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 :جلسه ششمخالصه 

انسان شنایس اسالم در عنی ناگه مثبت به نوع انسان، انسانهایی که به وادی کفر )پوشاندن حق( و  الف.

 ری سقوط کرده اند را گمراه یم داند. این نگرش تالزیم با اداعی اقتدارگرایی پیامرب ندارد. تبهاک

دواگنه قرآین حق و باطل در اعلم تکوین هیچ تالزیم با اقتدارگرایی ندارد، چرا که همان خدای حق  ب.

 مطلق اصول و موازیین در دین در نظر گرفته که ناقض اقتدارگرایی است. 

آین فردی است که با علم به وجود خداوند از رس عناد انکار یم کند، نه هر منکر خدا. قرار اکفر قر پ.

نیست کیس را با زور مسلمان کنید. با هماگن موظف به راعیت موازین الیه و اخالیق هستید. شدت عمل مانع 

 اقتدارگرایی ندارد. از دوسیت و نییک کردن به اکفران مساملت جو نیم شود. شدت عمل با کفار تالزیم با 

است، یعین اعالم « نیف اسالم اجباری»چرا گفته نشده ال اکراه یف االیمان؟! نکته آیه دقیقا  ۲:۲۵۶در آیه  ت.

 رصیح اینکه تسلیم ظاهری مردم به دین خدا هیچ ارزیش ندارد مادایم که منجر به ایمان قلیب نشده باشد. 

برساخته های خوداکماگن اموی و عبایس است. خطیب فاریس بازگشت به پیامرب اقتدارگرا رجعت به  ث.

صدا با گرویه از مسترشقان )که اغبلا زبان که بعد از بیداری اعملمان مسلمان و اختاذ رویکرد پیامرب رمحت، هم

 شده، عالوه بر« پیامرب اقتدارگرا»خایل از دوایع غریعلیم نیستند(، اسالم ستزیان و اسالم گرایان تندرو مدیع 

 پیشه کرده است. « ارجتایع»خطا رویکردی دقیقا 

https://kadivar.com/18617/


 
تمفهه جلس - چالش اسالم و قدرت 3  

ارجتاع و به تبع آن متضادش تریق از ابدااعت انقالب فرانسه بیست سال قبل از تودل اکرل مارکس بوده  ج.

خوایه تلیق مارکسیسیت را از میدان خارج کرد تا آجنا که حیت در بنی است! در قرن بیستم تلیق یلربالیسیت تریق

 ها هم وزن خود را از دست داده است! خود مارکسیست

« های حقوق برشیزیر فشار یلربالیسم و فشار اندیشه»اینکه هرکس نایف اداعی اقتدارگرایی پیامرب بود  چ.

 است! « رؤیاهای خطیبانه»استدالل کرده است از جنس 

حکم قوی و قویم  در مقابل اگر قوی و حیت متواتر هم باشند،»خطیب ما اخریا پذیرفته که احادیث  ح.

با تعارض « این امرت ان اقاتل انلاس»چرا حدیث متواتر اداعیی «. افتندریزند و به خاک بطالن یماخالق فرو یم

 با مسلمات موازین اخالیق و حمکمات قرآن بر خاک بطالن نیفتد؟! 

چه « داعی تواترا»است، از سوی دیگر نیم داند با « میش انتقادی تارییخ»خطیب ما از یک سو مدیع خ. 

باشند پذیرفته یم « حمفوف به قرائن علم آور»کند! اخبار منقول )چه واحد چه با اداعی تواتر( در صوریت که 

 شوند. 

وا  د. وا بماللَّْغوم َمرُّ مواجهه مدیع با منتقداْن راه راست آزمایی داعوی عرفاین و اخالیق اوست. َوإمَذا َمرُّ

 ! اوست مرام کننده تعینی یسک هر پیامربی الگوی کمَراًما.

*** 

معریف « سلطاین عبوس و خشن»و خدا « خوف نامه»عالوه بر پیامرب )ص(، قرآن « پیامرب اقتدارگرا»در اداعی 

شده است. بعد از نقد شواهد قرآین و روایئ اداعی فوق درباره پیامرب )ص( در جلسات گذشته، اکنون نوبت به 

د یم رسد. در خطابه های مورد حبث خوشبختانه رمحت و حمبت خدا و پیامرب نقد اتهامات متوجه قرآن و خداون
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پیامرب یا سلطان مآیب  authoritarianismدر قرآن انکار نشده است، اما اداع شده اینها تعاریض با اقتدارگرایی 

تقوی و  خداوند ندارند. وجود عذاب )که به شکنجه ترمجه شده(، و تکیه بر مفاهییم از قبیل خوف، خشیت،

« بردیگ»حزن به جای عشق و طرب در قرآن از نشانه های اقتدارگرایی شمرده شده است. بعد از ترمجه عبودیت به 

)به جای بندیگ(، خدا ارباب عبوس و خشین معریف شده که از موضع ارتفاع با راعیای خود سخن یم گوید. گفته 

کتب «. »اراعب است، تهدیدی مهیب تر از تورات و اجنیل زبان تهدید و»شده زبان اسالم، خدا و پیامرب در قرآن 

 مثنوی و دیوان شمس هستند، و بسامد این واژه ها در قرآن را با کتب مرجع باید مقایسه کرد.    « مرجع

-الکم مکتویب درمیان نیست، در خطابه های ایرادشده بدون ارائه استدالیل صورت بندی شده اداعهایی برف

ارغ از اینکه چه گفته شده، یم کوشم برای روشن شدن حبث در این جلسه متناسب با وقت به انبار شده است. ف

بریخ پرسشهای مرتبط از منظر قرآن و تعایلم اسالیم پاسخ دهم. حبث امروز متمرکز در مفاهیم لکیدی غضب 

، غرض اصیل پاسخ است« اکمال حاشیه ای»در حبث امروز « ما قال»و رمحت و مرتادفاتشان است. پاسخگویی به 

این قیل و قاهلا را در خدمت تعمیق « آیا غضب خداوند بر رمحت الیه سبقت دارد؟»به این سوال بنیادی است: 

و تدبر در معارف قرآین و اسالیم یم گریم. ابلته به مناسبت، به داعوی اقتدارگرایی پیامرب و خوف نامه بودن قرآن 

حبث را با اداعی مذکور یم سنجم. در مباحث امروز به جای برخورد  هم گریزی یم زنم و در نهایت نتیجه این

گزینیش و برگزیدن یکی دو آیه که مؤید مداعست به وفور به شواهد قرآین )اعم از مؤید و منایف( استشهاد یم 

کنم تا شنونده در منت قرآن قرار گرید و خود صحت و سقم اداعهای مطرح شده را با خطوط یلک کتاب خدا 

جد. خود را حمدود به گزینش دو واژه غضب و رمحت نکرده ام. کوشیده ام سزیده واژه نزدیک به این واژه بسن

لکیدی )هفت واژه نزدیک به غضب و شش واژه نزدیک به رمحت( از آچنه در قرآن استعمال شده را انتخاب کنم. 

خصوصا زماین که در مورد خداوند و در حبث از هر واژه اوال به تعداد موارد استعمال خود واژه و مشتقاتش 
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نسبتش با انسان یا در ارتباط انسان با خداوند به اکر رفته اشاره یم شود. ثانیا اهم آیایت که شامل هر واژه یا 

مشتقاتش است همراه با ترمجه آورده شده در مواقع نیاز خمترصا تفسری یم شود. ثاثلا اگر سنن الیه و قواعدی از 

ج است این سنن و قواعد برجسته یم شود. رابعا اگر این واژه ها منجر به اسمای حسنای آیات قابل استخرا

خداوند شده باشد این اسمای حسین به عنوان مهمرتین شواهد حبث ترشیح یم گردد. خامسا در انتهای هر حبث 

د. واضح است که از منظر بسامدی تعداد استعماالت غضب و رمحت و هم خانواده هایشان با هم مقایسه یم شون

حبث کیمی بسامدی در حاشیه حبث کییف و حمتوایی تفسری آیات قرار دارد و رصفا به عنوان مؤید ارائه یم شود تا 

معلوم شود اداعی اقتدارگرایی و خوف نامه بودن قرآن چقدر با بسامد قرآن سازاگر است. بیشک اگر در اداعی 

( با مثنوی و دیوان شمس )الکم بنده خداوند از منظری خاص( مذکور پای مقایسه بسامدی قرآن )الکم خداوند

مطرح نشده بود همنی حبث حاشیه ای هم مطرح نیم شد. سادسا در حبث اصیل غضب و رمحت به احادییث گزیده 

از پیامرب و اهل بیت )از اهل سنت و تشیع( اشاره یم شود، تا سازاگری ویح با سنت نبوی و اقوال اهل بیت پیامرب 

 رنشان شود.  خاط

حبث امروز شامل چهار مبحث است. در مبحث اول دو واژه لکیدی غضب و رمحت الیه از مناظر پیش گفته 

اگنه اگنه غضب و مبحث سوم به هم خانواده های ششبا هم مقایسه یم شود. مبحث دوم به هم خانواده های هفت

ین حبث و نتیجه گریی است. این خنستنی رمحت اختصاص دارد. مبحث چهارم پاسخ حتلییل به پرسش اصیل ا

هجری قمری است. از اینکه به علت  ۱۴۴۲( در آستانه ماه مبارک رمضان ۱۴۰۰حبث من در سال جدید شمیس )

کرثت اشتغاالت از مجله ادامه این مباحث موفق به پذیرش دعوتهای رمضاین نبوده ام عذرخوایه یم کنم. 

وظیفه تبلیغ رسالت الیه رمضان مورد قبول دراگه حق باشد. واضح است  امیدوارم این مباحث در راستای اجنام
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که این حبث با توجه ضیق وقت ناقص است. باشد که در آینده توفیق تکمیل آن را پیدا کنم. از انتقادات و 

 پیشنهادات صاحب نظران استقبال یم کنم.  

 مبحث اول. غضب و رمحت الیه

 

 

دود است. اوال وجهه نظر اصیل استعمال دو واژه لکیدی در قرآن است. دامنه این مبحث از چند حیث حم 

ثانیا تکیه بر استعمال آنها در ارتباط با انسان است. ثاثلا عنایت بر استعمال این دو واژه یا مشتقات آنهاست. 

حبث  در مورد واژه های هم خانواده و معاین مرتادف در دو فصل بعدی حبث خواهد شد. این مبحث شامل دو

 است، اول غضب و سپس رمحت. در هر دو حبث معین لغوی، بسامد، و اهم استعماالت مدی نظر است.    

 حبث اول. غضب الیه
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غضب مقابل رمحت شدت عمل در مورد باطل یا حق است. غضب الیه فعیل ممدوح است که تنها به حق از 

فاعل و جواز جمازات فاعل آن در آخرت است. ان استفاده یم شود. غضب الیه نمایانگر ناپسندی فعل، رسزنش 

بار در قالب اسم )مصدر(  ۱۳بار در قالب فعل،  ۵بار غضب خدا را بکار برده است،  ۱۹از منظر بسامدی قرآن 

 و یک بار اسم مفعول. به چهار مثال استعمال غضب در منت آیات اشاره یم شود. 

ًدا فََجَزا تََعمِّ نًا مُّ ا فمیَها َوَمن َيْقتُْل ُمْؤمم ً ُ َعلَیْهم ُؤُه َجَهنَُّم َخادلم َب اَّللَّ یًما وََغضم َعدَّ ََلُ َعَذابًا َعظم
َ
( ۹۳ نساء) َولََعنَُه َوأ

دانه در آن خواهد ماند، و خدا بر او خشم جاو که است دوزخ کیفرش بکشد، عمد روی از را مؤمین هرکه و»

اگرچه موضوع حبث این آیه قتل مؤمن است، اما « سازد.کند و برای او عذایب بزرگ آماده یمگرید و لعنتش یمیم

( مشخص یم شود که قبح اصیل قتل انسان بیگناه است چه ۳۲دیگر آیات از مجله آیه اصیل قتل در قرآن )مائده 

مؤمن چه غریمؤمن. به هر حال در قتل عمد انسان بیگناه چهار جمازات اخروی معریف شده است: خلود در جهنم، 

لعن خداوند، عذاب بزرگ. شاهد مثال جمازات دوم است. به سه جمازات دیگر در مباحث بعدی  غضب الیه،

 پرداخته یم شود. قتل عمدی انسان بیگناه خصوصا مومن به غضب الیه منجر یم شود.    

َّْوا  یَن آَمنُوا اَل َتتََول م َها اَّلَّ يُّ
َ
مْ یَا أ ُ َعلَیْهم َب اَّللَّ ْصَحابم الُْقبُورم قَْد یَئمُسوا  قَْوًما َغضم

َ
ْن أ اُر مم َرةم َکَما یَئمَس الُْکفَّ َن اْْلخم مم

اید، با قویم که خدا بر آنان خشم گرفته است دوسیت نکنید. قطعاً آنان که ایمان آوردهای کساین( »۱۳)ممتحنه 

وند مومنان را از به در این آیه خدا« که اکفران از ]بازگشت و اکرایی[ مرداگن ناامیدند.از آخرت ناامیدند، چنان

رسپرسیت گرفنت بلکه دوسیت با قوم مغضوب خداوند برحذر داشته است. دیلل اصیل غضب خداوند عدم باور 

این قوم به آخرت است. مزیان یاس و یب اعتقادی آنها به آخرت همانقدر است که یم پندارند فردی که مرد هرگز 

عین عدم اعتقاد مطلق به آخرت. باور به آخرت در زندیگ زنده نیم شود و مرگ پایان هرگونه حیایت است، ی

 سعادتمند دنیوی نقش لکیدی دارد. اخالیق زیسنت هرگز نیم تواند جای باور به مبدء و معاد را بگرید. 



 
تمفهه جلس - چالش اسالم و قدرت 8  

م َظنَّ ال انِّنَی بماَّللَّ ََكتم الظَّ کمنَی َوالُْمرْشم نَی َوالُْمنَافمَقاتم َوالُْمرْشم َب الُْمنَافمقم وْءم َوُیَعذِّ مْ  سَّ وْءم  َدائمَرةُ  َعلَیْهم ُ  السَّ َب اَّللَّ وََغضم

مْ  َعدَّ لَُهْم َجَهنَّمَ  َعلَیْهم
َ
رًیا وََساَءْت  َولََعنَُهْم َوأ  ۀو مردان و زنان منافق و مردان و زنان مرشك را ]به وسیل»( ۶ فتح) َمصم

 یاری را پیامربش خدا که کردندیم تصویر و] بردندیم خدا به بد گمان که همانان دهد؛ عذاب[ اندوه و خشم

 را دوزخ و نموده لعنتشان و کرده غضب آنان بر خدا و کرد خواهد احاطه را آنها زمانه بدم  گردش[. کرد خنواهد

آیه درباره عذاب اخروی مردان و زنان منافق و مرشک است، « ان آماده ساخته است و بد رساجنایم است.برایش

د. در این آیه نزی چهار جمازات اخروی برای این افراد در نظر گرفته شده است: کساین که به خدا سوء ظن دارن

اگه آنها. شاهد عذاب، مشمول غضب خداوند واقع شدن، مورد لعن الیه قرار گرفنت، جهنم به عنوان بازگشت

ت به دیلل عدم مثال مورد دوم است. آیه در مورد برخورد دنیوی با مرشَكن و منافقان خصوصا حتمیل دین یا جمازا

 همرایه با مومنان اکمال ساکت است!    

یمَ  اَط الُْمْستَقم َ نَا الرصِّ اَط  اْهدم َ ینَ  رصم م ْنَعْمَت  اَّلَّ
َ
مْ  أ مْ  َعلَیْهم الِّنَی )فاحته  َغرْیم الَْمْغُضوبم َعلَیْهم ما را به ( »۷-۶َواَل الضَّ

این آیه ای که « نه مورد غضبند و نه گمراهند.ای، که که به آنان نعمت دادهراه راست راهربی کن، راه کساین

راند و از خدا یم خواهد که او را به رصاط مستقیم )و هر مسلمان نمازگزار حداقل هفده بار در روز بر زبان یم

نه رصاطهای مستقیم!( که همواره در قرآن مفرد است، بر خالف سبیل اهلل که یم تواند مجع، متعدد و متکرث 

د. راه یافتاگن به رصاط مستفیم مشمول نعمت هدایت الیه واقع شده اند و از رذیلت مربی باشد، هدایت کن

 هستند، مشمول غضب خداوند و گمراه نیستند. هیچ مشمول غضب الیه به رصاط مستقیم بار اعم نیم یابد.  

 حبث دوم. رمحت الیه
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فرد مالحظه یم شود، َّلا با کراهت،  رمحت جتیل رأفت و ظهور َحنَیة و شفقت است، و در آن خری و مصلحت

که نوشاندن داروی تلخ به بیمارعلریغم کراهت و درد موقت برایش رمحت است. چنانالَم و ابتال مجع یم شود، آن

در احسان و انعام و افضال رمحت صدق یم کند. ترتیب حصول در قلب حاالت هم خانواده رمحت به رشح زیر 

)دقت و توجه به خصوصیات(، عطوفت )تمایل و جلب توجه(، َحنیة )رقیت  است: رقیت )مقابل غلظت(، لطف

خمصوص(، حمبت )مطلق دوست داشنت(، شفقت )رأفت ضعیف(، رأفت )شفقت شدید(، و باالخره رمحت. رمحان 

و رحیم دو اسم از اسمای حسنای خداوند است، رمحت رمحانیه به همه موجودات حمیط خصوصا در دنیا است، و 

)سیصد و چهل( بار در  ۳۴۰یمیه خمتص به صاحلنی است خصوصا در آخرت. لکمایت از این ماده جممواع رمحت رح

بار. در این حماسبه رمحان و رحیم در  ۱۱۴بار، و رمحت  ۵۷بار، رمحان  ۱۱۵قرآن استعمال شده است، از مجله رحیم 

باید  ۲۲۴یعین  ۲رضبدر  ۱۱۲به نشده )واال رقم بسم اهلل الرمحن الرحیم اول سوره ها به استثنای فاحتة الکتاب حماس

 (. ۵۶۴اضافه شود:  ۳۴۰به 

یا قواعد عمویم آن آاغز یم کنم. در این جمال به نُه قاعده « سنن الیه رمحت»استشهاد به آیات رمحت را با 

 رمحت اشاره یم کنم. 
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ْنیَ قاعده اول  هم ادلُّ َرةم إمنَّا ُهْدنَا إمیَلَْك یا سنت الیه یا رمحت: َواْکتُْب نَلَا ِفم َهَٰذم یُب  ا َحَسنًَة َوِفم اْْلخم صم
ُ
قَاَل َعَذاِبم أ

َشاءُ 
َ
َعْت  َورمَْحَتم  بمهم َمْن أ ء   ُكَّ  وَسم كْ  ََشْ

َ
یَن َيتَُّقونَ فََسأ م نُوَن )اعراف  تُبَُها لمَّلَّ یَن ُهم بمآیَاتمنَا یُْؤمم م اَکةَ َواَّلَّ ( ۱۵۶َوُیْؤتُوَن الزَّ

ر فرما، همانا ما به سوی تو بازگشتهو برای ما در ای» ایم. ]خدا[ گفت: عذابم را به ن دنیا و در آخرت خویب مقری

که تقوا پیشه رسانم، و رمحت من هر چزیی را فرا گرفته است؛ پس به زودی آن را برای کساینهرکه خبواهم یم

ر خکه به آیات ما ایمان یمدهند و کساینکنند و زَكت یمیم  « واهم داشت.آورند، مقری

بقره. دیلل این درخواست بازگشت داعکننده  ۲۰۱آیه با تقاضای خویب در دنیا آخرت آاغز یم شود، شبیه آیه 

به سوی خدا ذکر شده است. نکته اصیل آیه در پاسخ خداوند است. خداوند دامنه عذابش را حمدود به طوایف 

ش همه جا را فراگرفته است. به عبارت دیگر رمحت خایص یم کند که در دیگر آیات معریف شده اند. اما رمحت

خداوند عمومیت و اطالق دارد در حایل غضبش خاص و مقید است. این قاعده خنست و سنت الیه اول رمحات 

شمویل رمحت خداوند، یا وسعت آن. این همان رمحت رمحانیه الیه است. اما رذیل آیه به رمحت رحیمیه است: جهان

افرادی با سه صفت یم شود: تقوی، ایتای زَكت و انفاق و ایمان به آیات خداوند. این رمحت  اشاره دارد که شامل

واسعه، عمویم و مطلق الیه نقد و بالفعل است، در حایل که عذاب مضیق، مقید و خاص الیه نسیه و بالقوه 

نسان است: توبه و است، در اخرت نقد و بالفعل خواهد شد. برای عدم فعلیت آن راههای متعددی پیش روی ا

استغفار. رمحت رمحیمیه که مضاعف بر رمحت رمحانیه عمویم غریمرشوط و واسعه است تنها با تقوی، ایمان و 

 عمل صالح در آخرت حمقق یم شود. 

با توجه به اهمیت زائدالوصف این سنت الیه به سه روایت )یکی از پیامرب و دو روایت از امام یلع( اشاره 

، یَدُخلُِنم اجلَبابمَرةُ یم کنم. عن أِب  سعید اخلدري عن رسول اَّللی )ص(: امفتََخرتم اجلَنَُّة وانلَّاُر، فَقالَتم انلَّاُر: یا رَبِّ

عَفاُء َوالُفَقراُء والَمساکنُی، َفیَق ، یَدُخلُِنم الضُّ ي رمبِّ
َ
رشاُف. وقالَتم اجلَنَُّة: أ

َ
وَن والُملوُك َواأل بارََك وُل اَّللی ُ ـ تَ َوالُمتََکربِّ
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نتم َعذاِب 
َ
: أ ملنَّارم شاءُ »وتَعایل ـ ل

َ
صیُب بمكم َمن أ

ُ
نتم «أ

َ
: أ ملَجنَّةم َعت ُكَّ ََشء  »، وقاَل ل نُکما «رمَحت وَسم َدة  مم ، ولمُُكِّ واحم

لُؤها.  پرورداگرا: گفت جهنم. کردند یم افتخار( جهنم) آتش و بهشت»( املنثور ادلری  و حنبل ابن مسند) مم

 وارد من به را مساکنی و فقرا و ضعفا: گفت بهشت. کن وارد من به ارشاف و شاهان تکربان،م ستماکران،

هسیت که به هر که خبواهم اصابت یم کند، و به  من عذاب تو: گوید یم جهنم به تعایل و تبارک خداوند. کن

قدر هست( که پر بهشت گفت: تو رمحت من هسیت که همه چزی را فرا گرفته است، و برای هر یک از شما )آن

 « شوید!

زبان روایت نمادین است. لطف آن استعمال دو خبش از آیه مورد حبث خطاب به جهنم و بهشت است. عذابم 

در مورد بهشت. مفاد « رمحت من همه چزی را فرا گرفته است»به هر که خبواهم اصابت یم کند در مورد جهنم، و 

مورد سند لکیه روایایت که در جلسه به اکر برده ام در مبحث چهارم  روایت اکمال با موازین قرآین سازاگر است. در

 اشاره یم کنم.  

هم  رَسَف یلَع نَفسم
َ
رجوها ملمَن أ

َ
َن الُقرآنم لَکممٌة أ ين مم : یَُُسُّ  َعَذایبم  قاَل » اإلمام يلعی )ع( ِفم احلمَکمم الَمنسوَبةم إمیَلهم

یُب  صم
ُ
َشآءُ  َمنْ  بمهم  أ

َ
َعْت  َورمَْحَیتم  أ  ایب ابن ابلالغة نهج رشح) .ُخصوصا َوالعذاَب  ُعموما الرَّمحَةَ  فََجَعَل  «ء   یَشْ  ُكَّ  وَسم

عذابم »م کرده است امیدوارکننده یافتم و مرا به وجد آورد: ست خود بر که کیس برای که قرآن از عباریت»( احلدید

)در این آیه( رمحت را اعم و عذاب را « رسانم، و رمحت من هر چزیی را فرا گرفته است.را به هرکه خبواهم یم

مطابق این نقل امام یلع به همنی آیه استناد کرده و آن را برای آنها که در حق خود « خاص توصیف کرده است.

با گناه زیاده روی کرده اند امیدوارکنند یافته و با رصاحت رسور خود را از این نکته اعالم کرده است: خداوند 

 ابش را خاص و موردی اعالم کرده است.    رمحتش را عمویم و عذ
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خدایا از »در داعی کمیل به امالی امام یلع هم آمده است: امهلل إینی اسئلک برمحتک الیت وسَعت كَّ یشء. 

د و اقبال( این داعی بسیار « تو درخواست یم کنم به رمحتت که همه چزی را فرا گرفته است. )مصباح املتهجی

مجعه است و در زمره وجدان مجیع مسلماین حمسوب یم شود و متاکی داع رمحت واسعه  مانوس شیعیان در هر شب

 الیه است.  

نُوَن  ْم َوُیْؤمم َْمدم َربِّهم لُوَن الَْعْرَش َوَمْن َحْوََلُ یَُسبُِّحوَن حبم یَن ََيْمم م بمهم آیه دوم در مورد همنی سنت الیه: اَّلَّ

یَن آَمنُوا  م ُروَن لمَّلَّ لًْمارَ َویَْستَْغفم ء  رَّمْحًَة وَعم ْعَت ُكَّ ََشْ یمم  بَّنَا وَسم ْم َعَذاَب اجْلَحم یَن تَابُوا َواتَّبَُعوا َسبمیلََك َوقمهم م ْر لمَّلَّ فَاْغفم

کنند و آنان که اطراف آن هستند، پرورداگرشان را با ستایش تسبیح آن فرشتاگین که عرش را محل یم( »۷)اغفر 

طلبند که: پرورداگرا، هر چزیی را به اند آمرزش یمکه ایمان آوردهو برای کساین کنند و به او ایمان دارندیم

اند بیامرز، و آنان ای، پس ]گناهان[ کساین را که توبه کرده و از راه تو پریوی کردهرمحت و دانشت در بر گرفته

 «را از عذاب ]آتش[ دوزخ نگه دار.

رش و اطراف آن، فرشتاگن مومین که در حال تسبیح و تقدیس آیه با توصیف فرشتاگن آاغز یم شود، حامالن ع

خداوند هستند. خبش دوم آیه استغفار و داعی این فرشتاگن مقرب درباره انسانهای مومن است. در صدر داعی 

آنها ترصیح به قاعده رمحت وعلم واسعه خداوند است. نکته اضایف این آیه بر آیه قبل علم واسعه در کنار رمحت 

است. فرشتاگن از خدا یم خواهند بنا بر رمحت واسعه مومنان را بیامرزد و از عذاب جهنم جناتشان دهد، واسعه 

 مومناین که توبه کرده از راه خدا پریوی کرده اند. اشرتاک هر دو آیه در زبان داعست.   

هم الرَّمْحَةَ  و دومنی سنت الیه رمحت: قاعده دوم َٰ َنْفسم ر کرده »( ۱۲)انعام  َکتََب یلَعَ او رمحت را بر خود مقری

مقرر کردن یعین الزایم بودن آن را اعالم کرده به حنوی که قابل احتجاج به ان در دنیا و آخرت است. از « است.
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منظر الکیم حق که مبین معزتَل و شیعه است یم توان به این قاعده بسیار ارزشمند استناد کرد. اما دومنی آیه ای 

 خاطرنشان کرده است:که همنی سنت الیه را 

نُوَن بمآیَاتمنَا َفُقْل َساَلٌم َعلَیُْکمْ  یَن یُْؤمم م َٰ  َربُُّکمْ  َکتََب  َوإمَذا َجاَءَك اَّلَّ هم  یلَعَ نَّهُ  الرَّمْحَةَ  َنْفسم
َ
َل  َمنْ  أ نُکمْ  َعمم  ُسوًءا مم

ََهالَة   ن تَاَب  ُثمَّ  ِبم هم  مم ْصلَحَ  َبْعدم
َ
نَّهُ  َوأ

َ
یمٌ  َغُفورٌ  فَأ  آیند، تو نزد دارند ایمان ما آیات به کهکساین چون و»( ۵۴ انعام) رَّحم

ر کرده است که هرکس از شما به ناداین اکر بدی کند، آناگه  پرورداگرتان شما، بر سالم: بگو رمحت را بر خود مقری

 ادب داوندخ آیه این در «.است مهربان ۀخبشد، زیرا[ او آمرزندپس از آن توبه کند و به اصالح پردازد، ]او را یم

رصاحت و شفافیت اعالم کن  به آنها به ثانیا! کن سالم آنها بر: آموزد یم خود پیامرب به را مومنان با برخورد

که خدایتان رمحت را بر خود واجب کرده است. ثاثلا اگر مومین ندانسته اکر ناپسندی کرد  و بعد پشیمان شد، 

 اس(، خدا اهل آمرزش و رمحت است.   توبه کرد )حق اهلل( واصالح و جربان کرد )حق انل

ترصیح به قاعده رمحت واسعه همراه با تکمله ای برای پرهزی از عدم سوء استفاده از این قاعده  قاعده سوم

بُوَك َفُقل  ممنیَ مهم است: فَإمن َکذَّ ُسُه َعنم الَْقْومم الُْمْجرم
ْ
َعة  َواَل یُرَدُّ بَأ بُُّکْم ُذو رمَْحَة  َواسم پس اگر تو را ( »۱۴۷ )انعام رَّ

تکذیب کردند، بگو: پرورداگر شما دارای رمحیت گسرتده است، ویل جمازاتش از گروه جمرمان بازگردانده خنواهد 

کننداگن حق )به حلاظ آیه گفتگوی خدا و پیامرب است. خدا در این آیه به پیامربش حنوه مواجهه با تکذیب« شد.

آموزد.پرورداگر شما دارای رمحت واسعه است، همان رمحت رمحانیه که  نظری( و جمرمان )به حلاظ عمیل( را یم

همه خالیق را در برگرفته است، اما بأس و جمازات جمرمان در صورت عدم توبه برو برگرد ندارد. این جمازات 

 اخروی عنی رمحت و مقتضای عدالت خداوند است.  
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ِخم خدا فقط رمحان و رحیم نیست، او ارحم الرا قاعده چهارم
َ
ْر ِلم َوألم محنی و خریالرامحنی است: قَاَل رَبِّ اْغفم

لْنَا ِفم رمَْحَتمَك  ْدخم
َ
منیَ  َوأ امحم رَْحُم الرَّ

َ
نَت أ

َ
مویس[ گفت: پرورداگرا، بر من و برادرم ببخشای، و ما ( »]۱۵۱)اعراف  َوأ

ورود در رمحت الیه تقاضا یم  مویس از خدا و برای خودش« ترین مهرباناین.را به رمحت خود درآور، و تو مهربان

ترین مهربانان خطاب یم کند. در جای دیگر خدا به پیامربش ادب داع و خواسنت را یم کند و خدا را مهربان

ْر َوارَْحْم  منیَ آموزد: َوقُل رَّبِّ اْغفم امحم نَت َخرْیُ الرَّ
َ
آور و بگو: پرورداگرا، ]مرا[ بیامرز و ]بر من[ رمحت( »۱۱۸)مومنون  َوأ

تقاضای آمرزش و رمحت با تکیه بر اینکه خداوند بهرتین رمحت آورنداگن است. « و تو بهرتین رمحت آورنداگین.

 علم و قدرت مطلق همراه با حکمت بالغه نتیجه اش رمحت واسعه است.   

نیَ رسالت جهان شمول پیامرب خاتم:  قاعده پنجم ِّلَْعالَمم رَْسلْنَاَك إمالَّ رمَْحًَة ل
َ
و ما تو را جز رمحیت ( »۱۰۷انبیاء ) َوَما أ

قواعد قبیل در مورد رمحت الیه بود. این آیه در باره پیامرب اسالم است و رمحت جهان « برای جهانیان نفرستادیم.

 شمول رسالت او. رسول رمحت ابلته مقتدر بوده اما اقتدارطلیب با رسالت او ناسازاگر است. 

ملنَّاسم َوُهًدى َورمَْحَةٌ : درباره رمحت بودن قرآن است قاعده ششم  این]»( ۲۰ جاثیه) لَِّقْوم  یُوقمنُونَ  َهََٰذا بََصائمُر ل

 برای آن خبیش بصریت «.دارند یقنی که مردیم برای است رمحیت و هدایت و مردم، برای هاییبینش ۀرآن[ مایق

. افتد یم اتفاق ایمان و نییق اهل برای ان بودن رمحت و هدایت اما. غریمؤمن و مؤمن از اعم است مردم همه

 ر خوانده است. نو و هدایت و رمحت کتاب اما! خنوانده نامه خوف را خود هرگز قرآن

رشایط مورد رمحت قرار گرفنت است. به دو آیه در باره رشایط رمحت رحیمیه اشاره یم کنم:  قاعده هفتم

َ َوالرَُّسوَل لََعلَُّکْم تُرمَْحُونَ  یُعوا اَّللَّ طم
َ
 رمحت مورد که باشد کنید، اطاعت او پیامرب و خدا از و»( ۱۳۲ عمران آل) َوأ

لُُهْم َربُُّهْم ِفم ا و پیامرب رشایط اصیل است. خد از اطاعت «.گریید قرار َاتم َفیُْدخم احلم لُوا الصَّ یَن آَمنُوا وََعمم م ا اَّلَّ مَّ
َ
فَأ
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مَك  رمَْحَتمهم  ل
اند، پرورداگرشان آنان که ایمان آورده و اکرهای شایسته کردهساینپس ک( »۳۰)جاثیه  الُْمبمنیُ  الَْفْوزُ  ُهوَ  َذَٰ

ایمان به خدا و آخرت و ارتکاب عمل صالح بیان « آورد، این است آن اکمیایب آشاکر.را به رمحت خویش دریم

  این رشوط از زاویه دیگر است. ورود در رمحت الیه هدف نهایی یک زندیگ سعادتمندانه است: اکمیایب آشاکر.

عدم دخالت پیامرب در اینکه چه کیس مشمول رمحت یا عذاب یم شود. رمحت و عذاب دربست  قاعده هشتم

به دست خداوند است. پیامرب وکیل، حفیظ، قییم و مصیطر  مردم نیست تا کیس را با زجنری به بهشت بفرستد و 

ْعلَُم بمُکمْ 
َ
بُُّکْم أ  یَرْ  با زور کیس را مسلمان کند: رَّ

ْ
بُْکمْ إمن یََشأ  ُيَعذِّ

ْ
ْو إمن یََشأ

َ
رَْسلَْناكَ  َوَما مَحُْکْم أ

َ
مْ  أ  َوکمیاًل  َعلَیْهم

آَورَد، یا اگر خبواهد عذابتان تر است؛ اگر خبواهد بر شما رمحت یمپرورداگر شما به ]حال[ شما آاگه( »۵۴ء ارسا)

آیه با گسرتدیگ علم خداوند آاغز یم «. سازد[ ایم ]تا به ایمان جمبورتانکند. و تو را بر آنان به نگهباین نفرستادهیم

شود. رمحت رحیمیه یا عذاب هر دوبه مشیت الیه بستیگ دارد. ذیل آیه احنصار رسالت پیامرب در بشری و نذیر 

بودن و وظیفه ابالغ است. این آیه از رصیح ترین آیات نیف اداعی اقتدارگرایی در حبث امروز است. پیامرب 

 یظ و مصیطر است برخالف پیامرب معریف شده در قرآن. اقتدارگرا وکیل، حف

ْم فلسفه گزند و عذاب حق ستزیان:  قاعده نهم وا ِفم ُطْغیَانمهم َّلَجُّ ن رُضٍّ ل م مِّ ْنَاُهْم َوَکَشْفنَا َما بمهم َولَْو رمَحم

َخْذنَاُهم َولََقدْ  َيْعَمُهونَ 
َ
مْ  اْستاََکنُوا َفَما بمالَْعَذابم  أ مَربِّهم ۷۵و اگر به آنان رحم کنیم و ( »۷۶- مؤمنون) تَََضَُّعونَ يَ  َوَما ل

گزندی که دچار آن هستند برداریم، یبگمان در رسکیش خود رسگشتانه جلاجت یمورزند. و همانا ما آنان را به 

عذاب گرفتیم، پس نه برای پرورداگر خود خضوع کردند و نه زاری نمودند.« به شُك موردی خداوند گزندها و 

نامالیمایت متوجه حق ستزیان در دنیا یم کند شاید منتبه شوند و راه یابند. این نامالیمات از باب رمحت برای 

راهیایب آنان است. اگر این نامالیمات برداشته شود آنان در طغیان کور خود بر علیه حق جلاجت یم ورزند. اما 

عذاب دنیوی هم باعث خضوع و پشیماین آنها نیم شود. از این رو در آیات دیگر خداوند از دو سنت خود در 
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مواجهه اینگونه حق ستزیان پرده بریم دارد: استدراج )اعراف ۱۸۲ و قلم ۴۴( و امالء )آل عمران ۱۷۸(. در این 

 باره در ضمن حبث مستقل عذاب در جلسه بعدی حبث خواهم کرد.     

 مجع بندی مبحث اول

( است! اگر بسمله ۳۴۰به  ۱۹ه رمحت در قرآن یک به هجده )غضب نسبت ب استعمال به حلاظ بسامدیالف. 

 (. ۵۶۴به  ۱۹اول سور هم حلاظ شود این نسبت به یک به یس یم رسد )

خدا از ماده رمحت دو اسم رمحن و رحیم را برای خود انتخاب کرده است، در حایل که از ماده غضب  ب.

 اسیم برای خداوند انتخاب نشده است. 

بار استعمال  ۵از قرآن بدون رمحت یافت نیم شود. میانگنی استفاده رمحت در هر سوره قرآن هیچ سوره ای  پ.

 (. ۱۱۴خبش بر  ۵۶۴رمحت است )

رمحت از سنن الیه است و رمحت رمحانیه لکیه خملوقات از مجله لکیه انسانها فارغ از باور درست یا  ت.

ضب تنها انسانهایی که اعملانه و اعمدانه حق را زیر پا نادرست و عمل خری یا رش را شامل یم شود. در حایل که غ

گذاشته اند دربریم گرید. رمحت رمحانیه اعم، مطلق، واسعه، نقد و بالفعل است، در حایل که غضب الیه خاص، 

 مقید به عدم توبه، نسیه و بالقوه است و در آخرت نقد و بالفعل یم شود. 

 ملنی، قران کتاب رمحت معریف شده اند.خدا ارحم الرامحنی، پیامرب رمحة للعا ث.

افرادی که ایمان و عمل صالح پیشه کنند و متیق باشند عالوه بر رمحت رمحانیه مشمول رمحت رحیمیه  ج.

 در آخرت یم شود که این اکمیایب آشاکر انهاست.
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 است. « رمحایناسالم »با ادَل فوق اسالیم که قرآن معریف کرده و پیامربدر سنت عمیل خود پیاده کرده چ. 

 اسالم رمحاین در تعارض همه جانبه با اداعی پیامرب اقتدارگراست.    ح.

 مبحث دوم. واژه های هم خانواده غضب

واضح است که حبث غضب الیه در قرآن منحرص به استعمال واژه غضب نیست. این معین با شدت و ضعف 

، ال یریض و  با واژه های دیگری هم ادا شده است. با تفحص در قرآن واژه های مقت، سخط، لعن، ویل، ال َيبی

کراهت به عنوان هفت واژه هم خانواده یا مرتادف یا نزدیک به غضب انتخاب شدند که در مورد نارضاییت و 

خشم الیه درباره تبهاکران در قرآن به اکر برده شده اند. توجه داشته باشیم که دامنه حتقیق منحرص به قرآن کریم 

 ین هفت واژه قرابت معین به غضب است.  است. ترتیب ا

 حبث اول. مقت

بار در قالب اسم در مورد خداوند در قرآن به اکر  ۴َمْقت به معین بغض شدید از امر قبیح است. از این ریشه 

مَم َتُقولُوَن َما اَل َتْفَعلُونَ  یَن آَمنُوا ل م َها اَّلَّ يُّ
َ
ن َتُقولُوا َما کَ  رفته است. به دو مورد آن اشاره یم کنم: یَا أ

َ
م أ نَد اَّللَّ رُبَ َمْقتًا عم

۳دهید؟ نزد خدا سخت گویید که اجنام نیماید، چرا چزیی را یمکه ایمان آوردهای کساین( »۲-)صف  اَل َتْفَعلُونَ 

مبغوض است که چزیی را بگویید که اجنام نیمدهید.« گفتاری که با کردار پشتیباین نیم شود باعث غضب 

خداوند است. اگر گوینده از اهل علم باشد این قبح شدیدتر و مفت و غضب عمیق تر است. روایات معترب در 

 این زمینه از زبان پیامرب و ائمه فراوان است. به علت تنیگ جمال از ذکر آنها یم گذرم.  

نُفسَ 
َ
ْقتمُکْم أ ن مَّ ْكرَبُ مم

َ
م أ یَن َکَفُروا ُينَاَدْوَن لََمْقُت اَّللَّ م یَمانم َفتَْکُفُرونَ إمنَّ اَّلَّ ( ۱۰)اغفر  ُکْم إمْذ تُْدَعْوَن إمیَل اإْلم

شود که قطعاً دشمین خدا ]با شما[ بیشرت از دشمین که کفر ورزیدند، ]در قیامت[ به آنان ندا یمهمانا کساین»
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اهل جهنم  گفتگو در قیامت بنی خدا و« ورزیدید.شدید ویل کفر یمشما با خودتان است، زیرا به ایمان دعوت یم

است. در این آیه دو دشمین با هم مقایسه شده است دشمین خدا با اکفران با دشمین اکفران نسبت به خودشان. 

دیلل آن مقاومت آنها در برابر دعوت به ایمان در دنیا. اکفر در این آیه و تمام آیات قرآن پوشنده حق، انکار آن 

 اجت است.  در عنی علم اکمل به آن از رس عناد و جحد و جل

 حبث دوم. سخط 

َسَخط به معین خشم از سوی بزرگ به کوچک است. سخط متعدی بنفسه به معین خالف رضا و متعدی 

َفَمنم بار در مورد خداوند استعمال شده است، به یک مورد اکتفا یم کنم.  ۳به یلع به معین غضب است. این واژه 
َ
أ

مسَ  م َکَمن بَاَء ب بََع رمْضَواَن اَّللَّ م اتَّ َن اَّللَّ َواُه َجَهنَّمُ  َخط  مِّ
ْ
رُی )آل عمران وَ  َوَمأ پس آیا کیس که در یپ ( »۱۶۲بمئَْس الَْمصم

خشنودی خدا باشد همچون کیس است که به خشیم از خدا گرفتار آمده و جایاگهش دوزخ است؟ و بد 

خشنودی خداست و کیس در آیه دو فرد با هم مقایسه شده اند: کیس که مزیان زندگیش « بازگشتاگیه است.

که با انتخاب نادرست خود گرفتار خشم خداست. فرد دوم جایاگهش جهنم است. واضح است که جهنم بدترین 

 اگه ممکن است.  بازگشت

 حبث سوم. لعنت

بار )اعم از فعل و اسم( در  ۴۰لعنت به معین طرد از خری و حمرومیت از آن است. از این واژه و مشتقات آن 

د در قرآن به اکر رفته است. لعن خداوند دوری از رمحت و لطف الیه است و لعن از جانب مردم مورد خداون

 داع برای گرفتاری به سخط و غضب خداوند و حمرومیت از رمحت الیه است. به دو شاهد اکتفا یم کنم: 
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ن بَ  َن ابْلَیِّنَاتم َوالُْهَدىَٰ مم نَزنْلَا مم
َ
یَن یَْکتُُموَن َما أ م تَابم إمنَّ اَّلَّ ملنَّاسم ِفم الْکم ُ َوَیلَْعنُُهُم  ْعدم َما بَیَّنَّاهُ ل مَك یَلَْعنُُهُم اَّللَّ

َٰ
وََل

ُ
أ

نُونَ  عم را که فرو فرستاده ایم، پس از آنکه آنها را در  که دالئل آشاکر و هدایتگمان، کساینیب( »۱۵۹)بقره  الالَّ

کند و لعنت کننداگن ]نزی[ لعنتشان را لعنت یم کنند، خدا آنانایم کتمان یمکتاب برای مردم روشن ساخته

چه کساین مشمول لعنت خداوند قرار یم گریند؟ کتمان کننداگن حق، آنها که دالیل آشاکر و هدایت « کنند.یم

بعد از اینکه در کتاب الیه برای مردم فرستاده شده بود و تبینی شده بود )به تکرار آن توجه شود( را پنهان 

اد ملعون با اطالع اکمل از حق آن را انکار و کتمان کرده اند. قاعدتا دانشمندان در این زمینه کردند. پس افر

تقصری بیشرتی دارند. چننی افرادی مشمول لعنت الیه و لعن فرشتاگن و اویلاء خداوند در نفرین لعنت یم 

 شوند.   

ینَ  َ لََعَن الاَْکفمرم رًیا )ا إمنَّ اَّللَّ َعدَّ لَُهْم َسعم
َ
گمان، خدا اکفران را ]از رمحت خود[ دور ساخته و یب( »۶۴حزاب َوأ

اکفران )منکران خداوند که با علم اکمل از وجود خدا او را انکار « آتیش برافروخته برای آنان آماده کرده است.

 یم کنند( مورد لعن الیه واقع شده به آتش جهنم سقوط خواهند کرد. 

 حبث چهارم. ویل

هدید دالی بر بلیه و هالک در مقام انشاء مذمت و قدح شدید و داع بر رضر و رشی به اکر ویل لکمه وعید و ت

مورد آن یعین استعمال خود ویل با حبث ما ارتباط  ۲۷بار استعمال شده که  ۴۰یم رود. از این ماده و مشتقاتش 

 مستقیم دارد.
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بمنَی )مرسالت 
ِّلُْمَکذِّ تکذیب کننداگن « آن روز وای بر تکذیب کننداگن!»( و نُه آیه دیگر ۱۵َویٌْل یَْوَمئمذ  ل

ترین دسته این حبث هستند. معلوم است که مکذبنی انسانهای ناصادیق آخرت یا آیات خداوند در دنیا مذموم

 هستند که بر خالف موازین اخالیق به ستزی با حق کمر بسته اند.   

ثمیم  
َ
فَّاك  أ

َ
م ا آیَاتم  یَْسَمعُ  َویٌْل لُُِّكِّ أ ُّ  ُثمَّ  َعلَیْهم  ُتتیَْلَٰ  َّللَّ َّْم یَْسَمْعَها یرُصم ن ل

َ
ًا َکأ هُ  ُمْستَْکربم ْ م   بمَعَذاب   فَبرَشِّ یلم

َ
-۷ جاثیه) أ

۸( »وای بر هر دروغپردازم گناهپیشهای، که آیات خدا را که بر او خوانده یمشود، یمشنود سپس با حالت تکربی 

]بر کفر خود[ ارصار یمورزد آنسان که گویی آنها را نشنیده است. پس او را به عذایب دردناك نوید ده.« این 

دسته در حقیقت زیرجمموعه دسته قبیل است، با این نکته اضایف که گناه پیشیگ آنان تاکید شده است. افیاک 

 نویع مکذب است با شدت بیشرتی. 

ْم ُثمَّ  یهم یْدم
َ
تَاَب بمأ یَن یَْکتُبُوَن الْکم م َِّّلَّ م لمیَْشرَتُوا بمهم َثَمنًا قَلمیاًل فََویٌْل ل ندم اَّللَّ ْن عم َُّهم فََویٌْل   َيُقولُوَن َهََٰذا مم ا ل مَّ  َکتَبَْت  مِّ

مْ  یهم یْدم
َ
َُّهم َوَویٌْل  أ ا ل مَّ بُونَ  مِّ که ]به نام تورات، کتاب[  با دستان خویش پس وای بر کساین»( ۷۹ بقره) یَْکسم

خداست، تا بدین وسیله بهایی اندك به دست آورند، پس وای بر آنان از آچنه  گویند: این از نزدنویسند، سپس یمیم

این دسته عالوه بر تکذیب به تزویر هم مبتال « آورند.اند و وای بر آنان از آچنه به دست یمبه دست خود نوشته

 هستند. مکتوب خود را مکتوب الیه معریف یم کنند، و آن را وسیله کسب قرار داده اند. 

ید  َووَ  ْن َعَذاب  َشدم یَن مم ِّلاَْکفمرم ینَ  یٌْل ل م بُّونَ  اَّلَّ ْنیَا احْلَیَاةَ  یَْستَحم َرةم  یلَعَ  ادلُّ ونَ  اْْلخم م  َسبمیلم  َعن َویَُصدُّ  َوَیبُْغوَنَها اَّللَّ

وًَجا مَك  عم
َٰ
وََل

ُ
ید   َضاَلل   ِفم  أ -۳( »و وای بر اکفران از عذایب سخت! همانان که زندیگ دنیوی را بر ۲ ابراهیم)  بَعم

آخرت بریمگزینند و ]مردم را[ از راه خدا باز یمدارند و برای آن کیج یمخواهند. آنان در گمرایه دور و درازی 

هستند.« اکفران با چهار صفت معریف شده اند: برتری دادن زندیگ دنیوی بر حیات اخروی )دنیاپرسیت(، بازداشنت 
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مردم از راه خدا )مانع دستیایب به حق(، اقدام برای احنراف راه خدا )کج نمایی(، و گمرایه وحشتناک. همه این 

 صفات برخاسته از حق پویش در عنی اطالع اکمل از حق است. 

کمنیَ  ِّلُْمرْشم ینَ  َوَویٌْل ل م اَکةَ  یُْؤتُونَ  اَل  اَّلَّ َرةم  وَُهم الزَّ -۷( »و وای بر مرشَكن. همانان که ۶ فصلت) اَکفمُرونَ  ُهمْ  بماْْلخم

زَكت نیمدهند و خود منکر آخرتند.« مرشَكن با دو صفت معریف شده اند: عدم ادای حقوق مایل نسبت به 

 تهیدستان جامعه و انکار آخرت. مرشَكن با اکفران فصل مشرتک و همپوشاین دارند. 

فمنیَ  ِّلُْمَطفِّ ینَ  فََویٌْل ل م و اَکلُوُهمْ  َوإمَذا یَْستَْوفُونَ  انلَّاسم  یلَعَ  اْکتَالُوا إمَذا اَّلَّ
َ
َزنُوُهمْ  أ وَن )مطففنی  وَّ ُ -۳( »وای بر ۱ُُيُْسم

کمفروشان! آنان که هراگه از مردم پیمانه بگریند، اکمل یمگریند. و هراگه برای آنان پیمانه یا وزن کنند، کم 

یمدهند.« کم فروشان که اعم از مادی و معنوی هستند در هناگم گرفنت به پیمانه یم گریند، در هناگم دادن 

 کم یم گذارند.

ِّلُْمَصلِّنیَ  ینَ  فََویٌْل ل م مْ  َعن ُهمْ  اَّلَّ ینَ  َساُهونَ  َصاَلتمهم م -۷( »پس وای ۴ ماعون) الَْماُعونَ  َوَیْمنَُعونَ  یَُراُءونَ  ُهمْ  اَّلَّ

به حال آن نمازگزاران، آنان که از نمازشان اغفل و سهلاناگرند. همانان که ریااکری یمکنند. و از اعریه دادن 

چزیی که مورد نیاز مردم است خودداری یمورزند.« باالخره نمازگزاران هم مشمول نفرین الیه واقع یم شوند 

اگر اوال اهل غفلت و سهل اناگری در نماز باشند، ثانیا به جای اخالص که رشط قبویل عبادت است ریا کنند، 

 و ثاثلا رضوریات مردم را احتاکر یم کنند و از دسرتیس عموم به آنها جلوگریی یم کنند. 

چهار واژه مقت، سخط، لعن و ویل قرابت بیشرتی با غضب دارد. سه واژه بعدی از شدت کمرتی برخوردار 

 است، هرچند نارضاییت خداوند را به طور اکمل ابراز یم کند.     
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 حبث پنجم. کراهت

مورد مرتبط با حبث ماست که به  ۳موارد استعمال آن  مقابل رضایت، حمبت و اختیار است. از مجله کراهت

 دو مورد آن اشاره یم شود:

م  نَّ فمیُکْم رَُسوَل اَّللَّ
َ
یُعُکمْ  لَوْ  َواْعلَُموا أ نَ  َکثمری   ِفم  یُطم ْمرم  مِّ

َ
یَماَن َوَزیَّنَُه ِفم  لََعنمتُّمْ  اأْل َ َحبََّب إمیَلُْکُم اإْلم نَّ اَّللَّ کم

َولََٰ

ْصیَانَ قُلُوبمُکْم َوَکرَّ  مَك  هَ إمیَلُْکُم الُْکْفَر َوالُْفُسوَق َوالْعم
َٰ
وََل

ُ
ُدونَ  ُهمُ  أ اشم  در خدا پیامرب که بدانید و»( ۷ حجرات) الرَّ

 ساخت شما حمبوب را ایمان خدا ویل افتید؛یم رنج به کند اطاعت شما از امور از بسیاری در اگر شماست، میان

« یافتاگنند.ر و نافرماین و گناه را در نظر شما ناپسند گردانید. آنانند که راهکف و داد زینت هایتاندل در را آن و

تردیدی نیست که در امور مرتبط با دین اگر به جای اینکه مردم از پیامرب تبعیت کنند برعکس پیامرب تابع مردم 

ن و حق را نهادینه شود، باعث رنج خصوصا رنج اخروی مردم یم شود. خدا در رسشت هر انساین تمایل به ایما

کرده و کفر و نافرماین و گناه را مذموم و ناپسند قرار داده است. این همان فطرت خداجو و حق طلب انسان 

(. آنها که به ندای وجدان خود گوش فرایم دهند و به راه فطرت یم روند ۸و شمس  ۳۰در آیات دیگر است )روم 

 ر کراهت الیه از کفر، نافرماین و گناه است.    رشید و راه یافته توصیف شده اند. شاهد مثال د

رْضم َمرًَحا
َ
َق  لَن إمنََّك  َواَل َتْمشم ِفم اأْل رم

رَْض  خَتْ
َ
بَاَل  َتبْلُغَ  َولَن اأْل نَد َربَِّك  ُطواًل  اجْلم مَك اَکَن َسیِّئُُه عم ل

ُكُّ َذَٰ

۳۷و هرگز زمنی را نتواین شاکفت، و در بلندی و در زمنی با غرور و رسمسیت راه مرو، که ت»( ۳۸- ارساء) َمْکُروًها

به کوهها نتواین رسید. زشیت همه این اکرها، نزد پرورداگرت ناپسند است.« تکرب و خنوت خصوصا گردنکیش در 

 برابر خداوند زشت و مورد کراهت الیه شمرده شده است.
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 حبث ششم. ال َيبی 

، مائده ۲تکرار شده است: معتدین )متجاوزان: بقره  بار در قرآن ۲۳عبارت ال َيبی )خدا دوست نیم دارد( 

(، ك خُمتال فخور )هر متکرب فخرفروش: ۴۰، شوری ۱۴۰و  ۵۷(، ظاملنی )ستمگران: آل عمران ۵۵و اعراف  ۸۷

(، مُسفنی ۲۰۵( و فساد )تبهاکری: بقره ۷۷، قصص ۶۴(، مفسدین )تبهاکران: مائده ۲۳و حدید  ۱۸، لقمان ۳۶نساء 

انا ۵۸(، خائننی )انفال ۴۵و روم  ۳۲(، اکفرین )آل عمران ۳۱، اعراف ۱۴۱اگن: انعام )ارساف کنند (، من اکن َخوی

ار اثیم )ناسپاس گنهاکر: بقره ۱۰۷پیشه گنهاکر: نساء اثیما )افراد خیانت (، ك خواین کفور )بسیار ۲۷۶(، ك َکفی

ُ ۷۶کننداگن مغرور: قصص (، فرمحنی )شادی ۲۳(، مستکربین )حنل ۳۸اکر ناسپاس: حج خیانت (، الَّ َُيمبُّ اَّللَّ

َن الَْقْولم إمالَّ َمن ُظلمَم )نساء  وءم مم دارد، مگر از کیس که به او خدا بدگفنتم آشاکر را دوست نیم(. »۱۴۸اجْلَْهَر بمالسُّ

 « ستم شده باشد.

گروه خبط عمیل  کساین که مشمول عدم حمبت خداوند واقع شده اند دوازده گروه هستند، هر دوازده

مرتکب شده اند، یازده گروهش واضح است ، اکفران هم چون با علم اکمل حق را به دیلل جحد و جلاجت زیرپا 

یم گذارند باز خبط عمیل مرتکب شده اند. به عبارت دیگر کساین که دایره حمبت الیه خود را خارج کرده اند 

 جمرمان مقرص هستند نه جاهالن قارص.  

   یریضحبث هفتم. ال

 عبارت ال یریض )خدا خشنود نیست( هم دو بار در قرآن استعمال شده است: 

مرَتَْضْوا َعنُْهمْ  قمنیَ  َعنُْهمْ  تَرَْضْوا فَإمن ََيْلمُفوَن لَُکْم ل َ اَل یَْریَضَٰ َعنم الَْقْومم الَْفاسم برای شما ( »۹۶)توبه  فَإمنَّ اَّللَّ

شود،[ زیرا خدا از س اگر شما هم از آنان رایض شوید، ]خدا رایض نیمخورند تا از آنان رایض شوید. پسوگند یم
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آیه در مقام توصیف فاسقان )نافرمانان( است. عدم راعیت اوامر و نوایه الیه « مردمم نافرمان رایض خنواهد شد.

 یعین فسق مورد کراهت یا عدم رضایت خداوند است. 

ٌّ َعنُکمْ  َ َغِنم هم الُْکْفرَ  إن تَْکُفُروا فَإمنَّ اَّللَّ بَادم َرةٌ  تَزمرُ  َواَل  لَُکمْ  یَرَْضهُ  تَْشُکُروا َوإمن َواَل یَْریَضَٰ لمعم ْخَرىَٰ  ومْزرَ  َوازم
ُ
 أ

 اگر و پسندد؛نیم بنداگنش برای را ناسپایس و است نیازیب شما از خدا قطعاً  کنید، ناسپایس اگر»( ۷ زمر)

کفر این آیه مقابل شکر « دارد.کس بار گناه دیگری را برنیمندد. و هیچپسیم شما برای را آن کنید سپاسگزاری

است نه مقابل ایمان به قرینه های موجود در آیه )غین عنکم و تشکروا(. خدا از ناسپایس بنداگنش نارایض 

 است، و در مقابل از شاکر بودن بنداگنش ابراز رضایت یم کند.  

ویل، کراهت، ال َيبی و ال یریض به عنوان واژه های هم خانواده با استعمال َمْقت، سَخط، لعنت،  نتیجه.

بار از واژه های مذکور در قرآن استفاده شده است. افراد مشمول این  ۷۹غضب الیه برریس شد. در جمموع 

کننداگن حق، گوینداگن یب عمل، اکفران )منکران حق در عنی اطالع از صفات اصناف زیر بودند: تکذیب

ن، کتمان کننداگن حق، مزوران که نوشته خود را به خدا نسبت یم دهند، فاسقان، گناهاکران، آن(، مرشَك

گردنکشان، متجاوزان، ستمگران، فخرفروشان، متکربان، مفسدان، مُسفان، خائنان، ناسپاسان، مستکربان، 

رمان عمیل هستند، شادی کننداگن مغرور، کم فروشان، و نمازگزاران ریااکر سهل اناگر. همه این اصناف جم

 حیت اکفران. 
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 مبحث سوم. واژه های هم خانواده با رمحت

 

 

، لطف، و قرب الیه در قرآن در ضمن شش حبث مورد  در این مبحث شش واژه ، وُدی رأفت، رضایت، حبی

 حبث و حتلیل قرار یم گرید. 

 حبث اول. حبی 

خدا برای حمبینش حبیب حمسوب یم شود. از  حبی به معین ومداد و میل شدید، در مقابل بغض و نفرت است.

ها، کساین که خدا آنها را دوست یم دارد، و بار درباره حمبت متقابل خدا و گرویه از انسان ۲۷این ماده حداقل 

آنها که خدا را دوست یم دارند سخن گفته شده است. این حبث شامل دو قسمت است. آیات یلک حبی و آیات 

 نها را دوست دارد. دال بر کساین که خدا آ
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 قسمت اول. خطوط یلک حمبت      

ُ قُْل  اول. َ فَاتَّبمُعوينم َُيْبمبُْکُم اَّللَّ بُّوَن اَّللَّ ْر لَُکْم ُذنُوَبُکمْ  إمن ُکنتُْم حُتم ُ  َوَیْغفم یمٌ  َغُفورٌ  َواَّللَّ ( ۳۱ عمران آل) رَّحم

وست بدارد و گناهانتان را بر شما ببخشاید. د را اشم خدا تا کنید پریوی من از دارید،یم دوست را خدا اگر: بگو»

راه دوست داشنت خدا تبعیت از پیامرب اوست، در این صورت فرد حمبوب خدا یم « و خدا آمرزاگرم مهربان است.

شود و مشمول خبشش گناهان. پریوی از پیامرب با دو حمبت همراه است، از یک سو حمبت انسان به خداوند و از 

خداوند به انسان. منطق اسالم این دو حمبت الزم و ملزوم یکدیگر است. از همنی رو از ائمه  سوی دیگر حمبت

؟  دین همان »یا ادلین هواحلبی و احلبی هوادلین. « آیا دین جز حمبت است؟!»روایت شده است: هل ادلین اال احلبی

 اساس و جوهر دین حمبت خداوند است.    «. حمبت است و حمبت همان دین

َن انلَّاسم  دوم. م َومم بُّوَنُهْم َکُحبِّ اَّللَّ نَداًدا َُيم
َ
م أ ن ُدونم اَّللَّ ُذ مم ینَ  َمن َيتَّخم م َشدُّ  آَمنُوا َواَّلَّ

َ
م  ُحبًّا أ َّ  از و»( ۱۶۵ بقره) َّللِّ

 دوست خدا داشنتم  دوست همچون را آنها که گریند، بریم[ او برای] همتایاین خدا برابر در که هستند کساین مردم

مرشَكن بتهایشان را به اندازه خداوند « اند حمبیتشان به خدا شدیدتر است.ویل آنان که ایمان آورده دارند،یم

دوست یم دارند، اما حمبت مؤمنان به خدا شدیدتر است. ذیل این آیه قائمه ایمان است. ایمان بر شدت حمبت به 

ز لفظ است. دینداری به روایت قرآن بدون خداوند استوار است. حمبت شدید همان عشق است. معین مهم تر ا

 حمبت شدید به خداوند بیش از همه چزی یا بدون عشق به خداوند ممکن نیست.    

ُ بمَقْوم   سوم. ِتم اَّللَّ
ْ
ینمهم فََسوَْف یَأ نُکْم َعن دم یَن آَمنُوا َمن یَْرتَدَّ مم م َها اَّلَّ يُّ

َ
بُّونَهُ یَا أ بُُّهْم َوَُيم لَّة  یلَعَ  َُيم ذم

َ
ة   أ زَّ عم

َ
نمنَی أ الُْمْؤمم

م َواَل َُيَافُوَن لَْوَمَة اَلئمم  )مائده  ُدوَن ِفم َسبمیلم اَّللَّ یَن ُُيَاهم اید، هر کس از که ایمان آوردهای کساین( »۵۴یلَعَ الاَْکفمرم

دارد دوست یم آورد که آنان رارساند، زیرا[ به زودی خدا مردیم را یمشما از دین خود برگردد، ]زیاین به خدا نیم
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و فروتن و بر اکفران چریه و رسسختند. در راه خدا جهاد  دارند. در برابر مؤمنان نرمو آنان ]نزی[ او را دوست یم

این آیه یکی از ادَل عدم جمازات دنیوی مرتد  در « کننده ای بیم ندارند. کنند و از رسزنش هیچ رسزنشیم

م نیست! خدا مردم بهرتی از آنها را جایگزینشان یم کند، با این قرآن است. اگر کیس از دین بریون رفت مه

صفات: اوال آنها که خدا را دوست دارند و خدا هم آنها را دوست دارد. ثانیا آنها که در مقابل مومنان نرم و 

در راه خدا فروتن و در مقابل اکفران رسسخت و چریه اند. ثاثلا انها که در راه خدا جهاد یم کنند. رابعا آنها که 

کننده ای نیم هراسند. قرآن در مقابل مرتدها از موضع قدرت یم گوید رفتید بروید، بهرتش از رسزنش رسزنش

 را یم آوریم. و این مردمان بهرت منقبتشان حمبت طرفیین با خداوند است. 

ان فطرت خداجوی خدا ایمان را حمبوب انسانها کرده و دهلایشان را با آن زینت داده است. این هم چهارم.

یَماَن َوَزیَّنَُه ِفم قُلُوبمُکْم انسان است که حبث آن در این آیه گذشت:  َ َحبََّب إمیَلُْکُم اإْلم نَّ اَّللَّ کم
( ۷)حجرات َولََٰ

در داستان مویس هم پای حمبت پیش « هایتان زینت داد.ویل خدا ایمان را حمبوب شما ساخت و آن را در دل»

شد، ویح کردیم. که او را در آن صندوق بگذار و به ه که به مادرت آچنه ]باید[ ویح یمآناگ»کشیده شده است: 

لَْقیُْت َعلَیَْك حَمَبًَّة « افکند، تا دشمن من و دشمن وی او را بگرید. دریایش بیفکن، دریا هم باید او را به ساحل
َ
َوأ

َٰ َعیِْنم  ُْصنََع یلَعَ ِنِّ َوِلم از خود مهری بر تو افکندم ]تا اینکه دشمن جمذوبت شود و به  گونه[و ]این( »۳۹-۳۸)طه  مِّ

خدا مهر مویس را در دل همُس فرعون و خود « تو حمبیت کند[ و تا اینکه زیر نظر من ساخته و پرورده شوی.

 فرعون انداخت و او در حمَض خدا و درباراگه دشمن او پاگرفت. 
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 قسمت دوم. آنها که خدا دوستشان دارد

رین  ۳بار(، ُمقسطنی ) ۳بار(، متقنی ) ۵بار اعالم کرده دوست یم دارد: حمسننی ) ۱۷سته را د ۹خدا  بار(، متطهی

رین، تویابنی، صابرین، متولکنی، اَّلین یقاتلون یف سبیل اهلل )هر کدام یک بار( به رشح زیر:  هی  و مطی

نُوا الف. حمسننی. ْحسم
َ
نمنیَ  َوأ َ َُيمبُّ الُْمْحسم  دوست را نیکوَكران خدا چراکه کنید، نییک و»( ۱۹۵ قرهب) إمنَّ اَّللَّ

نمنیَ  َواْصَفحْ  َعنُْهمْ  فَاْعُف  «.داردیم َ َُيمبُّ الُْمْحسم گمان، پویش کن. یبپس آنها را ببخش و چشم( »۱۳)مائده  إمنَّ اَّللَّ

َّ « دارد.خدا نیکوَكران را دوست یم اءم َوالَضَّ َّ ُقوَن ِفم الُسَّ یَن یُنفم م نَی الَْغیَْظ َوالَْعافمنَی َعنم انلَّاسم اَّلَّ مم ُ  اءم َوالاَْکظم َواَّللَّ

نمنیَ  برند، و از کنند، و خشم خود را فرو یمهمانان که در رفاه و تنگدسیت انفاق یم( »۱۳۴)آل عمران  َُيمبُّ الُْمْحسم

یَن آ« دارد.گذرند. و خدا نیکوَكران را دوست یممردم دریم م ُموا لَیَْس یلَعَ اَّلَّ َاتم ُجنَاٌح فمیَما َطعم احلم لُوا الصَّ َمنُوا وََعمم

ْحَسنُوا
َ
آَمنُوا ُثمَّ اتََّقوا وَّأ َاتم ُثمَّ اتََّقوا وَّ احلم لُوا الصَّ آَمنُوا وََعمم نمنیَ  إمَذا َما اتََّقوا وَّ ُ َُيمبُّ الُْمْحسم ( بر ۹۳)مائده  َواَّللَّ

اند گنایه نیست هراگه تقوا پیشه سازند و ند، در مورد آچنه خوردهاکه ایمان آورده و اکرهای شایسته کردهکساین

ایمان بیاورند و اکرهای شایسته اجنام دهند، سپس تقوا پیشه سازند و ایمان بیاورند، سپس تقوا پیشه سازند و 

 دارد.نییک کنند. و خدا نیکوَكران را دوست یم

ده است: اول. احسان و نییک کردن، دوم. خبشیدن مردم در حمبت خدا به نیکوَكران به این امور اخالیق امر ش

و چشم پویش کردن از خطاهایشان، سوم. انفاق در رفاه و تنگدسیت، چهارم. فروهشنت خشم، پنجم. بار دیگر 

خبشیدن مردم. در آیه اخری حبث درباره طعایم است که مومنان خورده اند. طعام اعم از مادی و معنوی است. 

ان و عمل صالح، یا تقوا، ایمان و عمل صالح، یا تقوا و عمل صالح، یا تقوا و احسان تاکید شده چهار بار بر ایم

است. یعین اگر برگرفته از طعام ایمان، تقوا، احسان و عمل صالح باشد مشیلک ندارد. در طعام مادی همان است 
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را برباد یم دهد. در طعام معنوی  لقمه حرام بنیاد زندیگ«. پول حالل»که در عرف رایج مترشعنی گفته یم شود 

 هم همنی دقت و احتیاط الزم است.    

هم َواتَّیَقَٰ  ب. متقنی. ْویَفَٰ بمَعْهدم
َ
َ َُيمبُّ الُْمتَّقمنیَ بیََلَٰ َمْن أ چننی نیست[ بلکه هرکس به ( »]۷۶)آل عمران  فَإمنَّ اَّللَّ

تقوی با وفای به عهد نسبت مستقیم « دارد.ست یمعهدش وفا کند و تقوا پیشه نماید، قطعاً خدا تقواپیشاگن را دو

دارد. نیم توان عهدهایی که با خدا و مردم بسته شده را نقض کرد و دم از تقوی زد. به این دو آیه اوایل سوره توبه 

 دوباره توجه کنید: 

 َ کمنَی ُثمَّ لَْم یَنُقُصوُکْم َشیْئًا َول َن الُْمرْشم یَن اَعَهدتُّم مِّ م ْم َعْهَدُهْم إمیَلَٰ إمالَّ اَّلَّ وا إمیَلْهم تممُّ
َ
َحًدا فَأ

َ
ُروا َعلَیُْکْم أ ْم ُيَظاهم

مْ  تمهم َ َُيمبُّ الُْمتَّقمنیَ  ُمدَّ اید، سپس از ]پیمان[ شما چزیی نکاسته اما مرشَكین که با آنان پیمان بسته( »۴)توبه  إمنَّ اَّللَّ

تشان تمام کنید. یباند؛ پس پیمانشاکس بر ضدی شما پشتیباین نکردهو از هیچ گمان، ن را برای آنان تا پایان مدی

نَد « دارد.خدا تقواپیشاگن را دوست یم یَن اَعَهدتُّْم عم م م إمالَّ اَّلَّ نَد رَُسوَلم م وَعم نَد اَّللَّ کمنَی َعْهٌد عم ملُْمرْشم َکیَْف یَُکوُن ل

دم احْلََرامم  یُموا لَُکمْ  اْستََقاُموا َفَما الَْمْسجم َ  فَاْستَقم َ َُيمبُّ الُْمتَّقمنیَ  ُهمْ ل چگونه برای این مرشَكن نزد ( »۷)توبه  إمنَّ اَّللَّ

که کنار مسجداحلرام خدا و پیامربش عهدی باشد ]با اینکه عهد شکین آنان به اثبات رسیده است[؟ مگر کساین

ما پایدارند شما نزی با آنان پایدار اند[؛ که تا وقیت در پیمان با شاید ]و به پیمانشان وفادار ماندهبا آنان پیمان بسته

 « دارد.گمان، خدا تقواپیشاگن را دوست یمباشید، یب

عهد با مرشَكن مادایم از سوی آنها نقض نشده است از جانب مسلمانان حمرتم است. مالک تقوی همنی پای 

ن و پیامرب به هیچ بندی به قراردادها و عهدها و میثاقهاست. این دو آیه سند حمکم این نکته است که قرآ

غریمسلماین مادایم که متعرض جان، مال، ناموس، دین و رسزمنی مسلمانان نشده بودند اکری نداشتند. با آنها 
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قرارداد عدم ختاصم یم بستند، مادایم که طرف مقابل به عهدشان وفادار بود آنها به قراردادشان عمل یم کردند. 

ین به زور مسلمان کردن غریمسلمانان، پاکسازی جزیرة العرب از مرشَكن اینها را با داعوی پیامرب اقتدارگرا یع

 و خمری کردنشان بنی مسلمان شدن و مرگ مقایسه کنید تا به یب اعتباری و یب پاییگ این داعوی یپ بربید.    

طنی. ْسطم  ج. ُمقسم َ َُيمبُّ الُْمْقسم  َوإمْن َحَکْمَت فَاْحُکم بَیْنَُهم بمالْقم نیَ إمنَّ اَّللَّ و اگر حکم کردی، ( »۴۲)مائده  طم

پیامرب موظف شده که در « دارد.پیشاگن را دوست یمگمان، خدا عدالتبه عدالت در میانشان حکم کن. یب

نمنَی  َن الُْمْؤمم زماین که جانب اهل کتب به داوری فراخوانده شده به قسط و عدالت داوری کند. َوإمن َطائمَفتَانم مم

ْص 
َ
ْخَرىَٰ  یلَعَ  إمْحَداُهَما َبَغْت  فَإمن لمُحوا بَیْنَُهَمااْقتَتَلُوا فَأ

ُ
َٰ  َتبْغم  الَّتم  َفَقاتملُوا اأْل ءَ  َحیتَّ ْمرم  إمیَلَٰ  تَِفم

َ
م  أ ْصلمُحوا فَاَءْت  فَإمن اَّللَّ

َ
 فَأ

ُطوابمالَْعْدلم  بَیْنَُهَما قْسم
َ
نیَ   َوأ طم َ َُيمبُّ الُْمْقسم  پرداختند جنگ به هم با مؤمنان از طائفه دو اگر و»( ۹ حجرات) إمنَّ اَّللَّ

 ِبنگید کندیم ستم که گرویه آن با کرد ستم دیگری بر دو آن از یکی اگر پس کنید، برقرار آشیت دو آن میان

ن دو به عدالت سازش دهید و عدالت بورزید، همانا خدا آ میان بازگشت، اگر پس گردد، باز خدا فرمان به تا

در نزاع میان دو دسته از مومنان دیگر مومنان موظفند بنی « دارد.برند دوست یمکساین را که ستم را از بنی یم

دو گروه متخاصم آشیت برقرار کنند. پس اگر یکی از دو طایفه به دیگری ستم کرد همه مومنان موظفند با 

ا همواره ستمگر بنجنگند تا به حکم خدا گردن نهد. اگر چننی کرد بینشان به قسط و عدالت رفتار کنید. خد

 عدالت و اهل آن را دوست دارد. 

وهُ  ن ترََبُّ
َ
ُکْم أ یَارم ن دم ینم َولَْم ُُيْرمُجوُکم مِّ یَن لَْم ُيَقاتملُوُکْم ِفم ادلِّ م ُ َعنم اَّلَّ ا َينَْهاُکُم اَّللَّ مْ انمی ُطوا إمیَلْهم َ  ْم َوُتْقسم إمنَّ اَّللَّ

نیَ  طم ار از] کساین با ورزیدن عدالت و کردن یکنی از را شما خدا»( ۸ ممتحنه) َُيمبُّ الُْمْقسم  شما با دین در که[ کفی

 این «.داردیم دوست را پیشاگنعدالت خدا گمان،یب دارد،بازنیم اند،نکرده بریون دیارتان از را شما و جننگیده



 
تمفهه جلس - چالش اسالم و قدرت 31  

نها را از رفتار مسلمانان با غریمسلمانان است. اگر کیس به جنگ با دین مسلمانان برخناسته، آ قواعد از آیه

 خانه و اکشانه شان بریون نینداخته، نییک کردن و رفتار اعدالنه با آنان جماز بلکه پسندیده است. 

ینَ  د. دیگر حمبوبنی خدا: رم ابمنَی َوَُيمبُّ الُْمتََطهِّ َ َُيمبُّ اِلَّوَّ اکران و پاکزیاگن را همانا خدا توبه( »۲۲۲)بقره  إمنَّ اَّللَّ

ُ « دارد.دوست یم ینَ َواَّللَّ رم هِّ ُ « دارد.اند دوست یمو خدا کساین را که خواهان پاکزییگ( »۱۰۸)توبه   َُيمبُّ الُْمطَّ َواَّللَّ

ینَ  ابمرم منیَ » «.داردیم دوست را صابران خدا و»( ۱۴۶ عمران آل) َُيمبُّ الصَّ َ َُيمبُّ الُْمتََولکِّ خدا ( »۱۵۹)آل عمران  إمنَّ اَّللَّ

رُْصوٌص و باالخره « دارد.کننداگن را دوست یمتوكی  نَُّهم بُنْیَاٌن مَّ
َ
ا َکأ یَن ُيَقاتملُوَن ِفم َسبمیلمهم َصفًّ م َ َُيمبُّ اَّلَّ  صف) إمنَّ اَّللَّ

در  -که گویی بنایی رُيته شده از رُسبند چنان -[ استوار] صیف در که داردیم دوست را کساین خدا راسیت، به»( ۴

 «راه او پیاکر کنند.

 

 رأفت حبث دوم.

رأفت به معین رمحت است، اما اشد و اخص از آن است، شفقت شدیده به حییث که وقوع الم را نیم پذیرد و 

حیت اگر مصلحیت باشد. در حایل که رمحْت مطلق ظهور رأفت است و در آن مصلحت و خری مالحظه یم شود 

آچنه کراهت دارد رخ یم دهد. از این ماده  حیت اگر مالزم با کراهت و الم هم باشد آچننان که در معاجله بیمار به
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مورد  ۱۰بار آن واژه رئوف است که  ۱۱بار آن درباره خداوند است. از این موارد  ۱۱بار در قرآن به اکر رفته که  ۱۳

 آن صفت خداوند و یک مورد آن صفت پیامرب است.

أفت صادر نیم شود مگر رئوف از مجله اسمای حسنای خداوند است. از خدا نسبت به خلقش جز ر الف.

بعد از اتمام حجت از تمام جهات آچنه مقتیض عدل و حکمتش در عقوبت اکفر و متخلف است. از ده مورد 

مورد آن با صفت رحیم همراه است، که نهایت رأفت و مهرورزی و مهرباین  ۸استعمال رئوف در مورد خداوند 

َ بمانلَّاسم لََرُءوٌف رَّ را یم رساند:  یمٌ إمنَّ اَّللَّ َ بمُکْم  «.است مهربان مهرورزم  مردم، به خدا گمان،یب»( ۶۵ حج) حم َوإمنَّ اَّللَّ

یمٌ  ُ و دو مورد آن رئوف به بنداگنش: « گمان، خدا به شما مهرورزم مهربان است.و یب( »۹)حدید  لََرُءوٌف رَّحم َواَّللَّ

بَادم  خدایی که رئوف و رحیم « اگنش بسیار مهرورز است.و خدا به بند»(  ۳۰و آل عمران  ۲۰۷)بقره  رَُءوٌف بمالْعم

 است نیم تواند »سلطان عبوس خشن« باشد!

یٌز  ب. ُکْم َعزم نُفسم
َ
ْن أ اما رئوف بودن پیامرب که اینجا نزی با صفت رحیم همراه است: لََقْد َجاَءُکْم رَُسوٌل مِّ

یٌص َعلَیُْکم  نمنَی رَُءوَعلَیْهم َما َعنمتُّْم َحرم یمٌ بمالُْمْؤمم ۱۲۸همانا برای شما پیامربی از خودتان آمده است ( »)توبه  ٌف رَّحم

که رنج بردنم شما بر او دشوار است و بر هدایتم شما حریص و به مؤمنان بسیار دلسوزم مهربان است.« پیامرب 

انقدر نسبت به مومنان دلسوز بود که از رنج بردن آنا رجنور یم شد. بر هدایتشان حریص بود، اما نه آنچنان که 

مدیع توهم کرده با زور شمشری و تهدید قصد مسلمان کردن مردم داشته، بلکه با حمبت و منطق. باالخره این 

 پیامرب نسبت به مومنان بسیار دلسوز و مهربان توصیف شده است. 

نان پیامربان سپس در یپم آ»درباره مسیحیان خداوند رأفت و رمحت را تایید و رهبانیت را نیف کرده است:  ج.

فًَة « پُس مریم را در یپم ایشان آوردیم، و به او اجنیل دادیم خود را فرستادیم و عییس
ْ
یَن اتَّبَُعوهُ َرأ م وََجَعلْنَا ِفم قُلُوبم اَّلَّ
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م َفمَ  َورمَْحَةً   ابْتمَغاَء رمْضَوانم اَّللَّ
ْم إمالَّ های و در دل(  »۲۷ا رََعوَْها َحقَّ رماَعیَتمَها )حدید َورَْهبَانمیًَّة اْبتََدُعوَها َما َکتَبْنَاَها َعلَیْهم

)دنیاگریزی( را که خودشان آن را وضع کردند،  که از او پریوی کردند رأفت و رمحیت قرار دادیم. و رهبانییتکساین

ا آن را چنان د راعیت که شایسته بوما بر آنان ننوشتیم، ویل برای طلب رضای خدا ]خودشان آن را وضع کردند،[ امی

م درباره جمازات ناقضان عفت تذکر داده شده: « نکردند. نُوَن بماَّللَّ م إمن ُکنتُْم تُْؤمم ینم اَّللَّ فٌَة ِفم دم
ْ
َما َرأ ُخْذُکم بمهم

ْ
َواَل تَأ

رم   شما دو آن ۀای دربارو اگر به خدا و روز واپسنی ایمان دارید، نباید در دین خدا دلسوزی( »۲)نور  َوایْلَْومم اْْلخم

 .  است اسالیم تعلیمات رسلوحه رمحت و رأفت که دهد یم نشان فوق آیات در تامل «.دهد قرار تأثری حتت را

 

 حبث سوم. مودیت 

)به فتح و ضم واو( به معین حمبت و مرتبه ضعیف تر از آن است. حمبت تمایل شدید به چزیی بر اساس  ودی 

ت. یکی از معاین این ماده تمین )آرزو( است. مودت طبیعت و حکمت است، اما مودت رصفا بر اساس طبع اس

مورد آن درباره خداوند  ۴آیه قران استفاده شده است،  ۲۶و ومداد مهمرتین مشتقات این ماده است. این ماده در 

 است. 
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است. او هر خریی را دوست دارد و متمایل به احسان به خلق « ودود»یکی از اسمای حسنای خداوند  الف.

ُروا َربَُّکْم ُثمَّ تُوُبوا إمیَلْهم است. خداو یٌم وَُدودٌ  ند ودود مطلق به ذات خود است. َواْستَْغفم و از ( »۹۰)هود  إمنَّ َرِّبِّ رَحم

« گمان، پرورداگر من مهربانم بس مهرپیشه است.پرورداگرتان آمرزش خبواهید، سپس به دراگهش توبه کنید. یب

تشویق یم کند و خدا را به صیغه متلکم وحده که داللت بر صمیمیت یم  قرآن بنداگن خدا را به استغفار و توبه

 ُذو َوُهَو الَْغُفوُر الْوَُدودُ کند خوانده او را مهربان بسیار مهرپیشه معریف یم کند. خدایی که با بنداگنش دوست است. 

یدُ  الَْعْرشم  اٌل  الَْمجم َِّما َفعَّ یدُ  ل -۱۵( »و اوست آمرزنده و دوستدار ]مؤمنان[. صاحب عرشم ارمجند، ۱۲ بروج) یُرم

اجنامدهندۀ هرچه اراده کند.« خدای مقتدر در عنی حال بسیار آمرزنده و بسیار دوست با مومنان است. تاکید 

 دوباره ای بر رابطه دوسیت با انسانها. 

شود. او این صفت در بنداگن صالح و اویلای خداوند متجیل یم شود و انسان مظهر صفات خداوند یم  ب.

َاتم َسیَْجَعُل نزی دوستدار خلق خدا یم شود و خری و احسان به آنها را دوست دارد.  احلم لُوا الصَّ یَن آَمنُوا وََعمم م إمنَّ اَّلَّ

ا َُٰن وُدًّ اند، ]خدای[ رمحان برای آنان که ایمان آورده و اکرهای شایسته کردهگمان، کساینیب( »۹۶)مریم  لَُهُم الرَّمْحَ

ایمان و عمل صالح باعث وداد و دوسیت یم شود. خداوند مهر آنها را در دهلا « ا[ حمبییت قرار خواهد داد.ه]در دل

 یم اندازد.  

ُکْم  ج. نُفسم
َ
ْن أ ْن َخلََق لَُکم مِّ

َ
ْن آیَاتمهم أ مودت و عشق طبییع بنی زن و مرد از آیات الیه شمرده شده است: َومم

ْزَواًجا لِّتَْسُکنُوا إمیَلْهَ 
َ
ةً َورمَْحَةً ا أ وَدَّ مَك  ِفم  إمنَّ  وََجَعَل بَیْنَُکم مَّ ل

ُرونَ  لَِّقْوم   َْلیَات   َذَٰ  این او هاینشانه از و»( ۲۱ روم) َيتََفکَّ

ه برای شما از ]جنس[ خودتان همُساین آفرید تا در کنارشان آرام گریید، و در میان شما مهر و رمحیت ک است

اساس زندیگ « های عربیت است.اندیشند نشانهن ]تدبری عجیب[ برای مردیم که یمگمان، در ای]ویژه[ قرار داد. یب
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زناشویی آرامش، مودت و رمحت است. خدایی که دوست بنداگنش است، و مهر آنها را در دهلا یم اندازد و زندیگ 

 است.  خانوادیگ را بر مبنای مودت و رمحت قرار داده است. مودت و دوسیت بنیاد سبک زندیگ مومنانه

 

 حبث چهارم. لطف

، مودت  لطف به معین دقت همراه با رفق و نرمش در عمل است در مقابل غلظت و خشونت، و از آثار آن بری

و رأفت است. لطف و توفیق بسیار به هم نزدیک هستند. هر توفییق لطف است اما هر لطیف توفیق نیست. 

فق مراتیب دارد و کمال لطافت در خداوند حمقق یم از اسمای حسنای خداوند است. لطف در دقت و ر« لطیف»

شود به حنوی که غلظت و خشونت به هیچ وجه در او راه ندارد. از این ماده هشت واژه در قرآن استعمال شده 

که هفت مورد آن واژه لطیف به عنوان یکی از اسمای حسنای خداوند است، از این هفت استعمال پنج بار آن 

 است و یک بار با علیم وحکیم. لطیف با خبری همراه

رْضم 
َ
ْو ِفم اأْل

َ
َماَواتم أ ْو ِفم السَّ

َ
ْن َخرَْدل  َفتَُکن ِفم َصْخَرة  أ ثَْقاَل َحبَّة  مِّ َها إمن تَُك مم ُ  یَا بَُِنَّ إمنَّ تم بمَها اَّللَّ

ْ
َ  إمنَّ  یَأ  اَّللَّ

یٌف   در یا هاآسمان در یا سنیگ درون در و ردیلخ ۀوزن دانای پُسکم، اگر عمل ]آدیم[ هم( »۱۶ لقمان) َخبمریٌ  لَطم
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دقت و نازک  آیه آین در لطیف «.است آاگه بنی نازک خدا گمان،یب آورد،یم[ قیامت در] را آن خدا باشد، زمنی دل

هم یَْرُزُق َمن یََشا بَادم یٌف بمعم ُ لَطم  الَْقوميُّ  َوُهوَ  ءُ بیین است. اما در این آیه عالوه بر دقت رفق هم مورد نظر بوده است: اَّللَّ

یزُ   «.پریوزمند نریومندم  آن اوست و دهد،یم روزی خبواهد را هرکه دارد؛ لطف بنداگنش به خدا»( ۱۹ شوری) الَْعزم

اینجا صاحب لطف و رفق به قرینه رزاقیت خداوند است. این لطف ابلته منافایت با قوت و عزت او  در لطیف

 ندارد. 

 حبث پنجم. قرب

بُعد اعم از مادی و معنوی است. قرب انسان و خداوند از هر دو سو به حبث ما مرتبط است. قرب در مقابل 

 بار از جانب انسان.  ۴بار از جانب خداوند و  ۵بار از این ماده در این معین استعمال شده است،  ۹حداقل 

 قسمت اول. نزدیکی خداوند به انسان

ست، همه در حمَض او و با او هستند. او به بنداگنش نزدیک اما از جانب خداوند بنی او خملوقاتش حجایب نی

 بلکه نزدیکرت است. این نزدیکی نشاین از صمیمیت ومهرباین است.  

و به سوی قوم ثمود، برادرشان صالح را ]فرستادیم[. گفت: ای قومم من، خدا را برپستید. برای شما هیچ » الف.

ُروُه ُثمَّ تُوُبوا إمیَلْهم « آورد، و آباد کردن آن را به شما سرپد.خدایی جز او نیست. او شما را از زمنی پدید  إمنَّ  فَاْستَْغفم

یٌب  م یٌب جمُّ رم
پس، از او آمرزش خبواهید، سپس به دراگهش توبه کنید. به راسیت که پرورداگر من »( ۶۱ هود) َرِّبِّ قَ

عوت شده اند؟ چون خدای من نزدیک و چرا بنداگن به استغفار و توبه د« نزدیك و اجابت کننده ]ی داع[ است.

 پاسخگوست. 
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َٰ َنْفسم  ب. لُّ یلَعَ ضم
َ
َما أ یٌب  َرِّبِّ  إمَِلَّ  یُوحم  فَبمَما اْهتََدیُْت  َوإمنم  قُْل إمن َضلَلُْت فَإمنَّ یٌع قَرم بگو: اگر ( »۵۰)سبأ  إمنَُّه َسمم

سبب آن است که پرورداگرم به من ویح ام، و اگر هدایت یابم به من گمراه شوم تنها به زیان خودم گمراه شده

گمرایه به دیلل خطاهای خود ماست، اما هدایت موهبت الیه است. « گمان، او شنوای نزدیك است.کند. یبیم

 خداوند شنوای نزدیک است. 

یٌب  پ. بَادمي َعِنِّ فَإمِّنِّ قَرم لََك عم
َ
یُب  َوإمَذا َسأ جم

ُ
اعم  َدْعَوةَ  أ یبُوافَلْیَسْ  َداَعنم  إمَذا ادلَّ نُوا ِلم  تَجم  لََعلَُّهمْ  ِبم  َویْلُْؤمم

 نزدیکم، من گمان،یب:[ بگو دور؟ یا نزدیکم که] برپسند من ۀنداگنم از تو دربارب هراگه و»( ۱۸۶ بقره) یَرُْشُدونَ 

 که باشد آورند، ایمان من به و کنند، اجابت مرا باید پس. کنمیم اجابت خبواند مرا که وقیت را داعکننده داعی

ده خدا و انسان دارد. العا فوق صمیمیت بر داللت( وحده متلکم ضمری) من تکرار بار هفت «.برسند خود رشد به

این آیه در زمره زیباترین و صمییم ترین آیات قران است. آیه ادب داع و نیایش را به انسان یم آموزد. خدا با 

 از من خبواهید اجابت یم کنم.   زیباترین و شفاف ترین شُك ممکن یم گوید من به شما نزدیکم.

نُکمْ  ت. قَْرُب إمیَلْهم مم
َ
وَن )واقعه  َوحَنُْن أ ُ ن الَّ ُتبرْصم کم

تریم ویل شما و ما از شما به او )حمتََض( نزدیك( »۸۵َولََٰ

 ما )من و فرشتاگنم( از شما به خودتان نزدیکرتیم. « بینید.نیم

نَساَن َوَنْعلَمُ  ث. یدم   َما تُوَْسومُس بمهم َنْفُسهُ َولََقْد َخلَْقنَا اإْلم ْن َحبْلم الَْورم قَْرُب إمیَلْهم مم
َ
و همانا ما انسان ( »۱۶)ق  َوحَنُْن أ

نزدیکرت از انسان « تریم.کند، آاگهیم و ما از رگ گردن به او نزدیكرا آفریدیم و به آچنه نفسش او را وسوسه یم

 ان است. او یم داند چه در ذهن ما یم گذرد. از رگ گردنش به او. این نهایت قرابت خدا به انس
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 قسمت دوم. نزدیکی انسان به خداوند

ابمُقونَ  الف.  ابمُقوَن السَّ ُبونَ  َوالسَّ مَك الُْمَقرَّ
َٰ
وََل

ُ
یمم  َجنَّاتم  ِفم  أ نَ  ثُلَّةٌ  انلَّعم لمنیَ  مِّ وَّ

َ
نَ  َوقَلمیٌل  اأْل ینَ  مِّ رم ۱۰- واقعه) اْْلخم

۱۴( »و پییشگرینداگن ]اکرهای خری[ همان پییشگرینداگن. آنانند که مقریب خواهند بود. در بهشتهای رسارس 

نعمت قرار دارند. گرویه از پیشینیانند. و اندیك از پسینیان.« مقربون یعین نزدیک ترین بنداگن خداوند به او. 

 این مقام قرب است. 

یُن اخْلَالمُص  ب. م ادلِّ َّ اَل َّللم
َ
ینَ  أ م َُذوا َواَّلَّ ن اختَّ َاءَ  ُدونمهم  مم ْویلم

َ
م ُزلیَْفَٰ  أ ُبونَا إمیَل اَّللَّ َُقرِّ َ ََيُْکُم  َما َنْعبُُدُهْم إمالَّ یلم إمنَّ اَّللَّ

که آاگه باشید که طاعت و عبادت خالص فقط برای خداست، و کساین( »۳بَیْنَُهْم ِفم َما ُهْم فمیهم َُيْتَلمُفوَن )زمر 

که باید به خدا کنیم مگر برای اینکه ما را چنانگویند:[ آنها را پرستش نیماند ]و یمجز او معبوداین برگرفته

 کنند یم اداع هم پرستها بت «.کندیم حکم دارند اختالف آن در آچنه ۀنزدیك سازند، حتماً خدا میان آنها دربار

 خالص دین دانست ندخواه آخرت در. اند رفته اشتباه را راه. هستند خدا به تقرب دنبال به بتها پرستش در که

 وند است.   خدا نزد
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رم  ج. م َوایْلَْومم اْْلخم ُن بماَّللَّ ْعَرابم َمن یُْؤمم
َ
َن اأْل م وََصلََواتم الرَُّسولم َومم نَد اَّللَّ ُق قُُرَبات  عم ُذ َما یُنفم اَل  َوَیتَّخم

َ
َها أ  قُْرَبةٌ  إمنَّ

َُّهمْ  لُُهمُ  ل ُ  َسیُْدخم َ  إمنَّ  رمَْحَتمهم  ِفم  اَّللَّ یمٌ  َغُفورٌ  اَّللَّ نشینان به خدا و روز بازپسنی ایمان و بریخ از بادیه( »۹۹ توبه) رَّحم

 تقریب ۀوسیل این که باشند آاگه. دانندیم پیامرب داعی موجب و خدا نزد تقریب ۀکنند مایدارند، و آچنه را انفاق یم

یه آیه در آ «.است مهربان ۀآمرزند داخ گمان،یب. آوردیم خود رمحت در را آنان خدا زودی به. است آنان برای

مقابل آیه قبیل مومناین را تصویر یم کند که به خدا و آخرت ایمان دارند و با انفاق به دنبال تقرب به خدا و داع 

 بر پیامرب هستند. خدا این رویکرد را تایید کرده و خرب یم دهد که ایشان را در کنف رمحت خود گرفته است.   

  حبث ششم. رضایت

، و مقابل کراهت است. از این ماده در مورد رضایت  رضایت به معین موافقت با میل، و نزدیک به وفاق و حبی

 بار در قرآن به اکر رفته است.  ۴۲طرفیین خدا و بنداگنش حداقل 

ُ َعنُْهْم َورَُضوا َعنْهُ  الف. َ اَّللَّ مَك  رَِّضم ل
یمُ  الَْفْوزُ  َذَٰ ۱۱۹آنان ]راسیت پیشاگن[ خشنود است خدا از ( »)مائده  الَْعظم

و آنان از او خشنودند. این است آن اکمیایب بزرگ.« سعادت ابدی دستیایب به مقام رضاست، رضایت طرفیین 

 خدا از بنداگن و بنداگن از خداوند. 

َ  ب. َٰ َوادلم َّ ویلََعَ ْنَعْمَت يلَعَ
َ
ْشُکَر نمْعَمتََك الَّتم أ

َ
ْن أ

َ
ْوزمْعِنم أ

َ
ًا تَرَْضاهُ يَّ َوقَاَل رَبِّ أ ْعَمَل َصاحلم

َ
ْن أ

َ
لِْنم بمرمَْحَتمَك  َوأ ْدخم

َ
َوأ

منیَ  احلم َك الصَّ بَادم  پدر بر و من بر که را نعمیت شکر تا کن اهلام من به پرورداگرا،: گفت[ سلیمان] و»( ۱۹ نمل) ِفم عم

 ۀزمر در خود رمحت به مرا و دی،بپسن را آن که کنم ایشایسته اکرم  اینکه و آورم جابه ایداشته ارزاین مادرم و

 قرار خداوند مریض که شود صالیح عمل به موفق آدیم است این در خبریی اعقبت «.درآور اتشایسته بنداگن

 . گرید قرار صاحلش بنداگن زمره در خداوند رمحت با و گرید
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مرُیُْضوُکْم  پ. م لَُکْم ل َحقُّ ََيْلمُفوَن بماَّللَّ
َ
ُ َورَُسوَُلُ أ ن یُرُْضوهُ َواَّللَّ

َ
نمنیَ  أ لَمْ  إمن اَکنُوا ُمْؤمم

َ
نَّهُ  َيْعلَُموا أ

َ
دم  َمن أ َ  َُيَادم  اَّللَّ

نَّ  َورَُسوََلُ 
َ
ا َجَهنَّمَ  نَارَ  ََلُ  فَأ ً مَك  فمیَها َخادلم ل

یمُ  اخْلمْزُي  َذَٰ -۶۳( »]منافقان[ برای شما به خدا سوگند ۶۲ توبه) الَْعظم

یمخورند تا شما را خشنود کنند، در حایلکه زساوارتر این است که خدا و پیامربش را خشنود کنند. اگر ایمان 

دارند. آیا ندانستهاند که هرکس با خدا و رسول او دشمین کند آتش دوزخ برای او خواهد بود، که در آن جاودانه 

است؟ این است آن رسوایی بزرگ.« تقابل دو رویکرد در این دو آیه به شفافیت ترسیم شده است، کسب رضایت 

 خدا و پیامرب و دشمین با خدا و پیامرب. حمور زندیگ مومنانه کسب رضایت خدا و پیامرب است.  

تَُها انلَّْفُس الُْمْطَمئمنَّةُ  ت. يَّ
َ
یَّةً  یَا أ رْضم یًَة مَّ ِعم إمیَلَٰ َربِّكم َراضم بَادمي ِفم  فَاْدُخلم  ارْجم ۲۷ای »( ۳۰-فجر) َجنَّتم  َواْدُخلم  عم

جانم آرمیده، خشنود و مورد رضایت ]خدا[ به سوی پرورداگرت بازگرد، و در میان بنداگن من درآی. و در بهشت 

من داخل شو.« این گروه از آیات از زیباترین آیات قران است. شش بار با ضمری متلکم وحده خدا سخن یم گوید 

که داللت بر صمیمیت یم کند. ای صاحب نفس مطمئنه به سوی پرورداگرت بازگرد در حایل او از تو خشنود 

است تو نزی از او خشنودی. به سوی خدایت بیا، در میان بنداگنم وارد شو، به بهشتم در ای. راسیت اداعی گزاف 

 پیامرب اقتدارگرا و خدای سلطان مآب و قرآن خوف نامه با این همه آیات ماده نقض چه یم خواهد بکند؟ 

ْ  ث. نمنَی َوال ُ الُْمْؤمم َن َطیِّبًَة ِفم َجنَّاتم وََعَد اَّللَّ یَن فمیَها َوَمَساکم م ْنَهاُر َخادلم
َ
ن حَتْتمَها اأْل نَاتم َجنَّات  جَتْرمي مم ُمْؤمم

ْكرَبُ  َعْدن  
َ
م أ َن اَّللَّ مَك  َورمْضَواٌن مِّ ل

یمُ  الَْفْوزُ  ُهوَ  َذَٰ هایی را وعده داده بهشت مؤمن زنان و مردان به خدا»( ۷۲ توبه) الَْعظم

های هایی پاکزیه در بهشتاند، و نزی مسکناینی ]درختان[ آنها نهرها روان است و در آنها جاودانهاست که از پ

دائیم ]به آنان وعده داده است[ و رضاییت که از جانب خداست ]از همه اینها[ برتر است. این است همان اکمیایب 

نان مومن داده است یکی از همه بزرگرت در میان همه نعم اخروی که خداوند وعده اش را به مردان و ز« بزرگ.

 است، رضایت خداوند. دستیایب به مقام رضا اکمیایب بزرگ و نهایت خوشبخیت است.  
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اَلمم  د. ُ َمنم اتَّبََع رمْضَوانَُه ُسبَُل السَّ ي بمهم اَّللَّ ْم إمیَلَٰ  َيْهدم یهم لَُماتم إمیَل انلُّورم بمإمْذنمهم َویَْهدم َن الظُّ رمُجُهم مِّ
ْستَقمیم  َوُُيْ اط  مُّ َ  رصم

 کند،یم هدایت سالمت هایراه به روندیم او خشنودی یپ از که را کساین ،[قرآن] آن ۀخدا به وسیل( »۱۶)مائده 

رنامه سف «.کندیم هدایتشان راست رایه به و بردیم بریون نور سوی به هاتاریکی از خود خواست به را آنان و

است. مبدء ظلمات، مقصد خشنودی خداوند و نور. نقشه راه راههای سالمت  رستاگری در این آیه ترسیم شده

 منتیه به رصاط مستقیم. روش رهایی تبعیت از خشنودی خداوند. نسخه رهایی بسیار روشن است.  

م  ذ. َن انلَّاسم َمن یرَْشمي َنْفَسُه ابْتمَغاَء َمرَْضاتم اَّللَّ بَادم )بقرهوَ  َومم ُ رَُءوٌف بمالْعم و از مردمان کیس است ( »۲۰۷ اَّللَّ

گذشنت از « گذرد؛ و خدا به بنداگن بسیار مهرورز است.دست آوردن خشنودی خدا از جان خویش یمکه برای به

عزیزترین رسمایه زندیگ که جان شریین باشد برای کسب رضایت معشوق. این پرسودترین جتارت ممکن است، 

 دریس از خدای بسیار مهرورز به بنداگنش.  

  نتیجه

 ۱۰۳خانواده رمحت یعین حمبت، رأفت، مودت ، لطف، قرب، و رضایت جممواع از واژه های شش اگنه هم الف.

 بار( بسیار بیشرت است.   ۷۹لکمه در قرآن استعمال شده است، نسبت به استعمال هفت واژه مرتادف غضب )

د استعمال شده، در حایل که از واژه از این موارد سه اسم رئوف، ودود و لطیف از اسمای حسنای خداون ب.

 های هم خانواده غضب چننی اشتقایق در دست نیست. 

در این واژه های در موارد زیر رابطه متقابل صمیمانه بنی خدا و انسان در قرآن به اکر رفته: َيبهم وَيبونه  ج.

(، ریض اهلل عنهم ورضوا عنه، اقرب ایله من حبل الورید و مقربون  . )حبیب و حمبی
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بار(،  ۳۷بار(، عفو ) ۲۳۵خانواده رمحت به این شش واژه منحرص نیستند. واژه های مغفرت )واژه های همد. 

 ۲۸۰بار( هم یم توانند به این فهرست اضافه شوند. فرصت پرداخنت به آنها را نداشتم. در این صورت  ۸و صفح )

 مورد بالغ یم شوند.   ۳۸۳ه اضافه یم شود، و واژه های هم خانواده با رمحت ب ۱۰۳بار به 

 

 مبحث چهارم. سبقت و غلبه رمحت الیه بر غضبش

 

 

 . بندیاست: سبقت رمحت بر غضب الیه در سنت و مجع به رشح ذیل و یک خاتمه این مبحث شامل دو حبث

 حبث اول. سبقت رمحت بر غضب الیه در سنت

ائمه اهل بیت در همنی موضوع یم کنم. تفصیل به سنت پیامرب و « ناگیه گذرا»بعد از برریس در آیات قرآن 

 حبث موکول به مقام و مقال دیگری است.  
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  در منابع اهل سنت قسمت اول.

: َسبََقت رمََحت َغَضيب. الف. ( یعیل أِب مسند و حنبل، ابن مسند مسلم، صحیح) قال رسول اهلل )ص(: قاَل اَّللی

 گرفته است. قل یم کند: رمحتم بر غضبم سبقت ن خدا از پیامرب

: إمنَّ رمَحَت َسبََقت َغَضيب. ب. هم نَدُه فَوَق َعرشم ا قیََض اخلَلَق َکتََب عم  ابلخاري، صحیح) عنه )ص(: إمنَّ اَّللی َ لَمی

مقدر شد، خداوند بر باالی عرش خود نوشت:  خلقت چون( حنبل ابن مسند و الرتمذي، سنن مسلم، صحیح

 رمحتم بر غضبم سبقت گرفته است. 

 در منابع شیعه ت دوم.قسم

ُب  الف. َعذِّ
ُ
يت وَجالِل َوارتفاعم َماکِّن، إمِّنی ال أ زَّ عن األصبغ بن نباتة قال اإلمام يلعی )ع(: َواَّللی ُ تَعایل یَقوُل وعم

 َّ نَّ رمَحت َسبََقت َغَضيب، وَکتَبُت الرَّمحََة يلَعَ
َ
؛ أل لم  وَبیان  ة  وبُرهان  وعم ُجَّ ن َخليق إمالی حبم حَدا مم

َ
ُم الرَّحیُم، أ احم نَا الری

َ
؛ فَأ

. ُّ نَا الوَدوُد الَعلم
َ
 را خملوقاتم از هیچیک سوگند مقامم رفعت و جالل، عزت، به: گوید یم خداوند( األنوار حبار) وأ

کنم، چرا که رمحتم بر غضبم سبقت گرفته است، و رمحت را بر خود  نیم عذاب بیان و علم برهان، حجت، با جز

 م کرده ام(، پس من رحم کننده بسیار مهربانم، و من بسیار دوستدار بلندمرتبه هستم. نوشته ام )الز

: إمنَّ رمََحت َسبََقت َغَضيب،  ب. ن حَتتم الَعرشم فیهم خَرَج اَّللی ُ تعایل کمتابا مم
َ
یاَمةم أ نَُّه إمذا اکَن یَوُم القم

َ
نَا ُرومَي أ

َ
وأ

ن انلَّ  نَی ، َفیَخُرُج مم امحم رَحُم الرَّ
َ
.أ هلم اجلَنَّةم

َ
ثال أ ة) ارم مم چون روز قیامت شود »( روایت شده است که: ابلیضاء املحجی

رمحت من بر غضبم سبقت گرفته است، و من »آورد که در آن آمده است: خداوند از عرش مکتویب بریون یم

 .«کنداز این رو خداوند دو برابر اهل بهشت از دوزخیان آزاد یم« مهربانرتین مهربانانم.
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َك  پ. ي َجَعلَت لمُُكِّ خَملوق  ِف نمَعمم نَت اَّلَّ
َ
لما ، وأ عَت ُكَّ ََشء  رمََحًة وعم ي وَسم نَت اَّلَّ

َ
اإلمام زین العابدین )ع(: أ

كرَثَ 
َ
ي َعطاُؤُه أ نَت اَّلَّ

َ
، وأ ماَم َغَضبمهم

َ
ي تَسیع رمََحتُُه أ نَت اَّلَّ

َ
، وأ قابمهم ن عم یلع مم

َ
ي َعُفوُه أ نَت اَّلَّ

َ
،  َسهما ، وأ هم ن َمنعم مم

ي ال یُفرم  نَت اَّلَّ
َ
عطاُه، وأ

َ
ي ال یَرَغُب ِف َجزاءم َمن أ نَت اَّلَّ

َ
، وأ هم ََّسَع اخلاَلئمُق لُکُُّهم ِف وُسعم ي ات م نَت اَّلَّ

َ
قابم وأ ُط ِف عم

ادییة، داعی الصح) من َعصاُه.  ( تویی که رمحت تو و علم تو همه چزی را در برگرفته است. تویی که از۱۶یفة السجی

اى. تویی که عفوت را از عقابت بییش است. تویی که رمحتت را بر اى دادهنعمتهاى خویش هر آفریده را بهره

غضبت پییش است. تویی که عطاى تو بیشرت از منع توست. تویی که همه آفریداگن در حیطه قدرت تو جاى 

ویی که چون عصیانگرى را عقوبت کین، دارند. تویی که چون کیس را نعمیت ارزاین دارى، پادایش از او جنویی. ت

 «.راه افراط نپویی

ي بمهم َسبََقت رمَحَتَُك َغَضبََك . ت.
َك اَّلَّ لَُك . . . بماسمم

َ
سأ

َ
اعءم ـ: أ )مجال االُسبوع(  اإلمام الصادق )ع( ـ ِفم ادلُّ

 انم که با ان رمحتت بر غضبت سبقت گرفته است.  خدایا ترا به اسمت یم خو

هُ یَا َمْن ال ُُيَاُف إم  ث. ُل إمال َعْفُوُه یَا َمْن ال ُينَْظُر إمال بمرُّ
َ
الی َعْدَُلُ یَا َمْن ال یَا َمْن ال یُْرََج إمال فَْضلُُه یَا َمْن ال یُْسأ

ء  رمَْحَتُُه یَا َمْن َسبََقْت رمَْحَتُُه َغَضبَهُ ُه یَُدوُم إمالی ُملُْکُه یَا َمْن ال ُسلَْطاَن إمال ُسلَْطانُ  َعْت ُكَّ یَشْ َحاَط  یَا َمْن وَسم
َ
یَا َمْن أ

ثْلَُه )قطعه شماره  َحٌد مم
َ
لُْمُه یَا َمْن لَیَْس أ ء  عم که جز به احسانش امید ای آن»داعی جوشن کبری(  ۱۹بمُکلِّ یَشْ

اش که جز از دادگریاش چشم ندوزند، ای آنکه جز به نییکنکه جز گذشتش خواهش نشود، ای آنیست، ای آن

که رمحتش که جز سلطنتش سلطنیت نیست، ای آناش، ای آنکه پایدار نماند جز فرمانروایینهراسند، ای آن

که که دانشش همه را فرو گرفته، ای آنکه رمحتش بر خشمش پییش گرفته، ای آنهمه چزی را فرا گرفته، ای آن

  .«س همانندش نیستکهیچ

http://lib.eshia.ir/27261/4/234#_ftn5
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اگر فرضا سند این احادیث به پیامرب یا ائمه معترب نباشد )که بریخ از آنها مرسل یا فاقد سند معترب هستند(، 

خمیال »اوال مفاد آنها اکمال با حمکمات قرآن و موازین عقیل و اخالیق سازاگر است. ثانیا حداقل بازگوکننده 

در « خمیال مسلمنی»چنان که افتد و داین در رویکرد پدیدارشناسانه آن در طول تاریخ تا کنون است! و« مسلمنی

 زمره قوی ترین ادَل است! باور هر مسلماین از ته قلب تا کنون همنی است. 

 

 

 حبث دوم. مجع بندی

رمحان، رحیم، رئوف، ودود، و لطیف پنج اسم از اسمای حسنای خداوند سیمایی بسیار مهربان از  الف.

ا به نمایش یم گذارد. از غضب و هم خانواده های آن هیچ اسیم برای خداوند به اکر نرفته است. پرورداگر ر

 اسمای حسنای خداوند اسایم یب مسیم یا الفاظ یب پشتوانه نیستند. این اسماء جتیل ذات الیه به شمار یم آیند.  
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انسانها فارغ از باور درست یا  رمحت از سنن الیه است، و رمحت رمحانیه لکیه خملوقات از مجله لکیه ب.

نادرست و عمل صالح یا ناصالح را شامل یم شود. در حایل که غضب تنها انسانهایی که اعملانه و اعمدانه حق را 

زیر پا گذاشته اند دربریم گرید. رمحت رمحانیه اعم، مطلق، واسعه، نقد و بالفعل است، در حایل که غضب الیه 

یه و بالقوه است و در آخرت نقد و بالفعل یم شود. آثار غضب الیه در آخرت بروز خاص، مقید به عدم توبه، نس

یم کند واال در این دنیا یلع االغلب حیت همنی گروه از بنداگن ناسپاس و تبهاکر هم همانند مومنان از لکیه 

یق حق ستزیی و مواهب الیه بهره مند هستند و مشمول رمحت رمحانیه الیه قرار دارند. غضب الیه نتیجه منط

 تبهاکری این افراد است. این غضب برآیند اخالیق عدالت، قسط و انصاف در نظام الیه است. 

در حایل که بدون احتساب  بار در قرآن استعمال شده اند. ۹۸ خانواده هایشبه حلاظ بسامدی غضب و هم پ.

ا در نظر گرفنت سه هم خانواده رمحت ب بار استعمال شده اند. ۴۴۳رمحت و شش هم خانواده اش  بسمله اول سور

با احتساب رمحان  یم رسد. ۷۲۶)مغفرت، عفو و صفح( که فرصت حتقیقشان را در این جلسه نداشتم این عدد به 

بدون احتساب سه  )نهصد و پنجاه( یم رسد. ۹۵۰خانواده هایش به و رحیم بسمله های اول سور مجع رمحت و هم

نداشتم، در نسبت سنیج اول )بدون حماسبه رمحان و رحیم بسمله اول سور( واژه ای که فرصت حتقیقشان را 

و نیم است، و در نسبت سنیج دوم این نسبت به یک به  ۴نسبت غضب و اخواتش به رمحت و اخواتش یک به 

خانواده هایش پرداخته شده است، در در هر صفحه قرآن به طور میانگنی یک بار به رمحت و هم هفت یم رسد.

 خانواده هایش در هر چهار و نیم تا هفت صفحه یک بار است.  که حبث غضب و همحایل

در قرآن، خدا ارحم الرامحنی، پیامرب رمحة للعاملنی، و قرآن کتاب رمحت معریف شده اند. افرادی که ایمان  ت.

یم شود که این و عمل صالح پیشه کنند و متیق باشند عالوه بر رمحت رمحانیه مشمول رمحت رحیمیه در آخرت 
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شالکه قرآن کریم و سنن الیه « تقدم و سبقت رمحت بر غضب الیه»اکمیایب آشاکر انهاست. بنابراین حتقیق 

 خداوند است.

اسالم »با تامل در نکات فوق، اسالیم که قرآن معریف کرده و پیامربدر سنت عمیل خود پیاده نموده  ث.

 ت رمحت واسعه الیه بر عذاب اوست. است. مهمرتین شاخص اسالم رمحاین سبق« رمحاین

در « اسالم رمحاین»از مجله فوائد جنیب این حبث و مطابق حتقییق که در این سلسله مباحث عرضه شد: ج. 

است. اینکه کیس تصویر دیگری به قرآن، خدا و اسالم نسبت « پیامرب اقتدارگرا»تعارض تمام عیار با اداعی 

 ست است. دهد نسبیت یب پایه، گزینیش و نادر

بار  ۹۸۰بار ) ۲۱۰۰واژه استعمال شده است. اسمای جالَل خداوند جممواع  ۳۱۵در قرآن از ماده هدایت  خاتمه.

بار. مطابق حماسبه بسامدی اگر  ۸۸۵مشتقات رب(، و مشتقات ایمان  ۹۶۸بار،   ۱۵۲فقط اهلل، اَل و مشتقاتش 

شایسته تر و سازاگرتر با مفاد « هدایت نامه»یا « ان نامهایم»، «خدانامه»قرآن قرار بود اسم دیگری داشته باشد 

 برآمده از اداعی پیامرب اقتدارگرا.« خوف نامه»آن است، سازاگرتر از  

این حبث با تتبع در لکیدواژه های خوف و رجا، عذاب و ثواب، و جهنم و بهشت و مرتادفاتشان در قرآن 

 پیگریی خواهد شد، انشاءاهلل. 

 

 منابع:

اِلحقیق یف لکمات واژه شناسانه مفاهیم قرآن برگرفته از این کتاب است: حسن مصطفوی،  حتقیقات -
 ، ده جدل. القرآن الکریم
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املعجم املفهرس حتقیقات بسامدی واژه های قران برگرفته از این منبع است: حممد فؤاد عبد ابلایق،  -
 .اللفاظ القرآن الکریم

صالیح جنف آبادی، ترمجه ادعیه صحیفه سجادیه از ترمجه  ترمجه آیات قرآن کریم از ترمجه نعمت اهلل -
 عبداملحمد آییت، و ترمجه داعی جوشن کبری از ترمجه حسنی انصاریان نقل شده است.

 منابع احادیث در ذیل آنها آمده است.   -

وی منترشه در وبسایت زیتون در زمستان « دین و قدرت»منبع آراء عبدالکریم رسوش گزارش جلسات  -
 ست.  ا ۱۳۹۹

 

 

 وبینار نواندییش دیین سازمان پژوهشگران ایراین سزباندیش

 ۱۴۰۰فروردین  ۲۲
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