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َ
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َ
ل اُه اإِ �ف

ْ
ل رفَ �فْ

أَ
ا�بٌ ا »ِك�ت

کـه از دطـتباد و تحریـف تصـون ترنـده  کریـم، یگرنـه آتـوزۀ وحیرنـی اطـم  قـاآن 
از آن را  کـه پـروردگرر تتعـرل خـود وعـدۀ حفرظـم  کتـرب آطـمرنی  اطـم؛ آخریـن 
داد.2 هـذا بی شـک بلتریـن بانرتـه بـاای زندگـی بشـا خواهـد بـود. اتـر از آن جـر که بلم 
تفرهیـم عرهـی و تعربیـا واالی آن بـاای عقـل آدتـی بـه تنلریی تیسـا نیسـم؛ از همرن 
تـاوت  بـا  اطـام حضـات تحمـد تصسفـی؟ص؟ عـاوه  نبـی تکـام  نـزول،  ابتـدای 

آیـرت، آن هـر را بـاای تـادم تفسـیا تی باتـود. 

 رطـول اهلل؟ص؟ نـه تنلـر اوهیـن تعلـم و تفسـا قـاآن بودنـد، بلکـه در زتینـۀ تربیـم و
کـه اتیااهمؤتنیـن؟س؟ اوج قلۀ    پـرورش تفسـا بـاای بعـد از خویـش همـم گمرشـتند 
 این کمرل علمی بوده و باترین ایشرن اطم. ایشرن در گادآوری و نگرشتن تفسیا و علوم 
گفته ترند. ها   قاآن اوهین هستند. صد ابسوس که بسیرری از آن چه تی دانستند، نر
 چند بعد از حضات اتیا، از همرن قرون اوهیه ابااد تختلفی قاآن را تفسیا کادند، اتر 

گفم طاتنشأ این علم از ایشرن بوده و برقی از این طاچشمه چشیده اند.3  برید 

1. ص/29� 
2. حجر/9� 

3. شرح نهج البالغة، ابن ابی الحدید، ج 1، ص 15� 
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در عصـا دیگـا اترتـرن تعصـوم؟مهع؟  نیـز پاداختـن بـه ایـن تلـم تـورد توجـه بـود و 

همـواره عـده ای در تدبـا و بلـم و تفسـیا قـاآن شـنرخته شـده بودنـد. ائمـه اطلـرر؟مهع؟  

گادانی خبـاه  یـج آتوزه هـری قـاآن، توضیـح و تفسـیا صحیـح آن و تربیـم شـر در ترو

کلیـدی و تعیین کننـده ای داشـتند تـر از انحـااف بـه دور ترنـد  در ایـن عاصـه، نقـش 

و پیـرم قـاآن بـه دطـم تـادم رطـد. 

ایـن رونـد اداتـه داشـم تـر در قـان طـوم، باخـی تفسـاان اقـدام بـه نـگررش کتـف 

کـه شـاح واژگرن قـاآن در آن هـر بـود، تـورد توجـه بـوده و  کادنـد. ابتـدا روایرتـی  تفسـیا 

کاتـی و غیـاه نیـز بلـاه بادنـد.  یـج از نـکرت ادبـی و  اطـتفرده تی شـد و بـه تدر

نگرشـتن تفسـیا بر روش هری تختلف تفسـیای و بر گاایش هری تتفروت کاتی 

گره از آیـرت دیگـا در توضیـح آیـه ای اطـتفرده تی کننـد  کنـون اداتـه داشـته اطـم.  تر

کمـک تی گیانـد. باخـی بـه توضیـح و بیـرن تمرتـی طـوره هری قـاآن  گره از روایـرت  و 

پاداخته انـد و باخـی شـمرری از طـور را بررطـی نموده انـد. 

اطـترد بزرگـوار حضـات آیـم اهلل عاتـه شـیخ تحمـد رضـر جعفـای؟هر؟  نیـز در 

 زتاۀ کسـرنی اطـم که در این راه قدم باداشـته و در توضیح و تفسـیا شـمرری از طـور 

گمرشته اند.  همم 

طـــورۀ صربـــرت، از طـــور تکـــی بـــوده و در جـــزء بیســـم و طـــوم قـــاار دارد و تشـــتمل 

ـــرت ارزشـــمند  ـــه تی برشـــد. نوشـــترر حرضـــا، درس هـــر و بیرن ـــا صـــد و هشـــترد و دو آی ب

کـــه بـــه رشـــتۀ تحریـــا درآتـــده اطـــم.   ایشـــرن حـــول تفســـیا ایـــن طـــورۀ تبررکـــه اطـــم 

کــه ایشــرن تفســیا چندیــن طــورۀ قــاآن را در قرهــف درس بیــرن  دانســتنی اطــم 

یــج بــه صــورت تکتــوب ارائــه خواهــد شــد. انشــرء اهلل.  کــه بــه تدر کــاده انــد 
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چند ن�کته در شیوۀ تفسیری استاد: 

1. در توضیح و تفسیر آیات از چند روش به صورت تلفیقی بهره می گیرند. 

 2. در بیشـــتر مـــوارد، دیگـــر آیـــات مرتبـــط با موضـــوع را در شـــرح و بیـــان آیۀ مد 
نظر می آورند.

3. روایات را مبین حقایق قرآنی دانسته و به آنها رجوع می کنند. 

گفتـار ایشـان بـر  4. در مـواردی نیـز روش اجتهـادی را برمی گزیننـد؛ امـا شـالودۀ 
کالم ائمـۀ طاهریـن؟مهع؟  اسـتوار اسـت.  رجـوع بـه 

5. به فراخور نیاز، نظر بعض مفسران را بیان نموده، تأیید یا رّد می کنند. 

کالم را توضیح می دهند.  یخی مرتبط با  گاهی نیز حوادث تار  .6

شیوۀ تنظیم م�کتوب مباحث 

که در  کتاب، 8 حلقه نوار در تفسـیر سـورۀ صاّفات اسـت  کار در این  1. اسـاس 

مؤسسـۀ فرهنگ جعفری و مؤسسـۀ فرهنگی نبأ موجود اسـت.

2. محقـق بـا امانـت تمام کوشـیده که به عین مطالب اسـتاد وفـادار بماند. مگر 

کار اسـت.  تبدیـل لحـن شـفاهی به کتبی که الزمۀ این 

3. در پاورقی ها، منابع مباحث استخراج شده است. 

کـــه بـــرای فهم بهتـــر مخاطب، توضیح بیشـــتری حـــول موضوع  4. در مـــواردی 

کلمۀ »محقـــق« در انتهای مطلب  که با ذکـــر   داده شـــده، از ســـوی این بنده اســـت 

مشخص شده است. 

5. عالمـه جعفـری غالبـًا ترجمـه فارسـی بـرای آیـات بیـان نمی فرمایـد. امـا بـرای 

 یکدست شدن کتاب و نیز برای اینکه بهره گیری از کتاب برای سطح گسترده تری

 از خوانندگان آسان شود، ترجمه های دیگر را برآن افزودیم. بدین ترتیب، ترجمه های 

 موجود در متن درس از مرحوم استاد می باشد و برای ترجمه های موجود در پاورقی، 
13
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از تاجمۀ آیم اهلل تکررم شیاازی اطتفرده شده اطم.

6. در تنظیـم ایـن تجموعـه اطـرس بـا رعریـم اترنـم و حفـظ تسرهـف تسربـق بر 

گا نقص  گفتـرر عاتـه جعفـای اطـم. بـر کمرل دقتـی که در این زتینه بـه کرر ربته، ا

و نررطـریی و خللـی در بیـرن تسرهـف برشـد، بـه این بنده با تی گادد  برید تحسـنرت 

را، تربـوط بـه بیـرن و دقم نظا علمی اطـترد دانسـم.

ـم و تفّسـا آیـرت 
ّ
کـه ایـن خدتـم تـورد رضریـم و تأییـد اوهیـن تعل اتیـد اطـم 

وحـی، حضـات ختمـی تاتبـم تحمـد تصسفـی؟ص؟ و ترهـی قـاآن در ایـن روزگرر، 

گیـاد.  حضـات خرتـم األوصیـرء؟جع؟ قـاار 

کرران  الزم تی دانـم از اطـترد ارجمنـد جنـرب آقـری دکتـا طرهعـی و دطـم انـدر 

کـه بـر عنریـم و توجـه خود تـر را در  تؤطسـۀ باهنگـی نبـأ و تؤطسـۀ باهنـگ جعفـای 

انجـرم ایـن پژوهـش یـرری رطـرندند، کمـرل قدردانـی را داشـته برشـم. 

آمنه صادقی سیکارودی   
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 بخش اول، آیات 5 - 1: 
آمادگی روح مؤمن برای دریافت حقیقت توحید

محتوای سوره 

کـه در  طـورۀ تبررکـۀ صربـرت طـی و هفتمیـن طـوره  از تصحـف شـریفی اطـم 

کوتـره تنظیـم شـده اطـم.1 طـورۀ صـرد، بـه  دطـم ترطـم و از طـوره هر ی بلنـد  بـه 

گابته و دیگا طـوره هر تر صد  عنوان طـی و هشـتمین و زتا، طـی و نلمین طـوره قاار 

کـه طـورۀ نـرس برشـد، اداتـه دارد.  و چلرردهمیـن 

کـه در تکـۀ تکاتـه بـا رطـول اهلل؟لص؟  ایـن طـوره، از جملـه طـوره هریی اطـم 

1. در مـورد ترتیـب نـزول روایاتـی وجـود دارد کـه مـورد اعتمـاد اسـت. از جملـه روایـت ابن عباس 
یـخ یعقوبـی، ابـن واضـح یعقوبـی، ج 2، ص 26و  کـه یعقوبـی آن را نقـل نمـوده اسـت )تار
کـم حسـکانی نیشـابوری نیـز در کتـاب خویـش روایت ترتیـب را از ابن عباس نقل  35(؛ حا
کـم حسـکانی نیشـابوری، ج 2، ص 311(؛ بـرای مطالعـۀ  کـرده اسـت )شـواهد التنزیـل، حا
گفته هـای  بیشـتر، )رک: البرهـان فـی علـوم القـرآن، زرکشـی، ج 1، ص 193(. از مجمـوع 
اهـل فـن در زمینـۀ ترتیـب سـوره های قـرآن چند نظریه به دسـت می آیـد: برخی معتقدند که 
توقیفـی اسـت. یعنـی ترتیـب سـوره ها در مصحـف کنونـی همـان ترتیـب سـوره ها در عصـر 
نـزول اسـت و بـه دسـتور و عنایـت پیامبـر اکـرم؟ص؟ تنظیـم شـده اسـت. نظـر دوم این اسـت 
کنونـی سـوره ها بعـد از پیامبـر اکـرم؟ص؟ و بـا اجتهـاد صحابـه تنظیـم شـده اند.  کـه ترتیـب 
نظریـۀ سـوم بـر ایـن اسـت کـه ترتیـب برخـی سـوره ها توقیفـی و برخی اجتهـادی اسـت. بنابر 
ایـن نظـر کـه ترتیـب قـرار گرفتـن سـوره ها بـا ترتیب نزول متفاوت باشـد، سـورۀ صافات سـی 

و هفتمیـن سـوره از مصحـف شـریف می باشـد؛ محقـق. 
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نـرزل شـده،1 هـذا خصرئـص طـور تکـی را داراطـم. خصرئـص طـور تکـی بـه هحـرظ 

کوترهـی  هفـظ،  هحـرظ  بـه  تکـی  طـور  از جملـه  خصرئـص  اطـم.  تعنـر تشـخص 

تقرطـع اطـم.2 زیـاا تسـلمین تکـه در آن روزگرر، در تاحلـۀ اصـل پذیـاش تبلیـغ 

کـه همـه قـردر بـه خوانـدن برشـند.  کام بریـد به گونـه ای برشـد  و نشـا تبلیـغ بودنـد. 

کـه آیـرت طوالنـی  هـذا غرهـف طـور تکـی )بـه جـز طـوره هریی ترننـد انعـرم و اعـااف 

گرهـی باخـی  کوتـره هسـتند و  دارنـد( ترننـد طـورۀ شـعاا و اتثـرل آن دارای تقرطـع 

تستشـاقین از آن بـه نوعـی شـعا قاآنـی تعبیـا کاده انـد.3 طـورۀ شـعاا، صربـرت و صرد 

1. التبیان فی تفسیر القرآن، شیخ طوسی، ج 8، ص 480�
که  2. برای تشخیص مکی یا مدنی بودن آیات و سور معیارهایی توسط متقدمین ذکر شده 
شامل هجرت پیامبر، مکان نزول آیات و خطاب آیات است. به طور کلی می توان گفت 
ک هـای ارائـه شـده شـامل نـص و خبـر، عالئـم ظاهـری و عالئـم محتوایـی می باشـد.   مال
کوتاهـی آیـات یـا سـور، مباحـث مطـرح در سـوره، لحـن  خصوصیـات دیگـری هم چـون 
 شدید یا مالیم آیات نیز از جملۀ معیارها است. البته هیچ کدام از این ها به تنهایی معیار
ک و یـا همـۀ   جامـع و مانعـی بـرای مکـی یـا مدنـی بـودن نیسـت. بلکـه بایـد از چنـد مـال
1، ص 23؛  الدیـن، ج  تقـان، سـیوطی، جـالل  اإل نمـود؛ محقـق. )رک:  اسـتفاده  آن هـا 

 )18-19 ص   ،3 ج  نیشـابوری،  کـم  حا المسـتدرک، 
کـه قـرآن متأثـر از اشـعار عصـر نـزول اسـت. ایـن ادعـا بـه  کرده انـد  3. برخـی مستشـرقان ادعـا 
کـه بیـن محتـوای برخـی آیـات قـرآن بـا  کلـی مطـرح شـده و مقصـود ایـن اسـت  صـورت 
اشـعار برخـی شـاعران ماننـد أمیـة بـن ابـی الصلـت و امرؤ القیـس در عصـر نـزول شـباهت 
دارد و متأثـر از آن هاسـت. )رک: آراء المستشـرقین حـول القـرآن الکریـم و تفسـیر، رضـوان، 
بـر قـوم عـرب  بـه زبـان عـرب و  گفـت قـرآن  بـه ایـن ادعـا بایـد  ج1، ص 258( در پاسـخ 
کـه برخـی الفـاظ و تعابیـر مشـابه بـا هـم داشـته باشـند. امـا  نـازل شـده لـذا طبیعـی اسـت 
گـر چنیـن  کـه قـرآن برگرفتـه از اشـعار و ادب جاهلـی اسـت. ا کـرد  هیـچ گاه نمی تـوان ادعـا 
ید؟!  ر گـر می توانید یک سـوره ماننـد آن بیاو بـود، چـرا اعـراب را بـه مبـارزه طلبیـد و فرمـود ا
رنـد. ضمـن  گـر متأثـر از اشـعار عـرب بـود، پـس بایـد می توانسـتند یـک آیـه ماننـد آن را بیاو ا
یی هـای قـرآن و اخبـار غیبـی آن توسـط اهـل فـن و در  آن کـه معجـزات علمـی و پیش گو 16
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کـه ایـن نیـز از  کلـی در طـور قصـرر نمونه هـر ی بسـیرر دارد  از آن جمله انـد و بـه طـور 

خصوصیـرت طـور تکـی اطـم. 

اطـتظلرر اصـل  از  بعـد  زیـاا  دارنـد،  بسـیرری  آیـرت  نحـو عمـوم  بـه  طـور تدنـی 

و  شـود  تنتشـا  بریـد  اعتقـرد  اصوهـی  جنبه هـری  هسـتند.1  احـکرم  تبیـن  عقیـده، 

کنـون ایـن )آیـرت تبیـن احـکرم( در تاحلۀ بعدی آتده اطـم.  تاحلـۀ آن گذشـته و ا

گـذر زمـان اثبـات شـده اسـت. عـالوه بـر همـۀ این هـا افـرادی هم چـون دکتـر طـه حسـین 
کنـون بـه عنـوان ادبیـات عصـر جاهلـی در دسـت اسـت،  کـه آن چـه هم ا معتقـد هسـتند 
ران نبـوده و بلکـه بعـد از اسـالم سـروده شـده و بـه ایشـان نسـبت  اصـال مربـوط بـه آن دو
ران بسـیار انـدک بـوده و نمی تـوان بدان هـا اطمینـان  داده انـد. آثـار بـه جـا مانـده از آن دو
یـن اشـعار و احادیـث روی  یـرا حـدود یـک قـرن بعـد از ظهـور اسـالم، بـه تدو کـرد. ز پیـدا 
خالفـت  نخسـت  دهه هـای  در  عـرب  کهـن  شـعر  یـن  تدو اسـت  محتمـل  و  شـد  رده  آو
یـان اتفـاق افتـاده باشـد. در ایـن مـدت بسـیاری از مّطلعـان از آن اشـعار از دنیـا رفتـه  امو
بودنـد؛ محقـق. )بـرای مطالعـۀ بیشـتر، رک: فـی األدب الجاهلـی، طـه حسـین، ص 63؛ 
رهـا و اسـطوره های عـرب پیـش از اسـالم، سـلیم الحوت، محمود، ترجمـۀ عبداللهی  باو

کیانـی(  و 
117. البرهان فی علوم القرآن، ج 1، ص 187- 189�
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ترجمۀ آیات 

به نام خداوند بخشندۀ بخشایش گر

ســـوگند بـــه )فرشـــتگان( صف کشـــیده )و منّظـــم( )1( و به نهـــی کنندگان و 

)بازدارنـــدگان( )2( و تالوت کننـــدگان پیاپی آیات الهی )3( که معبود شـــما 

ردگار آســـمان ها و زمیـــن و آن چه در میان آن هاســـت و  یگانه اســـت )4( پـــرو

ردگار مشـــرق ها )5( پرو

معنای لغات

 »صرّبرت« جمع صرّبة اطم.1 برعات در عربی، جمع برعل اطم. تضرعف

که در هم ادغرم تی شوند.   تی برشد، یعنی دو حاف تشربه بر هم هستند 

که در اصل تدد تی برشـــد. با وزن  ، در اصل صفف اطـــم،2 ترنند َتـــّد 
َ

 َصـــّف

 1. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، طبرسی، ج8، ص 683؛ جامع البیان فی تفسیر القرآن،
طبری، ج 23، ص 23� 

بیدی، ج 24، ص 24�  2. لسان العرب، ابن منظور، ج 9، ص 194 و تاج العروس، مرتضی ز
19



ة. صرّف، اطـــم برعل 
َ
َف صفًر. بلو صرّف و هی صرّب ، َیّصِ

َ
 َبَعـــل َیفِعل آتده  َصـــّف

باای تذکا اطم و صرّبة اطم برعل باای تؤنث اطم. 

 جمع صرّف، صرّبون حول اهعاش اطـــم و جمع صرّبة، صرّبرت. جمع برعل،

که  کادیم   برعلون اطم و جمع برعلة، برعات. به این خرطا تسلف بوق را عاض 
 آقری طبرطبریی )اعلی اهلل تقرته( قرئل هســـتند به این که تنتلی اهجموع اطـــم،1

کنون جری بحث ندارد، زیاا قیرطی اطم. وزن آن نیز قیرطی بوده، طمرعی    اهبته ا

کنیم.  نیسم تر بتوانیم از هغم اطتفرده 

جمـع برعـل، برعلـون اطـم و جمـع برعلـة، برعـات اطـم. )ة( در صربـة، تـرء 

تأنیـث اطـم نـه تـری جمـع؛ ایـن تسلـف در تواضعـی بحـث شـده اطـم.2 در تـورد 

کـه  گفـم قرعـده ای در زبـرن عربـی در تـورد خصـرل وجـود دارد  »َو اهّصربـرِت« بریـد 

همیشـه بـه صـورت تؤنـث هسـتند.3بنربااین تـاوت، برزخوانـدن اطـم. و أن أتلـَو 
اهقـاآن، نـه بقـط قـاآن را تی خوانـم، بلکـه برزخوانـدن اطـم.4

ر به رحمانّیت و رحیمّیت خداوند 
ّ

تذک

م« اطـم. عثمرنـی تذهف هـر بسـم اهلل را جـزء  ��ی حَم�فِ الّرَ سِم اهلِل الّرَ اوهیـن آیـه »�بِ

م ائمـۀ اطلـرر؟مهع؟  برالتفـرق و تمرتـی بقلری 
ّ
قـاآن نمی داننـد.5 تسربـق تذهـف تسـل

1. تفسیر المیزان، محمد حسین طباطبایی، ج 17، ص 121� 
2. همان، ص121 – 122� 

3. برای مطالعه بیشتر، رک: النحو الوافي، عباس حسن، ج 3، ص 447�
4. المفردات فی غریب القرآن، راغب، ص 167� 

کریـم بـوده و قرائـت آن  ِم« جـزء سـوره های قـرآن  ��ی حَم�فِ الّرَ سِم اهلِل الّرَ 5. نسـبت بـه اینکـه »�بِ
کـه بـه سـبب تناقـض  واجـب اسـت، در میـان پیـروان مکتـب خلفـا اختـالف وجـود دارد 
برخـی روایـات در این بـاره می باشـد. منشـأ تناقـض ایـن روایـات از آن جـا ناشـی می شـود  20
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کرتل طـوره، الزم اطـم بسـم  شـیعه، بسـم اهلل جزء همۀ طوره هرطـم و باای تاوت 
کرتـل خوانـده نشـده اطـم؛1 تگـا طـورۀ باائـم )نلمیـن   طـوره 

ّ
اهلل خوانـده شـود و اال

کـه در تـورد آن نیـز تعلیمـی در روایـرت تـر توجود اطـم، که  طـوره در تاتیـف کنونـی( 
خوانده شـود.2  

کـه بگوییـم بـاای تثـرل، عقیـدۀ تمـرم تسـیحیرن بـا  ایـن نکتـه ترننـد آن نیسـم 
کـه تسـیح برزنـد خداطـم؛ همـۀ تسـیحیرن بـا آن تعتقـد هسـتند. ایـن اطـم 

کـه  ِم« در تمرتـی طـور قاآنـی، شـرتل دو صفـم اهلـی اطـم  ��ی حَم�فِ الّرَ سِم اهلِل الّرَ »�بِ
کـه بسـم اهلل اهجّبـرر، بسـم اهلل قرصـم  رحمـرن و رحیـم تی برشـد. بریـد توجـه داشـم 
کـه دارای شمشـیای تی برشـد و بـر یـک حاکـم  اهجّبرریـن، اهـه انتقـرم، بسـم اهلل  ای 

آن پنـج تیلیـون آدم را تی کشـد؛ جـزء تسرهـع قـاآن تجیـد نیسـم. 

 تسلع وحی اهلی به رحمرنیم و رحیمیم اطم. ای کرش این اهلرم هری قاآنی
 در قلـف تـر اثـا تی گذاشـم. در روایـرت دیده ام خداوند ایـن تسلف را آتوخته، اترم 
کـه وهـو بـه تشـاک ظلـم نکنید؛3زیـاا  نیـز بـه برزنـدش و شـیعیرنش توصیـه تی باتریـد 
کـه انتقـرم تظلـوم را از ظرهم بسـترند؛ وهو این که  خداونـد در دنیـر علـی نفسـه تی دانـد 

تظلوم، تشـاک برشـد و ظرهـم، تؤتن. 

 این نکته جری تعجف دارد که وهو تظلوم تشاک برشد و ظرهم تؤتن! این تسلف، 

ِم« را در سـوره، قرائـت نکـرد و  ��ی حَم�فِ الّرَ سِم اهلِل الّرَ یـه در مدینـه نمـازی خوانـد و »�بِ کـه معاو
موجـب سـوال و اعتـراض مهاجریـن و انصـار شـد؛ محقـق. )رک: السـنن الکبـری، ابوبکر 

بیهقـی، ج2، ص71(
کاظم طباطبایی، ج 1، ص 646� 1. العروة الوثقی، سید 

ـَوِر ِلُنُزوِلَهـا، َوِعْنَد  ُکِتَبـْت ِفي َفَواِتِح الّسُ َمـا  َهـا ِإّنَ ّنَ
َ
ـی أ

َ
 َعل

َّ
ـاٍس َمـا َدل یَنـا َعـِن اْبـِن َعّبَ ّوِ 2.... َوَقـْد ُر

ْخـری. )السـنن الکبری، ج2، ص63(
ُ
ُم اْنِقَضاُء ُسـوَرٍة َواْبِتـَداُء أ

َ
َکاَن ُیْعل ُنُزوِلَهـا 

کلینی، ج2، ص 333�  321. رک: الکافی، 
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یم. هفظ تر هفظ اطـام هسـم، اتر تربیم تر  که تر بر واقع برصله دار نشـرن تی دهد 

تربیم اطـاتی نیسـم. آن چه را از اطـام تی پسـندیم، پذیابته ایم؛ نه این که آن چه 

 تسلـوب اطـام اطـم، پذیابتـه برشـیم. ایـن دو تفـروت دارنـد. اهبتـه ایـن تسلـف
 انتقرد به شخصی نیسم، بلکه همۀ تر بدین نحو هستیم.1

یک قسم در سه امر

بعد از آن خداوند طه آیه تی باترید  

 .»
ً
را

ْ
ك ا�تِ دفِ اِل�ی

ال�تَّ
را، �فَ ْ �ب را�تِ رفَ ا�بِ الرفَّ

ا، �فَ
ا�تِ َ��فًّ

ا�فَّ
َ

»َو الّص

 طـــه قسم یرد تی کند، اتر یک قسم اطم نه طه قسم. به عبررتی خدا یک قسم
  را به طـــه چیز یرد تی باترید. باخی تفســـرین و آقری طبرطبریی2 گفته اند طـــه قسم 
که به دنبرل آن هر زاجاات و به   اطم. یک قسم اطم. قسم به صرّبرت یرد تی کند 
دنبـــرل آن هر ترهیرت اطـــم. واو قســـم را ندارند، برء قســـم نیرتده اطـــم. بلکه برء 

نتیجه و تفریع اطـــم. 

کنیم آیـــه چـــه تی باترید.  ایـــن تسلـــف در ذهن برشـــد تـــر به جـــری خود بیـــرن 
 عاض کادیم که آقری طبرطبریی نیز ترنند عرتۀ تفســـرین کام خدا، قرئل هســـتند

که طه قسم اطم.4،3   

1. مکـرر گفتـه ام گاهـی مشـاهده می  کنیـم شـیخی کـه یـک مسـجد پنـچ نفـره را اداره می کنـد 
کوچه، با شـمر و عمرسـعد در نتیجه یکسـان هسـتند. محدودۀ یکی  و دسـت فروش سـر 

پنـج نفـر اسـت ودیگـری بسـاط دست فروشـی اش؛ امـا در نهایـت همـان محدوده اسـت.
2. المیزان في تفسیر القرآن، ج17، ص 121�

3. مجمع البیان في تفسیر القرآن، ج8، ص 684�
کنیم،  گروه در جامعه قسم یاد  که سه قسم باشد مانند این که بخواهیم به سه  4. این گونه نیست 
یک گروه کسانی که آماده  هستند و شعار معینی دارند، یک گروه کسانی که مسئولیت نهی از 

نواهی و امر به معروف را عهده دارند و یک گروه نیز مبلغ نظریات فرد یا گروهی هستند.  22
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که اوهین، این اطم و دوتین این اطم و طوتین  یک قسم، اتر به طه دطته ای 

گا دوتی نبرشـــد، طـــوتی نیســـم. گـــا اوهی نبرشـــد، دوتی نیســـم. ا  ایـــن اطـــم. ا

  تعنری پشـــم طا هم دارند. اوهی برید برشـــد تر به دنبرهش دیگای بیرید و به دنبرل 

کلی بیرن نمودیم تر در بحث اهفرظ بیشتا بررطی   آن طوتی برشد. تسلف را به طور 

کنیم. برید تشمول هسف خدا شویم تر بدانیم این هر چه هستند؟

بیان سه قسم در آیات ابتدایی  

ا« قسم به آن توجوداتی که صفًر. »صفًر«، به نظم در آتدن اطم. 
ا�تِ َ��فًّ

ا�فَّ
َ

 »َو الّص

 تنتلر شـــاط صف به این نیســـم که خط تســـتقیم برشـــد. خط دایاه ای نیز صف 

 اهجند حول تلکلم، حول قرئدهم. 
َ

اطم؛ و قد إصسفوا یر صّف

گا دایاۀ تنظم برشد نیز، صف اطم. شاط صف خط تستقیم بودن نیسم.   ا

 به  گونه ای که برنظم برشد، نه ها کس وقف أینمر کرن. ها کس در ها جر بریستد خیا، 

 بلکه نظمی الزم اطم. آن توجوداتی که به درطتی و بدون هیچ گونه انحاابی صف

گـا در تاجمـۀ بررطـی آن بگوییـم  "صـف  کیـد اطـم. ا  بسـته اند. »صفـًر« در اینجـر تأ

کاده ایم. بلکه برید بگوییم آن هر   بسـتند، صف بسـتنی" تنلر تاجمۀ تحم اهلفظی 

کیـد  کـه بـه قرطعیـم و بـه درطـتی و بـدون هیـچ انحاابـی صـف بسـتند. تعنـری تأ

گونـه انحاابـی صـف بسـتند.  کـه بـدون هیـچ  ایـن اطـم 

 حرل به دنبرل این هر چیسم؟ آن هر که بر قرطعیم برز تی دارند و ترنع تی شوند. 

تقصـود، دطـتۀ دیگـا اطـم. اتـر ایـن دطـته بـه دنبـرل آن دطـتۀ قبـل هسـتند؛ بـه 

گـا آن هـر نبرشـند، این هـر نیسـتند. بـه دنبـرل ایـن دو، یعنـی اوهیـن بریـد  کـه ا طـوری 

« اطـم. 
ً
را

ْ
ك دفِ ا�تِ  اِل�ی

ال�تَّ بعـد طـوتین »�فَ برشـد،  بریـد  برشـد، دوتیـن 

که قاائم، عبررت از خواندن تتن اطم،   تفروت تاوت بر قاائم در این اطم 
23وهـو ابتدائـًر. اتـر تـاوت، خوانـدن تتنـی تربـوط بـه دیگـای اطـم، بـه عنـوان تکـاار 
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کـه خوانـده شـده اطـم.1  چیـزی 

کنـــون بخواهـــد آزادانـــه طـــخن بگویـــد، ترننـــد  کســـی هـــم ا گـــا  بـــاای تثـــرل ا

گفته تی شود   که تی ایســـترد و طـــخن تی باتود؛ در این صورت  اتیااهمؤتنین؟ع؟ 

یَنر ُخسَبًة نمی گوینـــد. تگا این  
َ
یَنـــر ُخسَبـــًة، َخَسَف ِبینر ُخسَبـــًة، اتر َتـــا َعل

َ
َقـــَاَء َعل

کاده برشـــد، و از پیش تنظیم شـــده برشـــد و این شخص  که دیگای تتنی را تنظیم 

برزخوانـــی اش نمریـــد. بنرباایـــن تـــاوت، برزخوانـــدن اطـــم. و أن أتلـــَو اهقـــاآن، نـــه 

که آقـــری طبرطبریی  بقـــط قـــاآن را تی خوانم، بلکـــه برزخواندن اطـــم. در تعنریی 

 انتخرب تی کند، تاوت توجود اطم.2 

کـه توجـف تذکـا انسـرن بـه حقریـق تی شـود3 و نمونـه اش آیـرت  ذکـا، آن اطـم 

یـرن، قـاآن را بـاای کـه قرر کلمـۀ تـاوت و ترهیـرت درتی یربیـم   قـاآن تجیـد اطـم. از 

  تاتبـۀ دوم و طـوم تی خواننـد، نـه آن قاائـم اوهیه که بدان اباغ وحی اهلی تی شـود. 

تبررکـۀ  طـورۀ  ابتـدای  از  آیـه   طـه  و  بیـرن شـد، طـه جملـۀ شـریف  کـه  تعرنـی  ایـن 

اطـم.  باتـوده  یـرد  طـه  ایـن  بـه  قسـم  یـک  کـه خداونـد  اطـم  صرّبـرت 

کـه اهـه  واِحٌد«. قسـم بـه ایـن طـه 
َ
ْم ل

ُ
لَهك  اإِ

�فَّ بـه دنبـرل آن ُتقسـم علیـِه آن آتـده  »اإِ

کـه بدان هـر قسـم خـورده شـده بـر یکدیگـا و بر  شـمر یکـی اطـم. بریـد تیـرن ایـن اتـور 

واِحٌد« رابسـه ای برشـد. 
َ
ْم ل

ُ
لَهك  اإِ

�فَّ »اإِ

شرح و تعبیری بر سه قسم مذکور 

خداونـد  کـه  تی کـادم  بیـرن  چنیـن  کنیـم،  ارائـه  دهخـواه  تعنریـی  بـود  بنـر  گـا  ا

1. البحر المحیط، ابوحیان األندلسی، ج 8، ص 285� 
2. المیزان في تفسیر القرآن، ج17، ص 120� 

کلمات القرآن الکریم، حسن المصطفوي، ج 3، ص 318� 3. التحقیق في  24
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کـه  ای  کنـد.1 آیـرت شـریفه تی خواهـد بفاتریـد  تی خواهـد حـرالت تؤتنـی را بیـرن 

یـد و خرضـع تسلـق  کـه حقیقتـًر یـک خـدا دار گـا تی خواهیـد بفلمیـد  انسـرن هر! ا

کـه روح آشـفته درک  یـد. تمکـن نیسـم  شـوید، بریـد ابتـدا روح خـود را بـه نظـم درآور

درطـتی داشـته برشـد. روح آشـفته قربلیم درک ندارد. روح آشـفته به تعنری روحی 

کـه انسـرن بـه تصیبتـی  گرهـی  کـه نمی توانـد در چیـزی تسـتقا بشـود. ترننـد  اطـم 

گابتـرر تی شـود و اصـًا قـدرت تصمیم گیـای نـدارد. 

 بلکـه تقصـود ارواحـی اطـم که بـه نظم درآتدند و به دنبرل آن عقوهی اطـم که 

گاایـش بـه  کـه روح تنظـم اطـم اتـر  انسـرن را از بدی هـر بـرز تی دارنـد. زیـاا ترداتـی 

هوی و هوس دارد، هیچ چیز در او اثا نمی کند. اهبته این تعبیا و تعنریی شـخصی 

بـوده و بـه صـورت عابرنـی اطـم. هاچنـد دهیلـی بـا آن نـدارم اتـر آن را تی پذیـام. 

کـادم. تاجمـۀ هفظـی را نیـز پیـش از ایـن عـاض 

واِحد«؛ بریـــد ابتـــدا روحتـــرن را 
َ
م ل

ُ
لَهك گـــا تی خواهیـــد بدانیـــد »اإ ایلـــر اهنـــرس! ا

کـــه تنظم شـــدند و به دنبرهـــش آن نیروی  بـــه نظـــم درآورید. قســـم بـــه آن روح هریی 

برزدارنده و قرطعیم آن هر را از گاایش به هوی و هوس برز داشـــته اطـــم. طوم آن که 

گوش  کاده اطـــم. به آیـــرت اهلی   بـــا ایـــن روح، آیرت اهلـــی را برزگو تی کنـــد، برزگو 

باا داده اطم. 

واِحٌد«. هـا زترن که روح 
َ
ْم ل

ُ
لَهك  اإِ

�فَّ وقتـی ایـن طـه بـر هـم بودند، در ایـن صـورت »اإِ

شـمر بـه نظـم بـوده و از آشـتفگی درآید، خود شـمر تسـرئل توحیـد را خواهید بلمید. 

گرهی روح انسـرن در اتور ادراکی آشـفته تی شـود و به همین علم برید در ابتدا 

که بکا از تقدترت شـروع نموده، به نتیجه  گونه ای برشـد  روح تنظم شـود. یعنی به 

ردم.  125. این تعبیر و ترجمه ای شخصی است، لذا دلیلی برای آن نیاو
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باطـد و بـا نتیجـه ثربـم قـدم برشـد. عواتـل هدایـم در روح آشـفته اثـای نخواهـد 

داشـم. گرهـی روح آشـفته نیسـم، اتـر بقـط بـه شـلوت و باجـش عاقـه دارد، یـر به 

شـکم عاقـه دارد. در ایـن صـورت زاجـاات در او زجـای ندارنـد. در ایـن صورت ترزه 
تلیـر شـده و هنـوز تـاوت ذکـای بـه او ناطـیده اطـم. بریـد تـاوت ذکـا بـه او باطـد تر 

بـه تاحلـۀ ایمرن باطـد.  

در آن چـه ارائـه شـد، حدیـث و قرینـۀ تحکمـی از آیـرت نداشـتیم، بلکـه بیـرن 
کـه در تفرطـیا، تعرنـی دیگـای آتـده  ترطـم. علـم چنیـن تعنـر نمـودن ایـن اطـم 

ا�تٍ
ُهْم �ا�فَّ

ْو�تَ
ِر �فَ �یْ

َ
ى الّط

َ
ل َرْوا اإِ َ ْم �ی

َ
َو ل

أَ
 ترنند این که صربرت به کبوتاهریی گفته شده که »ا

«،1 هاچند صحیح اطم، اتر در این صورت نمی توان  ْحم�فُ  الّرَ
َّ
ل�  اإِ

ُه�فَّ
ُ
ْمِسك ُ �فَ ما �ی صفْ �بِ

�تْ َ  َو �ی

که زاجاات تفریع با آن اطم.  گفم 

کبوتاهر در آطـمرن برل گشـوده اند، اتر زاجاات به  به عبررتی، صحیح اطـم که 
  دنبرل آن هر نیسم. رابط غریی به هم ندارند. واِو قسم هسم، خداوند طه قسم یرد 
کـاده اطـم. یـک قسـم بـه کبوتـاان برل گسـتاده، یک قسـم بـه آن هر که زجـا تی کنند 

کـه تـاوت ذکـا تی کنند. این طـه قسـم، تفریع با هـم ندارند.  و یـک قسـم بـه آن هـر 

یر باای تثرل گفته شده  تؤتنین در صف جمرعم، یر تؤتنین در صف جلرد،2 
 صحیـح اطـم؛ اتـر بـه دنبـرل آن بـرء تفریـع زاجـاات نیسـم. بلکـه تؤتنـی اطـم 
کنون در صف جلرد یر جمرعم ایسترده اطم. تعنریی   که کرر خود را انجرم داده و ا

که آقری طبرطبریی تی باترید نیز چنین اطم.3

1. ملک/19؛ برخی مفســـران، »صافات« را اشـــاره به دســـته ای از پرندگان دانســـته اند که در 
هنـــگام پرواز، بال هایشـــان باز اســـت؛ محقـــق. )رک: مجمـــع البیان فی تفســـیر القرآن، 

ج 10، ص 491(
2. مجمع البیان، همان، ص 683�

3. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 17، ص 121�  26
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نظر آقای طباطبایی در این باره و نقد آن
کیفیـم نـزول وحـی اطـم در زترنی کـه  آقـری طبرطبریـی تی باتریـد  تقصـود، 
خـدا بخواهـد وحـی بـا پیغمبـاش بفاطـتد. ابتـدا دو صـف تمتـد از تلـک بیـن تقـّا 
کـه رطـول اهلل؟ص؟ در آن بـوده )یـر انبیـرء دیگـا( قـاار تی دهـد.  وحـی اهلـی و تکرنـی 

این هـر صربـرت هسـتند و توکـف وحـی از تیـرن ایشـرن تـی رود. تائکـه ای نیـز 
کـه شـیرطین را دور تی کننـد. ایشـرن در پشـم ایـن دو صـف تی برشـند،  هسـتند 
کـه نـرزالت  اِجـااِت َزْجـاا« اطـم. بعـد از این هـر ترهیـرت وحـی هسـتند  تقصـود »اهّزَ

وحـی هسـتند.1 

برزگـــو  نیســـم،  کننـــده  تـــاوت   ،» �ف م�ی
أ
�

ْ
ال وُح  الّرُ ِه  �بِ َل  رفَ باتـــوده  »�فَ آن کـــه  حـــرل 

کـــاده اطـــم. قـــاآن نیـــز تی باترید   «، حمـــل وحـــی  �ف م�ی �أ
ْ
وُح ال ِه الّرُ َل �بِ

رفَ نمی کنـــد. »�فَ
2.» �ف م�ی �أ

ْ
ال وُح  الّرُ ِه  �بِ َل  رفَ »�فَ

یـِه؛ در تـورد وحـی به خود پیغمبـا، تاوت 
َ
 َعل

َ
ل نسـبم بـه پیرتبـا تی باتریـد  َتَنـّزَ

اطـتعمرل نشـد. ضمـن این کـه رابسـه ای نـدارد که ابتدا برید صف برشـد و بعد وحی 
کـه زجـا تی کننـد، دیگـا صـف  گـا تائکـه ای هسـتند  شـود. صـف بـاای چیسـم؟ ا
کـه دیگـاان نتوانند به توکـف همریونی باطـند،  نیـرز نیسـم. صـف بـاای ایـن اطـم 
گـا بنر شـد که  شـعرر دهنـد و شـیئی پاتـرب کننـد. صـف بـاای ایـن تقصـود اطـم. ا
زاجـاات برشـند، دیگـا نیـرزی بـه صربـرت نیسـم. عـاوه بـا ایـن، اطـتااق طـمع در 
حیـن تلقـی یـر حیـن اهقـرء بـا رطـول اهلل اتفرق تی ابتد. در تیرنۀ راه که اطـتااق طـمع 

تعنـر ندارد. 

کـه خـود آیـه بـه آن اشـرره تی کنـد، چنین  در تـورد اطـتااق طـمع دقـم بفاترییـد 

که برال تی ربتند و از تحیسی طـخن تائکه را تی شـنیدند؛ نه این که وحی ای   بوده 

1. همان، ص 121 - 122� 
کرده است...«؛ شعراء/193�  227. »روح االمین آن را نازل 
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 را که در حرل نرزل شدن اطم، اطتااق نمریند. زیاا در حمل وحی ای که نرزل تی شود، 

کـه صوت ضبط شـدۀ  صوتـی وجـود نـدارد تـر اطـتااق طـمع برشـد. این گونـه نیسـم 

کـه بلندگـو را تی رطـرند، برشـد تـر بـه تقـا تـر باطـد و در تیرنـۀ  دو آیـه بـه همـااه چیـزی 

راه نیـز بلندگـو صـوت را پخـش نمریـد. ایـن تعرنـی بـه ذهـن تی آیـد، اتـر بـر روح آیـرت 

کـه بـر اطمینـرن بیـرن  طـرزگرر نیسـم. در نلریـم بریـد بگویـم تعنـری آیـه را آن گونـه 

کنـم، درنیربتـم. هـذا تسربـق بـر نظـا خـود این گونـه تعنـر نمـودم.  

واِحٌد«
َ

ْم ل
ُ

معنای »ِإنَّ ِإلَهك

واِحٌد« اطـــم. ایـــن طـــه تاحله برید 
َ
ْم ل

ُ
لَهك  اإِ

�فَّ نتیجـــۀ تسرهـــف گفتـــه شـــده، »اإِ

کنـــد، بعد از آن برزدارنده هـــر در او اثا خواهد  بگـــذرد، ابتدا انســـرن خودش را تنظم 

کـــاد. برزدارنده هـــر تنظم شـــوند، برید از هوی و هوس دور شـــود تر زاجـــاات اهلی در 

او اثـــا کند. 

وقتـی ایـن طـه بـه طـور تتواهـی تنظـم شـدند، بـه عبـررت دیگـا وقتـی شـمر تنظـم 

کیـد  کـاات ذکاشـرن را بـر تأ کیـد انجـرم دادنـد و ذا شـدید، زاجـاات زجـا خـود را بـر تأ

واِحٌد«، در ایـن صـورت شـمر تؤتـن خواهیـد شـد. به دهیل 
َ
ْم ل

ُ
لَهك  اإِ

�فَّ تـاوت کادنـد »اإِ

این کـه تخرطبـرن آیـه، تشـاکین بـر عنرد هسـتند، قـاآن تی خواهد به دهیـل اثا نکادن 

کـه ایـن طـه تاحلـه  آیـرت در تخرطبـرن، اشـرره نمریـد. بـه ایـن خرطـا چنیـن اطـم 

تسلـف چیسـم؟  نمی داننـد  و  هسـتند  بکـای  آشـوب  دچـرر  ای  عـده  ندارنـد.  را 

نمی دانـم پـدرم راطـم تی گویـد یـر آن دیگـای؟

گـــا تر پیـــرو دین ابااهیم؟ع؟ هســـتیم و دین ابااهیم حنیف اطـــم، پس آن هر  ا

چه تی گویند؟ این آشوب بکای ترنع تأثیا طخن حق در برطل اثا اطم. توجودی 

گرهی چنین اطـــم  کـــه دچرر آشـــوب بکای برشـــد، توجود بلج شـــده ای اطـــم. 

28 کـــه درس خوانـــده و علـــم آتوخته، اتـــر در نلریم تبدیل به توجودی آشـــفته شـــده

تفسیر سورۀ صــاّفــات



  اطـــم. درس خوانده، اتر در حّد بســـیرر کم نیز نمی تواند از علمش اطـــتفرده کند، 

 تلنـــدس اطـــم اتـــر نمی توانـــد، طبیـــف اطـــم اتـــر نمی توانـــد، آخوند اطـــم اتر 

نمی تواند. زیاا تبتا به آشوب بکای شده و اطتقاار بکا ندارد. 

کســـی که آشـــوب بکـــای دارد اثا  دعـــوت اهلـــی نیـــز از همین قبیل اطـــم و در 

نمی کند. کســـی که گوش به برطل تی طـــپررد، تربع هوی و هوس اطـــم. بندۀ هوی 

کاده که شـــد، دعـــوت اهلـــی در او اثا نمی کنـــد. بریـــد زاجـــاات در او زجا   و هـــوس 

 برشند تر دعوت اهلی اثا نمرید. 

کـــه پیـــش از ایـــن بیرن شـــد، ایـــن تعبیا بنده اطـــم و دهیلـــی با آن  همرن طـــور 

کـــه به دنبـــرل آن یک قســـم و بـــرء تفریع  نیســـم. اتـــر شـــرهد با تسلف این اطـــم 

ْم 
ُ
لَهك  اإِ

�فَّ واِحٌد« باتـــوده اطـــم. بریـــد جمات قبـــل بـــر »اإِ
َ
ْم ل

ُ
لَهك  اإِ

�فَّ اطـــم و بعـــد »اإِ

واِحٌد« تنرطـــف داشـــته برشـــند. تنرطـــف یگرنگی خدا بر آن جمات قبل، در این 
َ
ل

کرر نمی بام،  گفتیم بـــه  که طبق تعبیا تـــر )هفظ تعنر و تفســـیا را باای آن چه  اطـــم 

که خداونـــد بفاترید، تو ای  بلکه یک احتمرل شـــخصی اطـــم(، جری این اطـــم 

واِحٌد« ایمرن بیروری و اال به همرن حرل شـــاک 
َ
ْم ل

ُ
لَهك  اإِ

�فَّ انســـرن تشـــاک بریـــد بـــه »اإِ

که در تکه هســـتی، خواهـــی ترند. 

ید، یر تربع هوی و هوس خود هستید، یر گوش  به طبف این که یر آشوب بکای دار

ْم 
ُ
ك

َّ
َعل

َ
ه ل �ی ْوا �ف عفَ

ْ
ِ َو ال �ف

آ
ْرا �تُ

ْ
ا ال

ْسَمُعوا ِلهدفَ
ُروا ل� �تَ �فَ َك�فَ �ی �ف

َّ
اَل ال بـه ذکـا اهلـی نمی دهیـد. »َو �ت

گـوش  را« نسـبم بـه شـمر اثـا نکـاده زیـاا 
ْ
ك ا�تِ دفِ اِل�ی

ال�تَّ گـوش نمی دهیـد. »�فَ  1،» و�ف ِل�بُ عفْ  �تَ

ُهما  �فَ �یْ َ ْرصفِ َو ما �ب
�أَ

ْ
ماوا�تِ َو ال واِحٌد، َر�بُّ الّسَ

َ
ْم ل

ُ
لَهك  اإِ

�فَّ  باا نمی دهید. در نتیجه تی باترید  »اإِ

«. اهبتـه این هـر تعتقـد نبودنـد خداونـد نسـبم بـه آن هـر قسـم یـرد کاده  ِ اِر�ت َمسش
ْ
َو َر�بُّ ال

کنیـد تـا  گـوش بـه ایـن قـرآن فـرا ندهیـد، و بـه هنـگام تـالوت آن جنجـال  گفتنـد:  1. »کافـران 
ید«، فصلـت/26�  ز شـو 29پیـرو
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گا خودشـرن تأتـل کنند، درطـتِی آن  را خواهنـد بلمید.  کـه ا اطـم. واقعیتـی اطـم 

یـم. بریـد ابتـدا از حرهـِم »چـه  بـاای تثـرل تی خواهیـم بـه بـان دارو ایمـرن بیرور

کنیـم. دوم این کـه نگوییـم ایـن دارو تلـخ اطـم، عاقـه نـدارم  کنـم؟«  نجـرت پیـدا 

گـوش دهیـم. در ایـن  کام طبیـف و نسـخه اش  و نبریـد تلـخ بخـورم. طـوم اینکـه بـه 

صـورت شـفر خواهیـم یربـم. 

این تسلف باای ها انســـرنی تعلوم اطـــم، اّتر قاآن تجید اعمرق روح انســـرنی 

یربیم. اینجر طـــخن کنیـــم تـــر آن را در کـــه برید دقـــم  گونـــه ای بیـــرن تی کنـــد   را بـــه 

که در  کبوتاانی هستند  که بگوییم   از اعمرق روح انســـرنی اطـــم. بلتا از آن اطـــم 

که  کبوتاانی  گا به  گابته و بگوییم ا کشیده اند. آیه را در تحیط در نظا   آطمرن صف 

که آقری طبرطبریی  کند، در او اثا تی نمرید، یر آن چه   در آطمرن صرف حجرز دقم 

گا چنین برشـــد، اندکی طبـــق ظواها بـــوده و تاتیف تعنر نـــدارد؛ به  ذکـــا باتودنـــد. ا

کـــادم و تااحل بعدی هســـم.  که بنـــده عاض  خـــاف آن چه 

ــودن  ــاد بـ ــمرن و تفـ ــودن آطـ ــع بـ ــوده، جمـ ــه باتـ کـ  » ْرصفِ
�أَ

ْ
ماوا�تِ َو ال ــذا »َر�بُّ الّسَ هـ

کـــه این هـــر تعـــدد دارد1 و آن وحـــدت دارد؛ »َو تـــر َبْیَنُلمـــر َو  زتیـــن، نشـــرنۀ آن اطـــم 

کـــه إن شـــرءاهلل در آیـــرت  َمشـــرِرِق«. اهبتـــه ایـــن آیـــه، تعنریـــی بیـــش از ایـــن دارد 
ْ
َرّبُ اه

« تـــر بـــه آخـــا عـــاض  واِك�ب
َ
ك

ْ
هتٍ ال �فَ �ی رف ا �بِ �ی

�فْ
ُ

ماَء الّ� ا الّسَ
�فَّ َّ �ی ا رفَ

�فَّ کـــه تی باتریـــد  »اإِ بعـــدی 

کـــادم. وقتـــی »َتشـــرِرق« برشـــد  « را پیـــش از ایـــن عـــاض  اِر�ت کـــاد. »َر�بُّ الَمسش خواهیـــم 

ـــازم هســـتند و اهزاتـــی اطـــم. تمکـــن نیســـم  کـــه عـــاض شـــد، در ت ـــه آن تعنریـــی  ب

کـــه تشـــررق تتعـــدد برشـــد و تغـــاب واحـــد برشـــد.2 صفـــم تـــع اهصفـــة اطـــم و بـــدل 

اهواحـــد اطـــم. 

1. رک: جامع البیان في تفسیر القرآن، ج  23، ص 23�
2. التبیان في تفسیر القرآن، ج 8، ص 483� 30
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رابطه در قسم های ابتدای سوره و ترتیب آن ها 
کـه بریـد در ابتـدا برشـد و بعـد آن دیگـای بیریـد و بـه ایـن  قسـم، رابسـه ای دارد 
تاتیـف قسـم واقـع شـود. طـه قسـم نبـوده بلکـه یـک قسـم، اتـر بـه طـه تسلـف تتواهـی 

اطـم. 

 به عبررتی »ُتقَسم ِبه« اتای اطم که عبررت از طه تسلف پشم طا هم تی برشد. 
کید نمی کند. قسم غیا از این ذکا، واقعیم  کید را نمی رطرند و قسم تأ  این حرهم، تأ
دیگـای نـدارد. عبـررت تقـدم، عاتـم اهمیـم آن اطـم. تی توانـد واو بیـرورد، اتـر 
آتـدن بـرء، نکتـه دارد. واِو قسـم را باداشـم و بـرء گذاشـم. همچنیـن توجـه داشـته 

کـه قسـم، از عنرویـن إنشـرئی اطـم و تحکـی خررجـی نیسـم.1  برشـید 

ٍس َو ما  �فْ ْرصفِ َو ما َطحاها، َو �فَ
�أَ

ْ
اها، َو ال �ف َ ماِء َو ما �ب در جـری دیگـا تی باتریـد  »َو الّسَ

واها«.2 قسـم تاتیـف نـدارد و پشـم هـم آتـدن، تاتیـف آن  �تْ وَرها َو �تَ ُ �ب
َهَمها �فُ

ْ
ل

أَ
ا اها، �فَ َسّوَ

کـه تاتیـف از  اطـم. تاتیـف حکریـم از خـررج تی برشـد، هـذا توجـه داشـته برشـید 
خـررج اطـم. 

 اتور انشرئی بر همرن انشر تحقق تی شود و تاتیف نمی خواهد. تاتیف حکریم 
 از خررج اطم، به این تعنر که یک نظم خررجی اطم و این نظم خررجی را به »برء« 
کنــم  واهلل و رطــوهه و أقســم بــرهلل و  گــا تــن دو یــر طــه قســم یــرد   یــر »ثــم« بیــرن تی کنــد. ا
 رطــوهه و االتــرم؟ع؟؛ طــه قســم پشــم هــم آتــده اطــم. تاتیــف در قســم نیــز بــه 

همین صورت اطم.  

کنم  أقســـم برهلل اواًل،  کند و تن بخواهم حکریم  کســـی طـــه قســـم یرد  گا  بله، ا

1. برای مطالعه در مورد قسم و انواع و احکام آن، رک: النحو الوافی، ج 2، ص 497� 
 2. »و قسم به آسمان و کسی که آسمان را بنا کرده، و قسم به زمین و کسی که آن را گسترانیده،
  و سوگند به نفس آدمی و آن کس که آن را منظم ساخته، سپس فجور و تقوا )شر و خیر( 

کرده است«؛ شمس/8-5� 31را به او الهام 
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ثـــم باطـــوهه، ثـــم بَعلـــی، حکریم از دیگـــای تی کنـــم؛ زیاا قســـم خـــوردِن دیگای را 

گرهی خودم قســـم تی خورم نه  کـــادم و از آن حکریم تی کنـــم. اتر  واقعیتـــی باض 

کنم دیگای چگونه قســـم خورده اطـــم. قســـم إنشـــرء اطـــم و در  این کـــه حکریم 

إنشـــرء، تاتیف تعنر ندارد. 

که او در قســـم خود تاتیف داشـــته برشـــد، تن نیز تی توانـــم بگویم.  در صورتـــی 

بـــاای تثرل  أقســـم برهصربرت اواًل، ثـــم برهزاجاات، ثـــم برهترهیـــرت. در این صورت 

کـــه تن حکریم  کـــاده ام. به عبررتی قســـم خوردن او واقعیتی اطـــم  تـــن حکریم 

نمودم.  آن  از 

کنـــد. آتدن  در این جـــر خداونـــد قســـم تی خورد، نـــه این که حکریـــم از چیزی 

کـــه خداونـــد حکریتـــی از خـــررج بیـــرن تی کنـــد. اهبته  بـــرء بـــه تعنـــری این اطـــم 

که به وطـــیلۀ آن قسم یرد شـــده اطم( تااد اطم، نه  حکریم از تقســـٌم به )چیزی 

کنید؛  کام تن  که تســـتمع هســـتید، تی توانید حکریم از  حکریم از قســـم. شمر 

اتـــر خداونـــد حکریم از کام کســـی نمی کند، بلکه خودش قســـم تی خورد. اینجر 

که ابتدا باتود، اول تی شـــود؛ نه اینکه اّوهی هســـم کدام را   تاتیـــف تعنر ندارد و ها 

که اّول از آن را بیرن تی کند.   
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 بخش دوم، آیات 10 - 6: 
آفرینش نظام ماده در خلقت 

آیات مبارکه 

ݤ ٧  ݢدݬٍ ݢ طٰا�فٍ مٰاݣݣرݪِ ْ �یݧ
َ ا ِم�فݨْ ُكّلِ سش طفݦً

�ݦݨفݨْ ݭِ ݫ ِك�بِ ٦ َو�ݫ واٰ
َ
ك

ْ
هتٍ ال �فَ �ی ٖ رف �بِ ٰا  �ی

�فْ
ُ

َء الّ�
ٓ

مٰا ا الّسَ
�فَّ َّ �ی ٰا رفَ ِا�فّ

�بٌ  اٰ َعدف مݨْ  ُ ݧ هݩݧ
َ
َوݠل  

ݦݦݦݩۖ
ا٭ ورݦݩً ݩُ ݧ �ݧ ݩُ ݧ دݩݧ �فِ�بٍ ٨  اٰ حب ُكّلِ  ِم�فݨْ  و�فَ  ُ �فݧ

َ دفݧ �تݨْ ُ َو�ی لٰى  ْ َ�عݧ
ْ
ال ِا 

َ
َمل

ْ
ال ى 

َ
ِال و�فَ  ݩُ عݧ َّ مݩݧ َّ َسݩݧ �ی لٰ� 

�بٌ ١٠ ٰا�تِ �ش هٰاݣݣ�بٌ  ۥ سشِ ُ هݧ َ ݧ عݧ َ ݨݧ �بݧ
ْ تݨݧ �ݧ

َ
ا �فَ هتَ  َ ݨفݧ �ݧ

ْ ݨݧ ݨݧ ݧ ݧ َطݨݨݨݧ ݩفݧ �ݧ
ݨْ
ال ِط�فَ  َم�فݨݨْ �فَ  �ٰ

ّ
ِال ِ��بݦٌ ٩  واٰ

ترجمۀ آیات 

6- ما آسمان نزدیك )پائین ( را با ستارگان آراستیم. 7- تا آن را از هر شیطان 

خبیثی حفظ کنیم! 8- آن ها نمی توانند به )سخنان( فرشتگان عالم باال گوش 

فرا دهند، )و هرگاه چنین کنند( از هر سو هدف قرار می گیرند! 9- آن ها به شدت 

که براى  به عقب رانده می شوند؛ و براى آنان مجازاتی دائم است!10- مگر آن ها 

استراق سمع نزدیك شوند، که »شهاب ثاقب« آن ها را تعقیب می کند!

معنای لغات 

»اهَسـمرء«، بـه تعنـری آطـمرن اطـم.1 »اهدنیـر«، دنیری تـردی، به تعنـری پریین 

و پسـم اطـم.2 »شـیسرن«، شـیسرن نیـز نوعـی از وجـود اطـم و بـر این کـه از تـرده 

1. لسان العرب، ج 14، ص 397� 
2. مقابل آخرت است؛ محقق. )رک: مجمع البحرین، فخرالدین طریحی، ج 1، ص 149(
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اطـم، اتـر قربـل رؤیـم نیسـم.1 

آسمان ها در نظام خلقت  

اهلفظـی  تاجمـۀ تحـم  بنربـا  از طـورۀ صربـرت،  آیـرت تبررکـه  ایـن  خداونـد در 

ینـم آن قـاار دادیـم و ایـن  کادیـم؛ طـتررگرن را ز تی باتریـد  تـر آطـمرن دنیـر را چنیـن 

کنـد. این هـر نمی تواننـد  کـه بخواهـد طاکشـی  کرر بـاای حفـظ از هـا شـیسرنی اطـم 

کـه بـرال هسـتند )گـروه باتـا(، گـوش بـاا دهنـد و از هـا طـو بـه این هر  گـروه  بـه طـخن آن 

کـه طـّد راهشـرن تی شـود، اهـی آخـا آیـرت.  چیزهریـی تی رطـد 

«.2 در تفسیا �ت َع َطرا�أِ ْم َس�بْ
ُ
ك

ْو�تَ
ا �فَ �ف �تْ

َ
ل ْد حفَ �تَ

َ
 در طورۀ تبررکۀ تؤتنون تی باترید  »َو ل

کـه شـواهد آن در قاآن تجیـد تی آید.  آیـۀ بـوق تسرهبـی را ارائـه نمودیـم و بیـرن کادیـم 

که عاض شد، همین آیرت طورۀ صربرت اطم.  یکی از آن شواهد 

َع  »َس�بْ اطـم.  ذکـا شـده  عـدد  بـه هفـم  آطـمرن  قـاآن تجیـد،  در  بـدون شـک 

ْمَرها«،6 
أَ
ْوحى  �فىی  ُكّلِ َسماٍء ا

أَ
«،5 »َو ا َع َسماوا�ت «،4 »َس�بْ

ً
ا ا�ت َع َسماوا�تٍ ِط�ب «،3 »َس�بْ َسماوا�ت

کادیـم.  بـه هـا آطـمرنی نیـز باترنـش را وحـی 

 آن چـه در تـورد نحـوۀ آبرینـش در ذهن عموم تـادم و حتی در ذهن خواص آن هر

  در تنسقۀ حکوتم قاآن )تنظور حکوتم قاآن به هحرظ تاوت اطـم نه به هحرظ 

1. المفردات فی غریب القرآن، ج 1، ص 454� 
2. »مـا بـر بـاالى سـر شـما هفـت راه )طبقـه( قـرار دادیـم، و مـا از خلـق )خـود( غافـل نبـوده و 

مومنـون/17� نیسـتیم«؛ 
3. بقره/29� 

4. نوح/15�
5. فصلت/12، طالق/12، ملک/3�

6. فصلت/12� 34
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عمل و بلم( تر حدود صد طـرل یر در بعضی تنرطق پنجره طـرل، یر طـی طـرل قبل 

که زتین اطـم و آطـمرن با زتین احرطه دارد.  وجود داشـم، این گونه بود 

که به هم احرطه دارند. ترنند پیرز. ها چند   هفم آطمرن، هفم جسمی اطم 

 پیـرز تغـز نـدارد، اتـر بـاای آن تغـز باض کنیم و پوطـم  در اطااف آن برشـد. در طاف 

ریشه نیز این طبقرت به هم پیوطته اطم. بلکه باض کنید دوایای در دل هم هستند 

 و تاکـزی بـر دوایـا اطاابـش برشـد. اهبتـه این دیدگره بشـا پشـتوانه ای داشـم؛ در واقع 

توصیفی که بسلمیوس از نظرم آبرینش ارائه داده بود، در ذهن آن هر حکم باتر بود. 

به این تاتیف که کاه و هفم آطمرن داریم. هفم بلک هستند تر بلک اطلس، 

 کـه بلـک نلـم تی برشـد. عبـررت تاحـوم شـیخ بلریـی در این بـرره و اتثـرل آن توجـود 

ک2 عبرراتی در این برره دارند. در کواکف،   اطم.1 تاحوم شیخ بلرئی در تشریح االبا

 1. بطلمیوس، دانشـــمند یونانی بیش از دو هزار ســـال پیش، متأثر از نظریات فلســـفی ارسطو،
 نظریـــۀ زمیـــن مرکـــزی را ارائـــه کـــرد که تـــا حدود قـــرن شـــانزدهم میـــالدی مطرح بـــود. او با 
مشـــاهدۀ حـــرکات ظاهـــری مـــاه و خورشـــید معتقـــد بـــود کـــه زمین ثابـــت اســـت و ماه و 
خورشـــد و پنج ســـیاره شـــناخته شـــده در آن روزگار، در مدارهایـــی دایره ای بـــه دور زمین 
می چرخنـــد. البتـــه برخـــی دانشـــمندان ایرانـــی ماننـــد خواجـــه نصیـــر الدیـــن طوســـی بـــا 
کـــرده اند؛ محقـــق. )رک:  اندازه گیری هـــای دقیـــق و علمـــی ایرادهایـــی بر ایـــن نظریه وارد 
نظریـــۀ گرانـــش نیوتـــن، هوشـــنگ گرمـــان، انتشـــارات آموزش انقـــالب اســـالمی( علماء 
یه در عهد بطالســـه می گفتند هر یک از این ســـیارات در فلکی هســـتند که این  اســـکندر
ک حـــول زمین قـــرار دارند. هـــر کدام این ســـیارات و فلـــک آن ها حرکـــت عکس هم  افـــال
ک هفت گانه احاطـــه دارد که  دارنـــد. یونانیـــان می گفتنـــد دو فلک دیگـــر هم بر ایـــن افـــال
»ثوابـــت« و »اطلـــس« نـــام دارد. اثـــر این نظریـــات در انجیـــل برنابا موجود اســـت؛ محقق. 
کیـــد بـــر آراء عالمه طباطبایی و شـــیخ  )رک: بررســـی مفهوم ســـبع ســـموات در قـــرآن با تأ

طنطـــاوی، مجتبـــی بیابان پـــور و مجید خـــاری آرانـــی، ص 70- 71(
ک، کتاب گران سـنگ شـیخ بهایی در علم نجوم و هیئت اسـت که حاوی   2. تشـریح األفال
35اصول و قوانین علم نجوم به طور مختصر، اما بسیار متقن و مفید می باشد و در زمان خود 
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اول بلـک تـرء اطـم، بعـد بلـک آبتـرب، بعـد بلـک زحـل و تشـتای اطـم و هکـذا؛ 

ایـن اتـور نیـز در پیشـینۀ ذهنـی تـادم وجـود داشـم. به تدریج دایاۀ دید بشـا توطـعه 

کـاد، ابـزار دیـد طـرخته شـد و ایـن نظـرم بکـای به هـم خورد.  پیـدا 

تعلوم شد که بضریی داریم و در آن واحدهری بسیرر کوچکی هسم که طتررگرن 

گابتـه  کـه بـر همـۀ حجـم و خصوصیرتـش قـاار   برشـند. یـک نمونـۀ آن زتیـن ترطـم 

 اطم. همه این هر تبدیل به تجموعه ای وابسته به هم تی شود و تاکزی به نرم خورشید 

دارد. تقصـود، تنظوتـه شمسـی اطـم. کلکشـرن، از تیلیون هـر و تیلیرردهـر تنظوتـه 

شمسـی تشـکیل تی شـود. در تیـرن ایـن کلکشـرن هر تکرن هریـی هسـم که نـور آن هر 

 طـیصد تیلیـون و شـرید چلررصـد تیلیـون طـرل نـوری زتـرن تی بـاد تر به تر باطـد. این 

کـه چلررصـد تیلیـون طـرل پیـش از تـر )تقصـود، طـرل  تسلـف، دهیـل بـا ایـن اطـم 

کنون وجـود دارد و بعـد از این نیز   نـوری اطـم( ایـن تنبـع نـور وجـود داشـته اطـم. هم ا

 هـا چـه بـه حسـرب آنـرت اداتـه پیـدا کند، نشـرنۀ وجـودش تی برشـد. همچنین نشـرنۀ 

 وجـود او در تیلیون هـر طـرل قبـل اطـم. همـۀ این هـر که عاض شـد، یک نمونـه از یک 

کـه بـه صـورت تـودۀ انبرشـته شـده  کلکشـرن هر وجـود دارد   کلکشـرن بـود. حـرل آن کـه 

به چشم تی آیند. حتی بر کمک ابزار دقیق نیز به صورت انبرشته شده دیده تی شوند. 

گفــم  آطــمرن،  کجرطــم؟ خواهنــد  کــه آطــمرن هر  ــه ایــن پاطــش  در پرطــخ ب

گــا ایــن طــؤال تســاح شــود  بــه تعنــری بضــری برالطــم. تــر این جــر را تی پذیریــم، اتــر ا

کــه عــدد هفــم آن در چیســم؟ دیگــا پرطــخی بــاای آن ندارنــد. نتوانســته اند تعنری 

ــر  ــد ت ــد در این جــر تی خواهــد بفاتری کــه خداون ــادم  ک ــه دهنــد. عــاض  ــی ارائ  تعقوه

یم.  هفم نوع آبرینش دار

 مـورد اسـتقبال علمـاء قـرار گرفـت. این کتـاب هم اکنون نیز مورد متوجه دانشـمندان این 
کتاب مشتمل بر یک مقدمه، پنج فصل و خاتمه است؛ محقق.  فن قرار دارد.  36
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کـه جسـم دارد و قربـل انعـکرس نـور  یـک نـوع از آبرینـش، آبرینـش تـردی اطـم 

اطـم. از ایـن تعبیـا بـه یـک طـمرء شـده، طـمرء دنیـر و طـمرء علیرطـم.1 دنیـر بـه 

تعنـری پرییـن و پسـم؛ علیـر نیـز بـه تعنـری برالطـم. دنیـر، صفـم طـمرء اطـم.2 

تـردی  کـه  توجـودی  هـا  اطـم.  تـردی  توجـودات  تاکـز  کـه  پرییـن3  آطـمرن  یعنـی 

کلکشـرن هر،  کـف، خـواه طـترره هر، خـواه  کوا برشـد، در آطـمرن پرییـن جـری دارد. 

همـۀ این هـر یـک نـوع از آبرینـش خـدا هسـتند. خداوند شـش نوع دیگـا آبرینش دارد 

کـه بـر این هـر تفـروت اطرطـی دارنـد.

آن چــه از قــاآن تجیــد و روایــرت دربــررۀ ایــن اتــور بلمیده ایــم بــاای  تــر تعلــوم 

هســتند. طــمرء دنیر، جری توجودات تردی اطــم و ها آن چه جســمیم دارد، جزء 

کــه بــر ایــن آبرینــش  طــمرء دنیرطــم. طــمروات بعــدی، انــواع آبرینــش دیگــای اطــم 

  تفروت دارد. شــواهد با تسلف در قاآن تجید توجود اطــم. یکی از شــواهد قسعی، 

 ایــن آیــرت طــورۀ تبررکــۀ صربــرت اطــم. حــرل آیــرت را یــک بــه یــک تاجمــه و تعنــر 

که چگونه بر قرطعیم این تفسیا را تی رطرند. تی کنیم تر روشن شود 

بیان آیات 

کـف« عسـف بیـرن یـر  «. »اهکوا واِك�بِ
َ
ك

ْ
هتٍ ال �فَ �ی رف ا �بِ �ی

�فْ
ُ

ماَء الّ� ا الّسَ
�فَّ َّ �ی ا رفَ

�فَّ تی باتریـد  »اإِ

بـدل اطـم،4 عسـف بیـرن از زحـل و تشـتای و بـدل از بان. 

1. عالمـــه طباطبایـــی در این بـــاره توضیحاتـــی دارنـــد که در مـــواردی موافـــق و در برخی امور 
 متفـــاوت با نظـــر مطرح شـــده اســـت؛ محقـــق. )رک: المیزان في تفســـیر القـــرآن، ج17، 

ص 123- 125(
2. التبیان في تفسیر القرآن، ج 8، ص 483�

3. مجمع البیان في تفسیر القرآن، ج 8، ص 684�
437. التبیان في تفسیر القرآن، ج 8 ، ص 481 و المیزان فی تفسیر القرآن، ج 17، ص 123�
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کـه شـمر  بـه طـتررگرنی  آرایـش  آرایـش دادیـم؛  را  پرییـن  آطـمرن  تـر  باتریـد   تـی 

تی بینیـد. آن چـه شـمر از طـترره تی بینیـد، خـواه بـه صـورت جـدا، خـواه بـه صـورت 

گفته تی شـود،  کلکشـرن نیز  که در عربی از آن تعبیا به َتَجّاه1 تی کنند و  راه شـیای 

آطـمرن پرییـن اطـم. 

کـه شـیسرن نیـز نوعـی از وجـود اطـم و بـر این کـه از  گفتیـم  بـه ایـن خرطـا چنیـن 

ترده اطـم، اتر قربل رؤیم نیسـم. شـیسرن از جّن اطـم2 و قاآن تجید تی باترید 

بـر این کـه تـرده اطـم، اتـر قربـل رؤیم نیسـم. نیروی آزاد شـده و اتثـرل آن که گفته 

تی شـود، تبرحـث دیگا اطـم. 

قـدر تسـلم این کـه نوعـی از وجـود اطـم و جـر دارد، اتـر قربـل رؤیم نیسـم. زیاا 

کـه از آن انعـکرس اشـعه  بشـود، نـدارد. نوعـی آبرینـش تیرنـه اطـم. بیـن  جسـمیتی 

طمرء دنیر و تأل اعلی اطم. تمکن اطم در طمرء دنیر برشد یر در تأل اعلی برشد. 

 1. مخفف کاه کشان است، و آن سفیدیی باشد که شب ها به طریق راه در آسمان نماید...؛ 
محقق. )رک: لغت نامه دهخدا( 

 2. در مورد اینکه ماهیت إبلیس و شیطان چیست، مفسران نظرات متعددی دارند. ذیل آیه ی
کـه إبلیـس  کهـف در این بـاره بحـث شـده اسـت. برخـی قائـل هسـتند   پنجـاه از سـورۀ 
کـه از إنـس نیسـت. برخـی  یـرا جـن از مالئکـه نیسـت، همان گونـه  از مالئکـه نیسـت، ز
یرا از چشم ها پنهان   معتقدند که از مالئکه است و به این خاطر بدو جّن گفته می شود، ز
گفته اند ابلیس از قبیل  و مسـتور هسـت و در لغت جن، معنای سـتر وجود دارد. برخی 
مالئکـه ای اسـت کـه ایشـان خـّزان الجنة بوده انـد. به همین خاطر به او جّن اطالق شـده 
 اسـت؛ محقـق. )رک: جامـع البیـان فی تفسـیر القرآن، طبـری، ج15، ص169( در نهایت 
صاحـب تفسـیر مجمـع البیـان معتقـد اسـت کـه وقتی جّن بـه طور مطلق گفته می شـود، 
که از مالئکه نیسـتند. لذا آیه مذکور از سـورۀ   مقصود از آن، همان جنس معروف اسـت 
کـه ابلیـس از طایفـۀ جـن می باشـد و از مالئکـه نیسـت، محقـق. )رک:  کهـف می رسـاند 

مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج 6، ص735( 38
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کـف را در این جـر، هـم زینم  طا�فٍ ماِرٍد«. تی باتریـد  تـر ایـن کوا �یْ
َ  ِم�فْ ُكّلِ سش

ً
ا طف  »َو ِ��فْ

کـه بخواهـد طاکشـی کنـد، یعنـی از تحیـط وجودی  قـاار دادیـم و هـم از آن شـیسرنی 
خـودش بیـرون و برالتـا رود، حفـظ تی کنیـم.1

 » َمعو�ف َّسَ ْعلى«. »�ی
أَ
�

ْ
اإِ ال

َ
َمل

ْ
ى ال

َ
ل  اإِ

ُعو�فَ ّمَ ّسَ َ  در صورتی که حفظ شوند، چه تی شود؟ »ل��ی

گروه برالتا گوش باا دهند.  که به آن  «2 یعنی این هر دیگا توانریی ندارند  سَمعو�ف �ت َ یر »�ی

گـا  کـه تـروراء طـمرء دنیـر، تـأل اعلـی هسـم. یعنـی ا  بـه عبررتـی بـه ایـن تعنرطـم 

کـه نـور از  کـف اطـم؛ یعنـی اجسـرتی  کـه جریـگره کوا کسـی از طـمرء دنیـر، از جریـی 

آن هـر تنعکـس تی شـود گذشـم، تـأل اعلـی اطـم. تـأل اعلی باای شـمر قربـل دیدن 

که اشـعه  گا هم تکرن داشـته برشـد، نحوۀ وجودش به گونه ای نیسـم  نیسـم؛ زیاا ا

کـه  کنـد و تنعکـس شـود. هـذا دیدنـی نیسـم. هـذا جـّن و شـیرطین   بـه آن باخـورد 

«،3 از جنـس جـّن آبریـده شـده اطـم، هـم تی توانـد در  �فّ �بِ
ْ
قـاآن تی باتریـد  »كا�فَ ِم�فَ ال

کـف بریـده ای دارنـد، این کـه  کوا این جـر برشـد و هـم بـه آن جـر نزدیـک شـود. اتـر ایـن 

ترنـع از رطـیدن جـّن بدان جـر تی شـوند. 

گره نیسـتیم تـر بدانیـم ایـن شـلرب هر و اشـعه هری تـروراء  تـر از چگونگـی جـّن آ

یرنی به طـرختمرن جـن تی زنند  کـه در بضـری جلـرن آبرینـش یـر جلـرن تـردی چـه ز

1. جامـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج23، ص 25و مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج 8، 
 �685 ص684- 

ـمعون را بـه  َیّسَ ـمعون« اختالفـی در قرائـت وجـود دارد، و برخـی  َیّسَ 2. در مـورد عبـارت »ال 
ج23،  القـرآن،  تفسـیر  فـی  البیـان  جامـع  )رک:  محقـق.  دانسـته اند؛  َیَتسـمعون  معنـای 

)24 ص
یـد زمانـی را  ...«؛ بـه یـاد آر �فّ �بِ

ْ
َس كا�فَ ِم�فَ ال ل�ی �بْ  اإِ

َ
لّ� ُدوا اإِ َسحبَ َدَم �فَ ُدوا ِل�آ هتِ اْسحبُ

َ
ك َملا�أِ

ْ
ا ِلل �ف

ْ
ل دفْ �تُ 3. »َو اإِ

کـه بـه فرشـتگان گفتیـم: بـراى آدم سـجده کنیـد! آن هـا همگی سـجده کردند جـز ابلیس 
39)کـه از جـّن بـود(؛ کهـف/50�

بخش دوم، آیرت خ1 - 6  آبرینش نظرم ترده در خلقم  



کـه ترنـع از نفوذشـرن تی شـوند؟ )اهبّتـه جلـرن تـردی بـه تعبیا بنده و جلـرن آبرینش 

بـه ورای ایـن تسلـف راهـی ندارنـد.  ارائـه تی کنـد، زیـاا آن هـر  کـه علـم  بـه تعبیـای 

صحبـم از تیلیـررد و تیلیـررد و عـددی بـر طـی یـر چلـل صفـا اطـم تـر بـه آن عمـق 

کـه تی گوینـد کلکشـرن هر را در خـود بـرو تی بـاد. بـه تنسـق قاآن  یـک باطـد  داالن ترر

همـۀ اینلـر طـمرء دنیرطـم(.  

در تاجمۀ آیرت بررطـــی خواهیم کاد. تقصود این اطـــم که از ها طـــو چیزی به 

یرنـــی به آن هر   آن هـــر پاترب تی شـــود. اشـــعه ترنع از نفوذشـــرن تی گـــادد. حرل چه ز

تی رطد؟ تر نحوۀ وجودی آ ن هر را نمی دانیم. 

گونه ای طـــرخته  یرن تی رطـــرند، هـــذا طـــفینه هری بضریی به  اهبتـــه به تـــر نیز ز

کـــه اشـــعه در آن نفـــوذ نکند. اهبتـــه بحث تـــر در این برره نیســـم و آن چه  تی شـــود 

در تفســـیا تی دانـــم نیـــز کنرر تی گـــذارم و به ارتکرز قدیـــم رجوع تی کنم. تنلر اشـــرره 

که از ها طـــو طـــّد  تی کنـــم بـــه این کـــه قـــاآن تی باترید این اشـــعه به صورتی اطـــم 

راهشـــرن تی شود. 

« در نتیجـــه این هـــر بـــه پریین برز تی گادند، به 
ً
، ُدُ�ورا ا�فِ�بٍ و�فَ ِم�فْ ُكّلِ حب �فُ

دفَ �تْ ُ »َو �ی

کنند. نحوۀ وجـــودی آن هر بـــه صورت یک   پشـــم بـــا تی گادنـــد و نمی توانند نفـــوذ 

 حّد تیرنه اطـــم، تی توان گفم ذو حیرتین هســـتند. تی توان تشـــبیه به توجودات 

کنند. که تی توانند در آب و خشکی زندگی  کاد  ذوحیرتینی 

40

تفسیر سورۀ صــاّفــات



 بخش سوم، آیات 18 - 11: 
کمال  انحطاط بشر از اوج قدرت و 

آیات مبارکه

ْل  َ �ب �بٍ ١١  ِ لٰ�رف �فٍ  ٖط�ی ِم�فݨْ  ٰاُهْم  �ف ْ �تݨݧ
َ
ل ٰا حفَ ِا�فّ  

ݨݨݦۚ
٭
ݩٓ

ٰا �ف ْ �تݨݧ
َ
ل َم�فݨݨْ حفَ ْم 

َ
ا ا  �تً

ْ
ل  حفَ

ُ
ّد َ سش

َ
ا ُهْم 

َ
ا ِهْم  ِ �ت

�فْ اْس�تَ �فَ

و�فَ  رݦُ حݩفِ ْ سݧ َْس�تَ  �ی
هتً َ �یݨݧ ْوا ءاٰ

َ
ݢاٰ َرا ݢ ُكُرو�فَ ١٣ ِاَوݣݣدݩݩف

دفݨْ ُروا لٰ� �یَ ّكِ ݢاٰ دفُ ݢ و�فَ ١٢ ِاَوݣݣدݩݩف رݦُ حفَ ْ ݧ ݧ ݨَسݧ ݧ �تَ َو�ی �بْ َعحبِ

و�فَ 
ُ ݩش ݧ و�ݧ ݩُ ݧ ݩݧ عݧ ْ َم�بݧ

َ
ٰا ل ِء�فّ

َ
ٰاًما ا طف ِ ا َوعݫ �بً راٰ ٰا �تُ ُك�ݦݩݩفݨّ ٰا وݩَ �ف ݢاٰ ِم�تݨْ ݢ ِءدف

َ
�ݨفٌ ١٥ ا ݬٖ�ی ݫ �بݫ

ُ ٰ� ِسْحٌر مݧ
ّ
 ِال

ٓ اٰ ݢا ِا�فْ ٰهدݦف ٓوݢ
ُ
ٰال ١٤ َو�ت

ُرو�فَ ١٨ �فِ ْم داٰ تُ ݧ �ݩݧ ݩفݨْ �ݧ
ݦَ

مݨْ َوا َ ݧ عݧ ْل �فَ و�فَ ١٧ �تُ
ُ ݧ
ݢݠل ݢ ݢ ݩَّ ݧ وݧ

�ݦَ
ْ
ا ال �فَ ُ وأݧ

ٓ
ٰا �ب َو ءاٰ

َ
١٦ ا

ترجمۀ آیات 

یـــا فرشـــتگان )و  آنـــان ســـخت تر اســـت  آنـــان بپـــرس: »آیـــا آفرینـــش  11- از 

گل چســـبنده اى آفریدیـــم«! 12- تـــو از  آســـمان ها و زمیـــن(؟! مـــا آنـــان را از 

انکارشـــان تعجب می کنی، ولی آن ها مســـخره می کننـــد! 13- و هنگامی که 

تذکـــر داده شـــود، متذکر نمی شـــوند! 14- و هنگامی که معجـــزه اى را ببینند، 

ینـــد: »این فقط  )دیگـــران را نیـــز( بـــه اســـتهزا دعـــوت می کننـــد! 15- و می گو

ســـحرى آشـــکار اســـت«. 16- »آیا هنگامی کـــه ُمردیم و به خاك و اســـتخوان 

مبدل شـــدیم، بار دیگر برانگیخته خواهیم شـــد؟! 17- و آیا پدران نخســـتین 

ید، در حالی  ى، همه شـــما زنده می شـــو ما )بـــاز می گردند(«؟! 18- بگو: »آر

کـــه خوار خواهیـــد بود!
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معنای لغات 

ـــَف ُبتیره. ُبتیر و َبتـــوی به تعنری رأی دادن و نظا 
َ
ِهْم«. إطـــتفتره أی َطل ِ �ت

�فْ اْس�تَ
 »�فَ

ف بتواه یر بتیره، یعنی نظا آن 
َ
دادن اطم.1 َبتوی، رأی دادن اطم و إطتفتره أی َطل

کتربی بر نرم »ُبتیر بقیه اهعاب«  کند. بادی از هغویین قان طـــوم،  شـــخص را طلف 

نگرشـــته، در ایـــن خصـــوص که این کلمـــه را این طـــور بخوانید یر آن بعـــل این گونه 

کـــه در زبرن عربی بقیه اطـــم،   اطـــم. تقصـــود این که بقیـــه عاب، یعنـــی بقیلی 

بتوایش در این تسأهه، چنین اطم.

«. ضمیا در خلقنرهم، به ُهم با تی گادد و به تعنری  �بٍ ِ �فٍ ل�رف اُهْم ِم�فْ ِط�ی �ف �تْ
َ
ل ا حفَ

�فَّ  »اإِ

کـن.  کـه از تـادم طـؤال   َبرطـتفِم هـؤالء تی برشـد. تقصـود از بأطـتفتلم ایـن اطـم 

ِزَته 
َ
«، به تعنری ِگِل به هم پیوطته اطم. هزب اهشیُء بشیٍء، به تعنری ه �ب ِ �فٍ ل�رف »ِط�ی

ر«،  سحفِ َس�تَ « حرهیـه اطـم. »�ی ُرو�فَ َْسحفَ  و اهَتَصـَق ِبـه اطـم، یعنـی چسـبید.2 واو در »َو �ی

یعنـی َیسـَخا و یسلـف اهُسـخریة تـن آخـای.3 »داِخـا« نیـز بـه تعنـری ذهیـل و خرضـع 

اطـم.4 آیـم بـه تعنـری عاتـم اطـم.5 

کدام خلقت دشوارتر است؟

 
ُ

ّد َ سش
أَ
ُهْم ا

أَ
ا« تسلـف تلمـی را تی باتریـد. »ا �ف �تْ

َ
ل ْم َم�فْ حفَ

أَ
 ا

ً
ا �ت

ْ
ل  حفَ

ُ
ّد َ سش

أَ
ُهْم ا

أَ
ِهْم ا ِ �ت

�فْ اْس�تَ »�فَ

ا« آیر عظمم اینرن به هحرظ آبرینش بیشتا اطم، شدت بیشتای  �ف �تْ
َ
ل ْم َم�فْ حفَ

أَ
 ا

ً
ا �ت

ْ
ل  حفَ

ِگل به هم پیوطته آبریدیم.  دارند یر آن که تر آبریدیم؟ تر ایشرن را از 

1. لسان العرب، ج 15، ص147- 148�
2. جامع البیان، ج23، ص 28� 

3. المفردات فی غریب القرآن، ج 1، ص 402� 
4. لسان العرب، ج 4، ص 279� 

کلمات القرآن، ج 1، ص 186�  5. التحقیق فی  42
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کادیـم. تی باتریـد  تـر آن هـر را آبریدیـم از  بـه خرطـا خصوصیتـی این گونـه تعنـر 

کنیـم.  کـه بـه هـم پیوطـته شـد. ایـن تاجمـۀ آیـه اطـم. حـرل بریـد آیـه را بررطـی  ِگلـی 

قـاآن تجیـد در آیـرت قبـل باتـود ایـن زتین شمرطـم، آطـمرن شـمر نیز همرن اطـم 

ا 
�فَّ کـه تشـرهده تی کنیـد، هـا آن چـه از طـترره تی بینیـد همگی از طـمرء دنیرطـم، »اإِ

کـه در آن تـرده، نحـوۀ آبرینـش  «. یعنـی نظرتـی  واِك�بِ
َ
ك

ْ
هتٍ ال �فَ �ی رف ا �بِ �ی

�فْ
ُ

ماَء الّ� ا الّسَ
�فَّ َّ �ی رفَ

اطـم، بـه عبررتـی نحـوۀ وجـودی آبریده شـده اطـم. همۀ این هر یک آطـمرن و یک 

نـوع آبرینش هسـتند. 

کـه یـک نمونـه از آن هـر، شـیرطین اند.  در ایـن نـوع آبرینـش، توجوداتـی هسـتند 

کـه تی تواننـد از ایـن تحیـط آبرینـش بـر  نحـوۀ آبرینـش ایـن شـیرطین چنیـن اطـم 

ُعو�فَ  ّمَ ّسَ َ تحیط دیگا تمرس داشـته برشـند. اّتر تر در راه ایشـرن توانع قاار دادیم، »ل��ی

.» ا�فِ�بٍ و�فَ ِم�فْ ُكّلِ حب �فُ
دفَ �تْ ُ ْعلى  َو �ی

�أَ
ْ
اإِ ال

َ
َمل

ْ
ى ال

َ
ل اإِ

که شــش نوع آبرینش  ترورای طــمرء دنیر، تأل اعلی اطــم. شــش آطــمرن دیگا، 

کــه قربــل  اطــم و نحــوۀ آبرینــش هیچ کــدام از آن هــر تــردی نیســم. از تــرده، اتــوری 

انعــکرس اشــعه برشــد و اجــزاء آن تــااد اطــم. گرهــی قربلیم انعکرس اشــعه در یک 

کــه در تــوان دیــد تــر نیســم. بــه وطــیله تیکروطــکوپ  کوچکــی دارد  طــسح بســیرر 

بــه دیــدن تی شــویم. همــه ی قــردر  باابــا تیکروطــکوپ  کــادن چندیــن  بزرگتــا   یــر 

 این هر قربل انعکرس اطم. 

بـاای ایـن کرر، تیکروطـکوپ هری اهکترونیکـی توجـود اطـم. همـۀ این هـر یـک 

نوع از آبرینش اطـم. بنربااین ورای آطـمرن دنیر، وجود دیگای اطـم. وجود تردی 

کـه صحبم از پوطـم پیرز و تشـبیلرت ترنند آن برشـد  یـک آطـمرن اطـم؛ نـه ایـن 

کادم. کـه بیرنش را عـاض 
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تی باترید از ایشرن نظاخواهی کن، چه تی گویند؟1 آیر آن چه تر آبریدیم که طمرء 
 دنیـر، یـک طـمرء از هفـم طـمرء اطـم و بعـد از آن تـاء اعلـی قـاار دارد بـر اختابـی 
کـه عدد باای  کـه آن تـاء اعلـی، شـش نـوع آبرینش دارنـد. هاچند احتمـرل داده اند 

یم.   کثـات برشـد، اتـر بحثی در این تسلـف ندار

 بـاض تی کنیـم کـه همیـن عدد تسلوب اطـم؛ زیاا این عدد خـرّص بررهر تکاار 
«2 که به صورت شاطی اطم. همچنین  هتً �فَ َمّرَ ع�ی ُهْم َس�بْ

َ
ْر ل �فِ

عفْ ْس�تَ
�فْ �تَ  شده اطم. از قبیل »اإِ

گـا عـدد بـود در این جر اضربۀ صفتی  ِع«3 آتـده اطـم و ا �بْ
ماوا�تِ الّسَ در قـاآن »َر�بُّ الّسَ

تعنر نداشم. 

که اطرطـًر این نحوۀ آبرینش  در تیرن این هر توجودی به نرم شـیسرن وجود دارد 
پیـدا  رابسـه  اعلـی  تـأل  بـر  تی توانـد  کـه  اطـم  وجـود  از  نوعـی  نیسـم.  او   داتن گیـا 

کند. حرل آیر نیروی آن هر بیشتا اطم یر انسرن؟ 

 شدت در خلق، تقربل ضعف در خلق اطم. ضعف در خلق به چه تعنرطم؟ 
بــه شــاط برشــد،  یعنــی هــا چــه حفــظ حیــرت و اداتــۀ وجــودش بیشــتا تحتــرج 

گفــم  خلقــم و آبرینــش او ضعیف تــا اطــم.4 در زتینــۀ تعنــری ضعــف خلــق بریــد 

رده کــه خداونــد متعال به پیامبر؟ص؟ می فرماید از ایشــان ســوال  1. طبــری نیــز در توضیــح آیــه  آو
 کند: آیا خلقت ایشــان ســخت تر اســت یا آن چه پیش از این به شــماره آمد، یعنی خلقت

 مالئکــه و شــیاطین و آســمان ها و زمیــن؛ محقــق. )رک: جامــع البیــان فــی تفســیر القــرآن، 
ج23، ص 28(

2. توبه/80� 
3. مومنون/86�

 4. در زمینۀ شدت در خلقت، شیخ طوسی معتقد است: »و الشدة قوة الفتل و هو بخالف 
 القدرة و القوة. و کل شدة قوة، و لیس کل قوة شدة، و أشد خلقًا ما کان فیه قوة یمنع بها 
 فتله إلی المراد به«؛ شدت، به معنای به هم تابیده شدن و به هم پیوستن با قدرت است. 
44 البته معنای شدت، خالف قدرت و قوت است. هر شدتی، دارای قوت است، اما لزوما 

تفسیر سورۀ صــاّفــات



ــن اطــرس اطــم  ــا ای ــده، خداطــم. خلقــم ضعیــف و خلقــم شــدید ب ــه آبرینن ک
کــه توجــود بــاای حفــظ وجــودش هــا چــه بیشــتا تحتــرج بــه شــاایط برشــد، خلقتــش 
کنــد. بریــد شــاایط   ضعیف تــا اطــم. یعنــی خــود بــه خــود نمی توانــد خــودش را حفــظ 

در حّدی برشد تر حفظ وجود او بشود.

کــه زنــده نیســتند، بــاای حفــظ وجــود خود تحتــرج به شــاایط کمتای  توجوداتــی 
هســتند. هــا چــه توجــودات پیچیده تــا شــوند، بــاای حفــظ وجــود تحتــرج بــه شــاایط 
گــا شــاایط بیشــتا شــد، التحرهــه  بیشــتا هســتند. یعنــی خلقــم ضعیف تــای دارنــد. ا
که بتواند در ها شاایسی  طعه وجودیشرن تنگ تی شود. در تقرم تقریسه، توجودی 
کــه تنلــر در یــک شــاط تی توانــد برشــد در نظــا بگیریــم، بــی شــک   برشــد بــر توجــودی 

کمتا اطم.  طعۀ وجودی دوتی، 

که انســرن، توجودی   در نتیجه به انســرن تی رطــیم. در زترن قدیم تعبیا تی شــد 
ــل اطــم. بریــد از خــررج درون خــود بریــزد، 

ّ
اجــوف اطــم. تحتــرج بــه بــدن تریتحل

گــا نفــم در آن نریزنــد بی بریــده اطــم.  کــه ا ترننــد بخــرری 

جـــّن، توجـــود شـــدیدی اطـــم؛ زیـــاا بـــه توجـــف آیـــه، بـــاای حفـــظ وجـــودی خـــود، 
شـــاایط بســـیرر الزم نـــدارد. حتـــی شـــاایط عموتـــی تـــرده را هـــم الزم نـــدارد و تی توانـــد 
ْعلى  

�أَ
ْ
اإِ ال

َ
َمل

ْ
ى ال

َ
ل  اإِ

ُعو�فَ ّمَ ّسَ َ ــد. »ل��ی ــورد تی کنـ ــه او باخـ ــع بـ ــد ترنـ ــود. هاچنـ ــدا شـ از آن جـ
«.1  هـــذا نســـبم بـــه تـــر انســـرن هر،  هتَ ْط�فَ �فَ

ْ
ِط�فَ ال  َم�فْ �فَ

ل�َّ ، اإِ ا�فِ�بٍ و�فَ ِم�فْ ُكّلِ حب �فُ
دفَ �تْ ُ َو �ی

وجـــود شـــدیدی اطـــم. 

«2 تی باتریــد، بــه ایــن خرطــا اطــم که �ف �ی اِل�ت �ف
ْ
ْ�َس�فُ ال

أَ
 این کــه خداونــد دربــررۀ تــر »ا

 َخلقًا، به معنای این است که در او قوتی است که مانع می شود 
ُ

 هر قوتی شدت ندارد. أَشّد
گسسته شود؛ محقق. )رک: التبیان فی تفسیر القرآن، ج8، ص 486( از هم 

1. صافات/8 و 10� 
245. مومنون/14� 
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سا�فُ 
�فْ �إِ

ْ
ِل�تَ ال که به هحرظ تردی بســیرر ضعیف تی برشــد، »حفُ  انســرن توجودی اطــم 

«.1 اتــر بــه هحــرظ قــدرت تکرتلــی بســیرر قــوی اطــم. اصــًا عظمــم انســرن به 
ً
ا �ف ع�ی �فَ
 

 ،»
ً
ا �ف ع�ی سا�فُ �فَ

�فْ �إِ
ْ
ِل�تَ ال که به هحرظ وجود تردی بســیرر ضعیف اطــم. »حفُ  این اطــم 

ُر  �یْ
�فَ
ْ
ُه ال ا َمّسَ دف ، َو اإِ

ً
وعا رفُ َ ّرُ �ب

َّ ُه السش ا َمّسَ دف ، اإِ
ً
وعا

ُ
ِل�تَ َهل سا�فَ حفُ

�فْ �إِ
ْ
 ال

�فَّ ول�«،2 »اإِ ُ سا�فُ َعحب
�فْ �إِ

ْ
 »َو كا�فَ ال

وعا«.3 اطرطًر ضعف انسرن در این اطم که به هحرظ شاایط تردی بسیرر ضعیف   َم�فُ

اطم. به هحرظ قدرت، اطرس قدرت او در آتوختن اطم.

ماء«4 در پرطـــخ  ُك الّ�ِ َْس�فِ ها َو �ی �ی ِسُد �ف �فْ ُ ها َم�فْ �ی �ی َعُل �ف ْ �ب
�تَ
أَ
کـــه پاطـــش شـــد  »ا آن  گره 

ْسماِء 
أَ
ا و�فىی  �بِ �أُ �بِ

�فْ
أَ
اَل ا �ت

هتِ �فَ
َ
ك َملا�أِ

ْ
ى ال

َ
ُهْم َعل ّمَ َعَر�فَ

ُ ها �ش
َّ
ْسماَء ُكل

أَ
�

ْ
َدَم ال

آ
َم ا

َّ
تی باتریـــد  »َو َعل

گا راطـــم تی گویید و شـــمر توجود باتا از او هســـتید،  «.5 ا �ف �ی ْم �اِد�ت �تُ �فْ ُك�فْ ل�ِء اإِ هوأُ

یـــد و ایـــن توجـــود از هحـــرظ قـــدرت  خبـــا دهیـــد. اتـــر شـــمر قـــدرت آتوختـــن ندار
آتوختن تکرتـــل دارد.6

یی مثبت  1. »... و انسـان، ضعیـف آفریـده شـده )و در برابـر طوفـان غرائـز نیازمند به پاسـخ گو
است(«؛ نساء/28�

2. »... و انسان همواره عجول است«؛ اسرا/11�
3. »انسـان حریـص و کم طاقـت آفریـده شـده، هنگامی کـه بـدى بـه او رسـد بي تابـی می کند، 

و هنگامی کـه خوبـی بـه او رسـد مانع دیگران می شـود«؛ معـارج/19- 21� 
ردگارا( آیـا کسـی را در زمیـن قـرار می دهـی که فسـاد و خونریزى  4. »... فرشـتگان گفتنـد )پـرو

کنـد؟...«؛ بقره/30� 
ى موجودات( را همگی به آدم آموخت  5. »سپس علم اسماء )علم اسرار آفرینش و نام گذار
گـر راسـت می گوئیـد اسـامی این هـا را  بعـد آن هـا را بـه فرشـتگان عرضـه داشـت و فرمـود ا

بقـره/31�  ید!«؛  برشـمار
6. عالمـــه طباطبایـــی ذیـــل آیه مذکـــور می فرمایـــد که تعلیم اســـماء بـــه آدم؟ع؟، به معنای 
ایـــن اســـت کـــه علـــم اســـماء در آدم؟ع؟ و بلکـــه همـــۀ انســـان ها بـــه ودیعه نهاده شـــده 
یجی این علم انســـان متناســـب با شـــرایط ظاهر می شـــود و از قوه به فعل  اســـت. آثار تدر 46
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ا«، در این آبرینشی که یک نمونۀ آن تأل اعلی  �ف �تْ
َ
ل ْم َم�فْ حفَ

أَ
 ا

ً
ا �ت

ْ
ل  حفَ

ُ
ّد

َ سش
أَ
ُهْم ا

أَ
ِهْم ا ِ �ت

�فْ اْس�تَ
 »�فَ

که قدرت دطم یربی   اطم و شمر نیز از آن بی خبرید و از تأل شمر، تنلر جّن اطم 
 بـــه آن را دارد. انســـرن قدرت دطـــم یربی به تـــأل أعلی و غیف نـــدارد، تگا آن هر که 
 به اعتقرد طـــنم جرهلی بـــر جنیرن در ارتبرط برشـــند. تر از آبرینـــش این آبریده هر 

عرجز نبودیم، حرل از برزآبرینِی انسرن عرجز هستیم؟

آفرینش از گل 
کــه بــه هــم پیوطــته شــده بــود،  ِگلــی  «، تــر این هــر را از  �بٍ ِ �فٍ ل�رف اُهْم ِم�فْ ِط�ی �ف �تْ

َ
ل ا حفَ

�فَّ »اإِ
کــه  گرهــی ایــن تسلــف بــه ذهــن انســرن خســور تی کنــد  آبریدیــم. تقصــود چیســم؟ 
کلوخــی باداشــم و آب ریخــم. اتــر نرشــی از  وقتــی خداونــد آدم؟ع؟ را آبریــد، تکــه 
ــه هــم پیوطــته  ِگل ب ــااد بشــا از  ــه اطــم. این کــه همــۀ اب دقــم نکــادن در تعنــری آی
ــه  ِگل این گون ــه هــم پیوطــتگی و نپیوطــتگِی  آبریــده شــده اند، بــه چــه تعنرطــم؟ ب

یــم .  کــه تی پندار نیســم 

حربظ تی گوید  

دوش دیدم که تائک در تیخرنه زدند         

گل آدم بســـاشتنـــد و به پیمــرنه زدند                             

گل آدم را کـه خـرک بـوده، طاشـتند، یعنـی در آن شـااب ریختنـد. آن هنگرم که 
تی توانسـم بـه هـم پیوطـته بشـود، پیمرنـه زدنـد. در واقـع پیمرنـه شـااب زدنـد، نه در 

قرهـف انسـرنی. گل آدم بساشـتند و بـه پیمرنـه زدنـد. ایـن کرر تائک بود. 

کـه اتیااهمؤتنیـن؟ع؟ در خسبه تی باترینـد  »ِتن َحزن  آیـر تقصـود همـرن اطـم 

تبدیـــل می گـــردد. این همان وجه تمایز آدم و مالئکه اســـت که او به مقـــام خلیفة اهلل ای 
دســـت یافت اما مالئکه دســـت نیافتند؛ محقق. )رک: المیزان فی تفســـیر القرآن، ج1، 

47ص116- 117(
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األرض َو َطـلِللر«؟1 پـس آن بـه هم پیوطـتگِی پیشـین و جدایـی آن تفروتـی نخواهـد 

کی که تاطوب اطم.  داشم. بلکه تقصود چیز دیگای اطم. طین، ِگل اطم یر خر

قسـم هسـتند   دو  بـه  کـه توجـودات  اطـم. تی دانیـد  دیگـای   اهبتـه تقصـود چیـز 

توجودات عرهی و توجودات دانی. 

اتتیرز توجودات عرهی در این اطم که حیرتش به پیوطتگِی اوطم. وقتی جدا 

گیره و دم حیوان گا انگشــم شــمر، نرخن شــمر، باگ   شــد، از بعرهیم برز تی ایســتد. ا

کنیــد، دیگــا آن نحــوۀ وجــود از بیــن تــی رود. بشــا از همیــن تــواّد زتیــن   را از هــم جــدا 

کنیــد،  گــا یــک طــنگ را بــه دو نیــم  اطــم. اّتــر نحــوۀ وجــودی تــر چنیــن اطــم. ا

ــی نخواهــد  ــه وجــود آن نیــم دیگــا. هیــچ تفروت ــا تی کنــد و ن ــه وجــود ایــن نیمــه تغیی ن

کّمیــم آن تتفــروت تی شــود. اتــر وقتــی یــک بــاگ، یــک توجــود تــک  داشــم. تنلــر 

ــش از بیــن تــی رود.  کنیــد، حیرت طــلوهی را جــدا 

تر از ِگل الزب هستیم. این دقیق ترین تعبیای اطم که هم عاب آن روز تی بلمید 

 و هــم وقتــی بــه واقعیــم وجــودی خــود تااجعــه تی کنیــم، تی بینیــم تعبیــا دقیقــی 

یــم وارد علــوم دیگــا شــویم و بــر آیــرت شــریفه بــرزی  از واقعیــم ترطــم. اهبتــه قصــد ندار

کــه باخــی اتــور  کنیــم. آنرن کــه ایــن بیااهــه را تی رونــد، در نتیجــه تجبــور خواهنــد شــد 

کــه پریــه ای نــدارد، بــه قــاآن پیونــد زننــد. بلکــه تــر تعنــری هفــظ را بــر حقریــق تســلم  را 

توجــود در نظــا تی گیریــم.

کــه نحــوۀ آبرینــش تــر، بلکــه همــۀ توجــودات زنــده، بــه هــم  م اطــم 
ّ
واقعیتــی تســل

رض و 
َ
1. امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در نهـــج البالغـــه می فرماینـــد: »ُثّمَ َجَمَع ُســـبحاَنه ِمن َحـــزن األ

ک از قسمت های  َســـهِلها و َعذبها و َســـبِخها...، ســـپس خداوند ســـبحان مقداری خا
رد...«. )رک: نهج البالغه،  گـــرد آو ســـخت و نرم زمین و بخش های شـــیرین و شـــوره زار 

اول(  خطبۀ  48
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گــا از هــم جــدا  پیوطــته تی برشــد. یعنــی حفــظ حیــرت بــه پیوطــتگی ایشــرن اطــم. ا

شــوند حیرتشــرن را از دطــم تی دهنــد، تگــا جــدا شــدن طبیعــی، ترننــد تکرثــا نمــودن 

گــا شــمر همــرن را جــدا کنیــد، حیرتــش  کــه تسلــف دیگــای اطــم؛ هــا چنــد ا طــلول هر 

از بیــن تــی رود. 

کــه ایــن تعنــری الزب، الزب بعــد از آبرینــش اطــم؛ نــه  هــذا دقــم داشــته برشــید 

ــا دو قســم وجــود داشــم، یــک قســم  ِگل ب کــه  ــه نبــوده  الزب قبــل از آبرینــش. این گون

ــه هــم تی چســبید، ترننــد  کــه ب ــه هــم نمی چســبید و یــک قســم طینــی  کــه ب طینــی 

کــه چســبندگی داشــم، انتخــرب باتــود و انســرن را از آن  گلــی را  گل رس. خداونــد آن 

آبریــد تــر از هــم نپرشــد. زیــاا وقتــی خشــک تی شــود، بــه هــم تی چســبد . ایــن طــخن 

کــادن قــاآن تجیــد اطــم.  تــزاح و عرتیرنــه تعنــر 

کــه عــاض شــد جــری تأطــف  ایــن جملــه را توضیــح خواهیــم داد، زیــاا همرن طــور 

دارد کــه در آیــرت قــاآن تدبــا الزم را ننمودیــم. شــاایط پیشــینیرن اقتضــر نمی کــاد تــر تدبــا 

کنیــم. بلکــه خداونــد انســرن را از  کــه تدبــا  کننــد، اتــر شــاایط تــر تقــداری اقتضــر دارد 

طینــی آبریــد و نحــوۀ آبرینــش آن گونــه اطــم کــه بریــد بعــد از آبرینــش، بــه هم چســبیده 

برشد. 

یعنــی  ای انســرن! تــو همــرن زتیــن هســتی، اّتــر نوعــی از حیــرت را داری و حیــرت 

تــو بــه ایــن اطــم کــه اجزائــم بــه هــم چســبیده برشــند. انگشــم را از تــو جــدا کننــد، یــر 

کــه شــاایط حیرتــی در آن  کننــد، یــر همــه تی تیانــد یــر آن نیمــی  نیمــی از تنــم را جــدا 

نیســم، تی تیــاد؛ چنرن کــه نحــوۀ آبرینــش انســرن بــه ایــن صــورت اطــم. 

کـــه هیچ وابســـتگی بر گل نـــدارد. هذا   اصـــل نحـــوۀ وجـــودی جـــّن بـــه گونه ای اطـــم 

 َخلقًر« اطـــم یر انســـرن؟ 
ُ

 تی تواند از عرهم ترده خررج شـــود. بر این توضیح آیر او »أَشـــّد

گا اجزائم از هم جدا شود، وجودش را از دطم تی دهد. که ا 49انسرنی 
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که هیچ شاایط   ضعــف در خلق، وابستگی تی آورد. شّدت در خلق این اطم 

 وجودی به جـــز خودش نمی خواهد، ترنند جّن. جّن تی تواند از تحیط ترده خررج 

شـــود، اتر تر نمی توانیم از تحیط ترده خررج شـــویم. تردۀ به هم پیوطـــته هســـتیم. 

گا تاا از هم جدا کنند، وجودم را از دطم تی دهم؛ چه رطد به این که شاایط  یعنی ا

کنند. این تنتلری ضعف در خلق اطم.   ترّدیم را جدا 

 َخلقـــًر اطـــم؛ بـــاای این کـــه او 
ُ

 پـــس تـــن از جملـــۀ أضَعـــُف َخلقـــًر هســـتم و جـــن، أَشـــّد

احتیـــرج نـــدارد. جـــن قربـــل تجزیـــۀ تـــرّدی نیســـم، اتـــر انســـرن قربـــل تجزیـــۀ تـــرّدی 

خداونـــد  دارد.  احتیـــرج  انســـرن  اتـــر  نـــدارد،  احتیـــرج  او  تـــرّدی  شـــاایط  اطـــم. 

ـــدم، حـــرل  ـــه آبری ـــز این گون ـــون عرجـــزم؟ شـــمر را نی کن ـــدم، ا ـــه او را آبری ک ـــد تـــن  تی باتری

کـــه هیـــچ  گونـــه ای آبریـــدم  عرجـــزم از این کـــه بـــرز بیربرینـــم؟ از ایشـــرن رأی بگیـــا.1 او را بـــه 

احتیرجـــی بـــه شـــاایط تـــردی نـــدارد، هـــذا تی توانـــد از تحیـــط تـــردی خـــود خـــررج شـــود. 

کـــه  ـــه ایـــن تعنـــر تی شـــد  ـــود، ب ـــه ب گـــا قربـــل تجزی در نتیجـــه قربـــل تجزیـــه هـــم نیســـم. ا

بریـــد در تحیـــط تـــردی بمرنـــد. 

کـن آیـر این هـر بـه هحـرظ آبرینـش شـدیدتا هسـتند یـر  تی باتریـد  از ایشـرن طـؤال 

 َخلقـًا«، أقَوی َخلقًا باشـد، 
ُ

1. زمخشـری در این بـاره می گویـد: احتمـال مـی رود مقصـود از »أَشـّد
 همچنین أصَعُب َخلقًا و أَشـّقُ خلقًا. یعنی شـدت در خلقت داشـته باشـد. بنابر این قول 
 که آیه را رّد بر انکار مشرکین در امر بعث بدانیم؛ یعنی کسی که خلق این خالیق عظیم بر او 
 آسان و ساده بود و اختراع این آفریده ها بر او سخت نبوده، آیا اکنون بعث و بازآفرینی انسان 
 بر او دشوار است؟ وی در تفسیر خود در رابطه با »طین الزب« می گوید: تعبیر به خلقت از 
 طین الزب یا به جهت شاهد آوردن بر مشرکین مکه برای نشان دادن ضعف و رخوت آدمی 
یـرا آنچـه از طیـن خلـق شـود موصوف به صالبـت و قوت نخواهد شـد. یا به خاطر  اسـت. ز
 حجت آوردن بر آن ها در امر بعث و برانگیختن است. پدر ایشان، حضرت آدم؟ع؟ از طین 
 خلق شد پس چگونه ایشان بازآفرینی انسان از طین را منکر هستند؟ محقق. )رک: الکشاف 

عن حقائق غوامض التنزیل، محمود زمخشری، ج 4، ص 37( 50
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کادیـم؟ التحرهـه آن کـه در قبـل  ا« ذکـا  �ی
�فْ

ُ
ماَء الّ� ا الّسَ

�فَّ َّ �ی ا رفَ
�فَّ کـه در آیـۀ »اإِ آن  تخلوقرتـی 

گل الزب را در تعنـری  بـه طـور تعمـول تفسـرین،   َخلقـًر اطـم. 
ُ

أَشـّد کادیـم  بیـرن 
کـه قـاآن تی خواهـد چـه تسلبـی بفاتریـد.  کرر تی بانـد. اتـر بریـد ببینیـم  هغـوی آن بـه 
کـه عـاب اطـتعمرل تی کـاده، توضیـح و تبییـن  کـه قـاآن را بـه هغتـی  اشـتبره اطـم 

کـم اطـم. کنیـم. دقـم در ایـن اتـور، الزم، اتـر 

ِزته و اهَتَصَق
َ
 در هغم گفته شده اطم  الزب أی الصق. هزب اهشیء بشیء، أی ه

 به. اتر خداوند چه تی خواهد بفاترید؟

کـه آن قـدرت را دارد، این جر  گـا از آن هـر نظاخواهـی کنیـد، بـرز تی گویند کسـی  ا
گرهـی  کـه آ عرجـز اطـم، بـه دهیـل این کـه  آن هـر نفلمیدنـد. و در اداتـه تی باتریـد تـو 
کـه این هـر چگونـه بـرور ندارنـد  تعجـف تی کنـی، »َبـل َعِجبـَم«. تعجـف تی کنـی 
کـه انسـرن  گره هسـتی و تی دانـی  خـدا تی توانـد دوبـرره ایـن توجـود را بیربرینـد. تـو آ
نسـبم به تجموع آبرینش خداوند چیزی نیسـم. تکرتل انسـرن به درک اوطـم نه 

کننـد.  بـه نحـوۀ آبرینـش وجـودش. ایـن را نیـز نمی خواهنـد درک 

تمسخر در ازای �اسخی آشكار 
کــه اصــا جــری ایــن  کــادی، بــه ایــن خرطــا  « تــو تعجــف  ُرو�فَ َْسحفَ �تَ َو �ی �بْ ْل َعحبِ َ »�ب
ــق  کــه خره نظاخواهــی نیســم. تعلــوم اطــم آن هــر اشــد خلقــًر هســتند و خدایــی 
َل  ّوَ

أَ
ها ا

أَ
ا َ سش

�فْ
أَ
یی ا �ف

َّ
َها ال �ی ْ��ی ُ ْل �ی ٌم، �تُ َ َرم�ی اَم َو ِهىی ِعطف

ْ
ْحىیِ ال ُ آن هرطــم، عرجــز نیســم. »َم�فْ �ی

گذشــم.  کــه در طــوره یــس   1،» هتٍ َمّرَ

گـا بفلمنـد یـر نفلمنـد، تسلـف واضـح اطـم. هکـن این هـر ایـن قـدر بـه تعبیـا  ا

کـه »َیسـَخرون«؛ ایـن تسرهـف را بـه اطـتلزاء تی گیاند.  بنـده دچـرر حمرقـم هسـتند 

1. »... و گفـت چـه کسـی ایـن اسـتخوان ها را زنـده می کند در حالی که پوسـیده اسـت؟ بگو: 
51همـان کسـی آن را زنـده می کنـد که نخسـتین بار آن را آفریـد...«؛ یس/78- 79�
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که ضعیف  کسـی  خداوند در این جمله تنتلری نقص را بیرن تی کند. تی باترید  

که این همه آبرینش شـدید دارد، برور نمی کند، بلکه  کسـی را  آبریده شـده، طـخن 

بـه طـخاه تی گیاد. 

 بنربااین پیرتبا، از تمسخا ایشرن تعجف نمی کند؛ بلکه تعجف از این اطم 

 که اطتفترء الزم ندارد و تسلف واضحی اطم. اطتفترء در جریی اطم که تر شخص 

کن،  نظا ندهد، تسلف واضح نخواهد شد؛ ترنند اینکه بنده بگویم  از تادم طؤال 

 نور بلتا اطم یر ظلمم؟ خواهید گفم  جری تعجف اطم، چه چیز را طؤال کنم! 

ْعمى  َو 
أَ
�

ْ
ِویی ال َْس�تَ که نور بلتا از ظلمم اطم. »َو ما �ی بگویند یر نگویند، واضح اطم 

َ�ُروُر«،1 این هر یکسرن نیستند. 
ْ
 ال

َ
ّلُ َو ل� ِ

 الطفّ
َ
وُر، َو ل�

 ال�فُّ
َ
ما�تُ َو ل�

ُ
ل

 الطفُّ
َ
ُر، َو ل� ص�ی �بَ

ْ
ال

کــه اصــًا در ایــن  کــه یکســرن نیســتند. تــو تعجــف تی کنــی  تــکرن طــوزان و طــریه 

 توارد نظاخواهی کنیم. بگوییم  نظا دهید، شمر در نحوۀ آبرینش ضعیف تا هستید

 یر این توجودات؟ آن هر قوی تا از شمر هستند. پس خدایی که آن هر را آبریده تی تواند 

شمر را برز بیربریند. نه آبرینش اول و نه خلق اول، بلکه خلق بعدی. 

 هذا ارتبرط »یسخرون« و »عجبم« در این اطم که تی باترید  تو ای پیرتبا تعجف 

 تی کنی، اتر اینرن نه تنلر نمی بلمند بلکه اطتلزاء تی کنند. واو حرهیه اطم. یعنی 

کـه  در حرهی کـه نمی بلمنـد و در ازای این کـه بفلمنـد، تسـخاه تی کننـد. در اتـوری 

کـه زها بلتا  ضربسـه واقعـی دارد ترننـد  زهـا و آب. از شـخص احمقـی نظـا بخواهند 

کـه تـو را تی کشـد یـر آبـی که تشـنگی تـو را باطـاف تی کند؟ اطـم یـر آب؟ زهـای 

کنـد و  تـن تی گویـم از ایـن طـوال تعجـف تی کنـم؛ در همیـن حـرل او تمسـخا 

کـه زها بلتا اطـم! چـه اندازه انحسـرط او را  بگویـد چـه طـؤاهی اطـم؛ تعلـوم اطـم 

ى نیسـتند، و نـه ظلمت هـا و روشـنایی! و نـه سـایۀ )آرام بخـش(  1. »نابینـا و بینـا هرگـز مسـاو
و بـاد داغ و سـوزان«؛ فاطـر/21-19� 52
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تی رطـرند. خداونـد نیـز تی خواهـد انحسـرط آن هـر را باطـرند. آن هر بریـد بفلمند چه 

تقـدار ضعیـف هسـتند، اتـر تسـخاه تی کننـد!

«. پیش از این عاض کادیم که اتتیرز انسرن در این اطم  ُكُرو�فَ
دفْ ُروا ل��یَ ّكِ

ا دفُ دف »َو اإِ

که قدرت درک و علم دارد. ها چه علمش بیشـــتا برشـــد، تقرتش بیشـــتا تی شـــود، 

گا از بیل  گمرن خسر ابترد. یقینـــًر ا  بـــه هحرظ آبرینش چیزی نیســـم. نبرید بـــه 
ّ

واال

کنند انســـرن را خیلی بدشـــکل تی داند. حتی تلکۀ جمرل تر را نیز زشـــم  طـــؤال 

کنند، طوطـــک  تی داند،  بلکه آن بیل ترده را زیبر تی داند. از طوطـــک هم طـــؤال 

کـــه در تن توجـــودات قبلی بوده نیـــز جفم خود  تـــرده را زیبـــر تی داند؛ آن شپشـــی 

 را زیبر تی داند. این واقعیم تسلف اطم. 

ک باتای نیسم، آن چه تساح اطم اتتیرز انسرن با طریا توجودات   هذا این هر تا

 1» �ف �ی اِل�ت �ف
ْ
ْ�َس�فُ ال

أَ
 تی برشد که قدرت علم اوطم. این که تی تواند یرد بگیاد. هذا تعبیا »ا

که خداوند در تقسع آبرینش انسرن تی باترید، به هحرظ این اطم که یک توجود بر 

این درجه از ضعف، تر این حد قدرت کمرل دارد. حرل این توجود بر قدرت کمرل 

ها چه تاش  و  آتوخته ایم  بدو  را  اتوری  قبًا  بگیاد؛  یرد  را  برید تسرهف جدید  که 

کنون به یرد آورد، به یرد نمی آورد؛ چه  اندازه انحسرط دارد؟  تی کنیم تر ا

«. بـــه عبـــررت دیگا توجودی که  ُكُرو�فَ
دفْ ُروا ل��یَ ّكِ ا دفُ دف آیـــۀ بعـــد تی باتریـــد  »َو اإِ

که تی تواند تسرهف جدیـــد بیرتوزد. هذا  اتتیرز او با طـــریا توجودات در این اطـــم 

ْسماَء«2 را بـــاای اتتحرن این توجود بـــه هحرظ این که توجود 
�أَ

ْ
َدَم ال

آ
َم ا

َّ
 خداونـــد »َو َعل

خرصی اطم، بیرن باتود. 

کـه بـه او  حـرل انسـرن بـر ایـن اتتیـرز، یـرد نمی گیـاد و برالتـا از آن تسلبـی را هـم 

کنندگان است«؛ مومنون/14� که بهترین خلق  1. »... خدایی 
253. بقره/31� 
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ُروا  ّكِ
ا دفُ دف آتوخته انـد و تی خواهنـد یـرد آورد، اتـر بـه یرد نمی آورد.1 هـذا تی باتریـد  »َو اإِ

«. »َیسـَخرون«. تسلـف تـرزه یـرد نمی گیانـد به کنـرر، تی خواهیم حقریقی  ُكُرو�فَ
دفْ ل��یَ

ُروا  ّكِ
ا دفُ دف کنون غربل هستند به یرد آورند، »َو اإِ که پیش از این بدان هر آتوختیم و ا  را 

«. حرضا نیستند به یرد آورند.  ُكُرو�فَ
دفْ ل��یَ

اعطای درک فطری و تعهد بر آن

 آیرت تی رطرند که خداوند در تاحله ای از انسرن، یک طنخ از اعتاابرت گابته 

اطـــم و به تنرطـــبم آیرت بسیرری، روایرت توجود اطـــم. هذا قاآن تعبیا به »تذکا 

کنون تنلر اشـــرره  دادن« تی باتریـــد. ایـــن تسلـــف، بحث جدیـــدی را تی طلبـــد و ا

کـــه حاکم جوهای  تی کنـــم که این از تنسق قاآن اطـــم. در این تیرن گفته شـــده 

کـــه همۀ آیرت و حدود  یم   در تقربـــل این بحث قاار تی گیـــاد. در این صورت نرچرر

کنیم و اهبته این هر جری بحث دارد.  دویسم حدیث را تأویل 

یردی آورده اطـم. از جمله آیه ای در طـورۀ   اتـر قـاآن آن را بـه صااحـم در آیرت ز

ْطَر�تَ   �فِ
ً
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أَ
ا کـه بـه ترزگی تحل بحث تـر بـود  »�فَ تبررکـه روم اطـم 

تـورد  ایـن  در  م«.3،2  ِ
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�تَ
ْ
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روایـرت تتعـددی از اتـرم صـردق و اتـرم برقـا؟امهع؟ توجـود اطـم. 

1. المیزان في تفسیر القرآن، ج 17، ص 129
ردگار کن این فطرتی است که خداوند انسان ها را بر  ى خود را متوجه آئین خالص پرو  2. »رو
کثر   آن آفریده، دگرگونی در آفرینش خدا نیست این است دین و آئین محکم و استوار ولی ا

مردم نمی دانند«؛ روم/30� 
 3. مرحوم عالمه طباطبایی در بیان آیه می فرماید که انسان نیز مانند سایر موجودات مفطور 
 به فطرت است تا به سوی تکامل و جبران نقایص و مسیر هدایت خود حرکت کند. منتها 
فطـرت بشـر، فطـرت خاصـی اسـت کـه او را بـه سـنت خـاص زندگـی و راه معیـن رهنمون 

می نمایـد؛ محقـق. )رک: المیـزان فـی تفسـیر القـرآن، ج 16، ص 178( 54
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هفم یر هشـم روایم به طـندهری صحیح آتده اطـم. باخی از روایرت بیرن 

که  هو اهتوحید و شـلردة أن تحمدًا رطـول اهلل و أن علیًر اتیااهمؤتنین.1   تی کند 

کـه  کـه خداونـد تی باتریـد  تـر در تاحلـه ای  جمـع روایـرت توجـود چنیـن اطـم 

درک شـمر بـر اهتفـرت بـوده، یـک نـوع درک بسـای توحیـد بـه شـمر آتوختیـم و از شـمر 

گابتیـم. تقصـود، تعلـد از تـک تـک ابـااد بشـا اطـم. اهبتـه بـاای بیـرن آن،  تعلـد 

کنـون تنلـر تفسـیا را بیـرن تی کنیـم. در روایـرت از آن  تحتـرج بـه تقدتـرت هسـتیم و ا

کـه از واقعیـرت قـاآن و حدیث اطـم و نمی تـوان نردیده  تعبیـا بـه »عرهـم ذّر« تی شـود 

گابم. 

هــا انســرنی ایــن عرهــم را تجربــه نمــوده؛ اتــر این کــه »عرهــم ذّر« چگونــه بــوده اطــم، 

ــه انســرن تعلــق تــردی  ک ــر نمی گنجــد. ذّر، تشــبیه اطــم. یعنــی وقتــی   در بحــث ت

کــه تعلــق تــردی  نداشــته اطــم و روح تجــاد بــوده اطــم. تقصــود از ذّر ایــن اطــم 

نداشــته، نــه این کــه بگوییــم بــه صــورت یــک واحــد بــوده اطــم.

گابتــه، توحیــد تنلــر نیســم،  کــه خداونــد تعلــد  یــم توحیــدی  در روایــرت دار

که شــاط آن اقاار به نبوت رطــول اهلل؟ص؟  اطــم و در نتیجه اقاار به   توحیدی اطــم 

ــه  ــاار ب ــه تنلریــی نیســم، بلکــه اق ــز ب ــه نبــوت نی ــاار ب ــر تی شــود. اق  نبــوت همــۀ انبی

کــه خداونــد از تمرتــی انبیــر   والیــم و اترتــم اطــم. همرن کــه در روایــرت دیگــا آتــده 

گابــم، تبنــی بــا این کــه شــمر نبــی هســتید اتــر بریــد ایمــرن داشــته برشــید  یــک تعلــد 

ــرق، توجــود کــه رطــول اهلل؟ص؟ تی برشــد. روایــرت أخــذ تیث ــم األنبیــرء هســم   خرت

1. فرات قال حدثنا محمد بن القاسم بن عبید معنعنا عن أبي عبد اهلل؟ع؟ في قوله ]تعالی [ 
ْیهـا قـال علـی التوحیـد و محمد رسـول اهلل ]الرسـول [؟ص؟ 

َ
ـاَس َعل ِتـي َفَطـَر الّنَ

َّ
 ِفْطـَرَت اهلِل ال

کوفـی ابوالقاسـم فـرات بـن  کوفـی، فـرات   و علـي أمیـر المؤمنیـن؟ع؟. )رک: تفسـیر فـرات 
55ابراهیم، ص 322(
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گابــم؛ تبنــی بــا این کــه بریــد بــه آخریــن نبی    اطــم و خداونــد از تمرتــی انبیــر تیثــرق 

که تی باطتم ایمرن آورید، به اوصیری او نیز ایمرن داشته برشید. 

مقاومت بشر در یادآوری حقیقت

کرر تــر  کــاده اطــم و  کنــون از آن غفلــم  زترنــی انســرن تتوجــه بــه آن بــوده و ا

ُروا« بــر ترقبــل آن چیســم؟ تی باتریــد  اتتیرز بشــا  ّكِ
ا دفُ دف یــردآوری اطــم. ارتبــرط »َو اإِ

کــه تــوان یردگیــای دارد و جــز این با طــریا توجــودات اتتیرزی نــدارد. پس  بــه ایــن شــد 

گمرن نکنید اتتیرز دارد، بلکه ضعیف تا از آن هرطم.   

کنون نه   ای انسـرن! بـه جـز قـدرت آتوختـن با توجـودات دیگا اتتیرزی نـداری. ا

 تنلر یرد نمی گیای، تمسخا هم تی کنی؛ آن هنگرم که تی خواهیم تسرهبی را که پیش 

 1.» ُكُرو�فَ
دفْ کنیم  »ل��یَ کنون از یرد باده ای، یردآوری  از این تی دانستی و ا

کجــر  «؛ آیــم بــه تعنــری عاتــم اطــم.2 عاتــم را در  ُرو�فَ ْسحفِ َْس�تَ  �ی
هتً �یَ

آ
ْوا ا

أَ
ا َرا دف »َو اإِ

کنــون از آن غربل هســتیم. بــاای این که  کــه تسلبــی را تی دانیــم و ا تی گذارنــد؟ آن جــر 

یــد. بــه  یــم. بــاای تثــرل در خیربــرن راه تی رو کنیــم، بــه یــرد تی آور عاتــم را تشــرهده 

کــه تربلــوی طــاخی در ابتــدای آن نصــف شــده اطــم، پــس وارد   خیربرنــی تی رطــید 

نمی شوید. زیاا این را عاتم تی شنرطید. 

که تربلوی طاخ، نشرنۀ تنع از ورود اطم.  عاتم، یعنی شمر از قبل تی دانید 

گا کســی  یــد که نبریــد به این جر بروید. اتر ا وقتــی آن را تشــرهده کادیــد، بــه یــرد تی آور

ــاای او تذکــای را ایجــرد تی کنــد؟  ــر تربلــوی طــاخ و طــبز ب عاتم هــر را نشنرطــد، آی

1. رک: جامع البیان في تفسیر القرآن، ج 23، ص 29�
2. برخـی مفسـران آیـت را معجـزه دانسـته اند، ماننـد: کتاب قرآن و شـق القمـر؛ محقق. )رک: 
مجمـع البیـان فـي تفسـیر القـرآن، ج 8، ص 68؛ جامـع البیـان فـي تفسـیر القـرآن، ج 23، 
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کنیــد، چیــزی ایجــرد نمی کنــد. آیــه، بــه تعنــری عاتــم و نشــرنه   در تثــرل دقــم 

کــه انســرن تسلبــی را تی دانســم و بااتــوش  اطــم و ایــن خــود بدیــن تعنرطــم 

کــه دیــد، آن تسلــف را بــه یــرد تــی آورد.  کــاده اطــم. ایــن را 

کـه نشـرنۀ خوبـی یـر نشـرنۀ بـدی اطـم. یعنـی تـر بـا طبـق  گفتـه تی شـود  گرهـی 

کـه  کـه در آن دیدیـم، درتی یربیـم  ضوابسـی تی دانیـم خـوب یـر بـد چیسـم. نشـرنه را 

ا  دف گـا ضوابـط را ندانیـم، ایـن نشـرنه بـودن اشـتبره اطـم. »َو اإِ خـوب یـر بـد اطـم. اتـر ا

گـا نشـرنه ای را دیـد بریـد حقریـق را  «، ایـن انسـرن بـه یـرد نمـی آورد و ا ُرو�فَ ْسحفِ َْس�تَ  �ی
هتً �یَ

آ
ْوا ا

أَ
َرا

بااتـوش نکنـد. اتـر عـاوه بـا این که بااتـوش کاده، وقتی بـاای او یـردآوری تی کنیم، به 

گـا نشـرنه ای هـم ببینـد، چـه تی کنـد؟ َیسَتسـِخا. )َیسَتسـِخا(، یعنـی   یـرد نمـی آورد. ا

َیسـَخا و یسلـف اهُسـخریة تـن آخـای. کنریه از انحسـرط بکای تـادم در آن روزگرر تکه 

تکاتـه بـود.  پیرتبـا؟ص؟  تی خواطـم بـه یردشـرن آورد و نشـرنه بـه ایشـرن عاضـه کنـد. 

خـود بـاد تسـخاه تی کـاد و بـه دیگـای تی گفـم طـرکم نبرشـد و بخنـدد. 

هتً  �یَ
آ
ْوا ا

أَ
ا َرا دف تثـــرل واقعـــی تی زنم تـــر تعلـــوم شـــود چـــه تقـــدار انحســـرط بـــود. »َو اإِ

ـــخریة تـــن غیـــاه. نـــه تنلـــر خودش بـــه ریش خند  « یعنـــی  َیسلـــف اهّسُ ُرو�فَ ْسحفِ َْس�تَ �ی

یشـــخند بگیانـــد و ترنع  کـــه دیگاان نیز به ر تی گیـــاد. بلکـــه تی خواهـــد کرری کند 
از هدایـــم دیگـــاان نیز بشـــود. 1

«. توجه داشته برشید  �فٌ �ی � ِسْحٌر ُم�بِ
َّ
ل ا اإِ

�فْ هدف وا اإِ
ُ
ال اطتلزاء ایشرن به این نحو بود  »َو �ت

کـه آیـرت چقـدر بـه هم پیوطـته هسـتند. آن هـر گفتند  این یک ِطـحا واضح اطـم، 

 ابسـون اطـم، تفـروت ابسـون بـر آیـم در ایـن اطـم کـه آیم یـک واقعیم در انسـرن

 ایجـرد تی کنـد؛ اتـر ابسـون، یـک نمـری تخیلـی ایجـرد تی کنـد. تی گوینـد  ایـن آیم 

نیسـم و ابسـون اطم. 

157. برای مطالعۀ بیشتر، رک: مجمع البیان في تفسیر القرآن، ج 8، ص 68�
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بــاای تثــرل بــاض کنیــد آیــم طــّف طبیف، چنین اطــم که دوا تی دهد و شــمر 

گفم  که این طبیف نیسم، خواهد  گا کسی بخواهد بگوید   بلبود پیدا تی کنید. ا

کــه درد تاتفــع شــده اطــم؛ حــرل آن کــه هــم  کــاده ای  گمــرن  کــاده و تــو  او تــو را ابســون 

کشــنده  درد بــاای تــو برقــی اطــم و هــم تــاض برقــی اطــم. در آینــده نیــز ایــن تــاض 

کــاده اطــم.  خواهــد بــود. اتــر او تــو را ابســون 

کــادن بــه هحــرظ زبــرن انســرنی را عــاض نمــودم؛ زیــاا ایــن  تــوارد اطــتعمرل ابســون 

که طحا تبین اطم. باای روشن  که ادعر  کادند و خداوند نمی گوید   تشاکرن بودند 

کــه ایــن نشــرنۀ  کــه بگوینــد  شــدن جریــگره اطــتعمرل ابســون چنیــن در نظــا بگیریــد 

کــه بلبــود یربتــی.  کــاده ای  گمــرن  کــاد،  طــف نیســم، بلکــه او تــو را ابســون 

نـه تنلـر خودشـرن اطـتلزاء تی کننـد. حقریقـی را که از قبل آتوختـه بودند، به یرد 

کـه عرتل هدایـم و یردآوری اطـم، دیگاان را  گـا نشـرنه ای هـم ببیننـد  نمی آورنـد و ا

«. این نیسـم  �فٌ �ی � ِسْحٌر ُم�بِ
َّ
ل ا اإِ

�فْ هدف وا اإِ
ُ
ال نیـز وادار بـه اطـتلزاء تی کننـد. تی گوینـد  »َو �ت

ا  دف  اإِ
أَ
کرری انجـرم داده برشـد بلکـه ابسـون اطـم  »ا تگـا ابسـون واضحـی. نـه این کـه 

 .» و�فَ
ُ ُعو�ش َم�بْ

َ
ا ل

�فَّ  اإِ
أَ
 ا

ً
اما  َو ِعطف

ً
ا را�ب

ا �تُ
ا َو ُك�فَّ �ف ِم�تْ

 این آیرت اهلی اطـم. تر تی خواهیم به وطـیلۀ این آیرت، حقریق را به یرد شـمر 

که برید اداته  که نحوۀ وجود شمر این گونه اطم  یم. از دیگا حقریق این اطم   بیرور

 وجودی داشته برشید و قیرتتی هم برشد. اتر ایشرن آیرت را طحا تی دانند و تمسخا 

ا 
ا َو ُك�فَّ �ف ا ِم�تْ دف  اإِ

أَ
«، طخریه از قدرت تر چگونه اطم؟ »ا ُرو�فَ َْسحفَ �تَ َو �ی �بْ ْل َعحبِ َ  تی کنند. »�ب

«. او همـۀ قـدرت تـر را تی بیننـد. تـو نیز تعجف تی کنی که  و�فَ
ُ ُعو�ش َم�بْ

َ
ا ل

�فَّ  اإِ
أَ
 ا

ً
اما  َو ِعطف

ً
ا را�ب

�تُ

کـه خـدا چنیـن قدرتـی دارد. اتـر   جـری نظاخواهـی از این هـر نیسـم و واضـح اطـم 

.» و�فَ
ُ ُعو�ش َم�بْ

َ
ا ل

�فَّ  اإِ
أَ
 ا

ً
اما  َو ِعطف

ً
ا را�ب

ا �تُ
ا َو ُك�فَّ �ف ا ِم�تْ دف  اإِ

أَ
این هر تسخاه تی کنند و تی گویند  »ا

ــرره بعــث تی شــویم؟  گــا تــر ُتادیــم و خــرک شــدیم و اطــتخوان شــدیم، دوب ــر ا آی 58
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کــه گروه هریــی را دیده اند که از آن هر به جز تشــتی خرک  دیــدگره اینــرن چنیــن اطــم 

و اطــتخوان چیــز دیگــای برقــی نمرنــده اطــم. آیر وقتی تر خرک و اطــتخوان شــدیم و 

 » و�فَ
ُ ُعو�ش َم�بْ

َ
ا ل

�فَّ  اإِ
أَ
یــم، »ا  بقــط اطــتخوانمرن برقــی ترند، دیگا گوشــم و پوطــم و پــی ندار

دوبرره باگادانده تی شویم؟ 

«، آیر پدران قدیمی تر نیز که از آن هر  و�فَ
ُ
ل ّوَ

أَ
�

ْ
ا ال �فَ اوأُ �ب

آ
َو ا

أَ
 بعد طخریه را برالتا تی باند.1 »ا

اطـتخوان هـم برقـی نمرنـده اطـم، آنلـر هـم باگادانده تی شـوند؟ خیـرل تی کنند که 

چنرن چـه اطـکلتی ترنـده برشـد، شـرید خداونـد بتوانـد دوبـرره روح در آن بدتـد، اتـر 

کرر تی تواند بکند؟ اطرس طخریه شرن به این  گا اطکلتی برقی نمرنده برشد، چه  ا

 اطم که تی گویند ها چه جسم انسرنی باطوده تا برشد، برزآبرینِی آن دشوارتا اطم. 

کـی بمرنـد، آیـر دوبرره بـرز تی گادیم؟ یـر این که  گـا از تـر اطـتخوان و خر هـذا تی گوینـد ا

کـه از آ ن هر اطـتخوان هم برقـی نمرنده، بـرز تی گادند؟  پـدران قدیـم تـر 

«. بگو بله، همین طور اطــم و شــمر چرره ای ندارید. باای  ُرو�فَ ْم دا�فِ �تُ �فْ
أَ
َعْم َو ا ْل �فَ »�تُ

ایــن نظــرم خرضــع هســتید. »داخــا« بــه تعنــری ذهیــل و خرضع اطــم. شــمر ذهیــل این 

نظــرم هســتید.2 ایــن نظرتــی اطــم کــه بــاای شــمر زندگرنــی دیگــا و بعــث را )طبــق قــول 

 زبرن عربی کنونی( باض تی کند، یعنی شمر را اهزام به این کرر تی کند. چه بخواهید 

.» َرهتٌ واِحَدهتٌ ْ �ب َ رفَ ما ِهىی
�فَّ اإِ

و چه نخواهید. چه وقم چنین تی کند؟ »�فَ

1. برای مطالعۀ بیشتر، رک: التبیان في تفسیر القرآن، ج 8، ص 487�
2. »داخرون« را به معنای صاغرون دانسـته  اسـت که مراد شـدیدترین حالت صغر و کوچک 

59شـدن اسـت؛ محقق. )رک: جامع البیان في تفسـیر القرآن، ج 23، ص 30(
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 بخش چهارم، آیات 27 - 18: 
احوال مشرکان به هنگام حشر و پرسش از ایشان

آیات مبارکه

وا 
ُ
ٰاݠل َو�ت  ١٩ و�فَ  رݦݩُ طفُ �فݨْ ݦَ �ی ُهمݨݦݨْ  ݢاٰ  ݢ ِادف �فَ ِحَدهتٌ  واٰ هتٌ  رݦَ ْ �ب رفَ َى  هݭِ مٰا 

ِا�فَّ �فَ  ١٨ ُرو�فَ  �فِ داٰ ْم  تُ ݧ �ݩݧ ݩفݨْ �ݧ
ݦَ
َوا مݨْ  َ ݧ عݧ �فَ ْل  �تُ

و�فَ ٢١ ۞  ُ �ب ِ
دفّ

َ
ك �تُ ٖه  �بِ ْم  ݩتُ �ݧ فݨْ ی ُك�ݩݧ ٖ �ف

ݩَّ
ال ْصِل  �فَ

ْ
ال مݩݩُ  ْ وݨݧ ݦَ �ی اٰ  ٰهدݦف �فِ ٢٠  �ی الّ�ٖ مݩݩُ  ْ وݨݧ ݦَ �ی اٰ  ٰهدݦف ٰا  �ف

َ
ل َو�یْ ٰا  �ی

اْهُدوُهْم  �فَ ِه  اللّٰ  ِ و�فَ ٢٢ ِم�فݨْ ُدو�ف دݩُ ُ �بݧ
ْ عݨݧ ݨَ �ی فُوا  ݧ مݨْ َومٰا كٰا�ݧ ݩݩُ هݧ َ �ب واٰ ْ رݩݩفݨݧ

َ
ا وݦَ وا  ُ ݧ مݧ

َ
ل �فَ طفَ �ی ٖ �ف

َّ
ال ُروا  ُ ْ�سش

ُ ٱݧ
ا

ْل  َ ٰاَ�ُرو�فَ ٢٥ �ب �ف ْم لٰ� �تَ
ُ ݧ
ك

ݦَ
َ ٢٤ مٰا ل ݧُو�فݧ

ݩݩݩݩ ݧ ݧ ݧ ولݧ ݘـݨُ سݨْ َ ْ مݨݧ مݨݨݧ ݩݩُ ݧ هݧ
 ِا�فَّ

ݦݦݦݩۖ
٭ مݨْ وهݩُ ݩُ ݧ ݧ �ݨفݧ �تِ ِم ٢٣ وݦَ َٖح�ی ݧ �ب

ݨْ
ِط ال ِالٰى ِ�راٰ

و�فَ ٢٧
ُ
َءݠل

ٓ
تَسٰا ݧ ݧ �ݧ َ �ی ْع�فٍ  �بَ َعلٰى  ْم  هݨݨݦُ ْع�فُ ݨَ �ب َل  ݩَ �بݧ

ْ �ݨتݨݧ
ݦَ

َوا و�فَ ٢٦  ُ ِلمݧ ْ سݧ ُمْس�تَ مݨَ  ݨݨْ وݧ َ ݨݧ �ݪی
ْ
اݠل ُم  ُ هݧ

ترجمۀ آیات 

کـه خـوار خواهیـد بـود!  18- بگـو: »آرى، همـه شـما زنـده می شـوید، در حالـی 

19- تنهـا یـك صیحـه عظیـم واقـع می شـود، ناگهـان همـه نـگاه می کننـد!20- و 

می گوینـد: »اى واى بـر مـا، ایـن روز جزا اسـت«! 21- )آرى( این همان روز جدائی 

)حق از باطل( است که شما آن را تکذیب می کردید! 22- )به فرشتگان دستور 

را می پرسـتیدند.23- )آرى  و آن چـه  داده می شـود:( ظالمـان و همردیفانشـان 

آنچه را( جز خدا می پرستیدند جمع کنید و به سوى راه دوزخ هدایتشان کنید! 

یـد کـه باید بازپرسـی شـوند! 25- شـما را چه شـده کـه از هم  24- آن هـا را نگـه دار

یارى نمی طلبید؟!26- ولی آنان در آن روز تسلیم قدرت خداوندند! 27- )و در 

این حـال( آن هـا رو بـه یکدیگـر کـرده و از هـم سـؤال می کنند...
61



معنای لغات 

َو« همـرن أو تی برشـد.1 »زجـاة«، بـه تعنـری نلیـف اطـم.2 »ازواج«، جمـع زوج 
َ
»أ

اطـم و ظرهـا از زوج، همسـا اطـم.3 دیـن، بـه تعنـری قضـروت و روز جزاطـم.4 
کـادن اطـم.5 »یـوم اهفصـل«، بـه تعنـری روز جـدا شـدن و جـدا 

نحوۀ برانگیخته شدن مشرکان

گـا ُتادیـم و  «، »أ إنـر همبعوثـون« یعنـی ا و�فَ
ُ ُعو�ش َم�بْ

َ
ا ل

�فَّ  اإِ
أَ
 ا

ً
اما  َو ِعطف

ً
ا را�ب

ا �تُ
ا َو ُك�فَّ �ف ا ِم�تْ دف  اإِ

أَ
»ا

خـرک و اطـتخوان شـدیم، آیـر دوبرره باانگیخته تی شـویم؟ 

« از تـر اطـتخوانی برقـی ترنـده اطـم، اتـر از  و�فَ
ُ
ل ّوَ

أَ
�

ْ
ا ال �فَ اوأُ �ب

آ
َو ا

أَ
َو« همـرن أو اطـم. »ا

أَ
»ا

کرن نخسـتین تـر همرن اطـتخوان هم نمرنده اطـم. آیر آن هر  پـدران پیشـین تـر و نیـر

کـه بـه اجبـرر ایـن چنیـن  ْنُتـْم داِخـُروَن«، درحرهـی 
َ
نیـز باانگیختـه تی شـوند؟ »َنَعـْم َو أ

خواهیـد شـد و بـه اختیـرر شـمر نیسـم. ایـن حرهـم اجبـرر بـه چـه صـورت اطـم؟ 

«. »زجـاة«، بـه تعنـری نلیـف اطـم.6  َرهتٌ واِحَدهتٌ ْ �ب َ رفَ ما ِهىی
�فَّ اإِ

»�فَ

1. النحو الوافی، عباس حسن، ج 3، ص 544� 
2. لسان العرب، ج 4، ص 318� 

3. همان، ج 2، ص 292� 
4. العین، ج 8، ص 72� 

5. مجمع البحرین، ج 5، ص 441� 
6. زجـره بـه معنـای صحیـه ای از حضـرت اسـرافیل نیـز معنـا شـده، )رک: مجمـع البیـان فـي 
یـد: »و الزجـرة   تفسـیر القـرآن ج 8، ص 68(. همچنیـن شـیخ طوسـی در معنـای آن می گو
الصرفـة عـن الشـي ء بالمخافـة، فکأنهـم زجـروا عـن الحـال التـي هـم علیهـا إلـی المصیـر 
إلی الموقف للجزاء و الحسـاب«، زجره به معنای منصرف نمودن از چیزی با ترسـاندن 
کـه در آن بودنـد بـه جایـگاه جـزاء و حسـاب هدایـت می کننـد؛  اسـت. ایشـان را از حالـی 

محقـق. )التبیـان فـي تفسـیر القـرآن، ج 8، ص 488( 62
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کـه قلاتـرن داطـترن بـه کسـی نلیـف زد.  گرهـی چنیـن تی گوینـد  در داطـترن هر 
نلیـف زدن، گرهـی واداشـتن کسـی بـر ربـق و تداراطـم و گرهی بر بریرد زدن اطـم؛ 

ترننـد  بیـر، باخیز. 

کـه »زجـاة« بـاای تحریـک اطـم، نـه بـه تعنـری برزداشـتن.  توجـه داشـته برشـید 
 نمی گوید نکن، اتر چون هحن نلی بوده و دارای خشـونم اطـم، از آن تعبیا به زجا 
کرری را  کـه ایشـرن را برزدارنـد تـر  تی شـود. نـه این کـه زجـا بـه تعنـری اصلـی آن برشـد 

نکننـد. بـاای تثـرل نلیـف زننـد تـر بلند شـوند. 

در روایـــرت آتده که تائکۀ بعث نســـبم بـــه تؤتن بر ربق تی گوینـــد  یر َعبَداهلل! 
ُقـــم إهـــی َرحَمِة اهلِل َو َجَنرِنه. بیدار نمودن شـــخص خفته در دو حرهم اطـــم  گرهی 
بیـــدار کادن باد در زندان اطـــم، گرهی بیـــدار کادن او در حجله اطـــم. در روایرت 
 ِهلُمؤِتن َنـــم َنوَتَة اهَعـــُروس«.1 بنر نیســـم از همرن 

ُ
نیـــز ایـــن تعبیا آتده اطـــم  »ُیقـــرل

کنـــد و غیاه. ایـــن تثرل به  که باخیـــزد و چری آتـــرده  اوهیـــن صبح طـــخم بگیانـــد 
عنـــوان نمونـــه ای از خواب راحم بیرن تی شـــود. 

کـه هم تـاگ راحتـی دارد، هم بـرزخ و هم برپرشـدن  نسـبم بـه تؤتـن گفتـه شـده 
«. این گونه  َرهتٌ واِحَدهتٌ ْ �ب َ رفَ ما ِهىی

�فَّ اإِ
 راحتی خواهد داشم. اتر نسبم به کربا تی باترید  »�فَ

 نیسم که تکرنش دهند و او را نوازش کنند، چشم خود را برز کند و دوبرره ببندد. بعد 
کننـد. خیـا، بلکـه نلیبـش تی زننـد. آن هنـگرم هـا  ده دقیقـه دیگـا دوبـرره صدایـش 

کنـون تنکـا بـود و تسـخاه تی کـاد، تی بینـد.  کـه تر آن چـه را 

«، ای وای با تر، روز قضروت این اطـــم؟ دین، به  �فِ �ی ْوُم الّ�ِ َ ا �ی ا هدف �ف
َ
ل ا َو�یْ وا �ی

ُ
ال »َو �ت

ْم  �تُ یی ُك�فْ ِ �ف
َّ
ْصِل ال �فَ

ْ
ْوُم ال َ ا �ی تعنری قضروت اطـــم. به این هر پرطـــخ تی دهنـــد  »هدف

 .» و�فَ ُ �ب ِ
دفّ

َ
ك ِه �تُ �بِ

163. بحار األنوار، عالمه مجلسی، ج6، ص 263�
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 بلـه، قـاآن تجیـد در این جـر تعبیـا به »یوم اهفصل« تی باتریـد و هفظ آنرن را تکاار 

 نمی کند. دین، به تعنری روز جزاطم،1 چندان بدی و خوبی در آن نلفته نیسم.

 روز جزاطم. ها کسی جزای خود را تی خواهد. ابوجلل نیز تی گوید تن خوبی هریی 

انجـرم داده بـودم. در بـان جلـم نیـز بچگرنـه عمـل نمـودم، حـرل تـاا بـه نردانـی ام 

کادن  ببخشـید! خیا، قاآن تی باترید این یوم اهفصل اطـم. روز جدا شـدن و جدا 

کـه بـر تـو و آن تؤتـن بـه طـور یکسـرن تعرتلـه کنیم.2  اطـم. توقـع نداشـته برشـید 

«، این روز، روز جدا کادن اطم، ابااد را  و�فَ ُ �ب ِ
دفّ

َ
ك ِه �تُ ْم �بِ

�تُ یی ُك�فْ ِ �ف
َّ
ْصِل ال �فَ

ْ
ْوُم ال َ ا �ی  »هدف

کربا. روز جدایی   به هحرظ عمل به دو دطته نمودن اطم. صرهح و طرهح، تؤتن و 

 اطـم و قضروت اختصرصی در اعمرل خیا و شـا طـربق ابااد تی شـود. همرن روزی 

که شمر از پیش آن را به دروغ تی پنداشتید. تی گفتید واقعیم ندارد.

کـه ابـااد  کنیـد. از یـوم اهفصـل تعلـوم تی شـود  ُموا«. جمعشـرن 
َ
ل �فَ طفَ �ی ِ �ف

َّ
ُروا ال ُ »اْ�سش

ْوَم  �یَ
ْ
وا ال ارفُ کـه تی باتریـد  »َو اْم�ت از هـم جـدا تی شـوند. دهیـل آن در آیـه  دیگـای اطـم 

 3.» ِرُمو�فَ ْ ُمحب
ْ
ال َها  ُّ �ی

أَ
ا

مقصود از »أزواج« 

صل«، روز جدا کادن اطـــم. چون روز جدا  وُم ال�فَ َ ا �ی در اینجـــر قـــاآن باتوده  »هدف

1. مجمع البیان في تفسیر القرآن، ج 8، ص 687؛ جامع البیان في تفسیر القرآن، ج 23، ص 30� 
یظهـر  وجـه  علـی  الباطـل  مـن  الحـق  تمییـز  و  الحکـم  و  الخالئـق  بیـن  الفصـل«،  »یـوم   .2
کـرام و یدخـل  لجمیعهـم الحـال فیـه و ذلـك بـأن یدخـل المطیـع الجنـة علـی وجـه اإل
ز جدایی میان خالیق و حکم میان آن هاسـت. حق  العاصـي النـار علـی وجـه اإلهانـة؛ رو
یـرا  کـه حـال آن بـرای همـه روشـن می گـردد. ز از باطـل تشـخیص داده می شـود بـه وجهـی 
کـرام داخـل در جنت می شـود و گناه کار بـا اهانـت وارد در آتش می گردد؛  انسـان مطیـع بـا ا

محقـق. )رک: مجمـع البیـان فـي تفسـیر القـرآن، ج 8، ص 688(
گنهکاران«؛ یس/59� ز اى  ید امرو 3. »جدا شو 64
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َ«، همـــه  ُدو�ف ْع�بُ َ وا �ی
ُهْم َو ما كا�فُ َ وا�ب رفْ

أَ
ُموا َو ا

َ
ل �فَ طفَ �ی ِ �ف

َّ
ُروا ال

ُ ْ�سش
أُ
کـــادن اطـــم، تی باتریـــد  »ا

گـــادآوری کنیـــد. آن هریـــی که طـــتم کادنـــد و جفم هری ایشـــرن و آن هـــر را که به  را 
جری خدا تی پاطـــتیدند. أزواج، جمع زوج اطـــم و در ظرها زوج، به تعنری همســـا 
اطـــم. آقـــری طبرطبریی تی باترید  تقصود از زوج این نیســـم. تقصـــود از زوج، آن 

که طبف غوایتشـــرن تی شدند.  هســـتند 

وا  کـه طـبف غوایـم ایشـرن تی شـدند، در »َو ما كا�فُ کسـرنی برشـد  گـا تقصـود  ا
« ذکا شده اطم. هذا در  ُدو�فَ ْع�بُ َ وا �ی

اْهُدوُهْم« و در خود »َو ما كا�فُ
ِه �فَ

َ
ِ الّل ، ِم�فْ ُدو�ف ُدو�فَ ْع�بُ َ  �ی

ْل  َ �ب وا 
ُ
ال �ت ؛  �فِ ِم�ی �یَ

ْ
ال َع�فِ  ا  �ف و�فَ �تُ

أْ
ا �تَ ْم  �تُ ُك�فْ ْم 

ُ
ك

�فَّ اإِ وا 
ُ
ال »�ت هسـم   تخرطبـه ای  بعـد  آیـرت 

ا  �ف �یْ
َ
 َعل

َ��تَّ
فَ
؛ � �فَ �ی  طاعفِ

ً
ْوما

ْم �تَ �تُ ْل ُك�فْ َ ٍ �ب طا�ف
ْ
ْم ِم�فْ ُسل

ُ
ك �یْ

َ
ا َعل �ف

َ
؛ َو ما كا�فَ ل �فَ �ی ِم�فِ وا ُموأْ و�فُ

ُ
ك ْم �تَ

َ
ل

1.» و�فَ
ُ
ِرك �تَ ْ ا�بِ ُمسش َعدف

ْ
دفٍ �فِىی ال ْوَم�أِ َ �فَُّهْم �ی اإِ

؛ �فَ �فَ اِو�ی ا عف
ا ُك�فَّ

�فَّ اُكْم اإِ �ف ْ َو�ی
عفْ
أَ
ا ؛ �فَ و�فَ �تُ ا�أِ �ف

َ
ا ل

�فَّ ا اإِ �ف ِ
ّ ْوُل َر�ب �تَ

تقصود، همرن همسـا اطـم. هاچند در آیرت دیگا به ازواج تعبیا شـده اطـم. 
ْزواِجِلـْم«،2 پـس آن هـر 

َ
أ َو  ِتـْن آبرِئِلـْم  ـَح 

َ
َتـْن َصل گرهـی در تـورد بلشـم باتـوده  »َو 

کریمه ابـااد خرنواده، خرنـواده بودند.  تقیـدات اطـم. تتنرطـف بـر زترن نـزول آیرت 
کـه زن تؤتـن برشـد و شـوها کربا برشـد یر شـوها تؤتن برشـد  هنـوز ایمـرن آن گونـه نبـود 

کربا برشد. به عبررتی خرنواده تساح بودند.  و زن 

َحَسف«؛3 
ْ
َة اه

َ
ره ُتُه َحّمَ

َ
 ابوهلف را باض کنید که یک نمونه از بیم کفااطم »َو اْتَاأ

ابوجلـل نیـز یـک نمونـۀ کفـا اطـم و إتائه اش بان بن بان اطـم. ابوطـفیرن، نمونه 
 کفـا اطـم و اتائـه اش هنـد اطـم. ایـن ازواج، ازواج هسـتند. اهبتـه چنرن چـه زوجی 
 تؤتن برشد، به حسرب آن دیگای تحشور نمی شود. زیاا ظرهم نیسم و این تسلف

 روشن اطم. 

1. صافات/18- 33� 
2� »... و همچنین پدران و همسران و فرزندان صالح آن ها...«؛ رعد/23� 

365� »و همچنین همسرش در حالی که هیزم به دوش می کشد«؛ مسد/4� 
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کسـی با دین او  ُموا«، پس تیزان، ظلم اطـم. چنرن چه همسـا 
َ
ل �فَ طفَ �ی ِ �ف

َّ
ُروا ال

ُ »اْ�سش
نبرشـد، بر او تحشـور نمی شـود و از او جدا تی شـود. اتر به حسـرب نزول آیرت و این 
گـا بیـم تؤتـن بوده، زن و شـوها هـا دو تؤتـن بودند  کـه ا کـه طبـع بیـوت این گونـه بـود 
گفتـه شـده، همرننـد  کربـا بودنـد. هـذا ازواج  کفـا بـوده، شـوها و زن هـا دو  گـا بیـم  و ا

که ازواج باتوده اطـم.  آیـرت دیگـا 

ا�أِِهم«1 باتوده، یعنی نســـبم  �ب
آ
َ� ِم�فْ ا

َ
کـــه »َو َم�فْ َ�ل ترننـــد بعضـــی از آیرت دیگا 

کربا اطم، چون زن اوطم، گا کسی خوب اطـــم و زن او   به بلشـــم توّهم نشـــود ا
کـــه از پدران و  َ�« آتده، یعنـــی آن هریی 

َ
 پـــس بـــه بلشـــم خواهـــد ربـــم. »َو َم�ف َ�ل

همساانشـــرن صرهح هســـتند.

کـــه آقـــری  کـــه ازواج را از تعنـــری خـــودش بـــه آن تعنریـــی  هـــذا وجلـــی نـــدارد 
طبرطبریـــی تی باتریـــد، باگادانیـــم. ایشـــرن تی گوینـــد  »آن هریی که جفم ایشـــرن 

بودنـــد و آن هـــر را بریـــف دادند«.2 

اتـروزه نیـز چنیـن اطـم. طبـع خرنه هـر بـه یـک صـورت بـوده و خرنـواده بـه دیـن 
واحـد هسـتند و بـه ایمـرن و عداهـم و بسـق نظـا ندارنـد. اهبتـه توجـه داشـته برشـید 
کّفـرر  کفـا بـه خداطـم، نـه عداهـم و بسـق. صحبـم از  کـه این جـر بحـث ایمـرن و 
ُموا«، پـس تقصـود کفـرر اطـم و بریـد در تحیـط 

َ
ل �فَ طفَ �ی ِ �ف

َّ
ُروا ال ُ اطـم. تی باتریـد  »اْ�سش

کفـا بحـث کنیـم. 

1. »... و همچنین پدران صالح آن ها...«؛ رعد/23و غافر/8�
ْزواَجُهْم« الظاهر أن المراد 

َ
 2. عالمه طباطبایی در مورد معنای »أزواج« می فرمایند: و قوله: »َو أ

به قرناؤهم من الشیاطین... و قیل: المراد باألزواج نساؤهم الکافرات و هو ضعیف؛ ظاهر 
 این اســـت که مراد از ازواج، هم نشـــینان ایشـــان از شیاطین باشـــند و قرینه ای از آیه قرآن 
 بیان می کنند و معتقد هستند این نظر  که مراد، زنان کافره باشند ضعیف است؛ محقق. 

)رک: المیزان في تفسیر القرآن، ج 17، ص 113( 66
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ُهم«1 آتده، این  وا�بُ رفْ
أَ
کـــه »ُهْم َو ا َ�« اطـــم. در آن جر 

َ
در آیرتـــی از قـــاآن »َو َم�فْ َ�ل

َ� ِم�فْ 
َ
کربا برشـــد، آن گونه تی شـــود. در جـــری دیگـــا »َو َم�فْ َ�ل گـــا زوج  کـــه ا نیســـم 

کـــه تقیـــد اطـــم. همـــۀ ایـــن  عبررات در  قـــاآن تجید به  ِهم« باتـــوده  وا�بِ رف
أَ
ِهم َو ا ا�أِ �ب

آ
ا

کرر ربته اطـــم. 

ِه« یعنــی آن چــه این هــر بــه جــری خــدا و تنلــری 
َ
ِ الّل ، ِم�فْ ُدو�ف ُدو�فَ ْع�بُ َ وا �ی

»َو ما كا�فُ
کــه  کفــا اطــام نمرطــم  خــدا عبــردت تی کادنــد. ایــن نیــز یــک شــرهد قسعــی بــا آن 
کــه در روزگرری ابــن تیمیــه علم دارشــرن بــود و بعــد  کــادم یــر هم چــون عــده ای  عــاض 
کــاد. تی گفتنــد تمرتــی آنلــر عبــرداهلل صرهحیــن بودنــد و ُتادنــد.  از او اداتــه پیــدا 
گــاد قبــا ایشــرن طــواف نمودنــد. تجســمه و صــورت  کادنــد و بــه  قبــای باایشــرن تلیــر 

کفــا تبتــا شــدند.  طــرختند. در تیــرن تســلمین نیــز باخــی بــه همــرن نــوع 

ایـن تسلـف در کترب هـری ایشـرن توجـود اطـم. اینلر به چند حدیث تمسـک 

تی کننـد؛ اتـر قـاآن تجیـد به صااحـم خابش را بیـرن تی باترید. 

هدایت مشرکان به دوزخ

لى  ِ�راِط اْهُدوُهْم اإِ ِه �فَ
َ
ِ الّل ، ِم�فْ ُدو�ف ُدو�فَ ْع�بُ َ وا �ی

ُهْم َو ما كا�فُ َ وا�ب رفْ
أَ
ُموا َو ا

َ
ل �فَ طفَ �ی ِ �ف

َّ
ُروا ال ُ  »اْ�سش

کنید. تعبیا به »هدایم« ظاابتی دارد.2  ِم« این هر را به راه جلنم هدایم  ِح�ی َ �ب
ْ
 ال

1. »... آن ها و همسرانشان«؛ یس/56�
که تســیمه به هدایت، برای اســتهزاء اســت )تفســیر المیزان،  2. عالمه طباطبایی معتقد اســت 
ج17، ص 132(؛ هرچنــد مرحــوم طبرســی می فرمایــد بــه ایــن خاطــر تعبیــر بــه هدایــت شــده 
ــه بهشــت باشــد )مجمــع البیــان فــی تفســیر القــرآن، همــان، ج8، ص  کــه بــدل از هدایــت ب
یــد: راه رســیدن بــه آتــش را بــه آن هــا بشناســانید  کتــاب خــود می گو 688(؛ زمخشــری نیــز در 
ری  ــاو کنــون ی ــه این کــه ا ــه واســطۀ عجــز آن هاســت ب ــر ایشــان ب کننــد. توبیخــی ب ــا آن را طــی  ت
 ندارنــد بــه خــالف این کــه در دنیــا یــاری می شــدند )الکشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزیــل،
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که او را به زندان  گرهی روزنرته هر در تورد اباادی، تعبیا تی کادند  طربق با این، 

گـا تی خواطـتند  کـه برزداشـم تی نمودنـد، ا ابـاادی را  کادنـد. در واقـع  راهنمریـی 

کننـد،  اندکـی احتااتشـرن تحفـوظ برشـد یـر بـه عکـس بخواهنـد ایشـرن را برزیچـه  

کـه تأتـوران ایشـرن را بـه زنـدان راهنمریـی کادند. ظاابـم تعبیا در  چنیـن تی گفتنـد 

که این شخص را به اصساح عرتیرنه )بر طام و صلوات( به زندان بادند.   این بود 

گویی شخص را )بر طام و صلوات( به جلنم تی باند.  در بحث حرضا نیز 

کـه بریـد تـورد احتـاام برشـد، در تقـرم اضـال اطـتعمرل  بـه عبـررت دیگـا، آن  را 

یعنـی  شـود.  تتأّطـف  و  نرراحـم  او  تـر  م«1  ل�ی
أَ
ا ا�بٍ  َعدف �بِ ْرُهْم  ِ

ّ سش �بَ
»�فَ ترننـد   تی کننـد؛ 

کنـون بـه  کـه بـه تقـرم برالیـی باطـی و تـو را بـر احتـاام ببانـد، اتـر ا جریـگره تـو ایـن بـود 

ِم« ایشـرن را هدایـم و راهنمریـی بـه راه  ِح�ی َ �ب
ْ
لى  ِ�راِط ال اْهُدوُهْم اإِ جلنـم تی بانـد. »�فَ

کنیـد.  جلنـم 

کنید، برید این هر برزپاطی شوند. یک پاطش  « اتر صبا  و�فَ
ُ
ل �فَُّهْم َمْسوأُ وُهْم اإِ �فُ »َو �تِ

دادطـترنی  بـاای  اوراق  ایـن  تی ابتـد.  اتفـرق  تـاگ  از  بعـد  اول  شـف  در  تقدترتـی 
تـی رود و دادطـترنی یـک برزپاطـی بعـدی تی کنـد و بعد قضروت صـورت تی گیاد.2

یـد. از  وُهْم« ایشـرن را نگـه دار �فُ کـه تی باتریـد  »َو �تِ هنگرتـۀ پاطـش بعـدی اطـم 

کـه اختیـرری از خودشـرن ندارند.  وُهْم« تعلـوم تی شـود  �فُ عبـررت »�تِ

اْهُدوُهْم« نکریــم اطــم و از بــرب رنــج دادن آن هرطــم. زیــاا بــه خــود ایشــرن  »�فَ

ــد. در نلریــم،  ی ــد آن هــر را نگــه دار وا«، شــمر بریســتید. بلکــه تی گوی �ف ــد  »�تِ نمی گوی

ــه شــخص پیشــرپیش رود و این هــر  ک ــرری نیســم  ــادن اطــم. اختی ــر همــرن ب تعن

1. آل عمران/21؛ توبه/34؛ انشقاق/24�
 2. همچنین گفته شده که ایشان از بدعت هایی که در دنیا بدان دعوت می کردند مورد سوال 
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یــد،  وُهْم« آن هــر را نگــه دار �فُ کننــد. بلکــه »َو �تِ اطــااف او بــوده و زیــا پریــش قرهــی پلــن 

« بریــد از ایشــرن طــؤال شــود.  و�فَ
ُ
ل ُهْم َمْسوأُ

�فَّ »اإِ

توقف گاه دیگر 

کلـی بـوده و تخصـوص  کـه ایـن آیـه، یـک اصـل  در روایـرت بسـیرری ذکـا شـده 

بـه تشـاکرن نیسـم. شـخص از آن چـه اعتقـرد بـدان واجـف اطـم، تـورد طـؤال قـاار 

کـه »یر علـی! "َوِقُفوُهْم  تی گیـاد. هـذا از رطـول اهلل؟ص؟  بـه طـور تکـّرر روایـم نقل شـده 
وَن"، یسـئلون عـن والیتـک«.1

ُ
ُلـْم َتْسـُؤه

َ
ِإّن

بـا طبـق تنسـق قـاآن، توحیـد بـدون نبـوت، نجـرت دهنـده  کـه  بـه ایـن خرطـا 

نیسـم؛  نبوت بدون والیم نیز نجرت دهنده نیسـم. برید این طـه ایمرن برشـد تر 

َه«3 
َ
َوّلَ الّل �تَ َ گیاد و »حزب اهلل اهغرهف«2 برشـد. »َو َم�فْ �ی شـخص در زتاۀ حزب اهلل قاار 

�فَّ  اإِ
کـه تتـن قـاآن تجیـد اطـم. »�فَ یعنـی  »یقبـل والیـة اهلل و رطـوهه و اهذیـن آتنـوا«، 

«؛ زیـاا  و�ف اِل�بُ عف
ْ
ِه ُهُم ال

َ
�بَ الّل « یعنـی  بلـو تـن حـزب اهلل و »ِ�رفْ و�ف اِل�بُ عف

ْ
ِه ُهُم ال

َ
�بَ الّل ِ�رفْ

گـا کسـی این  شـاط و جـزای شـاط بریـد در تعنـر بـر یکدیگـا تنرطـف داشـته برشـند. ا

 حـزب شـیسرن اطـم. 
ّ

طـه اصـل را پذیابـم، حـزب خداطـم واال

رده شده است )تفسیر فرات الکوفي، ص 355(؛  1. در تفسیر فرات سه روایت با این مضمون آو
 همچنین در تفسیر نور الثقلین از امالی شیخ طوسی روایتی آمده که این سوال از والیت 
یـزی، ج4، ص  الثقلیـن، عروسـی حو نـور  تاییـد می کنـد )تفسـیر  را  المؤمنیـن؟ع؟   امیـر 
 401(؛ در شواهد التنزیل نیز به طور مفصل روایات مربوط به این مهم آمده است )شواهد 
التنزیل لقواعد التفضیل، عبید اهلل بن احمد حسکانی، ج2، ص160- 164(؛ محقق. 
کـــه والیـــت خـــدا  کســـانی  «؛ و  و�ف اِل�بُ عف

ْ
ِه ُهُم ال

َ
�بَ الّل �فَّ ِ�رفْ اإِ

وا �فَ َم�فُ
آ
�فَ ا �ی �ف

َّ
ُه َو ال

َ
َه َو َرُسول

َ
َوّلَ الّل �تَ َ 2. »َو َم�فْ �ی

ز  یـــرا( حـــزب و جمعیـــت خـــدا پیرو زنـــد ز و پیامبـــر او و افـــراد بـــا ایمـــان را بپذیرنـــد )پیرو
می باشـــد! مائـــده/56�

369. همان. 
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 هذا در روایرت »َو ِقُفوُهْم« آتده؛ وهو قاآن تجید در این جر تصریح با اصل شـــاک 
باتـــوده، اتر تخصوص به تشـــاکرن نیســـم. در تـــورد یلودی و نصاانـــی و تنربقرن 
ُهْم 

�فَّ نیـــز »َو ِقُفوُهـــْم« هســـم. در تورد تســـلمرن نیز هســـم و تفروتـــی نمی کنـــد. و »اإِ
ی اطـــم، اتر با این هر تسبیق

ّ
کل «، از ایشـــرن پاطـــش تی شود. اصل، اصل  و�فَ

ُ
ل  َمْسوأُ

 شده اطم. 

از یکدیگـا  دنیـر  «؟ شـمر در  اَ�ُرو�فَ �ف ل��تَ ْم 
ُ
ك

َ
ل »ما  اطـم   ایـن  از  طـؤال عبـررت 

پشـتیبرنی تی کادیـد و وقتـی رطـول اهلل؟ص؟  بـا ایـن بـاد آیرت قـاآن تی خواند و در دل 
آن شـخص أثـا تی گذاشـم و در حـرل خرضع شـدن بـود، اتـر شـمر او را بـه اطـتلزاء 
«. بـر توجـه بـه آیـرت قبـل، از همیـن طـورۀ تبررکـه  ُرو�فَ ْسحفِ َْس�تَ  �ی

هتً �یَ
آ
ْوا ا

أَ
ا َرا دف واداشـتید، »َو اإِ

 .» ُرو�فَ ْسحفِ َْس�تَ  �ی
هتً �یَ

آ
ْوا ا

أَ
ا َرا دف ، َو اإِ ُكُرو�فَ

دفْ ُروا ل��یَ ّكِ ا دفُ دف ، َو اإِ ُرو�فَ َْسحفَ �تَ َو �ی �بْ ْل َعحبِ َ که باتود  »�ب

گـا یـک آیـه تی دیدنـد، نـه تنلـر خودشـرن تمسـخا تی نمودنـد، دیگـاان را نیـز بـه   ا
 تسخاه وادار تی کادند و تی گفتند شعا این شرعا اطم. در همین طوره تی باترید  
«.1 جسـررت بـه تقـرم رطـول اهلل؟ص؟ اطـم.  ٍ و�ف �فُ ْ اِعٍر َمحب ا ِلسش �ف ِلَه�تِ

آ
وا ا

ُ
اِرك �ت

َ
ا ل

�فَّ  اإِ
أَ
و�فَ ا

ُ
ول �تُ َ »َو �ی

 �
َ
ْم ل

ُ
ك

َ
تی گفتیـد  آیـر گفتـۀ ایـن شـرعا تجنـون در دل شـمر اثـا گذاشـم؟ حـرل؛ »َما ل

کنـون بـه یـررِی هـم نمی آییـد؟  «؟2 شـمر را چـه تی شـود؟ چـاا ا اَ�ُرو�فَ �فَ �تَ

ــن  ــه تعــرذ ب ــه همیــن صــورت اطــم. ب در تــورد والیــم اتیااهمؤتنیــن؟ع؟ نیــز ب

َنــر 
َ
َحَســِن َذَکــَا ه

ْ
ُبواه

َ
َکرَن أ ــْو 

َ
گفتــی  ه کبــای؟اهس؟  گفتــه تی شــود  »تــو بــه صدیقــه  جبــل 

1. صافات/36�
گرفـت و  ز  بـدر اسـب خـود را رانـد تـا در صـف مقـدم قـرار  کـه ابوجهـل در رو گفتـه شـده   .2
ز بـر  ى هـم امـرو صـدا زد: )نحـن ننتصـر الیـوم مـن محمـد و أصحابـه(؛ مـا همگـی بـه یـار
ز خواهیـم شـد«. قـرآن مجیـد سـخن او را در آیـۀ 44 سـورۀ قمـر بازگو  محمـد و یارانـش پیـرو
ـوَن َنْحـُن َجِمیـٌع ُمْنَتِصـٌر«؛ محقـق. )الکشـاف عـن حقائـق غوامـض 

ُ
ْم َیُقول

َ
کـرده اسـت: »أ
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گــا پیــش  ــی َغْیــِاِه؛1 ا
َ
َنــر َعْنــُه ِإه

ْ
َمــر َعَده

َ
َعْقــُد ه

ْ
َعْلــُد َو ُیْحَکــَم اه

ْ
ْن ُیْبــَاَم اه

َ
ْتــَا َقْبــَل أ

َ ْ
ا األ

َ
َهــذ

کنیــم تی گفــم، تــر بــر دیگــای  کنیــم و پیمــرن را تحکــم  گــاه را تحکــم  از این کــه تــر 

پیمــرن نمی بســتیم...«!

گـــا این گونـــه بود، پـــس چاا پیغمبـــا تبعوث شـــد؟ وقتـــی پیرتبـــا؟ص؟ آتد، در  ا

که شـــمر بر جرهلیم داشـــتید چه باتود؟ تگا شـــمر در جرهلیم  تورد این عقدی 

بـــر یکدیگـــا هم پیمـــرن نبودیـــد؟ اهل تدینـــه هم پیمرن بودنـــد، بر یلودیـــرن پیمرن 

داشـــتند و دیگا پیمرن هر وجود داشـــم. حرل آن که پیمرن شـــمر ارزشـــی نداشم، 

 پیمرن ارزشـــمند در ضمن اطـــام، دارای ارزش بود. در صورتی که بر ابوجلل بیعم

وٍق ِبي 
ُ
 َطرَعـــَة ِهَمْخل

َ
که بر او بیعـــم نمودی. »ال کادی  کنـــم، خواهند گفم خســـر   

َخرِهـــق «.2 بدیـــن روی این اصل، یک ضربسه نیســـم؛ بلکـــه آن هر باای 
ْ
 َتْعِصَیـــِة اه

بلرنه جویی چنین تی گفتند. 

ی َغْیِاِه«؛ 
َ
َنر َعْنـُه ِإه

ْ
َمر َعَده

َ
َعْقُد ه

ْ
َعْلـُد َو ُیْحَکـَم اه

ْ
ْن ُیْبـَاَم اه

َ
آن زتـرن گفتیـد  »َقْبـَل أ

که بر آن هر داشتی، اتیدوار  « تو، به پیمرن و هم بستگی  و�فَ
ُ
ل �فَُّهْم َمْسوأُ وُهْم اإِ �فُ  حرل »َو �تِ

« چاا اتروز به یرری هم نمی آیید؟  اَ�ُرو�فَ �ف ْم ل��تَ
ُ
ك

َ
بودی؛ »ما ل

یردی  کا و عدۀ ز «، دیگا روز طاکشی نیسم. ابن عسر ْسِلُمو�فَ ْوَم ُمْس�تَ �یَ
ْ
ْل ُهُم ال َ  »�ب

از تورخیـن دربـررۀ وبـود؛ از جملـه وبـد بنی تمیـم نوشـته اند که این هر نـزد پیغمبا؟ص؟  

گره ترطـم.  یـم و ایـن زتین هـر، چاا آتدنـد و گفتنـد  یـر رطـول اهلل! تـر زتین هریـی دار

حضـات باتودنـد  ایـن زتین هر ترل شمرطـم. 

َعْقُد
ْ
َعْهُد َو ُیْحَکـَم ال

ْ
ْن ُیْبـَرَم ال

َ
ْمـَر َقْبـَل أ

َ ْ
ا األ

َ
َنـا َهـذ

َ
َحَسـِن َذَکـَر ل

ْ
ُبوال

َ
َکاَن أ ـْو 

َ
َسـاِء ل َدَة الّنِ ـوا َیـا َسـّیِ

ُ
 1. َو َقال

ْمَر َبْعَد َتْقِصیِرُکم . 
َ
 أ

َ
َر َبْعَد َتْعِذیِرُکْم َو ال

ْ
ي َفاَل ُعذ ْیُکْم َعّنِ

َ
ْت؟اهع؟ ِإل

َ
ی َغْیِرِه َفَقال

َ
َنا َعْنُه ِإل

ْ
َما َعَدل

َ
  ل

)رک: االحتجاج، طبرسی، ج 1، ص109؛ بحار األنوار، ج 43، ص161(
یه، ج 4، ص 381�  271. برای مطالعۀ بیشتر، رک: من الیحضره الفقیه، ابن بابو

بخش چلررم، آیرت خ2 - خ1  احوال تشاکرن به هنگرم حشا و پاطش از ایشرن 



همرن هـر تی گوینـد تـر نـزد ابـی بکـا ربتیـم، وقتـی بیـرون آتدیـم، عمـا تـر را دیـد و 

گابـم و پـرره  کـاد. عمـا باگـه را  گفتیـم  ابوبکـا آن را اتضـر  کادیـد؟  کرر  پاطـید  چـه 

کـه خلیفـه تـو هسـتی یـر عمـا  گفتیـم  تـر نفلمیدیـم  کـاد. بـه  نـزد ابی بکـا برزگشـتیم و 

گـا خلیفـه عمـا اطـم،  کـاد و ا کـه او آن باگـۀ تـو را پـرره  گـا تـو خلیفـه هسـتی،  اطـم؟ ا

پـس تـو چـه تنصبـی داری؟ 

 گفم  »إن اهنرس قد اطتخلفونی و هکن عما هه رأی«. تعلوم اطم. »إن اهنرس

 قــد اطــتخفلونی« یعنــی تــادم تــاا بــه جــری پیغمبــا نشــرندند؛ اتــر عمــا صرحــف نظــا 

اطــم. او، تیــزان اطــم و تــن صرحــف تقــرم هســتم. نزد عمــا آتدیــم و گفتیم چیزی 

کــه بــر او بســرزیم. طــرختیم و در نتیجــه  کــاد. بنــر شــد   بــه تــو تی دهیــم. او هــم قبــول 

کرر تر انجرم شد. 

ُهْم  ْع�فُ َ َل �ب �بَ
�تْ
أَ
«. اتروز دیگا طخن از طاکشی نیسم. »َو ا ْسِلُمو�فَ ْوَم ُمْس�تَ �یَ

ْ
ْل ُهُم ال َ  »�ب

کنــون دیگــا طــخن از طــرزنش و اتثــرل آن اطــم، نــه  « بلکــه ا و�ف
ُ
ساَءل �تَ َ ْع�فٍ �ی َعلى  �بَ

یــم و دبــرع کنیــم. ایــن آیــرت، تقدتــه اطــم بــا آیرتــی   این کــه بخواهیــم از کرر بــد برزدار

« اداته دارند.  و�ف
ُ
ِرك �تَ ا�بِ ُمسش كم �فى الَعدف �فّ که تر »اإ
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 بخش پنجم،  آیات 39 - 27:
 استکبار، عامل انحطاط اهل دوزخ

آیات مبارکه 

�فِ  ٖم�ی �یَ
ْ
ٰا َع�فِ ال �ف ُو�فَ ݩتݧ �ݧ

ݩأْ
ا ْم �تَ ݩتُ �ݧ فݨْ ݠُكْم ُك�ݩݧ

ݢا ِا�فَّ ٓوݢ
ُ
ٰال و�فَ ٢٧ �ت

ُ
َءݠل

ٓ
تَسٰا ݧ ݧ �ݧ َ ْع�فٍ �ی ْم َعلٰى �بَ هݨݨݦُ ْع�فُ ݨَ َل �ب ݩَ �بݧ

ْ �ݨتݨݧ
ݦَ
َوا

ْم  ݩتُ �ݧ فݨْ ْل ُك�ݩݧ َ  �ب
ݦݦݦݩݩۖ

٭ ٍ طٰا�ف
ْ
ْم ِم�فݨْ ُسل

ُ
ك �یْ

َ
ٰا َعل �ف

َ
�فَ ٢٩ َومٰا كٰا�فَ ل �ی ِم�فٖ وأݨْ وا مݦُ و�فُ

ُ
ك ْم �تَ

َ
ْل ل َ وا �ب

ُ
ٰال ٢٨ �ت

ٰا  ݩفّ ُكݡںݩݧ ٰا  ِا�فّ ٰاُكْم  �ف ْ َو�ی
عفْ
َ
ا �فَ  ٣١ و�فَ  ُ تݧ ݧ ِ�ݧ ݭݫ أݫ �ݧ

ٓ اٰ �ݩف
َ
ل ٰا  ِا�فّ  

ݨݨݦݨۖ
٭
ݩٓ

ٰا �ف ݭݪِ
ّ بݧ ݫ َر�ݫ ْوُل  �ݦتَ ٰا  �ف �یْ

َ
َعل  َّ تݧ َ�ݧ �ݧ

�فَ  ٣٠ �فَ  �ی ٖ طٰاعفݫ ًما  ْ وݧ �تَ

�فَ  ِرٖم�ی ْ ُمحب
ْ
ال َعُل �بِ ْ �فݧ ِلَك �فَ ٰ ݩݩݩݩݧ ݧ ٰا َكدݦفݧ و�فݨَ ٣٣ ِا�فّ

ݨُ ݧ
ݣݣك رݪݭِ

�تݨَ
ݨْ �بِ ُمسش اٰ َعدف

ْ
ݭِى ال

ٍ �ݨف ݫ دف ِ ݫ ݩݩأݫ �ݧ ْومݩَ ݦَ ْ �ی ُمݧ ݧ ِاݣݣ�فَّهݧ �فَ ٣٢ �فَ ٖو�ی اٰ عف

ݢا  ݢ ݢ ٓ وݧ
ُ
ٰاِرݣݣك �ت

َ
ٰا ل �فݦݨّ �أِ

َ
و�فَ ا

ُ
وݠل ُ تݧ �ݧ ݬیَ �ݫ و�فَ ٣٥ وݦَ رݦݦُ �بِ

ݨْ
ك �تَ ْ َسݧ ُه �ی � اللّٰ

َّ
َه ِال ݩݩݩݩݩݩٰ ݧ ݧ  ِاݡلݧ

ٓ
ݨْ لٰ� ُمݨݧ ݠهݩݧ

َ
َل ل �ی ٖ ݢاٰ �تݫ ݢ ݢا ِادف ݢ ݢ ݩٓ وݧ ْ كٰا�فُ مݨݨݧ ݩݩُ ݧ هݧ

٣٤ ِا�فَّ

وا  ُ تݧ ݧ ݭِ�ݧ ݫ أݫ �ݧ
ٓ اٰ �ݩف

َ
ل ݠُكْم 

ِا�فَّ �فَ ٣٧  ُمْرَسٖل�ی
ْ
ال �تَ 

َ
ّد َ ِ َو�ݧ

َ��تّ
ݨْ
ال �بِ َء 

ٓ اٰ ْل حب َ �ب  ٣٦ ٍ ݫ ݩُو�ف ݧ ݩفݧ �ݧ ْ بݧ حݫ َ مݧ ٰاِعٍر  سش ِ لݫ ٰا  �ف �تِ هݩَ لݪِ ءاٰ

و�فَ ٣٩
ُ
ْعَمل ْم �تَ ݩتُ �ݧ

فݨْ ٰ� مٰا ُك�ݩݧ
ّ
�فَ ِال ْ وݧ َ رفݧ ْ �ب

ݭِ ٣٨ َومٰا �تُ مݫ ی ٖ�ݫ ݢݠلݫ ݢ
�ݦَ

ْ
�بِ ال اٰ َعدف

ْ
ال

ترجمۀ آیات

 27- )و در این حال( آن ها رو به یکدیگر کرده و از هم سؤال می کنند...28- گروهی 

می گویند: )شـما رهبران گمراه ما( از طریق خیرخواهی و نیکی وارد شـدید )اما 

جز مکر و فریب چیزى در کارتان نبود(. 29- )آن ها در جواب( می گویند: شما 

خودتان اهل ایمان نبودید )تقصیر ما چیسـت(؟30- ما هیچ گونه سـلطه اى بر 

شـما نداشـتیم، بلکـه شـما خـود قومی طغیان گـر بودیـد! 31- اکنـون فرمان خدا 

ى( مـا شـما  بـر همـه مـا مسـلم شـده، و همگـی از عـذاب او می چشـیم.32- )آر
73



گمـراه بودیـم.33- همـه آن هـا )پیشـوایان  کـه خـود  کردیـم همان گونـه  گمـراه  را 

ى( مـا این گونـه  گمـراه( در آن روز در عـذاب الهـی مشـترکند.34- )آر و پیـروان 

گفتـه  کـه وقتـی بـه آن هـا »ال الـه اال اهلل«  بـا مجرمـان رفتـار می کنیـم. 35- چـرا 

می شـد اسـتکبار می کردنـد. 36- و پیوسـته می گفتنـد: آیـا مـا خدایـان خـود را 

کنیـم؟! 37- چنیـن نیسـت، او حـق آورده، و  بـه خاطـر شـاعر دیوانـه اى رهـا 

پیامبران پیشـین را تصدیق کرده اسـت. 38- اما شـما )مسـتکبران کوردل( به 

طـور مسـلم عـذاب دردنـاك )الهـی( را خواهید چشـید.39- و جز به اعمالی که 

انجـام می دادیـد جـزا داده نمی شـوید.

معنای لغات 

 )اطتسلم( یعنی خود را تسلیم دیگای کاده اطم.1 تقصود از »قول« یقرل نیسم،

کنریه از تصمیم اطم.2  گفتن   تصمیم ارادۀ حضات حق اطم. چون طخن 

گفت وگوی سه گروه از دوزخیان با یكدیگر 

ُهْم  َ وا�ب رفْ
أَ
ُموا َو ا

َ
ل �فَ طفَ �ی ِ �ف

َّ
ُروا ال ُ کریمۀ پیشـــین خداوند تتعـــرل باتـــود  »اْ�سش در آیرت 

بـــه طـــور  را  ِم«؛3 همـــه  ِح�ی َ �ب
ْ
ال لى  ِ�راِط  اإِ اْهُدوُهْم  �فَ ِه 

َ
الّل  ِ ، ِم�فْ ُدو�ف ُدو�فَ ْع�بُ َ �ی وا  َو ما كا�فُ

« آن هر را نگه  و�فَ
ُ
ل �فَُّهْم َمْسوأُ وُهْم اإِ �فُ کنیـــد. »َو �تِ دطـــته جمعی به راه جلنـــم راهنمریـــی 

« این یکی از طـــؤاالتی  اَ�ُرو�فَ �ف ْم ل��تَ
ُ
ك

َ
کنون برزپاطـــی شـــوند. »ما ل ید، برید هم ا دار

که در دنیر به یکدیگا کمک تی کادید،  که از آن هر پاطـــیده تی شـــود. شـــمر  اطـــم 

کمـــک نمی کنید؟  چـــاا در این جر 

1. به معنای انقیاد است؛ محقق. )رک: لسان العرب، ج 12، ص 293(
2. همان، ج 11، ص 573� 
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این هـر  و  نیسـم  دادن  دیگـا جـری جـواب  کنـون  ا  » ْسِلُمو�فَ ُمْس�تَ ْوَم  �یَ
ْ
ال ُهُم  ْل  َ »�ب

کدام از این هر تستسلم اطم، تسلیم هستند. )اطتسلم( یعنی  تسلیم هستند. ها 

ُهْم« ایـن تجموعـه، طـه دطـته  ْع�فُ َ �ب َل  �بَ
�تْ
أَ
ا کـاده اطـم.1 »َو   خـود را تسـلیم دیگـای 

ُدو�فَ  ْع�بُ َ وا �ی
زَواج« و طـه،»َو ما كا�فُ

َ
که تشـاکرن هسـتند. دو،»أ ُموا« 

َ
هسـتند. یک، »َظل

ِه«.
َ
الّل  ِ ِم�فْ ُدو�ف

کـه چـاا بـه  « دیگـا صحبـم از ایـن نیسـم  و�فَ
ُ
ساَءل �تَ َ ْع�فٍ �ی ُهْم َعلى  �بَ ْع�فُ َ َل �ب �بَ

�تْ
أَ
»َو ا

کنیـم. تنلـر تی توانیـم از  کرری  کـه نمی توانیـم  کمـک نمی کنـی؟ همـه تی دانیـم  تـن 

یکدیگـا طـؤال  کنیـم. 

کسـرنی  که طاف طـؤال چه  « روشـن اطـم  �فِ ِم�ی �یَ
ْ
ا َع�فِ ال �ف و�فَ �تُ

أْ
ا ْم �تَ �تُ ْم ُك�فْ

ُ
ك

�فَّ وا اإِ
ُ
ال »�ت

کنـون با  هسـتند؟ گروهـی از عربـدان و گروهـی از تعبـودان هسـتند. همـۀ این هـر هم ا

کـه  دروازۀ جلنـم ایسـترده اند و تی خواهنـد وارد آن شـوند. صحبـم از ایـن نیسـم 

کسـی بـه کسـی کمـک کند؛ بلکـه تی گویند همۀ تقصیا از شمرطـم، شـمر از طاف 

راطـم تـر تی آتدید.

تی در میان عرب
ّ

سن

کــه ایــن دو بــر هــم تــزج شــد  در عــاب یــک طــنم و حســرب طریــق وجــود داشــم 

ــد.2 حســرب راه ایــن  « تی باتری �فِ ِم�ی �یَ
ْ
ا َع�فِ ال �ف و�فَ �تُ

أْ
ا ــه »�تَ و قــاآن تجیــد در تــورد آن تعبیــا ب

1. »أي منقـادون خاضعـون و معنـی االستسـالم أن یلقـي بیـده غیـر منـازع فیمـا یـراد منـه«؛ 
آن هـا متواضـع و ذلیـل هسـتند و استسـالم بـه این معناسـت کـه به ید و اختیار شـخصی 
باشـد و نتـوان مخالفـت و اعتراضـی نسـبت بـه ارادۀ او داشـت؛ محقـق. )رک: مجمـع 

البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج8، ص688(
2. مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج8، ص689؛ التبیـان فـي تفسـیر القـرآن، ج 8، ص 

�49175
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کســی از طــاف  گــا  کنــد، ا کســی تی خواطــم راه را طــؤال  کــه در نــزد عــاب وقتــی  بــود 

ــا  گ ــر ا ــه دوطــم اطــم. ات ک ــد  ــد بودن ــد، تعتق ــد از او طــؤال تی کادن راطتشــرن تی آت

کســی از طــاف چــپ تی آتــد یــر از شــمرل تی آتــد، تشــرؤم تی نمودنــد و از او طــؤال 

ــه شــیسرٌن ُیغوینــی. 
ّ
ــد. تی گفتنــد  هعل نمی کادن

روبرو تساح نیســم، در این صورت تی ایســترد و طــؤال تی کاد. تقصود حرهتی 

کســی  کــه دیگــا راه نیســم.  کــه شــخص تســیای را ربتــه تــر بــه جریــی رطــیده   اطــم 

 را هــم نمی بینــد. تی ایســتد تــر شــرید از عقــف کســی بیریــد و از او طــؤال کنــد، بریــد به 

کدام طو رود؟ 

کســی در طــاف راطــم او در  گــا از طــاف راطــم باتی گشــم و  وقتــی باگشــم، ا

ــد، بلکــه در آن  کســی را ایــن طــاف نمی دی گــا  ــود، از او طــؤال تی کــاد. اتــر ا طریــق ب

ــد و  ــه او تی رطــید، از او طــؤال نمی کادن طــاف تی یربــم و از طــاف دطــم چــپ ب

کــه تــاا بریــف تی دهــد. ایــن تسلــف در ذهــن عــاب  تی گفتنــد  او شــیسرنی اطــم 

جرهلــی بــود. 

گا شــمر   دوم این کــه بــه طــور کلــی اهتفــرت عمــوم بــه طــمم راطــم اطــم. یعنی ا

کنیــد، بــه طــمم راطــم بــا تی گــادد و جــواب تی دهــد. خــاف ایــن  کســی را صــدا 

باگشــتن، بســیرر نــردر اطــم تگــا آن کــه ترنعــی در طــمم راطــم او برشــد. 

را تی شــنیدند،  اهلــی  آیــرت  را هنگرتی کــه  ایشــرن  خداونــد تی خواهــد وضــع 

تصویــا نمریــد. عــده ای اصــا اعتنــر نمی کادنــد، عــده ای هم کــه تی خواطــتند باگادند 

گــا هــم  و گــوش دهنــد، ابــاادی تی گفتنــد  چــاا گــوش تی کنیــد؟ غرهبــًر در جواتــع بــد، ا

کرر خیــای انجــرم دهــد، او را تنصــاف تی کننــد. بــاای تثــرل بــادی بــه  کســی بخواهــد 

کســی تی شــنود و تی خواهــد از طــوی  طــور طبیعــی بــه حردثــه ای تبتــا شــده برشــد، 

راطــم باگــادد، دیگــای تنصابــش تی کنــد و تی گویــد بــه تــر ارتبرطــی نــدارد. قــاآن  76
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تجیــد ایــن زتینــۀ طبیعــی را بیــرن تی باتریــد کــه شــمر در قیرتــم نیــز عــردات جرهلــی 

خــود را از دطــم نمی دهیــد. در تقــرم احتجــرج، بــه آن تعبودان تی گویید شــمر کرری 

.» �فِ ِم�ی �یَ
ْ
ا َع�فِ ال �ف و�فَ �تُ

أْ
ا ْم �تَ �تُ �فْ

ُ
یــم، »ك تی کادیــد تــر تــر بریــف بخور

کرر شـیسرن را تشـریح تی کند. شیسرن تی گوید   در طـورۀ تبررکۀ اعااف خداوند 

ِهْم َو َع�فْ  ما�فِ ْ �ی
أَ
ِهْم َو َع�فْ ا �فِ

ْ
ل ِهْم َو ِم�فْ حفَ د�ی �یْ

أَ
�فِ ا ْ �ی َ ُهْم ِم�فْ �ب

�فَّ �یَ �تِ
آ
�

َ
 تن راه را با این هر تی بندم. »ل

ِلِهم«؛1 از روبرو تی آیم، جلوی ایشرن را تی گیام. آن هر را از پشم طا نگه تی دارم.  ما�أِ
َ  سش

از طـاف راطـم و چـپ تی آیـم و راه را بـا ایشـرن تی بنـدم، تگا بنـدگرن خرهص تو که 
نمی توانـم نسـبم به آن هـر کرری انجرم دهم.2

استكبار در برابر �ذیرش یگانگی خداوند

که   ایشـرن به حسـرب طبع قضیه و عردت و طـنم آن روز، در تقرم این هسـتند 

کـه تـر بـه شـمر  کرری تی کادیـد  کـه شـمر  بگوینـد تقصیـا از شمرطـم. بـه ایـن خرطـا 

وا 
ُ
ال  اطمینـرن پیـدا کنیـم. شـمر از جلم راطـم تی آتدید. آن هر پرطـخ تی دهنـد  »�ت

«، شمر اطرطًر ایمرن نداشتید؛3 نه به تر و نه به آن چه او تی گفم.  �فَ �ی ِم�فِ وا ُموأْ و�فُ
ُ
ك ْم �تَ

َ
ْل ل َ  �ب

ُرو�ف «4 شـمر  �بِ
ْ
ك َْس�تَ ُه �ی

َ
 الّل

ل�َّ لَه اإِ ُهْم ل� اإِ
َ
َل ل �ی ا �ت دف تـر وطـیله بودیـم. شـرهد بعـدی تـی آورد  »اإِ

اطرطـًر حقیقم جـو نبودید. 

1. »سـپس از پیـش رو و از پشـت سـر و از طـرف راسـت و از طـرف چـپ آن هـا، بـه سـراغ آن هـا 
کثـر آن هـا را شـکرگزار نخواهـی یافـت«؛ اعـراف/17�  مـی روم و ا

یل هـــای مختلفـــی دارند؛ محقـــق. )التبیان  2. مفســـران در توضیـــح آیـــۀ مذکـــور تعبیر و تأو
فـــی تفســـیر القـــرآن، ج4، ص 364- 365؛  جامع البیان فی تفســـیر القـــرآن، ج 8، ص 

)103  -101
3. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 8، ص 689�

477. صافات/35� 
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«، تر باشمر تسلسی نداشتیم که ترنعترن شویم.  ٍ طا�ف
ْ
ْم ِم�فْ ُسل

ُ
ك �یْ

َ
ا َعل �ف

َ
 »َو ما كا�فَ ل

«، شمر ابااد طاکش بودید. حرضا نبودید تسلیم حق شوید.  �فَ �ی  طاعفِ
ً
ْوما

ْم �تَ �تُ ْل ُك�فْ َ »�ب
کـه تسـلیم حق شـوید، بسـیرر واضـح بود که گـا غیـا از ایـن بـود و شـمر حرضـا بودیـد   ا
کـه طـرختید و  کام تـر برطـل اطـم. بـاای نمونـه، ایـن هبـل   حـق بـر ایشـرن اطـم و 
کرری نیسـم. تر نیز همرنند شـمر تخلوق  تعلوم اطـم طـرخته شمرطـم، قردر به 
 خداییـم. شـمر طـاکش بودیـد و حقیقـم جـو نبودیـد. نمی خواطـتید تسـلیم حـق 

 1.» �فَ �ی  طاعفِ
ً
ْوما

ْم �تَ �تُ ْل ُك�فْ َ شوید، »�ب

«، تقصـود از »قـول«، یقـرل نیسـم، تصمیـم ارادۀ  و�فَ �تُ ا�أِ �ف
َ
ا ل

�فَّ ا اإِ �ف ِ
ّ ْوُل َر�ب

ا �تَ �ف �یْ
َ
 َعل

َ��تَّ
فَ
�«

 حضات حق اطم. چون طخن گفتن کنریه از تصمیم اطم، هذا خداوند تی باترید  
ا«. طـخن پـروردگرر، یعنـی اراده و تصمیـم خداونـد اطـم که همۀ  �ف ِ

ّ ْوُل َر�ب ا �تَ �ف �یْ
َ
َ��تَّ َعل

»�فَ
تـر و شـمر بریـد این عذاب را بچشـیم. 

«، تر شمر را بریف دادیم و به گمااهی کشیدیم. زیاا �فَ اِو�ی ا عف
ا ُك�فَّ

�فَّ اُكْم اإِ �ف ْ َو�ی
عفْ
أَ
ا  »�فَ

 تـر نیـز همرننـد شـمر گمـااه بودیـم.2 ضـاب اهمثلـی در کتـرب کلیله و دتنـه آتده که 
از طبیـف زردروی، داروی طـاخ رویی تسلـف. تعلـوم اطـم خـود او راه را نمی داند، 

هـذا از او طلف راه یربی، اشـتبره اطـم.

�فَُّهْم  اإِ
تفروتـــی نمی کند عما طـــعد و قوم قبل از او، در حســـرب یکی هســـتند. »�فَ

ِلَك  ا َكدف
�فَّ «، همـــۀ آن هر در عذاب شـــریک یکدیگاند. »اإِ و�فَ

ُ
ِرك �تَ ْ ا�بِ ُمسش َعدف

ْ
دفٍ �فِىی ال ْوَم�أِ َ �ی

یـد: شـما بـا وجـود این کـه می توانسـتید ایمـان را  1. زمخشـری در توضیـح آیـات مذکـور می گو
 اختیار کنید، اما از آن روی برگرداندید و ابا نمودید و کفر و طغیان را اختیار کردید؛ محقق. 

)رک: الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج 4، ص 40(
 2. ما شما را به گمراهی دعوت کردیم و شما نیز آن را پسندیدید و گمراهی را بر رشد و هدایت
ید؛ محقق. )رک:    برگزیدید. خواســـتیم شـــما را به گمراهی بکشانیم تا در زمرۀ ما وارد شو

همان، ج 4، ص 41(.  78
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«، تـــر نســـبم بـــه جنریـــم کرران این گونـــه ربتـــرر تی کنیـــم. به این  �ف ِرِم�ی ْ ُمحب
ْ
ال َعُل �بِ �فْ �فَ

ُرو�ف «. جنریـــم ایشـــرن ایـــن  �بِ
ْ
ك َْس�تَ ُه �ی

َ
 الّل

َّ
ل� لَه اإِ ُهْم ل� اإِ

َ
َل ل �ی ا �تِ دف وا اإِ

ُهْم كا�فُ
�فَّ کـــه »اإِ دهیـــل 

کـــه وقتی بـــه ایشـــرن تی گفتند اهلی جز اهلل نیســـم، خودشـــرن را برالتـــا از این  بـــود 
تی دانستند. 

تی گفتنـد  تـر قبیلـه هسـتیم و طـنم قبیلـه بـا ایـن بـوده اطـم. قبیلـۀ آن هـر در 
کـه تمـرم عـاب بـاای آن خرضـع هسـتند. هـا آن چـه تـر بـه  تکـه تسـتقا بـود، حاتـی 
کادیـم،  کادیـم و ضوابـط بم پاطـتی را در آن تااعـرت  عنـوان شـریعم دیـن جعـل 

عـاب از تـر پذیابـم. حـرل تسـلیم یـک نفـا شـویم؟ ایـن بـاای تـر ننـگ اطـم. 

 اطتکبرر، یعنی اینکه انسرن خود را برالتا از حق بداند. اطتکبرر به پول داشتن
 نیسـم؛ بـه بـی پوهـی نیـز هسـم. اطـتکبرر یعنـی بـاد، خـود را تربـوق حـق بدانـد. 
بگویـد حـق بریـد تسـلیم تـن برشـد، نـه این کـه تـن تسـلیم حق برشـم. یعنـی بی  دهیل 

خـود را بزرگ تـا از واقعیـم ببینـد و بزرگـی را بـه خـود نسـبم دهـد. 

بــه عبررتــی »بزرگــی طلبیــدن« اطــم. شــرید تعبیــا بــه »بزرگی جویــی« نیــز در تــورد 
آن صحیــح برشــد. در هــا صــورت خــود شــخص بــزرگ نیســم، بلکه به دنبــرل بزرگِی 
اِعٍر  ا ِلسش �ف ِلَه�تِ

آ
وا ا

ُ
اِرك �ت

َ
ا ل

�فَّ اإِ  
أَ
ا و�فَ 

ُ
ول �تُ َ بی جــر تی گــادد. ایــن تعنــری اطــتکبرر اطــم. »َو �ی

کــه زحمم کشــیدیم؛ این خدا را  ٍ«، تــر اهلــۀ خــود را رهــر کنیــم. ایــن خدایرنــی  و�ف �فُ ْ  َمحب

کاد!  جد اعای تر درطم 

کرتـل نبـود. یـر شـکلی را بـاای طـنگی  ابتـدا بم هـر را از چـوب تی تااشـیدند و 
طـرخته بودنـد، بعـد دیگـای چیـزی بـا آن تی ابـزود و تغییـای تـی داد. 

«، به خرطا شرعای که بر جن رابسه دارد و طخنی ٍ و�ف �فُ ْ اِعٍر َمحب ا ِلسش �ف ِلَه�تِ
آ
وا ا

ُ
اِرك �ت

َ
ا ل

�فَّ  اإِ
أَ
 »ا

  تی گوید که تر نمی توانیم ترنند آن را بگوییم؟ کام »إن اهاجل هیلجا«1 اداتۀ تلمم

179. پیامبر؟ص؟  در بستر بیماری قلم و دوات طلب نمودند تا وصیت و سفارشی به مسلمانان 
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و�ف «؛1 در آیۀ  َم�فُ
ْ
ْ�بَ ال ِه َر�ی ُ� �بِ

َّ َر�ب �تَ اِعٌر �فَ و�فَ سش
ُ
ول �تُ َ ْم �ی

أَ
 و نسـبم نرروای شـرعا تجنون بود. »ا

کـه تـر تنتظـا هسـتیم  دیگـای از قـاآن تی باتریـد  این هـر تی گوینـد او شـرعای اطـم 

تعبیـا  بـه  بگویـد.  جدیـد  شـعا  نمی توانـد  و  تـی رود  این صـورت  در  باطـد.  او  تـاگ 

ایشـرن، اهعیـرذ بـرهلل شـّا او از تـر دبـع تی شـود!

و  او بجرطـم  »َبـْل جـرَء«. این گونـه نیسـم،  «؛  ٍ و�ف �فُ ْ اِعٍر َمحب ِلسش ا  �ف ِلَه�تِ
آ
ا وا 

ُ
اِرك �ت

َ
ل ا 

�فَّ اإِ
أَ
»ا

که پیش  « و باطـتردگرن خداوند را  �فَ ُمْرَسِل�ی
ْ
�تَ ال

َ
که بحّق اطـم آورده. »َو َ�ّد طـخنی 

کـاده اطـم. یعنـی اداتـه دهنـدۀ راه آن هـر بوده اطـم.  از او آتـده بودنـد نیـز تصدیـق 

کـی  ِم«. همـۀ شـمر قسعـًر چشـنده هری عـذاب دردنر ِل�ی
أَ
�

ْ
ا�بِ ال َعدف

ْ
وا ال �تُ ا�أِ �ف

َ
ْم ل

ُ
ك

�فَّ »اإِ

«، بـه شـمر  و�فَ
ُ
ْعَمل ْم �تَ �تُ  ما ُك�فْ

ل�َّ  اإِ
ْو�فَ رفَ ْ �ب

کـه ایـن ظلـم نیسـم. »َو ما �تُ هسـتید. بدانیـد 

پـرداش داده نمی شـود تگـا آن چـه خودتـرن انجـرم تی دادیـد. ایـن پـرداش، پـرداش 

کرر شمرطـم نـه این کـه طـتمی بـا شـمر برشـد. 

�رسش و �اسخ

« بـه چـه تعنرطـم؟ »تسـرئلوا«، یعنـی طـئل بعضلـم بعضـًر. ایـن بـاد  و�فَ
ُ
َءݠل

ٓ
تَسٰا ݧ ݧ �ݧ َ »�ی

از آن دیگـای تی پاطـد. )بیـن عربـدان و تعبـودان طـؤال تی شـود( یـک طـؤال ایـن 

شـخص تی کنـد و یـک طـؤال دیگـای تی پاطـد، هـذا تسـرئل تی شـود. تعبـود هـم 

نماینـد کـه بعـد از ایشـان گمـراه نشـوند. عمـر بـن خطـاب مخالفـت نمـود و این عبـارت را 
یـد و کتـاب خـدا بـرای مـا بـس اسـت.  گفـت: »ان الرجـل لیهجـر«، ایـن مـرد هذیـان می گو
این گونـه مانـع از نوشـتن وصیـت پیامبـر گردیـد. در منابـع از این جریان بـا عنوان مصیبت 
ز پنج شنبه یاد شده است؛ محقق. )الصحیح، بخاری، ج 3، ص 60  بزرگ یا فاجعۀ رو
 و ج 4، ص 5 و 173 و ج 1، ص 21 و 22 و ج 2، ص 115؛ همچنین: المصنف، صنعانی، 

ج 6، ص 57 و ج 10 ص 361(
که ما انتظار مرگش را می کشیم«؛ طور/30�  یند او شاعرى است  1. »بلکه آن ها می گو 80
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کرری نداشـتم، چـاا شـااب خـوردی؟  طـؤال تی کنـد و تی گویـد  تـن در آن جـر بـر تـو 

گرهـی یـک شـلوت، ترنـع از پذیـاش حـق توطـط انسـرن تی شـود. 

شـرعای بـه طـوی پیغمبـا؟ص؟  آتـد؛ زهیـا بـن ابـی طـلمی بـود. در راه، ابوطـفیرن 

کـه شـااب را بـا تـو حـاام  کـه او تی کنـد، ایـن اطـم  کررهریـی  گفـم  یکـی از  بـه او 

کـاد. او نیـز گفـم  تـن نمی توانـم شـااب نخـورم. گفـم حـق بر اوطـم و برید  خواهـد 

گفـم  تـن تـی روم و بـه او تی گویـم.  کنـم؟  کرر  بـروم. چـه 

ایـن َطـحا هـا قـدر دهـم خواطـم تشـروب تی خـورم و بعـد ایمـرن تـی آورم. نـزد 

کـاد، او گفم تی روم؛ ربـم و در تیرن  پیغمبـا آتـد و هـا چـه حضـات بـر او صحبم 

کـاد و ایـن واقعیـم اطـم. تمکـن اطـم همیـن  راه ُتـاد. یـک شـلوت بـر او چنیـن 

اتتحـرن بـاای تـر پیـش آیـد. یک دیگـا را نصیحـم تی کنیـم، تی گویـد  یک تـره دیگا 

توبـه تی کنـم، یـک روز دیگـا توبـه تی کنـم، یـک روز دیگـا انجـرم تی دهـم، یعنـی یـک 

شـلوت ترنـع تـن تی شـود. 

در چنیـن صورتـی دیگـا شـیسرن بـه تـن خواهـد گفـم  تو خـود به دنبرل شـلوت 

بخـورم.  بیشـتا  تقـداری  گفتـی  اتـر  گابتـی  هـم  بلمیـدی، تصمیـم  را  بـودی! حـق 

کـه انسـرن نتواند هـوای نفس خود  نتوانسـم هـوای نفـس را کنتـال کنـد. خـدا نکنـد 

کنـد. هـوای نفـس تنلـر بـه زنـر و اتثـرل آن نیسـم. از هـوای نفـس اطـم که  را کنتـال 

کـه ایـن قـدر تحقیاشـرن  کسـرنی  بگویـد تـن ایـن تقـدار قـدرت دارم، پـس در تقربـل 

نمـودم تسـلیم نخواهـم شـد. 
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 بخش ششم، آیات 49 - 38: 
وصف بهشتیان و رزق ایشان

آیات مبارکه

ٰاَد  ٰ� ِع�ب
ّ
و�فَ ٣٩ ِال

ُ
ْعَمل ْم �تَ ݩتُ �ݧ فݨْ ٰ� مٰا ُك�ݩݧ

ّ
�فَ ِال ْ وݧ َ رفݧ ْ �ب

ݭِ ٣٨ َومٰا �تُ مݫ ی ٖ�ݫ ݢݠلݫ ݢ
�ݦَ

ْ
�بِ ال اٰ َعدف

ْ
وا ال ُ تݧ ݧ ݭِ�ݧ ݫ أݫ �ݧ

ٓ اٰ �ݩف
َ
ݠُكْم ل

ِا�فَّ

ݭٖى 
�ݨف  ٤٢ ݩُو�فَ  ݧ ݧ َرمݧ

ݨْ
ُمك َوُهمݨْ  ِكُه  واٰ �فَ  ٤١ وٌم 

ُ
ل ْ َمعݧ �تٌ  ݢرفْ ِرݢ ݨْ  ُمݨݧ ݠهݩݧ

َ
ل َك  ِ ݫ ݩݩݩأݫ ݧ �ݧ

ٓ ولٰ
ُ
ا  ٤٠ �فَ  ٖص�ی

َ
ل ُمحفْ

ْ
ال ِه  اللّٰ

 ٤٥ �فٍ  ٖع�ی َ مݧ ِم�فݨْ  ٍس 
ݩأْ
كَا �بِ ِهْم  �یْ

َ
َعل طٰا�فُ  �یُ  ٤٤ �فَ  ٖل�ی ٰا�بِ

�ت ُم�تَ ݢٍر  ݢ ُسرݨݦُ َعلٰى   ٤٣ ِم  ٖع�ی
ال�فَّ ٰا�تِ  �فّ َ �ب

�تُ  ٰاِ�راٰ َدُهْم �ت �فݨْ ِ ݢعݬݫ و�فَ ٤٧ َوݢ فُ �ݧ رفَ �فݨْ یݦُ هٰا �ݫ ْوٌل َولٰ� ُهمݨݦݨْ َع�فْ هٰا عفَ �ی �فَ ٤٦ لٰ� �فٖ ی ݬٖ�ݫ ݬݬݫ ݫ �ݬبݫ ٰاݣݣرݪِ ّ هتٍ ِللسش
َّ فݧ �ݩݧ

َ
َء ل

ٓ
ٰا صف ْ �یݧ َ �ب

و�فٌ ٤٩ ݩفُ ݧ �ݩݧ
ݨْ
�فٌ َمك ْ �یݧ َ ُ�ݨفݨَّ �ب ݧ ݧ هݧ

َّ ݩفݧ �ݧ
ݦَ

�فٌ ٤٨ َكا ِ ٖع�ی �ف رݦْ الّطَ

ترجمۀ آیات 
ــی(  ــاك )الهـ ــذاب دردنـ ــلم عـ ــور مسـ ــوردل( به طـ کـ ــتکبران  ــما )مسـ ــا شـ 38- امـ
کـــه انجـــام می دادیـــد جـــزا داده  را خواهیـــد چشـــید. 39- و جـــز بـــه اعمالـــی 
نمی شـــوید.40- جـــز بنـــدگان مخلـــص پـــروردگار )کـــه از همـــۀ ایـــن مجازات هـــا 
یـــژه اى اســـت.  برکنارنـــد(.41- بـــراى آن هـــا )بنـــدگان مخلـــص( روزى معیـــن و و
در   -43 احترام انـــد.  مـــورد  آن هـــا  و  پـــرارزش،  گوناگـــون  میوه هـــاى   -42
ى یکدیگـــر تکیـــه زده انـــد.   باغ هـــاى پرنعمـــت بهشـــت. 44- بـــر تخت هـــا روبـــرو
45- گرداگـــرد آن هـــا قدح هـــاى لبریـــز از شـــراب طهـــور را می گرداننـــد. 46- شـــرابی 
کـــه ســـفید و درخشـــنده و لذت بخـــش بـــراى نوشـــندگان اســـت. 47- شـــرابی کـــه 

ـــزد آن هـــا  ـــه موجـــب مســـتی می گـــردد. 48- و ن ـــه فســـاد عقـــل اســـت ن ـــه در آن مای ن
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کـــه جـــز بـــه شـــوهران خـــود عشـــق نمی ورزنـــد و چشـــمانی درشـــت  همســـرانی اســـت 

ـــی  ـــی )از لطافـــت و ســـفیدى( همچـــون تخـــم مرغ های ـــد. 49- گوی ـــا( دارن )و زیب

یـــر بـــال و پـــر مـــرغ( پنهـــان مانـــده )و دســـت انســـانی هرگـــز آن را  کـــه )در ز هســـتند 

لمـــس نکـــرده اســـت(.

معنای لغات 

کـادن اطـم.1 عبـرد، جمـع عبـد اطـم. عبـد بـه  تصدیـق، بـه تعنـری تثبیـم 

کـه تعتـاف بـه عبودیم  تعنـری آبریـده شـده نیسـم، بلکـه بـه تعنـری کسـی اطـم 

ـص بـودن، یعنـی خداونـد همـۀ جوانف او 
َ
ـه خرِهصـًر. تخل

َ
َصـُه، أی َجَعل

َ
برشـد.2 أخل

کلة اطـم.4 تـرء َتعین، بـه تعنری  ِکـه« جمـع بر را تربـوط بـه خـود یربتـه اطـم.3 »َبوا

تـرء زالل و صـرف اطـم.5 »َکأس«، ظـاف تریعـرت اطـم.6 »َبیَضـرَء«7، بـه تعنـری 

1. المفردات فی غریب القرآن، ج 1، ص 480�  
2. العین، ج 2، ص 48� 

3. مجمع البحرین، ج 4، ص 169� 
4. المفردات فی غریب القرآن، ج 1، ص 643� 

5. همان، ج 1، ص 599� 
6. لسان العرب، ج 6، ص 188� 

کاشـــرف الشـــراب، و هـــي خمـــر فیهـــا اللـــذة  7. وصفهـــا بالبیـــاض ألنهـــا تجـــري فـــي انهـــار 
یـــة التـــي لهـــا و  و االمتـــاع فتـــرى بیضـــاء صافیـــة فـــي نهایـــة الرقـــة و اللطافـــة مـــع النور
کاســـه بـــه )بیـــاض(  الشـــفافة، ألنهـــا علـــی احســـن منظـــر و مخبـــر؛ وصـــف شـــراب درون 
کـــه در نهرهایـــی جـــاری می شـــود از برتریـــن شـــراب ها، و خمـــری  بـــه ایـــن خاطـــر اســـت 
کـــه در آن لـــذت و بهره منـــدی وجـــود دارد. پـــس آن را ســـفید و صـــاف می بینـــی،  اســـت 
یـــرا بـــه بهتریـــن  کـــه بـــه همـــراه نورانیـــت و شـــفافیت اســـت. ز در نهایـــت نرمـــی و لطافـــت 
کـــه در ظاهـــر و باطـــن می بینـــی؛ محقـــق. )التبیـــان فـــی تفســـیر القـــرآن، ج  وجهـــی اســـت 
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ک و تبرهی نیسـم.2 َنزف،  ُه أی أهلکه. یعنی در آن ها
َ
«، غره

ٌ
طـفید اطـم.1 »َغْول

بـه تعنـری آرام آرام ربتـن اطـم.3 »َبْیـٌض َتْکُنـون«، تکنـون بـه تعنـری تخفـی شـده 
اطـم،4 یعنـی هیـچ هکی نـدارد. 

مرور آیات قبل 
آیـرت شـریفه در هـا تقسعـی بر تقسع پیشـین رابسـه دارد. خداوند تتعـرل باتود  
 
َّ
ل� لَه اإِ ُهْم ل� اإِ

َ
َل ل �ی ا �تِ دف وا اإِ

ُهْم كا�فُ
�فَّ »بـل عجبـم و یسـخرون« و آیرتـی در اداتـه آتـد تـر »اإِ

و  بودنـد  این گونـه  این هـر   .» و�ف �فُ ْ َمحب اِعٍر  ِلسش ا  �ف ِلَه�تِ
آ
ا وا 

ُ
اِرك �ت

َ
ل ا 

�فَّ اإِ
أَ
ا و�فَ 

ُ
ول �تُ َ �ی َو  ؛  ُرو�فَ �بِ

ْ
ك َْس�تَ �ی ُه 

َ
الّل

عذابشـرن چنیـن اطـم.

گــا بــه  «. ا ُرو�فَ �بِ
ْ
ك َْس�تَ ُه �ی

َ
 الّل

ل�َّ لَه اإِ ُهْم ل� اإِ
َ
َل ل �ی ا �تِ دف وا اإِ

�فَُّهْم كا�فُ کــه  »اإِ بــه ایــن دهیــل 
کــه بگوییــد(، خودشــرن را بزرگ تــا از ایــن  گفتــه شــود »الاهــه اال اهلل« )نــه ایــن  این هــر 
ا 

�فَّ  اإِ
أَ
و�فَ ا

ُ
ول �تُ َ کــه ایــن طــخن را بپذیانــد، هــذا آن را بــه زبــرن نیروردنــد. »َو �ی تی دانســتند 

کــه خدایــرن  یــم! از آن هــر  « تــر دطــم از خدایرنمــرن بادار و�ف �فُ ْ اِعٍر َمحب ا ِلسش �ف ِلَه�تِ
آ
وا ا

ُ
اِرك �ت

َ
ل

یــم، ِهشــرعٍا َتجنــون؟ طــنتی تــر هســتند دطــم بادار

« این گونـه نیسـم و طـخنی بجـر آورده اطـم. طـخنی راطـتین َ��ت
ْ
ال �بِ اَء  ْل حب َ  »�ب

که با جری پری باطـتردگرن  «، دنبرهه رو به این تعنرطـم  �ف ُمْرَسِل�ی
ْ
�تَ ال

َ
 آورده،5 »َو َ�ّد

کاده اطـم. به عبررتی تصدیق،  گذاشـته و آن هر را برور دارد. تثبیم  اهلی طـربق پر 

کادن اطـم.  همرن تثبیم 

1. لسان العرب، ج 7، ص 122� 
2. مجمع البحرین، ج 5، ص 437� 

کلمات القرآن، ج 12، ص 84�  3. التحقیق فی 
4. لسان العرب، ج 13، ص 413� 

رده که  5. پاسخی است بر رّد نسبت شاعر و مجنون و این که حضرت رسول؟ص؟  چیزی را آو
85 عقول آن را بپذیرد؛ محقق. )رک: مجمع البیان في تفسیر القرآن، ج 8، ص 690(
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برتری عباد اهلل 

ِم«، همـــۀ شـــمر چشـــندۀ عـــذاب دردنـــرک هســـتید.  ِل�ی
أَ
�

ْ
ا�بِ ال َعدف

ْ
وا ال �تُ ا�أِ �ف

َ
ْم ل

ُ
ك

�فَّ  »اإِ

ـــاای انســـرن خوشـــریند برشـــد،  کـــه وقتـــی چیـــزی ب ـــوا« نکتـــه ای  اطـــم  ذاِئُق
َ
در تـــورد »ه

کام در ایـــن  م«1 اطـــم. این جـــر  ل�ی
أَ
ا�بٍ ا َعدف ْرُهْم �بِ ِ

ّ سش �بَ
آن را تی چشـــد. شـــبیه بـــه »�فَ

کـــی را خواهیـــد چشـــید. شـــمر  کـــه خوش آینـــد شـــمر برشـــد. عـــذاب دردنر نیســـم 

کـــه خـــود بـــدان عمـــل تی کادیـــد. پـــس  پـــرداش داده نمی شـــوید تگـــا آن چـــه را 

ایـــن نتیجـــۀ اعمـــرل شمرطـــم. همگـــی چشـــندۀ عـــذاب دردنـــرک هســـتید، تگـــا 

بنـــدگرن خـــدا.2 

 عبـرد، جمـع عبـد اطـم. عبـد بـه تعنـری آبریـده شـده نیسـم. بلکـه بـه تعنری 

�بٌ «4 یر گفته تی شود   ݢاٰ ݢ ّوݢ
َ
ۥݨٓ ا ُ هݨݧ

 ِا�فَّ
ۖ
ُد٭ ْ َع�بݧ

ْ
ْعمݦَ ال ِ  کسی اطم که تعتاف به عبودیم برشد.3 »�ݨفݫ

ه، یعنـی اوهیـن تاحلـۀ تقـاب بـودن هـا تخلـوق اهلـی، اعتـااف بـه عبـد 
ُ
ُدُه َو َرُسول َع�ب

خـدا بـودن اطـم. 

این اوهین تاحلۀ قاب اطـم و آخرین تاحلۀ قاب، عبودیم آخرین و تنتلری 
�ت�«.5

�فَّ َ لىی  �ب ، َو اْدحفُ ادیی لىی  �فىی  ِع�ب اْدحفُ قاب اطم؛ هذا باتود  »�فَ

کیفر دردناك )الهی( بشارت ده!«؛ آل عمران/21�  1. »به 
2. برای مطالعۀ بیشتر، رک: مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 8، ص 690� 

و عبـد  اسـت  اثبـات شـده  ایشـان عبودیـت  بـرای  یـرا  ز نمـوده  بـه عبـد  تسـمیه  3. خداونـد 
کسـی اسـت کـه بـرای خـود اراده و عملـی قائـل نیسـت؛ محقـق. )رک: المیـزان فی تفسـیر 
القـرآن، ج 17، ص 135( همچنیـن گفتـه شـده عبـاد، کسـانی هسـتند کـه عبادتشـان را 
کـرده اطاعـت می کننـد؛  کرده انـد و خداونـد را در آن چـه بـه ایشـان امـر  بـرای خـدا خالـص 

محقـق. )رک: مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج 8، ص 690(
4. ص/30� 

5. فجر/29- 30� 86
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«،1 ای روحی که به آن چه هتً �یَّ  َمْر�فِ
هتً �یَ ِك را�فِ ِ

لى  َر�بّ عىی  اإِ ؛ اْر�بِ
هتُ

�فَّ ُمْطَم�أِ
ْ
ُس ال �فْ

َها ال�فَّ �تُ َّ �ی
أَ
ا ا  »�ی

 از تــو خواطــته بودنــد، تسمئــن هســتی! پذیابتــه بــودی و بــا آن ثربــم قــدم ترنــدی، به 

کــه تــو خشــنودی و از تــو خشــنود شــده اطــم. به   طــوی پــروردگررت برزگــاد، در حرهــی 

عبررتی هم خداوند از تو خشنود اطم و هم تو از خداوند خشنود هستی. 

 ابـااد 
ّ

«، در زتـاۀ کسـرنی کـه عبودیـم تـاا پذیابتنـد، بـرش2 و اال ادیی لىی  �فىی  ِع�ب اْدحفُ
»�فَ

جلنـم نیـز عبـرد خداونـد هسـتند، تخلـوق خداونـد بـوده و بنـدگرن خـدای دیگـای 

کـه  «، جـزو بندگرنـم بـرش؛ عبـرد یعنـی جـزو آن هـر بـرش  ادیی لىی  �فىی  ِع�ب اْدحفُ
نیسـتند. »�فَ

�ت�«. 
�فَّ َ لىی  �ب تقـرم بندگـی را داشـتند و بـر تقـرم بندگـی بـه ایـن جـر رطـیدند، »َو اْدحفُ

معنای »عبد«

عبیـد و عبـد، دو تعنـر و تصـداق دارد  تصـداق حقیقـی و تصـداق اعتبـرری. 

اهبته تعبیا تصداق، تربوط به اصول و بلسفه اطم. تصداق حقیقی، یعنی کسی 

که تربع اوطم. چنین شخصی، کسی بوده و حقیقتًر تعتاف برشد   تقلور حقیقی 

 عبد حقیقی اطم. عبد اعتبرری، آن اطم که کسی در اثا قوانین اجتمرعی تملوک 

دیگای شود. بر این که قدرت او صد باابا تن اطم. 

باای تثرل، ترهکیم حقیقی و ترهکیم اعتبرری را باض کنید. خداوند ترهک 

 حقیقی اشیرء اطم. یعنی هاگونه قدرتی که توجودات داشته برشند، تربوط به اوطم.

  در تقربل او قدرتی ندارند. وهی تر ترهکیم اعتبرری داریم. تن ترهک این خرنه هستم.

گا یک آجاش را به دطم تن بزنند، دطتم تی شکند اتر آجا آطیبی نمی بیند.   ا

 ترهـک صـد رأس گروتیـش اطـم که ها شـرخ آن هر شـکم او را پـرره تی کند. برید 

1. فجر/27- 28�
2. مقصود از عباد، بندگان صالح و برگزیده ای هستند که خداوند از آن ها راضی است. این نسبت 
87شریف و تعظیمی برای آن هاست؛ محقق. )رک: مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 10، ص742( 
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 این هر توجف عبات شود. این ترهکیم اعتبرری اطم. بنری جرتعه با این اطم 
 که تو ترهک برشی و او تملوک. نه این که حسرب تسلط خررجی تساح برشد، بلکه 
 گرهی قدرت او صد باابا قدرت توطم. تر نسبم به خداوند عبد حقیقی هستیم. 
حریـم اعتبـرری، تقربـل رّقیـم اعتبـرری اطـم کـه تسلـف دیگای اطـم. وگانه در 

تقربـل خداونـد، احـدی حـّا بـه آن تعنـر نیسـم و همه تقلور خدا هسـتند.

خلوص عبد برای خدا
خلص هلِل. تعبیا ظریفی اطم

ُ
ص، أ

َ
 عبرد اهلل اهمخل

ّ
«، اال �فَ ِص�ی

َ
ل ُمحفْ

ْ
ِه ال

َ
اَد الّل  ِع�ب

َّ
ل�  »اإِ

صین )به 
َ
کـه قـاآن تجیـد باتوده اطـم. تخِلصین )به کسـا الم( نفاتـوده بلکه تخل  

ـه خرِهصـًر. یعنـی تـردۀ اصلـی از هـا چـه هسـم، 
َ
َصـُه، أی َجَعل

َ
بتـح الم( باتـود. أخل

گـا تـردۀ تاکیبـی  همـه از همـرن تـرده برشـند و چیـزی جـدای از آن تـرده نبرشـد. ا
گـا تـرده بسـیط اطـم،  اطـم، همـرن تـرده را داشـته برشـد و اضربـه نداشـته برشـد. ا

همـرن را داشـته برشـد. اضربـه و بیگرنـه در آن نبرشـد.

ص هستند. 
َ
 بندگرن خدا به دو دطته هستند. عده ای تخلوقرت خدا بوده و تخل

 یعنی خداوند آن هر را خرهص باای خود یربته اطم و در آن هر چیزی تربوط به دیگای 
ص بودن اطم. اهبته تخِلص بودن تعبیا بررطی اطم 

َ
 نیسم. هذا تنتلری قاب، تخل

ص بودن اطـم. در حدیث 
َ
 تعبیا قاآنـی، تخل

ّ
کـه بـر عربـی آتیختـه شـده اطـم و اال

آتـده  »َتـن أخلـص هلل أربعیـن صبرحًر جـات ینربیع اهحکمة علی هسـرنه«.2،1 

1. هـر کـس خـود را چهـل صبـح بـرای خداونـد خالـص کنـد، چشـمه های حکمـت بـر زبانش 
جـاری می شـود؛ )رک: مصبـاح الشـریعة، ص 355( الزم بـه ذکـر اسـت بزرگانـی همچـون 
شـیخ حـّر عاملـی )هدایـة األمـة، ج 8، ص 551( و میـرزا عبـداهلل أفنـدی )نـوری، میـرزا 
کتـاب را از نوشـته های صوفیـه  حسـین، خاتمـة مسـتدرک الوسـائل، ج 1، ص 202( ایـن 

کـه بـه اشـتباه بـه امـام صـادق؟ع؟ نسـبت داده  شـده اسـت؛ محقـق.   دانسـته اند 
2. این حدیث چندان ثبوت حدیثی ندارد اما اکنون مورد بحث نیست. 88
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ــص بــودن، یعنــی خداونــد همــۀ جوانــف او را تربــوط بــه خــود یربتــه اطــم. 
َ
 تخل

اِل�«1 در طــورۀ تبررکــۀ زتــا اطــم. »اهدیــن«،  �ف
ْ
�فُ ال �ی ِه الّ�ِ

َ
ل� ِلّل

أَ
 بیگرنــه از خــدا نــدارد. »ا

دیــن بــه تعنــری خضــوع اطــم. خضــوع خرهــص بریــد تنلــر تخصــوص بــه خداونــد 

 برشد. بنده خودش را تنلر  خرضع باای خدا ببیند. وقتی که دین خرهص، خرهصًر هلل 

ص هلل تی شود. خدا او را در حرهی تی یربد که همۀ جوانف اتورش تربوط 
َ
 شد، او تخل

به خداطم.2 

ص 
َ
گا دینش خرهص برشد تخل اِلُ�«؛ ا �ف

ْ
�فُ ال �ی «،3 یعنی »هلِل الّ�ِ �ف �ی ُه الّ�ِ

َ
�فَ ل ِلص�ی  »ُمحفْ

هلل تی شـود. دینمـرن را بـاای خداونـد خرهـص تی کنیـم یعنـی خضـوع تـر تنلـر بـاای 

 خداطم. صحبم از دین خرهص اطم یعنی دین خود را تخصوص خدا  کنیم و در 

ص خواهیم شد. 
َ
تقربل خداوند هیچ قدرتی نبینیم. هاگره این گونه بودیم، تخل

اِلُ�« وقتی اخاص در دین داشتیم، �ف
ْ
�فُ ال �ی ل� هلِل الّ�ِ

أَ
«،4»ا �ف ُه الّ��ی

َ
�فَ ل ِلص�ی اْدُعوُه ُمحفْ  »�فَ

ص عنداهلل تی شویم. یعنی خداوند تاا خرهص تی یربد، قصدی باای شیسرن
َ
 تخل

ا�بِ  َعدف
ْ
وا ال �تُ ا�أِ �ف

َ
« اطـتثنری از »ل �فَ ِص�ی

َ
ل ُمحفْ

ْ
ِه ال

َ
اَد الّل  ِع�ب

َ
لّ� و دیگـاان در تـن نمی بینـد. »اإِ

م« بـوده و اطـتثنری تتصـل اطـم. تحتـرج بـه تأویـل نیسـم. جملـۀ وطـط نیـز  ل�ی
�أَ

ْ
ال

کـه بـه تنزهـۀ علـم تی برشـد.  تعتاضـه اطـم 

ُم 
ُ
ْ�ك َ َه �ی

َ
�فَّ الّل ى  اإِ �ف

ْ
ل ِه رفُ

َ
ى الّل

َ
ل ا اإِ و�ف ُ �ب ّرِ

�تَ  ِل�یُ
َ
لّ� ُدُهْم اإِ ْع�بُ اَء ما �فَ ْوِل�ی

أَ
ِه ا وا ِم�فْ ُدو�فِ

دفُ �فَ
�فَ ا�تَّ �ی �ف

َّ
اِلُ� َو ال �ف

ْ
�فُ ال �ی ل� هلِل الّ�ِ

أَ
1. »ا

اٌر« )زمر/3( 
�بٌ َك�فَّ ْهدیی َم�فْ ُهَو كادفِ َ َه ل� �ی

َ
�فَّ الّل  اإِ

و�فَ ِل�فُ �تَ �فْ َ ِه �ی �ی ُهْم �فىی  ما ُهْم �ف �فَ �یْ َ �ب

2. دیـن بنـده بـدون شـرک بـه بـت و غیـره بـوده و عبـد در نیـت و عمـل باشـد؛ خداونـد را قصد 
یا و سـمعه  کنـد و اغـراض دنیایـی نداشـته باشـد. دیـن خالـص بـه معنای این اسـت که ر
و اهـداف دنیایـی بـا آن مخلـوط نباشـد؛ محقـق. )رک: مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، 

ج 8، ص 762( 
3. اعراف/29� 

489. غافر/65� 
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رزق معلوم و مصادیق آن 

تمکـن اطـم کسـی بگویـد خداونـد عـده ای خـرّص و عزیـز دارد و آن نعمم هـر 

را بـه ایشـرن تی دهـد و تـر بی بلـاه هسـتیم و جلنـم نصیـف ترطـم. در پرطـخ ایـن 

گـا شـمر عـذاب را تی چشـید به  «؛ ا و�فَ
ُ
ْعَمل ْم �تَ �تُ  ما ُك�فْ

َّ
ل�  اإِ

ْو�فَ رفَ ْ �ب
عـده تی باتریـد  »َو ما �تُ

کـه نتیجـۀ عمل شمرطـم.  ایـن خرطـا اطـم 

وم«؛ ظاابم هریـــی در تعبیـــا وجـــود دارد. باای ایشـــرن رزق 
ُ
�تٌ َمْعل ُهْم ِررفْ

َ
َك ل ول�أِ

أُ
»ا

کـــه از پیـــش شـــنرخته شـــده اطـــم. توضیـــح این که  تعلـــوم اطـــم، یعنـــی رزقـــی 

انســـرن دو نـــوع بانرته بـــاای زندگی دارد. یک بانرتۀ از پیش تعیین شـــده اطـــم که 

کنریـــه از قـــدرت بوده و نتیجـــۀ قدرت، تمّول و تمّکن اطـــم. کســـرنی که قدرتمند 

و تتمـــول و تتمکـــن هســـتند، تی تواننـــد بانرتـــۀ نلـــرر و شـــرم را به صورت طـــرالنه 

کـــه یک روز  کنند. اتـــر غذای ابـــااد تتعـــررف، ترَیّتفق1 اطـــم. بدین تعنر  تعییـــن 

 قـــدرت ندارنـــد، هذا نرن و آبگوشـــم تی خورند. روز دیگا گوشـــم هـــم ندارند، پس 

طرده تا تی خورند. 

 ایـن آیـرت، تحتـرج بـه تأویل هر و بااز و نشـیف هر )که بعضی آورده اند( نیسـم.

 وقتـی در ضوابـط تعبیـاات زبـرن عربـی و خصوصیـرت دقـم کنیـد، تسلـف واضح 

گمرن نکنید  وم«، روزی از پیش تعیین شـده اطـم.2 
ُ
تی شـود. تقصود از »ِرزٌق َتعل

که اتفاق بیافتد و میسر باشد؛ محقق.  1. هر آن چه 
وٌم« یعنـي عطـاء جعـل لهـم 

ُ
�تٌ َمْعل ُهْم ِررفْ

َ
َك ل ول�أِ

أُ
2. بیـن مـا اعـّد لهـم مـن انـواع الثـواب، فقـال »ا

التصـرف فیـه و حکـم لهـم بـه فـي األوقـات المسـتأنفة فـي کل وقـت شـیئًا معلومـًا مقـدرًا. 
ثـم فسـر ذلـك الـرزق؛ آن چـه از انـواع ثـواب بـرای بنـدگان مخلـص خـود فراهـم نمـوده بیـان 
وٌم« یعنـی بخششـی اسـت کـه ایشـان حـق تصـرف در آن را 

ُ
�تٌ َمْعل ُهْم ِررفْ

َ
َك ل ول�أِ

أُ
می فرمایـد: »ا

زی معین و مقدری  دارنـد و بـه سـبب آن بـرای ایشـان در زمان هـای آینـده، در هر زمانـی رو
را فرمـان داد؛ محقـق. )التبیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج 8، ص 495(.  ثـم بیـن سـبحانه  90
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زندگرنـی شـمر در آن جـر هم چـون زندگرنـی در ایـن  دنیرطـم. اتـروز بـاای نلـرر، نـرن 

دارد.  تعییـن شـده  پیـش  از  بانرتـه غذایـی  و  بـوده  قـدرت  دارای  یـر  و خیـرر دارد،1 

روزی در بانرتـه غـذای ترهـی دارد، وهـو در آن جـر ترهی یربم نشـود؛ روز دیگا قاقرول 

خواهـد بـود و بـه هـا صـورت بریـد بااهـم برشـد. 

وم«، یعنی از پیش تعیین شده اطم، تشربه زندگرنی 
ُ
�تٌ َمْعل ُهْم ِررفْ

َ
َك ل ول�أِ

أُ
 بنربااین »ا

شـمر نیسـم. خاطـند شـوید بـه این کـه اتـروز بـه جـری نـرن و دوغ، غـذای دیگـای 

گـا بیمـرری  داشـتیم. بـاای روز دیگـا زحمـم تی کشـیم و پـس انـداز تی کنیـم؛ اهبتـه ا

کنیـم.  کـه بـه نرچـرر هزینـه را صـاف آن  یـر حردثـه ای پیـش نیریـد 

کلة اطم.2 َبَکَه،3 یعنی شخص کرری  ِکه« جمع بر «، »َبوا َرُمو�فَ
ْ
واِكُه َو ُهْم ُمك  »�فَ

وٌم« جعـل لهـم 
ُ
َمْعل �تٌ  ِررفْ ُهْم 

َ
ل َك  ول�أِ

أُ
أنـواع النعـم فقـال »ا مـا أعـده لعبـاده المخلصیـن مـن 

التصـرف فیـه و حکـم لهـم بـه فـي األوقـات المسـتأنفة فـي کل وقـت شـیئا معلومـا مقـدرا؛ 
خداونـد سـبحان آن چـه از انـواع نعمت هـا بـرای بنـدگان مخلـص خـود آمـاده نمـوده بیـان 
وٌم« بـرای ایشـان حـق تصـرف در آن رزق معیـن 

ُ
�تٌ َمْعل ُهْم ِررفْ

َ
َك ل ول�أِ

أُ
می کنـد و می فرمایـد: »ا

زی معیـن و  را قـرار داد و بـه سـبب آن بـرای ایشـان در زمان هـای آینـده، در هـر زمانـی رو
مقـدری را فرمـان داد؛ محقـق. )رک: مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج 8، ص 691( 

1. امـری عـادی بـود کـه عامـه افـرادی کـه در مناطـق گرمسـیر زندگـی می کردنـد بـرای نهـار، نان 
و خیـار یـا نان و دوغ داشـتند.

کهـة  فا جمـع  کـه«  »فوا می فرمایـد.  کـه«  »فوا بـه  تفسـیر  را  معلـوم  رزق  آن  متعـال  خداونـد   .2
)میـوه( اسـت. می توانـد بـه صـورت تازه یا خشـک باشـد که آن را می خورنـد و از آن منتفع 

می شـوند؛ محقـق. )رک: التبیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج 8، ص 495( 
کهـــة قـــد اختلـــف فیهـــا، فقـــال بعـــض العلمـــاء: کل شـــي ء قـــد ســـمي فـــي القـــرآن مـــن  3. فکـــه: الفا
کل  کهـــة فـــأ کل فا کهـــة، و لـــو حلـــف أن ال یـــأ الثمـــار، نحـــو العنـــب، و الرمـــان فإنـــا ال نســـمیه فا
کـــرر فـــي القـــرآن فقـــال  کهـــة، و إنمـــا  عنبـــا و رمانـــا لـــم یکـــن حانثـــا. و قـــال آخـــرون: کل الثمـــار فا
ـــاٌن«، لتفضیـــل النخـــل و الرمـــان علـــی ســـائر الفواکـــه؛ در  ِکَهـــٌة َو َنْخـــلٌ َو ُرّمَ 91عزوجـــل: »ِفیِهمـــا فا
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کـه باایـش خوشـریند اطـم انجـرم تی دهـد.1 در تقربـل غـذای اصلـی اطـم که به  را 

اجبـرر و بـاای این کـه گاطـنگی او را آزار ندهـد و تـوان داشـته برشـد، تی خورد. 

کـه غـذای اصلـی را  کلـة داشـتن، نشـرنۀ قـدرت داشـتن اطـم. بـه ایـن تعنـر   بر

که خوشریند او برشد نیز  داراطم و از همین جلم عاب به تیوه،  دارد، اتر چیزی 

نیسـم ایـن  بـه تعنـری  اهحدیـث،  بـی  ـُه 
َ
یتفّک اهحدیـث،  کلـُة  بر کلـة تی گویـد.   بر

 که طخن الزم تی گوید، بلکه طخنی را که خوشریند اوطم تی گوید. طخنی تی گوید 

یـرت اوهیه  کـه خوشـریند آن هـر نیـز برشـد. بـه عبررتـی زندگـی ایشـرن تنحصا بـه ضرور

کهـــة اختـــالف وجـــود دارد. برخـــی از علمـــاء قائـــل هســـتند بـــه این کـــه هـــر آن چـــه در   معنـــای فا

کهـــه اســـت، ماننـــد انگـــور  قـــرآن از جملـــۀ ثمـــار )میـــوه و نتیجـــۀ درخـــت( شـــمرده شـــده فا

کهـــة نخواهـــد  ــورد  کـــه فا ــر کســـی قســـم بخـ گـ کهـــة نمی نامیـــم و ا ــا را فا ــا آن هـ ــا مـ ــار. امـ و انـ

گـــروه دیگـــری قائـــل  گنـــاه کار و شـــکنندۀ قســـم نمی باشـــد.  خـــورد ولـــی انـــار و انگـــور بخـــورد، 

کهـــة شـــمرده می شـــود. این کـــه در قـــرآن  هســـتند بـــر این کـــه تمامـــی ثمـــرات درختـــان، فا

« بـــه خاطـــر برتـــری درخـــت نخـــل و  ا�فٌ ٌل َو ُرّمَ �فْ
اِكَههتٌ َو �فَ ِهما �ف �ی بارهـــا تکـــرار شـــده و فرمـــوده: »�فِ

انـــار بـــر ســـایر میوه هاســـت؛ محقـــق. )رک: العیـــن، ج3، ص 381؛ همچنیـــن رک: لســـان 

العـــرب، ج 13، ص 523( 
1. فســـر الـــرزق المعلوم بالفواکه: و هـــي کل ما یتلذذ بـــه و الیتقّوت لحفظ الصحـــة، یعنی أّن 
قوات، بأنهم أجســـام محکمة  رزقهـــم کله فواکه، ألنهم مســـتغنون عن حفـــظ الصحة باأل
کلونه علی ســـبیل التلذذ؛ رزق معلوم به میوه ها تفســـیر  کلونه یأ مخلوقـــة لألبد، فکل ما یأ
شـــده و مقصـــود هر آن چیزی اســـت که موجب لذت می شـــود نه این که بـــدن برای حفظ 
یرا ایشـــان بی نیاز  ســـالمتی بـــدان قوت یابـــد، یعنی همـــۀ رزق ایشـــان میوه ها هســـتند. ز
از حفـــظ ســـالمتی بـــه واســـطه مـــواد مغذی اند. بـــه این خاطـــر که آن هـــا اجســـامی دارای 
کـــه برای خلقت ابـــدی آفریده شـــده اند. بنابرایـــن به هر چیـــزی که برای  اســـتحکام بوده 
لـــذت بـــردن می خورند، چنیـــن می گویند؛ محقق. )رک: الکشـــاف عـــن حقائق غوامض 

التنزیل، ج 4، ص 42( 92
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کـه ترنند جواتع بشـای، بـاای رعریم عـدل اقتصردی، به  نیسـم. این گونـه نیسـم 

آن هـر بـه طـور یکسـرن تواد اوهیـه بدهند. 

وم« اطم. یعنی تواردی که خوشریندشرن اطم 
ُ
ِکه« صفم باای »ِرزٌق َتعل  »َبوا

 و تنلر تیوه نیسم. برید در تعربیا قاآن تجید دقم شود. تمکن اطم طؤال شود که 

کـه« جمـع اطـم. در پرطـخ تی گوییـم »رزق« اطـم جنـس  »رزق« تفـاد اطـم اتـر »بوا

اطـم و شـرتل یـک خـروار گابـی هم تی شـود. 

گفته تی شـــود  رزق بیل بر رزق پشـــه در حجم و وزن اصًا قربل تقریســـه نیســـم. 

کیلـــو علـــف تی خـــورد.  کـــه بیـــل در شـــاایط عـــردی، در روز دویســـم یـــر طـــیصد 

 قربـــل تقریســـه بـــر پشـــه نخواهـــد بـــود. چـــه بســـر در طـــرختمرن بـــدن تشـــربه برشـــند، 

 عـــاوه بـــا این کـــه پشـــه بـــرل دارد و بیـــل نـــدارد. هکـــن در تحرطـــبه روزی و غـــذا تفـــروت 

بسیرر دارند. 

کـه تـورد  «، عـاوه بـا آن چـه گفتـه شـد، عمـدۀ تسلـف ایـن اطـم  َرُمو�ف
ْ
 »َو ُهْم ُمك

گااتی داشـم هسـتند. به عبررتی احسـرس بزرگ داشم تی کنند.   احتاام و تکریم و 

ِم«، در بسترن هر ها آن چه از کرم جویی و کرم پذیای بخواهند، وجود  ِع�ی
ا�تِ ال�فَّ

�فَّ َ  »�فِىی �ب

دارد. آیرت بعد یک زتینۀ ترریخی را بیرن تی نمرید. 

توصیفی آشنا برای محیط نزول آیات

آیــرت، انحســرط جرتعــۀ آن روز تکــه را تی رطــرند. اطــرس زندگــی خــوش در آن 

روزگرر عجیــف اطــم. زندگــی خــوش در نــزد اهــل تکــه بــه حســرب دالهــم اهزاتــی 

کــه نســبم بــه شــکم تحترج نبرشــند تر گاطــنه بمرنند. غــذای تسلوب  این گونــه بــود 

که شــااب به آن هر دهد و بر    داشــته برشــند. دور هم جمع شــوند و یک طــرقی برشــد 

کنند.  93خیرل راحم خوش گذرانی 
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کــه قــاآن تجیــد از بلشــم نقــل تی باتریــد، تصویــا ایــن  زیــاا تصویــا خوشــریندی 

کــه ایــن حرهــم بــاای آن هــر جرذبــه داشــته اطــم.  تنظــا اشــتبره اطــم. تی رطــرند 

گــا بــاای کســی اطرطــًر ایــن تسرهــف تســاح نبرشــد  کــه در جریــی جمع شــوند و بادی  ا

بــه آن هــر شــااب دهــد. طــرقی نیــز دارای تمتــع بصــای بــوده و تمتع هــری دیگــای بــه 

 دنبــرل آن بیریــد، تســاح نمــودن ایــن وصــف چــه طــودی دارد؟ اصــًا دور از تحیــط

 زندگی اوطم. 

ــه انحســرط زندگــی  ک ــود  کریمــه در روزگرری ب ــرت  ــزول آی ــه ن ک بدیــن تعنرطــم 

کنــون نیــز تاحظــه تی کنیــم در جواتــع  در جرتعــۀ تکــه بدیــن حــد تی رطــید. هــم ا

ــاد زحمــم  ــه هحــرظ پیشــابم علمــی و صنعتــی؛ ب ــه ب ــه هحــرظ بســرد، ن تنحــط ب

ــه قمــرر  کــه تعــروف ب ــه دطــم تــی آورد. بعــد تــی رود در تنرطقــی  تی کشــد و پــول ب

کــه تشروبشــرن چگونــه  و بی بنــد و بــرری اطــم، خــاج تی کنــد. تعریــف تی کنــد 

کــم بــا  بــود، طــرقی چگونــه بــود و غیــاه. در هــا صــورت ایــن  وصــف جــّو تسلــوب حر

تحیــط را تی رطــرند.  

«، بـا طـریاهریی روبـروی هم نشسـته اند. �فَ ِل�ی ا�بِ
�ت  در اداتـه تی باتریـد  »َعلى  ُسُرٍر ُم�تَ

گادش تی شود، تی گادد. تقصود  «، پیوطته با آن هر  �فٍ ٍس ِم�فْ َمِع�ی
أْ
كَا ِهْم �بِ �یْ

َ
طا�فُ َعل  »�یُ

کـه یک تاتبـه بلـاه نیسـم تـر بـرود پوهـی بـه پیش خـوان دهـد و تسلوبـش  ایـن اطـم 

کـه دوبـرره بخواهـد، بریـد دوبـرره پـول بپـادازد. این گونـه نیسـم  را بگیـاد. در صورتـی 

بلکـه بـه طـور تاتـف ِطـرو تی شـود. به هـا حرل در آیـرت دقم کنیـد و تسرهعه کنید، 

جرتعـۀ آن روز تکـه انحسـرط اخاقـی داشـم و وجـود رطـول اهلل؟ص؟  نعمـم بزرگـی 

بـود. هاچنـد زتینـۀ اوهیـه بـاای آیرت چنیـن بود اتر در همۀ زترن هـر جریرن دارد. وهی 

چنیـن تصـوری از زندگرنـی خـوب در یـک روطـتری تتعـررف، تفلـوم نـدارد. چنیـن 

تـکرن بسـردی را ندیـده تـر بدانـد خـوب و بـد آن چگونـه اطـم و نقـد کند.  94
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کـه قـاآن تجیـد یـرد تی کنـد، »ُتتـَاف«ای اطـم  زندگرنـی »َتـَاف« و »ُتتـَاف«ای 
اَل   �ت

َّ
ل� کـه تی باتریـد  »اإِ کـه عـاب بـه هنـگرم نـزول قـاآن درک تی کـاده اطـم. آنجـر 

وها«.1 تـادم عـاب در وقـم نـزول آیـه، زندگرنـی آن چنرنـی باخـی جواتـع اتـروز را 
َر�فُ ُم�تْ

 ندیده بودند. نشرنۀ آن اطم یک نمونۀ واقعی در تقربل چشم عاب بوده که خداوند
 تی خواهـد بیـرن باتریـد در این هـر بسـرد توجـود اطـم؛ اتر در زندگرنی بلشـتی اباار، 

بسـرد راه ندارد. شـرهد تثرل بنده چنین اطـم. 

کـه در  گـاد این هـر تی گـادد، بـه جرتـی  «، پیوطـته  �ف ٍس ِم�فْ َمِع�ی
أْ
ا
َ
ك ِهْم �بِ �یْ

َ
طا�فُ َعل »�یُ

آن َتعیـن اطـم. عـرَن اهشـیء، أی َظَلـا و َبـدا واضحًر.2 

کـه همـه اجـزای آن کـدر و نوعـی صـرف اطـم   آب بـا دو نـوع اطـم  نوعـی از آن 
 دیده تی شود. این چنین آبی، آب َتعین اطم. ترء َتعین، یعنی ترء زالل و صرف. 
ٍس ِتْن َتِعین«، از چیزی 

ْ
 شااب صرف شده نیز زالل اطم. خداوند تی باترید  »ِبَکأ

کدورتی در آن نیسم.  که زالل اطم و هیچ 

بنربااین »َکأس«ای هسم و »ِبیِه ِتن َتِعین«. در واقع »َتِعین« صفم آن چیزی 
ة«، »بیضرء« صفم دوم تی شود. »َکأس« نیز 

َّ
ذ

َ
َکأس اطـــم. »َبْیضرَء ه اطـــم که در 

کأطـــًر  که پا برشـــد اطاق نمی شـــود. عاب تی گوید  بلّمر َشـــربُتم  صابـــًر به ظابـــی 
و َباغُتُمـــوه و َرَددُتُمـــوه إهـــی صرِحِبـــه. همچنیـــن »َکأس«، ظاف تریعرت اطـــم. از 

کرطـــۀ خرهـــی را نمی گادانند، تگا آن کـــه بخواهند  »ُیَســـرُف« تعلوم تی شـــود.3 زیاا 

 نیرزی را بگیاند. 

1. سبأ/34� 
یـة فـي أنهـار ظاهـرة للعیـون؛ یعنـی بـا ظرفـی از شـراب جـاری در  2. أي بـکأس مـن خمـر جار
یـت اسـت؛ محقـق. )رک: التبیـان فـی تفسـیر  کـه بـرای دیـدگان ظاهـر و قابـل رؤ نهرهایـی 

القـرآن، ج8، ص 495( 
که پر بودن ظرف معلوم می شود؛ محقق.  395. مقصود این است 
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ِبین«، اصلـی اطـم  ـرِر
َ

ِهلّش ٍة 
َّ

ـذ
َ
ه بـه تعنـری طـفید اطـم.2 »َبْیضـرَء  »َبیَضـرَء«،1 

از  بعـد  دنیـوی  شـااب  هـذت  کـه  تی شـود  گفتـه  نـدارد.  دژتـی  هـذت  ابتـدا  از  کـه 

 بـه هنـگرم خـوردن طعمـی خوشـریندی نـدارد. بـه هنـگرم 
ّ

آشـرتیدن آن اطـم واال

کرربـاد تعربیـا قاآن  کـه شـخص احسـرس خوشـی تی کنـد. زتینه هـری  تسـتی اطـم 

کـه بـاای تحیـط آن روز تکـه قربل بلم بـود. تقصود انحسرط  تجیـد را باتی شـمادیم 

جرتعـۀ ایشـرن اطـم. هاچنـد خـود ایشـرن، بعـدًا پـاده پوشـرندند و نگفتنـد چگونـه 
جرتعـه ای داشـتیم.3

ک و تبرهی  ـــُه أی أهلکـــه. یعنـــی در آن هـــا
َ
«، غره

ٌ
ْوٌل«؛ »َغـــْول

ها عفَ �ی باتـــود  »ل� �فِ

م«،5 در آن نـــه تبرهـــی  �ی �ش
أْ
ا ها َو ل� �تَ �ی ٌو �ف عفْ

َ
نیســـم.4 در جـــری دیگـــا تی باتریـــد  »ل� ل

«. در  و�فَ �فُ رفَ �فْ ُ ها �ی ْوٌل َو ل� ُهْم َع�فْ ها عفَ �ی گنـــه کرری. این جـــر تی باتریـــد  »ل� �فِ هســـم و نـــه 

1. وصفهـا بالبیـاض ألنهـا تجـري فـي انهار کاشـرف الشـراب، و هـي خمر فیها اللـذة و االمتاع 
یة التي لهـا و الشـفافة، ألنها علی  فتـرى بیضـاء صافیـة فـي نهایـة الرقـة و اللطافـة مـع النور
کـه  کاسـه بـه )بیـاض( بـه ایـن خاطـر اسـت  احسـن منظـر و مخبـر؛ وصـف شـراب درون 
و  لـذت  آن  در  کـه  اسـت  خمـری  و  شـراب ها،  برتریـن  از  می شـود  جـاری  نهرهایـی  در 
بهره منـدی وجـود دارد. پـس آن را سـفید و صـاف می بینـی، در نهایـت نرمـی و لطافت که 
کـه در ظاهـر و باطـن  یـرا بـه بهتریـن وجهـی اسـت  بـه همـراه نورانیـت و شـفافیت اسـت. ز

می بینـی؛ محقـق. )التبیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج 8، ص 495( 
که با تقطیر آماده  گاهی با تقطیر. شـرابی  گاهی شـراب به روش تخمیر به دسـت می آید و   .2 

شود سفید رنگ است. 
یـک  ینـد اسـالم  بوده انـد. می گو کـه منحـط  بـه طـور عمـوم چنـدان نمی پذیرنـد  اعـراب   .3
زمینه هـای  این هـا  امـا  باشـد.  انحطـاط  از  مـا  نجـات  این کـه  نـه  اسـت  تکاملـی  مرحلـۀ 

ز اسـت.  رو از جامعـۀ آن  کشـف  بـه لحـاظ  قـرآن  تعبیـری 
کند وجود ندارد؛ محقق. )رک: التبیان  که عقل را خفیف و فاسـد  4. در آن شـراب فسـادی 

فی تفسـیر القرآن، ج 8، ص 495 و 496( 
5. طور/23�  96
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یرنی بـــه شـــمر نمی رطـــرند. در جرتعۀ شـــااب خوار آن  آن تبرهـــی نیســـم و هیـــچ ز

یـــرده از حّد ننوشـــد تر تجلـــس را با  روز بریـــد طـــرقی تااعـــرت تی نمود تر شـــخص ز

هـــم نزند. 

کـم و آرام آرام  کـم  «، نـزف بـه تعنـری آرام آرام ربتـن اطـم.1   و�ف
�فُ رفَ �فْ ُ ها �ی »َو ل� ُهْم َع�فْ

کـم تی کننـد تـر تنجـا بـه بدتسـتی نشـود. اتـر  از این هـر دور تی کننـد. یعنـی آرام آرام 

ایـن شـااب بسـرد و تبرهـی ندارد. 

«، شااب و شرهد را در شعا بر هم ذکا تی کنند که  �ف ِ ِع�ی ْر�ف
َ

اِ�را�تُ الّط َدُهْم �ت  »َو ِع�فْ

این هـر تکمـل هـم در هـذت هسـتند. تـر بحثـی در تقصـود از این هـر و تـِی وحـدت و 

یـم. در روایـرت تـر و قـاآن تجیـد نیز از ایـن تعربیا  جـرم َاهسـم و خم خرنـۀ توحیـد ندار

نیرتده اطـم، بلکه اوصرف بلشـم ذکا شـده اطـم. 

ْاِف« اطم، آن هریی که به اصساح چشم هریشرن  در کنرر ایشرن »قرِصااُت اهّسَ

کوتـره اطـم. یعنـی تنلـر بـاای توطـم. نـه این کـه ترنند شـرهدهری تجرهـس دنیوی   

کنررگذاشـتن حیرطـم و تنحصـا در یـک بـاد نیسـتند.  کررشـرن بـا  کـه بنـری  برشـد 

بـه  کـه  اطـم  ایـن  از  ترنـع  عفتـش  کـه  اطـم  ایـن  تعنـری  بـه  ـْاِف«  اهّسَ »قرِصـااُت 

کننـد.  دیگـای توجـه 

« آن هـر ترننـد تخـم تاغـی اند که تخفی شـده برشـد.2 زتینۀ  و�ف �فُ
ْ
�فٌ َمك �یْ َ ُه�فَّ �ب

�فَّ
أَ
 »َكا

یجا؛ انـزاف را به حالت  1. اإلنـزاف فسـر بالسـکر المذهـب للعقـل و أصلـه إذهـاب الشـي ء تدر
کرده انـد و اصـل آن رفتـن  چیـزی بـه صـورت  کـه عقـل را از بیـن می بـرد تفسـیر  مسـتی ای 

یجـی اسـت؛ محقـق. )المیـزان فـی تفسـیر القـرآن، ج 17، ص 137( تدر
2. مکنـــون، بـــه معنای مصون از هر چیزی اســـت؛ محقـــق. )رک: مجمع البیان فی تفســـیر 
القـــرآن، ج8، ص691( همچنیـــن: شـــبههن ببیـــض النعـــام مکنـــة بالریش مـــن الغبار 
یـــر پر مـــرغ یا در  یـــرا مادامی که ز یـــان را تشـــبیه بـــه بیـــض مکنـــون نمـــوده ز یـــح؛ حور 97و الر
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کـه در بیربـرن تخـم  ایـن تثـرل را عـاض تی کنـم، توجـه بفاترییـد. تـاغ یـر هـا حیوانـی 

گـا آن را زیا خرک پنلرن کند وقتـی آن را برز تی کنید،  تی گـذارد )نـه تنلـر شـتاتاغ(، ا

گا ظرها برشـد، برد  تخـم بـه همـرن رنـگ خـودش برقـی ترنـده و هیچ هکی نـدارد. اتر ا

و بـرران رنگـش را تیـاه تی کند. 

شــرهد بــا تسلــف این کــه وقتــی یــک تخــم تــاغ را تخفــی کنیــد، رنــگ طــفید خــود 

را حفــظ تی کنــد. وقتــی تقــداری بیــرون بمرنــد هــک تی شــود. آن هــر ترننــد تخــم تاغــی 

کــه در  کــه شــمر در زن هــر تی پســندید. زنــی  کــه تخفــی شــده. یعنــی همــرن  هســتند 

کــه  ــه ایــن  کــاده برشــد. ن ــوده و تنــش صفــر و درخشــندگی خــود را حفــظ  پــس پــاده ب

بــه تعــاض بــاای خدتــم و بــرد و بــرران و آبتــرب حجــرز و غیــاه تغییــا رنــگ دهــد. 

هــک شــدن بــدن، نشــرنۀ آن اطــم. »َبْیــٌض َتْکُنــون«، تکنــون بــه تعنــری تخفــی شــده 

اطــم، یعنــی هیــچ هکــی نــدارد. 

ِم«.1 آن  ع�ی
َرهتَ ال�فَّ صفْ وِهِهْم �فَ ُ ْعِر�فُ �فىی  ُو�ب قــاآن تجیــد در جــری دیگــا تی باتریــد  »�تَ

ــودن را تی بینیــد. خرصیــم دنیــر چنیــن اطــم  درخشــندگی و شــردابی در خــوش ب

کــه هــا آن چــه انســرن آرزویــش را دارد و بــدان دطــم پیــدا تی کنــد، بعــد از تدتــی عردی 

تی شــود و دیگــا باایــش جلــف نظــا نمی کنــد. 

شــخصی بســیرر باخــوردار از تــرل دنیــر بــود، رنــج تی بــاد از این کــه نمی توانــد 

جای دیگر محفوظ باشـــند دســـت نخورده انـــد و غباری روی آن نمی نشـــیند؛ محقق. 
)رک: همـــان، ص692(؛ البیـــض معروف و هو اســـم جنـــس واحدته بیضـــة و المکنون 
هـــو المســـتور باالدخـــار؛ بیض معنـــای معروفی دارد و مفـــرد آن بیضة اســـت و مکنون به 
معنـــای پنهان شـــده و ذخیره شـــده اســـت؛ محقـــق. )رک: المیـــزان فی تفســـیر القرآن، 

ص137( ج17، 
1. »در چهره هاى آن ها طراوت و نشاط نعمت را می بینی«؛ مطففین/24� 98
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کــه خوش حرهــی را در چلــاۀ آن هــر ببینــد؛ بــه دهیــل  چیــزی بــه برزندانــش بدهــد 

ــود.  کــاده ب ــه ذهنــش تی رطــید، داشــتند و قبــا باایشــرن بااهــم  این کــه هــا آن چــه ب

کــه تی توانــد در ایــرم عیــد، بــر تبلــغ نرچیــزی خرنــواده اش را  کســی   حســات تی بــاد بــا 

کند.  خوشحرل 

که به آن تی رطــد، نعیم  که تر ابد باای شــخصی  گونه ای نیســم   نعیم دنیوی به 

ها  �ی  برقی بمرند. اندکی که گذشم عردی تی شود.1  اتر آخات چنین اطم که  »ل� �فِ

 .» و�فٌ �فُ
ْ
�فٌ َمك �یْ َ  �ب

ُه�فَّ
�فَّ
أَ
، َكا �فٌ ِ ِع�ی ْر�ف

َ
اِ�را�تُ الّط َدُهْم �ت ، َو ِع�فْ و�فَ

�فُ رفَ �فْ ُ ها �ی ْوٌل َو ل� ُهْم َع�فْ
عفَ

«، بعــد از ایــن خصوصیــرت اخاقــی را بیــرن  و�ف
ُ
ساَءل �تَ َ ْع�فٍ �ی ُهْم َعلى  �بَ ْع�فُ َ َل �ب �بَ

�تْ
أَ
ا

»�فَ

تی باتریــد. 

کاخ و نوکـر و غیـره داشـت.  کـه زندگانـی مرفهـی از  کسـی از تجـار بادکوبـه  1. نقـل می کننـد 
یرا برایش عادی شـده بود و غذای  یخت. ز ردنـد، امـا بـا لگد همـه را ر زی برایـش غـذا آو رو
جدیـد می طلبیـد. مدتـی بعـد در آن جـا قحطـی شـد. مجبـور بودنـد قاطـر و اسـب پیـر را 
بکشـند و از گوشتشـان اسـتفاده کنند. دیگر پسـت ترین قسمت از گوشت این حیوانات 

99نیـز برایـش لذیـذ و خوشـایند شـد. انسـان کـه کفـران نعمـت کنـد، چنیـن می شـود. 
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 بخش هفتم، آیات 61 - 50: 
یافتن قرین دنیوی در دوزخ 

آیات مبارکه 

�فٌ ٥١  ٖرݣݣ�ݬی
 لٖى �تَ

ٖى كٰا�فَ
ِا�فّ ݨݨْ  مݨݧ ݨُ هݧ ݩفݨْ ٌل ِم�ݧ �أِ

ٓ
ٰا ٰاَل �ت و�فَ ٥٠ �ت

ُ
َءݠل

ٓ
تَسٰا ݧ ݧ �ݧ َ ْع�فٍ �ی ْم َعلٰى �بَ هݨݨݦُ ْع�فُ ݨَ َل �ب ݨَ ݧ �بݧ

ْ �تݨݧ
ݦَ
ا �فݦَ

و�فَ  ݩفُ �ݧ ی ٖد�ݫ َ ݧ مݧ
َ
ل ٰا  ِء�فّ

َ
ا ٰاًما  طف ِ َوعݫ ا  �بً راٰ �تُ ٰا  ُك�ݦݩݩفݨّ وݩَ ٰا  �ف ِم�تݨْ ݢاٰ  ݢ ِءدف

َ
ا  ٥٢ �فَ  �ی �تٖ ُمَصّدِ

ْ
ال �فَ  مݭِ

َ
ل َك 

ِء�فَّ
َ
ا وݣݣُل  �تݩُ ݦَ �ی

ِا�فْ  ِه  اللّٰ �تَ ٰاَل  �ت  ٥٥ ِم  َٖح�ی ݧ �ب
ݨْ
ال ِء 

ٓ َسواٰ ݭٖى 
�ݨف ُه  َرءاٰ �فَ َع 

َ
ل اّطَ �فَ  ٥٤ ݩُو�فَ  ݧ ݧ عݧ ِ لݫ

ّطَ مݦݨُ  ْ ُمݧ ݩتݧ �ݧ ْ �فݨݧ
َ
ا َهْل  ٰاَل  �ت  ٥٣

�فَ  �ی ٖ �ت ِ
َم�یّ �بِ ْ�فُ  �ݨݧ

�فَ َمٰا  فݧ �ݧ
َ
ا  ٥٧ �فَ  ٖر�ی

ُمْحصفَ
ْ
ال ِم�فَ  فݨْ�تُ  ݧ ݩݧ �ݧ

ُ
ك

ݦَ
ل ݬٖى  ݬݫ ݫ ݫ

ّ ݨݧ
ݢ�ݭب ݢ
َ رݨݧ هتُ  َ ْعمݧ ِ �ݨفݫ ْولٰ� 

َ
َول  ٥٦ ݤ  �فِ �ی ٖ ݢدݫ ْرݢ �تُ

َ
ل �تَ  ِكدݨْ

اٰ  ِل ٰهدݦف
ݨْ �ش ِ ݭݫ مݫ ِ مݦݨُ ٦٠ لݫ �ی ٖ َعطف

ْ
رݩفُ ال وݨْ ݨفَ �ݧ

ْ
َ ال وݧ ُ هݧ

َ
اٰ ݠل �فَ ٥٩ ِا�فَّ ٰهدݦف ی ݬٖ�ݫ ݫ ݫ �بݫ

ُمَعدفَّ  �بِ
ْ�فُ �ݨݧ

ُ�ولٰى َومٰا �فَ
ْ
ا ال فݩَ �ݩݧ ݩتَ �ݧ �ݩݦتَ وݦْ ٰ� مݦَ

ّ
٥٨ ِال

٦١ و�فَ 
ُ
عٰاِمل

ْ
ال ِل  َ مݧ ْ عݧ َ یݧ �ݫ

ْ
ل �فَ

ترجمۀ آیات
50- )در حالی کـه آن هـا غـرق گفتگو هسـتند( و بعضـی رو به بعضی دیگر کرده 
سـؤال می کننـد...51- یکـی از آن هـا می گویـد: مـن هم نشـینی داشـتم.52- که 
کـه  کـرده اى؟...53-  پیوسـته می گفـت: آیـا )بـه راسـتی( تـو ایـن سـخن را بـاور 
وقتـی مـا مردیـم و خـاك و اسـتخوان شـدیم )بـار دیگـر( زنـده می شـویم، و جـزا 
داده خواهیـم شـد؟! 54- )سـپس( می گویـد: آیـا شـما می توانیـد از او خبـرى 
گهان  بگیریـد؟ 55- اینجاسـت کـه بـه جسـتجو برمی خیزد و نگاهـی می کند نا
او را در وسـط جهنـم می بینـد! 56- می گویـد: بـه خـدا سـوگند چیـزى نمانـده 
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کت بکشـانی! 57- و هرگاه نعمت پـروردگارم نبود من نیز  بـود کـه مـرا نیـز به هال
از احضـار شـدگان در دوزخ بـودم! 58- )اى دوسـتان( آیـا مـا هرگـز نمی میریـم؟ 
)و در بهشـت جاودانـه خواهیـم بـود( 59- و جـز همـان مـرگ اول مرگـی بـه سـراغ 
مـا نخواهـد آمـد و مـا هرگـز مجـازات نخواهیـم شـد؟ )چـه نعمتـی بـراى خـداى 
ى، بـراى مثـل ایـن پـاداش  ى بزرگـی اسـت.61- آر مـن!(60- راسـتی ایـن پیـروز

تالش گـران بایـد بکوشـند.

 معنای لغات 

کـه َیسـَتِوی  کسـی بـودن اطـم.1 »طـواء«، جریـی  »قریـن«، بـه تعنـری هم نشـین 

ـَع«، یعنی أظَلا َنفَسـه تـر این که او 
َ
ل یـه، نقسـه تاکـزی و وطـط.2 »اّطَ

َ
األبعـرُد ِبرهِنسـَبِة إه

کنریـه  را ببینـد.3 أرداُه یعنـی أطـقسرُه، بـه تعنـری از بـرال بـه پرییـن انداختـن اطـم و 
کـم تی برشـد.4 تحضـا بـه تعنـری احضـرر شـده، بـه زور آورده شـده اطـم.5 از ها

 مروری بر احوال بهشتیان در آیات قبل 

ْوُم  َ ا �ی کـه آیندۀ تکذبین به آیرت اهلی را بیـرن باتود  »هدف قـاآن تجیـد بعـد از ایـن 
 ، ُدو�فَ ْع�بُ َ وا �ی ُهْم َو ما كا�فُ َ وا�ب رفْ

أَ
ُموا َو ا

َ
ل �فَ طفَ �ی ِ �ف

َّ
ُروا ال ُ ، اْ�سش و�فَ ُ �ب ِ

دفّ
َ
ك ِه �تُ ْم �بِ �تُ یی ُك�فْ ِ �ف

َّ
ْصِل ال �فَ

ْ
ال

ِم،  ِل�ی
�أَ

ْ
ا�بِ ال َعدف

ْ
وا ال �تُ ا�أِ �ف

َ
ْم ل

ُ
ك

�فَّ ِم«،6 بعد باتود  »اإِ ِح�ی َ �ب
ْ
لى  ِ�راِط ال اْهُدوُهْم اإِ ِه �فَ

َ
ِ الّل ِم�فْ ُدو�ف

«، همۀ شمر عذاب دردنرک  �فَ ِص�ی
َ
ل ُمحفْ

ْ
ِه ال

َ
اَد الّل  ِع�ب

ل�َّ ، اإِ
و�فَ

ُ
ْعَمل ْم �تَ �تُ  ما ُك�فْ

َ
لّ�  اإِ

ْو�فَ رفَ ْ �ب
َو ما �تُ

ص خدا. 
َ
را تی چشـید، تگـا بنـدگرن تخل

1� العین، ج 5، ص 143�  
2� همان، ج 7، ص 325�  

3� لسان العرب، ج 8، ص 235� 
4� همان، ج 1، ص 85� 

5. همان، ج 4، ص 196� 
6� صافات/21- 23�  102
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« تر آخا تسلف که توصیف تی باترید.  َرُمو�فَ
ْ
واِكُه َو ُهْم ُمك

وٌم، �فَ
ُ
�تٌ َمْعل ُهْم ِررفْ

َ
َك ل ول�أِ

أُ
 »ا

کواب«2  کادند، حرل »بیض تکنون« دارند،1 »ا که پیدا   خیرل و بکا آطوده و راحم 

کینـه ندارنـد و اطرطـًر  و »طـرر«3 دارنـد، »تتقربلیـن«4 هسـتند، نسـبم بـه یکدیگـا 

اطـم.  کـم  حر تحبـم  تیرنشـرن 

یاد از قرین دنیوی 
« به احوال پاطی و�فَ

ُ
ساَءل �تَ َ ْع�فٍ �ی ُهْم َعلى  �بَ ْع�فُ َ َل �ب �بَ

�تْ
أَ
ا

 بعد از نعمم هریی که یرد شد، »�فَ
 قرئـل«. در 

َ
 تی پادازنـد. احـواالت شـمر چگونـه اطـم؟ قصـۀ شـمر چیسـم؟5 »قـرل

کـه بـه یکدیگـا بیـرن تی کننـد، بادی از اینلـر تی گوید  تـن قرینی  ضمـن قصه هریـی 
داشـتم )همـه این گونـه نیسـتند، بلکـه یـک نفـا در تیرنشـرن چنیـن تی گوید(، کسـی 

کرر نمی بـاد. صدیـق از صداقـم  کـه بـر هـم ربیـق بودیـم. اتـر هفـظ »صدیـق« بـه  بـود 

1� رک: مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج8، ص691؛ المیـزان فـی تفسـیر القـرآن، ج17، 
ص137�

2� جمـع »کـوب« اسـت، ظرفـی از شیشـه یـا غیـر از آن  که دسـتگیره ندارد؛ محقـق. )االفصاح 
فی فقه اللغة، حسـین بن یوسـف موسـی و عبدالفتاح سـعیدی، ج1، ص454(

3� جمع سریر )مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج8، ص692( 
4� »یسـتمتع بعضهـم بالنظـر إلـی وجـوه بعـض و ال یـرى بعضهـم قفـا بعض «، برخی از ایشـان 
بـا نـگاه کـردن بـه صـورت دیگری به سـخنانش گوش می کنـد در حالی که برخی از ایشـان 
القـرآن،  تفسـیر  فـی  البیـان  را نمی بیننـد؛ محقـق. )رک: مجمـع  برخـی دیگـر  پشـت سـر 
ج8، ص692(؛ »کونهـم متقابلیـن معنـاه اسـتئناس بعضهـم ببعض و اسـتمتاعهم بنظر 
بعضهـم فـي وجـه بعـض مـن غیـر أن یـرى بعضهـم قفـا بعـض«، متقابـل بـودن ایشـان بـه 
معنـای ایـن اسـت کـه بعضـی از آن هـا بـا بعـض دیگـر مأنـوس هسـتند و بـا برخـی بـا نظـر بر 
صـورت بعـض دیگـر بهره منـد می شـوند بـدون این که پشـت سـر ایشـان را ببیننـد؛ محقق. 

)المیـزان فـی تفسـیر القـرآن، ج17، ص136(
5� از آن چـه در دنیـا بـر ایشـان گذشـته اسـت از یکدیگـر سـوال می کننـد؛ محقـق. )الکشـاف 

103عـن حقائـق غوامـض التنزیـل، ج 4، ص 44(

بخش هفتم، آیرت 61 - خ5  یربتن قرین دنیوی در دوزخ  



 اطم و بر این وصف تذکور، صداقم نمی آید، زیاا راطم نیسم. صداقم، یعنی 
که نسبم به دیگای جز راطتی و حقیقم و تصلحم اندیشی ندارد. کسی 

قریـن، یعنـی دو نفـا بـه هـم بسـته شـوند، ترننـد هم زنجیـا اطـم. تمکـن اطـم 
کـه هم زنجیـا، دشـمن انسـرن نیـز برشـد. گرهـی یـک انسـرن تعتقد بـه خدا بر انسـرنی 
»هم نشـین«  بررطـی  در  تی شـوند.  تحبـوس  و  هم طـلول  نپذیابتـه،  را  کـه خدایـی 

تی گوییـم، بـه هـم پیوطـته و وابسـته هسـتند.  

کسی هم نشین   بودیم.1  گفم  تن قرینی داشتم. قرین، یعنی بر   یکی از اینلر 

کسرنی  گفم  آیر تو از جمله  �ف «، تعبیا به »داشتم« تی کند. او به تن  ِر�ی
 لِىی �تَ

 »كا�فَ
که تی پذیای وقتی تر ُتادیم و خرک و اطتخوان شدیم، گوشم و پوطتمرن   هستی 
بـر  تتنرطـف  و  تی شـویم؟  کمـه  تحر دوبـرره  تـر  « ،آیـر  و�ف �فُ َمِد�ی

َ
ل ا 

�فَّ اإِ  
أَ
»ا ربـم،  بیـن  از 

 عملمـرن بـه تـر جـزا داده تی شـود؟ تـو خوبـی انجـرم دهـی و جـزای خوب به تـو دهند 
کنم و جزای بد به تن دهند؟  و تن بد 

تـر  ِلُعو�ف «، همـرن شـخص )بـه تعبیـا عرتیرنـه عـاض تی کنـم  ُمّطَ ْم  �تُ �فْ
أَ
ا اَل َهْل  »�ت

یـد تـر طـای بزنیـم و  تعنـر تشـخص شـود( تی گویـد آیـر حوصلـه و احـوال ایـن را دار
ـَع«، از آن هـر چنـدان رغبتـی 

َ
ل ببینیـم آن ربیـق تـن در چـه وضعیتـی اطـم؟ »َبرّطَ

که او در جلنم اطـم؛  گفته برشـند وضع تر خوب اطـم و تی دانیم  ندید، چه بسـر 
کـاد.  هـذا خـود او طاکشـی 

هتِ  س�بَ ال�فِ عاُد �بِ �ب
ِوی ال�أ َس�تَ کـه  �ی ِم«، »َطـواِء« یعنـی جریـی  ِح�ی َ �ب

ْ
ُه �فِىی َسواِء ال

آ
َرا َع �فَ

َ
ل اّطَ »�فَ

ه. باای تثرل طـواء این اترق، وطـط اترق اطـم. زیاا ابعرد، نسـبم به او یکسـرن  �ی
َ
ل اإ

گـا از هـا گوشـۀ اتـرق بـر تتا اندازه گیـای کنید، این نقسه تاکز تی شـود. در آن  اطـم. ا

1. در مجمع البیان و التبیان، قرین به معنای صاحب و مصاحب آمده است؛ محقق. )رک: 
مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 8، ص 493؛ التبیان فی تفسیر القرآن، ج 8، ص 497(  104
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ِه«، از همـرن بـااز و بـرال 
َ
الّل اَل �تَ وطـط و تاکـز آتـش قـاار دارد، نـه این کـه گوشـه برشـد. »�ت

گفـم  قسـم بـه خـدا نزدیـک بـود تو تـاا نیز طـانگون کنی. 

اهـل بلشـم تسـلط بـا جلنمیـرن هسـتند. اتـر این کـه نـوع اطـاع چگونـه اطـم 
یـر نـوع تسـلط بـودن چیسـم؟ نمی دانیـم. از تتشـربلرت نیسـم، اتـر بـه تقـدار بلـم 
کـه هـا  تـر بیـرن شـده اطـم. تمکـن اطـم اصـل و نـوع ادراک تـر تـر آن انـدازه بشـود 
«1 در یـک آن و بـر یـک  ْرصفُ

أَ
�

ْ
ماوا�تُ َو ال َها الّسَ کـه باتوده انـد  »َعْر�فُ جریـی از بلشـم را 

کـاده و ببینیـم.  دیـد اراده 

کـه قدرت هریمـرن در آن زندگـی را بـر قدرت هریمـرن در  واقـع تسلـف ایـن اطـم 
ایـن زندگـی قیـرس تی کنیـم، حـرل آن کـه اصًا نمی توانیـم واقعیـم آن را درک کنیم. 
کـه جنیـن بلم داشـته برشـد و به او  هم چـون قـدرت جنیـن اطـم. حتـی در صورتـی 
کنـون نمی توانـی بفلمی که  کـاد وهـو ا بگوینـد بعـد از ایـن، از چشـم اطـتفرده خواهـی 
کنـد. تـر نیـز نسـبم بـه آن زندگـی، حرهـم  کـاد؛ بـرز نمی توانـد درک  کرر خواهـی  چـه 

جنیـن را داریم. 

َع« 
َ
ل گـا خداونـد بخواهـد بـه تـر بفلمرنـد، »اّطَ نـوع اطـاع خداونـد چنیـن اطـم. ا

کـه در طـسح دیـد تـر برشـد.  تی گویـد. اطـاع در زندگـی دنیـوی تـر آن اتـوری اطـم 

تصـور کنیـد تـر بـرال هسـتیم و بـادی پرییـن و دیـوار حرجبـی نیـز وجـود دارد، بریـد طـا 

کـه اتـکرن دارد از  از دیـوار یـر روزنـه باکشـیم تـر کوچـه را ببینیـم. اطـاع، یعنـی جریـی 

چیـزی طـا درآورد. اتـر طلـوع بـه تعنـری ظرها شـدن اطـم.2 

«؛ و بـر یکدیگـر  �ف �ی �ت
ُم�تَّ

ْ
�تْ ِلل

َ
ِعّد

أُ
ا ْرصفُ 

�أَ
ْ
ماوا�تُ َو ال َها الّسَ هتٍ َعْر�فُ

�فَّ َ ْم َو �ب
ُ
ك ِ

ّ َرهتٍ ِم�فْ َر�ب �فِ
لى  َمعفْ اإِ 1 �»َو ساِرُعوا 

ردگار خود و بهشـتی که وسـعت آن آسـمان ها  سـبقت بجوئید براى رسـیدن به آمرزش پرو
و زمیـن اسـت و بـراى پرهیـزگاران آماده شـده اسـت؛ آل عمـران/133� 

 2� البته برخی اّطلع و طلوع را از یک معنا دانسته اند؛ محقق. )رک: مجمع البحرین، ج 4، 
105ص 368(
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کـه او را ببینـد. اتـر نـوع اطـاع در آن جـر بـه  ـَع«، یعنـی »أظَلـا َنفَسـه« تـر ایـن 
َ
ل »اّطَ

کـه انسـرن بـه هـا جـر توجـه نمـود، آن را تی بینـد. هـا جـر برشـد، وهـو این که  ایـن اطـم 
برصلـۀ تکرنـی تیـرن آن هـر تیلیون هـر کیلوتتا برشـد. تـر نمی توانیم تحـدودۀ تکرنی 

یـم درک کنیـم.  کـه در اختیـرر دار آن جـر را بـه کمـک وطـریلی 

�تْ 
َ

ِعّد
أُ
ْرصفُ ا

أَ
�

ْ
ماوا�تُ َو ال َها الّسَ هتٍ َعْر�فُ

�فَّ َ  نگویید در بلشتی که خداوند تی باترید  »َو �ب
کـه شـمر طـا باگادانیـد و آن را ببینیـد؟ در قـاآن،  قـاار دارد  کجـر  «، جلنـم  �ف �ی �ت

ُم�تَّ
ْ
ِلل

گویر نیسـم، یعنی به تقدار بلم تر بیرن شـده اطـم. ترنند آن اطـم  کلمۀ تتشـربه 
که بخواهند به جنین حواّس تتکرتل انسرن را بفلمرنند، او توان بلمیدن ندارد.   

ــا در آن دقــم شــده اطــم.  کم ت کــه  تعنــری تتشــربه از آن دطــته تعرنــی اطــم 
کام از جلتــی ظلــور نــدارد و ظلــور آن بــه چیــز  کــه  تتشــربه بــه تعنــری آن اطــم 

دیگــای اطــم.1

ِلِه«،2   و�ی
أْ
ا �تَ اَء  عف ِ �ت ْ ا�ب َو  هتِ  �فَ �تْ �فِ

ْ
ال اَء  عف ِ �ت ْ ا�ب ُه  َه ِم�فْ ا�بَ سش

�تَ ُعو�فَ ما  �بِ
�تَّ �یَ

�فَ عفٌ  ْ �ی رفَ ِهْم  و�بِ
ُ
ل �تُ �فىی   �فَ  �ی �ف

َّ
ال ا  ّمَ

أَ
ا »�فَ

ظرهـای دارد کـه نمی خواهنـد بـدان أخـذ کننـد. بلکه بـه تنظور انحـااف در عقیده، 
داشـتن  ابلـرم  بـر  تعنـر  بـودن  پللـو  دو  تی کننـد.  تأویـل  آن  ظرهـا  غیـا  تعنـری  بـه 
تتفـروت اطـم. پیـش از ایـن در جریـی توضیـح دادیـم و خـود آیـرت تتشـربه را تعنـر 
کادیـم. ظرهـا آن چنیـن اطـم، تنتلـر تقصـود ایـن خصوصیـم نیسـم بلکـه ایـن 

خصوصیـم، از بـرب بلـم ترطـم.

1� »تشـابه« در قـرآن بـه چنـد معنـا بـه کار رفتـه اسـت. یکـی از ایـن معانـی در آیه هفتم از سـورۀ 
کـه از روی ظاهـر  کـه »متشـابه« در آن بـه معنـای هـر آن چیـزی اسـت  آل عمـران اسـت 
نمی تـوان بـه مـراد از آن پـی بـرد و بـه همیـن خاطـر بـا معانـی نزدیـک بـه آن اشـتباه می شـود؛ 

محقـق. )رک: مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج 2، ص 700( 
 2. »... اما آن ها که در قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهات اند، تا فتنه انگیزى کنند

گمراه سازند(، و تفسیر )نادرستی( براى آن می طلبند...«؛ آل عمران/7�  106 )و مردم را 
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شكرانۀ رسیدن به فوز عظیم 
«؛ أرداُه یعنـــی  �فَ ِر�ی ُمْحصفَ

ْ
�تُ ِم�فَ ال �فْ

ُ
ك

َ
ِىی ل

ّ
 َر�ب

ْعَمهتُ ْو ل� �فِ
َ
؛ َو ل �فِ ْرِد�ی �تُ

َ
�فْ ِكْد�تَ ل ِه اإِ

َ
الّل اَل �تَ »�ت

کم تی برشـــد.1  کنریه از ها أطـــقسرُه، به تعنری از برال به پریین انداختن اطـــم و 
که تاا به  گا نعمـــم و هسف پـــروردگررم نبود، تن هـــم از آن جمله بـــودم  تی گویـــد  ا

تی آوردند.  زور 

روز  در  کــه  درتی یربــم  تجیــد  قــاآن  در  »ُتحَضــا«  و  »احضــرر«  کلمــۀ  از  بنــده 
ــد. آن هــر  ــر شــده، خودشــرن تی دون ــا پ قیرتــم، عــده ای وقتــی تی بلمنــد قیرتــم ب
کــه خودشــرن تی رونــد. اّتــر عــده ای تــرزه تی بلمنــد شــروع بدبختــی   تؤتنــرن هســتند 

ــه زور تی کشــند.2  ــه آن هــر را ب ک ایشــرن اطــم 

 ُتحَضا به تعنری احضرر شده، به زور آورده شده اطم. به این دهیل که تی داند 
که خودش بدود. هذا   طانوشـم او عذاب اطـم. رحمتی پیش روی خود نمی بیند 
 آن که تؤتن اطم، شوق به قیرتم دارد و در روز قیرتم در ربتن و رطیدن به رحمم 
کسـرنی  کـه تائکـه تی کشـرنند،  پـروردگرر، تنتلـری شـوق را نشـرن تی دهـد. آن هـر 
که ترزه تی بلمد جرنی بوده اند و اکنون تواجه بر تحرکمه و عذاب هستند. هستند 

کـه بـر  کسـرنی بـودم  گـا نعمـم پـروردگررم نبـود، تـن از  «، ا �فَ ِر�ی
ُمْحصفَ

ْ
�تُ ِم�فَ ال �فْ

ُ
ك

َ
»ل

کربا ُتحَضا اطـم.  زور بـه تحشـا و عـذاب تی آوردنـد. تؤتن، ُتحَضا نیسـم، بلکه 

 1. و اإلرداء السقوط من مکان عال کالشاهق و یکنی به عن الهالك و المعنی أقسم باهلل إنك
  قربت أن تهلکني و تسقطني فیما سقطت فیه من الجحیم؛ ارداء سقوط از جای مرتفع 
کت اسـت و معنایش این اسـت که قسـم به  ماننـد کـوه یـا بنـای بلنـد اسـت. کنایه از هال
ک کنی و مرا در آن  جایگاهی از جحیم که بدان سقوط   خدا همانا تو نزدیک بود که مرا هال

نمودی، ساقط نمایی؛ محقق. )المیزان فی تفسیر القرآن، ج8، ص 138( 
ردن چیزی به حضور دیگری است؛  تیان بالشي ء إلی حضرة غیره؛ احضار آو  2. فاالحضار اإل

107محقق. )رک: التبیان فی تفسیر القرآن، ج8، ص 499(
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«  آیا این گونه نیست که ما دیگر  �فَ �ی �بِ
ُمَعدفَّ  �بِ

ْ��فُ
ولى  َو ما �فَ

أُ
�

ْ
ا ال �فَ �تَ  َمْو�تَ

َّ
ل� ، اإِ �فَ �ی ِ �ت ِ

َم�یّ  �بِ
ْ��فُ

ما �فَ
 �فَ

أَ
 »ا

یند که دیگر مرگی برای   نخواهیـم ُمـرد مگـر آن مـرگ قبلی؟ در واقع اهل بهشـت می گو
1�» �فَ �ی �بِ

ُمَعدفَّ  �بِ
ْ��فُ

گذراندیم، »َو ما �فَ که  ما نیست، مگر آن مرگی 

کـه  نتیجـۀ این کـه تـن از نعمـم رّب خـود، از تحضریـن نیسـتم، چنیـن اطـم 
�تْ  حبَ صفِ ما �فَ

َّ
ل

ُ
یـم. جلنـم بدیـن صـورت اطـم  »ك تـر تاگـی بـه جـز همـرن تـاگ اول ندار

«2 ایـن تـوت و حیـرت تکـاار تی شـود.  َ ا�ب َعدف
ْ
وا ال

و�تُ
دفُ َرها ِل�یَ �یْ

 عفَ
ً
ودا

ُ
ل اُهْم حبُ �ف

ْ
ل

َ
ّد وُدُهْم �بَ

ُ
ل حبُ

«، نه تاگ طبیعی  �فَ �ی �بِ
ُمَعدفَّ  �بِ

ْ��فُ
ولى  َو ما �فَ

أُ
�

ْ
ا ال �فَ �تَ  َمْو�تَ

َّ
ل� اتر در بلشـم این گونه نیسـم. »اإِ

یـم و نـه بـه عـذاب، بایـی بـا طـاترن تی آید.  دار

فراهم بودن عرصه برای عمل

کرتیربــی بــزرگ ایــن  «، آن  و�فَ
ُ
عاِمل

ْ
ْعَمِل ال �یَ

ْ
ل ا �فَ ِل هدف ْ ُم؛ ِلِم�ش �ی ِ َعطف

ْ
ْورفُ ال �فَ

ْ
ُهَو ال

َ
ا ل �فَّ هدف »اإِ

کــه تی خواهنــد بــاای چنیــن کرتیربــی ای کرری کننــد، کرر کننــد. ایــن  اطــم. آن هــر 

تاجمــۀ آیــه بــود. تیــرن تفّســرین در توضیــح آن اختــاف اطــم. همچنیــن اصحــرب 

کــه خداونــد نقــل تی باتریــد، اختــاف کام بلشــتیرن  کام خداطــم یــر   در این کــه 

کنـت فـي  1.معنـاه أن هـذا المؤمـن یقـول لهـذا القریـن علـی وجـه التوبیـخ و التقریـع أ لیـس 
األمـر  و ال نعـذب فقـد ظهـر  الدنیـا  فـي  التـي تکـون  الموتـة  إال  أنـا ال نمـوت  تقـول  الدنیـا 
الجنـة بعضهـم لبعـض علـی وجـه إظهـار  أهـل  قـول  قیـل أن هـذا مـن  و  بخـالف ذلـك 
َعِظیـُم«؛ معنایـش 

ْ
ال َفـْوُز 

ْ
ال ُهـَو 

َ
ل »ِإّنَ هـذا  بقولـه  لهـذا عقبـه  و  الجنـة  نعیـم  بـدوام  ر  السـرو

یـد: آیـا در دنیـا تـو نبـودی کـه  ایـن اسـت کـه ایـن مومـن بـه قریـن خـود بـر وجـه توبیـخ می گو
می گفتـی مـن بـه جـز مـرگ در دنیـا مـرگ دیگـری نـدارم و عـذاب نمی شـوم؟! بـه تحقیـق 
امـر بـر خـالف آن چـه قبـال گفتـی ظاهـر شـد. همچنیـن گفتـه شـده کـه ایـن کالم از برخـی 
اهـل بهشـت کـه بـه برخـی دیگـر بـرای اظهـار شـادی بـه دائمـی بـودن نعمت هـای بهشـت 
َعِظیـُم«؛ محقـق. 

ْ
َفـْوُز ال

ْ
ُهـَو ال

َ
ینـد و بـه همیـن خاطـر در ادامـه می فرمایـد: »ِإّنَ هـذا ل می گو

)رک: مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج 8، ص 694(
2. نساء/56�  108
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کام بلشــتیرن برشــد  کــه   دارنــد. آقــری طبرطبریــی تی باتریــد طــیرق اقتضــر تی کنــد 
و خداونــد نقــل تی باتریــد.1 

کـه خـدا نقـل  کـه کام خداطـم، نـه کام بلشـتیرن  کمـی تأتـل اقتضـر تی کنـد 
کـه ایـن کام دو بخـش دارد. یـک بخـش آن، کرتیربـی بـزرگ  بفاتریـد. بـه ایـن خرطـا 
کنـد. در  کرر  کـس چنیـن نتیجـه ای تی خواهـد،  اطـم. بخـش دوم تی باتریـد هـا 
کرر برقـی ترنـده برشـد و  کـه جـری  َیْعَمـِل« را تی گویـد 

ْ
کسـی »َبل  » و�فَ

ُ
عاِمل

ْ
ْعَمِل ال �یَ

ْ
ل

»�فَ
َیْعَمـِل« تعنر ندارد. 

ْ
گـا جری کرر تمرم شـده برشـد دیگا »َبل کـاد. اتـر ا هنـوز بتـوان کرر 

گابته اید  که تدرک خود را  کنید نظرم آتوزشی باداشته شده، تن به شمر   باض 
بگویـم  بریـد این گونـه درس خوانـد و تـدرک گابم! دیگا درس خواندنی نیسـم. ها 
کـه هنوز تسـیا برز اطـم،  گوینـده ای انـدک توجـه داشـته برشـد، تتوجـه خواهـد شـد 

اّتـر  نحـوی از ایـن تسـیا بـه طـعردت تی رطـرند و نحوی به شـقروت. 

کننـد، زیـاا  کـه بعـل تضـررع اطـتفرده  گـا طـخن بلشـتیرن بـود، تعنـر نداشـم  ا

باصـم، گذشـته اطـم و دیگـا جـری عمـل نیسـم، یعنـی نبریـد حرهم اطـتمااری 

1. ظاهر السـیاق أنه من قول القائل المذکور و اإلشـارة بهذا إلی الفوز أو الثواب أي لمثل هذا 
الفـوز أو الثـواب فلیعمـل العاملـون فـي دار التکلیـف، و قیـل: هـو مـن قـول اهلل سـبحانه و 
ینـده ای )از  قیـل: مـن قـول أهـل الجنـة؛ ظاهـر سـیاق ایـن اسـت کـه ایـن کالم از همـان گو
اهل بهشـت( اسـت که ذکر شـد و با این مطلب اشـاره به فوز و ثواب دارد. یعنی برای )به 
که اهل عمل هستند، در سرای تکلیف  ردن( مثل این فوز و ثواب باید کسانی  دست آو
گفتـه  کـه ایـن کالم از خداونـد سـبحان اسـت، همچنیـن  گفتـه شـده  کننـد.  کار  )دنیـا( 
 شـده که کالم اهل بهشـت اسـت. عالمه طباطبایی در ادامه می فرمایند اقوال مختلفی

 وجـود دارد کـه جمـالت سـابق را منسـوب می کنـد بـه این کـه کالم خداونـد متعـال اسـت 
کـه ذکـر  کـدام بـه همـان قائـل بهشـتی  کالم مالئکـه، یـا اهـل بهشـت اسـت. امـا هیـچ  یـا 
کـه این هـا قـول  شـد، نسـبت نداده انـد. ایـراد مـا همیـن اسـت کـه سـیاق آیـات می رسـاند 

109همـان قائـل اسـت؛ محقـق. )رک: المیـزان فـی تفسـیر القـرآن، ج 8، ص 139( 
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کـه تی خواهـد تـر را بیدار کنـد، هذا  داشـته برشـد. نتیجه گیـاِی حضـات حـق اطـم 
بعـل تضـررع اطـتعمرل تی باتریـد. در واقـع نتیجـۀ آن تسلـف بـوق اطـم. خداونـد 
کرتیربـی بـزرگ و  واقعیـم آن روز را بیـرن تی باتریـد و تی گویـد آینـده چنیـن اطـم، 

بـوز بـزرگ این اطـم. 

کرری را بـاای هدبـی انجـرم  کـه  کسـی  بـوز بـه تعنـری رطـیدن بـه هـدف اطـم. 
ناطـد،  هـدف  بـه  گـا  ا بـرَز.  تی گوینـد   باطـد  هـدف  بـه  کـه  صورتـی  در  تی دهـد، 
کرری را  که انسـرن  کرتیربی به این اطـم  یرن و  تی گویند  َخِسـَا، خسـررت اطـم. ز
گا به  گـا بـه هـدف خود رطـید گفته تی شـود بـرز، یعنی کرتیرب شـد. ا انجـرم دهـد، ا
یـرن دیـد، َخِسـَا. خداونـد نتیجـه را بیـرن تی باترید.  هـدف خـود ناطـید، تی گوینـد ز

کرتیربـی بـزرگ ایـن اطـم، نـه آن کـه بـه زن یـر بـه تـرل باطـی.   تی باتریـد 

َیْعَمِل« آتده اطم. بعل تضررع اطم و حرهم اطتماار دارد. این 
ْ
 در اداته نیز »َبل

ْ��فُ 
ولى  َو ما �فَ

�أُ
ْ
ا ال �فَ �تَ  َمْو�تَ

ل�َّ ، اإِ �فَ �ی ِ �ت ِ
َم�یّ  �بِ

ْ��فُ
ما �فَ �فَ

أَ
کـه تی دانـد »ا تسلـف بـر طـخن بـاد بلشـتی 

« و کرر تمـرم شـده، طـرزگرر نیسـم. شـرهد بـا تسلـف نیـز تقید اطـم.  �فَ �ی �بِ
ُمَعدفَّ �بِ

کـه  از احـواالت وجـود تقـدس اتیااهمؤتنیـن صلـوات اهلل و طـاته علیـه اطـم 
ـوَن« بـود1. خـدا 

ُ
عرِتل

ْ
َیْعَمـِل اه

ْ
کـه حضـات باتودنـد، »ِهِمْثـِل هـذا َبل آخریـن جملـه ای 

کـه نمونـه  و تصـداق واقعـی ایـن کام برشـد، یعنـی  کـه در دنیـر، بنـده ای  گـواه اطـم 
همرن طـور کـه خداونـد در خدایـی خویـش تتفـّاد اطـم، ایـن چنـد تـن نیـز تتفـاد در 

آن جلـم هسـتند و اتیااهمؤتنیـن؟ع؟ از رئـوس ایشـرن اطـم. 

کـه آیـه را کام بلشـتیرن بدانیـم، همرن گونـه  گفتـه شـد، تعنـر نـدارد  بنربـا آن چـه 
کـه آقـری طبرطبریـی باتـود. بلکـه طـخن حضـات حـق جـل و عاطـم و نتیجـۀ 

آن چـه از جلنمیـرن و بلشـتیرن حکریـم باتـوده اطـم. 

1. بحار االنوار ج 42 ص 293�  110
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 بخش هشتم، آیات 66 - 62: 
محل فرود و غذای اهل دوزخ

آیات مبارکه

هتٌ  رݦݨݨݦَ ݦݡݡَ حب َ هٰا سش
�فَ ٦٣ ِا�فَّ ٰاِلٖم�ی هتً ِللطفّ ݩفݨَ ݧ �ݧ

تݨݨْ �ݧ ِ ٰاهٰا �فݫ �ف
ْ
َعل َ ٰا �ب وِم ٦٢ ِا�فّ

�تُّ
هتُ الرݦفَّ رݦݨݨݦَ ݦَ حب َ ْم سش

َ
� ا

ݩً
ݤل رݦݩفُ

ٌر �فݦُ �یْ
ِلَك �فَ دفٰ

َ
ا

و�فَ 
ُ
ِكل ء�ݦݦݩٰ

َ
ْ ل ُمݧ ݧ ِاݣݣ�فَّهݧ �فِ ٦٥ �فَ ٰاٖط�ی �ی

َّ وُس اݠلسش ݨݨُ ۥ ُرءݧ ݩُ ݧ هݧ
َّ ݩفݧ �ݧ

ݦَ
ا ُعهٰا كݦݨَ

ْ
ِم ٦٤ َطل َٖح�ی ݧ �ب

ݨْ
ْ�ِل ال

َ
ݭٖٓى ا

ُ �ݨف ݨݧ حݬب ُ رݧ �ݩݩفݨْ
�تَ

ُطو�فَ ٦٦ �بݨُ
ْ
َها ال و�فَ ِم�فݨْ ݩݩݩأُ �ݧ ِ ݫ مٰالݫ هٰا �فَ ِم�فݨْ

ترجمۀ آیات 

یدان بهشت( بهتر است یا درخت )نفرت انگیز(  62- آیا این )نعمت هاى جاو

زّقـوم؟! 63- مـا آن را مایـه درد و رنـج ظالمان قرار دادیم. 64- درختی اسـت که 

یـد! 65- شـکوفۀ آن ماننـد کله هـاى شـیاطین اسـت. 66-  از قعـر جهنـم می رو

آن هـا )مجرمـان( از آن می خورنـد و شـکم خـود را از آن پر می کنند.

معنای لغات 

»ُنُزل«، وطریلی اطم که انسرن باای پذیاایی از شخصی که تی خواهد با او وارد 

 شـود، تلیـر تی کنـد.1 »َزّقـوم« چیـز تلخی اطـم که گلوگیـا و نرراحم کننده اطـم.2 

1. المفردات فی غریب القرآن، ج 1، ص 800� 
2. مجمع البحرین، ج 6، ص 79� 
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»َطلـع«، یعنـی آن چـه از درخـم ظرهـا تی شـود.1 »بتنـة«، بـه تعنـری طـبف اتتحـرن 

اطم.2 

مروری بر آیات �پیشین

بیـرن حـرل  ایـن در طـورۀ تبررکـه صربـرت،  از  آیـرت پیـش  خداونـد تتعـرل در 

 
َّ
ل� ؛ اإِ

و�فَ
ُ
ْعَمل ْم �تَ �تُ  ما ُك�فْ

َّ
ل�  اإِ

ْو�فَ رفَ ْ �ب
م؛ َو ما �تُ ِل�ی

أَ
�

ْ
ا�بِ ال َعدف

ْ
وا ال �تُ ا�أِ �ف

َ
ْم ل

ُ
ك

�فَّ جلنمیرن را باتود  »اإِ

گفتیـم »َو تـر ُتْجـَزْون«  کادیـم.  «. توضیـح و بیـرن آیـرت را عـاض  �فَ ِص�ی
َ
ل ُمحفْ

ْ
ِه ال

َ
اَد الّل ِع�ب

بـه تنزهـۀ تعمیـم اطـم. همـۀ شـمر چشـندۀ عـذاب دردنـرک هسـتید، تگـا بنـدگرن 

تخلـص. 

کـه  ایـن  نـه  اطـم،  تعییـن شـده  پیـش  از  روزِی  یـک  وٌم« 
ُ
َمْعل �تٌ  ِررفْ ُهْم 

َ
ل َك  ول�أِ

أُ
»ا

ُسُرٍر  ِم؛ َعلى   ِع�ی
ال�فَّ ا�تِ 

�فَّ َ �فِىی �ب ؛ 
َرُمو�فَ

ْ
َو ُهْم ُمك واِكُه  هـا چـه پیش آتـد روزی دهنـد. »�فَ

آیـرت نیـز وضـع بلشـم و اهـل آن را بیـرن تی کنـد.  «. در ایـن  �ف ِل�ی ا�بِ
�ت ُم�تَ

َدُهْم  زندگی در بلشـــم، طرقیرن و نحوۀ طقریم آن هر را بیرن باتود، این که »َو ِع�فْ

کوتـــره نظانـــد، یعنـــی عفیـــف  کـــه  « هســـتند. چشم درشـــترنی  �ف ِ ِع�ی ْر�ف َ
اِ�را�تُ الّط  �ت

اطـــم. ترننـــد تجرهـــس آن روز تکه و جرتعه انســـرنی اتـــروز یر ها زترنی که بســـرد در 

آن برشـــد، نیسم.

دیگـا  تـر   ،» �ف �ی �بِ
ُمَعدفَّ �بِ ْ��فُ 

�فَ ما  »َو  نقـل تی کنـد   آن هـر  هسـرن  از  اداتـه خداونـد  در 

م«، رطـتگرری  �ی ِ َعطف
ْ
ْورفُ ال �فَ

ْ
ُهَو ال

َ
ا ل �فَّ هدف عـذاب نمی شـویم. و بعـد خداوند تی باتریـد  »اإِ

«، بـاای رطـیدن بـه چنیـن  و�ف
ُ
عاِمل

ْ
ْعَمِل ال �یَ

ْ
ل ا �فَ ِل هدف ْ کرتیربـی بـزرگ ایـن اطـم. »ِلِم�ش و 

کننـد، بکوشـند.  کوشـش  کـه تی خواهنـد  جریگرهـی آن هـر 

1. المفردات فی غریب القرآن، ج 1، ص 523� 
2. لسان العرب، ج 13، ص 317�  112
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عاض شـــد که این طـــخن اهلی اطم و طخن بلشـــتیرن نیسم. به این خرطا 

که باصم عمـــل از بین ربتـــه و »َیعَمُل«   که این طـــخن بلشـــتیرن در زترنی اطـــم 

تعنر ندارد.

وم«
ّ

بهشت جاودان یا جایگاه درخت »زق

وم« اطم. پس طاای بعدی خواهید
�تُّ َرهتُ الرفَّ َ حب

َ ْم سش
أَ
 ا

ً
ل� رفُ ٌر �فُ �یْ

ِلَك �فَ دف
أَ
 شرهد دیگا، آیۀ »ا

کوچ تی کنید. باای شـمر دو تکرن را توصیف تی کنیم  یکی   داشـم و از این تنزل 

گـا بـه  گفتـه شـد. ا کـه  بیربـرن بـی آب و علـف اطـم و دیگـای طـاایی بـر آن وصـف 

آن جـر باطـید اطـتااحم تی کنیـد و راحـم هسـتید. شـف را بـه راحتـی تی خوابیـد. 

آیـر طـاای خـوب چنیـن اطـم یـر وطـط بیربـرن، در آتـش یـر طـاتر و بـی غـذا و بـدون 

تـکرن بـودن بـه همـااه درنـدگرن و اتثـرل این هـر را تی پسـندید؟ 

باای پذیاایی از شخصی که وارد تی شود، آن جریگره بلتا اطم که از ها جلم 

کـه انسـرن بـاای پذیاایـی از شـخصی   تلیرطـم؟ تقصـود از »ُنـُزل«،1 وطـریلی اطـم 

 که تی خواهد با او وارد شود، تلیر تی کند. حرل آیر چنین جریی که همه نوع اطبرب 

کرر شـمر  وم«؟ این کـه طـا و 
�تُّ َرهتُ الرفَّ َ حب َ ْم سش

أَ
راحتـی تلیرطـم، بـاای ورود بلتـا اطـم، »ا

» �ف اِلِم�ی
هتً ِللطفَّ �فَ �تْ اها �فِ �ف

ْ
َعل َ ا �ب

�فَّ بـر درخـم زّقـوم برشـد؟ »اإِ

کـه کلمـۀ »َزّقوم« به هسـرن اهل بربا بـوده و به تعنری  در تـورد »َزّقـوم«، گفتـه شـده 

 خاتر اطم. اتر به نظا بنده این را همرن کسرنی که »َزّقوم« را تمسخا تی نمودند جعل

کـه در حرهـم اجبـرر اطـام آوردنـد و  کاده انـد. تقصـود، اهـل تکـه و قریـش هسـتند   

کـه و نحوهـا؛ ُنـُزل )بـا  رد مـن الفوا 1. النـزل، بضمتیـن مـا یهیـأ لـورود الضیـف فیقـدم إلیـه إذا و
رود مهمـان آمـاده می کننـد و زمانـی کـه  ینـد کـه بـرای و دو حرکـت رفـع( هـر آن چیـزی را گو
وارد می شـود پیش کـش می نماییـد از قبیـل میـوه و امثـال آن؛ محقـق. )رک: المیـزان فـی 

113تفسـیر القـرآن، ج 17، ص 140( 
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تنربـق بودنـد.1 غیـا از ایـن طـخن، تعنـری اصساحی بـاای »َزّقـوم« در جریی نیرتده 

اطـم. در زبـرن عربـی، بـه حسـف تـوارد اطـتعمرل آن، »َزّقـوم« چیـز تلخـی اطـم که 

کننده اطـم.2  گلوگیـا و نرراحـم 

کلمۀ »َزّقوم« در آیرت قبل نیز وارد شده بود و آن را شنیده بودند. در طورۀ دخرن 

وُه 
دفُ ِم؛ حفُ َ�م�ی

ْ
ىیِ ال

ْ
ل ؛ َكعفَ ُطو�فِ �بُ

ْ
ِىی ال

لىی  �ف عفْ َ ُمْهِل �ی
ْ
م؛ َكال �ی �ش

أَ
�

ْ
وِم؛ َطعاُم ال

�تُّ َرهتَ الرفَّ َ حب
َ  سش

�فَّ  باتوده  »اإِ

ـــَجَرَة  ـــوِم: ِإّنَ َش
ُ
ّق ـــة الّزَ نزلـــت آی

ُ
ـــه لمـــا أ ن

َ
هـــل النـــار؛ قـــال و بلغنـــا أ

َ
ـــوُم طعـــام أ

ُ
ّق ـــن ســـیدة: و الّزَ 1. اب

بـــو جهـــل: ِإن هـــذا لشـــجر مـــا ینبـــت فـــي 
َ
یـــش، فقـــال أ ِثیـــِم لـــم یعرفـــه قر

َ ْ
ـــوِم َطعـــاُم األ

ُ
ّق الّزَ

ـــوُم 
ُ
ـــوَم؟ فقـــال رجـــل قـــدم علیهـــم مـــن ِإْفریقَیـــَة: الّزّق

ُ
ّق بالدنـــا َفَمـــْن منکـــم َمـــْن یعـــرف الّزَ

بـــدًا َنْزَدِقُمـــه،  یـــة هاتـــي لنـــا تمـــرًا و ز بـــو جهـــل: یـــا جار
َ
ْبـــُد بالتمـــر، فقـــال أ بلغـــة ِإْفریقَیـــة الّزُ

ـــارك و  ـــَن اهلل تب ـــرة؟ فبّیَ ـــي اآلخ ـــد ف ـــا محم ـــذا یخوفن  فبه
َ
ـــون: أ ـــه و یقول ـــون من کل

ْ
ـــوا یأ فجعل

ـــِم  َجِحی
ْ
ـــِل ال ْص

َ
ـــي أ ـــُرُج ِف ـــَجَرٌة َتْخ ـــا َش ه ـــا: ِإّنَ ـــي صفته ـــال ف ـــرى فق خ

ُ
ـــة أ ـــي آی ـــك ف ـــی ذل تعال

ـــی آخـــر؛  ـــْرآِن، إل ُق
ْ
ـــي ال ـــَة ِف ُعوَن

ْ
َمل

ْ
ـــَجَرَة ال ـــی: َو الّشَ ـــال تعال ـــیاِطیِن و ق ـــُه ُرُؤُس الّشَ ّنَ

َ
َکأ ُعهـــا 

ْ
َطل

گفـــت چنیـــن  یـــد: زّقـــوم غـــذای اهـــل آتـــش اســـت.  کلمـــه می گو ابـــن ســـیده در معنـــای 
ـــه کاران  گن ـــذای  ـــوم، غ ـــت زّق ـــلما درخ ـــد: »مس ـــازل ش ـــوم ن ـــۀ زّق ـــی آی ـــه وقت ک ـــیده  ـــا رس ـــه م ب
گفـــت: ایـــن درخـــت در ســـرزمین  اســـت«، قریـــش )زّقـــوم( را نمی شـــناخت. پـــس ابوجهـــل 
کســـی از شـــما زّقـــوم را می شناســـد؟ مـــردی از آفریقـــا نـــزد ایشـــان  یـــد چـــه  مـــا نمی رو
کـــره و خرماســـت. پـــس ابوجهـــل )بـــه  بـــان آفریقاییـــان بـــه معنـــای  گفـــت: زّقـــوم بـــه ز بـــود، 
کنیـــم. پـــس از آن  کـــه زقـــم  ر  کـــره بیـــاو ـــرای مـــا خرمـــا و  کنیـــز ب گفـــت: ای  حالـــت تمســـخر( 
ـــاند؟  ـــن می ترس ـــه ای ـــرت ب ـــا را در آخ ـــد م ـــا محم ـــد: آی ـــخر( می گفتن ـــا تمس ـــد و )ب می خوردن
پـــس خداونـــد تبـــارک و تعالـــی در آیـــۀ دیگـــری در توصیـــف زّقـــوم فرمـــود: »درختـــی اســـت 
ــد  ــیاطین اســـت« و خداونـ ــاى شـ کله هـ ــد  ــکوفه آن ماننـ ــد! شـ یـ ــم می رو ــر جهنـ ــه از قعـ کـ
کـــه  ـــز همیـــن را نقـــل می کنـــد  ـــرآن اســـت. أزهـــری نی ـــه در ق متعـــال فرمـــود: و درختـــی ملعون
رد و تعبیـــر بـــه )زّقمینـــا( نمـــود.  کـــره بیـــاو کنیـــزش خرمـــا و  ابوجهـــل بـــا تمســـخر خواســـت 

ــرب، ج 12، ص 269(  ــان العـ )لسـ
2. در قـول عـرب  »َزّقـوم« اسـت و در مقابـل آن )قـزل قـورت( وجـود دارد. )قـزل قـورت( لغتـی 

ترکـی و از بقایـای عثمانـی اسـت.  114
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م«.1 بـاای تثـرل، تـر درخـم پاتقـرل تی گوییـم. در طـورۀ واقعه  ح�ی َ �ب
ْ
لى  َسواِء ال وُه اإِ

ُ
ل اْع�تِ

 �فَ

�فَ  ماِلوأُ
وٍم؛ �فَ

�تُّ ٍر ِم�فْ رفَ َ حب
َ و�فَ ِم�فْ سش

ُ
ِكل

آ
�

َ
؛ ل و�ف ُ �ب ِ

دفّ
َ
ُمك

ْ
و�فَ ال

ُّ
ال

َها الصفَّ ُّ �ی
أَ
ْم ا

ُ
ك

�فَّ  اإِ
ّمَ

ُ  نیز آتده اطم  »�ش
2.» ُطو�فَ �بُ

ْ
َها ال ِم�فْ

خداونـد تتعـرل در آیـرت قبـل، از درخـم »َزّقـوم« بـه عنـوان یـک وطـیلۀ عـذاب 

گفتنـد   کـاده و  کـاده اطـم. بـه نظـا تی رطـد در همـرن زتـرن جعـل  در جلنـم یـرد 

کـاه اطـم.  »َزّقـوم« بـه هسـرن اهـل بربـا بـه تعنـری خاتـر و 

طـخنی از حضـات اتیااهمؤتنیـن؟ع؟ نقـل کنیم که حضات در کترب شـریف 

نلـج اهباغـه بـه تنرطـبتی تی باترینـد کـه دشـمن تـر قریش اطـم و قریش ایـن با را 

کـاد. قریـش هیـچ کینـه ای از تـر نـدارد بـه جـز این کـه این هر ضعیـف بودند  بـا تـر وارد 

و عزیزشـرن نمودیـم و توضیـح تی باترینـد. تقصـود پیغمبـا و خرندان ایشـرن اطـم. 

و در اداتـه دو بیـم شـعا باتودند  

َمْحَض َصرِبحًر
ْ
َعْمِای ُشْرَبَک اه

َ
َدْتَم ه

َ
ُبْجـــَااأ

ْ
اه ـــَاَه 

َ
ُمَقّش

ْ
اه ْبـــِد  ِبرهّزُ ـــَک 

َ
ْکل

َ
أ َو 

ـــْم َتُکـــْن
َ
َعـــَاَء َو ه

ْ
َک اه ْمَاا.3َو َنْحـــُن َوَهْبَنـــر ُجْاَد َو اهّسُ

ْ
َک اه

َ
َعِلّیًر َو ُحْسَنر َحْوه

َمْحـَض َصرِبحـًر«؛ قسـم بـه جرنـم تـو بسـیرر این حرهم 
ْ
َعْمـِای ُشـْرَبَک اه

َ
َدْتـَم ه

َ
»أ

خرهـص  شـیا  صبـح  این کـه  تی کنـی.  را  کرر  ایـن  تدت هرطـم  دادی.  اداتـه  را 

تی خـوری. غـذای اصلـی عـاب شـیا بـود. زیـاا بیربرن گـاد بودنـد و زراعم نداشـتند. 

گداختـه در شـکم ها می جوشـد؛  فلـز  گنهـکاران اسـت؛ هماننـد  زقـوم؛ غـذاى  1. »درخـت 
کنید«؛  زخ پرتابش  کافر مجرم را بگیرید و به میان دو جوششـی هم چون آب سـوزان؛ این 

دخـان/43-47� 
ید؛ و شـکم ها را  2. »سـپس شـما اى گمراهـان تکذیـب کننـده؛ قطعـا از درخت زقوم می خور

از آن پـر می کنیـد«؛ واقعه/51-53� 
3115. نهج البالغه، خطبه 33؛ 
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شـیا نیز آن قدر نبود که خرهص بنوشـد. هذا شـیا را بر آب تخلوط تی کاد و تی خورد. 

کـه در  بـه تنرطـبم تعنـری عبـررت، جریـرن حضـات عمـرر را عـاض تی کنـم 

تـورد ایشـرن بریـد گفـم  صلـوات اهلل و طـاته علیـه، بـه هحـرظ تـر. و به هحـرظ تقرم 

ائمـه،  رضـوان اهلل علیـه. در همـرن روزی کـه در جنـگ صفین شـلید شـد، از جنگ 

کرطۀ )َضیرٌح  باگشم. روزه بود و هنگرم غروب آبترب شد. چیزی خواطم و یک 

کـه بر آب تخلوط شـده برشـد.  َبـن( بـه او دادنـد. »َضیـرح« شـیای اطـم 
َ
ِتـن ه

نیر َضیرٌح 
ُ

ایشـــرن نوشـــید و باتود  قرل ِهی رطـــول اهلل؟ص؟  آخُا َشـــااُبَک ِتـــن اهّد

ـــَک اهِفَئـــُة اهَبرِغیـــُة،1  پیغمبـــا بـــه تـــن خبـــا داد که آخریـــن چیزی 
ُ
َبـــٍن و َتقُتل

َ
ِتـــن ه

 کـــه تـــو از دنیـــر تی آشـــرتی آب تخلـــوط بر شـــیا اطـــم. به تیـــدان ربـــم و جنگید

 و شلید شد.2 

کـه بـه طـند صحیـح از حضـات هـردی؟ع؟ در روز غدیـا نسـبم بـه  یررتـی  در ز

ـُه 
َ
ّیُ َبَقَتل َفـَزاِر

ْ
َعرِدَیـِة اه

ْ
ُبواه

َ
اتیااهمؤتنیـن؟ع؟ روایـم شـده، آتـده اطـم  »َبرْعَتَاَضـُه أ

 َطـْیَفُه 
َ

ی َتْن َطـّل
َ
ْجَمِعیَن َو َعل

َ
ْعَنـُة َتاِئَکِتـِه َو ُرُطـِلِه أ

َ
ْعَنـُة اهلِل َو ه

َ
َعرِدَیـِة ه

ْ
ِبـی اه

َ
ـی أ

َ
َبَعل

ُمْؤِتِنیـَن«.3
ْ
ِتیـَا اه

َ
ْیـِه َیـر أ

َ
َم َطـْیَفَک َعل

ْ
ل
َ
ْیـَک َو َطـل

َ
َعل

ـاِر ْبـِن َیاِسـٍر _   اهلِل ص ِلَعّمَ
ُ

 َرُسـول
َ

: َقـال
ُ

َعـاِص َیُقـول
ْ
ـَکاَلِع َیْسـَمُع َعْمـَرو ْبـَن ال

ْ
َکاَن ُذو ال 1. َو َقـْد 

َبـٍن«. )رک: وقعـة صفیـن، ج 1، 
َ
ُبَها َضَیـاٌح ِمـْن ل َباِغَیـُة َو آِخـُر َشـْرَبٍة َتْشـَر

ْ
ِفَئـُة ال

ْ
ـَك ال

ُ
»َتْقُتل

ص 341( 
کشـــته شـــدن جنـــاب عمـــار توســـط )فئـــة الباغیـــة( بـــه صـــورت متواتـــر در منابـــع شـــیعه   .2
کـــه بـــه حدیـــث »الفئـــة الباغیـــة« معـــروف  گونـــه ای  و اهـــل ســـنت نقـــل شـــده اســـت بـــه 
اســـت؛ محقـــق. )رک: همـــان، ج 1، ص 324؛ أســـد الغابـــة فـــی معرفـــة الصحابـــة، ابـــن 

أثیـــر، ج 2، ص 114(
3. »در ایـن حـال بـود کـه ابوالعادیـة فـزاری بـه مبـارزۀ او درآمـد و آن بزرگـوار را شـهید کرد پس بر 
کـه  قاتـل عمـار، ابوالعادیـة از خـدا و جمیـع مالئکـه و پیغمبـران خـدا لعنـت بـاد! و بـر هـر  116
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کـم بـود، زیـاا حیوانـرت بسـیرر  بـه هـا حـرل دطتاطـی بـه شـیاخرهص بـاای عـاب 
نداشم. یک نرقه بود و برید آن را تی دوشید و باای بیسم و چلرر طرعم خودش 
و زن و برزندانـش نگـه دارد. تقـدار بسـیرر کمـی از شـیا در ظـاف تی ریختنـد. ترننـد 
کـه چنـد قسـاه شـیا در بنجـرن چـری تی ریزنـد تـر رنـگ  باخـی اربربـرن در بعـض بـاد 
کـه رنـگ آب تغییـا  چـری تغییـا تی کنـد، آن هـر نیـز تقـداری شـیا در آن تی ریختنـد 

 شـیا خرهـص نبود. 
ّ

کنـد و اال

َمْحَض َصرِبحًر، 
ْ
َعْمِای ُشْرَبَک اه

َ
َدْتَم ه

َ
 حضات خسرب به قریش تی باتریند  أ

کـه شـیا خرهـص را صبـح گره تی خـوردی. شـیا خرهـص  گذشـم  یـردی بـا تـو  زتـرن ز

که دیگا ظلا و شـف احتیرج به شـیا ندارد. غیا از این  خوردن به تعنری این اطـم 

برشـد، بریـد صبـح چیزهریـی بخـورد تـر ظلا و شـف را بتواند شـیا بنوشـد. 

کـه هسـته هریش را درآوردنـد  ُبْجـَاا، و تـو آن خاتریـی 
ْ
ـَاَه اه

َ
ُمَقّش

ْ
ْبـِد اه ـَک ِبرهّزُ

َ
ْکل

َ
َو أ

این کـه تدت هرطـم چنیـن  کـاه تی خـوردی. تقصـود  بـر  را  گوشـم دارد  بسـیرر  و 

کـه قبـا چگونـه بـودی. خـورده ای و از یـرد بـاده ای 

ْم َتُکْن علیًر، آقریی را تر به تو دادیم و تو آقر نبودی.
َ
َعَاَء َو ه

ْ
َک اه َو َنْحُن َوَهْبَنر

ـْمَاا، تـر در اطـااف تو اطـف هریی آتـرده باای جنگ  ُجـْاَد َو اهّسُ
ْ
ـَک اه

َ
َو ُحْسَنـر َحْوه

کسـی بـه تـو تعـدی نمی کنـد.  کـه  کادیـم و خیرهـم راحـم شـد  و نیزه هـر را احرطـه 

کـاده ای و طغیـرن تی کنـی.  کنـون بااتـوش  ا

کـه شـخص از راه زراعـم، خاتر به دطـم آورد  تنتلـری غـذای اعیرنـی ایـن بـود 

کـه شـیا بـااوان دارد بـه  کـاه داشـتن بـه تعنـری ایـن بـود  کـاه در دطـتاس او برشـد.  و 

کنـد  کـه بریـد بـر آب تخلـوط  کـاه بگیـاد، نـه آن  تقـدار شـیا  طوری کـه تی توانـد از آن 

شمشـیر بر روی تو ای امیرمؤمنان کشـید یا تو شمشـیر بر روی او کشـیدی«. )رک: مفاتیح 
ز غدیر(. یـارت امیـر المؤمنیـن؟ع؟ در رو 117الجنـان، شـیخ عبـاس قمـی، ز
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و بخـورد. عـاوه بـا این کـه بریـد تقـداری بـاای آن َتصیـف برشـد؛ زیـاا ترداتـی حیوان 

کـه بچـه داشـته برشـد و بچـۀ حیـوان نیـز در آن شـیا طـلیم اطـم. هـذا  شـیا تی دهـد 

در صورتی کـه بچـه نداشـم، دیگـا شـیا نخواهـد داد. 

کـه خودشـرن بـاای اطـتلزاء قـاآن تجیـد جعـل  آن هـر  احردیثـی را نقـل تی کننـد 

کـاه اطـم. ابوجلـل بـه  نمودنـد؛ ترننـد این کـه َزّقـوم در هسـرن بربـا، عبـررت از خاتـر و 

نینـر. »َزّقـوم« نصیـف او و هـا تنربقـی که با اطـام هسمه  نینـر، َزّقِ یـه اش گفـم  َزّقِ جرر

کـه نمی تـوان آن را خـورد.   زده اطـم، بـرد! »َزّقـوم«، در ذهـن عـاب چیـزی بـوده 

«،1 هـا دو ترننـد  ِركا�تِ
ْ ُمسش

ْ
�فَ َو ال ِرك�ی

ْ ُمسش
ْ
ا�تِ َو ال �ت ا�فِ ُم�ف

ْ
�فَ َو ال �ی �ت ا�فِ ُم�ف

ْ
قـاآن تی باتریـد  »ال

یکدیگانـد، بلکـه این هـر بدتـا از تشـاکین و تشـاکرت هسـتند.

عربــی؛  بــاد  ترننــد  آیــد  بــرود  بــادی  در  تی خواهــد  شــخصی  هنگرتی کــه 

کــه طــریه بــوده و پنــره داشــته  بخواهــد شــف هنگرم وارد شــود بریــد جریــی پیــرده شــود 

گــا بیربــرن اطــم زیــا درختــی قــاار بگیــاد. خداونــد  برشــد. بــاای تثــرل طــاا برشــد؛ یــر ا

کــه تکرنــی آتــرده بــاای پذیاایــی  « آیــر این گونــه بلتــا اطــم  ل�ً رفُ ٌر �فُ �یْ
ِلَك �فَ دف

أَ
تی باتریــد  »ا

کــه  گــا بــه جلنــم وارد شــوید، جریــی  تلیــر شــود یــر بــا درخــم َزّقــوم بــرود آییــد؟ ا

ــز از  کــاده و بیرطــریید، درخــم »َزّقــوم« اطــم. غــذای شــمر نی بتوانیــد بــدان تکیــه 

همــرن اطــم. 

«، تـر ایـن درخـم »َزّقـوم« را بتنـه ای بـاای طـتمکرران  �فَ اِلِم�ی
هتً ِللطفَّ �فَ �تْ اها �فِ �ف

ْ
َعل َ ا �ب

�فَّ »اإِ

بـه  اتـر طـتمکرران شـروع  کادیـم،  نـرزل  را  آیـرت  ایـن  تـر  کـه  ایـن  بـاای  دادیـم.  قـاار 

ا�تِ  ِم�ف ُموأْ
ْ
�فَ َو ال �ی ِم�ف ُموأْ

ْ
ى ال

َ
ُه َعل

َ
و�بَ الّل �تُ َ ِركا�تِ َو �ی ْ ُمسش

ْ
�فَ َو ال ِرك�ی ْ ُمسش

ْ
ا�تِ َو ال �ت ا�فِ ُم�ف

ْ
�فَ َو ال �ی �ت ا�فِ ُم�ف

ْ
ُه ال

َ
�بَ الّل ِ

َعدفّ 1. »ِل�یُ
کـه مـردان و زنـان منافـق و مـردان و زنـان مشـرك  «؛ هـدف ایـن بـود 

ً
ما  َر��ی

ً
ورا �فُ ُه عفَ

َ
َو كا�فَ الّل

کنـد و خـدا رحمـت خـود را بـر  گـردد و آن هـا( را عـذاب  )صفوفشـان از مؤمنـان مشـخص 
مـردان و زنـان بـا ایمـان بفرسـتد خداونـد همـواره غفـور و رحیـم اسـت؛ احـزاب/73� 118
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کاه اطـم، ترنند آن اطـم  گفتند  »زّقوم«، خاتر و  که  کام ایشـرن  تمسـخا نمودند. 

کسـی بخواهـد خـودش را بریـف دهـد.  کـه 

 بتنه1  به تعنری طبف اتتحرن اطم، باای این که بدانیم حق را از برطل تشخیص 

تی دهـد یـر نمی دهـد. تقصود، اتتحرنی نیسـم که روشـن کند چه تقـدار تی داند، 

بلکـه تعلـوم کنـد حـق را از برطل تشـخیص تی دهد یر خیا؟ 

وم«
ّ

توصیف درخت »زق

 ُ ُرحب �فْ
َرهتٌ �تَ َ حب

َ ها سش
�فَّ کـه از آن خبـا دادیـم چیسـم؟ »اإِ  توضیـح خواهیـم داد »زّقـوم«ای 

کنـررۀ  یـد. در اطـااف و  کـه در تیرنـۀ جلنـم تی رو ِم«. درختـی اطـم  ِح�ی َ �ب
ْ
ْ�ِل ال

أَ
ِىی ا

 �ف
آن نیسـم. »َطلُعلـر«، ایـن درخـم تیـوه دارد. در صورتی که بـه جلنم روید، بلترین 

کاد، زیا این درخم اطـم.  کـه پیـدا خواهید  جریـی 

»َطلــع«2 یعنــی آن چــه از درخــم ظرهــا تی شــود. شــکوبه نیســم، زیــاا شــکوبه 
که در ابتدای رویش و رشد تیوه ظرها تی شود.  گل اطم. بلکه چیزی اطم  نوعی 
کــه در آن شــرخه هری خاتــر چیــده  در درخــم خاتــر، چیــزی غــاف ترننــد اطــم 

 شــده اطــم. ابتــدا همــرن ظرهــا تی  شــود، بعــد شــکرف تی خــورد و شــرخه هر آویــزان 

یــد تــر بــه تــرور زتــرن رطــیده  شــود.   تی گــادد. آرام آرام در طاشــرخه هر تیــوۀ خاتــر تی رو

1. أي خبـرة لهـم افتتنـوا بهـا و کذبـوا بکونهـا فصـارت فتنـة لـه؛ »فتنـه« بـه معنـای ایـن اسـت 
کـه امتحانـی بـرای ایشـان می باشـد که بـا آن آزموده می گردنـد. در حالی که ایشـان بودِن آن 
را تکذیـب کردنـد پـس آزمایشـی برای ایشـان شـد؛ محقـق. )رک: مجمع البیان فی تفسـیر 

القـرآن، ج 8، ص 696(
گـر  ر تبدیـل بـه خرمـا می شـود و ا گـر مـاده باشـد بـه مـرو 2. اولیـن ظهـور از درخـت خرماسـت؛ ا
نـر باشـد خرمـا نمی شـود بلکـه مدتـی بـر درخـت باقـی مانـد، تـا این کـه مایـع سـفید رنـگ و 
کار مـی رود؛  ری نخل هـای مؤنـث بـه  کـه بـرای بـارو یـی در آن تشـکیل می شـود  خوش بو

119محقـق. )رک: مجمـع البحریـن، ج4، ص 369( 
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کرر تــی رود.  خــال اطــم و بعــدًا رطــف تی شــود. هنــوز در عربــی عبــررت »َطلــع« بــه 

ــع، تحریــف شــدۀ »طلــع« اطــم. َطلــع و ُجّمــرر1 تی گوینــد. َتجِمیــا و َجمــا، زیــا 
َّ
ِطل

زدن اطــم. 

ُجّمـرر، تغـز ریشـۀ خاترطـم کـه شـبیه بـه تغز کرهوطـم. تنتلر شـیرین تا از تغز 

کرهـو و قربـل خـوردن اطـم و آن عنـوان را هـم دارد. طلـع نیـز عنوان داشـم. بنربااین 

َمـا« اطـم، یعنـی آن چـه در ابتـدا از تیـوه 
َ
ـُع ِتـَن اهّث

َ
تعنـری هغـوی »طلـع«، »تـر َیسل

ُعلـر« تی باتریـد  آن چـه از تیـوۀ آن ظرهـا تی شـود، همرننـد طـا 
ْ
نمریـرن تی شـود. »َطل

شـیسرن اطـم. ضمیـا هـرء بـه »شـجاه« بـرز تی گـادد. ابتـدا بریـد اصـل تسلـف در 

کنـم.2  ذهـن شـمر نقـش ببنـدد تـر بتوانـم آیـه را تعنـر 

تظلـــا زییریـــی و نرزیبریی در هـــا توجودی، ابتدائًر چلاه و طـــِا اوطـــم. توجه 

کـــه زیبریی، یک تسلـــف واقعی نیســـم، بلکه ذاتی اطـــم. یعنی  داشـــته برشـــید 

آن چـــه از بیـــل و طـــرووس و پشـــه و گاگ و روبـــره در خررج هســـم، َاشـــکرل واقعی 

آن هرطـــم. طیره پوطـــم، طفید پوطـــم، زرد چینی و اطـــکرندینروی و آبریقریی 

و غیـــاه، واقعیم هـــر هســـتند. زیبر بـــودن و نرزیبـــر بودن عبـــررت از تقـــدار تأثیا آن 

کاد، احســـرس زیبریی از  کشـــِش توابق ایجـــرد  گا  واقعیم در روح انســـرن اطـــم. ا

1. جّمـار: شـحم النخـل الـذي فـي جـوف؛ آن چـه درون تنـۀ نخـل وجـود دارد؛ محقـق. )رک: 
همـان، ج3، ص 250( 

2. بـرای تشـبیه نمـودن طلـع زّقـوم بـه رئـوس شـیطان، بـا وجود آن که رئـوس شـیطان هرگز دیده 
نشـده، سـه قول وجود دارد: یک( زشـتِی صورت شـیطان در نفس انسـان متصور اسـت، 
ید مانند شـیطان  بـه همیـن خاطـر زمانی کـه چیـزی در نـزد انسـان واقعًا قبیح باشـد، می گو
بـه  کـه عـرب آن را شـیطان نامیـده اسـت. سـه(  بـه سـِر مـاری تشـبیه شـده  اسـت. دو( 
گیاهـی معـروف بـه رئوس الشـیطان تشـبیه شـده اسـت؛ محقـق. )رک: التبیان فی تفسـیر 

القـرآن، ج 8، ص 503 و502( 120
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کـــاد، احســـرس نرزیبریی   آن تی شـــود. اّتـــر در صورتـــی که کشـــش تخرهـــف ایجرد 

ایجرد تی شود. 

گا بگویند یک توجود   حرل اطرس این کشش در ابتدای اتا، از چلاه اطم. یعنی ا

کنیـد، بی شـک بـه چلـاه بیـش از طـریا اجـزاء بـدن عنریـم خواهیـد  زیبـر را تصویـا 

یـد، زیاا آن چـه در ابتـدا از او  داشـم؛ یـر حداقـل بـه انـدازۀ اجـزاء بـدن بـدان توجـه دار

نمریـرن تی شـود، چلـاۀ او اطـم. 

بـاای توجـود نرزیبـر، تصویـا شـیسرن یـر دیـو را تی کشـند و تلـم در نرزیبریـی، طـا 

 در واقعیـم، 
ّ

کجـر تی دانـد. و إال کـه بشـا نرزیبریـی را در  کنریـه از ایـن اطـم  اطـم. 

و  زیبریـی  اتـر  نـدارد. چلـاۀ طـیره و طـفید وجـود دارد،  نرزیبریـی وجـود  و  زیبریـی 

یربـم تـر از واقعیـرت اطـم. کسـی  نرزیبریـی نیسـم. بلکـه زیبریـی و نرزیبریـی، در

چلـاۀ دیـو را زیبـر تاطـیم نمی کنـد؛ زیـاا تظلـا زیبریـی و نرزیبریـی، چلـاه اطـم. 

خـــدا تی خواهد به بشـــا بفلمرند عـــاوه با این کـــه تیوۀ این درخم بد اطـــم، 

 بدنمـــر نیـــز هســـم. نـــه تنلر حـــّس ذائقـــۀ شـــمر، بلکـــه حـــّس بینریی و وطـــیله ی

«. آن چیزی  �فِ اِط�ی �ی
َّ ُس السش ُه ُروأُ

�فَّ
أَ
ُعها َكا

ْ
 درک زیبریی  تـــرن نیز از آن تتنفا اطـــم. »َطل

کـــه از تیـــوۀ این درخم )زّقوم( نمریرن تی شـــود، همرنند طـــِا شیسرن هرطـــم. طـــِا 

شـــیسرن را در ذهـــن خـــود بـــه بدترین چلـــاه تصور تی کنیـــد. تلم هـــری تختلف 

 بدترین چلاه را به دیو تی دهند. در ذهن ها کســـی و با طبق طلیقۀ او، تظلا زشتی

 و بدنمریی اطم. 

 در نتیجه درخم »زّقوم« نه تنلر ذائقه را تی آزارد، بلکه برصاه را نیز آزار تی دهد. 

نمریـرن تی شـود، همرننـد  ایـن درخـم  تیـوۀ  از  آن چـه  آیـۀ شـریفه،  باتـودۀ  بـه   زیـاا 
ارائـه  نیکـو  او تصویـای  از  پیـروان شـیسرن  باخـی  کـه  طـِا شیسرن هرطـم. هاچنـد 
 تی دهند. اتر این شیسرنی اطم که آن هر طرخته اند، اتر شیسرنی که خدا طرخته، 
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بدصـورت اطـم. ایـن تعـّدد شـیرطین را بـه حسـرب ذهـن تـر تی باتریـد. نـزد خـدا 
 زیبریی و نرزیبریی تساح نیسـم. تورچه بر انسـرن و انسـرن طـیره بر زیبرترین انسـرن

 از نگره تر، نزد خدا یکسرن اطم. 

ُس  ُه ُروأُ
�فَّ
أَ
ا

َ
در نــزد خداونــد، شــیسرن و غیــا شــیسرن تفروتی نمی کنــد. تی باتریــد  »ك

پر و آبریقر چلاه زشم «، در ذهن شمر که انسرن هستید. از ها تلیتی از ارو �فِ اِط�ی �ی
َّ  السش

  بخواهید، تی گوید دیو، و تصویا آن را باای شمر تی کشد. اطرطًر شیسرن به تعنری
 توجود بدکرر اطم و توجود بدکرر را زیبر نمی کشند. 

که از نظا تر شیسرن نرزیبرطم. ترنند آن حکریم  خداوند نمی خواهد بفاترید 
گفتنـد  کـه تی گوینـد شـیسرن را در خـواب بـه صـورت بسـیرر زیبـر دیدنـد.   تعـروف 
کـه بـا طـادِر حمرم هـر تی کشـند نرزیبرطـم؟ گفـم  قلم در دطـم  چـاا تصویـات را 
که بخواهم دشـمنم را بکشـم، خوشـریند تن   دشـمن اطـم! هذا از این برب نیسـم 
 نیسم، پس نرزیبر تی کشم. بلکه خداوند تی خواهد بفاترید این رؤوس اهشیرطین 

از نظا انسرن، نرزیبرطم. 

که زیبر و نرزیبر  که دیده نمی شـود. اتر نکته این اطـم   تشـبیه به چیزی تی کند 
 برید وجود ذهنی داشته برشد و نبرید وجود خررجی داشته برشد. بخواهید بلترین 
 و زیبرتریـن زن را تشـبیه کنیـد، خواهیـد گفـم ترننـد حوراهعین یر پای اطـم. چون 
 حوراهعین وجود ذهنی دارد، قربل تشبیه اطم. پای نیز در تمرم زبرن هر )انگلیسی، 

باانسه و غیاه( آتده اطم.

پـس زیبریـی و نرزیبریـی جنبـۀ ذهنـی دارد نه جنبۀ خررجی. ها کسـی باشـته را 

که خودش تی خواهد.1 وقتی تی گویید زیبرطم، یعنی شمر  آن طور تصویا تی کند 

1. آقـا هاشـم طالقانـی، از اسـاتید و عّبـاد و عرفـای معـروف نجـف بـود. طلبه هـا را نصیحـت 
یـرا در  کـه تـا وقتـی همسـر اختیـار نکردیـد، خوشـا بـه حالتـان اسـت. ز می کـرد و می گفـت 
یباسـت، او را عـوض  ذهـن خـود یـک همسـر می سـازی و هـر وقـت بخواهیـد و  ببینیـد ناز 122
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کـه بـه تصویـا زیبـری پـای در ذهـن خـود جـذب   بـدان جـذب تی شـوید، همرن طـور 

شـده اید. شـیسرن بـه عنـوان توجـود بـدکرر، در ذهـن همـۀ تـر تصویـا بـدی دارد. در 

واقـع »تشـبٌه بـِه« ایـن تشـبیه واقعیـم دارد، یعنـی وجـود ذهنـی دارد. 

گرهـی تشـبیه بـاای بیـرن صفـرت واقعـی اطـم،  کـه  بیـرن ایـن نکتـه الزم اطـم 

گرهی تشـبیه باای بیرن صفرتی  کَام، طـخروت، قدرت جسـمی.  ترنند شـجرعم، 

که واقعیم آن هر در درک انسـرن هسـم، ترنند زیبر بودن. وقتی تی خواهید  اطـم 

 به باد آبریقریی بگویید تی خواهیم همسای زیبر به تو دهیم، برید »تشبٌه به« از دید 

باد آبریقریی زیبر برشـد. چه بسـر یک اروپریی همین زن را بسـیرر نرزیبر ببیند. پس 

برید »تشـبٌه بِه« تسلوب اروپریی، از دید او زیبر برشـد. 

کنید، او را نرزیبر  که از ها بادی از ابااد بشـا طـؤال   شـیسرن از چلاه هریی اطـم 

. جّن در نزد عده ای از ابااد بشا به دو قسم هستند  �فّ ُس ال�بِ ُه ُروأُ
�فَّ
أ
ا  تی داند. هذا نفاتود  كَ

  پای و غیا پای. از دید باخی پای بسیرر زیبرطم. اتر شیسرن در زبرن هری تختلف 

بشا، ضاب اهمثلی از چلاۀ نرزیبر اطم. 

ه اطم،  تسلف دیگا این که در برب تشبیه، تقصود جّدی تتکلم بیرن حرل ُتشّبَ

ٌه به. باای تثرل یک تاتبه  ه اطـم، نه در ُتشـّبَ ٌه به. صدق و کذبش در ُتشـّبَ   نه ُتشـّبَ

که این حیوان، شـجرع اطـم.  تی گویم  شـیا حیوان شـجرعی اطـم. تن خبا دادم 

گمرن تی کنی  گا حیوان شنرس هر بگویند  شیا بر طریا حیوانرت تفروتی ندارد و تو    ا

کند، نرشی از تاس اوطم.  گا به جریی حمله  شجرع اطم. او نیز تاس دارد و ا

کـه تسمئـن برشـد طـاف تقربـل ضعیـف   در تـوردی 
ّ

از تـاس حملـه تی کنـد و اال

کردنـی نیسـت. مقصـود ایشـان  کردیـد، دیگـر عـوض  می کنیـد. امـا وقتـی همسـر اختیـار 
دلمـان  کـه  آن گونـه  را  ذهنـی  صورت هـای  ماسـت.  مخلـوق  ذهنـی  صـور  کـه  بـود  ایـن 
یبـا شـد خرابـش می کنیـم و شـکل دیگـر بـه آن می دهیـم. 123می خواهـد می آفرینیـم. هـر جـا ناز

بخش هشتم، آیرت 66 - 62  تحل برود و غذای اهل دوزخ 



 اطم، حمله نخواهد کاد؛ در نتیجه، جملۀ تن دروغ تی شود. زیاا گفتم شیا حیوان 

گفتم این تاد شـیا اطـم، تی خواهم شـجرعم تاد را بیرن  گا  شـجرعی اطـم. اتر ا

  کنم، نه شجرعم شیا. شیا در ذهن شنونده نمونۀ شجرعم اطم. حرل باض کنید 

 حیوان شنرطی گفم  شیا شجرع نیسم؛ در نتیجه کام تن دروغ نخواهد بود، زیاا 

کنم.  کنم، بلکه تی خواهم حرل این تاد را بیرن  تن نمی خواهم حرل شیا را بیرن 

کـه ایـن تـاد، شـجرع نبرشـد، نـه این کـه شـیا  زترنـی کام تـن دروغ واقـع تی شـود 

کلمـۀ شـیا  کلمـۀ شـیا را اطـتفرده نمـودم؛ زیـاا در شـجرع بـودن،  شـجرع نبرشـد. تـن 

گویـر نبـود و از نظـا شـنونده،  کلمـۀ شـیا  کـه  گویرتـا اطـم. در صورتـی   نـزد شـنونده 

بریـد شـجرعم شـیا تحـرز برشـد،  ببـا اطـم.  ایـن تـاد،  بـود؛ تی گفتـم  ببـا شـجرع 

کـه  گـا تعلـوم شـد  یعنـی شـنونده قبـول داشـته برشـد و الزم نیسـم واقعیـم برشـد. ا

کـاده اطـم، نـه بنـده. شـیا شـجرع نیسـم، شـنونده اشـتبره 

کـه شـیرطین زشـم برشـند، بلکـه  تلـم نیسـم تنلـر تـن بگویـم قبـول نمی کنـم 

ذهن بشـا چنین اطـم. خداوند نیز نمی خواهد بفاترید شـیسرن زیبر یر نرزیبرطـم. 

کادم   تی باترید  ترنند طِا شیسرن اطم. حرل او زشم اطم. ضمن این که عاض 

که خدا تی طرزد، بر شیسرِن طرخم تر دو تورد بوده و تفروت دارد.  که شیسرنی 

ها«، پس باتود  این جر بلتا اطـــم که انســـرن در آن برود آید  و�فَ ِم�فْ
ُ
ِكل �آ

َ
�فَُّهْم ل اإِ

 »�فَ

«، آن چه گفتیم  �فِ اِط�ی �ی
َّ ُس السش ُه ُروأُ

�فَّ
أَ
ُعها َكا

ْ
 و اتکرنرت تلیر برشد، یر شجاه َزّقوم؟ »َطل

کادن به   تنَظـــا تیوۀ آن اطـــم. شـــمر وقتـــی زیا درخـــم گابی تی نشـــیند، از نظـــا 

 گابی خاطـــند تی شوید. هنگرتی که تنرول تی کنید، نیز از طعم آن هذت تی برید. 

«. از ایـــن شـــجاه »زّقـــوم« تی خورنـــد، پس  ُطو�فَ �بُ
ْ
َها ال �فَ ِم�فْ ماِلوأُ ها �فَ و�فَ ِم�فْ

ُ
ِكل �آ

َ
�فَُّهْم ل اإِ

»�فَ

شکم هریشـــرن را پـــا تی کنند. 
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 بخش نهم، آیات 75 - 66: 
سرانجام پیروی از گمراهی پیشینیان

آیات مبارکه

ِم�فݨْ  ا  �بً وݨْ َ سش
َ
ل هٰا  �یْ

َ
َعل ݨْ  ُمݨݧ ݠهݩݧ

َ
ل ِا�فَّ  ّمَ 

ُ �ش  ٦٦ ُطو�فَ  �بݨُ
ْ
ال َها  ِم�فݨْ و�فَ  ݩݩݩأُ �ݧ ِ ݫ مٰالݫ �فَ هٰا  ِم�فݨْ و�فَ 

ُ
ِكل ء�ݦݦݩٰ

َ
ل  ْ ُمݧ ݧ ِاݣݣ�فَّهݧ �فَ

مݨݨْ  ݩُ هݧ �فَ ٦٩ �فَ �ی ٖ
ّ ݧ
ل

ٓ
ٰا َءُهْم �ف

ٓ
ٰا �ب ْوا ءاٰ �فَ

ْ
ل

َ
ْ ا مݨݨݧ ݩݩُ ݧ هݧ

ِم ٦٨ ِا�فَّ َٖح�ی ݧ �ب
ݨْ
ى ال

َ
ِ�ل

َ
مݨْ ل ݩݩُ َعهݧ بِ ݫ ݫ ݫ ݣݣ�ݫ ّمَ ِا�فَّ َمرݨْ

ُ ٍم ٦٧ �ش َحٖم�ی

مݦْ  هݪِ �ی ٰا �فٖ �ف
ْ
ْرَسل

َ
ْد ا َ ݧ تݧ �ݧ

َ
�فَ ٧١ َوݠل ݢٖل�ی ݢ َ ّݧ وݧ

�ݦَ
ْ
ُر ال َ �ش ْ كݨݨݧ

َ
مݨݨْ ا هݩݩُ

َ
ل ݨݨْ بݧ ݫ �ݫ

ّلَ �تَ ْد �فَ َ ݧ تݧ �ݧ
َ
و�فَ ٧٠ َوݠل ُ ݩݩݧ َرعݧ هݩݩْ ݩُ ْم �ی ِ ݫ ٰاِرهݫ �ش ى ءاٰ

ٰٓ َعل

�فَ  ٖص�ی
َ
ل ُمحفْ

ْ
ِه ال ٰاَد اللّٰ ٰ� ِع�ب

ّ
ِال �فَ ٧٣  ٖر�ی

دفَ ُم�فْ
ْ
هتُ ال َ �بݧ �تِ َ كٰا�فَ عاٰ فݧ ْ�ݧ ݨݧ ْر َك�ݭیݧ طفُ ا�فْ ݤ ٧٢ �فَ �فَ ݣݣ�ی رݪݪٖ دفِ �ݩفݨْ مݦُ

و�فَ ٧٥ �بُ �ی ݬݬٖ ݫ ݫ ݫ ُمحبݫ
ْ
َم ال ْ عݩݧ ِ فݭݫ �ݧ

َ
ل ُوٌح �فَ ݩفݧ ٰا �ݧ ��ف ٰ ݧ ٰادݩݩݧ ْد �ف َ ݧ تݧ �ݧ

َ
٧٤ َوݠل

ترجمۀ آیات 

پــر می کننــد. آن  از  را  و شــکم خــود  آن می خورنــد  از  آن هــا )مجرمــان(   -66 

ى آن آب داغ متعفنی می نوشــند. 68- ســپس بازگشــت آن ها   67- ســپس رو

بــه ســوى جهنــم اســت. 69- چــرا کــه آن هــا پــدران خــود را گمــراه یافتنــد.70- بــا 

این حــال بــا ســرعت بــه دنبــال آنــان می دونــد. 71- قبــل از آن هــا اکثــر پیشــینیان 

فرســتادیم.  انذارکنندگانــی  آن هــا  میــان  در  مــا  شــدند.72-  گمــراه   )نیــز( 

ــود؟ 74- مگــر بنــدگان مخلــص  ــه ب 73- بنگــر عاقبــت انذارشــوندگان چگون

کردیــم( و چــه خــوب  کــرد )و مــا دعــاى او را اجابــت  مــا. 75- نــوح مــا را نــدا 

کننــده اى هســتیم. اجابــت 
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معنای لغات 

»َشـوب« بـه تعنـری تـزج اطـم؛ تقصـود چیـزی را روی دیگـای ترهیـدن اطـم و 

ه« اطـم. قـاارگره و  �ی
َ
ل ُعو�فَ اإ ر�بِ َ کـادن تـااد نیسـم.1 »َتْاِجـع« بـه تعنـری »َما �ی تخلـوط 

َفـی، َیلفـی« اطـم، أهَفـرُه بـه تعنـری َوَجَده اطـم 
َ
َفـْوا از تـرّدۀ »ه

ْ
ه
َ
تاِجـع آن هرطـم.2  أ

 َطـعُیه، بـر شـترب بـه طـمتی ربتـن اطـم.4
َ

)آن را یربـم(.3  »ُهـِاع« أی  إشـَتّد

خوراک دوزخیان

وم«، آیر این جر 
�تُّ َرهتُ الرفَّ َ حب

َ ْم سش
أَ
 ا

ً
ل� رفُ ٌر �فُ �یْ

ِلَك �فَ  دف
أَ
 خداوند تتعرل در آیرت طربق باتود  »ا

کـه همـه چیـز تلّیرطـم، بلتریـن جریـی اطـم که تسـربِا ترزه رطـیده تی توانـد تنزل 

ها 
�فَّ ؛ اإِ �فَ اِلِم�ی

هتً ِللطفَّ �فَ �تْ اها �فِ �ف
ْ
َعل َ ا �ب

�فَّ وم«؟ یر زیا درخم زّقوم برر نلد؟ »اإِ
�تُّ َرهتُ الرفَّ َ حب َ  کند، یر »سش

م«. این درختی اطم که در وطط و تاکز جلنم روییده اطم. ِح�ی َ �ب
ْ
ْ�ِل ال

أَ
ُ �فِىی ا ُرحب �فْ

َرهتٌ �تَ َ حب َ  سش

 .» �ف اِط�ی �ی
َّ ُس السش ُه ُروأُ

�فَّ
أَ
ا ُعلر« باجستگِی تیوه اش همرنند طِا شیسرن هرطم؛ »كَ

ْ
 »َطل

گفتیـم هـا انسـرنی شـیسرن را بـه بدشـکل ترین صـورت تصـّور تی کنـد. در واقـع 

حسـن و قبـح، ابتدائـًر در صـورت تتمثـل خواهـد شـد. 

ها«. آن هـــر نرچررند از این تیوه ای که تنظاش چنین تنظای  و�فَ ِم�فْ
ُ
ِكل �آ

َ
�فَُّهْم ل اإِ

»�فَ

«، شکم هریشـــرن را از آن  ُطو�ف �بُ
ْ
َها ال �فَ ِم�فْ ماِلوأُ  اطـــم، بخورند؛ زیـــاا غذایی ندارنـــد. »�فَ

پا تی کنند.  

کربی و تورد نیـــرز را به  غـــذا با دو نوع اطـــم  نوعـــی از تواد غذایـــی تواّد اوهیـــۀ 

که انســـرن به حّد نیرز خود از آن تی خورد. نوعی دیگا از غذا  بدن انســـرن تی رطرند 

1. المفردات فی غریب القرآن، ج 1، ص 468� 
2. مجمع البحرین، همان، ج 4، ص 333� 

3. المفردات فی غریب القرآن، ج 1، ص 744� 
4. العین، ج 1، ص 105�  126
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که آن تواد الزم را به بدن نمی رطرند و انسرن باای این که احسرس بی نیرزی  هسم 
کند، تجبور به پاخوری تی شود.  

«. چاا خداوند چنین باتود؟ زیاا  ُطو�ف �بُ
ْ
َها ال �فَ ِم�فْ ماِلوأُ

قـاآن تجیـد تعبیـا باتوده  »�فَ
که تواد  که چیزی غیا از این ندارند. این نیز غذایی نیسم  گونه ای اطم   شاایط به 

کنند.  که شکم را از آن پا  کربی به بدنشرن باطرند، هذا نرچرر هستند 

گرهی پیش  خدا نکند انســـرن به گاطنگی و تشـــنگی تبتا شود و غذا نبرشد. 
گا رعریم   تی آید که شخص آن قدر آب تی خورد )باای تثرل در تره تبررک رتضرن ا
که دیگا نمی تواند که شـــکم پا از آب تی شود. احسرس تی کند   حرل خود را نکند( 
  غذا بخورد و در عین حرل بدن تحترج به غذاطم. أعرَذَنر اهلل َو أُعوُذ ِبَک ِتن ِخزِی 

اِب األِخَاة. 
َ

نیر َو َعذ
ُ

اهّد

 ِتنلــر، از شــجاة یعنــی از ثمــاۀ 
َ َ
« بــه شــجاة بــرز تی گــادد. َتــأل ُطو�ف �بُ

ْ
َها ال �فَ ِم�فْ ماِلوأُ »�فَ

کــه تقصــود از شــجاة، درختــی  ــا تی کننــد. ثمــا نیرتــده اتــر تعلــوم اطــم  شــجاة پ
ُعلــر« باتــوده و بــاای درخــم »َطلــع« بــاض نمــود،

ْ
کــه ثمــا داشــته برشــد. »َطل  اطــم 

یعنی تیوه دهنده اطم. 

ٍم«، »َشـوب«1 بـه تعنـری َتـزج اطـم؛ تقصـود   ِم�فْ َحِم�ی
ً
ا ْو�ب

َ سش
َ
ها ل �یْ

َ
ُهْم َعل

َ
ل �فَّ  اإِ  

ّمَ
ُ »�ش

چیـزی را روی دیگـای ترهیـدن اطـم و تخلـوط کادن تااد نیسـم. تفروت »َشـوب« 

کـه تـزج، یعنـی اینکـه چیزی را بـر دیگای تخلـوط تی کنید؛  بـر »َتـزج« در ایـن اطـم 

بًا ِمـْن َحِمیـٍم« أي خلیطـا و مزاجـا مـن مـاء حـار یمـزج ذلـك الطعـام بهـذا الشـراب؛  َشـْو
َ
1. »ل

نوشـیدنی  ایـن  بـا  شـد(  ذکـر  )کـه  طعـام  آن  کـه  داغ  آب  بـا  درآمیختـه  و  مخلـوط  یعنـی 
درآمیختـه شـده اسـت؛ محقـق. )رک: مجمـع البیان فی تفسـیر القـرآن، ج 8، ص 698( 
ـَط؛ َشـوب بـه معنـای مخلوط شـدن اسـت. 

َ
ـُط. شـاَب الشـي َء َشـْوبًا: َخل

ْ
ـْوُب: الَخل و الّشَ

کـرد؛ محقـق.  کـه چیـزی را بـا چیـزی مخلـوط  شـاب الشـئ شـوبًا بـه معنـای ایـن اسـت 
127)لسـان العـرب، ج 1، ص 511(
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که چیزی را روی چیزی بمرهند. باای  ترنند تزج نخود بر هوبیر. اّتر شوب این اطم 

َم ِبرهَعَسل. روی چیزی که تلخ اطم تقداری َطم، شرَب اهّسُ
َ

َم ِبرهّد  تثرل  شرَب اهّسُ

کـه روی  گـوارا شـود. بعضـی تثـرل تی زدنـد بـه آن الیـۀ شـیرین   عسـل تی ترهنـد تـر 

بـود، تی ترهیدنـد.  کـه در طـربق  گنـه(  ـن 
َ
قاص هـری جویدنـی )گ

گویند. َشـــوب بـــه تعنری یک الیـــه از چیزی اطـــم. وقتی  آتیختگـــی را تـــزج 

تی گویند هیچ شـــرئبه در آن نیســـم، یعنـــی خرهص تحض اطـــم و هیچ الیه ای 

که هیچ شـــرئبه ای از تـــس ندارد. یعنـــی در درون یر بیرون آن  نـــدارد. ترنند طایی 

ٍم«، الیه ای از حمیم   ِم�فْ َحِم�ی
ً
ا ْو�ب

َ سش
َ
ها ل �یْ

َ
ُهْم َعل

َ
 ل

�فَّ  اإِ
ّمَ

ُ الیـــه ای از تـــس و غیا آن ندارد. »�ش

بـــاای این هر هســـم.1 این که آب جوشـــرن در آن جر چیســـم، نمی دانیم. 

ِم« ایـن اوهیـن ُنـُزل ایشـرن اطـم. اوهیـن جریی اطـم  ِح�ی َ �ب
ْ
ى ال

َ
ل �إِ

َ
َعُهْم ل �فَّ َمْر�بِ  اإِ

ّمَ
ُ  »�ش

 که خستگی از خود تی گیاند! بعد از این و توارد بعدی، قاارگره اصلی آن هر جحیم 

ه« یعنی قاارگره و تاِجع آن هرطم.  �ی
َ
ل ُعو�فَ اإ ر�بِ َ اطم. »َتْاِجع« به تعنری »َما �ی

 ابتدا در اصل َجحیم وارد تی شـــوند. در آن جر تی نشـــینند، بعدًا جری گره ایشـــرن 

ِم« باتـــود، یعنـــی آن هـــر را از ایـــن جـــر بـــه جـــری دیگـــا  ِح�ی َ �ب
ْ
ى ال

َ
ل �إِ

َ
را تعییـــن تی کننـــد. »ل

ــاض  ــن جرطـــم. بـ ــن اوهیـ ــم اطـــم. ایـ ــز جحیـ ــرن نیـ ــد. قاارگره شـ ــل نمی کننـ تنتقـ
کـــه پیـــرده تی کننـــد ابتـــدا در یـــک تاکـــز و تاتینرهـــی تنزل تی کنـــد و بعد  کنیـــد تســـربا را 

یادة علیها(  1. الحمیـم: المـاء الحـاّر البالـغ فـي حرارتـه، و المعنی ثم إن ألولئك الظالمیـن )ز
لخلیطـا مزیجـا مـن مـاء حـار بالـغ الحـرارة یشـربونه فیختلـط بـه مـا ملئـوا منـه البطـون مـن 
کـه حـرارت آن بـه حـد اعالیـی رسـیده اسـت و معنـای  گرمـی اسـت  الزقـوم؛ حمیـم آب 
از عـذاب رسـید،  آن هـا  بـه  آن چـه  بـر  آن ظالمـان عـالوه  کـه سـپس  ایـن اسـت  عبـارت 
کـه حـرارت باالیـی دارد می نوشـند پـس آن آب بـا آن چـه از زّقـوم  مخلوطـی از آب داغـی 
کـه در شـکم های ایشـان پـر شـده، مخلـوط می شـود؛ محقـق. )رک: المیـزان فـی تفسـیر 

القـرآن، ج 17، ص 141(  128
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کدام جریی تعیین شده و به جری گره خود تی رود.  باای ها 

بــاای تقریــف بــه ذهــن، تصــور کنیــد تاتینــرل و گرراژهریی را که در گذشــته وجود 
کــه  داشــم و اطاابــش بــاای تســربرین اتــرق داشــتند، از ایــن طــنخ اطــم. درختــی 
اوهیــن جــری گره بــرود آن هــر تی شــود، در وطــط جحیــم روییــده اطــم. در اطــااف آن 

جحیــم هســم، اتــر ایــن درخــم تنلــر در وطــط جحیــم تی برشــد.1

شتاب در �پیروی از �دران گمراه 

کـــه اینرن »َوَجُدوا«،   «2 چـــاا چنیـــن شـــدند؟ باای این  �فَ �ی ِ
ّ
ال اَءُهْم �ف �ب

آ
ْوا ا �فَ

ْ
ل

أَ
ُهْم ا

�فَّ »اإِ

اِرِهْم  �ش
آ
ُهْم َعلى  ا

گمـــااه بودند. گمااهِی آن هر را بلمیدنـــد. »�فَ که پدرانشـــرن  یربتند  در

َفـــی، َیلفی« اطـــم و بـــا وزن »أهَفی، ُیلِفی« اطـــم3. أهفرُه 
َ
َفـــْوا از تـــرّدۀ »ه

ْ
ه
َ
«. أ ْهَرُعو�فَ ُ �ی

گفته انـــد  اهفره تقسوعًر یدیه )طـــام  أی َوَجـــَدُه. در همین تعنر اطـــتعمرل شـــده و 

علیلمر(.  اهلل 

کما تورد اإلبل إلی  م«، ذلك أنهم یوردون الحمیم لشربه و هو خارج عن الجحیم  ِح�ی َ �ب
ْ
ى ال

َ
ل �إِ

َ
1. »ل

« و الجحیم  ٍ �ف
آ
ٍم ا �فَ َحِم�ی ْ �ی َ ها َو �ب �فَ �یْ َ و�فَ �ب ُطو�فُ َ الماء ثم یردون إلی الجحیم و یدل علی ذلك قوله »�ی

النار الموقدة و المعنی أن الزقوم و الحمیم طعامهم و شرابهم و الجحیم المسعرة منقلبهم و 
یرا آن ها وارد در حمیم می شوند برای این که آن را بنوشند و آن  م« فرمود ز ِح�ی َ �ب

ْ
ى ال

َ
ل �إِ

َ
مأواهم؛ »ل

خارج از جحیم است. همچنان که شتر در آن وارد می شود. سپس به جحیم باز می گردند. 
که فرمود: »امروز میان آن و آب سوزان در رفت و آمد هستند«  دلیل بر بیان قول خداوند است 
که زّقوم و حمیم، غذا و  )الرحمن/44( و جحیم، آتش افروخته است و معنایش این است 
نوشیدنی ایشان است و جحیم جای گاه رنج و عذاب ایشان و محل بازگشت و زندگی ایشان 

می باشد؛ محقق. )مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 8، ص 698( 
2. وجـدوا آبائهـم ضـالال عـن قصـد السـبیل، غیـر سـالکین محجة الحـق؛ پدرانشـان را گمراه 
ینـده و مـالزم مسـیر حـق نبودنـد؛ محقـق. )رک: جامـع  از راه صحیـح و میانـه یافتنـد، پو

البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج 23، ص 42( 
 3. ألفیـُت )لفـی(: َوَجـدُت؛ ألفیـُت از مـادۀ )لفی( بـه معنای یافتم می باشـد؛ محقق. )رک:

129 المفردات فی غریب القرآن، ج 1، ص 744( 
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ً
ما �ی �ت َ ْدَك �ی �بِ

َ ْم �ی
َ
ل

أَ
َفْوا و َوَجدوا، دو تفعول تی گیاند. در آیرت شــریفه تی باترید  »ا

ْ
ه
َ
 أ

«2 آن هر بر  ْهَرُعو�فَ ُ اِرِهْم �ی �ش
آ
ُهْم َعلى  ا

�ف� «.1 »�فَ
عفْ
أَ
ا

 �فَ
ً
لا َدَك عا�أِ َهدى ؛ َو َوحبَ

 �فَ
ًّ
ال� َدَك �فَ وى ؛ َو َوحبَ

آ
ا

  �فَ

کــه پدرانشــرن را گمــااه یربتنــد، در عیــن حــرل بــه دنبرل جری پری آنرن بر شــترب  ایــن 

که آنرن ربتند، به شترب تی روند. »ُهِاع«   تی روند.3 به دنبرل آن هر و در همرن تسیا 

 َطعُیه، بر شترب به طمتی ربتن اطم.
َ

 أی إشَتّد

«، نه تنلر این هر چنین هستند، بلکه قبل از این هر  �فَ ِل�ی ّوَ
أَ
�

ْ
ُر ال

َ ْك�ش
أَ
ُهْم ا

َ
ل �بْ

ّلَ �تَ ْد �فَ �تَ
َ
 »َو ل

نیـز بیشـتا پیشـینیرن رو بـه گمااهـی قـاار دارنـد. ایـن تسلـف ترزگـی ندارد که نسـبم 

بـه پیرتبـا تـر چنیـن تی کنند. 

«، نسبم به پیشینیرن نیز، بیم دهندگرنی را به طوی  �فَ ِر�ی دفِ ِهْم ُم�فْ �ی ا �فِ �ف
ْ
ْرَسل

أَ
ْد ا �تَ

َ
 »َو ل

«، بنگا طاانجرِم آن هر که بیم  �ف ِر�ی
دفَ ُم�فْ

ْ
هتُ ال �بَ �فَ كا�فَ عا�تِ ْر َك�یْ طفُ ا�فْ  ایشرن باطتردیم. »�فَ

کجر رطید؟ تگا بندگرن تخلص خدا.  داده شدند و تاس به خود راه ندادند، به 

گذشــته و رطــل اهلــی  بعــد از ایــن حضــات حــق بــه بیــرن نمونه هریــی از انبیــرء 

پیشــین تی پــادازد. ایــن رطــل در اثــا تکذیــف اقواتشــرن بــه طــختی ابتردنــد و تــر 

ایشــرن را نجــرت دادیــم. زیــاا هنگرتی کــه ایــن آیــرت نــرزل تی شــد، پیغمبــا؟ص؟  و آن 

تؤتنــرن انگشم شــمرر در طــختی بــااوان بودنــد. خداونــد بــه ایشــرن وعــده تی دهــد 

1. ضحی/8- 6� 
ي َیْسـَعْون ِعجـاال؛ یعنـی بـا عجلـه و سـرعت دنبالـه روی می کننـد؛ محقـق. )رک: لسـان 

َ
2. أ

العـرب، ج 8، ص 369( 
« فـــي الضـــالل أي یقلدونهـــم و یتبعونهـــم اتباعـــا في ســـرعة؛ آثار  ْهَرُعو�فَ ُ اِرِهْم �ی �ش

آ
ُهْم َعلى  ا  3. »�فَ

 پدرانشان را در گمراهی پیروی می کنند. یعنی از آن ها تقلید نموده و تبعیت می نمایند، 
 پیروی کردنی که همراه با ســـرعت است؛ محقق. )رک: مجمع البیان فی تفسیر القرآن،

130 ج 8، ص 698( 
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کــه نســبم بــه رطــل قبــل داشــتیم،  گذشــتگرن و بــه طــّنتی  کــه شــمر را همرننــد 

نجــرت خواهیــم داد. 

«. بعد از  و�فَ �بُ �ی ُمحبِ
ْ
ْعَم ال �فِ

َ
ل

وٌح �فَ ا �فُ ادا�ف ْد �ف �تَ
َ
از حضـــات نوح؟ع؟ آغرز تی باتریـــد  »َو ل

 حضـــات نوح، حضات ابااهیم و حضات توطـــی و حضات عیســـی؟مهع؟ اهی آخا 

را بیرن تی باترید. 

ی بـاای آن تؤتنـرن بـوده و رطـول اهلل؟ص؟ نیـرزی 
ّ
 ایـن آیـرت در واقـع جلـم تسـل

ی ایشـرن بود. کرباان 
ّ

ی نداشـتند، بلکه آن عصمم و تثبیم اهلی تسـا
ّ
 به این تسـل

طاکش نیز تحترج بودند  که خداوند قدری ایشرن را بتاطرند.
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 بخش دهم، آیات 93 - 75:  
شروع مواجهۀ انبیاء با سرسختِی جوامع بشری

آیات مبارکه

 ٧٦ ِم  �ی ٖ َعطف
ْ
ال �بِ  ْ رݨݧ

َ
ك

ْ
ال ِم�فَ  ۥ  ݩُ هݩݧ

َ
ل ݨْ هݧ

َ
َوا ٰاُه  �ف ْ �یݧ

َّ �ب
َو�فَ  ٧٥ و�فَ  �بُ �ی ݬݬٖ ݫ ݫ ݫ ُمحبݫ

ْ
ال َم  ْ عݩݧ ِ فݭݫ �ݧ

َ
ل �فَ ُوٌح  ݩفݧ �ݧ ٰا  ��ف ٰ ݧ ٰادݩݩݧ �ف ْد  َ ݧ تݧ �ݧ

َ
َوݠل

ݭِى 
�ݨف ݤ  وحݬٍ �فُ َعلٰى  �فَ ٧٨ َسلٰاٌم  ٖر�ی �فِ

ء�ݦݦݩٰ
ْ
ال ݭِى 

�ݨف ِه  �یْ
َ
َعل ٰا  �ف

ݨْ
ك رݩَ �ݦتَ وݩَ �فَ ٧٧  �ی ٰا�تٖ �ب

ْ
ال ُم  ُ ُهۥ هݧ تَ �ݧ َّ �ی ّرِ

دفُ ٰا  �ف
ْ
َعل َ َو�ب

 ٨١ �فَ  �ی ِم�فٖ ݨْ ُموأݧ
ْ
ال ا  ٰاِد�فَ ِع�ب ِم�فݨْ  ۥ  ُ هݧ

ِا�فَّ  ٨٠ �فَ  �ی ُمْحِس�فٖ
ْ
ال ی  ݪݭِ

رݩݩف ْ ݨݧ �ݭب
فَ �ݧ ِلَك  ٰ ݩݩݩݩݧ ݧ َكدݦفݧ ٰا  ِا�فّ  ٧٩ �فَ  ٖم�ی

َ
عٰاݠل

ْ
اݠل

ٍم  �بٍ َسٖل�ی
ْ
ل �تَ ۥ �بِ ُ هݧ َء َر�بَّ

ٓ اٰ َم ٨٣ ِادفْ حب ی ٖه�ݫ ْراٰ ݧ ݧ �ب �ݪݪِ
َ
ٖه ل َع�تِ �ی َّ ِم�فݨْ سشٖ �فَ ٨٢ ِاَو�فݧ ٖر�ی

�فَ ء�ݦݦݩٰ
ْ
ا ال َ ݩفݧ �ݧ

�تݨْ رݦݨَ عفْ
َ
ّمَ ا

ُ �ش

مٰا  �فَ ُدو�فَ ٨٦  ٖر�ی
�تُ ِه  اللّٰ ُدو�فَ  هتً  َ هݧ لݪِ ءاٰ كًا  �فْ �أِ

َ
ا و�فَ ٨٥  ُ دݧ ُ �بݨݨݧ ْ عݧ �تَ ݢاٰ  ݢ مٰاݣݣدف ِمٖه  ْ وݨݧ َو�تَ ِه  ݬٖ�ی ݫ ݣݣ�بݫ

َ ِ�ݧ ݫ لݫ ٰاَل  �ت ِادفْ   ٨٤

ا  وݦْ
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ل وݨݦݨݨَ
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�ݦݨفَ ٌم ٨٩  �ی َس�تٖ ٖى 

ِا�فّ ٰاَل  �ت
�فَ وِم ٨٨  ُ حب

ال�فُّ ݭِى 
�ݨف ݥ  هتً رݦَ طفْ �فَ رݦَ  طݦݩݩفَ فَ �ݡݩݧ �فَ �فَ ٨٧  ٖم�ی

َ
عٰاݠل

ْ
اݠل  ِ

�بّ رݦَ �بِ ْم 
ُ
ك

�فُّ طفَ

و�فَ ٩٢  ِط�تُ �فْ ْم لٰ� �تَ
ُ ݧ
ك

ݦَ
و�فَ ٩١ مٰا ل

ُ
ُكل

ݩأْ
ا لٰ� �تَ

َ
ٰاَل ا �ت

ِهْم �فَ ݩتݭِ ݧ �ݧ هݩݩَ لݪِ ى ءاٰ
ٰٓ  ِال

ݣݣ�فَ رݣݣاٰ ݤ ٩٠ �فَ �فَ ݣݣ�ݬی رݪݪٖ �بِ
دݨْ ُه مݨُ �فݨݨْ عݨَ

�فِ ٩٣ ٖم�ی �یَ
ْ
ال �بِ ا  �بً رݦْ ِهْم �فَ �یْ

َ
َعل  

ݣݣ�فَ رݣݣاٰ
�فَ

ترجمۀ آیات 

خــوب  چــه  و  کردیــم(،  اجابــت  را  او  دعــاى  مــا  )و  کــرد  نــدا  را  مــا  نــوح   -75

رهایــی  بــزرگ  انــدوه  از  را  خاندانــش  و  او  و   -76 هســتیم.  اجابت کننــده اى 

ى زمیــن( قــرار دادیــم. 78- و نــام  بخشــیدیم.77- و فرزندانــش را بازمانــدگان )رو

نیــك او را در میــان امت هــاى بعــد باقــی گذاردیــم. 79- ســالم بــاد بــر نــوح در میــان 

کــه او از  جهانیــان. 80- مــا این گونــه نیکــوکاران را پــاداش می دهیــم. 81- چــرا 

بنــدگان بــا ایمــان ما بود.82- ســپس دیگران )دشــمنان او( را غرق کردیــم. 83- و 
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از پیــروان او )نــوح( ابراهیــم بــود. 84- بــه خاطــر بیــاور هنگامی را که با قلب ســلیم 

بــه پیشــگاه پــروردگارش آمــد. 85- هنگامی کــه بــه پــدر و قومــش گفــت: این هــا 

کــه می پرســتید؟! 86- آیــا غیــر از خــدا، بــه ســراغ ایــن معبــودان  چــه چیــز اســت 

ــد؟  ــروردگار عالمیــان چــه گمــان می بری ــارۀ پ ــد؟ 87- شــما درب دروغیــن می روی

ــا  ــه ســتارگان افکنــد. 89- و گفــت مــن بیمــارم )و ب 88- )ســپس( او نگاهــی ب

ى برتافتــه و بــه او پشــت کردنــد  شــما بــه مراســم جشــن نمی آیــم(.90- آن هــا از او رو

)و بــه ســرعت دور شــدند(.91- )او وارد بت خانــه شــد( مخفیانــه نگاهــی بــه 

ى تمســخر گفــت: چــرا از این غذاهــا نمی خورید؟92-  معبــودان آن هــا کــرد و از رو

)اصــال( چــرا ســخن نمی گوئیــد؟! 93- ســپس ضربه اى محکم با دســت راســت 

و بــا توجــه بــر پیکــر آن هــا فــرود آورد )و همــه را جــز بــت بــزرگ در هــم شکســت(.

معنای لغات

گابترری شـــدید اطـــم.1   »کـــاب« به تعنـــری انـــدوه نیســـم، بلکه بـــه تعنری 

»إبـــک« بـــه تعنـــری »بـــه دروغ چیـــزی را گفتـــن« اطـــم.2 »راغ«، َرَوغـــرن، ربتن غیا 

گلرن به طوی هدف بچاخید؛  تســـتقیم اطم؛ یعنی حاکم را پیچ و خم داده و نر

کـــه دیگاان از حاکم شـــخص، هـــدف او را تشـــخیص ندهنـــد. َیرُوُغ  گونـــه ای   بـــه 

ف.3 
َ
َکمر َیرُوُغ اهَثعل

کُم« اطـم. در زبـرن عربی باای تثرل تی گویند  
َ
یـه«، در تقربل »أهل

َ
»َتَاکـُم َعل

َحَمـَل ُبـاٌن، و عـّده ای را اطـیا گابتیـم. َبَقَتـَل ُبانـًر و بانـًر َو َتـَاَک َعلی ُبـاٍن َو ُباٍن، 

یعنـی َتـَاَک َعلیـَه اهَحیـرة. زندگـی و حیرتشـرن را بـاای آن هـر به جر گذاشـم و از آن هر 

1. المفردات فی غریب القرآن، ج 1، ص 706� 
2. مجمع البحرین، ج 5، ص 254� 

3. لسان العرب، ج 8، ص 431�  134
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کـه قربلیم درک  میـن« نیـز همۀ تخلوقرت آبریدگرر اطـم 
َ
نگابـم.1 تقصـود از »َعره

دارنـد، یعنـی جـّن و بشـا که تربوط به زترن ایشـرن اطـم.2

یاد از انبیاء �پیشین

بعـــد از آن کـــه در طـــورۀ تبررکـــۀ صربـــرت، وضع خـــرّص رطـــول اهلل؟ص؟  را بیرن 

اداتـــه  کـــاد؛ در  روزگرر حکریـــم  آن  را در  قریـــش  و عنـــرد  و طـــتیزه جویی  باتـــود 

«، پیـــش از این هـــر بیشـــتا پیشـــینیرن  �ف ِل�ی ّوَ
أَ
�

ْ
ُر ال

َ ْك�ش
أَ
ُهْم ا

َ
ل �بْ

ّلَ �تَ ْد �فَ �تَ
َ
تی باتریـــد  »َو ل

«، تـــر در پیشـــینیرن نیـــز  �ف ِر�ی دفِ ِهْم ُم�فْ �ی ا �فِ �ف
ْ
ْرَسل

أَ
ا ْد  �تَ

َ
گااییدنـــد. »َو ل گمااهـــی  نیـــز بـــه 

بیم دهندگرنـــی را باطـــتردیم، اتـــر آن هـــر نپذیابتنـــد. 

«، بنگا که چگونه پریرن و طاانجرم آن هریی �ف ِر�ی
دفَ ُم�فْ

ْ
هتُ ال �بَ �فَ كا�فَ عا�تِ ْر َك�یْ طفُ ا�فْ  »�فَ

ص 
َ
 بـود کـه بیـم داده شـدند و گـوش بـه طـخن بیم دهنـده ندادند، تگا بنـدگرن تخل

ی دادن به تؤتنرن 
ّ
کرر ایشـرن به طـعردت اطـم. این به تنزهۀ تسل خدا که طـاانجرم 

کـم بودنـد و طـخم تحـم بشـرر قـاار داشـتند.  کـه از نظـا تعـداد،   اطـم، از ایـن رو 

کرر پریـرن بـه  کـه  ی دهـد 
ّ
گذشـته طـخن تی گویـد تـر هـم بـه تسـلمرنرن تسـل خـدا از 

کـه شـمر هـا چـه تقروتـم  طـود شمرطـم، و هـم تشـاکرن را شکسـم روحـی دهـد 

کنیـد، عرقبـم تغلـوب خواهیـد شـد. 

سرانجام کارشكپنی قوم حضرت نوح؟ع؟ 

«، از حضات نوح؟ع؟ آغرز تی کند؛ به این خرطا  و�فَ �بُ �ی ُمحبِ
ْ
ْعَم ال �فِ

َ
ل وٌح �فَ ا �فُ ادا�ف ْد �ف �تَ

َ
 »َو ل

که پیش از حضات نوح؟ع؟ یک جرتعۀ پیچیده که در آن دعوت اهلی بر تخرهفم 

کــه  شــدید تواجــه شــود، نبــوده اطــم. حضــات نــوح؟ع؟ اوهیــن نبــّی ای اطــم 

1. العین، ج 2، ص 153� 
کلمات القرآن الکریم، ج 8، ص 205�  2135. التحقیق فی 

بخش دهم، آیرت 3خ - 5خ   شروع تواجلۀ انبیرء بر طاطختِی جواتع بشای 



کاد و عما طوالنی   بر یک جرتعۀ پیچیدۀ انســرنی تواجه شــد و دعوت اهلی را آغرز 

�فَ  ْمس�ی
حفَ  

َّ
ل� اإِ هتٍ  َس�فَ �فَ 

ْ
ل

أَ
ا ِهْم  �ی �ف  

َ �ش �بِ
َ
ل

»�فَ تی باتریــد   این بــرره  در  تجیــد  قــاآن  داشــتند. 

م را تی باتریــد، چــه بســر تــوارد دیگــای هــم وجــود داشــم، اتــر 
ّ
«.1 قــدر تســل

ً
عاما
 

باای ایشرن نرشنرخته بود. جرتعه ای را ذکا باتود که آثررش در ذهن این هر بمرند. 

کـه به یرریش بشـتربیم و تر  «،2 نـوح تـر را خوانـد  و�ف �بُ �ی ُمحبِ
ْ
ْعَم ال �فِ

َ
ل

وٌح �فَ ا �فُ ادا�ف ْد �ف �تَ
َ
 »َو ل

ِم«3 تر او و کسرنش  �ی ِ َعطف
ْ
ْر�بِ ال

َ
ك

ْ
ُه ِم�فَ ال

َ
ْهل

أَ
اُه َو ا �ف �یْ

َّ �ب
 چه نیکو پرطخ دهنده ای هستیم. »َو �فَ

گابترری شـدید نجرت دادیم. »َکاب«، اندوه  را از اندوه شـدید و از »َکاب«، یعنی از 

نیسـم. اهبته همسا او از »أهل« تستثنرطم. 

�فِ ِم�فْ  ْ َد�ی َع�بْ ْ��تَ 
�تَ ا  �ت وٍط كا�فَ

ُ
ل �تَ 

أَ
اْمَرا َو  وٍح  �فُ �تَ 

أَ
اْمَرا ُروا  �فَ َك�فَ �ی دف

َّ
ِلل لاً  َ َم�ش ُه 

َ
الّل َر�بَ  »�فَ

کربـا شـدند باتـود و قبـل از  کـه  اُهما«.4 خداونـد بـاای آن دو زنـی  �ت ا�فَ �ف
�فِ �فَ ْ ا �اِلَ��ی اِد�ف ِع�ب

کرد«؛ عنکبوت/14�  1. »و او در میان آن ها هزار سال، اال پنجاه سال، درنگ 
ردن قومـش ناامیـد شـد، از خداونـد خواسـت  2. بعـد از آن کـه حضـرت نـوح؟ع؟ از ایمـان آو
خداونـد  )قمـر/10(،  َفاْنَتِصـر«  ـوٌب 

ُ
َمْغل ّنِـي 

َ
»أ فرمـود:  و  کنـد  یـش  یار ایشـان  مقابـل  در  تـا 

کردیـم و او را از آزار  می فرمایـد مـا نـوح را در دعایـش و آن چـه از مـا خواسـته بـود اجابـت 
ک نمـودن ایشـان خـالص کردیـم؛ محقـق. )رک: مجمـع البیـان فـی تفسـیر  قومـش بـا هـال

القـرآن، ج 8، ص 699( 
کان ینـزل بـه مـن قومـه و الکـرب کل غـم یصـل حـره إلـی الصـدر و  3. أي مـن المکـروه الـذي 
ک و أهله هـم الذین نجوا  أصـل النجـاة مـن النجـوة للمـکان المرتفـع فهـي الرفع من الهـال
معـه فـي السـفین؛ یعنـی از مکروهـی کـه از جانـب قومـش بـه او می رسـید و کرب هـر اندوه 
ینـد کـه حـرارت آن بـه سـینه رسـد و اصل )نجاة( از »نجوة« اسـت به معنای  و غمـی را گو
کـت اسـت. مقصود از »أهل« کسـانی هسـتند که با  مـکان بلنـد، و مقصـود رهایـی از هال

او در کشـتی بودنـد و نجـات پیـدا کردنـد؛ محقـق. )رک: همـان، ج 8، ص 699( 
�فِ  ْ ا �اِلَ��ی اِد�ف ِع�ب ِم�فْ  �فِ  ْ َد�ی َع�بْ ْ��تَ 

�تَ ا  �ت وٍط كا�فَ
ُ
ل �تَ 

أَ
اْمَرا َو  وٍح  �فُ �تَ 

أَ
اْمَرا ُروا  �فَ َك�فَ �ی دف

َّ
ِلل لًا  َ َم�ش ُه 

َ
الّل َر�بَ  �فَ  �4

بـراى  ؛ خداونـد مثلـی  �فَ ل�ی احفِ
َ

الّ� َمَع  اَر 
ال�فَّ لَا  َل اْدحفُ �ی �ت َو   

ً
ا �أ �یْ

َ ِه سش
َ
الّل ُهما ِم�فَ  َع�فْ ا  �ی �فِ

عفْ ُ �ی ْم 
َ
ل �فَ اُهما  �ت ا�فَ �ف
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�فْ  ما َو اإِ
ُ
ك ُ و�ب

ُ
ل

�تْ �تُ ْد َ�عفَ �تَ
ِه �فَ

َ
ى الّل

َ
ل ا اإِ و�ب �تُ �فْ �تَ ایـن آیـه نیـز در طـورۀ تبررکـۀ تحریـم باتـود  »اإِ

ر«،1  ه�ی ِلَك طفَ ْعَد دف َ  �ب
هتُ

َ
ك َملا�أِ

ْ
�فَ َو ال �ی ِم�ف ُموأْ

ْ
ُل َو �اِلُ� ال ر�ی �بْ َه ُهَو َمْول�ُه َو �بِ

َ
 الّل

�فَّ اإِ
ِه �فَ �یْ

َ
اَهرا َعل طف �تَ

کـه خسـرب بـه آن دو زن پیغمبـا؟ص؟  اطـم. 

کربـا در ازدواج دو بنـدۀ  کربـا را تثـرل آورد و باتـود  دو زن  قـاآن آن دو زن خرئـن 

نیکـوکرر تـر بودنـد و ایـن دو زن بـه ایـن دو بنـدۀ تـر خیرنم کادند. تنظـور خیرنم در 

دعـوت اطـم إن شـرءاهلل، نـه در چیـز دیگا.2 

پـس زن حضـات نـوح؟ع؟ تسـتثنی بـوده و جـزو اهلـش نیسـم. برزنـد حضات 

اَل  �ت
ُه �فَ وٌح َر�بَّ ادى  �فُ  نـوح؟ع؟ نیـز تسـتثنی اطـم. در طـورۀ تبررکـۀ هـود تی باتریـد  »َو �ف

َس  �یْ
َ
ل ُه 

�فَّ اإِ وُح  �فُ ا  �ی اَل  �ت ؛  �فَ �اِكم�ی
ْ
ال ُم 

َ
ْ�ك

أَ
ا �فْ�تَ 

أَ
ا َو  َ��تُّ 

ْ
ال َوْعَدَك  �فَّ  اإِ َو  ْهلىی  

أَ
ا ِم�فْ  �ف�ی   ْ ا�ب �فَّ  اإِ  ِ

َر�بّ

کافـر شـده اند زده اسـت، مثـل بـه همسـر نـوح، و همسـر لـوط، آن هـا تحـت  کـه  کسـانی 
کردنـد، و ارتبـاط  سرپرسـتی دو بنـده از بنـدگان صالـح مـا بودنـد، ولـی بـه آن دو خیانـت 
آن هـا بـا ایـن دو )پیامبـر( سـودى بـه حالشـان )در برابـر عـذاب الهـی( نداشـت. و بـه آن هـا 

کـه وارد می شـوند؛ تحریـم/10� کسـانی  ید همـراه  گفتـه شـد: وارد آتـش شـو
گشـته  یـرا دل هایتـان از حـق منحـرف  کنیـد )بـه نفـع شـما اسـت( ز کار خـود توبـه  گـر از  1. »ا
یـرا خداونـد  ى از پیـش نخواهیـد بـرد( ز گـر بـر ضـد او دسـت بـه دسـت هـم دهیـد )کار و ا
ر او اسـت، و همچنیـن جبرئیـل و مؤمنـان صالـح، و فرشـتگان بعـد از آن هـا پشـتیبان  یـاو

او هسـتند«؛ تحریـم/4� 
کـه همسـرش بـه  گاه نمـود  ینـد خداونـد بدیـن وسـیله حضـرت نـوح؟ع؟ را آ 2. برخـی می گو
یـرا نسـبت نامناسـبی بـه  ایشـان خیانـت نمـوده اسـت. امـا در ایـن قـول اشـکال اسـت. ز
کالم خداونـد متعـال اسـتفاده می شـود ایـن  سـاحت انبیـاء؟مهع؟ وجـود دارد و آن چـه از 
اینکـه لفظـی  باطلـی اسـت. ضمـن  کلمـات  از چنیـن  ایشـان منـزه  کـه سـاحت  اسـت 
یـم همچنان کـه ظهـوری در کلمـات قـرآن نـدارد. بلکـه  صراحـت بـر ایـن نسـبت نـاروا ندار
بودنـد و  کافـر  کـه آن دو زن  ایـن مطلـب اسـت  قـرآن در سـورۀ تحریـم ظاهـر در  کلمـات 
می نمودنـد؛  فـاش  را  همسرانشـان  اسـرار  و  می کردنـد  پیـروی  همسرانشـان  دشـمنان  از 
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و�فَ ِم�فَ 
ُ
ك �فْ �تَ

أَ
َك ا ِعطفُ

أَ
ِىی ا

�فّ ٌم اإِ
ْ
ِه ِعل َك �بِ

َ
َس ل �یْ

َ
�فِ ما ل

ْ
ل ْس�أَ

لا �تَ
ُر �اِلٍ� �فَ �یْ

ُه َعَمٌل عفَ
�فَّ ْهِلَك اإِ

أَ
ِم�فْ ا

1.» �فَ اِهل�ی �ب
ْ
ال

کــه بــه صریــح  ه«، دو بــاد در زتــاۀ آن هــر نیســتند؛ یــک زن 
َ
ْهل

أَ
اُه َو ا �ف �یْ

َّ �ب
بنرباایــن »َو �فَ

کــه او نیــز بــه صریــح آیــرت طــورۀ  آیــه  شــریف جــزو ایــن اهــل نبــود و یــک برزنــد، 

ــَن«،  برِقی
ْ
ــُم اه ــُه ُه َت ّیَ ــر ُذّرِ ن

ْ
ــد. »َو َجَعل ــۀ هــود و در جــری دیگــا، جــزو اهــل نبودن تبررک

کــه در روی زتیــن ترندنــد، قــاار دادیــم. در روایــرت آتــده  تــر نســل نــوح را از آن هــر 

یــد، اول حضــات آدم و دوم حضــات نــوح؟امهع؟؛ ایــن پــدر دوم از  شــمر دو پــدر دار

 همین آیه اخذ شده اطم.2 

کـه روی زتیـن بودنـد، قاار  یـۀ حضـات نـوح؟ع؟ را از آن هـر  کـه ذر قـاآن تی باتریـد 

ک شـدند. تـر در زتـاۀ قوم نوح هسـتیم. حـرل طاخ پوطـترن آتریکر  دادیـم و بقیـه هـا

نیز جزوشـرن هسـتند یر نیسـتند، تورد بحث تر نیسـم. هکن تخرطبین این آیرت، 
وٍح«.3 ا َمَع �فُ �ف

ْ
هتَ َم�فْ َحَمل �یَّ ّرِ

یـۀ حضـات نوح؟ع؟ هسـتند. »دفُ جـزو ذر

�اداشی جاودانه برای حضرت نوح؟ع؟ 

«،4 تر  �ف ِر�ی �فِ
�آ

ْ
ِه �فِىی ال

�یْ
َ
ا َعل �ف

ْ
َرك تـــر این جر دو تّنم بیرن شـــد، حـــرل تی باتریـــد  »َو �تَ

کُم اطـــم. در زبـــرن عربی باای 
َ
یـــه(، در تقربل أهل

َ
او را نگـــه داشـــتیم. )َتَاکنـــر َعل

گابتیم. َبَقَتـــَل ُبانًر و بانـــًر َو َتَاَک  تثـــرل تی گوینـــد  َحَمَل ُبـــاٌن و عده ای را اطـــیا 

1. هود/46 و 45� 
2. برای مطالعۀ بیشتر، رک: المیزان فی تفسیر القرآن، ج 10، ص 252- 251� 

3. إسراء/3� 
4.  المـراد بالتـرك اإلبقـاء و باآلخریـن األمـم الغابـرة غیـر األولین؛ مراد از ترک، باقی بودن اسـت و 
مـراد از آخریـن، امت هایـی هسـتند کـه بعـد از رفتـن امـت اولـی بازماندنـد؛ محقـق. )رک: 
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َعلـــی ُبـــاٍن َو ُباٍن، یعنـــی َتَاَک َعلیـــَه اهَحیرة. زندگی و حیرتشـــرن را بـــاای آن هر به 

گذاشـــم، از آن هـــر نگابم. جر 

کـه بـه او عمـای ابـدی دادیـم. بلکـه ایـن  ْیـِه« ایـن نیسـم 
َ
تقصـود از »َو َتَاْکنـر َعل

کـه یـرد نـوح را در خرطاه هـر زنـده نگـه داشـتیم. همیـن تعبیـا دربـررۀ حضـات  اطـم 

م«.1 همچنیـن دربـررۀ ایشـرن  راه�ی ْ �ب �إِ
َ
ِه ل َع�تِ �ی  ِم�فْ سش

�فَّ ابااهیـم؟ع؟ نیـز آتـده اطـم  »َو اإِ

«. در آیـرت دیگـای در تـورد حضـات ابااهیـم؟ع؟  �ف ِر�ی �فِ
آ
�

ْ
ِىی ال

ِه �ف �یْ
َ
ا َعل �ف

ْ
َرك باتـوده  »َو �تَ

م«.2 ع�ی
هتِ ال�فَّ

�فَّ َ هتِ �ب
َ َوَر�ش �ف�ی  ِم�فْ 

ْ
َعل ْ ؛ َو ا�ب �فَ ر�ی �فِ

آ
�

ْ
ِىی ال

�ف  ٍ َعْل لىی  ِلسا�فَ ِ�ْد�ت ْ »َو ا�ب تی باتریـد  

کــه تــر هــاگره بخواهیــم داعیــرن توحیــد را بــاای شــمر شــمرره  تقصــود ایــن اطــم 
ــه عنــوان اوهیــن  ــرد او را در خرطاه هــر ب کنیــم، از نــوح؟ع؟ آغــرز تی کنیــم و پیوطــته ی
یــم.3 حضــات ابااهیــم؟ع؟ دّوتیــن داعیــۀ توحیــد و  داعیــۀ توحیــد زنــده نگــه تی دار
کــه آغرزگــا دعــوت  دنبرهــه رو حضــات نــوح؟ع؟ اطــم. اهبتــه دنبرهــه رو، بــه ایــن تعنــر 
بــه توحیــد، حضــات نــوح؟ع؟ اطــم و بعــد از ایشــرن حضــات ابااهیــم؟ع؟ آتدنــد. 
تــر خرطــاۀ هــا دو را حفــظ تی کنیــم. تقصــود از »آَخریــن«، نســل هری بعــدی تــر ابــد 

اطــم. 

تقـدم و تأخـا، اتـور نسـبی بـوده و از انتزاعیـرت اطـم. بـه هحـرظ وجـوه انتـزاع 

 تی شـود. هذا تمکن اطـم که یک شـیء نسـبم به شـیئی تتقدم برشـد، اتر نسبم 

 به دیگای تتأخا برشد. حضات نوح؟ع؟ نسبم به زترن پیش از خود تتأخا اطم

1. صافات/83� 
2. »و بـراى مـن در میـان امت هـاى آینـده زبـان صـدق )و ذکـر خیـر( قـرار ده، و مـرا از وارثـان 

گـردان«؛ شـعراء/85- 84�  بهشـت پـر نعمـت 
کـه خداونـد متعـال دعـوت حضـرت  3. مقصـود از ابقـاء در آخریـن، بـه معنـای ایـن اسـت 
ز قیامـت زنـده نگـه  نـوح؟ع؟ بـه توحیـد و تـالش ایشـان در راه خـدا را در هـر عصـری تـا رو
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و نسـبم بـه بعـد از خـود، تتقـدم اطـم. بـاای تثـرل طبقـۀ وطـط نسـبم بـه پرییـن، 
بـوق تحسـوب تی شـود و نسـبم بـه تربوقـش تحـم اطـم. 

زبـــرن  بـــه  آن  تعـــردل  بـــرد!  نـــوح  بـــا  تـــر  طـــام   ،» �ف ِم�ی
َ
عال

ْ
ال ِىی 

�ف وٍح  �فُ َعلى   »َسلاٌم 
ـــی  ـــه عبررت ـــه تخرهفتـــی نداشـــتن اطـــم، ب گون ـــه تعنـــری صلـــح و هیـــچ  انگلیســـی1 ب

تی برشـــد.  تسلـــق  رضریـــم 

طـام اهلـی بـه تعنـری رضـری تسلـق خداطـم. هیچ گونـه اعتااضـی نسـبم به 
یـم. یعنـی رضریـم و خشـنودی خرطـا تـر بـا نـوح بـرد، در تیـرن تجمـوع آ ن هـر  او ندار
کـه از هـا جلـم بـه باتـرن تـر عمـل نمود  کـه در عصـا او بودنـد؛ زیـاا بنـدۀ خـرّص تـر_ 

و وظیفـۀ خـود را انجـرم داد_ نـوح بـود. 

کــه قربلیــم درک  میــن« نیــز همــۀ تخلوقــرت آبریــدگرر اطــم 
َ
تقصــود از »َعره

گــا  کــه تربــوط بــه زتــرن ایشــرن اطــم. در تــورد حیوانــرت، ا دارنــد، یعنــی جــّن و بشــا 
گــا نداشــته برشــند، نیســتند. تفــروت  میــن« هســتند و ا

َ
درک داشــته برشــند، از »َعره

ــم، شــرتل همــۀ توجــودات تی شــود، اتــر 
َ
کــه عره میــن در ایــن اطــم 

َ
ــم و عره

َ
عره

ــون«. 
ُ
کــه »َیعِقل میــن شــرتل توجوداتــی تی شــود 

َ
عره

«  را به صورت طـــام تر و درود تر  �ف ِم�ی
َ
عال

ْ
وٍح �فِىی ال بنربااین آیۀ شـــریفۀ »َسلاٌم َعلى  �فُ

تعنر نکنید. طـــام، به تعنری خشـــنودی و رضریم ترطـــم که نســـبم به او هیچ 
یـــم، در تیرن توجوداتی که درک تکلیـــف تی کنند و تعقل دارند. نرخشـــنودی ندار

کـــه از هـــا جلم  «؛ زیـــاا کســـرنی  �ف �ی ُمْحِس�فِ
ْ
یی ال ِ رف

ْ �ب
ِلَك �فَ ا َكدف

�فَّ چـــاا چنیـــن اطـــم؟ »اإِ
نیکـــوکرر هســـتند و هیـــچ بـــدکرری در عملکـــاد ندارنـــد، این گونـــه بـــه آن هـــر پـــرداش 
 تی دهیـــم. تی گوییـــم  از هـــا جلـــم از تـــو خشـــنودم. وقتـــی خداونـــد از توجـــودی از هـــا
  جلـــم خشـــنود برشـــد، تنتلـــری قـــاب آن توجـــود بـــه خداطـــم. این عبررت بـــه تنزهۀ 
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کـــه تحســـن تسلـــق   تعلیـــل اطـــم. تـــر این گونـــه نیکـــوکرران را پـــرداش تی دهیـــم. کســـی 
کرر وی راه نـــدارد، پـــرداش تـــر نســـبم  اطـــم، یعنـــی نیکـــوکرر بـــوده و هیـــچ بـــدی در 
کـــه تـــر از  کـــه بگوییـــم  طـــام بـــا تـــو بـــرد. تقصـــود ایـــن اطـــم  بـــه او این گونـــه اطـــم 

ـــم.  ی ـــی و اعتااضـــی ندار ـــو خشـــنودیم و هیـــچ نگاان هـــا جلـــم از ت

»کذهـک«، یعنـی بـه عنوان طـام؛ بـه عبررتی تر این گونه پـرداش تی دهیم. کرف 
کلمه در  اول آن، باای تشبیه اطم. کذهک، یعنی همرنند آن. در تورد طرخترر این 
کرف دوم از برب خسرب نیسـم، بلکه از برب َجای   علم نحو بحث شـده اطـم. 
 اطـم، وهـو بعضـی از نحوّیـون گفته اند. َجای، یعنی گرهـی هفظی یک حرهم دارد، 
 هفظ دیگای در طرختمرن تشربه بر آن هرطم و حاکم آن  را در خصوص این تعبیا 
تی گیـاد. ترننـد  ِرجـس و ِنجـس. عـاب َرجـس و َنِجس نمی گوید وهـو این که َنِجس، 
 طبق نظا هغویین و أدبر َنِجس اطم. اتر در خصوص این تاکیف، به دنبرل ِرجس، 
هک« 

َ
ُه ِرجٌس ِنجٌس. شکل ِرجس را به هحرظ إتبرع تی  پذیاد. در »َکذ

َ
 ِنجس تی آید. إّن

نیز اتبرع اطم، نه این که از برب اعااب برشد. 

ّمَ 
ُ «1، زیـاا او )حضـات نـوح( از بنـدگرن تؤتـن تـر بـود. »�ش �ف �ی ِم�فِ ُموأْ

ْ
ا ال اِد�فَ ُه ِم�فْ ِع�ب

�فَّ »اإِ
کادیـم.  «، دیگـاان را غـاق  �ف ِر�ی �فَ �آ

ْ
ا ال �فَ َر�تْ عفْ

أَ
ا

حضرت ابراهیم؟ع؟ منادی توحید 

نـــوح، حضـــات  از دنبرهه روهـــری حضـــات  یکـــی  م«  راِه�ی ْ �ب �إِ
َ
ل ِه  َع�تِ �ی سشِ ِم�فْ  �فَّ  اإِ »َو 

 1. تعلیلی بر احسان مذکور در آیۀ قبل و جملۀ سابق است. به این خاطر بود که ایشان خداوند
 را بـه حقیقـت کلمـه عبـادت می نمـود، بـه گونـه ای اراده نمی نمـود و انجـام نمـی داد مگـر 
آن چـه را خداونـد اراده می فرمـود. مؤمـن حقیقـی بـود و جـز اعتقـاد حـق نداشـت و ایـن 
اعتقاد حق ایشـان در تمام ارکان وجودش سـاری و جاری بود. کسـی که این چنین باشـد 
یـی از او صـادر نمی شـود، لـذا از محسـنین خواهـد بـود؛ محقق.   باشـد جـز احسـان و نیکو

141)رک: مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 17، ص 147( 

بخش دهم، آیرت 3خ - 5خ   شروع تواجلۀ انبیرء بر طاطختِی جواتع بشای 



ابااهیـــم؟امهع؟ اطـــم، زیـــاا او آغرزگا دعوت اهلی اطـــم و حضـــات ابااهیم؟ع؟ نیز 

گذاشـــته اطـــم.  که بـــا جری پـــری او قدم  کســـی اطـــم  دوتین 

کـه در آن علد،  توضیحـی در این جـر الزم بـه ذکـا اطـم  کلمـۀ شـیعه تی رطـرند 

کـه بـه آن هـر  دعـوت اهلـی نسـبم بـه قـوم حضـات ابااهیـم؟ع؟ بدیـن صـورت بـود 

گفته شـد  پیش از شـمر نوح آتد. به عبررتی پیرتبا تر نوح، داعی توحید بود و شـمر 

بریـد دنبرهـه رِو دعـوت او برشـید. چـاا بریـف داعیـرن شـاک و بم پاطـتی را خوردید؟ 

پـــس در عصا حضات ابااهیـــم؟ع؟، حضات نوح؟ع؟ به عنـــوان داعی توحید 

شـــنرخته شـــده بود، اتـــر تـــادم اعتنریی بـــه دعوت حضـــات نوح؟ع؟ نداشـــتند و 

بریف داعیرن شـــاک و بم پاطـــتی را خورده بودند. این تقدته ای اطـــم با تسلبی 

کـــه از حضـــات نوح؟ع؟  کـــاد. تنلر حضـــات ابااهیـــم؟ع؟ بود  کـــه عـــاض خواهـــم 

کســـی  تبعیـــم نمـــود. هـــذا درتی یربیم هـــاگره در عصـــای ابااد تأتـــور به تبعیم از 

 برشـــند و نپذیاند، آن عده که تی پذیاند، اتتیرزی خواهند داشـــم. این تسلف در 

روایرت آتده اطم. 

�پیمانی محكم از همۀ انبیاء 

م«،1 ضمیـــا بـــه اتیااهمؤتنیـــن؟ع؟ بـــرز تی گـــادد. بـــه  راِه�ی ْ �ب �إِ
َ
ِه ل َع�تِ �ی �فَّ ِم�فْ سشِ »َو اإِ

َم« أي: و إن مـن شـیعة نـوح إبراهیـم یعنـي أنـه علـی منهاجه و سـنته  راِه�ی ْ �ب �إِ
َ
ِه ل َع�تِ �ی �فَّ ِم�فْ سشِ 1. »َو اإِ

فـي التوحیـد و العـدل و اتبـاع الحـق عـن مجاهـد و قیـل إن معنـاه و إن مـن شـیعة محمـد 
یـة لهـم و قـد  یـة مـن هـو أب لهـم فجعلهـم ذر َتُهـْم أي ذر ّیَ نـا ُذّرِ

ْ
ـا َحَمل ّنَ

َ
کمـا قـال أ إبراهیـم 

سـبقوهم عـن الفـراء؛ یعنـی ابراهیـم؟ع؟ از شـیعیان نـوح؟ع؟ بود. به این معنـا که بر طریق 
و سـنت نـوح در توحیـد و عـدل و پیـروی از حـق بـود؛ ایـن نظـر مجاهـد اسـت و برخـی 
کـه ابراهیـم؟ع؟ از شـیعیان محمـد؟ص؟  بـود همـان طـور  گفته انـد: معنـای آیـه ایـن اسـت 
یـۀ ایشـان را« )یـس/41(. یعنـی فرزنـدان  کردیـم ذر کـه در آیـه می فرمایـد: »همانـا مـا حمـل  142
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کـــه در خصوص ایـــن آیه برشـــد. هاچنـــد نرم  کلـــی اطـــم، نه ایـــن  تنزهـــۀ قرعـــدۀ 

کام اطـــم،  حضات  کام نیســـم و آن که تذکور در  اتیااهمؤتنیـــن؟ع؟ تذکور در 

تی برشـــد.1  نوح؟ع؟ 

اتیااهمؤتنیــن؟ع؟ حجــم اهلــی اطــم. خداونــد از همــۀ انبیــرء بــا ایــن تسلــف 

کــه  کــه خرتــم شــمر رطــول اهلل اطــم.2 در قــاآن تجیــد نیــز ذکــا شــده  گابتــه  تیثــرق 

گابتــه3 و برید به اتم   خداونــد از همــۀ انبیــرء، نســبم بــه خرتمیــم پیرتبا تــر پیمرن 

خود خبا دهند.  

گابته اند.  که حتی نسبم به اوصیرء ایشرن نیز از انبیرء پیمرن  در روایرت آتده 

در نتیجــه خــود حضــات ابااهیــم؟ع؟ بــه هحــرظ اصــل توحیــد، بــر توجــه بــه ایــن تعلد 

در تیــرن تعلدهــری اهلــی دنبرهــه رو حضــات نــوح؟ع؟ بــود. تعلــد داد بــه این که خرتم 

کــه در رأس ایشــرن اتیااهمؤتنین؟ع؟  انبیــرء؟ص؟  از نســل او خواهــد آتــد و اوصیرئــش 

 اطم، خواهند آتد.

یـۀ ایشـان قـرار داد در حالـی کـه  کسـی کـه پـدر ایشـان بـود. پـس اهـل کشـتی را بـه منزلـۀ  ذر
از نظـر زمـان جلوتـر از آن هـا بودنـد. ایـن سـخن از فراء اسـت؛ محقـق. )رک: مجمـع البیان 

فـی تفسـیر القـرآن، ج 8، ص 701( 
 1. بحـار األنـوار، ج 12، ص 26؛ ج 36، ص 152؛ مرحـوم اسـترآبادی روایاتـی را در اثبـات ایـن 
 مطلب که مقصود از ضمیر در »شیعِتِه« وجود گرامی پیامبر اکرم؟ص؟  و امیر المؤمنین؟ع؟
یـل اآلیـات الظاهـرة فـي فضائـل العتـرة الطاهـرة، علی  رده انـد؛ محقـق. )رک: تأو  اسـت، آو

اسـترآبادی، ص 486- 484(
کنـز الدقائـق و بحـر الغرائـب، محمـد بـن محمـد رضـا قمـی مشـهدی، ج 11،  2. رک: تفسـیر 

ص 137 -134� 
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همچنیـــن بـــه هحرظ وحـــدت در دعـــوت، حضـــات ابااهیم؟ع؟ با جـــری پری 
اتیااهمؤتنیـــن؟ع؟ قدم نلرد. صبا اتیااهمؤتنین؟ع؟ بعد از رحلم رطـــول اهلل؟ص؟، 
باای تحربظم از اصل دین به تااتف اعظم اطـــم و قربل تقریســـه بر جلرد ایشـــرن 
کوچکترین  در صـــدر اطـــام نمی برشـــد. آن جلرد نســـبم به این صبـــا، به تنزهـــۀ 
دوم ایـــن جنبـــۀ  بـــه  اتیااهمؤتنیـــن؟ع؟  اطـــم. عظمـــم  اتیااهمؤتنیـــن؟ع؟   کرر 

 اطم، نه اول. 

در چنـــرن شـــاایسی و بر آن همۀ بشـــرر، اتیااهمؤتنین؟ع؟ چلاۀ اطـــام را حفظ 
کـــه ایـــن چـــااغ خرتـــوش شـــود. ابااهیـــم؟ع؟ در دعـــوت اهلـــی  کـــاد و کرری نکـــاد 
تتحّمل طـــختی بســـیرر شـــد، اتـــر بر توجه بـــه روایـــرت، قـــاآن تجید بـــه تنزهۀ این 
کـــه ابااهیم؟ع؟ پیشـــگرم نبـــوده و تربع اطـــم. در تورد دعـــوت اهلی برید  دانســـته 
گفـــم حضات نـــوح؟ع؟ آغرزگـــا این دعوت بـــود، اتـــر در زتینۀ اطـــتقرتم در باابا 
 ِتْن ِشیَعِتِه« ضمیا به

َ
 طـــختی هر، اتیااهمؤتنین؟ع؟ اوهین اطـــم. در روایرت »َو ِإّن

 اتیااهمؤتنین؟ع؟ برز تی گادد. 

هــم  تقربــل  در  نمونــۀ  دو  کــه  بــود؛  دو شــخص  شــیعۀ  ابااهیــم؟ع؟  حضــات 
کــه  هســتند. یــک نمونــه تتقــدم بــا حضــات ابااهیــم؟ع؟ در قیــرم بــه دعــوت اهلــی 
کــادم طبــق  کــه عــاض  جنــرب نــوح؟ع؟ برشــند. یــک نمونــه تتأخــا از ایشــرن اطــم 
کــه یــک پیرتبــا در  گابــم  قــاآن تجیــد، خداونــد از همــۀ انبیــرء و رطــل اهلــی تعلــد 

کنیــد.  یــش  ــد و یرر ی ــه او ایمــرن آور ــد ب آخــا اهزتــرن خواهــم باطــترد و شــمر بری

که  یرری ها نبی، تتنرطف بر شاایط اوطم. یرری نمودن ایشرن این گونه اطم 
بـه اّتـم خویـش خبـا دهند آخرین نبی بر این خصوصیرت اطـم و اوصیریی دارد. 
 بنرباایـن جنـرب ابااهیـم؟ع؟ شـیعۀ دو تن هسـتند  یک، در قیرم به توحید شـیعه ی
 حضـات نـوح؟ع؟ اطـم. دو، اطـتقرتم در دعـوت اهلـی و چشـیدن طـختی هر و 

دطـم از طـخن بانداشـتن، شـیعۀ اتیااهمؤتنیـن؟ع؟ اطـم. 144
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سخن گفتن با منحرفان قوم 

کـه بـر دل پـرک یعنـی دل طـرهم، بـه پـروردگرر  ـٍف َطـِلیم«، آن جـر 
ْ
ـُه ِبَقل ّبَ »ِإْذ جـرَء َر

 پیوطم. باای این که ابااهیم در عصای زندگی تی کاد که عقرید انحاابی از ها جلم 

 وجود داشم. حداقل تی توانسم طکوت با ظلم کند و اعتااضی که توجف اتمرم 

حجم شود، نکند. اتر حضات ابااهیم؟ع؟ چنین نکاد. 

 حضات ابااهیم؟ع؟ داشتن این قلف طلیم را هم از دو تن به یرد داشم. یکی

که به باتودۀ قاآن، نلصد و پنجره طــرل در دعوت اهلی تقروتم   حضات نوح؟ع؟ 

 کاد؛ دیگای از نسل خودش که از تؤخرین برشد و تقصود،  اتیااهمؤتنین؟ع؟ اطم. 

م« به چه صورت بود؟ �بٍ َسِل�ی
ْ
ل �تَ ُه �بِ

اَء َر�بَّ  حب
دفْ که »اإِ طؤال این اطم 

کـه  «، آن قـدر شـاایط بـا ابااهیـم؟ع؟ طـخم بـود  ُدو�فَ ْع�بُ ا �تَ ْوِمِه مادف ِه َو �تَ �ی �بِ
اَل ِل�أَ دفْ �ت »اإِ

که در آن روزگرر پدر او بود. این طـؤال تساح  کسـی اطـم  به پدرش گفم. تقصود، 

کـه آن شـخص عمـوی ایشـرن بـوده و پـدرش از دنیـر ربتـه بـود، یـر پـدر واقعـی  اطـم 

ایشـرن بـود؟ روایـرت اهـل بیـم؟مهع؟ تی باتریـد عمـوی ایشـرن بـود. باخـی نیـز با طبق 

ظرهـا تی گوینـد پدرش اطـم. 

کـه تتصـدی اتـا او و بـه تنزهـۀ پـدر ایشـرن اطـم، حـرل  کسـی بـوده  م 
ّ
قـدر تسـل

پـدر واقعـی یـر عمـو برشـد. هاچنـد قاآن تجیـد نـرم »آزر« را ذکا باتوده اطـم و نرم پدر 

حضـات ابااهیـم؟ع؟ در تـورات نیسـم، اتـر ظرهـاًا نـرم پـدر ایشـرن، تـرُرخ اطـم.1 آزر 

کـه او  عمـوی حضـات  و تـررخ دو نـرم تتفـروت هسـتند. شـرهد بـا ایـن نظـا تی شـود 

گفـم  شـمر چـه  کـه بـه پـدر خـود و کسـرنش  ابااهیـم؟ع؟ بـوده نـه پـدر ایشـرن. آن گره 

«، آیـر تی خواهیـد بـه دروغ خدایرنـی  ُدو�فَ ٖر�ی ِه �تُ هتً ُدو�فَ اللّٰ َ هݧ لݪِ كًا ءاٰ �فْ �أِ
َ
چیـز تی پاطـتید؟ »ا

تنلـری خدا داشـته برشـید؟

یخ األمم و الملوک، ابن جریر طبری، ج 1، ص 233�  1145. رک: تار

بخش دهم، آیرت 3خ - 5خ   شروع تواجلۀ انبیرء بر طاطختِی جواتع بشای 



 »إبک«، به دروغ چیزی را گفتن اطم. »آهلة« بدل ابک اطم. بدل بیرن اطم. 

ِه و تریـدون این هـر را؟   ُدو�فَ اللّٰ
هتً َ هݧ لݪِ ا ءاٰ

ً
ك �فْ �أِ

َ
 آیـر شـمر بـه دروغ خدایرنـی را تی خواهیـد؟ ا

شمر تی خواهید به دروغ خدایرنی تنلری اهلل داشته برشید؟ این هر که خدا نیستند! 

گمرنی در تورد پروردگرر عرهمین دارید که «؟ شمر چه  �ف ِم�ی
َ
عال

ْ
ِ ال

َر�بّ ْم �بِ
ُ
ك

�فُّ ما طفَ
 »�فَ

 پروردگرر همۀ عرهمیرن اطـــم؟ به تعنری ذوی اهعقول اطـــم. او شـــمر را واتی نلد 

گوش بـــه باترن رّب  کنیـــد و آن هر را بپاطـــتید و  کـــه بـــه دروغ خدایرنـــی را انتخرب 

اهعرهمیـــن ندهیـــد. از تنظا بعضی، تعلوم تی شـــود که این طـــخن در بم کده بود. 

 ِإّنِي َطـــِقیٌم«. 
َ

وِم«، ابااهیـــم؟ع؟ نگرهی در طـــتررگرن کاد، »َبقرل ُ حب
ِىی ال�فُّ

َرهتً �ف طفْ َر �فَ طفَ �فَ
»�فَ

کـــه ابااهیـــم؟ع؟ چـــه نگرهی در  این جـــر تفّســـاان بـــه ایـــن تسلـــف پاداختنـــد 

ٌم« داشـــم؟1 بعضی چنین تی گویند که  �ی ِىی َس�تِ
�فّ طـــتررگرن نمود و چه رابســـه ای بر »اإِ

در آن زترن طترره شنرطـــی شـــریع بود و از راه طـــتررگرن کشـــف حـــوادث تی کادند. 

که  حضـــات ابااهیـــم؟ع؟ از طـــتررگرن کشـــف حـــوادث آینـــده را نمـــود و دانســـم 

گفم  که از طـــتررگرن دانســـم بیمرر اطـــم، هذا  گفته اند  پیروز اطـــم. بعضی نیز 

بیمرر هســـتم. 

کرده اند: یک( حضرت ابراهیم؟ع؟ به سـتارگان  1. مفسـران نظرات مختلفی در این باره ارائه 
یرا عادت داشت در زمان  رد که زمان بیماری تب او فرا رسیده است. ز   نگاه کرد و دلیل آو
معینی بدان بیماری مبتال شـود. دو( حضرت با نظر و دید بت پرسـتان به سـتارگان نگاه 
کرد تا گمان کنند گفتار او همانند گفتار ایشان است و در آن حال گفت بیمار هستند، 
یش می کند. چه بسـا خداوند از طریق  لت بـر بیمار آن هـا نیـز گمـان کردنـد کـه طالـع او دال
وحـی ایشـان را مطلـع از بیمـاری در آینـده نمـود و نشـانۀ آن را طلـوع سـتاره ای یـا پیوسـتن 
فرمـود  را مشـاهده  ایـن عالمـت  بـود و حضـرت  کـرده  بـه سـتاره دیگـر معرفـی   سـتاره ای 
گفـت. همچنیـن وجـوه دیگـری ذکـر شـده اسـت؛ محقـق. )رک: مجمـع البیـان  و چنـان 

فـی تفسـیر القـرآن، ج 8، ص 703 – 702(  146
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کـه حضـات ابااهیم؟ع؟ قصد  آن چـه تـن در طـسح خـود درتی یربـم، این اطـم 

گا شـف شـده، بمرنـد و بلرنـه ای بـاای ترندن  داشـم بدانـد شـف اطـم یـر خیـا؟ تـر ا

گفم تن بیمرر  کاد و دانسـم شـف شـده اطـم، هذا  در بتکده داشـته برشـد. نگره 

هستم. تعنری بیمرر بودن این اطم که خوابیدن در بتکده باای شفریربی در آن عصا 

که بخواهیم به تأویات تفسـاان طـربق تلتزم شـویم، زتینۀ  تتعررف بود. بدون این 

 طبیعـی ایـن اطـم کـه شـف بـود و تی خواطـم بـه تنلریـی شـف را در بتکـده بمرند 

کنـون کسـی ایـن تسلف را نگفته اطـم.  تـر ایـن بم هـر را بشـکند. هاچنـد تر

گفم تر نیز تی ترنیم. او نگره  گا روز برشـــد و تن بگویم طقیم هستم، خواهند   ا

کاد و دید شـــف شـــده و زترنی اطم که همه برید برزگادند و درب بتکده را ببندند؛ 

 .» �ف ِر�ی ُه ُمْد�بِ ْوا َع�فْ
َّ
َول �تَ م«. شـــرهد بـــا تسلـــف این آیـــۀ شـــریفه اطـــم  »�فَ �ی ِىی َس�تِ

�فّ اَل اإِ �ت  »�فَ

 به این تعنرطم که بتکده خررج از ده بود و همه قصد داشتند برزگادند و بخوابند.

کادند قصد دارد باای اطتشـــفر این جر  گمرن   ایشـــرن باتود طـــقیم هســـتم، و آن هر 

کـــه دطـــم از دعـــوت خـــود باداشـــته اطـــم. او را   بمرنـــد و تعنریـــش ایـــن اطـــم 

گذاشتند و ربتند.1 

شكستن بت ها

ِهْم«،2 او باگشم. »راَغ، َرَوغرن« و »إتجره« دو کلمه هستند. گرهی  ݩتݭِ ݧ �ݧ هݩݩَ لݪِ ى ءاٰ
ٰٓ  ِال

ݣݣ�فَ رݣݣاٰ »�فَ

1. ضمیـر مفـرد بـه حضـرت ابراهیـم؟ع؟ و ضمیـر جمـع بـه افراد قوم ایشـان باز می گـردد. از قوم 
گفتـار ایشـان را شـنیدند او را تـرک نمودنـد و از ایشـان  کـه وقتـی  حضـرت خبـر می دهـد 
گرداندنـد و بـه سـوی مراسـم عیـد خـود رفتنـد؛ محقـق. )مجمـع البیـان فـی تفسـیر  روی 

القـرآن، ج 8، ص 703( 
2. یعنی در خفاء به سوی آن ها رفت. راغ الثعلب، رفتن روباه به معنای این است که با سرعت 
147و حیله و حرکت در چپ و راست می رود؛ محقق. )رک: مجمع البحرین، همان، ج 5، 

بخش دهم، آیرت 3خ - 5خ   شروع تواجلۀ انبیرء بر طاطختِی جواتع بشای 



 انسرن هدبی دارد و به گونه ای به طوی آن حاکم تی کند که تواجه بر هدف اطم. 
 همه تتوجه تی شوند که هدف این اطم. باض کنید تی خواهم به قم بروم. از تیدان 

کرر تی رود.  ه و َذَهَف به  َجه، َتَوّجَ
َ
شوش حاکم تی کنم. این جر، إّت

اتـر یـک تاتبـه قصـد دارم بـه قـم بـروم، بـه طـوی بـرودگره تلاآبرد حاکـم تی کنم.  
از آن جـر دور زده و بـه جـرّدۀ قـم بـا تی گـادم. ایـن َرَوغـرن اطـم؛ یعنـی حاکـم را پیـچ 
کـه دیگـاان از حاکـم  گونـه ای  گلـرن بـه طـوی هـدف بچاخیـد، بـه  و خـم داده و نر
ـف. روبـره هیـچ گره 

َ
َکمـر َیـرُوُغ اهَثعل شـخص، هـدف او را تشـخیص ندهنـد. َیـرُوُغ 

کـه او را تعقیـف تی کنیـد؛ بـه یک برره  تسـتقیم حملـه نمی کنـد. بـاار تی کنـد و شـمر 
دور زده و از پشـم طـا تی آیـد. اتـر شـیا این گونـه نیسـم و تسـتقیم حملـه تی کنـد. 

کـه طـقیم  کنـد  ِهْم« تی خواهـد بیـرن  ݩتݭِ ݧ �ݧ هݩݩَ لݪِ ى ءاٰ
ٰٓ  ِال

ݣݣ�فَ رݣݣاٰ هـذا قـاآن تجیـد در عبـررت »�فَ
کـه بمرند، نه این که از آهله اطتشـفر بگیـاد. بلکه آهله را از  گفتـِن او بدیـن تنظـور بـود 
کـه بـه طـور غیاتسـتقیم به طـوی آهلۀ آنـرن برزگادد.  کـاد  بیـن ببـاد. بـه عبررتـی کرری 
کـه ترنـده تـر از آن هـر شـفر بگیاد، وهـی هدبش ایـن نبود.  ظرهـا کرر حضـات ایـن بـود 

بلکـه تی خواطـم ایـن ابـزار ضاهـم را از بیـن بباد. 

تعنریـی کـه ارائـه کـادم، تعنـری طبیعـی آیرت کریمه اطـم، بـدون آن که نیرزی 
کـه در آن زتـرن   بـه آن جلـرت داشـته برشـیم. آقـری طبرطبریـی نیـز توضیـح داده انـد 
کمـک نجـوم تی تـوان  علـم نجـوم چگونـه بـود، اتـر نیـرز بـه ایـن تبرحـث نیسـم. بـه 

 بلمید چه تقدار گذشته و زترن برزگشم اطم. از تره و هوا تعلوم نمی شود، بلکه 

گـا بگویـد بیمرر هسـتم،  کـه ا از طـتررگرن تعلـوم تی شـود چـه تقـدار از شـف گذشـته 

ص 10( الروغ و الرواغ و الروغان: الحیاد و المیل، و قیل: أصله المیل في جانب لیخدع من 
یریده؛ راغ از مصدر روغ و رواغ و روغان است و به معنای متوجه شدن و میل نمودن است. 
برخی گفته اند: اصل آن میل کردن به سویی به منظور خدعه در کسی است که ارادۀ او را 

دارد؛ محقق. )المیزان فی تفسیر القرآن، ج 17، ص 149(  148
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دیگـا نمی گوینـد بمرنیـم تـر خـوب شـوی و بـر هـم برویم. 

که تقصود، اصل رطیدن شف نیسم. برید تقداری از شف  ید  اهبته توجه دار

گا  بگـذرد تـر چنرن چـه گفـم بیمـررم، آن هـر او را بگذارنـد و برونـد و صبـح برزگادند. ا

ابتـدای شـف برشـد نیـز خواهنـد گفـم که نـزد تو تی ترنیم تـر بلبود یربـی و بعد بر هم 

خواهیـم ربـم، زیاا بریـد در بتخرنه را بببندیم. 

«، ایـن همـه بـا شـمر طـجده تی کنند، حـرل چاا نمی خورید؟  و�ف
ُ
ُكل

أْ
ا ل� �تَ

أَ
اَل ا �ت

»�فَ

که بـاای آن هر غذا  توضیـح این کـه یکـی از عبردت هـری ابتدایِی خدایرن این اطـم 

تی بانـد. تـن در تعربـد بوداییـرن در کشـور اندونـزی این تااطـم را تشـرهده کادم و به 

دو صـورت عبردت دارند. 

کتفـر تی شـد و اخیـاًا بـر تنـع  در ابتـدا عریـرن بودنـد و بعـد بـه تقـدار طـتا عـورت ا

دوهـم، پوشـش تحـدودی در نیمـی از بـدن داشـتند. طـینی هری غـذا بـا طـا ایشـرن 

طـینی  پنجـره  تـر  گرهـی  تعبـد،  بـر عظمـم  تتنرطـف  تی آوردنـد.  تعبـد  بـه  و  بـود 

گونـه طـنم داشـتند، در بعضـی از تعربـد تتوهیـرن تعبـد غذاهـر را  تی رطـید. دو 

تی بادنـد و ایـن بـه تنزهـۀ تقدیـم بـه آهلـه و بـاای اطـتفردۀ تتوهیـرن تعبـد بـود. قسـم 

کـه اغلـف بـود، بدین صورت باگزار تی شـد که غذا در طـینی تی ترند و برطـد  دیگـا 

تی شـد. هفتـۀ بعـد آن هـر را دور تی ریختنـد و طـینی هری دیگا را تی گذاشـتند. این 

غـذای تخصـوص بـه آهلـه بـود. 

کـه ابـااد قـوم ایشـرن باای  « در تی یربیـم  و�ف
ُ
ُكل

أْ
ا ل� �تَ

أَ
کـه باتـود  »ا از کام حضـات 

کـه در زترن تـر نیز نمونه هری بم پاطـتی وجود  آهله شـرن غـذا تی بادنـد، همرن گونـه 

کاده انـد، اتـر در ایـن تـورد هـم تحتـرج  دارد. تفّسـاان در این جـر نیـز توجیلرتـی ارائـه 

بـه تأویـل در تفسـیا نیسـتیم. تی توانیـم نمونـۀ واقعـی پیـدا کنیـم. احتمـرل تی دهیـم 

149ابـااد قـوم حضـات ابااهیـم؟ع؟ نیـز از این جملـه بودند. 

بخش دهم، آیرت 3خ - 5خ   شروع تواجلۀ انبیرء بر طاطختِی جواتع بشای 



گـا بنرطـم آهلـه برشـید، حداقـل  «، چـاا حـاف نمی زنیـد؟ ا و�ف ِط�تُ �فْ ْم ل� �تَ
ُ
ك

َ
»ما ل

کـه بـاای شـمر طـجده تی کننـد. هـم غـذا تی خورنـد و  تشـربه همیـن ابـاادی برشـید 
هـم حـاف تی زننـد. 

ِهْم«، یعنی علی  �یْ
َ
 َعل

را�فَ
«؛ در این آیه نیز »راَغ« باتود. »�فَ �ف ِم�ی �یَ

ْ
ال  �بِ

ً
ا ْر�ب ِهْم �فَ �یْ

َ
 َعل

را�فَ
»�فَ

« بـر دطـم راطـم آن هـر را تی کوبیـد.1 در جری دیگای باتوده �ف ِم�ی �یَ
ْ
ال  �بِ

ً
ا ْر�ب  اآلهلـة، »�فَ

«،2 همه را شکسـم تگا یک بم را؛ آن را نگه داشـم.  ُعو�ف ْر�بِ َ ِه �ی �یْ
َ
ل ُهْم اإِ

َّ
َعل

َ
 اطـم  »ل

گـا بم اعظم قدرت  تقدتـه ای بـود بـاای این کـه بـادا در باابا آن هر اطـتدالل کند که ا
داشـم، وقتـی تـن بم چه هـر را شکسـتم، تی بریسـم باای تن دطـتی بلند کند! 

«، او بـه طـوی آهلـه برزگشـم، حـرل آن کـه بـه ظرهـا در  �ف ِم�ی �یَ
ْ
ال  �بِ

ً
ا ْر�ب ِهْم �فَ �یْ

َ
 َعل

را�فَ
»�فَ

کـه آتـده شـفر بگیـاد. بـر دطـم راطـم بـا آهلـه تـی زد و آن هـر را  تاتبـۀ اول چنیـن بـود 
خـاد تی کـاد. »راَغ« در آیـۀ دوم نیـز ربتـن غیـا تسـتقیم اطـم، زیـاا ظرهـا قضیـه ایـن 

کـه ترنـده تـر شـفر بگیـاد. ایـن راهـکرری در رطـیدن بـه هـدف اطـم.  بـود 

کـه قربـل بلـم بـاای همـۀ تـادم برشـد، هـذا  کنیـم  گونـه ای تعنـر  بریـد آیـرت را بـه 

کـادم. طبـق قرعـده وقتـی کسـی تثرل هر را بشـنود،  ایـن تثرل هـری طبیعـی را عـاض 

تی پذیـاد. پیـش از ایـن جریـرن بـاای ایشـرن اطـتدالل آورد و بعـد از این کـه تاحظـه 

کرری نـدارم.  کـاد بـه این کـه بـر شـمر  باتـود بریـده نـدارد، تظرهـا 

یرا دست راست در  1. به سوی بت ها رفت و با دست راست بر آن ها می زد و آن ها را می شکست ز
گفته اند: مراد  گفته اند مراد از یمین، قوت است. برخی نیز  عمل، قوت بیشتری دارد. برخی 
َد�فَّ  ِك�ی

�أَ
َ
ِه ل

َ
الّل کرده و فرمود: »َو �تَ که حضرت سابق بر این یاد  از یمین، تحقق سوگندی است 

م« انبیاء/57؛ محقق. )رک: مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 8، ص 703(
ُ
اَمك ْ��ف

أَ
ا

ِه  �یْ
َ
ل اإِ ُهْم 

َّ
َعل

َ
ل ُهْم 

َ
ل  

ً
را �ی  َك�ب

َ
لّ� اإِ  

ً
ا ادف دف حبُ ُهْم 

َ
َعل َ �ب

�فَ ؛  �فَ ر�ی ُمْد�بِ وا 
ُّ
َول �تُ �فْ 

أَ
ا ْعَد  َ �ب ْم 

ُ
اَمك ْ��ف

أَ
ا َد�فَّ  ك�ی

�أَ
َ
ل ِه 

َ
الّل �تَ »َو   .2

طـرح  شـما  غیـاب  در  بت هایتـان  نابـودى  بـراى  نقشـه اى  سـوگند  خـدا  بـه  و  «؛  ُعو�فَ ْر�بِ َ �ی
می کنـم. سـرانجام )بـا اسـتفاده از یـك فرصـت مناسـب( همـۀ آن هـا )جـز بـت بزرگشـان 
کنـد(؛ انبیـاء/58- 57�  کـرد، تـا بـه سـراغ او بیاینـد )و او حقایـق را بازگـو  را( قطعـه قطعـه  150
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 بخش یازدهم، آیات 107 - 94:
 ابتالئات حضرت ابراهیم؟ع؟ 

آیات مبارکه 

و�فَ ٩٦ 
ُ
ْعَمل ْم َومٰا �تَ

ُ
ك �تَ

َ
ل ُه حفَ و�فَ ٩٥ َواللّٰ ِح�تُ �فْ و�فَ مٰا �تَ ݩُ دݧ ݨُ ݧ �بݧ

ْ ݧ عݨݧ
َ ݨتݨݧ �ݧ

َ
ٰاَل ا و�فَ ٩٤ �ت

ُّ �فݧ ݪِ ف
رݩ ݦَ ِه �ی ْ �یݧ

َ
ݢا ِال ٓوݢ

ُ
ل َ ݧ بݧ �ݫ

ݨْ �تݧ
ݦَ
ا �فݦَ

�فَ  ٖل�ی �فَ ْ ݧ َ�ݣݣݣسݧ
ْ
ٰاُهُم ال �ف

ْ
ل َ عݧ ݨَ �ب

ًدا �فَ ْ ݧ ٖه َك�یݧ ُدوا �بِ ݣݣراٰ
َ
ا ِم ٩٧ �فَ َٖح�ی ݧ �ب

ݨْ
ݭِى ال

وُه �ݨف ُ تݨݧ �ݧ
ْ ݧ
ل

ݦَ
ا ا �فݦَ ٰا�فً �ی

�فݨْ ُ ۥ �ب ُ هݩݧ
َ
وا ل فُ �ݩݧ ْ وا ا�ب

ُ
ٰال �ت

ٰاُه  ْر�ف
َّ سش �بَ

�فَ ١٠٠ �فَ �ی ٖ ݫ  لٖى ِم�فَ الّصٰاِل�ݫ
ِ َه�بݨݨݦْ

�فِ ٩٩ َر�بّ ْهٖد�ی ݬٖى َس�یَ ݬݫ ݫ ݫ
ّ ݨݧ
ݢ�ݭب ݢ
َ ِه�بٌ ِالٰى رݨݧ ݢاٰ ݢ ٖى دف

ٰاَل ِا�فّ ٩٨ َو�ت

َك  �ݨݨݦُ ݨݨݦَ �ب
دفْ
َ
ٖٓى ا

فّ �ݧ
َ
ٰاِم ا َم�ف

ْ
ݭِى ال

ݣݣىݤ �ݨف رݨٰ
َ
ٖٓى ا

�فَّ�َ ِا�فّ ُ ٰا �ب ٰاَل �ی ْعىݨݨݨَ �ت ُه اݠلّسَ َ عݧ َ عفَ مݨݧ
َ
ل ٰا �بَ مݩّ

َ
ل ٍم ١٠١ �فَ لٰاٍم َحٖل�ی عفُ �بِ

�فَ  ٖر�ی الّصٰا�بِ ِم�فَ  ُه  اللّٰ َء 
ٓ

ٰا سش ِا�فْ  ٖٓى 
ُد�ف حبِ

َس�تَ ݤ 
ݦݦݩۖ
ݢ٭ ݢ رݩݩُ َ مݧ ݩݩݩأݨݨْ وݧ �تُ مٰا  َعْل  ا�فْ  ِ َ�ت �ب

َ
ا  

ٓ
ٰا �ی ٰاَل  �ت ݣݣىݤ٭ݤݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦۚ  ݨٰ رݨݧ �تَ ݢاٰ  ݢ مٰاݣݣدف ْر  طفُ ا�فْ �فَ

 
ݨݨݨݨݦݦۚ
٭
ٓ

ٰا �ی
ْ وأݨݧ الرݩݦُّ �تَ 

�تݨْ
َ

ْد َ�ّد �تَ ُم ١٠٤  ٖه�ی راٰ ْ ݧ ِا�ب  
ٓ

ٰا �ی �فْ 
َ
ا ٰاُه  �ف ْ ٰاَد�ی َو�ف �فِ ١٠٣  �ی ݬٖ ݫ �بݫ

َ ݧ حب
ْ
ِلل ۥ  ُ هݩݩݧ

َّ ݧ
ل �تَ وݩَ مٰا 

ݩَ
ل ْ سݧ

َ
ا  

ٓ
ٰا مݩّ

َ
ل �فَ  ١٠٢

 �ٍ ْ �ب دفِ �بِ ٰاُه  �ف ْ َد�ی
َو�فَ �فُ ١٠٦  ی ݬٖ�ݫ ݫ ݫ ُم�بݫ

ْ
ال ُء 

ٓ
لٰا �بَ

ْ
ال  َ وݧ ُ هݧ

َ
ݠل اٰ  ٰهدݦف  

ِا�فَّ �فَ ١٠٥  �ی ُمْحِس�فٖ
ْ
ال ی  ݪݭِ ف

رݩݩ ْ ݨݧ
�ݭب
فَ �ݧ ِلَك  ٰ ݩݩݩݩݧ ݧ ٰا َكدݦفݧ ِا�فّ

ٍم ١٠٧ �ی ٖ َعطف

ترجمۀ آیات 

94- آن هـــا با ســـرعت به ســـراغ او آمدنـــد. 95- او )ابراهیم( گفـــت: آیا چیزى 

را می پرســـتید که با دســـت خود می تراشـــید؟ 96- با این که خداوند هم شـــما 

ید! 97- آن ها گفتند بنـــاى مرتفعی  را آفریـــده و هـــم بت هایـــی را کـــه می ســـاز

ید، و او را در جهنمـــی از آتش بیفکنیـــد! 98- آن ها طرحی براى  بـــراى او بســـاز

یختـــه بودند ولی ما آن ها را پســـت و مغلوب ســـاختیم. 99-  نابـــودى ابراهیم ر

)او از ایـــن مهلکـــه به ســـالمت بیـــرون آمـــد( و گفت: من به ســـوى پـــروردگارم 
151



مـــی روم او مرا هدایـــت خواهد کرد.100- پـــروردگارا! به مـــن از )فرزندان( صالح 

ببخـــش.101- مـــا او )ابراهیـــم( را بـــه نوجوانـــی بردبـــار و پر اســـتقامت بشـــارت 

دادیـــم. 102- هنگامی که با او به مقام ســـعی و کوشـــش رســـید گفـــت: فرزندم 

مـــن در خـــواب دیـــدم کـــه باید تـــو را ذبح کنـــم! بنگر نظـــر تو چیســـت؟ گفت: 

ى اجرا کن، به خواســـت خـــدا مرا از صابـــران خواهی  پـــدرم هـــر چه دســـتور دار

یافـــت! 103- هنگامی کـــه هـــر دو تســـلیم و آمـــاده شـــدند و ابراهیـــم جبیـــن 

او را بـــر خـــاك نهـــاد... 104- او را نـــدا دادیـــم که اى ابراهیـــم! 105- آن چـــه را در 

یـــت یافتی انجام دادى، مـــا این گونه نیکـــوکاران را جزا می دهیم.  خـــواب مامور

ى اســـت. 107- ما ذبـــح عظیمی را  106- ایـــن مســـلما امتحان مهم و آشـــکار

کردیم. فـــداى او 

معنای لغات 
کـه عـده ای بـه طـور  کـوا، بـه تعنـری ایـن اطـم  ،1 أی  إجتَمُعـوا و َتحّاَ

ُ
 َیـِزّف

َ
َزّف

کننـد. دطـته جمعـی بـه طـمتی بـر طـروصدا حاکـم 

»ُبنیرن« از »َبنر« و به تعنری َوَضَع شـیئًر علی شـٍئ تی برشـد.2 »کید«، به تعنری 
طـَفِلین«، یعنـی آن هر را تغلوب و َپسـم 

َ
نیانـگ اطـم و بـر عـداوت تفـروت دارد.3 »أ

کـادن طـختی در تقربـل ادای وظیفه اطـم.5  ـَم، بـه تعنـری تحمـل 
َ
قـاار دادیـم.4 َحل

»َتـای« تعنـری اول از رؤیـم، دیـدن اطـم و تعنـری دوم، اندیشـیدن اطـم.6 ِذبـح، 

1. مجمع البحرین، ج 5، ص 66� 
2. همان، ج 1، ص 63� 

3. لسان العرب، ج 3، ص 383� 
4. المفردات فی غریب القرآن، ج 1، ص 413� 

5. همان، ص 253� 
6. لسان العرب، ج 14، ص 291�  152
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بـه تعنـری تـر ُیذَبـح اطـم، چیـزی کـه ذبـح تی شـود.1 

گونـه، گرهی  ـُه« بـه تعنـری أهقـره بـوده و بـه رو خوابرنـدن اطـم،2 اّتـر گرهی به 
َّ
»َتل

َجِبیـن« یعنـی أهقـرُه ِهلَجبین. تصـدر آن »َتّل«  
ْ
ـُه ِهل

َّ
بـه رو و گرهـی بـه َظلـا اطـم. »َو َتل

، َصَاَعـُه و  ً  ُبانـًر َتـاّ
َ

، َطـَقَط. َو َتـّل ً ـُه َتـاّ
ُّ
 ُبـاٌن َیُتل

َ
ً أی أهَقـرُه. َتـّل

ّ
، َتـا

ُ
ـُه، َیُتـّل

َّ
اطـم. َتل

َجِبیـن«. 
ْ
ـُه ِهل

َّ
نزیـِل اهَعِزیـز  »َو َتل ِه، َو ِتنـُه ِبـی اهّتَ أهقـرُه َعلـی ُعُنِقـِه َو َخـّدِ

خالصۀ داستان حضرت ابراهیم؟ع؟ 

 در داطترن حضات ابااهیم؟ع؟ عاض شد که تعربد قوم، خررج از دهکده هری

کــه بــاای   ایشــرن بــود و بــاای عبــردت بدان جــر تی ربتنــد. طّنتشــرن این گونــه بــود 

کــه از طــنگ تااشــیده بودنــد، غــذا تی بادنــد. شــف شــد، آن هر برزگشــتند و  خدایرنــی 

ُجوم«  کــه »َبَنَظَا َنْظَاًة ِبــي اهّنُ  حضــات ابااهیــم؟ع؟ بــر خدایــرن تنلــر ترند. بیــرن کادیم 

به چه جلم بود. 

ِهْم  ݩتݭِ ݧ �ݧ هݩݩَ لݪِ ى ءاٰ
ٰٓ  ِال

ݣݣ�فَ رݣݣاٰ کـاد، »�فَ  بـا طـبیل داعیـۀ توحیـد اهلـی خدایرن دروغیـن را خسـرب 

«؛ اینرن شمر را خدایرن خود تی دانند و باای شمر غذا تی  آوردند.  و�فَ
ُ
ُكل

ݩأْ
ا لٰ� �تَ

َ
ٰاَل ا �ت �فَ

گـا راطـم تی گوییـد، خـدا هسـتید و حداقـل بـه انـدازه  یـد؟ ا پـس چـاا غـذا نمی خور

یـد، چاا غـذا نمی خورید؟  یـک حیـوان قـدرت دار

« بلکـه نکتـه دارد. جنـرب  و�ف
ُ
ُكل

أْ
ا ل� �تَ

أَ
خداونـد بـاای طـجع و قربیـه نفاتـوده  »ا

اوضـرع و  زیـاا  َتنرُتـون.  أال  أالَتُقوُتـون،  أالَتلَعُبـون،  أالَتمُشـون،  نفاتـود   ابااهیـم؟ع؟ 

کنونـی نیـز در تعربـد  کام داشـم. در زتـرن  کـه تنرطـف بـر  گونـه ای بـود  شـاایط بـه 

کـه زنـرن نیمـه عریـرن بـاای خدایـرن غـذا تی باند.  بودایـی چنیـن طـنم هریی دارنـد 

1. مجمع البحرین، ج 2، ص 349� 
2153. همان، ج 5، ص 328� 
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گرو و غیـاه، اکل اطـم.  زیـاا اقـّل نشـرنۀ حیـرت بـاای یـک توجـود زنـده ترننـد 

یـد، پـس چـاا  حداقـل بـه تقـدار این هـر کـه شـمر را خدایـرن خـود تی داننـد قـدرت دار

بـر شـمر طـخن  دارم،  بـا شـمر  تعـّدی  تـن قصـد   » و�فَ ِط�تُ �فْ ل��تَ ْم 
ُ
ك

َ
ل »ما  یـد؟  نمی خور

«. بیرن شـد که »راغ«  �ف ِم�ی �یَ
ْ
ال  �بِ

ً
ا ْر�ب ِهْم �فَ �یْ

َ
 َعل

را�فَ
تی گویـم. پـس چـاا حـاف نمی زنیـد؟ »�فَ

کرری پیچیـدن و انجـرم دادن اطـم. بـر دطـم  بـه تعنـری بـر طـاعم و خفـی بـه 

راطـم تبررکـش بـا آن هـر زد. 

کـه جنـس بم هـر از چـه بـوده اطـم، از جنس طـنگ خررا برشـد  تعلـوم نیسـم 

ُهْم 
َ
َعل َ �ب

فَ
کـه در باابـا ضربـه چـوب تقروتـم بکنـد، یـر خیـا؟ در آیـۀ دیگـای باتـود  »�

گذاشـم.  «.1 یکـی از آن هـر را برقـی  ُعو�ف ْر�بِ َ ِه �ی �یْ
َ
ل ُهْم اإِ

َّ
َعل

َ
ُهْم ل

َ
 ل

ً
را �ی  َك�ب

َّ
ل�  اإِ

ً
ا ادف دف حبُ

بازخواست از حضرت ابراهیم؟ع؟ 

کوا،   «2 أی  إجتَمُعوا و َتحّاَ
ُ

 َیِزّف
َ

که شد، آتدند. »َزّف «، صبح  و�ف
�فُّ ِ رف

َ ِه �ی �یْ
َ
ل وا اإِ

ُ
ل �بَ

�تْ
أَ
ا »�فَ

که عده ای به طور دطـته جمعی به طـمتی بر طـروصدا حاکم  به تعنری این اطـم 

کـه جمعـی آن  کننـد. عـاب بـه شـف داتـردی، شـف زبـرف تی گویـد، بـه ایـن خرطـا 

کلمـۀ  دو همسـا را بـر طـروصدا بـه جریـگره هـم تی رطـرنند. هاچنـد در زبـرن بررطـی 

بـه  بـر طـروصدا  بلکـه  گویـر نیسـم. تعنـری شـترب در آن نیسـم،  زبـرف چنـدان 

گفتـه  بـادن ابوبکـا بـه تسـجد  کیفیـم  جریـی ربتـن اطـم. در تـورد روز طـقیفه و 

1. انبیاء/58�
2.  الـزف و الزفیـف اإلسـراع فـي المشـي، أي: فجـاءوا إلـی إبراهیـم و الحـال أنهـم یسـرعون 
اهتمامـا بالحادثـة التـي یظنـون أنـه الـذي أحدثـه؛ زّف و زفیـف بـه معنـای سـرعت در راه 
که سـرعت داشـتند به خاطر  رفتن اسـت. یعنی سـپس به سـوی ابراهیم آمدند در حالی 
رده اسـت؛ محقـق. )رک: المیـزان  یـدادی کـه گمـان می کردنـد ابراهیـم آن را بـه وجـود آو رو

فـی تفسـیر القـرآن، ج 17، ص 150- 149(  154
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شـده  طـروصدا بلنـد بـود و او را بـه تسـجد آوردنـد.1

«. در ایـن تیـرن بواصلـی اطـم که قاآن تجید نفاتود،   و�ف
�فُّ ِ رف

َ ِه �ی �یْ
َ
ل وا اإِ

ُ
ل �بَ

�تْ
أَ
ا

باتـود  »�فَ

اَل  زیـاا بنـر بـا قصه گویـی نـدارد. بلکـه توعظه گویـی و راهنمریـی و هدایـم اطـم. »�ت

کـه  را  باتـود  آن چـه  انسـرن نمرهر  آن  بـه  ابااهیـم؟ع؟  «، جنـرب  و�ف ِح�تُ �فْ �تَ ما  ُدو�فَ  ْع�بُ �تَ
أَ
ا

خـود تااشـیده اید تی پاطـتید؟ 

ـذی تعملـون، 
ّ
«،2 »تـر«ی توصوهـه اطـم. یعنـی و اه و�ف

ُ
ْعَمل ْم َو ما �تَ

ُ
ك �تَ

َ
ل ُه حفَ

َ
»َو الّل

آن چـه شـمر طـرختید. هـا دو را خـدا آبریـده، پـس هـا دو تربـوب هسـتید. تربـوب 

بـودن، یعنـی اختیـرر او بـه دطـم دیگـای اطـم. رّب هـا دو خداونـد اطـم. بدانیـد 

نیـرز شـمر بـه خداطـم، نـه بـه آن چـه خـود آبریده ایـد. 

یـع أبوبکـر أقبلـت الجماعـة التـی بایعتـه تزفـه زّفـا إلـی مسـجد  1. قـال الزبیـر بـن بـکار: فلمـا بو
بیـر بـن بـکار گفـت: زمانی کـه بـا ابوبکـر بیعـت شـد گروهـی از مـردم کـه با  رسـول اهلل؟ص؟ ؛ ز
کـرده بودنـد، بـا سـر و صـدا او را بـه مسـجد رسـول اهلل؟ص؟  بردنـد؛ محقـق. )رک:  او بیعـت 

شرح نهج البالغة، ابن ابی الحدید، ج 6، ص 19( 
گاه  2. همــزۀ اســتفهام اســت و معنــای توبیــخ و انــکار دارد. حضــرت ابراهیــم؟ع؟ ایشــان را آ
کــه روی  کــه شــما و آن چــه از بت هــا  کســی اســت  ــد همــان  ــد خداون می کنــد و می فرمای
یــرا آن هــا نیــز جســم هســتند و خداونــد ایجادشــان  کــرده اســت. ز کار می کنیــد را خلــق  آن 
ینــد  بگو ّیــه نمی مانــد   تــا  بــرای جبر نمــودن فرصتــی  این گونــه معنــا  اســت. در  فرمــوده 
یــرا اوال: موضــوع ســخن حضــرت ابراهیــم؟ع؟ در ســرزنش  خداونــد فاعــل افعــال ماســت. ز
گــر فعــل خداونــد محســوب می شــد پــس چــرا بــر  ایشــان بــه خاطــر عبــادت بت هــا بــوده و ا
ینــد چــرا بــر عبادتمــان مــا را توبیــخ می کنــی  گرفــت؟ آن هــا می توانســتند بگو آن هــا عیــب 

ــد فاعــل آن اســت؟  در حالی کــه خداون
ایشـان  زمـان  مـردم  کـه  می دانیـم   .» و�ف ِح�تُ �فْ �تَ ما  ُدو�فَ  ْع�بُ �تَ

أَ
»ا فرمـود:  آن هـا  بـه  حضـرت  ثانیـا: 

کـه اجسـام بودنـد  کـه تراشـیدن و نحـت بـود نمی  پرسـتیدند، بلکـه بت هـا را  فعـل خـود را 
می پرسـتیدند. بدون شـک این اجسـام )سـنگ ها( فعل خداوند هسـتند؛ محقق. )رک: 

155التبیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج 8، ص 513( 

بخش یرزدهم، آیرت خخ1 - 4خ  ابتائرت حضات ابااهیم؟ع؟  



کـادم کـه عبـردت، نوعی خضوع با اطـرس نیرز اطـم.  در جلسـرت قبـل عـاض 
حضـات ابااهیـم؟ع؟ تی باتریـد  خـود شـمر این را طـرختید، چاا بـاای آن هر خرضع 
کـه نیرزتنـد بـه او نیسـتید. شـمر و آن هـر را  تی شـوید؟ او نیرزتنـد بـه شمرطـم. شـمر 
خـدا آبریـده، پـس هـا دو بـه خداونـد نیرز دارید. شـمر بریـد خداوند را عبـردت کنید. 
کـه همچـون شـمر نیرزتنـد و بلکـه نرتوان تـا هسـتند، عبـردت تی کنیـد؟  چـاا آن هـر را 

در حرهی کـه شـمر آن هر را طـرختید.

یه نیسم. جملۀ ون« بدون شک توصول اطم و تری تصدر
ُ
 »تر« در »َو تر َتْعَمل

  پاطشی نبوده و واو عرطفه اطم. تمکن اطم صنع و عمل دو تفلوم جدا برشند،1 
 زیاا در صنع کمی ابداع نلفته اطم، اتر در عمل چنین نیسم. تی خواهد بفاترید 

که به شمر داده شده و صنع نیسم.   که قدرت اهلی اطم 

اتـر حضـات  اطـم.  کـاده  بیـرن  انبیـرء  از  بسـیرری  داطـترن هری  تجیـد  قـاآن 
و حضـات  نـوح  دعـوت حضـات  بیـن  شـد.  تواجـه  آتـش  بـر  کـه  بـود  ابااهیـم؟ع؟ 
ابااهیـم؟امهع؟  بسـیرر برصلـه بـود. گویـر دعـوت حضـات نـوح؟ع؟ از گـوش بشـا خررج 

شـده بـود. 

کـه اطـتماار یربـم، تواجـه شـد. بقیـۀ  کـه بشـریم بـر دعوتـی  اول تاتبـه ای بـود 
انبیـرء اداتـه دهنـدۀ دعـوت ایشـرن هسـتند. اطـرس طـخن حضـات ابااهیـم؟ع؟ بـر 
گفتنـد   بـه جلنـم خواهیـد ربـم. آن هـر 

ّ
کـه بریـد چنیـن برشـید، واال ایشـرن، ایـن بـود 

کنیـم.  گوینـده عملـی  کـه تی شـنویم، بـر خـود  ایـن وعـده ای را 

کـه  کـه مبنـی بـر مهـارت، علـم و دقـت باشـد. در واقـع عملـی اسـت  1. صنـع، عملـی اسـت 
مسـبوق بـه علـم بـه آن عمـل، بـرای حصـول نتیجه می باشـد. لذا می تـوان به نّجـار، صانع 
یـرا پیـش از عمـل، نسـبت بـه آن چـه می خواهـد بسـازد علـم دارد. امـا نمی تـوان به  گفـت؛ ز
یش می رسـد  یـرا نمی دانـد در تجارتـی کـه انجام می دهـد به مراد خو تاجـر، صانـع گفـت؛ ز

یـا نمی رسـد؛ محقـق. )رک: التحقیـق فـي کلمـات القـرآن الکریـم، ج 6، ص 285(  156
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بنایی از آتش
کـه قـوم  بـود  ایـن  بـر چنیـن وضعـی،  ابااهیـم؟ع؟  نکتـۀ تواجـه شـدن حضـات 
کـه جلنـم وجـود دارد، چـه برور  ایشـرن بـاای اوهیـن بـرر چنیـن طـخنی را تی شـنیدند 
بکننـد و چـه نکننـد. بعـد از آن ایـن تسلـف بـاای بشـا بسـیرر تکـاار شـد و دانسـتند 
یدنـد. حتـی  کـه جلنـم وجـود دارد. حـرل باخـی بـرور تی کادنـد و باخـی عنـرد تی  ورز

تشـاکین قریـش نیـز بـرور نداشـتند. 

اتـر شـنیده بودنـد گویندگرنـی از جرنـف حضـات حـّق جـّل و عـا خبـا تی دهند 
کـه بـر وضـع تسلوبـی در  کنـی  گونـه ای زندگـی  کـه  ای انسـرن! بریـد در ایـن دنیـر بـه 
زندگرنـی بعـد خویـش تواجـه شـوی. در غیـا ایـن صـورت، بـر جلنـم و عـذاب و آتـش 

اهلـی تواجـه خواهـی شـد. 

بـه همیـن خرطـا تصمیـم گابتنـد آن چه را که بـه عنوان تلدید از آینـده تی گوید، 

کلمـۀ  کریـم در این جـر   م«. قـاآن  ِح�ی َ �ب
ْ
وُه �فِىی ال �تُ

ْ
ل
أَ
ا  �فَ

ً
ا ا�ف �ی

�فْ ُ ُه �ب
َ
وا ل �فُ ْ وا ا�ب

ُ
ال بـا طـا او بیرورنـد. »�ت

»جحیـم«1 را اطـتعمرل نمـود، و »بـی اهّنـرر« نفاتـود. در جـری دیگـا »نـرر« ذکـا شـده 

َم«.2  راه�ی ْ �ب  َعلى  اإِ
ً
 َو َسلاما

ً
ْردا َ اُر ُكو�فىی  �ب ا �ف ا �ی �ف

ْ
ل اطـم  »�تُ

هذا بلم علم این که آتش گفته شـــد، و آتش بســـیرر برشـــد؛ نیرزتند دقم اطـــم. 

ـــر بمیـــاد. دواعـــی  ـــر آهـــن تفتیـــده بســـوزانیم ت تی توانســـتند بگوینـــد آن قـــدر بـــدن او را ب

1. و الجحیـــم النـــار في شـــدة تأججها؛ جحیم، آتشـــی در شـــدت و نهایت حرارت اســـت؛ 
ســـماء 

َ
محقـــق. )رک: المیـــزان فی تفســـیر القـــرآن، ج 17، ص 150( الجحیُم: اســـم من أ

ٌم؛ جحیـــم نامـــی از نام هـــای آتـــش اســـت و هـــر  ِح�ی َ هىی �ب مهت �فىی َمْهواهتٍ �ف �ی اٍر عطف النـــار. و كّلُ �ف
کـــه در گســـتردگی وســـیع و بـــزرگ باشـــد را جحیـــم نامنـــد؛ محقق. )رک: لســـان  آتشـــی 

العـــرب، ج 12، ص 85( 
یـاى آتـش افکندنـد ولـی مـا( گفتیم: اى آتش سـرد و سـالم بر ابراهیم  2. »)سـرانجام او را بـه در
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ـــرت انســـرن  نمر  ـــاای جنـــرب ابااهیـــم؟ع؟ در نظـــا آن حیوان ـــه ایـــن عـــذاب ب  تصمیـــم ب
کـــه حضـــات آنـــرن را تلدیـــد تی کـــاد  کـــه عـــاض شـــد. بـــه ایـــن خرطـــا بـــود   همـــرن اطـــم 
ـــا  ـــد ب کـــه تی باتری ـــود چنیـــن تی شـــنیدند، هـــذا خواطـــتند آن  عذابـــی را  ـــرر ب  و اوهیـــن ب
 خـــودش اجـــاا کننـــد. آن چـــه بیـــرن شـــد، بـــه هحـــرظ شـــنرخم حیوانی از ایشـــرن اطـــم، 
کـــه خداونـــد چـــه  ـــه ایـــن اطـــم  ـــوط ب ـــه شـــنرخم رحمرنـــی. شـــنرخم رحمرنـــی ترب ن

ـــه بیـــرن شـــد.  ک ـــی همـــرن اطـــم  ـــر شـــنرخم ُبعـــد حیوان ـــد. ات تی باتری

ید و او را در جلنم بیندازید، زیاا کسی نمی تواند  «، چیزی بسرز
ً
ا ا�ف �ی

�فْ ُ ُه �ب
َ
وا ل �فُ ْ وا ا�ب

ُ
ال  »�ت

را تی بـاد خواهـد  او  کـه  بـاد دوتـی  و  کـه نیسـم  زنـدان  ببـاد. ترننـد  را بدان جـر  او 
یم و از برالی آن، او را در آتشی که از هاجلم بزرگ اطم،   طوخم. طرختمرنی بسرز

کادند. یم. باای این کرر هیزم بسیرر جمع  بیرنداز

»ُبنیـرن« از »َبنـی« و بـه تعنـری َوَضـَع شـیئًر  علـی شـیٍء اطـم.1 شـاط آن، بـودِن 
گـچ و آجـا و طـنگ نیسـم. در زبـرن عربـی بـه چـوب نیـز بنیـرن تی گوینـد. َبنـی ِتـن 
َخَشـف، َبنـی ِتـن َحدیـد، َبنـی ِتـن ِهبـن، َبنـی ِتـن ُجـّص. یعنـی شـیئی را روی شـئ 
کـه روی  دیگـای قـاار دهنـد. بـاای تثـرل داربسـم، بنیـرن اطـم. داربسـتی اطـم 
کـه تسـلط بـا آتـش بـوده و از آن بـرال در آتـش بیندازنـد.  آن نیـز داربسـم دیگـا برشـد 
بنرباایـن بنیـرن در زبـرن عـاب بـه تعنـری شـیئی را بـا شـیئی تاکیـف کادن اطـم. در 
گـا بشـا عقـل خـود را بـه کرر تی بسـم و هدایـم  واقـع خـود را بـه زحمـم انداختنـد. ا
کـه هـذت بلشـم را در همیـن دنیـر تی چشـید.  اهلـی را تی پذیابـم، تدت هـر بـود 

دا«، آن  هر نسبم به ابااهیم قصد نیانگ داشتند.2  کید و عداوت،   ِه َك�یْ راُدوا �بِ
أَ
ا  »�فَ

1. برخـی گفته انـد بـرای ایشـان چیـزی شـبیه تنـور سـاختند و ایشـان را درون آن انداختند. اما 
بنـاء، قـرار دادن شـیئی بـر شـئ دیگـر بر وجـه مخصوص اسـت؛ محقـق. )رک: التبیان فی 

تفسـیر القرآن، ج 8، 514( 
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کیـد داشـتند. یعنـی تـن بـه شـمر وعـده ای  تتفـروت از هـم هسـتند. آن هـر  نیانـگ و 

 تی دهم، اتر شمر کرری کنید تر خودم در آن چه به شمر وعده داده ام، واقع شوم. آتش 

که او تر را تی تاطـرند،  گفتند حرل  که این هر را تی تاطـرند، هذا  کلمه ای بود  جلنم، 

کنیم خودش در این آتش واقع شود.  کرری  تر نیز 

گـروه پسـم قـاار دادیـم،1 زیـاا  «، تـر آن هـر را  �ف ِل�ی ْس�فَ
أَ
�

ْ
اُهُم ال �ف

ْ
َعل َ �ب

فَ
� 

ً
دا ِه َك�یْ راُدوا �بِ

أَ
ا

»�فَ

م«. ابااهیم داخل آن ربم  راه�ی ْ �ب  َعلى  اإِ
ً
 َو َسلاما

ً
ْردا َ اُر ُكو�فىی  �ب ا �ف ا �ی �ف

ْ
ل

نتیجه این شد  »�تُ

طـَفِلین« یعنـی آن هر را تغلوب 
َ
و آطـیبی ندیـد و از آن آتـش بـه طـاتم بیرون آتد. »أ

بـه حضـات  نکادنـد  آن جـاأت  از  بعـد  پیـروز شـد.  ابااهیـم  و  دادیـم  قـاار  پسـم  و 

کننـد و انتقـرم آهلـۀ خـود را از ایشـرن بگیانـد. ابااهیـم؟ع؟ تعـّدی 

طـَفل« بـه تعنـری پسـم اطـم. هـم أطـَفل تکرنـی، بـه هحـرظ طبقرتـی شـدند 
َ
»أ

کـه تغلـوب واقـع تی شـود، أطـَفل  طـَفل وضعـی، بـه هحـرظ روحیـه. شـخصی 
َ
و هـم أ

کـه غرهـف واقع تی شـود، أعلی اطـم. ایـن عبررت در تـوارد دیگا  اطـم و شـخصی 

نیـز در قـاآن اطـتفرده شـده اطـم. تی باتریـد  

ـــا هســـتید  گـــروه بات «،2 شـــمر  �ف �ی ِم�ف ْم ُموأْ �تُ �فْ ُك�فْ  اإِ
ْو�فَ

َ
ْعل

�أَ
ْ
ُم ال �تُ �فْ

أَ
وا َو ا �فُ ْ�رفَ

وا َو ل��تَ ِه�فُ »َو ل��تَ

کار بردند؛ محقق. )رک: مجمع البیان   حضرت ابراهیم؟ع؟ و سوزاندن ایشان با آتش به 
فی تفسیر القرآن، ج 8، ص 704(   

کیدهم عنه و قیل بأن أشرفوا علیه فرأوه  1. بأن أهلکناهم و نجینا إبراهیم و سلمناه و رددنا 
کیدهم ال ینفذ فیه و علموا أنهم مغلوبون؛ به واسطۀ این که آن ها را  سالما و تحققوا أن 
کردیم و ابراهیم؟ع؟ را نجات دادیم و او سالمت بود و حیله و مکر ایشان را از او  ک  هال
که بر حضرت ابراهیم؟ع؟ مشرف  گفته اند مقصود این است  منصرف ساختیم و برخی 
یافتند که مکر آن ها در او کارگر نیست و دانستند  شدند و دیدند که او سالمت است لذا در

که شکست خورده اند؛ محقق. )رک: مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 8، ص 704(
2159. »و سست نشوید و غمگین مگردید و شما برترید اگر ایمان داشته باشید«؛ آل عمران/139� 
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ْم 
ُ
ْمَسْسك َ �فْ �ی و دیگـــاان از شـــمر تی تاطـــند، نـــه آن کـــه شـــمر از دیگـــاان بتاطـــید. »اإِ

ــد  ــز ترننـ ــر نیـ ــید، آن هـ ــمر رطـ ــه شـ ــختی ای بـ ــا طـ گـ ه«،1 ا
ُ
ل

ْ ْرٌح ِم�ش
ْوَم �تَ �تَ

ْ
ْد َمّسَ ال �تَ

ْرٌح �فَ
�تَ

 شـــمر دچـــرر طـــختی شـــدند. چـــاا شـــمر از آن هـــر بتاطـــید؟ بلکـــه آن هـــر بریـــد از

 شمر بتاطند. 

هجرت از دیار کفر 

لى   اإِ اِه�بٌ  دف ِىی 
�فّ اإِ اَل  �ت »َو  شـود.  جـدا  آن هـر  از  گابـم  تصمیـم  ابااهیـم؟ع؟  جنـرب 

کـاد و این هـر از هحـرظ روحـی  «.2 چـون حضـات از آتـش نجـرت پیـدا  �ف ْهِد�ی ِىی َس�یَ
ّ
َر�ب

 بـه نحـو دیگـای او 
ّ

شکسـم خوردنـد، در واقـع نتوانسـتند بـه ایشـرن تعـّدی کننـد واال

را تی کشـتند، طـا تی بریدنـد و غیـاه. هـذا حضـات توانسـم بـه آن هر بگویـد کرری بر 
شـمر نـدارم و تـی روم.3

گـر بـه شـما )در میـدان احـد( جراحتـی رسـید )و ضربـه اى وارد شـد( بـه آن جمعیـت نیـز  1. »ا
)در میـدان بـدر( جراحتـی هماننـد آن وارد گردیـد«؛ آل عمـران/140� 

بـي بالمصیـر إلـی المکان الذي أمرني ربي بالذهـاب الیه. و قیل: إلی  2. و معنـاه إلـی مرضـات اهلل ر
ّبِي( أي بعملي  األرض المقدسـة و قیـل إلـی ارض الشـام. و قـال قتـادة: معناه )ِإّنِي ذاِهـٌب ِإلی  َر
و نیتـي، و معنـی »سـیهدین« یعنـي یهدینـي فـي مـا بعـد الـی الطریق الـذي أمرنـي بالمصیر الیه 
أو الـی الجنـة بطاعتـي إیـاه؛ »إلـی ربـی« یعنـی بـه سـوی رضـای خدایی که پـروردگار من اسـت، 
گفته انـد بـه سـرزمین  کـه پـروردگارم مـرا بـه رفتـن بدان جـا امـر نمـود. برخـی  بـا رفتـن بـه مکانـی 
 » لى  َر�بِّىی اِه�بٌ اإِ �فِّىی دف گفتـه اسـت: معنـای »اإِ گفته انـد بـه سـرزمین شـام. قتـاده  مقـدس، و برخـی 
یعنـی بـا عمـل و نیتـم )به سـوی پروردگارم می روم(. »سـیهدین« یعنی مرا هدایـت کرد در آن چه 
بعـدا اتفـاق می افتـد بـه مسـیری کـه مـرا امـر بـه رفتـن بـدان نمـود، یـا بـه سـوی بهشـت بـا اطاعـت 

نمـودن خداونـد؛ محقـق. )رک: التبیـان فـي تفسـیر القـرآن، ج 8، ص 515(
گفـت،  کیـده؛ ابراهیـم؟ع؟ چنیـن  3. و قـال إبراهیـم لمـا أفلجـه اهلل علـی قومـه و نجـاه مـن 
ز نمـود و از مکـر ایشـان نجـات داد؛ محقـق. )رک:  کـه خداونـد او را بـر قومـش پیـرو آن گاه 

جامـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج 23، ص 48(  160
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بــه طــوی خدایــم  تــن  باتــود   ابااهیــم؟ع؟  «؛  �ف ْهِد�ی َس�یَ ِىی 
ّ
َر�ب لى   اإِ اِه�بٌ  دف ِىی 

�فّ اإِ اَل  �ت »َو 

تــی روم، خــدا نیــز تــاا راهنمریــی نمــوده و بی نیــرز از شــمر تی کنــد. هــذا از آن شــلا 

«؛ حضــات ابااهیــم؟ع؟  �ف اِلِ��ی
َ

ِ َه�بْ لِىی ِم�فَ الّص
بیــرون آتــد و بــه جــری دیگــا ربــم. »َر�بّ

نیکــوکرران  از  پــروردگررا  کــه  نمــود  از خداونــد درخواطــم  برزنــد نداشــم.1  هنــوز 

کرتــل  کــن. این جــر هــم قــاآن تجیــد داطــترن را بــه طــور  برزنــدی بــه تــن عنریــم 

کــه تربــوط بــه آیــرت اهلــی اطــم و از نشــرنه هری  نقــل نکــاده و بقــط همــرن تقــدار را 

قــدرت اهلــی اطــم، بیــرن تی باتریــد. 

م«،2 صفـم »حلیـم« در قـاآن تجیـد بـاای دو نبـی اهلـی،  لاٍم َحِل�ی عفُ اُه �بِ ْر�ف
َّ سش �بَ

»�فَ

حضات ابااهیم و حضات اطمرعیل؟امهع؟  آتده اطم. »حلم« به تعنری تحمل کادن 

اِلِحیـَن«  1. فلمـا قـدم األرض المقدسـة سـأل إبراهیـم ربـه الولـد فقـال »َرّبِ َهـْب ِلـي ِمـَن الّصَ
کـه حضـرت بـه سـرزمین مقـدس وارد شـد، از  أي ولـدا صالحـا مـن الصالحیـن؛ زمانـی 
ردگارا به مـن از فرزندان  ردگارش درخواسـت کـرد کـه بـه او فرزند بدهد پـس گفت: »پرو پـرو
نیکـوکار ببخـش«، یعنـی فرزنـد نیکـوکاری کـه از نیکـوکاران باشـد؛ محقـق. )رک: مجمـع 

البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج 8، ص 704( 
2. أي بابـن وقـور، عـن الحسـن قـال: و مـا سـمعت اهلل تعالـی نحـل عبـاده شـیئا أجـّل مـن 
الـذي  القـدرة علیـه. و قیـل  الـذي ال یعجـل فـي األمـر قبـل وقتـه مـع  الحلـم، و الحلیـم 
 علـی أن الغـالم یبقـی حتـی ینتهـي 

ّ
الیعجـل بالعقوبـة. قـال الزجـاج: و هـذه البشـارة تـدل

فـي السـن و یوصـف بالحلـم ثـم أخبـر سـبحانه أن الغـالم الـذي بشـره بـه ولـد لـه و ترعـرع؛ 
ید: نشـنیده ام خداوند بـه بندگانش  ین اسـت. حسـن می گو ز یعنـی بـه پسـری کـه وقـور و و
چیـزی را بهتـر از حلـم ببخشـد. حلیـم کسـی اسـت کـه در کارهـا قبـل از رسـیدن وقـت آن 
کـه  شـتاب نکنـد، بـا وجـود آن کـه قـدرت بـر انجـام آن دارد و برخـی گفته انـد کسـی اسـت 
لت می کنـد بر این که  در عقوبـت کـردن عجلـه نمی کنـد؛ زجـاج گفـت و ایـن بشـارت، دال
فرزنـد باقـی می مانـد تـا بـه سـنی برسـد کـه متصف به حلم شـود. سـپس خداوند سـبحان 
خبـر می دهـد  پسـری کـه بـر او بشـارت داده بـود، بـه دنیـا آمـده و نمـو نمـوده و نوجـوان شـده 

161اسـت؛ محقـق. )رک: مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج 8، ص 706( 
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 طـختی در تقربـل ادای وظیفـه اطـم؛ نـه ذهیـل بودن و طـرزنش شـنیدن. طـختی هر 
گویند.  کادن و به رو نیروردن در تقرم ادای وظیفه را  را تحمل 

حلـم بـر صبـا تفـروت دارد. حلـم با اعضر و جوارح انسـرن انعکرس دارد، اتر صبا 
گا جواب ندهد، صبا  ندارد. باای تثرل به بادی در تقربل دعوت، نرطـزا تی گوید. ا
 اطـم. اتر وقتی در صورت وی بشرشـم برشـد، حلم تی شود.1 ترنند رطول اهلل؟ص؟ 
کـه قریـش ایشـرن را اذیـم تی کادنـد، اتـر عصبرنیتـی در چلـاۀ ایشـرن نبـود؛ بلکـه   

ُمـون.  
َ
لـم الَیعل

َ
دعـر تی کـاد  َرّب أهـِد َقوِتـی أّن

وا ِم�فْ َ�ْوِلَك«،2 این
صفُّ �فَ �فْ

َ
�بِ ل�

ْ
ل �تَ

ْ
�فَ ال ل�ی

ا عفَ
طفًّ
�تَ �فَ ْو ُك�فْ

َ
ُهم َو ل

َ
�تَ ل ِه ِل�فْ

َ
ما َرْحَمهتٍ ِم�فَ الّل �بِ

 »�فَ
کــه تــو نســبم بــه آن هــر ناتــش داری. ایــن همــرن   رحمــم خــدا نســبم بــه اینــرن بــود 

حلــم اطــم. 

 صبا، تحمل اطم. باخی انسرن هر از طوزن آتپول تی تاطند. هنگرم تزریق آن، 
هف  تی گزد و به خود بشرر تی آورد تر تحمل کند. در واقع صبا تی کند، اتر حلم نیسم. 
کـه آثـرر نرراحتـی در چلـاه نمریرن نشـود. این صفـم در قاآن   حلـم در صورتـی اطـم 
 تجید باای حضات ابااهیم و حضات اطمرعیل؟امهع؟  آتده اطم، زیاا این دو بزرگوار 

کنند.  کادند، رضریم نشرن دادند، نه این   که تنلر صبا  با آن چه تجربه 

دریافت امر الهی 

ُد�فىی   حبِ
َمُر َس�تَ وأْ َعْل ما �تُ ِ ا�فْ َ�ت �ب

أَ
ا ا اَل �ی رى  �ت ا �تَ ْر ما دف طفُ ا�فْ ُ�َك �فَ َ �ب

دفْ
أَ
ِىی ا

�فّ
أَ
اِم ا َم�ف

ْ
رى  �فِىی ال

أَ
ِىی ا

�فّ َّ اإِ �فَ�ی ُ ا �ب اَل �ی  »�ت

«، تسـلیم  �ف �ی �ب َ حب
ْ
ُه ِلل

َّ
ل ما َو �تَ

َ
ْسل

أَ
ا ا ّمَ

َ
ل «.3 در اداتـه تی باتریـد  »�فَ �فَ ر�ی ا�بِ

ُه ِم�فَ الّصَ
َ
اَء الّل �فْ سش اإِ

کلمات القرآن الکریم، ج 2، ص 274� 1. التحقیق في 
گـر خشـن و سـنگ دل بـودى  2. »از پرتـو رحمـت الهـی در برابـر آن هـا نـرم )و مهربـان( شـدى و ا

کنـده می شـدند...«؛ آل عمـران/159� از اطـراف تـو پرا
162 3. علمای حقه شیعه و عده ای از اهل سنت قائل اند که حضرت، مأمور به ذبح اسماعیل؟ع؟ 
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شـدند. تصـداق تسـلیم شـدن نیـز خواهـد آتـد.

ْعى«، تاجـع ضمیـا تعلـوم اطـم؛ زیـاا پیـش از ایـن، جنـرب  عفَ َمَعُه الّسَ
َ
ل ا �بَ ّمَ

َ
ل

»�فَ
ابااهیـم؟ع؟ از حضـات حـق درخواطـم نمـود  از نیکـوکرران برزنـدی به تـن عنریم 
ـَغ« بـه تعنـری رطـید، ایـن تسلـف را تی رطـرند که خداونـد برزندی 

َ
کـن. بنرباایـن »َبل

بـر  کوشـش یوتیـه  کرر و  کـه در  بـه جریـی رطـید  بـزرگ شـد.  او داد و برزنـد هـم  بـه 
کرری  کـه تی توانسـم  حضـات ابااهیـم؟ع؟ شـاکم داشـم. یعنـی بـه طـنی رطـید 

تسـتقًا انجـرم بدهـد؛ در حـدود بلـوغ یـر حتـی بیشـتا تـااد اطـم. 

کـه تی توانسـم بـه طـور تسـتقل بر  «، وقتـی بـه حـدی رطـید  َ ْعىی عفَ َمَعُه الّسَ
َ
ل ا �بَ

ّمَ
َ
ل

»�فَ
کند.1 تقصود طن بلوغ یر باای تثرل شرنزده طرهگی اطم.  کرر   جنرب ابااهیم؟ع؟ 

کوشش اطم.  کرر و  «، در  َ ْعىی عفَ َمَعُه الّسَ
َ
ل ظرها عبررت »�بَ

که تو را طـا تی ُبام.  ُ�َك«، تن در خواب چنین تی بینم  َ �ب
دفْ
أَ
ِىی ا

�فّ
أَ
اِم ا َم�ف

ْ
رى  �فِىی ال

أَ
ِىی ا

�فّ  »اإِ
ری« تو به خوبی اندیشه کن و بگو رأیم چیسم؟ تعنری اول از رؤیم،  ا �تَ ْر مادف طفُ ا�فْ  »�فَ
�فْ  ُد�فىی  اإِ حبِ

َمُر َس�تَ وأْ َعْل ما �تُ ِ ا�فْ َ�ت �ب
أَ
ا ا اَل �ی دیـدن اطـم و تعنـری دوم، اندیشـیدن اطـم. »�ت

کلمـۀ »أَری« تعلـوم تی شـود  اِم«، از  َم�ف
ْ
رى  �فِىی ال

أَ
ِىی ا

�فّ «.2 باتـود  »اإِ �فَ ر�ی ا�بِ
َ

ُه ِم�فَ الّص
َ
اَء الّل سش

شد و اختالفی هم در میان جمهور موجود است که معتقد هستند حضرت اسحاق؟ع؟ 
ذبیـح بـود؛ محقـق. )رک: تفسـیر القمـی، علـی بـن ابراهیـم قمـی، ج 1، ص 351( در میـان 
کـه حضـرت ابراهیـم؟ع؟ مأمـور بـه ذبحـش  کسـی  برخـی از مفسـرین اهـل سـّنت در مـورد 
شـد، اختـالف اسـت و او را حضـرت اسـحاق؟ع؟ دانسـته اند؛ محقـق. )رک: الکشـف و 

البیـان عـن تفسـیر القـرآن، ثعلبـی نیشـابوری، ج 8، ص 150( 
1. أي شـّب حتـی بلـغ سـعیه سـعي إبراهیـم؛ یعنـی بالغ و جوان شـد به آن انـدازه که در تالش 
و انجـام امـور هم چـون پـدرش ابراهیم؟ع؟ بـود؛ محقق. )مجمع البیان فی تفسـیر القرآن، 

ج 8، ص 706(
2. تفسـیر مجمـع البیـان در مـورد واژۀ »رأی« پنـج معنـا ذکـر نمـوده و مقصـود از ایـن واژه در آیـۀ 

163شـریفه را توضیـح داده اسـت؛ محقـق. )رک: همـان، ج 8، ص 707( 

بخش یرزدهم، آیرت خخ1 - 4خ  ابتائرت حضات ابااهیم؟ع؟  



کنم. تقصود این نیسم  که برید آن را عملی  اضغرث احام نبوده و واقعیتی اطم 

کـه تـن هـا شـف خـواب تی بینـم.1 بعـل تضـررع اطـتماار دارد، یعنی واقعیتی اطـم 

کـه تـن بـر آن تواجـه هسـتم و چـرره ای جـز اتتثـرل نـدارم. یعنـی هاچنـد در خـواب 

دیـدم اتـر باتـرن اطـم و خیـرالت نمی برشـد.

َمَر«،2 دطـتوری نیسـم. �تَ
ْ
ْمَس َو ال

َّ  َو السش
ً
ا �ب

َ
َر َكْوك

َ َحَد َعسش
أَ
ْ�تُ ا �ی

أَ
ِىی َرا

�فّ  در آیـه شـریفۀ »اإِ

کنون در پیش چشـم خود تی بینم؛ نه  ری« تی کنـد، یعنی هم ا
َ
 در این جـر تعبیـا بـه »أ

که برید آن را انجرم دهم. حرهتی  که خواب تستما برشد. بلکه وظیفه ای اطم   این 

گذشـته برشـد. ایـن تسلـف از بعـل تضـررع اطـتفرده تی شـود؛ نـه  کـه  گـذرا نیسـم 

کنـون در حـرل خـواب بـر جنـرب اطـمرعیل؟ع؟ طـخن تی گویـد. صحیـح  کـه ا ایـن 

نیسـم بگوییـم چـون چنـد تاتبـه ایـن خـواب را دیـده، چنیـن هفظی اطـتفرده نموده 

کنون،  یـُم« یعنی بعل ترضی تی آتد و نسـبم به ا
َ
گـا چنیـن بـود نیـز برید »َرأ اطـم. ا

ترضـی تحسـوب تی شـود. 

گا پنجره تاتبه خوراکی را خورده  اطتماار برید تر زترن حرل اداته داشته برشد. ا

َکلـُم« تی گویـم. تفلـوم آیـه این اطـم که وظیفه ای اطـم 
َ
کنـون نخـورم، »أ برشـم و ا

کنـون  کـه ا کنـون تی بینـم، در حرهـی  کنـون آن را انجـرم دهـم. هـذا باتـود ا کـه بریـد ا

کـه بریـد وظیفـه ام را انجـرم دهـم. آقـری طبرطبریـی در  نمی بینـد. تقصـود ایـن اطـم 

این بـرره تسلـف دیگـای تی گویـد.3 

رى « 
أَ
�فِّىی ا َمِلُك اإِ

ْ
اَل ال کمــا فــي قولــه: »َو �ت یــا لــه  ى « یــدل علــی تکــرر هــذه الرؤ ر

َ
1. و قولــه: »ِإّنِــي أ

یــا می کنــد،  لــت بــر تکــرار ایــن رؤ ى « دال ر
َ
ــي أ کــه فرمــود: »ِإّنِ )یوســف/33(؛ کالم حضــرت 

همان طــور کــه در آیــۀ شــریفه: »و پادشــاه گفــت همانــا مــن می بینــم« چنیــن اســت؛ محقــق. 
)رک: المیــزان فــی تفســیر القــرآن، ج 17، ص 152( 

2. یوسف/4� 
یا تکرار شده است.  ى« را دلیل بر این می داند که این رؤ ر

َ
164 3. عالمه طباطبایی عبارت »ِإّنِي أ
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ری« خسـرب بـه حضـات اطـمرعیل؟ع؟ اطـم. تی باتریـد  وظیفـۀ  ا �تَ ْر مادف طفُ ا�فْ
 »�فَ

نیـز  او  ایشـرن، برعـل تختـرر اطـم،  زیـاا طـاف  تـو چیسـم؟  ایـن اطـم، نظـا  تـن 

تی توانسـم بگویـد تـن وظیفـه دارم بـاار کنـم! »تـرذا َتای« یعنی چـه رأیی تی دهی؟ 

گـا حضـات اطـمرعیل؟ع؟ بفاتریـد خداونـد بـه شـمر اتـا نمـود تـاا طـا ببـای، شـمر  ا

 وظیفه داشتی، تن نیز باار تی کنم؛ پس دیگا حلیم نخواهد بود. حلیم، آن اطم که 

َمُر«،  وأْ َعْل ما �تُ
ِ ا�فْ َ�ت �ب

أَ
ا ا اَل �ی این تسلف را اتا اهلی دانسـته و تی گوید  تسـلیم هسـتم. »�ت

یربـم.1  ری«، اتـا بـودن آن را در
َ
نفاتـود  »تـر َتـای«، بلکـه »تـر ُتْؤَتـُا« باتـود، زیـاا از »أ

اتفـرق  بعدهـر  گمـرن شـود  کـه  »َتِجُدنـی«  کنـون  ا نمی باتریـد  هـم  بـرز  »َطـَتِجُدِنی«، 

گا خدا  «، ا �ف ِر�ی ا�بِ
َ

ُه ِم�فَ الّص
َ
اَء الّل �فْ سش  تی ابتد، بلکه تی باترید  زود تاا خواهی یربم، »اإِ

بخواهد. یعنی این حرهم نیز از هسف اهلی اطم.2 

ـُه« 
َّ
مر« بـرهلل و »َتل

َ
ْطـل

َ
کـه هـا دو تسـلیم ایـن اتـا اهلـی شـدند. »أ ما« آن گره 

َ
ْسل

أَ
ا ا ّمَ

َ
ل »�فَ

م«، تر به ابااهیم ندا دادیم.  راِه�ی ْ �ب ا اإِ �فْ �ی
أَ
اُه ا �ف ْ اَد�ی گونه. »َو �ف َجِبین« به روی 

ْ
هَقرُه، »ِهل

َ
أی أ

کـادی.  ا«، یـر ابااهیـم تـو آن چـه را در خـواب دیـده بـودی عملـی  �ی وأْ الّرُ �تَ  �تْ
َ

ْد َ�ّد  »�تَ

کادی.  کادی، یعنی پذیابتی و عمل  آن را تصدیق 

ری«؛ محقق. 
أَ
ِىی ا

�فّ َمِلُك اإِ
ْ
اَل ال همان طور که در آیۀ سـی و سـوم از سـورۀ یوسـف فرمود: »َو �ت

)رک: المیزان فی تفسیر القرآن، ج 17، ص 152( 
1. فقـال الغـالم کمـا حکـی اهلل امـض کمـا أمـرك اهلل بـه؛ پسـر همان گونـه کـه خداونـد حکایـت 
فرمـوده پاسـخ داد کـه همان طـور کـه خداوند امر فرمـوده، انجام بده؛ محقق. )رک: تفسـیر 
قمـی، ج 2، ص 225( و قـد قـال: افعـل مـا تؤمـر و لـم یقـل اذبحني إشـارة إلـی أن أباه مأمور 
بأمـر لیـس لـه إال ائتمـاره و طاعتـه؛ پاسـخ داد: آن چـه را بـدان امـر شـده ای انجـام بـده و 
کـه بـرای او  کـن. اشـاره اسـت بـه این کـه پـدرش مأمـور بـه امـری اسـت  نگفـت مـرا ذبـح 
بـه غیـر از اطاعـت امـر شایسـته نیسـت و بایـد انجـام دهـد؛ محقـق. )المیـزان فـی تفسـیر 

القـرآن، ج 17، ص 152( 
2165. برای مطالعۀ بیشتر، رک: همان، ج 17، ص 152� 
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«، این تقرم، نتیجۀ نیکوکرری اطـم و تر این گونه  �ف �ی ُمْحِس�فِ
ْ
یی ال ِ رف

ْ �ب
ِلَك �فَ ا َكدف

�فَّ »اإِ

«، ایـن همرن اتتحرن بسـیرر  �ف �ی ُم�بِ
ْ
لاُء ال �بَ

ْ
ُهَو ال

َ
ا ل  هدف

�فَّ نیکـوکرران را پـرداش تی دهیـم. »اإِ

کـه وقتـی شـخص در تقـرم نبـوت و رطـرهم به ایـن تقرم باطـد، عاوه  واضـح اطـم 

ماما«1 اطـم. تقـرم اترتـم، بعد از این تقرم اطـم.  اِس اإِ
َك ِلل�فَّ

ُ
اِعل ِىی حب

�فّ اَل اإِ بـا ایـن »�ت

فداء عظیم 
از  پیـش  کـه  بـرز تی گـادد  بـه همـرن غـام  هـرء  م«، ضمیـا  �ی ِ َعطف  �ٍ ْ �ب دفِ �بِ اُه  �ف ْ َد�ی

�فَ »َو 
رِهِحیـن«. تـر باخـی را قـاار دادیـم. تقصـود از  ایـن دربـررۀ او باتـود  »َهـْف ِهـي ِتـَن اهّصَ

باخـی، همـرن بـداء اطـم. یعنـی چیـزی بـه جـری او آتـد. 

باخـی، هفظـی در بررطـی قدیـم اطـم و بـه تعنـری بـداء تی برشـد. تـر بـه جـری 
ایـن غـام، یـک ذبـح بزرگ قاار دادیم. »ذبح« به تعنری »تر ُیذَبح« اطـم، چیزی که 
ذبـح تی شـود، اتـر عظمـم دارد. در ذهـن همه چنین اطـم که خداوند گوطـفندی 
باطـترد و حضـات ابااهیـم؟ع؟ گوطـفند را طـا بریـد. اتـر در روایرت آتـده که تقصود 

از ذبـح عظیـم، وجود تقدس طیداهشـلدا؟ع؟ اطـم.2 

ایـن روایـرت تنلـری تعّبـد، تااد اطـم. اطـرس، با دارا بودن تعّبد اطـم و کسـی 
گوطـفند نیسـم و باتـا از  کـه تعنـری ذبـح عظیـم  کـه تعّبـد داشـته برشـد، درتی یربـد 

کنـون در تقـرم تنفیـذ دعـوت اهلـی، خـون  کـه تر آن اطـم. خداونـد اشـرره تی باتریـد 

1. »... خداوند به او فرمود: من تو را امام و رهبر مردم قرار داد...«؛ بقره/124�  
 2. در این زمینه که مقصود از ذبح عظیم، وجود مقدس حضرت سید الشهداء؟ع؟ می باشد، 
از حضـرت امـام صـادق؟ع؟ روایتـی هسـت کـه در کتـب مختلـف ذکـر شـده و متقـدم بـر 
آن ها کتاب شـیخ صدوق رحمة اهلل علیه اسـت؛ محقق. )رک: عیون اخبار الرضا؟ع؟، 
کاشـانی، ج 4،  یـه، ج 1، ص 209؛ تفسـیر الصافـي، مالمحسـن  محمـد بـن علـی ابـن بابو
تفسـیر  فـی  البرهـان  یـزی، ج 4، ص 429؛  الثقلیـن، عروسـی حو نـور  تفسـیر  ص 279؛ 

القـرآن، سـید هاشـم بحرانـی، ج 4، ص 619( 166
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نیـرز نبـود؛ اتـر زیـن پـس خدا خواطـته که خون هم ریخته شـود. طـاآغرز شـلدای راه 

حـق، حضـات طیداهشـلداء؟ع؟ اطـم. هـذا تقصـود از ذبـح عظیـم، آن حضـات 

کـه اعظـم شـلیدان راه حـق تی برشـند.  اطـم 

کاد آن چه خداوند توصیف به عظمم  تی کند،  در جلسرت آینده بیرن خواهم 

کـوه احـد برشـد. چیـز دیگـای اطـم و  گوطـفند، بـه انـدازۀ  گوطـفند نیسـم؛ وهـو آن   

نکتـۀ دیگـای دارد. تـر بـه آن روز حضـات نـوح؟ع؟ در دعـوت اهلـی خونـی نریخـم، 

در تبـررزه نیـز خـون نریخـم. حضـات ابااهیـم؟ع؟ هـم خـون نریخـم. 

که در توحید و دعوت اهلی خون ریخته خواهد  اتر از آن روز خداوند تی باترید 

شـد. بنـر بـود از حضـات اطـمرعیل؟ع؟ شـروع شـود، اتـر بزرگـی جریگزیـن او شـد بـه 

کسـرنی  عنوان طـاآغرز )طـاآغرز زترنی تااد نیسـم، بلکه طـاآغرز ُرتبی اطـم( باای 

که در راه حق شلید تی شوند. ان شرء اهلل توضیح بیشتا خواهیم داد.   اطم 

ــا  ــۀ برالتـ ــم از حضـــات اطـــمرعیل؟ع؟ اطـــم. رتبـ ــرم حســـین؟ع؟ اعظـ ــۀ اتـ رتبـ

گابـــم، زیـــاا تصلحتـــی بـــود. خـــون حضـــات اطـــمرعیل؟ع؟  بـــه عنـــوان بـــداء قـــاار 

گوطـــفند  کـــه خداونـــد  ثمـــا نداشـــم، اتـــر خـــون ایشـــرن نتیجـــه و ثمـــا دارد. نـــه ایـــن 

ــفند  گوطـ ــد یـــک  ــه بفاتریـ کـ ــود ایـــن نیســـم  ــر تقصـ ــترد. اتـ ــه باطـ ــترد؛ بلکـ را نفاطـ

گوطـــفند هـــا چـــه برشـــد، خداونـــد بـــه خرطـــا  کـــه عظمـــم دارد، باطـــتردیم. آن  بزرگـــی 

اُه  ْر�ف
َّ َسش �ب »َو  نمی باتریـــد.  م«  �ی ِ َعطف  �ٍ ْ �ب دفِ �بِ اُه  �ف ْ َد�ی

�فَ »َو  اطـــمرعیل؟ع؟،  جنـــرب  بـــه  آن، 

«، ضمیـــا در این جـــر تی رطـــرند آن کـــه پیـــش از ایـــن بـــوده، غیـــا از حضـــات  ْسحا�ت اإِ �بِ

اطـــحرق؟ع؟ اطـــم.1 

برایـش وارد شـد،  بـه ذبـح  امـر  آیـۀ شـریفه اسـتفاده می کنـد آن کـه  ایـن  از  1. مرحـوم طبرسـی 
حضـرت اسـماعیل؟ع؟ اسـت؛ محقـق. )رک: مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج 8، 

)707 167ص 
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�رسش و �اسخ

کـــه قســـمم هریی از قاآن تجید کم شـــده اطـــم؛ اتر چنین  باخـــی تعتقدنـــد 

که رئیس األخبرریین اطم،  نیســـم، بلکه تمرم آن توجود اطـــم. شـــیخ صدوق 

کم نشـــده اطـــم1.  که چیـــزی از قاآن  بـــه صااحـــم تی گوید اجمـــرع، قرئل اطـــم 

کـــه تدعیـــرن آورده انـــد نیـــز قدیمـــی اطـــم. عبـــداهلل بـــن عما  شـــرهد تثرل هریـــی 

کنونی بوده و طـــرقط شـــده اطـــم. این هر نظاات  تی گویـــد قـــاآن چندین باابا قاآن 

قدیمی و قبیح هســـتند.  

کـه آن نیـز دارای اشـکرهی نیسـم.  در تـورد آیـه ای از طـورۀ نسـرء شـرهد تی آورنـد 

ساء«.2  ِ
ْم ِم�فَ ال�فّ

ُ
ك

َ
ِكُحوا ما طا�بَ ل ا�فْ

امى  �فَ �ت �یَ
ْ
ِسُطوا �فِىی ال �تْ  �تُ

َّ
ل�

أَ
ْم ا �تُ �فْ �فْ �فِ آیه تی باترید  »َو اإِ

�فْ 
أَ
ا و�فَ  �بُ

ْرعفَ �تَ »َو  تی باتریـد   کـه  دارد  نسـرء  تبررکـۀ  طـورۀ  از  دیگـای  آیـرت  بـه  اشـرره 

«؛3 نسـبم بـه یتیمـی کـه طرپاطـم او هسـتید یـر تی خواهیـد بـر او ازدواج  ِكُحوُه�ف �فْ �تَ

کـم  کنیـد، ظلـم نکنیـد. نگوییـد در اختیـرر ترطـم و پـدر نـدارد، بنرباایـن تلریـه 

بدهیـد؛ یـر بگوییـد بـه عنـوان زن گابتیـم و هـا چـه بـه او دادیـم کربـی اطـم. زیـاا پدر 

کـه نـزد او شـکریم بـاد.  نـدارد 

�فْ  ایـن آیـه، اشـرره بـه آن آیـرت دارد. در همیـن طـورۀ تبررکـه  باتـوده اطـم  »َو اإِ

گـا تی تاطـید، این کرر  امى «. ایـن دطـتور را بیـرن کادیـم؛ اتـر ا �ت �یَ
ْ
ِسُطوا �فِىی ال �تْ  �تُ

ل�َّ
أَ
ْم ا �تُ �فْ �فِ

را نکنیـد و از غیـا یترتـی همسـا بگیریـد. تـر بـه شـمر اجـرزه دادیـم و ایـاادی بـا شـمر 

نیسـم. 

1. اعتقادات االمامیة، ص 84 باب 32� 
گـر می ترسـید از این کـه )بـه هنـگام ازدواج بـا دختـران یتیـم( رعایـت عدالـت دربـارۀ  2. »و ا
آن هـا نکنیـد )از ازدواج بـا آنـان صـرف نظر نمائید و( با زنان پاك )دیگـر( ازدواج کنید...«؛ 

نساء/3� 
کنید...«؛ نساء/127�  3. »... و می خواهید با آن ها ازدواج  168
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 بخش دوازدهم، آیات 107- 106: 
مراد از »ِذبٍح َعظِیم«

آیات مبارکه 

ٍم ١٠٧ �ی ٖ ٍ� َعطف ْ �ب دفِ ٰاُه �بِ �ف ْ َد�ی
�فُ ١٠٦ َو�فَ ی ݬٖ�ݫ ݫ ݫ ُم�بݫ

ْ
ُء ال

ٓ
لٰا �بَ

ْ
َ ال وݧ ُ هݧ

َ
اٰ ݠل ِا�فَّ ٰهدݦف

ترجمۀ آیات 

ى اســـت.107- ما ذبـــح عظیمی را  106- این مســـلما امتحان مهم و آشـــکار

کردیم.  او  فداى 

معنای لغات 

»عظیـم« بـه تعنـری بـزرگ اطـم، در تقربـل آن »صغیـا« و »حقیا« اطـم.1 »باء« 

بـه تعنـری اتتحـرن اطـم.2 »بـداء« چیزی را باخـی باای دیگای قـاار دادن، به جری 
او قاار دادن اطـم.3

ر اإِلحاطـُة ِبُکْنِهـه و   عـن حـدوِد الُعقـول حتـی ال ُتَتَصـّوَ
َ

َز قـْدُرُه و جـّل 1.  الَعِظیـُم: الـذي جـاَو
کـه قـدر و منزلـت و جاللتـش از حـّد عقـول فراتـر اسـت تـا  کسـی اسـت  َحِقیقتـه؛ عظیـم 
ُکنـه و حقیقـت آن قابـل تصّور نیسـت؛ محقق. )رک: لسـان العرب،  آن جـا کـه احاطـه بـه 

ج 12، ص 409(
یشـۀ )بلـو( بـه معنـای امتحان کردن و اختبار اسـت. بـالء، امتحان و خبر  2. »بـالء« اسـم از ر
گرفتـن از حـال عبـد بـوده و می توانـد در خیـر یا شـر صورت پذیرد؛ محقـق. )رک: التحقیق 

فـی کلمـات القرآن، ج 1، ص 335( 
3. المفردات فی غریب القرآن، ج 1، ص 627� 
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مروری بر آیات �پیشین

کریمـه تربـوط بـه جنـرب ابااهیـم؟ع؟ و برزنـدش اطـم. اهبتـه قـاآن  ایـن آیـرت 

اِم  َم�ف
ْ
ِىی ال

رى  �ف
أَ
ِىی ا

�فّ َّ اإِ �فَ�ی ُ ا �ب اَل �ی َ �ت ْعىی عفَ َمَعُه الّسَ
َ
ل ا �بَ ّمَ

َ
ل

در این جـر نرتـی از ایشـرن نمی بـاد. »�فَ

؛  �فَ ِر�ی ا�بِ
َ

ُه ِم�فَ الّص
َ
اَء الّل �فْ سش ِىی اإِ

ُد�ف حبِ
َمُر َس�تَ وأْ َعْل ما �تُ

ِ ا�فْ َ�ت �ب
أَ
ا ا اَل �ی رى  �ت ا �تَ ْر ما دف طفُ ا�فْ

ُ�َك �فَ َ �ب
دفْ
أَ
ِىی ا

�فّ
أَ
ا

یی  ِ رف
ْ �ب

ِلَك �فَ ا َكدف
�فَّ اإِ ا  �ی وأْ �تَ الّرُ

�تْ
َ

ْد َ�ّد
ُم؛ �تَ راِه�ی ْ �ب اإِ ا  �فْ �ی

أَ
ا اُه  �ف ْ اَد�ی ؛ َو �ف �فِ �ی �بِ

َ حب
ْ
ِلل ُه 

َّ
ل �تَ َو  ما 

َ
ْسل

أَ
ا ا  ّمَ

َ
ل

�فَ

ٍم«.1  �ی ِ ٍ� َعطف ْ �ب دفِ اُه �بِ �ف ْ َد�ی
؛ َو �فَ �فُ �ی ُم�بِ

ْ
لاُء ال �بَ

ْ
ُهَو ال

َ
ا ل  هدف

�فَّ ؛ اإِ �فَ �ی ُمْحِس�فِ
ْ
ال

کنیـم تـر روشـن شـود در تفسـیا  الزم اطـم توضیحرتـی در جوانـف تسلـف بیـرن 

ایـن آیـۀ کریمـه بـه غیـا از بحـث تعبـد، طبق روایرت نیز برید قرئل شـد که تفسـیا ذبح 

عظیـم، وجـود تقدس طیداهشـلدا؟س؟ تی برشـد. 

معنای اولیۀ امر و نهی

کـه اتـا، بـاای تحریـک »تأتـور« به طـوی »تأتـوٌر به«  بـه عنـوان تقدتـه بریـد گفـم 

کـه تأتـور را وادار نمریـد »تأتـوٌر بـه« را انجـرم دهـد.  کرر اتـا ایـن اطـم  اطـم. یعنـی 
کرر نلـی نیـز برزداشـتن شـخص اطـم.2

ید و زکرت بدهید. این اتا  «،3 نمرز را به پر دار كاهت وا الرفَّ �تُ
آ
لاهتَ َو ا ُموا الّصَ �ی �ت

أَ
 ترنند  »َو ا

1. صافات/107 - 102� 
2. در علـم اصـول، بـرای صیغـۀ امـر و نهـی معانـی مختلفـی ذکـر شـده اسـت، از جملـه: ترجی، 
تمنـی، تهدیـد، انـذار، تعجیـز، تسـخیر، اهانت و غیـره. گاهی اسـتفاده از امر تنها به جهت 
تحریـک مخاطـب بـرای رفتـن بـه سـوی مطلـوب اسـت بـه عبارتـی انشـای طلـب اسـت. 
گاهـی هـم بـا انگیـزۀ معانـی فـوق اسـتفاده می شـود. در هـر صـورت در خصـوص امـر و نهـی 
کتـاب از منابـع  مباحـث مفصلـی در فقـه امامیـه و فـرق اهـل سـنت مطـرح اسـت. اولیـن 
کـه بـه اسـتعمال لفـظ و معنـای واژۀ امـر و نهـی پرداختـه، تفسـیر نعمانـی اسـت؛  شـیعی 

کفایـة األصـول، آخونـد خراسـانی، ج 1، ص 131(  محقـق. )رک: 
3. بقره/43�  170
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کرر را انجرم دهند.  که این  که در بندگرن خدا ایجرد برعث شود  باای این اطم 

 1،» ً
لا �ی ِه َس�ب �یْ

َ
ل طاَ� اإِ ِ َم�فِ اْس�تَ �ت �یْ �بَ

ْ
ُّ ال اِس ِ��ب

ى ال�فَّ
َ
در جـری دیگـا تی باتریـد  »َو هلِل َعل

کـه تی توانـد  کـس  کننـد، هـا آن  کـه بـه طـوی تّکـه قصـد  از خـدا بـا ذّتـۀ تـادم اطـم 

ایـن راه را بپیمریـد. طـریا اواتـا نیـز ایـن چنیـن اطـم. 

ا«2 یـــر  ْعصف َ ْم �ب
ُ
ك ْعصفُ َ �بْ �ب �تَ عفْ َ در تـــورد نواهـــی نیـــز همین طـــور اطـــم. ترننـــد  »َو ل��ی

وِر«.3  تفروتـــی نمی کنـــد بـــه صورت اتا  ْوَل الرفُّ
وا �تَ �بُ �فِ

�تَ ْ ِ َو ا�ب ا�ف ْو�ش
أَ
�

ْ
َس ِم�فَ ال �بْ وا الّرِ �بُ �فِ

�تَ ْ ا�ب
»�فَ

ه«؛4 گره این گونه اطـــم که 
َ
هاُكُم الّل �فْ َ برشـــد یـــر بـــه صـــورت نلـــی. بـــاای تثـــرل  »�ی

تـــردۀ »َنَلـــَی« بـــه کرر تـــی رود و گره بـــه صـــورت صیغـــه و طـــرختمرن نلـــی تی آید، 

»الَتفَعـــل، الَتغَتـــف« و ترننـــد این هر برشـــد. 

کـه به تعبیـای گفته تی شـود اتا، جعـل »تأتوٌر  ایـن اصـل اوهیـۀ اتـا و نلـی اطـم 

و در  بـه« اطـم  اعتبـرری تأتـور، نحـو »تأتـوٌر  یـر بعـث  بـا علـدۀ تأتـور اطـم.  بـه« 

کسـی را ُهـل تی دهنـد و تی گوینـد  بـرو.  تقربـل بعـث حقیقـی تی برشـد. یـک تاتبـه 

گرهـی وی را هـل نمی دهنـد و تی گوینـد  بـرو. نلـی، برزداشـتن خررجـی اطـم یعنـی 

گفتـه تی شـود  نکـن. داعـی،  جلـوی او را تی گیانـد یـر برزداشـتن اعتبـرری اطـم و 

تحریـک یـر ایجـرد بعـل یـر عـدم ایجـرد بعل اطـم. در نتیجه تصلحم و تفسـده در 

بـرب اتـا و نلـی چیسـم؟ 

تصلحـم و تفسـده در همـرن »تأتـوٌر بـه« و »تنلٌیّ عنه« اطـم. اتا هنگرتی به 

گا شـخصی نمرز خوانـد، تصلحم اتا  کـه »تأتـوٌر به« ایجرد شـود. ا نتیجـه تی رطـد 

1. آل عمران/97� 
2. حجرات/12� 

3. حج/30� 
4171. ممتنحه/9� 
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ق نشـده اطـم 
َ
کـه زنـر نکـاد و غیبم نکاد، تفسـده تحّق تحّقـق شـده اطـم. آن گره 

و ایـن تسلبی واضح اطـم. 

معانی دیگر برای امر و نهی 

کــه  گرهــی تی گوینــد اتــا بــاای تعجیــز اطــم. یعنــی تقصــود از اتــا ایــن نیســم 

کنــد ایــن بــاد  کــه آتــا بیــرن  کرری را انجــرم دهــد، بلکــه تقصــود ایــن اطــم  شــخص 

ْم  َطْع�تُ �فِ اْس�تَ ِس اإِ
�فْ �إِ

ْ
ِ َو ال

�فّ �بِ
ْ
َر ال

َ ا َمْعسش کریمــه  باتــود  »�ی ــۀ  ــاای تثــرل در آی عرجــز اطــم. ب
1.» ٍ طا�ف

ْ
ُسل  �بِ

َّ
ل�  اإِ

و�فَ
دفُ �فُ �فْ وا ل� �تَ

دفُ �فُ ا�فْ
ْرصفِ �فَ

أَ
�

ْ
ماوا�تِ َو ال طاِر الّسَ

�تْ
أَ
وا ِم�فْ ا

دفُ �فُ �فْ �فْ �تَ
أَ
ا

یــد کــه در تیــرن بخش هــری آطــمرن  گــا شــمر تــوان ایــن را دار ای گــروه جــن و انــس! ا

و زتیــن )نــه در خــود زتیــن، بلکــه در تیــرن بخش هــری آطــمرن و زتیــن، یعنــی در آن 

کرر را بکنیــد.  یــد، ایــن  کنیــد و از الی آن بگذر قســمم هری جــدای از هــم( نفــوذ 

یــد. در واقــع بریــد نیــروی خرّصــی برشــد تــر  کــه ندار کمــک نیرویــی  نمی توانیــد تگــا بــه 

بــه شــمر ایــن تــوان را بدهــد. 

ــاش  کــه تــن ت ــاَة« اطــم. تقصــود ایــن نیســم  ــوا اهّصَ قیُم
َ
وا« ترننــد »َو أ

ُ
ــذ »َتْنُف

ــاای تعجیــز اطــم.  ــرال روم و ایــن اتــا را انجــرم دهــم، بلکــه ایــن اتــا ب ــر شــرید ب کنــم ت

کــه در  یــم  هاچنــد تثرل هــری عابــی بســیرر اطــم، اتــر از خــود آیــه تثــرل تی آور

ــم برشــیم.  کری طــریۀ قــاآن 

کسـی بگویـد   کنـد شـمر نرتـوان هسـتید. بـاای تثـرل  کـه ثربـم  بـاای ایـن اطـم 

کرر را بکنـی، بکـن. ایـن اتـا، بـاای تعجیـز  تی توانـی تـاا بزنـی، بـزن. تی توانـی ایـن 

گـا تی توانـی تـاا بکشـی بکـش«، نـه این کـه شـخص دوطـم  گفـم  »ا اطـم. وقتـی 
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کنـد او عرجـز اطـم؛ نمی توانـد بـه  کشـته شـود. خیـا، بلکـه تی خواهـد ثربـم  دارد 

کرر را انجـرم  کنـد شـمر ایـن  کنـد. در این جـر خداونـد نمی خواهـد بیـرن  او تعـّدی 

ُم 
ُ
ك ِهَد ِم�فْ

َ َم�فْ سش
کنیـد یـر روزه بگیریـد  »�فَ کـه اتـا نمـوده نمـرز بـا پـر  دهیـد، همرن طـور 

ُصْمُه«.1 �یَ
ْ
ل

�فَ ْهَر 
َّ السش

 این اتا، به داعِی تعجیز اطـم؛ به داعی اثبرت عجز تأتور از »تأتور به« اطـم. 

 به او اتا تی کند تر او تحریک به انجرم شود. وقتی تحریک شد و باایش ثربم گشم 

که عرجز اطم.  کرر را انجرم دهد، تعلوم تی شود  که نمی تواند این 

امر امتحانی 

گابته انـد. اواتـا اتتحرنـی، اصسـاح  یـک قسـم از اواتـا نیـز »اواتـا اتتحرنیـه« نـرم 

اطـم و نبریـد این گونـه بـه ذهـن خسور کنـد که تقصود، اتتحرن عابی اطـم؛ ترنند 

کـه طـه طـؤال از این پنج طـؤال  آن چـه در اتتحرن هـر ]در تـدارس تـر[ گفتـه تی شـود 

را بـه طـور کرتـل پرطـخ دهیـد. بلکـه این جـر برید پرطـخ هر را بنویسـد. 

گـوش بـاا تی دهـد  کننـد تـر ببیننـد  اتـر اتـا اتتحرنـی، یعنـی شـخص را اتتحـرن 

کرری انجـرم شـود. تی خواهنـد بداننـد ایـن شـخص  یـر خیـا؟ نـه این کـه بخواهنـد 

بنـر دارد باترن بـا برشـد یـر خیـا؟ بـاای اواتـا اتتحرنیـه، اتـا بـه زدن را تثـرل تی زننـد. 

اصسـاح دیگـا در ایـن بـرب، تصلحـم در إنشـرء و تصلحـم در ُتنشـأ اطـم. ایـن 

اصسـاح بـه چـه تعنرطـم؟

کنیـد شـخصی بگویـد  »تلیـری جنگ برشـید، بادا به جنـگ تی رویم«.  بـاض 

را  تسلـف  ایـن  آن هـر  اهبتـه  اطـم.  اتتحرنـی  بـرش  آتـرده  اتـا،  ایـن  کرتـل  نمونـۀ 

نمی گوینـد و بقـط اعـام آتـرده بـرش تی کننـد. اتـر ایـن آتـرده بـرش بـاای ایـن اطـم 

1173. بقره/185�
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کـه آتردگـی الزم اطـم، توانمند و تلیر هسـم، یر  کـه بداننـد آیـر ایـن ارتـش در زترنـی 

کـاد.  تـوان نـدارد؟ بعـد از آتـرده بـرش نیـز اعـام اطـتااحم خواهنـد 

گفـــم  تی خواطـــتیم  گـــا طـــؤال شـــود بـــه چـــه تنرطـــبم اطـــم؟ خواهنـــد  ا

کـــه  گفتـــه تی شـــود  کنیـــم قـــدرت رزتـــی شـــمر چگونـــه اطـــم؟ این جـــر  اتتحـــرن 

کـــه آن عمـــل را انجـــرم دهـــد.   تصلحـــم در إنشـــرء اطـــم. تصلحـــم در ایـــن نیســـم 

اصـــًا نمی خواهـــد ایـــن عمـــل را انجـــرم دهـــد. آن عمـــل تصلحتـــی نـــدارد. تنلـــر 

گـــوش بـــاا دهـــد یـــر خیـــا؟ ایـــن  کـــه حرضـــا اطـــم  کنـــد بـــه ایـــن   تی خواهـــد او را اتتحـــرن 

اتا اتتحرنی اطم.

امر جّدی بر ذبح فرزند

 باخی قرئل اند که اتا به حضات ابااهیم؟ع؟ اتا اتتحرنی بود. خداوند خواطم 

کند.1  حضات ابااهیم؟ع؟ را اتتحرن 

«، از کلمـۀ »َبـاء« در ایـن آیـه اطـتفرده تی کننـد که خدا  �ف �ی ُم�بِ
ْ
لاُء ال �بَ

ْ
ُهَو ال

َ
ا ل �فَّ هدف »اإِ

کنـد. خواب نیـز نوعی از وحی  خواطـم حضـات ابااهیـم؟ع؟ را در خـواب اتتحـرن 

در انبیـرء اطـم کـه بحـث در تـورد آن، در این تجرل نیسـم. 

 به حضات ابااهیم؟ع؟ دطتور داد که برید پسا خود، اطمرعیل را بکشی. حضات

 ابااهیم؟ع؟ دو برزند داشـم و از آیه تعلوم تی شـود که حضات اطـحرق؟ع؟ در آن 

کان امتحانیا یکفي في امتثاله تهیؤ المأمور للفعل و إشـرافه علیه فحسـب؛  1.  إن األمر فیها 
یـای صـادق و  یـا معاملـۀ رؤ یـا« توضیـح فرمـوده: بـا آن رؤ ْؤ ْقـَت الّرُ

َ
عالمـه ذیـل آیـه »َقـْد َصّد

یـا بـدان مأمـور شـدی امتثال کردی، یعنـی امری که در  راسـت نمـودی و امـری را کـه در رؤ
یافـت کـردی امتحانـی بـوده و آمـاده شـدن کامـل بـرای انجام و اشـراف بـر آن کافی  یـا در رؤ
اسـت. همیـن مقـدار از امتثـال، میـزان بندگی تو را تعیین می کنـد؛ محقق. )رک: المیزان 

فی تفسـیر القـرآن، ج 17، ص 153(  174
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زترن نبودند، هذا حضات اطـمرعیل؟ع؟ تقصود آیه اطـم.1 

کـه عـاض شـد، قـاآن تجیـد در این جـر نـرم حضـات اطـمرعیل؟ع؟  همرن طـور 

کـه بادبرر  را نیـرورده و بقـط »ُبَنـّی« آتـده اطـم. »ُغـاٌم َحلیـم« اطـم، یعنـی برزنـدی 

کـه برزنـدت را بکـش؛ او نیـز  اطـم و در تقـرم باتـرن خـدا تحمـل دارد.2 اتـا باتـود 

کـه الزم  تلیـر شـد و همـۀ تقدتـرت را انجـرم داد. در وقـم طـا بریـدن، دطـتور آتـد 

نیسـم. روایـرت نیـز تی باتریـد گوطـفندی را از بلشـم آوردنـد. برالخـاه از هـا جر که 

بـود، از بلشـم آتـد.3 

کـه تی گوینـد اتا اتتحرنی اطـم، یعنـی خداوند نمی خواطـم و اراده  اش  آن هـر 

کـه ارادۀ خداوند  بـا ایـن نبـود که حضات اطـمرعیل؟ع؟ کشـته شـود؛ ترنند تواردی 

یـم. بلکـه ایـن دطـتور از ایـن  کـه نمـرز بخوانیـم، روزه بگیریـم و حـج برو بـا ایـن اطـم 

قبیـل نبـوده و تنلر اتتحـرن بود. 

کـه نمی خواهـد تأتـوٌر بـه  تفـروت اتـا اتتحرنـی بـر غیـا اتتحرنـی در ایـن اطـم 

تحقـق شـود. تنلـر و تنلـر بریـد اطـتعداد تأتـور بـاای اطرعـم و تعصیـم تشـخص 

شـود. تر چه اندازه آتردۀ اطرعم اطـم؟ چه تیزان آترده نیسـم و انگیزۀ تعصیم 

گفـم   نبرشـد، خواهـد  بنـدۀ تسیعـی  ابااهیـم؟ع؟  گـا حضـات  ا نرباترنـی دارد؟  و 

یـان را  1. برخـی معتقدنـد کـه ذبیـح، حضـرت اسـحاق؟ع؟ بـوده و قصـه ای مشـابه همیـن جر
نقـل می کننـد. امـا گـواه قـرآن و روایـات بـر ایـن اسـت کـه در مـورد حضـرت اسـماعیل؟ع؟ 

اتفـاق افتـاده اسـت؛ محقـق. )رک: مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج 8، ص 707( 
کـه در انجـام امـور قبـل از وقـت مناسـب عجلـه نمی کنـد، بـا وجـود  کسـی اسـت  2. حلیـم 

آن کـه قـدرت بـر انجـام دارد؛ محقـق. )همـان، ج 8، ص 706( 
ینـد همان قوچی بوده کـه از هابیل قبول  3. در مـورد ذبـح نظراتـی موجـود اسـت. برخـی می گو
شـد، یـا گفته انـد قوچـی بوده که چهل پاییز در بهشـت تغذیه شـده و غیـره؛ محقق. )رک: 

175همان، ج 8، ص 708( 
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اتـا عقایـی برشـد. چیـزی  کـه  کشـی نیسـم. بنربـا ایـن اطـم  بـا بچـه  بنـر  خدایـر 

گـا حـّد درک تـر بـود، این گونـه تی گفتیـم.  کـه وقتـی عقـا بشـنوند، نخندنـد. ا برشـد 

اتـر جنـرب ابااهیـم؟ع؟ آن قـدر ایمـرن به خـدا و صفرت اهلی یعنـی حکمم و عدل 

کـه ایـن اتـا را اتـای بجـر تی دانـد. تی  گویـد اتـا باتـودی، اطرعـم تی کنـم.   دارد 

ٍم«، تـر آن غـام را بـه چیـزی قربـل کشـتن بـدا  �ی ِ ٍ� َعطف ْ �ب دفِ اُه �بِ �ف ْ َد�ی
آیـه تی باتریـد  »َو �فَ

کـه بریـد چیـزی در خـررج برشـد.  کادیـم، اتـر بسـیرر بـزرگ بـود. تعنریـش ایـن اطـم 

کـه تعنـری  کنـون ایـن را تی گوییـم. دقـم داشـته برشـید  گفتیـم و ا ابتـدا در تـورد او 

بـداء همیـن اطـم. یعنـی بایـی هسـم، یـر حرهتـی تتوجـه به شـخصی اطـم. این 

حرهـم بریـد تتوجـه برشـد، اّتـر چیـزی جـری آن را تی گیـاد. 

 باای تثرل دربررۀ اصحرب وجود تقدس طیداهشلدا طام اهلل علیلم أجمعین

 آتـده اطـم  »َو َبـَدوُه بأنفسـلم«، خودشـرن را بـه جـری او قـاار دادنـد. اصـل بـاء و 

نرراحتـی و قتـل، تتوجـه به اوطـم. چنرن چه ها کدام از اصحرب طیداهشـلدا؟ع؟ 

کرری بـر او نداشـتند و عـاوه بـا ایـن تمکـن بـود  غیـا از ایشـرن از آن جـر تی ربتنـد، 

کـه عظمم کرر  تنرصـف بسـیرری هـم در انتظـرر ایشـرن برشـد. توجـه داشـته برشـید 

چیسم؟ 

کـه در اطـام، جنـگ بـوده و رهبـا، تعصـوم بـوده و تمـرم ابـاادی  یگرنـه جنگـی 

کشـته شـدن داشـتند و هیـچ اتیـد بتـح در آن وجـود  کـه در آن جـر بودنـد، یقیـن بـه 

نداشـم، چـه رطـد بـه غنیمـم و غیـاه؛ بقط و بقـط قضیۀ کرباطـم. تعنری بداء 

چنیـن اطـم. آیـه نمی باتریـد تـر تنلـر اتـای نمودیـم تـر بدانیـم او چـه انـدازه آتـرده 

اطـم. خیـا، بلکـه بریـد ایـن اتـا، عملی شـود. بعـد در وقم تنرطـف، آن را  که طاف 

اتـا اطـم، تعویـض نمودیـم. چیـزی را بـه جـری دیگـای قـاار دادیـم.  

یـم. باض  یـم و قصـد تشـبیه ندار بـاای واضـح شـدن تسلـف چنیـن تثـرل تی آور 176
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اتـر هنـگرم  بخـورد.  دارو  او تی باتریـد  بـه  بدین جـر تی آیـد. طبیـف  تریضـی  کنیـد 

کـه ایـن  خـوردن، تی گویـد  آن دارو بلتـا اطـم، پـس آن دیگـای را بخـور. تعنـر نـدارد 

کـه دارو را بخـورد. دارو را بـه ایـن  اتـا، اتـا اتتحرنـی برشـد. تصلحـم در ایـن اطـم 

کـه  کـه یـر نفـع دوتـی از اوهـی بیشـتا اطـم، یـر در آن ترنعـی هسـم  خرطـا تغییـا داد 

در دیگـای نیسـم. 

کــه داعــی، تحریــک بــه ایجــرد  ــق، بــه تعنــری ایــن اطــم 
َ
پــس تغییــا دادن تتعل

کــادن نیســم. چنرن چــه اتــا اتتحرنــی برشــد،  عمــل اطــم. دیگــا جــری عــوض 
کــه  کربــی اطــم دیگــا نخــور! دانســتم  گفــم   کــه خواطــم بخــورد، خواهــد  همیــن 

ــه حــاف تــن تی دهــی.   گــوش ب

کـه در اتـا اتتحـرن، الزم نیسـم خـودش یـر بدهـش در  هـذا توجـه داشـته برشـید 

که بدل دارد،   خررج تحّقق شـود. در اصساحرِت علم اصول بیرن تی شـود واجبی 

 واجـف اطـم. بـه عبررتـی خـود عمـل، واجف اطـم اتـر بـدل دارد. در صورتی که به 

ایـن عمـل نشـد، آن دیگـای جریگزیـن تی شـود. اتـا اتتحرنی این گونه نیسـم، بلکه 

اتـا بـه داعـی تحریـک اطـم. یعنی شـخص برید یکـی از این هـر را انجرم دهد. 

کـه طبیـف دارویـی بـه شـخص تی دهـد و تی گویـد  بخـور.  تثـرل همـرن اطـم 

وقتـی خواطـم بخـورد بگویـد  ایـن را بـده، و آن داروی دیگـا را بخـور. در این جر قاآن 

تی باتریـد تـو بـه خوبـی از علدۀ اتتحرن باآتدی؛ تغییای داده شـد و چیزی را بدای 

دیگـای قـاار دادیـم. پـس ایـن اتـا، اتـا اتتحرنـِی تعریف شـده در علم اصول نیسـم. 

کـه ایـن آیـه را اتـا اتتحرنـی بدانیـم؛ تفروتـی نـدارد که ذبـح عظیم  طـرده هوحـی اطـم 

گوطـفند برشـد، یـر آن چـه تر تفسـیا خواهیـم کاد. 

کـه اتـا اتتحرنـی نبـوده، بلکـه اتا جّدی اطـم. به  از بحـث بـوق نتیجـه گابتیـم 

اة« یر  تعبیـا علـم اصـول، بـاای تحقق »تأتوٌر به« در خررج اطـم؛ ترننـد »أقیموا اهّصَ
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 ِ �ت �یْ �بَ
ْ
واِعَد ِم�فَ ال �تَ

ْ
ُم ال راه�ی ْ �ب ُع اإِ

ْر�فَ َ  �ی
دفْ کـه به حضـات ابااهیم؟ع؟ اتـا شـد. »َو اإِ اتـا بـه حـّج 

ُم«.1 َعل�ی
ْ
ُع ال م�ی �فْ�تَ الّسَ

أَ
َك ا

�فَّ ا اإِ
ْل ِم�فَّ �بَّ

�تَ ا �تَ �ف َّ ُل َر�ب ْسماع�ی َو اإِ

که بر حضات اطـــمرعیل؟امهع؟ خرنه را بســـرزند. این  حضات ابااهیم تأتور شـــد 

اتـــا اتتحرنـــی نبوده و اتا واقعـــی حقیقی و به داعِی ایجـــرد »تأتوٌر بـــه« در خررج بود. 

اتـــا در طـــورۀ صربرت نیـــز اتا واقعی حقیقـــی و به داعِی ایجـــرد »تأتوٌر بـــه« در خررج 

اطـــم. شـــرهد بـــا تسلف تعبیـــا قـــاآن تجید اطـــم، زیـــاا قـــاآن تجیـــد تی باترید  

»َبَدیَنـــرُه«، تـــر به جری ایـــن غام چیز دیگای قـــاار دادیم. این تعنر را نمی رطـــرند که 

کنیم.  تی خواطـــتیم ابااهیـــم را اتتحرن 

فایدۀ امر امتحانی 
کــه آزتــودن شــخص اطــم و ایــن  بنرباایــن اتتحــرن دو تعنــر دارد  تعنــری هغــوی 
آزتــودن در تمرتــی تکرهیــف وجــود دارد. خداونــد در تمــرم تکرهیفــش ابــااد را اتتحــرن 
کــه تــن  ــه خرطــا ایــن تقصــود  ــد بلکــه ب ــه خرطــا این کــه خــدا نمی دان ــه ب تی کنــد. ن
کیســم و تســتحق  کیســم؟ تســتحق بلشــم  کیســم و عرصــی  بدانــم تسیــع 

کیســم؟  جلنــّم 

 اتا اتتحرنی، اصساح اطم و تنظور این نیسم که ها جر شخص اتتحرن شد،

 اتـا اتتحرنـی اطـم. اتـا بـه صـاة، اتـا بـه صـوم، اتـا بـه جلـرد نیـز اتتحـرن اطـم. 

ِلِهْم  �بْ
�تَ �فَ ِم�فْ  �ی �ف

َّ
ال ا 

�فَّ �تَ �فَ ْد  �تَ
َ
ل َو   ، و�فَ �فُ �تَ �فْ ُ �ی ل�  َو ُهْم  ا 

َم�فَّ
آ
ا وا 

ُ
ول �تُ َ �ی �فْ 

أَ
ا وا 

ُ
َرك �تْ ُ �ی �فْ 

أَ
ا اُس 

ال�فَّ َ�ِس�بَ 
أَ
»ا

 2.» �فَ �ی �ب كادفِ
ْ
ال َم�فَّ 

َ
ْعل �یَ

َ
ل َو  وا  َ�َد�تُ �فَ  �ی �ف

َّ
ال ُه 

َ
الّل َم�فَّ 

َ
ْعل �یَ

َ
ل �فَ

1. بقره/127� 
2. »آیا مردم گمان کردند به حال خود رها می شوند و آزمایش نخواهند شد؟! ما کسانی را که 
 پیش از آنان بودند آزمودیم )و این ها را نیز امتحان می کنیم( باید علم خدا در مورد کسانی

یند تحقق یابد«؛ عنکبوت/2 و 3�  که دروغ می گو کسانی  یند و  که راست می گو  178
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ــرد اطــم. اتتحــرن و ابتــاء در  ــاای اتتحــرن عب ــوٌر به «هــر ب ــع، همــۀ »تأت در واق
هغــم، یعنــی تعلــوم شــود شــخص، انســرن خوبی اطــم یر بــد. تمرتــی تکرهیف خدا 
ــد در روز کــه خداون ــاای ایــن  «.1 ب �ب ِ

�یّ
َ

 ِم�فَ الّط
َ �ش �ی �ب

�فَ
ْ
رفَ ال م�ی َ � �ی

کــه »َ��تَّ ــاای ایــن اطــم   ب
کند.   قیرتم بدنلرد را از پرک جدا 

کـــه در علم اصـــول تساح اطـــم، اتتحرنی  اتـــا در این جـــر بر توجه بـــه تعریفی 
« در تعنری �ف �ی ُم�ب

ْ
لاُء ال �بَ

ْ
ُهَو ال

َ
ا ل  هدف

�فَّ  نیسم، بلکه اتا حقیقی اطم. کلمۀ »باء« در »اإِ
کرر ربته اطم.   هغوی خود به 

قـاآن تجیـد ایـن را نفاتـوده تـر بگوید اصساحـًر اتا اتتحرنی اطـم. این تعبیای 
اتتحـرن  اهلـی  تکرهیـف  تمرتـی  اطـم.  اتتحـرن  تعنـری  بـه  بـاء  و  اطـم  هغـوی 
هسـتند. در آیـرت قـاآن تجیـد و در کلمـرت اتیااهمؤتنیـن؟ع؟ در نلج اهباغه آتده 

کرر ربتـه اطـم.  اطـم و بـه همیـن تعنـر بـه 

اتـا حقیقـی اطـم، بـه ایـن تعنـر کـه تصلحـم در ایـن بود کـه عبد تقـّاب اهلی 
کـه بپذیـاد حتی پسـاش نیـز در این راه  کـه نبـّی اطـم، آن قـدر آتردگـی داشـته برشـد 
کـه  کـه برزنـد صلبـی و بابصـل ایشـرن  کشـته شـود. اّتـر ابتـدا تصلحـم در ایـن بـود 
کـه آتـرده بـه انجـرم اتـا شـد،  کشـته شـود. آن زتـرن  حضـات اطـمرعیل؟ع؟ برشـد، 

کـه او نسـبم بـه ایـن برزنـد، بـداء عظیـم اطـم.   دیگـای بـه جـری او قـاار گابـم 

خداونــد از ابتــدا تی دانســم چــه تی خواهــد، اتــر حکمــم در ایــن نحــوۀ بیــرن 
بــود. بــاای تثــرل ابتــدا تی گوینــد شــصم روز روزه بگیــا. بگویــد  نمی توانــم، بعــد 
ــر این کــه  ــدارد ب ــی ن کــن. ایــن تسلــف تنربرت گفــم  پــس یــک بنــده را آزاد  خواهنــد 
گفــم نمی توانــم، بگوینــد دوتــی را انجــرم بــده. نوعــی  ابتــدا چیــزی بگوینــد، وقتــی 

تاّتــف زترنــی اطــم. 

1179. آل عمران/179� 
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تعبیر »عظیم« 

کلمۀ »عظیم« اطـم. توجه  که به نظا تر نیرزتند توضیح اطـم،  تسلف چلررم 

کریـم  کـه ایـن هفـظ خداطـم. عظیـم بـه تعنـری بـزرگ اطـم. قـاآن   داشـته برشـید 

م«.1 تقربـل آن »صغیـا« و »حقیا« قاار تی گیاد.  �ی ٍ َعطف �ت
ُ
ل َعلى  حفُ

َ
َك ل

�فَّ تی باتریـد  »َو اإِ

تــن صغیــا را در تقربــل »عظیــم« تی دانــم و ایــن تسلــف واضــح اطــم، زیــاا 

»عظیــم« بــه تعنــری بــزرگ بــوده و بزرگــی، نســبی اطــم. تی باتریــد  تــر پــرداش بزرگــی 

کوچکــی توجــود برشــد تــر داده  بــه او دادیــم. در این جــر بریــد ضربســه ای طــاح شــود و 

کرتیرب  م«،2 به نتیجه رطــیدن و  �ی َعطف
ْ
ْورفُ ال �فَ

ْ
ِلَك ُهَو ال  شــده نســبم به این پرداش، »َو دف

گادد.  شدن بزرگ تحسوب 

کرتیربـی در یـک شـخص تی توانـد ایـن برشـد  کرتیربـی درجرتـی دارد. حـّد  زیـاا 

کسـی  کرتیربـی  کنـد.  کـه آب بنوشـد، در دیگـای این کـه صـد طـرل راحـم زندگـی 

یم  تی توانـد ایـن برشـد کـه تیلیون هـر طـرل در آن نعیـم آخاتـی کـه تـر درکـی از آن ندار

کرتیربـی بـزرگ، آب نوشـیدن اطـم یـر  و تنلـر در اهفـرظ تی شنرطـیم، بمرنـد. حـرل 

یـر ترنـدن در نعیـم آخاتـی اطـم؟ روشـن  کـادن اطـم،  صـد طـرل راحـم زندگـی 

کـه نعیـم آخـات، بـوز عظیـم اطـم.  اطـم 

 
ّ

کــه تعنــری آن بلمیــده شــود واال کادیــم  بــه ایــن خرطــا بــاای عظیــم، تقربــل بیــرن 

هــا چیــزی بــه تنلریــی تعنــری خــودش را  دارد. طــنگی بــر یــک ُتــن وزن، برالخــاه یــک 

طنگ اطم. باای دانستن بزرگی آن، برید طنگ دیگای برشد که بزرگی این نسبم 

کوچــک اطــم.   بــه او تعلــوم شــود. آن گره تی گوییــم ایــن بــزرگ اطــم و آن دیگــای 
که بزرگ هسم، به جری او آتد.  »ِبَداء َعظیم« یعنی چیزی 

1. قلم/4� 
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اَل  َ �ت ْعىی عفَ َمَعُه الّسَ
َ
ل ا �بَ

ّمَ
َ
ل

م، �فَ لاٍم َحِل�ی عفُ اُه �بِ ْر�ف
َّ سش �بَ

حـرل بـر توجـه بـه ایـن آیـۀ شـریفه  »�فَ
آیـر  کـه تحـل صحبـم »ُغـاٍم َحِلیـم« اطـم،  ُ�َك«؛  َ �ب

دفْ
أَ
ا ِىی 

�فّ
أَ
ا اِم  َم�ف

ْ
ال ِىی 

�ف رى  
أَ
ا ِىی 

�فّ اإِ  َّ �فَ�ی ُ �ب ا  �ی

گوطـفند نسـبم بـه او عظیـم اطـم؟ 

یم بگویم حضات ابااهیم؟ع؟ گوطفند را ذبح نکاد. بلکه تی خواهیم   قصد ندار
برشـد.  گوطـفند  م« نمی توانـد  �ی ِ َعطف  �ٍ ْ �ب کـه تصـداق »دفِ کنیـم  بیـرن  قاآنـی  اطـتدالل 
کنـد، بگوینـد دطـم بـادار.  اتـا اتتحرنـی هـم نیسـم تـر همین کـه خواطـم عمـل 
 �ٍ ْ �ب دفِ اُه �بِ �ف ْ َد�ی

کننـد. زیـاا خداونـد تی باتریـد  »َو �فَ تنلـر بخواهنـد آتردگـی او را اتتحـرن 
کـه بریـد این اتفرق بیربتد. ابتدا نسـبم بـه او اتا نمودیم،  م«. بـه ایـن تعنرطـم  �ی ِ َعطف

بعـد تی گوییـم چیـز دیگـای بـه جـری او آتـد. 

گـا بگوید  ایـن اتـا، شـبیه بـه واجـف تخییـای اطـم. گفتـه تی شـود  روزه بگیا. ا
نمی توانـم، تی گویـد  پـس شـصم تسـکین را اطعـرم کـن. اهبته در جریـی که تاتیف 
 برشـد، چنین اطـم و اغلف این طور تی گویند. هاچند الزم نیسـم به تاتیف بیرن 

که تورد بحث تر نیسم.   شود، تی تواند با طبق طلوهم یر غیا از آن برشد 

آیـه برشـد.  گوطـفند نمی توانـد تصـداق  کـه  بـوق نتیجـه تی گیریـم  از تسرهـف 
کرر در حـّج، طـنم  کبـش آتـد و بـدون شـک ایـن  کـه  گاچـه در روایـرت وارد شـده  ا
م« نیسـم، زیـاا بریـد  �ی ِ ٍ� َعطف ْ �ب دفِ اُه �بِ �ف ْ َد�ی

شـد. اتـر تصـداق، یـر بـه عبررتـی تشـرٌراهیِه »َو �فَ
بتـوان بـاای آن چـه جـری ایـن را تی گیـاد، وصـف عظمـم نمـود. 

گوطـفند جـری حضـات اطـمرعیل؟ع؟ را تی گیـاد، چـه رطـد  گفـم  نمی تـوان 

بـه این کـه توصیـف بـه عظیـم شـود! توجـه بـه این نکتـه نیز الزم اطـم که تعبیـا اهلی 

اطـم و نمی تـوان گفـم ایـن بـداء عظیـم بـاای ایشـرن اطـم. 

در روایـرت نیـز آتـده کـه تقصـود، حضات طیداهشـلدا؟ع؟ اطـم.1 قـاآن تجید 

1181� اولیـن منبعـی کـه تفسـیر ذبـح عظیـم را به وجود مقدس سـید الشـهداء بیان نمـوده، کتاب 

بخش دوازدهم، آیرت -خخ1 6خ1  تااد از »ِذبٍح َعظِیم« 



کـه تربـوط بـه عمـوم بـوده و بریـد بیـرن شـود، بیـرن باتـوده  کلـی آن تقـدار را  بـه طـور 

کـه نسـبم  کسـی را  اطـم. خداونـد بـه جنـرب ابااهیـم؟ع؟ باتـود  تـر از برزنـدان تـو 

بـه اطـمرعیل عظیـم اطـم، باای کشـته شـدن تقـرر کادیـم. چنین تعبیـای تی تواند 

تصـداق برشـد. 

بـه خصـوص حضـات  ائمـه؟مهع؟  و  نیسـم  اوهواهعـزم  اطـمرعیل؟ع؟  حضـات 

طیداهشـلداء؟ع؟ أبضـل از پیرتبـاان اوهواهعـزم بـه جـز رطـول اهلل؟ص؟  هسـتند. پـس 

تقـرم ایشـرن از حضـات اطـمرعیل؟ع؟ برالتـا اطـم.    

حضات نوح، ابااهیم، توطـی، عیسـی؟مهع؟ و رطـول اهلل؟ص؟  پیرتباان اوهواهعزم 

هسـتند. حضـات اطـمرعیل، اطـحرق، هـوط؟مهع؟ تربـع باتـرن ابااهیـم؟ع؟ بودنـد. 

کـه تمـرم انبیـرء زتـرن ایشـرن تأتـور بـه اطرعـم از ایشـرن  اوهواهعـزم بـه ایـن تعنرطـم 

بوده انـد. 

کـه تفسـیا به وجود تقدس  م« بریـد آن روایرتـی را  �ی ِ ٍ� َعطف ْ �ب دفِ اُه �بِ �ف ْ َد�ی
هـذا در بیـرِن »َو �فَ

گوطـفند، تـااد اطـم.  طیداهشـلدا؟ع؟ تی کننـد، اخـذ نمـود. نمی توانیـم بگوییـم 

گوطـفند نمی توانـد برشـد،  گفتـه شـود  کـه  تـورد طـوتی نیـز در این جـر تسـاح نیسـم 

وجـود تقـدس طیداهشـلدا؟ع؟ هـم نیسـم.  

 به طور کلی طه نظا تساح شد. باخی در بیرن آیرت تسرتحه نموده و گفته اند اتا 

 اتتحرنی بوده و تنلر تی خواهد بداند چه تقدار آتردگی در اوطم، که در این صورت 

کلمۀ »َبَدْینرُه« تعنر ندارد. زیاا »بداء« به تعنری کرری اطم که برید انجرم شود. اّتر 

کرر انجرم نشود و دیگای به جری او بیرید.  تی گوید این 

یه،   شریف »عیون أخبار الرضا؟ع؟« است؛ محقق. )رک: عیون أخبار الرضا؟ع؟، ابن بابو
کاشـانی، ج 4، ص 279؛ تفسـیر نـور   ج 1، ص 209؛ تفسـیر الصافـی، مالمحسـن فیـض 
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گوطــفند اطــم. بلکــه  گفــم آن کــه جریگزیــن شــده  از طــاف دیگــا نمی تــوان 

گوطــفند تصــداق نیســم. اصــًا در تــورد گوطــفند، »َبَدْینــرُه« تعنــر نــدارد؛ چــه رطــد 

کرر رود. در ایــن تیــرن نیــز باخــی تنلــر بــه  بــه این کــه قیــد »َعِظیــم« نیــز در تــورد آن بــه 

کاده انــد.   تاجمــۀ آیــرت بســنده 

گا این روایرت نبود، شخص  که ا کنیم، به طوری  در نتیجه برید اخذ به روایرت 

گوطـفند هـم  کـاد بگویـم  بنـده در تقصـود آیـه تتوقـف تی شـدم؟ جـاأت نخواهـم 

کـه نسـبم بـه ایشـرن عظیـم  طـااز حضـات اطـمرعیل؟ع؟ اطـم، چـه رطـد بـه ایـن 

گوطـفند به هحرظ جسـم بزرگ برشـد،  که  اطـم! جّثه تساح نیسـم. اتر ها چه هم 

حتـی نسـبم بـه یک انسـرن عـردی، عظیم نیسـم. 

 توصیف شد به این که از بلشم آتده، اتر به ها حرل از ترهیم گوطفندی خررج 

ک باای ذبح باطترده نشد. به عبررتی وهو از بلشم آتده برشد، اتر حّد 
َ
 نشده اطم و َتل

 حیوانی داشته و به همین خرطا ذبح شد. ضمیا هرء در »َبَدْینرُه« به غام برز تی گادد. 

تر او را بدا کادیم، چیزی را باخِی او قاار دادیم. یعنی به جری او یک ذبح عظیم قاار 

دادیم. »باء« نیز به تعنری اتتحرن اطم. اتر برید تسلف را تبیین کنیم که اتتحرن 

عجیبی باای حضات ابااهیم؟ع؟ بود، نه آن که اتا اتتحرنی برشد. 

ایجاد تحول در مسیر دعوت انبیاء 
تـــر زتـــرن حضـــات ابااهیـــم؟ع؟ در  خداونـــد در این جـــر تی خواهـــد بفاتریـــد 
کشـــته شـــدن تســـاح نبـــود. اتـــا بـــه دعـــوت  تســـیا دعـــوت اهلـــی، بـــاای انبیـــرء 
لى    اإِ

ً
وحا ا �فُ �ف

ْ
ْرَسل

أَ
ْد ا �تَ

َ
کـــه  »َو ل تی شـــدند. داطـــترن حضـــات نـــوح؟ع؟ چنیـــن اطـــم 

«؛ نلصـــد  اِلُمو�فَ ا�فُ َو ُهْم طف و�ف ُهُم الّطُ
دفَ حفَ

أَ
ا  �فَ

ً
�فَ عاما ْمس�ی

 حفَ
ل�َّ هتٍ اإِ �فَ َس�فَ

ْ
ل

أَ
ِهْم ا �ی َ �ف �ش �بِ

َ
ل ْوِمِه �فَ �تَ

ــود.  ــرل بـ ــره طـ و پنجـ
183

بخش دوازدهم، آیرت -خخ1 6خ1  تااد از »ِذبٍح َعظِیم« 



کــه داعــی اهلــی تبعــوث  اتــر از زتــرن حضــات ابااهیــم؟ع؟ و از همــرن ابتــدا 
کشــتن نیــز دهــد. هــذا ایــن تسلــف، در اداتــۀ راه و در تــورد  تی شــود، بریــد تــن بــه 
ما ل�  ْم َرُسوٌل �بِ

ُ
اَءك ما حب

َّ
ل
ُ
ك

�فَ
أَ
ــد، تســاح اطــم. »ا ــی اطــاائیل آتدن ــاای بن ــه ب ک ــی  انبیری

م«.1  ْر�تُ �بَ
ْ
ك اْس�تَ ُم 

ُ
ُسك �فُ �فْ

أَ
ا ْهوى   �تَ

در این جر خسرب اطم. آیر شمر این گونه هستید که ها آن گره باطترده ای از تر 
 به طوی شمر بیرید، به نحوی که خوشریند شمر نیسم، خود را برالتا از این تی دانید 
«،2 در تـورد  و�ف

ُ
ل �تُ �تْ  �تَ

ً
ا �ت ر�ی

ْم َو �فَ �تُ ْ �ب
 َكدفَّ

ً
ا �ت ر�ی �فَ

گـوش بـاا دهیـد؟ »�فَ کـه بـه حـاف ایشـرن 
کشـتید؟ گفتیـد دروغ تی گوینـد و عـده ای را هـم  عـده ای 

کشــته شــود و از  کــه حتــی داعــِی اهلــی  خداونــد ایــن طــّنم را قــاار داده اطــم 
ــه حضــات ابااهیــم؟ع؟  ک ــاا بنرطــم  خــود حضــات ابااهیــم؟ع؟ آغــرز تی کنــد، زی
ماما«،3 یعنی باای همۀ  اِس اإِ

َك ِلل�فَّ
ُ
اِعل ِىی حب

�فّ اَل اإِ اتــرم برشــد. اتــرم بــه چــه تعنرطــم؟ »�ت
کــه همــۀ انبیــرء بعــد، در تــو طــّنتی  گونــه ای برشــد   تــادم اطــم. وضعیــم تــو بریــد بــه 

گذشم، ببینند.  را از آن چه با ایشرن خواهد 

یـر عزیزتریـن  کـه خـود نبـّی  بـه ایـن تسلـف اطـم  یکـی از طـّنم هر، تـن دادن 

کـه بـه قتـل طیداهشـلدا؟ع؟  کشـته شـود. هـذا رطـول اهلل؟ص؟  در إخبـرری  عزیـِز او 
کادنـد.4 اشـرره  داطـترن  ایـن  بـه  باتوده انـد، 

1. بقره/87�
2. بقره/87�

3. بقره/124� 
 4. تفسیر فرات کوفی، ص 171- 172؛ امالی، شیخ صدوق، ص 258- 259؛ بحار األنوار، 
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  بخش سیزدهم: 
توضیح نکاتی از داستان حضرت ابراهیم؟ع؟ 

تی برای داعیان الهی
ّ

سن

کـه بـه آتش ابکنده شـود، کرر طـرده ای  ثربـم قـدم ترنـدن بـا توحیـد، تـر بدان جـر 

کـه بـه آتـش بـرو، تـر تـو را نجـرت خواهیـم داد.  نیسـم. خداونـد بـه او خبـا نـداده بـود 

 َعلى  
ً
 َو َسلاما

ً
ْردا َ اُر ُكو�فىی  �ب ا �ف ا �ی �ف

ْ
ل در واقـع او ربـم تـر بسـوزد. هنگرتی کـه وارد شـد، »�تُ

م«.1  راه�ی ْ �ب اإِ

اتـر  آتـد،  بـرود  کمـک  بـاای  جبائیـل  جنـرب  کـه  شـده  وارد  روایـرت  در  حتـی 

حضـات قبـول نکـاد.2 هـذا به تقرم اترم رطـیدِن حضـات ابااهیم؟ع؟ آطـرن نبود. »َو 
اَل  �ت�ی  �ت َّ �ی ّرِ

اَل َو ِم�فْ دفُ  �ت
ً
ماما اِس اإِ

َك ِلل�فَّ
ُ
اِعل ِىی حب

�فّ اَل اإِ ُه�فَّ �ت ّمَ �تَ
أَ
ا كَِلما�تٍ �فَ ُه �بِ َم َر�بُّ راه�ی ْ �ب لى  اإِ �تَ ْ دفِ ا�ب اإِ

3.» �فَ اِلم�ی
الطفَّ َعْهِدیی  اُل  �ف َ �ی ل� 

1. انبیاء/69� 
َهـَواِء 

ْ
ـاُه َجْبَرِئیـُل؟ع؟ ِفـي ال

َ
ّق

َ
ـاِر َتل ِقـَي ِإْبَراِهیـُم؟ع؟ ِفـي الّنَ

ْ
ل

ُ
ـا أ ّمَ

َ
ُبـو َعْبـِد اهلِل؟ع؟: ل

َ
 أ

َ
2. »... َقـال

ْیـَك َفـال«؛... ابوعبـداهلل؟ع؟ 
َ
ِإل ـا  ّمَ

َ
أ  :

َ
َفَقـال ـَك َحاَجـٌة؟ 

َ
ل  

َ
أ ِإْبَراِهیـُم  َیـا   :

َ
َفَقـال َیْهـِوي.  ُهـَو  َو 

فرمـود: زمانـی کـه ابراهیـم؟ع؟ در آتـش افکنـده شـد، جبرئیـل؟ع؟ در فضـا نـزد ابراهیم آمد 
ردگار جهان  و گفـت: آیـا بـه مـن نیـاز داری؟ ابراهیـم گفـت: بـه تـو نیـازی نـدارم ولـی بـه پـرو

نیـاز دارم؛ محقـق. )رک: علـل الشـرایع، شـیخ صـدوق، ج 1، ص 36(
گونـی آزمـود، و او بـه  گونا یـد( هنگامی کـه خداونـد ابراهیـم را بـا وسـائل  ر 3. »)بـه خاطـر بیاو
خوبـی از عهـدۀ آزمایـش برآمـد، خداونـد بـه او فرمـود: مـن تـو را امـام و رهبـر مردم قـرار دادم، 
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ــه حضــات ابااهیــم؟ع؟ باتــرن  ــد ب ــه تعنــری باترن هرطــم. خداون »َکِلمــرت« ب

ــد او را اتتحــرن  ــرز خداون ــر این کــه ایشــرن پیغمبــا و رطــول هســتند، ب داده اطــم. ب

ِىی 
�فّ کــه  »اإِ « نتیجــه اطــم  ُلــّنَ َتّمَ

َ
نمــود و باترن هریــی شــگفم بــا او صــردر شــد. »َبأ

رطــرند.  پریــرن  درطــتی  بــه  را  آن هــر  ابااهیــم؟ع؟  حضــات   .»
ً
ماما اإِ اِس 

ِلل�فَّ َك 
ُ
اِعل حب

کنــون بــاای  «. ا ُلــّنَ َتّمَ
َ
نفاتــود  »َعِمــل بــه«، بلکــه قــاآن تجیــد تعبیــا بــه اتمــرم نمــود  »َبأ

کــه بعــد از تــو تی آینــد.  همــۀ ابــااد بشــا طاتشــق هســتی، بــاای انبیــرء و غیــا از انبیــرء 

کــه بعــد از تــو خواهنــد آتــد، بــاای تسلــق  گذشــتگرن نیســتند، اّتــر بــاای همــۀ آن هــر 

»نــرس« طاتشــق هســتی. 

یه ام نیز برشد.  «. درخواطم کاد که این حرهم، طاتشقی در ذر �ت�ی َّ �ی ّرِ
اَل َو ِم�فْ دفُ »�ت

کـه طـتمگا هسـتند، نمی رطـد.  «، ایـن پیمـرن بـه آن هـر  �فَ اِلم�ی
اُل َعْهِدیی الطفَّ �ف َ اَل ل� �ی »�ت

برشـند، یـه  ذر کـه  نیسـم  ایـن  تنلـر  تیـزان  تی کنیـم.  انتخـرب  را  خرّصـی   ابـااد 

  زیاا این اتتحرن اطم؛ قضیۀ نسل تساح نیسم تر چون برزند اوطم، شرتل شود. 

کاد.  « این تسلف را بیرن خواهیم  ْسحا�ت ِه َو َعلى  اإِ �یْ
َ
ا َعل �ف

ْ
اَرك در آیۀ »َو �ب

اراده  ایـن  )اهبتـه  نمودیـم  اراده  تـر  بفاتریـد،  این کـه خداونـد تی خواهـد  نتیجـه 

کـه از زترن حضات  اهلـی از ابتـدا وجـود داشـم و خداونـد عرهـم بدین اتور اطـم(، 

کشـته شـدن _ وهـو بـه طـخم ترین  ابااهیـم؟ع؟ و بعـد از ایشـرن، داعیـرن اهلـی بـاای 

کـه دخـول در نـرر برشـد _ آتـرده برشـند، یر حرضا به کشـته شـدن نزدیک ترین  نـوع آن 

عزیـز خـود، ترننـد حضـات اطـمرعیل؟ع؟ برشـند. 

ایـن را بـه عنـوان تاحلـۀ بـرال ربتـن اصـاار بـا دعـوت اهلـی قـاار داد. هاچند پیش 

کـرد: از دودمـان مـن )نیـز امامانـی قـرار بـده( خداونـد فرمـود: پیمـان مـن بـه  ابراهیـم عـرض 
کـه پـاك و معصـوم باشـند شایسـته  سـتمکاران نمی رسـد )و تنهـا آن دسـته از فرزنـدان تـو 

ایـن مقـام انـد(«؛ بقـره/124�  186

تفسیر سورۀ صــاّفــات



 از ایـن داعیـرن اهلـی دچـرر طـختی هر تی شـدند اتـر چنیـن نبـود. از زتـرن حضـات 

ابااهیم؟ع؟ به بعد طّنم شد و هذا ایشرن اترم بعد از خود شد. 

ابتـدا خـود حضـات  نیـز تثـرل واقعـی دارد، یعنـی در خـررج واقـع شـد.  هـا دو 

کـه تـر تاحلـۀ عمـل رطـرنید و وارد آتـش شـد. او داعـِی اهلـی اطـم،  ابااهیـم؟ع؟ بـود 

از را  زیـاا طـنتی  نیسـم؛  کشـته شـوند، خـاف طـّنم  بعـدی  انبیـرء  گـا  ا  بنرباایـن 

  حضات ابااهیم؟ع؟ در خود تی بینند. آن جر تصلحم تر در این بود که او را نجرت 

دهیم. اتر ابااهیم؟ع؟ باای طختِی تاگ بر طوختن، حرضا شده بود. 

بـــه حضـــات  نســـبم  ابتـــدا  کـــه  اطـــم  عزیـــز  دادِن  از دطـــم  دیگـــا،  تـــورد 

که  گابم  اطـــمرعیل؟ع؟ تأتـــور بـــود و بعد تعویض شـــد و اتا بزرگتـــای جـــری او را 

وجود تقدس طیداهشـــلدا؟ع؟ برشـــد. از این جلم هســـم که »طیداهشلداء تن 

األوهیـــن و اآلخرین« اطـــم. 

هذا در تورد اصحرب طیداهشـلدا در روایرت آتده  »أوهئك طـردة شـلداء أّتتي 

ـی 
َ
ـرِس ِعْنـَد اهلِل َتَبـرَرَك َو َتَعره َعّبَ

ْ
 ِهل

َ
یـوم اهقیرتـة«.1 اتـرم طـجرد؟ع؟ تی باترینـد  »َو ِإّن

ِقَیرَتـة«.2 ایـن وجـود تقدس تقرتـی دارد که 
ْ
ـَلَداِء َیـْوَم اه

ُ
ـًة َیْغِبُسـُه ِبَلـر َجِمیـُع اهّش

َ
َتْنِزه

همـه تی گوینـد  خوشـر بـه حـرل او. جمیـع شـلدا و صدیقیـن چنیـن تی گویند. 

ایـــن بیـــرن تعصـــوم؟ع؟ اطـــم و بـــه هحـــرظ اعتبـــرری نیـــز چنیـــن اطـــم. به 

همیـــن خرطا طیداهشـــلدا، طیداهشـــلدا اطـــم و »بداء عظیم« نســـبم به جنرب 

1. »... تنصـره عصابـة مـن المسـلمین أولئـك سـادة شـهداء أّمتـي یـوم القیامـة...«؛ پیامبـر 
کـرم؟ص؟  در ضمـن حدیثـی بـه مصائـب امـام حسـین؟ع؟ اشـاره کرده و فرمودنـد: گروهی  ا
ز قیامـت هسـتند؛  ر شـهیدان امـت مـن در رو از مسـلمین او را یـاری می کننـد، آن هـا سـرو

ینـی، ج 2، ص 36(  محقـق. )رک: فرائـد السـمطین، ابراهیـم حمـوی جو
2187. بحار األنوار، ج 22، ص 274� 
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گوطـــفند نیســـم، وهو از بلشـــم آتده برشـــد. به هحـــرظ حجم هم  اطـــمرعیل؟ع؟ 

»عظیـــم« نیســـم. به انـــدازۀ ده بیل برشـــد، برز نســـبم به انســـرن عـــردی »عظیم« 

نیســـم، چه باطـــد بـــه جنرب اطـــمرعیل؟ع؟. ضمـــن این که گویندۀ این طـــخن، 

خداوند اطـــم. 

بررسی مصلحت چنین امری 

کــه شــخص خــود را بــداء تی کنــد. یعنــی بایــی تتوجــه او  گرهــی چنیــن اطــم 

گرهــی کســی دیگــای را بــه جــری شــخصی قــاار تی دهــد، نــه این کــه تــن  نیســم. اتــر 

گــا اتــا بیــن بــاد عــردی و اتــرم دایــا برشــد،  کســی قــاار دهــم. بلــه، ا  خــود را بــه جــری 

اترم تقّدم اطم.

کـه تـن بـه جـری او قـاار کـه یـک تاتبـه وظیفـه اطـم   اتـر صحبـم در ایـن اطـم 

کمترین ضرر اطـم، تحّقق شـود. واضح  که دارای  که برید طابی  بگیام، باای این 

که وجود تقدس اترم در ها زترنی، اصل اطـم. همۀ تر ها قدر بزرگ برشـیم،    اطـم 

وهـو بـه تنزهـۀ وجـود تقـدس حضـات عبـرس؟ع؟، بـرز نسـبم بـه او تقـرم پریین تـای 

یـم. در طـنجش طابـی نسـبم به حفـظ حیرت اترم، اهبته حیـرت اترم اهم بوده  دار

و تلـف شـدن ایشـرن، اخـّف اهّضررین اطـم. 

 بحث در این اطم که خداوند در این جر حضات طیداهشلداء؟ع؟ را به جری 

 حضات اطمرعیل؟ع؟ قاار داده و توصیف به عظمم نموده اطم. خداوند، عرهی 

را بدای دانی نمی کند. پس این جر نیرزتند توضیح و بررطی اطم. 

ق نلی 
َّ
بدون شک قتل تؤتن تفسده دارد و تصلحم ندارد. هذا تی تواند تتعل

ـق اتـا شـود. در این جـر خداونـد، اتـا بـه ذبح اطـمرعیل؟ع؟ 
َّ
برشـد و تعنـر نـدارد تتعل

َبِم اْبَعْل تر ُتْؤَتا«، روشن 
َ
 یر أ

َ
188 تی کند. از هسرن حضات اطمرعیل؟ع؟ که باتود  »قرل
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کشـته شـدن حضـات اطـمرعیل؟ع؟ تصلحتـی  پـس  بـود.  اهلـی  اتـا  کـه  تی شـود 

اطـم.  داشـته 

کـه بـاای تؤتنـرن تصلحـم دارد. هنگرتـی  اتـا نمـودن بـه تعنـری ایـن اطـم 
کـه تـن نمـرز بخوانـم؛ زترنـی تصلحـم  ـق تی شـود 

َ
«1 تحّق لاهت

َ
ُموا الّص �ی �ت

أَ
 تصلحـم »ا

که تن زکرت بدهم؛ در تورد حّج نیز همین اطم. ق تی شود 
َ
«2 تحّق كاهت وا الرفَّ �تُ

آ
»ا

گا زنــر کاد، تفســده دبع نمی شــود.  تفســده هنگرتــی دبــع تی شــود کــه زنــر نکنــد. ا
ــه نلــی شــود،  ــه تنلریــی، تفســده را دبــع نمی کنــد. هــاگره عمــل ب ــه عبررتــی نلــی ب  ب
گفتیــم قتــل تؤتــن تفســده دارد و تصلحــم نــدارد؛ هــذا  تفســده دبــع تی گــادد. 
ــق اتــا برشــد. از این کــه اتــا بــه طــا بریــدن حضــات اطــمرعیل؟ع؟ شــد، 

َّ
نمی توانــد تتعل

ــد تصلحــم داشــته برشــد.  کــه بری تعلــوم تی شــود 

کننـد. هـذا  گفتنـد اتـا اتتحرنـی اطـم، خواطـتند از ایـن تسلـف بـاار  کـه  آن هـر 
گفتنـد نـه این کـه طـربریدن حضـات اطـمرعیل؟ع؟ تصلحـم داشـم، خیـا؛ طـا 
کـه برزندش  بریـدن تصلحـم نداشـم. حرضـا شـدن حضـات ابااهیـم؟ع؟ بـه ایـن 
تـر  را طـا ببـاد، تصلحـم داشـم. بـه ایـن خرطـا قرئـل شـدند اتـا اتتحرنـی اطـم 

تفسـده دبـع شـود. 

 گفتند طا بریدن حضات اطمرعیل؟ع؟ تصلحم نداشته، بلکه دارای تفسده 
کشته شود.   بود. حضات اطمرعیل؟ع؟ نبّی اطم، غام حلیم اطم و تعنر ندارد 
بلکـه حرضـا شـدن جنـرب ابااهیـم؟ع؟ در اتتثـرل چنین اتای، تصلحم داشـم. 
کـه اتـا  کادیـم  م« اثبـرت  �ی ِ ٍ� َعطف ْ �ب دفِ اُه �بِ �ف ْ َد�ی

وهـی تـر بـر اطـتفرده از قـاآن تجیـد و آیـۀ »َو �فَ

ق شـود. 
َ
اتتحرنـی بـه آن تعنـر نبـود، بلکـه بریـد ایـن »تأتـوٌر بـه« تحّق

1. بقره/43� 
2189. همان. 
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کــه  کادیــم، روشــن تی شــود  کــه ارائــه  از آن چــه بیــرن نمودیــم و بیــرن اخیــای 

تصلحــم قیــرم بــه اتــا اهلــی اهــّم اطــم، حتی از کشــته شــدن نبّی و داعــی اهلی که 

 طیداهشــلدا؟ع؟ برشــد. تــر تکیــه بــا آیــرت نمودیــم و تــدارک تسلــف را در جــری دیگا 

کادیم.  هم بیرن 

 
ً
ا �ت ر�ی

ْم َو �فَ �تُ ْ �ب
 َكدفَّ

ً
ا �ت ر�ی �فَ

ــا تی دهــد  »�فَ ــا تی باطــتد و خب ــد پیرتب کــه خداون آن گره 

کــه اینــرن پیغمبــاش را تی کشــتند یــر تی دانــد؟ پــس چــاا  «،1 آیــر نمی دانــد  و�فَ
ُ
ل �تُ �تْ �تَ

کــه تصلحــم قیرم به دعــوت اهلی  پیرتبــا تی باطــتد؟ ایــن طــخن بدیــن تعنرطــم 

  اهّم اطم، وهو تنتلی به کشته شدن نبّی اهلی شود. خداوند در این جر تی خواهد

کشــته  گمــرن نکــن تــر عرجــز از اقرتــۀ دعــوت بــدون  کــه  کنــد   نکتــه ای بــه بشــا تفلیــم 

کــه دعــوت اهلــی بــه پــر شــود،  شــدن انبیــرء هســتیم. بلکــه تصلحــم را در آن دیدیــم 

کشــته شــدن داعیــۀ اهلــی.  وهــو تــر حــد 

 هذا کشته شدن انبیرء و کشته شدن طیداهشلدا؟ع؟ از آن جلم که تصلحم

کشـنده، تفسـده  گابـم. اّتـر از جلـم برعلـی   داشـم، تـورد رضـری خداونـد قـاار 

کـه تصلحـم در  گفتیـم  داشـم. بـه همیـن جلـم پیـش از ایـن و در بخـش طـربق 

انشـرء بـوده، نـه این کـه تصلحـم در تنشـأ برشـد. 

مصلحت در انشاء 

کــه بیــرن شــد تحترج بــه توضیح اطــم. آیــۀ کریمــه تی باترید    بلــم ایــن تسلــف 

«.2 پیــش از ایــن تکــا اهلــی را بــر تقدتــرت  �فَ ماِكر�ی
ْ
ُر ال �یْ

ُه �فَ
َ
ُه َو الّل

َ
َر الّل

َ
ُروا َو َمك

َ
»َو َمك

1. بقره/87� 
2. »و )یهود و دشمنان مسیح، براى نابودى او و آیینش،( نقشه کشیدند، و خداوند )بر حفظ 

او و آیینش،( چاره جویی کرد، و خداوند، بهترین چاره جویان است«؛ آل عمران/54� 190
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گمــرن تی کننــد  کــه ابــااد  آن بیــرن نمودیــم. یکــی از انحــرء تکــا خداونــد، ایــن اطــم 

کننــد! بــر خــود تی گوینــد خــدا پیغمبــا  تی تواننــد بــا خــدا پیــروز شــوند و او را تغلــوب 

تی باطــتد، تــر آن پیغمبــا را تی کشــیم. 

ــه ایــن  کــه تکــا ب ــه طــور خاصــه اشــرره  تی کنیــم  خدعــه و تکــا تفــروت دارد. ب

ــی را  ــد. تقدترت ــدان دطــم یرب ــی دارد و تی خواهــد ب ــه شــخصی هدب ک تعنرطــم 

گمــرن تی کنــد بــه هــدف رطــیده،  کــه  نیــز انجــرم تی دهــد؛ اّتــر در آخریــن هحظــه 

یربــد خســررت دیــده و  ــرره در ــه یک ب کــه ب کنیــم  کرری  بــدون این کــه تتوجــه برشــد، 

کــه بشــا خیــرل تی کنــد تــن  شکســم خــورده اطــم. خداونــد تی باتریــد از آن راهــی 

را از هدبــم دور تی کنــد، دچــرر شکســم و تکــا اهلــی تی شــود. زیــاا این هــر تکــا بــر 

کادنــد.   خداونــد 

 یعنی گفتند  خدایر تو پیغمبای انتخرب کادی که خوش زبرن و خوش صحبم

کـه در تقربـل او بریسـتیم.  یـم   اطـم و تـادم را بـه خوبـی قرنـع تی کنـد. تـر تـوان ندار

کـه تفتضـح تی شـویم.  گونـه ای پرطـخ تی دهـد  هـاگره بـه او اشـکرل تی کنیـم، بـه 

کـه صـدای او خرتـوش شـود. او را تی کشـیم. ایـن تکـا تـادم  کرری تی کنیـم  پـس 

کشـته  کـه  کرری تی کنـد  بـر خداونـد اطـم. در ایـن صـورت خداونـد چـه تی کنـد؟ 

شـدن نبـّی او، در رطـرندن دعـوت بـه تـادم و پذیـاش دعـوت از جرنـف تـادم، ابلـغ 

گفتـرر او شـود.  از 

از  تی برشـد،1  اطـام  تبقیـۀ  علـم  طیداهشـلدا؟ع؟  آتـده  روایـرت  در  کـه  ایـن 

1. مضمون روایات بسـیاری ناظر بر این معناسـت. از جمله حدیث مشـهور پیامبر اکرم؟ص؟  
کتـب اهـل سـنت هـم  کـه فرمودنـد: »...حسـین منـی و أنـا مـن حسـین«. ایـن روایـت در 
بسـیار آمـده و علمـاء ایشـان سـند آن را حسـن دانسـته اند. ابـن ابـی شـیبه در کتـاب خـود 
رده اسـت. )المصنـف، ج 6، ص 380(. در تفسـیر »أنـا مـن حسـین« به  191ایـن حدیـث را آو
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کشـتیم، دیگـا بـه  گـا طیداهشـلدا را  کادنـد ا کـه بنـی اتیـه خیـرل  ایـن بـرب اطـم 

گابته ایـم و هـم آن چـه دربـرره اطـام تـر تی گوینـد ربـع  هـدف رطـیده ایم. هـم انتقـرم 

ِعَبـم بـود. 
َ
تی شـود. زیـاا اطـام در تـورد اینـرن، ه

کـاد که این گونه  یزیـد پیـش از ایـن جـاأت علنـی کادن آن را نداشـم، اتر گمرن 

گونـه ای شـد  کشـته شـدن طیداهشـلدا؟ع؟ شـاایط بـه  بـه هـدف رطـیده اطـم. بـر 

کرری داشـته برشـد. ایـن تعنـری تکـا  کسـی جـاأت نکـاد بـه اصـل دیـن  کـه دیگـا 

کـه توجـف نشـا دیـن تی شـود  کشـته شـدن اتـرم از ایـن جلـم  اهلـی اطـم. یعنـی 

کـه توجـف بقـد اتـرم اطـم، تنتلـری تفسـده را  تصلحـم دارد، اتـر از ایـن جلـم 

کـه نشـا دیـن  داراطـم. خداونـد از قرتلیـن طـلف قـدرت نمی کنـد؛ زیـاا تصلحتـی 

اطـم، تتاتـف بـا قتـل تی برشـد. 

خداونـد قـردر بـه طـلف قـدرت از قرتلیـن هسـم. نه ایـن که خدا از بـرب عجز از 

قرتلیـن طـلف قـدرت نکـاده اطـم. این هر این تفسـده را انجرم تی دهنـد و خداوند 

بـا آن چـه ایشـرن انجـرم تی دهنـد و تنتلـری تفسـده را داراطـم، آن تصلحـم را 

کوتـه اندیشـرن تی گویند    تتاتـف تی کنـد. ایـن نمونـۀ تکـا اهلـی اطـم. حرل باخـی 

ایـن مطلـب اشـاره شـده کـه علـی رغـم تـالش بسـیار مخالفـان بر خامـوش نمـودن دعوت 
زان اسـالم، حرکـت امـام حسـین؟ع؟ ضامـن بقـاء دیـن خـدا  پیامبـر خـدا؟ص؟  و چـراغ فـرو
شـد. مرحـوم شـیخ جعفـر کاشـف الغطـاء از علمای بزرگ نجـف در این بـاره تعبیری دارد 
کـه: »اسـالم محمـدّی الحـدوث و حسـینّی البقاء اسـت«. از طرفی در قـرآن علت تباهی 
کـت برخـی از اقـوام، انجـام نـدادن امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر بیـان شـده اسـت.  و هال
یـش ضامـن بقـای  روشـن اسـت از ایـن حیـث نیـز امـام حسـین؟ع؟ بـا خـون مبـارک خو
کـه  کربـال شـعری دارد  یـزی از شـعرا و خطبـای  اسـالم شـد. شـیخ محسـن ابوالحـّب حو
 ِبَقتلـی َفیاُسـُیوف 

َّ
ـْم َیسـَتِقم اال

َ
ل ـدًا  کاَن دیـن ُمَحَمّ ایـن جملـه از آن معـروف اسـت: إن 

کشـته شـدن مـن باقـی نمی مانـد، پـس ای شمشـیرها،  گـر دیـن محمـد جـز بـا  ُخذینـی؛ ا
مـرا بگیریـد؛ محقـق.  192
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کشـته شـدن و از بیـن ربتـن او توجـف  وجـود اتـرم توجـف عـدم بقـری دیـن بـود و 

بقـری دیـن شـد! 

گمـرن تی کنـد داعـی اهلـی را کشـم  خیـا، بلکـه ایـن تکـا اهلـی اطـم. دشـمن 

و دیگـا صـدای دعـوت او شـنیده نمی شـود. این گونـه نیسـم، بلکـه تـادم تحریـک 

تی شـوند تـر بـه طـوی داعـی برونـد. 

بــه همیــن خرطــا عبداهملــک بــن تــروان نرچــرر تی شــود بــه عرتــل طــفرک خــود 

ِبــي ُطــْفَیرَن 
َ
 أ

َ
ْیــُم آل

َ
ــي َرأ ِلــِف؛ َبِإّنِ ُمّسَ

ْ
ْبِنــي ِدَتــرَء َبِنــي َعْبــِد اه حّجــرج، بنویســد  َبَجّنِ

کــه را خواطــتی بکــش، اتــر بــه برزنــدان   َقِلیــا؛ هــا 
َّ

َبُثــوا َبْعَدَهــر ِإال
ْ
ــْم َیل

َ
ــر َوِهُعــوا ِبیَلــر، ه ّمَ

َ
ه

کرری نداشــته بــرش.1  عبداهمّسلــف 

کربـــی در احواالت حضات طـــجرد؟ع؟ آتـــده که حضات  کتـــرب شـــریف  در 

بـــه عبداهملـــک بـــن تروان نرته نوشـــته و اظلرر تشـــکا نمـــود و باتـــود  خداوند به تو 

َحَســِن ُموَســی ْبــُن َجْعَفــٍر، َعــْن َعِلــّيِ ْبــِن َمْعَبــٍد، 
ْ
ُبــو ال

َ
َثِنــي أ

َ
َثَنــا ِعْمــَراُن ْبــُن ُموَســی، َحّد

َ
1. »َحّد

ــا َوِلــَي  ّمَ
َ
ُبــو َعْبــِد اهلِل: ل

َ
 أ

َ
ِبیــِه َقــال

َ
یــِز، َعــْن أ َعِز

ْ
ُحَســْین، َعــْن َعِلــّيِ ْبــِن َعْبــِد ال

ْ
َعــْن َعِلــّيِ ْبــِن ال

ــُه  ِکَتابــًا َو َخّطَ ــاِج  َحّجَ
ْ
ــی ال

َ
َکَتــَب ِإل ْشــَیاُء، 

َ ْ
ــُه األ

َ
َمِلــِك ْبــُن َمــْرَواَن َو اْســَتَقاَمْت ل

ْ
َعْبــُد ال

ــاِج  َحّجَ
ْ
ــی ال

َ
َمِلــِك ْبــِن َمــْرَواَن ِإل

ْ
ِحیــِم ، ِمــْن َعْبــِد اهلِل َعْبــِد ال ْحَمــِن الّرَ ِبَیــِدِه: ِبْســِم اهلِل الّرَ

ــْفَیاَن  ــي ُس ِب
َ
 أ

َ
ــُت آل ْی

َ
ــي َرأ ــِب، َفِإّنِ ِل ُمّطَ

ْ
ــِد ال ــي َعْب ــاَء َبِن ــي ِدَم ْبِن ــُد َفَجّنِ ــا َبْع ّمَ

َ
ــَف. أ ــِن ُیوُس ْب

ــِه  ــْم ِب
َ
ــْم َیْعل

َ
ِکَتــاَب ِســّرًا ل

ْ
َکَتــَب ال ــاَلُم. َو   َقِلیــال َو الّسَ

َّ
َبُثــوا َبْعَدَهــا ِإال

ْ
ــْم َیل

َ
ــا َوِلُعــوا ِفیَهــا ل ّمَ

َ
ل

ْیــِه ِمــْن َســاَعِتِه َعــْن َعِلــّيِ 
َ
َرَد َخَبــُر َذِلــَك َعل ــاِج، َو َو َحّجَ

ْ
ــی ال

َ
یــِد ِإل َبِر

ْ
َحــٌد، َو َبَعــَث ِبــِه َمــَع ال

َ
أ

ــِه َعــْن  ِکــِه ُبْرَهــًة ِمــْن َدْهــِرِه ِلَکّفِ
ْ
یــَد ِفــي ُمل َمِلــِك َقــْد ِز

ْ
ّنَ َعْبــَد ال

َ
ْخِبــَر أ

ُ
ُحَســْیِن؟ع؟، َو أ

ْ
ْبــِن ال

ــاُه  َت
َ
 اهلِل؟ص؟  أ

َ
ّنَ َرُســول

َ
ــأ ــَرُه ِب ــِك َو ُیْخِب َمِل

ْ
ــِد ال ــی َعْب

َ
ــَك ِإل ــَب َذِل ْن َیْکُت

َ
ــَر أ ِم

ُ
ــٍم، َو أ ــي َهاِش َبِن

َمِلــِك ْبــِن 
ْ
ــی َعْبــِد ال

َ
ِلــَك ِإل

َ
ُحَســْیِن ِبذ

ْ
ِلــَك. َفَکَتــَب َعِلــّيُ ْبــُن ال

َ
ْخَبــَرُه ِبذ

َ
ِفــي َمَناِمــِه، َو أ

ــم،  ــی اهلل علیه ــد صل ــل آل محم ــي فضائ ــات ف ــر الدرج ــق. )رک: بصائ ــْرَواَن...«؛ محق َم
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عمـــا تی دهـــد و بـــه برزندانـــم تدت خابتـــی بیـــش از بنی اتیـــه تی دهـــد. آن هر 

 هشـــترد طـــرل خابـــم کادنـــد. در باابـــا بیســـم طـــرل ایشـــرن، تقریبـــر چلـــرر باابا 

خابم داشتند. 

کـاد، گفم  تن تـرزه چنین نرته ای  یربـم   وقتـی عبداهملـک نرتـۀ حضـات را در

کـه تـن و تـو آن تنبـع  را بـه حجـرج نوشـتم! زهیـا گفـم  علـم ایشـرن از تنبعـی اطـم 

نرتـه حضـات  و  بـود  نوشـته  را  نرتـه  قـم. عبداهملـک ظلـا 
َ

َصّد گفـم   یـم.  ندار را 

یربم تی کند و در حیات اطم که او از کجر تسلع شد. هذا در زترن   طجرد؟ع؟ را در

اتـرم برقـا و اتـرم صـردق؟امهع؟  ترنـع نشـا احـکرم، از جرنف ایـن بزرگواران نمی شـدند. 

کرری نداشـتند.  هاچند شـیعیرن را تی کشـتند، اتر به ایشـرن 

ایـن نمونـه ای از تکـا اهلـی اطـم. بـه عبررتـی یـک تعنـری ادّق از آیـه ایـن اطـم 

گـا نبـّی تـر کشـته شـود، خـاف ارادۀ ترطـم. تـر در آن تصلحـم  کـه گمـرن نکنیـد ا

وجـود  کشـته شـدن  ارادۀ ترطـم. حتـی  در  نیـز  نبـّی  کشـته شـدن  یـم،  دار کـه  کل 

تقـدس طیداهشـلدا نیـز جـزو تصلحـم ترطـم، وهـو این کـه خـود عمـل بـه هحـرظ 

بـه هحـرظ تاّتـف، نتیجـۀ دعـوت اهلـی و  اضربـه اش، تنتلـری تفسـده را دارد. اتـر 

نشـا دعـوت دارای تصلحـم اطـم و بـه همیـن خرطـا، جـزو ارادۀ ترطـم و طـلف 

نمی کنیـم.  قـدرت 

نکتـــۀ بعـــد این که در کشـــته شـــدن حضات طیداهشـــلدا؟ع؟ نشـــا دیـــن بود، 

اتر در کشـــته شـــدن حضات اطـــمرعیل؟ع؟ چنین نبـــود. پس آن که اقتضری نشـــا 

ق اول تر 
ّ
کـــه تتعل ق وجود داشـــم، اتـــر بنر نبود 

َّ
داشـــم، جریگزین شـــد. یک تتعل

کـــه بنر به تصلحـــم اهلی طـــرل هر بعد آتد،   طـــاحّد عمـــل برشـــد و در برزند دیگا 

عملی شد.  

194 یکی از روایرتی که در این برره وارد شده، روایتی اطم که در »تفسیا نور اهثقلین«
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 از »عیـون اخبـرر اهاضـر؟ع؟« نقـل شـده اطـم.1 »بدینـره« بـه تعنـری »وضعنـر شـیئًر 

1. فـي عیـون االخبـار... قـال: حدثنـا محمـد بـن علـی ابـن قتیبـة النیشـابوري عـن الفضـل بن 
شـاذان قال: سـمعت الرضا علیه السـالم یقول: لما أمر اهلل تعالی إبراهیم )علیه السـالم( 
ان یذبـح مـکان ابنـه إسـماعیل الکبـش الـذي أنـزل علیـه، تمنـی إبراهیـم علیـه السـالم 
أن یکـون قـد ذبـح ابنـه إسـماعیل بیـده و أنـه لـم یؤمـر بذبـح الکبـش مکانـه لیرجـع إلـی 
قلبـه مـا یرجـع إلـی قلـب الوالـد الـذي یذبح أعز ولـده بیده فیسـتحق بذلك أرفـع درجات 
أهـل الثـواب علـی المصائـب، فأوحـی اهلل عـز و جـل الیـه: یـا إبراهیـم مـن أحـب خلقـي 
إلیـك؟ قـال: یـا رب مـا خلقـت خلقـا هـو أحـب إلـی مـن حبیبـك محمـد صلـی اهلل علیـه 
و آلـه، فأوحـی اهلل عـز و جـل: یـا إبراهیـم هـو أحـب إلیك أو نفسـك؟ قال: بل هـو أحّب إلّی 
مـن نفسـي، قـال: فولـده أحـب إلیـك أو ولـدك؟ قـال: بـل ولـده، قـال: فذبـح ولـده ظلمـا 
علـی یـدي أعدائـه أوجـع لقلبـك أو ذبـح ولـدك بیـدك فـي طاعتي؟ قـال: یا رب بـل ذبحه 
علـی أیـدي أعدائـه أوجـع لقلبـي قـال: یـا إبراهیـم ان طائفة تزعـم انها من أمـة محمد صلی 
کمـا یذبـح  اهلل علیـه و آلـه سـتقتل الحسـین علیـه السـالم ابنـه مـن بعـده ظلمـا و عدوانـا 
الکبـش، و یسـتوجبون بذلـك سـخطی، فجـزع إبراهیم علیه السـالم لذلـك، فتوّجع قلبه 

و أقبـل یبکـی، فأوحـی اهلل تعالـی الیـه:
علـی  بجزعـك  بیـدك  ذبحتـه  لـو  إسـماعیل  ابنـك  علـی  جزعـك  فدیـت  قـد  إبراهیـم  یـا 
الحسـین و قتلـه، و أوجبـت لـك أرفـع درجـات أهـل الثـواب علـی المصائـب، و ذلـك 
بـاهلل العلـی العظیـم؛...  قـوة  اال  ِبِذْبـٍح َعِظیـٍم، و الحـول و ال َفَدْینـاُه  َو  قـول اهلل عزوجـل: 
رضـا؟ع؟  امـام  از  گفـت:  کـه  می کنـد  نقـل  شـاذان  بـن  فضـل  از  نیشـابوری  قتیبـه  ابـن 
شـنیدم کـه فرمـود: زمانـی کـه خداونـد متعـال بـه ابراهیم؟ع؟ امر نمـود که به جای پسـرش 
ردنـد ذبـح نمایـد، ابراهیـم؟ع؟ آرزو کـرد کـه کاش  اسـماعیل، گوسـفندی را کـه بـرای او آو
پسـرش اسـماعیل را ذبـح می نمـود و امـر بـه ذبـح گوسـفند بـه جـای او نمی شـد، تـا آن چـه 
کـه عزیزتریـن فرزنـدش را بـا دسـت خـود ذبـح می کنـد می رسـد، بـر قلـب  بـر قلـب پـدری 
مصیبت هـا  بـر  ثـواب  اهـل  درجـات  تریـن  باال مسـتحق  واسـطه  ایـن  بـه  و  می رسـید  او 
کـدام یـک از خلـق مـن  می شـد. پـس خداونـد عـز و جـل بـه او وحـی فرمـود: ای ابراهیـم 
کـه نـزد مـن از  ردگارم مخلوقـی را خلـق نکـردی  گفـت: ای پـرو 195نـزد تـو محبوب تـر اسـت؟ 
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اعظم تکرنه« اطم؛ یعنی  »َبَدینر اطمرعیل بمر هو اعظم تنه«.

حبیـب تـو محمـد؟ص؟  محبوب تـر باشـد. خداونـد عـز و جـل وحـی نمـود: ای ابراهیـم او 
یشـتن محبوب تـر  گفـت: بلکـه او نـزد مـن از خو را بیشـتر دوسـت مـی داری یـا خـودت را؟ 
گفـت: بلکـه فرزنـد او.  اسـت. فرمـود: فرزنـد او نـزد تـو محبوب تـر اسـت یـا فرزنـد خـودت؟ 
فرمـود:  ذبـح فرزنـد او از روی ظلـم و بـه دسـت دشـمنانش بـر قلـب تـو سـنگین تر اسـت 
رگار مـن بلکـه ذبـح او بـه  گفـت: ای پـرو یـا ذبـح فرزنـدت بـه دسـت تـو در طاعـت مـن؟ 
گوارتر اسـت. فرمـود: ای ابراهیم همانـا گروهی که گمان  دسـت دشـمنانش بـر قلـب مـن نا
بعـد  کشـت  خواهنـد  را  فرزنـدش  حسـین؟ع؟  هسـتند.  محمـد؟ص؟   امـت  از  می کننـد 
ایـن واسـطه  بـه  و  را ذبـح می کننـد  گوسـفند  کـه  از روی دشـمنی، همان گونـه  و  از ظلـم 
ایـن  بـه  و  نمـود  جـزع   ابراهیـم؟ع؟  شـد.   خواهنـد  الهـی  عـذاب  و  غضـب  مسـتوجب 
خاطـر قلبـش دچـار تنگـی و گرفتگـی شـده و گریسـت.  خداونـد متعـال به سـوی او وحی 
کـه او را بـا دسـت خـود  فرسـتاد: ای ابراهیـم جـزع تـو بـر پسـرت اسـماعیل را در صورتـی 
تریـن درجـات  ذبـح می نمـودی، بـه جـزع تـو بـر حسـین و قتـل او فدیـه دادیـم، و بـر تـو باال
کردیـم. و ایـن همـان قـول خداونـد عـز و جـل اسـت  اهـل ثـواب را بـر مصیبت هـا واجـب 
کـه فرمـود: َو َفَدْینـاُه ِبِذْبـٍح َعِظیـٍم و نیـرو و قوتـی نیسـت مگـر نیـروی خداونـد بلندمرتبـۀ 

بـزرگ...؛ محقـق.  )رک: تفسـیر نـور الثقلیـن، ج 4، ص 430( 196
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 بخش چهاردهم، آیات 122 - 108: 
بشارت به اسحاق؟ع؟  

آیات مبارکه 

�فَ ١١٠  �ی ُمْحِس�فٖ
ْ
ی ال ݪݭِ

رݩݩف ْ ݨݧ �ݭب
فَ ِلَك �ݧ ٰ ݩݩݩݩݧ ݧ َم ١٠٩ َكدݦفݧ ٖه�ی راٰ ݨْ ݧ ى ِا�ب

ٓ ٰ �فَ ١٠٨ َسلٰاٌم َعل ٖر�ی �فِ ء�ݦݦݩٰ
ْ
ݭِى ال

ِه �ݨف �یْ
َ
ٰا َعل �ف

ݨْ
ك رݩَ �ݦتَ  وݩَ

ٰا  �ف
ْ
ٰاَرك َو�ب  ١١٢ �فَ  �ی ٖ ݫ الّصٰاِل�ݫ ِم�فَ  ا  �یّݦً �بِ

�فَ �تَ  ْسحاٰ ݭِ اݫ �بِ ٰاُه  ْر�ف
َّ َسش ݢ�ب ݢ ݢ َوݢ  ١١١ �فَ  �ی ِم�فٖ ݨْ ُموأݧ

ْ
ال ا  ٰاِد�فَ ِع�ب ِم�فݨْ  ۥ  ُ هݧ

ِا�فَّ

ٰا  ݩݩفݨّ ݡںݧ �ݩݩفَ مݦَ ْد  َ ݧ تݧ �ݧ
َ
َوݠل  ١١٣ �ݨفٌ  ݬٖ�ی ݫ �بݫ

ُ مݧ ِسٖه  ݨْ فݧ �ݧ ݩفݨَ ِ�ݧ ݠلݫ ِمݩٌ  ٰاݠلݫ َوطف ِس�فݨٌ  ْ ُمحݨݧ ِهمٰا  ِ �ت
َّ �ی ّرِ

دفُ َوِم�فݨْ   
ݦݦݦۚ
٭ �تَ حاٰ ݨْ ݧ ِاسݧ ى 

ٓ ٰ َوَعل ِه  �یْ
َ
َعل

ٰاُهْم  َصْر�ف َو�فَ ِم ١١٥  �ی ٖ َعطف
ْ
ال �بِ  ْ رݨݧ

َ
ك

ْ
ال ِم�فَ  مٰا  ُ ݩݩݩݧ هݧ َ مݨݧ ݨْ وݨݧ �تَ وݩَ ٰاُهمٰا  �ف ْ ݧ �یݨݧ

َّ �ب
ݢ�فَ َوݢ ُو�فَ ١١٤  ݧ َوهٰارݧ ݩٰ�  ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ُموسݧ َعلٰى 

َط  راٰ ٰاُهَما الّصِ �ف ْ �فَ ١١٧ َوَهَد�ی ٖ�ی ݫ �بݫ
ُمْس�تَ

ْ
ٰا�بَ ال �ت ِ ݫ كݫ

ݨْ
ال ٰاُهَما  �ف ْ �یݧ

�تَ �فَ ١١٦ َوءاٰ �ی ٰاِل�بٖ عف
ْ
ُم ال ُ ݩفُوا هݧ ݧ كٰا�ݧ �فَ

ٰا  ِا�فّ ُو�فَ ١٢٠  ݧ َوهٰارݧ ݩٰ�  ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ُموسݧ َعلٰى  َسلٰاٌم  �فَ ١١٩  ٖر�ی �فِ
ء�ݦݦݩٰ
ْ
ال ݭِى 

�ݨف ِهمٰا  �یْ
َ
َعل ٰا  �ف

ݨْ
ك رݩَ

�ݦتَ وݩَ َم ١١٨  �ی �تٖ
ُمْس�ݦݩتَ

ْ
ال

١٢٢ �فَ  �ی ِم�فٖ ݨْ ُموأݧ
ْ
ال ا  ٰاِد�فَ ِع�ب ِم�فݨْ  ݧُمٰا  ݩݩݧ ݧ هݧ

فَّ ِا�ݧ  ١٢١ �فَ  �ی ُمْحِس�فٖ
ْ
ال ی  ݪݭِ

رݩݩف ْ ݨݧ �ݭب
فَ �ݧ ِلَك  ٰ ݩݩݩݩݧ ݧ دݦفݧ

َ
ك

ترجمۀ آیات 

گذاردیـــم. 109- ســـالم بـــر  108- و نـــام نیـــك او را در امت هـــاى بعـــد باقـــی 

ابراهیـــم باد! 110- این گونه نیکـــوکاران را پاداش می دهیـــم. 111- او )ابراهیم( 

از بنـــدگان بـــا ایمـــان ما اســـت. 112- مـــا او را به اســـحاق، پیامبـــرى صالح، 

بشـــارت دادیـــم. 113- مـــا بـــه او و اســـحاق برکت دادیـــم، و از دودمـــان آن ها 

افـــرادى نیکـــوکار بـــه وجـــود آمدند و افـــرادى که آشـــکارا به خود ســـتم کردند. 

114- مـــا بـــه موســـی و هارون نعمـــت بخشـــیدیم. 115- آن ها و قومشـــان را از 
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ى کردیم تا بر دشـــمنان خود  انـــدوه بـــزرگ نجات دادیـــم. 116- و آن هـــا را یـــار

کتـــاب )آســـمانی( دادیـــم. 118- آن ها را  ز شـــدند. 117- مـــا بـــه آن هـــا  پیـــرو

بـــه راه راســـت هدایـــت کردیـــم. 119- و ذکـــر خیـــر آن هـــا را در اقوام بعـــد باقی 

گذاردیـــم.120- ســـالم بـــر موســـی و هـــارون! 121- مـــا این گونـــه نیکـــوکاران را 

پـــاداش می دهیـــم.122- آن هـــا از بنـــدگان مؤمن مـــا بودند. 

معنای لغات 

»تـاک« بـه تعنـری جر گذاشـتن یر کرری را انجرم ندادن اطـم. هـذا »َتَاکنر« یعنی 

یـه«، یعنـی همـۀ خیـا را 
َ
گذاشـتیم و از بیـن نبادیـم.1 »بـرَرَک َعل کادیـم، بـه جـر  تـاک 

ُمْسـَتِبیَن« اطـم برعـل از »اطـَتَبرَن، 
ْ
تتوجـه بـه او تی کنـد، خیـا تحـض تی شـود.2 »اه

کتربـی روشـن و واضـح اطـم.3  َیسـَتِبیُن« و بـه تعنـری 

تسلیم فرزند در برابر امر الهی 

کریمـه دربـررۀ جنـرب  «،4 آیـرت  �ف ِر�ی �فِ �آ
ْ
ال �فِىی  ِه 

�یْ
َ
َعل ا  �ف

ْ
َرك �تَ َو  ٍم،  �ی ِ ٍ� َعطف ْ �ب دفِ �بِ اُه  �ف ْ َد�ی

�فَ »َو 

گذشـته  ابااهیـم؟ع؟ اطـم. در طـورۀ تبررکـۀ صرّبـرت، خداونـد تتعـرل از پیرتبـاان 

بـاای شـمرری از تسـلمرنرن تسـتضعف آن عصـا برشـد؛   تـر قّوتـی  طـخن تی گویـد 

کـه از هـا جلـم نرتـوان بودنـد و چـه بسـر بسـیرری از ایشـرن در اصـول  تسـلمرنرنی 

اعتقـرد نرتـوان بودنـد. 

خداونـد تی باتریـد  تـر ابااهیـم را اتتحـرن کادیـم و ابااهیـم اتتحـرن خـود را تر آن 

1. العین، ج 5، ص 336� 
کلمات القرآن الکریم، ج 1، ص 258�  2. التحقیق فی 

3. لسان العرب، ج 13، ص 67� 
4. صافات/107 و 108�  198
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�تَ 
�تْ

َ
ْد َ�ّد

ُم، �تَ راِه�ی ْ �ب ا اإِ تقدار که توان داشم، انجرم داد. بعد از این نیز دطتور آتد  »�ی

بلکـه وحـی صریـح  نیرتـد،  نسـخ  در خـواب دطـتور  بـود.  کـه وحـی صریـح  ا«  �ی وأْ الّرُ

کـه بـه خوبـی از علـدۀ آن چـه در خـواب دیـده بـودی باآتـدی  اهلـی در بیـداری آتـد 

گذرانـدی. خـواب اندکـی ضعیف تـا از بیـداری اطـم. اتـر نبـی اهلـی  و اتتحـرن را 

که اطمینرن به صدق وحی دارد، خواب و بیداری باای او تفروتی ندارد.   

بـه طـور یقیـن شـیسرن بـاای حضات ابااهیم؟ع؟ تشـکیک کاد، اتر تقرم تسـلیم 

حضات ابااهیم؟ع؟ در باابا ارادۀ خداوند، ترنع از وطوطـۀ  شـیسرنی شـد. 

«، تـر نیکـوکرران را چنیـن پـرداش  �ف �ی ُمْحِس�فِ
ْ
یی ال ِ رف

ْ �ب
ِلَك �فَ ا َكدف

�فَّ ا، اإِ �ی وأْ �تَ الّرُ
�تْ

َ
ْد َ�ّد

»�تَ

«، ایـن همـرن اتتحـرن بسـیرر واضـح اطـم. »َو  �ف �ی ُم�بِ
ْ
لاُء ال �بَ

ْ
ُهَو ال

َ
ا ل �فَّ هدف تی دهیـم. »اإِ

َم«. راِه�ی ْ �ب ، َسلاٌم َعلى  اإِ �فَ ِر�ی �فِ �آ
ْ
ِه �فِىی ال

�یْ
َ
ا َعل �ف

ْ
َرك ٍم، َو �تَ �ی ِ ٍ� َعطف ْ �ب دفِ اُه �بِ �ف ْ َد�ی

�فَ

»َبَدْینـرُه«، تـر او را بـدا دادیـم، یعنـی چیزی به جری او آوردیم. در بخش گذشـته 

کـه ایـن ضمیـا بـه غـام بـرز تی گـادد. همرن کـه حضـات ابااهیـم؟ع؟ بـه  عـاض شـد 

ْذَبُحـَك َبرْنُظْا ترذا َتای«. ایـن بداء، بداء 
َ
ـي أ ّنِ

َ
َمنـرِم أ

ْ
رى  ِبـي اه

َ
ـي أ او باتـود  »یـر ُبَنـّيَ ِإّنِ

اوطـم. بـداء، یعنـی چیـزی بـه جـری او و در آن توضوعی که تتوجه اوطـم، بیرید. 

اُه  �ف ْ َد�ی
کـــه نـــوع اطـــتعمرل هســـرن عـــاب در »َو �فَ گـــا ضمیـــا بـــه »غـــام« برزگـــادد  حـــرل ا

کـــه او  کـــه بـــه »غـــام حلیـــم« برزگـــادد، تی رطـــرند  ٍم« نیـــز اقتضـــر تی کنـــد  �ی ِ ٍ� َعطف ْ �ب دفِ �بِ

ا  �ف
ْ
َرك َبـــِم اْبَعْل تـــر ُتْؤَتـــُا«. در »َو �تَ

َ
کـــه از ابتـــدا گفم  »یر أ آن قـــدر تســـلیم باتـــرن اهلـــی بـــود 

« نیـــز ضمیـــا بـــه او بـــرز تی گـــادد. یعنـــی تـــر نـــه تنلـــر داطـــترن ابااهیـــم را  �ف ِر�ی �فِ �آ
ْ
ِه �فِىی ال

�یْ
َ
َعل

 اهگـــو و نمونـــه بـــاای آینـــدگرن قـــاار دادیـــم، بلکـــه ایـــن غـــام و تســـلیم شـــدن او در باابـــا

کادیم.    اتا اهلی را هم جرودانه 

کـه اتـا اهلـی تتوجه بـه جنرب اطـمرعیل؟ع؟ نبود.  دّقتـی در این جـر الزم اطـم 
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کـه بیریـد و کشـته شـود. بـه پـدر اتـا باتـود که او را بکشـد.  خداونـد بـه غـام اتـا نکـاد 

پـدر بـه او گفـم  بـه تـو اتـا نشـده، بلکـه بـه تـن اتـا شـده تـو را طـا ببـام. باتـود  »َبرْنُظْا 

َبِم اْبَعـْل تر ُتْؤَتـا«. پس دانسـم تخرطف اتا 
َ
 یـر أ

َ
تـرذا َتـاى«، نظـا تـو چیسـم؟  »قـرل

کـه بلمیـد تتعلـق اتا اهلی اطـم، تسـلیم آن تسرع شـد و  نیسـم؛ اتـر همیـن تقـدار 

ایـن حلیـم بـودِن او را تی رطـرند. 

الگو برای آیندگان 

«، »تاک« به تعنری جر گذاشتن یر کرری را انجرم ندادن �ف ِر�ی �فِ
آ
�

ْ
ِىی ال

ِه �ف �یْ
َ
ا َعل �ف

ْ
َرك  »َو �تَ

گذاشـتیم. ایـن تاجمـۀ تحـم اهلفظـی جملـه   اطـم. تـر او را در پسـینیرن بـه جـر 

 اطم. یعنی تر او را به عنوان نمونه ای نسبم به آیندگرن قاار دادیم و به طور تداوم 

باایشرن ذکا تی کنیم تر تتوجه او برشند. 

کـه بریـد داطـترنش بـاای آینـدگرن گفتـه شـود، بلکه  نـه تنلـر پـدر نمونـه ای اطـم 

کـه بریـد تعابـی شـود. برزنـدی بـر ایـن درجـه و تقـرم تسـلیم  برزنـد نیـز نمونـه  اطـم 

کـه بعلـش  کرری اطـم  کـه خداونـد بـه دیگـای باتـرن تی دهـد،  در باابـا ارادۀ اهلـی 

کشـتن اوطـم، اتـر تسـلیم ارادۀ خداطـم.  تربـوط بـه او نمی برشـد و در حـّد 

 تسیا و تسرق ضمیاهر یکی اطم. بداء باای حضات ابااهیم؟ع؟ نبود،  بلکه

  ذبــح در تــورد حضــات اطــمرعیل؟ع؟ بــود، پــس به جــری او بداء آتــد. پس ضمیا در 

« نیــز بــه »غــام« بــا تی گــادد. هــذا »َطــاٌم علیــه« را تکــاار  �ف ِر�ی �فِ �آ
ْ
ِه �فِىی ال

�یْ
َ
ا َعل �ف

ْ
َرك »َو �تَ

 .» �ف �ی ِم�فِ ُموأْ
ْ
ا ال اِد�فَ ُه ِم�فْ ِع�ب

�فَّ ، اإِ �ف �ی ُمْحِس�فِ
ْ
یی ال ِ رف

ْ �ب
ِلَك �فَ َم، َكدف راِه�ی ْ �ب تی باتریــد. »َسلاٌم َعلى  اإِ

»َطـاٌم َعلـی  ِإْبااِهیـَم« بـه یـک تعنر تجدید تسلع اطـم و به یـک تعنر پریرن یک 

کـه تسلـع آن از »ِإّنِي ذاِهٌف  تقسـع اطـم. طـام بـا ابااهیـم بـرد! پریرن تقسعی اطـم 

ـْانرُه ِبُغاٍم َحِلیم« تی برشـد. 
َ

رِهِحین، َبَبّش ـي َطـَیْلِدین، َرّبِ َهـْف ِهي ِتَن اهّصَ ّبِ ِإهـی  َر
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�اداشی دیگر برای حضرت ابراهیم؟ع؟ 

کـه اتتحـرن حضـات ابااهیـم؟ع؟ آغـرز شـده و حضـات  کنـون بیـرن نمودیـم  تر

کند  که داعی به توحید بوده و دطـم از توحید با ندارد. کاتش را بیرن  تسـلیم شـد 

اُر ُكو�فىی   ا �ف ا �ی �ف
ْ
ل

 وهـو بـه آتـش ابکنـده شـود. طـاانجرم ایشـرن را بـه آتـش انداختنـد، »�تُ

َم«؛1 تخرطف آیه، نرر اطم.  راه�ی ْ �ب  َعلى  اإِ
ً
 َو َسلاما

ً
ْردا َ �ب

«، تـــن رو بـــه طـــوی پروردگرر خود کادم و کرری بر  �ف ْهِد�ی ِىی َس�یَ
ّ
لى  َر�ب اِه�بٌ اإِ ِىی دف

�فّ اَل اإِ
»�تَ

کاد.  شـــمر نـــدارم. یقینـــًر او نیز آن چه تن بـــدان نیرز دارم بـــه تن راهنمریـــی خواهد 

رِهِحین«؛ پـــروردگررا تـــن برزند نـــدارم، پروردگررا! بـــه تن از  »َرّبِ َهـــْف ِهـــي ِتـــَن اهّصَ

)برزنـــدان( صرهح ببخش. 

م«، یـک تقسـع بـود. طـام و درود بـا  راِه�ی ْ �ب ، َسلاٌم َعلى  اإِ �فَ ِر�ی �فِ �آ
ْ
ِه �فِىی ال

�یْ
َ
ا َعل �ف

ْ
َرك »َو �تَ

ِلَك  دف
َ
کـه چنیـن اتتحرنـی را گذرانـد. آغرز یـک تقسع دیگا نیز هسـم. »ك ابااهیـم بـرد 

آن  دنبـرل  بـه  زیـاا  تی دهیـم.  پـرداش  را  نیکـوکرران  این گونـه  تـر   ،» �فَ �ی ُمْحِس�فِ
ْ
ال یی  ِ رف

ْ �ب
�فَ

 خداونـد، یـک برزنـد و یـک نعمـم دیگا بـه او تی دهد. چون تقدتۀ ذکا اوطـم، هذا

 پریرن یک تقسع از زندگی جنرب ابااهیم؟ع؟ اطم و هم تجدید تسلعی نسبم به 

«، زیاا او از بندگرن تؤتن ترطم.  �ف �ی ِم�فِ ُموأْ
ْ
ا ال اِد�فَ ُه ِم�فْ ِع�ب

�فَّ زندگی ایشرن تی برشد. »اإِ

«، تر پس از این جریرن به او اطـحرق را نوید  �ف اِلِ��ی ا ِم�فَ الّصَ �یًّ �بِ
ْسحا�تَ �فَ اإِ اُه �بِ ْر�ف

َّ َسش »َو �ب

کسـی  کـه پیرتبـا بـوده و از نیکـوکرران اطـم. از تسـرق آیـرت ظرهـا تی شـود  دادیـم 

کـه اتتحـرن بـه ذبـح در تـورد او تسـاح شـد، اطـحرق نیسـم. قـاآن تجیـد در این جـر 

کـه اطـحرق نبـوده و غیـا از ایشـرن  نـرم نیـرورده اطـم؛ هکـن از آیـرت تعلـوم تی شـود 

تااد اطـم.2 

1. انبیاء/69� 
201 2. في من ال یحضره الفقیه: و سئل الصادق علیه السالم عن الذبیح َمن کان؟ فقال: اسمعیل؛
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بـــزرگ ایشـــرن  کـــه جنـــرب ابااهیـــم دو برزنـــد داشـــم. برزنـــد  تســـلم اطـــم 

کنیـــزی به نرم هرجـــا؟اهس؟ بود. حضات  که تردرش  حضات اطـــمرعیل؟ع؟ اطـــم 

اطـــحرق؟ع؟ دوتیـــن برزنـــد و کوچک تـــا بـــود. پـــس از این جریـــرن خداونـــد دوبرره 

کنـــون  تر کـــه  «، بدیـــن تعنرطـــم  �ف اِلِ��ی
َ

الّص ِم�فَ  ا  �یًّ �بِ
�فَ ْسحا�تَ  اإِ �بِ اُه  ْر�ف

َّ َسش �ب تی باتریـــد  »َو 

خداونـــد اطـــحرق را بـــه حضـــات ابااهیـــم؟امهع؟  نـــداده بود. 

«؛ تــر هــم بــه ابااهیــم باکــم دادیــم و هم به اطــحرق. »َو  ْسحا�تَ ِه َو َعلى  اإِ �یْ
َ
ا َعل �ف

ْ
اَرك »َو �ب

«، از نســل ایــن دو، یعنــی ابااهیــم و اطــحرق �فٌ �ی ِسِه ُم�بِ �فْ اِلٌم ِل�فَ ِهما ُمْحِس�فٌ َو طف ِ �ت
َّ �ی ّرِ

 ِم�فْ دفُ

کــه خداونــد چــاا ایــن تعبیــا را بیــرن تی باتریــد( دو دطــته  خواهنــد  گفــم   )خواهیــم 

«. یــک دطــته نســبم بــه خود به صورت واضحی  �فٌ �ی ِسِه ُم�بِ �فْ اِلٌم ِل�فَ  بــود؛ نیکــوکرر و »طف

طتم تی کند و تشاک اطم.1 

کـــه حضـــات ابااهیـــم؟ع؟ به جز حضات اطـــحرق؟ع؟ نســـلی  آیه تی رطـــرند 

داشم؛ نسلی که برید از اوالد اطمرعیل ذبیح برشد. در این برره آیۀ شریفه تی رطرند 

 کـــه  نســـل حضـــات ابااهیـــم؟ع؟ از غیـــا اطـــحرق؟ع؟ اداته داشـــم، هـــذا در بلم 

یم.  آن به طنم نیرز ندار

گرهـــی بـــه طـــّنم و حدیث تمســـک تی شـــود. رطـــول اهلل؟ص؟  برزنـــد حضات 

اِلِحیـن«،  ـا ِمـَن الّصَ ـْرناُه ِبِإْسـحاَق َنِبّیً کتابـه ثـم قـال: »َو َبّشَ الن اهلل تعالـی ذکـر قصتـه فـي 
کـه از حضـرت امـام صـادق؟ع؟ در مـورد  کتـاب مـن ال یحضـره الفقیـه آمـده اسـت  در 
یـرا خداونـد متعـال داسـتان او را  کیسـت سـوال شـد؟ فرمـود: اسـماعیل، ز این کـه ذبیـح 
اِلِحین«؛ محقق.  ا ِمـَن الّصَ ـْرناُه ِبِإْسـحاَق َنِبّیً در کتابـش ذکـر فرمـوده و سـپس فرمود: »َو َبّشَ
)رک: نـور الثقلیـن، ج 4، ص 424( همچنیـن مرحـوم طبرسـی بحثـی در ذیـل آیـۀ شـریفه 
کـه ذبـح در مـورد حضـرت اسـماعیل؟ع؟ اسـت؛ محقـق.  گرفتـه  مطـرح نمـوده و نتیجـه 

)رک: مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج 8، ص 707 - 708( 
1. برای مطالعۀ بیشتر، رک: همان، ج 8، ص 709�  202
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ابااهیم؟ع؟ و از نســـل حضات اطـــمرعیل؟ع؟ اطم. از آیه بلمیده تی شود که نسل 

گا بخواهیم طبق تســـلک تـــورات بحث کنیم،  این دو بزرگوار اداته داشـــته اطـــم. ا

نســـل حضـــات ابااهیـــم از حضات اطـــحرق؟امهع؟  بوده و ایشـــرن به غیـــا از حضات 

 اطحرق؟ع؟ نسلی نداشته اطم. نسل حضات اطحرق، نسل حضات ابااهیم؟ع؟ 

تی برشد؛ زیاا نسل برزند، نسل پدر نیز تحسوب تی شود. 

اتـــر تعبیـــا قـــاآن تجید تی رطـــرند که دو نســـل جـــدای از هم بودند، یک نســـل 

 تستقیم از حضات ابااهیم؟ع؟ و یک نسل از حضات اطحرق؟ع؟. زیاا تی باترید  

ِهما«، تر این دو را، تیمون و تبررک قاار دادیم.  ِ �ت
َّ �ی ّرِ

»َو ِم�فْ دفُ

تبــررک نمــودن اهلــی، یعنــی هــا چــه در حضــات ابااهیــم؟ع؟ بــود خیــا تحــض 

بــوده و شــّا در او راه نداشــم. هــا چــه در حضــات اطــحرق؟ع؟ بــود نیــز خیــا تحــض 

بــوده و شــّا در ایشــرن وجــود نداشــم.1 ایــن ویژگــِی خیــا تحــض بــودن و شــّا نداشــتن 

بــه هیــچ یــک از تعرنــی از شــّا، تخصــوص ایــن دو بزرگــوار اطــم و در نســل ایشــرن 

نیســم. 

 بنربااین نبرید کسی گمرن کند چون از نسل اطحرق؟ع؟ تی برشد، خیا تحض

  اطم. یر از نسل ابااهیم؟ع؟ تی برشد، پس خیا تحض اطم. این باکم تنحصا

  باای این دو اطـــم، زیاا ها دو بندۀ خوب خداوند بودند. اتر در تورد نســـل ایشـــرن 

ِهما«، از نســـل ایـــن دو تحســـن و نیکوکرر هســـم، اتر  ِ �ت
َّ �ی ّرِ

 این گونـــه نیســـم. »َو ِم�فْ دفُ

« نیز هســـم. پس باکم شـــرتل نســـل نمی شود،  به دهیل این که  �فٌ �ی ِسِه ُم�بِ �فْ اِلٌم ِل�فَ  »طف

« نمی شود.  �فٌ �ی ِسِه ُم�بِ �فْ اِلٌم ِل�فَ باکم شرتل »طف

پیغمبـا تـر از نسـل حضـات ابااهیـم و اطـمرعیل؟امهع؟  هسـتند، هـذا آبـرء ایشـرن 

1203. همان، ج 8، ص 709� 
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ه«،  �ی
َ
اَرَک َعل تحسـوب تی شـوند. اتـر طـریا عموزاده هـری ایشـرن این گونـه نبودنـد. »�ب

یعنـی همـۀ خیـا را تتوجـه بـه او تی کنـد، خیـا تحـض تی شـود.  

یاری خدا بر حضرت موسی و هارون؟امهع؟  
گذاشتیم. همرن طور  «، تر با توطی و هررون تنم  ا َعلى  ُموس�  َو هاُرو�ف

�فَّ ْد َم�فَ �تَ
َ
»َو ل

کـه از ابتـدای داطـترن شـروع کنـد؛  بلکـه از  کـه گفتـه شـد، بنـری قـاآن بـا ایـن نیسـم 
کـه تؤثـا و تفیـد با هدایم اطـم، بیـرن تی نمرید.  آن جـر 

م«. تر توطی و هررون و قوتشرن را از طختی �ی ِ َعطف
ْ
ْر�بِ ال

َ
ك

ْ
ْوَمُهما ِم�فَ ال

اُهما َو �تَ �ف �یْ
َّ �ب

 »َو �فَ
«، تـر ایشـرن را یـرری  �فَ �ی اِل�بِ عف

ْ
وا ُهُم ال كا�فُ

اُهْم �فَ َصْر�ف  و شـدت بزرگـی نجـرت دادیـم. »َو �فَ
«، و  �فَ �ی �بِ

ُمْس�تَ
ْ
ا�بَ ال ِك�ت

ْ
اُهَما ال �ف �یْ

�تَ
آ
کادیـم، بـه همیـن خرطـا در آن تبـررزه پیـروز شـدند. »َو ا

بـه ایـن دو، کتـرب نوشـته شـده )یـر تثبیـم شـده ی( واضـح را دادیم. 

ُمْسـَتِبیَن« اطـم برعل اطـم از »اطـَتَبرَن، َیسـَتِبیُن« که برب اطـتفعرل اطـم. 
ْ
»اه

کـه در ایـن صـورت وزن آن ُتسـَتفِعل اطـم.  تمکـن اطـم صفـم تشـبله برشـد 
همیشـه در ابعـرل تزیـد، صفـم تشـبله بـا وزن اطـم برعـل اطـم. به تعنـری این که 

کتربـی روشـن و واضـح اطـم. 

کادیـم. »َو  َم«، تـر ایشـرن را بـه راه راطـم هدایـم  �ی �تِ ُمْس�تَ
ْ
راَط ال اُهَما الّصِ �ف ْ »َو َهَد�ی

«، ایـن دو را بـاای آینـدگرن اهگـو قـاار دادیـم. بـاای آینـدگرن  �ف ِر�ی �فِ �آ
ْ
ِهما �فِىی ال �یْ

َ
ا َعل �ف

ْ
َرك �تَ

نگـه داشـتیم، یعنـی پیوطـته از ایشـرن یـرد نمودیـم تـر آینـدگرن بـه یـرد داشـته برشـند 
گذاشـتیم و از بیـن  کادیـم، بـه جـر  و از ایـن دو طاتشـق بگیانـد. »َتَاکنـر« یعنـی تـاک 
یه ِذکاًا بـی اآلَخرین. یرد تسـتمای 

َ
نبادیـم. بـاای او بـه جـر گذاشـتیم یعنـی، َتَاکَنـر َعل

از او بـاای آینـدگرن نلردیـم. در تقربـل »َتـَاک«، »َقَضـی« تی آیـد. بـاای تثـرل  َحَمـَل 

یـه إثنـرن َبَقَتـل أحَدهمـر َو َتـَاَک اآلَخـا. یعنی رهر کادند. تـر او را در آیندگرن از بین 
َ
َعل

گذاشـیم تـر بـه یـردش برشـند. نبادیـم و چیـزی بـاای او  204
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یی  ِ رف
ْ �ب

ِلَك �فَ ا َكدف
�فَّ «، طـــام بـــا توطـــی و هـــررون بـــرد. »اإِ »َسلاٌم َعلى  ُموس�  َو هاُرو�ف

«، تـــر این گونـــه نیکـــوکرران را پرداش تی دهیم.  �فَ �ی ِم�فِ ُموأْ
ْ
ا ال اِد�فَ ُهما ِم�فْ ِع�ب

�فَّ ، اإِ �فَ �ی ُمْحِس�فِ
ْ
ال

زیـــاا ایـــن دو از بنـــدگرن تؤتن تر هســـتند )بودنـــد(. در آیرت تورد بحـــث، دو تاتبه 

ُمْحِســـِنیَن« آتـــده اطـــم. تـــورد دوم در پیـــروز نمودن حضات توطـــی و 
ْ
»َنْجـــِزي اه

هـــررون؟امهع؟ اطـــم. اتر اوهیـــن آن هر در تـــورد حضـــات ابااهیم؟ع؟ بـــوده و تقدتۀ 

که وقتی از آن اتتحرن طـــربلند شـــد، نه تنلر بـــه او باکم دادیم،  گفتـــرر بعد اطـــم 

که نســـل انبیری بنی اطـــاائیل از  کادیم  بلکه حضات اطـــحرق؟ع؟ را نیز به او عسر 

اوطـــم. بنربااین تقصـــود از این جزاء و پـــرداش در آیه، عسر نمودن برزندی اطـــم 

کـــه تقدتۀ یک نســـل از انبیـــرء خواهد بود. 
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 بخش پانزدهم، آیات 132- 123: 
الیاس؟ع؟ از جملۀ رسوالن 

آیات مبارکه

و�فَ  ُ رݩݧ
َ دفݧ ا َو�تَ

ݩً ݧ
ْعل ݨَ ْدُعو�فَ �ب ݩتَ �ݧ

َ
و�فَ ١٢٤ ا ُ تݧ �ݧ

ݩتَّ �ݧ لٰ� �تَ
َ
ِمٖهٓ ا وݨݨْ �تَ ِ ٰاَل لݫ �فَ ١٢٣ ِادفْ �ت ُمْرَسٖل�ی

ْ
�فَ ال مݭِ

َ
ٰاَس ل �ی

ْ
َّ ِال ِاَو�فݧ

 ْ ُمݧ ݧ ِاݣݣ�فَّهݧ �فَ ُوُه  ݧ ݧ �ب
َّ دفݧ

ݨَ
ك

�فݦݨَ  ١٢٦ �فَ  ݢٖل�ی ݢ َ ّݧ وݧ
�ݦَ

ْ
ال ُم 

ُ
ك �أِ

ٓ
ٰا �ب ءاٰ �بَّ  رݦَ وݦَ ْم 

ُ
ك َّ َر�ب َه  للّٰ

ٱَ
ا  ١٢٥  َ �فݧ �ی ٖ �تݫ ِ ٰالݫ �ف

ݨْ
ال ْ�َس�فَ 

َ
ا

َسلٰاٌم  �فَ ١٢٩  ٖر�ی �فِ
ء�ݦݦݩٰ
ْ
ال ݭِى 

�ݨف ِه  �یْ
َ
َعل ٰا  �ف

ݨْ
ك رݩَ �ݦتَ وݩَ �فَ ١٢٨  ٖص�ی

َ
ل ُمحفْ

ْ
ال ِه  اللّٰ ٰاَد  ِع�ب  �ٰ

ّ
ِال و�فَ ١٢٧  رݨُ صفَ حݨْ ُ مݧ

َ
ل

١٣٢ �فَ  �ی ِم�فٖ ݨْ ُموأݧ
ْ
ال ا  ٰاِد�فَ ِع�ب ِم�فݨْ  ۥ  ُ هݧ

ِا�فَّ  ١٣١ �فَ  �ی ُمْحِس�فٖ
ْ
ال ی  ݪݭِ ف

رݩݩ ْ ݨݧ �ݭب
فَ �ݧ ِلَك  ٰ ݩݩݩݩݧ ݧ َكدݦفݧ ٰا  ِا�فّ  ١٣٠ �فَ  ٰاٖس�ی �ی ِاْل  ى 

ٓ ٰ َعل

ترجمۀ آیات

ر هنگامی کـــه بـــه  123- و الیـــاس از رســـوالن مـــا بـــود. 124- بـــه خاطـــر بیـــاو

گفـــت: آیا تقـــوا پیشـــه نمی کنیـــد؟ 125- آیا بـــت بعـــل را می خوانید  قومـــش 

ردگار شـــما  کـــه پـــرو ید؟! 126- خدایـــی  و بهتریـــن خالق هـــا را رهـــا می ســـاز

کان شـــما اســـت.127- امـــا آن هـــا او را تکذیب کردنـــد، ولی  ردگار نیـــا و پـــرو

مســـلما همگـــی در دادگاه عدل الهـــی احضار می شـــوند. 128- مگر بندگان 

مخلـــص خـــدا. 129- مـــا نـــام نیـــك او )الیـــاس( را در میـــان امت هـــاى بعد 

برقـــرار ســـاختیم.130- ســـالم بـــر الیاســـین.131- مـــا این گونـــه نیکـــوکاران را 

پـــاداش می دهیـــم.132- او از بنـــدگان مؤمـــن ما اســـت. 

207



رسولی دیگر از جانب خداوند

حضـــات حـــّق جـــّل و عا در طـــورۀ صربـــرت، بـــاای روحیـــه دادن بـــه تؤتنرن 

گذشـــته و چگونگِی یرری دادن به ایشـــرن را بیـــرن تی باترید. زیاا   داطـــترن انبیری 

کادند و بندۀ خوب تر بودند، پس نجرتشرن دادیم. از حضات   آن هر عمل به وظیفه 

ابااهیـــم؟ع؟ آغـــرز شـــد، بـــه آتـــش ابکندن حضـــات ابااهیـــم؟ع؟ و ذبـــح حضات 

کرر را بیـــرن باتـــود. بعـــد از ایشـــرن، از حضـــات   اطـــمرعیل؟ع؟ و دشـــواری ایـــن 

اطحرق؟ع؟ و بعد حضات توطی و هررون؟امهع؟  یرد شد.  

 از جمله داطترنی تربوط به یکی از پیرتباان به نرم اهیرس اطم. قاآن تجید در دو 

 جر از ایشرن نرم باده و در زتاۀ انبیرء شماده اطم. یک تورد در همین طوره اطم، 

« تصریح باتود که او از رطل اهلی اطم. تورد دیگا در طورۀ  �فَ ُمْرَسِل�ی
ْ
ِم�فَ ال

َ
اَس ل �ی

ْ
ل  اإِ

�فَّ  »َو اإِ
1.» �فَ اِل��ی اَس ُكّلٌ ِم�فَ الّصَ �ی

ْ
ل س�  َو اإِ �  َو ع�ی ْ��ی

َ ا َو �ی َكِر�یَّ تبررکۀ »انعرم« اطم. تی باترید  »َو رفَ

در طـورۀ »انعـرم« نـرم ایشـرن در شـمرر جمعـی از انبیـرء و رطـل اهلـی آتـده و در 

این جـر بـه تخصیـص از او نـرم بـاده و تصریـح بـه رطـرهتش شـده اطـم. احتمـرال از 

کـه تـادم تحیـط جزیـاه، طـربقه ذهنـی بـر ایشـرن داشـتند. اهبتـه  پیرتباانـی اطـم 

کاد تر بدانیم  بریـد بـه کتبـی ترننـد »ترریخ عاب قبل از اطـام« از جواد علـی تااجعه 

در ادیـرن عـاب زتـرن جرهلیـم، دربـررۀ )َبعـل( چـه نظااتـی تسـاح اطـم. 

کن  کـه در َبعلَبـک طـر آقـری طبرطبریـی حرشـیه ای دارنـد و قرئـل بـا ایـن هسـتند 

بودنـد. اتـر ارتبرطـی بـر َبعـل نـدارد، زیـاا َبعـل تربـوط بـه هسـرن عـاب و جرتعـۀ عـاب 

اطـم، وهـی َبعلَبـک هیـچ گره تربـوط بـه عـاب جزیـاه نبـوده، بلکـه تربـوط بـه حواهی 

بیروت اطـم.2 

1. انعام/85�
2. قیـل: إنـه؟ع؟ مـن آل هـارون کان مبعوثـا إلـی بعلبـك؛ در مـورد حضـرت الیـاس؟ع؟ گفتـه  208
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ل� 
أَ
ْوِمِه ا اَل ِل�تَ  �ت

دفْ «، اهیرس از باطـــتردگرن اهلی اطم. »اإِ �ف ُمْرَسِل�ی
ْ
ِم�فَ ال

َ
اَس ل �ی

ْ
ل  اإِ

�فَّ »َو اإِ

 َو 
ً
ْعلا َ ْدُعو�فَ �ب �تَ

أَ
یـــد؟ »ا گفـــم که آیر شـــمر از خدا بـــرک ندار «، آن گره بـــه قوتـــش  و�فَ �تُ

�تَّ �تَ

که  «. از آیۀ شـــریفه درتی یربیم  �ف ِل�ی ّوَ
أَ
�

ْ
ُم ال

ُ
ك ا�أِ �ب

آ
ْم َو َر�بَّ ا

ُ
ك َّ َه َر�ب

َ
، الّل �ف �ی اِل�تِ �ف

ْ
ْ�َس�فَ ال

أَ
ُرو�فَ ا

دفَ �تَ

آن هـــر خدایـــی به نرم )َبعـــل(، باای خـــود تااشـــیده بودند. »أَتْدُعـــوَن َبْعًا« آیر شـــمر 

ْطـــَتِجْف 
َ
خدایـــی بـــه نـــرم َبعـــل را انتخـــرب کادیـــد  و آن را تی خوانیـــد؟ »اْدُعوني  أ

ُکم«، تـــاا بخوانید. 
َ
ه

«. بلتریــن آبریــدگرران را رهــر  �ف �ی اِل�تِ �ف
ْ
ْ�َس�فَ ال

أَ
ا ُرو�فَ 

دفَ  آیــر َبعــل را تی خوانیــد، »َو �تَ

گــا آبریــدگرری جــز او برشــد، در قــّوت و قــدرت تقلــور اوطــم. در  کادیــد؟ یعنــی ا

گــا قدرتمنــدی جــز او برشــد، بــرز تقلــور اوطــم. بــه هــا حــرل او »احســن  نتیجــه ا

گــا برشــد، او احســن اطــم.  کــه ا اهخرهقیــن« اطــم. تقصــود ایــن اطــم 

آبریـده  بـاای شـمر  را  دنیـر  زن  زیبرتریـن  بگوینـد  خداونـد  کـه  اطـم  آن  ترننـد 

کـه زن دیگـای نیـز آبریـده برشـد و از ایـن کمتـا  اطـم. الزتـۀ ایـن حـاف ایـن نیسـم 

گـا بنـر بـود بیربرینـد و زیبـر برشـد، بـرز ایـن زیبرتـا از اوطـم. بنرباایـن  برشـد. بلکـه ا

کـه گوینـده بگویـد خرهق هـری تتعـددی وجـود دارد. بلکـه تااد  تقصـود ایـن نیسـم 

گـا دیگـای پیـدا بشـود همچنـرن  کمـرل قـدرت در او توجـود اطـم و ا کـه  ایـن اطـم 

کـم اطـم.  نسـبم بـه او 

کــه خداونــد زیبرتریــن زن هــر را بــاای تــو آبریــد، تعبیــای صردق اطــم،  ایــن تعبیــا 

شـده که ایشـان از خاندان هارون اسـت و به سـوی سـرزمین َبعلَبک مبعوث شـد. عالمه 
طباطبایـی )ره( در رابطـه بـا قـوم حضـرت الیاس؟ع؟ و چگونگی دعوت ایشـان به سـوی 
کـرده و برخـی روایـات در این بـاره را  کـه متحمـل شـد مطالبـی را نقـل  خالـق یکتـا و رنجـی 
ذکـر نموده انـد. از جملـه این کـه آن حضـرت بـه سـوی قومـی از بنی اسـرائیل در سـرزمین 
یکتـا می پرسـتیدند؛  بـه جـای خـدای  را  َبعـل  نـام  بـه  بتـی  آن هـا  بعلبـک مبعـوث شـد. 

209محقـق. )المیـزان فـی تفسـیر القـرآن، ج 17، ص 158- 161( 
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گــا خــدا جــز او نیربریــده برشــد. نــه این کــه زیبریــی درجــرت داشــته برشــد و  حتــی ا

ــوده  ــو از آغــرز خلقــم ب ــه ایــن زن عســر نمــود، وه ــد برالتریــن درجــۀ زیبریــی را ب  خداون

 اطم. این تسلف صحیح اطم که بگوییم خدا زیبرترین زن را، زیبرترین شکل را، 

گــا خرهقــی جــز خدا باض بشــود، قدرتش نســبم به  زیبرتریــن صــورت را آبریــد. یعنــی ا

ْم َو َر�بَّ 
ُ
ك َّ َه َر�ب

َ
 خداوند نرقص اطم و خداوند در ها صورت احسن اهخرهقین اطم. »الّل

«،1 اهلل پروردگرر شمرطم و پروردگرر پدران پیشین شمرطم.  �ف ِل�ی ّوَ
أَ
�

ْ
ُم ال

ُ
ك ا�أِ �ب

آ
ا

ُلــْم 
َ
گفتنــد  دروغ تی گویــی. »َبِإّن ُبــوه«، 

َّ
عســف بیــرن از »احســن« اطــم. »َبَکذ

ُمْحَضُرون«، همۀ این هر  از آن جمله هستند که روز قیرتم در جریی جمع تی کنیم. 
َ
 ه

تقصــود تشــاکرن هســتند، یعنــی کســرنی کــه بــر تــر طــا طــتیز داشــتند. در طــورۀ تبررکۀ 

»یــس« عــاض کادیــم، احضــرر در آن جــر خــرص اطــم. »احضــرر« بــه جریــی اطــم کــه 

کمــه تی کننــد تــر بــه جلنــم رونــد. دادگره اطــم  تقدتــۀ عــذاب اطــم. ایشــرن را تحر

کــه بعــد از آن نیــز تعلــوم اطــم. 

ص خدا که آن گونه نمی شوند. اصل 
َ
«، تگا بندگرن تخل �ف ِص�ی

َ
ل ُمحفْ

ْ
ِه ال

َ
اَد الّل  ِع�ب

ل�َّ  »اإِ

کـــه در روز قیرتـــم، بـــاد تؤتـــن را بـــه ترننـــد حیـــوان نمی راننـــد،  کـــادم   نکتـــه را عـــاض 

کـــه خودشـــرن حرضـــا   بلکـــه او را تی خواننـــد. عـــده ای را تی راننـــد و احضـــرر تی کننـــد 

ـــد.  ـــه او را تی کشـــند. ایشـــرن اهـــل جلنم ان ـــادارد. تجبوران گرم ب ـــک  نیســـتند حتـــی ی

کادیـــم.  در طـــورۀ تبررکـــۀ »یـــس« شـــواهد قاآنـــی بـــا تسلـــف را عـــاض 

گذاشتیم.  «، از او یردی در پسینیرن  �ف ِر�ی �فِ �آ
ْ
ِه �فِىی ال

�یْ
َ
ا َعل �ف

ْ
َرك »َو �تَ

ل یس«  مقصود از »آ

ل �یس«. در قاائـم عـده ای از قـااء تعـروف )قااء غیا 
آ
در اداتـه باتـود  »َسلاٌم َعلى  ا

1. صافات/126�  210
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یـد بـن ثربـم »آل یـس« خوانـده  شـیعی( ترننـد نربـع، عبـداهلل بـن عرتـا، یعقـوب و ز

 یرِطـین« یـر »إهیـرس« خوانده انـد. 
ْ

شـده اطـم. بعضـی »ِإل

نبـّی ای  اقتضـر تی کنـد همـرن  آیـه  تعبیـا چیسـم؟ طـیرق  ایـن  از  اتـر تقصـود 

کـه تقصـود رطـول اهلل؟ص؟  اطـم؛ زیـاا  کـه ذکـا شـد. اتـر روایـرت تی رطـرند  برشـد 

 یرِطـین برشـد، 
ْ

کدام از آل یس یر ِإل یرطـین یکی از اطـمرء رطـول اهلل؟ص؟  اطـم. ها 

کـه تی باترید   تسلـف تـرزه ای نیسـم. در جـری دیگـا نیـز صریـح قـاآن تجیـد اطـم 

ما«؛1 آیه  ْسل�ی
ُموا �تَ ِ

ّ
ِه َو َسل �یْ

َ
وا َعل

ُّ
وا َ�ل َم�فُ

آ
�فَ ا �ی �ف

َّ
َها ال ُّ �ی

أَ
ا ا ِ �ی

ّ �ی �بِ
ى ال�فَّ

َ
و�فَ َعل

ُّ
َصل ُ ُه �ی

�تَ
َ
ك َه َو َملا�أِ

َ
 الّل

�فَّ »اإِ

کـه کرر خداطـم و خداونـد پیوطـته بـا رطـول اهلل؟ص؟  رحمـم  صریـح بـا ایـن اطـم 

خـرّص تی باطـتد و تائکـه اش نیـز پیوطـته درخواطـم ایـن رحمم خـرّص را باای 

ایشـرن تی کننـد. وظیفـۀ شـمر تؤتنیـن نیـز همیـن اطـم. 

گـا آل یس   یرِطـین، تسلـف تـرزه ای نیسـم. ا
ْ

بنرباایـن این جـر آل یـس برشـد یـر ِإل

گا تسربـق بر قاائم دیگـا بخوانیم، همچنرن  کیـد بـا آیـۀ بوق اطـم. حتی ا برشـد،  تأ

آیـۀ طـورۀ احـزاب بـه جـری خـود تحفـوظ اطـم. ضمـن این کـه بـدون شـک پیرتبـا 

وا َعلـّیَ اهّصلـوَة اهَبتـَااء«،2 بنربااین برید 
ّ
کـام؟ص؟  دطـتور باتودنـد بـه این کـه  »التصل ا

1. احزاب/56� 
هم 

ّ
ـوا علـّی الّصلـوة البتـراء، فقالـوا یـا رسـول اهلل ما الّصلوة الببتراء؟ قـال ان تقولوا: الل

ّ
2. »ال تصل

هـم صـل علـی محّمـد و آل محّمد«، بـر من درود بـی دنباله 
ّ
صـّل علـی محمـد، بـل قولـوا: الل

هـم 
ّ
نفرسـتید، گفتنـد: یـا رسـول اهلل درود بی دنبالـه چیسـت؟ فرمـود: این کـه مي گوییـد: الل

هم صل علی محّمـد و آل محّمد. این حدیث را اهل 
ّ
صـل علـی محّمـد، بلکـه بگویید: الل

کـه برگرفتـه  کتـب خویـش آورده انـد. در سـّنت جـاری میـان شـیعه  کـرده  و در  سـنت نقـل 
از آموزه هـای منبـع وحـی اسـت صلـوات بـه همیـن صـورت گفتـه می شـود؛ محقـق. )رک: 
الصواعـق المحرقـة، ابـن حجـر هیثمـی مکـی، ج2، ص 430؛ دّر المنثـور، سـیوطی، ج5، 
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که   کسـرنی هسـتند  کنیم. تقصود از آل،  آل پیغمبا را هم در صلوات با ایشـرن ذکا 

َوجَبم عصَمُته.1 عصمم ایشـرن تعلوم برشـد. 

 یرِطـین« نوشـته اطـم. قاائم هـر تختلـف اطـم و قـّااء 
ْ

در همـۀ نسـخه هر »ِإل

 یرِطـین« خوانده اند. هاچند تفروت در 
ْ

بزرگ،  آل یرطـین خوانده اند. عده ای نیز »ِإل

قاائـرت، تفـروت در تفلـوم دارد، اتـر تفروتـی در تقـرم اهل بیـم؟مهع؟ ایجرد نمی کند. 

کـه در ایـن تقرم بیرن نمودیم، تقرم ایشـرن به جری خود تحفوظ اطـم.  طبـق آیرتـی 

 یرِطـین«، 
ْ

 »ِإل
ّ

 یرِطـین« تسـاح اطـم واال
ْ

اهبتـه تفـروت تعنـر تیـرن »آل یرطـین« و »ِإل

همـرن اهیرس اطـم. 

«، او از بنـدگرن تؤتـن تـر  �فَ �ی ِم�فِ ُموأْ
ْ
ا ال اِد�فَ ُه ِم�فْ ِع�ب

�فَّ اإِ  ، �فَ �ی ُمْحِس�فِ
ْ
یی ال ِ رف

ْ �ب
ِلَك �فَ ا َكدف

�فَّ »اإِ

بـود. در اداتـه از حضـات هـوط؟ع؟ یـرد تی کنـد. 

کـه مدعـی سـیادت هسـتند نمی شـود. ماننـد داسـتان ابـن ابوالعینـاء؛ در  کسـانی  1. شـامل 
کـرد و در پاسـخ بـه  کـه مدعـی سـیادت بـود نـزاع  کـه بـا شـخصی  احـواالت ایشـان اسـت 
یـی نمـودی در  کـه تـو بـه مـن بدگو یـی نمـود. آن شـخص شـکایت نمـود  یـی او بدگو بدگو
گفـت:  ز بـر مـن صلـوات می فرسـتی! ابوالعینـاء در پاسـخ  کـه چندیـن مرتبـه در رو حالـی 
یـرا اللهـم صـل علی محمـد و آل محمـد الطیبین  صلـوات مـن شـامل حـال تـو نمی شـود ز

یـم؛ تـو نیـز طیـب و طاهـر نیسـتی!  الطاهریـن می گو 212
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 بخش شانزدهم، آیات 139-148: 
نجات قومی از عذاب محقق 

آیات مبارکه

كٰا�فَ ِم�فَ  سٰاَهَم �ݦفَ ُحو�فِ ١٤٠ �فَ
ݨْ َمسش

ْ
ِك ال

ْ
ل �فُ

ْ
ى ال

َ
�تَ ِال ݨَ �ب

َ
�فَ ١٣٩ ِادفْ ا ُمْرَسٖل�ی

ْ
�فَ ال مݭِ

َ
َس ل

و�فُ ُ ݧ َّ �ی ِاَو�فݧ

�فَ  ٖح�ی ِ
ُمَس�بّ

ْ
ۥ كٰا�فَ ِم�فَ ال ُ ݧ هݧ

َّ فݧ �ݧ
َ
 ا

ٓ
ݣݣلٰ� وݩݦْ

َ
ل ٌم ١٤٢ �فَ ݧُو�تُ َوُهَو ُمٖل�ی �ݧ

ݨْ
ُه ال مݨݨَ �تَ �تَ

ْ
ال �فَ ١٤١ �فَ �ی ُمْدَ�صفٖ

ْ
ال

 ١٤٥ ٌم  �ی َس�تٖ َوُهَو  ِء 
ٓ َعراٰ

ْ
ال �بِ ٰاُه  �ف

دفْ �بَ
�فَ �فَ  ۞  ١٤٤ ُو�فَ  ݧ ݩݩش �ݧ َ عݧ ݨْ بݧ ݫ �ݫ ُ �ی ݭِ  ݫ مݫ وݨْ ݦَ �ی ِالٰى  ٖهݨݨݦٓ  ْط�فِ ݦݨَ �ب ݭٖى 

�ݨف  َ �ش بِ �ݫ
َ
ل

َ
ل  ١٤٣

وا  فُ ݩݧ �ݧ َ ݘـٰامݧ و�فَ ١٤٧ �فَ یدݩُ ݫ ݣݣ�ݬݫ ݪٖ ف
رݩ ݦَ ْو �ی

َ
ٍ ا �ف

ْ ݧ
ل

َ
ِ ا هݦݩت

ٰاُه ِالٰى ِما�أَ �ف
ْ
ْرَسل

َ
ݢا ݢ �فٍ ١٤٦ َوݢ �ی ٖ طݫ �تݨْ ݦَ هتً ِم�فݨْ �ی رݨݨݦݦَ ݦَ حب َ ِه سش �یْ

َ
ٰا َعل ݩݩف �ݧ تݨْ ݩݩݧ َ�ݧ ݨݧ �بݧ

ݩفݨْ �ݧ
َ
َوا

�فٍ ١٤٨ ٖ��ی ِالٰى  ٰاُهْم  �ف ْ عݧ
ݩݩتَّ �ݧ َ مݩݧ �فَ

ترجمه آیات 

139- و یونس از رسوالن ما بود.140- به خاطر بیاور زمانی را که به سوى کشتی مملو 

)از جمعیت و بار( فرار کرد. 141- و با آن ها قرعه افکند )و قرعه به نام او اصابت 

یا افکندند( و ماهی عظیمی او را بلعید، در  کرد و( مغلوب شد. 142- )او را به در

 حالی که مستحق مالمت بود! 143- و اگر او از تسبیح کنندگان نبود... 144- تا روز 

 قیامت در شکم ماهی می ماند. 145- )به هر حال ما او را رهایی بخشیدیم و( او را در 

گیـاه افکندیـم در حالی کـه بیمـار بـود. 146- و  یـك سـرزمین خشـك خالـی از 

کدوبنی بر او رویاندیم )تا در سـایۀ برگ هاى پهن و مرطوبش آرامش یابد(. 147- 

و او را بـه سـوى جمعیـت یك صـد هـزار نفـرى، یـا بیشـتر، فرسـتادیم. 148- آن هـا 

ایمـان آوردنـد و تـا مـدت معلومـی آنـان را از مواهـب زندگـی بهره منـد سـاختیم. 
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معنای لغات  

»ذا« و »ذو« بـه تعنرنـی صرحـف و یـرر اطـم.1 »نـون« بـه تعنـری ترهـی اطـم.2 

»عـااء« بیربـرن را گوینـد.3 »طـرهم، تسـرهمه«، از »َطـلم« بوده و به تعنـری تیااندازی 

کـادن بـاای تعییـن بـادی بـاای کرری، یعنـی قاعـه انداختـن اطـم.4 

»ُتِلیم«5 از »أالَم ُیلیُم«، أی  َجعَل َنفَسـُه َتوِضَع َتاَتة. »شـجاة« به تعنری شـجا 

بـه هـم خـوردن تی برشـد،  بـه تعنـری  اهشـیء برهشـئ أو اشـتبک تی برشـد. ِشـجرر 
تشـرجاه بـه تعنـری طـخن در طـخن رانـدن اطـم.6

معرفی حضرت یونس؟ع؟ در قرآن کریم  

«، یونـس از جملـه باطـترده  �فَ ُمْرَسِل�ی
ْ
ال ِم�فَ 

َ
ل َس 

و�فُ ُ �ی �فَّ  اإِ  قـاآن تجیـد تی باتریـد  »َو 

شـدگرن اطـم. بـر صااحـم باتـوده یکـی از انبیـرء اهلـی حضات یونس؟ع؟ اطـم. 

کنونـی طـوره هر، دهمیـن طـوره  بـه نـرم حضـات یونـس؟ع؟ بـوده و  تسربـق بـر تاتیـف 

که در تورد قوم حضات یونس؟ع؟ اطم   تنلر در یک آیه از آن، نرم یونس باده شده 

ا  �ف �فْ َ وا َكسش َم�فُ
آ
ا ا ّمَ

َ
َس ل

و�فُ ُ ْوَم �ی  �تَ
ل�َّ ها اإِ ما�فُ �ی َعها اإ �فَ �فَ �تْ �فَ َم�فَ

آ
هتٌ ا ْر�یَ

ْو ل� كا�فَ�تْ �تَ
َ
ل  نه خود ایشرن. »�فَ

7.» �فٍ لى  ��ی اُهْم اإِ ْع�ف
ا َو َم�تَّ �ی

�فْ
ُ

اهتِ الّ� َ��ی
ْ
ییِ �فِىی ال رفْ �فِ

ْ
ا�بَ ال ُهْم َعدف َع�فْ

1. لسان العرب، ج 15، ص 449� 
2. همان، ج 13، 427� 

که در آن چیزی پوشـــیده نشـــود؛ محقـــق. )رک: لغت نامـــه، دهخدا، واژۀ  3. جـــا و میدانی 
عراء( 

4. العین، ج 4، ص 11� 
5. مجمع البحرین، ج 6، ص 160� 

کلمات القرآن، ج 6، ص 18�  6. التحقیق فی 
7. یونس/98� 214
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ـــا عـــذاب ایشـــرن شـــد،  ـــر ب ـــه بن هیـــچ جرتعـــه ای از جواتـــع انســـرنی، بعـــد از این ک
کـــه ایمـــرن  ایمرنشـــرن طـــبف دوری عـــذاب از آن هـــر نبـــود، تگـــا قـــوم یونـــس. آن زتـــرن 
ــذاب  ــر عـ «، تـ �فٍ لى  ��ی اُهْم اإِ ْع�ف

ا َو َم�تَّ �ی
�فْ

ُ
اهتِ الّ� َ��ی

ْ
ِىی ال

ییِ �ف رفْ �فِ
ْ
ا�بَ ال ُهْم َعدف ا َع�فْ �ف �فْ

َ سش
َ
ــد، »ك آوردنـ

ا« یعنـــی در آخـــات ایشـــرن  �ی
�فْ

ُ
اهتِ الّ� َ��ی

ْ
ِىی ال

گاداندیـــم، »�ف را در ایـــن زندگرنـــی از آن هـــر بـــرز 
ــد، و در  ــاآن تجیـ ــا از قـ ــری دیگـ «. در جـ �فٍ لى  ��ی اُهْم اإِ ْع�ف

ــم، »َو َم�تَّ ــبه تی کنیـ را تحرطـ
 1.»

ً
ا �ب ا�فِ َه�بَ ُمعف

 دفَ
دفْ ِ اإِ و�ف

ا ال�فُّ
طـــورۀ تبررکـــۀ »انبیـــرء«، باتـــوده  »َو دفَ

»ذا« و »ذو« بـه تعرنـی صرحـف و یـرر اطـم. بـه تعنـری دوطـم نیسـم بلکـه بـه 
کـه چیـزی بـر چیـزی همـدم برشـد. »نـون« نیـز بـه تعنـری ترهـی  تعنـری ایـن  اطـم 
اطم،2 که جمع آن »نرنون« اطم. اهبته اطتعمرل این هغم در جمع، کم اطم. با 
ِهْم  �ی �ت

أْ
ا دفْ �تَ که جمع آن، »حیترن« اطم. در قاآن آتده اطم  »اإِ  وزن »حوت« تی برشد 

ِهم«. 3 �ی �ت
أْ
ا و�فَ ل��تَ �تُ َْس�بِ ْوَم ل� �ی َ  َو �ی

ً
عا ّرَ ُ ِهْم سش ِ �ت ْوَم َس�بْ َ ا�فُُهْم �ی �ت ��ی

در آیه تعبیا به »ذااهنون« شده که به تعنری صرحف ترهی اطم. شرید ابتدا به 
که نرم شخص اطم. اتر اطم نیسم، بلکه صفم اطم، یعنی   ذهن چنین باطد 
آن کسـی کـه همـدم ترهـی بـود. شـرهد بـا تسلف این اطـم کـه داطـترن را در همین 
آیـرت شـریفه نسـبم بـه جنـرب یونـس؟ع؟ حکریـم تی باتریـد. هـذا در تی یربیـم که 

تقصـود از »ذااهنـون«، حضـات یونس؟ع؟ اطـم.  

ُ�و�تِ 
ْ
�فْ َكصاِ��بِ ال

ُ
ك َك َو ل��تَ ِ

ِم َر�بّ
ْ
ْر ِلُ�ك اْ��بِ در طـــورۀ تبررکۀ قلـــم تی باتریـــد  »�فَ

وٌم«.4 تـــو ای پیرتبا تر، نســـبم به آن باتـــرن قسعی )حکم، باترن  طفُ
ْ
ادى  َو ُهَو َمك دفْ �ف اإِ

1. انبیاء/87� 
2. بـرای مطالعـۀ بیشـتر، )رک: المیـزان فـی تفسـیر القـرآن، ج 14، ص 314؛ مجمع البیان فی 

تفسیر القرآن، ج 7، ص 96(
3. اعراف/163� 

یـش نیامـده بـود )از شـکم ماهـی( بیـرون افکنـده می شـد در  گـر رحمـت خـدا بـه یار 4. »و ا
قلـم/49�  بـود«،  مذمـوم  215حالی کـه 

بخش شرنزدهم، آیرت خ14-خ13  نجرت قوتی از عذاب تحقق  



 قسعـــی اطـــم( پروردگررت شـــکیبر بـــرش و اظلرر تاهـــم نکن. به عبـــررت دیگا،

وٌم«، آن گره پروردگرر را خواند در حرهی که  طفُ
ْ
ادى  َو ُهَو َمك  �ف

دفْ   ترنند یرر ترهی نبرش. »اإِ

ُموٌم«.1 
َعراِء َو ُهَو َمدفْ

ْ
ال  �بِ

دفَ �بِ
�فُ
َ
ِه ل ِ

 ِم�فْ َر�بّ
ْعَمهتٌ ُه �فِ

َ
داَرك �فْ �تَ

أَ
ْول� ا

َ
طخم در بشرر بودند. »ل

م«.  �ی َعراِء َو ُهَو َس�تِ
ْ
ال اُه �بِ �ف

دفْ �بَ
�فَ
 همرن تضمون در آیرت طورۀ صربرت نیز آتده اطم، »�فَ

که یونس اطم بوده و نرم تبررک یکی از انبیرء   از تجموع این  آیرت تتوجه تی شویم 

کـه زندگرنی این رطـول اهلی در ایرتـی که دعوت اهلی  و رطـل اهلـی اطـم. از آن جـر 

 تی نمود بر یک واقعه ای تقرون بود، هذا از ایشرن بر صفم ذوااهنون یر صرحف اهحوت 

که به تعنری یرر ترهی اطم.    تعبیا شده 

هاچنــد در بــاد عــاب بــه خصــوص در شــمرل عــااق و تیــرن اهــل توصل، بســیرر 

کــه شــلا  بــه ذااهنــون و یونــس نرم گــذاری تی کننــد، زیــاا عقیــدۀ ایشــرن بــا ایــن اطــم 

کــه تاکــز دعــوت حضــات یونــس؟ع؟ بــوده، در اطــااف توصــل قــاار داشــم.2  نینــوی 

کربــا  کــه نینــوی در  یــم. در روایــرت آتــده  اهبتــه تــر بحثــی در درطــتِی ایــن نظــا ندار

کــه کــدام صحیــح  اطــم، آن  تنسقــه را نیــز چنیــن تی نرتنــد، حــرل بریــد بررطــی شــود 

ــه تفســیا  اطــم؟ ابتــدا داطــترن حضــات یونــس؟ع؟ را بیــرن تی کنیــم و در اداتــه ب

یم.   آیرت تی پاداز

دعوت حضرت یونس؟ع؟ 

جمعیــم قربــل توجلــی در آن عصــا وجــود داشــم، حــدود صــد هــزار نفــا یــر 

بیشــتا. توجــه داشــته برشــید کــه جمعیــم تّکــه در زتــرن نــزول ایــن آیــرت و بــر توجــه بــه 

1. همان/49� 
 2. عالمه طباطبایی؟هر؟  نیز معتقد است که حضرت یونس؟ع؟ به سوی اهل نینوا مبعوث 

شد؛ محقق. )رک: المیزان في تفسیر القرآن، ج 14، ص 314�  216
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کثــا بیســم هــزار نفــا بــوده اطــم. شــرید جمعیــم  کــه بیــرن شــده، حدا خصوصیرتــی 

تدینــه بعــد از هجــات حضــات و در هنــگرم رحلــم خرتــم انبیــرء؟ص؟ حــدود بیســم 

هــزار شــده بــود. در طــقیفۀ بنــی طــرعده کــه طانوشــم اتم اطــاتی را نه در شــخص، 

کــه  کــاد، در تجمــوع پنجــره نفــا جمــع شــده بودنــد،  بلکــه در روش حکوتــم تعییــن 

رؤطــری تنربقیــن هــم از آن جملــه هســتند. 

کـه ثربـم نبـوده و غیـا ثربـم بـود. هـذا بیـش از ایـن نیـز  در واقـع طـریبرنی اطـم 

که  که بر باد عاب آشـنر برشـد، تی داند  گنجریش جمعیم را نداشـم. ها آن کس 

طـقیفه بر اتثرل کوخ و صریفه تفروت دارد. طـقیفه، طـریبرنی اطـم که چند چوب 

گذاشـته و روی آن هـر تقـداری شـرخۀ درخـم خاتـر تی اندازنـد تـر  و تنـۀ درخـم را 

طـریبرن شود.1 

خداونـد حضـات یونس؟ع؟ را باطـترد و آن هـر را دعوت کاد، اتر گوش نکادند. 

کـاد. خـدا نیـز  آن قـدر دعـوت نمـود تـر تأیـوس شـد و از خداونـد درخواطـم عـذاب 

وعـدۀ عـذاب داد و طایـع عـذاب نمریـرن شـد. حضـات یونـس؟ع؟ از بـرب این کـه 

تاحلـۀ وظیفـۀ دعـوت اهلـی او تمـرم شـده اطـم، ربـم. بر ایـن بکا که از آن طـختی 

نجـرت یربتـه و رهر شـده اطـم. 

 در آن هنگرم، تادی پیدا شـــد و به ایشرن آتوخم بر این که عذاب را تی بینید،

ا  �ف �فْ َ سش
َ
 اتر دعر کنید. دعر کادند و خداوند تی باترید تر این اطتثنرء را قرئل شدیم، »ك

که توجف  «،2 تـــر آن عذابـــی را  �ف لى  ��ی اُهْم اإِ ْع�ف
ا َو َم�تَّ �ی

�فْ
ُ

اهتِ الّ� َ��ی
ْ
ییِ �فِىی ال رفْ �فِ

ْ
ا�بَ ال ُهْم َعدف  َع�فْ

اسـت؛  موجـود  مفصلـی  توضیحـات  یـخ  تار در  آن  محـل  و  سـقیفه  معنـای  بـا  رابطـه  در   .1
محقـق. )رک: معجـم البلـدان، یاقـوت حمـوی، ج 3، ص 228؛ معجـم قبائـل العـرب، 

کحالـه، ج 2، ص 496(. رضـا 
2217. یونس/98� 

بخش شرنزدهم، آیرت خ14-خ13  نجرت قوتی از عذاب تحقق  



بی آبرویی در دنیر تی شود، از آن هر باداشتیم. در آخات همه تحرطبه تی شوند. 

 گویر خدای تتعرل نســـبم به این رطـــول اهلی تی باتریـــد برید تظلا رحمم تر 

 برشی، چاا هنگرتی که احسرس عذاب کادی، بیرون آتدی؟ بلکه برید تی ترندی. 

کادیم تر روشن شود.  داطترن این رطول اهلی را از تجموع آیرت عاض 

تأدیب الهی 
«؛ یعنـی  وأذکـا ذااهنـون، ایـن وقریـع را بـه یـرد ایشـرن 

ً
ا �ب ا�فِ َه�بَ ُمعف

 دفَ
دفْ ِ اإِ و�ف

اال�فُّ
»َو دفَ

کـه بـااوان آیـرت اهلـی را بـا ایشـرن تی خوانـی اتـر گـوش بـاا نمی دهنـد. تقصود  بیـرور 
هنـر«،  »تغرضبـًر  بـه  آیـه  نمـودن  تعنـر  هنـر«.  »تغرضبـًر  نـه  اطـم،  هقوتـه«  »تغرضبـًر 

اطـم.1 برحـش  اشـتبرهی 

یم و نصف »ذا« به همین خرطا اطم. آن  پس این جر کلمۀ »واذُکا« تحذوف دار
که به حرل  صرحف و یرر ترهی را به یرد ایشرن بیرور. »ِإْذ َذَهَف ُتغرِضبًر«، آن هنگرم 
  خشـم بـود و ربـم، نسـبم بـه قـوم خـود خشـمگین بـود نـه نسـبم بـه خـدا. بـه ایـن 
کاد و خداوند نیز   خرطا که دعوت بسیرر نمود اتر گوش نکادند و خسته شد. نفرین 

که عذاب به جرطم. کاد. دیگا صحبم از این بود  نفرین او را اجربم 

ه«، این چنین گمرن کاد که تر او را در طختی قاار نمی دهیم.2  �ی
َ
ِدَر َعل �تْ �فْ �فَ

َ
�فْ ل

أَ
�فَّ ا طفَ  »�فَ

ه«،3 کسی  �تُ ِه ِررفْ �یْ
َ
ِدَر َعل نسبم به واژۀ »قدر«، قاآن تجید در جری دیگا تی باترید  »َو َم�فْ �تُ

که در طـختی نمی ابتد.  کاد  گمرن   که روزیش در طـختی اطـم، در تنگنرطـم. او 

که بودن در تیرن قوم، نسبم به آن تااخی بود.  طختی ای به او نشرن دادیم 

1. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص 96� 
2. أي لـن نضیـق علیـه عـن عطـا؛ یعنـی بـر او در بخشـش و عطـا تنـگ نمی گیریـم؛ محقـق. 

)رک: همـان، ج 7، ص 96( 
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ــن  ــه خــدا بدی ــَن تأِدیبــي«.1 این ک ــي بأحَس ّبِ ــي َر َبِن ــد  »أّدَ رطــول اهلل؟ص؟  تی باتری

صورت انبیرء خویش را تحرطــبه تی کند، به این خرطا اطــم که به طــردگی تااتف و 

 
َ

تقــرم پیــدا نمی شــود. بلکــه تقــرم، تربع تســئوهیم اطــم.در حدیثــی تی باترینــد  »إّن

گــا خداونــد بنــده ای را دوطــم داشــته برشــد،  ــُه برهبــاِء َغّتــر«.2 ا  اهللَ  إذا أَحــّفَ عبــدا َغّتَ

گیــا او تی نمریــد. بــه عبررتــی او را تحــرط بــه بــا تی کنــد. بریــد حدیــث را بــه  بــا را باا

کــاد. خداونــد از دچــرر طــختی شــدِن بنــدگرن خاطــند نمی شــود. بلکــه   درطــتی تعنــر 

 این با باای تســئوهیتی اطــم و نتیجۀ آن، برالربتن  درجرت اطــم. تر در روز قیرتم 

دیگا بی خادان ادعر نکنند چاا حضات یونس دارای این تقرم اطم؟ 

 گویر تی باترید  تر یونس را در آن طختی قاار دادیم، آن همه رنج در دعوت اهلی

کـاد عـذاب اهلـی تی رطـد و  کـه یقیـن   و دیگـا رنج هـر را تحمـل نمـود؛ اتـر آن هنـگرم 

تائکـۀ عـذاب آتدنـد، چـاا بیـرون ربـم؟ تگا تر عرجز از نجرت تـو در تیرن آن قوم، 

کـه عـذاب بـا ایشـرن نـرزل تی شـد، بودیـم؟ تـو تظلـا رحمم تر هسـتی و نبرید  آن گره 

ـُه برهبـاِء َغّتـر« به این صورت اطـم.  بـروی. این کـه باتودنـد  »َغّتَ

�تُ  ِىی ُك�فْ
�فّ َك اإِ

حا�فَ �فْ�تَ ُس�بْ
أَ
 ا

ل�َّ لَه اإِ �فْ ل� اإِ
أَ
ما�تِ ا

ُ
ل

ادى  �فِىی الطفُّ �ف ِه �فَ �یْ
َ
ِدَر َعل �تْ �فْ �فَ

َ
�فْ ل

أَ
�فَّ ا طفَ »�فَ

کـه ایـن ظلمـرت، ظلمـرت خـزی نیسـم و تقصود،  «، در آن ترریکی هـر  �ف اِلِم�ی
ِم�فَ الطفَّ

ظلمـرت بسـن حـوت اطـم. ایـن آیـه و همچنیـن طـورۀ تبررکـۀ قلـم تی باتریـد  تـر 

1. پیامبـر خـدا؟ص؟  فرمودنـد: مـرا خداونـد تربیـت کرد و نیکو تربیتم نمـود؛ محقق. )رک: بحار 
األنوار، ج 68، ص 382؛ نور الثقلین، ج 5، ص 392( 

ــُه بالبــالِء َغّتــا،   َو ِعْنــَدُه َســِدیر: »إّنَ اهللَ  إذا أَحــّبَ عبــدا َغّتَ
َ

ــُه َقــال ّنَ
َ
ِبــي َعْبــِد اهلِل؟ع؟ أ

َ
2. َعــْن أ

ُنصِبــُح بــِه و ُنْمســي«؛ امــام صــادق؟ع؟ در حضــور ســدیر فرمــود: 
َ
ُکــم یــا ســدیُر ل ــا و إّیا و إّن

ر می ســازد. اى ســدیر! مــا و  خداونــد هــرگاه بنــده اى را دوســت بــدارد او را در بــال غوطــه و
ز و شــبمان را بــا بــال ســپرى می کنیــم. چنیــن عباراتــی در حدیثــی از امــام باقــر؟ع؟  شــما رو

219نیــز نقــل شــده اســت؛ محقــق. )رک: الکافــی، ج 2، ص 253( 
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«، تـر این گونـه تؤتنـرن را  �ف �ی ِم�فِ ُموأْ
ْ
ىی ال حبِ �فْ ِلَك �فُ ّمِ َو َكدف عفَ

ْ
اُه ِم�فَ ال �ف �یْ

َّ �ب
نجرتـش دادیـم. »و �فَ

نجرت تی دهیم. آیرت طـورۀ قلم نیز شـرهد با تسلف اطـم. خداوند به پیرتبا؟ص؟  

ک«.1  ِ
ِم َر�بّ

ْ
ْر ِلُ�ك اْ��بِ

تی باتریـد  »�فَ

کادیــم؛  حدیــث پیرتبــا؟ص؟  را در تــورد تأدیــف خــدا نســبم بــه ایشــرن بیــرن 

کــه بــا قلــف تبررکشــرن نــرزل  تأدیــف خــدا نســبم بــه رطــول اهلل، آیــرت اهلــی اطــم 

گیــا بــود و بــاا تی گابــم و در ایشــرن ظرهــا تی شــد. اتــر ایــن  باتــود. قلــف ایشــرن باا

کــه رطــول اهلل؟ص؟  در تــورد  آیــرت نســبم بــه تــر، »الیبلــغ تااقینــر« اطــم، همرن گونــه 

کــه طاتســم  ــه ایــن  ــا نمــی رود، چــه رطــد ب خــوارج نلــروان باتــود.2 از حنجــاه برالت

شوند و قاآن بخوانند. 

توصیه به �پیامبر؟ص؟ 

ک«؛ حکــم، آن اتــا قسعــی اطــم. نســبم بــه باتــرن قسعــی  ِ
ِم َر�بّ

ْ
ْر ِلُ�ك اْ��بِ »�فَ

پــروردگررت شــکیبر بــرش و اظلــرر نرراحتــی نکــن. طــخم اطــم، اتــر شــکیبر بــرش 

و دهســاد نشــو و درخواطــم عــذاب نکــن. صرحــف حــوت را یــردآوری تی کنــد. »َو ل� 

«، ترننــد صرحــف حــوت نبــرش. تقصــود همــرن ذااهنــون یــر  ُ�و�ت
ْ
�فْ َكصاِ��بِ ال

ُ
ك �تَ

کــه در طــورۀ تبررکــۀ صربــرت ذکــا شــده اطــم.  حضــات یونــس؟ع؟ اطــم 

کـه طـخم نرراحـم  کـه تـر را خوانـد، درحرهـی  »ِإْذ نـردى  َو ُهـَو َتْکُظـوٌم«، آن جـر 

و در بشـرر بـود. »َتْکُظـوٌم«، بـه تعنـری اندوهگیـن بـودن اطـم. »َکظـم« یعنـی به خود 

1. قلم/48� 
ز تراقیهم، یمرقون من الدین   2. »... فقال النبّي؟ص؟: إّن هذا و أصحابه یقرءون القرآن ال یجاو
کمـا یمـرق السـهم مـن الرمیـة...«؛ پیامبـر؟ص؟  فرمودنـد:  او و یارانـش قـرآن را می خواننـد و 
تـر نمـی رود؛ محقـق. )رک: کتاب سـلیم بن قیس، سـلیم بن  از اسـتخوان ترقـوه ایشـان باال

قیـس هاللـی، ج 2، ص 684(  220
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کـادن، چـررۀ ابـااز نداشـتن اطـم.  بشـرر آوردن و غـم و غصـه را درونـی 

نعمـــم رحمـــم  گـــا  ا ُموٌم«، 
َمدفْ ُهَو  َو  َعراِء 

ْ
ال �بِ  

دفَ �بِ
�فُ
َ
ل ِه  ِ

َر�بّ ِم�فْ   
ْعَمهتٌ �فِ ُه 

َ
داَرك �تَ �فْ 

أَ
ا ْول� 

َ
»ل

پـــروردگررش بـــه بریرد او نمی رطـــید و جبـــاان وضـــع او را نمی کاد )تـــدارک، جباان 

َعراِء« او تورد رحمم نبـــود و در جری برزی که هیچ 
ْ
ال  �بِ

دفَ �بِ
�فُ
َ
کـــادن اطـــم(، »ل وضـــع 

گذاشـــته تی شد.   کی نداشـــم، به جر  طـــریبرن و پوشـــر

«،1 رحمم پروردگررش جباان کم و کرطتی نمود.  �ف اِل��ی
َ

ُه ِم�فَ الّص
َ
َعل َ �ب

فَ
ُه � اُه َر�بُّ �ب

�تَ ْ ا�ب
 »�فَ

ازین رو پروردگررش او را انتخرب کاد، باگزید و از صرهحرن قاار داد. در اداتۀ آیۀ بوق 

ُروا«.2 نمونـــه ای از نرراحتی هـــری پیغمبـــا؟ص؟  را بیـــرن  �فَ َك�فَ �ی �ف
َّ
كاُد ال �فْ �یَ  تی باتریـــد  »َو اإِ

کـــه »َکَفـــروا« هســـتند،  کـــه قریـــش بـــه چشـــم تـــو را نرراحـــم تی کننـــد. کســـرنی  تی باتریـــد 

َقُه« به تعنری ُطـــا دادن 
َ
کنند. »َزه  تی خواهند تو را بر چشـــم خویش از تســـیا تنحاف 

کاد!  گویر تی گویند  دوبرره شروع  که  گونه ای نگره تی کنند  اطم. به 

گفتیـم  «، هـم  تعنـری  »إن اهاجـل هیلجـا« اطـم. آن چـه  و�ف �فُ ْ َمحب
َ
ُه ل

�فَّ  اإِ
و�فَ

ُ
ول �تُ َ »َو �ی

کـه از دیگـا آیـرت اطـتفرده تی شـود. خداونـد بـه پیرتبـا؟ص؟  تی باترید   تسرهبـی بـود 

کـه نسـبم به تو بـد تی گویند اتـر برید صبـا کنی، تو  تـو شـکیبر بـرش. صحیـح اطـم 

تظلـا رحمـم تـر هسـتی. تظلـا رحمـم تـر نبرید از نرراحتی اتم نرشـکیف برشـد. 

شتاب به سوی کشتی 

«، یونس از جمله باطترده �ف ُمْرَسِل�ی
ْ
ِم�فَ ال

َ
َس ل

و�فُ ُ  �ی
�فَّ  در طورۀ صربرت تی باترید  »َو اإِ

«، تقـــداری از داطـــترن را این جـــر نقل  ِ ُحو�ف ْ َمسش
ْ
ِك ال

ْ
ل �فُ

ْ
ى ال

َ
ل  اإِ

�تَ َ �ب
أَ
دفْ ا   شـــدگرن اطـــم. »اإِ

که حضات یونس؟ع؟ از آن شلا بیرون آتد.  تی کند. تی دانیم 

1. قلم/50� 
«؛ قلم/51�  و�فٌ �فُ ْ َمحب

َ
ُه ل

�فَّ  اإِ
و�فَ

ُ
ول �تُ َ ْكَر َو �ی ِ

ا َسِمُعوا ال�فّ ّمَ
َ
صاِرِهْم ل �بْ

أَ
ا َك �بِ

و�فَ ِل�تُ رفْ �یُ
َ
ُروا ل �فَ َك�فَ �ی �ف

َّ
كاُد ال �فْ �یَ 2221. »َو اإِ
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گویــر شــلا در نزدیکــی رودی بــوده و بــاای ارتبــرط بــر خــررج، وطــیلۀ نقلیــۀ ایشــرن 

ــاای ایشــرن آطــرن تا  ــی ب ــاا اطــتفرده از راه آب ــود، زی ــر ب ــی تلی ــر راه آب وطــریل تنرطــف ب

بــوده اطــم و تــر همیــن اواخــا نیــز ایــن چنیــن بــود؛ هــذا ُبلک داشــتند. گمــرن نکنید که 

گنجریــش پنجــره تــن هــم  کشــتی هری طــیصدهزار تنــی بــود. شــرید  تقصــود از ُبلــک، 

نداشــم. تــر نمونه هریــی از آن را در همــرن تنسقــه تشــرهده نموده ایــم. تی تــوان قریــق 

ــی  ــه دو صــورت بردبرن ــه ب ک ــد  ــه »ُبلکــه« تی کنن ــا ب ــر تعبی گفــم ی ــزرگ را  و بلم هــری ب

»ُشــااعی« و توتــوری وجــود دارد.  

کنـد تـر در هنـگرم  کـاد بریـد از ایـن جـر بـاار  چـون عـذاب را تشـرهده نمـود، بکـا 

کنـرره رطـید و ُبلکـی را  کنـد. بـه  عـذاب در آن جـر نبرشـد و از طـختی نجـرت پیـدا 

گوطـفند در آن بود و جر نداشـم. اتر باای  گرو و  کرالطـم، شـرید  که پا از برر و  دید 

آن کـه از آن جـر بـرود، طـوار شـد. 

یردِی آب بود، زیاا تعمواًل این حوادث  ُمْدَحِضین«؛ بصِل ز
ْ
 »َبسرَهَم َبکرَن ِتَن اه

کـه در اثـا پربـرری، نزدیـک بـود  یـردِی آب رخ تی دهـد. بـه جریـی رطـیدند  در بصـل ز

یـرده در آب بـرو ربتند.  غـاق شـوند. ز

ــا  ــه تقــدار بــرو ربتــن در آب، »غرِطــس« تی گوینــد. عاترتــی ب  در زبــرن عــاب، ب

کــه بیــش از حــد تعمــول در آب برشــد،   بدنــۀ خررجــی کشــتی وجــود دارد. در صورتــی 

گا به تنسقۀ طاخ باطد، تواظف هستند و از برر کشتی تی کرهند.   تنسقۀ زرد اطم. ا

 در اصساح تی گویند  غرطس این کشتی، تثًا ده هزار تن یر بیسم هزار تن اطم. 

کــم کنند. ایــن کرری  یــرد شــد و بنــر بــود از آن  طبــق اصســاح اتــروز، غرطــس کشــتی ز

تتعــررف بــود، حتــی تــر همیــن طــرل هری اخیــا نیــز انجــرم تی شــد. 

کاده برشند، که از ابااد کم کنند، چه بسر از تقدار برر هم کم   »َبَسرَهَم«. بنر شد 

کشـتی بـوده و حرضـا نیسـم بـرر خـود را در آب بریـزد.  222 اتـر بـرر تربـوط بـه صرحـف 
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چـه بسـر گفتـه برشـد  بلتـا اطـم آن که اجاتـش را گابتـه ام بیرندازم، تـر آن چه بلریش 

گابتـم، انسـرن اطـم، اتـر از آن چـه بلریـش را پاداختـم  را داده ام. آن کـه اجاتـش را 

کننـد.  کـم  کرطـته نشـود! طـنتی بـوده اطـم. »َبَسـرهم«، بنـر شـد از ابـااد 

کادن باای تعیین بادی   »طرهم، تسرهمه«، از ریشۀ َطلم، به تعنری تیااندازی 

کـادن بـه این تعنرطـم که  بـاای کرری تی برشـد، قاعـه انداختـن اطـم. تیاانـدازی 

که به   به عدد ها باد یک تیا تعیین تی کنند، طپس آن را تی اندازند. حرل ها تیای 

کـاد، تنتخف هموطـم. یـر از تیرن تیاهر، تیـای را باتی دارند؛ آن که  هـدف اصربـم 

تیـا تـورد نظـا را باداشـم، تنتخـف اطـم. بـه ایـن کرر، »تسـرهمه« گوینـد. »َبسـرَهَم 

کـاد و از آن هر بود که  ُمْدَحِضیـن«، حضـات یونس؟ع؟ در قاعه شـاکم 
ْ
َبـکرَن ِتـَن اه

تغلـوب واقـع شـد. تجبور شـدند او را در آب بیرندازند. 

ُحـوُت َو ُهـَو ُتِلیـم«، حوت او را به کرم خود باد. »ُتِلیم« از »أالَم ُیلیُم،
ْ
َتَقَمـُه اه

ْ
 »َبره

 أی  َجعَل َنفَسُه َتوِضَع َتاَتة« تشتق تی شود. خودش طبف ایجرد این وضع شده 

 بـود کـه تـورد طـرزنش واقـع شـود و دیگـای تقصـا نبود. تی بریسـم صبا تی کـاد. تگا 

کنیم، همۀ اهل شـلا را بکشـد   تر خدای عرهمیرن عرجز بودیم از این که عذاب نرزل 

و تو طرهم بمرنی؟ چاا بیرون آتدی؟ تأدیف اهلی اطم. 

نجات از شكم ماهی 

گـــا این گونـــه  «. ا و�ف ُ َع�ش �بْ ُ ْوِم �ی َ لى  �ی ِه اإِ ْط�فِ َ  �فِىی �ب
َ �ش �بِ

َ
ل

َ
، ل �فَ ِح�ی ِ

ُمَس�بّ
ْ
ُه كا�فَ ِم�فَ ال

�فَّ
أَ
ْو ل� ا

َ
ل »�فَ

که همـــۀ خائق باانگیخته  کنندگرن تـــر بود، تر روزی  که او از جملۀ تســـبیح  نبـــود 

که خـــررج نمی شـــد و آراتگره  شـــوند در شـــکم ترهـــی تی ترند. تقصود این اطـــم 
ابدیـــش آن جر بود.1

ز بعـث، در  یـد بـودن مکـث آن حضـرت در شـکم ماهـی تـا رو 1223. احتمـاالت مختلفـی در جاو
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کــه در طــورۀ انبیــرء باتــود   م«، بعــد از اداتــه داطــترن  �ی َعراِء َو ُهَو َس�تِ
ْ
ال اُه �بِ �ف

دفْ �بَ
�فَ
»�فَ

 
َّ
ل� اإِ لَه  اإِ �فْ ل� 

أَ
ا ما�تِ 

ُ
ل

ِىی الطفُّ
�ف ادى   �ف

�فَ ِه،  �یْ
َ
َعل ِدَر  �تْ �فَ �فْ 

َ
ل �فْ 

أَ
ا �فَّ  طفَ

�فَ  ،
ً
ا �ب ا�فِ َه�بَ ُمعف

 دفَ
دفْ اإِ  ِ و�ف

ال�فُّ ا 
»َو دفَ

ىی  حبِ �فْ ِلَك �فُ ّمِ َو َكدف عفَ
ْ
اُه ِم�فَ ال �ف �یْ

َّ �ب
ُه َو �فَ

َ
ا ل �ف �بْ َ حب اْس�تَ

، �فَ �ف اِلِم�ی
�تُ ِم�فَ الطفَّ ِىی ُك�فْ

�فّ َك اإِ
حا�فَ �فْ�تَ ُس�بْ

أَ
ا

کــه یونــس را در  «. از شــکم حــوت تــر را خوانــد، تــر نیــز بــه ترهــی باتــرن دادیــم  �ف �ی ِم�ف ُموأْ
ْ
 ال

کنــون نیــز در کنــرر شــریعه، تســجد و تقرتــی تنســوب به   کنــرر شــریعه قــاار دهــد. هــم ا

حضات یونس؟ع؟ توجود اطم. 

کــه در شــلا نبــود، بلکــه در   »عــااء« بــه تعنــری بیربــرن اطــم. تقصــود ایــن اطــم 

 .» �ف ِط�ی �تْ َ َرهتً ِم�فْ �ی َ حب
َ ِه سش �یْ

َ
ا َعل �ف �تْ �بَ

�فْ
أَ
ٌم، َو ا �ی َعراِء َو ُهَو َس�تِ

ْ
ال اُه �بِ �ف

دفْ �بَ
�فَ
حرشیۀ نلا بوده؛ »�فَ

ــوان پیــدا  ــاای آن کــه ت ــوان شــده بــود. ب ایشــرن تدتــی در شــکم ترهــی بــود، هــذا نرت
کــدو رویرندیــم. »شــجاة« بــه تعنــری »شــجا اهشــیء برهشــئ  کنــد، بــاای او یــک درخــم 
أو اشــتبک« تی برشــد. »ِشــجرر« بــه تعنــری بــه هــم خوردن بــوده و »تشــرجاه« به تعنری 
کــه  طــخن در طــخن رانــدن اطــم. بــه ایــن خرطــا عــاب بــه درخــم، شــجا تی گویــد 
کــه از ایــن طــنخ برشــد، در نــزد  شــرخه  و باگ هریــش درهــم بــرو تــی رود. هــذا هــا آن چیــز 

عــاب شــجاه تی نرتنــد. 

کــدو باگ هــری بــزرگ و بــااوان دارد و درهــم تــی رود، هــذا طــریه تی انــدازد و  بوتــۀ 
گیرهــرن تــک بــاگ شــجاه نیســتند. شــجاه را بــه  بــه آن شــجاۀ یقسیــن تی گوینــد، اتــر 
انگلیســی و بررطــی تعنــر نمــودن اشــتبره اطــم. زیــاا اصــل ایــن تــرده بــا اطــرس درهــم 

گیــره اطــم.   بــودن 

ز قیامـت  صورتی کـه از تسـبیح کنندگان نبـود، مطـرح اسـت. از جملـه این کـه ایشـان تـا رو
در شـکم ماهـی زنـده می مانـد، یـا جنـازه اش در شـکم ماهی سـالم می ماند و شـکم ماهی 
ز قیامـت زنـده می مانـد و امثـال ایـن. در هـر صـورت آیـه  قبـر ایشـان بـود، یـا ماهـی تـا رو
لتـی بـر ترجیـح هیـچ کـدام از ایـن احتمـاالت نـدارد؛ محقـق. )رک: المیزان فی  شـریفه دال

تفسـیر القـرآن، ج 17، ص 164(  224
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ّبِه«،  کــه »َتداَرَکــه َرحمــٌة ِتــن َر حضــات حــق جــّل و علــی بــاای ایــن نبــّی تکاتــش 
 ٍ �ف

ْ
ل

أَ
هتِ ا

لى  ِما�أَ اُه اإِ �ف
ْ
ْرَسل

أَ
کــه تتنرطــف برشــد. »َو ا طــریبرنی طــرخم. طــریبرنی طبیعــی 

کــه  کــه نــزد قوتــش بــرود. همرن هــر  «، تی باتریــد دوبــرره او را تأتــور نمودیــم  ُدو�ف �ی ِ رف
َ ْو �ی

أَ
ا

«، ایــن »آتنــوا«، بعــد از ارطــرل دوم  �ف لى  ِ��ی اُهْم اإِ ْع�ف
َم�تَّ

وا �فَ َم�فُ
آ
ا

بنــر بــود عــذاب شــوند. »�فَ
حضــات یونــس؟ع؟ اطــم. 

 باخی تفساان به اشتبره تی گویند 1 در این جر قاآن برزگشم به ابتدای داطترن 
نرُه«، همـرن ارطـرل اوهین اطـم 

ْ
ْرَطـل

َ
نمـوده، زیـاا قصـد قصه گویـی نـدارد.  هـذا ایـن »أ

یـُدون«، اتـر این هر ایمرن نیروردند، طـپس خداوند  ْو َیِز
َ
ـٍف أ

ْ
ه
َ
نرُه ِإهـی  ِترَئـِة أ

ْ
ْرَطـل

َ
کـه »َو أ

کـاد. آقـری طبرطبریـی نظا ایشـرن را نقـد نموده اند.2  عذابشـرن 

ید: حضرت یونس؟ع؟ مأمور شـد به سـوی اهل نینوی که مردمی  1. آلوسـی به اشـتباه می گو
یـت را سـنگین  دیـد و مسـتقیم بدان جـا نرفـت، بلکـه  بت پرسـت بودنـد، بـرود. امـا مأمور
مدتـی صبـر کـرد تـا شـاید خداونـد ایـن تکلیـف را از او بـردارد، در ایـن اثنـاء سـوار بر کشـتی 
گشـت و بعـد از نجـات از آن حالـت، بـرای بـار دوم مأمـور  گرفتـار بـه بطـن ماهـی  شـد و 
شـد و بدان جـا رفـت؛ محقـق. )روح المعانـی، شـهاب الدیـن آلوسـی، ج 23، ص 147( 

2225. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 17، ص 165� 
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 بخش هفدهم، آیات 160 - 149: 
شماری از عقاید باطل مشرکان 

آیات مبارکه 

ٰاِهُدو�فَ  ا َوُهمݨْ سش
ً ٰا�ش هتَ ِا�ف

َ
ِك ݫ أݫ ݩݩݧ ݣݣ�ݧ

َملاݠٰٓ
ْ
ا ال ݩݩفَ �ݧ �تݨْ

َ
ل ْم حفَ

َ
و�فَ ١٤٩ ا �فُ �بَ

ْ
ُ ال مݧ ُ ݩݧ هݩݧ

َ
ٰا�تُ َوݠل �ف �بَ

ْ
َك ال ݭِ

بّ ݢ�ݫ ݢ ِلرݨَ
َ
ِهْم ا ِ �ت

�فْ اْس�تَ �فَ

ٰا�تِ  �ف �بَ
ْ
ال ى  ْ�َط�فَ

َ
ا ݩݩُو�فَ ١٥٢  ݧ �ب كٰادفِ

َ
ل ݨْ  ݧ ݧُمݧ ݧ هݧ

ُه ِاَو�ݩݩفَّ اللّٰ ݩَ  �ݧ
ݦَ
َول ُو�فَ ١٥١ 

ݩݩ ݩݧ ݩݧ ݧ ݧ ولݧ تُ �ݨݧ َ یݧ �ݫ
َ
ل ِكِهْم  ِا�فْ ْ ِم�فݨْ  مݨݨݧ ݩݩُ ݧ هݧ

ِا�فَّ  
ٓ

لٰ�
َ
ا  ١٥٠

طٰا�فٌ 
ْ
ْم ُسل

ُ ݧ
ك

ݦَ
ْم ل

َ
ُرو�فَ ١٥٥ ا

َ
ّك

دفَ لٰا �تَ
َ �فݨݨݧ
َ
و�فَ ١٥٤ ا ُ ݧ مݧ

ُ
ك �ݩْ

َ �تَ فݧ ْ�ݧ ݨݧ ْم َك�ݭیݧ
ُ ݧ
ك

ݦَ
�فَ ١٥٣ مٰا ل �ی ٖ �ف �بَ

ْ
ى ال

َ
َعل

 
ݦݦݦݩۚ

ا٭ �بݩً ݨَ ݧ سݧ
َ �فݧ هتِ 

�فَّ �بِ
ݨْ
ال ݨْ�فَ  ݧ �ی َ َو�ب ُهۥ  ݩݩفَ �ݧ �یݨݨْ َ �ب وا 

ُ
َعل َ �فَ ١٥٧ َو�ب �ی ْم �ٰاِد�تٖ ݩتُ �ݧ فݨْ ْم ِا�فْ ُك�ݩݧ

ُ
ك ٰا�بِ �ت ِ ݭݭݫ ݫ كݫ �بِ ُوا  تݧ �ݩݧ

ݩأْ
ا �فَ �ݨفٌ ١٥٦  ݬٖ�ی ݫ �بݫ

ُ مݧ

ِه  ٰاَد اللّٰ ٰ� ِع�ب
ّ
ِال و�فَ ١٥٩  ِص�فُ َ ِه َعّمٰا �ی �فَ اللّٰ حاٰ و�فَ ١٥٨ ُس�بْ رݨُ صفَ حݨْ ُ مݧ

َ
ْ ل مݨݨݧ ݩݩُ ݧ هݧ

ِا�فَّ هتُ 
�فَّ �بِ

ݨْ
ِ ال ْد َعِلَم�ت َ ݧ تݧ �ݧ

َ
َوݠل

١٦٠ �فَ  ٖص�ی
َ
ل ُمحفْ

ْ
ال

ترجمۀ آیات
 149- از آن هـا بپـرس: آیـا پـروردگار تـو دخترانـی دارد و پسـران از آن آنهـا اسـت؟! 
بودنـد؟! ناظـر  آن هـا  و  آفریدیـم  دختـران  صـورت  بـه  را  فرشـتگان  مـا  آیـا   -150 
 151- بدانیـد آن هـا بـا ایـن تهمـت بزرگشـان می گوینـد:152- خداونـد فرزنـدى 
آورده! ولـی آن هـا قطعـا دروغ می گوینـد! 153- آیـا دختـران را بـر پسـران ترجیـح 
داده؟ 154- شـما چگونـه حکـم می کنیـد؟ )و هیچ می فهمید چه می گوئید؟(. 
یـد؟  155- آیـا متذکـر نمی شـوید؟ 156- آیـا شـما دلیـل روشـنی در ایـن بـاره دار
او و جـن  اگـر راسـت می گوییـد! 158- آن هـا میـان  یـد  بیاور را  کتابتـان   -157
)خویشـاوندى و( نسـبتی قائل شـدند، در حالی که جنیان به خوبی می دانسـتند 
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کـه ایـن بت پرسـتان در دادگاه الهـی احضـار می شـوند. 159- منـزه اسـت خداوند 
کـه آن هـا می کننـد.160- مگـر بنـدگان مخلـص خـدا. از توصیفـی 

معنای لغات 

»إبک« به تعنری طخن نربجر و دروغ اطم.1 »ُطلسرن« تسلط داشتن اطم.2 

عقیدۀ باطل مشرکان 

از  آیـرت دیگـا، یکـی  از طـورۀ صربـرت و در  آیـرت تبررکـه   ایـن  قـاآن تجیـد در 

ـم، 
َ
کـه خرهـق عره خصوصیـرت تشـاکرن را تعابـی تی کنـد. عقیـدۀ آنـرن بـا ایـن بـود 

توجوداتـی انتخربـی بـه نـرم تائکـه دارد. این هـر بـه صـورت باشـته و دختـاان بسـیرر 

زیبـر هسـتند. 

 آیرت بسیرری که تّکی هستند به این تسلف اشرره تی کنند. باای تثرل خداوند 

 3،»
ً
ا ا�ش �ف هتِ اإِ

َ
ك َملا�أِ

ْ
 ِم�فَ ال

دفَ �فَ
�فَ َو ا�تَّ �ی �ف �بَ

ْ
ال ْم �بِ

ُ
ك ُّ اُكْم َر�ب ْ��ف

أَ
ا �فَ

أَ
 در طوره تبررکۀ اطااء تی باترید  »ا

کـه  آیـر خداونـد شـمر را تخصـوص در ایـن جلـم قـاار داد و شـمر را انتخـرب نمـود 

برزنـد نرینـه و ذکـور بـاای شـمر برشـد، اتـر تائکـه را بـه عنـوان جنـس تـرّده و زن باای 

کـاد؟  خـود انتخـرب 

کـه از طـور تّکـی اطـم، قـاآن تجیـد تی باتریـد  »َو  در طـورۀ تبررکـۀ زخـاف نیـز 

از بنـدگرن خـدا  کـه  را  «،4 آن هـر تائکـه 
ً
ا ا�ش �ف اإِ ْحم�فِ  الّرَ اُد  ِع�ب �فَ ُهْم  �ی �ف

َّ
ال هتَ 

َ
ك َملا�أِ

ْ
ال وا 

ُ
َعل َ �ب

1. العین، ج 5، ص 416� 
2. مجمع البحرین، ج 4، ص 255� 

3. »آیـا خداونـد پسـران مخصـوص شـما قـرار داد و خـودش دخترانـی از فرشـتگان انتخـاب 
ییـد«؛ اسـراء/40�  کـرد؟! شـما سـخن بـزرگ )و بسـیار زشـتی( می گو

«؛  و�ف
ُ
ل ُْس�أَ �ی َو  هاَد�تُُهْم  َ سش �بُ  �تَ

ْ
ك َس�تُ ُهْم  �تَ

ْ
ل حفَ ِهُدوا  َ سش  

أَ
ا  

ً
ا ا�ش �ف اإِ ْحم�فِ  الّرَ اُد  ِع�ب ُهْم  �فَ  �ی ِ �ف

َّ
ال هتَ 

َ
ك َملا�أِ

ْ
ال وا 

ُ
َعل َ �ب 4. »َو 
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هسـتند، تـرده یـر از جنـس زن دانسـتند.1 

کمـرل تأطـف وارد تسـیحیم  ایـن عقیـده  در تیـرن تشـاکرن رواج داشـم و بـر 
که از تائکه  شـد. از تسـیحیم نیز به تسـلمرنرن راه یربم. تصرویا و نقرشـی هریی 
صـور  در  زیبـر  دختـای  صـورت  بـر  کـه  باشـته ای  تثـرل  بـاای  تی کنیـد،  تشـرهده 
کلیسـرهری  کشـور باانسـه و در  گابته اطـم. در  اطـاابیل تی دتد، از این جر نشـأت 

روم و نقرشـی هری رابرئـل چنیـن تصرویـای توجـود اطـم.  

نبود دلیل بر این عقاید باطل 

رطـول  تی باتریـد،  تبررکـه  طـورۀ  ایـن  در  کـه خداونـد  تسـای خرطـای  از  بعـد 

 اهلل؟ص؟  را تـورد خسـرب قـاار تی دهـد، اتر در واقع باای تؤتنرن تکه اطـم که تحم 

 بشرر بودند؛ حرل اصل تسلف را بیرن نموده و تی گوید  از آن هر نظاخواهی و اطتفترء 

کـه هـم پسـا و هـم دختـا را آبریـده،  «؟ آیـر خدایـی  و�ف �فُ �بَ
ْ
ُهُم ال

َ
ا�تُ َو ل �ف �بَ

ْ
َك ال ِ

ِلَر�بّ
أَ
کـن؛ »ا

دختـاان را بـاای خـودش قـاار داده و پسـاان را بـه آن هـر داده اطـم؟ 

کلـی تائکـه را بـه صـورت زن آبریـده  در پرطـخ این کـه بگوینـد خداونـد بـه طـور 

بـه  را  آیـر تـر باشـتگرن   » اِهُدو�ف ُهْم سش َو   
ً
ا ا�ش �ف اإِ هتَ 

َ
ك َملا�أِ

ْ
ال ا  �فَ �تْ

َ
ل ْم حفَ

أَ
اطـم، تی باتریـد  »ا

گفتـن  صـورت زن آبریدیـم و آن هـر نیـز دیدنـد؟2 ایـن از بیلـوده و نسـنجیده طـخن 

ایشـرن اطـم. 

و  دروغ  دارنـد  بنـر  چـون   » و�ف ُ �ب كادفِ
َ
ل �فَُّهْم  اإِ َو  ُه 

َ
الّل  �َ

َ
َول  ، و�ف

ُ
ول �تُ �یَ

َ
ل ِكِهْم  �فْ اإِ ِم�فْ  �فَُّهْم  اإِ ل� 

أَ
»ا

کـاد. از خـود توجـودی  کـه خـدا زاد و وهـد  طـخن بی جـر بگوینـد، چنیـن تی گوینـد 

آبریـده و زایمـرن نمـود! »إبـک« به تعنری طـخن نربجر و دروغ اطـم. از نربجر طـخن 

1. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 18، ص 90�
کاشـانی،  2. مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج 8، ص 718؛ زبـدة التفاسـیر، مالفتـح اهلل 

229ج 5، ص 581� 
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َ� اهلُل«، خـدا از خـود برزنـدی زاییـد، و 
َ
کـه تی گوینـد  »َول گفتـن ایشـرن بـا خداطـم 

ایـن برزنـدان هـم بـه صـورت دختـا هسـتند. 

گفتنــد.  کیــد تی کنــد بــا این کــه آن هــر بــه قرطعیــم دروغ  « تأ و�ف ُ �ب كادفِ
َ
ُهْم ل

�فَّ اإِ »َو 

اعــااب تیــرن برزنــد دختــا و پســا تفــروت بســیرر قریــل هســتند. قــاآن در این بــرره 

ْوِم ِم�فْ  �تَ
ْ
وارى  ِم�فَ ال �تَ َ ٌم، �ی �ی ا َو ُهَو َكطف

ً
ُهُه ُمْسَوّد ْ ّلَ َو�ب �ش�  طفَ �فْ

أُ
�

ْ
ال َحُدُهْم �بِ

أَ
َر ا ِ

ّ ُسش ا �ب دف  تی باترید  »َو اإِ

کســی  گــا  «،1 ا ُمو�فَ
ُ
ْ�ك َ ل� ساَء ما �ی

أَ
را�بِ ا

ِىی ال�تُّ
ُه �ف ُدّسُ ْم �یَ

أَ
ٍ ا ُه َعلى  ُهو�ف

ُ
ْمِسك ُ �ی

أَ
ِه ا َر �بِ ِ

ّ ُسش ُسوِء ما �ب

ا«، شــف را بــه   َوْجُلــُه ُتْســَوّدً
َ

کــه زن تــو دختــای زاییــد، »َظــّل بــه آن هــر بشــررت تــی داد 

صبــح تی رطــرند، در حرهی کــه صورتــش طــیره شــده بــود. 

 یعنی این گونه خود را احسرس تی کاد. »َو ُهَو َکظیٌم«، خودخوری نموده و غیظش 
کـه تی شنرطـند خـود را  َقـْوِم«، از آن هـر 

ْ
کنـد؟ »َیَتـوارى  ِتـَن اه کرر  را بـرو تی بـاد. چـه 

پنلـرن تی نمـود، بـه خرطـا بـدِی آن چیزی که به او بشـررت داده شـده و خداوند به او 
دختـا داده اطـم. آیـر ایـن دختـا را بـر ذهـم نـگره دارد یـر او را در خـرک کند؟2 

قـــاآن تجیـــد خصوصیرتـــی را از عاب بیـــرن تی باتریـــد. در عاب عـــردِت »َوأد 
بنـــرت«  )دختاکشـــی( به طـــبف دو عرتل بود. یک عرتل بســـیرر بســـیرر نـــردر بوده 
کـــه دختـــاان را بـــاای آهلۀ خـــود قربرنی تی کادنـــد. اتر  و از دیگـــاان آتوختـــه بودنـــد 
که بســـیرر تحـــدود به این خرطا گفتۀ عده  ای از تستشـــاقین، برید گفم   باخـــاف 

کرری شده اند.   تاتکف چنین 

کـه عـاب بـاای زن و دختـا ارزشـی  اتـر آن چـه حقیقتـًر وجـود داشـم، ایـن اطـم 
قرئـل نبـود، هاچنـد ابتخـررش را بـه برزنـد تی دانسـم. شـرهد بـا تسلف این کـه باای 
کـه قـاآن را وحـی اهلـی بداند یر نداند، تسـلم اطـم که وقتی  اعـااب قاآن را  هـا کـس 

1. نحل/58 و 59� 
2. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 12، ص 276�  230
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که از عقرید رایج در تیرن ایشـرن صحبم تی کند، آن را تکذیف نکادند.  شـنیدند 

نگفتنـد قـاآن بـه تـر ابتاا بسـم، در این کـه دختاان را تی کشـتیم. 

کـــه نپذیابتند ایـــن طـــخنرن از جرنف خداوند اطـــم، بـــرز ادعر  حتـــی آن جـــر 

نکادنـــد که این نســـبتی نرروا به ترطـــم. قـــاآن کریم صورت قرطعی از بم پاطـــتِی 

عـــاب آن عصـــا را بیرن باتود و بااوان اشـــرره نموده که اطرطـــًر دختا داشـــتن نحس 

که برزندشـــرن دختا برشـــد.  کم خود تی دانســـتند  بـــود. از با

گا به کســـی تی گفتند زن تو دختای به دنیر آورده، احســـرس شـــام تی کاد.   هذا ا

گـــا نسفـــه  شـــرید در ذهنشـــرن آن را نرشـــی از ضعـــف نسفـــه تی دانســـتند، یعنـــی ا

 ،» ٍ ُه َعلى  ُهو�ف
ُ
ْمِسك ُ �ی

أَ
قـــوت الزم را داشـــته برشـــد برزنـــد، پســـا خواهـــد شـــد. باتـــود  »ا

م نـــگره دارد یر در 
ّ
هـــذا صحبـــم از قربرنی نمـــودن باای آهله نیســـم، آیـــر او را بر ذه

کنـــد؟ از آن تعبیـــا به »وأد بنـــرت« در جرهلیـــم تی کننـــد. »وأد« یعنی قتل  خـــرک 

کور نمودن چشـــم ایشـــرن نیســـم. بلکه یعنی ترنع از رشـــد  کـــادن، تقصود  کـــور  و 

کنند.  آن هـــر بشـــوند و در خرک دبنشـــرن 

طـــیاۀ رطـــول اهلل؟ص؟  نیـــز در باخـــورد بر ایشـــرن توجود اطـــم. یکـــی از جلرت 

 این که نســـل طّیف و طرها و تیمون شـــخص رطـــول اهلل؟ص؟  از طیدۀ نسرء عرهمین

کبـــای؟اهس؟ بـــود، این اطـــم که اینـــرن در این تـــورد این خســـر، درک پیدا   صدیقـــه 

گا بنر برشد خداوند  کنند و بفلمند. رطـــول اهلل اشـــاف خلق و طـــید خلق اطـــم، ا

به کســـی خوبـــی دهد، در درجۀ اول به رطـــول خویـــش خواهد داد. 

کـــه برنویـــی واالتقـــرم اطـــم، بـــه رطـــول اهلل؟ص؟   طـــیدۀ نســـرء عرهمیـــن؟اهس؟ را 

عســـر باتود. نســـل پـــرک پیرتبا از یک برنو اطـــم، نه برزند پســـا. خداوند به رطـــول 

که حضات قدرت پســـادار  اهلل؟ص؟  ابااهیـــم؟ع؟ را عسر نمود و نشـــرن با این اطـــم 

231شـــدن را داشـــتند. اتـــر صدیقۀ طرهاه )طـــام اهلل علیلر( تبدأ نســـل طیـــف و طرها 
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ایشـــرن و از آن تلم تا، اطـــرس اترتم شـــد. صلوات خدا با روح پدرش و شـــوهاش 
و اوالد طرهرینـــش برد. 

 حرل آن عاب جرهل آن چه را باای خود نمی پسندیدند، به خدا نسبم تی دادند.
« خداوند بدیشرن تی باترید  دختا باای شمر تر این اندازه  �ف �ی ِ �ف �بَ

ْ
ى ال

َ
ا�تِ َعل �ف �بَ

ْ
ى ال ْ�َط�فَ

أَ
 »ا

یـد؛ ایـن را هـم از قـدرت خـدا تی دانیـد؛ حرل   نرخوشـریند اطـم و پسـا را دوطـم دار
 آیـر خداونـد بـه حـّد شـمر دارای عقـل نیسـم تـر دختاان را با پسـاان تاجیـح دهد؟ در 
 پسا، کمرل تی بینید و دختا را دارای نقص تی دانید؛ بر این وصف خداوند در تقرم 
کرتل را به شمر تی دهد؟1  قدرت و انتخرب، باای خود نرقص را انتخرب تی کند و 

؟« شـــمر را چه شده، چگونه در قضریر داوری تی کنید؟ ُمو�ف
ُ
ْ�ك

�فَ �تَ ْم َك�یْ
ُ
ك

َ
 »ما ل

؟« آیر نمی اندیشـــید که دختا و پســـا تفروتی ندارند. ها دو، نمونۀ وجود  ُرو�فَ
َ

ّك
دفَ لا �تَ �فَ

أَ
  »ا

کـــدام تکّمـــل نقص دیگـــای تی برشـــند و نقص او بـــه اضربۀ  نوع بشـــا هســـتند. ها 
 دیگـــای کرتل تی شـــود. به عبـــررت دیگا زن، تکّمل نقص تاد اطـــم و نقص زن به 
کـــه در ارتبرط بر  اضربـــۀ تـــاد باطاف تی شـــود. نحوۀ وجودی ایشـــرن این گونه اطـــم 

کرتل تی شـــود.  یکدیگا 

در اداته خداوند هشـــدار بیشـــتای جلم بیداری عقل ایشـــرن از خواب غفلم 
«. شـــمر ایـــن تسرهـــف را تی گوییـــد و  �ف �ی طا�فٌ ُم�بِ

ْ
ْم ُسل

ُ
ك

َ
ْم ل

أَ
تی دهـــد و تی باتریـــد  »ا

که همۀ ایشـــرن نیز زن هســـتند. آیر بـــاای این   این هـــر را اطاابیـــرن خداونـــد تی دانید 
تسرهف دهیل هم دارید؟2

کونه مالکا حکیم؛ معنای آیه  کیف یختار اهلل سبحانه األدون علی األعلی مع  1.  و المعنی 
کم منزلت تر بود را بر  که چگونه خداوند سبحان برای خود آن چه پایین تر و  چنین است 
کرد با وجود این که خداوند  تر بود ترجیح داد و اختیار  آن چه منزلت بیشتری داشته و باال

مالک دانایی است؛ محقق. )رک: مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 8، ص 718( 
232 2. أي حجة بینة علی ما تقولون و تدعون؛ آیه می فرماید آیا حجت و دلیل آشکاری بر آن چه 

تفسیر سورۀ صــاّفــات



معیار سنجش حقیقت از نگاه بشر 
 همـواره انسـرن حقریـق را از دیـد خـود تی طـنجد. در طـورۀ تبررکـۀ یوطـف؟ع؟، 
که ایشـرن را بروختند و عزیز تصا خرید  داطـترن ایشـرن تفسـیا و توضیح داده شـده 
کـاد. حضـات یوطـف؟ع؟ از قوتـی بیربـرن نشـین و چوپـرن بـود.  و بـه او عاقـه پیـدا 
بنـی اطـاائیل نیـز چوپـرن بـود. شـرهد بـا تسلـف این کـه بـاادران حضـات او را از پـدر 

1.» و�ف طفُ �ا�فِ
َ
ُه ل

َ
ا ل

�فَّ َع�بْ َو اإِ
ْ
ل ْع َو �یَ ْر�تَ َ  �ی

ً
دا

ا عفَ ُه َمَع�ف
ْ
ْرِسل

أَ
گفتنـد  »ا گابتنـد و 

گوطـفندان تی گادنـد و چـاا  کـه  »َیْاَتـْع«، بـه تعنـری چریـدن اطـم. همرن گونـه 
کـه بـزرگ شـد، تـادی  کنـد و در صحـاا نمـو نمریـد تـر آن گره  تی کننـد، او نیـز بـرزی 
گـادد. هـذا رنگـی نسـبتًر تیـاه بر عضات قـوی پیدا خواهد کاد. تفسـرین در  نیروتنـد 
گـا از تـادی  ایـن خصـوص تی گوینـد توازیـن جمـرل در دیـد زن و تـاد تفـروت دارد. ا
کـه زیبریـی چیسـم؟ زن در نظـا او خواهـد آتـد. یعنـی آن چـه را نیـرز  کننـد  طـؤال 

اوطـم و نـدارد، در ذهـن تـی آورد و همـرن را تیـزان زیبریـی تی دانـد. 

کننــد زیبریــی چیســم؟ هیــچ گره زیبریــی زنرنــه را بیــرن  گــا از زن طــؤال  اتــر ا
نمی کنــد. زیــاا زیبریــِی زن، تکّمــل نقــص زن نیســم. بلکــه از نظــا زن، زیبریــی در 
کــه زن بــدان احســرس  عضــات قــوی و انداتــی توانمنــد اطــم و ایــن همــرن اطــم 
ــرت تربوطــه، زیبریــی حضــات یوطــف؟ع؟ را  کــه در تفســیا آی ــرن  ــرز تی کنــد.  آن نی
زیبریــی زنرنــه توصیــف تی کننــد، در اشــتبرهند. ایــن وصــف زیبریــی در نظــا تــادان 
کــه آن کــه دوطــم دار یوطــف؟ع؟ شــد، زن بــود نــه تــاد. هــذا  جرهــف اطــم. در حرهــی 
ک زیبریــی در نظــا زن چیســم؟ تــادی جــوان و توانــر بــر  در این جــر بریــد ببینیــد تــا
عضــات قــوی اطــم. بــه همیــن خرطــا در دیــد زهیخــر جرهــف بــود، نــه آن کــه چلــاۀ 

کنیــد.  زنرنــه بــاای ایشــرن تاطــیم 

ید؟؛ محقق. )رک: همان، ج 8، ص 718(  یید و ادعا می کنید، دار می گو
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 به طور کلی بشا حقریق را با اطرس عایق و طلیقه خود بیرن تی کند و تی بیند. 

 یعنی دیدگره خود را حقیقم تی داند. در دید شخص غذای خوب، بان غذاطم.

کمـی بیـش از آن چـه ظابیـم آن را داشـم،  گـا   زیـاا بـه همـرن عاقمنـد اطـم. اتـر ا

بخـورد، دیگـا تمریـل بـه همـرن غـذا نخواهـد داشـم و آن را تسلـوب نمی بینـد. 

در تنظـا بم پاطـترن، پسـاان بـاای ایشـرن هسـتند و اطـااف خداونـد را دختـاان 

ایـن  بـر  بودنـد.  زیبـر  زن  در طلـف  کـه  را تی رطـرند  ایشـرن  نقـص  گابته انـد! عقـدۀ 

وصـف در اطـااف آن تقـرم بـرال پسـاان را خواهنـد پسـندید یـر باشـتگرنی آن چنرنـی 

کـه در نقرشـی هر بـه تصویـا تی کشـند؟

«.1 به این  ُ�و�ف
َّ
ل �ا�فٌ ُمحفَ

ْ
ِهْم ِول �یْ

َ
ُطو�فُ َعل َ  عجیف آن اطم که قاآن تجید تی باترید  »�ی

کـه انسـرن این گونـه تی طلبـد و در غـام، چلـاۀ زنرنـه تی پسـندد و او تکّمـل  خرطـا 

گا انسـرن رغبم به آشـرتیدن  که ا نقصش اطـم. برید در طـرقی خصوصیتی برشـد 

 ، و�فَ ِص�فُ َ ا �ی
ِه َعّمَ

َ
حا�فَ الّل نداشـم، از دطـم طـرقی بگیـاد. قـاآن تجیـد تی باتریـد  »ُس�بْ

«، خـدا تنـّزه اطـم از آن چـه این هـر وصـف خـدا تی داننـد.  �فَ ِص�ی
َ
ل ُمحفْ

ْ
ِه ال

َ
اَد الّل  ِع�ب

َ
لّ� اإِ

ایشـــرن خداوند را نسبم به خودشـــرن توصیف تی کنند، تگا بندگرن تخلص 

کریمه ای  که او را بر آن چه تنرطـــف بر اوطـــم، توصیف تی کنند. توضیح آیۀ  خدا 

کـــه آن چه را خود تی خواطـــم،  که خواهد آتد. اطرطـــًر بشـــا این گونـــه بوده  اطـــم 

داشـــته  دارم  دوطـــم  تـــن  کـــه  را  شـــاایسی  آن  تی گفـــم  و  تـــی داد  قـــاار   تیـــزان 

برشم و ندارم، او دارد.  

لزوم ارائه دلیل بر مدعا

«، آیر قدرت واضحی در این نسبم دادن به خداوند دارید؟  �ف �ی طا�فٌ ُم�بِ
ْ
ْم ُسل

ُ
ك

َ
ْم ل

أَ
 »ا

گرد آن ها می گردند«؛ واقعه/17�  گردا 1. »نوجوانانی جاودانی )در شکوه و طراوت( پیوسته  234
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ط داشتن در کرر، به این اطم که توانش را داشته 
ّ
ط داشتن اطم. تسل

ّ
 »ُطلسرن« تسل

که دهیل داشته برشد.  ط با طخن و نسبم دادن، به این اطم 
ّ
برشد. تسل

ط تن با این نسـبم دادن، 
ّ
بـاای تثـرل تی گویـم ایـن آقـر انسـرن بدی اطـم. تسـل

کنند به چه  گا از تن طؤال  که آدم بد چیسم. ا که دهیل داشته برشم   به این اطم 

کـه تی گویم آدم خوبی اطـم،  دهیـل بـد اطـم؟ بـاای طـخنم دهیـل بیرورم. یـر آن گره 

ط دارم. 
ّ
بـاای ایـن اّدعـر بریـد دهیـل داشـته برشـم تر بتـوان گفم با این طـخن تسـل

کـه ایـن چنیـن نسـبتی  یـد  سی دار
ّ
؟«، آیـر شـمر چنیـن تسـل �ف �ی طا�فٌ ُم�بِ

ْ
ْم ُسل

ُ
ك

َ
ْم ل

أَ
»ا

«، آیـر خـدا دختـاان  �فَ �ی ِ �ف �بَ
ْ
ى ال

َ
ا�تِ َعل �ف �بَ

ْ
ى ال ْ�َط�فَ

أَ
کـه »ا بـه خداونـد دهیـد؟ بـا ایـن طـخن 

را بـه جـری پسـاان باگزیـد؟ ایشـرن را بـا آن هـر باتـای دارد و دختـاان را بـاای خـود بـه 

کـاد.  صـورت تائکـه انتخـرب 

گـا  «، بریـد خداونـد از وضـع خـود خبـا دهـد. ا �ف �ی ْم �اِد�تِ �تُ �فْ ُك�فْ ْم اإِ
ُ
ك ا�بِ ِك�ت وا �بِ

�تُ
أْ
ا »�فَ

یـد خبـا دهیـد، برید رابسه ای بر خداوند داشـته برشـید تـر بگویید این  شـمر قصـد دار
کـه تی رطـرند  کـه در دطـم شمرطـم  یـد  کتـرب و نوشـته ای را بیرور کـاد. آن  کرر را 
خـدا باتـوده ای تـادم بدانیـد کـه تـن تائکـه را بـه صـورت زن آبریـدم. دهیـل ادعری 

یـد تـر از شـمر بپذیریم.  کتـرب بیرور خـود را بـه صـورت 

گفتنـد، بلکـه جّنیـرن  بم پاطـترن و تشـاکرن نـه تنلـر در تـورد تائکـه چنیـن 
را نیـز بـه خداونـد نسـبم تی دادنـد. تی گفتنـد جنیـرن هـم برزنـدان خـدا هسـتند. 
یعنـی خداونـد دو نـوع برزنـد دارد، برزنـد درجـۀ یک که تائکه انـد و برزند درجۀ دوم 

ا«، اینـرن تیـرن خداونـد و جنیـرن  َس�ب
هتِ �فَ

�فَّ �بِ
ْ
�فَ ال ْ �ی َ ُه َو �ب �فَ �یْ َ وا �ب

ُ
َعل َ کـه جنیـرن هسـتند. »َو �ب

یـک رابسـه قـاار دادنـد.1 

1. در مــورد این کــه رابطــه میــان جــن و خداونــد چگونــه اســت، چهــار قــول مطــرح اســت. یــک 
235قــول میــان خــدا و ابلیــس رابطــه بــرادری مطــرح می کنــد، قــول دوم می گویــد مالئکــه، 
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کــه غرهبــر توجوداتــی نرباتــرن در  «، جنیــرن  ُرو�ف ُمْحصفَ
َ
ُهْم ل

�فَّ  اإِ
هتُ

�فَّ �بِ
ْ
ِ ال ْد َعِلَم�ت �تَ

َ
»َو ل

کــه تــر آن هــر را برزآبرینــی تی کنیــم. یعنــی دوبــرره زنــده  تیرنشــرن هســتند، تی داننــد 

کــادم  تی کنیــم و بــه اجبــرر بــاای حســرب تی بریــم. در همیــن طــورۀ تبررکــه عــاض 

»ُتحَضــا« یکــی از خصوصیــرت غیــا تؤتنــرن اطــم. 

کـه  تؤتـن در روز قیرتـم چشـم تی گشـرید و تتوجـه تی شـود ایـن همرن جرطـم 

کسـی او را  بـه او وعـدۀ ثـواب ابـدی داده انـد. هـذا خـودش تی شـتربد و نیـرز نیسـم 

کـه  «1 یـر آن طـور  �فِ �ی ْوُم الّ�ِ َ ا �ی ا هدف �ف
َ
ل ا َو�یْ وا �ی

ُ
ال بکشـرند. بلکـه کربـا اطـم کـه تی گویـد  »َو �ت

ْحم�فُ َو  ا ما َوَعَد الّرَ ا هدف ِد�ف
ا ِم�فْ َمْر�تَ �ف

َ َع�ش َ ا َم�فْ �ب �ف
َ
ل ا َو�یْ وا �ی

ُ
ال در طـورۀ تبررکـۀ یـس باتـود  »�ت

کـاد؟3  کسـی تـر را از ایـن خوابمـرن بیـدار  «،2 وای بـا تـر چـه  و�ف
ُ
ُمْرَسل

ْ
َ�َد�تَ ال

کــه خــدا بــه تــر وعــده داده بــود و  یک بــرره تتوجــه تی شــود ایــن همــرن اطــم 

باطــتردگرن خــدا راطــم گفته انــد. تــر بیلــوده و از روی هــوای نفــس تی گفتیم ایشــرن 

کــه آن هــر  «، جنیــرن تی داننــد  ُرو�ف ُمْحصفَ
َ
�فَُّهْم ل  اإِ

هتُ
�فَّ �بِ

ْ
ِ ال ْد َعِلَم�ت �تَ

َ
 دروغ تی گوینــد. »َو ل

را به اجبرر به حسرب تی کشرنیم. بنربااین ایشرن چه رابسه ای بر تر دارند؟

دختــران خداینــد و از آن جــا کــه از دیده هــا مســتور و پنهــان هســتند بــه جنــة معروف شــدند. 
کــه مالئکــه حاصــل آن هســتند  قــول ســوم، میــان خــدا و جــن رابطــه خویشــی قائــل اســت 
و خداونــد منــزه از ایــن نســبت های باطــل اســت. قــول چهــارم می گویــد مشــرکان، شــیطان 
را در عبــادت خداونــد شــریک قــرار دادنــد؛ محقــق. )رک: مجمــع البیــان فــی تفســیر القــرآن، 

ج 8، ص 718( 
1. صافات/20� 

ى( ایـن همان  ینـد اى واى بـر مـا! چـه کسـی مـا را از خوابگاهمـان برانگیخـت؟ )آر 2. »می گو
اسـت کـه خداونـد رحمـان وعده داده و فرسـتادگان )او( راسـت گفتنـد«؛  یس/52� 

از  اسـتثناء  کـه  یـد  می گو  » �ف ِص�ی
َ
ل ُمحفْ

ْ
ال ِه 

َ
الّل اَد  ِع�ب  �

َّ
ل »اإِ آیـۀ  توضیـح  در  کاشـانی  اهلل  مالفتـح   .3 

 »ُمحَضـرون« اسـت یعنـی بنـدگان مخلـص خـدا در زمـرۀ محضـرون نمی باشـند؛ محقـق. 
)رک: زبدة التفاسیر، ج 5، ص 583(  236
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فایدۀ دوستی با فرزند خدا 

کــه خداونــد را بــر خــود قیــرس تی کنــد. نربــذ در  یکــی از نقرئــص بشــا ایــن اطــم 

ابوطــفیرن، زن نربــکرر او هنــد اطــم. نربــذ در هنــد نیز برزنــد نرتبررک او تعرویه اطــم. 

کــه ابوهلــف این چنیــن اطــم.  ابوطــفیرن نیــز ادعــر تی کــاد 

کســرنی کــه بــر ترریــخ روم آشــنریی دارنــد، تی داننــد کــه در ابتــدا جملــوری بــود، اتــر 

حوادثــی پیــش آتــد و اضســااب پیــدا شــد و بــه دیکترتــوری ختــم گادیــد. از باترنــداری 

گــادد. بعــد از گذشــم چنــد  خواطــتند تــر حکوتــم را بــه علــده بگیــاد و نظــم باقــاار 

روز تتوجــه شــد بــه حــاف او گــوش نمی دهنــد، بنرباایــن او نیــز به طــخن دیگــاان گوش 

نــداد و تبدیــل بــه دیکترتــوری شــد. هــذا دیکترتــوری ژناال هــر در روم تعــروف اطــم. 

کم با او چه کســی اطــم؟ کودکی دوطــرهه را نشرن داد!  از ژنااهی طــؤال شــد که حر

 در توضیــح ایــن پرطــخ گفــم  زیــاا تــردر او بــا تــن حکوتــم تی کنــد، او هــم بــا تــردرش 

حکوتم تی نمرید، پس حرکم حقیقی اوطم. 

کــه در طــورۀ  بــر خودشــرن قیــرس تی کادنــد. همرن طــور  را  تشــاکرن، خداونــد 

گذشــم.  تبررکــۀ زتــا آتــده، تی گفتنــد خــدا یــک بچــه دارد. در آیــرت پیشــین نیــز 

گا بر برزند خدا رابسه داشته برشیم و همرهنگ کنیم، دیگا  این هر قرئل بودند که ا

کــاد. بگویــد نمــرز بخــوان، نمی خوانیــم، روزه نمی گیریــم   خــدا بــه تــر اشــکرهی نخواهــد 

کنــد، برزنــدش جلــوی او را  کرری  گــا خداونــد هــم بخواهــد  یــم. ا و شــااب تی خور

تی گیــاد. حتــی تی توانــد تقربــل تخرهفــم خــدا بریســتد و بــاای آزادی تــر از جلنــم و 

ــه بلشــم، واطــسه شــود. ورود ب

گمرنشـرن   رابسـۀ خداونـد بـر توجـودات را بـر رابسـۀ تیـرن بشـا قیـرس تی کادنـد. 

کـه برزنـد در او تؤثـا اطـم، پـس برزنـد خداونـد نیـز در خدا  بـا ایـن بـود کـه همرن گونـه 
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«،1 نرظـا بـا ایـن عقیدۀ تشـاکرن بود که 
ً
�ا

َ
ُه َول

َ
 الّل

دفَ �فَ
وا ا�تَّ

ُ
ال آیـۀ شـریفه تی باتریـد  »َو �ت

گـا بـر پسـا خـدا رابسـه داشـته برشـند و دل او را بـه دطـم آورنـد، دیگـا تلـم نیسـم  ا

کنـد و اراده و تاکـز  کرری  کرری خوشـریند خـدا برشـد یـر نبرشـد. زیـاا نمی توانـد  کـه 

تصمیمـرت او برزنـدش اطـم. 

 دربـررۀ جنیـرن تی گفتنـد تـر بریـد نسـبم بـه آن هـر نیـز خرضـع برشـیم، زیـاا برزند 

خـدا هسـتند و برزنـد در پـدر خویـش تؤثـا اطـم. پـس این هـر نیـز در ارادۀ خـدا تؤثـا 

گـا خداونـد هـم نخواهـد بـه تـر خوبـی دهـد، این هـر او را وادار خواهنـد کاد  هسـتند. ا

گـا بخواهـد تـر را در طـختی قـاار دهـد، این هـر ترنـع تی شـوند.  یـر ا

«، چه تنزه اطم خداوند  و�فَ ِص�فُ َ ا �ی
ِه َعّمَ

َ
حا�فَ الّل  در این جر خداوند تی باترید  »ُس�بْ

ذکـا  بـاای خـدا  و خصوصیرتـی  توصیـف تی کننـد  آن  بـه  را  او  بشـا  ابـااد  آن چـه  از 

کـه خداوند ایشـرن  ـص خـدا 
َ
«، تگـا بنـدگرن تخل �فَ ِص�ی

َ
ل ُمحفْ

ْ
ِه ال

َ
اَد الّل  ِع�ب

ل�َّ تی کننـد.2 »اإِ

ص هسـتند. آن هـر را تخصوص به خود قاار 
َ
 را بـاای خـود انتخـرب کاده اطـم. تخل

که هسم، توصیف تی کنند.  داده اطم. آن هر خداوند را آن گونه 

کـــه خداونـــد  گفتـــی  در نتیجـــه آیـــرت بـــوق چنیـــن تی باترینـــد  ای انســـرن! 

کـــه در اطـــااف او هســـتند زن قـــاار داد، بـــاای این کـــه بر خـــود قیرس  تائکـــه ای را 

کـــه تو )انســـرن و تـــاد( نقـــص داری و  نمـــودی. اتـــر خـــدا باتـــا از توطـــم. از آن جـــر 

1. بقره/116� 
یـج  2. خداونـد منـزه از ایـن  نسـبت های مشـرکان اسـت  کـه افعالـش در تقلیـد و تشـبیه و تدر
یج اسـت. حال آن که خداوند  مانند افعال بشـر باشـد. فرزند داشـتن نیازمند تربیت و تدر
گـر قضـای الهـی بـر تحقـق امـری باشـد و  نیازمنـد دسـت یابی بـه اسـباب و علـل نیسـت. ا
ارادۀ او بـر بـودن شـیئی تعلـق گیـرد آن شـئ می باشـد، یقـول له کـن فیکون؛ محقـق. )رک: 

المیـزان فـی تفسـیر القـرآن، ج 1، ص 261( 238
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 تی خواهی کرتل شـــود، هذا به دنبرل زن هســـتی تر شـــلوت تو تأتین شـــود. خداوند

 تنزه و باتا از این جلرت اطم. 

کـــه برزند در تـــو اثاگذار اطـــم. خداوند را  همچنیـــن در خـــود چنیـــن تی بینی 

نیـــز همچـــون خـــود قـــاار داده ای و تی گویـــی برزنـــد دارد. پـــس بریـــد در برزند خدا 

ِه 
َ
اَد الّل  ِع�ب

َّ
ل� ، اإِ

و�فَ ِص�فُ َ ا �ی ِه َعّمَ
َ
حا�فَ الّل کرر شـــود. حـــرل آن کـــه »ُس�بْ کنـــی تـــر چـــررۀ  نفـــوذ 

«، خـــدا تنّزه اطـــم از آن چـــه او را بدان توصیف تی کننـــد، تگا بندگرن  �فَ ِص�ی
َ
ل ُمحفْ

ْ
ال

که  کاد و آنرن خـــدا را آن گونه  ـــص خدا. خداوند ایشـــرن را باای خـــود انتخرب 
َ
تخل

هسم، شـــنرختند. 
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 بخش هجدهم، آیات 182 - 161: 
نصرت خدا و غلبۀ نهایی 

آیات مبارکه 

ِم ١٦٣ َومٰا  َٖح�ی ݧ �ب
ݨْ
ٰ� َم�فݨݨْ ُهَو �ٰاݣݣِل ال

ّ
�فَ ١٦٢ ِال �ی ݩفٖ �ݧ ِ ٰا�تݫ �ف ِه �بِ

�یْ
َ
ْ َعل ُمݧ ݩتݧ �ݧ ْ �فݨݧ

َ
 ا

ٓ
و�فَ ١٦١ مٰا ُ دݧ ُ �بݨݨݧ ْ عݧ ْم َومٰا �تَ

ُ
ك

ِا�ݩفݩّݦَ �فَ

ُحو�فَ ١٦٦  ِ
ُمَس�بّ

ْ
�فُ ال ْ ݧ حݨݧ فَ ݧ �ݧ

َ
ٰا ل و�فَ ١٦٥ ِاَوݡںݩفّ

ُّ �فݧ
ٓ

�فُ الّصٰا ْ ݧ حݨݧ فَ ݧ �ݧ
َ
ٰا ل وٌم ١٦٤ ِاَوݡںݩفّ

ُ
ل ْ ٰاݣݣٌم َمعݧ ۥ َم�ݨت ُ هݩݧ

َ
ٰ� ل

ّ
 ِال

ٓ
ٰا  ِم�ݦݩݩفّ

ِه  اللّٰ ٰاَد  ِع�ب ٰا  ݩفّ ݡںݧ
ُ ݧ
ك

ݦَ
ل  ١٦٨ �فَ  ݢٖل�ی ݢ َ ّݧ وݧ

�ݦَ
ْ
ال ِم�فَ  ًرا 

ْ
ك دفِ ٰا  َد�ف ِع�فْ �فَّ 

َ
ا ْو 

َ
ل  ١٦٧ ُو�فَ 

ݩݩ ݩݧ ݩݧ ݧ ݧ ولݧ تُ �ݨݧ َ یݧ �ݫ
َ
ل فُوا  ݧ كٰا�ݧ ݨݨْ  ِاَو�فݧ

ا  ٰاِد�فَ ݭب �ݫ ِ عݫ ِ لݫ ٰا  �ݩݩف �تُ مݩَ ِ لݭݫ
كݦݨَ �تݨْ  �تَ َس�بَ ْد  َ ݧ تݧ �ݧ

َ
َوݠل  ١٧٠ و�فَ  ݩُ مݧ

َ
ل ْ عݧ َ �ی �ݨݦفَ  َسوݦْ �فَ ٖه٭ݦݩݩݩݩݦۖ  �بِ ُروا  َ �فݧ

ݦݨَ
ك

�فݦݨَ  ١٦٩ �فَ  ٖص�ی
َ
ل ُمحفْ

ْ
ال

ُهمݨݨݦْ  ّلَ َع�فݨْ وݨݨݦݨَ �ݦتَ
و�فَ ١٧٣ �ݦݨفَ ݩُ ݧ ٰاِل�بݧ عف

ݨْ
ُ اݠل ݧ ݩُمݧ ݠهݧ

َ
ٰا ل َد�ف �فْ ُ  �ب

َّ ُصوُروݤ�فَ ١٧٢ ِاَو�فݧ َم�فْ
ْ
ُ ال ݧ ݩُمݧ ݠهݧ

َ
ْ ل مݨݨݧ ݩݩُ ݧ هݧ

�فَ ١٧١ ِا�فَّ ُمْرَسٖل�ی
ْ
ال

َل  رݦݩفَ ݢاٰ �فݦَ ݢ ِادف
و�فَ ١٧٦ �فَ

ُ
ل حبِ

ْ عݧ �تَ ْ َسݧ ٰا �ی �ف �بِ
اٰ َعدف �بِ

َ �فݧ
َ
و�فَ ١٧٥ ا رݦݦُ ِ صݫ ݨْ بݧ �ݫ ُ  �ی

�ݨݦفَ َسوݦْ
ْم �فَ ݩُ ݣݣهݧ ِصرݦݦݨْ ݨْ ݧ �ب

َ
ا �فٍ ١٧٤ وݦَ ݩݩݩݧٰ� ٖ��ی ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ َ��تّݧ

�ݨݦفَ  َسوݦْ �فَ رݨݦْ  ِ ْصݫ ݧ ݭبݨݧ �ݫ
َ
ا وݦَ �فٍ ١٧٨  ٖ��ی ݩݩݩݧٰ�  ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ َ��تّݧ ُهمݨݨݦْ  َع�فݨْ لݩَّ  وݩَ

�ݦتَ وݦݩَ �فَ ١٧٧  ٖر�ی
دفَ ُم�فْ

ْ
ال ٰاُح  َء َ��ب

ٓ
سٰا �فَ ِهْم  ݨتِ سٰاَ��ݧ �بِ

�فَ ١٨١  ُمْرَسٖل�ی
ْ
ى ال

َ
و�فَ ١٨٠ َوَسلٰاٌم َعل ِص�فُ َ هتِ َعّمٰا �ی

ِعرݦفَّ
ْ
ِ ال

َك َر�بّ ِ
�فَ َر�بّ حاٰ و�فَ ١٧٩ ُس�بْ رݦݦُ ِ صݫ ݨْ بݧ �ݫ ُ �ی

�فَ ١٨٢ ٖم�ی
َ
عٰاݠل

ْ
اݠل  ِ

َر�بّ ِه  ِللّٰ ݩُ  ْدݧ ݧ ݧ َمݧ �ݧ
ݨْ
َوال

ترجمۀ آیات 
161- شــما و آن چــه پرســتش می کنیــد، 162- هرگــز نمی توانیــد کســی را )بــا آن( 
کــه می خواهنــد در آتــش دوزخ بســوزند.164-  فریــب دهیــد.163- مگــر آن هــا 
ــان  ــت فرم ــراى اطاع ــی )ب ــا همگ ــم. 165- و م ی ــی دار ــام معلوم ــا مق ــك از م ــر ی ه
خداونــد( بــه صــف ایســتاده ایم.166- و مــا همگــی تســبیح او می گوییــم.167- 
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آن هــا پیوســته می گفتنــد: 168- اگــر یکــی از کتــب پیشــینیان نــزد مــا بــود، 169- 
کتــاب بــزرگ  مــا از بنــدگان مخلــص خــدا بودیــم! 170- )امــا هنگامی کــه ایــن 
آســمانی بــر آن هــا نــازل شــد( آن هــا بــه آن کافــر شــدند ولــی بــزودى نتیجــۀ کار خــود 
را خواهنــد دانســت. 171- وعــده قطعــی مــا بــراى بنــدگان مرســل مــا از قبــل مســلم 
کــه آن هــا یــارى می شــوند.173- و لشــکر مــا )در تمــام صحنه هــا(  شــده.172- 
کــه فرمــان جهــاد  ى بگــردان تــا زمــان معینــی )تــا زمانــی  پیروزنــد.174- از آن هــا رو
ــه زودى  صــادر شــود(. 175- و وضــع آن هــا را بنگــر )چــه بی محتــوا اســت( امــا ب
آن هــا )محصــول اعمــال خــود را( می بیننــد.176- آیــا آن هــا بــراى عــذاب مــا 
عجلــه می کننــد؟! 177- امــا هنگامی کــه عــذاب مــا در صحــن خانه هاشــان 
ى بگــردان تــا  فــرود آیــد صبح گاهــان بــدى خواهنــد داشــت. 178- از آن هــا رو
زمــان معینــی. 179- و وضــع کارشــان را ببیــن، آن هــا نیــز بــه زودى )محصــول 
اعمــال خــود را( می بیننــد. 180- منــزه اســت پروردگار، پــروردگار عــزت )و قدرت( 
کــه آن هــا می کننــد. 181- و ســالم بــر رســوالن.182- و حمــد و  از توصیف هایــی 

کــه پــروردگار عالمیــان اســت.  ســتایش مخصــوص خداونــدى اســت 

معنای لغات 

»َصـاُه، َیصِلیـه، َصلیـًر« بـه تعنـری »ذاَقـه ِبِجسـِمِه« اطـم. بـر جسـمش چشـید 

ـرر، َیصلی  ـی اهّنَ
َ
ـو« تشـتق شـده اطـم. »َصل

ُ
ـی َیصل

َ
کـاد. از »َصل و حـّس نمـود، درک 

بلـر، َصـًا و ِصلیـًر« بـه تعنـری »أحتـاق بیلر« اطـم.1 

أ« اطم. »َجَنَد َنفَسُه ِهکذا«، یعنی خودش را بقط آتردۀ   »َجَند«، به تعنری »َهّیَ

کـاد؛ »َجَنـَد َنفَسـُه هلِل« یعنـی خودش را آتـردۀ باترن خدا کاد، ها آن چه خدا  ایـن کرر 

گویند.2  کسـی را »ُجند«  باتوده انجرم تی دهد. چنین 

1. العین، ج 7، ص 154� 
2. همان، ج 6، ص 86�  242
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»َرأُه«  تعنـری  بـه  بـوده، همچنیـن  َبِصیـاًا«  »َوَجـَدُه  تعنـری  بـه  أبَصـَاُه«،  »أبَصـَا، 

تی آیـد.1 »طـرحة« در تعنـری نزدیک تـا بـه زبـرن بررطـی بـه تعنـری تیـدان و بضـری 

بـود.2  تقربـل تنـزل خواهـد 

مجذوب نشدن مؤمن به کالم ناصواب 

آیــرت طــربق، بعــد از آن کــه تظرهــا شــاک را بیــرن نمــود   خداونــد تتعــرل در 

اَد  ِع�ب  
َّ
ل� اإِ  ، و�فَ ِص�فُ َ �ی ا  َعّمَ ِه 

َ
الّل حا�فَ  «، باتــود  »ُس�بْ و�ف �فُ �بَ

ْ
ال ُهُم 

َ
ل َو  ا�تُ  �ف �بَ

ْ
ال َك  ِ

ِلَر�بّ
أَ
ا ِهْم  ِ �ت

�فْ اْس�تَ
»�فَ

کــه او را توصیــف تی کننــد. اهبتــه  «، چــه تنــزه اطــم اهلل، از آن چــه  �فَ ِص�ی
َ
ل ُمحفْ

ْ
ِه ال

َ
الّل

کــادن، چنــدان بــه زبــرن بررطــی نزدیــک نیســم؛ عاضــه داشــتن  تاجمــه بــه توصیــف 

کــه آنــرن از شــاح حــرل او  گویرتــا اطــم. یعنــی خداونــد تنــزه از آن  چیــزی اطــم 

کــه چیــزی در تاحلــۀ عبودیــم و  عاضــه تی دارنــد؛ تگــا بنــدگرن بی شــرئبۀ خــدا 

اخــاص ایشــرن راه نــدارد. تخلــص هســتند و خداونــد ایشــرن را بــاای خــود انتخــرب 

ــد  کــه بری ــه  ــه درطــتی شــنرخته و تی طــتریند و او را آن گون ــد را ب کــاده اطــم. خداون

برشــد، عاضــه تی دارنــد. 

آتـده و  تفریـع دارد. »بـرء«  آیـه  آیـه تی باتریـد. یـک  قـاآن تجیـد طـه  در این جـر 

کسـی را  بـه تعنـری زیـن رو اطـم. شـمر و هـا آن چـه تی پاطـتید، شـمر نمی توانیـد 

کـه جلنمـی بوده و قسعًر چشـندۀ عذاب جلنم اطـم.  جـذب کنیـد تگـا آن کسـی 

»تـری نربیـه« اطـم. 

ْنُتـْم 
َ
أ »تـر  گفـم   این گونـه  تی تـوان  تعبـدون.3  تـر  علـی  یعنـی  ْیـه« 

َ
َعل ْنُتـْم 

َ
أ »تـر 

1. لسان العرب، ج 4، ص 65�
2. همان، ج 2، ص 492� 

3. دو قـول در مرجـع ضمیـر هـاء وجـود دارد: یکـی این که به )ما َتعُبدون( باز می گردد و دوم، به )اهلل( 
243تعالی باز می گردد؛ محقق. )رک: مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 8، ص 719 و 720( 
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َجِحیم«. به نظا تی رطـد اطـتدراک با آیه 
ْ
 َتـْن ُهـَو صرِل اه

َ
برِتِنیـَن َعلـی َتـر َتعُبـُدون ِإاّل

کریـم عبرراتـی  کـه پیغمبـا تی باتـود شـمر خـدا را نشـنرختید. در قـاآن  چنیـن اطـم 

« بسـیرر اطـم.  و�فَ ِص�فُ ا �تَ ِه َعّمَ
َ
حا�فَ الّل « و »ُس�بْ و�فَ ِص�فُ َ ا �ی ِه َعّمَ

َ
حا�فَ الّل چـون »ُس�بْ

پرنیشـرد که به  شـاک نیـز دارای علـم ادبیـرت اطـم؛ از قبیل ادبیـرت هندویی او

بررطـی نیـز تاجمـه شـده اطـم. ادبیـرت هندویـی و بودایی بـه بسـیرری از زبرن هری 

 غربی تاجمه شده و باای آن هر دارای جرذبه اطم. بسی شعا و قصرید غنریی در حوزۀ 

ادبیرت تذهبی توجود اطم؛ ترنند اشعرر طرنسکریم در توصیف آهلۀ هندو.1 

کـه خدای خود را تی طـتریی و تادم را  گویـی تشـاکرن تی گفتنـد تنلـر تو نیسـتی 

بر بیرن نیک به عبردت اهلل دعوت تی کنی. تر نیز اشعرر تذهبی در توصیف ُهبل، 

یـد و جرذبـه  یـم. خداونـد در این جـر تی باتریـد شـمر نیـز ادبیـرت دار الت و عـّزی دار

 هـم دارد؛ اتـر جلنمیـرن را جـذب تی کنـد نـه تؤتـن را. بـاد تؤتـن تجـذوب زیبریـِی
 تعبیاِی ِصاف نمی شود، بلکه صّحم و خسر را در نظا تی گیاد. 

گا شـــعای خوب بود، پس تسلف نلفته در آن نیز   بعضی چنین تی پندارند که ا

گفترر، اصل حقیقم نیز چنین هســـم  که جدای از  صحیح اطـــم. به این  نکتـــه 

 یـــر خیـــا، توجلـــی ندارند. چه بســـر شـــعای بـــاد را تنحاف نمریـــد و صد پنـــد در او

 اثا نکند.

که هم اکنون در برخی نقاط آن  کهن در هندوسـتان اسـت  1. سانسـکریت یکی از زبان های 
کشـور رایـج اسـت. در برخـی لغـات و کلمـات، بـا زبـان فارسـی تشـابه دارد. سانسـکریت 
کتـاب مقـدس در سـنت های متفـاوت هنـدو، بودایـی و جیـن  یـج زبـان اصلـی  بـه تدر
شـد. به هنگام عبادت در معبدهای هندو، بودیسـم، نوار و مهایانا و بودیسـم تبتی مورد 
اسـتفاده قـرار می گیـرد. در ادبیـات منظـوم هندوسـتان جایـگاه دارد و براهمـه  در مناسـک 
برهمایـی  سـایه  در  بودایـی  )رک:  محقـق.  می کننـد؛  اسـتفاده  آن  از  نیایشـی  و  مذهبـی 

کتـاب راهنمـای مطالعـات شـرقی، یوهانـس برونخورسـت، ص 46- 47(  244
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ْیِه 
َ
ْنُتـْم َعل

َ
ُکـم« شـمر و آن چـه تی پاطـتید، »َو تـر َتْعُبـُدون« ِتـن ُدوِن اهلل، »تـر أ

َ
»َبِإّن

ِبفرِتِنیـَن« شـمر در آن چـه بـدان دالهـم تی کنیـد، جـرذب کسـی نیسـتید تگـا کسـی 

َجِحیـم«، حتمـًر بـه جلنـم خواهـد رطـید و طعـم آن را خواهـد چشـید. 
ْ
کـه »صـرِل اه

»َصاُه، َیصِلیه، َصلیًر« به تعنری »ذاَقه ِبِجسـِمِه« اطـم. بر تن خود چشـید و حّس 

ـرِر«، یعنـی آن قـدر  یَتـُه ِبرهّنَ
َ
کـاد. تقصـود چشـیدن بـر زبـرن نیسـم. »أصل نمـود و درک 

کـه از آتـش اثـا گابـم.1  کـادم  او را بـه آتـش نزدیـک 

ـــرر، َیصلی بلر، َصـــًا و ِصلیـــًر« به  ـــی اهّنَ
َ
ـــو« اطـــم. »َصل

ُ
ـــی َیصل

َ
یشـــۀ »َصل از ر

ی تی برشـــد. قاآن 
َ
«، تصـــدر َصل

َ
تعنـــری »أحتـــاق بیلـــر« اطـــم.2 بنربااین »َصـــرل

ى«.3 بـــه تعنـــری چشـــیدن اطـــم، یعنـــی به خرطا  �تَ
ْ سش

أَ
�

ْ
 ال

َّ
ل� ْصلاها اإِ َ تی باتریـــد  »ل� �ی

طـــوخم.4  بدی هریش 

که تنحاف هستند، در نتیجه جلنم  کنریه بوده و تی باترید  آن هر  این عبررت 

 را خواهنـد چشـید، نـه این کـه شـمر بعـد از چشـیدن جلنـم، آن هـر را جـذب  کنیـد.

 آن تنحابرنـی کـه جـذب تی کنیـد، جلنمـی هسـتند. او تنحاف اطـم و شـمر او را 

کـه روح انحـااف در وی وجود دارد. بـه خرطا زیبریی ای  جـذب تی کنیـد، در حرهـی 

کشـرنده تی شـود.  که وجود دارد، او را بدین طـو 

�اسخ فرشتگان به منحرفان از توحید 

«، و از تـر  ُحو�فَ ِ
ُمَس�بّ

ْ
ْح�فُ ال �فَ

َ
ا ل

�فَّ ، َو اإِ و�فَ
ا�فُّ ْح�فُ الّصَ �فَ

َ
ا ل

�فَّ وٌم، َو اإِ
ُ
اٌم َمْعل ُه َم�ت

َ
 ل

َ
لّ� ا اإِ

 »َو ما ِم�فَّ

کـه برالتـا از آن را اّدعـر  کـه بـاای او جـری تشـخصی اطـم  کسـی تگـا ایـن  نیسـم 

1. تهذیب اللغة، أزهری، ج 12، ص 167� 
2. مجمع البحرین، ج 1، ص 266� 

3. »کسی جز بدبخت ترین مردم وارد آن نمی شود«؛ لیل/15� 
4245. المفردات فی غریب القرآن، ج 1، ص 490� 
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کما خدتم بسته ایم  که به صف ایسترده ایم، به عبررت دیگا   نمی کند. تر همرنیم 

که تسبیح و تنزیه خدا تی کنیم.  و تر آن هریی هستیم 

، ما  ُدو�فَ ْع�بُ ْم َو ما �تَ
ُ
ك

�فَّ اإِ
 ایـــن طـــه آیـــه نیـــز تاتبط بر هم اطـــم. در آیرت قبل باتـــود  »�فَ

م«؛ ایـــن آیـــه تقـــول قـــوِل تعبودانـــی همچـــون  ِح�ی َ �ب
ْ
 َم�فْ ُهَو �اِل ال

َّ
ل� ، اإِ �فَ �ی ِ �ف ا�تِ �ف ِه �بِ

�یْ
َ
ْم َعل �تُ �فْ

أَ
 ا

 ،» ُدو�ف ْع�بُ ْم َو ما �تَ
ُ
ك

�فَّ اإِ
کـــه خـــود بایء از ِعبردشـــرن هســـتند. نـــه این کـــه »�فَ  تائکـــه اطـــم 

کـــه عـــده ای از آن هـــر چنیـــن تی گوینـــد. بـــه عبـــررت   اطـــتدراکی از »تـــر َتْعُبـــُدون« برشـــد 

وم«. 
ُ
اٌم َمعل ُه َم�تَ

َ
ا َو ل

و�ف َو َما ِم�فَّ
ُ
ول �تُ َ �ف �ی وِد�ی  ِم�فَ الَمع�بُ

ماعهتٌ ل� حب گویی تی باترید  »اإ دیگا 

کـه  «، شـرتل دو دطـته تی شـود  یـک عـده تائکـه و اتثـرل ایشـرن  ُدو�فَ ْع�بُ »َو ما �تَ

تشـاکرن آن هـر را عبـردت تی کادنـد. ایـن آیـرت اخیـا اطـتدراک از آن اطـم. یعنـی 

کـه تقربنـد، از چنیـن  کـه تقـّاب درگره خداونـد هسـتند. در واقـع آن هـر  تگـا آن هـر 

ابـاادی بـایء  تی برشـند. 

َك   ِم�فْ ُدو�فِ
دفَ حفِ

�تَّ �فْ �فَ
أَ
ا ا �ف

َ
ىی  ل عف �بَ

�فْ َ َك ما كا�فَ �ی حا�فَ وا ُس�بْ
ُ
ال  به خداوند عاضه تی دارند  »�ت

«،1 »قوتًر بورًا«2 تقصود 
ً
ورا ُ  �ب

ً
ْوما وا �تَ ْكَر َو كا�فُ ِ

ُسوا ال�فّ
اَءُهْم َ��تَّ� �فَ �ب

آ
ُهْم َو ا ْع�تَ

اَء َو لِك�فْ َم�تَّ ْوِل�ی
أَ
ِم�فْ ا

 

کرر بیلوده  کسرد،  کرر بیلوده و بی نتیجه تی کنند )برئا به تعنری  که   کسرنی اطم 

و بی نتیجه اطم( و طودی عرید ایشرن نمی شود.3 

اولیائـی  تـو  از  کـه غیـر  نبـود  مـا شایسـته  بـراى  تـو،  منزهـی  ینـد:  پاسـخ( می گو »آن هـا )در   .1
برگزینیـم، ولـی آنـان و پدرانشـان را از نعمت هـا برخـوردار نمـودى تـا این کـه آن هـا )به جاى 

کردنـد، و هـالك شـدند«؛ فرقـان/18�  شـکر نعمـت( یـاد تـو را فرامـوش 
ک می شوند؛ محقق. )رک: العین، ج 8، ص 285(  که هال گمراهانی است  2. مقصود 

3. معبودیـــن کفـــار بـــه هنـــگام ســـوال از ســـبب گمراهـــی عبـــاد خویـــش، ایـــن گمراهـــی را بـــه آن هـــا 
کـــه از  کـــه ایشـــان قومـــی هـــالک شـــونده یـــا فاســـد هســـتند  نســـبت می دهنـــد بدیـــن ســـبب 
دنیـــا و نعمت هـــای آن برخـــوردار بودنـــد و نعمت هـــا بـــر ســـبیل ســـنت امتحـــان و ابتـــالء بـــر 
کـــه از یـــاد آن چـــه رســـوالن الهـــی برایشـــان  ایشـــان پایـــدار بـــود امـــا چنـــان بدان هـــا مشـــغول شـــدند  246
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وم«، 
ُ
اٌم َمْعل ُه َم�ت

َ
 ل

َّ
ل� ا اإِ

 تعبود شمر هستند، اتر از شمر بایء اند و تی گویند  »َو ما ِم�فَّ

کـه از آن تعـدی  کـدام از تـر در جریـگره خویـش اطـم و درجـۀ تشـّخصی دارد  هـا 

کـه هـا چـه شـمر بگوییـد،   نمی کنـد و اّدعـری بیـش از آن هـم نـدارد. این گونـه نیسـم 

بپذیریم. همۀ تر باای خداوند خرضع هستیم.1 

«، همگـی تـر بـه عنـوان )تسـّبحون( در خدتـم اواتـا اهلـی  و�ف
ا�فُّ

َ
ْح�فُ الّص �فَ

َ
ا ل

�فَّ »َو اإِ

هسـتیم. تقصـود ایـن اطـم که تائکه چنیـن تی گویند، همچنیـن بندگرن خرّص 

گفته شود، همین را خواهد گفم. همرن گونه که گا به پیغمبای نیز تعبود  که ا  خدا 

کسرنی  «، تر  ُحو�ف ِ
ُمَس�بّ

ْ
ْح�فُ ال �فَ

َ
ا ل

�فَّ  باخی تدعی اهوهیم اتیااهمؤتنین؟ع؟ شدند. »َو اإِ

که تنزیه خدا تی کنیم.  هستیم 

بهانه ای دیگر از مشرکان

ُروا  �فَ
َ
ك ، �فَ �فَ ِص�ی

َ
ل ُمحفْ

ْ
ِه ال

َ
اَد الّل ا ِع�ب

�فَّ
ُ
ك

َ
، ل �فَ ِل�ی ّوَ

�أَ
ْ
 ِم�فَ ال

ً
را

ْ
ك ا دفِ َد�ف �فَّ ِع�فْ

أَ
ْو ا

َ
، ل و�فَ

ُ
ول �تُ �یَ

َ
وا ل �فْ كا�فُ  »َو اإِ

کادیـم یـک بـه یـک بلرنه هـری آن هـر را ذکـا  «؛ جرهـف این کـه قـاآن  ُمو�فَ
َ
ْعل َ َسْو�فَ �ی ِه �فَ �بِ

گـا قبـل از ایـن بـه تـر یـردآوری شـده بـود، تـر نیز  باتـوده و جـواب تی دهـد. تی گوینـد ا
کـه در پرطـخ دعـوت تـو بگوییم برطل  از بنـدگرن تخلـص خـدا بودیـم. این گونـه نبـود 

اطـم و حقیقـم نـدارد. 

گا بشا دچرر طاکشی و طتیزه جویی شود، باای ترویج برطل  تسلف این اطم که ا
 و نپذیابتـن حـق بـه تتنرقضـرت تمسـک تی کنـد. از جملـه بلرنه هری تشـاکرن این 

گـا تـو باطـتردۀ خدایی هسـتی کـه خرهق عرهمیـرن و تر و آبرء اوهین ترطـم،  کـه ا بـود 

کسـی را نفاطـترد؟  چاا پیش از تو 

ـــه شـــرک عـــدول کردنـــد؛ محقـــق. )رک: المیـــزان فـــی تفســـیر  ـــد غافـــل شـــده و از توحیـــد ب آوردن
القـــرآن، ج 15، ص 191(  

1247. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 8، ص 720� 
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ِىی 
ا �ف هدف ا �بِ تـــوارد دیگـــای از این طـــنخ طـــخنرن در قـــاآن آتـــده اطـــم  »ما َسِمْع�ف

«؛2 قـــاآن تجیـــد بـــه  �ف ل�ی ّوَ
أَ
�

ْ
ا ال �فَ ا�أِ �ب

آ
ا �فىی  ا هدف ا �بِ «،1 »ما َسِمْع�ف لا�ت �تِ

 ا�فْ
َّ
ل� ا اإِ

�فْ هدف َرهتِ اإِ �فِ
آ
�

ْ
هتِ ال

َّ
ِمل

ْ
ال

طـــور تکـــرر ایـــن بلرنۀ تشـــاکرن را بیرن باتوده اطـــم. تـــر در پدران پیشـــین خود از 

این طـــخنرن نشـــنیدیم. چه طور خداوند ایـــن تدت طوالنی صبا نمـــود تر در زترن 

تـــر، تـــو را باطـــترد؟ تر به تعبیـــا ابوجلل و ابوهلـــف، بای جرن تر شـــوی؟ چاا پیش 

کســـی را نفاطترد؟  از این 

ا  �فْ هدف «، تر در دطته هری دیگا طخنی نشنیدیم، »اإِ َرهتِ �فِ
آ
�

ْ
هتِ ال

َّ
ِمل

ْ
ِىی ال

ا �ف هدف ا �بِ »ما َسِمْع�ف

« در طـورۀ تبررکـۀ »ص« خواهـد آتـد و بلرنـه ای اطـم کـه خداوند در قاآن  لا�ت �تِ
 ا�فْ

َّ
ل� اإِ

 حکریم تی باترید. در جری دیگا تی باترید  گفتند شاک تر به خواطم خداطم. 

ُه ما 
َ
اَء الّل ْو سش

َ
وا ل

ُ
َرك ْ سش

أَ
�فَ ا �ی �ف

َّ
اَل ال گـا خـدا نمی خواطـم تـر تشـاک نمی شـدیم. »َو �ت زیـاا ا

گـا  ْ ٍء«،3 در طـوره تبررکـه انعـرم4 نیـز آتـده اطـم. تی گوینـد ا �ی
َ ِه ِم�فْ سش ا ِم�فْ ُدو�فِ ْد�ف َع�بَ

خـدا تی خواطـم تـر از ابتـدا توحـد بودیـم. 

که این بلرنه را همۀ بدهری عرهم داشتند. یزید   اشرره به این تسلف الزم اطم 

 نیز به وجود تقدس طـید اهعربدین؟س؟ گفم  تی دانی چاا پدرت کشـته شـد؟ »بل 

ِىی 
�ت وأْ ِك �تُ

ْ
ُمل

ْ
ُهّمَ ماِلَك ال

َّ
ِل الل کـه ایـن آیـه را از یـرد بـاد  »�تُ قـد َنسـَی أبـوک«. بـه ایـن خرطـا 

َك 
�فَّ ُر اإِ

�یْ
�فَ
ْ
ِدَك ال �یَ اُء �بِ سش

ّلُ َم�فْ �تَ دفِ اُء َو �تُ سش
ِعرفُّ َم�فْ �تَ اُء َو �تُ سش

�فْ �تَ َك ِمّمَ
ْ
ُمل

ْ
ُ� ال ِ رف

�فْ اُء َو �تَ سش
َك َم�فْ �تَ

ْ
ُمل

ْ
ال

ٌر«.5 د�ی
ْ ٍء �تَ �ی

َ َعلى  ُكّلِ سش

1. »ما هرگز چنین چیزى از پدران خود نشنیده ایم، این فقط یك دروغ است«، ص/7� 
کان خود نشنیده ایم«، مؤمنون/24�  2. »... ما چنین چیزى هرگز در نیا

عبـادت  را  او  غیـر  مـا  پـدران  نـه  و  مـا،  نـه  می خواسـت  خـدا  گـر  ا گفتنـد:  »مشـرکان   .3
نحـل/35�  نمی کردنـد...«، 

ْشَرْکنا َو ال آباُؤنا...«، انعام/148� 
َ
ْو شاَء اهلُل ما أ

َ
ْشَرُکوا ل

َ
ذیَن أ

َّ
 ال

ُ
4. »َسَیُقول

یـی، بـه هـر کـس بخواهـی، حکومت می بخشـی، و از  5. »بگـو: بارالهـا! مالـك حکومت هـا تو 248
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حضــات طــجرد؟س؟ نرراحــم شــدند و جــواب باتونــد  بلــه، خداونــد ایــن آیــه را 

کربــا و تؤتــن تی رطــد خداونــد تی خواهــد، اتــر در عــوض بــاای  باتــود و هــا چــه بــه 

ــاآن را تــاوت  ــه ای از ق ــاای تؤتــن درجــرت آخــات را؛ و آی ــاار داد و ب ــا جلنــم را ق کرب

باتودنــد.1  

یـــک بلرنـــه بـــاای همۀ طاکشـــرن عرهم ایـــن بود که خواطـــم خداطـــم تر این 

چنیـــن برشـــیم. در ایـــن جـــر نیـــز دو آیـــه را در تقربـــل دعـــوت اهلـــی رطـــول اهلل؟ص؟ 

ا 
�فَّ
ُ
ك

َ
ل  ، �فَ ِل�ی ّوَ

أَ
�

ْ
ال ِم�فَ   

ً
را

ْ
ك دفِ ا  َد�ف ِع�فْ  

�فَّ
أَ
ا ْو 

َ
ل  ، و�فَ

ُ
ول �تُ �یَ

َ
ل وا  �فْ كا�فُ اإِ »َو  گفتنـــد   و  نمـــوده  تلفیـــق 

گـــا از پیشـــینیرن یـــردآوری تی شـــدیم و یـــردآوری داشـــتیم،  «، ا �ف ِص�ی
َ
ل ُمحفْ

ْ
ِه ال

َ
اَد الّل ِع�ب

 تـــر نیـــز از بنـــدگرن تخلـــص خـــدا بودیـــم و شـــعاهری تـــر و ادبیـــرت تـــر توحیـــدی 

تحض بود.

کـه آتـده پـس چـاا  کنـون  کنـون طبیـف نیرتـده، ا گفـم  شـمر تی گوییـد تر بریـد 

علـم  بـان  بـه  شـمر  بیمـرری  تی گویـد  شـمر  بـه  طبیـف  کـه  کنـون  ا ه«؟  �بِ ُروا  �فَ
َ
ك »�فَ

یـد تـر بلبـود یربیـد،  کرر را انجـرم ندهیـد تـر بلبـود یربیـد یـر ایـن دارو را بخور اطـم، آن 

هـر کـس بخواهـی، حکومـت را می گیـرى، هـر کـس را بخواهـی، عـزت می دهـی، و هـر کـه 
ى«، آل  را بخواهـی خـوار می کنـی. تمـام خوبي هـا بـه دسـت توسـت، تـو بـر هـر چیزى قـادر

عمران/26� 
1. علـی بـن ابراهیـم در حدیـث مرفوعـی )کـه سـندش بـه معصـوم می رسـد( حدیـث می کنـد: 
یـن العابدیـن علیهمـا السـالم را نـزد یزیـد بـن  هنگامی کـه حضـرت علـی بـن الحسـین ز
گفت: »و  ر باشـد(  یه بردند و در برابر او نگه داشـتند؛ یزید )که از رحمت خداوند دو معاو
آن چـه بـه شـما مصیبـت رسـید از چیـزى بـود کـه خـود کردیـد« )این آیـه شـریفه را خواند(. 
حضـرت علـی بـن الحسـین علیهمـا السـالم فرمـود: ایـن آیـه دربـارۀ مـا نیسـت، بلکـه ایـن 
گفتـار خـداى عزوجـل در مـورد ماسـت )کـه می فرمایـد:( هیـچ مصیبتـی در زمیـن نرسـد 
کتابـی اسـت، پیـش از آن کـه آ ن هـا را بیافرینیـم. بـه  و نـه بـه جان هـاى شـما جـز این کـه در 

249راسـتی ایـن بـر خـدا آسـان اسـت« حدیـد/22؛ محقـق. )رک: الکافـی، ج 2، ص 450( 
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«. ایـن تسرهـف را بلرنـه قـاار دادند  ُمو�ف
َ
ْعل َ  �ی

َسْو�فَ
ِه �فَ ُروا �بِ �فَ

َ
ك

چـاا انجـرم نمی دهیـد؟ »�فَ

کـه آیـرت تـر را نپذیابتنـد. 

پیـش  از  تـر   ،» ُصوُرو�ف َم�فْ
ْ
ال ُهُم 

َ
ل ُهْم 

�فَّ اإِ  ، �فَ ُمْرَسِل�ی
ْ
ال ا  اِد�فَ ِلِع�ب ا  �ف َكِلَم�تُ �تْ  �تَ َس�بَ ْد  �تَ

َ
ل »َو 

کـه بـه عنـوان پیرتبـا بـاای تـادم انتخـرب  تصمیمـی قسعـی را نسـبم بـه بندگرنمـرن 

ُلـْم«، همرنـر، بـر قرطعیـم و حتمًر ایشـرن؛ ضمیـا »ُهم« تنفصل 
َ
گابتیـم. »ِإّن نمودیـم، 

کیـد را تی رطـرند. تبتـدا و خبـا نیـز بـه صـورت جملـه هسـتند و ایـن  نیـز در این جـر تأ

کیـد اطـم. یعنـی بـه یـرری آن هـر شـتربته خواهـد شـد.  خـود نشـرنۀ تأ

َمْنُصـوُرون«، 
ْ
« بـه قرطعیـم، بـدون شـک، »ُهـُم اه ـَ ُلـْم« حتمـًر، »هـ

َ
تی باتریـد  »ِإّن

کیـد طـوم اطـم. نبریـد تاجمـه به  کـه تـر یرریشـرن تی کنیـم؛ ایـن تأ آن هریـی هسـتند 

»پیـروز« نمرییـد، زیـاا »تنصـور« باتـود و »قرهـا« نفاتـود؛ تنصـور اطـم تفعـول اطـم، 

ایـن  پیـروزی الزتـۀ  یرریشـرن خواهیـم شـتربم.  بـه  تـر  کـه  آن هریـی هسـتند  یعنـی 

تسلـف خواهـد بـود. 

طرح یک سؤال

کـه آیـر همـۀ انبیـرء اهلـی  از آن چـه بیـرن شـد، ایـن طـؤال بـه ذهـن خسـور تی کنـد 

در تسـیا دعـوت پیـروز شـدند؟ 

گفـم  در طـورۀ تبررکـۀ ترئـده نسـبم بـه خصـوص یلـود، آیـه  نـرزل شـده و بریـد 

یلودیـرن طـاآتد ایـن انحـااف از دعـوت اهلـی بودنـد.1 

وا 
ُ
ال �فَ �ت �ی �ف

َّ
وا ال َم�فُ

آ
�فَ ا �ی دف

َّ
هتً ِلل

َ
َُهْم َمَوّد َر�ب

�تْ
أَ
َد�فَّ ا حبِ

�تَ
َ
وا َو ل

ُ
َرك ْ سش

أَ
�فَ ا �ی �ف

َّ
ُهوَد َو ال �یَ

ْ
وا ال َم�فُ

آ
�فَ ا �ی دف

َّ
اِس َعداَوهتً ِلل

 ال�فَّ
َ

ّد َ سش
أَ
َد�فَّ ا حبِ

�تَ
َ
1. »ل

«، به طور مسلم یهود و مشرکان  ُرو�فَ �بِ
ْ
ك َْس�تَ �فَُّهْم ل� �ی

أَ
 َو ا

ً
ا ا�ف �فَ َو ُرْه�ب س�ی �ی ّسِ ُهْم �تِ �فَّ ِم�فْ

أَ
ا ِلَك �بِ صارى  دف ا �فَ

�فَّ اإِ
یند مسـیحی   را دشـمن ترین مردم نسـبت به مؤمنان خواهی یافت، ولی آن ها را که می گو
که در میان آن ها   هستیم نزدیك ترین دوستان به مؤمنان می یابی، این به خاطر آن است 
رزند؛ مائده/82�  افرادى دانشمند و تارك دنیا هستند و آن ها )در برابر حق( تکبر نمی و 250
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  1،» و�فَ
ُ
ل �تُ �تْ  �تَ

ً
ا �ت ر�ی

ْم َو �فَ �تُ ْ �ب
 َكدفَّ

ً
ا �ت ر�ی

�فَ
ْم �فَ ْر�تُ �بَ

ْ
ك ُم اْس�تَ

ُ
ُسك �فُ �فْ

أَ
ْهوى  ا ما ل��تَ ْم َرُسوٌل �بِ

ُ
اَءك ما حب

َّ
ل
ُ
ك

�فَ
أَ
 »ا

گرهـــی نیـــز بـــه صورت  در باخـــی آیـــرت نســـبم بـــه یلودیـــرن خســـرب تی شـــود و 

گذشـــته آتـــده اطـــم. ایشـــرن را توصیـــف تی کنـــد بـــه این کـــه چنرن چـــه خداوند 

کـــه پیرم او بر خواهش هر و خواطـــته هری آن هر طـــرزگرر نبرشـــد،  پیرتبـــای بفاطـــتد 

که دطـــم از خواطته هریشـــرن بادارند و تســـلیم حق  خـــود را برالتـــا از آن تی داننـــد 

کـــه خواطـــته هری آن هر شـــرخص حقریق اطـــم.  شـــوند. بـــا ایـــن اعتقرد هســـتند 

»إطـَتکَبروا، اْطـَتْکَبْاُتْم«، یعنـی خودتـرن را برالتا تی دانیـد. تی گویند  این که تن 
تسـلیم شـوم یـر نشـوم، بـه ارادۀ تـن اطـم. هیـچ تقـرم طرپاطـتی برالتـا از طرپاطـتی 
تـن نیسـم، حتـی خداونـد نیـز بریـد تسـلیم اتـا تـن شـود. خـدا حکـم نکـاده، اتر تن 
 
ً
ا �ت ر�ی

ْم َو �فَ �تُ ْ �ب
 َكدفَّ

ً
ا �ت ر�ی �فَ کنم و خداوند نیز برید بپذیاد. »�فَ که حکم   تصلحم تی دانم 

کشتید.  کادید و عده ای را  «، عده ای را تکذیف  و�فَ
ُ
ل �تُ �تْ �تَ

َمْنُصوُرون«، تر به یرری این هر خواهیم شتربم. خداوند به انبیرء خویش 
ْ
ُلُم اه

َ
 »ه

کـه ایشـرن در  وعـدۀ خـذالن نـداده اطـم، برالخـاه پیـروز خواهنـد شـد. رنج هریـی 

تسـیا خویـش تتحمـل تی شـوند، تقـرم اهلی تحسـوب تی شـود. جـری گره قضروت 

که همه را تورد قضروت قاار تی دهند و خداوند قرضی عردهی اطم   نیز خواهد بود 

و اینرن، رطل اهلی و تخرهفین، اعداء اهلی هستند. 

ْرصفَ 
�أَ

ْ
�فَّ ال

أَ
 طاانجرم این زندگرنی دنیر که در تقربل آخات زندگرنی پستی اطم، »ا

گمرن نکنید از آِن اباقدرت هرطــم، بلکه  «2 خواهد شــد. هذا  اِلُ�و�ف َ
َ الّص

اِدیی ها ِع�ب
ُ ِر�ش َ  �ی

کردیـد )و از ایمـان  1. »آیـا هـر زمـان پیامبـرى بـر خـالف هـواى نفـس شـما آمـد در برابـر او تکبـر 
ى نمودیـد و بـه ایـن قناعت نکردید بلکـه( عده اى را تکذیب نموده،  ردن بـه او خـود دار آو

جمعـی را بـه قتل رسـاندید«؛ بقره/87� 
بور« بعد از ذکر  «؛ ما در »ز اِلُ�و�ف َ الّصَ

اِدیی ها ِع�ب
ُ ِر�ش َ  �ی

ْرصفَ
�أَ

ْ
�فَّ ال

أَ
ْكِر ا ِ

ْعِد ال�فّ َ وِر ِم�فْ �ب ُ �ب ا �فِىی الرفَّ �ف �بْ ْد َك�تَ �تَ
َ
 2. »َو ل

251)تورات( نوشتیم که بندگان صالح من وارث )حکومت( زمین خواهند شد؛ انبیاء/105� 
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کرر  کــه ایــن زتیــن در پریــرن  کســرنی هســتند  از آِن خداطــم. بنــدگرن صرهــح همــرن 

کرر از آِن ایشــرن تی گــادد. کــه در پریــرن  از آِن ایشــرن خواهــد بــود. »َیِاُثلــر«، تی رطــرند 

وا«،1 اهلل وهّی رطـــوالن خویش اطـــم، هذا  َم�فُ
آ
�فَ ا �ی �ف

َّ
ُّ ال ُه َولِىی

َ
کـــه »الّل بـــا ایـــن اطـــرس 

کشته شـــدن، باای ایشرن درجه ای اطم  آن چه از عذاب تتحمل تی شـــوند حتی 

کـــه حضات حّق جـــل و عا برشـــد، آن هر را با    و در تقـــرم قضـــروت، قرضـــی عردل 

دشمنرنشرن پیروز تی کند. 

 طلســـلۀ اهلیۀ انبیرء دعوت واحد دارند. اهبته تااحل دعوت تتنرطف بر تیزان 

آتردگـــی بشـــا بوده اطـــم، اتـــر در پریرن ایـــن دعوت، پیروز خواهند شـــد و اطـــرس 

 پیـــروزی نیز به دطـــم وهّی عصا اترم زترن؟جع؟ اطـــم، بعد از این کـــه زتین پا از 

ظلم و طتم شود. 

کمـــر این کـــه ابوجلـــل و  گـــا بشـــا نپذیـــاد،  ایـــن وعـــده تحّقـــق تی شـــود، حتـــی ا

کـــه  ابوهلـــف نیـــز آیـــرت اهلـــی را نپذیانـــد. خبـــا تتواتـــا قسعـــی از رطـــول اهلل؟ص؟  اطـــم 

ـــا از عـــدل و داد تی کنـــد پـــس  ـــْورًا«،2 زتیـــن را پ ـــْم َج ـــر ُتِلَئ َکَم  
ً

ـــْدال ـــر َع َه
ُ َ
باتـــود  »َیْمأل

کـــه از ظلـــم و طـــتم پـــا شـــده برشـــد. از ایـــن 

کید اطم، «، »َطَبَقْم َکِلَمُتنر« دارای تأ �ف ُمْرَسِل�ی
ْ
ا ال اِد�فَ ا ِلِع�ب �ف �تْ َكِلَم�تُ �تَ ْد َس�بَ �تَ

َ
 »َو ل

کیـــد  « و »ُهـــم« نیـــز تأ ـَ کلمـــرت »إّن«، »هـــ  ،» ُصوُرو�ف َم�فْ
ْ
ُهُم ال

َ
�فَُّهْم ل ـــا آن، در »اإِ  اتـــر عـــاوه ب

را تی رطـــرند. 

رده اند...«؛ بقره/257�  که ایمان آو کسانی است  1. »خداوند، ولی و سرپرست 

ـــِدَي اْثَنـــا 
ْ
 اهلِل؟ص؟ : »ِمـــْن ُول

ُ
 َرُســـول

َ
: َقـــال

َ
ِبـــي َجْعَفـــٍر؟ع؟ َقـــال

َ
ِبـــي َســـِعیٍد َرَفَعـــُه َعـــْن أ

َ
2. َعـــْن أ

ـــْت  ـــا ُمِلَئ َکَم  
ً

ـــْدال ـــا َع َه
ُ

َحـــّقِ َیْمأَل
ْ
ـــُم ِبال َقاِئ

ْ
ـــُم ال ُمـــوَن آِخُرُه ـــوَن ُمَفّهَ ُث

َ
ـــاُء ُمَحّد َعَشـــَر َنِقیبـــًا ُنَجَب

َجـــْورًا«؛ محقـــق. )رک: الکافـــی، ج 1، ص 534(  252
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غلبۀ ُجنداهلل 

که  کسـرنی هسـتند  «، تقصود از »ُجند«  و�ف اِل�بُ عف
ْ
ُهُم ال

َ
ا ل َد�ف �فْ ُ  �ب

�فَّ طـپس باتود  »َو اإِ

خودشـرن را تنلـر در تسـیا آن چـه تـر تی خواهیم قـاار دادند. 

أ« اطـم. »َجَنَد َنفَسـُه ِهکذا«، یعنی خود را بقط آترده ی  »َجَند«، به تعنری »َهّیَ

َنفَسـُه هلِل«، خـود را آتـردۀ باتـرن خـدا نمـود، هـا آن چـه خـدا  کـاد. »َجَنـَد  کرر   ایـن 

باتـوده انجـرم تی دهـد. بعرهیتـش در این تسـیا اطـم. چنین کسـی »ُجند« اطـم. 

که خودشـرن را آتردۀ انجرم اواتا طـلسرنی تی کنند.  کسـرنی   »ُجند اهسـلسرن« یعنی 

»جنـد اهلل« یعنـی کسـرنی کـه خود را در تسـیا انجرم خواطـته هری خدا قـاار داده اند؛ 

ـم 
َ
کـه »ه خـواه تؤتـن نـود و دو طـرهه ترننـد حضـات عمـرر؟س؟ برشـد، خـواه جوانـی 

ـم« برشـد؛ خـواه بـه قیـرم هیـل یـر به صیـرم نلرر یـر در جلرد بر اعـداءاهلل و در 
ُ
ـُغ اهُحل

ُ
َیبل

صـف اوهیـرء اهلل برشـد، تفروتـی نخواهـد داشـم. همگـی جنداهلل هسـتند. 

که دو شمشـیا در دطـم دارد، بر دطـم راطـم  گمرن نکنید ُجنداهلل آن اطـم 

پنجـره تـن و بـر دطـم چـپ نیز پنجـره تن را تی کشـد. 

ُه اطم. 
َ
أ در تعنری ُجند، ترّده را تعنر نمودیم، َجَنَد َنفَســـه هکذا، به تعنری َهّیَ

کـــه وظیفۀ عبردتـــش را انجرم کـــاد. پس عربدی  کرر   خـــودش را آتـــرده  و وقـــف این 

 تی دهـــد، جنداهلل اطـــم. اتیااهمؤتنین؟س؟ در تحااب عبـــردت، در قیرم هیل، در 

صیـــرم نلـــرر، جنـــداهلل بـــود. صدیقـــۀ طرهـــاه؟اهس؟ در خسبـــۀ بدکیـــه تی باتریـــد که 

 اتیااهمؤتنیـــن خویشـــتن را وقـــف در طرعم رطـــول اهلل و خـــدا نمود. خـــود را تیرن 

رطول اهلل و دشمن طپا و حرئل قاار داد. 

چنرن کـه حضـات طـجرد؟س؟ در عبـردات و ادعیه  شـرن، جنداهلل بـود. اترم برقا 

و اتـرم صـردق؟امهع؟  در تعلیـم احکرم، جنداهلل بودند. حضات توطـی بن جعفا؟ع؟ 

253در زنـدان جنـداهلل بـود، هاچنـد این بزرگواران رئیـس اوهیرء اهلل بودند. 
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کنـــون نیز اتـــرم زترن؟جع؟ قیـــرم و دعوتی ندارنـــد، اتر ُجند اهلل هســـتند.  هـــم ا
که وجود شـــریف ایشـــرن ظرها تی شـــود و دعوت اهلی را در زتین تنتشـــا  آن روزی 
«، آن هر که خودشرن را وقف و�ف اِل�بُ عف

ْ
ُهُم ال

َ
ا ل َد�ف �فْ ُ  �ب

�فَّ  تی باترید نیز جنداهلل اطـــم. »َو اإِ
کادند؛ قسعر ایشرن پیروز هستند.    ارادۀ او 

کشــته شــدند، حضــات  ــا  کرب ــس چــاا وجــود تقــدس شــلدای  گفــم پ ــد  نبری
کشــته شــد یــر در جنــگ  حمــزه؟س؟ در ُاحــد و حضــات جعفــا؟س؟ در غــزوۀ توتــه 
ــن تیلــرن و ذواهشــلردتین شــلید  ــن یرطــا؟س؟، اب ــی همچــون عمــرر ب صفیــن بزرگرن
کــه شــلردت، بــر غلبــه تفــروت دارد. غلبــه، طــاانجرم و  شــدند؟ بریــد توجــه داشــم 

کرر اطــم.  ــرن  پری

گـروه پیـروز بـود؟ وقریـع آن  کـدام  یـخ تعرصـا و در حملـۀ نرپلئـون بـه روطـیه  در ترر
کنیـد، خواهیـد دیـد بسـر شکسـم هر خورده انـد و باارهـر نمودنـد.  جنـگ را تسرهعـه 

 شلاهری بسیرری را آتش زدند. ارتش نرپلئون به روطیه و تسکو رطید؛ شلا طوخته ای 

که در آن یک نقسۀ نیم طوخته و اردوگره و پنره گرهی یربم نمی شد. 

یـخ جنـگ جلرنـی اول و دوم، بریـد اتتـداد حاکـم را طـنجید تـر  در تسرهعـه ترر

کلـی شکسـم خـورده یـر پیـروز اطـم، نـه این کـه  گـروه در تسـیا  کـدام  بلمیـده شـود 

یـک واحـد حاکـم را در نظـا بگیریـم. 

در جریرنـــرت نظرتـــی، تمکن اطـــم طـــاداری در یک واقعه شکســـم بخورد، 

کرر برتـــح برشـــد. او پیروز اطـــم و شکســـم  کلـــی حاکـــم و پریـــرن  اتـــر در تســـیا 

گروه تقربـــل در تواضعـــی اینرن را  گـــروه تقربـــل او خواهند بـــود، وهو این کـــه  خـــورده 

برشد.   شکســـم داده 

کلی حیرت نیز، حضات حق جّل و عا طـــاانجرم طـــعردت و شقرء  در تســـیا 

ُه  ا�بَ َ ِك�ت ِىی
و�ت

أُ
ا َم�فْ ا ّمَ

أَ
ا را بـــه پریرن این تســـیا کلی تی داند. تقصود از این کـــه باتـــود  »�فَ
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ماِله« چنـــرن خواهد شـــد،  سشِ ُه �بِ
ا�بَ َ ِك�ت ِىی

و�ت
أُ
ا َم�فْ ا ّمَ

أَ
ه«، چنیـــن خواهـــد شـــد و »َو ا �فِ م�ی �یَ �بِ

همین تسلف اطـــم. 

کترب هـر و حواهه هـر  ه«، در دنیـر  �فِ م�ی �یَ �بِ ُه  ا�بَ َ ِك�ت ِىی
و�ت

أُ
حـرل تمکـن اطـم آن کـه »ا

ماِله« اطـم، در ایـن  سشِ ُه �بِ
ا�بَ کـه »ِك�ت تـادم را داشـته و بـه آن هـر هیـچ نـداده، یـر آن کـس 

دنیـر از یمیـن و شـمرل و شـاق و غـاب اطـتفرده تی نمـود و توجـف بدبختـی تـادم 
تی شـد. ایـن تبرحـث تسلـوب نیسـم. 

دستوری برای �پیامبر؟ص؟  نسبت به مشرکان 
«، از این هـر روی بگـادان. رطـول اهلل؟ص؟  در حرهتـی بودنـد  �ف � ِ��ی

ُهْم َ��تَّ َوّلَ َع�فْ �تَ
»�فَ

کـه بریـد خداونـد بـر ایـن باتـرن بـه ایشـرن تسـلی دهـد. اهبتـه تـر تدتـی این گونـه برش؛ 
بعدهـر بـر تـو تواجـه خواهنـد شـد و در نلریـم بتـح باای شمرطـم.

کورنـد، اتـر شـمر این هـر را بینـر  کـه  «، صحیـح اطـم  ِصُرو�ف �بْ ُ  �ی
َسْو�فَ ِصْرُهْم �فَ ْ �ب

أَ
»َو ا

ببیـن یـر بینـر بـدان. أبَصـَا، أبَصـَاُه، بـه تعنـری »َوَجـَدُه َبِصیـاًا« تی آیـد، همچنیـن بـه 
تعنـری َرأُه تی آیـد.1 بنـده بـه حسـف تنرطـف تعنـر بـر آیـه، تعنـری »َوَجـَدُه َبِصیـاًا« را 

باتی گزینـم. 

ا  �ف �فْ َ سش
َ
ك اوهین تاحلۀ بینریِی ها کس، هنگرم تاگ اوطم. در طورۀ »ق« باتود  »�فَ

ْوَم َحد�ید«،2 اهبتـــه این آیه در تورد تشـــاک اطـــم. گرهی به  �یَ
ْ
َصُرَك ال �بَ

طاَءَك �فَ َك عفِ َع�فْ
 ایـــن آیـــه نســـبم بـــه تؤتنـــرن اطـــتدالل تی کنند، حـــرل آن کـــه تؤتنرن تحتـــرج به 

این آیه نیستند. 

ِل  �ی وا �فىی  َس�ب
ُ
ل �تِ

�فَ �تُ �ی �ف
َّ
�فَّ ال َ ْ�َس�ب

«3 و »َو ل��تَ ْموا�ت
أَ
ِه ا

َ
ِل الّل �ی ل �فِىی َس�بِ

�تَ �تْ ُ وا ِلَم�فْ �ی
ُ
ول �تُ آیرت »َو ل��تَ

1. لسان العرب، ج 4، ص 65� 
کاماًل تیزبین است«؛ ق/22�  ز چشمت  کنار زدیم، و امرو 2. »... و ما پرده را از چشم تو 

یید...«؛ بقره/154�  کشته می شوند مرده مگو که در راه خدا  3255. »و به آن ها 
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«1 کربی با این تسلف اطم. در وقم تاگ، تر پاده هریی که در تقربل چشم
ً
ا ْموا�ت

أَ
ِه ا

َ
الّل

 

یم. آن روز چشمم بسیرر تیزبین اطم.   تو )باد تشاک( هسم، باتی دار

 ای پیرتبا تر! این هر را بینر ببین، زیاا اینرن به زودی بینر خواهند شد و حقریق 
نتیجه دارد.  برز هم  بینریی در هنگرم تاگ برشد،  این  را تی بینند. تمکن اطم 
کرر، دطم از عنرد با تی دارند، هاچند بریده ای به حرهش نخواهد  برالخاه در پریرن 
 داشم. شرهد با تسلف، این آیه اطم که این هر را بینر ببین، زیاا این هر تی بینند. 

 گفته بودند  تو هم اکنون گفتی و تر قبول نکادیم، اتر تی گویی به هنگرم تاگ خواهیم 
 2،» و�ف

ُ
ل ْعحبِ َْس�تَ �ی ا  �ف ا�بِ

َعدف �بِ
�فَ
أَ
بلمید. پس زود عذاب را باطرن تر بدانیم چه خبا اطم. »ا

این هر نسبم به عذاب تر شترب تی کنند و دهشرن تی خواهد زودتا بیرید؟ 

کـه عـذاب تـر در طـرحة  «، آن روزی  �ف ر�ی
دفَ ُم�فْ

ْ
ال اُح  ساَء َ��ب �فَ ِهْم  ِ ساَ��ت �بِ َل 

رفَ �فَ ا  دف اإِ
»�فَ

کند. »طـرحة« در تعنری نزدیک تا به زبرن بررطـی، به تعنری تیدان و بضری  اتااق 
«. وه! چـه بـد برتـدادی اطـم از عذابـی  �ف ر�ی

دفَ ُم�فْ
ْ
اُح ال ساَء َ��ب  تقربـل تنـزل اطـم. »�فَ

کـه از پیـش بـه آن هـر بیـم داده شـد! بـد روزی خواهنـد داشـم. 

کیـد تی باتریـد.  « دوبـرره خداونـد نسـبم بـه پیرتبـاش تأ �ف ُهْم َ��تَّ� ِ��ی َوّلَ َع�فْ »َو �تَ
گـادان. کمـی روی  از آن هـر بـاای تـدت 

ایـــن آیرت شـــرید در طـــرل پنجم یر ششـــم بعثم رطـــول اهلل؟ص؟  نرزل شـــد. در 
گابتند و در آن روز، هفترد یرروی یکدیگا قاار   هفدهم رتضرن طـــرل دوم هجات رو
  تن از طاان قریش کشته شدند و اتیااهمؤتنین؟س؟ طی و پنج تن از آن هر را به تنلریی

کشتن طی و پنج تن دیگا شریک بود.  کشم و در   

یه یر تصا چرپ شـده  کـه بـه ترزگـی در طـور در یکـی از کترب هـری تتـون قدیمـی 

کشته شده اند مردگانند...«؛ آل عمران/169�  که در راه خدا  گمان مبر آن ها  1. »)اى پیامبر( هرگز 
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دیدم، شخصی به ابوطفیرن گفم  چاا بر علی بد هستی؟ گفم  تی دانی این بچه 

کـاد؟ در یـک روز هفتـرد نفـا از صنردید قریش را کشـم که  »َتسـِبَق ُانوَبُلم  بـر تـر چـه 

بَواَهُلـُم اإلَنـرَء«. هـا کـدام از آن هـر وقتـی تی خواطـتند آب بخورنـد، ابتـدا دترغشـرن 
َ
أ

بـدر اطـم. روز  او  کرطـه تی رطـید. تقصـود  بـا هـف  بعـد دهرنـش  و  بـود  کرطـه   در 

که بر او بد هستیم.   حرل ُاحد و أحزاب بمرند. طبیعی اطم 

یکـی از عاتـم نجربـم و شـاابم و بزرگ زادگـی در نـزد عـاب، داشـتن بینـی  

ِکَباهر«  کشـیده بـود.1 تیـزان عـاب چنین بود. در باخی کتف تربـوط، »طول األنف و 

را نـرم تی بانـد و تـورد دیگـا »ِکَبـا بسـن« بـود. بزرگی شـکم از اوصرف االشـااف اطـم. 

کـاده بودنـد تـر تسـلمرنرن از آن آب  تشـاکرن چرهـی را در نزدیکـی بـدر خشـک 

باندارنـد. پیغمبـا؟ص؟  اجسـرد تشـاکرن را در آن چـره ریخـم. بعـد طـا تبـررک را در 

ّبـی َحقـًر،  َقـد َوَجـدُت َتـر َوَعـَد َر
َ
چـره نمـود و باتـود  »یـر عتبـة! یـر شـیبة! یـر أبرجلـل! ه

کـه نصـات و  ُکـم َحقـًر«؛ آن چـه خـدا بـه تـن وعـده داده بـود  ّبُ َبَلـل َوَجدُتـم َتـر َوَعـَد َر

پیـروزی اطـم، تـن حـق دیـدم. آیـر شـمر هـم حـق دیدیـد؟ 

 اهلل. حضــات 
َ

گفــم  أُتخرِطــُف األتــوات یــر َرُطــول ید و  بــه یک بــرره عمــا شــور

َقــد َوَجدنــر َتــر 
َ
گــا تی شــنیدید آن هــر تی گفتنــد  ه ُکِشــَف َعــن أطــمرِعُکم، ا ــو 

َ
باتــود  ه

نــر.2 عمــا از این کــه پیرتبــا آن هــر را تخرطــف قــاار داده نرراحــم شــد. بــاض  ّبَ َوَعَدنــر َر

یل األنف،  1. در برخی منابع نیز از اوصاف ظاهری رسول اهلل؟ص؟ أقنی العرنین به معنای طو
 آمـده اسـت؛ محقـق. )بـرای مطالعـۀ بیشـتر، رک: إمتـاع األسـماع بمـا للنبـی مـن األحـوال

ئـل النبـوة،   و األمـوال و الحفـدة و المتـاع، احمـد بـن علـی مقریـزی، ج 2، ص 181؛ دال
أبوبکـر بیهقـی، ج 1، ص 215( 

کتب  که در  گفتن پیامبر؟ص؟ با اصحاب چاه قلیب اسـت  2. این جریان معروف به سـخن 
 اهـل سـنت نیـز نقـل شـده اسـت؛ محقـق. )بـرای مطالعـۀ بیشـتر، رک: مسـند، احمـد، 

257ج 4، ص 610؛ صحیح بخاری، بخاری، ج 5، ص 11(
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کــه  گفتــن بــر آن هــر  کــادن و طــخن  کنیــد آ ن هــر قــدرت شــنوایی هــم ندارنــد، درد دل 
اشــکرل نداشــم. 

ْبِصـْا َبَسـْوَف 
َ
ـی ِحیـن، َو أ  َعْنُلـْم َحّتَ

َّ
کـه قـاآن تجیـد باتـود  »َبَتـَول همیـن اطـم 

کیدهـری قـاآن تجیـد بیش از هفم یر هشـم طـرل طول نکشـید.  ُیْبِصـُرون«، هـذا تأ

 عریشـه در این جر تی گوید  این حدیث دروغ اطـم، زیاا قاآن تجید تی باترید 
ُعْمىیِ َع�فْ 

ْ
هاِدیی ال  �بِ

�فْ�تَ
أَ
، َو ما ا �ف ر�ی ْوا ُمْد�بِ

َّ
ا َول دف عاَء اإِ

ُ
ّمَ الّ�

ُ
ْسِمُع الّص

َمْو�تى  َو ل� �تُ
ْ
ْسِمُع ال

َك ل� �تُ
�فَّ  »اإِ

ِهم«.1  ِ �ت
َ
لال �فَ

عده ای نیز گفتند عریشـه اشـتبره کاده اطـم. اتر عریشـه از همرن تنبای طخن 

گفـم و  کـه چنـرن  گفـم. از همیـن تقوهـه اطـم  کـه عمـا آن روز طـخن  تی گفـم 
َیلُجـا.2

َ
ُجـَل ه دیگـای تأییـد نمـود  إّن اهّاَ

کـه بـه  کـه این هـر را بینـر بیـن  کیـد تی باتریـد  «، تجـدد تأ ِصُرو�ف �بْ ُ  �ی
َسْو�فَ ِصْر �فَ ْ �ب

أَ
»َو ا

کیـد دو بـرر باتوده اطـم.  زودی خواهنـد دانسـم. تسلـف همـرن اطـم و از بـرب تأ

تنزیه خداوند از گفتار مشرکان و تأیپید مرسلین 
«، چــه تنــزه اطــم آن کــه تمرتــی اتــور تــو در  و�ف ِص�فُ َ ا �ی

هتِ َعّمَ ِعرفَّ
ْ
ِ ال

َك َر�بّ ِ
حا�فَ َر�بّ »ُس�بْ

کــه ترهــک یــک شــیء تی برشــد و  کســی اطــم  ــه تعنــری  دطــم اوطــم. »رّب«، ب
تمرتــی اتــور وی در دطــم اوطــم. 

َِك« برشد. بعد از 
حا�فَ َر�بّ ُطبحرن اهلل نفاتود، زیاا جری طبحرن اهلل نیسم، برید »ُس�بْ

1. نمل/ 80-81� 
کـرم؟ص؟  اسـت کـه از حاضران طلـب قلم و  2. اشـاره بـه سـاعات پایانـی عمـر شـریف پیامبـر ا
ید و کتاب  دوات نمـود تـا برایشـان وصیتـی بفرمایند، اما عمر گفـت این مرد هذیان می گو
 خدا برای ما بس است؛ محقق. )رک: صحیح، مسلم، ج 5، ص 76؛ الطبقات الکبری، 
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 ، �فَ ُمْرَسِل�ی
ْ
ا ال اِد�فَ ا ِلِع�ب �ف �تْ َكِلَم�تُ �تَ ْد َس�بَ �تَ

َ
آن که خداوند در آیرت قبل وعدۀ نصات داد  »َو ل

َسْو�فَ 
ِصْرُهْم �فَ ْ �ب

أَ
، َو ا �فٍ � ِ��ی

ُهْم َ��تَّ َوّلَ َع�فْ �تَ
، �فَ و�فَ اِل�بُ عف

ْ
ُهُم ال

َ
ا ل َد�ف �فْ ُ  �ب

�فَّ ، َو اإِ ُصوُرو�فَ َم�فْ
ْ
ُهُم ال

َ
ُهْم ل

�فَّ اإِ

«، اکنون تی باترید   �فَ ِر�ی
دفَ ُم�فْ

ْ
اُح ال ساَء َ��ب

ِهْم �فَ ِ َل �بِساَ��ت
رفَ ا �فَ دف اإِ

، �فَ و�فَ
ُ
ل ْعحبِ َْس�تَ ا �ی �ف ا�بِ

َعدف �بِ
�فَ
أَ
، ا ِصُرو�فَ �بْ ُ �ی

«؛ چه تنزه اطم آن که اتور تو در اختیرر اوطم.  و�ف ِص�فُ َ ا �ی
هتِ َعّمَ

ِعرفَّ
ْ
ِ ال

َك َر�بّ ِ
حا�فَ َر�بّ »ُس�بْ

بـه »ِعـّزت«  اهعـّزة اطـم. »َرّب«  َرّبُ  کـه اختیـرردار عـزت اطـم،  کسـی اطـم 

گا کسـی قدرت  اضربه شـده اطـم، یعنی تمرتِی وطـریل قدرت در دطـم اوطـم. ا

«. آن هـر تی گفتنـد خدا چه  و�ف ِص�فُ َ ا �ی
دارد نیـز از عسـری اوطـم. چـه تنـزه اطـم، »َعّمَ

که این همه رنج و آزار به رطوهش  رطول ضعیفی باطترد و چه ُتاِطل أضعفی اطم 

 تی دهیم و او عصبرنی هم نمی شود. 

کـه بـر ُدم شـیا بـرزی تی کنـد و تی گویـد نمی توانـد  گرهـی بشـا این گونـه تی شـود 

 کرری کند. اتر وقتی که شیا تحریک شد، ده تاتبه شیون طا تی دهد. نقسۀ تعبیاِی
کنیـد. این هـر تی گفتنـد خـدا ذهیـل اطـم و رطـول ذهیلـی را   قـاآن تجیـد را تسرهعـه 

باطـترده اطـم. بـاای این کـه تـر به »طـیئة« او را طـنگ تی زنیم، اتر هیـچ نمی گوید. 

 َ �ت�ی  ِهىی
َّ
ال ْع �بِ هتُ اْد�فَ �أَ ِ

�یّ
هتُ َو ل�َ الّسَ َ�َس�فَ

ْ
ِویی ال ْس�تَ

کریم تی باترید  »َو ل��تَ خداوند در قاآن 

م«،1 این بیرن باای رعریم ادب  ٌّ َحِم�ی ُه َولِىی
�فَّ
أَ
ُه َعداَوهتٌ َكا �فَ �یْ َ َك َو �ب �فَ �یْ َ یی �ب ِ �ف

َّ
ا ال دفَ اإِ

ْ�َس�ف �فَ
أَ
ا

 اطم، نه این که پیغمبا عرجز از تقربله به تثل بر آن هر برشد. کرر بد و کرر خوب هاگز 

کرر بد نخواهد داد.  کرر خوب، اجرزۀ  یکسرن نیسم. هیچ گره خداوند در تسیا 

کنیـد،  بلـه، جنـرب تررکـس اجـرزه تی دهـد تـر دروغ بگوییـد، ابتـاا بزنیـد، قلـا 

ْع  کرر تسلـوب تـر نیسـم. »اْد�فَ بکشـید و اعمـرل این چنینـی انجـرم دهیـد. اتـر ایـن 

کـن.  «، همیشـه شـّا را بـر بلتریـن راه از خـود دور  ْ�َس�ف
أَ
َ ا �ت�ی  ِهىی

َّ
ال �بِ

کـن، تـا دشـمنان سرسـخت  1. »هرگـز نیکـی و بـدى یکسـان نیسـت، بـدى را بـا نیکـی دفـع 
گـرم و صمیمـی شـوند«، فصلـت/34�  259همچـون دوسـتان 

بخش هجدهم، آیرت 2خ1 - 161  نصات خدا و غلبۀ نلریی  



م«، نتیجه چنین خواهد شد، آن که  ٌّ َحِم�ی ُه َولِىی
�فَّ
أَ
ُه َعداَوهتٌ َكا �فَ �یْ َ َك َو �ب �فَ �یْ َ یی �ب ِ �ف

َّ
ا ال

دفَ اإِ
 »�فَ

تو  به  بسیرر عاقمند  و طرپاطم  ترنند خویشروند  او دشمنی هسم،  و  تو   تیرن 
ُهْم«.1 

َ
�تَ ل ِه ِل�فْ

َ
ما َرْحَمهتٍ ِم�فَ الّل �بِ

تی شود. این نتیجۀ اخاق رطول اهلل؟ص؟  اطم. »�فَ

کــام؟ص؟  بیــرن  طــخن عبــث ایشــرن را نســبم بــه خداونــد تتعــرل و پیرتبــا ا
نمودیم. اینرن حلم رطــول اهلل؟ص؟  را نشــرنۀ ضعف ایشــرن تی دانســتند. هذا خداوند 
«؛ نسبم �ف ُمْرَسِل�ی

ْ
ى ال

َ
، َو َسلاٌم َعل �فَ ُمْرَسِل�ی

ْ
ى ال

َ
، َو َسلاٌم َعل و�ف ِص�فُ َ ا �ی

هتِ َعّمَ
ِعرفَّ

ْ
ِ ال

 تی باترید  »َر�بّ

 به تاطلین آن چه هسم از رحمم ترطم. رحمم توابق بر آن هرطم و هیچ گونه 

خشم و غضبی از تر نیسم. 

کـه پـروردگرر همـۀ  «، و حمـد و طـتریش از آِن اهلل اطـم  �فَ ِم�ی
َ
عال

ْ
ِ ال

َ�ْمُد هلِل َر�بّ
ْ
»َو ال

گا چنین پروردگرری وعده داد، آیر عرجز اطم که در وقم تنرطف  عرهمیرن اطم. ا

کند؟ پس چاا تو )تشاک( طاکشی تی کنی؟   وعدۀ خود را عملی 

1. »از پرتو رحمت الهی در برابر آن ها نرم )و مهربان( شدی...«، آل عمران/159�  260
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