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 3، ص: مولف شهید دستغیب  قلب قرآن

 پیشگفتار

 1ءٍ قَلْباً وان قَلْب القرآنِ يس«.قال: »لِكُلِّ شَى

در روايت شريفى كه همه مفسّرين از كتابهاى معتبر 

اند، امام صادق علیه السالم اخبار نقل نموده

فرمايد: »براى هر چیزى قلبى است و قلب قرآن مى

 سوره يس است«.

به عنوان يك واحد  اجزاى بدن راوقتى مجموعه 

« است كه از قلبمورد نظر قرار دهیم، مركزآن »

گردد، با تپیدن داره مىآن مركز، مملكت بدن ا

دهد و آن، بدن زنده و به حیات خودش ادامه مى

 با از كار افتادن آن، بدن هم مرده است.

 سوره يس؛ قلب قرآن

 
 .1/ ح 2/ 4تفسري برهان:  -(1)  1
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يس  تشبیهى كه در اين روايت مشهور شده و سوره

همّیّت اين به عنوان قلب قرآن نامیده شده است، ا

رساند، هر چند همه قرآن سوره مبارك را مى

جزه و وحى الهى است؛ امّا سوره يس از مزيّتهاى مع

 بیشترى

______________________________ 
 .1/ ح 2/ 4تفسیر برهان:  -(1)

 4قلب قرآن، ص: 

وارده در برخوردار است كه با مراجعه به روايات 

تزام به آن، به فضیلت اين سوره وخواندن و ال

 گردد.خوبى واضح مى

رسد كه به طور نظر مىبیه بهدو نكته براى اين تش

 شود.اجمال ذكر مى

 محمّد صلى اهلل علیه و آله؛ قلب عالم وجود
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براى مسلمانان بديهى است كه افضل مخلوقات، بشر 

ه واستعداد است كه خداوند به او عقل عنايت فرمود

خداشناسى و يكتاپرستى داده است تا آفريدگار 

ناسد وجز او را خود و همگان را به يكتايى بش

و مطابق نصّ قرآن مجید؛ آفرينش دستگاه  2نپرستد

كه خلقت نیز مقدّمه براى اين منظور است 

فرمايد: »براى شما همه آنچه در زمین است مى

معارف  آن دين مقدّسى كه اساس آن بر 3آفريد«.

ب را در معرفت حق استوار است و میزان قر

اش خود، « است كه آورندهاسالمداند، »مى

نخستین عارف به خدا و اوّلین بنده در مدارج 

معرفت و بندگى است. قرآن كه بر قلب مقدّسش 

 بر اين حقیقت گواه است. 4مدهفرود آ

 
نَس ِإَّلَّ لَِيْعُبُدوِن« ذاريات: » َوَمآ َخَلْقُت ا ْلِْنَّ وَ -(1)  2  .56ا ْْلِ
3  (2)-\i  ُيًعا ...ه  .29بقره:  E\َو الَِّذى َخَلَق َلُكم مَّا ِِف اْْلَْرِض َجَِ
4  (3)-\i قَ ْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمنِذرِيَن* بِِلَساٍن َعَرِِبّ مُِّبنيٍ  نَ َزَل بِِه الرُّوُح اْْلَِمنُي* َعَلى\E  :195 -193شعراء. 
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توان به خوبى باور كرد كه قلب با اين مقدّمه مى

ود، محمّد صلى اهلل علیه و آله است؛ چرا عالم وج

 د:كه خداوند فرمو

 5«.لوالك لما خلقت األفالك»

______________________________ 
عْبُدُونِ« »وَمَآ خَلَقْتُ ا لْجِنَّ وَا لْإِنسَ إِلَّا لِیَ -(1)

 .56ذاريات: 

ه: قرب هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى الْأَرْضِ جَمِیعًا ... -(2)

29. 

قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ  نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ* عَلَى -(3)

 .195 -193شعراء:  الْمُنذِرِينَ* بِلِسَانٍ عَرَبِىّ مُّبِینٍ

 .15/ ح 406/ 16بحاراألنوار:  -(4)

 5قلب قرآن، ص: 

 
 .15/ ح 406/ 16حباراْلنوار:  -(4)  5

http://www.i20.ir/


5     www.i20.ir 

 مولف شهید دستغیب قلب قرآن

خاطر تو نبود، افالك را »اى پیامبر! اگر به

 آفريدم«.نمى

مّد صلى اهلل علیه و به طفیل مح پس همه موجودات

آله موجود گرديدند، پس سیّد انبیا محمّد صلى اهلل 

 علیه و آله است.

اى هم كه ويژه محمّد صلى اهلل علیه بنابراين، سوره

گردد، و آله باشد نسبت به همه قرآن، قلب قرآن مى

طورى كه خود محمّد صلى اهلل علیه و آله همان

ن آيه، همان نخستیقلب عالم وجود است، از 

خداوند متعال سیّد انبیا محمّد صلى اهلل علیه و آله 

را مخاطب قرار داده و به قرآن حكیم سوگند 

 حقّ خداست.خورد كه او از فرستادگان بهمى

فرمايد همه پس از آياتى چند، خداوند صريحاً مى

اشیاء را در پیشواى آشكار كننده جا داديم و ضبط 

لى اهلل علیه و آله خبر ح محمّد صنموديم. از سعه رو
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دهد كه همه عوالم وجود در او پیچیده و مى

جاداده شده است، مركز و قلب عالم، محمّد صلى 

 اهلل علیه و آله است.

 مطالب قرآن در سوره يس

رسد اين است كه سوره دوّمین نكته كه به نظر مى

يس مطالب اصلى قرآن مجید را به طور سربسته در 

آن بر معرّفى مبدأ و معاد است و اساس قربردارد؛ 

الزمه خداشناسى، معرفت پیغمبران خداست. دنباله 

اين هدفها، مجادله و مبارزه با كفّار و مشركین، 

استدالل بر درست بودن راه خداپرستان و باطل 

بودن ديگران و باألخره داستان بهشت و بهشتیان و 

 رنجهايىنعمتهايى كه در آنند و دوزخ و دوزخیان و 

نظر اجمالى به اين حقیقت كه در آنند با يك

رسیم كه مطالب اصلى قرآن كه مربوط به مبدأ مى
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و معاد و دعوت به آن است در اين سوره جا دارد، 

 بقیّه امور فرع

 6قلب قرآن، ص: 

است؛ لذا قلب قرآن آيات خداشناسى است كه 

مبدأ و معاد خداست و سوره يس آن را داراست، 

 ب.رح مطلاينك ش

 استدالل بر يكتاپرستى

در اين  6.وَمَالِىَ لَاأَعْبُدُ الَّذِى فَطَرَنِى وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ

دهد كه سوره شريف، از قول مؤمن آل يس ياد مى

چرا بايد يكتاپرست بود؛ زيرا پديد آورنده تنها 

خدايى است كه به سوى او نیز بازگشت همگان 

است، پس چرا براى  يكىاست. مبدأ يكى و معاد هم 

غیر او سر تعظیم فرود آوريم؛ كسى كه او ما را از 

 
 .35 -33يس:  -2. 22يس:  -(1)  6
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نیستى پديد آورده و همه جور نعمت عنايت 

 فرموده است.

 هاى خداخوراكیهاى گوناگون؛ نشانه

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ا لْأَرْضُ ا لْمَیْتَةُ أَحْیَیْنهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا 

وَجَعَلْنَا فِیهَا جَنتٍ مّن نَّخِیلٍ وَأَعْنبٍ  فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ*

ى وَمَا وَفَجَّرْنَا فِیهَا مِنَ ا لْعُیُونِ* لِیَأْكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ

 (2. )عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

هاى خدا براى خداشناسان، زنده كردن »از نشانه

ورد و آزمین مرده است كه از آن دانه را بیرون مى

آورد، بوستانهاى خوراك جنبندگان را فراهم مى

آورد تا از خرما و انگور و جويهاى روان پديد مى

هاى طبیعى و نتیجه آن كه سركه وشیره و ساير میوه

خوراكیهاى حالل است، بهره ببرند و آفريدگار 

 خود و آن نعمتها را بستايند و سپاسگزار باشند«.
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______________________________ 
 .35 -33يس:  -2. 22يس:  -(1)

 7قلب قرآن، ص: 

 آفرينش جفتها و روز و شب

سُبْحنَ الَّذِى خَلَقَ ا لْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ ا لْأَرْضُ 

هُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَايَعْلَمُونَ* وَءَايَةٌ لَّهُمُ الَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْ

رِى لِمُسْتَقَرّ لَّهَا ظْلِمُونَ* وَالشَّمْسُ تَجْالنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّ

ذَالِكَ تَقْدِيرُ ا لْعَزِيزِ ا لْعَلِیمِ* وَا لْقَمَرَ قَدَّرْنهُ مَنَازِلَ 

عَادَ كَالْعُرْجُونِ ا لْقَدِيمِ* لَاا لشَّمْسُ يَنبَغِى لَهَآ  حَتَّى

رِ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ ا الَّیْلُ سَابِقُ النَّهَاأَن تُدْرِكَ ا لْقَمَرَ وَلَ

پاك است از هر عیب و نقصى آن  7.حُونَيَسْبَ

خداوندى كه همه جفتها را از رويیدنیهاى زمین و 

از پدر و مادر )نر و ماده يا هیوال و صورت يا وجود 

و ماهیّت( آفريد و از آنچه بر مردمان پنهان است، 

ش جفتها پى به آفريدگار آنها با توجّه به وضع آفرين
 

 .5يونس:  -2. 40 -36يس:  -(1)  7
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رّاست و هر حسنى بريم كه از هر عیب و نقصى مبىم

 كه سزاوار است، داراست.

هاى حق، روز و شب و طلوع و غروب از جمله نشانه

خورشید و ماهتاب است، شب را آرام و وسیله 

استراحت و آرامش گردانید و روز را روشن و از 

بال روزى رفتن پس شب و مناسب با فعّالیّت و دن

را چون ساير ستارگان به دنبال  قرار داد؛ خورشید

اش به سوى قرارگاهش روان ساخته تا با منظومه

كران روان باشد و ماه را ستاره و گاه در فضاى بى

با نظم معیّنى از هالل تا بدر و از بدر تا محاق 

دگرگون ساخته با نظام مشخّص و معیّنى تا حساب 

از طرز طلوع و غروب، وقت شب ماه قمرى و حتّى 

 (2. )... لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السّنِینَ وَالْحِسَابَ ... وم باشد:معل

به آيه  وَلَا الَّیْلُ سَابِقُ النَّهَارِ و همچنین از جمله:

 ديگرى اشاره
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______________________________ 
 .5يونس:  -2. 40 -36يس:  -(1)

 8قلب قرآن، ص: 

ت، كه شب و روز مسخّر اراده خداوند اسفرمايد مى

شى بگیرد مگر تواند پیكدام بر ديگرى نمىهیچ

كه خداوند مقدّر فرموده به نظام طورىهمان

معیّنى شب در روز و روز در شب درآيد. اوّل بهار 

و پايیز شب و روز يكسان و بعد به تدريج از اوّل بهار 

ه گردد و تا اوّل تابستان، روزها بلند و شبها كوتا

ز كم شده به شب سپس به تدريج از درازى رو

اوّل پايیز كه شب و روز براى گردد تا افزوده مى

گردد و سپس روز كوتاه و شب دوّمین بار يكسان مى

بلند شده تا شب يلدا و اوّل زمستان، آنگاه روز بلند 

شود تا آخر زمستان و اوّل بهار كه و شب كوتاه مى

 گردد.اين جريان تكرار مى
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ت شمال به جنوب و اين نظم معیّن كه در اثر حرك

ال زمین است، راستى نشانه بزرگى بر جنوب به شم

 علم و قدرت و حكمت آفريدگار است.

 هاى خداوندكشتى و وسیله سوارى، نشانه

وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَ نَّا حَمَلْنَا ذُرّيَّتَهُمْ فِى ا لْفُلْكِ ا لْمَشْحُونِ* 

نَ* وَإِنْ نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ ى مَا يَرْكَبُوا لَهُم مّن مّثْلِهِوَخَلَقْنَ

ا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ* إِلَّا رَحْمَةً مّنَّا وَمَتعًا فَلَ

هاى خداى متعال، كشتیهايند كه از نشانه 8.حِینٍ إِلَى

گذرانند، چگونه طبیعت مسافران را بر روى آب مى

ا ساخته كه بتواند بر آب غلبه كند و چوب يا فلز ر

ام ونه به بشر هوش و استعداد درك خواص اجسچگ

را عنايت فرموده كه بتواند اجسام را با هم تركیب 

كند و كشتى را بر آب و ماشین را بر زمین و هواپیما 

 را در فضا، تا برسد به موشك میان كرات بسازد؟:

 
 .44 -41يس:  -(1)  8
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______________________________ 
 .44 -41س: ي -(1)

 9قلب قرآن، ص: 

 .ى مَا يَرْكَبُونَثْلِهِلَهُم مّن مّوَخَلَقْنَا 

كه بفهمند كار كن خداست نه غیر و ضمناً براى اين

فرمايدكشتى غرق شود خدا، گاهى اراده مى

وهواپیماسقوط كندتا بفهمند كه فرياد رسى جز 

كه كشتى وهواپیما خدانیست؛ همان خدايى

حركت درآورد، همان خدا تواناست وماشین را به

ز كار بیندازد و جز رحمت خدا نگهدارى اسباب را ا

 الك نیست تا وقت مقرّر و اجل مقدّر برسد:از ه

 .حِینٍ وَمَتعًا إِلَى

 هايى براى انسانهاحیوانات، نشانه

أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَ نَّا خَلَقْنَا لَهُم مّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعمًا فَهُمْ 

مْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا لَهَا ملِكُونَ* وَذَلَّلْنهَا لَهُ
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 9.يَأْكُلُونَ* وَلَهُمْ فِیهَا مَنفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

ناسان و يكتا پرستان، نشانه ديگر خداوند براى يكتا ش

آفريدن چهارپايان است كه در اختیار بشر قرار داد؛ 

خورند و از آنها را داد و ستد كرده از گوشتشان مى

نوشند و براى سوارى و كشت و زرع و شان مىشیر

 وَذَلَّلْنهَا لَهُمْ كنند. نكته جالبمسافرت، استفاده مى

وانى كه در اختیار گذاردن آنان براى بشر است. حی

زورش به مراتب از بشر بیشتر است، چگونه برايش 

كشد و در عین طور از او بار مىرام شده كه اين

براستى چنین خدايى را كند، آيا حال سركشى نمى

 نبايد سپاسگزار بود؟!

 معاد، بخش دوّم از عقايد اسالمى

بخش دوّم مطالب اساسى و اصولى قرآن مجید، 

 «معادمربوط به »

 
 .73 -71يس:  -(1)  9
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______________________________ 
 .73 -71يس:  -(1)

 10قلب قرآن، ص: 

است كه در اين سوره شريف تذكّر داده شده و 

يده است از آن جمله: زنده براى آن استداللها گرد

ل كردن زمین مرده كه براى آفريدگار استدال

شود. به تعبیر ديگر، كرد، براى معاد نیز استدالل مى

كردن، نشانه زنده كننده و  زمین مرده را زنده

 همچنین توانا بودن بر زنده كردن است.

ديگربراى قیامت، آيات آخر اين استدالل جالب

 سوره شريف است:

نَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْىِ ا لْعِظمَ وَهِى بَ لَوَضَرَ

رَمِیمٌ* قُلْ يُحْیِیهَا الَّذِى أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلّ 

خَلْقٍ عَلِیمٌ* الَّذِى جَعَلَ لَكُم مّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا 

لَّذِى خَلَقَ السَّموَاتِ سَ اوَلَیْفَإِذَ آ أَنتُم مّنْهُ تُوقِدُونَ* أَ
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وَهُوَ ا لْخَلقُ  أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَالْأَرْضَ بِقدِرٍ عَلَى

ا لْعَلِیمُ* إِنَّمَآ أَمْرُهُ إِذَ آ أَرَادَ شَیًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن 

فرمايد كه داستان آن مشركى را نقل مى 10.فَیَكُونُ

ى اهلل علیه و بیا صلاتم اناستخوان پوسیده را پیش خ

كند و آله بهم سايید و گفت: »كى آن را زنده مى

 كه پوسیده و ريسیده شده است«.حال آن

زند كه اين استخوان ما مثل مىفرمايد: »براىمى

شود در حالى كه پوسیده، چگونه دوباره زنده مى

است. بگوهمان كس آفرينش خودش را از يادبرده

كند اش مىزنده هم او، آفريد، كه در نخست او را

كه است، همان كسىو او به هر آفرينشى بسیار آگاه

براى شما از درخت سبز آتش قرارداد و از آن آتش 

آسمانها وزمین را آفريد، كهافروزيد، آيا كسىبرمى

بر آفرينش آنها توانا نیست؟ درحالى كه بسیار 

آفريننده و بسیار داناست. آرى، دستورش بدون 

 
 .82 -78يس:  -(1)  10
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، به هر چیزى كه باش وبا فرمانرا شده درنگ اج

 باشد«.خواست مى

______________________________ 
 .82 -78يس:  -(1)

 11قلب قرآن، ص: 

فرمايید با يك استدالل كه مالحظه مىهمان طورى

محسوس و قابل فهم براى عموم از آفرينش نخستین 

انسان و ايجاد آتش از درخت سبز و همچنین 

ین، براى برپا شدن رستاخیز، انها و زمفرينش آسمآ

آورد به قسمى كه قابل ايراد و اشكال دلیل مى

 نیست.

 برپايى قیامت، بهشت و دوزخ

هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صدِقِینَ* مَا  وَيَقُولُونَ مَتَى

يَنظُرُونَ إِلَّا صَیْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصّمُونَ* 

أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ* وَنُفِخَ  طِیعُونَ تَوْصِیَةً وَلَا الَىفَلَا يَسْتَ
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رَبّهِمْ يَنسِلُونَ*  ىفِى الصُّورِ فَإِذَا هُم مّن ا لْأَجْدَاثِ إِلَ

قَالُواْ يوَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمنُ 

ا صَیْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا وَصَدَقَ ا لْمُرْسَلُونَ* إِنْ كَانَتْ إِلَّ

هُمْ جَمِیعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ* فَالْیَوْمَ لَاتُظْلَمُ نَفْسٌ شَیًا 

جْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ* إِنَّ أَصْحبَ ا لْجَنَّةِ ا وَلَا تُ

لْیَوْمَ فِى شُغُلٍ فكِهُونَ* هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِى ظِللٍ عَلَى 

همچنین در اين سوره شريف از  11.آبكِ مُتَّكُونَا لْأَرَ

مقدّمه برپايى قیامت و نفخه احیا سخن فرموده در 

و معذّب بودن دوزخیان را نعمت بودن بهشتیان 

گويند كى آن فرمايد: »مىشود، مىيادآور مى

رسد )قیامت( اگر راستگويانید، انتظار وعده مى

گیرد را مىبرند مگر يك فريادى را كه ايشان نمى

كه با يكديگر در كشمكش هستند پس در حالى

توانايى سفارش كردن و برگشتن به سوى 

 در صور دمیده شده، پسهايشان را ندارند، خانواده

 
 .56 -48يس:  -(1)  11
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______________________________ 
 .56 -48يس:  -(1)

 12قلب قرآن، ص: 

شتابند. آنگاه از گورها به سوى پروردگارشان مى

ما! چه كسى ما را از خوابگاهمان گويند: واى بر 

بخشنده به ما برانگیخت؟ اين است آنچه خداى 

ا دروغ اى كه آن روعده فرموده بود )همان وعده

كردند( و پیغمبران راست پنداشتند و باور نمىمى

گفتند. نیست جز يك فرياد، پس ايشان همگى نزد 

ما آماده شدگانند. پس امروز به هیچ كس ستمى 

 شوند.كنند، پاداش داده نمىآنچه مى نشده و جز

بهشتیان در آن روز در شادى سرگرمند، با 

ها برايشان میوهزنند، همسرانشان بر سريرها تكیه مى

و آنچه بخواهند موجود است، سالم گفتنى از سوى 

 پروردگار مهربان )درود خدا بر بهشتیان است(.
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اى گنهكاران! امروز بايد جدا شويد، آيا با شما 

 پیمان نبستم كه شیطان را نپرستید؛ زيرا او دشمن

 آشكار شماست ...«.

همچنین درباره بهشت برزخى در ضمن داستان 

 ب نجّار )مؤمن آل يس( سخن فرموده است.حبی

 فرجام خوش حبیب نجّار

در داستان »حبیب نجّار« و گفتگويش با كفّار و 

و مخالفین پیغمبران، استداللهايى بر حقّانیّت انبیا 

نظرى و توقّع پاداش نداشتن ايشان را ذكر بى

آموزد كه در فرمايد و درسى از مقاومت مىمى

از داعیان الهى تا پاى جان ق و طرفدارى دعوت ح

كه جان از كالبدش چگونه پايمردى نمود تا اين

جا جدا شد و به بهشت برزخى وارد شد، از همان

 دانستند چگونهآرزو كرد اى كاش! قوم من مى

 خدايم مرا آمرزيد و از گرامى شدگان قرار داد:
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 13قلب قرآن، ص: 

وْمِى يَعْلَمُونَ* بِمَا غَفَرَ قِیلَ ادْخُلِ ا لْجَنَّةَ قَالَ يلَیْتَ قَ

عقوبتى هم كه به  12.لِى رَبّى وَجَعَلَنِى مِنَ ا لْمُكْرَمِینَ

رسد، منكرين انبیا پس از اتمام حجّت الهى مى

 كَانَتْ إِلَّا صَیْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ نْإِ شود:يادآور مى

اى همه را مرگ فرا كه چگونه با صیحه 13خمِدُون

و خسرالدنیا و اآلخره شدند؛ درس عبرتى نیز رسید 

 باشد.براى منكرين حق مى

بنابراين، در اين فقره از آيات شريف، ارزش جهاد 

تا مرز شهادت و محرومیت منكرين حق و تالفیهاى 

 خداوند به هر دو دسته يادآورى شده است.

 امامت؛ منصب واالى الهى

ه طور كه گذشت، اين سوره شريف، عمدهمان

طور سربسته داراست. از مطالب قرآن مجید را به
 

 72 -26يس:  -(1)  12
 .29يس:  -(2)  13
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« است. امام معصوم امامتمطالب مهمّ قرآن، »

نماينده خدا و اسم اعظم تكوينى اوست كه جامع 

لى حق را همه اسماست و صفات جمالى وجال

داراست، دريك آيه شريفه، احاطه علمى وقدرتى 

قدرت امام را كه مظهر و نمودار احاطه علم و

 را بیان فرموده: خداست

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثرَهُمْ  إِنَّا نَحْنُ نُحْىِ ا لْمَوْتَى

 14.ءٍ أَحْصَیْنهُ فِى إِمَامٍ مُّبِینٍوَكُلَّ شَىْ

كنیم و آنچه ىمردگان را زنده مكه ما »به درستى

از پیش فرستادند و آثارشان كه پس از آنهاست، 

 كنیم و همه چیز را درهمه را يادداشت مى

______________________________ 
 27 -26يس:  -(1)

 .29يس:  -(2)

 
 .12يس:  -(3)  14
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 .12يس:  -(3)

 14قلب قرآن، ص: 

 م«.اى ضبط و ثبت نموديكتاب آشكار كننده

نگهدارنده همه  نده همه دانشها وامام را در بردار

فرمايد: اشیاء و به تمام معنا نماينده خدا معرّفى مى

روح شريفش به همه عوالم محیط و همه اشیاء و 

تربیت كننده موجودات يعنى مظهر اسم رب 

... وَأَشْرَقَتِ ا لْأَرْضُ  كه در تفسیر آيه:داند؛ چنانمى

ه نور پروردگارش رسیده كه زمین ب 15... بِنُورِ رَبّهَا

منوّر و زنده است، امام به عنوان ربّ االرض معرّفى 

شده است. و راستى فهم واليت و محقّق شدن به 

نور آن كه اساس ايمان است، نعمتى است فوق همه 

ءٍ ... كُلَّ شَىْ نعمتها ودر اين آيه با جمله مختصرى:

 
 .69زمر:  -(1)  15
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را بیان  اين واقعیّت واليت 16نٍأَحْصَیْنهُ فِى إِمَامٍ مُّبِی

 ت.فرموده اس

 ملكوت هر چیزى به دست قدرت خداست

ءٍ وَإِلَیْهِ ى مَلَكُوتُ كُلّ شَىْفَسُبْحنَ الَّذِى بِیَدِهِ

 17.تُرْجَعُونَ

»پس پاك و منزّه است خداوندى كه به دست 

اوست باطن هر چیزى و به سوى او بازگردانده 

 شويد«.مى

ف، عمده اى سخن گفتیم كه اين سوره شريدر ابتد

معاد را در بردارد، اينك  معارف راجع به مبدأ و

گويیم خالصه مطالب اين سوره نیز در آخرين آيه 

 آن گنجانیده شده است.

 
 .12يس:  -(2)  16
 .83يس:  -(3)  17
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ملكوت در اصطالح، عالم مقابل ملك است، به تعبیر 

ديگر، عالم امر است كه مقابل عالم خلق ذكر 

 18خداست.شود و هر دو هم ملك مى

______________________________ 
 .69زمر:  -(1)

 .12يس:  -(2)

 .83يس:  -(3)

 .54اعراف:  ... أَلَا لَهُ ا لْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ... -(4)

 15قلب قرآن، ص: 

هر چیزى در عالم داراى نفس و امر يا ملكوت است. 

شود و به تعبیر ديگر، بدون ملكوت، ملك پیدا نمى

شود. در قصیده عالم »خلق« بدون »امر« نمى

 معروف میرفندرسكى آمده است:

 
18  (4)-\i  ْْلَْلُق َواْْلَْمُر ...... َأََّل لَهُ ا\E  :54اعراف. 
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چرخ با اين اختران 

نغز و خوش و 

 زيباستى

 
صورتى در زير دارد 

 آنچه در باالستى

 

به حقیقتى كه در علم معقول و فلسفه الهى ثابت 

كند كه هر چیزى را ملكوتى است، است، اشاره مى

طورى كه عالم خلق همه از خدا پیدا شده، همان

خداست و اداره عالم امر نیز مانند عالم امر نیز مال 

عالم خلق، به يد قدرت و كفايت حضرت احديّت 

 است.

فرمايد: »نیست مىها قرآن مجید در مورد جنبنده

كه خداوند پیشانى او را گرفته اى مگر اينجنبنده

دار و بر او تسلّط است )يعنى اداره امورش را عهده

 19دارد(«.

 
19  (1)-\i ... مَّاِمن َدآبٍَّة ِإَّلَّ ُهَو َءاِخٌذ بَِناِصَيِتَهآ ...\E  :56هود. 
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 بازگشت همه به سوى اوست

 نمايید«.؛ »و به سوى او بازگشت مىتُرْجَعُونَ یْهِإِلَ

انسان رو به تكامل است و غرض از آمدن در اين 

مّل زندگى همراه با رنج و زحمت، براى دنیا و تح

كه استعداد خودشان را تحصیل كمال است. كسانى

تباه نكردند، هنگام مرگ كه لقاى خدا و رحمت 

. برخى 21دفرمايخدا آنان را كامل مى 20اوست

 ديگر كمبودهايشان در

______________________________ 
 .56هود:  ... مَّامِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌ بِنَاصِیَتِهَآ ... -(1)

 مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَأَتٍ ... -(2)

 .5عنكبوت: 

 .42زمر:  حِینَ مَوْتِهَا ...اللَّهُ يَتَوَفَّى ا لْأَنفُسَ  -(3)

 
20  (2)-\i ... َمن َكاَن يَ ْرُجواْ لَِقآَء اللَِّه فَِإنَّ َأَجَل اللَِّه َْلٍَت\E  :5عنكبوت. 
21  (3)-\i  َ َمْوِِتَا ...َتَوِفَّ ا ْْلَنُفَس ِحنيَ اللَُّه ي \E  :42زمر. 
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 16قلب قرآن، ص: 

شود. در قیامت جبران مى مواقف برزخ و بعضى

باألخره سیرت انسانى اگر خراب نشده باشد، در 

پايان دنیا، يا برزخ، يا قیامت به كمال مطلوب 

خواهد رسید، مگر افرادى كه كافر يا مشرك مرده 

باشند كه سیرت انسانى خود را خراب كرده، 

 22حیوانى بلكه بدتر از حیوان شده باشند.

 اى اين كتابقلب قرآن بهترين نام بر

دهید و تصديق با مالحظه آنچه گذشت، حق مى

ترين نام براى اين فرمايید كه بهترين و مناسبمى

به پیروى از  -كه تفسیر سوره يس است -كتاب

فرمايش معصوم علیه السالم همان »قلب قرآن« 

 باشد.مى

 
22  (1)-\i ... َوآّب ِعنَد اللَِّه  .55انفال:  E\ِإنَّ َشرَّ الدَّ

-\i ... ُّأْولِئَك َكاْْلَْنعِم َبْل ُهْم َأَضل ...\E  :179اعراف. 
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ره شريف به سبك ساده و بیان قابل اين سوتفسیر 

هاى الهى است و شامل حال فهم عمومى كه از نعمت

حضرت آيةاللَّه آقاى حاج سیّد عبدالحسین 

شده و طبق مرسوم،  -رحمة اللَّه علیه -دستغیب

ايشان همراه با بیان حقايق با ذكر مثال و داستان 

براى تأيید و شاهد مطلب، تنوّع جالبى در بحث 

آورند كه براى شنونده يا خواننده از ش مىپی

رى كرده، او را به معارف هرگونه كسالت جلوگی

 سازد.دينش آشناتر مى

اين بحثها در ماه مبارك رمضان، سالهاى گذشته و 

ايراد و قسمت باقیمانده آن در  94يا  93شايد سال 

بیان گرديد و سپس از روى نوار،  99ماه رمضان 

 ثبت و خالصه گرديد.

 سیّد محمّد هاشم دستغیب -شیراز
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______________________________ 
 .55انفال:  إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبّ عِندَ اللَّهِ ... -(1)

 .179اعراف:  ... أوْلئِكَ كَالْأَنْعمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ... -

 17قلب قرآن، ص: 

 

 جلسه اوّل: سخنى چند پیرامون سوره يس

 

اى عنوان بحث ما سورهان، رمض امسال ماه مبارك

از قرآن مجید است كه هم تمسّك به قرآن و هم 

تالوت قرآن و هم معارف و حقايق از قرآن، گرفته 

 شود.

« قلب قرآن است؛ چنانچه مضمون سوره يس»

روايات است، هر چیزى را قلبى است و قلب قرآن 

سوره يس است. اقسام توحید در اين سوره مباركه 
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ن راجع به معاد و برهان و ذكر شده، همچنی

طور راجع به نبوّت و رسالت خصوصیّات آن همین

و صراط مستقیم و راه سعادت در اين سوره مباركه 

ه است. امید است به نورانیّت قرآن، تذكّر داده شد

گور خداوند نورى عنايت كند كه همراهمان به

 ببريم.

 يس يعنى اى سیّد پیغمبران

ا لْقُرْءَانِ ا منِ الرَّحِیمِ* يس* وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْ

هاى حروف مقطّعه اوايل بعضى از سوره 23لْحَكِیمِ

 قرآن كه مجموعاً چهارده حرف

______________________________ 
 .2 /-1يس:  -(1)

 18قلب قرآن، ص: 

 
 .2 /-1يس:  -(1)  23
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الم، حم، المر، طه، حمعسق، يس،  گردد:مى

 كه دراين جمله جمع است: كهیعص، ق، ن ...

، مراد از اينها چیست؟ در على حق نمسكه« راط»ص

اين باره اقوال مختلفى نقل شده است. بهترين آن 

ت میان اقوال اين است كه اين حروف، رمزى اس

خدا و حبیبش؛ اختصاصى است، غرض تفهیم و تفهّم 

غیر نیست، رمزى بین گوينده و شنونده؛ يعنى 

ف، محمّد صلى اهلل علیه و آله است و غیر اين حرو

 باشد.براى فهمیدن همه مى

وجوه ديگرى نیز ذكر شده است. در خصوص يس 

معناى »يا لغت طى، بهاز ابن عبّاس رسیده كه بنا به

ان« است. توجیهى هم شده است يا انسان كامل؛ انس

 يعنى يا محمّد صلى اهلل علیه و آله.

كه »يا« حرف ندا باشد و »سین« اشاره وجه ديگر آن

از اسم سیّد المرسلین و سیّد البشر، به حرف اوّل 
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 فرمايد:از آن مىشاهد اين است كه »يس« پس 

كه تو از فرستاده ى»به درست 24.إِنَّكَ لَمِنَ ا لْمُرْسَلِینَ

 شدگانى«.

بنابراين، درباره آنچه راجع به ماست شروع كنیم و 

باشد و گرنه يس از حروف مقطّعه و فواتح سوره مى

 خداست.علم حقیقى آن نزد 

 قرآن، حاكم به حق، استوار و حكمت آموز

، واو، قسم است و قرآن هم وَا لْقُرْءَانِ ا لْحَكِیمِ

سوره مباركه از  114س مجموع اين كتاب مقدّ

 باشد.فاتحه تا ناس مى

قرآن مجید را لقبهايى است كه در خودش  ا لْحَكِیمِ

 هم ذكر شده

______________________________ 
 .3يس:  -(1)

 
 .3يس:  -(1)  24
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 19قلب قرآن، ص: 

است؛ از آن جمله »الحكیم« يا به معناى حاكم 

است؛ حكم كننده بین حق و باطل. هر حديث، 

اى را خواستى بفهمى درست است قیدهمطلب و ع

 شود.يا نه، به قرآن رجوع كن، روشن مى

به معنى استوار است، سر سوزنى باطل در  ا لْحَكِیم يا

ت، قرآنى ن الهى اس، حصن حصی25آن راه ندارد

، اگر چنانچه كسى 26كه نگهبانش خود خداست

بخواهد در آن تصرّف كند، مرگ )به سراغش آمده 

لذا چهارده قرن  27بُرَدو رگ( دلش را مى

گذرد، قرآن همان قرآن چهارده قرن قبل مى

است. در ظرف اين مدّت، تغییرى نكرده است. 

على  هاى قرنهاى قبل موجود است، قرآنى كهقرآن

خطّ ابن مسعود  علیه السالم نوشته است، قرآنى كه به

 
25  (1)-\i  َ يَْأتِيِه ا ْلبِطُل ِمن ب  .42فّصلت:  E\ى ...َخْلِفهِ  نْيِ َيَدْيِه َوََّل ِمنْ َّلَّ
26  (2)-\i  َإِنَّا ََنُْن نَ زَّْلَنا الذّْكَر َوإِنَّا َلُه ََلِفظُون\E  :9حجر. 
27  (3)-\i  ََْلََخْذنَا ِمْنهُ بِاْلَيِمنِي* ُُثَّ َلَقَطْعَنا ِمْنهُ ا ْلَوِتني\E  :46 -45حاقّه. 
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در قرن اوّل نوشته شده و بعدش قرآنى كه به خطّ 

حضرت سجّاد علیه السالم نوشته شده و همچنین ... 

در همین مسجد جامع، قرآنى كه البالى جرزهاى 

مسجد پیدا كردند و به ما دادند هم اكنون هم 

ست و يك موجود است، سه سطرش مركّب ا 

هجرى  800سطرش طاليى است، مادّه تاريخش 

ها است، حدود ششصد سال قبل است و ساير قرآن

بینید همه يكنواخت كنید، مىرا كه مراجعه مى

 است.

اين قرآن غیر از تورات و انجیل است، يهود و 

توانند ادعا كنند اين كتابها آسمانى و نصارى نمى

سال  150 وحى خداست. صد سال پس از مسیح يا

ا جمع كرده و محفوظات و مكاتبات و مكالمات ر

اند، انشاى كسانى است اسمش را »انجیل« گذاشته

 كه قرن يا قرنها پس از مسیح پیدا

http://www.i20.ir/


36     www.i20.ir 

 مولف شهید دستغیب قلب قرآن

______________________________ 
 ى ...لَّايَأْتِیهِ ا لْبطِلُ مِن بَیْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ -(1)

 .42فصّلت: 

 .9حجر:  لَهُ لَحفِظُونَزَّلْنَا الذّكْرَ وَإِنَّا نَحْنُ نَإِنَّا  -(2)

 لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِینِ* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ا لْوَتِینَ -(3)

 .46 -45حاقّه: 

 20قلب قرآن، ص: 

انجیل نوشته شده و اينها را  150گويند اند. مىشده

یل را روى هم ريخته و از بین آنها اين چهار انج

 انتخاب نمودند.

حكیم« به معنى صاحب حكمت است. كه »سوّم آن

قرآن را هرچه بخوانى، معرفت و حقیقت در آن 

است، اندرزها، مطالب مطابق فطرت، اسباب 

شود، حكمت هدايت، رفع مرض جهل به قرآن مى
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كند، هركس اش را حكیم مىآموز است، خواننده

 ود.شمعانى قرآن را دانا شود، حكیم مى

 سوگند براى تأكید مطلب حق

سوگند به قرآن حكیم! »واو«  ا لْقُرْءَانِ ا لْحَكِیمِوَ

 براى قسم است.

در برابر مشركین كه  و ثانیاً: قسم براى چه؟ اوّلًا:

خواهد قسم بخورد آنها كه اعتقادى به قرآن مى

 ندارند كه به قرآن قسم بخورد؟!

ه گوينده پاسخ: در محاوره، مرسوم است مطلبى ك

كند، برهانى ذكر مى خواهد به طرف ثابت كند،مى

اگر نپذيرفت و خواست تأكید كند، قسم ياد 

گوينده كند بلكه طرف اين مطلب را بپذيرد، مى

خواهد طرف بپذيرد، لذا با قسم مهربان است مى

 نمايد.مطلبش را تأكید مى
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پروردگار عالم براى هدايت اين بشر، برهانها براى 

و معاد و صراط مستقیم و براى رسالت پیغمبر  توحید

فرمايد به وده است، حاال سوگند ياد مىمكرّمش فرم

د حقّ اين قرآن كه محمّد پیغمبر است، از خو

گويد، قیامت حق است. تا شنونده چیزى نمى

دست از دامن محمّد بر ندارد بلكه اين دلهاى 

 سخت، تأثّرى پیدا كند به واسطه قسم خوردن.

 21، ص: قرآنقلب 

كه بزرگى مقسم به را بفهماند، قرآن به ديگر آن

 قدرى عظیم است كه مورد قسم خداست.

 مسخره بودن سوگند به مقدّسات مشركین

كه قسم به قرآن براى مشركین چه فايده و امّا اين

شود قسم دارد؟ پاسخ: آيا به مقدّسات مشركین مى

ن خورد؟ مثلًا بر بت هبل قسم بخورد، خودشا

فهمند كه استهزاست، بت شأنى ندارد كه به آن مى
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كه قسم براى تأكید است؛ تو قسم بخورند در حالى

بروى  پرستكه اعتقاد به بت ندارى پیش بت

بگويى: به جان اين بت قسم، حرفت را نه تنها باور 

نمايد، كند بلكه حمل بر مسخره و استهزا نیز مىنمى

ستها سوگند شود به مقدّسات بت پرچگونه مى

 خورد؟ حتّى براى جلب نظر طرف هم فايده ندارد.

تر قرآن كالم ربّ العالمین است؛ از همه چیز عظیم

 رمايد.فلذا به آن قسم ياد مى

از اين جهت بايد مؤمنین احترام قرآن را هرچه 

شود، بیشتر رعايت كنند، وقتى قرآن خوانده مى

آن ، گوش بگیر، موقعى كه قر28مبادا صحبت كنى

باش، رو به قرآن پايت را  خوانى، خودت مؤدّبمى

دراز نكن، چیزى روى قرآن نگذار، هرگونه 

 احترامى به قرآن الزم است چون كالم ربّ

العالمین است، مرادف و معادل هم دارد، عترت 
 

28  (1)-\i  ُواْ لَهُ َوأَنِصُتواْ ...َوِإَذا قُرَِئ ا ْلُقْرءَاُن فَاْسَتِمع\E  :204اعراف. 
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محمّد صلى اهلل علیه و آله، على علیه السالم و يازده 

فه: فرزندانش ثقل رديف قرآنند همان روايت شري

مخلف فیكم الثقلین « و بنا به روايتى: »انّى تارك»

 «.كتاب اللَّه وعترتى كهاتین الكهاتین

______________________________ 
 وَإِذَا قُرِئَ ا لْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ ... -(1)

 .204اعراف: 

 22قلب قرآن، ص: 

م چسبانید دو انگشت سبابه از دست مبارك را به ه

خودم جانشینى دارم، دو و فرمود: مسلمانان! پس از 

كه محمّد چیز بزرگ خلیفه من است مثل اين

گرانبهاست مثل اين  نمرده است، سرجايش دو چیز

دو انگشت سبابه كه يكى بر ديگرى زيادتى ندارد؛ 

قرآن و عترت است نه مثل دو انگشت از يك دست 

 29شد.كه يكى بر ديگرى برترى داشته با
 

 .114/ 37حباراْلنوار:  -(1)  29

http://www.i20.ir/


41     www.i20.ir 

 مولف شهید دستغیب قلب قرآن

______________________________ 
 .114/ 37بحاراألنوار:  -(1)

 23قلب قرآن، ص: 

 

جلسه دوّم: نامهاى پیامبر اسالم صلى اهلل علیه و آله 

 در قرآن مجید

 

يس* وَا لْقُرْءَانِ ا لْحَكِیمِ* إِنَّكَ لَمِنَ ا لْمُرْسَلِینَ* 

جعفر بن از كشّاف حقايق  30.صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ عَلَى

 صادق علیه السالم مروى است كه فرمود:محمّد ال

ند مورد از( قرآن »پروردگار جلّ جالله در )چ

خدا صلى اهلل علیه و آله را ياد مجید، جدّم رسول

 فرموده است:

 
 .4 -1يس:  -(1)  30
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مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مّنْ  در آيه شريفه: اوّل: محمّد

 31خَاتَمَ النَّبِیّینَ ...رِجَالِكُمْ وَلكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَ

بِرَسُولٍ ... وَمُبَشّرَاً  فرمايد:؛ چنانچه مىدوّم: احمد

 32.يَأْتِى مِن بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ ...

... لَمَّا قَامَ عَبْدُ  فرمايد:جا كه مىآن سوّم: عبداللَّه

 33.اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَیْهِ لِبَدًا

خدا است از نامهاى رسول م: طه و يسچهارم و پنج

 صلى اهلل علیه و آله.

______________________________ 
 .4 -1يس:  -(1)

 .40احزاب:  -(2)

 .6صف:  -(3)

 
 .40احزاب:  -(2)  31
 .6صف:  -(3)  32
 .19جن:  -(4)  33

http://www.i20.ir/


43     www.i20.ir 

 مولف شهید دستغیب قلب قرآن

 .19جن:  -(4)

 24قلب قرآن، ص: 

راد از »طه«، محمّد است؟ وجه مناسبت، يا چرا م

طالب الشفاعة والهداية است؛ مثلًا ياسین به مناسبت 

كه خود ياسین، یّدالمرسلین يا سیّد البشر، يا اينيا س

و آله انسان كامل باشد كه مراد محمّد صلى اهلل علیه 

است، به هر حال »يس« سوگند به قرآنى كه در آن 

یها در اين قرآن است، حكمت است، انواع دانستن

حقايق و معارف، مواعظ و اندرزها در اين قرآن 

باشد به اعتبار است وجايز است كه »حكیم« صفت 

صاحب قرآن؛ يعنى قرآنى كه از پیش خداى حكیم 

 است.

 آموز صد مدرّس شدبه غمزه مسأله

سوگند به قرآن حكیم كه تو اى محمّد صلى اهلل 

شركین، منكر رسالت خاتم علیه و آله از پیغمبرانى. م
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األنبیا بودند. پروردگار عالم در اين آيه مباركه قسم 

در حالى كه خود قرآن گواه كند به قرآن، ياد مى

صدقى است به رسالت محمّد صلى اهلل علیه و آله و 

ه شريفه است كه اگر اين منتهاى لطافت اين آي

دقّت كنید، هم قسم خورده و هم اقامه دلیل و 

كه موده است، خود قرآن شاهد است براينبرهان ن

محمّد صلى اهلل علیه و آله پیغمبر است چرا؟ چون 

مجید و اتّفاق مورّخین و ضرورت  به نصّ قرآن

مسلمین، حضرت محمّد صلى اهلل علیه و آله مكتب 

، قلم به دست نگرفته، استادى نرفته، كتاب نخوانده

ز علوم آنگاه اين كتابى كه پر است ا 34نديده است

اوّلین و آخرين، آنچه بشر به آن نیاز دارد، انواع 

قرآن  دانشها را بیاورد، آيا ديگر جاى شك است كه

از جانب خداست؟ جلو چشم خودتان است كه 

 چهل سال در مكّه معظّمه زندگى كرده، از جاى

 
34  (1)-\i  ِبَِيِميِنَك ... ِكتٍب َوََّلََتُطُّهُ ى ِمنَوَماُكنَت تَ ْتُلواْ ِمن قَ ْبِله\E  :48عنكبوت. 
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______________________________ 
كِتبٍ وَلَاتَخُطُّهُ نى مِوَمَاكُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ -(1)

 .48عنكبوت:  بِیَمِینِكَ ...

 25قلب قرآن، ص: 

بتواند ادّعا كند ديگرى كه نیامده، آيا كسى هست 

مكتبى رفته، پس اين علوم از  استادى ديده،

خودش قطعاً نیست، ناچار از طرف خداست، چقدر 

 لطیف گفته است اين معنى را در اين شعر:

نگار من كه به مكتب 

 نرفت و خط ننوشت
 

آموز به غمزه مسأله

 صد مدرّس شد

 

كه اى عرب! آنهايى كه درس خوانديد، ديگر آن 35

پشت هم بزنید بهلسفه خوانديد، پشتف

 36اى مثل اين قرآن بیاوريد.یديك سورهاگرتوانست

 
 .حافظ -(1)  35
36  (2)-\i نُس َوا ْلِْنُّ َعَلى  .88اسراء:  E\ى َوَلْو َكاَن بَ ْعُضُهْم لَِبْعٍض َظِهريًاَأن يَْأتُوْا ِبِْثِل هَذا ا ْلُقْرءَاِن ََّليْأتُوَن ِبِْثِلهِ  ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اْْلِ
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 معجزه همیشگى براى آيین جاودانه

اش همراهش بوده، وقتى كه هر پیغمبرى معجزه

رفته؛ مثلًا اش هم همراهش مىمرده معجزهمى

شد، انداخت اژدها مىجناب موسى كه عصا مى

ازده چشمه آب جارى زد دوعصا به سنگ كه مى

كرد، پس از شد، جناب عیسى مرده زنده مىمى

اش هم همراهش صعودش به آسمان، ديگر معجزه

مّد صلى اهلل علیه و آله تا قیامت رفت؛ امّا مح

« است؛ قرآناش سرجايش باقى است و آن »معجزه

چون دينش باقى است تا روز قیامت، شاهد صدقش 

وث از طرف خدا بوده اش مبعهم بايد باشد. آورنده

است بتوانديك محالاست، بشر درس نخوانده

ايدبا اين فصاحت و بالغت، هر اى چنین انشانمآيه

اى بر حقّانیّت خاتم انبیا صلى از آن معجزهاى آيه

 اهلل علیه و آله است.
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 مرسل « كدام است؟ فرق بین نبى و مرسل؛مرسل»

 نبى اخص از

______________________________ 
 حافظ. -(1)

أَن يَأْتُواْ  قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَا لْجِنُّ عَلَى -(2)

ى وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ ءَانِ لَايأْتُونَ بِمِثْلِهِبِمِثْلِ هذَا ا لْقُرْ

 .88اسراء:  لِبَعْضٍ ظَهِیرًا

 26قلب قرآن، ص: 

به معنى خبر دهنده و خبر داده شده  نبى است،

به معنى فرستاده شده است.  رسول و مرسل است،

پرسند فرق در روايتى كه از امام باقر علیه السالم مى

كسى  نبى فرمايدام است؟ مىبین رسول و نبى كد

بیند كه شنود ولى ملك را نمىاست كه صدا را مى

آن است كه  رسول خبر داده شده از غیب است.

شنود مىبیند، وحى خدا را ملك واسط وحى را مى
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و رو به  شود كه مردم را هدايت كندو به او امر مى

خدا دعوت كند، فرستاده شده است، 

خبر داده شده كه اعم  خداست، نبى يعنىرسول

كه امر به دعوت داشته باشد يا نداشته است از اين

خدا در روايتى دارد كه: »ابوذر از رسول 37باشد.

چقدر است؟  صلى اهلل علیه و آله پرسید عدد نبیّین

هزار نفر. گفت: مرسلین ايشان چند  124فرمود: 

 نفرند؟ فرمود:

نفر«. اين خبر در كتاب سفینة البحار نقل شده  313

 313است. آن عدّه كه مأمور دعوت خلق بودند، 

خبر پس از خبر  صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ عَلَى آيه بعد 38نفرند.

طرف است، به درستى كه تو از فرستاده شدگان از 

خدا هستى براى راهنمايى و دعوت خلق، عالوه، 

 
 .1ح / 176/ 1اصول كاِف:  -(1)  37
 .) ماّده نبأ(565/ 2سفينة البحار:  -(2)  38
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راست هستى، هركس هم كه تابع تو شد  تو بر راه

 او هم بر صراط مستقیم است.

 صراط مستقیم در دنیا و آخرت

مناسبت اين آيه، بحثى درباره »صراط« بايد بشود، به

 صراط در قیامت

______________________________ 
 .1/ ح 176 /1اصول كافى:  -(1)

 )مادّه نبأ(. 565/ 2سفینة البحار:  -(2)

 27قلب قرآن، ص: 

كه هر روزچندين مرتبه آن را ودنیا موضوعى است

 كنیم:به زبان جارى مى

؛ »خدايا ما را به راه راست ا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَاهْدِنَ

 راهنمايى بفرما«.
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؛ مُسْتَقِیمَاهْدِنَا الصّرَاطَ الْ فرق بین صراط در دنیا كه

درباره آن است و صراط در آخرت كه واجب است 

 اعتقاد به آن، كدام است؟

ء را معنى فارسى صراط، »راه است« طريق شى اوّلًا:

ء را آنچه يند، آنگاه رسیدن به هر شى»صراط« گو

وسیله به آن است طريق و صراط آن نامند. آن 

چیزى كه وسیله رسیدن به آن هدف است، يك 

خواهید به مكّه هدف امر مكانى است، مثلًا مىوقت 

گويند صراط مكّه از اين راه است، معظّمه برويد مى

ه طريق آن هم اگر هدف امر معنوى باشد؛ البتّ

ب آن است؛ مثلًا كسى كه بیمار است، راه مناس

خوب شدنش دكتر رفتن ودوا خوردن است، پرهیز 

كردن است كه صراط صحّت بدن است، يا مثلًا 

اش بازار و مغازه و جنس و خريد و تجارت وسیله

خواهد طبیب شود، راهش درس فروش است، مى

 شد.باخواندن و دانشكده طب ديدن و هكذا مى

http://www.i20.ir/


51     www.i20.ir 

 مولف شهید دستغیب قلب قرآن

 اه نزديك شدن به خداونديكتا پرستى، ر

اگر هدف اصلى تو قرب به خدا و سعادت باقى، 

رسیدن به بهشت نجات و درجات باشد، صراطش 

بايد برود كه به بهشت و قرب چیست؟ از چه راهى 

ربّ العالمین برسد؟ بدون شك راه دارد، بیراهه كه 

 وسیله دارد.شود، هر چیزى راه و نمى

عالمین و معارف و اى كسى كه هدفت قرب ربّ ال

درجات وجود آل محمّد صلى اهلل علیه و آله است، 

 صراط مستقیم در همین سوره مباركه يس ذكر

 28قلب قرآن، ص: 

 39.أَنِ اعْبُدُونِى هذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیمٌ :ه استفرمود

يكتا پرستى صراط مستقیم است، تنها خدا را بپرستد، 

عین مثل كسى كه  نه غیر خدا را، هر چه كه باشد به

رسد، كسى هم كه وسط راه كج برود به مقصد نمى

 
 .61يس:  -(1)  39

http://www.i20.ir/


52     www.i20.ir 

 مولف شهید دستغیب قلب قرآن

كند، از صراط بندگى منحرف گناه كند، قلدرى

است، ازصراط  مقصدكردهاست، پشت بهشده

رياكرد، سقوط كهمستقیم دورشده است. كسى

است كرده است، به راه جهنّم افتاده است. محال

شود، كغرب نزديمراه مشرق را بگیرد و بهكسى

حسین علیه السالم نزديك شود، بكند وبهگناهكسى

تخم هندوانه بكارد، حنظل برداشت كند، يا كسى

 40كند.حنظل بكارد و هندوانه برداشت 

در چه صراطى هستى؟ در صراط خودت، نفس و 

هوا و شیطان هستى؟ يا در راهى كه به حضرت 

محمّد صلى اهلل علیه و آله و بهشت و قرب ربّ 

 أَنِ اعْبُدُونِى هذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیمٌ رسى:المین مىالع

صدق و اخالص به در خانه خدا؛ اين است صراط 

 مستقیم.

 
40  (2)-\i ... ََلَا َماَكَسَبْت َوَعلَْيَها َما اْكَتَسَبْت ...\E  :286بقره. 
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 ايد بخوانى:ز اقلّاً ده مرتبه بدر نماز كه شبانه رو

خدايا! نكند من مصداق  41اهْدِنَا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ

 فرمايد:آيه شريفه باشم كه مى

پندارند كار نیك »زيانكارترين افرادند، آنگاه مى

 «.42دهندانجام مى

كسى كه در جهل مركّب است به خیالش به سرعت 

ه به قهقرا رود لیكن خبر ندارد كرو به بهشت مى

 كند.رود و سقوط مىمى

 گناه، سقوط از صراط بندگى است

كه  -چه بسا انسان در اثر گناه مستمرّى مثل غصب

 همیشه آه مظلوم پشت

______________________________ 
 .61يس:  -(1)

 
 .6فاحته:  -(3)  41
42  (4)-\i  َُْيِْسُنوَن ُصْنًعا... َوُهْم ََيَْسُبوَن أَن َُّهم\E   :104كهف. 
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 .286بقره:  ... لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ... -(2)

 .6فاتحه:  -(3)

 .104كهف:  يُحْسِنُونَ صُنْعًا... وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ -(4)

 29قلب قرآن، ص: 

دائماً در سقوط است، چاره ندارد جز  -سرش هست

 كه التماس كند:اين

خدايا! مرا به خطّ بندگى توبرگردان. اين همه 

فرمايد توبه، فوراً توبه كنید. قرآن واخبار مى

معصوم سقوطى جز  درست است باألخره هركس

دارد؛ ولى بايد فوراً بدون معطّلى به خطّ بندگى 

برگردد، زبانت يك مرتبه كج شد، فحش گفتى، 

زود جبران كن، طرف را راضى كن حاللت كند تا 

 بگو. استغفراللَّه ربى واتوب إلیه خدا تو را عفو كند،
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كند، هر گناهى انسان را از صراط حق ساقط مى

ین است، انواع سقوطها از فرداى قیامت هم هم

در  طريق بندگى در دنیا موجب سقوط به آتش

اى اطراف چراغ، آخرت خواهد بود؛ مانند پروانه

انسان  43كندشعله چراغ را روزنه نجات خیال مى

هم شهوات را خوراك و پوشاك و شهوت جنسى 

 پندارد.خوشى مى را وسیله

كند، انسانى هم كه چطور اين پروانه سقوط مى

ودش را به شهوات سرگرم كرده است، چنین خ

 44است.

 چه غم ديوار امّت را كه باشد چون تو پشتیبان

 
43  (1)\i فَ ُتوَن ِف النَّاِر كالِفراِش فيهاوالنَّاس يَتها\E(421/ 2: ) تفسري قمى. 
44  (2)-\i  َِهِب َوا ْلِفضَّة َهَوا ِت ِمَن الّنَسآِء َوا ْلبَِننَي َوا ْلَقنِطرِي ا ْلُمَقنطَرَِة ِمَن الذَّ نْ َيا َواللَُّه ِعنَدهُ زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ ُحْسُن ا   َوا ْْلَْيِل ا ْلُمَسوََّمِة َواْْلَْنعِم َوا َْلَْرِث َذِلَك َمتُع ا َْلََيوِة الدُّ
 .14آل عمران:  E\ابِ ْلمَ 
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اما بشارتى در اين حديث نبوى صلى اهلل علیه و آله 

كنم و از فرمايد: »و من آنان را بلند مىاست كه مى

 دهم«.مى آتش نجات

لذا تا بتوانید توسّالت خود را با رسول مكرّم زياد 

 ياد حضرت كنید؛

______________________________ 
)تفسیر  والنَّاس يَتهافَتُونَ فى النَّارِ كالفِراشِ فیها (1)

 (.421/ 2قمى: 

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَا تِ مِنَ النّسَآءِ وَا لْبَنِینَ  -(2)

یْلِ ا ا لْقَنطِیرِ ا لْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَا لْفِضَّةِ وَا لْخَوَ

وةِ الدُّنْیَا لْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعمِ وَا لْحَرْثِ ذَلِكَ مَتعُ ا لْحَیَ

 .14آل عمران:  وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ا لْمَابِ

 30قلب قرآن، ص: 

مّد و آل محمّد صلى اهلل علیه و آله و صلوات بر مح

را مخصوصاً در اين ماه مبارك رمضان مداومت 
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شما را نیز برصراط مستقیمكنید، در همین دنیا

 گرداند.برمى

اى كسى كه براى حسین گريه كردى! به بركت 

شوى، از امام حسین علیه السالم موفّق به توبه مى

آيى و به نور توبه تاريكیهاى گناه بیرون مى

ا سراغ دارم به بركت چه اشخاصى ر 45رسى.مى

توسّل به اهل بیت، سقوطشان جبران شد و موفّق به 

 گرديدند. توبه

صورت خارجى اين معنى فرداى قیامت است، 

موقعى كه صراط آن جسرى كه روى جهنّم 

كند؛ براى گذارند كه به اعتبار افراد فرق مىمى

 تر است.بعضى از مو باريكتر و از شمشیر برنده

ه السالم تقسیم كننده بهشت و حضرت على علی

 دوزخ

 
45  (1)-\i  ِاللَُّه َوِِلُّ الَِّذيَن ءَاَمُنوْا ُُيْرُِجُهم ّمَن الظُُّلمِت ِإَِل النُّور\E  نُوِب اِل نُوِر التَّوبَة) تفسري برهان: يعن  .(13/ ح 244/ 1ظُُلماُت اْلذُّ
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درباره  خدا صلى اهلل علیه و آلهروايتى از رسول

« رسیده )مقام محمود كه در زيارت مقام محمود»

اى از محشر، مجمع انبیا و گوشه 46طلبیدعاشورا مى

اولیا و خوبان كه ساالر همه محمّد صلى اهلل علیه و 

آله است( منبرى از نور هزار پلّه كه پلّه اوّل آن 

خاتم انبیا محمّد صلى اهلل علیه و آله و پلّه دوّم 

طالب علیه السالم و ساير غالب علىّ بن ابىاسداللَّه ال

راتبشان پاى منبر هم، ها ساير انبیا به حسب مپلّه

 جمیع مؤمنین كه در آن محل راه دارند.

______________________________ 
اللَّهُ وَلِىُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مّنَ الظُّلُمتِ  -(1)

ورِ التَّوبَة )تفسیر لْذُّنُوبِ الى نُظُلُماتُ ايعنى إِلَى النُّورِ

 (.13/ ح 244/ 1برهان: 

واسْئَلُهُ انْ يُبَلّغنى المَقامَ الْمَحْمُودَ لَكُمْ عِندَاللَّهِ  -(2)

 عاشورا(.)مفاتیح الجنان/ زيارت

 
 .عاشورا(اللَِّه) مفاتيح اْلنان/ زيارتَلُكْم ِعندَ  واْسَئُلُه اْن يُ َبّلغن املَقاَم اْلَمْحُمودَ  -(2)  46
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 31قلب قرآن، ص: 

خدا صلى اهلل علیه و در اين مقام محمود كه رسول

كند، اى مىسابقهآله حمد و ثناى خدا را به طرز بى

علیه  ملكى به بهترين صورت مقابل پیغمبر صلى اهلل

كند: »من خازن جنّتم، آيد و عرض مىو آله مى

 مأمورم كلید بهشت را تقديم شما كنم«.

آيد و عرض ترين صورتها مىسپس ملكى در مهیب

دوزخم، كلید دوزخ را مأمورم كند: »من مالكمى

لى اهلل علیه و آله هم خدا صتقديم شما كنم«. رسول

ها را بردار، فرمايد: »يا على علیه السالم! كلیدمى

قسیم تقسیم بهشت و دوزخ به دست تو است«؛ »

خدا صلى اهلل علیه و آله خود رسول 47«.الجنة والنار

آيم اوّل صراط قرار فرمايد: »من هم مىمى

 
 .23/ ح 337: 7حباراْلنوار  -(1)  47
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گیرم، هركس برات على علیه السالم با اوست با مى

 كند«.دت از صراط عبور مىخوشى و سعا

گر خواجه شفاعت 

 نكند روز قیامت
 

شايد كه زمشاطه 

 نرنجیم كه زشتیم

 

گويند: »ربّ در حديث صحیح دارد كه همه مى 48

خودم«، تنها نفسى؛ خدايا به فريادم برس، خودم

؛ پروردگارا به فرياد ربّ امّتىگويد: »يك نفر مى

 49 علیه و آله است«.امّتم برس و آن محمّد صلى اهلل

خدا صلى خبردر خصائص شیخ است، وقتى رسول

اهلل علیه و آله قضاياى حسین علیه السالم را براى 

فرمايد تا آخر كه راجع به قبر حسین زهرا نقل مى

فرمايد: كند، آن وقت مىعلیه السالم ذكر مى

 ت كسانى كه به زيارت»فرداى قیام

 
 .سعدى/ مواعظ -(2)  48
 .(28/ 2ة البحار: نادى اّمىت) سفينفما َخَلَق اللَّهُ َعْبداً ِمْن عباِداللَِّه َمِلكاً وَّلنَبِّياً اَّلَّ يُنادى َربِّ نَ ْفسى نَ ْفسى واْنَت يا َنىبَّ اللَِّه تُ  -(3)  49
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______________________________ 
 .23/ ح 337: 7بحاراألنوار  -(1)

 سعدى/ مواعظ. -(2)

فما خَلَقَ اللَّهُ عَبْداً مِنْ عبادِاللَّهِ مَلِكاً والنَبِیّاً الَّا  -(3)

يُنادى رَبِّ نَفْسى نَفْسى وانْتَ يا نَبىَّ اللَّهِ تُنادى امّتى 

 (.28/ 2ار: )سفینة البح

 32قلب قرآن، ص: 

 اىكنم«. جملها شفاعت مىاند آنها رقبر حسین رفته

كه به قول شیخ، خیلى امیدوار كننده است، 

 فرمايد:مى

كنم، دنبالش كنم او را پیدا مى»خودم جستجو مى

دهم، اگر در گودالى افتاده روم نجاتش مىمى

 يابد«.باشد نجات مى
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اش به قلم نور اى دارد؟ آرى بر پیشانىآيا نشانه

 نوشته شده است:

 «.علیه السالمر قبر حسین اين است زاي»

 33قلب قرآن، ص: 

 

 جلسه سوّم: خداوند و عزّت مطلق

 

مدح است بهتنزيل، منصوب 50تَنزِيلَ ا لْعَزِيزِ الرَّحِیمِ

باشد( يعنى قرآنى )عامل نصب آن از مادّه مدح مى

 عزيز ورحیم. كه نازل شده از طرف خدايى است

ست؛ عزيز جاذكرشده اايناز اسماى حسنىدو اسم

یّت و قاهريّت غالب است ازمعنى غلبهاز عزّت به

 است؛ خدايى كه بر همه چیره است.

 
 .5يس:  -(1)  50
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از رحمت و رأفت است. وجه مناسبش اين  رحیم

است كه بدانید خداى شما هیچ نوع احتیاجى به 

 شما و عبادتهاى شما و هدايت شما ندارد.

كائنات گر جمله

 كافرگردند
 

اش بردامن كبريائى

 دگردىننشین

 

عزيز مطلق، خداست هیچ نیازى در اين درگاه 

نیست، اگر همه مؤمن شوند و مطیع، چیزى به ملك 

شود و اگر همه كافر گردند و خدا اضافه نمى

گردد، آنچه عاصى، از ملك او چیزى كم نمى

دعوت فرموده است از جهت رحمت اوست؛ چون 

به بندگانش لطف دارد، رحیم است، به رحمت و 

كه بشر هالك نشود، پشت به نرأفتش براى اي

 سعادت خودش
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______________________________ 
 .5يس:  -(1)

 34قلب قرآن، ص: 

نكند، مورد ترحّمش قرار داد و قرآن را نازل فرمود 

خواست معامله كند، و گرنه چنانچه به اسم عزيز مى

اعتنايى بود لیكن چون رحیم مقتضى عزّتش بى

ق رحمتش بشر را به خود وانگذاشت، است، مطاب

توفیقش داد، اين قرآن حكیم نازل شده خدايى 

حمتش است كه عزيز است و رحیم نیز هست كه به ر

رحمت  51محمّد صلى اهلل علیه و آله را فرستاد.

عامى فرستاد به نام محمّد صلى اهلل علیه و آله كه 

اى نخواستند از اين همه را در بربگیرد، حاال عدّه

حمت بهره ببرند، به خودشان ظلم كردند و ر

 خودشان را محروم نمودند.

 
51  (1)-\i  ََوَمآ أَْرَسْلنَك ِإَّلَّ َرْْحًة لّْلعَلِمني\E  :6يس:  -2. 107انبياء. 
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 پیامبر و ترساندن مردم به وسیله قرآن

( الم غايت 2) لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غفِلُونَ

است؛ يعنى قرآن را خداى عزيز و حكیم نازل كرد؛ 

، اهل مكّه و كه بترسانى اين بشر را، قوم رابراى اين

 جزيرة العرب را.

« نافیه باشد نه ماوّل: »دو وجه دارد: وجه ا مَّآ أُنذِرَ

موصوله، آنچه آباى آنان ترسانده نشوند اينها 

بترسند، اشاره به زمان فترت است؛ چون پس از 

خدا صلى اهلل علیه و عیسى بن مريم تا زمان رسول

لبتّه آله را فترت گويند كه پیغمبرى مبعوث نشد؛ ا

نايبها و اوصیاى مسیح بودند و زمین خالى از حجّت 

مّا پیغمبر مرسل كه از طرف خدا پیغام بیاورد نبود؛ ا

و وحى به او برسد، در حدود ششصد سال نبود، تو 

را فرستاديم تا بترسانى آنچه پدرانشان در زمان 

 فترت ترسانده نشدند.
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______________________________ 
 -2. 107انبیاء:  إِلَّا رَحْمةً لّلْعلَمِینَ رْسَلْنكَوَمَآ أَ -(1)

 .6يس: 

 35قلب قرآن، ص: 

« موصوله باشد و منظور آباى پیش از ماوجه دوّم: »

عیسى باشد تا بترسانى ايشان را آنچه پدرانشان 

ترسانده شدند، پدران دور و اجداد سابقین ايشان 

 كه پیغمبران سلف، آنان را ترساندند.

 ساندن، برنامه پیغمبراندن و ترمژده دا

باشد، در قرآن مجید مى لِتُنذِرَ محلّ كالم جمله:

مكرّر غايت بعثت انبیا خصوصاً خاتم آنها را ذكر 

رُّسُلًا  فرموده است، نتیجه نبوّت و بعثت پیغمبران:

 53... بَشِیرًا وَنَذِيرًا ... و 52مُّبَشّرِينَ وَمُنذِرِينَ ...

ز طرف و ترساننده بودند ا پیغمبران مژده دهنده

 
 .165نساء:  -(1)  52
 .119بقره:  -(2)  53
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خداوند؛ بشارت دهنده اهل ايمان و تقوا و عمل 

صالح و هر بشرى كه اطاعت خدا كرد، به سعادت 

 باقى و نعمتهاى الهى.

محمّد آمده بشارت دهد به هر مؤمن كه كارهاى 

دهد، پاداش بزرگى در انتظار شايسته انجام مى

ئكه بر را كه هنگام مرگ، مال بشارت باد تو 54اوست.

دهند نترس و ات مىمژدهتو فرود آمده، 

اندوهناك مباش؛ مژده باد شما را به بهشتى كه 

ملك الموت از مادر به تو  55وعده داده شديد.

دار به مهربانتر است، بشارت باد تو را اى روزه

 مغفرت الهى كه خوشى براى تو است.

______________________________ 
 .165نساء:  -(1)

 .119بقره:  -(2)

 
54  (3)-\i َويُ َبّشَر ا ْلُمْؤِمِننَي ا لَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن الصِلحِت َأنَّ ََلُْم َأْجرًا َحَسًنا ...\E   :2كهف. 
55  (4)-\i  َُدونَ ... تَ َتَنزَُّل َعَلْيِهُم ا ْلَملِئَكُة َأَّلَّ ََتَافُوْا َوََّل حَتْزَنُوْا َوأَْبِشُروْا بِاْْلَنَِّة الَّىِت ُكنُتْم تُوع\E  ّ30لت: فص. 

http://www.i20.ir/


68     www.i20.ir 

 مولف شهید دستغیب قلب قرآن

... وَيُبَشّرَ ا لْمُؤْمِنِینَ ا لَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصلِحتِ  -(3)

 .2كهف:  أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

... تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ ا لْمَلئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ  -(4)

 .30: لتفصّ تِى كُنتُمْ تُوعَدُونَوَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ الَّ

 36قلب قرآن، ص: 

لذّت روحى است، اگر افطار، البتّهخوشى موقع

آدمى با حضور افطار كند، خودش خوشى روحى 

براى  56نزد خدا هنگام مرگ.كند. دوّمرا حس مى

خدا حرف شنیدى، از خوردن و آشامیدن 

، خداى تو سپاسگزار است، 57خوددارى كردى

 د.گیرترين عمل تو را ناديده نمىكوچك

بشارت ديگر براى جوانان عزيز عرض كنم: هركس 

اى بیفتد اگر تكرار نظر نكرد، چشمش به زن اجنبیه

سرش را باال كرد يا پايین انداخت، دو چیز خدا به 
 

 .(64/ 2؛ سفينة البحار: 41/ ح 44/ 1خصال: للّصائم فَ ْرَحتان فَ ْرَحٌة عْنَد إِفطارِه وفَ ْرَحٌة ِعْنَد لِقاءاللَِّه عزَّوَجلَّ)  -(1)  56
57  (2)-\i   ُِكُلواْ َواْشرَبُوْا َهِنيأً ِبَآ َأْسَلْفُتْم ِِف ا ْْلَيَّاِم ا ْْلَالَِية\E  :24حاقّه. 
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چشد؛ يعنى دهد، فوراً »بردااليمان« را مىاو مى

 كند. دوّمخنكى ايمان و لذّت روحانى درك مى

ر قبر و برزخ با اى دفرح ساعت مرگ است، حوريّه

حوريّه آن روز بود كه برايش  اوست، اين همان

و نذير و ترساننده است. اى  58ذخیره شده است

الموت دشمن تو تارك الصلوة! ساعت مرگ، ملك

میرى و با كافر يكى هستى، ايمان مىاست، بى

! با شكم اى رباخوار 59پانزده بال براى تو آماده است.

 شوى.پر از آتش وارد محشر مى

خورى حاال ! تو آتش مى60اى خورنده مال يتیم

 فهمى؛ ولىنمى

______________________________ 
للصّائم فَرْحَتان فَرْحَةٌ عنْدَ إِفطارِه وفَرْحَةٌ عِنْدَ  -(1)

 
ماِء او َغَمَض َبَصرَه َلَْ يَرَتدَّ اليه َنظََر اِل  َمنْ  -(3)  58  .(291/ 3حىتَّ يُ َزّوَجهُ اللَّه ِمَن اَْلُور الِعنِي ويُ َعقَِّبهُ اللَُّه امياناً َيَُِد َطْعَمُه) عواِل اللئاِل: َبَصرَُه اْمرَئٍَة فَ رََفَع َبَصرَُه إِل السَّ
 .جا مراجعه شودطور مشروح بيان شده، به آنناهان كبريه، در گناه ترك مناز بهحديث شريف و شرح آن در جلد دّوم گ -(4)  59
60  (5)-\i  ََا يَْأُكُلوَن ِِف بُطُوِِنِمْ  ْأُكُلوَن أَْمَوا َل ا ْليَتَمىِإنَّ الَِّذيَن ي  .10نساء:  E\نَارًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًافظُْلًما ِإمنَّ

http://www.i20.ir/


70     www.i20.ir 

 مولف شهید دستغیب قلب قرآن

؛ سفینة البحار: 41/ ح 44/ 1لِقاءاللَّهِ عزَّوجَلَّ )خصال: 

2 /64.) 

 يَّامِ ا لْخَالِیَةِبِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ا لْأَ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِیأً -(2)

 .24حاقّه: 

ةٍ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إلى السَّماءِ او امْرَئَ مَنْ نَظَرَ الى -(3)

بَصَرَهُ حتَّى يُزَوّجَهُ اللَّه مِنَ غَمَضَ بَصَرَه لَمْ يَرتَدَّ الیه

مَهُ )عوالى الْحُور العِینِ ويُعَقِّبَهُ اللَّهُ ايماناً يَجِدُ طَعْ

 (.291/ 3اللئالى: 

حديث شريف و شرح آن در جلد دوّم گناهان  -(4)

طور مشروح بیان شده، رك نماز بهكبیره، در گناه ت

 جا مراجعه شود.به آن

ظُلْمًا إِنَّمَا  إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَا لَ ا لْیَتمَى -(5)

 .10نساء:  یَصْلَوْنَ سَعِیرًانَارًا وَسَفيَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ

 37قلب قرآن، ص: 
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صورت حقیقى آن پس از مرگ برايت واضح 

 شود.مى

اى ظالم! دانه دانه حقوق از تو مطالبه خواهد شد، 

شود و به مظلوم اگر حسناتى دارى از تو گرفته مى

شود و اگر ندارى از گناهان مظلوم داده مى

شود تا ده مىدارند و به وزر و وبال تو افزوبرمى

ضمناً نه فقط قوم عرب را  61عدل الهى ظاهر گردد.

د صلى اهلل علیه و آله ترساند، تا قیام قیامت محمّمى

ترساننده است براى همه افراد، از بشارتهايش بايد 

سر شوق بیايید و از ترساندنهايش بايد بیمناك 

معنى پذيرفتن اسالم اين است كه  62گرديد.

اهلل علیه و آله تو را به عمل بشارتهاى محمّد صلى 

تو را به ترك گناه وادارد و وادارد و ترساندنهايش 

االسالم دينى، القرآن گويد كه »غ مىگرنه درو

 
 .35/ ح 268/ 7حباراْلنوار:  -(1)  61
62  (2)-\i ... َوَمآ أَْرَسْلنَك ِإَّلَّ َكآفًَّة لّلنَّاِس\E  :28سبأ. 
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« اسالم دين من و قرآن دستورالعمل من كتابى

 است، پیرو چه هستى؟

دهد اين همه كه پیغمبر اسالم بشارت مى

ى سحرخیزى، ربع ساعت، نیم ساعت پیش از سحر

خوردن برخیز و يازده ركعت نماز شب را ترك 

 63« گفتن را ترك نكن.والعفونكن، استغفار »

 كثرت اسباب ترس و قلّت انسان ترسناك

. بعضى پشت سر من لِتُنذِرَ فرمايد:جا مىدر اين

 اشگويند همهمى

______________________________ 
 .35/ ح 268/ 7بحاراألنوار:  -(1)

 .28سبأ:  لْنكَ إِلَّا كَآفَّةً لّلنَّاسِ ...أَرْسَوَمَآ  -(2)

 .17آل عمران:  ... وَا لْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ -(3)

 
63  (3)-\i  ِْفرِيَن بِاْْلَْسَحارِ ... َوا ْلُمْسَتغ\E  :17آل عمران. 
 .18ذاريات:  E\َوبِاْْلَْسَحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُرونَ  i\و:
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 .18ذاريات:  وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ و:

 38قلب قرآن، ص: 

ترساند، پاسخ اش مىگويد، همهراجع به مردن مى

د( ه گفته بورى است )كمن همان پاسخ شیخ شوشت

ترساند، گويند شیخ، مردم را خیلى مىمى

ترساند، ولى كدامتان فرمود: »بلى شیخ مىمى

ترسیديد؟«. آيا سراغ داريد كسى را كه از ترس 

شب، خوابش نبرد، از غصّه آخرت و عالم برزخ، 

اشكش ريزان و دلش بريان شده باشد و هر گناهى 

 داشته ترك كند؟

را گرفته است  غفلت دلها پیدا كرده،دلها قساوت 

خورد؛ ولى غالباً وگرنه دل اگر بشنود تكان مى

نشینند يا براى براى وقت گذرانى پاى منبر مى

راستى كسى بخواهد موعظه شود، راه  اگر ثواب؛ امّا

 نجات پیدا كند، كم است.
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 به لرزه افتادن عتبه از قرآن

خدا رسولروايتى بخوانم؛ مشركین مكّه از دست 

تنگ آمدند، دور يكى از آله به اهلل علیه و صلى

كه در فصاحت هم استاد  -بزرگانشان را به نام عتبه

گرفتند، او را فرستادند نزد پیغمبر صلى اهلل  -بود

علیه و آله تا راهى براى مبارزه و خاموش كردن 

 پیغمبر پیدا كند.

 روم ببینم چه بايد كنم.عتبه گفت، خودم تنها مى

و آله آمد و گفت: »از اين لى اهلل علیه نزد پیغمبر ص

 اشعارت براى من بخوان«.

خدا صلى اهلل علیه و آله فرمودند: »من اهل رسول

 شعر نیستم!«.

 گفت: »سخنت را بخوان«.

 فرمود: »كالم من نیست، كالم ربّ العالمین است«.
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 گفت: »بسیار خوب! همین را براى من بخوان«.

 39قلب قرآن، ص: 

اشد، عتبه با آن غلظتش كه پیغمبر باى خواننده

گوش داد، پیغمبر صلى اهلل علیه و آله هم سوره 

»حم دخان« را برايش خواند. چند آيه تا رسید به 

عِقَةِ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صعِقَةً مّثْلَ ص اين آيه:

؛ يعنى: »اگر روى گرداندند، پس 64عَادٍ وَثَمُودَ

اى چون صاعقه عاد انم به صاعقهترسبگوشما را مى

 وثمود«.

عتبه با آن قلدرى، تكان خورد، دستش را نزديك 

دهان پیغمبر صلى اهلل علیه و آله آورد و گفت: »تو 

 را به حق رحم، كافى است«.

دهد، خبر چنین كافر غلیظى را قرآن تكان مى

كه به سوى مشركین دهد. پس از آنموحش مى

 
 .13فّصلت:  -(1)  64
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به او شماتت كردند، آيا  برگشت، ابوجهل و ديگران

دى؟ گفت: »نه، لیكن كالمش شعر به محمّد گروي

 نیست، خطابه و كالم بشر نیست، مرا آتش زد«.

خواستم »انذار« را برسانم، محمّد انذار كرد تا از 

، چقدر آيات منذره آورده 65قرآن چه كسى بترسد

است. آياتى كه درباره عذابهاى دوزخ آورده 

مورين غلیظ و كه درباره مأ همچنین آياتى 66است.

لیكن واعجبا كه  67خ ذكر فرموده است.شديد دوز

خواند نه به دلها سخت شده است! قرآن هم كه مى

خواند. قرآن را با تدبّر و فكر بخوان عنوان تأثّر مى

نه قرائت تنها؛ البتّه آن هم خوب است ولى كم نفع 

 كه آخرت پیشاست. واى به حال كسانى

______________________________ 
 .13فصّلت:  -(1)

 
65  (2)-\i  َْرنَا ا ْلُقْرء دَِّكرٍ َوَلَقْد َيسَّ  .32قمر:  E\اَن لِلذّْكِر فَ َهْل ِمن مُّ
66  (3)-\i  َاًما َذاُغصٍَّة َوَعَذابًا أَلِيًماِإنَّ َلَديْ َنآ أَنَكا ًَّلَوَجِحيًما* َوَطع\E  :13 -12مّزّمل. 
67  (4)-\i يَ ْعُصوَن اللََّه َمآ أََمَرُهْم َويَ ْفَعُلوَن َما  .6حترمي:  E\يُ ْؤَمُرونَ  َعَلْيَها َملِئَكٌة ِغََلٌظ ِشَداٌد َّلَّ
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قمر:  وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ا لْقُرْءَانَ لِلذّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ -(2)

32. 

إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَا لًاوَجَحِیمًا* وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا  -(3)

 .13 -12مزّمّل:  أَلِیمًا

مَرَهُمْ  لَّايَعْصُونَ اللَّهَ مَآ أَعَلَیْهَا مَلئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ -(4)

 .6تحريم:  وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

 40قلب قرآن، ص: 

 68آنها حكايت باشد. به فرمايش موال على علیه السالم

اش را به میرد جنازهكه كسى از ما كه مىمثل اين

گرديم بر سر میراثش )دعوا سپاريم و برمىگور مى

 كه خبرى نبوده، به اين فكرنكنیم و( مثل ايمى

افتى كه پنجاه موقف دارى و هر موقفى هزار نمى

 69سال است.

 
 .(122صبحى صاحل: قصار البَلغهمن اَّلموات سفر عّما قليل الينا راجعون) ِنج  وََكانَّ الَِّذى نَ َرى -(1)  68
69  (2)-\i  َون  .5سجده:  E\... ِِف يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَنٍة ِّمَِّّا تَ ُعدُّ
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 میزان براى مسلمانان

گويد براى كفّار است اين عذابها راجع به كسى مى

ما نیست امّا در بحار است كه زين العابدين علیه 

فرمايد: »میزان و معطلى حساب، مال السالم مى

گرنه  كار نیك دارند و هم بد و مسلمانها است كه هم

اى ندارد تا گناه و كافر كه حساب ندارد، حسنه

در تفسیر نیشابورى نقل  70ثوابش را با هم بسنجند«.

نموده است قضیّه آن بچّه مكتبى كه سالم به مكتب 

رفت ولى وقتى برگشت، تب كرده و باألخره در 

 بستر افتاد.

ين آيه پدرش پرسید چه شده؟ گفت امروز استاد ا

فَكَیْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ا  را يادمان داد:

؛ بترسید از آن روزى كه بچّه را پیر 71لْوِلْدَانَ شِیبًا

 
 .2/ ح 258/ 7حباراْلنوار:  -(3)  70
 .17مّزّمل:  -(4)  71
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كند، هولش چنین است، من از ترس چنین مى

 روزى ناراحتم.

ها میرد. پدرش بر سر قبرش نالهباألخره بچّه مى

تو با فطرت پاك و گفت: فرزند عزيزم! داشت؛ مى

لطیف اين طور قرآن متأثرت كرد، پدر دل  دل

 سیاهت بايد از ترس بمیرد.

______________________________ 
من االموات سفر عمّا قلیل  وَكَانَّ الَّذِى نَرَى -(1)

 (.122صبحى صالح: قصار الینا راجعون )نهج البالغه

 فَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ... فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْ -(2)

 .5سجده: 

 .2/ ح 258/ 7بحاراألنوار:  -(3)

 .17مزّمّل:  -(4)

 41قلب قرآن، ص: 
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مرويست چهل سال حالت حیرت است، پیش از 

آيد. حالت لب قبر چه بر سر ما مى 72موقف حساب.

ربايستى داريد، بهت است. آى آبرو دوستها كه رو د

ايد؟ نزد كرده براى فرداى قیامت خود كارى

السالم رودر بايستى  پیغمبر وعلى و فاطمه علیهم

 نداريد؟

______________________________ 
 .292/ 4كفاية الموحّدين:  -(1)

 42قلب قرآن، ص: 

 

جلسه چهارم: شناساندن راهها و ملكوت به پیامبر 

 صلى اهلل علیه و آله

 

 
 .292/ 4كفاية املوّحدين:   -(1)  72
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قَوْمًا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ تَنزِيلَ ا لْعَزِيزِ الرَّحِیمِ* لِتُنذِرَ 

أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ  لُونَ* لَقَدْ حَقَّ ا لْقَوْلُ عَلَىفَهُمْ غفِ

لَايُؤْمِنُونَ* إِنَّا جَعَلْنَا فِى أَعْنقِهِمْ أَغْللًا فَهِىَ إِلَى ا 

لْنَا مِن بَیْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا لْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ* وَجَعَ

اين  73.ايُبْصِرُونَخَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَیْنهُمْ فَهُمْ لَوَمِنْ 

قرآن حكیم، كالم ربّ العالمین، نازل كرده خداى 

عزيزى است كه هیچ نیازى به روى آوردن 

بندگانش ندارد؛ ولى مهربان است. راه راست را 

نشان بشر داد تا از سقوط در صراط بترسند، آنگاه در 

 اندند تا مبادا سقوط كنى:اين قرآن آنها را ترس

آن، بترسانى قومى را تا به سبب اين قر لِتُنذِرَ قَوْمًا

 خبر ماندند.كه پدرانشان ترسانده نشدند و بى

گفتم اشاره به زمان فترت است چون پیش از 

خدا صلى اهلل علیه و آله چند صد سال پیغمبر رسول

؛ پس فَهُمْ غفِلُونَ مرسلى كه ايشان را بترساند نبود:

 
 .9 -5يس:  -(1)  73
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خبران بودند؛ ولى خدا در اين زمان منّت ايشان بى

 گذاشت و نور خودش بر بشر

______________________________ 
 .9 -5يس:  -(1)

 43قلب قرآن، ص: 

محمّد صلى اهلل علیه و آله را فرستاد. خدا تمام 

راهها را نشان محمّد صلى اهلل علیه و آله داد، دنیا و 

بهشت و جهنّم را تا بترساند آخرت، ملك و ملكوت، 

لكوت اشیاء را نشانش اين خلق را. در لیلة المعراج م

 دادند تا به خلق برساند، انذارها كند.

 جهنّمى بودن مشركین مكّه

 .أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَايُؤْمِنُونَ لَقَدْ حَقَّ ا لْقَوْلُ عَلَى

حق يعنى ثبت، تحقّقت، مسلّم شد. مراد به »قول« 

 در ابتداى خلقت خطاب به شیطان فرمود: چیست،
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؛ »به 74لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِینَ

عزّت و جاللم سوگند كه دوزخ را از تو و پیروانت 

پر كنم«، اين قول خدا بر بیشتر آنان )اهل مكّه( 

 مسلّم شد كه جهنّمى شوند.

ن است كه اين اين آيه از خبرهاى غیبى قرآ

عمر مؤمن نخواهند شد و به محمّد  مشركین تا آخر

آور ؛ ايشان ايمانفَهُمْ لَايُؤْمِنُونَ نخواهند گرويد:

 شود.نیستند، چرا؟ در آيات بعد روشن مى

 غلها بر گردن و سد از پس و پیش

 أَعْنقِهِمْ أَغْللًا فَهِىَ إِلَى ا لْأَذْقَانِ فَهُم إِنَّا جَعَلْنَا فِى

 .مُّقْمَحُونَ

ما قرار داديم بر گردنهاى ايشان غلها را تا 

هايشان )از سینه تا چانه با غل محكم بسته شده( چانه

پس ايشان سر در هوايند، كسى كه گردنش را با غل 

 
 .85ص:  -(1)  74
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كند، اند تا چانه، چیزى را مشاهده نمىپیچیده

 در هوا رو به باالست.سرش 

______________________________ 
 .85ص:  -(1)

 44قلب قرآن، ص: 

وَجَعَلْنَا مِن بَیْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا 

 .فَأَغْشَیْنهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

دهیم كنیم بلكه »قرار مىبه اين هم اكتفا نمى

سرشان نیز حاجب و  جلوشان حاجب و سد، پشت

ان سد و روى چشمشان نیز پرده انداختیم پس ايش

 بینند«.نمى

 گانه در آيهتوجیه سه

»هرچه ما ترسانديم، نترسیدند، اين چنین جزا به 

 آنان داديم«.
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اين ظاهر دو آيه شريفه است. دقّت زيادى در اين 

آيات الزم است. بسیارى از مفسّرين سه وجه ذكر 

 -جَعَلْنَا فِى أَعْنقِهِمْ كه دو آيهاند؛ يكى اينكرده

راجع به آخرت است، در  بَیْنِ أَيْدِيهِمْوَجَعَلْنَا مِن 

 شود.قیامت چنین مى

یل است؛ مثال كه: گويند بر سبیل تمثوجه ديگر اين

كه چیزى در خارج است بلكه زده است نه اين

اش به جورى به سرشان آمده مثل كسى كه تا چانه

زنجیر بسته شده است و سرش درهواست، هیچ 

 فهمد.نمى

ت كه اين اس -بهتر است كه -لیكن وجه سوّم

حقیقتى است از حقايق فعلى. همین اآلن با همین 

ود، غلهايى دور بدن فعلى، ملكوتش اگر ظاهر ش

فهمد، جلوش را حجاب ذاتش پیچیده شده كه نمى

بزرگى گرفته؛ پشت سرش نیز پرده ضخیمى گرفته 
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اند است. اين معنى را به بیان ديگر تشريح كرده

ل فهمیده شود، هركس اغالل چیست؟ اگر اغال

 تواند به نسبت، تطبیق به خودش نمايد.مى

 45قلب قرآن، ص: 

 ن توسّط آمال و شهواتكور و كر شدن انسا

»غل«. آهنى داريم براى گردن گوشتى. ديگر جلو 

بینى، اين ظاهر است؛ اما اين آيه پايت را نمى

شريفه راجع به حقیقت و روح و روان تو است و او 

ل، غلهايى است كه سر ادراكت را باال به اين اغال

بینى. غلهايى است در عالم كرده هیچ جا را نمى

آورد، مقمح قلب و روح تو چنین مىمعنى كه سر 

سازد. بدون پرده كند؛ يعنى سر در هوا مىمى

بگويم اين غلها آمال و آرزوهاست، حبّ شهوات و 

حب دنیا، مال، رياست، طمع. در هرجا پیدا شد، 

 سازد.و كر مىكور 
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هركس آمال و آرزوها، حرص و طمع، ذاتش را 

خانه بیند، جلوش كور و كر كرد، جلوش را نمى

من  بیند جز گورش راگور است؛ همه چیز را مى

هركس رجوع به خودش كند و انصاف  بَیْنِ أَيْدِيهِمْ

اى از اين وضع در او نیز هست، بیند مرتبهدهد مى

مرگ، از همه چیز در فكر همه چیز هست جز 

 ايمان مردن.ترسد جز از بىمى

بیند، گناهان پشت سرش را هم نمى وَمِنْ خَلْفِهِمْ

 اش را فراموش نموده ا ست.گذشته

دهد و درست است خدا نسبت به خودش مى

ما قرار داديم؛ ولى  جَعَلْنَا فرمايد ما كرديممى

دهد، خودت خواستى. خدا هم همان را به تو مى

 آخرت را به دنیا مصالحه كردى. خودت

 جارى شدن آب براى فرعون
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ر حیات القلوب مجلسى است درباره روايت د

 فرعون كه: »به او

 46قلب قرآن، ص: 

گفتند: مدّتى است از وقتى دعوى خدايى كردى، 

گويى خدا رود نیل خشك شده است، تو كه مى

هستم، آن را جارى ساز. گفت بسیار خوب آن را 

 سازم.جارى مى

با لشكرش از شهر بیرون آمد، در صحرا به لشكريان 

جا بمانید تا من خودم بروم آب را اينگفت در 

برايتان جارى سازم. به سرعت رفت تا جايى كه از 

كس نبود، از اسب نظرها كاملًا پنهان باشد، هیچ

پیاده شد، تاجش را انداخت، خودش را روى 

ان! من خاكها انداخت و گفت: اى خداى عالمی

گويم؛ ولى من آخرت دانم دروغ مىخودم مى

طنت دنیا را طالبم، مرا رسوا نكن؛ خواهم، سلنمى
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دانم كارها به دست تو است؛ حاجت من خدايا! مى

به درگاهت آن است كه اين آب جارى شود، آب 

 جارى گرديد«.

دهند، تعجّب ندارد. هركس هرچه بخواهد به او مى

خواهم، دنیا مىگويد من آخرت نخودش مى

كه شیطان هم آخرت نخواست، خواهم؛ چنانمى

 دن در دنیا تا روز قیامت را خواست.مان

 هیچ كس محروم از اين درگاه نیست

ضمناً كسى نگويد جارى شدن آب سبب گمراه 

شود، چنین نیست. هركس شعور شدن مردمان مى

فهمد كه كار بشر نیست، خداى تعالى داشته باشد مى

هربان است، دشمن را نیز محروم از بس م

ز اين درگاه كس محروم اهیچفرمايد؛ »نمى

«. بگو آى خدايى كه فرعون با آن شقاوت را نیست
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كرد با ذلّت به درگاهت آمد، كه ادّعاى خدايى مى

 او را محروم

 47قلب قرآن، ص: 

نكردى، ما امروز میهمان تو هستیم. به حسب ظاهر 

تو، چه شود غلها را از  دار؛ در مسجد، خانهروزه

« غلها اغاللىىوقعدت باطراف دلهاى ما باز كنى: »

گذارد به فكر آخرتم بیفتم؛ گیر كرده نمىمرا زمین

 گذارد، مگر تو لطفى بفرمايى.شهوات، آرزوها نمى

دوستان را كجا كنى 

 محروم
 

تو كه با دشمنان نظر 

 دارى

 

75 

______________________________ 
 گلستان/ سعدى. -(1)

 
 .دىگلستان/ سع  -(1)  75

http://www.i20.ir/


91     www.i20.ir 

 مولف شهید دستغیب قلب قرآن

 

 48قلب قرآن، ص: 

 

 جلسه پنجم: غلهايى بر گردن انسان

 

وَسَوَآءٌ عَلَیْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَايُؤْمِنُونَ* 

إِنَّما تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذّكْرَ وَخَشِىَ الرَّحْمنَ بِالْغَیْبِ 

جا اين روز گذشته به 76.فَبَشّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ

رسیديم كه بشر به اجبار و بدون اختیار به بهشت يا 

شود، هر چه هست به اختیار خودش جهنّم برده نمى

 فرمايد:كه مىهست. اين

إِنَّا جَعَلْنَا فِى أَعْنقِهِمْ أَغْللًا فَهِىَ إِلَى ا لْأَذْقَانِ فَهُم 

 77....دِيهِمْ سَدًّا مُّقْمَحُونَ* وَجَعَلْنَا مِن بَیْنِ أَيْ

 
 .11 -10يس:  -(1)  76
 .9 -8يس:  -(2)  77
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همان غلهايى كه خودت درست كردى، خداوند به 

افتى. نگو پیچد كه از ادراك مىدور گردنت مى

خدا اين جور به سرم آورد بلكه خودت خواستى؛ 

زيرا شهوات و حبّ دنیا خواستى؛ لذا كور و كر 

گیرد، شوى. سدّى جلو و پشت سرت قرار مىمى

شده بس آرزو زياد  بینى، ازآخر كارت را نمى

 رسد كه پیرى خودش را هماست. كار به جايى مى

______________________________ 
 .11 -10يس:  -(1)

 .9 -8يس:  -(2)

 49قلب قرآن، ص: 

بیند، پیرى هم آمال و آرزو جورى بر سرش نمى

بیند، از آن طرف گناهان آورد كه مرگ را نمىمى

 بیند.گذشته را نمى
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كه فردا معلوم ديگر با اين اى سالیانآرزوها بر

نیست زنده باشد، آيا اين آرزوها غلهايى بر ادراك 

شود تا اصل سرمايه شود يا اين قدر سرگرم مىمى

عمر از كف برود، فناى دنیا و بقاى آخرت، با اين 

بیند. كسى كه رو به سقوط رفت به ظهورش را نمى

 فرمايد:رسد كه مىجايى مى

 .نذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَايُؤْمِنُونَلَیْهِمْ ءَأَوَسَوَآءٌ عَ

كند، چه او را بترسانى يا نترسانى برايش فرق نمى

كند، به مرگ حقیقى اى بر دلش اثر نمىذرّه

 رسیده، تأثّر ديگر ندارد.

خواهند ببینند آيا حركتى شود مىحس مىپا كه بى

سوزنى به او  خورد يا نه؟مىكند، تكانى پیدا مى

شود از كار افتاده زنند، اگر متأثّر نشد، معلوم مىىم

 78ترسد.است، اين دل چیست؟ هر چه بترسانى نمى

 
78  (1)-\i  َأَْمَوا ٌت َغرْيُ َأْحَيآٍء َوَما َيْشُعُروَن أَيَّاَن ي ُْبَعُثون\E  :21َنل. 
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فطرت آدمیّت خراب شده جز مادّه و مادّيّات 

كه پولش كم ترسد از اينادراكى ندارد، بلى مى

شود، آبرويش از بین برود، مقامش را از او بگیرند؛ 

دى در موقف حساب اين گناهى كه كرامّا به او بگو 

 معطّل خواهى شد، باكى ندارد.

خدا در جلد دهم بحاراألنوار دارد: وقتى رسول

 صلى اهلل علیه و آله اين آيه را بر مسلمانان خواند:

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِینَ* لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لّكُلّ 

 79.سُومٌهُمْ جُزْءٌ مَّقْبَابٍ مّنْ

______________________________ 
 أَمْوَا تٌ غَیْرُ أَحْیَآءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ -(1)

 .21نحل: 

 .44 -43حجر:  -(2)

 50قلب قرآن، ص: 

 
 .44 -43حجر:  -(2)  79
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گاه همه آنان كه دوزخ وعدهيعنى: »به درستى

است، داراى هفت در است ...«، درحاالت على علیه 

گنجشك كه در زمستان به او آب )مثلالسالم دارد 

لرزد( على علیه السالم از شنیدن بريزند چگونه مى

اگر حیات باشد،  80رزيد.لاين آيات برخود مى

دارد، در گردد؛ دل زنده نشانه آثارش آشكار مى

انذارها و بشارتها آثار زندگى دل، نمايان است؛ اگر 

ارد؛ مرده است همه قرآن را بر او بخوانى، اثرى ند

ولى اگر مختصر حیاتى داشته باشد، باألخره تأثّرى 

 81؛لّیُنذِرَ مَن كَانَ حَیًّا ... نمايد:پیدا مى

كه زنده باشند؛ ترساندن كسانى استبراىقرآن

ى داشته باشد، قرآن در او اثر چون اگر حیات

 گذارد.مى

 .لْغَیْبِ ...إِنَّما تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذّكْرَ وَخَشِىَ الرَّحْمنَ بِا

 
 .303/ 8حباراْلنوار:  -(1)  80
 .70يس:  -(2)  81
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كندو از ترسانى كه ذكر را پیروى»تنها كسى را مى

 خدا در پنهانى بترسد«.

تا حیات، قلب نداشته باشد محال است قرآن اثر 

ا حیات دارد، امید است ولى ت 82مثبتى در او بگذارد

اندرزها اثر كند. فطرتش از بین نرفته باشد، مطابق 

 فطرتش به قرآن مايل است.

دالنند، ايمان نخواهند  كّه كه مردهبیشتر اهل م

كه آورد. آنهااز اسم آخرت هم گريزانند؛ امّا آن

 است. وَخَشِىَ الرَّحْمنَ فطرتش باقى است

 نترين مرتبه ايمانشانه پايین

رود آيا ايمان دارم يا نه؟ گاهى انسان در فكر مى

 اگر مرگم رسید،

______________________________ 
 .303/ 8نوار: بحاراأل -(1)

 
82  (3)-\i إِنََّك ََّلُتْسِمُع اْلَمْوَتى ...\E  :80منل. 
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 .70يس:  -(2)

 .80نمل:  ... إِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتَى -(3)

 51قلب قرآن، ص: 

مؤمنم يا نه؟ روايت حضرت صادق علیه السالم 

فرمايد: محك است براى نخستین درجه ايمان، مى

»هركس گناهش او را ناراحت كرد و كار نیكش او 

 را شادمان ساخت، او مؤمن است«.

معلوم  83«.ته حَسَنته وسائَته سیّئته فَهو مُؤمنٌسَرَّ مَنْ»

مخصوصاً  شود كه او باور دارد ثواب و عقاب را،مى

در موارد ذكر )يعنى وقتى كه او را يادآورى 

 شود حیات دل باقى است.كردند( معلوم مى

مثالهايى براى سرگرمى بشر با وجود خطراتى كه 

 اند.براى اوست زده

 
 .6/ ح 232/ 2اصول كاِف:  -(1)  83
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صدوق علیه ان است كه شیخ بهترين مثال هم

الرحمه از حكما نقل فرموده است آن را ذكر 

 كنم و همه ما برخودمان تطبیق كنیم.مى

 پندى آموزنده

رفت در چاه افتاد، چوبى شخصى در بیابان مى

وسط چاه بود، آن را گرفت تا نیفتد، ديد قعر چاه 

 اژدهايى دهان باز كرده است، يك طرف، موش

ز دو طرف يگرش موش سیاه، اسفید و يك طرف د

كنند. راستى جَوند و آن را باريك مىچوب را مى

كه چه هولى دارد لیكن چشمش به گوشه چاه 

بیند مقدارى عسل در خاكها ريخته شده، افتاده مى

 زنبورها هم آمد و شد دارند.

اژدها و موشها را فراموش كرده با نیش زنبورها و 

مشغول خوردن سازد و دن عسل مىخاك آلوده بو
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د، خیلى هم خوشوقت است كه اقبالش يارى شومى

 كرده به چنین نعمتى رسیده است.

______________________________ 
 .6/ ح 232/ 2اصول كافى:  -(1)

 52قلب قرآن، ص: 

چاه، عالم طبیعت و دنیاست، اژدها، همان مرگ 

عمر  است و چوبى كه وسط چاه به دست گرفته،

و سفید ، همان دو موش سیاه است و شب و روز

كند تا بیفتد در دهان مرگ. است كه عمر را كم مى

ظرف عسل، شهوات دنیاست كه هر نوشش با هزار 

 نیش و ناراحتى همراه است.

نوش مطلق خوشى محض در اين زندگى دنیا 

نیست، نه در خوردنیها و پوشیدنیها؛ نه بهره بردارى 

 جنسى.
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نوشى كه ديگر  طلق در عالم ديگر است،خوشى م

رد به شرطى كه با نور تقوا و واليت از نیش ندا

 جا بروى.اين

 53قلب قرآن، ص: 

 

جلسه ششم: حجاب و برزخ بودن دنیا و شهود بودن 

 آخرت

 

إِنَّما تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذّكْرَ وَخَشِىَ الرَّحْمنَ بِالْغَیْبِ 

 تَىا نَحْنُ نُحْىِ ا لْمَوْ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ* إِنَّفَبَشّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ

ءٍ أَحْصَیْنهُ فِى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثرَهُمْ وَكُلَّ شَىْ

بیشتر  85.... سَوَآءٌ عَلَیْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ ... 84.إِمَامٍ مُّبِینٍ

إِنَّكَ لَاتُسْمِعُ  شان مرده است:اهل مكّه روح آدمیّت

 
 .12 -11يس:  -(1)  84
 .10يس:  -(2)  85
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چه از ود شنوانید، هرشبه مرده نمى 86... الْمَوْتَى

خدا و آخرت بگويى يا نگويى براى آنها فرق 

ها آورند. در تمام دورهكند، ايشان ايمان نمىنمى

همین است. در هر شهرى عدّه كثیرى هستند كه 

اگر آنها را از عذاب بترسانى، در هر حال گناه را 

 ترسد؟نند، پس چه كسى مىكترك نمى

ترسد كه . كسى مىعَ الذّكْرَ ...إِنَّما تُنذِرُ مَنِ اتَّبَ

پیروى از ذكر بكند، آيه قرآنى كه برايش بخوانند، 

 ترسد.نمايد، تا گفتند خدا، مىاثرى در او مى

 اند يعنى نهان؛ جايى كه جزبعضى گفته بِالْغَیْبِ

______________________________ 
 .12 -11يس:  -(1)

 .10يس:  -(2)

 .80نمل:  -(3)

 
 .80منل:  -(3)  86
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 54ص:  قلب قرآن،

ترسد؛ ولى بیشتر خدا كسى نیست از خدا مى

اند: به معنى حجاب است تا هنوز مفسّرين گفته

مرگ انسان نرسیده است، در نهان، در حجاب و در 

غیبت است، از خدا و مالئكه و برزخ و ملكوت در 

شهود است، ترسیدن پرده است، وقتى مرگ آمد 

 شود.آشكار مى

ولى وقتى مرد و چشمش بیند حاال مهم است كه نمى

 به ملكوت و غیره، ديگر ترسیدن ارزش ندارد. افتاد

ترس حضرت يوسف علیه السالم از خداوند در 

 پنهانى

درباره جناب يوسف در هنگامى كه زلیخا او را در 

اش را بر روى بت اتاق در بسته گرفت، مقنعه

انداخت، گفت: زشت است جلو بُت، كار خالف 

چگونه تو از يك بت كه كنم. يوسف فرمود: 
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كنى؛ ولى من از خداى شعورى ندارد مالحظه مى

 علیم و خبیر مالحظه ننمايم؟

تو هست؛ طرف، سند آى كسى كه مال مردم نزد 

تواند از تو بگیرد؛ داند نمىندارد ولى خدا كه مى

تواند كسى كه ترس در دلش باشد ولى خدا كه مى

د، هركس خورحیات دارد؛ ترساندن به كار او مى

گیر چنین شد يعنى كسانى كه نمازگزار و روزه

... فَبَشّرْهُ  هستند، روزه عمل خالص براى خداست:

 .أَجْرٍ كَرِيمٍبِمَغْفِرَةٍ وَ

 »پس او را به آمرزش و پاداش بزرگ مژده بده«.

تنوين مغفرت؛ تنوين تنكیر براى تفخیم است؛ يعنى 

 واجر كريم عظیم ال -مغفرة عظیمة التوصف»

 « آمرزش بزرگى همراه با پاداشيوصف

 55قلب قرآن، ص: 
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 87و گران قیمت، يقیناً خداوند تالفیها خواهد كرد.

شما را درگاه او آورديد، او همشما رو به

رهانخواهدكرد، مخصوصاً نسبت به جوانان عزيز در 

 اوايل سن.

 نوشیدن از كوثر هنگام مرگ

و اجر كريم، ساعت مرگ از حوض كوثر به ا

كه يك ماه روزه گرفتید، اى كسانى 88چشانند.مى

میل به خوراك و آب داشتید، براى خدا 

، از دست شاه 89خوددارى كرديد، حاال بچشید

هدايت، ماه هدايت اسداللَّه الغالب علىّ بن 

طالب علیه السالم. بعضى از اهل ايمان هستند ابى

چشانند. كه هنوز نفسشان قطع نشده به آنها مى

 علیه السالم است. از امام باقر روايت

 
87  (1)-\i  ّذََكٍر َأْو أُنَثىََّل ُأِضيُع َعَمَل عمٍل ّمنكم ّم ن... َأن ...\E 195عمران: آل. 
88  (2)-\i   َْْلَالَِيةِ  اْشرَبُوْا َهِنيًئا ِبَآ َأْسَلْفُتْم ِِف ا ْْلَيَّاِم اُكُلواْ و\E  :24حاقّه. 
 .(110/ 102ريّا رويّاً هنيئاً سائغاً َّلظمأ بعده«) حباراْلنوار:  -(3)  89
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فرمايد مطابق روايتى كه در حضرت قسم ياد مى

معانى األخبار است، تا از حوض كوثر نچشد 

 میرد.نمى

ساعت احتضار كه راستى سخت است، چه لذّتى 

دارد، وقتى از دست ساقى كوثر جامى بنوشد، با چه 

 دهد.لذّتى جان مى

بى هنگام محتضرى سراغ دارم كه بوى مشك عجی

رگش به مشام حاضرين رسید. مؤمن ديگر خودش م

 گفت: بیرون برويد تا حضرت در آيد.مى

كس كه مال يتیم زيردستش بود، فقط از آيا آن

ترس خدا يك درهم برنداشت همه را داد، با آن 

 كس كه بدون پروا مال يتیم را خورد، هر دو

______________________________ 
 ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىیعُ عَمَلَ عملٍ مّنكم مّ نلَا أُضِ... أَنّى -(1)

 .195عمران: آل ...
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 كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِیئًا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ا لْأَيَّامِ ا لْخَالِیَةِ -(2)

 .24حاقّه: 

ريّا رويّاً هنیئاً سائغاً الظمأ بعده« )بحاراألنوار:  -(3)

102 /110.) 

 56قلب قرآن، ص: 

ما ذلك در دعاى كمیل است: » 90اشند.ن بسايك

 91.... سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ «.الظن بك

 اى براى نیكان و تهديدى براى بدانمعاد، مژده

يكى از برهانهاى معاد همین است، يقیناً عالم جزا 

بايد باشد وگرنه خداى حكیم على االطالق از 

حكمت افتاده است. شخصى كه منكر عالم جزاست 

پروردگار شده است. تمام اين جهان عظیم  منكر

اش ظهور فضل عظیم پروردگار در قیامت نتیجه

 
90  (1)-\i  ْارِ أَْم ََنَْعُل الَِّذيَن ءَاَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصِلحِت َكاْلُمْفِسِديَن ِِف اْْلَْرِض أَم  .28ص:  E\ََنَْعُل ا ْلُمتَِّقنَي َكاْلُفجَّ
 .21ثيه: جا -(2)  91
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است؛ حیات فعلى مقدّمه و بذر افشانى است براى 

 پس از مرگ.

. »اى مسلمانان! بشارت باد شما إِنَّا نَحْنُ نُحْىِ ا لْمَوْتَى

ايمانها! كنیم«، اى بىرا كه ما مردگان را زنده مى

راى شماست، تا شخص، مُرد لباسش تهديد هم ب

شود، ترى نصیبش مىشود، حیات تازهعوض مى

شود، بدن لطیف كه رها مىبدن مادّى و دردسر، 

شود، خواب از ن مادّه را ندارد، پیدا مىديگر نقصا

عجز است، نتیجه بدن مادّى است. دردهاى مختلف 

مال بدن مادّى است، بدن برزخى ديگر دوا و دكتر 

 هد.خوانمى

خدا صلى اهلل علیه و آله آمد پیرزنى پیش رسول

ضمن حرفهايش عرض كرد: »دعا بفرمايید بهشت 

فرمودند:  بروم، حضرت خواستند مزاح بفرمايند،

زن در بهشت نیست؛ پیره زن بیچاره گريه كرد، پیره
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شود و به بهشت حضرت فرمود: جوان مى

 92رود«.مى

______________________________ 
أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصلِحتِ  -(1)

 نَجْعَلُ ا لْمُتَّقِینَ كَالْفُجَّارِكَالْمُفْسِدِينَ فِى الْأَرْضِ أَمْ

 .28ص: 

 .21جاثیه:  -(2)

 .538/ 2سفینة البحار:  -(3)

 57قلب قرآن، ص: 

 .إِنَّا نَحْنُ نُحْىِ ا لْمَوْتَى

 م«.نیك»ما مردگان را زنده مى

پس از مرگ بالفاصله روح به بدن مثالى تعلّق 

گیرد؛ بدنى كه كاملًا شبیه اين بدن است، بدن مى

 
 .538/ 2سفينة البحار:  -(3)  92
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ندارِ لطیف، مادّى مشت پركن رفت؛ بدنِ سايه

 جايش آمد.

 .وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ

 نويسیم آنچه جلو فرستاديد«.»و ما مى

رى عمل تو مورد اعتناى ربّ العالمین است؛ هركا

دا كردى، بزرگ است، ما آن را ثبت براى خكه 

كنیم، نه تنها در نامه عمل بلكه در لوح محفوظ مى

نمايیم، هرچه پیش فرستاديد از اعمال نیز ثبت مى

نمايند، چه كه هر شرّى را نیز ثبت مىخیر؛ چنان

 خیر و چه شرّ.

 لزوم باقى نهادن اوالد صالح و خیرات ماندگار

؛ يعنى مَا قَدَّمُواْ اندمودهفسّرين فر. بیشتر موَءَاثرَهُمْ

؛ يعنى چیزهايى ءَاثرَ آنچه پیش از مرگ فرستادى.

 رسد.كه پس از مرگ به تو مى
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گويد بشر پس از مرگ چندين روايت است كه مى

. اوالد گردد مگر چند چیز، اوّل:اعمالش منقطع مى

، با يقین اگر توانستى اوالد صالحى تربیت كنى

كند، مىدهى، هر كار خیرى كه او تحويل اجتماع 

 آثارش نیز براى پدر و مادرش هست.

؛ مثلًا كتاب دينى منتشر كرده، پس خیر ثابت دوّم:

باقى نمايند، اوقاف از خیراتمىاز او از آن استفاده

 است كه پس از مرگ، مقدارى از

 58قلب قرآن، ص: 

باشد ايد، اگرداشتهرا حبس در راه خدا نممالش

 93وارث نباشد.بهاجحاف

وقف درآمد معدن نمك براى عزاى امام حسین 

 علیه السالم

 
 .171/ 19وسائل الشيعه:  -(1)  93
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مرحوم حاج شیخ عبدالحسین تهرانى، استاد حاجى 

نورى، روى منبر فرمود: »در شب گذشته خواب 

كه  -ديدم يكى از اعیان دولت ناصرالدين شاه را

ن بود. به او در روح و ريحا -دستگاه مفصّلى داشت

شناختم وقتى در تهران بودم ىگفتم من تو را م

 ديدم وضع تو مناسب با اين مقام نبود.مى

گفت: آرى؛ ولى اين دستگاه بعد از مردن نصیب 

من شده است. معدن نمكى كه در طالقان داشتم در 

حال حیاتم وصیت كردم درآمدش را به نجف 

 اشرف بفرستند عزاى حسین را برپا كنند.

داد، مرحوم حاج  شیخ روى منبر اين فرمايش را كه

گويد من اهل القانى از پاى منبر مىشیخ نظر على ط

 طالقان هستم و اين رؤيا صادقه است.
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چنین معدن نمكى موجود وشخص مزبور وصیّتش 

 94است«همین طور بوده

بهره مروى است كه در آخرالزمان اموات از احیا بى

كنند، ها را چه مىوقوفهبینید ممانند، مىمى

دگان كنند. به مرچه تصرّفات غاصبانه مىالشخورها 

كه به ، اين بدبخت به امید اين95كنندظلم مى

اى بركت عزاى حسین و اطعام به نام حسین، بهره

كند چرا به او كند، يا ثلث معیّن مىببرد، وقف مى

 كنید؟ظلم مى

______________________________ 
 .171/ 19وسائل الشیعه:  -(1)

 .233/ 2م: دارالسال -(2)

 
 .233/ 2دارالسَلم:  -(2)  94
 .موقوفات بر مبناى صحيح عمل شوداسَلمى ايران بوده، اميد است اكنون به اين صحبتها مربوط به پنج سال قبل از پريوزى شكومهند َجهورى -(3)  95
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اين صحبتها مربوط به پنج سال قبل از پیروزى  -(3)

اسالمى ايران بوده، امید است شكوهمند جمهورى

 اكنون به موقوفات بر مبناى صحیح عمل شود.

 59قلب قرآن، ص: 

از آثار و خیرات باقیات، چشمه آب و درخت است 

 تا باقى است.

 برد:صاحبش بهره مى

 96.عِندَ رَبّكَ ... تُ خَیْرٌ... وَا لْبقِیتُ الصلِح

 ساعات عمر انسان پس از مرگ

خدا صلى اهلل علیه و آله بشارتهايى رسیده از رسول

فرمايد پس از مرگ به عدد ساعات عمرت است، مى

قدر فرح به شود، اينساعتى است كه خزينه باز مى

رسد كه اگر به تمام دوزخیان پخش شود، تو مى

 
 .46كهف:   -(1)  96
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ت كه به ياد خدا عتى اسشوند، آن ساشادمان مى

قدر آيد كه ايناى، ساعتى هم پیش مىگذرانده

دهد كه اگر به تمام غم و اندوه به تو دست مى

گردند و بهشتیان پخش شود، همه اندوهناك مى

 آن ساعتى است كه به گناه گذرانده باشد.

آيد كه نه اين است و نه آن و ساعتى هم پیش مى

ه است؛ البتّه آن ذراندآن ساعتى است كه به مباح گ

توانست فهمد كه مىهم اسباب اندوه است؛ زيرا مى

اين قسمت عمرش را نیز در راه خدا بگذراند )ولى 

 نگذراند(.

______________________________ 
 .46كهف:  -(1)

 60قلب قرآن، ص: 
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جويى با پیغمبران علیهم جلسه هفتم: مجادله و بهانه

 السالم

 

م مَّثَلًا أَصْحبَ ا لْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا وَاضْرِبْ لَهُ

الْمُرْسَلُونَ* إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَیْهِمُ اثْنَیْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا 

بِثَالِثٍ فَقَالُواْ إِنَّآ إِلَیْكُم مُّرْسَلُونَ* قَالُواْ مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ 

ءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا ىْشَمّثْلُنَا وَمَآ أَنزَلَ الرَّحْمنُ مِن 

آيات مباركه داستان انطاكیه و آمدن سه  97.تَكْذِبُونَ

نفر رسل ا لهى با واسطه يا بال واسطه است. گفتیم 

مشهور اين است كه عیسى بن مريم دو نفر را فرستاد 

و آنها را زدند و زندانى كردند و سومى را فرستاد 

ون آورد، آنگاه را از زندان بیربه نام »شمعون« آنان

با هم در مجامع كوچه و بازار، خلق را دعوت 

 
 .15 -13س: ي -(1)  97
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، نفى بت و بتخانه، الاله الّا اللَّه كردند به توحید،مى

 دعوت به خدا و ترس از آخرت.

اند تا چهل نفر ايمان بنا بر آنچه بعضى ذكر كرده

آوردند، لیكن بقیّه شروع به مجادله و مخاصمه 

شان ستین مجادلهخننمودند و سپس به جنگ كشید. 

 اين بود كه گفتند:

______________________________ 
 .15 -13يس:  -(1)

 61قلب قرآن، ص: 

 .مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مّثْلُنَا

 »نیستید شما مگر بشرى مانند ما«.

هیچ تفاوتى با هم نداريم. به چه امتیازى خدا به شما 

 ءٍمنُ مِن شَىْوَمَآ أَنزَلَ الرَّحْ وحى فرستاده باشد:

رحمان چیزى بر شما نازل نكرده است. اين قول 
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است كه گويند تمام بشر يكنواخت اى از وثنیهطايفه

هستند، امتیازى براى فردى بر فرد ديگر نیست، اگر 

ت باشد، بايد خدا ملكى بفرستد كه دعوت انبیا راس

 در قرآن مجید، ذكر و جوابش را نیز فرموده است.

كه سزاوار د: »آن طورىفرمايام مىدر سوره انع

است نشناختند خدا را كه گفتند خدا بر بشرى وحى 

«. الزمه اين حرف اين است كه 98نفرستاده است

خدا بشر را مهمل گذاشت و آنها را از حیات پس از 

مرگ آگاه نفرمود، آيا چنین تهمتى به پروردگار 

عالم سزاوار است؟ اگر خدا بشر را مهمل بگذارد، 

لم به بشر است، فرداى قیامت همه مردمان ظ

 گويند:مى

را »خدايا! چرا بر ما پیغمبرى نفرستادى تا آنان

 ؟«. حجّت هم بر آنها تمام نیست.99پیروى نمايیم

 
98  (1)-\i ٍء ...َشىْ َبَشٍر ّمن َوَما َقَدُرواْ اللََّه َحقَّ َقْدرِِه ِإْذ قَالُواْ َمآ أَنَزَل اللَّهُ َعَلى\E  :91انعام. 
99  (2)-\i ... َلْوََّل أَْرَسْلَت ِإلَْيَنا َرُسوًَّل فَ َنتَِّبَع ءَايِتَك ...\E  :134طه. 
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سخنى جالب از بوعلى سینا پیرامون نیاز بشر به 

 پیامبر

»شیخ الرئیس  تعبیر خوبى در باب احتیاج به پیغمبر،

: »نیاز به پیغمبر بیشتر از گويدمىدارد؛  بوعلى سینا«

 بروست، يك نفر پیداقوسى كردن ا

______________________________ 
وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ  -(1)

 .91انعام:  ءٍ ...شَىْبَشَرٍ مّن عَلَى

طه:  ولًا فَنَتَّبِعَ ءَايتِكَ ...... لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَیْنَا رَسُ -(2)

134 . 

 62قرآن، ص:  قلب

كنید كه ابرويش قوسى نباشد. قوسى بودن ابروها 

عالوه بر زيبايى، ناودانى براى عرق پیشانى است تا 

كه محیط به چشم باشد، چشم صدمه نبیند. ديگر آن

گويد: خداوندى كه چنین قابض نور باشد. مى
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ت، آيا از ارسال پیغمبران نیازى را مهمل نگذاشته اس

 «.فرمايد؟كوتاهى مى

ملك بايد  -اندكه گفتهچنان -امّا اگر بگويند

عنوان پیغمبر بیايد و چون از جنس بشر نیست از به

كنند و حجّت هم بر مردمان تمام او پیروى مى

پیغمبر بايد از  100فرمايداست. در پاسخ، قرآن مى

با او مخاطبه  جنس بشر باشد تا پهلوى او بنشینند،

نوع بشر مناسبت  كنند. اگر از نوع ديگر باشد، با

خواستیم ملكى را فرمايد اگر ما مىندارد؛ لذا مى

كرديم و پیغمبر كنیم، ناچار او را به صورت بشر مى

پوشانیديم بر او آنچه را كه ابناى بشر مى

 پوشیدند.مى

فرمايد: اگر ملك را به همان وصف جاى ديگر مى

شان بشر دهیم و بر آنان پیغمبر گردانیم، همه ملكى ن

 
100  (1)-\i  ََعلْ َوَلْو َجَعْلنهُ َمل  .9انعام:  E\نُه َرُجًَل َولَلََبْسَنا َعلَْيِهم مَّايَ ْلِبُسونَ ًكا ْلََّ
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غلبه عالم غیب برعالم ملك است، او از  101میرند.مى

عالم ديگرى است. ملكى كه مال عالم مجرّدات 

شود براى تو فرستاده شود. اگر با است چطور مى

آن وصف تجرّد بیايد در دنیا، ديگر دنیا نیست. ديگر 

و حال  كه اگر ملك آمد، ديگر شهود استآن

 كه بايد ايمان به غیب بیاوريد.آن

كه اين بشر لبتّه بايد خداى تعالى هم براى اينا

نگويد پیغمبر هم مثل من است، امتیازى به او بدهد. 

 علم و قدرت )يوحى الىّ( همان معجزه بايد

______________________________ 
لَلَبَسْنَا عَلَیْهِم وَلَوْ جَعَلْنهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنهُ رَجُلًا وَ -(1)

 .9انعام:  مَّايَلْبِسُونَ

انعام:  ... وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِىَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَايُنظَرُونَ -(2)

8. 

 
101  (2)-\i  ََوَلْو أَنَزْلَنا َمَلًكا لَُّقِضَى اْْلَْمُر ُُثَّ ََّليُنظَُرون ...\E  :8انعام. 
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 63قلب قرآن، ص: 

داشته باشد؛ چنانچه اين دو سه نفر، مرده زنده 

 كردند.

 برگرديم؛ اين سه نفر گفتند:

داند، »خدا مى 102.لُونَإِنَّآ إِلَیْكُمْ لَمُرْسَ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ

شاهد ماست كه ما بر شما فرستاده شدگانیم )تكذيب 

و تصديق شما اثرى در واقع مطلب يعنى پیغمبرى 

 ما ندارد(«.

 103.وَمَا عَلَیْنَآ إِلَّا ا لْبَلغُ ا لْمُبِینُ

 »نیست بر ما جز رساندن آشكار«.

ه دعوت خدا را به عهده ماست اين است كآنچه

خواهید قبول كنید برسانیم، مى كاراگوش شما آشبه

 104... لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ... يا نكنید:
 

 .16يس:  -(1)  102
 .17يس:  -(2)  103
 .286بقره:  -(3)  104
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بدون هیچ شك وريبى، توحید ومعاد را به شما 

 رسانديم.

 اهالى برگشتند و كلمه لغوى گفتند:

 .قَالُواْ إِنَّا تَطَیَّرْنَا بِكُمْ

زنیم، شما اسباب زحمت براى مىا فال بد »ما به شم

 ما هستید«.

... لَبن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَیَمَسَّنَّكُم مّنَّا عَذَابٌ 

 105.أَلِیمٌ

كنیم و عذاب »اگر ترك نكرديد شما را سنگسار مى

دهیم. از ما به شما شكنجه سختى سختى به شما مى

 خواهد رسید«.

 شان!بازار عطر فرووشى دبّاغ در بیه

 
 .18يس:  -(4)  105
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در تفسیر روح البیان ضمن اين آيه شريفه، داستانى 

 مناسبت نیست.به شعر نقل نموده است كه بى

______________________________ 
 .16يس:  -(1)

 .17يس:  -(2)

 .286بقره:  -(3)

 .18يس:  -(4)

 64قلب قرآن، ص: 

كه هردو با كثافت  -گويد: »روزى دبّاغى با كنّاسى

در بازار آمد.  -ا هستندبوى گند مأنوس و آشنو 

گذارش به بازار عطر فروشان افتاد. بوى عطر به اين 

اى زد و افتاد. بیچاره بیچاره دبّاغ رسید، صیحه

زدند، بدبخت حالش عطارها گالب وعطر به او مى

طور كه اطرافش را گرفته بودند، شد. همینبدتر مى
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ند رفیقش افتاده بیرسد و مىش سر مىناگاه همكار

اى است. رفت مقدارى ، فوراً فهمید چه قضیّهاست

نجاست برداشت و زير بینى او گرفت، به هوش و 

سرحال آمد. دورش را گرفتند اى طبیب حاذق! 

اين چه دواى عجیبى بود كه او را به هوش 

 آوردى؟

گفت: من نه افالطون هستم نه ارسطو، چیزى كه 

ت و نجاست است، ما سر و كارمان با كثاف هست ما

اين داستان در  106چه كار به بوى عطر و گالب«. را

مقام تطبیق، نشانه آدمیّت و بهشتى بودن و انس به 

عالم اعلى است. اى بهشتى! اگر چنانچه كارت 

آيد اسم وطنت جايى برسد اسم مرگ كه مىبه

آمده باشد. در سفرى طوالنى اگر چنانچه ديديد 

ور اطراف او را نفر از وطن آمده، چطكي

 
 .381/ 7البيان: تفسري روح  -(1)  106

http://www.i20.ir/


125     www.i20.ir 

 مولف شهید دستغیب قلب قرآن

يد، بگو ببینم از وطن چه خبر دارى؟ تمام گیرمى

 انسش اين است كه از وطن بپرسد.

اى كسى كه وطنت يعنى ايستگاهت آرامگاه ابديت 

بهشت است، پس از اين عالم است. جواراللَّه است. 

خوانید در روى خاك دارالغربه است شبها مى

الدنیا ارحم فى هذه است بگو: »دعاى ابوحمزه، ر

«؛ خدايا! من در دنیا غريبم، به من رحم كن. غربتى

جا تكان « جايى كه از آنمقعد صدقفرودگاه »

 خورى، بهشت است.نمى

______________________________ 
 .381/ 7تفسیر روح البیان:  -(1)

 65قلب قرآن، ص: 

 سه نعمت بهشت، برتر از خود بهشت

هشتیان از خود در بهشت سه نعمت است كه براى ب

 نور است: بهشت خوشتر و با
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رضوان خدا. خشنودى خداوند، نعمت  اوّل:

 معنوى.

 همسايگى محمّد و على و آل ايشان. دوّم:

خلود ال كند آى بهشتیان »منادى ندا مى سوّم:

شدنى نیستید، مرگ  جا ديگر بیرون« از اينخروج

نیست، فنا ندارد، از اين نعمت خلود يعنى ابديّت 

 كنند.یش از خود بهشت كیف مىب

جا دارالغربه است، نشانه سعادتت آن است كه اين

كه از اسم مردن و به وطنت انس داشته باشى نه اين

سراى آخرت وحشت كنى، تطیّر بزنى. بعضى را 

آورند نمىايد نسبت به مرگ اسمش را نديده

گويند همچى شده، چرا؟ چون اهل آن عالم مى

ل آخرت شد، مشتاق مرگ نیست. اگر كسى اه

آيا كسى از  108، آرزوى لقاى خدا دارد.107است

 
107  (1)-\i  ِإْن ُكنُتْم صِدِقنيَ ُقْل يأَي َُّها الَِّذيَن َهاُدواْ ِإْن َزَعْمُتْم أَ نَُّكْم أَْولَِيآءُ لِلَِّه ِمن ُدوِن النَّاِس فَ َتَمنَُّواْ ا ْلَمْوَت\E  :6َجعه. 
108  (2)-\i  ٍَت ...َجَل اللَِّه َْلَ َمن َكاَن يَ ْرُجواْ لَِقآَء اللَِّه فَِإنَّ أ\E  :5عنكبوت. 
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آيد، پس كسى كه ناراحت نعمت باقى بدش مى

شود هنوز اهل آن عالم نشده است است، معلوم مى

 شد.جا خوشوقت مىو گرنه از يادآورى اوضاع آن

ايد يا نه؟ به دانم آيا به فكر آتیه خودتان افتادهنمى

هیم؟ در قرآن مجید مردنها را دچه وضع جان مى

 اى هنگامكند، عدّهدو جور معرّفى مى

______________________________ 
قُلْ يأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُواْ إِنْ زَعَمْتُمْ أَ نَّكُمْ أَوْلِیَآءُ لِلَّهِ  -(1)

 ونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ ا لْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صدِقِینَمِن دُ

 .6جمعه: 

 مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَأَتٍ ... -(2)

 .5عنكبوت: 

 66قلب قرآن، ص: 
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مرگ با كمال كیف، خوش و خرّم با مالئكه عالم 

ازيانه عذاب، اى ديگر با تعدّه 109گیرند.اعال اوج مى

گیرند؛ بر صورتها و پشتهايشان جانشان را مى

 110زنند.مى

______________________________ 
»الَّذِينَ تَتَوَفَّیهُمُ ا لْمَلئِكَةُطَیّبِینَ  -(1)

 .32عَلَیْكُمُ ...« نحل: سَلمٌيَقُولُونَ

ا لْمَلئِكَةُيَضْرِبُونَ فَكَیْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ -(2)

 .37محمّد:  وَأَدْبرَهُمْوُجُوهَهُمْ

 67قلب قرآن، ص: 

 

 رسدفال زننده مىجلسه هشتم: فال بد، به 

 

 
 .32َعلَْيُكُم ...« َنل: َسلمٌ » الَِّذيَن تَ َتَوفَّيُهُم ا ْلَملِئَكُةطَيِّبنَي يَ ُقوُلونَ -(1)  109
110  (2)-\i  َُوأَْدبَرُهمْ ا ْلَملِئَكةَُيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهمْ َفَكْيَف ِإَذا تَ َوف َّْتُهم\E  :37حمّمد. 
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الُواْ إِنَّا تَطَیَّرْنَا بِكُمْ لَبن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَیَمَسَّنَّكُم قَ

مّنَّا عَذَابٌ أَلِیمٌ* قَالُواْ طبرُكُم مَّعَكُمْ أَبن ذُكّرْتُم بَلْ 

أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ* وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ا لْمَدِينَةِ رَجُلٌ 

اتَّبِعُواْ ا لْمُرْسَلِینَ* اتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسَلُكُمْ  قَالَ يقَوْمِ سْعَىيَ

اهالى انطاكیه در برابر  111.أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ

كه شدگان الهى به جاى اينمرسلین و فرستاده

مقدمشان را مبارك بدانند، فال بد زدند و گفتند: 

مارا اگر از اين گفتار دست بر نداريد، ش

شمارا آزار وبه عذاب دردناكىكنیم سنگسارمى

رسانیم، در اين شهر، اسم خدا و آخرت را مى

 جا بیرون برويد.نیاوريد، از اين

؛ فال ... طبرُكُم مَّعَكُمْ ... پیغمبران پاسخ دادند:

... أَبن  بدتان با شماست؛ شقاوت با خودتان است.

كارى ز بتاگر شما را متذكّر كنند ا ذُكّرْتُم ...

ست، آيا اين تذكّر، شئامت و شومى دارد؟ ساخته نی

 
 .21 -18يس:  -(1)  111
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براى جهان پس از مرگتان تداركى كنید، آيا اين 

 حرف شوم است؟

______________________________ 
 .21 -18يس:  -(1)

 68قلب قرآن، ص: 

خود شما سرتاپا نكبت هستید، شقاوتتان همین 

عقیده خرافى است كه چوب را كاركن خیال 

ست كه بر سر خودتان در كنید. همین بالىم

آوريد. هركس هر نوع تطیّرى بزند از خودش مى

كه از خارج به او چیزى رسد، نه اينبه خودش مى

 رسد.مى

زنند و ضمناً تطیّرها و فال بدهايى كه نوع خلق مى

رسند از خودشان است؛ مثلًا از خانه بیرون به آن مى

يا بیند كور است؛ آيد نخستین كسى را كه مىمى

گويد: واى! امروز چه بر سر ما بیند مىمرده مى
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افتد. آيد؟ يا چشمش به بیمارى، معلولى مىمى

گردد، امروز سر كار نروم، يا در قديم وقتى برمى

اى از سمت خواستند مسافرت بروند اگر پرندهمى

زدند و از سفر كرد، فال بد مىچپ حركت مى

وان شوم هنوز بوم را حی كردند! يانظر مىصرف

دانند، اگر پشت بام بنشیند، نشانه خرابى مى

دانند، شب چهارشنبه دانند! آواز كالغ را بد مىمى

شنبه اگر كسى به ديدن بیمار آمد، فال بد و يك

كه خصوصیّتى در عالم هستى زنند در حالىمى

نسبت به اين دو روز نیست بلكه مثل روزهاى ديگر 

دن بیمارى رخى موجب شديد شكه باست. اين

دانند خرافات است؛ به طور كلّى اين مريض مى

فال بدها نكبتى خارجى ندارد همین عقیده، 

آورد، نحوستش هم دامنگیرش نحوست مى

است نه گرفتارى از شومى عقیدهشود، اينمى

 شومى آن مطلب.
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 پیامبر صلى اهلل علیه و آله و فال نیك زدن

انبیا محمّد صلى  د به ادب خاتمشما بايد مؤدّب باشی

خدا صلى اهلل علیه اهلل علیه و آله هیچ وقت رسول

و آله در عمرش تطیّر و فال بد نزد و از آن متنفّر 

 بود. برعكس،

 69قلب قرآن، ص: 

پسنديد؛ شما هم، چنین فال نیك و تفأل را مى

آيید، آقاى میرزا باشید؛ مثلًا از خانه بیرون مى

ويید: به به! نصر و يارى گبینید مىىنصراللَّه را م

خدا همراه ماست، امیدش را به پروردگار خويش 

 سازد.قوى مى

در حاالت رسول خدا صلى اهلل علیه و آله دارد 

وقتى در راه مهاجرتش يك نفر به او رسید فرمود 

« برد امرنانامت چیست؟ گفت: ابو برده، فرمود: »

اى چه قبیلهكار ما خنك شد، درست شد. پرسید از 
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بنى اسلم. فرمود سلمنا؛  هستى؟ عرض كرد: از قبیله

« گويند. سنّت تفألاز خطر رد شديم. اين را »

پیغمبر است، امیدتان را به اين مناسبتها كه پیش 

 آيد به خدا قوى سازيد.مى

فال نیك زديد، به فضل خدا تكیه كردى، به آن 

ى، اگر هم از فضل خدا بريدى و فال بد رسمى

خدا تو  زدى، نحوست عقیده و بريدگى از امید به

گیرد، شئامت در نفس خودش بود، خدا را را مى

نديد مخلوق را ديد، نكبت تطیّر به واسطه شرك و 

 كفر و خالصه بريدگى از فضل خداست.

جواب »ان شرطیّه محذوف به  ... أَبن ذُكّرْتُم ...

در  قرينه مقالیه« يعنى اگر ما به شما اندرز دهیم،

 برابر نصیحت، بايد فحش بدهید؟
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آيا پاسخ اندرز، سنگ و چوب زدن است؟ ما 

دهیم؛ خیرخواه شمايیم، راه نجات را نشانتان مى

 كنیم.امراض باطنى شما را درمان مى

؛ شما خودتان اسراف  ...... بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

كنید، هركس از حدّ كاريد، تجاوز از حد مى

تجاوز كرد، خالف عقل صريح رفتار كرد، اعتدال 

و خلق و خودش اش با خدا مسرف است، در معامله

و همسر و فرزندان و بستگانش، افراط و تفريط 

اسراف است؛ به نصیحت كننده فحش دادن، اسراف 

ى كه صالحشان را به آنها ها هستند وقتاست؛ خیلى

 كنند.گويند، تندى مىمى

 70قلب قرآن، ص: 

 طرفداران پیامبران علیهم السالمرساندن به قتل 

 .وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ا لْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى
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اين سه بزرگوار در اين شهر پرجمعیت كه دوازده 

میل طول آن بوده است، در اين مدّت نگذاشتند 

كه دعوت به توحید اى از اين شهر را مگر ايننقطه

مطابق بعضى از  و معاد را به گوش اهالى رساندند و

روايات رسیده، بیش از چهل نفر به ايشان ايمان 

جا كشید، روزى كه سخنانشان به ايننیاوردند تا در 

ريختند بیچارگانى را كه به آن سه نفر ايمان آوردند 

را ب كردند و آنانگرفتند و آوردند دارهايى نص

دار كشیدند، بدين ترتیب كه گردنهايشان را به

كردند و د و بند در آن سوراخ مىكردنسوراخ مى

ها ترين شكنجهنمودند تا به سختآويزان مى

كه با پیروان پیغمبران چنین یرند در حالىبم

شود كردند، از دورترين نقاط شهر )كه معلوم مىمى

ت به اطراف رسیده بود( خبر اين كارشان به سرع

جناب حبیب نجّار كه در دورترين نقاط شهر 

 است، شنید. اش بودهصومعه
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داشت حبیب نجّار ايمانش را پنهان مى رَجُلٌ يَسْعَى

و به حسب ظاهر از شغل نجّارى هرچه به دستش 

داد و نصفش را خرج آمد، نصف آن را صدقه مىمى

ركت كرد، اش حكرد. اين بزرگوار از صومعهمى

ديد جان مرسلین، پیغمبران خدا در خطر است، 

ى( خودش را رسانید جانفشانى كرد با سرعت )يسع

تا جان پیغمبران را نجات دهد، خداوند در اين 

 فرمايد.رفدار پیغمبران را مىآيات مدح اين ط

 71قلب قرآن، ص: 

 پیشى گیرندگان در ايمان

علیه و آله در و در روايتى از خاتم انبیا صلى اهلل 

« يعنى سباق» 112تفسیر نورالثقلین رسیده است

از همه مردمان و نفر دوّم  آنهايى كه پیشى گرفتند

 دند پس از پیغمبران، در امّتها سه نفرند:بو

 
 .(383/ 4وصاحب ياسني ومؤمن آل فرعون فهم الصّديقون وعلّى افضلهم) تفسري نورالثقلني: طالبق اْلمم ثَلثة َل يكفرواباللَّه طرفة عني: علّى بن اِب سبا -(1)  112
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كه در سوره »فصّلت«  113اوّل: مؤمن آل فرعون

تفصیلش ذكر شده كه جلوگیرى كرد از كشته شدن 

گذاشت فرعون، موسى جناب موسى علیه السالم و ن

 را بكشد.

، همین حبیب نجّار. دوّم: مؤمن صاحب ياسین

. راستى مردانه به رَجُلٌ فرمايد:مى رجلى كه قرآن

 میدان آمد و جانش را در راه خدا داد.

طالب سوّم: شاه واليت اسداللَّه الغالب علىّ بن ابى

پشت سر محمّد صلى اهلل علیه و آله  علیه السالم

كس از مسلمین بر او در ايمان پیشى است، هیچ

كه اين مرد كسى است كه ششصد نگرفت. ديگر آن

خدا صلى اهلل علیه و آله كه رسولپیش از آن سال

خاتم انبیا صلى اهلل به دنیا بیايد، گواهى به رسالت 

علیه و آله داد. در كتب تواريخ رسیده كسانى كه 

پیش از پیغمبر اسالم در كتب آسمانى خوانده 
 

113  (2)-\i ... َوقَاَل َرُجٌل مُّْؤِمٌن ّمْن ءَاِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإميَنُه\E  :28غافر. 
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بودند و آگاهى داشتند از بعثت محمّد صلى اهلل 

است كه وصف جمله حبیب نجّار علیه و آله از آن

محمّد صلى اهلل علیه و آله را خوانده و به او ايمان 

 آورده بود.

______________________________ 
سباق األمم ثالثة لم يكفرواباللَّه طرفة عین: علىّ  -(1)

وصاحب ياسین ومؤمن آل فرعون فهم طالببن ابى

 (.383/ 4الصدّيقون وعلىّ افضلهم )تفسیر نورالثقلین: 

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمنَهُ  -(2)

 .28فر: غا ...

 72قلب قرآن، ص: 

 لزوم پیروى كردن از انسانِ دانا، بى طمع و راستگو

اين مرد شريف، موحّد مؤمن با سرعت خودش را 

 رسانید و فرياد زد:
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پیروى  ... ... قَالَ يقَوْمِ اتَّبِعُواْ ا لْمُرْسَلِینَ اى قوم!

كنید پیغمبران را، پیروى كنید كسانى را كه از شما 

خواهند. اين برهان نبوّت است. اى ىپاداشى نم

عاقل! اگر كسى داراى سه شرط باشد به حكم عقل 

پیروى از او واجب است؛ يكى دانايى، ديگر 

 طمعى و سوّم راستگويى.بى

هركسى كه دانا و با خبر شد و طمعى هم نداشت و 

تگو هم بود، بايد راهنمايیش را پذيرفت. راس

خیص بیمارى است كه مسلّماً متخصّص تشاگرطبیبى

دانیم طمعى به مال ندارد؛ مثلًا فرزند خودش ومى

گويدطبیب مهربان كند، عقل مىمىرا معاينه

اش عمل تشخیص داد تو بیمار هستى بايد به گفته

بتّه داند يا داناى طمّاع است، الكنى، پس اگر نمى

 كند.عقل چنین حكمى نمى
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؛ ايَسَلُكُمْ أَجْرًا ...... اتَّبِعُواْ مَن لَّ اين بزرگوار گفت:

كه از شما چیزى اى مردم! پیروى كنید از پیغمبران

خواهند؛ نه مال، نه حكومت، نه شهرت در برابر نمى

اين دعوت. آيا غرض مادّى دارند؟ اين برهان 

؛ »پیغمبران خودشان دُونَ ...... وَهُم مُّهْتَ نبوّت است:

 هدايت شدگانند«.

ه است، محمّد كه از حور مال چیست؟ فريبنده بچّ

باخبر است، كجا به خاطر زن از دعوتش صرف 

كه جزنكبت چیزى ندارد، رنج كند ورياستنظرمى

و زحمت رسالت را پذيرفت و اذيّت و آزار مردمان 

 را تحمّل كرد.

 یغ رايگانپیامبران علیهم السالم و تبل

 پیامبر صلى اهلل علیه و آله پاداشى از كسى نطلبید:

 114.... إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ...

 
 .72ونس: ي -(1)  114
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______________________________ 
 .72يونس:  -(1)

 73قلب قرآن، ص: 

اواخر عمرش مسلمانان جمع شدند گفتند: »محمّد 

صلى اهلل علیه و آله میهمان زياد دارد، مخارجش 

نگین است، پولى روى هم بريزيم به او بدهیم؛ س

چون بر ما خیلى حق دارد«. آيه شريفه نازل شد: 

خواهم جز و از شما براى تبلیغ، پاداشى نمى»بگ

لیه و آله به محمّد صلى اهلل ع 115دوستى بستگانم«.

تواند مزدش خواهید مزد بدهید، مگر كسى مىمى

ید به خواهید كارى كنرا جز خدا بدهد. اگر مى

عنوان پاداش رسالت، دوستى و احسان به اهل 

بیتش كنید كه آن هم براى خودتان است؛ چنانچه 

ريحاً در قرآن مجید بیان فرموده است: »آنچه از ص

 
115  (1)-\i  َأَسُلُكْم َعلَْيِه َأْجرًا ِإَّلَّ ا ْلَمَودََّة ِِف ا ْلُقْرَِب  .23شورى:  E\... ... ُقل َّلَّ
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راى خود شما خواستم از دوستى )وخمس( پس ب

 116شما و به نفع خودتان است«.

______________________________ 
 إِلَّا ا لْمَوَدَّةَ فِى ا لْقُرْبَى مْ عَلَیْهِ أَجْرًا... قُل لَّاأَسَلُكُ -(1)

 .23شورى:  ...

 .47سبأ:  قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ... -(2)

 74قلب قرآن، ص: 

 

 هم: حكم عقل به عدم پیروى كردن از جاهلجلسه ن

 

 يقَوْمِ اتَّبِعُواْ قَالَ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ا لْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى

 117. لَّايَسَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَا لْمُرْسَلِینَ* اتَّبِعُواْ مَن 

گفتیم هنگامى كه خواستند پیغمبران را بكشند، 

 
116  (2)-\i ... ُقْل َما َسأَْلُتُكم ّمْن َأْجٍر فَ ُهَو َلُكْم\E  :47سبأ. 
 .21يس:  -(1)  117
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یب نجّار از دورترين نقطه رجل الهى جناب حب

به سرعت خودش را  -كه اقامتگاهش بود -شهر

ن خدا براى يارى كردن دين خدا و فرستادگا

رسانید. گفت: »اى قوم من! پیروى كنید پیغمبران 

د خواهند و خورا و كسانى را كه از شما پاداشى نمى

 هدايت شدگانند«.

 گفتیم: دو برهان براى نبوّت ذكر كرده است. به

اى اگر دو شرط در او حكم عقل هر دعوت كننده

باشد، حرفش را بايد شنید، اوّل اطّالع داشته و 

باشد، راه را رفته باشد و آن وقت از هدايت شده 

 راه خبر دهد.

كند سزاوارتر آيا كسى كه به حق، راهنمايى مى

 است پیروى كرده

______________________________ 
 .21يس:  -(1)
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 75قرآن، ص: قلب 

شود يا كسى كه راه ندانسته و خود نیاز به راهنما 

خبر است اگر چنانچه خودش گم و بى 118دارد؟

ز گمشده داند اگر بگويد، پیروى اى را كه نمىچیز

خبر درست نیست. انسان نبايد دنبال هر و بى

اى گردد، قانون صدايى برود، تابع هر حزب و دسته

 كلّ الهى را در برنامه زندگى خود بگنجانید.

د گويد بیا تابع من بشو، بايد ببینكسى كه به شما مى

 باشد.خودش تابع حق شده يا نه؟ نكند باطل 

 شیّادان اصالح طلب!

كه: غرضى نداشته باشد، روى شرط دوّم آن

 خواند.دلسوزى مرا مى

شیّادها به عناوين مختلف، حرفهاى فريبنده هم 

زنند، كمك كارگران و زنند، دم از اصالح مىمى
 

118  (1)-\i يَِهّدى ِإَّلَّ َأن يُ ْهَدىيُ تََّبَع أَمَّ  ... أََفَمن يَ ْهِدى ِإَِل اَلَّْق َأَحقُّ َأن  .35يونس:  E\َفَماَلُكْم َكْيَف حَتُْكُموَن ... ن َّلَّ
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كه حبّ جاه كنند در حالىبینوايان را شعار مى

مع پرورانند يا طرند و خیال رياست در سر مىدا

ببین  119«.كلمة حق يراد بها باطلمالى دارند »

هاى غرضش از اين حرف حق چیست؟ تمام فرقه

باطل كارشان همین است؛ چه كمونیستى چه 

مسیحى؛ مثلًا دستگاه تبلیغى پاپ كه در شهرهاى 

سازد و در ضمن آن تبلیغ مختلف، بیمارستان مى

كنند، غرض آنان از اين بیمارستان مى مسیحیّت

ال إله ؟ چرا مسیحى شوند؟ آيا از توحید »چیست

 « به تثلیث برگردند، راهنمايى شوند؟ نه، بلكهإلّااللَّه

______________________________ 
... أَفَمَن يَهْدِى إِلَى الْحَقّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن  -(1)

 ... فَمَالَكُمْ كَیْفَ تَحْكُمُونَ لَّايَهِدّى إِلَّا أَن يُهْدَى

 .35يونس: 

 .198نهج البالغه صبحى صالح: قصار  -(2)

 
 .198ِنج البَلغه صبحى صاحل: قصار  -(2)  119
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 76قلب قرآن، ص: 

 خواهند نفرشان زياد شود، آن وقت بدوشند.مى

الم مرحوم فخر االسالم مراجعه به كتاب انیس االع

كنید اين حقايق را روشن كرده است. كارى به 

دين و اصالح و اخالق ندارند، اگر از اين 

اى دوشیدن است؛ غرضهاى زنند؛ برمىحرفهاهم

 مادّى و غیرخدايى دارند.

 شغل و درآمد حضرت داوود علیه السالم

 در كتاب من ال يحضره الفقیه از حضرت صادق علیه

كند فرمود )حاصل روايت شريفه( السالم روايت مى

وحى رسید به داوود: »اى داوود! همه چیزت خوب 

كه كسبى ندارى و از بیت المال است جز آن

داوودتقاضا كرد خدايا! كارى  120خورى«.مى

تا طمع به بیت المال نداشته باشم. بدهدستمبه

 
 .(3594/ ح 162/ 3أَ نََّك نِْعَم الَعْبُد َلوَّل أ ّنَك تَأُكُل ِمْن بَ ْيُت املاِل ...) من َّل َيضره الفقيه:  -(1)  120
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ه ؛ لذا زر121خداوند هم آهن را به دستش نرم فرمود

كرد، سیصد در هم را به دستهايش درست مى

كرد ونصفش را فروخت، نصف آن را انفاق مىمى

نمود تا مردم بدانند چشمى به صرف مخارجش مى

گويد حرفم را بشنويد، ندارد تا وقتى مى مال مردم

 بشنوند؛ بدانند غرض مادّى ندارد.

كرد تا خلق بدانند هیچ على علیه السالم آبیارى مى

به مال و جاه خلق ندارد. خودش هسته خرما  نظرى

كاشت، آن به دوش كشیده و به دستش آنها را مى

رسد، آن را همه زحمت كشیده، وقتى به حاصل مى

فروشد و همه را به فقرا هزار درهم مىدوازده 

 آورد.دهد و درهمى به خانه نمىمى

ايها الناس زند: »كه روى منبر فرياد مىتا وقتى

 « بار سفرتجهّزوا

 
121  (2)-\i  َنَّا لَُه ا َلَِْديدَ ... َوأَل\E  :10سبأ. 
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______________________________ 
أَ نَّكَ نِعْمَ العَبْدُ لَوال أ نّكَ تَأكُلُ مِنْ بَیْتُ المالِ  -(1)

 (.3594/ ح 162/ 3: ... )من ال يحضره الفقیه

 .10سبأ:  ... وَأَلَنَّا لَهُ ا لْحَدِيدَ -(2)

 77لب قرآن، ص: ق

آخرت ببنديد، از عذاب خدا بترسید، بفهمند على 

گويد، نظرى ندارد، نه مال ما را راست مى

 خواهد نه حكومت بر ما را.مى

نكاتى جالب از زندگى حضرت محمّد صلى اهلل 

 علیه و آله

ات پیغمبر صلى اهلل ت تمام خصوصیّدر كتب روايا

كن و علیه و آله از خوراك و پوشاك و مس

اند، از آن جمله كتاب »مكارم معاشرتش را نوشته

األخالق« طبرسى همه را ذكر كرده )باب فى 

مطعمه( در باب خوراكش، انس گويد نُه سال شام و 
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كردم، گوسفندى در نهار پیغمبر را من آماده مى

دوشیدم، نان جو را هم د آن را مىخانه پیغمبر بو

 ا نمك هم بود.پختند، گاهى خرما يزنهاى خانه مى

گفت: پیغمبر تا زنده بود، چهل روز چهل عايشه مى

شد، پس از پیغمبر روز در خانه طعامى طبخ نمى

در باب لباسش در بحاراألنوار  122توسعه پیدا شد.

اى براى پیغمبر آورده بودند گويد: »پارچه

كردند زير تن متر طولش بود، دوال مىهچهارد

ان تشك. وقتى براى نماز انداختند به عنوپیغمبر مى

انداخت و آن را عبايش خاست به دوش مىبر مى

 كرد.مى

دو سه سال آخر عمر؛ بدن شريفش نحیف شده بود 

فرمود: سوره هود مرا پیر كرد. بلكه در روايات مى

ره هود پیغمبر را هايى شبیه سوره نبأ، سوديگر سوره

پیر كرد. زوجات گفتند: فرش پیغمبر را چهار ال 
 

 .) با اندكى اختَلف(30 -28مكارم اْلخَلق:  -(1)  122
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كنید بدن ضعیف شده است. آن شب قدرى بیشتر 

 خوابید؛ سحر ديرتر بلند شد،

______________________________ 
 )با اندكى اختالف(. 30 -28مكارم األخالق:  -(1)

 78قلب قرآن، ص: 

سى به من متوجّه نرمى زير بدن شد، فرمود: چه ك

است؟ همان طرز اوّل  ظلم كرده و اين كار را كرده

 123است«. بهتر

خانه پیغمبر صلى اهلل علیه و آله و رد امانت هنگام 

 مرگ

از لحاظ مسكن، خانه پیغمبر صلى اهلل علیه و آله در 

هاى پیغمبر همین محل قبر شريف، اين محوطه خانه

ا است؛ نُه حجره و يك حجره هم براى زهرا علیه

 
 .) با اندكى اختَلف(253 -252/ 16حباراْلنوار:  -(1)  123
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اى، در حقیقت كلبه محقّرى السالم لیكن عجب خانه

 هاى آن گلى و سقف آن از نى بوده است.كه ديوار

غزّالى از قول يكى از بازرگانان نوشته: »سزاوار بود 

طور كه بوده باقى هاى پیغمبر را همینخانه

آيند متوجّه شوند گذاشتند تا نسلهاى بعد كه مىمى

خواست اگر مى زهد محمّدى را، در حالى كه

توانست ولى ساختمانى از خشت طال و نقره كند مى

ن افراد امّتم فرمود: دوست دارم مانند فقیرتريمى

 زندگى كنم«.

اين وضع زندگى پیغمبرمان بود، وقتى از دنیا رفت 

نويسد در حال مرض موت، در ناسخ التواريخ مى

اى محتوى چند على علیه السالم را طلبید؛ كیسه

را به فقرا ه على داد و فرمود: »يا على! ايندرهم ب

آنگاه به خودش خطاب كرد: »اى  124برسان«.

 
 .147ناسخ التواريخ/ جزء چهارم از جلد دّوم/ حضرت رسول صلى اهلل عليه و آله:  -(2)  124
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مردى و اين مال بر كردى اگر مىمحمّد! چه مى

 125ات بود«.ذمّه

______________________________ 
)با اندكى  253 -252/ 16بحاراألنوار:  -(1)

 اختالف(.

دوّم/ ناسخ التواريخ/ جزء چهارم از جلد  -(2)

 .147حضرت رسول صلى اهلل علیه و آله: 

 مان.ه -(3)

 79قلب قرآن، ص: 

 ... لَّايَسَلُكُمْ أَجْرًا ... اين است راه و روش كسى كه:

خواهد، خودش هدايت شده پاداشى از مردم نمى

و نظرى هم ندارد، چنین شخصى راهنماى الهى 

 شود.مى

 
 .مهان -(3)  125
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 شرط مرجعیّت نزد تشیّع

رجع تقلید شیعه نايب امام و ماين است كه در نزد 

اى نفس باشد، خودش اهل يقین نیز نبايد پیرو هو

شده، غرض مادّى هم نداشته باشد، نخواهد مريد و 

مقلّدش زياد شود، لهذا ارشاد با اجرت باطل است، 

اند مگر پول براى منبر رفتن را بعضى اشكال كرده

 كه بگويند عنوان ارشاد ندارد، امر به معروف واين

نى نهى از منكر نیست بلكه حمل شود بر نیابت از با

براى نقل حديث يا گرياندن و غیره؛ مثلًا مجلس 

نفر روند بايد يكآيند و مىختم است، مردم مى

آنها را سرگرم كند. اين راه توجیه بعضى از منبرها 

 در ا ين دوره است.

 ابن زياد و فريب دادن مردم

ه كربال را راه ابن زياد هم وقتى خواست قضیّ

و سخنان فريبنده وارد  راه محراب و منبربیندازد، از 
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خواند رفت، خطبه مىخواند، منبر مىشد، نماز مى

گفت: آيا فتنه بد نیست؟ البتّه كه بد است، و مى

خوب حاال حسین فتنه برپا كرده است، بايد او را از 

 بین برد.

كوفه نفر بلند نشد بگويد: تو فتنه برپا كردى؛ يك

 يختى؟آرام مسلم را آشوب كردى، چه خونها كه ر

 80قلب قرآن، ص: 

حسین علیه السالم اگر خوشگذرانى دنیا يا رياست و 

خواست بالفاصله پس از مرگ حكومت را مى

ساخت؛ امّا حسین پسر على علیه معاويه با يزيد مى

فرمود: »اى دنیا! جز مرا بفريب، السالم است كه مى

؛ يعنى مشترى تو معاويه 126نیست«مشترى تو على 

 است.

 
 .77صاحل/ قصار  ِنج البَلغه صبحى -(1)  126
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كسى كه حسین علیه السالم را شناخت، آيا خوب، 

 در حقّانیّتش و حقّانیّت دعوتش، ديگر شكّى دارد؟

______________________________ 
 .77نهج البالغه صبحى صالح/ قصار  -(1)

 81قلب قرآن، ص: 

 جلسه دهم: خداوند، سزاوار پرستش

 

فَطَرَنِى وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ* ءَأَتَّخِذُ عْبُدُ الَّذِى وَمَالِىَ لَاأَ

ى ءَالِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرّ لَّاتُغْنِ عَنّى مِن دُونِهِ

مؤمن بزرگوار حبیب  127.شَفعَتُهُمْ شَیًا وَلَا يُنقِذُونِ

كند: چه نجّار در برابر قوم مشركش، برهان اقامه مى

ستم آن كس كه مرا پديد آورده شود مرا كه نپرمى

 و به سوى او بازگشت داده شويد.

 
 .23 -22يس:  -(1)  127
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گويند: كسى را بايد بپرستید كه شما را پیغمبران مى

 128از نیستى پديد آورده است. قبلًا كه هیچ نبودى

سپس از يك قطره نطفه، اين هیكل عجیب و 

« فطرنىساختمانهاى غريب را ايجاد فرموده است. »

 كه آفريدهدت خداست، آنبرهان بر استحقاق عبا

است، مالك اوست، تو مملوك و عبد ملك ربّ 

العالمین هستى، چرا براى بُت به انواع و اقسامش از 

نبات، چوب، سنگ، آهن، ملك جن يا بشر ديگرى 

 ضوع كنى،خ

______________________________ 
 .23 -22يس:  -(1)

يَكُن دَّهْرِ لَمْعَلَى ا لْإِنسنِ حِینٌ مّنَ الهَلْ أَتَى -(2)

 .1دهر:  شَیًامَّذْكُورًا

 82قلب قرآن، ص: 

 
128  (2)-\i ْهِر َلَْ َهْل أََتى نسِن ِحنٌي ّمَن الدَّ  .1دهر:  E\َيُكن َشًيامَّْذُكورًاَعَلى ا ْْلِ
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« نیست، فطرنىخضوع براى همه غلط است، چون »

 129كدام نیافريدند.هیچ

 بازگشت همه به سوى اوست

 .... وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ ...

 نمايید«.»به سوى او بازگشت مى

 اند: اشاره است به مرتبه خوف و رجا،مفسّرين گفته

آى غافل! تو وقتى مردى، بازگشتت به سوى 

كه به ثواب او برسى، بايد ذا به امید اينخداست؛ ل

رگ آيا بندگى او كنى. آى بت پرست! پس از م

( 2) ... إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ روى؟نزد بت مى

كارى بكن كه مرجع از تو راضى شود نه مخلوق 

 عاجزى مثل خودت.

طور. بازگشت تو خوف هم همینبه  نسبت

آفريدگار تو است. بترس كه مورد قهر او واقع 
 

129  (1)-\i ... َُيُْلُق  .156بقره:  -2. 17َنل:  E\أََفَمن َُيُْلُق َكَمن َّلَّ
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میرى مثل بنده گريز پايى نگردى؛ نكند وقتى مى

شى كه با تو سرى و ذلّت تو را نزد او ببرند )برهان با

 ديگر(.

 وجوب پرهیز از پرستش بتها

 .ى ءَالِهَةً ...... ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ

 بودى بگیرم؟«.خدايى و مع »آيا جز او،

شهر انطاكیه از صابئِین بودند. ستاره و ملك را 

پرستیدند. بتهايى به شكل ملك ساخته بودند و مى

فرمايد: آيا من خداى پرستیدند. مىآنها را مى

رحمان را رها كنم! جز او را خدا بگیرم. ستاره، 

 ملك يا مثل بعضى احمقها گاو را بپرستم.

______________________________ 
بقره:  -2. 17نحل:  أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّايَخْلُقُ ... -(1)

156 . 
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 83قلب قرآن، ص: 

اگر  ... إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرّ ... آن خدايى كه:

خداى عالم نخواهد ضررى به من برسد، همه آنها 

اگر بخواهند ضررى به من نرسد؛ نتوانند مرا نجات 

... لَّاتُغْنِ عَنّى  د:ند پشت به پشت هم بزنندهند هر چ

 كند«.نیاز نمى؛ »شفاعت آنها مرا بىشَفعَتُهُمْ شَیْئًا ...

 ؛ »و مرا نجات نخواهند داد«.... وَلَا يُنقِذُونِ

داستانش را يك وقتى گفتم، حرفى كه مرحوم شیخ 

احمد بحرينى به آن زردشتى زد كه شما به آتش 

ا را گفت تا فرداى قیامت مكنید؟ چرا سجده مى

نسوزانند. فرمود: بسیار خوب حاال من كه يك عمر 

كنم، تو اعتنايى به آن نداشتم دستم را در آن مى

سوزاند، هم بكن ببینیم آيا دست كدام يك را نمى

آتشى كه شعور و ادراك ندارد تا فرق بگذارد بین 

كسى كه او را پرستیده يا نپرستیده، غیر آتش هم 
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ر و ملك، هیچ كس است؛ حتّى حیوان و بشهمین 

 آيد.كارى در برابر خدا از او نمى

»من نیز در گمراهى  130.إِنّى إِذًا لَّفِى ضَللٍ مُّبِینٍ

 آشكارى خواهم بود«.

آيد، مع الوصف بینم كارى از اينها برنمىمن كه مى

آنها را بپرستم، هر آينه در گمراهى آشكار هستم. 

پرستند، در  كه شاهطور؛ كسانىبشر پرستها هم همین

 گمراهى آشكار هستند.

 سپردن دختران به خداوند

پرستیم، اگر مسلمانان نگويید ما بحمداللَّه بت نمى

 غیر خدا را كار كن

______________________________ 
 .24يس:  -(1)

 
 .24يس:  -(1)  130
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 84قلب قرآن، ص: 

ديدى، اگر خیال كردى غیر از خدا كار از كسى 

 مین هستى.برآيد، تو هم ه

 نويسد:كتاب لئالى األخبار مى در

»عالم بزرگوار موحّدى، در حال احتضارش بود. 

سلطان زمان براى عیادت آمد. ايستاد باالى سر آن 

موحّد عظیم الشأن. احوالپرسى كرد و فرمود: رفتنم 

 نزديك است.

سلطان گفت: هر حاجتى دارى بگو تا برآورم. 

 بخواهم.آيد كه فرمود كارى از تو نمى

ام چند دختر كوچك دارى، لطان گفت: شنیدهس

هايت را به من بسپار تا آنها را جزء حرم خود بچّه

 سازم.
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فرمود: با بودن خداى آفريننده آنان، چگونه آنها 

 را به تو بسپارم؟

شايد خودت زودتر مردى؟ چه كارى از تو 

آيا با  ى ءَالِهَةً ...... ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ 131آيد؟«.مى

گاه، محل امید و رجا و بودن خدا جز خدا را تكیه

 توكّل خودم قرار دهم؟

ها امام حسین علیه السالم هنگام وداع با زنها و بچّه

«. هركس به هرچه جز اللَّه خلیفتى علیكمفرمود: »

ا رفیق، به خدا امید و تكیه داشت، به مال، يا جاه، ي

 طور كلّى در گمراهى است.

 شكنجهنجّار با  شهادت حبیب

تا توانست يارى پیغمبران كرد؛  جناب حبیب نجّار

اند: »او را زير امّا آنان بر سرش ريختند. بعضى نوشته

 لگد انداختند و به قدرى او را زدند كه

 
 .اندكى اختَلف( ) با76/ 2لئاِل اْلخبار:  -(1)  131
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______________________________ 
 )با اندكى اختالف(. 76/ 2لئالى األخبار:  -(1)

 85قلب قرآن، ص: 

سپس او را خفه كرده در  ش بیرون آمد،امعا و احشائ

 چاه انداختند و سر چاه را پر كردند.

اند: سنگسارش كردند؛ اين قدر برخى ديگر نوشته

 سنگ به او زدند تا مُرد.

اش را سوراخ كردند و بند در اند: شانهبرخى گفته

آن كرده به ديوار چاه او را به دار زدند تا به تدريج 

 بمیرد.

د كشته شدنى است، رو كردند و فهمی تا به او حمله

إِنّى ءَامَنتُ بِرَبّكُمْ  به پیغمبران كرد و گفت:

بنا بر اشهر، مخاطب اين جمله،  132.فَاسْمَعُونِ

بودند، گفت: آقايان شاهد باشید من هم پیغمبران 

 
 .25يس:  -(1)  132
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مثل شما به پروردگارتان گرويدم. آخرين سخنش 

؛ پس ... فَاسْمَعُونِ ايمان به ربّ العالمین است:

 133بشنويد و گواه باشید«.

 مطلوب بودن گواه گرفتن بر ايمان

شود، درچند مىاز اين آيه فهمیدهمطلبى كه

ه و آله و ائمّه خدا صلى اهلل علیروايت از رسول

اند مؤمن پیش از علیهم السالم رسیده. سفارش كرده

مردنش تا مريض شد، درب خانه را باز بگذارد براى 

وقتى احساس رفتن كرد، عقايد  عیادت كنندگان.

اش را براى عیادت كنندگان بازگو كند؛ حقّه

اللَّه وخاتم النبیّین، ال إله اللَّه، محمّد رسولعقیده: »

 «. اللَّه ووصى رسولهعلى ولىّ

 
 .) با اندكى اختَلف(19/ 8تفسري/ قرطىب:  -(2)  133
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الحسن والحسین خصوصاً در روايت دارد بگويد: »

اللَّه والتّسعة من ولد الحسین اولیاء اللَّه ابناء رسول

 ئمّة المؤمنین. وانّ الموت حقّوا

______________________________ 
 .25يس:  -(1)

 )با اندكى اختالف(. 19/ 8تفسیر/ قرطبى:  -(2)

 86قلب قرآن، ص: 

« اين است عقايد من، فرداى والجنّة والنار حقّ ...

 قیامت گواهى دهید.

 اتَّخَذَ لَّايَمْلِكُونَ الشَّفعَةَ إِلَّا مَنِ در ضمن آيه شريفه:

چندين روايت از فروع كافى  134عِندَ الرَّحْمنِ عَهْدًا

و  135ىّ بن ابراهیم قمى روايت كردهو تفسیر عل

 عرض كردند چگونه وصیّت را نیكو گرداند.

 
 .87مرمي:  -(1)  134
 .(1/ ح 2/ 7من َل َيسن وصّيته عند املوت كان نقصاً ِف مرّوته) فروع كاِف:  -(2)  135
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ات را درست فرمايد: »نخست عقايد حقّهحضرت مى

بیان كن، آن وقت اگر اوالد صغیرى دارى، قیّم 

ل فراوانى دارى، براى صغیر معیّن كن؛ اگر ما

وصیّت به ثلث كن تا پس از تو خیرات نمايند، اگر 

ات انى ندارى، بگذار ثلثت را همان ورثهمال فراو

 استفاده كنند«.

در بستگانتان اگر بعضى ضعیف هستند و ارث هم 

 برند، از ثلث براى آنان چیزى معیّن كنید.نمى

در عروة الوثقى در باب آداب مريض، اين مسأله را 

نوان كرده است كه: »انسان در مرض موت ع

شیخ طوسى در مصباح  136یان كند«.عقايدش را ب

روايت كرده است: »از حضّار مجلس گواهى بطلبد 

شان را ثبت نمايند؛ فالن اى گواهىو روى ورقه

دهد به وحدانیّت خدا و پسر فالن گواهى مى

رسالت محمّد صلى اهلل علیه و آله و امامت على علیه 
 

 .265/ 1عروة الوثقى:  -(3)  136
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م و يازده فرزندانش و حق بودن مرگ و السال

كنند و امضا مى قیامت و بهشت و دوزخ ... نامه را

گذارند، ورقه را با جريدتین نزد محتضر مى

كنند، علّت اين كار گذارند و با مرده دفن مىمى

 137دانیم!«.چیست؟ نمى

______________________________ 
 .87مريم:  -(1)

فى  ه عند الموت كان نقصاًمن لم يحسن وصیّت -(2)

 (.1/ ح 2/ 7مروّته )فروع كافى: 

 .265/ 1وة الوثقى: عر -(3)

 .18 -15مصباح المتهجّد:  -(4)

 87قلب قرآن، ص: 

 داستانى شگفت از گواهى بر ايمان

 
 .18 -15مصباح املتهّجد:  -(4)  137
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 نويسد:حاجى نورى در دارالسالم مى

»در نجف اشرف يك نفر به نام سیّدمحمّد فقیهى از 

من فرمود: كتاب مصباح الفقیه  اخیار علما، شبى به

ى؟ شیخ طوسى را ممكن است به من عاريه ده

آورم. مصباح كه گفتم: آرى فردا شب برايتان مى

در دعاست، آوردم و به او دادم. فردا شب آمد 

دهى.  گفت: حاجتى به شما دارم بايد آن را انجام

نورى فرمود: حاضرم. گفت: فردا صبح آخوند 

ايى ناشتايى را منزل ما مرجع بزرگ و خودت بی

 بخوريد. به مرحوم آخوند گفتم، پذيرفت. فردا

صبح كه آمديم، ديديم دو نفر ديگر از بزرگان علما 

و مرحوم شیخ جواد نجفى و سید محمّد حسین 

شش  اند.كاظمینى و دو نفر از شاگردانشان نشسته

ناشتايى، صاحب خانه رفت نفرشديم. پس از صرف

سى را آورد و گفت: آقايان همان كتاب مصباح طو
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ت كنم اين عقايد مرا بشنويد آن وقخواهش مى

 تصديق بفرمايید.

مرحوم حاجى نورى فرمود: من مصباح را از او 

گرفتم و خواندم، گفتم: امام فرموده كسى كه 

كند؛ امّا ايشان صحیح خواهد بمیرد اين كار را بمى

و سالم است، مورد روايت نیست؛ امّا شیخ محمّد 

شوى؟ تبريزى با انكسار گفت: چرا مانع خیر مى

 گفتم:شايد مورد روايت باشم. 

دانى. عقايدش را يكى يكى بسیار خوب! خودت مى

با نهايت عجز و انكسار با حالتى گفت كه همه را به 

وبت گواهى گريه انداخت. سپس گفت: حاال ن

دادن شماست. حاضرين مجلس هم گواهى دادند. 

شیخ را در نماز جماعت به من شب كه شد، مصباح 

 داد و گفت: اين نامه را هم به شما

 88قلب قرآن، ص: 
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دهم به آقاى آخوند و ديگران بدهید آن را مهر مى

كنند. نامه را گرفتم و توسّط آقايان مهر كردم. فردا 

فت شیخ! رفیق شما امشب شب يك نفر آمد و گ

اتّفاق  نتوانست نماز بیايد از او عیادتى كنید. فردا به

آخوند به عیادتش رفتم، روز هفتم آن روز از دنیا 

 رفت.

فرمايد: من حیرانم چگونه فهمید مردنش حاجى مى

 نزديك است«.

 بار و ناگهانى در عصر حاضرمرگهاى نكبت

فراوان  اگر اين روزگار است كه مرگ ناگهانى

رسد، مرگهاى ناگهانى از شده، كسى به وصیّت نمى

ره. آيا كسى سراغ داريد به اين سكته و تصادف و غی

 روايت عمل كرده باشد، به فكر آخرتش افتاده

 شده باشد. ... إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمنِ عَهْدًا باشد:
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مجلسى علیه الرحمه، عمل به احتیاط كرده بود، در 

ل صحّت و سالمتى، عقايدش را نوشته بود و زير حا

ود، آنها هم در زير آن از چهل نفر گواهى خواسته ب

گونه شكّى ؛ هیچال ريب فى ايمانهنوشتند »آن مى

 در ايمان جناب مجلسى نیست«.

در اين دوره ما در اين بیمارستانها كى به اين چیزها 

نها شود؟ با آن وضع اسفناكى كه بیمارستاعمل مى

دارند، از اين بدتر عرض كنم نوعاً شفا را از دكتر و 

نستجیر باللَّه  میرندبا شرك مىبینند يعنى دوا مى

 العلىّ العظیم.

 

 89قلب قرآن، ص: 

 

 جلسه يازدهم: فرجام خوش حبیب نجّار
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قِیلَ ادْخُلِ ا لْجَنَّةَ قَالَ يلَیْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ* بِمَا غَفَرَ 

در بحث گذشته  138.ى وَجَعَلَنِى مِنَ ا لْمُكْرَمِینَلِى رَبّ

حبیب نجّار عبد مؤمن،  جا رسیديم كه جناببه اين

، نصیحت نمود و خیرخواهى كمك پیغمبران كرد

از شماچیزى كهكرد؛ اى مردم غافل! پیغمبران

حكومت، طبع )وسرشت( مال، نهخواهند، نهنمى

وَمَالِىَ  آورد دهند، برهان همالهى را ياد شما مى

چگونه  139لَاأَعْبُدُ الَّذِى فَطَرَنِى وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ

ه مبدأ و معاد من است نپرستم؟ لیكن خدايى ك

از او بپذيرند، ريختند او را لگد مال كهعوض اين

امعا و احشائش بیرون ريخت، آن وقت او كردند كه

 را در چاهى انداختند و چاه را پر كردند.

 
 .27 -26يس:  -(1)  138
 .22يس:  -(2)  139
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اند: »با ارّه از وسط، سر او را نصف گفتهبرخى 

گناهش اين است كه طرفدارى حق  140كردند«.

 نمايد.كند، نصیحت مىمى

اند: »گردنش را سوراخ كردند و با بند بعضى نوشته

 به چاه آويزانش نمودند تا به تدريج بمیرد«.

______________________________ 
 .27 -26يس:  -(1)

 .22يس:  -(2)

 .19/ 8تفسیر/ قرطبى:  -(3)

 90قلب قرآن، ص: 

 مژده بهشت به حبیب نجّار

 
 .19/ 8: تفسري/ قرطىب  -(3)  140
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اى از مفسّرين عدّه نَّةَخُلِ ا لْجَقِیلَ ادْ اين آيه:

كه اين حامى پیغمبران اند به مجرد اينفرموده

 كشته شد، بالفاصله به روح شريفش ندا رسید:

داخل بهشت شو، امر رحمت الهى رسید، وارد بستان 

الهى شو؛ البتّه مراد جنّت برزخى است نه جنّت 

آخرت و قیامت. جنّت برزخى از ساعتى كه آدمى 

، از وقتى كه بین روح و بدن یرد تا قیامت استممى

از ساعت مرگ تا قیامت  141فاصله افتاد، برزخ است.

برزخ يعنى واسطه است نه مثل دنیاست با آن 

كثافتهايش و نه مثل آخرتست با آن لطافتهايش، حدّ 

وسط است. برزخ اآلن هست، در اين عالم هم 

و  باشد، از مادّههست؛ ولى در غیب اين عالم مى

تواند ن است. اين چشم مادّى نمىمحسوسات پنها

آن را ببیند؛ اآلن مالحظه كنید هوا موجود است، 

 
141  (1)-\i  يَ ْوِم ي ُْبَعُثونَ  ... َوِمن َورَآِئِهْم بَ ْرزٌَخ ِإَِل\E  :100مؤمنون. 
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بیند؛ را نمىجسم مركّب نیز هست، امّا چشم آن

 چون لطیف است.

نقص از چشم من و تو است كه جز مادّه و مادّيات 

تواند ببیند، پس از رها شدن اين بدن آن وقت نمى

رؤيت است،  ادّى نیست قابلاجسام برزخى كه م

آنچه خداوند وعده فرموده است در قرآن مجید 

راجع به بهشت آخرتى، در بهشت برزخى نیز هست. 

به مجرّدى كه روح از بدن فاصله گرفت، بشارت 

شود به بهشت درآى، شهید تمام گناهانش داده مى

 142شود. باالتر از شهادت، نیكى نیست.پاك مى

______________________________ 
مؤمنون:  يَوْمِ يُبْعَثُونَ ... وَمِن وَرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى -(1)

100 . 

 
 .(687/ 2اللَّه) سفينةالبحار: الرجل ِف سبيلفوق كّل ذى بّر بّر حىّت يقتل -(2)  142
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الرجل فى فوق كلّ ذى برّ برّ حتّى يقتل -(2)

 (.687/ 2اللَّه )سفینةالبحار: سبیل

 91قلب قرآن، ص: 

 آرزوى حبیب نجّار

وقتى كه حبیب نجّار شهید، نعمتهاى خدا را ديد 

؛ اى كاش! قوم من؛ اين عْلَمُونَوْمِى يَيلَیْتَ قَ گفت:

خلق غافل سرگرم ماده، فرو رفته در شهوات 

فهمیدند پس از فهمیدند خدا با من چه كرد؛ مىمى

هايى، اكرامها و احترامهايى مرگ، خدا چه معامله

نسبت به مؤمنین دارد. اى كاش! قوم من 

فهمیدند كه پروردگارم مرا از گرامى مى

 .قرار داد شدگانداشته

اين مؤمن )حبیب نجّار( اين جمله را گفت و 

خداوند گفته او را براى من و شما نقل فرمود تا سر 

شوق بیايیم و راه مكرمین را دنبال كنیم. خدا، 
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با چه تشريفات گرامى داشتهرا كهبندگانى

كند بلكه اش مىوتجلیالتى وارد بهشت برزخى

 دن مؤمن،مروى است: »پس از جدا شدن روح ازب

دست بادسته اعال دست بهاى از مالئكه عالماوّل عدّه

 برند«.عرش مىاو را بهگل

 كه مردن پیش چشمش تهلكه استآن

پنداريد مرگ، نیستى نیست، چرا مرگ را نیستى مى

و از آن وحشت داريد؟ شما مسلمانید و اهل قرآنید. 

كس كه كافر به قرآن است بايد از مرگ بترسد؛ آن

داند و داند. مرگ را نیستى مىن آن را فنا مىچو

ترسد؛ امّا مؤمنین چرا از مرگ بترسند؟ چرا مى

قدر جزع و ، اينمیردوقتى يكى از بستگانتان مى

كه كفر كنید؟ آيا او نیست شده است؟ اينفزع مى

به قرآن و اخبار است. اگر نیست نشده، پس اين چه 

 آوريد؟اوضاعى است در مى
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، راكب آن، همان كس كه مركب بوداين بدن 

گرداند، آزادتر شد. به قول امام صادق بدن را مى

باز  علیه السالم: »مرغى بود در قفس كه درب قفس

 شد و او آزاد گرديد«.

 92قلب قرآن، ص: 

يا به تعبیر ديگر: گوهرى در صندوق بود از صندوق 

 بیرون آمد و تأللؤاش شروع شد.

است؛ وّ اليتناهىدر همین جارواح همعالم

 است.عالمغیب ايندرولى

البتّه الزمه بشرّيت و عالقه اين است كه يكى كه 

د، ديگران متأثّر شوند؛ زودتر رفت و از بقیّه جدا ش

لذا تأثّر مانعى ندارد، گريه ضررى ندارد، صحبت 

 اين است كه جزع و فزع در كار نباشد.
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ل بايد باور داشت كه مرگ، اوّل وصال است، اوّ

است.  هاى خداوندبرخوردارى از نعمتها و وعده

يك عمر ماه مبارك رمضان روزه گرفتى، حاال وقت 

 انداز عمر است.از پسمزد است؛ وقت كیف كردن 

 فراهم كردن مقدّمات بهشت در دنیا

كه متولّد شديم، دور ما را هر فردى از ما وقتى

كردند در گرفتند، دست به دست خوشحالى مى

و دامان مادر. بعد خدا انواع نعمتهاى گهواره 

مادّى، خانه و زندگى، زن و فرزند، تا روز آخر عمر، 

كه لخت طورىهمانگیرد؛ را از تو مى اشهمه

كنند. از لباس تنها كفنى آمدى، تو را نیز لخت مى

«. محمّد صلى اهلل اجیبوا داعى اللَّهبرى. »همراه مى

ت. اى مردم! علیه و آله دعوت كننده خدايى اس

شود كه  كارى كنید كه حیات پس از مرگتان تأمین

http://www.i20.ir/


180     www.i20.ir 

 مولف شهید دستغیب قلب قرآن

خواهند شما را ببرند، خوش باشید. جايتان وقتى مى

 جا آماده كنید.ينرا از ا

كنى؟ از محمّد صلى اهلل چگونه جايت را آماده مى

 علیه و آله بشنو:

 خدا صلى اهلل علیه و آله فرمود:مروى است رسول

 ستید.مى هستید؛ چون كافر ه»شما زنها بیشتر جهنّ

 ايم.گفتند: ما كه ايمان آورده

 93قلب قرآن، ص: 

فرمود: مرادم كافر به شوهرهايتان هستید. شما حقّ 

كه سزاوار طورىكنید، آنشوهرهايتان را ادا نمى

 كنید.است فرمانبردارى از شوهر نمى

 گفتند: چه كنیم؟
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ه مخصوصاً نسبت ب 143فرمود: انفاق در راه خدا«.

ات پیش از كارى كن كه خانهارحام فقیرت، 

؛ پیش از رفتنتان سكموقدّموا ألنفخودت آباد شود: »

 بفرستید!«.

برگ عیشى به گور 

 خويش فرست
 

كس نیارد زپس تو 

 پیش فرست

 

يك نفر انبار خرما داشت وصیّت به پیغمبر كرد  144

اين انبار خرما را پس از مرگ من در راه خدا انفاق 

كه مُرد، پیغمبر انبار خرما را رمايید. پس از اينبف

ت را برداشصدقه داد. دانه خرمايى افتاده بود، آن

و فرمود: »اگر خودش اين دانه خرما را در راه خدا 

 
اللَّه: ِف الّنار مع الكّفار؟ واللَّه ما َنن النار، فلّما مسعن ذلك بكني، ُثّ قامت إليه امرأة منهّن فقالت يا رسولفان اكثر كّن ِف  يامعاشر النساء! تصّدقن واطعن ازواجكنّ  -(1)  143

 .(588/ 2حبق ازواجكّن) سفينة البحار: اللَّه صلى اهلل عليه و آله: ان كّن كافرات بكّفار فنكون من اهل النار، فقال َلا رسول
 .سعدى/ گلستان -(2)  144
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اين انبار خرما كه من پس از  داده بود، بهتر بود از

 145مرگش صدقه دادم«.

 در آن نفس كه بمیرم در آرزوى تو باشم

ات و را نبردند، بهشت برزخىتا هنوز ت اى مسلمان!

 جا درسترا اين

______________________________ 
يامعاشر النساء! تصدّقن واطعن ازواجكنّ فان  -(1)

ن ذلك بكین، ثمّ قامت النار، فلمّا سمعاكثر كنّ فى

اللَّه: فى النّار مع إلیه امرأة منهنّ فقالت يا رسول

بكفّار فنكون من اهل النار، الكفّار؟ واللَّه ما نحن 

اللَّه صلى اهلل علیه و آله: ان كنّ فقال لها رسول

 (.588/ 2سفینة البحار: كافرات بحق ازواجكنّ )

 سعدى/ گلستان. -(2)

 
 .(101/ 3لو تصّدق هذاالرجل بيده مترة واحدةلكان خرياً له ِّمّا تصّدقته عنه) لئاِل اْلخبار:  -(3)  145
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لرجل بیده تمرة واحدةلكان لو تصدّق هذاا -(3)

 (.101/ 3خیراً له ممّا تصدّقته عنه )لئالى األخبار: 

 94قلب قرآن، ص: 

ال و دلت استفاده كن، ايمان به بدن و مكن، از 

جا بايد خدا و عمل صالح اعمال بدنى و مالى، اين

محبّت آل محمّد آماده شود كه ساعت مرگ كه 

، وقتى آيدعلى علیه السالم به مالقاتت مى

خواهند خالصت كنند، راستى شوق مالقات مى

محبوب داشته باشى، از همه چیز دل كنده باشى، با 

كند، دهى. آنچه خانه خرابتان مى خوشى جان

اند، آفات عمر را هم ذكر داعیان الهى گفته

 اند.كرده

دار! كار مثبتى كردى ولى با اين زبانت اى روزه

غیبت نكن، ساختمانى درست كردى ولى بعد 
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اى خرابش نكن. آبروى مؤمنى را نريز و گرنه خانه

 نمايى.كه در ماه رمضان درست كردى، خرابش مى

 95قرآن، ص: ب قل

 

جلسه دوازدهم: دلسوزى مؤمن آل ياسین براى 

 مردم

 

جَنَّةَ قَالَ يلَیْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ* بِمَا غَفَرَ قِیلَ ادْخُلِ ا لْ

 لِى رَبّى وَجَعَلَنِى مِنَ ا لْمُكْرَمِینَ* وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَى

وَمَا كُنَّا  ى مِن جُندٍ مّنَ السَّمَآءِى مِن بَعْدِهِقَوْمِهِ

مُنزِلِینَ* إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَیْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ 

مؤمن آل ياسین را كه كشتند، يار و  146.دُونَخمِ

ياور پیغمبران را كشتند. به او گفته شد به بهشت 

درآى و چون داخل در بهشت شد گفت: »اى 
 

 .29 -26يس:  -(1)  146
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دانستند كه پروردگارم مرا كاش! قوم من مى

ا از گرامى شدگان قرار داد. اى كاش! آمرزيد و مر

دانستند كه خدا چه آنها كه مرا كشتند مى

 هايى دارد«.مغفرت

پیغمبران و داعیان الهى، راستى خیرخواه هستند؛ 

خواهند اين چون غرضى جز دلسوزى ندارند. مى

كه او را خلق نجات بیابند، به سعادت برسند با اين

لكه دلسوزى هم زدند و كشتند، باز نفرين نكرده ب

خبرها كه نصیحت مرا كند؛ اى كاش! اين بىمى

 فهمیدند.نپذيرفتند، مى

گفتیم كه مقصود جنّت برزخى است كه براى مؤمن 

 از ساعت مرگ تا

______________________________ 
 .29 -26يس:  -(1)

 96قلب قرآن، ص: 
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روز قیامت است. اگر مؤمنى باشد كه گناهانى هم 

وبه مرده است، به عدد ساعات عمرش تدارد و بى

برزخى است تا آخرش  هم در عذاب و هم در ثواب

صفیه گردد. گاهى در همان برزخ گناهانش پاك ت

 شود، حسابى ندارد.شده وقتى وارد محشر مى

قِیلَ ادْخُلِ ا لْجَنَّةَ  اند: »در آيهبعضى از مفسّرين گفته

ده شود، آن دااين مؤمنبايد قبلًا اخبار از قتل ...

... چرا ذكر قتل نشده؟ او گفته شد وقت بفرمايدبه

موت را قبل از اين گفته و از علّتش آن است كه 

ى قَوْمِهِ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَى شود.همین آيات استفاده مى

شودپس معلوم مى ىمِن بَعْدِهِ از كلمه ىمِن بَعْدِهِ

ه شود از مرگش بوده است، ديگر الزم نیست گفت

 كشته شد«.

 همزمانى شهادت و ورود به بهشت
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« براى قتلوه وقیلكه نفرمود »نكته لطیف ديگر اين

كه كشته كه بفهماند شدّت اتّصال را، مثل ايناين

كه داخل بهشت بشود، يكى شدن و گفته شدن اين

رساند. آن لحظه آخر كه مىاست، شدّت اتّصال را 

گونه ، هیچجانش گرفته شد، بهشت جايش بود

 اى در كار نبود.فاصله

روايت از امام صادق علیه السالم است نسبت به 

 فرمايد:بعضى از خواص شیعه كه مى

»نیست فاصله بین شما و آنچه چشمتان را روشن كند 

كه جانتان به گلوگاه برسد، اوّل رسیدن به جز اين

 هاى الهى است«.وعده

 تسخن امام حسن علیه السالم هنگام شهاد

امروز نیمه ماه رمضان، مصادف با والدت با سعادت 

 حضرت
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 97قلب قرآن، ص: 

مجتبى سبط اكبر پیغمبر صلى اهلل علیه و آله است. 

به اين مناسبت، روايتى از جان دادن حسن علیه 

 السالم بخوانم.

مالى طوسى نقل كرده: »در در مجالس السنیّه از ا

هنگامى كه  وفات امام حسن مجتبى علیه السالم آقا

خواست از دنیا برود، برادرش حسین علیه السالم مى

ر بالین اوست. دستش در دست اوست. حسین د

علیه السالم عرض كرد: برادر! در چه حالى هستى؟ 

فرمود: آخرين روز عمر دنیايم و نخستین روز عمر 

 الى كه من ناراحتم از فراق تو ...«.آخرتم، در ح

مود: »از خدا پوزش بنابراين روايت، فوراً فر

م از آنچه گفتم بلكه با شوق به مالقات جدّم طلبمى

خدا صلى اهلل علیه و آله و پدرم امیرالمؤمنین رسول

روم اگر علیه السالم و مادرم فاطمه علیها السالم مى
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شوم؛ ولى به ىچه به فراق حسین در دنیا مبتال م

شما مؤمنین و مؤمنات بايد  147رسم«.وصال جدّم مى

ستگان در دنیا مبتال نین باشید، هر چند به فراق بچ

نهايت شويد، امّا در عوض به رحمتهاى بىمى

رسید. در عالم برزخ پروردگار ووصال خوبان مى

جا اند، دوستانى كه آنارواح شريفى كه زودتر رفته

خواهى، رفیق مى 148سُنَ أوْلبكَ رَفِیقًا... وَحَ منتظرند

ه صدق و صفا، محبّت پس از مرگ اهل ايمان، هم

 و حقیقت است.

در بهشت، حسود نیست و گرنه در بهشت وارد 

 149.ا لْأَخِلَّا ءُ يَوْمَبذٍ ... شدنمى

______________________________ 
آخر يوم من الدنیا وأوّل يوم من اآلخرة على  -(1)

كره منّى لفراقك وفراق اخوتى ثمّ قال: استغفراللَّه 

 
اللَّه صلى اهلل عليه و آله وامرياملؤمنني وفاطمة عليهما لللقاء رسو حمّبةمّن  قال: استغفراللَّه علىآخر يوم من الدنيا وأّول يوم من اآلخرة على كره مّن لفراقك وفراق اخوتى ُثّ  -(1)  147

 .(7/ ح 140/ 44؛ حباراْلنوار: 159السَلم ...) اماِل طوسى: 
 .69نساء:  -(2)  148
 .67زخرف:  -(3)  149
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اللَّه صلى اهلل علیه و آله ء رسولللقامحبّةمنّىعلى

وامیرالمؤمنین وفاطمة علیهما السالم ... )امالى 

 (.7/ ح 140/ 44؛ بحاراألنوار: 159طوسى: 

 .69نساء:  -(2)

 .67زخرف:  -(3)

 98قلب قرآن، ص: 

شود؛ مؤمنین كه به هم جا آشكار مىدوستى آن

؛ برادرانند. وضع دنیا به هیچ وجه اخواناً رسندمى

 جا نیست.نآ

آخرت دارالجمع است. يوم الجمع در قرآن دو جا 

وعده فرموده است كه مؤمن و اوالدش يكجا در 

شان به حدّ اعلى انس 150شوند.يك محل جمع مى

 است.

 
150  (1)-\i ... َأَلَْْقَنا ِِبِْم ُذرّي ََّتُهْم ...\E  :21طور. 
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 هالكت مردم با غرّش آسمانى

ى مِن جُندٍمّنَ بَعْدِهِى مِنقَوْمِهِ وَمَآ أَنْزَلْنَاعَلَى

 .نزِلِینَالسَّمَآءِوَمَا كُنَّا مُ

اين دو آيه براى بیان قهر خداست. مؤمن، آن هم 

كامل، خیلى عزيزاست. كشتن مؤمن سخت است. 

پروردگار كريم بیان طرفدارى و حمايت از حبیب 

فرمايد؛ بنابراين روايت، همان ساعت و نجّار مى

روايت ديگر، فردا و روايت ديگر، پس از سه روز، 

اى قبلًا لطیفه را كرد.خداوند اراده انتقام از آنها 

كه بنده خالص ما را فرمايد پس از آنذكر مى

كشتند ما براى هالكت ايشان قشونى از آسمان 

تر از اين بودند كه بخواهیم نفرستاديم، اينها پست

از آسمان قشون بفرستیم، چنین اهمّیّتى نداشتند، به 

 يك صیحه آسمانى كارشان تمام شد.
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به جبرئیل كه مر شد روايت چنین دارد كه: »ا

 151اى بر آنها بزند و همه را هالك كند«.صیحه

تواند تحمّل كند؟ صداى قهر الهى را چه كسى مى

بشر ضعیف است، ضعف خودت را ببین، كارت را 

 هم مالحظه كن.

______________________________ 
 .21طور:  ... أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرّيَّتَهُمْ ... -(1)

 .20/ 8رطبى: ق تفسیر/ -(2)

 99قلب قرآن، ص: 

 تأثیر وعظ واعظ بر شخص گناهكار

گويند: »يكى از مترفین و خوشگذرانها و گناهكارها 

اى افتد. جملهروزى گذارش به مجلس وعظى مى

عجبت  از واعظ، وضع او را تغییر داد. واعظ گفت:

 
 .20/ 8تفسري/ قرطىب:  -(2)  151
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كه ؛ درشگفتم از ضعیفىمن ضعیف كیف يعصى قويّاً

 كند.ىچگونه معصیت قوى م

ضعف خودش را متوجّه شد. حالش را دگرگون 

بود كه به قلبش خورد. وضع  كرد. مانند تیرى

 اش را عوض كرد، رو به خدا آورد«.زندگى

كنى يك كلمه حرف آيد كه آرزو مىساعتى مى

 توانى.بزنى و نمى

توانى حركت دهى، زورت به يك دستت را نمى

 رسد.اى نمىپشه

رى از م حبیب پس از او لشكما نازل نكرديم برقو

كوچكى كه  آسمان و كار ما هم نیست )چنین كار

 براى آنها الزم نبود(.

؛ »نبود عذاب ما مگر كَانَتْ إِلَّاصَیْحَةً وَاحِدَةً ...إِنْ

 يك صدا وصیحه«.
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؛ »كه ناگهان همه خاموش ... فَإِذَا هُمْ خمِدُونَ

ل داند. داى بوده است، خدا مىشدند«. چه صیحه

اش گیرد و خفهشود. گلو را مىاز جا كنده مى

 كشد. انسان طاقت ندارد.ترس او را مى كند، يامى

 تأثیر شگرف رعد آسمانى بر عمر بن عبدالعزيز

 نويسد:در كتاب حیات الحیوان مى

»فصل بهار بود در زمان خالفت عمر بن عبدالعزيز، 

او روى تخت نشسته هواى بارانى ابرهاى متراكم و 

رعد و برق شديد، با رعد عظیمى، خلیفه از تخت به 

زير افتاد از دهشتى كه به او دست داد. يحیى بن 

 معاذ

 100قلب قرآن، ص: 

هذا  گفت: -دادكه تذكّرات نافعى مى -رازى

اى خلیفه! اين ترس رحمت است،  ؛خوف الرحمة
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رعد و صداى آمدن باران و بشارت خیر و بركت، 

دهد، پس واى از صیحه قهر جور تكان مىتو را اين

 الهى!«.

پس از پیغمبر خاتم، اين قسم بالهايى كه به طور 

عموم همه را هالك كند به بركت خاتم األنبیاء 

بالى استیصالى  152پیغمبر رحمت، موقوف شد.

دهند؛ چند سال وف؛ ولى گاهى گوشمالى مىموق

قبل زلزله قیرو كارزين و قبل از آن زلزله الر، 

 هشدارى بود.

رَّسُولٍ إِلَّاكَانُواْ مّنا لْعِبَادِ مَايَأْتِیهِميحَسْرَةًعَلَى

 153يَسْتَهْزِءُونَىبِهِ

آى اسف و ندامت بر بندگان! زهى حسرت بر اين 

اتم األنبیاء هر وقت اين بشر بشر! از اوّل خلقت تا خ

خدا صلى اهلل علیه و آله را ترساننده الهى رسول

 
152  (1)-\i أَْرَسْلنَك ِإَّلَّ َرْْحًة لّْلعَلِمنيَ  َوَمآ\E  :107انبياء. 
 .30يس:  -(2)  153
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ال هم همین است. در شهر كند. حابیايد، مسخره مى

نفر روحانى را ببینند مسخره اسالم چه اشخاصى يك

كند، او را استهزا ىكنند. وقتى نهى از منكرى ممى

ى خوانند وعده و وعیدهانمايند، ارتجاعى مىمى

گیرند كنند بلكه اصلًا گوش نمىقرآن را اعتنا نمى

و مانند قوم نوح كه انگشتهايشان را به گوشهايشان فر

حاال اصلًا در مسجد  154كردند كه نشنوند.مى

آيد كه موعظه به گوشش بخورد، راه سعادت نمى

 را بفهمد، دعوتهاى انبیا را بشنود.

 ادبپاسخ امام سجّاد علیه السالم به مزاحم بى

در روايتى در باب حلم حضرت سجّاد علیه السالم 

 دارد كه:

______________________________ 
 .107انبیاء:  سَلْنكَ إِلَّا رَحْمةً لّلْعلَمِینَآ أَرْوَمَ -(1)

 
154  (3)-\i ... َجَعُلوْا َأصِبَعُهْم ِِف ءَاَذاِِنِْم ...\E  :7نوح. 
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 .30يس:  -(2)

 .7نوح:  ... جَعَلُواْ أَصبِعَهُمْ فِى ءَاذَانِهِمْ ... -(3)

 101قلب قرآن، ص: 

هاى مدينه عبور »آقا عبا به دوش گرفته از كوچه

نفر از رذلهاى مدينه به رفیقهايش فرمود. يكمى

را دست انداختم جز علىّ  گفت: در مدينه من همه

بن الحسین علیه السالم را، امروز بايد به حساب او 

م برسم. براى مسخره از پشت، عباى حضرت را ه

كشید، حضرت روبرگرداند و فرمود: روزى در پیش 

آى اهل  155است كه هر باطل كارى زيانكار است«.

شود. شما را از باطل! زيانتان روز حشر آشكار مى

ترسانند ولى اين حقايق را مسخره عذاب خدا مى

است كه ى زود كنید. دنیا شما را فريفته است؛ ولمى

 با صیحه مرگ، بیدار شويد.

 
 .(39/ ح 68/ 46اللَّه يوماً ُيسر فيه املبطلون) حباراْلنوار: إّن  -(1)  155
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______________________________ 
إنّ اللَّه يوماً يخسر فیه المبطلون )بحاراألنوار:  -(1)

 (.39/ ح 68/ 46

 102قلب قرآن، ص: 

 

كنندگان جلسه سیزدهم: ندامت و تأسّف استهزا 

 پیامبران

 

ى سُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِيحَسْرَةً عَلَى ا لْعِبَادِ مَا يَأْتِیهِم مّن رَّ

يَسْتَهْزِءُونَ* أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مّنَ ا لْقُرُونِ أَ 

يحَسْرَةً عَلَى ا  كالم در آيه: 156.نَّهُمْ إِلَیْهِمْ لَايَرْجِعُونَ

است. راستى حالت بشر در برزخ و قیامت  ...لْعِبَادِ 

ف حقايق است، جا كه كشچگونه خواهد بود آن

كه آشكار كرد آنچه نهان بود. در آن وقت كسانى

 
 .31 -30يس:  -(1)  156
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دعاة الى استهزا كردند پیغمبران و تابعین آنها را »

خواندند، آخرت مىكه خلق را به« را؛ كسانىاللَّه

ه اسفى كردند، هنگام كشف حقیقت، چمسخره مى

 گردد.و ندامتى عارضشان مى

« يومبه » در قرآن مجید، تمام از قیامت تعبیر

در  يوم االزفة، يوم القیامة، يوم الواقعة كند:مى

 157قیامت كه مانند روز دنیا آفتاب نیست.

شمس و قمر در 

 زمین حشر نباشد
 

نورنتا بد مگر جمال 

محمّد صلى اهلل علیه 

 و آله

 

م« براى چه، روز يعنى ، تعبیر »يوپس بنابراين 158

روشن مقابل لیل كه تاريك است. در دنیا تاريكى 

 است. حقیقت، مستور و باطنها مخفى است.
 

157  (2)-\i  ُْمس  .1تكوير:  E\ ُكّوَرتْ ِإَذا الشَّ
 .سعدى/ مواعظ -(3)  158
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حقايق آشكار نیست. از اوّل مرگ طلیعه فجر 

حقیقتى است براى كشف حقايق؛ مثلًا در اين عالم 

هر اندازه بخواهى على علیه السالم را بشناسى 

وّل مرگ كه چشم ور است. از اانى؛ چون مستنتو

شود، علوّ على و عظمتش را تا ات باز مىبرزخى

توانى ادراك نمايى. دست تواناى خدا حدّى مى

، پس 159و نعمت خدا بر نیكان و عذاب خدا بربدان

از اوّل تولّد تا ساعت مرگ، شب است. از مرگ به 

 بعد، روز و كشف حقیقت است.

كه كسانى ت بشود، آن وقتبگذار كشف حقیق

كردند، علوّ آنان را كه بران را استهزا مىپیغم

آيد؟ وقتى علوّ علماى بینند چه بر سرشان مىمى

بینند، همان كسانى را عاملین و اولیاى خدا را مى

نگريستند و مسخره كه در دنیا به چشم حقارت مى

 كردند.مى

 
 .(السَلم على نعمةاللَّه على اْلبرار ونقمته على الفجار) مفاتيح اْلنان/ زيارت ششم حضرت امري عليه السَلم -(4)  159
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 عبرت گرفتن سلطان آواره از آوارگى

از كتاب پس از كشف واقع  نى براى بیان اسفداستا

فرج بعدالشدّه به طور خیلى خالصه براى تنوّع در 

 مطالب و رفع كسالت عرض كنم.

در يكى از شهرهاى هند، سلطان مقتدر عادلى بود 

میرد. پس از مرگش پسرش نمونه پدر از جهت و مى

 ايمان و عدالت و دلسوزى مردم بود

______________________________ 
 .31 -30 يس: -(1)

 .1تكوير:  إِذَا الشَّمْسُ كُوّرَتْ -(2)

 سعدى/ مواعظ. -(3)

السالم على نعمةاللَّه على األبرار ونقمته على  -(4)

الفجار )مفاتیح الجنان/ زيارت ششم حضرت امیر 

 علیه السالم(.
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 104قلب قرآن، ص: 

نفر طاغى در اين كشور پیدا شد و بر او لیكن يك

شود اده ديد خونها ريخته مىشوريد. باألخره شاهز

ست كه شود. با خود گفت بهتر آن او فسادها مى

من خودم كنار بروم. هنگام فرار، جبّه سلطنتى كه 

كه براى وقتى گذاشته  -جواهر بسیارى در آن بود

را پوشید و آن -بود كه چاره منحصر به آن باشد

فرار كرد. چیزى هم از خوراكى و پول همراه 

سر به صحرا گذاشت. شبانه حركت  نداشت. پیاده

نفر ت. يككرد تا فردا نزد جوى آب و درختى نشس

آمد. با خود گفت اين پیاده بر پشتش چیزى بود مى

شوم، خوراكى شخص مسافر است، با او همسفر مى

نزد جوى آب و  شود. باألخره مسافر آمدپیدا مى

اش را پهن كرد و خورد و يك درخت نشست، سفره

م به سلطان نكرد و او هم حیا كرد بگويد تعارفى ه

به راه افتادند تا هنگام  ام. باألخره با هممن گرسنه
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اش را پهن كرد و به خوراك شد، دوباره سفره

 رفیقش چیزى نداد.

رد اجمالًا دو شبانه روز سلطان فرارى همراه اين م

كرد وچیزى نخورد. روز سوّم، خسیس حركت مى

 كت نداشت.ديگر سلطان قدرتى بر حر

از او جدا شد و تنها به راه افتاد. ناگهان چشمش به 

آبادى افتاد. نزديك آبادى ديد ساختمان 

سازند. به استاد و بنّا گفت: آيا ممكن است من مى

عملگى كنم اجرت بگیرم؟ گفت: آرى. مجدّداً 

رد زودتر اجرتش را بگیرد. استاد پذيرفت. تقاضا ك

 عملگى شد.خوراكى خريد و خورد و سرگرم 

استاد و بنّا ديد اين شخص عادى نیست، از راه و 

روشش معلوم است بزرگزاده است بلكه بعضى از 

 حركات ملوك را در او مشاهده كرد.
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 -اى بودكه بانوى محترمه -به صاحب ساختمان

خصى براى كارگرى آمده گزارش داد كه چنین ش

 است. دستور داد او را بیاوريد، شب او را

 105، ص: قلب قرآن

آوردند با نظر اوّل، بزرگى او را درك كرد. او را 

میهمان نمود و پیشنهاد ازدواج با او كرد. سلطان از 

 خدا خواست؛ زيرا جايى نداشت بماند.

سه سال با اين زن زندگى نمود. با بذل و بخشش 

كرد و در ضمن اين سه سال بروز ندگى مىزن ز

خارج از شهر نداد كه من كى بودم. پس از سه سال 

نفر از اهالى كشورش را شناخت كه مشغول يك

ز او پرسید از هند چه خبر تفتیش است. سلطان ا

 دارى؟

نفر طاغى پیدا شد، گفت: سلطان عادلى داشتیم يك

تمها را بر سه سال بر ما مسلّط بود. انواع ظلمها و س
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داشت تا باألخره مردم از دست او به تنگ ما روا مى

ا كشتند. حاال افرادى به اطراف آمدند و او ر

د و اند شايد سلطان خودشان را پیدا كننفرستاده

اى از يك طرف در جستجوى دوباره بیايد، هر عدّه

 سلطان هستند.

سلطان خودش را معرّفى كرد و جبّه سلطنتى را هم 

جا به زن حقیقت را گفت و گفت داد. ايننشانش 

نشستم، روم، اگر بدون مانع به تخت كه من مى

رود و خبر فرستم تو را هم بیاورند. قاصد مىمى

آيند و بدون به استقبال مىدهد. مردم و قشون مى

 گردد.مانع به جايش برمى

هنگام فرار كردن دانست اگر كسى تنها مسافرت 

گذرد، چقدر بر او سخت مى كند و فقیر هم باشد،

دستور داد به تناوب كاروانسرا بگذارند و در هر 

، توشه سه روزه هر مسافرى به او داده شود. محل
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وارد شهر  حكم ديگرى نیز كرد كه هر غريبى كه

شود به حضور من هم بیايد شايد كارى داشته مى

 دهم.باشد، خودم ترتیب انجامش را مى

كه همراه سلطان  چندى گذشت آن مرد خسیس

 در سه روز فرارش

 106قلب قرآن، ص: 

ا شناخت. پرسید مرا بود، وارد شد. فوراً او ر

اسید؟ گفت: شما سلطان هستید. گفت نه من شنمى

همان همسفر چند روزه شما هستم. فوراً تا برايش 

كشف حقیقت شد، آرزو كرد از خجالت به زمین 

 فرو برود.

به خودت راه نده، جز سلطان گفت: ابداً دغدغه 

نیكى از من نخواهى ديد. فوراً دستور داد دراتاق 

جايش داد، باخودش هم شخصى خودش 

خوراكش كرد، انواع و اقسام اكرامها را نسبت به او 
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. شب موقع خواب در بستر سلطنتى او را روا داشت

خوابانید و بهترين كنیزها را در اختیارش گذاشت. 

گفت میهمانتان خوابش  كنیز پس از مدّتى آمد و

 برده، راحت كرده است.

! رفتند كنى، مرده استسلطان گفت: اشتباه مى

 طور است.ديدند همین

سلطان گفت اين شخص از اسف و حسرت و ندامت 

خواستم كه كش شد، من هم همین را مىغصّه

 كش بشود«.غصّه

جا از كه ايناى انسان! همه شما غیر از كسانى

قدردانى كردند، بقیّه حسرت كش دعوت انبیا 

 آورد:شوند. اسف، آنها را از پاى در مىمى

فهمد در برابر كالم ربّ مى لْعِبَادِعَلَى ا  يحَسْرَةً

اعتنايى قدر بىالعالمین، عالم ربّانى داعى الهى اين

كه بیند. ديگر آنكرده، آن وقت علوش را نیز مى
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ادبیهايش شود خداى عالم در برابر بىمتوجّه مى

كرد. هرچه بنده كفران نعمتش را افزون مى

او انعام و احسان  كرد،كرد، استهزا و سخريّه مىمى

كرد. واى به بشر! وقتى كه حقیقت آشكار مى

 شود.مى

در موقف اوّل قیامت، اوّلًا چهل سال حالت حیرت 

دهد، بعد از حیرت، و بهت به افراد دست مى

ى اهلل علیه و آله خدا صلخجلت است. از رسول

 استمروى

 107قلب قرآن، ص: 

رزو ريزد. آكه: »انسان از شرمسارى عرق مى

ردند و از اين بكند اى كاش! مرا به جهنّم مىمى

 160گرديدم«.موقف خالص مى

 هالكت برخى از پیشینیان

 
 .75/ 5لئاِل اْلخبار:  -(1)  160
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آن وقت پروردگار در مقام تهديد استهزا كنندگان 

فرمايد: نگاه به پیشینیان خود به دعوت انبیا مى

 بكنید:

 نَّهُمْ إِلَیْهِمْ أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مّنَ ا لْقُرُونِ أَ

 .لَايَرْجِعُونَ

كه به پیغمبران خدا سخريّه كردند چه ببینید كسانى

مد! شما اعراب در مسافرتهايتان بر برسرشان آ

بینید شهرهاى گذريد، مكرّراً مىشهرهاى آنها مى

؛ چون 161لوط را مؤتفكات را چگونه زير و رو كرديم

ايشان را  كردند، چگونهبه دعوت انبیا اعتنا نمى

 هالك نموديم.

اى را چگونه پیش از ايشان از قرون گذشته عدّه

شما عبرت بگیريد. پیش از شما  162هالك كرديم

اى در اثر طغیان و عصیان، برخى را چون عدّه

 
161  (2)-\i  ِْصِبِحنَي* َوبَالَّْيل  .138 -137صافّات:  E\أََفََل تَ ْعِقُلونَ  َوإِنَُّكْم لََتُمرُّوَن َعلَْيِهم مُّ
162  (3)-\i ... َفَجَعْلَنا علَِيَها َساِفَلَها\E  :74حجر. 
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فرعونیان غرق كرديم، برخى را به زمین فرو برديم، 

از ايشان كسانى بودند كه صیحه، آنان را گرفت، 

 ، شما مثل آنها نشويد.163یب نجّارمثل همین قوم حب

______________________________ 
 .75/ 5ار: لئالى األخب -(1)

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَیْهِم مُّصْبِحِینَ* وَبَالَّیْلِ أَفَلَا  -(2)

 .138 -137صافّات:  تَعْقِلُونَ

 .74حجر:  فَجَعَلْنَا علِیَهَا سَافِلَهَا ... -(3)

ى فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَیْهِ حَاصِبًا ذْنَا بِذَنبِهِاّ أَخَفَكُلً -(4)

الْأَرْضَ نْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّیْحَةُوَمِنْهُم مَّنْ خَسفنابِهِوَمِ

 .40عنكبوت:  مَّنْ أَغْرَقْنَا ...وَمِنْهم

 108قلب قرآن، ص: 

د و ديگر هالك شدن ... أَ نَّهُمْ إِلَیْهِمْ لَايَرْجِعُونَ

بازنگشتند. يكى از بزرگان راجع به »امّت 
 

163  (4)-\i  ِْن َخسفناِبهِ ى َفِمْنُهم مَّ َفُكًَلّ َأَخْذنَا ِبَذنِبه ْيَحُةَوِمْنُهم مَّ َنا ...ْرَض َوِمْنهماْْلَ ْن أَْرَسْلَنا َعلَْيِه َحاِصًبا َوِمْنُهم مَّْن َأَخَذْتُه الصَّ  .40عنكبوت:  E\مَّْن أَْغَرق ْ
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وجه  -الزمان هستندكه امت پیغمبر آخر -مرحومه«

مناسبى براى »مرحومه« ذكر كرده است. يكى از 

وجوه آن اين است كه امّت آخر است. آن كس 

كه آخر است رحمت قهرى نصیبش شده است، از 

گیرد. آن كس كه اوّل وضع گذشتگان عبرت مى

ممكن است در گودال بیفتد و متوجّه نشود؛ است 

بیند، ىولى آن كس كه آخر است، افتادگان را م

 يابد كه او نیفتد.مى

ايد. ديديد قوم لوط و صالح و شما امّت مرحومه

هود چه برسرشان آمد؟ آثارشان را در تاريخ 

بینید، ايد، در ضمن مسافرت، آثارشان را مىخوانده

 گیريد؟!چرا عبرت نمى

 109قلب قرآن، ص: 

 

 جلسه چهاردهم: حضور اجبارى مردم نزد خداوند
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لٌّ لَّمَّا جَمِیعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ* وَءَايَةٌ لَّهُمُ ا وَإِنْ كُ

لْأَرْضُ ا لْمَیْتَةُ أَحْیَیْنهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ 

 وَأَعْنبٍ وَفَجَّرْنَا يَأْكُلُونَ* وَجَعَلْنَا فِیهَا جَنتٍ مّن نَّخِیلٍ

ى وَمَا عَمِلَتْهُ مَرِهِفِیهَا مِنَ ا لْعُیُونِ* لِیَأْكُلُواْ مِن ثَ

 أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا ... فرمود: 164.أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

بینید چه اشخاصى را كه قبل از ايشان ( آيا نمى2)

ش آنان را هالك كرديم؟ عبرت بگیرند و راه و رو

دنبال نكنند. كلمه »هالك« در ذهنها نیستى 

مقصود از دنیا رفتن و به عالم آورد در حالى كه مى

جزاء رسیدن است كه گفتیم موت به نظر سطحى 

انسانى، نیستى است لیكن از نظر عقل و شرع، مرگ 

جا كس نیستى محض نیست بلكه جابهبراى هیچ

 شدن و تغییر لباس دادن است.

 
 .31يس:  -2. 35 -32يس:  -(1)  164
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نیست هیچ فردى، همه و همه،  لَّمَّا جَمِیعٌ كُلٌّ وَإِنْ

. لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ كه نزد ما حاضر شدگانند:جز آن

 تواند فرار نمايد وحاضريك نفر نمى

______________________________ 
 .31يس:  -2. 35 -32يس:  -(1)

 110قلب قرآن، ص: 

 فرمايد:نشود؛ چنانچه در سوره الرحمن مى

توانايى داريد از اقطار گروه جن و انس! اگر ى »ا

 165آسمانها و زمین درگذريد، پس درگذريد«.

مروى است در ضمن تفسیر اين آيه شريفه، روز 

قیامت مالئكه آسمان اوّل، دور تا دور صحراى 

بندند. مالئكه آسمان دوّم پشت سر محشر را صف مى

هاى آسمان هفتم، آنان به همین ترتیب تا مالئكه

كنند. آن وقت ندا بلند ىاهل محشر را محاصره م

 
165  (1)-\i  ُنِس ِإِن اْسَتَطْعُتْم َأن تَنُفذ مَوا ِت َوا ْْلَْرِض فَانُفُذوْا ََّلتَنُفُذوَن ِإَّلَّ ِبُسْلطنٍ ميَْعَشَر ا ْلِّْن َوا ْْلِ  .33الرْحن:  E\وْا ِمْن أَْقطَاِر السَّ
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؛ »اى گروه جن و يمَعْشَرَ ا لْجِنّ وَالْإِنسِ ... شود:مى

توانید از اين قطرهاى آسمانها و زمین انس! اگر مى

همه در محكمه عدل  166از اين افق فرار كنید«.

الهى حاضر شوندگانند؛ يعنى هر يك نفر، دو مأمور 

واند اين طرف و تىنم 167الهى همراه اوست،

 طرف برود.آن

كنند مأمورين احضار با او هستند تا اشاره مى

 افتد تا محلّ عرض على اللَّه.اختیار به راه مىبى

، كه احتیاج به سائق و مأمور نداشته باشدقربان كسى

خودش حاال بیايد آماده باشد، حساب خودش را 

 رسیده باشد.

ت الهى حاضرشدگان، جايى كه میقا محضرون؛

 قیامت 168است

 
 .267/ 4تفسري برهان:  -(2)  166
167  (3)-\i  ٌَعَها َسآِبٌق َوَشِهيد  .21ق:  E\َوَجآَءْت ُكلُّ نَ ْفٍس مَّ
168  (4)-\i  ْعُلومٍ  ُقْل ِإنَّ ا ْْلَوَِّلنَي َوا ْْلَِخرِيَن* َلَمْجُموُعوَن ِإَِل  .50 -49واقعه:  E\ِميقِت يَ ْوٍم مَّ
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______________________________ 
يمَعْشَرَ ا لْجِنّ وَا لْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ  -(1)

ذُواْ لَاتَنفُذُونَ إِلَّا مِنْ أَقْطَارِ السَّموَا تِ وَا لْأَرْضِ فَانفُ

 .33الرحمن:  بِسُلْطنٍ

 .267/ 4تفسیر برهان:  -(2)

 .21ق:  نَفْسٍ مَّعَهَا سَآبِقٌ وَشَهِیدٌ تْ كُلُّوَجَآءَ -(3)

 قُلْ إِنَّ ا لْأَوَّلِینَ وَا لْأَخِرِينَ* لَمَجْمُوعُونَ إِلَى -(4)

 .50 -49واقعه:  مِیقتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

 111قلب قرآن، ص: 

و معادى كه در اين آيه ذكر شد، در چند آيه ديگر 

معاد بلكه براى  فرمايد، دلیل بربرهانش را ذكر مى

 توحید افعالى خداوند است.

 ن و نشانه قیامتزنده شدن زمی
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. آيه يعنى نشانه، دلیل و وَءَايَةٌ لَّهُمُ ا لْأَرْضُ ا لْمَیْتَةُ

كه پس از مرگ، عالم برهان، نشانه معاد، دلیل بر اين

جا ديگرى در پیش دارى كه تمام سعادت تو آن

 گردد چیست؟ظاهر مى

ده چطور دوباره زنده ن بدن پوسیگويند: »اي

ن مرده زير پايت بكن، شود؟« نگاهى به زمیمى

 كند؟اش مىچطور خدا زنده

موت و حیات هرچیزى نسبت به همان چیز است. 

زمین هم به حسب خودش موت و حیاتى دارد، 

موتش مراتب دارد؛ يكى از مراتب آن رويیدن گیاه 

ان، موت و نرويیدن گیاه است. فصل پايیز و زمست

 زمین است.

اتى به او افاضه اوّل بهار، حیات زمین است. چه حی

گردد؟ زمین خشكى كه جنبشى از آن ديده مى

شد، نسیم بهارى، زمین محكم، شكاف نمى
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آورد، نبات و گیاه دارد، دانه سر در مىبرمى

رويد. اين حیات را كى داد؟ آيا خودش چنین مى

نشد، اين حیات شد؟ چرا در فصل زمستان و پايیز 

 اى براى معاد است.تازه نشانه

 نمايى خداوند در زمینقدرت 

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ا لْأَرْضُ ا لْمَیْتَةُ أَحْیَیْنهَا وَأَخْرَجْنَامِنْهَا حَبًّا 

 .فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ

اش »حب« به معنى دانه است. حبوبات كه عمده

از  گندم و جو و عدس و ماش و برنج و غیره است

 شودجهت تركیب، يك دانه گندم خوشه مى

 112رآن، ص: قلب ق

و در برابر يك دانه، هفتاد تا هفتصد دانه پس 

فهماند عالم را كند. مىدهد. قدرت نمايى مىمى

 نهايتى مدبّر است.قدرت بى
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يك هسته خرما كاشتى، شاخه و برگ و چند صد 

اى دارد، نمايش دانه خرما كه هركدام هم هسته

رت؛ همان كس كه گندم را آفريد، دندان تو را قد

اى خوردن آن قرار داد. آن كس كه ذائقه در بر

 دهانت قرار داد، اين خرما را شیرين قرار داد.

حركت كیفیّه و حركت كمیّه؛ هر حركتى محرّك 

شود بدون تكان دهنده، چیزى خواهد، نمىمى

 تكان بخورد. هر خوشه انگور در ابتدا از دانه گندم

شود. اين كوچكتر است لیكن به تدريج بزرگ مى

حركت كمیّه، محرّكش كیست كه به ترتیب و نظم 

 گرداند.را مىمعیّن، آن

همین دانه انگور در ابتدا سخت ترش بود، به تدريج 

اش آدم را رود كه گاهى شیرينىرو به شیرينى مى

خواهد، حركت زند. هر حركتى محرّك مىمى

آن از كیست؟ جز از خدا؟ زمین  انگور كمّى و كیفى
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روياند. به دهد، گیاه مىا جان مىگیاه ربىخشك

 قول سعدى شیرازى:

ابر و باد و مه و 

خورشید و فلك در 

 كارند

 

تا تو نانى به كف 

آرى و به غفلت 

 نخورى

همه از بهر تو 

 سرگشته و فرمانبردار
 

شرط انصاف نباشد 

 كه تو فرمان نبرى

 

169 

 انه معاددانه نش رويانیدن

شد، امّا از جهت اين توحیدى كه از آيه استفاده مى

 معاد،

 
 .سعدى/ گلستان -(1)  169
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______________________________ 
 سعدى/ گلستان. -(1)

 113قلب قرآن، ص: 

كارند در دانند كه تخمى كه مىآقايان زارع مى

رسد، متالشى زمین، پس از چندى كه آب به آن مى

جا وقتى در گل ه آن سختى، شود. هسته خرما بمى

شود، بعد گرفت و آب به آن رسید؛ متالشى مى

آورد، نصف آن رو به سبزه شده سر از خاك در مى

شود باال و نصف ديگر رو به پايین. نصفش ريشه مى

باال نمايد ونصف ديگر رو بهوشالوده را تأمین مى

 گردد.وساقه مى

شدن  جاست كه پس از متالشىمحلّ شاهد ما اين

ن داد؟ خدا. مثل بدن من و ره حیات به آكه دوبا

كه پوسیده شود پس از اينپرسى چه مىتو كه مى

شد، شما كه عالم دنیا را ديديد كه چگونه پس از 
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مرگ حیات است، چرا يادآورد آخرت 

استخوانهايى كه متالشى شده پس از  170شويد؟!نمى

كه اراده حق تعالى به قیام قیامت تعلّق گرفت، اين

گردد، تمام ذرّات دوباره یا كه دمیده مىنفخه اح

البتّه با تغییراتى كه پیدا  171كند؛جان پیدا مى

 كند.مى

اين بار بدن لطیف است مخصوصاً اگر بهشتى باشد. 

كه حور به آن نسبت به زنهاى بهشتى رسیده است 

برد، از بس لطیف و زيبا هستند. مادّه بدن رشك مى

ود؛ البتّه بايد شهمان مادّه است، صورت عوض مى

كارهايش از سنخ كارهاى ملك شود، جز خیر 

هل عذاب، بدنهاى شاء اللَّه ازاو سر نزند و گرنه اان

كنند كه مناسب آن قسم عذابهاى ضخیمى پیدا مى

 سخت باشد.

 
170  (1)-\i  ُرونَ  َِل َعِلْمُتُم النَّْشأََة ا ْْلُو َوَلَقْد  .62واقعه:  E\فَ َلْوََّل َتذَكَّ
171  (2)-\i  وِر فَِإَذا ُهم ّمن ا ْْلَْجَداِث ِإَِل  .51يس:  E\َرِبِّْم يَنِسُلونَ  َونُِفَخ ِِف الصُّ
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______________________________ 
واقعه:  ونَفَلَوْلَا تَذَكَّرُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ ا لْأُولَى -(1)

62. 

 وَنُفِخَ فِى الصُّورِ فَإِذَا هُم مّن ا لْأَجْدَاثِ إِلَى -(2)

 .51يس:  رَبّهِمْ يَنسِلُونَ

 114قلب قرآن، ص: 

جلوچشمت  وَأَعْنبٍ ...وَجَعَلْنَافِیهَا جَنتٍ مّن نَّخِیلٍ 

اين بستانهاى نخل و انگور را مالحظه كن، اين 

الحمدللَّه، اللَّه  د؟ بگوشیرينیها كجا بود؟ از كجا آم

، از البالى چوب خشك، از زمین، از آب، اين اكبر

چه جوهر كشى شده در اين شكل منظّم و مرتّب، 

در اين خوشه چطور دانه دانه چیده شده بین هسته 

 و خود میوه پوسته ربط داده است:

 .ءٍ قَدِيرٌكُلّ شَىْ إِنَّهُ عَلَى
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ديم ها را جارى كر؛ »چشمهیُونِوَفَجَّرْنَا فِیهَا مِنَ ا لْعُ

 در میان اين بستانها«.

 .ى وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْلِیَأْكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ

 »تا اين بشر از میوه اين درختان و حبوبات بخورد«.

كه »ما« موصوله باشد؛ يعنى اشاره بنابراين وَمَا عَمِلَتْهُ

كنند، انگور ها درست مىباشد به آنچه از اين میوه

كند، رده؛ ولى بشر آن را شیره مىرا خدا خلق ك

خوراك بسیار لطیفى است و همچنین سركه كه 

 خوراك پیغمبران است.

 نمايند؟«.؛ »آيا سپاسگزارى نمىأَفَلَا يَشْكُرُونَ

آى كفور! نمك به حرام! آيا نبايد منعم شناس 

گردى براى خدايى كه اين قسم نعمت افشانى 

 ح خدا كنى؟ا نبايد از همه بیشتر مدكرده؟ آي
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مدح واسطه هم خوب است به شرطى كه واسطه 

بودنش را فراموش نكند؛ امّا آن كس كه اصل نعمت 

از او و به دست اوست، شكر او واجب است و در 

مقام سپاسگزارى او شريك هم نبايد براى او قايل 

 شد؛ چون منعم فقط اوست.

 115قلب قرآن، ص: 

ى شما آب د، كى براشما ناپديد شاگر آب براى 

نعمت به هركس برسد، از  172آورد؟گوارا مى

كه از اوست، نیست نعمتى براى شما مگر اين

 173خداست.

 پرستى يا منعم پرستىنعمت

تمثیل هرچند زشت است ولى عیبى ندارد. سگ با 

دهد يا به اش به نعمت بیشتر اهمّیّت مىآن پستى

ت است، نعمت پرست كه منعم پرسمنعم؟ اين قدرى
 

172  (1)-\i  ٍِعنيٍ  ُقْل أََرءَيْ ُتْم ِإْن َأْصَبَح َمآؤُُكْم َغْورًا َفَمن يَْأتِيُكم ِبَآء  .30ملك:  E\مَّ
173  (2)-\i ... َوَما ِبُكم ّمن نّ ْعَمٍة َفِمَن اللَِّه\E  :53َنل. 
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رسد، به خانه مىبه صاحبكهنیست. اين قدرى

 رسد.خوراكش نمى

كند و به او چه بسا صاحب خانه فراموش مى

دارد، دهد لیكن سگ دست برنمىخوراك نمى

كند، گويد، تبصبص مىكند، تملّق مىتواضع مى

 دهد.دم تكان مى

رسد. تو اى حیوان است بیش از اين شعورش نمى

ه خدا به تو داده است، چرا منعم ان با آن عقلى كانس

را فراموش كردى، تو كه صاحبت را شناختى، 

« حاال با منعمت بیشتر سر و كار الاله الّا اللَّهفهمیدى »

 دارى يا با نعمت. نعمت پرستى يا منعم پرست؟

است چون از خداست، مدح وثناى نعمت محترم

نهى شده  تّى؛ ح174خداكن تا نعمتت را زياد فرمايد

ست بگويى فالن خوراك ضررم زد بلكه بگو با ا

 
174  (3)-\i ... لَِئن َشَكْرُُتْ َْلَزِيَدنَُّكْم ...\E  :7ابراهيم. 
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مزاجم سازگار نبود؛ البتّه خوراكهاى متضاد را نبايد 

 با هم خورد.

______________________________ 
قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِیكُم  -(1)

 .30ملك:  بِمَآءٍ مَّعِینٍ

 .53نحل:  ن نّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ...بِكُم مّوَمَا  -(2)

 .7ابراهیم:  ... لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ... -(3)

 116قلب قرآن، ص: 

مروى است: »از جمله موجبات عذاب قبر و فشار 

مبادا كفران نعمت  175گور، كفران نعمت است«.

دار، در زير دست و پا شود، نان را ببوس و محترم

 .نیفتد

 
 .16/ ح 221/ 6حباراْلنوار:  -(1)  175
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ايم توبه كنیم. نعمتهاى بايد از كفرانهايى كه كرده

خدا را نديديم تا شكر كنیم؛ مثلًا شخصى پسر را 

 رد گفت:نعمت خدا نديد؛ ولى وقتى م

 »خدا فرزندم را از من گرفت«. اينها كفران است.

اللّهم ما بنا من نعمة فمنك ال إله إلّاانت وحدك »

 «.الشريك لك

دايى ها از تو است. جز تو خخدايا! هر چه داريم تن

نیست. ما اهل توحیديم. اهل شكريم و از 

هاى خود شرمساريم كه نعمتهايت را از تو گذشته

 «.استغفرك واتوب الیكندانستیم. »

______________________________ 
 .16/ ح 221/ 6بحاراألنوار:  -(1)

 117قلب قرآن، ص: 
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 ى الهىجلسه پانزدهم: وجوب سپاسگزارى نعمتها

 

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ا لْأَرْضُ ا لْمَیْتَةُ أَحْیَیْنهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا 

وَجَعَلْنَا فِیهَا جَنتٍ مّن نَّخِیلٍ وَأَعْنبٍ  فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ*

ى وَمَا وَفَجَّرْنَا فِیهَا مِنَ ا لْعُیُونِ* لِیَأْكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ

آيات، راجع به توحید  176.مْ أَفَلَا يَشْكُرُونَعَمِلَتْهُ أَيْدِيهِ

ربّ العالمین و معاد است؛ برهان هر دو آشكار است. 

بینید كه زمین خشك چگونه حیات در آن مى

. انواع ... وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا ... گردد:دمیده مى

خوريد. حبوبات، از آن بیرون آورده و شما مى

از میان آنها جويها روان درختان خرما و انگور كه 

كند. از خرما و انگور بخوريد و تدبّر كنید. عبرت مى

بگیريد. بخوريد و خداشناس و خداپرست شويد. به 

بینى دنبال اصلش بگرديد؛ يعنى اى انسان! آنچه مى

 
 .35 -33يس:  -(1)  176
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قطره است. نمايش قدرت است. اصل قدرت است. 

 177در جهان پس از مرگ است.

______________________________ 
 .35 -33يس:  -(1)

ءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزائِنُهُ وَمَا نُنَزّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ وَإِنْ مّن شَىْ -(2)

 .21حجر:  مَّعْلُومٍ

 118قلب قرآن، ص: 

رطب و خرما يك ذرّه از اصل شیرينى است كه در 

 عالم اعالذ خیره شده.

شوى، آن وقت پس از مرگ برآن بساط وارد مى

 فهمى.ين را مىحقیقت شیر

اى است گیاهان، تمام بوهاى خوش را خزينهتمام 

 نزد پروردگار عالم.

 
177  (2)-\i  ْْعُلومٍ ٍء ِإَّلَّ ِعنَدنَا َخز َوِإْن ّمن َشى  .21حجر:  E\ائُِنهُ َوَما نُ َنزّلُهُ ِإَّلَّ ِبَقَدٍر مَّ
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 سپاسگزارى، وجه تمايز انسان با حیوان

خورد . حیوان از نعمتهاى خدا مى... أَفَلَا يَشْكُرُونَ ...

و كارى هم به خدا ندارد. كارش جو و يونجه 

 خوردن است و بس؛ امّا بشر بايد بخورد و دنبال

و از او سپاسگزارى نمايد والّا  اش بگرددخوراننده

به حكم عقل بايد براى  178فرقش با حیوان چیست؟

منعم، خداى عظیم خاضع شد، انسان نبايد كافر 

باشد. كفر به معنى ستر است؛ يعنى پوشانیدن. آى 

پوشانى و از خدا كسى كه نعمت خدا را مى

 شكر خدا براى 179نیاز است.بینى؛ خدا بىنمى

ت؛ چنانچه در قرآن مجید خودت خوب اس

 فرمايد:مى

»اگر سپاس نعمت كرديد، خدا نعمتش را بر شما 

كند، اگر نعمت را از خدا نديديد، آنچه زياد مى

 
178  (1)-\i  ُْم  .12حمّمد:  E\... يَْأُكُلوَن َكَما تَْأُكُل ا ْْلَْنعُم َوالنَّاُر َمْثًوى َلَّ
179  (2)-\i  َِن ا ْلعَلِمنيَ ... َوَمن َكَفَر فَِإنَّ اللََّه َغِنٌّ ع\E  :97آل عمران. 
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خدا داده قدردانى نكرديد، عذاب خدا سخت 

 180است«.

 همسر، نعمت خداوند

______________________________ 
 ارُ مَثْوًى لَّهُمْأْكُلُ ا لْأَنْعمُ وَالنَّ... يَأْكُلُونَ كَمَا تَ -(1)

 .12محمّد: 

آل  ... وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ا لْعلَمِینَ -(2)

 .97عمران: 

... لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى  -(3)

 .7م: ابراهی لَشَدِيدٌ

 119قلب قرآن، ص: 

تهاى خدا »همسر« است كه در چند جاى نعماز 

 قرآن اين نعمت را تذكّر فرموده است.

 
180  (3)-\i .. ٌلَِئن َشَكْرُُتْ َْلَزِيَدنَُّكْم َولَِئن َكَفْرُُتْ ِإنَّ َعَذاِِب َلَشِديد .\E  :7ابراهيم. 
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در اصول كافى روايت شده است كه: »پس از 

ايمان، هیچ نعمتى باالتر از همسرى كه ايمان شخص 

 را نگهدارد نیست«.

»اين زن، آيت خداست كه اسباب آرامش و انس 

مت ندگى با زنى كه مهربان باشد، نعز 181مرد است«.

ان كنندگان، نعمت بزرگى است؛ امّا بعضى از كفر

كنند. را از خدا نديده و از همان اوّل كفران مى

در مجلس عقد و همچنین عروسى كه محلّ دعا و 

اجابت آن است؛ چون هنگام ريزش نعمت 

شوند، نعمت خداست، امّا با گناهانى كه مرتكب مى

 كنند.مى خدا را كفران

در  رت داوود علیه السالمرفاقت سپاسگزار با حض

 بهشت

 
181  (1)-\i ... َوِمْن ءَايِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ّمْن أَنْ َفِسُكْم أَزَواًجا لَّتْسُكُنواْ إِلَْيَها\E  :21روم. 
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داستان كوتاهى در باب شكر در روايت رسیده 

 است:

»داوود علیه السالم از خدا خواست رفیق خودش 

را در بهشت نشانش دهند از اهل ايمان كه خدا او 

دارد. ندا رسید فردا بیرون دروازه برو را دوست مى

 .بینىاو را مى

 رج شد، با متىفردا كه جناب داوود از دروازه خا

برخورد كرد كه مقدارى هیزم به پدر يونس پیغمبر 

 گردد.دوش گرفته است دنبال مشترى مى

يك نفر آمد و خريد. داوود جلو رفت با او مصافحه 

و معانقه كرد و گفت امروز ممكن است میهمان شما 

رويم. باشم؟ متى گفت: زهى سعادت بفرمايید ب

رد و نمك خريد از همان پول هیزم؛ آ جناب متى

 به مقدار سه نفر؛

http://www.i20.ir/


234     www.i20.ir 

 مولف شهید دستغیب قلب قرآن

______________________________ 
وَمِنْ ءَايتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مّنْ أَنْفَسِكُمْ أَزوَاجًا  -(1)

 .21روم:  لّتَسْكُنُواْ إِلَیْهَا ...

 120قلب قرآن، ص: 

تهیّه كرد. خودش و داوود و سلیمان، باألخره نان 

مان بلند كرد و پیش از خوردن، متى سر به آس

كه من كندم، درختش را گفت: پروردگارا! هیزمى 

تو رويانده بودى، نیرو و قدرت بازو تو به من عنايت 

را تو دادى، مشترى را تو كردى، توانايى حمل آن

فرستادى، آردى كه جلومان هست، گندمش را تو 

اختى كه حاال ما آفريدى، دستگاهى به راه اند

گفت و اشك رف كنیم. مىبتوانیم نعمت تو را مص

 ريخت.انش مىهاى چشماز گوشه

داوود رو به سلیمان كرد و گفت: همین است شكر 

 رساند«.كه انسان را به مقامات عالى مى
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اش نگو فرمود: »همهبه قول يكى از بزرگان مى

عمت خدايا! بده بده، بگو خدايا! منعم شناسم كن، ن

 شناسم كن، تا قدردانى كنم«.

اه رمضان نعمت است. از اموات ساعات م اآلن اين

 بپرس آرزو دارند در دنیا باشند و بهره باقى ببرند.

راستى كه بايد اين لیالى قدر، از كفرانهاى خود 

كه نعمتهاى خدا را نديديم، منعم توبه كنیم؛ از اين

ر محل را نشناختیم، پامال كردن نعمت و در غی

ران ايم. پول روى هم گذاشتن، كفصرف كرده

ى هم نعمت است. بايد بخورى و بخورانى، نه رو

بگذارى. يا خرجهاى زيادى، اسراف و تبذير، 

هاى خانه را هم فرش قالى كردن اسراف است، پلّه

نعمت خدا به رحم فقیرت كه ندارد بده، از اين مال

 نه ضايع كنى.بايد استفاده ببرى

 ال، انفاق آن در راه خداستشكر م
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ورى ذكر كرده ارالسالم حاجى نداستانى را در د

 است كه:

»يك نفر عابد چندين سال مشغول عبادت بود. در 

 عالم رؤيا به او

 121قلب قرآن، ص: 

 

خبر دادند كه خداوند مقدّر فرموده است نصف 

عمرت فقیر باشى، نصف ديگر غنى، اختیارش با 

خودت كه نصف اوّل را انتخاب كنى يا دوّم را. در 

اى دارم با او زن صالحه عاقلهعالم رؤيا گفت: 

مشورت كنم؛ البتّه زنى كه به كمال عقل رسیده 

د، مانعى ندارد نه باشد، مورد مشورت واقع شو

كه چون بسیارى از مردان، اسیر هوا و امیال آنان

 نفسانى هستند.
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زن گفت: نصف اوّل را غنى انتخاب كن. از فردا 

! شروع به زياد شدن نعمت شد. زن گفت اى مرد

دهد، طور كه خدا نعمت مىوعده خداست، همین

طرف  آمد از آنطرف مىتو هم انفاق كن، از اين

نصف عمرش گذشت و منتظر است فقر داد. مى

طور نعمت خدا بر او بیايد؛ امّا فرقى نكرد، همین

جارى است. عرض كرد: پروردگارا! چطور شد. به 

لَبن  :او خبر دادند تو شكر كردى، ما هم زياد كرديم

شكر مال، انفاق آن است؛ چنانچه  شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

 كفرانش روى هم گذاشتن هست«.

 122قلب قرآن، ص: 

 

 جلسه شانزدهم: قدرت خداوند در خلقت ازواج
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سُبْحنَ الَّذِى خَلَقَ ا لْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ ا لْأَرْضُ 

يَعْلَمُونَ* وَءَايَةٌ لَّهُمُ الَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا

 تَجْرِى لِمُسْتَقَرّ لَّهَا النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ* وَالشَّمْسُ

لْعَزِيزِ ا لْعَلِیمِ* وَا لْقَمَرَ قَدَّرْنهُ مَنَازِلَ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ا 

لشَّمْسُ يَنبَغِى لَهَآ  عَادَ كَالْعُرْجُونِ ا لْقَدِيمِ* لَاا حَتَّى

أَن تُدْرِكَ ا لْقَمَرَ وَلَا الَّیْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ 

و حكمت، هم در بیان شواهد قدرت  182.سْبَحُونَيَ

خداشناسى و هم معادشناسى، دانستن قدرت و علم 

و حكمت الهى و هم دانستن از دوباره زنده كردن 

 هاست.مرده

. ظاهر آيه يعنى منزّه و ا لْأَزْوَاجَ ذِى خَلَقَسُبْحنَ الَّ

پاك است از هر عیب و نقصى آن خدايى كه 

رويد از انواع آفريد جفتها را از آنچه از زمین مى

گیاهها و از خودشان، از نفوس خود آن ازواج و از 

 
 .40 -36يس:  -(1)  182
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دانند و هنوز ادراك بشر به آن نرسیده آنچه نمى

 است.

______________________________ 
 .40 -36يس:  -(1)

 123قلب قرآن، ص: 

بردند و به قدماى از مفسّرين ازواج را تأويل مى

گرفتند، صنفها و نوعها را معنى اصناف و انواع مى

 اين چنین آفريده است.

گفتند: به معنى تركیب جوهر و بعضى ديگر مى

 عرض مادّه با صورت است.

دستگاه  خبرى از مطلب مهماين تعبیرات در اثر بى

خبر بود كه ىخلقت است كه تاكنون بشر از آن ب

مسأله ازدواج كاينات است. سابق در غیر حیوان تنها 

اده دارد و لذا شناختند كه نر و مدرخت نخل را مى

تا بارورگردد مادهبايد بُر داده شود ازدرخت نربه
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وخرما دهدلیكن اخیراً مسلّم و قطعى گرديده است 

ها بلكه همه درختان نیاز به كه نه درخت نخل تن

 تلقیح دارند.

ازواج به معنى اصناف و انواع درست نیست  اوّلًا:

بلكه فارسى »زوج«، »جفت« است؛ مذكّر و مؤنّث. 

 نر و ماده را »زوجین« گويند.

خواهد در اين آيه شريفه اعالم بفرمايد خداوند مى

همه دستگاه آفرينش زوج است، اختصاص به 

نخل ندارد بلكه تمام درختها بايد حیوان يا درخت 

 183از نر اثر به ماده برسد. بادها واسطه لقاح هستند.

از روى درخت نر، ذرّاتى كه سبب بارگیرى 

رساند. از جمله شود به آن مىدرخت ماده مى

لواقح حشرات هستند، با نشستن روى درخت نر، 

 رسانند.ذرّات لقاح را گرفته به درخت ماده مى

 
183  (1)-\i  ََلَوا ِقَح ...َوأَْرَسْلَنا الرّيح \E  :22حجر. 
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شايد اشاره باشد به آنچه اخیراً از  ايَعْلَمُونَوَمِمَّا لَ

به آن جزء اند. اتم كه دستگاه اتم آگاه شده

گفتند، اليتجزّى و در سابق به آن جوهر فرد مى

اخیراً انسان با دستگاههاى علمى آن را شكافت و 

 كشف كرد. اين اتم هم

______________________________ 
 .22حجر:   لَوَا قِحَ ...وَأَرْسَلْنَا الرّيحَ -(1)

 124قلب قرآن، ص: 

زوج است، فاعل ومنفعل دارد، الكترون و پروتون 

است. پس يكى از معجزات علمى قرآن است كه 

توانست باور كند كه تمام اشیا زوج است تا بشر نمى

چه رسد به جوهر فرد )اتم( ولذا ازواج را به اصناف 

اين حقیقت برند لیكن اخیراً و انواع تأويل مى

همه  قَ ا لْأَزْوَاجَ كُلَّهاسُبْحنَ الَّذِى خَلَ آشكار شد كه:

زوجها را يعنى همه اشیاء را؛ چون همه چیز زوج 
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وَمِنْ  184است از آنچه تصوّر كنید ما جفت آفريديم.

راجع به مذكّر و مؤنّث خیلى قابل تأمّل و  أَنفُسِهِمْ

 فكر است.

مجالسش با مفضّل  امام صادق علیه السالم در يكى از

ود كه در آالت تناسلى شادآور مىهمین مطلب را ي

 گیرى و انعقاد نطفه دقّت كن.و طرز جفت

 گردد.آنچه بیشتر تأمّل شود، حیرت زيادتر مى

 عظمت شب و منافع آن

 .وَءَايَةٌ لَّهُمُ الَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ

یّه دقّت كنید، روز و اهد قدرت الهدر آيات و شو

اصل از چیست؟ به حسب حس، حاصل از شب ح

حركت آفتاب به دور كره زمین و به حسب واقع، 

 
184  (1)-\i  ُْرونَ َوِمن ُكّل َشى  .49ذاريات:  E\ٍء َخَلْقَنا َزْوَجنْيِ َلَعلَُّكْم َتذَكَّ
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از حركت وضعى زمین به دور خودش شب و روز 

 شود. نكات را توجّه بفرمايید:پیدا مى

شود، شب را آورد و روز . شب كه مىوَءَايَةٌ لَّهُمُ الَّیْلُ

اشد، ها ببرد تا امن و آسايش براى جنبنده را از بین

 كنند.به بركت تاريكى شب، استراحت مى

______________________________ 
 ءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَوَمِن كُلّ شَىْ -(1)

 .49ذاريات: 

 125قلب قرآن، ص: 

« رجنخاند: به معنى ». بعضى از مفسّرين گفتهنَسْلَخُ

هست؛ چون »منه« داردو اگر سلخ به معنى كندن 

باشد، بايد »عن« استعمال شود، پس »نخرج منه 

آوريم. النهار« است، روشنايى را گرفته تاريكى مى

 نورانیّت فضا را گرفتیم، ظلمت آمد.
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. اگر آن قدرت قاهره، كره زمین فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ

و روشن بود، ز داد؛ مثلًا همیشه رورا حركت نمى

گرديد. ديگر منافعى كه شب دارد حاصل نمى

ساعت بر يك نقطه بتابد به  24كه آفتاب اگر آن

 سوزاند.نحو، مىيك

 حركت خورشید به سوى جايگاه خود )ستاره وكا(

 اند الم در. بعضى گفتهوَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرّ

ست. آفتاب به معنى الى يعنى »الى مستقر« ا لِمُسْتَقَرّ

در حركت است نه اين حركت حس كه به دور 

چرخد و بر خالف واقع است. آفتاب با زمین مى

اش رو به كوكب عظیمى است كه آن را منظومه

»نسر« گويند و اخیراً »وكا« نامند در حركت است. 

وقتى به آن كوكب رسید، عمر منظومه شمسى هم 

آن رسد. مستقر يعنى قرارگاه شمس به پايان مى
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كوكب عظیم است. آن وقت است كه قیامت برپا 

 گردد.مى

در هیئت جديد هم گفته شده كه منظومه شمسى 

 در سن پیرى است.

. وقتى از جريان افتاد، نورش تمام اقتربت السّاعة

شود؛ مثل ما عمرمان كه سرآمد، آثار حیات هم مى

شود. اين جريان ابدى نیست تا آفتاب به تمام مى

 برسد.ش ودقرارگاه خ

 126قلب قرآن، ص: 

. اين است تقدير و تنظیم ذَالِكَ تَقْدِيرُ ا لْعَزِيزِ ا لْعَلِیمِ

)خداوند( چیره بسیار دانا، بر تمام مقدّرات و تنظیم 

 امور مخلوقات غالب و بسیار آگاه است.

 جاذبه عمومى سبب حفظ كاينات
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. دقّت كنید در قَمَرَلَاا لشَّمْسُ يَنبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ا لْ

نظم شب و روز. در پنجاه سال عمرت آيا شب و روز 

كه يك تغییرى كرده است در نظم آن. بدون اين

دقیقه از نظم خودش خارج شود، زودتر يا ديرتر از 

مقرّر؛ نه آفتاب غالب بر ماه و نه ماه غالب بر آفتاب، 

جاذبه عظیم آفتاب كه از میلیونها فرسخ كره زمین 

ب كرده است، كره ماه مقهور كره را جذر آن و غی

زمین است و تعادل در اين كره و مدارش پیدا شده 

 است، چرا؟

 حكمت تغییر ماه

شب اوّل، ماه مانند ريسمانى هالل است. شب دوّم 

دو برابر تا شب سیزدهم و چهاردهم تمام قرص 

گردد. از شب شانزدهم به تدريج كم نمايان مى

اصطالح محاق  ه كه بهآخر ما شود تا شبهاىمى

گردد تا حساب ايّام ماه شود، ماه ناپديد مىمى
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نخل . خوشها لْقَدِيمِ ...... كَالْعُرْجُونِ 185دانسته گردد.

زرد وضعیف، آخر ماه نیز نگاه به ماه قوسىدرجهت

بینید رو به زوال است مثل آخر عمر من و كنید مى

امیدى تو، توبه حاال ارزش دارد نه وقتى كه ديگر 

 به زندگى نیست.

______________________________ 
 .5يونس:  ... لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السّنِینَ وَالْحِسَابَ ... -(1)

 127قلب قرآن، ص: 

منزل براى ماه است.  27. وَا لْقَمَرَ قَدَّرْنهُ مَنَازِلَ

 جريان ماه را شب به شب دنبال كنید.

از ودرشرح صحیفهاألبرار نوشته زمخشرى در ربیع

 كه:كند اونقل مى

»شب چهاردهم ماه بود، حضرت سجاد علیه السالم 

وقت سحر براى تهجّد برخاست. دست مبارك را 

 
185  (1)-\i  َِْساَب ...... لَِتْعَلُمواْ َعَدَد الّسِننَي َواَل\E  :5يونس. 
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وضو. سربلند كرد چشمش  در ظرف آب كردبراى

طور سرش باال بود تا وقتى مؤذّن به ماه افتاد، همین

«. يا من فى السماء عظمته» 186«.اللَّه اكبر گفت:

هاى عظیم در آسمانها ببین؛ كرهخدا را  بزرگى

مخصوصاً به ضمیمه كشفیات جديد، راستى 

 آور است.حیرت

 پیچیده شدن عالم اكبر در وجود انسان

اى درباره تطابق آفاق و انفس، به فرموده على اشاره

 علیه السالم:

اتزعم انّك جرم 

 صغیر
 

وفیك انطوى العالم 

 األكبر

 

 
186  (1)-\i  َّمَوا ِت َواْْلَْرِض َواْخِتلِف ال ُْوِِل اْْلَْلببِ ِإنَّ ِِف َخْلِق السَّ  .190آل عمران:  E\ْيِل َوالنََّهاِر ََّليٍت ْلِّ
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در  جثّه كوچكى هستى،»آيا گمان كردى،  187

 كه عالم اكبر در تو پیچیده شده است«.حالى

هرچه در عالم خارج است، در نفس انسانى هست. 

در وجود خود انسان هم روز و هم شب است. 

 امثالش را توجّه بفرمايید:

در بدن، مفسّر مصرى طنطاوى  در بدن و روح:

خون درتمام جريان كند. دستگاهخوب تشريح مى

 جريان خونمغز سر تا نوك پا  بدن؛ از

______________________________ 
إِنَّ فِى خَلْقِ السَّموَا تِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلفِ الَّیْلِ  -(1)

 .190آل عمران:  وَالنَّهَارِ لَايتٍ لِّأُوْلِى الْأَلْببِ

 .45ديوان امام على علیه السالم:  -(2)

 128قلب قرآن، ص: 

 
 .45ديوان امام على عليه السَلم:  -(2)  187
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ردد. خون گدر دل تصفیه مى قلب است؛متّصل به

پاك در رگها جريان پیدا كرده به تمام اجزاى بدن 

گردد رسد؛ ولى به هرجا رسید، مادّه پلید برمىمى

گردد. نصف بدن ريزد و تصفیه مىو به قلب مى

دائماً خون سیاه است و نصف بدن خون لطیف. در 

رى در بدن اى شانزده مرتبه اين دور قمهر دقیقه

ب و خون پاك، به منزله ن سیاه به منزله شاست. خو

 روز است.

 روز روح، ياد خدا و شبش، غفلت است

روح تو نیز روز و شب دارد، شبش غفلت از 

 خداست. تاريك است.

بیند. واى! اگر گناه باشد كه حق و حقیقت را نمى

ظلمات محض چون شبى كه كاملًا ابرى است؛ 

عمرت كه د خداست آن مقدار از چنانچه روزش يا

 ذراندى روشن است:به ياد خدا گ
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شب مردان خدا روز 

 جهان افروز است
 

روشنان را به حقیقت 

 شب ظلمانى نیست

 

گردد؛ از ساعت مرگ اين جريان واضح مى 188

شود. واى به آن كسى كه حقیقتش بعد واضح مى

شبش متّصل به قیامت باشد! ظلمات اخالق زشتش؛ 

دهد او را در تنگنا قرار مىعقايد نادرستش به قدرى 

كه به تعبیر قرآن مجید، دستش را كه بیرون 

؛ چنانچه مقابلش، 189تواند ببیندآورد نمىمى

كه مؤمنین و مؤمنات نورشان از پیش رو و روزى

 190كند.سمت راستشان نورافشانى مى

______________________________ 
 سعدى/ مواعظ. -(1)

 
 .سعدى/ مواعظ -(1)  188
189  (2)-\i ... ِإَذ آ َأْخرََج َيَدُه َلَْ َيَكْد يَريَها ...\E  40ر: نو. 
190  (3)-\i  َنُورُُهم بَ نْيَ أَْيِديِهْم ... ْسَعىيَ ْوَم تَ َرى ا ْلُمْؤِمِننَي َوا ْلُمْؤِمنِت ي\E  :12حديد. 
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 .40نور:  ريهَا ...يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَ... إِذَ آ أَخْرَجَ  -(2)

نُورُهُم  تِ يَسْعَىيَوْمَ تَرَى ا لْمُؤْمِنِینَ وَا لْمُؤْمِن -(3)

 .12حديد:  بَیْنَ أَيْدِيهِمْ ...

 129قلب قرآن، ص: 

 وجود حقّ و باطل در تمام انسانها

شیخ شوشترى رحمة اللَّه علیه در اين باره كه هرچه 

ر عالم صغیر هم هست، يعنى در در عالم كبیر است د

 گويد:وجود خود شخص است، مى

در وجود خودت محمّد است و ابوجهل است. در 

هايى وجود خودت هابیل و قابیل است. تطبیق

كند. ابوجهل تو، همان نادانى و غرور تو جالب مى

عت براى حق در وجود محمّد است، است. خضو

لى يعنى مبادا ابوجهل را به محمّد مسلّط كنى. ع
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عدل و حق، معاويه يعنى ظلم و ناحق، مبادا ستم را 

 سلّط كنى.برعدل و حق م

 لزوم پرهیز از شغل حرام يك

 كرد. گفت:نفر از رفقا خوابى از خودش نقل مى

لشريف »ديدم امام زمان عجل اللَّه تعالى فرجه ا

چشم راستش كور است. اوّلًا خواب امام زمان غیر 

، چه بسا خیاالت و اوهام امام زمان خارجى است

 باشد و يا ممكن است تعبیر داشته باشد.

ديدم اگر پاسخش ندهم ممكن است گمان كند 

امام زمان )عج( در كار است؛ لذا گفتم اين امام 

زمان در وجود خودت هست؛ دين خودت كور 

اين كار حرامى كه در دست دارى و صالح است، 

است، لذا نیست روى منبر بگويم تو را كور كرده 

 رفت از آن شغل حرام كناره گرفت«.
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شود اين بشر بدبخت، جهلش غالب گاه مى

گردد، بغض و نفرت گردد و ابن ملجم ثانى مىمى

 گیرد.از حق، سر تا پايش را مى

 130قلب قرآن، ص: 

 

 سخّر شدن دريا براى انسانهاجلسه هفدهم: م

 

مْ فِى ا لْفُلْكِ ا لْمَشْحُونِ* وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَ نَّا حَمَلْنَا ذُرّيَّتَهُ

ى مَا يَرْكَبُونَ* وَإِنْ نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ لَهُم مّن مّثْلِهِوَخَلَقْنَا 

مَتعًا فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ* إِلَّا رَحْمَةً مّنَّا وَ

از جمله آيات دالّه بر نعمتهاى خدا،  191.حِینٍ إِلَى

 براى بشر.مسخّر شدن درياست 

 
 .44 -41يس:  -(1)  191
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خداى عالم، دريا با اين عمق و حیوانات مهیب را 

مسخّر بشر قرار داده است؛ دريايى كه راستى آدمى 

 گیرد.كند، هول او را مىوقتى نگاهش مى

آور است؛ آيد، واقعاً وحشتامواج كه به حركت مى

را مسخّر بشر كرد تا بر روى آب حركت كند؛ امّا آن

 د.ا طى نمايربراى تجارت و سیاحت آن

كشتى ساخته با قوّت قلب سوار شود. فرسنگها 

حركت كند. صید ماهى و غیره كند. مرجان بیرون 

... ا  آوردبیاورد. حاال كه معدنها از دريا بیرون مى

كشتى پر از سكنه را از روى آب  لْفُلْكِ ا لْمَشْحُونِ ...

 كند.رد مى

______________________________ 
 .44 -41يس:  -(1)

 131قلب قرآن، ص: 

 شتر، كشتى صحرا و هواپیما هر دو مخلوق خداوند
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. از مثل كشتى در ى مَا يَرْكَبُونَوَخَلَقْنَا لَهُم مّن مّثْلِهِ

درياها براى شما آفريديم؛ مثل شتر كه سفینة 

 البرّاست؛ كشتى صحراست.

به قول مفسّرين جديد، اين طیّارات و هواپیماها هم 

 ت.ساخته خداس

مثل كشتى است. برق و بخارش از خداست. بشر تنها 

دار است. هوش و قدرتش ختم و تركیبش را عهده

 را هم خدا داده است.

 .وَإِنْ نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ

اگر ما بخواهیم كشتى نشستگان را با يك موج غرق 

. ماشین و ىكنیم، خدا حافظ است نه كشتمى

هواپیما هم همین است، چه در دريا و چه در صحرا؛ 

چه در هوا. حافظ خداست اگر او هالك خواست، 

؛ حِینٍ إِلَّا رَحْمَةً مّنَّا وَمَتعًا إِلَى نجات در كار نیست:
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مگر رحمت از ما تا اجلش هنوز نرسیده خدا نگهش 

 دارد.مى

 بندگى كردن با بدن و مال

شواهد قدرت وحكمت و  همدر اين آيات، ه

 ربوبیّت و الوهیّت بود.

اش اين است كه اى انسان خدايى كه برّ و الزمه

بحر را مسخّر تو كرد، بايد بنده فرمانبردارش باشى؛ 

خدايى كه اين همه انواع نعمتها، خوراكیها و 

انواع  192... وَفَجَّرْنَا فِیهَا مِنَ ا لْعُیُونِ آشامیدنیها

ها وهريد. اين همه سبزيها و میحبوبات براى تو آف

ق كرد، بايد سپاسگزارش باشى. را براى تو خل

بندگى خدا را از لحاظ بدن و مال فروگذارى 

 نكنى.

 
 .34يس:  -(1)  192
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______________________________ 
 .34يس:  -(1)

 132قلب قرآن، ص: 

نماز و روزه و حج و امر  شكر بدنى به زبان و اعضا:

 بدنى، شكر است. به معروف و نهى از منكر، عبادات

است وآنچه عبادت مالى دوّم:بخش

 هاى شخص است:عالقهبهمتعلّق

... وَيُقِیمُونَ  -193.وَأَقِیمُواْ الصَّلَوةَ وَءَاتُواْ الزَّكَوةَ ... -

 194.الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ ...

 195.نِى بِالصَّلَوَاةِ وَالزَّكَوَاةِ مَادُمْتُ حَیًّا -صَل... أَوْ -

در جمیع اديان الهى، نماز و زكات متّصل به هم 

است. اگر بدن عبادت داشته باشد؛ ولى عبادت مالى 

نباشد، ناقص است. روزه به جاى خود؛ امّا افطارى 

 
 .43بقره:  -(1)  193
 .71توبه:  -(2)  194
 .31مرمي:  -(3)  195
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و سحرى دادن هم الزم است. هرچند پروردگار 

اين آيات را فرستاده؛ ولى تا  عالم درباره اهل مكّه

 قیامت اين رشته ادامه دارد.

 ان گناهان حال و گذشتهجبر لزوم

وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّقُواْ مَا بَیْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ 

 196.تُرْحَمُونَ

اهل مكّه به قدرى بدبخت بودند كه نسبت به 

به آنان از خدا  گفتندعبادت بدنى وقتى كه مى

بترسید، اصالح كنید، اهل نماز شويد، استهزا 

د. هنوز هم هستند افرادى كه مسخره كننمى

خوانید، ماز نمىگويند چرا نكنند؛ به آنها مىمى

گويد: كنند. فوقش مىگیريد؟ مسخره مىروزه نمى

خدا چه احتیاجى به نماز و روزه من دارد، بلى؛ امّا 

 
 .45يس:  -(4)  196
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عبادت، تا خدا در عوض تو را تو احتیاج دارى به 

 مورد انعامهاى اخروى قرار دهد.

وجوهى ذكر  لَهُمُ اتَّقُواْ مَا بَیْنَ أَيْدِيكُمْ ...قِیلَ  وَإِذَا

 شده، بهترين وجه

______________________________ 
 .43بقره:  -(1)

 .71توبه:  -(2)

 .31مريم:  -(3)

 .45يس:  -(4)

 133قلب قرآن، ص: 

آنچه جلو شماست، از  ... مَا بَیْنَ أَيْدِيكُمْ ... براى

بن محمّد الصادق علیه السالم  كشّاف حقايق جعفر

عذاب و  مَا خَلْفَكُمْ ت؛ يعنى گناهانمروى اس
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گويند نگاه گناهانتان كنید؛ نگاه عقوبت، به آنها مى

 آنچه براى گورتان فرستاديد بكنید.

وما خلفكم من ما بین ايديكم من الذنوب »

كه براى آخرتت روح و عوض اين 197«.العقوبة

 فرستى.ريحان بفرستى، آتش مى

 گناهان حاال مَا بَیْنَ أَيْدِيكُمْ وجه ديگر نیز گفته شده:

 گناهان گذشته است. وَمَا خَلْفَكُمْ

 شايد مورد ترحّم گرديد. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

هرچند جوابش به واسطه وضوح ذكر نشده؛ ولى از 

 شود.آيه بعد به خوبى معلوم مى

 هاى خداوندروى گرداندن برخى از مردم از نشانه

وَمَاتَأْتِیهِم مّنْ ءَايَةٍ مّنْ ءَايتِ رَبّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا 

 (2. )مُعْرِضِینَ

 
 .4انعام:  -2. 1/ ح 11/ 4تفسري برهان:  -(1)  197
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. گرداندخوانند رو برمىكسى آيه قرآن برايش مى

گويند از عذاب برزخ بترس، چه آيات تشريعى مى

كه قرآن باشد، چه آيات تكوينى همه آيات خدا، 

موجودات خدا در او تأثیرى همه كلمات و نعمتها و 

ندارد. از جهت عبادت مالى چطور؟ البتّه بايد 

د. خودمان تطبیق كنیم مبادا راجع به ما هم باش

درباره  خصوصیّتى براى اهل مكّه ندارد، هرچند

 آنها نازل شده است.

______________________________ 
 .4انعام:  -2. 1/ ح 11/ 4تفسیر برهان:  -(1)

 134، ص: قلب قرآن

 توجیه ناروا

وقتى به  198.... إِذَا قِیلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ...

گويند از آنچه خدا به شما روزى كرده آنها مى

 
 .47يس:  -4 -(1)  198
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ر راه خدا انفاق كنید؛ مثلًا خمس، يك پنجم است د

آنچه زياد آوردى پس از مخارج يك ساله، راستى 

دهد: اگر خدا كه خیلى سهل است؛ امّا پاسخ مى

 داد!خواست خودش به آنها مىمى

فهمى شاگردت كسر خرج دارد، آقاى دكّاندار! مى

 بايد به او همراهى كنى.

( كافران به 2. )... قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ...

آن مؤمنین كه واسطه شدند براى كمك جهت فقرا 

( آيا به 3؛ )... يَشَآءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ... أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ  گفتند:

خواست به او كسى اطعام كنیم كه اگر خدا مى

 گرسنه و فقیر باشد. كرد، خدا خواسته اواطعام مى

( شماهم گمراهید. 4) مُّبِینٍ... إِنْ أَنتُمْ إلَّافِى ضَل لٍ

 دانیدچه كنید.نمى

كنیدو از اين قبیل حرفها. نیستید گدا پرورى مى

 شما مگر در گمراهى آشكار.
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 مشیّت تكوينى و تشريعى

»مشیّت« يعنى اراده خدا دو قسم است؛ مشیّت 

شیّت تكوينى« يعنى خداوند تكوينى وتشريعى؛ »م

اراده فرمود كه حتماً بايد فالن وقت باران بیايد. 

 پذير نیست.فالن كس عمرش تمام شود كه تخلّف

ه كه بشر »مشیّت تشريعى« آن است كه خدا خواست

د، نماز بخواند، روزه به میل خودش رو به خیر برو

 بگیرد.

ه مشیّت تكوينى، خدا خواسته كه االغ و گاو همیش

 خمیده و در حال

______________________________ 
 .47يس:  -4 -(1)

 135قلب قرآن، ص: 
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ركوع باشد؛ امّا ركوع بشرى را خواسته با اراده 

دش عظمت خدا را خود بشر به میل وخواست خو

سبحان ربى درك كرده ركوع كند و بگويد: »

 «.العظیم وبحمده

تواند ن هم نمىاند، جز ايخزندگان به خاك افتاده

باشد؛ امّا بشر را خواسته از روى علم و اراده سجده 

 كند تا ثواب ببرد. مستحقّ مقام گردد.

نیازند خدا خواسته كسى كه فقیر است، آنان كه بى

 عام كنند و رفع نیازش نمايند.به او اط

 آزمايش ثروتمندان توسّط فقرا

يك  خداوند بشر را يكنواخت نیافريده، در هر زمان

كه اى ثروتمند هستند براى آنعدّه فقیر، عدّه

آقاى میلیونر! خدا به تو  199مردمان امتحان گردند.

مند داد تا هزاران بیچاره را از اين مال خدا بهره

 
199  (1)-\i  ُْم لَِبْعٍض ِفْتَنًة ...... َوَجَعْلَنا بَ ْعَضك\E  :20فرقان. 
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خودت اصالح شود، اگر پرده  كنى، مرضهاى نفس

اش بلند عقب رود، هركس از بیماريهاى خودش ناله

شود، ريهايت عالج مىكردن، بیماشود. با انفاق مى

 كنى.سخاوت پیدا مى

براى فقیر هم خوب است به بركت فقرش اگر با 

عفّت همراه باشد خود همین خوددارى، نعمت 

 كند؛ اجرهاى باقىبزرگى است. صبر پیدا مى

كند، شود. فقیر به اختیار خودش صبر مىنصیبش مى

كند، به هر غنى هم به اختیار خودش انفاق مى

خدا تشريعى رسد، اين خواست كدام خیراتى مى

 فقیر و غنى بهره ببرند.است كه 

______________________________ 
 .20فرقان:  ... وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ... -(1)

 136قلب قرآن، ص: 

http://www.i20.ir/


267     www.i20.ir 

 مولف شهید دستغیب قلب قرآن

آدم بخیل، از بهشت محروم است. مضمون روايت: 

 »كافر سخى به بهشت نزديكتر است از مؤمن بخیل«.

به چنین مؤمن بخیلى امیدى نیست. اگر با اين 

 صفت حیوانى بمیرد، امید نجاتى برايش نیست.

اى خواست رد شود، از ترس سگى كه از محلّه

، محلّه شركت كند كه نكند در استخوانهاى ايناين

 كنند.سگهاى اين محلّه چه مى

كنید؟ عالج بخل به آى همكارها! با همكار چه مى

ام نه از چیزهايى كه خودتان عطاست. مكرّر گفته

داريد در راه خدا میلید، از آنچه دوست مىبى

 201نه از آنچه خودتان از آن رويگردانید. 200بدهید

 م يكسخنى جاودانه از موال على علیه السال

 
200  (1)-\i  َّبُّوَن ... َلْن تَ َنالُوْا ا ْلِبَّ َحىت  .92آل عمران:  E\تُنِفُقواْ ِّمَّا حتُِ
201  (2)-\i ... َوَلْسُتم بَاِخِذيِه ِإَّلَّ َأن تُ ْغِمُضوْا ِفيِه ...\E  :267بقره. 
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وارد شد بر خانه موال على علیه السالم. در خانه  نفر

حضرت وسايل زندگى حضرت را نامرتّب و خیلى 

مختصر يافت. گفت: »يا على علیه السالم! شما خلیفه 

 مسلمین هستید اين چه وضعى است؟«.

فرمود: »عاقل در ملك عاريه، تأسیس اساس 

ايم. كند و ما هرچه داريم براى بعد فرستادهنمى

كه عاريه است، اهمّیّت دادنش خالف عقل  جائى

گويند خانه و زندگى نداشته باش نمى 202است«.

 بلكه به آخرت بیشتر اهمّیّت

______________________________ 
آل  تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ... لَنْ تَنَالُواْ ا لْبِرَّ حَتَّى -(1)

 .92عمران: 

بقره:  إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِیهِ ... ذِيهِ... وَلَسْتُم بَاخِ -(2)

267 . 

 
 .(77/ 1خري متاعنا إليه وانّا عن قليل اليها صائرون) لئاِل اْلخبار: يتأّثث ِف دار النقلة ولنا دار أمن نقلنا  فقال على عليه السَلم: اّن اللبيب َّل -(3)  202
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فقال على علیه السالم: انّ اللبیب ال يتأثّث فى  -(3)

دار النقلة ولنا دار أمن نقلنا خیر متاعنا إلیه وانّا عن 

 (.77/ 1قلیل الیها صائرون )لئالى األخبار: 

 137قلب قرآن، ص: 

د. نگاه نرو بده. دنیا برايت مهم نباشد. دلت براى دنیا

 باال دستت نكن.

 جا ماندنى هستى.خیال نكن اين

روزى جناب بهلول عاقل در قبرستان بود. وزير 

كه هارون رد شد، صدا زد: »بهلول! مثل اين

 كنى؟«.قبرستان را رها نمى

تر است. كسى به من جا راحتگفت: »بلى اين

ها و كارى ندارد. اگر به شهر و بازار بیايم بچّه

 كنند«.ن مرا اذّيت مىانادان

 ها مكالمه هم دارى؟«.وزير گفت: »با اين مرده
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ايستم گفت: »آرى«. گفت: »سر هر قبرى مى

كنید؟ ؛ كى حركت مىمتى ترحلون گويم:مى

دهند منتظر شمايیم تا به ما ملحق شويد و پاسخ مى

 كنیم«.با هم حركت مى

 السالم اى از انفاق امام حسن و امام رضا علیهمانمونه

مالى عاريه به تو رسید كه به بركت اين مال بتوانى 

كارى براى پس از مرگت كنى. به قدرى مهم است 

يك دانه خرما نباشد،  كه اگر دارايى شخص بیش از

را بدهد. حضرت مجتبى علیه خوب است نصف آن

السالم سه مرتبه تمام دارايیش را نصف كرد و نصف 

ین علىّ ابن آن را در راه خدا داد. همچن

نشست، مىالرضا علیه السالم سر سفره كهموسى

داشت از هرچه در سفره بود مقدارى ظرفى برمى

 خواند:مىداد و را به فقیر مىاز آن
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كَ مَا ا لْعَقَبَةُ* فَكُّ  -فَلَا اقْتَحَمَ ا لْعَقَبَةَ* وَمَآ أَدْرَل

 203.رَقَبَةٍ* أَوْ إِطْعمٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ

______________________________ 
 .14 -11بلد:  -(1)

 138قلب قرآن، ص: 

 

 جلسه هجدهم: سخنان غیر منطقى كفّار

 

وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ 

إِنْ أَنتُمْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ 

وَعْدُ إِنْ هذَا ا لْ إلَّافِى ضَللٍ مُّبِینٍ* وَيَقُولُونَ مَتَى

كُنتُمْ صدِقِینَ* مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَیْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ 

أَهْلِهِمْ  وَهُمْ يَخِصّمُونَ* فَلَا يَسْتَطِیعُونَ تَوْصِیَةً وَلَا إِلَى

ورِ فَإِذَا هُم مّن ا لْأَجْدَاثِ يَرْجِعُونَ* وَنُفِخَ فِى الصُّ
 

 .14 -11بلد:  -(1)  203
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الُواْ يوَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا رَبّهِمْ يَنسِلُونَ* قَ إِلَى

وَإِذَا قِیلَ  204.هذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمنُ وَصَدَقَ ا لْمُرْسَلُونَ

شود بیايید از اين مالى وقتى به اين كفّار گفته مى ...

بهره ببريد و به گرسنگان و ضعفا كه خدا به شما داده 

رموده است، بخورانید از آنچه خدا به شما روزى ف

گويند: اگر خورانیدن به آنها خوب كارى بود، مى

فرمود كه در كرد، اطعام مىخدا آنان را سیر مى

 گردد.حقیقت )اين سخن( به نوعى جبر برمى

______________________________ 
 .52 -47يس:  -(1)

 139آن، ص: قر قلب

بعضى اوقات حتّى از برخى متديّنین هم شنیده 

بنايشان بر اين است كه هرچه خوبى و خیر شود مى

 بیند يا سببى مثل خودش.است از خودش مى

 
 .52 -47يس:  -(1)  204
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هرچه جنبه عدمى و ضرر دارد، آن را نسبت به خدا 

آيد نعمت خدا را دهد. موقعى كه مال مىمى

 بیند.شد از خدا مىبیند؛ امّا وقتى از او گرفته نمى

و به تعبیر ديگر، موقع آمدن نعمت، تفويضى است 

شود. مال كه هنگام گرفته شدن نعمت، جبرى مى

بیند نه خدا؛ آيد از زور بازو و فنّ خودش مىمى

را از چنانچه اگر همان مال گم شد يا دزد برد، آن

 بیند، چطور موقع عطا از خدا نديدى؟خدا مى

است، براى غنا هر دو نعمت خدديروز گفتم فقر و 

، سخى گردد غنى تا به بركت انفاق، بخلش كم شود

 و فقیر هم به بركت صبر، به درجات عالى برسد.

 صحیه آسمانى و گرفتن جانها

 .هذَا ا لْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صدِقِینَ وَيَقُولُونَ مَتَى
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گويند: »اين وعده اين آيه راجع به معاد است و مى

هست اگر راست گويانند«. وعده قیامت كى 

ب، مورد دعوت همه پیغمبران به معاد، ثواب و عقا

خواندند. از روى انبیا بود. همه به مبدأ و معاد مى

 گويند:استبعاد مى

 شود؟«.»كى عالم جزا برپا مى

 فرمايد:خداوند در پاسخ مى

يَنظُرُونَ إِلَّا صَیْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ  مَا

 .خِصّمُونَيَ

دهانه عالم جزا اوّل مرگ است. طلیعه عالم برزخ و 

قیامت ما ينظرون يعنى ما ينتظرون، ايشان انتظار 

 اى كه دربرند جز نفخه، اماته را صیحهنمى

 140قلب قرآن، ص: 
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باشد. است مى اين آيه است، صیحه اوّل كه اماته

نفخه اماته يعنى میراندن و جان گرفتن، احیا كه 

 هاست.خه دوّم است، زنده شدن مردهنف

براى گرفتن جان اين بشر، يك صیحه بس است. 

الموت كافى است. زحمتى براى او يك فرياد ملك

 نیست.

در روايات معراجیّه دارد: »در آسمان چهارم 

ه ملكى رسید در خدا صلى اهلل علیه و آله برسول

نهايت گرفتگى در حالى كه هر ملكى را پیغمبر 

با چهره باز بود. خالصه جبرئیل گفت: اين  ديدمى

 ملك الموت است.

 فرمود: اين لوح جلوش چیست؟

عرض كرد: اسماى همه جانداران در اين لوح 

است. آن وقت خودش به پیغمبر گفت هرگاه اجل 

شود و فوراً من جانش كسى برسد، اسمش محو مى
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گیرم و تمام عالم نسبت به من مانند سفره را مى

نوع خوراكى را چگونه شخص با كمال است، هر 

تواند بردارد، من هم هر موجودى را سهولت مى

میرانم. صیحه مرگ گش به آسانى مىموقع مر

وَهُمْ  اندآيد در حالتى كه در جنگ و منازعهمى

 .يَخِصّمُونَ

رسد، مردم در مروى است: »وقتى صیحه اماته مى

و بازار مشغول كسب و كارند، فروشنده فروخته 

آيد، هنوز خريدار تحويل نگرفته كه صیحه اماته مى

فَلَا  205د«.خیزكدام برنمىديگر كارى از هیچ

. پس أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ يَسْتَطِیعُونَ تَوْصِیَةً وَلَا إِلَى

توانند به سوى توانايى وصیّت كردن نداشته و نمى

 هايشان برگردند.خانواده

 
 .215/ 2تفسري/ قمى:  -(1)  205
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ش نزد اهلش برگردد، اكند بتواند به خانهآرزو مى

 یّتى كند.بتواند وص

______________________________ 
 .215/ 2یر/ قمى: تفس -(1)

 141قلب قرآن، ص: 

 

 با ظهر از قبل شیراز وكیل بازار در قبل چندى

 سر بیمارى، سابقه بدون سالمتى و صحّت كمال

 فكر به شیراز بازاريهاى از نفر يك آيا. مرد مغازه

 فكر پس برنگردم، و بازار بروم هم من دشاي كه افتاد

 باشم؟ خودم

             بردمى گله اين از يكايك اجل گرگ         

 چرندمى آسوده چه كه نگر را گله وين
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 خیانت نگاه رسد،مى لختى زن يك تا ديگر« 1» 

 .نگويد بفرمايید خانم بفرمايید، خانم نكند،

 اماته صیحه ينازعون؛ يختصمون يعنى يَخِصّمُونَ

 و نزاع و مجادله در بشر اين كه حالى در آيدمى

 درحال كه دارم نظر در مواردى. هستند گفتگو

 سكته و آيدمى جوش به خون كردند، سكته نزاع

! بمیرد گناه حال در كه بدبختى آن از واى. كندمى

 نه؟ يا هست ايمانى حال درآن آيا

 زا شیاطین كه وقتى آن در ترسید بايد راستى

 هست اگر هم ايمانى ذرّه كه مواظبند بیشتر همیشه

 اگر البتّه كنند؛مى تشديد را حمالتشان بربايند،

 را آن تواندنمى شیطان گرفت، جاى دل در ايمان

 .است داده وعده خدا. بربايد

 اگر بلى ،«2» فرمايدنمى ضايع را شما ايمان خدا

 دعا لذا« 3» جداست؛ آن باشد، زبان سر بر ايمان
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! خدايا لقائك؛ دون له اجل ال ايماناً اسئلك: »كنید

 .«ببرم خودم با كه بده ايمانى من به

 همیشه كه ايمانى آن قلبى؛ به تباشر ايماناً اسئلك» 

 .«باشد گرفته جا قلبم در بود، من با
______________________________________________

____ 
 .اىمراغه اوحدى -(1) 

 .143: بقره...  إِيمنَكُمْ لِیُضِیعَ اللَّهُ كَانَ اوَمَ...  -(2) 

: حج...  حَرْفٍ عَلَى اللَّهَ يَعْبُدُ مَن النَّاسِ وَمِنَ -(3) 

11. 

 142: ص قرآن، قلب                        

 الحقوق ذوى نمودن ضىرا لزوم

 نقل «توصیه» در مفسّرين از بعضى اىنكته

 كه است شده بیچاره و عاجز قدرىبه اند،نموده

 به رسد چه تا بكند تواندنمى هم وصیّت كلمه يك

. كندمى احتیاط به عمل عاقل لذا ديگر؛ كارهاى

 خواهد قطعاً كه -روزى چنین در كهآن از پیش
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 راضى خود از را الحقوق ذوى شود، گرفتار -آمد

 :برسد آخرت به گذاردنمى كند،مى

 پیش             بكن كارى رسدمى دستت كه تا         

 كار هیچ نیايد تو كز آن از

 

 و اماته نفخه اينها. بود قیامت طلیعه اينها« 1» 

 .احیاست نفخه دوّم مرتبه. بود میراندن

 احیا نفخه با مردگان شدن زنده

. ندانیم است؟ چطور احیا نفخه. الصُّورِ فِى خَوَنُفِ

 سر دو كه اسرافیل صور به راجع شده نقل روايتى

 .پايین به رو يكى باال، به رو يكى رد؛اد

 المتخدّرة والشعور البالیة العظام ايّتها: »زندمى صدا

 بین از گوشتهاى شده، پوسیده استخوانهاى اى ؛...

 «2. »«حساب موقف براى برخیزيد رفته،

 رَبّهِمْ إِلَى لْأَجْدَاثِ ا مّن هُم فَإِذَا الصُّورِ فِى وَنُفِخَ

 .يَنسِلُونَ
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 قبرها از همه معطّلى بدون دمید، صور رد تا

 موقف براى پروردگارشان سوى به خیزندبرمى

 :گويندمى كنندمى حركت سرعت به. حساب

 الرَّحْمنُ وَعَدَ مَا هذَا قَدِنَا مَّرْ مِن بَعَثَنَا مَن يوَيْلَنَا

 .لْمُرْسَلُونَ ا وَصَدَقَ
______________________________________________

____ 
 (.اختالف اندكى با) مواعظ /سعدى -(1) 

 .252/ 2: قمى /تفسیر -(2) 

 143: ص قرآن، قلب                        

 قبرهايمان از را ما كسى چه! ما بر واى: »يعنى

 يا حاال) بود الهى وعده همان اين برانگیخت؟

( فرمايدمى نقل مالئكه قول از يا گويندمى خودشان

 راست پیغمبران و است الهى دهعو همان اين كه

 .«گفتند

 برزخ و مرقد درباره اىنكته
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 به مكان اسم مرقد است؛ «مرقد» كلمه در اىنكته

. است خوابگاه و خواب محلّ يعنى رقود محل معنى

 سردرآورند قبرها از كهآن از پس قیامت روز

 كرده بلند خوابگاهمان از را ما كسى چه: »گويند

« 1. »«اندبوده معذّب برزخ رد كهحالى در است

 عقاب و ثواب مورد برزخ در رفت، دنیا از هركس

. قیامت در اصلى جهنّم و بهشت به برسد تا است

 چه و گیردمى را دامنش وبالش كرده، كه گناهانى

 الوصف مع شود،مى پاك برزخ، همان در بسا

 .است بوده برزخ در كهاين با «مرقد» گويدمى

 عوالم: گويند است، درست و هدش داده كهجوابى

 و خواب مثل ضعفش و قوّه آمدش، پیش حسب به

 .است بیدارى

 جااين برزخ، عالم به نسبت خاك روى حیات

 اثر قوت چون است؛ بیدارى جاآن هستى، خواب

 همه مردم. »دنیاست از بیشتر مراتب به برزخ
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 اين« 2. »«شوندمى بیدار مردند وقتى خوابند،

 كهكسانى. است مروى السالم علیه على از روايت

 را عرض اين دارند، اموات از صادقانه رؤياهاى

 تصديق
______________________________________________

____ 
: مؤمنون يُبْعَثُونَ يَوْمِ إِلَى بَرْزَخٌ وَرَآبِهِم وَمِن...  -(1) 

100 . 

/ 70: ربحاراألنوا) انتبهوا ماتوا فاذا نیام النّاس -(2) 

39.) 

 144: ص قرآن، قلب                        

 باره،اين در شگفت داستانهاى كتاب در. نمايندمى

 حاجى دارالسّالم در همچنین شده، ذكر هايىنمونه

 .است فرموده ذكر شواهدى نورى

 برزخ با قیامت تفاوت

 به نسبت بیدارى برزخ، به نسبت هم قیامت كهچنان

 .است خواب
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 چه برزخ در. است قیامت در اصلش تأثیر قوّت

 به نسبت چیز هر. است وسط حدّ عقابش چه و ثواب

 مرگ، از پس حیات به نسبت ولى است؛ بیدارى دنیا

 دارد،مى بر قبر از سر وقتى لذا است؛ خواب

 جرقه به چشمش كرد؟ بیدار مرا كى: گويدمى

 .كشدمى زبانه كوهى چون كه افتدمى جهنّم

 براى مأمورين طرف، يك شداد و ظغال مأمورين

 بیندمى طرف يك حساب، جهت خاليق احضار

 بیندمى غريبى و عجیب چیزهايى« 1. »سیاه روها

 تكان چنان نبود؛ اوضاع اين هم برزخ در كه

 رَبِّ» همه،« 2. »آيندمى در زانو به همه كه دهدمى

 كه آله و علیه اهلل صلى جزمحمّد گويانند «نَفْسى

 :گويد و امّتى ربّ :(گويد)

 در پا از همه. «برس امّتم فرياد به! پروردگارا» 

 و اندازندمى بچّه باردار، زنهاى. هول از آيندمى

 .شوندمى غافل خود بچّه از شیرده، بچه زنهاى
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 امّا نیستند؛ مست ولى اندمست بینىمى را مردمان

 خبرى قیامت از ،«3» است سخت خدا عذاب

 بوده معذّب هم برزخ در هرچند. شنويممى
______________________________________________

____ 
 .40: عبس غَبَرَةٌ عَلَیْهَا يَوْمَئِذٍ وَوُجُوهٌ -(1) 

 .28: جاثیه...  جَاثِیَةً أُمَّةٍ كُلَّ وَتَرَى -(2) 

 النَّاسَ وَتَرى حَمْلَهَا حَمْلٍ ذَاتِ كُلُّ وَتَضَعُ...  -(3) 

: حج شَدِيدٌ اللَّهِ عَذَابَ وَلكِنَّ بِسُكرَىهُم مَاوَ سُكرَى

2. 

 145: ص قرآن، قلب                        

! كجا قیامت عذاب! كجا برزخ عذاب لیكن است

 آرى، نیست؛ چیزى عقرب نیش برابر در پشه نیش

 راست ديدند كه است پیغمبران وعده همان اين

 .گفتند
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 يكى احضار، صیحه« 1. »احِدَةًوَ ةًصَیْحَ إِلَّا كَانَتْ إِنْ

 چنانچه بورزد؛ تخلّف نتواند كسهیچ. نیست بیش

 .نبود بیش يكى اماته صیحه

 ظاهرى قدرت بشر، بین در السالم علیه على قول به

. داشت نخواهیم و نداشته سلیمان مثل وباطنى

 در الوصف مع وحوش و طیور و وانس جن سلطنت

 چه بود، ناتوان و فضعی اماته، نفخه مرگ، برابر

 (2) نمايد؟ تخلّف تواندمى كسى
______________________________________________

____ 
 .182 خ /صالح صبحى البالغهنهج -2. 53: يس -(1) 

 146: ص قرآن، قلب                        

 قیامت شدن پا بر: نوزدهم جلسه                        

 نفخه دو از پس

 

 لَّدَيْنَا جَمِیعٌ هُمْ فَإِذَا وَاحِدَةً صَیْحَةً إِلَّا كَانَتْ إِنْ

 مَا إِلَّا تُجْزَوْنَ وَلَا شَیًا نَفْسٌ تُظْلَمُ لَا فَالْیَوْمَ* مُحْضَرُونَ
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 شُغُلٍ فِى لْیَوْمَ ا لْجَنَّةِ ا أَصْحبَ إِنَّ* تَعْمَلُونَ كُنتُمْ

 لْأَرَآبكِ ا عَلَى للٍظِ فِى وَأَزْوَاجُهُمْ هُمْ* فكِهُونَ

 روى از« 1. »يَدَّعُونَ مَّا وَلَهُم فكِهَةٌ فِیهَا لَهُمْ* مُتَّكُونَ

 وقت چه پیغمبران وعده: »گويندمى استهزا و انكار

 .«است؟

 داريد؛ پیش در صیحه دو كه است اين پاسخشان

 «احیا صیحه» و مرد خواهند همه كه «اماته صیحه»

 هم صیحه دو اين صلهاف. شوندمى زنده همه كه

 در روايات و. «عنداللَّه العلم» است؛ چقدر داند خدا

 ملك توسّط صیحه،. است شده نقل مختلف باره اين

 سرش يك كه دارد بوقى. است اسرافیل الهى مقرّب

 آن، در دمیدن با آسمان، به سرش يك و زمین به

 به خداوند پس ،«2» میرندمى آسمان و زمین اهل

 هم خودش بمیر؛ درمايفمى امر او
______________________________________________

____ 
 .57 -53: يس -(1) 
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 وَمَن تِ السَّموَا فِى مَن فَصَعِقَ الصُّورِ فِى وَنُفِخَ -(2) 

 .68: زمر...  اللَّهُ شَآءَمَن إِلَّا لْأَرْضِ ا فِى

 147: ص قرآن، قلب                        

 .ماندنمى باقى كسى خدا جز میرد،مى

             بس و ماندمى خداى جهان دو اندر         

 فان عَلَیْها مَنْ كلّ همه باقى،

 

 امروز ؛«1» ؟... لْیَوْمَ ا الْمُلْكُ لّمَنِ: ... رسدمى ندا

 من، مال داشتند؛ ملك دعوى كهكسانى كجايند

 پاسخ خودش دهد، پاسخ نیست كسى من، سلطنت

 :ايدفرممى

 (2.... ) لْقَهَّارِ ا لْوَاحِدِ ا لِلَّهِ... 

 .«است شونده چیره كه يكتا خداوند براى» 

 :فرمايدمى السالم علیه امام

 باقى نفسى صاحب كه -نفخه دو فاصله اين در» 

 ريزه ريزه كوهها شود؛مى متالشى زمین -نمانده

http://www.i20.ir/


289     www.i20.ir 

 مولف شهید دستغیب قلب قرآن

 و گرددمى دگرگون زمین و آسمانها« 2» شود؛مى

 باقى بلندى و پستى كوهى، درختى، گريد« 3»

 «4. »«است ديگرى وضع ماند،نمى

 محشر در خداوند عدل ظهور

 براى شده زنده همه شود،مى دمیده كه احیا نفخه

 هر. «شدگانند حاضر» مُحْضَرُونَ؛ الهى عدل محكمه

 وَشَهِیدٌ سَآبقٌ مأمور دو با فردى
______________________________________________

____ 
 .16: مؤمن -2. 16: غافر -(1) 

* نَسْفًا رَبّى يَنسِفُهَا فَقُلْ لْجِبَالِ ا عَنِ يَسَلُونَكَ...  -(2) 

 .106 -105: طه قَاعًاصَفْصَفًا فَیَذَرُهَا

...  تُ وَالسَّموَا رْضِالْأَ غَیْرَ الْأَرْضُ تُبَدَّلُ يَوْمَ -(3) 

 .48: ابراهیم

 .64/ 2: قمى /تفسیر -(4) 

 148: ص قرآن، قلب                        
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 پیدا حضور از تخلّف نتواند نفر يك« 1. »آيندمى

 عالم در. است الهى حقیقى عدل ظهور روز. كند

 كوچكترين جااين امّا شد؛نمى ظاهر عدل مادّه،

 .افتدنمى قلم از ذرّه هموزن عمل،

 ستم او به عابد، و فاسق مؤمن، و كافر هیچ امروز

 استحقاقش از بیش كرده بد كار اگر« 2» شود؛نمى

 شود،مى مالحظه خیرش كار. دهندنمى جزا او به

 و بیندنمى عقوبت نكرده گناه و شودمى داده ثواب

 يعنى هست؛ خودش به مربوط گناه هر عقوبت

 است عقوبت آنچه« 3. »ديگرى نه گناهكار شخص

 ىچیز خارج از كهاين نه است شخص خود كار از

 گند در گفتى، دروغى و فحش زبانت به. بیاورند

 فرستادى صلوات اگرچنانچه هستى؛ خودت زبان

 مگر شودنمى داده جزا هستى، خودت عطرزبان در

 و بهشتیان از گزارشاتى بعد« 4. »ايدكرده آنچه به

 بايد مؤمنین. فرمايدمى ذكر جهنّمیان از جمله چند
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 غرض. عقاب خوف و ثواب شوق بشنوند، را دو هر

 چرا شود، پیدا شوق بهشت، آيات از كه است اين

 نداريم؛ بهشت شوق چون آيد؟مى بدمان مردن از

 :مخوف است اژدهايى مرگ كرديم خیال چون

 .فكِهُونَ شُغُلٍ فِى لْیَوْمَ ا لْجَنَّةِ ا أَصْحبَ إِنَّ
______________________________________________

____ 
 .21: ق وَشَهِیدٌ سَآئِقٌ مَّعَهَا نَفْسٍ كُلُّ تْوَجَآءَ -(1) 

 .54: يس...  شَیًا نَفْسٌ لَاتُظْلَمُ فَالْیَوْمَ -(2) 

 .18: فاطر...  أُخْرَى وِزْرَ وَازِرَةٌ تَزِرُ وَلَا -(3) 

 .39: صافّات...  تَعْمَلُونَ كُنتُمْ مَا إِلَّا وْنَتُجْزَ وَمَا -(4) 

 149: ص قرآن، قلب                        

 دوزخ از خبرىبى و بهشت نعمتهاى به سرگرمى

: فرمايدمى است بهشتیان از كه مدحى نخستین

 عبارت عرب لغت در شغل. «هستند شُغُل در آنان»

. داردمى باز آن غیر از را آدمى كه است كارى از

 مشغول كسى اگر مثلًا آن؛ غیر از كردن سرگرم
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 كرده آن صرف را حواسش و وقت تمام شد، بنّايى

 براى خدا. گويند شغل ندارد، آن غیر به التفاتى

 محشر، صداهاى و سر كه دهدمى قرار شغل بهشتیان

 و هولها...  و هازلزله گنهكاران، ضجّه جهنّم، نعره

 در هم بستگانش اگر حتّى ندارد؛ آنها به كارى ترسها

 متوجّه كه خداست نعمت سرگرم چنان باشند جهنّم

 .شودنمى انآن

 از يادى ناماليمتها و ناراحتیها و جهنّم از شغل پس

 در و خواسته خدا كه وقتى مگر كنندنمى جهنّمیان

 اىروزنه كه است وقتى آن و دهدمى خبر قرآن

 صدا كنند،مى مشاهده را بهشتیان و شودمى باز

 نعمتهايى از يا آب اين از گذاريد ما بر منّتى زنندمى

 بدهید هم ما به است فرموده عنايت امش به خدا كه

 كافرها بر را آنها خدا كه دهندمى پاسخشان ،«1»

 دنیا از ايمانبى هركس ،«2» است فرموده حرام

 .ندارد نعمتها اين از اىبهره رفت،
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 دارد،مى باز ديگر چیزهاى از را انسان كه شغل

. شوق از گاهى و است ترس و هول از گاهى

 هستند، نعمت و ناز و خوشى در فكِهُونَ بهشتیان

 .اندكرده پیدا نعمت غیر از شغل كه اندمتنعّم
______________________________________________

____ 
...  اللَّهُ رَزَقَكُمُ مِمَّا أَوْ لْمَآءِ ا مِنَ عَلَیْنَا أَفِیضُواْ...  -(1) 

 .50: اعراف

 .50: اعراف لْكفِرِينَ ا ىعَلَ حَرَّمَهُمَا اللَّهَ إِنَّ...  -(2) 

 150: ص قرآن، قلب                        

 الهى بزرگ نعمتهاى بهشتى همسران

 بیان بعد،دوآيه اندگفته مفسّرين از بعضى

 :است بهشتیان ازشغلقسمتى

 لَهُمْ* مُتَّكُونَ لْأَرَآبكِ ا عَلَى ظِللٍ فِى وَأَزْوَاجُهُمْ هُمْ

 .يَدَّعُونَ مَّا موَلَهُ فكِهَةٌ فِیهَا
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 تكیه تختها بر سايه، در همسرانشان و ايشان» 

 هرچه و میوه بستان آن در ايشان بر زنندگانند،

 .«باشدمى بخواهند

 بهشتیان سرگرمى و شغل بهشتى، همسران با استیناس

 بهشتى كه مؤمنه زنهاى يا حوريان با حاال است،

 در ،شد بهشتى كه زنى هر ايمگفته مكرّر كه هستند

 شفاعت به يا شده بهشتى اگر شوهرش با بهشت

 حقیقت كند؛مى ازدواج گردد، بهشتى ديگرى

 .است بهشت در مواقعه و وصال

 ،«1» فرموده مدح را او خداوند كه حورالعین

 يعنى است؛ كوتاه شوهرانشان غیر از چشمهايشان

 شوهر و دوست شوهر ندارند، شوهر غیر به نظرى

 مرجان و ياقوت همچون شناسند، شوهر و خواه

 «2. »درخشندمى

 خداوند نعمت يادآورى و بهشت در نكاح
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 و بهشت در ازدواج بین است فرق ديگر، مهمّ نكته

 متفاوت كاملًا است، هم مثل نكند خیال كسى دنیا؛

 كثافت بر عالوه دنیا در مواقعه تفاوت، اوّلین. است

 بهشت، در مواقعه امّا است؛ آورغفلت شهوت؛ دفع

 بهشت، در خوانى آواز و غنا. است يادآور و ذكر

 از خداست؛ تسبیح و ذكر
______________________________________________

____ 
 .72: الرحمن لْخِیَامِ ا فِى تٌ مَّقْصُورَا حُورٌ -(1) 

 .58: الرحمن لْمَرْجَانُ وَا لْیَاقُوتُ ا نَّهُنَّ كَأَ -(2) 

 151: ص قرآن، قلب                        

 هست؟ بهشت در آوازخوانى پرسندمى پیغمبر

 آواز درباره آن نظیر و« 1. »اعاليش بلى فرمايدمى

 السالم علیه صادق حضرت از بهشتى درختان خوانى

 را بهشتى مرغان صداى اگر« 2. »است رسیده نیز

 .كنىمى غش بشنوى، جااين

 بهشتى خوراك ويژگى

http://www.i20.ir/


296     www.i20.ir 

 مولف شهید دستغیب قلب قرآن

 زبور وقتى السالم علیه داوود حضرت ايدشنیده

 صحرا در هاچرنده و هاپرنده مرغان، خواند،مى

 ديگر و افتادندمى بعضى و شدندمى جمع اطرافش

 داوود جناب آوردند،نمى طاقت شدند،نمى بلند

 .است بوده بهشتى خواننده

 چه دهند،مى سر نغمه نیز بهشت درختهاى برگهاى

 آوركیف راستى «هللَّ والحمد اللَّه سبحان» اى؟نغمه

 آور خدا ياد بهشت جوانب تمام و ديوار و در است،

 .است چنین نیز همسرش است،

 در است، همین نیز خوردن خوراك در چنانچه

 دفع سپس و هضم رنج بعد و تهیّه زحمت با دنیا

 در ديگر زحمتها اين بهشت در امّا دارد؛ فضوالت

 اندكرده تصريح بزرگان از بعضى لذا نیست؛ كار

 كار در مدفوعى زيرا ؛«ندارند دبر بهشتیان: »كه

 از كه ندارد تفاله و زائد بهشت، خوراك نیست،

 .رود بیرون مجرا
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______________________________________________
____ 

 .328/ 2: البحار سفینة -(1) 

 الجنّة فى انّ: قال السالم علیه الصادق عن -(2) 

 الشجرة تلك فتضرب فتهب رياحها اللَّه يأمر شجراً

 هذا قال ثمّ. حسناً بمثلها الخالئق يسمع لم باصوات

 اللَّه مخافة من الدنیا فى السّماع ترك لمن عوض

 (.328/ 2: البحار سفینة)

 152: ص قرآن، قلب                        

 رحیم و رحمان رحمت مظهر حور،

 اهلل ىصل محمّد انبیا خاتم از است مروى روايتى

 :كه آله و علیه

 اللَّه بسم لبانش بر آفريده خدا حور، نوع يك» 

 بر است، نور البتّه است؛ بسته نقش الرحیم الرحمن

 ولىّ على او چانه بر و اللَّهرسول محمّد اشپیشانى

 چه« 1. »«والحسین الحسن چپش و راست گونه اللَّه،

 است معلوم است؟ كسانى چه براى و دارد جمالى
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 كه است كسى براى حسنى، اسماء و جمالت اين از

 و رحمان صفات باشد، خداشناس و توحید اهل

 كرده طى را تقوا مراتب باشد، فهمیده را رحیم

 و علیه اهلل صلى اللَّهرسول يا: »پرسیدند لذا باشد،

 .«كیست؟ براى حور اين آله

 اللَّه بسم والتعظیم بالحرمة يقول لمن: »فرمود

 «2. »«الرحیم الرحمن

 الرحمن اللَّه بسم بزرگداشت و احترام با هركس» 

 .«گويد الرحیم

 و اللَّه اسماء به برسد تا اممانده اللَّه بسم درباره من

 .رحیم و رحمان

 پروردگارم به من انقطاع است، استعانت «باء» 

 چیست؟ عبوديتم نشانه كجاست؟

 .مُتَّكُونَ لْأَرَآبكِ ا عَلَى ظِللٍ فِى وَأَزْوَاجُهُمْ هُمْ

 همسر اگر مخصوصاً) همسرانشان و بهشتیان» 

 است، داده وعده خدا چنانچه باشد؛ هم اشدنیائى
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 بعضى از و رسندمى يكديگر به مؤمن همسران

 در فرزند و زن هرچند كه آيدبرمى چنین روايات

 او به مؤمن شفاعت به را آنان باشند، ترپايین مقام

 هاسايه در مسرانشانه و بهشتیان( كنندمى ملحق

 معنى به ظله جمع يا باشد ظل جمع ظالل اگر)
______________________________________________

____ 
 30 ح/ 43/ 1: برهان تفسیر -(1) 

 .همان -(2) 

 153: ص قرآن، قلب                        

 .«زنندگانند تكیه تختها روى بر يا( است تحت

 فرسخ چهار خیمه هر است، ىهايخیمه بهشت، در

 آن در كه است آن عرض و طول فرسخ چهار در

 و مؤمن آسايشگاه كه است بهشتى تختهاى

 .باشدمى همسرانش

 كه: »آله و علیه اهلل صلى پیغمبر از است مروى

 بهشت در را باكره دختر صد روز يك در مؤمن
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 بالفاصله كه است اين عجب و نمايدمى تصرّف

 ناراحتى دختر براى كهاين بدون شود،مى باكره

: فرمايدمى خوراكش به نسبت چنانچه« 1. »«باشد

 ناراحتیهاى بدون دارد، اشتها دنیا در صدنفر برابر»

 .كردم عرض مكرّر كه« 2» «دنیوى

 ذوالجالل جمال يوسف صد حسن

 همه بیايد، دنیا در حورى اگر: »دارد روايت

 چنین دندي طاقت زيرا شوند؛مى هوشبى مردمان

 «3. »«ندارند دنیا در را جمالى

 زنان و يوسف داستان به مطلب شدن ترروشن براى

. كنید توجّه -فرموده بیان مجید قرآن در كه -مصر

 عالم و دنیا در و است بشر يوسف جناب كهاين با

 نه داد او به بیشترى جمال خداوند است، مادّه

 وصفال مع شود،نمى دنیا اين در كه بهشتى جمال

 كههنگامى بريدند ترنج جاى به را خود دستهاى

 اين عجب و افتاد يوسف به چشمشان
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______________________________________________
____ 

 اىله: آله و علیه اهلل صلى اللَّهرسول قال -(1) 

 والتمل اليمل بكر عذراء مأة يوم كلّ فى للمؤمن

 (.379/ 4: األخبار لئالى)

 .394: مانه -(2) 

 .364: همان -(3) 

 154: ص قرآن، قلب                        

 پس« 1. »برندمى را دستشان نبودند همتوجّ كه است

 طاقتى كه است كشیدن زحمت در هست هرچه

 كه راآن از بهتر يا و جمال اين بتوانیم كنیم تحصیل

 :كنیم درك است آله و علیه اهلل صلى محمّد جمال

 نور             نتابد حشر زمین در قمر و مسش         

 آله و علیه اهلل صلى محمّد جمال مگر نتابد

 

 :است سروده خوب چه و« 2» 
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 رويت             گفتند من عیب كه آنان كاش         

 بديدندى دلستان اى

 دستها             خود كف در ترنج جاىبه تا             

 «3» بريدندى همى را

 

 جمال درك براى صدر شرح

 :فرمايدمى شريفه آيه در

 فرمايد، هدايت را او خواست خدا هركس» 

 از و« 4. »«دهدمى توسعه اسالم براى را اشسینه

: خوانیدمى نیز دعا در و فرموده نقل موسى قول

 شرح« 5. »«فرما عنايت من به صدر شرح! خدايا»

 قوّتى. است جمال درك توانايى چیست؟ صدر

 بهشت در. ببرد بهره ببیند را جمال بتواند كند پیدا

 كند؟ استفاده كه كیست امّا است؛ جمال اندر جمال

 علیه على علوّ از است، يافته صدر شرح كه كس آن

 اىبهره السالم
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______________________________________________
____ 

: يوسف...  أَيْدِيَهُنَّ عْنَوَقَطَّ أَكْبَرْنَهُ رَأَيْنَهُ فَلَمَّا...  -(1) 

31. 

 .مواعظ /سعدى -(2) 

 (.اختالف اندكى با) گلستان /سعدى -(3) 

...  لِلْإِسْلمِ صَدْرَهُ يَشْرَحْ يَهْدِيَهُ أَن اللَّهُ يُرِدِ فَمَن -(4) 

 .125: انعام

 .25: طه صَدْرِى لِى اشْرَحْ رَبّ...  -(5) 

 155: ص قرآن، قلب                        

 آماده بهشت براى را خود گويممى لذا باشد؛ برده

 را جمال بتوانید تا كنید پیدا صفايى رشدى. كنید

 اىبهره جمال از خودش كه كسى. نمايید درك

 .بفهمد را مجرّد جمال تواندمى كجا ندارد،

 مرگ از پس بهشتى حوريان به وصول

 بزرگان از يكى از كرده نقل بحرالمعارف كتاب در

 :فرمايدمى كه
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 مبهوت جمالش از كه دادند نشان من به حورى» 

 .شدم

 كیستى؟ تو: گفتم

 او به خواستم. آفريده تو براى مرا خدا: گفت

 از پس وصل: گفت و گرفت فاصله شوم، نزديك

 .است مرگ

 قدراين چرا هايتگونه بگو من به پس گفتم

 درخشد؟مى

 .«است تو چشم اشكهاى نتیجه اين: گفت

« 1. »است عمل و ايمان در هست هرچه پس

 هستى، بهشت دارالسالم در كردى لطیف را خودت

 جهنّم بیمارستان در را خودت كردى بیمار اگر

 «2. »هستى

 بهشتیان سر بر خدا لطف سايه
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 وقايه است، عزّت معنى به «ظل: »اندگفته هم بعضى

 زحمت از كه سايه سر مثل است، آالم از حفظ و

 شد سبب كه هرچیزى دارد،مى نگه گرما
______________________________________________

____ 
 وَأَنَّ* مَاسَعَى إِلَّا لِلْإِنسنِ لَّیْسَ أَن...  -(1) 

 .40 -39: نجم يُرَىسَوْفَسَعْیَهُ

 .286: بقره...  مَااكْتَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَاكَسَبَتْ لَهَا...  -(2) 

 156: ص قرآن، قلب                        

 «ظل» آن به برهد، هااندوه و آالم از شخص

 گويیممىخودتان اصطالح در چنانچه گويند؛مى

 و آفات مرااز شمايعنى نكند،كم شمارا سايه خدا

 حفظ در ازواجشان و بهشتیان كنى،مى حفظ آالم

 .هستند آالم از

 تحت. هستند رحمان عرش سايه زير روايت، تعبیر به

 .باشندمى حق لطف سايه
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 هاىمیوه ايشان دوّم سرگرمى و شغل. فكِهَةٌ فِیهَا لَهُمْ

 كه است بهشتى رطب و انار و سیب است؛ بهشتى

 ديگرى چیز حقیقت و است لفظ در اشتراك تمام

 .دهدمى مزه هزار صديك است،

 باشند، مايل باشند، خواسته هرچه يَدَّعُونَ مَّا وَلَهُم

 سلطان كدام. است آماده برايشان باشند داشته اشتها

 بلكه بشود، بخواهد هرچه كه دنیاست در

 رسیده آن به آنچه از است بیشتر محرومیّتهايش

 براى را عالم همه و آورد عالم اين در را تو. است

 را تو. آخرت عالم و خودش براى را تو و آفريد تو

 خلقتم: »رفتن بین از براى نه آفريد ابديّت براى

 به را خودش كه است كسى محروم. «للفناء ال بقاءلل

 .نرساند الهى نعمتهاى اين

 157: ص قرآن، قلب                        

 بر خداوند سالم: بیستم جلسه                        

 مؤمنین
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 ا أَيُّهَا لْیَوْمَ ا وَامْتزُواْ* رَّحِیمٍ رَّبّ مّن قَوْلًا سَلمٌ

 و سختیها و هولها كه روزى آن« 1. »لْمُجْرِمُونَ

 كهحالى در هستند سرگرم بهشتیان شدّتهاست،

 نیست آنها براى خوفى. سرورها و لذّتها در اندمتنعّم

 :ندارند هوسها آن به التفاتى بلكه

 .مُتَّكُونَ لْأَرَآبكِ ا عَلَى ظِللٍ فِى وَأَزْوَاجُهُمْ هُمْ

 سايه زير در همسرانشان و خود الهى،برتختهايى

 :زنندگانند تكیه الهى

 .فكِهَةٌ فِیهَا لَهُمْ

 در اشتراك است؛ بهشتى هاىمیوه بهشتیان براى

 كسى را بهشتى میوه. حقیقت در واختالف است لفظ

 است؛ چگونه كه كند تصوّر تواندنمى عالم اين در

 عالم اين در آنچه. گفتنى نه است، كردنى درك

 .است آن غیر حقیقتش كند، توصیف بخواهد

 .يَدَّعُونَ مَّا وَلَهُم
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______________________________________________
____ 

 .59 -58: يس -(1) 

 158: ص قرآن، قلب                        

 ايشان بر و است آماده كنند آرزو و بخواهند آنچه» 

 .«است فراهم

 خبرش و است تو به سالم. رَّحِیمٍ رَّبّ مّن قَوْلًا سَلمٌ

 .است لَهُمْ

 يا مفعول هُمْ قولًا: است شده ذكر نیز ديگرى وجوه

 از سالم اين كهحالى در بهشتیان بر سالم. باشد حال

 .است مهربان پروردگار طرف

 از واسطه بال سالم كه است اين شريفه آيه ظاهر

 اهل براى كه هايىسالم است، العالمین ربّ طرف

 طرف زا مرگ ساعت. است واسطه با است ايمان

 شودمى سالم مؤمنین به او اعوان و الموت ملك

 كه آن از پس. واسطه با سالم جمله آن از ؛«1»

 دوازده گرفت، قرار بهشتى سلطنتى تخت بر مؤمن
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 مباركى منزل براى العالمین ربّ طرف از ملك هزار

 .آيندمى

. است حور با فعلًا مؤمن گويندمى مأمورين

 روز امروز. دبده حضور اذن كنندمى خواهش

 مالئكه درى هر از. است مؤمن عظمت ظهور و عزّت

 بِمَا عَلَیْكُم سَلمٌ: گويندمى ،«2» شوندمى وارد

 در كه صبرى سبب به باد شما بر خدا درود صَبَرْتُمْ؛

 در داديد،انجام را تكالیف كرديد، صبر! كرديد دنیا

 گناهان، برابر در كرديد، صبر سختیها و بالها برابر

 بدون. است صابرين جاى بهشت نموديد، ردبارىب

 .رسدنمى بهشت به كسى صبر،

 دنیاست در شما صبرهاى برابر در درجه و مقام اين

 مبارك منزل مؤمن اى. است جايگاهى خوب كه

 اىبنده مبارك بین، آخر مرد) الدَّارِ عُقْبَى فِنِعْمَ

 همه از. جالل و عظمت دستگاه اين از! به به( است

 بشارت ترباال
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______________________________________________
____ 

 .44: احزاب...  سَلمٌ يَلْقَوْنَهُ يَوْمَ تَحِیَّتُهُمْ -(1) 

 سَلمٌ* بَابٍ كُلّ مّن عَلَیْهِم يَدْخُلُونَ وَالْمَلئِكَةُ...  -(2) 

 .24 -23: رعد الدَّارِ عُقْبَى فِنِعْمَ بِمَاصَبَرْتُمْ عَلَیْكُم

 159: ص قرآن، قلب                        

 رفتنى بین از دستگاه اين كه مژده. است خلود

 .هستى همیشگى هم وتو نیست

 آورى، دست به هم را پاركها بهترين اگر دنیا در

 بین از زودتر آن يا است، رفتنى بین از باألخره

 هم را فراقش سختى وقت آن صاحبش، يا رودمى

 .بیاور نظر در

             گیردتلخ عاقل كهبه آن جهان         

 میردسخت زندگانى شیرينكه

 

 «1» 

 زيبا كاخ براى بزرگ عیب دو

http://www.i20.ir/


311     www.i20.ir 

 مولف شهید دستغیب قلب قرآن

 :نوشته البیان روح تفسیر در

 عظیمى كاخ گذاشت بنا سابق سالطین ازيكى» 

 كاخ،اين شدن تمام از پس. نظیرباشدبى كه بسازد

 نزد هم دفترى. نمود طبقات جمیع از عام دعوت

 مشاهده نقصى هركس كه گذاشت خروجى در

 .نمايد برطرف تا بنويسد كرد،

 ثناى و مدح همه ديد نمود، بررسى را دفتر كهوقتى

 ايراد آن به كه نفر دو جز اندكرده را قصر اين

 پرسید آنان از. نفر دو اين دنبال فرستاد. اندگرفته

 كرديد؟ مشاهده عیبى چه

 سود چه ولى دارد عیب دو ساختمان اين: گفتند

 .ندارد عالج كه

 .شود ناراحت سلطان بگويیم ترسیممى: گفتند

 .بگويید ندارد مانعى: گفت

 ساختمان، اين كه است اين اوّل عیب: گفتند

 .شودمى خراب عاقبت
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 .«شودمى جدا آن از صاحبش كهآن ديگر

 بندى؟مى چیز چه به دل اندكى مدّت براى
______________________________________________

____ 
 اندكى با) شیرين و خسرو /گنجوى نظامى -(1) 

 (.اختالف

 160: ص قرآن، قلب                        

 آن است؛ الدَّارِ عُقْبَى فِنِعْمَ: شريفه آيه غرضم

 از را تو است عیبوبى وخوب راستین كه اىخانه

 .نیست هم شدنى وخراب كنندجدانمى آن

 مؤمن به خداوند سالم از رافتخا زهى

 تواست، براى بالواسطه سالم! مؤمن اى. عَلَیْكُم سَلمٌ

 نزد بهشتى نعمت اعلى واسطه، با سالمهاى آن از پس

 است، الهى واسطه با سالم معرفت، و فهم اهل

 هم خدايى مكالمه نعمت طرف، يك خدا نعمتهاى

. كند سالم اشبنده به مستقیماً خداوند. طرف يك

 .درود و تحیّت با ياد هم آن خدا كردن ياد
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 بگذرد             امبنده بارگوئى يك ار رب يا         

 امخنده اعظم عرش از

 

 آن به واى. گويد سخن! خاك مشت اى تو با خدا،

 قابلیت و شود غرق دنیا لجنزارهاى در كه بدبختى

 تحیّت تنها نه سالم! بدهد دست از را او با خدا تكلّم

 از سالم. بخصوص است حقیقتى داراى بلكه است

 به رسد چه تا ملك و امام و پیغمبر روحانیّین، طرف

 هر از سالمتى است؛ مطلق سالمتى خداوند،

 خستگى؛ هر از مرضى هر از نابايستى، و ناراحتى

 ،«1» نیست كار در مالل و كسالت و چرت حتّى

 و حسد و حقد گونههیچ است، مطلق عافیت

 حسد ذرّه يك كسى اگر. نیست كار در اىكینه

 بشود، پاك تا است جهنّم بیمارستان در جايش دارد،

 بهشت نام گیرد،مى جا دارالسالم در وقت آن
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 از بیمارى و ناراحتى هر از« 2. »است «دارالسالم»

 .نیست كار در زوال و فنا مهمتر، همه
______________________________________________

____ 
 إِلَّاقِیلًاسَلمًاسَلمًا* وَلَاتَأْثِیمًا فِیهَالَغْوًا لَايَسْمَعُونَ -(1) 

 .26 -25: واقعه

 .127: انعام...  رَبّهِمْ عِندَ السَّلمِ دَارُ لَهُمْ -(2) 

 161: ص قرآن، قلب                        

 مؤمن بنده سوى به خداوند از اىنامه

 آله و علیه اهلل صلى محمّد انبیا خاتم از است مروى

: كه الهیّه تحیّت بهشت؛ در مؤمن گرفتن قرار از پس

 به روايت اين در. است رَّحِیمٍ رَّبّ مّن قَوْلًا سَلمٌ

 به اىنامه ملكى. است شده ذكر مكاتبه عنوان

 باز را نامه. مؤمن براى العالمین ربّ طرف از دستش

 القیوم الحى من الرحیم الرحمن اللَّه بسم: »كندمى

 كنت انّى اليموت الّذى الحىّ إلى اليموت الّذى
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 الیوم جعلتك فقد فیكون كن ءلشى قلت إذا

 .«كذلك

 و زنده كه خدايى قیّوم؛ حىّ طرف از است اىنامه

 سوى به میرد،نمى و است موجودات نگهدارنده

 من. میردنمى ديگر كه است اىزنده نیز او كه كسى

. چیزها حصول در است كافى اماراده خدايم كه

 بخواهى هرچه دادم، را چیزى چنین تو به امروز از

 واقع كنى، اراده هرچه واحد آنِ در شود،مى

 .«گرددمى

 شوقى گفتم، روز سه دو اين كه بهشت وصف از آيا

 إلى اشتاق» نه؟ يا شد پیدا شنونده و گوينده در

 برسد كارت بايد نه؟ يا شديم «المشتاقین فى قربك

 كه السالم علیه على شیعه شوىب كه جايى به

 و بهشت شوق از الهى، اجل نبود اگر: »فرمايدمى

 اعال عالم به كنند، تهى قالب خواستندمى خدا لقاى

« 1. »«برسانند را خودشان الهى مهمانخانه به بروند،
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 است، غلط اين كنى، مرگ آرزوىكهايننه

 مردى وقتى خیالت به فايده، چه است؛ شدهنهى

 .باشد سختیهاوعذابهايت اوّل شايد شوى؟ىمراحت
______________________________________________

____ 
 تَسْتَقِرَّ لَمْ عَلَیْهِمْ اللَّهُ كَتَبَ الَّذِى الْأَجَلُ وَلَوْلَا -(1) 

 الثَّوابِ الَى شَوْقاً عَیْنٍ، طَرْفَةَ اجْسادِهِمْ فِى ارْواحُهُمْ

 (.193 خ /حصال صبحى البالغهنهج)

 162: ص قرآن، قلب                        

 حاصل. كرد مرگ تمنّاى امام حضور در نفر يك

 :فرمود او به امام كهآن شريفه روايت

 را سفرت بار اى؟كرده را كارت تدارك آيا» 

 اى؟آماده آيا آمد مرگ كن فرض حاال اى؟بسته

« 1. »«دمببن رابارسفرم تابدهخدايامهلتم بخواهبلكه

 هم اين البتّه بگويم؛ العفوى مبارك، ماه شبهاى اين

 دارد، مرگ براى حقیقى طلب كجا. كندمى تعارف

 امّا« 2. »گرددمى پشیمان شود، كم وزحمت فشار تا
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 ناحیه از فرمايد،مى السالم علیه على كه طلب اين

 شدّت از خداست، لقاى شوق است، بهشت شوق

 از چنانچه است، الهى هاىوعده و ثوابها به عالقه

 اولیاى وفراق الهى عذاب از وترس عقاب خوف

 از خواهدمى كه قسمى بهاست نیزبیمناك خدا

 هست چیز همه شوق بینیدمى. كندتهى قالب ترس

 جز هست چیز همه از ترس خدا، ثواب و بهشت جز

 .خدا عقاب و عذاب از ترس

 برخ شنیدن از السالم علیها فاطمه حضرت شادمانى

 خويش مرگ

. ببینید فاطمه در را اشنمونه خدا لقاى شوق

 آله و علیه اهلل صلى پیغمبر كه قدر همین ايدشنیده

 من بیت اهل از كس نخستین تو: »فرمود او به

 خندان و شادمان شوى،مى ملحق من به كه هستى

 «3. »خدا اولیاى نشانه است اين. «گرديد
______________________________________________

____ 
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 يتمنّى رجلًا السالم علیه جعفر بن موسى سمع -(1) 

 يحامیك قرابة اللَّه وبینبینك هل له فقال الموت،

 على تزيد قدّمتها حسنات لك فهل: قال ال،: قال لها؟

 األبد هالك تتمنّى إذا فانت: قال ال،: قال سیّئاتك؟

 (.555/ 2: البحار سفینة)

 بِالْخَیْرِ اسْتِعْجَالَهُم الشَّرَّ لِلنَّاسِ اللَّهُ جّلُيُعَ وَلَوْ -(2) 

 .11: يونس أَجَلُهُمْ إِلَیْهِمْ لَقُضِىَ

 النَّاسِ دُونِ مِن لِلَّهِ أَوْلِیَآءُ نَّكُمْ أَ زَعَمْتُمْ إِنْ...  -(3) 

 .6: جمعه دِقِینَص كُنتُمْ إِنْ لْمَوْتَ ا فَتَمَنَّوُاْ

 163: ص قرآن، قلب                        

 حضرت از نفر يك است بهائى شیخ كشكول در

 آيد؟مى بدمان مرگ از ما چرا پرسدمى مجتبى

 :فرمود شريف روايت حاصل

 ...«. الدنیا عمرتم نّكم أل» 

 است معلوم ايد،كرده آباد را دنیايتان شما چون» 

 كسى. برود خرابه به آباد جاى از نیست مايل كسى
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 البتّه ندارد؛ سامانى و سر است، خراب آخرتش كه

 .«برود جاآن به نیست مايل شود،مى ناراحت

 قیامت در گناهكاران شدن جدا

 .لْمُجْرِمُونَ ا أَيُّهَا لْیَوْمَ ا وَامْتزُواْ

 تكوينى امر. است شدن جدا و «میز» از «امتازوا» 

 .اختیارى نه است،

 ىا شويد جدا بايد امروز: »رسدمى ندا محشر اوّل

 هیچ بود، كار روى سرپوش دنیا در!«. گنهكاران

 نداشت؛ خبر ديگرى باطن از كسهیچ. نبود معلوم

 داخل را خودشان كه منافقین و كارها ريا چه

 حقايق كشف امروز ولى انداختند؛مى مؤمنین

 .لْحَآقَّةُ ا مَا* لْحَآقَّةُ ا« 1. »است

 و حقیقت و حق جز نیست، ادّعا جاى جااين

 .نیست چیزى اتواقعیّ

 قولًا، صورةً،. شود جدا گنهكار بايد جهت هر از

 نداى تا شوندمى حدهعلى گنهكاران زماناً، مكاناً،
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 فوراً است گنهكار چه هر رسدمى تكوينى و قهرى

 صورتش است، بهشتى هرچه و سیاه صورتش

 لذا است؛ درخشان
______________________________________________

____ 
 .9: طارق السَّرَآئِرُ تُبْلَى يَوْمَ -(1) 

 164: ص قرآن، قلب                        

« 1. »شوندمى شناخته صورتهايشان به گنهكاران

 نزدبعضى میمون و خوك شكل. ايدراديدهمیمون

 :زيباست گنهكاران از

 القردة عندها تحسن صور على الناس يحشر» 

 .«والخنازير

 صورت به برخى ؛دارند سگ صورت بعضى

 بودند، متكبّر چون شوند؛مى محشور مورچگان

 بیشتر كبرش است، بیشتر ذاتش در ذلّتش هركس

 معلوم كى نیست، معلوم جااين معنى اين« 2. »است

 ذلیل و پستمورچه مثلكه محشر فرداى شود؟مى
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 وضعش به هركس. گرددمى محشور كوچك و

 بزرگ، كمش. استبوده چكاره كه گرددمى شناخته

 از بخورد تكان تواندنمىكه كرده بادقدرىبه

 آتش رباخواراست، كه فهمندمى همه شكم، بزرگى

 از امروز: »شريفه آيه معانى از يكى لذا« 3» است؛

 شودنمى پرسیده گناهش از انس و جن از كسى

 چكاره بفهمند تا شودنمى استفهام سؤال يعنى ؛««4»

 به است، آشكار واعان به است، آشكار چون است؛

 گواهى اعضا خود مخصوصاً آشكارى، انواع

 :گذشت چنانچه دهد؛مى

« 5.... » أَيْدِيهِمْ وَتُكَلّمُنَآ أَفْوَاهِهِمْ عَلَى نَخْتِمُ لْیَوْمَ ا

 كرده نقل الیقین عین در فیض مرحوم هم روايتى

 :كه است
______________________________________________

____ 
 وَا صِى بِالنَّوَا فَیُؤْخَذُ بِسِیمهُمْ لْمُجْرِمُونَ ا يُعْرَفُ -(1) 

 .41: الرحمن لْأَقْدَامِ
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 فى وجدها إلّالذلّة تجبّر أو تكبّر رجل من ما -(2) 

 (.17 ح /الكبر باب/ 312/ 2: كافى اصول) نفسه

 ومُيَقُ كَمَا إِلَّا لَايَقُومُونَ الرّبَواْ يَأْكُلُونَ الَّذِينَ -(3) 

 .275: بقره...  لْمَسّ ا مِنَالشَّیْطنُ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِى

 جَآنٌّ وَلَا إِنْسٌ ىذَنبِهِ عَن لَّايُسَلُ فَیَوْمَئِذٍ -(4) 

 .39: الرحمن

 .65: يس -(5) 

 165: ص قرآن، قلب                        

 شیشه شود،مى كه محشر وارد شرابخوارى هر» 

 به طنبورش زنى طنبور هر. است دستش به شراب

 .«خوردمى سرش به و هست دستش

: دارد اىاشاره موضوع اين به هم مجید قرآن در

 آن با كندمى آرزو داشته زشتى هركار هركس»

 او از قمار و شراب ظرف اين««. 1» بگیرد فاصله

 .گیردنمى ولى بگیرد؛ فاصله
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 اىسوره هر. آخرت و قیامت اوضاع است عجیب

 آن از اىگوشه كنى،مى مالحظه را جیدم قرآن از

 .شود پیدا خوفى بلكه تا فرمايدمى يادآورى را عالم

 علىمناجاتاين مانده،رمضانماه ازكهچندشبى اين

 :كن زمزمه را السالم علیه

 !«األمان األمان! موالى موالى» 

 وضع اين از كن عنايت ما به امانى! خدايا» 

 .«قیامت دهشتناك

 است، مجرم هركس شود،مى پراكنده كه اعمله نامه

 هركس شود،مى داده چپش دست به عملش نامه

 جدا جمله آن از. راستش دست به است بهشتى

 درآورد قبر از سر هركس مجرمین، شدنهاى

 :گويدمى

 كسى چه! واى« »2.... » مَّرْقَدِنَا مِن بَعَثَنَا مَن يوَيْلَنَا... 

 .«برانگیخت؟ گور از را ما
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 كسانى مقابلش در. هست بودنش مجرم نشانه اين

: گويندمى درآورند گور از سر وقتى كه هستند

 فرمود وفا ما با را اشوعده كه را خدايى شكر»
______________________________________________

____ 
 اأَمَدً وَبَیْنَهُ بَیْنَهَا أَنَّ لَوْ تَوَدُّ سُوءٍ مِن وَمَاعَمِلَتْ...  -(1) 

 .30: عمران آل...  نَفْسَهُاللَّهُ وَيُحَذّرُكُمُ بَعِیدًا

 .52: يس -(2) 

 166: ص قرآن، قلب                        

 بهشت هرجاى داد؛ قرار زمین ارثو را ما و

 كاركنان پاداش است نیك پس كنیم، جا بخواهیم،

 رها زبانش دنیا در هركس البتّه« 1. »«خدا براى

 در. گفتمى شدمى جارى زبانش بر هرچه بود،

 هستند؛ اذّيت در يكديگر زبان از جهنّمیها هم جهنّم

 سرزنش و شماتت ترس از رسیده روايت در چنانچه

 .كندنمى ناله عذاب از زنجیرش، هم جهنّمیهاى
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 مقابل كنى، خاموش فتنه آتش هر مقابل، در

 بَیْنَهُم فَضُرِبَ...  شوندمى جدا هم از جهنّمیهاست،

 صراط از تا آيندمى طورهمین« 2.... » بَابٌ لَّهُ سُورٍبِ

 و علیه اهلل صلى خدا رسول كه تعبیرى. شوند رد

 آتش برابر چگونه پره شب مانند فرمايدمى آله

 مجرمین جهنّم، آتش در طورهمین ريزد،مى

 .ريزندمى

 نیز بهشتیان گیرد؛مى قرار خودش سرجاى هركس

! خدايا« 3. »گیرندمى جاى صدق مقعد بهشت، در

 رسوايى از. كنیم باور را معانى اين كه بده ايمانى تو

 مفتضح آخرين، و اوّلین جلو. بترسیم قیامت فرداى

 داريد، دوست را آبرويتان كهكسانى اى. نشويم

. نگیرد قساوت دلتان. كنید دور خودتان از را غفلت

 ،كندمى كم را ايمان غفلتها، و آرزوها هوسها، و هوا

 .برساند جايى به را تو كه ايمانى آن
______________________________________________

____ 
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 ا وَأَوْرَثَنَا وَعْدَهُ صَدَقَنَا الَّذِى لِلَّهِ الْحَمْدُ...  -(1) 

 لْعمِلِینَ ا أَجْرُ فَنِعْمَ نَشَآءُ حَیْثُ لْجَنَّةِ ا مِنَ نَتَبَوَّأُ لْأَرْضَ

 .74: زمر

 .13: حديد -(2) 

 ا رَبّ لِلَّهِ لْحَمْدُ ا وَقِیلَ بِالْحَقّ مبَیْنَهُ وَقُضِىَ...  -(3) 

 .75: زمر لْعلَمِینَ

 167: ص قرآن، قلب                        

 مازندرانى مهدى شیخ علّامه از شگفت حكايتى

 شیخ علّامه حاالت در تبريزى الصلوة اسرار در

 :است نوشته مسلّم مجتهد مازندرانى مهدى

 حس غفلت خودش در كه گاهى بزرگوار، اين» 

 شهر خارج به خادمش، و پسر اتّفاق به است كردهمى

 دو اين به الرحمه علیه شیخ. است رفتهمى بیابان در

 نه؟ يا كنید اجرا مرا دستور است الزم آيا گفتهمى

 هیزم من فرمودمى آرى، گفتندمى كهاين از پس

 آتش آنگاه كنید، جمع هیزم هم شما كنممى جمع
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 سوى به كشان كشان را او دادمى دستور زد،مى

 كن خیال! گنهكار پیر اى: بگويند و بكشانند آتش

 آتش به مرا سرى تو با. است شده برپا قیامت روز

 .«كند بیدار مرا آتش سوزش بلكه تا بكشانید

 كرد، آتش رايتیم زن تنور وقتى السالم علیه على

 بچش! على: »وفرمود آورد آتش رراكنا صورتش

. «ندارى را آخرتآتش توتاب را، آتش حرارت

«1» 

 غفلت درمان و مرگ ياد

 و ضعیف ايمان شود، پیدا ايمانى گذاردنمى غفلت

 غفلتش خودش حدّ در هركس بتوانید تا زياد غفلت

 فراهم خودش براى را تذكّر اسباب كند، كم را

 .آورد

 و آمال همین ست،ا معنوى پیشرفت مانع آنچه

 پا تا« 2» آرزوهاست
______________________________________________

____ 
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 .52/ 41: بحاراألنوار -(1) 

 تحجبهم إلّاان خلقك عن تحتجب ال وانّك -(2) 

 حمزهابى دعاى /الجنانمفاتیح) دونك األعمال

 (.ثمالى

 168: ص قرآن، قلب                        

 پیدا اللَّه لقاء شوق كجا نشود، گذاشته اهوسه روى

 .شودمى

 خیلى كه دوچیزى: »فرمايدمى السالم علیه على

 درازى و هوا پیروى آنها از ترسممى برشما

 گرفتى، نزديك را اگرمرگ««. 1» آرزوهاست

 .گیرىمى آرام

 علیها زينب ديد السالم علیه حسین عاشورا شب

 زينب براى را واد يگانه است، ناراحت خیلى السالم

 من از جدّم مرگ؛ ياد كرد، آرام را او و برد كاربه

 .... پدرم رفت، دنیا از بود، بهتر
______________________________________________

____ 
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 الهوى اتّباع: اثنان علیكم أخاف ما أخوف انّ -(1) 

 (.42 خ /صالح صبحى البالغهنهج) األملوطول

 169: ص قرآن، قلب                        

 بزرگ عهد: يكم و بیست جلسه                        

 بندگان از الهى

 

 إِنَّهُ الشَّیْطنَ لَّاتَعْبُدُواْ أَن ءَادَمَ يبَنِى إِلَیْكُمْ أَعْهَدْ أَلَمْ

. مُّسْتَقِیمٌ صِرَاطٌ هذَا اعْبُدُونِى وَأَنِ* مُّبِینٌ عَدُوٌّ لَكُم

 اى شود شدن جدا و امتیاز به امر كهاين از پس« 1»

 جاى. شويد جدا شما! پرستها هوا! پرستها شیطان

 براى فرازى سر امروز. است جهنّم گودال شما

 ناراحت مجرمند كهكسانى البتّه خداست؛ بندگان

 اين براى شود،مى پیدا آنها در اعتراضى شوند،مى

 گفته باشند نداشته ايرادى گونههیچ كه است

 داديم تذكّر بستیم، پیمان دنیا در شما با ما: ودشمى

 .نپرستید را شیطان كه
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: يكى است؛ شده ذكر مرحله سه در بشر با خدا عهد

 و ابوالبشر آدم به نسبت: ديگر و ذر عالم مرحله

 پیغمبران وسیله به -است همین عمده كه -سوّمش

 پیروى نپرستند، را شیطان كه گرفت عهد بشر از

 آشكار دشمن اين زيرا مُّبِینٌ؛ عَدُوٌّ لَكُم إِنَّهُ نكنند

 صِرَاطٌ هذَا اعْبُدُونِى وَأَنِ شماست
______________________________________________

____ 
 .61 -60: يس -(1) 

 170: ص قرآن، قلب                        

 راه بپرستید، را خدا تنها كه كرديم سفارش مُّسْتَقِیمٌ؛

 :شیطان نه است رحمان ستشپر راست،

 پیش( شیطان« » )1.... » كَثِیرًا جِبِلًاّ مِنكُمْ أَضَلَّ وَلَقَدْ

 .«كرد هالك و گمراه را جمعیّتها از خیلى شما از

 درك فهمید؟نمى آيا( 2) تَعْقِلُونَ؛ تَكُونُواْ أَفَلَمْ... 

 ما كرد؟ هالك را آنها شیطان چگونه كه كنیدنمى

 .كرديم ماش بر حجّت اتمام
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 پس دانستیم،نمى ما! خدايا بگويید توانیدنمى

 .است كدام خدا عهدهاى و آسمانى كتابهاى

 مراد يكى. كرد دقّت بايد آيات اين در چند نكاتى

 دشمنى سبب ديگر چیست؟ شیطان پرستش از

 اين از نجات راه كهآن سوّم چیست؟ بشر با شیطان

 است؟ كدام آشكار دشمن

. مخلوقات ساير مانند است خلوقىم شیطان: اوّلًا

 كه دارد موجوداتى انواع خلقت، دستگاه در خدا

 يك. كنیمنمى و نكرده درك ما راآن میلیونم يك

 چند گذارند،مى میكروسكوپ زير را آب قطره

 و حركت و حس داراى كه بینى ذرّه جانور میلیون

 در است موجود آب، قطره اين در هستند جان

 .نیست مسلّح غیر چشم با راكاد قابل كه حالى

 جنبه انسان. است «شیطان» خدا موجودات از يكى

 او آتش و هوا جنبه شیطان است، غالب اشخاكى

 بشكافند، را ما قبر كه سال چند از پس است، غالب
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 ساير و شودمى مشاهده داشت غلبه كه خاكى جنبه

 جنبه شیطان. است رفته بین از و مغلوب هاجنبه

 لذا است؛ چیره آن يىهوا و آتشى
______________________________________________

____ 
 .62: يس -2 و( 1) 

 171: ص قرآن، قلب                        

 .نیست مادّى چشم به رؤيت قابل و نیست انداز سايه

 شیاطین از او قبیل و او: »فرمايدمى مجید قرآن در

 را او شما كه جايى از بینندمى را شما اجنّه و

 را لطیف جسم حیوانى، چشم« 1. »«بینیدنمى

. داردوتناسل توالد بشر مثل كهآن ديگر. بیندنمى

 دربرابرشیطانسه: »دارددرروايتى

 تناسل و تناكح چطور حاال «شودپیدامىهربشرى

 .باشد دفعى مخلوق است ممكن نیست معلوم دارد

 است؛ شده انسان با عداوتش موجب كبر و حسد تنها

 انعامى خودش غالم دو از يكى به شیطان هرگاه مثلًا
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 كند، كم چیزى او از كهاين بدون كند، لطفى كند،

 اين دادى؟ بیشتر او به چرا كند اعتراض غالم آن

 دار اختیار و نعمت صاحب به اعتراض است، كفر

 مگر هست، همكارها میان كه ورزيهايى حسد. است

 دادند؟ او به و كردند كم تو مال از

 او ذريّه و آدم كه خاكى موجود به ديد شیطان

 به فهمدمى داده، زيادى مزيّت خداوند باشند،

 .شودمى او خدمتگزار ملك كه رسدمى مقامى

 مخلوقات اشرف. است گرديده مالئكه مسجود

 بايد همه شد امر و) فهمدمى را مطلب اين تا است،

 و كبر (آوريد فرود تعظیم سر مخلوق اين براى

 اعتراض عالم خداى به كرد، طغیان او در حسد

 .نمود

 بود جايم برين فردوس و بودم ملك من
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: است مروى بلكه داشت مقامى اوّل، در شیطان

. بود محترم اعال عالم در. «بوده مالئكه خطیب»

 حسد الوصف، مع. داشت تابع اىعدّه
______________________________________________

____ 
...  لَاتَرَوْنَهُمْ حَیْثُ مِنْ وَقَبِیلُهُ هُوَ يَرَلكُمْ إِنَّهُ...  -(1) 

 .27: اعراف

 172: ص قرآن، قلب                        

 كرد، همیشگى رابدبخت او ونخوت كبر و ورزى

 من بايد هستم( است تربر كه) آتش از من: »گفت

 «1. »«است خاك از كه آدم نه برسم قرب مقامبه

 را تاكفرش. است كفر الهى قضاى به اعتراض

 خانه در چون: »رسید الهى قهر نداى آشكاركرد،

 تو بیرون، برو پس حسددارى هم كبريا و خدا

 درگاه اين در هركس« 2. »«شدگانى ازكوچك

 خودش هركس. شودمى كوچك كرد، گردنكشى
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 خدا خانه در. است افراد ناچیزترين ديد چیزى را

 .خواهدىم انكسار و عجز

             فقیرى تو غنیّم الملك ملك من سعديا         

 فقیرى و گدائى و است عجز و درويشى چاره

 

 غیر كه باشى خاضع خدا براى جورى بايد« 3» 

 .نیاورى نظر در را خدا

 بگويى كه كیستى تو. نشوى قائل كسى براى عظمتى

 اكردنه من من اين. هستم اورع يا اعلم يا اشرف من

 محمّد ايجاد عالم اوّل شخص. ندارد ارزشى هیچ

 :فرمايدمى آله و علیه اهلل صلى

 «4. »«افتخر وبه فخرى الفقر» 

 :دارد هم السالم علیه على به نسبت

 آنبه ومن است،من خداافتخاربه نیازمندى» 

 .«كنممى افتخار نیازمندى
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 عرض عرفه دعاى در السالم علیه العابدين زين

 :كندمى

 «5. »«الذرة من اقلّ انا بل األقلّین اقلّ انا» 
______________________________________________

____ 
 .12: اعراف طِینٍ مِن وَخَلَقْتَهُ نَّارٍ مِن خَلَقْتَنِى...  -(1) 

 مِنَ إِنَّكَ تَتَكَبَّرَفِیهَافَاخْرُجْ أَن لَكَ فَمَايَكُونُ»...  -(2) 

 .13: اعراف «الصغِرِينَ

 .مواعظ /سعدى -(3) 

 .378/ 2: البحار سفینة -(4) 

 وأنا: است چنین اين سجّاديّه صحیفه عبارت -(5) 

 دونها أو الذّرّة ومثل األذلّین، وأذلّ األقلّین، أقلّ بعد

 (.عرفه روز در هفتم و چهل دعاى)

 173: ص قرآن، قلب                        

 هم رّهذ از بلكه كوچكها كوچكترين من» 

 در شیطان با زد، برترى از دم هركس) كوچكترم

 («.است يكى جهت اين
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. كردند رد را او سوخت، بالش و پر آدم واسطه به

 آسمان در سال هزار شش. گرديد ابدى مطرود

 شش عبادتهاى حسد، و كبر يك به كرد،مى عبادت

 با دشمنى است معلوم. رفت بین از اشساله هزار

 نخواهد تو رفیق شیطان. است رىقه او ذرّيه و آدم

 را او بايد هم شما. است تو سرسخت دشمن. شد

 قطعى دشمن او. نرو سرش پشت« 1. »بگیريد دشمن

 .بگیر كناره است، زحمتى هر به دشمنت از. است تو

 سینما صف در گرم هواى اين در كه جوانهايى

 سوزان آفتاب اين در شیطان عبادت جز اند،ايستاده

 رها نكند هالك را تو تا چیست شود،ىم معطّل كه

 آدم با شیطان بودن دشمن معنى خواستم. سازدنمى

 .شود روشن هايشبچه و

 انسان با شیطان عدوات علّت

 نگذارد بتواند تا كه است آن اشدشمنى از هدف

. برسد العالمین ربّ قرببه كسى آدم اوالد از
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 را ماناي اصل توانست اگرقیامتتاقیام اوّلازهمان

. شود كمتر ايمانكه كندمىكارىوگرنه گیردمى

 فساد عمل، باب در نتوانست ايمان راه از اگر

. اوست اطاعت شیطان عبادت كند،مى را خودش

 راه. كن مخالفت او با. نده گوش شیطان حرف به

 وَأَنِ: است رحمان عبادت شیطان، با مخالفت

 مقدّس، شرع« 2» .مُّسْتَقِیمٌ صِرَاطٌ هذَا اعْبُدُونِى
______________________________________________

____ 
: طرفا...  عَدُوًّا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوٌّ لَكُمْ الشَّیْطنَ إِنَّ -(1) 

6. 

 .61: يس -(2) 

 174: ص قرآن، قلب                        

 راه اين مكروهات و محرّمات مستحبّات، و واجبات

 منحرف راست راه از كه شیطان. است راست

 را توحرامى به كند،مى اتوسوسه يعنى كند؛مى

 دشمن باسازش. شود توفوت از واجبى وادارديا
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 اگرپرده كنى،مى گناهى وقت هر. گناه يعنى

 براى كه كنىمى مشاهده را باطنت برود،عقب

 آن ملكوتى صورت. اىافتاده سجده به شیطان

 نپرستید را شیطان الشَّیْطنَ لَّاتَعْبُدُواْ. است همین

 رها نبرد ايمانبى را شما تا شماست، دشمن

 .كندنمى

 بندگانش نداى به شیطان پاسخ

 نقل التواريخ منتخب كتاب آخر در. بگويم داستانى

 كه اصفهان بزرگ علماى از يكى از است نموده

 اهالى از يكى اصفهان، قراى از اىقريه در: »فرمود

 به نمودند دعوت مرا. بود دادن جان حال در

 .بروم بالینش

 هم محتضر. اللَّه الّا إله ال: بگو گفتم او به و رفتم

 صدايى حجره گوشه چپ، سمت از ناگهان. گفت

 به. گويدمى راست من بنده عبدى؛ صدق: شد بلند

. عبدى لبیك: شد بلند صدايى! اللَّه يا: بگو گفتم او
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 را رمحتض جواب. گويدمى پاسخ كه هست كسى

 يك شخص اين: گفت كیستى؟ تو: گفتم. دهدمى

 خالص بنده است، بوده منخادم بوده، من عمرغالم

 من گفت كیستى؟ تو پرسیدم است، من ومخلص

 .«هستم شیطان

! من معبود اى يعنى! اللَّه يا: گويدمى كه شخص اين

 او و بزند دشمنش صداى كه كسى آن سر بر خاك

 .بخواند معبوديت به را

 در و« 1» فرمايدمى قرآن در كه قرينهايى و قهارفی

 سحرهاى دعاى
______________________________________________

____ 
 .13: فرقان ثُبُورًا هُنَالِكَ دَعَوْاْ مُّقَرَّنِینَ -(1) 

 175: ص قرآن، قلب                        

 فال الشیاطین ومع: »خوانیدمى رمضان مبارك ماه

 يك در و نباشى قرين شیطان با خواهىمى ،«لنا لتغ

. نكن اشبندگى. نباش انبردارشفرم نباشى، غل
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 زيرا است؛ شیطان برده نوعاً غضب حال در انسان

 و آبرو هتك و تهمت و فحش شود،مى رها زبان

 مهارت مبادا. گرددمى شروع غیره و سرّ افشاى

 كهنباشدكسىحیف. بسپارىشیطان دسترابه

 روبرگرداند، او از دارد،ومنعم مهربان چنین ايىخد

 .خودش دشمنبه رو روبیاورد؟ كجاهم آن

 دشمنى شیطان با گويندمى امام و پیغمبر و خدا

 .كنید مخالفتش. كنید

 رفاقت او با و كنید ضدّيت شما كه است سزاوار آيا

 تو به كنى؟مى بلند را سرت چگونه فردا نمايید،

 را او كهاين جاى به...  عَدُوًّا ذُوهُفَاتَّخِ...  گفتند

 .بردى فرمان را او بگیرى، دشمن

 شیطان با نبرد سالح

 آله و علیه اهلل صلى محمّد انبیا خاتم از است مروى

 :فرمود
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 اسلحه با مؤمن: »يعنى« 1. »«وجهه يسود الصوم» -

 كندمى سیاه را شیطان صورت گرفتن، روزه

 .(«است چنین آن ملكوتى صورت)

 .«ظهره تكسر والصدقة» -

 .«شكندمى را كمرش صدقه،» 

 .«دابره يقطع اللَّه فى والحبّ» -

 دوستى گردد، منكوب كاملًا شیطان خواهىمى اگر

 خداست راه در
______________________________________________

____ 
 ظهره تكسر والصدقة وجهه يسود الصوم -(1) 

 الصالح العمل على زرةوالموا اللَّه فى والحبّ

: البحار سفینة) وتینه يقطع واإلستغفار دابره يقطعان

2 /64.) 

 176: ص قرآن، قلب                        

 تواندنمى زوديها اين به كه كندمى خفه را او كه

 براى را رفیقت همسرت، اوالدت، حتّى بگیرد؛ جان
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 اغراض براى نه بخواهى و بدارى دوست خدا

 كه بدار دوست را اتبچّه. نفس هواى و شخصى

 .خداست نعمت

 بگويد،! اللَّه يا بخواند، نماز تو جاى مردى كه وقتى

 خدا براى را شوهرت. خدا براى ببرى بهره تو

 را دينت و عفّت او واسطه به كه بدار دوست

 .زن به نسبت مرد همچنین و نگاهداشت

 كهكسانى اى« »1. »«وتینه يقطع واإلستغفار» -

 اسلحه بجنگید، سخت دشمن اين با خواهیدمى

 ياد عملى آله و علیه اهلل صلى پیغمبر چیست؟ ديگر

 بند وتین؛ كند؛مى پاره را شیطان وتین كه دهدمى

 دل بند است، بند لطیف بندى يك به دل است، دل

 استغفار ملكوت. كندمى پاره «استغفار» را شیطان

 در پاى از را شیطان راستى كه كارى اسلحه. اينست

 .آوردمى
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 شیطان فرمانبردارى كه هستیم ما از يك كدام

 قهر. است شیطان پرستش نزاع، حال غالباً نكرديم؟

 و بیايید. اندچنین همه رحمها قطع يكديگر،

 بیايید. كنید جبران نگذشته وقت تا را هايتانگذشته

 رحمان براى اطاعت سجده. بشنويد را خدا حرف

 بايد تو«. صفیر زنندمى عرش كنگره از را تو. »كنید

 اى« 2. »شوى صالحین و شهدا و پیغمبران رفیق

! آقا اى. گردى السالم علیها زهرا رفیق بايد تو! خانم

 «3. »گردى مرد آزاد بايد تو
______________________________________________

____ 
 .64/ 2: البحار سفینة -(1) 

 مّنَ عَلَیْهِم اللَّهُ أَنْعَمَ الَّذِينَ مَعَ فَأوْلئِكَ...  -(2) 

 وَحَسُنَ وَالصلِحِینَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّدّيقِینَ النَّبِیّینَ

 .69: نساء رَفِیقًا أوْلئِكَ

...  اللَّهِ ذِكْرِ عَن بَیْعٌ وَلَا تِجرَةٌ لَّاتُلْهِیهِمْ رِجَالٌ -(3) 

 .37: نور
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 177 :ص قرآن، قلب                        

 ديرينه عداوت: دوّم و بیست جلسه                        

 انسان با ابلیس

 

 إِنَّهُ الشَّیْطنَ لَّاتَعْبُدُواْ أَنءَادَمَيبَنِىإِلَیْكُمْ أَعْهَدْأَلَمْ

* مُّسْتَقِیمٌ صِرَاطٌ هذَا اعْبُدُونِى وَأَنِ* مُّبِینٌ عَدُوٌّلَكُم

* تَعْقِلُونَ تَكُونُواْ أَفَلَمْ كَثِیرًا لًاّجِبِ مِنكُمْ أَضَلَّ وَلَقَدْ

 شما با آيا« »1. »تُوعَدُونَ كُنتُمْ الَّتِى جَهَنَّمُ ىهذِهِ

 شما به پیغمبران همه خاتم، تا آدم از نكرديم عهد

 نپرستید را شیطان كه ندادند هشدار نكردند، اخطار

 دشمن را او شماست، سرسخت و آشكار دشمن كه

 شما كنید، دنبال و بگیريد دوست را او ابادم بگیريد،

 ...«. بردمى بدجايى را

. كنى پیروى را شیطان گامهاى مبادا! آدم بنى آى» 

 دشمن چون نگذاريد؛ شیطان پاى جاى پا،
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 ابلیس عداوت به راجع مقدارى« 2. »«شماست

 .مطالب بقیّه حال شد، صحبت

 از چگونه ناديده و ناشناخته دشمن بگويد كسى اگر

 كنیم؟ فرار وا
______________________________________________

____ 
 .63 -60: يس -(1) 

 مُّبِینٌ عَدُوٌّ لَكُمْ إِنَّهُ الشَّیْطنِ تِ خُطُوَا لَاتَتَّبِعُواْ...  -(2) 

 .168: بقره

 178: ص قرآن، قلب                        

 دشمن را او« 1» ؛... عَدُوًّا فَاتَّخِذُوهُ: ... فرمايدمى

 مخالفتش تا بدهید نشان ما به را او خوب. بگیريد

 :بشنويد را جوابش. كنیم

 نمايم؛ مقصود به تطبیق سپس و كنم عرض مثلى قبلًا

 به مسلّحى قشون امشب دهد خبر صادقى مؤمن اگر

 هر در است، باز كه اىخانه هر در ريزند،مى شهر

 عقل. كنندمى غارت را آن است، باز كه اىمغازه
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 ببند محكم را مغازه و خانه در. كن احتیاط گويدمى

 .كن قفل و

 لُرند؟ يا تُرك: »گويدمى است جاهل كه كس آن

 عجم؟ يا عربند

 دارد؟ فايده چه پرسشها اين. «نه؟ يا دارند اسلحه

 چه هر ببند را اتخانه و مغازه در تو باألخره

 لُر، يا بوده تُرك بفهمى بخواهى تا باشد، خواهدمى

 .اىشده غارت

 باش مواظب نه، يا بشناسى را دشمن حقیقت خواه

 .نیفتى دام در كه

 چگونه متعدّد؟ يا است يكى شیطان. نشوى غارت

 كند؟مى وسوسه

 شعبى به كه احمقى آن مثل يا است؟ چگونه قشونش

 .رسید

 احمق شخص و شعبى حكايت
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 زمانش مشهور علماى از كه -شعبى به احمق آن» 

. كنید حل برايم دارم مشكلى مسأله من: گفت -دبو

 گويى؟مى چه: فرمود

 نه؟ يا دارد زن شیطان داد پاسخ

 مِنَ وَذُرّيَّتَهَا: ... قرآن آيه به افتاد يادش شعبى

 اوالد او براى مجید قرآن كه« 2» الرَّجِیمِ الشَّیْطنِ

 چه و دارد بچّه: گفت لذا فرمايد؛مى اثبات
______________________________________________

____ 
 .6: فاطر -(1) 

 .36: عمران آل -(2) 

 179: ص قرآن، قلب                        

 .باشد داشته هم زن و بكند هم ازدواج بسا

 چیست؟ زنش اسم: گفت

 را زنش اسم كه نبودم عقدش مجلس من: فرمود

 .«بدانم
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 تسلّط تو بر خواهدمى كه راهى از باش مواظب تو

 تسلّط و شیطان دشمنى راه ببند، را راه آن كند پیدا

 :خداست بندگى او،

 .مُّسْتَقِیمٌ صِرَاطٌ هذَا اعْبُدُونِى أَنِ

 تو بر افتادى خدا بر توكّل و ايمان خطّ در اگر

 دور خدا بندگى خطّ از اگر ولى« 1» ندارد؛ تسلّطى

 دام در. افكندمى شیطان دام در را تو گناه افتادى،

 سنّتهاى ترك حتى واجبات ترك دامش. نیفت

 خدا مبغوض هرچه. است آله و علیه اهلل صلى محمّد

 هرچه. باشدمى شیطان محبوب است، رسول و

. است شیطان مبغوض باشد، رسول و خدا محبوب

 هرچه و تواضع و صدقه و روزه و نماز از شیطان

 راضى شیطان. آيدمى بدش است نیكى و نیك

. شود اصالح شده آب شكر كه نفر دو میان نیست

 ناراحت خیرى عمل هر از شیطان كلّى طوربه« 2»
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 هرجا است، شیطان امر است حرام هرچه شود؛مى

 .است شیطان نهى است، واجب

 كه كندمى وسوسه او امّا كن؛ انفاق: فرمايدمى خدا

 «3. »است پیش در فقر و ضعف دارى، پیرى
______________________________________________

____ 
 ءَامَنُواْ الَّذِينَ عَلَى سُلْطنٌلَهُ لَیْسَإِنَّهُ -(1) 

 .99: نحل يَتَوَكَّلُونَرَبّهِمْوَعَلَى

 وَا وَةَ لْعَدَا ا بَیْنَكُمُ يُوقِعَ أَن الشَّیْطنُ يُرِيدُ إِنَّمَا -(2) 

 اللَّهِ ذِكْرِ نعَ وَيَصُدَّكُمْ لْمَیْسِرِ لْخَمْرِوَا ا فِى لْبَغْضَآءَ

 .91: مائده...  الصَّلَوةِ وَعَنِ

...  بِالْفَحْشَآءِ وَيَأْمُرُكُم لْفَقْرَ ا يَعِدُكُمُ الشَّیْطنُ -(3) 

 .268: بقره

 180: ص قرآن، قلب                        

 انسان بر شیطان غلبه براى راهى نفسانى هواهاى

 را آدمى كهآن از پس دشمن شود پرسیده اگر

 پذيرد؟مى را پیشنهادش عاقل چطور شناخت،
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 كالم قرآن داندمى است قرآن اهل كه مسلمانى

 را او تو و بیندمى را تو شیطان فرمايدمى خداست،

 .گذشت چنانچه بینى؛نمى

 سبب. كندمى معصیت. خوردمى را او گول چگونه

 و دشمن كهاين با چیست؟ او از خوردن فريب

 .تاس شناخته را دامش

 خوشى با موافق شیطان دامهاى كه است آن پاسخ

 بشر به زورش شیطان كهاين علّت. است نفس

 هواى مطابق چون گذارد،مى بشر سر كاله رسدمى

 میل مخالف خداست، رسول فرمان هرچه اوست،

 .است نفس

 برابر در صف در سینما بلیط تهیه براى بینیدمى

 ساعتى تا شودمى معطّل و ايستدمى سوزان آفتاب

 هرچه نماز اوقات امّا بگذراند؛ نفسش میل مطابق

 سوى به بشتابید الصلوة؛ على حىّ» بزند فرياد مؤذّن
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 به بیايید، خدا مهمانخانه مسجد، سوى به ؛«نماز

 .دهدنمى اهمّیّت كسى خدا، سوى

 داندمى كهاين با هست نفسش با مطابق چون جاآن

 تمام ضررش فهمدبهمى فطرتش است، شیطان جاى

 و حسرت عمر يك است، آن در هالكتش شود،مى

 به چشمش باشد، داشته دنبال به است ممكن نكبت

. افتدمى نكبتها و دردسرها چه بیفتد دخترى يا زنى

 قمار و شراب و ولعب لهو مجالس از فسادها عمده

 دوستى چه هر خدا ذكر و دعا مجلس از ولى است؛

 ولى داندمى ار اين خیزد،برمى است محبّت و

 باز هالكت، به يقین با هواست و نفس مطابق چون

 .رودمى هم

 181: ص قرآن، قلب                        

 مروان عبدالملك هالكت كیفیّت
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 وقتى اموى خلیفه مروان عبدالملك: »گويندمى

 به شد مبتال. افتاد جانش به باليى گرفت، را كوفه

 (.تشنگى درد) العطش داء

 خورد،مى آب. افتاد جانش در آتشى! برخدا پناه

 .شدمى ترتشنه

 آب از ساعت 24 تا بايد گفت او به مخصوص دكتر

 خوردى آب اگر ولى كنى؛ خوددارى خوردن

. ترسید خیلى هم خلیفه. است خطرناك میرى،مى

 چند تا لیكن نخورد آب ساعت 24 تا گرفت تصمیم

 آب ادد دستور. بكند نتوانست تحمّل بیشتر ساعت

: گفت. رود در هم جانم هرچند بیاوريد، برايم

. مُرد و خورد آب. نفسى فیه كان وان رياً اسقونى

 .«كندنمى تحمّل ولى شود،مى هالك داندمى

 دردسرها و زحمتها چه در عمر يك فهمدمى

 همراه نیز نفس میل چون است؛ شیطان امر. افتدمى

 كنید، رتصوّ كه گناهى هر. كندمى دنبال است آن
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 به را انسان زور به كه است آن از كوچكتر شیطان

 وا. خواندمى. كندمى وسوسه شیطان. وادارد آن

 شخص خود« 1. »كندمى مجبور كهاين نه. داردمى

 بايقین آدمى. نمايدمى رفتار میلش مطابق كه است

 كه اشخاصى بودند كند؟مى گناه چطور هالكت به

 خدا مخالفت زا دست خدا عذاب به يقین با

 .برنداشتند

 و خود نفس بر كه باش ما ياور و يار تو! خداوندا

 .شويم غالب شیطان
______________________________________________

____ 
 دَعَوْتُكُمْ أَن إِلَّا سُلْطنٍ مّن عَلَیْكُم لِىَ كَانَ وَمَا...  -(1) 

 .22: ابراهیم...  لِى فَاسْتَجَبْتُمْ

 182: ص قرآن، قلب                        

 شیطان بر تسلّط راه

 مروى آله و علیه اهلل صلى خدارسول از روايتى

 :فرمايدمى ذكر را مورد چند حضرت كه است
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 آتشت شیطان آمد، وارد تو بر مصیبتى هرگاه» 

 بود مانده اگر بود، حیف بود، جوان او مثلًا كند؛مى

 اگر شد،مى رپد عصاكش شد،مى مهندس و دكتر

 قدر و قضا به اعتراض به نیاورى تحمّل و تاب

 .«كندمى وادارت

 إلیه وانّاللَّه انّا: بگو فوراً آمد، وارد تو بر مصیبتى تا

 .راجعون

 .«گرديممى باز او به و خدايیم مال ما همه» 

 تو بچّه كه ماندمى دنیا در كسى چه بگو، را راستش

. ديرتر ديگرى دتر،زو يكى میرند؛مى همه بماند؟

 .بگیر را شیطان وسوسه جلو زود

 به شدند ديوانه كه افرادى بسا چه نگرفتى اگر

 امراض گرفتار آمد، وارد آنها به كه مصیبتى واسطه

 .شدند خیاالتى گرديدند، روانى

 و كرد ستم تو به كسى چنانچه اگر: »فرمود: دوّم

 سرت بر چه ببین: گويدمى كرد اغوايت شیطان
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 چیزى كنى،نمى تالفى چرا برد، را آبرويت ،آورد

 اين از بیش خودم من بگو: فرمايدمى گويى؟نمى

 به را ديگران ظلم اشهمه. امكرده ظلم ديگران به

 ديگران به را خودت ظلم هم كمى. نبین خودت

 چه نگو. نده دست از را آرامشت. باش متوجّه

 .«آوردند برسرم

 ضرر برد، دزد مثلًا رفت؛ كفت از مالى هرگاه: سوّم

 را خدا شكر بگو كرد، ناراحت را تو شیطان كردى،

 شد، زياد پول تا. شد كم حق. شدم سبكبار كه

 اگر مالدار. شودمى زياد نسبت همان به هم حقوق

 درهم يك

 183: ص قرآن، قلب                        

 محمّد آل ايتام و يتیم مال خورنده ندهد؛ خمس

 .است

 يا هستند، لعن مورد ندهند، خمس كه انىكس آرى،

 .رحمت مثلًا
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 زحمت در اتهمسايه است، گرفتار وخويشت قوم

 نكنى، و كنى دستگیرى را او توانىمى تو و است

 جهت اين از رفت، كف از مال اگر امّا مسؤولى؛

 .ندارى مسؤولیّتى ديگر هستى، راحت

: بگو بده پاسخ طوراين شیطان به كهاين ديگر

 در بايد كه من. روممى بین از هم من خود! انشیط

 بین از هم من خود رفت، كف از خانه بروم گور

 هم اىاجاره خانه به نبود، شخصى خانه. روممى

 مقام در بايد حتماً. راگذراند عمر روز دو شودمى

 وضع وگرنه پرداخت مقابله به او با شیطان وسوسه

 .كندمى خراب را شخص روحى

 و شد ورشكست بود تاجرى راز،شی همین در

 .گرديد نشینخانه

. كردمى معیشت امرار و فروختمى داشت هرچه

 من كه امروز از كندمى حساب نشسته خانه در روزى

 بگذرانم؟ توانممى وقت چه تا. كنم فروشى چیز
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 سر توى. كند فروشى چیز تواندمى سال سه تا ديد

 آيا كنم؟ چه من سال سه از پس گفت و زد خودش

 و خورد ترياك كنم؛ گدايى بنشینم كوچه سر

 سرآدمى طوراين شیطان. كشت را خودش

 اگر هستى؟ زنده ديگر سال سه تا تو آيا. آوردمى

 .خداست با هم رزقت باشى زنده

. شد خواهد مدّت اين ظرف در زيادها و چقدركم

 براى لذا كند؛نمى رها را او نكند كافرش شیطان تا

. بپذيرد را پیغمبر نصیحت بايد دآيمى پیش هركس

 دنبال را آن و بدهد را شیطانى خیاالت اين جواب

 .نكند

 از: گفت شیطان خیرت عمل از پس هرگاه: »فرمود

 ضرر رفت، كفت

 184: ص قرآن، قلب                        

 اين از و مالدارترند تو از كهكسانى بسا چه كردى،

 بخل آنچه: بگو خودت به فوراً كنند،نمى كارها
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 كه كسى آن هست، دادى آنچه از بیشتر كردى

 .«بیاور نظر به داده را دارائیش تمام

 بگیرد، را تو عُجب، خواست كردى، عبادت اگر

 زيارت وقت هر است؛ زيادتر گناهانم: بگو فوراً

 يادت كند، جلوه برايت خواست و خواندى عاشورا

 زده سر تو از حرام چقدر زبان، اين با كه بیايد

 .... و ريزى آبرو نمّامى، تهمت، غیبت، دروغ، است،

 خواندن قرآن چقدر مقابل گويى، لغو همه اين

 شود؟مى

 به گذاردمى سرآدمى كاله شیطان شودمى گاه

 از. بگذرد كار از كار وقتى مگر فهمدنمى كه قسمى

 حرام به تا داردمى وا مباح به را تو مقدّسى راه

. برد پناه خدا به مرتّباً بايد لذا فر،ك به سپس و بكشاند

 دادن نشان متضمن هم است داستان هم كه حديثى

 خداوند رحمت و لطف همچنین و شیطان كید راه

 .كنممى نقل را آن
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 شیطانى هاىحیله از عابد خوردن فريب

 :است مروى بحاراألنوار 14 جلد در

 عبادت، سرگرم است بوده عابدى اسرائیل بنى در» 

 اطاعت و عبادت سرگرم و بیدار شبها و اروزه

 از را او كوشیدمى شیطان هرچه بود، خداوند

. توانستنمى شود، كم ايمانش دارد، باز عبادت

 جمع دورش هاشیطانك از نفر چند كرد، اىناله

 شده؟ چه پرسیدند شدند

 هرچه ام،شده عاجز عابد اين دست از: گفت

 .توانممىن دارم باز عبادت از را او كنممى

 185: ص قرآن، قلب                        

 راه از را او حاضرم من: گفت شیطانها بچّه از يكى

 .بدهم فريب زن،

 او. نیست حرفها اين اهل او كنى،مى اشتباه: گفت

 .است مرد

 .مال راه از: گفت ديگرى
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 .كنىمى اشتباه هم تو: گفت

 سرش بر كاله مقدّسى، راه از: گفت سوّمى

 .گذارمىم

 راه از) است همین باشد راهى اگر آرى: گفت

 به كمكم بعد(. مدرسه و ومنبر محراب و مسجد

 به بعد مقدّسى راه از اوّلش حرام، و مباح چیزهاى

 .كشاندمى كفر

 .آيىمى بر اشعهده از تو آرى: گفت

 عبادت سرگرم و عابد نزد انداخت اىسجّاده آمد

 طورهمین. خواب نه و آب نه و خوراك نه! شد

 آمد و شد متحیّر عابد. شد نماز سرگرم روز شبانه

 مزاحم كرد اشاره كند، صحبت خواست نزديك،

 .نشو من

 حاجتت؟ چیست گفت كرد التماس

 خوراك نه رسیدى، مقام اين به شده چطور: گفت

 !شوى؟مى خسته نه خوابى،مى نه خورى،مى
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 گناه، آن از پس كردم گناهى من: گفت شیطانك

 .گرديد زيادتر عبادتم نیروى كردم، كه توبه

 .بده هم بدبخت من ياد: گفت

. نداشت هم پول عابد بدبخت! خوب بسیار: گفت

 در و برو شهر به بگیر را درهم سه اين: گفت شیطان

 وبا دهىمى را پول روىمى خانه فالن كوچه، فالن

 و كنىمى توبه سپس گردى،مى جمع فاحشه زن

 .نمايىمى اپید قرب من مثل

 186: ص قرآن، قلب                        

 به كه فهمدنمى دانست،نمى مسأله كه شعوربى عابد

 خودش نه. كندنمى پیدا خدا به قرب كسى گناه

 كوه از. بپرسد كه رودمى عالمى نزد نه و است عالم

 خانه احوال مردم از. آيدمى شهر به رو آمده پايین

 عابد شوندمى متحیّر مردم. پرسیدمى را فاحشه فالن

 حتماً گفتندمى خود با ولى فاحشه؛ زن با چكار را

 .وادارد توبه به و كند نصیحت را او خواهدمى
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 عابد است عجیب ديد زن رسید، خانه در به عابد

 .شد متحیّر است آمده سراغش به كذايى

: گفت. است داشته ايمانى زن اين شودمى معلوم

 .نیست تو جاى جااين آمدى، جااين شده چه

 .بكن را كارت و بگیر را پول چكار، را تو: گفت عابد

 كرد، اصرار چون. بگويى بايد شودنمى: گفت

 پیدا من از برتر عابدى كه گفت را خودش جريان

 .است كرده راهنمايى مرا طور اين و شده

 است بهتر نكردن گناه دانىنمى! عابد اى: گفت زن

 و كردن پاره آيا. كردن توبهو كردن گناه از

 كجا از. نكردن پاره اصلًا يا است بهتر دوختن

 بر و شوى؟ توبه به موفّق گناه اين از پس دانىمى

 قبول مورد كه كجا از شوى، توبه به موفّق كه فرض

 كه كجا از شود، قبول كه هم فرض بر و گردد واقع

 اين برسى؟ قبل درجه به و كنى پیدا را اوّل آبروى
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 تنزّل كند؛ بدبخت را تو خواهدمى بوده یطانش

 !كردنمى باور عابد. دهد مقامت

 جاهمان آيا ببین برو تو هستم جااين من: گفت زن

 ضمناً. حاضرم من و برگرد مانده باقى اگر هست،

 فرار و ماندنمى گردد، رسوا وقت هر شیطان

 .كندمى

 187: ص قرآن، قلب                        

 خبرى عابد آن از ديد صومعه به رو برگشت عابد

 .«نیست

 عمرش آخر شب زن: »است جالب هم روايت بقیّه

 به رسید وحى زمان آن پیغمبر به. مُرد فردايش. بود

 .بروى بايد زن اين جنازه تشییع

 چون آمرزيديم را او: رسید ندا. كرد تعجّب پیغمبر

 به ام بنده نگذارد و گرداند باز را ما گريخته بنده

 «2. »«يرحمهم الراحمون« »1. »«شود آلوده گناه
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 گناه به آلوده اگر ديد. كرد رحم عابد به زن اين

. است الراحمین ارحم خدا. شودمى بدبخت شود،

 .آمرزيد را او. استفرموده رحم او به

 و بیايند اشخانه در به بندگانش دارد دوست خدا

 .شوند دور شیطان از

. دهید آشتى را خدا و قخل بین توانیدمى تا

 هم خدا، بیفتد، شیطان دست حكومت نگذاريد

 .فرمايدمى رحمت را آنها و خودت
______________________________________________

____ 
 .496 -495/ 14: بحاراألنوار -(1) 

 .167/ 77: همان -(2) 

 188: ص قرآن، قلب                        

حضرت نوح علیه السالم و جلسه بیست و سوّم: 

 شنیدن پندهاى شیطان
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لَّاتَعْبُدُواْ الشَّیْطنَ إِنَّهُ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْكُمْ يبَنِى ءَادَمَ أَن 

در خصال صدوق روايتى ذكر  206.لَكُم عَدُوٌّ مُّبِینٌ

 كرده مضمونش آن است كه:

كه نوح نفرين كرد و همه قوم جز »پس از آن

ن آورده بودند غرق شدند، شیطان كه به او ايماآنان

مقابلش آمد و گفت: جناب نوح تو به ما خدمت 

كردى، زحمت ما را كم كردى، همه را هالك و به 

جهنّم فرستادى، در مقابل اين خدمت، من 

 خواهم به شما اندرزى بدهم.مى

یب كرد و از خود راند. ندا رسید جناب نوح او را نه

گفتار صادق است؛ حرف او را بشنو كه او در اين 

 يعنى حاال قصد خیانت و اغفال ندارد.

 نوح فرمود: بگو.

 
 .60يس:  -(1)  206
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شیطان گفت: در سه مورد من تا آدمى را درگناه 

 كنم.او را رها نمىنیندازم

خلوت با اجنبیّه است. در خانه يا اتاق دربسته  يكى:

 نتواند كه ديگرى

______________________________ 
 .60يس:  -(1)

 189ص: قلب قرآن، 

درآيد، مرد و زن بیگانه )نه زن و شوهر و محارم( 

 نبايد با هم باشند.

سوّمى آنها شیطان است تا آنها را به حرام واندارد 

 سازد.رها نمى

 حالت خشم كه محلّ شاهد ماست. دوّم:

م است. قاضى بدبخت حالت قضاوت و حك سوّم:

اگر به يك طرف میل كرد، كار خراب است. در 
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مى، عدل را دقیقاً بايد رعايت كرد، محكمه اسال

 207كدام دادگسترى؟«.

 رعايت تساوى بین مدّعیان در محكمه

در حاالت آقا امیرالمؤمنین رسیده در زمان عمر بن 

خطاب يك نفر ادّعايى با على علیه السالم داشت، بنا 

نزد قاضى بروند. امیرالمؤمنین با مدّعى بر عمر شد 

را آورد؛ مثلًا گفت: وارد شدند. عمر اسم مدّعى 

يازيد! اجلس؛ بنشین و به آقا عرض كرد: يا ابا 

 الحسن! حضرت نظر تندى به او فرمود.

 عمر متوجّه شد، پرسید چه شده؟

فرمود: »چرا فرق گذاشتى؟ به من احترام بیشترى 

مرا ذكر كردى ولى نام طرف را گذاشتى، كنیه 

 .بردى، يا نام هر دو، يا كنیه هر دو را ذكر كن«

 
 .132خصال:  -(1)  207
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در محكمه، قاضى حق ندارد يكى از دو طرف را 

ترجیح دهد هرچند در تشريفات، يا پیش پاى هر 

 كدام.دو بلند شود يا هیچ

اند كه تازگیها خانمهاى حقوق خوان اعتراض كرده

دانیم، ما زحمت كشیديم درس خوانديم، حقوق مى

 ايد.چرا ما را از منصب قضاوت محروم كرده

______________________________ 
 .132خصال:  -(1)

 190قلب قرآن، ص: 

چه حقّى بر ملّت داريد كه بخواهید بر ملّت حكم 

كنید. در اسالم قضاوت زن حرام است، از شرايط 

اى و قطعى قاضى ذكورّيت است. زن عاطفه

احساساتى است؛ ادراكاتش در زيبايى و جلوه دادن 

اهلیّت براى قضاوت  208خود و دلربايى است.

 
208  (1)-\i  َُؤْا ِِف ا َْلِْلي  .18زخرف:  E\ِة َوُهَو ِِف ا ْلَِْصاِم َغرْيُ ُمِبنيٍ َأَوَمن يُ َنشَّ
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تواند به عدالت و بدون غرض ارد؛ يعنى نمىند

خواهى نخواهى حكم كند؛ چنانچه  ورزى؛

حكومت و واليت نیز بر زن حرام است. از عهده 

آيد. فقه ما غنى است، نیازى نداريم از احكام نمى

 شرق و غرب بگیريم و شرق يا غرب زده باشیم.

 هاى شیطانىپرهیز از وسوسه

بینم كه ن را نمىاگر كسى بگويد من كه شیطا

م. درست است او را فريبش را نخورم، پیرويش نكن

 فهمى.بینى؛ ولى كارش را كه مىنمى

وسوسه، كار عمده ابلیس است. هرگاه ديدى خیال 

شر و گناه در تو پیدا شد، بدان وسوسه ابلیس است. 

كند. گاهى نیز به زبان ديگرى در دل دارد كار مى

امناسب. بیا به فالن اندازد مثل رفیق نآدمى مى

اد ضدّ انقالب هستند، محل برويم؛ جايى كه افر

دينى و كمونیستى كار اباطیل و مزخرفات بى
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كند. عمل شیطان را مالحظه كن. آنچه به دلت مى

 اندازد.اندازد يا به زبان ديگرى مىمى

از كجا بفهمى وسوسه شیطان است؛ هر چه خالف 

مقابل خدا  شرع است، نهى رسیده است؛ چه كسى

مواقع بايد  دهد؟ شیطان. پس در ايندستور مى

 حواست جمع باشد.

______________________________ 
أَوَمَن يُنَشَّؤُاْ فِى ا لْحِلْیَةِ وَهُوَ فِى ا لْخِصَامِ غَیْرُ  -(1)

 .18زخرف:  مُبِینٍ

 191قلب قرآن، ص: 

گويند: »اگر شیطان دشمن آدمى است، چگونه مى

 كند؟«.ز دشمنش اطاعت مىآدمى ا

امهايى دارد. شهوات و خوشیهاى بلى اين دشمن د

 نفس، دام شیطان است.

http://www.i20.ir/


372     www.i20.ir 

 مولف شهید دستغیب قلب قرآن

آيد؛ شیطان از هرچه حرام است، نفس خوشش مى

 دارد.هم به آن وا مى

پس میزان ديگرى نیز براى درك اين مطلب است 

كه آيا اين خیال شیطانى است يا نه؟ ببین با نفست 

 سازگار است يا نه.

إنّ الجنّة غه: »البالز كلمات على علیه السالم در نهجا

در  209«.حُفَّتْ بالمكاره، وإنَّ النّار حفّت بالشّهوات

روايت هم دارد كه: »پس از آفريدن بهشت، 

 جبرئیل گفت:

پروردگارا! كدام بشر است كه به چنین 

اى نیايد؟ ندا رسید: نگاه راهش بكن. ديد مهمانخانه

خار و خاشاكها و غولها و ...«؛  در راهش گودالها و

نى چه محرومیّتهايى. بايدپانزده ساعت شكمش را يع

بگیرد. زبانش را كنترل كند. شب كوتاه بگیرد. روزه

 
 .176البَلغه صبحى صاحل/ خ ِنج -(1)  209
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بین الطلوعین خوابش لذيذ وبرخاستنش طاقت 

فرساست؛ ولى بايد نماز صبح را بخواند، راه بهشت 

است. بايد پول از دلش كنده شود، يك پنجم 

بهشت را بدهد. خالصه گفت: »اگر اين راه منافعش 

خواهد. ترك است، مشتريش كم است«. همّت مى

 خواهد.نفس مى

دوزخ را كه آفريد گفت: »خدايا! كدام بشر است 

كه خودش را به چنین شكنجه گاهى بیفكند؟ ندا 

رسید به راهش نگاه كن. ديد راهى صاف وقشنگ، 

و ...  خوارىمطابق میل، صورتش قمار وزنا وشكم

ربا و فريبنده. گفت: همه شهوات و مطابق میل؛ دل

 خدايا! مشتريش فراوان است«.

______________________________ 
 .176البالغه صبحى صالح/ خ نهج -(1)

 192قلب قرآن، ص: 
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ارزد يك عمرخوشى با سختى خدا نمىبه

كه ازهمه عاليق او را كندنش، آن ساعتىجان

وبرزخ و قیامت ديگرچه كنند، درگور جدامى

 عرض كنم.

 اى با خداوندمعامله

مثلى در فارسى مشهور شده خیلى غلط است كه 

گويند: »آب كه از سرگذشت چه يك وجب، مى

رفته چه صد وجب«؛ چون ضرر هرجا جلويش گ

شود، نفع است. اگر دستت آتش گرفت، پايت آتش 

نگیرد؛ اگر بدنت آتش گرفت، سرت آتش نگیرد. 

كند؟ هم كمتر بهتر است، چطور فرق نمىيك شعله 

يك درجه حرارت با صد درجه حرارت البتّه فرق 

كند؛ هرچه گناه كمتر به همان نسبت بهتر. در مى

 خوانى:دعاى توبه زين العابدين علیه السالم مى
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وشرطى ان ال اعود فى مكروهك ... اللّهم وأ نّه ال »

ارا! شرطى »پروردگ 210«.وفاء لى بالتوبة إلّا بعصمتك

اى با من بكن؛ كنم، تو هم معاملهبا تو مى

كنم از هاى مرا پاك كن، من هم شرط مىگذشته

 امروز رو به گناه نیاورم.

ه رحمان در راه جهنّم نیفتم. رو به شیطان و پشت ب

كنم؛ ولى وفاى به نكنم. خدايا! من اين شرط را مى

خواهد به آن جز به كمك تو میسّر نیست. دلم مى

رسد، شرطم وفا كنم؛ ولى چكنم زورم به خودم نمى

 رود عهد كردم، مگر تو مرا نگهدارى«.يادم مى

پرسد: »مؤمن كه عهد كرده گناه وقتى از امام مى

 نكند ولى عهدش را

______________________________ 
 .142: 31ترجمه صحیفه سجّاديّه/ دعاى  -(1)

 
 .142: 31ترَجه صحيفه سّجاديّه/ دعاى  -(1)  210
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 193قلب قرآن، ص: 

 .شكند، چه كند؟«مى

 فرمايد: »برگردد توبه كند«.امام مى

 گردد«.گفت: »دوباره برمى

 .امام فرمود: »بازگردد«

تعجّب كنان گفت: »آقا چند مرتبه توبه را 

فرمود: »صد دفعه هم اگر توبه  211شكست؟«.

شكست، باز بیايد. روى صدق توبه كند، خدا 

شود رحمت خدا را محدود آمرزد«. مگر مىمى

داست. گمانت را به خداى كرد؟ سوء ظن به خ

 خودت نیك گردان. صدبار اگر توبه شكستى بازآ.

 
 .(6/ ح 434/ 2/ باب التوبه: كّلما عاد املؤمن باْلستغفار والتوبة عاد اللَّه عليه باملغفرة) اصول كاِف  -(1)  211
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______________________________ 
كلّما عاد المؤمن باإلستغفار والتوبة عاد اللَّه علیه  -(1)

 (.6/ ح 434/ 2بالمغفرة )اصول كافى/ باب التوبه: 

 194قلب قرآن، ص: 

 

 ىجلسه بیست و چهارم: انسان بر سر دو راه

 

إِنَّهُ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْكُمْ يبَنِى ءَادَمَ أَن لَّاتَعْبُدُواْ الشَّیْطنَ 

انسان بر حسب تكوين و خلقت،  212.لَكُم عَدُوٌّ مُّبِینٌ

آمادگى عبوديّت دارد. بنده فرمانبردار است. 

خاضع شدن در ذات بشر افتاده است؛ ولى سر دو 

شیطان، ثالثى راهى است؛ يا عبدالرحمان و يا عبدال

تواند بگويد نه بنده خدا و نه بنده ندارد. نمى

شیطان. يا آخرت يا دنیا، ثالثى ندارد. يا عبدالدنیا 

 
 .06يس:  -(1)  212
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هوى والشیطان است، يا طالب العقبى و طالب وال

 جوار اللَّه.

روايت در وافى است در ضمن خطبه رسول 

خداست، در خطبه نماز جمعه يا عید، پیغمبر صلى 

 له فرمود:اهلل علیه و آ

»اى مردم! اگر كسى در واليت خدا و واليت آل 

محمّد صلى اهلل علیه و آله درآمد، مرگ 

گیرد، آمال و آرزوها را پشت برابرچشمانش قرار مى

 اندازد.سر مى

اگر كسى در واليت شیطان رفت، مرگ يادش 

 اش آمالرود و همهمى

______________________________ 
 .60يس:  -(1)

 195قرآن، ص:  قلب
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گیرد. )اهل و آرزوها مقابل چشمانش قرار مى

 گويد:واليت خدا( مى

مرگ را نزديك شايد ماه رمضان آخر عمرم باشد. 

يا خدا، يا شیطان، يا آنچه  خالصه، 213بیند«.مى

مربوط به خداست، يا آنچه مربوط به شیطان است، 

راه سوّمى وجود ندارد. اگر سجده به خدا نكردى، 

خدا خاضع نشدى، براى غیر خدا خاضع براى 

هستى؛ خواه پول باشد، يا شهوت و زن، يا رياست و 

بنده شهوات است. شهرت. هركس بنده خدا نشد، 

... نساؤهم در اخبار آخرالزمان چنین رسیده است: »

 شان است«.؛ زنانشان قبلهقبلتهم ...

وَأَنِ اعْبُدُونِى هذَا  بندگى خدا كه راه )راست( است

فعل واجبات وترك محرّمات  214رَاطٌ مُّسْتَقِیمٌصِ

 است، راه شیطان ضدّ آن است:

 
ل بني العينني وذهب اْلجل وراء وإذا استحّقت وَّلية اللَّه والّسعادة جاء اْلجل بني العينني وذهب اْلمل وراء الظهر، وإذا استحّقت وَّلية الشيطان والشقاوة جاء اْلم -(1)  213

 .(4/ ح 435/ 2الظهر) وسائل الشيعه: 
 .16يس:  -(2)  214
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ترك واجبات و فعل محرّمات. يا بايد مطیع خدايا 

شیطان و يا عبادت يا معصیت؛ آن وقتى كه عبادت 

كنى، كنى، بنده رحمانى، آن وقتى كه گناه مىمى

بنده شیطانى. اوّل مغرب اگر در مسجد آمدى، بنده 

 يى، اگر رو به سینما رفتى، در طاعت شیطانى.خدا

صفیرش  215.كشاندبه يك صفیر پیروانش را مى

اى كه بر سر چیست؟ همان عكسهاى سكسى و زننده

در سینماها زده است پیروانش را به داخل سینما 

 كشاند.مى

______________________________ 
جل وإذا استحقّت والية اللَّه والسّعادة جاء األ -(1)

بین العینین وذهب األمل وراء الظهر، وإذا استحقّت 

قاوة جاء األمل بین العینین والية الشیطان والش

/ ح 435/ 2وذهب األجل وراء الظهر )وسائل الشیعه: 

4.) 

 
215  (3)-\i  َِمْنُهم ِبَصْوِتَك ...َواْسَتْفزِْز َمِن اْسَتَطْعت \E  :64اسراء. 
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 .61يس:  -(2)

اسراء:  وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ... -(3)

64. 

 196قلب قرآن، ص: 

 رى رحمه اهلل و پاره كردن ريسمان ابلیسشیخ انصا

 اند:در حاالت شیخ انصارى نوشته

»روزى يكى از فضال در مجلس بحث شیخ گفت: 

كشم نقل خوابى براى شما ديدم ولى خجالت مى

 كنم.

 شیخ فرمود: بگو.

عرض كرد: ديشب درخواب شیطان را ديدم 

اين طنابهاى مختلف نازك وضخیم داشت. پرسیدم

كیست؟ گفت: براى استادت شیخ براىمطناب ضخی

خواهد تا شیخ را انصارى است. خیلى زور مى
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بكشانم. ديروز به هر زحمتى بود او را به دام 

انداختم تا بازار كشاندمش ولى طناب را پاره كرد 

دانم حقیقت دارد يا و فرار نمود. اين خواب نمى

 اضغاث احالم است.

ست گفته است. مود: ملعون راشیخ تبسّم كرد و فر

ديروز در منزل چند مهمان زن به ما وارد شدند. به 

من پیشنهاد كردند مقدارى میوه براى مهمانان 

بگیرم. پولى كه به اين مصرف برسد نداشتم. فقط از 

بابت صوم و صالت يك قران عجمى به عنوان قرض 

برداشتم كه به بازار بروم میوه بخرم بعداً كه پول 

تا در دكّان آمدم ناگهان به  جايش بگذارم، رسید

خود آمدم گفتم مرتضى شايد مُردى، از كجا زنده 

 بمانى و دينت را ادا كنى.

برگشتم و پول را به جاى خودش گذاشتم، 

 است پاره كردن طناب ضخیم«.اين
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جالب، قسمت آخر اين رؤياست. آن فاضل محترم 

ت؟ گفت: »از شیطان پرسیدم طناب من كدام اس

افكند و گفت: تو نیاز به طناب ندارى؛ نگاهى به من 

به قول من با يك عكس باالى سر در سینما يا با 

آيى. قوّتى ندارى كه بتوانى اى مىشنیدن ترانه

 مقاومت كنى.

 197قلب قرآن، ص: 

در سینما اجتماع حیوانى ابدان است. گلّه گوسفند 

مسجد  پهلوى هم اجتماعشان چه فايده؟ امّا اگر در

به وجهه واحد به ياد خدا و آل محمّد بیايى همه 

صلى اهلل علیه و آله هستند. از اين اجتماع چقدر 

خیزد. خوشى دل به ياد خداست، با بركات برمى

اهل دل ساعتى بنشین تا معنى خوشى را بفهمى. از 

خوابى اگر خیزى تا شب كه مىصبح كه برمى

 اش در راه خدا باش.توانستى همه
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باشد! دائماً در صراط مستقیم مّا كیست كه چنین ا

باشد و بندگى خدا را رها نكند و از شیطان بگريزد؛ 

از دشمن داخلى كه نفس هركس هست دورى 

كند!؟ راه شیطان پر از اضطراب و دلهره است؛ 

 چنانچه برعكس، راه خدا امن است.

بینى همه از صبح در بازار و ادارات مراجعه كن، مى

با چه دلهره واضطرابى. د براى پول و مقام رونمى

بینى كه در دل قانع باشد؛ به خواست نفر نمىيك

خدا راضى باشد، حرص نزند، خدا را رازق بداند. 

خود واضطراب. سرى به بیمارستانها اش تكیه بههمه

بزن تابهتربفهمى، اين اضطرابها از شیطانست؛ راه 

 ابها شدى.بندگى خدا را رها كردى، گرفتار اضطر

بنده باشى در هر حالى. مريض شدى شفا از تو بايد 

اوست. اگر از بستگانت مرد، بگو هرچه خدايش 

« اعتراض به يحیى ويمیتصالح دانسته. به من چه »
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خدا برخالف بندگى است؛ هركس جانش داده 

 حاال خودش هم پس گرفته است.

در هر حال، تكیه دلت خدا باشد. بدان خدا با تو 

كلت را بايد خدا حل ت. رزقت با خداست. مشاس

آيى به اسم خدا و با تكیه كند. از خانه كه بیرون مى

به خواست او باشد. هرچه خدا خواست و هرچه 

 خدا كرد.

 198قلب قرآن، ص: 

اين امن، نتیجه راه خداست؛ چنانچه اضطراب از 

هاى شیطان گوش راه شیطان است. اگر به وسوسه

خانه تنها  شوى. درراه شیطان مى گرفتى، مبتال به

هاى شیطان تو نباش؛ چون وقتى تنها شدى، وسوسه

بافى، با زنها زياد كند. پشت سرهم مىرا رها نمى

شود؛ زيرا )داليلى هست نشستن، موجب فساد مى

 شود(.كه ذيلًا ذكر مى
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زن نوعاً فكرش در زيبايى است. اصلًا در زيبايى و 

رش پیدا كرده است؛ دنبال زيبايى رفتن پرو

شود؛ راين، حدّ فكرش در اين امور خالصه مىبناب

امّا مرد آن است كه زن را باال بیاورد. مثل خودش 

 بنده خدا كند.

 از بندگى نفس و شیطان بیرونش بیاورد.

فرمايد به مروى است كه: »خداوند مباهات مى

مردى كه براى نماز شب برخیزد و همسرش را هم 

 به خدا بیاورد«.با خودش رو 

ستمرار بر خداپرستى خیلى مشكل است خالصه، ا

ساعت به دام شیطان نیفتد؛ چون  24كه شخص 

دامهاى شیطان شیرين است؛ لذا نیازى به قوّه الهى 

 دارد.

 يارى گرفتن از نماز در دفع شیطان
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فرمايد: »با نماز و روزه طلب يارى قرآن مجید مى

ما كه »خداوند منّت بر ما گذاشت با اين 216كنید«.

« بشر خاكى را چه نسبتى با ربّ وربّ األرباب للتراب

العالمین. مع الوصف اذن فرمود شبانه روزى پنج 

مرتبه رو به خدا بیاورى. نیرويى كسب كنى كه اين 

 دامها ديگر تو را نربايد. در محضر

______________________________ 
لَكَبِیرَةٌ إِلَّاعَلَى ینُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوةِ وَ إِنَّهَا وَاسْتَعِ -(1)

 .45بقره:  الْخشِعِینَ

 199قلب قرآن، ص: 

ربّ العالمین كسب نیرو كنى. نماز بخوان تا 

 اضطرابهايت كم شود.

بدبختند. جزع و فزع دارند، جز نمازگزاران همه

ر، به از خوف فق 217نیرو ندارند خودشان را بگیرند.

 
216  (1)-\i  ََعَلى اْْلِشِعني ِْبِ َوالصََّلوِة َو إِن ََّها َلَكِبريٌَة ِإَّلَّ  .45بقره:  E\َواْسَتعِيُنوْا بِالصَّ
217  (1)-\i  ُّر ُه الشَّ نسَن ُخِلَق َهُلوًعا* ِإَذا َمسَّ هُ ا ْْلرَْيَُمنُ ِإنَّ ا ْْلِ  .22 -19معارج:  E\وًعا* ِإَّلَّ ا ْلُمَصّلنيَ  َجُزوًعا* َوِإَذا َمسَّ
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 شود:افتد. گرفتار چه حرامها كه مىحرص مى

پرستیم و ؛ تنها تو را مىيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِینُإِ

خوانیم جويیم. در نماز، مكرّر مىتنها از تو يارى مى

اى خداى من! يار و مددكار من! در برابر هر 

مشكلى، تو يار من باش. در هر پیش آمد ناگوارى، 

 شود.ركعت نماز بخوانى، برايت آسان مى اگر دو

 بانوى چپر نشین در مرگ فرزند صبورى كردن

در كتاب مستطرف، داستان آن زن بیابانى را نقل 

 كرده است كه:

اى رسیدند. اى از حجّاج در صحرا به خیمه»قافله

خواستند استراحت نمايند. اجازه گرفتند در 

ران خانه اش وارد شدند. زن گفت: اى زائخیمه

قتى اند وخدا! خوش آمديد. شتران من به چرا رفته

 كنم.برگشتند از شما پذيرايى مى
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زن بیرون شد. از دور چوپان مويه كنان آمد. به زن 

گفت: شترها نزديك چاه آب كه رسیدند هجمه 

 كردند پسرت را به چاه افكندند.

هاى كذايى كه عمق زياد و آب بديهى است چاه

، افتادن و مُردن است، امید نجاتى فراوان دارد

 نیست.

چوپان را آرام كند. گفت: ما زن جلو رفت تا 

 میهمان داريم. صدا نده

______________________________ 
إِنَّ ا لْإِنسنَ خُلِقَ هَلُوعًا* إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا*  -(1)

 .22 -19معارج:  صَلّینَوَإِذَا مَسَّهُ ا لْخَیْرُمَنُوعًا* إِلَّا ا لْمُ

 200قلب قرآن، ص: 

ا ناراحت شوند. میهمان نوازى، الزمه مبادا میهمانه

مسلمانى است. فوراً دستور داد گوسفندى كشتند و 

 آماده پذيرايى شد.
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وقتى زن وارد خیمه شد حاجیها به او گفتند ما 

خیلى متأسّفیم كه چنین جريانى رُخ داده و در 

 چنین موقعى مزاحم شديم.

م شما خواستزن گفت: آقايان حجّاج، من نمى

متأثّر شويد؛ ولى حاال كه دانستید پس اذن بفهمید و 

 بدهید من دو ركعت نماز بخوانم، چرا؟

... اسْتَعِینُواْ بِالصَّبْرِ  چون خدا در قرآن فرموده:

به نماز طلب يارى كنید. من هم  218.وَالصَّلَوةِ ...

 براى بردبارى در اين مصیبت نماز بخوانم.

انى به رآن داريم، زن بیابمن و شما اسمى از اهل ق

 كند.يك آيه قرآن درباره نماز عمل مى

 
 .153بقره:  -(1)  218
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توانید بخوانید؟ يكى بعد گفت: كدامتان قرآن مى

 از حاجیها شروع به خواندن آيات استرجاع كرد:

 219.ءٍ مّنَ ا لْخَوْفِ وَا لْجُوعِ ...وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْ

ا بماند، زن گفت: خدايا! اگر بنا بود كسى در اين دنی

ماند. حمّد صلى اهلل علیه و آله مىبايد حبیبت م

پروردگارا! در قرآن مجیدت امر به صبر فرمودى و 

وعده اجر دادى، من در مصیبت جوانم صبر 

كنم، تو هم در عوض پاداشت را شامل حال من مى

 گردان، اين جوانم را بیامرز.

كه خبرى نشده است، سرگرم آن وقت مثل اين

است! )كه  كارهاى معمولى خود شد، اين قدرت

 دهد(«.خدا مى

______________________________ 
 .153بقره:  -(1)

 
 .155بقره:  -(2)  219
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 .155بقره:  -(2)

 201قلب قرآن، ص: 

 لزوم تشويق كودكان براى نماز

آيى. نماز! تو در هر پیش آمدى از پا در مىاى بى

 گیرى.مىآتش 

جزوع هستى. اگر كسى به تو اذّيتى كرد، چه 

إِذَا مَسَّهُ ا  را بگیرى:كنى؟ طاقت ندارى خودت مى

اين قدر ضعیفى كه از مالى كه خدا  220.لْخَیْرُ مَنُوعًا

كنى. قدرتش را ندارى، به تو داده است خرج نمى

قدر ضعیف هستى، بیا ترسى كم شود. اينچون مى

 .إلّا المصلّین رت پیدا كنىنماز بخوان تا قد

د به اى كه بتوانیبیايید فرزندانتان را به هر اندازه

نماز وا داريد. دختر از هفت سالگى، پسر از دوازده 

سالگى، با تشويق و ترغیب، آنان را به نماز واداريد 
 

 .21معارج:  -(1)  220
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تا وقتى مكلّف شد نمازخوان گردد و گرنه اگر 

ت به كوتاهى كرديد وقتى مكلّف شد معلوم نیس

آسانى نمازخوان گردد. مسائل مورد ابتال را به 

 تدريج يادشان بدهید.

______________________________ 
 .21معارج:  -(1)

 202قلب قرآن، ص: 

 

جلسه بیست و پنجم: تقاضاى هدايت به سوى راه 

 راست از خداوند

 

وَأَنِ اعْبُدُونِى هذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیمٌ* وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ 

صراط مستقیم كه  221.جِبِلًاّ كَثِیرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ

اهْدِنَا  ر شبانه روز اقلّاً ده مرتبه بايد بخوانیم:د
 

 .62 -61يس:  -(1)  221

http://www.i20.ir/


394     www.i20.ir 

 مولف شهید دستغیب قلب قرآن

خدايا! راه راست را به ما  الصّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ

ا آن راهى كه با قصرالطرق يعنى راهنمايى بفرم

كوتاهترين راه مرا به جوار محمّد صلى اهلل علیه و 

رساند، به من نشان بده، نه راههاى كج و آله مى

ر و دراز مخالف مقصد نیفتم. آن انحرافى. در راه دو

رسد يا اگر برسد، پس قدر پیچ و خم كه اصلًا نمى

در  از هزاران سال معطلى در برزخ و قیامت، به

 بهشت برسد.

 فرمايد:راه راست چیست؟ خودش صريحاًبیان مى

؛ يكتاپرستى خدا بدون شیطان پرستى وَأَنِ اعْبُدُونِى

 و هواپرستى، راه مستقیم اين است.

البتّه نكته در يكتاپرستى است؛ يعنى از هر جهت 

خداپرست باشد نه گاهى خدا و گاهى غیر خدا. تا 

 بندگى خدا ولىامروز ماه رمضان و جادّه 
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______________________________ 
 .62 -61يس:  -(1)

 203قلب قرآن، ص: 

از فردا در جادّه شیطان آن وقتى كه در نماز 

را شنیدى؛ از صراط  مسامحه كردى حرف شیطان

كردى، گناهكهآن وقتى 222اى.مستقیم سقوط كرده

 افتادى.خدا را رهاكردى، درصراط شیطانراه

 و عُجب، عوامل سقوط از طريق بندگىرياء 

البتّه »صراط« امرى است معنوى، قابل لمس و حس 

دار! نمازگزار! اگر خداى نیست. آى مؤمن روزه

ستى نشد، رياكار، نكرده اخالص نداشتى، يكتاپر

مشرك و منافق است كارى به خدا ندارد. يا كسى 

گیرد به خیالش كار فوق كه عُجب او را مى

كرده است؛ مثلًا روزه گرفته مگر چه شده؟  اىالعاده

 
222  (1)-\i  ََوِإنَّ الَِّذيَن ََّليُ ْؤِمُنوَن بِاْْلَِخرَِة َعِن الّصرَا ِط لَنِكُبون\E 74ون: مؤمن. 
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چند ساعت ناهار را تأخیر انداخته است، اين چیزى 

فرمايد و نیست، منّتى ندارد بلكه خدا عنايت مى

اين كار جزئى، اجرى عظیم  پذيرد در برابرمى

فرمايد. من و تو چیستیم و كیستیم تا عنايت مى

ن« را كارمان چه باشد »ران ملخى نزد سلیمان برد

 میلیونها برابر كن.

خداست، ترك گناه پس صراط مستقیم، بندگى

 وانجام واجبات است.

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًاّ  فرمايد:بعد براى تأكید مى

. به بشر عقل داده شده ا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَكَثِیرً

است تا عبرت بگیرد. متنبّه شود. حیوان عقل ندارد 

اند. آدم است كه بايد او هم تكلیفى نخواسته از

 عبرت بگیرد:
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؛ چقدر اشخاص از شما كه شیطان آنان لَقَدْ أَضَلَّ ...

تعقّل را گمراه كرد و عاقبت آنها را هالك كرد، آيا 

 كنید؟نمى

______________________________ 
وَإِنَّ الَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ عَنِ الصّرَا طِ  -(1)

 .74مؤمنون:  لَنكِبُونَ

 204قلب قرآن، ص: 

 فرو رفتن قارون و ثروت او در زمین

امروزه عجیب است همه دنبال ثروت هستند. عزّت 

ثروت پرستهايى كه در راه دانند. آى را در مال مى

شیطان هستید، بزرگتر شما قارون است. هیچ 

رسد. در اثر علم ثروتمندى به درجه قارون نمى

كیمیا كه به بركت موسى به او رسید، آن قدر طال و 

آورى كرد كه در قرآن مجید در بیان ج جمعگن

 فرمايد:ثروتمندى او چنین مى
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نجهايش را »به مقدارى ثروتمند شد كه كلیدهاى گ

جايى كه كلید  223داشتند«.پهلوانان به زحمت برمى

 هايش چنین است، خود اموالش چقدر است؟خزينه

آى آقاى پولدار! هرقدر هم كه میلیونر بشوى به 

ن ثروت نخواهى داشت. عاقبت او را اندازه قارو

بنگر. مطابق آيه، اوّل جلو چشمش اموالش به زمین 

چه  224فرو برد. فرو رفت و سپس خودش را زمین

مالدارهايى را در مدّت عمرتان سراغ داريد. چه 

اشخاصى كه وقتى مُردند مالیات بر ارثشان میلیونها 

تومان شد. چطور شد. خودش با دست خالى رفت. 

بگیريد. آن بدبختى كه در رباخوارى افتاد،  عبرت

 مال جمع كرد، حاال نگاه به گورش كن.

 
223  (1)-\i  ُلََتُنوأُ بِاْلُعْصَبِة أُْوِِل اْلُقوَِّة ...... َمآ ِإنَّ َمَفاحِتَه \E  :76قصص. 
224  (2)-\i  ِى َوِبَدارِِه اْْلَْرَض ...َفَخَسْفَنا ِبه\E  :81قصص. 
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گرفتار شدى، نگاه اى جوان! چشمت به زنى افتاد و 

كن كسانى را كه شهوات را پیروى كردند به كجا 

 رسیدند و چه شدند.

______________________________ 
 بِالْعُصْبَةِ أُوْلِى الْقُوَّةِ ... ... مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوأُ -(1)

 .76قصص: 

 .81قصص:  ى وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ...فَخَسَفْنَا بِهِ -(2)

 205لب قرآن، ص: ق

تمام دامهاى شیطان را بايد عاقل متوجّه باشد. 

 كسانى كه مبتال شدند به كجا رسیدند.

آقاى عالم و طلبه! بلعم باعور را نگاه كن، ببین چه 

گیريد؟ متنبّه آيا عبرت نمى 225سر او آمد. بر

 شويد؟نمى

 
 .176» ... َفَمثَُلُه َكَمَثِل ا ْلَكْلب ِإْن حَتِْمْل َعَلْيِه يَ ْلَهْث َأْو تَ ْْتُْكُه يَ ْلَهث ...« اعراف: -(1)  225
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 عبرتى نیكو براى انسانهاى حريص و فرصت طلب

 نويسد:خ مىصاحب منتخب التواري

»در كربال عطّارى كه مشهور به قدس و تقوا بود، 

گردد. يك شود و مرضش نیز طوالنى مىمريض مى

سايل بیند از ورود مىنفر از دوستان به عیادتش مى

زندگى و خانه چیزى برايش نمانده. حصیرى زير 

پايش و متكايى زير سرش هست. اين آقاى تاجر به 

سرش وارد شد گفت: چنین روزى افتاده است! پ

 پدر براى نسخه امروز پول نیست تا دوا بخريم.

متكاى زير سرش را به او داد گفت: اين را هم ببر و 

 شوم يا نه؟بفروش ببینم راحت مى

 وست عیادت كننده پرسید مطلب چیست؟د

گفت: من در كربال نمايندگى فروش آبلیموى 

ف كردم به مبلغ گزاشیراز داشتم، آبلیمو وارد مى
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فروختم. ناگهان در كربال تب حصبه عمومى شد مى

و طبیبها مداواى عام كردند كه آبلیمو نافع است. 

روز اوّل كارى نكردم. از فردا به خودم گفتم چرا 

بلیمو را ارزان بفروشم حاال كه خريدار فراوان آ

دارد دو برابر و بعد چند برابر كردم! مردم بیچاره 

 هم

______________________________ 
»... فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ا لْكَلْب إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ يَلْهَثْ  -(1)

 .176أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ...« اعراف: 

 206قلب قرآن، ص: 

خريدند. بعد ديدم آبلیمو دارد كم ناچار مى

خرند؛ كنم باز مردم مىشود و هرچه گران مىمى

ر آبلیمو شود، شروع كردم آب دولى تمام مى

كردن و سپس آبلیموى مصنوعى و تقلّبى درست 

كردم! مال فراوانى به دست آوردم لیكن چندى 
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بعد بسترى شدم. در اثر اين بیمارى آنچه پول 

آبلیمو به دست آوردم دادم تا امروز كه ديدى 

همین متكا باقى مانده بود. اين را نیز دادم ببینم 

 شوم يا نه؟«.راحت مى

نه اين كه اين جزاى او  226ى ا لْأَبْصرِ يأُوْلِفَاعْتَبِرُواْ

شود تا براى ها داده مىاست. گاهى گوشمالى

ديگران نیز عبرت گردد و گرنه جزا براى پس از 

مرگ است. تعقّل كنید چه اشخاصى كه در راه 

شهوت هالك شدند. جوان عزيز! تو نظرت را از 

اگرباچشمت نگاه زن  227همان اوّل كنترل كن.

بسا پس از ادى؛ چهه كنى در صراط شیطان افتاجنبیّ

وكم من نگاه، تكرار نظر و مبتال شدن تابه كجا؟ »

 228«.نظرة اورثت حسرة طويلة

 
 .2حشر:  -(1)  226
227  (2)-\i ... ُقل لّْلُمْؤِمِننَي يَ ُغضُّوْا ِمْن أَْبصرِِهْم\E  :30نور. 
 .191/ 20وسائل الشيعه:  -(3)  228
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سَر چشمه شايد 

 گرفتن به بیل
 

ولیكن چو پُر شد 

 نشايد به پیل

 

تو چرا نگاه كنى يا اگر به چشمت خورد چرا  229

را  هاتكرار نظر بكنى؟ صفحه حوادث روزنامه

كنید، نتیجه پیروى شیطان درهمین مالحظه

 دنیاست!

أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلّمُنَآ أَيْدِيهِمْ  الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى آيه بعد:

 230.وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

بنديم و »امروز روزى است كه دهانها را مى

 دستهايشان با ما سخن

______________________________ 
 .2حشر:  -(1)

 
 .سعدى/ گلستان) با اندكى اختَلف( -(4)  229
 .65يس:  -(5)  230

http://www.i20.ir/


404     www.i20.ir 

 مولف شهید دستغیب قلب قرآن

 .191/ 20وسائل الشیعه:  -(3)

 .30نور:  قُل لّلْمُؤْمِنِینَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصرِهِمْ ... -(2)

 سعدى/ گلستان )با اندكى اختالف(. -(4)

 .65يس:  -(5)

 207قلب قرآن، ص: 

گويند و پاهايشان به آنچه انجام دادند، گواهى 

 دهند«.

م. هر بشرى در اين دنیا كلمه حكمتى عرض كن

اى پیدا كرد، اين عادت براى او هرطور ملكه

همیشگى است؛ يعنى در برزخ و قیامت هم همین 

است برطرف شدنى نیست؛ اگر كسى عادتش فحش 

دادن شد، به همه بد دهان است. ساعت مرگ تا 

 دهد.چشمش به ملك الموت افتاد، فحش مى
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هم همین  ويد. فردا در جهنّمگبه ملكین بد مى

 است. اگر عادت كردى هركارى خواستى بكنى،

بگويى، فرداى قیامت هم نامه عملت را كه  بسم اللَّه

گويى، به مى بسم اللَّه به دستت دادند تا بخوانى،

 همان عادت در دنیا.

پرسى چه بینى گناهانت پاك شده است، مىمى

را به رحمان و  رسد: »بنده ما! تو ماشد؟ ندا مى

خواندى، ما هم با تو به همین رحمت معامله  رحیم

طورى كه مضمون روايت رسیده كرديم«، همان

 است.

پس اگر كسى خلقش انكار حقّ است، ادّعاى تنها 

جا كند. در ايناست، اين عادت هم او را رها نمى

مدّعى بود پاكدامن و راستگو است، ادّعاى خالى. 

اً زير بار طرف حقّى بر او داشته ابديا مثلًا اگر كسى 

 شود.رود، منكر مىنمى
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آدم دروغگو كه عادتش دروغگويى شده، در برزخ 

و قیامت هم همین است. نامه عملش را تا به دستش 

گويد: اشتباه شده، كى من اين دهند، فوراً مىمى

كارها را كردم؟ لذا خداوند پیشگیرى فرموده، 

نه  بانِ مدّعى و كاذب را،كند. زدهانها را مهر مى

 231مؤمن كه خودش معترف است،

______________________________ 
وقد اتیتك ياالهى بعدتقصیرى واسرافى على  -(1)

نفسى معتذراً نادماًمنكسراً مستقیلًا ... مقرّاً مذعناً معترفاً 

 )مفاتیح الجنان/ دعاى كمیل(.

 208قلب قرآن، ص: 

انش الزم نیست. او خودش او ديگر مهر زدن به ده

ذعان دارد سر به زير است. واى از قلدرى! آن هم ا

 با خدا جلّ و عال.

 
 .اً معْتفاً) مفاتيح اْلنان/ دعاى كميل(مذعنوقد اتيتك يااَلى بعدتقصريى واسراِف على نفسى معتذراً نادماًمنكسراً مستقيًَل ... مقرّاً  -(1)  231
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امروز دهانها را مهر  أَفْوَاهِهِمْ ا لْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى

تواند انكار حقّى نمايد. آنگاه كنیم. كسى نمىمى

دستها و پاهايشان )يعنى ساير اعضا كه براى نمونه 

، گواهى فرمايد( اعضا و جوارحكرمىدست وپا را ذ

اند چند جاى از قرآن دهند به آنچه انجام دادهمى

وقتى كه اعضا و  232اين معنى را ذكر فرموده است.

 دهند، بیچاره آدمى چه كند؟جوارح شهادت مى

اند: »اين شهادت طورى است كه بعضى گفته

شود«. حاال به اند آشكار مىگناهانى كه انجام داده

. به اعضا و داندنحو است، خودش بهتر مى چه

گويند چرا بر علیه ما گواهى داديد؟ جوارح مى

گويند: »ما اختیارى از خودمان نداريم، خدا ما را 

 گويا كرد«.

خوش به حال كسى كه همین جا با خداى خودش 

بسازد، پیش از اقامه شهود براى خدايش خاضع و 
 

232  (1)-\i  ٍْء ...َوقَالُوْا ِْلُُلوِدِهْم َِلَ َشِهدُتُّْ َعلَْيَنا قَالُواْ أَنَطَقَنا اللَُّه الَِّذى أَنَطَق ُكلَّ َشى\E  :21فّصلت. 
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خاشع شود. اقرار به گناه كند. خودش اعتراف كند: 

اى بودم. به زبان اعتذار عذرى خدايا! بد بنده

 بیاورد:

كنونت كه چشم 

 است اشكى ببار
 

زبان در دهانست 

 عذرى بیار

نه پیوسته باشد زبان 

 ر دهند
 

نه همواره باشد 

 روان در بدن

بايدت كنون

 عذرتقصیرگفت
 

نه چون نفس ناطق 

 زگفتن بخفت

 

اگر غالمى به پاى خودش بیايد، سر به زمین  233

 عذر گريز پائیش گذارد،

 
 .سعدى/ بوستان) با اندكى اختَلف( -(2)  233
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______________________________ 
وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَیْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا اللَّهُ  -(1)

 .21فصّلت:  ءٍ ...الَّذِى أَنطَقَ كُلَّ شَىْ

 سعدى/ بوستان )با اندكى اختالف(. -(2)

 209قلب قرآن، ص: 

كند؟ آن بنده گريز مىرا بخواهد، موال با او چه 

احضارش كرد،  پايى كه مأمور دنبالش فت با زور

 كند؟مستحقّ عقوبت است، موال با او چه مى

 اينها امورى است وجدانى.

همیشه در خانه خدا باز است لیكن بعضى اوقات 

اى داده شده است غیر اين ماه، است كه توسعه

لى شرايط دارد بايد با نیّت پاك و اخالص بیايد؛ و

پذيرند. در ماه رمضان شرايط كم است، همه را مى

ار عام است. قدر اين ماه را بدانیددرحال تمام ب

شدن است. شهرالمغفرةاست. هرچند مغفرت خدا 
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همیشگى است لیكن در اين مهمانخانه هر كس، 

هرچه باشد، هرچند واقعاً سزاوار هم نباشد، ولى به 

به حرمت  پذيرند. خداحرمت ماه رمضان او را مى

چه در آمرزد؛ چنانماه رمضان مستحقّین آتش را مى

خطبه شعبانیه پیغمبر اكرم صلى اهلل علیه و آله 

 234است.

______________________________ 
 .356/ 96بحار األنوار:  -(1)

 210قلب قرآن، ص: 

 

جلسه بیست و ششم: لزوم عبرت گرفتن از سرنوشت 

 پیشینیان

 

 
 .356/ 96حبار اْلنوار:  -(1)  234
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لَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ* اصْلَوْهَا ا لْیَوْمَ بِمَا ى جَهَنَّمُ اهذِهِ

أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلّمُنَآ  كُنتُمْ تَكْفُرُونَ* ا لْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى

آى  235.أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

ن را نپرستید؟ انسان! آيا از شما عهد نگرفتیم كه شیطا

د »عهد عالم ذر« هست يا »عهد عالم فطرت و يا مرا

عقل« است، يا مراد عهدى است كه به لسان 

پیغمبران و كتابهاى آسمانى خصوصاً خاتم انبیا 

محمّد صلى اهلل علیه و آله توسّط قرآن عهد گرفته 

پذيرد، شرطش اين شده است. هركس قرآن را مى

 236است كه يكتاپرست باشد.

د كرده تنها خدا را سلمان يعنى كسى كه تعهّم

بپرستد. شیطان و هواى نفس را نپرستد. اطاعت 

 نكند مگر امر خداى را.

 
 .65 -63 /يس -(1)  235
236  (2)-\i رَبَُّك َأَّلَّ تَ ْعُبُدواْ ِإَّلَّ إِيَّاُه ... َوَقَضى\E  :23اسراء. 
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اين است راه راست. صراط مستقیم يعنى توحید و 

. براى اين وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًاّ كَثِیرًا ... يكتاپرستى:

 كه شنونده متنفّر شود از شیطان

______________________________ 
 .65 -63يس/  -(1)

 .23اسراء:  رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ... وَقَضَى -(2)

 211قلب قرآن، ص: 

فرمايد: هر آينه گمراه كرده است گروه پرستى، مى

گیريد، تعقّل ت نمىكثیرى پیش از شما را، آيا عبر

كنید كه چه خلق كنید، نگاه جلوتان نمىنمى

ان گمراه كرده است. پیش از كثیرى را اين شیط

اسالم قوم عاد و ثمود و لوط و فرعون و نوح را 

 يادآورى كنید.

هركس در مدّت عمرش چه اشخاصى را سراغ 

ايمان شیطان افتادند و بىداشته و دارد كه در دام
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خَسِرَ  ان را صرف هوا و هوس كردند،مردند، عمرش

ى ومال روى شدند. يك عمرحمّال 237الدُّنْیَا وَالْأَخِرَةَ

عمرش كهشدن. عوض اينهم گذاشتن وسپس خفه

اى كسب كند، ملكات فاضلهرا دربندگى خداصرف

 كند، از مالش استفاده كند، تو عبرت بگیر اى عاقل!

 .وعَدُونَى جَهَنَّمُ الَّتِى كُنتُمْ تُهذِهِ

»اين همان دوزخى است كه وعده داده شده 

 بوديد«.

 كمهار دوزخ در دستان مالئ

مطابق روايتى كه از امام صادق علیه السالم رسیده 

 است:

»جهنّم يكصد هزار مهار دارد. هر مهارى به دست 

را رو يك صدهزارملك جهنّم 238است.هزار ملك

 
 .11حج:  -(1)  237
 .(125/ 7أتى جبهّنم تقاد بألف زمام) حباراْلنوار:  -(2)  238
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كشانند؛ چه منظره هول انگیزى محشر مىصحراىبه

شود مانند قطعات كوه هايى كه بلند مىاست؟! شعله

حتّى  239افتند؛مى است كه همه از ترس به زانو

خوبان جز خاتم انبیا محمّد صلى اهلل علیه و آله همه 

 وانفسا دارند«. اگر چه در روايات و آيات ديگر

______________________________ 
 .11حج:  -(1)

/ 7أتى بجهنّم تقاد بألف زمام )بحاراألنوار:  -(2)

125.) 

 .28: جاثیه كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةً ... وَتَرَى -(3)

 212قلب قرآن، ص: 

بشارتهايى داده شده كه بعضى هستند از اين هول 

 240و فزع درامانند.

 
239  (3)-\i ُكلَّ أُمٍَّة َجاثَِيًة ...  َوتَ َرى\E  :28جاثيه. 
240  (1)-\i  ٍْذ ءَاِمُنونَ َمئِ َوُهم ّمن فَ زٍَع يَ و\E  :89منل. 
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 ز فزع قیامتواليت آل محمّد امنیّت ا

كسى كه واليت آل محمّد صلى اهلل علیه و آله را 

پذيرفته باشد، اگر مأمنى در مدّت عمرش كسب 

كرده باشد، تحت حكومت موالهايش بود، حاال در 

كند اين دوزخى است كه ت. منادى ندا مىامان اس

 وعده داده شده بوديد.

 گفتند بترسید حاال رسیديد:مى

 .وْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَاصْلَوْهَا ا لْیَ

« به معنى دخول يا به معنى صلوة« از »اصلو»

چشیدن است؛ داخل شويد يا بچشید عذاب قهر 

 خدا را به آنچه كافر شديد.

ن در كلمه اصلوها )كه در قرآن زياد بعضى از بزرگا

 است، مثل آيه:
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اى بیان كرده است: ( نكتههَآ إِلَّا ا لْأَشْقَى -لَايَصْلَل

« چنین ادخلوها« و »اصلوهافرق است بین »

آيد كه اصلوها يعنى داخل شدن خاصّى كه برمى

 در آن چسبیدگى است؛ يعنى خروج ندارد.

كه آخرش به جهنّم رفتن دو جور است؛ دخولى 

در خروجى و نجاتى دارد. اصلوها يعنى بچسبید 

جهنّم كه بیرون شدن ندارد. هركس كافر بمیرد 

هَآ إِلَّا ا لْأَشْقَى* الَّذِى  -لَايَصْلَل براى او اصلوهاست:

چسبد به جهنّم به قسمى كه نمى 241كَذَّبَ وَتَوَلَّى

بیرون شدن برايش نباشد، جز كسى كه تكذيب 

 را و پشت كرده است.كرده است خدا 

______________________________ 
 .89نمل:  وَهُم مّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ -(1)

 .16 -15لیل:  -(2)

 
 .16 -15ليل:  -(2)  241
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 213قلب قرآن، ص: 

 نجات يافتن مؤمن گنهكار

امّا ديگران كه منكر نیستند و تكذيب ندارند؛ ولى 

در راه و روششان غلط كارى هم دارند، از حضرت 

بن موسى الرضا علیه السالم رسیده در كتاب  علىّ

 فرمايد:یون اخبار الرضا مىع

»گنهكاران اهل توحید؛ يعنى كسانى كه با ايمان 

هستند؛ امّا گناهانى هم دارند، انكار ندارد، ايمان 

روند هم دارد ولى الابالى است، اينها در جهنّم مى

 آيند به بركتولى ماندنى نیستند، عاقبت بیرون مى

 خدا قادر است به فضل و كرمش، با 242شفاعت«.

 ايمان ما را از دنیا ببرد.

؛ »بمانید در آتش كه ديگر بیرون اصْلَوْهَا ا لْیَوْمَ

 آمدنى نیست به سبب كفرى كه داشتید«.

 
 .با اندكى اختَلف( -23/ ح 40/ 8ومذنبوا أهل التوحيد يدخلون الّنار ُثّ ُيرجون منها، والشفاعة جائزة َلم بالشفاعة) حباراْلنوار:  -(1)  242
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أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ  ا لْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى

 .واْ يَكْسِبُونَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُ

»امروز كه قیامت كبرى است، شما اى كافران! 

كنیم و دستهايشان با ما سخن دهانتان را مهر مى

اند گويد و پاهايشان به آنچه كه انجام دادهمى

 دهد«.گواهى مى

 بسته شدن دهان دروغگو

 نَخْتِمُ عَلَى در آيه شريفه نكاتى است. يكى راجع به

 .است أَفْوَاهِهِمْ

فرمايد: »راجع به كفّار ه السالم مىامام صادق علی

 انداست. كسانى كه با كفر مرده

______________________________ 
ومذنبوا أهل التوحید يدخلون النّار ثمّ  -(1)

يخرجون منها، والشفاعة جائزة لهم بالشفاعة 

 با اندكى اختالف(. -23/ ح 40/ 8)بحاراألنوار: 
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 214قلب قرآن، ص: 

است؛ چون هركس كافر است زبانش زبانشان بند 

راست نیست. نه در دنیا و نه در آخرت. زبانش 

 شود.گويد. منكر مىرهاست. دروغ مى

گردد. هیچ چیز زبان بشر را درست مدّعى مى

كند جز ايمان قلبى وگرنه خودش را تزكیه نمى

كند. ادّعاها دارد«. طبع بشر چنین است، ضرب مى

. ه دوغ من ترش استكس نگويد ك :المثل فارسى

زبان كسى درست است كه ايمان قلبى پیدا كرده 

 باشد.

مروى است از خاتم انبیا محمّد مصطفى صلى اهلل 

 علیه و آله:

»سوگند به حقّ آن كس كه جان من به دست 

شود تا وقتى اوست! ايمان كسى از شما درست نمى

شود كه زبانش درست شود و زبانش درست نمى
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مادامى كه  243دلش درست گردد«. گر وقتى كهم

دل بیمار است، كبر دارد، خشوع ندارد، نادرست 

است، با دل نادرست زبان هم صحیح نیست غیر از 

ادّعا و تزكیه خود، پاك جلوه دادن خود، هنرى 

كسى كه  244... وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ ا لْقَوْلِ ... ندارد:

ت، تا نامه هم كج اسجا كج است، در قیامت اين

گويد: اين مال من دهند، مىعملش را نشانش مى

 نیست.

 245يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآبرُ در قیامت كشف حق است:

گردد. الحاقّه است. روزى كه باطنها آشكار مى

است. حقیقت محض است؛ لذا زبانى كه باطل و 

كنند و براى اقامه عدل و كج است، مهرش مى

وارحش را گويا ضا و جآشكار شدن حق، اع

 كنند؛ دست و پا بگويد چه كردم و كجامى

 
 .(176البَلغه صبحى صاحل/ خ ه) ِنجلسانَّليستقيم اميان عبد حىّت يستقيم قلبه وَّل يستقيم قلبه حىّت يستقيم  -(1)  243
 .30حمّمد:  -(2)  244
 .9طارق:  -(3)  245
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______________________________ 
اليستقیم ايمان عبد حتّى يستقیم قلبه وال يستقیم  -(1)

البالغه صبحى صالح/ خ قلبه حتّى يستقیم لسانه )نهج

176.) 

 .30محمّد:  -(2)

 .9طارق:  -(3)

 215قلب قرآن، ص: 

چه چیزها نگريسته؛ دل چه چیزها را رفتم؛ چشم به 

شود و آشكار به قدرى كشف مى 246جا داده است.

تواند تكذيب كند؛ گردد كه به هیچ وجه نمىمى

گويد من چنین جاهايى رفتم؛ پاى خودش مى

حتّى زبان خودش نیز بر علیه خودش گواهى 

 هد.مى

 گواهان متعدّد در محكمه عدل الهى

 
246  (1)-\i  ْمَع َوا ْلَبَصَر َوا ْلُفَؤاَد ُكلُّ أْولِئَك َكاَن َعْنهُ َمُسوًَّل  .36اسراء:  E\ِإنَّ السَّ
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الهى است، كوچكترين  ر عدل، تام و اتمروز ظهو

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ  گردد:عمل خیرش محو نمى

اعضا  247.خَیْرًا يَرَه* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

 شود.براى ظهور عدل و اتمام حجّت، گويا مى

در اسالم امر پروردگار است كه اثبات هر موضوعى 

بیّنه حجّت شرعى است؛ شود؛ شاهد عادل مىبه دو 

غرض با يا اقرار خودش يا دو گواه عادل بى

كه خود اين بشر شرايطش؛ امّا فرداى قیامت با اين

كند لیكن اين قدر گواه از ، اقرار نمى248آگاه است

اى شود، چارهبارد كه تسلیم مىدر و ديوار مى

 ندارد. نخستین گواهش اعضا و جوارحش هست،

اعضا و جوارحش كند؟ دوّمین  تواند تكذيبآيا مى

اى از زمین گناه كردى، گواه زمین است؛ هرگوشه

دهد؛ چنانچه اگر عبادت كردى، گواهى مى

 
 .8 -7زلزال:  -(2)  247
248  (3)-\i ابَِنْفِسَك ا ْلَيْوَم َعَلْيَك َحِسيبً  ... َكَفى\E  :14اسراء. 
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دهد، عالم زمان نیز گواهى مى 249دهد.شهادت مى

اى قیامت كه عالم جمع است، عدد ايّام عمر، مرحله

ر دهد چطوكند و گواهى مىاز هستى پیدا مى

 است. در

______________________________ 
إِنَّ السَّمْعَ وَا لْبَصَرَ وَا لْفُؤَادَ كُلُّ أوْلئِكَ كَانَ عَنْهُ  -(1)

 .36اسراء:  مَسُولًا

 .8 -7زلزال:  -(2)

 .14اسراء:  بِنَفْسِكَ ا لْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیبًا ... كَفَى -(3)

 لَهَا أَوْحَى ارَهَا* بِأَنَّ رَبَّكَيَوْمَئِذٍ تُحَدّثُ أَخْبَ -(4)

 .5 -4زلزال: 

 216قلب قرآن، ص: 

دعاى روزهاى هفته از حضرت سجّاد علیه السالم 

 خوانید:مى
 

249  (4)-\i ََلَا يَ ْوَمِئٍذ حُتَّدُث َأْخَباَرَها* بَِأنَّ رَبََّك أَْوَحى\E  :5 -4زلزال. 
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»اى روز! تو تمام شدى و گواه من خواهى شد به 

 ام«.آنچه انجام داده

از آن جمله »كرام الكاتبین« هم شاهدند؛ چنانچه 

امام هر زمانى، گواه است به اعمال اهل آن زمان؛ 

و در زيارت جامعه هم  250فرمايدرآن مجید هم مىق

خوانید و شهداء دارالفناء گواهان دنیايند. ائمّه مى

نسبت به اهل زمان خود گواهند بر اعمال اهل آن 

بايد حجّة بن الحسن زمان، گواه محكمه عدل الهى 

)عجّ( باشد. زمین و زمان، ملك بايد باشد. از همه 

كار بايد باشد. واى گذشته، اعضا و جوارح خود گنه

 اگر در اين محكمه بنا شد من و تو بلند شويم.

 عدم گواهى گواهان براى تائب از گناه

بشارتى از امام صادق علیه السالم رسیده. در اصول 

اى فرمايد: »هرگاه بندهمى كافى در باب توبه

 
250  (1)-\i النَّاِس ...وََكَذِلَك َجَعْلنُكْم أُمًَّةَوَسطًا لَّتُكونُواْ ُشَهَدآَءَعَلى\E  :143بقره. 
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گناهى كرد و سپس توبه كرد )توبه خاص از اين 

شود به كرام ند( امر مىاگناه؛ چنانچه بعضى فرموده

اش گواهى الكاتبین كه ديگر فرداى قیامت درباره

ندهید؛ چون توبه كرده است. به زمین كه در آن 

شود ديگر گواهى به اين گناه را كرده است امر مى

 ش نده.گناه

شوند به ترك شهود به امر پروردگار مأمور مى

اگر سعى در انابه كرد، مأمور به گواهى  251گواهى«.

دهند پروردگارا! شوند، گواهى مىبر پاكى او مى

 اين شخص العفوها داشت، استغفارها داشت، اعضا

______________________________ 
طًا لّتَكُونُواْ وَكَذَلِكَ جَعَلْنكُمْ أُمَّةًوَسَ -(1)

 .143بقره:  النَّاسِ ...شُهَدَآءَعَلَى

 .1/ ح 430/ 2اصول كافى:  -(2)

 
 .1/ ح 430/ 2اصول كاِف:  -(2)  251

http://www.i20.ir/


426     www.i20.ir 

 مولف شهید دستغیب قلب قرآن

 217قلب قرآن، ص: 

امّا اهل ايمان  252دهند.همه گواهى به خیر او مى

دهانشان باز است. بستن دهانها مال كسى بود كه 

! گنگ بود؛ امّا كسى كه يك يا اللَّه زبانش از گفتن

يا اللَّه، ال اله إلّا اللَّه حقّاً حقّا تعبّداً گفت: »عمر مى

 جا هم دهانش باز است.«، اينورقّاً ايماناً وتصديقاً

جلّ و زوال احديّت فوق همه شهدا، ذات بى

 عالست.

يكى از وجوهش اين  أَفْوَاهِهِمْ ا لْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى

است كه اثبات و انكارى كه مورد اختیار باشد، 

گواهى اختیارى نیست، هرچیزى را كه دلش 

شود، بخواهد اثبات كند يا انكار كند، دهانها مهر مى

قع، غیر از صدق، چیزى جز گواهى حق مطابق وا

در كار نیست و صدق از اعضا و جوارحش آشكار 

 
252  (1)-\i  َأْولِئَك ي َُبّدُل اللَّهُ َسَياِِتِْم َحَسنٍت ...... ف\E  :70فرقان. 
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شود، مهر آشكار مىشود، از خود زبان هم صدق مى

 خورد.از دروغ به آن مى

 كیفیّت گواهى اعضا و جوارح

اند: »مراد، گواهى حال اند وگفتهبرخى تأويل برده

است، هر فردى، فرداى قیامت كه وارد محشر 

ات و حاالت وضعش گواهى شود و جنّمى

كه چكاره بوده است؛ مثلًا از زبانش  253دهدمى

بانش را بیرون آورده با آيد، يا زآتش بیرون مى

جود و چرك و خون از آن دندانش، زبانش را مى

فهمد كه او واعظ غیر متّعظ و آيد، مىبیرون مى

عمل بوده است. و همچنین اين وضع گواه عالم بى

 ا يك نفر شكمش بهشاهد دروغ است. ي

 
253  (2)-\i  ْفَ ُيْؤَخُذبِالنََّوا ِصى َوا ْْلَْقَدامِ  يُ ْعَرُف ا ْلُمْجرُِموَن ِبِسيمُهم\E  :41الرْحن. 
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______________________________ 
فرقان:  سَیَاتِهِمْ حَسَنتٍ ... ... فَأوْلئِكَ يُبَدّلُ اللَّهُ -(1)

70. 

يُعْرَفُ ا لْمُجْرِمُونَ بِسِیمهُمْ فَیُؤْخَذُبِالنَّوَا صِى وَا  -(2)

 .41الرحمن:  لْأَقْدَامِ

 218قلب قرآن، ص: 

اند از سنگینى تكان توقدرى بزرگ است كه نمى

ها قیافه 254بخورد، اين شخص، رباخوار است.

ه چه گناهى داشته كگواهى دهنده است به اين

فهمند است؛ چنانچه اگر پیشانى نورانى بود، مى

«؛ سفید پیشانیان الغرّ المحجّلینجاى سجده است »

در اثر سجده براى خدا. يا نامه عمل به دست 

خیرش غالب بوده كه راست، گواه است بر اين

 است«.

 
254  (1)-\i  َْيطُن ِمَن ا ْلَمّس ...الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرّبَواْ ََّليَ ُقوُموَن ِإَّلَّ َكَما يَ ُقوُم الَِّذى يَ َتخ  .275بقره:  E\بَّطُُه الشَّ
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 جُلُهُمتُكَلّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْ اى معنى:خالصه، عدّه

يُعْرَفُ ا  اند، به گواهى آيه:را به گواهى حال گرفته

 .لْمُجْرِمُونَ بِسِیمهُمْ

ولى تحقیق همان است كه بیشتر مفسّرين 

اند كه عالوه بر گواهى حال، ظاهر آيه فرموده

 گويند اعضا:ن است كه سخن مىشريفه اي

وَقَالُواْ  فه:تر، آيه شري. از اين واضحوَتُكَلّمُنَآ أَيْدِيهِمْ

لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَیْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِى 

 255است. ءٍ ...أَنطَقَ كُلَّ شَىْ

پس از گواهى دادن اعضا و جوارح، آدم بیچاره به 

كند چرا بر علیه من گواهى تراض مىاعضايش اع

داديد؟ گويند: خدا ما را گويا كرد )كه برهان 

مطلب همین قسمت از آيه است كه خداوندى كه 

 همه چیز را گويا فرموده است، ما را گويا فرمود(«.

 
 .21فّصلت:  -(2)  255
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 نطق، امتیازى براى بشر

ى از آقايان مفسّرين تأويل بردند، كه برخعلت اين

 صرف استعجاب

______________________________ 
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرّبَواْ لَايَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  -(1)

 .275بقره:  الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطنُ مِنَ ا لْمَسّ ...

 .21فصّلت:  -(2)

 219قلب قرآن، ص: 

اش زبان است اند نطق، علت تامّهكرده است. خیال

زنند؛ و پا چگونه حرف مىكه نطق دارد؛ امّا دست 

 اند به گواهى حال.لذا تأويل برده

پاسخ اين است كه: نطق زبان نه به واسطه علّت 

اش بودن زبان است بلكه خداوند به قدرت قاهره

چنین قرار داده است كه با خوردن زبان به مخارج 
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كمك هوا، حروفى صادر گردد. صرف حروف با 

كه علّت و معلولى قرارداد خدا و صنع اوست نه اين

در كار باشد. اگر اين است، كه زبان االغ و گاو 

شود كه نطق، خیلى بزرگتر است، پس معلوم مى

قرارداد خدايى براى زبان انسان است، امتیازى 

از جمله  256.وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى ءَادَمَ .. براى بشر است:

گرامى داشتنهاى خداست كه عظمت خدا را كه با 

ك كرده، زبان ترجمان فهمش شود. گويا عقلش در

« بگويد، اللَّه اكبر وسبحان اللَّهشود به مدركاتش »

حیوان كه اين ادراكات را ندارد تا بخواهد 

 آشكارش كند.

فهمد كه اصل نطق، اختصاص به زبان هر عاقلى مى

ندارد بلكه بگو عطاى خداست نسبت به بشر. همین 

مايى كرد، فرداى طور قدرت نربّ العالمین كه اين

تواند بكند. قیامت به انگشت تو نیز همین كار را مى

 
 .70اسراء:  -(1)  256
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چه فرقى است میان اين تكّه از بدن با قطعه ديگر؟ 

كردى اشاره به فالن مىيادت بیايد با همین انگشت، 

كردى؟! نمودى. يا با قلمت چه مىو مسخره مى

مشتت را پركردى بر سرمؤمنى زدى. مروى است: 

شوند و گواهى ز گويا مى»موهاى بدن نی

 دهند«.مى

برهان ديگرى در قرآن مجید ذكر فرموده است، 

اى كه اشاره كرديم، به اعضا و جوارحشان همان آيه

 را بر علیه ماكنند چاعتراض مى

______________________________ 
 .70اسراء:  -(1)

 220قلب قرآن، ص: 

 

دهید؟ گويند: »خدايى كه همه گواهى مى

را نیز گويا كرده دات را گويا فرموده ما موجو
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نطق، ملكوتى جمیع كاينات است؛ ملك  257است«.

يعنى ظاهر ملكوت يعنى سرّ و نهان. تمام اجزاى 

عالم هستى كه به نظر ما ساكت و صامتند از نظر 

 258ملكوت، گويا هستند.

رود. اگر حاال بعد از مرگ، شخص به ملكوت مى

كرد. هستى مشاهده مىاى در عالم فهمید، غلغلهمى

 گويانند.در و ديوار سبحان اللَّه 

اعضاى بدن خودت هم تسبیح گويانند؛ البتّه مال 

؛ چون در 259فهمدعالم حس نیست؛ لذا بشر نمى

 كنید:عالم مادّه هستید، ادراك نمى

 260.يُسَبّحُ لِلَّهِ مَافِى السَّموَاتِ وَمَافِى ا لْأَرْضِ ...

كه تمام اجزاى عالم  فرداى قیامت، همان خدايى

را در ملكوت گويا قرار داده است، اعضاى بدن را 

 
 .21فّصلت:  -(1)  257
258  (2)-\i  ْى ...ٍء ِإَّلَّ ُيَسّبُح حبَْمِدهِ ... َوِإْن ّمن َشى\E  :44اسراء. 
259  (3)-\i ... تَ ْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم  .44اسراء:  E\... َولِكن َّلَّ
 .1َجعه:  -(4)  260
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فرمايد كه هرچه انجام نیز به حسب ظاهر گويا مى

 داده است بگويد.

كوچكترين عمل، محو نخواهد شد و در مقام 

گواهى هم گواهان تخلّف نخواهند نمود. شهادت 

ند مگر نسبت به كنخودرا درست وكامل ادا مى

ه از آنها توبه شده باشد، به حسب روايات گناهانى ك

 گواهى ندارند.

خدا صلى اهلل علیه و آله پیرامون سخنى از رسول

 تسبیح خداوند

روايتى در تفسیر روح البیان نقل كرده است. 

 اش اين است كه:خالصه

______________________________ 
 .21فصّلت:  -(1)

اسراء:  ى ...سَبّحُ بِحَمْدِهِءٍ إِلَّا يُوَإِنْ مّن شَىْ ... -(2)

44. 
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 .44اسراء:  ... وَلكِن لَّاتَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ ... -(3)

 .1جمعه:  -(4)

 221قلب قرآن، ص: 

 »رسول خدا صلى اهلل علیه و آله به زنها فرمود:

 ؛ زياد سبحان اللَّه بگويید«.261علیكن بالتسبیح

 و در روايت ديگر فرمود:

ج ديدم ملكى مشغول ساختن »در لیلة المعرا

 )ساختمان( است.

گذارد، گاهى خشتى از طال و خشتى از نقره مى

شوى؟ عرض كند. پرسیدم چرا واقف مىتوقّف مى

جا كرد: هرگاه مؤمن سرگرم تسبیح است، اين

شود، هر وقت ساكت مىكنیم، برايش ساختمان مى

لذا فرمود: در هنگام شماره  262ايستیم«.ما هم مى

 
 .(426/ 7مسئوَّلت مستنطقات) تفسري روح البيان: سبيح والتهليل والتقديس واعقدن باْلنامل فاِّننعليكّن بالت -(1)  261
 .123/ 8حباراْلنوار:  -(2)  262
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. در صدر اسالم كه تسبیح معمولى امروزه تسبیح

شمردند. هر انگشت، سه بند نبوده بلكه با انگشت مى

شود با بندهاى دارد؛ لذا سى عدد تسبیح را مى

 انگشتان شمرد.

فرمايد: »با بند انگشتان دستتان بشماريد. فرداى مى

خواهند كه گواهى قیامت از همین سر انگشتها مى

 دهد:واهى مىدهند. بند انگشت هم گ

شمرد تسبیح و تحمید و تهلیل پروردگارا! با من مى

 تو را«.

 اى از بهشتتسبیح خاص خاك كربال، پاره

درست  به تسبیح، نخستین كسى كه تسبیحراجع

كرد، صدّيقه كبرا علیها السالم است. از احد، خاك 

قبر جناب حمزه سیّدالشهدا را گل كرد و دانه تسبیح 

 نمود.ن ذكر خدا مىدرست كرد و با آ
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در زمان حضرت صادق علیه السالم آقا سفارش 

 فرمود از خاك كربال براى

______________________________ 
لتهلیل والتقديس واعقدن علیكنّ بالتسبیح وا -(1)

مسئوالت مستنطقات )تفسیر روح باألنامل فانّهن

 (.426/ 7البیان: 

 .123/ 8بحاراألنوار:  -(2)

 222، ص: قلب قرآن

تسبیح برداريد، تسبیح از تربت حسین علیه السالم 

شود، هرچند ذكر هم وقتى به دست گردانده مى

چون خاك  263نخواند، خودش اجر و ثواب دارد.

كند، مىكربالى حسین علیه السالم خودش تسبیح

هرچند شخص خاموش باشد. شیخ شوشترى علیه 

اشیا فرمايد: نه تسبیح عمومى كه همه الرحمه مى

 
 .411/ 3لئاِل اْلخبار:  -(1)  263
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دارند بلكه تسبیح فوق العاده و خاصى دارد؛ چون 

يا جابر! زُر قبر الحسین اى از بهشت است: »قطعه

 «.علیه السالم بكربال فانّها قطعة من الجنة

»اى جابر! به كربال به زيارت قبر حسین علیه السالم 

 اى از بهشت است«.برو، به درستى كه كربال پاره

______________________________ 
 .411/ 3لئالى األخبار:  -(1)

 223قلب قرآن، ص: 

 

جلسه بیست و هفتم: آفت نابینايى و مسخ شدن مردم 

 به اراده خداوند

 

 أَعْیُنِهِمْ فَاسْتَبَقُواْ الصّرَاطَ فَأَنَّى وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَى

هِمْ فَمَا مَكَانَتِ يُبْصِرُونَ* وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنهُمْ عَلَى
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لَوْ  ظاهر آيه شريفه: 264.اسْتَطعُواْ مُضِیًّا وَلَا يَرْجِعُونَ

خواستیم هر آينه محو ؛ »اگر ما مىنَشَآءُ ...

 كرديم چشمهايشان را«.مى

»طمس« به معنى محو است به طورى كه آثارش نیز 

 از بین برود.

رود گويند كور شده گاهى بینايى چشم از بین مى

نى صاف شود نه حدقه و نه است. »طمس«؛ يع

 چیزى از چشم باقى نماند.

گرفتند به راه راستى ؛ پس پیشى مىفَاسْتَبَقُواْ الصّرَاطَ

 يُبْصِرُونَ فَأَنَّى بینید:كه هیچ كجى ندارد ولیكن نمى

تواند راه كسى را كه چشمش را گرفتند كى مى

 راست را طى كند.

خواستیم مسخ ى؛ »اگر موَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنهُمْ

یر دادن خلقت، كرديم ايشان را«، مسخ؛ يعنى تغیمى

 
 .67 -66يس:  -(1)  264
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به شكل زشت يا به حسب اصطالح، صورت زيباى 

گرفتیم و صورت زشت حیوان را به آدمیّتشان را مى

 آنها

______________________________ 
 .67 -66يس:  -(1)

 224قلب قرآن، ص: 

جايشان؛ يعنى بدون ؛ بر سر مَكَانَتِهِمْ عَلَى داديم:مى

فَمَا اسْتَطعُواْ مُضِیًّا  كرديم:معطّلى فوراً اين كار را مى

؛ راه پس و پیش بر آنها بسته شده، نه وَلَا يَرْجِعُونَ

 توانستند جلو بروند و نه برگردند.مى

 تهديد كفّار به عذاب قوم لوط

اين دو آيه، بزرگترين تهديد از طرف خداوند است 

 ر.براى عموم كفّا
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هرچند به حسب ظاهر، موقع نزولش اهل مكّه 

بودند؛ ولى مورد، مخصّص نیست، عموم كفّار 

هستند. هركس خدا و آخرت را نپذيرفت، مسخره 

»خرافات  265؛... أَسطِیرُ الْأَوَّلِینَ كرد و گفت:

ست«، هر كس خدا و پیشینیان و كهنه پرستى ا

آخرت را نپذيرفت، خدا اگر بخواهد كورشان 

كه د، به قسمى كه جايش هم صاف شود؛ چنانكنمى

 نسبت به قوم لوط چنین فرمود:

هاى عذاب آمدند و بر لوط وارد وقتى كه مالئكه

ريزند كه اين میهمانها شدند، قوم به خانه لوط مى

رد. را تحويل ما بده، لوط هم هرچه نصیحت ك

 فايده نكرد؛ لوط ناله كرد و گفت:

 266.رُكْنٍ شَدِيدٍ قُوَّةً أَوْ ءَاوِى إِلَى... لَوْ أَنَّ لِى بِكُمْ 

 
 .25انعام:  -(1)  265
 .80هود:  -(2)  266
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توانستم از خودم دفاع »اى كاش! نیرويى داشتم مى

 كنم«.

ها اشاره كرد، همه آنها كور شدند؛ مالئكهاز اينيكى

كور منطمس؛ يعنى چشمهايشان صاف شد، جاى 

 .أَعْیُنِهِمْ لَطَمَسْنَا عَلَى چشم باقى نماند؛

ناه كردن هستى! چشم باك در گاى كسى كه بى

تواند چشمت را طورى كنى؟ خدا مىچرانى مى

 محو كند كه اثرى از آن نماند.

______________________________ 
 .25انعام:  -(1)

 .80هود:  -(2)

 225قلب قرآن، ص: 

 كور باد چشمى كه تو را نبیند
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جاست؛ چرا در میان انواع بالها اى در ايننكته

 ده است؟»طمس« را ذكر فرمو

شايد سرّش اين باشد كه بال، مناسب گناه است. 

ده كسى كه حق را با اين ظهور و آشكاريش، ندي

بینى قدرت خدا دهد، بايد كور شود. مىقرار مى

 شوى؟را، حیات و موت را، چطور منكر قیامت مى

فرمايد از روايتى در اصول كافى است، مى

ب فرمايد تعجّحكمتهاى لقمان اين است كه مى

كنم از كسى كه منكر بعث و نشور قیامت است و مى

شود میرد و زنده مىكه هر شبانه روز مىحال آن

؛ خواب، برادر مرگ است«، 267النوم أخو الموت»

خوابى مرگ كوچك است و وقتى بیدار وقتى مى

شوى مثل اين است كه دوباره زنده شدى. تو مى

ديده بینى و نهر شبانه روز، مرگ و حیات را مى

كه مُرديم گويى آيا پس از ايندهى. مىقرار مى
 

 .73/ 4للئاِل: عواِل ا -(1)  267
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مس«، آن وقت پس از »ط 268شويمدوباره زنده مى

؛ »چگونه يُبْصِرُونَ فَأَنَّى راه را نتواند تشخیص دهد:

 بینید؟«.مى

تا اين نعمت از تو گرفته نشده، آيات قدرت خدا را 

 ببین بهره ببر.

قیامت  خداى خودت را بهتر بشناس. براى حساب

 كارى كن.

ديگر اشاره به تعجیل در عقوبت است. كسى كه در 

دنیا چشم دلش كور است، فرداى قیامت چشم او 

جا ها را اگر بخواهیم همینبعضى 269كور است.

 كنیم مثل چشم دلش.كور مى

______________________________ 
 .73/ 4عوالى اللئالى:  -(1)

 
268  (2)-\i  ٌأَِءَذا ِمْتَنا وَُكنَّا تُ رَابًا َذِلَك َرْجٌع بَِعيد\E  :3ق. 
 .72اسراء:  -(3)  269
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 .3ق:   رَجْعٌ بَعِیدٌرَابًا ذَلِكَأَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُ -(2)

 .72اسراء:  -(3)

 226قلب قرآن، ص: 

بیند، شكر نعمت چشم، عبرت است. آدمى كه مى

 غیر خر و گاو است، بايد عبرت بگیرد.

مسخ شدن برخى از انسانها به صورت خوك و 

 میمون

. مسخ كه تغییر شكل و خلقت وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنهُمْ ...

زشت و مهیب است و در اصطالح، تبديل به صورت 

صورت آدمى به حیوانى است؛ ولى در لغت همان 

 فرمايد:تغییر هیأت است به زشتى. روايت مى

يحشر النّاس على صور تحسن عندها القردة »

 «.والخنازير
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صورت خوك و میمون و موش و مار يا بدتر از اينها 

فرمايد: زشت است كه در روايت مى به قدرى

ينه و خنزير نزد آن صورت، زيبا است«. اگر »بوز

كنیم. اى كسى بخواهیم سرجايشان آنها را مسخ مى

كه راه انسانیت و تربیت دينى را رها كردى، راه 

حیوانیّت نفس و هوا را پیش گرفتى، پیش از قیامت 

نند اند آنها را ماجا در جايى كه قرار گرفتههمین

 شان كنیم، مسخ نمايیم.صورت باطن

پرستى نمونه است. هرچه به دست خوك، در شكم

رانى كند و در شهوتآورد، در هر نجاستى سر مى

اش فرسخها در حال شود با مادهنظیر ندارد. گاه مى

كند. كسى كه راه خوك را جمع شدن حركت مى

كند، باك ندارد در جهت شكم و فرج دنبال مى

اشد، باطنش خوك است، صورتش هم حرام ب

امت خوك است. اگر خدا بخواهد فرداى قی

 شود.جا هم تعجیل در مسخ او مىهمین
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مروى است از خاتم انبیا محمّد صلى اهلل علیه و آله 

 در آيه شريفه: »و نفرستاديم تو

 227قلب قرآن، ص: 

ازجهات يكى 270را مگر براى رحمت عالمیان«.

اين پیغمبر صلى اهلل علیه و آله اين بود كه رحمت

شد. چه ه، زشتیهاى باطن، زود آشكار مىدر امم سالف

شد؛ امّا در اين بسا اشخاصى كه شكلشان عوض مى

امّت به بركت خاتم االنبیاء صلى اهلل علیه و آله خدا 

 پرده روى كار انداخته است.

 مسخ شدن عالِمِ مال پرست

ايت دارد: »عالِمى اهل تورات و مدرس آن، رو

 همراه موسى بود.

. از جبرئیل احوالش را پرسید. مدّتى او را نديد

بینید، عرض كرد: دَم در نگاه كنید سگى را مى
 

270  (1)-\i  ََوَمآ أَْرَسْلنَك ِإَّلَّ َرْْحًة لّْلعَلِمني\E  :107انبياء. 
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عجیب است چه شده باطن اين طور آشكار شده 

است؟ جبرئیل گفت: اين كسى بود كه طالب مال 

 بود«.

است، مورچه آدم پول پرست باطنش حیوان 

حريص به جمع كردن آذوقه است. هركس همّتش 

اش هم حیوانى تىجمع مال باشد، صورت ملكو

 است. حديثى عرض كنم.

 -در كتاب )رسائل، بخش( اسرار الصلوة شهید ثانى

 كند:از خاتم انبیا نقل مى -اعلى اللَّه مقامه

امّا يخاف الّذي يحوّل وجهه فى الصلوة ان يحوّل »

 271272«.جهه وجه حماراللَّه و

طرف طرف و آن»كسى كه در نماز نگاه اين

كند، ين طرف و آن طرف مىكند، رويش را به امى

 
 .121رسائل:  -(2)  271
 .121رسائل:  -(2)  272
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ترسد كه صورتش را خداوند مانند صورت آيا نمى

 االغ كند؟«.

______________________________ 
 .107انبیاء:  وَمَآ أَرْسَلْنكَ إِلَّا رَحْمةً لّلْعلَمِینَ -(1)

 .121رسائل:  -(2)

 228قلب قرآن، ص: 

فرمايد: »مراد، وجه قلب است. صورت شهید مى

فهمد روبه گردد. نمىاش مانند االغى مىملكوتى

خواهد روى چه كسى ايستاده است! چكار مى

 بكند«.

اقلّاً شباهتى باائمّه پیداكنید. امیرالمؤمنین علیه 

بدنشان السالم، حسن مجتبى علیه السالم موقع نماز 

ادب نباش. كسى كه هیچ رعايت لرزيد. اقلّاً بىمى

 كند.ق مىكند، با حیوان چه فرحضور نمى
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اش را توانیم صورت ملكوتىاگر بخواهیم مى

جا ظاهر كنیم؛ ولى در اين امّت به پس از همین

 مرگ افتاده است.

 «.يا من اظهر الجمیل وستر القبیح»

فرمايى »اى خدايى كه خوبى و جمال را آشكار مى

 پوشانى!«.و زشتى و بدى را مى

كند يك خدايا! باطنم را مثل ظاهرم نیكو گردان. ن

عمر در دنیا مثل آدم بودم پس از مرگ، جزء 

 جانوران باشم.

فرمايد: »بعضى صورتشان آدمى در روايت مى

 است، ولى دلشان دل شیطان است«.

 229قلب قرآن، ص: 
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جلسه بیست و هشتم: مهلت دادن خداوند به 

 تبهكاران

 

 اْ الصّرَاطَ فَأَنَّىأَعْیُنِهِمْ فَاسْتَبَقُو طَمَسْنَا عَلَىوَلَوْ نَشَآءُ لَ

مَكَانَتِهِمْ فَمَا  يُبْصِرُونَ* وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنهُمْ عَلَى

اسْتَطعُواْ مُضِیًّا وَلَا يَرْجِعُونَ* وَمَن نُّعَمّرْهُ نُنَكّسْهُ فِى ا 

و آيه شريفه كالم در اين د 273.لْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ

بیان استحقاق  جا كه پروردگار، براىرسید به اين

كه منكر مبدأ و معادند، مستحق اين كفّار و كسانى

؛ »اگر بخواهیم«، وَلَوْ نَشَآءُ اند. تعبیردو نوع عقوبت

كه خدا به شما چشم داد تا فرمايد: اى كسانىمى

آيات خدا را ببینید و عبرت بگیريد، از نباتات و 

نیهاى زمین، قدرت نمايى خدا را ببینید و رويید

فرمايد، برهان براى معاد ه آخر سوره ذكر مىچنانچ

 
 .68 -66يس:  -(1)  273
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باشد؛ امّا چه حیف كه معمولًا در خود نعمت فرو 

 بینند.روند و نعمت ده را نمىمى

هاى بشرى كه خدا چشم به او داده ولى آيه )و نشانه

بیند حقّش اين است كه كورش كنند؛ خدا را( نمى

 .وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا فرمايد:لذا مى

______________________________ 
 .68 -66يس:  -(1)

 230قلب قرآن، ص: 

اگر بخواهیم اينها سزاوارند كه چشمشان صاف شود، 

توانند راه را بپیمايند، چگونه آنگاه چطور مى

 بینند؟مى

ولى رحمت الهى مقتضى مهلت دادن است هر چند 

ارند )كه در عذاب آنان تعجیل شود. امام( سزاو

دين علیه السالم در دعاى روز جمعه عرض زين العاب

 كند:مى
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»خدايا! نسبت به كفّار و فسّاق، تعجیل در عقوبتشان 

غرض، مهلت دادن  274فرمايى، شايد برگردند«.نمى

كند كه محكوم خداست. كسى در عقوبت عجله مى

جّل من يخاف انّما يعاز حكمش بیرون رود: »

، در ؛ امّا خدايى كه همه محكوم اويند275الفوت«

 فرمايد.عقوبت شتاب نمى

 عذاب دوّم، عذاب مسخ است:

 .مَكَانَتِهِمْ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنهُمْ عَلَى

 سیر قهقرا براى كفّار

كسى كه از خدا دور است، صورت ملكوت و باطن 

ترين صورتهاست. اگر در شهوت فرو رفته او زشت

تر است. اگر در تر و مهیبباشد، از خوك زشت

 
 .(206: 46أنّيت ِبم ليفيؤا إِل امرك) صيحفه سّجاديّه/ دعاى وامّنا ت -(1 ) 274
 .240: 48ترَجه صحيفه سّجاديّه/ دعاى  -(2)  275
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تر است. تقلید باشد، باطنش از میمون زشت جهات

 تر است.متكبّر، باطنش از مور كوچكتر و ضعیف

آشكار فرمايد: »اگر بخواهیم باطنشان را خداوند مى

 توانیم؛كنیم مى

______________________________ 
وانّما تأنّیت بهم لیفیؤا إلى امرك )صیحفه  -(1)

 (.206: 46سجّاديّه/ دعاى 

 .240: 48جمه صحیفه سجّاديّه/ دعاى تر -(2)

 231قلب قرآن، ص: 

در هر جايى كه هستند، در هر حالى  مَكَانَتِهِمْ عَلَى

شان را آشكار كنیم؛ انیم زشتىتوباشند مىكه مى

دهیم تا عبرت بگیرند، برگردند. در ولى مهلت مى

شود، چنان دنیا اگر نگرفت، در آخرت آشكار مى

 نتوانند پیش و پس بروند. كنیم كهمسخشان مى
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وجهى درباره مسخ ذكر شده، مراد تحجُّر است كه 

ترين مراحلش برگردانیم. حالت او را به پست

جمادى مثل سنگ كه نتوانند حركتى كنند. روزى 

كند اى كاش! همان خاك كه كافر آرزو مى

 و بشر نشده بود. 276نخستین بود

ر وجه ديگر همان زشتى باطن است، آن را آشكا

واند با آن وضع »مضى؛ كنیم به طورى كه نتمى

ال يرجعون إلى حالة بگذرند«، دنبال كارى بروند: »

؛ نتوانند به خودى خود اين حال را از خود األولى

 دور كنند«.

 عمر طوالنى و بازگشت به حال نخستین

آنگاه براى استدالل قدرت كه اگر بخواهیم اين 

 مايد:فرتوانیم بكنیم، مىكار را مى

 .هُ نُنَكّسْهُ فِى ا لْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَوَمَن نُّعَمّرْ

 
276  (1)-\i يَ ُقوُل ا ْلَكاِفُر يَلْيَتِن ُكنُت تُ رَا بًا ...\E  :40نبأ. 
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خدايى كه به تدريج تو را به حالت زشتى نخستین 

 باره اين كار را بكند.تواند يكبرگرداند، مى

انسان از اوّل تولّد، قوايش رو به نیرومندى و قوّت 

. از چهل به بعد 33است. اكثر تا سن چهل، بعضى تا 

 است تا »ارذلرو به نكس و تنزّل 

______________________________ 
 .40نبأ:  ... يَقُولُ ا لْكَافِرُ يلَیْتَنِى كُنتُ تُرَا بًا -(1)

 232قلب قرآن، ص: 

افتد؛ چشم العمر« آخر كار كه ديگر، قوا از كار مى

شنود، دست وپا از كار افتاده، گوشش نمى

دارد نه بعضیها را نگه مىنیروندارد. خداوندبراى نمو

تا همه بدانند اگر بمانند چگونه به حال نخستین 

بچّه يك روزه هنگام تولّد نه  277گردند.برمى

فهمى دارد،  شنود، نهبیند، نه گوشش مىچشمش مى

 
277  (1)-\i ْعِد ِعْلٍم َشْيًئا ... يَ ْعَلَم ب َ أَْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْيََل  مَّن يُ َردُّ ِإَِل ... َوِمنُكم\E  :70َنل. 
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اى دارد. مثل كرم خاكى تنها حسّ ذائقه و المسه

گردد، آخر كار حواس ديگر به تدريج نصیبش مى

 ه هنگام تولّد.شود مثل بچّمى

اگر عمر طوالنى پیدا كرد، بینايى چشم و شنوائى 

 كند.رود و حافظه كار نمىگوش نیز از بین مى

، هنگام كندآن خدايى كه اين كار را به تدريج مى

تواند اين كار را بكند؛ گیرد، مىپیرى، قوا را مى

چشم و گوش و حافظه و غیر ذلك را بگیرد، دلیل 

اين  شَآءُ لَطَمَسْنَا ... وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنهُمْ ...لَوْ نَ كه:اين

 كنیم.است كه هنگام پیرى اين كارها را مى

، كه اين آيه برهان براى قبل استعالوه بر اين

 اى براى مسلمانان است.موعظه

 بهره بردن از نعمت جوانى
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اى جوانها! تا هنوز به نكس نرسیده از عمرتان، از 

هره ببريد. بدنتان صحیح و قوا سالم نعمت جوانى، ب

كند، معارف و مواعظ را است، تا گوش كار مى

كند، آيات خدا را بشنويد، تا هنوز چشمت كار مى

حديث و قرآن بخوان. تا هنوز نگاه كن عبرت بگیر. 

 كند به مجالسپا حركت مى

______________________________ 
أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَیْلَا يَعْلَمَ بَعْدِ  ىمَّن يُرَدُّ إِلَ... وَمِنكُم -(1)

 .70نحل:  عِلْمٍ شَیْئًا ...

 233قلب قرآن، ص: 

ف علم و حضور عالم و مساجد و مشاهد مشرّفه، مشرّ

بشو، در هر حالى از حاالت ركوع و سجود و قیام 

 همین است، از قوا استفاده كنید.

مروى است: »امام صادق علیه السالم در سجده 

سبحان )پانصد مرتبه راوى شمرده( پانصد مرتبه »
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در كشف  278فرمود«.« مىاللَّه وبحمده واستغفراللَّه

 نويسد:الغمّه مى

»حضرت سجّاد علیه السالم هزار مرتبه غالمش 

ال إله إلّا اللَّه حقّاً حقّاً ال إله شمارد كه خواند: »مى

 279«.عبّداً ورقّاإلّااللَّه ايماناً وتصديقاً ال إله إلّااللَّه ت

امّا عمر كه رو به باال رفت، ديگر اين قوا نیست. 

 تواند در سرما نصف شب بلند شود، وضو بگیرد،نمى

 ساعتى در سجده بماند.

 غنیمت شمردن پنج چیز قبل از پنج چیز

در عین الحیوة مجلسى منقول است از خاتم انبیا 

 محمّد صلى اهلل علیه و آله:

اً قبل خمس: شبابك قبل يا اباذر! اغتنم خمس»

هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك 

 
 .6/ ح 380/ 6وسائل الشيعه:  -(1)  278
 .166/ 85حباراْلنوار:  -(2)  279
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پنج  280«.وفراغك قبل شغلك وحیاتك قبل موتك

كه ضدّش برسد، غنیمت شمار، چیز را قبل از اين

جوانى را پیش از پیرى. از اوّل تكلیف شروع 

شود تا حدّاكثر سى و سه تا چهل، از چهل به آن مى

كه اى كسانى افتد.سن شیخوخیّت مىطرف در 

هنوز چهل ساله نشديد، قدر بدانید. جوانیتان را در 

باطل نگذرانید. در كودكى پستى، در جوانى مستى، 

 در پیرى سستى، پس خداى را كى پرستى؟

______________________________ 
 .6/ ح 380/ 6وسائل الشیعه:  -(1)

 .166/ 85بحاراألنوار:  -(2)

 .75/ 77بحاراألنوار:  -(3)

 234قلب قرآن، ص: 

 
 .75/ 77حباراْلنوار:  -(3)  280
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كه نیازى را قبل از نیازمندى درياب، پیش از آنبى

 نتوانى. هر خیرى كه بتوانى زود انجام بده.

آدمى كه سالم است بايد از سالمتى بهره ببرد پیش 

 كه از او گرفته شود، بیمار شود.از آن

بود، اى برايش پیش آمده يكى از اهل علم، حادثه

اى عارضش حالت سكتهتوانست حرف بزند، نمى

شده بود. اى زبانهاى گويا كه به آسانى زبانتان 

اى با كنى كلمهآيد كه آرزو مىجنبد! وقتى مىمى

 توانى، پس حاال غنیمت شمار.اين زبان بگويى نمى

درمعرض آفات است. هر فردى آدمى درزندگى

غال فكر شود. اسباب اشتبرايش پیشآمدهايى مى

غ البال است زود با ياد خدا گردد. كسى كه فارمى

كه سرگرمیها بندد پیش از آنو آخرت بار سفر مى

نگذارد. از همه مهمتر زندگى پیش از مرگ را 

 غنیمت شمار.
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هر نفس زانفاس 

 عمرت گوهريست
 

آن نفس سوى 

 خدايت رهبريست

 

»واستعملنى بما تسئلنى غداً عنه واستفرغ ايّامى  281

زين العابدين علیه السالم  دعاى 282فیما خلقتنى له«.

را از خدا بخواه. خدايا! آنچه فرداى است. جدّاً آن

شود، ما را موفّق بدار. انجام قیامت از ما پرسش مى

واجبات وترك محرّمات. چند روزى از عمر كه 

اش به بندگى تو ه همهباقى مانده، فراغتى ده ك

 بگذرد.

______________________________ 
نیشابورى/ منطق الطیر )با اندكى  عطّار -(1)

 اختالف(.

 .92: 20ترجمه صحیفه سجّاديّه/ دعاى  -(2)

 
 .عطّار نيشابورى/ منطق الطري) با اندكى اختَلف( -(1)  281
 .92: 20ترَجه صحيفه سّجاديّه/ دعاى  -(2)  282

http://www.i20.ir/


463     www.i20.ir 

 مولف شهید دستغیب قلب قرآن

 235قلب قرآن، ص: 

 قوّت و ضعف انسان

از اوّل قرار گرفتن نطفه در رحم، از اوّل تكوين 

لحظه به لحظه رو به اشتداد وپیدايش قواى بدنى 

است تا خلقتش درچهار ماهگى كامل گردد. پس از 

دن روح در بدن، آماده پیدا شدن قواى دمیده ش

آخرين سنّى كه منتهاى شدّت  283گردد.حیوانى مى

لیه قواست به حسب روايتى كه از امام صادق ع

سالگى است. و شايد  33السالم رسیده است، سن 

فرمايد كسى كه سنّش ناظر به اكثر خلق باشد كه مى

است، به سنّ كمال  بَلَغَ أَشُدَّهُ سال باشد 33

است. قوا تاچهل، سنّ وقوف 33است. از سیدهر

 شودنه كم.زيادمىنه

 
283  (1)-\i  يًعا َبِصريًاإِنَّا َخَلْقَنا ا نسَن ِمن نُّْطَفٍة أَْمَشاٍج ن َّْبَتلِيِه َفَجَعْلنُه مسَِ  .2انسان:  E\ْْلِ
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پیداشده از چهل به بعد قوس نزول آن حدّى كه

»نكس«، به معنى برگشتن  284نكس است.است، اوّلِ 

رود. و عقبگرد است. اينك از قوّه به ضعف مى

كم زياد شد تا سنّ سى طور كه از اوّل كمهمین

ه داشت از چهل به بعد به اى كسالگى، با كمال قوّه

شود. آنچه به او داده شده از او پس تدريج كم مى

از بچّگى چقدر طول كشید تا  285شود.گرفته مى

ندان درآورد، حاال به تدريج دندانها را پس د

گیرند. نكس در خلق، يعنى در اعضا و جوارح، مى

رسد كه سنّ شود تا به حدّى مىنقصان پیدا مى

 286فهمد.چیزى نمى خرافت است و ديگر

______________________________ 
تَلِیهِ فَجَعَلْنهُ إِنَّا خَلَقْنَا ا لْإِنسنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْ -(1)

 .2انسان:  سَمِیعًا بَصِیرًا

 
 .7/ ح 120/ 6حباراْلنوار:  -(2)  284
285  (3)-\i  ًة ...بَ ْعِد قُ وٍَّة َضْعًفا َوَشْيبَ بَ ْعِد َضْعٍف قُ وًَّة ُُثَّ َجَعَل ِمناللَُّه الَِّذى َخَلَقُكم ّمن َضْعٍف ُُثَّ َجَعَل ِمن\E  :54روم. 
286  (4)-\i ... ِلَكْى ََّليَ ْعَلَم بَ ْعَد ِعْلٍم َشْيًئا ...\E  :70َنل. 
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 .7/ ح 120/ 6بحاراألنوار:  -(2)

اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُم مّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ  -(3)

روم:  بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَیْبَةً ...عْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنضَ

54. 

 .70نحل:  ... لِكَىْ لَايَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئًا ... -(4)

 236قلب قرآن، ص: 

 بروز ضعف در انسان

 اند:یان كردهبعضى اين طور ب

از سنّ چهل، اوّل تنزّل و گرفته شدن قواست؛ امّا 

ش در خارج كه آدمى خودش بفهمد، سال به ظهور

 41فهمد؛ مثلًا عكسى از خودش در رأس سال مى

سالگى بگیرد و خصوصیّات قواى بدنى خود را 

يادداشت كند، سال بعد در همان وقت عكس ديگر 

شود چقدر وجّه مىو معاينه ديگر بكند، آن وقت مت
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ضعف و فتور پیدا كرده است. از سنّ پنجاه تا 

گردد؛ هر ماه كه ه به ماه آشكار مىشصت، ما

 شود.فهمد كه سرنگون مىگذرد، مىمى

گردد. از از شصت تا هفتاد، هفته به هفته آشكار مى

هفتاد تا هشتاد، روز به روز ضعف خود را متوجّه 

عت به ساعت. از نود تا شود. از هشتاد تا نود، سامى

 گردد.صد، نفس نفس نكس و عقبگرد واضح مى

اند و طول بكشد، عاقبتش مثل همین حالت اگر بم

شود ادراكات از بین اش مىنخستین در گهواره

فهمد؛ البتّه اكثر مردم چنین هستند؛ رفته و هیچ نمى

شود. يا ولى بعضى زودتر از چهل، اوّل ضعیف مى

نكس آنهاخیلى ديرتر ازمردم  برخى از معمّرين

تم شود؛ ولى مطابق روايت مروى از خامعمولى مى

االنبیاء صلى اهلل علیه و آله: »عمرامّت من میان 
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روايت شريف  287شصت سال و هفتاد سال است«.

 ديگر:

»شصت  288«.بین الستّین والسبعین معترك المنايا»

 ها در میدان مرگ هستند، معركه موت«.ساله

______________________________ 
 أعمار امّتى بین الستّین إلى السبعین )ارشاد -(1)

 (.40القلوب: 

 .2/ ح 119/ 6بحاراألنوار:  -(2)

 237قلب قرآن، ص: 

كه راوى  289در جلد دوّم بحاراألنوار است

 گويد:مى

»همراه امام صادق علیه السالم بیرون مدينه در 

خدمت حضرت بوديم. آقا نگاهى به كوه احد 

 
 .(40أعمار اّمىت بني السّتني إِل السبعني) ارشاد القلوب:  -(1)  287
 .2/ ح 119/ 6حباراْلنوار:  -(2)  288
 .1/ ح 119/ 6حباراْلنورا:  -(1)  289
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بینى؟ افكند، به راوى فرمود: شكاف كوه را مى

 گفت:

بینم! گفت: چه شده؟ من ديگر نمىبلى. فرمود: امّا 

 ام.فرمود: پیر شده

ضعف بصر، نشانه پیرى است. نشانه دوّمى، خمیدگى 

 پشت و سوّم سستى ساق پاست«.

نخستین تعقّلى كه بر بشر واجب است  أَفَلَا يَعْقِلُونَ

آن است كه از اين موضوع نكس، يقین كند كه 

بینى جلو چشمت مى 290مخلوق است، مقهور است.

از گهواره تو را به كجا آورد و بعدش هم دوباره رو 

به ضعف آورد، پس بدان، تحت تربیت ديگرى 

دهد و كند، قوّه مىكند، پیر مىهستى، جوان مى

 گیرد، دست من و تو نیست.مى

 سه درخواست شاهزاده از اسكندر

 
290  (2)-\i  ِعَباِدِه ...َوُهَو ا ْلَقاِهُر فَ ْوَق\E  :61انعام. 
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كنند كه به يكى داستانى راجع به اسكندر ذكر مى

 سخیر كرده بود، گفت:شاهزادگان ممالكى كه ت از

»مالزم و همراه من باش و آنچه بخواهى به تو 

دهم. گفت: تنها سه حاجت دارم براى من تأمین مى

 كن:

 كه جوانى مرا نگهدار.اين اوّل:

 توانم نگهدارم.گفت: من مال خودم را نمى

 عافیت مرا نگهدار. دوّم:

______________________________ 
 .1/ ح 119 /6بحاراألنورا:  -(1)

 .61انعام:  وَهُوَ ا لْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ... -(2)

 238قلب قرآن، ص: 

 بقاى مرا تضمین كن. سوّم:
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گويى از من گفت: اين چیزهايى كه تو مى

 آيد.آيد، از هیچ كس هم نمىنمى

اين كارها از مبدأ قدرت ساخته است. همه طبیبها با 

گیرى كنند، توانند جلوهمه وسايل از مرگ نمى

 291پس بدانند بنده مقهورند، مملوكند«.

 لزوم تعقّل از گذر عُمْر

د آورنده و كنیدتابدانیاز نكس عمرتان تعقّل نمى

اش برنده، نگاهدارنده، قوّه دهنده و گیرنده همه

طور كه واقعاً اوست. من من را كنار بگذار. همان

 وار باشد.اى، راه و روشت هم بندهبنده

كنید كه منتهى به از اين نكس تعقّل نمى نكته ديگر،

شود؛ بنابراين، تا هنوز به نكس نرسیده، فنا مى

 عمر باقى بیابى.اى پیدا كنى. سرمايه

 
291  (1)-\i يَ ْقِدُر َعَلى ُْلوًكا َّلَّ  .75َنل:  E\ٍء ...َشىْ  َضَرَب اللَّهُ َمَثًَل َعْبًدا ِّمَّ
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خواهد خاموش شود، زود المپ يا چراغى كه مى

چراغ نفتى ديگر يا نفت پیدا كن تا وقتى خاموش 

شد، چیزى داشته باشى. عمر تا هنوز فنا نشده كارى 

اند: »تا سن به چهل خودت بكن؛ لذا گفته براى

نرسیده سعى كنید ملكات پسنديده پیدا كنید« بلكه 

صیبش گردد. از چهل به بعد عبوديّت و معارفى ن

 باشد.زياد شدن آنچه دارد مى

______________________________ 
ءٍ ىْشَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّايَقْدِرُ عَلَى -(1)

 .75نحل:  ...

 239قلب قرآن، ص: 

 

جلسه بیست و نهم: كیفر كفّار ومشركین درسرپیچى 

 از فرامین الهى
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مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطعُواْ مُضِیًّا وَلَا  وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنهُمْ عَلَى

يَرْجِعُونَ* وَمَن نُّعَمّرْهُ نُنَكّسْهُ فِى ا لْخَلْقِ أَفَلَا 

اشاره به استحقاق  لَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا فرمود: 292.ونَيَعْقِلُ

ر آنها قدر آيات بیّنات بكفّار و مشركین است كه اين

كنند؛ چشم دلشان را شود، سرپیچى مىخوانده مى

اند، جا دارد ما نیز آنها را كور كنیم به كور كرده

قسمى كه مسیرشان را تشخیص ندهند؛ چنانچه 

سخ كنیم، سرجايشان خشكشان سزاوارند آنها را م

كنیم؛ مثل سنگ كه راه پیش و پس نداشته باشند، 

ردند. حقّشان است. نه به جلو بتوانند بروند نه برگ

كسى كه از اين همه موعظه و نصیحت، تكان 

 خورد، صورتشان هم مثل دلشان گردد.نمى

است، يا كه خوى حیوانى وزشتيا اين كه باطنشان

بهتر اين است كه ظاهرشان سبع ودرنده هستند و 

كه صبح رامثل باطنشان سازيم، مثل اصحاب سبت

 
 .68 -67يس:  -(1)  292
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خنزير  كردند در حالى كه به صورت میمون و

 توانیم؛شدند. اگر بخواهیم مى

______________________________ 
 .68 -67يس:  -(1)

 240قلب قرآن، ص: 

امّا حكمت الهى بر اين است كه مهلتشان داده شود، 

اگر بنا شود هر بشرى تا گناه  293ند.شايد برگرد

كند، او را به عقوبت بگیرند، زندگى در زمین مى

بلكه بايد مهلتش داد، شايد پشیمان  294شودمیسّر نمى

شود، برفرض پشیمان هم نشود، مگر از ملك خدا 

شود فرار كند؟ گنهكار كجا برود كه از ملك و مى

حكومت خدا بیرون باشد، در هر آنى خدا قادر 

 او انتقام بگیرد. ت ازاس

 
 .(206: 46امرك) ترَجه صحيفه سّجاديه/ دعاى ليفيؤا إِل ا تأنيت ِبموامنّ  -(1)  293
294  (2)-\i  ُالنَّاَس ِبظُْلِمِهم مَّاتَ َرَك َعلَْيَها ِمن َدآبٍَّة ...َوَلْو يُ َؤاِخُذ اللَّه\E  :61َنل. 
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لطف حق با تو 

 مداراها كند
 

چون كه از حد 

 بگذرد رسوا كند

 

 كندحسین علیه السالم دستهاى چسبیده را باز مى

باك بود كه از نظر و لمس اجنبیّه پرهیز يك نفر بى

كرده تا جايى كه در مسجد الحرام نیز مرتكب نمى

كه مردم  شد. در حجر اسماعیل؛ جايىاين گناه مى

كنند، زنى به پرده كعبه چسبیده استغفار و دعا مى

دستهاى خود را به پرده گرفته بود، اين مرد دستش 

اگهان دستها به هم را روى دست آن زن گذاشت؛ ن

چسبید، رسوايى به بار آمد. بنابر آنچه در مناقب نقل 

برند. قاضى كرده است، نزد قاضى در مسجد مى

رد اين دو دست را از هم گفت: جز اين كه با كا

 اى نیست، همه حیران هستند.جدا كنیم چاره
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اوقاتى بود كه حسین علیه السالم به مكّه آمده و در 

سجد تشريف آورد. اين دو نفر را اين هنگام به م

عبداللَّه علیه السالم آوردند. حضرت، خدمت ابى

اوّل از مرد عهد گرفت كه ديگر اين گناه را ترك 

اه حضرت دعا فرمود، دست مباركش را نمايد؛ آنگ

 به میان آورد و آن دو دست را جدا فرمود.

______________________________ 
امرك )ترجمه لیفیؤا إلىوانّما تأنیت بهم -(1)

 (.206: 46صحیفه سجّاديه/ دعاى 

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّاتَرَكَ عَلَیْهَا مِن  -(2)

 .61نحل:  آبَّةٍ ...دَ

 241قلب قرآن، ص: 

 فرجام بى احترامى به نماز

 بحار مروى است كه: 48در جلد 
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»زنى، ضره يعنى هوو داشته. شوهرش زن ديگرى 

 داشته.

نوعاً در كمین رقیبش بود. روزى شوهرش وارد 

كه اين زن مشغول نماز بود، منزل شد در حالى

 رفت رو به سمت زن ديگرش.

ماز رويش را برگرداند ببیند شوهرش زن در حال ن

 كند، صورتش به همان حال ماند.چه مى

 شهید ثانى هم اين روايت را نقل كرده است:

گرداند، به ىكسى كه در نماز صورتش را برم

ترسد كه كند، آيا نمىطرف مىطرف و آناين

شهید  295خداوند صورتش را به شكل االغ بگرداند؟!

ه وضع باطن باشد كه فرمايد: شايد اشاره بمى

 اش به شكل االغ گردد.صورت باطنى

 
 .(121سرار الصلوة: اّما ُياف اّلذي َيّول وجهه ِف الصلوة ان َيّول اللَّه وجهه وجه ْحار) رسائل/ ا -(1)  295
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زن بیچاره دست به دامن شوهرش شد بلكه طبیبى 

ى بیاورد. هر جا اهل اطّالع بود گفت. اگر كس

بخواهد صورتش را به فشار برگرداند، با خرد شدن 

 استخوان گردنش همراه است.

او را خدمت حضرت موسى بن جعفر علیه السالم 

ام علیه السالم امر به توبه فرمود. پس از آوردند. ام

اين كه توبه صادقه كرد، دست مباركش را پیش 

 296آورد و صورتش را برگرداند«.

______________________________ 
امّا يخاف الّذي يحوّل وجهه فى الصلوة ان  -(1)

يحوّل اللَّه وجهه وجه حمار )رسائل/ اسرار الصلوة: 

121.) 

 .15/ ح 39/ 48ر: بحار األنوا -(2)

 242قلب قرآن، ص: 

 
 .15/ ح 39/ 48حبار اْلنوار:  -(2)  296
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 وجوب نهى كردن از روزه خوارى

باكان! شنیده شده روزه خورى آى گنهكاران و بى

آيا دكّاندارها مسلمانند؟  است.آشكار، عادى شده

نشینند؟ بینند وساكت مىروزه خورى آشكار رامى

میّت فرمايد: »مىبه قول على علیه السالم كه

متحرّك«؛ يعنى اى كسى كه گناه  ؛ اى مردهاالحیاء

كنى! باك ندارى؟ بايد بینى و نهى نمىعلنى را مى

نهى كنید؛ حتّى اگر طرف، مسافر هم باشد، حق 

 نى چیز بخورد.ندارد عل

توانیم تغییر خلقتشان دهیم، دلیل براين كه مى

وَمَن  همین تغییر )انسانها به جوانها و پیرهاست(:

 .فِى ا لْخَلْقِنُّعَمّرْهُ نُنَكّسْهُ 

 پاداش احترام كردن به كهنساالن

اسالم سفارش پیرها را زياد فرموده است. بر هر 

ر پیر را بكند. مسلمانى واجب است رعايت پدر و ماد
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اگر اسباب ناراحتى آنان را فراهم كردى اوّلًا: از 

آثارش در همین دنیا خودت نیز ممكن است مبتال 

 قبت به شرّى است.بشوى، از اين گذشته، خطر عا

به عالوه، بر هر مسلمانى اكرام پیرها واجب است. 

هركس مويى در اسالم سفید كرد بر همه اكرامش 

د راه برود، زير بغلش را بگیريد، توانالزم است. نمى

احتیاجى دارد، برايش فراهم كرده رفع نیازش 

بكنید. از چیزهايى كه موجب امن از فزع اكبر در 

؛ اكرام ذى شیبة فى االسالمشود: »قیامت مى

گرامى داشتن مويى كه در اسالم سپید شده«، 

 است.

بیند آيا كسى كه مسخ تدريجى را مى أَفَلَا يَعْقِلُونَ

برد؟ نگاه پى به قدرت خدا بر طمس و مسخ نمى

 ات بكن و سپس نگاهى همعكس جوانى

 243قلب قرآن، ص: 
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ايى برگردانیم توانیم او را به صورتهدر آينه بنما، مى

 ها و خنزيرها نزد او زيبا باشند.كه بوزينه

 نیرومندتر شدن ملكات در كهنسالى

... أَلَا لَهُ ا  مى داراى دو جنبه است خلق و امر:آد

بدنى دارد  297.لْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ ا لْعلَمِینَ

و روحى. موضوع نكس به واسطه پیرى راجع به 

رود تا ت. قواى جسمانى رو به ضعف مىخلق اس

ترين مراتب كه سنّ خرافت است كه مثل پست

 .شودبچّگى او مى

اش جهت اما روح آدمى، اگر كسى از اوّل جوانى

روحش را تقويت و تكمیل و تزكیه و تصفیه كرد تا 

سنّ چهل سالگى، خودش را اصالح كرد، آدم شد؛ 

پرستى خالص پرستى، زن پرستى، مادّه يعنى از پول

و مستقل شده، موحّد و يكتا شناس گرديده، غیر 

 
 .54اعراف:  -(1)  297
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ل و نفاق داند، حرص و حسد و بخخدا را مؤثّر نمى

كند. سگ، پاى آدم و كینه ندارد، ديگر اذيّت نمى

گیرد نه آدم. بعضى هستند با زبانشان كار را مى

دهند، با اين تفاوت كه دندان سگ را انجام مى

ند؛ امّا اين آدم دل را كسگ، بدن را متأثّر مى

 كند.دار مىجريحه

اش اصالح شد، به خالصه، اگر كسى در جوانى

اش گرديد، ملكاتش از چهل شد تا ملكه تدريج پاك

 گردد.به بعد كامل ترو بیشتر و بهتر مىسالگى

بند و بار شد! به هر اش بىواى اگر در جوانى

آور شده خودخواه و خودپرست و حرامى روى

 طلب شده است. به چهرهراحت 

______________________________ 
 .54اعراف:  -(1)

 244قلب قرآن، ص: 
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 شود.الگى كه رسید، اين ملكات قوى مىس

مروى است: »كسى كه چهل سالش شد و اصالح 

گويد به بوسد، مىاش را مىنشد، شیطان پیشانى

 298كه ديگر امید خیرى به او نیست«.قربان كسى

 -ال فى األمر -.وَمَن نُّعَمّرْهُ نُنَكّسْهُ فِى ا لْخَلْقِ باألخره:

تى است؛ ولى روحش هرچه بدنش رو به زوال و سس

اش شود در آنچه در جوانىتر مىدر پیرى، قوى

اش كماالت آدمى را بوده است. اگر در جوانى

تحصیل كرده باشد؛ سخاوت، كرم، عفو، در سنّ 

ر است جانش را شود. حاضپیرى سخاوتش بیشتر مى

الموت با در راه خدا بدهد. هنگام مالقات ملك

 دهد.شوق تمام، جان مى

ان عاريت كه اين ج

به حافظ سپرده 

 دوست

 
روزى رخش ببینم و 

 تسلیم وى كنم

 
 .) با اندكى تفاوت(64/ 4 مستدرك سفينة البحار: -(1)  298
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كرد! خرج واى به آن بدبختى كه مال را پنهان مى

تر كرد. در پیرى بخل و حسدش قوىنمى

 گردد.مى

 رسد:اله شد، ندا مىمؤمن كه نود س

يا أسیراللَّه فى األرض قد غفراللَّه لك ما تقدّم من »

»اى اسیر خدا در زمین! خدا  299«.ذنبك وما تأخّر

 ات را بخشید«.گناهان گذشته و آينده

ريزد؛ لذا خالصه، در سنّ پیرى، عجز از سر تا پا مى

در شرع سفارش شده: »اى مسلمانان! به پیرها 

 300يید«.حّم كنید، اكرام نمااحترام كنید، تر

 
 .) با اندكى اختَلف(25/ ح 546خصال:  -(2)  299
 .357/ 96حباراْلنوار:  -(3)  300
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______________________________ 
)با اندكى  64/ 4مستدرك سفینة البحار:  -(1)

 تفاوت(.

 )با اندكى اختالف(. 25/ ح 546خصال:  -(2)

 .357/ 96بحاراألنوار:  -(3)

 245قلب قرآن، ص: 

 ثبت عبادات جوانى در سنین كهنسالى

ه بركت آنان بال اند، خدا بپیرهايى كه منحنى شده

كند؛ چون مورد رحم را از شهر و آبادى دور مى

خدايند. اگر در جوانى قدردانى كرده باشد، در 

اش سنّ پیرى كه افتاده است، همان اعمال جوانى

 نمايند.را برايش ثبت مى

مروى است: »هركس در سنّ پیرى عباداتى كه در 

تّب تواند بكند، برايش مرو حاال نمى كردجوانى مى
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نمايند. در جوانى دو ساعت تهجّد داشت، ثبت مى

تواند، برايش ثبت حاال پیر است و ضعیف، نمى

 گردد«.مى

اى كسانى كه سنّتان به چهل هنوز نرسیده! دست و 

 بريد.اش را خودتان مىپايى بزنید كه بعدها نتیجه

م. خداوند توفیق دو رشته تعقّل را يادآورى كردي

. زين العابدين علیه السالم عرض تعقّل عنايت فرمايد

 كند:مى

»خدايا! مادامى كه عمرم در بندگى تو صرف 

شود، عمرم ده و هنگامى كه عمرم چراگاه مى

خواهد صرف شود، در معصیت تو مىشیطان مى

ات جدا گردم، زود مرگم بده شود، از راه بندگى

شامل حالم گردد و مستحقّ پیش از آن كه غضب تو 

 301.عقوبت گردم«

 
) ترَجه صحيفه سّجاديّه/ دعاى  وعّمرن ما كان عمرى بذلّة ِف طاعتك فإذا كان عمرى -(1)  301 مرتعاً للشيطان فاقبضن اليك قبل ان يسبق مقتك اِّل او يستحكم غضبك علىَّ
20 :94). 
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______________________________ 
وعمّرنى ما كان عمرى بذلّة فى طاعتك فإذا  -(1)

كان عمرى مرتعاً للشیطان فاقبضنى الیك قبل ان 

يسبق مقتك الىّ او يستحكم غضبك علىَّ )ترجمه 

 (.94: 20صحیفه سجّاديّه/ دعاى 

 246قلب قرآن، ص: 

 

خدا  ام: تهمتهاى ناجوانمردانه به پیامبرجلسه سى

 صلى اهلل علیه و آله

 

آ عَلَّمْنهُ الشّعْرَ وَمَا يَنبَغِى لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ وَمَ

پس از آن كه نسبت به منكرين خدا و انبیا  302.مُّبِینٌ

و معاد، تهديدهايى را بیان فرمود، اگر بخواهیم 

كنیم، آنگاه تهمتى كه آنان را كور يا مسخ مى

 
 .69يس:  -(1)  302
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زدند، رد ه محمّد صلى اهلل علیه و آله مىمشركین ب

اى فرمايد. هر باطلى در برابر حق، چون حربهمى

چسبد، براى اين كه وارونه ندارد، به تهمت مى

جلوه دهد؛ خودش را حق و طرف را باطل نشان 

زند تا بخواهد ثابت شود در میان دهد، تهمت مى

ق اند؛ چون همه اهل تحقیاى گمراه شدهبشر، عدّه

پذيرند. تهمت اثر نیستند، چه بسا با يك حرف مى

 دارد.

مشركین مكّه در برابر خاتم األنبیاء و پیشرفت اسالم 

پرستى را مسخره و توجّه دلها به قرآن، جوانها بت

گرفتند. دور كردند. از پدر و مادرها كناره مىمى

هم جمع شدند چه كنیم در برابر محمّد صلى اهلل 

در مجلس  -كه بزرگترشان است -دعلیه و آله. ولی

توانیم در برابر محمّد صلى اهلل گفت كارى نمى

 علیه و آله
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______________________________ 
 .69يس:  -(1)

 247قلب قرآن، ص: 

و قرآن كنیم جز اين كه بگويیم سحر است. اين 

حرف را شايع كنیم كه محمّد ساحر وسحرش هم 

ا مردم كه نوعاً اهل قرآن است. اگر كسى بپرسد اوّلً

نیستند، بر فرض اگر كسى پیدا شد و پرسید تحقیق 

كجايش سحر است؟ بايد بگويند چون تفرقه 

طورى كه ساحرها جدايى اندازد. همانمى

اندازند، محمّد هم بین پدرها و مادرها با جوانها مى

جدايى انداخته است؛ جوانهاى ما را از بتكده جدا 

 كرده است.

ديگرى و اين تهمت كهنه شد. تهمت  مدّتى گذشت

بستند، گفتند: »او شاعر است«. در اين آيه شريفه 

فرمايد؛ لذا بحث ما راجع به اين افترا را رد مى
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موضوع »شعر و شاعرى« است. اصلًا شعر يعنى چه؟ 

شعر، قضیّه؛ يعنى موضوع و محمولى است كه 

واقعیّت ندارد و از قضاياى تخیّلى است. صرف 

عیّتى داشته ست بدون اين كه در خارج واقتوهّم ا

باشد. آن را در وزنهاى مقرّرى كه در فنّ آن ذكر 

شده با سجع وقافیه بیاورند. وزن هم براى شدّت 

تأثیر است براى اين كه بیشتر اثر كند، زرق و برقش 

دهند كه همان رعايت وزن مصرع و قافیه است؛ مى

 گويد:مثلًا يكى به ديگرى مى

است كه  اش شعر است؛ يعنى مطالبىهاينها هم

حقیقت ندارد. در ضمن الفاظ زرق وبرق دار 

ذكرشده است به طورى كه مشهورشده از احسن 

اش اوست اكذب او؛ مثلًا فردوسى در شاهنامه

درباره جنگ رستم و اسفنديار در آن وقتى كه 

رستم به میدان آمد، در اثر جنگ زير سم اسبها 

 گويد:مى
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در آن زجور مخالف 

 پهن دشت
 

زمین شش شد و 

 آسمان گشت هشت

 

يك طبقه زمین رفت آسمان و شد شش و آسمانهاى 

 هفتگانه هم شد

 248قلب قرآن، ص: 

تر است؛ لذا در تر باشد، جالبهشت! هرچه دروغ

اى مدح و ذم وضع عجیبى شعرا داشتند، با قصیده

 ظالمى را عادل درجه يك، يا بیچاره عادلى را آدم

 كردند.ظالم معرّفى مى

گفتند شاعر هستى. شما يك به هر حال، به پیغمبر مى

اى در اين قرآن پیدا كنید كه واقعیّت نداشته و آيه

 مین باشد:تخ

 .وَمَآ عَلَّمْنهُ الشّعْرَ وَمَا يَنبَغِى لَهُ
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»ما نه به او شعر ياد داديم و نه او سزاوار شاعرى 

 است«.

شر است؛ آموزنده، شاعر به پیغمبر، معلّم آسمانى ب

خیال اندازه است، كدام شاعر، علم و كمالى به 

 دهد.اجتماع مى

و  303در قرآن، شعر و شاعرى مذمّت شده است

كنند ايشان را گمراهان. آيا شاعران، پیروى مى

روند و بینى كه ايشان در هر وادى سرگشته مىنمى

دهند، مگر كسانى كه نمىگويند آنچه انجام مى

 يمان آوردند و كارهاى شايسته بجاى آوردند ....ا

پس معلوم گرديد مقصود از شاعر و شعر مذموم 

چیست؟ يعنى كسى كه قضیّه دروغ و تخیّلى را در 

بگويد و امّا اگر كسى قضیّه  الفاظ مسجّع و مقفّى

 
303  (1)-\i  َعرَآُء يَ تَِّبُعُهُم اْلَغاُووَن* َأََلْ تَ َر أَ ن َُّهْم ِِف ُكّل َواٍد َيِهيُموَن* َوأَ ن َُّهْم يَ ُقوُلوَن َماََّل  .226 -224شعراء:  E\ يَ ْفَعُلونَ َوالشُّ
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حقّى را كه الفاظ مسجّع و مقفّى داشته باشد بگويد، 

 ى ندارد.مانع

بیت يا مراثى ايشان به شعر  موعظه يا مدح اهل

گفتن چون اثرش به مراتب بیشتر است، مطلوب 

است؛ لذا درقرآن مجید بالفاصله استثنا فرموده 

 است:

اند از شعراى مذموم استثنا شده إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ

 اهل ايمان و كار نیك.

______________________________ 
مُ الْغَاوُونَ* أَلَمْ تَرَ أَ نَّهُمْ فِى كُلّ وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُ -(1)

شعراء:  وَادٍ يَهِیمُونَ* وَأَ نَّهُمْ يَقُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ

224- 226. 

 249قلب قرآن، ص: 
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شاعرى كه زبانش را از دروغ و مدح كسى كه 

ت سزاوار مدح نیست يا مذمّت كسى كه سزاوار مذمّ

 نیست، بسته است.

گفتند در مدح ظالمى سراسر دروغ و اى مىقصیده

جا و مبلغ هنگفتى از بیت المال مردم مدح بى

اى در داد، قصیدهگرفتند. اگر كم مىبیچاره مى

گفتند؛ نظیر بعضى از روزنامه نويسها در مذمّتش مى

زمان ما. شاه مخلوع درسال، میلیونها دالر به خارج 

تا اين ها ومجلّات خارجى براى روزنامهفرستاد مى

كه حقايق را ننويسند بلكه وارونه جلوه دهند، 

 تعريفش كنند.

توانند به هر حال، روزنامه نويسها هم مانند شعرا مى

با اين قلمشان تأيید حق كنند. به عالم اسالم و 

توانند با قلمشان مسلمین خدمت كنند؛ چنانچه مى

 را تأيید كنند.حق را بكوبند، اسرائیل 
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از رحلت پیامبر صلى اهلل علیه و انحراف حسّان پس 

 آله

اشعار سعدى مخصوصاً در مواعظش، نه آن شعرى 

است كه مذموم باشد و در اسالم مذمّت شده باشد. 

فرمايد: »شكمى كه از چرك و خون پر شود، مى

بهتر از شكمى است كه از راه شعر و شاعرى پر 

شود«. شعرى كه در مسجد و ايّام جمعه مكروه است 

ظ حقايق و فضايل اهل بیت و مراثى و مواعنه آن 

است، قبايح دشمنان اهل بیت و مشركین راذكر 

كنند. در صدر اسالم مشركین، شعرايى داشتند كه 

به رسول خدا صلى اهلل علیه و آله و اسالم بد 

گفتند. چند نفر از شعرا كه مسلمان شده بودند، مى

زدند. گفتند كه آتششان مىاشعارى در برابر آنها مى

 د.كوبیدنهرچه خالف اسالم بود، مى
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در تفسیر مجمع نقل كرده پیغمبر در مسجد النبى 

 فرمودصلى اهلل علیه و آله امر مى

 250قلب قرآن، ص: 

حسّان به منبر برود و اشعارش را در هجو مشركین 

كه اشعارش را خواند، بخواند. يك بار پس از آن

ود، اثرش فرمود: »اين شعر تو از تیرهاى زهرآل

است. بودهطور همنبرمشركین بیشتر است«. وهمی

درغديرخم هم اشعارى در قضیّه خالفت و وصايت 

اند. در همین مورد است كه على علیه السالم گفته

كنى، به حسّان فرمود: »مادامى كه كمك ما مى

 مؤيّد به روح القدس هستى«.

و اشاره به انحراف حسّان پس از پیغمبر است كه به 

جزات پیغمبر سمت معاويه كشیده شد و راستى از مع

 است كه به طور مطلق دعايش نفرمود.
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حسّان در آخر عمر، طرف معاويه رفت و اشعارى در 

مدح معاويه و مذمّت على علیه السالم نیز سرود!! 

 عاقبت به شرّ شد؛ لذا پیغمبر فرمود:

»مادامى كه در جادّه حق هستى، كمك حق 

 روح القدس هستى«. كنى، مؤيّد بهمى

اگر كسى حق بگويد، راستى موعظه كند، بسیار 

 ممدوح و مورد لطف است.

حكايت جالب سیّدمرتضى و حسین بن حجاج 

 بیت()شاعراهل

به مناسبت روز نوزدهم از على علیه السالم بگويم. 

هجرى، مسعود بن آل بويه به نجف  300در سنه 

ود اشرف آمد. عضدالدوله، گنجى پیدا كرده ب

على علیه السالم را بسازد؛ لذا مسعود خواست قبر مى

را به نجف فرستاد و سرگرم بنا و تعمیرات و تأسیسات 

شد. در همان اوقات، شاعر روزگار جناب حسین بن 
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حجاج از شعراى فصیح عرب كه فضايل على علیه 

 السالم را آشكار

 251قلب قرآن، ص: 

ته بود. در كرد، اشعارى به مناسبت تعمیر قبر گفمى

رسمى با حضور آل بويه و سیّد مرتضى نقیب  مجلس

 اش را خواند:سادات قصیده

راستى  304«.يا صاحب القبة البیضاء فى النّجف»

شعرش هم عجیب است. فضايل على علیه السالم را 

در اين اشعار جمع كرده بود. هر شعرش اسباب 

روشنايى چشم دوستان و كورى چشم دشمنان على 

خواند، رسید به طور كه مىالم بود. همینعلیه الس

جايى كه طعن بر خلفا ابى حنیفه و خالف تقیّه بود؛ 

لذا سیّد مرتضى به مالحظه تقیّه، نهیب كرد و گفت: 

 »كافیست«.

 
 .238/ 5مستدرك سفينة البحار:  -(1)  304
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حسین شاعر با ناراحتى مجلس را ترك كرد. به 

جاى احسنت و آفرين وصله و خلعت، او را نهیب 

 رفت. دادند. محزون و غمگین به خانه

 عالم رؤيا على علیه السالم را ديد، فرمود: شب در

»يابن الحجاج! ناراحت نباش، من براى جبرانش 

دستور دادم فردا سیّد نزد تو بیايد و سر جايت 

 بنشین تا احترامت نگهداشته شود«.

سیّد مرتضى خیلى جلیل القدر است. به حسب ظاهر 

هم نقیب سادات و بزرگ علويهاست. شب در 

ى علیه السالم را ديد در حالى كه ، جدّش علخواب

بر او خشمناك است. گفت: يا موالى! من فرزند و 

 ام؟مخلص شمايم، چه شده مورد غضب شما شده

فرمود: »چرا دل شاعر ما را شكستى؟ )شاعرهاى 

اهل بیت جانشان را به كف دستشان گرفته بودند. 

راستى جانشان در خطر بود؛ لذا سخت مورد عالقه 
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روى از او عذر ودند( فردا مىهل بیت با

 خواهى وبه عالوهمى

______________________________ 
 .238/ 5مستدرك سفینة البحار:  -(1)

 252قلب قرآن، ص: 

كنى )تا جايزه فراوانى بويه مىسفارش او را به ابن

 به او بدهد(«.

سیّد هم با آن جاللت قدرش، خودش برخاست به 

ت. ابن حجاج از داخل خانه اج رفدر خانه ابن حج

صدا زد: »آن آقايى كه شما را فرستاده است به من 

هم امر فرموده است از جايم برنخیزم«. سیّد هم 

پاسخ داد سمعاً و طاعةً. بر او وارد شد و معذرت 

اش خواست و او را با خود نزد آل بويه برد و معرّفى

خلعت كرد كه مورد نظر آقا على علیه السالم است، 

 و انعام مستمر برايش مقرّر داشت.
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برگرديم. غالباً شعر، دروغگويى و دروغ پردازى 

است. قرآن صدق محض است؛ جدا كننده باطل از 

 305حق است.

 قرآن يادآور خدا و آخرت

شعر جز غفلت از خدا و آخرت چیزى نیست، در 

حالى كه قرآن يادآور خدا و صفات و افعال خدا و 

 آخرت است.

كند؛ امّا قرآن شخص را هوات را تحريك مىشعر، ش

برد. معلّم آسمانى كجا و شعر و شاعرى رو به خدا مى

قرآنش متذكّر است. ذكر مبین  وَمَا يَنبَغِى لَهُ كجا؟

است. يادآور است. حیات بخش است. دستوراتش 

زنده كننده فرد و اجتماع است. هر اجتماعى كه 

ء اللَّه. جامعه آن را مقتدا ساخت، زنده است ان شا

ما به بركت قرآن از دست استعمارگران و طاغوتیان 

 
305  (1)-\i  ٌْل* َوَما ُهَو بِاَْلَْزلِ إِنَّهُ َلَقْوٌل َفص\E  :14 -13طارق. 
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خالص شده، سربلند گرديده. از اين به بعد مستقل 

اى خواهد اه قرآن حیات بخش، جامعه زندهو در پن

 ؛ »تالّیُنذِرَ مَن كَانَ حَیًّا شد:

______________________________ 
 .14 -13طارق:  وَ بِالْهَزْلِإِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ* وَمَا هُ -(1)

 253قلب قرآن، ص: 

بترساند كسى را كه زنده است«. اگر حیات داشته 

براى عمل قرار دهید. ديگر  باشید، قرآن را وسیله

 خوريد. قرآن تكان دهنده است.فريب نمى

 دارد.آدم جاندار را به حركت وا مى

 مندى انسان از قرآنبهره

ه زنده باشد، چه جور حیاتى؟ كسى ك مَن كَانَ حَیًّا

البتّه مقصود حیات نباتى و حیوانى نیست، حیات 

یوانى نباتى كه همان رشد و نموّ باشد و حیات ح
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اثرش حركت به اراده و شعور نسبى است بلكه 

مقصود جان آدمى است. آثارش امید به خداست. 

 غیر آدمى اين اثر را ندارد.

همه به دست تواند بفهمد كارها آدمى است كه مى

كند و تنها امیدش به خداست؛ لذا بر خدا توكّل مى

خدا و ترسش نیز از اوست. قرآن به كار چنین 

 خورد.مى هايىزنده

»و محقّق و  306.... وَيَحِقَّ ا لْقَوْلُ عَلَى ا لْكفِرِينَ

پابرجاست و ثابت گرديد قول بر كافرها«. مقصود 

سوره از »قول«، شايد همان باشد كه در همین 

و  أَكْثَرِهِمْ لَقَدْ حَقَّ ا لْقَوْلُ عَلَى شريف بیان گرديد:

وعده  آن وعده دوزخ بود. راستى كافران سزاوار

باشند؛ كسانى كه جان آدمیت در آنها جهنّم مى

 
 .70يس:  -(1)  306
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مرده است، دلى براى آنان نمانده، چشم و گوشى 

 307ندارند تا ببینند و بشوند و بفهمند.

______________________________ 
 .70يس:  -(1)

 لَهُمْ قُلُوبٌ لَّايَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَّايُبْصِرُونَ بِهَا -(2)

وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّايَسْمَعُونَ بِهَآ أوْلئِكَ كَالْأَ نْعمِ بَلْ هُمْ 

 .179اعراف:  ا لْغفِلُونَأَضَلُّ أوْلئِكَ هُمُ

 254قلب قرآن، ص: 

 

: خلقت حیوانات براى خدمت به جلسه سى و يكم

 انسانها

 

 
307  (2)-\i  ََيْسَمُعوَن ِِبَآ أْولِئك يُ ْبِصُروَن ِِبَا َوََلُْم َءاَذاٌن َّلَّ يَ ْفَقُهوَن ِِبَا َوََلُْم أَْعنُيٌ َّلَّ  .179اعراف:  E\ا ْلغِفُلونَ َكاْْلَ ْنعِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أْولِئَك ُهمُ   ََلُْم قُ ُلوٌب َّلَّ
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أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَ نَّا خَلَقْنَا لَهُم مّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعمًا فَهُمْ 

لَهَا ملِكُونَ* وَذَلَّلْنهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا 

ونَ* يَأْكُلُونَ* وَلَهُمْ فِیهَا مَنفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُ

ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ* لَا وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ 

يَسْتَطِیعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ* فَلَا 

در  308.يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

؛ آيا وْاْ أَ نَّا ...أَوَلَمْ يَرَ اين آيات شريف تدبّر كنید:

ر كه خدا به او عقل داده؟ آيا نديدند اين بش

بیند كه ماآفريديم برايش از آنچه دستهاى نمى

هايى كه در جمیع اجزا عالم قدرتمان، مالئكه

منتشرند، ايادى رحمت پروردگار، چه آفريديم 

چهار پايانى كه ايشان مالك آنند، اوّلًا چگونه 

بشر را بر آن مالك آفريديم و بعد چگونه 

كرديم. خدا چنین قرار داده گردانیديم، مال او 

 است و گرنه مگر كسى خالق حیوانات است.

 
 .76 -71يس:  -(1)  308
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مالك حقیقى همان خالق اوست و خدا اگر آن را 

 داد،ملك بشر قرار نمى

______________________________ 
 .76 -71يس:  -(1)

 255قلب قرآن، ص: 

يد. خدا گوسفند را توانست از آن استفاده نمانمى

جهات مختلف از آن استفاده نمايد؛  آفريد تا بشر از

از گوشت لطیفش بخورد، از شیر و پشمش استفاده 

اى نمايد. عضوى از اين حیوان نیست مگر استفاده

براى بشر دارد؛ حتّى استخوانها و حتّى سم پايش را 

كنند، به در معجونى كه سريشُم از آن درست مى

 برد.كار مى

تر از شیر . چه شرابى لطیفرِبُوَلَهُمْ فِیهَا مَنفِعُ وَمَشَا

اين چهارپايان؟ چه منافعى برتر از سوارى گرفتن و 

 استفاده از گوشت و پشم آنان؟!
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؛ »آيا نبايد سپاسگزارى كنند؟« تا أَفَلَا يَشْكُرُونَ

كه بشر نعمت و منعم شناس نگردد، با حیوان وقتى

ات حیوانى، خورد و خواب چه فرقى دارد؟ در جه

وت و غضب، مشتركند. در صنعتگرى و و دفع شه

غیره هم برخى از حیوانات واردند. هرچه به مرگ 

از بین رفتنى است، ارزش باقى ندارد، مگر راستى 

غرض خدايى و آخرتى داشته باشد؛ مثلًا زحمت 

كشد طبیب شود تا به مردم خدمت كند، اگر مى

است. به هر حال  غرض مادى شد، اجرش همین

نسانیّت است و ارزش باقى به تمام آنچه مربوط به ا

شناسى، منعم شناسى و سپاسگزارى معنى دارد، نعمت

 از منعم است.

 اغفال مردم توسّط طاغوتها

 .وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ
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و گاو و  بشرى كه ما اين نعمتها را به او داديم، شتر

گوسفند را در اختیارش گذاشتیم، مركبش هم 

 باشد. شتر چه مركبى است؟ كشتى صحرا.

 256قلب قرآن، ص: 

تر و سپاسگزارتر به جاى اين كه بشر، خداشناس

باشد، خدا رافراموش نكند، به جاى خداى عالَم، 

 راشد.تخداهاى موهوم براى خودش مى

تا گفته  در رأس خدايان باطل، طاغوتهاى زمانند.

پرستى، ذهنها به بت سنگى و چوبى شود بتمى

شود. حقیقت اين است كه اين بتها سپر متوجّه مى

براى طاغوتها هستند، طاغوتها پشت سر بتها خدايى 

 كردند و بت و بتكده بهانه بود.مى

د و در زمان فرعون، بت و بت پرستى فراوان بو

 فرعون به عنوان خداى خدايان مردم را اغفال

 نمود.مى
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اند. تمام شرك در برابر تمام ديكتاتورها چنین

خواهد، طاغوتها از خداست. آنچه خدا از مردم مى

خواهند، خدا از بشر خواسته فرمانش را مردمان مى

ببرد، هرچه خدا فرمود بپذيرد. سالطین هم همین 

 ر برابر فرمان خدا.هستند؛ فرمان ملوكانه د

 »به امید اين كه يارى كرده شوند«.؛ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ

 در هم شكستن قدرتها در برابر اراده خداوند

 .لَايَسْتَطِیعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ

كسانى كه به جاى خدا ديگران را به امید يارى 

ان را ندارند. قشون كردن گرفتند، توانايى ياريش

 آيد.نها نمىحاضرتان هستند ولى كارى هم از آ

نظیر انقالب اسالمى ايران كه چند هزار مستشار 

هاى مدرن، قشون نیم آمريكايى با اين همه اسلحه

میلیونى مجهّز براى حفظ سلطنت محمّد رضا براى 
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نگهدارى منافع آمريكا؛ ولى وقتى كه خدا اراده 

 بفرمايد هیچ

 257قلب قرآن، ص: 

كه قشون كدام برايش نافع واقع نگرديد. با اين

آماده خدمت است، پشتیبان، امپريالیست است؛ اما 

 توانايى يارى پهلوى را ندارد.

 .فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

یم آنچه دان»اندوهناك نكند گفته آنان تو را، ما مى

 سازند«.كنند و آنچه آشكار مىنهان مى

زنند، حزنى به شما راه نیابد، نیشى مىاگر كفّار 

زنند؛ ولى مؤمن ها مىنسبت به وحدت، كفّار طعنه

 بايد به خداى خودش دلخوش باشد، قوى باشد.

در همین انقالب براى اين كه روحیه ملّت ايران را 

كنند. هر دازيها مىضعیف كنند، تهديدها و شايعه پر
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ند؛ امّا اندازاى سر و صدايى راه مىروز در گوشه

مؤمنین دلشان به خداى خودشان قوى است همان 

خدايى كه تا اين جا رسانیده اگر مصلحت بداند 

 آن رابه اتمام خواهد رسانید.

پیروزى انقالب اسالمى ايران كار افراد نبود، كار 

بیرون بود؛ لذا خدا بود. كاملًا از مسیر اسباب 

اال طور كه ابتدايش امید ونظر به خدا بود، حهمان

 و بعد هم بايد چنین باشد.

اللّهم انصر اإلسالم والمسلمین واخذل الكفّار 

والمنافقین واشغل الظّالمین بالظّالمین واجعلنا بینهم 

 سالمین غانمین.

 

 258قلب قرآن، ص: 
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اصل آفرينش  جلسه سى و دوّم: لزوم توجّه انسان به

 خويش

 

مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِیمٌ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسنُ أَ نَّا خَلَقْنهُ 

دهها جا از قرآن، آدمى را متذكّر فرمود  309.مُّبِینٌ

به مبدأ آفرينش و تكوين او كه نطفه باشد و امر شده 

 كه حتماً آدمى اين معنى را در نظر داشته باشد.

فرمايد واجب است كه آدمى تدبّر كند. مراد به مى

 نظر فكر و دقّت است.

آفريده شده است. از آب جستن كننده  ببیند از چه

هاى مادران بیرون پشت پدر و سینهكه از میان 

 فرمايد:و در جاى ديگر مى 310آيد.مى

 
 .77يس:  -(1)  309
310  (2)-\i  َ َآِئبِ ف آٍء َداِفٍق* َُيْرُُج ِمن بَ نْيِ الصُّْلِب َوالْتَّ نسُن ِممَّ ُخِلَق* ُخِلَق ِمن مَّ  .7 -5طارق:  E\ْليَنظُِر ا ْْلِ
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آورد ما او را از پیش آفريديم. »آيا انسان به ياد نمى

نبايد انسان فراموش كند از چه آفريده شده 

از تدبّر در اصل آفرينش، يكى براى  311است«.

 دأ تعالى و ديگر،استدالل به مب

______________________________ 
 .77يس:  -(1)

فَلْیَنظُرِ ا لْإِنسنُ مِمَّ خُلِقَ* خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ*  -(2)

 .7 -5طارق:  يَخْرُجُ مِن بَیْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ

يَكُ  أَوَلَا يَذْكُرُ ا لْإِنسنُ أَ نَّا خَلَقْنهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ -(3)

 .67مريم:  شَیًا

 259قلب قرآن، ص: 

استدالل براى معاد است. سوّمین بهره، اصالح حال 

 باشد.خودش مى

 
311  (3)-\i  َْنسُن أَ نَّا َخَلْقنُه ِمن قَ ْبُل وَل  .67مرمي:  E\ َيُك َشًياأََوََّل يَْذُكُر ا ْْلِ
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دارد كه صفات حیوانیّت و جهالت آدمى را وا مى

 و غرور و كبر و خودخواهیها را از بین ببرد.

 تدبّر در آفرينش انسانلزوم 

اقل امّا جهت استدالل براى مبدأ تعالى، وقتى كه ع

تدبّر كرد ديد نطفه، قطره گنديده بسته شده است، 

آن وقت خداى تصوير كننده )المصوّر( چه نقشى 

فرموده از قلب و كبد، مخ و ساير اجزاى اصلى بدن 

اى؟ در و سپس استخوان بندى و غیره، در چه مادّه

 و جاى تاريك و در غیر سطح. به تعبیر قرآن:مايع 

گانه: رحم، در تاريكیهاى سه ؛... فِى ظُلُمتٍ ثَلثٍ ...

 مشیمه و شكم.

شود خود به خود بدون قدرت فوقى چنین آيا مى

شود؟ حادث بدون محدث، پديده بدون پديد 

آورنده قابل قبول عقل و فهم نیست، آن هم چنین 

ر اصل آفرينش خود، پديده عجیبى، هرچه آدمى د
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بیشتر تدبّر كند، به علم و قدرت خدا بیشتر پى 

 .بردمى

 لزوم معاد

پس از آن كه آدمى متوجّه شد كه نطفه در اوّل 

گردد اى كه از مجرا خارج مىپخش بود. نطفه

عبارت است از مجموعه رطوبات كه در بدن آدمى 

پخش است، به قدرت الهى اين ذرّات رطوبت 

نطفه منى ولذا وقتىد در اوعیهگردجمع مى

 گردد.گردد، سستى عارض همه بدن مىمىخارج

 260قلب قرآن، ص: 

 پرسد:در روايتى از امام علیه السالم مى

»چرا براى بول، همان تطهیر محل و وضو كفايتى 

 است ولى براى خروج منى بايد همه بدن را شست؟

http://www.i20.ir/


515     www.i20.ir 

 مولف شهید دستغیب قلب قرآن

ه فرمايد: چون ذرّات منى از همه بدن گرفتمى

مرتبه ديگر هم پخش و متفرق بود؛  312شود«.مى

وراكى كه آدمى زيرا نطفه حاصل از تغذيه است. خ

خورد، مقدارى از آن نیز به صورت مادّه منوى مى

گردد. خوراك چه بود؟ برنج و گندم از او دفع مى

و سبزى در زمین پخش بود. ذرّات پراكنده جمع 

دن پدر شد به صورت برنج و گندم درآمد. وارد ب

شد. باز پخش شد و سپس به صورت منى در مجرا 

پخش و جمع شدن را  جمع شد؛ بنابراين، دو مرتبه

 در وجود خودت طى كردى.

شود، آيا پس از مرگ نیز بدن دوباره پخش مى

كنى براى سوّمین مرتبه خدا تو را جمع تعجّب مى

 كند.

 .طْفَةٍأَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسنُ أَ نَّا خَلَقْنهُ مِن نُّ

 
 .1/ ح 195/ باب 281علل الشرايع:  -(1)  312
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 وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُ فرمايد:در آيه بعد نیز مى

خلقت خودش را فراموش كرده است؛ لذا با تعجّب 

گويد: »چگونه خدا استخوان پوسیده را جمع مى

 فرمايد«.مى

 اسباب از بین بردن تكبّر

سوّمین فايده براى تذكّر مبدأ خلقت، اصالح حال 

 خود شخص است.

اى آفريده پس از توجّه به اين كه از قطره گنديده

 شده كه همه از آن

______________________________ 
 .1/ ح 195/ باب 281علل الشرايع:  -(1)

 261قلب قرآن، ص: 
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، متنفّرند. كثیف متعفّن. اوّل همه، ماء )آب( است

آخر هم الشه مردار و هم اكنون هم حامل قاذورات 

 و كثافات، پس ديگر كبر براى چه؟

از اصالحات آدمى به بركت تذكّر، تسلیم بودن 

ر حقّى است. وقتى فكر كرد من براى پروردگار و ه

اى بودم، خداى من اين در ابتدا قطره گنديده

و زبان و دست  313قطره را چه كرد، چشم و گوش

اد تا نعمتهاى بزرگ خدا را ياد آوَرَد و و پا د

فهمى شكرگزار منعمش باشد، تا كر نشوى، نمى

 شنوايى چه نعمتى است و همچنین ساير نعمتها.

نعمتها را به تو عنايت كرده، كه اين همه خدايى

چقدر بايد در برابرش تسلیم باشى؟ كسى كه غافل 

از اين حقیقت است، نخستین خصومتش با خداى 

فَإِذَا هُوَ  شود:هست. اصلًا منكر خدا مى خودش

؛ دشمن آشكار است. اى غافل از اصل خَصِیمٌ مُّبِینٌ
 

313  (1)-\i  ُنسَن ِمن نُّْطَفٍة أَْمَشاٍج ن َّْبَتِليِه َفَجَعْلن ه يًعا َبِصريًاإِنَّاَخَلْقَنا اْْلِ  .2دهر:  E\مسَِ
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گويد من هستم خدا نیست. چقدر اوّلت. مى

كند؛ چون شود. مخاصمه و مجادله مىشعور مىبى

شدنه خصم؛ كندوگرنه شكورمىتفكّر نمى

بايدهمیشه عجزنخستینى را فراموش نكند تا چنین 

لى به او دست ندهد. قلدرى نتیجه جهل و غفلت حا

است. از امثال عرب در تفسیر روح البیان ذكر 

 نموده است:

اعلّمه الرماية كلّ 

 يوم
 

فلمّا اشتدّ ساعده 

 انىرم

اعلمه القوافى كلّ 

 حین
 

فلمّا قال قافیة 

 هجانى
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دانست، او را كه هیچ تیراندازى نمى»يك نفرى 314

توانست تیربیندازد، كههر روز تمرين دادم، وقتى

 نخست مراهدف قرارداد وبه من تیر انداخت«.

______________________________ 
نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِیهِ فَجَعَلْن إِنَّاخَلَقْنَا الْإِنسنَ مِن  -(1)

 .2دهر:  رًاسَمِیعًا بَصِیهُ

 سعدى/ گلستان. -(2)

 262قلب قرآن، ص: 

دانست، قافیه و علم عروض »كسى كه هیچ شعر نمى

و وزن را يادش دادم، نخستین شعرى كه گفت هجو 

 خودم كرد«.

 زند:مثال سوّمى هم مى

لقد ربّیت جرواً 

 طول عمرى
 

لمّا صار كلباً عضّ ف

 رجلى
 

 .سعدى/ گلستان -(2)  314
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»توله سگى را ديدم. او را به خانه آوردم. تربیت 

 كردم تا رشد كرد.

وقتى به حدّ رشد رسید، نخست پاى خودم را گاز 

 گرفت«.

حال بشر چنین است. بشرى كه هیچ نداشت، خدا 

شود. منعم را همه چیز به او داد، حاال منكر خدا مى

ور دارد و نفى مسؤولیت قبول ندارد. خودش را با

قايل است. كارى به خالق و منعم ندارد.  از خودش

مسؤولیت براى خودش قايل نیست. وابستگى خود 

كند. را به خدا يعنى قیّومیّت خدا را فراموش مى

شود كه خود كفر استقالل براى خودش قايل مى

 است.

 شود.تسلیم حق نمى

 263قلب قرآن، ص: 
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 مندى از چشم عقلبهره جلسه سى و سوّم: لزوم

 

وَلَمْ يَرَ الْإِنْسنُ أَ نَّا خَلَقْنهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِیمٌ أَ

مُّبِینٌ* وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْىِ ا 

لْعِظمَ وَهِى رَمِیمٌ* قُلْ يُحْیِیهَا الَّذِى أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ 

ى جَعَلَ لَكُم مّنَ الشَّجَرِ لّ خَلْقٍ عَلِیمٌ* الَّذِوَهُوَ بِكُ

آيا نديد  315.الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَ آ أَنتُم مّنْهُ تُوقِدُونَ

انسان كه ما او را از نطفه آفريديم؟ »برى« از 

 »رؤيت« است.

هر چند ظاهرش به معنى ديدن به چشم است لیكن 

ديدن  اين جا مراد ديدن به چشم عقل است كه از

 تر است.به چشم ظاهر نیز مهمتر و قوى

 
 .80 -77يس:  -(1)  315
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ادراك به حس ممكن است اشتباه گردد. خطاهاى 

افتد؛ ولى مهم علم است. اگر باصره زياد اتّفاق مى

چیزى به چشم بخورد و موجب علم شود آن 

درست است. مكرّر شده آدمى جلو چشمش اشیائى 

ايد التفات كند. تجربه كردهاست ولى ادراك نمى

كنید در اثر اين كه حواس جاى ديگر ا نمىپید

. پس ديدن به چشم وقتى ارزش دارد كه است

 موجب ادراك و علم

______________________________ 
 .80 -77يس:  -(1)

 264قلب قرآن، ص: 

افتد كه اشتباه شود. مع الوصف بسیار اتّفاق مى

بیند در كند. در حركت آتشگردان دايره مىمى

ر خارج جز آن دوّاره چیزى نیست و در حالى كه د

 گردد.رعت، دايره مشاهده مىاثر س
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؛ يعنى أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسنُ پس مهم ادراك به فهم است:

« آيا ندانست و علم قطعى پیدا نكرد كه او لم يعلم»

از ادراك حسّى باالتر است كه ما او را از نطفه 

كند؛ مثل ىآفريديم، آنگاه با ما مجادله و مخاصمه م

كند ده را پخش مىزند، استخوان پوسیبراى ما مى

گويد: »چه كسى اين استخوان پوسیده را و مى

 گرداند«.دوباره زنده مى

 تر از خلقت نخستینآفرينش مجدّد آسان

 .قُلْ يُحْیِیهَا الَّذِى أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ

بگو همان كسى كه نخست آن را ايجاد كرد، از 

، آيا آفرينده وجودش آورد، دوباره آن را مىعدم ب

تر است؟ بار اوّل كه ذرّات استخوانى دوّمى سخت

نیز نبود. اگر گفته شود اين ذرّات در جاهاى متعدّد 

 دهد:پراكنده شده، جوابش را مى

 .وَهُوَ بِكُلّ خَلْقٍ عَلِیمٌ
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 اى بسیار داناست«.»او به هر آفريده

حفوظ است. در آيه بعد اش مدر علم پروردگار همه

فرمايد. در هر ت، بیان لطیفى مىبراى سعه قدر

شود اگر متذكّر قدرت موردى كه استعجاب مى

گردد؛ چون از روى نهايت حق شود، آسان مىبى

خواهد كوچكى خودش و علم و قدرت خودش مى

 وضع خدا را بسنجد و اين

 265قلب قرآن، ص: 

فريدن به غلط است. خاك پوسیده را دوباره آ

گويى محال است؛ ىسنجى، مقدرتهاى جزئى مى

امّا نسبت به قدرت خدا بسنجى چیزى نیست؛ همان 

 آفريند.كسى كه نخست آن را آفريده دوباره مى

 قدرت خداوند در تولید آتش از درخت سبز
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خدا براى شمااز درخت سبز و تر، آتش ايجاد 

فرمايد. آب و آتش ضدّ يكديگرند ولى دست مى

ده بدون اين رت، آب و آتش را با هم جمع فرموقد

 كه آب، آتش را از بین ببرد يا آتش آب را:

 .الَّذِى جَعَلَ لَكُم مّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا

اند اشاره است به دو درختى كه مفسّرين عموماً گفته

«. اين عفا« و ديگر »نرخدر عربستان است؛ درخت »

اى از هر دو را به عهخصوصیّت در آنهاست كه قط

آيد. از دهند، از آن دو آتش بیرون مى هم فشار

اين دو درخت سبز خرّم، كار كبريت را انجام 

دادند، با سايیدن آن دو به هم آتش تهیّه مى

؛ آتشگیره شما فَإِذَ آ أَنتُم مّنْهُ تُوقِدُونَ كردند:مى

شود. قبلًا كه كبريت نبود، سنگ چخماق و اين مى

به طور  خت، كبريتِ آن زمان بوده است.دو در

كلّى تمام درختها با كم و زيادش، آب و آتش 
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زا در همه موجود است؛ همراه دارند. مواد آتش

البتّه ظهور آتش پس از مغلوب شدن رطوبت آن 

است يا خشك شود يا به توسّط آفتاب يا مجاورت 

شعله آتش آب آن مغلوب گردد، پس آنچه مفسّرين 

هراً به اعتبار اند، ظادرخت نرخ و عفا نمودهتفسیر به 

ظهور و وسیله كبريت بودن در آن زمان است و 

گرنه در همه نباتات اين خاصیّت موجود است. بعد 

 به

 266قلب قرآن، ص: 

طور كلّى دستگاه آسمانها و زمین را متذكّر 

 گردد.مى

أَن   عَلَىأَوَلَیْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّموَاتِ وَالْأَرْضَ بِقدِرٍ

»آيا كسى  316.وَهُوَ ا لْخَلقُ ا لْعَلِیمُ لَهُم بَلَىيَخْلُقَ مِثْ

شمار را كه دستگاه عظیم آفرينش را، كرات بى

 
 .81يس:  -(1)  316
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تواند مثل آنها را )از افراد بشر( آفريد، نمى

بیافريند؟«. هزاران كهكشان كه در هر كدام 

هزاران كرات كه فاصله آنها بايد به سال نورى 

 ردد.تعیین گ

 عظمت خداوند در آسمانها

ت در روايتى از حضرت رضا علیه السالم مروى اس

 فرمايد:مى

اى است نسبت به »آنچه خدا در زمین آفريد، قطره

آسمان اوّل و آنچه در آسمان اوّل است نسبت به 

اى است نسبت به دريا در آسمان دوّم چون قطره

ابر جنب آسمان سوّم، همچنین تا آسمان هفتم در بر

هاى يك تواند تعداد مورچهعرش و ... آيا بشر مى

 «.محلّه را معیّن كند

نسبت به بیت المعمور دارد كه: »خداوند هر روز 

آفريند، وارد بیت المعمور شده هفتاد هزار ملك مى
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شود وارد شوند، ديگر نوبت آنها نمىو خارج مى

شوند تا روز قیامت. خدا به مخلوقات خودش 

 داناست«.

 فرمايد:البالغه مىنهج در

ازملك همیشه درحال قیام وركوع »فوجى

 اند:وگروهى از خوف خدا در گريه 317وسجودند

است. مخلوقات او ؛ كثیرالخلقها لْعَلِیمُوَهُوَا لْخَلقُ

براى داند واولیاى كبارش وگرنهراخودش مى

 احصا نیست.قابلديگران

______________________________ 
 .81س: ي -(1)

 .1البالغه صبحى صالح/ خ نهج -(2)

 267قلب قرآن، ص: 

 
 

 .1صبحى صاحل/ خ  البَلغهِنج -(2)  317
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 ى و چهارم: قضاوت كوتاه بینانه بشرجلسه س

 

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْىِ ا لْعِظمَ وَهِى 

رَمِیمٌ* قُلْ يُحْیِیهَا الَّذِى أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلّ 

لِیمٌ* الَّذِى جَعَلَ لَكُم مّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا خَلْقٍ عَ

إِذَ آ أَنتُم مّنْهُ تُوقِدُونَ* أَوَلَیْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّموَاتِ فَ

وَهُوَ ا لْخَلقُ  أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَالْأَرْضَ بِقدِرٍ عَلَى

زا كالم در پاسخ منكرين معاد و روز ج 318.ا لْعَلِیمُ

بود. بشر دستگاه خلقت را به نظر كوتاه خودش نگاه 

 كند.ىكرده و حكم م

گويد: »بشرى كه مُرد و خاك شد و سپس مى

پراكنده وتبديل به چیزهاى ديگر شد، چطور 

شود اين خاكها جمع گردد؟ بدن درست شود، مى

 
 .81 -78: يس -(1)  318

http://www.i20.ir/


530     www.i20.ir 

 مولف شهید دستغیب قلب قرآن

حیات پیدا كند، آنگاه جزا ببیند از بزرگى بهشت 

 كند.تعجّب مى

بشر است، از اوّل خلقت تا  319میلیارد امروز چهار

شت و جهنّم چگونه جا آخر، اين همه افراد در به

 گیرند؟«.مى

______________________________ 
 .81 -78يس:  -(1)

در عصر حاضر، اين رقم به بیش از شش میلیارد  -(2)

 شود.انسان بالغ مى

 268قلب قرآن، ص: 

دارد. گفتیم وا مىاين خیاالت واهى، آنها را به انكار 

خلف يا ابوجهل استخوان پوسیده را در ابن ابى

دست سايید و پخش كرد و گفت: »چه كسى اينها 

 كند در حالى كه پوسیده شده است؟!«.را زنده مى

 
 .شوددر عصر حاضر، اين رقم به بيش از شش ميليارد انسان بالغ مى -(2)  319
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پاسخ آنها يك جمله است و آن توجّه به قدرت 

اين كه نهايت خداوند است. براى مطلق و بى

گونه مد و اينآدمى قدرت خدا را تا حدّى بفه

استعجاب نكند، سه بیان در اين آيات ذكر شد: يكى 

يُحْیِیهَا الَّذِى أَنشَأَهَآ أَوَّلَ  التفات به اصل بدن انسان:

؛ همان كسى كه در نخست او را آفريد، مگر مَرَّةٍ

ابتدا چنین بود؟ استخوان و گوشت و رگ و پوست 

 كه نبود.

درست  همان كس كه از اوّل درست كرد، بعد هم

كند و پراكنده بودن ذرّات، موجب اين مى

شود كه از علم خدا بیرون باشد. نسبت به شبهه نمى

آكل و مأكول نیز گفته شده كه اجزاى اصلى هر 

 .بِكُلّ خَلْقٍ عَلِیمٌ كدام محفوظ است:

؛ الْأَخْضَرِ نَارًا الَّذِى جَعَلَ لَكُم مّنَ الشَّجَرِ بیان دوّم:

را سبز وتر »عفاء« كه اگر آن همان كسى كه درخت
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چكد، با درخت »نرخ« كه با بفشارند از آن آب مى

يكديگر فشار دهند، برق و آتش از آنها بیرون 

آيد، كسى كه از چوب سبز وتر، آتش بیرون مى

هارا دوباره زنده كند؟ تواند مردهآورد، آيا نمىمى

 اكنده بشر را دوباره تركیب كند؟از خاكهاى پر

 آسمانها مهمتر از آفرينش انسانها آفرينش

أَوَلَیْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّموَاتِ وَالْأَرْضَ بِقدِرٍ  بیان سوّم:

.... 

همزه براى استفهام انكارى است؛ آيا آن كسى كه 

 آسمانها و زمین را

 269قلب قرآن، ص: 

ها را دوباره بیافريند؟ تواند مردهآفريده نمى

ر از آفرينش بشر و زمین دستگاه آسمانها خیلى بزرگت

شمارى كه كرات بى 320و موجودات آن است.
 

320  (1)-\i  َمَوا ِت َواْْلَْرِض َأْكَِبُ ِمْن َخْلِق النَّاِس َولِكنَّ َأْكثََر النَّاِس ََّليَ ْعَلُمون  .57غافر:  E\َْلَْلُق السَّ
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بعضى میلیونها برابر زمین است، خدا داند 

كه درآنهاست با آن نظم و حركت موجوداتى

 مرتّب و فاصله معیّنى كه بین آنهاست؛ میلیونها مجره

و كهكشان كه هر كهكشان میلیونها كره كه برخى 

ك میلیون و چندين برابر آفتاب ماست كه ي

هاى سیصدهزار برابر كره زمین است، در مجره

 ديگر، آفتابهايى است كه میلیونها برابر آفتاب ماست.

نور در يك ثانیه، سیصد هزار كیلومتر حركت 

 شود. نوركند و هر شصت ثانیه يك دقیقه مىمى

كشد تا آفتاب، هشت دقیقه و هجده ثانیه طول مى

ت كه اين قدر به زمین برسد. چقدر مسافت اس

 كشد؟طول مى

آن وقت كراتى هستند كه يك سال نورى تا برسد 

به يك صد سال و بعضى از كرات هزار سال و برخى 

به يك میلیون و برخى از هنگام آفرينش آنها تا 
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و به ما نرسیده كنون هنوز نورشان در راه است 

 است.

نويسند: »قطارى اگر از كره زمین حركت كند مى

سال در راه  350ا به كره آفتاب برسد، بخواهد مثلً

است. اگر توپى به آفتاب بفرستند، دوازده سال در 

 راه است«.

 .أَوَلَیْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّموَاتِ وَالْأَرْضَ ...

است، »آيا كسى كه آفريننده چنین كراتى 

 تواند مثل آنها را بیافريند؟«.نمى

______________________________ 
خَلْقُ السَّموَا تِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ لَ -(1)

 .57غافر:  وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُونَ

 270قلب قرآن، ص: 
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« است. گاهى در تعبیر انفسهمبه معنى » مثلهم«»

نیاز ؛ مثل تو آدمى، بىمثلك غنىّشود مثلًا »گفته مى

مثل تو يعنى تو، پس  است«، نبايد مثلًا سؤال كند

 اين جا مثل بشر؛ يعنى خود بشر.

 مراتب انسان

« كه بعضى از اهل تحقیق مثلهموجه ديگر براى »

ت اند، نیاز به مقدّمه كوتاهى دارد و آن اين اسگفته

كه آدمى مراتبى دارد؛ مرتبه اوّلش بدن مادّى 

 است؛ گوشت و پوست و استخوان.

 مجرّد از مادّه است. مرتبه دوّم، بدن مثالى است كه

مرتبه سوّم، نفس و چهارم روح و عقل است. از اين 

چند مرتبه فقط همان مرتبه اوّلش دائماً در 

دگرگونى است؛ آن كه ثابت است ساير مراتبش 

گردد؛ شد. از اوّلى كه آدمى آفريده مىبامى

خورد بدل ما يتحلّل است. بدن خوراكى كه مى
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خورد جاى آن را ىرود، خوراكى كه متحلیل مى

شود گیرد. موقعى كه شخص مريض مىمى

شود، بدن تواند خوراك بخورد، الغر مىنمى

آيد. خالصه، خوراك، رود و بدلش نمىتحلیل مى

ايى به هر جزئى از اجزاى شود ومواد غذخون مى

 رسد.بدن مى

شود؛ تحلیل به تعبیر ديگر: بدن مرتّباً عوض مى

گیرد. پس اين بدن، مىرود و بدلش جايش را مى

گوشت و پوستى در تغییر و دگرگونى است، چیزى 

دهد و خالصه بدن همان بدن كه به آن وحدت مى

شود، روح آدمى است؛ نفس و عقل و بدن مثالى مى

كه تحوّل ندارد بلكه رو به استكمال است.  است

چهل سال قبل است نه همان  -بدن ما فعلًا مثل سى

 بدن.

 271قلب قرآن، ص: 
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 محشور شدن انسان با بدن مثالى

میرد، بدن گوشتى و پوستى خاك آدمى كه مى

شود؛ امّا بدن مثالى و نفس و روحش به حال مى

ى، با خودش هست. در قیامت، بدن گوشت و پوست

شود. بدن قیامتى بدنى است تغییراتى محشور مى

كه اين لوازم و كثافات را نداشته باشد. اين بدن 

فته حمام نرود موهاى بدن برطرف اگر دو سه ه

نشود، خواب نباشد، مدفوع خارج نشود، اسباب 

 زحمت و بیمارى است.

جا ديگر بدن اين كثافات را ندارد، تلطیف آن

 شود.مى

یف بدن در قیامت؛ از امام صادق علیه بیان تلط

 فرمايد:السالم چنین روايت شده است كه مى
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است با »بدن روحانیها مثل طاليى كه مختلط 

آيد و آن ذرّات طاليى خاك، براى بعثش باران مى

 شود«.بدن مؤمن، تركیب و سپس محشور مى

بدن آخرتى مثل بدن دنیوى است نه عین آن؛ 

چهل  -ن و شما مثل بدن سىچنانچه بدن امروز م

 سال قبل است نه عین آن به شرحى كه ذكر شد.

؛ قَ مِثْلَهُمأَن يَخْلُ بِقدِرٍ عَلَى فرمايد:كه مىپس اين

كه بیافريند مثل آنها را«؛ »خداوند تواناست بر اين

چون بدنها مثل بدن دنیوى است، هرچند روح و 

 عقل همان است.

 خالق و علیم بودن خداوند

 .وَهُوَ ا لْخَلقُ علیم بَلَى

تواند واوست بسیار »بلى چنین است خداوندمى

 آفريننده. بسیار دانا«.

http://www.i20.ir/


539     www.i20.ir 

 مولف شهید دستغیب قلب قرآن

اعتبار بسیار آفريدن و فعل زياد  خلّاق بودن خدا به

 نهايتاوست. بى

 272قلب قرآن، ص: 

است. دستگاه خلقت حد ندارد. داناست. از دانايى 

كنى اوست. نظام اين دستگاه به ساعتى نگاه مى

اش دانا بوده است، بدن من و تو فهمى سازندهمى

اش دانا بوده يا نه؟ اگر چشم در سینه آدم سازنده

بر جهت زشتى، غرضى كه از چشم مورد بود، عالوه 

 شد.نظر بود، حاصل نمى

قال جمع شوند و بخواهند وضعى بهتر از اگر همه ع

وضع موجود بیابند محال است. همه حكما قايلند 

 كه نقصى در ساختمان بدن نیست.

چیزى هم زايد در بدن نیست؛ حتّى زايده اعور كه 

یپور پنداشتند، بعدها فهمیدند كه شدر سابق مى

خطر است، براى جلوگیرى از آپانديس، وجودش 
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زايده نیست بلكه از اعضاى با  ضرورى است، نه تنها

 فايده است.

تواند آيا خدايى كه چنین است نمونه علم او، نمى

 دوباره بیافريند؟!

 273قلب قرآن، ص: 

 

 جلسه سى و پنجم: محدود بودن قدرت انسان

 

 شَیًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَیَكُونُ* إِنَّمَآ أَمْرُهُ إِذَ آ أَرَادَ

ءٍ وَإِلَیْهِ ى مَلَكُوتُ كُلّ شَىْفَسُبْحنَ الَّذِى بِیَدِهِ

در آياتى كه گذشت، پروردگار عالم  321.تُرْجَعُونَ

گفتند بدنى براى رفع استبعاد منكرين معاد كه مى

 
 .83 -82يس:  -(1)  321
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شود چگونه مى كه خاك و پوسیده و متفرّق شده

 فرمايد:، مىكه دوباره زنده شود

»خدايى كه آسمانها و زمین را آفريد چطور 

 تواند شما را دوباره بیافريند؟«.نمى

در اين آيه، كیفیّت قدرت خودش را بیان 

فرمايد تا آدمى قدرت خداى را فوق هر چیزى مى

بداند. هر فردى در هر حدّى كه خودش هست، 

كند. در همان حدّ تصوّر مى عالم خارج را هم

ند سر از قدرت فوق درآورد مگر عنايتى توانمى

شود از آب و خاك رد شود تا بتواند تصوّر قدرت 

مطلق را بكند. بشر در تولیدات زراعتى مثلًا محتاج 

 است به آالت

______________________________ 
 .83 -82يس:  -(1)

 274قلب قرآن، ص: 
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آب و شخم و مواظبت كردن هر و ادوات بذر و 

كه ايجاد نیست م مالحظه كنید با اينصنعتى را ه

تركیب است؛ توانايیش محدود است. براى ساختن 

يك تخت، مقدّمات متعدّد و وسايل گوناگون الزم 

دارد تا توانايیش نسبت به يك تخت تحقّق پیدا 

 اوّلًا: كند. پس توانايى انسان كاملًا محدود است،

آن كند تواند بود كند بلكه تركیب مىنمىنبود را 

 هم در تحت شرايطى.

 وجود اشیاء با اراده خداوند

وجود آوردن است. نبود امّا قدرت خدا از عدم به

 را بود كردن است:

 .إِنَّمَآ أَمْرُهُ إِذَ آ أَرَادَ شَیًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَیَكُونُ

ست شأن خدا اين است چیزى را كه خواست ه

 فرمايد:شود به او مى
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گردد. »كُن« در چند جاى قّق مى»باش« و فوراً مح

قرآن ذكر شده، امر به بودن است. »فاء« براى 

؛ كُن فَیَكُونُ باشد:اتّصال است تا فرمود: »باش«، مى

لفظى نیست كه  كُن البتّه شكّى نیست كه منظور

، بفرمايد باش، به لفظ نیست؛ زيرا مخاطب الزم دارد

 مخاطب هم كه معدوم است.

 كُن فرمايد: »ون علیه السالم مىحضرت امیرالمؤمنی

فعله، تا چیزى را اراده فرمود آناً واقع معنىبه

تا فرمود يعنى تا اراده كرد. در معاد  322شود«.مى

چنین است، به مجرّدى كه اراده شود، بشر دوباره 

بدون زنده گردد، فوراً بدون نیاز به فاصله زمانى 

درت بشر كه كند، مثل قنیاز به اسباب تحقّق پیدا مى

 نیست.

______________________________ 
 .397/ 4تفسیر نورالثقلین:  -(1)

 
 .397 /4تفسري نورالثقلني:  -(1)  322
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 275قلب قرآن، ص: 

 عدم تدريج در كار خداوند

جا بايد تذكّر داد كه فعل الهى در تكوين، دو اين

قسم است؛ در عالم مادّه و عالم ماوراى مادّه. آنچه 

ر آن در عالم طبیعت و مادّه و ملك است، تدريج د

افتاده است. تدريج در مفعول است نه در فعل. كار 

خدا تدريج ندارد بلكه در عالم جسم، بناى خداوند 

شود، اى كه مثلًا كاشته مىنهبر اين قرار گرفته كه دا

چندى بگذرد تا رشد نموده نیمى از آن پايین و 

ريشه شود، نیمى باال بیايد و ساقه گردد و مدّتى 

هد؛ چنانچه نطفه تا به صورت طول بكشد تا میوه د

كشد، نه از باب بدن در آيد چند ماه طول مى

تخلّف در اراده است بلكه اراده به همین نحو تعلّق 

كه خداوند خواست فوراً ه است، نه اينگرفت

موجود شود و پس از چهار ماه مثلًا موجود شد بلكه 
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از همان اوّل سنّت و اراده خدا بر اين قرار گرفته 

؛ 323ه موجودات طبیعى به تدريج ايجاد شوداست ك

چنانچه اصل خلقت آفرينش آسمان و زمین در 

اراده الهى چنین تعلّق  324شش دوران بوده است.

گرفته كه اشیاء به تدريج حاصل گردند؛ ولى نسبت 

به عالم امر، موجود ابداعى است. فورى حاصل 

گردد؛ قصرى در بهشت براى مؤمن است. فورى مى

دد. نیاز به ساختمان ندارد. مالئكه به گرحاصل مى

گردند. ارواح نیز صرف اراده خداوند ايجاد مى

اوراى چنین هستند. اراده خدا درباره موجودات م

 325طبیعت چنین است.

______________________________ 
 .49قمر:  ءٍ خَلَقْنهُ بِقَدَرٍإِنَّا كُلَّ شَىْ -(1)

 
323  (1)-\i  ٍْء َخَلْقنُه ِبَقَدرٍ إِنَّا ُكلَّ َشى\E  :49قمر. 
324  (2)-\i  ٍَناِمن لُُّغوب مَوا ِت َوا ْْلَْرَض َوَما بَ ْيَنُهَما ِِف ِستَِّة أَيَّاٍم َوَما َمسَّ  .38ق:  E\َوَلَقْد َخَلْقَنا السَّ
325  (3)-\i  ََّصرِ َوا ِحَدٌة َكَلْمٍح بِاْلبَ  َوَمآ أَْمرُنآ ِإَّل\E  :50قمر. 
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وَا تِ وَا لْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا فِى وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّم -(2)

 .38ق:  سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَامِن لُّغُوبٍ

 .50قمر:  إِلَّا وَا حِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِوَمَآ أَمْرُنآ  -(3)

 276قلب قرآن، ص: 

. إِنَّمَآ أَمْرُهُ إِذَ آ أَرَادَ شَیًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَیَكُونُ

چنین است تا اراده كرد، همه مبعوث هم قیامت

خیزند. سلطنت بر هر شوند. بدنها برپا مىمى

 موجودى، ويژه خداست.

 .ءٍى مَلَكُوتُ كُلّ شَىْذِى بِیَدِهِفَسُبْحنَ الَّ

»پاك و منزّه است آن خدايى كه ملكوت هرچیزى 

 اوست«.به دست قدرت

يد« شده؛ بقدرته. تعبیراز قدرت، به »يعنى ىبِیَدِهِ

شود. چون در اصطالح ظهورقدرت در دست مى

شود. حكومت هرذرّه كنايه از قدرت استعمال مى
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آن اضافه ملك كه »وت« به از ذرّات براى خداست.

شود. سلطنت و حكومت الهى بر شود »ملكوت« مى

 تمام اجزاى عالم ثابت است:

»خداوند  326.آ ...... مَّامِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌ بِنَاصِیَتِهَ

 پیشانى و زمام امور همه موجودات را گرفته است«.

اند »ملكوت«، عبارت از باطن بعضى هم فرموده

است و ملك ظاهر؛ يعنى حقیقت و جان هر 

موجودى به دست تواناى خداوند است تا ملكوتش 

باقى باشد. حیات حقیقى اگر باشد كه همان ملكوت 

قیّومیّت  و معیّت و غیب آن چیز است كه تحت نفوذ

قیام هر  327«.ء قائم بهيا من كلّ شىخداست: »

خواهد ملكوت موجودى به خداست. تا خدا مى

باقى است. آن وقتى كه اراده كرد نباشد، همه 

 گردند.نیست مى

 
 .56هود:  -(1)  326
 .389/ 94حباراْلنوار:  -(2)  327
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 بهترين مژده براى مؤمن

______________________________ 
 .56هود:  -(1)

 .389/ 94بحاراألنوار:  -(2)

 277ن، ص: قرآقلب 

؛ مرجع و بازگشت به سوى وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ ...

... وَإِلَیْهِ ا  328... وَإِلَیْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ خداست

در جاهاى متعدّد در قرآن مجید ذكر  329لْمَصِیرُ

شده است. براى مؤمن اين حقیقت، بهترين 

هاست؛ چنانچه براى كافر، بدترين و مژده

 ن خبرهاست.يترموحش

 
 312( هود 1)  328
 .18( مائده 2)  329
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اى مؤمن! بازگشت تو، به خداى شكور و رحیم 

است. اى ظالم! بازگشت تو هم به خداى قهّار و 

 منتقم است.

پس اى مؤمنین! به شوق بیايید. كارهايتان را براى 

خدا انجام دهید كه به سوى او بازگشتتان است. اى 

ظالمها و فاسقها! شما هم متوجّه شويد، از كرده خود 

ها كنید؛ زيرا رديد. جبران گذشتهگپشیمان 

بازگشت شما هم به خداست، مبادا خدا را 

كنید لیكن نوعاً اين تذكّرات به گوش فراموش

رود. غرور هالكش كرده آدمى مغرور، فرو نمى

 است و از هیچ چیز باك ندارد.

______________________________ 
 123( هود 1)

 .18( مائده 2)

 278قلب قرآن، ص: 
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 هرست منابع و مآخذف

 

 قرآن كريم -1

 »الف«

ديلمى/ محمّدحسن/ مؤسّسه  /ارشاد القلوب -2

 ه. ق/ چاپ چهارم. 1398اعلمى/ 

كلینى/ محمّد/ دار صعب و دار  /اصول كافى -3

 ه. ق/ چاپ چهارم. 1401التعارف/ 

شیخ طوسى/ محمّد بن الحسن/  /امالى -4

 .ه. ق/ چاپ اوّل 1414قم/  -دارالثقافه

 »ب«
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مجلسى/ محمّدباقر/ دار احیاء  /بحاراألنوار -5

 ه. ق/ چاپ سوّم. 1403التراث العربى/ 

 »ت«

ه.  1376سه الهادى/ مؤسّ /ترجمه صحیفه سجاديّه -6

 ش/ چاپ اوّل.

 279قلب قرآن، ص: 

بحرانى/ سیّد هاشم/ مؤسّسه  /تفسیربرهان -7

 اسماعیلیان/ چاپ سوّم.

ى/ شیخ اسماعیل/ دار حقّ /تفسیر روح البیان -8

 بیروت. -احیاء التراث العربى

انصارى/ محمّد/ داراحیاء التراث  /تفسیر/ قرطبى -9

 العربى.

 ه. ق. 1387قمّى/ على/ مطبعه نجف/  /رتفسی -10
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اللَّه/ كاشانى/ ملّا فتح /تفسیر منهج الصادقین -11

 ه. ش/ چاپ سوّم. 1346تهران/  -انتشارات اسالمى

عروسى حويزى/ شیخ  /نورالثقلینتفسیر  -12

 قم. -عبدعلى/ مطبعه حكمت

 »خ«

صدوق/ محمّد/ مكتبة الصدوق/ شیخ /خصال -13

 ه. ق. 1389

 »د«

طبرسى/ حسین/ انتشارات نورى /دارالساّلم -14

 معارف اإلسالمیّه/ چاپ سوّم.

مؤسّسة األعلمى  /ديوان امام على علیه السالم -15

 للمطبوعات.

 »ر«
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 -الدّين/ مكتبه بصیرتىشهیدثانى/ زين /ائلرس -16

 قم.

 »س«

قمى/ شیخ عبّاس/ مؤسّسه  /سفینة البحار -17

 انتشارات فراهانى.

 280قلب قرآن، ص: 

 »ع«

طباطبائى يزدى/  /عروة الوثقى -18

ه. ق/  1412سیّدمحمّدكاظم/ مؤسّسه اسماعیلیان/ 

 چاپ دوّم.

احیاء  شیخ صدوق/ محمّد/ دار /علل الشرايع -19

 ه. ق/ چاپ دوّم. 1385التراث العربى/ 
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ابن ابى جمهور/ محمّد بن علىّ  /عوالى اللئالى -20

ه. ق/ چاپ  1404بن ابراهیم/ مطبعه سیّدالشهداء/ 

 اوّل.

 »ف«

كلینى/ محمّد/ دار صعب و دار  /فروع كافى -21

 ه. ق/ چاپ سوّم. 1401التعارف/ 

 »ك«

رى/ طبرسى نو /كفاية الموحّدين -22

 سیّداسماعیل/ انتشارات علمیّه اسالمیّه.

 »گ«

دستغیب/ عبدالحسین/ دفتر  /ن كبیرهگناها -23

 قم. -انتشارات اسالمى

 »ل«
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تويسركانى/ شیخ محمّد/  /األخبارلئالى -24

 قم. -منشورات محمّديّه

 281قلب قرآن، ص: 

 »م«

نمازى شاهرودى/ شیخ  /مستدرك سفینة البحار -25

 ه. ق. 1419قم/  -شارات اسالمىعلى/ دفتر انت

شیخ طوسى/ محمّد بن حسن/  /مصباح المتهجد -26

 ه. ق/ چاپ اوّل. 1411مؤسّسه فقه الشیعه/ 

 قمى/ شیخ عبّاس. /مفاتیح الجنان -27

طبرسى/ حسن بن الفضل/  /مكارم األخالق -28

 ه. ق. 1392مؤسّسة األعلمى للمطبوعات/ 

دوق/ محمّد/ دفتر شیخ ص /من ال يحضره الفقیه -29

 ه. ق/ چاپ دوّم. 1404قم/  -انتشارات اسالمى
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 »ن«

)جزء چهارم از جلد دوّم  التواريخناسخ -30

حضرت رسول صلى اهلل علیه و آله(/ لسان الملك 

 قم. -سپهر/ میرزا محمّدتقى/ مؤسّسه مطبوعات دينى

 صبحى صالح. /نهج البالغه -31

مّدباقر/ چاپ محمودى/ شیخ مح /نهج السعاده -32

 ه. ق/ چاپ اوّل. 1385نجف/ 

 »و«

مؤسّسه آل  /حرّ عاملى/ محمّد /وسائل الشیعه -33

 ه. ق/ چاپ سوّم. 1416البیت علیهم السالم/ 
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