
 

 

 آرزوهای ناروا در قرآن

 *الل میراربفرا

 مقدمه

دهندۀ حرکت به سمت  ها در واقع نوید رد. آرزوشک نقش مهمی در سرنوشت انسان دا ها بی آرزو
امیهد و آرزوی  هنگام به کنهد. شه  اهداف هستند. انسان با آرزو هم اد است و با آرزو زنهدگی می

امید طلوع دوبارۀ خورشید و روزی  رود و صبح به  روزی سرشار از سعادت و موفقیت به بستر می
تنها نقشی در سهعادت انسهان نهدارد،  ها نه ی آرزوخی د؛ اما برخ همراه با سعادت از خواب بر می

توان از آن به عنهوان آرزوی نهاروا یهاد کهرد.  بلکه عامل انحراف و بدبختی است؛ آرزوهایی که می
داند که برای تشوی  انسان به تحصیل کمال در او بهه ودیعهت نههاده  ای می طنطاوی آرزو را غری ه

ابودی آنچهه دیگهران دارنهد یها بازداشهتن شهخص از شده است؛ بنابراین هرگاه آرزو در جهت نه
های ناروا را از منظر قرآن تبیهین  کوشد آرزو این نوشتار می 1تحصیل کمال باشد، ناروا خواهد بود.

 کند.

 شناسی الف( مفهوم
ی و أَمل بیهان  و در قرآن با واژه« کاش و ای کاش»آرزو که در فارسی با  ، َتَمنف هایی مانند لیَت، َلَعلف

نی   2شود، به معنای امیدداشتن و انتظارکشیدن چی ی است که حصول آن دور از انتظار است؛ می
آرزو به معنای میل و اشتیاق برای رسیدن به مراد یها مقصهود کهه معمهوال  مطلهوب اسهت، گفتهه 

 3شود. می
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 ب( اقسام آرزو 
 شود:  آرزو به آرزوی مثبت و منفی یا آرزوی پسندیده و نکوهیده تقسیم می

 . آرزوی پسندیده1

تهوان بهه  ای است که دسترسی به آن عقالنی است و با تالش می بستن به آینده آرزوی پسندیده دل
نِ  »فرماید:  آن رسید؛ این مسئله امری فطری است که خداوند متعال می َْ كاَن يْرُجول ِلقناَء َربِّ َفَم

پس هر که بهه لقهای پروردگهارش امیهد دارد،  1«:ِ  َأَحدلً َفْ يْعَمْل َعَمًَّل صاِلحًا َو ا يْشِرْك ِبِعباَدِة َربِّ 
کس را در عبادت پروردگارش شریک نکند. در ایهن حالهت  باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ

هاست. در حدیث معروف نبوی آمهده  های زندگی انسان شک، امید و آرزو عامل حرکت چرخ بی
ْاا»است:  َُ ِتىاَ ا ٌ اِأومه َُ َْ اَب َدَةااَ اََلاَغَ َساَغأاِبٌساَشأَج  ا ْأََملو َُ اَ  ٌَ َد ُِ اَمااَبَتَعْتاَ  

امیهد و  2«:ََلا ْأََملو
داد و  آرزو برای امت من رحمت است و اگر امید و آروز نبود، هیچ مادری فرزنهدش را شهیر نمهی

 کاشت. هیچ باغبانی نهالی ]برای باروری[ نمی
 . آرزوی ناپسند 2

شود که بیشتر ذهنی، غیرمعقول، کودکانه و دسترسهی  هایی گفته می یبستگ آرزوهای ناپسند به دل
به آنها بسیار بعید است. آرزو اگر از حد بگذرد و به گون  آرزوی دورودراز درآیهد، بهدترین عامهل 

ََ َكَفنُرول َلنْو كناُنول »فرماید:  انحراف و بدبختی است. خداوند دربارۀ این آرزو می نذي ُرَبما يَودُّ للَّ
َمُل َفَسْوَف يْعَ ُموَن ُمْس ِ  ُعول َو يْ ِهِهُم لَْلَ ََ  َذْرُهْم يْأُكُ ول َو يَتَمتَّ کافران ]هنگامی که آ ار شهوم  3«:مي

کنند مسلمان بودند! بگذار آنها بخورند و بهره گیرند و آرزوها آنان  بسا آرزو می اعمال را ببینند[ چه
َهأاَلاااَ اَمأْنا»فرمایهد:  می ر مؤمنهانزودی خواهند فهمید. امی سازد؛ ولی به را غافل می

َ
َمأَلااا  اا ْأَ

ل َُ َع ُْ َساَءا 
َ
 گرداند.  هر که آرزویش را طوالنی کند، عملش را زشت و ناپسند می 4«: 

ای بهاالتر از حهد امکانهات و توانهایی  اگر انسان بخواهد در زندگی بلندپروازی کند و خواسته
ههر قیمهت و از ههر راههی داشهته باشهد، بایهد همه   خود داشته باشد و اصرار بر رسیدن به آن به

 ای متوسل گردد. ها را بشکند و به هر وسیله حریم

 گوید: مولوی در ابیاتی می
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انایردلیم رفیت ینهمرهانسست
  

شیییرصییداوهسییتمدسییتانمیه وسییت
 

جانمملیور شیت فرایونوملیماو
  

یننییوههویموسییفامییرانمیه وسییت
 ا

 شت ردشیهرههمفدیشیخباچرا
  

کییزدیییووددملییولموانسییانمیه وسییت
 

ایممییانشییودجسییت  فتنییدیافییتمف
  

1نشودینیمیه وسیتک یافتمف فتین
 ا

 ج( انواع آرزوهای ناروا

در قرآن و روایات انواعی از آرزوها مانند آرزوی دورودراز نکوهش گردیهده و از آنهها نههی شهده 
صهراحت مؤمنهان را از برخهی  آیهاتی از قهرآن به 2شهود. وشی قیامهت میاست؛ چراکه سب  فرام

 شود: اند که به مواردی اشاره می آرزوها بازداشته
 . آرزوی حسودانه1

 اند:  اند، نهی شده مؤمنان از آرزوکردن چی ی که برخی بندگان به آن برتری یافته
ُ  ِبِ  َبْعَضُکْم » َل للَ ه ْول َما َفَضه َساِء و َا َتَتَمَنه ا لْكَتَسُبول َوِل ِنه َجاِل َنِصيٌب ِمَمه َعَ ی َبْعٍض ِل ِره

َ  َكاَن ِبُکِله َشیٍء َعِ يًما َْ َفْضِ ِ  ِإَنه للَ ه َ  ِم ََ َولْسَأُلول للَ ه ا لْكَتَسْب و آنچه را  3«:َنِصيٌب ِمَمه
خداوند با آن برخی از شما را بهر برخهی دیگهر برتهری داده اسهت، آرزو نکنیهد؛ 

ای است و زنان را ]هم[ از آنچه  آورند بهره ن را از آنچه برای خود به دست میمردا
ای و بخشش خداوند را درخواسهت کنیهد کهه  آورند بهره برای خویش به کف می

 خداوند به هر چی ی داناست. 
دلیل نهی در آیه این است که آرزوی چی ی خارج از ظرفیت و توان آدمی یا چی ی کهه اسهتحقاق 

دارد، ج  فرسایش روح و حسرت و اندوه و در نهایت حسدورزی برای صاحبش چی ی بهه آن را ن
بهاره  رو چنین آرزوهایی ناروا و ممنهوع دانسهته شهده اسهت. فخهر رازی دراین آورد؛ ازاین بار نمی

کهه خهود فاقهد  هنگامی که انسان برخورداری دیگران از انواع فضایل را ببیند، درحالی»گوید:  می
دهد: یا زوال آن فضهایل  شود و یکی از دو حالت به او دست می ناراحت و مشوش می آنها است،

خواههد. حالهت اول حسهد و  کند یا حصول آن را برای خهود نیه  می را از شخص م بور آرزو می
                                                           

 .441، غ ل دبوان شمس تبربزیالدین محمد مولوی،  . جالل1
؛ 15، ص 1، ج الخصنال؛ محمد بن علی بهن بابویهه، 155، ص 19، ج التفسیر الکبیر. محمد بن عمر فخر رازی، 2

 .329ص  ،2، ج الکافیمحمد بن یعقوب کلینی، 
 .32. نساء: 3
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شهود و حالهت  چون اعتراض به خداوند است، به کفر منتهی و موج  فساد دیهن و دنیهای او می
 1«.دارددوم غبطه است که منعی ن

کنهد؛ زیهرا کهار  بر همین اساس شیطان در دل و ذهن کسانی آرزوهای باطهل را وسوسهه می
ها به آرزوهای فهراوان و بهیش از اسهتحقاق  کردن اذهان انسان شیطان ایجاد آرزو در دل و مشغول
های  ای از تسهلط شهیطان بهر آدمهی اسهت و بیشهتر وسوسهه است؛ بنابراین ابتال به آرزوها نشانه

َأْم »فرمایهد:  آورد. خداونهد می انی در قال  آرزوها، قل  و ذهن انسان را به تسهخیر در مهیشیط
ی ْنساِن ما َتَمنَّ ِ  لْلِخَرُة َو لَْلُولی * ِلْْلِ مگهر بهرای انسهان آنچهه آرزو کنهد، خواههد بهود؟  2«:َفِ  َّ

 ]هرگ ![ زیرا پایان و آغاز از آن خداوند است. 
کنهد خهود را بهه  تی ناروا و ممنوع است. انسان فهیم تهالش میآرزوهای حسودانه در هر جه

سمت کمال و ارزش بکشاند، نه اینکهه دیگهران را از ارزش و کمهال بینهدازد؛ خداونهد از آرزوی 
دههد کهه بسهیاری از آنهان بهه دلیهل حسهادت بهه  گروهی از اهل کتاب دربارۀ مسلمانان خبر می

، به کفر باز گرداننهد: آوردن به پیامبر پس از ایمان های مسلمانان، آرزو دارند کماالت و ارزش
َْ ِعْنِد َأْنُفِسِهْم » ارًل َحَسدًل ِم َْ َبْعِد إيماِنُکْم ُكفَّ وَنُکْم ِم َْ َأْهِل لْلِکتاِب َلْو يُردُّ  3«.ودَّ َكیيٌر ِم

 . آرزوی ثروت 2

آنکهه بیندیشهند  ، بیبعضی از مردم همواره حسرت  روت و جایگاه  روتمندان و ستمگران را دارند
از « قصهص»آیا این  روت و جایگاه ظالمانه برای آنها عاقبت خوشی به همراه دارد یا نه. در سوره 

خواران نهی شده اسهت. در ایهن آیهات آمهده اسهت:  آرزوی داشتن اموال و من لت ظالمان و حرام
هماننهد او باشهند؛  نگر  روت و جایگاه قارون را دیدنهد، آرزو کردنهد ای سطحی هنگامی که عده

 فرماید:  سزس می
ْنيا يا َليَت َلنا ِمْیَل ما ُأوِتنی   َقْوِمِ  فی  َفَخَرَج َع ی» ََ يريُدوَن لْلَحياَة للدُّ ذي زيَنِتِ  قاَل للَّ

ُ  َلُذو َحظٍّ َعظيٍم  ]روزی قارون[ با تمام زینت خهود در برابهر قهومش  4«:قاُروُن ِإنَّ
ی دنیا بودند، گفتند: ای کاش هماننهد آنچهه بهه ظاهر شد، آنها که خواهان زندگ

 راستی که او بهرۀ عظیمی دارد. قارون داده شده است، ما نی  داشتیم! به
                                                           

 .82و  81، ص 10، ج التفسیر الکبیر. محمد بن عمر فخر رازی، 1
 .25ه  24. نجم: 2
 .109. بقره: 3
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مؤمنان دانشمند به این گهروه اعتهراض کردنهد کهه ایهن آرزو جاهالنهه اسهت. خداونهد در ادامهه 
دیهروز جایگهاه او را آرزو فرماید پس از فرورفتن قارون با  روتش در زمین، همان کسانی که تا  می
 نیافتن آن را نعمتی بس ب رگ یاد کردند:  کردند، با اظهار پشیمانی از آرزوی خود، تحق  می

« َْ َْ يَشاُء ِمن ْزَق ِلَم َ  يْبُسُط للِره ْمِس يُقوُلوَن َويَکَأَنه للَ ه ْول َمَکاَنُ  ِباَْلَ ََ َتَمَنه ِذي َوَأْصَبَح لَله
ُ  َعَ يَنا َلَخَسَ  ِبَناِعَباِدِه َويْقِدُر َلْوَا  ََه للَ ه و آنان که دیروز جایگهاه او را آرزو  1«: َأْن َم

گفتنهد: آوخ! گهویی خداونهد روزی را بهرای ههر یهک از  کردند، پگاههان می می
گرداند و اگر خداوند بر مها منهت  دارد ]یا[ تنگ می بندگانش که بخواهد فراخ می

 گردند. برد. آوخ! گویی کافران رستگار نمی می ننهاده بود، ما را نی  ]در زمین[ فرو
 . آرزوی کفر و گمراهی مؤمنان3

کنهد کهه آرزو دارنهد  ماهیت کافران را بهرای مؤمنهان آشهکار می« ممتحنه»خداوند در آغاز سورۀ 
 کند:  رو مؤمنان را از دوستی با کافران نهی می مؤمنان همچون آنان کفر ورزند؛ ازاین

« ََ ِذي ِة َوَقْد َكَفنُرول  يا َأيَها لَله ُكْم َأْوِلياَء ُتْ ُقوَن ِإَليِهْم ِباْلَمَوَده ی َوَعُدَوه ِخُذول َعُدِوه آَمُنول َا َتَته
ول َلْو َتْکُفُروَن  ََ لْلَحِقه  َوَوُده ای مؤمنان، اگر برای جهاد در راه من و  2«:ِبَما َجاَءُكْم ِم

ید، دشمن مهن و دشهمن آی آوردن خرسندی من ]از شهر خود[ بیرون می دست به
کهه آنهان بهه آنچهه از  خود را دوست مگیرید که به آنان مهربانی ورزید؛ درحالی

دارند کاش شهما  و دوست می *اند  سوی ح  برای شما آمده است، کفر ورزیده
 شدید. نی  کافر می

 . آرزوی رنج مؤمنان5

نج و سختی است. خداونهد بردن آنان در ر سر آرزوی جبه  دشمن، آشفتگی جامع  مسلمانان و به
 3راز خود قرار دهند و اسرار خود را برای آنهان بازگوینهد، ضمن نهی مؤمنان از اینکه مشرکان را هم

 فرماید: می
ْم َقنْد »  ول منا َعِننتُّ َْ ُدوِنُکْم ا يْأُلوَنُکْم َخباًا َودُّ ِخُذول ِبِاَنًة ِم ََ آَمُنول ا َتتَّ ذي يا َأيَها للَّ

َْ َأْفولِهِهْم َو ما ُتْخفیَبَدِت لْلَبْغ  ا َلُکنُم لْلْيناِت ِإْن ُكْننُتْم   ضاُء ِم ُصُدوُرُهْم َأْكَبُر َقْد َبينَّ

                                                           

 .82. همان: 1
 .2ه  1. ممتحنه: 2
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ایهد، محهرم اسهراری از غیرخهود انتخهاب  ای کسانی که ایمهان آورده 1«:َتْعِقُ وَن 
کننهد. آنهها دوسهت  نکنید. آنها از هرگونه شرف و فسادی درباره شما کوتاهی نمهی

های[ دشمنی از دههان ]و کالم[شهان  در رنج و زحمت باشید. ]نشانهدارند شما 
تهر اسهت. مها  دارند، از آن مهم هایشان پنهان می آشکار شده است و آنچه در دل

 های پیشگیری از شرف آنها[ را برای شما بیان کردیم اگر اندیشه کنید. آیات ]و راه
 . آرزوی موفقیت بدون کار وتالش 6

نیافتن بهه نعمهت  را بیان کرده است که حاکم بر نظام انسانی است و آن دست خدای متعال قانونی
ْنساِن »فرموده اسهت: « نجم»که در سورۀ  و امکانات بدون کار و تالش است؛ چنان َو َأْن َليَس ِلْْلِ

 ای ج  به تالش و کوشش نیست. و بدانید که برای انسان بهره 2«:ِإاَّ ما َسعی

م ییرر بهشییتبیی کوشییشبجییوییمص 
  

جییزاخییمنیکییفنکشییت یی ینیی ا ن  3ص 
 

ههای کهاروان  شود که آرزو داشتند دارایی بر همین اساس خداوند قص  مسلمانان را یادآور می
شهان شهود؛ ولهی خداونهد بهرخالف خواسهته و  تجاری قریش که مشقت جنگ را ندارد، نصی 

 آرزوی آنان اراده کرد: 
َِه » ُ  ِإْحَدی لل ْوَكِة َتُکنوُن َلُکنْم َوِإْذ يِعُدُكُم للَ ه وَن َأَنه َغيَر َذلِت للَشه َها َلُکْم َوَتَوُده َِ َأَنه اِئَفَتي

 ََ َع َدلِبَر لْلَکاِفِري َِ ُ  َأْن يِحَقه لْلَحَقه ِبَکِ َماِتِ  َويْق گهاه را کهه  و ]یاد کن[ آن 4«:َويِريُد للَ ه
ز آن  شما باشهد فرمود که ]پیروزی بر[ یکی از دو دسته ا خداوند به شما وعده می

اف ار از آن  شهما گهردد؛ امها خداونهد  جنهگ داشتید آن دسته بی و شما دوست می
 خواست ح ف را با کلمات خویش تحقف  بخشد و ریش  کافران را بر کند. می

 . آرزوی عمر طوالنی7

ارزش، آرزویی نارواست. مشهرکانی  ماندن بی آرزوی داشتن عمری طوالنی آن هم فقط برای زنده
کردند و یهودیان با اینکه مدعی بودند بهشت مخصوص آنان است، از مهردن  معاد را انکار می که

 فرماید:  کردند ه ار سال عمر کنند. خدای متعال می هراس داشتند و آرزو می
                                                           

 .118. آل عمران: 1
 .39. نجم: 2
 .1، پادشاهی بهرام گور، بخش مهشاهنا. ابوالقاسم فردوسی، 3
 .7. انفال: 4
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ََ َأْشَرُكوْل يَودُّ َأَحُدُهْم َلنْو ي» ِذي ََ للَّ اِس َعَ ی َحياٍة َوِم ُهْم َأْحَرَص للنَّ نُر َأْلنَ  َوَلَتِجَدنَّ َعمَّ
تر از مشرکان بر زندگی ]ایهن دنیها و  ترین مردم حتی حریص آنها را حریص 1... «: َسَنةٍ 

اندوختن  روت[ خواهی یافت ]تا آنجا[ که هر یک از آنها دوست دارد ه ارسهال عمهر 
 کند .... .

 بودن بهشت . آرزوی اختصاصی8

است که خدای متعال این آرزو را بهه  کتاب، آرزویی گ اف داشتن بهشت به اهل آرزوی اختصاص
َة ِإاَّ َمَ َكاَن ُهوًدل َأْو َنَصاَری ِتْ َك َأَماِنيُهْم »خیاالت ذهنی تشبیه کرده است:   َوَقاُلوْل َلَ يْدُخَل لْلَجنَّ

کس ج  یهود یا نصارا هرگ  داخل بهشت نخواههد شهد، ایهن آرزوی آنهها  آنها گفتند هیچ 2... «:
به معنای حالتی است که در نفس و ذههن انسهان بهر ا هر آرزو « أمنیا»جمع « أمانی»است .... . 

 3شود. پیدا می
صرف انتساب به ادیان الهی آرزویی نارواست. در  آرزوی ورود به بهشت و رهایی از جهنم به

 خوانیم: آیات نورانی قرآن می
اِلَحاِت َسُنْدِخُ ُهْم َج » ََ آَمُنوْل َوَعِمُ وْل للصَّ ِذي نيَس َوللَّ اٍت َتْجِری ِمَ َتْحِتَها لََلْنَهاُر ... لَّ نَّ

و کسانی کهه ایمهان  4... «: ِبَأَماِنيُکْم َوا َأَماِنی َأْهِل لْلِکَتاِب َمَ يْعَمْل ُسوًءل يْجَز ِب ِ 
هایی از بهشهت وارد  زودی آنها را در باغ اند، به  اند و عمل صالح انجام داده  آورده

ر درختهان آن جهاری اسهت ... ]فضهیلت و برتهری[ بهه کنیم که نهرهها از زیه می
آرزوهای شما و آرزوهای اهل کتاب نیست، هر کهه عمهل بهد کنهد، کیفهر داده 

 شود .... . می
 . آرزو پس از حتمیت عذاب9

نیافتنی است، ممکن است در دنیا یا پهس از مهرگ  آرزوی پس از حتمیت عذاب که ناروا و دست
 باشد: 

                                                           

 .96. بقره: 1
 .111. همان: 2
 .476، ص المفردات فی غرب  القرآن. حسین بن محمد راغ  اصفهانی، 3
 .123ه  122. نساء: 4
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 الف( در دنیا

داستان گفتگوی مردی کافر که دو تاکسهتان داشهت، بها فهردی « کهف»سورۀ  42تا  32 در آیات
مؤمن بیان شده است. مرد کافر در این گفتگهو بهه فراوانهی  هروت و نیرومنهدی کسهانش تفهاخر 

دههد  کنم این باغ هرگ  از میان برود. در آیات بعد خداوند خبهر می گفت: گمان نمی کرد و می می
ای که صرف کرده بود و  باغ با عذاب الهی نابود شد و آن کافر با تأسف از ه ینه میوه و درختان آن

َوُأِحنيَط »کند: ای کاش کسی را شریک پروردگارم نساخته بودم:  اکنون نابود شده است، آرزو می
يِ  َعَ ی َما َأْنَفَق ِفيَها َوِهی َخاِويٌة َعَ ی ُعُروِشن ُب َكَفه َها َويُقنوُل ينا َليَتِننی َلنْم ِبَیَمِرِه َفَأْصَبَح يَقِ ه

ی َأَحًدل  اما این آرزو سب  نشد باغش به حالت اول برگردد. 1؛«ُأْشِرْك ِبَرِبه

 ب( پس از مرگ

شود. اگر کسی پس از مهرگ آرزو کنهد  دانیم با مردن هر شخص نام  عمل او بسته می همگان می
شد. در قرآن موارد متعهددی از  اش برآورده نخواهد کردم، هرگ  آرزوی ای کاش چنین و چنان می

 این نوع آرزو بیان شده که بر ناروابودنش تأکید شده است؛ مانند:
های  اند و عمل خوبی ندارند و پهس از مشهاهدۀ صهحنه آرزوی کسانی که در دنیا تنبلی کرده

فرمایهد:  کردند، بسیار نارواست. خداوند می کنند ای کاش عمل نیکی می سخت قیامت آرزو می
ْمُت ِلَحياِتیيُق » کننهد کهه بهر اسهاس  هنگامی که انسان ]در قیامت مشاهده می 2«:وُل يا َليَتِنی َقَده

 فرستادم. گوید: ای کاش برای زندگی ابدی خویش چی ی می دهند[، می عمل پاداش می
کنند؛ اینهان  بینند، ج  زشتی مشاهده نمی اند؛ ولی وقتی نامه عمل را می بعضی نی  عمل کرده

َْ ُأوِتنی ِكَتاَبنُ  »کند:  دیدند؛ خدای متعال نقل می کنند ای کاش این نامه را نمی یآرزو م ا َمن َوَأَمه
کسهی  3«:يا َليَتَها َكاَنِت لْلَقاِضيةَ  *َوَلْم َأْدِر َما ِحَساِبيْ   *ِبِشَماِلِ  َفيُقوُل يا َليَتِنی َلْم ُأوَت ِكَتاِبي  

گوید: ای کهاش نامهه عملهم بهه مهن داده  شود، می یشان داده م که نام ه عمل آنان به دست چپ
 نشده بود و از حساب خود خبردار نشده بودم؛ ای کاش مرگ پایان کار من بود.

َوينْوَم يَعنُضه »پس از مشاهده عذاب قیامت است:  نمون  دیگر آرزوی همراهی با پیامبر
َخْذُت َمَع للَره  اِلُم َعَ ی يَديِ  يُقوُل يا َليَتِنی لَته دهد کهه سهتمکار  از روزی خبر می 4«:ُسوِل َسِبيًَّل للَظه
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کهردم و پیهرو او  همراههی می گوید: ای کهاش بها پیهامبر دودست خود را به دندان گ یده، می
 شدم. می

نُب »گوینهد:  آرزوی گروههی از اههل جههنم نقهل شهده کهه می« اح اب»در سورۀ  ينْوَم ُتَقَ ه
اِر يُقوُلوَن يا لَ  ُسنوَا ُوُجوُهُهْم ِفی للَنه َ  َوَأَطْعَنا للَره ههای دشهمنان  روزی کهه چهره 1«:يَتَنا َأَطْعَنا للَ ه

 گوینهد: ای کهاش از خداونهد و پیهامبر خدا و رسولش و نافرمانان در آتش گردانده شهود، می
 فرمان برده بودیم. 
 کننهد کهاش جای آنکه در دنیا در انتخاب دوست دقت کنند، در قیامت آرزو می گروهی نی  به

ِخنْذ »کند:  ای نقل می شدم. خدای متعال از زبان عده با فالنی دوست نمی يا َويَ َتی َليَتِننی َلنْم َأَته
آیهات دربهارۀ چنهین آرزوههای  وای بر من، ای کاش فالن را دوست نگرفته بهودم. 2«:ُفََّلًنا َخِ يًَّل 
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