
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

د، ۱۳Ω۹ ـ  ẃضياءآباد＾، محم
د ضياءآباد＾.  ẃكالم النور نورالكالم، تفسير سوره＾ ابراهيم/ تأليف محم

 .۱۳۹Ωهراء�ẃه الز ẃسه بنياد خيري ẃتهران: مؤس
۹۸℮ ص. 

978-600-170-023-1

فيپا 
كتابنامه به صورت زيرنويس. 

تفاسير(سوره ابراهيم) 
                                                                        BP۳۸/۱Ω۲/۱۳۹ ۸ ∑۹ضΩ

 ۱۸/۲۹۷
كتابخانه ملẃ∂ ايران                              ۲۳۸۹۱۸۲ 

 

كالم النور نورالكالم، تفسير سوره＾ ابراهيم 
د ضياءآباد＾  ẃدمحم ẃف: سيẃمؤل

هراء�  ẃه الز ẃناشر: انتشارات بنياد خيري
 ۱۳۹Ω ل: تابستان ẃچاپ او
شمارگان: ۲ΩΩΩ نسخه 

شاب−: ۱ ـ Ω۲۳ـ ۱۷Ω ـ ΩΩ⅛ ـ ۹۷۸ 
قيمت: ۳۸ΩΩ تومان 
ليتوگراف∂: موعود 
چاپخانه: غزال 

ن→→→→→→→→شان∂: ت→→→→→→→→هران ـ ك→→→→→→→ارگر ج→→→→→→→نوب∂ ـ چ→→→→→→→هارراه لش→→→→→→→گر ـ خ→→→→→→→يابان ش→→→→→→→هيد 
ر＾ ـ كوچه ارجمند ـ پال∑℮  ẃمعي

ＱＱ۳۸ΩＱ۳℮ :تلفن
ＱＱ۳۸℮۷۹Ω:دورنگار

^ دلسوختگان و عالقهمندان به  ^ م→وارد ذي→ل ب→را چ→اپ و ت→كثير اي→ن ك→تاب ب→ا ح→فظ م→حتوا، رع→ايت ك→يفيẃت و م→الحظه
هراء بالمانع است:  ẃه الزẃز كتب∂ از دفتر امور فرهنگ∂ بنياد خيري ẃگسترش معارف دين∂ با اخذ مجو
هراء ارسال شود.  ẃه الزẃ۱ نسخه به آدرس انتشارات بنياد خيريΩ۱. در هر نوبت چاپ، تعداد

^ با اجازه دفتر امور فرهنگ∂ م∂باشد.  ۲.  هر گونه تغيير در محتوا و كيفيẃت ظاهر
۳. مطالب فوق در هر نوبت چاپ درج شود. 

^ هماهنگ∂ الزم به عمل آيد.  ℮. در قيمت گذار



بسم اهللا الرẃحمن الرẃحيم 
 џمينџعال Ẃال ґẃبџر ґẃґهللا ẀحمدẂلџا

د  ẃحم Ẁم ґم ґالقاس ∂ґبџنا ا ґلهґا ґبيب џحџنا و ґẃبيџنا ون ґدґẃي џل∂ س џع Ẁل√∂ اهللا џص џو
بسمه تعال∂ 

از حضرت امام صادق�منقول است: 
...؛  ґه ґدẂهџع ґﾭ џرẀظẂن џي Ẃأن ґمґل ẂسẀمẂال ґء ẂرџمẂلґل ∂ ґغџبẂن џي Ẃدџقџف ґهґقẂل џخ ∂џإل ґاهللا ẀدẂهџع ẀآنẂرẀقẂلџا...

قرآن فرمان خدا به سوي خلق خداست؛ پس سزاوار است كه مرد 
 ⅛Ω۹ ＾اصول كاف∂،جلد۲،صفحه مسلمان به فرمان[و دستورالعمل خداي]خود بنگرد.

ان را ك→ه ب→→ار دي→گر ف→ضل خ→ود را ش→امل  ẃش→→كر و س→پاس ب→→∂پايان خ→داون→د م→ن
ت واال＾ ه→→مان  ẃن ب→→→→∂بضاعت ف→→→رمود و پس از ن→→→شر ت→→فاسير پ→→يشين، ه→→م→→→ ح→→→ال اي
ان→→→ه داش→→→تند؛ ب→→→ه  ẃس→→→→روران و ب→→→→رادران اي→→→→مان∂ را ك→→→ه در ن→→→شر آن آث→→→→ار اق→→→دام م→→→جد
گ→→→ردآور＾ و ت→→→نظيم ج→→زوات ص→→فير ه→→دايت م→→ربوط ب→→ه ت→→→فسير س→→وره＾ م→→باركه＾ 

"ابراهيم" مصروف فرمود. 
آن س→→→روران ن→→→يز ك→→→ه ع→→→→القه＾ واف→→→ر ب→→→ه ت→→→→رويج م→→→عارف اس→→→الم∂ دارن→→د، اي→→→ن 
زح→مت را ت→قبẃل ن→موده و آن ج→→زوات را ك→ه ه→ر هفته از نوار ضبط سخنران∂ پياده 

و منتشر م∂شد ترتيب و تنظيم كرده به صورت كتاب حاضر ارائه نمودند.  
اي→→ن− از لط→→ف و ت→→وفيق خ→→داون→→د س→→بحان ش→→اكرم و از زح→→→مات م→→خلصانه＾ 
رم و م→→→زيد ت→→وفيقات و ت→→أييدات اله→→∂ را ب→را＾ ه→مگان از  ẃآن ع→→زيزان ك→→رام م→→→تشك

خداوند كريم خواهانم. 
دمحمد ضياءآباد＾   ẃسي

 ۹Ωتابستان  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

^ ناشر  مه ẃمقد
خ→داون→د م→تعال را صميمانه شاكر و سپاسگزاريم كه با عنايت ول∂ẃ عالم امكان حضرت 
ـ ك→→→ه ب→→ه  ^ اب→→راه→→يم را  ^ م→→باركه ق ش→→ديم ت→→→فسير س→→وره ẃريف م→→وف→→ ẃع→→جل اهللا ت→→عال∂ ف→→رجه الش ^ م→→→هد
له العال∂ طوالن∂ شده بود  ẃمدظ ^ ر ع→اليقدر حضرت آيت اهللا ضياءآباد ẃم→فس ẃت ك→→سالت م→→متدẃع→ل
ت∂ م→→ناسب در ي→→− ج→→لد  ẃـ ب→→→ا ك→→يفي م له ت→→داوم ي→→→ابد و ه→→→م اك→→نون  ẃن→→→سب∂ م→→عظ ^ پس از ب→→→هبود

فراهم آورديم و به محضر قرآن دوستان معرفت طلب عرضه بداريم. 
^ ع→→→زيزان→→∂ ك→→→ه رش→→→د روح→→ان∂ و ق→→رآن∂ خ→→ود  ^ ه→→→مه ^ ت→→→→وفيق روزاف→→زون ب→→را ض→→→من آرزو
 ^ ^ ان→سانها م→→→∂ان→→→ديشند و ع→→→القهمندند ت→→→أللو و ن→→ور ح→→ياتبخش ق→→رآن روش→→نگر ق→لب ه→→مه
ت∂ است  ẃح→→قطلب و ح→→قيقتخواه در س→→راس→→→ر ج→→هان ب→→اشد ي→→ادآور م→→∂شويم خ→وشبختانه م→د
^ اس→→→راء را در ج→→→لسات ه→→→→فتگ∂ خ→→→ود ارائ→→→ه م→→→→∂نمايند ك→→ه ب→→→ه  ح→→→ضرت آيت اهللا ت→→→فسير س→→→وره

^ آن تقديم حضور مشتاقان خواهد شد.  محض تكميل، مجموعه
هراء�  ẃه الز ẃدفتر امور فرهنگ∂ بنياد خيري

       تابستان ۱۳۸۹ 



 

أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الر.اي→→→→ن[قرآن]كتاب∂ است ك→→→→→ه ب→→→→→ر ت→→→→→و ن→→→→ازل ك→→→→رديم ت→→→→ا م→→→→ردم را از ت→→→اريك∂ها ب→→→→ه 
س→→و＾ روش→→ناي∂ ب→ه ف→رمان پ→روردگارشان درآور＾،ب→→ه س→و＾ راه خ→داوند ع→زيز و 
ح→→ميد.همان خ→داي∂ ك→→ه آن→→چه در آس→مانها و آن→→چه در زم→ين است از آنґ اوست، 
وا＾ ب→→→→→ر ك→→→→افران از ع→→→→ذاب∂ ش→→→→ديد. ه→→→مانان ك→→→→ه زن→→→دگ∂ دن→→→يا را ب→→→→ر آخ→→→رت ت→→→رجيح 
م→→∂دهند و م→→ردم را از راه خ→→دا ب→→→از م→→→∂دارند و م→→∂خواهند راه خ→دا را ك→→ج ارائ→→ه 

نمايند آنان در گمراه∂ دور＾ هستند. 
قرآن،نازل شده از عالџم اџعال＾ ربوبيẃت 

يẃه و از ج→→→→→مله س→→→→→ورهها＾  ẃآي→→→→→ه و از س→→→→→ورهها＾ م→→→→→ك Ｑ۲＾دارا Ґس→→→→→→وره＾ اب→→→→→→راه→→→→→→يم م→→→→→جموعا
عه» آغ→→→از ش→→دهان→→د.در گ→→ذشته راج→ع ب→ه ح→روف  ẃب→→يست و ن→→ه گ→→انها＾ است ك→→ه ب→→ا «ح→→روف م→→قط
ح→→→→يم�بحث ش→→→→ده و ن→→→→ياز＾ ب→→→→ه ت→→→كرار ن→→→يست.پس از آن  ẃح→→→→من الر ẃعه و آي→→→→→ه＾�ب→→→→سم اهللا الر ẃم→→→→قط
�؛ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه اص→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→طالح ادب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→∂، ك→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→لمه＾«هذا»در ت→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→قدير  џ−Ẃيџإل ẀناهẂل џز→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→Ẃأن ẁتاب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ ґم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→∂فرمايد: �ك

                                                           
^ ابراهيم،آيات۱تا۳.  ـ سوره ۱



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۲ 

)؛ب→→→→→ه پ→→→→→→يامبراك→→→→→رم�خطاب ش→→→→→ده: اي→→→→→ن ق→→→→→رآن،كتاب∂  џ−Ẃيџل ґا Ẁلناه џز→→→→→→→Ẃن џا ẁتاب→→→→→→ ґاست.ي→→→→→→عن∂:(هذا ك
رات ث→→→→→ابت و ب→→→→→اق∂ ب→→→→→را＾ ت→→→→→نظيم  ẃاست ك→→→→→→ه م→→→→→→ا ب→→→→→→ه ت→→→→→→و ن→→→→→→ازل ك→→→→→→ردهاي→→→→→م. ك→→→→→تاب است؛ي→→→→→عن∂ م→→→→→قر
ب→→→→رنامه＾ زن→→→→دگ∂ ان→→→→سان در اي→→→→ن ج→→→→هان است. اي→→→→ن ك→→→تاب را م→→→ا ن→→→ازل ك→→→ردهاي→→→م.تعبير «ان→→→زال» و 
ه و طبيعت نيست!قرآن مولود  ẃف→رود آوردن» ن→→شان م→→∂دهد ك→ه اي→ن كتاب محصول عالم ماد»
ẃ∂ خ→→→→→→→→→→→ود  ع→→→→→→→→→→→→ال＾ رب→→→→→→→→→→→وبيẃت است.ح→→→→→→→→→→→ت џم→→→→→→→→→→→→غز و ف→→→→→→→→→→→→كر ب→→→→→→→→→→→→شر ن→→→→→→→→→→→→يست!بلكه پ→→→→→→→→→→→→ايين آم→→→→→→→→→→→ده از ع→→→→→→→→→→→→الم ا
پ→يامبراك→رم�هم دخ→الت∂ در ت→نظيم الف→اظ و م→فاهيم ق→رآن ن→دارد!دخ→→الت آن حضرت در 
سش، فرودگاه قرآن است.چنان كه فرموده است:  ẃامر قرآن، همين است كه قلب مقد
�؛۱   џين ґر ґذẂنẀمẂال џن ґم џونẀكџتґل џ−ґبẂلџل∂ قџع � Ẁين ґم Ẃاأل Ẁوح الر ґهґب џل џزџن�

روح االم→→→ين آن را [از ط→→رف م→→→ا]بر ق→→لب ت→→و ن→→ازل ك→رده ب→→ه اي→→ن م→نظور ك→→ه ت→→و ب→يم 
ده→→→→→→→→نده＾ م→→→→→→→→ردم [از ع→→→→→→→→واقب زن→→→→→→→→دگيشان] ب→→→→→→→→اش∂ و ه→→→→→→→→→مچنين ب→→→→→→→→را＾ ت→→→→→→→أكيد اي→→→→→→→ن 

حقيقت فرموده است: 
�؛۲   џونẀظґحافџل Ẁهџا لￍإن џو џرẂكґẃا الذџنẂل ￍزџن Ẁن Ẃحџا نￍإن�

به يقين، ما قرآن را نازل كردهايم و به يقين ما پاسدار آن م∂باشيم. 
در ه→→→→مين ج→→→→مله＾ ك→→→→وتاه، چ→→→→ند ب→→→→ار لف→→→ظ«ما»تكرار ش→→→ده و اي→→→ن ن→→→→شان م→→→∂دهد ك→→→→ه ف→→→قط 

خدا همه كاره＾ قرآن است.�انا�به يقين ما�نحن�ما�نزلنا�ما نازل كرديم. 
^ آن هستيم.  �؛ و به يقين ما حافظ و نگه دارنده џونẀظґحافџل Ẁهџا لￍإن џو�

داҐ اع→→الم م→→∂كند ك→ه م→ا ق→رآن را ن→ازل ك→رديم و  ẃچ→→هار ب→→ار ك→لمه＾«ما»تكرار ش→ده و م→ؤك
خ→→→→→→→→ود م→→→→→→→→ا ن→→→→→→→→يز پ→→→→→→→→اسدار آن م→→→→→→→→∂باشيم و آن را از دس→→→→→→→→تبرد ب→→→→→→→يگانگان و ك→→→→→→→م و زي→→→→→→→→اد ك→→→→→→→ردن آن 
م→→→→→→حافظت م→→→→→→∂كنيم.ت→→→→→→ا آن→→→→→→جا ك→→→→→ه ب→→→→→ا لح→→→→→ن∂ ت→→→→→هديدآميز ن→→→→→سبت ب→→→→→ه رس→→→→→ول اك→→→→→رم�فرموده 

است: 
 ẀهẂن ґنا مẂعџطџقџل ￍمẀث� ґين ґمџيẂالґب ẀهẂن ґنا م Ẃذ џخ џأل� ґيل ґقاو Ẃاأل џضẂع→џنا بẂيџل џع џلￍوџق џت Ẃوџل џو�

�؛۳   џين ґز ґحاج ẀهẂن џد＃ ع џأح Ẃن ґم ẂمẀكẂن ґما مџف� џينґتџوẂال
                                                           

^ شعراء،آيات۱۹۳و۱۹℮.  ـ سوره ۱
^ حجر،آيه＾۹.  ـ سوره ۲

^ حاقẃه،آيات℮℮تا℮۷.  ـ سوره ۳



 
 ۳ فضيلت بسيار ذكر خدا 

اگ→→→→ر او[پ→→→→يامبر] س→→→→خن∂ را ك→→→→→ه م→→→→ا ن→→→گفتهايم ب→→→ه م→→→→ا ن→→→سبت م→→→→∂داد،به ق→→→درت، او را 
م→→→→→→→→→→→→→→→→→∂گرفتيم و س→→→→→→→→→→→→→→→→→پس رگ دلش را ق→→→→→→→→→→→→→→→→→طع م→→→→→→→→→→→→→→→→→∂كرديم.آنگاه اح→→→→→→→→→→→→→→→→د＾ از ش→→→→→→→→→→→→→→→→ما 

نم∂توانست به حمايت از او برخيزد! 
ẃه م→→→→→علوم است ك→→→→ه پ→→→→يامبراك→→→→رم�معصوم است و ه→→→→رگز س→→→→خن∂ را ك→→→→ه خ→→→→داون→→→→د  الب→→→→→ت
م→→تعال ن→→فرموده ب→ه او ن→سبت ن→م∂دهد.اي→ن لح→ن ت→هديدآميز خ→→دا ن→سبت ب→ه رسولاك→رم�، 
ب→→→→→→→→→→همنظور ارائ→→→→→→→→→→ه＾ ق→→→→→→→→→→طعيẃت و ح→→→→→→→→→تميẃتґ م→→→→→→→→→صونيẃت ق→→→→→→→→→رآن از دخ→→→→→→→→→ل و ت→→→→→→→→→صرẃف ه→→→→→→→→→ر كس، غ→→→→→→→→ير 

خداست.چنان كه خطاب به آن حضرت فرمود: 
...�؛۱  џ−Ẁلџمџع ￍنџطџب Ẃحџيџل џتẂك џر Ẃأش Ẃنґئџل...�

...اگر مشر∑ بشو＾،اعمالت ب∂ارزش م∂شود...! 
در ص→→→ورت∂ ك→→→ه م→→مكن ن→→يست آن ح→→ضرت م→→شر∑ ش→→ود.اي→→ن ب→→را＾ ن→→شان دادن ب→→زرگ∂ 
ẃ∂ پ→→يامبراك→رم�  گ→→ناه ش→→ر∑ است!ح→→اصل اي→نكه در ام→ر ت→نظيم ق→رآن، اح→د＾ ج→ز خ→→دا ح→ت

دخالت∂ ندارد! 
پيامبراكرم�مبلẃغ قرآن و مبيẃن مجمالت آن 

ت→نها دخ→الت∂ ك→ه آن ح→ضرت درباره＾ قرآن پس از نزول آن دارد تبليغ آن به بندگان 
 џلґزẂن Ẁم→ا ا Ẃغґẃل→џ →ولẀ ب Ẁس ا الر√ џالت آن است.چن→ان ك→ه ف→رموده است: �ي→ا أي∫→→ه џجم→Ẁخ→→دا و س→→پس ت→→بيين م
...�؛۲ا＾ رسول!آنچه از خدايت به تو نازل شده به مردم برسان... و سپس:  џ−ґẃ ب џر Ẃنґم џ−Ẃيџإل

...�؛۳  Ẃم ґهẂيџإل џل ґẃزẀما ن ґاسￍلنґل џنґẃ كẂرџ لґتẀبџي ґẃالذ џ−Ẃيџنا إلẂل џزẂأن џو...�
...م→→ا، ق→→رآن را ب→→→ه ت→و ن→→ازل ك→رديم ب→را＾ اي→نكه آن→چه را ك→→ه ن→ازل ش→ده است؛ب→را＾ 

مردم بيان كن∂... 
ك→لمه＾�الي−�در آي→ه، ن→→شان م→→∂دهد ك→ه ش→خص ت→و، ا＾ پ→يامبر!بايد واس→طه بين من و 
بندگان من باش∂.تنها كس∂ كه م∂تواند بارґ وح∂ و قرآن را بر دوش بكشد،تو هست∂! 

                                                           
 .⅛Ｑ＾زمر،آيه ^ ـ سوره ۱

 .⅛Ｑ＾مائده،آيه ^ ـ سوره ۲
^ نحل،آيه＾℮℮.  ـ سوره ۳
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�؛۱   Ґيالґقџث ҐالẂوџق џ−Ẃيџل џع ∂ґقẂلẀن џا سￍإن�
به طور حتم، ما سخن∂ سنگين بر تو القا خواهيم كرد! 

آش→→→→→نا س→→→→→اختن م→→→→→ردم ب→→→→→ا خ→→→→→دا و آن→→→→→ها را ب→→→→→ه راه ب→→→→→ندگ∂ آوردن،ت→→→→وأم ب→→→→ا م→→→→شكالت∂ ف→→→→راوان 
∂ دارد و آن را ما به  ẃل آن، ك→→ار ه→ر ك→س∂ ن→يست و اح→تياج به شرح صدر خاص ẃاست و ت→حم

تو دادهايم. 
�؛۲ آيا سينه＾ تو را گشاده نگردانيديم.  џ∑ џر Ẃد џص џ−џل Ẃح џر Ẃشџن Ẃمџأ ل�

د م→→→→صطف∂�است ك→→→→ه ب→→→ه ط→→→ور  ẃه، ح→→→→ضرت م→→→→حمẃت خ→→→→تميẃت→→→→نها دارن→→→→→ده＾ م→→→→قام ن→→→→بو
→→→→→ع رب→→→→→وبيẃت ح→→→→→ضرت اهللا (ج→→→→لẃ ج→→→→→الله و ع→→→→ظم ش→→→→أنه) در  џرف џم→→→→→ستقيم م→→→→→∂توان→→→→→د ب→→→→→ا م→→→→→قام اع→→→→→→ال و ا
∂ґ ق→→ولґ ث→→قيلґ وح→→∂ ب→→نمايد ك→→ه او اس→→م اع→→ظم و ح→→جاب اق→رب است.م→ادون  ẃارت→→باط ب→→→اشد و ت→→لق
ẃ∂ وج→ود اق→دس ام→→ام ام→يرالم→ؤمنين�با تمام  او ه→ر ك→ه ه→ست از ان→بيا و اولي→ا و ام→امان�ح→ت

ديẃه قرار گرفتهاند.  ẃه＾ محمẃت ختميẃعظمت و رفعت مقام∂ كه دارند در دامن نبو
آر＾ ام→→→ام ام→→→يرالم→→→ؤمنين�در ع→→→ين اي→→→نكه ب→→→ه ص→→→ريح آي→→→→ه＾ م→→→باهله، ن→→→فس ن→→ب∂ẃ و خ→→ود 
پ→→→→→يامبر از ح→→→→→يث دارا ب→→→→ودن م→→→→قامات م→→→→عنو＾ است،م→→→→→عالوص→→→→ف ك→→→→→ماالتش ب→→→→رگرفته از م→→→→رتبه＾ 

عليا＾ خاتميẃت است. 
از ب→→اب م→ثال،اگ→ر اس→→تاد＾ ت→مام ع→لوم خ→ود را ب→ه ش→اگرد خ→اصẃ خودش منتقل كند، در 
ن→→→→تيجه ه→→→→ر دو در ع→→→→لم م→→→→ساو＾ گ→→→ردند، در ع→→→ين ح→→→ال ي→→→ك∂ اس→→→تاد و دي→→→→گر＾ ش→→→اگرد است و 
ام→→→→تياز رت→→→→به＾ اس→→→→تاد＾ از رت→→→→به＾ ش→→→اگرد＾ ب→→→را＾ ه→→→ميشه م→→→حفوظ است!ي→→→ك∂ والد و دي→→→گر＾ 

مولود است. 
خضوع تكوين∂ امام اميرالمؤمنين�به مقام اقدس حضرت خاتم� 

اي→→→→ن گ→→→→فتار ب→→→→سيار پ→→→ر م→→→حتوا＾ ام→→→ام ام→→→يرالم→→→ؤمنين�در ن→→→هجالب→→→→الغه است ك→→→ه خ→→→ضوع 
تكوين∂ خود را نسبت به مقام اقدس حضرت خاتم�بيان م∂كند و م∂فرمايد: 

)؛ ۳  ґه ґẃمẀا џرџأث ґيل ґصџفẂال џاعџبґẃات ẀهẀعґبￍأت ẀتẂنẀك Ẃدџقџل џو)
                                                           

 .Ｑ＾مزمل،آيه ^ ـ سوره ۱
^ انشراح،آيه＾۱.  ـ سوره ۲

^ فيض،خطبه＾۲۳℮.  ـ نهج البالغه ۳



 
 Ｑ فضيلت بسيار ذكر خدا 

ه ش→→تر ك→→ه دن→→بال م→→ادرش م→→∂رود و از  ẃم→→→ن ه→→→ميشه دن→→→بالهرو آن ح→→→ضرت ب→→ودم؛مانند ب→→چ
شير او تغذيه م∂شود،من از علوم و معارف عاليهاش تغذيه م∂شدم. 

)؛ ۱  ґيهґن Ẁم ґẃقџلẀي ￍمẀث џء Ẃ∂ ￍالش Ẁغ џضẂمџي џانџك)
ل غذا را م∂جويد و سپس در دهان من م∂گذاشت.  ẃاو او

خ→→→→→→ورا∑ ج→→→→→→ويده＾ پ→→→→→يامبر�كه آم→→→→→يخته＾ ب→→→→→ا لع→→→→→اب ده→→→→→→انش ب→→→→→ود ب→→→→→ه م→→→→→عده＾ م→→→→→ن 
م→→→∂رسيد.اي→→→ن ت→→→نها م→→→ربوط ب→→→ه ن→→→→ان و گ→→→وشت و دي→→→گر غ→→→→ذاه→→→→ا＾ ج→→→سمان∂ ن→→→→يست!آنها ش→→→أنشان 
ه قرار ده→ند!آنها ط→عام اص→ليشان ت→قرẃب ب→ه  ẃاز اي→→ن است ك→ه اي→ن ن→وع غ→ذاه→ا را م→ورد ت→وج ẃج→→ل џا
م→قام اع→→ال＾ رب→وبيẃت و ح→ركت در م→سير معارف توحيد＾ است كه از وجود اقدس حضرت 

ختم∂ مرتبت تغذيه م∂شوند.آنگاه م∂فرمايد: 
)؛۲  ґهґب ґاء џدґتẂق ґاالґب ∂ґن ẀرẀأمџي џو Ґماџل џع ґهґالقẂأخ Ẃن ґم＃ مẂوџي ґẃلẀك ∂ґف ∂ґل Ẁعџف Ẃرџي)

در ه→→→→ر روز، آن ح→→→ضرت از اخ→→→→الق خ→→→ودش ب→→→را＾ م→→→→ن پ→→→رچم∂ م→→∂افراشت و ب→→→ه 
من دستور م∂داد از او پيرو＾ كنم. 

همان اخالق∂ كه خدا خبر از عظمتش داده و فرموده است: 
�؛۳ [تو ا＾ پيامبر!]صاحب خلق بزرگ∂ هست∂.  يم＃ ґظџق＃ عẀل Ẁخ Ẅ∂لџعџل џ−ￍإن џو�

عجز ما از در∑ حقايق معرفت∂ 
راس→→→ت∂ اي→→→ن ح→→→قايق، آن چ→→→نان ب→→→لند است و از ح→→→يطه＾ در∑ م→→ا ب→→يرون ك→→ه م→→ا چ→→→ارها＾ 
→→→→→اجدين�در  ẃدالسẃج→→→→ز اظ→→→→هار ع→→→→جز و ن→→→→اتوان→→→→∂ از ادرا∑ آن ن→→→→→داري→→→→م!آن چ→→→→→نان ك→→→→ه ام→→→→ام س→→→→ي

مناجات العارفين به پيشگاه خدا عرض م∂كند: 
 ґقẂل џخ→→Ẃلґل Ẃلџع Ẃج→→џت Ẃمџل џو... џ−ґمال→→ џج ґهẂن→→Ẁك џ∑را Ẃدґا Ẃن→→ џع ẀولẀق→→ ẀعẂلџا ґتџز џج→→ џع џاله→→→∂...و)

)؛ ℮  џ−ґتџف ґرẂعџم Ẃنџع ґز ẂجџعẂالґب ẃالґا џ−ґتџف ґرẂعџل∂ مґا Ґيقا ґرџط
 ^ ب→→→→→→→→→→→ار خ→→→→→→→→→→→دايا!...عقلها از ادرا∑ ك→→→→→→→→→→→نه و ح→→→→→→→→→→→→قيقت ج→→→→→→→→→→→مالت ع→→→→→→→→→→→اجزند و ت→→→→→→→→→→و ب→→→→→→→→→→را

                                                           
^ فيض، خطبه＾۲۳℮.  ـ نهج البالغه ۱

ـ همان،خطبه＾۱۹۲.  ۲
^ قلم،آيه＾℮.  ـ سوره ۳

 .۱Ｑ۱＾ـ بحاراالنوار،جلد۹۱،صفحه ℮
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^ جز ناتوان∂ از شناختنت!  ^ شناخت خودت قرار ندادها آفريدههايت راه∂ برا
آن→→→ها وق→→ت∂ ت→→و را م→→∂شناسند ك→→ه ب→→فهمند ك→→ه ن→→م∂توان→→ند ت→و را ب→شناسند!زيرا وق→ت∂ ظ→رف 
ع→→→→→→قل و ادرا∑ خ→→→→→→ود را م→→→→→→حدود و ذات اق→→→→→→دس ت→→→→→→و را ن→→→→→→امحدود ي→→→→→→افتند، ط→→→→→→بعاҐ م→→→→→→→∂فهمند ك→→→→→ه 
ن→→→→→→→→→امحدود در ظ→→→→→→→→→رف م→→→→→→→→→حدود ن→→→→→→→→م∂گنجد!از اي→→→→→→→→ن رو ه→→→→→→→→رگز ط→→→→→→→→مع در ادرا∑ ذات اق→→→→→→→→دست 
ن→→→→→→→→→م∂كنند و ه→→→→→→→→مين ع→→→→→→→→جز از ش→→→→→→→→ناخت در م→→→→→→→→ورد ذات خ→→→→→→→→دا، ك→→→→→→→→→مال م→→→→→→→→عرفت درب→→→→→→→→→اره＾ ذات 

خداست. 
چگونه خداي∂ را كه نم∂شناسيم بپرستيم؟! 

اي→→→نجا م→→→مكن است اي→→→ن س→→→ؤال در ب→→→رخ∂ از ذه→→→→نها م→→→طرح ش→→→ود ك→→ه م→→ا وق→→ت∂ چ→→يز＾ را 
نم∂شناسيم، چگونه م∂توانيم اعتقاد به وجودش پيدا كنيم و او را بپرستيم؟ 

در ج→→→واب ع→→→رض م→→→∂شود: اع→→→تقاد ب→→→ه وج→→→ود چ→→→يز＾ ب→→→ا اك→→→تناه آن چ→→يز ف→→رق دارد.اك→→تناه 
→نه و م→→اهيẃت چ→يز＾ پ→∂ ب→برد و احاطه＾ علم∂ و ادراك∂ به حقيقت آن پيدا  Ẁي→عن∂ ان→سان ب→ه ك
ك→ند و گ→فتيم اي→نگونه احاطه به ذات نامتناه∂ خدا، برا＾ عقل و در∑ متناه∂ انسان ممكن 
→ا اع→تقاد ب→ه وج→ود چيز＾ ممكن است از رو＾ آثار وجوديش برا＾ انسان پيدا شود،  ẃن→يست.ام
→→→→→→→→→→→→نه و م→→→→→→→→→→→→→اهيẃت آن ب→→→→→→→→→→→→را＾ ان→→→→→→→→→→→→سان ن→→→→→→→→→→→→اشناخته است.م→→→→→→→→→→→→ا از دي→→→→→→→→→→→→دن اي→→→→→→→→→→→→→ن ن→→→→→→→→→→→→→ظام  Ẁدر ح→→→→→→→→→→→→→→ال∂ ك→→→→→→→→→→→→→ه ك
ش→→→→گفتان→→→→گيز آف→→→→رينش ك→→→→ه س→→→→رشار از م→→→ظاهر ع→→→لم و ق→→→درت و ح→→→كمت آف→→→ريدگار اي→→→ن ن→→→ظام 
است؛ پ→→→→→∂ ب→→→→→ه وج→→→→→ود آن ن→→→→اظم ع→→→→ليم و ق→→→→دير و ح→→→→كيم م→→→→→∂بريم و ع→→→→رض پ→→→→رستش ب→→→→ه پ→→→→يشگاه 

اقدسش م∂كنيم و حال آن كه احاطه＾ ادراك∂ به كنه ذات اقدسش نداريم. 
→→ا ن→→م∂دان→يم ك→ه چ→يست و ش→ايد ب→هترين م→ثال ب→را＾ اي→ن ح→قيقت  ẃم→→∂دان→→يم ك→→ه ه→→ست؛ ام
ك→→→→ه ف→→→→رق است ب→→→ين «ه→→→ست∂» و «چ→→→يست∂» ج→→→وهر ج→→→ان خ→→→ودمان ب→→→اشد ك→→→ه از ه→→→مه چ→→→يز و ه→→→مه 
كس ب→→→→ه م→→→ا ن→→→زدي−تر است.در اي→→→نكه م→→→ا اع→→→تقاد ب→→→ه وج→→→ود خ→→→ودمان داري→→→م،ترديد＾ ن→→→يست.ما 
→→→→ا ن→→→→م∂دان→→→→يم ك→→→→ه چ→→→→→يستيم؟آن ج→→→→وهر ع→→→→ال∂ ك→→→→ه از آن ت→→→→عبير ب→→→→ه «م→→→→ن»  ẃم→→→→→∂دان→→→→→يم ك→→→→→ه ه→→→→→ستيم ام
م→→→∂كنيم و ه→→→مه چ→→→يز را ب→→→ا اض→→→افه＾ ب→→→ه آن م→→→∂شناسيم و م→→→∂گوييم: ب→→→دن م→→→ن،چشم و گ→→→وش 
م→→→→→→→ن،دست و پ→→→→→→→→ا＾ م→→→→→→ن، خ→→→→→→انه و ف→→→→→→رش و ات→→→→→→ومبيل م→→→→→→ن،كيف و ك→→→→→→تاب و ك→→→→→→فش و ك→→→→→→→اله م→→→→→→ن 
و...آي→→ا آن «م→→ن »ك→→ه ب→→ه ط→→ور م→سلẃم ه→ست و ص→→احب اي→ن م→تعلقات و اض→افات است؛ ك→يست 



 
 ۷ فضيلت بسيار ذكر خدا 

→نه و م→اهيتش چ→→يست؟ ن→م∂دان→→يم و راس→ت∂ اي→ن از ع→جايب است كه آدم∂ هفتادـ هشتاد  Ẁو ك
ت، ت→→→→→→مام م→→→→→تعلẃقات او را از خ→→→→→ورا∑ و  ẃس→→→→→→ال ب→→→→→→ا اي→→→→→→ن «م→→→→→→ن» زن→→→→→→دگ∂ ك→→→→→→→ند و در ط→→→→→→ول اي→→→→→→ن م→→→→→→د
ا تا به حال به فكر شناختن خود آن «من» نيفتد و  ẃپ→وشا∑ و م→سكن و م→ركب و... ب→شناسد ام

حال∂ از او نپرسد كه تو كه و چه هست∂؟ از كجا آمدها＾ و به كجا م∂رو＾؟ 
ب→→ه ه→→ر ح→→ال م→→نظور اي→نكه م→ا اع→تقاد ب→ه وج→ود روح و ج→ان و روان خ→ود ك→ه از آن ت→عبير 
ا از در∑ كنه و ماهيẃت آن ناتوانيم.خدا هم فرموده است:  ẃبه «من» م∂كنيم؛ داريم،ام

 ґمẂل ґعẂال џن→ ґم ẂمẀيت→ ґوتẀما ا џو ∂→ґẃ ب џر ґر→Ẃأم Ẃن→ ґم Ẁوح الر ґل→Ẁق ґوح الر ґن џع џ−џونẀلџئ Ẃس→ џي џو�
�؛۱   Ґيالґلџق ẃإال

ا＾ پ→→يامبر! راج→ع ب→→ه روح از ت→و س→ؤال م→→∂كنند؛بگو: روح از ع→الم امر پروردگار 
من است و به شما اندك∂ از علم داده شده است. 
ناتوان∂ در∑ ما از چگونگ∂ ارتباط امامت با مقام خاتميẃت 

ح→→→اصل آن ك→→→ه اع→→→→تقاد ب→→→ه وج→→ود چ→→يز＾ از رو＾ آث→→ارش، م→→ستلزم اك→→تناه و پ→→∂ ب→→ردن ب→→ه 
→ا ك→نه و م→→اهيẃت آن  ẃت آن ن→→م∂باشد.اع→→تقاد ب→→ه وج→→ود روح و ج→→→ان خ→→ود داري→→م، امẃك→→نه و م→→اهي
→→→ا ك→→→نه و ح→→→→قيقت آن  ẃچ→→→→يست؟ ن→→→→م∂دان→→→→يم.اع→→→→→تقاد ب→→→→ه وج→→→→ود خ→→→→→الق و آف→→→→ريدگار خ→→→→ود داري→→→م ام
ذات اق→→→دس چ→→→يست؟ ن→→م∂دان→→يم!اع→→→تقاد ب→→ه وج→→ود وح→→∂ و ن→→بوẃت داري→→م و م→→∂دان→→يم ك→→ه رس→ول 
→→ا آن  ẃت دارد و از آن ط→→ريق اخ→→ذ وح→→∂ م→→→∂كند، امẃب→→ا ع→→→الم رب→→وبي ∂ ẃاك→→رم�ارت→→باط خ→→اص
ارت→→→→→→→→→→باط خ→→→→→→→→→→اصẃ چ→→→→→→→→→→→گونه است ن→→→→→→→→→م∂دان→→→→→→→→→يم!اع→→→→→→→→→تقاد ب→→→→→→→→→ه ام→→→→→→→→→امت داري→→→→→→→→→م و م→→→→→→→→→→∂دان→→→→→→→→→يم ك→→→→→→→→→ه ام→→→→→→→→→→ام 
ام→→→→يرالم→→→→ؤمنين�و ام→→→→امان پس از آن ح→→→→ضرت، ب→→→→ه گ→→→→ونها＾ خ→→→→اصẃ ارت→→→باط ب→→→ا م→→→قام خ→→→اتميẃت 
رس→→→→ول اهللا اع→→→→ظم�دارن→→→→د و ب→→→→ه وس→→→→اطت آن ح→→→ضرت ارت→→→باط ب→→→ا ع→→→→الم رب→→→وبيẃت اهللا ـ ع→→→ظم 
→→→ا آن ارت→→→باط م→→→قام ام→→→امت ب→→→ا م→→→قام  ẃم ب→→→ه اله→→→امات اله→→→∂ م→→→→∂شوند،ام џله→→→ Ẁش→→→→أنه ـ پ→→→→يدا م→→→→→∂كنند و م
خ→→→اتميẃت چ→→→گونه است؟ ن→→→م∂دان→→→يم و لذا گ→→→→فتيم: م→→→ا واق→→→عاҐ ن→→→م∂فهميم م→→→عنا＾ اي→→→ن گ→→فتار ام→→ام 
ه ش→→→→→→→تر＾ ك→→→→→→→ه دن→→→→→→→بال م→→→→→→→ادرش م→→→→→→→∂رود، دن→→→→→→→→بال رس→→→→→→→ول  ẃام→→→→→→→→يرالم→→→→→→→→ؤمنين�را ك→→→→→→→→ه م→→→→→→→→ن م→→→→→→→→انند ب→→→→→→→چ
خ→→→→→→→→دا� م→→→→→→→∂رفتم؛او غ→→→→→→→ذا را م→→→→→→→∂جويد و س→→→→→→→پس در ده→→→→→→→ان م→→→→→→→ن م→→→→→→→∂گذاشت،او ه→→→→→→→ر روز 

                                                           
 . ۸Ｑ＾اسراء،آيه ^ ـ سوره ۱
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پرچم∂ از اخالقش برا＾ من م∂افراشت و به من دستور تبعيẃت از خودش م∂داد و... 
اين سخن نيز از امام اميرالمؤمنين�است كه: 

دم!  ẃد)؛۱ من بردها＾ از بردگان محمￍم џحẀم ґبيدџن ع ґم ẁدẂب џا عџنџا)
م→→ن ك→→نار س→→فره＾ آس→مان∂ او ن→→شسته و ري→زهخوار خ→وان ن→عمت اح→مدم.از اي→ن رو است 
�؛اي→ن ق→رآن را ب→ه ش→خص تو نازل كردهايم كه تنها  џ−Ẃيџإل ẀناهẂل џز→Ẃأن ẁتاب→ ґك→ه خ→→دا م→∂فرمايد:�ك

شخص توانا＾ بر حمل آن،تو هست∂! 
مقصود خداوند متعال از انزال قرآن كريم چيست؟ 

حال غرض از انزال قرآن به تو چيست؟ 
�؛  ґورالن ∂џإل ґماتẀلالظ џن ґم џاسￍالن џج ґر ẂخẀتґل�

«الم»در�لت→خرج� الم غ→رض است و غ→رض از ان→زال ق→رآن را ن→شان م∂دهد كه هدف، 
ب→→يرون آوردن م→→ردم از ظ→→لمتها و داخ→→ل ك→ردن آن→ان در ن→ور ب→وده است ن→ه اي→نكه ف→→قط آن را 
ب→خوان→يد و آيات و سورهها＾ آن را حفظ كنيد و در مسابقات برنده شويد و جايزه گرفته و 
ر ق→→→رآن را ب→→→را＾ خ→→→ود ت→→→عيẃن∂ از  ẃش→→→→هرت پ→→→→يدا ك→→→نيد و ع→→→نوان ق→→→ار＾ ق→→→رآن و ح→→→افظ ق→→→رآن و م→→→فس
مه ب→را＾  ẃسترين چ→يز را ك→ه ق→رآن است م→قد ẃنات دن→→→ياي∂ ب→→→سازيد ك→→ه در اي→ن ص→ورت، م→قدẃت→→عي
ص دن→→→→→→ياي∂ است، ق→→→→→رار دادهاي→→→→→د!آيا اي→→→→→ن ظ→→→→→لم  ẃن و ت→→→→→شخẃرس→→→→→→يدن ب→→→→→→ه پ→→→→→→ستترين چ→→→→→يز ك→→→→→ه ت→→→→→عي
ف→احش و خ→يانت روش→ن ن→سبت ب→ه ق→رآن ن→يست.شما ك→ه ب→ا داش→تن علوم قرآن∂، مبتال به رذائل 
صات بيشتر دنياي∂  ẃبه دست آوردن تشخ ґاخ→→الق∂ از ع→جب و غرور و كبر و حسد و حرص
ه→ستيد در واق→ع ن→قض غ→رض درب→اره＾ ق→رآن ك→ردهايد؛زيرا غرض از فرا گرفتن قرآن، خروج 
از ظ→→لمتها ب→→وده است و ش→→ما ب→ا داش→تن ق→رآن در م→يان ظ→لمتها دست و پ→ا م→∂زنيد و ن→ور را 

وسيله＾ راهياب∂ به ظلمتها قرار دادهايد. 
�؛۲  ...اين همان زيانكار＾ آشكار است؟  Ẁينґب ẀمẂال Ẁران Ẃس ẀخẂال џوẀه џ−ґذل...�

نكته＾ ديگر اينكه نفرموده است: 
                                                           

ـ توحيد صدوق(رض)،صفحه＾۱۷℮.  ۱
^ حج،آيه＾۱۱.  ـ سوره ۲



 
 ۹ فضيلت بسيار ذكر خدا 

)؛  ґورالن ∂џلґا ґماتẀلالظ џن ґم Ẁاسẃالن џج Ẁر Ẃخџيґل)
مردم به وسيله＾ قرآن از ظلمتها بيرون بروند. 

زيرا خود مردم نم∂توانند در پرتو قرآن راهياب∂ كنند!! و همچنين نفرموده است: 
)؛  ґورالن ∂џلґا ґماتẀلالظ џن ґم џاسẃالن џج ґر ẂخẀيґل)

قرآن مردم را از ظلمتها بيرون بياورد. 
عترت در كنار قرآن،هاد＾ انسان به سو＾ سعادت 

زي→را قرآن، به تنهاي∂ نم∂تواند اخراج از ظلمات بنمايد و راه رسيدن به سعادت ابد＾ 
را ارائ→→→→→→ه ك→→→→→→ند. چ→→→→→→نان ك→→→→→→ه م→→→→→→∂بينيم ن→→→→→→توان→→→→→سته است و اك→→→→→نون امẃت اس→→→→→→الم∂ ب→→→→→ا داش→→→→→تن ق→→→→→رآن ب→→→→→ه 
راهه→ا＾ گ→وناگون از م→ذاهب م→ختلف اف→تادهان→د و ه→ر مذهب∂ مذهب ديگر را تخطئه م∂كند 
و ه→→مين، راز اص→→ل∂ اف→→تراق ش→→يعه＾ ام→اميẃه از اه→ل ت→سنẃن است.اه→ل ت→سنẃن ب→ه ت→بعيẃت از ع→مربن 

اب م∂گويند:  ẃط џخ
تابẀ اهللا)؛ [تنها قرآن] كتاب خدا ما را كاف∂ است.  ґا كџنẀب Ẃس џح)

→→ا ش→→يعه＾ ام→اميẃه وج→ود ام→ام را در ك→→نار ق→رآن ب→را＾ ه→دايت ب→شر  ẃو ن→→ياز ب→→ه ام→→ام ن→→→داري→→م!ام
الزم م∂دانند.در آيه هم م∂بينيم خداوند حكيم خطاب به پيامبراكرم�م∂فرمايد: 

�؛  ґورالن ∂џإل ґماتẀلالظ џن ґم џاسￍالن џج ґر ẂخẀتґل џ−Ẃيџإل ẀناهẂل џزẂأن ẁتاب ґك�
ما، قرآن را به تو نازل كرديم كه تو مردم را از ظلمات بيرون بياور＾. 

»كه  џاس→→ẃالن џج ґر ẂخẀيґكه خ→ود م→ردم راه خ→روج از ظ→لمات را ب→→يابند و ن→ه«ل« Ẁاس→→→ẃالن џج Ẁر Ẃخџيґن→→ه«ل
�تو با در دست  џاسẃالن џج ґر ẂخẀ ق→رآن به تنهاي∂ راه خروج از ظلمات را به مردم بنماياند بلكه�لґت
داش→→→→→→تن ق→→→→→→رآن،راه خ→→→→→روج از ظ→→→→→لمات و ورود ب→→→→→ه ع→→→→→الم ن→→→→→ور را ب→→→→→ه م→→→→→ردم ب→→→→→نمايان∂ و لذا رس→→→→→ول 
→→→→→→ور  ẃخرج م→→→→→→ردم از ظ→→→→→→لمات ال∂ الن→→→→→→ Ẁخ→→→→→→→دا�ت→→→→→→→ا در م→→→→→→يان م→→→→→→ردم ب→→→→→→ود،به ح→→→→→→كم ه→→→→→→مين آي→→→→→→ه م

بود.وقت∂ هم كه خواست از دنيا برود، به امر خدا فرمود: 
تґ∂ اџهẂلџ بџيẂتґ∂)؛  џرẂت ґع џو ґاهللا џتاب ґك ґنẂيџلџقￍالث ẀمẀيكґف ẁ∑ґتار ∂ґẃ (اґن

 ґج ґخر→→ Ẁمردم از ظلمات باشند. م→→→ن در م→→→يان ش→→→ما ك→→→تاب خ→→دا و ع→→ترتم را ك→→نار ه→→م م→→∂گذارم ك→→ه ب→→ه ج→→ا＾ م→→ن م
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)؛  џضẂو џحẂال ￍ∂џلџدا ع ґرџي ∂ẃت џقا ح ґرџتẂف џي Ẃنџل џو)
و اي→ن دو (ق→رآن و ع→ترت در ام→ر ه→دايت امẃت) از هم جدا نخواهند شد تا روز قيامت 

به من برسند و شما امẃت اسالم∂ هم: 
لوا اџبџداҐ)؛ ۱  ґضџت Ẃنџما ل ґهґم بẀتẂك ￍسџمџت Ẃنґا)

 ^ اگر دست ب→→ه دام→→ن اي→→ن دو[ق→→رآن و ع→→ترت]بزنيد،هرگز گ→→مراه ن→→خواهيد ش→→د و لذا م→→→ا ش→→→يعه
 ẁتاب ґـ ك→نار اين آيه�ك ـ ك→ه م→قبول م→→يان ش→يعه و س→نẃ∂ است  ام→اميẃه اي→ن ح→ديث رس→ول خ→→دا� را 
�؛م∂گذاري→→→→→→م و م→→→→→→∂گوييم: پس از رس→→→→→ول  ґالن∫→→→→→ور ∂џإل ґماتẀل→→→→→ →→→→→نџ الظ∫ ґم џاس→→→→→→ جџ الن√ ґر Ẃخ→→→→→→Ẁ لẂناهẀ إلџيџ−Ẃ لґت џز→→→→→→Ẃأن
خ→→→→→→دا�ع→→→→→→ل∂ و ف→→→→→→رزندان م→→→→→→عصومش�ك→→→→→→ه م→→→→→صاديق ع→→→→→ترت و اه→→→→→ل ب→→→→→يت رس→→→→→ول خ→→→→→دا� 

ق يابد.  ẃور»تحقẃالن џ∂ال ґلمات ẃالظ џنґم ґاسẃالن Ẁج ґر ẂخẀم∂باشند در كنار قرآن بايد باشند تا«م
 ґẃ∂ґل→ џع џنين ґؤم→ ẀمẂال ґم→يرџا ґم→ام ґاال ґ↨џالي ґو→→ ґب џين ґك ẃسџمџت→→ ẀمẂال џن→→ ґنا مџل џع→→ џج ＾ ґذￍال ґهẃلґل ẀدẂم→→ џحẂلџا

الم؛  ￍالس џو Ẁ↕لو ￍالص Ẁم ґهẂيџل џع ґه ґدẂل Ẁو Ẃن ґم џومين ẀصẂعџمẂال ґ↨ￍمґئџاال џب وґبيطالџا ґنẂب
اخراج مردم از ظلمات به نور به اذن خدا 

در ه→→مه ج→→→ا＾ ق→→رآن ك→لمه＾�ن→ور�م→فرد آم→ده و ك→لمه＾�ظ→لمات�به لف→ظ ج→→مع است، 
ن→→→→→ه «ان→→→→→وار» و ن→→→→→ه «ظ→→→→→لمت» در ق→→→→→رآن ن→→→→→→داري→→→→م.اي→→→→ن ن→→→→→شان م→→→→→∂دهد ك→→→→ه ن→→→→ور در ع→→→→الم ي→→→→ك∂ ب→→→→يش 

نيست و آن تنها ذات اقدس اهللا ـ جلẃ جالله و عظم شأنه ـ است و بس.  
...�؛۲  ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس ẀورẀن Ẁاهللا�

ẃصف به نور م∂شود  →وẃ ارت→باط ب→→ا او واقع شد، در پرتو نور اظهر او مت џو ه→ر چ→→ه ه→م در ج
→→→→→→→ا ن→→→→→→→ه ب→→→→→→→ه ط→→→→→→ور  ẃو لذا ق→→→→→→→رآن ن→→→→→→→→ور است.رس→→→→→→→ول اهللا اع→→→→→→→ظم� نور است. ام→→→→→→امان�نورند. ام
→→ا«ظلمات» ج→مع است.چ→ون ظ→لمت،  ẃو ج→→→دا از «اهللا» ك→→ه ظ→→لمت م→حض خ→واه→→ند ش→→د.ام ẃم→→ستقل
م→→→→وجبات ف→→→→راوان دارد.ي− ن→→→→فر آدم ك→→→→ه در خ→→→→ود ب→→→→→نگرد، چ→→→→ه ظ→→→→لمتها در ف→→→→→ضا＾ ج→→→→ان خ→→→ود 
م→→→→→→∂يابد! از ج→→→→→→هل، ك→→→→→→فر، ش→→→→→→ر∑، ن→→→→→→→فاق، ع→→→→→→صيان، ك→→→→→→بر، ب→→→→→خل،حرص، ح→→→→→→سد و...ت→→→→→ا ب→→→→→رسد ب→→→→→ه 
ظ→→→→→→لمتها＾ خ→→→→→→انوادگ→→→→→→∂ و اج→→→→→→تماع∂ در ي− ج→→→→→→امعه＾ چ→→→→→→→ند م→→→→→يليارد＾ دن→→→→→→يا ك→→→→→→ه ب→→→→→→ايد پ→→→→→يوسته 

                                                           
 .۲Ω＾ـ المراجعات،صفحه ۱
 .۳Ｑ＾نور،آيه ^ ـ سوره ۲



 
 ۱۱ فضيلت بسيار ذكر خدا 

 .( ґالن∫ور ∂џل ґا ґماتẀل نا مґنџ الظ∫ Ẃجґر Ẃخ џم√ ا Ẁهẃلل џبگوييم: (ا
 ẃ؛ي→→→→→→→عن∂ رس→→→→→→ول خ→→→→→→دا�اگ→→→→→→ر اي→→→→→→ن ك→→→→→→ار ب→→→→→→سيار م→→→→→→هم� Ẃم→→→→→→→ ґهґẃ ب џر ґن Ẃإذґآن→→→→→→→→گاه م→→→→→→∂فرمايد:�ب
اخ→راج م→ردم از «ظ→لمات ال∂الن→ور» را انجام م∂دهد، استقالل از خود ندارد!بلكه به اذن خدا 

كه پروردگار مردم است انجام وظيفه م∂كند. 
^ پ→يامبراك→رمش.  →ا ب→ه وس→يله ẃآر＾، خ→→→داست ك→→ه ب→→→ندگان خ→→ود را از ظ→→لمتها م→∂رهاند ام

لџ∂ النẃور» است.  ґا ґلمات ẃالظ џنґم ґاسẃالن ґج ґر ẂخẀم»(اسẃالن ґẃبџر)پيامبراكرم�به اذن
هدايتگر＾ پيامبر�به راه عزيز و حميد 

ل ب→→→ه ام→→→امانمان�داري→→→م، ب→→→ر اس→→→اس  ẃه ه→→→م اگ→→→ر در م→→→ذهب خ→→→ود ت→→→وسẃم→→→ا ش→→→يعه＾ ام→→→امي
ه→→→→→مان اذن اهللا است ك→→→→→ه آن ب→→→→→زرگواران را از رو＾ ادلẃه＾ ع→→→→→قل∂ و ن→→→→→قل∂ م→→→→أذون از ج→→→→انب اهللا 
 Ґم→→→→→→→→→→→→→→→→حال است و ه→→→→→→→→→→→→→→→→م ن→→→→→→→→→→→→→→→→قال Ґدر وج→→→→→→→→→→→→→→→→ود و اي→→→→→→→→→→→→→→→→جاد ك→→→→→→→→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→→→→→→→→→م ع→→→→→→→→→→→→→→→→قال ẃم→→→→→→→→→→→→→→→→∂دان→→→→→→→→→→→→→→→→يم ن→→→→→→→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→→→→→→→ستقل

مردود.پيامبر� هدايت م∂كند. 
�؛  به راه[خداوند]عزيز حميد.  ґيد ґم џحẂال ґيز ґزџعẂال ґراط ґإل∂ ص�

اي→→→→→→ن ج→→→→→→مله، ب→→→→→→ه اص→→→→→→→طالح ادب→→→→→→∂ ب→→→→→دل از ج→→→→→مله＾�ال∂ الن→→→→→ور� است؛ي→→→→→→عن∂ آن ن→→→→→ور ك→→→→→ه 
رس→→→→→→→→→ول اك→→→→→→→→→رم�م→→→→→→→→→ردم را ب→→→→→→→→ه س→→→→→→→→و＾ آن ه→→→→→→→→دايت م→→→→→→→→→∂كند ه→→→→→→→→مان�ص→→→→→→→→راط ع→→→→→→→→زيز ح→→→→→→→→ميد� 
م ع→→→→زيز ب→→→ر  ẃت→→→→ق→→د . است.راه م→→→→ستقيم∂ ك→→→→ه آدم→→→→∂ را ب→→→→ه ق→→→→رب خ→→→→داون→→→→د ع→→→→زي→→→→ز� ح→→→→ميد� م→→→∂رساند
ح→→ميد، ش→→ايد از آن ن→→ظر ب→اشد ك→ه اك→ثريẃت م→ردم از آن ج→هت ك→ه م→قهور ش→هوات→ند،اب→→تدا الزم 
ه م→→ركز ق→→درت ك→→رد ت→→ا خ→→وف از ع→→واقب ط→غيان ب→ر او در ج→انشان ب→نشيند و  ẃاست آن→→→ها را م→→توج
س→→→→→→→→→→→→پس ن→→→→→→→→→→→→عمتها＾ ب→→→→→→→→→→→→∂ ح→→→→→→→→→→→→دẃ و ح→→→→→→→→→→→→صر او را ن→→→→→→→→→→→→شانشان داد ت→→→→→→→→→→→→ا در م→→→→→→→→→→→→قام ش→→→→→→→→→→→→كر و س→→→→→→→→→→→پاس او 
ب→→→→→→رآيند.يعن∂ ه→→→→→→م از ق→→→→→→درت او خ→→→→→→ائف ب→→→→→→اشند و ه→→→→→→م ب→→→→→→ه رح→→→→→→→متش ام→→→→→يدوار.اك→→→→→ثريẃت م→→→→→ردم ب→→→→→ه 

Ẃشير�.  џب نذار�بيشتر نياز دارند تا به ت ґا
�؛  ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ما فґ∂ ا ￍالس ∂ґما ف Ẁهџل ＾ ґذￍال ґاهللا�

                                                           
� عزيز: قدرتمند شكستناپذير. 

^ شكر و سپاس است.  � حميد: نعمتبخش∂ كه شايسته
نذار: بيم دادن.  ґتبشير: اميدوار كردن. � ا �
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خداوند＾ كه آنچه در آسمانها و زمين است از آن اوست. 
اي→→نجا ه→→م ك→→لمه＾�اهللا�ك→→ه م→→كسوراҐ خ→→وان→→ده م→→∂شود،بدل از ع→→زيز ح→→ميد است ك→ه در 
آي→→→ه＾ ق→→بل آم→→ده است.ي→→عن∂ آن ع→→زيز ح→→ميد، ه→→مان «اهللا» است ك→ه ت→مام آن→چه در آس→مانها 
→→→→→→لẂ− او و او م→→→→→→ال− ح→→→→→→قيق∂ آن→→→→→→ها است ن→→→→→→ه م→→→→→→ثل م→→→→→→الكيẃت م→→→→→→ا ك→→→→→ه  ґاو و م ґو زم→→→→→→ين است از آن
اع→→→→→تبار＾ و ق→→→→→رارداد＾ است ك→→→→→ه ب→→→→→ا ي− ج→→→→→→مله＾ (اي→→→→→ن خ→→→→→انه را ف→→→→→روختم) خ→→→→→→انه از م→→→→→→ل− م→→→→→ن 
→→→→ا خ→→→دا م→→→ال− ذات و وج→→→ود ه→→→مه چ→→→يز است.ه→→→يچ م→→→مكن ن→→→يست چ→→→يز＾ از  ẃخ→→→→ارج م→→→→→∂شود ام
→لẂ− خ→→دا خ→→ارج ش→ود و در ع→ين حال وجود داشته باشد.انسان وقت∂ فهميد كه همه چيز از  ґم
داخ→→ل و خ→→ارج وج→→ود م→→ن، م→→ل− خ→→داست و در ه→ر لح→ظه م→∂توان→د ه→ر چ→ه دارم از ب→يناي∂ و 
ش→→→→→→نواي→→→→→→∂ و گ→→→→→→وياي∂ و ع→→→→→قل و ه→→→→→وش از دس→→→→→تم ب→→→→→گيرد؛كور و ك→→→→→ر و الل و ب→→→→→→∂عقل و ه→→→→→وشم 
س→→→→ازد ط→→→→بعاҐ پ→→→→يوسته در ح→→→ال ت→→→رس از او ب→→→ه س→→→ر م→→→∂برم و ه→→→رگز اج→→→ازه＾ ط→→→غيان ب→→→ر او ب→→→ه خ→→→ود 

نم∂دهم و در نتيجه سعادتمند در دنيا و آخرت م∂گردم. 
�؛  يد＃ ґد џذاب＃ شџع Ẃن ґم џين ґرґكافẂلґل ẁلẂي џو џو�

و وا＾ بر حال كافران از عذاب شديد＾ كه دامنگيرشان خواهد شد! 
آن→→→→ان ك→→→ه پ→→→رده رو＾ ع→→→قل و ف→→→كر خ→→→ويش ان→→→→داخ→→→→ته و ي− ع→→→مر پ→→→→شت ب→→→ه خ→→→→دا زن→→→دگ∂ 

كرده و سر از جهنẃم سوزان درآوردند، حال آن كافران چه كسان∂ هستند؟ 
صفات شاخص كافران! 

џرґ آنها ما را هم  آي→→ه＾ ب→عد آنها را با سه صفت توصيف م∂كند آنگونه كه م∂ترسيم پ
د آم→→ده و م→→نحصر ب→→ه ك→→فر ب→→ه م→عنا＾ ج→حود و ان→كار خ→→دا  ẃب→→گيرد.كفر در ق→→رآن ب→→ه م→→عان∂ م→→تعد
نيست!گاه∂ از تر∑ واجب و ارتكاب حرام و كفران نعمت نيز تعبير به كفر شده است. 

صفت اوẃل كافران از نظر قرآن اينكه: 
�؛  ґ↕ џر ґخ Ẃاآل ∂џلџيا عẂن الد џ↕يا џحẂال џونب ґحџت Ẃسџي џين ґذￍال�

آنها، كسان∂ هستند كه زندگ∂ دنيا را بر آخرت ترجيح م∂دهند. 
→→لџ∂�همراه  џاس→→→تحباب ي→→→عن∂ ت→→→→الش ب→→→را＾ رس→→يدن ب→→→ه م→→حبوب.اي→→ن ك→→→لمه اگ→→ر ب→→→ا ك→→لمه＾�ع
ش→→→→→د از آن م→→→→→عنا＾ ت→→→→→رجيح و ت→→→→→→قديم اس→→→→→تفاده م→→→→→∂شود.چنان ك→→→→ه در آي→→→→→ه＾ ش→→→→ريفه چ→→→→نين ش→→→→ده 



 
 ۱۳ فضيلت بسيار ذكر خدا 

است.آن→→→→→→→→ان ك→→→→→→→→ه ع→→→→→→→مالҐ ب→→→→→→→را＾ رس→→→→→→→يدن ب→→→→→→→→ه رف→→→→→→→اه در زن→→→→→→→دگ∂ دن→→→→→→يو＾، ب→→→→→→يش از ت→→→→→→حصيل س→→→→→→→عادت 
 Ґم ب→→→→→ر آخ→→→→→→رت م→→→→→∂شمارند، آن چ→→→→→→نان ك→→→→ه گ→→→→وي∂ اص→→→→→ال ẃاخ→→→→→رو＾ ت→→→→→→الش م→→→→→→∂كنند و دن→→→→→→يا را م→→→→→→قد
آخ→→رت و ب→→→هشت و ج→→هنẃم اف→→→سانها＾ ب→→يش ن→→يست و ه→ر چ→ه ه→ست ه→مين زن→دگ∂ در دن→→يا و م→ال 

و جاه دنياست. 
م:  ẃصفت دو

�؛  ґاهللا ґيلґب џس Ẃنџع џون د Ẁصџي џو�
و مردم را هم از رفتن به راه خدا باز م∂دارند! 

ع→→→→→الوه ب→→→→ر اي→→→→نكه خ→→→→ودشان از راه خ→→→→→دا م→→→→نحرفند،با گ→→→فتار و رف→→→تار خ→→→ودشان، دي→→→گران را 
ه→→→→→→→→→→→م م→→→→→→→→→→→نحرف م→→→→→→→→→→→∂كنند.چه ب→→→→→→→→→→→سيارند پ→→→→→→→→→→→→دران و م→→→→→→→→→→→→ادران→→→→→→→→→→→∂ ك→→→→→→→→→→→ه ف→→→→→→→→→→رزندان→→→→→→→→→→→شان را و م→→→→→→→→→→علẃمان و 

آموزگاران∂ كه شاگردانشان را از راه دين بر م∂گردانند! 
م:  ẃصفت سو

وџجا�Ґ؛  ґها عџونẀغẂب џي џو�
و راه خدا را كج و معوج و معيوب به ديگران معرẃف∂ م∂كنند! 

آن→→→→ها ي→→→ا ك→→→سان∂ ه→→→→ستند ك→→→ه اي→→→→مان ب→→→ه م→→→بان∂ دي→→→ن∂ ن→→دارن→→→د و م→→غرضانه م→→∂كوشند اص→→ول 
ع→→→قايد و اح→→→→كام دي→→→ن∂ را ب→→→ر خ→→→→الف آن→→→چه ك→→→ه ه→→ست ت→→فسير و ت→→وجيه ك→→نند و آن→→→ها را در ن→→ظر 
ع→→قال م→→ردود و غ→→ير ق→→ابلقبول ارائ→→ه ن→→مايند و ي→→ا ك→→سان∂ ه→→ستند ك→ه اي→→مان ب→ه م→→بان∂ دي→ن دارن→→د، 
＾ خ→→→ود  ẃم→→→ال و ج→→→اه ق→→→رار گ→→→رفتهان→→→د و ب→→→را＾ ح→→→فظ م→→→→نافع م→→→اد ẃا م→→→→قهور اه→→→→واء ن→→→→فسان∂ از حب→→→→ ẃام
م→→→→→→→∂كوشند دي→→→→→→→ن را ب→→→→→→→ا ام→→→→→→→يال خ→→→→→→→ود ت→→→→→→→طبيق داده و آي→→→→→→→ات ق→→→→→→→رآن و رواي→→→→→→→ات م→→→→→→→عصومين�را 
ط→→ور＾ م→→عنا ك→→نند ك→ه ب→ا زن→دگ∂ ان→حراف→∂ خ→ودشان م→طابق درآي→د و در ع→ين دن→→يادار＾،دي→ندار 
ه→م م→حسوب ب→شوند و ه→مانطور ك→ه ع→رض ش→د م→∂ترسيم اي→ن ص→فت م→ا را ه→م م→شمول خ→ود 
س→→→→→→→→ازد؛چون اي→→→→→→→ن ك→→→→→→→ار از ك→→→→→→→→سان∂ م→→→→→→→مكن است ص→→→→→→→ادر ش→→→→→→→ود ك→→→→→→→ه آش→→→→→→→→ناي∂ ب→→→→→→→ا آي→→→→→→→ات ق→→→→→→→رآن و 

احاديث دارند و م∂توانند توجيهگر آنها باشند. 
زيانكارترين مردم چه كسان∂ هستند؟ 

جمله＾ آخر آيه م∂فرمايد: 
�؛ اينان،در گمراه∂ دور＾ قرار گرفتهاند.  يد＃ ґعџالل＃ بџض ∂ґف џ−ґولئẀا�
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→ا خ→→يل∂ دور نشده است و م∂شود  ẃگ→اه∂ ك→→س∂ از راه م→نحرف ش→ده ب→ه ب→يراه→ه اف→تاده،ام
او را ص→دا زد و ي→ا ب→ا اش→اره آگ→اهش ك→رد و ب→ه راه آورد.ول∂ گاه∂ خيل∂ دور رفته آن چنان 
ك→→→→ه ن→→→ه ص→→→دا ب→→→ه گ→→→وشش م→→→∂رسد و ن→→→ه اش→→→ارها＾ را م→→→∂بيند ت→→→ا ب→→→فهمد ك→→→ه ب→→→يراه→→→ه م→→→∂رود.اي→→→نها 

همانها هستند كه قرآن دربارهشان م∂فرمايد: 
 ґ↕يا→→→ џحẂال ∂→→→ ґف ẂمẀهẀي Ẃع→→→ џس ￍل→→→ џض џي→→→ن ґذￍال� Ґماال→→→→ Ẃأع џين ґر џس Ẃخ Ẃاأل→→→→ ґب ẂمẀكẀئґẃبџن→→→→Ẁن Ẃل→→→→ џه Ẃل→→→→Ẁق�

نẂعا�Ґ؛۱  Ẁص џونẀن ґس ẂحẀي ẂمẀهￍأن џونẀب џس Ẃحџي ẂمẀه џيا وẂن الد
ب→→گو:آيا ش→→→ما را از زي→→انكارترين م→→ردم ب→→اخبر س→ازيم؟آنها، ك→سان∂ ه→ستند ك→→ه در 
زن→→→دگ∂ دن→→→→يا ب→→→→ه گ→→→مراه∂ اف→→تاده؛ ب→→يراهه م→→→∂روند و در ع→→ين ح→→ال م→→→∂پندارند راه 
همان است كه آنها م∂روند و كار خوب همان است كه آنها انجام م∂دهند. 
بآور اي→→نكه اخ→→يراҐ از ب→→→عض∂ دولت→→مردان ش→→نيده ش→→→د ك→→ه ف→رمودند: ب→ا  ẃاز ج→→→مله س→→خنان ت→→عج
ب→→دحجاب∂ زن→→ان ب→→رخورد آم→ران→ه ن→→بايد داشت!م→ا ع→رض م→→∂كنيم: آي→ا ب→→دحجاب∂ زن در دي→ن م→ا از 
م→→نكرات ه→→ست ي→→ا ن→→→ه؟ آي→→ا ام→ر ب→→ه م→عروف و ن→ه∂ از م→نكر، از واج→→بات م→سلẃم در دي→ن م→→ا ه→ست ي→ا 
ـ  ^ دس→→تگاه ح→→اكم م→→وجود است  ـ ب→→ا رع→→ايت ش→→راي→→طش ك→→ه اك→→نون ب→→را ن→→→ه؟ آي→→→ا ام→→ر و ن→→ه∂ واجب 
ب→→→→→→ايد آم→→→→→→ران→→→→→→ه ب→→→→→→اشد ي→→→→→→ا م→→→→→→لتمسانه و ت→→→→→→قاضامندان→→→→→→ه؟!اي→→→→→ن را از اه→→→→→لش ب→→→→→پرسيد و ه→→→→→مچنين ب→→→→→→ا لح→→→→→ن∂ 

طعنآميز فرمودند: شما توقẃع داريد در خيابانها ميان مرد و زن ديوار بكشيم؟ 
^ اح→مقانه است!م→ا ت→وقẃع داري→م ش→→ما از اخ→تالط م→ردان  ع→→رض م→→∂كنيم خ→ير،اي→ن پ→→يشنهاد
^ در گ→→→→→→ذرگاهها  و زن→→→→→→→ان در م→→→→→→راك→→→→→→ز ع→→→→→موم∂ و از ب→→→→→→∂پرواي→→→→→∂ زن→→→→→ان از ح→→→→→يث پ→→→→→وشش و ج→→→→→لوهگر

^ نماييد و باز فرمودند: شما زنان را منشأ فساد م∂دانيد و اين غلط است.  جلوگير
ع→→→→→→رض م→→→→→→∂كنيم: م→→→→→→→ا زن→→→→→→ان را م→→→→→→نشأ ف→→→→→→ساد ن→→→→→م∂دان→→→→→يم! ب→→→→→لكه ك→→→→→سان∂ را م→→→→→نشأ ف→→→→→ساد م→→→→→→∂دان→→→→→يم ك→→→→→ه 
مديريẃت امẃت اسالم∂ را به عهده بگيرند و آنگاه نتوانند از عهده برآيند و يا نخواهند كه برآيند! 

→→→→→عџل  Ẃاج џهوره و→→→→→→Ẁظґظرين لџنت→→→→→→ ẀمẂنا م→→→→→→ن الẂل џع→→→→→→ Ẃرج و ج→→→→→→џالف −ẃل لولي ẃج→→→→→→ џع ￍمẀه→→→→→→ẃللџا
يẂراҐ؛  џمرنا خџا ↨џمґخات

الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس
                                                           

 .۱Ω℮۱وΩ۳كهف،آيات ^ ـ سوره ۱



 
 
 

أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م→→ا ه→يچ پ→يامبر＾ را ن→فرستاديم م→گر ب→→ه زب→ان ق→ومش تا[آيين آسمان∂ را]برا＾ آنها 
ت→→بيين ك→→ند؛آنگاه خ→دا ه→→ر كس را ب→خواهد گ→مراه و ه→→ر كس را ب→خواهد ه→دايت 
م→→→∂كند و او ت→→→وانا و ح→→→كيم است.م→→→→ا م→→→وس∂ را ب→→→→ا آي→→→ات خ→→→ود ف→→رستاديم ك→→ه ق→→وم 
→→→→→→→→→→→→→→→ام اهللا را ب→→→→→→→→→→→→→→→→ه ي→→→→→→→→→→→→→→→اد آن→→→→→→→→→→→→→→→ها آور ك→→→→→→→→→→→→→→→→ه در  ẃه ن→→→→→→→→→→→→→→→→ور آر و اي→→→→→→→→→→→→→→→ خ→→→→→→→→→→→→→→→→ود را از ظ→→→→→→→→→→→→→→→→لمتها ب

اين[يادآور＾]نشانههاي∂ است برا＾ هر صبر كننده＾ سپاسگزار. 
آفرينش انسان، نمايش علم و قدرت و كرم خدا 

مه را ع→رض م→→∂كنم ك→ه خ→→داون→→د ح→كيم، ان→سان  ẃپ→يش از ت→وضيح آي→→ه＾ ش→ريفه، اي→ن م→→قد
را ب→ر اس→اس ع→لم و ق→درت وج→ودش، م→وجود＾ م→تكامل آف→ريده است.ي→عن∂ م→وجود＾ ك→→ه بايد 
ت→دريجاҐ از م→رتبه＾ ن→قص ح→ركت ك→رده، ب→ه م→رتبه＾ اع→→ال＾ از ك→مال ن→ائل ش→ود.از ع→الم خ→→ا∑ 

                                                           
 .Ｑابراهيم،آيات℮و ^ ـ سوره ۱
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 Ґو ج→→ماد ت→→ا ب→→ه م→→→قام ق→رب و لق→ا＾ خ→→دا رس→يدن م→سير ت→→كامل ان→سان است.اي→→ن م→راح→ل را ت→دريجا
ط→→→→∂ م→→→→∂كند و در ه→→→→ر م→→→→رحله، زم→→→→ينه＾ م→→→→رحله＾ ب→→→→عد＾ را آم→→→→اده م→→→→→∂سازد.در رح→→→م م→→→ادر ك→→→ه 
م→رحله＾ ق→بل∂ م→→ا ب→وده، اع→→ضا و ج→وارح→∂ از داخ→ل و خ→ارج ب→ه م→ا دادهان→د ك→ه ب→را＾ زندگ∂ در 
اي→→→→→ن ع→→→→→→الم دن→→→→→يا الزم ب→→→→→وده است.در ع→→→→→→الم دن→→→→→يا ن→→→→يز ب→→→→ه وس→→→→يله＾ اع→→→→مال∂ ك→→→→ه ط→→→→بق دس→→→→تور ان→→→→→جام 

ز به جهاز زندگ∂ در عالم پس از مرگ م∂گرديم.  ẃم∂دهيم؛ مجه
ح→→ال اي→→→نچنين م→→وجود م→→تكامل∂ ك→→→ه م→→∂توان→→د از خ→→ا∑ ب→→رآيد و ب→→ر اف→→→ال∑ ن→→شيند، اگ→→ر 
خ→→→→→→→داون→→→→→→→→د ع→→→→→→→ليم ق→→→→→→→→دير ح→→→→→→→كيم آن را ن→→→→→→→م∂آفريد،يعن∂ از «ع→→→→→→→دم» ب→→→→→→→→ه «وج→→→→→→→ود» و از «ن→→→→→→يست∂» ب→→→→→→ه 
ه از ن→→→→→→→قصش ب→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→ساب  ẃه→→→→→→→→ست∂» ن→→→→→→→→م∂آورد ب→→→→→→→→ه ي→→→→→→→→قين ن→→→→→→→→→قص ب→→→→→→→زرگ∂ ب→→→→→→→را＾ ذات اق→→→→→→→دس م→→→→→→→نز»
م→∂آمد.زيرا ي→ا ع→الґم ب→ه ام→→كان آف→رينش اي→→نچنين م→وجود＾ ن→بوده و ي→ا ع→→الґم ب→→ه امكان آن بوده 
ول∂ ق→→→→→→→ادر ب→→→→→→→ه اي→→→→→→→جاد آن ن→→→→→→بوده و ي→→→→→→ا ق→→→→→→ادر ه→→→→→→→م ب→→→→→→وده ول∂ دارا＾ ج→→→→→→ود و ك→→→→→→رم ن→→→→→بوده است ت→→→→→→ا از 
داراي→→∂ خ→→ود اع→→→طاي∂ ك→→رده و ي− م→→→اهيẃت ف→→اقد ه→→ست∂ را ب→→ه ه→→→ست∂ ب→→→ياورد و م→→→عدوم را م→وجود 
ه و م→برẃا از جهل و عجز و  ẃالك→→مال است ـ م→نز ẃگ→ردان→د.در ص→ورت∂ ك→ه ذات اق→دس او ـ ك→ه ك→ل
ب→خل و ام→→سا∑ است.او ه→م ع→→الґم ب→→ه امكان وجود اين ماهيẃت متكامل به نام انسان بوده و هم 
ق→→ادر ب→→ر اي→→جادش ب→→وده و ه→→م ج→→واد و ف→→يẃاض ب→→وده و لذا آن را آف→ريده و در آف→رينش آن ن→يز ب→ه 

خود تبري− گفته كه: 
�؛۱   џينґقґخالẂال Ẁن џس Ẃأح Ẁاهللا џ∑ џبارџتџف...�

...چه بزرگ و پربركت است خداي∂ كه بهترين آفرينندگان است. 
آفرين بر اين علم و قدرت و اعطاء و كرم كه هيچ چيز را همه چيز كرده است. 

يẂئا�Ґ؛۲   џش Ẁ−џي Ẃمџل џو ẀلẂبџق Ẃن ґم ẀناهẂقџل џا خￍأن ẀسانẂن Ẃاإل ẀرẀك Ẃذџال ي џأو�
آيا انسان به خاطر نم∂آورد كه ما او را آفريديم در حال∂ كه چيز＾ نبود. 

ضرورت ارسال رسل برا＾ هدايت بشر 
ح→→→→ال ك→→→→ه م→→→→ا را آف→→→→ريده؛ اگ→→→→ر ب→→→→ه ح→→→ال خ→→→ودمان ره→→→ا م→→→→∂كرد، ط→→→بعاҐ راه ح→→→ركت ب→→→ه س→→→و＾ 

                                                           
^ مؤمنون،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۱
^ مريم،آيه＾۷⅛.  ـ سوره ۲
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لي→→ن ب→→ار ب→→ه اي→→ن ع→→→الم آم→→دهاي→→م و ن→→م∂دان→→يم م→→قصد  ẃك→→→مال م→→→قصود را ن→→→م∂دان→→ستيم.چون ب→→را＾ او
ك→جا و م→→سير ك→دام و ب→رنامه＾ سير چگونه است،اگر به حال خود رها م∂شديم،بر اثر داشتن 
ان→حاء ت→مايالت و ش→هوت و غ→ضب ب→→∂حساب، رو ب→ه ت→باه∂ م∂رفتيم و لذا الزم بود از جانب 
ف∂ كنند و مسير  ẃخ→ود را ه→نمايان∂ را ب→فرستد ت→ا م→قصد م→→طلوب از اي→ن س→ير ت→كامل∂ را به ما معر
و ب→→→رنامه＾ س→→→ير را ه→→→م ارائ→→→ه ن→→→→مايند.اي→→ن ك→→ار را ه→→م ك→→رده و پ→→يامبران م→→عصوم از ه→→رگونه س→→هو و 

خطا در امر هدايت را مبعوث فرموده است.حال م∂فرمايد: 
�؛  ґه ґمẂوџق ґسانґلґب ẃول＃ إال Ẁس џر Ẃن ґنا مẂل џس Ẃما أر џو�

ما هيچ رسول و پيامرسان∂ را نفرستاديم؛ مگر به لسان قومش! 
ك→لمه＾ لس→→ان ي→عن∂ زب→→ان.هم ب→ه ه→مين عضو＾ كه در داخل دهان هست گفته م∂شود 
و ه→→→→→م ب→→→→→→ه لغت. وق→→→→→ت∂ م→→→→→∂گوييم م→→→→→ردم ف→→→→→→الن ش→→→→→هر و ف→→→→→→الن م→→→→→نطقه زب→→→→→انشان ت→→→→رك∂ ي→→→→ا ع→→→→رب∂ ي→→→→ا 
ف→→ارس∂ است.ي→→عن∂ ب→ا لغت ت→رك∂ ي→ا ف→ارس∂ ي→ا ع→رب∂ ص→حبت م→→∂كنند.حال خ→دا م→→∂فرمايد م→ا 
�؛برا＾ اينكه [پيام ما را به زبان  Ẃم→→ Ẁهџل џنґẃ џي ه→ر پ→يامبر＾ را ب→→ه لغت و زب→ان ق→ومش ف→رستاديم ت→ا:�لґيẀب

خودشان] برا＾ آنها بيان كنند. 
→→→→→→قџالي∂ است ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→ايد ب→→→→→→→ا ه→→→→→→ر ق→→→→→→وم∂ ب→→→→→→ه زب→→→→→→ان  Ẁاي→→→→→→→ن ه→→→→→→→م ي− روش ع→→→→→→→اد＾ و ط→→→→→→→بيع∂ و ع
خ→→ودشان ص→→حبت ك→→رد و م→→قصود خ→→ود را ب→→ه آن→→ها ف→همانيد، وگ→رنه ب→ا م→ردم ع→رب، ت→رك∂ ح→رف 
زدن و ب→→ا ت→→ر∑ها ع→→رب∂ ص→→حبت ك→→ردن،ي− روش ع→قالي∂ ن→يست.از اي→ن رو ه→ر پ→→يامبر＾ ك→ه 
ب→را＾ ارش→اد و ه→دايت ق→وم∂ م→بعوث ش→→د؛ طبيع∂ است كه بايد در نخستين قدم، پيام و كتاب 
آس→→مان∂ خ→ود را ب→ه زب→→ان ه→→مان ق→وم ك→ه در م→يانشان پ→رورش ي→افته و ب→ا اف→كار و اخ→→القشان آش→→نا 
ش→ده در م→→يان ب→گذارد و اب→تدا آن→→ها را ب→ا ت→عليمات آس→مان∂ پ→روردگارشان آش→نا گ→رداند و سپس 
ب→→ه ارش→→اد اق→وام دي→→گر ب→پردازد.آن اق→وام دي→گر ه→م وق→ت∂ از ي− ب→رنامه＾ ح→→يات∂ آگ→اه ش→دند؛ ب→ه 
ف م→→→∂دان→→→ند آن زب→→→→ان∂ را ك→→→→ه ك→→→تاب آس→→→→مان∂ پ→→→→روردگارشان ب→→→ه آن  ẃح→→→→كم ع→→→→قل، خ→→→→ود را م→→→→وظ

زبان نازل شده است ياد بگيرند و يا آن را به زبان خودشان ترجمه نمايند. 
آيا خدا مردم را گمراه م∂كند؟! 

ح→→→ال وق→→→ت∂ پ→→→→يامبر آم→→→د و ك→→→→تاب آس→→مان∂ خ→→ود را ب→→را＾ م→→ردم ت→→بيين ك→→رد، ط→→بعاҐ م→→ردم دو 
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دس→→→ته م→→∂شوند؛دستها＾ آن را م→→→∂پذيرند و ب→→ه راه م→→∂آيند و دس→→ته＾ دي→→گر آن را ن→→م∂پذيرند 
و در ضاللت و گمراه∂ م∂مانند.اينجا اين جمله＾ آيه: 

�؛  Ẁشاءџي Ẃنџم ＾ ґدẂهџي џو Ẁشاءџي Ẃنџم Ẁاهللا ل ґضẀيџف�
پس خدا هر كه را بخواهد گمراه م∂كند و هر كه را بخواهد هدايت م∂كند. 

د در ق→→→→→→→→→→رآن دارد،ت→→→→→→→→→→فهيم آن ب→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→سيار＾ از ذه→→→→→→→→→→نها، ان→→→→→→→→→دك∂ دش→→→→→→→→→وار  ẃك→→→→→→→→→→ه ن→→→→→→→→→→→ظاير م→→→→→→→→→→→تعد
هها  ẃب→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→رخ∂ از ش→→→→→→ام � ج→→→→→→بر＾  ґ−است.زي→→→→→→→را م→→→→→→→عنا＾ ظ→→→→→→→اهر آي→→→→→→→→ه ط→→→→→→→ور＾ است ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→و＾ م→→→→→→→سل
م→→→→→→→→→→→∂رساند و م→→→→→→→→→→→∂گويد خ→→→→→→→→→→→دا ه→→→→→→→→→→→ر ك→→→→→→→→→→ه را ب→→→→→→→→→→خواه→→→→→→→→→→→د، گ→→→→→→→→→→مراه و ه→→→→→→→→→→ر ك→→→→→→→→→→ه را ب→→→→→→→→→→خواه→→→→→→→→→→→د ه→→→→→→→→→→دايت 
م→→→→∂كند.بنابراي→→→→ن ن→→→→ه گ→→→→مراه→→→ان، اس→→→تحقاق ك→→→يفر دارن→→→د و ن→→→ه رهي→→→افتگان، اس→→→تحقاق پ→→→→اداش.زي→→→را 
ه→يچ ك→دام اخ→تيار از خ→ود ن→دارن→د؛بلكه خ→→داست ك→ه ب→→ه م→شيẃت خ→ويش آن→→ها را گ→مراه و اي→→نها 

را هدايت كرده است! 
در جواب عرض م∂شود: اين بدترين نوع ظلم است كه خدا بندها＾ را گمراه كند و او 
را ب→→→ه ك→→→فر و ف→→→سق و ع→→→صيان وادارد و آن→→→گاه او را ب→→→ه ج→→→هنẃم ب→→→برد ك→→→ه چ→→را ك→→افر و ف→→اسق و ع→→اص∂ 
گشتها＾؟پس بايد آيات مربوط به اضالل را طور＾ تفسير كرد كه چنين الزم ناپسند＾ از آن 

ل بايد دو مطلب در ذهنها جا بگيرد:  ẃفهميده نشود و لذا او
الҐ: خ→→→→→→→دا ان→→→→→→→سان را م→→→→→وجود＾ دارا＾ اخ→→→→→تيار آف→→→→→→ريده ك→→→→→→ه ت→→→→→مام اف→→→→→→عال خ→→→→→ود را ب→→→→→→ا ف→→→→→كر و  ẃاو
ت→→→→→صميم و اراده و آزاد＾ در ان→→→→→تخاب ان→→→→→جام م→→→→→→∂دهد و اي→→→→→→ن م→→→→→سئله＾ آزاد＾ در ف→→→→→كر و ع→→→→مل 
ب→→→→→→را＾ ان→→→→→→سان از روش→→→→→→→نترين وج→→→→→→→دان→→→→→→يẃات است!در ه→→→→→→مه ج→→→→→→→ا＾ ع→→→→→→→الم ط→→→→→→بع، از ج→→→→→ماد و ن→→→→→بات و 
→→→ا در ع→→الم اف→→عال  ẃن خ→→→ود ان→→→→سان، ق→→→انون ج→→→بر ح→→→→اكم است! ام ẃدر آف→→→رينش و ت→→→كو ∂ẃ ح→→→يوان و ح→→→ت

انسان به طور واضح و آشكار آزاد＾ در انتخاب و اختيار وجود دارد.به قول مولو＾: 
خ→→→→→ود دلي→→→→→ل اخ→→→→→تيار است ا＾ ص→→→→نم� اي→→نكه گ→→وي∂ اي→→ن ك→→نم ي→→ا آن ك→→نم� 

و اگ→ر ص→فت اختيار از عالم انسان برداشته شود، ديگر تشريع شرايع،ارسال رسل،انزال 
ك→→→تب،تكليف ح→→→→الل و ح→→رام،ب→→رزخ و م→→حشر،حساب و ك→→تاب و ب→→→هشت و ج→→→هنẃم، ه→→→مه لغ→→و و 
ب→→→→اطل از آب در م→→→→→∂آيد.زيرا ب→→→→هشت و ج→→→→هنẃم ب→→→را＾ ن→→→يكوكاران و ب→→→دكاران است.وق→→→ت∂ ب→→→نا ش→→→د 

                                                           
� مسل−: روش،آيين. 
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در ع→→→→→→→الم ان→→→→→→→سان، اص→→→→→→→الҐ ن→→→→→يكوكار و ب→→→→→دكار＾ ن→→→→→باشد و ت→→→→→مام ك→→→→→ارها را خ→→→→→→دا ان→→→→→→جام ده→→→→→→د، دي→→→→→گر 
ب→→هشت و ج→→هنẃم چ→→ه م→→عناي∂ خ→→واه→→→د داشت و ب→→را＾ چ→→→ه ك→→س∂ خ→→واه→→د ب→ود؟اي→ن م→→طلب اوẃل ك→ه 

انسان موجود＾ است دارا＾ اختيار در عمل. 
: خ→→→→داون→→→د ت→→→مام ك→→→ائنات را از ط→→→ريق ع→→→لل و اس→→→باب ب→→→ه وج→→→ود م→→→∂آورد.اي→→ن ح→→→ديث  Ґث→→→انيا

هم مشهور است: 
)؛۱  ґباب Ẃسџاالґب ẃالґا џياء Ẃشџاال џ^ ґر ẂجẀي Ẃنџا Ẁاهللا ∂џبџا)

خ→→داوند اب→→ا دارد از اي→→ن ك→→ه ه→→ر چ→→يز＾ را ج→→ز ب→→ا اس→→باب[مخصوص ب→→ه خود] 
به جريان افكند. 

اي→→→ن س→→→نẃت∂ است ك→→→→ه خ→→→دا در ع→→→→الم ق→→رار داده ك→→ه ه→→ر چ→→يز، ب→→ايد ب→→→ا اس→→باب م→→خصوص ب→→ه 
→→→→→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→→→→ه وس→→→→→→→→→→→يله＾ ري→→→→→→→→→→→زش  ẃق ي→→→→→→→→→→→ابد!روياندن گ→→→→→→→→→→→ياه ـ از زم→→→→→→→→→→→ين ـ ك→→→→→→→→→→→ار خ→→→→→→→→→→→→داست ام ẃخ→→→→→→→→→→→→ودش ت→→→→→→→→→→→حق
→→→→→→ا ب→→→→→→ه وس→→→→→→→يله＾ آتش!س→→→→→→يراب ن→→→→→→مودن آدم  ẃب→→→→→→→اران!س→→→→→→→وزان→→→→→→→→دن پ→→→→→→ارچه و چ→→→→→→وب، ك→→→→→→ار خ→→→→→→داست ام
→→→→ا ب→→→ه وس→→→يله＾  ẃا ب→→→→→ه وس→→→→يله＾ آب!ش→→→فابخش∂ ب→→→يمار، ك→→→ار خ→→→→داست ام→→→→ ẃع→→→→طشان، ك→→→→ار خ→→→→→داست ام
→→نџن∂ ك→→ه خ→→→دا ق→→رار داده اي→→ن است ك→→ه ن→→افرمان∂ خ→→→دا و ارت→كاب گ→→ناه،  Ẁدارو! ح→→→ال از ج→→مله＾ س

نوع∂ تيرگ∂ و ظلمت در قلب ايجاد م∂كند كه فرموده است: 
�؛۲   џونẀب ґسẂكџوا يẀما كان Ẃم ґهґوبẀلẀل∂ قџع џران Ẃلџب ẃالџك�

هرگز![چنان نيست كه م∂پندارند] اعمالشان، دلهايشان را چركين كرده است. 
پس، وق→→→→→→→→ت∂ ان→→→→→→→→→سان گ→→→→→→→→ناه∂ م→→→→→→→رتكب ش→→→→→→→د و ب→→→→→→→ر اث→→→→→→→ر آن ظ→→→→→→→لمت و ض→→→→→→→→اللت در دل پ→→→→→→→يدا 
گ→→رديد، درست است ك→→ه ب→→گوييم آن ض→→→اللت را، ان→→→سان در دل خ→→→ويش اي→→→جاد ك→→رده،چون ب→→ا 
اراده و اخ→→→→→تيار، آن گ→→→→→ناه را م→→→→→رتكب ش→→→→→ده است و درست است ك→→→→ه ب→→→→گوييم آن گ→→→→→ناه، اي→→→→جاد 
ه＾ ط→→بيعيش ب→وده و هم درست است كه بگوييم خدا آن ضاللت را  ẃض→→اللت ك→رده ك→ه خ→اص
ر ن→→موده است ك→→ه اگ→→ر خ→→دا  ẃت اث→→→رگذار＾ م→→→عصيت در دل را، خ→→→دا م→→→قرẃاي→→→جاد ك→→→رده چ→→→ون س→→→ن
ان→→→→سان را ن→→→م∂آفريد و اگ→→→ر خ→→→دا ق→→→درت ارت→→→كاب گ→→→→ناه ب→→→→ا اراده و اخ→→→تيار را ب→→ه ان→→→سان ن→→م∂داد و 
ẃه ضاللت∂ به وجود نم∂آمد.  اگر خدا خاصيẃت اثرگذار＾ در دل را به گناه نم∂داد،البت

                                                           
 .۹Ω＾ـ بحاراالنوار،جلد۲،صفحه ۱
فين،آيه＾۱℮.  ẃمطف ^ ـ سوره ۲



 
 ۲Ω تفسير سوره＾ ابراهيم

گمراه∂،نتيجه＾ استفاده＾ نادرست از اراده و اختيار 
ا آن كس كه مستحقẃ توبيخ و مالمت  ẃاست و هم گناه و هم خدا.ام ẃل ґضẀآر＾،هم انسان، م
 ^ ه ẃو كيفر است انسان است كه با سوء اراده و اختيارش، خود را به ضاللت افكنده است. خدا ماد
∂ آف→→→→→→→→→ريده و خ→→→→→→→→→اصيẃت اه→→→→→→→→→→ال∑ و ك→→→→→→→→شندگ∂ ب→→→→→→→→→ه آن داده و ان→→→→→→→→→سان ع→→→→→→→→اقل م→→→→→→→→ختار را ه→→→→→→→→م از  ẃس→→→→→→→→→م
∂ را خ→→→ورده و م→→→رده  ẃس→→→م ^ ه ẃآن م→→→→اد Ґو ع→→→→امدا Ґت آن ب→→→→اخبر س→→→→اخته و م→→→→→عالوص→→→→ف او ع→→→→→الماẃخ→→→→اصي
∂ و ه→→م خ→→→دا.ول∂ آن ك→→ه م→→ستحقẃ ت→→وبيخ  ẃس→→→م ^ ه ẃاست.اي→→→نجا ه→→→م ان→→→→سان م→→→هل− است و ه→→→م م→→→اد
^ شفابخش را خدا خلق كرده و خاصيẃت شفابخش∂ هم به آن داده و  است، ان→→سان است.دارو
ان→→سان آن را ب→ا دس→تور ط→بيب خ→ورده و ش→→فا يافته است.اينجا هم انسان در شفاياب∂ دخالت دارد 
و ه→→م ط→→بيب و ه→→م دارو و ه→→→م خ→→دا. آتش را خ→→دا آف→ريده و خ→اصيẃت اح→راق و س→وزندگ∂ ب→ه آن 
^ فرش  ^ رو داده و ان→→سان ع→اقل م→ختار را ه→م از خ→اصيẃت آن ب→اخبر س→اخته ك→ه اگر آتش را ببر
^ ف→→→→رش خ→→→→انهاش اف→→→→كنده و  خ→→→→→انهات ب→→→→→يفكن∂ م→→→→→∂سوزد.او ه→→→→م ع→→→→→الماҐ و ع→→→→امداҐ آتش را ب→→→→رده رو
س→→→وخته است.اي→→نجا ه→→→م ان→→سان ف→→رش خ→→انهاش را س→→وزان→→ده و ه→→م آتش و ه→→م خ→→دا و در اي→→ن م→→يان 

آن كس كه سزاوار ذمẃ و نكوهش است، خود انسان است نه آتش و نه خدا! 
رات عالم منطبق كنيم  ẃروش خود را با مقر

رات و س→→→→→نẃتهاي∂ دارد و م→→→→→→ا ب→→→→→→ايد خ→→→→→ودمان را ب→→→→→ا  ẃب→→→→→→ه ه→→→→→→ر ح→→→→→→→ال، خ→→→→→دا در اي→→→→→ن ع→→→→→→الم، م→→→→→قر
س→→→→نẃتها＾ خ→→→→دا م→→→→نطبق س→→→→ازيم ن→→→→ه اي→→→→نكه م→→→→توقẃع ب→→→→اشيم ك→→→→ه س→→→→نẃتها＾ خ→→→→دا ب→→→→ا خ→→→→واس→→→→تهها＾ م→→→→ا 
ض→→الل در ق→رآن ك→ه ضاللت را به خدا نسبت م∂دهد در واقع سنẃت  ґم→نطبق گ→ردد.پس آي→→ات ا
ث→→→→ابت خ→→→→→دا را ن→→→→→شان م→→→→→∂دهد ك→→→ه خ→→→دا خ→→→اصيẃت اث→→→رگذار＾ ب→→→ه گ→→→→ناه و م→→→عصيت داده و ب→→→→ندگان 
خ→→→→→→→ود را ن→→→→→→→يز از آن خ→→→→→→→اصيẃت آگ→→→→→→→اه س→→→→→→→→اخته ك→→→→→→→ه دن→→→→→→→بال آن، ض→→→→→→→اللت در ق→→→→→→لب پ→→→→→→→يدا م→→→→→→→∂شود و 
س→→ران→→جام ب→→ه ج→→→هنẃم و ع→→ذاب الي→→م م→→نته∂ م→→∂گردد و از آن س→→نẃت خ→→ود در آي→→→ه،تعبير ب→→→ه م→→شيẃت 

كرده كه: 
...�؛۱ ...هر كه را بخواهد، گمراه م∂كند...  Ẁشاءџي Ẃنџم ل ґضẀي...�

ي→→→→→→→عن∂ ه→→→→→→→ر كس ك→→→→→→→→ه در م→→→→→→سير اي→→→→→→ن س→→→→→→نẃت خ→→→→→→دا ق→→→→→→رار گ→→→→→→رفت و م→→→→→→رتكب م→→→→→→عصيت ش→→→→→→د، 
                                                           

^ رعد،آيه＾۲۷.  ـ سوره ۱



 
 ۲۱ فضيلت بسيار ذكر خدا 

م→شمول م→شيẃت خ→→دا در ام→ر ض→→اللت ش→ده است و چون در هر موضوع∂ از موضوعات قرآن∂ 
بايد تمام آيات مربوط به آن موضوع را در كنار هم گذاشت تا به مقصود قرآن پ∂ برد. 

چه كسان∂ به گمراه∂ كشيده م∂شوند؟ 
ضالل را م∂آوريم:  ґاينجا هم چند آيه از آيات مربوط به ا

�؛۱   ẁتاب ẂرẀم ẁفґر ẂسẀم џوẀه Ẃنџم Ẁاهللا ل ґضẀي џ−ґذلџك...�
...اينچنين خدا كس∂ را اґضالل م∂كند كه اسرافكارґ آلوده به ش−ẃ و ترديد است! 
�؛۲ ...جز فاسقان، كس∂ را اضالل نم∂كند!  џينґق ґفاسẂال ẃإال ґهґب ل ґضẀما ي џو...�

...�؛۳ ...خدا ظالمان را اضالل م∂كند...  џين ґمґالￍالظ Ẁاهللا ل ґضẀي џو...�
ي→عن∂ ظ→لم و ف→سق و اس→راف→كار＾ ان→سان است ك→ه س→بب ضاللت م∂گردد!شايد اين آيه 

روشنتر از آيات ديگر اين حقيقت را نشان م∂دهد: 
�؛℮   џينґق ґفاسẂال џمẂوџقẂال ＾ ґدẂهџال ي Ẁاهللا џو ẂمẀهџوبẀلẀق Ẁاهللا џوا أزاغẀا زاغￍمџلџف...�

...وق→→→→→ت∂ م→→→→→ردم ك→→→→→→ج رف→→→→→تند،خدا دله→→→→→ا＾ آن→→→→→ها را ك→→→→→ج م→→→→→∂كند و خ→→→→دا ف→→→→اسقان را 
هدايت نم∂كند. 

ان→→→حراف ع→→→مل∂ از ان→→→سان آغ→→از م→→∂شود و س→→پس رو＾ س→→نẃت اله→→→∂، ان→→حراف در ق→→→لب ب→→ه 
 џوج→ود م∂آيد و فسق انسان زمينه برا＾ هدايت خدا باق∂ نم∂گذارد.آخر آيه م∂فرمايد: �و
�؛يعن∂ خ→→دا در ع→→ين اي→→نكه ع→→زيز و ق→→درتمند ش→→→كستناپذير است،ح→→كيم  Ẁيم ґك→→ џحẂال Ẁيز ґز→→ џعẂال џو→→→ Ẁه
ع→→مال م→→∂كند و ه→يچگاه آدم→∂ را  ґن→→يز ه→ست و ق→→درت خ→ود را ب→ر اس→اس ح→كمت و م→→صلحت ا
ب→→→→∂ س→→→→بب گ→→→→مراه ن→→→→م∂كند!در واق→→→→ع ه→→→مانگونه ك→→→ه گ→→→فتيم، اض→→→→الل خ→→→دا، ك→→→يفر＾ است ك→→→ه ب→→→ه 
ض→→→→→اللت و ك→→→→جرو＾ اخ→→→→تيار＾ ان→→→→سان داده م→→→→→∂شود و اث→→→→ر＾ ت→→→→كوين∂ است ك→→→→ه دن→→→→بال ه→→→→دايت 

تشريع∂ در قلب انسان نافرمان نقش م∂بندد. 
  Ｑ؛� џونẀب ґسẂكџوا يẀما كان Ẃم ґهґوبẀلẀل∂ قџع џران Ẃلџب ẃالџك�

                                                           
^ غافر،آيه＾۳℮.  ـ سوره ۱
^ بقره،آيه＾⅛۲.  ـ سوره ۲

^ ابراهيم،آيه＾۲۷.  ـ سوره ۳
 .Ｑ＾صف،آيه ^ ـ سوره ℮

فين،آيه＾۱℮.  ẃمطف ^ ـ سوره Ｑ



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۲۲ 

�؛۱   џونẀمґلẂظџي ẂمẀه џسẀفẂوا أنẀكان Ẃن ґلك џو Ẁاهللا ẀمẀهџمџلџما ظ џو...�
...و خدا به ايشان ظلم نكرد،وليكن ايشان به نفس خويش ستم م∂كردند. 

آيه＾ بعد: 
�؛  ґورالن ∂џإل ґماتẀلالظ џن ґم џ−џمẂوџق Ẃج ґر Ẃأخ Ẃنا أنґآياتґوس∂ بẀنا مẂل џس Ẃأر Ẃدџقџل џو�
ح→قيقت اي→نكه م→وس∂ را ه→مراه ب→→ا آي→اتمان ف→رستاديم و ب→→ه او گفتيم مردم خود را 

از ظلمتها بيرون آور و داخل نور كن. 
ان→→سان در درون خ→→ويش،ظلمتها از ج→هل و ك→فر و نفاق و انواع رذائل اخالق∂ از كبر و 
^ م→ردم م→أموريẃت دارن→د آن→ها را ب→ا  ع→→جب و ب→→خل و ح→→رص و ح→→سد دارد.ان→بيا�از ج→→انب خ→دا
رشان سازند.  ẃظلمتها برهانند و با نور ايمان به خدا منو ẃتعليمات آسمان∂ خويش از جو

ايẃام اهللا به چه روزهاي∂ گفته م∂شود؟ 
�؛روزه→→→→ا＾ خ→→→→دا را ب→→→→ه ي→→→→اد م→→→ردم ب→→→ياور و  ґاهللا ґأي√ام→→→ґ مẂ ب Ẁه Ẃر→→→

ґ ẃك џذ џآن→→→→گاه ب→→→ه م→→→وس∂ گ→→→فتيم: �و
ا بعض∂ از  ẃخداست ام ґه همه＾ روزها،روز خدا و از آنẃ ر ايẃ→→ام اهللا گ→→ردان!الب→→ت ẃآن→→ها را م→→تذك
روزه→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→ر اث→→→→→→→→ر وق→→→→→→→→وع ح→→→→→→→→ادثها＾ در آن→→→→→→→→ها ك→→→→→→→→ه ن→→→→→→→→شان ده→→→→→→→→نده＾ لط→→→→→→→→ف و ي→→→→→→→ا ق→→→→→→→هر خ→→→→→→→داست، 
∂ پ→→يدا م∂كند و حاكميẃت خدا را بالعيان نشان م∂دهد.از اين جهت آن  ẃدرخ→→شش خ→→اص
روز «ي→→→→وم اهللا»و روز خ→→→→دا ش→→→→ناخته م→→→→∂شود.روز＾ ك→→→→ه ط→→→→وفان ف→→→راگ→→→ير آم→→→د و ق→→→وم ط→→→غيانگر 
ن→→→→وح را در ك→→→→ام خ→→→→ود ف→→→→رو ك→→→شيد و ن→→→ابودشان س→→→اخت و ن→→→وح� و ه→→→مراه→→→انش ب→→→ه وس→→→يله＾ 

كشت∂ نجات يافتند،از ايẃام اهللا است. 
 ẃكم االعل∂�ـ در دريا غرق شد و بن∂اسرائيل از شرẃ روز＾ كه فرعون ـ گوينده ＾�انا رب
ه به دست مسلمانان و شكستن  ẃام اهللا است!روز فتح مك ẃحكومت جائرانه＾ او رها گشتند از اي
→→→→→ام اهللا است!روز پ→→→→→يروز＾  ẃم→→→→→→→شركان و ت→→→→→سليم گ→→→→→شتنشان در م→→→→→قابل ق→→→→→درت اس→→→→→الم، از اي →→→→→→ورت�  џس
→→→→→→ام اهللا است.اگ→→→→→→رچه در  ẃان→→→→→→→قالب ش→→→→→→→كوهمند اس→→→→→→الم∂ اي→→→→→→ران و ف→→→→→→روريختن ك→→→→→→اخ س→→→→→→تمشاه∂ از اي

روايات آمده كه ايẃام اهللا سه روز است. 
                                                           

^ نحل،آيه＾۳۳.  ـ سوره ۱
ورت: سطوت و هيبت.  џس �



 
 ۲۳ فضيلت بسيار ذكر خدا 

→ريف ك→ه ح→اكميẃت عدل  ẃلاهللات→→عال∂فرجهالش ẃب→ن الح→سن ع→ج ↨ ẃل،روز ق→→يام ح→ضرت ام→ام ح→جẃاو
م، روز م→→→→→رگ ك→→→→→→ه آدم→→→→→∂ خ→→→→→ود را در پ→→→→→نجه＾  ẃاله→→→→→→∂ در ه→→→→→→→مه ج→→→→→→ا＾ ع→→→→→→الم م→→→→→شهود م→→→→→∂گردد.دو

م روز قيامت كه:  ẃار افتاده م∂بيند و سو ẃقدرت حضرت قه
�؛۱   ґذ＃ هللاґئџمẂوџي ẀرẂم Ẃاأل џو ҐئاẂي џس＃ شẂفџنґل ẁسẂفџن Ẁ−ґلẂمџال ت џمẂوџي�

آن روز، كس∂ اختياردار كس∂ نم∂باشد و آن روز، فرمان، تنها فرمان خداست! 
ẃه اي→→→→→→ن س→→→→→→ه روز از م→→→→→→→صاديق ب→→→→→→→سيار روش→→→→→→ن ايẃ→→→→→→→ام اهللا است و م→→→→→→نافات∂ ن→→→→→دارد ك→→→→→ه ت→→→→→مام  الب→→→→→→ت
روزه→→→→اي∂ ك→→→ه در ط→→ول ت→→اريخ ب→→شر ب→→ه ط→→ور آش→→→كار و ع→→→يان ن→→شان ده→→→نده＾ ج→→لوها＾ از ج→→لوات 

لطف و يا قهر خدا بوده است، از ديگر مصاديق ايẃام اهللا باشد. 
مقصود قرآن از يادآور＾ ايẃام اهللا 

�؛م→→ردم را ب→→ه  ґاهللا ґأي√ام→→→ґ مẂ ب Ẁه Ẃر→→ ґẃك џذ џه است اي→→→→ن ك→→ه م→→→∂فرمايد: �و ẃك→→→→ه ش→→→ايان ت→→→وج ^ →→→ا ن→→→كتها ẃگ→→→→ذشته ام ^ ^ م→→→→→لẃتها ي→→→→→اد ايẃ→→→→→→ام اهللا ب→→→→→→يفكن ك→→→→→ه ع→→→→→لل و اس→→→→→باب ب→→→→→روز ق→→→→→هر و لط→→→→→→ف خ→→→→→دا را درب→→→→→اره
ه ق→→رار ده→→ند و ب→→ينديشند چ→→را  ẃه→→→مواره ب→→→ه ي→→→اد آورن→→د و م→→وجبات ف→→تح و ش→→كست آن→→ها را م→→ورد ت→→وج
قوم عاد و ثمود و فرعون آنگونه محكوم به عذاب خدا در همين دنيا گشتند كه م∂فرمايد: 

 џ−ب џر Ẃم ґهẂيџل→→ џع ￍب џص→→џف � џساد→→џفẂا الџيه→→ ґوا ف ẀرџثẂأك→→џف � ґالد→→ґبẂال ∂→→→ ґوا فџغ→→→џط џي→→→ن ґذￍال�
�؛۲   وẂطџ عџذاب＃ џس

^ عذاب بر پيكرشان فرود آورديم.  ساد كردند و ما هم تازيانه كثار� ف ґآنها طغيان در بالد و ا
�؛۳   ґصاد Ẃر ґمẂالґبџل џ−ￍب џر ￍإن�

[همان] خدا[＾ تازيانه به دست] در كمين [شما نيز] هست. 
ن→→→→ه ب→→→→ا ش→→→→ما ق→→→→وم و خ→→→→→ويش∂ داش→→→→→تهاي→→→→→م و ن→→→→ه ب→→→ا آن→→→ها خ→→→رده ح→→→→ساب!بن∂اس→→→رائ→→→يل را از ذلẃت 

نجات داده و به عزẃت رسانديم.وقت∂ طغيان كردند، گفتيم: 
...�؛℮  ґيار ґẃالد џالل ґوا خ Ẁجاسџيد＃ ف ґد џأس＃ شџب ∂ґولẀنا اџل Ґبادا ґع ẂمẀكẂيџل џنا عẂث џعџب...�

                                                           
^ انفطار،آيه＾۱۹.  ـ سوره ۱

^ فجر،آيات۱۱تا۱۳.  ـ سوره ۲
كثار: زيادهرو＾.  ґفجر،آيه＾℮۱. � ا ^ ـ سوره ۳

 .Ｑ＾اسراء،آيه ^ ـ سوره ℮



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۲℮ 

...ب→→→→رانگيختيم ع→→→→ليه ش→→→→ما زورم→→→→ندان ك→→→→وبندها＾ را ك→→→→→ه ت→→→→ا زواي→→→ا＾ خ→→→انهها＾ ش→→→→ما 
هجوم بردند و به جستجو＾ شما پرداختند... 

نا...�؛۱  ẂدẀع ẂمẀت ẂدẀع Ẃإن џو...�
قاب بر م∂گرديم.  ґخذ و ع џاگر به طغيان برگرديد ما هم به ا...

نẂ قџبẂلґكẀمẂ لџمￍا ظџلџمẀوا...�؛۲  ґم џون ẀرẀقẂا الџنẂكџلẂأه Ẃدџقџل џو�
مџم پيش از شما را هال∑ كرديم؛ برا＾ اينكه ستمگر شدند...  Ẁا

�؛۳   џونẀل џمẂعџت џفẂيџك џرẀظẂنџنґل Ẃم ґه ґدẂعџب Ẃن ґم ґض ẂرџالẂ لẂناكẀمẂ خџالئґفџ فґ∂ ا џع џج ￍمẀث�
شما را پس از آنها جانشينشان قرار داديم تا ببينيم شما چگونه عمل م∂كنيد. 

موس∂�به بن∂اسرائيل فرمود: 
 џرẀظẂنџي→→→→→џف ґض ẂرџالẂ →→→→→∂ ا ґف ẂمẀكџفґل Ẃخџت Ẃس→→→→→ џي џو ẂمẀكￍو Ẁد→→→→→ џع џ−ґلẂه→→→→→Ẁي Ẃأن ẂمẀك→→→→→ب џر ∂ џس→→→→→ џع...�

�؛℮   џونẀل џمẂعџت џفẂيџك
...ام→يد اي→→ن ه→ست ك→→ه خ→دا دش→منتان را ه→→ال∑ ك→ند و ش→ما را پس از آن حاكم بر 

زمين قرار دهد تا ببيند شما چه م∂كنيد. 
آرامآرام پيرو＾ از گامها＾ شيطان! 

اي→→ن س→→رگذشت امẃته→→ا＾ پ→→يشين ك→→ه ق→→رآن ن→→قل م→→→∂كند،در واق→→ع ه→→شدار＾ است ك→ه ب→→ه 
ه داش→→ته ب→→اشيد ك→→ه اك→→نون از  ẃم→→→سلمانان م→→→∂دهد!ا＾ دولت→→→مردان!ش→→→ما ب→→→يش از دي→→→گران ب→→ايد ت→→وج
ل ايẃ→→→→→ام ان→→→→قالب خ→→→→يل∂ ف→→→اصله گ→→→رفتهاي→→→م و روز ب→→→ه روز ه→→→م داري→→→م ف→→→اصله را ب→→→يشتر م→→→∂كنيم!!  ẃاو
ا به سرعت داريم به سمت فساد پيش م∂رويم!! اين فرياد قرآن است:  ẃآر＾، گام به گام ام
 ґواتẀط→→→ Ẁخ Ẃعґبￍت→→→ џي Ẃن→→→џم џو ґطانẂي→→→ ￍالش ґواتẀط→→→ Ẁوا خẀعґبￍت→→→џوا ال تẀن→→→→ џآم џي→→→→ن ґذￍا الџه→→→→ي→→→→ا أي�

 Ｑ؛�... ґرџكẂن ẀمẂال џو ґشاء ẂحџفẂالґب ẀرẀأمџي Ẁهￍإنџف ґطانẂي ￍالش
ا＾ ب→→→→اورداران خ→→→→دا و روز ح→→→→ساب و ج→→→→زا! پ→→→→→يرو＾ از گ→→→امها＾ ش→→→يطان ن→→→→كنيد! او 

                                                           
^ اسراء،آيه＾۸ .  ـ سوره ۱
^ يونس،آيه＾۱۳.  ـ سوره ۲

ـ همان،آيه＾۱℮.  ۳
^ اعراف،آيه＾۱۲۹.  ـ سوره ℮
^ نور،آيه＾۲۱.  ـ سوره Ｑ



 
 ۲Ｑ فضيلت بسيار ذكر خدا 

امر به فحشا و منكر م∂كند. 
 ط→اغوت گذشته، گام به گام مانند خزندگان، آهسته و آرام كه كس∂ نفهمد در مسير 
ف→ساد ج→لو رفت ت→→ا ب→ه آن→→جا رسيد كه م∂دانيم رسيد اين− ما هم اينچنين حركت م∂كنيم و 
^ ت→→→→→→لويزيون و ب→→→→→→دحجاب∂ زن→→→→→→ان  م→→→→→→∂گوييم ا＾ ب→→→→→→ابا! اي→→→→→→ن ق→→→→→→در س→→→→→→خت ن→→→→→→گيريد، ان→→→→→→تقاد از ب→→→→→→رنامهها
نكنيد!ما كه نم∂توانيم ميان مرد و زن در خيابانها ديوار بكشيم و مانع ورود زنان به ورزشگاهها 
^ ندارد.آر＾، اي→ن  ^ پيشرفته سازگار بشويم و... اينها ارتجاع و كهنهپرست∂ است و با وضع دنيا
راҐ ت→→→→→أكيد دارد و آن را م→→→→→نشأ  ẃاع �خ→→→→→→طوات الش→→→→→يطان� است ك→→→→→→ه ق→→→→→رآن رو＾ آن م→→→→→كرẃ ه→→→→→→مان ات→→→→→→ب

فحشا و منكر م∂داند و م∂گويد: 
...�؛  ґرџكẂن ẀمẂال џو ґشاء ẂحџفẂالґب ẀرẀأمџي Ẁهￍإنџف ґطانẂي ￍالش ґواتẀط Ẁخ Ẃعґبￍت џي Ẃنџم џو...�
...و هر كس دنبالهرو شيطان باشد،همانا او به فحشا و منكر امر م∂كند... 

آخر آيه م∂فرمايد: 
�؛  كẀور＃ џار＃ شￍب џص ґẃلẀكґيات＃ ل џآل џ−ґذل ∂ґف ￍإن�

→→→→→ام اهللا] آي→→→→→ات و ن→→→→→شانهها [و راه→→→→→→نماي∂]هاي∂  ẃدر [ن→→→→→→قل] اي→→→→→→ن [داس→→→→→تانها ي→→→→→ا در ي→→→→→ادآور＾ اي
است ب→را＾ ه→→ر [آدم] ص→بẃار ش→كور＾ كه حالت صبر و شكيباي∂ در مقابل دشوار＾ها و حالت 
ش→كر و س→پاسگزار＾ در ب→راب→ر ن→عمتها، م→لكه＾ راس→خها＾ در روح او گشته است آنگونه كه 
ن→ه ب→ه ه→نگام ه→جوم ب→ليẃات و م→→صائب از پ→ا در م→→∂آيد و ن→ه ب→ه ه→→نگام ف→راوان→∂ ن→عمت و موجبات 
رف→اه، خ→ود را گ→م م→∂كند و از خ→دا ج→→دا م→→∂شود. ن→ه ب→ه ه→→نگام ب→→ال م→أيوس است و نه به هنگام 

ب به ادب قرآن∂ است كه:  ẃنعمت مغرور،بلكه مؤد
...�؛۱  ẂمẀما آتاكґوا ب Ẁح џرẂفџال ت џو ẂمẀكџل∂ ما فاتџوا ع џأسџال تẂيџكґل�

ن→→→ه ب→→→را＾ از دست دادهه→→→→ا غ→→→منا∑ گ→→→رديد و ن→→→→ه ب→→→→ه خ→→اطر ب→→→ه دست آم→→دهها ف→→رحنا∑...!كه 
همه چيز رو به زوال است و تنها باق∂ دائم، خدا و رضوان خداست! 

�؛۲   ẀوبẀلẀقẂال نґئџمẂطџت ґاهللا ґرẂكґذґأال ب...�
...آگاه باشيد كه با ياد خدا دلها آرام پذيرد. 

                                                           
^ حديد،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۱
^ رعد،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۲
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^ ب→→→→ندگان خ→→→→دا،خ→→→→دا را ف→→→رام→→→وش ن→→→كنيد و در ه→→→مه ج→→→ا و در ه→→→مه ح→→→ال از ع→→→مق ج→→→ان  ح→→→→ال ا
م كن.  ẃهيچكاره ترح ^ ^ همهكاره! بر اين مرده ^ زنده ∂ẃ يا قџيẃوم،ا џبگوييم: يا ح

انسان،نمونها＾ از صفات عاليه＾ پروردگار 
م→→→ا را ب→→→ه اي→→→ن ع→→→الم آوردهان→→→→د ت→→→ا ب→→→ه ف→→→قر و ت→→→ه∂دست∂ خ→→→ود پ→→∂ ب→→بريم و دست ح→→→اجت ب→→ه 

سو＾ آن ح∂ẃ قيẃوم برداشته و خود را به دامن او بيفكنيم. 
بￍه)؛  џر џف џرџع Ẃدџقџه ف џسẂفџن џف џرџع Ẃنџم)

هر كس [فقر] خود را شناخت [غنا＾] پروردگار خود را شناخته است! 
^ خ→→ود را در ح→→دẃ ظ→→رفيẃت ع→→الم ام→→كان در س→اختمان  ^ از ص→→فات ع→→اليه آف→→ريدگار م→→→ا ن→→مونها
^ امام اميرالمؤمنين�:  وجود ما قرار داده است.ما هم در حدẃ خويش عالџم∂ هستيم.به فرموده

)؛ ۱  ẀرџبẂك џاال ẀمџعالẂال ＾ џوџطџان џ−يґف џو ẁغير џص ẁم Ẃر ґج џ−ￍنџا Ẁمџع Ẃزџتџا)
ت→→→→و ا＾ ان→→→→سان!م∂پندار＾ ك→→→→→ه ج→→→رم ص→→→→غير＾ ه→→→ست∂ و ح→→→ال آن ك→→→→ه ع→→→→الم اك→→→بر در 

است.  وجودت منطو＾� 
ع→→الم اك→→بر، ح→∂ẃ ق→يẃوم دارد و او ذات اق→→دس اهللا ـ ج→لẃ ج→→الله ـ آف→ريدگار ج→→هان است و 
ج→ز او ه→→مه م→ردگان∂ ه→ستند ف→اقد حيات و هرگونه كمال!ما هم در عالџم خود ح∂ẃ قيẃوم داريم 
و او روح م→→است ك→→ه زن→→ده و ت→→كيهگاه ك→→لẃ اع→→ضا و ج→→وارح م→→است.اع→→ضا و ج→وارح ـ از چ→شم 
ẃك∂ ب→ه روح و زن→ده ب→ه حيات روح هستند و ب∂ افاضه و امداد  و گ→وش و دست و پ→→ا＾ م→ا ـ م→ت
از ج→→انب او ه→→مه م→→ردهان→→د!آدم∂ ك→→ه م→رده و در ك→نار م→ا اف→→تاده است از ج→→هت اع→→ضا و ج→وارح 
داخ→→→→→ل و خ→→→→ارج ه→→→→يچ ف→→→→رق∂ ب→→→→ا م→→→→ا ن→→→دارد ج→→→ز اي→→→نكه ح→→→∂ẃ ق→→→يẃوم خ→→→ود را ك→→→ه روح است از دست 
داده است.ت→→مام ع→→الم اك→→بر ن→يز م→رده است و ح→∂ẃ ق→يẃومش ذات اق→دس اهللا ـ ج→لẃ ج→→الله ـ است 

كه گر ناز＾ كند از هم فرو ريزند قالبها. 
ما چقدر به فقر ذات∂ خود پ∂ بردهايم؟ 

آن كس ك→→→→→ه ي− ن→→→→→فر را در ي− لح→→→→→ظه م→→→→∂ميران→→→→د، او م→→→→→∂توان→→→→د ت→→→→→مام ع→→→→الџم را در ي− 
                                                           

 .۲۱Ω＾ـ كاف∂،جلد۳،صفحه ۱
� منطو＾: پيچيده شده. 
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→→→ا م→→∂خواه→→→د ت→→دريجاҐ م→→ردهها را ن→→شان م→→→ا ب→→→دهد ت→→ا م→→ا ه→→م ب→→→ه م→→رده ب→→ودن خ→→ود و  ẃلح→→→ظه ب→→ميران→→د ام
→→→→∂ẃ ق→→→يẃوم ع→→→الم اك→→→بر را ب→→→شناسيم و ع→→→رض ب→→→ندگ∂ ب→→→ه پ→→→يشگاه اق→→دسش  џم پ→→→∂ ب→→→بريم و حџت→→→مام ع→→→→ال
اҐ م→→→→→ردهشوي∂ م→→→→→∂كنيم و  ẃفانه م→→→→→→ا ه→→→→→→→مهاش ب→→→→→→ا م→→→→→→ردهها س→→→→→روكار داري→→→→→م و ج→→→→→د ẃب→→→→→→نماييم.ول∂ م→→→→→→تأس
اع→→→→→→→ضا＾ م→→→→→→→رده＾ خ→→→→→→→ود را ت→→→→→→ر و خ→→→→→→ش− و الغ→→→→→→ر و ف→→→→→→ربه م→→→→→→→∂سازيم و ب→→→→→→ه ت→→→→→→عمير و آب→→→→→→اد ك→→→→→→ردن 
م→→→ردهها＾ خ→→→→ارج از وج→→ود خ→→→ويش ـ از ج→→→مادات و ن→→باتات و ح→→يوان→→→ات ـ م→→→∂پردازي→→م.نه ح→→→ال∂ 
از ح→∂ẃ ق→يẃوم داخ→ل س→→اختمان وج→ود خ→ودمان ك→→ه روح است م→→∂پرسيم و نه آن چنان كه الزم 
است ع→رض ب→ندگ∂ ب→ه پ→يشگاه اع→→ال و اج→لґẃ ح→∂ẃ ق→يẃوم عالم اكبر م∂نماييم و اين از آن جهت 
 Ґا ẃاست ك→→→→→→ه ه→→→→→نوز خ→→→→→ود را ن→→→→→→شناختهاي→→→→→م و ب→→→→→ه ف→→→→→قر ذات→→→→→∂ خ→→→→→ود پ→→→→→∂ ن→→→→→برده و ن→→→→→فهميدهاي→→→→→→م ك→→→→→ه ح→→→→→ق
م→→→→→→رده＾ ه→→→→→→يچكارها＾ ه→→→→→→→ستيم و ب→→→→→→→ايد س→→→→→راغ ح→→→→→∂ẃ ق→→→→→يẃوم آن زن→→→→→ده＾ ه→→→→→مهكاره و ت→→→→→كيهگاه ع→→→→→→الم 

هست∂ برويم و دست به دامن او بزنيم تا به حيات مخصوص خود برسيم. 
لي→→→→→→→ن پ→→→→→→لẃه＾ ارت→→→→→→→قاء ان→→→→→→→سان، آگ→→→→→→اه ش→→→→→→دن از ف→→→→→→قر ذات→→→→→→∂ خ→→→→→→→ويش و ن→→→→→→خستين پ→→→→→→لẃه＾  ẃآر＾،او

م استغناء و ب∂نياز＾ از ح∂ẃ قيẃوم است كه فرموده است:  ẃانحطاطش،توه
تџغẂن∂�؛۱   Ẃاس Ẁآه џر Ẃغ∂� أنẂطџيџل џسانẂن Ẃاإل ￍإن ẃالџك�

م كرد طغيان م∂كند!  ẃبه يقين آدم∂ كه خود را مستغن∂ و ب∂نياز از خالق خود توه
...�؛۲  ґهẂيџإل ҐيباґنẀم Ẁهￍب џعا ر џد ￒر Ẁض џسانẂن Ẃاإل ￍسџإذا م џو�

عا، وق→→ت∂ گ→→رفتار＾ س→→راغش آم→→→د و از ه→ر س→و م→ورد ه→جوم ب→→الها  ẃر پ→→رمدẃ اي→→ن ان→→سان م→→تكب
ق→→→→→→→رار گ→→→→→→→رفت از ف→→→→→→→قر و ب→→→→→→→يمار＾ و ق→→→→→→→رض و...دادش ب→→→→→→→→لند م→→→→→→→→∂شود ا＾ ام→→→→→→→ان!ا＾ خ→→→→→→دا! ا＾ ام→→→→→→→ام 

زمان!الغوث،الغوث،�امẃن يجيب المضطر اذا دعاه�؛ 
...�؛۳  ґهẂيџوا إلẀع Ẃدџي џما كان џ∂ ґسџن ẀهẂن ґم Ґ↨џمẂعґن Ẁهџل ￍو џإذا خ ￍمẀث...�

→→→→→→ا ه→→→→→مين ك→→→→→ه خ→→→→دا او را از ب→→→→ال ن→→→→جات داد و ب→→→→ه ن→→→→عمتش رس→→→→انيد، آن چ→→→→→نان خ→→→→دا را  ẃام...
^ نداشته و خداي∂ در كار نبوده است...  فراموش م∂كند كه گوي∂ اصالҐ گرفتار

                                                           
^ علق،آيات⅛و۷.  ـ سوره ۱
^ زمر،آيه＾۸ .  ـ سوره ۲

ـ همان.  ۳
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مادر بتها،بت نفس شماست! 
آر＾، م→→→شكل اص→→→ل∂ م→→→ا اي→→→ن است ك→→→ه م→→→→ا از اب→→→→تدا خ→→→ود را در م→→→يان بته→→→ا دي→→ده و دل ب→→ه 

بتها بستهايم!فرمودهاند: 
)؛  џ−Ẁمџن џص џوẀهџف џ−ґẃب џر Ẃنџع џ−џلџغ џما شلẀك)

هر چه كه تو را از خدايت منصرف و به خودش مشغول سازد،همان بت تو است. 
م→→→ا ت→→ا چ→→شم ب→→از ك→→ردهاي→→→م،مادر را روز＾رس→→ان و پ→→در را ت→→نها پ→→ناهگاه خ→→ود ش→→→ناختهاي→→م و 
س→→→→پس دوست و رف→→→→يق و ف→→→→اميل از ث→→→→روتمندان و ق→→→درتمندان و...ب→→→→عد ه→→→م م→→→→قام و م→→→نصب،باغ و 
راغ� و م→→سكن و م→ركب و...ه→→مه＾ اينها بتهاي∂ بوده و هستند كه ما را در دامن خود گرفته 
و ب→→→→رده＾ خ→→→→ود س→→→اختهان→→→د و ب→→→ر م→→→حور خ→→→واس→→→تهها＾ خ→→→ود م→→→∂چرخانند و در رأس ه→→→مه، ه→→→وا＾ 

نفس و دلبخواهها＾ خود ماست! 
دي→→→گران م→→→ارند و او چ→→→ون اژده→→→است� م→→→→→→→→→→→→→ادر بته→→→→→→→→→→→→→→ا،بت ن→→→→→→→→→→→→→فس ش→→→→→→→→→→→→→→ماست� 

)؛  џ−ẂيџبẂن џج џنẂيџب ∂ґتￍال џ− ẀسẂفџن џ∑ ґẃو Ẁدџع ＾ џدẂعџا)
دش→منترين دش→منانت آن نџفسґ بين دو پهلو＾ تو و محيط بر سراپا＾ تو است!اين هم 

گفتار حقẃ خدا＾ ماست: 
 ґه ґعẂم→ џل∂ س→ џع џمџت→ џخ џم＃ وẂل ґل∂ ع→ џع Ẁاهللا Ẁهￍل→ џأض џو Ẁواه→џه Ẁه џإله џذ џخ→→ￍات ґن→џم џتẂأيџر→→џأ ف�

...�؛۱   Ґ↕ џشاوґغ ґه ґر џصџل∂ بџع џلџع џج џو ґهґبẂلџق џو
 Ґآي→→ا دي→دها＾ آن كس را ك→ه ه→وا＾ ن→فس خود را معبود مطاع خود قرار داده است و نتيجتا
دان→→→→سته و ف→→→→هميده ب→→→→→ه گ→→→→مراه∂ اف→→→→تاده و خ→→→→دا ه→→→→م ب→→→→→ه ك→→→→يفر اي→→→→ن ض→→→→اللت ع→→→مد＾، م→→→هر ب→→→→ر گ→→→وش و 
ق→لبش زده و پ→رده رو＾ چ→شمش ان→داخته ك→ه دي→→گر ن→ه ح→قيقت∂ از حقايق معنو＾ در∑ م∂كند 

و نه نغمها＾ از نغمهها＾ آسمان∂ م∂شنود و نه جمال∂ از جمالها＾ اله∂ م∂بيند. 
�؛۲   џونẀلґق Ẃع џال ي ẂمẀهџف ẁ∂ẂمẀع ẁمẂكẀب ￒم Ẁص...�

ل نم∂كنند.  ẃآنان كر و گنگ و كورند و تعق...
                                                           

� راغ: چمنزار. 
^ جاثيه،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۱
^ بقره،آيه＾۱۷۱.  ـ سوره ۲
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ا كن؛ كمال اين است و بس  ẃخانه＾ دل را مصف
 Ґورد زبان ماست، ول∂ غالبا џҐاهللا» كثيرا ẃه م→ا خ→دا خدا زياد م∂گوييم و ذكر «الاله االẃ الب→ت
ق ك→ه ب→يرون ري→ختن بته→ا از خانه＾ قلب  ẃظ ف→رات→ر ن→م∂رود و ب→ه م→رحله＾ ت→حق ẃاز م→رحله＾ ت→لف
است؛ ن→→م∂رسد و ش→→ايد اگ→→ر در وض→ع و ح→ال ق→لب∂ خ→ويش ان→دك∂ ب→ينديشيم، م→→∂بينيم ك→ه در 
اهللا» ب→→→ه م→→عنا＾ واق→→عيش ن→→گفتهاي→→م و در ن→→هانخانه＾  ẃت ع→→مر خ→→ود ي− ب→→ار ه→→م «الاله اال ẃت→→مام م→→د
دل ن→→→→→→ه ده ن→→→→→ه ص→→→→→د ب→→→→→لكه ه→→→→→زاره→→→→ا بت ن→→→→→شاندهاي→→→→م و ن→→→→م∂دان→→→→يم آخ→→→→ر ك→→→→ار از چ→→→→→نگال اي→→→→ن بته→→→→ا 
چ→→گونه ره→→ا گ→→شته و ك→→∂ خ→→→داپ→→رست خ→→واه→→يم ش→→→د؟!ا＾ خ→→وشا ح→→ال آن→→ان ك→ه ي− الاله االẃ اهللا 

گفتند و خانه＾ دل را جاروب كرده به صاحبخانه تحويل دادند و رفتند. 
اي→→ن− خداوند رحيم، برا＾ نجات دادن ما از چنگال بتها و كشاندن ما به دامن خود 
پ→→→→→→→يامبران م→→→→→→→عصوم� از ج→→→→→→→→انب خ→→→→→→→ود ف→→→→→→→رستاده است.اي→→→→→→→ن ب→→→→→→→→يان ن→→→→→→→وران→→→→→→→∂ را از م→→→→→→→واليمان ام→→→→→→ام 

اميرالمؤمنين�بشنويم: 
 ẂمẀوه Ẁرґẃك џذẀي џو ґهґت џرẂط ґف џاقџيث ґم ẂمẀوه Ẁأدџت Ẃسџيґل Ẁه џاءџيґب Ẃأن Ẃم ґه Ẃيџل ґإ џرџات џو џو Ẁهџل Ẁس Ẁر Ẃم ґيه ґف џثџعџب џف)

)؛۱  ґولẀقẀعẂال џنґائџف џد ẂمẀهџوا ل ẀيرґثẀي џو ґيغґلẂبￍالتґب Ẃم ґهẂيџل џوا ع جџت Ẃحџي џو ґهґت џمẂعґن ￍ∂ ґسẂنџم
آن خ→→→→داوند م→→→→هربان، رس→→→→والن خ→→→→ود را در م→→→يان ب→→→ندگانش ب→→→رانگيخت و پ→→→يامبران 
خ→→→ود را ي→→→ك∂ پس از دي→→→گر＾ ف→→→رستاد ت→→→→ا از ب→→ندگان ب→→خواهند ك→→→ه ب→→→ه پ→→يمان ف→→طر＾ 
خ→ود[درباره＾ ت→وحيد و خ→داجوي∂]وفادار ب→اشند و نعمت فراموش شده＾ خدا 
را [ك→→→ه ه→→→مان ف→→طرت ت→→وحيد＾ است]ب→→→ه ي→→ادشان ب→→ياورند و ع→→→قلها＾ دف→→→ن ش→ده＾ 

[زير اوهام و بتپرست∂ها]را بيرون آورده و آشكار سازند. 
دو نعمت بزرگ خداوند 

خ→داون→→د دو ن→عمت ب→زرگ ب→ه م→→ا ع→نايت ف→رموده است:ي→ك∂ پ→→يامبران�و ديگر بالها و 
ات ف→→→→→→ناپذير آن ب→→→→→→→از داش→→→→→→ته ب→→→→→→ا  ẃان→→→→→→→واع و اق→→→→→→→→سام گ→→→→→→→رفتار＾ها ك→→→→→→→→ه م→→→→→→→ا را از دلدادگ→→→→→→→∂ ب→→→→→→→→ه دن→→→→→→→يا و لذ

خدايمان آشنا سازند. 
ت→→→ا ت→→و را ن→→→اچار رو آن س→→و ك→→→ند� خ→→→لق را ب→→→ا ت→→→و ب→→→د و ب→→→→دخو ك→→→ند� 

                                                           
^ فيض،خطبه＾۱،قسمت هشتم.  ـ نهجالبالغه ۱



 
 ۳Ω تفسير سوره＾ ابراهيم

 ґسẀفẂن Ẃاأل џو ґوالẂم Ẃاأل џن ґص＃ مẂقџن џو ґوع ẀجẂال џو ґفẂو→ џخẂال џن ґء＃ م Ẃ∂ џش→ґب ẂمẀكￍنџوẀلẂب→џنџل џو�
...�؛۱  ґراتџمￍالث џو

م→ا به طور حتم و يقين، شما را مبتال به انحاء گرفتار＾ها از ترس و گرسنگ∂ و كمبود 
ام→→→→→→وال و...م→→→→→→∂نماييم ت→→→→→→ا در ص→→→→→→حنه＾ اي→→→→→→ن ام→→→→→→تحان و آزم→→→→→→→ايش ـ ك→→→→→→ه راه ارت→→→→→→قاء ب→→→→→ه ع→→→→→الم ق→→→→→رب 
خداست ـ صف صابران از ديگران جدا گردد.در اين آيه دقẃت م∂فرماييد نعمت وجود انبيا 

با بليẃات كنار هم آمده است. 
 ẂمẀهￍل→→ џعџل ґاء ￍر→→ ￍالض џو ґأساءџبẂال→→ ґب ẂمẀناه Ẃذ џأخ→→џف џ−ґلẂب→→џق Ẃن→→ ґم＃ م→→џمẀنا إل∂ اẂل→→ џس Ẃأر Ẃد→→→џقџل џ؛۲  �و� џونẀع ￍر џضџتџي
^ پ→→→→→→يش از ت→→→→→→و، پ→→→→→→يامبران ف→→→→→→رستاديم[و چ→→→→→→ون ب→→→→→→ه م→→→→→→→خالفت ب→→→→→→ا آن→→→→→→ها  ^ امẃته→→→→→→ا م→→→→→→→ا ب→→→→→→ه س→→→→→→و
^ ما آرند.  برخاستند]آنها را با دشوار＾ها مواجه ساختيم[تا متنبẃه گردند]و رو به سو
 Ẁم→→→→→ Ẁهџل џن→→→→→ￍي џز џو ẂمẀهẀوبẀل→→→→→Ẁق Ẃت џس→→→→→џق Ẃن→→→→→ ґلك џوا وẀع ￍر џض→→→→→џنا ت Ẁأس→→→→→џب ẂمẀه џج→→→→→اء Ẃال إذ Ẃوџل→→→→→→џف�

�؛۳   џونẀل џمẂعџوا يẀما كان ẀطانẂي ￍالش
ع ن→→→كردند و در م→→قابل ح→→قẃ خ→→→اضع  ẃپس چ→→→را آن→→ها ك→→→ه م→→→جازات م→→→ا را دي→→دند، ت→→ضر
ن→→→→→شدند؟به ج→→→→→ا＾ اي→→→→→نكه ت→→→→→سليم ح→→→→→→ق گ→→→→→ردند دله→→→→→اشان ق→→→→→ساوت گ→→→→→رفت و ش→→→→→يطان، 
ب ب→→→ه خ→→دا و ن→→يل ب→→→ه  ẃاع→→→مالشان را در ن→→→ظرشان زي→→→نت داد[در ن→→→→تيجه از س→→عادت ت→→قر

حيات ابد＾ محروم گشتند]. 
كمال روح∂ و معنو＾ بزرگان در آغوش مصائب 

در ص→ورت∂ ك→→ه ب→يداردالن از بزرگان بشر＾ در آغوش همين بليẃات و مصائب پرورش 
يافتند و به قرب خدا پيوستند و از همه چيز عالم گذشتند. 

ين ه→→→مراه ه→→مسرش ب→→ه س→→مت م→→صر م→→∂آمد.بين راه  Ẃد→→→ џح→→→ضرت م→→→وس∂بن ع→→→مران�از م
وس→→ط ب→→→يابان در ي− شب ت→→→اري− ه→→وا＾ س→→رد ب→→اران→→∂ زن درد زاي→→مان گ→→رفت! در ح→→→ال∂ ك→→→ه ن→→ه 
چ→→راغ→→∂ ه→→ست و ن→→→ه آت→→ش∂ و ن→→→ه ي→→ار و ي→→→اور＾!بديه∂ است ك→→ه م→→صيبت س→→نگين∂ است.در آن 

                                                           
 .۱ＱＱ＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۱
^ انعام،آيه＾℮۲.  ـ سوره ۲

ـ همان،آيه＾℮۳.  ۳



 
 ۳۱ فضيلت بسيار ذكر خدا 

حال از دور آتش∂ به چشمش خورد كه در قرآن آمده: 
 ∂ґẃل→ џعџل Ґن→ارا Ẁت Ẃس→џآن ∂→ґẃوا إنẀثẀك→Ẃام ґهґل→ Ẃه ґأل џق→ال Ґن→ارا ґور→→→الط ґبґج→→ان Ẃن→→ ґم џسџآن...�

�؛۱   џونẀلџط Ẃصџت ẂمẀكￍل џعџل ґارￍالن џن ґم ＃↕ џو Ẃذ џج Ẃر＃ أوџب џخґها بẂن ґم ẂمẀيكґآت
...از ج→→→→→→→→→→→انب ط→→→→→→→→→→→ور، آت→→→→→→→→→→→ش∂ دي→→→→→→→→→→د.به خ→→→→→→→→→→انوادهاش گ→→→→→→→→→→فت:درنگ ك→→→→→→→→→→نيد.من آت→→→→→→→→→→ش∂ 
^ شما بياورم كه با آن گرم شويد.  ^ از آتش برا ^ يا شعلها ديدم،م∂روم شايد خبر
 џن→→→→ ґم ґ↨џك џبار→→→→ ẀمẂال ґ↨џعẂق→→→→ẀبẂال ∂→→→→→ ґف ґنџم→→→→→Ẃي Ẃاأل ґوادẂال ґئ ґش→→→→→اط Ẃن→→→→→ ґم џ^ ґود→→→→→Ẁا أت→→→→→اها نￍمџل→→→→→џف�

�؛۲   џين ґمџعالẂال ب џر Ẁا اهللاџأن ∂ґẃ ↕ґ أنẂ يا مẀوس∂ إن џر џج ￍالش
وق→→→→→ت∂ ب→→→→→→ه س→→→→→راغ آتش آم→→→→→د، ن→→→→اگهان از ج→→→→انب راست واد＾ از م→→→→يان ي− درخت 

نداي∂ به گوشش رسيد:ا＾ موس∂!منم اهللا خداوند جهانيان. 
م→→→→→→وس∂�هم ك→→→→→→ه ربẃ الع→→→→→→المين را دي→→→→→→→د، از ع→→→→→→→المين گ→→→→→→ذشت و دل ب→→→→→→ه «ربẃ الع→→→→→→→المين» 

داد.همانجا فرمان رسيد: 
 џو �∂ￍك џز→→→→→→→→џت Ẃإل∂ أن џ−џل Ẃل→→→→→→→→ џه ẂلẀق→→→→→→→→→џف �∂џغ→→→→→→→→→џط Ẁه→→→→→→→→→ￍإن џنẂوџع Ẃر→→→→→→→→→ ґف ∂џإل Ẃبџه Ẃذґا�

بџ−ґẃ فџتџخẂش∂�؛۳  џإل∂ ر џ−џي ґدẂأه
^ و من به  برو به سمت فرعون كه طغيان كرده!به او بگو: آيا م∂خواه∂ پا∑ و پاكيزه شو
^ پ→→→→→روردگارت ه→→→→→دايتت ك→→→→→نم ت→→→→→ا از او ب→→→→→ترس∂ و دست از ط→→→→→غيان ب→→→→→ر خ→→→→دايت ب→→→→ردار＾؟م→→→→وس∂  س→→→→→و
^ ش→→ديد گ→→ذاش→→ته و  ن→→→گفت:خداي→→ا! آخ→→ر م→→ن زن→→م را ب→→ا درد زاي→→مان در وس→→ط ب→→يابان ت→→اري− و س→→رما
^ ك→→ار انبيا�  آم→→دهام آتش ب→→برم.حاال او را ره→→ا ك→→رده پ→→يش ف→→رعون ب→→روم، او را ه→→دايت ك→→نم؟آر

^ ما، جور در نم∂آيد.  عجيب است با حسابها
آزمون بزرگ ابراهيم خليل� 

^ وسط  ب→ه ح→ضرت اب→راه→يم خ→ليل�گفتند: ب→ايد زن ج→وان خ→ود را ب→ا ط→فل ش→يرخوارش ببر
^ و برگرد＾!!او طبق دستور عمل كرد و خواست برگردد،زن  ب→يابان ب→∂ آب و گياه حجاز بگذار
ب→→→→→→→يچاره دست ب→→→→→→→ه دام→→→→→→→ن ش→→→→→→→د آخ→→→→→→→ر م→→→→→→→ن ي− زن ت→→→→→→→نها ب→→→→→→→→ا ط→→→→→→→فل ش→→→→→→يرخوار و اي→→→→→→ن ب→→→→→→يابان س→→→→→→وزان چ→→→→→→ه 

                                                           
^ قصص،آيه＾۲۹.  ـ سوره ۱

 .۳Ω＾ـ همان،آيه ۲
^ نازعات،آيات۱۷تا۱۹.  ـ سوره ۳



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۳۲ 

^ بيش نيستم.امتثال امر كردهام، بر م∂گردم!  كنم؟ابراهيم�گفت: من ي− مأمور
آر＾ او ه→→→مان ك→→→→س∂ است ك→→→ه وق→→→ت∂ از ج→→→انب خ→→دا م→→أمور ش→→د اس→→ماعيل�آن ف→→رزند 
Ẁرد ب→→∂درنگ او را ب→ه زم→ين خواباند و كارد بر حلقش كشيد  ج→وانش را ب→ا دست خ→ودش س→ر بґ→ب
...�؛۱...فرزند عزيزم!من در خواب ديدم  џ− Ẁحџ ب Ẃأذ ∂ẃأن ґنام џمẂال ∂ґأر＾ ف ∂ẃإن √∂џنẀ →→→→عџلẂ م→→→ا و گ→→فت:�...يا ب Ẃاف ґتџ م→→→→أمورم ك→→→→ه ذب→→→→حت ك→→→→نم!او ه→→→→م ن→→→→گفت آخ→→→ر ا＾ پ→→→در! چ→→→را؟!ب→→→لكه گ→→→فت:�...يا أب
...�؛۲...پ→→در! آن→چه را ك→ه م→أمور ش→دها＾ ان→→جام ب→ده...!خدا ه→م از ك→ار ه→ر دو تقدير كرده  Ẁرџم Ẃؤ→Ẁ ت
�؛۳...پ→→در و پ→→سر ه→→ر دو ت→→→سليم ش→→دند و پ→→→در ص→→ورت پ→→سر را  ґينґب џج→→→ Ẃلґل Ẁل√ه→→→џ →→→لџما وџ ت Ẃو ف→→→رمود:�...أس

رو＾ زمين نهاد و آماده＾ ذبحش شد. 
اي→→نجا ه→→م ح→ضرت م→وس∂�طبق فرمان ع→مل ك→رد و زن را در ح→ال درد زاي→مان، وس→→ط 

بيابان رها كرد و سراغ فرعون رفت و گفت: 
بџ−ґẃ فџتџخẂش∂�؛℮   џإل∂ ر џ−џي ґدẂأه џو �∂ￍك џزџت Ẃإل∂ أن џ−џل Ẃلџه...�
...م∂خواه∂ پا∑ و پاكيزهات كرده، به سو＾ خدايت هدايت كنم؟ 

آتـشـ∂ ديـد او كـه از آتـش ب→→→→→→→→→→→→رست� رفـت مـوس→→→→→→→→→→→∂ ك→→→→→→→→→→اتش∂ آرد ب→→→→→→→→→→ه دست� 
ن ن→→انوا را ب→→→ديد� ب→→→→→→هـر ن→→→→→→ان ش→→→→→خـص∂ س→→→→→→و＾ ن→→→→→→انـوا دوي→→→→→د�  Ẃس→→ Ẁداد ج→→→→ان چـون ك→→ه ح

اللẃ→→→→→→همẃ اج→→→→→→عل لوليẃ− الف→→→→→رج و اج→→→→→علنا م→→→→→ن الم→→→→→نتظرين لظ→→→→→هوره و اج→→→→→عل 
 Ґخاتم↨ امرنا خيرا

الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس
 

 
 

  
                                                           

 .۱Ω۲＾صافات،آيه ^ ـ سوره ۱
ـ همان.  ۲

 .۱Ω۳＾ـ همان،آيه ۳
^ نازعات،آيات۱۸و۱۹.  ـ سوره ℮



 
 
 

أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 
 
 
 
 
 

و ب→→ه خ→→اطر ب→→ياور ه→→نگام∂ را كه موس∂ به قومش گفت نعمت خدا را بر خودتان به 
ياد داشته باشيد زمان∂كه شما را از چنگال آل فرعون نجات داد همانان كه شما را 
ب→→→→ه ب→→→دترين ن→→→وع∂ ش→→→كنجه م→→→∂دادند و پ→→→سرانتان را س→→→ر م→→→∂بريدند و زن→→→انتان را زن→→→ده 
نگه م∂داشتند و در اين آزمايش[يا محنت]بزرگ∂ از طرف پروردگارتان بود. 

هدف انبيا،اخراج مردم از ظلمت و دعوت به نور 
از آي→→→ات گ→→→ذشته اس→→تفاده ش→→→د ك→→→ه ه→→دف خ→→داون→→→د ح→→كيم از ارس→ال رس→ل و ان→زال ك→تب، اي→ن 
 ^ ـ مردم را از ظلمتها ب→وده ك→ه پيامبران معصوم�ـ با كتاب آسمان∂ كه همراهشان آوردهاند 
^ روش→→→→→ن ع→→→→→قل، ع→→→→→لم، اي→→→→→مان، ت→→→→→قوا و  ج→→→→→هل و ك→→→→→فر و ظ→→→→→لم و رذاي→→→→→ل خ→→→→→لقيẃه ب→→→→→يرون آورده، ب→→→→→ه ف→→→→→ضا

فضيلت درآورند.سپس از باب نمونه داستان حضرت موس∂�را بيان نمود و فرمود: 
لẂنا مẀوس∂ بґآياتґنا�؛   џس Ẃأر Ẃدџقџل џو�

ما موس∂ را با آيات خود [از معجزات و خوارق عادات] فرستاديم. 
و گفتيم: 

�؛   ґورالن ∂џإل ґماتẀلالظ џن ґم џ−џمẂوџق Ẃج ґر Ẃأخ�
                                                           

^ ابراهيم،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۳℮ 

قوم خود را از ظلمتها و تاريك∂ها بيرون بياور و به نور وارد كن. 
مفهوم روزها＾ خداي∂"ايẃام اهللا" 

ر ساز.  ẃ؛ آنها را به ياد روزها＾ خدا متذك� ґاهللا ґامￍأيґب ẂمẀه Ẃرґẃك џذ џت خ→→دا ب→→را＾ م→→ردم ب→→→ارز م→→→∂شود؛در �وẃاريت و ح→→اكمي ẃام اهللا� روزه→→اي∂ ه→→ستند ك→→ه ق→→ه→→ ẃاي�
آن ر وزه→ا لط→ف خ→→دا ش→امل ح→ال م→ردم∂ م→∂شود و ي→ا ق→هر خدا مردم∂ را فرا م∂گيرد.گاه∂ 
ت م→→∂كند آن→گونه كه همه بفهمند  ẃتها را ت→بديل ب→→ه لذẃت و گ→اه∂ ع→زẃته→ا را ت→بديل ب→ه ع→زẃذل
آن از ط→→رف خ→→دا ب→→وده است.ق→→وم ن→→وح� ي− روز خ→→داي→→→∂ ي→→→عن∂ ي→→وم اهللا داش→→تند ك→ه در آن 
ط→→وفان ف→→راگ→→ير آم→→د و ن→→→ابودشان ك→→رد و م→→→علوم ش→→د از ط→→رف خ→→دا ب→وده است.ف→رعون ن→يز ي→وم اهللا 
داشت ك→→→→→ه ب→→→→→→عد از س→→→→→اليان م→→→→→تماد＾ از ع→→→→→زẃت م→→→→→بتال ب→→→→→ه ذلẃت ش→→→→→د آن→→→→گونه ك→→→→ه ف→→→→هميد آن ب→→→→→ال از 

جانب خدا بوده و لذا گفت: 
...�؛۱  џيلґرائ Ẃوا إسẀنџب ґهґب Ẃتџنџآم ＾ ґذￍال ẃإال џال إله Ẁهￍأن ẀتẂنџآم...�

...ايمان آوردم كه جز معبود بن∂اسرائيل در عالم معبود＾ نيست... 
ب→→→ن∂اس→→→رائ→→→يل ن→→→يز روزگ→→→→ار ذلẃت داش→→→تند و ب→→→→عد ب→→→→ه ع→→زẃت رس→→→يدند.حال م→→→∂فرمايد ب→→ه م→→ردم 
→→→→→ا ن→→→→→ه اي→→→→→نكه ت→→→→→نها ش→→→→→→عار ب→→→→→دهند و اس→→→→→م∂ از آن→→→→→ها  ẃام را ف→→→→→رام→→→→→وش ن→→→→→كنند.ام→→→→→→→ẃي→→→→→→ادآور＾ ك→→→→→→ن اي→→→→→→ن اي
ب→برند؛بلكه ب→ينديشند و ع→وامل عزẃت و ذلẃت را بشناسند و بفهمند كه چه عامل∂ باعث شد كه 
ق→→→→وم ن→→→→وح� م→→→→حكوم ب→→→→ه ع→→→→ذاب ط→→→→وفان گ→→→→رديدند و چ→→→→گونه ش→→→→→د ك→→→ه ع→→→زẃت ف→→→رعون ت→→→بديل ب→→→→ه 

ذلẃت و ذلẃت بن∂اسرائيل تبديل به عزẃت گرديد. 
عبرتآموز＾ مردم از "ايẃام اهللا" 

فند در م→→→ورد اي→→→ن �ايẃ→→→→ام اهللا� ب→→ينديشند ت→→→ا آن ع→→وام→→ل ذلẃت، در زن→→دگ∂  ẃآر＾؛ م→→→ردم م→→→وظ
→→→→ام اهللا� م→→→→→∂شناسيم و آن→→→ها را زن→→→ده  ẃآن→→→→→ها ت→→→→كرار ن→→→→شود.ما روز ع→→→→→اشورا و ن→→→→يمه＾ ش→→→→→عبان را از �اي
→→ا ب→فهميم ك→ه م→نظور چ→يست؟منظور اي→→ن ن→يست  ẃن→→گه م→→→∂داري→→م و ب→→→ايد ه→→م زن→→ده ن→→گه ب→→→داري→→→م،ام
 Ґك→→→→ه روز ن→→→يمه＾ ش→→→→عبان ب→→→رقصند و روز ع→→→اشورا ت→→→نها ب→→→گريند!بلكه ه→→→دف اي→→→ن است ك→→→→ه ع→→→ميقا
ت خ→دا  ẃت اس→→الم∂ گ→رفتار آن ب→→دبخت∂ ش→د ك→ه ح→جẃب→→ينديشند ت→→ا ب→→فهمند چ→→→ه ب→→اعث ش→→د ك→→ه ام
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م اسبها افكندند و يزيد پليد را تاجґ سر قرار دادند.  Ẁآر＾،ب→→فهمند ت→→→ا ب→→→ار دي→→گر ب→→ه آن ب→→دبخت∂ م→→بتال ن→→شوند و ه→→مچنين ن→يمه＾ ش→عبان روز＾ و پا∑ترين پاكان عالم را زير س
 ґد ش→→→→→→→→ده و ع→→→→→→→الم، م→→→→→→→نتظر ظ→→→→→→→هورẃريف م→→→→→→→تول→→→→→→→ ẃلاهللات→→→→→→→→عال∂فرجهالش ẃع→→→→→→→→ج ẃاست ك→→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→ضرت م→→→→→→→→→صلح ك→→→→→→→→ل
ر ك→→→→→يست و م→→→→→عنا＾ ان→→→→→تظار چ→→→→→يست و م→→→→→ا  џور ح→→→→→→ضرتش م→→→→→→∂باشد.بايد ب→→→→→→→فهميم آن م→→→→→→نتظ→→→→→→ ẃب→→→→→→اهرالن
ف به چه وظايف∂ هستيم تا در زمره＾ منتظران فرا رسيدن آن يوماهللا بزرگ و روز طلوع  ẃموظ

ريف محسوب بشويم.  ẃلاهللاتعال∂فرجهالش ẃر اعظم عجẃني
صبẃار و شكور،مفهوم و مصداق آن 

�؛۱   كẀور＃ џار＃ شￍب џص ґẃلẀكґيات＃ ل џآل џ−ґذل ∂ґف ￍإن...�
...قطعاҐ در اين[يادآور＾]برا＾ هر شكيبا＾ سپاسگزار＾ عبرتهاست. 

ر  ẃام اهللا و ت→فك→→ẃاي→→ن ج→→مله را م→→∂شود دو گ→ونه م→عنا ك→رد:يك∂ اي→نكه ت→ذكير و ي→→ادآور＾ اي
ẃارґ ش→كور ك→→ه آي→ات و ع→→اليم و ن→شانهها از  در وق→→→ايع آن→ها، راهگ→شا م→→∂شود ب→را＾ ان→سانها＾ ص→ب
بشان ن→→→سبت ب→→→ه ذات  ẃج→→→→الله را در آن→→→ها م→→→→شاهده م→→→∂كنند و ب→→→ر درج→→→→ات ت→→→قر ẃت اهللا ج→→→لẃح→→→اكمي

اقدس حقẃ م∂افزايند. 
ر در ايẃام اهللا سبب برا＾ افزايش درجات صبر و شكر  ẃم→عنا＾ دي→گر اي→نكه انديشه و تفك
→→→→→→→→→ت∂ م→→→→→→→→→→∂شوند م→→→→→→→→→→قاوم و اس→→→→→→→→→توار در ب→→→→→→→→راب→→→→→→→→ر ان→→→→→→→→حاء  ẃان→→→→→→→→→→سانها＾ ب→→→→→→→→→→ااي→→→→→→→→→→مان م→→→→→→→→→→∂گردد؛در ن→→→→→→→→→تيجه، ام
م→→→صيبتها و دش→→→وار＾ه→→→ا و ه→→→مچنين ش→→→اكر و س→→پاسگزار م→→→∂شوند در ب→→راب→→ر ن→→عمتها＾ خ→→→دا و 
م  ґنع→→ Ẁم→→→→صارف∂ ب→→ه ك→→ار م→→→∂برند ك→→ه م→→ورد رض→→→ا＾ ح→→ضرت م و ت→→→بذير� در  آن→→→→ها را ب→→→→دون اس→→راف� 
باشد.از نعمت عمر و جوان∂،ثروت و قدرت و هرگونه داراي∂ و مكنت،تحصيل رضا＾ خدا 
ẃار» و  را م→∂طلبند.در اي→ن ص→ورت است ك→ه عالوه بر عنوان صابر و شاكر مفتخر به عنوان «صب

«شكور» م∂گردند. 
→→→→كر است ك→→→→ه در ن→→→→→تيجه＾  Ẁار ص→→→→→→يغه＾ م→→→→→بالغه از ص→→→→→بر و ش→→→→كور ص→→→→يغه＾ م→→→→بالغه از شẃ ص→→→→→ب
ت→→→داوم ب→→→ه ص→→→بر و ش→→→كر، ب→→→→ه م→→→رتبها＾ از ك→→→→مال ن→→→→فسان∂ م→→∂رسند ك→→ه ح→→الت ص→→بر در م→→صائب و 
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� تبذير: ريخت و پاش نابجا. 
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ґ→→→عџم، م→→لكه＾ راس→→خها＾ در روح و ج→→انشان م→→→∂گردد ك→→ه ب→→ا ه→→جوم ه→→ر م→صيبت∂ از پ→ا  ش→→كر در ن
در ن→→→→م∂آيند و ب→→→→ا رو آوردن ه→→→→ر ن→→→عمت∂ خ→→→ود را گ→→→م ن→→→كرده و خ→→→دا را ف→→→رام→→→وش ن→→→م∂نمايند.در 
ه→→→→→مه ج→→→→→ا و در ه→→→→→مه ح→→→→→ال ب→→→→ا چ→→→→شم دل، خ→→→→→دا را م→→→→→∂بينند و ه→→→→ر م→→→→صيبت و ه→→→→ر ن→→→→عمت∂ را ه→→→→م از 
ẃار ش→→كور م→→∂شوند.از اي→→ن رو خ→→دا ه→→م ت→قديرشان  اҐ ص→→ب ẃت→→قدير ح→→كيمانه＾ خ→→دا م→→∂يابند و ج→→د

�؛  ور＃ Ẁك џار＃ ش√ ب џص ґẃل Ẁكґيات＃ ل
џ
م∂كند و م∂فرمايد:�...إن√ فґ∂ ذلџ−ґ آل

از نعمتشناس∂ تا منعمشناس∂ 
�؛  ẂمẀكẂيџل џع ґاهللا џ↨џمẂعґوا ن ẀرẀك Ẃاذ ґه ґمẂوџقґوس∂ لẀم џقال Ẃإذ џو�

ه→نگام∂ ك→→ه موس∂ به مردمش گفت: نعمتها＾ خدا را كه به شما عنايت كرده 
به ياد آوريد. 

ر ش→→ده و س→→پس ن→عمتها＾  ẃام اهللا� و ع→→لل و ع→→→وام→→ل پ→→يروز＾ و ش→→كست را م→→تذك→→→ẃل �اي ẃاو
خ→→دا را ب→→ه ي→→اد آوري→د.نعمتشناس ب→اشيد ت→ا م→نعمشناس ش→→ويد.ان→→سان ع→اقل، اب→→تدا ن→عمت∂ را ك→ه 
ر كند.  ẃدارد م∂شناسد و بعد سراغ نعمتبخش م∂رود كه او را بشناسد و از و＾ تشك

^ علم كالم كه در اصول عقايد بحث م∂كنند، م∂گويند: به چه دليل خداشناس∂  علما
واجب است و چ→→ه دلي→→ل∂ ب→→ر وج→→ود خدا داريم؟اگر بگوييم خدا گفته: خداشناس∂ واجب است 
ور» است؛  џيا قرآن وجود خدا را اثبات كرده است اينكه به اصطالح آقايان اهل علم، مستلزم «د
ور»باطل  џف ب→→→→→→ر خ→→→→→→داش→→→→→→ناس∂«دẃف ب→→→→→→→ر ق→→→→→→رآنشناس∂ و ق→→→→→→رآنشناس∂ م→→→→→→توقẃي→→→→→→→عن∂ خ→→→→→→→داش→→→→→→→ناس∂ م→→→→→→→توق
است!ب→→→لكه دلي→→→ل ب→→→ر وج→→→ود خ→→داش→→ناس∂ و اع→→تقاد ب→→ه وج→→ود خ→→دا ع→→قل است ك→→ه در ن→→هاد ه→→ر ان→→سان∂ 
ه→→ست! ع→→قل م→→∂گويد: م→→ن در ه→→ست∂ خ→→ودم ت→→رديد ن→→دارم.م→→ن ه→→ستم و نعمتهاي∂ هم از حيات، 
ب→→→يناي∂، ش→→→نواي→→→∂، گ→→→وياي∂ و...دارم. ح→→→ال ك→→→ه، ه→→→ستم و اي→→→ن ن→→→عمتها را دارم، آي→→→ا اي→→→نها را از ك→→→جا 
آوردهام.من كه صد سال پيش نبودهام نه هست∂ و نه اين نعمتها را نداشتهام و اكنون دارم.پس 

كس∂ هست كه اين همه را به من داده و از من خواهد گرفت. 
ب→نابراين او منعم و نعمتبخش به من است و به حكم عقلم بايد او را بشناسم و از و＾ 
ر از م→→نعم ب→ايد ط→ور＾ ب→اشد ك→ه او ب→→پسندد و ط→بق دس→تور او ب→اشد.پس  ẃر ك→→نم.آنگاه ت→→شك ẃت→→شك
م→علوم ش→د ك→ه وج→→وبґ م→عرفت خ→دا و وج→وب اع→تقاد ب→→ه وج→ود خ→→دا ك→→ه م→نعم و ن→عمتبخش به 
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ر و س→→→→→پاسگزار＾ از او ك→→→→ه خ→→→→ودش  ẃع→→→→→الم ان→→→→سان است، ب→→→→ه دلي→→→→ل ع→→→→قل است و چ→→→→گونگ∂ ت→→→→شك
مات است و دين هم بايد  ẃب→ايد تعيين كند همان دين است كه مشتمل بر بيان واجبات و محر
از ط→→→→ريق وح→→→→∂ و ن→→→→بوẃت ب→→→→ه ع→→→→الم ان→→→→سان اب→→→→→الغ گ→→→→ردد و دن→→→→→بال آن م→→→→سئله＾ ام→→→امت و اع→→→→تقاد ب→→→ه 

ق م∂يابد.  ẃمعاد تحق
لي→ن اص→→ل در ت→حصيل اع→تقادات و م→عارف دين∂ چنان كه ديديم، حكم عقل به  ẃپس او
وج→→→وب ش→→كر م→→نعم است و ن→→اسپاس∂ از م→→نعم، خ→→→الف ح→→كم ع→→قل و خ→→→الف ان→→سانيẃت است و 
لذا حضرت موس∂�بر اساس همين حكم عقل و اقتضا＾ فطرت انسان∂ به مردم گفت: 

�؛  ẂمẀكẂيџل џع ґاهللا џ↨џمẂعґوا ن ẀرẀك Ẃاذ�
ياد كنيد نعمتهاي∂ را كه خدا به شما عنايت كرده است. 

ه ق→→رار ده→→يد و ن→→سبت ب→→ه  ẃن→→→عمتهاي∂ را ك→→→→ه خ→→→دا ب→→→ه ش→→ما ع→→نايت ك→→رده است؛ م→→ورد ت→→وج
م→→→→→→نعم و ن→→→→→→→عمتبخش خ→→→→→ود ن→→→→→اسپاس ن→→→→→→باشيد!آنگاه از م→→→→→يان ن→→→→→عمتها＾ ب→→→→→→∂حدẃ و ح→→→→→صر خ→→→→→دا، 
يẃت بود و  ẃان→→گشت رو＾ ي→ك∂ از آنها نهاد كه برا＾ آن مردم بيش از ساير نعمتها دارا＾ اهم
آن،نجات و رهاي∂ يافتن آنها از فشار حكومت جائرانه＾ فرعون ستمگر بود كه م∂فرمايد: 
 ẂمẀك џناءẂأب џون Ẁحґẃ ب џذẀي џو ґذابџعẂال џوء Ẁس ẂمẀكџونẀوم Ẁس џي џنẂوџع Ẃر→ґف ґآل Ẃن ґم ẂمẀجاكẂأن Ẃإذ�

�؛  ẂمẀك џساءґن џونẀي Ẃحџت Ẃسџي џو
ه→→→→→→→→نگام∂ ك→→→→→→→→→ه [خ→→→→→→→→دا] ش→→→→→→→→ما را از چ→→→→→→→→نگال آل ف→→→→→→→→رعون ره→→→→→→→→انيد.آنان ك→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→دترين 
ش→→كنجهها را ب→→→ر ش→→ما ت→حميل م→→∂كردند و پ→سرانتان را س→→ر م→→∂بريدند و زن→انتان را 

زنده نگه م∂داشتند. 
 از اي→نكه «ذب→ح اب→ناء و اس→تحياء نساء» با «واو» عاطفه به �سوءالعذاب� عطف داده شده 
است اس→→→→→→→→تفاده م→→→→→→→→→∂شود ك→→→→→→→→ه ع→→→→→→→→→الوه ب→→→→→→→→ر س→→→→→→→→ر ب→→→→→→→→ريدن پ→→→→→→→سران و زن→→→→→→→→ده ن→→→→→→→گه داش→→→→→→→تن زن→→→→→→→ان، ان→→→→→→→حاء 
ش→→→→→→كنجهها＾ دي→→→→→→گر ه→→→→→→م داش→→→→→→→ته ك→→→→→→→ه ق→→→→→→رآن از آن→→→→→→ها س→→→→→خن∂ ب→→→→→ه م→→→→→يان ن→→→→→→ياورده و ش→→→→→ايد ب→→→→→→ه خ→→→→→اطر 
Ґ ذك→→→→→→→→→→ر ف→→→→→→→→→→رموده است و راس→→→→→→→→→→ت∂ ك→→→→→→→→→→→ه چ→→→→→→→→→→ه  ẃتدار ب→→→→→→→→→→→ودن اي→→→→→→→→→→→ن دو ش→→→→→→→→→→→كنجه،آنها را م→→→→→→→→→→ستقالẃي ẃاه→→→→→→→→→→→م
ش→→كنجه＾ دردن→→ا∑ ذلẃتب→→→ار＾ است ك→→ه م→→ردانґ ج→→مع∂ را از ب→→ين ب→→ردن و زن→→→ان و دخ→→ترانґ آن→→ها 

را به چنگال اراذل و اوباشґ ب∂شرم و حيا انداختن! 
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ر بن∂اسرائيل به عذاب اله∂  ẃت مكرẃمحكومي
راҐ م→→حكوم ب→→ه  ẃت→→→اريخ ب→→→ن∂اس→→→رائ→→→يل ن→→شان م→→→∂دهد ك→→ه اي→→ن ق→→وم ط→→اغ∂،از ج→→انب خ→→→دا م→→كر

عذاب شدهاند.در سوره＾ اسراء،نمونها＾ از آن، نشان داده شده كه خدا م∂فرمايد: 
 џو ґنẂيџت ￍر→→џم ґض ẂرџالẂ نￍ فґ→→∂ ا Ẁد ґسẂف→→Ẁتџل ґتاب→→ ґكẂال ∂→→ґف џيل→→ ґرائ→→ Ẃإس ∂ґن→→џنا إل∂ بẂي џض→→џق џو�

ا كџبґيرا�Ґ؛   ￎوẀل Ẁع ￍنẀل Ẃعџتџل
ما،در كتاب تورات، به بن∂اسرائيل اعالم كرديم كه شما در زمين دو بار افساد 

خواهيد كرد و راه طغيان بزرگ∂ را در پيش خواهيد گرفت! 
وا  Ẁجاسџيد＃ ف ґد→ џأس＃ ش→џب ∂ґولẀن→ا اџل Ґبادا→ ґع ẂمẀكẂيџل→ џنا عẂث џع џما ب ẀوالهẀا Ẁد Ẃع џو џإذا ج→اء→џف�

...�؛۱  ґيار ґẃالد џالل ґخ
آن→→→→→→گاه ه→→→→→→نگام∂ ك→→→→→→→ه ن→→→→→→خستين وع→→→→→→ده ف→→→→→→را رس→→→→→→د[و ش→→→→→→ما دست ب→→→→→→→ه اف→→→→→→ساد و ظ→→→→→لم و 
ج→→نايت ب→→زنيد]ما گ→→روه∂ از ب→→ندگان [رزم→→نده و ج→→نگجو＾ خ→→ود را] ع→→ليه ش→ما ب→→ر 
ار، آن چ→→→→نان ب→→→→→ر ش→→→→ما ه→→→→جوم آورن→→→→→د ك→→→→ه ح→→→→تẃ∂ ب→→→→را＾  ẃم→→→→→∂انگيزيم [و اي→→→→→→ن ق→→→→وم ق→→→→ه

دست يافتن به شما] داخل خانهها [بريزند و] به جستجو پردازند! 
ران اس→→→تفاده م→→∂شود، در اي→→ن آي→→→ه، ب→→→ه ح→→مله و  ẃآن→→→چه ك→→→→ه از گ→→→فتار ب→→→رخ∂ از آق→→→ايان م→→→→فس
س را ويران كرد و قريب هفتاد سال  ẃالن√صر پ→ادشاه ب→→ابل اش→اره ش→ده كه بيتالمقد Ẁخت→Ẁ ه→جوم ب
→→باداҐ لџن→ا�ظاهراҐ ن→شان  ґع Ẃم ẀكẂيџل→→ џنا عẂ ث џع→џ ب→→ه ح→→ال وي→→ران→→∂ ب→→اق∂ ب→→ود و ب→→عداҐ ن→→وساز＾ ش→د!اگ→رچه ت→عبير�ب
م→∂دهد ك→ه گ→روه م→هاجم م→ردان ب→اايمان بودهاند و به هر حال بن∂اسرائيل به خاطر طغيانشان، 

از جانب خدا محكوم به عذاب شدهاند. 
برخوردار＾ از لطف و رحمت ما به شرط توبه 

ح→→→→ال آن گ→→→→روه ع→→→→→ذاب ده→→→→نده＾ آن→→→→ان، اف→→→→راد م→→→→ؤمن ب→→→→ودهان→→→→د و ي→→→→→ا ك→→→→افر ب→→→→∂اي→→→مان ف→→→رق∂ 
نم∂كند مهمẃ اينكه فرموده است: 

نا...�؛۲ ...اگر شما بازگرديد ما هم باز م∂گرديم...  ẂدẀع ẂمẀت ẂدẀع Ẃإن џو...�
                                                           

 .Ｑاسراء،آيات℮و ^ ـ سوره ۱
ـ همان،آيه＾۸ .  ۲



 
 ۳۹ فضيلت بسيار ذكر خدا 

اگ→→→ر ت→→→وبهكار ش→→→ديد و ب→→→ه س→→→→و＾ م→→→ا ب→→ازگشتيد م→→ا ه→→→م ب→→ر س→→ر لط→→→ف و رح→→مت ب→→ر ش→→ما ب→→→از 
م→→→→→∂گرديم و اگ→→→→→ر ب→→→→→ه اف→→→→→ساد و اس→→→→→تكبار و گ→→→→→ردنكش∂ ادام→→→→→→ه دادي→→→→→→د، م→→→→→→ا ه→→→→→م ب→→→→→ه ك→→→→→يفر ش→→→→→ديد و 

عذاب دردنا∑، گرفتارتان م∂سازيم.اين مجازات دنيا＾ شما و پس از مرگ هم: 
يرا�Ґ؛۱   ґص џح џين ґرґكافẂلґل џمￍن џه џنا جẂل џع џج џو...�

...جهنẃم را برا＾ كافران، زندان [سخت∂] قرار م∂دهيم. 
نكته＾ لطيف ادب∂ در مفهوم واژه＾ "نساء" 

اي→→→→→نجا خ→→→→→ال∂ از ت→→→→ناسب ن→→→→يست ك→→→→→ه ب→→→→ه اي→→→→ن ن→→→→→كته＾ ادب→→→→∂ ك→→→→→ه از ي→→→→ك∂ از آق→→→→→ايان ع→→→→لما＾ 
م→→حترم ش→→نيدهام اش→→→اره ك→→نم.اي→→→شان م→→→∂فرمود:در ه→→ر ج→→→ا＾ از ق→رآن ك→ه ك→→لمه＾«نساء»در م→قابل 
«رج→→→→→→→→ال» آم→→→→→→→ده ب→→→→→→→ه م→→→→→→→عنا＾ «زن→→→→→→→ان» است و ه→→→→→→→ر ج→→→→→→ا در م→→→→→→قابل«اب→→→→→→→ناء»آمده ب→→→→→→→ه م→→→→→→عنا＾ «دخ→→→→→→تران» 

است.در آيه＾ مباهله: 
...�؛۲  ẂمẀك џساءґن џنا و џساءґن џو ẂمẀك џناءẂأب џنا و џناءẂأب Ẁع Ẃدџوا نџعالџت ẂلẀقџف...�

چ→ون�ن→ساءنا�در م→→قابل�اب→→ناءنا�آمده ب→ه معنا＾ دختران است.يعن∂ بياييد پسران خود را 
 Ґحس→ن و ح→→سين�ب→ودهان→د و�ن→ساءنا� م→صداقا Ґو دخ→تران خ→ود را ب→ياوريم ك→ه�اب→→ناءنا�مصداق→ا
دخ→→→→→→→→→تر آن ح→→→→→→→→→ضرت ف→→→→→→→→اطمه�ب→→→→→→→→وده و ه→→→→→→→→يچ ك→→→→→→→→→دام از زن→→→→→→→→→ان رس→→→→→→→→ول خ→→→→→→→→→دا� ه→→→→→→→→مراه→→→→→→→→شان 

ا در آيه＾ اوẃل سوره＾ نساء:  ẃنبودهاند!! ام
→→نẂها  ґم џقџل→→ џخ џو ＃↕ џد→→ ґس＃ واحẂف→→џن Ẃن→→ ґم ẂمẀكџقџل→→ џخ ＾ ґذￍال ẀمẀك→→ￍب џوا رẀق→→ￍات Ẁاس→→ￍا النџه→→ي→→ا أي�

...�؛  Ґساءґن џو Ґيراґثџك Ґجاال ґما رẀهẂن ґم ￍثџب џها و џجẂو џز
ا＾ م→→→→→→→→→ردم!تقوا＾ پ→→→→→→→→→روردگار خ→→→→→→→→ودتان را رع→→→→→→→→ايت ك→→→→→→→→نيد.آن پ→→→→→→→→روردگار＾ ك→→→→→→→→→ه 
ه→مه＾ ش→ما را از ي− ف→رد ان→سان آف→ريد و همسر او را نيز از [جنس] همو آفريد 

و از آن دو تن، مردان و زنان فراوان∂ در رو＾ زمين منتشر ساخت... 
در اين آيه�نساء�در مقابل «رجال» آمده و به معنا＾ «زنان» است. 

                                                           
^ اسراء،آيه＾۸ .  ـ سوره ۱

^ آل عمران،آيه＾۱⅛.  ـ سوره ۲



 
 ℮Ω تفسير سوره＾ ابراهيم

دردنا∑ترين نوع شكنجه! 
حال در آيه＾ مورد بحث هم كه فرموده است: 

�؛  ẂمẀك џساءґن џونẀي Ẃحџت Ẃسџي џو ẂمẀك џناءẂأب џون Ẁحґẃب џذẀي�
پسران شما را سر م∂بريدند و دختران شما را زنده نگه م∂داشتند. 

�ن→→→→→→ساءكم� در م→→→→→→قابل �اب→→→→→→→ناءكم� آم→→→→→→ده و ب→→→→→→→ه م→→→→→→عنا＾ دخ→→→→→→تران است و م→→→→→→عنا＾ آي→→→→→→→ه اي→→→→→→ن 
م→→∂شود: آل ف→→رعون پ→→سران ش→→ما را س→→ر م→∂بريدند و دخ→تران ش→ما را زن→ده ن→گه م→→∂داش→تند.يعن∂ 
ه→→ر ن→وزاد＾ ك→ه ب→ه دن→→يا م→→∂آمد، اگ→ر پ→سر ب→ود؛ او را م→→∂كشتند و اگ→ر دخ→تر ب→ود او را زن→ده ن→گه 
م→→∂داش→→تند و اي→→ن از آن ج→→→هت ب→→ود ك→→ه ف→→رعون از ط→→ريق پ→يشگوي∂ها＾ س→احران و ك→اهنان پ→∂ 
^ẃ و ن→→→→يرومند ب→→→→رم∂خيزد ك→→→→ه دش→→→→من س→→→→رسخت  ب→→→→→رده ب→→→→→ود ك→→→→→ه از م→→→→→يان ب→→→→→ن∂اس→→→→رائ→→→→يل، م→→→→رد＾ ق→→→→و
ظ→→→→المان است و ب→→→→ا ش→→→→هامت روح→→→→→∂ خ→→→→→اصẃ خ→→→→ود، ج→→→→معيẃتها را ع→→→→ليه ظ→→→الم م→→→→∂شوران→→→د!از اي→→→ن 
ج→→→→→→هت، او ب→→→→→→را＾ ع→→→→→→→الج واق→→→→→→عه پ→→→→→→يش از وق→→→→→→وع دست ب→→→→→→ه اي→→→→→→ن ج→→→→→→نايت وح→→→→→→شتبار زد و خ→→→→→واست 
^ẃ را ب→→گيرد! دس→→تور داد در م→→يان ب→ن∂اس→رائ→يل، ه→ر ن→وزاد پ→سر＾ ك→ه  ج→→لو＾ پ→→يدايش آن م→→رد ق→→و

به دنيا آمد، او را بكشند. 
ت→→→→→→→ا ك→→→→→→ليم اهللا ص→→→→→→احب دي→→→→→→ده ش→→→→→→د� ص→→→دهزاران ط→→→فل س→→→ر ب→→بريده ش→→د� 

→→→ا خ→→→دا ه→→→→م، چ→→→→نان ك→→→رد ك→→→→ه م→→→وس∂ آن ن→→→يرومند ظ→→→لمستيز، ب→→ه م→→حض ت→→ولẃد از م→→→ادر، ب→→ه  ẃام
دام→→→→→ن خ→→→→→ود ف→→→→→رعون اف→→→→→تاد و او در دام→→→→→ن خ→→→→→ويش آن ن→→→→→وزاد پ→→→→→سر را پ→→→→→→رورش داد و س→→→→ران→→→→جام او 

مشت محكم بر فرقش كوبيد و نابودش ساخت!آر＾: 
�؛۱   џين ґر ґماكẂال ẀرẂي џخ Ẁاهللا џو Ẁاهللا џرџكџم џوا و Ẁرџكџم џو�

آن→→ان ن→→قشه ط→رح ك→ردند و خ→دا ه→→م ن→قشه ط→رح ك→رد و خ→دا ب→هترين ط→رحكننده＾ 
نقشههاست. 

م)؛ پ→→→سران آن→→→→ها را م→→→∂كشتند.  Ẁهџنائ→→→Ẃ ب џا џونẀلẀ قت џه اي→→→→ن است ك→→→→ه ن→→→فرموده:(ي ẃن→→→→كته＾ ق→→→→→ابل ت→→→→وج
→رẀق گ→وناگون دارد.در م→يان دريا ريختن؛زير آوار دفن كردن و... بلكه فرموده  Ẁچ→ون ك→شتن ط
�؛ ذب→→ح م→→→∂كردند و س→→ر م→→→∂بريدند.اي→→ن ن→→وع ك→شتن،يعن∂ س→ر ن→→وزاد را پ→يش  џون→→ Ẁحґẃ ب џذ→→Ẁاست: �ي

                                                           
 .Ｑ℮＾آل عمران،آيه ^ ـ سوره ۱



 
 ℮۱ فضيلت بسيار ذكر خدا 

چ→→→→→→→→شم م→→→→→→→→ادر و پ→→→→→→→→درش ب→→→→→→→→ريدن؛دردنا∑ترين ن→→→→→→→→وع ك→→→→→→→→شتنهاست و ع→→→→→→→→جيب اي→→→→→→→→نكه ن→→→→→→→فرموده: 
џذبيح از ب→→→→→→→اب ت→→→→→→→→فعيل است و  �؛ت џون→→→→→→→ Ẁحґẃ ب џذ→→→→→→→Ẁون)؛ذبح م→→→→→→→→∂كردند.ب→→→→→→→→لكه ف→→→→→→→→رموده است: �ي Ẁحџ →→→→→→→→→ذب џي)
ت و خ→→شونت در ع→→مل م→→→∂كند.يعن∂ ب→→→ا ق→→ساوت و ب→→يرحم∂ و س→→نگدل∂ ه→→ر چ→→ه  ẃداللت ب→→ر ش→→د

تمامتر، سر نوزادان را پيش چشم والدينشان م∂بريدند. 
مجازات شديد محارب با خدا و رسول 

ت و غ→→→لظت ع→→→مل را در م→→→جازات م→→→حارب� ب→→ه  ẃدر ج→→→ا＾ دي→→→گر از ق→→→رآن، ن→→→مونها＾ از ش→→→د
عنوان ي− دستور اله∂ م∂بينيم كه م∂فرمايد: 

 Ґسادا→→џف ґض ẂرџالẂ →→→∂ ا ґف џنẂوџع Ẃس→→→ џي џو Ẁهџول→→→ Ẁس џر џو џاهللا џونẀب ґحار→→→Ẁي џي→→→ن ґذￍال Ẁزاء→→→ џما ج→→→ￍإن�
 џن ґوا مџفẂن→Ẁي Ẃالف＃ أو ґخ Ẃن ґم ẂمẀهẀل→ Ẁج Ẃأر џو Ẃم ґيه ґدẂأي џعￍطџق→→Ẁت Ẃوا أوẀبￍل џص→→Ẁي Ẃوا أوẀلￍتџق→→Ẁي Ẃأن

...�؛۱  ґض ẂرџالẂ ا
ب→→→→→∂ ش−ẃ و ت→→→→→رديد، آن→→→→ان ك→→→→→ه ب→→→→→ا خ→→→→دا و پ→→→→يامبر ب→→→→→ه ج→→→→نگ ب→→→→رم∂خيزند و در رو＾ 
＾ ب→→→→→ه ج→→→→ان و م→→→→ال و ن→→→→اموس م→→→→ردم م→→→→→∂كنند]  ẃزم→→→→ين دست ب→→→→→ه اف→→→→ساد م→→→→→∂زنند[تعد
ك→→يفرشان اي→→→ن است ك→→→ه اع→→دام ش→→وند، ي→→ا ب→→→ه دار آوي→→خته ش→→وند، ي→→ا دست راست و 
پ→→ا＾ چ→→پشان[با ح→→دود و ش→→روط∂ ك→→ه در ف→→قه ب→→يان ش→→ده است]ب→→ريده ش→→ود و ي→→ا از 

سرزمين خود تبعيد گردند... 
џلẀوا)؛ ب→→→→→→→→→→ايد ك→→→→→→→→→→→شته ش→→→→→→→→→→وند.بلكه ف→→→→→→→→→→رموده  ن يẀ→→→→→→→→→→→قت џدر آي→→→→→→→→→→→ه چ→→→→→→→→→→→نان ك→→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→→→∂بينيم ن→→→→→→→→→→فرموده: (ا
ت و خ→→→→شونت و غ→→→→لظت ب→→→→ه ك→→→→ار ب→→→→رده  ẃوا�؛ ب→→→→→ايد ت→→→→قتيل ش→→→→وند.در ك→→→→شتنشان،شدẀل√ ت џق→→→→→Ẁي Ẃاست:�أن
ش→→ود ت→→ا م→→ايه＾ ع→→برت دي→→گران گ→→ردند.جالب اي→→نكه «م→→حاربه＾ ب→→ا ب→→ندگان خ→→دا» در آي→→ه ب→→ه ع→→نوان 
«م→→→→حاربه＾ ب→→→→ا خ→→→→دا و رس→→→ول» م→→→عرẃف∂ ش→→→ده و رع→→→ايت ح→→→قوق ان→→→سانها و ح→→→فظ ام→→→نيẃت اج→→→تماع∂، 
مورد تأكيد شديد قرار گرفته است!اين آيه با صراحت و قاطعيẃت م∂گويد افراد محارب كه 
ت و غ→→→→→لظت ت→→→→→حت م→→→→→جازات از ك→→→→→شتن و  ẃت از ج→→→→→امعه م→→→→→∂شوند، ب→→→→→ايد ب→→→→→ا ش→→→→→دẃس→→→→→→بب س→→→→→لب ام→→→→→ني
ا اين حكم صريح قرآن چرا در كشور  ẃدست و پا بريدن و تبعيد نمودن از وطن قرار گيرند، ام

                                                           
� محارب: ستيزهگر. 

^ مائده،آيه＾۳۳.  ـ سوره ۱



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ℮۲ 

اس→→→الم∂ م→→→ا ع→→مل∂ ن→→م∂گردد. ن→→م∂دان→→يم! آي→→ا ن→→اام→→ن∂ از ح→→يث م→→ال و ج→→ان و ن→→اموس در م→→ملكت 
م→→شاهده ن→→م∂شود؟آيا اگ→→ر ده ن→→فر دزد، دستشان بريده شود و ده نفر محارب انگشتها＾ پا و 
دس→→→→→→→→→→→→تشان ط→→→→→→→→→→→→بق دس→→→→→→→→→→→→تور ش→→→→→→→→→→→→رع، ق→→→→→→→→→→→→طع گ→→→→→→→→→→→ردد، ام→→→→→→→→→→→نيẃت در ق→→→→→→→→→→→سمت ع→→→→→→→→→→→مده＾ از ك→→→→→→→→→→→شور ب→→→→→→→→→→→رقرار 

نم∂گردد؟!درباره＾ زناكار از مرد و زن م∂فرمايد: 
ما  ґهґب ẂمẀك Ẃذ Ẁأخџال ت џو ＃↕ џدẂل џج џ↨џائ ґما مẀهẂن ґد＃ م ґواح ￍل→Ẁوا ك Ẁدґل Ẃاج→џف ∂→ґان ￍالز џو Ẁ↨џي→ ґان ￍالز�
→ذابџهẀما  џع Ẃدџه ẂشџيẂل џو ґر ґخ Ẃاآل ґمẂوџيẂال џو ґاهللا→ґب џونẀن ґم ẂؤẀت ẂمẀتẂن Ẁك Ẃإن ґاهللا ґي→ن ґد ∂→ґف ẁ↨џأف џ؛۱  ر� џينґن ґم ẂؤẀمẂال џن ґم ẁ↨џفґطائ
زن و م→→رد زن→→اكار را ه→→→ر ي− ص→→د ت→→ازيانه ب→→زنيد و ه→→رگز در دي→→ن خ→دا دلس→وز＾ و 
رأفت[درب→→→→→اره＾ ت→→→→بهكاران]از خ→→→→ود ن→→→→شان ن→→→→دهيد!اگر ب→→→→ه خ→→→دا و روز ج→→→زا اي→→→→مان 

داريد و بايد گروه∂ از مؤمنان مجازات آنها را مشاهده كنند. 
ن→→→→گوييد آب→→→→رويشان م→→→→→∂رود و رس→→→→وا م→→→→∂شوند؛بگذاري→→→→→د دو ن→→→→فر رس→→→→وا ش→→→→وند ت→→→→ا ه→→→زار ن→→→فر 

آبرومند بمانند.در قسمت پايان∂ آيه＾ محارب فرمود: 
�؛   ẁيم ґظџع ẁذابџع ґ↕ џر ґخ Ẃاآل ∂ґف ẂمẀهџل џيا وẂن الد ∂ґف ẁ^ Ẃز ґخ ẂمẀهџل џ−ґذل...�
...اين، رسواي∂ آنها در دنيا است و در آخرت، مجازات بزرگ∂ دارند! 

ي→عن∂ خ→دا خ→واس→ته است ك→ه افراد محارب در دنيا رسوا بشوند تا ميليونها نفر از رسواي∂ 
محفوظ بمانند!در آيه＾ كيفر زناكار با لحن∂ تهديدآميز فرموده است: 

�؛  ґر ґخ Ẃاآل ґمẂوџيẂال џو ґاهللاґب џونẀن ґم ẂؤẀت ẂمẀتẂنẀك Ẃإن ґاهللا ґين ґد ∂ґف ẁ↨џأف џما ر ґهґب ẂمẀك Ẃذ Ẁأخџال ت�
اگ→→→→ر ب→→→→→ه خ→→→→دا و روز م→→→→→عاد اي→→→→مان داري→→→→د در خ→→→→صوص م→→→→جازات م→→→رد و زن زن→→→اكار 

رأفت و دلسوز＾ در دين خدا نشان ندهيد. 
ش→→ما اگ→→ر ب→→ه خ→→→دا و روز ج→→زا اي→→→مان داري→→→د، درب→→اره＾ زن→→اكار، اظ→هار رأفت ن→نماييد.يعن∂ 
اح→كام خ→→دا را در م→ورد خاصẃ خود اجرا نكردن، كاشف از نداشتن ايمان به خدا و روز جزا 
م→→→∂باشد!!بار＾، م→→→نظور اي→→→→ن ب→→→ود ك→→→ه ك→→→→ار ف→→→رعون، ت→→→نها ك→→→شتن ن→→بود ب→→لكه س→→ر ب→→ريدن آن ه→→م ب→→ا 

ت و غلظت و خشونت!  ẃنهايت درجه＾ شد
                                                           

^ نور،آيه＾۲.  ـ سوره ۱
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قهر اله∂،نتيجه＾ اعمال بندگان 
در جمله＾ پايان∂ آيه م∂فرمايد: 

�؛  ẁيم ґظџع ẂمẀكґẃب џر Ẃن ґم ẁالءџب ẂمẀكґذل ∂ґف џو�
و در اين جريان، آزمايش∂ يا محنت∂ بزرگ از جانب پروردگارتان بوده است! 
اي→نجا، م→مكن است اي→ن ش→→بهه در ب→رخ∂ از اذه→→ان پ→يدا ش→ود ك→ه اين همه ذلẃت و محنت 
درب→→→→اره＾ ب→→→ن∂اس→→→رائ→→→يل، چ→→→گونه ب→→→ا رح→→مت و رأفت پ→→روردگارشان ق→→→ابل ج→→مع است؟در ج→→واب 
ع→→→رض م→→→∂شود آن پ→→→روردگار رح→→→يم رئ→→وف،عادلґ ح→→كيم ه→→م ه→→ست.برا＾ اداره و ت→→نظيم ام→→ور 
رات→→→→→∂ وض→→→→→ع ك→→→→→رده و رع→→→→→ايت آن→→→→→ها را از ب→→→→→ندگان خ→→→→→ود خ→→→→→واس→→→→→ته است و ب→→→→→ه وس→→→→→يله＾  ẃع→→→→→الم، م→→→→→قر
پ→→يامبران م→→عصوم�اع→→→الم ك→→رده ك→→→ه زي→→ر پ→→ا ن→→هادن آن م→→قررات در دن→→→يا و آخ→→رت، پ→→يامدها＾ 
رات خ→→→→→→دا＾ خ→→→→→ود  ẃس→→→→→→خت دردن→→→→→→ا∑ دارد و لذا م→→→→→→→ا ب→→→→→→ندگان خ→→→→→دا، ب→→→→→→ايد زن→→→→→دگ∂ خ→→→→→ود را ب→→→→→ا م→→→→→قر
ت→طبيق و ت→نظيم ك→نيم ن→ه اي→نكه م→توقẃع ب→اشيم ك→ه خدا اداره و تنظيم امور عالم را با دلبخواهها＾ 

ما منطبق گرداند. 
اك→→→→→نون شش م→→→→→يليارد آدم ب→→→→→→ا شش م→→→→→يليارد ه→→→→→وس رو＾ اي→→→→→ن زم→→→→→ين زن→→→→→دگ∂ م→→→→∂كنند؛آيا 
خ→→→→→دا ام→→→→→ور ع→→→→→→الم را ب→→→→→ا ه→→→→→وا و ه→→→→→وس ك→→→→→→دام ي− از اي→→→→→ن شش م→→→→→يليارد ت→→→→→نظيم ك→→→→ند؟! و لذا ه→→→→يچ 
رات او گرديم  ẃچ→ارها＾ ن→→يست ج→ز اي→نكه م→ا خ→ود را ب→ا خ→واس→ته＾ او منطبق سازيم و تسليم مقر

تا به سعادت هر دو سرا نائل شويم.او با صراحت تمام اعالم كرده كه: 
...�؛  ґاسￍالن ＾ ґدẂأي Ẃتџب џسџما كґب ґر ẂحџبẂال џو ґẃرџبẂال ∂ґف ẀسادџفẂال џرџهџظ�

آن→→→→→چه اخ→→→→→تالل و ف→→→→→ساد در خ→→→→شك∂ و دري→→→→→ا ب→→→→→ه وج→→→→ود آم→→→→ده، ب→→→→→ر اث→→→→→ر ب→→→→دعمل∂ها＾ 
رات خدا] بوده است...  ẃمردم [و مخالفتشان با مقر

اي→→→→→ن ب→→→→→الها و گ→→→→رفتار＾ها، ك→→→→يفر＾ است ك→→→→ه خ→→→→→داون→→→→د ع→→→→→ادلґ ح→→→→كيم ب→→→→→ه ب→→→→ندگان ن→→→→افرمان 
خود م∂دهد. 

�؛۱   џونẀع ґج Ẃرџي ẂمẀهￍل џعџوا لẀل ґمџع ＾ ґذￍال џضẂعџب ẂمẀهџيق ґذẀيґل...�
...ك→→يفر ب→→عض∂ از اع→→→مالشان را ب→→→ه آن→→ها م→→→∂چشاند ت→→→ا ش→→ايد از ك→→جرو＾ ب→→ازگردند و زن→دگ∂ 

                                                           
^ روم،آيه＾℮۱.  ـ سوره ۱
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دن→→→يا و آخ→→→رتشان را ب→→→→ه ت→→→باه∂ ن→→→كشانند.اي→→→ن ب→→→→الها ك→→ه در زن→→دگ∂ م→→→∂بينيم ـ ب→→→ه م→→→فاد اي→→ن آي→→→ه＾ 
ش→→→→ريفه ـ م→→→→جازات ب→→→→→عض اع→→→→→مال زشت م→→→→است!آن ه→→→→م ب→→→ه گ→→→ونه＾ اذاق→→→ه و چ→→→شاندن، پس وا＾ 
اگ→ر م→→∂خواست م→ا را ب→ه ك→→يفر ت→مام اعمالمان برساند و آن هم به گونه＾ خوراندن كه در آن 

صورت چه وضع و حال∂ م∂داشتيم؟! 
＾ مجرمان از سو＾ خداوند!  ẃتهديد جد

 ґذاب→→→ џعẂال џن→→→ ґم Ẃم Ẁن√ه џيق ґذ→→→Ẁنџل џت ب→→→يشتر＾ ف→→→رموده است: �وẃت و ق→→→اطعي ẃدر آي→→→→ه＾ دي→→→گر ب→→→→ا ش→→→د
�؛۱ در اي→→ن آي→→ه، ه→→→م «الم» ق→→سم و «ن→→ون» ت→→أكيد و  џونẀع ґج Ẃر→→ џي Ẃم Ẁل√ه→→→ џعџل ґرџ →→→→ب Ẃك Ẃاأل ґذاب→→→→ џعẂال џون Ẁن→→→∂ د Ẃد Ẃاأل
ه→→→→→→→م ف→→→→→→→عل م→→→→→→→ضارع ك→→→→→→→ه دالẃ ب→→→→→→ر اس→→→→→→تمرار است آم→→→→→→ده و م→→→→→→→∂فرمايد: م→→→→→→ا، ب→→→→→→ه ط→→→→→→ور ح→→→→→→تم، آن→→→→→→→ها را 
(ت→→→→→بهكاران را) از ع→→→→→→ذاب ن→→→→→زدي− دن→→→→→→يا پ→→→→→يش از ع→→→→→ذاب ب→→→→→زرگ آخ→→→→→رت م→→→→→∂چشانيم ك→→→→ه ش→→→→→ايد 
ẃرنشد و ه→مچنان ب→ه ت→بهكار＾ خ→ويش  ب→→ازگردند و وق→ت∂ ه→يچي− از ع→وام→ل ه→شدار ده→نده م→ؤث
هال∑ صادر م∂شود و پس از مرگ نيز به عذاب  ґادام→ه دادن→→د،در آن م→وقع است ك→ه ف→رمان ا

دائم مبتال م∂گردند. 
نẂها...�؛  џع џضџرẂأع ￍمẀث ґهґẃ ب џر ґآياتґب џرґẃك Ẁذ Ẃنￍم ґم ẀمџلẂأظ Ẃنџم џو�

ر داده  ẃچ→→→→→ه ك→→→→→س∂ س→→→→تمكارتر از ك→→→→س∂ است ك→→→→→ه آي→→→→ات پ→→→→روردگارش ب→→→→→ه او ت→→→→ذك
شود و او از آن رو برگرداند... 
بار ديگر با قاطعيẃت تمام م∂فرمايد: 

�؛۲  џونẀمґقџتẂنẀم џين ґم ґر ẂجẀمẂال џن ґا مￍإن...�
...به طور مسلẃم، ما از مجرمان [ب∂ايمان] انتقام م∂گيريم! 

ẃه ان→→تقام خ→→دا، ه→→مان ك→يفر＾ است ك→ه ب→ه ت→بهكاران به تناسب اعمالشان داده م∂شود  الب→ت
و ف→→→→رو ن→→→→شاندن س→→→وز درون)ك→→→→ه م→→→ناسب ب→→→ا  فẃ∂� ق→→→لب  џشџ ن→→→→ه ب→→→→ه آن م→→→→عنا ك→→→→→ه در ذه→→→ن م→→→→ا ه→→→→ست(ت
ه ه→ستيم آن→→جا كه خدا  ẃع خ→داون→د ع→دل ح→كيم ن→م∂باشد.به اي→ن ن→كته ه→→م م→توج→→џرف џع→→ال و ا џم→قام ا
از موضع قدرت و حاكميẃت سخن م∂گويد، از خود تعبير به «ما» م∂كند و مثالҐ م∂گويد: 

                                                           
^ سجده،آيه＾۲۱.  ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾۲۲.  ۲
∂: فرو نشاندن سوز درون.  ẃتشف �
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�؛۱   џونẀظґحافџل Ẁهџا لￍإن џو џرẂك ґẃا الذџنẂل ￍزџن Ẁن Ẃحџا نￍإن�
^ ما، قرآن را نازل كردهايم و به طور يقين ما پاسدار آن م∂باشيم.  به طور يقين ما، آر
ا آنجا كه دعوت به توحيد در عبادت م∂كند،تعبير به «من» م∂كند و م∂فرمايد:  ẃام

نґ∂...�؛۲  ẂدẀب Ẃاعџا فџأن ẃإال џال إله Ẁا اهللاџأن ∂ґنￍإن�
ب→→→→→ه ط→→→→ور ي→→→→→قين م→→→→ن، آر＾ م→→→→ن، اهللا ه→→→→ستم ك→→→→→ه ج→→→→→ز م→→→→→ن م→→→→→عبود＾ ن→→→→يست؛پس م→→→→ن را 

عبادت كن... 
سه برنامه＾ استعمار＾ خطرنا∑ فرعون 

اي→→→→→→ن− ب→→→→→ر م→→→→→→∂گرديم ب→→→→→ه ب→→→→→حث∂ ك→→→→→ه راج→→→→→ع ب→→→→→ه ج→→→→→→نايات ف→→→→→رعون س→→→→تمگر داش→→→→تيم.آنچه از 
آي→→→→→→→→→→ات ق→→→→→→→→→رآن در م→→→→→→→→→ورد اع→→→→→→→→→مال ج→→→→→→→→→ائران→→→→→→→→→→ه＾ ف→→→→→→→→→رعون اس→→→→→→→→→تفاده م→→→→→→→→→∂شود اي→→→→→→→→نكه او س→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→رنامه＾ 
اس→→تعمار＾ خ→→طرنا∑ درب→→اره＾ ب→→ن∂اس→→رائ→يل اج→را م→∂كرده است ب→را＾ اي→→نكه آن→ها را پ→يوسته در 
ح→→ال ض→→عف و ذلẃت و خ→→وار＾ ن→→→گه دارد، ت→→ا م→→جال آن را ن→داش→→ته ب→اشند ك→ه در م→ورد ق→يام ع→ليه 

فرعون و رهاي∂ خويش از چنگال او بينديشند! چنان كه قرآن م∂فرمايد: 
...�؛۳  ẂمẀهẂن ґم Ґ↨џفґطائ Ẁفґع Ẃضџت Ẃسџي...�

...او گ→→→→روه∂ از م→→→→ردم آن س→→→→رزمين(بن∂اسرائيل)را ب→→→→ه ض→→→→عف و ن→→→→اتوان∂ م→→→→∂كشانيد... و 
ف→→→→رصت ب→→→→ال و پ→→→→ر گ→→→→شودن و ب→→→→→ه ق→→→→وẃت و ق→→→→→درت رس→→→→→يدن ب→→→→ه آن→→→→ها ن→→→م∂داد!ق→→→رآن ب→→→ا ن→→→قل داس→→→تان 
ف→→→→→→→→رعون و ب→→→→→→→→ن∂اس→→→→→→→رائ→→→→→→→يل، اي→→→→→→→ن ه→→→→→→→شدار را ب→→→→→→→ه م→→→→→→→→ا امẃت اس→→→→→→→→الم م→→→→→→→→∂دهد ك→→→→→→→ه م→→→→→→→راقب ب→→→→→→→اشيد! اي→→→→→→→ن 
ب→→→→→→→→→→→رنامهها＾ اس→→→→→→→→→→→→تعمار＾ از ن→→→→→→→→→→→احيه＾ ف→→→→→→→→→→→رعونها＾ زم→→→→→→→→→→→ان و اس→→→→→→→→→→→→تعمارگران در م→→→→→→→→→→→يان ش→→→→→→→→→→ما اج→→→→→→→→→→را 
ن→→شود!!چرا ك→→ه اي→→ن ب→→رنامهها، ن→→→ه اخ→→تصاص ب→ه ف→رعونґ اس→تعمارگر پ→نج ه→زارس→→ال پ→يش دارد و ن→ه 
امẃت م→ستضعف، م→نحصر ب→ه ب→ن∂اس→رائيلґ آن زمان م∂باشد!در هر زمان، استعمارگران∂ هستند 

ا برنامهها＾ سه گانه＾ فرعون:  ẃتها＾ مستضعف وجود دارند و امẃو ام
ẃت و اختالف ميان مردم كه قرآن م∂فرمايد:  الҐ: ايجاد تفرقه و تشت ẃاو

                                                           
^ حجر،آيه＾۹.  ـ سوره ۱
^ طه،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۲
^ قصص،آيه＾℮.  ـ سوره ۳
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يџعاҐ...�؛۱  ґها شџلẂأه џلџع џج џو ґض ẂرџالẂ عџوẂنџ عџال فґ∂ ا Ẃرґف ￍإن�
س→→→→رزمين [م→→صر] گ→→ذاشت و در اي→→→ن م→→قام ب→رآمد  قطلب∂� در  ẃف→→رعون، ب→→نا＾ اس→→تكبار و ت→→فو
ك→→→→ه [ت→→→→فرقه در م→→→→→يان م→→→→ردم ب→→→→يفكند و] آن→→→→ها را گ→→→→روهگروه و دس→→→→تهدسته ب→→→→سازد و ح→→→→ربه＾ ب→→→→→سيار 
نده＾ وح→→→→دت م→→→لẃ∂ را ـ ك→→→ه ك→→شنده＾ ظ→→لم و ظ→→→الم است ـ از دست آن→→→ها ب→→گيرد و آن→→→ها را ب→→ه  ẃب→→→ر

جان هم بيندازد تا زمينه＾ تسلẃط خود را فراهم سازد و چنين نيز كرد! 
: كشتن مردان و مردانگ∂:  Ґثانيا

...�؛  ẂمẀه џناءẂأب Ẁحґẃ ب џذẀي...� 
پ→→→→→→→سران آن→→→→→→→ها را س→→→→→→→ر م→→→→→→→→∂بريد ت→→→→→→→ا م→→→→→→→→يدان ب→→→→→→→را＾ پ→→→→→→→رورش م→→→→→→→ردان و ج→→→→→→→وان→→→→→→→→ان غ→→→→→→→يور پ→→→→→→رشور 
پ→→→رخاشگر ب→→→از ن→→→باشد ك→→→ه ن→→→اگهان ب→→→ه پ→→→ا خ→→→يزند و ب→→→→ا م→→→شتها＾ گ→→→ره ك→→→رده و دن→→→دانه→→→ا＾ ب→→ه ه→→م 
ف→→→شرده ح→→مله ب→→رند و ك→→اخ ظ→→لم و ظ→→→الم را ب→→ه آتش خ→→شم خ→→ود ب→→سوزان→→→ند.اي→→→ن ب→→رنامه＾ ف→→رعون∂ 
→→ا ن→→ه ب→→ه ص→→ورت س→→ر ب→→ريدن و ك→→شتن، ب→→لكه ب→→ه ص→→ورت اي→→جاد  ẃه→→→م، در ه→→ر زم→→→ان اج→→را م→→∂شود ام
س→→→→→ازمانها＾ ض→→→→→دẃ دي→→→→→ن∂،اي→→→→→جاد م→→→→→راك→→→→→ز ف→→→→→→ساد،ارائ→→→→→→ه＾ م→→→→→نظرهها＾ م→→→→حرẃ∑ از ط→→→→ريق م→→→→اهواره و 
ر و...كه در واقع، با اين وسايل، عقل و ايمان جوانان را كشته و  ẃمخد ẃت→لويزيون و پ→خش م→واد
ع→→→→فẃت و ت→→→→قوا＾ آن→→→→→ها را ذب→→→→ح م→→→→∂كنند و اي→→→→ن ب→→→→ه م→→→راتب، خ→→→طرنا∑تر از س→→→ر ب→→→→ريدن∂ است ك→→→ه 
ف→→رعون م→→صر＾ ع→→مل م→→∂كرد.از آن ن→→ظر ك→→ه اي→→ن روش، دي→→ن و دن→يا و آخ→رت ي− م→لẃت را ب→ه 

تباه∂ م∂كشد، در صورت∂ كه كار فرعون تنها به دنيا＾ مردم لطمه و صدمه م∂زد! 
: زنده نگه داشتن زنان و زنده كردن صفات زنانگ∂:  Ґثالثا

...�؛۲  ẂمẀه џساءґن ∂ґي Ẃحџت Ẃسџي џو...�
...زنها＾ آنها را زنده نگه م∂داشت... 

اي→ن ب→رنامه＾ اب→ليس∂ ف→رعون ن→يز در دن→→يا＾ ك→نون∂ به گونها＾ وسيعتر و عميقتر در حال 
اج→راست!امروز از طرق گوناگون با رو＾ كار آوردن زنها در تمام شئون زندگ∂ و بال و پر 
دادن ب→→→يش از ح→→→دẃ الزم ب→→→ه آن→→→→ها و ت→→→شكيل س→→→ازمانهاي∂ ب→→ه ن→→ام ح→→مايت و ط→→رفدار＾ از ح→→قوق 

                                                           
^ قصص،آيه＾℮.  ـ سوره ۱
^ جوي∂.  قطلب∂: برتر ẃتفو �
^ قصص،آيه＾℮.  ـ سوره ۲



 
 ℮۷ فضيلت بسيار ذكر خدا 

ب→انوان و اي→جاد م→→ساوات ب→ين م→ردان و زن→ان و ف→راه→م س→اختن عوامل تحري− شهوت با اختالط 
م→→رد و زن و پ→→سر و دخ→→تر و...م→→→∂كوشند ك→→ه در ه→→→مه ج→→ا، زن ج→لوهگر ب→اشد و ش→هوت ب→ر ع→قل 
ح→→اكم و م→→سيطر گ→→ردد!در ن→→تيجه ش→→→اهرگ غ→→يرت و م→→ردان→→گ∂ از م→→ردان و ج→→→وان→→ان را م→→∂زنند و 

ملẃت را يكجا تسليم آل فرعون م∂گردانند! 
�؛۱   ẁيم ґظџع ẂمẀكґẃب џر Ẃن ґم ẁالءџب ẂمẀكґذل ∂ґف џو...�

...و در اين[امر]برا＾ شما آزمايش بزرگ∂ از جانب پروردگارتان بود. 
از اي→→→→ن رو است ك→→→→ه ق→→→→رآن ب→→→→→ا ت→→→شريح ب→→→رنامهها＾ اب→→→ليس∂ ف→→→رعون ب→→→ه پ→→→يروان خ→→→ود ه→→→شدار 
^ زنم→→→→→→دار＾ ش→→→→→→د، روح  ^ م→→→→→→→لẃت اس→→→→→→→الم!بيدار ب→→→→→→→اشيد،هر وقت دي→→→→→→→ديد دوره،دوره م→→→→→→→∂دهد ك→→→→→→→ه ا
غ→→→→→يرت و م→→→→→ردان→→→→→گ∂ را ك→→→→→شتند،پسران ت→→→→→قوا و ف→→→→→ضيلت را س→→→→ر ب→→→→ريدند و م→→→→وجبات ه→→→→يجان ش→→→→هوت را 
^ زن→→→→دگ∂ را ب→→→ر م→→→دار ش→→→هوت چ→→→رخانيدند، ب→→→دان→→→يد ك→→→ه س→→→ياست ف→→→رعون∂  ت→→→→رويج ك→→→→ردند و چ→→→→رخها

مات ذلẃت و اسارت و بدبخت∂ فراهم م∂گردد!  ẃدارد اجرا م∂شود و مقد
�؛   ẁيم ґظџع ẂمẀكґẃب џر Ẃن ґم ẁالءџب ẂمẀكґذل ∂ґف џو ẂمẀك џساءґن џونẀي Ẃحџت Ẃسџي џو ẂمẀك џناءẂأب џون Ẁحґẃب џذẀي�

موقعيẃت زنان در قرآن 
اين سخن پرمحتوا را نيز از حضرت رسول خدا�بشنويم: 

 ẂمẀكџنẂي→→→џب ^ џور→→→ Ẁش ẂمẀك Ẁر→→→Ẃمџا џم وẀكџحائџم→→→ Ẁس ẂمẀكẀيائґغ→→→نџا џو ẂمẀك џيار→→→ ґم خ→→→Ẁك Ẁراء→→→џمẀا џذا ك→→→→انґا)
نґيائẀكẀم  Ẃغџا џو ẂمẀك џرار→→ ґش Ẃم→→Ẁك Ẁراء→→џمẀا џذا ك→→انґا џها وґنẂط→→џب Ẃن→→ ґم Ẃم→→Ẁكџل ẁرẂي→→ џخ ґض Ẃرџاال ẀرẂهџظ→→џف

هџا)؛۲  ґرẂهџظ Ẃن ґم ẂمẀكџل ẁرẂي џخ ґض Ẃر Ẃاأل ẀنẂطџبџف ẂمẀكґسائґن ∂џلґا ẂمẀك ẀورẀمџا џو ẂمẀك џالء џخẀب
ه→→→→→→→→→ر زم→→→→→→→→ان، ف→→→→→→→→رمانروايانتان، خ→→→→→→→→وبانتان ش→→→→→→→→دند و ت→→→→→→→→وانگرانتان س→→→→→→→→خاوتمندانتان و 
ك→→ارها＾ اج→→تماعيتان ب→→→ر اس→→اس ش→→ور و م→→شورت ب→→ا ي→كديگر ش→د؛ در اي→→ن ص→ورت 
است ك→→→→→→→→→→→→ه پ→→→→→→→→→→→→شت زم→→→→→→→→→→→→ين ب→→→→→→→→→→→را＾ ش→→→→→→→→→→→ما ب→→→→→→→→→→→هتر از ش→→→→→→→→→→→كم زم→→→→→→→→→→→ين است و ه→→→→→→→→→→→→ر زم→→→→→→→→→→→ان، 
џ→→→→دانتان ش→→→→دند و ت→→→وانگرانتان، ب→→→خيالنتان و ك→→→ارها＾ اج→→→تماعيتان  ف→→→→رمانروايانتان، ب
واگ→ذار ب→ه زن→انتان ش→د،در اي→→ن م→وقع است ك→→ه ش→كم زم→ين ب→را＾ شما بهتر از پشت 

                                                           
^ بقره،آيه＾℮۹.  ـ سوره ۱

ـ تحف العقول،صفحه＾۳۲.  ۲
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زمين است! 
س اس→→→→→الم، ه→→→→رگز زن، ت→→→→حقير و  ẃه ك→→→→نيم ك→→→→ه در دي→→→→ن م→→→→→قد ẃب→→→→→ه اي→→→→→→ن ح→→→→قيقت ن→→→→يز ب→→→→→ايد ت→→→→وج
ت→وهين ن→شده است! ب→لكه از دي→دگاه ق→رآن ك→ريم مرد و زن در تمام مقامات معنو＾ و در مسير 
تقرẃب به خدا، همدوش و در كنار هم حركت م∂كنند.اين منشور آسمان∂ خداست: 

 џو Ґ↨џبґẃي→џط Ґ↕يا→ џح Ẁهￍنџيґي ẂحẀنџل џف ẁن ґم Ẃؤ→Ẁم џو Ẁه џث∂ و→→ẂنẀا Ẃر＃ أو→→џك џذ Ẃن→→ ґم Ґحاґص→→ال џل ґم→→ џع Ẃن→→џم�
�؛۱   џونẀل џمẂعџوا يẀما كان ґن џس Ẃأحґب ẂمẀه џر Ẃأج ẂمẀهￍن џي ґز Ẃجџنџل

ب→→→→→ه ه→→→→→→ر ف→→→→→رد ب→→→→→اايمان ص→→→→→الحالعمل، از م→→→→رد و زن، ح→→→→→يات ط→→→→يẃبه و زن→→→→دگ∂ خ→→→→وش و 
پاداش مناسب با بهترين اعمالش م∂دهيم! 

در ي− آي→→→→→ه ده ع→→→→نوان از ع→→→→ناوين ك→→→→مال آم→→→→ده و م→→→→رد و زن ب→→→→دون ت→→→→فاوت در ك→→→→→نار ه→→→→م 
قرار گرفتهاند: 

�؛ مردان مسلمان و زنان مسلمان.  ґماتґل ẂسẀمẂال џو џين ґمґل ẂسẀمẂال ￍإن�
�؛ مردان باايمان و زنان باايمان.  ґنات ґم ẂؤẀمẂال џو џينґن ґم ẂؤẀمẂال џو�

�؛ مردان مطيع فرمان خدا و زنان مطيع فرمان خدا.  ґتاتґقانẂال џو џينґتґقانẂال џو�
�؛ مردان راستگو و زنان راستگو.  ґقات ґاد ￍالص џو џينґق ґاد ￍالص џو�

�؛ مردان صابر و شكيبا و زنان صابر و شكيبا.  ґراتґاب ￍالص џو џين ґرґاب ￍالص џو�
�؛ مردان باخشوع و زنان باخشوع.  ґعات ґخاشẂال џو џين ґع ґخاشẂال џو�

�؛ مردان انفاق كننده و زنان انفاق كننده.  ґقات ґẃد џصџتẀمẂال џو џينґق ґẃد џصџتẀمẂال џو�
�؛ مردان روزهدار و زنان روزهدار.  ґماتґائ ￍالص џو џين ґمґائ ￍالص џو �

�؛ مردان پاكدامن و زنان پاكدامن.  ґظاتґحافẂال џو ẂمẀه џوج ẀرẀف џين ґظґحافẂال џو�
�؛   ґرات ґاك ￍالذ џو Ґيراґثџك џاهللا џين ґر ґاك ￍالذ џو�

مردان∂ كه زياد به ياد خدا هستند و زنان∂ كه زياد به ياد خدا هستند. 
يما�Ґ؛۲   ґظџع Ґرا Ẃأج џو Ґ↕ џرґفẂغџم ẂمẀهџل Ẁاهللا ￍدџأع�

خداوند برا＾ همه＾ آنها مغفرت و پاداش∂ عظيم مهيẃا كرده است. 
                                                           

^ نحل،آيه＾۹۷.  ـ سوره ۱
 .۳Ｑ＾احزاب،آيه ^ ـ سوره ۲



 
 ℮۹ فضيلت بسيار ذكر خدا 

تحصيل كماالت معنو＾ برا＾ زنان همسان مردان 
در م→→→كتب ع→→→لم∂ و ع→→→→مل∂ اس→→→→الم، اح→→→→ياناҐ زن→→ان∂ گ→→و＾ س→→بقت را از م→→ردان ن→→يز رب→→ودهان→→د. 
→→→ريعه＾  ẃدان→→→شمندان ف→→→راوان در ع→→→لوم و ف→→→نون گ→→→وناگون در م→→→→يان زن→→→→ان داري→→→م،كتاب ري→→احين الش
م→→→→→→→رحوم ش→→→→→→→يخ ذب→→→→→→→يح اهللا م→→→→→→→حالت∂(ره)ك→→→→→→→ه پ→→→→→→نج ج→→→→→→لد است؛ ش→→→→→→رح ح→→→→→→→ال ج→→→→→→مع ك→→→→→→ثير＾ از زن→→→→→→→ان 
دتق∂ م→جلس∂، خواهر  ẃمه م→حمẃدان→شمند اس→→الم∂ را آورده است.آم→نه ب→→يگم، دخ→تر م→رحوم ع→→ال
دباقر م→→جلس∂ ص→→احب ب→→حاراالن→→وار زوج→→→ه＾ م→→رحوم م→→الصالح م→→ازندران→→→∂،  ẃمه م→→حمẃم→→رحوم ع→→ال
 ẃآن چ→نان دارا＾ م→قام ع→لم∂ ب→وده ك→ه گ→اه∂ ه→مسرش با آن كه عالم بزرگوار＾ بوده؛ در حل

مشكالت علميش از آن بانو＾ بزرگوار استمداد م∂كرده است.۱ 
س اس→→الم، از ح→→يث ت→→حصيل ك→→ماالت م→→عنو＾، ه→→مدوش ب→→ا مرد  ẃح→→اصل اي→→نكه زن در دي→→ن م→→قد
رات∂ جدا  ẃحدود و مقر ^ ^ حفظ نظام زندگ∂ خانوادگ∂ و اجتماع∂، دارا است ول∂ در عين حال برا
^ اج→→→→→→تهاد ه→→→→→→م رس→→→→→يده ب→→→→→اشد،  از م→→→→→→رد است.از ب→→→→→→اب م→→→→→→ثال،زن اگ→→→→→→ر در ت→→→→→→حصيل م→→→→→→راتب ع→→→→→→لم∂ ب→→→→→→ه رت→→→→→→به
ـ  ẃ∂ زنان  ـ حت ن→→م∂توان→→د م→→قام مرجعيت فقه∂ را عهدهدار گردد كه فتوا به دست مردم بدهد و ديگران 
س، ش→→→→→رط  ẃاز او ت→→→→→→قليد ك→→→→→→نند و ه→→→→→→مچنين ن→→→→→→م∂توان→→→→→→د ع→→→→→→هدهدار م→→→→→→قام ق→→→→→→ضاوت ب→→→→→→اشد ك→→→→→→ه در ش→→→→→→رع م→→→→→قد

^ زن نيست.  مرجعيẃت تقليد و قضاوت، مرد بودن است و اين ابداҐ تحقير مرتبه
حضرت مريم و حضرت زهرا�برغم علوẃ شأنشان پيامبر و امام نبودند 

ح→→→→→→→→ضرت م→→→→→→→→ريم�م→→→→→→→→ادر ح→→→→→→→→ضرت م→→→→→→→→→سيح�از دي→→→→→→→→دگاه ق→→→→→→→→رآن، در ردي→→→→→→→→→ف ان→→→→→→→بيا ق→→→→→→→رار 
گ→→→→→→رفته؛يعن∂ ه→→→→→→مانطور ك→→→→→→→ه م→→→→→→→الئكه و ف→→→→→→رشتگان خ→→→→→→دا ب→→→→→ر ان→→→→→→بيا ن→→→→→ازل م→→→→→∂شدند، ب→→→→→ر آن ب→→→→→انو＾ 

باعظمت نيز نازل م∂شدند: 
 ґ∑فاџط→→ Ẃاص џو ґ∑џرￍه→→џط џو ґ∑فاџط→→→ Ẃاص џاهللا ￍإن Ẁمџي Ẃر→→→џي→→→ا م Ẁ↨џكґالئ→→→ џمẂال ґتџق→→→ال Ẃإذ џو�

�؛۲   џين ґمџعالẂال ґساءґل∂ نџع
ف→رشتگان گ→→فتند:ا＾ م→ريم!خدا ت→و را برگزيده و تطهيرت نموده و بر زنان جهان 

[خودت] برتر＾ داده است! 
                                                           

ـ سفين↨ البحار،جلد۲،صفحه＾۱℮(صلح).  ۱
^ آل عمران،آيه＾℮۲.  ـ سوره ۲
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خدا دربارهاش فرمود: 
�؛۱   џين ґمџعالẂلґل Ґ↨џها آيџنẂاب џناها وẂل џع џج џو...�

...ما، مريم و پسرش را آيت∂ برا＾ جهانيان قرار داديم. 
ول∂ آن ب→انو＾ ب→ارفعت، ب→ا داش→تن اين عظمت، دارا＾ مقام نبوẃت و پيامبر＾ نبوده است 
^џџ ف→→→→اطمه＾ زه→→→→را�ك→→→→ه ب→→→→ر ح→→→→→سب آي→→→→ات و رواي→→→→ات  يقه＾ ك→→→→بر ẃو ب→→→→→االتر از او، ح→→→→→ضرت ص→→→→د
فراوان، افضل از تمام انبيا و مرسلين به استنثا＾ پدر و همسر بزرگوارش بوده كه فرمودهاند: 

ونẀ االẀولџ∂)؛۲  ẀرẀقẂال ґت џها دارґتџف ґرẂعџم ∂џلџع џو)
ن→بوẃت ان→بيا＾ س→لف متوقẃف بر معرفت آن آيت كبرا＾ اله∂ بوده است.معالوصف، آن 
رات→→→→∂ است ك→→→→→ه خ→→→→الق و  ẃت و ام→→→→→امت ن→→→→→بوده است!اي→→→→→ن ح→→→→→دود و م→→→→قرẃح→→→→→ضرت، دارا＾ م→→→→→قام ن→→→→→بو
م و م→→→→→→صالح∂ ك→→→→→→ه خ→→→→→ود م→→→→→→∂دان→→→→→د و بس، وض→→→→→ع ف→→→→→رموده است و  џك→→→→→→ ґش→→→→→→ارع ح→→→→→كيم ب→→→→→ر اس→→→→→اس ح
ص→→→→→→→→الح و س→→→→→→→عادت ج→→→→→→→امعه＾ ب→→→→→→→شر＾، در رع→→→→→→→→ايت و ح→→→→→→→فظ آن ح→→→→→→→→دود است و از ج→→→→→→مله＾ آن 
ح→→→→دود، ف→→→→اصله گ→→→→رفتن زن از م→→→رد است و پ→→→وشش ك→→→امل داش→→→تن او در م→→→واق→→→ع∂ ك→→→→ه ض→→→رورت، 
اق→تضا＾ ظ→هور در م→يان م→ردان م→→∂كند و به طور حتم اين ب∂پرواي∂ كه اكنون ميان زنان و مردان 
^ آزاد و... ب→→رخالف اح→→كام ص→→ريح  م→→→سلمان م→→→ا ه→→ست، از لح→→اظ اخ→→تالط و وض→→ع پ→→وشش و ن→→گاهها

اسالم و قرآن است. 
م→→→→ا ن→→→→م∂دان→→→→يم، آي→→→→ا ج→→→→وان→→→→ان م→→→→ا ه→→→→مه ي→→→→وسفند و دخ→→→→تران م→→→→ا ه→→→→مه م→→→→ريمند ك→→→→ه ه→→→مه در ن→→→هايت 
^ پ→→→اك∂ و ط→→→هارتند و ك→→وچ−ترين لغ→→زش∂ از آن→→ها م→→مكن ن→→يست ص→→ادر ش→→ود؛اي→→نگونه ك→→ه  درج→→→ه
مسلẃم م∂دانيم نيستند! يا خير!نه جوانان، مردند و نه زنان، زنند.اصالҐ جذب و انجذاب جنس∂ در 
م→→→يانشان ن→→→يست!پس ه→→مه ن→→اقص و ب→→يمارند. م→→سلẃم م→→∂دان→→يم اي→→نچنين ه→→م ن→→يستند.پس وق→→ت∂ م→→ردان 
^ ج→→→نس∂ در  ^ ط→→→→بيعتґ خ→→→→دادادي→→→→شان ك→→→→شش و ج→→→→ذبه واق→→→→عاҐ م→→→→ردند و زن→→→→ان واق→→→→عاҐ زن→→→→ند و ب→→→→ه اق→→→→تضا
^ ح→→→فظ ن→→→ظام پ→→ا∑ زن→→دگ∂ رع→→ايت ح→→دود اله→→∂ الزم است ك→→ه  ب→→→نابراي→→→ن ب→→→را م→→→يانشان ب→→→رقرار است، 

قرآن م∂فرمايد: 
                                                           

^ انبياء،آيه＾۹۱.  ـ سوره ۱
 .۱ΩＱ＾ـ بحاراالنوار،جلد۳℮،صفحه ۲
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...�؛۱  ẂمẀه џوج ẀرẀوا فẀظџف Ẃحџي џو Ẃم ґه ґصارẂأب Ẃن ґوا م ضẀغџي џينґن ґم ẂؤẀمẂلґل ẂلẀق�
^ خود را حفظ كنند...  به مردان باايمان بگو: ديدگان خود را فرو خوابانند و دامنها
...�؛۲  ￍنẀه џوج ẀرẀف џنẂظџف Ẃحџي џو ￍن ґه ґصارẂأب Ẃن ґم џن Ẃض ẀضẂغџي ґنات ґم ẂؤẀمẂلґل ẂلẀق џو�

و ب→→→→→→ه زن→→→→→→ان ب→→→→→→ا اي→→→→→→مان ب→→→→→→گو دي→→→→→→دگان خ→→→→→→ود را ف→→→→→رو خ→→→→→وابانند و دام→→→→→نها＾ خ→→→→→ود را 
حفظ كنند... 

م→→→→→→الحظه م→→→→→→∂فرماييد، آي→→→→→→ه＾ ش→→→→→→ريفه، راب→→→→→→طه＾ ب→→→→→سيار ن→→→→→زدي− ب→→→→→ين ن→→→→→گاه و دام→→→→→ن را ن→→→→→شان 
م∂دهد!پاك∂ و ناپاك∂ دامن را منبعث از پاك∂ و ناپاك∂ چشم م∂داند و م∂فهماند كه چشم 
ن→→→→اپا∑، دام→→→→ن ن→→→→اپا∑ ب→→→→ه وج→→→→ود م→→→→∂آورد.دام→→→→ن ن→→→→اپا∑ اف→→→→راد ن→→→اپا∑ و اف→→→راد ن→→→اپا∑ ه→→→م م→→→حيط 
＾ و م→→→عنو＾  ẃن→→→→اپا∑ را س→→→→بب م→→→→∂شوند و ب→→→→ه ه→→→→مه ج→→→→ا رنگ ف→→→→ساد م→→→→∂زنند و زن→→→دگ∂ م→→→اد ґ∂زن→→→→دگ
م→→→→→→ردم را ب→→→→→→ه آلودگ→→→→→→∂ و ن→→→→→→اپاك∂ م→→→→→→∂كشانند.اي→→→→→→ن دس→→→→→→تور ق→→→→→رآن است ك→→→→→ه زنه→→→→→ا از م→→→→→ردها ح→→→→→ريم 

بگيرند و اينچنين ب∂پروا در ارتباط با هم نباشند! 
واقعبين باشيم و به مسئوليẃت اله∂ خود عمل كنيم 

يان ام→→→→ور!غريزه＾ ج→→→نس∂ را ـ ك→→→ه ح→→→→ادترين غ→→→رائ→→→ز در وج→→→ود ان→→→→سان و  ẃا＾ آق→→→→ايان م→→→→تصد
ه→مچون ش→عله＾ س→وزان است ـ از ك→→نارش ب→→ه س→ادگ∂ ن→گذريد!در م→حيط∂ ك→→ه ج→وانه→→ا نسبت 
ب→→ه زن در ح→→→ال الت→→→هابند و ش→→راي→ط ازدواج ب→را＾ اك→ثرشان ف→راه→م ن→→يست و س→ال ب→ه س→→ال ه→م م→وان→→ع 
را س→→نگينتر م→→∂كنيد؛آن وقت در م→راك→ز ع→موم∂ دخ→تر و پ→سر را ك→→نار ه→م ي→→ا رو در رو＾ ه→م 
م→→∂نشانيد و ب→→→عد م→→→∂گوييد ن→→ه.جوانه→→→ا＾ م→→ا ه→→→مه خ→وبند و پ→اكند و م→ؤمنند و دست از پ→→ا خ→طا 

نم∂كنند!!ا＾ عجب! 
ع→→→→قل ب→→→→اور ن→→→→كند ك→→→→ز رم→→→ضان ان→→→ديشد� م→→لحد گ→→رسنه و خ→→انه＾ خ→→→ال∂ پ→→ر ن→ان� 

آي→→→→→ا ه→→→→→يچ ن→→→→→م∂ترسيد از اي→→→→→ن ب→→→→→∂پرواي→→→→→∂ها و از اي→→→→→ن ب→→→→→∂ اع→→→→→تنا ب→→→→→ودن ب→→→→ه ف→→→→رام→→→→ين اله→→→→∂ آت→→→→ش∂ 
^ م→→→→→لẃت را، ب→→→→→لكه اس→→→→→اس م→→→→ليẃت و  ب→→→→→رخيزد ك→→→→→ه ن→→→→→ه ت→→→→→نها م→→→→→سجد و م→→→→→حراب و م→→→→→نبر و خ→→→→→انه و ك→→→→→اشانه

^ ديگران بپوساند.آر＾:  قوميẃت را بسوزاند و ي−باره همه چيز ما را در معده
                                                           

 .۳Ω＾نور،آيه ^ ـ سوره ۱
ـ همان،آيه＾۳۱.  ۲
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ك→→ه ب→→→ه ك→→نج ق→→فسم ن→→يست ب→→جز م→→شت پ→→ر＾�  روز＾ آگ→→→ه ش→→و＾ از ح→→ال دلم ا＾ ص→→يẃاد � 
هشدار تكان دهنده＾ امام اميرالمؤمنين عل∂� 

اين چند جمله＾ هشدار دهنده را نيز از مواليمان امام اميرالمؤمنين�بشنويم: 
 Ẁان џس→→ ґẃالل џو ẁيلґل→→џق ґẃق џحẂال→→ ґب ґيه→→ ґف Ẁلґائ→→џقẂان＃ ال→→џم џز ∂→→ґف ẂمẀك→→→ￍأن Ẁاهللا ẀمẀكџم→→ ґح џوا رẀمџل→→ Ẃاع џو)
 ґانџي Ẃص→→→ ґعẂال ∂џل→→→ џع џونẀف ґكџت Ẃع→→→→ Ẁم ẀهẀل→→→→ Ẃأه ẁي→→→→لґل џذ ґẃق џح→→→→Ẃلґل Ẁم ґز ￍالال џو ẁيلґل→→→→џك ґق Ẃد→→→→ ґẃالص ґن→→→→ џع
 џو ẁقґافџن→Ẁم ẂمẀهẀمґال→ џع џو ẁم→ґآث ẂمẀهẀبґائ→ џش џو ẁم ґار→ џع ẂمẀاهџت→џف ґان→→ џه Ẃد ґ Ẃاإل ∂џل→→ џع џون Ẁحґلџط Ẃص→→Ẁم
)؛۱   ẂمẀه џيرґقџف ẂمẀهيґن џغ ẀولẀعџال ي џو ẂمẀه џيرґبџك ẂمẀه Ẁير ґغ џص ẀمґẃظџعẀال ي ẁق ґاذџمẀم ẂمẀهẀئ ґارџق

ب→→→→→→→→دانيد، خ→→→→→→→→دا ش→→→→→→→ما را م→→→→→→→شمول رح→→→→→→→مت خ→→→→→→→ود س→→→→→→→→ازد،شما در زم→→→→→→→ان∂ ه→→→→→→→ستيد ك→→→→→→→ه 
→ند است.ك→س∂ ك→→ه  Ẁب→را＾ رض→ا＾ خ→دا ان→د∑ است.زب→ان راس→تگو ك ẃگ→وينده＾ ح→ق
م→→الزم ح→ق ب→اشد ذلي→→ل است.اه→→ل اي→ن زم→ان س→ر ب→→ه آس→تان ع→صيان ن→→هادهاند و ب→→ا هم 
ب→→→→→→→→→→→→→→ه ظ→→→→→→→→→→→→→→اهرساز＾ ي→→→→→→→→→→→→→→ار و ه→→→→→→→→→→→→→مراه ش→→→→→→→→→→→→→دهاند.جوانشان س→→→→→→→→→→→→→ركش،پيرشان ت→→→→→→→→→→→→→بهكار و 
دان→→→→→→→→→→→→شمندشان م→→→→→→→→→→→→نافق است.ص→→→→→→→→→→→→→غيرشان اح→→→→→→→→→→→ترام ك→→→→→→→→→→→→بيرشان را ن→→→→→→→→→→→گه ن→→→→→→→→→→→م∂دارد و 

توانگرشان از مستمندشان دستگير＾ نم∂كند. 
ل لوليẃ− الف→→→→→رج و اج→→→→→علنا م→→→→→ن الم→→→→→نتظرين لظ→→→→→هوره و اج→→→→→عل  ẃع→→→→→→ج ẃهم→→→→→→ẃالل

خاتم↨ امرنا خيراҐ؛ 
الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس

 
 
 
 
 
  

                                                           
^ فيض،خطبه＾۲۲℮.  ـ نهجالبالغه ۱



 
 
 

أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 
 
 

و ب→→→→ه خ→→→اطر ب→→→→ياوريد ه→→نگام∂ را ك→→→ه پ→→روردگارتان اع→→→الم ك→→رده اگ→→→ر ش→→كرگزار＾ 
كنيد نعمتم را بر شما م∂افزايم و اگر كفران نعمت كنيد مجازاتم شديد است. 

وجوب عقل∂ شكر منعم 
در گ→→→→→→→→→→ذشته، اش→→→→→→→→→→ارها＾ ب→→→→→→→→→→ه داس→→→→→→→→→→→تان پ→→→→→→→→→→رماجرا＾ ب→→→→→→→→→→ن∂اس→→→→→→→→→→رائ→→→→→→→→→→يل ب→→→→→→→→→→ا ف→→→→→→→→→رعون ش→→→→→→→→→د.حضرت 

ر داد:  ẃموس∂�به بن∂اسرائيل تذك
...�؛۲  џنẂوџع Ẃرґف ґآل Ẃن ґم ẂمẀجاكẂأن Ẃإذ ẂمẀكẂيџل џع ґاهللا џ↨џمẂعґوا ن ẀرẀك Ẃاذ...�

→→→عمت خ→→→دا را ك→→→→ه ب→→→→ه ش→→→ما ع→→→نايت ك→→→رد و ش→→→→ما را از آل ف→→→رعون  ...ب→→→→→ه ي→→→→اد آوري→→→→د ن
نجات داد... 

اي→→→ن ي→→→ادآور＾ ن→→عمت، س→→رنخ∂ ب→→ه دست ان→→سان م→→→∂دهد ك→→ه ه→→مه＾ م→→عارف را ب→→ه دست 
م→→→∂آورد.ان→→→→سانґ ع→→→اقلґ دور از لج→→→اج و ع→→→ناد، وق→→→ت∂ ن→→عمت را دي→→→د؛ دن→→بال م→→نعم م→→→∂رود ت→→ا از او 
ف  ẃر ك→ند.آر＾،ان→→سان از آن ج→هت ك→ه ان→→سان است ـ چ→→ه كافر و چه مؤمن ـ خود را موظ ẃت→شك
ر از م→→→→→→→→نعم م→→→→→→→→→∂دان→→→→→→→→د و لذا از ن→→→→→→→→ظر ع→→→→→→→→لما＾ ع→→→→→→→→لم ع→→→→→→→→→قايد «ش→→→→→→→→كر م→→→→→→→→→نعم» واجب ع→→→→→→→→→قل∂  ẃب→→→→→→→→ه ت→→→→→→→→شك
ر از م→→→→نعم، ب→→→→→ايد ب→→→→ه گ→→→ونها＾  ẃاست!دي→→→→ن ن→→→→يز اي→→→→ن ح→→→→كم ع→→→→قل را ت→→→→أييد و ت→→→→أكيد م→→→→→∂كند و ت→→→→شك
ر از خ→→→داون→→دґ م→→نعم، گ→→ونه＾ م→→ورد  ẃب→→→اشد ك→→→ه خ→→→ود او آن را ب→→→پسندد و از اي→→→ن رو است ك→→ه ت→→شك
پ→→→→→→→سندش ه→→→→→→→مان است ك→→→→→→→→ه خ→→→→→→→ودґ ذات اق→→→→→→→دسش ب→→→→→→ه ص→→→→→→→ورت اح→→→→→→→كام دي→→→→→→ن از ات→→→→→→يان� واج→→→→→→بات و 

                                                           
^ ابراهيم،آيه＾۷.  ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾⅛.  ۲
� اتيان: انجام. 



 
 Ｑ℮ تفسير سوره＾ ابراهيم

مات ت→→→→→شريع ف→→→→→رموده است و دي→→→→→ن ه→→→→→م ب→→→→→→ايد ب→→→→→ه وس→→→→→يله＾ پ→→→→→يامبر م→→→→عصوم از خ→→→→طا ب→→→→ه  ẃت→→→→→ر∑ م→→→→→حر
بندگان ابالغ گردد. 

ه＾ دين∂  ẃاتصال زنجيروار معارف حق
از اي→→→نجا، اع→→→تقاد ب→→→→ه ن→→→بوẃت واجب م→→→→∂شود؛دنبال اي→→→ن اع→→→تقاد،اع→→→تقاد ب→→ه ام→→امت ك→→ه ت→→بيين 
ك→→ننده＾ ش→→ريعت پ→→→يامبر است؛ الزم ش→→ده، س→→پس اع→→تقاد ب→→ه ك→→يفر و پ→→اداش روز ج→زا ن→سبت ب→ه 
ه＾ دي→→ن∂ است  ẃم م→→→→∂گردد!اي→→→ن س→→→لسله＾ م→→→→عارف ح→→→قẃرات خ→→→دا، م→→→سل ẃف از م→→→قرẃم→→→طيع و م→→→تخل
ه ب→→→→ه ن→→→→عمت»  ẃصال دارن→→→→→د و دي→→→→→ديم ك→→→→→ه ه→→→→→مه از «ت→→→→→وج→→→→→ẃ ك→→→→→ه ه→→→→→مچون ح→→→→→لقهها＾ زن→→→→→جير ب→→→→→ه ه→→→→→م ات

سرچشمه م∂گيرد كه فرموده است: 
�؛  ẂمẀكẂيџل џع ґاهللا џ↨џمẂعґوا ن ẀرẀك ẂذẀا�

ياد كنيد نعمت∂ را كه خداوند به شما ارزان∂ داشت [و آن را فراموش نكنيد]. 
�؛   ẁيد ґد џشџل ∂ґذابџع ￍإن ẂمẀت Ẃرџفџك Ẃنґئџل џو ẂمẀكￍن џيد ґز џأل ẂمẀت Ẃرџك џش Ẃنґئџل ẂمẀكب џر џن ￍأذџت Ẃإذ џو�

د ك→→رده ك→→→ه اگ→→→ر ش→→كر  ẃم→→ؤك ґب→→→ه ي→→→اد آوري→→→د اي→→→ن م→→→طلب را ك→→→ه پ→→روردگارتان اع→→→الم
ك→→نيد، ب→→ه ط→→ور ح→→تم، ب→→→ر ن→→عمتتان م→→→∂افزايم و اگ→→→ر ك→→فر ب→→→ورزيد، ب→→ه ي→→قين، ع→ذاب 

من سخت و شديد است! 
اي→ن ج→→مله م→مكن است دن→→باله＾ گفتار موس∂�باشد كه در آيه＾ قبل به بن∂اسرائيل 

�؛ و در اين آيه هم به آنها فرموده است:  Ẃم ẀكẂيџل џع ґاهللا џ↨ џم Ẃعґوا ن Ẁر Ẁك Ẃفرمود: �اذ
�؛ و هنگام∂ كه پروردگار شما اعالم كرد.  ẂمẀكب џر џن ￍأذџت Ẃإذ џو�

خ→→دا＾ ش→→ما اع→→الم ك→رده ك→→ه ش→كر و ك→فر ش→→ما دارا＾ چ→نين آث→→ار＾ است و اح→تمال اي→ن 
ẃه از ج→→→هت  ن→→→→يز ه→→→ست ك→→→ه اي→→→ن ج→→→مله، م→→→ستقيماҐ از ج→→→انب خ→→→دا، خ→→→طاب ب→→→→ه م→→→→سلمانان ب→→→→اشد.الب→→→ت
م→→→عنا،تفاوت∂ ب→→→ين اي→→→ن دو اح→→→تمال ن→→→يست؛زيرا ب→→→→ه ه→→→ر ح→→→→ال س→→→خن،سخن خ→→→داست؛چ→→→ه ب→→→ه ط→→→ور 
م→→→→→→→ستقيم و چ→→→→→→→ه ب→→→→→→→ه ن→→→→→→→قل از م→→→→→→→وس∂�ك→→→→→→→ه س→→→→→→→خن م→→→→→→وس∂�همسخن خ→→→→→→داست!دي→→→→→→گر اي→→→→→→نكه 
ل است داللت ب→→ر ت→→أكيد م→→→∂كند.زيرا م→→مكن ب→→ود ب→→فرمايد: (و  ẃن�كه از ب→→اب ت→→فع џ→→→أذ√ ك→→→لمه＾�ت
ل رف→→→→ته،يعن∂ خ→→→→دا اع→→→→→الم  ẃاي→→→→→ن− ك→→→→→ه ب→→→→→ه ب→→→→→اب ت→→→→→فع م)؛پروردگار ش→→→→→→ما اع→→→→→→الم ك→→→→→رده. Ẁك→→→→→∫ ب џر џن џآذ Ẃذ ґا
�؛ بر نعمتتان  Ẃم Ẁن√ك џيد ґد كرده است.نكته＾ ديگر اينكه در مورد شكر نعمت فرموده: �الز ẃم→ؤك



 
 ＱＱ فضيلت بسيار ذكر خدا 

م)؛اگ→→→ر ك→→→فر ن→→→عمت ك→→→نيد، ع→→→ذاب→→→تان  Ẁن√كџ ب ґẃذ џعẀ
џ
م→→→→∂اف→→→→زاي→→→→م. ول∂ در م→→→→ورد ك→→→→فر ن→→→عمت ن→→→فرموده:(ال

�؛عذاب م→→→→→ن س→→→→→خت است و اي→→→→ن ب→→→→يان∂ م→→→→هرآميز  ẁيد ґد→→→→→→ џشџل ∂→→→→→ґ →→→→→→ذاب џم→→→→→∂كنم.ب→→→→→لكه ف→→→→→رموده: �إن√ ع
كريمانه＾ توأم با احترام و ادب در گفتار با بندگان ناسپاس است. 

چيست∂ نعمت و چگونگ∂ شكر آن 
ح→→ال ب→→→ايد دي→→د ن→→عمت چ→→يست و ش→→كرش چ→→گونه است؟ن→→عمت ب→→ه چ→→يز＾ گ→→فته م→∂شود 
ك→→→→→ه آدم→→→→→∂ را در راه رس→→→→→يدن ب→→→→→ه ه→→→→→دف و س→→→→→عادت م→→→→→طلوبش ك→→→→م− ك→→→→→ند و در م→→→→سير زن→→→→دگ∂ 
م→→→→→→→وجب آس→→→→→→→ايش و آرام→→→→→→→شش گ→→→→→→ردد و م→→→→→→شكالت راه را از پ→→→→→→يش پ→→→→→→ايش ب→→→→→→ردارد و در م→→→→→→→قابل، 
آن→→→چه ك→→→→ه م→→→انع از ن→→→يل ب→→→ه ه→→→→دف و س→→بب اش→→كال و دش→→→وار＾ راه و م→→حروميẃت از ك→→→مال گ→→ردد، 
آن را ن→→قمت و م→→ايه＾ ب→→دبخت∂ و ب→→→ال م→→∂نامند.آب و ه→وا و ن→ور و چ→→شم و گ→وش و دست و پ→→ا 
و زب→ان را ن→عمت م∂دانيم، زيرا هر كدام از اينها، در حدẃ خود ما را در رسيدن به هدفها＾ 
زن→→دگ∂ و ن→يل ب→ه م→قاصد م→طلوب ك→م− م→∂كنند؛آنگونه ك→ه در اث→ر ن→بود و ي→ا ك→مبود ي→ك∂ از 

اينها، مشكالت∂ برا＾ ما پيش م∂آيد و احياناҐ منجر به مرگ و نابود＾ ما م∂گردد. 
ه ب→→→→→→→→→→ه ارزش م→→→→→→→→→→قصدها م→→→→→→→→→→تفاوت است! ه→→→→→→→→→→ر چ→→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→→→→دف  ẃه ارزش ن→→→→→→→→→→→عمتها ب→→→→→→→→→→→ا ت→→→→→→→→→→وجẃ الب→→→→→→→→→→→ت
ẃرتر ب→→→→→→→اشد،بديه∂ است ك→→→→→→→→ه آن  ارزش→→→→→→→→مندتر و آن ن→→→→→→→→عمت ه→→→→→→→→→م در رس→→→→→→→اندن ب→→→→→→→ه آن ه→→→→→→→دف م→→→→→→→ؤث
ه، هواپيما نعمت است،اسب و االغ  ẃن→عمت دارا＾ ارزش ب→يشتر＾ خ→واه→د ش→د!برا＾ رفتن به مك
ا هواپيما توأم با راحت∂ و سرعت است و اسب و االغ و شتر توأم با  ẃو ش→تر ه→م ن→عمت هستند ام
→→→→ا از لح→→→اظ ارزش  ẃك→→→ند＾ و زح→→→مت.برا＾ راه رف→→→تن، چ→→→شم ن→→→عمت است و ك→→→فش ه→→→م ن→→→عمت ام
چ→شم كجا و كفش كجا!!حال، ما وقت∂ تمام موجودات عالم را در نظر بگيريم، م∂بينيم هر 
م→وجود＾ ـ در ح→→دẃ خ→ود ـ ب→ه پ→يشرفت ن→ظام ع→موم∂ ع→الم ك→م− م→→∂كند و اث→ر م∂بخشد.خدا 

آفريدگار همه چيز است و همه چيز مخلوق خداست. 
...�؛۱  Ẁهџقџل џء＃ خ Ẃ∂ џش ￍلẀك џن џس Ẃأح ＾ ґذￍال�

خدا هر چه را كه آفريده نيكو آفريده است... 
ẃرند نعمتند و خدا  ب→نابراي→ن،تمام∂ م→وجودات ع→→الم ك→→ه در پ→يشبرد ن→ظام ع→موم∂ عالم مؤث

                                                           
^ سجده،آيه＾۷.  ـ سوره ۱



 
 Ｑ⅛ تفسير سوره＾ ابراهيم

هم فرموده: 
وها...�؛۱  Ẁص ẂحẀال ت ґاهللا џتџمẂعґوا ن دẀعџت Ẃإن џو...�

...اگ→→→→→ر ب→→→→خواهيد ن→→→→عمتها＾ خ→→→→دا را ب→→→→→ه ش→→→→ماره در آوري→→→→د، از اح→→→صاء و ب→→→→ه پ→→→ايان 
رساندن آن ناتوان خواهيد شد... 

...�؛۲  Ґ↨џن ґباط џو Ґ↕ џر ґظاه Ẁهџمџعґن ẂمẀكẂيџل џع џغџب Ẃأس џو...�
...و[خداوند]نعمتها＾ ظاهر＾ و باطن∂ فراوان∂ بر شما گسترده داشت... 

ن→→→→→→عمتها＾ خ→→→→→→ود را اع→→→→→→مẃ از ن→→→→→→عمتها＾ ظ→→→→→→اهر و ن→→→→→عمتها＾ ب→→→→→اطن، ب→→→→→ر ش→→→→→ما گ→→→→→سترده و 
ارزان→→→→∂ داش→→→→ته است.ك→→→→رمش ن→→→→امتناه∂،نґعџمشب∂ پ→→→→ايان.حاصل اي→→→نكه ه→→→ر م→→→وجود و م→→→خلوق∂ ـ 
ه→ر چ→ند در ن→ظر م→ا ك→وچ− و ب→→∂ارزش دي→→ده ش→ود ـ در س→لسله＾ ن→→ظام خ→لقت ب→ه منزله＾ پيچ 
و م→→→→هرهها＾ ري→→→→ز و درشت ي− ات→→→→ومبيل است ك→→→→ه اگ→→→→ر ي→→→→ك∂ از آن م→→→→هرهها از ردي→→→→ف خ→→→→ارج 
ش→ود، ط→بيع∂ است ك→→ه كار اتومبيل اختالل م∂يابد و لذا تمام موجودات در حدẃ خود نعمتند 
و ارزش→→→→→مند؛ول∂ از اي→→→→→ن ط→→→→→رف م→→→→→∂بينيم خ→→→→→داون→→→→→د ح→→→→→كيم،بسيار＾ از ه→→→→→مين م→→→→وجودات را ك→→→→ه 
→→→→سن در خ→→→→لقت ه→→→→→ستند، در ب→→→→سيار＾ از آي→→→→ات ق→→→رآن ك→→→ريمش، ب→→→ه  Ẁم→→→→خلوق خ→→→→ودش و دارا＾ ح
پست∂ و ب∂ارزش∂ توصيف كرده و آنها را قابل اعتنا＾ خردمندان نم∂داند و م∂گويد: 

...�؛۳  ẁبґعџل џو ẁوẂهџل ẃيا إالẂن الد Ẁ↕يا џحẂال ґه ґما هذ џو�
و اي→→→ن زن→دگ∂ دن→يا، ه→مهاش ج→→ز س→رگرم∂ و ب→ازيچه[＾ ك→ودكانه] ن→يست و ن→شايد 

ه عاقالن گردد:  ẃكه مورد توج
 Ẁمￍن џه џج ẂمẀأواهџم ￍمẀث ẁيلґلџق ẁتاعџم � ґالدґبẂال ∂ґوا ف Ẁرџفџك џين ґذￍال Ẁبلџق→џت џ−ￍن ￍرẀغ→ џال ي�

�؛℮  Ẁهاد ґمẂال џسẂئґب џو
فات پ→→→→→→→يروزمندانه＾ ك→→→→→→→افران در ن→→→→→→→قاط م→→→→→→ختلف ج→→→→→→هان ت→→→→→→→و را ن→→→→→→فريبد. اي→→→→→→→ن  ẃت→→→→→→صر
[ب→→→رخوردار＾ از دن→→→يا]متاع ن→→اچيز＾ است و س→→پس ج→→ايگاهشان دوزخ است و آن 

چه بدجايگاه∂ است! 
                                                           

^ ابراهيم،آيه＾۳℮.  ـ سوره ۱
 .۲Ω＾لقمان،آيه ^ ـ سوره ۲
^ عنكبوت،آيه＾℮⅛.  ـ سوره ۳

^ آل عمران،آيات⅛۱۹و۱۹۷.  ـ سوره ℮
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 ẂمẀهџل ∂ґلẂمẀما نￍإن Ẃم ґه ґسẀفẂن ґأل ẁرẂي→ џخ Ẃم Ẁهџل ∂ґلẂم→Ẁما ن→ￍوا أن Ẁرџف џك џي→ن ґذￍال ￍنџب џس Ẃح џال ي џو�
�؛۱   ẁين ґهẀم ẁذابџع ẂمẀهџل џو ҐماẂوا إث Ẁداد Ẃزџيґل

ر ن→→كنند ك→→ه اگ→ر ب→→ه آن→ها م→→هلت دادهاي→م[و ب→→ه خ→واست خ→ود ت→اخت  ẃك→→افران، ت→→صو
ر ن→كنند ك→→ه اي→→ن م→هلت م→→ا]به س→ود آن→هاست؛ما به آنها مهلت  ẃو ت→→از م→→∂كنند؛ ت→صو
دادهاي→→→→م[كه ب→→→→→ا س→→→→وءاختيار خ→→→→ود در اي→→→→→ن ص→→→→حنه＾ ام→→→→تحان دن→→→يا]بر گ→→→ناهان خ→→→ود 
اكثر م→→→→جازات در آن→→→→ها پ→→→→يدا ش→→→→ود و س→→→→رانجام م→→→→→بتال ب→→→→→ه  ẃب→→→→→يفزايند و اس→→→→→تحقاق ح→→→→د

عذاب خواركنندها＾ بشوند. 
چگونه نعمت به نقمت تبديل م∂شود؟ 

م→→نظور اي→نكه خ→داون→د ح→كيم، از ي− س→و ه→→مه چ→يز ع→الم را م→خلوق ح→سن ن→→شان داده و 
→ا از دي→گر س→و، ب→سيار＾ از آن→ها را پ→→ست و ب→→∂ارزش و غ→ير ق→→ابل  ẃه→→مه چ→يز را ن→عمت م→∂دان→→د، ام
ف∂ م→→→∂كند!! آي→→ا اي→→ن دو  ẃاع→→→تنا و ب→→→لكه ب→→→→ال و ن→→→قمت و م→→→وجب ع→→→ذاب الي→→→م در ع→→الم آخ→→رت م→→عر

بيان چگونه قابل جمع است؟ 
د ق→→→رآن، اي→→→ن ح→→→قيقت ب→→→ه  ẃدر ج→→→→واب ع→→→→رض م→→→→→∂شود: از ك→→→→نار ه→→→م گ→→→→ذاش→→→تن آي→→→ات م→→→→تعد
دست م→→∂آيد ك→→→ه ق→→رآن ك→→→ريم، ب→→را＾ آف→→رينش ان→→→سان ه→→دف و م→قصد＾ خ→→اصẃ در ن→ظر گ→رفته 
و ه→مه چ→يز ع→→الم را از نظر كم− رساندن و يا مانع بودن نسبت به آن هدف م∂سنجد.آنچه 
را ك→ه م→ؤثر در رس→→يدن ب→ه آن ه→دف است، ن→→عمت م→→∂داند و آنچه را كه مانع از رسيدن به آن 

هدف است بال و نقمت م∂شناسد. 
حقيقت عبادت،شناخت خدا و نزدي− شدن به اوست 

ح→→→ال ب→→→→ايد دي→→→د آن ه→→دف از آف→→رينش ان→→سان از ن→→ظر ق→→رآن چ→→يست؟آر＾ ق→→رآن ك→→ريم ب→→ا 
بيان∂ بسيار روشن و محكم م∂فرمايد: 

�؛۲  ґون ẀدẀب Ẃعџيґل ẃإال џسẂن Ẃاإل џو ￍن ґجẂال ẀتẂقџل џما خ џو�
مقصود اصل∂ من از آفريدن جنẃ و انس عبادت من است! 

                                                           
^ آل عمران،آيه＾۱۷۸.  ـ سوره ۱
 .Ｑ⅛＾ذاريات،آيه ^ ـ سوره ۲
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ع→→→→→بادت خ→→→→→دا ه→→→→→م، م→→→→→نحصر در ن→→→→→ماز و روزه و ام→→→→→ثال آن ن→→→→→يست؛بلكه ح→→→→→→قيقت ع→→→→بادت اي→→→→ن 
ẃر＾ ع→→→الم و ق→→ادر و ق→→انونگذار ب→→را＾ زن→→دگ∂ ان→→→سان  است ك→→→→ه ان→→→سان خ→→→الق خ→→→ود را ب→→→→ه ع→→→نوان م→→دب
ر داش→→→→→ته و  ẃف از ق→→→→→انونش، ك→→→→→يفر و پ→→→→→→اداش م→→→→→قرẃدر دن→→→→→يا ب→→→→→شناسد ك→→→→→ه ب→→→→→را＾ اف→→→→→راد م→→→→→طيع و م→→→→→تخل
ب→→→→→اورش ب→→→→→شود ك→→→→→→ه پس از م→→→→→رگ، ب→→→→→ه س→→→→→→و＾ او ب→→→→→→از خ→→→→→واه→→→→→د گ→→→→→→شت و آن→→→→جا ب→→→→هشت∂ ي→→→→ا ج→→→→→هنẃم∂ 
ف است دس→→→تورات آن  ẃخ→→→→واه→→→→د ش→→→→د.از اي→→→→نرو م→→→→∂فهمد ك→→→ه در اي→→→ن دن→→→يا ب→→→ه ح→→→كم ع→→→قلش م→→→وظ
خ→الق ع→الم ق→ادر را ب→شناسد و ط→بق آن ع→→مل ك→→ند تا مورد رضا＾ او قرار گرفته و روح و روان 
خ→→→→ود را ت→→→رقẃ∂ داده ب→→→ه ق→→→رب او ب→→→رساند.اي→→→ن ح→→→قيقت ع→→→بادت است ك→→→→ه در ي− ج→→→مله＾ ك→→→وتاه 

م∂گوييم عبادت يعن∂: 
فẀ↨џ اهللا وџ تџقربґ اґلџ∂ اهللا)؛  ґعرџم)

شناختن خدا و سپس تالش در نزدي− گشتن به خدا. 
^Ẅ كه  џأو џالم Ẁ↨√ن џفات جџر Ẁد شدن در غẃو س→رانجام مسكن گرفتن در جوار رحمت او و مخل
گ→→وارا ب→اد اي→ن ن→عمت ج→→اودان ب→ر آن گ→روه از روش→ندالن!ا＾ خ→→دا! چ→ه م→→∂شد ك→→ه اي→→ن ح→قيقت 
ب→اورمان م→→∂شد ك→→ه ه→→دف از آم→دن م→→ا ب→ه اي→ن دنيا، خور و خواب و خشم و شهوت نيست.در 
اي→→ن دن→→يا، م→→ا ب→سان دان→شجوي∂ ه→ستيم ك→→ه ب→را＾ ت→حصيل ع→لم ب→ه ي− م→ركز ع→لم∂ دور از وط→ن 
رف→→→→ته ت→→→→ا ع→→→→→الماҐ ب→→→→رگردد و م→→→→ورد ع→→→→زẃت و اح→→→→ترام م→→→يان م→→→ردم ق→→→رار گ→→→يرد؛نه اي→→→→نكه آن→→→جا ب→→→خورد و 
ب→→خواب→→د و ب→→→ا ي→→→اوهگويان ه→→رزهدل ب→→گويد و ب→→خندد و ع→→اقبت ب→→ا ك→ولهبار＾ از ج→→هالت و ذلẃت ب→ه 

وطن بازگردد و مورد طعن و توبيخ از دور و نزدي− قرار گيرد. 
اين دنيا،مدرسه است و ما دانشجويان در اين مدرسه.دنيا مزرعه است و ما كشاورزان 
وام ب→→ا اف→كار و اخالق و اعمالمان داريم بذرافشان∂ م∂كنيم تا پس  ẃدر اي→ن م→زرعه ك→→ه ع→ل∂الد
از م→رگ، م→حصول ك→شتهها＾ خ→ود را ب→رداري→م.حال اگ→ر اي→ن وس→ايل و اس→→باب∂ ك→ه در دس→ترس 
خ→→→ود داري→→→→م از اع→→ضا و ج→→وارح ب→→دن،قوا＾ ظ→→اهر＾ و ب→→→اطن∂،آب و ه→→وا و ن→→→ور،علم و ق→→→درت و 
ث→→→روت،همسران و ف→→→رزندان و...اگ→→→ر اي→→→نها ه→→→مه در راه ن→→→→يل ب→→→→ه ه→→→دف از خ→→→لقت ك→→ه ت→→قرẃب ال∂ 
اهللا است واق→→→ع ش→→→د و م→→→ا ه→→→م آن→→→→ها را در ه→→→مين م→→→سير ب→→→ه ك→→→→ار ان→→→داخ→→→تيم و ن→→تيجتاҐ ق→→رب ب→→→ه خ→→دا و 
اك→→تساب رض→→→ا＾ خ→→دا ن→→صيبمان ش→→د، ت→→مام اي→نها از ن→ظر ق→رآن ن→عمت ح→ساب م→∂شود و م→وجب 
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→→→→→→ا ه→→→→→→مين ك→→→→→→ه اي→→→→→→→ن وس→→→→→→→ايل و  ẃت→→→→→→أمين آس→→→→→→ايش و آرامش ج→→→→→→اودان در ع→→→→→→→الم آخ→→→→→→رت م→→→→→→→∂گردد.ام
اس→→باب از داخ→→ل∂ و خ→→ارج∂ از م→→سير ن→→يل ب→→→ه ه→→→دف م→→نحرف ش→→د و ب→→ه راه→→→∂ اف→→تاد ك→→ه ن→تيجه＾ 
آن دور＾ از خ→→→→→دا و م→→→→→حروميẃت از لط→→→→→ف و ع→→→→→→نايت خ→→→→→→دا گ→→→→→رديد؛ در اي→→→→→ن ص→→→→→ورت است ك→→→→→ه 
ق→→→→→رآن ك→→→→→ريم،تمام اي→→→→→ن وس→→→→ايل و اس→→→→باب از چ→→→→شم و گ→→→→وش و دست و پ→→→→ا و زب→→→→→ان و آب و ه→→→→وا 
ف∂ ك→→→→→→رده و م→→→→→→وجب ه→→→→→→ال∑ اب→→→→→→→د＾ ب→→→→→→ه ح→→→→→→→ساب م→→→→→→∂آورد و  ẃو...را ب→→→→→→→ه ع→→→→→→→نوان ب→→→→→→→→ال و ن→→→→→→→قمت م→→→→→→عر

م∂فرمايد تمام اينها لهو و لعب است. 
...�؛۱  Ґماء ẀآنẂمￍالظ ẀهẀب џس Ẃحџي ＃↨џيعґقґراب＃ ب џسџك...�

...همچون سراب∂ است در ي− كوير كه انسان تشنه آن را از دور آب م∂پندارد... 
...�؛۲  ف＃ ґم＃ عاصẂوџي ∂ґف Ẁيح ґẃالر ґهґب Ẃت ￍدџت Ẃماد＃ اش џرџك...�

...بسان خاكستر＾ است در برابر تندباد در ي− روز طوفان∂... 
�؛۳  Ẁيد ґعџبẂال Ẁالل ￍالض џوẀه џ−ґء＃ ذل Ẃ∂ џل∂ شџوا عẀب џسџا كￍم ґم џون Ẁر ґدẂقџال ي...�

...ق→→→→ادر ب→→→→→ر اي→→→→→ن ن→→→→خواهند ب→→→ود ك→→→مترين چ→→→يز＾ از آن→→→→چه را ك→→→→ه ان→→→جام دادهان→→→د، ب→→→→ه 
دست آورند اين گمراه∂ دور＾ است [كه نصيبشان شده است]. 

بهره＾ ما از اين دنيا＾ فان∂ چيست؟ 
ق→رآن ك→ريم، اي→ن چ→شم و گ→وش و ع→قل و ه→وش و... را وق→ت∂ ن→عمت م→→∂دان→د ك→→ه آدم→∂ 
ẃتش ن→→سبت ب→→ه  ر در آي→→→ات اله→→→يẃه ن→→→موده، ب→→→ر م→→يزان م→→عرفت و م→→حب ẃر و ت→→→فكẃ از گ→→→ذرگاه اي→→→نها ت→→→دب

خالق چشم و گوش و آفريدگار عقل و هوش بيفزايد. 
→→→هداء�ب→→شنويم و در آن  ẃدالشẃاي→→→ن ج→→→مالت پ→→رنور پ→→رمحتوا را از دع→→→ا＾ ع→→رفه＾ ام→→ام س→→ي

بينديشيم كه به خدايش عرض م∂كند: 
نẃ∂)؛  ґم ґنẂيџث ґوارẂال џ^ ґر џصџب џو ∂ґعẂم џس Ẃلџع Ẃاج џح∂ وґوار џجґب ∂ґنẂعґẃتџم џو)

م كن كه از اعضا و جوارح و شنواي∂ و بيناي∂ام بهره بگيرم...  ẃخدايا! موفق
آي→→→→→ا ب→→→→هرهگير＾ از اع→→→→ضا و ج→→→→وارح ب→→→→ه ه→→→→مين است ك→→→→→ه ك→→→→ور وك→→→→ر ن→→→→باشم و ه→→→→→مه چ→→→→يز را 

                                                           
^ نور،آيه＾۳۹.  ـ سوره ۱

^ ابراهيم،آيه＾۱۸.  ـ سوره ۲
ـ همان.  ۳
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ب→→بينم و ه→→مه＾ ص→→→داه→→→ا را ب→→→شنوم و ه→→ر غ→→→ذاي→→∂ را ب→→خورم؟اي→→→نان ك→→ه ف→→راوان→ند ك→→ه از ط→ريق ه→مين 
چ→شم و گ→وش س→الم ج→هنẃم∂ ش→دهان→د! بهره＾ خود من از اعضا و جوارحم به اين است كه از 

طريق اينها تقرẃب به خدا حاصل كنم.درباره＾ قارون ثروتمند آمده است: 
نẂيا...�؛۱  الد џن ґم џ−џيب ґصџن џسẂنџال ت џو џ↕ џر ґخ Ẃاآل џار ￍالد Ẁاهللا џ∑يما آتاґف ґغџتẂاب џو�
ب→→→ا ه→→→مين ث→→→روت∂ ك→→→→ه خ→→→دا ب→→→→ه ت→→→→و داده است س→→را＾ آخ→→رتت را آب→→اد ك→→→ن و ب→→هره＾ 

خودت را از دنيا فراموش مكن... 
^ زندگ∂ كن∂ كه ديگران از ثروتت برخوردار شوند و بدنت هم چاق و فربه  مبادا طور
→→→→ا ت→→→و خ→→→ودت ك→→→ه پس از م→→رگ زن→→ده خ→→واه→→∂ ب→→ود، از  ẃخ→→→ا∑ ق→→→برت گ→→→ردد!ام ^ ^ ك→→→رمها و ط→→→عمه
^ خ→→→ودش را از خ→→وردن و  ^ ن→→→گرفته ب→→→اش∂ وگ→→→رنه ك→→→س∂ م→→→انند ق→→→ارون، دن→→→يا ^ خ→→→ودت ب→→→هرها دن→→→يا
^ داش→→ته ب→→اشد!آنچه را ك→→ه ف→→رام→→وش  ت ب→→→ردن ف→→→رام→→→وش ن→→→م∂كند ت→→→→ا ن→→→ياز ب→→→ه ي→→ادآور ẃپ→→→وشيدن و لذ

^ است كه بايد از زندگ∂ دنيويش مايه بگيرد كه فرمودهاند:  م∂كند، سعادت اخرو
)؛۲  џ∑واẂثџم ґهґب џت Ẃحџل Ẃصџما ا џ∑نيا Ẁد Ẃن ґم џ−џما لￍنґا)

ت→→→→→→→→نها ب→→→→→→→هره＾ ت→→→→→→→→و از دن→→→→→→→→يايت، ه→→→→→→→→مان است ك→→→→→→→→ه وس→→→→→→→يله＾ آن ج→→→→→→→ايگاه آخ→→→→→→→رتت را 
اصالح كن∂ و لذا امام سيẃدالشهداء�از خدا م∂خواهد: 

ґẃ∂)؛۳  ن ґم ґنẂيџث ґوارẂال џ^ ґر џصџب џو ∂ґعẂم џس Ẃلџع Ẃاج џو)
خدايا! چشم و گوشم را وارث من قرار بده. 

وارث خوشبخت كيست؟ 
رґẃثش اموال فراوان∂ باق∂ بماند  џوẀم→∂دانيم كه وارث خوشبخت، آن كس∂ است كه از م
و او در پ→→→→→→رتو آن ب→→→→→→→ه آس→→→→→→→ايش ب→→→→→→رسد.چشم و گ→→→→→→وش آدم ن→→→→→→يز پس از م→→→→→→ردنش وق→→→→→→ت∂ م→→→→→→∂توان→→→→→→د 
وارث خ→→→→→وشبخت∂ ب→→→→→اشد ك→→→→→ه در زن→→→→→ده ب→→→→→ودنش، از دري→→→→→چه＾ اي→→→→ن چ→→→→شم و گ→→→→وش ش→→→→نيدن∂ها و 
ع→→→→→اء� ج→→→→→ان→→→→→→→ش ك→→→→→→رده و ه→→→→→مراهش ب→→→→→رده است. در آن  ґب ب→→→→→ه خ→→→→→→دا ذخ→→→→→يره＾ در وẃدي→→→→→→→دنيها＾ م→→→→→قر

                                                           
^ قصص،آيه＾۷۷.  ـ سوره ۱

^ فيض،نامه＾۳۱،قسمت۱۷.  ـ نهجالبالغه ۲
^ امام سيẃدالشهداء�.  ^ عرفه ـ دعا ۳

عاء: ظرف.  ґو �



 
 ⅛۱ فضيلت بسيار ذكر خدا 

م→→→→→→→→→→وقع است ك→→→→→→→→→ه چ→→→→→→→→→شم و گ→→→→→→→→→وش آدم، دست و پ→→→→→→→→→→ا＾ آدم،دل و م→→→→→→→→→غز آدم،وارث خ→→→→→→→→→وشبخت∂ 
→→ا ب→→دبخت آن  ẃخ→→واه→→ند ب→→ود و در دام→→ن آن ب→→اقيات ص→→→الحات ب→→ه س→عادت اب→د＾ خ→واه→ند رس→→يد.ام
رґẃثشان در ايẃ→→→→→→ام ح→→→→→ياتش ج→→→→→ز آتش ق→→→→هر و  џو→→→→→ Ẁچ→→→→→شم و گ→→→→→وش و دست و پ→→→→→ا و دل و م→→→→→غز＾ ك→→→→→→ه م
غ→ضب و ع→ذاب خدا چيز＾ از گذرگاه اعضا و جوارح و قوا＾ ظاهر و باطنش ذخيره نكرده 

هداء�در همان دعا:  ẃدالشẃاست كه باز به فرموده＾ امام سي
قґيبџاҐ)؛  џها رẂيџل џع џ∑راџال ت ẁنẂيџع Ẃتџي ґمџع)

كور است چشم∂ كه تو را مراقب خود نديده است. 
^ خ→→دا تو  ^ و ن→ابيناي∂ آن چ→شم∂ ك→→ه در دن→→يا ا ^ م→→تعال، وا＾ ب→ر ب→→دبخت∂ و ك→ور ^ خ→دا ا
را ح→→اضر و ن→→اظر ب→→ر ح→→ركات و س→→كناتش ن→→ديده و ه→→مچنان ب→→→∂پروا و ب→→→∂اع→→تنا ب→→→ه ف→→رمانت ب→ه ه→مه 
ج→→→→ا خ→→→→ود را ك→→→شيده و در ه→→→ر م→→→نظره و چ→→→شمان→→→داز ن→→→امرضيẃت، ب→→→→∂ترس از آتش ق→→→هرت چ→→→ريده و 

^ قبر خزيده است.  ẃتت به خانه عاقبت با دست خال∂ از سود جاودان∂ معرفت و محب
џ−ґẃ نџصيباҐ)؛  ب Ẁح Ẃن ґم Ẁهџل Ẃلџع Ẃجџم تџد＃ لẂب џع Ẁ↨џقẂف џص Ẃتџر ґس џخ џو)

زيانكار شده بندها＾ كه بهرها＾ از محبẃت تو نصيبش نشده است. 
^ دنيا به  ^ ك→→ه ي− ع→→مر در اي→→ن تجارتخانه ^ ب→→يچارها واوي→→ال از زي→→ان و خ→→سران آن ب→→نده
بح� تجارت  ґع→→مر ع→→زيز از كف داده و عاقبت، محروم از ر ^ اي→→ن س→→و و آن س→→ود دوي→→ده و س→→رمايه
ام  ẃح→→يات اب→→د در ك→→فن پيچيده و رفته است.آن گوش∂ كه در اين اي ^ و ب→→∂حظẃ و ن→→صيب از م→→ايه
^ ح→→→ياتبخش ان→→→بيا و  ^ را در خ→→→→ود ج→→→→ا داده و ه→→→→رگز اع→→→تنا ب→→→ه ن→→→دا ^ آتشاف→→→→روز م→→→→هلت، ه→→→→ر ص→→→→دا
ن→→→→→→→→→→→→ن→→ده＾ ج→→→→→→→→→هنẃم در آن، ج→→→→→→→→→ا خ→→→→→→→→→واه→→→→→→→→→د  ^ خ→→→→→→→→→→دا� ن→→→→→→→→→→كرده است.ف→→→→→→→→→رداست ك→→→→→→→→→ه ش→→→→→→→→→هيق� لرزا اولي→→→→→→→→→→ا

گرفت.اين گفتار خداست: 
�؛۱   ẀورẀفџت џ∂ ґه џو Ґيقا ґه џها شџوا لẀع ґم џيها سґوا فẀقẂلẀإذا ا�

ه→نگام∂ كه آنها ميان جهنẃم افكنده م∂شوند، صدا＾ وحشتنا∑ آن را در حال∂ 
كه در جوش و خروش است م∂شنوند! 

                                                           
� ربح: سود. 

^ وحشتنا∑.  � شهيق: نعره و صدا
^ مل−،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱
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�؛۱  ẁير ґذџن ẂمẀكґأتџي Ẃمџها أ لẀتџن џز џخ ẂمẀهџأل џس ẁج Ẃوџيها فґف џ∂ґقẂلẀما اￍلẀك...�
...هرگاه كه فوج∂ از آنها در ميان جهنẃم افكنده م∂شوند، نگهبانان آتش [از رو＾ تعجẃب و 
^ ش→→→ما ن→→→يامد ك→→ه آگ→→اهتان  ت→→→وبيخ] از آن→→→ها م→→→∂پرسند: م→→→گر ان→→→ذار ك→→→ننده و ه→→→شدار ده→→→ندها＾ ب→→→ه س→→→و

سازند و بگويند: جهنẃم∂ در كار است.آنها با سرافكندگ∂: 
بẂنا...�؛  ￍذџكџف ẁير ґذџنا ن џجاء Ẃدџق ∂џلџوا بẀقال�

م∂گويند: بل∂ آمدند هشدار دهندگان، ول∂ ما تكذيبشان كرديم... 
�؛۲   ґير ґع ￍالس ґحاب Ẃأص ∂ґا فￍنẀما ك ẀلґقẂعџن Ẃأو Ẁعџم Ẃسџا نￍنẀك Ẃوџوا لẀقال џو...�

...و م→→→→→→∂گويند اگ→→→→→→ر م→→→→→→ا گ→→→→→وش ش→→→→→نوا داش→→→→→ته و ع→→→→→قل خ→→→→→ود را ب→→→→→ه ك→→→→ار م→→→→→∂گرفتيم 
[امروز] از دوزخيان نبوديم. 

�؛۳   ґير ґع ￍالس ґحاب Ẃص ґأل Ґقا Ẃح Ẁسџف Ẃم ґهґبẂن џذґوا بẀف џرџت Ẃاعџف�
آر＾ آنجا، اعتراف به گناهشان م∂كنند؛دور باشند دوزخيان از رحمت خدا. 
 ول∂ چ→→ه ف→→ايده ك→ه ك→ار از ك→ار گ→ذشته و راه ب→ازگشت∂ ن→خواه→ند داشت!اگ→ر ب→نا ش→ود ه→ر 
چ→→→→شم و گ→→→→وش ن→→→→اپا∑ و ه→→→→ر دل و م→→→→غز ه→→→→وسباز＾ ب→→→→ه ب→→→→هشت خ→→→→دا راه ي→→→ابد، پس ب→→→هشت ع→→→ين 
صحنه＾ دنيا خواهد شد كه پا∑ و ناپا∑ با هم مخلوطند.خير! آنجا�يوم الفصل� است و: 

�؛℮   Ґ↨џي ґيها الغґف Ẁعџم Ẃسџال ت � ＃↨џيґعال ＃↨ￍن џج ∂ґف�
در بهشت برين زندگ∂ م∂كنند[هرگز] سخن∂ لغو از كس∂ شنيده نم∂شود. 

  Ｑ؛�Ґيماґأثџال ت џو ҐواẂغџيها لґف џونẀعџم Ẃسџال ي�
^ م∂شنوند و نه[سخن∂]كه به گناه آلوده است.  [در آن بهشت برين]نه سخن بيهودها

آنها كسان∂ هستند كه در دنيا: 
...�؛  ẀهẂن џوا ع Ẁض џرẂأع џوẂغￍوا اللẀع ґم џإذا س џو�

 وق→→→→ت∂ س→→→→خن و آه→→→→نگ∂ لغ→→→→→و ب→→→→ه گ→→→→وششان م→→→→∂رسيد، رو ب→→→→→ر م→→→→→∂گرداندند... و ب→→→→ا 
                                                           

^ مل−،آيه＾۷.  ـ سوره ۱
ـ همان،آيه＾۸ .  ۲
ـ همان،آيه＾۹.  ۳

^ غاشيه،آيات۱Ωو۱۱.  ـ سوره ℮
 .۲Ｑ＾واقعه،آيه ^ ـ سوره Ｑ



 
 ⅛۳ فضيلت بسيار ذكر خدا 

كمال ب∂اعتناي∂ به لغوگرايان م∂گفتند: 
�؛۱   џينґل ґجاهẂال ∂ґغџتẂبџال ن ẂمẀكẂيџل џع ẁالم џس ẂمẀكẀمالẂأع ẂمẀكџل џنا وẀمالẂنا أعџوا لẀقال џو...�

...اع→→مال م→→ا از آنґ م→ا و اعمال شما از آنґ شما.سالم بر شما[سالم وداع]ما با جاهالن سلوكمان 
^ آب و ما اين سمت آن!  ^ نم∂رود.شما آن سمت جو نم∂شود و آبمان از ي− جو

فرياد حسرتبار ثروتمندان كوتاهنگر از عمق جهنẃم! 
آن ث→→→→→روت و ق→→→→درت∂ ك→→→→ه دارن→→→→دگان آن خ→→→→→يال م→→→→→∂كردند ب→→→→ه ت→→→→مام آم→→→→→ال و آرزوه→→→→→ايشان 
رسيدهاند و كمال خوشبخت∂ نصيبشان شده است؛ از ميان جهنẃم فريادشان بلند خواهد شد: 
�؛۲   ẂهџيґطانẂل Ẁس ∂ґẃن џع џ−џلџه � Ẃهџيґمال ∂ґẃ ن џن∂ عẂما أغ � џ↨џي ґقاضẂال ґتџها كانџتẂيџيا ل�
ا＾ ك→→→اش خ→→ودم ه→→→م [ب→→→ه دن→→→بال ث→→روت و ق→→درتم رف→→→ته و ن→→→ابود و]ت→→مام ش→→ده ب→ودم.مال و ج→اه 
[از دستم رفت و] هيچ درد＾ از من دوا نكرد!خودم ماندهام بدبخت و مبتال به عذاب خدا!! 

الف: حسرت عميق هارون عبẃاس∂ به هنگام مرگ! 
ẃاس∂ ـ در س→→→→→→→اعات آخ→→→→→→→ر ع→→→→→→→مرش دس→→→→→→→تور داد چ→→→→→→→ند ق→→→→→→→طعه  ẃار ع→→→→→→→ب ه→→→→→→→→ارون ـ آن س→→→→→→→→لطان ج→→→→→→→ب
پارچه＾ كفن∂ برايش آوردند.از ميان آنها يك∂ را پسنديد و كنار بسترش گذاشت.دمبهدم به 

آن نگاه م∂كرد و آن را پشت و رو م∂كرد و اين آيات از قرآن را تالوت م∂نمود: 
�؛  ẂهџيґطانẂل Ẁس ∂ґẃن џع џ−џلџه � Ẃهџيґمال ∂ґẃ ن џن∂ عẂما أغ � џ↨џي ґقاضẂال ґتџها كانџتẂيџيا ل�

ب: حسرت عبدالمل− مروان به هنگام مرگ! 
ع→→→بدالم→→→ل− م→→→روان پ→→→يش از اي→→→نكه ب→→→ه ح→→→كومت ب→→→رسد، آدم→→→∂ آرام و اه→→ل ع→→بادت ب→→ود و در 
ميان مردم، كبوتر حرم حساب م∂شد.در مسجدالحرام مشغول تالوت قرآن بود كه خبر آوردند 

پدرت مرده و وارث سلطنت شدها＾!!همان لحظه قرآن را بست و آن را بوسيد و گفت: 
...�؛۳ ...اين− وقت جداي∂ من و تو است...  џ−ґنẂيџب џو ∂ґنẂيџب Ẁراقґهذا ف...�
^ ق→→رآن، دي→→دار ب→→→اشد ت→→ا ق→→يامت.بيست س→ال ح→كومت ج→ائران→→ه ك→رد و خ→ونها  خ→→داح→→افظ ا

                                                           
 .ＱＱ＾قصص،آيه ^ ـ سوره ۱

^ حاقẃه،آيات۲۷تا۲۹.  ـ سوره ۲
^ كهف،آيه＾۷۸.  ـ سوره ۳
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→→→→اد ب→→→ه او گ→→→فت:شنيدهام ش→→→راب م→→→→∂خور＾؟گفت: ش→→→راب ك→→→ه س→→→→هل  ẃي→→→ك∂ از زه ^ ري→→→خت! روز
^ ق→صرش ك→ه م→شرف ب→→ه  است خ→→ون م→→ردم م→→∂خورم.موقع م→رگش ك→ه رس→يد در ي→ك∂ از غ→رفهها
^ ب→ود ك→→ه از پ→→ايين ق→صرش م→∂گذشت در م→→يان ب→ستر اف→تاده ب→ود.از ب→اال نگاه كرد، ديد  رودخ→انها
م→→→→→رد رخ→→→→تشوي∂ ك→→→→نار رودخ→→→→→انه م→→→→→شغول رخ→→→→→تشوي∂ است؛از دي→→→→دن او آتش ح→→→→سرت از درونش 
^ ب→→ودم و ق→→وت روزان→→→هام را از ه→→مين راه ب→→ه  ^ ك→→→اش م→→ن ه→→→م ي− رخ→→تشو ش→→→عله ك→→→شيد و گ→→→فت:ا
ن نم∂گرفتم.  اكانه� به گرد ẃدست م∂آوردم و اين همه جنايات از طريق اين حكومت سف
اي→→ن ح→→رف ب→→→ه گ→→وش آن م→→رد رخ→→تشو＾ رس→→يد و گ→→فت: خ→→→دا را ش→→كر م→→∂كنم ك→ه چ→نان 
ك→→→رده ك→→→ه ع→→→→بدالم→→→ل−، م→→→وقع م→→→ردن آرزو م→→→→∂كند ا＾ ك→→→اش ب→→→ه ج→→→→ا＾ م→→→ن ب→→→ود؛ول∂ م→→→ن ه→→→رگز 

آرزو نم∂كنم كه موقع مردن به جا＾ عبدالمل− باشم! 
ج: امير ظالم را با دورانديش∂ چه كار؟! 

ه رفت و آن→→جا  ẃوق→→→ت∂ ب→→→ه م→→ك(ه→→→مان ه→→→ارون ع→→→باس∂ ب→→→وده است Ґاح→→→تماال)ارانẃ دي→→→گر＾ از ج→→→ب
ẃ→→→ي−... ب→→→ه گ→→→وشش  →→→همẃ لب ẃي−،الل→→→ẃ پ→→→→يكرها＾ ك→→→→فنپوش ح→→→→اجيان را دي→→→→د و ن→→→غمهها＾ روحان→→→گيز لب
رس→→→يد،تكان∂ در دلش پ→→→يدا ش→→→د و ب→→→ه وزي→→→رش گ→→→فت: ش→→→نيدهام در ك→→→نار خ→→→انه＾ خ→→→دا اف→→راد ع→→ابد 
ياض كه از  ґل بن عẂي џضẀزاه→→د ف→→راوانند.مرا پيش يك∂ از آنها ببر كه موعظها＾ بشنوم.او را پيش ف
م→→→شاهير اه→→→ل زه→→→د و ع→→بادت ب→→ود ب→→رد و گ→→فت: آم→→دهام م→→وعظه ب→→شنوم.او س→→خنان∂ گ→→فت؛ان→→قالب 
ح→→→→ال∂ در ه→→→ارون پ→→→يدا ش→→→د و س→→→خت گ→→→ريه ك→→→رد و ت→→→شنه ش→→→د!از ف→→→ضيل آب خ→→→واست.او ك→→→وزه＾ 
آب را آورد و گ→→فت:ا＾ ام→→ير! ت→→و را ق→→سم م∂دهم به حرمت آن قرابت∂ كه با رسول خدا دار＾ 
(چ→→→ون ب→→→ن∂عباس ن→→→وهها＾ ع→→→مو＾ پ→→→يامبر اك→→→رمند)بگو اگ→→→ر ك→→→س∂ ق→→درتمندتر از ت→→و اي→→ن ك→→وزه＾ 
آب را در دست ب→→→→گيرد و ب→→→→گويد ن→→→صف م→→→ملكت و س→→→لطنتت را ب→→→ه م→→→ن ب→→→ده ت→→→ا م→→→ن اي→→→ن ك→→→وزه＾ 
آب را ب→→→→ه ت→→→→و ب→→→→دهم، چ→→→→ه م→→→→∂كن∂؟گفت: ب→→→ديه∂ است ك→→→ه م→→→∂دهم،اگ→→→ر از ت→→→شنگ∂ ب→→→ميرم اي→→→ن 
سلطنت و مملكت چه نفع∂ به حال من خواهد داشت.گفت: بسيار خوب،اگر آن آب را داد 
خ→→→→→ورد＾ و رفت در م→→→→→جرا＾ ب→→→→→ول گ→→→→→ير ك→→→→→رد و ب→→→→ه س→→→→وزش و الت→→→→هاب اف→→→→تاد＾ و او گ→→→→فت: ن→→→→صف 
ديگر را هم بده تا مجرا＾ بول را باز كنم، چه م∂كن∂؟گفت: باز بديه∂ است كه م∂دهم تا 

                                                           
اكانه: خونريز.  ẃسف �
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راحت ش→→→→وم.فضيل گ→→→فت: ا＾ ام→→→ير! ان→→→ديشه ك→→→ن!سلطنت∂ ك→→→ه ت→→→مام ب→→→هايش ي− آب خ→→→وردن و 
ي− ب→→→→ول ك→→→→ردن است، ارزش اي→→→→ن را ن→→→→دارد ك→→→→ه ب→→→→را＾ ن→→→→گه داش→→→تن آن، خ→→→دا را از خ→→→ود ن→→→اراض→→→∂ 

كرده و خود را مبتال به عذاب اليم خدا گردان∂!! 
چگونه نعمت بزرگ دين حفظ م∂شود؟ 

ح→→اصل اي→→نكه م→→علوم ش→→→د ت→→مام وس→ايل و اس→→باب∂ ك→ه م→ا در دس→ترس خ→ود داري→م، اگ→ر در 
راه ت→→→→→قرẃب ب→→→→→ه خ→→→→→دا ب→→→→→ه ج→→→→→ريان اف→→→→→تاد، ه→→→→مه ن→→→→عمت و اگ→→→→ر از اي→→→→ن راه م→→→→نحرف ش→→→→د، ه→→→→مه ن→→→→قمت 
است!آن وقت ب→االترين ن→عمت، آن نيرو و آن وسيلها＾ است كه همه＾ اين وسايل را در راه 
ت→قرẃب ب→ه خ→دا ـ ك→→ه ه→دف اص→ل∂ از خ→لقت است ـ ب→ه ج→ريان ب→يندازد.ح→ال، آن ك→دام وس→يله و 
ن→→→→→يروست ك→→→→→→ه چ→→→→→شم و گ→→→→→وش و ع→→→→→قل و ه→→→→→وش و ث→→→→→روت و ق→→→→→→درت و...را ب→→→→ه راه ت→→→→قرẃب ب→→→→ه خ→→→→دا 
م→→→→→∂اف→→→→كند؟بسيار روش→→→→ن است ك→→→→ه آن ن→→→→يرو＾ دي→→→→ن است.دي→→→→ن است ك→→→→ه در ه→→→→مه ج→→→→ا و در ه→→→→مه 
^ از م→→راح→→ل زن→→دگ∂، خ→→دا و ق→→رب خ→→دا را به انسان نشان م∂دهد و م→→∂گويد  ح→→ال و در ه→→ر م→→رحلها
ا＾ ان→→سان! ت→و ه→ر ه→دف∂ ج→ز خ→دا و رضا＾ خدا را در نظر بگير＾، ابطال عمر و تضييع حيات 
كردها＾ و سرانجام خود را به آتش حسرت و ندامت و محروميẃت ب∂پايان افكندها＾. 

آر＾؛ دي→→→→ن است ك→→→→ه ت→→→→→مام وس→→→→→ايل و اس→→→→→باب ح→→→→يات∂ را در راه رس→→→→يدن ب→→→→ه ه→→→→→دف اص→→→→ل∂ 
خ→→→→→لقت ك→→→→→ه «ت→→→→→قرẃب ال∂ اهللا» است ب→→→→→ه ج→→→→→ريان م→→→→→∂اف→→→→كند.در اث→→→→ر راه→→→→نماي∂ها＾ دي→→→→ن است ك→→→→→ه 
چ→شم و گوش و عقل و هوش و دست و پا و زبان و...برا＾ عالم انسان، نعمت م∂شوند و او 
را در راه نيل به هدف كم− م∂كنند و به سعادت ابد＾ نائلش م∂سازند و اگر نعمت دين 
از دست ب→شر گ→رفته ش→ود،تمام ق→وا و ش→رايط زندگ∂ از راه هدف اصل∂ خلقت منحرف گشته 
و ك→→→→→→لẃ ن→→→→→عمتها ت→→→→→بديل ب→→→→→ه ن→→→→→قمت م→→→→→→∂شوند و آدم→→→→→∂ را ب→→→→→→ه واد＾ه→→→→→→ا＾ س→→→→→وزان ب→→→→→دبخت∂ اب→→→→→→د＾ 
م→→→→→∂اف→→→→→كنند.آنگاه ب→→→→→→ايد دي→→→→→د اي→→→→→ن ن→→→→→عمت ب→→→→→زرگ دي→→→→ن، در پ→→→→→ناه چ→→→→→ه ن→→→→يروي∂ ب→→→→ايد ق→→→→رار گ→→→→يرد ت→→→→ا 
م→→→→حفوظ ب→→→→ماند و ام→→→→ور زن→→→→دگ∂ ب→→→→شر را ت→→→→دبير و ت→→→→نظيم ك→→→→رده و او را در ص→→→→راط م→→→→ستقيم ه→→→→دف 
پ→→→يش ب→→→برد؛چون ب→→→→ديه∂ است دي→→→ن و ق→→انون آس→→مان∂ ه→→ر چ→→→ه ق→→در ه→→م ج→→امع و ك→→امل ب→→اشد، از 
ẃر معصوم اله∂ م∂باشد تا به تدبير عادالنه  خ→ود، ق→درت ت→دبير ندارد! بلكه نيازمند به ي− مدب
و ح→→→→→→كيمانه＾ او، در م→→→→→→رحله＾ اج→→→→→→را ن→→→→→→هاده ش→→→→→→ود و ح→→→→→→يات ب→→→→→شر را ت→→→→→نظيم ك→→→→→رده و دن→→→→→→يا＾ او را 
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ẃر م→عصوم اله→∂، ه→مان است ك→→ه م→ا او را ب→ه ن→ام ام→→ام و ول∂ẃ ام→ر  س→→راس→→ر ن→عمت گ→ردان→د و آن م→دب
م∂ناميم و تدبير و اداره＾ حكيمانه＾ او را به عنوان واليت تعبير م∂كنيم. 

واليت ي→→→→→عن∂ اداره و ره→→→→→→بر＾ امẃت، در راه ن→→→→→يل ب→→→→→→ه ه→→→→→دف و ت→→→→→دبير ش→→→→→ئون ح→→→→يات∂ م→→→→لẃت ب→→→→→ه 
منظور رساندن به مقصد و ول∂ẃ امر در رتبه＾ اوẃل، خداست: 

...�؛۱  ґورالن ∂џإل ґماتẀلالظ џن ґم ẂمẀه Ẁج ґر ẂخẀوا يẀنџآم џين ґذￍال ∂ґل џو Ẁاهللا�
خ→→→→→دا ولẃ∂ ك→→→→سان∂ است ك→→→→→ه اي→→→→مان آوردن→→→→د،آنان را از ت→→→→اريك∂ ه→→→→→ا ب→→→→→ه س→→→→و＾ ن→→→→ور 

هدايت م∂كند... 
م رسول خداست كه دربارهاش فرمود:  ẃدو ^ ول∂ẃ امر در رتبه

وا  Ẁد ґج→→ џال ي ￍم→→Ẁث ẂمẀهџنẂي→→џب џر џج→→ џيما ش→→ ґف џ∑وẀمґẃك џح→→Ẁي ∂ￍت→→ џح џونẀن ґم Ẃؤ→→Ẁال ي џ−ґẃب џر џال و→→џف�
لґيما�Ґ؛۲   Ẃسџوا تẀمґẃل џسẀي џو џتẂي џضџا قￍم ґم Ґجا џر џح Ẃم ґه ґسẀفẂأن ∂ґف

ن→→→→ه،به خ→→→→دايت ق→→→→سم[ا＾ رس→→→→ول!] م→→→→ؤمن ن→→→→خواهند ش→→→→د، ت→→→→→ا ت→→→→→و را ح→→→→اكم م→→→طلق در 
زن→→دگ∂ خ→→ود ق→→رار ده→→ند و در م→→قابل ف→→رمان ت→→و ح→→ت∂ در درون خ→→ود ن→→→يز اح→ساس 

ناراحت∂ ننمايند و تسليم محض در پيشگاهت باشند. 
م ه→→مان ك→س∂ است ك→ه وق→ت∂ رسول خدا� به امر خدا او را  ẃسو ^ و ول∂ẃ امر در رتبه

به واليت و امامت امẃت تعيين نمود، اين آيه نازل شد: 
لџيẂكẀمẂ نґعẂمџتґ∂...�؛۳  џع ẀتẂمџمẂأت џو ẂمẀكџين ґد ẂمẀكџل ẀتẂلџمẂأك џمẂوџيẂال...�
...امروز، دين شما را كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم... 

ه م→→∂فرماييد ك→→ه در اي→→ن آي→→ه، از دي→→ن ت→→عبير ب→→ه «ن→→عمت» ش→→ده و ن→→شان داده ك→→ه همه＾  ẃت→→وج
اس→→→→→→→→باب و وس→→→→→→→→ايل ح→→→→→→→→يات∂ ب→→→→→→→→شر در س→→→→→→→→ايه＾ دي→→→→→→→→ن، ن→→→→→→→→عمت است و دي→→→→→→→→ن ه→→→→→→→→م در س→→→→→→→ايه＾ واليت 
ع→→ل∂� ت→→مامالنẃ→→عمه است.بنابراين نعمت اصل∂ در عالم هست∂، نعمت واليت است كه تدبير 
ام→→→ور ك→→→رده و ك→→→لẃ ك→→→ائنات را در آف→→→اق و ان→→→فس ب→→ه م→→سير ه→→دف از خ→→لقت م→→∂اف→→كند و «ب→→اب اهللا 
الم→→→→→→ؤت∂ م→→→→→→نه» و «ه→→→→→→اد＾ ال∂ اهللا» است و ن→→→→→→قمت و ب→→→→→→ال＾ واق→→→→→→ع∂ ه→→→→→→م، ان→→→→→→حراف از ن→→→→→→عمت واليت 

                                                           
 .۲Ｑ۷＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۱
 .⅛Ｑ＾نساء،آيه ^ ـ سوره ۲
^ مائده،آيه＾۳.  ـ سوره ۳
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است ك→→ه ب→→شر ب→→ا ان→→حراف خ→→ويش از م→→ركز واليت، ت→→مام م→→وجودات را از مسير هدف از خلقت 
م→→→→→→→نحرف ك→→→→→→→رده و دن→→→→→→→يا و ع→→→→→→→قبا＾ خ→→→→→→→ود را ب→→→→→→→ه س→→→→→→→مت ج→→→→→→→هنẃم س→→→→→→→وزان ك→→→→→→شانده است و م→→→→→→ا خ→→→→→→دا را 
ش→→→→اكريم ك→→→→ه ق→→→→وت و غ→→→ذا＾ ج→→→ان م→→→ا را حبẃ و وال＾ ع→→→ل∂ و آل ع→→→ل∂ ق→→→رار داده است.از ص→→→ميم 

جان م∂گوييم: 
 ґن→→→→Ẃب ẃ∂ґل→→→→ џع џنين ґؤم→→→→→ ẀمẂال ґير→→→→→ ґمџا ґ↨џالي ґو→→→→→ ґب џين ґك ẃسџمџت→→→→→ ẀمẂال џن→→→→→ ґنا مџل џع→→→→→ џج ＾ ґذￍال ґهللا Ẁمد→→→→→ џحẂلџا

ين�؛  ґوم ẀعصџمẂال ґ↨ￍمґئџاال џب＃ وґبيطالџا
نعمتها＾ ب∂پايان و لزوم شكر＾ بيكران 

چند جمله هم از كلمات نوران∂ امامان�بشنويم كه فرمودهاند: 
)؛۱  Ẃ−џل ẁم ґالز ẁرẂك Ẁش џ− ґفاسẂنџا Ẃن ґس＃ مџفџن ґẃلẀك ∂ґف)

در هر نفس∂ از نفسهايت شكر＾ الزم است! 
عجيب است كه انسان، در هر نџفџس بين دو مرگ گرفتار است!اگر نفس نكشد و هوا 
را داخ→→→→→→→ل در ري→→→→→→→→هاش ن→→→→→→→كند، م→→→→→→→→∂ميرد و اگ→→→→→→ر داخ→→→→→→→ل در ري→→→→→→ه ب→→→→→→كند و آن را ب→→→→→→يرون ن→→→→→→→دهد، ب→→→→→→از 
اجدين�به  ẃدالسẃم→∂ميرد!ي− ح→يات ب→ين دو م→→مات! آدم→∂ ب→ين دو مردن زنده است.امام سي

خدا عرض م∂كند: 
كر＃ فџكẀلￍما  Ẁش Ẅ∂لґا ẀرґقџتẂف џي џ∑اẃيґر＾ اẂك Ẁش џو ґكر→→ الش ґحصيلџت→џب ∂ґل џفẂيџاله→∂...ك)

)؛۲  ẀدẂم џحẂال џ−џل џولẀقџا Ẃنџا џ−ґذلґل ￍ∂џلџع џب џج џو ẀدẂم џحẂال џ−џل ẀتẂلẀق
^ ك→→→→→ه ب→→→→→جا م→→→→∂آورم  خ→→→→→دايا!چگونه ش→→→→→كر ت→→→→→و را ب→→→→→جا آورم و ح→→→→→ال آن ك→→→→→ه ه→→→→→ر ش→→→→→كر
^ آن ب→→→→جا آورم.پس ه→→→→رگاه ب→→→→گويم خ→→→→دايا ح→→→→مد و  ^ ب→→→→را م→→→→→وجب م→→→→→∂شود ك→→→→→ه ش→→→→كر
^ اي→→→→→ن گ→→→→→فتنم ح→→→→→مد و س→→→→→پاس  س→→→→→→پاس م→→→→→ر ت→→→→→و راست ب→→→→→ر م→→→→→ن واجب م→→→→→∂شود ك→→→→→ه ب→→→→→را

^ بجا آورم.  ديگر
خ→→→→داي→→→→ا! م→→→→ن چ→→→→گونه م→→→→∂توان→→→م ش→→→كرت ك→→→نم؟ در ح→→→ال∂ ك→→→→ه ش→→→كر ك→→→ردن م→→→ن ن→→→يز ن→→→عمت 
دي→→→گر＾ است از ت→→→و ك→→→ه ب→→→ايد ب→→→را＾ آن ن→→→يز ش→→→كرت ك→→→نم.بنابراي→→→→ن ه→→ر دم ب→→گويم "لџ−џ الح→→مد" 

                                                           
 .۷۱Ω＾ـ سفين↨ البحار،جلد۱،صفحه ۱

ـ مفاتيح الجنان،مناجات الشاكرين از مناجات خمس عشره.  ۲
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→مد".يعن∂  џحẂال џ−џالح→→مد گ→→فتن، ب→→ر م→→ن واجب م→→→∂شود ك→ه ب→گويم:" ل џ−џب→→را＾ ه→→مين ن→→عمت ل
لحظها＾ از نعمت تو فارغ نيستم تا در آن لحظه＾ خال∂ از نعمتت شكرت كنم. 
همين مضمون را سعد＾ در گلستان به بيان زيباي∂ آورده كه م∂گويد: 

ح ذات.پس در هر  ر√ џفẀحيات است و چون بر م∂آيد؛ م ẃد ґمẀه→ر ن→فس ك→→ه ف→رو م→∂رود، م
نفس∂ دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شكر＾ واجب. 

ك→→→→→→→→→→→→→→ز ع→→→→→→→→→→→→→→هده＾ ش→→→→→→→→→→→→→كرش ب→→→→→→→→→→→→→در آي→→→→→→→→→→→→→د� از دسـت و زبــان كــه بــرآيـد� 
ع→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ذر بـه درگـاه خـدا آورد� ب→→نده ه→→→مان ب→→ه ك→→ه ز ت→→→قـصير خ→ويش� 
كس ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→توانـد كـه ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه ج→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ا آورد� ورنــه س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→زاوار خـداونــديــش� 

مسلمان شدن فرعون! 
م  Ẁك→→→→→→→∫ ب џن→→→→→→→ا ر џس م→→→→→→→→∂كشيد و داد�اџف→→→→→→→џ ẃر، س→→→→→→→الها ب→→→→→→→لكه ق→→→→→→→رنها از ه→→→→→→→وا＾ خ→→→→→→→دا ن ف→→→→→→→→رعون م→→→→→→→تكب
ت م→هلتش كه  ẃم∂زد! ه→يچ ف→كر ن→م∂كرد آخ→ر اي→ن ه→وا و اي→ن ن→فس از ك→يست؟ ت→ا م→د� џџ∂ل→ Ẃعџاال
ت→مام ش→د، هوا را از او گرفتند و چند قطره آب در حلقش ريختند!در ميان دريا به دست و پا 
→→ا آن اسالم در  ẃدي→گر＾ است و م→→سلمان ش→د.ام ґزدن اف→تاد و آن دم ف→هميد ك→ه ه→وا و آب از آن

لحظه ＾ مردن، نافع به حالش نشد. 
＾ آمџ→نџتẂ بґ→هґ بџ→نẀوا  ґذￍال ẃإال џال إله Ẁه→→ￍأن ẀتẂن→→џآم џق→→ال Ẁق џر→→ џغẂال Ẁه→→џك џر Ẃإذا أد ∂ￍت→→ џح...�

�؛۱   џين ґمґل ẂسẀمẂال џن ґا مџأن џو џيلґرائ Ẃإس
...وق→→→ت∂ ب→→→→ه ح→→→ال غ→→→→رق اف→→→→تاد؛ گ→→→فت:ايمان آوردم ك→→→→ه ن→→يست خ→→داي∂ ج→→→ز خ→→دا＾ 

بن∂اسرائيل و مسلم شدم.به او گفتند: 
�؛۲   џين ґد ґسẂفẀمẂال џن ґم џتẂنẀك џو ẀلẂبџق џتẂي џصџع Ẃدџق џو џن Ẃآآل�

االن ك→→→→→→→ه م→→→→→→رگ را ب→→→→→→→العيان دي→→→→→د＾، م→→→→→ؤمن ش→→→→→د＾ و ح→→→→→ال آن ك→→→→→→ه ع→→→→→مر＾ م→→→→→فسد و 
نافرمان بود＾. 

آخ→→→ر اي→→→ن ك→→→رم− ب→→→→ينوا ك→→→ه ب→→→ه ب→→→اد＾ زن→→ده و ب→→ه آب→→∂ م→→رده است ب→→ا چ→→ه ج→→رأت∂ «م→→ن،من» 
                                                           

 .۹Ω＾يونس،آيه ^ ـ سوره ۱
ـ همان،آيه＾۹۱.  ۲



 
 ⅛۹ فضيلت بسيار ذكر خدا 

م∂گويد؟تنها ذات اقدس اوست كه شايسته＾ «من» گفتن است. 
�؛۱  џين ґمџعالẂال ب џر Ẁا اهللاџأن ∂ẃإن...�

...به يقين كه من، آر＾ من اهللا هستم و ربẃ العالمينم. 
موال＾ ما امام اميرالمؤمنين�م∂فرمايد: 

 Ẁ↨ￍقџبẂال ẀهẀمґل ẂؤẀت ґلџمџعẂال ẀوظẀف Ẃحџم ґلџل ґعẂال ẀونẀنẂكџم ґل џج Ẃاأل ẀومẀتẂكџم џم џآد ẀنẂاب ẁين ґك Ẃس→ ґم)
)؛۲   Ẁ↨џق ẂرџعẂال ẀهẀنґتẂنẀت џو Ẁ↨џق Ẃر ￍالش ẀهẀلẀتẂقџت џو

ت ع→مرش ن→امعلوم،بيمار＾ ه→ايش پ→نهان و اع→مالش  ẃچ→→ه ب→يچاره است آدم→يزاد،مد
م→ضبوط است.پ→شه دردن→اكش م→→∂كند؛جџستن آب ب→→ه گ→لو او را م→→∂كشد و عرق 

بدن بدبويش م∂سازد. 
سه عبرتگاه:بيمارستان،قبرستان و تعزيرگاه! 

گ→فتهان→د: ص→→احبدل∂ ص→بح ك→ه از خ→واب ب→رم∂خاست، ب→ه س→→ه ج→→ا س→ر م→∂زد و بعد دنبال 
ل ب→→→→→→→ه ب→→→→→→→يمارستان م→→→→→→→→∂رفت و ن→→→→→→→→گاه∂ ب→→→→→→→ه ب→→→→→→→يماران م→→→→→→→→∂كرد ك→→→→→→→ه ن→→→→→→االن از پ→→→→→→ا  ẃك→→→→→→→ارش م→→→→→→→→∂رفت.او
م ب→ه ت→عزيرگاه م→∂رفت؛آنجا ك→ه  ẃاف→→تادهان→→د و م→→→∂گفت: خ→→داي→→ا! ش→→كرت م→→→∂كنم ك→→ه س→→المم.دو
دزدان و گ→→→→نهكاران را ت→→→→عزير م→→→→→∂كنند؛دست م→→→→→∂برند و ت→→→→→ازيانه م→→→→→∂زنند و...م→→→→→∂گفت:خداي→→→ا! 
شكرت م∂كنم كه مبتال به چنين گناهان∂ نشدهام كه محكوم به چنين عقوبتهاي∂ بشوم. 
م ب→→ه ق→→برستان م→→∂رفت و در دل خ→→→ا∑ خ→→واب→→→يدهها را ب→→→هنظر م→→∂آورد ك→→ه دس→→تشان از  ẃس→→و
دن→→→→→→→→يا ك→→→→→→→→وتاه ش→→→→→→→→ده و اك→→→→→→→→نون آرزو دارن→→→→→→→→→د ي− روز ب→→→→→→→→ه دن→→→→→→→→→يا ب→→→→→→→→رگردند و ب→→→→→→→→را＾ آخ→→→→→→→→رتشان ك→→→→→→→ار 
ك→→→نند.آنگاه م→→→→∂گفت:خداي→→→ا! ش→→→كرت م→→→∂كنم ك→→→ه زن→→→→دهام و م→→→هلت ك→→→ار ب→→را＾ آخ→→رتم دارم و 
ه ب→→→→ه ان→→→جام وظ→→→يفه و آخ→→→رت ن→→→گر＾ در روحش  ẃب→→→→عد س→→→→ر ك→→→→ارش م→→→→→∂رفت و ت→→→→ا شب ح→→→→ال ت→→→وج

باق∂ بود.رسول خدا� فرموده است: 
 ґه ґوم→→ џي Ẁوت→→→Ẁق Ẁه џدẂن→→→ ґو ع ґهґب Ẃر→→→ џس ∂→→→ ґف Ґنا→→→ ґآم ґهґن џد→→→џب ∂→→→ ґف Ґ∂عاف→→→Ẁم ẂمẀكẂن→→→ ґم џحџب→→→ Ẃصџا Ẃن→→→џم)

ها)؛۳  ґيرґذاف џحґنيا ب الد Ẁهџل Ẃتџيز ґا حￍأنمџكџف
                                                           

 .۳Ω＾قصص،آيه ^ ـ سوره ۱
^ فيض،حكمت℮۱۱.  ـ نهجالبالغه ۲

ـ المحج↨ البيضاء،جلد۷،صفحه＾۳۲۲.  ۳



 
 ۷Ω تفسير سوره＾ ابراهيم

ه→→→ر كس ص→بح از خ→واب ب→يدار ش→ود و ب→→بيند ب→دنش س→→الم است و ام→→نيẃت در م→→حيط 
زن→→→→→→دگيش ب→→→→→→رقرار و ق→→→→→→وت و روزان→→→→→→هاش را ه→→→→→→م دارد [ك→→→→→→ه ب→→→→→خورد و زن→→→→→ده ب→→→→→ماند] 

اينچنين آدم، گوي∂ كه دنيا با همه چيزش در كنار او حاضر است. 
 و اص→→الҐ ك→→مبود＾ ن→→دارد و از دن→→يا چ→→يز＾ ب→→يش از آن→→چه ك→→ه اكنون دارد، نم∂خواهد.ول∂ 
ه م→→∂خوريم و  ẃم→→→ا م→→→ردم ب→→→ه اي→→→ن م→→→قدار از دن→→→يا ق→→→انع ن→→→م∂شويم و ب→→→را＾ اض→→→افه ه→→→ا ك→→→ه ن→→→داري→→→م غ→→ص
ب→→→→را＾ ان→→→→باشتن رو＾ ه→→→→م ت→→→→الش م→→→→∂كنيم و ب→→→→را＾ ه→→→→ميشه خ→→→ود را ن→→→ادار م→→→∂بينيم و از خ→→→دا گ→→→لهها 
داريم و اصالҐ نعمتها＾ فراوان∂ را كه به ما داده است؛ به حساب نم∂آوريم و هيچگاه خود 

ف به شكرگزار＾ از او نم∂دانيم!!  ẃرا موظ
بدبخت،فقير＾ كه از ثروت خود خبر ندارد! 

م→→→رد＾ ن→→→زد ب→→→زرگ∂ آم→→د و ش→→→كايت از ف→→قر و ت→→ه∂دست∂ خ→→ود ك→→رد.او گ→→فت:آيا ت→→و االن 
ح→→→→→اضر＾ ه→→→→→ر دو چ→→→→→شمت را ك→→→→→ور ك→→→→→→نند و م→→→→→ثالҐ ده م→→→→→يليون ت→→→→→ومان ب→→→→→ه ت→→→→→و ب→→→→→→دهند؟گفت:نه؛آيا 
ح→→→→→→اضر＾ زب→→→→→→→انت را ب→→→→→→→گيرند و ده م→→→→→→يليون ب→→→→→→دهند؟گفت: ن→→→→→→ه؛همچنين دسته→→→→→ا و پ→→→→→اهايت را و 
س→→→ران→→→جام ع→→قلت را ب→→→گيرند و ص→→د م→→يليون ب→→دهند؟نه،گفت: آق→→ا＾ ع→→→زيز! پس ت→→و االن م→→→يلياردر 

هست∂ و خود نم∂دان∂ و اظهار فقر و ته∂دست∂ م∂كن∂. 
آر＾ م→→→→→→ا ارزش ن→→→→→→عمتها＾ خ→→→→→→داداد خ→→→→→ود را ن→→→→→م∂دان→→→→→يم!وقت∂ ي→→→→→ك∂ از آن→→→→→ها را از دست 
داديم، آن وقت م∂فهميم چه نعمت بزرگ∂ داشتهايم و آگاه نبودهايم!خدا هم فرموده: 

�؛  ẂمẀكￍن џيد ґز џأل ẂمẀت Ẃرџك џش Ẃنґئџل ẂمẀكب џر џن ￍأذџت Ẃإذ џو�
خ→→دا＾ ش→→→ما اع→→→الم ك→→رده و آگ→→ه∂ داده ك→→ه ش→→→ما اگ→→ر ن→عمتشناس و م→نعمشناس ب→اشيد 
ر در دي→→→→→ن ش→→→→→كرگزار ب→→→→→اشيد، م→→→→→ن ب→→→→→ه ش→→→→→→ما ق→→→→→ول ق→→→→→طع∂ م→→→→→→∂دهم ك→→→→→ه ب→→→→ر  ẃو ب→→→→→ر اس→→→→→اس ق→→→→→انون م→→→→→قر
ن→→→عمتهايتان ب→→يفزاي→→م و اگ→→ر ك→→فران ن→→عمت ك→→→نيد، ع→→→ذاب→→م س→→نگين است و گ→→رفتار＾ها خ→→واه→→يد 

داشت.آر＾: 
→→فџت ب→→يرون ك→→→ند� ش→→→→كر ن→→→→عمت،نعمتت اف→→→→زون ك→→→→ند�  џك→→→فر ن→→→عمت از ك

اللẃ→→→→همẃ ص→→→لẃ ع→→→ل∂ م→→→حمẃد و آل م→→→حمẃد و ارزق→→→نا م→→→عرفتهم و م→→→حبẃتهم و ال 
ل لوليẃ− الف→→رج و اج→→علنا  ẃن→→يا و االخ→→ر↕ و ع→→ج ẃق ب→→→يننا و ب→→ينهم ف→→∂ الد ẃت→→→فر

 .Ґم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ن الم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→نتظرين لظ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→هوره و اج→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→عل خ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اتم↨ ام→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→رنا خ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يرا



 
 
 

اعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

^ زم→→→→→→→→→ين ك→→→→→→→→→افر  ^ م→→→→→→→→→ردم رو و م→→→→→→→→→→وس∂[به ب→→→→→→→→→→ن∂اسرائيل]گفت: اگ→→→→→→→→→→ر ش→→→→→→→→→→ما و ه→→→→→→→→→مه
^ ش→→كر و  ش→→→ويد[كمترين زي→→→ان∂ ب→→→ه خ→→دا ن→→م∂رسد]چرا ك→→ه خ→→دا ب→→→∂نياز و ش→→ايسته
س→→→→پاس است.آي→→→ا خ→→→بر اق→→→وام∂ ك→→→ه پ→→→يش از ش→→→ما ب→→→ودند ب→→→ه ش→→→ما ن→→→رسيده است؟ق→→→وم 
ن→→→وح و ع→→→اد و ث→→→مود و ك→→→سان∂ ك→→→→ه پس از آن→→→ها ب→→→ودند؛همانها ك→→→ه ج→→→ز خ→→→دا ك→→س∂ از 
^ آن→ها آم→دند ول∂ آن→→ها[از  آن→→ها آگ→→اه ن→م∂باشد.پيامبرانشان ب→→ا دالي→→ل روش→ن ب→→ه س→و

                                                           
 .۱Ωابراهيم،آيات۸ تا ^ ـ سوره ۱



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۷۲ 

^ لج→اج و ع→ناد]دست ب→ر ده→انشان گرفتند و گفتند ما به آنچه شما مأمور به آن  رو
^ آن م→→→→→→→∂خوانيد ت→→→→→→رديد داري→→→→→م.  ه→→→→→→ستيد ك→→→→→→→افريم و ن→→→→→→سبت ب→→→→→→→ه آن→→→→→→چه م→→→→→→→ا را ب→→→→→→ه س→→→→→→و
 ∂ ẃآس→→مانها و زم→→ين است ش→→ك ^ پ→→→يامبرانشان گ→→→فتند:آيا در خ→→→داي∂ ك→→ه آف→→ريننده
^ ش→ما را  ر ẃه→ست؟او ش→ما را دع→وت م→→∂كند ت→ا گ→ناهانتان را ب→بخشد و ت→→ا م→وعد م→قر
^ هستيد و م∂خواهيد ما را از آنچه  ب→اق∂ ب→دارد.آنها گ→→فتند: ش→ما ه→م م→انند م→→ا ب→شر

^ ما بياوريد.  پدرانمان م∂پرستيدند باز داريد؛بنابراين شما دليل روشن∂ برا
شكرگزار＾ از پايهها＾ اساس∂ صفات كمال انسان∂ 

در آي→→→ات گ→→ذشته＾ اي→→ن س→→وره، ق→→سمت∂ از ت→→عليمات ح→→ضرت م→→وس∂�به ب→→ن∂اس→→رائ→→يل 
نقل شد؛از جمله سخنان آن حضرت اين بود كه: 

...�؛۱  џنẂوџع Ẃرґف ґآل Ẃن ґم ẂمẀجاكẂأن Ẃإذ ẂمẀكẂيџل џع ґاهللا џ↨џمẂعґوا ن ẀرẀك Ẃاذ...�
...به ياد آوريد نعمت خدا بر خودتان را كه شما را از آل فرعون نجات داد... 

يعن∂ نعمتشناس و مẀنعґمشناس باشيد و در آيه＾ بعد فرمود: 
 ∂→→→→→ ґذاب→→→→→ џع ￍإن ẂمẀت Ẃرџف→→→→→џك Ẃن→→→→→ ґئџل џو ẂمẀكￍن џي→→→→→د ґز џأل ẂمẀت Ẃرџك→→→→→→ џش Ẃن→→→→→→ ґئџل ẂمẀك→→→→→→→ب џر џن ￍأذ→→→→→→џت Ẃإذ џو�

�؛۲   ẁيد ґد џشџل
پ→→→→روردگارتان اع→→→→→الم ك→→→→رده ك→→→→→ه اگ→→→→→ر ش→→→→اكر ب→→→اشيد، ب→→→→ر ن→→→عمتتان م→→→→∂افزايم و اگ→→→→ر 

كفران نعمت كنيد، عذابم شديد است! 
 ^ ^ دين∂ و قرآن∂ باشد، ي− مسئله ^ شكر منعم، پيش از اينكه مسئله عرض شد: مسئله
^ ع→→→→قل است اع→→→→مẃ از ك→→→→افر و  ان→→→→→سان∂ و ع→→→→→قالن∂ است.ي→→→→→عن∂ ان→→→→→سان از آن ج→→→→→هت ك→→→→→ه ان→→→→سان و دارا
^ از ه→→→ر اح→→→سانكننده و ه→→→ر ن→→عمتبخش ن→→سبت ب→→ه  ر و س→→→پاسگزار ẃف ب→→→ه ت→→→شك ẃم→→→ؤمن، خ→→→ود را م→→→وظ
اديẃه  ẃس→→→ج ^ ^ اوẃل ص→→→حيفه →→→اجدين�در دع→→→ا ẃدالسẃخ→→→ودش م→→→∂دان→→→د.اي→→→ن ب→→→يان از ح→→→ضرت ام→→→ام س→→→ي

ẃحيẃ↨ آمده است:  ẃناء و الت عل∂ منشئها آالف الث
 Ẃن ґم ẂمẀالهẂا أب→џم Ẅ∂џل→ џع ґه ґدẂم→ џح џ↨џف ґرẂع џم ґه ґادџب→ ґع Ẃن→ џع џسџب→→ џح Ẃوџل ＾ ґذￍال ґهللا ẀدẂم→→ џحẂال џو)

                                                           
^ ابراهيم،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾۷.  ۲



 
 ۷۳ فضيلت بسيار ذكر خدا 

 Ẃمџلџف ґهґنџن ґم ∂ґوا فẀف ￍر џصџتџل ، ґ↕ џر ґاهџظџت ẀمẂال ґه ґمџعґن Ẃن ґم Ẃم ґهẂيџل џع џغџب Ẃأس џو ، ґ↨џعґابџتџت→ ẀمẂال ґهґنџن→ ґم
وا  Ẁج џر→→ џخџل џ−ґل џذ→→→џوا كẀان→→→џك Ẃوџل џو Ẁوه ẀرẀك Ẃش→→→ џي Ẃمџل→→→џف ґه→→→ ґق Ẃز ґر ∂→→→ ґوا فẀع ￍسџو→→→џت џو ،Ẁوه Ẁدџم Ẃح→→→ џي
 ґمџك Ẃح→→→Ẁم ∂→→→ ґف џف→→→→ џص џا وџم→→→→џوا كẀانџك→→→→џف ґ↨ￍي ґيم ґه→→→→џبẂال ґẃد→→→→ џح ∂џإل ґ↨ￍيґان џس→→→→Ẃن Ẃاإل ґود Ẁد→→→→ Ẁح Ẃن→→→→ ґم

)؛  Ґيالґب џس ل џأض ẂمẀه Ẃلџب ґعامẂن Ẃاألџك ẃإال ẂمẀه Ẃإن ґهґابџت ґك
س→→→→→→→→پاس خ→→→→→→→→داوند＾ را ك→→→→→→→→→ه اگ→→→→→→→→ر ب→→→→→→→→ندگانش را از ش→→→→→→→→ناختن س→→→→→→→پاسگزار＾ خ→→→→→→→ود ب→→→→→→→ر 
ن→→→→→→→عمتها＾ م→→→→→→→توال∂ ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→ه آن→→→→→→→ان داده و ب→→→→→→خششها＾ پ→→→→→→يوسته ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→ر آن→→→→→→→ها ت→→→→→→مام 
گ→→ردانيده ب→→از م→→→∂داشت[و خ→→صيصه＾ ش→→كر م→→نعم را در ن→→هاد و ف→طرت آن→ها ق→رار 
ن→→→→→→→→→→→م∂داد]هر آي→→→→→→→→→→→نه آن→→→→→→→→→→→→ها ن→→→→→→→→→→عمتها＾ او را ص→→→→→→→→→→رف ك→→→→→→→→→→رده و از او س→→→→→→→→→→پاسگزار＾ 
ن→→→→→→→→→→→م∂نمودند و از رزق و روز＾ ف→→→→→→→→→→→راوان او ب→→→→→→→→→→هره م→→→→→→→→→→→∂بردند و ش→→→→→→→→→→كرش را ب→→→→→→→→→→جا 
ن→→→→→م∂آوردند و اگ→→→→→ر چ→→→→→نين ب→→→→→ودند[و ش→→→→→كر م→→→→→نعم ن→→→→→م∂كردند]از ح→→→→→دود ان→→→→سانيẃت 
ب→→→→→→→→يرون رف→→→→→→→→ته و در م→→→→→→→رز ب→→→→→→→→هيميẃت[چارپايان ك→→→→→→→→ه م→→→→→→→رتبه＾ ب→→→→→→→→∂خرد＾ است]ق→→→→→→→رار 
م→→→∂گرفتند و ه→→→مان گ→→→ونه م→→→→∂شدند ك→→→→ه در ك→→→تاب م→→→حكم و م→→→تقن خ→→→ود ت→→→وصيف 

كرده كه اينان جز مانند چارپايان نيستند؛بلكه گمراهتر از آنهايند. 
زي→→→→→→→→→→را چ→→→→→→→→→→→ارپايان، ه→→→→→→→→→→يچ ك→→→→→→→→→→دام از ق→→→→→→→→→→وا＾ ط→→→→→→→→→→بيع∂ خ→→→→→→→→→→ود را ت→→→→→→→→→→عطيل ن→→→→→→→→→→كرده و از ك→→→→→→→→→ار ب→→→→→→→→→از 
ن→داش→→تهان→→د.تنها اي→ن ح→يوان دو پ→ا＾ ب→ه ن→ام «ان→→سان» است ك→ه ع→→ال∂ترين ن→يرو＾ خ→ود را ك→ه ع→قل 
است و م→→ايه＾ ام→تياز او از چ→ارپايان ،از ك→ار ،ب→از داش→ته و آن را ب→ه اس→تخدام ش→هوت و غ→ضب 
اҐ س→→→زاوار ك→→→يفر＾ دردن→→→ا∑  ẃح→→→→يوان→→→∂ درآورده و از اي→→→ن رو، گ→→→مراهت→→→ر از چ→→→ارپايان گ→→→شته و ج→→→د

گرديده است.بزرگان از علما＾ اخالق فرمودهاند: 
فاتґ الẂكџمال)؛۱  ґص ґهاتￍمẀا Ẃن ґم ẀرẂك لشџا)

ر و سپاسگزار＾ منعم، از پايهها＾ اساس∂ صفات كمال انسان∂ است.  ẃتشك
اركان تشكيل دهنده＾ صفت كمال∂ شكر 

گفتهاند: شكر مجموعه＾ مركب از «سه ركن» است: 
 ركن اوẃل: معرفت و شناخت. 

                                                           
ـ بحاراالنوار،جلد۷۱،صفحه＾۲۳،نقل از محقق طوس∂(رض).  ۱



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۷℮ 

ركن دوẃم: حال. 
م: عمل.  ẃركن سو

 ^ ẃه ه→→→→→مه ^ ص→→→→→فت ك→→→→→→مال∂ ش→→→→→كرند.الب→→→→→ت «م→→→→→عرفت و ح→→→→→ال و ع→→→→→مل» ارك→→→→→ان ت→→→→→شكيل ده→→→→→نده
 ^ ك→→ماالت روح→→∂ م→→تشكل از ه→→مين ارك→→→ان س→→→هگانهان→→د.از ب→اب م→ثل،«توبه» ك→ه از م→قامات م→عنو
^ ه→→مين س→→→ه رك→→ن از"ع→→لم و ح→→ال و ع→→مل" است در م→قام ت→شبيه گ→فتهان→د: اگ→ر  ان→→→سان∂ است، دارا
∂ در  ẃسم ^ ه ẃخ→ورد و ب→عد آگ→اه شد و فهميد اگر چند دقيقه آن ماد ∂ ẃس→م ^ ه ẃم→اد Ґك→س∂ اش→→تباها
^ ع→لم و م→عرفت و ش→ناخت است و ت→ا از اي→ن ج→ريان  م→→عدهاش ب→→ماند؛ او خ→واه→→د م→رد،اي→ن م→رحله
^ اگ→→→ر اق→→→دام ب→→ه  آگ→→→اه ش→→→→د، دن→→→بال اي→→→ن آگ→→→→اه∂، ح→→→→ال ت→→→رس و وح→→→شت در او پ→→→يدا م→→→→∂شود ك→→→→ه وا
^ «ع→→→مل» م→→→∂رسد و ب→→→∂درنگ خ→ود  ^ «ح→→ال» است و دن→→بال آن م→→رحله ع→→→الج ن→→كنم اي→→ن م→→رحله

را به طبيب م∂رساند تا فوراҐ معده را شستشو داده و او را از مرگ حتم∂ برهانند. 
در ت→→→→→→وبه ن→→→→→→يز م→→→→→→طلب ه→→→→→→مين است؛آدم→→→→→→∂ ك→→→→→→ه ب→→→→→→ر اث→→→→→ر غ→→→→→لبه＾ ش→→→→→هوت و غ→→→→→فلت م→→→→→رتكب 
∂، م→هل−  ẃه＾ س→م ẃگ→→ناه∂ ش→→د و ب→→عد در م→→كتب دي→→→ن آگ→اهش ك→ردند ك→ه «گ→ناه» ه→مچون م→اد
روح ان→→سان است.س→→مẃ اگ→→ر ب→→→دن را ت→→→باه م→→∂كند، گ→ناه و ن→افرمان∂ خ→دا، روح را ت→باه م→→∂سازد و 
ب→ه ه→→ال∑ دائ→م و عذاب ابد＾ مبتال م∂گرداند.اين مرحله＾ معرفت و شناختґ اثر شوم گناه 
است و ب→→→→ه دن→→بال آن، ح→→→ال ن→→دامت و پ→→شيمان∂ و ت→→رس و وح→→شت در ق→→لب ان→→→سان پ→→يدا م→→→∂شود 
ظ→→→→→→→→→→→لمت ك→→→→→→→→→→ه در ج→→→→→→→→→انم ب→→→→→→→→→ه وج→→→→→→→→ود آم→→→→→→→→ده است ب→→→→→→→→ميرم و ب→→→→→→→→ه  ك→→→→→→→→→ه وا＾ اگ→→→→→→→→→ر ب→→→→→→→→→ا اي→→→→→→→→→ن ق→→→→→→→→→ذارت� و 
ع→ذابه→→ا＾ دردن→ا∑ ب→رزخ و م→حشر مبتال گردم اين هم مرحله＾ «حال» است و به دنبال آن 
م→→→→→→→→→→→رحله＾ «ع→→→→→→→→→→→مل» ف→→→→→→→→→→→را م→→→→→→→→→→→∂رسد و ان→→→→→→→→→→→سان ع→→→→→→→→→→اقل، ب→→→→→→→→→→دون ه→→→→→→→→→→رگونه ت→→→→→→→→→→→علẃل و ت→→→→→→→→→→→أخير، اق→→→→→→→→→→دام ب→→→→→→→→→→ه 
ظ→لمتزداي→∂ از ص→فحه＾ ق→لب و روحش م∂نمايد و راه آن نيز اين است كه بنگرد آن گناه 
النẃاس است؛يعن∂ به مال و جان  ẃك→ه م→رتكب ش→ده از چ→ه س→نخ گ→ناهان است؟اگ→ر از سنخ حق
→رض و آب→رو＾ م→ردم لط→مه زده است، بايد در مقام ادا＾ حقẃ آنان برآمده، آنها را از خود  ґو ع
راض→∂ س→ازد و اگر از قبيل حق اهللا است و نماز و روزها＾ از او فوت شده آنها را قضا كند و 
ن→→→→→→→سبت ب→→→→→→→ه س→→→→→→→→اير گ→→→→→→→ناهان اس→→→→→→→تغفار ن→→→→→→→مايد و ت→→→→→→صميم ب→→→→→→ر ت→→→→→→ر∑ ه→→→→→→رگونه گ→→→→→→→ناه در آي→→→→→→نده داش→→→→→→ته 

                                                           
� قذارت: آلودگ∂. 



 
 ۷Ｑ فضيلت بسيار ذكر خدا 

ẃك∂ ب→→→ه س→→ه رك→→ن از «ع→لم و ح→ال و ع→مل» است.ح→ال  ب→→اشد.مقصود اي→→نكه دي→→ديم م→→→قام ت→→وبه، م→→ت
ك→→→→→م→→ال است دارا＾ ه→مين ارك→ان  →→هات� ص→فات  ẃم Ẁش→→كر ن→يز ك→ه از م→قامات ع→→اليه＾ ان→→سان∂ و از ا
س→→هگانه است و آغ→ازينґ آن→→ها، م→عرفت و ش→ناخت م→نعم است ي→عن∂ ب→فهمد و ب→اورش ب→شود ك→→ه 
ج→→→→→→→→→→ز ذات اق→→→→→→→→→→دس اهللا ـ ج→→→→→→→→→لẃ ج→→→→→→→→→→الله ـ م→→→→→→→→→→نعم و ن→→→→→→→→→عمتآفرين و ن→→→→→→→→→عمتبخش در ع→→→→→→→→→الم وج→→→→→→→→→ود 
ر  ẃم→→→→سخ Ґن→→→→دارد.ت→→→→مام∂ م→→→→وجودات از ه→→→→ر ق→→→→بيل ك→→→→ه ه→→→→ستند و ب→→→→ه ان→→→→→سان م→→→→نفعت∂ م→→→→→∂رسانند،تماما

فرمان خدا و به مشيẃت و خواست او، وسيله＾ منفعترسان∂ به انسان م∂باشند. 
او م→→→→→قلẃب الق→→→→→لوب و االب→→→→→→صار است.اوست ك→→→→→→ه دله→→→→→ا را ب→→→→→ا آدم، م→→→→هربان و چ→→→→شمها را ب→→→→ا 
ت→جليل و ت→كريم به سمت آدم م∂چرخاند.اوست كه از زمين و آسمان انواع و اقسام رزق از 

＾ و معنو＾ به انسان م∂رساند:  ẃماد
 џغџب Ẃأس џو ґض ẂرџالẂ →→ماواتґ وџ م→ا فґ→∂ ا ￍالس ∂→ґم→ا ف Ẃم→Ẁكџل џر ￍخ→ џس џاهللا ￍا أنẂو џرџت Ẃمџأ ل�

...�؛۱  Ґ↨џن ґباط џو Ґ↕ џر ґظاه Ẁهџمџعґن ẂمẀكẂيџل џع
ر ش→→→→→ما  ẃآي→→→→→→→ا ن→→→→→→ديديد ك→→→→→→ه خ→→→→→داوند آن→→→→→چه را ك→→→→→→ه در آس→→→→→مانها و زم→→→→→→ين است؛ م→→→→→سخ
ك→→→رده و ن→→→عمتها＾ خ→→→ود را چ→→→→ه ن→→→عمتها＾ ظ→→→اهر و چ→→→→ه ن→→→→عمتها＾ ب→→اطن ب→→ر ش→→ما 

گسترده است... 
مراحل خضوع و تواضع در برابر منعم 

اي→ن م→رحله＾ م→عرفت و ش→ناخت م→نعم است كه به دنبال آن، حال خضوع و تواضع در 
ب→→→→→راب→→→→→ر م→→→→→نعم ب→→→→→ه ان→→→→→→سان دست م→→→→→→∂دهد. چ→→→→ه آن ك→→→→ه وق→→→→ت∂ آدم→→→→∂، خ→→→→ود را در س→→→→راس→→→→ر زن→→→→دگيش 
ن→→→يازمند ب→→→ه م→→→→نعم دي→→→د و او را ه→→→م در ه→→→→مه ج→→→ا و در ه→→→مه وقت در م→→→→قام اح→→→→سان و ان→→→→عام ب→→→ه خ→→ود 
م→→شاهده ك→→رد، ط→→بيع∂ است ك→→ه خ→اضع و م→تواض→ع در م→قابل او م→∂گردد و آن→→گاه اي→ن خ→ضوع 
روح∂ او، در مرحله＾ عمل نيز ظاهر و بارز م∂شود.اين خضوع عمل∂ نيز سه مظهر دارد: 

 قلب و زبان و بدن و به عبارت∂: جوانح∂، لسان∂ و جوارح∂. 
ان→→→→→→سان∂ ك→→→→→ه ول∂ẃ ن→→→→→→عمت خ→→→→ود را ش→→→→ناخت و خ→→→→ود را ن→→→→يازمند ب→→→→ه او و او را ه→→→→م م→→→→هربان ب→→→→ه 

                                                           
^ اساس∂.  هات: پايهها ẃم Ẁا  �
 .۲Ω＾لقمان،آيه ^ ـ سوره ۱
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اҐ دوس→تدار او م→→∂گردد.  ẃخ→→ود دي→→→د، ط→→بيع∂ است ك→ه در م→ظهر ق→→لب ب→→ه او ع→شق م→→∂ورزد و ج→د
 ґر و ع→→رض ẃآن→→→→گاه اي→→ن دوس→→ت∂ ق→→لب∂ را ب→→ه زب→→→ان آورده و از او ب→→ه ع→→→بارات گ→→وناگون اظ→→→هار ت→→شك
س→→پاس م→→→∂كند.در اي→→ن م→→وقع است ك→→ه ن→→وبت ب→→→ه ش→→كر ج→→وارح→→→∂ ي→→عن∂ ب→→→دن∂ م→→→∂رسد و آدم→→∂ 
ف م→→∂بيند آن→چه را كه حضرتґ منعم آن را واجب و الزم م∂داند  ẃخ→ود را در اي→ن م→رحله م→وظ
ان→جام ب→دهد و آن→چه را كه او نم∂پسندد؛تر∑ كند.در اين موقع است كه وظيفه＾ شكر را با 
ت→→مام ارك→→→انش از م→→عرفت و ح→→ال و ع→→مل ان→→جام داده است وگ→→رنه ت→→نها ب→→ا گ→→فتن خ→→→داي→→ا! ش→→كر و 
ظ ب→→→→ه الف→→→→اظ و اي→→→جاد م→→→وج∂ در ه→→→وا ان→→→جام ن→→→داده و  ẃص→→→→دهزار م→→→رتبه ش→→→كر، ه→→→يچ ك→→→→ار＾ ج→→→ز ت→→→لف

وعال ـ ادا نكرده است.  ẃاز حضرت منعم ـ عز ∂ ẃحق
تعريف شكر و كمترين حدẃ آن 

فرمودهاند: 
)؛  ґهґل Ẃج џґال џقґل Ẁفيما خ Ẁاهللا ẀهџمџعẂنџما ا џميع џج ґدẂب џعẂال Ẁف Ẃر џص ẀرẂك لشџا)

ش→→→كر، آن است ك→→→→ه ب→→→نده، ه→→→→ر ن→→→عمت∂ را ك→→→ه خ→→دا ب→→→ه او داده؛ در ه→→→مان ك→→→ار＾ ك→→→ه 
خدا برا＾ انجام همان كار ،آن را خلق كرده است، صرف كند! 

از حضرت امام صادق�منقول است: 
 Ẁهџفґخال→→→→→Ẁت џو ＃↨џمẂعґن→→→→→ ґب Ẁهџي ґصẂع→→→→→џال ت Ẃنџا џو... ґاهللا џن→→→→→ ґم ґ↨џمẂع→→→→→ґ ẃالن Ẁ↨→→→→→ џؤي Ẁر ґرẂك→→→→→ الش ∂→→→→→→џن Ẃدџا)

)؛۱  ґهґت џمẂعґن Ẃن ґب＃ مџب џسґب ґهґي Ẃهџن џو ґه ґرẂمџا Ẃن ґء＃ م∂ џشґب
^ ش→→→→→→كر، اي→→→→→→ن است ك→→→→→→ه ن→→→→→→عمت را از خ→→→→→→دا ب→→→→→→دان∂ و اي→→→→→→نكه ن→→→→→→عمت خ→→→→→→دا را  ك→→→→→→→مترين م→→→→→→→رتبه
^ عصيان او قرار نده∂ و امر و نه∂ او را با استفاده از نعمتهايش زير پا نگذار＾.  وسيله
^ است ك→ه ان→→سان ب→→ا ه→→مان ن→عمت∂ كه خدا به او داده است   اي→ن ك→مال ب→→∂ان→صاف∂ و ج→فاكار
ب→ه م→خالفت ب→ا ف→رمان خدا برخيزد و نعمت خدا را در راه معصيت خدا به كار اندازد.با همين چشم 
و گ→→→وش و دست و پ→→→→ا و زب→→→ان ك→→→→ه خ→→→دا ب→→→ه م→→→→ا داده است خ→→→→دا را م→→→عصيت ك→→ردن، آي→→ا ح→→→قنشناس∂ و 

ضدẃ انسان∂ نيست؟امام حسين�روز عاشورا به آن حيوانصفتان سيهرو م∂فرمود: 
                                                           

 .۷۱Ω＾ـ سفين↨ البحار،جلد۱،صفحه ۱



 
 ۷۷ فضيلت بسيار ذكر خدا 

ماعџ↨)؛۱  џجẂا الџهẀتￍيџا ẂمẀكџل Ґاￍبџت)
مرگ و نابود＾ و خسران دائم بر شما باد ا＾ گروه[تبهكار نابخرد]. 

م→ا را ب→ه ي→→ار＾ خ→ود خ→وان→ديد، آم→ديم. آن→→گاه ب→→ا همان شمشير كه ما به دست شما داديم 
ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→ر ف→→→→→→رق دش→→→→→→من خ→→→→→→ود ب→→→→→→كوبيد ب→→→→→→ا ه→→→→→→→مان ش→→→→→→مشير م→→→→→→ا را م→→→→→→∂كوبيد! ب→→→→→→ا ه→→→→→→مان آتش ك→→→→→→ه م→→→→→→→ا 
ب→→→→→راف→→→→→روختيم ـ ك→→→→→→ه دش→→→→منتان را ب→→→→سوزان→→→→يدـ اي→→→→ن− ب→→→→ا ه→→→→مان آتش م→→→→→ا را م→→→→→∂سوزان→→→→يد!آيا لق→→→→مه＾ 
ح→→→→→رام از رب→→→→→ا و ك→→→→→سب و ك→→→→→ار ح→→→→→رام خ→→→→→وردن و آن→→→→→گاه ب→→→→→ه زب→→→→→ان، الح→→→→→مدهللا گ→→→→→فتن و ش→→→→كر خ→→→→دا 

كردن، اسالميẃت و انسانيẃت است؟!در صورت∂ كه امام صادق�فرموده است: 
)؛۲  ґم ґحارџمẂال Ẁنابґت Ẃجґا ґ↨џمẂعґẃالن ẀرẂك Ẁش)

شكر نعمت،پرهيز كردن از گناهان است. 
)؛۳  Ẁاهللا џم ￍر џا حẃمџع Ẁع џر џوẂلџا ＃↨џمẂعґن ґẃلẀك ẀرẂك Ẁش)

شكر هر نعمت،پرهيز كردن از هر چه كه خدا آن را حرام كرده است م∂باشد! 
حفظ نعمت و افزايش آن با انفاق و شكرگزار＾ 

امام�به شخص راو＾ كه نام او سدير بود فرمود: 
تґها)؛  џر џجاوẀم ґن Ẃس Ẁحґب Ẁدير џيا س џمџعґẃوا النقџلџت)

→→→→→سن م→→→→جاورت اس→→→→تقبال ك→→→→نيد و آن→→→→ها را در زن→→→→دگ∂  Ẁا＾ س→→→→→→دير! از ن→→→→→عمتها＾ خ→→→→→دا ب→→→→ه ح
خ→→→ود ب→→→را＾ ه→→→ميشه ن→→→گه داري→→→د. ب→→→ا ن→→→عمتها＾ خ→→→دا، خ→→→وش ه→→→مسايه ب→→→اشيد ت→→→→ا ه→→→ميشه در ج→→→وار 
→→→ولґ اهللا)؛چ→→→گونها＾ ف→→→رزند  Ẁسџر џنẂ →→→اب џماذا يґش→→→→ما ب→→→→اق∂ ب→→→→مانند و از ش→→→→ما ف→→→→اصله ن→→→→→گيرند!او گ→→→→فت:(ب

رسول خدا با آنها رفتار كنم تا همسايه＾ خوب نعمتها＾ خدا باشم؟فرمود: 
)؛  ẂمẀكґوالẂمџا Ẃن ґم ẂمẀكґوان Ẃخґا ґجґوائ џح ґضاءџقґب)

ب→→→ا ه→→→مين ام→→→وال[＾ ك→→→ه خ→→دا ب→→→ه ش→→ما داده است] در ب→→رآوردن ح→→اجات ب→→رادرانتان 
كوشا باشيد. 

در ح→لẃ م→شكالت زن→دگيشان اق→→دام ك→نيد!دستґ اف→تادگان را ب→→گيريد! آب→رو＾ آب→رومندان 
                                                           

ـ نفس المهموم،صفحه＾۱℮۹.  ۱
 .℮Ω＾ـ بحاراالنوار،جلد۷۱،صفحه ۲

ـ همان،صفحه＾℮۲.  ۳
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را حفظ كنيد! 
)؛  џ↕ џياد ґẃالز ґاهللا џن ґم مẀتẂب џوجџت Ẃسґا џ−ґذلџم كẀتẂنẀذا كґا ẂمẀكￍن ґأџف)

شما وقت∂ اينچنين شديد، سزاوار افزايش نعمت از جانب خدا شدهايد: 
...�؛۱  ẂمẀكￍن џيد ґز џأل ẂمẀت Ẃرџك џش Ẃنґئџل...�

...شما اگر شاكر باشيد، من بر نعمتتان م∂افزايم... 
م→رحوم عالẃمه＾ م→جلس∂(رض)ن→قل م→→∂كند: ح→ضرت ام→ام اب→والحسن الرẃضا�فرمود:در 
ب→→→→→ن∂اس→→→→→رائ→→→→→يل،مرد＾ ب→→→→→ود ك→→→→→ه در خ→→→→→واب ب→→→→→ه او گ→→→→→فتند: ت→→→→قدير اي→→→→ن ش→→→→ده ك→→→→ه ن→→→→صف ع→→→→مرت در 
وس→→→→عت و ث→→→روت ب→→→→گذرد و ن→→→→صف دي→→→گر آن ب→→→ا ف→→→قر و ت→→→نگدست∂!حال ان→→→تخاب ب→→→ا خ→→→ودت. آي→→→ا 
ل را م→→→→∂خواه→→→→∂ در وس→→→→عت ب→→→→اش∂ ي→→→→→ا ن→→→→→صف آخ→→→→ر را؟او گ→→→→→فت: ه→→→→→مسرم ش→→→→ري− در  ẃن→→→→→صف او
زن→→→→دگ∂ م→→→→ن است و ب→→→→ايد ب→→→→ا او م→→→شورت ك→→→نم.صبح ك→→→ه ش→→→د؛ ج→→→ريان خ→→→واب را ب→→→ا ه→→→مسرش در 
م→يان گذاشت و از او نظرخواه∂ كرد.او گفت: تو نصف اوẃل را انتخاب كن(از اين ستون به 

آن ستون فرج است). 
م در خ→→→→واب ب→→→→ه ه→→→→مان ش→→→→خصґ شبґ اوẃل گ→→→→فت: ن→→→→→صف اوẃل را ب→→→→را＾ وس→→→→عت در  ẃشب دو
زن→→→دگ∂ ان→→→تخاب م→→→→∂كنيم.بعد دن→→→يا ب→→→ه او رو آورد و م→→→ال ف→→→راوان در دس→→ترسش ق→→رار گ→→رفت.در 
چ→→→نين ش→→→راي→→→ط∂ ه→→→→مان ه→→→مسر و ش→→→ري− زن→→→دگيش ب→→→→ه ك→→→مكش ش→→→→تافت و ب→→رخالف ب→→سيار＾ از 
ẃب ب→→ه ش→→وهرش  زن→→→ان ك→→→ه پ→→→يشنهادґ ج→→→مع ك→→→ردن و ان→→→→باشتن م→→→→∂دهند،او پ→→يشنهادґ ان→→فاق داد و م→→رت
م→∂گفت:فالن ه→→مسايه ن→→يازمند است، ب→ه او ك→م− ك→ن.فالن خويشاوند، تنگدست است، او 
ر ب→ه پ→→ايان رس→→يد  ẃوام آن زن، ش→→وهرش را وادار ب→→ه ان→→فاق م→→→∂كرد ت→→→ا زم→→ان م→→قر ẃرا دري→→اب.عل∂الد
و م→→رد ب→→ه زن گ→→فت: ت→و ك→ه ه→مهاش دس→تور ان→→فاق داد＾ و م→انع از ذخ→يره ك→ردن ش→د＾، اك→نون 
ب→→→→ا ف→→→→قر و ت→→→→→نگدست∂ چ→→→→گونه ب→→→→ايد ب→→→→ه س→→→→ر ب→→→→ريم؟!آن زن ع→→→→اقل در ج→→→→واب گ→→→→فت: خ→→→→دا وع→→→ده＾ 

افزايش نعمت به بندگان شاكر خود داده و فرموده است: 
...�؛  ẂمẀكￍن џيد ґز џأل ẂمẀت Ẃرџك џش Ẃنґئџل...�

...شما اگر شكر نعمت كنيد، من بر نعمتتان م∂افزايم... 
                                                           

ـ بحاراالنوار،جلد۷۱،صفحه＾℮۸.  ۱



 
 ۷۹ فضيلت بسيار ذكر خدا 

و اين− او به وعده＾ خود وفا خواهد كرد و به ما وسعت در نعمت خواهد داد. 
شب ك→→→→→ه ش→→→→→د، م→→→→→رد، ه→→→→→مان ش→→→→→خص را در خ→→→→→واب دي→→→→→د ك→→→→→ه ب→→→→→ه او گ→→→→→فت: ب→→→→→ه پ→→→→→اس ش→→→→كر 
→→→→→→كنت  Ẁن→→→→→→→عمت ك→→→→→→→ه ك→→→→→→→رديد، خ→→→→→→→دا ع→→→→→→→→نايت ف→→→→→→→رمود ك→→→→→→ه ب→→→→→→اق∂مانده＾ ع→→→→→→مرتان ن→→→→→→يز ب→→→→→→ا وس→→→→→→عت و م

بگذرد!!۱ آر＾: 
...�؛  ẂمẀكￍن џيد ґز џأل ẂمẀت Ẃرџك џش Ẃنґئџل ẂمẀكب џر џن ￍأذџت Ẃإذ џو�

^ شما اعالم كرده اگر شاكر باشيد، من به طور حتم، بر نعمتتان م∂افزايم...  خدا
ذات اقدس حق تعال∂ غن∂ẃ و حميد است 

حاال بر م∂گرديم به توضيح آيات∂ كه در ابتدا＾ سخن تالوت كرديم: 
 ￒ∂ґن→→ џغџل џاهللا ￍإن→→џف Ґيعا ґم→→ џج ґض ẂرџالẂ وا أنẂ→→تẀمẂ وџ مџ→→نẂ فґ→→∂ ا ẀرẀفẂك→→→џت Ẃوس∂ إن→→→Ẁم џق→→→ال џو�

�؛  ẁيد ґم џح
م→وس∂ ب→ه ق→وم خ→ود گ→فت:[اين را ب→دانيد]اگر ش→ما و تمام مردم رو＾ زمين كفر 
ب→ورزيد، ك→مترين زي→ان∂ ب→→ه خ→دا ن→خواهد رسيد؛چرا كه خدا ذاتاҐ ب∂نياز است [و 

جامع جميع كماالت است]. 
ب→→→→→→→→→→ر دام→→→→→→→→→→ن ك→→→→→→→→→→برياش ن→→→→→→→→→→→نشيند گ→→→→→→→→→→رد� گ→→→ر ج→→→مله＾ ك→→→ائنات ك→→افر گ→→ردند� 

ẃ→→→→→→→→→→→→مام است!ن→→→→→→→→→→→→ه ن→→→→→→→→→→→→ياز ب→→→→→→→→→→→ه ث→→→→→→→→→→→روتمند＾ دارد و ن→→→→→→→→→→→ه ت→→→→→→→→→→→رس از  در ث→→→→→→→→→→→→روت و ق→→→→→→→→→→→→درت، ف→→→→→→→→→→→→وقالت
ق→→→→→→→→→→درتمند＾! ت→→→→→→→→→→مام ك→→→→→→→→→→ائنات در اص→→→→→→→→→→ل ه→→→→→→→→→→ست∂ و ت→→→→→→→→→→بعات ه→→→→→→→→→→ست∂ ب→→→→→→→→→ه او ن→→→→→→→→→يازمندند و ج→→→→→→→→→ملگ∂ 

ريزهخوارانґ خوان نعمت اويند و ذاتاҐ سپاسگزارانґ انعام و احسان او م∂باشند. 
، ه→→→→م غ→→→→ن∂ẃ است و ه→→→→م ح→→→→ميد و ش→→→→ايسته＾ ح→→→مد و س→→→→پاس، اگ→→→ر چ→→→ه ح→→→مد  Ґآر＾ او ذات→→→→ا
ك→→→→→→→ننده و س→→→→→→→پاسگزار＾ ه→→→→→→→م در ع→→→→→→الم ن→→→→→→باشد، او ذات اق→→→→→→دسش ه→→→→→→م ح→→→→→→→مد و ه→→→→→→م ح→→→→→→امد و ه→→→→→→م 

محمود است. 
ار،ماليمت انبيا به قصد هدايت!  ẃخشونت كف

ه م→→∂دهد ب→→ه س→→رنوشت ع→→برتان→→گيز گ→→روههاي∂ از اق→→وام گ→ذشته ك→ه  ẃدر آي→→→ه＾ ب→→عد، ت→→وج
                                                           

 .ＱＱ＾ـ بحاراالنوار،جلد۷۱،صفحه ۱
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شتند.  بر اثر كفران نعمتها＾ اله∂، به چه بليẃات و مصائب∂� مبتال گ
 Ẃن→ ґم џين ґذￍال џو џودẀم→џث џع→اد＃ و џوح＃ وẀن ґمẂو→џق ẂمẀكґلẂب→џق Ẃن→ ґم џي→ن ґذￍا ال Ẁؤџب→џن ẂمẀكґأت→→ џي Ẃمџ؛ �أ ل� Ẁاهللا ẃإال ẂمẀهẀمџل Ẃع џال ي Ẃم ґه ґدẂعџب
ه و داس→تان ك→سان∂ ك→→ه ق→بل از ش→ما ب→ودهاند از ق→وم ن→وح و  ẃآي→→→ا ب→→→ه ش→→ما ن→رسيده ق→ص
ع→اد و ثمود و كسان∂ كه بعد از آنها بودهاند و جز خدا كس∂ از سرگذشت[آنها 

به گونه＾ شرح و تفصيل] آگاه نم∂باشد؟! 
نا  Ẃرџف→џا ك→→ￍوا إنẀق→→ال џو Ẃم ґه→→ ґواه→→Ẃأف ∂→→ ґف ẂمẀهџي ґد→→Ẃوا أي د џر→→џف ґناتґẃيџبẂال→→ ґب ẂمẀهẀل→→ Ẁس Ẁر ẂمẀهẂت џج→→اء�

�؛  يب＃ ґرẀم ґهẂيџنا إلџونẀع Ẃدџا تￍم ґم ＃ẃ− џش ∂ґفџا لￍإن џو ґهґب ẂمẀتẂل ґس ẂرẀما اґب
پ→يامبرانشان ب→→ا دالي→→ل روش→→ن ب→→ه س→و＾ آن→ها آم→دند، ول∂ آن→ها از رو＾ لج→اج و عناد 
دسته→→→→→ايشان را ب→→→→→→ر ده→→→→→انشان گ→→→→→ذاشتند و گ→→→→→→فتند م→→→→→→ا ب→→→→→→ه آن→→→→چه ك→→→→→ه ش→→→→ما ب→→→→را＾ آن 
ف→→→→→→رستاده ش→→→→→→دهايد [دع→→→→→→وت ب→→→→→→→ه ت→→→→→→وحيد و ن→→→→→→ف∂ ش→→→→→ر∑ و بتپ→→→→→رست∂]كافريم و م→→→→→→ا 
 ẃ−ش[ت از ب→رنامهها＾ خ→ودتانẃتبعي]درب→→اره＾ آن→→→چه م→→→ا را ب→→→ه آن دع→وت م→→∂كنيد

و ترديد توأم با ريب داريم. 
∂ است ك→→→→→→→→→→→→→ه پ→→→→→→→→→→→→→يامد＾ خ→→→→→→→→→→→→→طرنا∑ داش→→→→→→→→→→→→ته ب→→→→→→→→→→→→اشد.آنها  ẃآن ش→→→→→→→→→→→→→ك Ґم→→→→→→→→→→→→→ريب» اح→→→→→→→→→→→→→تماال ẃ−ش»
ع→→→ا＾  ẃم→→→→∂خواس→→→→تند ب→→→→گويند م→→→→ا ش→→→→ما را اف→→→→راد＾ ري→→→→استطلب م→→→→∂دان→→→→يم ك→→→→ه م→→→→∂خواه→→→يد م→→→ا را ب→→→ا اد

رسالت از جانب خدا،دنبالهرو＾ خود قرار بدهيد و بر ما فرمانرواي∂ بنماييد. 
�دو ض→→مير ج→مع داري→م.آيا م→رجعشان ك→يست؟آنها  Ẃم ґه→ ґواه→ Ẃأف ∂→→ ґف Ẃم Ẁه џي ґد→→ Ẃوا أي در ج→→مله＾�فџ→→رџد∫

دستهايشان را بر دهانشان گذاشتند.دست از كه و دهان از كه؟سه احتمال م∂رود: 
ار و دهان از انبياء�.  ẃدست از كف :Ґال ẃاو

ار دست انبياء� را گرفتند و بر دهان آنان نهادند.  ẃدست و دهان از انبياء� كه كف : Ґثانيا
ار دسته→→→→→→→ا＾  ẃار و اي→→→→→→→ن م→→→→→→→→ناسبتر ب→→→→→→→→هنظر م→→→→→→→→∂رسد ك→→→→→→→→ه ك→→→→→→→ف ẃدست و ده→→→→→→→→ان از ك→→→→→→→ف : Ґث→→→→→→→الثا

خودشان را بر دهان خودشان نهادند كه يعن∂ حرف نزنيد و ساكت شويد! 
ب→→→→→ه ه→→→→→ر ح→→→→→→ال اي→→→→ن ج→→→→مله ك→→→→→نايه از اي→→→→ن است ك→→→→ه ك→→→→افران، م→→→→جال ح→→→→رف زدن ب→→→→ه پ→→→→يامبران 

                                                           
� مصائب: مصيبتها. 
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→→ا  ẃت ت→→مام، اظ→→هار ك→→فر و ان→→كار ت→→وحيد و رس→→الت م→→∂نمودند!امẃخ→→→دا� ن→→→م∂دادن→→→د و ب→→→ا ق→→→اطعي
ان→بياء�با كمال ماليمت با آنها به سخن م∂نشستند و م∂گفتند:آخر شما انسانيد و دارا＾ 
گ→→→→→→→→→وهر گ→→→→→→→→→رانب→→→→→→→→→→ها＾ ع→→→→→→→→→قليد!آيا م→→→→→→→→→→شاهده＾ اي→→→→→→→→→ن ن→→→→→→→→→→ظام ح→→→→→→→→→يرتان→→→→→→→→گيز ك→→→→→→→→ائنات از آس→→→→→→→→مانها و 
م شب و  ẃزم→ين،طلوع و غروب رو＾ نظم و حساب ماه و خورشيد و ستارگان،رفتوآمد منظ
روز،پ→→→يدايش ان→→→واع ن→→→→باتات و ح→→→يوان→→→ات و...دلي→→→ل روش→→→ن ب→→→ر وج→→→ود ن→→→ظامبخش∂ م→→→دير و ع→→ليم و 

حكيم نم∂باشد؟ 
�؛  ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس ґر ґفاط ￒ− џش ґاهللا ∂ґأ ف ẂمẀهẀل Ẁس Ẁر Ẃتџقال�

∂ هست؟  ẃآسمانها و زمين شك ^ پيامبرانشان گفتند: آيا در وجود اهللا آفريننده
اش∂ م→→∂كند.فџطر ب→ه  ẃاي∂ م→→∂دهد و ه→ر ن→قش∂ ح→→كايت از ن→→قẃن→→ه م→→گر ه→ر ب→ناي∂ ن→→شان از ب→ن
م→→→→عنا＾ ش→→→→كافتن و �ف→→→→اطر� ش→→→→كافنده است.آن كس ك→→→→ه پ→→→→رده＾ ظ→→→→لمت شب را م→→→→∂شكافد و 
س→→→→پيده＾ ص→→→→بح و س→→→→پس آف→→→→تاب ع→→→→المتاب را از دام→→→ن اف→→→ق ج→→→لوهگر م→→→∂سازد،بذر ك→→→وچكتر از 
دان→→→→→ه＾ ارزن را م→→→→∂شكافد و از دل آن، ب→→→وته＾ گ→→→ل ب→→→ا گ→→→→لبرگها＾ لط→→→يف و خ→→→وشرنگ و ب→→→و 
رتان ق→رار م∂دهد،هسته＾ سفت و سخت خرما را م∂شكافد و نخلها＾ عظيم  џنظ→ џو م џџ∂در م→رئ
ب→→→→ا ش→→→اخ و ب→→→رگ و خ→→→وشهها＾ خ→→→رما از درون آن ب→→→يرون م→→→→∂كشد،نطفه＾ ك→→→ور و ك→→→ر و الل را 

م∂شكافد و از آن موجود＾ عاقل و گويا و بينا و شنوا م∂سازد... 
�؛  ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس ґر ґفاط ￒ− џش ґاهللا ∂ґف џا�

يẃت خ→→→→→→→ود را از دست داده ب→→→→→→→ه  ẃول∂ ي→→→→→→→→الالسف ك→→→→→→→→ه ع→→→→→→→→قل ب→→→→→→→سيار＾ از م→→→→→→→ردم، آزاد＾ و ح→→→→→→→ر
اسارت شهوت و غفلت درآمده و از انديشيدن در آيات بيẃنات اله∂ وامانده است!! 

اسارت عقل،محروميẃت از فهم معنا＾ حقيق∂ توحيد 
اين جمله＾ پرمحتوا از مواليمان امام اميرالمؤمنين�است: 

)؛۱  ير＃ ґأم Ґ^ џوџه џدẂن ґير＃ ع ґل＃ أسẂقџع Ẃن ґم Ẃمџك)
^ نفس امير آن شده است.  ^ نفس گشته و هوا چه بسيار عقلها كه اسير هوا

و راس→ت∂ ك→→ه در م→→ملكت وج→ودґ ب→سيار＾ از مردم، هوا＾ نفس و دلبخواه حاكم گشته و 
                                                           

 .۲Ω۲فيض،حكمت ^ ـ نهجالبالغه ۱
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اҐ آزاد＾ در ادراك→ات خ→ود را از دست داده  ẃع→→قل ب→→ه اس→→تخدام ش→هوت و غ→→ضب درآم→ده و ج→د
و از ارائ→→→→ه＾ آث→→→ار ت→→→وحيد درم→→→انده است و ب→→ديه∂ است ك→→→ه از ع→→قل اس→→ير در غ→→ل و زن→→جيرها＾ 
ش→→هوت و غ→→ضب و ع→→→ناد و لج→→→اجت، ت→→وقẃع اي→→ن ن→→م∂توان داشت ك→ه راه خ→ود را ب→پيمايد و م→→بدأ 
و م→→→عاد ع→→→الم ه→→ست∂ را ب→→شناسد و از م→→عنا＾ ح→→→قيق∂ ان→→→سان و ه→→دف از خ→→→لقت او آگ→→اه گ→→ردد و 

سر در مقابل مناديان حق فرود آورد. 
م→→→→→شكل اص→→→→→ل∂ ك→→→→→افران و دن→→→→→بالهروها＾ آن→→→→→→ان از ن→→→→اپختگان در دي→→→→→ن، ه→→→→→مانا راه ن→→→→→يافتن ب→→→→ه 
م→عنا＾ ح→قيق∂ توحيد است و آن نيز نشأت گرفته از اسارت عقل و زندان∂ شدن و＾ در دام 
ẃران→→ه＾ اب→ليس∂ است وگرنه عقل  و ك→مند ش→هوات و ت→مايالت ن→→فسان∂ و لج→اج و ع→نادها＾ م→تكب

آزاد است كه م∂گويد: 
�؛  ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس ґر ґفاط ￒ− џش ґاهللا ∂ґف џأ �

آيا در خداي∂ كه آفريننده ＾ آسمانها و زمين است ش−ẃ و ترديد است؟ 
آي→→→→→→→→→→ا م→→→→→→→→→مكن است اي→→→→→→→→→ن ن→→→→→→→→→ظامات م→→→→→→→→→حيẃرالع→→→→→→→→→قول ف→→→→→→→→→راگ→→→→→→→→→ير در آس→→→→→→→→→→مانها و زم→→→→→→→→→ين، ب→→→→→→→→→دون 
ن→→→ظامبخش∂ ع→→→ليم و ق→→→دير و ح→→→كيم ب→→ه وج→→ود آم→→ده ب→→اشد و ه→→مچنين آن ع→→→قل آزاد است ك→→ه ـ 
ẃر ع→ليم ح→كيم، ب→ايد ب→را＾  پس از اع→→تقاد ب→→ه وج→→ود ن→→ظامبخش ع→→ليم ح→→كيم ـ م→→→∂گويد: آن م→دب
ه→→دايت ع→→الم ان→→→سان ب→→ه راه س→→عادت اب→→ديش ب→→رنامه＾ زن→دگ∂ او را ت→نظيم و ب→ه وس→يله＾ پ→يامآور 

معصوم از خطا به عالم انسان ابالغ نمايد و لذا م∂فرمايد: 
مￎ∂�؛  џسẀل＃ م џإل∂ أج ẂمẀك џر ґẃخ џؤẀي џو ẂمẀكґوبẀن Ẁذ Ẃن ґم ẂمẀكџل џرґفẂغџيґل ẂمẀوكẀع Ẃدџي�

آن ن→→→→→→→→→ظامبخش ع→→→→→→→→→الم و آف→→→→→→→→→ريننده＾ آس→→→→→→→→→→مانها و زم→→→→→→→→→ين است ك→→→→→→→→→ه ش→→→→→→→→→→ما آدم→→→→→→→→→يان را ب→→→→→→→→ه 
پ→→→→→→→ذيرش ب→→→→→→→رنامه＾ زن→→→→→→→دگ∂ ت→→→→→→→نظيم ش→→→→→→ده＾ از ج→→→→→→→انب خ→→→→→→ودش دع→→→→→→وت م→→→→→→→∂كند،تا ب→→→→→→ا ت→→→→→→بعيẃت از 
ب→→رنامه＾ ح→→كيمانهاش ش→ما را از ن→→قايص ج→هل و ك→فر و اس→تكبار و رذائ→ل اخ→→الق و زش→ت∂ها＾ 
ت ع→→→→مر＾ ك→→→→→ه ب→→→→را＾ ش→→→→→ما  ẃاع→→→→→مال، پ→→→→→اكساز＾ ن→→→→→مايد و آن→→→→گاه ب→→→→ه ش→→→→→ما م→→→→هلت ده→→→→د ت→→→→→ا پ→→→→→ايان م→→→→د
ت→→قدير و ت→→عيين ش→ده است در دن→يا زن→ده ب→مانيد.اي→ن ع→مر م→وقẃت دن→يو＾ ان→سان، ع→امل س→ازنده＾ 
و زن→→→→→دگ∂ ج→→→→→اودان→→→→→ه＾ اخ→→→→رو＾ ان→→→→سان است و لذا ه→→→→ر لح→→→→ظهاش آن ق→→→→در ارزش  √د�  ح→→→→يات م→→→→ؤب

                                                           
ẃد: جاودانه.  � مؤب
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ر م→→→→→→ا ن→→→→→→م∂گنجد!ول∂ ي→→→→→→→الالسف ك→→→→→ه م→→→→→→ا پ→→→→→∂ ب→→→→→ه ارزش آن ن→→→→→م∂بريم و  ẃدر ت→→→→→→صو Ґا ẃدارد ك→→→→→→ه ج→→→→→→د
رẃ گ→→ران→→→مايه را ب→ه راي→گان از دست م→→∂دهيم و  Ẁس→→اعتها و روزه→→→ا ب→→لكه م→→اهها و س→→الها از اي→→ن د
روز＾ پ→∂ به ارزش آن م∂بريم كه م∂بينيم ا＾ افسوس و هزار افسوس،سرمايه ز كف رفت 

نرسيديم!!  و به ربح∂� 
از اي→→→→ن رو است ك→→→→ه ق→→→→رآن ك→→→→→ريم از ج→→→→مله الط→→→→→اف و ع→→→→→نايات اله→→→→يẃه اي→→→→ن ن→→→→عمت را ن→→→→→شان 

م∂دهد كه: 
مￎ∂�؛  џسẀل＃ م џإل∂ أج ẂمẀك џر ґẃخ џؤẀي�

ت م→→عيẃن ش→ده از ع→مرتان ن→گه م→→∂دارد ت→ا راه ت→كامل خ→ود را ب→پيماييد و  ẃش→→ما را، ت→→ا پ→ايان م→د
اكثر بهره＾ الزم از زندگ∂ دنيو＾ را برا＾ تأمين حيات اخرو＾ خويش برداريد!بنابراين،  ẃحد
ع→→→مر ط→→→والن∂ در اي→→→ن دن→→→يا ب→→را＾ ان→→→سانها＾ ب→→ااي→→→مان، ن→→عمت ب→→سيار ب→→زرگ اله→→∂ است ك→→→ه ب→→ا ه→→ر 
ن→فس ك→ه م→→∂كشند و ب→ا ه→ر ن→→گاه كه م∂كنند و با هر قدم كه بر م∂دارند و با هر كلمها＾ كه 
م→∂گويند، درج→ات∂ ب→لند از درج→ات ب→هشت∂ و مقامات∂ رفيع از مقامات قرب و رضوان خدا را 
ب→ه دست م→→∂آورند.از آن ط→رف، ف→ريب ش→يطان خ→وردگان∂ ه→→م ه→ستند ك→ه ب→ا ه→ر ن→فس و با هر 
ن→→→→→→→گاه و ب→→→→→→→ا ه→→→→→→→ر گ→→→→→→→فتارشان، درك→→→→→→→ات∂ از درك→→→→→→→→ات ج→→→→→→→هنẃم را ب→→→→→→را＾ خ→→→→→→ود ذخ→→→→→→يره م→→→→→→∂سازند.اي→→→→→→نان 

بسيارشان تا اجل مسم∂ẃ هم باق∂ نم∂مانند و بر اثر عوامل∂ به مرگ زودرس م∂ميرند!! 
مرگ زودرس به سبب ارتكاب گناهان! 

اين روايت از حضرت امام صادق�منقول است: 
 ґسان Ẃح ґاال→ґب Ẁعيش→ џي Ẃنџم џو ґاالجال→→ ґب Ẁموت→→ џي Ẃنￍم→→ ґم Ẃرџث→→Ẃكџا ґوبẀن الذ→→ ґب ẀوتẀم→→ џن ي→→џم)

)؛۱  ґمارẂعџاالґب Ẁعيشџي Ẃنￍم ґم ẂرџثẂكџا
آن→→→→ها ك→→→→→ه ب→→→→ه س→→→بب ارت→→→→كاب گ→→→→ناهان م→→→→∂ميرند، ب→→→يش از آن→→→→ها ه→→→ستند ك→→→→ه ب→→→→ه م→→→رگ 
ط→→بيع∂ م→→→∂ميرند و آن→→ها ك→→→ه ب→→→ه س→→بب ان→→جام ك→→ارها＾ ن→→ي− زن→ده م→→∂مانند[و ط→ول 

عمر م∂يابند]بيش از آنها هستند كه به عمر طبيع∂ باق∂ م∂مانند! 
                                                           

� ربح: سود. 
ـ سفين↨ البحار،جلد۱،صفحه＾۸۸℮(ذنب).  ۱
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اجدين�ياد بگيريم و از خدا بخواهيم:  ẃدالسẃاين دعا＾ پر معنا را هم از امام سي
 ∂ґف Ґ↨џل Ẃذґب ＾ ґرẂمẀع џانџا كџم ∂ґن Ẃر ґẃمџع џد... وￍم џحẀم ґآل џد＃ وￍم џحẀل∂ مџع ґẃل џص ￍمẀه→ẃللџا)
 Ẃأن џلẂب→→→→→џق џ−Ẃيџإل ∂ґن ẂضґبẂاق→→→→→џف ґانџطẂي ￍل→→→→→شґل Ґعاџت Ẃر→→→→→џم ＾ ґرẂم→→→→→ Ẁع џان→→→→→→џا ك џإذ→→→→→→џف ، џ−ґتџاع→→→→→→џط

)؛۱  ￍ∂џلџع џ−Ẁب џضџغ џم ґك Ẃحџت Ẃسџي Ẃأو ، ￍ∂џإل џ−ẀتẂقџم џقґب Ẃسџي
خ→دايا! ب→→ر م→حمد و آل م→حمد درود ف→رست...و م→را ت→→ا وق→ت∂ ك→→ه ع→مرم در ط→اعت 
و ب→→→ندگيت ص→→→→رف م→→→→∂شود، ب→→اق∂ ب→→دار و ه→→مين ك→→→ه ع→→مرم چ→→راگاه ش→→يطان ش→→د[و 
ش→→→→→→يطان ب→→→→→→→ه ب→→→→→→هرهبردار＾ از اف→→→→→→كار و اخ→→→→→الق و اع→→→→→مالم م→→→→→شغول ش→→→→→د]مرا ب→→→→→→ه س→→→→→و＾ 
خ→→ودت ب→رگير [و از دن→يا ب→يرونم ب→بر]پيش از اي→ن ك→→ه غ→ضبت ب→→ه م→ن رو＾ آورد و 

يا خشمت بر من مستول∂ گردد. 
در يك∂ از دعاها＾ ماه مبار∑ رمضان م∂خوانيم: 

)؛  Ẁهџل џمџع џتẂن ￍس џح џو Ẁه џرẂمẀع џتẂلџطџا Ẃنￍم ґم ∂ґنẂل џع Ẃاج ￍمẀهẃللџا)
سن عمل دادها＾.  Ẁخدايا! مرا از كسان∂ قرار بده كه به آنها، طول عمر با ح

سن عمل  Ẁنعمت بسيار بزرگ خدا،طول عمر توأم با ح
آر＾،ط→ول ع→مر ب→ا ح→سن ع→مل، ن→عمت ب→سيار بزرگ خداست كه بهشتآفرين است و 
→→→→→→→→→→→ا ع→→→→→→→→→→→مر＾ ك→→→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→→ه ف→→→→→→→→→→→رموده＾ ام→→→→→→→→→→→ام  ẃه→→→→→→→→→→→ر ن→→→→→→→→→→→فسش ب→→→→→→→→→→→يش از ت→→→→→→→→→→→→مام دن→→→→→→→→→→→يا و م→→→→→→→→→→→افيها ارزش دارد!ام
اد�مرتع و چ→→→راگ→→→اه ش→→→يطان ش→→→ده ب→→→اشد، ص→→→دهزار س→→الش پ→→شيز＾ ارزش ن→→دارد ب→→لكه ه→→ر  ẃس→→→ج
ن→→→→فسش ب→→→→→ه وج→→→→ود آورن→→→→ده＾ درك→→→→ات∂ از ج→→→هنẃم س→→→وزان است!ح→→→ال ه→→→ر ك→→→→س∂ ب→→→ينديشد ك→→→ه آي→→→ا 
ر ط→→اعت رح→→مان است ي→ا م→رتع∂ از م→رات→ع ش→يطان ؟اي→→ن ص→حنهها＾  لџه＾� د Ẃذ→ґلح→ظات ع→مرش ب
آلوده＾ زن→→→→→→→دگ∂ ك→→→→→→→ه ه→→→→→→م اك→→→→→→نون ف→→→→→→رارو＾ م→→→→→→ا و در چ→→→→→→شمان→→→→→→→داز م→→→→→→است، آي→→→→→→ا چ→→→→→→راگ→→→→→→اه ش→→→→→→يطان 
^ و آم→→→→→→→→وزشگاه∂، در داخ→→→→→→→→ل خ→→→→→→→→انوادهه→→→→→→→→ا اي→→→→→→→→ن  ^ و خ→→→→→→→→يابان∂،ادار ن→→→→→→→→→يست؟!عالوه ب→→→→→→→→ر م→→→→→→→→فاسد ب→→→→→→→→ازار
ـ آي→→→ا چ→→→راگ→→→اه ش→→يطان ن→→يست؟آيا ت→→وقẃع  ^ دف→→→ع اف→→→سد ب→→→ه ف→→→اسد  ـ ب→→→ه ب→→→هانه ^ ب→→→دآموز ت→→→لويزيون∂  ف→→→يلمها
هها و ن→→وجوانه→→ا و ج→→وانه→→ا＾ م→→→ا پ→→ا∑ و ط→→يẃب و  ẃداري→→→→م ب→→→ا اي→→→ن اوض→→→اع و اح→→وال، دل و م→→غز ب→→چ

                                                           
^ مكارم االخالق.  اديه،دعا＾۲Ω،دعا ẃسج ^ ـ صحيفه ۱

لџه: به كار رفته.  Ẃذґب  �
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لџه＾ در ط→→→→→→→اعت رح→→→→→→مان ب→→→→→→شود؟! ي→→→→→→ا خ→→→→→→ير ب→→→→→→→ه ط→→→→→→ور م→→→→→→سلẃم اي→→→→→→ن دله→→→→→→ا الن→→→→→ه و  Ẃذ→→→→→→→ґ ط→→→→→→اهر ب→→→→→→ماند و ب
ه  ẃم، ب→چ џآش→→يانه＾ ش→→يطان م→→→∂شوند و ش→→يطان در آن→→→ها ت→→خم م→→∂كند و ج→→وجه م→→→∂گذارد و ه→ر د
→→لẂق و ع→→مل، ت→→وليد و ب→→ه ب→→ازار زن→→دگ∂ ع→→رضه م→→∂كند.اي→→→ن س→→خن  Ẁش→→→يطان∂ ت→→ازه و ن→→و از ف→→كر و خ

من نيست. سخن امام اميرالمؤمنين عل∂�است كه م∂فرمايد: 
 ∂ґف џخ ￍرџف џو џاضџب→џف Ґاك→ا џر Ẃأش Ẁهџل ẂمẀه џذ џخ→→ￍات џو Ґالكا ґم Ẃم ґه ґر Ẃم ґأل џانџطẂي→→ ￍوا الش Ẁذ џخ→ￍتґا)
 Ẃم ґهґتџن ґسẂأل→→→ ґب џقџط→→→џن џو Ẃم ґهґنẀي Ẃأع→→→ ґب џرџظџن→→→џف Ẃم ґه ґور Ẁج→→→ Ẁح ∂→→→ ґف џج џر џد џو ￍب џد џو Ẃم ґه ґور Ẁد→→→ Ẁص

)؛۱  џلџط џخẂال ẀمẀهџل џنￍي џز џو џلџل ￍالز Ẁم ґهґب џبґك џرџف
آن→→→→→→ها در ك→→→→→→→ارشان ب→→→→→→ه ش→→→→→يطان اع→→→→→تماد ك→→→→→ردند و ش→→→→→يطان ه→→→→→→م آن→→→→→→ها را[ب→→→→→را＾ گ→→→→→مراه 
ك→→→ردن دي→→→گران] دام و ك→→→مند خ→→ود ق→→رار داد!آن→→→گاه در س→→ينه＾ آن→→ان ت→→خم ك→→رد و 
ج→→→وجه گ→→→ذاشت و آه→→→سته و ت→→→دريجاҐ در دام→→→→ن آن→→→ها ج→→→ا＾ گ→→→رفت[و آن→→→ها را م→→→طيع 
ف→→→→رمان خ→→→→ود س→→→→اخت ت→→→→→ا آن→→→→جا ك→→→→ه]با چ→→→→شمها＾ آن→→→→ها ن→→→→→گاه م→→→→∂كرد و ب→→→→ا زب→→→ان آن→→→ها 
س→→→خن م→→→→∂گفت.عاقبت آن→→→ها را ب→→→→ه م→→→ركب گ→→→مراه∂ س→→→وار ك→→→رد و رف→→→تار و گ→→→فتار 

باطل را در نظر آنان زينت داد! 
＾ بگيريم!  ẃخطر مهل− نفوذ شيطان را جد

ت→→→→→خم ش→→→→→يطان از ه→→→→→ر م→→→→→يكروب∂ زي→→→→→انبارتر است!زي→→→→را م→→→→يكروب وب→→→→ا و ن→→→→ظاير آن اگ→→→→ر در 
شد ول∂ ه→يچگاه ب→ه ان→سانيẃت و آدم→يẃت لط→مها＾ ن→م∂زند!  Ẁم→→نطقها＾ ش→→→ايع ش→→→د، اف→راد＾ را م→∂ك

ا تخم شيطان، اساس انسانيẃت را منهدم م∂سازد!  ẃام
يان ام→→ور ق→→رار گ→→يرد ك→→ه ب→→از گ→→→ذاش→→تن  ẃه آق→→ايان م→→تصد ẃم→→ورد ت→→وج Ґاي→→ن ح→→→قيقت ب→→ايد دق→→يقا
م→→→يدان ب→→→را＾ گ→→→ستردهتر گ→→→شتن ف→→→→ساد اخ→→→→الق از ن→→→واح→→∂ گ→→وناگون ب→→→هخصوص از ن→→→احيه＾ زن→→→ان 
در واق→→→ع رض→→→ا دادن ب→→→ه ت→→→باه∂ م→→→لẃت و ف→→→رو ري→→ختن پ→→→ايهها＾ ش→→ريعت است!!در چ→→نين ش→→راي→→ط∂ 
دله→ا ب→ه ف→رموده＾ ام→ام ام→يرالم→ؤمنين�النه و آشيانه＾ شيطان م∂شود و قساوت و سنگدل∂ 
آن چ→نان ج→→انها را ف→را م→∂گيرد ك→ه از ت→خته س→→نگها＾ ك→وهستان ن→يز س→ختتر م∂گردد و از 

هيچ موعظه و پند و اندرز＾ اثر نم∂گيرد!!چنان كه خدا فرموده است: 
                                                           

^ فيض،خطبه＾۷.  ـ نهجالبالغه ۱



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ⅛۸ 

...�؛  ґاهللا ґ↨џي Ẃش џخ Ẃن ґم Ґعا ґẃد џصџتẀم Ґعا ґخاش ẀهџتẂأيџرџل＃ لџب џل∂ جџع џآنẂرẀقẂا ال џنا هذẂل џزẂأن Ẃوџل�
اگ→ر م→→ا اي→→ن ق→رآن را ب→→ر ك→وه∂ ن→ازل م∂كرديم، م∂ديد＾ كه در برابر آن خاشع 

گشته و از خوف خدا شكافته م∂شود... 
�؛۱   џون Ẁرￍكџفџت џي ẂمẀهￍل џعџل ґاسￍلنґها لẀب ґر Ẃضџن ẀثالẂم Ẃاأل џ−Ẃلґت џو...�

...م→→ا اين مثالها را برا＾ مردم م∂زنيم، تا در آن بينديشند و به اين حقيقت پ∂ ببرند كه 
ق→لب ان→سان ـ ب→ا ه→مه＾ لطافت∂ كه در اصل فطرت دارد ـ در اثر آلودگ∂ به گناهان، آن چنان 

سخت و خشن م∂گردد كه از صخره＾ كوهستان نيز سختتر و خشنتر م∂شود. 
قساوت،محصول فراموش∂ ياد خدا 

چنان كه در آيه＾ ديگر م∂فرمايد: 
...�؛  Ґ↕џو Ẃسџق د џأش Ẃأو ґ↕ џجار ґحẂالџك џ∂ ґهџف џ−ґذل ґدẂعџب Ẃن ґم ẂمẀكẀوبẀلẀق Ẃت џسџق ￍمẀث�

^ شما پس از اين [نافرمان∂ها] سخت شد همچون سنگ و يا سختتر...  سپس، دلها
...�؛۲  ẀهارẂن Ẃاأل ẀهẂن ґم Ẁر ￍجџفџت џما يџل ґ↕ џجار ґحẂال џن ґم ￍإن џو...�

...پارها＾ از سنگها از هم م∂شكافد و از آن نهرها جار＾ م∂گردد... 
آي→→ا اي→→ن دله→→ا＾ آدم→يان چ→→ه ب→ر س→رشان آمده كه اينچنين سنگتر از سنگ شدهاند و 
فريادها＾ آسمان∂ قرآن و پيامبران� كمترين اثر＾ در آنها نم∂كنند و چشمهها＾ تقوا و 

فضيلت از آنها نم∂جوشانند.آر＾: 
�؛۳   ẁين ґرџق Ẁهџل џوẀهџف ҐطاناẂي џش Ẁهџل ẂضґẃيџقẀن ґمن Ẃح ￍالر ґرẂك ґذ Ẃنџع ẀشẂعџي Ẃنџم џو�

ه→→→→→→→→ر كس از ي→→→→→→→اد خ→→→→→→دا رو＾ گ→→→→→→ردان ش→→→→→→ود، م→→→→→→→ا ش→→→→→→يطان∂ را ب→→→→→→→ر او م→→→→→→→∂گماريم ك→→→→→→→ه 
همواره دمساز و همراز او گردد. 

مراقب وسوسهها＾ تحري− آميز شيطان باشيم!! 
...�؛℮  ґشاء ẂحџفẂالґب ẂمẀك ẀرẀأمџي џو џرẂقџفẂال ẀمẀك Ẁد ґعџي ẀطانẂي ￍالش�

                                                           
^ حشر،آيه＾۲۱.  ـ سوره ۱
^ بقره،آيه＾۷℮.  ـ سوره ۲

^ زخرف،آيه＾⅛۳.  ـ سوره ۳
^ بقره،آيه＾۸⅛۲.  ـ سوره ℮



 
 ۸۷ فضيلت بسيار ذكر خدا 

آن→→→→→گاه، آن ش→→→→→يطان، از ج→→→→مله وس→→→→وسههايش اي→→→→نكه پ→→→→يوسته ش→→→→ما را از ف→→→→قر آي→→→→نده 
م∂ترساند و شما را به زشت∂ها[از تر∑ واجب و فعل حرام]وا م∂دارد... 

م زي→→→→→→→ر گ→→→→→→→وش آدم م→→→→→→→∂خوان→→→→→→→د چ→→→→→→→را س→→→→→→اكت∂؟چرا ن→→→→→→م∂جنب∂؟ببين دي→→→→→→گران چ→→→→→→ه  џم ب→→→→→→→ه د џد
زرن→گند و دست و پا دارند!زدند و كوبيدند و پيش افتادند و به مقام و ثروت كالن رسيدند؛ 
س∂ پ→→→→→→→يشه گ→→→→→→→رفتها＾ و ه→→→→→→→مهاش م→→→→→→→→∂گوي∂ آن ك→→→→→→→→ار ح→→→→→→→رام است و آن پ→→→→→→→ول  ẃت→→→→→→→و ه→→→→→→→مچنان م→→→→→→→→قد
نامشروع است و هر چه هم كه به دست م∂آور＾، به نام خمس و زكات و فالن به ديگران 
م→→∂ده∂ و ع→→اقبت خ→→ود را ب→ه ف→قر و ف→→الكت م→∂اف→كن∂!ام→روز اي→ن ح→رفها پ→يش ن→م∂رود و ب→ا 

سادگ∂ نم∂شود زندگ∂ كرد!! 
س→→→→→→اده م→→→→→→شو ه→→→→→→يچ ن→→→→→يايد ب→→→→→ه كـار� زن→→→→→→→دگ∂ س→→→→→→→→اده در اي→→→→→→ن روزگ→→→→→→ار� 
ات دور� مـرد ك→→→→ه در ك→→→→→ار ن→→→→→باشد ج→→→سور�  ẃدور بـود از ه→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→مه لذ
ب→→→→→→→→→→ايـند ك→→→→→→→→→→→اله از س→→→→→→→→→رش� آن ك→→→ه ب→→ود ش→→رم و ح→→يا ره→→برش�  Ẁخ→→→→→→→→→→لق ر
ع→→→→→→→يد ش→→→→→→→ده خـان→→→→→→→ه ت→→→→→→→→كانيت ك→→→→→→→و� تـازه ج→→→→→→وان→→→→→→∂ ت→→→→→→و ج→→→→→→وان→→→→→→يت كـو� 

اي→→→→نها، وس→→→وسهها＾ ش→→يطان است ك→→ه دائ→→ماҐ در دله→→ا وس→→وسه م→→∂كند.فقر و ت→→ه∂دست∂ 
آي→→نده را ب→→ه رخ ان→→سان م→→∂كشد و آدم→∂ را ب→→ه ت→ر∑ واجبات و ارتكاب محرẃمات وا م∂دارد و 
اص→→الҐ ن→م∂گذارد ان→سان، خ→دا را ه→م ب→ه ي→اد و ح→ساب بياورد كه در مقابل وعدهها＾ ترسآور 

شيطان، وعده＾ فضل و رحمت و وسعت در آينده＾ زندگ∂ م∂دهد و م∂فرمايد: 
�؛۱   ẁيمґل џع ẁع ґواس Ẁاهللا џو Ґال Ẃضџف џو ẀهẂن ґم Ґ↕ џرґفẂغџم ẂمẀك Ẁد ґعџي Ẁاهللا џو...�

^ آم→→→→→→→→→رزش و اف→→→→→→→→زايش[نعمتها]م∂دهد[باورتان ب→→→→→→→→شود  ...و خ→→→→→→→→→دا ب→→→→→→→→→ه ش→→→→→→→→→ما، وع→→→→→→→→ده
^ وسعت دادن در زندگ∂ بندگانش] داناست.  كه]خدا قدرتش وسيع و[به تمام راهها

هẀ...�؛۲  џدẂب џكاف＃ عґب Ẁاهللا џسẂيџأ ل�
آيا خدا برا＾ [اداره كردن زندگ∂] بندهاش كاف∂ نيست...؟ 

 ∂ẃ ف است ك→→→→→ه وس→→→→→وسهها＾ ش→→→→يطان در دله→→→→ا＾ اك→→→→ثر م→→→→→ا ح→→→→ت ẃو راس→→→→→ت∂ ج→→→→→ا＾ ب→→→→→س∂ ت→→→→→أس
دان ن→→يز ج→→ا گ→→رفته است و ن→→م∂توان→→يم دلگ→→رم ب→→ه وع→→ده＾ خ→→دا＾ خ→→ود ب→→اشيم و ت→→ا در ي−  ẃم→→وح

                                                           
^ بقره،آيه＾۸⅛۲.  ـ سوره ۱
^ زمر،آيه＾⅛۳.  ـ سوره ۲



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۸۸ 

گ→→→وشه＾ ق→→→لبمان غ→→→ير خ→→→دا را ن→→نشانيم، اط→→مينان خ→→اطر پ→→يدا ن→→م∂كنيم!!از اي→→ن رو، رگ→→→ها＾ ب→→→لكه 
رگ→→→→→→ههاي∂ از ش→→→→→ر∑ در زواي→→→→→ا＾ ق→→→→→لب م→→→→→→ا پ→→→→→→يدا ش→→→→→ده است.خ→→→→ودش ه→→→→م اش→→→→اره ب→→→→ه اي→→→→ن ح→→→→قيقت 

فرموده كه: 
رґكẀونџ �؛۱  ẂشẀم ẂمẀه џو ẃإال ґاهللاґب ẂمẀه ẀرџثẂأك Ẁن ґم ẂؤẀما ي џو�
ع∂ ايمان به خدا هستند مشركند!  ẃو اكثر آنها كه مد

ع و زار＾ به درگاه  ẃاي→ن دع→ا＾ پ→رمحتوا را ك→ه دس→تور دادهان→د به خاطر بسپاريم و با تضر
خالق مهربانمان بناليم و اجابتش را از او بخواهيم: 

 џو џ−ґتџي ґعص→→→→→→ џم Ẃن→→→→→→ џع џ−ґتџطاع→→→→→→ ґب џو џ−ґرام→→→→→→ џح Ẃن→→→→→→ џع џ−ґالل џح→→→→→→ ґن∂ بґن→→→→→→→ Ẃغџا ￍهم→→→→→→→للџا)
)؛  џ∑وا ґس Ẃنￍمџع џ−ґل Ẃضџفґب

ب→→→→→→ار خ→→→→→→دايا! چ→→→→→→نانم ك→→→→→→ن ك→→→→→→ه ب→→→→→ه ح→→→→→→اللت ق→→→→→→انع گ→→→→→ردم و ب→→→→→→ه س→→→→→راغ آن→→→→→→چه ك→→→→→→ه ح→→→→→رام 
ردґ معصيتت نگردم.  ґكردها＾؛ نروم.به طاعت و فرمانبرداريت بپردازم و گ

و ب→→→→→ه ف→→→→→ضل و ع→→→→→→نايت ت→→→→→و آن چ→→→→→→نان دلگ→→→→→رم ب→→→→→اشم؛ ك→→→→→→ه اح→→→→→د＾ غ→→→→ير ت→→→→و را در زن→→→→دگيم ب→→→→ه 
گونه＾ استقالل، اصالҐ به حساب نياورم. 

ل لوليẃ− الف→رج و اج→علنا م→ن  ẃد و عجẃد و آل م→حمẃع→→ل∂ م→→حم ẃص→→ل ẃهم→→ẃالل
 Ґالمنتظرين لظهوره و اجعل خاتم↨ امرنا خيرا

الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس
 
 

 
 

 
  

                                                           
 .۱Ω⅛＾يوسف،آيه ^ ـ سوره ۱



 
 
 

أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ∂ ẃرس→→→→→والن آن→→→→→ها گ→→→→→فتند آي→→→→→→ا در اهللا ك→→→→→→ه آف→→→→→→ريننده＾ آس→→→→→مانها و زم→→→→→ين است ش→→→→ك
ر＾ شما  ẃه→ست؟او ش→ما را دع→وت م→→∂كند ت→→ا گ→→ناهانتان را ب→يامرزد و ت→→ا م→وعد مقر
را ب→→اق∂ ب→گذارد.آنها گ→فتند ش→ما ه→→م ب→شر＾ م→انند م→→ا ه→ستيد و م→→∂خواهيد م→→ا را از 
آن→→→→→→→→→→→→→→→چه پ→→→→→→→→→→→→→→→درانمان م→→→→→→→→→→→→→→→→∂پرستيدند ب→→→→→→→→→→→→→→→→از داري→→→→→→→→→→→→→→→د.شما دلي→→→→→→→→→→→→→→→→ل روش→→→→→→→→→→→→→→→ن∂ ب→→→→→→→→→→→→→→→را＾ م→→→→→→→→→→→→→→→→ا 
ب→→→→ياوريد.پيامبرانشان ب→→→→→ه آن→→→ها گ→→→→فتند اي→→→→ن درست است ك→→→→ه م→→→→ا ب→→→شر＾ ه→→→مانند ش→→→→ما 
ه→→→→→→ستيم ول∂ خ→→→→→→داوند ب→→→→→→ه ه→→→→→→ر كس از ب→→→→→ندگانش ك→→→→→→ه ب→→→→→خواهد م→→→→→نẃت گ→→→→→ذارده[مقام 
رس→→→→→→الت را]ب→→→→→→→ه او ع→→→→→→طا م→→→→→→→∂كند و م→→→→→→→ا ه→→→→→→رگز ن→→→→→م∂توانيم ب→→→→→دون اذن و ف→→→→→رمان خ→→→→→دا 

ل كنند.  ẃمعجزها＾ بياوريم و افراد باايمان تنها بر خدا بايد توك
                                                           

^ ابراهيم،آيات۱Ωو۱۱.  ـ سوره ۱



 
 ۹Ω تفسير سوره＾ ابراهيم

چرا انبيا�مخالفان خود را سركوب نم∂كردند؟ 
راҐ از اق→→→→→→→→وام گ→→→→→→→→ذشته داس→→→→→→→→تانها ن→→→→→→→قل م→→→→→→→→∂كند و ك→→→→→→→يفيẃت م→→→→→→→واج→→→→→→→هه＾  ẃق→→→→→→→→رآن ك→→→→→→→→ريم، م→→→→→→→→كر
ẃه و ع→برت∂ ب→را＾ آي→→ندگان ح→اصل ش→ود و م→قايسها＾ ب→ين  ار را ب→يان م→→∂كند ت→ا ت→نب ẃان→→بيا� ب→→ا ك→ف
ار ن→→→→موده، م→→→→→عيار ح→→→→ق و ب→→→→اطل را ت→→→→شخيص ب→→→→دهند ت→→→→ا خ→→→ودشان ب→→→→ه  ẃم→→→→نطق ان→→→→بيا� و م→→→→نطق ك→→→→ف

معيار باطل مبتال نشوند.لذا فرمود: 
...�؛۱  ґناتґẃ لẀهẀمẂ بґالẂبџي Ẁس Ẁر ẂمẀهẂت џجاء...�

...پيامبرانشان، با داليل روشن به سو＾ آنها آمدند...  
ا آنها بر اساس لجاج و عناد، تن زير بار دعوت انبيا نداده و به مخالفت با آنها برخاستند!  ẃام

...�؛۲  Ẃم ґه ґواهẂأف ∂ґف ẂمẀهџي ґدẂوا أي د џرџف...�
...دست ب→→→→→ر ده→→→→انشان ن→→→→→هادند... و اص→→→→→الҐ م→→→→جال ح→→→→رف زدن ب→→→→ه آن→→→→ها ن→→→دادن→→→د!اي→→→نجا م→→→مكن 
است اي→→→→→ن س→→→→ؤال در ب→→→→رخ∂ از اذه→→→→ان ط→→→→رح ش→→→→ود ك→→→→ه ان→→→بيا� ب→→→ا داش→→→→تن ق→→→→→درت اع→→→جاز و خ→→→رق 
^ با آنها  ع→→ادت، چرا م→خالفان خود را نم∂كوبند و آنها را كور و كر و الل نم∂كنند تا مجال م→بارزه

را نداشته باشند و به ناچار تسليم گردند؟! 
در ج→→→→→→واب ع→→→→→→رض م→→→→→→→∂شود: آر＾، ان→→→→→→بيا� ب→→→→→→ه اذن خ→→→→→→→دا ق→→→→→→ادر ب→→→→→→ر ه→→→→→رگونه ت→→→→→صرẃف در 
→ا از اي→ن ق→درت وґالي→→∂ خ→ود، ت→نها در م→ورد اث→→بات رس→الت خ→ويش از ج→انب  ẃك→ائنات ه→ستند، ام
خ→دا اس→تفاده م→→∂كنند، آن ه→م ب→→ه گونها＾ كه هر عقل آزاد خال∂ از هرگونه لجاج و عناد، از 
ع∂ رسالت،  ẃق ع→ادت، پ∂ ببرد و اطمينان پيدا كند كه آن شخص مدẂر→ џدي→→دن آن م→عجزه و خ
ع→→ا＾ خ→→ود ص→→ادق و از ج→→انب خ→→دا م→→ورد ت→→أييد است.ول∂ وق→→ت∂ ق→→دم ب→ه م→رحله＾ دع→وت  ẃدر اد
ب→ه دي→ن و آي→ين و ارش→اد و ه→دايت و ت→عليم و تربيت نهادند، در اين مرحله، هيچگاه از قدرت 
والي→→→→→∂ خ→→→→→ويش اس→→→→→تفاده ن→→→→→م∂كنند ك→→→→→ه ب→→→→ا ارائ→→→→→ه＾ م→→→→عجزه و خ→→→→رق ع→→→→ادت م→→→→ردم را ب→→→→ه ت→→→→→سليم و 
اط→اعت از خ→ود وا دارن→د.بلكه در اي→ن م→رحله ت→نها از طريق استدالل و اقامه＾ برهان و بعضاҐ با 
پ→ند و ان→→درز و گ→فتگو＾ ت→وأم ب→→ا اح→ترام و ادب، با طبقات مختلف مردم مواجه م∂شوند.چنان 

كه خداوند حكيم به رسول مكرẃمش� دستور داده است: 
                                                           

^ ابراهيم،آيه＾۹.  ـ سوره ۱
ـ همان.  ۲



 
 ۹۱ فضيلت بسيار ذكر خدا 

 ∂ґتￍال→→→→ ґب ẂمẀهẂل ґج→→→→اد џو ґ↨џن џس→→→→ џحẂال ґ↨џظ ґعẂو→→→→→ џمẂال џو ґ↨џمẂك ґحẂال→→→→→ ґب џ−ґẃب џر ґيلґب→→→→→ џس ∂џإل Ẁع ẂدẀا�
...�؛۱  Ẁن џس Ẃأح џ∂ ґه

ب→→ا ح→→كمت و ان→→درز ن→→يكو ب→→→ه راه پ→→روردگارت دع→وت ن→ما و ب→→ا آن→ها ب→→ه ط→→ريق∂ ك→→ه 
نيكوتر است به مناظره و گفتگو بپرداز... 

 چ→→→ون ه→→→→دف ان→→→بيا� اي→→→جاد اي→→→مان ب→→→→ه خ→→دا و آخ→→رت در دله→→→ا است ن→→ه اي→→نكه م→→ردم را 
زب→→→→→ان ب→→→→→سته ت→→→→→سليم خ→→→→ود س→→→→ازند! و اي→→→→مان و پ→→→→ذيرش ق→→→→لب∂، ج→→→→ز از ط→→→ريق ف→→→كر آزاد و ت→→→حقيق و 
ẃر و ت→→→→أمẃل ح→→→→اصل ن→→→→م∂ش→→→ود و لذا رف→→→تار ان→→→بيا� در اي→→→ن م→→→رحله، ه→→→مچون رف→→→تار ي− ف→→→رد  ت→→→→دب
ع→→→→→→→→اد＾ است و ق→→→→→→→→هراҐ ت→→→→→→→→صادم ب→→→→→→→→→ا اف→→→→→→→→كار گ→→→→→→→→وناگون از ن→→→→→→→→→احيه＾ ث→→→→→→→→روتمندان و ق→→→→→→→→→درتمندان پ→→→→→→→→يدا 

م∂كنند و مبتال به اذيẃت و آزار آنان م∂شوند. 
از ب→اب م→→ثال، اگر كس∂ در اين شهر برخيزد و بگويد: تمام شئون زندگ∂ شما از اعتقاديات 
 ∂ẃف→→→→اسد است و م→→→→ن ب→→→→ايد دست ب→→→→ه ي− اص→→→→الح ك→→→→ل Ґ ẃات و ب→→→→رنامهها＾ ع→→→→مل∂ ك→→→→الẃو اخ→→→→→القي
ب→→→→زنم و ه→→→مه را دگ→→→رگون س→→ازم؛مردم اي→→ن ح→→رف را ك→→ه از او ش→→نيدند اع→→تناي∂ ب→→ه او ن→→نموده، ح→→مل ب→→ه 
ش→→→→→وخ∂ م→→→→∂كنند.وقت∂ دي→→→→→دند او ه→→→→→ر ج→→→→→ا م→→→→→∂نشيند اي→→→→→ن ح→→→→→رف را م→→→→→∂زند، او را ب→→→→→ه اس→→→→→تهزا و 
ت→→→→→مسخر م→→→→→∂گيرند و دي→→→→→وان→→→→→هاش م→→→→→∂خوان→→→→→ند.اگ→→→→→ر دي→→→→→دند ك→→→→→مكم ج→→→→→معيẃت∂ دور خ→→→→ود ج→→→→مع 
ك→→→→→→→→→رده، اي→→→→→→→→→ن ب→→→→→→→→→ار ب→→→→→→→→→ا ف→→→→→→→→→حش و دش→→→→→→→→→نام و ن→→→→→→→→→اسزاگ→→→→→→→→→وي∂ ب→→→→→→→→→ا او م→→→→→→→→→واج→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→∂شوند.اگ→→→→→→→→→ر دي→→→→→→→→دند 
اليẃتش م→→→→→→→∂اف→→→→→→→زاي→→→→→→→د و پ→→→→→→→يروانش رو ب→→→→→→ه ف→→→→→→زون∂  ẃوام ب→→→→→→→ر ش→→→→→→→عاع ف→→→→→→→ع ẃدستب→→→→→→→→ردار ن→→→→→→→→يست و ع→→→→→→→ل∂الد
م→→→→→→→→→→∂روند، در اي→→→→→→→→→→ن م→→→→→→→→→وقع است ك→→→→→→→→→ه ن→→→→→→→→→→وبت ب→→→→→→→→→→ه ت→→→→→→→→→→بعيد و زن→→→→→→→→→→دان→→→→→→→→→→∂ ك→→→→→→→→→→ردن و س→→→→→→→→→→ران→→→→→→→→→→جام ك→→→→→→→→→→شتن 
م→→→∂رسد.ان→→→بيا�نيز در م→→→رحله＾ دع→→→وت و ارش→→→اد و ه→→→داي→→→تشان اي→→→نگونه ع→→مل م→→∂كردند و 

ل انواع و اقسام مصيبتها و زجر و شكنجهها م∂شدند!  ẃاز اين رو متحم
معجزات برا＾ اثبات رسالت نه ارشاد و هدايت 

^ اث→→→→→→→→بات رس→→→→→→→→الت است ن→→→→→→→→ه در  ح→→→→→→→→→اصل اي→→→→→→→→→نكه م→→→→→→→→→عجزات و خ→→→→→→→→→وارق ع→→→→→→→→→ادات ت→→→→→→→→نها در م→→→→→→→→رحله
^ ارش→→→→→→→اد و ه→→→→→→→دايت.ح→→→→→→→ضرت م→→→→→→→وس∂�با ت→→→→→→→بديل ع→→→→→→→صا ب→→→→→→→ه اژده→→→→→→→ا در ح→→→→→→→ضور ف→→→→→→رعون،  م→→→→→→→رحله
خ→→واست رس→→→الت خ→→ود را از ج→→→انب خ→→دا اث→→→بات ك→→→ند.ول∂ ب→→ه او ن→→→گفت اگ→→ر ب→→ه دي→→ن و آي→ين م→ن 

                                                           
 .۱۲Ｑ＾نحل،آيه ^ ـ سوره ۱



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۹۲ 

اي→→→→→مان ن→→→→→→ياور＾، اي→→→→→ن اژده→→→→ا را ب→→→→ر ت→→→→و م→→→→سلẃط م→→→→→∂كنم ك→→→→ه خ→→→→ودت را ب→→→→ا ت→→→→خت و ت→→→→اج و اع→→→→وان و 
انصارت در كام خود فرو ببرد... بلكه گفت: 

�؛۱   џين ґمџعالẂال ґẃب џر Ẃن ґم ẁول Ẁس џر ∂ґẃ عџوẂنẀ إن Ẃرґيا ف...�
...ا＾ فرعون! من فرستاده＾ از جانب ربẃ العالمينم. 

بџ−ґẃ فџتџخẂش∂�؛۲   џل∂ ر ґإ џ−џي ґدẂأه џو �∂ￍك џزџت Ẃأن ∂џل ґإ џ−џل Ẃلџه...�
...آي→→ا م∂خواه∂ پاكيزه شو＾ و من تو را به سو＾ پروردگارت هدايت كنم تا 

از او بترس∂ [و طغيان نكن∂]. 
آر＾، ان→→بيا�هدفشان ب→يدار س→→اختن ع→قل خ→واب رف→ته＾ م→ردم است.ب→ه ف→رموده＾ ام→ام 
)؛۳ آمدهاند تا گنجينهها＾ عقلها را كه زير اوهام  ґولẀق ẀعẂال џنґائ→џف џد Ẃم→ Ẁهџوا ل ẀيرґثẀام→يرالم→ؤمنين�:(ي
بات ج→→اهالنه م→→دفون ش→→دهان→→د ب→→يرون ب→→ياورند و م→→ردم را ب→→ا ع→→→قل∂ آزاد ب→→ر س→ر  ẃو خ→→راف→→ات و ت→→عص

دو راه∂ ردẃ و قبول هدايت بنشانند و بگويند: 
راҐ وџ إمￍا كџفẀورا�Ґ؛℮   ґا شاكￍإم џيلґب ￍالس ẀناهẂي џدџا هￍإن�

ما راه را به انسان نشان داديم خواه شاكر باشد و خواه كافر. 
م→→→→→→→ا راه را ن→→→→→→→→شانتان دادي→→→→→→→م ح→→→→→→→ال اي→→→→→→→→ن ش→→→→→→→ما و اي→→→→→→→ن راه از س→→→→→→→عادت و ش→→→→→→→قاوت از ب→→→→→→→→هشت و 

جهنẃم،ببينيد عقلتان كدام را بر م∂گزيند،آن را پيش بگيريد. 
شرح صدر انبيا در برخورد با كافران 
در آيات مورد بحث م∂فرمايد: 

...�؛  Ẃم ґه ґفواهџأ ∂ґف ẂمẀهџي ґدẂوا أي د џرџف ґناتґẃيџبẂالґب ẂمẀهẀل Ẁس Ẁر ẂمẀهẂت џجاء...�
→→→→ا آن→→→→ها[با س→→→وء اخ→→→تيارشان]  ẃيامبرانشان ب→→→→ا دالي→→→→ل روش→→→ن ب→→→→ه س→→→ويشان آم→→→دند ام→→→→ ...پ

مجال حرف زدن به آنها ندادند... 
 Ｑ؛�... ґهґب ẂمẀتẂل ґس ẂرẀما اґنا ب Ẃرџفџا كￍوا إنẀقال џو...�

                                                           
 .۱Ω℮＾اعراف،آيه ^ ـ سوره ۱

^ نازعات،آيات۱۸و۱۹.  ـ سوره ۲
^ فيض،خطبه＾۱.  ـ نهجالبالغه ۳

^ انسان،آيه＾۳.  ـ سوره ℮
^ ابراهيم،آيه＾۹.  ـ سوره Ｑ



 
 ۹۳ فضيلت بسيار ذكر خدا 

عا＾ رسالت به آن داريد، كافريم...   ẃو گفتند:ما، نسبت به آنچه كه اد
ول∂ ان→→→→بيا� ب→→→→→دون اي→→→→نكه ب→→→→→ا آن→→→→ها پ→→→→رخاشگر＾ ك→→→→→نند و ي→→→→ا دست از اي→→→→→فاء رس→→→الت خ→→→ود 

بردارند، با كمال وقار و متانت در مقام استدالل از طريق منطق عقل برآمده: 
�؛  ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس ґر ґفاط ￒ− џش ґاهللا ∂ґف џأ ẂمẀهẀل Ẁس Ẁر Ẃتџقال�

پ→→→→→→يامبرانشان گ→→→→→→→فتند: آي→→→→→→→ا درب→→→→→اره＾ اهللا ك→→→→→→ه آف→→→→→→ريننده＾ آس→→→→→مانها و زم→→→→→ين است 
ش− و ترديد＾ هست؟ 

ي→→→→→→→→→عن∂ آخ→→→→→→→→ر ش→→→→→→→→→ما ان→→→→→→→→→سانيد و دارا＾ ع→→→→→→→→قل و ش→→→→→→→→عور!آيا ه→→→→→→→→ر م→→→→→→→→صنوع∂ دالẃ ب→→→→→→→→ر ص→→→→→→→→→انعش 
ẃه به اين نكته  اش و ب→ه وج→ود آورن→ده＾ آن ن→→قش ن→م∂باشد؟الب→ت ẃب→ر ن→ق ẃن→يست؟آيا ه→ر ن→قش∂ دال
ه داش→→→→→ته ب→→→→→اشيم ك→→→→→ه ان→→→→→بيا ن→→→→→م∂خواه→→→→→→ند از ط→→→→→ريق ن→→→→→→ظام آف→→→→→رينش وج→→→→→ود و ه→→→→→→ست∂  ẃه→→→→→م ب→→→→→→ايد ت→→→→→وج
آف→→→ريننده را اث→→→→بات ك→→→→نند! اي→→→نكه از دي→→د ه→→يچ دارن→→ده＾ ع→→→قل∂ ق→→ابل ان→→→كار ن→→يست.همه ح→→ت∂ آن 
ك→→افر بتپ→→رست ه→→م م→→→∂دان→→→د ك→→→ه ه→→م خ→→ودش و ه→→م ج→→→هان ه→→ست∂ خ→→الق و آف→→رينندها＾ غ→ير از 

بت دارد.چنان كه خدا م∂فرمايد: 
 џرџم џقẂال џو џسẂم→→ ￍالش џر ￍخ→ џس џو џض ẂرџالẂ →ماواتґ وџ ا ￍالس џقџل→ џخ Ẃن→→џم ẂمẀهџتẂأل→→ џس Ẃن→→ ґئџل џو�

...�؛۱  Ẁاهللا ￍنẀولẀقџيџل
اگ→→→→→→→ر از آن→→→→→→→ها[بتپرستها]بپرس∂ آس→→→→→→→مانها و زم→→→→→→→ين را چ→→→→→→→→ه ك→→→→→→س∂ خ→→→→→→لق ك→→→→→→رده 

است؟ به طور حتم م∂گويند اهللا... 
بتپرستان منكر الوهيẃت و ربوبيẃتند نه خالقيẃت 

بتپ→رستها م→نكر خالقيẃت «اهللا» نيستند بلكه منكر ربوبيẃت و الوهيẃت او م∂باشند.آنها 
م→→∂گويند: م→→→الئكه ه→→ستند ك→→ه ت→→دبير ام→→ور ع→→الم م→→→∂كنند و بته→→ا ه→→م م→ظاهر آن→ها م→→∂باشند و 
اله و م→→→→عبود خ→→→→ود م→→→→∂دان→→→→ند ن→→→→→ه اي→→→→→نكه آن→→→→→ها را خ→→→→→الق خ→→→→ود ب→→→دان→→→ند  ґو ا ẃاز اي→→→→ن ن→→→→ظر بته→→→→ا را رب
ẃر امور عالمند،  م→∂گويند اهللا خ→→الق است و بته→ا هم از نظر مظهريẃتشان برا＾ مالئكه كه مدب
ربẃ و م→→→→→→→عبود م→→→→→→ا م→→→→→→→∂باشند و از اي→→→→→→→ن رو ف→→→→→→رعون ه→→→→→م ب→→→→→ه ق→→→→→وم خ→→→→→ود ن→→→→→م∂گفت: م→→→→→ن خ→→→→→→الق ش→→→→→ما 

هستم.م∂گفت: 
                                                           

^ عنكبوت،آيه＾۱⅛.  ـ سوره ۱



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۹℮ 

عẂل∂�؛۱   Ẃاأل ẀمẀكب џا رџأن...�
اله ش→→ما ه→→ستم.بايد از دس→→تور  ґشما ه→→ستم؛معبود و ا[ر ام→→ورẃو س→→رپرست و م→→دب] ẃم→→→→ن رب...

و قانون من تبعيẃت كنيد.به موس∂�م∂گفت: 
�؛۲   џينґون Ẁج ẂسџمẂال џن ґم џ−ￍنџلџع Ẃج џأل ＾ ґرẂيџغ Ґا џإله џت Ẃذ џخￍات ґنґئџل...�

...اگر معبود و اله∂ غير من برگزين∂، تو را از زندانيان قرار م∂دهم! 
پس ان→→→→→→بيا�در م→→→→→→قام اث→→→→→→بات اص→→→→→ل وج→→→→→ود و ه→→→→→ست∂ اهللا ـ ك→→→→→ه آف→→→→→ريننده＾ ع→→→→→الم است ـ 
ẃصف ب→→→ه ص→→→فات ك→→→مال از ع→→→لم و ق→→→درت و ح→→→كمت ك→→→ه  ن→→→→م∂باشند ب→→→→لكه م→→→→→∂خواه→→→→ند اهللا را م→→→ت

ف∂ كنند.در آيه＾ مورد بحث:  ẃت است معرẃت و الوهيẃالزمهاش ربوبي
�؛  ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس ґر ґفاط ￒ− џش ґاهللا ∂ґأ ف ẂمẀهẀل Ẁس Ẁر Ẃتџقال�

�؛ت→→→→→→كيه ش→→→→→→→ده است و ن→→→→→→→شان  ґضẂرџ Ẃال →→→→→→→ماواتґ وџ ا رґ الس√ ґه→→→→→→→م م→→→→→→→∂بينيم ك→→→→→→→ه رو＾ ص→→→→→→→فت�فاط
∂ در وج→ود و ه→→ستيش ن→→يست، ك→س∂ است ك→ه آف→ريننده و ن→ظمبخش  ẃم→→∂دهد آن اهللا ك→→→ه ش→ك
ب→→→→→ه آس→→→→→→مانها و زم→→→→ين است و م→→→→عنا＾ خ→→→→لق و آف→→→→ريدن و ن→→→→ظمبخش∂ ه→→→→→مان رب→→→→وبيẃت و ت→→→→دبير و 
تنظيم امر مخلوق است و جز اين معناي∂ ندارد.زيرا همان كس كه خالق است، ربẃ است و 
اله است و م→→→→→→→→→→عبود است؛ و ع→→→→→→→→→قالҐ ن→→→→→→→→امقبول است ك→→→→→→→→ه م→→→→→→→→وجود＾  ґاست، ا ẃه→→→→→→→→→مان كس ك→→→→→→→→→ه رب

خالق و موجود ديگر＾ ربẃ و معبود باشد؛بلكه مقبول در نزد عقل همين است كه: 
(ال خالґقџ اґالￍ اهللا)؛ آفرينندها＾ نيست مگر اهللا. 
بￍ اґالￍ اهللا)؛ پروردگار＾ نيست مگر اهللا.  џال ر)

(ال اґلهџ اґالￍ اهللا)؛ معبود＾ نيست مگر اهللا. 
ح→→→→→→ال آن اهللا ك→→→→→→ه خ→→→→→→→الق و ربẃ و م→→→→→→عبود است؛ ش→→→→→→ما را ب→→→→→→ا ارس→→→→→ال رس→→→→→ول و ان→→→→→زال ك→→→→→تاب، 

دعوت به دين و آيين∂ م∂كند: 
�؛  ẂمẀكґوبẀن Ẁذ Ẃن ґم ẂمẀكџل џرґفẂغџيґل ẂمẀوكẀع Ẃدџي�

شما را[به اين]دعوت م∂كند تا شما را از گناهانتان پا∑ گرداند[بيامرزد]. 
ك→→ه ب→→ا ع→مل ب→ه دس→تورات آن دي→ن و آي→ين، ت→مام آلودگ→→∂ها و ك→جرو＾ها ك→ه در ع→→قايد 

                                                           
^ نازعات،آيه＾۲℮.  ـ سوره ۱
^ شعراء،آيه＾۲۹.  ـ سوره ۲



 
 ۹Ｑ فضيلت بسيار ذكر خدا 

و اخ→→→→→→→→→→الق و ع→→→→→→→→→→مل داش→→→→→→→→→تهاي→→→→→→→→→→د از ص→→→→→→→→→فحه＾ ج→→→→→→→→→انتان ب→→→→→→→→→رطرف س→→→→→→→→ازد. (ك→→→→→→→→لمه＾�م→→→→→→→→→ن�در�م→→→→→→→→ن 
ذنوبكم�به اصطالح اهل ادب، زائده و افاده＾ تأكيد و عموم م∂كند). 

مￎ∂�؛  џسẀل＃ م џإل∂ أج ẂمẀك џر ґẃخ џؤẀي џو�
ر  ẃن∂ ك→→ه م→→قرẃت م→→عي ẃاز لح→→→اظ اع→→→تقاد و اخ→→→الق و ع→→→مل، ت→→ا م→→د ^ و ش→→→ما را ع→→→→الوه ب→→→ر پ→→→اكساز
ش→→ده در دن→→→يا ب→→مانيد ب→→اق∂ ن→→گهتان ب→→→دارد.آن ان→→→سان∂ س→→→عادتمند است ك→→ه در دن→→→يا ه→→م س→→الم ب→اشد و 
^ به دست آورد. طول عمر  ^ طول عمر كه با هر نفسش درجات∂ عظيم از حيات اخرو ه→م دارا
^ آن ك→س∂ ارزش→مند است ك→ه اي→مان ب→ه ح→→يات پس از م→رگ دارد و ب→→ا ع→مر  و ت→أخير در اج→→ل، ب→را
^ ح→→→→يات اخ→→→→رويش ك→→→→→ار م→→→→∂كند وگ→→→→رنه ت→→→→نها خ→→→→وش خ→→→→وردن و خ→→→→وش خ→→→→واب→→→→يدن و  دن→→→→→يويش ب→→→→→را
اش→→→→باع ش→→→→هوات ح→→→→يوان→→→→∂ ك→→→→ردن ك→→→→ه زن→→→→دگ∂ ان→→→→سان ن→→→→خواه→→→→د ب→→→→ود و ط→→→→والن∂ ب→→→→ودن اي→→→نچنين ع→→→مر، 
^ انسان نبود و  ^ حيات ابد ^ برا ارزش∂ نخواهد داشت! و راست∂ اگر پس از مرگ، عالم ديگر
ان→→→→→سان ب→→→→ا م→→→→ردن و پ→→→→وسيدن ت→→→→مام م→→→→∂شد، دس→→→→تگاه خ→→→→لقت، دس→→→→تگاه∂ لغ→→→→و و ب→→→→→يهوده و ب→→→→∂ ه→→→دف 
م→→→→→→→→∂شد و ح→→→→→→→→كمت آف→→→→→→→→رينندهاش زي→→→→→→→→ر س→→→→→→→→ؤال م→→→→→→→→∂رفت ك→→→→→→→→ه اي→→→→→→→ن ه→→→→→→→مه ن→→→→→→→ظامات م→→→→→→→حيẃرالع→→→→→→→قول از 
^ پوسيدن و  ك→هكشانها و كرات و انواع و اقسام كائنات را به خاطر انسان آفريده و انسان را برا
^ سنگين بسازد و بعد آن را ويران  ن→ابود گ→شتن!مثل اي→→نكه ك→س∂ بناي∂ باشكوه و مجلẃل با هزينها
^ ع→→الم م→ورد ت→وبيخ ق→رار ن→م∂گيرد و م→حكوم ب→ه ج→نون ن→م∂شود؟  ك→→ند! آي→→ا اي→→ن آدم از ن→ظر ع→قال
ـ از آن جهت ارزشمند  ز به جهازات از داخل و خارج شده است  ẃـ كه مجه ج→نين در رحم مادر 
است ك→→ه ب→→ايد ب→→ه ع→→→الم دن→→→يا م→→نتقل گ→→ردد و ب→→ا آن ج→→→هازات، در اي→→نجا زن→→دگ∂ ك→ند و اگ→ر ب→ه ه→نگام 
 ^ ^ خ→→→→واه→→→د ب→→→ود!زندگ∂ دن→→→يو ت→→→→ولẃد از م→→→→ادر ب→→→→پوسد و ن→→→→ابود گ→→→→ردد، ع→→→→→الم رح→→→→م ع→→→→→الم لغ→→→→و ب→→→→∂ ث→→→→مر
^ ح→→→ياتش ن→→باشد،عالم دن→→يا ع→→الم  ^ ادام→→→ه ^ ب→→را ان→→→→سان ن→→→يز اگ→→→ر ب→→→ا م→→→رگ ن→→→ابود گ→→ردد و ع→→→الم دي→→گر

^ خواهد بود و لذا فرمودهاند:  لغو و بيهودها
�؛۱   џونẀع џج ẂرẀنا ال تẂيџإل ẂمẀكￍأن џو Ґثاџب џع ẂمẀناكẂقџل џما خￍأن ẂمẀتẂب ґس џحџأ ف�

آي→→ا پ→نداشتهايد ك→→ه م→→ا ش→ما را لغ→و و ع→بث آف→ريدهايم و ش→ما ب→ازگشت∂ ب→→ه س→و＾ ما 
نخواهيد داشت؟ 

                                                           
 .۱۱Ｑ＾مؤمنون،آيه ^ ـ سوره ۱



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ⅛۹ 

ا كџبґيراҐ)؛  ￎوẀل Ẁع џونẀل ґجاهẂال ẀولẀقџا يￍمџعال∂ اهللا عџت)
^ او باز م∂گرديم.  �؛۱  ...ما از آن خداييم و به سو џونẀع ґراج ґهẂيџا إلￍإن џو ґا هللاￍإن...�

آفرينش انسان برا＾ ماندن نه پوسيدن! 
موال＾ ما امام اميرالمؤمنين�فرموده است: 

)؛  نẂ دار＃ اґلџ∂ دار＃ ґم џونẀلџقẂنẀما تￍنґا ґناءџفẂلґال ل ґقاءџبẂلґم لẀتẂقґل Ẁما خￍنґا)
ا ش→ما را آف→→ريدهاند ت→→ا ب→→مانيد ن→→ه اي→→نكه ب→پوسيد و ن→ابود شويد!آر＾، شما را از  ه→مان

خانها＾ به خانه＾ منتقل م∂كنند. 
اين چراغ∂ است كز اين خانه به آن خانه برند. 

پس اگ→→ر ف→→رضاҐ اي→ن دن→يا غ→رق در ع→لم و دانش و ص→→نعت و ث→روت ه→م ب→→اشد و ه→يچ ظ→لم 
ت و ك→→→→→→امجوي∂ ب→→→→→را＾  ẃو ج→→→→→→→نايت و خ→→→→→→يانت∂ ه→→→→→→م در ك→→→→→→ار ن→→→→→→باشد و از ه→→→→→→→مه ط→→→→→→رف م→→→→→→وجبات لذ
→→→ا پس از م→→→رگ، ع→→→الم∂ ب→→→را＾ ح→→يات اب→→→د＾ ب→→شر وج→→ود ن→→داش→→ته ب→→اشد و  ẃآدم→→→يان ف→→→راه→→→م گ→→→ردد ام
 Ґا ẃس→→→→→→ران→→→→→جام و ع→→→→→اقبت ه→→→→→مه چ→→→→→يز پ→→→→→وسيدن و ن→→→→→ابود ش→→→→→→دن ب→→→→→اشد، در اي→→→→→ن ص→→→→→ورت است ك→→→→→ه ج→→→→→د

دستگاه خلقت، دستگاه لغو سفيهانها＾ خواهد بود و به فرموده＾ قرآن كريم: 
...�؛۲  ẁبґعџل џو ẁوẂهџل ẃيا إالẂن الد Ẁ↕يا џحẂال ґه ґما هذ џو�

همه چيز اين زندگ∂، بازيچه و سرگرم∂ [كودكانها＾] بيش نخواهد شد... 
ه از اق→→→→→→دام ب→→→→→→ه چ→→→→→→نين ك→→→→→→ار ج→→→→→→اهالنه است ك→→→→→ه  ẃدر ص→→→→→→ورت∂ ك→→→→→→→ه آف→→→→→→ريننده＾ ح→→→→→→كيم، م→→→→→→نز

فرموده است: 
�؛۳   џينґب ґما العẀهџنẂيџما ب џو џض Ẃرџ Ẃال ماءџ وџ ا ￍا السџنẂقџل џما خ џو�

^ نيافريدهايم!  ما آسمانها و زمين و آنچه را كه در ميان اينهاست؛ ب∂هدف و به باز
�؛℮   џونẀمџل Ẃعџال ي ẂمẀه џرџثẂأك ￍن ґلك џو ґẃق џحẂالґب ẃما إالẀناهẂقџل џما خ�

م→→ا آن→ها را ب→→ه ح→ق[و ب→را＾ رس→اندن ب→→ه ه→دف و غ→ايت∂ ح→→كيمانه] آفريدهايم، ليكن 
                                                           

 .۱Ｑ⅛＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۱
^ عنكبوت،آيه＾℮⅛.  ـ سوره ۲
^ انبياء،آيه＾⅛۱.  ـ سوره ۳
^ دخان،آيه＾۳۹.  ـ سوره ℮



 
 ۹۷ فضيلت بسيار ذكر خدا 

اكثر آنها [فرورفتگان در گرداب جهالت و غفلت]نم∂دانند! 
�؛۱   џونẀمџل Ẃعџوا يẀكان Ẃوџل Ẁوانџي џحẂال џ∂ ґهџل џ↕ џر ґخ Ẃاآل џار ￍالد ￍإن џو...�

عيان  ẃب→→→→→→→→ه ي→→→→→→→→قين، زن→→→→→→→دگ∂ واق→→→→→→→ع∂[انسان]در س→→→→→→→را＾ آخ→→→→→→→رت است!اگ→→→→→→ر[اين م→→→→→→د...
دانش] م∂دانستند [و معنا＾ حقيق∂ انسان و حيات انسان∂ را م∂فهميدند]. 

سه اشكال و اعتراض معاندان به انبيا＾ عظام�! 
ا آن مردم لجوج و معاند كه به  ẃان→بيا�اي→→ن ح→→قايق ع→→قالن∂ را ب→را＾ م→ردم بيان كردند ام
زع→م خ→ود خ→واس→تند در م→قابل منطق انبيا�حرف منطق∂ زده باشند، گفتند ما سه اعتراض و 

اشكال به شما داريم: 
ثẂلẀنا�؛  ґم ẁر џشџب ẃإال ẂمẀتẂأن Ẃوا إنẀقال�: Ґالẃاو

گفتند: شما هم مثل ما بشر＾ هستيد. 
اگ→→ر ب→→→نا ب→→ود ب→→شر＾ ب→→توان→→→د ب→→ا آس→→مان و خ→دا＾ آس→→مان ارت→باط ب→رقرار ك→رده و از ج→انب او 

مبعوث به رسالت گردد، بايد ما هم بتوانيم اينچنين باشيم! 
نا�؛   Ẁآباؤ ẀدẀب Ẃع џي џا كانￍمџونا ع د Ẁصџت Ẃأن џون Ẁيد ґرẀت�:Ґثانيا

ش→→→→→→ما م→→→→→→→∂خواهيد م→→→→→→→ا را از آن→→→→→→→چه ك→→→→→→→ه پ→→→→→درانمان م→→→→→→∂پرستيدند؛ ب→→→→→از داري→→→→→د[و اي→→→→→→ن 
كار＾ ناشدن∂ است]! 

�؛  لẂطان＃ مẀبґين＃ Ẁسґونا بẀأتџف�:Ґثالثا
^ آسمان در ارتباط هستيد.  ^ ما بياوريد.كه با خدا بنابراين، شما بايد دليل روشن∂ برا
ك→→→→→لمه＾«سلطان»در آي→→→→→ه، ب→→→→→ه م→→→→→عنا＾ دلي→→→→→ل است و ب→→→→→رهان.از آن ن→→→→→ظر ك→→→→→ه دلي→→→→ل و ب→→→→رهان 
ه＾ ب→→→→→→ر ف→→→→→→كر و ع→→→→→→قل پ→→→→→→يدا م→→→→→→∂كند و ف→→→→→كر را مẀ→→→→→→جاب م→→→→→→∂سازد و ع→→→→→قل آزاد، در  џطẂل→→→→→→ Ẁم→→→→→→نطق∂، س
م→→→→قابل ب→→→→رهان روش→→→→ن م→→→نطق∂ خ→→→اضع م→→→→∂شود و آن را م→→→∂پذيرد، از اي→→→ن ن→→→ظر ب→→→ه دلي→→→ل و ب→→→رهان 

عقلپسند سلطان گفته م∂شود. 
پاسخ پيامبران به اشكال معاندان 

ق→→→رآن ك→→→ريم، پس از ن→→قل اع→→تراض→→ات ك→→افران ب→→ه پ→→يامبران� در م→→قام ج→→واب ب→→رآمده و 
                                                           

^ عنكبوت،آيه＾℮⅛.  ـ سوره ۱



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۹۸ 

گفتار پيامبران� را كه به كافران گفتهاند، از زبان خودشان نقل م∂كند: 
الف: پاسخ اشكال اوẃل 

 Ẃن→→џل∂ م→→ џع نẀم→→ џي џاهللا ￍن→→→ ґلك џو ẂمẀكẀلẂث→→→ ґم ẁر џش→→→џب ẃإال Ẁن Ẃح→→→џن Ẃإن ẂمẀهẀل→→→ Ẁس Ẁر Ẃم→→→ Ẁهџل Ẃتџق→→→ال�
�؛  ґه ґباد ґع Ẃن ґم Ẁشاءџي

لت→ان ك→→ه م→→ا ه→→م م→→ثل ش→ما ب→شر＾ ه→ستيم  ẃا راج→→ع ب→→→ه اش→→كال او ẃپ→→يامبرانشان گ→→→فتند:[ام
آر＾]م→→سلẃم است م→→→ا ب→شر＾ ه→مانند ش→ما ه→ستيم؛ ول∂ خ→دا ب→→ر ه→→ر كس از ب→ندگانش 
ك→ه ب→خواهد[و ش→رايط خ→اصẃ رس→الت در او ب→اشد]منẃت گذاشته [ موهبت رسالت 

خود را به او عنايت م∂كند]. 
و ه→→→مگون ب→→ودن در ب→→شريẃت، دلي→→ل ب→→ر اي→→ن ن→→م∂شود ك→→ه ت→→→مام اف→→راد  ي→→→عن∂ ت→→→نها م→→ماثلت� 
ب→→→→شر در ت→→→→→مام ص→→→→→فات و ح→→→→االت از ظ→→→→اهر＾ و ب→→→→اطن∂ ي→→→→كسان ب→→→→اشند!در ص→→→→ورت∂ ك→→→→ه م→→→→→∂بينيم 
گ→→→→→→اه∂ دو ب→→→→→→رادر از ي− پ→→→→→→→در و از ي− م→→→→→→→ادر در ي− روز و ي− س→→→→→→اعت ت→→→→→وأماҐ ي→→→→→→عن∂ دوق→→→→→لو 
م→→→→تولẃد م→→→→∂شوند آن→→→→→گاه م→→→→→∂بينيم آن دو از ح→→→→يث ش→→→→كل و ق→→→→يافه＾ ظ→→→→اهر＾ گ→→→رفته ت→→→ا روح→→→يẃات 
ب→→→→→→→→اطن∂ از اف→→→→→→→→كار و ع→→→→→→→→قايد و اخ→→→→→→→→→الق، ع→→→→→→→→لم و ف→→→→→→→→هم و ع→→→→→→→قل و درايت، ت→→→→→→→→فاوت ب→→→→→→→سيار ع→→→→→→→ميق و 
وس→→→→→يع∂ از ي→→→→→→كديگر دارن→→→→د!يك∂ آن چ→→→→→نان ژرفان→→→→ديش است ك→→→→ه ذرهẃ＾ ات→→→→م را م→→→→∂شكافد و 

سفينه به ماورا＾ جوẃ م∂فرستد و آن ديگر＾ از حساب℮=۲*۲ هم ناتوان است! 
ح→→→→ال آي→→→ا اي→→→ن ت→→→وقẃع درست است ك→→→ه چ→→→ون اب→→→وجهل و پ→→→→يامبر� ه→→→ر دو ب→→→شرند، پس 
ب→→→→→ايد اب→→→→→وجهل ه→→→→→م ب→→→→→ه م→→→→→عراج ب→→→→رود؟آيا اي→→→→→ن ص→→→→حيح است ك→→→→ه ب→→→→گوييم ج→→→→امعه＾ ب→→→→شر＾ از آن 
اب و ب→االخره  ẃار،آهنگر و ق→ص ẃا و ن→جẃج→هت ك→ه ه→→مه ب→شرند، ب→ايد ت→مام اف→راد دك→تر و م→هندس،بن
ه→→مه پ→→→يغمبر ش→→وند ي→→ا خ→ير ب→ايد ان→→سان ع→اقل ب→ااي→→مان ب→گويد: آن آف→ريدگار ح→كيم، ه→ر ك→س∂ را 

بهر كار＾ ساخته است و مهر آن را در دلش انداخته است: 
...�؛۱  Ẁهџتџسال ґر Ẁلџع Ẃجџي ẀثẂي џح Ẁمџل Ẃأع Ẁاهللا...�

...خدا داناتر است كه رسالتش را كجا قرار دهد... 
                                                           

� مماثلت: همانند بودن. 
^ انعام،آيه＾۱۲℮.  ـ سوره ۱



 
 ۹۹ فضيلت بسيار ذكر خدا 

ẃر ع→→→→ليم ح→→→→كيم ع→→→→→الم است از ه→→→→مه ع→→→→المتر ب→→→→ه ش→→→→راي→→→→ط ش→→→ايستگ∂ ه→→→ر ي− از  او ك→→→→ه م→→→→دب
بندگانش برا＾ اعطا＾ موهبت رسالتش م∂باشد كه فرموده است: 
�؛  ґه ґباد ґع Ẃن ґم Ẁشاءџي Ẃنџل∂ مџع نẀمџي џاهللا ￍن ґلك џو�

ولي→→→→→كن خ→→→→→دا ب→→→→→→ر ه→→→→→ر ك→→→→→دام از ب→→→→→ندگانش ك→→→→→→ه ب→→→→خواهد م→→→→نẃت م→→→→→∂گذارد[و او را ب→→→→→ه 
پيامبر＾ برم∂گزيند]. 

اي→→→→→ن ن→→→→→كته ب→→→→→ايد ه→→→→→ميشه در ي→→→→→→ادمان ب→→→→→اشد ك→→→→→ه م→→→→→ا ب→→→→→→ه ب→→→→→حثها＾ م→→→→→عارف∂ پس از ع→→→→بور از 
م→→رحله＾ ت→→وحيد و ش→→ناخت خ→→دا ـ ب→→→ا ص→→→فات ك→→مالش ك→→ه از ج→→مله＾ آن→→→ها ح→كمت الي→تناها＾ 
اوست ـ م→→→→→∂پردازي→→→→م.ما از اي→→→→ن ب→→→→اور گ→→→→ذشتهاي→→→→م ك→→→→ه ح→→→→كمت او ن→→→امحدود و ع→→→قل و در∑ م→→→ا 
م→→→→حدود است و ه→→→→رگز ح→→→→قيقت ن→→→→امحدود، در ظ→→→→رف ادرا∑ م→→→حدود ن→→→م∂گنجد!خودش ه→→→م 

فرموده است: 
�؛۱ ...خدا م∂داند و شما نم∂دانيد.  џونẀمџل Ẃعџال ت ẂمẀتẂأن џو Ẁمџل Ẃع џي Ẁاهللا...�

�؛۲   Ґيالґلџق ẃإال ґمẂل ґعẂال џن ґم ẂمẀتẂيґوتẀما ا џو...�
...اندك∂ از علم، به شما داده شده است! 

عيان رس→الت ن→يز مانند بشر＾ هستيد  ẃنا�؛ ش→ما م→دẀلẂ →ث ґم ẁر џش→→џ ẀمẂ إالẃ ب ب→نابراي→ن ن→گويند: �إنẂ أنẂ→ت
و بشر با بشر چه تفاوت دارد كه شما پيامبر باشيد و ما نباشيم! 

گـرچـه ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→اشـد در نـوشـتـن ش→→→→→→→→→→→→→→→→→ير ش→→→→→→→→→→→→→→→→→ير� ك→→→→→→→→→→→→→→→→→→ار پـاكـان را قـي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اس از خـود م→→→→→→→→→→→→→→→→→گير� 
و اي→→→ن ي→→ك∂ ش→→ير＾ است ك→→→ادم م→→→∂خورد � آن ي→→→→→→→→→→→ك∂ ش→→→→→→→→→→ير＾ است ك→→→→→→→→→→ادم م→→→→→→→→→→→∂خورد� 

ب→→→→→ين ش→→→→→ير＾ ك→→→→→ه خ→→→→→→ورا∑ آدم است ب→→→→→ا ش→→→→→ير＾ ك→→→→→ه آدم خ→→→→→→ورا∑ اوست خ→→→→يل∂ ت→→→→فاوت 
است.خ→→داون→د دو م→نẃت دارد ي→ك∂ ب→ر ج→امعه＾ ب→شر ك→ه برا＾ هدايت آنها به راه سعادت ابد＾ 
پ→→→→يامبران م→→→→عصوم از ه→→→→رگونه خ→→→→→طا ف→→→رستاده است و م→→→نẃت دي→→→گر ب→→→ر پ→→→يامبران ك→→→→ه آن→→→ها را از م→→→يان 

بندگانش برگزيده و موهبت عظما＾ رسالت خود را به آن پاكان عطا فرموده است: 
�؛  ґه ґباد ґع Ẃن ґم Ẁشاءџي Ẃنџل∂ مџع نẀمџي џاهللا ￍن ґلك џو�

                                                           
^ بقره،آيه＾⅛۲۱.  ـ سوره ۱
 . ۸Ｑ＾اسراء،آيه ^ ـ سوره ۲
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م:  ẃب:پاسخ اشكال دو
م ك→افران ب→ه پ→→يامبران آن ب→ود ك→ه م→→∂گفتند: ش→ما م→∂خواه→→يد م→ا را از آن→چه  ẃا اش→→→كال دو→→ ẃام
پدرانمان م∂پرستيدند، باز داريد و ما را از راه∂ كه پدرانمان رفتهاند، برگردانيد؟!اين حرف 
آن چ→→→نان پ→→→وچ و ب→→→→∂ارزش است ك→→→→ه ج→→→ا＾ ج→→واب دادن ن→→→دارد!در آي→→ه ه→→م ب→→ه آن ج→→واب→→∂ داده 
ن→→شده است زي→→را ان→→→سان دارا＾ ع→→→قل است و ب→→→ايد ب→→ينديشد: اگ→→ر راه پ→→دران م→→طابق ب→ا م→نطق ع→قل 
→→→→→→→→ا اگ→→→→→→→ر  ẃاست، از آن ن→→→→→→→→ظر ك→→→→→→→→ه ع→→→→→→→→قالن∂ است م→→→→→→→→→∂پذيرد ن→→→→→→→→→ه از آن ن→→→→→→→→ظر ك→→→→→→→→→ه راه پ→→→→→→→دران است.ام
م→خالف ب→ا م→نطق ع→قل است، آن را از آن ن→ظر ك→ه م→خالف عقل است كنار م∂گذرد و هرگز 
راه پ→→→→→→دران ب→→→→→→ودن، دلي→→→→→→ل ب→→→→→→ر ح→→→→→→قيẃت آن ن→→→→→→م∂باشد!در آي→→→→→→→ات دي→→→→→گر از ق→→→→→رآن ن→→→→→يز اي→→→→→→ن س→→→→→خن از 
ك→→→→→→افران ن→→→→→→→قل ش→→→→→ده و ش→→→→→→ايد از آن ج→→→→→هت ك→→→→→ه دس→→→→→→تاويز＾ ب→→→→→را＾ ب→→→→→هانهجويان ن→→→→→→باشد و آن را ب→→→→→→ه 
ع→→→→→→نوان ي− ح→→→→→→رف م→→→→→→نطق∂ ب→→→→→→ه رخ دي→→→→→→گران ن→→→→→→كشند؛ در آن آي→→→→→→ات ج→→→→→→واب آن ن→→→→→→يز داده ش→→→→→→ده 

است.از جمله: 
 џنا أ و џآباء ґهẂيџل џنا عẂيџفẂما أل Ẁعґبￍتџن Ẃلџوا بẀقال Ẁاهللا џل џز→Ẃوا م→ا أنẀعґب→ￍات Ẁم→ Ẁهџل џيل→ґإذا ق џو�

�؛۱   џون ẀدџتẂهџال ي џو ҐئاẂي џش џونẀلґق Ẃع џال ي ẂمẀه Ẁآباؤ џكان Ẃوџل
وق→→→→→→ت∂ ب→→→→→→→ه آن→→→→→→ها گ→→→→→→→فته م→→→→→→∂شود: از آن→→→→→چه خ→→→→→دا ن→→→→→ازل ك→→→→→→رده است، پ→→→→→يرو＾ ك→→→→→نيد، 
م→→∂گويند م→→→ا از آن→→→چه پ→→دران خ→→ود را ب→→→ر آن ي→→افتهايم، پ→→يرو＾ م→→∂كنيم. ح→ال آي→→ا 
اگ→→→ر پ→→→درانشان چ→→→يز＾ ن→→→م∂فهميدند و راه ح→→→ق را ن→→→→يافته ب→→ودند[باز ه→→→م پ→→يرو＾ از 

آنها عقالن∂ بود. 
م:  ẃپاسخ اشكال سو

م كافران كه به پيامبران م∂گفتند:  ẃا حرف سو ẃو ام 
�؛  لẂطان＃ مẀبґين＃ Ẁسґونا بẀأتџف�

^ رس→→→→→→→الت از ج→→→→→→انب خ→→→→→دا داري→→→→→د پس� س→→→→→لطان∂ م→→→→→بين� ي→→→→→عن∂ دلي→→→→→ل و  ع→→→→→→ا ẃح→→→→→→ال ك→→→→→→→ه ش→→→→→→ما اد
ع→→→→→→ايتان پ→→→→→يدا ن→→→→موده، اي→→→→مان ب→→→→ه رس→→→→→التتان  ẃم→→→→→→ا ب→→→→→→ياوريد ت→→→→→ا اط→→→→→→مينان ب→→→→→ه ص→→→→→دق اد ^ ب→→→→→رهان∂ آش→→→→→→كار ب→→→→→را
ع→→→اي∂ را از ه→→→ر  ẃب→→→→ياوريم.اي→→→→ن ح→→→→رف،حرف ب→→→→سيار خ→→→→وب و م→→→→نطق∂ و ع→→→قالن∂ است ك→→→→ه ن→→→→بايد ه→→→ر اد

                                                           
 .۱۷Ω＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۱
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ك→س∂ م→خصوصاҐ در م→سائل م→ربوط ب→ه دي→ن و م→→عارف دي→ن∂ پذيرفت.زيرا مسائل مربوط به معارف 
كند.  ف ^ هال∑ و شقاء� دائم م∂ا دين اگر از مسير حق منحرف باشد، آدم∂ را به واد＾ها

ادґ عرفان!!  ẃعيان شي ẃهوشيار＾ جوانان در مورد مد
عيان ك→→اذب ت→→حت  ẃر اي→→ن م→→طلب اي→→نجا خ→→ال∂ از ت→→→ناسب ن→→→يست ك→→ه در زم→→→ان م→→ا، م→→د ẃت→→→ذك
ع→→ناوين ع→رفان و س→ير و س→لو∑ و خ→ودساز＾ و...ف→راوان ش→دهان→د و ب→ا ت→شكيل م→حافل از م→ردان 
و زن→→ان، س→→بب ان→حراف س→ادهدالن از پ→سران و دخ→تران م→→∂شوند و احياناҐ كشف و كرامات∂ هم 
→→مير اش→خاص  ẃخ→→→بار از غ→يب ك→رده و از م→ا ف→→∂الض ґا Ґب→→را＾ ب→→رخ∂ از آن→→ان ج→→عل م→→∂كنند ك→→→ه م→→ثال
خ→بر م→∂دهد،گم ك→ردهها را پ→يدا و س→حر و ج→→ادو ب→اطل م→→∂كند و ت→سخير جنẃ و احضار روح 

م∂نمايد و... 
در اي→→ن ش→→راي→→→ط، م→→راق→→بت و ه→→وشيار＾ ب→→سيار＾ الزم است ك→→ه م→→خصوصاҐ ج→→وان→→ان پ→→اكدل 
از پ→→→→سران و دخ→→→→تران ب→→→→ه دام و ك→→→→مند اي→→→→ن دس→→→→ته از ش→→→→يẃادان ن→→→→يفتند و اي→→→ن را ه→→→م ب→→→دان→→→ند ك→→→ه اگ→→→ر 
→→→→→العات دست ي→→→→افته  ẃك→→→→→سان∂ در اث→→→→→ر ري→→→→→اضات و م→→→→→جاهدات ن→→→→→فس∂ ب→→→→ه پ→→→→→ارها＾ از اي→→→→ن اط Ґف→→→→→رضا
بيẃت در  ẃب→→→اشند و اع→→→مال غ→→→ريب∂ از آن→→→→ها م→→→شاهده گ→→→ردد، اي→→→نها دلي→→→→ل ب→→→ر آدم خ→→→وب ب→→→ودن و م→→→قر
ن→زد خ→دا ن→م∂شود! چ→ه ب→سا ج→وكيان ه→→ند و م→رتاضان غ→ير م→عتقد ب→ه خ→دا ن→يز از اينگونه عجايب 
اع→→→→→مال و غ→→→→→رايب اح→→→→→وال داش→→→→→تهان→→→→د و دارن→→→→د.تنها م→→→→ال∑ ت→→→→قرẃب ب→→→→ه خ→→→→دا ت→→→→قوا است ك→→→→ه خ→→→→داون→→→→→د 

حكيم به طور قاطع فرموده است: 
...�؛۱  ẂمẀقاكẂأت ґاهللا џدẂن ґع ẂمẀكџم џرẂأك ￍإن...�

...به يقين، گرام∂ترين شما در نزد خدا، باتقواترين شماست... 
عاي∂ را از هر كس∂ نبايد پذيرفت تا دليل و برهان روشن∂ بر صدق  ẃمقصود اينكه هر اد
ع→→→ا＾ خ→→→ويش اق→→→امه ك→→→ند! از اي→→→ن ن→→→ظر ح→→→رف ك→→→افران ك→→→ه ب→→ه پ→→يامبران� گ→→فتند دلي→→ل روش→→ن∂  ẃاد

برا＾ اثبات رسالت خود بياوريد، حرف بسيار خوب و منطق∂ بود. 
                                                           

� شقاء: بدبخت∂. 
^ حجرات،آيه＾۱۳.  ـ سوره ۱
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پيامبران تابع فرمان و اذن خدا 
پيامبران نيز در جواب آنها گفتند: 

�؛  ґاهللا ґن Ẃإذґب ẃطان＃ إالẂل Ẁسґب ẂمẀكџيґأتџن Ẃنا أنџل џما كان�
^ كه شما خواستيد انجام  م→ا آن→گونه ك→ه ش→ما گ→→مان م→→∂كنيد، از پ→يش خود بتوانيم هر كار
ب→→→دهيم، ن→→م∂باشيم! م→→ا ت→→ابع ف→→رمان و اذن خ→→دا ه→→→ستيم.اه→→ل ادب م→→∂دان→→ند ت→→عبير�م→→ا ك→→ان لن→→→ا�نشان 
^ ك→ه خ→ودمان خ→واس→تيم ي→ا ش→ما خ→واس→تيد ب→توان→يم  م→→∂دهد ك→→ه اص→→→الҐ در ح→→دẃ م→→ا ن→→→يست ك→→ه ه→→ر ك→→ار
^ م→ا ه→م  ^ دلي→ل و ب→رهان از م→است و وظ→يفه ^ ع→قل∂ ش→ما، م→طالبه ẃه وظ→→يفه آن را ان→→→جام ب→→→دهيم.الب→→ت
^ ش→ماست.ول∂ م→ا ن→م∂توان→يم ب→ه خ→واست  ^ دلي→ل و ب→رهان ب→را ^ اث→→→بات رس→→→الت خ→→ويش، اق→امه ب→→را
^ ان→→جام ب→→→دهيم.ما م→→حضاҐ ت→→ابع اذن و خ→→واست خ→→دا ه→→ستيم.ما ب→→ا  ش→→→ما ي→→→ا ب→→ه خ→→واست خ→→ودمان ك→→→ار
ـ  ـ در ح→دẃ ذات خ→ودمان  ^ م→∂شويم و ب→∂ اذن خ→دا  اذن خ→→دا ع→الم ب→ه ه→مه چ→يز و ق→ادر ب→ر ه→ر ك→ار

^ داريم و نه تواناي∂ بر انجام كار＾.  نه علم به چيز
اعتقاد و روش محكم شيعه＾ اماميẃه و عكسالعمل مخالفان! 

اي→ن ن→حوه＾ اع→تقاد＾ است ك→ه م→ا ش→يع→→ه＾ ام→اميẃه درب→اره＾ پ→→يامبران و امامان�داريم. 
ẃهم ب→→→ه ش→→→ر∑ م→→→∂كنند، ي→→→ا اص→→→→الҐ ح→→→رف م→→→ا را  آن ف→→→→رقهها＾ م→→→→خالف م→→→→ا در م→→→→→ذهب ك→→→→ه م→→→ا را م→→→ت
ب ب→→ه ف→هميدهها＾ خ→ود نيز اعتناي∂ نم∂كنند و لذا  ẃا از رو＾ ت→عص→→ ẃن→م∂فهمند و ي→ا م→∂فهمند ام

مشمول اين آيه از قرآنند كه: 
�؛۱   Ґيثا ґد џح џونẀهџقẂف џي џون Ẁكادџال ي ґمẂوџقẂال ґالء Ẁهؤ ґمالџف...�

...پس اي→→→ن ق→→وم چ→→→ه آف→→ت∂ ب→→→ه ع→→قلشان رس→→يده ك→→→ه ح→→→اضر ن→→يستند ح→→→قايق را در∑ 
كنند و بفهمند؟ 

و يا مصداق اين آيه م∂باشند: 
ا...�؛۲  ￎوẀل Ẁع џو ҐماẂلẀظ ẂمẀه ẀسẀفẂها أنẂتџنџقẂيџت Ẃاس џها وґوا ب Ẁد џح џج џو�

آن ح→→قيقت را از رو＾ ظ→لم و سركش∂ انكار كردند، در حال∂ كه در دل يقين به 
                                                           

^ نساء،آيه＾۷۸.  ـ سوره ۱
^ نمل،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۲
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آن داشتند... 
م→ا ه→م∂ ف→رياد م∂كشيم كه: ايẃهاالنẃاس!ما پيغمبر و امامان� را مخلوق خدا م∂دانيم 
و م→→→→→خلوق از آن ج→→→→→→هت ك→→→→→→ه م→→→→→خلوق است، در ذات خ→→→→→ود ف→→→→→اقد ه→→→→→→مه＾ ك→→→→ماالت است! ن→→→→ه از 
 Ґجالله است ك→ه ذات→→ا ẃخ→ود ه→ست∂ دارد و ن→ه ح→→يات و ع→لم و ق→درت و...ت→نها ذات اق→→دس اهللاج→ل
م→→→→ستجمع ج→→→→ميع ص→→→→فات ك→→→→مال است.آن→→→→گاه او م→→→→→∂توان→→→→→د ب→→→→ه ه→→→→ر ي− از ب→→→ندگانش ك→→→ه ص→→→→الح 
ب→→→→دان→→→→د ع→→→→لم م→→→حيط و ق→→→درت ن→→→افذ ع→→→→نايت ف→→→رمايد! در آن ص→→→ورت است ك→→→ه آن ب→→→نده(پيامبر ي→→→ا 
ام→→→ام)عالم ب→→→ه ه→→→→مه چ→→→يز و ق→→→→ادر ب→→ر ه→→ر ك→→→ار＾ م→→→∂شود و لذا م→→ا درب→→اره＾ پ→→يغمبر و ام→→ام�هم 
! و لذا م→ا  Ґو اث→→بات م→∂كنيم اذن→ا Ґن→ف∂ ك→مال م→→∂كنيم و ه→م اث→بات ك→→مال.نف∂ م→→∂كنيم اس→تقالال
اگ→→→ر از ام→→→امانمان ت→→→قاضا＾ ش→→→→فا＾ ب→→→يماران و ب→→→رآوردن ح→→اجات م→→∂نماييم، از آن ج→→هت است 
ك→→ه ط→→بق ادلẃه＾ ع→→→قل∂ و ن→→قل∂، آن ب→→ندگان م→→قرẃب درگ→→اه خ→→دا را م→→أذون از ج→انب خ→→دا در اي→ن 

امور م∂دانيم. 
شفابخش∂ حضرت عيس∂�به اذن خدا 

يẂر و  џآن→گونه ك→ه ق→رآن ك→→ريم ب→ا ص→راحت ت→→مام ح→ضرت ع→يس∂�را ب→ه اذن خدا خالق ط
ش→→→→→→→→→→→→→→→فابخش ب→→→→→→→→→→→→→→→يماران و زن→→→→→→→→→→→→→→→ده ك→→→→→→→→→→→→→→→ننده＾ م→→→→→→→→→→→→→→→ردگان ن→→→→→→→→→→→→→→→→شان م→→→→→→→→→→→→→→→∂دهد و خ→→→→→→→→→→→→→→→طاب ب→→→→→→→→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→→→→→→→→ضرت 

مسيح�م∂فرمايد: 
 Ẃإذ џ−ґت џدґل∂ والџع џو џ−Ẃيџل џع ∂ґتџمẂعґن ẂرẀك Ẃاذ џمџي Ẃرџم џنẂاب ∂ џيس→ ґي→ا ع Ẁاهللا џق→ال Ẃإذ�
 ẀخẀفẂنџتџف ∂ґن Ẃإذ→ґب ґرẂي→ￍالط ґ↨џئẂي џه→џك ґين→ґẃالط џن ґم ẀقẀل Ẃخџت Ẃإذ џو... ґس Ẁد→ẀقẂال ґوح Ẁر ґب џ−Ẁت Ẃد→ￍأي
 Ẁج ґر Ẃخ→→Ẁت Ẃإذ џو ∂ґن Ẃإذ→→ ґب џصџر→→Ẃب Ẃاأل џو џهџم→→→Ẃك Ẃاأل Ẁئ ґرẂب→→→Ẁت џو ∂ґن Ẃإذ→→→ ґب ҐراẂي→→→џط ẀونẀكџت→→→џيها ف→→→ ґف

نґ∂...�؛۱  Ẃإذґت∂ بẂوџمẂال
ر ن→عمت∂ ك→→ه ب→→ه ت→و و  ẃب→→ه ي→→اد آور ه→→نگام∂ را ك→→ه خ→دا ب→ه ع→يس∂ ب→ن م→ريم گ→فت م→تذك
^ روحالق→→→→→→دس ت→→→→→→أييد ك→→→→→→ردم...و  م→→→→→→ادرت دادم، ب→→→→→→اش.آنگاه ك→→→→→→→ه ت→→→→→→و را ب→→→→→→ه وس→→→→→→→يله
^ و  ^ ب→→ه ص→ورت پ→رنده خ→لق م→→∂كرد →→ل چ→→يز ґه→→نگام∂ ك→→ه ب→ه اذن و ف→رمان م→ن از گ
^ م∂شد و كور مادرزاد و بيمار مبتال به  ^ و آن ب→→ه اذن من پرندها در آن م→→∂دميد

                                                           
 .۱۱Ω＾مائده،آيه ^ ـ سوره ۱
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^ و مردگان را به اذن من زنده م∂كرد＾...  پيس∂ را به اذن من شفا م∂داد
ك→→→لمه＾�ب→→→اذن∂�كه در اي→→→ن آي→→→ه چ→→→ند ب→→→ار ت→→كرار ش→→ده است اح→→تماالҐ ب→→را＾ ج→→لوگير＾ از 
^Ẅ درب→→اره＾ ح→→ضرت م→→سيح�است ك→→→ه ص→→→دور اي→→ن م→عجزات و خ→وارق  ر غ→→لوẃآميز ن→→صار ẃت→→فك
ع→→→→→ادات از آن ح→→→→→ضرت، ن→→→→→شأت گ→→→→→رفته از اراده و خ→→→→→واست م→→→→→ستقلẃ خ→→→→→ودش ن→→→→بوده است ب→→→→لكه 
اراده و خ→→→واست او م→→→ظهر و ج→→لوهگاه خ→→واست و اراده＾ اهللا ـ آف→→ريننده＾ ع→→ليم ق→→دير ح→→كيم ـ 

بوده است. 
اژدها شدن عصا＾ موس∂ به اذن خدا 

ح→→→→→→→→ضرت م→→→→→→→→وس∂ ب→→→→→→→→ن ع→→→→→→→→مران�در واد＾ اي→→→→→→→→من ك→→→→→→→→ه ب→→→→→→→ه دس→→→→→→→تور خ→→→→→→→→دا ع→→→→→→→→صا＾ خ→→→→→→→ود را 
ẃها＾ شد:  انداخت و دفعتاҐ تبديل به اژدها＾ عظيمالجث

قґẃبẂ ي→→→→→→ا مẀ→→→→→وس∂ ال  џع→→→→→→Ẁي Ẃمџل џو Ґراґب Ẃد→→→→→→Ẁم ∂ￍل џو ￒان→→→→→→ џها جￍأن→→→→→→џك زџت Ẃه→→→→→→џآه→→→→→→ا ت џا رￍمџل→→→→→→џف...�
ف...�؛۱  џخџت

^ ك→وچ− ج→ستوخيز  ...ه→→مين ك→→ه دي→د آن اژده→→ا ب→ا آن ع→ظمت ج→ثẃهاش ب→سان م→ار
م∂كند، ترسيد و پا به فرار گذاشت و پشت سرش را هم نگاه نكرد... 

در ص→→→→→→ورت∂ ك→→→→→→→ه اگ→→→→→→ر آن اژده→→→→→→ا س→→→→→→اخته＾ خ→→→→→→ود م→→→→→→وس∂ ب→→→→→→ود، دي→→→→→→گر ت→→→→→→رس از س→→→→→→اخته＾ 
خودش معنا نداشت! در اين موقع خدايش ندا داد: 

Ẁول∂�؛۲   Ẃا االџهџت џير ґها س Ẁيد ґعẀن џس Ẃف џخџال ت џها و Ẃذ Ẁخ...�
لش  ẃ[م→وس∂! پ→يش ب→→يا و ن→ترس و] ب→گير او را.م→→ا ه→→م اك→نون آن را ب→ه ص→ورت او...

باز م∂گردانيم. 
ه→→→→→→→→→مان كس ك→→→→→→→→→ه ع→→→→→→→→→صا را ت→→→→→→→→→بديل ب→→→→→→→→→ه اژده→→→→→→→→→ا ك→→→→→→→→→رده است، ه→→→→→→→→→مو اژده→→→→→→→→ا را ت→→→→→→→→بديل ب→→→→→→→→ه ع→→→→→→→→→صا 
م→∂كند.پس ك→ار،كار خ→داست؛ م→نته∂џџ خ→دا اراده و خ→واست ه→ر ي− از ب→ندگانش را كه صالح 
^ در ع→→→→→→→→→الم  ب→→→→→→→→→دان→→→→→→→→→د، م→→→→→→→→→ظهر اراده و خ→→→→→→→→→واست خ→→→→→→→→→ودش ق→→→→→→→→→رار م→→→→→→→→→∂دهد و ب→→→→→→→→ه او خ→→→→→→→→اصيẃت اث→→→→→→→→رگذار
م→∂بخش→د. در ن→تيجه م→وس∂�با ارادهاش ك→ه م→أذون از ج→انب خ→→داست، ع→→صا را تبديل به اژدها 
^ دري→→→ا م→→→∂زند آن را م→→→∂شكافد و ج→→→اده و راه م→→→∂سازد ه→→→مان  م→→→→∂كند! ه→→→→مان ع→→→→صا را ب→→→ر ص→→→فحه

                                                           
 .۱Ω＾نمل،آيه ^ ـ سوره ۱
^ طه،آيه＾۲۱.  ـ سوره ۲



 
 ۱ΩＱ فضيلت بسيار ذكر خدا 

^ جوشان آب م∂كند!  عصا را بر پيكر كوه م∂زند و آن را تبديل به چشمهها
ق＃  Ẃر→→ ґف ل→→Ẁك џكان→→џف џقџلџفẂان→→џف џر Ẃح→→џبẂال џ∑صاџع→→→ ґب Ẃبґر→→→ Ẃاض ґوس∂ أن→→→Ẁنا إل∂ مẂي џحẂأو→→→џف�

�؛۱  ґيم ґظџعẂال ґدẂوￍالطџك
ب→ه م→وس∂ وح→∂ ك→رديم ب→→ا ع→صايت دريا را بزن. او زد دريا شكافته شد و جاده و 

راه برا＾ لشگريانش گرديد. 
 џر џج→→→ џحẂال џ∑صاџع→→→ ґب Ẃبґر→→→ Ẃاض ґأن ẀهẀمẂو→→→џق Ẁقاه Ẃسџت→→→→ Ẃاس ґوس∂ إذ→→→→Ẁنا إل∂ مẂي→→→→ џحẂأو џو...�

يẂناҐ...�؛۲  џع џ↕ џر Ẃشџتا عџنẂاث ẀهẂن ґم Ẃت џس џجџبẂانџف
...ه→→نگام∂ ك→→ه قوم موس∂ از او تقاضا＾ آب كردند، به او وح∂ كرديم عصا＾ 

خود را بر سنگ بزن، ناگهان دوازده چشمه از آن بيرون ريخت...! 
مقاومت لجوجان در برابر حقگوي∂ پيامبران! 

ر اين آيه＾ مورد بحث است كه انبيا�به كافران گفتند:  ẃاينها همه مفس
�؛  ґاهللا ґن Ẃإذґب ẃطان＃ إالẂل Ẁسґب ẂمẀكџيґأتџن Ẃنا أنџل џما كان џو�

^ شما بياوريم مگر با اذن خدا.   ما هيچگاه نم∂توانيم معجزات و خوارق عادات برا
آن ه→→→→→م ت→→→→→مام ان→→→→→بيا�در ت→→→→→→مام زم→→→→→انها ب→→→→را＾ م→→→→ردم ع→→→→صر خ→→→→ود، ارائ→→→→→ه＾ ب→→→→يẃنات ك→→→→رده و 
 џџ∂رس→→→الت خ→→→ودشان را ب→→→ا «س→→→لطان م→→→بين» ي→→→عن∂ دلي→→→ل و ب→→→رهان روش→→→ن ب→→→ه اث→→→بات رس→→→اندهان→→→د.منته
م→→→ردم لج→→→وج و م→→→عاند در ه→→→ر زم→→→→ان ب→→→→هانهجوي∂ ك→→→رده و آي→→ات ب→→يẃنات ان→→بيا� را ن→→م∂پذيرفتند 

چنان كه خدا م∂فرمايد: 
ا...�؛  ￎوẀل Ẁع џو ҐماẂلẀظ ẂمẀه ẀسẀفẂها أنẂتџنџقẂيџت Ẃاس џها وґوا ب Ẁد џح џج џو�

آن→→→ها ب→→ا اي→→نكه در ب→→→اطن ج→→انشان ي→→قين ب→→ه ص→→دق رس→→→الت ان→بيا داش→تند ول∂ از رو＾ ظ→لم و 
در مقابل حق تسليم نم∂شدند و حقيẃت آنها را انكار م∂نمودند!  ستيز و تفوẃقجوي∂� 

ل لوليẃ− الف→رج و اج→علنا م→ن  ẃد و عجẃد و آل م→حمẃع→→ل∂ م→→حم ẃص→→ل ẃهم→→ẃالل
 .Ґالمنتظرين لظهوره و اجعل خاتم↨ امرنا خيرا

                                                           
^ شعراء،آيه＾۳⅛.  ـ سوره ۱
 .۱⅛Ω＾اعراف،آيه ^ ـ سوره ۲
^ طلب∂.  قجوي∂: برتر ẃتفو �
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أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 
 
 
 
 
 
 
 

پ→يامبرانشان به آنها گفتند:آر＾ ما هم بشر＾ همانند شما هستيم؛ ول∂ خداوند بر 
ه→→ر كس از ب→ندگانش ك→→ه ب→خواهد م→نẃت گ→ذارده ن→عمت[مقام رس→الت]عطا م→→∂كند 
و م→→→→ا ه→→→رگز ن→→→م∂توانيم م→→→→عجزها＾ ج→→→ز ب→→→→ه اذن خ→→→دا ب→→→ياوريم و م→→ؤمنان ب→→ايد ت→→نها ب→→→ر 
ل ن→كنيم ب→→ا اي→نكه او م→→ا را ب→→ه  ẃل ك→نند.ما را چ→→ه ش→ده است ك→→ه ب→→ر خ→دا ت→وك ẃخ→→دا ت→وك
راهه→→→→→ا＾[خير و س→→→→→عادت]مان ره→→→→→بر＾ ك→→→→→رده است و م→→→→→→ا ب→→→→→→ه ط→→→→→ور م→→→→→سلẃم در ب→→→→→رابر 
ل كنند.  ẃل كنندگان بايد تنها بر خدا توك ẃآزارها＾ شما صبر خواهيم كرد و توك

هدف اصل∂ انبياء�،ايجاد ايمان در دل مردم 
ان→→→→→→بياء�از ج→→→→→→→انب خ→→→→→→→دا م→→→→→→بعوث ش→→→→→→دهان→→→→→→د ب→→→→→را＾ ارش→→→→→→اد و ه→→→→→دايت ب→→→→→ندگان خ→→→→→→دا ب→→→→→ه راه 
ت→حصيل س→عادت اب→→د＾ ك→→ه اب→تدا خ→ودشان و ج→→هان را ب→→شناسند و س→پس ب→ا م→→بدأ و م→نتها＾ ع→الم 
آش→→نا ش→→وند و آن→→گاه از م→→قصد خ→→→لقت خ→→ويش و از م→سير و ب→رنامه＾ س→ير در زن→دگ∂ دن→يا آگ→اه 
رات آسمان∂ خدا عمل نموده به سعادت جاودان نائل گردند.آنچه  ẃط→بق مقر Ґگ→ردند و ن→تيجتا

                                                           
^ ابراهيم،آيات۱۱و۱۲.  ـ سوره ۱
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ه ب→→→→→ه آن الزم است اي→→→→→ن است ك→→→→→ه ه→→→→→→دف اص→→→→→ل∂ ان→→→→→بياء�اي→→→→→جاد اي→→→→→مان در دله→→→→ا＾  ẃك→→→→→ه ت→→→→→وج
م→→→ردم است. ن→→→ه ت→→→نها ع→→→لم ب→→→ه ح→→→قايق ع→→→الم؛ چ→→را ك→→ه م→→مكن است آدم→→∂ ع→→→الم ب→→→ه ح→→قيقت∂ ب→→اشد 
ب، ايمان به آن نياورده، آن را نپذيرد و در مقابل آن تسليم نشود.  ẃول∂ از رو＾ لجاج و تعص

چگونه م∂توان به ايمان دست يافت؟ 
ر و  ẃف بر تفكẃقبخش ب→ه ح→يات جاودانه＾ انسان است؛ و آن نيز متوق ẃت→نها «اي→مان»،تحق
يẃت و آزاد＾ ع→→→قل است!ع→→→→قل∂ ك→→→→ه در  ẃف ب→→→ر ح→→→رẃر و ت→→→حقيق ه→→→م م→→→توق ẃل؛ و ت→→→فك ẃت→→→حقيق و ت→→→عق
ب ب→→→اشد، ط→→بيع∂ است ك→→ه از ان→→→جام  ẃم→→→ال و ج→→→اه و ع→→→→ناد و ت→→→عص ẃاس→→→ارت اه→→→وا＾ ن→→→فسان∂ از حب

كار خويش عاجز خواهد بود!امام اميرالمؤمنين�فرموده است: 
)؛۱  ير＃ ґأم Ґ^ џوџه џدẂن ґير＃ ع ґل＃ أسẂقџع Ẃن ґم Ẃمџك)

چه بسيار از عقلها كه اسير دست هوا＾ اميرند! 
اكثريẃت مردم يا مجذوب جمال ثروتند و يا مرعوب جالل قدرت! 

�؛۲   ẀورẀك ￍالش џ^ ґباد ґع Ẃن ґم ẁيلґلџق џو...�
ان→→دكند آن گ→→روه∂ ك→→ه ج→→→مال و ج→→→الل اع→→الي∂ دي→ده و دل ب→ه او دادهان→→د آن→گونه ك→ه ن→ه 
ج→→→مال ث→→→روتمندان از آن→→→→ها دل م→→→→∂ربايد و ن→→→ه ج→→→→الل ق→→→درتمندان آن→→→ها را م→→→∂لرزان→→د.از اي→→→ن ن→→ظر، 
يẃت ع→→→→→قل آن→→→→→→ها را ح→→→→→فظ  ẃت م→→→→→ردم در ارت→→→→→→باطند و م→→→→→→∂خواه→→→→→→ند آزاد＾ و ح→→→→→رẃان→→→→→→بياء�با اك→→→→→→ثري
ر و ت→→→→حقيق در م→→→→نطق آن رج→→→→ال آس→→→→مان∂ داش→→→→ته ب→→→→اشند و ن→→→→تيجتاҐ ق→→→→لوبشان  ẃك→→→→→نند ت→→→→→ا م→→→→جال ت→→→→فك

ر به نور ايمان گردد.  ẃمنو
چرا انبياء� فاقد جمال ثروت و جالل قدرتند؟ 

از اي→→→→→ن رو الزم است ك→→→→→ه ان→→→→→بياء�خودشان ن→→→→→ه ب→→→→→ا ج→→→→→→مال ث→→→→→روت ه→→→→→مراه ب→→→→→اشند و ن→→→→→ه ب→→→→ا 
ج→→→→→→→الل ق→→→→→→درت! ت→→→→→→ا م→→→→→ردم ن→→→→→ه م→→→→→جذوب ث→→→→→روتشان ب→→→→→شوند و ن→→→→→ه م→→→→→رعوب ق→→→→→→درتشان.بلكه ب→→→→→ا ك→→→→→→مال 
يẃت و آزاد＾ ع→→→→→قولشان ب→→→→→ا م→→→→→نطق آن ف→→→→رستادگان اله→→→→→∂ م→→→→واج→→→→ه گ→→→→ردند و در آن ب→→→→ينديشند.  ẃح→→→→→ر
آنگاه اگر خواستند بپذيرند و اگر خواستند نپذيرند.نه تطميع∂ در كار باشد و نه تهديد＾. 

                                                           
 .۲Ω۲فيض،حكمت ^ ـ نهجالبالغه ۱

^ سبأ،آيه＾۱۳.  ـ سوره ۲
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راҐ وџ إمￍا كџفẀورا�Ґ؛۱   ґا شاكￍإم џيلґب ￍالس ẀناهẂي џدџا هￍإن�
ما راه را نشان انسان داديم، حال [او م∂خواهد] سپاسگزار [باشد] يا ناسپاس. 

ول∂ از عاقبت كار آگاهش ساختهايم كه: 
يرا�Ґ؛۲   ґع џس џو ҐالالẂأغ џو џل ґالس џس џين ґرґكافẂلґنا ل Ẃدџت Ẃا أعￍإن�

^ سوزان آماده كردهايم!  ^ كافران[در عالم پس از مرگ]غل و زنجيرها و شعلهها ما برا
نا  Ẃدџت→ Ẃا أع→ￍإن ẂرẀفẂكџيẂل→џف џش→اء Ẃنџم џو Ẃن ґم ẂؤẀيẂل→џف џش→→اء Ẃنџم→→џف ẂمẀك→→ґẃب џر Ẃن→→ ґم ق→→ џحẂال ґل→→Ẁق џو�

ينџ ناراҐ...�؛۳  ґمґالￍلظґل
ب→→→→→→→→گو اي→→→→→→→→→ن ح→→→→→→→→ق است از س→→→→→→→→و＾ پ→→→→→→→→روردگارتان،حال ه→→→→→→→→→ر كس م→→→→→→→→∂خواهد اي→→→→→→→مان 
ب→ياورد[و اي→→ن ح→قيقت را پ→ذيرا شود]و هر كس م∂خواهد كافر گردد[و آن را 

نپذيرد ول∂]ما برا＾ ستمگران آتش∂ آماده كردهايم...! 
يẃت و آزاد＾  ẃح→→اصل اي→→ن ك→→ه ان→→بياء�چون ط→→الب اي→→مان م→→ردمند و اي→→مان، ن→→ياز ب→→→ه ح→ر
ع→→→قل از اس→→→ارت ج→→اذبه＾ ث→→روت و ق→→درت دارد، از اي→→ن روست ك→→ه آن پ→→يامآوران آس→→مان∂، ب→→ا 
دست خ→→→ال∂ از ث→→→روت و ق→→→درت، ب→→ا م→→ردم م→→واج→→ه ش→→ده، آن→→ها را ب→ر اس→اس ع→قل و ف→كر آزادش→→ان 

دعوت به ايمان م∂كنند. 
^ شريف امام اميرالمؤمنين� است:  اين جمالت نوران∂ در همين باب از نهجالبالغه
 џو ґانџبẂه الذ џوزẀنẀك ẂمẀهџل џحџتẂف џي Ẃأن ẂمẀهџث џعџب ẀثẂي џح ґهґائџيґبẂن ґأل Ẁهџان џحẂب Ẁس Ẁاهللا џاد џأر Ẃوџل џو)
 џو ґاءџم→→→→→ ￍالس џورẀي→→→→→Ẁط ẂمẀهџع→→→→→ џم џر Ẁش Ẃح→→→→→ џي Ẃأن џو ґانџن→→→→→ ґجẂال џسґارџغ→→→→→ џم џو ґانџيẂق→→→→→ ґعẂال џن ґادџع→→→→→ џم

)؛  џلџعџفџل џين ґض џر Ẃاأل џوش ẀحẀو
اگ→ر خ→دا م→→∂خواست پيامبران خود را با گنجها＾ طال و معادن انواع جواهرات 
و باغها و بوستانها م∂فرستاد و پرندگان آسمان∂ و وحوش بيابان را همراهشان 

م∂ساخت.اگر م∂خواست اين كار را م∂كرد. 
)؛  Ẁاء џز џجẂال џلџطџب џو ẀالءџبẂال џطџق џسџل џلџعџف Ẃوџل џو)

                                                           
^ انسان،آيه＾۳.  ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾℮.  ۲
^ كهف،آيه＾۲۹.  ـ سوره ۳
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و اگ→→→→→→→→→→ر اي→→→→→→→→→ن ك→→→→→→→→→→ار را م→→→→→→→→→→∂كرد و پ→→→→→→→→→يامبران خ→→→→→→→→→ود را ب→→→→→→→→→ا ج→→→→→→→→→اه و ج→→→→→→→→→→الل و ش→→→→→→→→→وكت ب→→→→→→→→→→∂نظير 
م→∂فرستاد،تمام م→ردم م→جذوب ث→روت و مرعوب قدرتشان م∂شدند و جملگ∂ بلهقربان،جان 
ن→→→→→→→→→ثارم،خاكسارم و... م→→→→→→→→→→∂گفتند و ت→→→→→→→→→→سليم م→→→→→→→→→→∂گشتند.در اي→→→→→→→→ن ص→→→→→→→→ورت ص→→→→→→→→حنه＾ آزم→→→→→→→→ايش و 
ام→→تحان از ب→→ين م→→∂رفت و م→→سئله＾ ك→→يفر و پ→→→اداش ب→→ه م→→→يان ن→م∂آمد.زيرا مقصود اصل∂ خدا از 
ب→→→→→عثت ان→→→→→بياء�تنها ت→→→→→سليم ع→→→→→مل∂ گ→→→→→شتن م→→→→→ردم ن→→→→→بوده است ب→→→→→لكه م→→→→→قصود اص→→→→→ل∂، اي→→→→→مان و ب→→→→اور 
ق م→→→→∂يابد ك→→→→ه ج→→→→اذبه＾  ẃداش→→→→→تن ق→→→→→لب∂ و آن→→→→→گاه اق→→→→→دام ع→→→→→مل∂ ب→→→→→وده است و اي→→→→→→ن در ص→→→→→ورت∂ ت→→→→→حق
ث→→→→→روت و ع→→→→→امل رعبان→→→→→گيز ق→→→→درت در ك→→→→ار ن→→→→باشد.تنها اگ→→→→ر ع→→→→قل واق→→→→→عبينґ ح→→→→رẃ و آزاد، اي→→→→مان 
ب→→→→ياورد و آدم→→→→∂ را وادار ب→→→ه ع→→→→مل ب→→→نمايد؛در اي→→→ن ص→→→ورت است ك→→→ه م→→→ؤمن و ك→→→افر از ه→→→م ج→→→دا 
ش→ده اس→تحقاق ك→يفر و پ→→اداش پ→يدا م∂كنند و بهشت∂ يا جهنẃم∂ م∂شوند.از اين رو است كه 

امام اميرالمؤمنين�در ادامه＾ كالم پيشينش م∂فرمايد: 
 ＾ џر→џا تџيم→ґف Ґ↨џفџع→→ џض џو Ẃم ґه→→ґ ґ╒ا џز→→ џع ґﾭ ＃↕ￍو→→Ẁق ∂ґولẀا Ẁهџل→→ Ẁس Ẁر џلџع→→ џج Ẁهџان џحẂب→→ Ẁس џاهللا ￍن→→ ґكџل џو)

)؛  Ẃم ґهґاالت џح Ẃن ґم ẀنẀي Ẃع Ẃاأل
^ẃ و ت→→→وانا  ولي→→→→كن خ→→→→داوند س→→→→بحان، پ→→→→يامبران خ→→→→ود را در اراده و ت→→→→صميمشان ق→→→و

گردانيد اگرچه در چشمانداز مردم، ضعيف و ناتوان ديده م∂شدند! 
انبياء�،صاحبان عزم و اراده و تصميم 

آر＾ آن→→ان ك→→ه زور و زر ن→→→دارن→→د، در ن→ظر م→ردم ظ→→اهربين، ض→عيف و ن→اتوان→→ند. ان→بياء� 
→→ا «اولوالع→زم» بودند  ẃچ→نين ب→ودند، ن→→ه ط→→ال و ج→واه→رات داش→تند و ن→ه ت→وپ و ت→ان− و ت→فنگ و...ام

و صاحبان عزم و اراده و تصميم. 
 џو џار џص→→→→→Ẃب Ẃاأل ẀالẂم→→→→→џت ＃↨ џاص џص→→→→→ џخ џو ∂Ґن→→→→→ ґغ џونẀي→→→→→ ẀعẂال џو џوبẀل→→→→→ ẀقẂال ẀالẂم→→→→→џت ＃↨џاعџن→→→→→џق џع→→→→→ џم)

مџاعџ أذҐ＾)؛۱  Ẃس Ẃاأل
آن→چنان [خ→ودكفا ب→ودند و] اظ→هار ب→→∂نياز＾ از م→ردم م∂كردند كه دل و ديده＾ 
م→→→ردم را از اح→→ساس ت→→وانگر＾ پ→→→ر م→→→∂كردند و در ع→→ين ح→→ال، آن چ→→نان ب→→→ه ف→→قر و 
تنگدست∂ مبتال بودند كه هر بينندها＾ افسرده و هر شنوندها＾ متأثẃر م∂گشت! 

                                                           
^ فيض،خطبه＾℮۲۳،قسمت⅛.  ـ نهجالبالغه ۱



 
 ۱۱۱ فضيلت بسيار ذكر خدا 

در ن→→→→هجالب→→→→→الغه ك→→→→ه گ→→→وشها＾ از ح→→→االت ان→→→→بياء�ارائ→→→ه ش→→→ده است،درب→→→اره＾ ح→→→ضرت 
موس∂�م∂فرمايد: 

 ґيفґف→ џش Ẃن ґم ＾ џر→Ẁت ґلẂق џبẂال Ẁ↕ џر Ẃض→ Ẁخ Ẃتџان→џك Ẃد џقџل џو ґض Ẃر Ẃاأل џ↨џلẂق→џب ẀلẀأك→ џي џانџك Ẁه→→ￍن ґأل)
)؛  ґه ґم Ẃحџل ґب ذ џشџت џو ґهґال џزẀهґل ґهґنẂطџب ґاقџف ґص

ت ف→قر و ت→→نگدست∂]گياه زم→ين م→→∂خورد و از ج→هت الغ→ر＾ ب→دن، سبز＾  ẃاز ش→د]
گياه از نازك∂ پوست درون∂ شكمش ديده م∂شد. 

ا درباره＾ حضرت عيس∂�م∂فرمايد:  ẃام
)؛  џب ґش џجẂال ẀلẀأكџي џو џن ґش џخẂال ẀسџبẂل џي џو џر џج џحẂال Ẁد ￍسџوџت џي џانџك Ẃدџقџلџف)

س→→نگ را ب→→→الش خ→→ود ق→→رار م→→→∂داد [و س→→ر رو＾ س→→نگ م→→→∂گذاشت و م→→→∂خوابيد] 
و جامه＾ زبر م∂پوشيد و طعام خشن م∂خورد! 
)؛  џرџمџقẂال ґلẂيￍاللґب Ẁه Ẁاج џر ґس џو џوع ẀجẂال ẀهẀام џد ґإ џانџك џو)

ت گ→→→→رسنگ∂ غ→→→→ذا م→→→→→∂خورد ت→→→→→ا ن→→→→يازمند ب→→→→→ه  ẃخ→→→→→ورشش گ→→→→→رسنگ∂ ب→→→→→ود[هنگام ش→→→→→د
خورش نباشد]و چراغش در شب [روشناي∂] ماه بود! 

اهẀ)؛۱ مركبش پاهايش بود و خادمش دستهايش.  џدџي ẀهẀم ґاد џخ џو Ẁاله Ẃج ґر ẀهẀتￍاب џد)
در م→→→→→→يان ان→→→→→→بياء�تنها ح→→→→→→ضرت س→→→→→→ليمان دارا＾ ح→→→→→→شمت� و س→→→→→→لط→→→→→→→ن→→→→ت خ→→→→→→ارقالع→→→→→→ادها＾ 
ب→→→وده است، آن ه→→→→م در واق→→→ع م→→→عجزها＾ ب→→→وده ك→→→ه ي− ف→→→رد ب→→→شر از رو＾ م→→وازي→→ن ع→→→اد＾ م→→مكن 
نيست تسلẃط بر جنẃ و انس و وحوش بيابان و پرندگان آسمان پيدا كند كه در قرآن آمده: 

�؛۲   џونẀعџوزẀي ẂمẀهџف ґرẂيￍالط џو ґسẂن Ẃاإل џو ґẃن ґجẂال џن ґم Ẁه ẀودẀن Ẁج џمانẂيџل Ẁسґل џر ґش Ẁح џو...�
...لشگريان سليمان از جنẃ و انس و پرندگان، نزد او جمع شدند. 

ẃ∂ باد تحت تسخير آن حضرت بوده است:  حت
...�؛۳  ґه ґرẂأمґب ＾ ґر Ẃجџت Ґ↨џف ґعاص џيح ґẃالر џمانẂيџل Ẁسґل џو�

ر سليمان ساختيم كه به فرمان او حركت م∂كرد...!  ẃتندباد را مسخ
                                                           

 .۱Ｑ۹＾فيض،خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۱
� حشمت: شكوه و شوكت. 
^ نمل،آيه＾⅛۱.  ـ سوره ۲
^ انبياء،آيه＾۸۱ .  ـ سوره ۳



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۱۱۲ 

...�؛۱  џ−ґذل џون Ẁد Ґالџمџع џونẀلџمẂعџي џو Ẁهџل џون ẀوصẀغџي Ẃنџم ґين ґياط ￍالش џن ґم џو�
اص∂  ẃر او قرار داديم كه برا＾ او در درياها غو ẃو گروه∂ از شياطين را نيز مسخ

م∂كردند و كارهاي∂ غير از اين برا＾ او انجام م∂دادند... 
منظور اين كه اين سلطنت خارقالعاده برا＾ جناب سليمان�جنبه＾ استثناي∂ داشته 

و از خدا خواسته بود: 
＾...�؛۲  ґدẂعџب Ẃن ґد＃ م џح ґأل ∂ґغџبẂن џال ي ҐكاẂلẀم ∂ґل Ẃبџه џو...�

د＾ نباشد...  џح џپروردگارا! به من حكومت∂ عطا كن كه پس از من سزاوار ا...
ي→→→عن∂ ت→→→وأم ب→→→→ا م→→→عجزات و ام→→→ور خ→→→ارقالع→→→→ادها＾ ب→→→اشد ت→→→ا ب→→را＾ ه→→مه كس م→→علوم ش→→ود ك→→ه 
اي→→→→→→→ن، م→→→→→→→وهبت اله→→→→→→→∂ است و ي− ام→→→→→→→ر ع→→→→→→→→اد＾ ن→→→→→→→يست و لذا ت→→→→→→مام ان→→→→→→بياء�غير آن ح→→→→→→→ضرت، 

ته∂دست از ثروت و قدرت بودند! 
ت حضرت موس∂�با فرعون  ẃاتمام حج

باز در نهجالبالغه آمده است: 
ونẀ ـ ص→لẃ∂ اهللا ع→ليهماـ  Ẁار џه Ẁوه→ Ẁأخ Ẁهџع→џم џو џان џرẂم→→ ґع Ẁن→→Ẃب ∂ џوس→→Ẁم џل→→ џخ џد Ẃد→→џقџل џو)

)؛  ∂ ґصґعẂا الџم ґيه ґدẂأيґب џو ґوف الص Ẁع ґار џدџا مџم ґهẂيџل џع џو џنẂوџع Ẃرґف ∂џلџع
م→وس∂ ب→ن ع→مران ب→→ا ب→رادرش ه→ارون كه همراهش بود، بر فرعون وارد شدند در 

حال∂ كه جامها＾ پشم∂ بر تن و عصاي∂ چوب∂ در دست داشتند. 
...�؛۳...م→→ا ف→→رستادگان پ→→روردگار ت→→و ه→→ستيم... ب→→ايد در  џ−ґẃ ب џوال ر→→ Ẁسџا ر→→→√ ب→→→ه او گ→→→فتند: �...إن

مقابل قانون پروردگارت تسليم باش∂ تا حكومت و سلطنت و عزẃتت باق∂ بماند. 
)؛  ґه ґẃز ґع џام џو џد џو ґه ґكẂلẀم џاءџقџب џمџل Ẃأس Ẃن ґإ Ẁهџا لџط џر џشџف)

ب→→ا او ش→→رط ك→→ردند ك→→ه اگ→→ر اس→→الم ب→ياورد[به ي→گانگ∂ خ→دا و رس→الت م→وس∂ اق→رار 
ت و شوكتش باق∂ باشد.  ẃنمايد] پادشاهيش برقرار و عز

ي→→→→→عن∂ گ→→→→→فتند م→→→→→ا ن→→→→→م∂خواه→→→→→يم ت→→→→و را از س→→→→لطنت و ع→→→→زẃتت ك→→→→→نار ب→→→→زنيم.ما م→→→→→∂خواه→→→→يم ت→→→→و 
                                                           

^ انبياء،آيه＾۸۲ .  ـ سوره ۱
 .۳Ｑ＾ص،آيه ^ ـ سوره ۲
^ طه،آيه＾℮۷.  ـ سوره ۳



 
 ۱۱۳ فضيلت بسيار ذكر خدا 

» اعال آفريدگار تو است و تو بايد تسليم ربوبيẃت او باش∂  ẃاع→→ال نيست∂.«رب « ґẃب→فهم∂ ك→ه «رب
ار م→→→جلسش  ẃت و س→→→→لطنتت ب→→→→رقرار ب→→→→اشد.او از اي→→→ن س→→→خن س→→→خت ب→→→رآشفت و رو ب→→→ه ح→→→ضẃت→→→→ا ع→→→→ز
 џن Ẃو џر→→џ ا ت џم→→→ґ ا ب џم→→→→ Ẁه џو ґ−Ẃل→→→→ ẀمẂال џاء џق→→→→џ →→→زґẃ وџ ب ґعẂال џام џو џد ∂ґل ґان џطẀر Ẃش→→→ џي ґنẂي џذ→→→→ џه Ẃن→→→ ґم џونẀ ب џج Ẃع→→→џ ك→→→رد و گ→→→→فت:(أџ ال ت
)؛۱آي→→→→→ا ش→→→→→ما از س→→→→خن اي→→→ن دو ت→→→ن ب→→→ا اي→→→ن وض→→→ع ف→→→قر و ذلẃت ك→→→ه در آن→→→ها  ґẃل رґ وџ الذ∫ Ẃق→→→→→ џفẂال ґال→→→→ џح Ẃن→→→→ ґم
ب ن→→→→→م∂كنيد ك→→→→→ه دوام ع→→→→→زẃت م→→→→→ن را م→→→→→شروط ب→→→→→ه اي→→→→→ن م→→→→→∂كنند ك→→→→ه ت→→→→→سليم آن→→→→ها  ẃم→→→→→∂بينيد؛ ت→→→→→عج

خاصẃ به خودش بر سر موس∂� فرياد م∂كشيد و م∂گفت:  џفџرعẀن�  بشوم؟! او با ت
ورا�Ґ؛۲   Ẁح Ẃسџوس∂ مẀيا م џ−نẀظ џأل ∂ґẃ �...إن

...من گمان م∂كنيم ا＾ موس∂ تو ديوانه و جادو زده شدها＾. 
موس∂� هم با قاطعيẃت خاصẃ به خودش فرياد بر سر فرعون م∂كشيد و م∂گفت: 

عџوẂنẀ مџثẂبẀورا�Ґ؛۳  Ẃرґيا ف џ−نẀظ џأل ∂ґẃ �...إن
...من هم گمان م∂كنم ا＾ فرعون تو به راه نابود＾ دائم افتادها＾! 

اي→→→→→→→ن م→→→→→→عنا＾ ق→→→→→→وẃت اراده و اولوالع→→→→→→زم ب→→→→→→ودن ان→→→→→→→بياءاهللا� است.آن→→→→→→ها ص→→→→→→احبان زور و زر 
→→→→→→→ا ص→→→→→→→احبان اراده و ت→→→→→→صميمند!تنها ب→→→→→→→ا م→→→→→→نطق و اس→→→→→→تدالل و اق→→→→→→امه＾ ب→→→→→→رهان و ارائ→→→→→→→ه＾  ẃن→→→→→→→يستند، ام

معجزات و خوارق عادات با مردم مواجه م∂شدند كه: 
)؛℮  ґولẀقẀعẂال џنґائџف џد ẂمẀهџوا ل ẀيرґثẀي)

م→→→→→→∂خواستند ع→→→→→→قلها＾ م→→→→→→دفون ش→→→→→→ده[＾ در ق→→→→→→برها＾ اوه→→→→→ام و خ→→→→→رافات و ج→→→→→هل و ك→→→→→فر و 
ض→→الل] را ب→يرون ب→→ياورند و ب→ه ك→ار ان→→دازن→د ت→ا م→ردم در پ→رتو م→شعل ف→روزان ع→→قل ح→رẃ و آزاد،راه 
ن→يل ب→→ه م→قصد از خ→لقتشان را ب→→يابند و آن راه را ب→→دون ه→رگونه مجذوبيẃت و مرعوبيẃت در مقابل 

زورمندان و زراندوزان بپيمايند و به سعادت جاودان نائل گردند. 
شعار انبياء�،توكẃل بر اهللا 

ح→→ال در آي→→ات م→→ورد ب→→حث م→→→∂خوان→→يم ان→→بياء� در م→→قابل ك→→افران زم→→ان خ→→→ويش ـ ك→→ه 
                                                           

 .Ｑفيض،خطبه＾℮۲۳،قسمت ^ ـ نهجالبالغه ۱
رعن: تكبẃر.   џفџ ت  �

 .۱Ω۱＾اسراء،آيه ^ ـ سوره ۲
 .۱Ω۲＾ـ همان،آيه ۳

^ فيض،خطبه＾۱.  ـ نهجالبالغه ℮
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زورم→ندان و زران→→دوزان ب→ودند ـ اي→ستادند و گ→فتند: م→ا ن→→ه تنها زور و زر نداريم، بلكه حت∂ آن 
ك→→ار＾ ك→→→ه ش→→ما ب→→ه ع→→نوان م→عجزه و خ→رق ع→ادت از م→ا م→→∂طلبيد و ح→→ق ه→م داري→د ك→ه ب→→طلبيد ت→ا 
ẃ∂ آن ك→→ار را ه→→م م→ا ن→م∂توان→يم ـ از پ→يش خ→ود ـ  ع→→ا＾ رس→→الت م→→ا ب→→اشد،آر＾ ح→→ت ẃن→→شان ص→→دق اد
ان→→→→جام ب→→→→دهيم! م→→→→ا ه→→→→ستيم و اذن و ف→→→→رمان خ→→→→دا＾ م→→→ا.اگ→→→ر اذن و ف→→→رمان از ج→→→انب او ص→→→ادر ش→→→ود 
�؛و لذا م→→ا ج→→→ز  ґاهللا ґن Ẃإذ→→ґب ẃطان＃ إالẂل Ẁس→→ґب Ẃم Ẁكџيґ џ→→أت م→→→∂توان→→→يم وگ→→رنه ك→→ه ن→→م∂توان→→يم:�وџ م→→ا ك→→→انџ لџن→→ا أنẂ ن
اهللا ه→→→→→→→يچ ت→→→→→→كيهگاه و ن→→→→→→يروگاه∂ ك→→→→→→ه از او م→→→→→→دد ب→→→→→→→گيريم و در م→→→→→→→قابل ش→→→→→→→ما ص→→→→→→احبان زر و زور 

بايستيم نداريم.آر＾: 
�؛  џونẀن ґم ẂؤẀمẂال ґلￍكџوџتџيẂلџف ґاهللا ∂џلџع џو�

ل بر «اهللا» است و بس! اين نقل داستانها＾  ẃاب→زار ك→ار م→ا و س→→الح م→→بارزات م→ا، ت→نها توك
ان→→→→→→→بياء� در ق→→→→→→→رآن، ب→→→→→→→→همنظور پ→→→→→→→→رورش دادن روح و ج→→→→→→→ان م→→→→→→→است و ق→→→→→→رآن م→→→→→→∂خواه→→→→→→د امẃت 
لح→→→→اد و اس→→→→تكبار،  ґل ك→→→→ند ت→→→→ا ب→→→→توان→→→→→ند در م→→→→قابل دن→→→→يا＾ ك→→→→فر و ا ẃز ب→→→→→ه ج→→→→→هاز ت→→→→وك ẃاس→→→→→→الم∂ را م→→→→→جه
ز ب→→→→ه ج→→→→→هاز ق→→→→وẃت اراده و ت→→→→صميم و  ẃت ن→→→→→يز در ت→→→→→مام ش→→→→→ئون زن→→→→→دگيشان م→→→→→جهẃب→→→→→ايستند و آح→→→→→اد ام
آرامش خ→اطر ب→اشند و م→→الحظه م∂فرماييد كه آيه＾ شريفه، ايمان را نخستين پايه برا＾ بنا＾ 
ل ن→→→→→→شان م→→→→→∂دهد ك→→→→→ه م→→→→→ؤمنان و ب→→→→→→اورداران اهللا ه→→→→→ستند ك→→→→→ه م→→→→→→∂توان→→→→→→ند ت→→→→→نها اهللا را  ẃس→→→→→اختمان ت→→→→→وك

تكيهگاه خود بدانند. 
م�ع→→ل∂ اهللا� اف→→اده＾ ان→→حصار م→→∂كند.يعن∂ وق→→ت∂ ان→→→سان  ẃدر گ→→→ذشته ع→→→رض ش→→→د ك→→ه ت→→قد
ب→اورش ش→د ك→ه ت→نها ذات اق→دس ج→امع ج→ميع ص→فات ك→مال، اهللا است و ه→يچ موجود＾ بدون 
ف ب→→→→ه  ẃخ→→→→ود را م→→→→وظ Ґو ع→→→→قال Ґاذن و اراده＾ او ت→→→→→وان→→→→→ا＾ ب→→→→→ر ه→→→→→يچگونه اث→→→→→رگذار＾ ن→→→→م∂باشد، ط→→→→بعا
�؛به ح→كم ط→بع و ع→قل و وح→∂،  ґل џوџك√ يџت Ẃل→џل ب→ر اهللا م→→∂دان→→د و لذا ب→→ا الم ام→ر آم→ده:�ف ẃت→كيه و ت→وك
ا از  ẃر آمده، ام ẃم و �الم→ؤمنون� مؤخ ẃل ن→مايد.در آي→ه اگ→رچه�ع→ل∂ اهللا� م→قد ẃب→ايد ت→نها ب→ر اهللا ت→وك
م است، زي→→→→را ان→→→→سان اب→→→→تدا اي→→→→مان ب→→→→→ه اهللا  ẃن→→→→→ظر ج→→→→ريان ط→→→→بيع∂ در م→→→→رحله＾ ع→→→→مل�الم→→→→ؤمنون�مقد
م→→∂آورد ك→→ه ت→→نها ذات م→→ستجمع ج→→ميع ص→→→فات ك→→→مال و ت→→نها ت→كيهگاه م→ستقلẃ در ع→→الم است. 
آن→→گاه خ→ود را در ح→ال ف→قر و ن→→ياز ه→مه ج→انبه م→∂بيند و دن→→بال ت→كيهگاه م→→∂گردد. در اي→→ن موقع 
�؛آن→→گاه �ع→→ل∂ اهللا�ت→→كيهگاه م→→→نحصر را  ґل џوџك√ يџت Ẃل→→ џل م→→→→∂دهد ك→→ه: �ف ẃع→→→قلش دس→→→تور ت→→→كيه و ت→→→وك



 
 ۱۱Ｑ فضيلت بسيار ذكر خدا 

نشان م∂دهد كه اهللا است و بس!پس آيه را م∂توانيم اين طور معنا كنيم: 
ل بر اهللا كنند!  ẃاهللا)؛ مؤمنان بايد تنها توك ∂џلџوا عẀلￍكџوџتџيẂلџف џونẀن ґم ẂؤẀمẂال)

ل» م∂آيد آن هم منحصراҐ به اهللا جلẃ جالله.  ẃايمان» كه آمد، دنبالش به طور حتم «توك»
سبب دلهره و پريشان∂ ما چيست؟ 

ل بر اهللا هم اثر مسلẃمش  ẃل بر اهللا است و توك ẃآر＾ اي→مان به معنا＾ واقع∂اش اثرش توك
طمأنينه＾ قلب است و آرامش روح! 

�؛۱ ...هان!با ياد خدا دلها آرام م∂گردد!  ẀوبẀلẀقẂال نґئџمẂطџت ґاهللا ґرẂكґذґأال ب...�
پس م→→ا ب→→→ايد در روح و روان خ→→ود ب→→→ينديشيم ك→→ه چ→→را در زن→دگ∂ آرامشخ→اطر ن→→داري→م؟ 
از ه→→→→→→→→→→مه ج→→→→→→→→→→→ا＾ زن→→→→→→→→→→دگ∂ م→→→→→→→→→→→ا اض→→→→→→→→→→طراب و ت→→→→→→→→→→شويش و ن→→→→→→→→→→گران→→→→→→→→→→∂ و دله→→→→→→→→→ره پ→→→→→→→→→يداست.در زن→→→→→→→→→→دگ∂ 
خ→→انوادگ→→∂،در زن→→→دگ∂ اج→→تماع∂،در ازدواج و م→→→عامالت و م→→عاشرات→→مان در ه→→مه ج→→ا ب→→ا ن→→اآرام→∂ 
خ→→→→→→اطر و دغ→→→→→→دغه و اض→→→→→→طراب ب→→→→→ه س→→→→→ر م→→→→→∂بريم! آي→→→→→ا چ→→→→→را چ→→→→→نينيم؟آيا ج→→→→→ز ب→→→→→را＾ اي→→→→→ن است ك→→→→→→ه 
اي→→مانمان ن→→سبت ب→→→ه ح→→ضرت اهللا ـ ج→→لẃ ج→→→الله و ع→→ظم ش→→→أنه ـ در ح→→→دẃ ن→قص است و ق→هراҐ ن→يرو＾ 
ل م→→→→→→→→ا ن→→→→→→→سبت ب→→→→→→→ه ذات اق→→→→→→→→دس او در ح→→→→→→→دẃ ض→→→→→→→→عف است و از اي→→→→→→→ن رو است ك→→→→→→→ه ط→→→→→→→مأنينه و  ẃت→→→→→→→→وك
آرامش روح∂ از زندگ∂ ما رخت بر بسته و هيچ چارها＾ جز بازگشت به ايمان نداريم! 

م→→→→∂توان→→→→يم ب→→→→گوييم ك→→→→ه م→→→→ا در ت→→→→وحيد ذات→→→→∂ و ص→→→→→فات∂،در ح→→→دẃ خ→→→ودمان اع→→→تقاد داري→→→م و 
س∂ ك→→→→ه ه→→→→→ست∂ و ت→→→→مام ص→→→→→فات ك→→→→مال، ع→→→ين ذات اوست و  ẃب→→→→اورمان ش→→→→ده است ك→→→→ه ذات م→→→→قد
ن→→ياز＾ ب→→ه خ→ارج از خ→ود ن→→دارد، در ع→→الم ي→ك∂ ب→يش ن→يست و او ذات اق→دس اهللا ـ ج→لẃ ج→→الله ـ 
→→→→ا در ت→→→→وحيد اف→→→→عال∂ ك→→→→ه ب→→→اورمان ب→→→شود در ع→→→→الم ه→→→ست∂، ف→→→اعل م→→→ستقلẃ ه→→→مهكاره ي→→→ك∂  ẃاست ام
ب→يش ن→يست و او اهللا است ك→ه در ه→يچ ك→→ار＾ او ن→ياز ب→ه م→وجود＾ غ→ير خ→ود ن→دارد و ه→ر ك→ار و 
ه→→→ر اث→→→ر＾ از ه→→→ر م→→→وجود＾ ص→→→ادر ش→→→ود، اص→→→ل و ري→→شه＾ آن ك→→ار و آن اث→→ر، م→→شيẃت و خ→→واست 

الẃ بґاهللا).  ґا џ↕ ولџ وџ ال قẀو√ џاهللا است كه:(ال ح
آر＾، م→→→→→→→ا در اي→→→→→→→ن اع→→→→→→→تقاد و اي→→→→→→→ن ب→→→→→→→اور، آن چ→→→→→→→نان ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→ايد دارا＾ اس→→→→→→تقرار و اس→→→→→→تحكام 
ẃر در  ن→→يستيم و ن→→م∂توان→→يم از ع→→مق ج→→→ان، دلگ→→رم ب→→ه خ→→دا ب→→اشيم و غ→→ير خ→→دا را در ك→→→نار خ→دا م→ؤث

                                                           
^ رعد،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۱



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ⅛۱۱ 

رس→→→→→→→→يدن ب→→→→→→→→ه م→→→→→→→→قاصد خ→→→→→→→→ود ن→→→→→→→→شناسيم.بلكه دان→→→→→→→→→اي∂ و ك→→→→→→→اردان→→→→→→→∂ خ→→→→→→→ود را از درون و م→→→→→→→ددرسان∂ 
دي→→گران را از ب→يرون، ش→ري− خ→→دا م→→∂دان→يم!اگ→ر ي− روز آدم پ→ولدار و زوردار＾ ب→ا ن→ظر م→هر 
ت خ→→→→→وشحال∂ در پ→→→→→وست خ→→→→→ود  ẃت ب→→→→→→ه م→→→→→→ا ب→→→→→→نگرد و ح→→→→→ال∂ از م→→→→→ا ب→→→→→پرسد، آن روز از ش→→→→→دẃ و م→→→→→→حب
ن→→→→→→م∂گنجيم و اگ→→→→→→ر ه→→→→→→مو روز＾ از م→→→→→→ا رو ب→→→→→→رگردان→→→→→→د و ج→→→→→واب ب→→→→→→ه س→→→→→→الم م→→→→→→ا ن→→→→→→دهد، آن روز از 
ه و غ→→→م م→→→∂خواه→→→يم ب→→→ميريم و اي→→→ن خ→→→ود، ن→→→وع∂ «ش→→→ر∑ خ→→→ف∂» است ك→→→→ه در ع→→→مق  ẃت غ→→→→ص ẃش→→→د
عيان توحيد ريشه كرده است كه خود حضرت خالق حكيم م∂فرمايد:  ẃجان اكثر ما مد

�؛۱   џونẀكґر ẂشẀم ẂمẀه џو ẃإال ґاهللاґب ẂمẀه ẀرџثẂأك Ẁن ґم ẂؤẀما ي џو�
ع∂ ايمان به خدا هستند، مشركند!  ẃاكثر آنها كه مد

يا ربẃ مباد از روز＾ خوارانت "روز＾" طلبيم! 
اجدين�نيز م∂فرمايد:  ẃدالسẃامام سي

 ґل→→џم Ẃاأل ґولẀط→→ ґا بџنґال→→ џآج ∂→→ґف џو ، ґẃن→→→ￍالظ ґوء Ẁس→→ ґا بџن→→ ґاقџز Ẃأر ∂→→ґا فџنџتẂيџلџت→→→Ẃاب џ−ￍإن ￍمẀه→→→ￍللџا)
)؛۲  џينґوق Ẁز ẂرџمẂال ґدẂن ґع Ẃن ґم џ−џاقџز Ẃا أرџن ẂسџمџتẂال ∂ￍت џح

ب→ارالها! ت→→و م→→ا را در م→ورد ارزاق→مان ب→→ه سوءظن و بدگمان∂ به صحنه＾ آزمايش و 
ام→→→→→تحان آوردها＾ ت→→→→→→ا آن→→→→→جا ك→→→→ه[چنين ش→→→→دهايم ك→→→→→ه ب→→→→→ه وع→→→→ده و گ→→→→فتار ت→→→→→و در ام→→→→→ر 
رس→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اندن روز＾، اط→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→مينان پ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يدا ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→م∂كنيم و]رزق و روز＾ خ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ود را از 

روز＾خواران م∂طلبيم[به گداي∂ درґ خانه＾ گدايان م∂رويم]. 
 ∂ґاه→→→→→ џج Ẃل ґذџتẂب→→→→→џال ت џو ґار џسџيẂال→→→→→ ґب ∂ ґه→→→→→ Ẃج џو Ẃن→→→→→ Ẁص џو ґهґآل џد＃ وￍم џح→→→→→→ Ẁم ∂џل→→→→→→ џع ґẃل→→→→→→ џص ￍمẀه→→→→→→ￍللџا)
 Ẃن→→џم ґدẂم џح→→ ґب џنґتџتẂأف→→џف џ−ґقẂل→→→ џخ џار џر→→→ ґش џ∂ ґطẂعџت→→→ Ẃأس џو џ−ґقẂز ґر џل→→→ Ẃأه џق ґز Ẃرџت Ẃأس→→→џف ґارџتẂق Ẃاإل→→→ ґب
)؛۳  ґعẂنџمẂال џو ґاءџطẂع Ẃاإل ∂ґل џو Ẃم ґهґون Ẁد Ẃن ґم џتẂأن џو ∂ґنџعџنџم Ẃنџم ґẃم џذґب ∂џلџتẂبẀو ا ∂ґانџطẂأع

خ→→→دايا! ب→→→→ر م→→→حمد و آلش درود ف→→→رست و آب→→→رويم را ب→→→→ه ب→→→→∂نياز＾ از دي→→گران ن→→گه 
دار و م→→→→→→نزلتم را پ→→→→→→يش م→→→→→→ردم ب→→→→→→→ه ت→→→→→→نگدست∂ پ→→→→→→ست م→→→→→→كن. اي→→→→→→→نچنين ن→→→→→شوم ك→→→→→→ه از 
روز＾خ→ورانت درخ→واست روز＾ بنمايم و دست حاجت به سو＾ بندگان نابابت 

                                                           
 .۱Ω⅛＾يوسف،آيه ^ ـ سوره ۱
اديه،دعا＾۲۹.  ẃسج ^ ـ صحيفه ۲

 .۲Ω＾ـ همان،دعا ۳



 
 ۱۱۷ فضيلت بسيار ذكر خدا 

دراز ك→→→→نم،آنگاه ب→→→→→ه م→→→→دح و ث→→→→→نا＾ ع→→→→طا ك→→→→ننده و ذمẃ و ن→→→→كوهش م→→→→نع ك→→→→ننده م→→→→بتال 
گردم و حال آن كه صاحب اختيار منع و عطا، تو هست∂ نه ديگران! 

ت→وي∂ ك→ه دله→ا را به كس∂ مهربان م∂كن∂ و چشمها را به تجليل و احترام به سمت او 
م→→→→→→∂چرخان∂ و ه→→→→→→م ت→→→→→→→وي∂ ك→→→→→→→ه دله→→→→→ا را ب→→→→→ه ك→→→→→س∂ ن→→→→→امهربان م→→→→→→∂كن∂ و چ→→→→→شمها را ب→→→→→ا ت→→→→→حقير و 

تصغير به سمت او م∂چرخان∂. 
چهره＾ دوست داشتن∂ حضرت موس∂� 

ب→→ه م→→وس∂�فرمود: آن كس ك→→ه ق→→لب ف→→رعون س→→تمگر را ب→→ه ت→→و م→→هربان ك→→رد آن چ→→نان ك→→ه تا 
^ ت→→→و ك→→→ود∑ ن→→→وزاد اف→→→تاد، دوس→→→تدار ت→→و ش→→د و ت→→وان→→اي∂ دس→→تور ق→→تل ت→→و را در خ→→ود  چ→→→شمش ب→→→ه چ→→→هره
ن→→ديد و ح→→ال آن كه سالها دنبال تو م∂گشت و م∂خواست با كشتن صدها هزار كود∑ نوزاد، 
^ آب پيش تختش رسيد،  →→ا ه→→مين كه صندوق حامل تو رو ẃد ت→→و ج→→لوگير ش→→ود! امẃو ت→→→ول از ت→→كوẃن� 
 ^ ^ است! آن كود∑ نوزاد لبخند ^ نوزاد ه ẃدستور داد آن را گرفتند و باز كردند، ديدند پسر بچ
ل به قلب پر  ẃبه صورت فرعون زد و همان لبخند، دل فرعون را دگرگون كرد و قلب پربغضش مبد

ه را برداشت و به سينهاش چسباند و گفت:  ẃمهر گشت و همسرش بچ
...�؛۱ ...اين، نور چشم من و تو است...  џ−џل џو ∂ґن＃ لẂي џع ẀتￍرẀق...�

�...ال تџقẂتẀلẀوهẀ...�؛ ...او را نكشيد... 
ẃار＾ ك→→→→→ه ه→→→→→مهاش ف→→→→→رمان "اق→→→→→تلوه" ص→→→→→ادر م→→→→→∂كرد، اك→→→→نون  ع→→→→→جيب است! آن ق→→→→→درت ج→→→→→ب
...�صادر م∂كند!آيا آن قدرت فوق تمام قدرتها كيست كه قدرتها را  ẀوهẀلẀ ت Ẃق→џ ف→رمان�...ال ت
ґẃ∂...�؛۲ پردها＾  ن ґم Ґ↨√ ب џح→ џم џ−Ẃيџل→→ џع ẀتẂي→→ џقẂدگ→رگون م→∂سازد؟آر＾، م→وس∂ آن م→ن ب→ودم ك→ه: �...أل
از محبوبيẃت خودم را بر تو افكندم(تا هر كه ديده به چهره＾ تو افكند، دوستدار تو گردد). 

در حديث آمده كه: 
)؛۳  Ẁهￍب џحџا ẃالґا ẁد џحџا Ẁراهџوس∂ ال يẀم џكان)

                                                           
ن: به وجود آمدن.  ẃتكو �

^ قصص،آيه＾۹.  ـ سوره ۱
^ طه،آيه＾۳۹.  ـ سوره ۲

ـ تفسير نورالثقلين،جلد۳،صفحه＾۳۷۸.  ۳



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۱۱۸ 

موس∂ چنان بود كه هر كس او را م∂ديد، دوستدارش م∂شد! 
باور كنيم كه در توحيد افعال∂ ضعيفيم! 

پس ب→→ايد درґ خ→انه＾«مقلẃب الق→لوب و االب→صار»را ك→وبيد. ت→ا آن در ب→از ن→شود، ت→مام دره→ا 
ب→ه رو＾ آدم ب→سته است.ت→ا ك→→ليد ك→نتور روش→ن نشود تمام المپها خاموش است و قدم به هر 
ج→ا ك→ه ب→→گذاري→د، ب→ا ت→اريك∂ م→واج→ه م→→∂شويد و ه→يچ ك→ار＾ ن→م∂توان→→يد ان→→جام بدهيد!هر چه به 
ا همين كه كليد كنتور باال رفت،  ẃالمپه→ا دس→تمال ب→كشيد، از آنها روشناي∂ نخواهيد ديد! ام
ت→→→→مام المپه→→→→→ا روش→→→→ن م→→→→→∂شود.تمام ع→→→→الميان و آدم→→→→→يان المپه→→→→→اي∂ ه→→→ستند در ذات خ→→→ودشان 

خاموش،تنها اهللا است كه روشن∂بخش به تمام عالم است. 
...�؛۱  ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس ẀورẀن Ẁاهللا�

راب→→→طه را ب→→→ايد ب→→→ا او ب→→→رقرار س→→→اخت و ك→→→ليد ك→→→نتور را ب→→→ايد ب→→→اال زد.در آن ص→→→ورت است ك→→→ه 
تمام المپها روشن م∂شود و آسمان و زمين برا＾ انسان نورباران م∂گردد. 

 џو ґماء→→→ ￍالس џن→→ ґكات＃ مџر→→џب Ẃم ґهẂيџل→→ џنا ع Ẃحџت→→џفџوا لџق→→ￍات џوا وẀن→→џر＾ آم→→ẀقẂال џل→→→ Ẃأه ￍأن Ẃوџل џو�
...�؛۲  ґض ẂرџالẂ ا

اگ→ر اي→→ن آب→اد＾نشينان اي→→مان و ت→قوا داش→تند، دره→ا＾ ب→ركات از آس→مان و زمين را 
بر آنها م∂گشوديم... 

فانه وق→→→→→→ت∂ در اي→→→→→→ن ب→→→→→→اب  ẃم→→→→→→→ا در «ت→→→→→→وحيد اف→→→→→→عال∂» ض→→→→→→عف و ن→→→→→→قص ف→→→→→→راوان داري→→→→→→م و م→→→→→→تأس
ان→دك∂ ب→حث دق→يق م→→∂شود، در ب→رخ∂ از اذه→ان، ش→بهه＾ «ج→بر» ب→ه وج→ود م→∂آيد و م∂گويند 
ر ب→→ه م→→يان آم→→ده ك→ه  ẃاگ→→ر خ→→دا ه→→مه ك→→اره است، پس م→→ا چ→→ه ك→→ارهاي→→→م؟!اي→→ن ب→→→حث آن ق→→در م→→كر
ẃ∂ در  د آن ش→→→→→رمنده م→→→→→∂شود.م∂گوييم: آر＾، در ه→→→→→مه ج→→→→→ا＾ ع→→→→الم ح→→→→ت ẃآدم→→→→→∂ از ت→→→→→كرار م→→→→→جد
→→ا در ف→→ضا＾ اف→عال و اع→→مال ان→→سان ـ  ẃخ→→لقت و آف→→رينش خ→→ود ان→→→سان، ق→انون ج→بر ح→→اكم است، ام
ي→→→عن∂ ك→→ارهاي∂ ك→→ه او ان→→جام م→→∂دهد، از ف→→كر و ت→→صميم و اراده و ع→→مل ـ ق→→انون اخ→→تيار ح→→اكم 
است!ي→→عن∂ آف→→ريدگار ان→→→سان، او را ط→→ور＾ آف→→ريده ك→→→ه م→→∂توان→د در م→رحله＾ ف→كر و ت→صميم و 

                                                           
 .۳Ｑ＾نور،آيه ^ ـ سوره ۱

^ اعراف،آيه＾⅛۹.  ـ سوره ۲



 
 ۱۱۹ فضيلت بسيار ذكر خدا 

اراده و ع→→→مل،آزاد و دارا＾ اخ→→تيار و ان→→تخاب ب→→اشد و اي→→ن ش→→اهكار خ→لقت است ك→ه م→وجود＾ 
در ع→ين م→خلوق ب→ودن مختار باشد.چون مخلوق از خود هيچ ندارد و ذاتاҐ فاقد همه چيز و در 
ق  ẃت است و م→→→∂توان→→د ك→ه ب→خواه→د و ب→→ه خ→واس→ته＾ خ→ود ت→حقẃع→→ين ح→→ال، دارا＾ خ→→واست و م→→شي
ب→خشد.چه آن ك→ه، خ→واست و مشيẃت آفرينندهاش بر اين تعلẃق گرفته كه او صاحب خواست 
...�؛۱ش→→ما ن→→م∂توان→→يد ب→→خواه→→يد، م→→گر اي→→نكه خ→→→دا  Ẁاهللا џشاء→→→→ џي Ẃأن ẃإال џنẀشاؤ→→→џ و م→→→شيẃت ب→→→اشد.�وџ م→→→→ا ت

بخواهد كه بخواهيد. 
جز "اهللا" همگان محتاجند 

ل به ميان آمده:  ẃحال در اين آيه، سه بار سخن از توك
�؛  џونẀن ґم ẂؤẀمẂال ґلￍكџوџتџيẂلџف ґاهللا ∂џلџع џو� : Ґالẃاو

ل كنند.  ẃاهل ايمان تنها بايد بر اهللا توك
بẀلџنا�؛  Ẁدانا سџه Ẃدџق џو ґاهللا ∂џلџع џلￍكџوџتџن ẃنا أالџما ل џو � :Ґثانيا

^ خودمان هدايت كرده است.  ل نكنيم و حال آن كه او ما را به راهها ẃچرا بر اهللا توك
�؛  џونẀل ґẃكџوџت ẀمẂال ґلￍكџوџتџيẂلџف ґاهللا ∂џلџع џو� :Ґثالثا
ل نمايند!  ẃلكنندگان توك ẃتنها بر اهللا بايد توك

لون�آمده است.ي→→→→→عن∂ ان→→→→→→سان ه→→→→→ر چ→→→→→ند  ẃم�م→→→→→توكẃل�م→→→→→→ؤمنون�و در آي→→→→→→ه＾ دوẃدر آي→→→→→→→ه＾ او
اي→→مان ب→→ه اهللا ه→→م ن→→→داش→ته ب→اشد، وق→ت∂ خ→ود را ن→يازمند ب→ه خ→→ارج از وج→ود خ→ود دي→→د چ→ارها＾ ج→ز 
ت→→كيه ب→→ه خ→→ارج از وج→ود خ→ود ن→→دارد و اي→ن ت→كيهگاه خ→ارج از وج→ودش در واق→ع اهللا است.زي→را 
ل ب→ر اهللا است م→نته∂џџ ت→كيهگاه خ→ود  ẃج→→ز اهللا ه→→→مه م→ثل خ→ودش م→حتاجند!پس او در واق→ع، م→توك

را نم∂شناسد و موجودات∂ مثل خودش را تكيهگاه م∂پندارد و لذا م∂فرمايد: 
...�؛۲  ẂمẀكẀثالẂأم ẁباد ґع ґاهللا ґون Ẁد Ẃن ґم џونẀع Ẃدџت џين ґذￍال ￍإن�

آن→→→→→→→→→ان ك→→→→→→→→→→ه ش→→→→→→→→→ما آن→→→→→→→→→ها را ب→→→→→→→→→ه ج→→→→→→→→ا＾ خ→→→→→→→→دا م→→→→→→→→→∂خوانيد[و خ→→→→→→→→ود را م→→→→→→→→→حتاج ب→→→→→→→→→ه آن→→→→→→→→ها 
م∂دانيد]آنان نيز بندگان∂ همانند شما هستند... 

                                                           
 .۳Ω＾انسان،آيه ^ ـ سوره ۱
^ اعراف،آيه＾۱۹℮.  ـ سوره ۲
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 ґاهللا џدẂن→ ґوا عẀغџتẂاب џف Ґق→ا Ẃز ґر ẂمẀكџل џونẀكґلẂم→ џال ي ґاهللا ґون Ẁد Ẃن ґم џون ẀدẀبẂع→џت џي→ن ґذￍال ￍإن...�
وهẀ...�؛۱  ẀدẀب Ẃاع џو џق Ẃز ґẃالر

...آن ك→→→→سان∂ ك→→→→→ه ش→→→→→ما آن→→→→ها را ب→→→→→ه ج→→→→ا＾ خ→→→→دا م→→→→→∂پرستيد[و از آن→→→→ها رزق خ→→→ود را 
م→→∂طلبيد]آنها م→→ال− رزق ش→→ما ن→م∂باشند! ت→نها از خ→دا رزق خ→ود را ب→طلبيد و او 

را بپرستيد... 
دست حاجت چو بر＾، پيـش خداوند＾ بر 

كه كريم است و رحيم است و غفور است و ودود 
كـرمــش نـامـتناهـ∂،نـعـمـش بـ∂ پــايـان 

هــيـچ خـواهنـده از ايـن در نــرود بـ∂ مـقـصـود 
محبوبيẃت انسان متوكẃل نزد خدا 

ل نشان م∂دهد، محبوبيẃت انسان  ẃاز ج→→مله آث→ار ب→سيار ب→زرگ∂ ك→ه ق→رآن ك→ريم ب→را＾ ت→وك
متوكلẃ در نزد خداست: 

�؛۲   џينґل ґẃكџوџت ẀمẂال ب ґحẀي џاهللا ￍإن...�
الن را دوست دارد.  ẃحقيقت اين كه خدا، متوك...

ل به خدا را، خود خدا به عهده م∂گيرد و م∂فرمايد:  ẃديگر اين كه، كفايت امور انسان متوك
...�؛۳  ẀهẀب Ẃس џح џوẀهџف ґاهللا ∂џلџع Ẃلￍكџوџت џي Ẃنџم џو...�

ل كند، خدا كفايت كننده＾ او خواهد بود...  ẃهر كس بر خدا توك...
و ب→→→ديه∂ است، ك→→س∂ ك→→ه م→→حبوب خ→→→دا ش→→د، خ→→دا ن→→ه او را ع→→ذاب م→→→∂كند و ن→ه او را از 
ت  ẃت و لذẃخ→ود دور م→→∂سازد و ن→ه از ديدار خودش محجوبش م∂گرداند.وه كه چه مقام عز
ل» ك→→→ه ذات اق→→→→دس اهللا ـ ج→→→لẃ ج→→→→الله ـ ب→→→گويد: ا＾ ان→→→→سان!من دوس→→→تت  ẃب→→→خش∂ است م→→→→قام «ت→→→وك

دارم و حلẃ تمام مشكالت زندگيت را خودم به عهده م∂گيرم.بنابراين: 
بẀلџنا�؛  Ẁدانا سџه Ẃدџق џو ґاهللا ∂џلџع џلￍكџوџتџن ẃنا أالџما ل џو�

                                                           
^ عنكبوت،آيه＾۱۷.  ـ سوره ۱

 .۱Ｑ۹＾آل عمران،آيه ^ ـ سوره ۲
^ طالق،آيه＾۳.  ـ سوره ۳
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ل بر اهللا نداشته باشيم و حال  ẃچ→ه ش→ده ب→→ه م→→ا [و چ→→ه آف→ت∂ ب→→ه ع→قل م→→ا رس→يده] ك→→ه ت→→كيه و توك
اي→ن ك→→ه او ت→→مام راهه→→ا را به رو＾ ما گشوده و وسايل نيل به سعادت ابد＾ را در اختيار ما نهاده 
م→→بران اولوالع→→→→زم خ→→→→دا�  ∂� از پ→→→→ي→→→→→→→ا ẃل ب→→→→ر خ→→→→دا، ب→→→→ا ت→→→→أس ẃاست و از اي→→→→ن رو است ك→→→→ه ان→→→→→سان م→→→→توك
ص→→→→→احب ع→→→→→زم و اراده و ت→→→→→صميم م→→→→→→∂شود و دور از ه→→→→→ر گ→→→→→ونه اض→→→→→طراب و ت→→→→→زلزل و دغ→→→→دغه در 

زندگيش قدم بر م∂دارد و پيش م∂رود. 
چرا در تصميمگير＾ها ناتوانيم؟! 

اي→→→نكه م→→→→∂بينيم م→→→ا ه→→→نگام ت→→→صميمگير＾ در ك→→→ارها＾ خ→→→ود ن→→→اتوان→→→→يم، ب→→را＾ اي→→→ن است ك→→ه 
ل الزم را ن→→→→داري→→→م.مثالҐ م→→→→∂خواه→→→يم ازدواج ك→→→نيم،پس از  ẃع→→→→→ا، ت→→→→وحيد و اي→→→→مان و ت→→→وك ẃع→→→→ليرغم اد
مات∂ الزم، ب→→→→→→→ه ف→→→→→→→كر آي→→→→→→→نده م→→→→→→→→∂اف→→→→→→→تيم و ن→→→→→→→سبت ب→→→→→→→ه آن ت→→→→→→→شويش و ن→→→→→→گران→→→→→→∂  ẃم→→→→→→→راح→→→→→→→ل م→→→→→→→قد ẃ∂→→→→→→→ط
رن→جآور＾ در خ→ويش اح→→ساس م→∂كنيم و م→∂كوشيم آرامش خاطر نسبت به آينده را هم به 
دست آوري→→م و ح→→ال اي→→ن ك→→ه ب→→نا ن→→يست ك→→س∂ از آي→→نده ب→→→ه ط→→ور ق→→اطع ب→→اخبر ش→→ود و ن→→م∂توان→→د 
ه→→م ك→→ه ب→→اخبر ش→→ود!كس∂ ك→→→ه ن→→م∂دان→→→د ي− س→→اعت ب→→عد زن→ده است ي→ا م→رده، چ→گونه م→∂توان→د 

از حوادث آينده＾ زندگ∂اش باخبر گردد و راجع به آن نف∂ و اثبات داشته باشد؟! 
ر م→است� هـزار نـقـش بـرآرد زمـانـه و نـبـود�  ẃي→→ك∂ چ→→نان چ→→ه در آي→→ينه＾ ت→→صو

→→→→→→→ال و ف→→→→→→→الگير و ك→→→→→→→فبين و س→→→→→→→ركتاب ب→→→→→→→ازكن  ẃدر اي→→→→→→→→ن م→→→→→→→→وقع است ك→→→→→→→→ه ن→→→→→→→اپختگان∂ س→→→→→→→راغ رم
ب م∂سازند!!برخ∂ هم كه م∂خواهند  ẃنامهذ ^ و...م∂روند و خود را گرفتار اوهام و خرافات افراد
به زعم خود متديẃنانه عمل كنند، رو به استخاره م∂آورند و م∂گويند م∂خواهيم از خدا صالح و 
م→→→صلحت ب→→→خواه→→→يم و ب→→عضاҐ ب→→ا خ→→دا م→→شورت ك→→نيم.در ص→→ورت∂ ك→→ه خ→→دا ن→→فرموده در ك→→ارها ب→→ا م→→ن 

مشورت كنيد؛بلكه فرموده است: 
 ب ґح→→→→→Ẁي џاهللا ￍإن ґاهللا ∂џل→→→→→→ џع Ẃلￍكџوџت→→→→→→џف џتẂم џز→→→→→→ џإذا ع→→→→→→џف ґر→→→→→→Ẃم Ẃاأل ∂→→→→→→ ґف ẂمẀه Ẃر ґش→→→→→→او џو...�

�؛۱  џينґل ґẃكџوџت ẀمẂال
→→→الع و ب→→صير و ام→ينند]مشورت ك→ن و پس از اي→→ن ك→ه  ẃدر ك→→ارها ب→→ا آن→→ان[كه اه→→ل اط...

                                                           
∂: پيرو＾.  ẃتأس �

 .۱Ｑ۹＾آل عمران،آيه ^ ـ سوره ۱
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لكنندگان را دوست  ẃل ب→→→→→→ر خ→→→→→→دا ك→→→→→ن[و ب→→→→→دان]كه خ→→→→→دا، ت→→→→→وك ẃت→→→→→→صميم گ→→→→→→رفت∂، ت→→→→→→وك
^ دوستانش م∂گشايد].  ^ حلẃ مشكل از هر قبيل كه باشد به رو دارد[و راهها

به جا＾ استشاره چرا استخاره؟! 
آن→→→→→→چه ب→→→→→→→ه دس→→→→→→تور ق→→→→→→رآن وظ→→→→→→يفه است،ت→→→→→حقيق است و م→→→→→شورت است و ت→→→→→صميم است و 
ل!بسيار＾ ه→→ستند ك→→ه ت→→حقيق و م→→شورت م→→→∂كنند و ت→→صميم م→→→∂گيرند ب→→→عد م→→→∂خواه→→ند از  ẃت→→→وك
ẃ→→→فاقاҐ اس→→تخاره ب→→→د م→→∂آيد در اي→→ن ص→ورت اگ→ر  خ→→دا ام→→ضا ب→→گيرند، دست ب→→ه اس→→تخاره م→→∂زنند!ات
ب→→→→خواه→→→→ند ط→→→→بق اس→→→→تخاره ع→→→→مل ك→→→→رده و دست از ت→→→→صميم خ→→→→ود ب→→→→ردارن→→→→د ت→→→→مام زح→→→→مات∂ ك→→→→ه در 
ر خ→→→→→اطر ب→→→→→ين  ẃن→→→→→اگوار＾ه→→→→→ا و ت→→→→→كد Ґل ش→→→→→دهان→→→→→د؛ ب→→→→→→∂نتيجه م→→→→→→∂شود و اح→→→→→→يانا ẃم→→→→→→راح→→→→→→ل ق→→→→→→بل∂ م→→→→→تحم
خ→→→انوادهه→→→ا پ→→→يش م→→→→∂آيد و اگ→→→ر اع→→→تنا ب→→→ه اس→→→تخاره ن→→→كرده و اق→→→→دام ب→→→→ه ع→→→مل ك→→→نند، ت→→ا آخ→→ر ع→→مر 
ن→گران اي→ن ه→ستند ك→→ه م→بادا ح→ادثه＾ بد＾ در زندگ∂ پيش بيايد.اين است كه م∂گوييم طبق 
دس→تور ق→رآن، نه مشورت با خدا الزم است و نه امضا گرفتن از خدا؛بلكه بايد با آگاهان مشورت 
الن است و جز خير و صالح در  ẃل كرد كه خدا دوستدار متوك ẃكرد و تصميم گرفت و بر خدا توك

^ دوستانش پيش نخواهد آورد!  ^ و اخرو＾، برا زندگ∂ دنيو
راز و رمز قاطعيẃت انبياء� 

انبياء�وقت∂ با دست خال∂ از زر و زور و ثروت و قدرت در مقابل انبوه زورمندان و 
زراندوزان ايستادند و با قاطعيẃت تمام،افكار و اخالق و اعمال آنها را مورد تخطئه قرار داده و 
بآميز به خود گرفتند كه  ẃت از قانون آسمان∂ خود كردند، آنها حال سؤال تعجẃدعوت به تبعي
ẃ→→→كاء ب→→→ه چ→→→ه وس→→→يلها＾ اي→→→نگونه در م→→→قابل م→→→ا اي→→→ستادهان→→→د؟ان→→→بياء� راز و رم→→→ز ق→→اطعيẃت  اي→→→نها ب→→→ا ات

خود را در همين دو جمله نشان دادند كه: 
�؛  џونẀن ґم ẂؤẀمẂال ґلￍكџوџتџيẂلџف ґاهللا ∂џلџع џو�
�؛  џونẀل ґẃكџوџت ẀمẂال ґلￍكџوџتџيẂلџف ґاهللا ∂џلџع џو�

ل بر اهللا تنها ابزار كار ما و يگانه سالح ما در مصاف با دشمنان ماست!حال  ẃايمان و توك
ل  ẃه به آن الزم بهنظر م∂رسد، اين است كه آيات شريفه نشان م∂دهند كه توك ẃآنچه كه توج
بر اهللا آنگاه اثربخش است كه با عنصر فوقالعاده دخيل صبر عجين شده باشد و م∂بينيم در 



 
 ۱۲۳ فضيلت بسيار ذكر خدا 

ل، اين جمله آمده است:  ẃوسط سه آيه＾ مربوط به توك
يẂتẀمẀونا�؛  џل∂ ما آذџع ￍن џرґب Ẃصџنџل џو�

[ان→→→→بياء� گ→→→→فتند:] م→→→→ا ب→→→→ه ط→→→→ور ح→→→→تم و م→→→سلẃم، در ب→→→رابر ت→→→مام اذيẃت و آزاره→→→ا＾ ش→→→ما ص→→→بر و 
ش→→كيباي∂ خ→→واهيم داشت(و دست از ان→→جام رس→→الت خ→→ود ب→→رنخواه→→يم داشت).ج→→مله، با الم و نون 
ل بر  ẃبر دوام و استمرار است آمده كه ما م∂دانيم اين راه توك ẃتأكيد و صيغه＾ مضارع كه دال
خ→→→→→دا، ت→→→→→وأم ب→→→→→ا دش→→→→→وار＾ه→→→→→ا و ص→→→→→دمات و لط→→→→→مات ف→→→→→راوان م→→→→→∂باشد! ت→→→→→مسخر و اس→→→→تهزاء،ف→→→→حش و 
دش→→نام و ن→→اسزا،ض→→رب و ش→→تم و ج→→رح و س→→ران→→جام ق→→تل به دنبال خود دارد و ما خود را برا＾ تمام 

اين ناگوار＾ها آماده كردهايم. 
ل مصائب  ẃانبياء�آماده برا＾ تحم

ل اذيẃت و آزار از ق→وم خ→ود دع→→وت آس→→مان∂  ẃه→→يچ پ→→يامبر＾ س→راغ ن→داري→م ك→ه ب→دون ت→حم
خ→→ود را اظ→→هار ك→رده و پ→→ا＾ آن اي→→ستاده ب→اشد.اي→ن رسول اهللا اع→ظم� است ك→ه س→يزده س→ال 
ه ـ ك→→→→→ه زم→→→→→ان غ→→→→→ربت و ب→→→→→∂ ي→→→→→ار و ي→→→→→اوريش ب→→→→→ود ـ چ→→→→→ه آزاره→→→→→→ا＾ ط→→→→→اقتفرسا از آن ق→→→→→وم  ẃدر م→→→→→→ك
ل ن→→→→مود و در  ẃب→→→→→∂رحم س→→→→→نگدل∂ ك→→→→→ه دخ→→→→→تران خ→→→→ود را زن→→→→ده زي→→→→ر خ→→→→ا∑ دف→→→→ن م→→→→∂كردند؛ ت→→→→حم

تاريخش آمده: 
روز＾ در ح→→→→→→ال ط→→→→→واف ب→→→→→ود،آدم خ→→→→→→شن∂ ب→→→→→ه ن→→→→→ام ع→→→→قب↨ ب→→→→ن اب→→→→→∂ م→→→→عيط رس→→→→يد. ك→→→→مربند ي→→→→→ا 
دس→→→→تار خ→→→→ود را ب→→→→از ك→→→رد و ب→→→ه گ→→→ردن آن ح→→→ضرت اف→→→كند و رو＾ زم→→→ين ان→→→→داخت و م→→→→∂كشيد و 

م∂برد!!تا افراد＾ از اطراف آمدند و از دستش گرفتند...۱ 
در ح→→→→ال س→→→جده ب→→→ود. ك→→→س∂ آم→→→د ش→→→كمبه＾ ك→→→→ثيف و خ→→→ونآلود ش→→→تر را ان→→→داخت رو＾ 
س→→ر و گ→→ردن آن ح→→بيب خ→→→دا!!دخ→→ترش ف→→اطمه�كه ك→→ود∑ شش ه→فت س→الها＾ ب→ود، آگ→اه 
 ∂ẃ ش→→→→→→→د؛آمد و آن را ب→→→→→→→رداشت و ب→→→→→→→ا دسته→→→→→→→ا＾ خ→→→→→→→ود س→→→→→→→ر و ص→→→→→→→ورت پ→→→→→→→در را پ→→→→→→→→ا∑ ك→→→→→→رد.۲حت

پيامبر�فرموده: 
)؛  Ẁيت ґوذẀما ا Ẁثل ґم ￒ∂ґبџن џ^ ґوذẀما ا)

                                                           
 .۲Ω℮＾ـ بحاراالنوار،جلد۱۸،صفحه ۱

 .۲ΩＱ＾ـ همان،صفحه ۲



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۱۲℮ 

هيچ پيامبر＾ به قدر من از دست قومش آزار نديده است. 
ل  ẃم ن→يز ب→ايد در راه ح→فظ دي→ن او و ن→شر آث→ار او آم→اده ب→→را＾ ت→حم ẃپ→→يروان اي→→ن رس→ول م→كر

العين خود قرار دهند:  Ẁب Ẃصџانواع مصائب باشند و اين آيه از قرآن را ن
 ẂمẀكґلẂب→→џق Ẃن→→ ґوا مџل→→ џخ џي→→ن ґذￍال Ẁلџث→→џم ẂمẀكґأت→→ џا ي→→→ ￍمџل џو џ↨ￍن→→→ џجẂوا الẀل Ẁخ Ẃد→→→џت Ẃأن ẂمẀتẂب ґس→→→ џح Ẃأم�
 Ẁهџعџوا مẀنџآم џين ґذￍال џو Ẁول→ Ẁس ￍالر џولẀق џي ∂ￍت→ џوا حẀل ґزẂل Ẁز џو Ẁاء ￍر→ ￍالض џو Ẁأساء→џبẂال ẀمẀهẂت ￍس→џم

�؛۱   ẁيب ґرџق ґاهللا џر Ẃصџن ￍأال إن ґاهللا Ẁر Ẃصџت∂ نџم
آي→→→→→→→ا گ→→→→→→مان ك→→→→→→رديد داخ→→→→→→ل ب→→→→→→هشت م→→→→→→→∂شويد؛ ب→→→→→→دون اي→→→→→→→ن ك→→→→→→ه ح→→→→→وادث∂ ه→→→→→مچون 
ح→→وادث گ→ذشتگان ب→→ه ش→ما ب→رسد؟همانان ك→→ه دش→وار＾ها و ن→اماليمات، آن چ→نان 
ت ن→→→اراحت∂  ẃب→→→→ه آن→→→→→ها رس→→→→يد ك→→→→→ه پ→→→→→يامبر و اف→→→→راد＾ ك→→→→→ه اي→→→→→مان آورده ب→→→ودند،از ش→→→د
گ→فتند:پس ك→جاست ي→ار＾ خدا[همگ∂ از خدا تقاضا＾ نصرت كردند و به آنها 

گفتند]آگاه باشيد كه نصرت و يار＾ خدا نزدي− است! 
ل و صبر، دو ركن از اركان اساس∂ در زندگ∂ ي− مسلمان مؤمن به قرآن  ẃبه هر حال، توك

ر نم∂شود.  ẃاست!آر＾ گنج ب∂رنج ميس
آيه＾ شريفها＾ كه مشكلگشاست 

در حديث∂ از رسول خدا�منقول است: 
)؛  ẂمẀهẂتџفџكџل џاسẃا النџهґب џذ џخџا Ẃوџل Ґ↨آي Ẁمџل Ẃع џџال ∂ẃنґا)

م→→→→ن آي→→→→→ها＾ را[از ق→→→→رآن] م→→→→∂شناسم، ك→→→→ه اگ→→→→ر [ت→→→مام] ان→→→سانها دست ب→→→→ه دام→→→→ن آن 
بزنند، برا＾ حلẃ تمام مشكالتشان كفايت م∂كند. 

راҐ تالوت فرمود:  ẃآنگاه اين آيه را مكر
...�؛۲  Ẁب ґسџت Ẃحџال ي ẀثẂي џح Ẃن ґم ẀهẂق Ẁز Ẃرџي џو�Ґجا џر Ẃخџم Ẁهџل Ẃلџع Ẃجџي џاهللا ґقￍت џي Ẃنџم џو...�
...ه→→ر كس ت→قوا＾ اله→→∂ پ→يشه ك→ند، خ→دا راه نجات∂ برا＾ او قرار م∂دهد و به او 

از جاي∂ كه گمان نم∂برد، روز＾ م∂رساند...!۳ 
                                                           

^ بقره،آيه＾۲۱℮.  ـ سوره ۱
^ طالق،آيات۲و۳.  ـ سوره ۲

^ طالق.  ـ تفسير مجمع البيان،ذيل سوره ۳



 
 ۱۲Ｑ فضيلت بسيار ذكر خدا 

ج→→→مع∂ از اص→→→حاب ك→→→ه اي→→→ن م→→طلب را ش→→→نيدند، رف→→تند درґ خ→→انه را ب→→→ه رو＾ خ→→ود ب→→→ستند و 
م→→→→→→شغول ع→→→→→→بادت از ن→→→→→→→ماز و روزه و دع→→→→→→ا ش→→→→→→دند! رس→→→→→→ول اك→→→→→→رم�آگاه ش→→→→→→د و آن→→→→→→ها را م→→→→→→ورد 
ل كرده،  ẃت→وبيخ ق→رار داد!آن→→ها در پ→اسخ گ→فتند: خ→→داون→→د ط→بق گ→فته＾ خودش روز＾ ما را تكف

ما هم مشغول عبادت و پيمودن راه تقوا شديم.پيامبر�فرمود:  
)؛۱  Ẃبџلￍالطґب ẂمẀكẂيџل џع Ẁهџل Ẃب џجџت ẂسẀي Ẃمџل џ−ґذل џلџعџف Ẃنџم Ẁهￍنґا)

هر كس چنين كند، دعايش مستجاب نم∂شود.دنبال كار برويد. 
ق→→بالҐ ع→→رض ش→→د اي→→ن ه→→م ي→→ك∂ از مشكالت سخنگوي∂ در مجالس عموم∂ است!اگر از 
ت→→→وحيد اف→→→عال∂ س→→→خن ب→→→ه م→→→يان آوري→→→م ب→→→رخ∂ م→→→بتال ب→→ه ش→→بهه ＾ م→→سل− ج→→بر＾ م→→∂شوند!! اگ→→ر از 
اليẃت در زن→→→→→→→→→دگ∂ و اح→→→→→→→→→ياناҐ ب→→→→→→→→→يكار＾  ẃل ب→→→→→→→→→→گوييم، م→→→→→→→→→بتال ب→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→→ست∂ در ك→→→→→→→→→سب و ك→→→→→→→→→ار و ف→→→→→→→→→ع ẃت→→→→→→→→→→وك
م→→→→∂گردند!!در ص→→→→ورت∂ ك→→→→ه ه→→→→ر دو ب→→→→اطل است.آن→→→→چه ك→→→→ه ص→→→→حيح است، ت→→→→وحيد اف→→→عال∂ ت→→→وأم ب→→→ا 

اليẃت و كسب و كار است.  ẃل بر خدا، توأم با فع ẃاختيار و توك
زمان تهذيب نفس! 

گ→→اه∂ ب→→رخ∂ از ج→→وان→→→ان پ→→اكدل م→→∂گويند: م→→ا م→∂خواه→يم ت→→هذيب ن→فس ك→نيم، از ك→جا 
شروع كنيم؟ 

ع→→→رض م→→→∂كنيم ت→→→هذيب ن→→فس زم→→ان خ→→→اصẃ و ش→→روع م→→خصوص ن→→→دارد!در ه→→ر ج→→→ا و در 
ه→→→→→→ر ح→→→→→→→ال∂ ك→→→→→→→ه ه→→→→→→ستيد، از گ→→→→→→→ناه و ارت→→→→→→كاب ك→→→→→→ار ح→→→→→→رام ـ ك→→→→→→ه ب→→→→→را＾ ه→→→→→→مه ش→→→→→→ناخته ش→→→→→ده است ـ 
ب→→پرهيزيد!چشم و گ→→وش و زب→→→ان و دي→→گر اع→→→ضا و ج→→وارح→→تان را از ب→→→∂پرواي→→→∂ ن→→گه داري→د و اي→ن 
ـ هر  →→ا ش→دن∂ است وگ→رنه ت→كليف ن→م∂كردند.تداوم در تر∑ گناه  ẃك→ار اگ→رچه دش→وار است، ام
^ است كه اهللا  ـ ت→→دريجاҐ س→→بب پ→→يدايش لطافت در روح م∂شود و اين همان نور چ→→ند ب→→ا ت→→كلẃف 

تحت واليت خويش، آدم∂ را به آن م∂رساند. 
...�؛۲  ґورالن ∂џإل ґماتẀلالظ џن ґم ẂمẀه Ẁج ґر ẂخẀوا يẀنџآم џين ґذￍال ∂ґل џو Ẁاهللا�

ق→→→→→→→→هرمانان ك→→→→→→→→شت∂ و وزن→→→→→→→→→هبردار＾ و...ب→→→→→→→→ا ت→→→→→→→→داوم و ت→→→→→→→→→دريج در ع→→→→→→→→مل، ب→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→قام ق→→→→→→→→هرمان∂ 
                                                           

 .۳Ｑ℮＾صفحه،Ｑـ تفسير نورالثقلين،جلد ۱
 .۲Ｑ۷＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۲
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رس→→→يدهان→→→د!تحصيل م→→→لكه＾ ت→→→قوا ن→→→يز چ→→→نين است.آن→→→→ها ك→→→ه رس→→→يدهان→→→→د، از ه→→→مين راه رس→→→يدهان→→→د؛ 
ل دش→وار＾،  ẃه ب→ايد ت→حمẃ اح→→تياج ب→→ه ذك→ر و ورد م→خصوص از اس→تاد و پ→ير و م→رشد و...ن→→دارد!الب→ت
ل ب→→→ه ذي→→→→ل  ẃخ→→→→وددار＾ از ش→→→→هوت و ت→→→مايالت ن→→→فسان∂ ك→→→رد و ج→→→ز اي→→→ن چ→→→ارها＾ ن→→→→يست و ب→→→→ا ت→→→وس

ن شاءاهللا.  ґريف آسان م∂شود ا ẃلاهللاتعال∂فرجهالش ẃزمان عج ẃ∂واليت حضرت ول
ل ف→رجهم و ارزق→نا معرفتهم و  ẃد و عجẃد و آل م→حمẃع→ل∂ م→حم ẃص→ل ẃهم→ẃالل

 Ґقنا لطاعتهم و اجعل خاتم↨ امرنا خيراẃتهم و وفẃمحب
الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ك→سان∂ ك→ه ك→افر ش→دند ب→ه پ→يامبران خ→ود گ→فتند م→→ا ب→ه ط→ور م→سلẃم ش→ما را از س→→رزمين 
خ→ود ب→يرون م→∂كنيم م→گر اي→→نكه ب→ه آي→ين م→ا ب→ازگرديد.در اي→ن حال پروردگارشان 
ب→→→ه آن→→→ها وح→→→∂ ك→→→رد ك→→→→ه م→→→ا ب→→ه ط→→ور م→→سلẃم ظ→→→المان را ه→→→ال∑ م→→→∂كنيم و ب→→ه ط→→ور م→→سلẃم 
ش→→ما را ب→→عد از آن→→ها در زم→→ين س→اكن م→→∂سازيم [ول∂]اي→→ن م→وفقيẃت از آن ك→س∂ است 
ك→→→→→ه ن→→→→→سبت ب→→→→→ه م→→→→قام[عدالت]من خ→→→→ائف ب→→→→اشد و از ع→→→→ذاب م→→→→ن ب→→→→يمنا∑ گ→→→→ردد.آنها 

^ شدند و هر جبẃار گردنكش∂ ناكام ماند.  خواهان فتح و پيروز
معنا＾ ايمان 

ذي→ل آي→ات گ→ذشته ع→رض ش→د: ان→بياء�بر حسب مأموريẃت∂ كه از جانب خدا دارند، 
ب→را＾ ارش→اد و ه→دايت ب→→ندگان خ→دا؛ ه→دفشان اي→ن است كه در دل مردم، ايمان ايجاد كنند،نه 
اي→→نكه ت→→نها آن→→→ها را ع→→→مالҐ م→→→انند ح→→اكمان س→→→ياستمدار دن→→→يا وادار ب→ه ت→بعيẃت از خ→ودشان ب→نمايند و 
ك→→ار＾ ب→→→ه ف→→كر و ن→→يẃت م→→ردم ن→→داش→→ته ب→→اشند.ان→→بياء�عملґ م→→ولود اي→→مان از م→ردم م→∂خواه→ند ن→→ه 

                                                           
 .۱Ｑابراهيم،آيات۱۳تا ^ ـ سوره ۱
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ف→→→قط ع→→→مل خ→→→→ال∂ از اي→→→→مان ك→→→ه ه→→→يچ گ→→→ونه ارزش ان→→→سان∂ و اله→→→∂ ن→→→دارد! ان→→بياء�م∂خواه→→ند 
اب→→→→تدا آدم→→→→∂ ب→→→→→ا ف→→→→كر＾ آزاد دور از ه→→→→رگونه ع→→→→امل ت→→→→طميع و ت→→→هديد ب→→→ينديشد و خ→→→ود و ع→→→الم را 
ب→→شناسد و ب→→→اورش ب→→شود ك→→→ه پس از م→رگ، زن→دگ∂ واق→عيش ش→روع خ→واه→د ش→د و دن→→يا گ→ذرگاه 
است و او ب→ايد ب→رنامه＾ زن→→دگ∂ م→وقẃت در اي→ن دن→يا را ب→ه ن→ام «دي→ن» از پ→يامبران خ→→دا� بگيرد 

تا سعادت جاودانهاش را در پرتو «دين» تأمين نمايد. اين معنا＾ ايمان است. 
مخاطبان انبياء سه گروهند 

يẃت ف→→→→كر＾ و آزاد＾  ẃدر ج→→→→→لسه＾ پ→→→→→يش ع→→→→→رض ش→→→→→د: خ→→→→→→داون→→→→→د ح→→→→→كيم، ب→→→→→را＾ اي→→→→نكه ح→→→→ر
ع→قل∂ م→ردم م→حفوظ بماند و مجذوب ثروت و مرعوب قدرت قرار نگيرند انبياء و پيامرسانان 
خ→ود را ت→ه∂دست از ثروت و قدرت در ميان بندگانش گسيل داشته و آنها را به جا＾ زور و 
ز ب→ه ع→لم و حكمت و منطق توأم با زهد و سادهزيست∂ نموده است تا مردم با فكر＾  ẃزر، م→جه
آزاد، ب→→→→→→دون ق→→→→→رار گ→→→→→رفتن در ج→→→→→اذبه＾ ث→→→→→روت و ق→→→→→درت، در م→→→→→نطق آن→→→→→ها ب→→→→→ينديشند و اي→→→→→→مان ب→→→→→ه 
ص→→→دق رس→→→التشان ب→→ياورند و س→→پس ط→→بق دس→→تورات آس→→مان∂ آن→→ها ع→→مل ك→→نند.خطاب ب→→ه رس→→ول 

اكرم�م∂فرمايد: 
 ∂ґتￍال→→→→ ґب ẂمẀهẂل ґج→→→→اد џو ґ↨џن џس→→→→ џحẂال ґ↨џظ ґعẂو→→→→→ џمẂال џو ґ↨џمẂك ґحẂال→→→→→ ґب џ−ґẃب џر ґيلґب→→→→→ џس Ẅ∂إل Ẁع ẂدẀا�

...�؛۱  Ẁن џس Ẃأح џ∂ ґه
ت→و، وظ→يفه دار＾ مردم[اهل منطق و ادراكات عال∂] را به راه خدايت،از طريق 

حكمت و استدالل و اقامه＾ برهان دعوت كن∂... 
گ→→→→روه∂ ه→→→→م ك→→→→ه ع→→→→ميقان→→→→ديش ن→→→→يستند لي→→→→كن پ→→→→ا∑دالن∂ ن→→→→→صيحتپذيرند،با م→→→وعظه＾ 
م∂ ه→→→→م اه→→→ل ب→→→حث و پ→→→رسش و پ→→→اسخ م→→→→∂باشند ب→→→ا آن→→→ها ه→→→م ب→→→ه  ẃن→→→→يكو ب→→→→ه راه م→→→→→∂آيند.گروه س→→→→و
م→→→→→→→ناظره＾ ن→→→→→→→يكو ب→→→→→→پرداز و م→→→→→→قبوالت خ→→→→→→ودشان را پ→→→→→→→ايه＾ اس→→→→→→تدالل خ→→→→→→ودت ق→→→→→→رار ب→→→→→→ده و دور از 

هرگونه خشونت، با آنها گفتگو كن. 
ل انواع مرارتها   ẃآمادگ∂ انبياء برا＾ تحم

ان→بياء�در م→قام س→خن، اه→ل م→نطق و اس→تداللند و در م→→قام ع→مل، زاه→→د و ب∂رغبت به 
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دن→→→→يا. در ب→→→→→حث گ→→→→→ذشته، اش→→→→→اره ب→→→→ه گ→→→→وشها＾ از زن→→→→دگ∂ زاه→→→→دان→→→→→ه＾ رج→→→→ال اله→→→→∂ از ن→→→هجالب→→→→الغه 
الح روز، تنها  ґح به انواع سẃمسل ґ^ ن→دهخو ẃدر ґس→رسخت ґا در م→→يدان م→قابله ب→ا ك→افران→→ ẃگ→رديد و ام
ل ان→→→→حاء ب→→→→→الها و دش→→→→وار＾ه→→→→ا ك→→→→ه در  ẃل ب→→→→ر اهللا» ب→→→→ود و ص→→→→بر و ت→→→→حم ẃس→→→→→الح و اب→→→→→زار ك→→→→ارشان«توك

مقابل تهديدها＾ قول∂ و عمل∂ دشمنان زورمند سنگدل با قاطعيẃت تمام م∂گفتند: 
�؛۱   џونẀن ґؤمẀمẂال ґلￍكџوџتџيẂلџف ґاهللا ∂џلџع џو...�

م→→ا اي→→مان ب→ه اهللا داري→م ك→ه م→نبع ت→→مام ق→درتها است و ت→كيه ب→ه آن ك→انون ق→درت زدهاي→م 
و از اي→→→→→→→ن رو ك→→→→→→→→مترين ت→→→→→→→رس و ه→→→→→→→راس از اح→→→→→→→د＾ ن→→→→→→داري→→→→→→م و خ→→→→→→ود را س→→→→→→ران→→→→→→جام ف→→→→→→اتح و پ→→→→→→يروز 
م→→→→→→→→∂بينيم ول∂ در ع→→→→→→→ين ح→→→→→→→ال ب→→→→→→→ا ك→→→→→→→→مال وض→→→→→→→وح م→→→→→→→→∂دان→→→→→→→يم اي→→→→→→→ن راهґ م→→→→→→→بارزه＾ ب→→→→→→→ا پ→→→→→→→لنگصفتان 
خ→→شمآلود، دش→→وار＾ه→→ا＾ ف→راوان دارد. از ت→مسخر و اس→تهزاء گ→رفته ت→ا ض→رب و ش→تم و ج→رح و 

ل تمام اين مصائب ساختهايم.  ẃخود را آماده برا＾ تحم Ґو عامدا Ґقتل و ما عالما
يẂتẀمẀونا...�؛۲  џل∂ ما آذџع ￍن џرґب Ẃصџنџل џو...�

در اي→ن ج→→مله، ه→م«الم ق→سم» آم→ده و ه→م «ن→ون ت→أكيد» و ه→م «ص→يغه＾ م→→ضارع» يعن∂ ما 
ل هرگونه اذيẃت و آزار از جانب شما شدهايم.  ẃا برا＾ تحمẃم، مهيẃبه طور قطع و حتم و مسل
آر＾، ان→→→→بياء�هدفشان زن→→→→ده م→→→→اندن خ→→→→ودشان ن→→→→→يست ك→→→→ه اگ→→→ر ك→→→شته ش→→→دند ش→→→كست 
ح→→ياء و زن→→ده ن→گه داش→تن م→كتب ت→وحيد و  ґخ→ورده و ب→ه ه→دفشان ن→رسيده ب→اشند، ب→لكه ه→→دفشان ا
ن→→→شر م→→→عارف آس→→→مان∂ ب→→→وده است و اي→→→ن ه→→→دف، ت→→→أمين ش→→ده است اگ→→رچه خ→→ودشان ب→→ر ح→→سب 
ج→ريان ط→بيع∂ ب→شر＾ از دن→→يا رف→تهان→→د و چنان كه م∂بينيم مكتب توحيد و معارف آسمان∂ در 
دن→→→→→يا زن→→→→→ده است و در واق→→→→→ع ان→→→→→بياء� ب→→→→→ا زن→→→→ده م→→→→اندن م→→→→كتبشان، ب→→→→را＾ ه→→→→ميشه در دن→→→→→يا زن→→→→ده و 

دشمنانشان برا＾ هميشه مردهاند. 
صبر و توكẃل،سالح انبياء� 

ح→→اصل اي→→ن ك→→ه پ→يامبران خ→→دا اب→زار ك→ار و س→→الحشان در م→→يدان ارش→اد و ه→دايت ب→→ندگان 
ل» بوده است و «صبر» كه م∂گفتند:  ẃخدا و مبارزه＾ با دشمنان خدا، «توك

                                                           
^ ابراهيم،آيه＾۱۱.  ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾۱۲.  ۲
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�؛   џونẀل ґẃكџوџت ẀمẂال ґلￍكџوџتџيẂلџف ґاهللا ∂џلџع џونا وẀمẀتẂي џل∂ ما آذџع ￍن џرґب Ẃصџنџل џو...�
ẃه گ→→→→→→→→→→اه∂ ه→→→→→→→→→→م م→→→→→→→→→→→سلẃح ب→→→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→→→→الح ج→→→→→→→→→نگ∂ م→→→→→→→→→→∂شدند و ب→→→→→→→→→ه پ→→→→→→→→→يكار ب→→→→→→→→→ا دش→→→→→→→→→منان ح→→→→→→→→→ق  الب→→→→→→→→→→ت
م→∂پرداخ→تند. ول∂ آن ب→را＾ اي→ن ن→بود ك→ه آن→ها را ب→ا زدن و ك→شتن وادار به ايمان كنند.ايمان كه 
ل آزاد دارد كه خدا فرموده است:  ẃر و تعق ẃبا زدن و كشتن حاصل نم∂شود.ايمان نياز به تفك

...�؛۱  ґين ґẃالد ∂ґف џراهẂال إك�
[اصالҐ] دين [كه همان ايمان و دلبستگ∂ به خداست] اكراهبردار نم∂باشد... 
آن ج→→→→→→→→→نگ و پ→→→→→→→→→يكار＾ ك→→→→→→→→→ه گ→→→→→→→→→اه∂ ان→→→→→→→→بياء� دست ب→→→→→→→→ه آن م→→→→→→→→→∂زدند ب→→→→→→→→را＾ از س→→→→→→→→ر راه 
ب→رداش→تن م→وانع تبليغ بود.آنها از جانب خدا مأموريẃت داشتند پيام او را به بندگانش برسانند و 
چ→→ون اي→→ن پ→→يام ب→→ا خ→واس→تهها＾ زران→دوزان و زورم→ندان ن→اسازگار ب→ود، ط→بعاҐ در م→قام م→مانعت ب→ر 
م→→→→→∂آمدند و از ط→→→→→رق گ→→→→→وناگون ب→→→→→→ه ج→→→→→→نگ و س→→→→→تيز ب→→→→→→ا ان→→→→→بياء� ب→→→→→ر م→→→→→→∂خاستند.در اي→→→→ن م→→→→وقع 
→→بدوџدها و  џمروبن ع→ џان→→بياء� ن→اچار م→→∂شدند ب→را＾ از ب→ين ب→ردن آن خ→ارها＾ س→ر راه از ق→بيل ع
→→بير＾ها و اب→→وجهل و اب→→وسفيانها ك→→ه دش→منان س→عادت ج→امعه＾ ب→شر＾ ب→ودند،دست  ґرحب خ→→ џم
 ẃب→ه س→→الح ج→نگ∂ ب→زنند و ق→يام ب→ه پيكار با آنها بنمايند و راه را برا＾ ابالغ پيام خدا به بندان حر
ل ب→→→→→ر خ→→→→→دا، ب→→→→ه اي→→→→ن م→→→→عنا ن→→→→يست ك→→→→ه آدم→→→→∂ دست رو＾  ẃو آزاد خ→→→→→→دا ب→→→→→→از ن→→→→→→گه دارن→→→→→د چ→→→→→ون ت→→→→→وك
ر فرموده است در  ẃدست ب→→گذارد و از ه→يچ وس→يلها＾ از آن وس→→ايل زن→دگ∂ ع→اد＾ كه خدا مقر
ص→حنه＾ ف→رهنگ و اق→تصاد و س→→ياست و ن→ظام∂، اس→تفاده ن→نمايد و ب→گويد: خ→دا خودش بدون 
اليẃت سير و سيرابم م∂سازد و بدون  ẃم ب→اسوادم م→∂كند و ب→دون ك→سب و ك→ار و ف→عẃدرس و م→عل

به كار بردن هرگونه سالح∂ دشمنم را از پا در م∂آورد. 
ل آن است ك→→→→→ه ت→→→→→→مام وس→→→→→ايل و اس→→→→→باب م→→→→→ربوط ب→→→→→ه ص→→→→حنهها＾  ẃن م→→→→→توكґخ→→→→→ير،ان→→→→→سان م→→→→→ؤم
→→ا آن→→→ها را م→→ستقلẃ در وج→ود و خ→اصيẃت اث→رگذار＾ ن→→دان→د،  ẃگ→→وناگون زن→→دگ∂ را ب→→ه ك→→ار ب→→يندازد ام
ب→→لكه ه→→م وج→→ود و ه→→ست∂ آن→→ها را و ه→م خ→اصيẃت اث→رگذار＾ آن→→ها را از خ→دا ب→→دان→د در ه→مه ح→→ال 
ẃرґ م→ستقلґẃ اص→ل∂ ب→دان→د آن→گونه ك→ه ن→ه ب→ا ف→راه→م بودن تمام آن وسايل، خود را به كام  خ→دا را م→ؤث
دل رس→→→→→→يده دان→→→→→→سته و م→→→→→→غرور ش→→→→→→ود و ن→→→→→→ه ب→→→→→→ا ن→→→→→→بودن ه→→→→→→يچ ك→→→→→→→دام از آن→→→→→→→ها، خ→→→→→ود را ن→→→→→اكام دي→→→→→ده و 
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م→→→أيوس گ→→→ردد ب→→→لكه ت→→→ا آن→→→جا ك→→→ه ق→→→درت دارد؛ت→→→→الش ك→→→ند و وس→→→→ايل م→→→وجود را از ه→→→ر ق→→→بيل ك→→ه 
ه→ست در ح→دẃ م→شروعيẃت دي→ن∂اش ب→ه ك→ار ان→→دازد و ت→وفيق ن→يل به هدف را از خدا بخواهد كه 

فرموده است: 
...�؛۱  ẀهẀب Ẃس џح џوẀهџف ґاهللا ∂џلџع Ẃلￍكџوџت џي Ẃنџم џو...�

ل به خدا كند، خدا كفايتش م∂كند...  ẃهر كه توك...
→ا ه→يچگاه اي→ن ح→→قيقت ف→راموشش نشود كه خدا در كفايت امورش، شرط تقوا كرده  ẃام

و فرموده است: 
...�؛۲  Ẁب ґسџت Ẃحџال ي ẀثẂي џح Ẃن ґم ẀهẂق Ẁز Ẃرџي џو � Ґجا џر Ẃخџم Ẁهџل Ẃلџع Ẃجџي џاهللا ґقￍت џي Ẃنџم џو....�
^ خ→→دا را در ت→→مام ش→ئون زن→دگ∂اش رع→ايت ك→ند، خ→دا راه خ→روج  ...ه→→ر كس ت→→قوا
^ زن→→→→→دگ∂] را ب→→→→→ه رويش م→→→→→∂گشايد و از ج→→→→اي∂ ك→→→→→ه خ→→→→ودش اح→→→→تمال  [از ب→→→→→→نبستها

^ م∂دهد...  نم∂دهد به [مقاصد مطلوب از زندگ∂اش م∂رساند]او روز
توكẃل چيست،صابر كيست؟ 

ه به آن الزم است اين است كه مقصود از نقل داستان انبياء� در  ẃحال آنچه كه توج
ẃيان آسمان∂ است كه ما پيروان قرآن نيز  قرآن كريم، درسآموز＾ از مكتب آن معلẃمان و مرب
ل و ص→→→بر را ب→→→ه م→→→رحله＾ اج→→→را درآوري→→→م.اي→→→نجا  ẃدر زن→→→→دگ∂ ان→→→→سان∂ و اس→→→→الم∂ خ→→→→ود، ب→→→رنامه＾ ت→→→وك
− گرديم.از  ẃل و صبر متمس ẃمناسب است به چند جمله از سخنان معصومين�در مورد توك

ل منقول است:  ẃرسول خدا�راجع به معنا＾ توك
 џذا ك→→→ان ґا→→→џف Ẁعџن Ẃم→→→ џال ي џو ∂ґطẂع→→→Ẁال ي џو ẀعџفẂن→→→ џال ي џو ر Ẁض→→→→џالي џوقẀل Ẃخ→→→ џمẂال ￍنџا→→→→ ґب ẀمẂل→→→→ ґعẂلџا)
 џو ґاهللا ＾ џو ґس Ẃف џخџي Ẃمџل џو Ẁج Ẃرџي Ẃمџل џو ґاهللا ＾ џو ґد＃ س→→ џح џґ →عẂمџلẂ ال џي Ẃمџل џ−ґذل→џك ẀدẂب→ џعẂال

)؛۳  Ẁلكџوￍالت џوẀهذا هџف ґاهللا ＾ џو ґد＃ س џحџا ∂ґف ẂعџمẂطџي Ẃمџل
ل ب→→→ر خ→→دا آن است ك→→→ه ان→→سان ب→→داند و ي→→قين ك→→ند ك→→→ه س→ود و زي→ان و اع→طاء و  ẃت→→وك
→→→د＾ ن→→→م∂تواند ب→→→ه  џح џام→→→→سا∑ ه→→→→يچ چ→→→→→يز ب→→→→ه دست م→→→ردم ن→→→يست! ت→→→→ا خ→→→دا ن→→→خواهد، ا

                                                           
^ طالق،آيه＾۳.  ـ سوره ۱
ـ همان،آيات۲و۳.  ۲

ـ سفين↨ البحار،جلد۲،صفحه＾۸۳⅛(وكل).  ۳
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ك→→→→→س∂ س→→→→→ود＾ ي→→→→→→ا زي→→→→→ان∂ ب→→→→→رساند!اگر ب→→→→→ندها＾ ب→→→→→→ه اي→→→→→ن م→→→→→رتبه＾ از م→→→→→عرفت ب→→→→رسد، 
ط→→→→ور＾ م→→→→→∂شود ك→→→→→ه ج→→→→→ز ب→→→→را＾ خ→→→→دا ك→→→→→ار＾ ان→→→جام ن→→→م∂دهد و ج→→→→ز خ→→→دا ب→→→→ه ك→→→س∂ 
ام→يدوار ن→م∂شود و ج→→ز خ→دا از ك→س∂ ن→م∂هراسد و ج→→ز خ→دا چشم طمع به كس∂ 

ل بر خداست.  ẃنم∂دوزد! اين معنا＾ توك
ا راجع به صبر از امام اميرالمؤمنين�منقول است:  ẃو ام

 џرẂي→ џال خ џو ґد џس→ џجẂال џن→ ґم ґأسￍالر→џك ґانџي→م ґ Ẃاإل џن ґم џرẂب→ ￍالص ￍن ґإ→→џف ґرẂب ￍالص→→ ґب ẂمẀكẂيџل→→ џع џو)
)؛۱   Ẁهџعџم џرẂب џان＃ ال صџيم ґإ ∂ґال ف џو Ẁهџعџم џأسџد＃ ال ر џس џج ∂ґف

ب→ر ش→ما ب→اد، ب→→ه ص→بر و ش→→كيباي∂ ك→→ه م→وقعيẃت ص→بر ن→سبت ب→→ه ايمان، مانند موقعيẃت 
س→ر است ن→سبت ب→ه ب→دن.تن ب→→∂سر ه→يچ خ→ير＾ از آن ن→م∂شود ت→وقẃع داشت.ايمان 

ب∂صبر نيز منشأ خير＾ نخواهد بود. 
ع∂ اي→→→→→→→→مان ك→→→→→→→→ه ن→→→→→→→ه ص→→→→→→→بر در م→→→→→→→صيبت دارد و ن→→→→→→→ه ص→→→→→→→بر ب→→→→→→→ر ط→→→→→→→اعت و ن→→→→→→→ه ص→→→→→→بر از  ẃآدم م→→→→→→→د

عا＾ ايمان خواهد بود.  ẃمعصيت، طبيع∂ است كه كاذب در اد
از حضرت مسيح�منقول است: 

)؛۲  џونẀه џرẂكџما ت ∂џلџع ґرẂب ẃالصґب ẃالґا џونẀلẀأمџما ت џونẀكґر ẂدẀال ت ẂمẀكￍنґا)
ح→→قيقت اي→→→ن ك→→ه، ش→→ما ب→→→ه آن→→چه ك→→→ه آرزو داري→→د، ن→→م∂رسيد؛ م→→گر اي→→نكه آن→→→چه را 

ل كنيد!  ẃكه دوست نداريد تحم
ات ب→→∂  ẃآخ→→رت ب→→ه لذ ^ ^ ش→→→هوات ن→→→فسان∂ ب→→→گذاري→→د ت→→ا در س→→را ^ زودگ→→→ذر، پ→→→ا رو در اي→→→ن دن→→→يا

پايان نائل شويد. 
چگونگ∂ دستياب∂ به جهنẃم و بهشت 

از حضرت امام باقر�رسيده است: 
نẂ→→→يџا  الد ∂→→→ ґف ґه ґارџك→→→ џمẂال ∂џل→→→ џع џرџب→→→ џص Ẃنџم→→→џف ґرẂب→→→→ ￍالص џو ґه ґارџكџمẂال→→→→ ґب ẁ↨џوفẀف Ẃح→→→→џم Ẁ↨ￍن→→→→ џجẂلџا)
 Ẁه џسẂف→→→→џن ∂џط→→→→ Ẃأع Ẃنџم→→→→џف ґاتџوџه→→→→ ￍالش џو ґات ￍذￍالل→→→→ ґب ẁ↨џوفẀف Ẃح→→→→џم Ẁمￍن џه→→→→ џج џو џ↨ￍن→→→→→ џجẂال џل→→→→→ џخ џد

                                                           
^ فيض،حكمت۷۹.  ـ نهجالبالغه ۱
ـ تحف العقول،صفحه＾۳۸۱.  ۲



 
 ۱۳۳ فضيلت بسيار ذكر خدا 

)؛۱   џارￍالن џل џخ џا دџهџتџوẂه џش џا وџهџت ￍذџل
ل رن→→→→ج ط→→→اعات و خ→→→وددار＾ از س→→→يẃئات]پيچيده  ẃب→→→هشت،به ن→→→اگوار＾ها [م→→→انندتحم
ش→→→→→→ده است پس ه→→→→→→→ر كس در دن→→→→→→→يا ص→→→→→→بر ب→→→→→→ر ت→→→→→→لخ∂ها و ن→→→→→اماليمات داشت، داخ→→→→→ل 
ته→→→ا و دلخ→→واهها پ→→يچيده ش→→ده  ẃم ب→→→ه لذẃب→→→هشت در س→→→را＾ آخ→→→رت م→→→→∂شود! و ج→→→→هن
ات ن→→امشروع داد و ب→→ه دلب→خواه خ→ويش ع→مل ك→رد،  ẃاست.ح→→ال ه→→ر كس ت→→ن ب→→ه لذ

در آن سرا داخل آتش م∂شود. 
امام اميرالمؤمنين�فرموده است: 

 ґاهللا ґ↨џي ґصẂعџم Ẃن ґا مџم џه＃ و ẂرẀك ґﾭ ґﾻأџي ￍال ґإ ẁء Ẃ∂ џش ґاهللا ґ↨џاعџط Ẃن ґا مџم Ẁهￍوا أنẀمџل→ Ẃاع џو)
)؛  ＃↕џوẂه џش ∂ґف ∂ґأتџي ￍال ґإ ẁء Ẃ∂ џش

و ب→→→→دانيد، ه→→→→يچ چ→→→→يز از ط→→→اعت خ→→→دا ن→→→يست م→→→گر اي→→→نكه ان→→→جام آن ب→→→ر ان→→→سان گ→→→ران 
م∂آيد و هيچ چيز از معصيت خدا نيست مگر اينكه خوشايند انسان م∂باشد! 

)؛۲  ґه ґسẂفџن ＾ џوџه џعџمџق џو ґهґتџوẂه џش Ẃنџع џع џزџن Ґال Ẁج џر Ẁاهللا џم ґح џرџف)
پس خ→دا م→شمول رح→مت خ→ود ق→رار ده→د ك→س∂ را ك→→ه ش→هوت را از خ→ويش دور 

كرده، از پيرو＾ خواهش نفس خود باز ايستد. 
فقط ي− تصميم ملوكانه!! 

ẃه تصديق  ^ از ارتكاب گناه است!البت اكنون مشكل بزرگ ما نداشتن صبر و خويشتندار
م→→→∂كنيم ك→→→ه ك→→→→ار＾ بس دش→→→وار است!م→→→خصوصاҐ ب→→→را＾ ج→→→وان→→ان ع→→زيز آن ه→→م در اي→→ن ش→→راي→→ط∂ 
ك→ه اك→نون در آن ب→→ه س→ر م→∂برند و راست∂ جهاد اكبر م∂كنند و خداوند كريم هم اجر عظيم 
ا ناشدن∂ نيست!اگر ناشدن∂ بود،تكليف نم∂كردند  ẃب→ه آن→ها خ→واهد داد.آر＾، دشوار است ام
و دس→تور ت→قوا ن→م∂دادن→د.تنها ي− ت→صميم م→ؤمنانه م→→∂خواه→د و پ→→ا رو＾ شهوت نفس نهادن و 

دل به خدا دادن كه: 
...�؛۳  џ^ نџ مџثẂوا џس Ẃأح ∂ґẃ ب џر Ẁهￍإن ґاهللا џعاذџم...�

                                                           
ـ كاف∂،جلد۲،صفحه＾۸۹ .  ۱

 .۱۷Ｑ＾فيض،خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۲
^ يوسف،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۳
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ẃاس∂ ـ ع→→→→→→→ادت ب→→→→→→ه  ب→→→→→→→ه خ→→→→→→→اطر ن→→→→→→→→دارم در ك→→→→→→→دام ك→→→→→→→→تاب دي→→→→→→→→دهام ك→→→→→→→ه م→→→→→→→أمون ـ خ→→→→→→→ليفه＾ ع→→→→→→→ب
→→→→→→→→لخوارگ→→→→→→∂ داشت!ب→→→→→→ا داش→→→→→→تن آن ه→→→→→→مه س→→→→→→فرهها＾ رن→→→→→→→گين م→→→→→→بتال ب→→→→→→→ه آن ع→→→→→→→ادت ن→→→→→→→نگين ب→→→→→→ود!  ґگ
ش، س→→→خن از آن م→→→يان آورد و  ẃا اث→→→ربخش ن→→→م∂شد ت→→→ا روز＾ در م→→→جلس خ→→→واصẃ دس→→→→تورات اط→→→→ب
→→هاالم→→ل−!  ẃاالرادها＾ از آن م→→يان ب→→→ه س→→خن ب→→رخاست و گ→→→فت: اي ẃ^ راه درم→→→ان خ→→→واست.م→→رد ق→→و
درم→→→→→→→ان اي→→→→→→ن درد، ت→→→→→→نها ي− ت→→→→→→صميم م→→→→→→لوكانه است و بس.ي→→→→→→عن∂ ت→→→→→→و آخ→→→→→→ر ش→→→→→→اه∂،ي− ف→→→→→→رمان 
→→→ل ن→→خور!همين ي− س→→خن او را ت→→كان داد و ت→→ر∑  ґش→→اهانه درب→→اره＾ خ→→ودت ص→→→ادر ك→→ن ك→→ه گ

عادت كرد. 
حال ا＾ جوانان عزيز!شما، هم جوانمرديد و هم مؤمن به خدا و روز جزا.ي− تصميم 
ج→→وان→→مردان→→ه و م→→ؤمنانه ب→→گيريد و ب→→ه ه→→→نگام پ→→يش آم→→→دن ص→→حنه＾ گ→→→ناه، ف→→رمان خ→→→الق خ→ود را ب→ه 

خود تلقين كنيد و بگوييد: 
لџمẂ بґأنￍ اهللاџ يџر＾�؛۱ آيا نم∂داند كه خدا م∂بيند؟  Ẃع џي Ẃمџأ ل�

ه درون→→→→→→→→→∂ است ك→→→→→→→→→ه درم→→→→→→→→→ان وس→→→→→→→→وسهها＾ ش→→→→→→→→يطان∂ است و ب→→→→→→→→ر اث→→→→→→→→ر ت→→→→→→→→→داوم در  ẃاي→→→→→→→→→ن ت→→→→→→→→→وج
م→→→→راق→→→→بت، ت→→→→بديل ب→→→→→ه م→→→→لكه＾ رادع→→→→→ه＾� ن→→→→ف→→→→→→→س→→→→انيẃه م→→→→→∂شود و خ→→→→وددار＾ از گ→→→→ناه ب→→→ر ان→→→→سان آس→→→ان 
ص ندارد.دنبال  ẃن و ع→دد م→شخẃدر زم→→ان و م→كان م→عي ẃم→∂گردد و اح→تياج ب→ه ذك→ر و ورد خ→اص
اي→→→نگونه دس→→→تورات خ→→→ال∂ از اع→→→تبار رف→→→تن،جز ت→→→حيẃر و س→→→رگردان→→→∂ و س→→→ران→→→جام ب→→→→دبين∂ ن→→سبت ب→→ه 
ح→قايق دين،نتيجها＾ نم∂بخشد!آنچه آيات قرآن و روايات امامان�از ما خواستهاند،تقوا 

است كه خدا فرموده: 
...�؛۲  Ẁاهللا ẀمẀكẀمґẃل џعẀي џو џوا اهللاẀقￍات џو...�

...ش→→→→→ما ت→→→→قوا پ→→→→يشه ك→→→→→نيد، خ→→→→دا خ→→→→ود، ع→→→المتان م→→→→∂سازد...و ن→→→ور ع→→→→لم واق→→→ع∂ ب→→→ه ص→→→فحه＾ 
آي→→→→→→→نه＾ ق→→→→→→→لبتان م→→→→→→→∂تاباند.تقوا ه→→→→→→→م ان→→→→→→→جام واج→→→→→→بات و ت→→→→→→ر∑ م→→→→→→حرẃمات در ت→→→→→→مام ش→→→→→→ئون زن→→→→→→دگ∂ 

ا تنها عامل كارساز است و چارها＾ هم جز آن نداريم.  ẃاست.اگرچه دشوار است ام
                                                           

^ علق،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۱
� رادعه: بازدارنده. 

^ بقره،آيه＾۲۸۲.  ـ سوره ۲



 
 ۱۳Ｑ فضيلت بسيار ذكر خدا 

مشابهت فكر＾ و رفتار＾ مستكبران در هر زمان 
ح→→→ال م→→→∂رويم س→→راغ ت→→رجمه＾ آي→→ات∂ ك→→ه در اب→→→تدا＾ س→→خن ت→→→الوت ك→→رديم.ان→→بياء�با 
م→نطق و اس→→تدالل ب→ا م→ردم ص→حبت ك→ردند و رب→وبيẃت خ→دا و رس→→الت خ→ود را ب→→ا داليل روشن به 

اثبات رساندند ليكن آنها در مقام انكار برآمده و: 
لￍتґنا�؛  ґم ∂ґف ￍن ẀودẀعџتџل Ẃنا أو ґض Ẃأر Ẃن ґم ẂمẀكￍن џج ґر ẂخẀنџل Ẃم ґهґل Ẁس Ẁرґوا ل Ẁرџفџك џين ґذￍال џقال џو�

ك→→→→افران، ب→→→→→ه رس→→→→والن خ→→→→ود گ→→→→→فتند:ما ب→→→→→ه ط→→→→ور ح→→→تم ش→→→→ما را از س→→→رزمينمان ب→→→يرون 
م∂كنيم مگر اينكه به آيين ما[بتپرست∂]باز گرديد. 

م→→→الحظه م→→→∂فرماييد، آن م→→ستكبران، چ→→نان ب→→را＾ خ→→ود و آي→→ين خ→→ود اص→→الت ق→→ائل ب→→ودند 
→→→→ل− خ→→→ود و خ→→→ودشان را م→→ال− آن م→→→∂دان→→→ستند و پ→→→يامبران� و پ→→يروان  ґك→→→ه آن س→→→رزمين را م
ẃ∂ ح→قẃ س→كونت ـ در آن م→نطقه ب→ه حساب م∂آوردند  آن→→ها را ب→يگانگانґ ف→اقدґ ه→رگونه ح→ق ـ ح→ت
و م→→∂گفتند: از س→→رزمين م→→ا ب→→ايد ب→→يرون ب→→رويد ي→→→ا ت→→ابع آي→→ين م→→ا ب→→→اشيد!درست ه→→مين ح→→رف∂ ك→ه 
م→ستكبران زم→→ان م→ا ت→حت ع→نوان ح→فظ ح→قوق ب→شر دارن→→د كه مقصود از بشر در اصطالح آنها، 
خ→→→ود م→→→ستكبران→→→ند و م→→→قصود از ح→→→قوق ب→→→شر ه→→→م م→→→نافع ش→→→خص∂ ي→→→ا م→→→لẃ∂ آن→→→→هاست و دي→→→گران ن→→→ه 
ب→→→شرند و ن→→ه ح→→قوق∂ زي→→ر اي→→ن آس→→مان و رو＾ اي→→ن زم→→ين دارن→→د.آنها ي→→ا ب→→ايد ت→→→سليم م→→ستكبران از 
ح→→→→يث ف→→→→رهنگ و اق→→→→تصاد و س→→→→ياست ب→→→→اشند و ي→→→→ا ب→→→→ايد از ب→→→→ين ب→→→→روند و ن→→→→ابود گ→→→ردند و م→→→→الحظه 
ونا...�؛با  ẀمẀ يẂ→→→ت џل∂ م→→ا آذ→→→ џن√ عџرґب Ẃص→→→џنџل џت گ→→→فتند: �...وẃم→→→∂فرماييد ه→→→→مانطور ك→→→→ه ان→→بياء�ب→→ا ق→→اطعي
 Ẃن→→→→→ ґم Ẃم Ẁن√ك џج ґر ẂخẀنџت گ→→→→→→فتند:�لẃار ه→→→→→م ب→→→→→ا ق→→→→→اطعي ẃالم ق→→→→→سم» و «ن→→→→→ون ت→→→→→أكيد» و «ف→→→→→عل م→→→→→ضارع» .ك→→→→→ف»

نا�؛ با «الم قسم» و «نون تأكيد» و «فعل مضارع» .خدا هم م∂فرمايد:  ґضẂأر
�؛   џين ґمґالￍالظ ￍنџكґلẂهẀنџل ẂمẀهب џر Ẃم ґهẂيџإل ∂ џحẂأوџف�

خدا＾ انبياء به آنان وح∂ كرد: ما هم به طور حتم ظالمان را نابود م∂كنيم. 
ب→ا الم ق→سم و نون تأكيد و فعل مضارع و عالوه بر نابود كردن آنها شما را به طور حتم 
 Ẃن→→→→→→→→ ґم џضẂرџالẂ مẀ ا Ẁن√كџن ґك Ẃس→→→→→→→→→Ẁنџل џدر ج→→→→→→→→→ا＾ آن→→→→→→→→→ها م→→→→→→→→→→∂نشانيم و ح→→→→→→→→→→اكم ب→→→→→→→→→ر س→→→→→→→→→رزمينشان م→→→→→→→→→∂سازيم: �و
 џ؛ ب→→→→→→→→ا «الم ق→→→→→→→سم» و «ن→→→→→→→ون ت→→→→→→→أكيد» و «ف→→→→→→→عل م→→→→→→ضارع»،ان→→→→→→بياء�ي− ب→→→→→→ار گ→→→→→→→فتند: �...و� Ẃم ґه ґد Ẃع→→→→→→→џ ب
نا�؛ ول∂ خدا  ґض Ẃأر Ẃنґم Ẃم Ẁن√ك џجґر ẂخẀنџونا...�؛ كافران نيز ي− بار گفتند: �ل ẀمẀ ت Ẃي џل∂ م→ا آذ→ џن√ عџرґب Ẃص→џنџل



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ⅛۱۳ 

�؛ ول∂ ش→→→رط س→→→→نگين∂  Ẃم ґه ґد Ẃع→→→→→џ →→→→→نẂ ب ґم џضẂرџالẂ مẀ ا Ẁن√كџن ґك Ẃس→→→→→Ẁنџل џو � џين→→→→→ ґمґال ن√ الظ√ џكґل Ẃه→→→→Ẁنџدو ب→→→→ار ف→→→→رمود: �ل
برا＾ اين جريان نشان داده م∂فرمايد: 

�؛  ґيد ґع џو џخاف џو ∂ ґقامџم џخاف Ẃنџمґل џ−ґذل�
اي→ن[كه گ→فتيم: م→ا ظ→المان را ن→ابود كرده و شما را جا＾ آنان م∂نشانيم] مشروط 

به اين است كه خوف از مقام من و خوف از عذاب من داشته باشيد. 
اريẃت ت→→→وأم ب→→→ا م→→→راق→→→بت دق→→→يق ن→→→سبت ب→→→ه اف→→→كار و  ẃت و ق→→→هẃم→→→→قام ح→→→→اكمي Ґم→→→→قام خ→→→→→دا اح→→→→تماال
اخ→→→→الق و اع→→→→مال آدم→→→→يان و س→→→پس س→→→ريعالح→→ساب و ش→→→ديدالع→→قاب ب→→ودن ذات اق→→دس اوست و 

مقصود از�وعيد�تهديدهاي∂ است كه راجع به عذابها＾ اخرو＾ دارد. 
�؛۱   Ґيماґأل Ґذاباџع џو ＃↨ ￍصẀذا غ Ґعاماџط џو �Ґيما ґح џج џو ҐكاالẂنا أنẂي џدџل ￍإن�

→→→→→→→→ل و زن→→→→→→→جيرها و آتش س→→→→→→→وزان و ط→→→→→→عام∂ گ→→→→→→لوگير و ع→→→→→→ذاب∂  Ẁب→→→→→→→ه ي→→→→→→→قين ن→→→→→→→زد م→→→→→→→ا، غ
دردنا∑ هست! 

ك→→→→→→→سره＾ زي→→→→→→→ر دال ك→→→→→→→لمه＾�وع→→→→→→→يد�نشان ده→→→→→→نده＾ ي→→→→→→اء م→→→→→→تكلẃم است؛وع→→→→→→يد＾ ي→→→→→→عن∂ از 
ت→→→→→→→→→هديد＾ ك→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→ن راج→→→→→→→→→→ع ب→→→→→→→→→ه ع→→→→→→→→→ذابه→→→→→→→→→ا＾ اخ→→→→→→→→→رو＾ دارم ب→→→→→→→→→ترسيد و از ك→→→→→→→→→→نار آن ب→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→→ادگ∂ 

نگذريد.در اين جمله＾ كوتاه دو بار سخن از خوف به ميان آمده است: 
�؛   ґيد ґع џو џخاف џو ∂ ґقامџم џخاف�

ي→→→→→→→→→→عن∂ ش→→→→→→→→→→ما ا＾ امẃت م→→→→→→→→→→سلمان ك→→→→→→→→→→ه ت→→→→→→→→→→وقẃع داري→→→→→→→→→→د در اي→→→→→→→→→→ن دن→→→→→→→→→→يا＾ م→→→→→→→→→ملوẃ از پ→→→→→→→→→لنگصفتان 
ندهخو، دشمنانґ شما را نابود و شما را حاكم بر زمين سازم، مشروط به اين است كه خائف  ẃدر
از م→→قام م→→ن و خ→→ائف از ت→→هديدات م→→ن ب→→اشيد وگ→→رنه ش→→ما ك→→ه ن→→ه ب→→ه دي→→ن و اح→→كام ح→→الل و حرام 
م→→→ن اع→→→تناي∂ م→→→∂كنيد و ن→→→ه ب→→→ه ت→→→هديدات و ه→→→شداره→→→ا＾ م→→→ن راج→→→ع ب→→→ه ع→→→ذابه→→→ا＾ اخ→→→رو＾ وق→→ع∂ 
م→→→→∂گذاري→→→→د!تنها الف→→→→اظ∂ از دي→→→→ن ب→→→→ه زب→→→ان م→→→∂آوريد و اع→→→مال خ→→→ش− ب→→→∂روح∂ ب→→→ه ن→→→ام ع→→→بادت 
ان→→جام م→→∂دهيد! آن→→گاه گ→→ناهان∂ آش→→كار و ع→→لن∂ م→→رتكب م→→∂شويد و با ب∂پرواي∂ شرمآور، راه 
كافران را پيش گرفته با سرعت م∂رويد!در اين صورت، توقẃع از خدا برا＾ كوبيدن كافران و 

پيروز ساختن دنبالهروها＾ آنان توقẃع∂ نابجاست. 
                                                           

^ مزمẃل،آيات۱۲و۱۳.  ـ سوره ۱



 
 ۱۳۷ فضيلت بسيار ذكر خدا 

تفأẃل به قرآن توسط وليدبن يزيدبن عبدالمل− 
در آيه＾ بعد م∂فرمايد: 

�؛  نґيد＃ џار＃ عￍب џج لẀك џخاب џوا و ẀحџتẂفџت Ẃاس џو�
→→→→→→→→→ا]هر ج→→→→→→→→بẃار  ẃه اج→→→→→→→→ابت ش→→→→→→→→د امẃپ→→→→→→→→→يامبران، از خ→→→→→→→→→دا ت→→→→→→→→→قاضا＾ پ→→→→→→→→→يروز＾ ك→→→→→→→→ردند[البت

گردنكش∂ ناكام و نابود گرديد. 
ẃار� از اس→→ام∂ خ→→دا ه→→م ه→→→ست ك→→ه ب→ه م→عنا＾ ت→كميل ك→ننده＾ ن→→قايص خ→لق  ك→→لمه＾ �ج→→ب

ẃر است كه سرانجام كارش ناكام∂ ب∂پايان است.  ا اينجا به معنا＾ انسان متكب ẃاست.ام
ذي→→→→→→→→ل اي→→→→→→→→ن آي→→→→→→→→ه در ب→→→→→→→→عض ت→→→→→→→→→فاسير آم→→→→→→→→ده ك→→→→→→→→ه روز＾ ولي→→→→→→→→دبن ي→→→→→→→زيدبن ع→→→→→→→→بدالم→→→→→→→→ل− ـ از 
ل∂ ب→→→زند(آن چ→→→→نان ك→→→ه ب→→→رخ∂ از  ẃار ام→→→→→و＾ ـ خ→→→→واست ب→→→→را＾ آي→→→→ندهاش از ق→→→رآن ت→→→فأẃ ح→→→→اكمان ج→→→→ب
الها و سركتاب بازكنها را م∂طلبند!)  ẃم→ردم م→ا ه→م اي→→نچنين م→→∂كنند و از ق→رآن ن→ظير ك→→ار رم

ẃفاقاҐ همين آيه در برابر چشمش درخشيد:  او كه قرآن را باز كرد، ات
�؛  نґيد＃ џار＃ عￍب џج لẀك џخاب џوا و ẀحџتẂفџت Ẃاس џو�

ا هر جبẃار عنيد متكبẃر گردنكش∂ ناكام و نابود گرديد.  ẃخواستند، ام ^ از خدا پيروز
او از دي→→→→→→→دن اي→→→→→→ن آي→→→→→→→ه چ→→→→→→نان وح→→→→→→شت ك→→→→→→رد و ع→→→→→→صبان∂ ش→→→→→→د ك→→→→→ه ق→→→→→رآن∂ را ك→→→→→→ه در دست 
داشت، پ→اره ك→رد و بعض∂ نقل كردهاند كه تير و كمان خود را خواست و قرآن را نشانه كرد 

و آن را هدف تير قرار داد.تير به قرآن م∂زد و اين اشعار را م∂سرود: 
 � ـبẃ→→→→→ار＃ عџـن→→→→→يـد＃ џج ￍـلẀك Ẁد ґẃد→→→→→ џـهẀتџا � ẁنيد→→→→→→ џع ẁار→→→→→→ẃـب џج џ∑ا ذا џنـџـه→→→→→→ا اџف
 � ر＃ Ẃش→→ џح џوم→→ џي џ−ґẃب џر џتẂئ→→ ґذا م→→ا جґا � Ẁلي→→→→→→→د џوẂال ∂ґنẂق ґẃز→→→→→→→џم ґẃب џي→→→→→→→→ا ر ẂلẀق→→→→→→→→џف

آي→→→→→→→ا اي→→→→→→→ن ت→→→→→→وي∂ ك→→→→→→→ه ه→→→→→→→ر ج→→→→→→بẃار ع→→→→→→نيد را ت→→→→→→هديد م→→→→→→→∂كن∂؟آر＾، م→→→→→→ن ه→→→→→مان ج→→→→→بẃار 
ع→نيدم.حاال روز ق→→يامت ك→ه خ→دايت را دي→دار كرد＾، از دست من به او شكايت 

كن و بگو: ا＾ خدا＾ من!وليد مرا پارهپاره كرد. 
→→→ا چ→→→→ند＾ ن→→→→گذشت ك→→→ه ب→→→ه وض→→→ع ف→→→جيع∂ ك→→→→شته ش→→→د.سرش را ب→→→ريدند و ب→→→ر ب→→→ام ق→→→صرش  ẃام
 Ẁد ش√ џآوي→ختند و س→پس از آن→جا ب→رداش→تند و ب→ر دروازه＾ ش→هر آويختند تا در آخرت به عذاب ا

بق∂ مبتال گردد.۱  џو ا
                                                           

 .۳Ｑ۷۹＾ـ نقل از تفسير قرطب∂،صفحه ۱



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۱۳۸ 

�؛۱   џونẀبґلџقẂن џب＃ يџلџقẂنẀم ￍ^ ينџ ظџلџمẀوا أ ґذￍال Ẁمџل Ẃعџي џس џو...�
مسئله＾ غصب فد∑ 

→→→ام ف→→اطميẃه ه→→ستيم.وظيفه＾ ع→→رض ادب ب→→ه آس→→تان اق→→دسشان داري→→م.از ج→→مله م→→سائل∂  ẃدر اي
→→→ام م→→→نسوب ب→→→ه آن ح→→→ضرت م→→ورد ب→→حث ق→→رار م→→∂گيرد، م→→سئله＾ غ→→صب ف→→د∑ است.از  ẃك→→→ه در اي

اين جهت توضيح∂ هر چند كوتاه راجع به آن عرض م∂كنيم. 
فد∑ بر حسب استفاده از منابع مربوطه، سرزمين∂ حاصلخيز در اطراف مدينه بوده كه 
ف→→اصله＾ آن تا مدينه دو روز يا سه روز راه (تقريباҐ دوازده يا پانزده فرسخ) بوده است.فد∑ و 
خ→→→→→يبر ب→→→→ه ه→→→→م ن→→→→زدي− و ه→→→→ر دو ي→→→→هود＾نشين ب→→→→ودهان→→→→د.در س→→→→ال ه→→→→فتم ه→→→→جرت، م→→→→يان م→→→→سلمانان و 
ل از هفت قلعه＾ بسيار  ẃيهوديان خيبر جنگ∂ واقع شد.لشگر اسالم منطقه＾ خيبر را كه متشك
م→→حكم ب→→ود؛ ب→→ه ت→→صرẃف خ→→ود درآورد.اه→→ل ف→→د∑ ك→→ه از ج→→ريان آگ→→اه شدند، رعب∂ از مسلمانان 
در آنها پيدا شد و به فكر افتادند كه با پيامبر اسالم� از در صلح درآيند و خود را درگير 
ج→→→نگ ب→→→ا م→→→سلمانان ن→→→نمايند.از اي→→→ن رو ب→→→ه ح→→→ضور رس→→→ول اك→→→رم�آمده و گ→→فتند: م→→ا م→→سلمان 
ن→→م∂شويم، ول∂ اق→→دام ب→→ه ج→→نگ ه→→م ن→→م∂كنيم؛بلكه ب→→ا ك→→مال ميل و رغبت نصف اين سرزمين 

فد∑ را به شما واگذار م∂كنيم. 
رس→→ول اك→رم�مواف→قت ف→رمودند و ق→رارداد ص→لح ن→وشته ش→→د و ن→صف س→رزمين ف→د∑ 
ب→ه ت→صرẃف پ→يامبراك→رم�درآمد.در ف→قه م→ا اي→ن ق→→انون هست كه مناطق∂ كه با قتال و پيكار 
ار ب→ه ت→صرẃف م→سلمانان درآيد، تحت عنوان «غنيمت جنگ∂» جزء بيتالمال و  ẃو ج→→نگ ب→ا ك→ف
م→→→→→→→→→→تعلẃق ب→→→→→→→→→→ه ع→→→→→→→→→→امẃه＾ م→→→→→→→→→→→سلمين م→→→→→→→→→→∂شود.تنها ي− پ→→→→→→→→→→نجم آن ت→→→→→→→→→→حت ع→→→→→→→→→→نوان خ→→→→→→→→→→مس ب→→→→→→→→→ه رس→→→→→→→→→ول 
خدا�تعلẃق م∂گيرد كه به مصارف معيẃن∂ برسد.چنان كه در قرآن كريم م∂خوانيم: 

ب∂  ẂرẀقẂال ＾ ґذґل џو ґول Ẁس ￍلرґل џو Ẁه џسẀم Ẁخ ґهللا ￍأنџء＃ ف Ẃ∂ џش Ẃن ґم ẂمẀت Ẃمґن→ џما غ→→ￍوا أنẀمџل Ẃاع џو�
...�؛۲  ґيلґب ￍالس ґنẂاب џو ґين ґساكџمẂال џو ∂џتامџيẂال џو

ب→→دانيد! ه→رگونه غ→نيمت∂ ك→→ه ش→→ما ب→→ه دست آوري→د، خ→مس آن از آن خ→دا و رس→ول 
                                                           

^ شعراء،آيه＾۲۲۷.  ـ سوره ۱
^ انفال،آيه＾℮۱.  ـ سوره ۲



 
 ۱۳۹ فضيلت بسيار ذكر خدا 

رب∂ و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه م∂باشد...  Ẁالق＾ ґخدا و ذ
ول∂ م→→→→→→→→→→→→→ناطق∂ ك→→→→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→→→→دون ج→→→→→→→→→→→→نگ و درگ→→→→→→→→→→→→ير＾ از ط→→→→→→→→→→→→ريق م→→→→→→→→→→→→صالحه ت→→→→→→→→→→→→قديم م→→→→→→→→→→→→سلمانان 
ء» ب→→→→→→ه دس→→→→→تور خ→→→→→→دا اخ→→→→→تصاص ب→→→→→→ه ش→→→→→خص رس→→→→→ول  Ẃ∂→→→→→ џم→→→→→→∂شود،تمام آن م→→→→→→→ناطق ت→→→→→→حت ع→→→→→نوان «ف
خ→→→→→→→دا�پ→→→→→→→→يدا م→→→→→→→→∂كند و آن ح→→→→→→→ضرت، م→→→→→→→→ال− آن م→→→→→→→نطقه م→→→→→→→∂شود ت→→→→→→ا ب→→→→→→ه ه→→→→→→ر م→→→→→→صرف∂ ك→→→→→→ه 

مصلحت ديد برساند.اين آيه در سوره＾ حشر راجع به همين مطلب است: 
يẂل＃ وџ ال رґكاب＃  џخ Ẃن ґم ґهẂيџل→ џع ẂمẀتẂف џجẂما أو→џف ẂمẀهẂن→ ґم ґهґول Ẁس џل∂ ر џع Ẁاهللا џم→ا أف→اء џو�
� ما  ẁير ґدџء＃ ق Ẃ∂→ џش ґẃل→Ẁل∂ ك→ џع Ẁاهللا џو Ẁشاء→џي Ẃنџل∂ م џع Ẁهџل→ Ẁس Ẁر Ẁطґẃل џس→Ẁي џاهللا ￍن→ ґلك џو
 џب∂ و Ẃر→→→ẀقẂال ＾ ґذґل џو ґول Ẁس ￍل→→→رґل џو ґهￍلґل→→→џر＾ ف→→→ẀقẂال ґل→→→ Ẃأه Ẃن→→→ ґم ґهґول→→→→ Ẁس џل∂ ر→→→→ џع Ẁاهللا џأف→→→→اء

...�؛۱  ґيلґب ￍالس ґنẂاب џو ґين ґساكџمẂال џتام∂ وџيẂال
^ به دست آوردن آن  آن→چه را ك→ه خ→دا ب→ه رس→ولش ع→نايت ك→رده و شما مسلمانان برا
^ ن→→تاختهايد، اخ→→تصاص ب→→ه رس→→ول دارد!چ→→ه آن ك→→→ه  زح→→→مت∂ ن→→→كشيده و اسب و ش→→→تر
 ^ خ→→→→→→دا رس→→→→→→والن خ→→→→→→ود را ب→→→→→ر ه→→→→→ر كس ب→→→→→خواهد م→→→→→سلẃط م→→→→→→∂سازد و خ→→→→→دا ب→→→→→ر ه→→→→→ر چ→→→→→→يز
ت→→→→واناست.آنچه ك→→→→ه خ→→→→دا از اه→→→→ل اي→→→→ن آب→→→اد＾ها ب→→→ه رس→→→ولش داده است، از آنґ خ→→→دا و 

رسول و خويشاوندان رسول و يتيمان و مستمندان و درراهماندگان است... 
طبق اين آيه، فد∑ مґل− شخص∂ پيغمبراكرم�شد. 

ا＾ پيامبر!فد∑ را به فاطمه�عطا كن 
آنگاه اين آيه از جانب خدا خطاب به پيامبراكرم�نازل شد: 

...�؛۲  Ẁهￍق џب∂ ح ẂرẀقẂا ال џذ ґآتџف�
[حال كه چنين شد] اين− حقẃ خويشاوند نزدي− را به او ادا كن... 

در روايت از ش→→→يعه و س→→→نẃ∂ آم→→→ده ك→→→ه رس→→→ول خ→→→دا�پس از ن→→→→زول اي→→→ن آي→→→→ه دخ→→ترش 
فاطمه�را احضار كرد و فد∑ را به او بخشيد.از جمله در روايت سنẃ∂ از ابوسعيد خدر＾ 

نقل شده: 
                                                           

^ حشر،آيات⅛و۷.  ـ سوره ۱
^ روم،آيه＾۳۸.  ـ سوره ۲



 
 ۱℮Ω تفسير سوره＾ ابراهيم

 � џ↨џم ґاهللا ف→→→→اط Ẁول→→→→ Ẁس џع→→→→ا ر џد Ẁهￍق→→→→ џح ∂џب Ẃر→→→→ ẀقẂا ال џذ ґآت→→→→џف Ẁ↨→→→→ џاالي ґه ґه→→→→ذ Ẃتџل џز→→→→џا ن→→→→→ ẃمџل)
لￍمџهẀ اґلџيẂها)؛۱  џس џو Ґكا џدџطاها فẂعџاџف

� ن→→→→→→→ازل ش→→→→→→→د، رس→→→→→→→ول خ→→→→→→→دا�  Ẁه →→→→→→→ق√ џب∂ ح Ẃر→→→→→→→ ẀقẂا ال џذ ґآت→→→→→→→ џه→→→→→→→→نگام∂ ك→→→→→→→→ه اي→→→→→→→→ن آي→→→→→→→ه�ف
فاطمه�را خواست و فد∑ را به او بخشيد و تسليم و＾ نمود. 

ض→→→ا�نقل ش→→→→ده: پس از اي→→→ن ك→→→ه اي→→→ن آي→→→ه ب→→→ر  ẃدر روايت ش→→→→يعه ن→→→يز از ام→→→ام اب→→→والح→→→سن الر
↨)؛ ف→→اطمه را ب→گوييد پ→يش م→ن ب→يايد.وقت∂  џم ґف→→اط √∂џل ґوا ا→→ Ẁع Ẃد Ẁرس→→ول خ→→دا�ن→→ازل ش→→→د، ف→→رمود:(ا

آمد، فرمود: 
 џ∂ ґه џكاب＃ وґالر џل＃ وẂي џخґها بẂيџل џع Ẃف џوجẀي Ẃمџا لẃم ґم џ∂ ґو ه Ẁ∑џدџهذه ف ! Ẁ↨џم ґي→ا ف→اط)
يها  ґذ Ẁخ→→џف ґه→→→ ґب џاهللا џ∂ґن џر→→→џمџا ا→→→ ẃمґل ґ−џها لẀتẂل џع→→→ џج Ẃد→→→џق џو џمينґل Ẃس→→→ ẀمẂال џون Ẁد Ґ↨ ￍخ→→→اص ∂ґل

)؛۲  ґ∑ґدẂل Ẁوґل џو ґ−џل
ا＾ ف→اطمه!فد∑ از م→ناطق∂ است ك→ه ب→دون خيل و ركاب[تاختن اسب و شتر]به 
دست آم→→→→→→→ده است، از اي→→→→→→→→ن ن→→→→→→→ظر، آن اخ→→→→→→تصاص ب→→→→→→→ه م→→→→→→→ن دارد و م→→→→→→سلمانان در آن 
∂ ن→→دارند و م→→→ن آن را ط→→بق م→→→أموريẃت∂ ك→→ه از ج→انب خ→دا دارم، ب→را＾ ت→→و ق→رار  ẃح→→ق

دادم.بگير آن را كه از آنґ تو و فرزندانت باشد. 
ب∂تأثير بودن ملكيẃت فد∑ در زندگ∂ شخص∂ حضرت زهرا� 

يقه＾ ك→→→→→→→→بر＾�نسبت ب→→→→→→→→ه ف→→→→→→→→د∑  ẃت رس→→→→→→→→ول خ→→→→→→→→→دا�و ص→→→→→→→→دẃه م→→→→→→→→→∂دان→→→→→→→→يم م→→→→→→→→الكيẃ الب→→→→→→→→→ت
ك→→→→مترين ت→→→→غيير＾ در وض→→→→ع زن→→→→دگ∂ ش→→→→خص∂ آن→→→→→ها ن→→→→م∂دهد.آن خ→→→→اندان→→→→∂ ك→→→→ه غ→→→ذا＾ م→→→نحصر 
خ→→ودشان را ب→→ه م→سكين و ي→تيم و اس→ير م→∂دهند و س→ه ش→بانهروز اك→تفا ب→ه آب خ→ال∂ م→∂كنند و 
از اي→→ن رو س→→وره＾ �ه→→→ل ات→→∂� ي→→→عن∂ س→وره＾ ان→→سان از ج→انب خ→دا در ش→→أنشان ن→ازل م→∂شود و 

مورد مدح خدا قرار م∂گيرند كه: 
يرا�Ґ؛۳   ґأس џو Ґيماґت џي џو Ґينا ґك Ẃس ґم ґهґẃ ب Ẁل∂ حџع џعامￍالط џونẀم ґعẂطẀي џو�

ن→وعروسشان در شب زف→افش، پ→يراه→ن م→خصوصش را ب→ه ي− زن مستمند م∂دهد.اينان 
                                                           

ـ تفسير نورالثقلين،جلد℮،صفحه＾۱۸۹.  ۱
 .℮۱Ｑ＾ـ تفسير برهان،جلد۲،صفحه ۲

^ انسان،آيه＾۸ .  ـ سوره ۳



 
 ۱℮۱ فضيلت بسيار ذكر خدا 

پ→→يداست ك→→→ه ه→→يچگاه اع→تناي∂ ب→ه لب→اس زي→با و س→فره＾ رن→گين ن→م∂كنند.تملي− خ→دا ف→د∑ را 
ب→→ه رس→→ول گ→→رام→→∂اش و ت→→ملي− رس→→ول ه→→م آن را ب→→→ه دخ→→ترش، ن→وع∂ ت→كريم و ت→جليل از س→→و＾ 
خ→دا ب→ه آن پ→→در و دخ→تر است و ث→→انياҐ وق→ت∂ مال− شدند و از مґل− خود انفاق كردند، طبيع∂ 

است كه به فضل و ثواب بيشتر＾ نائل م∂شوند كه: 
...�؛۱  џونب ґحẀا تￍم ґوا مẀقґفẂنẀت ∂ￍت џح ￍرґبẂوا الẀنالџت Ẃنџل�

هرگز به نيك∂ مطلوب نم∂رسيد تا از آنچه كه محبوبتان هست، انفاق نماييد... 
دستور مصادره＾ فد∑ صادر م∂شود!! 

^ ب→→→→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→→→→كم دو آي→→→→→→→→→→→ه از ق→→→→→→→→→→→رآن و رواي→→→→→→→→→→→ات ذي→→→→→→→→→→→ل آن→→→→→→→→→→→ها، ف→→→→→→→→→→→اطمه�از ج→→→→→→→→→→→انب خ→→→→→→→→→→→دا و  ب→→→→→→→→→→→ار
رس→→→→→→ولش� م→→→→→→ال− س→→→→→رزمين ف→→→→→د∑ ش→→→→→د و ت→→→→→ا س→→→→→ه س→→→→→ال زم→→→→→ان ح→→→→→يات رس→→→→→ول خ→→→→→دا در ت→→→→→صرẃف 
ال و ك→→→→→→→ارگزاران، ت→→→→→→حويل ف→→→→→→اطمه�داده  ẃع→→→→→→→م ^ ف→→→→→→→اطمه�بود و ه→→→→→→→مه س→→→→→→→اله م→→→→→→→حصولش وس→→→→→→→يله
→→ا ه→→مين ك→→ه رس→→ول خدا�چشم از  ẃم→→∂شد و آن ح→→ضرت ب→→ه م→→صارف م→→ستمندان م→→∂رسانيد ام
ـ س→→ر  ^ ب→→ن∂ساعده  س→→ول از س→→قيفه ẃـ ب→→→ه ع→→→نوان خ→→→ليف↨ الر اي→→→ن ج→→→هان پ→→→وشيد و اب→→→وبكر اب→→→ن اب→→→∂ ق→→→حافه 
لي→→→ن ق→→→دم  ẃب→→→→رآورد و ب→→→→ر م→→→→سند ح→→→كومت اس→→→الم∂ ن→→→شست، ب→→→ه اش→→→اره و ص→→→الحديد ه→→→مفكرانش در او
 ^ ت→→→→صميمش ب→→→→ر اي→→→→ن ش→→→→د ك→→→ه ف→→→د∑ را از دست ف→→→اطمه�بگيرد.زيرا ف→→→د∑ م→→→نبع درآم→→→د س→→→رشار
ـ ب→→→→→→ه ح→→→→→→كم اي→→→→→→نكه ه→→→→→→ر ج→→→→→→ا پ→→→→→ول ب→→→→→اشد س→→→→→راغش  ب→→→→→→ود.ترسيدند اگ→→→→→→ر در دست ع→→→→→→ل∂�باشد، م→→→→→→ردم 
الش  ẃآنها فراهم كنند.اين بود كه دستور داد: عم ^ ـ سراغ عل∂�بروند و مزاحمت∂ برا م∂روند 
رفتند و كارگزاران فاطمه�را از فد∑ بيرون كردند!!حضرت فاطمه�از جريان آگاه شد و 
م→→→→→→→→→ن  →→→→→→وهوب∂� پ→→→→→→در ب→→→→→→ه  џل− م→→→→→→ ґه و مџل Ẃح→→→→→→ґش ب→→→→→→رآمد و ف→→→→→→رمود:فد∑ نẃدر م→→→→→→→قام اع→→→→→→تراض و دف→→→→→→اع از ح→→→→→→ق

است!چرا از دست من گرفت∂؟گفت:تو شاهد بياور كه پدر آن را به تو داده است!! 
تصرẃف فد∑ با كدام دليل و برهان؟! 

＾ م→→سند  ẃت→→صد Ґال ẃل ب→→→فرماييد و ب→→→ه خ→→→→طا＾ اب→→→وبكر پ→→→∂ ب→→بريد!اوẃش→→→ما ه→→→مين ج→→→ا ان→→→دك∂ ت→→→أم
ق→→ضاء ب→→دون داش→→تن ش→→راي→→ط الزم، گ→→→ناه ب→→زرگ است!آي→→ا او از ط→→رف چ→→ه ك→→س∂ ب→→ه اي→→ن م→نصب 

                                                           
^ آل عمران،آيه＾۹۲.  ـ سوره ۱

� موهوب: بخشيده شده. 
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م→→نصوب ش→→ده است؟!ح→→ال م→→مكن است ب→→گوييد: ه→→مان ك→→→سان∂ ك→→ه او را ب→→ه خ→→→الفت م→→نصوب 
→→→→→ا اي→→→→ن ق→→→→انون ك→→→ه از م→→→سلẃمات  ẃك→→→→ردهان→→→→د ب→→→→ه ق→→→→ضاوت ن→→→→يز واداش→→→→تهان→→→→د.م∂گوييم: ب→→→→→سيار خ→→→→وب!ام

قوانين قضاء است كه: 
)؛  џرџكẂنџا Ẃنџل∂ مџع) ґهẂيџل џع џ∂ ґع اد ґنџل∂ مџع ẀمنџيẂال џو ∂ґع ￍدẀمẂال ∂џلџع Ẁ↨џنґẃيџبẂلџا

ع→ا  ẃع∂ و ق→سم خ→وردن ب→→ر ك→س∂ است ك→→ه ع→→ليه او اد ẃش→→اهد آوردن، ب→→→ر ع→هده＾ م→د
شده است. 

والџي→د� اس→→→→→→→ت و م→→ل− در ت→صرẃف اوست؛ طلب شاهد نم∂كنند!  Ẁه→يچگاه از ك→س∂ ك→ه ذ
ش→→ما اگ→→ر در خ→→→انها＾ ن→→شستهاي→→د دي→گر＾ آم→ده م→∂گويد: اي→ن خ→انه م→ل− م→ن است، ق→اض∂ از 
او ش→→اهد م→→∂خواه→→د ن→ه از ش→→ما ك→ه م→تصرẃف در خ→انه ه→ستيد.فاطمه�سه سال از زمان حيات 
پ→در، م→تصرẃف در ف→د∑ ب→وده ح→→ال اب→→وبكر آم→ده م→→∂گويد: اي→ن بيتالمال و مل− مردم است 

و بايد تحويل من كه مثالҐ ول∂ẃ امر مردم هستم بدهيد! 
 ^ ع→→→ا ش→→→اهد ب→→→ياورد ن→→ه ف→→اطمه� ك→→ه ذوالي→→د و م→→تصرẃف است.پس م→→طالبه ẃاو ب→→→ايد در اي→→→ن اد

^ مسلẃم در قانون قضا بوده است.  ـ خطا شاهد از فاطمه�ـ كه ذواليد بوده است 
دي→→→گر اي→→→ن ك→→→ه آي→→→ا اب→→→→وبكر واق→→→عاҐ ع→→→لم و ي→→→قين ب→→→ه ص→→→دق و راس→→→→تگوي∂ ف→→→اطمه�نداش→→→ته 
است؟ ك→→→ه در اي→→→ن ص→→→ورت اي→→→→مان ب→→→ه آي→→→ات ق→→→رآن ـ ك→→→ه م→→→قام ع→→صمت اه→→ل ب→→يت رس→→ول�را 
اث→→→بات م→→→→∂كند ـ ن→→→→داش→→ته است!از ج→→مله آي→→→ه＾ ت→→→طهير ك→→ه ط→→هارت م→→→طلقه＾ خ→→اندان رس→→الت را 
ك→→→ه ب→→→→ه ط→→→ور ح→→→تم ف→→اطمه�از آن→→هاست؛ ن→→→شان م→→∂دهد و ح→→→ديث م→→توات→→ر رس→→ول خ→→→دا�را 

باور نكرده كه فرموده است: 
)؛  џاهللا ＾џآذ Ẃدџقџآذان∂ ف Ẃنџم џآذان∂ و Ẃدџقџآذاها ف Ẃنџم ∂ẃن ґم ẁ↨џع Ẃضџب Ẁ↨џم ґفاط)

اي→→→ذاء ف→→اطمه، اي→→ذاء رس→→ول و اي→→ذاء رس→→ول، اي→→→ذاء خ→→دا و اي→→→ذاء خ→→→دا ه→م ب→ه ت→صريح ق→رآن 
موجب ملعونيẃت در دنيا و آخرت م∂باشد كه فرموده است: 

 ẂمẀهџل ￍدџأع џو ґ↕ џر ґخ Ẃاآل џيا وẂن الد ∂ґف Ẁاهللا ẀمẀ џ╬џعџل Ẁهџول Ẁس џر џو џاهللا џون Ẁذ ẂؤẀي џي→ن ґذￍال ￍإن�
ينا�Ґ؛۱  ґهẀم Ґذاباџع

                                                           
� ذواليد: كس∂ كه مل− در تصرẃف اوست. 

 .Ｑ۷＾احزاب،آيه ^ ـ سوره ۱
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ب→→→→→ه ي→→→→→قين، ك→→→→→سان∂ ك→→→→→ه خ→→→→دا و رس→→→→ولش را م→→→→→∂آزارند، خ→→→→داوند آن→→→→ها را در دن→→→→يا و 
آخرت لعنت كرده و عذاب خواركنندها＾ برا＾ آنها آماده ساخته است! 

ه＾ امام اميرالمؤمنين�  ẃمحاج
اب→→وبكر ب→ه او ف→رمود: آيا تو قرآن م∂خوان∂؟  هاش� ب→ا  ẃام→ام ام→يرالم→ؤمنين�ض→من م→حاج

گفت:آر＾.فرمود: آيا اين آيه درباره＾ ما نازل شده است يا ديگران؟ 
�؛۱   Ґيرا ґهẂطџت ẂمẀك џرґẃهџطẀي џو ґتẂيџبẂال џلẂأه џس Ẃج ґẃالر ẀمẀكẂن џع џبґه ẂذẀيґل Ẁاهللا Ẁيد ґرẀما يￍإن...�
گ→→→→→→→→فت: درب→→→→→→→اره＾ ش→→→→→→→→ما است(ك→→→→→→→ه خ→→→→→→→داون→→→→→→→→د ط→→→→→→→هارت م→→→→→→→→طلقه و ه→→→→→→→مهجانبه＾ اه→→→→→→→→ل ب→→→→→→→يت 
رس→→→→→→الت� را اث→→→→→→بات ك→→→→→→رده است).آن→→→→→→گاه ام→→→→→يرالم→→→→→ؤمنين�فرمود: ح→→→→→ال ا＾ اب→→→→→→وبكر!اگ→→→→→ر دو 
ش→→→→→→→اهد ع→→→→→→→ليه ف→→→→→→→اطمه ش→→→→→→→هادت ده→→→→→→→→ند ك→→→→→→→→ه ك→→→→→→→ار زش→→→→→→→ت∂(الع→→→→→→→→ياذباهللا)مرتكب ش→→→→→→ده است، ت→→→→→→و چ→→→→→→ه 
م→∂كن∂؟ گ→فت: م→انند س→اير زن→→ان م→سلمان ب→ر او ح→دẃ جار＾ م∂كنم.فرمود:در اين صورت در 
ن→→زد خ→→دا ك→→افر خ→→واه→→∂ ب→→ود.گفت: چ→→را؟ف→→رمود: ب→→را＾ اي→→نكه ش→→→هادت خ→→دا را ب→→ه ط→→هارت ف→→اطمه 

رد كرده و شهادت ديگران را پذيرفتها＾!!۲ 
از ه→مين ب→يان ام→ام ام→يرالم→ؤمنين�اس→تفاده م→→∂شود ك→ه ب→ا اع→تراف اب→وبكر ب→ه اي→نكه خدا 
ع→→→→→ا＾ ف→→→→→اطمه�در م→→→→→الكيẃت ف→→→→→د∑ داده است، ش→→→→→→اهد  ẃب→→→→→→ا آي→→→→→→ه＾ ت→→→→→طهير ش→→→→→→هادت ب→→→→→ه ص→→→→→دق اد
ع→→→→ايش، م→→→ستلزم ردẃ ش→→→هادت خ→→→→دا و ت→→→كذيب خ→→→داست و  ẃخ→→→→واس→→→→تن از او ب→→→→را＾ اث→→→→بات ص→→→دق اد
ẃه  اي→ن ك→فر ب→سيار روش→ن و آش→→كار است! بسيار＾ از عالمان اهل تسنẃن اعتراف م∂كنند كه البت
ع→→ا＾ خ→→ود ص→→ادق و راس→→تگو است، ول∂  ẃاب→→→وبكر ع→→→لم و ي→→→قين ب→→→ه اي→→→ن داشت ك→→→ه ف→→→اطمه�در اد
م→→∂گويند: ق→→اض∂ ن→→م∂توان→→د و ي→→ا الزم ن→→يست در م→→قام ق→→ضاء ب→→ر اساس علم و يقين خود داور＾ 
ع→→→→ا＾ خ→→→→ود  ẃع∂ در اد ẃنه و ش→→→→اهد ط→→→→لب ك→→→→ند.هر چ→→→→ند ب→→→→دان→→→→د ك→→→→ه م→→→→دẃب→→→→ي ∂ ẃك→→→→→ند ب→→→→→لكه ب→→→→→ايد از م→→→→→دع

صادق است. 
م→→ا م→→∂گوييم: اي→→ن م→→طلب اگ→→ر در ج→→ا＾ خ→→ود درست ه→→م ب→→اشد، در م→→وارد ق→→ضاوتها＾ 
→→→→→→→→ا در م→→→→→→→ورد ف→→→→→→→اطمه�بيẃنه و ش→→→→→→→→اهد  ẃع→→→→→→→→اد＾ است ك→→→→→→→→ه پ→→→→→→→→→ا＾ ك→→→→→→→→فر و اي→→→→→→→→مان در م→→→→→→→→يان ن→→→→→→→→باشد، ام

                                                           
ه: دليل آوردن.  ẃمحاج �

^ احزاب،آيه＾۳۳.  ـ سوره ۱
 .ＱＱ＾ـ بيت االحزان،صفحه ۲
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خ→واس→تن از او ب→ا ع→لم و ي→قين داش→تن ب→ه ش→→هادت خدا بر صدق او الزمهاش ردẃ شهادت خدا و 
ا كس∂ كه هوا＾  ẃت→كذيب خ→داست و اي→ن ك→فر و م→ستوجب عذاب خالد در روز جزا است.ام
ري→→→→→→استطلب∂، ط→→→→→→وفان∂ در م→→→→→→غزش ب→→→→→→ه وج→→→→→→ود آورده و چ→→→→→→شم ع→→→→→→قلش را ك→→→→→→ور ك→→→→→→رده است، او 
اصالҐ معنا＾ كفر و ايمان را نم∂فهمد و جز نيل به هدف شيطان∂اش، چيز＾ را نم∂طلبد. 

اعتراف جالب ابن اب∂ الحديد! 
اب→→→→→→→→→→ن اب→→→→→→→→→→∂ الح→→→→→→→→→ديد ـ از ع→→→→→→→→→لما＾ م→→→→→→→→→عروف س→→→→→→→→→نẃ∂ ك→→→→→→→→→ه ش→→→→→→→→→ارح ن→→→→→→→→→هجالب→→→→→→→→→→الغه ه→→→→→→→→→→م ه→→→→→→→→→→ست ـ 
عا＾  ẃس م→درسه＾ ب→→غداد پ→رسيدم: آي→ا ف→اطمه در ادẃم→∂گويد:من از اس→→تادم ع→ل∂ ب→ن ف→ارق∂ م→در
م→→الكيẃت ف→→د∑ ص→→ادق ب→→ود؟گفت:آر＾.گفتم: پس چ→→را اب→→→وبكر ف→→د∑ را ب→→ه او ن→→داد ب→ا اي→→ن ك→ه 
م∂ ك→→→رد و س→→→خن ط→→→نزگونها＾ گ→→→→فت و ح→→→→ال  ẃم→→→→∂دان→→→→ست او راست م→→→→→∂گويد؟ديدم اس→→→تاد ت→→→بس

آن كه او اهل مزاح نبود.گفت: 
→ها  ґجẂو џزґل Ẃتџع ￍاد џو Ґا џد→ џغ ґه→→Ẃيџل ґا Ẃتџج→→ائџواه→→ا ل→→ Ẃع џد ґد ￍر џجẀم→→ ґب Ґكا џد→→џف џمẂو→→џيẂطاها ال→→ Ẃعџا Ẃوџل)
ء＃  Ẃ∂ џش→→ ґب Ẁ↨џع→→џداف→→ ẀمẂال џو Ẁذارґت→→ Ẃع ґاال ẀهẂن ґكẂم→→Ẁي Ẃمџل џو ґهґكان→→џم Ẃن→→ ґم ẀهẂت џح џز→→ Ẃحџز џو џ↨џالف→→ ґخẂال
 џم→ا ك→ان Ґناґك→ائ ґيه ґع ￍد→џف→يما ت ẁ↨џق ґها ص→ادￍنџا→ ґب ґه ґسẂف→џن ∂џل џع џل џج→ Ẃسџا Ẃدџق ẀونẀك→ џي Ẁه→→ￍن џ ґأل

)؛۱  ＃↨џنґẃيџب ∂џلґا ＃↨ џحاج ґرẂي џغ Ẃن ґم
عا＾ فاطمه به او م∂داد، فردا م∂آمد و  ẃد اد ẃاگر ابوبكر آن روز فد∑ را به مجر
ع→→→→→→→ا＾ خ→→→→→→→→الفت ب→→→→→→→را＾ ه→→→→→→مسرش م→→→→→→→∂كرد و او را از م→→→→→→سندش ك→→→→→→نار م→→→→→→→∂زد و او  ẃاد
→→→→→م∂توانست داش→→→→→ته ب→→→→→اشد زي→→→→→را ب→→→→→→ا دادن ف→→→→→د∑، اذع→→→→ان ب→→→→→ه اي→→→→→ن  ه→→→→→يچگونه ع→→→→→ذر＾ ن
ع→→→→ا ك→→→ند؛ ص→→→ادق است و ن→→→ياز＾ ب→→→→ه ب→→→يẃنه و  ẃك→→→→رده ب→→→→ود ك→→→→ه ف→→→اطمه در ه→→→→ر چ→→→→ه ك→→→→ه اد

شاهد ندارد. 
آن→→→→→گاه اب→→→→ن اب→→→→∂ الح→→→ديد پس از ن→→→قل اي→→→→ن س→→→خن م→→→∂گويد:اي→→→ن ي− واق→→→عيẃت است ه→→→ر چ→→→ند 
اس→→→→→تادم آن را ب→→→→→ه ع→→→→→نوان ط→→→→→نز و م→→→→→زاح اظ→→→→→→هار ك→→→→→رده است و ع→→→→→جيب اي→→→→→→ن ك→→→→→→ه اي→→→→→→ن دو ع→→→→→الم ب→→→→زرگ و 
^ اوẃل  م→عروف س→نẃ∂ (اب→→ن اب→∂ الح→→ديد و اس→تادش) ب→ه خ→وب∂ ف→هميدهان→د ك→ه اب→وبكر و پيشتازان رده
^ ح→ق نهاده و به راه باطل افتادهاند و در عين حال، اينها  ^ پ→→ا رو ب→ر اس→اس ري→استطلب∂ و دن→→يادار

                                                           
^ ابن اب∂ الحديد،جلد℮،صفحه＾۷۸.  ـ نقل از شرح نهجالبالغه ۱
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وا بґها  Ẁد џح џج џاز قرآن شدهاند:�و ^ ^ آنها را پيش گرفته و مصداق اين آيه ع→الماҐ و ع→امداҐ دنبالهرو
...�؛۱ در عين اينكه حق را شناختهاند آن را انكار كردهاند!!  Ẃم Ẁه Ẁس ẀفẂها أنẂ نџت џقẂيџ ت Ẃاس џو

ردẃ شهادت دو شاهد حضرت زهرا� 
ع→→→→→→→ايش خ→→→→→واست!!او  ẃب→→→→→→ه ه→→→→→→ر ح→→→→→→→ال، اب→→→→→→→وبكر از ف→→→→→→اطمه＾ م→→→→→→عصومه�شاهد ب→→→→→→ر ص→→→→→→دق اد
ه→مسر م→ظلومش عل∂�را با امẃ ايمن برا＾ ادا＾ شهادت آورد.امẃ ايمن زن سعادتمند＾ بوده 
ف∂ ف→→→→رموده ب→→→→ود.ول∂  ẃم→→→→→الزم خ→→→→→→اندان ع→→→→صمت ك→→→→ه رس→→→→ول خ→→→→دا�او را ي− زن ب→→→→هشت∂ م→→→→عر
اب→→→→→→→وبكر ش→→→→→→→→هادت ه→→→→→→→ر دو ش→→→→→→→اهد را ردẃ ك→→→→→→→رد و گ→→→→→→فت:عل∂�در اي→→→→→→ن ج→→→→→→ريان ذ＾ن→→→→→→فع است و 

شهادتش قبول نيست!!امẃ ايمن هم ي− زن است و شهادتش پذيرفته نيست!! 
رين ب→→→→→→→ه آي→→→→→→→→ه＾ ت→→→→→→طهير است و خ→→→→→→→دا ش→→→→→→→هادت ب→→→→→→→ه  ẃه داري→→→→→→→م ك→→→→→→→ه ع→→→→→→→ل∂�نيز از م→→→→→→→طه ẃت→→→→→→→وج

صدقش داده و ابوبكر در مورد آن حضرت نيز شهادت خدا را رد كرده است. 
لџه و ب→→→→→→خشش پ→→→→→→در ت→→→→→→صديقش ن→→→→→→كردند، ن→→→→→→اچار از ط→→→→→→ريق  Ẃح→→→→→→ґ ع→→→→→→→ا＾ ن ẃف→→→→→→→اطمه�ديد در اد
ء م→→ال− ف→د∑ ب→وده است  Ẃ∂→→џع→→ا＾ ارث وارد ش→→د و گ→فت: در اي→ن ك→ه پ→→درم ب→ه ح→كم آي→→ه＾ ف ẃاد
ت→→→→رديد＾ ن→→→→→يست.حال ف→→→→رضاҐ ك→→→→ه آن را ب→→→→ه م→→→→ن ن→→→→بخشيده است، ول∂ پس از رح→→→→لتش، ف→→→د∑ ب→→→ه 
ح→→→كم ق→→انون ارث م→→نتقل ب→→ه وارثش ش→→ده است و م→→ن ك→→ه ي→→→گانه ف→→رزند او ه→→ستم، اي→→→ن− م→→→ال− 
ف→→→→→→د∑ ه→→→→→ستم.تو چ→→→→→را آن را از م→→→→→ن گ→→→→→رفتها＾ و لذا م→→→→→∂بينيم آن ح→→→→→ضرت در خ→→→→→طبه س→→→→→خن∂ از 
ن→→→حله و ب→→→خشش پ→→→→در ب→→→ه م→→→يان ن→→→→ياورده و ت→→نها از ط→→ريق ارث وارد ش→→ده است و ض→→من خ→→→طابه＾ 

كوبندهاش رو به ابوبكر كرد و فرمود: 
 џتẂئ→ ґج Ẃد→џقџل ∂→ґبџا џثґرџال ا џو џ∑ب→→اџا џثґر→→џت Ẃنџا ґاهللا ґتاب→→ ґك ∂→→ґفџا ↨џحاف→→Ẁق ∂→→ґبџا џنẂاب→→ џي)

يẃاҐ)؛  ґرџف ҐياẂئ џش
ا＾ پ→سر اب→∂ ق→حافه!آيا در ك→→تاب خ→دا آم→ده ك→→ه ت→→و از پدرت ارث ببر＾ و من از 

پدرم ارث نبرم؟! بهراست∂ كه افتراي∂ بزرگ آوردها＾! 
)؛  ẂمẀك ґورẀهẀظ џراء џو ẀوهẀمẀت џذẂبџن џو ґاهللا џتاب ґك ẂمẀتẂك џرџد＃ تẂمџع ∂џلџعџفџا)

آيا دانسته و عمداҐ كتاب خدا را رها كرده و آن را پشت سر انداختهايد؟! 
                                                           

^ نمل،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۱



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ⅛۱℮ 

و عجيب اينكه او با كمال وقاحت و عدم خوف از خدا و روز جزا گفت: 
 Ẁن Ẃح→→→џن ẀولẀق→→→ џي ґاهللا џول→→→ Ẁس џر ẀتẂع ґم→→→ џس ∂→→→ґẃ ن џا Ґيدا ґه→→→→ џش ґه→→→→ ґب ∂џف→→→→џك џو џاهللا Ẁد ґه→→→→ ẂشẀا ∂→→→→ґẃ ن ґا џو)
→→→قاراҐ...وџ م→→→ا لџن→→ا  ґال ع џو Ґال دارا џو Ґ↨ ￍض→→→ ґال ف џو Ґبا→→→ џه џذ Ẁثґẃر џو→→→Ẁال ن ґبياء→→→Ẃنџاال џر ґعاش→→→џم

)؛  ґه ґمẂك Ẁحґب ґفيه џمẀك Ẃحџي Ẃنџنا ا џدẂعџب ґرẂمџالا ґẃ∂ґلџوґلџف ＃↨џمẂعẀن ط ґم
م→→→ن خ→→دا را ش→→→اهد م→→→∂گيرم[و خ→→دا ب→→را＾ ش→→هادت ك→→→اف∂ است]ك→→→ه ش→→نيدم رس→→ول 
خ→→→→→→دا ف→→→→→→رمود: م→→→→→→→ا گ→→→→→روه پ→→→→→يامبران از خ→→→→→ود ط→→→→→→ال و ن→→→→→قره و خ→→→→→انه و م→→→→→لك∂ ب→→→→→→ه ارث 
ن→→→م∂گذاريم و ه→→ر چ→→→ه از م→→ال دن→→يا ب→→را＾ م→→→ا ه→→ست اخ→→تيارش ب→→عد از م→→→ا ب→→→ا ول∂ẃ ام→→ر 

مسلمين است و او هرگونه كه صالح، ديد درباره＾ آن عمل م∂كند. 
ل است و ب→→→→→ا ان→→→→→دك∂ ت→→→→→أمẃل م→→→→→∂شود ب→→→→→ه  ẃيقه�مفص ẃس→→→→→خن او و ج→→→→→واب ح→→→→→ضرت ص→→→→→د ^ دن→→→→→→باله
جعل و ساختگ∂ بودن اين حديث پ∂ برد.زيرا پيامبراكرم�تمام احكام خدا را طبق دستور: 
�؛۱ خويشاوند نزدي− خود را انذار كن.  џينґب џرẂق Ẃاأل џ−џت џير ґشџع Ẃر ґذẂأن џو�

اب→→→→تدا ب→→→→→ه ن→→→زدي−ترين خ→→→ويشاوندانش اب→→→→الغ م→→→→∂كند و س→→→پس ب→→→→ه دي→→→گران. ح→→→→ال چ→→→→گونه 
ش→→→→ده است ك→→→→ه اي→→→→ن ح→→→→كم ع→→→→دم ت→→→وريث� ان→→→→→→→→→→ب→→→→ي→→اء و م→→→حروميẃت خ→→→→انواده＾ آن→→→→ان از م→→→اتركشان� را 
ك→→ه ح→→كم خ→→→اصẃ خ→ود آن→ها است،پ→→يامبراك→رم�به اف→راد خ→انوادهاش م→خصوصاҐ ب→ه دخ→ترش 
ف→اطمه�كه اي→ن ح→كم م→ختصẃ ب→ه ش→خص اوست اب→→الغ ن→كرده و ب→→ه ابوبكر كه فرد خارج از 
خ→→→انواده است و ه→→→يچگونه ارت→→→باط∂ ب→→→ه اي→→→ن ح→→→كم ن→→→→دارد گ→→→فته است:آي→→ا پ→→→يامبراك→→رم�اي→→ن 
ح→→→→كم خ→→→→→دا را ب→→→→ه ف→→→→اطمه�گفته و او(الع→→→→ياذباهللا)آن را ك→→→→تمان ك→→→→رده است؟!در ص→→→→ورت∂ ك→→→→ه 
آي→→ه＾ ت→طهير اي→ن اح→تمال ن→→اروا را از س→احت اق→دس او دور م→∂سازد و ب→→ه ي→قين روشن م∂شود 

كه ابوبكر برا＾ محروم ساختن فاطمه�از ارث پدر، آن را جعل كرده است! 
علم و حكمت،ميراث معنو＾ انبياء 

ا نه به آن مقصود از رسول اكرم�نقل شده كه  ẃه حديث∂ قريب به اين مضمون امẃ البت
هيچگونه ارتباط∂ با ارث اموال ندارد و آن حديث اين است: 

                                                           
^ شعراء،آيه＾۲۱℮.  ـ سوره ۱
� توريث: ارث گذار＾. 

џرџ∑: آنچه از ميẃت باق∂ م∂ماند.  � مات



 
 ۱℮۷ فضيلت بسيار ذكر خدا 

 џذ→→ џأخ Ẃنџم→→џف џمẂل→→→ ґعẂوا ال→→→Ẁث ґẃر џو Ẃن→→→ ґكџل џو Ґما→→→ џه Ẃر ґال د џو Ґاراџي→→→ن ґوا دẀث ґẃر џو→→→Ẁي Ẃمџل џاءџيґب→→→Ẃن Ẃاأل ￍإن)
)؛۱   افґر＃ џو ＃ẃظ џحґب џذ џأخ ẀهẂن ґم

پ→يامبران، دره→→م و دي→نار＾ از خ→ود ب→→ه ي→ادگار ن→گذاردهاند ب→لكه م→→يراث ان→بياء علم 
و دانش است و لذا ه→→→ر كس از ع→→لم آن→→ها ب→هرها＾ ب→برد، ب→→ه ح→ظẃ و ن→صيب ف→راوان∂ 

رسيده است. 
ب→→ه خ→→وب∂ روش→→ن است ك→→ه اي→→ن بيان ناظر به ميراث معنو＾ پيامبران است و نشان م∂دهد 
ك→→ه ع→→ال∂ترين و ارزش→→مندترين چ→→يز＾ ك→→ه از ان→→بياء�در دن→→يا ب→→اق∂ م∂ماند و مورد استفاده＾ 
^ ق→→→→رار م→→→→∂گيرد؛ ع→→→→لم و ح→→→→كمت است ن→→→→ه ه→→→→مانند دي→→→→گران ك→→→ه دره→→→م و دي→→→نار از  ج→→→→امعه＾ ب→→→→شر

رґ حديث جعل∂ ابوبكر:  ґجمله＾ آخ Ґخود باق∂ م∂گذارند! و مخصوصا
)؛  ґه ґمẂك Ẁحґب ґيهґف џمẀك Ẃحџي Ẃنџنا ا џدẂعџب ґرẂمџاال ẃ∂ґلџوґلџف ＃↨џمẂعẀط Ẃن ґنا مџما ل џو)

ه→→ر چ→→ه از م→ال دن→يا از م→→ا ب→→اق∂ ب→ماند، اخ→تيارش ب→عد از م→ا ب→→ا ول∂ẃ امر مسلمين است 
و هرگونه كه او مصلحت ديد، درباره＾ آن نظر بدهد. 

اي→ن ج→→مله ك→امالҐ پ→رده را ب→اال زده و ن→→شان م→∂دهد ك→ه جمالت قبل∂، از حديث صحيح 
گ→→→رفته ش→→→ده و پس از دخ→→→ل و ت→→→صرẃف در م→→→عنا＾ آن، ب→→→ا اي→→→ن ج→→→مله＾ س→→→→اختگ∂ ت→→→ركيب ش→→→ده 
џرџ∑ پ→→در ق→طع ك→رده و ب→ه ت→صرẃف خ→ودش ب→→ه ع→نوان ول∂ẃ ام→ر  است ت→→ا دست ف→→اطمه�را از م→→ات

مسلمين درآورد. 
مرا با فد∑ و غير فد∑ چه كار؟! 

اين چند جمله＾ حزنآور را هم از مواليمان امام اميرالمؤمنين�بشنويم: 
→→→لџيẂهџا  џع Ẃت ￍح џش→→→џف Ẁاءџم→→→ ￍالس ẀهẂتￍل→→→џا أظ→→→џم ґ ẃل→→→Ẁك Ẃن→→→ ґم ẁ∑џد→→→џا فџين ґد→→→Ẃأي ∂→→→ ґف Ẃتџان→→→џك ∂џل→→→џب)

)؛  Ẁاهللا Ẁمџك џحẂال џمẂعґن џو џين ґر џم＃ آخẂوџق ẀوسẀفẀا نџهẂن џع Ẃت џخ џس џم＃ وẂوџق ẀوسẀفẀن
آر＾، از ت→مام آن→چه ك→→ه آس→→مان بر آن سايه افكنده است، تنها فدك∂ در دست ما 
ب→→→ود آن ه→→→م گ→→روه∂ ب→→→ر آن ب→→خل ورزي→→دند و گ→→روه∂ دي→→گر ه→→→م س→→خاوتمندانه از 

آن چشم پوشيدند و بهترين داور خداست. 
                                                           

ـ كاف∂،جلد۱،صفحه＾۳℮.  ۱



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۱℮۸ 

 ∂ґف Ẁع ґطџقẂنџت ẁث џد џد＃ جџغ ґﾭ اџهانџظџم ẀسẂفￍالن џو ＃∑ џدџف ґرẂي џغ џو ＃∑ џدџفґب Ẁعџن Ẃا أص→џم џو)
هџا...)؛۱  Ẁارџب Ẃأخ Ẁيب ґغџت џا وџه Ẁارџآث ґهґت џمẂلẀظ

م→→→ن ف→→→د∑ و غ→→→ير ف→→→د∑ را چ→→→ه م→→→→∂خواهم ب→→→كنم؟در ح→→→ال∂ ك→→→ه ف→→ردا، ج→→ايگاه آدم→→→∂ 
^ خواهد بود كه در تاريك∂ آن تمام اثرها بريده و خبرها ناپديد م∂گردد...  قبر

م∂گفت: 
اثґ∂ نџهẂباҐ)؛۲  џرẀت ＾ џا أر Ґج џش ґقẂل џحẂال ∂ґف џو ＾ Ґذџق ґنẂي џعẂال ∂ґف џو ẀتẂرџب џصџف)

ص→→→بر ك→→ردم در ح→→ال∂ ك→→→ه چ→→شمانم را خ→→اشا∑ و گ→→لويم را اس→→تخوان گ→→رفته ب→→ود. 
م∂ديدم ميراثم را به تاراج م∂برند. 

ي→ا ام→يرالم→ؤمنين! چ→ه گ→ذشت ب→ر ت→و وق→ت∂ زه→را＾ ع→زيزتر از ج→انت را دي→→د＾ از فشار بين 
در و ديوار ناله م∂كرد و م∂گفت: 

ه!مرا درياب...!  ẃذين∂...)؛ ا＾ فض Ẁخ، Ẁ↨ џضґيا ف)
ص→→→→لẃ∂ اهللا ع→→→→لي− ي→→→→ا م→→→→ولانا ي→→→→ا ام→→→→يرالم→→→→ؤمنين و ص→→→→لẃ∂ اهللا ع→→→→لي− ايẃ→→→تها 

يق↨ الشهيد↕؛   ẃالصد
ل لوليẃ− الف→→→→→رج و اج→→→→→علنا م→→→→→ن الم→→→→→نتظرين لظ→→→→→هوره و اج→→→→→عل  ẃع→→→→→→ج ẃهم→→→→→→ẃالل

 .Ґخاتم↨ امرنا خيرا
الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس

 
 
 
 

 
  

                                                           
 .℮Ｑ＾فيض،نامه ^ ـ نهجالبالغه ۱

ـ همان.  ۲



 
 
 

أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 
 
 
 
 
 

^ ش→→→→→→→→دند و ه→→→→→→→→ر ج→→→→→→→→بẃار ع→→→→→→→→→نيد＾[ستمگر گ→→→→→→→→ردنكش∂]ناكام  خ→→→→→→→→واهان ف→→→→→→→→تح و پ→→→→→→→→يروز
گ→→→→→→→→شت. از پ→→→→→→→→شت س→→→→→→→→رش ج→→→→→→→→هنẃم است و از آب→→→→→→→→∂ چ→→→→→→→→ركين ن→→→→→→→→وشانده م→→→→→→→∂شود. آن را 
ج→→→رعهجرعه از ح→→→لق پ→→→ايين م→→→→∂دهد و ن→→→م∂تواند آن را ب→→→→ا رغ→→→بت ب→→→نوشد و م→→→رگ از 
ا او نم∂ميرد و از پشت سرش عذاب∂ شديد هست.  ẃهمه جانب به او رو م∂آورد ام

دعوت انبياء با حكمت و نصيحت 
ذي→→ل آي→→ات گ→→ذشته ع→→رض ش→→د: ان→→بياء�از ج→→انب خ→→دا م→أموريẃت دارن→د؛ ب→ندگان خ→→دا را 
^ چ→→ه ب→→ه اي→ن دن→يا آم→→دهان→د و ك→جا  از اي→→ن آگ→→اه س→→→ازند ك→→ه م→→قصود از خ→→لقتشان چ→→ه ب→→وده است،ب→→را
^ ك→→→→→→ار ان→→→→→→بياء�  ^ س→→→→→→يرشان ك→→→→→→→دام است.از اي→→→→→→نكه ب→→→→→→رنامه ب→→→→→→ايد ب→→→→→→روند،مسيرشان ك→→→→→→جا و ب→→→→→→رنامه
^ لج→→ام گ→→سيختگ∂ها و ب→→∂بندوبار＾ها را ب→گيرند و در  ت→→عديل ش→→هوات است و م→→∂خواه→→→ند ج→→لو
^ ق→→→→سط و ع→→→→دل ك→→→→→نند، ط→→→→بيع∂ است ك→→→→ه اي→→→→ن ب→→→→رنامه خ→→→→وشايند م→→→→ستكبران  ^ اق→→→→امه ^ ب→→→→→شر ج→→→→→امعه
^ از اشباع شهوات  ن→م∂باشد.آنها م→→∂خواه→ند آزاد و ب→→∂قيد و بند باشند و كس∂ قادر بر جلوگير
ب→∂ ح→دẃ و حصرشان نباشد.از اين رو اصطكا∑ و تصادم ميان آنها و انبياء�به وجود م∂آيد 

و قهراҐ به جنگ و ستيز با آنها برم∂خيزند كه قرآن كريم م∂فرمايد: 
                                                           

^ ابراهيم،آيات۱Ｑتا۱۷.  ـ سوره ۱



 
 ۱ＱΩ تفسير سوره＾ ابراهيم

�؛۱  џونẀلẀتẂق џي Ґيقا ґرџف џوا وẀب ￍذџك Ґيقا ґرџف ẂمẀه ẀسẀفẂأن ^ ولẁ بґما ال تџهẂو Ẁس џر ẂمẀه џما جاءￍلẀك...�
ه→→ر زم→ان پ→يامبر＾ ب→→ر خ→→الف ه→→وسها و ت→مايالت آن→ها م→→∂آمد،جمع∂ را ت→كذيب 

و جمع∂ را م∂كشتند! 
ان→بياء�م∂گفتند:مأموريẃت م→ا از ج→انب خ→داي→→مان، ت→نها دع→→وت ب→→ندگان خدا و ارشاد 
و ه→→→دايت آن→→ها ب→→ه راه خ→→داست آن ه→→م ن→ه ب→ا ت→طميع و ت→هديد،بلكه ب→ا ت→عليم ح→كمت و ان→درز و 

نصيحت كه به ما دستور داده است: 
 ∂ґتￍال→→→→ ґب ẂمẀهẂل ґج→→→→اد џو ґ↨џن џس→→→→ џحẂال ґ↨џظ ґعẂو→→→→→ џمẂال џو ґ↨џمẂك ґحẂال→→→→→ ґب џ−ґẃب џر ґيلґب→→→→→ џس ∂џإل Ẁع ẂدẀا�

...�؛۲  Ẁن џس Ẃأح џ∂ ґه
ب→ا ح→كمت و ان→درز ن→يكو ب→→ه راه پ→روردگارت دع→وت ك→→ن و ب→→ا آن→ها ب→→ه ط→ريق∂ كه 

نيكوتر است به گفتگو بپرداز... 
و ت→→→→→ا زم→→→→→→ان∂ ك→→→→→→ه ك→→→→س∂ س→→→→ر راه م→→→→ا ن→→→→→يامده و م→→→→ا را از اب→→→→→الغ پ→→→→→يام خ→→→→→دا ب→→→→ه ب→→→→→ندگان خ→→→→دا ب→→→→→از 

نداشته است، نه كار＾ با پادشاه∂ پادشاهان داريم و نه با ثروت ثروتمندان. 
مقاومت انبياء در برابر ممانعت مستكبران 

چ→→→→→نان ك→→→→→→ه در ن→→→→→هجالب→→→→→→الغه آم→→→→→ده است ك→→→→→ه ح→→→→→ضرت م→→→→→وس∂ و ب→→→→→رادرش ه→→→→→ارون�نزد 
فرعون آمدند: 

)؛۳  ґه ґẃز ґع џام џو џد џو ґه ґكẂلẀم џاءџقџب џمџل Ẃأس Ẃن ґإ Ẁهџا لџط џر џشџف)
ب→ا او ق→رار گ→ذاشتند ك→→ه اگ→→ر اس→→الم آورد[ب→→ه ي→→گانگ∂ خ→دا و رس→→الت م→وس∂ اقرار 

ت و شوكتش بر جا باشد.  ẃنمايد]پادشاه∂اش باق∂ و عز
ول∂ اگ→→→ر ك→→→س∂ ب→→→ه م→→→→مانعت م→→→ا ب→→→رخاست و راه اب→→→→الغ پ→→→يام خ→→→→دا ب→→→→ه ب→→→→ندگان را ب→→→ه رو＾ م→→→ا 
ب→→ست، در اي→→ن ص→→ورت است ك→→→ه م→→ا ب→→ه ام→→ر خ→→→دا ب→→ه پ→→يكار ب→→ا او ب→رم∂خيزيم و در اي→ن م→→يدان ن→→ه 
ج→→→→→→→لẃ ج→→→→الله داري→→→م ك→→→ه م→→→نبع  ẃ→→→كال� ب→→→ه اهللا  ẃك∂ ب→→→ه زور،ب→→→لكه ت→→→نها ات ẃك∂ ب→→→→ه زر ه→→→→ستيم و ن→→→→ه م→→→ت م→→→→ت

                                                           
 .۷Ω＾مائده،آيه ^ ـ سوره ۱
 .۱۲Ｑ＾نحل،آيه ^ ـ سوره ۲

^ فيض،خطبه＾۲۳℮.  ـ نهجالبالغه ۳
ẃكال: واگذار كردن كار.  � ات



 
 ۱Ｑ۱ فضيلت بسيار ذكر خدا 

تمام قدرتها و ثروتهاست. 
...�؛۱  ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس Ẁنґزائ џخ ґهللا џو...�

...تمام گنجينهها＾ آسمانها و زمين، از آن خداست...! 
�؛۲ ...و او توانا＾ بر هر چيز است.  ẁير ґدџء＃ ق Ẃ∂ џش ґẃلẀل∂ كџع џوẀه џو...�

�؛۳  џونẀن ґم ẂؤẀمẂال ґلￍكџوџتџيẂلџف ґاهللا ∂џلџع џو...�
لشان ت→نها ب→ر اهللا ج→لẃ ج→→الله بايد باشد و بس و از اين  ẃو لذا ب→اورداران اي→ن ح→→قيقت، ت→وك
ط→→→رف ه→→→م م→→ا خ→→وب م→→∂دان→→يم ك→→ه ب→→ه م→→صاف زورم→→ندان ج→→هان رف→→تن و ب→→ا گ→→رگان و پ→→لنگان در 
اف→→تادن، دش→→وار＾ه→→→ا＾ ف→→راوان از ت→→مسخر و اس→→→تهزاء گ→→رفته ت→→ا ض→→رب و ش→→تم و ج→رح و س→ران→جام 
قتل دارد و ما همه＾ اينها را به جان م∂خريم و عالماҐ و عامداҐ وارد اين ميدان م∂شويم و: 

يẂتẀمẀونا...�؛℮  џل∂ ما آذџع ￍن џرґب Ẃصџنџل џو...�
ل م→→→∂كنيم و در ع→→ين  ẃب→→→ه ط→→→ور ح→→→تم م→→→→ا ب→→→→ر ت→→→مام ش→→→كنجهها＾ ش→→ما ص→→بر ن→→موده،آنها را ت→→حم

حال، خود را پيروز م∂دانيم. 
 Ｑ؛�... ґنẂيџيџن Ẃس ẀحẂال ＾ џد Ẃح ґإ ẃال ґنا إґب џون Ẁصￍب џرџت Ẃلџه...�

...آيا درباره＾ ما، جز يك∂ از دو نصيب ني− انتظار داريد... 
ي→→ا ش→→→ما را از س→→ر راه خ→→ود ب→→ر م→→→∂داري→→م و ب→→→ه ه→→→دف خ→ود ك→ه اب→→الغ پ→يام خ→→دا ب→ه ب→→ندگان و 
ت ق→→→→→رب و  ẃاح→→→→→→يا＾ دي→→→→→→ن اوست ن→→→→→→ائل م→→→→→→∂شويم و ي→→→→→ا ب→→→→→→ه ف→→→→→وز ع→→→→→ظيم ش→→→→→→هادت م→→→→→→∂رسيم و از لذ

رضوان خدا برخوردار م∂گرديم. 
سالح انبياء در ميدان جنگ با مستكبران 

ح→اصل اي→ن ك→ه ان→بياء�اب→زار و س→→الحشان در م→→يدان ج→→نگ با مستكبران هر زمان، دو 
ل  ẃص→→→→بر و ت→→→حم : Ґ؛ثانيا� џونẀن ґم Ẃؤ→→→ ẀمẂال ґل џوџك√ يџت Ẃل→→→→џف ґاهللا ∂џل→→→ џع џل ك→→→→ه م→→→∂گفتند:�...و ẃت→→→→وك :Ґال ẃچ→→→→يز است:او
ل  ẃونا...�؛ چ→→→→→→ون اي→→→→→→مان ب→→→→→ه اهللا داري→→→→→م ب→→→→→ر او ت→→→→→وك ẀمẀ →→→→→→ت Ẃي џل∂ م→→→→→→ا آذ→→→→→→ џن√ عџرґب Ẃص→→→→→→џنџل џك→→→→→→ه م→→→→→→→∂گفتند: �...و

                                                           
^ منافقون،آيه＾۷.  ـ سوره ۱
 .۱۲Ω＾مائده،آيه ^ ـ سوره ۲

^ آل عمران،آيه＾۱۲۲.  ـ سوره ۳
^ ابراهيم،آيه＾۱۲.  ـ سوره ℮
 .Ｑ۲＾برائت،آيه ^ ـ سوره Ｑ



 
 ۱Ｑ۲ تفسير سوره＾ ابراهيم

م→→∂كنيم و چ→→ون ي→→قين ب→→ر دش→→وار＾ه→→→ا＾ ف→→راوان در پ→→يمودن راه خ→دا داري→م؛ خ→ود را در آغ→وش 
وا�؛ آرزو＾ ف→→تح و  Ẁحџ ت Ẃفџ →→→ت Ẃاس џل م→→→∂كنيم.آنگاه م→→→→∂فرمايد: �و ẃآن→→→→ها م→→→∂اف→→→كنيم و آن→→→ها را ت→→→حم

پيروز＾ كردند. 
م→رجع ض→مير در اين جمله را، م∂شود انبياء� و يا مستكبران بگيريم و ممكن است 
ه→→ر دو گ→→روه ب→→اشند. زي→را ه→ر دو ان→تظار پ→يروز＾ داش→→تند.ان→بياء�م∂خواس→تند م→ستكبران را از 
س→→→→→→ر راه خ→→→→→→ود ب→→→→→→ردارن→→→→→→د. م→→→→→→→ستكبران ن→→→→→→يز م→→→→→→∂كوشيدند ان→→→→→بياء� را ش→→→→→كست ب→→→→→→دهند. ول∂ خ→→→→→دا 

م∂فرمايد در اين ميان: 
اكام∂ نصيب هر جبẃار گردنكش∂ گرديد.  ن يبџت� و  џ؛ خ� نґيد＃ џار＃ عￍب џج لẀك џخاب џو�
ẃاران ن→اكام و ن→→ابود گ→شتند.اي→ن گ→زارش قرآن را تاريخ،  ي→عن∂ ان→بياء�فاتح ش→دند و ج→ب
ب→→→→→→→→العيان ن→→→→→→→→→شان م→→→→→→→→→∂دهد ك→→→→→→→→ه چ→→→→→→→گونه گ→→→→→→→ردنكشان ح→→→→→→→→قستيز در ط→→→→→→→ول زم→→→→→→→→ان ن→→→→→→→ابود گ→→→→→→→شتهان→→→→→→→د و 
ار م∂فرمايد:  ẃانبياء� و مناديان حق و عدل زنده و جاويد ماندهاند كه خداوند واحد قه

 ґẃل→→Ẁكґي→→ات＃ ل џآل џ−ґذل ∂→→ґف ￍق＃ إن ￍزџم→→Ẁم ￍل→→Ẁك ẂمẀناهẂق ￍز→→џم џو џيث ґأح→→اد ẂمẀناهẂل џع џج→→→џف...�
�؛۱   كẀور＃ џار＃ شￍب џص

ه و داس→→→→→→تان درست ك→→→→→→رديم[از آن→→→→→→ها ج→→→→→→→ز  ẃق→→→→→→→ص[اران گ→→→→→→→ردنكش راẃج→→→→→→→ب]م→→→→→→→→ا آن→→→→→→→ها را
ههاي∂ در الب→→→هال＾ ص→→→فحات ت→→اريخ ب→→→اق∂ ن→→گذاشتيم]و م→→→ا ج→→معيẃتها＾ آن→→ها را  ẃق→→→ص
ك→→→امالҐ م→→→تالش∂ س→→→اختيم و در اي→→→→ن م→→→اجرا، آي→→→ات و ن→→→شانههاي∂ ع→→→برتانگيز ب→→→را＾ 

هر انسان بسيار صبر كننده و شكرگزار وجود دارد. 
ر آيات قرآن  ẃتاريخ،بهترين مفس

ر برا＾ اين دسته از آيات قرآن است و همين آيه را از قرآن  ẃو راست∂ تاريخ بهترين مفس
ر＾ آشكارا نشان م∂دهد كه چگونه  ẃ؛روشنتراز گ→→فتار ه→→ر م→→فس� →→نґيد＃ џار＃ ع√ →→ب џل∫ ج→→ Ẁك џخ→→اب џك→→ه�و
ẃاران ع→→الم همه چيز خود را از دست دادهاند و جز ويرانههاي∂ از آن همه شكوه و جالل از  ج→→ب

آنها باق∂ نمانده است.به قول شاعر كه م∂گويد: 
                                                           

يبџت: ناكام∂.  џسبأ،آيه＾۱۹. � خ ^ ـ سوره ۱



 
 ۱Ｑ۳ فضيلت بسيار ذكر خدا 

ب→→→→→→→ه چـش→→→→→→→م آن→→→→→→→چه ش→→→→→→→نـيدم ز داس→→→→→→تـان دي→→→→→→دم� بـه مـصـر رفـتـم و آثـار بـاس→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→تـان ديـدم� 
^ و م→→→→ن خ→→→→فتگان در دل خ→→→→ا∑ �  ـاخ دي→→→→د ت→→→→→→→→→→→و ن→→→→→→→→→→→قش ق→→→→→→→→→→→درت و م→→→→→→→→→→→ن ن→→→→→→→→→→→عش ن→→→→→→→→→→→اتوان دي→→→→→→→→→→دم� ت→→→→→و ك
^ و م→→ن بخت واژگون از تخت�  ^ زم→→→→ان دي→→→→دم� ت→→و ت→→خت دي→→د →→→→خره Ẁو م→→→→ن س ^ ت→→→→→و ص→→→→→خره دي→→→→→د
ت→→→→و ع→→→اج دي→→→د＾ و م→→→ن م→→→شت اس→→→تخوان دي→→→دم� ت→→→و ت→→اج ديـد＾ و مـن م→→ل− رفـت→→ه ب→→ر ت→→→اراج� 
دو چ→→→→→→→→→→→→يز از بـد و از خـوب تـوام→→→→→→→→→→→→ان دي→→→→→→→→→→→→دم� مـي→→→→→ان اي→→→→→ن هـم→→→→ه آث→→→→ار خـوب و بـد ب→→→→ه م→→→→ثل� 
^ ح→→→→سرت�  ^ ق→→→→→درت ي→→→→ك∂ ن→→→→شانه كـه ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ازمانـده ز ديـوان خ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→سروان ديـدم� ي→→→→→ك∂ ن→→→→→شانه

آر＾: 
...�؛۱  ґض ẂرџالẂ نẂفџعẀ النￍاسџ فџيџمẂكẀثẀ فґ∂ ا џا ما يￍأم џو Ґفاء Ẁج Ẁبџه Ẃذџيџف Ẁدџب ￍا الزￍأمџف...�
→ا آب ك→→ه ن→افع ب→→ه ح→ال  ẃك→→ف رو＾ س→→يل، از ب→→ين م→→→∂رود و ب→→→ه اط→→راف پ→→رتاب م→→→∂شود؛ ام...
م→→→ردم است در اع→→→ماق زم→→→ين ف→→→رو م→→→→∂رود... و ب→→→ه ص→→→ورت چ→→→شمهها و ق→→→ناتها در اخ→→تيار م→→ردم 
از صفحه＾  بد� بودند و  џقرار م∂گيرد.عاد و ثمود و آل فرعون و بن∂مروان و آل اب∂سفيان ز
→→→→→→ا اب→→→→→راه→→→→→يم خ→→→→→ليل و م→→→→→وسا＾ ك→→→→→ليم و  ẃت و خ→→→→→وار＾ پ→→→→→رتاب ش→→→→→دند و رف→→→→→تند، امẃس→→→→→→يل ج→→→→→→هان ب→→→→→→ا ذل
ع→→→→يسا＾ م→→→→سيح و رس→→→→ول اهللا اع→→→ظم م→→→حمد و آل اط→→→هارش�در اع→→→ماق ج→→→ان آدم→→→→يان ب→→→ا ع→→→زẃ و 
�؛۲م→ا  џ∑џر→ Ẃك ґذ џ−џنا ل Ẃع џفџر џج→→→الل ت→→مام ب→→اق∂ م→→اندند ك→→→ه خ→→دا ب→ه رس→ول اك→رمش� ف→رمود:�و
ب→→→ه ي→→→اد و ن→→→ام ت→→→و رف→→→عت دادي→→→م و ب→→لند آوازهات ك→→رديم و در پ→→رتو ن→→ور ت→→و، ن→→→ام ان→→بياء دگ→→ر را ه→→م 
د� در ع→→→→الم، ن→→→→ام چ→→→ه ك→→→س∂  ẃب→→→→اق∂ ن→→→→گه داش→→→→تيم.ام→→→→روز ب→→→→→لند آوازهت→→→→ر از ن→→→→ام ح→→→→ضرت م→→→→حم
ن√  џد ا џه→→ Ẃش џاست؟وق→→→ت∂ از رس→→→→انهها＾ م→→→→مال− اس→→→→الم∂ اي→→→→ن ن→→→دا＾ روح→→ان∂ ط→→→نينان→→→داز م→→→∂شود:(ا
ولẀ اهللا)؛ميلياردها دل به احترام آن نام به طپش م∂افتد و خاضعانه م∂گويند:  Ẁسџر Ґدا م√ џحẀم

؛  џرين ґاهẃالط џ−ґيتџب ґل∂ آلџع џاهللا و џول Ẁس џيا ر џ−Ẃيџل џع ẀهẀالم џس џو ґاهللا Ẁواتџل џص
نابود＾ ظالمان،آرزو＾ مستضعفان 

ان→→→→→→→→سان ف→→→→→→→طرتاҐ ط→→→→→→→الب ح→→→→→→ق و ط→→→→→→الب ع→→→→→→→دل و ص→→→→→→→دق و ام→→→→→→انت است و از ب→→→→→→اطل و ظ→→→→→→لم و 
→→افه＾ حق، باطل را به خورد مردم م∂دهند و  ẃدروغ و خ→→يانت گ→ريزان.ش→يطانصفتان ن→يز در لف

                                                           
^ رعد،آيه＾۱۷.  ـ سوره ۱
^ سيل.  џد: كف رو ب џز �

^ انشراح،آيه＾℮.  ـ سوره ۲



 
 ۱Ｑ℮ تفسير سوره＾ ابراهيم

در پ→→وشش ن→→ام ع→→دل و ع→→دالت، س→→تم م→→∂كنند.اس→→م∂ از ص→→→داقت و ام→→انت ب→→→ه م→→يان م→→∂آورند؛ 
و دروغ و خ→→→يانت، در م→→تن زن→→دگ∂ م→ردم ن→فوذ م→∂كنند وگ→رنه ج→امعه＾  آن→→→گاه از راه ت→→→دليس� 
ب→شر＾ ب→ر اس→اس ف→طرت ان→→سان∂اش، خ→واهان حق و عدل است.خالق انسان نيز به ندا＾ فطر＾ 
ان→→→سان ج→→واب م→→ثبت داده ان→→بياء و اولي→→ا＾ م→→عصوم� را ك→→ه م→→ناديان ح→ق و ع→→دلند ب→را＾ ارش→→اد 
ẃاران  و اص→→→الح ع→→→الم ان→→سان ب→→ران→→گيخته است و ه→م اك→نون ج→امعه＾ ب→شر＾ ك→→ه زي→ر چ→كمه＾ ج→ب
ددم→→نش لگ→→دكوب م→→∂شود، از ع→مق ج→ان از خ→→الق م→نẃان خ→→ويش "اس→تفتاح"� م→∂كند و ف→→→→→→→→ت→→→→ح و 

پيروز＾ بر ظالمان را م∂طلبد و خالق منẃان نيز قاطعاҐ فرموده است: 
�؛۱   џون Ẁحґال ￍالص џ^ ґباد ґها عẀث ґرџي џض ẂرџالẂ كẂرґ أنￍ ا ґẃالذ ґدẂعџب Ẃن ґم ґورẀب ￍالز ∂ґنا فẂبџتџك Ẃدџقџل џو�
ر داش→→→→→→→تيم]كه س→→→→→رانجام،  ẃم→→→→→→→ا در ك→→→→→→تب آس→→→→→→مان∂[عالوه ب→→→→→→→ر ك→→→→→→→تاب ت→→→→→→كوين] ن→→→→→→وشتيم [و م→→→→→→قر
ب→→→→→→→→→→ندگان ص→→→→→→→→→→→الح م→→→→→→→→→ن، وارث [ح→→→→→→→→→كومت] زم→→→→→→→→→ين خ→→→→→→→→→واهند ش→→→→→→→→→د و ب→→→→→→→→→ا ظ→→→→→→→→→→هور ح→→→→→→→→→ضرت ول∂ẃ زم→→→→→→→→→→ان 
→→→→→→→ريف ح→→→→→→كومت ح→→→→→→ق و ع→→→→→دل، س→→→→→راس→→→→→ر ج→→→→→هان را ت→→→→→حت س→→→→→يطره＾ خ→→→→→ود ق→→→→→رار  ẃلاهللات→→→→→→عال∂فرجهالش ẃع→→→→→→ج

خواهد داد.در جا＾ ديگر هم فرموده است: 
 џو Ґ↨ￍم→→ ґأئ ẂمẀهџل џع Ẃج→→→џن џو ґض ẂرџالẂ →→→∂ ا ґوا فẀف ґع ẂضẀت→→→ Ẃاس џي→→→ن ґذￍال ∂џل→→→ џع ￍنẀم→→→џن Ẃأن Ẁيد ґر→→→Ẁن џو�

�؛۲   џينґث ґوارẂال ẀمẀهџل џع Ẃجџن
اراده و خ→→واست م→→ا ب→→ر اي→→ن ق→رار گ→رفته است ك→→ه م→نẃت ب→→ر م→ستضعفين ن→→هيم و آن→ها 

را پيشوايان و وارثان[حكومت در زمين]قرار دهيم. 
جهنẃم در انتظار جبẃاران گردنكش 

ẃاران گردنكش از دنيا ناكام بيرون رفتند و اجسادشان در دل  خ→وب اك→نون ك→ه ت→مام جب
خا∑ پوسيد، آيا ديگر كارشان تمام است و كيفر＾ ندارند؟خير،كارشان تمام نيست: 

�؛  يد＃ ґد џماء＃ ص Ẃن ґق∂ م ẂسẀي џو Ẁمￍن џه џج ґهґرائ џو Ẃن ґم�
از پ→شت سر آن جبẃار عنيد، جهنẃم فرا م∂رسد[در ميان آن آتش سوزان] از آب 

                                                           
� تدليس: پوشاندن واقع. 

� استفتاح: درخواست پيروز＾. 
 .۱ΩＱ＾انبياء،آيه ^ ـ سوره ۱
 .Ｑ＾قصص،آيه ^ ـ سوره ۲



 
 ۱ＱＱ فضيلت بسيار ذكر خدا 

صديد به او م∂نوشانند. 
^ پ→→→شت س→→→ر است و ح→→→ال آن ك→→→ه ج→→→هنẃم و آخ→→→→رت، در پ→→→يش رو و  راء ب→→→→ه م→→→عنا џو ^ ك→→→→لمه
^ م→ا و س→ر  س→ر راه ان→سان است ن→ه در پ→→شت س→ر!چنان ك→ه در رح→م م→ادر ك→ه ب→وديم، دن→يا پ→يشرو
راه م→→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→→وده است.اك→→→→→→→→→نون ه→→→→→→→→→م ك→→→→→→→→→ه در دن→→→→→→→→→يا ه→→→→→→→→→ستيم رو ب→→→→→→→→ه آخ→→→→→→→→رت م→→→→→→→→→∂رويم.بهشت و ج→→→→→→→→هنẃم 
^ نتيجه  ران آن را به معنا ẃم→است، ن→ه در پ→شت س→ر م→ا! از اين رو برخ∂ از آقايان مفس ^ پ→يشرو
و ع→→اقبت ك→→ار م→→عنا م→→→∂كنند ول∂ اح→تماالҐ م→∂توان گ→فت: دن→ياداران، در زن→دگ∂ خ→ود رو ب→ه دن→يا 
و پ→→→شت ب→→→ه آخ→→→رت دارن→→→د! از اي→→→ن ج→→→→هت از پ→→→شت س→→رشان ج→→هنẃم ف→→را م→→∂رسد و آن گ→→ردنكشان 
^ ف→→رعون ب→→ود ك→ه پس  ب را در ك→→ام خ→→ود ف→→رو م→→∂كشد.آن خ→→يبت و ن→→اكام∂ ع→→ذاب دن→→يو ґẃذ џك→→ Ẁم
ẃكم االعل∂�زدن، وقت∂ ميان دريا به حال غرق  از شايد صدها سال علوẃ و اقتدار و فرياد�انا رب
درآم→→د و ب→→ه دست و پ→→ا زدن اف→→تاد.خدا دان→د ك→ه در آن لح→→ظات آخ→ر ع→مرش چ→ه زج→رها ك→شيد 

تا از دنيا كنده شد و جان داد كه حساب نزع و كندن مẀلẂ− است: 
 Ẃنￍم→ ґم џ−Ẃل→ ẀمẂال Ẁع ґزẂن→џت џو Ẁشاء→џت Ẃن→џم џ−Ẃل→ ẀمẂال ∂ґت ẂؤẀت ґ−Ẃل→ ẀمẂال џ−ґم→→ال ￍمẀالل→→ه ґل→→Ẁق�

...�؛۱  Ẁشاءџت
ب→→→→→→گو: ب→→→→→→ار اله→→→→→→ا!ا＾ م→→→→→→ال− پ→→→→→→ادشاه∂ها،توي∂ ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→ه ه→→→→→→→ر ك→→→→→→ه ب→→→→→خواه∂ پ→→→→→ادشاه∂ 

ن∂...  џم∂ده∂ و از هر كه بخواه∂ پادشاه∂ را م∂ك
سخت جدا شدن جبẃاران گردنكش از دنيا! 

ع ب→→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→→عنا＾ ك→→→→→→→→→→→ندن چ→→→→→→→→→→→يز＾ از ج→→→→→→→→→→→→اي∂ ي→→→→→→→→→→ا از چ→→→→→→→→→→يز＾ ك→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→ه آس→→→→→→→→→→ان∂ از آن ج→→→→→→→→→→→دا  Ẃز→→→→→→→→→→→џن
ن→→→→→م∂شود.مثالҐ اگ→→→→ر پ→→→→→ارچها＾ را ب→→→→ا چ→→→→→سب ب→→→→ه ت→→→→ختها＾ چ→→→→سبانده ب→→→→اشند و ب→→→→خواه→→→→→ند آن را ج→→→→→دا 
الҐ به سخت∂ كنده م∂شود و ثانياҐ به هنگام جدا شدن، صداي∂ م∂كند.فرعون صدها  ẃكنند؛ او
→→→→→→→ند و م→→→→→→ا  џس→→→→→→→ال ب→→→→→→→→ه دن→→→→→→→→يا و س→→→→→→→لطنت آن چ→→→→→→→سبيده ب→→→→→→→ود و خ→→→→→→→→دا آن را در م→→→→→→→يان ام→→→→→→واج ن→→→→→→يل از او ك
ن→م∂دان→يم او در آن ح→→ال چ→ه زج→ر＾ ك→شيده و چ→→ه ص→→داي→∂ ك→رده است.ح→ال آي→→ا ب→عد از ك→نده 
ش→→→→دن از دن→→→→يا ـ ك→→→→ه ب→→→→→ه ع→→→→→الم ب→→→رزخ اف→→→تاده است ـ اك→→→نون در چ→→→ه وض→→→ع∂ ب→→→ه س→→→ر م→→→→∂برد.از ق→→→رآن 

م∂پرسيم جواب م∂دهد: 
                                                           

^ آل عمران،آيه＾⅛۲.  ـ سوره ۱



 
 ۱Ｑ⅛ تفسير سوره＾ ابراهيم

يￎا...�؛  ґشџع џا وￎو ẀدẀها غẂيџل џع џون Ẁض џرẂعẀي Ẁارￍالن�
وام به آتش عرضه م∂شوند...!  ẃهر صبحگاه و شامگاه، عل∂الد

صبحانه و عصرانهاش آتش است.اين هم وضع برزخ∂اش آيا بعد از آن چه؟ 
�؛۱   ґذابџعẂال ￍد џأش џنẂوџع Ẃرґف џوا آلẀل ґخ Ẃأد Ẁ↨џاع ￍالس ẀومẀقџت џمẂوџي џو...�

...روز＾ ك→→→→→→ه ق→→→→→→يامت ب→→→→→رپا ش→→→→→ود، دس→→→→→تور م→→→→→→∂رسد آل ف→→→→رعون را در س→→→→ختترين 
عذابها وارد كنيد. 

راس→→→→ت∂ آي→→→→ا از ن→→→→ظر ع→→→→قل، ارزش دارد ك→→→ه ان→→→سان اي→→→ن ع→→→مر ـ ف→→→رضاҐ ص→→→د س→→→ال و دوي→→→→ست 
س→ال ف→رعون∂ ـ را ب→ه دنيا بچسبد؛ و سرانجام با آن ذلẃت و خوار＾ از آن كنده شود و به درد و 
رن→ج و ع→→ذاب اب→د＾ م→بتال گ→ردد؟حال م→ا ك→ه ع→مرمان ب→ه ن→درت از هفتاد و هشتاد سال بگذرد. 
در ه→→→→مين م→→→→جلس خ→→→→ودمان اگ→→→→ر ب→→→→گرديم م→→→→شكل ده پ→→→ير ه→→→شتاد و ن→→→ود س→→→اله پ→→→→يدا ك→→→نيم. م→→→علوم 
م∂شود اكثراҐ در سنين جوان∂ م∂ميرند.صد جوان م∂ميرد و هنوز ي− پير نمرده است. 

چگونگ∂ پذيراي∂ از جبẃاران عنيد! 
ẃار عنيد� در ميان جهنẃم چگونه پذيراي∂ م∂شود.  خوب حال ببينيم از �جب

�؛ از آب صديد به او م∂نوشانند.  يد＃ ґد џماء＃ ص Ẃن ґق∂ م ẂسẀي�
ب از چ→ر∑ و خ→ون ك→ه از زخ→→م و ج→راحت  ẃص→→ديد در ت→→→فاسير م→→عنا ش→→ده است ب→→ه م→→ايع∂ م→→رك
ب→→→→→دن خ→→→→→→ارج م→→→→→→∂شود.در ق→→→→→رآن از م→→→→→ايعات ج→→→→→هنẃم ك→→→→→ه ب→→→→→ه خ→→→→→ورد ج→→→→→هنẃميان داده م→→→→→→∂شود ت→→→→→عبير ب→→→→→ه 
ن،  ẃه→→مان چ→ر∑ و خ→ون آم→ده ك→ه م→ايع∂ متعف ^ لґين� ۳ن→يز ش→ده است ك→ه ب→ه م→عنا Ẃس→ ґاق� ۲و �غ ẃس→ џغ�

^ جهنẃم جوشانده به جهنẃميان م∂نوشانند.  عآور، بدمنظره و سوزان در ديگها ẃتهو
قџ∂� ب→→ه ص→→يغه＾ م→→جهول آم→→ده ي→→عن∂ ج→→هنẃم∂ خ→ودش آن را ن→م∂نوشد، ب→ه  Ẃس→→Ẁك→→لمه＾ �ي
�؛جرعهجرعه آن را از رو＾ اجبار و اكراه از گلو پايين م∂دهد.  Ẁه Ẁع ر√ џجџ ت џاو م∂نوشانند!�ي
�؛  ґẃت＃ ي џمґب џوẀما ه џكان＃ وџم ґẃلẀك Ẃن ґم ẀتẂوџمẂال ґيهґأتџي џو ẀهẀيغ ґسẀي Ẁكادџال ي џو�

ن→→→→→م∂تواند آن را ب→→→→→ا م→→→→يل و رغ→→→→بت ب→→→→ياشامد.از ه→→→→مه ج→→→→انب ج→→→→هنẃم م→→→→رگ ب→→→→→ه او رو 
                                                           

^ غافر،آيه＾⅛℮.  ـ سوره ۱
 .۲Ｑ＾نبأ،آيه ^ ـ سوره ۲

^ حاقẃه،آيه＾⅛۳.  ـ سوره ۳



 
 ۱Ｑ۷ فضيلت بسيار ذكر خدا 

ا نم∂ميرد!  ẃم∂آورد [انواع عذاب و شكنجه م∂بيند]ام
→→→→→ا در ج→→→→هنẃم،  ẃدر دن→→→→→يا ع→→→→→ذاب و ش→→→→→كنجه وق→→→→→ت∂ ش→→→→ديد و ط→→→→والن∂ ش→→→→د، ان→→→→→سان م→→→→→∂ميرد. ام

مرگ اصالҐ راه ندارد!در سوره＾ اعل∂џџ آمده: 
ي∂�؛۱  Ẃحџال ي џيها وґف ẀوتẀمџال ي ￍمẀر＾� ثẂبẀكẂال џارￍالن ∂џل Ẃصџي ＾ ґذￍال�

در ميان آتش بزرگ وارد م∂شود.آنگاه آنجا نه زنده م∂ماند و نه م∂ميرد! 
ت ب→→→→→→→برد و «م→→→→→→→رده» آن است ك→→→→→→→→ه درد ن→→→→→→→كشد.او در م→→→→→→→يان آتش  ẃزن→→→→→→→→ده» آن است ك→→→→→→→ه لذ»

ت∂ دارد تا زنده باشد و نه خال∂ از درد است تا مرده باشد.  ẃسوزان نه لذ
�؛  يґẃت＃ џمґب џوẀما ه џكان＃ وџم ґẃلẀك Ẃن ґم Ẁت ẂوџمẂال ґيهґأتџي�

ا پناه  ẃا او نم∂ميرد!االن ما از مرگ م∂گريزيم ام ẃاز ه→→مه ط→→رف، م→→رگ به او رو م∂آورد، ام
^ ك→→→→→→ه دن→→→→→→بال م→→→→→→رگ ب→→→→→→گرديم و آن را پ→→→→→يدا ن→→→→→كنيم و ع→→→→→جيب اي→→→→→نكه ق→→→→→رآن  ب→→→→→→ر خ→→→→→→دا م→→→→→→∂بريم از روز

ẃار عنيد� نيست! بلكه:  م∂گويد اين عذاب هم عذاب نهاي∂ آن�جب
�؛  ẁيظґلџغ ẁذابџع ґهґرائ џو Ẃن ґم џو�

از پشت سر آن نيز عذاب سخت و شديد＾ خواهد داشت. 
جهنẃم،مولود زندگ∂ آتشبار دنيا! 

ه اين است كه به مقتضا＾ حديث مشهور:  ẃحال مطلب شايان توج
↕)؛ دنيا كشتگاه و مزرعه＾ آخرت است.  џر ґاالخ Ẁ↨џع џر Ẃزџنيا م لدџا)

آن→چه ك→يفر و پ→اداش ـ از ب→→هشت و ج→هنẃم ـ ب→ه ما خواهد رسيد، در واقع محصول∂ است 
ك→→ه ب→→ذر آن را در دن→→→يا اف→→→شاندهاي→→م و آن→→جا ب→→ه ث→→مر م→→→∂رسد!بنابراي→→ن ج→→هنẃم ب→→ا اوص→→اف∂ ك→ه ق→رآن 
ن→→→→شان م→→→→→∂دهد، م→→→→ولود زن→→→→دگ∂ آتشب→→→→→ار دن→→→→ياست ت→→→ا زن→→→→دگ∂ دن→→→يا چ→→→نين ن→→→→باشد،زندگ∂ آخ→→→رت 
چ→نان ن→خواه→د ش→→د و راس→ت∂ ج→امعه＾ ب→شر در دن→يا＾ ك→نون∂ ب→ه چ→نين ش→كل و ص→ورت درآم→ده 
اس م→انند چ→ر∑ و خ→ون∂ ش→ده است ت→لخ  ẃاي→→ن زن→دگ∂ در ذائ→قه＾ ان→→سانها＾ ح→س Ґا ẃاست و ج→→د
ل و  ẃعآور و س→→وزان ك→→ه ف→→رو ب→→ردنش ب→→→∂نهايت دش→→وار و در ع→ين ح→→ال چ→ارها＾ ج→ز ت→حم ẃو ت→→هو
→→ا  ẃاز گ→→→لو پ→→→→ايين دادن ن→→→دارن→→→د!از ه→→→مه ط→→رف م→→رگ و ف→→→شار و ن→→→اراح→→ت∂ رو ب→→→ه ان→→سان م→→→∂آورد، ام

                                                           
^ اعل∂،آيات۱۲و۱۳.  ـ سوره ۱



 
 ۱Ｑ۸ تفسير سوره＾ ابراهيم

نم∂ميرد تا راحت شود.اين آيه＾ از قرآن هم وعده داده است كه: 
�؛ عذاب شديد＾ هم پشت سر دارد.  ẁيظґلџغ ẁذابџع ґهґرائ џو Ẃن ґم џو�

هر كس∂ ممكن است جبẃار عنيد باشد! 
ẃار ع→→نيد� ت→نها زورم→ندان  ه داشت اي→ن است ك→→ه�ج→ب ẃم→طلب دي→گر＾ ك→→ه ب→→ايد ب→ه آن ت→وج
اد و ن→→→→مرود و ت→→→→اتار و م→→→→غول ن→→→→يستند! ب→→→لكه ه→→→→ر ان→→→سان ن→→→افرمان در  ẃس→→→→تمگر از ق→→→→بيل ف→→→→رعون و ش→→→→د
∂ از ح→قوق خ→دا و بندگان خدا را زير پا  ẃم→قابل ام→ر و ن→ه∂ خ→→دا ك→→ه ت→سليم ح→ق ن→م∂شود و ح→ق
ẃ→→→باع از ه→→→وا＾ ن→→→فس و دلب→→→خواه خ→→→ود  ...�؛۱ات Ẁواه→→→ џه Ẁه→→→ џإله џذ џخ→→→→√ م→→→→∂گذارد ب→→→→ه ف→→→→رموده＾ ق→→→→رآن:�...ات
ẃار ع→→→→→→→→نيد� است.م→→→→→→→→نتها م→→→→→→→→→يدان ت→→→→→→→اخت و ت→→→→→→→ازش  م→→→→→→→→∂كند،در ح→→→→→→→→دẃ خ→→→→→→→→ود دارا＾ روح→→→→→→→→يẃه＾ �ج→→→→→→→→ب
م→→→→حدودتر است و م→→→→→ثالҐ در ف→→→→روش م→→→→تاع ب→→→ه ي− م→→→→شتر＾ ن→→→اآگاه و س→→→هلان→→→→گار＾ در پ→→→→∂ريز＾ 
ي− س→→اختمان و س→→ختگير＾ در پ→→ذيرش ي− ب→يمار ت→ه∂دست در ب→يمارستان و ك→→جخلق∂ در 
خ→→→→→انواده ب→→→→→→ا ه→→→→→مسر و ف→→→→→رزندان و...س→→→→→تم م→→→→→→∂كند و ح→→→→→ق را زي→→→→→ر پ→→→→→ا م→→→→→→∂گذارد و ب→→→→→يش از اي→→→→→ن از 
دس→→تش ب→→ر ن→→م∂آيد وگ→→رنه او ب→→→ا داش→→تن اي→→→ن روح→→يẃه＾ م→→خالفت ب→→ا ح→→ق در م→→يدان ه→→→ا＾ وس→يعتر 

زندگ∂ به تاخت و تازها＾ شديدتر＾ خواهد پرداخت. 
�سر م∂داد! بلكه هر انسان تربيت نايافته＾  џџ∂ل Ẃعџاال Ẁم Ẁك∫ ب џنا ر џت→نها ف→رعون ن→بود كه ندا＾�ا
در م→→→→→→→→→كتب ان→→→→→→→→→بياء� اي→→→→→→→→→ن ن→→→→→→→→→→دا را از درون خ→→→→→→→→ود دارد ول∂ آن ت→→→→→→→→وان→→→→→→→→→اي∂ ف→→→→→→→→رعون∂ را در خ→→→→→→→→ود 
ẃاريẃت دارا＾  ẃه خ→→→لق و خ→→→و＾ ع→→→ناد ب→→→ا ح→→→ق و ج→→→ب ن→→→→م∂بيند ك→→→→ه آن را ب→→→→ه زب→→→→ان و ع→→→مل ب→→→ياورد.الب→→→→ت
 џع→→→→ذابه→→→→→ا＾ م→→→→→ناسب آن ن→→→→يز دارا＾ م→→→→راتب است و درج→→→→→ه＾ ن→→→→→هاييش �و Ґم→→→→→رات→→→→→ب∂ است و ق→→→→هرا

�است.  يد＃ ґد џماء＃ ص Ẃنґق∂ م ẂسẀي
يم!!  ẃبا آن كه يقين داريم ول∂ در شك

ف ب→→→→→→→ايد ب→→→→→→ه آن اع→→→→→→تراف ك→→→→→→نيم اي→→→→→→ن است ك→→→→→→ه: ه→→→→→نوز م→→→→→سئله＾  ẃآن→→→→→→چه ك→→→→→→→ه ب→→→→→→ا ك→→→→→→→مال ت→→→→→→أس
«م→→رگ» و «آخ→→رت» آن چ→→نان ك→→ه ب→ايد در ج→→ان م→→ا ج→ا ن→يفتاده است!!م→∂دان→يم ك→→ه خ→واه→يم م→رد 
→ا اي→ن  ẃق خ→واه→د ي→افت، ام ẃم ت→حقẃو م→∂دان→يم ك→ه پس از م→رگ ن→يز ع→الم آخ→رت از ب→→هشت و ج→هن
دو ع→→لم در ج→→→ان م→ا ب→ه م→رحله＾ ب→اور ك→ه دگ→رگون∂ در اف→→كار و اخ→→الق و اع→مالمان اي→جاد ك→→ند 

                                                           
^ فرقان،آيه＾℮۳.  ـ سوره ۱
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نرسيده است! 
از امام صادق�نقل شده كه فرموده است: 

)؛  ґوتџمẂال џن ґفيه م џقينџال ي ＃ẃ− џشґب џهџب Ẃشџفيه ا ￍ− џال ش Ґيناґق џي Ẁاهللا џقџل џما خ)
خ→→دا ه→→يچ ح→→→قيقت ي→→→قين∂ ش−ẃ ن→اپذير را خ→لق ن→كرده ك→ه ش→→بيه ت→ر از م→→رگ ب→اشد 

به ش−ẃ خال∂ از يقين. 
يعن∂ با اينكه مرگ ي− حقيقت يقين∂ است كه هيچ ش−ẃ در آن نيست ول∂ مردم با 
آن ط→ور＾ رف→→تار م→→∂كنند ك→ه گ→وي∂ م→شكو∑ خ→→ال∂ از ي→قين است!آن چ→→نان اهتمام به تأمين 
زن→→دگ∂ دن→→يو＾ خ→→ود دارن→→د ك→→ه گ→→وي∂ م→→→علوم ن→يست م→رگ∂ در ك→ار ب→اشد.زنده م→اندن را ح→تم∂ 
→→ا اح→تمال م→ردن را اص→→الҐ ب→→ه ح→ساب ن→م∂آورند و  ẃت→مام ب→را＾ آن م→∂كوشند ام ẃم→∂دان→ند و ب→ا ج→د
ب→→→→ه ف→→→→كر آن ن→→→→م∂اف→→→→تند! م→→→→سئله＾ آخ→→→→رت ن→→→→يز در ف→→→→كر اك→→→→ثر م→→→→→ا م→→→ردم ب→→→ه ه→→→مين ن→→→حو است و در 
م→→→ركز ب→→→اور م→→→ا ن→→→→نشسته است و لذا ه→→→يچ ت→→→رس و وح→→→شت∂ از اوص→→اف ج→→هنẃم ك→→ه خ→→→دا در ك→→تاب 
 Ґو ع→→→→→→مال Ґك→→→→→→→ريمش ب→→→→→→→→يان م→→→→→→→→∂كند، در دله→→→→→→→ا＾ م→→→→→→ا پ→→→→→→يدا ن→→→→→→م∂شود و لذا اگ→→→→→→ر ب→→→→→→گوييم: م→→→→→→ا ف→→→→→→كرا
اص→→الت ب→→را＾ دن→→→يا ق→→ائل گ→→→شته و اع→→تقاد ب→→ه آخ→رت را در ح→اشيه＾ ف→كر خ→ود ن→→شاندهاي→م، اغ→راق 

نگفتهايم.اين گفتار خدا＾ ماست كه م∂فرمايد: 
...�؛۱  џ↕ џر ґخ Ẃاآل Ẁيد ґرẀي Ẁاهللا џيا وẂن الد џضџرџع џون Ẁيد ґرẀت...�

...شما متاع ناپاپدار دنيا را م∂خواهيد و خدا آخرت را م∂خواهد... 
اختالف ما با روشنفكرمآبان! 

ر ف→→→→→رموده ك→→→→→ه ان→→→→→سان را ب→→→→→را＾  ẃاگ→→→→→→ر ب→→→→→→گوييم: خ→→→→→→داون→→→→→→د دي→→→→→→ن و ش→→→→→→ريعت را ب→→→→→را＾ اي→→→→→ن م→→→→→قر
زن→دگ∂ ج→اودان→→ه＾ در آخرت بسازد، از اين حرف "روشنفكر مآبان∂" به زعم خود ديندار! به 
ẃهم ب→→→→ه ارت→→→جاع ك→→→رده و خ→→ود ط→→ور＾ دي→→ن را م→→عنا م→→→∂كنند ك→→ه گ→→وي∂  خ→→→شم م→→→→∂آيند و م→→→ا را م→→→ت
＾ ب→→→→شر ن→→→→→داش→→→→ته است!از اي→→→→ن رو اگ→→→→ر در ن→→→→وشتهها و گ→→→→فتارها＾  ẃه→→→→→دف∂ ج→→→→→ز ت→→→→أمين زن→→→→دگ∂ م→→→→اد
→→→→→→→العات∂ از آي→→→→→→ات و اح→→→→→→اديث دارن→→→→→→→د و س→→→→→→خن از دي→→→→→→→ن ب→→→→→→ه م→→→→→→→يان  ẃت ك→→→→→→نيم؛ م→→→→→→→∂بينيم اطẃآن→→→→→→→→ان دق
م→→→∂آورند و ج→→→مع∂ را ه→→→م م→→→جذوب س→→خنان خ→→ود م→→∂سازند لي→→كن در واق→→ع از دي→→ن اس→→تفاده＾ 

                                                           
^ انفال،آيه＾۷⅛.  ـ سوره ۱
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اب→زار＾ م→→∂كنند و م→∂خواه→→ند در پ→وشش دي→ن، ب→ه دن→يا＾ خ→ود ب→رسند و مال و مقام∂ به دست 
ẃه م→→→→→ا دي→→→→→ن را ت→→→→→أمين ك→→→→→→ننده＾ س→→→→→عادت ه→→→→→ر دو س→→→→→را از دن→→→→→يا و آخ→→→→→رت م→→→→→∂دان→→→→→يم ول∂  آورن→→→→→د.الب→→→→→ت
مه  ẃمه و دن→→→→→يا م→→→→قد ẃم→→→→→∂گوييم: در ن→→→→→ظر دي→→→→→ن«آخرت» اص→→→→→ل است و دن→→→→→يا ف→→→→→رع!آخرت ذ＾الم→→→→→→قد

است.اين ندا＾ امام اميرالمؤمنين�است: 
 ẂمẀك ґẃرџم→џم Ẃن ґوا م Ẁذ Ẁخ→џار＃ ف џرџق Ẁار џد Ẁ↕ џر→→ ґخ Ẃاآل џاز＃ و џج→→џم Ẁار џا دџي→→Ẃن ا الدџم→→ￍن ґإ Ẁاس→→ￍا النџه→→أي)

)؛۱  ẂمẀك ґẃرџق џمґل
ا＾ م→→→→→→→→→→→→→→ردم! دن→→→→→→→→→→→→→→يا گ→→→→→→→→→→→→→→ذرگاه و آخ→→→→→→→→→→→→→→رت ق→→→→→→→→→→→→→→رارگاه است.از گ→→→→→→→→→→→→→→ذرگاهتان ب→→→→→→→→→→→→→→را＾ 

قرارگاهتان توشه برداريد! 
→ا در ح→دẃ گ→→ذرگاه بودن و نه بيشتر!رو＾ پل، برج و  ẃه گ→ذرگاه ه→م ب→ايد آب→اد ب→اشد، امẃ الب→ت
ب→→→ارو س→→→اختن و لن→→→گر ان→→→→داخ→→→تن، ك→→→ار ع→→→اقالن ن→→→→يست!اي→→→ن ب→→→اورمان ب→→→شود ك→→→ه دن→→يا و آخ→→رت، دو 
ẃصال بذر با ميوه است.بذر  ẃصل از قبيل ات ع→الم ج→دا از ه→م ن→→يستند! ب→لكه ي− رش→ته＾ ب→→ه ه→م مت
ل م→→∂شود. م→ا ه→→م اك→نون ب→→ذر＾ ه→ستيم ك→ه ب→ا اف→كار و  ẃاست ك→→→ه ح→→ركت م→→→∂كند و ب→→ه م→يوه م→بد
اخ→→→الق و اع→→→مال دن→→يو＾ خ→→ودمان پس از م→→رگ ب→→ه ش→→جره＾ ط→→وبا＾ ب→→هشت∂ و ي→ا ش→جره＾ زقẃ→وم 
ل خ→→→→→→واه→→→→→→يم ش→→→→→→→د.ما ف→→→→→→→عالҐ در خ→→→→→→واب ه→→→→→→ستيم و خ→→→→→→وابه→→→→→→ا م→→→→→→∂بينيم. ع→→→→→اقبت ب→→→→→يدار  ẃم∂ م→→→→→→بدẃج→→→→→→هن

م∂شويم و تأويل و تعبير خوابها＾ خود را م∂فهميم. 
اكنون در خوابيم و مرگ،بيدار＾ ماست! 

موال＾ ما امام اميرالمؤمنين�فرموده است: 
ذا ماتẀوا انẂتџبџهẀوا)؛  ґاџف ẁيامґن Ẁاسẃلنџا)

مردم در خوابند. وقت∂ مردند[از خواب] بيدار م∂شوند. 
در ع→→→→→→→→الم خ→→→→→→→واب ان→→→→→→→سان ص→→→→→→→حنههاي∂ م→→→→→→→∂بيند و وق→→→→→→→ت∂ ب→→→→→→→يدار ش→→→→→→→د آن ص→→→→→→→حنهها ب→→→→→→→ه اش→→→→→→→كال 
يق�در خ→→→→واب س→→→→يزده م→→→→وجود درخ→→→→شان دي→→→→د ك→→→ه  ẃت→→→→عبير م→→→→∂شود.حضرت ي→→→→وسف ص→→→→د ^ دي→→→→گر
^ پ→→در و م→→ادر و ي→→ازده ب→→رادرش در ب→→راب→→رش خ→→اضع گ→→شتند.هر  م→→→قابلش س→→→جده م→→→∂كنند، در ب→→→يدار
^ مختلف ظاهر م∂شود. اهل تعبير گفتهاند: اگر كس∂  حقيقت∂ در عوالم مختلف به صورتها

                                                           
^ فيض،خطبه＾۱۹℮.  ـ نهجالبالغه ۱
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^ آموختن علم و  در خواب ببيند شير م∂خورد،تعبيرش اين است كه عالґم خواهد شد.در بيدار
در خواب به صورت خوردن شير است. 

ẃرين م→→→→→شهور در ف→→→→نẃ ت→→→→عبير خ→→→→واب ـ آم→→→→→د و  م→→→→→نقول است ك→→→→→س∂ ن→→→→→زد اب→→→→→ن س→→→→→يرين ـ از م→→→→→عب
→→هر ب→→ه دست گ→→رفته ب→→ر ده→→ان و دام→→→ن م→→ردم م→هر م→∂زنم.  Ẁر م→→→∂بينم م ẃگ→→فت: م→→ن در خ→→→واب م→→كر
ن∂ و اذان م∂گوي∂؟گفت:  ẃل∂ كرد و گفت:مگر تو مؤذ ẃاي→ن چه معناي∂ دارد؟ابن سيرين تأم
نم. گ→→→→→→→→→→فت: م→→→→→→→→→→علوم م→→→→→→→→→→→∂شود در م→→→→→→→→→→اه م→→→→→→→→→→→بار∑ رم→→→→→→→→→→ضان اذان ص→→→→→→→→→بح را پ→→→→→→→→→يش از وقت  ẃب→→→→→→→→→→له، م→→→→→→→→→→ؤذ
م→→→→∂گوي∂ و م→→→→هر ب→→→→ر ده→→→→ان و دام→→→→ن م→→→→ردم م→→→→∂زن∂ و آن→→→→ها را از خ→→→→وردن و آش→→→→اميدن و آم→→→يزش 

جنس∂ باز م∂دار＾!برو بعد از اين پيش از وقت اذان نگو. 
دي→→→→→→→گر＾ گ→→→→→→→فت:من در خ→→→→→→→واب م→→→→→→→∂بينم ب→→→→→→ه گ→→→→→→ردن خ→→→→→→و∑ ان→→→→→→واع ج→→→→→→واه→→→→→→رات م→→→→→→∂آويزم! 
اب→→→→نسيرين گ→→فت: ت→→و ش→→ايد م→→درẃس ب→→اش∂ و ت→→→دريس م→→→∂كن∂؟گفت:بله، م→→درẃسم. گ→→فت: آن 
نكش،جواهرات علم را به گردن آن خو∑ ناقابل مياويز. ش→→→→→→→→→→→→اگرد＾ ك→→→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→→→را＾ او ت→→→→→→→→→→→→دريس م→→→→→→→→→→→→∂كن∂ آدمґ ن→→→→→→→→→→→→→ااه→→→→→→→→→→→→لґ ب→→→→→→→→→→→→→∂قابليẃت∂ است!زح→→→→→→→→→→→→→مت ب→→→→→→→→→→→→يهوده 
م→→→→→قصود اي→→→→ن ك→→→→→ه م→→→→ا ه→→→→م الح→→→→→ال در ع→→→→الم خ→→→→واب ه→→→→ستيم و ص→→→→حنهها＾ ت→→→→لخ و ش→→→→يرين از 
اف→كار و اخ→→الق و اع→مال خ→ودمان در ط→ول ع→مر خ→ود مشاهده م∂كنيم. بدانيم كه تمام اينها 
در ع→→الم پس از مرگ، تعبير خواهد شد و به صورتهاي∂ فرحآور و يا دردانگيز به سو＾ ما 

باز خواهد گشت كه قرآن م∂فرمايد: 
راҐ...�؛۱  ґوا حاضẀل ґمџوا ما ع Ẁد џج џو џو...�

...آدميان، تمام اعمال خود را حاضر در نزد خود م∂يابند... 
دنيا بذر است و آخرت محصول آن 

مџتẂ يџداهẀ وџ يџقẀولẀ الẂكافґرẀ يا لџيẂتџنґ∂ كẀنẂتẀ تẀرابا�Ґ؛۲  ￍدџما ق Ẁء ẂرџمẂال ẀرẀظẂن џي џمẂوџي...�
...روز＾ ك→→→→ه ان→→→سان ت→→→→مام آن→→→چه را ك→→→ه پ→→→يش ف→→→رستاده است، م→→→→∂بيند و آدم ك→→→افر 

م∂گويد: ا＾ كاش من خاك∂ بودم. 
                                                           

^ كهف،آيه＾℮۹.  ـ سوره ۱
 .℮Ω＾نبأ،آيه ^ ـ سوره ۲
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џرџد در  ت م→→→→→→∂ب ẃد و لذџدر دن→→→→→→يا لق→→→→→→مهها＾ چ→→→→→→→رب و ش→→→→→→يرين ح→→→→→→رام از ام→→→→→وال م→→→→→ردم م→→→→→∂خور 
ع→الم پس از م→رگ خ→واه→د دي→د ه→مانها را ب→ه صورت لقمهها＾ آتش در شكم خود م∂ريزد! 

اين قرآن است كه م∂فرمايد: 
مẂ ناراҐ...�؛۱  ґهґونẀطẀب ∂ґف џونẀلẀأكџما يￍإن ҐماẂلẀتام∂ ظџيẂال џوالẂأم џونẀلẀأكџي џين ґذￍال ￍإن�
آنان كه اموال يتيمان را با ظلم و ستم م∂خورند،همانا در شكم خود آتش م∂ريزند... 

اكنون به صورت بذر و فردا محصول آن بذر است. 
ش→→→→→→تها＾�  ґشــتـها＾ �  گ→→→→→→ر ب→→→→→→ه خ→→→→→→→ار＾ خ→→→→→→ستها＾ خـود كـґـ→→ود ر ـ→→→→ ور حـريـر و قـزدر＾� خ→→→→→→→
ر ب→→→→→د است�  џاست ا ^ ر ن→→→→→→كو џس→→→→→→تست اẀن→→→اخوش و خ→→وش ه→→م ض→→ميرت از خ→→ود است�  از ت→→→→→→و ر
ز آن→→→→→→→→→چـه م→→→→→→→→→∂كـار＾ هـمــه روزه بـنـوش�  ز آن→→→→→→→→→→→→چـه مـ∂ب→→→→→→→→→→→افـ∂ ه→→→→→→→→→→→مـه روزه بـپ→→→→→→→→→→→وش� 

ج→→→→→امهها＾ ب→→→→→هشت∂ را خ→→→→→ودت در دن→→→→→يا ب→→→→→ايد ب→→→→→باف∂ و ب→→→→ذرها＾ خ→→→→وراك→→→→→∂ها و ن→→→→وشابهها＾ 
ب→→→→→→هشت∂ را خ→→→→→→ودت ب→→→→→→→ايد در دن→→→→→→يا ب→→→→→→كار＾ و چ→→→→→→شمههايشان را ب→→→→→→جوشان∂!اث→→→→→رگذار＾ «اع→→→→→تقاد ب→→→→→→ه 
ẃ∂ ب→→→→يش از اع→→→→تقاد ب→→→→ه ت→→→→وحيد  م→→→→→عاد» در س→→→→→اختن ان→→→→→→سان ب→→→→→هشت∂، ب→→→→→يش از س→→→→→اير اع→→→→→تقادات و ح→→→→→ت
است.زيرا اگر اميد بهشت و ترس از جهنẃم نبود، اكثر مردم به صرف اعتقاد به توحيد، تن به 

مات نم∂دادند.آن سخن بسيار بلند:  ẃانجام عبادات و پرهيز از محر
 џ−Ẁت Ẃد→→ џج џو Ẃل→→џب џ−ґتￍن→→ џج ∂→→ґف Ґعاџم→→џال ط џو џ∑ґن ن→→ار→→ ґم Ґوفا→→ џخ џ−Ẁت Ẃدџب→→ џله→→→∂ م→→ا عґا)

)؛  џ−Ẁت Ẃدџب џعџف ґ↕ џباد ґعẂلґل ҐالẂهџا
^ ب→→ندگ∂ م→→ن در پ→→يشگاه ت→→و، ن→→ه ت→→رس از جهنẃمت و نه طمع در بهشتت  خ→→دايا! ان→→گيزه

^ بندگ∂ ديدم و بندگ∂ات نمودم.  بوده است! بلكه من محضاҐ تو را شايسته
آر＾، اي→→ن س→→خن ب→سيار ب→لند لق→→مها＾ است ك→ه در ه→ر ده→→ان∂ ن→م∂گنجد.تنها گ→وينده＾ 
اين سخن ـ عل∂ẃ امير و آل اطهارش� م∂توانند اين لقمه را بردارند و هضمش كنند. 

 џرين ґاهẃالط ґهґتẂيџب ґل∂ آلџع џو ґهẂيџل џع ґاهللا Ẁواتџل џص
خدا هم فرموده است: 

                                                           
 .۱Ω＾نساء،آيه ^ ـ سوره ۱

� قز: ابريشم. 



 
 ۱⅛۳ فضيلت بسيار ذكر خدا 

�؛۱  ґساب ґحẂال џمẂوџوا ي Ẁسџما نґب ẁيد ґد џش ẁذابџع ẂمẀهџل ґاهللا ґيلґب џس Ẃنџع џونل ґضџي џين ґذￍال ￍإن...�
...آن→→ان ك→→→ه از راه خ→→دا م→→→نحرف گ→→شته و م→→بتال ب→→→ه ع→ذاب ش→ديد، ش→دهاند ب→ه س→بب 

اين است كه روز حساب را فراموش كردهاند. 
دگرگون∂ حال اميرالمؤمنين�از آخرين وصيẃتها＾ زهرا＾ اطهر� 

→→→→→ام ف→→→→→اطميẃه است. آي→→→→ا دوست داري→→→→→د از ي− ب→→→→يمار ب→→→→ستر＾ ع→→→→يادت ك→→→→نيم؟اي→→→→→ن روزه→→→→ا  ẃاي
م→→→→→→→واليمان ام→→→→→→→يرالم→→→→→→→ؤمنين�سخت پ→→→→→→→ريشانحال ب→→→→→→ود.از خ→→→→→→→انه ك→→→→→→ه ب→→→→→→را＾ ان→→→→→→جام ك→→→→→→ار＾ ب→→→→→→يرون 
م→→→→→→→→→→→∂رفت، از رف→→→→→→→→→→→تار و گ→→→→→→→→→→→فتار م→→→→→→→→→→→ردم ن→→→→→→→→→→ادان رن→→→→→→→→→→ج م→→→→→→→→→→→∂برد.به خ→→→→→→→→→→انه ك→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→→∂آمد ت→→→→→→→→→→نها م→→→→→→→→→→ايه＾ 
دلخ→→→وش∂اش زه→→→را＾ ع→→→زيزش را م→→→∂ديد ك→→→ه م→→انند ش→→مع م→→→∂سوزد و آب م→→→∂شود.در ي→→ك∂ از 
روزه→→→ا گ→→→فت:پسر ع→→مو＾ ع→→زيزم!بيا ك→→نار ب→سترم ب→نشين.من س→اعت ب→→ه س→اعت ب→ه م→→القات پ→→درم 

نزدي−تر م∂شوم.به همين زود＾ از ميان شما م∂روم بيا وصيẃتهاي∂ دارم بگويم. 
ام→يرالم→ؤمنين�به زنه→اي∂ ك→ه در اط→اق ب→ودند؛ فرمود: از اطاق خارج شوند.آمد كنار 
ب→→→→ستر ن→→→→شست.دست ب→→→→رد آن ب→→→→→دن رن→→→→→جديده＾ پ→→→→وست و اس→→→→تخوان ش→→→ده را ان→→→دك∂ از ب→→→ستر ب→→→لند 

كرد و سرش را به سينهاش چسبانيد و فرمود: بگو عزيزم، آنچه در دل دار＾ بگو. 
^ عزيزم!من  ^ پسر عمو ف→اطمه�در ح→ال∂ ك→ه گ→ريه راه گ→لويش را گ→رفته ب→ود گ→فت:ا
ت∂ كه در خانه＾ شما بودم، م∂كوشيدم كوچ−ترين نافرمان∂ نسبت به شما  ẃدر اي→→ن مد
ت لغزش∂ ديدهايد؛ عفوم كنيد و حاللم نماييد.  ẃنداشته باشم.حال اگر از من در اين مد
ام→→→→→→→→يرالم→→→→→→→→ؤمني→→→→→→→→ن�از ش→→→→→→→نيدن اي→→→→→→→ن س→→→→→→→خن س→→→→→→→خت دگ→→→→→→→رگون ش→→→→→→→د و اش− از چ→→→→→→→شمها＾ 
ت گ→ريستند.فرمود:"مџعاذџ اهللا"ش→أن تو عزيزم اجلẃ و اكرم  ẃم→باركش ج→ار＾ ش→د و ه→ر دو ب→ه ش→د
از اي→→→ن است ك→→→ه ك→→→مترين ن→→→→افرمان∂ ب→→→شود ب→→→→ه ت→→→و ن→→→سبت داد.ف→→→راق ت→→→و ب→→→ر م→→ن ب→→سيار دش→→وار است 

ول∂ چارها＾ جز صبر و تن به قضا＾ خدا دادن ندارم. 
^ ب→→→ايد زن ب→→گيرد و ش→→ما ب→→عد از م→→ن ازدواج خ→→واه→→∂ ك→→رد، ول∂  ه→→→ر م→→→رد م اي→→→ن ك→→→ه  ẃت دوẃوص→→→ي
ـ دختر  ك→→ودكان من خردسالند و پس از من ب∂مادر م∂شوند از شما م∂خواهم پس از من با امامه 

^ من مهربانتر است.  هها ẃـ ازدواج كنيد كه به بچ خواهرم 
                                                           

^ ص،آيه＾⅛۲.  ـ سوره ۱
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م ف→→→→رمود: م→→→→ن ن→→→→سبت ب→→→→ه آن دو ن→→→→فر(اب→→→→وبكر و ع→→→→مر)سخت خ→→→شمگينم و  ẃت س→→→→وẃدر وص→→→→ي
راض→∂ ن→يستم در ت→شييع جنازهام شركت كنند و كنار قبرم بيايند!!!از اين رو از شما م∂خواهم 
ج→→نازهام را ش→→→بانه ت→→جهيز ك→→→نيد؛غسل و ك→→فن و دف→→نم را شب ان→جام داده و از م→حل دف→نم ك→س∂ 

را آگاه نسازيد. 
آن→→→ها پ→→يش خ→→ود دلخ→→وش ب→→ودند ك→→ه در ت→→شييع و ن→→مازش ح→اضر م→∂شويم و ك→نار ق→برش 
م→∂رويم و ب→ه م→ردم چ→نين وان→مود م∂كنيم كه بين ما و او رضايت تأمين شده است!! ول∂ آن 
ع→→→زيز خ→→→دا ب→→→→ا اي→→→ن وص→→→يẃتش ن→→→قشه＾ ش→→→يطان∂ آن→→ان را ن→→قش ب→→ر آب ك→→رد و ت→→ا روز ظ→→هور ف→→رزند 

ريف شيعه در مدينه گمشدها＾ دارد و پيوسته م∂گويد:  ẃلاهللاتعال∂فرجهالش ẃمنتقمش عج
 �Ґا ẃر→→→→→→→→→→→→→ ґس Ẁنџف Ẃد→→→→→→→→→→→→→→Ẁت ґور→→→→→→→→→→→→→→Ẁم Ẁ Ẃاال ґẃ^ ґال џراها�  وџث ∂џفẂعẀف∂ و يџط ẂصẀمẂال Ẁ↨џع Ẃض→џب

آيا چه سبب شد كه تنها يادگار رسول، پنهان∂ دفن شد و قبرش ناشناخته ماند؟! 
 џ−ẀمẂل ґع ґهґب џحاطџما ا ґد џدџعґنيها بџب џها وґل Ẃع→џب џبيها وџا џو џ↨џم ґع→ل∂ ف→اط ẃل→ џص ￍمẀه→ẃللџا

؛   џ−ẀمẂل ґع ґهґب џحاطџما ا ґد џدџعґب ẂمẀهџعدائџا ẂنџعẂال џو
 Ẃلџع→→→→→ Ẃاج џه و ґورẀه→→→→→Ẁظґل џرين ґظџتẂن→→→→→ ẀمẂال џن→→→→→ ґنا مẂل џع→→→→→ Ẃاج џو Ẃج џر→→→→→→џفẂال џ−ґẃليџوґل Ẃل ẃج→→→→→→ џع ￍمẀه→→→→→→ẃللџا

 

Ґ

يẂرا. џنا خ ґرẂمџا ↨џمґخات
الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس

 
 

 
 
 
 
 
  



 
 
 

أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 
 
 
 
 

اع→→→مال ك→→→سان∂ ك→→→ه ب→→→ه پ→→روردگارشان ك→→فر ورزي→→دهاند م→→→انند خ→→اكستر＾ است در 
ب→رابر ت→ندباد در ي− روز ط→وفان∂ ك→→ه ن→م∂توانند كمترين بهرها＾ از آنچه را كه 

انجام دادهاند به دست آورند و اين همان گمراه∂ دور و دراز است. 
جبẃار عنيد كيست؟ 

در آيات گذشته، سخن از كيفر و عقوبت انسان �جبẃار عنيد� به ميان آمد كه فرمود: 
�؛۲   نґيد＃ џار＃ عￍب џج لẀك џخاب...�

...هر جبẃار عنيد＾، ناكام و محروم از سعادت ابد＾ گرديد. 
∂ از  ẃگ→→→→→ردنكش در م→→→→→قابل ح→→→→→ق ك→→→→→ه ه→→→→→يچ ح→→→→→ق ґرẃ ẃار ع→→→→→نيد� ي→→→→→عن∂: ان→→→→→سان م→→→→→غرورґ م→→→→→تكب �ج→→→→→ب
ف ب→→ه ادا＾ آن ن→→م∂دان→→د و اي→→ن  ẃح→→→قوق خ→→→دا و ب→→→ندگان خ→→→دا را م→→→حترم ن→→→م∂شمارد و خ→→ود را م→→وظ
ار ن→→يست!زيرا م→→مكن است آدم→→∂ در ع→→ين اعتقاد به خدا و پيغمبر� و معاد،  ẃم→→نحصر ب→→ه ك→→ف
ت حبẃ م→→ال و م→→قام در وج→→ودش، پا رو＾ احكام و دين خدا  ẃب→→ر اث→→ر ط→→غيان اه→→واء ن→→فسان∂ و ش→→د
ẃاريẃت و گردنكش∂  ∂ از خدا و حقوق بندگان خدا گردن ننهد.منته∂ جب ẃبگذارد و به هيچ حق
ت  ẃعذاب آن هم در روز جزا مراتب و شد Ґت و ضعف دارد!طبعا ẃدر مقابل حق، مراتب و شد

                                                           
^ ابراهيم،آيه＾۱۸.  ـ سوره ۱

 .۱Ｑ＾ـ همان،آيه ۲
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و ضعف خواهد داشت. 
آيا اعمال ني− كافران پاداش اخرو＾ خواهد داشت؟ 

ح→→→ال آي→→→→ه＾ اخ→→→ير، م→→→ربوط ب→→→→ه اي→→→ن است ك→→→ه آي→→→ا م→→→ردم ك→→→افر، اگ→→→ر اع→→→مال خ→→وب∂ در دن→→→يا 
داش→→→→→→ته ب→→→→→→اشند، در آخ→→→→→→رت ب→→→→→→را＾ اع→→→→→→مال ن→→→→→يكشان پ→→→→→اداش→→→→→→∂ خ→→→→→واه→→→→→ند داشت ي→→→→→→ا خ→→→→→ير، ب→→→→→ه خ→→→→→اطر 
ك→→فرشان م→→حكوم ب→→ه ع→→ذاب ج→→اودان→ه خ→واه→→ند ب→ود و ك→→مترين ث→واب→→∂ راج→ع ب→ه ك→ارها＾ خ→وبشان 
ن→خواه→ند داشت؟چ→ون در دن→يا ه→ستند افراد＾ كه كافر و منكر خدا و وح∂ و نبوẃت و حساب 
و ك→→→→→→→→→→تاب روز ق→→→→→→→→→يامت م→→→→→→→→→→∂باشند ول∂ م→→→→→→→→→→عالوص→→→→→→→→→ف اف→→→→→→→→→راد ن→→→→→→→→→يكوكار＾ ه→→→→→→→→ستند دارا＾ ام→→→→→→→→→انت و 
ص→→→→داقت و اح→→→→ياناҐ اه→→→→ل خ→→→→دمت ب→→→→ه م→→→→ردم ك→→→→ه دس→→→→تگير＾ از م→→→→ستمندان م→→→∂كنند.در رأس آن→→→ها 
ران ك→ه با اختراع و اكتشاف نيرو＾ برق و بخار و  ẃم→خترعان و م→كتشفان از دان→شمندان و م→تفك
اҐ خ→→→→دمات ب→→→سيار  ẃش→→→→ناختن م→→→→يكروب ان→→→→واع ب→→→→يمار＾ها و ن→→→→شان دادن راهه→→→→→ا＾ درم→→→→ان∂ آن→→→→ها، ج→→→→د
ẃه م→→→ا ن→→→م∂خواه→→→يم ب→→→گوييم: اي→→ن دان→→شمندان ب→→زرگ ك→→افر  ارزن→→→ده ب→→→ه ج→→→امعه＾ ب→→→شر ك→→→ردهان→→→د.الب→→→ت
ب→→→→→→→→→ودهان→→→→→→→→→د!خير،ما ه→→→→→→→→→يچگاه ح→→→→→→→→→قẃ داور＾ درب→→→→→→→→→اره＾ اف→→→→→→→→→راد و اش→→→→→→→→→→خاص از ح→→→→→→→→→يث اع→→→→→→→→→تقادات→→→→→→→→→→شان 

نداريم.آن را خدا م∂داند و بس! 
م→→→→→→→ا ي− ب→→→→→→→حث ك→→→→→→→لẃ∂ داري→→→→→→→م، م→→→→→→→→∂گوييم: آي→→→→→→ا دان→→→→→→شمندان از اي→→→→→→→ن ق→→→→→→بيل ك→→→→→→ه ن→→→→→→يكوكار و 
خ→دمتگزار ب→ه ج→امعه＾ ب→شر＾ ب→ودهان→د و ه→ستند، اگ→ر اي→→نان از لح→→اظ اع→تقاد، كافر باشند؛يعن∂ 
اي→→→→→مان ب→→→→→ه م→→→→→بدأ و م→→→→→→عاد ن→→→→→→داش→→→→→ته ب→→→→→اشند،آيا در س→→→→→را＾ پس از م→→→→→رگ از دي→→→→→دگاه ق→→→→→رآن ب→→→→→ه خ→→→→اطر 
اع→→→→→مال ن→→→→→يكشان ث→→→→→واب→→→→→∂ دارن→→→→→د ي→→→→→ا خ→→→→→ير؟اي→→→→→ن م→→→→→سئلها＾ است ك→→→→→ه م→→→→يان ص→→→→→احبنظران از آق→→→→→ايان 

ران قرآن كريم مورد بحث و گفتگو است.  ẃمفس
سير فكر＾ و عقل∂ بشر برا＾ تحصيل معارف اعتقاد＾ 

اي→→→نجا اب→→تدا ب→→ه ط→→ور اخ→→تصار ع→→رض م→→→∂شود م→→ا راج→→ع ب→→ه م→→→سائل م→→ربوط ب→→ه م→→→عاد و ج→→هان 
پس از م→→→→→→رگ،ي− س→→→→→→→لسله اع→→→→→→تقادات ق→→→→→→طع∂ و ي→→→→→→قين∂ ـ ب→→→→→ر ح→→→→→سب م→→→→→ستفاد از ادلẃه＾ ع→→→→→→قل∂ و 
ا به گونه＾ اجمال خال∂ از شرح و تفصيل جزئيẃات آن.چرا كه ما نه تواناي∂  ẃن→قل∂ ـ داريم. ام
ف ب→ه ت→حصيل در∑ آن م→→∂باشيم!ما به يقين اعتقاد به  ẃدر∑ ت→فصيل∂ آن→ها را داري→م و ن→ه م→وظ
→→→ا  ẃم ـ داري→→م، امẃت م→→→رگ و ب→→→رزخ و م→→→حشرـ از ح→→→ساب و ك→→→→تاب و ص→→→راط و ب→→→→هشت و ج→→هنẃي ẃح→→→ق
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ح→→→قايق ت→→→فصيل∂ اي→→→نها را ن→→→م∂فهميم! آي→→→ا م→→→رگ ك→→→ه م→→→ا آن را از م→→→سلẃمات و ح→→تميẃات در م→→سير 
خ→→ود م→→∂دان→→يم، ي→→عن∂ چ→→→ه؟م∂گوييد: م→→رگ ي→→عن∂ ان→قطاع روح از ب→→دن؟م∂پرسيم: اص→→الҐ روح 
ي→→→→→→→→→→→→عن∂ چ→→→→→→→→→→→→ه؟آن چ→→→→→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→→→→→قيقت∂ است ك→→→→→→→→→→→→ه ي− ع→→→→→→→→→→→مر است ب→→→→→→→→→→→ا آن زن→→→→→→→→→→→دگ∂ م→→→→→→→→→→→→∂كنيم و آن را 
ن→→م∂شناسيم؟ آن→→→گاه ارت→→باط آن ب→→ا ب→→→دن چ→→گونه است ك→→ه ب→→→ر اث→→ر آن ارت→→باط است ك→→ه اي→→ن ب→→→دن 
زن→ده است و س→پس ان→قطاع آن از ب→→دن ب→ه چ→ه ك→يفيẃت است ك→ه ب→ر اث→ر آن انقطاع،بدن م∂ميرد 

و روح به عالم برزخ منتقل م∂شود؟ 
م∂پرسيم: عالم برزخ يعن∂ چه؟هم اكنون كه گذشتگان ما در برزخند، آيا چه وضع و 
ح→→→→ال∂ دارن→→→→د؟نيكوكارشان در چ→→→→ه وض→→→→ع و ب→→→→دكارشان در چ→→→→ه وض→→→→ع∂ ه→→→→ستند؟تا ب→→→→رسيم ب→→→ه ع→→→الم 
^ موقف حساب  م→→حشر ك→→ه ن→→فخ ص→→ور م→→∂شود و م→→ردگان از ق→→برها ب→→رم∂خيزند و ش→→تابان ب→→ه س→→و
ق همه＾ اينها  ẃم پيش م∂آيد كه به تحقẃم∂روند و پس از آن ميزان و صراط و بهشت و جهن
→→→ا از در∑ ت→→→فصيل∂ آن→→→ها ن→→→اتوان→→→يم ت→→→ا م→→→راح→→→ل س→→→يرمان را ب→→→ه پ→→→ايان  ẃاي→→→→مان و اع→→→→تقاد ي→→→→قين∂ داري→→→→م، ام

برسانيم و حقيقت آنها را دريابيم. 
مطابقت سير فكر＾ و عقل∂ بشر با سير قرآن∂ تا هنگام مرگ 

^ و ع→→→→قل∂ داري→→→→م و ي− س→→→→ير  ^ خ→→→→ود، ي− س→→→→ير ف→→→→كر ^ ت→→→→حصيل م→→→→عارف اع→→→→تقاد م→→→→ا ب→→→→را
ق→→رآن∂ ك→→ه ه→→ر دو ب→→ا ه→→م ت→→ا ي− ق→→سمت از راه م→تطابق و م→تواف→قند و در ق→سمت دي→گر راه،راه→نما 
^ راه→→→→→نماي∂ ب→→→→→ر ن→→→→→م∂آيند.در س→→→→→ير  م→→→→→→نحصراҐ ق→→→→→→رآن ك→→→→→ريم است و ع→→→→→قل و ف→→→→→كر، آن→→→→→جا از ع→→→→→هده
^ و ع→→→قل∂ خ→→→ود م→→→∂ان→→→ديشيم ك→→→ه م→→→ن وج→→ود دارم و ه→→→ستم و در ه→→ست∂ خ→→ود ت→→رديد ن→→→دارم،  ف→→→كر
 ^ ^ من نيز هست كه به من هست∂ داده است و او عالوه بر هست∂، دارا پس خ→الق و آفريننده
^ از آن→→→→چه خ→→→→ود دارد؛ داده است.او  ح→→→→→يات و ع→→→→→لم و ق→→→→→درت ه→→→→→م ه→→→→→ست ك→→→→ه ب→→→→ه م→→→→ن ن→→→→يز ن→→→→مونها
^ ص→→→→→→فت ح→→→→→كمت ن→→→→يز م→→→→∂باشد و ح→→→→كيم است.«ح→→→→كيم» ي→→→→عن∂ ك→→→→س∂ ك→→→→ه ه→→→→رگز ك→→→→ار لغ→→→→و  دارا
^ از ك→→ار اوست؛ ي−  ^ وج→→→ود م→→→ن ك→→ه ن→→مونها ب→→→∂غايت و ب→→→→∂هدف ان→→→جام ن→→→م∂دهد.در س→→→راپ→→→→ا
 ^ ^ اجزاء و اعضاء از درون و بيرون، رو ج→زء و ي− ع→ضو ب→∂ هدف ساخته نشده است.همه

^ هدف و غايت خاصẃ به آن عضو آفريده شده است.  نظم و حساب دقيق برا
∂ آف→→→→ريده و  ẃب→→→→→نابراي→→→→→ن خ→→→→→ود ان→→→→→→سان را ن→→→→→يز ب→→→→→→همنظور رس→→→→→اندن او ب→→→→→ه ه→→→→→دف و غ→→→→→→ايت خ→→→→اص



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۸⅛۱ 

مه＾ وج→→ود او ق→→رار داده است و لذا ب→→را＾ اي→نكه او در م→سير زن→دگ∂اش  ẃه→→مه＾ ك→→ائنات را م→→قد
ب→ه ك→جرو＾ ن→يفتد و از ن→يل به هدف باز نماند، ضرور＾ است كه قانون∂ برا＾ او تنظيم نموده 
و در دس→ترسش ب→گذارد ك→→ه از آن ت→عبير ب→ه «دي→ن و ش→ريعت» م→→∂شود.آنگاه ب→را＾ عمل∂ شدن 
آن ق→→انون در م→→يان اف→→راد ب→→شر، ب→→ايد ب→→را＾ اط→→اعتكنندگان از ق→→انون، پ→→اداش و ب→را＾ م→تخلẃفان از 
آن، ك→→يفر م→→عيẃن ك→→→نند ت→→→ا لغ→→ويẃت ج→→→عل ق→→انون الزم ن→→يايد و چ→→ون ع→→الم دن→→يا ظ→رفيت ك→امل ب→را＾ 
ẃاران ع→→الم  پ→→→اداش و ك→→يفر م→→تناسب ب→→→ا اع→→→مال م→→طيعان و م→→تخلẃفان ن→→دارد ـ چ→→نان ك→→ه م→→→∂بينيم ج→→ب
ب→→→→∂كيفر م→→→→رده و اولي→→→→→ا＾ خ→→→→→دا� ب→→→→→∂پاداش از دن→→→→→يا رف→→→→تهان→→→→دـ پس ب→→→→ايد ع→→→→→الم دي→→→گر＾ پس از 
م→رگ ب→اشد ت→→ا پ→→اداش و ك→يفر م→تناسب ب→ه م→طيعان و م→تخلẃفان داده ش→ود و ح→كمت خ→دا عمل∂ 
گ→→ردد.اي→→ن م→قتضا＾ س→ير ف→كر＾ و ع→قل∂ است ك→ه از اع→تقاد ب→ه م→→بدأ آغ→از م→→∂شود و ب→ه اع→تقاد 
→→→→→→ا س→→→→→ير ق→→→→→رآن∂ ن→→→→→يز م→→→→→طابق ب→→→→→→ا ه→→→→→مين س→→→→→ير ع→→→→→→قل∂ ان→→→→→→جام  ẃب→→→→→→ه م→→→→→→عاد و ع→→→→→→→الم ج→→→→→زا خ→→→→→تم م→→→→→→∂گردد، ام

م∂پذيرد كه درباره＾ اثبات وجود خالق عالم و آدم م∂گويد: 
...�؛۱  ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس ґر ґفاط ￒ− џش ґاهللا ∂ґأ ف...�

∂ هست...؟  ẃآيا در هست∂ اهللا كه آفريننده＾ آسمانها و زمين است شك...
اي→ن ه→→مان م→نطق ع→قل است ك→ه م→→∂گويد: م→ن ه→ستم،پس خ→الق م→ن ه→→ست.آسمانها و 
زم→ين ه→ست،پس خالقشان نيز با صفات كمالش هست.آنگاه از نظر حكمت، سخن از دين 

و شريعت و بعثت پيامبران به ميان آورده م∂فرمايد: 
 џومẀق→→→→џيґل џيزان→→→→ ґمẂال џو џتاب→→→→ ґكẂال ẀمẀهџع→→→→ џنا مẂل џز→→→→Ẃأن џو ґناتґẃ →→→→→الẂبџي ґنا بџل→→→→→ Ẁس Ẁنا رẂل→→→→→ џس Ẃأر Ẃد→→→→→џقџل�

...�؛۲  ґط ẂسґقẂالґب Ẁاسￍالن
م→→→→→ا رس→→→→والن خ→→→ود را ب→→→→ا دالي→→→ل روش→→→→ن ف→→→رستاديم و ه→→→مراهشان ك→→→تاب و م→→→يزان ن→→→ازل ن→→→موديم 

برا＾ اين كه مردم قيام به قسط كنند و مسير زندگ∂ خود را دور از كجرو＾ بپيمايند. 
اي→ن ه→م م→نطق ع→قل است ك→→ه خ→الق ح→كيم، ب→ايد ت→شريع ش→ريعت و ارس→ال رس→ول بنمايد 

و عالم انسان را ب∂قانون رها ننمايد. 
                                                           

 .۱Ω＾ابراهيم،آيه ^ ـ سوره ۱
 .۲Ｑ＾حديد،آيه ^ ـ سوره ۲



 
 ۱⅛۹ فضيلت بسيار ذكر خدا 

ناتوان∂ فكر و عقل بشر از در∑ موضوع كيفر و پاداش پس از مرگ 
ه  ẃف از ق→انون را م→ورد ت→وجẃس→→پس م→→وضوع ك→يفر و پ→→اداش و ي→كسان ن→بودن م→طيع و م→تخل

قرار داده م∂فرمايد: 
لẀوا  ґم→→ џع џوا وẀن→→џآم џين ґذￍال→→џك ẂمẀهџلџع Ẃج→→џن Ẃأن ґئاتґẃي→→→ ￍوا الس Ẁح џرџت→→ Ẃاج џي→→ن ґذￍال џب ґس→→ џح Ẃأم�

�؛۱   џونẀمẀك Ẃحџما ي џساء ẂمẀهẀماتџم џو ẂمẀياه Ẃحџم Ґواء џس ґحاتґال ￍالص
آي→→→→→→ا م→→→→→رتكبين گ→→→→→→ناهان م→→→→→→∂پندارند: آن→→→→→→ها را ب→→→→→→ا م→→→→→ؤمنان ص→→→→→→الحالعمل ي→→→→→كسان ق→→→→→رار 

م∂دهيم كه زنده بودن و مردنشان مساو＾ باشند؟ بد داور＾ م∂كنند! 
 Ẃأم ґض ẂرџالẂ ينџ فґ∂ ا ґد ґسẂفẀمẂال→џك ґحاتґال→→→ ￍوا الصẀل ґم→→ џع џوا وẀن→→џآم џي→→ن ґذￍال Ẁلџع Ẃج→→ џن Ẃأم�

�؛۲   ґار ￍجẀفẂالџك џينґقￍت ẀمẂال Ẁلџع Ẃجџن
آي→→→→ا م→→ؤمنان ص→→→الحالعمل را ردي→→→ف م→→فسدينف∂االرض و پ→→رهيزگاران را ه→→مدوش 

با تبهكاران قرار بدهيم[اين نشدن∂ است]! 
 џك→ان Ẃإن џو ҐئاẂي→ џش ẁسẂف→→џن ẀمџلẂظ→→Ẁال ت→→џف ґ↨џيام→→ ґقẂال ґمẂو→→џيґل џط Ẃس→→ґقẂال џي→→ن ґواز→→ џمẂال Ẁع џض→→џن џو�

�؛۳   џينґب ґنا حاسґف∂ بџك џها وґنا بẂيџل＃ أت џد Ẃر џخ Ẃن ґم ＃↨ￍب џح џقالẂث ґم
م→→→ا ت→→رازوها＾ ع→→دل را روز ق→→يامت ب→→→ه م→→يان م→→→∂آوريم؛ در ن→→→تيجه ب→→→ه اح→→د＾ س→→→تم∂ 
ن→م∂شود! اگ→ر ب→→ه ان→دازه＾ س→نگين∂ دان→→ه＾ خ→ردل∂[عمل∂]باشد،آن را م∂آوريم 

و همين بس كه ما حسابرس باشيم. 
→→→ا راج→→→ع ب→→→ه اص→→→ل وق→→وع ق→→يامت، چ→→ه آي→→→ات ف→→راوان ب→→ا چ→→ه ع→→→بارات ق→→اطع و م→→حكم آم→→ده  ẃام

است!ي− جا خطاب به رسول اكرم�م∂فرمايد: 
...�؛℮  ￒق џحџل Ẁهￍإن ∂ґẃ ب џر џإ＾ و ẂلẀق џوẀه ￒق џأ ح џ−џونẀئґبẂنџت Ẃسџي џو�

از ت→→→→و خ→→→بر م→→→→∂گيرند ك→→→→ه آي→→→→ا ق→→→يامت ح→→→→ق است؟ ب→→→گو: ب→→→له،به خ→→دايم ق→→سم ك→→→ه ب→→→ه 
طور مسلẃم آن حق است... 

گاه∂ برا＾ نشان دادن حتميẃت قيامت، به خود قيامت قسم م∂خورد: 
                                                           

^ جاثيه،آيه＾۲۱.  ـ سوره ۱
^ ص،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۲
^ انبياء،آيه＾℮۷.  ـ سوره ۳
 .Ｑ۳＾يونس،آيه ^ ـ سوره ℮



 
 ۱۷Ω تفسير سوره＾ ابراهيم

�؛۱ قسم به روز قيامت كه روز قيامت حق است!  ґ↔џيامґقẂال ґمẂوџيґب Ẁم ґسẂقẀ؛۲  �ال ا�Ґيثا ґد џح ґاهللا џن ґم Ẁق џد Ẃأص Ẃنџم џو ґيهґف џبẂي џال ر ґ↨џيامґقẂال ґمẂوџإل∂ ي ẂمẀكￍن џعџم Ẃجџيџل...�
∂ در آن ن→يست!  ẃب→→→ه ط→→ور ح→→تم، ش→ما را در روز ق→→يامت ج→مع م→→∂كند و ه→يچ ش→ك...

آيا چه كس∂ از خدا راستگوتر است؟ 
→→ما  ґب ￍن Ẁؤￍبџن→→Ẁتџل ￍم→→Ẁث ￍنẀث џعẂب→→Ẁتџل ∂→→ґẃ ب џر џل∂ و→→џب Ẃل→→Ẁوا قẀث џعẂب→→Ẁي Ẃنџل Ẃوا أن Ẁرџف→→џك џي→→→ن ґذￍال џم→→→ џعџز�

...�؛۳  ẂمẀتẂل ґمџع
م→→ردم ك→→افر م→→→∂پندارند ه→→رگز[پس از م→→رگ]برانگيخته ن→خواهند ش→د!بگو: چ→را، 
ب→→→→→→ه خ→→→→→→دايم س→→→→→→وگند ب→→→→→→→ه ط→→→→→→ور ح→→→→→تم ب→→→→→رانگيخته م→→→→→→∂گرديد و س→→→→→→پس ب→→→→→→ه آن→→→→→چه ع→→→→→مل 

كردهايد، آگاه∂ داده م∂شويد... 
ح→→→→→ال اگ→→→→→ر از ع→→→→→→قل ب→→→→پرسيم آن ص→→→→حنه＾ ك→→→→يفر و پ→→→→اداش م→→→→طيع و م→→→→تخلẃف از ق→→→→انون ك→→→→ه 
ق خ→→→→→واه→→→→→د ي→→→→→افت؟ م→→→→→→∂گويد: ن→→→→→م∂دان→→→→→م.از ق→→→→→رآن ه→→→→→م ك→→→→ه  ẃض→→→→→رور＾ ح→→→→→كمت است، ك→→→→→→∂ ت→→→→→حق

بپرسيم او هم از تعيين آن سكوت كرده م∂گويد: 
...�؛℮ به تحقيق علم آن نزد خداست...  ґ↨џاع ￍالس ẀمẂل ґع Ẁه џدẂن ґع џاهللا ￍإن�

خطاب به رسول اكرم�شده: 
كẂ→→→راه→→→ا� إل∂  ґذ Ẃن→→→ ґم џتẂأن џيم→→→ ґساها� ف Ẃر→→→Ẁم џان→→→ￍأي ґ↨џاع→→→→→ ￍالس ґن→→→→ џع џ−џونẀلџئ Ẃس→→→→ џي�

 Ｑهاها�؛џتẂنẀم џ−ґẃب џر
از ت→→→→→→→و م→→→→→→→∂پرسند:قيامت، وق→→→→→→→وعش چ→→→→→→→ه وقت است؟ت→→→→→→→و را ب→→→→→→→ا اي→→→→→→→ن س→→→→→→→خن چ→→→→→→→ه 
ك→→→→ار،منتها＾ آن ب→→→ه س→→→و＾ پ→→→روردگار ت→→→وست[تنها، اوست ك→→→ه م→→→∂داند ق→→→يامت 

ك∂ برپا م∂شود] 
در آيه＾ ديگر آمده: 

 ...∂→→→→→ґẃ ب џر џدẂن→→→→→ ґها عẀمẂل→→→→→ ґما ع→→→→→ￍإن Ẃل→→→→→Ẁساها ق Ẃر→→→→→Ẁم џان→→→→→ￍأي ґ↨џاع→→→→→→→ ￍالس ґن→→→→→→ џع џ−џونẀلџئ Ẃس→→→→→→ џي�
                                                           

^ قيامت،آيه＾۱.  ـ سوره ۱
^ نساء،آيه＾۸۷ .  ـ سوره ۲
^ تغابن،آيه＾⅛.  ـ سوره ۳

^ لقمان،آيه＾۳℮.  ـ سوره ℮
^ نازعات،آيات۲℮تا℮℮.  ـ سوره Ｑ



 
 ۱۷۱ فضيلت بسيار ذكر خدا 

...�؛۱  ґاهللا џدẂن ґها عẀمẂل ґما عￍإن ẂلẀها قẂنџع ￒ∂ґف џح џ−ￍأنџك џ−џونẀلџئ Ẃسџي
از تو راجع به قيامت م∂پرسند كه وقوع آن در چه زمان∂ است و ك∂ برپا م∂شود؟ 
^ آن س→→→ؤال  ^ م→→→→ن است...از ت→→→و درب→→→اره ب→→→→گو: ح→→→→قيقت اي→→→→ن ك→→→→ه، ع→→→→لم آن، در ن→→→→زد خ→→→→دا
م∂كنند گوي∂ كه تو نسبت به آن آگاه∂ دار＾!بگو: همانا علم آن نزد خداست... 

تنها قرآن گويا＾ حقايق عالم پس از مرگ 
ت→→ا اي→→نجا دي→→→ديم ك→→ه س→ير ع→قل∂ در ك→ليẃات م→→سائل م→ربوط ب→ه م→→عاد، ب→ا س→ير ق→رآن∂ ه→ماهنگ 
→→→→→ا در ت→→→→فاصيل آن م→→→→→سائل و ت→→→→شريح ج→→→زئيẃات آن ك→→→ليẃات، دي→→→گر ع→→→قل راه ن→→→دارد ك→→→ه آي→→→ا  ẃاست. ام
^ از ح→→→→→→ساب و ك→→→→→→→تاب و م→→→→→يزان و ص→→→→→راط و  ^ م→→→→→→حشر ح→→→→→→يات ب→→→→→→رزخ∂ چ→→→→→→→گونه است و ص→→→→→→حنهها
م→عيار در ك→يفر و پ→→اداش و ب→→هشت و جهنẃم، به چه وضع و كيفيẃت∂ خواهد بود؟ نظر دادن در اين 
^ ع→→قل ب→→يرون است و ت→→نها وح→→→∂ و ق→→رآن است ك→ه ب→ايد در اي→ن س→نخ از ح→→قايق  م→→سائل، از ع→→→هده
^ وح→∂  ن→→ظر ب→→→دهد و ع→→→الم ان→→سان را از آن م→طالب آگ→اه س→ازد و لذا ع→قل ه→م ك→ه م→ا را ت→ا درґ خ→انه
^ ن→→يل  آورده است، دس→→تور ت→→سليم م→حض ب→ودن در م→→قابل وح→∂ م→→∂دهد! چ→را ك→ه ه→يچ راه→∂ ب→را

^ از خالق عليمґ حكيم خود نم∂يابد.  حال از جمله مسائل مربوط به كيفر و پاداش در روز جزا از ديدگاه وح∂ و قرآن، اين به سعادت مطلوبهاش جز فرمانبر
است كه مال∑ سعادت و راهياب∂ به بهشت در سرا＾ آخرت دو چيز است: 

الҐ: ايمان.  ẃاو
: عمل صالح.  Ґثانيا

�؛۲   ґحاتґال ￍوا الصẀل ґمџع џوا وẀنџآم џين ґذￍال ẃإال � ر＃ Ẃس Ẁخ ∂ґفџل џسانẂن Ẃاإل ￍإن � ґر ẂصџعẂال џو�
→→سرانند! ج→ز  Ẁس→→وگند ب→→ه ع→→صر[با م→→عان∂ م→→ختلف ك→→ه دارد]ت→→مام اف→→راد ان→→سان، در خ

گروه∂ كه ايمان آورده و عمل صالح انجام دادهاند. 
ن→→→→→ه اي→→→→→→مانґ خ→→→→→ال∂ از ع→→→→→مل ص→→→→→→الح، ك→→→→→اف∂ در ن→→→→→جات ان→→→→→سان، در ع→→→→→الم آخ→→→→رت است و ن→→→→ه 
ع→→ملґ ص→→→الحґ خ→→→ال∂ از اي→→مان.اي→→مانґ م→→ولẃد ع→→مل ص→→الح و ع→→مل ص→→الحґ م→ولود اي→→مان الزم است و 

                                                           
^ اعراف،آيه＾۱۸۷.  ـ سوره ۱
^ عصر،آيات۱تا۳.  ـ سوره ۲



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۱۷۲ 

لذا آيه＾ مورد بحث امروز م∂فرمايد: 
→→→وẂم＃  џي ∂→→→ґف Ẁي→→→ح ґẃالر ґه→→→ ґب Ẃت ￍدџت→→→ Ẃماد＃ اش џر→→→џك ẂمẀهẀمال→→→ Ẃأع Ẃم ґهґẃب џر→→→→ ґوا ب Ẁرџف→→→→џك џي→→→→ن ґذￍال Ẁلџث→→→→ џم�

�؛  ء＃ Ẃ∂ џل∂ شџوا عẀب џسџا كￍم ґم џون Ẁر ґدẂقџف＃ ال ي ґعاص
وص→→→→→→ف ح→→→→→→ال ك→→→→→→سان∂ ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→ه خ→→→→→دايشان ك→→→→→فر ورزي→→→→→دهاند اي→→→→→→ن است ك→→→→→ه: اع→→→→→مال 
ن→→→يكشان [در ب→→→→∂اثر و ب→→→→∂ارزش ب→→→ودن در س→→→را＾ آخ→→→رت] ب→→سان خ→→→اكستر＾ است 

ات آن را پراكنده سازد.  ẃكه در ي− روز طوفان∂ تندباد＾ بر آن بوزد و ذر
ه→→→→→مانطور ك→→→→→→ه آن ذرẃات خ→→→→→→اكستر پ→→→→→خش ش→→→→→ده＾ در ي− ب→→→→→يابان ه→→→→→يچ ارزش→→→→→∂ ن→→→→→دارد، 
اع→→→→→مال خ→→→→→→وب ي− آدم ك→→→→→افر ب→→→→→→∂اي→→→→→مان ن→→→→→يز در ع→→→→→الم پس از م→→→→→رگ، ه→→→→يچ اث→→→→ر س→→→→عادتبخش∂ 

نخواهد داشت! 
ẃ∂ ت→→شبيه ب→→ه خ→→ا∑ ه→→م نشده است؛ چون اگر مشت∂ خا∑ در ميان ي− گلدان ريخته  ح→→ت
ا ي− خروار و ده خروار  ẃي− علف سبز از آن م∂رويد، ام ẃاقل ẃشود و آب به آن داده شود، حد
^ از آن  خ→→→→→→→→اكستر اگ→→→→→→→→ر ب→→→→→→→→ا آب ه→→→→→→→→م م→→→→→→→→خلوط ش→→→→→→→→ود، اص→→→→→→→→الҐ ذرẃات آن ب→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→م ن→→→→→→→→م∂چسبد ت→→→→→→→→ا چ→→→→→→→→يز
ب→→رويد!حال آن خ→→اكستر اگ→→ر در معرض تندباد در ي− روز طوفان∂ قرار گرفت و هر ذرẃهاش به 
 ^ ـ كه آفريننده ^ خواهد داشت؟از ديدگاه خداوند عليم حكيم  جاي∂ رفت، آيا آن چه فايدها
لي→→→ن ش→→→رط س→→→عادت ان→→→سان در  ẃـ او ^ م→→→ال∑ س→→→عادت و ش→→→قاوت آدم→→→∂ است  ان→→→→سان و ت→→→عيين ك→→→ننده
^ ص→→ادر ش→→ود و ثمربخش گردد.در  ع→→الم آخ→→رت، اي→→مان است ك→→ه ب→→ه دن→→بال آن اع→→مال ن→→ي− از و
واق→→→→ع، ج→→→→ان ان→→→→سان ب→→→→ا اي→→→→مان، ب→→→→سان زم→→→→ين∂ ح→→→→اصلخيز است ك→→→→ه ب→→→→ذر ه→→→→رگونه درخت و ب→→→وته در آن 
→→→→→ا ج→→→→→ان ان→→→→→سان ك→→→→→افر ه→→→→→مانند زم→→→→→ين∂ ش→→→→→ورهزار است ك→→→→→ه  ẃرش→→→→→→د م→→→→→→∂كند و ب→→→→→→ه م→→→→→حصول م→→→→→∂نشيند. ام
^ ع→→الم است  ب→→→هترين ب→→→ذر در آن م→→∂پوسد و ه→→يچ م→→حصول∂ ن→→م∂دهد.اي→→ن س→→نẃت و ق→→انون س→→ازنده
ك→→ه: «اي→→مان» ،ب→→ذر ب→→هشت و ج→→نẃت رض→→وان است و ك→→فر، ب→→ذر ج→→هنẃم س→→وزان!حال اين قانون را شما 

^ در آن نخواهد داشت!  روشنفكرمآبان بپسنديد يا نپسنديد، تأثير
نا  Ẃدџت→ Ẃا أع→→ￍإن ẂرẀفẂكџيẂل→џف џش→اء Ẃنџم џو Ẃن ґم ẂؤẀيẂل→џف џش→→اء Ẃنџم→→џف ẂمẀك→→ ґẃب џر Ẃن→→ ґم ق→→ џحẂال ґل→→Ẁق џو�

قẀها...�؛۱  ґراد Ẁس Ẃم ґهґب џأحاط Ґنارا џين ґمґالￍلظґل
                                                           

^ كهف،آيه＾۲۹.  ـ سوره ۱



 
 ۱۷۳ فضيلت بسيار ذكر خدا 

ب→→→گو: اي→→→ن ق→→→انون ث→→→ابت از ج→→→انب پ→→→روردگار ش→→→ما است؛ح→→→ال ه→→→ر كس م→→→∂خواهد 
اي→→→→→→→→→→→مان ب→→→→→→→→→→→ياورد و آن را ب→→→→→→→→→→→پذيرد و ه→→→→→→→→→→→→ر كس م→→→→→→→→→→→→∂خواهد ك→→→→→→→→→→→افر گ→→→→→→→→→→ردد و آن را 
ن→پذيرد.ما ب→را＾ اي→→ن س→تمگران[متجاوز از مرز بندگ∂]آتش∂ فراهم كردهايم كه 

سراپردهاش آنها را از هر سو احاطه كرده است... 
انطباق با قوانين عالم شرط كمال و سعادت 

ش→→→→ما ب→→→ايد خ→→→ودتان را ب→→→ا ق→→→انون ث→→→→ابت ع→→→الم م→→→نطبق س→→→ازيد.توقẃع اي→→→ن ك→→→ه س→→→ازنده＾ ع→→→الم، 
ق→انون خ→ود را ب→ا خ→واس→تهها＾ ش→→ما م→نطبق س→ازد،توقẃع∂ ج→→اهالنه است.ن→ظير آي→→ه＾ م→ورد ب→حث، 

اين آيه است: 
→→تￍ∂ إذا  џح Ґم→→اء ẀآنẂم→→ￍالظ ẀهẀب џس Ẃح→→ џي ＃↨џيعґق→→→ ґراب＃ ب џس→→→џك ẂمẀهẀمال→→→ Ẃوا أع Ẁرџف→→→џك џي→→→ن ґذￍال џو�

...�؛۱  Ẁهџساب ґح Ẁاهￍفџوџف Ẁه џدẂن ґع џاهللا џد џج џو џو ҐئاẂي џش Ẁه Ẃد ґجџي Ẃمџل Ẁه џجاء
ك→→افران، اع→→→مالشان[كه در ن→→ظر ظ→→→اهربينان ب→→سيار ب→زرگ و چ→شمگير آم→ده است] 
ه→→→مانند س→→→راب∂ است در م→→→يان ب→→→→يابان ك→→→→ه آدم ت→→شنه آن را آب م→→→∂پندارد و س→→و＾ 
→→→→→→ا ه→→→→→→مين ك→→→→→→ه ن→→→→→زديكش ش→→→→د، م→→→→→∂بيند: ه→→→→يچ ن→→→→يست و خ→→→→يال∂ ب→→→→يش  ẃآن م→→→→→→∂شتابد ام

نبوده است و آنجا خدا را م∂يابد كه به حسابش م∂رسد... 
ح→اصل اي→نكه آدم ك→افر از ن→ظر ق→رآن هر چند هم در دنيا اعمال نيك∂ داشته باشد در عالم 
�؛  ء＃ Ẃ∂ џل∂ ش џوا عẀ ب џس џا ك ونџ مґم√ Ẁر ґد Ẃق џنخواهد برد!!�ال ي ^ آخرت، از اعمال ني− دنيويش بهرها

ẃه افراد مستضعف از اين حكم استثنا شدهاند!يعن∂ كسان∂ كه از لحاظ در∑ حقايق و  البت
م→→→→عارف ن→→→→اتوان→→→→ند،يا در م→→→→حيط∂ زن→→→→دگ∂ م→→→→∂كنند ك→→→→ه دس→→→→ترس∂ ب→→→→ه ت→→→→عليم و آم→→→→وزش م→→→→سائل دي→→→→ن∂ 
ن→→دارن→→د و از ط→→رف∂ ه→→م ت→→غيير م→→حيط زن→→دگ∂ و ه→→جرت ب→→ه م→→كان دي→→گر ب→→راي→→شان ممكن نيست و در 
ẃه اي→→نان در اي→→ن ش→→راي→→ط، مورد عفو و غفران اله∂ قرار  ر».الب→→ت ẃواق→→ع «ج→→اهل ق→→اصر»ند ن→→ه «ج→→اهل م→→قص

ه فرماييد:  ẃم∂گيرند.اين− به اين آيات توج
→→→يمџ كẀ→→→نẂتẀمẂ ق→→→الẀوا كẀ→→→نￍا  ґوا فẀق→→→ال Ẃم ґه ґسẀف→→→Ẃأن ∂ ґمґظ→→→ال Ẁ↨џكґالئ→→→ џمẂال ẀمẀاهￍفџو→→→џت џي→→→ن ґذￍال ￍإن�
وا فґ→→يها  Ẁر ґهاجẀت→→џف Ґ↨џع→→ ґواس ґاهللا Ẁض Ẃأر ẂنẀك→→џت Ẃمџوا أ لẀق→→ال ґض ẂرџالẂ فґينџ فґ→→∂ ا џع Ẃضџت Ẃس→→→Ẁم

                                                           
^ نور،آيه＾۳۹.  ـ سوره ۱



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۱۷℮ 

 џو ґجال ґẃالر џن ґم џينґفџع Ẃضџت ẂسẀمẂال ẃإال �Ґيرا ґصџم Ẃت џساء џو Ẁمￍن џه џج ẂمẀأواهџم џ−ґولئẀاџف
 џ−ґولئẀا→→→→→џف � Ґي→→→→→الґب→→→→→ џس џون ẀدџتẂهџال ي џو Ґ↨џيل→→→→→ ґح џونẀيع ґطџت Ẃس→→→→→→ џال ي ґدانẂل ґوẂال џو ґساء→→→→→→ґẃالن

�؛۱   ҐوراẀفџا غ ￎوẀف џع Ẁاهللا џكان џو ẂمẀهẂن џع џوẀفẂعџي Ẃأن Ẁاهللا ∂ џسџع
^ ق→بض روح كسان∂ م∂آيند كه به خود ستم كردهاند و خدا  وق→ت∂ ف→رشتگان ب→را
را ن→افرمان∂ ن→مودهاند، ب→ه آن→→ها م∂گويند: شماها در چه وضع و حال∂ بودهايد[كه 
اي→نچنين ت→اري− و سيهرو شدهايد]؟م∂گويند: ما در سرزمين خود، تحت فشار 
ب→→→→→→→→→→→وديم[و ن→→→→→→→→→→→م∂توانستيم اح→→→→→→→→→→→كام دي→→→→→→→→→→→→ن را ي→→→→→→→→→→→اد ب→→→→→→→→→→→گيريم و ع→→→→→→→→→→مل ك→→→→→→→→→→→نيم]فرشتگان 
م→∂گويند: م→گر زم→ين خ→دا پ→هناور ن→بود ك→→ه م→هاجرت ك→→نيد و ب→ه ج→→اي∂ ب→رويد[كه 
آن→→→→→→جا ام→→→→→→كان ت→→→→→→حصيل ع→→→→→→لم و ع→→→→→→مل ب→→→→→→ود چ→→→→→→را ن→→→→→→رفتيد]؟پس ش→→→→→ما م→→→→→قصر ه→→→→→ستيد و 

مستوجب عذاب.اينان جايگاهشان جهنẃم و آن بدجايگاه∂ است. 
ب→→→→→→→عد م→→→→→→→→∂فرمايد:مگر آن گ→→→→→→→روه از م→→→→→→→ردان و زن→→→→→→→ان و ك→→→→→→→ودكان∂ ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→يچاره و ن→→→→→→اتوان→→→→→→ند[يا 
درك→→شان ن→اقص است و ن→م∂توان→ند ب→→فهمند و ت→حصيل م→عارف كنند و يا بهراست∂ تحت فشارند 
^ ن→→→→→جات از آن م→→→→→حيط آلوده ك→→→→→ه در آن  و]ن→→→→→→ه م→→→→→→→∂توان→→→→→→ند چ→→→→→→ارهان→→→→→ديش∂ ن→→→→→مايند و ن→→→→→ه راه→→→→→∂ ب→→→→→را
^ آن→ها را م→مكن است خ→→داون→د م→ورد ع→فو ق→رار ده→د ك→ه خ→→داون→د  زن→دگ∂ م→∂كنند م→→∂يابند؛ آر

ẃه مستضعفان واقع∂ كه خدا م∂فرمايد:  عفوكننده و آمرزنده است.البت
�؛  Ґيالґب џس џون Ẁدџت Ẃهџال ي џو Ґ↨џيل ґح џونẀيع ґطџت Ẃسџال ي�

م→→ستثنا ه→→→ستند ك→→ه ه→يچ چ→اره و راه→∂ ب→را＾ ت→خلẃص� از م→→→→→→→→ح→→→→ي→→ط ك→→فر و ف→→ساد ن→م∂يابند،نه 
ك→→→→→→→سان∂ ك→→→→→→→→ه ب→→→→→→→را＾ ب→→→→→→→ه دست آوردن زن→→→→→→دگ∂ م→→→→→→رفẃه و ش→→→→→→غل پ→→→→→→ر درآم→→→→→→د، در ب→→→→→→→الد ك→→→→→→فر زن→→→→→→دگ∂ 
م→∂كنند و طبعاҐ خود و فرزندان خود را از محيط تحصيل معارف و عمل به احكام دين دور 
ن→→→→→→گه م→→→→→→→∂دارن→→→→→→د!آر＾، ب→→→→→→ه ج→→→→→→ا＾ اي→→→→→→نكه از ب→→→→→→→الد ك→→→→→→فر ب→→→→→ه ب→→→→→الد اس→→→→→→الم∂ ه→→→→→جرت ن→→→→→مايند،از ب→→→→→→الد 
ẃه اگ→→→→→ر ك→→→→→س∂ ب→→→→→توان→→→→→د واق→→→→→عاҐ در آن→→→→→جا ب→→→→را＾ خ→→→→ود و  اس→→→→→→الم∂ ب→→→→→ه ب→→→→→→الد ك→→→→→فر ه→→→→→جرت م→→→→→∂كنند.الب→→→→→ت
ف→→→→رزندانش، ي− م→→→→حيط دي→→→→ن∂ ب→→→ه وج→→→ود آورد ك→→→ه م→→→سائل اع→→→تقاد＾ و اخ→→→→الق∂ و ع→→→→مل∂ م→→→ورد 
ت→عليم و ت→علẃم ق→رار گ→يرد و تنها به دعا＾ كميل شبها＾ جمعه و دعا＾ ندبه صبحها＾ جمعه 

                                                           
^ نساء،آيات۹۷تا۹۹.  ـ سوره ۱

� تخلẃص: خالص شدن. 



 
 ۱۷Ｑ فضيلت بسيار ذكر خدا 

＾ م→∂توان دلخ→وش ش→د ك→ه ب→ه وظ→→يفه ع→مل  ẃو س→→ينهزن∂ شب و روز ع→→اشورا اك→→تفا ن→→شود ت→→ا ح→د
راҐ بايد مورد بحث و تحقيق قرار گيرد و مواعظ  ẃات، مكرẃات و اخالقيẃشده است؛زيرا اعتقادي

از اهلش شنيده شود تا آدم∂ به غفلت و شهوت و سرانجام به مرگ دل، مبتال نشود. 
م→→→→→→مكن است ك→→→→→→س∂ ب→→→→→→گويد: اي→→→→→→نجا ه→→→→→→م ك→→→→→→ه ك→→→→→→شور اس→→→→→→الم∂ است، م→→→→→→ظاهر ب→→→→→سيار＾ از 
غ→فلت و شهوت ديده م∂شود!م∂گوييم: منطقها＾ كه در مجموع اسالم∂ است و احياناҐ در 
زواي→→→→→→→→→ا＾ آن م→→→→→→→→→ظاهر＾ از ف→→→→→→→→ساد دي→→→→→→→ده م→→→→→→→∂شود، ف→→→→→→→رق دارد ب→→→→→→→→ا م→→→→→→→نطقها＾ ك→→→→→→→ه در م→→→→→→→جموع غ→→→→→→→ير 
اس→→→→الم∂ است و اح→→ياناҐ در زواي→→→ا＾ آن م→→→ظاهر ان→→دك∂ از اس→→→الم م→→شاهده گ→→ردد.به ه→→ر ح→→ال اي→→ن 
ح→→→→→قيقت ه→→→→→يچگاه ن→→→→→→بايد ف→→→→رام→→→→وشمان ش→→→→ود ك→→→→ه از م→→→→ا خ→→→→واس→→→→→تهان→→→→د دي→→→→→ندار آخ→→→→رتنگر ب→→→→اشيم ن→→→→ه 

دنياگرا＾ ديندارنما! 
...�؛۱  مџتẂ لґغџد＃ ￍدџما ق ẁسẂفџن ẂرẀظẂنџتẂل џو џوا اهللاẀقￍوا اتẀنџآم џين ґذￍا الџهيا أي�

^ ب→→→→→→اورداران خ→→→→→دا و روز ج→→→→→زا!تقوا＾ خ→→→→→دا را رع→→→→→ايت ك→→→→→نيد و ه→→→→→→ر ك→→→→→س∂ ب→→→→→ايد  ا
بنگرد كه برا＾ فردا چه پيش فرستاده است... 

فانه در ش→→→راي→→→ط ك→→نون∂ م→→→ا، آن→→چه م→→سلẃم است اي→→ن ك→→ه دي→→ن از م→→تن زن→→دگ∂ م→→ا ك→→→نار  ẃم→→→تأس
رف→→→ته و در ح→→→اشيه ق→→→رار گ→→→رفته است و آن→→→چه ك→→→ه در م→→→تن زن→→→دگ∂ ب→→→ا ج→→اذبه＾ ت→→مام م→→يداندار＾ 
＾ است و اي→→→→→→→ن م→→→→→→→فاد ه→→→→→→→→مان ك→→→→→→→→الم ب→→→→→→→→سيار پ→→→→→→→رنور و ب→→→→→→→سيار  ẃم→→→→→→→∂كند، دن→→→→→→→→يا و ش→→→→→→→ئون زن→→→→→→→دگ∂ م→→→→→→→اد

هداء�است كه فرمود:  ẃدالشẃپرمحتوا＾ امام سي
 ґه→→→ ґب Ẃت ￍر џم→→→اد ẀهџونẀوط Ẁح→→→ џم ي ґهґتџن→→→ ґسẂلџا ∂џل→→→→ џع ẁق→→→→ ẂعẀل Ẁي→→→→ن ґẃالد џيا و→→→→Ẃن الد Ẁبيد→→→→ џع Ẁاس→→→→ẃلنџا)

يẃانẀون)؛۲  ￍالد ￍلџق ґالءџبẂالґوا ب Ẁص ґẃحẀذا م ґاџف ẂمẀه Ẁشґعايџم
م→→→→→→→→ردم، ب→→→→→→→→ردگان دن→→→→→→→→يايند!دين ه→→→→→→→→→م لع→→→→→→→→اب∂ ب→→→→→→→→→ر اط→→→→→→→راف زب→→→→→→→انشان است؛م→→→→→→→ادام ك→→→→→→→→ه 
منافعشان به وسيله＾ دين تأمين است، بر محور دين م∂چرخند و شعارها＾ داغ 
→→→→ا ه→→→مين ك→→→→ه [ب→→→→ه خ→→→اطر دي→→→ن] گ→→→رفتار＾ پ→→→يش آم→→→د[دست از دي→→→→ن  ẃه→→→→م م→→→→∂دهند، ام

م∂كشند و] دين را به خدا＾ دين م∂سپارند. 
                                                           

^ حشر،آيه＾۱۸.  ـ سوره ۱
ـ نفس المهموم،صفحه＾⅛۱۲،فصل نزول الحسين بارض كربال.  ۲



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ⅛۱۷ 

ار خوشعمل محروم از ثواب اخرو＾  ẃكف
پس آيه＾ مورد بحث اين شد: 

→→→وẂم＃  џي ∂→→→ ґف Ẁي→→→ح ґẃالر ґه→→→ ґب Ẃت ￍدџت→→→ Ẃماد＃ اش џر→→→џك ẂمẀهẀمال→→→ Ẃأع Ẃم ґهґẃ ب џر→→→ ґوا ب Ẁرџف→→→→џك џي→→→→ن ґذￍال Ẁلџث→→→→ џم�
�؛  ف＃ ґعاص

وص→→→→→→→ف ك→→→→→→→→سان∂ ك→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→ه پ→→→→→→→روردگارشان ك→→→→→→فر ورزي→→→→→→دهاند اي→→→→→→→ن است ك→→→→→→→ه اع→→→→→→مال 
[ن→→→ي−]آنها [ك→→→→ه در دن→→→يا داش→→→تهاند در ب→→→∂ اث→→ر＾] ه→→→مانند خ→→اكستر＾ است ك→→→ه در 

ات آن را پراكنده سازد.  ẃي− روز طوفان∂ تندباد＾ بر آن بوزد و ذر
�؛  ء＃ Ẃ∂ џل∂ شџوا عẀب џسџا كￍم ґم џون Ẁر ґدẂقџال ي�

ب→ه ه→يچي− از اع→مال [ن→ي− دن→يو＾]شان دست ن→خواهند يافت [و بهرها＾ از آنها 
نخواهند برد]. 

�؛ اين همان گمراه∂ دور است.  Ẁيد ґعџبẂال Ẁالل ￍالض џوẀه џ−ґذل�
گ→→→اه∂، آدم→→→∂ از راه ب→→→يرون رف→→→ته؛ ب→→→→ه ب→→→يراه→→→ه اف→→→تاده لي→→→كن خ→→يل∂ دور ن→→→شده است، م→→→∂شود 
→→ا گ→→اه∂ خ→→→يل∂ از راه ف→→اصله گ→→رفته و دور  ẃدست او را ب→→→ه راه آورد.ام ^ ص→→→دايش زد و ي→→→ا ب→→→→ا اش→→→اره
^ دس→→ت∂ را م→→→∂بيند ت→ا ب→→ه س→→مت  ش→→ده است آن گ→→ونه ك→→ه ن→→ه ص→→دا ب→→ه گ→→وشش م→→→∂رسد و ن→→→ه اش→→اره
^ دور افتاده است.  راه بيايد.اين وصف آدم كافر پشت به خدا كرده و از راه سعادت ابد

�؛  Ẁيد ґعџبẂال Ẁالل ￍالض џوẀه џ−ґذل�
ار خ→→→→→وشعمل،  ẃب→→→→→→ه ب→→→→→عض∂ آي→→→→→ات، اث→→→→→→بات ك→→→→→نند ك→→→→→ه ك→→→→→ف − ẃب→→→→→→رخ∂ خ→→→→→→واس→→→→→→تهان→→→→→د ب→→→→→ا ت→→→→→مس

ب∂بهره＾ از ثواب اعمالشان نخواهند بود.از جمله اين آيات: 
�؛۱   џينґن ґس ẂحẀمẂال џر Ẃأج Ẁيع ґضẀال ي џاهللا ￍإن...�

...خداوند، اجر نيكوكاران را ضايع نم∂كند. 
�؛۲   Ґالџمџع џن џس Ẃأح Ẃنџم џر Ẃأج Ẁيع ґضẀا ال نￍإن...�

...ما، پاداش نيكوكاران را ضايع نخواهيم كرد! 
                                                           

 .۱۲Ω＾توبه،آيه ^ ـ سوره ۱
 .۳Ω＾كهف،آيه ^ ـ سوره ۲



 
 ۱۷۷ فضيلت بسيار ذكر خدا 

�؛۱   Ẁه џرџي ҐراẂي џخ ＃↕ ￍر џذ џقالẂث ґم ẂلџمẂعџي Ẃنџمџف�
^ كار ني− انجام دهد [پاداش] آن را م∂بيند.  ها ẃسنگين∂ ذر ^ هر كس به اندازه
ول∂ جواب داده شده است:وقت∂ اين آيات را كنار آيات ديگر كه صريحاҐ نف∂ اثر از 
ار م→→→∂كنند ـ م→→ثل آي→→→ه＾ م→→ورد ب→حث ب→→ه ض→ميمه＾ رواي→→ات∂ ك→→ه از ام→امان�  ẃاع→→مال ن→→ي− ك→→ف
ار ه→→→يچگونه اج→→→ر اخ→→→رو＾ از اع→→→→مال  ẃرس→→→→يده است ـ ب→→→→گذاري→→→→م، ب→→→→ه اي→→→→ن ن→→→→→تيجه م→→→∂رسيم ك→→→ه ك→→→ف

ني− دنيويشان نم∂برند. 
ار به خاطر خدمت به مردم  ẃكاهش عذاب كف

ول∂ م→→→→→→مكن است خ→→→→→→→داون→→→→→→د در دن→→→→→→يا پ→→→→→→→اداش م→→→→→→تناسب ب→→→→→→ا اع→→→→→→→مال ن→→→→→يكشان ب→→→→→دهد و ي→→→→→ا ب→→→→→ه 
→→→→→→ا ع→→→→→ذاب  ẃم ب→→→→→→اشند امẃع→→→→→→ذاب ب→→→→→→رزخ∂ و م→→→→→→حشريان ت→→→→→→خفيف داده ش→→→→→→ود و ي→→→→→→ا س→→→→→→ران→→→→→→جام در ج→→→→→→هن
ـ از رس→→→→→→→→ول  ^ ب→→→→→→→→وده است  ـ ك→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→رد س→→→→→→→→→خاوتمند و ك→→→→→→→→افر ^ ح→→→→→→→→→اتم ط→→→→→→→→→اي∂  →→→→→→→→→اره ن→→→→→→→→→بينند!چنان ك→→→→→→→→→ه درب

^ẃ بن حاتم فرمود:  ґد џخدا�نقل شده كه به پسرش ع
)؛۲  ґه ґسẂفџن ґخاء џسґب Ẁديد ￍالش ẀذابџعẂال џ−يґبџا Ẃنџع џعґف Ẁد)

خداوند عذاب شديد را از پدرت به خاطر سخاء و جود و بخششش برداشت. 
و ه→→→→→→مچنين از ح→→→→→ضرت ام→→→→→ام ب→→→→→اقر�ن→→→→→قل ش→→→→→ده است ك→→→→→ه ف→→→→→رمود: م→→→→→رد م→→→→→ؤمن∂ از دست 
س→→لطان س→تمگر＾ ف→رار ك→رد و در ي− ك→شور غ→ير اس→→الم∂ ب→ر م→رد م→شرك∂ وارد ش→→د و آن م→رد 
م→→شر∑ او را پ→→ناه داد و پ→→ذيراي→→→∂ ك→→رد.وقت∂ آن م→→رد م→→شر∑ م→→رد، خ→→طاب ب→ه او رس→→يد: اگ→ر در 
→→→→→ا  ẃب→→→→→هشت ج→→→→→→اي∂ ب→→→→را＾ م→→→→شر∑ ب→→→→ود، ت→→→→و را در آن ج→→→→ا م→→→→→∂دادم.ح→→→→ال، ا＾ آتش او را ب→→→→→ترسان؛ ام
آس→→يب ب→→→ه او ن→→رسان.آنگاه ام→→ام� ف→→رمود:در ه→→ر ص→→بح و ش→→ام از خ→→ارج از آن م→→حيط ب→→را＾ او 
روز＾ آورده م∂شود.سؤال كردند: از بهشت؟فرمود:از جاي∂ كه خدا خودش م∂داند.۳ 

بشارت بزرگ موال＾ ما امام اميرالمؤمنين� 
در اين آيه هم م∂خوانيم: 

 Ẁهџنا لẂل џع→→ џج ￍم→→Ẁث Ẁيد ґر→→Ẁن Ẃن→→ џمґل Ẁشاء→→џيها م→→ا ن→→ ґف Ẁهџنا لẂل ￍج→→ џع џ↨џل ґع→→اجẂال Ẁيد ґر→→Ẁي џك→→ان Ẃن→→џم�
                                                           

^ زلزال،آيه＾۷.  ـ سوره ۱
 .⅛Ω۷＾ـ سفين↨ البحار،جلد۱،صفحه ۲

ـ نقل از بحاراالنوار،چاپ كمپان∂،جلد۳،صفحه＾۳۸۲.  ۳



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۱۷۸ 

�؛۱   Ґورا Ẁح Ẃدџم ҐوماẀم Ẃذџالها م Ẃصџي џمￍن џه џج
＾] زودگذر باشد؛ ما آن مقدار از آن را كه  ẃنقد و زندگ∂ ماد ^ هر كس طالب[دنيا
^ او قرار خواهيم داد  ب→→خواهيم ب→→ه ه→→ر كس اراده ك→→نيم م→→∂دهيم؛ سپس جهنẃم را برا

^ از درگاه خداست، در ميان جهنẃم بماند.  كه در حال∂ كه مذموم و رانده شده
 Ẃم→→ Ẁه џيها و→→ ґف ẂمẀهџمال→→ Ẃأع Ẃم ґه→→Ẃيџإل ґẃفџو→→Ẁها نџتџي→→ن ґز џيا و→→Ẃن الد џ↕يا→→ џحẂال Ẁيد ґر→→Ẁي џك→→ان Ẃن→→→џم�
 џطґب→ џح џو Ẁار→→ￍالن ẃإال ґ↕ џر ґخ Ẃاآل ∂→ґف Ẃم Ẁهџل џسẂيџل џي→ن ґذￍال џ−ґولئẀا � џون→ Ẁس џخẂب→→Ẁيها ال ي→→ ґف

�؛۲   џونẀل џمẂعџوا يẀما كان ẁل ґباط џيها وґوا فẀعџن џما ص
ك→→→→→→→سان∂ ك→→→→→→→ه خ→→→→→→واهان زن→→→→→→دگ∂ دن→→→→→→يا و آرايش آن م→→→→→→→∂باشند، در ه→→→→→→مين دن→→→→→→يا [ن→→→→→→تايج] 
شان در دن→→يا  ẃاع→→مالشان را ب→→ه آن→→ها م→→∂پردازيم و آن→ان در آن ن→اقص ن→م∂گردند[از ح→ق
ك→م داده ن→م∂شوند؛ الب→تẃه تا آنجا كه اسباب و شرايط ديگر نيز مساعد درآيد]اينان 
^ برايشان نيست و آنچه در دنيا انجام  ك→سان∂ ه→ستند ك→→ه در آخرت، جز آتش چيز

^ ني−]از ارزش افتاده و باطل و ب∂فايده است.  دادهاند[از كارها
در اين آيه هم م∂فرمايد: 

 џثẂر→→ џح Ẁيد ґر→→Ẁي џك→→ان Ẃن→→џم џو ґهґث Ẃر→→ џح ∂→→ґف Ẁهџل Ẃد ґز→→→џن ґ↕ џر→→→ ґخ Ẃاآل џثẂر→→→ џح Ẁيد ґر→→→Ẁي џك→→→ان Ẃن→→→џم�
�؛۳   يب＃ ґصџن Ẃن ґم ґ↕ џر ґخ Ẃاآل ∂ґف Ẁهџما ل џها وẂن ґم ґهґت ẂؤẀيا نẂن الد

→شت آخ→رت را ب→خواهد، در ك→شت او م→→∂افزاييم و هر كس كشت دنيا  ґه→ر كس ك
^ او نخواهد بود!  ^ برا ^ م∂دهيم ول∂ در آخرت بهرها را بخواهد، از آن به و

از امام صادق�منقول است: 
 ẂمẀكџي→ن ґد Ẁاس→→ￍا النџه→ا أي→ џي ґهґتџبẂط→ Ẁخ ∂→ґف ẀولẀق→ џا ي→→џم Ґيراґث→→џك � џينґن ґم Ẃؤ→→ ẀمẂال Ẁير→→ ґأم џان→→џك)
 џو ẀرџفẂغ→Ẁت ґيه→→ ґف Ẁ↨џئґẃي→→→ ￍالس џو ґه ґرẂي→→ џغ ∂→→ґف ґ↨џن џس→→ џحẂال џن→→ ґم ẁرẂي→→ џخ ґيه→→ ґف џ↨џئ ґẃي→→ ￍالس ￍإن→→џف ẂمẀكџي→→ن ґد

)؛℮  ẀلџبẂقẀال ت ґه ґرẂي џغ ∂ґف Ẁ↨џن џس џحẂال
ام→يرالمؤم→نين�فراوان در ف→رمايشاتشان م∂فرمودند:ا＾ مردم! دينتان،دينتان، 

                                                           
^ اسراء،آيه＾۱۸.  ـ سوره ۱

^ هود،آيات۱Ｑو⅛۱.  ـ سوره ۲
 .۲Ω＾شور＾،آيه ^ ـ سوره ۳

ـ كاف∂،جلد۲،صفحه＾℮⅛℮.  ℮



 
 ۱۷۹ فضيلت بسيار ذكر خدا 

در م→→→→حافظت دي→→→→→نتان ب→→→→كوشيد ك→→→→→ه گ→→→→ناه در دي→→→→ن ش→→→→→ما ب→→→→هتر از ع→→→مل ن→→→ي− در غ→→→ير 
→→→→ا ع→→→مل ن→→→ي− در  ẃدي→→→→ن ش→→→→ماست؛چرا ك→→→→ه گ→→→ناه در دي→→→→ن ش→→→ما آم→→→رزيده م→→→→∂شود، ام

غير دين شما مقبول نم∂گردد! 
اي→ن راس→ت∂ ي− ب→→شارت ب→سيار ب→زرگ∂ است ك→ه از زب→→ان مواليمان اميرالمؤمنين�به ما 

رسيده است و ما را بايد در حفظ و حراست دينمان به مراقبت بسيار وا دارد. 
يￍ↨؛  ґك ￍالز џ↨م ґهيد↕ فاط ￍالش ґ↨џيق ẃد ẃالص ∂џلџع ẃل џص ￍهمẃللџا

 џ−Ẁلم→ ґع ґب→ه џح→اطџم→ا ا ґددџع→ґنيها بџها و بґعل→џيها و ب→ґبџا ∂џل џليها و ع џع ẃل→ џص ￍهم→ẃللџا
لẂمẀ−؛  ґع ґهґب џحاطџما ا ґد ґدџعґم بẀهџعدائџا ẂنџعẂال џو

 ↨џمґل خاتџع Ẃاج џظهوره وґل џتظرينẀنẂ عџلنا منџ ا├ Ẃج و اج џرџالف −ẃوليґل ل ẃجџع ￍهم→ẃللџا
يẂراҐ؛  џمرنا خџا

الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس
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أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

^ ك→ه خ→داوند آس→مانها و زم→ين را به حق آفريده است،اگر بخواهد شما  آي→ا ن→ديد
^ خ→→→→→→→→دا دش→→→→→→→→وار ن→→→→→→→→يست. و  ^ م→→→→→→→→→∂آورد و اي→→→→→→→→ن ك→→→→→→→→ار ب→→→→→→→→را را م→→→→→→→→→→∂برد و خ→→→→→→→→→لق ج→→→→→→→→→ديد
[آدم→→→→→يان] ه→→→→مگ∂[در روز ق→→→→يامت]در م→→→→حضر خ→→→→دا ظ→→→→اهر م→→→→→∂شوند آن→→→→گاه پ→→→يروان 
ن→→ادان ب→→ه م→→ستكبران م→→∂گويند م→ا پ→يروان ش→ما ب→وديم،حال آي→ا ش→ما ح→اضريد ب→رخ∂ 
از ع→ذاب خ→دا را از دوش م→ا برداريد؟آنها م∂گويند:اگر خدا ما را هدايت كرده 
ب→→→ود م→→→ا ن→→→يز ش→→→ما را ه→→→دايت م→→→→∂كرديم؛اين− ك→→→ه ك→→→ار گ→→→ذشته است م→→→ا چ→→→ه ب→→→∂تاب∂ 

كنيم و چه شكيباي∂ تفاوت∂ نخواهد داشت و راه نجات∂ نيست. 
ب∂ثمر بودن اعمال ني− كافران 

 ґدر آي→→→→→ه＾ گ→→→→ذشته، خ→→→→داون→→→→د ح→→→→كيم، گ→→→وشها＾ از اوض→→→→اع ق→→→يامت را ن→→→→شان داد ك→→→ه م→→→ردم
                                                           

^ ابراهيم،آيات۱۹تا۲۱.  ـ سوره ۱



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۱۸۲ 

ك→→→افر، آن روز م→→→→∂بينند اع→→→مال ن→→→يك∂ ك→→→ه در دن→→→يا داش→→→→تهان→→→د، آن→→→جا ه→→→يچ و پ→→→وچ گ→→شته و م→→→انند 
خ→→→→→→→اكستر＾ ك→→→→→→→ه در ي− روز ط→→→→→→→وفان∂ دس→→→→→→تخوش ت→→→→→→ندباد＾ ق→→→→→→رار گ→→→→→→يرد و ذرẃات آن پ→→→→→→راك→→→→→→→نده 
گ→ردد؛ اع→→مال ن→ي− كافران نيز با توضيح∂ كه عرض شد به خاطر كفرشان در عالم آخرت، 

هيچ اثر و ثمر＾ نخواهد داشت! 
...�؛۱  ء＃ Ẃ∂ џل∂ شџوا عẀب џسџا كￍم ґم џون Ẁر ґدẂقџال ي...�

يẃت سه مطلب در قرآن  ẃحق
آي→ات∂ ك→ه امروز م∂خوانيم صحنه＾ ديگر＾ از قيامت را نشان م∂دهد و آن صحنه＾ 
يẃتґ ع→→→الم خ→→لق را ب→→→يان  ẃمه＾ س→→خن، م→→سئله＾ ح→→ق ẃم→→→خاصمه＾ دوزخ→→→→يان است.اب→→→→تدا از ب→→اب م→→قد
يẃت آن ت→→كيه ش→→ده  ẃد رو＾ ح→→ق ẃر و م→→ؤك ẃم→→→∂كند.ما در ق→→→رآن س→→ه م→→→طلب داري→→م ك→→ه ب→→ه ط→→→ور م→→كر
م: آفرينش آسمانها و زمين و كلẃ كائنات.  ẃم: قيامت. سو ẃجالله،دو ẃل: اهللا جلẃاست.او

...�؛۲و راج→→ع ب→→→ه  →→ق∫ џحẂال Ẁم Ẁك→→∫ ب џر Ẁاهللا Ẁم Ẁكґذل→→џدرب→→→اره＾ ذات اق→→→دس خ→→ودش ف→→رموده است: �ف
آفرينش عالم م∂فرمايد: 

 џ↨џاع→→→ ￍالس ￍإن џو ґẃق џحẂال→→ ґب ẃما إالẀهџنẂي→→→џم→→→ا ب џو џض ẂرџالẂ →→→→ماواتґ وџ ا ￍا السџنẂقџل→→→ џم→→→ا خ џو�
...�؛۳  ẁ↨џيґت џآل

م→→→ا آس→→مانها و زم→→ين و آن→→چه را ك→→→ه در م→→يان آن→→→هاست ن→→→يافريدهايم، م→→گر ب→→ر اس→→اس ح→→ق ك→ه 
ق رس→→→→→تاخيز ع→→→→→ظيم  ẃه→→→→→→دف و غ→→→→→→→ايت∂ از خ→→→→→→لقت آن→→→→→→→ها م→→→→→→نظور است و آن ه→→→→→→دف و غ→→→→→ايت، ت→→→→→حق
ق→→→→→→→→يامت است ك→→→→→→→→ه در ص→→→→→→→→ورت ن→→→→→→→→بود ق→→→→→→→→يامت،تمام دس→→→→→→→→تگاه خ→→→→→→→→→لقت،دستگاه∂ لغ→→→→→→→→و و ب→→→→→→→ازيچه 

همچون بازيچه＾ كودكانه خواهد بود. 
�؛℮   џينґب ґما العẀهџنẂيџما ب џو џض ẂرџالẂ ماءџ وџ ا ￍا السџنẂقџل џما خ џو�

ما آسمان و زمين و آنچه در ميان آنها است برا＾ باز＾ نيافريدهايم. 
                                                           

^ ابراهيم،آيه＾۱۸.  ـ سوره ۱
^ يونس،آيه＾۳۲.  ـ سوره ۲
 . ۸Ｑ＾حجر،آيه ^ ـ سوره ۳
^ انبياء،آيه＾⅛۱.  ـ سوره ℮



 
 ۱۸۳ فضيلت بسيار ذكر خدا 

ر  ẃدر قرآن يعن∂ دعوت به تفك"... џرџ لم ت џا"
در آيه＾ مورد بحث امروز هم م∂خوانيم: 

�؛  ґẃق џحẂالґب џض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس џقџل џخ џاهللا ￍأن џرџت Ẃمџأ ل�
آي→→→→ا ن→→→ديد＾ ك→→→→ه خ→→→دا آس→→→مانها و زم→→→ين را ب→→→→ر اس→→اس ح→→ق [و ب→→→همنظور رس→→اندن ب→→→ه 

هدف و غايت∂ حكيمانه] آفريده است؟ 
ẃه رؤيت در اي→→→نجا، ب→→→ه م→→→→عنا＾ دي→→→→دن ب→→ا چ→→شم س→→ر ن→→يست! ب→→لكه دي→→دن ب→→→ا چ→→شم ف→→كر و  الب→→→ت
ع→→→→→قل م→→→→→نظور است ك→→→→→→ه ب→→→→→ه ح→→→→→كم ع→→→→→قل، ه→→→→→يچگاه از خ→→→→→الق ح→→→→→كيم، آف→→→→→رينش خ→→→→→ال∂ از ه→→→→→دف 
ص→→→→→→→→→ادر ن→→→→→→→→→م∂شود و م→→→→→→→→→خاطب در آي→→→→→→→→→→ه ظ→→→→→→→→→اهراҐ پ→→→→→→→→→→يامبراك→→→→→→→→→رم�است؛لي→→→→→→→→→كن در واق→→→→→→→→→ع ع→→→→→→→→→موم 
ر ان→→حصار ب→→ه  ẃر م→→∂كند و ت→→فك ẃع→→→→الم م→→→نظورند؛ زي→→→را آي→→→→ه＾ ش→→→ريفه، دع→→وت ب→→ه ت→→فك ґان→→→→ديشمندان
 Ґران ق→رار گ→رفته است؛ ت→كريما ẃپ→→يامبراك→رم� ن→دارد.م→نتها آن ح→ضرت، چ→ون در رأس م→تفك

 : Ґمخاطب به ظاهر، شخص رسول اكرم�است و به واقع عموم آدميانند.مثال
...�؛۱  ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ مџنẂ فґ∂ ا ￍالس ∂ґف Ẃنџم Ẁهџل Ẁد Ẁج Ẃسџي џاهللا ￍأن џرџت Ẃمџأ ل�
^ خدا سجده م∂كنند...  ^ كه تمام كسان∂ كه در آسمانها و زمينند، برا آيا نديد
...�؛۲  ґلẂيￍالل ∂ґف џهارￍالن ẀجґولẀي џو ґهارￍالن ∂ґف џلẂيￍالل ẀجґولẀي џاهللا ￍأن џرџت Ẃمџأ ل�

^ كه خداوند، شب را داخل در روز و روز را داخل در شب م∂كند...؟  آيا نديد
�؛۳   بџ− بґعاد＃ џر џلџعџف џفẂيџك џرџت Ẃمџأ ل�

آيا نديد＾ خدا＾ تو با قوم عاد چه كرد؟ 
�؛℮   ґيلґفẂال ґحاب Ẃأصґب џ−ب џر џلџعџف џفẂيџك џرџت Ẃمџأ ل�

^ ت→→→→→→→و ب→→→→→→→ا اص→→→→→→→حاب ف→→→→→→يل[كه ب→→→→→→را＾ وي→→→→→→ران ك→→→→→→ردن ك→→→→→→عبه آم→→→→→→ده  آي→→→→→→→→ا ن→→→→→→→ديد＾ خ→→→→→→→دا
بودند]چه كرد؟ 

                                                           
^ حج،آيه＾۱۸.  ـ سوره ۱

^ لقمان،آيه＾۲۹.  ـ سوره ۲
^ فجر،آيه＾⅛.  ـ سوره ۳
^ فيل،آيه＾۱.  ـ سوره ℮



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۱۸℮ 

الوقوع بودن قيامت از نگاه قرآن  ẃ∂حتم
و ب→→→عد از اي→→ن ك→→→ه ان→→سان ع→→اقل در آف→→رينش ح→→كيمانه و ه→→دفدار ب→→ودن آس→→→مانها و زم→→ين 
ق ي→→ابد آن→→گاه  ẃان→→→ديشيد و ب→→→اورش ش→→د ك→→ه ب→→ايد ع→→الم دي→→گر＾ در م→→اورا＾ اي→ن ع→الم ط→بيعت ت→حق
ب→→→ه اي→→→→ن ف→→→كر م→→→∂اف→→→تد ك→→→ه آي→→→ا ق→→→درت∂ ه→→→→ست ك→→→→ه چ→→→نين ع→→→الم∂ را ب→→→ه وج→→ود آورد؟ق→→رآن ج→→واب 

م∂دهد آر＾،همان كس كه شما آدميان را آفريده است همو: 
�؛   يد＃ ґد џق＃ جẂل џخґب ґأتџي џو ẂمẀكẂب ґه ẂذẀأ ي џشџي Ẃإن�

د و خلق جديد＾ م∂آورد!  џرџ او اگر بخواهد،تمام شما را م∂ب
راҐ انجام داده است؛جمعيẃتها آورده و نابود  ẃچ→نان ك→→ه در ط→ول ت→→اريخ، اين كار را مكر
ك→→رده و ج→→معيẃتها＾ دي→→گر＾ ج→→ا＾ آن→→ها ن→→شانده است.آر＾؛ او م→→→∂توان→د اي→ن ع→→الم ط→بيعت را 

با همه چيزش از بين ببرد و عالم ديگر به نام عالم قيامت تأسيس نمايد. 
�؛  يز＃ ґزџعґب ґاهللا ∂џلџع џ−ґما ذل џو�

اين كار بر خدا دشوار نيست.چنان كه گفته است: 
 џ↨џاع→→→ ￍالس ￍإن џو ґẃق џحẂال→→ ґب ẃما إالẀهџنẂي→→→џم→→→ا ب џو џض ẂرџالẂ →→→→ماواتґ وџ ا ￍا السџنẂقџل→→→ џم→→→ا خ џو�

...�؛  ẁ↨џيґت џآل
م→→→ا آس→مانها و زم→ين و آن→چه را ك→→ه در م→يان آن→→هاست ن→→يافريدهايم؛ م→گر ب→ر اس→اس 
ح→→→ق [و اي→→→صال ب→→→→ه غ→→→ايت∂ م→→→تقن و ب→→→→ه ي→→→→قين، آن غ→→→→ايت م→→→تقن ك→→→ه ق→→يامت است] ب→→→ه 

طور حتم خواهد آمد. 
ق ي→افته ج→لوه داده  ẃتش ه→م اك→نون ت→حقẃالوق→→وع را ب→ه خ→اطر ح→تمي ẃ∂آن→→→گاه آن ق→→→يامت ح→→تم
لي→→→→ن و آخ→→→→→رين ج→→→→ميعاҐ ب→→→→را＾ خ→→→→دا ب→→→→ارز  ẃ؛تمام آدم→→→→يان از او� Ґيعا ґم→→→→→→ џج ґه→→→→→ ẃلґوا ل Ẁز џر→→→→→џ و م→→→→→∂فرمايد:�وџ ب
ش→→→→دند و ح→→→ال آن ك→→→ه ه→→→نوز ق→→→يامت ب→→→رپا ن→→→شده و آدم→→→يان در ص→→→حنه＾ ق→→→يامت ب→→→ارز ن→→→→شدهان→→→د و 
 џ؛در آي→→نده ب→→ارز خ→→واه→ند ش→د.ول∂ ف→رموده است:�و( Ґميعا→ џج ґه→→ẃلґل џنẀزو ẀرẂ ب џب→ايد گ→فته ش→ود:(ي Ґق→اعدتا
∂ است ك→ه ق→رآن ك→ريم  ẃ؛همگ∂ ب→→را＾ خ→→دا ب→→ارز ش→→دهان→→د و اي→→ن س→→ب− خ→→اص� Ґيعا ґم→→ џج ґوا هللا Ẁز џر→→џ ب
قالوق→وع را، ب→ه ص→ورت م→اض∂ ي→عن∂  ẃدر م→→ورد م→→→سائل م→→ربوط ب→→ه ق→→→يامت دارد ك→→ه آي→→→نده＾ م→→حق

تحقẃق يافته بيان م∂كند.مثالҐ در سوره＾ ياسين م∂فرمايد: 



 
 ۱۸Ｑ فضيلت بسيار ذكر خدا 

�؛۱   џونẀل ґسẂنџي Ẃم ґهґẃ ب џإل∂ ر ґداث Ẃج Ẃاأل џن ґم ẂمẀإذا هџف ґور الص ∂ґف џخґفẀن џو�
در ص→→→→→→→ور دم→→→→→→→يده ش→→→→→→→د و ن→→→→→→اگهان ام→→→→→→وات از ق→→→→→→برها ب→→→→→→رخاستند و ش→→→→→→→تابان ب→→→→→→→ه س→→→→→→و＾ 

پروردگارشان [برا＾ رسيدگ∂ به حساب] م∂روند. 
م م∂كند؟ آنگونه كه گوي∂ هم اكنون در  ẃم→الحظه م∂فرماييد صحنه＾ حشر را مجس
ص→→→ور و ش→→→يپور دم→→→يده ش→→→ده و خ→→فتگان در دل خ→→ا∑ از ق→→برها ب→→رخاسته ان→→د و ش→→→تابان ب→→ه س→→و＾ 

موقف حساب م∂روند. 
د از قيامت را  ẃت صحنهها＾ متعدẃم→ر چ→→ند آي→ه پ→شت س→ر هم به همين كيفيẀدر س→وره＾ ز

نشان م∂دهد: 
 џخґفẀن ￍمẀث... ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ مџنẂ فґ∂ ا ￍالس ∂ґف Ẃنџم џق ґع џصџف ґور الص ∂ґف џخґف→Ẁن џو�

�؛   џون ẀرẀظẂن џي ẁيامґق ẂمẀإذا هџر＾ ف ẂخẀا ґيهґف
در ص→→→→→ور دم→→→→→يده ش→→→→→د و ت→→→→→→مام ك→→→→→→سان∂ ك→→→→→→ه در آس→→→→→مانها و زم→→→→ين ب→→→→ودند م→→→→ردند... 
س→→→پس ب→→→ار دي→→→گر در ص→→→ور دم→→→يده ش→→د و ن→→اگهان ه→→مگ∂ ب→→→ه پ→→→ا خ→→استند و در ان→→تظار 

حساب و جزا هستند. 
 џو џينґẃ →→→→→→النￍبґي ґب џء∂→→→→→→ ґج џو Ẁتاب→→→→→→→ ґكẂال џع→→→→→→→ ґضẀو џها و→→→→→→→ґẃ ب џر ґورẀن→→→→→→→ ґب Ẁض ẂرџالẂ قџتґ ا џر→→→→→→→ Ẃأش џو�

...�؛۲  Ẃتџل ґمџس＃ ما عẂفџن لẀك Ẃتџيґẃف Ẁو џو... ґẃق џحẂالґب ẂمẀهџنẂيџب џ∂ ґضẀق џو ґداءџه الش
زم→→→ين ب→→→→ه ن→→→ور خ→→→دايش روش→→→ن ش→→→→د و ن→→امهها＾ اع→→مال را پ→→يش آوردن→→د.پيامبران و 
ش→→→→اهدان را ح→→→→اضر س→→→→اختند و در م→→→→→يان آن→→→→ها ب→→→→→ه ح→→→→→ق داور＾ ش→→→د...و ب→→→→ه ه→→→→ر كس، 

آنچه انجام داده است؛ ب∂ هرگونه كم و كاست جزا داده شد... 
نￍمџ زẀمџراҐ...�؛۳  џه џوا إل∂ ج Ẁرџفџك џين ґذￍال џيق ґس џو�

آنان كه كافر شدهاند؛ گروهگروه به سو＾ جهنẃم رانده شدند... 
نґ↨ￍ زẀمџراҐ...�؛℮  џجẂال ∂џإل ẂمẀهￍب џوا رџقￍات џين ґذￍال џيق ґس џو�

^ بهشت برده شدند...  ^ اله∂ پيشه كردهاند؛ گروهگروه به سو و آنان كه تقوا
                                                           

 .Ｑ۱＾يس،آيه ^ ـ سوره ۱
 .۷Ωزمر،آيات۸⅛تا ^ ـ سوره ۲

ـ همان،آيه＾۷۱.  ۳
ـ همان،آيه＾۷۳.  ℮



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ⅛۱۸ 

�؛۱  џين ґدґوها خالẀل Ẁخ Ẃادџف ẂمẀتẂب ґط ẂمẀكẂيџل џع ẁالم џها سẀتџن џز џخ ẂمẀهџل џقال џو...�
...ن→گهبانان ب→هشت ب→→ه آن→→ها گ→فتند:سالمẁ عليكم،خوش آمديد،داخل بهشت شويد 

و جاودانه در آن باشيد. 
Ẁروز" در آيه＾ شريفه  معنا و مفهوم "ب
در آيه＾ مورد بحث هم م∂فرمايد: 
يعا�Ґ؛  ґم џج ґهẃلґوا ل Ẁز џرџب џو�

Ẁ→→→→→→روز ب→→→→→→→ه م→→→→→→عنا＾ ظ→→→→→→هور ب→→→→→→→عدالخ→→→→→فاء است.رزم→→→→→ندها＾ ك→→→→→ه م→→→→→يان ص→→→→→→ف اي→→→→→ستاده است در  ب
→→→→ا ه→→→مين ك→→→ه ب→→→→ه دس→→→تور ف→→→رمانده از ص→→→ف ج→→→لو آم→→→د و  ẃردي→→→→→ف س→→→→ربازان دي→→→→گر ب→→→→روز＾ ن→→→دارد؛ ام
وس→→ط م→يدان م→→قابل ح→ريف اي→ستاد، م→→∂گويند: ب→ارز ش→د و ب→→ه م→بارزه＾ ب→ا ح→ريف پ→رداخت.در 
→→→→→→→→بدوџدẃ ـ  џمروبن ع→→→→→→→→ џج→→→→→→→→→نگ اح→→→→→→→→→زاب ـ ك→→→→→→→→ه از س→→→→→→→→رنوشتسازترين ج→→→→→→→→→نگها＾ اس→→→→→→→→→الم∂ است ـ ع
ق→→→هرمان ن→→→امدار م→→→شركان ك→→→→ه ب→→→راب→→→ر ب→→→→ا ه→→→زار رزم→→ندهاش م→→∂شناختند ـ ب→→ه م→→يدان آم→→ده ب→→ود، رج→→→ز 
ز» م→→→→∂گفت و ح→→→→ريف م→→→→→يدان م→→→→→∂طلبيد.در اي→→→→ن  ґبار→→→→ Ẁن م→→→→ ґم Ẃل→→→→ џم→→→→→∂خوان→→→→→د و ن→→→→عره م→→→→∂كشيد و «ه
م→وقع اس→داهللا الغ→الب ام→ام ع→ل∂ẃ ب→ن اب→→يطالب�ب→ا اش→→اره＾ رس→ول اكرم�از صف جلو رفت 

و رو در رو＾ او ايستاد. 
رسول خدا�از اين حالت تعبير به بروز كرد و فرمود: 

)؛۲  ґهґẃلẀك ґ∑Ẃر ґẃالش ∂џلґا ẀهلẀك Ẁااليمان џز џرџب)
تمام ايمان، در مقابل تمام شر∑ بارز شد. 

→مروبن ع→→بدود ب→ا ش→→مشير ع→ل∂�از پا درآمد و ايمان بر كفر پيروز  Ґدر پ→ايان ن→برد ك→ه ع
شد،رسول خدا�فرمود: 

)؛۳  ґنẂيџلџقￍالث ґ↕ џباد ґع Ẃن ґم ẁير џخ ґق џدẂن џخẂال џمẂوџي ＃ẃ∂ґلџع Ẁ↨џب Ẃر џضџل)
ي− ضربت عل∂ در روز خندق، برتر و ثمربخشتر از عبادت جنẃ و انس گرديد. 
م→→نظور اي→→ن ك→→ه آي→→ه＾ ش→ريفه ه→م از ح→ضور آدم→يان در روز ق→يامت ت→عبير ب→→ه ب→روز ك→رده 

                                                           
^ زمر،آيه＾۷۳.  ـ سوره ۱

 .۲۱Ｑ＾۲،صفحهΩـ بحاراالنوار،جلد ۲
ـ همان،جلد۳۹،صفحه＾۲.  ۳
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و فرموده است: 
يعا�Ґ؛  ґم џج ґهẃلґوا ل Ẁز џرџب џو�

همگ∂ در روز قيامت در محضر خدا ظاهر خواهند شد. 
→→ا اي→ن ح→ضور ب→را＾ ه→→مه＾ م→ردم  ẃه ه→→م اك→→نون ن→→يز ه→→→مگ∂ در م→حضر خ→→دا ح→اضرند؛امẃ الب→→ت
ظ→→→→→→→→→هور ن→→→→→→→→→→دارد!اك→→→→→→→→→ثر آدم→→→→→→→→→يان خ→→→→→→→→→ود را ف→→→→→→→→→عالҐ ه→→→→→→→→→مهكاره م→→→→→→→→∂دان→→→→→→→→→ند و خ→→→→→→→→→دا را اص→→→→→→→→→الҐ ب→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→ساب 
→→→→→→→→→→→لẂم＃  ґل∂ ع→→→→→→→→→→ џع ẀهẀ ґ→→→→→→→→→→→يت وت Ẁما ا→→→→→→→→→→→√ �م→→→→→→→→→→→→∂زنند و ق→→→→→→→→→→→ارونصفت�... إن џџ∂ل→→→→→→→→→→→→ Ẃعџم اال Ẁك→→→→→→→→→→→∫ ب џن→→→→→→→→→→→ا ر џ؛۱ م∂گويند! ن→→→→→→→→→→→م∂آورند و داد�ا�...＾ ґدẂن ґع

دو صحنه＾ مخاصمه در جهنẃم! 
ين� است:  ẃا آن روز كه �يومالد ẃام

→→→وẂمџ ال  џي � ґي→→→ن ґẃالد ẀمẂو→→→ џم→→→→ا ي џ∑را Ẃم→→→→ا أد ￍم→→→→Ẁث � ґي→→→→ن ґ ẃالد ẀمẂو→→→→ џم→→→→ا ي џ∑را Ẃم→→→→ا أد џو�
�؛۲   ґذ＃ هللاґئџمẂوџي ẀرẂم Ẃاأل џو ҐئاẂي џس＃ شẂفџنґل ẁسẂفџن Ẁ−ґلẂمџت

اح→→→د＾ آن روز اخ→تياردار اح→→د＾ ن→خواه→د ب→ود و آن روز،ف→رمان،تنها ف→رمان خ→دا خ→واه→د 
ب→→→→→→ود.آنجاست ك→→→→→→ه ه→→→→→→مه خ→→→→→→ود را در م→→→→→→حضر خ→→→→→→→دا ب→→→→→→ارز م→→→→→→∂بينند.ما در ن→→→→→→→ماز خ→→→→→دا را ب→→→→→→ه ع→→→→→نوان 
ي→→→ن�؛ و ح→→→ال آن ك→→→ه خ→→→دا ه→→→م اك→→→نون ن→→يز  ẃص→→→احب اخ→→→تيار روز ج→→→زا م→→→∂ستاييم�م→→→ال− ي→→→وم الد
م→→→→ال− ه→→→→ر دو س→→→→را و ص→→→→→احب اخ→→→→تيار دن→→→→→يا و ع→→→→قب∂џџ است.ول∂ اي→→→ن م→→→الكيẃت در دن→→→يا ب→→→را＾ ه→→→مه 

كس روشن نيست.در روز جزا برا＾ همه كس روشن م∂گردد. 
ح→اال ب→→بينيم وق→ت∂ ق→→يامت ب→رپا شد و همگ∂ در محضر خدا بارز شدند، چه صحنههاي∂ 
پ→→→→→→→→→يش م→→→→→→→→→∂آيد.در اي→→→→→→→→→→ن آي→→→→→→→→→ات خ→→→→→→→→→داون→→→→→→→→→→د، دو ص→→→→→→→→→حنه را ن→→→→→→→→→شان م→→→→→→→→→→∂دهد ك→→→→→→→→→ه ي→→→→→→→→→ك∂ ص→→→→→→→→→حنه＾ 
م→→→→→→→خاصمه＾ ج→→→→→→هنẃميان ب→→→→→→ا ي→→→→→→كديگر و دي→→→→→→گر＾ م→→→→→→خاصمه＾ ش→→→→→→يطان ب→→→→→→ا ج→→→→→→هنẃميان است.ام→→→→→→روز 

مخاصمه＾ دوزخيان با يكديگر را م∂خوانيم كه م∂فرمايد: 
وا�؛  ẀرџبẂكџت Ẃاس џين ґذￍلґل Ẁفاءџع الض џقالџف�

دو گ→→روه آن روز م→→قابل ه→→م م→→→∂اي→→ستند و ه→→ر ي− ب→→ه دي→→گر＾ م→→∂گويد: ت→→و ب→→اعثґ اي→→ن 
                                                           

^ قصص،آيه＾۷۷.  ـ سوره ۱
^ انفطار،آيات۱۷تا۱۹.  ـ سوره ۲
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ب→→دبخت∂ ام→→روز م→→ن ش→→→د＾.گروه∂ ك→→ه در دن→→يا م→ستكبر ب→ودهان→د و ت→فوẃقطلب و گ→روه دي→گر＾ 
→ا ن→ه ض→عف ب→دن∂ ي→ا م→ال∂،بلكه ض→عف ع→→قل∂ و ناتوان∂ فهم∂ كه تحت تأثير جاذبه＾  ẃض→عفا ام
ث→→→→روت و ق→→→→درت ق→→→→رار م→→→→∂گيرند و دن→→→→→بالهرو م→→→→→∂شوند و در ه→→→→ر زم→→→→→ان اي→→→→ن دو گ→→→روه م→→→ستكبر و 
ن→→ادان ك→→ه ب→→ه ه→→م م→→→∂پيوندند، ب→دبخت∂ها ب→را＾ ج→امعه＾ ب→شر＾ ب→ه ب→ار م→→∂آورند.اق→→ليẃت م→ستكبر 

و اكثريẃت نادان، پيوسته منشأ هرگونه شرẃ و فساد بودهاند و هستند. 
دل پر خون امام اميرالمؤمنين�از اكثريẃت نادانґ دنبالهرو 

ام→→→→→ام ام→→→→→يرالم→→→→→ؤمنين�دل پ→→→→→رخون از دست اي→→→→→ن گ→→→→→→روه ن→→→→→ادان دن→→→→بالهرو داشت و از آن→→→→→ها 
ج ب→→ه م→عنا＾ م→گسها＾ ك→وچك∂ است ك→ه رو＾  џم→→ џت→→عبير ب→→ه ه→→مج م→→→∂كرد.در لغت گ→→فتهان→→د ه

صورت و اطراف چشمها＾ حيوانات از گوسفند و االغ م∂نشينند و برم∂خيزند. 
از ك→→→→→ميل ن→→→→→قل ش→→→→→ده:ي− شب ام→→→→→يرالم→→→→→ؤمنين�دست م→→→→→را گ→→→→→رفت و ب→→→→→ه ص→→→→→حرا ب→→→→→رد.در 
ط→→→→→ول راه ب→→→→→ا م→→→→ن ه→→→→يچ ح→→→→رف∂ ن→→→→زد؛همين ك→→→→ه ب→→→→→ه ب→→→→يرون ش→→→→هر رس→→→→→يديم، آه→→→→∂ س→→→→رد از دل پ→→→→ردرد 

كشيد و فرمود: ا＾ كميل! 
 ẀاعџبẂأت ẁاعџع џر ẁجџم џه џا↕＃ و џج→џن ґيلґب→ џس ∂џل џع ẁمґẃل џعџت→Ẁم џو ￒ∂ґان→ￍب џر ẁمґالџع→џف ẁ↨џالث→џث Ẁاس→ￍالن)
 ∂џل ґوا إẀئ џجẂلџي Ẃمџل џو ґمẂل ґعẂال ґورẀن→ ґوا بẀيئ ґضџت Ẃس→ џي Ẃمџي→ح＃ ل ґر ґẃل→Ẁك џع→џم џونẀيل ґم џق＃ ي ґاع→џن ґẃل→Ẁك

)؛۱  ثґيق＃ џن＃ وẂك Ẁر
^ در م→→كتب اله→→∂ و  ẃ→→ان∂ [ك→→ه خ→→ود ت→→ربيت ي→→افته ^ ع→→الم رب م→→ردم س→→ه دس→→تهاند؛دستها
^ دي→→→→گر؛ دان→→→شجويان∂ ك→→→ه م→→→→∂خواهند در پ→→→رتو  ^ دي→→→→گرانند]دس→→→→ته ت→→→→ربيت ك→→→→→ننده
صفت∂  Ẃج џم џم؛ مردم نادان كم خرد ه ẃس→و ^ ا دس→ته ẃخ→دا ب→يابند.ام ^ ن→ور ع→لم، راه ب→ه س→و
^ خ→→م م→→∂شوند؛نه از ن→ور ع→لمґ ع→الم∂  ه→→ستند ك→→ه دن→→بال ه→→ر ص→→دا م→→→∂روند و ب→→ا ه→→ر ب→→اد

بهره بردهاند و نه تكيه به ستون محكم∂ از دارندگان علم و تقوا زدهاند. 
غرفهنشينان بهشت∂ ناظر مخاصمه＾ جهنẃميẃان 

آر＾؛ ه→→→→مين دو گ→→→→→روه اق→→→→ليẃت م→→→→ستكبر و اك→→→→ثريẃت ن→→→→→ادان ب→→→→ودند ك→→→→ه س→→→قيفه＾بن∂ساعده را 
ـ ابوبكر  ^ كردند و پسر اب∂قحافه  ت→شكيل دادن→د و ع→→ل∂� ول∂ẃ م→نصوب از ج→انب خ→دا را منزو

                                                           
^ فيض،خطبه＾۱℮۷.  ـ نهجالبالغه ۱
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^ دادند و امẃت اسالم∂ و بشريẃت را به خا∑ سياه ذلẃت نشاندند.  ـ را بر مسند خالفت جا
 ∂џل→ џع Ẁهџع＃ لґت→→اب џر→→ ґآخ џد وￍم џح→→Ẁم ґآل џد＃ وￍم џح→→Ẁم ￍق→→ џح џمџل→→џم＃ ظґظ→→ال џل ￍوџا Ẃن→→ џعẂال ￍمẀه→→ẃللџ؛ ا−ґذل
را را ب→→→→ه وج→→→→ود آوردن→→→→د و آن  و ب→→→→→از، ه→→→→→مين دو گ→→→→روه ب→→→→ودند ك→→→→ه واق→→→→عه＾ ه→→→→ائله＾� ع→→→اشو
→→→→→→→→→→ه＾ ن→→→→→→→→→نگ را ب→→→→→→→→→ر دام→→→→→→→→→ن ت→→→→→→→→→اريخ اس→→→→→→→→→الم ن→→→→→→→→→هادند.در م→→→→→→→→يان ج→→→→→→→→هنẃم اي→→→→→→→→ن دو گ→→→→→→→→→روه «پ→→→→→→→→→يشتاز» و  ẃلك

«دنبالهرو» با هم به مخاصمه برم∂خيزند كه قرآن م∂فرمايد: 
�؛۱   ґارￍالن ґلẂأه Ẁم Ẁخاصџت ￒق џحџل џ−ґذل ￍإن�

اين، ي− واقعيẃت است كه دوزخيان به تخاصم با يكديگر م∂پردازند. 
ت∂ است برا＾ غرفهنشينان بهشت∂ و عذاب∂  ẃو چه تماشاي∂ است تخاصم آتشيان كه لذ
است ب→→→→→→را＾ ش→→→→→→→قاوتمندان ج→→→→→→→هنẃم∂! در س→→→→→وره＾ ص→→→→→افẃات، اي→→→→→ن ج→→→→→ريان آم→→→→→ده است ك→→→→→ه پس از 

ت و بهجتґ بهشتيان م∂فرمايد:  ẃوصف زندگ∂ غرق در لذ
 ∂ґل џك→→ان ∂→→→ґẃ ẀمẂ إن Ẃ╬→→→ ґم ẁلґق→→→ائ џق→→→ال � џونẀل џساءџت→→→ џض＃ يẂع→→→џل∂ ب→→→ џع ẂمẀه ẀضẂع→→→џب џلџبẂأق→→→џف�
ظاماҐ أ  ґع џو ҐراباẀا تￍنẀك џنا وẂت ґأ إذا م � џينґق ґẃد џصẀمẂال џن ґمџل џ−ￍأ إن ẀولẀق→ џي � ẁين ґر→џق

�؛۲  џونẀين ґدџمџا لￍإن
آن غ→→→رفهنشينان ب→→→هشت∂، ب→→→ا ه→→→م ب→→→ه ص→→حبت م→→→∂نشينند.يك∂ از م→→→يان ج→→مع دوس→→تان 
م→→→→→→→∂گويد: م→→→→→→→→ن در دن→→→→→→→→يا ه→→→→→→→→منشين∂ داش→→→→→→→تم ب→→→→→→→ه م→→→→→→→→ن [از رو＾ اس→→→→→→→تهزاء و ت→→→→→→مسخر] 
م→∂گفت: ت→→و راس→ت∂ ب→اورت ش→ده و اين گفتار را تصديق كردها＾ كه ما پس از 
داҐ زن→→→→→→ده م→→→→→→→∂شويم و ب→→→→→→→ه ك→→→→→→يفر و  ẃرديم و در دل خ→→→→→→→ا∑ پ→→→→→→وسيديم، م→→→→→→جد→→→→→→→ Ẁاي→→→→→→→نكه م

پاداش اعمال دنيو＾ خود م∂رسيم؟ 
اين را م∂گفت و مسخرهآميز م∂خنديد.آنگاه: 

 Ẃإن ґاهللا→џت џق→ال � ґيم ґح→ џجẂال ґواء→ џس ∂→ґف Ẁآهџرџف џعџلￍاطџف � џونẀعґلￍط→→Ẁم ẂمẀت→→Ẃأن Ẃل→→ џه џق→→ال�
�؛۳   џين ґر џض ẂحẀمẂال џن ґم ẀتẂنẀكџل ∂ґẃ ب џر Ẁ↨џمẂعґال ن Ẃوџل џو � ґين ґد ẂرẀتџل џت Ẃد ґك

                                                           
� هائله: هولانگيز. 

^ ص،آيه＾℮⅛.  ـ سوره ۱
 .Ｑ۳تاＱΩات،آياتẃصاف ^ ـ سوره ۲

 .Ｑ۷تاＱ℮ـ همان،آيات ۳
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م→∂گويد: ح→ال ا＾ دوستان! آيا ميل داريد[از همين جا سر＾ به جهنẃم بكشيم و] 
از و＾ خ→بر＾ ب→→گيريم؟در آن ح→ال، او ن→→گاه∂ ب→→ه سو＾ جهنẃم م∂افكند و دوست 
دن→→→→ياي∂ خ→→→→ود را در وس→→→→→ط ج→→→→هنẃم م→→→→→∂بيند؛او را م→→→→→خاطب س→→→→اخته ص→→→→دا م→→→→∂زند: ب→→→→ه 
خ→→→→→دا ق→→→→→سم، چ→→→→→يز＾ ن→→→→→→مانده ب→→→→→ود ك→→→→→→ه م→→→→را ه→→→→→م م→→→→انند خ→→→→ودت ب→→→→→ه س→→→→قوط و ه→→→→→الكت 
دراف→كن∂.اگر لط→→ف و ع→نايت خ→دا شامل حالم نشده بود، اكنون من هم مانند تو 

در ميان جهنẃميان بودم. 
لزوم دقẃت جوانان در انتخاب دوست 

^ ج→→وان→→ان ك→→ه س→→خت م→→راقب خ→→ود ب→→اشيد  ^ است م→→خصوصاҐ ب→→را اي→→→ن آي→→→ات از ق→→→رآن ه→→شدار
كه به دام و كمند دوستان و همنشينان ناباب نيفتيد و خود را جهنẃم∂ نسازيد! 

ح→→→→ضرت ام→→→→ام ص→→→→ادق�به ي→→→→ارانش ف→→→→رمود: ف→→→→ردا ج→→→→هنẃميان در م→→→→→يان ج→→→→هنẃم، دن→→→→→بال ش→→→→ما 
م→∂گردند و م→→∂گويند:پس چ→ه ش→→دند و ك→جا رف→تند آن ك→سان∂ ك→→ه م→ا آن→→ها را در دن→يا م→شر∑ 

و منحرف از دين م∂دانستيم و از اشرار م∂پنداشتيم كه در قرآن آمده است: 
�؛۱   ґرار Ẃش Ẃاأل џن ґم ẂمẀه دẀعџا نￍنẀك Ґجاال ґر＾ رџنا ال نџوا ما لẀقال џو�

م→→→∂گويند: چ→→→→ه ش→→→ده است و چ→→→را م→→→→ا ك→→→سان∂ را ك→→→ه از اش→→→رار م→→→→∂شمرديم، اي→→نجا 
آنها را در ميان جهنẃم نم∂بينيم؟ 

ام→→→→→ام�فرمود: ب→→→→→ه خ→→→→→دا ق→→→→→سم، م→→→→→قصودشان ش→→→→→→ما ه→→→→→→ستيد ك→→→→→ه گ→→→→→روه∂ ش→→→→→→ما را اك→→→→→نون از 
م ه→→ستيد در  ẃاش→→رار م→→∂پندارن→→د ول∂ ب→→ه خ→→دا س→→وگند آن روز ش→→→ما در غ→→رفات ب→→هشت∂ ش→→اد و خ→→ر

حال∂ كه آنها در ميان جهنẃم دنبال شما م∂گردند و نم∂يابند.۲ 
استمداد گروه دنبالهرو نادان از گروه پيشتاز مستكبر در جهنẃم! 

خ→وب ح→ال گروه پيشتاز مستكبر و گروه دنبالهرو نادان در ميان جهنẃم چه مخاصمه و 
گفتگوي∂ دارند؟ 

→نￍا  џع џونẀنẂغ→Ẁم ẂمẀت→Ẃأن Ẃلџه→џف Ґعاџب→→џت Ẃم→→Ẁكџا لￍن→→Ẁا ك→→→ￍوا إن ẀرџبẂكџت→→ Ẃاس џين ґذ→→ￍلґل Ẁفاءџع→→ الض џقال→→џف�
                                                           

^ ص،آيه＾۲⅛.  ـ سوره ۱
ـ تفسير نورالثقلين،جلد℮،صفحه＾۷⅛℮.  ۲



 
 ۱۹۱ فضيلت بسيار ذكر خدا 

�؛  ء＃ Ẃ∂ џش Ẃن ґم ґاهللا ґذابџع Ẃن ґم
گ→روه دن→بالهرو ن→ادان ب→→ه گ→روه پ→يشتاز م→ستكبر م∂گويند: ما در دنيا پيروان شما 
ب→→→→→→→وديم.آن ه→→→→→→→مه خ→→→→→→→دمات و ف→→→→→→→داكار＾ها ب→→→→→→→را＾ ش→→→→→→→ما داش→→→→→→→تيم و ب→→→→→→→→ه خ→→→→→→اطر ه→→→→→→→مان 
ف→→→→→→داكار＾ها ن→→→→→→سبت ب→→→→→→→ه ش→→→→→→ما، ام→→→→→→روز اي→→→→→→→نچنين ب→→→→→→دبخت و م→→→→→→بتال ب→→→→→→→ه ع→→→→→→ذاب خ→→→→→→دا 
ش→→→→→دهايم. ح→→→→ال آي→→→→→ا م→→→→→∂شود [در ع→→→→وض آن خ→→→→دمات ام→→→→روز ب→→→→→ه داد م→→→→→ا ب→→→→رسيد و] 

برخ∂ از اين عذابها＾ ما را بر خودتان بپذيريد؟ 
�؛  ẂمẀناكẂي џدџهџل Ẁا اهللاџدانџه Ẃوџوا لẀقال�

آن→ها م→→∂گويند اگ→→ر خ→دا م→ا را [به راه نجات از عذاب] هدايت كرده بود، ما هم 
شما را [به آن راه] هدايت م∂كرديم. 

م→→مكن است م→→قصودشان اي→→ن ب→→اشد ك→→ه خ→→دا م→→→ا را در دن→→يا ب→→ه راه راست ه→→دايت ن→كرد و 
م→→→→ا ه→→→→م ش→→→→ما را ه→→→→دايت ن→→→→كرديم.اي→→→→ن ب→→→→→هانهجوي∂ ه→→→ر گ→→→نهكار＾ است ك→→→ه ك→→→ار خ→→→ود را ت→→→وجيه 

م∂كند و تقصير را به گردن ديگران م∂اندازد.شيطان هم م∂گفت: 
�؛۱   џيمґقџت ẂسẀمẂال џ−џراط ґص ẂمẀهџل ￍن џدẀعẂق џال ∂ґنџتẂي џوẂما أغґبџف...�

...[خ→دايا!] ت→→و م→را اغ→وا ك→رده و گ→مراهم ن→مود＾؛ اي→ن− م→→ن ه→م س→→ر راه آدم→يان 
م∂نشينم و گمراهشان م∂كنم. 

م→→ستكبران ن→→يز در رو ج→→زا گ→→→ناه خ→→ود را ب→→ه پ→→ا＾ خ→→→دا م→→→∂گذارن→→د و م→→∂گويند: خ→→→دا م→→ا را 
گ→→→→→→→مراه ك→→→→→→→رد و م→→→→→→→جبور در ض→→→→→→→→اللت ب→→→→→→→وديم و از خ→→→→→→ود ارادها＾ ن→→→→→→داش→→→→→→تيم و ح→→→→→→ال آن ك→→→→→→→ه خ→→→→→→→دا 
�؛۲ ما انسان را به راه مستقيم هدايت  Ґورا Ẁف→ џا ك→ راҐ وџ إم√ ґا ش→→اك→ →→بґي→→لџ إم√ يẂناهẀ الس√ џد→→ џا ه→→→√ ف→→رموده است:�إن
ك→→→→→→→رديم؛ ع→→→→→→→قل و اراده و اخ→→→→→→→تيار ب→→→→→→ه او دادي→→→→→→م و س→→→→→→ر دو راه→→→→→→∂ ب→→→→→→هشت و ج→→→→→→هنẃم ن→→→→→→شانده و اع→→→→→→الم 
ك→→→رديم ان→→→تخاب ه→→→ر ي− از اي→→→ن دو راه در اخ→→تيار ت→→و است؛ح→→ال ك→→ه ب→→ا اخ→→تيار خ→→ود راه ج→→هنẃم را 
برگزيده و سر از جهنẃم در آوردهاند، با كمال وقاحت م∂گويند: تقصير ما چيست؟ اگر خدا 
ه→→داي→→تمان ك→→رده ب→→ود،ما ه→→م ش→→ما را ه→→دايت م→→∂كرديم.بعد ك→→ه م→→∂بينند اي→→ن ب→→هانهتراش→→∂ها اثر＾ 

ندارد م∂گويند:  
                                                           

^ اعراف،آيه＾⅛۱.  ـ سوره ۱
^ انسان،آيه＾۳.  ـ سوره ۲



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۱۹۲ 

�؛  يص＃ ґحџم Ẃن ґنا مџنا ما ل Ẃرџب џص Ẃنا أمẂع ґز џنا أ جẂيџل џع ẁواء џس�
ك→→→→→→→→→ار از اي→→→→→→→→→→نها گ→→→→→→→→ذشته است؛دي→→→→→→→→گر چ→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→∂تاب∂ ك→→→→→→→→→نيم و چ→→→→→→→→→ه ش→→→→→→→→كيباي∂،هر دو 

درباره＾ ما يكسان است و راه نجات∂ نخواهيم داشت. 
ز ورود به بهشت  ẃاذعان به واليت مطلقه＾ امام اميرالمؤمنين�مجو

ح→اصل اي→نكه خداوند حكيم، برا＾ حفظ نظام آفرينش، به گونها＾ كه عالم انسان در 
رات→→→→∂ ت→→→كويناҐ و ت→→→شريعاҐ ق→→→رار  ẃت و م→→→→قرẃاي→→→→ن ن→→→→→ظام ب→→→→ه غ→→→→→ايت م→→→→→طلوبه＾ از خ→→→→لقتش ن→→→→ائل ش→→→→ود؛سن
داده و عالم انسان را نيز از آنها آگاه ساخته است و لذا بر بندگان است كه زندگ∂ خود را با 
رات ت→→طبيق ن→→مايند ت→→ا ب→ه س→عادت اب→د＾ ك→ه غ→ايت م→طلوبه＾ از خ→لقتشان م→→∂باشد ن→ائل  ẃآن م→→قر
ش→وند.از ج→→مله＾ آن س→نẃتها اي→نكه س→عادت در ع→→الم پس از م→رگ، متوقẃف بر تحصيل ايمان 
ب→→→ه م→→→بدأ و م→→→→عاد و ان→→→جام ع→→→مل ص→→→→الح در اي→→→ن دن→→ياست ب→→ه گ→→ونها＾ ك→→ه ن→→ه اي→→→مان خ→→ال∂ از ع→→مل 
ص→→الح ك→→→اف∂ در ن→→جات ان→→سان در ع→→→الم آخ→→رت است و ن→→ه ع→→مل ص→→→الح خ→→ال∂ از اي→→→مان؛از اي→→ن 

رو در آيه＾ پيشين خوانديم كه فرموده است: 
→→→وẂم＃  џي ∂→→→ґف Ẁي→→→ح ґẃالر ґه→→→ ґب Ẃت ￍدџت→→→ Ẃماد＃ اش џر→→→џك ẂمẀهẀمال→→→ Ẃأع Ẃم ґهґẃ ب џر→→→→ ґوا ب Ẁرџف→→→→џك џي→→→→ن ґذￍال Ẁلџث→→→→ џم�

...�؛  ء＃ Ẃ∂ џل∂ شџوا عẀب џسџا كￍم ґم џون Ẁر ґدẂقџف＃ ال ي ґعاص
كافران از آن نظر كه ايمان به مبدأ و معاد ندارند، اگر اعمال نيك∂ هم داشته باشند، در 
سرا＾ پس از مرگ؛ از آن اعمالشان هيچ بهرها＾ نخواهند برد و همچون خاكسترґ واقع شده＾ 
ار  ẃت خ→→→داون→→د درب→→اره＾ ك→→فẃدر م→→→عرض ت→→→ندباد در ي− روز ط→→→وفان∂ ب→→→∂ثمر خ→→→واه→→→د ش→→→د.اي→→→ن س→→→ن
→→ا ه→→مين خ→→داوند حكيم،  ẃاست ك→→ه ب→→ه اع→→مال ن→→ي− خ→→ال∂ از اي→→مانشان، ت→→رتيب اث→→ر ن→→خواه→→د داد؛ام
سنẃت∂ هم درباره＾ مسلمانان دارد و به آنها نيز اعالم كرده كه برا＾ نجات شما از عذاب خدا 
در ع→→→الم آخ→→→رت و رس→→→يدن ب→→→ه ب→→→هشت ت→→→نها اي→→→مان و ع→→مل ص→→الح ك→→اف∂ ن→→يست،بلكه اي→→ن اي→→مان و 
ع→→→مل ص→→→الح، وق→→→ت∂ ن→→→جاتبخش از ع→→→ذاب خ→→→دا و رس→→→اننده＾ ب→→→ه رض→→وان خ→→داست ك→→ه از ط→→ريق 
اه→→→→→→→ل ب→→→→→→→يت و ع→→→→→→→ترت رس→→→→→→→ول خ→→→→→→→دا� ام→→→→→→→ام ع→→→→→→→ل∂ẃ ب→→→→→→→ن اب→→→→→→→يطالب� و ام→→→→→→امان دي→→→→→→گر از ف→→→→→→رزندان 
م→→→→→→عصومش�به دست آم→→→→→→ده ب→→→→→→اشد و واليت آن اولي→→→→→→ا＾ م→→→→→→نصوب از ج→→→→→→انب خ→→→→→→دا در ردي→→→→→ف 

ه فرماييد:  ẃايمان به توحيد و معاد پذيرفته شده باشد.اين− به اين آيه از قرآن توج



 
 ۱۹۳ فضيلت بسيار ذكر خدا 

لџ صالґحاҐ ثẀمￍ اهẂتџد＾�؛۱   ґمџع џو џنџآم џو џتاب Ẃنџمґل ẁارￍفџغџل ∂ґẃ �وџ إن
ح→→قيقت اي→→ن ك→→ه، م→→ن ك→→س∂ را م→→شمول غ→→فران خ→→ود م∂سازم كه[از شر∑ و 
ك→→→→→→→→→→→→→جرو＾]توبه ك→→→→→→→→→→→→ند و اي→→→→→→→→→→→→مان[به خ→→→→→→→→→→→→دا و رس→→→→→→→→→→→→ول و م→→→→→→→→→→→→عاد]بياورد و ع→→→→→→→→→→→→مل 
ش→→→→→→ايستها＾ ان→→→→→→جام ب→→→→→دهد و س→→→→→پس[عالوه ب→→→→→ر ه→→→→→مه＾ اي→→→→→نها ي→→→→→ا ب→→→→→االتر از ه→→→→→مه＾ 

اينها]راه بيابد و هدايت را بپذيرد. 
 ^ آي→→→ه＾ ش→ريفه ب→ا ك→→مال وض→وح اي→→ن ح→قيقت را ن→شان م→→∂دهد ك→ه شمول مغفرت درباره
م→→→→→ؤمنґ ت→→→→→ائبґ ص→→→→→الحالع→→→→→مل، م→→→→→شروط ب→→→→→ه "اه→→→→→تداء" و راهي→→→→→اب∂ است.ي→→→→عن∂ ت→→→→نها اي→→→→مان و ع→→→→مل ص→→→→الح و 
^ از گناه، آدم∂ را مشمول غفران خدا و اهل نجات از عذاب نم∂سازد! بلكه تمام اينها وقت∂  توبه
ر ف→→→رموده است ت→→حصيل  ẃر در ن→→→جات و س→→→عادت ان→→→سان است ك→→→ه از راه م→→→خصوص∂ ك→→→ه خ→→→دا م→→→قرẃ م→→→ؤث
ص نموده است آدم∂  ẃالم مشخ ẃار آن را بابالورود به دارالس ẃن∂ كه حضرت غفẃشود و از درب معي
^ از رس→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ول خ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→دا و ام→→→→→→→→→→→→→→→→→→→امان  داخ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ل گ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ردد و آن راه و آن در ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→→→→→→→→→→→→كم رواي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ات ص→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ادره
^ ام→→→→→→→→ام ام→→→→→→→يرالم→→→→→→→ؤمنين ع→→→→→→→ل∂ẃ ب→→→→→→→ن اب→→→→→→→يطالب و ف→→→→→→→رزندان  م→→→→→→→→عصوم�اذع→→→→→→→→ان و اق→→→→→→→→رار ب→→→→→→→→ه واليت م→→→→→→→→طلقه

معصومش�م∂باشد. 
ض→→→من ي− ح→→→→ديث ط→→→والن∂ ك→→→ه از رس→→ول خ→→→دا�م→→نقول است اي→→ن ج→→→مله آم→→ده ك→→ه 

آن حضرت خطاب به عل∂�م∂فرمود: 
 џو џ−Ẃيџلґا ґدџت Ẃه→→ џي Ẃمџل Ẃن→→џم ґاهللا ∂џلґا џ^ ґدџت Ẃه→→ џي Ẃنџل џو џ−Ẃن→→ џع ￍل→→→ џض Ẃن→→→џم ￍل→→→ џض Ẃد→→→џقџل џو)
 џو џن→џآم џو џتاب Ẃن→ џمґل ẁارￍف→ џغџل ∂→ґẃ ...وџ إن ￍل џج џو ￍز џع ∂→ґẃ ب џر ẀلẂو→џق џو→Ẁه џو џ−ґت→ џالي ґو ∂џلґا

)؛۲   џ−ґتџالي ґو ∂џلґا ∂ґنẂعџد＾ يџتẂاه ￍمẀث Ґحاґصال џل ґمџع
ب→→ه ي→→قين از راه خ→→دا م→→نحرف ش→→ده است ك→→س∂ ك→→ه از ت→و[ا＾ ع→ل∂]منحرف گ→شته 
است و ه→→→→رگز راه ب→→→→→ه س→→→→و＾ خ→→→→دا ن→→→خواهد ي→→→افت آن ك→→→س∂ ك→→→→ه راه ب→→→→ه س→→→و＾ ت→→→→و و 
واليت ت→→→→→و ن→→→→→يافته است...و آن گ→→→→فته＾ پ→→→→روردگار م→→→→→ن است ك→→→→→ه م→→→→ن آم→→→→رزنده و 

ارم نسبت به كس∂ كه تائب و مؤمن صالحالعمل و راهيافته باشد.  ẃغف
يعن∂ به سو＾ واليت تو راه يافته باشد. 

                                                           
^ طه،آيه＾۸۲ .  ـ سوره ۱

ـ تفسير برهان،جلد۳،صفحه＾Ω℮،حديث۳.  ۲



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۱۹℮ 

مقصود از"اهتداء"در آيه＾ شريفه 
داوودبن كثير رقẃ∂(از راويان حديث) م∂گويد: 

 ẁارￍفџغџل ∂ґẃإن џعال∂ وџت ẀهẀل Ẃوџق џ∑داґف ẀتẂل ґع→ Ẁج Ẁهџل ẀتẂلẀق џبداهللا�ف џع ∂→ґبџا ∂џل→ џع ẀتẂل→ џخ џد)
 џو ґ↨џب Ẃو→→ￍالت џدẂع→→џب Ẁداءґت→→ Ẃه ґما ه→→ذا اال→→џف ^ →→تџد Ẃاه ￍم→→Ẁث Ґحاґص→→→ال џل ґم→→→ џع џو џن→→→џآم џو џت→→→اب Ẃن→→→ џمґل

)؛۱  فẀ↨џ االџئґمґ↨ￍ وџ اهللاґ اґمام＃ بџعẂدџ اґمام＃ ґرẂعџم џقالџف ґحґال ẃالص ґلџمџعẂال џو ґااليمان
داخ→ل ش→دم ب→ر ام→ام ص→ادق�و گ→فتم: م→→ن ف→دا＾ شما شوم؛مقصود از اهتداء در 
آي→→→→→→→→→→ه＾�ان→→→→→→→→→∂...اهتد＾� ك→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→عد از ت→→→→→→→→→وبه و اي→→→→→→→→مان و ع→→→→→→→→مل ص→→→→→→→→الح آم→→→→→→→→ده است، 
چ→→→يست؟فرمود:به خ→→→دا ق→→→سم م→→قصود از اه→→تداء، م→→عرفت و ش→→→ناخت ام→→→امان ي→→ك∂ 

پس از ديگر＾ است! 
در روايت ديگر از حضرت امام باقر�ذيل همين آيه آمده است: 

 Ẁحґال→→ ẃالص Ẁلџم→→ џعẂال џو Ẁمان→→ ґال االي џو Ẁ↨џوب→→ￍالت ẀهẂعџفẂن→→џت Ẃمџل џو џط џرџت→→ Ẃاش џفẂي→→џك ＾ џر→→џال تџا)
＾)؛  џدџتẂاه ∂ￍت џح

آي→→→→→ا ن→→→م∂بين∂ ك→→→→ه خ→→→دا چ→→→گونه ش→→→رط ك→→→رده است ب→→→→ه ط→→→ور＾ ك→→→→ه ن→→→→ه ت→→→وبه ب→→→→ه ح→→→ال 
^џџ گشته و راه بيابد؟  ґدџت Ẃه Ẁانسان نفع∂ دارد و نه ايمان و عمل صالح تا آن كه م

سپس فرمود: 
＾)؛  ґدџت Ẃهџي ∂ￍت џح ẀهẂن ґم џلґبẀل＃ ما قџمџعґب џلџمẂعџي Ẃنџا џدџه џج Ẃوџل ґاهللا џو)

ه و ق→→درت خ→ود دارد ب→→ه ك→ار  ẃب→→ه خ→→دا س→→وگند، اگ→ر[كس∂ ت→→مام آن→چه را ك→→ه در ق→و
ان→→دازد و]ب→→→ا ج→→دẃ و ج→→هد ت→→→مام ب→→كوشد ت→→→ا ك→→ار＾[از ك→→ارها＾ ن→→ي−]را ان→جام ب→دهد، 

مقبول در نزد خدا نخواهد شد تا آن كه راه بيابد! 
راو＾ گويد: 

لџنџ∂ґ اهللاẀ فґدا∑џ ـ )؛   џع џـ ج Ẃنџم ∂џلґا ẀتẂلẀق)
گفتم: به سو＾ چه كس∂ راه بيابد ـ خدا مرا فدا＾ شما گرداند ـ . 

لџيẂنا)؛۲ فرمود: به سو＾ ما.  ґقال:ا)
                                                           

 .۱Ωحديث،℮Ω＾ـ تفسير برهان،جلد۳،صفحه ۱
ـ همان،حديث℮.  ۲



 
 ۱۹Ｑ فضيلت بسيار ذكر خدا 

در روايت ديگر＾ از همان بزرگوار رسيده: 
)؛  ґتẂيџبẂال џلẂهџنا اґت џالي ґو ∂џلґا ＾ џدџتẂاه ￍمẀث)

راهياب∂ به "واليت ما اهل بيت" منظور است. 
آنگاه فرمود: 

 Ẃمџل џو џم→→→ات ￍم→→→Ẁث ґقام→→→ џمẂال џو ґن→→→Ẃك الر џنẂي→→→џم→→→ا ب Ẁه џرẂم→→→ Ẁع џاهللا џدџب→→→ џع Ґال→→→ Ẁج џر ￍنџا Ẃوџل ґاهللاџو→→→→џ؛۱ (ف( ґه ґه Ẃج џل∂ وџع ґارẃالن ∂ґف Ẁاهللا Ẁهￍبџك џ џنا الґت џالي ґوґب Ẃء∂ ґجџي
ب→→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→→دا س→→→→→→→→→وگند، اگ→→→→→→→→→ر م→→→→→→→→رد＾ ت→→→→→→→→مام ع→→→→→→→→مر خ→→→→→→→→ود را در م→→→→→→→→→يان رك→→→→→→→→→ن و م→→→→→→→→→قام[در 
م→→سجدالحرام و در ج→→وار ك→→→عبه]به ع→→بادت خ→→دا ب→→پردازد و س→→→پس ب→→ميرد در ح→→ال∂ 
ك→→→→ه ب→→→→→ا واليت م→→→→→ا ه→→→مراه ن→→→→باشد ب→→→→ه ط→→→ور ح→→→تم خ→→→دا او را ب→→→→ا ص→→→→ورت در م→→→يان آتش 

سرنگون خواهد ساخت! 
شرط عبوديẃت:حذف منيẃت،لزوم تبعيẃت 

خ→داون→→د م→تعال ب→ه ش→يطان فرمود: در مقابل آدم سجده كن؛گفت: من برا＾ آدم سجده 
ا برا＾ خودت تا بخواه∂ سجده م∂كنم!  ẃنم∂كنم ام

در ن→هجالب→→الغه آم→ده است ك→ه ش→يطان شش ه→زار س→ال خ→دا را ع→→بادت ك→رده ب→ود.۲به هر 
حال خدا＾ تعال∂ به او فرمود: 

)؛۳  Ẁيد ґرẀت ẀثẂي џح Ẃن ґال م Ẁيد ґرẀا ẀثẂي џح Ẃن ґم ∂ґت џباد ґع)
ع→→→بادت م→→→→ن از راه→→→→∂ ك→→→→ه خ→→→ودم خ→→→واستهام[بايد ان→→→→جام ش→→→ود] ن→→→→ه از راه→→→→∂ ك→→→ه ت→→→و 

خواستها＾! 
ع→→→بادت م→→→ن س→→→جده＾ ب→→→ر آدم است.ب→→ه م→→→سلمانان ه→→م گ→→فتهان→→→د: آن دي→→ن∂ دي→→ن م→→ن و آن 

�نهاده انجام شود كه:  ẃ∂و آل عل ẃ∂اسالم∂،اسالم است كه سر به آستان عل
 Ẁم→→→Ẁكџل Ẁيت→→→ ґض џر џو ∂ґتџمẂع→→→ ґن ẂمẀكẂيџل→→→ џع ẀتẂمџم→→→Ẃأت џو ẂمẀكџي→→→ن ґد Ẃم→→→Ẁكџل ẀتẂلџم→→→Ẃأك џمẂو→→→→џيẂلџا...�

                                                           
^ طه.  ـ تفسير مجمعالبيان،سوره ۱

^ فيض،خطبه＾℮۲۳،قسمت۲.  ـ نهجالبالغه ۲
ـ بحاراالنوار،جلد۳⅛،صفحه＾۲۷℮.  ۳



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ⅛۱۹ 

يناҐ...�؛۱  ґد џالم Ẃس Ẃاإل
ام→→→روز[روز ن→→→صب ع→→→ل∂ ب→→→→ه واليت امẃت] دي→→→→ن ش→→ما را ك→→امل ك→→ردم و ن→→→عمتم را ب→→→ر 

شما تمام نمودم و اسالم را به عنوان دين پسنديدم... 
 ẃب→→→→→ا ان→→→→→حراف از ع→→→→→ل∂� ن→→→→→ه دي→→→→→نتان دي→→→→→ن م→→→→→ن است و ن→→→→→ه اع→→→→→مال ن→→→→يكتان از ن→→→→ماز و روزه و ح→→→→ج

و...مقبول درگاه من است.در آيه＾: 
لџ صالґحاҐ ثẀمￍ اهẂتџد＾�؛  ґمџع џو џنџآم џو џتاب Ẃنџمґل ẁارￍفџغџل ∂ґẃ �وџ إن

م→→→→→→الحظه م→→→→→→→∂فرماييد: ش→→→→→→رط اه→→→→→→→تداء، پس از س→→→→→→ه ش→→→→→→رط ت→→→→→→وبه و اي→→→→→مان و ع→→→→→مل ص→→→→→الح و 
�ه→→→م آم→→ده است!از ن→→ظر اه→→→ل ت→→حقيق، اش→→اره ب→→→ه «اص→الت ش→رط اه→تداء» است و ت→→باعد� در  Ẁم√ ب→→ا�ث
رت→به و ف→ضيلت را اف→اده م→→∂كند.همان گ→ونه كه در سوره＾ بلد پس از ذكر�عتق�و�اطعام�به 
�به ميان آمده و فرموده است:  Ẁم√ عنوان راه وصول به سعادت،سخن از ايمان با كلمه＾�ث

ينџ آمџنẀوا...�؛۲  ґذￍال џن ґم џكان ￍمẀث... ＃↨џبџغ Ẃسџم ^ ґم＃ ذẂوџي ∂ґف ẁعامẂإط Ẃأو � ＃↨џبџق џر −џف�
→→عام� ب→→ه ع→→نوان ع→→→بادت  Ẃطґق� و �إẂ →→ت ґم وج→→ود＾ ب→→ر �ع ẃم است ك→→→→ه اي→→→→مان، ت→→قدẃب→→→ا اي→→→نكه م→→→→سل
دارد؛زي→→را در زم→→ينه＾ اي→→مان است ك→→ه ه→→ر ع→→مل خ→→ير＾ ج→نبه＾ ع→بادت پ→→يدا م→→∂كند و لذا اي→ن 
م رẀتب∂ و اصالت ايمان دارد!در آيه＾:   ẃداللت بر تقد� Ẁم√ ر در ذكر و همراه بودن با�ث ẃتأخ

لџ صالґحاҐ ثẀمￍ اهẂتџد＾�؛  ґمџع џو џنџآم џو џتاب Ẃنџمґل ẁارￍفџغџل ∂ґẃ �وџ إن
ر در ذك→→→→→ر و ه→→→→→م ت→→→→→قارن ب→→→→→ا�ث→→→→→م�دارد، داللت ب→→→→→ر اص→→→→→→الت  ẃد＾�ك→→→→→ه ه→→→→→م ت→→→→→أخџ →→→→→ت Ẃم√ اه→→→→→→Ẁ ن→→→→→→يز�ث

اهتداء و راهياب∂ به واليت اهل بيت رسول�م∂كند! 
راه نجات،ايمان به مبدأ و معاد و پذيرش واليت عل∂ و آل عل∂� 

ـ خ→→→→→الق ع→→→→→الم و آدم ـ ب→→→→→ه ك→→→→→افران اع→→→→→الم ك→→→→→رده ك→→→→→ه ا＾ ك→→→→→افران! اگ→→→→→ر  خ→→→→→→الصه اي→→→→→نكه خ→→→→→دا 
ب→→→→خواه→→→→يد در ع→→→→الم آخ→→→→رت ب→→→→هشت∂ ش→→→→ويد، ب→→→→ايد اي→→→→مان ب→→→ه م→→→بدأ و م→→→عاد ع→→→الم ب→→→ياوريد.تنها اع→→→مال 
ن→→يكتان ن→→جاتبخش شما در آن سرا نخواهد بود!به مسلمانان نيز اعالم كرده كه ا＾ مسلمانان! 
 � ẃ∂و آل ع→→ل ẃ∂ش→→→ما ه→→→م اگ→→ر ب→→خواه→→يد در ع→→الم آخ→→رت ب→→هشت∂ ش→→ويد، ب→→ايد ت→→ن ب→→ه واليت ع→→ل

                                                           
^ مائده،آيه＾۳.  ـ سوره ۱

د: برجستگ∂.  Ẁباعџ ت  �
^ بلد،آيات۱۳تا۱۷.  ـ سوره ۲



 
 ۱۹۷ فضيلت بسيار ذكر خدا 

ب→→→→→→→→→→→→دهيد و دس→→→→→→→→→→→→تورات دي→→→→→→→→→→→→نتان را از آن→→→→→→→→→→→ها ب→→→→→→→→→→→گيريد.تنها اع→→→→→→→→→→→مال ن→→→→→→→→→→→يكتان از ه→→→→→→→→→→→ر ق→→→→→→→→→→→بيل ك→→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→→اشد 
نجاتبخش شما در آن سرا نخواهد بود! 

...�؛۱  ẂرẀفẂكџيẂلџف џشاء Ẃنџم џو Ẃن ґم ẂؤẀيẂلџف џشاء Ẃنџمџف ẂمẀكґẃب џر Ẃن ґم ق џحẂال ґلẀق џو�
...و ب→→→→→→→→گو اي→→→→→→→→ن ح→→→→→→→→قيقت∂ است از س→→→→→→→→و＾ پ→→→→→→→→روردگارتان،حال،هر كس م→→→→→→→→∂خواهد 

ايمان بياورد و هر كس م∂خواهد كافر گردد... 
در اي→→→نگونه م→→وارد، در ب→→رخ∂ اذه→→ان اي→ن س→ؤال ط→رح م→∂شود:پس چ→را م→سئله＾ واليت 
ع→→→→→→→→ل∂ẃ ام→→→→→→→→يرالم→→→→→→→→ؤمنين� و دي→→→→→→→→گر ام→→→→→→→→امان�با اي→→→→→→→→→ن اص→→→→→→→→الت ك→→→→→→→→ه در دي→→→→→→→ن دارد؛ در ق→→→→→→→رآن ب→→→→→→→→ا 

صراحت تمام مطرح نشده است؟ 
راҐ ع→→→رض ش→→→ده است ك→→→ه ذك→→ر ص→→ريح اس→→ام∂  ẃج→→→واب اي→→→ن س→→→ؤال در م→→→باحث گ→→→→ذشته م→→→كر
^ حاكمان ب∂ايمان م∂شد و اين تنها سند آسمان∂  امامان� در قرآن، سبب تحريف قرآن از سو
يẃت م∂افتاد و در نتيجه اسالم از اساس منهدم م∂گرديد و لذا رو＾  ẃهدار گشته و از حج ẃت، لكẃن→→بو
اي→→ن م→→صلحت ب→→سيار م→→هم و ح→→→يات∂، آي→→→ات م→→ربوط ب→ه واليت اه→→ل ب→يت�در الب→→هال＾ آي→ات 
م→→→→ربوط ب→→→→ه م→→→→وضوعات دي→→→→گر ب→→→→ه گ→→→→ونه＾ س→→→→خن س→→→→ربسته گ→→→→وي∂ آم→→→→ده است.آن→→→→→گاه ب→→→ه ك→→→م− 
ق→→→→→رائ→→→→→ن از آي→→→→→ات و رواي→→→→→→ات ت→→→→→فهيم و ت→→→→→بيين م→→→→→قصد ش→→→→→ده است.م→→→→→∂گويند: م→→→→گر خ→→→→→دا وع→→→→ده＾ 

حفظ قرآن نداده و نفرموده است: 
�؛۲   џونẀظґحافџل Ẁهџا لￍإن џو џرẂك ґẃا الذџنẂل ￍزџن Ẁن Ẃحџا نￍإن�

ما قرآن را نازل كردهايم و خودمان نگهدار و پاسدار آن خواهيم بود. 
ا اين حقيقت را نيز فرمودهاند كه:  ẃعرض م∂شود: آر＾،ام
)؛۳  ґباب Ẃسџاالґب ẃالґا џياء Ẃشџاال џ^ ґر ẂجẀي Ẃنџا Ẁاهللا ∂џبџا)

^ خاصẃ به خودشان انجام م∂دهد.  خداوند، پيوسته كارها را از طريق اسباب عاد
از ج→→→→→→→مله＾ ط→→→→→→رق و اس→→→→→→باب ع→→→→→→→اد＾ ح→→→→→→→فظ ق→→→→→→رآن از ت→→→→→→حريف، ه→→→→→→مين س→→→→→→ربستهگوي∂ در 
Ẁم√  آي→→→→→ات م→→→→ربوط ب→→→→ه واليت است ك→→→ه ان→→→جام ش→→→ده و ن→→→تيجهبخش ه→→→م گ→→→شته است.پس آي→→→→ه＾�ث

                                                           
^ كهف،آيه＾۲۹.  ـ سوره ۱
^ حجر،آيه＾۹.  ـ سوره ۲

 .۹Ω＾ـ بحاراالنوار،جلد۲،صفحه ۳



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۱۹۸ 

�بسيار روش→→→→ن ن→→→→→شان م→→→→∂دهد ك→→→→ه دي→→→→→نشناس∂ و دي→→→→ندار＾ و س→→→→ران→→→جام ن→→→→يل ب→→→→ه س→→→عادت  џџ^ џد →→→→ت Ẃاه
ف است آن راه را ب→→→يابد و آن راه  ẃص∂ دارد و ه→→→ر م→→→→سلمان∂ م→→→وظ ẃاب→→→→د＾، راه م→→→خصوص و م→→→شخ
∂ ك→→ه اش→→اره ك→رديم ارائ→ه ن→→شده است ليكن به كم−  ẃاگ→ر چ→ه در ص→ريح ق→رآن ب→ه ج→هت خ→اص
ب→→→→→→→→يانات∂ ك→→→→→→→→ه از رس→→→→→→→ول خ→→→→→→→دا�و ام→→→→→→→امان�رسيده است ن→→→→→→→→شان داده ش→→→→→→→ده است ك→→→→→→→→ه آن، 

واليت اهل بيت رسول�م∂باشد و بس! 
ت خدا بر امامان معصوم�  ẃحضرت فاطمه�حج

→→→→ام ف→→→اطميẃه است و ه→→→مه ج→→→ا س→→→خن از ج→→→→اللت و ع→→→ظمت ف→→→اطمه� آن ي→→→گانه ي→→→→ادگار  ẃاي
رس→→→→→→→→→→ول خ→→→→→→→→→→دا�در م→→→→→→→→→→يان است.اي→→→→→→→→→→ن ج→→→→→→→→→→مله＾ ب→→→→→→→→→سيار پ→→→→→→→→→رمحتوا را از ح→→→→→→→→→ضرت ام→→→→→→→→→ام ح→→→→→→→→→سن 

عسكر＾�بشنويم كه فرموده است: 
لџيẂنا)؛۱  џع ґاهللا Ẁ↨ ￍج Ẁح � Ẁ↨џم ґنا فاطẀت ￍد џج џو ґهґقẂل џل∂ خџع ґاهللا Ẁج џج Ẁح Ẁن Ẃحџن)

ه＾ م→→ا ف→اطمه ح→جẃت خ→دا  ẃا ج→د ẃتها＾ خ→→دا ب→→→ر خ→→لق خ→→دا ه→ستيم؛امẃم→→→ا ام→→امان، ح→→ج
بر ما امامان است. 

اي→→→→→ن م→→→→→قام آن چ→→→→→→نان ب→→→→→→لند و رف→→→→→يع است ك→→→→→ه چ→→→→→→شم ف→→→→→كر و ع→→→→→قل از درخ→→→→→شش پ→→→→→رتو＾ از 
ه＾ تابنا∑ آن خيره م∂شود و به فرموده＾ قرآن كريم:  ẃاشع

�؛۲   ẁير ґس џح џوẀه џو Ґئا ґخاس Ẁر џصџبẂال џ−Ẃيџإل ẂبґلџقẂن џي...�
ر  ẃچ→→→→شمت ب→→→→→ه س→→→→و＾ ت→→→→→و ب→→→→→از م→→→→→∂گردد در ح→→→→→ال∂ ك→→→→→ه خ→→→→سته و ن→→→→اتوان و از ت→→→صو...

جاللت آن مقام متحيẃر و سرگردان است! 
امام عصر�:من از مادر خود الگو م∂گيرم! 

ن→→→→→→ظير اي→→→→→→ن ب→→→→→→يان از ي→→→→→→ك∂ از ت→→→→→→وقيعات ح→→→→→→ضرت ب→→→→→قي↨ اهللا االع→→→→→ظم ام→→→→→→ام ح→→→→→ج↨ ب→→→→→ن الح→→→→→سن 
ريف نقل شده كه فرموده است:  ẃلاهللاتعال∂فرجهالش ẃعج

)؛۳  ẁ↨џن џس џح ẁ↕џو ẂسẀا ∂ґل � ґاهللا ґول Ẁس џر ґ↨џنẂاب ∂ґف џو)
در [زندگ∂] دختر رسول خدا برا＾ من سرمشق نيكوي∂ است! 

                                                           
ـ تفسير اطيب البيان،جلد۱۳،صفحه＾⅛۲۲.  ۱

^ مل−،آيه＾۳.  ـ سوره ۲
ـ بحاراالنوار،جلدＱ۳،صفحات۱۷۹و۱۸Ω،ضمن حديث توقيع۹.  ۳



 
 ۱۹۹ فضيلت بسيار ذكر خدا 

ي→→→عن∂ م→→→ن از م→→→ادرم در ك→→→ار خ→→→ودم الگ→→و م→→∂گيرم؛ ه→→مان گ→→ونه ك→→ه خ→→دا راج→→ع ب→→→ه رس→→ول 
اكرمش� فرموده است: 

...�؛۱  ẁ↨џن џس џح ẁ↕џو ẂسẀا ґاهللا ґول Ẁس џر ґﾭ ẂمẀكџل џكان Ẃدџقџل�
برا＾ شما[آدميان]در زندگ∂ رسول خدا، سرمشق نيكوي∂ است... 

→→→→ري→→→→ف ك→→→ه خ→→→ود م→→→صلح ك→→→لґẃ ع→→→→الم و اح→→→→يا ك→→→→ننده＾ اه→→→→داف  ẃلاهللات→→→→عال∂فرجهالش ẃام→→→→ام ع→→→→صر ع→→→→ج
ه و  џو→→→→→→ Ẃس Ẁسه＾ ت→→→→→→→مام ان→→→→→→→بياء و م→→→→→→→رسلين�است.م→→→→→→→∂فرمايد: ف→→→→→→→اطمه＾ رس→→→→→→→ول خ→→→→→→→دا� ا ẃم→→→→→→→قد
＾ از اس→→→→رار  ẃس→→→→→رمشق ن→→→→→يكو＾ م→→→→→ن است و لذا چ→→→→→→ه ب→→→→→ه ج→→→→→→ا ف→→→→رمودهان→→→→د ك→→→→ه ف→→→→اطمه� خ→→→→ود، س→→→→ر
الع→المين است!!و ب→ه ه→مين ج→هت از ت→مام عالميان در حجاب است و جز خالقش، كس∂  ẃرب
آگ→→→→→→اه از ح→→→→→→قيقت او ن→→→→→→م∂باشد!در ق→→→→→→رب م→→→→→→نزلت او ن→→→→→→سبت ب→→→→→ه خ→→→→→القش ه→→→→→مين بس ك→→→→→ه رس→→→→→ول 

خدا�فرموده است: 
طمџ↨ وџ يџرẂض∂ لґرضاها)؛  ґفا ґب џضџغґل Ẁب џضẂغџي џاهللا ￍنґا)

خشم فاطمه،خشم خدا و خشنود＾ او خشنود＾ خداست. 
معنادار بودن اين عبارت كه: ا＾ مردم!بدانيد من فاطمهام!! 

و لذا ض→→→→من خ→→→→طبه＾ ش→→→→وران→→→گيزش ك→→→ه در م→→→سجد م→→→دينه در م→→→جمع م→→→→هاجرين و ان→→→→صار 
ẃار را به پا＾ محاكمه كشيد فرمود:  القاء فرمود و دستگاه حاكم جب

مџ↔)؛ ا＾ مردم! بدانيد كه من فاطمهام.  ґفاط ∂ￍنџوا اẀمџل Ẃعґاس اẃا النџهيџا)
→→→ا اي→→ن ف→→اطمه در اث→→نا＾ س→→خن، م→→عنادار ب→ود!يعن∂  ẃم→→ردم ك→→ه م→→∂دان→→ستند او ف→→اطمه است؛ام

مردم من همان فاطمهام كه رسول خدا�كه:  
�؛۲   Ẅ∂وحẀي ẁ∂ Ẃح џو ẃإال џوẀه Ẃإن � Ẅ^ قẀ عџنґ الẂهџو ґطẂن џما ي џو�

از رو＾ هوا و هوس حرف∂ نم∂زند و جز وح∂ خدا سخن∂ نم∂گويد. 
درب→→→→→اره＾ م→→→→ن گ→→→فته است: خ→→→شم م→→→ن،خشم خ→→→دا و رض→→→→ا＾ م→→→ن رض→→→ا＾ خ→→→→داست!اي→→→→ن− 
ك→→→→ه م→→→→ن در م→→→→قام اع→→→تراض ب→→→→ه دس→→→→تگاه ح→→→اكم ب→→→ه س→→→خن اي→→→ستاده و اظ→→→→هار خ→→→شم م→→→→∂كنم ه→→→مين 

                                                           
^ احزاب،آيه＾۲۱.  ـ سوره ۱
^ نجم،آيات۳و℮.  ـ سوره ۲
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خود دليل∂ است روشن و سند＾ است مẀتقџن بر باطل و غاصب بودن اين حكومت. 
راءџ ظẀهẀورґكẀم)؛  џو ẀوهẀمẀت Ẃذџبџن џو ґاهللا џتاب ґم كẀتẂك џرџد＃ تẂمџع ∂џلџعџفџا)

^ عمد و قصد كتاب خدا را رها كرده و آن را به پشت سرتان انداختهايد؟  آيا از رو
در پايان فرمود: 

)؛  ẂمẀكẂت џرџخام ∂ґتￍال ґ↨џل Ẃذ ґخẂالґب ∂ґẃ ن ґم ґ↨џف ґرẂعџم ∂џلџع ẀتẂلẀما ق ẀتẂلẀق Ẃدџق џال وџا)
ه→→ان!آگاه ب→→اشيد ك→→ه م→→ن، آن→→چه الزم ب→ود گ→فتم و در ع→ين ح→ال م→∂دان→م از ش→→ما ن→صرت∂ 
ت∂ ب→→ود  ẃح→→→اصل ن→→خواه→→د ش→→د.اي→→ن ه→→م س→→رريز＾ از ان→→دوه دلم ب→→ود ك→→ه اظ→→هار ك→→ردم و ات→→مام ح→→ج

كه انجام دادم و رفتم. 
آر＾،ب→→→→→ا ق→→→→لب∂ آت→→→→شين ب→→→→→ه م→→→→سجد رفت و ب→→→→ا روح→→→∂ اف→→→سرده و غ→→→مگين ب→→→ه خ→→→انه ب→→→رگشت! 

حوادث جانسوز ديگر پيش آمد و بستر＾ شد.ديگر از بستر برنخاست! 
ها)؛  ґمẂظџع ∂џلџها ع ẀدẂل ґج ￍف џج џها وẀم Ẃحџل џذاب)

گوشتش آب شد و پوستش به استخوان چسبيد. 
^ پدر! بيا ب∂مادر شديم!!  ^ مسجد دويدند ا ^ كه كودكانش پريشانحال به سو تا روز
ع→→→→→→ل∂ آن ق→→→→→→هرمان∂ ك→→→→→ه در م→→→→→قابل ه→→→→→يچ ح→→→→→ريف∂ از پ→→→→→ا ن→→→→→يفتاده ب→→→→→ود وق→→→→→ت∂ ك→→→→→ودكانش را دي→→→→→د 
گ→→ريان رو ب→→ه م→→سجد م→→∂آيند؛ آن چ→→→نان دگ→→رگون ش→→د ك→→ه از پ→→ا درآم→→د و ب→→يهوش ش→→د!!به ه→وشش 
آوردند.چند بار بين راه نشست تا به خانه رسيد و ديد چراغ خانهاش خاموش شده است... 

كي↨؛   ẃهيد↕ فاطم↨ الز ẃيق↨ الش ẃد ẃتها الصẃاهللا علي− اي ∂ẃصل
صلẃ∂ اهللا علي− و عل∂ آل بيت− الطẃاهرين؛ 

ل لوليẃ− الف→→→→→رج و اج→→→→→علنا م→→→→→ن الم→→→→→نتظرين لظ→→→→→هوره و اج→→→→→عل  ẃع→→→→→→ج ẃهم→→→→→→ẃالل
خاتم↨ امرنا خيراҐ؛ 

الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس
 
  



 
 

أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و ش→→→→يطان ه→→→→نگام∂ ك→→→→ه ك→→→→ار ت→→→→مام م→→→→∂شود[در م→→→→قام ت→→→خاصم ب→→→ا دوزخ→→→يان ب→→→رآمده] 
^ ح→→→ق داد[اع→→→تنا ب→→→ه آن ن→→→كرديد]و م→→→ن ب→→ه ش→→ما وع→→ده  م→→→∂گويد خ→→→دا ب→→→ه ش→→→ما وع→→→ده
دادم [آن را پ→→→→→ذيرفتيد]و م→→→→ن ت→→→→خلẃف ك→→→→ردم و[ح→→→→ال آن ك→→→→ه]من ب→→→→ر ش→→→→ما ه→→→→يچگونه 
ت→→→سلẃط∂ ن→→→داشتم ج→→→ز اي→→→نكه دع→→وتتان ك→→ردم و ش→→ما پ→→ذيرفتيد. ب→→نابراين م→→را س→→رزنش 
ن→→→كنيد و خ→→→ود را س→→→رزنش ك→→→نيد[اكنون]نه م→→→ن م→→→∂توانم ف→→→ريادرس ش→→→ما ب→→اشم و ن→→ه 
شما م∂توانيد فريادرس من باشيد.من نسبت به شر∑ شما درباره＾ خودم كه از 
 Ґماẃپ→→→يش داش→→→تيد[و م→→→را ه→→→مرديف خ→→→دا در اط→→→اعت ق→→→رار دادي→→→د]كفر م→→→∂ورزم م→→→سل
س→→→→تمكاران ع→→→→ذاب دردن→→→اك∂ دارن→→→د و آن→→→ها ك→→→ه اي→→→مان آوردن→→→د و ع→→→مل ص→→→الح ان→→→جام 
دادن→→د داخ→→ل ب→→اغهاي∂ از ب→→هشت ج→→اودان م→→∂شوند ك→→ه ن→→هرها از زي→→ر درختانشان در 
ج→→→→ريان است و ب→→→ه اذن پ→→→روردگارشان ب→→→را＾ ه→→→ميشه در آن م→→→∂مانند و ت→→→حيẃت آن→→→ها 

در آنجا سالم است. 
                                                           

^ ابراهيم،آيات۲۲و۲۳.  ـ سوره ۱
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دو صحنه＾ مخاصمه در جهنẃم 
ذي→→→→→ل آي→→→→→ات گ→→→→→ذشته ع→→→→→رض ش→→→→→د: خ→→→→→→داون→→→→→→د ح→→→→كيم، دو ص→→→→حنه از ص→→→→حنهها＾ دردن→→→→ا∑ 
عيان پ→→يرو＾ از ق→→رآن ب→→اشد و م→→بادا ط→→ور＾  ẃم→→→ا م→→→د ＾ ا ẃه∂� ب→→ر ج→→→هنẃميان را ن→→→→شان داده است ت→→→→ا ت→→نب
زن→→→→دگ∂ ك→→→→نيم ك→→→→→ه م→→→→بتال ب→→→→ه آن ص→→→→حنهها＾ دردن→→→→→ا∑ ج→→→→→هنẃم∂ ب→→→شويم.صحنه＾ اوẃل، ص→→→حنه＾ 

مخاصمه＾ جهنẃميان با خودشان است. 
�؛۱  ґارￍالن ґلẂأه Ẁم Ẁخاصџت ￒق џحџل џ−ґذل ￍإن�

^ خ→صمانه م→→∂پردازند و ه→ر ك→دام م→→∂خواه→د  اي→→ن ح→قيقت∂ است ك→ه اه→→ل آتش، ب→→ا ه→→م ب→ه گ→→فتگو
ف∂ كند.  ẃبيندازد و خودش را ب∂تقصير معر ^ مسئوليẃت جهنẃم∂ شدن را به گردن ديگر

ص→→→→حنه＾ دي→→→→گر ص→→→→حنه＾ م→→→→خاصمه＾ ش→→→→يطان ب→→→→→ا ج→→→→هنẃميان است. راج→→→→ع ب→→→ه م→→→خاصمه＾ 
ل ت→→→وضيح داده ش→→→د ك→→→ه در آن م→→→خاصمه،ي− ط→→→رف م→→→ستكبران گ→→ردنكش ه→→ستند و ط→→رف  ẃاو
دي→→→→گر ب→→→→ه ف→→→→رموده＾ ق→→→→رآن�ض→→→→عفا� ي→→→→عن∂ م→→→→ردم∂ ض→→→→عيفالع→→→→قلґ ك→→→→→مخرد ك→→→→ه م→→→→جذوب ث→→→→روت 
ث→→روتمندان و م→→رعوب ق→→درت ق→→درتمندان م→→→∂شوند،دنبال زورداره→→→ا و پ→→ولداره→ا ب→→ه راه م→→∂اف→تند 
و زن→→دهباد و م→→ردهباد م→→∂گويند از اي→→→نها در ق→→رآن ت→→عبير ب→→ه �ض→→عفا� و در ن→→→هجالب→→→الغه ت→→عبير ب→ه 

«همج رعاء» شده است. 
 Ẃمџل џو ґمẂل→→→→ ґعẂال ґورẀن→→→→ ґوا بẀيئ ґضџت Ẃس→→→→ џي Ẃمџي→→→→ح＃ ل ґر ґ ẃل→→→→Ẁك џع→→→→џم џونẀيل ґم→→→→ џق＃ ي ґاع→→→→џن ґẃل→→→→Ẁك Ẁاعџب→→→→Ẃأت)

)؛۲  ثґيق＃ џن＃ وẂك Ẁر ∂џل ґوا إẀئ џجẂل џي
ه→→→→→→→→→→مچون م→→→→→→→→→→گسها＾ ك→→→→→→→→→→وچ− ك→→→→→→→→→→→ه اط→→→→→→→→→راف چ→→→→→→→→→شم و گ→→→→→→→→→وش االغ م→→→→→→→→→→∂نشينند و 
ب→→→رم∂خيزند دن→→→بال ه→→→→ر ص→→→داي∂ م→→→→∂روند و ب→→→→ا ه→→→→ر ب→→→اد＾ خ→→→→م م→→→∂شوند.نه از ع→→لم∂ 

برخوردارند و نه تكيه به ستون محكم∂ از بزرگان عالم زدهاند. 
مخاصمه＾ پيشروان مستكبر با پيروان خود در جهنẃم 

آي→→ات دي→گر＾ از ق→رآن راج→→ع ب→ه اي→ن م→خاصمه داري→م ك→ه ب→د ن→يست ب→رخ∂ از آن→ها را ه→→م 
برا＾ عبرتانگيز＾ بخوانيم: 

                                                           
� تنبẃه: بيدار＾. 

^ ص،آيه＾℮⅛.  ـ سوره ۱
^ فيض،خطبه＾۱℮۷.  ـ نهجالبالغه ۲



 
 ۲Ω۳ فضيلت بسيار ذكر خدا 

 ￍأن џو Ґيعا ґم→→→ џج ґه→→→ẃلґل џ↕ￍو→→→ẀقẂال ￍأن џذاب→→→ џعẂال џن Ẃو џر→→→ џي Ẃوا إذẀمџل→→→џظ џي→→→ن ґذￍال ＾ џر→→→→ џي Ẃوџل џو...�
�؛۱   ґذابџعẂال Ẁيد ґد џش џاهللا

ه و ق→→→→→→درت در  ẃروز＾ ب→→→→→→→رسد ك→→→→→→→ه م→→→→→→تجاوزان [از م→→→→→→رز ب→→→→→→ندگ∂] ب→→→→→→→بينند ت→→→→→→→مام ق→→→→→→و...
دست خدا و او شديدالعذاب است. 

 Ẁم ґه→→→ ґب Ẃتџعￍطџق→→→џت џو џذاب→→→ џعẂا الẀأو џر џوا وẀعџب→→→→ￍات џي→→→→ن ґذￍال џن→→→→ ґوا مẀعґب→→→→ات џي→→→→ن ґذￍأ الￍرџب→→→→џت Ẃإذ�
�؛۲   Ẁباب Ẃس Ẃاأل

^ م→→→→→→∂جويند و از  ^ خ→→→→→ود ب→→→→→يزار در آن ه→→→→→→نگام، پ→→→→→→يشروان م→→→→→ستكبر، از دن→→→→→→بالهروها
ي− سو عذاب خدا را و از ديگر سو، كوتاه شدن دستشان را از همه جا م∂بينند. 

نￍا...�؛۳  ґا م Ẁؤ ￍرџبџما تџك ẂمẀهẂن ґأ مￍرџبџتџنџف Ґ↕ ￍرџنا كџل ￍأن Ẃوџوا لẀعџبￍات џين ґذￍال џقال џو�
و[در آن ح→→ال دن→→بالهروها] م→→→∂گويند: ا＾ ك→اش ب→→ار دي→گر م→→ا ب→→ه دن→→يا ب→رم∂گشتيم 
→→→→→ا [از اي→→→→→ن پ→→→→يشروها＾ ب→→→→→∂وفا] ب→→→→يزار＾ ج→→→→وييم آن چ→→→→نان ك→→→→→ه اي→→→→نها ام→→→روز از م→→→→ا  ت

بيزار＾ جستند... 
 џن→→ ґم џين ґج ґخار→→ґب Ẃم→→ Ẁم→→ا ه џو Ẃم ґهẂيџل→→ џرات＃ ع џس→→→ џح ẂمẀهџمال→→→ Ẃأع Ẁاهللا Ẁم ґيه ґر→→→Ẁي џ−ґذل→→→џك...�

�؛℮   ґارￍالن
...آر＾ اي→→→→→→→نچنين خ→→→→→→دا اع→→→→→→مال آن→→→→→→→ها را ب→→→→→→→ه ص→→→→→ورت ح→→→→→سرتانگيز ب→→→→→ه آن→→→→→ان ن→→→→→شان 

م∂دهد و هيچگاه آنان از آتش جهنẃم خارج نخواهند شد. 
يعاҐ...�؛  ґم џيها جґوا فẀك џار ￍا اد џإذ ∂ￍت џها حџت ẂخẀا Ẃتџنџعџل ẁ↨ￍمẀا Ẃتџل џخ џما دￍلẀك...�

...ه→→ر زم→ان گ→روه∂ وارد ج→هنẃم م→→∂شوند،گروه دي→گر را لع→→ن م∂كنند تا همگ∂ 
با ذلẃت در آن جا م∂گيرند... 

در اين هنگام: 
 џن→→ ґم ҐفاẂع→→→ ґض Ґذاب→→→ا→→→ џع Ẃم ґهґآت→→→џونا فل→→→ џأض ґالء Ẁنا ه→→→ؤ→→→→ￍب џر Ẃم→→→ ẀوالهẀ ґال Ẃم→→→ Ẁراه→→→ ẂخẀا Ẃتџق→→→ال...�

...�؛  ґارￍالن
                                                           

 .۱⅛Ｑ＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۱
ـ همان،آيه＾⅛⅛۱.  ۲
ـ همان،آيه＾۷⅛۱.  ۳

ـ همان.  ℮
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گ→→روه دن→→بالهرو درب→اره＾ گ→روه پ→يشرو م→→∂گويند: خ→دايا! اي→→نها ب→ودند ك→→ه م→→ا را 
گ→→→مراه س→→→اختند؛ ح→→→ال ا＾ خ→→→دا، آن→→→ها را دو ب→→→رابر ع→→→ذاب ك→→→ن.[ي− ع→→→ذاب ب→→→را＾ 

گمراه∂ خودشان و عذاب ديگر برا＾ گمراه كردن ما]. 
�؛۱   џونẀمџل Ẃعџال ت Ẃن ґلك џو ẁفẂع ґض ＃ẃلẀكґل џقال...�

^ شما عذاب دو برابر هست ول∂ شما نم∂دانيد!  ^ هر دو ...[خدا] م∂گويد برا
زي→→→→را اگ→→→→ر آن→→→→→ها ش→→→→ما را گ→→→→مراه ك→→→→ردند ش→→→→→ما ه→→→→م در ه→→→→→مان راه، آن→→→→ها را ح→→→→مايت ن→→→موده،بر 
خود و ديگران مسلẃطشان ساختيد! اين صحنه＾ مخاصمه＾ دوزخيان با يكديگر بود. 

ا مخاصمه＾ شيطان با دوزخيان  ẃو ام
→→→ا  →→→يẂطانẀ لџم√ ص→→→→حنه＾ ت→→→→خاصم ش→→→يطان ب→→→→ا دوزخ→→→يان را در اي→→→ن آي→→→→ه م→→→∂خوان→→→يم: �وџ ق→→→الџ الش√
 ẃ؛ك→→→→→→→→لمه＾ ش→→→→→→→→يطان ب→→→→→→→→ه م→→→→→→→→عنا＾ م→→→→→→→→وجود ش→→→→→→→رير و خ→→→→→→→بيث،وسوسهان→→→→→→→گيز و م→→→→→→→ضر�... Ẁر→→→→→→→→ Ẃم Ẃاأل џ∂ ґض→→→→→→→→ Ẁق
است.ح→→→→→ال م→→→مكن است ج→→→نẃ∂ ي→→→ا ان→→→س∂ ب→→→اشد. ان→→→→سان م→→→ضرґẃ وس→→→وسهان→→→گيز ه→→→م ش→→→→يطان است.در 

سوره＾ ناس م∂خوانيم: 
 ґواس ẂسџوẂال ґẃر џش Ẃن ґم � ґاسￍالن ґإله � ґاسￍالن ґ−ґلџم � ґاسￍالن ґẃبџرґب ẀوذẀأع ẂلẀق�
�؛   ґاسￍالن џو ґ↨ￍن ґجẂال џن ґم � ґاسￍالن ґور Ẁد Ẁص ∂ґف Ẁسґو ẂسџوẀي ＾ ґذￍال � ґاسￍن џخẂال
پ→→ناه ب→→ر خ→→دا م→→∂بريم از ش→→رẃ وس→→واس خ→→نẃاس.از ش→→رẃ وس→→وسهگر＾ ك→→ه گ→→اه آش→→كار و گ→اه 
�؛آن وس→واس خ→نẃاس، م→مكن است از ط→→ايفه＾ ج→نẃ ب→اشد  ґالن√→اس џو ґ↨√ن→→ ґجẂال џنґپ→→نهان م→→→∂شود:�م
و ن→→→→→→→→→→اپيدا ك→→→→→→→→→ه از درون آدم→→→→→→→→→∂ را وس→→→→→→→→وسه م→→→→→→→→∂كند و م→→→→→→→→مكن است از ط→→→→→→→→ايفه＾ انس ب→→→→→→→→اشد،در 
ق→→→→→يافه＾ دوست و رف→→→→→يق و ف→→→→→اميل از گ→→→→→ويندگان و ن→→→→→ويسندگان و...ب→→→→→ه اص→→→→طالح آق→→→→ايان ط→→→→→لبهها 
ه＾  ẃن وجه است كه دو مادґعموم و خصوص م ґنسبت، ẃم→∂شود گفت: نسبت ميان شيطان و جن
ه＾ اج→تماع دارد ك→ه م→مكن است ج→نẃ ب→اشد و شيطان نباشد مثل جنẃ مؤمن  ẃاف→تراق و ي− م→اد
 ẃق∂ دارن→→→→دـ ح→→→ال ج→→→نẃ ـ چ→→→→ون ط→→→→→ايفه＾ ج→→→→نẃ ه→→→مانند ط→→→ايفه＾ انس، م→→→ؤمن و ك→→→افر و ف→→→اسق و م→→→ت
→→→→ا ش→→→→يطان ن→→→→يست و م→→→→مكن است ش→→→→يطان ب→→→→اشد و ج→→→→نẃ ن→→→باشد.مثل ان→→→→سان  ẃه→→→→ست؛ ام ẃم→→→→ؤمن، ج→→→→ن
 ẃنيست و ممكن است هم شيطان باشد و هم جن ẃا جن ẃخ→بيث وس→وسهگر ك→ه ش→يطان هست ام

                                                           
^ بقره،آيه＾۷⅛۱.  ـ سوره ۱
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م→→→→→→→ثل اب→→→→→→→ليس ك→→→→→→→ه ه→→→→→→→م ج→→→→→→→نẃ است و ه→→→→→→→م ش→→→→→→→يطان و ف→→→→→→→رق م→→→→→→يان ش→→→→→→يطان و اب→→→→→→ليس اي→→→→→→ن است ك→→→→→→ه 
«ش→→→يطان» ب→→→ه اص→→→طالح ادب→→→→∂ اس→→م ج→→نس است و ب→→ه ه→→ر م→→وجود ش→→رير و خ→→بيث∂ اط→→→الق م→→→∂شود 
ص∂ از ش→→→ياطين و س→→→ردسته＾ آن→→→→ان است و ه→→→مان  ẃا «اب→→→ليس» اس→→→م ش→→→خص است و ف→→→رد م→→→شخ→→→ ẃام

است كه با حضرت آدم ابوالبشر�طرف بوده است: 
 џو џرџبẂكџت→ Ẃاس џأب→∂ و џيسґل→Ẃإب ẃوا إال Ẁد џج џسџف џم џد ґوا آل Ẁد Ẁج Ẃاس ґ↨џكґالئџمẂلґنا لẂل Ẁق Ẃإذ џو�

�؛۱   џين ґرґكافẂال џن ґم џكان
ب→→ه م→→→الئكه گ→→→فتيم: ب→→را＾ آدم س→→جده ك→→→نيد؛آنها س→→جده ك→→ردند؛ ت→نها اب→ليس ام→تناع 

كرد و كبر ورزيد و از كافران شد. 
ابليس از طايفه＾ جنẃ بود 

داس→→تان اب→→ليس ه→→→م واق→→عاҐ داس→→→تان ع→→جيب∂ است!او اب→→→تدا ع→→ابد و س→اجد ب→ود ت→ا آن→جا ك→ه از 
→لџ− نبود ـ در صف  џب→ودـ م ẃك→رد ك→ه ب→ا آن ك→ه از ط→ايفه＾ ج→ن ∂ẃك→ثرت ع→→بادت، آن چ→→نان ت→رق
ف→رشتگان ق→رار گ→رفت و ب→ه ه→مين ج→هت وق→ت∂ ام→ر ب→ه س→جود در برابر آدم از جانب خدا صادر 

شد، او را هم شامل گرديد: 
...�؛۲  ґẃن ґجẂال џن ґم џكان џيسґلẂإب ẃوا إال Ẁد џج џسџف џم џد ґوا آل Ẁد Ẁج Ẃاس ґ↨џكґالئџمẂلґنا لẂلẀق Ẃإذ џو�
�اح→→→→→→→→→تماالҐ در م→→→→→→→→قام دف→→→→→→→→ع اي→→→→→→→→ن ش→→→→→→→بهه است ك→→→→→→→ه م→→→→→→→→الئكه  ẃاي→→→→→→→→ن ج→→→→→→→→→مله＾�ك→→→→→→→→ان م→→→→→→→→ن الج→→→→→→→→ن
م→→→→→عصومند و ه→→→→→رگز از اط→→→→→اعت ف→→→→→رمان خ→→→→→→دا س→→→→رپيچ∂ ن→→→→م∂كنند.پس چ→→→→گونه اب→→→→ليس س→→→→رپيچ∂ 

كرده است؟ 
در ج→→واب م→→→∂فرمايد:او م→→ل− ن→→بود،از ط→→ايفه＾ ج→→نẃ ب→→ود.جنẃ ن→يز م→انند ان→سان م→كلẃف ب→ه 
 ẃه م→→→→∂شود و گ→→→→اه∂ م→→→طيع و گ→→→اه∂ ع→→→اص∂ م→→→∂گردد.اب→→→ليس ه→→→م از ط→→ايفه＾ ج→→نẃت→→→كاليف اله→→→ي
ب→→→→ود و ب→→→→ر اث→→→→ر ك→→→→ثرت ع→→→→بادتش ـ ك→→→→ه در ن→→→→هجالب→→→→→الغه شش ه→→→→زار س→→→→→ال ن→→→→شان داده ش→→→ده است۳ ـ 
ارت→→قا＾ م→→قام پ→→يدا ك→→رد و در ج→→رگه＾ م→→→الئكه ق→→رار گ→→رفت و ه→→مچون م→→الئكه م→أمور ب→ه س→جده 
در ب→→→→→→راب→→→→→→ر آدم ش→→→→→→د؛ول∂ ن→→→→→→توان→→→→→→ست اي→→→→→→ن ش→→→→→→رفґ ه→→→→→→→مطراز ب→→→→→→ودن ب→→→→→→ا ف→→→→→→رشتگان را ب→→→→→→را＾ خ→→→→→→ود ن→→→→→→گه 

                                                           
^ بقره،آيه＾۳℮.  ـ سوره ۱
 .ＱΩ＾كهف،آيه ^ ـ سوره ۲

^ فيض،خطبه＾۲۳℮.  ـ نهجالبالغه ۳
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ẃر ورزيد و مطرود از جوار رحمت حق گرديد.  دارد؛تكب
ف∂ سه موجود نامرئ∂ در قرآن  ẃمعر

در قرآن كريم سه نوع از موجودات نامرئ∂ و پنهان نشان داده شده است: 
۱ـ موجودات شريف و نافع و خيرانگيز به نام مالئكه: 

...�؛۱  Ґال Ẁس Ẁر ґ↨џكґالئџمẂال ґل ґجاع ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس ґر ґفاط ґهẃلґل ẀدẂم џحẂال�
س→→تايش از آن خ→→داي∂ است ك→→→ه آف→→ريننده＾ آس→→مانها و زم→→ين است؛خ→→داي∂ ك→→ه 

فرشتگان را رسوالن∂ قرار داد... 
اعتقاد به وجود مالئكه، در رديف اعتقاد به خدا و پيامبران و قيامت قرار داده شده است. 
 џو ґاهللا→→→→→ ґب џن→→→→→џآم ￒل→→→→→Ẁك џونẀن ґم Ẃؤ→→→→→ ẀمẂال џو ґه→→→→→ґẃ ب џر Ẃن→→→→→ ґم ґه→→→→→Ẃيџإل џل ґز→→→→→ẂنẀما ا→→→→→ ґب Ẁول→→→→→ Ẁس ￍالر џن→→→→→→ џآم�

...�؛۲  ґهґل Ẁس Ẁر џو ґهґبẀتẀك џو ґهґتџكґالئџم
پ→→→→→→يامبر، ب→→→→→→→ه آن→→→→→چه از س→→→→→و＾ پ→→→→→روردگارش ب→→→→→→ه او ن→→→→→→ازل ش→→→→→ده اي→→→→→مان آورده است و 

مؤمنان نيز، به خدا و فرشتگان او و كتابها و رسوالنش ايمان آوردهاند... 
۲ـ موجودات خبيث و مضرẃ و مفسد و شرẃانگيز به نام شياطين: 

...�؛۳  Ẃم ґهґيائґل Ẃإل∂ أو џون ẀوحẀيџل џين ґياط ￍالش ￍإن...�
...شياطين، به دوستان خود مطالب∂[مخفيانه] القا م∂كنند... 

 : ẃو نافع دارند به نام جن ẃـ موجودات∂ كه مانند بشر، بد و خوب و مؤمن و كافر و مضر ۳
با�Ґ؛℮  џجџع ҐآناẂرẀنا قẂع ґم џا سￍوا إنẀقالџف ґẃن ґجẂال џن ґم ẁرџفџن џعџمџت Ẃاس Ẁهￍأن ￍ∂џإل џ∂ ґوحẀا ẂلẀق�
[ا＾ رس→ول!]بگو: ب→→ه م→→ن وح→→∂ ش→ده است ك→→ه جمع∂ از جنẃ به سخنانم گوش فرا 

دادهاند و سپس گفتهاند: ما قرآن عجيب∂ شنيدهايم. 
صرف نديدن چيز＾ دليل بر نبودن آن نيست 

انيẃت ق→→→→رآن، دلي→→→→ل ق→→→→اطع ب→→→→ر وج→→→→ود اي→→→→ن  ẃح→→→→→ال ك→→→→→ه م→→→→→ا م→→→→→سلمانيم و م→→→→→ؤمن ب→→→→→ه ص→→→→→دق و ح→→→→ق
                                                           

^ فاطر،آيه＾۱.  ـ سوره ۱
 .۲۸Ｑ＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۲
^ انعام،آيه＾۱۲۱.  ـ سوره ۳

^ جن،آيه＾۱.  ـ سوره ℮
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م→وجودات داري→م و دلي→→ل م→ا ه→→مان وح→∂ خ→→دا و اخ→→بار خ→→الق ع→→الميان است و ب→ديه∂ است كه 
روشنترين دليل بر محتويات ي− ساختمان، گفتار سازنده＾ آن ساختمان است كه: 

)؛  ґتẂيџبẂال ∂ґما فґر＾ ب Ẃدџا ґتẂيџبẂال ب џر)
صاحبخانه، آگاهتر از همه كس به محتويات خانهاش م∂باشد. 

ص→رف ن→ديدن ش→يطان و ج→نẃ و م→ل− دلي→ل ب→ر ن→بودن آن ن→م∂باشد.ما از معده و روده＾ 
خ→→→→→ود ب→→→→→∂خبريم، آن→→→→→گاه چ→→→→→گونه م→→→→→→∂توان→→→→→يم درب→→→→→→اره＾ آن→→→→→چه در درون اي→→→→→→ن ع→→→→→الم م→→→→وجود است 

داور＾ كرده و نف∂ و اثبات∂ بنماييم؟! 
ه ك→→∂ دان→→د ك→ه اي→ن ب→اغ از ك→∂ است�  ẃدر ب→→→→→→→→→→→→→هاران زاد و م→→→→→→→→→→→→رگش در د＾ است� پ→→ش

ها＾ از م→→→→→→يان لج→→→→→ن ت→→→→→وليد گ→→→→→شته، ب→→→→→→ال و پ→→→→→ر＾ ب→→→→→از ك→→→→→رده و رو＾ ب→→→→→رگ درخت چ→→→→→→نار  ẃپ→→→→→→ش
پ→انصد س→→الها＾ از م→يان باغ پر از درختها＾ كهنسال فراوان نشسته و م∂خواهد درباره＾ آن 
درخت چ→→→نار و آن ب→→→→اغ و ب→→→اغبان آن ب→→اغ ن→→ظر ب→→دهد و ك→→مẃ و ك→→→يف آن→→→ها را ت→→شريح و در م→→ورد 
م→→→→يوه و م→→→حصولشان ن→→→ف∂ و اث→→→→بات∂ ب→→→نمايد!داور＾ ك→→→ردن ب→→→شر ت→→→وليد گ→→→شته＾ از ن→→→طفه و ت→→→→بديل 
رب→→→→اره＾ اي→→→ن ع→→→→الم ب→→→زرگ و ن→→→ف∂ و اث→→→بات م→→حتويات آن، رو＾ ف→→كر ن→→اتوان  د ش→→→ونده ب→→→ه ج→→→يفه� 

ه درباره＾ آن چنار و آن باغ است.در صورت∂ كه:  ẃخويش، از قبيل همان داور＾ پش
ه ك→→∂ دان→→د ك→ه اي→ن ب→اغ از ك→∂ است�  ẃدر ب→→→→→→→→→→→→→هاران زاد و م→→→→→→→→→→→→رگش در د＾ است� پ→→ش
ايمان به غيب اساس∂ترين اصل اعتقاد＾ 

ان→→→→سان ع→→→اقل، آن است ك→→ه پس از ش→→→ناختن و م→→→عتقد ش→→→دن ب→→ه وج→→ود خ→→الق ح→→كيم ع→→ليم 
ق→→دير ع→→→الم، خ→→اضع در م→→قابل وح→→∂ او و ت→→→سليم گ→→فتارش ش→→ود.اوست ك→→ه م→→→∂گويد: م→ن ان→واع 
گ→→→→→→→→وناگون از م→→→→→→→وجودات ن→→→→→→→امرئ∂ ب→→→→→→→ه ن→→→→→→→ام ش→→→→→→→يطان و ج→→→→→→→نẃ و م→→→→→→→→ل− آف→→→→→→→ريدهام ك→→→→→→→ه از دي→→→→→→→د ش→→→→→→→→ما 
پ→→→نهانند.اس→→→اساҐ اص→→→ل∂ترين اص→→→ول اع→→→تقاد＾ م→→→ا ب→→→ه ح→→→كم ع→→→قل، اي→→→→مان ب→→→ه «غ→→→يب» است ك→→→ه اي→→→ن 
ẃك∂ ب→→→ه ع→→→الم∂ غ→→→→ايب از حسẃ و پ→→→نهان از ع→→→→الم ط→→→بع  ع→→→الم حسẃ و ط→→→بيعت در ه→→→→ست∂ خ→→→ود، م→→→ت
ẃك∂ به  است.در ه→مين س→→اختمان وج→ود خ→ود م→∂يابيم ك→ه اي→→ن ب→→عد ج→→سمان∂ و م→حسوس م→ا، م→ت
Ẁ→→→عد دي→→→گر＾ ب→→→ه ن→→→ام «روح» است ك→→→ه ح→→→قيقت ذات م→→→ا و غ→→→ايب از حسẃ است!اي→→ن ع→→→الم ك→→→بير  ب

                                                           
� جيفه: مردار. 



 
 ۲Ω۸ تفسير سوره＾ ابراهيم

ها＾ را واج→→د است كه ذات اقدس اهللا جل جالله  ẃعد ج→سمان∂اش ح→قيقت ح→ق→→Ẁ ن→يز در م→→اوراء ب
است و غ→→→→ايب از حسẃ و پ→→→→نهان از ع→→→→→قل م→→→→ا.در پ→→→→رتو ن→→→→ور ذات اق→→→→→دس او م→→→→→صاديق دي→→→→گر＾ از 
غ→→→→يب وج→→→→ود دارن→→→→→د ك→→→→ه م→→→→ا اي→→→→مان و اع→→→→تقاد ب→→→ه وج→→→ود آن→→→ها داري→→→م اگ→→→ر چ→→→ه از دي→→→د م→→→ا پ→→→نهانند.ما 
اي→مان ب→ه وح→→∂ و ن→بوẃت و ام→امت و ب→رزخ و م→حشر داري→→م ك→ه ه→مه از مصاديق غيبند. اعتقاد به 
ريف ـ داريم كه هم اكنون به اذن خدا  ẃلاهللات→عال∂فرجهالش ẃب→ن الح→سن ـ ع→ج ↨ ẃوج→ود اق→دس ام→ام ح→ج
ه اي→ن ن→كته  ẃاست.آق→→ايان ج→→وان→→ان ع→زيز ب→→ايد م→توج ẃع→→هده دار ت→→→دبير ام→→ور ع→→الم و غ→→→ايب از حس
ب→→اشند ك→→→ه ب→→ه ه→→نگام م→→باحثه ب→→ا ك→→س∂ ـ در م→→سائل م→→ربوط ب→→ه م→عارف ـ اب→تدا ب→ايد اع→تقاد ب→ه ع→→الم 
غ→→→→→يب را در ف→→→→→كر و ذه→→→→→ن او ب→→→→→ه وج→→→→→ود ب→→→→→ياورند،آنگاه ب→→→→ه م→→→→→سائل دي→→→→گر از م→→→→→عارف ـ از وح→→→→∂ و 
ن→→→→بوẃت و ام→→→→امت و ش→→→→→فاعت و م→→→عراج و ج→→→نẃ و ش→→→يطان و م→→→→ل− ـ ب→→→پردازن→→→د وگ→→→رنه ب→→→حث ب→→→ا ي− 

＾مسل−ґ منكر عالم غيب در اين سنخ از مطالب، ب∂نتيجه خواهد بود!  ẃفرد ماد
در∑ ضعيف بشر از ميكروب در هزار سال قبل 

 ، ẃل ب→→→→→→→ه او ف→→→→→→هماند ك→→→→→ه ص→→→→→رف دي→→→→→ده ن→→→→→شدن و پ→→→→→نهان ب→→→→→ودن چ→→→→→يز＾ از حس ẃآر＾، ب→→→→→→ايد او
→→→→→→→→→→→الع∂ از وج→→→→→→→→→→ود  ẃدلي→→→→→→→→→→→ل ب→→→→→→→→→→→ر م→→→→→→→→→→→وجود ن→→→→→→→→→→→بودن آن ن→→→→→→→→→→→م∂باشد. ق→→→→→→→→→→→رنها ب→→→→→→→→→→→ر ب→→→→→→→→→→→شر گ→→→→→→→→→→→→ذشت ك→→→→→→→→→→ه اط
م→→يكروبها＾ م→→ضرẃ وب→→ا و آب→→له ن→→داشت! در ح→→→ال∂ ك→→ه اي→→ن م→وجودات ن→امرئ∂ از ه→→مه ط→رف او 
را اح→→→اطه ك→→→رده ب→→→ودند و اف→→→راد ب→→→سيار＾ را ع→→→ليل و ك→→→ور و آب→→→لهگون م→→→∂نمودند و ج→→→معيẃتها ب→→ا 
م→→→→→→→→→→يكروب وب→→→→→→→→→→ا م→→→→→→→→→→∂مردند!آثارشان در زن→→→→→→→→→→دگ∂ آدم→→→→→→→→→→يان در ج→→→→→→→→→→سم و ج→→→→→→→→→→انشان ك→→→→→→→→→→امالҐ پ→→→→→→→→→→يدا و 
خ→→→ودشان ن→→→اپيدا ب→→ودند! در ه→→→مان ازم→→نه و اع→→→صار ك→→ه ب→→شر از وج→→ود م→→يكروبها و وي→→روسها و 
س اس→→→→→→→→الم از آن→→→→→→→ها خ→→→→→→→بر داشت و ب→→→→→→→ا دادن  ẃدي→→→→→→→→گر م→→→→→→→→وجودات پ→→→→→→→نهان ب→→→→→→→→∂خبر ب→→→→→→→ود، ش→→→→→→→ارع م→→→→→→→قد
دس→→→→→→تورات غ→→→→→→ذاي→→→→→→∂ و ب→→→→→→هداش→→→→→→ت∂ و ص→→→→→→ادر ك→→→→→ردن اح→→→→→→كام ط→→→→→→هارت و ن→→→→→جاست، اف→→→→→راد ب→→→→→شر را از 
ت→ماس ب→ا آن→ها ب→رحذر م∂داشت و از ابتال به آثار شومشان مصونيẃت م∂داد!! م∂گفت: بول و 
غ→→ائط ن→جس است،م→ردار و خ→ون ن→جس است،سگ ن→جس است و آب ده→→انش پ→ليد ك→ه اگ→ر 
ق ن→→→م∂شود و ب→→→→ايد خ→→→→ا∑مالش ك→→→نند و س→→→پس ب→→→ا  ẃب→→→→ه ظ→→→→رف∂ ب→→→→رسد ت→→→→طهير آن ت→→→→نها ب→→→→ا آب م→→→→حق
→→→ا پ→→يروان ش→→رع  ẃن→→جاست و پ→→ليد＾ اي→→→نها چ→→يست. ام ẃآب ب→→→شويند.آن روز ب→→→شر ن→→→م∂دان→→→ست س→→→ر
ẃد و ت→→→→→→→بعيẃت از دس→→→→→→تورات ش→→→→→→ارع ح→→→→→كيم، از آث→→→→→→ار ش→→→→→وم م→→→→→يكروبها＾ اي→→→→→ن  س ب→→→→→→ر اث→→→→→→ر ت→→→→→→عب ẃم→→→→→→قد
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م→→→→→→→→وجودات، در ام→→→→→→→→ان ب→→→→→→→→ودند.تا اي→→→→→→→→ن ك→→→→→→→→ه ع→→→→→→→→صر ت→→→→→→→رقẃ∂ ع→→→→→→→لم پ→→→→→→→يش آم→→→→→→→د و آالت اك→→→→→→→→تشاف∂ در 
هبين∂ را ببينند  ẃدسترس بشر قرار گرفت و با اختراع ميكروسكوپ، توانستند موجودات ريز ذر
و پ→→∂ ب→ه وج→ود م→يكروبها＾ م→ضرẃ و م→فسد در ب→ول و غ→ائط و م→ردار و خ→ون و خ→و∑ و سگ 
س اسالم، موجودات∂ را م∂ديده است كه  ẃب→برند؛تازه ف→هميدند دي→ده＾ ح→قيقتبين شارع مقد
چ→→→شم دي→→→گران از دي→→→دن آن→→→→ها ع→→→اجز ب→→→وده است.ف→→هميدند ب→→را＾ اي→→→ن ك→→→ه آبه→→→ا＾ آش→→اميدن∂ ي→→ا 
خ→→وراك→→→∂ها آلوده ب→→ه م→→يكروبها＾ خ→→طرنا∑ ن→شود، ش→ارع اس→→الم م→→∂گفت: شب ظ→رفها＾ 
آب و غ→→ذا＾ خ→ود را ب→→∂سرپوش ن→→گذاري→→د،زيرا ج→نẃ ب→ه آن→→ها دهان م∂زند؛يا شب زير درخت 

نخوابيد كه جنẃ صدمه م∂زند. 
مفهوم گسترده＾ جنẃ در معارف دين∂ 

در ه→→زار س→→→ال پ→→يش م→→ردم م→→عنا＾ م→→يكروب وب→→→ا و آب→له را ن→م∂فهميدند و اي→ن ك→ه شب از 
∂ ب→ه ن→ام گ→از ك→ربني− ت→وليد م→→∂شود و ب→ه  ẃس ب→→رگها＾ درخ→→تان ن→→وع∂ م→→وجود ن→امرئ∂ س→مẃت→→نف
ح→ال ان→سان م→ضرẃ است، از در∑ و پ→ذيرش آن ن→اتوان ب→ودند ليكن رو＾ تعليمات انبياء� و 
ادي→ان آس→مان∂، از وج→ود م→وجودات پ→نهان ب→ه نام جنẃ باخبر بودند و لذا پيامبران� برا＾ اين 
ك→ه م→ردم را از آلودگ→∂ و اب→→تال به آثار ميكروبها و گازها＾ مهل− پرهيزشان بدهند، گاه∂ 
از آن→→→→→→ها ت→→→→→→عبير ب→→→→→→ه ج→→→→→→نẃ م→→→→→→→∂كردند ت→→→→→→ا ب→→→→→→ترسند و ظ→→→→→رف آب و غ→→→→→ذا＾ خ→→→→→ود را شب ب→→→→→→∂سرپوش 
ẃه اش→→→تباه ن→→→شود! م→→→نظور اي→→→ن ن→→→→يست ك→→→ه در ه→→ر ج→→ا از  ن→→→گذارن→→→د و شب زي→→→ر درخ→→→تان ن→→→خواب→→→→ند الب→→→ت
آي→→→→→→→ات و رواي→→→→→→→ات س→→→→→→خن از ج→→→→→→نẃ ب→→→→→→ه م→→→→→→→يان آم→→→→→→ده است، م→→→→→→قصود ه→→→→→→مان م→→→→→يكروبها＾ م→→→→→ضرẃ و 
∂ است؛خ→→→→→ير،اي→→→→→ن ك→→→→→ه ت→→→→→كذيب ق→→→→رآن و ك→→→→فر است؛ب→→→→لكه م→→→→نظور اي→→→→ن است ك→→→→→ه  ẃگ→→→→→ازها＾ س→→→→→م
∂ از زم→ان و م→كان و م→خاطب، از م→يكروب م→ضرẃ و گ→از  ẃم→→مكن است گ→→→اه∂ در ش→→راي→→ط خ→اص
∂ ـ از آن ج→→→→→→→هت ك→→→→→→→ه ن→→→→→→→امرئ∂ است ـ ت→→→→→→→عبير ب→→→→→→ه ج→→→→→→نẃ ك→→→→→→رد و اي→→→→→→ن ت→→→→→→عبير ه→→→→→→م خ→→→→→→→الف واق→→→→→→ع  ẃس→→→→→→→م
→→نџن در لغت ع→رب، ب→→ه م→عنا＾ پ→نهان∂ است و در ت→مام الف→اظ م→شتقẃ از اي→→ن  џه＾ ج ẃن→يست؛زيرا م→اد
→→نان ق→→لب پ→نهان در  џج→نين ط→فل پ→نهان در ش→كم است.ج Ґه م→→عنا＾ پ→→نهان∂ م→→لحوظ است.م→→ثال ẃم→→اد
→→→→→→→→ن√ه س→→→→→→→→پر＾ است ك→→→→→→→→ه س→→→→→→→→ر و گ→→→→→→→→ردن  Ẁس→→→→→→→→→ينه و م→→→→→→→→→جنون آدم→→→→→→→→→∂ است ك→→→→→→→→ه ع→→→→→→→→→قلش پ→→→→→→→→نهان است.ج
ن√ت ب→اغ∂ است ك→→ه زم→ينش زي→ر درخ→تان  џرزم→→نده＾ در م→→يدان ج→→نگ زي→→ر آن پ→→→نهان م→→→∂شود.ج
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→→→→نẃ ه→→→م م→→وجود＾ پ→→نهان از چ→→شم آدم→→يان است.آن→→ها ه→→م م→→انند ان→→سان،  ґو گ→→→→ياهان پ→→→نهان است.ج
دارا＾ ع→→قل و ش→→هوت و غ→→→ضب م→→→∂باشند و م→→كلẃف ب→→ه ت→كاليف دي→ن∂. م→نته∂ خ→→لقت ان→سان از 

خا∑ است و خلقت جنẃ از آتش كه خدا فرموده است: 
�؛۱   نẂ نار＃ ґج＃ م ґمار Ẃن ґم ￍان џجẂال џقџل џخ џو � ґار ẃخџفẂالџصال＃ كẂل џص Ẃن ґم џسانẂن Ẃاإل џقџل џخ�
→→→→→→ل خ→→→→→→شكيدها＾ ه→→→→→→مچون س→→→→→→فال آف→→→→→→ريد و ج→→→→→نẃ را از ش→→→→→→عله＾ م→→→→→تحرẃك∂ از  ґان→→→→→→→سان را از گ
آتش و ه→→ر دو گ→→روه از ج→→نẃ و انس آف→→ريده ش→→دهان→→د ك→→→ه خ→دا را ع→بادت ك→نند و ب→ه م→قام ق→رب 
�؛۲ و س→→ران→→جام ك→→ار ه→ر دو گ→روه،  ґون ẀدẀ ب Ẃع→→→џيґل ẃإال џسẂن Ẃاإل џن√ و→→→ ґجẂال Ẁت Ẃقџل→→ џم→→→ا خ џخ→→دا ن→→ائل ش→→وند: �و

اگر از مسير عبادت تخلẃف كنند، دوزخ خواهد بود كه فرموده است: 
...�؛۳  ґسẂن Ẃاإل џو ґẃن ґجẂال џن ґم Ґيراґثџك џمￍن џه џجґأنا ل џر џذ Ẃدџقџل џو�

ب→→→→→→→ه ط→→→→→→→ور م→→→→→→→سلẃم، م→→→→→→→→ا ب→→→→→→→سيار＾ از ج→→→→→→→نẃ و انس را ب→→→→→→→را＾ ج→→→→→→→هنẃم آف→→→→→→→→ريديم... [ك→→→→→→→→ه ب→→→→→→→ا 
سوءاختيار خود، سر از جهنẃم در م∂آورند]. 

ا قطع∂ برا＾ انسان  ẃشيطان،دشمن نامري∂ ام
^ است ن→→→امرئ∂ و پ→→→نهان از چ→→→شم م→→→ا،دشمن س→→→رسخت م→→→ا و  ح→→→→اصل اي→→→→ن ك→→→→ه ش→→→→يطان، م→→→وجود

^ اغوا و اضالل ما كه خدا فرموده است:  آماده برا
�؛℮   ẁينґبẀم ￒو Ẁدџع ґسانẂن Ẃإلґل џطانẂي ￍالش ￍإن...�

...حقيقت اين كه شيطان، دشمن آشكار انسان است! 
 Ｑا...�؛ￎو Ẁدџع Ẁوه Ẁذ ґخￍاتџف ￒو Ẁدџع ẂمẀكџل џطانẂي ￍالش ￍإن�

شيطان به طور مسلẃم دشمن شما انسانهاست؛شما نيز او را دشمن خود بدانيد... 
و بهخصوص اينكه او در كمينگاه∂ نشسته كه: 

...�؛⅛  ẂمẀهџن Ẃو џرџال ت ẀثẂي џح Ẃن ґم ẀهẀيلґبџق џو џوẀه ẂمẀراكџي Ẁهￍإن...�
                                                           

 .۱Ｑرحمن،آيات℮۱و ^ ـ سوره ۱
 .Ｑ⅛＾ذاريات،آيه ^ ـ سوره ۲
^ اعراف،آيه＾۱۷۹.  ـ سوره ۳
 .Ｑ＾يوسف،آيه ^ ـ سوره ℮
^ فاطر،آيه＾⅛.  ـ سوره Ｑ

^ اعراف،آيه＾۲۷.  ـ سوره ⅛
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...او و دار و دستهاش، شما را م∂بينند از جاي∂ كه شما آنها را نم∂بينيد... 
سرẃ قرار گرفتن شيطان بر سر راه انسانها چيست؟ 

＾ است در اين  ẃاي→نجا م→مكن است اي→ن س→ؤال در ب→رخ∂ از اذه→ان ط→رح ش→ود ك→ه چه سر
ك→→→→ه خ→→→داون→→→د رح→→→يم اي→→→→نچنين ح→→→ريف ق→→→و＾پنجها＾ را در س→→→ر راه م→→→ا ان→→→سانها ق→→→رار داده و او را 

آماده برا＾ اغوا＾ ما ساخته است؟ 
در ج→→واب ع→→رض م→→→∂شود: اي→→→ن ن→→→شان از ع→→ظمت و ج→→→اللت آف→→رينش ان→→→سان م→→∂دهد ك→ه 
ب→→→→→را＾ ن→→→→→يل ب→→→→→ه ه→→→→→دف و م→→→→→قصد＾ ب→→→→→سيار ب→→→→زرگ آف→→→→ريده ش→→→→ده است و آن «لق→→→→→اء و دي→→→→→دار خ→→→→→دا» 
است و اس→→→→تعداد رس→→→→→يدن ب→→→→ه اي→→→→ن غ→→→→ايت ف→→→→وقالع→→→→→اده ع→→→→ظيم را ه→→→→م در ن→→→→→هاد ان→→→→سان ق→→→رار دادهان→→→→د. 
لي→كن ش→كوفا ش→دن اي→ن اس→تعداد را، م→شروط ب→ه س→ع∂ و ت→→الش و م→خصوصاҐ م→قاومت در م→قابل 
وس→وسهها＾ م→رداف→كن، اي→→ن اغ→واگ→ر ماهر و در ي− كالم كشت∂ گرفتن با اين قهرمان اضالل 
س→→اختهان→→د.آنها ك→→ه ب→→ه م→→قامات ع→→اليه از ت→→قوا رس→→يده و ب→→→ه خ→→دا ن→→زدي− گ→→شتهان→→د؛ در اث→→ر ه→مين 
ك→→→شت∂ گ→→→رفتن ب→→→ا ش→→→يطان اي→→→ن ق→→→هرمان اغ→→→وا ب→→→وده است و از اي→→→ن ن→→→ظر م→→→→∂شود گ→→→فت ك→→→ه وج→→ود 
ش→يطان در م→سير ت→كامل ان→→سان ن→ه ت→نها ش→رẃ ن→يست، ب→لكه خير است و سبب ترقẃ∂ و تعال∂ او در 
ز ب→→→→→ه ج→→→→→هازات  ẃب ب→→→→→→ه خ→→→→→→دا است! و لذا خ→→→→→→داون→→→→→→د ح→→→→→→كيم از ط→→→→→رف∂ ش→→→→→يطان را م→→→→→جهẃم→→→→→→دارج ت→→→→→→قر

اضالل و اغوا كرده و ميدان را برا＾ كار او باز گذاشته و فرموده است: 
 џو џ−ґلẂي џخ→→→→ ґب Ẃم ґهẂيџل→→→→→ џع Ẃبґل→→→→→ Ẃأج џو џ−ґتẂو џص→→→→→ ґب ẂمẀهẂن→→→→→ ґم џتẂعџطџت→→→→→ Ẃاس ґن→→→→→џم Ẃز ґزẂفџت→→→→→ Ẃاس џو�

...�؛۱  ẂمẀه Ẃد ґع џو ґالدẂو Ẃاأل џو ґوالẂم Ẃاأل ∂ґف ẂمẀهẂكґشار џو џ−ґل ґج џر
...ه→→→→ر ي− از ان→→→سانها را ك→→→→ه م→→→→∂توان∂ ب→→→→ا ص→→→دا＾ خ→→→ودت ت→→حري− ك→→→ن و لش→→كر 
س→→واره و پ→→يادهات را ب→→→ر آن→→ها گ→→سيل دار و در ام→→وال و اوالدش→→ان ش→ركت ج→و＾ و 

آنها را با وعدهها＾ خود سرگرم كن... 
الҐ ف→→→→طرت  ẃز ب→→→→→ه ج→→→→→هاز م→→→→→قابله＾ ب→→→→→→ا ش→→→→→يطان ن→→→→موده و او ẃاز ط→→→→→رف دي→→→→→گر ه→→→→→م ان→→→→→→سان را م→→→→→جه
ك→→→→مالطلب∂ و خ→→→→داج→→→→وي∂ در س→→→رشت او ن→→→→هاده و ث→→→انياҐ ن→→→يرو＾ ف→→→وقالع→→→اده ب→→→زرگ ع→→→قل را ب→→→ه او 
ع→نايت ف→رموده و ث→الثاҐ م→→شعل ف→روزان وح→→∂ را، فرا راه او قرار داده و لطف و رحمت خود را به 

                                                           
^ اسراء،آيه＾℮⅛.  ـ سوره ۱
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عنوان تكيهگاه∂ محكم به او ارائه نموده و فرموده است: 
 ґواتẀط→→→ Ẁخ Ẃعґبￍت→→→ џي Ẃن→→→џم џو ґطانẂي→→→ ￍالش ґواتẀط→→→ Ẁوا خẀعґبￍت→→→џوا ال تẀن→→→→ џآم џي→→→→ن ґذￍا الџه→→→→ي→→→→ا أي�
 џو ẂمẀكẂيџل→→→→→→ џع ґاهللا Ẁل Ẃض→→→→→→џال ف Ẃوџل џو ґرџكẂن→→→→→→→ ẀمẂال џو ґشاء ẂحџفẂال→→→→→→→ ґب ẀرẀأم→→→→→→→ џي Ẁهￍإن→→→→→→→џف ґطانẂي→→→→→→→ ￍالش

د＃ أبџداҐ...�؛۱  џأح Ẃن ґم ẂمẀكẂن ґك∂ مџما ز ẀهẀت џم Ẃح џر
ا＾ ك→→سان∂ ك→→→ه اي→→مان آوردهاي→→د، از گ→→امها＾ ش→→يطان پ→يرو＾ ن→→كنيد!هر كس ق→دم 
ج→→→→ا＾ ق→→→→دمها＾ ش→→→→يطان ب→→→→گذارد[گمراهش م→→→→∂سازد]چرا ك→→→→ه او ام→→→→ر ب→→→→ه ف→→→حشاء و 
م→→نكر م→→→∂كند و اگ→→ر ف→→ضل و رح→→→م خ→→دا ب→→→ه س→راغ ش→ما ن→يايد، اح→د＾ از ش→ما ه→رگز 

از آلودگ∂ ها پا∑ نم∂گردد و راه نجات نم∂يابد...! 
كار شيطان فقط آرايش و تزيين است 

ه ب→→ه آن الزم است اي→→ن ك→→ه ش→يطان ب→ا ت→مام ج→→هازات→∂ ك→ه ب→را＾ اغ→وا＾ ب→شر  ẃآن→→چه ك→→→ه ت→→وج
دارد، ت→نها م→∂توان→د ت→زيين ك→ند و خ→واس→→تهها＾ ن→فس آدم→∂ را ب→رايش ب→يارايد!چنان كه خودش 

هم گفته: 
�؛۲   џين ґعџم Ẃأج ẂمẀهￍن џي ґوẂغẀ џال џو ґض ẂرџالẂ نџنￍ لџهẀمẂ فґ∂ ا ґẃي џز Ẁ џال ∂ґنџتẂي џوẂما أغґب ґẃب џر...�
...خ→→دايا! ح→→ال ك→→ه م→→را م→→طرود از رح→→متت ك→→رد＾، م→→→ن ه→→م م→→∂كوشم ك→→ه ه→→ر چ→→ه 
＾] ك→→→ه رو＾ زم→→ين است در ن→→ظر آدم→→زادگان زي→→نت ده→→→م و آن→→→ها  ẃرا از [ن→→عمت م→→اد

را [به آن مشغول سازم و سرانجام] گمراهشان نمايم. 
خدا هم فرموده است: 

�؛۳   џونẀلџمẂعџوا يẀما كان ẀطانẂي ￍالش ẀمẀهџل џنￍي џز...�
...شيطان، اعمال آنها را در نظرشان زينت داد.... 

او ه→→→→→→→رگز اي→→→→→→→ن ت→→→→→→وان→→→→→→اي∂ را ن→→→→→→دارد ك→→→→→→ه ت→→→→→→سلẃط ب→→→→→→ر ان→→→→→→→سان پ→→→→→→→يدا ك→→→→→→رده و از او س→→→→→→لب اخ→→→→→→تيار 
 ґب→→اغ ґس→→→→→→→→→بز ب→→→→→→→→→ه رو＾ ان→→→→→→→→سان ب→→→→→→→→از م→→→→→→→→→∂كند و چ→→→→→→→→هرهها＾ ف→→→→→→→→ريبنده از م→→→→→→→→ال و م→→→→→→→→قام و زن و...ن→→→→→→→→→شان آدم ب→→→نمايد؛آنگونه ك→→ه ن→→توان→→د از ف→→رمان او س→→رپيچ∂ ك→→ند؛خير،او ت→→نها آراي→→شگر＾ م→→∂كند. در

                                                           
^ نور،آيه＾۲۱.  ـ سوره ۱
^ حجر،آيه＾۳۹.  ـ سوره ۲
^ انعام،آيه＾℮۳.  ـ سوره ۳



 
 ۲۱۳ فضيلت بسيار ذكر خدا 

م→∂دهد.اي→ن خ→ود ان→→سان است ك→ه ف→رمان ف→طرت و ع→قل و وح→→∂ را زي→ر پ→→ا م→∂گذارد و اطاعت 
از شيطان م∂كند وگرنه خدا به شيطان فرموده است: 

...�؛۱  ẁطانẂل Ẁس Ẃم ґهẂيџل џع џ−џل џسẂيџل ＾ ґباد ґع ￍإن�
به يقين آنها كه بنده＾ من هستند، تو نم∂توان∂ بر آنها تسلẃط پيدا كن∂... 

...�؛۲  Ẁهџن Ẃوￍل џوџت џي џين ґذￍال ∂џلџع ẀهẀطانẂل Ẁما سￍإن�
ت→نها تسلẃط شيطان بر كسان∂ است كه تن به واليت او م∂دهند و حاكميẃت او را 

بر خود م∂پذيرند...! 
�؛۳   ґير ґع ￍالس ґذابџإل∂ ع ґيه ґدẂهџي џو Ẁهل ґضẀي Ẁهￍأنџف Ẁه ẃالџوџت Ẃنџم Ẁهￍأن ґهẂيџل џع џبґتẀك�

ر ش→→→→ده ك→→→→→ه ه→→→→→ر كس ت→→→→→ن ب→→→→→ه واليت او ب→→→دهد، ب→→→ه ط→→→ور م→→→سلẃم گ→→→مراهش  ẃب→→→→ر او م→→→→قر
ساخته و به آتش سوزان راهنماي∂اش م∂كند. 
ضرورت مبارزه＾ ب∂امان انسان با شيطان بيرون و درون 

ẃه وق→→→→→ت∂ ان→→→→→سان خ→→→→→ود را م→→→→→انند ي− اسب زي→→→→→ن ك→→→→→رده ب→→→→→را＾ ش→→→→→يطان آم→→→→→اده س→→→→→اخت او  الب→→→→→ت
س→→→وارش م→→→∂شود و ب→→→ه ه→→→ر س→→→و ك→→→→ه دلش خ→→→واست م→→→→∂تازد!خالصه اي→→→ن ك→→→→ه ت→→قدير ح→→كيمانه＾ 
خ→→→دا اي→→→ن ش→→→ده ك→→→ه ان→→→سان در م→→→سير ت→→→كامل و ح→→ركت ب→→ه س→→و＾ لق→→ا＾ خ→→دا ك→→→ه غ→→→ايت اص→→ل∂ از 
خ→→لقت اوست ب→→→ايد دائ→→→ماҐ در ح→→→ال م→→بارزه ب→→→ا اه→واء ن→→فسان∂ خ→ويش از درون و م→→بارزه ب→ا ش→يطان 

قهرمان اضالل از بيرون باشد!اين گفتار خداست كه: 
بẀلџنا...�؛℮  Ẁس ẂمẀهￍن џي ґدẂهџنџينا لґوا ف Ẁدџجاه џين ґذￍال џو�

آن→ان ك→→ه در [م→ورد] م→→ا و ن→زدي− گ→شتن به ما مجاهده م∂كنند [و تالش و كوشش 
^ خودمان هدايتشان م∂كنيم!  از خود نشان م∂دهند] ما آنها را به راهها

＾ و م→→→→→→→عنو＾ ن→→→→→→→توان  ẃه→→→→→→→→يچگاه از ت→→→→→→→→نبل∂ و س→→→→→→→→ست∂ و ب→→→→→→→→→∂حال∂، ب→→→→→→→→ه ه→→→→→→→يچ م→→→→→→→قصد＾ از م→→→→→→→اد
رس→→→→يد!تنها گ→→→→وشها＾ گ→→→→رفتن و ذك→→→→ر و ورد＾ را پ→→→→يشه＾ خ→→→→ود س→→→→اختن ك→→→→ه روز＾ ص→→→→→د ب→→→→ار آن 

                                                           
^ حجر،آيه＾℮۲.  ـ سوره ۱
 .۱ΩΩ＾نحل،آيه ^ ـ سوره ۲
^ حج،آيه＾℮.  ـ سوره ۳

^ عنكبوت،آيه＾۹⅛.  ـ سوره ℮



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۲۱℮ 

ذك→→→→→→→→→→→→ر را ب→→→→→→→→→→→→→گو و ه→→→→→→→→→→→→زار ب→→→→→→→→→→→→→ار آن ورد را... آدم→→→→→→→→→→→→∂ را ب→→→→→→→→→→→→ه ق→→→→→→→→→→→→رب خ→→→→→→→→→→→→دا ن→→→→→→→→→→→م∂رساند و ب→→→→→→→→→→→هشت∂اش 
نم∂سازد.اين گفتار صدق را باز هم از خدا＾ خود بشنويم: 

 � →→ذاب＃ ألґي→→م＃ џع Ẃن→→ ґم ẂمẀيك ґجẂن→→Ẁت ＃↕ џجار→→ ґل∂ ت→→→ џع Ẃم→→→Ẁكل Ẁأد Ẃل→→→ џوا هẀن→→→џآم џي→→→ن ґذￍا الџهي→→→ا أي�
 ẂمẀكґذل ẂمẀك ґسẀفẂأن џو ẂمẀكґوالẂأمґب ґاهللا ґيلґب џس ∂→ґف џون Ẁد ґجاهẀت џو ґهґول Ẁس џر џو ґاهللا→ґب џونẀن ґم Ẃؤ→Ẁت
 ^ ґر Ẃج→→џات＃ تￍن→→ џج ẂمẀكẂل ґخ Ẃد→→Ẁي џو ẂمẀكџوب→→Ẁن Ẁذ Ẃم→→Ẁكџل ẂرґفẂغ→→ џي � џونẀمџل Ẃع→→џت ẂمẀتẂن→→Ẁك Ẃإن Ẃم→→Ẁكџل ẁرẂي→→→ џخ
�؛۱   Ẁيم ґظџعẂال Ẁز ẂوџفẂال џ−ґن＃ ذل Ẃدџع ґاتￍن џج ∂ґف Ґ↨џب ґẃيџط џن ґساكџم џو ẀهارẂن Ẃا األџهґت Ẃحџت Ẃن ґم
^ كسان∂ كه ايمان آوردهايد! آيا شما را راهنماي∂ كنم به تجارت∂ كه از عذاب  ا
الي→→→م ن→→→جاتتان م→→→→∂دهد[آن ت→→→جارت اي→→→ن ك→→→ه]ايمان ب→→→→ه خ→→→دا و رس→→ولش ب→→→ياوريد و در 
^ ش→→→ما از ه→→→ر چ→→→يز ب→→→هتر است  راه خ→→→→دا ب→→→→ا ام→→→→وال و ج→→→→انهايتان ج→→→→هاد ك→→→نيد.اين ب→→→را
اگ→→→→→→ر ب→→→→→→دانيد[در اي→→→→→→ن ص→→→→→ورت است ك→→→→→ه]خدا گ→→→→→ناهانتان را م→→→→→→∂بخشد و ش→→→→→ما را در 
 ^ ^ است و در م→→→→→→→→سكنها ب→→→→→→→→اغهاي∂ از ب→→→→→→→→هشت ك→→→→→→→→→ه ن→→→→→→→→هرها از زي→→→→→→→→→ر درخ→→→→→→→→تانش ج→→→→→→→→ار

^ عظيم∂ است.  ^ م∂دهد و اين پيروز پاكيزه در بهشت جاودان جا
چ→→→→→→→→نان ك→→→→→→→→ه م→→→→→→→→الحظه م→→→→→→→→∂فرماييد در اي→→→→→→→ن آي→→→→→→→→ات، ت→→→→→→→→نها وس→→→→→→→يله＾ ت→→→→→→→أمين ح→→→→→→→→يات اب→→→→→→→د＾ و 

تحصيل سعادت جاودان را دو چيز ارائه فرموده است:ايمان و جهاد. 
اليẃت ف→كر＾ و ع→→مل∂ از ه→ر ط→ريق م→مكن كه گاه∂ نياز به بذل  ẃج→هاد ي→عن∂ ت→→الش و ف→ع
م→→→ال و گ→→→→اه∂ ن→→→→ياز ب→→→ه ب→→→ذل ج→→→→ان دارد.در ي− ج→→→مله، دس→→→تورات خ→→→→دا را ف→→→را گ→→رفتن و ط→→بق آن 

الم.  ẃعمل كردن والس
سركوفت شيطان به فريبخوردگان خود در جهنẃم 

^ سخن تالوت شد، تخاصم شيطان با دوزخيان را نشان م∂دهد:  ^ كه در ابتدا حال آيها
�؛  ẀرẂم Ẃاأل џ∂ ґضẀا قￍمџل ẀطانẂي ￍالش џقال џو�

وق→→→ت∂ ك→→→ار گ→→→ذشت و ش→→→يطان وس→→→وسهگر＾ها＾ خ→→→ود را ك→→→رد و آن→→→→ها را ك→→→ه م→→→→∂توان→→→→ست 
ف→ريب ب→دهد فريب داد، تازه روز قيامت به تخاصم با فريبخوردگان خود برم∂خيزد و آنها 

را سركوفت م∂دهد و م∂گويد: 
                                                           

^ صف،آيات۱Ωتا۱۲.  ـ سوره ۱



 
 ۲۱Ｑ فضيلت بسيار ذكر خدا 

�؛  ẂمẀكẀتẂفџل Ẃأخџف ẂمẀكẀت Ẃدџع џو џو ґẃق џحẂال џدẂع џو ẂمẀك џدџع џو џاهللا ￍإن�
خ→دا ب→ه ش→ما وع→ده＾ ح→→ق داد و م→→ن نيز به شما وعده دادم و از وعده＾ خود تخلẃف كردم؛ 
اي→ن را خ→ودتان ه→→م م→∂دان→→ستيد و در ع→ين ح→→ال اع→تنا ب→→ه وع→ده＾ خ→→دا ن→كرديد و دل ب→ه وعده＾ 
م→ن دادي→→د.او م→→∂گفت:اگ→ر از دي→ن م→ن اع→راض ك→نيد، زندگ∂ دشوار در دنيا و عذاب اليم در 
آخ→→→→→→→رت خ→→→→→→→واه→→→→→→→→يد داشت.م→→→→→→→ن م→→→→→→→→∂گفتم:دنيا ف→→→→→→→عالҐ ن→→→→→→قد و آخ→→→→→→رت ن→→→→→→سيه است. دم→→→→→→∂ را خ→→→→→→وش 
ب→→اش،آخرت را ك→→ه دي→ده است؟! اي→→ن− دي→→ديد ك→ه وع→ده＾ خ→دا راست درآم→د و وع→ده＾ م→ن 

دروغ!در دنيا با دشوار＾ زندگ∂ كرديد و اينجا هم به عذاب اليم مبتال گشتيد: 
بẂتẀمẂ لґ∂�؛  џجџت Ẃاسџف ẂمẀكẀتẂوџع џد Ẃأن ẃطان＃ إالẂل Ẁس Ẃن ґم ẂمẀكẂيџل џع ∂ґل џما كان џو�

م→ن، ه→يچگونه ت→سلẃط∂ ب→→ر شما نداشتم! جز اين كه فقط دعوتتان كردم و شما هم 
با ميل و اراده＾ خود، دعوتم را پذيرفتيد. 

�؛  ẂمẀك џسẀفẂوا أنẀومẀل џو ∂ґونẀومẀلџال تџف�
ب→→→نابراين م→→→را س→→→رزنش ن→→→كنيد ب→→→→لكه خ→→→ودتان را س→→→رزنش ك→→→نيد ك→→→ه چ→→→را دع→→→وت ش→→→يطنتبار 

دروغينم را اجابت كرديد؟الحال: 
�؛  ￍ∂ ґخ ґر ẂصẀمґب ẂمẀتẂما أن џو ẂمẀك ґخ ґر ẂصẀمґا بџما أن�

ن→→ه م→→ن م→→→∂توانم اك→→نون ب→→→ه ف→→→رياد ش→→ما ب→→رسم[و ش→→ما را از ع→→ذاب خ→دا ب→رهانم] و ن→ه 
شما م∂توانيد به فرياد من برسيد [و مرا از عذاب برهانيد]. 

�؛   ẀلẂبџق Ẃن ґم ґونẀمẀتẂك џر Ẃما أشґب ẀتẂرџفџك ∂ґẃ �إن
م→→→→→→ن ه→→→→→→م اك→→→→→→نون اع→→→→→→→الن ب→→→→→→يزار＾ از ك→→→→→→ار پ→→→→→→→يشين ش→→→→→→ما م→→→→→→∂كنم و از اي→→→→→→ن ك→→→→→→ه م→→→→→→را در دن→→→→→→يا 
ر  ẃش→→ري− خ→→دا ق→→رار دادي→→د و ب→→ه ج→→ا＾ اط→→اعت از ف→→رمان خ→→→دا، اط→→اعت از ف→→رمان م→→ن ك→رديد ت→نف

دارم و نسبت به شر∑ شما كافرم. 
�؛  ẁيمґأل ẁذابџع ẂمẀهџل џين ґمґالￍالظ ￍإن�

برا＾ تجاوزگران از مرز بندگ∂، عذاب∂ دردنا∑ است! 
زندگ∂ سعادتبار مؤمنان در بهشت 

م→→→→→→→→→→→→ين آي→→→→→→→→→→→ه از دو آي→→→→→→→→→→→→ه＾ م→→→→→→→→→→→ورد ب→→→→→→→→→→→حث، اش→→→→→→→→→→→اره＾ ك→→→→→→→→→→→وتاه∂ ب→→→→→→→→→→→ه زن→→→→→→→→→→→دگ∂ س→→→→→→→→→→→عادتبار و  ẃدو



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ⅛۲۱ 

خوشفرجام مؤمنان صالحالعمل كرده م∂فرمايد: 
تґهџا  Ẃح→→→→џت Ẃن→→→→ ґم ＾ ґر Ẃج→→→→џات＃ تￍن→→→→ џج ґحاتґال→→→→→→ ￍوا الصẀل ґم→→→→→ џع џوا وẀن→→→→→ џآم џي→→→→→ن ґذￍال џل→→→→→ ґخ ẂدẀا џو�

�؛  Ẃم ґهґẃ ب џر ґن Ẃإذґيها بґف џين ґدґخال ẀهارẂن Ẃاأل
آن→→→→→ها ك→→→→→→ه اي→→→→→→مان آورده و ع→→→→→مل ص→→→→→الح ان→→→→→→جام دادهان→→→→→د، در ب→→→→→→اغها＾ ب→→→→→هشت داخ→→→→→ل 
م→→→∂شوند. آن ب→→→اغهاي∂ ك→→→→ه ن→→→هرها＾ آب از زي→→→ر درخ→→→تانشان در ج→→ريان است، در 

آن باغها جاودانه به اذن پروردگارشان م∂مانند. 
�؛ در آنجا، درود و تحيẃتشان سالم است.  ẁالم џيها سґف ẂمẀهẀتￍي ґحџت�

اح→→→تماالҐ م→→→عنا＾ اي→→→ن ج→→→→مله آن است ك→→→ه ب→→→هشتيان ب→→→ه ه→→م ك→→→ه م→→∂رسند، درود و س→→→الم ب→→ه 
يكديگر م∂گويند يا مالئكه بر آنها وارد شده و سالم م∂كنند.چنان كه فرموده است: 

 ẂمẀت Ẃرџب џما صґب ẂمẀكẂيџل џع ẁالم џس � نẂ كẀ→لґẃ ب→اب＃ ґم Ẃم ґهẂيџل џع џونẀل Ẁخ Ẃد→ џي Ẁ↨џكґالئ џمẂال џو...�
�؛۱   ґار ￍالد ∂џبẂق Ẁع џمẂعґنџف

ف→→رشتگان از ه→→→ر در＾ ب→→→ر آن→→ها وارد م→→→∂شوند و م→→→∂گويند: س→→→الم ب→→ر ش→ما ب→→ه خ→اطر 
ص→→→بر و اس→→→تقامت∂ ك→→→ه در دن→→يا از خ→→ود ن→→شان دادي→→د و اي→→ن− چ→→→ه پ→→ايان خ→→وب اي→→→ن 

سرا نصيبتان گرديد! 
تب→→→خشتر از ه→→→→مه،سالم و ت→→→حيẃت∂ است ك→→→→ه از  ẃاح→→→→تمال اي→→→→ن ن→→→→يز ه→→→→→ست ك→→→→ه ب→→→االتر و لذ
ج→→→انب خ→→→داون→→→د م→→→نẃان ب→→→ه آن ن→→→→ي−بختان ب→→→→هشت∂ اع→→→→الم م→→→→∂گردد.چنان ك→→→ه در س→→وره＾ ي→→اسين 

آمده است: 
�؛۲   يم＃ ґح џر ＃ẃب џر Ẃن ґم ҐالẂوџق ẁالم џس�

ب→→→→→→→→را＾ ب→→→→→→→→هشتيان س→→→→→→→→→الم [و ت→→→→→→→→حيẃت∂ ف→→→→→→→→وقالعاده ارزش→→→→→→→→مند] از ن→→→→→→→احيه＾ پ→→→→→→→روردگار 
مهربانشان [ابالغ م∂شود]. 

^ خالق منẃان ابراز م∂گردد و  ∂ است ك→ه ب→ه ط→ور م→ستقيم از سو ẃاي→ن لط→ف و ع→نايت خ→اص
^ بهشتيان را اعالم م∂كند! وه كه چه نعمت و عزẃت و شوكت∂!  سالمت همهجانبه

)؛  ẂمẀهẀعيمџن ґيم ґعￍالن ґباب Ẃرџ ґال Ґنيئاџه)
                                                           

^ رعد،آيات۲۳و۲℮.  ـ سوره ۱
 .Ｑ۸＾يس،آيه ^ ـ سوره ۲



 
 ۲۱۷ فضيلت بسيار ذكر خدا 

 Ẃن→→→ ґنا مẂل џع→→→ Ẃاج џينا وџل→→→ џع ￍن→→→Ẁم م ґهẃق џح→→→→ ґب џد وẃحم→→→→Ẁم ґآل џد＃ وￍم џح→→→→Ẁم ∂џل→→→→ џع ẃل→→→→ џص ￍمẀه→→→→ẃللџا
وانґ−؛  Ẃض ґر џو −ґتￍن џج ґصحابџا

پوچ شدن عبادات شيطان بر اثر ي− نافرمان∂ 
اي→→نجا م→→ناسب است اي→→ن چ→→ند ج→→مله م→وعظه را از م→واليمان امام ام→يرالم→ؤمنين�بشنويم 

كه م∂فرمايند: 
 Ẁه џدẂه→ џج џو џيل ґو→ￍالط Ẁهџل џم→ џع џطџب→ Ẃأح Ẃذ ґإ џيسґلẂب ґإ→ ґب ґاهللا ґلẂع→→ґف Ẃن→ ґم џان→џا كџم→→ґوا ب Ẁرґبџت Ẃاع→џف)

)؛  џيد ґه џجẂال
پس، از ك→→ار خ→→دا درب→→اره＾ اب→→→ليس ع→برت ب→گيريد ك→→ه ب→→ر اث→→ر ي− ن→→افرمان∂ ك→→ه از 
خ→→ود ن→→شان داد [و س→→جده در ب→→رابر آدم ن→→كرد، خ→→داوند] ت→→→مام ع→→بادات ط→→والن∂ و 

سع∂ و كوشش بسيار پرتالش او را پوچ و ب∂اثر گردانيد. 
)؛  ＃↨џن џس ґآالف џ↨ￍت ґس џاهللا џدџب џع Ẃدџق џانџك џو)

و حال آن كه او، خدا را شش هزار سال عبادت كرده بود! 
)؛   ＃↕ џد ґاح џو ＃↨џاع џس ґرẂب ґك Ẃنџع)

و اين تباه∂ عباداتش به جهت ي− ساعت تكبẃر بود. 
كه خود را برتر از آدم دانست و گفت: 

�؛۱   نẀون＃ Ẃسџإ＃ مџم џح Ẃن ґصال＃ مẂل џص Ẃن ґم ẀهџتẂقџل џر＃ خ џشџبґل џد Ẁج Ẃس ґأل ẂنẀأك Ẃمџل...�
...م→→→ن، ه→→→رگز س→→جده ن→→م∂كنم ب→→را＾ ب→→شر＾ ك→→→ه او را از خ→→ا∑ خ→→شكيدها＾ ك→→→ه از 

ل بدبوي∂ گرفته شده است آفريدها＾.  ґگ
^ اندك∂ از زمان است كه لحظه را هم شامل م∂شود.  ẃه ساعت در اينجا به معنا البت

آر＾ ي− ن→→→افرمان∂ ي− لح→→→ظها＾، ع→→→بادات چ→→→→ندين ه→→→زار س→→→الهاش را ب→→→ه ت→→باه∂ ك→→شيد! 
آنگاه امام�م∂فرمايد: 

)؛  ґهґتџي ґصẂعџم ґلẂث ґمґب ґاهللا ∂џلџع Ẁمџل Ẃسџي џيسґلẂب ґإ џدẂعџا ب џذ Ẃنџمџف)
پس چه كس∂ بعد از شيطان با ارتكاب همانند معصيت او از عذاب خدا سالم م∂ماند؟! 

                                                           
^ حجر،آيه＾۳۳.  ـ سوره ۱



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۲۱۸ 

نẂهџا مџلџكاҐ)؛  ґم ґهґب џج џر Ẃر＃ أخẂأمґب Ґرا џشџب џ↨ￍن џجẂال џل ґخ ẂدẀيґل Ẁهџان џحẂب Ẁس Ẁاهللا џانџا كџم ￍالџك)
ح→اشا ه→رگز ن→خواهد ش→د ك→ه خ→داوند س→بحان ب→شر＾ را ب→→ه ب→هشت ببرد با كار＾ كه 

به سبب آن فرشتها＾ را از آن بيرون كرده است. 
(اينجا امام از شيطان تعبير به مل− كرده،از آن نظر كه گفتيم او از كثرت عبادت در 

زمره＾ مالئكه به حساب آمده بود). 
)؛  ẁد ґاحџوџل ґض Ẃر Ẃاأل ґلẂأه џو ґاءџم ￍالس ґلẂأه ∂ґف ẀهџمẂك Ẁح ￍن ґإ)

فرمان خدا، در اهل آسمان[فرشتگان]و اهل زمين[آدميان]ي− فرمان است! 
ح→→→كم خ→→→→دا ن→→→→سبت ب→→→ه ه→→→مه ي→→كسان است.ه→→ر ك→→→ه و در ه→→ر ج→→ا ب→→اشد، ه→→مين ك→→ه ن→→افرمان∂ 

كرد، از رحمت خدا دور و مبتال به عذاب اليم م∂گردد. 
 џو ґه→→ґائ џدґن→→ ґب ẂمẀك ￍزґفџت Ẃس→→ џي Ẃأن џو ґه→→ ґائ џد→→ ґب ẂمẀكџي ґدẂع→→Ẁي Ẃأن ґاهللا ￍو Ẁد→→ џع ґاهللا џادџب→→→ ґوا ع Ẁر џذ Ẃاح→→→џف)

)؛۱  ґهґل ґج џر џو ґهґلẂي џخґب ẂمẀكẂيџل џع џبґل ẂجẀي Ẃأن
ح→→→ال ا＾ ب→→→ندگان خ→→→دا! ب→→→ر ح→→ذر ب→→اشيد از دش→→من خ→→دا[شيطان]نكند ش→→→ما را ب→→→ه درد 
خ→→→ود[تكبẃر از اط→→اعت ف→→رمان خ→→دا]مبتال س→→→ازد و ب→→→ا ص→→دا＾ خ→→ود ش→→ما را ت→→حري− 

كند و سواران و پيادگان لشكرش را در ميانتان گسيل دارد! 
ل لوليẃ− الف→→→→→رج و اج→→→→→علنا م→→→→→ن الم→→→→→نتظرين لظ→→→→→هوره و اج→→→→→عل  ẃع→→→→→→ج ẃهم→→→→→→ẃالل

خاتم↨ امرنا خيراҐ؛ 
الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس

 
 
 
 
  

                                                           
^ فيض،خطبه＾۲۳℮.  ـ نهجالبالغه ۱



 
 
 

أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آي→→ا نديد＾ چگونه خداوند كلمه＾ طيẃبه را به درخت پاكيزها＾ تشبيه كرده كه 
ري→شه＾ آن [در زم→ين]ثابت و ش→اخه＾ آن در آس→مان است.م→يوهها＾ خود را در 
ه→→ر زمان به اذن پروردگارش م∂دهد و خداوند برا＾ مردم مثلها م∂زند شايد 
پ→ند پ→ذيرند و ك→→لمه＾ خ→بيثه م→انند درخت ن→اپاك∂ است ك→→ه از زم→ين بركنده شده 
و ق→→→→→→رار و ث→→→→→→بات∂ ن→→→→→دارد.خداوند ك→→→→→سان∂ را ك→→→→→→ه اي→→→→→→مان آوردن→→→→→→د ب→→→→→→ه خ→→→→→اطر گ→→→→→فتار 
ث→→→→→ابتشان در زن→→→→دگ∂ دن→→→→→يا و در آخ→→→→رت ث→→→→ابتقدم م→→→→→∂دارد و س→→→→تمگران را گ→→→→مراه 
م→→→→→→∂سازد[از آن→→→→→→ها س→→→→→→لب ت→→→→→→وفيق م→→→→→→→∂كند]و خ→→→→→داوند ه→→→→→→ر ك→→→→→→ار ب→→→→→خواهد[و ص→→→→→→الح 

بداند] انجام م∂دهد. 
                                                           

^ ابراهيم،آيات℮۲تا۲۷.  ـ سوره ۱



 
 ۲۲Ω تفسير سوره＾ ابراهيم

تشبيه و مثال در قرآن برا＾ تفهيم مطلب 
خ→→→→داون→→→→→د ح→→→→كيم، از آن ن→→→→ظر ك→→→→ه ه→→→→دفش ت→→→ربيت ان→→→سان است ب→→→ه گ→→→ونها＾ ك→→→ه س→→→رمايه＾ 
زن→→دگ∂ ج→→اودان→→→ه＾ پس از م→→رگش را از ه→→مين زن→→دگ∂ґ م→وقẃتґ پ→→يش از م→رگش ب→ه دست آورده 
ẃ→→صاف ب→ه ص→→فات ف→اضله و دارا گ→شتن م→لكات ع→→اليه از دن→يا ب→→ه آن ع→→الم منتقل شود، از اين  ب→ا ات
رو ب→→→را＾ ت→→→نزẃل دادن م→→→طالب ب→→→لند م→→→عارف و ن→→→زدي− س→→→اختن آن ب→→→→ه س→→→طح ف→→→كر ع→→→امẃه＾ م→→ردم، 

ẃ∂ فرموده است:  مثلها م∂زند،تشبيهها م∂آورد و حت
 џي→→→ن ґذￍا الￍأم→→→џها فџقẂو→→→џما ف→→→џف Ґ↨ џوضẀع→→→џم→→→ا ب Ґالџث→→→џم џبґر Ẃض→→→ џي Ẃأن ∂ґي Ẃحџت Ẃس→→→ џال ي џاهللا ￍإن�
 џما ذا أراد џونẀولẀقџيџوا ف Ẁرџفџك џين ґذￍا ال→ￍأم џو Ẃم ґه→ґẃ ب џر Ẃن→ ґم ق→ џحẂال Ẁه→ￍأن џونẀمџل Ẃعџي џوا فẀن→џآم

...�؛۱  Ґالџثџهذا مґب Ẁاهللا
خ→→دا، اب→→ا از اي→→ن ن→→دارد ك→→ه ب→→→ه پ→→شه و ك→→وچ−تر از آن م→→ثل ب→→زند!آنگاه اه→→ل اي→مان از 
→→→ا ك→→→افران  ẃپ→→→روردگارشان م→→→→∂برند. ام ẃه→→→→دف آگ→→→→اه م→→→→→∂گردند و پ→→→→∂ ب→→→→→ه م→→→قصد ح→→→ق

^ داشته است...!  نم∂فهمند و م∂گويند: خدا از اين مثل زدنها چه نظر
و گاه∂ سخن از خانه＾ عنكبوت به ميان آورده م∂فرمايد: 

 џو ҐتاẂيџب Ẃت џذ џخ→→ￍات ґوتẀبџكẂن→ џعẂال ґلџث џم→џك џياءґل Ẃأو ґاهللا ґون Ẁد Ẃن→ ґوا م Ẁذ џخ→ￍات џين ґذￍال Ẁلџث→џم�
�؛۲   џونẀمџل Ẃع џوا يẀكان Ẃوџل ґوتẀبџكẂن џعẂال ẀتẂيџبџل ґوتẀيẀبẂال џنџهẂأو ￍإن

ك→→سان∂ ك→→→ه در زن→→دگ∂ خ→→ود ت→→كيه ب→→→ه غ→ير خ→دا م→→∂زنند، ك→→ارشان م→انند ك→ار ع→نكبوت است 
ك→→→→ه [ب→→→→→ا لع→→→→اب ده→→→→انش ت→→→→ار＾ م→→→→→∂تџنџد و] خ→→→→انه م→→→→→∂سازد؛ در ح→→→→ال∂ ك→→→→→ه س→→→→ستترين خ→→→→انهها،خانه＾ 
ع→→نكبوت است ك→→ه ب→→ا ن→→سيم∂ م→→→تالش∂ م→→→∂گردد و ب→→ا ق→→طرات→→∂ از ب→→اران ف→→رو م→→→∂خواب→→→د. اي→نان ن→يز 
دم ج→→→→→→→→ان دادن خ→→→→→→→→واه→→→→→→→→→ند دي→→→→→→→→د ك→→→→→→→→ه ط→→→→→→→→وفان م→→→→→→→→رگ، اس→→→→→→→→اس زن→→→→→→→→دگ∂اش→→→→→→→→→ان را ب→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→م ري→→→→→→→→خت و 
س→اختههايشان را ب→ر س→رشان فرود آورد و با كولهبار＾ از رذائل اخالق و قبايح اعمال، از دنيا 
رخت ب→→→→→→→→→→→→→→→ربستند و در ج→→→→→→→→→→→→→→→ايگاه ب→→→→→→→→→→→→→→→رزخ∂اش→→→→→→→→→→→→→→→ان ب→→→→→→→→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→→→→→→→→ا∑ س→→→→→→→→→→→→→→→ياه ن→→→→→→→→→→→→→→→شستند.آر＾:�لџوẂ ك→→→→→→→→→→→→→→انẀوا 
�؛ا＾ ك→→→→→→اش اي→→→→→→ن م→→→→→→ردم اي→→→→→→ن ح→→→→→→→قايق را م→→→→→→→∂دان→→→→→ستند و از اي→→→→→→ن م→→→→→→ثلها＾ س→→→→→→اده، پ→→→→→∂ ب→→→→→ه  џون Ẁمџل Ẃع→→→→→→ џي

معارف عال∂ م∂بردند و عالج واقعه پيش از وقوع م∂كردند. 
                                                           

^ بقره،آيه＾⅛۲.  ـ سوره ۱
^ عنكبوت،آيه＾℮۱.  ـ سوره ۲



 
 ۲۲۱ فضيلت بسيار ذكر خدا 

تشبيه كلمه＾ طيẃبه به درخت∂ محكم و استوار 
در آي→→→ها＾ ه→→م ك→→ه ام→→روز م→→→∂خوان→→يم، م→→وجودات ن→افع را ت→شبيه ب→→ه درخ→ت∂ ب→→ارور ك→رده و 

موجودات غير نافع را همانند درخت∂ ب∂ثمر نشان داده است و م∂فرمايد: 
�؛  Ґالџثџم Ẁاهللا џبџر џض џفẂيџك џرџت Ẃمџأ ل�
نديد＾ كه چگونه خدا مثل م∂زند؟ 

�در ق→→→→→رآن زي→→→→→اد داري→→→→→م؛آيا ن→→→→→ديد＾ ي→→→→ا ن→→→→→ديديد؛با اي→→→→ن  џر→→→→→џ ق→→→→→بالҐ ع→→→→→رض ش→→→→→د:عبارت �أ لџمẂ ت
ر م→→→→→∂كند و م→→→→∂خواه→→→→د ان→→→→سانها＾ ع→→→اقل ب→→→→ينديشند و ب→→→ا چ→→→شم ف→→→كرشان  ẃج→→→→مله دع→→→→وت ب→→→→ه ت→→→→فك
ب→→→→→→→بينند. ع→→→→→→→رض ش→→→→→→→د: اگ→→→→→→→رچه ظ→→→→→→→اهراҐ خ→→→→→→→→طاب ب→→→→→→→ه پ→→→→→→→يغمبراك→→→→→→→رم�است ول∂ در واق→→→→→→→ع ه→→→→→→مه＾ 

انديشمندان عالم مخاطبند كه ببينند خدا مثل زده: 
↕＃ طџيẃبџ↨�؛  џر џج џشџك Ґ↨џب ґẃيџط Ґ↨џمґلџك�

ẃه �ك→→→→→→لمه� در لغت ب→→→→→→ه م→→→→→عنا＾ س→→→→→خن و  س→→→→→→خن پ→→→→→→ا∑ ه→→→→→→مچون درخ→→→→→→ت∂ پ→→→→→→→ا∑ است.الب→→→→→→ت
ران ارائ→→→ه ف→→→رمودهان→→→د،  ẃه ب→→→→ه م→→→→→صاديق م→→→→ختلف∂ ك→→→ه آق→→→ايان م→→→فس ẃگ→→→→فتار است ول∂ در آي→→→→ه ب→→→→→ا ت→→→→وج
اح→→تماالҐ م→→∂توان گ→→→فت:مطلق م→→وجود و م→→خلوق، م→→قصود است.در ق→→رآن از «م→وجودات» ت→عبير 
ب→→ه «ك→→لمات» ش→→ده است.درب→→→اره＾ ح→→ضرت ع→→يس∂ ب→ن م→ريم�م∂خوان→يم ك→ه از آن ح→ضرت 

تعبير به �كلمه� شده است: 
...�؛۱  џمџي Ẃرџقاها إل∂ مẂأل ẀهẀت џمґلџك џو ґاهللا Ẁول Ẁس џر џمџي Ẃرџم ẀنẂاب ∂ џيس ґع Ẁيح ґسџمẂا الџمￍإن...�
ع→→يس∂ ب→→→ن م→→→ريم، رس→→ول خ→→داست... ب→→ا�انẃ→→ما�آمده،به اص→طالح اه→→ل ادب، اف→اده＾ ح→صر 
لẂح→→→اد＾ ك→→ه ن→→→صار＾ درب→→→اره＾ ع→→→يس∂� داش→→تهان→→د،  ґر ا ẃاض→→→اف∂ م→→→∂كند.يعن∂ ن→→سبت ب→→ه آن ت→→فك

تنها شأن رسول اللẃه∂ را واجد است.نصار＾ معتقد بودند كه عيس∂�خدا يا پسر خداست! 
...�؛۲  џمџي Ẃرџم ẀنẂاب Ẁيح ґسџمẂال џوẀه џاهللا ￍوا إنẀقال џين ґذￍال џرџفџك Ẃدџقџل�

به طور مسلẃم، كافر شدند آنها كه گفتند: خدا، همان مسيح پسر مريم است... 
...�؛۳  ґاهللا ẀنẂاب Ẁيح ґسџمẂصار＾ الￍالن ґتџقال џو...�

                                                           
^ نساء،آيه＾۱۷۱.  ـ سوره ۱
^ مائده،آيه＾۱۷.  ـ سوره ۲
 .۳Ω＾برائت،آيه ^ ـ سوره ۳



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۲۲۲ 

^Ẅ گفتند: مسيح پسر خداست...  ...نصار
آي→→ه ت→→خطئه م→→∂كند اي→ن ه→ر دو گ→فتار ب→اطل را و م→→∂گويد: ع→يس∂� ن→ه خ→دا و ن→ه پ→سر 
الҐ از ش→كم زن→∂ ب→يرون آم→ده و ث→→انياҐ رس→ول و ف→رستاده از ج→انب خ→داست و  ẃخ→→داست ب→لكه او او
ث→→→→→→الثاҐ ك→→→→→→لمه＾ خ→→→→→داست ك→→→→→ه او را ب→→→→→→ه م→→→→→ريم الق→→→→→ا ن→→→→→موده است.م→→→→→قصود اي→→→→→ن ك→→→→→ه در اي→→→→→ن آي→→→→→→ه، از 
ح→→ضرت م→→سيح� ت→عبير ب→ه �ك→لمه� ش→ده است.او �ك→لم↨ اهللا� است ي→عن∂ م→خلوق خ→داست. 
ه→→مانگونه ك→→ه ك→→→الم، م→→خلوق م→تكلẃم و ن→شان ده→نده＾ اف→كار و روح→يẃات اوست، ه→ر م→وجود＾ 

هم مخلوق خدا و در حدẃ خود، نشان دهنده＾ صفات خداست. 
آيه＾ ديگر＾ هم داريم كه از همه＾ موجودات تعبير به كلمات اهللا شده است: 

 Ẁماتґلџك џدџفẂن→џت Ẃأن џلẂب→џق Ẁر Ẃح→џبẂال џدґف џنџل ∂→ґẃ ب џر ґماتґل→џكґل Ґدادا ґم Ẁر ẂحџبẂال џك→ان Ẃوџل Ẃل→Ẁق�
ґẃ∂...�؛۱  ب џر

ب→→→→→→گو: اگ→→→→→→ر دري→→→→→→→ا م→→→→→ركب ش→→→→→ود ب→→→→→را＾ ن→→→→→وشتن ك→→→→→لمات خ→→→→→دا＾ م→→→→→ن، دري→→→→→→ا ب→→→→→→ه پ→→→→→→ايان 
م∂رسد پيش از اين كه كلمات خدا＾ من به پايان برسد... 

اي→→→→→→→نجا «ك→→→→→→→→لمات خ→→→→→→→→دا» ي→→→→→→عن∂ «م→→→→→→خلوقات خ→→→→→→→دا».در آي→→→→→→→ه＾ م→→→→→→ورد ب→→→→→→→حث ه→→→→→→م م→→→→→→قصود از 
ك→لمه＾ ط→يẃبه اح→تماالҐ م→وجود و م→خلوق پا∑ است كه با خدا، طيẃب حقيق∂ در ارتباط است 

و از اين جهت تشبيه به درخت پاك∂ شده است كه: 
بґẃها�؛  џر ґن Ẃإذґين＃ ب ґح ￍلẀها كџلẀكẀا ∂ґت ẂؤẀت� ґماء ￍالس ∂ґها فẀع Ẃرџف џو ẁتґها ثابẀل Ẃأص�
ري→→→→→→→→→→→→شهاش ث→→→→→→→→→→→ابت و ش→→→→→→→→→→→اخهاش س→→→→→→→→→→→→ر ب→→→→→→→→→→→→ه آس→→→→→→→→→→→مان ك→→→→→→→→→→→شيده و م→→→→→→→→→→→يوهاش را ب→→→→→→→→→→→→ه اذن 

پروردگارش در همه وقت م∂دهد. 
بشر همواره برخوردار از ميوهها＾ شجره＾ طيẃبه 

^ كه هيچ  درخ→ت∂ را ش→ما ب→→هنظر ب→ياوريد ك→ه ري→شهاش در اع→→ماق زم→ين ف→رو رف→ته ب→ه گ→ونها
نџد.شاخههايش ب→→ه آس→→مان ب→→اال رف→ته و  џن→→م∂توان→→→د آن را ت→→كان داده و از ج→→ا ب→→رك ^ ط→→وفان و ت→→ندباد
^ ش→→→اداب دارد و  ^ س→→→الم، م→→يوهها ^ از ه→→→وا ^ زم→→→ين و ب→→→رخوردار ب→→→ر اث→→→ر دور ب→→→ودن از آلودگ→→→→∂ها
در ت→→→→→مام ف→→→→→صول س→→→→→→ال ه→→→→→م م→→→→→يوه م→→→→→∂دهد.بديه∂ است ك→→→→→ه چ→→→→→نين درخ→→→→→ت∂ چ→→→→→→ه درخت پ→→→→→ربركت∂ 

                                                           
 .۱Ω۹＾كهف،آيه ^ ـ سوره ۱



 
 ۲۲۳ فضيلت بسيار ذكر خدا 

^ ب→→يان  ^ از آي→ات در اث→→نا ẃ→→ها�كه در وس→→ط آي→ه آم→ده در ب→سيار خ→→واه→→د ب→→ود!اي→→ن ك→→→لمه＾�ب→→اذن رب
^ را  ^ است كه هيچ موجود ر توحيد ẃحفظ تفك ^ م→طالب گ→وناگون دي→ده م→→∂شود، در واق→ع ب→را
ẃر ب→→→→شناسيم.آن  ẃ→→→شان م→→→ؤث ^ م→→→وجودات را ب→→→ه اذن رب م→→→→ستقلẃ در خ→→→→اصيẃت اث→→→→ربخش∂ ن→→→→→دان→→→→يم و ه→→→مه
ẃش در همه وقت، آدميان را برخوردار از ميوهاش م∂گرداند:  ^ طيẃبه هم به اذن رب شجره

�؛  џون Ẁرￍك џذџت џي ẂمẀهￍل џعџل ґاسￍلنґل џثالẂمџاال Ẁاهللا Ẁبґر Ẃضџي џو�
ẃه گشتن در فكرشان پديد آيد.  ^ انديشيدن و متنب ^ مردم م∂زند تا زمينه برا џلها برا خدا مџث
ش هدايت افكار عموم افراد بشر است،در مسائل تربيت∂، آن  ẃآر＾، ق→رآن ك→ه تمام هم
چ→→→→→→→→→نان س→→→→→→→→→خن م→→→→→→→→→∂گويد ك→→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→→مه كس ف→→→→→→→→→هم ب→→→→→→→→اشد! در ري→→→→→→→→زهكار＾ها＾ ع→→→→→→→→لوم و ف→→→→→→→→نون وارد 

نم∂شود و م∂گويد: 
�؛۱   ر＃ ґك ￍدẀم Ẃن ґم Ẃلџهџف ґرẂك ґẃلذґل џآنẂرẀقẂا الџن Ẃر ￍسџي Ẃدџقџل џو�

ر[و ف→→→→→هميدن]آسان س→→→→اختيم، ح→→→→ال آي→→→→→ا ك→→→→س∂ ه→→→→ست ك→→→→→ه  ẃم→→→→→→ا ق→→→→→رآن را ب→→→→→را＾ ت→→→→→ذك
ر بشود و پند پذيرد؟  ẃمتذك

تشبيه كلمه＾ ناپا∑ به درخت∂ كنده شده 
بعد م∂فرمايد: 

�؛  نẂ قџرار＃ ґها مџما ل ґض ẂرџالẂ نẂ فџوẂقґ ا ґم ẂتￍثẀت Ẃاج ＃↨џيثґب џخ ＃↕ џر џج џشџك ＃↨џيثґب џخ ＃↨џمґلџك Ẁلџثџم џو�
ك→لمه＾ ناپا∑، همانند درخت ناپا∑ است كه از رو＾ زمين كنده شده است و 

قرار و ثبات∂ ندارد. 
ب→→→→→→ر اث→→→→→→ر ط→→→→→→وفانها ه→→→→→→ر دم ب→→→→→→ه گ→→→→→→وشها＾ پ→→→→→رتاب م→→→→→→∂شود و ج→→→→→→ز زي→→→→→ان و ض→→→→→رر ب→→→→→را＾ م→→→→→ردم 
ف→ايدها＾ ن→دارد.در واق→ع اين آيه از قرآن كريم، موجودات را دو نوع ارائه فرموده است.نوع∂ 
م→وجودات پ→→ا∑ و ن→افع و پ→ربركت ك→ه م→انند درخت ري→شهدار پ→رثمر، بركات وجودشان از هر 
س→→→و در دس→→→ترس م→→→ردم ق→→→رار م→→→∂گيرد. اف→→→كار و اخ→→→→الق و اع→→→→مالشان ت→→→عال∂ و ت→→→رق∂ ب→→→ه ج→→→امعه＾ 
ب→→→→→→شر＾ م→→→→→→∂بخشد.در رأس آن→→→→→ها ان→→→→→بياء و اولي→→→→→ا＾ خ→→→→→دا�م→→→→→→∂باشند ك→→→→→ه م→→→→→→∂بينيم م→→→→→انند م→→→→→اه و 
خ→→→→→→→→ورشيد آس→→→→→→→→مان، در ج→→→→→→→→امعه＾ آدم→→→→→→→→يان م→→→→→→→→→∂درخشند و ن→→→→→→→وراف→→→→→→→شان∂ م→→→→→→→→∂كنند و ن→→→→→→→وع دي→→→→→→→گر 

                                                           
^ قمر،آيه＾۱۷.  ـ سوره ۱
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م→→→→→وجودات پ→→→→→ست و رذل و زي→→→→→انبخش ب→→→→→ه ج→→→→→امعه＾ ب→→→→→شر＾ ه→→→→→ستند ك→→→→→ه ج→→→→→ز ظ→→→→→لم و ج→→→→نايت و 
خيانت، از آنها چيز＾ عائد عالم انسان نم∂گردد! 

شاداب∂ و استوار＾ انسانها＾ متẃق∂ 
آنگاه م∂فرمايد: 

�؛  ґ↕ џر ґخ Ẃاآل ∂ґف џيا وẂن الد ґ↕يا џحẂال ∂ґف ґتґابￍالث ґلẂوџقẂالґوا بẀنџآم џين ґذￍال Ẁاهللا Ẁتґẃ �يẀثџب
خداوند،آنان را كه ايمان آوردهاند، به خاطر اعتقاد و ايمان ثابت و پايدارشان 
ث→→→→→ابت ق→→→→→دم[در م→→→→→سير اي→→→→→مان]نگهشان م→→→→→→∂دارد[آنگونه ك→→→→→ه] ه→→→→→م در دن→→→→يا [زن→→→→دگ∂ 
پ→ا∑ و دور از دش→وار＾ها دارن→د] و ه→→م در آخ→رت [ب→ه زندگ∂ سعادتبار جاودان 

نائل م∂شوند]... 
ẃق∂ در ه→→مين دن→→يا＾ پ→→ر ب→→→ال، در س→→ايه＾ اي→→مانشان ب→ه خ→دا،   و راس→→ت∂ ان→→سانها＾ م→→ؤمن م→→ت
ر＾ دارن→→→د. در ع→→ين دش→→وار＾ه→→→ا＾ ف→→راوان ـ ك→→ه الزم→→→ه＾ ط→→بيع∂ ع→→→الم  ẃر و م→→→طه ẃي− زن→→→دگ∂ م→→→نو

مند و از صميم جان م∂گويند:  ẃشاداب و خر Ґدنيا است ـ روحا
م از اوست  ẃم از آنم كه جهان خر ẃبه جهان خر

عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست 
به حالوت بخورم زهر كه شاهد ساق∂ است 

به ارادت بكشـم درد كـه درمانم از اوست 
 ���

ات او�  ẃم→→→ات اوي→→→م م→→ات اوي→→م م→→ات او� در ب→→→→→→ال ه→→→→→م م→→→→→→∂چشم لذ
ح→→→→→ضرت زي→→→→→نب ك→→→→→بر＾�ـ آن ك→→→→لمه＾ ط→→→→يẃبه ب→→→→ا ت→→→→مام آن م→→→→صيبتها ك→→→→ه م→→→→→∂دان→→→→يم ب→→→→ر 

سرش آمد ـ در جواب آن كلمه＾ خبيثه ـ ابن زياد ـ كه گفت: 
)؛  ґ−ґتẂيџب ґلẂهџاґب ґاهللا џلẂعґف ґتẂيџأ џر џفẂيџك)

چگونه ديد＾ كار خدا را درباره＾ خاندانت. 
فرمود: 

)؛ من [از خدا] جز كار زيبا چيز＾ نديدم!  Ґميال џج ẃالґا ẀتẂيџأ џما ر)



 
 ۲۲Ｑ فضيلت بسيار ذكر خدا 

 � ẃع→→اشـقم ب→→ر لـط→→→ف و بـر قـه→→رش ب→ه ج→د �! ẃا＾ ع→→→→→جب م→→→→→ن ع→→→→اشق اي→→→→ن ه→→→→ر دو ض→→→→→د
ات او�  ẃمــات اويـم مــات اويـم مـات او� در بـــال هــم مـ∂چــش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→م لــذ

ر＾ است كه مؤمنان به خدا و روز جزا دارند.  ẃر مطه ẃاين زندگ∂ منو
�؛  ґ↕ џر ґخ Ẃاآل ∂ґف џيا وẂن الد ґ↕يا џحẂال ∂ґف ґتґابￍالث ґلẂوџقẂالґوا بẀنџآم џين ґذￍال Ẁاهللا Ẁتґẃ �يẀثџب

بهرهمند＾ كامل مؤمنين در نگاه امام اميرالمؤمنين� 
اين بيان نوران∂ را هم از مواليمان امام اميرالمؤمنين�بشنويم: 

كẀوا  џار џشџف ґ↕ џر→ ґخ Ẃاآل ґل→→ ґآج џا وџي→→Ẃن الد ґل ґاجџع→→ ґوا بẀب→→ џه џذ џينґقￍت→→ ẀمẂال ￍأن ґاهللا џادџب→→ ґوا عẀمџل→→ Ẃاع џو)
يџا  Ẃن وا الدẀنџك→ џس Ẃم ґهґت џر→ ґآخ ∂ґا فџي→Ẃن الد Ẁل→Ẃأه ẂمẀهẂكґار џشẀي Ẃمџل џو ẂمẀاهџي Ẃن Ẁد ∂→ґا فџي Ẃن الد џل→Ẃأه
 ґغґẃلџب ẀمẂال ґاد ￍالزґا بџهẂن џوا عẀبџلџقẂان ￍمẀث... Ẃتџل→ ґكẀا ا→џم ґل џضẂأف→ґا بџوهẀل→џأك џو Ẃتџن ґك→ Ẁا س→џم ґل џضẂأف→ґب

)؛۱  Ẃم ґهґت џر ґآخ ∂ґف Ґداџغ ґاهللا Ẁان џير ґج ẂمẀهￍوا أنẀنￍقџيџت џو... ґحґاب ￍالر ґر џجẂت џمẂال џو
ب→دانيد ا＾ ب→ندگان خ→دا!پرهيزكاران، ه→→م س→ود اي→→ن دن→يا＾ در ح→ال گ→ذر را ب→ردند و 
ه→→→م س→→ود آخ→→رت در ح→→ال آم→→دن را. در ن→→→تيجه آن→→ها ب→→ا اه→→ل دن→→يا در س→ود دن→يويشان 
ش→ري− گ→شتند؛ ول∂ اه→→ل دنيا نتوانستند در سود اخرو＾ با آنها شري− گردند. 
آن→→→→ها در دن→→→→→يا در ب→→→→هترين م→→→→سكنها ج→→→→→ا گ→→→→رفتند و ب→→→→هترين خ→→→وردن∂ها را خ→→→وردند 
[زي→→→→→→→→را، ن→→→→→→→→ه م→→→→→→→→ساكنشان ج→→→→→→→→هنẃمآفرين ب→→→→→→→→ود و ن→→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→وردن∂هاشان،آنها ه→→→→→→→→→م م→→→→→→→→انند 
دي→→→→→گران، ه→→→→→→م خ→→→→انه داش→→→→تند و ه→→→→→م غ→→→→ذا، ول∂ چ→→→→ون م→→→→تẃق∂ ب→→→→ودند، ه→→→→→م م→→→→ساكنشان 

بهشت آفرين بود و هم سفرههايشان] و لذا: 
)؛  Ẃتџل ґكẀا اџم ґل џضẂأفґا بџوهẀلџأك џو Ẃتџن ґك Ẁا سџم ґل џضẂأفґا بџيẂن وا الدẀنџك џس)

در بهترين منازل دنيا منزل كردند و بهترين غذاها＾ دنيا را خوردند و سرانجام 
ب→→→ا ت→→→وشها＾ رس→→→اننده＾ ب→→→→ه م→→→قصد از دن→→→يا رف→→→→تند و ب→→→→ا ت→→→جارت∂ پ→→→رسود از ب→→→ازار دن→→يا 
خ→→ارج گ→→شتند و ب→→ه س→→را＾ ج→→اودان∂ غ→→→رق در س→→رور و ب→→هجت وارد ش→→دند چ→→→ه آن 

كه قبالҐ باورشان شده بود كه فردا در آن سرا، همسايگان خدا خواهند بود. 
                                                           

^ فيض،نامه＾۲۷.  ـ نهجالبالغه ۱
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مفهوم اضالل خدا 
در جمله＾ آخر آيه آمده است: 

�؛  Ẁشاءџما ي Ẁاهللا ẀلџعẂفџي џو џين ґمґالￍالظ Ẁاهللا ل ґضẀي џو�
خدا ظالمان را گمراه م∂كند و خدا آنچه را كه بخواهد انجام م∂دهد. 

راҐ گ→فته ش→ده ك→ه اض→→الل خ→دا، ع→بارت از س→→لب ت→وفيق از ك→افران و ف→اسقان  ẃاي→→ن م→→طلب م→كر
^ را نشانشان داده و  ^ ان→سانها را ه→→دايت ك→رده يعن∂ راه نيل به سعادت ابد است.اب→تدا خ→دا ه→→مه
آن→→→→→→→گاه اه→→→→→→تداء و پ→→→→→→ذيرش ه→→→→→دايت را ب→→→→→ه اخ→→→→→→تيار خ→→→→→ودشان گ→→→→→ذاش→→→→→ته است.آن→→→→→ها را ك→→→→→ه پ→→→→→ذيرفتهان→→→→→د 
^ ت→→→→→أييدشان م→→→→→∂نمايد و آن→→→→→ها را ك→→→→→→ه  ^ س→→→→→عادت اب→→→→→→د ت→→→→→→وفيقشان م→→→→→→∂دهد و در راه ح→→→→→ركت ب→→→→→ه س→→→→→و
ن→→→→→→پذيرفتهان→→→→→→د و ب→→→→→→ا اخ→→→→→→تيار خ→→→→→→ود ب→→→→→→ه راه ك→→→→→→ج اف→→→→→→تادهان→→→→→→→د، از ب→→→→→→اب ك→→→→→→يفر ن→→→→→→پذيرفتن ه→→→→→دايت، ب→→→→→ه ح→→→→→ال 
^ ش→→→يطان از ب→→→يرون، آن→→→ها را در  ^ ن→→→→فسان∂ از درون و وس→→→وسهها خ→→→→ودشان ره→→→→ا م→→→→∂كند. ط→→→→بعاҐ اه→→→وا
^ س→→→→→→→→وقشان م→→→→→→→→∂دهد و س→→→→→→→→ر از ج→→→→→→→→هنẃم در م→→→→→→→→→∂آورند.اي→→→→→→→→ن است م→→→→→→→→عنا＾�يضل اهللا  ه→→→→→→→→→مان ك→→→→→→→→جرو

المين�كه خدا ظالمان را كه از مرز بندگ∂ تجاوز كردهاند گمراهشان م∂سازد.  ẃالظ
�؛  Ẁشاءџما ي Ẁاهللا ẀلџعẂف џي џو�

خ→→→→→دا خ→→→→→واس→→→→→ته＾ خ→→→→→ود را ـ ك→→→→→ه ه→→→→مان س→→→→→لب ت→→→→وفيق از ظ→→→→المان است ـ در م→→→→وارد م→→→→قتض∂ 
ان→→→→جام م→→→→∂دهد. ح→→→اصل اي→→→نكه در راه ت→→→حصيل س→→→→عادت،«هدايت از ج→→→→انب خ→→→→دا» و «اه→→→تداء از 
ا در راه شقاوت،ضاللت از انسان آغاز م∂شود و سلب توفيق به عنوان  ẃجانب انسان» است.ام

ق م∂يابد!   ẃكيفر از جانب خدا تحق
مصاديق كلمه＾ "طيẃبه" 

لي→→→→→ن آي→→→→→→ه از س→→→→→→ه آي→→→→→→ها＾ ك→→→→→→ه ام→→→→→روز خ→→→→→وان→→→→→ديم، پ→→→→→روردگار ح→→→→→كيم، ك→→→→→لمه＾ ط→→→→→يẃبه و  ẃدر او
م→→→→→وجود پ→→→→→ا∑ را ت→→→→→شبيه ب→→→→→ه درخ→→→→→ت∂ ف→→→→→رمود ك→→→→→ه ري→→→→→شهاش ث→→→→→ابت و ش→→→→→اخههايش ب→→→→ه آس→→→→مان ب→→→→اال 
ك→→شيده و م→→يوههايش را ه→→مه وقت در دس→→ترس آدم→→يان ق→رار م→∂دهد.اي→ن ك→لمه＾ ط→يẃبه اگ→رچه 
د دارد، لي→→→→→كن در رأس ت→→→→→مام آن→→→→→ها وج→→→→→ود اق→→→→→دس رس→→→→→ول اهللا االع→→→→→ظم، ح→→→→→ضرت  ẃم→→→→→→صاديق م→→→→→→→تعد
د م→صطف∂�واق→ع ش→ده است ك→ه ب→ه م→عنا＾ واق→ع∂ ك→لمه＾ ط→يẃبه و وج→ود پ→→اك∂ است  ẃم→→حم
ẃصل گ→→شته و  سش ب→→→ه ع→→→الم رب→→وب∂ م→→ت ẃك→→→ه اص→→→ل∂ ث→→ابت در اع→→ماق ع→→الم ان→→→سان دارد و روح م→→قد
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م→→شعل ف→روزان ه→→داي→تش ـ ك→ه م→يوه＾ ش→→اداب اي→ن ش→جره＾ ط→يẃبه است ـ زواي→→ا＾ ق→لوب آدم→يان 
را در پ→→→→وشش ن→→→→ور آس→→→→مان∂ خ→→→ود ق→→→رار داده است.در رواي→→→ت∂ ذي→→→ل ه→→→مين آي→→→ه از ح→→→ضرت ام→→→ام 

باقر�منقول است كه فرمود: 
 џو Ẁ↨џم ґفاط ґ↕ џر џج→ ￍالش Ẁر ẀصẂن Ẁع џو� ￒ∂ґل→ џها عẀع Ẃرџف џاهللا�و Ẁول Ẁس џر џ↕ џر џج→ ￍالش ￍنґا)
 Ẃن→→ ґم џل→→→ Ẁج ￍالر ￍنґا � џق→→→ال ￍم→→→Ẁنا ثẀت џها ش→→→يع→→→Ẁراق Ẃوџا џها وẀصان→→→ Ẃغџا џه→→→ا و Ẁوالدџها اẀت џرџم→→→џث
 ẀدџولẀيџنا لґت џشيع Ẃن→ ґم џودẀول џمẂال ￍنґا џو ẁ↨џق џر џو ґ↕ џر џج→ ￍالش џن→→ ґم ẀطẀق Ẃسџي→→џف ẀوتẀم→→џيџنا لґت џش→→يع

)؛۱  ẁ↨џق џر џو ґ↨џق џر џوẂال џ−Ẃلґت џكانџم Ẁق ґورẀيџف
درخت[ي→→→→عن∂ اص→→→→→ل و ري→→→→شه＾ درخت]رس→→→→ول خ→→→→دا و س→→→→اقه＾ آن ع→→→→ل∂ و ع→→→→نصر 
درخت ف→→→→→→→اطمه است و م→→→→→→→يوه＾ آن ف→→→→→→→→رزندان ف→→→→→→اطمه و ش→→→→→→اخهها و ب→→→→→→رگها＾ آن 
ش→→→→يعيان م→→→→→ا ه→→→→ستند.آنگاه [ام→→→→ام�]فرمود: وق→→→ت∂ ف→→→رد＾ از ش→→→يعيان م→→→→ا م→→→→∂ميرد، 
برگ∂ از آن درخت م∂افتد و وقت∂ فرد＾ از شيعيان ما متولẃد م∂شود، برگ∂ در 

آن درخت م∂رويد. 
در اي→→→→→→→→→→→→ن ح→→→→→→→→→→→→ديث م→→→→→→→→→→→∂بينيم ك→→→→→→→→→→→→ه از ف→→→→→→→→→→→اطمه�تعبير ب→→→→→→→→→→→ه «ع→→→→→→→→→→→نصر درخت ن→→→→→→→→→→→بوẃت» ش→→→→→→→→→→→ده 
است؛ي→→عن∂ آن→چه ك→ه م→→ايه و ق→وام درخت ن→بوẃت و م→يوه دادن درخت ب→→سته ب→ه آن است، ف→اطمه 
است.اوست ك→→ه درخت ن→→بوẃت را م→→→ايهدار ك→→رده و ب→→ه م→يوه و م→حصول ن→شانيده و ه→م از اي→ن رو 
ن و اب→→→→→→قا＾ وج→→→→→ود  ẃاب→→→→→→يها» ش→→→→→→ده است آن گ→→→→→→ونه ك→→→→→ه م→→→→→ادر در ت→→→→→كو ẃب ب→→→→→→ه لقب «امẃاست ك→→→→→→→ه م→→→→→→لق
ف→→→→→→رزند اث→→→→→رگذار است، ف→→→→→اطمه ن→→→→→يز در اب→→→→→قا＾ ش→→→→→خصيẃت آس→→→→→مان∂ پ→→→→→درش از ط→→→→→→ريق ف→→→→→رزندانش 
اث→→→→رگذار است.اگ→→→→ر ن→→→بود ف→→→اطمه و ف→→→رزندان ف→→→اطمه اث→→→ر＾ از دي→→→ن و ت→→→→عاليم آس→→→مان∂ ق→→→رآن ـ ك→→→ه 

تمام شخصيẃت آسمان∂ پدرش م∂باشد ـ در دنيا باق∂ نمانده بود. 
فاطمه�مادر نبوẃت و امامت 

در زيارت حضرت زهرا＾ اطهر� م∂خوانيم: 
 ↕ џر ґاه→→→→→→→ẃالط ґولẀت→→→→→→→џبẂال ∂џل→→→→→→→ џع ẃل→→→→→→→ џص џو ґهґتẂي→→→→→→→џب ґل→→→→→→→ Ẃهџا џد＃ وￍم џح→→→→→→→ Ẁل∂ م→→→→→→→ џع ẃل→→→→→→→ џص ￍمẀه→→→→→→→ẃللџا)

                                                           
^ ابراهيم.  ـ تفسير مجمع البيان،سوره ۱
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)؛۱  ґ↨ￍمґئџاال ґوارẂنџنها ا ґم џتẂلџل џس џيق↨... و ẃد ґالص
د و اه→→→→ل ب→→→يتش و ب→→→→ر ب→→تول  ẃخ→→→دايا! ص→→→لوات و رح→→→مات خ→→→ود را ن→→→ازل ك→→→→ن ب→→→→ر م→→→→حم

ن ساختها＾.  ẃيقها＾ كه انوار امامان را از وجود اقدس او متكو ẃطاهره و صد
 Ґاين جمله، نشان م∂دهد كه مادر بودن فاطمه�برا＾ امامان، از سنخ مادر بودن مثال
ح→→→→ضرت ف→→→→اطمه＾ ب→→→→→نت اس→→→→→د ب→→→→را＾ ام→→→→يرالم→→→→ؤمنين�و م→→→ادر ب→→→ودن ح→→→ضرت ن→→→رجس ب→→→را＾ ام→→→ام 
→→→→→ا ف→→→→→→اطمه�مادر ن→→→→→ور ام→→→→→امت  ẃزم→→→→→ان�ن→→→→→بوده است ك→→→→→→ه آن→→→→→→ان، م→→→→→→ادر ج→→→→→سم ام→→→→→امان ب→→→→→ودهان→→→→→→د.ام
)؛بنابراي→→→→→→→ن، ف→→→→→→اطمه ه→→→→→→م م→→→→→→ادر ن→→→→→→بوẃت است و ه→→→→→م م→→→→→ادر  ґ↨ џئґ→→→→→→م√ Ẃاال џوار→→→→→→→Ẃن џنها ا→→→→→→ ґم џتẂلџل→→→→→→ џام→→→→→→امان است.(س

 .( ґ↕ Ẁو√ جابџ الن∫ب ґها حџون Ẁد џتẂي џخ Ẃر џا џامامت!در جمله＾ بعد＾ زيارت آمده:(و
خ→→→داي→→→ا! ت→→→و ع→→→→الوه ب→→→ر اي→→→ن ك→→→ه ن→→→ور ام→→→امان� را از دام→→→ن ن→→ور ف→→اطمه� م→→تأللؤ س→→→اختها＾، 
^ ك→→→→→ه ك→→→→→س∂ م→→→→→→∂توان→→→→→د از ج→→→→→مال  ^ ن→→→→→بوẃت ن→→→→→شاندها ع→→→→→→→الوه ب→→→→→ر اي→→→→→ن، خ→→→→→ود او را ه→→→→→م در پ→→→→→شت پ→→→→→رده
 ẃت را ك→→→→→→نار زده و آن پ→→→→→→ردهنشين ح→→→→→ريم اله→→→→→∂ را در ح→→→→→دẃن→→→→→→بو ^ آس→→→→→→مان∂ او آگ→→→→→→اه گ→→→→→→ردد ك→→→→→→ه پ→→→→→→رده
^ از مراتب نبوẃت را به دست آورد كه امام صادق�فرموده است:  تواناي∂اش بشناسد و مرتبها

ونẀ االẀولџ∂)؛۲  ẀرẀقẂال ґت џها دارґتџف ґرẂعџل∂ مџع џر＾ وẂبẀكẂال Ẁ↨џيق џد ґالص џ∂ ґه џو)
يقه＾ ك→→بر＾ است ك→→→ه ت→→→مام امẃت ه→→ا＾ پ→→يشين، ب→→→ر م→→حور م→عرفت او م→→∂چرخند و ب→ه  ẃاو ص→→د
اح→→→تمال ق→→→و＾ ـ ب→→→→نا ب→→→ه گ→→فته＾ اه→→ل ت→→حقيق ـ م→→راد از «ق→→رون اول∂» ان→→بيا＾ س→→→لف�م∂باشند و 
ه→→→ر پ→→→يامبر＾ ب→→→ه م→→→يزان م→→→عرفت∂ ك→→→ه ن→→→سبت ب→→→ه م→→→قام و م→→نزلت آن ن→→→وراالن→→وار در پ→→→يشگاه ح→→ضرت 
خ→→→→القاالن→→→→وار داش→→→ته است، ب→→→→ه م→→→رتبها＾ از م→→→راتب ن→→→بوẃت دست ي→→→افته است.در ح→→→ديث دي→→→گر＾ 

نيز به اين عبارت آمده: 
بￍتґها)؛۳  џحџم џها وґل Ẃضџفґب ￍرџقџا ￍﾵ џح ＃ẃ∂ґبџنґل Ẁ↕ￍوẀبالن ґتџلџكامџما ت)

ت برا＾ هيچ پيامبر＾ كامل نشد تا اقرار به فضل و محبẃت زهراء نمود!  ẃنبو
وجه تسميه＾ آن حضرت به زهراء� 

 و ه→→→مچنين راج→→→ع ب→→→ه وج→→ه ت→→سميهاش ب→→ه زه→→راء در ح→→ديث∂ م→→→∂خوان→→يم ك→→→ه وق→→ت∂ م→→→الئكه 
                                                           

ـ مفاتيح الجنان،زيارت حضرت فاطمه زهرا�.  ۱
 .۱ΩＱ＾ـ بحاراالنوار،جلد۳℮،صفحه ۲
ـ نقل از مدين↨ المعاجز بحران∂.  ۳
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∂ كه در آسمان مشاهده كردند؛ از خدا پرسيدند:  ẃدر مورد اشراق خاص
)؛  Ẁورنا ما هذا الن џدẃي џس џنا وџلهґا)

ا＾ خدا＾ ما! اين نور چه نور＾ بود كه مايه＾ حيرت ما شد؟! 
جواب آمد: 

 Ẃن→→→→ ґم ＃ẃ∂ґب→→→→џن ґبẂل→→→→ Ẁص Ẃن→→→→ ґم Ẁه Ẁج ґر→→→→ ẂخẀا ∂ґتџمџظ→→→→ џع Ẃن→→→→ ґم ẀهẀتẂقџل→→→→ џخ ＾ ґور→→→→Ẁن ن→→→→→ ґم ẁور→→→→→Ẁه→→→→→ذا ن)
 џونẀومẀقџي Ґ↨ￍمґئџا ґور→→الن џ−ґذل Ẃن→ ґم Ẁج ґر→ ẂخẀا џو ґياءґب Ẃن џاال ґيع ґم→ џج ∂џل џع ẀهẀل ґẃض→џفẀا ∂ґيائґب→Ẃنџا

＾...)؛۱  ґرẂمџاґب
اي→→ن ن→→ور＾ از ن→→ور م→→→ن است ك→→ه از ع→ظمت خ→ويش او را آف→ريدهام!او را از ص→لب 
پ→→يامبر＾ از پ→→→يامبرانم ب→→يرون م→→→∂آورم و ب→→ر ت→مام پ→يامبران ت→فضيلش م→→∂دهم و از 
اي→ن ن→ور، ام→→امان∂ را ظ→→اهر م→→∂سازم ك→→ه ق→→يام ب→ه امر من م∂نمايند[و عالم انسان را 

به سو＾ من م∂خوانند]. 
در روايت دي→→→→→گر＾ ب→→→→→ه ح→→→→→قيقت ح→→→→→يرتان→→→→→گيز＾ ب→→→→→ر م→→→→∂خوريم ك→→→→ه ب→→→→→هراس→→→→ت∂ ع→→→→→قلها را 
م→→→→تحيẃر م→→→→∂سازد و آن اي→→→→ن ك→→→ه راو＾ گ→→→فته است.خ→→→دمت ح→→→ضرت ام→→→ام ه→→→اد＾�يا ح→→→ضرت 

امام عسكر＾�عرض كردم: 
هẂراء�])؛  ￍالز] Ẁ↨џم ґفاط Ẃتџي ґẃم Ẁس џمґل)

چرا فاطمه به عنوان زهراء ناميده شده است؟ 
(چون زهراء يعن∂ درخشان،درخشنده رو＾).امام فرمود: 

 џو ґ↨џي ґاح→ ẃالض ґسẂم ￍالش→→џك ґهار→→ￍالن ґل ￍوџا Ẃن→→ ґم џنين ґؤم→→ ẀمẂال ґم→→يرџ ґال Ẁرџه Ẃز→→ џها يẀه→→ Ẃج џو џك→→ان)
)؛۲  ґẃ^ ґ ẃر الد ґبџكẂوџكẂالџك ґسẂم ￍالش ґوب ẀرẀغ џدẂن ґع џو ґيرґن ẀمẂال ґرџمџقẂالџك ґوال ґẃالز џدẂن ґع

[از آن ج→→هت زه→→راء ن→→→اميده ش→→ده است ك→→→ه روز＾ س→→ه ب→ار ب→را＾ ام→يرالمؤمنين� 
ل روز ص→→→→→→→→→→→→→→→→→→ورتش م→→→→→→→→→→→→→→→→→→انند خ→→→→→→→→→→→→→→→→→ورشيد ف→→→→→→→→→→→→→→→→→روزان ب→→→→→→→→→→→→→→→→→را＾  ẃدرخ→→→→→→→→→→→→→→→→→→شندگ∂ داشت]او
ام→→→يرالمؤمنين م→→→→∂درخشيد. وس→→→→ط روز م→→→انند م→→→اه ت→→ابان و ه→→→نگام غ→→روب آف→→→تاب، 

مانند ستاره＾ درخشان! 
                                                           

ـ بحاراالنوار،جلد۳℮،صفحه＾۱۲.  ۱
ـ همان،صفحه＾⅛۱.  ۲
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تجلẃيات حضرت فاطمه�در سه نوبت بر امام اميرالمؤمنين� 
ẃه م→→→∂دان→→→يم ي− زن ك→→→امل ب→→→ااي→→→→مان در زن→→→دگ∂ زن و ش→→→وهريش، وظ→→يفه دارد خ→→ود را  الب→→→ت
ب→را＾ ش→وهرش ب→يارايد و زينت و جمال خود را در مرئ∂џџ و منظر شوهر قرار داده و از او جلب 
ه ب→→نمايد و از زي→→نت و زي→→باي∂ خ→→→ويش او را ب→→رخوردار س→→ازد.از ط→→رف∂ ه→→م م→→∂دان→يم ك→→ه ن→ه  ẃت→→وج
م→→ناسب ش→→أن زه→→راء�اي→→ن است ك→ه خ→ود را ب→ا زر و زي→ور ظ→اهر＾ از دستب→→ند و گ→ردنبند و 
انواع آرايشها＾ زنانه بيارايد و نه اميرالمؤمنين�كس∂ است كه چشمش در مقابل اين زر 
و زي→→→→ورها خ→→→يره گ→→→شته و م→→→جذوب آن آرايشه→→→ا＾ ص→→→→ور＾ ب→→→شود. ب→→→لكه آن→→→چه ك→→→→ه در زن→→→دگ∂ 
اي→→→→ن زن و ش→→→→وهر م→→→→ستثنا＾ ع→→→→→الم ام→→→→كان، ج→→→→→اذبه دارد و زي→→→→نت و آرايش ح→→→→ساب م→→→→∂شود و ب→→→ر 
ج→ذبه＾ ج→مال م→∂اف→زاي→د، ت→رقẃ∂ در م→دارج م→عرفت خدا و محبẃت خدا و تقرẃب به خداست و 
قґف� و ن→→→→→→→ق→→→→ط→→→→ه＾ پايان ندارد تا آنجا كه خداوند حكيم  џي ẃد џو ت→عال∂ در اين مدارج هم ح ∂ẃت→رق
→→→لق ال∂ اهللا است  џمش� ك→→→ه أق→→→رب الخẃآن ك→→→→مال و ج→→→→مال م→→→→طلق ن→→→→امتناه∂ ب→→→→ه رس→→→→ول م→→→→كر

دستور م∂دهد: 
لẂما�Ґ؛۱ ...بگو:پروردگار من!بر علمم بيفزا.  ґع ∂ґن Ẃد ґز ґẃب џر ẂلẀق...�

از م→→→→→→→→→→→→→ن ب→→→→→→→→→→→→→خواه ت→→→→→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→→→→→ر م→→→→→→→→→→→→راتب ع→→→→→→→→→→→→لمت ب→→→→→→→→→→→→يفزاي→→→→→→→→→→→→م.مسلẃماҐ ام→→→→→→→→→→→→يرالم→→→→→→→→→→→→ؤمنين�نيز ه→→→→→→→→→→→→مانند 
پ→→يامبراك→→رم�محتاج اف→→زايش در م→→دارج ت→قرẃب ب→ه خ→→دا از ط→رق گ→وناگون است.ح→ال ه→يچ 
د＾ كه خداوند  ẃن→→دارد كه طبق اين حديث شريف بگوييم: از جمله راهها＾ متعد  �^ اس→تبعاد
ح→→→→→→→كيم ب→→→→→→→را＾ س→→→→→→→ير و س→→→→→→→لو∑ ام→→→→→→→يرالم→→→→→→→ؤمنين�در م→→→→→→→سير ت→→→→→→→قرẃب ب→→→→→→ه خ→→→→→→ودش ق→→→→→→رار داده است، 
ت→→جلẃيات زه→→راء�است ك→→ه روز＾ س→→ه ب→ار ب→→ه اذن خ→دا پ→رده از چ→هره＾ م→لكوت∂اش ب→ردارد و 
م→→→→→→→→راتب ع→→→→→→→→اليẃها＾ از ج→→→→→→→→مال خ→→→→→→→→داداد＾اش را ك→→→→→→→ه از ت→→→→→→→مام چ→→→→→→→شمها پ→→→→→→→→نهان است، ب→→→→→→→را＾ ش→→→→→→→وهر 
ب→زرگوارش ظ→اهر س→ازد و ب→→ا اذن خدا بر درجات آن حضرت در مسير تقرẃب به خدا بيفزايد و 
→→→→→→→→→→عاع ش→→→→→→→→→مس واليت م→→→→→→→→→طلقه＾ ام→→→→→→→→→ام  ẃيات زه→→→→→→→→→راء�ت→→→→→→→→→حتالشẃدر ع→→→→→→→→→→ين ح→→→→→→→→→→ال ت→→→→→→→→→→مام اي→→→→→→→→→→ن ت→→→→→→→→→جل
 ∂ẃ →→→→و＾ ح→→→→ت ґس Ẃن→→→→ џخ→→→→→دا و ام→→→→ام ب→→→→ر م ẃ∂ام→→→→→يرالم→→→→→ؤمنين�ب→→→→اشد ك→→→→ه او پس از رس→→→→ول خ→→→→دا� ول

                                                           
� حدẃ يقف: ايستگاه. 

^ طه،آيه＾۱۱℮.  ـ سوره ۱
� استبعاد: دور انگاشتن. 



 
 ۲۳۱ فضيلت بسيار ذكر خدا 

زهراء است.صلواتẀ اهللا و سالمẀه عليهم اجمعين 
ر ن→→→→→→→ظاره در م→→→→→→بدأ و م→→→→→→نتها ك→→→→→→ند� ف→→→يض ن→→→خست و خ→→→اتمه، ن→→→ور ج→→مال ف→→اطمه�  џچـش→→→→→→م دل ا
ب→→→→→→→انو＾ خ→→→→→لوت ك→→→→بريا ك→→→→ند� وه→→→م ب→→ه اوج قـدس ن→→اموس اله ك→→∂ رس→→د؟ �  ف→→→→→هم ك→→→→→ه ن→→→→→عت� 
پ→→→→→→→ايـه＾ قـدر او ب→→→→→→→س∂،پايه ب→→→→→→ه زي→→→→→→ر پ→→→→→→ا ك→→→→→→ند� دامـن كـب→→→→→→→→ريـا＾ او، دس→→→→→→→→تـرس خ→→→→→→→→يـال ن→→→→→→→∂� 
ر به دست او، كل−� ق→→→→→→ض→→ا به شست او�  џد џه چـه اق→→→→→→→→→→→→تـضا ك→→→→→→→→→→→→ند� لوح قẃت الـه→→→→→→→→→→→→يẃتـا كـه مـش→→→→→→→→→→→→ي
џ→→→شا ك→→ند� در ج→→→بروت ح→→→كمران، در م→→→لكوت ق→→→هرمان�  →→→نẂ فџ→→→→كان ح→→→كم ب→→→ه م→→→ا ت Ẁدر ن→→→شأت ك

بيان امẃ الحقايق در سوره＾ كوثر 
س→→→→وره＾ ك→→→وثر، ك→→→وتاهترين س→→→ورهها＾ ق→→→رآن ك→→→ريم است ك→→→ه ب→→→يش از س→→→ه آي→→→→ه＾ ك→→→وتاه 
ن→→→→→→يست.ليكن اي→→→→→→ن س→→→→→→وره＾ ب→→→→→→ه ظ→→→→→→→اهر ك→→→→→→وچ−،ي− ح→→→→→→قيقت ب→→→→→→سيار ب→→→→→زرگ∂ را ب→→→→→ه ع→→→→→الم ن→→→→→شان 
الح→→→→→→→قايق و م→→→→→ادر ت→→→→→مام خ→→→→→يرات و ب→→→→→ركات اله→→→→→∂ است. س→→→→→وره＾ ك→→→→→وثر در م→→→→→→قام  ẃم→→→→→→∂دهد ك→→→→→→ه ام
م→→نẃتگذار＾ ب→→ر پ→→→يامبراك→→رم�است.خ→→داون→→د م→→نẃان ب→ر پ→→يامبراك→رم�منẃت م→∂گذارد ك→ه 
 Ґم→→→→→ا لط→→→→→ف و ع→→→→→نايت ف→→→→→وقالع→→→→→اده ب→→→→→ر ت→→→→→و روا داش→→→→→تهاي→→→→→م و ب→→→→→ه ت→→→→→و ك→→→→→وثر ع→→→→→طا ك→→→→→ردهاي→→→→م.مخصوصا
...�؛همانا م→→ا ب→→ه  џ∑ينا џط→→ Ẃع џا ا→→ẃن ґينا∑)؛به ت→→و دادهاي→→→م.ب→→لكه ف→→رموده است:�ا→→џ نẃ→→→→ا آت ґن→→→فرموده است:(ا

تو عطا كردهايم.با آنكه درباره＾ قرآن فرموده است: 
�؛۱  џيم ґظџعẂال џآنẂرẀقẂال џو ∂ґثانџمẂال џن ґم ҐعاẂب џس џ∑ناẂيџآت Ẃدџقџل џو�

ما به تو سوره＾ حمد و قرآن عظيم دادهايم...  
ا درباره＾ كوثر فرموده است:  ẃام

�؛ ما به تو كوثر عطا كردهايم.  џرџث ẂوџكẂال џ∑ناẂيџطẂا أعￍإن�
اي→→→→→ن ن→→→→→شان از ع→→→→→ظمت ف→→→→→وقالع→→→→→اده＾ ك→→→→وثر م→→→→→∂دهد ك→→→→ه ب→→→→→ه ع→→→→نوان ي− ع→→→→طيẃه＾ اله→→→→يẃه از 
س→→→→→و＾ خ→→→→→→دا＾ م→→→→→→تعال ب→→→→→→ه رس→→→→→ول م→→→→→كرẃمش� اع→→→→→طا گ→→→→→رديده است.ح→→→→→ال ك→→→→→وثر چ→→→→يست ك→→→→ه 

مايه＾ افتخار پيامبر و مظهر انعام و اكرام خداست؟ 
                                                           

� نعت: وصف. 
� كل−: قلم. 

^ حجر،آيه＾۸۷ .  ـ سوره ۱
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معنا و مفهوم كوثر 
ك→→→→→→وثر از ن→→→→→→ظر م→→→→→→فهوم ب→→→→→ه م→→→→→عنا＾ خ→→→→→ير ك→→→→→ثير است.ي→→→→→عن∂ م→→→→→وجود＾ ك→→→→→→ه م→→→→→نشاء خ→→→→→يرات و 
ران،  ẃد ك→ثرت است و از نظر مصداق، آقايان مفسẃب→ركات ف→راوان است و در ع→ين وح→→دت، م→ول
د＾ گ→→→→فتهان→→→د از ع→→→لم،قرآن،ذكر ج→→→ميل،نسل ك→→→ثير و ن→→→هر＾ در ب→→→→هشت.ول∂ آي→→→→ه＾  ẃوج→→→→وه م→→→تعد
آخ→→→→ر اي→→→→ن س→→→→وره، خ→→→→ود دلي→→→→ل واض→→→→ح و ق→→→→رينه＾ روش→→→→ن∂ است ب→→→ر اي→→→ن ك→→→ه م→→→راد از ك→→→وثر وج→→→ود 
يẃ→→ه و ن→سل ف→راوان رس→ول اهللا اع→ظم�از ط→ريق  ẃك→→ثيرالب→→ركات ح→→ضرت ف→اطمه�است ك→ه ذر

همين ي− دختر گرام∂ در عالم منتشر گشته است. 
شأن نزول سوره＾ كوثر 

در ش→أن ن→زول آي→→ه آم→ده است ك→ه ج→مع∂ از دشمنان و بدخواهان رسول خدا�آن 
ح→→→→→ضرت را از ج→→→→→هت ن→→→→→داش→→→→→تن ف→→→→→رزند پ→→→→→سر م→→→→ورد ش→→→→→ماتت ق→→→→رار داده م→→→→∂گفتند: او اب→→→→تر (ي→→→→عن∂ 
ب→→→→→→العقب) است و ب→→→→→ا م→→→→رگش، ب→→→→ساط دي→→→→ن و آئ→→→→ينش ب→→→→رچيده م→→→→→∂شود.در چ→→→→نين ش→→→→راي→→→→ط∂ اي→→→→ن 
س→→→وره ن→→→ازل ش→→د و پ→→يامبر� را ص→→→احب ك→→وثر و م→→نشاء ن→→سل ك→→ثير م→→عرẃف∂ ك→→رد و دش→→منان و 

بدخواهانش را ابتر و بالعقب نشان داد و فرمود: 
�؛  ẀرџتẂب Ẃاأل џوẀه џ−џئґشان ￍإن � Ẃر џحẂان џو џ−ґẃب џرґل ґẃل џصџف � џرџث ẂوџكẂال џ∑ناẂيџطẂا أعￍإن�

ما به تو كوثر دادهايم و به طور مسلẃم بدخواه و دشمن تو ابتر و بالعقب است. 
پيشگوي∂ قرآن در سوره＾ كوثر 

در واق→→→ع اي→→→ن س→→→وره از م→→→عجزات پ→→→يغمبراك→→→رم�است.زي→→→را اي→→ن س→→وره در زم→→ان∂ ن→→ازل 
ه ف→اقد ه→مهگونه ام→كانات ظاهر＾ برا＾ رسيدن به جاللت و  ẃش→د ك→→ه رس→ول خ→→دا� در م→ك
ع→ظمت ب→ود.از ج→مله اي→ن ك→→ه ف→رزند＾ ج→ز ي− دخ→تر ن→داشت و ه→مين در ن→ظر م→ردم آن روز، 
ذلẃت و ح→قارت∂ ب→→ه ح→ساب م→→∂آمد! در ح→ال∂ ك→ه دش→منانش ع→→الوه ب→ر ثروت و قدرت، دارا＾ 
د ب→→ودند و ه→→→مين ن→→→شان ب→→→قا＾ ن→سل و دوام ع→زẃت و ش→وكتشان ب→ه ح→→ساب م→→∂آمد.  ẃپ→→سرها＾ م→→→تعد
در چ→→نان ش→راي→ط∂ اي→ن س→وره ن→→ازل ش→د و رس→ول اك→رم�با ق→اطعيẃت تمام اعالم كرد كه من 

صاحب نسل كثير خواهم شد و بدخواهانم مقطوعالنẃسل و ابتر خواهند گشت. 
اي→→→→→ن دو پ→→→→→→يشگوي∂، چ→→→→→هارده ق→→→→→رن ق→→→→→بل در آن ش→→→→→راي→→→→→→ط، اظ→→→→→→هار گ→→→→→شته و ام→→→→→روز م→→→→→→∂بينيم 



 
 ۲۳۳ فضيلت بسيار ذكر خدا 

ق ي→→افته است ك→→→ه رس→→ول خ→→→دا� از ن→→سل ي− دخ→→تر  ẃم→→→انند آف→→→تاب م→→→حسوس و ب→→→العيان ت→→حق
→→→ا دش→→منانش  ẃها＾ ب→→→→∂شمار گ→→→شته و ص→→→→احب ع→→→ظمت و س→→→→يادت∂ ع→→→ميق و ب→→→→∂پايان ام→→→→ẃي ẃدارا＾ ذر

ابتر و فاقد همهگونه اثر و نشان.آر＾: 
�؛  ẀرџتẂب Ẃاأل џوẀه џ−џئґشان ￍإن � Ẃر џحẂان џو џ−ґẃب џرґل ґẃل џصџف � џرџث ẂوџكẂال џ∑ناẂيџطẂا أعￍإن�

صدق اهللا العل∂ العظيم و صدق رسوله النب∂ẃ الكريم  
گزارش مورẃخين از آمار اوالد حضرت زهراء� 

^ ك→→→→ه ي→→→→زيد ب→→→→ه در∑ واص→→→→ل  از ح→→→→→مداهللا م→→→→→ستوف∂ ص→→→→احب ت→→→→اريخ گ→→→→→زيده ن→→→→قل ش→→→→ده: روز
→→→→→→→ا  ẃاز آن→→→→→→→→ها ب→→→→→→→اق∂ ن→→→→→→→يست.ام ^ ش→→→→→→→→د، چ→→→→→→→→هارده پ→→→→→→→→سر از او ب→→→→→→→→اق∂مانده ب→→→→→→→→ود اك→→→→→→→→نون ك→→→→→→→وچ−ترين اث→→→→→→→ر
^ ن→ابود كردن خود و خاندانش آن مصيبتها كه م∂دانيم بر  ح→سين�ف→رزند زه→راء�ك→ه ب→را
ẃ∂ به طفل شيرخوارش نيز ابقا نكردند،بعد از كشتنش، خيمههايش را آتش  س→رش ري→ختند و ح→ت
زدن→→→→→→د و ب→→→→→→ازماندگانش را ب→→→→→→ه زن→→→→→→جير اس→→→→→→ارت ك→→→→→→→شيدند!تنها ي− پ→→→→→→سر از او ب→→→→→→اق∂ م→→→→→اند. او ه→→→→→م روز 
نقџريب＃  џم ك→→→→→→رد و گ→→→→→→فت:ع ẃع→→→→→→→اشورا چ→→→→→→→→نان ب→→→→→→→يمار و ب→→→→→→→→∂حال ب→→→→→→→ود ك→→→→→→→ه دش→→→→→→→من س→→→→→→نگدل ب→→→→→→ر او ت→→→→→→رح
خ→→→→→ودش م→→→→→∂ميرد و ك→→→→شتن ن→→→→م∂خواه→→→→د!از ه→→→→→مان ي− پ→→→→سر چ→→→→ه ع→→→→جيب ب→→→→ركت∂ در ن→→→→سل س→→→→ادات 
ẃاس∂ است گ→→فته است: ت→نها  ^ ك→ه ج→احظ ك→ه م→→عاصر الواث→ق ب→اهللا ع→ب ح→→سين∂ ب→ه وج→ود آم→د ب→ه ط→ور
^ ب→→→→→→→→ن∂ام→→→→→→→→يẃه از زم→→→→→→→→ان  س→→→→→→→→ادات ح→→→→→→→→سين∂ را ك→→→→→→→→ه آن روز ب→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→→ساب آوردن→→→→→→→→د چ→→→→→→→→ندين ب→→→→→→→→راب→→→→→→→→ر ك→→→→→→→→ليه
→مس ت→ا آن روز بودهاند و همچنين نوشتهاند: در زمان سلطان عبدالحميد پادشاه عثمان∂  ẃع→بدالش
^ م→→→→ختلف زن→→→→دگ∂ م→→→→∂كردهان→→→د ب→→→ه دست  ^ از س→→→→ادات م→→→→وجود در ج→→→→هان ك→→→→ه در ك→→→→→شورها آم→→→→ار
آوردند(هر چند دقيق و كامل نبوده است).قريب به نوزده ميليون به حساب آمده است.۱ 

ب→→نابراي→→ن خ→→ود وج→→ود س→→→ادات و ف→→رزندان زه→→راء�ك→→ه رو＾ زم→→ين راه م→→∂روند، در واق→ع 
 ẃت ج→→→دẃاني ẃم→→→عجزه＾ م→→→حسوس پ→→→يغمبر اك→→→رم� ه→→→ستند و ب→→ا ه→→مين ه→→ست∂ خ→→ود ص→→دق و ح→→ق
بزرگوارشان رسول اهللا�را به اثبات رسانيده و كوثر بودن مادرشان را بيان م∂كنند. 

اص→→→لـ∂ ك→→→ه ب→→→→باليد ب→→→د و ن→→→خـل ام→→→امت� ان→→→→→→→→→→سيẃه＾ ح→→→→→→→→→→→ورا س→→→→→→→→→بب اص→→→→→→→→→ل اق→→→→→→→→→امت� 
گ→→→نجينه＾ ع→→→رفان گ→→→هر ب→→حـر ك→→رامت� ن→→→→→خل∂ ك→→→→→ه ز ت→→→→وليد ق→→→→دش زاد ق→→→→يامت� 
                                                           

د ابراهيم آيت∂،جلد۳،صفحه＾۱۷℮.  ẃو محم ^ دباقر سبزوار ẃد محمẃسخن،تأليف سي ^ ـ سرمايه ۱
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در س→→→→احت ب→→→→ستان ول∂ س→→→رو لب ج→→→و� در ب→→→→→→→→اغ ن→→→→→→→ب∂ ط→→→→→→→→وب∂ اف→→→→→→→راخـت→→→→→→→ه ق→→→→→→→امت� 
مقصود ما از برگزار＾ مجالس دين∂ چيست؟ 

از ج→→→→→→→→مله ن→→→→→→→قايص∂ ك→→→→→→→ه م→→→→→→ا در ج→→→→→→وẃ دي→→→→→→ن∂ و م→→→→→→ذهب∂ خ→→→→→→ودمان داري→→→→→→م و الزم است آن را 
∂ ك→ه ق→رآن و ع→ترت ب→ر ما دارند  ẃب→شناسيم و در رف→ع آن ب→كوشيم اي→ن است ك→ه م→ا ن→سبت ب→ه ح→ق
 ∂ ẃو ادا＾ آن را از م→→ا م→→∂خواه→ند ج→→فاكار ه→ستيم!!زيرا در ف→كر اك→ثر م→ا اي→ن، ج→ا گ→رفته ك→ه ح→ق
ك→→→ه ق→→→رآن ك→→→→الم خ→→→→دا ب→→→ر م→→→ا دارد اي→→→→ن است ك→→→ه اح→→→ترام ب→→→را＾ آن ق→→→ائل ب→→→اشيم و آن را ب→→→بوسيم و 
ب→→→→→خوان→→→→→يم و آي→→→→→ات و س→→→→→ورهها＾ آن را ح→→→→→→فظ ك→→→→→نيم و م→→→→→فاهيم آي→→→→→ات را ب→→→→→ه ذه→→→→→ن ب→→→→سپاريم و در 
∂ ك→ه ع→ترت ب→ر م→→ا دارد  ẃگ→→فتهها و ن→→وشتهها＾ خ→→ود ب→→ه آن→→→ها اس→→تناد ب→→نماييم و دي→→→گر ه→يچ!! و ح→ق
اي→→ن است ك→→ه ق→→سمت∂ از ت→→اريخ زن→دگان∂ آن ب→زرگواران را از والدت ت→ا ش→→هادت ب→دان→يم،اع→تقاد 
ب→→ه ام→→امتشان داش→→ته ب→→اشيم و س→→پس م→→جالس و م→→حافل∂ ب→→را＾ ذك→ر ف→→ضايل و م→صائبشان ت→شكيل 
رشان ب→رويم و دي→گر ه→يچ و ب→ا ه→مين ك→يفيẃت خ→→ود را  ẃب→دهيم و گ→هگاه ه→م ب→ه زي→ارت ق→بور م→طه
ع→→→→امل ب→→→→ه وظ→→→→يفه＾ ادا＾ ح→→→→قẃ ق→→→→رآن و ع→→→→ترت م→→→→∂پنداري→→→→م و ح→→→→ال آن ك→→→→ه ق→→→رآن و ع→→→ترت از م→→→ا 
ẃ→→→باع ع→→→مل∂ را ط→→→البند ن→→→→ه ه→→→مين آداب و م→→→راس→→→م ظ→→→اهر＾ را.اي→→→ن ق→→→رآن است ك→→→ه ب→→ا ص→→راحت و  ات

قاطعيẃت تمام م∂فرمايد: 
...�؛۱  Ẁاهللا ẀمẀكẂبґب ẂحẀي ∂ґونẀعґبￍاتџف џاهللا џونب ґحẀت ẂمẀتẂنẀك Ẃإن ẂلẀق�

[ا＾ پ→يامبر][به م→ردم]بگو:شما اگ→ر دوس→تداران خدا هستيد، از من پيرو＾ كنيد 
تا محبوب خدا گرديد... 

ه→دف از ح→سن ق→رائت در م→ورد ق→رآن و ذكر فضيلت در مورد عترت، تحصيل معرفت 
يẃت آن دو، ع→→→→→→→→→→امل اص→→→→→→→→→→ل∂ س→→→→→→→→→→عادت است و ط→→→→→→→→→→بيع∂ است ك→→→→→→→→→→ه ش→→→→→→→→→→ناختن ه→→→→→→→→→ر  ẃو ش→→→→→→→→→→ناخت ح→→→→→→→→→→ق
م→→→وجود＾ ب→→ه ك→→مال و ج→→مال اي→→جاد م→→حبẃت در دل ان→→سان ن→→سبت ب→→→ه آن م→→وجود ك→→امل و ج→→ميل 
م→→∂نمايد و م→→حبẃت ه→→م م→→سلẃم است ك→→ه م→→حبẃ را ب→→ه دن→→→بال م→→حبوب م→∂ ك→شاند و ب→ه اط→اعت از 
او وا م→→→∂دارد.پس ه→→→دف از ذك→→ر ف→ضيلت در م→جالس∂ ك→ه ب→ه ن→ام ام→امان�تشكيل م→→∂شود، 
ẃت از پ→→→→→→→→→→→∂ آورن→→→→→→→→→→→ده＾ اط→→→→→→→→→→→اعت  ت→→→→→→→→→→→→حصيل م→→→→→→→→→→→→عرفت است و م→→→→→→→→→→→→عرفت ت→→→→→→→→→→→→وليدگر م→→→→→→→→→→→→حبẃت و م→→→→→→→→→→→→حب

                                                           
^ آل عمران،آيه＾۳۱.  ـ سوره ۱



 
 ۲۳Ｑ فضيلت بسيار ذكر خدا 

است.ب→→→نابراي→→ن اگ→ر دي→→ديم در م→→قام ع→مل، اط→→اعت از ام→امان�مشاهده ن→م∂گردد و ي→ا ب→سيار 
ẃت ن→→→→→سبت ب→→→→→ه آن ب→→→→زرگواران ن→→→→اقص است و  ك→→→→→م م→→→→→شاهده م→→→→→→∂شود ط→→→→→بعاҐ پ→→→→→→∂ م→→→→→→∂بريم ك→→→→→ه م→→→→→حب
ن→→→قص در م→→→حبẃت، ك→→→اشف از ن→→→قص در م→→→عرفت و ن→→→قص در م→→عرفت، س→→بب ت→→يرگ∂ زن→→دگ∂ در 
ع→→→→الم آخ→→→→رت است و م→→→حجوبيẃت از لق→→→ا＾ خ→→→→دا و ن→→→تيجتاҐ م→→→علوم م→→→∂شود اي→→→ن ح→→→سن ق→→→رائت در 
م→→→→→→→ورد ق→→→→→→→رآن و ذك→→→→→→→ر ف→→→→→→→ضيلت در م→→→→→→→ورد ع→→→→→→ترت ي− س→→→→→→لسله آداب و رس→→→→→→وم∂ است ك→→→→→→ه رو＾ 
ع→→ادت ط→→بق م→→عمول س→→نوات→→∂ ان→جام م→→∂شود و ح→قẃ ق→رآن و ع→ترت، آن چ→→نان ك→ه الزم و واجب 

است ادا نم∂گردد!!خداوند حكيم درباره＾ ب∂خبران از سرا＾ آخرت م∂فرمايد: 
�؛۱   џونẀلґغاف ẂمẀه ґ↕ џر ґخ Ẃاآل ґنџع ẂمẀه џيا وẂن الد ґ↕يا џحẂال џن ґم Ґرا ґظاه џونẀمџل Ẃع џي�

آنان تنها ظاهر＾ از زندگ∂ دنيا را م∂دانند و آنها از آخرت در حال غفلتند! 
حال نكند درباره＾ ما هم بگويد: 

)؛  џونẀلґغاف ẂمẀه ґباعґẃ ت џاال ґنџع ẂمẀه џو ґ↕ џرẂت ґعẂال џو ґرآنẀقẂال џن ґم Ґرا ґظاه џونẀمџل Ẃع џي)
اي→→→→نان ت→→→→نها ظ→→→اهر＾ از ق→→→رآن و ع→→→ترت را م→→→→∂دانند و اي→→→→نها از ات→→→بẃاع و پ→→→يرو＾ در 

حال غفلتند. 
خ→→→→→داون→→→→→→د ح→→→→→كيم م→→→→→→∂خواه→→→→→د م→→→→→ا را در م→→→→كتب ت→→→→ربيت∂ ق→→→→رآن و ع→→→→ترت ط→→→→ور＾ ب→→→→→سازد ك→→→→ه 

سرمشق تمام جهانيان باشيم.م∂فرمايد: 
 џونẀك→→→→ џي џو ґاس→→→→→ￍالن ∂џل→→→→ џع џداءџه→→→→ Ẁوا شẀونẀك→→→→џتґل Ґطا→→→→ џس џو Ґ↨→→→→→ￍمẀا ẂمẀناكẂل џع→→→→ џج џ−ґذل→→→→џك џو�

يداҐ...�؛۲  ґه џش ẂمẀكẂيџل џع Ẁول Ẁس ￍالر
م→→ا ش→ما را امẃت م→→يانه و م→→عتدل∂ ق→رار دادي→→م ك→ه گ→واه[و الگ→و]برا＾ مردم باشيد و 

پيامبر هم گواه بر شما باشد... 
تأثيرپذير＾ ما از فرهنگ الحاد＾ دنيا＾ غرب!! 

در اع→→→→→تقاد و اخ→→→→الق و ع→→→مل، ط→→→ور＾ ب→→→اشيد ك→→→ه م→→→ردم از ش→→→ما درس اع→→→تدال ه→→→مه ج→→→انبه 
ب→→→گيرند و در ص→→→راط م→→→ستقيم ح→→→ق ب→→→ه دور از اف→→→راط و ت→→→فريط در ح→→→ركت ب→→اشند.ول∂ ي→→الالسف 

                                                           
^ روم،آيه＾۷.  ـ سوره ۱

^ بقره،آيه＾۱℮۳.  ـ سوره ۲
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→→ا از ف→رهنگ الح→اد＾  ẃك→→ه م→→ا ن→→توان→→→ستيم از ف→→رهنگ اله→→∂ خ→→→ويش ب→→→ه دن→→→يا＾ غ→→رب الگ→→و ب→→دهيم ام
ع∂ ه→ستيم ك→ه  ẃدن→→يا＾ غ→→رب در ب→→سيار＾ از ش→→ئون زن→دگ∂ خ→ويش الگ→و گ→رفتيم! ب→ا اي→نكه م→ا م→د

اماممان عل∂ẃ امير�است او هم م∂گويد: 
 ￍن ґإ џأال و ґه ґمẂل→ ґع ґورẀن→ ґب Ẁء∂ ґضџت Ẃس џي џو ґه→ґب ＾ ґدџتẂق→→ џي Ґاما→→џم ґوم＃ إẀأم→→џم ґẃل→→Ẁكґل ￍن ґإ џ؛ (أال و( ґهẂي џص ẂرẀقґب ґه ґمẂعẀط Ẃن ґم џو ґهẂي џرẂم ґطґب ẀاهџيẂن Ẁد Ẃن ґم ∂џفџتẂاك ґدџق ẂمẀكџامџم ґإ
آگ→→→→اه ب→→→→اشيد! ه→→→→→ر م→→→→→أموم∂ را ام→→→→ام∂ است ك→→→→ه از او پ→→→يرو＾ ك→→→رده از ن→→→ور دانش او روش→→→ن∂ 
م→∂جويد.توجẃه! ام→ام ش→ما از دن→يا＾ خ→ود ب→→ه دو ك→→هنه ج→امه و از خ→وراكش ب→→ه دو ق→→رص ن→ان اكتفا 

ل به دور است.  ẃكرده است و از گرايش به زر و زيور دنيا و تجم
 џاد＃ وџهґت→→→ Ẃاج џع＃ و џر џو→→→ ґب ∂ґونẀين→→→ ґأع Ẃن→→→ ґكџل џو џ−ґل џذ ∂џل→→→ џع џون Ẁر ґدẂق→→→џال ت ẂمẀك→→→ￍن ґإ џأال و)

)؛۱  اد＃ џد џس џو ＃↨ￍف ґع
ه→→→→→ان ك→→→→→ه ش→→→→ما اي→→→→ن ت→→→→واناي∂ را ن→→→→داريد ك→→→→→ه ه→→→→مانند م→→→→→ن زن→→→→دگ∂ ك→→→→نيد ول∂ از ش→→→→ما 
م→∂خواهم ك→→ه ب→→ا پ→رهيزگار＾ و ك→وشش در ام→→ر بندگ∂ و رعايت عفẃت و صالح و 

سداد يار＾ام كنيد. 
اقلẃ دنبالرو من كه بايد باشيد تا معنا＾ امامت  ẃاگر همدوش من نم∂توانيد باشيد، حد
ẃقين ب→اشم نه  ق پ→يدا ك→ند و م→ن واق→عاҐ ام→ام م→ؤمنين ب→اشم ن→ه ام→ام ك→افرين،ام→ام م→ت ẃت ت→حقẃو م→أمومي

امام فاسقين،امام صادقين باشم نه امام كاذبين. 
ه ه→→→→→→→→→م∂ م→→→→→→→→→اند ب→→→→→→→→→→دو�  ẃت→→و ب→→ه پ→→يغمبر چ→→ه م→→→∂مان∂ ب→→→گو� ش→→→→→→→→→ير را ب→→→→→→→→→چ

لگراي∂؟!  ẃپيرو＾ از حضرت زهراء�و اين تجم
ه∂ ب→→ه زن→→→دگ∂ زاه→→→دان→→→ه＾  ẃب→→→انوان→→→∂ ك→→ه خ→→ود را دخ→→تران زي→→نب و زه→→راء�م→→→∂نامند؛ ت→→وج
لگراي→→→→→→∂ ك→→→→→ه زن→→→→→ان م→→→→→ا دارن→→→→د،  ẃيقه＾ ط→→→→→اهره�بنمايند و ب→→→→→بينند آي→→→→→ا ب→→→→→ا اي→→→→→ن ت→→→→→جم ẃح→→→→→ضرت ص→→→→→د

سازگار است؟ 
روز＾ ب→→→→→→→→→را＾ دي→→→→→→→→→→دار پ→→→→→→→→→در از خ→→→→→→→→انه ب→→→→→→→→يرون آم→→→→→→→→د.جناب س→→→→→→→→لمان چ→→→→→→→→شمش ب→→→→→→→→ه چ→→→→→→→→ادر آن 
بكنان گ→فت: خ→→داي→ا! دخ→تران ق→يصر و كسر＾ در  ẃح→ضرت اف→→تاد،ديد دوازده وص→→له دارد.ت→عج

                                                           
 .℮Ｑ＾فيض،نامه ^ ـ نهجالبالغه ۱
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يقه وق→→→→ت∂ خ→→→دمت پ→→→در رس→→→يد  ẃم→→→→يان ح→→→→رير و دخ→→→→تر رس→→→→ول گ→→→→رام→→→→∂ات اي→→→→→نچنين!!حضرت ص→→→→د
ب ك→→رده است؛او خ→→بر ن→→→دارد ك→→ه پ→→نج س→→ال است م→→ن و  ẃگ→→→فت: پ→→→→در! س→→→لمان از چ→→ادر م→→ن ت→→عج
ع→ل∂ ت→نها ي− پ→وست گ→وسفند داريم كه شب رو＾ آن م∂خوابيم و روز رو＾ آن، علف به 

شترمان م∂دهيم!!۱ 
ر ن→→→→شود ك→→→→ه ت→→→ه∂دست ب→→→ودند.فد∑ ـ ك→→→→ه س→→→رزمين ح→→→اصلخيز＾ ب→→→ود ـ در اخ→→→تيار  ẃت→→→→صو
داش→تند و ساالنه هزاران دينار از آن عايدشان م∂شد و عل∂�از غنايم جنگ∂ احياناҐ سپر＾ 
از ط→→→→→→→→ال س→→→→→→→هم م→→→→→→→∂برد؛ول∂ ه→→→→→→→مه＾ آن→→→→→→→ها ب→→→→→→ه م→→→→→→صرف م→→→→→→ستمندان م→→→→→→∂رسيد و ب→→→→→→هرها＾ از آن در 

زندگ∂ شخص∂ خود نم∂بردند! 
جلوهها＾ رفتار＾ حضرت زهراء� 

به گوشها＾ هم از شوهردار＾اش بنگريد: 
روز＾ ام→يرالم→ؤمنين عل∂�وارد منزل شد و از همسر گرام∂اش اندك∂ غذا برا＾ رفع 
گ→رسنگ∂ خ→واست.او ع→رضه داشت س→ه روز است ك→ه ه→ر چ→→ه خ→وردن∂ در م→نزل داشتيم برا＾ 
هها غ→ذا＾ س→ير ن→خوردهاي→م.فرمود:چرا به من نگفت∂  ẃش→ما آوردهام در اي→ن س→ه روز خ→ودم و ب→چ
ك→ه ت→هيẃه ك→نم؟ عرض كرد: از خدايم حيا م∂كنم از شما چيز＾ بخواهم كه توانا＾ بر تهيẃه＾ 

آن نباشيد.۲ 
ا رفتارش با خدمتكار خانهاش:  ẃام

ب→→→→از از ج→→→→→ناب س→→→→لمان ن→→→→قل است ك→→→ه روز＾ وارد خ→→→انه＾ ام→→→يرالم→→→ؤمنين�شدم و دي→→→→دم 
ف→→اطمه�دست آس→→يا＾ پ→يشرو＾ خ→ود گ→→ذاش→ته و دان→→هها＾ ج→و را ب→ا آن آرد م→→∂كند.در اث→ر 
ه خ→→→→دمتكار خ→→→→انه ه→→→→م اي→→→ستاده است!گ→→→→فتم:ب∂ب∂،  ẃف→→→→شار ك→→→→ار، ك→→→→ف دس→→→→تش ت→→→→→اولزده ب→→→→ود.فض
ه ت→→→قسيم  ẃه ك→→→→ه اي→→→→نجاست؛ چ→→→→را خ→→→→ود را ب→→→→ه رن→→→→ج ان→→→→داخ→→→→→تها＾؟ف→→→→رمود:من ك→→→→ار خ→→→انه را ب→→→→ا ف→→→ض ẃف→→→→ض

كردهام؛ روز＾ با او و روز＾ با من است؛امروز نوبت من است!!۳ 
                                                           

 .۱Ｑ＾ـ بيت االحزان،صفحه ۱
ـ همان،صفحه＾۱۱.  ۲

ـ همان.  ۳
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چگونگ∂ ازدواج ساده＾ حضرت عل∂�با حضرت زهراء� 
س→→→→ادگ∂ ام→→→→ر ازدواج→→→→شان را ب→→→→نگريد و ب→→→→بينيد م→→→→→ا از آن→→→→ها چ→→→→ه ق→→→→→در ف→→→اصله گ→→→رفتهاي→→→م و در 

ẃباع از آنها را داريم!!  عا＾ ات ẃعين حال اد
ف→→راوان ب→→ه خ→→واس→→→تگار＾ زه→→راء�م→→→∂آمدند و رس→→ول اك→→رم�م∂فرمود: اخ→تيار او ب→ا 
خ→→→→داست و م→→→ن م→→→نتظر وح→→→∂ خ→→→دا ه→→→ستم.اص→→→حاب ب→→→ا ه→→→م ن→→→شستند و گ→→→→فتند: اح→→→تمال م→→→→∂دهيم 
رس→ول خدا�فاطمه�را برا＾ عل∂� نگه داشته است.چه بهتر كه پيش عل∂ برويم و 
از او ب→→→خواه→→→يم ك→→→ه ب→→→ه خ→→→واس→→→→تگار＾ ب→→→رود.با ه→→→يئت اج→→→تماع ب→→→→ه س→→→راغ ع→→→ل∂� رف→→→تند و او را در 
ن→→→→خلستان∂ ك→→→→ه م→→→→شغول آب→→→→→يار＾ ب→→→→ود ي→→→→افتند و ج→→→→ريان را ب→→→→→ه او گ→→→→فتند و ت→→→→رغيبش ك→→→→ردند ك→→→ه ب→→→→ه 

خواستگار＾ فاطمه� برود. 
ع→→→→→ل∂�دست از ك→→→→→ار ك→→→→→شيد و ب→→→→ه ح→→→→ضور رس→→→→ول اك→→→→رم�آمد و ن→→→→شست و س→→→→ر ب→→→→ه 
پ→→→→→→→→→ايين اف→→→→→→→→→كند و س→→→→→→→→→كوت ك→→→→→→→→رد؛پس از لح→→→→→→→→ظات∂ رس→→→→→→→→ول اك→→→→→→→→رم�فرمود:عل∂! گ→→→→→→→→ويا ب→→→→→→→→را＾ 
خواستها＾ نزد من آمدها＾ و از اظهار آن شرم م∂كن∂؟!بگو آنچه در دل دار＾،بگو. 

^ ش→→→→→ما و در دام→→→ن ش→→→ما  ع→→→→ل∂ ب→→→→ا ك→→→→→مال ش→→→→رم و ح→→→→يا ع→→→→رض ك→→→→رد: ي→→→→ا رس→→→→ول اهللا!م→→→→ن در خ→→→→انه
ب→→زرگ ش→→دهام اك→→نون وقت آن رس→→يده ك→→ه ت→→شكيل خ→→انواده ب→→→دهم؛اگ→→ر راغب ب→اشيد دوست دارم 
ف→→اطمه� دخ→→ترتان را ب→→ه ع→→→قد م→→ن درآوري→→د.رسول اك→→رم� از اي→→ن پ→→يشنهاد ب→سيار خ→وشحال 
ش→→→د و ف→→→رمود: ب→→نشين ت→→ا م→→ن ن→→ظر ف→→اطمه را ج→→ويا ش→→وم.پشت پ→→رده ن→→زد ف→→اطمه رفت و ف→→رمود:دخترم! 

^ تو آمده، آيا رضا م∂ده∂ كه تو را به عقد او درآورم؟  عل∂ẃ بن ابيطالب به خواستگار
ف→→→→→→→اطمه از رو＾ ش→→→→→→→رم و ح→→→→→→→يا س→→→→→→ر ب→→→→→→ه پ→→→→→→ايين اف→→→→→→كند و س→→→→→→كوت ك→→→→→→رد.رسول اك→→→→→→رم�با 

خوشحال∂ تمام فرمود: 
كẀوتẀها رґضاها)؛ سكوتش عالمت رضايش است.  Ẁر سџبẂكџا Ẁهللاџا)

دوب→اره پيش عل∂� برگشت و فرمود:فاطمه رضا داد.حال برا＾ ازدواج چه دار＾ كه 
م→→→→هر ق→→→→رار ب→→→→ده∂؟عل∂ ع→→→→رض ك→→→→رد:يا رس→→→→ول اهللا!از زن→→→→دگ∂ م→→→ن چ→→→يز＾ ب→→→ر ش→→→ما م→→→خف∂ ن→→→→يست. 

تمام ثروتم ي− شمشير است و ي− زره و ي− شتر. 
رس→ول اك→رم�فرمود:شتر و ش→مشير ب→را＾ كار و جهاد از لوازم زندگ∂ ي− مسلمان 



 
 ۲۳۹ فضيلت بسيار ذكر خدا 

م→جاهد است و ب→ايد در دست ت→و باشد، تنها همان زره را مهر قرار م∂دهيم.دستور داد زره را 
ف→→→→→روختند و ع→→→→→ل∂� ب→→→→→→ها＾ آن را ك→→→→→→ه پ→→→→→انصد دره→→→→→م ش→→→→د ب→→→→ا دست خ→→→→ودش آورد و در اخ→→→→تيار 

پيامبراكرم�قرار داد. 
رس→→ول خ→→دا� ن→→يز م→→قدار＾ از آن را ب→→رداشت و ب→→→ه س→ه ن→فر از اص→حاب داد و ف→رمود: 
ب→→→→ا اي→→→ن ب→→→را＾ ف→→→اطمه� اس→→→باب و لوازم زن→→→دگ∂ خ→→→ريدار＾ ك→→→نيد.آنها رف→→→تند و از ب→→→→ازار اش→→→ياي∂ 
ك→ه ب→→ه ع→نوان ج→هيزيẃه＾ دخ→تر پ→يامبر� خريدند، در حدود شصت و سه درهم شد؛آنگاه 
رس→→ول اك→→رم� ف→→رمود:اع→الن ك→نند اص→حاب از م→هاجرين و ان→→صار در م→سجد ح→→اضر ش→وند 
و س→پس خ→ودشان رو＾ م→نبر رف→تند و پس از ح→مد و ث→نا＾ خ→→دا ف→رمود:مردم! ب→دان→يد ج→برئيل از 
ج→→→انب خ→→→دا ب→→→ر م→→→ن ف→→→رود آم→→→د و پ→→→→يام آورد ك→→→→ه م→→→راس→→→م ع→→→قد ازدواج ع→→→ل∂ ب→→→ا دخ→→→ترم ف→→→اطمه در 
آس→→مان ب→→ا ح→→ضور ف→→رشتگان ان→→جام ش→→ده و ام→ر ف→رموده است ك→ه م→ن ه→م در زم→ين آن م→راس→م را 

انجام بدهم و شما را بر آن شاهد بگيرم. 
آن→→گاه خ→ودش خ→→طبه＾ ع→قد را ج→ار＾ س→اخت و سپس فرمود: ا＾ عل∂! برخيز و تو هم 
ق→→→→بول∂ اي→→→→ن ع→→→→قد را اع→→→→→الم ك→→→→ن.عل∂ ب→→→→رخاست و پس از ح→→→→مد و ث→→→نا＾ اله→→→∂ گ→→→فت:شاكرم ك→→→ه 
رس→→ول خ→→دا� ب→→ه ام→→ر خ→→دا دخ→→ترش ف→→اطمه� را ب→→ر م→→ن ت→زويج ك→رد و م→هر آن را زره م→ن 
ق→رار داد و م→ن راض→∂ ب→ه اي→ن ت→زويج ه→ستم.مردم هم دعا كردند و گفتند: خداوند اين ازدواج 

را بر شما مبار∑ گرداند و محبẃت و الفت در دلهايتان بيفكند.۱ 
ح→→→→→→→→اال ش→→→→→→→ما ب→→→→→→→ار دي→→→→→→→گر ن→→→→→→→ظر＾ ب→→→→→→→ه س→→→→→→→→ادگ∂ اي→→→→→→→ن ام→→→→→→→ر ازدواج ب→→→→→→→يفكنيد و ب→→→→→→→بينيد آن→→→→→→→ها چ→→→→→→→ه 
 Ґه＾ ان→→→→د∑ را ق→→→بالẃم→→→→∂كردند و م→→→→→ا چ→→→→ه م→→→→∂كنيم؟دام→→→→اد خ→→→ودش ب→→→→ه خ→→→واس→→→تگار＾ آم→→→ده و م→→→هري
خ→→→→ودش آورده و در اخ→→→→تيار پ→→→→→در دخ→→→→تر گ→→→→ذاش→→→→→ته و پ→→→→در دخ→→→→تر ه→→→→م از ه→→→→مان م→→→→هريẃه ك→→→ه دام→→→اد 
آورده، ج→→→→→→→→→هيزيẃه＾ دخ→→→→→→→→→ترش را ف→→→→→→→→→راه→→→→→→→→→م ك→→→→→→→→→رده است.آن→→→→→→→→→گاه گ→→→→→→→→وشه＾ چ→→→→→→→→شم∂ ه→→→→→→→→م ب→→→→→→→→ه وض→→→→→→→→ع 
ازدواجه→→→ا＾ م→→ا و ت→→شريفات ع→→جيب و غ→→ريب و م→→هريẃهها＾ س→نگين و ج→هيزيẃهها＾ س→رسامآور 
م→→ا ب→→يفكنيد و ب→→بينيد ت→→فاوت ره از ك→→→جا ت→→ا ب→→ه ك→→→جاست؟در اي→→ن ص→ورت از خ→ودمان ب→پرسيم آي→ا 
راس→→ت∂ ش→→يعه＾ ع→→ل∂� ه→→→ستيم و پ→→ا ج→→→ا＾ پ→→ا＾ ع→→ل∂� گ→→ذاش→→تهاي→→→م؟م∂ترسيم م→→ا را در روز 

                                                           
ـ بحاراالنوار،جلد۳℮،صفحات⅛۱۲تا۱۲۹.  ۱
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ج→زا ب→ه خ→اطر ه→مين ن→سبت∂ ك→ه از خ→ود به عل∂� م∂دهيم مورد اخذ و عقاب قرار دهند كه 
چ→→→→را ب→→→→ا ن→→→→داش→→→→تن ه→→→→يچگونه ت→→→→ناسب∂ خ→→→→ودتان را ب→→→→→ه م→→→→ا چ→→→سبانيديد و م→→→→ايه＾ خ→→→فẃت م→→→ا گ→→→شتيد.ما 

گفته بوديم: 
يẂنџاҐ)؛  џنا شẂيџل џوا عẀونẀكџال ت џو ҐناẂي џنا زџوا لẀونẀك)

مايه＾ زينت ما باشيد و مايه＾ ننگ و عار ما نباشيد. 
مجازات سنگين همسر آزار＾! 

آي→→→ا ام→→روز ب→→ه ج→→ا ن→→→يست ك→→ه ب→→ه ت→→ناسب ايẃ→→→ام ف→→اطميẃه اي→→ن ح→→ديث را ك→→ه م→→ربوط ب→→ه ح→→قوق 
زن و شوهردار＾ است بخوانيم.از رسول خدا�منقول است: 

→→→مџلґها  џع Ẃن→→→ ґم Ґ↨џن џس→→→ џال ح џها وџالت→→→ џص Ẁاهللا ґلџبẂق→→→ џي Ẃمџل ґيه ґؤذ→→→Ẁت ẁ↕أџر→→→Ẃمґا Ẁهџل Ẃتџك→→→ان Ẃن→→→џم)
 џو џق→→→→اب ґẃالر ґتџقџت→→→→ Ẃعџا џو Ẃتџق→→→→ام џو џر→→→→ Ẃه ￍالد ґتџص→→→→ام Ẃنґو ا Ẁهџي ґرض→→→→Ẁو ت Ẁهџين ґع→→→→Ẁت ∂ẃت→→→→→ џح
 ẀلẀس→→و џر џق→→ال ￍم→→Ẁث џار→→ẃالن Ẁد ґر→→џت Ẃن→→џم џل ￍوџا Ẃتџك→→ان џو ґاهللا ґبيل→→→ џس ∂→→→ ґف џوال→→→Ẃمџاال ґتџقџف→→→Ẃنџا
 Ґيا ґذ Ẃؤ→→→Ẁه→→→ا مџل џذا ك→→→انґا ґذاب→→→ џعẂال џو ґر Ẃز ґوẂال џ−ґذل ẀلẂث→→→→ ґم ґل→→→→ Ẁج ￍالر ∂џل→→→→ џع џاهللا�و
 џو Ẁاهللا Ẁهџق џز џما ر ∂џلџع Ẃرґب Ẃصџت Ẃمџل џو ẀهẂقґواف→Ẁت Ẃمџل џو ẁ↕أџر→Ẃمґا Ẁهџل Ẃتџك→ان Ẃنџم џو...Ґماґظ→ال
→→ها  ґب ∂ґقￍت→→џت Ґ↨џن џس→→ џه→→ا حџل Ẁاهللا ґلџبẂق→→ џي Ẃمџل ґهẂيџل→→ џع Ẃر ґدẂق→→ џي Ẃمџم→→→ا ل ẀهẂتџل џم→→→ џح џو ґهẂيџل→→→ џع Ẃتￍق→→→ џش

)؛۱  џ−ґذلџك Ẃتџها ما دامẂيџل џع Ẁاهللا џب ґضџغ џو џارẃالن
ه→→→→→→→رگاه زن→→→→→→→→∂ ه→→→→→→→مسر خ→→→→→→→ود را ب→→→→→→→→يازارد؛خداوند از آن زن، ن→→→→→→→→ماز و س→→→→→→اير ك→→→→→→ارها＾ 
ن→يكش را قبول نم∂كند! اگرچه او در تمام عمرش روزها روزهدار و شبها در 
ح→→→→→ال ع→→→→→بادت و ن→→→→→ماز ب→→→→→اشد!بندهها آزاد ك→→→→→رده و ان→→→→→→فاق ام→→→→→وال ف→→→→→راوان ن→→→→→→مايد.او 
لي→ن ك→س∂ خ→واهد ب→ود ك→→ه ب→→ه آتش دوزخ وارد م→→∂شود، م→→گر اي→→ن ك→→ه ب→→ه يار＾  ẃاو
ه→→→→→→→مسرش ب→→→→→→→رخيزد و او را از خ→→→→→→→ود خ→→→→→→→شنود س→→→→→→→ازد و س→→→→→→→پس پ→→→→→→→يامبراكرم�  
ف→→→→→→رمود: اگ→→→→→ر م→→→→→رد＾ ه→→→→→→م درب→→→→→اره＾ ه→→→→→مسرش اي→→→→→→نگونه ظ→→→→→لم و س→→→→→→تم روا دارد، ب→→→→→→ه 
ه→→→→→مين م→→→→→نوال ع→→→→→ذاب و ع→→→→→قاب ش→→→→→ديد خ→→→→→واهد داشت! و ه→→→→→→ر زن→→→→→∂ در زن→→→→دگ∂اش 
ه→→→→ماهنگ∂ ب→→→→→ا ش→→→→وهرش ن→→→→داشته ب→→→→اشد و او را ب→→→→يش از ح→→→→دẃ ت→→→→وانش ب→→→→ه رن→→→→→ج و ت→→→→عب 

                                                           
يعه،جلد℮۱،صفحه＾⅛۱۱.  ẃـ وسائل الش ۱
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ب→→→يندازد، خ→→داوند از آن زن ه→→→يچ ع→→مل ن→→يك∂ را ن→→م∂پذيرد و او را م→→شمول خ→→شم 
خود م∂سازد. 

ل لوليẃ− الف→رج و اج→علنا م→ن  ẃد و عجẃد و آل م→حمẃع→→ل∂ م→→حم ẃص→→ل ẃهم→→ẃالل
 Ґالمنتظرين لظهوره و اجعل خاتم↨ امرنا خيرا

الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس
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أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 
 
 
 
 
 

آي→→→ا ن→→ديد＾ ك→→سان∂ را ك→→ه ن→عمت خ→دا را ب→→ه ك→فر ت→بديل ن→مودند و ق→وم خ→ود را ب→→ه 
دارالب→→→→→→وار ج→→→→→هنẃم ك→→→→→شاندند.آتش∂ ك→→→→→→ه در آن وارد م→→→→→→∂شوند و آن ب→→→→→→د ج→→→→→ايگاه∂ 
است.آن→→→→→→→→ها ب→→→→→→→→را＾ خ→→→→→→→→دا ش→→→→→→→ري−هاي∂ ق→→→→→→→رار دادن→→→→→→→د ت→→→→→→→→ا م→→→→→→→ردم را از راه او گ→→→→→→→مراه 

ا بازگشتتان به سو＾ آتش است.  ẃسازند؛بگو از زندگ∂ دنيا بهره گيريد ام
محور اصل∂ عالم هست∂ اهللا است 

ر  ẃمواج→→→ه ه→→ستيم.عرض ش→د: در ق→رآن اي→ن ج→مله م→كر� џر→→џ لم ت џدر اي→→ن آي→→ه ن→→يز ب→→ا ج→→مله＾�ا
→ا ن→ه ديدن با چشم سر،بلكه ديدن با چشم فكر و  ẃآم→ده و دع→وت ب→ه رؤيت و دي→دن م→→∂كند ام
→→→ا در واق→→→ع  ẃپ→→→→يغمبراك→→→رم�است، ام Ґع→→→→قل! و گ→→→→→فتيم: اگ→→→→ر چ→→→→ه م→→→→خاطب در اي→→→→ن ج→→→→مله ظ→→→اهرا
ران ق→رار گ→رفته،خطاب  ẃه→→مه＾ ان→→→ديشمندان ع→الم م→خاطبند و چ→ون آن ح→ضرت در رأس م→تفك
فند در ت→→→→→→اريخ گ→→→→→→ذشتگان از ب→→→→→→دان و  ẃب→→→→→→→ه ش→→→→→→→خص اي→→→→→→→شان ش→→→→→→→ده است.ت→→→→→→→→مام ع→→→→→→→قال＾ ع→→→→→→→الم م→→→→→→وظ
خ→→→→→وبانشان ب→→→→→→ينديشند و از س→→→→→رگذشت آن→→→→→ان ع→→→→→برت گ→→→→→يرند و ب→→→→بينند چ→→→→گونه آن ان→→→→سان ن→→→→ماها＾ 
ح→→→→→يوان ص→→→→→فت؛ پ→→→→→ا رو＾ ف→→→→→طرت و ع→→→→→قل خ→→→→→→دادادي→→→→→→شان ن→→→→→→هاده و ن→→→→→عمت خ→→→→→دا را ب→→→→ه ك→→→→فر ت→→→→بديل 
ف م→→→→∂دان→→→→د ك→→→→→ه در  ẃن→→→→→مودند و ح→→→→→→ال آن ك→→→→→ه ان→→→→→سان، از آن ن→→→→→ظر ك→→→→→ه ان→→→→→سان است؛ خ→→→→→ود را م→→→→وظ

                                                           
 .۳Ωابراهيم،آيات۲۸تا ^ ـ سوره ۱
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م→قابل م→نعم، ش→→اكر و س→→پاسگزار ب→اشد.اين حكم فطرت انسان است نه از آن جهت كه ايمان 
دارد ب→→→لكه از آن ج→→→→هت ك→→→→ه ان→→→سان است ب→→→→ايد ب→→→ينديشد و م→→→قصد از خ→→→لقت را ب→→شناسد و ب→→→دان→→د 
ار، بلكه حت∂ در  ẃفانه نه تنها در ميان كف ẃك→ه م→حور اصل∂ در اين عالم هست∂ اهللا است و متأس

ميان مسلمانان نيز اهللا عمالҐ فراموش شده است!! 
＾» زن→→→→→→دگ∂ است! ت→→→→→→نها اق→→→→→→ليẃت∂  ẃدر زن→→→→→→→دگ∂ اك→→→→→→→ثر م→→→→→→→ردم، م→→→→→→حور اس→→→→→→اس∂ «ج→→→→→→نبهها＾ م→→→→→→اد
وام ب→ه س→و＾ او ح→ركت م→∂كنند و  ẃه→→ستند ك→→ه�اولواااللب→→اب�ان→→→د و ب→→ا اهللا در ارت→باطند و ع→→ل∂الد

جز او هدف∂ ندارند. 
ه دادن به اهللا اساس∂ترين برنامه＾ عمل∂ اوليا＾ دين  ẃتوج

از باطن عالم پيوسته اين ندا بلند است و گوشداران عالم آن را م∂شنوند كه: 
�؛۱   ґيهґالقẀمџف Ґحا Ẃدџك џ−ґẃب џإل∂ ر ẁح ґكاد џ−ￍإن ẀسانẂن Ẃا اإلџهيا أي�

ا＾ ان→→→→→→→سان! ت→→→→→→و م→→→→→→سافر＾ ه→→→→→→ست∂ ك→→→→→→ه ب→→→→→→ار س→→→→→→فر ب→→→→→→سته رو ب→→→→→→ه س→→→→→→و＾ م→→→→→→قصد＾ بس ب→→→→→→زرگ 
م∂رو＾ و آن ديدار و لقا＾ خدا و پروردگار تو است. 

اين هم بانگ بيدارباش از امام اميرالمؤمنين�است: 
الￍ بґهџا)؛۲   ґا إџوهẀيعґبџال تџف џ↨ￍن џجẂال ￍال ґإ ẁنџمџث ẂمẀك ґسẀفẂن ґأل џسẂيџل Ẁهￍن ґإ)

ح→→→→→→→قيقت اي→→→→→→→→ن ك→→→→→→→→ه ب→→→→→→→را＾ ج→→→→→→→ان ش→→→→→→ما، ب→→→→→→هاي∂ ج→→→→→→→ز ب→→→→→→هشت[و رض→→→→→→وان خ→→→→→→دا]وجود 
ندارد؛حال آن را جز به اين نفروشيد! 

چ→→→→→→→ه ك→→→→→→→نم ق→→→→→→→در خ→→→→→→→ود ن→→→→→→م∂دان→→→→→→∂! � ت→→→و ب→→ه ق→→يمت ورا＾ ه→→ر دو ج→→هان∂� 
...�؛۳  ґاهللا ґقاءґلґوا بẀب ￍذџك џين ґذￍال џر ґس џخ Ẃدџق�

چ→→→ه زي→→→ان و خ→→→سران ب→→→زرگ∂ ك→→→ردهاند آن ك→→سان∂ ك→→→ه لق→→→ا＾ خ→→دا را دروغ ان→→گاشتهاند...! و 
گوهر گرانمايه＾ جان خود را با متاع بسيار اند∑ و زودگذر دنيا مبادله كردهاند! 

امام اميرالمؤمنين�از دنيا تعبير به لẀماظه كرده است. 
هẂلґهџا)؛℮  ґأل џ↨џاظџمالل ґه ґذџه Ẁع џدџي ￒر Ẁأال ح)

                                                           
^ انشقاق،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱

^ فيض،حكمت℮℮۸.  ـ نهجالبالغه ۲
^ انعام،آيه＾۳۱.  ـ سوره ۳

^ فيض،حكمت℮℮۸.  ـ نهجالبالغه ℮



 
 ۲℮Ｑ فضيلت بسيار ذكر خدا 

به اهلش[دنياطلبان]واگذارد.  آيا آزادمرد＾ نيست كه اين لماظه� را 
 ґ↕ џباد ґع→→ ґب Ẃ∑ґر Ẃش→→Ẁال ي џو Ґحاґص→→ال Ґالџم→→→ џع ẂلџمẂعџيẂل→→→џف ґه→→→ґẃ ب џر џق→→→اءґوا ل Ẁج Ẃر→→→ џي џك→→→ان Ẃنџم→→→џف...�

دا�Ґ؛۱   џأح ґهґẃ ب џر
...ح→→ال هر كس كه اميد لقاء و ديدار خدايش را دارد، دست به كار انجام عمل 

صالح گردد و احد＾ را شري− در عبادت و اطاعت ربẃش قرار ندهد! 
ه دادن دله→→→ا در ه→→→→مه ج→→→ا و در ه→→→مه ح→→→ال ب→→→ه س→→→و＾ اهللا ج→→→لẃ ج→→→→الله از اس→→→اس∂ترين  ẃت→→→وج
ب→رنامهها＾ ع→مل∂ رس→ول خ→دا� و ام→امان�بوده است و م→ا ه→م ب→→ايد چ→نين ب→اشيم و الزم 
ر ب→→ه اي→→ن ح→→قيقت داش→→ته ب→→اشيم؛ ن→كند ك→ه پس از ي− ع→مر  ẃدر م→→→باحث خ→→ود ت→→ذك џҐرا ẃاست م→→كر
ب→ه خ→ود ب→→ياييم و ب→بينيم ه→مه چ→يز از ج→→مادات و ن→→باتات و ح→يوان→→ات و خوردن∂ها و پوشيدن∂ها 
→→ا آنچه را كه شناختن آن مقصد اصل∂ خلقت ما بود آن را نشناختهايم و  ẃو...را ش→ناختهاي→→م، ام

داريم با جان∂ جاهل خال∂ از كمال، از دنيا م∂رويم.آنگاه فرياد برآوريم: 
�؛۲  џين ґر ґاخ ￍالس џن ґمџل ẀتẂنẀك Ẃإن џو ґاهللا ґبẂن џج ∂ґف ẀتẂط ￍرџل∂ ما فџت∂ ع џر Ẃس џيا ح...�

ب→→→يرون روم از ج→→→هان ج→→→→هان ن→→→اديده � ت→→→→→→→→→→→→رسم ب→→→→→→→→→→→→روم ع→→→→→→→→→→→→الم ج→→→→→→→→→→→→ان ن→→→→→→→→→→→اديده � 
^ ن→→يست!اي→→ن م→→نظور در ه→→يچ  ^ خ→→→دا چ→→→يز دي→→گر اس→→→اس دي→→→ن، ج→→→ز س→→→وق دادن م→→→ردم ب→→→ه س→→→و
^ اهللا ك→→→→ه اش→→→→اره ب→→→→ه ح→→→→قيقت ث→→→ابت ع→→→الم و ق→→→يẃوم  ش→→→→أن∂ از ش→→→→ئون زن→→→→دگ∂ ن→→→→بايد ف→→→→رام→→→→وش ش→→→→ود.كلمه

جهان هست∂ است، مركز اصل∂ و محور اساس∂ دين و تعليمات دين است. 
تمام مطالب قرآن حول محور اهللا 

ẃع و ت→→حقيق، ت→→مام ك→→لمات و ح→→روف ق→→رآن را ش→→ماره ك→→رده و گ→→فتهان→→د: در م→→يان  اه→→→ل ت→→→تب
ت→→→مام ك→→→لمات ق→→→رآن، ه→→→يچ ك→→لمها＾ ب→→ه ان→→دازه＾ ك→→لمه＾ اهللا و ه→→يچ ح→→رف∂ ب→→ه ان→→→دازه＾ اي→→ن س→→ه 
ح→→→→رف«الف و الم و ه→→→→اء»ـ ك→→→→ه ت→→→→شكيل ده→→→→نده＾ ك→→→لمه＾ اهللا م→→→→∂باشند ـ ت→→→كرار ن→→→→شده است و 
 ẃاي→→→ن ن→→→شان م→→→→∂دهد ت→→→نها م→→→قصد＾ ك→→→→ه ت→→→مام م→→→→طالب ق→→→رآن در پ→→→يرام→→→ون آن دور م→→→∂زند اهللا ج→→ل

جالله است. 
                                                           
^ دندانها م∂ماند.  ^ غذا كه در ال � لماظه: ته مانده

 .۱۱Ω＾كهف،آيه ^ ـ سوره ۱
 .Ｑ⅛＾زمر،آيه ^ ـ سوره ۲



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ⅛۲℮ 

^ از جماد و نبات  همانگونه كه در اين كتاب تكوين و عالم خلقت،تمام كلمات وجود
و ح→→→→يوان و ان→→→→→سان و م→→→→اه و خ→→→→ورشيد و ك→→→→هكشان و... ه→→→→مه ب→→→→ا زب→→→ان ت→→→كوين∂ خ→→→ود ف→→→رياد م→→→→∂كشند 
اهللا.ش→ما ي− ب→رگ گ→ل را ب→رداري→د و ب→ا دقẃت و روش→→نبين∂ در آن ن→→گاه ك→نيد. م→∂بينيد آن لط→افت 

^ عجيب، با زبان∂ روشنتر از زبان قال م∂گويد:  و آن رنگ و بو و آن نظمبند
ر،سبحان المدبẃر)؛  ẃر،سبحان المقد ẃاهللا،اهللا سبحان المصو)

...�؛۱  ẂمẀه џيحґب Ẃسџت џونẀهџقẂفџال ت Ẃن ґلك џو ґه ґدẂم џحґب Ẁحґẃ ب џسẀي ẃء＃ إال Ẃ∂ џش Ẃن ґم Ẃإن џو...�
...�؛۲  ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس ∂ґما ف ґهللا џحￍب џس�

هر چه كه در آسمانها و زمين هست، همگ∂ تسبيح خدا م∂گويند... 
وام م∂گويد:  ẃو لذا كتاب تدوين و تشريع هم به هماهنگ∂ با كتاب تكوين، عل∂الد

(ال اґلهџ اґالẃ اهللا)؛ 
الẃ بґاهللا)؛  ґإ џ↕ￍوẀال ق џو џلẂو џال ح)

...�؛۳  ґاهللا ґيلґب џس ∂ґوا فẀقґفẂأن џو�
...�؛℮  ґاهللا ґيلґب џس ∂ґوا ف Ẁدџجاه...�
 Ｑ؛�... ґاهللا ґيلґب џس ∂ґوا فẀلґقات џو�

اذانش ب→→→ا اهللا ش→→→روع م→→∂شود «اهللاك→→بر» و ب→→ا اهللا خ→→تم م→→∂شود! «ال اله االẃ اهللا».ن→→مازش ب→→ا اهللا 
→→→→→→→→→الم ع→→→→→→→→ليكم و رح→→→→→→→→م↨ اهللا» و ش→→→→→→→→خص  ẃش→→→→→→→→→روع م→→→→→→→→→∂شود:«اهللاك→→→→→→→→→بر»و ب→→→→→→→→ا اهللا خ→→→→→→→→→اتمه م→→→→→→→→→∂يابد«الس
ن→مازگزار در ت→مام ح→االت ن→→ماز ـ از ق→→يام و ق→عود و رك→وع و س→جود ـ ذك→رش ي→ا اهللاك→بر است و 
ي→→→→→ا س→→→→→بحان اهللا. آن→→→→→→گاه ان→→→→→سان م→→→→→تديẃن ب→→→→→→ه م→→→→→عنا＾ واق→→→→→ع∂ ك→→→→→لمه در ت→→→→→مام ش→→→→→ئون زن→→→→→دگيش پ→→→→→→ايه و 
اس→→→→→→→اس ك→→→→→→→ارش ام→→→→→→→تثال ام→→→→→→ر اهللا است و ق→→→→→→ربت ال∂ اهللا.اگ→→→→→→ر دن→→→→→→→بال ت→→→→→→حصيل ع→→→→→→لم م→→→→→→∂رود؛اگ→→→→→→ر 
اليẃتها＾ اج→تماع∂ از هر قبيل م∂زند  ẃازدواج م→→∂كند؛اگ→ر دست ب→ه ك→سب و ك→ار و ان→حاء ف→ع

در تمام اين امور انگيزهاش امتثال امر اهللا و تحصيل رضا＾ اهللا است و بس. 
                                                           

^ اسراء،آيه＾℮℮.  ـ سوره ۱
^ حديد،آيه＾۱.  ـ سوره ۲
 .۱۹Ｑ＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۳

ـ همان،آيه＾۲۱۸.  ℮
 .۱۹Ω＾ـ همان،آيه Ｑ



 
 ۲℮۷ فضيلت بسيار ذكر خدا 

زندگ∂ دشوار،نتيجه＾ غفلت از پروردگار 
ول∂ ي→→→→الالسف ك→→→→ه م→→→→ا اك→→→→ثراҐ ب→→→ر اث→→→ر دور اف→→→تادن از ت→→→عليمات اص→→→ل∂ دي→→→ن و اك→→→تفا ك→→→ردن ب→→→ه 
ي− س→→→→لسله اع→→→→مال خ→→→→ش− ب→→→→∂روح ـ ت→→→→حت ع→→→→نوان آداب و رس→→→→وم دي→→→→ن∂ ـ آن→→→چه را ك→→→ه از م→→→تن 
زن→→دگ∂ ب→→يرونش ك→→ردهايم همان اهللا است و بس و آنچه را كه در متن زندگ∂ جايش دادهايم، 
اه→→→واء و خ→→→واس→→→تهها＾ ن→→→فسان∂ ض→→→دẃ اهللا است و ن→→→تيجتاҐ دچ→→→ار م→→→عيشت ض→→→ن− و زن→→→دگ∂ پ→→يچيده و 
دشوار همچون كالف سر درگم شدهايم كه هر چه م∂كوشيم،سر از جاي∂ در نم∂آوريم و 

خود حضرت خالق حكيم فرموده است: 
نẂكاҐ...�؛۱  џض Ґ↨ џيش ґعџم Ẁهџل ￍإنџف ＾ ґرẂك ґذ Ẃنџع џضџرẂأع Ẃنџم џو�

^ گردان از من شود، دچار معيشت ضن− و زندگ∂ دشوار م∂گردد...  هر كه رو
اي→→→→→→→→→ن وض→→→→→→→→→ع زن→→→→→→→→→دگ∂ دن→→→→→→→→→→ياي∂ م→→→→→→→→→است و وي→→→→→→→→→ل و واوي→→→→→→→→→→لهاي∂ بس س→→→→→→→→نگين و دردآور در 
زن→→→→→→دگ∂ پس از م→→→→→→رگمان خ→→→→→→واه→→→→→يم داشت!دور＾ از خ→→→→→→دا و م→→→→→حروميẃت از لق→→→→→ا＾ خ→→→→→→دا، س→→→→→وز و 
گ→→→→دازه→→→→ا دارد و اك→→→→نون ن→→→→سبت ب→→→ه آن م→→→ا در ح→→→→ال ت→→→خديريم� و اح→→→س→→→→→→→اس درد ن→→→م∂كنيم.آدم∂ 
→→ا ه→→مين ك→→ه ب→→→ه ه→→وش  ẃاح→→∂ ت→→خديرش ك→→ردهان→→د؛ اح→→ساس درد ن→→م∂كند. امẃك→→→ه ت→→→حت ع→→→مل ج→→→ر
خ→→→→→ورا∑ و پ→وشا∑ و مسكن و  آمد دادش ب→لند م→∂شود.االن م→→ا ب→ر اث→ر ه→جوم م→شتهيات� ـ از 
م→→ركب و م→ال و م→قام و ف→رزند و زن و ف→اميل و دوست و رف→يق و م→عاشر ـ ك→ه از ه→ر ط→رف م→ا را 
اح→→→→→اطه ك→→→→رده و س→→→→رگرممان ن→→→→مودهان→→→→→د، در ح→→→→ال ت→→→→خديريم و اح→→→→→ساس درد ف→→→→راق و ج→→→→→داي→→→→∂ از 
رات� از م→→ا  ґẃد џخ→→→Ẁح→→→ضرت م→→→حبوب را ن→→→م∂كنيم!!ول∂ ع→→→اقبت س→→→اعت∂ ف→→→را م→→∂رسد ك→→ه ت→→مام اي→→ن م
دور ش→→→→→→ده م→→→→→→ا را در خ→→→→→→انه＾ ت→→→→→→اري− ق→→→→→→بر ت→→→→→→نها گ→→→→→→ذاش→→→→→→→تهان→→→→→→→د.در آن س→→→→→→→اعت است ك→→→→→→→ه ب→→→→→ه خ→→→→→ود 
م→→∂آييم و خ→→ود را در م→→يان آتش س→→وزان ف→→راق و م→→حروميẃت از لق→→اء و دي→→دار اهللا ـ آن م→حبوب 

فطر＾ خود ـ م∂يابيم؛آنجاست كه فرياد: 
نẂبґ اهللا...�؛  џج ∂ґف ẀتẂط ￍرџما ف ∂џلџع ∂џت џر Ẃس џيا ح...�

از ع→→→→→→مق ج→→→→→→ان خ→→→→→→ود ب→→→→→→ر م→→→→→→→∂آوريم و ن→→→→→→تيجها＾ ن→→→→→م∂گيريم.حال پس از اي→→→→→ن ك→→→→→ه ان→→→→→→سان 
                                                           

^ طه،آيه＾۱۲℮.  ـ سوره ۱
 .∂ ẃتخدير: حالت ب∂ حس �

^ دل.  � مشتهيات: خواستهها
رات: تخدير كنندهها.  ẃمخد �
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ر ب→→ا اي→ن س→ير ف→كر＾ خ→ود ب→ه اي→ن ن→قطه رس→يد ك→ه م→قصد اص→ل∂ از خ→لقتش "لقاءاهللا"  ẃع→اقل م→تفك
است و اهللا آن خ→→→→→→→الق م→→→→→→نẃان ن→→→→→→يز ب→→→→→را＾ رس→→→→→اندن او ب→→→→→ه لق→→→→→اء خ→→→→→→ودش وس→→→→→ايل و اس→→→→→→باب ف→→→→→راوان از 
داخ→→→ل و خ→→ارج وج→→ود و＾ در اخ→→تيارش ق→→رار داده است و از آن→→→ها ت→→عبير ب→→ه ن→عمت م→→∂شود ك→ه 

فرموده است: 
...�؛۱  ẂمẀكẂيџل џع ґاهللا џتџمẂعґوا ن ẀرẀك Ẃاذ џو...�

...به ياد آوريد نعمتهاي∂ را كه خدا به شما عنايت فرموده است... 
مفهوم نعمت و چگونگ∂ تبديل آن به نقمت 

ليẃ→→→→→ه＾ ان→→→→سان، م→→→وجب ش→→→كر در ب→→→راب→→→ر  ẃو ن→→→→عمت ه→→→→→مچنان ك→→→→ه گ→→→→→فتيم ب→→→→→ه ح→→→→كم س→→→→رشت او
منعم است و شكر هم فرمودهاند: 

)؛  ґهґل Ẃجџ ґال џقґل Ẁفيما خ Ẁاهللا ẀهџمџعẂنџما ا џيع ґم џج ґدẂب џعẂال Ẁف Ẃر џص)
اين است كه بنده تمام آنچه را كه خدا به او انعام كرده است؛ به همان مصرف 

برساند كه خدا آن را برا＾ آن خلق كرده است. 
ب→→→→→نابراي→→→→→ن ت→→→→→ا وق→→→→→ت∂ ك→→→→ه م→→→→ا اس→→→→باب و وس→→→→ايل∂ را ك→→→→ه خ→→→→→دا از درون و ب→→→→يرون وج→→→→ودمان در 
اخ→→→→→→→تيار م→→→→→→→ا ق→→→→→→→رار داده است در م→→→→→→→سير ت→→→→→→→قرẃب ب→→→→→→→ه خ→→→→→→→ودش ص→→→→→→→رف م→→→→→→∂كنيم، ت→→→→→→→مام آن→→→→→→→ها ن→→→→→→عمت 
→→→→→ا ه→→→→→→مين ك→→→→→→ه آن→→→→→ها را از م→→→→→سير ت→→→→→قرẃب ب→→→→→ه خ→→→→دا  ẃم→→→→→∂شوند و م→→→→→ا ه→→→→→م ش→→→→→اكر ب→→→→→ه ن→→→→→عمت م→→→→→→∂شويم.ام
م→نحرف ك→رديم و در راه ع→صيان و ط→غيان ب→ر خ→→دا ب→ه ك→→ار ان→داخ→تيم، آنها نقمت م∂شوند و ما 

هم كافر به نعمت م∂شويم و مصداق اين آيه＾ شريفه: 
لẀوا نґعẂمџتџ اهللاґ كẀفẂراҐ...�؛۲  ￍدџب џين ґذￍال...�

كسان∂ كه نعمت خدا را به كفر تبديل كردند...  
آن چ→→→→→شم و گ→→→→→وش و دست و پ→→→→→ا و زب→→→→→→ان∂ ك→→→→→ه خ→→→→→→دا ب→→→→→ه م→→→→→ا داده است ك→→→→→ه در راه ح→→→→→ركت ب→→→→ه 
فانه آن→ها را در راه ع→صيان و ط→غيان بر او به كار انداخته و رو  ẃخ→ودش ب→ه ك→ار ان→دازي→م، م→تأس ^ س→و
^ خ→→→واه→→→يم ف→→→هميد ك→→→ه اي→→→ن ن→→→عمتها چ→→→ه ن→→→قمت∂  ب→→→→ه ج→→→هنẃم س→→→وزان پ→→→يش م→→→∂رويم و ب→→→ه ه→→→مين زود

                                                           
^ بقره،آيه＾۲۳۱.  ـ سوره ۱
^ ابراهيم،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۲
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^ ما شدهاند و چه بالي∂ بر سر ما آوردهاند! اين خطاب تهديدآميز قرآن را بشنويد:  برا
�؛۱   џونẀمџل Ẃعџت џفẂو џس ẃالџك ￍمẀث � џونẀمџل Ẃعџت џفẂو џس ẃالџك�

ن→→ه چ→→→نين ن→→يست ك→→ه ب→را＾ ه→ميشه ب→→∂خبر از ك→ار و ب→ار خ→ود ب→مانيد،در آي→نده＾ ن→→ه 
چندان دور آگاه م∂شويد! 

ب→→→→از ه→→→→→م ن→→→→ه چ→→→→نين است ك→→→→ه ب→→→را＾ ه→→→→ميشه ب→→→→∂خبر از ك→→→ار و ب→→→ار خ→→→ود ب→→→→مانيد،در آي→→→نده＾ 
نزدي− آگاه م∂شويد. 

مџتẂ يџداهẀ وџ يџقẀولẀ الẂكافґرẀ يا لџيẂتџنґ∂ كẀنẂتẀ تẀرابا�Ґ؛۲   ￍدџما ق Ẁء ẂرџمẂال ẀرẀظẂن џي џمẂوџي...�
روز＾ ك→→→→ه آدم→→→→∂ آن→→چه را ك→→→ه از پ→→يش ف→→رستاده است[گ→→فتهها و ك→→ردهها＾ خ→→ود 
ت وح→→→→→→→→→→→→→شت و ن→→→→→→→→→→→→→فرت از اع→→→→→→→→→→→→→مال خ→→→→→→→→→→→→→ود]آدم ك→→→→→→→→→→→→→افر[كه  ẃرا] م→→→→→→→→→→→→→→→∂نگرد [از ش→→→→→→→→→→→→→د
ن→→→عمتها＾ خ→→→دا را ب→→→→ه ك→→→فر و ن→→قمت ت→→بديل ك→→رده است]م→→∂گويد: ا＾ ك→→اش م→→ن 

خاك∂ بودم[و زير پاها لگدمال م∂شدم و اين روز را به خود نم∂ديدم]. 
آر＾،آن روز آرزو م→→∂كنيم: ا＾ ك→→اش م→→ن ك→→ور و ك→→ر و الل ب→→ودم و اي→→ن آتشه→→→ا ك→→ه 
ب→→→ا چ→→→شم و گ→→→وش و زب→→→ان ب→→→ه ج→→→→ان خ→→→ود اف→→روختهام، ام→→روز م→→بتال ب→→ه آن ن→→م∂شدم.اي→→ن ج→→مله از 

گفتهها＾ بزرگان است: 
)؛  ґ↨џيامґالق џمẂوџي Ẁ↕شاẀنيا م الد ∂ґف ґالمџكẂال Ẁسان ẂرẀف)

سوارگان بر مركب سخن در دنيا پيادگان در روز قيامتند! 
)؛  Ґالґباق џكونџي Ẃنџا ∂ￍنџمџتџل Ґالґعاق Ẁبان Ẃح џس џكان Ẃوџل)

سحبان اگر عاقل بود، آرزو م∂كرد ا＾ كاش باقل بود. 
^ ب→→→وده ك→→→ه در ف→→صاحت و ب→→الغت در س→→خن، ش→→هرت ب→→هسزاي→→∂ داش→→ته  س→→→حبان م→→→رد س→→→خنور
^ م→→→→→→قابل او ب→→→→→→اقل، آدم ب→→→→→→∂زبان الك→→→→→→ن∂ ب→→→→→→وده است.در روز ق→→→→→→يامت ك→→→→→ه آث→→→→→ار ش→→→→→وم  است. در ن→→→→→→قطه
^ ك→→اش من  ^ و ب→→∂پرواي→→∂ در س→→خن آش→→كار م→→∂شود، آن م→→رد س→→خنور آرزو م→→∂كند ا زب→→انآور
الل عاجز از سخن گفتن بودم و مردم به سراغم نم∂آمدند و به محافل∂ كه نبايد بروم نم∂رفتم. 
^ س→→وزان→→∂ ك→→ه از  ^ ك→→سان∂ را ك→→ه ن→→بايد ب→→كنم ن→→م∂كردم و ام→→روز م→→بتال ب→→ه اي→→ن آتشه→→ا م→→→دح و ث→→نا

                                                           
^ تكاثر،آيات۳و℮.  ـ سوره ۱
 .℮Ω＾نبأ،آيه ^ ـ سوره ۲
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^ خويش افروختهام نم∂شدم.  ^ زبانم برا ناحيه
چگونگ∂ نقمت شدن نعمتها 

م→→ا ه→→م اك→→نون اگ→→ر از رو＾ ان→→→صاف و داور＾ وج→→→دان ب→→ه زن→→دگ∂ خ→→ود ب→→نگريم م→→→∂بينيم، 
بهراست∂ مصداق اين آيه＾ از قرآن شدهايم: 

لẀوا نґعẂمџتџ اهللاґ كẀفẂراҐ...�؛  ￍدџب џين ґذￍال...�
^ خ→→→→→→→→دا را از م→→→→→→→سير ش→→→→→→→كران خ→→→→→→→→ارج ك→→→→→→→رده در م→→→→→→→سير ك→→→→→→فران ب→→→→→→ه راه ان→→→→→→→داخ→→→→→→تهاي→→→→→→م!  ن→→→→→→→عمتها
^ م→→→→→→ا ن→→→→→قمت  چ→→→→→→شممان،گوشمان، زب→→→→→→انمان، ث→→→→→→روتمان، م→→→→→→→قاممان، ه→→→→→→مسرمان، اوالدم→→→→→→ان،همه ب→→→→→→را
ش→→→→→دند چ→→→→→ون ن→→→→→خواس→→→→→تيم دي→→→→ن خ→→→→→دا در زن→→→→دگ∂ م→→→→ا ح→→→→→اكم ب→→→→اشد!از دي→→→→ن ك→→→→ه م→→→→نحرف ش→→→→ديم ت→→→→مام 
ن→→عمتها ب→→ر م→ا ن→قمت ش→د!دور اف→→تادن از خ→دا و م→نحرف گ→شتن از م→قصد اص→ل∂ خ→→لقت، در واق→ع 
^ ك→→→لẃ ن→→→قمتها و ب→→→دبخت∂هاست!ما در زن→→→دگ∂ ش→→→خص∂ و خ→→→انوادگ→→→∂ ك→→→فران ن→→→عمت  س→→→رچشمه
^ گ→→→→→→→→وناگون زن→→→→→→→→دگ∂ اج→→→→→→→→تماع∂ ك→→→→→→→→فران ن→→→→→→→→عمت م→→→→→→→→→∂كنيم. ام→→→→→→→روز ت→→→→→→→مام  م→→→→→→→→∂كنيم. در ص→→→→→→→→حنهها
^ واق→→→→عاҐ ك→→→→افر ب→→→→ه ن→→→→عمت است! م→→→→واهب و ن→→→عمتهاي∂ ك→→→ه خ→→→دا ب→→→ه ب→→→شر ام→→→روز داده  ^ ب→→→→شر ج→→→→امعه
است در اب→→→→→→→→→عاد م→→→→→→→→→ختلف از م→→→→→→→→→وادẃ غ→→→→→→→→→ذاي→→→→→→→→→∂ و پ→→→→→→→→→وشا∑ و م→→→→→→→→→سكن و م→→→→→→→→→ركب،تجارت و ص→→→→→→→→→نعت و 
ب→→→→هداشت و ف→→→→رهنگ وس→→→→→ايل ارت→→→→باط ج→→→→مع∂ از ت→→→→لفن و ت→→→→لگراف و رادي→→→و و ت→→→لويزيون،كامپيوتر و 
اي→→→→نترنت و...اي→→→→→نها ه→→→→مه م→→→→واه→→→→ب∂ است ك→→→→ه خ→→→→دا ب→→→ه ب→→→شر ام→→→روز داده و ب→→→ه ب→→→شر دي→→→روز ن→→→→داده ب→→→ود و 
ي→→→→→الالسف ك→→→→→ه ط→→→→→غيان و ع→→→→→صيان∂ ك→→→→ه ب→→→→شر ام→→→→روز ن→→→→سبت ب→→→→ه خ→→→→دا و ن→→→→عمتبخش خ→→→→ود دارد، ب→→→→شر 
^ خ→→→→دا ب→→→ر ب→→→شر ب→→→يشتر و ط→→→غيان ب→→→شر ب→→→ر خ→→→دا ن→→→يز ب→→→يشتر ش→→→ده  دي→→→→روز ن→→→→→داش→→→→→ته است.ام→→→روز ن→→→عمتها
^ خود بهشت∂  ^ خداداد، دنيا را برا است؛در ص→ورت∂ ك→ه اي→ن ب→شر م→→∂توان→ست ب→ا ه→مين ن→عمتها
^ آخ→→رت ت→→وليد گ→→ردد.ول∂ م→→∂بينيم ك→→ه ب→ر اث→ر ط→غيان ب→ر خ→دا، ه→→مين  ب→→سازد ك→→ه از آن ب→→→هشت اب→→د
^ خ→ود ج→هنẃم س→وزان→∂ درست ك→رده است.ه→مه جا  ن→عمتها را ت→بديل ب→ه ن→قمت ك→رده و دن→يا را ب→را

جنايت است و كشتار است و ناامن∂؛قرآن با چه بيان∂ رسا و توبيخآميز م∂فرمايد: 
 � ґوار→→џبẂال џدار ẂمẀهџمẂو→→→џوا قل→→→ џأح џو ҐراẂف→→→Ẁك ґاهللا џتџمẂع→→→ ґوا نẀل ￍد→→→џب џي→→→ن ґذￍال ∂џإل џر→→→џت Ẃمџأ ل�

�؛  ẀرارџقẂال џسẂئґب џها وџن Ẃوџل Ẃصџي џمￍن џه џج
آي→→→ا ن→→→م∂بينيد اي→→→ن م→→→ردم چ→→→گونه ن→→→عمتها＾ خ→→→دا را ب→→→ه ك→→فران ت→→بديل ن→→موده 



 
 ۲Ｑ۱ فضيلت بسيار ذكر خدا 

و ج→→→امعه＾ ب→→→شر＾ را ب→→→ه ج→→→ايگاه ه→→→الكتبار ج→→→هنẃم ف→→رود آوردهان→→د در ح→→ال∂ 
ك→→→→→ه ه→→→→→م خ→→→→→ود آتش م→→→→→∂افروزند و ه→→→→→م خ→→→→→ود م→→→→→∂سوزند و چ→→→→ه ب→→→→د ج→→→→ايگاه∂ 

برا＾ خود به وجود آوردهاند. 
منشاء اين كفران نعمت 

م→→→ا م→→→عتقديم اي→→ن ك→→فران ن→→عمت∂ ك→→ه ام→→روز دام→→→نگير ب→→شر ش→→ده و زن→→دگ∂ را ج→→هنẃم س→→وزان 
ك→→→→→→رده است ن→→→→→→شأت گ→→→→→→رفته＾ از ك→→→→→→فران ن→→→→→→عمت∂ است ك→→→→→→ه ه→→→→→→زاروچ→→→→→هارصد س→→→→→→ال پ→→→→→يش،پس از 
رح→لت رس→ول اكرم�با تشكيل سقيفه＾ بن∂ساعده واقع شد.آن روز، اعظم نعما＾ اله∂ 
 џو Ẃم Ẁكџي→→→→→ن ґد Ẃم→→→→→ Ẁكџل ẀتẂل џم→→→→→ Ẃأك џم Ẃو→→→→→→џيẂـ ام→→→→→→ام ام→→→→→→يرالم→→→→→ؤمنين�ـ را ك→→→→→ه ب→→→→→ه ح→→→→→كم آي→→→→→→ه＾ م→→→→→باركه＾:�...ال
تґ∂...�؛۱ن→عمت ت→امẃ و ت→مام خ→→دا ب→ر ع→الم ان→سان ب→ود كنار زدند و ديگر＾ را  џم Ẃع→→ґ مẂ ن ẀكẂيџل→ џع Ẁت Ẃم→ џمẂ أت
كه هيچگونه اهليẃت نداشته بر مسند خالفت رسول خدا�نشاندند و به فرموده＾ قرآن: 

لẀوا نґعẂمџتџ اهللاґ كẀفẂرا�Ґ؛ نعمت خدا رابه كفر تبديل كردند:  ￍدџب�
�؛  џمￍن џه џج � ґوارџبẂال џدار ẂمẀهџمẂوџوا قل џأح џو�

م→ردم خ→ود را ب→→ه س→و＾ دارالب→وار ـ ج→هنẃم ـ س→وق دادند و اين جهنẃم سوزان همچنان ادامه 
خ→→→واه→→→د داشت ت→→→ا روز＾ ك→→→→ه ح→→→ضرت ق→→→ائم ب→→→→ه ح→→→قẃ ق→→→يام ك→→→→ند و از ن→→→و ك→→→فر را ب→→→ه ن→→→عمت ت→→بديل 

ل گرداند.  ẃم دنيا را به بهشت برين مبدẃبنمايد و اين جهن
؛  ґه ґصارẂنџا џو ґهґعوانџا Ẃن ґنا مџل џع џج џريف و ￍالش Ẁه џج џرџعال∂ فџت Ẁل اهللا ￍجџع 

اآلن دن→يا ت→شنه＾ ان→سان ك→امل است ك→ه ب→→ا ت→شكيل ح→كومت عدل اله∂ اقدام به اصالح 
ك→→→→→→لẃ∂ ع→→→→→→الم ب→→→→→نمايد و اي→→→→→ن ش→→→→→تر م→→→→→ست م→→→→→→هاردريده را رام گ→→→→→ردان→→→→→د و ب→→→→→ه ط→→→→→ور ق→→→→→طع اي→→→→→ن ك→→→→→ار از 
ع→→→→→→هده＾ اح→→→→→→د＾ ج→→→→→→ز ي→→→→→→ازدهمين ف→→→→→→رزند ع→→→→→→ل∂ẃ و ف→→→→→→اطمه�بر ن→→→→→→م∂آيد و لذا ه→→→→→م اك→→→→→نون اي→→→→→ن 
مان»برآورده  ẃالعصر و الز џب ґيا صاح џ−ґب Ẁغاثџ ت Ẃس Ẁلم џج→هان پ→راض→طراب از اع→ماق ج→انش فرياد«ا

است و م∂گويد: 
ـال كش�  ẃش� ا＾ م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→هـد＾ دج Ẁم→→→ џزي→→→→ن ب→→→→→يشتر م→→→نشين خ
زيـن ب→→→→→→يـش ط→→→→→غيان پ→→→→رورد� م→→→→→→→→→→گذار ت→→→→→→→→→→ا ايـن رو ت→→→→→→→→→→رش� 

                                                           
^ مائده،آيه＾۳.  ـ سوره ۱
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ب→→→→→→→→شكـن شــك→→→→→→→→وه پــي→→→→→→→→ل را� پــرواز ده بـابـيـل را� 
تـا جـان قـبـط→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ان پـرورد� خـون س→→→→→→→→→→→→→→→يـه ك→→→→→→→→→→→→→→ن ن→→→→→→→→→→→→→→يل را� 
ب→→→→→→→→→ر ف→→→→→→→→رق ايـن فـرت→→→→→→→→وت زن� ش→→→→→→→→→→→→و تـي→→→→→→→→→→→→غ ح→→→→→→→→→→→→يدر و ار زن� 
در اه→→→→→→→→→→→→→→→→→→→رمــنـدان پـــرورد� ك→→→→→→→→→→→→→و ص→→→→→→→→→→→→→دهـزاران اه→→→→→→→→→→→→رمن� 

ا＾ ص→→→د ه→→→زاران لع→→→→نت ح→→→ق ب→→→ر روح و روان آن س→→→ردسته ＾ م→→→نافقان و دس→→تياران ش→→يطان 
ب∂ايمان كه: 

...�؛  џمￍن џه џج � ґوارџبẂال џدار ẂمẀهџمẂوџوا قل џأح џو ҐراẂفẀك ґاهللا џتџمẂعґوا نẀل ￍدџب�
 . џ−ґل∂ ذلџع Ẁهџع لґر تاب ґآخ џد وẃم џحẀآل م џد وￍم џحẀم ￍق џح џمџلџم ظґل ظال ẃوџن اџعẂال ￍمẀهẃللџا

علẃتالعلل حكومت طاغوتها و مستكبران 
اي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ن چ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ند ج→→→→→→→→→→→→→→→→→→→مله＾ دردآور را ك→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه از ق→→→→→→→→→→→→→→→→→→→لب دردم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ند م→→→→→→→→→→→→→→→→→→وال＾ ع→→→→→→→→→→→→→→→→→→زيزمان، ام→→→→→→→→→→→→→→→→→→ام 

ل مظلوم عالم برخاسته است بشنويم كه م∂فرمايد:  ẃاميرالمؤمنين� آن او
 џونẀخاف→џه ال يґẃ →ي ґص џو Ẃن џوا عẀل џد џع џاهللا�و ґول→ Ẁس џر џ↨ￍن→ Ẁوا س Ẁرￍي→ џوام＃ غ→→Ẃقџا Ẁم→→ا ب→→ال) џتџمẂع→ґوا نẀل ￍد→џب џين ґذￍال ∂џإل џر→џت Ẃمџأ ل� ↨ џاالي ґه ґال ه→→ذ→→џت ￍم→→Ẁث Ẁذاب→→ џعẂال Ẁم ґه→→ ґب џل џزẂن→→Ẁي Ẃنџا
 Ẁ↨џمẂع→ ґẃالن ґاهللا џو Ẁن Ẃح→џن џق→ال ￍم→Ẁث�... џمￍن џه→ џج � ґوار→џبẂال џدار ẂمẀهџمẂو→→џوا قل→→ џأح џو ҐراẂف→→Ẁك ґاهللا

)؛  џفاز Ẃنџم џنا فازґب џو ґه ґباد ґع ∂џلџها عґب Ẁاهللا џمџعẂنџا ∂ґتￍال
چ→→→→→را گ→→→→→روههاي∂ س→→→→→نẃت رس→→→→→ول خ→→→→→دا�را ت→→→→→غيير دادن→→→→د و از وص→→→→→يẃش اع→→→→راض 
ن→→→مودند؟آيا ن→→م∂ترسند از اي→→→ن ك→→→ه ع→→ذاب ب→→→ر آن→→ها ن→→ازل ش→→ود؟آنگاه اي→→→ن آي→→→ه را 
لџم تџ→→رџ ال∂...� و س→→پس ف→→رمود: ب→→→ه خ→دا ق→سم، م→→ا ه→ستيم آن ن→→عمت  џت→→→الوت ف→→رمود�ا
خ→→→دا ك→→ه ب→→→ه ب→→ندگانش ع→→طا ف→→رموده است و ب→→→ه س→→بب م→→→ا رس→→→تگار ش→→ده ه→→→ر كس ك→→→ه 

رستگار شده است. 
ام→→→→→→→→ام�ضمن اي→→→→→→→→ن ب→→→→→→→→→يان ب→→→→→→→→ه م→→→→→→→→ردم∂ ك→→→→→→→→ه اي→→→→→→→→ن ن→→→→→→→→عمت ب→→→→→→→→زرگ خ→→→→→→→→→دا را ب→→→→→→→ه ك→→→→→→→فر ت→→→→→→→→بديل 
ك→→→→ردهان→→→→د.هشدار داده است ك→→→→ه ب→→→ايد در ه→→→مه ح→→→ال ان→→→تظار ن→→→زول ع→→→ذاب از ج→→→انب خ→→→دا داش→→→ته 
ب→→→→→اشند و امẃت اس→→→→→→الم∂ در ط→→→→→ول اي→→→→→ن چ→→→→→→هارده ق→→→→→رن، ب→→→→→ه ك→→→→→يفر اي→→→→→ن ك→→→→فران ن→→→→عمت، دچ→→→→→ار ان→→→→واع 
ع→→→→→→→→→→ذابه→→→→→→→→→→→ا ش→→→→→→→→→ده است و ه→→→→→→→→→م اك→→→→→→→→→نون ن→→→→→→→→→يز از دست ط→→→→→→→→→اغوتها و م→→→→→→→→→ستكبران ج→→→→→→→→→→هان س→→→→→→→→→يل∂ها 



 
 ۲Ｑ۳ فضيلت بسيار ذكر خدا 

ف اي→→ن ك→→ه ه→→رگز ب→→ه ف→→كر ري→→شهياب∂ اي→→ن ك→→يفر ن→→م∂اف→→تند ت→→ا ب→→ه  ẃب ت→→وأم ب→→ا ت→→أس ẃم→→→∂خورد و ت→→→عج
ج→ا＾ م→بارزه ب→ا ع→لل س→طح∂ و ظ→اهر＾ آن،در م→قام دف→ع و رفع علẃت اصل∂ آن برآيند و علẃت 
اص→→→→ل∂ آن، ط→→→→غيان ب→→→→→ر خ→→→→دا و زي→→→→ر پ→→→→ا ن→→→→هادن اح→→→→→كام دي→→→→ن خ→→→→داست. ت→→→→ا اي→→→→ن امẃت دست از اي→→→ن 
ط→→→غيان ب→→→رندارد، ط→→→→اغوتها در ه→→→ر زم→→ان دست از او ب→→ر ن→→خواه→→ند داشت!درب→→→اره＾ ب→→ن∂اس→→رائ→→يل 

كه پس از رهاي∂ از چنگال فرعون طاغ∂، خودشان طاغ∂ شدند؛ فرموده است: 
 џكان џو ґي→ار ґẃالد џالل ґوا خ Ẁجاس→џيد＃ ف ґد→ џأس＃ ش→џب ∂ґولẀن→ا اџل Ґبادا→ ґع ẂمẀكẂيџل→ џنا عẂث џع→џب...�

�؛۱   ҐوالẀعẂفџم ҐداẂع џو
...م→→→ردان∂ ج→→→نگجو ب→→→→ر ش→→→ما ب→→→رانگيختيم[شما را س→→→خت ك→→→وبيدند و ح→→ت∂ ب→→را＾ ب→→→ه 
دست آوردن اف→→→→→→→→→→→→راد]تا درون خ→→→→→→→→→→→→انهها م→→→→→→→→→→→→→∂رفتند و اي→→→→→→→→→→→→→ن ي− وع→→→→→→→→→→→ده＾ ق→→→→→→→→→→→طع∂ 

تخلẃفناپذير از جانب ماست كه با طاغيان اينچنين عمل م∂كنيم. 
نا...�؛۲  ẂدẀع ẂمẀت ẂدẀع Ẃإن џو...�

...ش→→→→→→ما اگ→→→→→ر ب→→→→→→ه س→→→→→و＾ م→→→→→→ا ب→→→→→ازگرديد[و ت→→→→وبهكار ش→→→→ويد]ما ه→→→→→م ب→→→→→ه س→→→→و＾ ش→→→→ما ب→→→→از 
م∂گرديم[و لطف و رحمت خود را شامل حالتان م∂سازيم].... 

و اگ→→→→→→→→ر دست ب→→→→→→→→ه ط→→→→→→→غيان و اف→→→→→→→ساد ب→→→→→→→→يازيد، ب→→→→→→→از ه→→→→→→→م م→→→→→→→ا ش→→→→→→→ما را ب→→→→→→→ه ك→→→→→→→يفر ش→→→→→→→→ديد گ→→→→→→→رفتار 
م∂كنيم!تا تو با من روشن∂ من روشنم. 
بيان مثال∂ برا＾ روشن شدن مطلب 

از ب→اب م→→ثال اگر كس∂ چند سگ هار دارد و آنها را به جان مردم انداخته است و لџت 
و پ→→→→→→ارشان م→→→→→∂كنند، آي→→→→→ا ب→→→→→→ه س→→→→→راغ سگه→→→→→ا ب→→→→ايد رفت و ب→→→→ا آن→→→→ها گ→→→→→الويز ش→→→→→د ي→→→→ا ب→→→→ايد ب→→→→→ه س→→→→راغ 
ẃاران ه→→→→→→→→ر زم→→→→→→→→→ان ب→→→→→→→→ه  ص→→→→→→→→→احب سگه→→→→→→→→ا رفت و از او ع→→→→→→→→لẃت ك→→→→→→→→→ار را ج→→→→→→→→→ويا ش→→→→→→→→د؟طاغوتها و ج→→→→→→→→ب
...�؛سگها＾ ه→→→→→ار＾ ه→→→→ستند ك→→→ه خ→→→→دا خ→→→لقشان ك→→→رده و  يد＃ ґد→→→→ џأس＃ ش→→→→џ ولґ∂ ب Ẁن→→→→ا اџل Ґبادا→→→→ ґح→→→→كم:�...ع
ان→حاء ج→→هازات در اخ→تيارشان ق→رار داده و آن→→ها را م→أمور دريدن و لت و پار كردن گروههاي∂ 
از ب→→→→→→→→→ندگانش س→→→→→→→→اخته است.در اي→→→→→→→→ن ص→→→→→→→→ورت ط→→→→→→→بيع∂ است ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→→ايد س→→→→→→→راغ خ→→→→→→→دا رفت و از او 

                                                           
 .Ｑ＾اسراء،آيه ^ ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾۸ .  ۲



 
 ۲Ｑ℮ تفسير سوره＾ ابراهيم

جويا＾ علẃت اين كار شد.اينجاست كه خدا م∂فرمايد: 
 џو ґماء→→→ ￍالس џن→→ ґكات＃ مџر→→џب Ẃم ґهẂيџل→→ џنا ع Ẃحџت→→џفџوا لџق→→ￍات џوا وẀن→→џر＾ آم→→ẀقẂال џل→→→ Ẃأه ￍأن Ẃوџل џو�

�؛۱   џونẀب ґسẂكџوا يẀما كانґب ẂمẀناه Ẃذ џأخџوا فẀب ￍذџك Ẃن ґلك џو ґض ẂرџالẂ ا
اگ→→→→→ر اي→→→→→→ن اه→→→→→→ال∂ آب→→→→→اد＾ها م→→→→→ؤمن و م→→→→→تẃق∂ ب→→→→→ودند،ما دره→→→→→ا＾ ب→→→→→ركات از آس→→→→→مان و 
زم→ين ب→→ه روي→شان م→→∂گشوديم. ول∂ اي→→نها س→نن و قوانين ما را تكذيب نمودند و 
ما هم به كيفر اعمالشان گرفتيم و عذاب از هر طرف بر زندگيشان نازل كرديم. 

^ شده است؟  از تاريخ گذشتگان عبرت بگيريد و ببينيد با آنها چگونه برخورد
 џ−ب џر Ẃم ґهẂيџل→→ џع ￍب џص→→џف � џساد→→џفẂا الџيه→→ ґوا ف ẀرџثẂأك→→џف � ґالد→→ґبẂال ∂→→→ ґوا فџغ→→→џط џي→→→ن ґذￍال�

�؛۲   ґصاد Ẃر ґمẂالґبџل џ−ￍب џر ￍإن � وẂطџ عџذاب＃ џس
آن→→→→→→ان ك→→→→→→→ه در ش→→→→→هرها ط→→→→→غيان ك→→→→→رده و اك→→→→→→ثار ف→→→→→ساد ن→→→→→مودند، خ→→→→→دا＾ ت→→→→→و ت→→→→→ازيانه＾ 
ع→→ذاب ب→→→ر پ→→يكر [زن→→دگ∂] آن→→→ان ف→→رود آورد و ب→→→ه ي→→قين خ→→دا＾ ت→→→و در ك→→مين است 

[و اين سنẃت در همه وقت در جريان است]. 
باز هم به آيه＾ مورد بحث خود بر م∂گرديم: 

 � ґوار→→џبẂال џدار ẂمẀهџمẂو→→→џوا قل→→→ џأح џو ҐراẂف→→→Ẁك ґاهللا џتџمẂع→→→ ґوا نẀل ￍد→→→џب џي→→→ن ґذￍال ∂џإل џر→→→џت Ẃمџأ ل�
�؛  ẀرارџقẂال џسẂئґب џها وџن Ẃوџل Ẃصџي џمￍن џه џج

آي→→ا ن→ديد＾ ك→سان∂ را ك→→ه ن→عمت خ→دا را ت→بديل به كفر كردند و مردم خود را به 
دارالبوار جهنẃم كشاندند و آن بد قرارگاه∂ است! 

�؛  ґهґيلґب џس Ẃنџوا عل ґضẀيґل ҐداداẂأن ґهẃلґوا لẀلџع џج џو�
آن→ها ش→ري−هاي∂[در امر اطاعت] بر ا＾ خدا قرار دادند تا مردم را بدين وسيله 

＾ برسند]!  ẃاز راه او گمراه سازند[و خود به نواي∂ از زندگ∂ ماد
�؛  ґارￍالن ∂џإل ẂمẀك џير ґصџم ￍإنџوا فẀعￍت џمџت ẂلẀق�

＾ زودگ→ذر ب→هره ب→→گيريد امẃ→→ا  ẃ[اك→→نون ا＾ پ→→يامبر!به آن→→→ها ب→→گو:] از اي→→→ن زن→→دگ∂ م→→اد
[بدانيد] عاقبت كار شما آتش است! 

                                                           
^ اعراف،آيه＾⅛۹.  ـ سوره ۱

^ فجر،آيات۱۱تا۱℮.  ـ سوره ۲



 
 ۲ＱＱ فضيلت بسيار ذكر خدا 

غفلت از حيات ابد＾ نشانه＾ ب∂خرد＾ 
در آيه＾ ديگر آمد است: 

�؛۱  ґارￍالن ґحاب Ẃأص Ẃن ґم џ−ￍإن Ґيالґلџق џ∑ґرẂفẀكґب Ẃعￍت џمџت ẂلẀق...�
...ب→→گو: ان→→دك∂ از ك→→فر خ→→ود ب→→هره گ→→ير امẃ→→→ا ب→→→ه ي→→→قين [ب→→دان ك→→ه س→رانجام] از ي→اران 

آتش خواه∂ گشت! 
عيان پ→→→→يرو＾ از  ẃآي→→→→→ا اي→→→→→ن ه→→→→→شداره→→→→→ا＾ ت→→→→→هديدآميز ق→→→→رآن ك→→→→اف∂ ن→→→→يست ك→→→→ه در روح م→→→→ا م→→→→د
ق→→→رآن ت→→→كان∂ اي→→→جاد ن→→→موده؛ما را ب→→→ه وظ→→→ايفمان آش→→→نا س→→→ازد ت→→→ا م→→→بتال ب→→→ه ع→→→ذابه→→→ا＾ خ→→→دا در دن→→يا و 
آخ→→→→→رت ن→→→→→شويم؟ما ف→→→→عالҐ رو＾ زم→→→→ين∂ زن→→→→دگ∂ م→→→→∂كنيم ك→→→→ه ب→→→→ا ه→→→→مه＾ اي→→→→ن ب→→→→زرگ∂اش در ج→→→→نب 
ها＾ است.خ→→→→→→→→→→→ورشيد ه→→→→→→→→→→→م ب→→→→→→→→→→→ا ت→→→→→→→→→→→مام ع→→→→→→→→→→→ظمتش در ج→→→→→→→→→→→نب ك→→→→→→→→→→→هكشان ذرẃها＾ است؛  ẃخ→→→→→→→→→→→ورشيد ذر
ك→→→هكشان ن→→→يز ب→→→ا ت→→→مام ع→→→ظمتش در ج→→→نب ع→→→والم دي→→→گر ب→→سيار ك→→وچ− ب→→ه ش→→مار م→→∂رود!حال م→→ا 
ي− ع→→→→→→مر است رو＾ اي→→→→→→ن ك→→→→→→ره＾ خ→→→→→→اك∂ ـ ك→→→→→→ه در ج→→→→→نب ع→→→→→والم دي→→→→→گر ذرẃها＾ ه→→→→→م ب→→→→→ه ح→→→→→ساب 
→→ا ن→→ه خ→→ودش را ش→→ناختهاي→→م و ن→→ه ب→→ه وجود آورندهاش را!نه خانه را  ẃن→→م∂آيد ـ زن→→دگ∂ م→→∂كنيم، ام
ش→→→ناختهاي→→→م و ن→→→ه ص→→→احبخانه را!دي→→→ديم درґ خ→→انها＾ ب→→از است و س→→فره＾ رن→→گين∂ گ→→سترده است. 
ت→→→→→شريففرما ش→→→→→ديم س→→→→ر س→→→→فره ن→→→→شستيم،خورديم و ن→→→→وشيديم و از دست و ده→→→→انґ ه→→→→م ق→→→→اپيديم و 

اصالҐ نفهميديم صاحبخانه كه بود و مقصودش از گستردن اين سفره چه بود؟! 
راس→ت∂ ش→رمآور است و خ→→جلتبار اگ→ر روز＾ ص→احب اي→ن دستگاه ما را به پا＾ توبيخ 
و م→→المت ب→→كشد ك→ه ب→ه خ→انه＾ م→ن آم→ديد و از ن→عمتها＾ ب∂حدẃ و حصر من بهرهها برديد و 

اعتناي∂ به من نكرديد و دستت درد نكند هم به من نگفتيد!! 
�؛۲   ẀرẀكاثￍالت ẀمẀهاكẂأل�

ن� ان→→→→→→→→سان→→→→→→→يẃ→→→→ت و آدم→→→→→→→→يẃت ه→→→→→→→→→م  џي→→→→→→→→→د џأب و د џاف→→→→→→→→→زونطلب∂ها [چ→→→→→→→→→نان] س→→→→→→→→→رگرمتان ك→→→→→→→→→رد ك→→→→→→→→→ه د
ف→→→→→رام→→→→→وشتان ش→→→→→د و اص→→→→→→الҐ ب→→→→→ه ف→→→→→كرتان ن→→→→→رسيد ك→→→→ه آخ→→→→ر اي→→→→ن خ→→→→→انه ص→→→→→احب∂ دارد و ب→→→→را＾ ورود و 

خروج به خانهاش؛ روز حساب∂ در كار است. 
                                                           

^ زمر،آيه＾۸ .  ـ سوره ۱
^ تكاثر،آيه＾۱.  ـ سوره ۲
ن: روش و رفتار.  џيد џد �



 
 ۲Ｑ⅛ تفسير سوره＾ ابراهيم

�؛۱   ґيم ґعￍالن ґنџذ＃ عґئџمẂوџي ￍنẀلџئ ẂسẀتџل ￍمẀم؛ ش→→→→→ما را ب→→→→→→ه پ→→→→→ا＾ پ→→→→→رسش از ن→→→→→عمتها خ→→→→→واهند ك→→→→→شيد و ب→→→→→→ه ن→→→→→اسپاس∂هايتان �ثẃب→→→→→→ه ط→→→→→ور م→→→→→سل
بآور است ك→→→→→→ه وق→→→→→→ت∂ در زن→→→→→→دگ∂ روزم→→→→→→رẃه＾ م→→→→→→ردم م→→→→→→طالعه  ẃت→→→→→→عج Ґك→→→→→→→يفرها خ→→→→→→واه→→→→→→ند داد!واق→→→→→→عا
 ＾ ẃت م→→→→→→ردم ت→→→→→→مام ع→→→→→→مر خ→→→→→→ود را ص→→→→→رف ت→→→→→أمين ح→→→→→وائ→→→→→ج زن→→→→→دگ∂ م→→→→→→ادẃم→→→→→→∂كنيم، م→→→→→→→∂بينيم: اك→→→→→→ثري
الت روزافزون  ẃم→∂كنند و ج→ز فراهم ساختن لوازم خورا∑ و پوشا∑ و مسكن و انحاء تجم
＾، ه→→→دف∂ ن→→→→دارن→→→→د و ه→→→يچ ع→→→شق و ع→→→القها＾ ب→→ه ش→→→ناختن ح→→يات اب→→→د＾ و م→→اجرا＾ پ→→رغوغا＾  ẃم→→→اد
پس از م→→→رگ از خ→→→ود ن→→→→شان ن→→→→م∂دهند!! و خ→→→ود ه→→→→مين م→→→طلب ك→→→ه ب→→→ه ت→→مام ق→→وا غ→→رق در ح→→→يات 
＾ زودگ→→ذر ش→→دن و از ح→يات روح→∂ و زن→دگ∂ ه→ميشگ∂ ب→∂ خ→بر اف→→تادن، ن→→شان ب→∂خرد＾  ẃم→→اد

و سفاهت آدم∂ است!خداوند حكيم م∂فرمايد: 
...�؛  Ẁهاءџف الس џنџما آمџك Ẁن ґم ẂؤẀوا أ نẀقال Ẁاسￍالن џنџما آمџوا كẀن ґآم ẂمẀهџل џيلґإذا ق џو�
وق→→→→ت∂ ب→→→→ه آن→→→→→ها گ→→→→→فته م→→→→→∂شود: آخ→→→→ر ش→→→→ما ه→→→→م اي→→→→مان ب→→→→→ياوريد آن→→→→گونه ك→→→→ه دي→→→گران اي→→→→مان 

آوردهاند، م∂گويند: مگر ما سفيه و ابلهيم كه مانند سفيهان ايمان بياوريم. 
�؛۲   џونẀمџل Ẃع џال ي Ẃن ґلك џو Ẁهاءџف الس ẀمẀه ẂمẀهￍأال إن...�

...هين آگاه باشيد!آنها خودشان سفيهند و خود نم∂فهمند. 
ه→→→→→→→→→→→ر ب→→→→→→→→→→→ماند� آن كس ك→→ه ن→→→دان→→→د و ن→→دان→→د ك→ه ن→→دان→د�  ẃدر ج→→→→→→→→→→→→هل م→→→→→→→→→→→→ركب اب→→→→→→→→→→→→دالد

لع ن→→→→→→گردد و اب→→→→→→هامات  ẃخ→→→→→→ود م→→→→→→ط ^ وگ→→→→→→→رنه ان→→→→→→→سان ف→→→→→→همنده و درẃا∑، ت→→→→→→ا از س→→→→→→رنوشت آي→→→→→→نده
ẃر ح→→→ل ن→→→كند؛ آرام ن→→م∂گيرد و ش→→ربت  ر و ت→→→حقيق و ت→→→دب ẃزن→→→دگيش را ب→→→ا س→→→ر ان→→→→گشت ت→→→فك ^ آي→→→→نده
^ بابا خوش باش  ^ م→ستانه ك→ه ا آب→∂ ب→ه گ→→واراي→∂ از ح→لقش پ→ايين ن→م∂رود و االẃ گ→فتن اي→ن ج→مله
و فكر نكن،فردا را كه ديده؟دم∂ را عشق است! اين كار ابلهان و كود∑صفتان عالم است. 

انسان عاقل اينگونه عمل م∂كند 
^ ادراك→→→∂ خ→→→ود را  ^ ع→→→→→قل و ق→→→وا آدم ع→→→→اقل آن است ك→→→→ه ف→→→→شار ب→→→→ه م→→→→غز خ→→→→ود آورده و ن→→→→يرو
^ پس  ^ خود پيدا كرده و خبر از ماجرا ^ آينده ي− ج→ا م→تمركز ك→ند و ب→ينديشد ت→ا راه→∂ به سو

                                                           
 . ۸ ^ ^ تكاثر،آيه ـ سوره ۱
^ بقره،آيه＾۱۳.  ـ سوره ۲
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 ґاز م→رگ خ→ود ب→گيرد.ما ك→ه پ→يروان وح→∂ و ق→رآنيم ب→حمداهللا در پرتو نور چراغ عقل، خود را به در
^ مشعلدار وح∂ و نبوẃت، از سرنوشت  ^ وح→∂ و پيامبر� رساندهايم و با راهنماي∂ها خ→انه
^ پس از مرگ خود باخبريم.م∂دانيم به محض اين كه عمر دنياي∂ ما به  ^ خ→ود و م→اجرا آي→→نده
 ^ پ→→→→→ايان رس→→→→→→يد و اي→→→→→ن م→→→→→رغ روح از ق→→→→→فس ت→→→→→ن پ→→→→→ريد، چ→→→→ه ح→→→→وادث→→→→∂ پ→→→→يش م→→→→→∂آيد و چ→→→→ه ص→→→→حنهها
ب→→هجتزا و ي→→ا وح→→→شتاف→زا س→ر راه م→ا پ→يدا م→∂شود.اگ→ر م→ؤمن ص→الح ب→اشيم چ→ه خ→واه→→يم دي→د و اگ→ر 
ف→→→اسق ن→→→اصالح ب→→→اشيم چ→→→ه خ→→→واه→→→يم دي→→د.در پ→→رتو ن→→ور وح→→∂ از ت→→مام ج→→زئيẃات آن ب→→اخبريم و ه→→مين 
آگ→→→→→اه∂ از ج→→→→→→ريانات ع→→→→→الم پس از م→→→→→رگ است ك→→→→→ه دي→→→→→نداران ه→→→→→وشيار را در زن→→→→→دگ∂ دن→→→→→يا ت→→→→→→عديل 
^ ام→ين و ص→ادقالق→ول و  ^ و ع→مل∂ ب→از م→∂دارد و اف→راد م→∂كند و آن→ها را از ه→رگونه ان→حراف ف→كر

ẃق∂ بار م∂آورد كه امام اميرالمؤمنين�در وصف حال آنها م∂فرمايد:  مت
 Ẃد→→џق Ẃنџم→→џك Ẁار→→→→ￍالن џو Ẃم→→→ Ẁه џو џونẀمￍعџن→→→Ẁا مџيه→→→ ґف ẂمẀه→→→џا ف→→→ џآه џر Ẃد→→→џق Ẃنџم→→→џك Ẁ↨ￍن→→→ џجẂال џو ẂمẀه→→→џف)

)؛  џونẀب ￍذџعẀا مџيهґف ẂمẀهџا فџآه џر
ت∂  ẃآن→ها، ب→هشت در ن→ظرشان آن چ→نان ق→طع∂ است ك→→ه گ→وي∂ آن را ديدهاند و مد
ه→→→→→م از ن→→→→عمتها＾ آن ب→→→رخوردار ب→→→ودهاند و ج→→→هنẃم چ→→→نان در ن→→→ظرشان ح→→→تم∂ است 

ب بودهاند.  ẃت∂ هم در ميان آن معذ ẃكه گوي∂ آن را ديدهاند و مد
 Ẃم ґه ґاد џس Ẃأج ∂→ґف ẂمẀه→ Ẁاح џو Ẃأر ￍرґقџت Ẃس→→џت Ẃمџل Ẃم ґهẂيџل→→ џع Ẁاهللا џبџت→→џك ＾ ґذￍال Ẁل→→ џج Ẃاأل џال Ẃوџل џو)

)؛۱  ґابџق ґعẂال џن ґم ҐفاẂو џخ џو ґابџوￍالث ∂џل ґإ ҐقاẂو џن＃ شẂيџع џ↨џف Ẃرџط
ر ش→→→→ده ب→→→→ايد در دن→→→→→يا ب→→→→مانند،از  ẃت∂ ب→→→→را＾ آن→→→→ها م→→→→قرẃو اگ→→→→→ر اي→→→→→→ن ن→→→→بود ك→→→→→ه ع→→→→مر م→→→→وق
ت اش→تياق∂ ك→→ه ب→→ه ب→هشت و خ→وف ع→قاب∂ كه از جهنẃم دارند ي− چشم  ẃج→هت ش→د

به هم زدن هم روحشان در تنشان آرام نم∂گرفت. 
ر از زبان امام اميرالمؤمنين�  џضџحتẀوصف حال انسان م

چ→→ند ج→→مله＾ دي→→گر ه→→م از م→→وال＾ ب→→زرگوارم→→ان ام→→ام ام→→يرالم→ؤمنين�بشنويم در وص→ف 
ح→→→→→ال ان→→→→→سان∂ ك→→→→→ه در ب→→→→→ستر ب→→→→→يمار＾ اف→→→→→تاده و اح→→→→→ساس م→→→→∂كند ك→→→→ه م→→→→ورد ه→→→→جمه＾ م→→→→رگ ق→→→→رار 

گرفته است و دارد از دنيا و همه چيزش جدا م∂شود: 
                                                           

^ فيض،خطبه＾۱۹۳.  ـ نهجالبالغه ۱
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نẂ→→→يџا مџ→→→ا كџ→→→انẀوا  الد ґاق џر→→→→ ґف Ẃن→→→→ ґم ẂمẀه џاء→→→→ џج џو џونẀلџه Ẃج→→→→ џوا يẀان→→→→џا ك→→→→џم Ẃم ґه→→→→ ґب џل џز→→→→џن џفẂي→→→→џك)
)؛  џون ẀدџوعẀوا يẀانџا كџم ∂џلџع ґ↕ џر ґخ Ẃاآل џن ґوا مẀم ґدџق џو џونẀنџأمџي

م→→∂بيند ك→→→ه چ→گونه ب→→ر او ف→رود آم→د آن→چه ك→→ه ب→اورش ن→م∂شد و چ→گونه ج→دا ش→د 
از او آن→→→چه ك→→→→ه اط→→→مينان ب→→→ه ب→→قايش داشت و ب→→→ه ع→→الم آخ→→رت ك→→→ه وع→→ده داده ش→→ده 

بود، وارد گشت. 
)؛  Ẃم ґهґب џل џزџا نџوف＃ م ẀصẂوџم ẀرẂيџغџف)

آن→→→→چه ك→→→→ه در آن ح→→→→ال ب→→→→→ه ان→→→→سان ن→→→→ازل م→→→→→∂شود، ب→→→→→ه وص→→→→ف در ن→→→م∂آيد[تا آدم→→→→∂ 
خود را به حال احتضار نبيند از در∑ شدائد آن ناتوان خواهد بود]! 

)؛   ґت ẂوџفẂال Ẁ↕ џر Ẃس џح џو ґتẂوџمẂال Ẁ↕ џرẂك џس Ẃم ґهẂيџل џع Ẃتџعџمџت Ẃاج)
س→خت∂ ج→ان دادن از ي− س→و و ان→دوه ج→دا گ→شتن از م→→حبوبات از ديگر سو به او 

هجوم آورده است! 
)؛  ẂمẀهẀانџوẂا ألџهџل Ẃتџرￍيџغџت џو ẂمẀهẀاف џرẂا أطџهџل Ẃتџرџتџفџف)

دست و پايش سست و رنگش دگرگون شده است! 
)؛  ґهґق ґطẂنџم џنẂيџب џو Ẃم ґه ґد џأح џنẂيџب џيل ґحџف ҐوجاẀل Ẁو Ẃم ґيهґف ẀتẂوџمẂال џاد џدẂاز ￍمẀث)

ت→→→دريجاҐ م→→→رگ در او پ→→→يشرو＾ ك→→→رد و م→→→يان او و گ→→→→فتارش ح→→→→ائل ش→→د[و از س→→خن 
گفتن باز ماند]. 

قẂلґهґ وџ بџقџاء＃  џع Ẃن ґم ＃↨ ￍح ґص ∂џلџع ґهґن ẀذẀاґب Ẁعџم Ẃسџي џو ґه ґر џصџبґب ẀرẀظẂن џي ґهґل→ Ẃأه џنẂي џبџل Ẁه→ￍن ґإ џو)
)؛  ґهґẃبẀل Ẃن ґم

او در م→→يان اف→→راد خ→→انوادهاش چ→→نين ش→→→د ك→→ه ب→ا چ→→شمش[اضطراب و ن→گران∂ آن→ها 
را]م→→→→→→→→∂بيند و ب→→→→→→→→ا گ→→→→→→→وشش[آه و ن→→→→→→→اله＾ آن→→→→→→→→ها را]م→→→→→→→→∂شنود و ع→→→→→→→قلش ب→→→→→→جا و ف→→→→→→→هم و 

ادراكش برقرار است! 
 џضџم→ Ẃا أغџهџعџم→ џج Ґواال→Ẃأم Ẁرￍك џذџت→ џي џو Ẁه џر→Ẃه џد џبџه Ẃأذ џيم→ґف џو Ẁه џرẀم→ Ẁع ∂џن→Ẃأف џيم ґف Ẁرґẃكџف→→Ẁي)
 Ẁاتџعґب→→→→џت ẀهẂت→→→→ џم ґزџل Ẃد→→→→→џا قџهґاتџهґبџت Ẃش→→→→→Ẁم џا وџهґات џح ￍر џص→→→→→ Ẁم Ẃن→→→→→ ґا مџه џذ→→→→→ џأخ џا وџهґبґالџط→→→→→ џم ∂→→→→→ ґف

اقґهџا)؛  џرґف ∂џلџع џف џر Ẃأش џا وџه ґعẂم џج
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در آن ح→ال، ب→→ه فكر م∂افتد كه عمر خود را چگونه به سر برده و روزگارش را 
چ→→→→→گونه گ→→→→→ذرانيده است و ب→→→→→→ه ي→→→→→اد م→→→→→→∂آورد ام→→→→→وال∂ را ك→→→→→→ه ج→→→→→مع ك→→→→→رده و در ب→→→→→→ه 
دست آوردن آن→→→→→→→→→→→→→→ها[از ح→→→→→→→→→→→→→→→الل و ح→→→→→→→→→→→→→رام]چشم پ→→→→→→→→→→→→→وشيده و آن→→→→→→→→→→→→→ها را از راهه→→→→→→→→→→→→→→اي∂ 
ك→→→→ه[حليẃت و ح→→→→رمت آن]آش→→→→كار و م→→→→شتبه ب→→→→وده ب→→→→→ه دست آورده است و اك→→→نون 

دچار پيامدها＾ آن گشته و هنگام جداي∂ از آن فرا رسيده است. 
تￍعẀونџ بґهџا)؛   џمџت џي џا وџيهґف џونẀمџعẂن џي Ẁه џاء џر џو Ẃنџمґل ∂џقẂبџت)

م م→→→→→→∂شوند و  ẃآن ام→→→→→→وال، اي→→→→→→ن− م→→→→→→→∂ماند ب→→→→→→را＾ ب→→→→→→ازماندگانش ك→→→→→→ه پس از او م→→→→→تنع
خوش م∂گذرانند! 

)؛  ґه ґرẂهџظ ∂џلџع Ẁء ẂبґعẂال џو ґه ґرẂيџغґل Ẁاџن ẂهџمẂال ẀونẀكџيџف)
آر＾،خ→→→→وش گ→→→→ذران∂ ب→→→→→ا آن ام→→→→وال از آنґ دي→→→→گران م→→→→→∂شود و ب→→→→ار س→→→→نگين آن ب→→→→ر 

دوش او م∂ماند! 
 Ẁدџه Ẃز џي џو ґه ґر Ẃأم Ẃن→ ґم ґتẂو→→ џمẂال џدẂن→→ ґع Ẁهџل џر џح→→ Ẃا أص→→џم ∂џل→→ џع Ґ↨→→џام џد→→џن Ẁه џد→→ џي ضџع→→ џي џوẀه→→џف)

)؛  ґه ґرẀمẀع џامￍأي ґيهґف Ẁبџغ Ẃرџي џانџا كџيمґف
در آن م→→→→→→وقع، ح→→→→→→ال ن→→→→→→دامت و پ→→→→→→شيمان∂ در او پ→→→→→يدا م→→→→→→∂شود و دست خ→→→→→ود را ب→→→→→→ه 
دن→→→→دان م→→→→→∂گزد و ن→→→→سبت ب→→→→→ه ت→→→→→مام آن→→→→چه در ايẃ→→→→ام زن→→→دگانيش ب→→→→ه آن رغ→→→بت داشت، 

ب∂رغبت م∂شود! 
 џنẂي→→џب џار џص→→џف ẀهẀعẂم→→ џس Ẁهџان→→ џسґل џطџال→→ џخ ∂ￍت→→ џح ґه ґد џس→→ џج ∂→→ґف Ẁغґالџب→→Ẁي Ẁوت→→ џمẂال ґل џز→→→ џي Ẃمџل→→→џف)
 Ẃم ґه ґوه ẀجẀو ∂ґف ґرџظￍالنґب Ẁهџف Ẃر џط Ẁد ґ ẃد џرẀي ґه ґعẂم џس→ґب Ẁعџم Ẃس џال ي џو ґهґان џسґل ґب Ẁق ґطẂن→ џال ي ґهґل→ Ẃأه
 ҐاطاџيґتẂال ẀتẂوџمẂال џاد џدẂاز ￍم→Ẁث Ẃم ґه ґالمџك џع→ Ẃج џر Ẁعџم Ẃس џال ي џو Ẃم ґهґتџن→ ґسẂأل ґاتџك џر џح ＾ џر→ џي

)؛  ẀهẀعẂم џس џضґبẀا قџمџك Ẁه Ẁر џصџب џضґبẀقџف ґهґب
ه→مچنان م→رگ در ب→دنش پ→يشرو＾ م→→∂كند ت→→ا اي→→ن ك→→ه گ→وشش هم مانند زبانش از 
ك→ار م→→∂افتد و م→يان خ→انوادهاش طور＾ م∂شود كه نه م∂تواند سخن∂ بگويد و 
ن→→ه م→→→∂تواند س→→خن∂ ب→→شنود؛تنها چ→→شمش را م→→→∂چرخاند و ب→→→ه چ→→هرهها＾ اط→→رافيان 
ب→→→→→→→→→→→→سترش ن→→→→→→→→→→→→→گاه م→→→→→→→→→→→→→∂كند و ح→→→→→→→→→→→→ركات زب→→→→→→→→→→→→ان آن→→→→→→→→→→→→→ها را م→→→→→→→→→→→→∂بيند امẃ→→→→→→→→→→→→ا س→→→→→→→→→→→خنانشان را 
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ن→م∂شنود.هم چ→نان م→رگ پ→يش م→→∂رود ت→→ا اين كه چشمش را هم فرا م∂گيرد و 
ديگر چيز＾ را نم∂بيند. 

 ґهґبґان џج Ẃن ґوا م Ẁش џحẂأو Ẃدџق ґهґلẂأه џنẂيџب Ґ↨џيف ґج џار џص→џف ґه ґد џس џج Ẃن ґم Ẁوح الر ґت џج џر→ џخ џو)
)؛  ґهґب ẂرẀق Ẃن ґوا م Ẁدџاعџبџت џو

س→→رانجام روح از ب→→دنش ب→يرون م→→∂رود و او م→ردار＾ م→→∂شود در م→→يان اه→لش ك→→ه 
از او وحشت م∂كنند و از نزدي− شدن به او دور＾ م∂جويند! 
)؛۱  ґهґل џمџع ∂џل ґإ ґيهґف ẀوهẀمџل Ẃأسџف ґض Ẃر Ẃاأل ∂ґف ＃ẃط џخџم ∂џل ґإ ẀوهẀل џم џح ￍمẀث)

آن→→→→→→گاه او را ب→→→→→→→ر م→→→→→→→∂دارند و ب→→→→→→→ه س→→→→→→و＾ خ→→→→→→انه＾ ق→→→→→→برش م→→→→→→∂برند و آن ج→→→→→→ا او را ب→→→→→→ه 
عملش م∂سپارند! 

ندا＾ امير مؤمنان� 
اين− به اين ندا＾ دلسوزانه＾ موال＾ بزرگوارمان نيز گوش فرا دهيم: 

 Ẁاء џض→→ Ẃع Ẃاأل џو ẁ↨ џيح ґح→→ џص Ẁان џد→→Ẃب Ẃاأل џو ẁ↨џقџلẂط→→Ẁم Ẁن→→ ẀسẂل Ẃاأل џوا وẀل џمẂاع→→џف џن Ẃاآل ґاهللا џادџب→→ ґع)
 ґولẀل→→→ Ẁح џو ґتẂو→→→→џفẂال ґاق→→→→ џه Ẃر ґإ џلẂب→→→→џق ẁيض ґر→→→→ џع Ẁال џج→→→→ џمẂال џو ẁيح ґس→→→→џف ẀبџلџقẂن→→→→ ẀمẂال џو ẁ↨→→→→џن Ẃدџل

)؛۲  Ẁهџوم ẀدẀوا ق Ẁر ґظџتẂنџال ت џو Ẁهџول ẀزẀن ẂمẀكẂيџل џوا عẀق ґẃق џحџف ґتẂوџمẂال
^ ب→→ندگان خ→→دا!هم االن دست ب→→ه ك→→ار ش→→ويد،هم االن ك→→ه زب→→انها ب→از و ب→دنها س→الم  ا
^ آم→د و شد فراخ و فرصت باق∂ است، كار كنيد!پيش از  و اع→ضا در ف→رمان و ج→ا
^ خود را برگيريد!آمدن  ف→وت وقت و فرارسيدن مرگ از زندگ∂ زودگذر بهره

مرگ حتم∂ را مسلẃم بدانيد و همچون شخص منتظر بيكار ننشينيد! 
و چ→→→→→ه خ→→→→→وب است م→→→→→→ا اي→→→→→ن چ→→→→→ند ج→→→→→مله＾ ك→→→→وتاه ت→→→→كان ده→→→→→نده را از م→→→→واليمان ب→→→→ه خ→→→→→اطر 
ب→→سپاريم و س→→اعت∂ از آخ→→ر شب ب→→يدار ش→→→ويم و ه→→→مانگونه ك→→→ه در ب→→ستر ن→→شستهاي→م اي→ن ج→مالت 
لẀوا...)؛ا＾ ب→→نده＾ خ→→دا!ه→م االن ب→رخيز  џم Ẃاع→→џف џن Ẃاآل ґاهللا џادџ →→ب ґرا ب→→ه خ→→اطر آورده ب→→ه خ→→ود ب→→گوييم: (ع

و ديگر نخواب!برخيز آب∂ به صورت بزن و در محضر خالقت بايست و بگو: 
                                                           

 .۱Ω۸＾فيض،خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۱
ـ همان،خطبه＾۱۸۷.  ۲
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�؛  Ẁين ґعџت Ẃسџن џ∑اￍإي џو ẀدẀب Ẃعџن џ∑اￍإي�
ب→ه ي→اد آور ك→ه ه→م اك→نون خفتگان در دل خا∑ آرزو م∂كنند شب∂ به دنيا برگردند و 
دو رك→→→→→→عت∂ ب→→→→→→جا آورن→→→→→→→د و ب→→→→→ميرند.در ب→→→→→يمارستانها اس→→→→→يران ب→→→→→ستر ب→→→→→يمار＾ آرزو م→→→→→→∂كنند ش→→→→→ب∂ 
س→→→المت ب→→→→دن را دري→→→ابند و ت→→وشها＾ از س→→→المت خ→→ود ب→→رگيرند.اك→→نون ك→→ه م→→ا ه→→م زن→→دهاي→→م و ه→→م 
سالم،به بطالت و غفلت نگذرانيم كه افسوسها خواهيم خورد و ندامتها خواهيم داشت! 
ل ف→رجهم و ارزق→نا معرفتهم و  ẃد و عجẃد و آل م→حمẃع→ل∂ م→حم ẃص→ل ẃهم→ẃالل

 Ґتهم و احشرنا ف∂ زمرتهم و اجعل خاتم↨ امرنا خيراẃمحب
الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس
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أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 
 
 

ب→گو: به آن دسته از بندگان من كه ايمان آوردهاند، نماز را برپا دارند و از آنچه 
ب→ه آن→→ها روز＾ دادهايم پنهان و آشكار انفاق كنند، پيش از آنكه روز＾ فرا رسد 
ك→→ه در آن ن→→→ه خ→→ريد و ف→→روش∂ ه→ست و ن→ه دوس→ت∂ و رف→→اقت∂[نه ب→→ا م→ال م→→∂توانند 

 .[＾ ẃاز چنگ كيفر خدا رهاي∂ يابند و نه با پيوندها＾ ماد
ر  ẃتذك

س→→→→→→الها＾ گ→→→→→→ذشته ك→→→→→→ه ب→→→→→→→نده در ج→→→→→→→لسات ص→→→→→→بح ج→→→→→معه ش→→→→→ركت م→→→→→∂كردم، آن→→→→→جا ب→→→→→حث 
ت→→→فسير＾ داش→→→تيم و ت→→→ا س→→→وره＾ م→→→باركه＾ اب→→راه→→يم�رسيده ب→→وديم ك→→→ه ع→→ارضه＾ ب→→→يمار＾ ب→→را＾ 
ب→نده پ→يش آم→د و پس از آن ن→توان→ستم ب→قيẃه＾ ب→حث را ادام→ه بدهم. ول∂ اكنون پس از گذشت 
چ→→→→ند س→→→→ال ب→→→→ه اي→→→→ن ف→→→→كر اف→→→تادم ك→→→→ه ب→→→اقيمانده＾ آي→→→ات س→→→وره＾ م→→→باركه اگ→→→ر ت→→→وفيق اله→→→∂ ش→→→امل 

حال باشد، ط∂ẃ چند جلسها＾ مورد بحث و ترجمه و توضيح قرار داده شود. 
ويژگ∂ شاخص بندگان مؤمن خدا 

س→→→وره＾ اب→→→راه→→→يم م→→→شتمل ب→→→ر Ｑ۲ آي→→→ه است و م→→ا ق→→بالҐ ت→→ا آي→→→ه＾ ۳Ω را ت→→فسير ك→→رده ب→→وديم. 
آي→→→→ها＾ ك→→→ه اك→→→نون م→→→ورد ب→→→حث ق→→→رار م→→→∂گيرد، آي→→→ه＾۳۱ آن س→→وره است. در اي→→ن آي→→ه خ→→داون→→د 
ح→→→كيم خ→→→→طاب ب→→→ه رس→→→ول اك→→→رم�م→→→∂فرمايد: ب→→→گو ب→→→ه آن دس→→→ته از ب→→→ندگان م→→→ن ك→→→ه اي→→مان 
آوردهان→→→د ن→→→ماز را ب→→→رپا دارن→→→→د و از آن→→→چه ك→→→→ه روز＾ش→→→ان ن→→→مودهاي→→م ان→→فاق ك→→نند. در اي→→ن آي→→ه 

                                                           
^ ابراهيم، آيه＾۳۱.  ـ سوره ۱
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ف ب→→→→→→→ه اق→→→→→امه＾ ن→→→→→→ماز و ان→→→→→→فاق م→→→→→ال ش→→→→→دهان→→→→→→د، ت→→→→→حت  ẃم→→→→→→الحظه م→→→→→→→∂فرماييد آن ك→→→→→→→سان∂ ك→→→→→→ه م→→→→→→وظ
ف∂ ش→→دهان→→د؛ ي→→عن∂ ب→ندگان م→ؤمن ك→ه ه→م ب→→نده＾ خ→دا ه→ستند و  ẃذي→→ن ام→→نوا�م→→عرẃع→→نوان�ع→→باد＾ ال
ل ب→→ايد ب→→→نده ب→→اشند ن→→ه آزاد و ب→→ه ح→→ال خ→→ود ره→→ا.  ẃه→→→م دارا＾ اي→→→مان ب→→→→ه خ→→→دا و آخ→→رت، در ق→→دم او

آن هم بنده＾ خدا نه بنده＾ دنيا و دنياداران.  
بنده آن باشد كه هر چه گويندش بكن گويد به چشم. 

در اينكه ما همه خود را بنده م∂دانيم و نيازمند به خارج از خود، ترديد＾ نداريم.  
اح→→→→تياج است اح→→→تياج است اح→→→تياج� آن→→→→→→→→→→→كه ش→→→→→→→→→→→يران را ك→→→→→→→→→→→ند روب→→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→زاج� 

م→→→→→→→→→ا در وج→→→→→→→→→ود خ→→→→→→→→→ود س→→→→→→→→راپ→→→→→→→→ا ف→→→→→→→→قر و ن→→→→→→→→يازيم، م→→→→→→→→ال− ي− ن→→→→→→→→فس ك→→→→→→→→شيدن از پ→→→→→→→→يش خ→→→→→→→→ود 
ن→→→→→→→م∂باشيم، م→→→→→→→نته∂ ب→→→→→→→ايد آن ك→→→→→→س∂ را ك→→→→→→ه در ه→→→→→→مه ج→→→→→→ا و در ه→→→→→→مه ح→→→→→→ال اح→→→→→→→تياج ب→→→→→→ه او داري→→→→→→م 
ب→→→→شناسيم ك→→→→ه او ك→→→→يست؟ ان→→→→دك∂ ك→→→ه در خ→→→ود ب→→→→ينديشيم، ب→→→ه وج→→→ود آن ك→→→→س∂ ك→→→ه م→→→ا را ب→→→ه اي→→→ن 
ز ب→→→→ه ج→→→→→هازات ب→→→→يشمار از اع→→→→→ضاء و ج→→→→وارح داخ→→→→ل و خ→→→→ارج ب→→→→→دن گ→→→رفته ت→→→ا لوازم  ẃص→→→→ورت(مجه
وام  ẃح→يات از آب و ه→وا و ن→ور و زم→ين و آس→مان) س→اخته است پ→∂ م→→∂بريم اوست ك→ه ع→ل∂الد

رد و تر و خشكمان م∂كند.  џروџ با دست لطف و عنايتش ما را م∂پ
وظيفه＾ ما اجرا＾ برنامهها＾ دين∂ 

أ و مџ→→→نẂج∂Ẅ و ت→→كيهگاه و م→→ورد ن→→ياز  џجẂل→→ џآر＾ ت→→→نها اوست ك→→ه خ→→→الق و آف→→ريدگار م→→است، م
م→→→است پس ب→→→ايد م→→→ا ب→→→نده＾ او و م→→طيع ف→→رمان او ب→→اشيم و از ه→→مين آث→→ار ص→→نع ح→→كيمانهاش ك→→ه 
در آف→→→→→→→رينش م→→→→→→→ا آدم→→→→→→→يان و ج→→→→→→→→هان ه→→→→→→→ست∂ ن→→→→→→→شان داده است، پ→→→→→→→∂ م→→→→→→→→∂بريم ك→→→→→→ه ح→→→→→→تماҐ ب→→→→→→رنامه＾ 
ح→→كيمانها＾ ه→→م ب→→را＾ زن→→دگ∂ م→→ا ت→→نظيم ك→→رده است. از ه→→مين ج→→ا پ→→∂ ب→→ه لزوم وح→→∂ و ن→→بوẃت و 
ف ب→→→→ه اج→→→→را＾ ب→→→→رنامه＾ ت→→→→نظيم ش→→→→ده＾ از ج→→→→→انب او ك→→→→ه  ẃام→→→→امت و م→→→→عاد م→→→→∂بريم و خ→→→→ود را م→→→→وظ

همان برنامه＾ دين∂ است م∂دانيم. 
ح→→ال او در اي→→ن آي→→ه، خ→→طاب ب→ه رس→ول گ→رام→∂اش ف→رموده ك→ه ب→گو ب→ه اي→نان ك→ه ه→م خ→ود 
را ب→→→→→نده＾ م→→→→→ن م→→→→→∂دان→→→→→→ند و ه→→→→→م اي→→→→→مان ب→→→→ه م→→→→ن و رس→→→→ول م→→→→ن و اي→→→→مان ب→→→→→ه ح→→→→تميẃت م→→→→→عاد و ق→→→→يامت 
آوردهان→→→→→د و ب→→→→→اورشان ش→→→→→ده است ك→→→→→→ه م→→→→ن در م→→→→→قابل ق→→→→انون∂ ك→→→→ه ت→→→→حت ع→→→→نوان ب→→→→رنامه＾ دي→→→→ن∂ 
ر ك→→→→ردهام م→→→طيع و م→→→تخلẃف را ي→→→كسان ن→→→م∂بينم! ب→→→لكه در ع→→→→الم پس از م→→→رگ ب→→→ه «م→→→طيعان»  ẃم→→→→قر
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پاداش و به «متخلẃفان» كيفر خواهم داد. 
اҐ و  ẃر→ ґا رزق→ناهم س ẃآر＾ ب→→ه اي→→→نان ب→→گو ك→→ه�يقيموا الص→→لو↕� ن→→ماز را ب→→→رپا دارن→→د �و ي→→نفقوا م→→م
＾ و معنو＾  ẃاز مواهب ماد ẃو از آن→چه ك→ه ب→ه ع→نوان رزق و روز＾ ب→ه آن→ها دادهاي→م، اعم� Ґ↨ع→→الني
ẃه ان→→فاق م→ال در م→→يان ت→وده＾ م→ردم، لزوم و ب→روز ب→يشتر＾ دارد و  ب→ه دي→گران ن→يز ان→فاق ك→نند. الب→ت
＾ و پ→→→→→→نهان∂ م→→→→طلوب م→→→→→∂شود ك→→→→ه ه→→→→م آب→→→→رو＾ اف→→→→راد  ẃان→→→→→→فاق س→→→→→ر ∂ ẃلذا گ→→→→→اه∂ در ش→→→→→راي→→→→→ط خ→→→→→اص
م→→ستمند م→→حفوظ م→→∂ماند و ه→→م ك→→ار ان→→→فاق ك→→→ننده ع→→ار＾ از ري→ا م→→∂باشد و در ش→راي→ط دي→→گر＾ 
ان→→→→فاق ع→→→→لن∂ و آش→→→→→كار م→→→→طلوب م→→→→→∂شود ك→→→→ه س→→→بب ت→→→شويق دي→→→گران ن→→→يز ب→→→ه ان→→→→فاق م→→→→∂گردد، از 

اينرو فرموده است: 
�؛  Ґ↨џيґالنџع џا و ￎر ґس ẂمẀناهẂق џز џا رￍم ґوا مẀقґفẂنẀي�

ان→→→فاق آش→→→كار و پ→→→نهان در ش→→→راي→→→ط خ→→→→اصẃ ب→→→ه ه→→→→ر ي− م→→→طلوب است. آن→→→گاه ب→→را＾ اي→→نكه 
ن در ان→→جام ام→→ور خ→ير م→خصوصاҐ در ان→فاق م→ال ت→عجيل داش→ته ب→→اشند و ب→ر اث→ر  ẃاف→→راد م→→ؤمن م→→تمك

ي− سلسله وسوسهها＾ شيطان∂ تأخير روا ندارند م∂فرمايد: 
�؛  ẁالل ґال خ џو ґيهґف ẁعẂيџال ب ẁمẂوџي џ∂ґأتџي Ẃأن ґلẂبџق Ẃن ґم�

پ→→يش از اي→→نكه ف→→را رس→→د روز＾ ك→→→ه در آن روز ن→→→ه خ→→ريد و ف→→روش∂ در ك→→ار است 
و نه دوست∂ و رفاقت∂. 

در دن→→→→يا م→→→→مكن است اف→→→→راد＾ ك→→→→ه م→→→→حكوم ب→→→ه م→→→جازات→→→∂ ش→→→دهان→→→د، ب→→→ا خ→→→ريدن و ف→→→روختن 
م→تاع∂ پ→ول∂ تهيẃه كنند و خود را آزاد سازند و يا از طريق ايجاد واسطه بين خود و مقامات و 
ا در  ẃب→ه اص→طالح«پارت∂» و غ→→الب ش→→دن «رواب→→ط» ب→ر «ض→واب→→ط»، از چ→→نگال ك→يفر ره→اي∂ ي→→ابند؛ ام
روز ق→→→يامت ن→→→ه ك→→→س∂ م→→→ال− چ→→يز＾ ه→→ست ك→→ه آن را ب→→فروشد و پ→→ول∂ ت→→هيẃه ك→→ند و ن→→→ه ك→→س∂ را 
م→∂يابد ك→ه بين او و مقامات عاليه＾ محشر وساطت كند و او را از شمول قانون خدا مستثن∂ 

سازد. به فرموده＾ قرآن كريم: 
�؛۱  ґهẃلґذ＃ لґئџمẂوџي ẀرẂم Ẃاأل џو ҐئاẂي џس＃ شẂفџنґل ẁسẂفџن Ẁ−ґلẂمџال ت џمẂوџي�

روز＾ است ك→→→→→ه ك→→→→س∂ ن→→→→م∂تواند ب→→→→ه ك→→→س∂ ن→→→→فع∂ ب→→→رساند و ي→→→→ا دف→→→ع ض→→→رر＾ از او 
                                                           

^ انفطار، آيه＾۱۹.  ـ سوره ۱
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بنمايد. آن روز منحصراҐ فرمان از آن خداست. 
＾ و خويشاوند＾ در روز قيامت  ẃنف∂ رابطه＾ ماد

→→→→→ا م→→→→→سأله＾ ش→→→→→فاعت اولي→→→→→ا＾ خ→→→→→→دا در پ→→→→→يشگاه خ→→→→→→دا، راب→→→→→طها＾ روح→→→→→∂ و ام→→→→→ر＾ م→→→→عنو＾  ẃام
است و آن ه→م ح→دود و ش→راي→ط خ→اصẃ ب→ه خ→ود را دارد. در آي→→ه＾ م→ورد ب→حث آن→→چه نف∂ شده 
＾ است ك→→ه ب→→ه ك→→لẃ∂ ق→→طع ش→→ده و ه→→يچ خ→→ويشاوند＾  ẃاست، راب→→طهها＾ دن→→يو＾ و پ→→يوندها＾ م→→اد
از ح→→→→ال خ→→→→ويشاوندش ج→→→→ويا ن→→→→م∂شود ك→→→→ه در ك→→→→جاست و چ→→→→ه وض→→→→ع∂ دارد ب→→→لكه ه→→→مه از ه→→→م 

فرار م∂كنند. 
�؛۱  ґيهґنџب џو ґهґتџب ґصاح џو � ґيهґأب џو ґهґẃمẀا џو � ґيه ґأخ Ẃن ґم Ẁء ẂرџمẂال رґف џي џمẂوџي�

[روز ق→→→→→→→→→يامت]روز＾ است ك→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→→ر ك→→→→→→→→س∂ از پ→→→→→→→→در و م→→→→→→→→ادر و ه→→→→→→→→مسر و ف→→→→→→→رزند و ب→→→→→→→رادرش 
م→→→→→∂گريزد ك→→→→→ه م→→→→→→بادا گ→→→→→ريبان ي→→→→→→كديگر را ب→→→→گيرند و ح→→→→قوق پ→→→→→ايمال ش→→→→دهشان را از ه→→→→م م→→→→طالبه 
ن→→→→→→→مايند. در آي→→→→→→→→ه＾ ش→→→→→→→ريفه «خ→→→→→→→→الل» ي→→→→→→→→عن∂ دوس→→→→→→→ت∂ و رف→→→→→→→اقت،«خليل» ي→→→→→→عن∂ دوست ص→→→→→→→ميم∂. 
ح→ضرت اب→راه→يم� م→لقẃب ب→→ه لقب «خ→ليل الرẃحمن» است كه دوست صميم∂ خداست و در 

راه خدا چه فداكار＾ها و از خود گذشتگ∂ها كه نشان نداده است.  
→→ل√ت ك→→→ه راب→→طه＾ روح→→∂ و م→→عنو＾ است ب→→ين خ→→دا و ب→→ندگان  Ẁه اي→→→ن م→→عنا از خ→→→الل و خẃ الب→→→ت
خ→→دا در روز ق→→→يامت ب→→اق∂ است و م→→نشأ س→→→عادتها＾ ب→→∂ پ→→ايان است، آن→چه ك→ه روز ق→→يامت از 

＾ است.   ẃارزش م∂افتد و ب∂اثر م∂گردد رابطهها＾ ماد
آتش سوزان حسرت در روز قيامت 
در آيه＾ ديگر م∂خوانيم: 

وا  ẀدџتẂف→→џيґل Ẁهџع→→џم ẀهџلẂث→→ ґم џو Ґيعا ґم→→ џج ґض ẂرџالẂ →→→مẂ م→→ا فґ→→∂ ا Ẁهџل ￍأن Ẃوџوا ل Ẁرџف→→→џك џي→→→ن ґذￍال ￍإن�
�؛۲  ẁيمґأل ẁذابџع ẂمẀهџل џو ẂمẀهẂن ґم џلґẃبẀقẀما ت ґ↨џيامґقẂال ґمẂوџي ґذابџع Ẃن ґم ґهґب

ك→→→→→افران در روز ق→→→→→يامت چ→→→→→نان در ت→→→→نگنا ق→→→→رار م→→→→→∂گيرند ك→→→→→ه اگ→→→→ر ت→→→→مام آن→→→→چه در 
رو＾ زم→→→ين ه→→→ست ب→→→→ا ه→→→مانندش م→→→ال آن→→→ها ب→→→اشد، ح→→→→اضر م→→→∂شوند ك→→→ه ب→→دهند ت→→→ا از 

                                                           
^ عبس،آيات℮۳تا⅛۳.  ـ سوره ۱

^ مائده، آيه＾⅛۳.  ـ سوره ۲
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ع→→→→ذاب ق→→→→يامت در ام→→→→ان ب→→→→اشند ول∂ از آن→→→→ها ق→→→→بول ن→→→→م∂شود و م→→→→حكوم ب→→→→→ه ع→→→ذاب 
دردنا∑ م∂گردند. 

از ج→→→مله اس→→ام∂ روز ق→→يامت«يوم الح→→سر↕» است ي→→عن∂ روز＾ ك→→ه ان→→→سان ب→→ه ي→→اد روزه→→→ا＾ 
گ→ذشته＾ در دن→يايش م→→∂اف→تد ك→ه م→→∂توان→→سته است اع→→مال خ→ير از عبادات بدن∂ و مال∂ انجام 
ب→→→دهد و ام→→→→روز ب→→→→ه س→→→عادت اب→→→د＾ ن→→→ائل گ→→→ردد، ول∂ ب→→→دون ه→→يچ ع→→→ذر＾ ك→→وتاه∂ ك→→رده و ان→→جام 
ن→داده است و ام→روز ب→ه زي→→ان و خ→سران غ→ير قابل جبران∂ مبتال شده است. اينجاست كه آتش 

سوزان حسرت و افسوس از جانش شعله م∂كشد و او را م∂سوزاند و م∂گويد: 
...�؛۱  ґاهللا ґبẂن џج ∂ґف ẀتẂط ￍرџل∂ ما فџت∂ ع џر Ẃس џيا ح...�

ا＾ افسوس بر آن عمر گرانمايه كه بگذشت.  
و اف→→→→→سوس ب→→→→→ر آن ام→→→→كانات∂ ك→→→→ه خ→→→→→دا ب→→→→→ه م→→→→ن داده ب→→→→ود و م→→→→ن م→→→→→∂توان→→→→ستم ب→→→→ا آن→→→→→ها اع→→→→مال 
س→→→→→→عادت آف→→→→→→رين ام→→→→→روزم را ان→→→→→جام ب→→→→→دهم و از الط→→→→→اف و ع→→→→→نايات خ→→→→→دا ب→→→→→هرهها ب→→→→→رگيرم و ان→→→→→جام 
ن→→→→دادم و ام→→→→→روز در آتش ح→→→→سرت م→→→→→∂سوزم. م→→→→→ثالҐ در دن→→→→يا پ→→→→نج ت→→→→ومان از م→→→خارج س→→→ال خ→→→ود و 
ع→→ائلهام زي→→اد آم→→د، خ→→دا ف→رمود ي− ت→ومان آن را ب→ه ع→نوان خ→مس م→الت ب→ده ت→ا م→بتال ب→→ه ع→→ذاب 
ج→هنẃم ن→شو＾، ول∂ م→ن بخل ورزيدم و ندادم و اكنون آرزو م∂كنم ا＾ كاش تمام آنچه كه 
در رو＾ زم→→→→ين است ب→→→→ا ه→→→→مانندش م→→→→ال م→→→→ن م→→→→∂شد و م→→→ن ه→→→→مه را م→→→→∂دادم ت→→→→ا از ع→→→→ذاب ج→→→هنẃم 
م→→→→→→→صون ب→→→→→→→مانم، ول∂ از م→→→→→→ن ق→→→→→→بول ن→→→→→→م∂كنند. آن روز ي− ت→→→→→→ومان را از م→→→→→→ن م→→→→→→∂پذيرفتند، ول∂ 

امروز ميلياردها را هم از من نم∂پذيرند آيا اين حسرت و افسوس ندارد؟!  
نẀوا� به اين بندگان من  џآم џين ґال√ذ џ^ ґباد ґعґل ẂلẀاين− آيه＾ شريفه مورد بحث م∂فرمايد:�ق
 ẁم Ẃو→ џي џ∂ґ →أت џي Ẃأن ґلẂ ك→→ه اي→→مان ب→→ه اي→→ن ح→→قايق آوردهان→د ب→گو: اق→امه＾ ن→→ماز و ان→فاق م→→ال ك→نند�مґنẂ قџ→→ب
� پيش از اينكه برسد آن روز＾ كه نه مال و ثروت∂ م∂تواند آدم∂ را از  ẁالل ґال خ џو ґيهґف ẁعẂيџ ال ب

عذاب جهنẃم برهاند و نه جاه و مقام و قدرت∂.  
آر＾ ت→→→→ا ف→→→→رصت و م→→→→هلت∂ ب→→→→اق∂ است ب→→→→كوشند ت→→→→→ا ارت→→→→باط خ→→→→ود را ب→→→→ا خ→→→→→الق رح→→→يم ك→→→ريم 
م→حكم و محكمتر سازند، در مقابل فرامين او سر تسليم فرود آورند و مطيع محض فرمانش 

                                                           
 .Ｑ⅛＾زمر،آيه ^ ـ سوره ۱
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ر ش→→ده است، م→→نحصر ب→→ه  ẃه اح→→→→كام آس→→→مان∂ اله→→→→∂ ك→→→ه ب→→→ه ع→→→نوان ب→→→رنامه＾ دي→→ن∂ م→→قرẃ ب→→→اشند. الب→→→ت
ن→→→ماز و ان→→→→فاق م→→→→ال ن→→→→يست ب→→→لكه در ت→→→مام اب→→→عاد و ش→→→ئون زن→→→دگ∂ آدم→→→يان ت→→حت ع→→ناوين م→→ختلف 
ج→→→ريان دارد م→→→نته∂ در آي→→→→ه＾ م→→→ورد ب→→→حث ب→→ه دو ع→→نوان از آن→→ها اش→→اره ش→→→ده است ي→→ك∂ ن→→ماز و 

ديگر＾ انفاق مال. 
ẃه ان→→→→→فاق ه→→→→م م→→→→نحصر ب→→→→ه م→→→ال ن→→→يست، ب→→→لكه در ت→→→مام م→→→واهب اله→→→∂ ك→→→ه ب→→→ه ان→→→→سان اع→→→طا  الب→→→→ت
ق دارد، ول∂ در  ẃش→→→→ده است از ق→→→→بيل ق→→→درت و ع→→→لم و آب→→→رو و اع→→→تبار اج→→→تماع∂ و... ام→→→→كان ت→→→حق
م→→→→→→يان ت→→→→→→وده＾ م→→→→→→ردم آن→→→→→→چه ك→→→→→ه ظ→→→→→هور و ب→→→→→روز ب→→→→→يشتر＾ دارد، در م→→→→→ورد م→→→→→ال است و در آي→→→→→→ه＾ 
� م→→→راد ان→→→→فاق م→→→ال است. ب→→→ه ه→→→ر ح→→→ال  Ґ↨√و ع→→→→الني Ґا ẃش→→→→ريفه ه→→→→م م→→→→→∂شود گ→→→→→فت ب→→→ه ق→→→رينه＾ ق→→→يد�س→→→ر
اح→→→→تماالҐ س→→→رẃ اي→→→نكه از م→→→→يان ان→→→واع ع→→→بادات اش→→→اره ب→→→→ه اي→→→ن دو ع→→→بادت ش→→→ده است، اي→→→ن است ك→→→ه 
ن→→→ماز اع→→→الن ارت→→→باط روح→→→∂ ان→→→سان ب→→→ا خ→→→داست و ان→→→فاق م→→→ال، اع→→→→الن ارت→→→باط ت→→عاون∂ او ب→→ا دي→→گر 
ب→→→ندگان خ→→→داست و ه→→→ر دو ارت→→→باط ب→→→→ايد در زن→→→دگ∂ ي− م→→سلمان ث→→ابت و ب→→رقرار ب→→اشد و دي→→گر 
اي→→→→→نكه خ→→→→→وب م→→→→→∂دان→→→→→يم ك→→→→ه م→→→→→ال دن→→→→→يا م→→→→حبوب ان→→→→→سان است و ك→→→→س∂ ب→→→→ه اي→→→→ن س→→→→→ادگ∂ و آس→→→→ان∂ 
ح→→→→→→اضر ن→→→→→→م∂شود م→→→→→→→ال از خ→→→→→→ود ج→→→→→دا ك→→→→→ند؛ ول∂ ي− ف→→→→→رد م→→→→→سلمان ب→→→→→ااي→→→→→مان ب→→→→→را＾ اط→→→→→اعت ام→→→→→ر 
س آن را از خ→→ود ج→→→دا م→→→∂كند  ẃخ→→→دايش ب→→→ا ك→→→→مال خ→→→وشحال∂ و اف→→→تخار ط→→→بق دس→→→تور دي→→ن م→→قد

د.   ال �م∂نماي Ẃع џرا فدا＾ محبوب ا  �Ẅ∂ن Ẃد џيعن∂ محبوب ا
انفاق محبوب 

خداوند متعال هم فرموده است: 
...�؛۱  џونب ґحẀا تￍم ґوا مẀقґفẂنẀت Ẅ∂ￍت џح ￍرґبẂوا الẀنالџت Ẃنџل�

ش→ما ه→رگز ب→→ه خ→→ير و س→عادت ن→خواهيد رس→يد ت→ا از آن→چه ك→→ه دوس→تش داري→د ان→فاق 
كنيد... 

ي→عن∂ ان→→فاق م→تاع م→حبوب است ك→ه ن→زد خ→دا ارزش پ→→يدا م→→∂كند و س→بب نيل انسان به خير و 
 ^ ^ خ→ودتان ن→يست ب→ه دي→→گر ^ م→انده را ك→ه م→ورد ع→→القه س→→عادت گ→→ردد، وگ→→رنه لب→→اس ك→→هنه و غ→→→ذا

                                                           
� ادن∂: پايينتر. 
� اعال: باالتر. 

^ آل عمران،آيه＾۹۲.  ـ سوره ۱
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^ ده→→→→ر ك→→→→ه خ→→→→اندان ام→→→→يرالم→→→→ؤمنين ع→→→→ل∂� م→→→→ورد م→→→→دح و  ب→→→→→خشيدن ك→→→→→ه ارزش→→→→→∂ ن→→→→→دارد. در س→→→→وره
^ منحصر خود را به سائل مستمند  ت→مجيد خ→→دا ق→رار گ→رفتهان→د، از آن ج→→هت بوده كه سه شب غذا

^ مباركه م∂خوانيم:  انفاق كردند و خود با آب خال∂ افطار نمودند. در آن سوره
يرا�Ґ؛۱  ґأس џو Ґيماґت џي џو Ґينا ґك Ẃس ґم ґهґẃ ب Ẁح Ẅ∂لџع џعامￍالط џونẀم ґعẂطẀي џو�

ẃه� ط→عام است ي→→عن∂ ط→→عام∂ ك→ه م→حبوبشان ب→ود در راه خ→دا ب→ه م→سكين  م→→رجع ض→→مير�ح→→ب
و ي→تيم و اس→ير ان→فاق ك→ردند. ط→بيع∂ است آدم→∂ كه سه روز گرسنه مانده است ميل شديد به 
غ→ذا دارد و غ→ذا ط→→بعاҐ م→حبوب و م→ورد ع→→القه＾ اوست. وق→ت∂ او آن غ→ذا＾ م→حبوب خود را در 
→→→ه اهللا است ك→→ه خ→→دا ه→→م از  Ẃجџوґراه خ→→→دا ب→→→ه س→→→ه گ→→رسنه＾ دي→→گر ان→→→فاق ك→→رد، آن ان→→→فاق م→→حبوب ل

زبان حال آن خاندان نقل م∂كند: 
كẀورا�Ґ؛۲  Ẁال ش џو Ґزاء џج ẂمẀكẂن ґم Ẁيد ґرẀال ن ґاهللا ґه Ẃجџوґل ẂمẀكẀم ґعẂطẀما نￍإن�

ẃ∂ ب→→→را＾ ش→→→→نيدن اظ→→→→هار  اط→→→عام م→→→ا ب→→→ه م→→→ستمندان ن→→→→ه ب→→→را＾ اخ→→→ذ پ→→→→اداش از آن→→→→ها ب→→→ود و ن→→→ه ح→→→ت
ر از ج→انب آن→ها ب→لكه ت→→نها ج→لب رض→ا＾ خ→دا م→نظور م→ا ب→ود و بس. ي→عن∂ آن ان→فاق∂ ن→شان  ẃت→→شك
از ب→→→→→ندگ∂ و اي→→→→مان ان→→→→سان م→→→∂دهد ك→→→→ه م→→→حضاҐ ب→→→را＾ ج→→→لب رض→→→ا＾ خ→→→دا ب→→→اشد و ج→→→ز خ→→→دا ت→→→وقẃع 

پاداش از كس∂ نداشته باشد.  
محبوب اصل∂ بندگان مؤمن 

آر＾ ب→→→ندگان م→→→ؤمن خ→→→دا در س→→→راس→→ر ع→→مرشان م→→حبوب اص→→ل∂ ج→→ز خ→→دا ن→→→دارن→→→د و م→→حور 
ت→→→مام اف→→→كار و اع→→→مالشان، حبẃ خ→→→→دا م→→→→∂باشد و دي→→→گر م→→→حبوبها را از ه→→ر ق→→بيل ك→→→ه ب→→→اشند، در 
س→→ايه＾ حبẃ خ→→دا ب→→ه دل راه م→→→∂دهند و ه→→مه＾ آن→→ها را ب→→→ه ه→→→نگام لزوم، ف→داي→∂ راه آن م→حبوب 
اصل∂ م∂نمايند. اين− خداوند حكيم در آيه＾ مورد بحث به پيامبراكر� م∂فرمايد: 

�؛  ẂمẀناهẂق џز џا رￍم ґوا مẀقґفẂنẀي џو џ↕ال ￍوا الصẀيمґقẀوا يẀنџآم џين ґذￍال џ^ ґباد ґعґل ẂلẀق�
ب→ه ب→→ندگان مؤمن من بگو اقامه＾ نماز كنند و از آنچه كه به آنها دادهايم، انفاق نمايند 
ت→ا از اي→ن دو ط→ريق ارت→باط خ→ود را ب→→ا خ→دا و ب→→ندگان خ→→دا ب→رقرار س→ازند و نتيجتاҐ سعادت هر دو 

                                                           
^ انسان،آيه＾۸ .  ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾۹.  ۲
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سرا＾ خود را تأمين نمايند.  
ت→→مام س→→ع∂ ق→→رآن اي→→ن است ك→→ه دست اي→→ن ب→شر را ب→گيرد و ب→ه دام→ن خ→→دا ك→ه ق→لب ج→→هان 
ه→→→→→→→→→ست∂ است ب→→→→→→→→→رساند ت→→→→→→→→→ا از الط→→→→→→→→→اف و ع→→→→→→→→→→نايات او ت→→→→→→→→→غذيه ش→→→→→→→→→ود و ب→→→→→→→→→→هوجود و ح→→→→→→→→→→يات و دي→→→→→→→→گر 
وام  ẃه＾ ان→→سان، دارا＾ ق→لب∂ است ك→ه ع→ل∂الدẃ ك→→ماالت ان→→سان∂ خ→→ود ن→→ائل گ→→ردد. اي→→→ن ب→→دن و ج→ث
ب→→→→→→→از و ب→→→→→→→→سته م→→→→→→→∂شود و خ→→→→→→ون را در م→→→→→→يان رگه→→→→→→→ا پ→→→→→→خش م→→→→→→→∂كند و ب→→→→→→→ازپس م→→→→→→→∂گيرد، ت→→→→→→صفيه 
داҐ ب→→→ه رگه→→→→ا ب→→→ر م→→→∂گردان→→→د. دائ→→→ماҐ در ح→→→→ال ق→→بض و ب→→→سط است ي→→عن∂ خ→→ون ب→→ه  ẃم→→→∂كند و م→→→جد

رگها م∂دهد و پس م∂گيرد.  
وام در ح→ال ق→بض  ẃاي→→ن ع→→→الم ك→→بير و اي→→ن ج→→هان ه→→ست∂ ن→→يز دارا＾ ق→→لب است ك→ه ع→→ل∂الد
و ب→→→→→→→→سط است و او ذات اق→→→→→→→→دس خ→→→→→→→داست ك→→→→→→→ه ق→→→→→→بض م→→→→→→∂كند و ب→→→→→→→سط م→→→→→→∂كند ي→→→→→→→عن∂ ب→→→→→→ركات 
ه→→→→ست∂ را ب→→→→ه ك→→→→لẃ ك→→→→ائنات ب→→→→ر اس→→→→اس ت→→→→قدير و م→→→→شيẃت خ→→→→ود م→→→→→∂دهد و پس م→→→→→∂گيرد. وج→→→→ود و 
هست∂، حيات و علم و قدرت و ثروت، عزẃت و ذلẃت و فقر و غن∂ م∂دهد و پس م∂گيرد. 

...�؛۱  أẂن＃ џش ∂ґف џوẀم＃ هẂوџي ґẃلẀك ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس ∂ґف Ẃنџم ẀهẀلџئ Ẃسџي�
ه→مه＾ آس→مانيان و زم→ينيان دست گ→داي→→∂ ب→ه س→→و＾ او دراز ك→ردهان→→د و همه چيز خود را 
از او م→∂خواه→→ند او ه→م ه→ر روز＾ در ك→ار م→خصوص به خودش كه قبض و بسط كائنات در 
ح→→→→→يطه＾ ت→→→→→دبير و ت→→→→→قديرش م→→→→→∂باشد در ك→→→→→ار است، ت→→→→→مام ق→→→→بض و ب→→→→→سطها ك→→→→→ه م→→→→وجودات در 

ميان خود دارند همه سرچشمه گرفته از آن قبض و بسط عالم هست∂ است.  
اين همه عكس م∂ و نقش مخالف كه نمود 

ي− فروغ رخ ساقـ∂ است كه در جـام افتاد 
ي− ج→→لوه از آن ج→→ميل م→→→طلق ك→→→ه ك→→لẃ الج→→→مال است ب→→ر ص→→فحه＾ ت→يره＾ خ→ا∑ اف→تاده 
اي→→→ن ه→→→مه ج→→→→مالها و زي→→→→باي∂ها از اي→→ن ص→→فحه＾ ت→→يره و خ→→→ا∑ ج→→وشيده و دله→→ا را ب→→رده است. 
ب→→→→→→ار دي→→→→→→گر ه→→→→→→مه＾ اي→→→→→→نها ب→→→→→→ه خ→→→→→→→ا∑ ب→→→→→→ر م→→→→→→∂گردند و زي→→→→→→باي∂ها را از دست م→→→→→→→∂دهند. خ→→→→→→ودґ آن 

جميل جمالآفرين فرموده است: 
ينҐ↨џ لџها...�؛۲  ґز ґض ẂرџالẂ لẂنا ما عџلџ∂ ا џع џا جￍإن�

                                                           
^ رحمن، آيه＾۲۹.  ـ سوره ۱

^ كهف،آيه＾۷.  ـ سوره ۲
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^ زمين∂ را[از خا∑]آفريده و زينت زمين قرار دادهام...  من خودم اين زيباي∂ها
زا�Ґ؛۱  Ẁر Ẁج Ґيدا ґع џها صẂيџل џما ع џونẀل ґجاعџا لￍإن џو�

و م→→ن خ→→ودم ب→→از اي→→نها را ت→→بديل ب→→ه خ→→→ا∑ و زم→→ين خ→→ش− خ→→ال∂ از ه→→ر گ→→→ياه م→∂كنم و 
�؛۲خ→→→واس→→→تم آدم→→→يان را  Ґال џم→→→ џع Ẁن џس→→→ Ẃأح Ẃم Ẁأي∫→→→ه Ẃم Ẁه џوẀلẂ م→→→→نظورم از اي→→→→ن ج→→→ريان اي→→→ن ب→→→وده ك→→→ه: �...لґنџ→→→ب
بيازمايم تا صف واقعبينان و هوشمندان از صف ظاهربينان و فريبخوردگان جدا شوند. 

ناكام مẀردن بسيار＾ از انسانها 
ص→يẃاد در م→يان ب→يابان دام م∂گستراند، دانه در وسط آن م∂پاشد و در كمين م∂نشيند. 
ب→→→→رخ∂ از پ→→→→رندگان در ه→→→→وا ك→→→→ه ت→→→→يزهوشند، دام را م→→→→→∂شناسند و اع→→→→تنا ب→→→ه دان→→→→هها＾ در وس→→→ط آن 
→→→→ا ب→→→رخ∂ دي→→→گر ك→→→ه ك→→→→م ه→→→وش و ب→→→→∂خبر از دام و ص→→→يẃادند،  ẃن→→→→م∂كنند و از آن دور م→→→→→∂شوند ام
حريصانه به سمت دانهها فرود م∂آيند و به دام م∂افتند. ما آدميان نيز مانند پرندگان در هوا 
ه→→→ستيم و خ→→→داون→→→د ح→→→كيم رو＾ م→→→صلحت ح→→→كيمانهاش اي→→→ن ص→→→فحه＾ زم→→→ين را پ→→→ر از دان→→→هها＾ 
ف→→→→→→→→→ريبنده＾ زي→→→→→→→→→→بانما س→→→→→→→→→اخته و در چ→→→→→→→→→شمان→→→→→→→→داز م→→→→→→→→ا ق→→→→→→→→رار داده است، ح→→→→→→→→ال آن دس→→→→→→→→ته از م→→→→→→→→ا ك→→→→→→→→→ه 
واق→→→→عبينان ه→→→→وشمندند و از ص→→→→حنه＾ ام→→→→تحان∂ خ→→→دا آگ→→→→اه، اع→→→تناي∂ ب→→→→ه اي→→→ن دان→→→→هها＾ ف→→→ريبنده＾ 
→→ا آن  ẃزي→→→بانما ن→→→م∂كنند، دل ب→→→ه آن ج→→→ميل ج→→→مالآفرين م→→→→∂دهند و ب→→→ا او ن→→رد ع→→شق م→→→∂بازند. ام
دس→→→→→→→→ته＾ دي→→→→→→→→گر ك→→→→→→→ه ظ→→→→→→→اهربينان ف→→→→→→→ريب خ→→→→→→→وردهان→→→→→→→د و م→→→→→→→∂پندارن→→→→→→→د ك→→→→→→→→ه ه→→→→→→→ر چ→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→ست ه→→→→→→→مين 
چ→هرهها＾ زي→با و س→فرهها＾ رن→→گين و م→سكن و م→ركبها＾ ع→ال∂ و م→قام و منصبها＾ اعال و 
دي→→گر ه→→يچ؛ از اي→→→ن رو ح→→ريصانه ب→→ه س→→و＾ آن→→→ها م→→→∂دوند و ب→→ه دام ش→→يطان ب→→∂ اي→مان م→→∂اف→تند و 

محكوم به عذاب ابد＾ م∂گردند. 
ليẃ→→هاش، ط→→الب جمال باق∂ و كمال نامحدود  ẃدر واق→ع ان→سان ب→ر ح→سب ف→طرت و س→رشت او
است و لذا ب→→→→ه ه→→→→ر ج→→→→→مال و ك→→→→مال∂ ك→→→→→ه م→→→→→∂رسد، ب→→→ه پ→→→→ندار اي→→→نكه ه→→→مان ج→→→مال و ك→→→مال م→→→طلوب 
^ اوست دن→→→→→بالش م→→→→→∂رود، ول∂ م→→→→→∂بيند اش→→→→باعش ن→→→كرد و ح→→→→ال ط→→→لب ه→→→مچنان در او ب→→→اق∂  ف→→→→طر
^ م→→→→∂رود و ه→→→مچنين ت→→→ا م→→→رگش ف→→→را م→→∂رسد و ب→→→ه م→→طلوب  است، او را ره→→→→ا م→→→∂كند دن→→→بال دي→→→گر

                                                           
^ كهف،آيه＾۸ .  ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾۷.  ۲



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۲۷۲ 

 ẃاو ذات اقدس اهللا(جل ^ اص→ل∂اش ن→رسيده ن→اكام م→→∂ميرد و ع→اقبت ن→م∂فهمد كه مطلوب فطر
ج→→الله) است ك→ه ج→مال ب→اق∂ و ك→مال ن→امحدود است و غ→ير او ه→ر چ→ه ك→ه ه→ست، ج→→مال ف→→ان∂ و 
^ دلبستگ∂ نم∂باشد و  ك→مال محدود است و حال طلب نامحدود را اشباع نم∂كند و شايسته

^ راهنماي∂ بندگانش فرموده است:  لذا حضرت خالق حكيم برا
�؛۱  ẀوبẀلẀقẂال نґئџمẂطџت ґاهللا ґرẂكґذґأال ب...�

...ت→→→→وجẃه! ت→→→نها [ب→→→→ا ش→→→→ناخت خ→→→دا و انس و] ارت→→→→باط ب→→→→ا خ→→→داست ك→→→→ه دله→→→→ا آرامش م→→→→∂يابد و 
حال طلب انسان اشباع م∂گردد و همچنين فرموده است: 

�؛۲  ґيهґالقẀمџف Ґحا Ẃدџك џ−ґẃب џإل∂ ر ẁح ґكاد џ−ￍإن ẀسانẂن Ẃا اإلџهيا أي�
ا＾ ان→سان! تو [بر حسب فطرت و اقتضاء جوهر جانت] در حال حركت به سو＾ 
پ→→روردگارت م→→→∂باش∂ و [او را م→→→∂طلب∂ و س→رانجام] ب→→ه دي→دار او خ→واه∂ رس→يد 

[و تا به او نرسيدها＾ آرام نخواه∂ شد]. 
دعا، برقرار＾ رابطه＾ روح∂ بين ما و خالقمان 

→→→→→→اجدين� ب→→→→→شنويم ك→→→→→ه در  ẃدالسẃع→→→→→→اشقانه را ه→→→→→م از ام→→→→→ام الع→→→→→ارفين س→→→→→ي ^ اي→→→→→→ن چ→→→→→→→ند ج→→→→→→مله
)؛  џ−Ẁق→→→→→→ائґل ẃال ґيها ا ґف Ẃط→→→→→→Ẁال ي ∂ґت→→→→→→ џع Ẃوџل џه→→→→→→→∂...و Ẅل ґم→→→→→→→ناجاتش ب→→→→→→→ه پ→→→→→→→يشگاه خ→→→→→→دايش ع→→→→→→رضه داش→→→→→→→ته است:(ا
خ→→داي→→ا...من آت→→ش∂ در ج→→→انم ش→→→علهور است. ت→نها آب→→∂ ك→→ه م→∂توان→د آن را خ→اموش ك→ند آب لق→اء 

و ديدار توست. 
لￍتґ∂)؛  Ẁغ Ẁفاء ґش џو ∂ґتￍل ґع Ẁواء џد џ∑ џدẂن ґع џو ∂ґت џراح џو ∂ ґحẂو џر џ−ґناجاتẀم ∂ґف џو)
خ→→→→→دايا م→→→→→→ن ت→→→→→نها ب→→→→→→ه ه→→→→→نگام م→→→→→ناجات ب→→→→→→ا ت→→→→→→و است ك→→→→→→ه اح→→→→→ساس آرامش و آس→→→→→ايش 

روح∂ م∂كنم و دارو＾ درد و شفا＾ جوشش جانم را در نزد تو م∂يابم. 
اي→→→→→نكه ب→→→→→ه م→→→→→ا دس→→→→→تور دادهان→→→→د در ش→→→→→بانهروز چ→→→→ند ب→→→→ار ن→→→→→ماز ب→→→→خوان→→→→يم، ع→→→→→الوه ب→→→→ر ن→→→→→مازها＾ 
ẃ∂ و در ف→→→→→→واص→→→→→→ل س→→→→→→اعات روز و شب و پ→→→→→يش از غ→→→→→→ذا و ب→→→→→عد از غ→→→→→ذا،  واجب ن→→→→→→→مازها＾ م→→→→→→ستحب
ه→→→→→نگام خ→→→→→واب→→→→→يدن و ب→→→→→يدار ش→→→→→→دن، وقت خ→→→→→روج از م→→→→→نزل و ورود ب→→→→ر م→→→→حلẃ ك→→→→→ار و در ت→→→→مام اي→→→→→ن 

                                                           
^ رعد،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۱

^ انشقاق،آيه＾⅛.  ـ سوره ۲



 
 ۲۷۳ فضيلت بسيار ذكر خدا 

اوق→→ات دس→تور دع→→ا دادهان→د و اذك→ار فراوان، آيا هيچ فكر كردهايم منظور از اين همه اذكار و 
ادعيه چيست؟  

س پ→→→يدا ك→→→ند و ب→→ه  ẃآي→→→→ا ف→→→قط ب→→→را＾ اي→→→ن ب→→→وده ك→→→→ه زب→→→ان م→→ا ع→→ادت ب→→ه ت→→كرار اي→→ن الف→→→اظ م→→قد
س  ẃث→→واب ب→→رسيم و گ→→→شايش∂ ه→→م در زن→→دگ∂ و ك→→سب و ك→→ار م→ا ب→→هوجود آي→→د؟! اي→نكه ي− م→قد
ب→از＾ خش− ب∂ روح∂ م∂شد و مناسب با شأن انبياء و پيامبران خدا� كه اين دستورات 

را دادهاند نم∂بود.  
ت اي→→→ن ع→→مر زودگ→→→ذر ب→→ين م→→ا و خ→→→القمان ت→→ناسب  ẃب→→→لكه ه→→→دف اي→→→ن ب→→→وده ك→→ه در ط→→ول م→→د
روح→→→→∂ اي→→→→جاد ك→→→→نند و ج→→→→→ان م→→→→→ا را ب→→→→ا م→→→→بدأ ه→→→→→ست∂ ك→→→→→ه م→→→→نبع ك→→→→لẃ ك→→→→ماالت است آش→→→→نا س→→→ازند و 
لح→→→ظه ب→→→ه لح→→→ظه ب→→→ر اث→→→ر ت→→→كرار اذك→→→ار و ادع→→يه و م→→ناجات و راز و ن→→ياز ب→→ر درج→→→ه＾ آش→→→ناي∂ م→→→ا ب→→ا 
بان درگ→→→→→اه و  ẃخ→→→→→→دا ب→→→→→→يفزاي→→→→→→ند و ب→→→→→يگانگ∂ را ت→→→→→بديل ب→→→→→→ه ي→→→→→گانگ∂ ك→→→→→رده و داخ→→→→→ل در زم→→→→→ره＾ م→→→→→قر
ش→→→→→→ايسته ب→→→→→→را＾ لق→→→→→→اء و دي→→→→→→→دار ح→→→→→→ضرت م→→→→→→عبود م→→→→→→حبوب ب→→→→→→→سازند و از اي→→→→→→ن ع→→→→→→→الم ب→→→→→ه ع→→→→→→الم ق→→→→→دس 
→→→م و  џح Ẃر џا ẃان→→→→تقالمان ده→→→→→ند و ب→→→→ه ه→→→→→نگام ان→→→→تقال، اي→→→ن ن→→→دا＾ ش→→→وران→→→گيز ف→→→رحبخش از ن→→→احيه＾ رب

رџم به گوش جانمان طنينانداز گردد كه:  Ẃك џا
 � Ґ↨ￍي ґض Ẃر→→→→→→ џم Ґ↨џي→→→→→→ ґراض ґ−ґẃب џر Ẅ∂إل ∂ґع→→→→→→ ґج Ẃار � Ẁ↨→→→→→→→ￍن ґئ џمẂط→→→→→→→ ẀمẂال ẀسẂف→→→→→→→ￍا النџهẀت→→→→→→→ￍي→→→→→→→ا أي�

نￍتґ∂�؛۱  џج ∂ґل Ẁخ Ẃاد џو �＾ґباد ґع ∂ґف ∂ґل Ẁخ Ẃادџف
وظيفه＾ اساس∂ ما در دنيا اقامه＾ نماز است 

ه∂ ب→→→→→→→→ه اي→→→→→→→→ن ح→→→→→→→→→قيقت ن→→→→→→→→داري→→→→→→→م و ه→→→→→→→مين ن→→→→→→→ماز را ك→→→→→→→ه  ẃول∂ ي→→→→→→→→الالسف ك→→→→→→→→ه اك→→→→→→→→ثر م→→→→→→→→ا ت→→→→→→→→وج
اص→ل∂ترين ع→امل ب→را＾ ت→أمين اي→ن ه→→دف و م→همترين وس→يله ب→را＾ ت→قرẃب ب→→ه ذات اق→دس رب→وب∂ 
ف ب→→→→ه اي→→→→ن ن→→→→م∂دان→→→→يم ك→→→→→ه  ẃخ→→→→ود را م→→→→وظ Ґاست ب→→→→→ه س→→→→→→هلان→→→→گار＾ از ك→→→→نارش م→→→→→∂گذريم و اص→→→→→ال
اق→ل در ردي→→ف س→اير ك→→ارها و ام→ور زن→دگيمان ب→ه رش→د و ن→موẃ دادن ك→→يفيẃت روح→∂ ن→مازمان  ẃح→د

نيز بيفزاييم.  
اҐ و ك→→→→→→→→يفاҐ ت→→→→→→→→رقẃ∂ داده ع→→→→→→→→ال∂تر و  ẃخ→→→→→→→→ود را ك→→→→→→→→م ＾ ẃم→→→→→→→→→ا ت→→→→→→→→مام ام→→→→→→→→ور م→→→→→→→→ربوط ب→→→→→→→→→ه زن→→→→→→→→دگ∂ م→→→→→→→→اد
ب→→اشكوهتر س→→اختهاي→→→م، خ→→انهها ب→→هتر، اث→→اث زن→دگ∂ زي→→باتر، م→ركبها ره→وارت→ر، ث→روتها ب→يشتر و 

                                                           
 .۳Ωفجر،آيات۲۷تا ^ ـ سوره ۱
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→→ا ن→→مازمان ه→→مچنان الغ→→ر و م→→ردن∂ ب→اق∂مانده،  ẃخ→→→الصه ه→→مه چ→→يزمان چ→→اقتر و ف→→ربهتر ش→→ده، ام
ب→→→لكه الغ→→→رتر و م→→ردن∂تر ه→→م ش→→ده است ه→→→مان ن→→ماز＾ ك→→ه در پ→→→انزده س→→الگ∂ م→→∂خوان→→→ديم، در 
ه روح→∂ و ن→ه∂  ẃت و ح→ضور ق→لب و ت→وجẃپ→→نجاه س→→الگ∂ ن→→يز ه→→مان را م→→→∂خوان→→يم از لح→→اظ ك→→يفي
ل  ẃت→→→→نز Ґو رش→→→→د＾ ن→→→→كرده ب→→→→لكه ب→→→→عضا ∂ẃت ق→→→→→رآن∂ ن→→→→→ماز است، ت→→→→رقẃنكر ك→→→→→ه خ→→→→→اصي→→→→→ Ẁاز ف→→→→→حشاء و م

كرده و رو به ضعف و سست∂ رفته است. 
در ص→ورت∂ ك→ه ك→→ار اس→اس∂ ان→سان در دن→يا ن→ماز است، ي→عن∂ ب→رقرار س→اختن ارتباط روح∂ 
^ و اش→→→→→→باع  ẃب ج→→→→→→ستن ب→→→→→→→ه او ن→→→→→→→ه وس→→→→→→→عت دادن و آراس→→→→→→تن زن→→→→→→دگ∂ م→→→→→→→ادẃب→→→→→→→ا خ→→→→→→→دا و انس ب→→→→→→ا او و ت→→→→→→قر
ع∂ اس→→الم و اي→→مان را ب→→ه خود مشغول  ẃم→د ^ ẃ∂ امẃته→ا ^ ب→شر ام→روز و ح→ت ش→هوات ح→يوان→∂ ك→ه دن→→يا
^ ن→→→ماز و ارت→→→باط ب→→→ا خ→→→دا را از م→→تن زن→→دگ∂ ب→→يرون ب→→رده و در ح→→→اشيه ن→→→شانده است؛  ك→→→رده و م→→→سأله
^ از آن ن→موده و در م→→قام  آن→→گونه ك→→ه آن→→→ها ك→→ه ب→→ه زع→→م خ→→ود، اه→→→ل ن→→→مازند اك→تفا ب→ه ص→→ورت ظ→اهر
ر  ẃق→اصر و م→قص Ґدر∑ ه→→دف و م→نظور از ت→شريع آن ب→ر ن→م∂آيند و خ→ود را در اي→ن ك→وتاه∂ اص→→ال
^ ب∂ نمازان ما اهل نمازيم و آنها به  ه→م ن→م∂دان→ند ب→لكه م→نẃت∂ ه→→م ب→ر خدا دارند كه در ميان دنيا

 ۱.�＾ ґر Ẃكґذґل џ↕ال ه نكردهاند كه خدا فرموده است:�...أقґمґ الص√ ẃگ→ردد و ب→ندگان م→ن ب→ر اين نكته توج ẃم→→نظور م→ن از ت→شريع ن→ماز، اي→ن ب→وده ك→ه ي→اد م→ن در دله→→ا م→ستقر
اث→→→ر ت→→→داوم و ت→→→كرار آن در ف→→→واص→→→ل س→→→اعات ش→→→→بانهروز، پ→→→يوسته خ→→→ود را در م→→→حضر م→→→ن ب→→بينند و 
ب→→→ديه∂ است ك→→→ه م→→→مكن ن→→→يست در م→→→حضر خ→→→→دا ك→→→س∂ ك→→→ار＾ ن→→→→اپسند ك→→ه م→→وجب خ→→شم خ→→دا 
گردد انجام دهد. بنابراين اگر ديديم ما نماز م∂خوانيم و در ارتكاب گناهان نيز ب∂پرواييم، 
ب→→ايد ب→→→فهميم اي→→ن آن ن→→→ماز＾ ن→→→يست ك→→ه خ→→دا از م→→ا خ→→واس→→ته است، زي→را خ→دا در ق→رآن ك→ريمش 

اثر و خاصيẃت نماز واقع∂ را بازداشتن از گناه و عصيان نشان داده و فرموده است: 
...�؛۲  ґرџكẂن ẀمẂال џو ґشاء ẂحџفẂال ґنџع Ẅ∂هẂنџت џ↕ال ￍالص ￍإن...�

...يقيناҐ نماز آدم∂ را از [ارتكاب] كارها＾ زشت و منكر باز م∂دارد... 
پس اي→→→→ن چ→→→→ه ن→→→→→ماز＾ است ك→→→→ه ب→→→→ا ه→→→ر گ→→→→ناه∂ ق→→→→ابل ج→→→مع است؛ ه→→→م ب→→→ا رب→→→اخوار＾ رف→→→يق 
است و ه→→→→→→→م ب→→→→→→→ا رش→→→→→وهخوار＾، ه→→→→→م ن→→→→→مازخوان است و ه→→→→→م ك→→→→→→الهبردار. اه→→→→→ل ن→→→→→ماز است و اه→→→→→→ل 

                                                           
^ طه، آيه＾۱℮.  ـ سوره ۱

 .℮Ｑ＾عنكبوت،آيه ^ ـ سوره ۲
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ج→→→→لسه و م→→→→سجد و در ع→→→→ين ح→→→→→ال در م→→→→→يان خ→→→→انوادهاش ب→→→→→دخلق است و ب→→→→دزبان. در م→→→يان م→→→ردم 
دروغ→→→→گو و غ→→→→يبت ك→→→→→ن است و ت→→→→همت زن، ن→→→→ه چ→→→→شم∂ پ→→→→→ا∑ دارد و ن→→→→→ه ق→→→لب∂ ص→→→اف. آي→→→ا اي→→→ن 

است آن نماز＾ كه خدا خواسته است؟  
خ→→داون→→→د م→→∂فرمايد: م→→ن از ت→و ن→ماز＾ خ→واس→تهام ك→ه در ه→→مه ج→→ا و در ه→→مه ح→ال ت→و را ب→ه 
ي→→→→اد م→→→→ن ب→→→→يفكند و در ح→→→→ضور م→→→→ن ن→→→→گهت ب→→→→دارد. ت→→→و ك→→→ه در ع→→→ين ح→→→ال ك→→→ه ن→→→ماز م→→→→∂خوان→→→∂ از 
م→حضر م→ن غ→ايب∂ و اص→→الҐ م→ن را ب→ه ح→ساب ن→م∂آور＾ و اعتنا به امر و نه∂ام نم∂كن∂.به اين 

ه كنيم كه خدا از ما اقامه＾ نماز را خواسته و فرموده است:  ẃنكته نيز بايد توج
نماز را به پا دار.  لو↕�؛ ￍم الصґقџا�

نماز را سرپا نگه داريد.  لو↕�؛ ￍوا الصẀقيمџا�
...�؛  џ↕ال ￍوا الصẀيمґقẀوا يẀنџآم џين ґذￍال џ^ ґباد ґعґل ẂلẀق�

به بندگان مؤمن من بگو نماز را سرپا نگه دارند... و نگذارند كه بيفتد و از پا درآيد. 
→→→→→→→ا در ح→→→→→→→→فظ و  ẃاز اي→→→→→→→→ن ت→→→→→→→→عبير م→→→→→→→→علوم م→→→→→→→∂شود ك→→→→→→→ه م→→→→→→→مكن است ك→→→→→→→س∂ ن→→→→→→→→ماز ب→→→→→→→خوان→→→→→→→د، ام
م→→راق→→بتش ك→→وتاه∂ ك→→ند و او از پ→→ا درآي→→د و ب→→→∂اث→→ر گ→→ردد آن→→چه ك→→ه ن→→→ماز را از پ→→ا در م→→→∂آورد و 
ب→→∂ اث→→رش م→→∂سازد ه→→→مانا ارت→→كاب گ→→ناه است ك→ه چ→ون ت→ير＾ ب→ه س→ينه＾ ن→ماز م→∂خورد و او را 
از پ→→→ا م→→→∂اف→→→كند. چ→→ون ح→→→قيقت ن→→ماز خ→→داي→→ادآور＾ است و رم→→ز گ→→→ناه، خ→→داف→→رام→→وش∂ است و 
اي→→ن دو ب→→→ا ه→→م در ي− دل ن→→م∂گنجند و لذا م→ا اگ→ر ان→دك∂ در ك→ار خ→ود دقẃت ك→نيم، م→→∂بينيم 
ب→→→ه ي− چ→→→نين خ→→→→طا و آفت م→→→→هلك∂ م→→→بتال ه→→→ستيم؛ ن→→→→ماز م→→→→∂خوان→→→يم، ب→→→→الفاصله ت→→→ير ب→→→ه س→→ينهاش 

م∂زنيم و به جا＾ اقامه اسقاطش م∂كنيم. 
اوẃل ص→بح رو ب→ه خ→دا م→→∂اي→ستيم و م→→∂گوييم:«ايẃ→→ا∑ نعبد و ايẃا∑ نستعين» ا＾ خدا من 
ف→→قط ب→→→نده＾ ت→→و ه→→→ستم ب→→عد ت→→ا ظ→→هر ان→→واع و اق→→→سام گ→→ناهان از خ→→ود ص→ادر م→→∂كنيم ي→عن∂ ب→→نده＾ 
ه→→→وا＾ ن→→→فس م→→→∂شويم و س→→→ر ب→→→ه آس→→→تان اه→→→واء ن→→→→فسان∂ خ→→→ود م→→→∂گذاري→→→م و در واق→→→ع ن→→→ماز ص→→→بح 
خ→ود را ت→يرباران م→∂كنيم. ب→از ظ→هر رو ب→ه خ→→دا م→∂اي→ستيم و م∂گوييم«ايẃا∑ نعبد...» باز همان 
داҐ رو ب→→→→→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→→→→→→دا م→→→→→→→→→→→→→∂اي→→→→→→→→→→→→ستيم و  ẃل شب م→→→→→→→→→→→→جدẃج→→→→→→→→→→→→→ريان پ→→→→→→→→→→→→→يش از ظ→→→→→→→→→→→→→هر را ت→→→→→→→→→→→→كرار م→→→→→→→→→→→→∂كنيم و او

م∂گوييم«ايẃا∑ نعبد...» و... 
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در اصالح نماز خود بكوشيم 
س→→→→→→الها＾ س→→→→→→ال است ك→→→→→→→ه ك→→→→→→→ار م→→→→→ا ه→→→→→مين است، ن→→→→→ماز خ→→→→→وان→→→→→→دن و س→→→→→پس آن را ت→→→→→يرباران 
ن→→→→مودن!! ح→→→→ال ا＾ وا＾ ب→→→→ر م→→→→ن ك→→→→ه چ→→→→قدر ن→→→ماز ك→→→شتهام در ط→→→ول ع→→→مر ه→→→فتاد و ه→→→شتاد س→→→الهام، 
صدها و هزارها جسد كشته و در خون غلطيده＾ نماز سر راه خود به خا∑ افكندهام.  

ا＾ ع→→→→→→جب ك→→→→→ه ه→→→→→يچ ت→→→→→روريست ج→→→→→→نايتكار＾ ب→→→→→→ه پ→→→→→ا＾ م→→→→→ن ن→→→→→م∂رسد. پس م→→→→→ن ب→→→→→ه ج→→→→→ا＾ 
م→→اته＾ ن→→ماز ك→→ردهام و ن→→ماز را م→→يران→→دهام، آن وقت ت→→وقẃع  ґاق→→→امه＾ ن→→→ماز ك→→→ه خ→→→→دا خ→→→واس→→→→ته است ا
دارم ك→→→ه اي→→→ن ن→→→→مازها＾ م→→رده م→→را زن→→ده ك→→→ند و ب→→ه خ→→→دا＾ ح→→∂ẃ الي→→موت ن→→زدي− گ→→ردان→→→يده و در 
غ→→→→→رفهها＾ ب→→→→→→هشت∂ ج→→→→→ايگزينم س→→→→→ازد و ح→→→→→ال آن→→→→→كه اي→→→→→ن ن→→→→ماز م→→→→ن خ→→→→يل∂ ه→→→→نر ك→→→→ند، از ج→→→→هنẃم∂ 
→لو↕ ن→يستم، م→ن ن→ماز م→→∂خوان→م و لذا ب→ه آن  ẃم ت→ار∑ الصẃش→→دنم م→→انع ش→→ود، زي→را م→ن ب→→ه ط→ور م→سل
رџه از ح→فرهها＾ ج→هنẃم ك→ه ج→→ا＾ ب∂ نمازهاست، مرا نم∂برند ول∂ بهشت∂ شدن نياز به نماز  Ẃف→ Ẁح
ẃه∂ پ→→→يدا ك→→→→نيم و ت→→→→ا  زن→→→→ده و س→→→→الم دارد ك→→→→→ه م→→→→ن دس→→→→تم از آن ت→→→→ه∂ است.ب→→→→نابراي→→→ن الزم است ت→→→نب
ف→رصت و م→هلت∂ از عمر زودگذر باق∂ است، در اصالح نماز خود بكوشيم كه خدا و ربẃ ما 

به پيامبرش� دستور داده كه: 
�؛  џ↕ال ￍوا الصẀيمґقẀوا يẀنџآم џين ґذￍال џ^ ґباد ґعґل ẂلẀق�

ب→→→→ه ب→→→→ندگان م→→→→→ن ك→→→→→ه ب→→→→→ه م→→→→→ن اي→→→→مان آوردهان→→→د ب→→→گو ن→→→ماز را زن→→→ده و س→→→رپا ن→→→گه دارن→→→د و ك→→→ار＾ 
ن→كنند ك→ه از پ→ا درآي→د. م→ا اب→تدا ب→→ايد م→راقب ب→→اشيم ك→ه ن→→ماز را زن→ده و س→الم از پريشان فكر＾ و 
ه دل ان→→جام ب→→→دهيم و س→→پس آن را ب→ا ارت→كاب گ→→ناهان ت→يربارانش ن→كنيم.  ẃب→→ا ح→→ضور ق→→لب و ت→→وج

ل لنگ∂ داريم و حاضرالقلب در حال انجامش نيستيم.   ẃفانه ما در همان قدم او ẃمتأس
آشفتگ∂ حال ما به هنگام نماز 

اي→→ن ه→م ش→→نيدنش ب→د ن→يست ك→→ه ن→قل ش→ده است از ش→خص∂ ب→ه ن→ام ص→→الح ص→→فد＾ ك→ه ب→ا 
زب→→ان ش→عرا＾ ع→رب آش→ناي∂ ك→امل داش→ته است پرسيدند معنا＾ اين ي− بيت شعر چيست كه 

شاعر گفته است: 
تẀها�  Ẃر→џك џذا م→→ا ذґا ＾ ґر Ẃدџال ا→→џف ∂

ґẃل→→ џصẀا  � Ґياґمان→→џث Ẃمџا Ẅ∂ џح→ الض ẀتẂيￍل→ џص ґ Ẃ&џتẂن→→ ґثџا
م→→→→∂ايستيم، ن→→→اگهان ب→→→→ه ي→→→اد م→→→عشوقهام م→→→→∂افتم آن→→→→چنان پ→→→→ريشان  م→→→→ن وق→→→ت∂ ب→→→→ه ن→→→ماز 
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ف→→→كر م→→→→∂شوم ك→→→→ه وق→→→ت∂ ب→→→→ه خ→→→ود م→→→→∂آيم ه→→→يچ ن→→→م∂فهمم از ن→→→ماز ظ→→هر دو رك→→عت 
خواندهام يا هشت ركعت. 

از ص→→→→→→→→→الح ص→→→→→→→→فد＾ م→→→→→→→→→∂پرسند: م→→→→→→→→قصود ش→→→→→→→→اعر از ش−ẃ ب→→→→→→→→ين دو و ه→→→→→→→شت چ→→→→→→→يست؟ در 
→ا  ẃب→→ين دو و س→→→ه، س→ه و چ→هار و چ→→هار و پ→نج ش→نيدهاي→م، ام ẃ−يات ن→→مازها＾ چ→→هارركعت∂ ش ẃش→→ك
ش−ẃ ب→→→ين دو و ه→→→→شت ت→→→→ا ب→→→ه ح→→→→ال ن→→→→شنيدهاي→→م م→→قصود ش→→اعر از ش−ẃ ب→→ين دو و ه→→→شت در ن→→→ماز 

چهارركعت∂ چيست؟  
او در ج→واب گ→فت: آر＾ آن ش→اعر ب→يچاره ه→نگام ن→ماز ك→ه ب→ه ي→اد معشوقهاش م∂افتاده 
و ح→واسش پ→رت م∂شده، ناچار شماره＾ ركعاتش را با انگشتانش نگه م∂داشته است. وقت∂ 
ب→→→→→ه خ→→→→→ود م→→→→→∂ آم→→→→→ده و م→→→→→→∂ديده ك→→→→→ه دو ت→→→→→ا از ان→→→→→→گشتها خ→→→→→→ميده و ه→→→→→→شت ت→→→→→→ا＾ دي→→→→→گر آوي→→→→خته 
است، ش−ẃ م→→∂كرده ك→ه آي→ا ب→ه ت→عداد ان→گشتها＾ خ→→ميده ركعت به جا آورده و يا به تعداد 

انگشتها＾ آويخته و لذا گفته است: 
Ẁها�  ت Ẃر→→→ џك џدر＾ اذا م→→ا ذ џف→→→→ال ا ∂ẃل→→→ џصẀا  � Ґياґمان→→→џ →→ح∂Ẅ اџمẂ ث اџث→→نتين ص→→→لẃيتẀ الض∫

ح→→اال وض→→ع ن→→ماز م→→ا ه→→م غ→الباҐ ب→→ه ه→مين ك→يفيẃت است ه→مين ك→ه ت→كبير↕ االح→رام را گ→فتيم 
اوه→→ام از ه→ر س→و ب→ه ف→كر م→ا هجوم م∂آورد، آنگونه كه اصالҐ نم∂فهميم در كجا هستيم و چه 
م→→→→→∂كنيم و چ→→→→→ه م→→→→→→∂گوييم! ج→→→→→ز خ→→→→→دا ب→→→→→ا ه→→→→→→مه چ→→→→→يز و ه→→→→→مه كس س→→→→→رگرم ص→→→→→حبتيم، از آن س→→→→و 
م→→→→ردان→→→→∂ اله→→→→∂ ه→→→→ستند ك→→→→ه ب→→→→ا گ→→→→فتن ت→→→كبير↕ االح→→→رام و اهللاك→→→بر، ج→→→ز خ→→→دا ه→→→ر چ→→→ه ك→→→ه ه→→→ست از 
خ→انه＾ دل ب→يرون م→→∂ريزند و ب→ه اح→→د＾ ج→ز خ→→دا ح→قẃ ورود به خانه＾ دل نم∂دهند و به زبان 

حال و دل م∂گويند: 
مـن هماندم كه وضـو ساختم از چشمه＾ عشق 

هفت تكبير زدم ي− سره بر هر چـه كه هست 
اشتياق بهشت به نمازگزار 

از ي→→→→→ك∂ از آن→→→→→→ان ن→→→→→→قل ش→→→→→ده ك→→→→→ه گ→→→→→فته است: اگ→→→→→ر م→→→→را م→→→→خيẃر ك→→→→نند ب→→→→ين دو رك→→→→عت ن→→→→ماز 
خ→وان→→دن ي→ا ب→ه ب→→هشت رف→تن، م→ن ن→ماز خ→واندن را بر بهشت رفتن ترجيح م∂دهم. چون در نماز 
ت خ→→ودم م→→→شغولم. دي→→گر＾ ه→→م ب→→ه زب→→→ان  ẃب→→→ا خ→→دا ط→→رف ص→→حبتم، ول∂ در ب→→هشت ب→→ه ك→→يف و لذ
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شعر گفته است: 
گر مخيẃر بكنندم به قيامت كه چه خواه∂ 

دوست مـا را و همه نعمـت فردوس شما را 
ẃه اف→→→→ق اي→→→→ن ف→→→→كر و اي→→→→ن س→→→→خن خ→→→يل∂ ب→→→اال و ب→→→لند است و از ح→→→يطه＾ در∑ ام→→→ثال م→→→ن  الب→→→→ت
ق دادن به آن  ẃا تحق ẃب→يرون! ب→ه ح→افظه س→پردن و ب→ه زب→→ان ج→ار＾ ك→ردن آن ب→→سيار آسان است، ام

در جوهر جان، بسيار سفر بايد تا پخته شود خام∂. 
اين سخن نيز ظاهراҐ از رسول اكرم�منقول است: 
)؛۱  ґ↨ￍن џجẂال ∂џلґا ẀهẂن ґم Ẁقџو Ẃشџا џلمان џس Ẅ∂џلґا Ẁ↨ￍن џجẂلџا)

اشتياق بهشت به سلمان بيشتر است از اشتياق سلمان به بهشت. 
زي→→را س→→لمان در آن ح→→→ال∂ ك→→ه ب→→ا خ→→دايش در ارت→→باط است، اص→→→الҐ ب→→ه ي→→اد ب→→هشت ن→→م∂اف→تد ت→ا 
اشتياق به آن پيدا كند، ول∂ بهشت در همان حال به ياد سلمان است و اشتياق به سلمان دارد. 

وظيفه＾ ما، احيا＾ نماز 
ح→→اصل اي→→نكه آي→→→ه＾ م→→ورد ب→→حث، رس→→ول گ→→رام→→∂� را م→→أمور ك→→رده ك→ه�قل لع→باد＾ 
→→→لو↕� ب→→ه ب→→ندگان م→→ن ك→→ه اه→→ل اي→→مان ب→→ه م→→بدأ و م→→→عادند ب→گو: ن→ماز را اق→امه  ẃوا الص Ẁيم ґق→→Ẁذي→→ن ام→→نوا يẃال
ك→→→→نند و آن را س→→→→رپا ن→→→→گه دارن→→→→د و از اف→→→→تادنش ج→→→→لوگير＾ ن→→→→→مايند. ب→→→→نابراي→→→→ن م→→→ا ك→→→ه ان ش→→→اءاهللا از 
فيم ه→→→→→→م خ→→→→→→ودمان ن→→→→→→ماز را زن→→→→→→ده ن→→→→→→گه داري→→→→→→م و ب→→→→→→ا  ẃذي→→→→→→→→ن ام→→→→→→نوا� ه→→→→→→ستيم، م→→→→→→وظẃزم→→→→→→→ره＾�ع→→→→→→→باد＾ ال
ارت→→→كاب گ→→→→ناهان ن→→ابودش ن→→كنيم و ه→→→م در ح→→دẃ ت→→وان→→اي∂، ن→→→ماز دي→→گران را ه→→→م س→→رپا ن→→گه داري→→م. 

آخر نه مگر ما شيعه＾ امام حسين� هستيم و در زيارتش م∂خوانيم: 
)؛  џ↕لو ￍالص џتẂمџقџا Ẃدџق џ−ￍنџا Ẁدџه Ẃشџا)

من شهادت م∂دهم كه تو ا＾ عزيز خدا، نماز را اقامه كرد＾. 
→→→→لẃيت)؛ ش→→→→→هادت م→→→→→∂دهم ك→→→ه ت→→→و ن→→→ماز خ→→→وان→→→د＾، م→→→→∂گوييم  џص џ−√ن џد ا џش→→→→ه џن→→→→م∂گوييم:(ا
ش→→→هادت م→→→→∂دهم ك→→ه ت→→و ن→→ماز را س→→رپا ن→→گه داش→→ت∂ و از اف→→تادنش ج→→لوگير＾ ن→→مود＾. اگ→→ر ت→→و و 
ق→يام خ→ونين ت→و ن→بود ا＾ ح→→سين، ن→ماز از پ→→ا افتاده بود، دين خدا و قرآن خدا نابود گشته و اسم 
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خدا از زبانها افتاده بود. 
روز عاشورا وسط ميدان زير باران تير دشمن به نماز ايستاد.  

ي− سجده كرد و داد سر اندر رضا＾ دوست  
اهـل نمـاز را در دو جـهـان سـرفـراز كـرد 

صلẃ∂ اهللا علي− يا موالنا يا اباعبداهللا الحسين؛ 
صل∂ اهللا علي− و عﾲ االرواح الẃت∂ حلẃت بفґنائґ−؛ 

ل لوليẃ− الف→→→رج واج→→→علنا م→→→ن الم→→→نتظرين لظ→→→هوره و وفẃ→→→قنا لم→→ا  ẃع→→→ج ẃهم→→→ẃالل
تحبẃ و ترض∂ و اجعل خاتم↨ امرنا خيراҐ؛ 

الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس
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أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خ→→→→داوند، ه→→→مان ك→→→س∂ است ك→→→→ه آس→→→مانها و زم→→→→ين را آف→→→→ريده و از آس→→→→مان، آب→→→→∂ 
ن→→→ازل ك→→→رده و ب→→→→ه وس→→→يله＾ آن م→→→يوهها از زم→→→ين ب→→→يرون آورده و روز＾ ش→→→ما ق→→رار 
ر شما گردانيده كه در دريا به فرمان او حركت كند  ẃداده است و ك→شت∂ را م→سخ
ر ش→→→→→ما گ→→→→ردانيده است. خ→→→→ورشيد و م→→→→اه را ك→→→→→ه ب→→→→→ا ب→→→→رنامه＾  ẃو ن→→→→→هرها را[ن→→→→يز] م→→→→سخ
ر ش→→→→→→ما  ẃم∂ در ك→→→→→→→ارند ب→→→→→→→ه ت→→→→→→سخير ش→→→→→→ما درآورده و شب و روز را[ن→→→→→→يز] م→→→→→→سخ ẃم→→→→→→نظ
ك→→→→رده است و از ه→→→→→ر چ→→→→يز＾ ك→→→→→ه از او ت→→→قاضا ك→→→ردهايد ب→→→→ه ش→→→ما داده است و اگ→→→→ر 
ن→→→→→عمتها＾ خ→→→→→دا را ب→→→→→شماريد، ه→→→→رگز آن→→→→ها را اح→→→→صاء ن→→→→خواهيد ك→→→→رد[ول∂] ان→→→→سان 

ستمگر كفرانكننده است. 
                                                           

^ ابراهيم،آيات۳۲تا۳℮.  ـ سوره ۱



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۲۸۲ 

در اي→→→ن آي→→→→ات اش→→→ارها＾ ش→→→ده ب→→→ه ي− ق→→→سمت از ن→→→عمتها＾ خ→→→→دا ب→→→ر ع→→→الم ان→→→→سان؛ چ→→→ون 
قرآن كريم نشان م∂دهد كه هدف از خلقت عالم و آدم «معرفت اهللا» است: 

�؛۱  ґون ẀدẀب Ẃعџيґل ẃإال џسẂن Ẃاإل џو ￍن ґجẂال ẀتẂقџل џما خ џو�
منظور من از آفريدن جنẃ و انس، اين است كه عبادتم كنند. 

ع→→→→→بادت ه→→→→→م اي→→→→→ن است ك→→→→→ه ان→→→→→→سان م→→→→→عرفت پ→→→→→يدا ك→→→→→→ند و خ→→→→→→الق ع→→→→→الم و ص→→→→→→احب ع→→→→الم را 
ب→→→→شناسد ب→→→→→ه ص→→→→فات ك→→→→مال، س→→→پس ط→→→بق ب→→→رنامها＾ ك→→→ه ت→→→نظيم ك→→→رده است ب→→→ه او ت→→→قرẃب ج→→→ويد و 
خ→→ودش را ب→→ه او ن→→زدي− ك→→→ند. ق→→→بالҐ ن→→يز گ→→فته ش→→ده ك→→ه اي→→ن ن→→زدي− گ→→شتن، ن→زدي− گ→شتن ب→ر 
ح→→→→→→→سب ج→→→→→→→وهر ج→→→→→→→ان است ن→→→→→→ه از ح→→→→→→يث زم→→→→→→→ان و م→→→→→→→كان، ي→→→→→→→عن∂ ان→→→→→→→سان ب→→→→→→→ايد ب→→→→→→ا ع→→→→→→مل ك→→→→→→ردن ب→→→→→→ه 
ب→→→→→→→رنامها＾ ك→→→→→→→ه خ→→→→→→→دا ت→→→→→→→→نظيم ك→→→→→→→رده است، ج→→→→→→→وهر ج→→→→→→→ان خ→→→→→→ود را ح→→→→→→ركت داده ب→→→→→→ه خ→→→→→→دا ن→→→→→→زدي− 
گ→→→→→ردان→→→→→→د، زي→→→→→را خ→→→→→دا ك→→→→→→مال م→→→→→طلق است و ان→→→→→سان ن→→→→→يز ب→→→→→ا ع→→→→→→مل ب→→→→→→ه اي→→→→ن ب→→→→رنامه، در ح→→→→دẃ خ→→→→ودش 

ẃصف به صفات كمال واقع∂ م∂گردد و به خدا نزدي− م∂شود.  مت
م اله∂، راه∂ برا＾ معرفت بيشتر به خدا  џعґه به ن ẃتوج

ه  ẃح→→ال ي→→ك∂ از راهه→→→اي∂ ك→ه ان→→سان از آن راه آش→→ناي∂ ب→يشتر＾ ب→ه خ→→دا پ→→يدا م→→∂كند، ت→وج
داش→تن ب→→ه ن→عمتها＾ ب∂شمار خداست و لذا خداوند در همه جا و در همه حال، نعمتها＾ 
خ→→ود را از داخ→→ل و خ→→ارج وج→→ود ان→→→سان، ن→→شان ان→سان م→→∂دهد ت→ا او را ب→→ا خ→ودش آش→→نا گ→ردان→→د، 
→→→→نẂعم ب→→→→دهكار م→→→→∂دان→→→→د. از ه→→→ر كس  Ẁچ→→→→ون س→→→→رشت ان→→→→سان اي→→→→ن است ك→→→→→ه خ→→→→ودش را در م→→→→قابل م
ف م→→→∂دان→→→د ك→→→ه ن→→→سبت ب→→→ه او اظ→→هار  ẃاح→→→→سان و ان→→→→عام∂ ن→→→سبت ب→→→ه خ→→→ودش ب→→→بيند، خ→→→ودش را م→→→وظ
ر و س→→پاسگزار＾ ب→→نمايد، ح→اال ه→ر چ→قدر آن ن→عمت ارزش→مندتر ب→اشد، ط→→بعاҐ س→پاسگزار＾  ẃت→→شك
 ґتر خ→→واه→د بود و لذا وقت∂ انسان به خود آمد و خود را از درون و بيرون＾ ẃه→م م→حكمتر و ج→د
وج→→→ودش، غ→→→رق در ن→→→عمتها＾ ب→→→زرگ از ب→→→يناي∂ و ش→→→نواي→→→→∂ و ع→→→→قل و ه→→→وش و...دي→→د، ط→→بعاҐ در 
پ→→∂ ش→→ناختنґ آن ك→→س∂ ب→→ر م→→→∂آيد ك→→→ه اي→→ن ه→→مه ن→→عمت در اخ→→تيار او گ→→ذاش→→ته است ت→→ا در م→→قام 
 ẃش→→→→→→كر و س→→→→→→پاسگزار＾ از او ب→→→→→رآيد، اي→→→→→نجاست ك→→→→→ه ح→→→→→ضرت م→→→→→نعم ي→→→→→عن∂ ذات اق→→→→→دس اهللا(ج→→→→→ل

ف∂ كرده و فرموده است:  ẃت بر انسان گذاشته و خود را به او معرẃجالله) من
                                                           

 .Ｑ⅛＾ذاريات، آيه ^ ـ سوره ۱



 
 ۲۸۳ فضيلت بسيار ذكر خدا 

...�؛  џض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس џقџل џخ ＾ ґذￍال Ẁاهللا�
آن كس ك→→ه اي→→ن ه→→مه ن→→عمت از زم→→ين و آس→→→مان ب→→ه ش→→→ما آدم→يان داده است اهللا است و 
او ب→→→→→ا ت→→→→→نظيم ب→→→→→رنامه＾ دي→→→→→ن∂، راه ش→→→→→كرگزار＾ از خ→→→→→ودش را ب→→→→→ه ش→→→→→→ما ن→→→→شان داده است. ب→→→→→نابراي→→→→ن 
ان→→→سانها＾ ب→→ه م→→عنا＾ واق→→ع∂، ه→→مان ك→→→سان∂ ه→→→ستند ك→→ه ب→→ا ع→→مل ب→→ر ط→→بق ب→رنامه＾ دي→ن∂ اق→دام ب→ه 
ان→جام وظ→يفه＾ ان→→سان∂ خ→ود كه سپاسگزار＾ از مẀنẂعم است م∂نمايند، وگرنه مردم∂ كه چنان 
ه→→→→→واء ن→→→→→فسان∂ خ→→→→→ود م→→→→→∂باشند ك→→→→→ه اص→→→→→→الҐ م→→→→→جال اي→→→→ن را ن→→→→م∂يابند ك→→→→ه درب→→→→اره＾  џش→→→→→باع ا ґس→→→→→رگرم ا
ن→→→→→عمت و ان→→→→→عام و م→→→→→→نعم ب→→→→→ينديشند و اح→→→→→ساس وظ→→→→يفها＾ درب→→→→اره＾ خ→→→→ود ب→→→→→نمايند. اي→→→→نان در واق→→→→ع 
ار  ẃمنطقشان همان منطق كف Ґان→→ساننماهاي∂ ه→ستند ك→ه زن→دگ∂ ت→مام ع→→يار ح→يوان∂ دارند و عمال

و ملحدان∂ است كه قرآن نقل م∂كند: 
...�؛۱  ẀرẂه ￍالد ẃنا إالẀكґلẂهẀما ي џيا و Ẃحџن џو ẀوتẀمџيا نẂن ا الدџنẀيات џح ẃإال џ∂ ґوا ما هẀقال џو�
م→→→→→∂گفتند ج→→→→ز ه→→→→مين زن→→→→دگ∂ دن→→→→→يا در ع→→→→→الم چ→→→→يز＾ ن→→→→→يست، گ→→→→روه∂ م→→→→→∂ميريم و گ→→→→روه 
دي→→گر＾ زن→→ده م→∂شويم آن→چه ك→ه م→∂ميران→د و زن→ده م→→∂كند، ده→ر است و ط→→بيعت. در ع→الم ن→ه 
م→→→→→بدأي∂ ه→→→→→ست و ن→→→→→→ه م→→→→→عاد＾، ن→→→→→→ه ك→→→→→→تاب∂ ه→→→→→ست و ن→→→→→ه ح→→→→→→ساب∂، ه→→→→→ر چ→→→→→→ه ه→→→→→ست، ه→→→→→مين زم→→→→ين و 
آس→→→مان است و آب و ه→→→وا و خ→→→وردن و خ→→→واب→→→يدن و م→→→ردن ك→→→ه ه→→→→مهاش م→→→حصول ده→→→ر است و 
＾ م→→سلكان است و ع→→جيب اي→→نكه ب→→رخ∂ از(ب→ه زع→م خ→ود) خ→→داپ→رستان  ẃط→→بيعت. اي→→ن م→→نطق م→→اد
ر ك→→→فرآميزند و اح→→→→ياناҐ س→→→خن از م→→→هر و ق→→→هر ط→→→بيعت ب→→→→ه  ẃن→→→شان ده→→→نده＾ اي→→→ن ط→→→رز ت→→→فك Ґن→→→يز ع→→→مال
ميان م∂آورند و زلزله و سيل و صاعقه و طوفان را قهر و خشم طبيعت تعبير م∂كنند.  

^ ط→بيعت ب→ه حساب م∂آورند در حال∂ كه چگونه  ^ ط→بيعت و زم→ستان را گ→ريه ب→هار را خ→نده
^ كور و كر، حيات و چشم و گوش و عقل و هوش بيافريند.  معقول است كه طبيعت مرده

آدم اگ→ر ك→مترين درج→→ه＾ از در∑ و شعور را هم داشته باشد، م∂فهمد آن كس∂ كه 
ان→→→→→→→سان زن→→→→→→ده＾ دارا＾ چ→→→→→→→شم و گ→→→→→→وش و ع→→→→→→قل و ه→→→→→→وش را آف→→→→→→ريده است، ح→→→→→تماҐ خ→→→→→ودش زن→→→→→ده 
است و ب→→→→→→→→→→→→→→ينا و ش→→→→→→→→→→→→نوا و درẃا∑ است. اي→→→→→→→→→→→→ن ح→→→→→→→→→→→→قيقت را ه→→→→→→→→→→→→ر آدم ان→→→→→→→→→→→→د∑ در∑ و ش→→→→→→→→→→→→عوردار＾ 
م→∂فهمد، م→نته∂ در ش→→ناساي∂ او اغلب به اشتباه م∂افتند و با اسماء گوناگون او را م∂خوانند 

                                                           
^ جاثيه، آيه＾۲℮.  ـ سوره ۱



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۲۸℮ 

ف∂ كرده و فرموده است:  ẃو لذا او خود را معر
د�؛  џحџا Ẁاهللا џوẀه ẂلẀق�

[ا＾ پ→يامبر] ب→گو او اهللا است و ي→گانه و ب→→∂ ه→متاست و ص→مد است و از ه→مه كس ب→→∂نياز 
و ه→→مه كس ب→ه او ن→يازمندند. ض→مير�ه→و� اش→اره ب→ه آن م→عبودґ م→عهود در ف→طرت م→→∂كند ك→ه ه→ر 
لي→→→→هاش، دن→→→بال آف→→ريدگار خ→→ود م→→∂گردد و لذا آف→→ريدگار  ẃان→→→→سان∂ ب→→→→ه ح→→→كم ف→→→طرت و س→→→رشت او

ف∂ م∂كند كه بگو او «اهللا» است و احد است و صمد.   ẃمهربان، خود را معر
گفتن ان شاء اهللا ادب ي− مسلمان عارف 

ف∂ كرده است و م∂فرمايد:  ẃدر آيات مورد بحث هم به بيان ديگر＾ خود را معر
...�؛  џض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس џقџل џخ ＾ ґذￍال Ẁاهللا�

اهللا، ه→مان ك→س∂ است ك→→ه آس→مانها و زم→ين را آف→ريده و از آسمان آب∂ نازل كرده 
^ آن، ب→خش∂ از م→يوهها را از زم→ين ب→→يرون آورده و رزق ش→ما ق→رار داده  و ب→→ه وس→يله

ر شما كرده كه در دريا به امر او حركت كند...  ẃاست و كشت∂ را مسخ
 ^ ^ آن را خ→→→→دا آف→→→ريده است و آن ن→→→يرو لي→→→→→ه ẃاو ẃشت∂ را ان→→→→→سان م→→→→→∂سازد، ول∂ م→→→→واد→→→→→ ґاگ→→→→رچه ك
^ و عمل∂ كه انسان در تركيب و ساختمان آن به كار برده است نيز مخلوق خداست.   فكر

از اي→→→نرو ي− ج→→→ا ت→→→سخير ك→→شت∂ را ب→→ه خ→→ودش ن→→سبت داده ك→→→ه م→→ن چ→→نين ك→→ردهام و اي→→ن 
درس→→∂ است ك→→ه ب→→→ه م→→ا م→→→∂دهد و پ→→يوسته ف→→كر ت→→وحيد＾ را در م→→→ا زن→ده ن→→گه م→∂دارد ك→→ه ه→مه＾ 
ك→→→→→→→→ارها ه→→→→→→→→ر چ→→→→→→→→ند از دست ش→→→→→→→→ما ان→→→→→→→→سانها ص→→→→→→→→→ادر م→→→→→→→→→∂شود، ول∂ ه→→→→→→→مه از ي− م→→→→→→→نبع س→→→→→→→رچشمه 
م→∂گيرند و آن ذات اق→دس خ→داست كه ب∂اراده و ب∂خواست او نه فكر＾ كار م∂كند و نه 

ẃ∂ به پيامبراكرم و رسول گرام∂اش�م∂فرمايد:  دست∂ به حركت در م∂آيد. حت
...�؛۱  Ẁاهللا џشاءџي Ẃأن ẃإال �Ґداџغ џ−ґذل ẁل ґفاع ∂ґẃ ء＃ إن Ẃ∂ џشґل ￍنџولẀقџال ت џو�

هرگز نگو من فردا فالن كار را انجام م∂دهم، مگر اينكه بگوي∂ كه اگر خدا بخواهد... 
ẃر ك→اف∂ ن→دان،  ي→→عن∂ خ→→واست و م→→شيẃت خ→→ود را در ك→→→ارها＾ خ→→ودت ع→→امل م→ستقلẃ و م→ؤث

ẃك∂ به خواست و مشيẃت خدا بدان.  بلكه آن را مت
                                                           

^ كهف،آيات۲۳و۲℮.  ـ سوره ۱



 
 ۲۸Ｑ فضيلت بسيار ذكر خدا 

...�؛۱  Ẁاهللا џشاءџي Ẃأن ẃإال џن Ẁشاؤџما ت џو�
ش→→ما ن→→م∂توان→→→يد دارا＾ م→→شيẃت در ك→→ار＾ ب→→اشيد م→→گر اي→→نكه م→→→شيẃت خ→→دا ت→علẃق ب→گيرد ك→ه 
ش→→ما دارا＾ م→→→شيẃت ب→→اشيد.آر＾، خ→→واست خ→→→دا ت→علẃق گ→رفته ك→ه ش→ما م→وجود＾ ص→→احب اراده و 
اخ→→→→تيار ب→→→→اشيد، آن→→→→→گاه ش→→→ما ب→→→ر اس→→→اس آن اراده و اخ→→→تيار خ→→→داداد خ→→→ود، دست ب→→→ه ان→→→جام ك→→→→ار＾ 
ن ش→→→→→اءاهللا» ادب و وظ→→→→→يفه＾ ي− م→→→→→→سلمان ع→→→→→→ارف است ك→→→→→ه ن→→→→→بايد در  ґم→→→→→→∂زنيد. اي→→→→→→ن ج→→→→→→مله＾«ا
ẃ→→→→كاء ب→→→→ه م→→→→شيẃت و خ→→→→واست خ→→→→دا  وع→→→→→دههايش از زب→→→→→→انش ب→→→→→→يفتد. در ه→→→→→مه ج→→→→→ا و در ه→→→→→مه ح→→→→→→ال ات
ن ش→→→اءاهللا ف→→→الن ك→→ار را ان→→جام م→→∂دهم اگ→ر خ→→دا ب→خواه→د اي→→نچنين و آن  ґداش→→ته ب→→اشد و ب→→گويد ا

چنان م∂كنم. 
ناتوان∂ انسان از شمارش نعم اله∂ 

�؛  џهارẂن Ẃاأل ẀمẀكџل џر ￍخ џس�
خدا نهرها و رودخانهها را در مسير خدمت به شما به جريان انداخته است. 
�؛  џهارￍالن џو џلẂيￍالل ẀمẀكџل џر ￍخ џس џو ґنẂيџبґدائ џرџمџقẂال џو џسẂم ￍالش ẀمẀكџل џر ￍخ џس џو�

خ→→→→→→ورشيد و م→→→→→→اه را ك→→→→→→→ه در م→→→→→→دار م→→→→→→عيẃن خ→→→→→→ود ب→→→→→→→ا ن→→→→→→ظم∂ ث→→→→→→→ابت در ح→→→→→→ال گ→→→→→ردشند 
ر[و خ→→→→→→→→→→→→→دمتگزار] ش→→→→→→→→→→→→ما گ→→→→→→→→→→→→ردانيده است و شب و روز را ب→→→→→→→→→→→→→ا رفتوآم→→→→→→→→→→→→→د  ẃم→→→→→→→→→→→→→سخ
مشان ط→→→→→→→→→ور＾ ق→→→→→→→→→رار داده ك→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→وجبات آس→→→→→→→→ايش و آرامش ش→→→→→→→→ما را ف→→→→→→→→راهم  ẃم→→→→→→→→→نظ

م∂سازند [و خالصه اينكه]: 
ابر و باد و مه و خورشيد و فل− در كارند 

تا تو نانـ∂ به كف آر＾ و به غفلت نخور＾ 
 ￍوها إن Ẁص Ẃح→→→→Ẁال ت ґاهللا џتџمẂع→→→→ ґوا ن دẀع→→→→џت Ẃإن џو ẀوهẀمẀتẂأل→→→→ џم→→→→ا س ґẃل→→→→Ẁك Ẃن→→→→→ ґم ẂمẀآت→→→→→اك џو�

�؛  ẁارￍفџك ẁومẀلџظџل џسانẂن Ẃاإل
و از ه→→→→→→→ر چ→→→→→→→ه م→→→→→→→ورد ن→→→→→→→→يازتان ب→→→→→→→وده از اع→→→→→→→ضاء و ج→→→→→→→وارح داخ→→→→→→ل و خ→→→→→→ارج ب→→→→→→دن و وس→→→→→→→ايل 
زن→→دگ∂ از آب و ه→→وا و ن→→ور در زن→→دگ∂ ف→→رد＾ و اج→→تماع∂ ك→→ه ب→→ه زب→ان ح→→ال و اس→تعداد از خ→دا 
خ→→→→واس→→→→تهاي→→→→د در اخ→→→→تيارتان ق→→→→رار داده است و آن چ→→→→→نان ش→→→→ما را غ→→→→رق در ن→→→→عمتها＾ خ→→→→ود ق→→→→رار 

                                                           
 .۳Ω＾انسان،آيه ^ ـ سوره ۱
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داده ك→→ه اگ→→ر ب→→خواه→→→يد آن ن→→عمتها＾ اله→→∂ را ب→→ه ش→→ماره درآوري→→د، ه→يچگاه ن→خواه→→يد ت→وان→→ست 
آنها را احصاء كرده و به پايانشان برسيد.  

ول∂ ي→→→الالسف ك→→→ه اي→→ن ان→→سان ن→→م−نشناس ب→→→عد از آن ه→→مه الط→→اف و ع→→→نايات اله→→∂ ك→→ه 
ش→→→→→→امل ح→→→→→→→الش ش→→→→→→ده است، چ→→→→→→→نان ب→→→→→→∂ ح→→→→→→رمت∂ از خ→→→→→→ود ن→→→→→→سبت ب→→→→→→ه خ→→→→→→→الق م→→→→→→نẃان ن→→→→→→شان داده ك→→→→→→ه 
اس→تحقاق ص→→دور چ→نين ت→وبيخ ن→امها＾ از ن→احيه＾ حضرت اكرم االكرمين نسبت به خودش را 

پيدا كرده كه: 
�؛  ẁارￍفџك ẁومẀلџظџل џسانẂن Ẃاإل ￍإن�

حقيقت اينكه انسان موجود＾ است ستمپيشه و كفران كننده＾ نعمت. 
ẃه اي→→→→→→→→ن ان→→→→→→→→→سان∂ ك→→→→→→→→ه ت→→→→→→→→حت ت→→→→→→→ربيت دي→→→→→→→ن∂ ق→→→→→→→رار ن→→→→→→→گرفته و پ→→→→→→→رواي→→→→→→→∂ از ح→→→→→→→رامك→→→→→→→→ار＾ و  الب→→→→→→→→ت
ح→→→رامخ→→→وار＾ ن→→→→دارد، در واق→→→ع ن→→→عمتها＾ خ→→→→دا را در م→→صرف ن→→امرض∂ẃ خ→→دا ت→→لف م→→→∂كند و ب→→ا 
＾ از م→→→→رز ب→→→→ندگ∂ و ت→→→ضييع ح→→→قوق دي→→→گر ب→→→→ندگان خ→→→دا، ه→→→م ظ→→→الم ب→→→ه خ→→→ود م→→→→∂باشد و ه→→→م  ẃت→→→→عد

 .� ẁار ف√ џك ẁومẀل џظџل џسانẂن Ẃظالم به ديگران.آر＾ اين انسان است كه: �إن√ اإل
ا＾ انسان، بشناس خود را و خدا＾ خويش را 

^ آسمان∂ قرآن است كه از باطن اين عالم برخاسته و به گوش اين  ب→ه ه→ر ح→ال اي→ن ن→→دا
^ انسان، چشم خود را باز كن كه هم خودت را بشناس∂  ان→→سان ط→نينان→→داز است و م∂گويد: ا
^ خ→→→دا ب→→ر س→→ر  و ه→→→م اي→→→ن ع→→→→الџم را و ه→→→م خ→→→الق اي→→→ن ع→→→الџم را، آخ→→ر ت→→و م→→خلوق خ→→داي→→∂ و در خ→→انه
^ خ→→→دا ن→→شستها＾. آن خ→→داي→→∂ ك→→ه ق→→بل از اي→→نكه ت→→و را ب→→يافريند ت→→مام وس→→ايل زن→→دگ∂ات را  س→→→فره
^ ج→→→وشان و م→→→اه و  ^ م→→→→جلẃل و ب→→→→اشكوه از زم→→→ين پ→→→رنعمت و چ→→→شمهسارها م→→→→هيẃا ك→→→→رده، م→→→→همانسرا
^ رن→→گارنگ گ→سترده و آن→→گاه از  ^ م→ملوẃ از ان→واع غ→ذاه→ا خ→→ورشيد ف→روزان ت→رتيب داده و س→فرها
^ ط→→بيع∂، ف→→رشتگان را  ش→→→ما ان→→→→سانها دع→→→→وت ك→→→رده و ب→→→ر س→→→ر س→→→فره ن→→→شانده است و ع→→→→الوه ب→→ر ق→→وا
ه→→م م→→أمور پ→→ذيراي→→∂ از م→→همانها ن→→موده است. ح→→ال آي→→ا ان→→صافاҐ س→→زاوار است ك→ه م→ا م→همانها در 

^ خدا با هم بجنگيم و لقمه از دهان هم بقاپيم!  ^ خدا و در سر سفره خانه
از ب→اب م→→ثال اگ→ر ج→معيẃت∂ از ج→→انب ي− ش→خصيẃت ب→→سيار بزرگوار＾ دعوت به مهمان∂ 
ش→→دهان→د و م→أموران پ→→ذيراي→∂ ن→يز از ه→ر ط→رف آم→اده ب→را＾ پ→→ذيراي→∂ از م→همانها ه→→ستند، آي→ا اي→ن 



 
 ۲۸۷ فضيلت بسيار ذكر خدا 

م→→→→همانها ب→→→→ر س→→→→ر س→→→فره＾ آن م→→→يزبان ب→→→زرگوار چ→→→گونه ع→→→مل م→→→→∂كنند ط→→→→بيع∂ است ك→→→ه ه→→→مه ب→→→ا 
ك→→→→مال ادب ب→→→→ر س→→→→ر س→→→→فره م→→→→∂نشينند و ه→→→ر ك→→→س∂ از ه→→→ر چ→→→ه ك→→→ه در دس→→→ترسش ق→→→رار داده ش→→→ده 
 ＾ ẃتعد ẃاست اس→تفاده م→→∂كند و ه→يچكس خ→ود را م→ال− آن غ→→ذاها نم∂داند و به خودش حق
ر ك→→نند و ب→ا ك→مال اح→ترام  ẃب→→ه لق→→→مه＾ دي→گران را ن→م∂دهد، ب→لكه ه→مه م→→∂كوشند از م→يزبان ت→شك
و ادب، ك→→→→نار ي→→→كديگر م→→→→∂نشينند و غ→→→→ذا م→→→→∂خورند و ب→→→رم∂خيزند. در اي→→ن ص→→ورت است ك→→→ه 

ميزبان كريم نيز آنها را مورد تكريم و تجليل فراوان قرار م∂دهد. 
→→→→→→ا اگ→→→→→→ر ج→→→→→→ريان اي→→→→→→ن ش→→→→→→د ك→→→→→→ه وق→→→→→→ت∂ م→→→→→→همانها آم→→→→→→دند و س→→→→→ر س→→→→→فره ن→→→→→شستند ه→→→→→مين ك→→→→→→ه  ẃام
چ→→شمشان ب→→ه غ→→ذاه→→ا＾ رن→→گارنگ و ش→→ربتها＾ گ→→وارا اف→→تاد، ب→→ا ح→→رص و ولџع→∂ ع→جيب پ→ريدند 
ه ن→→→→→→→→كردند ك→→→→→→→→ه ص→→→→→→→→احبخانه ح→→→→→→→→→ساب ه→→→→→→→→مه＾  ẃت→→→→→→→→وج Ґب→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→→مت آن غ→→→→→→→→→ذاه→→→→→→→→→ا و ش→→→→→→→→ربتها و اص→→→→→→→→→ال
م→→همانها＾ خ→→ود را ك→رده و غ→→ذا و ش→ربت ب→ه ق→در ك→اف∂ ب→ر س→ر س→فره گ→ذاش→ته و خ→ودش ه→م ب→ا 
خ→→→→→دمتكاران م→→→→→راق→→→→→بت ك→→→→→امل دارن→→→→→د ك→→→→→→ه اگ→→→→→ر ك→→→→→س∂ ب→→→→ه چ→→→→يز＾ ن→→→→ياز داشت ف→→→→→وراҐ در دس→→→→ترسش 
→→→→→ا اي→→→→ن م→→→→همانها ه→→→→مه＾ اي→→→→ن م→→→طالب را ن→→→→اديده گ→→→رفته و ح→→→→ريصانه ب→→→ه غ→→→→ذاه→→→→ا ح→→→مله  ẃب→→→→گذارن→→→→د ام
ب→→→→→ردند و ن→→→→→ه ت→→→→→نها خ→→→→→وردند، ب→→→→→لكه ه→→→→ر ي− غ→→→→→ذاه→→→→→ا را از اي→→→→ن گ→→→→وشه و آن گ→→→→وشه＾ س→→→→فره ج→→→→مع 
ك→رده و م→قابل خ→ود ان→→باشتند و س→پس دام→→نها و ج→يبها＾ خ→ود را پ→ر كردند و سرانجام بر سر 
و رو＾ ه→→→→م پ→→→→ريدند و ب→→→→ا ه→→→→م گ→→→→→الويز ش→→→→دند، اي→→→→ن ب→→→→→شقاب از ج→→→→لو＾ او ب→→→→رداشت و او لق→→→مه از 
ده→→→→→→→ان اي→→→→→→ن ب→→→→→→يرون ك→→→→→→شيد. اي→→→→→→ن ق→→→→→اشق ب→→→→→ر س→→→→→ر او ك→→→→→→وبيد و او چ→→→→→→نگال در چ→→→→→→شم او ف→→→→→رو ك→→→→→رد و 
ع→→→→جيب غ→→→→وغاي∂ ب→→→→رپا ش→→→→د ت→→→ا ج→→→اي∂ ك→→→ه ك→→→→ار ب→→→ه چ→→→وب و چ→→→ماق و لن→→→گه ك→→→فش رس→→→يد!! از اي→→→ن 
ج→→→→ريان ص→→→→→احبخانه＾ ب→→→→زرگوار س→→→→خت ن→→→→اراحت ش→→→→د و ن→→→→→اچار ب→→→→ه خ→→→→دمتكاران خ→→→ود دس→→→تور داد 
س→→→→فره را ب→→→→رچينيد و غ→→→→ذاه→→→ا را از زي→→→ر دست و پ→→→ا＾ اي→→→ن اراذل و اوب→→→اش ب→→→رداري→→→د و ب→→→يرون ك→→→نيد 

اين فرومايگان را از خانه＾ من كه اليق خدمت نيستند. 
اي→→→→ن ن→→→→تيجه＾ ح→→→→رص است و ن→→→→شناختن ع→→→→ظمت و م→→→→وقعيẃت ص→→→→احبخانه ك→→→→ه ه→→→→م ح→→→→رمت 
ص→→→→احبخانه را ش→→→→كستند و ه→→→→م غ→→→→→ذاه→→→→→ا را ض→→→→→ايع ن→→→→مودند و ه→→→م خ→→→ودشان را ب→→→→∂آبرو ك→→→ردند و ب→→→ا 

سرافكندگ∂ از خانه بيرون رفتند.  
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حرص و ولع به جا＾ شكر و سپاس 
^ اين عالم نيز فريادش بلند است و با لحن∂ قاطعانه و توبيخآميز م∂گويد:  حاال صاحبخانه
 џو ґماء→→→ ￍالس џن→→ ґكات＃ مџر→→џب Ẃم ґهẂيџل→→ џنا ع Ẃحџت→→џفџا لẂوџق→→ￍات џوا وẀن→→џر＾ آم→→ẀقẂال џل→→→ Ẃأه ￍأن Ẃوџل џو�

�؛۱  џونẀب ґسẂكџوا يẀما كانґب ẂمẀناه Ẃذ џأخџوا فẀب ￍذџك Ẃن ґلك џو ґض ẂرџالẂ ا
ن] اي→مان م→→∂آوردند و ت→قوا پ→يشه  ẃن→شين[و ب→ه ق→ول خ→ود م→تمد ^ اگ→ر اي→ن م→ردم آب→اد
^ آن→→→→→→→→ها  ^ ب→→→→→→→→ركات از زم→→→→→→→→ين و آس→→→→→→→→مان ب→→→→→→→→ه رو م→→→→→→→→→∂كردند، م→→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→→ه ط→→→→→→→→→ور ح→→→→→→→→→تم دره→→→→→→→→ا
م→→→→→→→→∂گشوديم، ول∂ آن→→→→→→→→ها از درґ ت→→→→→→→→كذيب وارد ش→→→→→→→→ده و [ع→→→→→→→→→الم را ب→→→→→→→∂ ن→→→→→→→ظم و ح→→→→→→→ساب 
انگاشتند] ما هم به كيفر اين ناسپاس∂، آنها را مبتال به انواع محروميẃتها نموديم. 
ر از آن م→→→→→يزبان ك→→→→→ريم و رع→→→→ايت  ẃآر＾ م→→→→→ردم∂ ك→→→→→→ه ب→→→→→ر س→→→→→ر س→→→→→فره＾ خ→→→→→دا ب→→→→→ه ج→→→→→ا＾ ت→→→→→شك
لџع ت→→→→مام ب→→→→ه ج→→→→معآور＾ و ان→→→→باشتن م→→→→حتويات اي→→→→→ن  џح→→→→→رمت دي→→→→→گر م→→→→همانان از رو＾ ح→→→→رص و و
س→→→فره＾ گ→→→سترده ب→→→را＾ خ→→→ويش و ج→→نگيدن ب→→→ا س→→اير م→→يهمانان پ→→رداخ→→تهان→→→د، اس→→تحقاق∂ ج→→ز اي→→ن 
ن→دارن→د ك→ه ب→ايد اي→ن سفره＾ انعام و احسان از زير دست و پا＾ اين فرومايگان نااليق برچيده 
شود و از هر طرف دشوار＾ها و ناماليمات در زندگيشان بارز گردد كه فرموده است: 

نẂكاҐ...�؛۲  џض Ґ↨ џيش ґعџم Ẁهџل ￍإنџف ＾ ґرẂك ґذ Ẃنџع џضџرẂأع Ẃنџم џو�
اعراض كنندگان از ياد من، دشوار＾ها در زندگيشان خواهند داشت... 

در صورت∂ كه آن رزẃاق كريم اعالن عموم∂ داده كه: 
قẀها...�؛۳  Ẃز ґر ґاهللا ∂џلџع ẃإال ґض ẂرџالẂ ابￍ↨＃ فґ∂ ا џد Ẃن ґما م џو�

هيچ جنبندها＾ در زمين نيست، مگر اينكه رزق او بر عهده＾ خداست... 
و همو فرموده است: 

...�؛℮  ґاهللا џن ґم ґه ґدẂهџعґب ẅẄ∂џفẂأو Ẃنџم џو...�
...چه كس∂ ممكن است از خدا وفادارتر نسبت به عهدش باشد... 
او روز＾ روز＾خواران را از هر قبيل كه باشد به عهده گرفته است. 

                                                           
^ اعراف، آيه＾⅛۹.  ـ سوره ۱
^ طه،آيه＾۱۲℮.  ـ سوره ۲
^ هود، آيه＾⅛.  ـ سوره ۳

^ توبه،آيه＾۱۱۱.  ـ سوره ℮



 
 ۲۸۹ فضيلت بسيار ذكر خدا 

�؛۱  џيعاد ґمẂال Ẁفґل ẂخẀال ي џاهللا ￍإن...�
لزوم رعايت احترام صاحبخانه 

ح→→→→→→ال آي→→→→→→ا س→→→→→→زاوار است ك→→→→→→ه م→→→→→→ا ب→→→→→→ندگان ن→→→→→→سبت ب→→→→→→ه ع→→→→→→هد و وع→→→→→ده＾ او دلگ→→→→→رم و م→→→→→طمئن 
ن→باشيم و ب→را＾ ب→ه دست آوردن روز＾ بيش از مقدار الزم، دست و پا بزنيم و با هم به جنگ 
و س→→→→→تيز ب→→→→→رخيزيم و ح→→→→→→ال آن→→→→→كه او رو＾ ن→→→→→ظم و ح→→→→→→ساب دق→→→→يق∂ روز＾ ه→→→→مه را ت→→→→قدير ك→→→→رده و 

فرموده است: 
نẂيا...�؛۲  الد ґ↕يا џحẂال ∂ґف ẂمẀهџت џيش ґعџم ẂمẀهџنẂيџنا بẂم џسџق Ẁن Ẃحџن...�

...ما معيشت آدميان را در زندگ∂ دنيا تقسيم كردهايم... 
�؛۳  џون ẀدџوعẀما ت џو ẂمẀكẀقẂز ґر ґماء ￍالس ∂ґف џو�

اҐ و كيفاҐ تقدير شده است و  ẃرزق و روز＾ ش→→ما ري→شه＾ آس→مان∂ دارد. در ع→→الم ب→→اال كم
ش→→→→ما ب→→→→∂ خ→→→→بر از اي→→→→ن ج→→→ريان، پ→→→يش خ→→→ود ف→→→كر م→→→∂كنيد اي→→→ن ش→→→ماييد ك→→→→ه ب→→→→ايد رزق خ→→→ود را ب→→→→ه 
دست آوري→→د و لذا خ→→يال م→→∂كنيد ه→→ر چ→→ه ب→→يشتر دون→→دگ∂ ك→→نيد، ب→→→يشتر ب→→→ه دست م→→∂آوريد و 
ه→→→ر چ→→ه ب→→يشتر ب→→→ه دست آوري→→→د ب→→يشتر م→→→∂خوريد؛ در ص→→ورت∂ ك→→ه چ→→نين ن→→يست و رزق ش→→ما را 
ẃه  ر و م→عيẃن فرموده است. كم و زياد پذير هم نم∂باشد. البت ẃح→كيم، م→قر ґاقẃرز ґح→ضرت خ→→الق
ر خ→→→ود ن→→→خواه→→→يد  ẃم→→→→مكن است ب→→→→يشتر ب→→→→→دويد و ب→→→→يشتر ب→→→→→ه دست آوري→→→د، ول∂ ب→→→يش از رزق م→→→قد

خورد و انباردار ديگران خواهيد شد. 
آر＾ ش→→ما م→→همانها＾ دع→→→وت ش→→→ده＾ ب→→ر س→→ر س→→فره＾ خ→دا ه→ستيد، اح→ترام ص→احبخانه را 
＾ ننماييد. هر ي− از مقدار دسترس خود از  ẃرع→ايت ك→نيد و ب→ه ح→قوق دي→گر مهمانان نيز تعد

سفره، غذا برداريد.  
س داده ش→→→→→ده است در م→→→→→عنا ه→→→→→→مان  ẃدس→→→→→→تور ك→→→→→→سب و ك→→→→→→ار و ك→→→→→وشش ك→→→→→ه در دي→→→→→ن م→→→→→قد
لق→→→مه ب→→→رداش→→→تن از م→→→→قدار دس→→→ترس از س→→→فره است. آر＾ ك→→→→سب و ك→→ار و ك→→وشش ب→→را＾ ه→→ر ف→→رد 
م→→→→→→→سلمان∂ در ح→→→→→→→دẃ اق→→→→→→→تضاء ط→→→→→→→بيعت و اذن ش→→→→→→→ريعتش الزم و واجب است، ت→→→→→→نبل∂ و ب→→→→→→يكار＾ و 

                                                           
^ آل عمران،آيه＾۹.  ـ سوره ۱
^ زخرف،آيه＾۳۲.  ـ سوره ۲
^ ذاريات،آيه＾۲۲.  ـ سوره ۳



 
 ۲۹Ω تفسير سوره＾ ابراهيم

ẃ∂ فرمودهاند:  ب∂عار＾ در دين و شريعت ما مذموم است و حت
غ)؛ خداوند آدم جوان بيكار را دشمن م∂دارد.  ґالفار ￍاب ẃالش ẀضґغẂبẀي џاهللا ￍنґا)
ر ح→→→→ضرت پ→→→→روردگار  ẃول∂ لزوم و وج→→→→→وب ك→→→→→سب و ك→→→→→ار، رب→→→→→ط∂ ب→→→→→ه م→→→→→سأله＾ رزق م→→→→→قد
 ґاقẃن→→→→→دارد. ك→→→→→ار را ب→→→→را＾ ام→→→→تثال ام→→→→ر خ→→→→دا ب→→→→ايد ان→→→→جام داد و روز＾ را ه→→→→م ب→→→→ه ع→→→→→هده＾ خ→→→→→دا＾ رز

عليم قدير بايد واگذشت كه فرموده است: 
قẀها...�؛  Ẃز ґر ґاهللا ∂џلџع ẃإال ґض ẂرџالẂ ابￍ↨＃ فґ∂ ا џد Ẃن ґما م џو�

در رو＾ زمين هيچ جنبندها＾ نيست مگر اينكه رزقش به عهده＾ خداست... 
^ را ه→→م خ→→ود ب→→ه ع→→هده گ→→رفته و گ→→فته است ت→→و در ك→→→نار  از م→→ا ج→→نبش∂ خ→→واس→→ته است و روز
^ دي→→گران  ^ ب→→→ه لق→→→مهها ẃدر دس→→→ترس خ→→→ويش اك→→→تفا ك→→→ن و ه→→→رگز ت→→→عد ^ ^ م→→→ن ت→→→نها ب→→→ه لق→→→مه س→→→فره
^ ح→→→الل خ→→ود را از  ^ و لق→→→مه از ده→→→→ان دي→→→گران ب→→→يرون ك→→→شيد＾، لق→→مه ^ ك→→→رد ẃك→→→ه ت→→→عد Ґن→→→نما. ف→→→رضا
رت نخوردها＾.  ẃوگرنه بيش از رزق مقد ^ ^ گشتها ^ و مبتال به گناه حرام خوار دست دادها

ر است، همان م∂دهند  ẃهر چه مقد
ن→→→→→قل م→→→→→→∂كنند ك→→→→→س∂ گ→→→→رسنه ب→→→→ود و ب→→→→ه خ→→→→انه آم→→→→د، از ه→→→→→مسرش پ→→→→رسيد: غ→→→→ذا چ→→→→ه داري→→→→→م 
گ→→→→فت: ام→→→→روز آش ش→→→→وربا پ→→→→ختهام. او گ→→→→فت: م→→→→ن آش ش→→→→وربا ن→→→→م∂خورم، م→→→→→∂روم ب→→→→ه خ→→→→انه＾ 
خ→→→واه→→→رم. آن→→→جا رفت دي→→→د آن→→→جا ه→→→م آش ش→→→ورباست. رفت ب→→→ه خ→→→انه＾ خ→→→→الهاش دي→→→→د آن→→→→جا ه→→م 
ش→ورباست! س→خت ن→اراحت ش→د و گ→فت: ام→روز م→ن اص→→الҐ غ→ذا ن→م∂خورم، از خدا قهر كرد و 
ار＾ ب→→ا اع→→وان و ان→→→صارش س→→فره پ→→هن ك→→ردهان→→د و  ẃار ق→→هẃ رفت ب→→→ه س→→→و＾ ب→→→يابان. آن→→→جا دي→→→د آدم ج→→ب
م→شغول غ→ذا خ→وردنند. او را ك→→ه دي→→دند، از او دع→→وت ك→ردند ك→ه ب→ا آن→→ها ه→م غ→ذا ش→ود. او وق→ت∂ 
آم→→→د دي→→→د ع→→→جب آن→→→ها ه→→→م غ→→→→ذاش→→→→ان آش ش→→→ورباست؛ آن چ→→→→نان ن→→→اراحت ش→→د ك→→ه ب→→→ا اخ→→م ت→→مام 
ẃار خ→→→→وش ن→→→→يامد. دس→→→تور داد او را ب→→→ه  گ→→→→فت: م→→→→ن غ→→→→ذا ن→→→→م∂خورم. اي→→→→ن ت→→→→→ند＾ او ب→→→→ه آن آدم ج→→→→ب
زم→→ين ب→→خواب→→انند و آش را ب→→ه ح→لقش ب→→ريزند. او دي→د چ→ارها＾ ج→ز خ→وردن ن→دارد. گ→فت: ره→→ايم 

كنيد كه م∂خورم. باورش شد:  
ر است ن→→ه ك→→م م→∂دهند�  ẃتان∂ ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→→→→→→→→→→تم م→→→→→→→→→→→→→→→→→→∂دهند� آن→→چه م→→قد ґس→→→→→→→→→→→→→→→→→→џ ور ن

^ آن روز او ك→ه در ع→الم رب→وبيẃت ت→→قدير ش→ده است، آش  آن ب→يچاره ن→م∂دان→→ست ك→ه غ→ذا



 
 ۲۹۱ فضيلت بسيار ذكر خدا 

شورباست و كس∂ قادر بر تغيير آن نم∂باشد. اين گفتار خداوند حكيم است كه م∂فرمايد: 
�؛۱  џون ẀدџوعẀما ت џو ẂمẀكẀقẂز ґر ґماء ￍالس ∂ґف џو�

رزق شما و آنچه كه به آن وعده داده شدهايد در آسمان است. 
�؛۲  џونẀق ґطẂنџت ẂمẀكￍما أن џلẂث ґم ￒق џحџل Ẁهￍإن ґض ẂرџالẂ ماءґ وџ ا ￍالس ґẃب џر џوџف�

∂ است آن→→گونه ك→→→ه ش→→ما  ẃق→→→سم ب→→→→ه پ→→→روردگار آس→→→مان و زم→→ين ك→→→ه اي→→→ن ح→→قيقت ح→→ق
در ح→→ين س→→خن گ→فتن خ→ود در ن→اطق ب→ودن خ→ود ت→رديد＾ ن→داريد، در رازق ب→ودن 

خدا＾ خود نيز ترديد نداشته باشيد. 
بهرهمند＾ دل نوران∂ از آيات قرآن∂ 

آي→→→→→→→→→→→→ات ق→→→→→→→→→→→رآن، آدم→→→→→→→→→→→∂ را ت→→→→→→→→→→→كان داده از خ→→→→→→→→→→واب ب→→→→→→→→→→→يدارش م→→→→→→→→→→∂كند. دارو＾ ش→→→→→→→→→→فابخش 
→→ا ك→→→و  ẃ۳است. ام �... ґور Ẁد→→ →→→فاءẁ لґم→→ا فґ→→∂ الص∫ ґش џب→→→يمار＾ها＾ ج→→هل و ض→→→اللت و غ→→فلت است و�...و
زن→→→→دهدل∂ ك→→→→→ه ن→→→→→دا＾ ق→→→→رآن را ب→→→→→شنود و ب→→→→→يدار ش→→→→ود و ك→→→و ب→→→يمار ع→→→اقل∂ ك→→→→ه ب→→→ه ن→→→سخه＾ آس→→→→مان∂ 

قرآن عمل كند تا بهبود يابد؟! 
→→→ل∂ لؤلؤ و م→رجان ن→شود� گ→→→→→→→وهـر پ→→→→→→→ا∑ ب→→→→→→→بايد ك→→→→→→ه شـود ق→→→→→→→ابل ف→→→→→→يـض�  ґورن→→ه ه→→ر س→→→نگ و گ

دله→اي∂ ك→ه ب→ر اث→ر ب→→∂پرواي→∂ در ام→ر گ→→ناه آلوده و ن→اپا∑ گ→شتهان→د ط→بيع∂ است ك→ه از 
تماس با حقايق قرآن∂ محروم م∂باشند. 

�؛℮  џون ẀرￍهџطẀمẂال ẃإال Ẁه سџمџال ي � تاب＃ مџكẂنẀون＃ ґك ∂ґف � ẁيم ґرџك ẁآنẂرẀقџل Ẁهￍإن�
ت→نها پ→اكدالنند ك→→ه م→∂توان→ند ت→ماس ب→ا ق→رآن پيدا كنند. ما بعضاҐ به افراد＾ بر م∂خوريم 
ẃا ب→→ه ت→→ربيت دي→→ن∂  م→→→∂بينيم س→→→واد ن→→→دارن→→→د و درس→→→∂ ن→→→خوان→→→دهان→→→د، ول∂ چ→→→ون از دوران ج→→→وان→→∂ م→→رب
∂ شدهاند و از آيات قرآن  ẃت خاصẃب→وده و اج→تناب از گ→→ناه و م→عصيت داش→تهان→د، دارا＾ ن→وران→ي

اسرار＾ در∑ م∂كنند كه درس خواندهها را هم مبهوت م∂سازند.  
                                                           

^ ذاريات،آيه＾۲۲.  ـ سوره ۱
ـ همان،آيه＾۲۳.  ۲

 .Ｑ۷＾يونس،آيه ^ ـ سوره ۳
^ واقعه،آيات۷۷تا۷۹.  ـ سوره ℮
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تأثير تربيت∂ و تهذيب∂ استماع قرآن 
ت→قريباＱΩ Ґ س→→ال پ→يش ك→ه م→ن از ق→م ب→→ه تهران آمدم، با تهران هنوز آشنا نشده بودم. برا＾ 
اص→→الح س→ر و ص→→ورت دن→→بال ي− م→→غازه＾ س→لمان∂ ب→ه اص→→طالح آراي→شگاه م∂گشتم، آن زمان 
اك→→ثراҐ آراي→→→شگاهها ريش م→∂تراش→يدند و م→تناسب ب→ا وض→ع م→ا ن→بود. از رف→قا و دوس→تان ك→→ه ق→بل از 
ف∂ كردند در خيابان شهباز كه ظاهراҐ هفده  ẃم→ن ب→ه ت→هران آم→ده ب→ودند پ→رسيدم، م→→غازها＾ را معر
ش→→→هريور ام→→→روز است. خ→→→ودم ه→→→م در ه→→→→مان خ→→→يابان م→→→نزل داش→→→تم. آن→→→→جا رف→→→تم م→→→→غازه＾ س→→ادها＾ 
داشت، در پ→→شت ش→يشه ه→م ن→وشته ب→ود ريشت→راش→∂ م→منوع است، او در م→يان ه→→مسايهها ب→ه ن→ام 
م→→→→ؤمن س→→→→لمان∂ ش→→→→ناخته ش→→→→ده ب→→→→ود و واق→→→→عاҐ ه→→→→م م→→→ؤمن ب→→→ود. ب→→→ا او آش→→→نا ش→→→دم و ه→→→ر وقت ب→→→ه آن→→→جا 

م∂رفتم واقعاҐ موعظه م∂شدم. 
او در ه→→→→→مان ح→→→→→ال ك→→→→→ه م→→→→→→شغول اص→→→→→→الح س→→→→→ر و ص→→→→→ورت ب→→→→→ود، آي→→→→→ات∂ از ق→→→→→رآن م→→→→→→∂خوان→→→→د، آن 
 Ґا ẃدر م→ن م→∂گذاشت و ج→د ∂ ẃآي→→→ات را م→→ن خ→ودم در ح→افظه داش→تم ول∂ او ك→→ه م→→∂خوان→د، اث→→ر خ→اص
وق→→→ت∂ از م→→→غازه ب→→→يرون م→→→∂آمدم، م→→→وعظه ش→→→ده ب→→ودم و اي→→ن ح→→→ديث ب→→راي→→م ت→→داع→→→∂ م→→∂شد ك→→ه رس→→ول 
^ م→ن ق→رآن ب→خوان ك→→ه ب→شنوم. او  اك→→رم�به ي→→ك∂ از اص→→حابش ب→→→ه ن→→→ام اب→→ن م→→→سعود م→→∂فرمود: ب→→را
م→→∂گفت: آق→→ا ق→→لب م→→→بار∑ ش→→ما م→→→هبط ق→رآن است و م→→ا ق→رآن را از زب→ان م→بار∑ ش→ما ب→→ايد ب→شنويم، 
∂ است ك→ه  ẃش→ما ق→رآن ب→خوان→م؟! پ→يامبر� م→→∂فرمود: در ش→نيدن از دي→گر＾، اث→ر خ→اص ^ م→→ن ب→را

در دانستن آن نيست. او قرآن م∂خواند و رسول خدا� اش− م∂ريخت. 
تأثير همنشين صالح 

^ م→→→→→→طلب واق→→→→→→عاҐ ه→→→→→→مين است و ت→→→→→→جربه ه→→→→→→م ش→→→→→→→ده است، ان→→→→→→→سان گ→→→→→→اه∂ آي→→→→→ه ي→→→→→ا ح→→→→→ديث∂ را  آر
^ ديگران گفته است، ول∂ در مجلس∂ كه نشسته است و همان را از  خ→وب م→→∂داند و بارها هم برا
لي→ن ب→→ار است ك→ه ب→ا آن آي→ه ي→→ا  ẃاو ^ ^ م→→→∂شنود، آن→→چنان اث→→رگذار در او م→→→∂شود ك→→ه گ→→وي∂ ب→را دي→→گر
ح→→→→ديث آش→→→→نا م→→→∂شود و لذا ف→→→رمودهان→→→د: در م→→→جالس م→→→وعظه ش→→→ركت ك→→→نيد و ح→→→قايق را از دي→→→گران 
^ نفس و تطهير قلب را پيمودهاند.   بشنويد، مخصوصاҐ از كسان∂ كه خود مراحل∂ از تزكيه

→→→→ون از ح→→→→ضرت م→→→→سيح�پرسيدند: ب→→→→ا چ→→→→ه  ẃاريẃاز ط→→→→ريق اه→→→→ل ب→→→→يت�نقل ش→→→→→ده ك→→→→→ه ح→→→→و
كس∂ مجالست كنيم؟فرمود: 



 
 ۲۹۳ فضيلت بسيار ذكر خدا 

 ґ↕ џر ґخ Ẃاآل ∂ґف ẂمẀكẀب ґẃغ џرẀي џو ẀهẀق ґطẂنџم مẀك ґمẂل ґع ∂→ґف Ẁزيد→ џي џو ẀهẀت→ џي Ẃؤ Ẁر џاهللا ẀمẀك Ẁرґẃك џذ→Ẁي Ẃن→џم)
)؛۱  ẀهẀل џمџع

ب→ا ك→س∂ ه→منشين ب→اشيد ك→→ه دي→دارش، ش→ما را ب→→ه ي→اد خ→دا م∂افكند و گفتارش بر 
علم شما م∂افزايد و كردارش، شما را ترغيب به آخرت طلب∂ م∂نمايد.  
ول∂ يالالسف كه ما از داشتن اين سنخ از پاكدالن نيز بسيار كم بهرهايم.  

مؤمن شدن غالم بت پرست 
در ي→→→→ك∂ از ت→→→أليفات س→→→ابقين اي→→→ن داس→→→→تان را خ→→→→وان→→→دم ك→→→ه ي→→→ك∂ از ص→→→لحا ب→→→ه ن→→→→ام ع→→→بدالواح→→→د 
^ گ→→→فته است: س→→→ال∂ ب→ا ج→مع∂ س→فر دري→ا داش→تيم، ب→ه وس→ط دري→ا ك→ه رس→يديم، ه→وا ط→وفان∂ ش→د  راز
و اف→→→→تاديم ب→→→→ه ج→→→→زيرها＾. آن→→→→جا غ→→→→→الم س→→→→ياه∂ را دي→→→→دم ب→→→→ت∂ را ت→→→→راش→→→→يده و آن را م→→→→∂پرستد. ك→→→نارش 
^ ج→→→→→→→وان→→→→→→→مرد، اي→→→→→→→ن بت ك→→→→→→→ه ق→→→→→→→→ابل پ→→→→→→→رستش ن→→→→→→→يست. گ→→→→→→فت: پس ق→→→→→→ابل پ→→→→→→رستش  ن→→→→→→→شستم و گ→→→→→→→فتم: ا
ك→يست؟ اي→ن س→ؤال كاشف از اين بود كه او فطرتاҐ م∂داند كه سراپا نياز است و احتياج به معبود 
دارد، ول∂ اش→→→→تباه در ت→→→شخيص و ت→→→طبيق ك→→→رده است و ب→→→→ايد راه→→→نماي∂ گ→→→ردد. از اي→→→نرو پ→→→رسيد: آن 

كس كه سزاوار پرستش م∂باشد كيست و چون زبانش عرب∂ بود گفتم: 
 ẀهẀيلґب џس ґر ẂحџبẂال џو ґẃرџبẂال ∂ґف џو ẀهẀلطان Ẁس ґض Ẃرџ Ẃاال ∂ґف џو Ẁه Ẁش Ẃرџع ґماء→→ ￍالس ∂ґذ＾ فￍلџا)

)؛  ґماء ￍالس ∂ґال ف џو ґض Ẃرџ Ẃاال ∂ґف ＃↕ ￍر џذ ẀقالẂث ґم ґه ґمẂل ґع Ẃنџع ẀبẀزẂعџال ي
م→→→→عبود و س→→→→زاوار پ→→→→رستش آن ك→→→س∂ است ك→→→→ه آس→→→مان و زم→→→ين و ك→→→→وه و دشت و 
ات ع→→→الم از  ẃها＾ از ذر ẃدري→→→→ا و ص→→حرا ه→→مه ت→→حت ق→→درت او ق→→رار گ→→رفته است و ذر

حيطه＾ علم او بيرون نيست. اوست كه سزاوار پرستش است.  
گ→فت: از آن م→عبود آي→ا پ→يام و ك→→الم∂ ه→م رس→يده است؟ دي→دم اي→→ن سؤالش هم عاقالنه 
ف∂ ك→→→→رده و ش→→→→روع ك→→→→ردم آي→→→ات آخ→→→ر س→→→وره＾  ẃاست. گ→→→→→فتم: آر＾ او پ→→→→يام داده و خ→→→→ود را م→→→→عر

حشر را خواندن: 
 Ẁن ґمẂي џه→→→ ẀمẂال Ẁن ґم Ẃؤ→→→ ẀمẂال Ẁالم→→→ ￍالس Ẁوس د→→→ẀقẂال Ẁ−ґل→→→ џمẂال џو→→→ Ẁه ẃإال џال إله ＾ ґذￍال Ẁاهللا џو→→→→ Ẁه�
 Ẁئ ґبارẂال ẀقґخالẂال Ẁاهللا џوẀه � џونẀكґر ẂشẀا يￍمџع ґاهللا џحانẂب Ẁس Ẁرґẃبџكџت ẀمẂال Ẁارￍب→ џجẂال Ẁيز ґز→ џعẂال

                                                           
ـ كاف∂، جلد۱، صفحه＾۳۹.  ۱
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 џو Ẁه џو ґض ẂرџالẂ →ماواتґ وџ ا ￍالس ґﾭ م→→ا Ẁهџل Ẁحґẃب џس→→Ẁن∂ ي Ẃس→→ ẀحẂال Ẁماء→→ Ẃس Ẃاأل Ẁهџل Ẁر ґẃو џص→→ ẀمẂال
�؛  Ẁيم ґك џحẂال Ẁيز ґزџعẂال

ه گ→→وش م→→∂داد و ع→→جيب اي→→نكه اش−  ẃم→→→ن اي→→→ن آي→→→→ات را م→→→→∂خوان→→دم و او ب→→ا ك→→→مال ت→→وج
م→→→→→→→∂ريخت، درست م→→→→→→→ثل آدم ت→→→→→→→شنها＾ ك→→→→→→→→ه در وس→→→→→→→ط ب→→→→→→→يابان س→→→→→→→وزان ب→→→→→→→ه چ→→→→→→شمه＾ آب زالل∂ 
رس→→يده است و ج→→→ان∂ ت→→ازه م→→→∂گيرد. دي→→دم ب→ا خ→ضوع ت→مام و چ→شم اش→كبار گ→فت: دي→نت را ب→ه 
م→→ن ع→→رضه ك→→ن ت→→ا م→→ن ه→→م م→→تديẃن ب→→ه دي→ن ت→و ب→→اشم. م→ن ه→م ش→هادتين را ب→→ه او ت→لقين ك→ردم و او 
م→→→سلمان ش→→→→د. آداب وض→→→و و ن→→→→ماز را ه→→→م ي→→→ادش دادم. وق→→→ت∂ ع→→→ازم ب→→→ر ح→→→ركت ش→→→ديم ك→→→ه س→→→وار 
ك→شت∂ ب→→شويم و ب→رويم، او گ→فت: م→ن دي→گر از ش→→ما ج→دا ن→م∂شوم، م→∂خواه→م با شما باشم. با 
م→ا آم→د و داخ→ل ك→شت∂ ن→شست. در م→يان ك→شت∂ آن→چنان ب→ا خ→دا گرم گرفته بود و عرض راز و 

ه خود كرده بود.  ẃنياز م∂كرد كه همه＾ سرنشينان كشت∂ را متوج
ت→→→→ا اي→→→→نكه شب ش→→→د و م→→→ا پس از ان→→→جام ف→→→رائ→→→ض آم→→→اده ش→→→→ديم ك→→→ه ب→→→خواب→→→يم. او پ→→→→رسيد چ→→→→ه 
م∂خواهيد بكنيد؟ گفتم: م∂خواهيم بخوابيم. پرسيد آيا آن معبود هم م∂خوابد؟ گفتم: نه: 

...�؛۱  ẁمẂوџال ن џو ẁ↨џن ґس Ẁه Ẁذ Ẁأخџال ت ẀوميџقẂال ∂ џحẂال џوẀه...�
او ح→→→→∂ẃ ق→→→→يẃوم است و پ→→→→يوسته ب→→→→→يدار و ه→→→→وشيار است و خ→→→→→واب ع→→→→ارض او ن→→→م∂شود. او ب→→→ا 

تعجبẃ تمام گفت: 
(فџبґئẂسџ الẂعџبيدẀ اџنẂتẀمẂ تџنامẀونџ وџ مџوالكẀمẂ ال يџنام)؛ 

پس ش→→→ما ب→→→ندگان ب→→→ا ان→→→صاف∂ ن→→→يستيد آي→→→→ا رواست ك→→→→ه م→→→→عبود ب→→يدار ب→→اشد و ش→→ما در 
حضورش پا دراز كنيد و بخوابيد. 

→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→نام�  џي џفẂي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ џك ґẃب ґح Ẁم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ Ẃلґل Ґب→→→ا→→→ џج→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→џرام� ع→→→→→→→→→→→→→→→→ џح ґẃب ґح→→→→→→→→→→→→→→→→ ẀمẂال ∂џل→→→→→→→→→→→→→→→ џوم＃ ع→→→→→→→→→→→→→→→џ →→→→→→→→→→→→→→→ل∫ ن Ẁك
خ→→→واج→→→ه ب→→→يدار و ب→→→نده ان→→→در خ→→→واب�۲ ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ده ان→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→صاف ك→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→∂ روا ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اشد� 

اي→ن گ→فتارش چ→نان ت→كان∂ ب→→ه م→ن داد ك→→ه آتش در ج→انم برافروخت و پيش خود گفتم 
ا＾ ع→→جب! ب→→يش از ي− روز ن→→يست ك→→ه اي→→ن آدم ب→ا خ→دا آش→نا ش→ده است، ول∂ چ→نان ج→→اللت 
و ع→→ظمت خ→→→دا در ج→→→انش ن→→→شسته ك→→ه در ح→→ضور او خ→→وابش ن→→م∂برد. آن→→→گاه ب→→→ه خ→→ود گ→→→فتم ت→و 

                                                           
 .۲ＱＱ＾بقره،آيه ^ ـ سوره ۱

 .Ｑ۹＾ـ بحاراالنوار، جلد۷⅛، صفحه ۲



 
 ۲۹Ｑ فضيلت بسيار ذكر خدا 

ب→→→→→→يچاره ب→→→→→→عد از ي− ع→→→→→مر خ→→→→→داپ→→→→→رست∂ ن→→→→→توان→→→→→ستها＾ اي→→→→→→نچنين ب→→→→→ا خ→→→→→دا آش→→→→→→نا ب→→→→→→شو＾. او گ→→→→→→ناه∂ 
ن→كرده و ه→يچگونه اس→ائه＾ ادب→∂ از خ→ود در پيشگاه خدا نشان نداده است ول∂ آنچنان هيبت 
خ→دا در دلش ن→شسته ك→ه اص→→الҐ خ→وابش نم∂برد. پس چگونه م∂خوابد آن آدم∂ كه غرق در 
→→→→→→→→هاش م→→→→→→→→شغول ب→→→→→→→ه ص→→→→→→→→دها ح→→→→→→→قوقالنẃ→→→→→→→→اس است. ك→→→→→→→ينهها و ح→→→→→→→سدها و ب→→→→→→→غض و  ẃگ→→→→→→→→ناه است و ذم
ع→→داوته→→ا ن→→سبت ب→→→ه ب→→رادران اي→→مان∂ خ→ود دارد و آس→وده م→∂خواب→د! آي→→ا ه→يچ اح→تمال ن→م∂دهد 
ك→ه ن→اگهان م→رگ ف→را ب→رسد؟ ط→ومار ع→مرش پ→يچيده ش→ود و ع→قبات و گ→ردنهها＾ ص→→عبالع→بور 

پس از مرگ او را در بر گيرد.  
سرانجام درخشان جوان تازه مسلمان 

آي→→ا اين همه آيات لرزاننده＾ قرآن راجع به عوالم پس از مرگ و عذاب و عقابها＾ 
ه∂ به گوشها＾ از  ẃخ→دا ن→بايد ت→كان∂ در م→ا اي→جاد ك→ند و از خ→واب غ→→فلت ب→→يدارم→ان س→ازد، ت→وج
د دن→→→بال ه→→م م→→وضوع ح→→تميẃت ع→→ذاب  ẃاي→→→ن آي→→→ات ن→→ماييد ك→→ه خ→→داون→→د س→→بحان ب→→→ا ق→→سمها＾ م→→تعد

آخرت را بيان م∂كند كه: 
 � ґورẀمẂعџمẂال ґتẂي џبẂال џو � ور＃ ẀشẂن→џم ＃ẃق џر ∂→ґف � طẀور＃ Ẃسџتاب＃ م→ ґك џو � ґور→→الط џو�
� م→→ا  ẁع→→ ґواقџل џ−ґẃب џر џذاب→→ џع ￍإن � ґور Ẁج Ẃس→→ џمẂال ґر Ẃح→→џبẂال џو � ґوعẀف Ẃر→→ џمẂال ґفẂق→→ ￍالس џو

�؛۱  نẂ دافґع＃ ґم Ẁهџق ي→افتن∂ است و ه→يچ ن→يروي∂ ج→لوگير ل ẃت→و ت→حق ẃق→→سم ب→→ه ت→مام اي→ن ح→قايق ك→ه ع→→ذاب رب
�؛۲پس وا＾ ب→→→→→ر ح→→→→→ال و ب→→→→→دبخت∂ آن ك→→→→→→سان∂ ك→→→→→ه  џين→→→→→→ґ ب ґẃذ џك Ẁم→→→→→→ Ẃلґذ＃ لґئ џم Ẃو→→→→→→ џي ẁلẂي џوџآن ن→→→→→→خواه→→→→→→د ب→→→→→→ود:�ف

تكذيب گفتار خدا م∂كنند و روز قيامت و عذابها＾ آن را باور نم∂نمايند. 
�؛۳  џونẀكẂبџال ت џو џونẀك џح Ẃضџت џو � џونẀب џجẂعџت ґيث ґد џحẂا ال џهذ Ẃن ґمџأ ف�

آي→→ا از اي→→ن س→خن[كه قيامت∂ هست و عذاب∂ هست] تعجẃب م∂كنيد و م∂خنديد 
و نم∂گرييد. 

به هر حال آن جوان تازه مسلمان با ما در كشت∂ نشست و تمام شب مشغول راز و نياز 
                                                           

^ طور، آيات۱تا ۸ .  ـ سوره ۱
ـ همان،آيه＾۱۱.  ۲

 .⅛ΩوＱ۹نجم،آيات ^ ـ سوره ۳



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ⅛۲۹ 

ب→→ا خ→→دا ب→→ود، م→→ن ه→→م از دي→→دن ح→→ال او ح→→→ال∂ پ→→يدا ك→ردم ت→ا اي→نكه ص→بح ش→د و آن ج→→وان ح→الش 
دگ→→→→→رگون ش→→→→د و لرزه ب→→→→ر ان→→→→دامش اف→→→→تاد و رو＾ زم→→→→ين اف→→→→تاد. م→→→→ن ب→→→→رخاستم و س→→→→رش را ب→→→→ه دام→→→→ن 
گ→رفتم و ك→→مكم آث→ار م→رگ در چ→هرهاش ظ→اهر ش→د و پس از چ→→ند لح→ظه در آغ→وش م→ن جان 
م  ẃر تمام جنازهاش را تجهيز كردم و شب در خواب ديدم او در ميان باغ∂ خرẃ سپرد. من با تأث
ص→→ورتش مانند ماه شب چهارده م∂درخشد  ع� نشسته،  ẃل رو＾ تخت∂ مرصẃوس→ط قصر＾ مجل

و صفوف∂ از مالئكه در مقابلش صف كشيدهاند.او تا مرا ديد، اين آيه را خواند: 
 ẂمẀت Ẃرџب џما صґب ẂمẀكẂيџل→ џع ẁالم џس � نẂ كẀ→لґẃ ب→اب＃ ґم Ẃم ґهẂيџل џع џونẀل Ẁخ Ẃد→ џي Ẁ↨џكґالئ џمẂال џو...�

�؛۱  ґار ￍالد ∂џبẂق Ẁع џمẂعґنџف
ه→→→→→→مان آي→→→→→→→ها＾ ك→→→→→→ه خ→→→→→→داون→→→→→→د در ق→→→→→→رآن، ب→→→→→→هشت∂ها را ب→→→→→→ا آن ت→→→→→→وصيف م→→→→→→→∂كند ك→→→→→→ه وق→→→→→→ت∂ 
ب→→هشت∂ها ب→→ر رو＾ ت→ختها＾ م→خصوص خ→ودشان ن→شستهان→د، م→→الئكه از ط→رف خ→→داون→د م→تعال 

برا＾ تبري− و تهنيت به حضورشان م∂آيند و اينگونه خطاب م∂كنند: 
...درود و س→→→→→الم ب→→→→→ر ش→→→→ما، خ→→→→وش آم→→→ديد. ش→→→ما در دن→→→يا ص→→→بر و ش→→→كيباي∂ از خ→→→ود 
ل ن→موديد و اك→نون ن→ائل ب→→ه اي→→ن م→قام ع→→ال∂  ẃن→→شان دادي→→د و ان→→حاء م→شكالت را ت→حم

گشتهايد و چه خوب پايان كار＾ نصيبتان شده است. 
ل ف→→رجهم و ارزق→→نا م→→عرفتهم و  ẃد و ع→→جẃد و آل م→→→حمẃع→→→ل∂ م→→→حم ẃص→→→ل ẃهم→→→ẃالل
محبẃتهم و شفاعتهم و وفẃقنا لما تحبẃ و ترض∂ واجعل خاتم↨ امرنا خيراҐ؛ 
الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس

 
 
 
 

  
                                                           

ع: آراسته به انواع جواهرات.  ẃمرص �
^ رعد،آيات۲۳و۲℮.  ـ سوره ۱



 
 
 

أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ه] را ش→→هر ام→ن∂ ق→رار ده و  ẃو آن→→→گاه ك→→→ه اب→→راهيم گ→→فت: پ→→روردگارا! اي→→→ن ش→→هر[مك
م→→ن و ف→→رزندانم را از پ→→رستش بته→→ا دور ن→گه دار. پ→روردگارا! بته→ا، ب→سيار＾ از 
م→ردم را گمراه كردهاند، پس هر كه از من پيرو＾ كرد ب∂گمان او از من است 
و ه→→ر ك→ه ن→→افرمان∂ كرد، همانا تو آمرزنده＾ مهربان∂. پروردگارا! من بعض∂ از 
م ت→→→→→→→و س→→→→→→اكن  ẃف→→→→→→→رزندانم را در س→→→→→→→رزمين ب→→→→→→→→∂ آب و ع→→→→→→→→لف∂ در ج→→→→→→وار خ→→→→→→انه＾ م→→→→→→كر
س→اختم تا نماز را برپا دارند، پس تو دلها＾ گروه∂ از مردم را متوجẃه آنها ساز 

و از ثمرات به آنها روز＾ ده، شايد كه آنان شكر تو را به جا＾ آورند. 
 

                                                           
^ ابراهيم،آيات۳Ｑتا۳۷.  ـ سوره ۱



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۲۹۸ 

آموزندگ∂ دعاها＾ معصومين� 
ه داري→م دع→اهاي∂  ẃدر اي→→ن آي→→→ات دع→→→اهاي∂ از ح→ضرت اب→راه→يم�نقل ش→ده است و ت→وج
ك→→→→→→→→ه از ان→→→→→→→بياء و ام→→→→→→→امان� ب→→→→→→→ه دست م→→→→→→→→ا رس→→→→→→→يده است، در ح→→→→→→→دẃ خ→→→→→→→ود ب→→→→→→→را＾ م→→→→→→→ا درس است و 
آموزندگ∂ دارد و به ما تعليم م∂كند كه با خدا چگونه حرف بزنيم و از او چه بخواهيم. 
→→→→→→اجدين�  ẃدالسẃه ك→→→→→ه ق→→→→→سمت∂ از دع→→→→→→اها＾ ام→→→→→→ام س→→→→→يẃادي ẃه→→→→→→مين ص→→→→→→حيفه＾ م→→→→→→باركه＾ س→→→→→→ج
است و در ب→→سيار＾ از خ→→انهها＾ م→→ا ش→→يعه وج→→ود دارد، دري→→ا＾ م→وẃاج→∂ از م→→عارف است و ي→ك∂ 

از بهترين وسيلهها برا＾ انس و آشناي∂ با خداست. 
در اي→→ن س→→وره＾ م→→→باركه خ→→→داون→→د ح→→كيم چ→→ند دع→→ا از ج→→ناب اب→راه→يم� ن→قل ك→رده  ح→→ال 
است و م→→→→∂دان→→→يم ك→→→ه ح→→→ضرت اب→→→راه→→→يم� از پ→→→→يامبران ب→→زرگ خ→→→دا و از ان→→بيا＾ اولوالع→→زم است 
ي→→→عن∂ ص→→→→احب ك→→→تاب و ش→→→ريعت ب→→→وده و دارا＾ رس→→→الت ج→→→هان∂، ي→→عن∂ م→→بعوث ب→→ه ع→→موم ب→→شر و 
ẃع برخ∂  ل شناخته شده است و بنا بر تحقيق و تتب ẀسẀپس از پيامبر خاتم� افضل انبياء و ر
ران در ۲Ｑ س→وره از ق→رآن در ۹⅛ م→ورد اسم آن حضرت به ميان آمده و مورد تجليل و  ẃاز م→فس
ت→→كريم از ج→→انب خ→→→دا واق→ع ش→ده است و ش→ايد ت→نها پ→يغمبر＾ ب→اشد ك→ه ش→خصاҐ ب→ه ع→نوان «ام→ام» 
ه» شده است:  ẃه از ساير انبياء هم به صورت دسته جمع∂ تعبير به «ائمẃ معرẃف∂ شده است.البت

نا...�؛۱  ґرẂأمґب џون ẀدẂهџي Ґ↨ￍمґأئ ẂمẀناهẂل џع џج џو�
ما پيغمبران را امامان و پيشوايان∂ قرار داديم كه به امر ما هدايت م∂كنند... 
ف∂ ش→ده ب→→اشد، ظ→اهراҐ ت→→نها  ẃاس→→م از او ب→→رده و ب→→→ه ع→→نوان «ام→→ام» م→عر Ґش→→خصا ^ ول∂ اي→→نكه پ→→→يغمبر
حضرت ابراهيم� است كه شخصاҐ از او اسم برده شده و به عنوان «امام» معرẃف∂ شده است: 

 ґاسￍل→→→نґل џ−Ẁل ґج→→→اع ∂→→→ґẃ →→→→كџلґمات＃ فџ→→→→أتџمￍهẀنￍ ق→→→الџ إن ґب Ẁه→→→→→ب џر џيم→→→→ ґراه→→→→Ẃإب Ẅ∂لџت→→→→Ẃاب ґإذ џو�
إماماҐ...�؛۲ 

^ خ→→→→→→→→يل∂ س→→→→→→→→نگين ق→→→→→→→→رار داد و او از اي→→→→→→→→ن  ^ ابراهيم، اب→→→→→→→→راهيم را م→→→→→→→→ورد آزم→→→→→→→→ايشها خ→→→→→→→→دا
امتحانات سنگين پيروز بيرون آمد و خدا فرمود من تو را امام مردم قرار دادم... 

^ ن→→بوẃت و رس→→→الت. در ح→→→ديث آم→→ده است اب→→راه→→يم  ^ است ف→→→وق م→→رتبه ام→→→امت ه→→→م م→→→رتبها
                                                           

^ انبياء،آيه＾۷۳.  ـ سوره ۱
^ بقره، آيه＾۱۲℮.  ـ سوره ۲



 
 ۲۹۹ فضيلت بسيار ذكر خدا 

ع→→بد ب→→ود و ب→→→عد از ع→→بوديẃت ن→→ب∂ẃ ش→→د و ب→→عد از ن→→بوẃت، رس→→ول ش→د و ب→عد از رس→الت، خ→ليلالرẃح→مان 
 Ґقرار گرفته است. اساسا ^ ^ مقامات معنو ش→د و س→پس ام→ام و م∂بينيم كه امامت در اعال مرتبه
ق→رآن ن→شان م→→∂دهد ك→ه پ→يامبران و رس→والن ه→مه در ي− ردي→→ف و يكسان نيستند، بلكه از حيث 

^ مراتب. اين قرآن است كه م∂فرمايد:  ^ متفاوتند و دارا داشتن مقامات معنو
...�؛۱  هẀمẂ عџل∂Ẅ بџعẂض＃ џضẂعџنا بẂل ￍضџف Ẁل Ẁس الر џ−Ẃلґت�

ما بعض رسوالن را بر بعض ديگر برتر＾ دادهايم...  
...�؛۲آن از زب→→→ان اه→→ل  ґهґل→→→ ẀسẀر Ẃن→→ ґد＃ م→→→ џأح џنẂي→→→џ قẀ ب ґẃر џف→→Ẁ و اگ→→→ر در آي→→→→ه＾ دي→→→گر آم→→ده ك→→ه:�...ال ن
اي→→مان است ك→→→ه م→→∂گويند م→→ا در م→→يان رس→→والن خ→→دا ـ از آن ج→→→هت ك→→ه دارا＾ م→قام رس→الت از 
ج→→→→انب خ→→→→دا م→→→→→∂باشند ـ ف→→→→رق∂ ن→→→→م∂گذاري→→→→م و ه→→→→مه را م→→→→بعوث از ج→→→→انب خ→→→→→دا م→→→∂دان→→→يم و اي→→→ن 
م→نافات ب→ا آن ن→دارد ك→ه خ→→دا در م→يان رس→والنش، ف→اضل و اف→ضل ق→رار داده و ب→عض∂ را ب→رتر از 

بعض∂ نشانده باشد.  
تجليل و تكريم حضرت ابراهيم� 

ت→مام م→قامات م→عنو＾ از ع→بوديẃت گ→رفته ت→ا ام→امت ك→→ه ب→رترين م→قام است، دارا＾ م→راتب 
و درجات متفاوت است و افضل و اعال＾ آن مراتب مرتبه＾ خاتميẃت است كه فرمودهاند: 

)؛  ґمالџكẂال џ↨џهايџن џغџلџب џها و ґر Ẃسџاґب џبґراتџمẂال џمџت џخ Ẃنџم ẀمџخاتẂلџا)
خ→→اتم، ك→→س∂ است ك→→→ه ت→→→مام م→→راتب از م→قامات م→عنو＾ را ط→→∂ ك→رده و ب→→ه م→رتبه＾ ن→هاي∂ از 
دمصطف∂� است ك→ه از  ẃن م→حمẃبيي→→ẃك→مال رس→يده است و او وج→ود اق→دس ح→ضرت خ→اتم الن

مرحله＾ عبوديẃت تا به مرحله＾ امامت در رأس همه قرار گرفته است. 
دلي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ل و ره→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→نما＾ ك→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اروان→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ند� در اي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ن ره ان→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→بياء چ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ون س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اربانند� 
ه→→→→→→→م او آخ→→→→→→→ر، ه→→→→→→→م او اوẃل در اي→→→→→→→ن ك→→→→→→→ار� وز اي→→→→→→→→→→→→→→→→→→شان س→→→→→→→→→→→→→→→→→→يẃد م→→→→→→→→→→→→→→→→→→ا گ→→→→→→→→→→→→→→→→→→شته س→→→→→→→→→→→→→→→→→االر� 
گ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→رفته دست ج→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→انها دام→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ن و＾� ش→→→→→→→→→ده او پ→→→→→→→→→يش و دله→→→→→→→→→ا ج→→→→→→→→→مله در پ→→→→→→→→∂� 
→→→→→→→→د ي− م→→→→→→يم ف→→→→→→رق است�  џح џه→→→مه ع→→→→الم در آن ي− م→→→يم غ→→رق است� ز اح→→→→→→→→مد ت→→→→→→→ا ا

                                                           
 .۲Ｑ۳＾بقره، آيه ^ ـ سوره ۱

 .۲۸Ｑ＾ـ همان، آيه ۲
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لذا در ميان همه＾ انبياء او خاتم انبياء است. پس از آن حضرت، حضرت ابراهيم� 
اف→→ضل س→→اير ان→→بياء ب→→ه ش→→→مار آم→ده است و آن ق→→در م→قامش ب→لند است ك→ه ب→ه پ→→يغمبراك→رم� 

خطاب شده: 
نґيفاҐ...�؛۱  џح џيم ґراهẂإب џ↨ￍل ґم Ẃعґبￍات ґأن џ−Ẃيџنا إلẂي џحẂأو ￍمẀث�

س→→→→→→پس ب→→→→→→→ه ت→→→→→→→و وح→→→→→→→∂ ك→→→→→→رديم ه→→→→→→→مان راه و رس→→→→→→→م اب→→→→→→راهيم را [ك→→→→→→ه ت→→→→→وحيد خ→→→→→ال∂ از 
هرگونه شر∑ است] تبعيẃت كن... 

 ґبيين� ه→→→→→مان راه و رس→→→→م ت→→→→وحيد→→→→→ ẃه ب→→→→→ديه∂ است ك→→→→→ه راه و رس→→→→→م ح→→→→→ضرت خ→→→→→اتم النẃ الب→→→→→ت
^ كتاب و شريعت  ^ توحيد است و خود دارا ح→نيف خال∂ از هرگونه شر∑ و عال∂ترين مرتبه
^ ندارد و بلكه فرضاҐ اگر بعد از نزول قرآن  ^ ت→→بعيẃت از ه→يچ پيغمبر م→ستقل است و ه→رگز وظ→يفه
 ^ ẃ→→باع و پ→يرو ^ ات ẃ∂ ح→→ضرت اب→→راه→→يم� زن→ده ب→ودند، وظ→يفه ^ ان→→بياء ح→→ت و اب→→→الغ دي→→ن اس→→→الم ه→→مه

^ قرآن و اسالم داشتند زيرا خدا در قرآنش فرموده است:  از پيامبر خاتم و آورنده
...�؛۲  Ẁالم Ẃس Ẃاإل ґاهللا џدẂن ґع џين ґẃالد ￍإن�

منحصراҐ دين مقبول در نزد خدا [بعد از نزول قرآن] اسالم است و بس... 
�؛۳  џين ґر ґخاسẂال џن ґم ґ↕ џر ґخ Ẃاآل ∂ґف џوẀه џو ẀهẂن ґم џلџبẂقẀي Ẃنџلџف Ґينا ґد ґالم Ẃس Ẃاإل џرẂي џغ ґغџتẂب џي Ẃنџم џو�
و ه→→→→→→→→ر كس دي→→→→→→→ن∂ غ→→→→→→ير از اس→→→→→→→الم ب→→→→→→پذيرد، از او ه→→→→→→رگز م→→→→→→→قبول ن→→→→→→م∂باشد و او در 

آخرت از زيانكاران است! 
ب→→نابراي→→ن اگ→ر آي→→ه＾ ش→ريفه دس→تور ت→بعيẃت از اب→راه→يم� ب→ه پ→→يامبر خ→اتم� م→∂دهد، 
ص→رفاҐ برا＾ تجليل و تكريم حضرت ابراهيم� است يعن∂ آنچنان ابراهيم خليلالرẃحمان در 
ن→→→→زد خ→→→→دا ص→→→→احب ج→→→→→اللت و م→→→→كرمت است ك→→→→ه خ→→→→داون→→→→→د ح→→→كيم ب→→→ه اع→→→ظم و اك→→→رم رس→→→والنش 
دس→تور م→∂دهد ت→و ب→→ايد ت→بعيẃت از راه و رس→م ابراهيم كه همان راه و رسم توحيد خالص است 
ب→→نماي∂ و ج→→الب اي→→نكه ج→→ناب اب→→راه→يم� در م→يان پ→يروان ت→مام ادي→→ان، اع→مẃ از ي→هود و ن→صارا و 
ẃ∂ خ→→→→داون→→→د در ق→→→رآن ك→→→→ريمش خ→→→→طاب ب→→→ه م→→→→ا  م→→→→جوس و م→→→→سلمانان م→→→→قبول و م→→→حترم است و ح→→→ت

                                                           
^ نحل، آيه＾۱۲۳.  ـ سوره ۱

^ آل عمران، آيه＾۱۹.  ـ سوره ۲
 . ۸Ｑ＾ـ همان، آيه ۳
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امẃت اسالم∂ فرموده است: 
...�؛۱  џين ґمґل ẂسẀمẂال ẀمẀاكￍم џس џوẀه џيم ґراهẂإب ẂمẀيكґأب џ↨ￍل ґم ...�

^ كنيد] اوست كه شما را مسلم ناميده است...  ...[شما از] آيين پدرتان ابراهيم [پيرو
اي→ن ه→م ب→يان دي→گر＾ از ت→كريم ج→→ناب اب→راه→يم� است ك→ه ب→→ه ع→نوان «پدر امẃت مسلم» 

ẃكريم است.   معرẃف∂ شده و واجب الت
ه→→→→م اك→→→→نون ك→→→→ه م→→→→→ا م→→→تديẃن ب→→→ه دي→→→ن اس→→→الم م→→→→∂باشيم، در م→→→وسم ح→→→جẃ و در م→→→يان اع→→→مال و 
رات، آث→→→ار  џم→→→ џج ∂→→→ Ẃمџو ر Ẅ∂ن→→→ ґاز ط→→→واف ب→→→يت و س→→→ع∂ ب→→→ين ص→→→→فا و م→→→روه و ق→→→ربانگاه م ẃم→→→ناس− ح→→→ج
 ẃخ→→→→ود را ب→→→→ه ع→→→→نوان «ح→→→→ج ẃب→→→→→اقيها＾ از ج→→→→→→ناب اب→→→→→راه→→→→→يم� م→→→→شاهده م→→→→→∂شود ت→→→→ا آن→→→→جا ك→→→→ه م→→→→→ا ح→→→→ج
اب→→→راه→→→يم∂» م→→→→∂شناسيم چ→→→ون ت→→→جديد ب→→→→نا و س→→اختمان ك→→→عبه و اع→→→الن دع→→وت ع→→موم∂ ب→→ه ح→→جẃ از 

ناحيه＾ آن جناب به امر خدا انجام شده است.  
اجابت دعا＾ حضرت ابراهيم� 

اين− آيه＾ مورد بحث ما يك∂ از دعاها＾ حضرت ابراهيم� را نقل كرده كه: 
نا�Ґ؛  ґآم џدџلџبẂا ال џذџه Ẃلџع Ẃاج ґẃب џر Ẁيم ґراهẂإب џقال Ẃإذ џو�

ه] را شهر دارا＾ امن و امان قرار بده.  ẃخدايا اين شهر[مك
ه ت→→→عبير ب→→ه «ش→→هر» ش→→ده است و ح→→ال آن→→كه در آي→→→ه＾ دي→→گر در ه→→مين  ẃدر اي→→→ن آي→→→ه از م→→→ك
س→→→→→→وره ك→→→→→→ه ب→→→→→→→عد خ→→→→→→واه→→→→→→د آم→→→→→د، ت→→→→→عبير ب→→→→→ه واد＾ «غ→→→→→ير ذ＾ زرع» ي→→→→→عن∂ ب→→→→→→يابان خ→→→→→→ش− غ→→→→→ير ق→→→→→→ابل 

زراعت شده كه مناسب با معنا＾ شهر نم∂باشد.  
ه آمده است،  ẃد كه به مك ẃچند سفر متعد ẃ∂از اينجا شايد بشود فهميد كه ابراهيم� ط
ه «واد＾ غ→→ير ذ＾ زرع» و  ẃد داش→→ته است. در ي− س→→فر م→→ك ẃدر ش→→راي→→→ط گ→→وناگون دع→→اها＾ م→→→تعد
عẂ ب→وده است و در س→فر ب→عد＾ ص→ورت آب→→اد＾ و شهر＾ به خود گرفته و در اين  џر Ẃز→Ẁي Ẃمџب→يابان∂ ل

سفر بوده كه اين دعا را كرده است كه: 
نا�Ґ؛  ґآم џدџلџبẂا ال џذџه Ẃلџع Ẃاج ґẃب џر Ẁيم ґراهẂإب џقال Ẃإذ џو�

ه] را شهر دارا＾ امن و امان قرار بده.  ẃخدايا اين شهر[مك
                                                           

، آيه＾۷۸.  ẃحج ^ ـ سوره ۱
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و خ→→→دا ه→→م اي→→ن دع→→ا را اج→→ابت ك→→رده و آن→→چنان در آن ش→→→هر، ام→→نيẃت ب→→رقرار گ→شته ك→ه در 
س اس→→→→→الم آم→→→→ده ك→→→→ه اح→→→→د＾ ح→→→→قẃ اي→→→→جاد م→→→→زاح→→→مت ب→→→را＾  ẃه در دي→→→→ن م→→→→قد ẃاح→→→→كام م→→→→ربوط ب→→→→ه م→→→→ك
ẃ∂ اگ→ر ك→س∂ م→رتكب ج→نايت ش→ده و آدم ك→شته است و ب→را＾  دي→→گر＾ در آن→→→جا را ن→دارد و ح→ت
ه است، م→قام ح→كومت ن→م∂توان→د  ẃه پ→→ناه ب→→رده است، ت→→ا وق→→ت∂ ك→→ه در م→ك ẃف→→رار از م→→جازات ب→→→ه م→→ك
او را دس→→تگير و ب→→ه م→→جازات ب→→رساند! م→→نته∂ ب→→را＾ اي→→نكه ح→→قẃ م→→ظلوم از ب→ين ن→رود، دس→تور دارن→د 
ه خ→→→→ارج  ẃاز ن→→→→→ظر آب و ن→→→→→ان ب→→→→→ر او س→→→→→خت گ→→→→رفته و در م→→→→ضيقه ق→→→→رارش ده→→→→ند ت→→→→ا خ→→→→ودش از م→→→→ك
ه اح→→→→→→→→ساس ام→→→→→→→نيẃت  ẃح→→→→→→→يوان→→→→→→→→ات در م→→→→→→→ك ∂ẃ ش→→→→→→→→ود؛ آن→→→→→→→→→گاه او را دس→→→→→→→→تگير و م→→→→→→→→جازاتش ك→→→→→→→نند و ح→→→→→→→ت
ه زير دست و پا＾  ẃكبوترها در مسجدالحرام و اطراف مك ، ẃم→∂كنند و ديدهايم در موسم حج

رند.  ا مردم م∂چرخند و استيحاش∂� ند
ه را م→حيط ام→ن و ام→ان  ẃاي→→ن ن→→مونها＾ است از اث→→ر اج→→→ابت دع→→→ا＾ اب→→راه→→يم� ك→ه خ→→دا م→ك

قرار داده است،  
دعا＾ ديگر حضرت ابراهيم� 

آنگاه آن حضرت در ادامه＾ دعايش از خدا خواسته كه: 
�؛  џنام Ẃص Ẃاأل џدẀب Ẃعџن Ẃأن ￍ∂ґنџب џو ∂ґنẂبẀن Ẃاج џو�

خدايا! من و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگه دار [كه بتپرست نباشيم]. 
ب→→ا اي→→نكه ج→→ناب اب→→راه→→يم� پ→يامبر م→عصوم است و ف→رزندانش ن→يز ك→ه ج→ناب اس→ماعيل و 
ج→→ناب اس→→حاق� م→→→∂باشند ك→→ه دو پ→→يامبر م→عصومند، در ع→ين ح→ال از خ→دا م→→∂خواه→د ك→ه او 
و ف→→رزندانش را م→→بتال ب→→ه بتپ→→رست∂ ن→→نمايد. م→علوم م→→∂شود ك→ه بت، م→نحصر ب→→ه ت→راش→يدهها＾ از 
چ→→→وب و ف→→→لزẃات ن→→→يست و پ→→→رستش ه→→م م→→نحصر ب→→ه م→→→ثالҐ س→→جده ك→→ردن در م→→→قابل چ→→يز＾ ن→→يست! 
ẃار＾ در ه→→→→→→ر زم→→→→→→ان بت است و اط→→→→→→اعت از ف→→→→→→رمان او، ع→→→→→→→بادت و پ→→→→→→رستش  ب→→→→→→→لكه ه→→→→→→→ر ح→→→→→→→→اكم ج→→→→→→ب
يطان...� ۱شيطان را عبادت نكنيد...، كس∂ برا＾  اẀ الش√ ẀدẀ џعب است. اي→نكه خ→دا فرموده است:�ال ت

شيطان سجده نم∂كند بلكه اطاعتش م∂كند يا فرموده است: 
                                                           

� استيحاش: احساس ترس و وحشت. 
^ مريم، آيه＾℮℮.  ـ سوره ۱
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...�؛۱  Ẁواهџه Ẁهџإله џذ џخￍات ґنџم џتẂأيџرџأ ف�
آيا ديدها＾ آن كس∂ را كه هوا＾ نفس خود را معبود خود قرار داده است... 
ك→→س∂ ب→→را＾ ه→→وا＾ ن→→فس خ→→ود س→جده ن→م∂كند، ب→لكه اط→اعتش م→→∂كند. ب→نابراي→ن م→ردم∂ 
ẃار آن زمان را به گردن نهادهاند، در واقع  ك→ه در هر زمان∂ رشته＾ اطاعت از فرمان حاكم جب

بتپرست∂ م∂كنند. اين هم گفتار خداوند است كه م∂فرمايد: 
�؛۲  џونẀكґر ẂشẀم ẂمẀه џو ẃإال ґاهللاґب ẂمẀه ẀرџثẂأك Ẁن ґم ẂؤẀما ي џو�

اك→→ثر ه→→→مين م→ردم∂ ك→→ه ب→→ه اهللا اي→مان دارن→→د م→شركند[چون غ→ير خ→دا را در اط→اعت 
شري− خدا قرار دادهاند]. 

شگفت از مسلمانان مؤمن∂ كه مشر∑ شدند! 
 Ґب→نابراي→ن اگ→ر ب→گوييم م→ردم م→سلمان م→ؤمن به خدا بعد از رحلت پيغمبراكرم� اكثرا
 ẃ∂ار＾ دادند كه امام و ولẃ م→شر∑ شدند راست گفتهايم، زيرا آنها تن به اطاعت از حاكم جب
م→→نصوب از ج→→انب خ→دا ع→ل∂�را از م→سند خ→→الفت رس→ول اهللا� ك→نار زد و خ→ود ج→ا＾ او 
ن→→→شست و زم→→→→ام ح→→→كومت ب→→→ر امẃت اس→→→الم∂ را غ→→اصبانه و ج→→ائران→→ه ب→→→ه دست گ→→رفت و اك→→ثر امẃت 
نيز سر در مقابل او فرود آوردند و اطاعت فرمان نمودند و به فرموده＾ قرآن مشر∑ شدند.  
آن→→→→→→گاه ع→→→→→جيب اي→→→→→نكه آن→→→→→ها م→→→→→ا ش→→→→→→يعه را م→→→→→شر∑ م→→→→→→∂دان→→→→→→ند، در ح→→→→→→ال∂ ك→→→→→ه م→→→→ا ج→→→→ز خ→→→→→دا و 
پ→→→→→→→→→→يغمبر و دوازده ام→→→→→→→→→→ام م→→→→→→→→→→→عصوم� م→→→→→→→→→نصوب از ج→→→→→→→→→انب خ→→→→→→→→→→دا، اح→→→→→→→→→→د＾ را ب→→→→→→→→→ه واليت ب→→→→→→→→→ر امẃت 
ẃار ف→رود ن→ياوردهاي→→م و نم∂آوريم. ما  ن→شناختهاي→م و س→ر در م→قابل ه→يچ ح→→اكم∂ از ح→اكمان ج→ب
 ∂ẃط→→→→→بق دس→→→→→تور پ→→→→→→يغمبراك→→→→→رم�به م→→→→→فاد روايت ث→→→→→قلين ك→→→→→ه م→→→→توات→→→→ر در م→→→→يان روا↕ ش→→→→يعه و س→→→→ن
است، ت→نها ق→رآن ه→مراه ب→→ا ب→→يان ع→ترت را م→نبع و م→رجع اح→→كام دي→ن خ→ود م→→∂دان→يم و ح→→ال آن→كه 
آن→→→→ها دن→→→بال ام→→→ثال اب→→→وحنيفه و اح→→→→مدبن ح→→→نبل و ش→→→افع∂ و م→→→الك∂ م→→→→∂روند. م→→→ا م→→→→∂گوييم آخ→→ر 
آنها چه كارهاند كه مẀبيẃن كتاب خدا و آگاه از احكام آسمان∂ خدا باشند؟! در صورت∂ كه 
ف∂ ك→رده و  ẃن ك→تاب خ→ود م→عرẃبي→→Ẁم خ→ود� را ب→ه ع→نوان م ẃخ→→دا در ق→رآن ك→ريمش رس→ول م→كر

                                                           
^ جاثيه، آيه＾۲۳.  ـ سوره ۱

 .۱Ω⅛＾يوسف، آيه ^ ـ سوره ۲



 
 ۳Ω℮ تفسير سوره＾ ابراهيم

فرموده است: 
...�؛۱  Ẃم ґهẂيџإل џل ґẃزẀما ن ґاسￍلنґل џنґẃ كẂرџ لґتẀبџي ґẃالذ џ−Ẃيџنا إلẂل џزẂأن џو...�

^ مردم باش∂...  ^ اينكه شخص تو مبيẃن آن برا ...و ما قرآن را به تو نازل كردهايم برا
ص كرده و فرموده است:  ẃتبيين قرآن مشخ ^ و رسول اكرم� نيز جانشين خود را برا
 ẂمẀتẂك ￍسẂم→џت Ẃنґت∂ م→ا اẂي→→џب џل→→ Ẃهџت∂ ا џرẂت→→ ґع џو ґاهللا џتاب→→ ґك ґنẂيџلџق→→ￍالث ẀمẀف→→يك ẁ∑ґت→→ار ∂→→ẃن ґا)

)؛۲  ґوض џحẂال ￍ∂џلџدا ع ґرџي Ẅ∂ẃت џقا ح ґرџتẂف џي Ẃنџل Ґداџبџا ا لو ґضџت Ẃنџما ل ґهґب
 − ẃم→→ن دو چ→→يز گ→→رانقدر از خ→→ود در م→→يان ش→→ما ب→اق∂ م→→∂گذارم؛اگر ب→ه اي→ن دو م→تمس
ش→→→→ويد، ه→→→→يچگاه گ→→→→مراه ن→→→→م∂گرديد! آن دو، ك→→→→تاب خ→→→→دا و ع→→→→ترت و اه→→→ل ب→→→يت م→→→ن 

هستند كه هرگز از يكديگر جدا نم∂شوند، تا روز قيامت بر من وارد شوند. 
مسلمان و مبتال به شر∑ در اطاعت!! 

ف∂  ẃديل ق→→→→→→رآن م→→→→→→عر→→→→→→ џخ→→→→→→→→انه＾ ع→→→→→→→ترت و اه→→→→→→→ل ب→→→→→→يت رس→→→→→→ول� ك→→→→→→ه ع ґرو＾ ب→→→→→→→رتافتن از در
ش→→→دهان→→→د، ض→→→→اللت است و گ→→→مراه→→→∂ و اط→→→اعت از غ→→→ير آن→→→→ها در اح→→→كام م→→→ربوط ب→→→ه دي→→→ن خ→→→دا ب→→ه 

حكم خدا شر∑ است و بتپرست∂ كه فرموده است: 
�؛  џونẀكґر ẂشẀم ẂمẀه џو ẃإال ґاهللاґب ẂمẀه ẀرџثẂأك Ẁن ґم ẂؤẀما ي џو�

اك→→→→→ثر آن→→→→→ان ك→→→→→ه ب→→→→→→ه زع→→→→→م خ→→→→→ود اي→→→→→مان ب→→→→→→ه اهللا دارن→→→→→د و ن→→→→ماز م→→→→→∂خوان→→→→ند و ص→→→→→فها＾ ن→→→→ماز 
ج→→→ماعت ب→→→اشكوه∂ ت→→→شكيل م→→→∂دهند و ب→→→ا لح→→→ن و آه→→→→نگ خ→→→وش ت→→→→الوت ق→→→رآن م→→→∂كنند، در 
ن→→زد خ→→دا م→→شر∑ ب→→ه ح→→ساب م→→∂آيند؛ از آن ن→ظر ك→→ه ش→ر∑ در اط→اعت دارن→→د و از ك→سان∂ ك→ه 
از ج→→→انب خ→→→→دا م→→→نصوب ب→→→ه م→→→رجعيẃت در اح→→→→كام دي→→→ن ن→→→→شدهان→→→د اط→→→اعت م→→→∂كنند. ح→→ال گ→→اه∂ 
ẃار＾ م→→سلẃط ب→ر اوض→اع م→→∂شود  ش→راي→ط در اج→تماع م→سلمين ط→ور＾ پ→يش م→∂آيد ك→ه ح→اكم ج→ب
و اك→→→→ثريẃت م→→→→ردم م→→→→طيع او م→→→→∂گردند و اق→→→→ليẃت، ت→→→→وان→→→→اي∂ م→→→قابله＾ ب→→→ا او را از دست م→→→→∂دهند ت→→→ا 
آن→→→→→جا ك→→→→→ه ول∂ẃ م→→→→→نصوب از ج→→→→→→انب خ→→→→→→دا ه→→→→→م ك→→→→→ه ب→→→→→ه ت→→→→نهاي∂ و ب→→→→→دون داش→→→→تن ي→→→→ار و ي→→→→اور ك→→→→اف∂ 
ẃار  ن→→→م∂توان→→→د ك→→→ار＾ از پ→→→يش ب→→→برد، از ب→→→اب ت→→→قيẃه چ→→→→ارها＾ ج→→→ز س→→→كوت در م→→→قابل آن ح→→→→اكم ج→→ب

                                                           
^ نحل، آيه＾℮℮.  ـ سوره ۱
ـ المراجعات،صفحه＾۱۹.  ۲
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ن→→→→→→→م∂بيند و ه→→→→→→→مين س→→→→→→→كوت از ح→→→→→→→→يث ظ→→→→→→→→اهر، ت→→→→→→→أييد او ح→→→→→→→→ساب م→→→→→→→→∂شود و ش→→→→→→→ر∑ در اط→→→→→→→اعت 
ق م∂يابد.  ẃاضطرار＾ تحق

شر∑ اضطرار＾! 
ل∂ ب→فرماييد  ẃم→→اه م→→بار∑ رم→→ضان م→→∂خوان→يم ت→أم ^ ^ اف→→تتاح ك→→ه شبه→→→ا ي→→ن ج→→→مله از دع→→→ا در ا

ريف) كرده از خدا م∂خواهيم:  ẃلاهللاتعال∂فرجهالش ẃوجود اقدس امام عصر (عج ^ كه دعا برا
 џ∑ ẀدẀب Ẃع→ џي Ґنا→Ẃمџا ґهґفẂو→ џخ ґدẂع→→џب Ẃن→→ ґم ẀهẂل ґد→→Ẃبџا џو.... џ−ґتاب→→ ґك Ẅ∂џلґا џ∂→→ ґاع ẃالد ẀهẂل џع→→ Ẃاج ￍمẀه→→ẃللџا)

يẂئاҐ)؛  џش џ−ґب Ẁ∑ґر ẂشẀال ي
خ→→دايا آن ح→جẃت خ→ود را ك→→ه دع→وت ب→→ه ك→تابت م→→∂كند ت→حت ش→رايط∂ ق→رار ب→ده 
ل به دوران امنيẃت گشته و او با كمال آرامش خاطر به  ẃك→ه دوران ن→اامن∂اش مبد

عبادتت بپردازد آنگونه كه چيز＾ را شري− تو قرار ندهد و مشر∑ نشود. 
ا＾ ع→→جب! م→→گر م→→مكن است ك→→→ه ام→→ام زم→→ان� ه→م م→شر∑ ب→شود، آر＾ ه→مانگونه ك→ه 
ẃار＾ م→→سلẃط ب→ر  ∂ ق→→رار گ→→يرد ك→→ه ح→→اكم ج→ب ẃگ→→فتيم، م→→مكن است ت→→حت ش→→راي→→ط اج→→تماع∂ خ→→اص
اوض→اع ش→ود و اك→ثريẃت م→ردم مطيع او گردند و ول∂ẃ زمان با اقليẃت ناتوان نتواند در مقابل او به 
م→→→قابله ب→→→رخيزد و چ→→→ارها＾ ج→→→ز س→→→كوت ن→→→بيند و ق→→→هراҐ م→→→بتال ب→→→→ه ش→→ر∑ اض→→طرار＾ گ→→ردد، چ→→→نانكه 
ت ۲Ｑ س→→→→ال ت→→→→مام م→→→→بتال ب→→→→ه  ẃام→→→→→ام ام→→→→يرالم→→→→ؤمنين ع→→→→ل∂� پس از رح→→→→→لت رس→→→→ول اك→→→→رم� م→→→→د

چنين شر∑ اضطرار＾ گرديد، آنگونه كه در خطبه＾ شقشقيẃهاش فرموده است: 
جاҐ)؛۱  џش ґقẂل џحẂال ∂ґف џو Ґ^ يẂنґ قџذ џعẂال ∂ґف џو ẀتẂرџب џصџف)

ص→→→بر ك→→→ردم م→→→انند ك→→→س∂ ك→→→ه خ→→→ار در چ→→شمش رف→→→ته و اس→→تخوان در گ→→لويش گ→→ير 
كرده است. 

ريف در شرايط∂ خاص  ẃلاهللاتعال∂فرجهالش ẃعصر عج ẃ∂ظهور حضرت ول
چ→→ون در ه→→ر ش→→راي→→ط∂ ك→→→ه ق→→يام م→→→سلẃحانه و خ→→ونريز＾، ص→→→الح اس→→→الم و ق→→رآن ن→→يست ت→نها 
∂ پ→يش آم→د ك→ه ام→ام� از ج→انب خ→→دا م→أمور ب→ه  ẃهداء� ش→راي→ط خ→اص→→ ẃدالشẃدر زم→→ان ام→→ام س→ي
→→→→ا اي→→→ن ش→→→راي→→→ط در زم→→→ان ه→→→يچ  ẃحانه گ→→→شت و خ→→→ود و ع→→→زيزانش ب→→→ه ش→→→هادت رس→→→يدند. امẃق→→→→يام م→→→→سل

                                                           
^ فيض، خطبه＾۳ و بحاراالنوار، جلدＱ۳، صفحه＾۱۸۱.  ـ شرح نهجالبالغه  ۱
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ك→دام از ام→امان� پ→يش ن→يامد، از اي→نرو اولي→→ا＾ م→عصوم م→نصوب از ج→انب خ→→دا، ه→ر ي− در 
زمان خود دستور تقيẃه و تأييد اضطرار＾ داشتند.  

ẃاران ع→الم  دوازده→→مين ام→→ام� ن→→يز اك→→نون در ح→→→ال ت→→قيẃه و ت→→أييد اض→→طرار＾ ن→→→سبت ب→→ه ج→ب
است و الح→→→→→→ال اگ→→→→→ر ظ→→→→هور و ق→→→→يام ك→→→→ند، م→→→→→سلẃم م→→→→انند آب→→→→→اء ب→→→→زرگوارش ب→→→→ه دست م→→→→ردم م→→→→شر∑ 
هاش  ẃاب خ→→→→→اصẃن→→→→→و  ＾ ك→→→→→شته خ→→→→واه→→→→د ش→→→→د و لذا خ→→→→ود ح→→→→ضرتش ض→→→→من ب→→→→عض ت→→→→وقيعات∂� ك→→→→ه ب→→→→را
ارس→→→ال ف→→→رموده، خ→→→اطرنشان ن→→→موده است ك→→ه م→→ن ظ→→هور ن→→خواه→→م داشت ت→→→ا ش→→راي→→ط∂ پ→→يش ب→→يايد 
ف به تقيẃه و تأييد هيچ طاغوت∂ نباشم و مبتال به شر∑ اضطرار＾ نگردم و لذا ما  ẃكه من موظ

هم دربارهاش دعا م∂كنيم كه: 
 џ∑ ẀدẀبẂع→ џي Ґنا→Ẃمџا ґهґفẂو→ џخ ґدẂع→џب Ẃن ґم ẀهẂل ґد→→Ẃبџا џو.... џ−ґتاب→→ ґك Ẅ∂џلґا џ∂→→ ґاع ẃالد ẀهẂل џع→→ Ẃاج ￍمẀه→→ẃللџا)

يẂئاҐ)؛  џش џ−ґب Ẁ∑ґر ẂشẀال ي
خ→→→→داي→→→→ا دوران خ→→→→وف و ن→→→→اام→→→ن∂اش را ت→→→→بديل ب→→→ه دوران ام→→→ن و ام→→→ان گ→→→ردان ت→→→→ا ت→→→نها م→→→طيع 
ف→→رمان ت→→و ب→اشد و اح→→د＾ را ش→ري− ت→و در اط→اعت ق→رار ن→دهد و م→شر∑ اض→طرار＾ در اط→اعت 
ن→→→→→→باشد. خ→→→→→→دا ن→→→→→→يز در ق→→→→→→رآن ك→→→→→→ريمش اي→→→→→→ن وع→→→→→→ده را ب→→→→→→ه م→→→→→ؤمنان ص→→→→→الحالع→→→→→مل از ش→→→→→→يعيان داده و 

فرموده است: 
 ґض ẂرџالẂ لґفџنￍهẀمẂ فґ∂ ا Ẃخџت Ẃسџيџل ґحاتґال→→ ￍوا الصẀل ґم→ џع џو ẂمẀكẂن→ ґوا مẀن→џآم џي→ن ґذￍال Ẁاهللا џد џع џو�
 џو Ẃم→ Ẁهџل Ẅ∂ض→џت Ẃار ^ ґذￍال ẀمẀهџي→ن ґد Ẃم Ẁهџل ￍنџن ґẃكџم→Ẁيџل џو Ẃم ґهґلẂب→џق Ẃن ґم џي→→ن ґذￍال џفџل Ẃخџت→→ Ẃا اسџم→→џك

يẂئاҐ...�؛۱  џش ∂ґب џونẀكґر ẂشẀال ي ∂ґنџون ẀدẀب Ẃعџي ҐناẂأم Ẃم ґهґفẂو џخ ґدẂعџب Ẃن ґم ẂمẀهￍنџل ґẃدџبẀيџل
خ→→→دا وع→→→ده ك→→رده ك→→→ه زم→→ان∂ ب→→را＾ م→→ؤمنان ص→→→الحالعمل پ→→يش آورد، در آن زم→→ان 
آن→→→→→ها ت→→→→→سلẃط ب→→→→→→ر زم→→→→→ين پ→→→→→يدا ك→→→→رده دي→→→→نشان را ح→→→→اكم در ع→→→→→الم ق→→→→رار ده→→→→ند؛ دوران 
ل ب→→ه دوران ام→→ن و ام→ان گ→رداند، آن→گونه كه آنها تنها  ẃخ→وف و ن→اامن∂ آن→ها را م→بد
خ→→→دا را ع→→→بادت ك→→نند و چ→→يز＾ را ش→→ري− خ→→دا در اط→→اعت ق→→رار ن→→دهند و م→→شر∑ 

به شر∑ اضطرار＾ نشوند... 
                                                           

� توقيع: نامه، دست نويس. 
 .ＱＱ＾نور، آيه ^ ـ سوره ۱
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مقصود از بتپرست∂، حاكميẃت جبẃاران 
اي→→→→ن م→→→→طالب را ب→→→→را＾ اي→→→→ن ع→→→→رض ك→→→→ردم ك→→→→ه م→→→→عنا＾ آي→→→→→ه＾ م→→→→→ورد ب→→→→حث روش→→→ن ش→→→ود ك→→→ه 

حضرت ابراهيم� از خدا خواسته كه: 
�؛  џنام Ẃص Ẃاأل џدẀب Ẃعџن Ẃأن ￍ∂ґنџب џو ∂ґنẂبẀن Ẃاج џو�

خودم و فرزندانم را از اينكه مبتال به پرستش بتها بشوم بركنار بدار. 
ع→→→→→رض ش→→→→→د ب→→→→→→ديه∂ است ك→→→→→→ه پ→→→→→→يامبران خ→→→→→دا م→→→→→→عصومند و ام→→→→→→كان بتپ→→→→رست∂ ب→→→→ه س→→→→احت 
∂ پ→→→→→يش ن→→→→→يايد ك→→→→→ه  ẃق→→→→→→دس آن→→→→→→ها راه ن→→→→→دارد، پس م→→→→→نظور اي→→→→→ن ب→→→→→وده ك→→→→→ه ش→→→→→راي→→→→→→ط اج→→→→→تماع∂ خ→→→→→اص
ẃار زم→→→ان، ت→→→سلẃط ب→→ر اوض→→اع پ→→يدا ك→→→نند و اك→→ثريẃت م→→ردم، م→→طيع ف→→رمان  ط→→→اغوتها و ح→→→اكمان ج→→→ب
آن→→→ها گ→→شته و پ→→→يامبران و ام→→امان� ن→→يز ب→→ر اث→→ر ن→→→داش→→تن ي→→ار و ي→→اور ك→→اف∂ ن→→توان→→→ند ب→→→ه م→قابله＾ ب→→ا 
→→→→→→→→→اهر ب→→→→→→→→را＾ ح→→→→→→→فظ ن→→→→→→→ظام  ẃف ب→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→كوت گ→→→→→→→→شته و ع→→→→→→→→ل∂الظ ẃه م→→→→→→→→وظẃآن→→→→→→→→→ها ب→→→→→→→→رخيزند و از ب→→→→→→→→→اب ت→→→→→→→→قي
اج→تماع∂، رش→ته＾ اط→اعت از آن→→ها را ب→ه گ→ردن نهند و مبتال به شر∑ در اطاعت گردند و اين 
→→→→→→→→→→→→نام» است و بتپ→→→→→→→→→→→→رست∂ از ب→→→→→→→→→→→→اب ن→→→→→→→→→→→→→اچار＾ است ك→→→→→→→→→→→→→ه  Ẃصџاال Ẁ↕باد→→→→→→→→→→→→→ ґم→→→→→→→→→→→→→صداق→→→→→→→→→→→→→∂ از م→→→→→→→→→→→→→→صاديق «ع
اب→→راه→→يم� از آن ب→→ه خ→→دا پ→→ناه ب→→رده و از خ→→→دا خ→→واس→→ته است ك→→ه او و ف→→رزندانش را از اب→→→تالء ب→ه 

اين نوع از بتپرست∂ دور نگه دارد. 
^ ب→→→→→→سيار ب→→→→→→زرگ  از اي→→→→→→→نجا م→→→→→→→علوم م→→→→→→→∂شود ك→→→→→→→ه ن→→→→→→→عمت ام→→→→→→→نيẃت در ه→→→→→→→ر م→→→→→→→حيط، از ن→→→→→→→عمتها
^ اخ→→→تالل پ→→يدا م→→→∂كند و آرامش از  ^ و م→→عنو ẃخ→→→داست و اگ→→→ر ن→→→باشد، ت→→→مام ش→→ئون زن→→دگ∂ از م→→اد
^ خ→→ود.  ه→→→مه ج→→→ا س→→→→لب م→→→∂شود، در آن م→→→حيط ن→→→ه م→→→ردم ب→→→ه دي→→→ن خ→→→ود م→→→∂توان→→→ند ب→→→رسند ن→→→ه ب→→ه دن→→يا
^ از چوب و فلزẃات نيست بلكه فرمودهاند:  اجماالҐ بايد بدانيم كه بت منحصر به تراشيدهها

)؛  џ−Ẁمџن џص џوẀهџف џ−ґẃب џر Ẃنџع џ−џلџغ џما شلẀك)
ه→→→→ر چ→→→→ه ك→→→→ه ت→→→→و را ب→→→→ه خ→→→ودش م→→→شغول ك→→رده [و از خ→→دايت ب→→→از دارد] در واق→→→ع او 

بت توست. 
وجود بتها＾ فراوان در زندگ∂ روزمره＾ ما 

از اي→→→→→→→→نرو ه→→→→→→→→ر ي− از م→→→→→→→→ا ك→→→→→→→→→ه در اوض→→→→→→→→اع و اح→→→→→→→→وال و اف→→→→→→→→كار و اخ→→→→→→→→→الق خ→→→→→→→→ود ب→→→→→→→ينديشيم، 
م→∂بينيم بته→ا＾ ف→راوان داري→م و آن→→ها را ش→ري− خ→دا در اط→اعت ق→رار دادهاي→م. مردم∂ همسر 
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و ف→→→→→→→→رزندان→→→→→→→شان، خ→→→→→→→→انه＾ ب→→→→→→→→اشكوه و م→→→→→→→جلẃلشان، م→→→→→→→حلẃ ك→→→→→→→سب و ك→→→→→→→ار پ→→→→→→→ررونقشان، پ→→→→→→→→ستها＾ 
اس ري→→→استشان و... بت و م→→عبود و م→→طاعشان م→→∂باشد ك→→ه ب→→→ه ه→→→نگام م→→عارضه ب→→→ا ام→→ر و ن→→→ه∂  ẃح→→→س
م ب→→→ر اط→→→اعت ف→→→رمان خ→→→→دا م→→→→∂دان→→→ند و گ→→→فتيم ط→→→→اغوتها و ح→→→اكمان  ẃخ→→→→دا، اط→→→→→اعت آن→→→→ها را م→→→→→قد
ẃار در ه→→→→→→ر زم→→→→→ان ن→→→→→يز از م→→→→→صاديق بت و م→→→→→→عبودґ م→→→→→طاع اك→→→→→ثريẃت م→→→→→ردم م→→→→→∂باشند و رو＾ اي→→→→→ن  ج→→→→→→ب
اس→→→→اس ع→→→رض ش→→→د ك→→→ه گ→→→اه∂ اولي→→→ا＾ خ→→→دا از پ→→→→يامبران و ام→→→امان� ن→→→يز در ش→→→راي→→→→ط اج→→→تماع∂ 
ẃاران و ت→→→→أييد اض→→→طرار＾ آن→→→ان، چ→→→ارها＾  ∂ ق→→→→رار م→→→→∂گيرند ك→→→→ه ج→→→→ز س→→→→كوت در م→→→→قابل ج→→→ب ẃخ→→→→اص
ن→→→→م∂بينند ت→→→→ا آن→→→→جا ك→→→→ه ام→→→ام ام→→→يرالم→→→ؤمنين ع→→→ل∂� در ن→→→→ماز ج→→→ماعت ط→→→→اغوتها＾ زم→→→→ان خ→→→ود 
ش→→→→ركت م→→→→∂كرد وگ→→→→رنه ب→→→→ه ب→→→→هانه＾ اي→→→نكه پ→→→يغمبر� ف→→→رموده ه→→→ر كس س→→→ه روز از ج→→→→ماعت 
م→→سلمين اع→→راض ك→→→ند خ→→انهاش را آتش ب→زنيد آتش ب→→ه در خ→→انهاش م→→∂بردند چ→نانكه اي→ن ك→ار 

را هم كردند. 
ب→→عد از رح→→لت رس→→ول خ→→→دا� ك→→ه ام→→→ام ام→→يرالم→ؤمنين�برا＾ ج→معآور＾ ق→رآن چ→ند 
روز＾ در خ→→→→→→→→→انه م→→→→→→→→→اند و در ج→→→→→→→→ماعتشان ح→→→→→→→→اضر ن→→→→→→→→شد، ب→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→مين ب→→→→→→→→هانه آتش ب→→→→→→→ه در خ→→→→→→→انهاش 
ت معصوم خدا را با اجبار از خانهاش بيرون كشيدند و به مسجد بردند.   ẃآوردند و آن حج

اره در زندگ∂ ما  ẃبت خطرنا∑ نفس ام
ح→→→→→ال از ج→→→→→مله＾ بته→→→→→→ا ك→→→→→ه در ه→→→→→ر زم→→→→→ان و در زن→→→→→دگ∂ ف→→→→→ردفرد آدم→→→→→يان ام→→→→→كانґ ب→→→→→روز و 

اره＾ خود انسان است كه رسول خدا�فرموده است:  ẃظهور دارد نفس ام
)؛  џ−ẂيџبẂن џج џنẂيџب ∂ґتￍال џ− ẀسẂفџن џ∑ ґẃو Ẁدџع Ẅ^ (اџعẂد

دش→→منترين دش→→منان ت→→و، ه→→→مان ن→→فس ت→→وست ك→→ه در پ→يشرو＾ تو ق→رار گ→رفته و ف→رمانده＾ 
وام تو را به دنبال هوا و هوسها＾ خود م∂كشد.  ẃمطاع تو گشته و عل∂الد

آن چ→→هره＾ زي→→→با＾ دلرب→→ا را ت→→ماشا ك→ن، آن آواز و ت→ران→→ه＾ ش→وران→گيز را گ→وش ك→ن، آن 
م→عامله＾ ح→رام پ→رسود را ك→ه م→→يليونها ت→ومان ب→ه ت→و ن→فع م∂رساند از دست نده و نگو كه حرام 
اس ادار＾ كه برايت پيش آمده محكم بچسب  ẃاست، ت→وأم با ربا است، آن پست و مقام حس
و ن→→→گو ك→→→ه ح→→→ق ك→→→→ش∂ م→→→→∂شود و ع→→قب زدن دي→→گران از م→→→قام و م→→→نصب الي→→قشان و... ك→→ه اي→→نها 

همه از مصاديق شر∑ است و بتپرست∂ است. 
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زان ك→→→ه آن بت م→→→→ار وي→→→ن بت اژده→→است� م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ادر بته→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ا، بت ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→فس ش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ماست� 
 و لذا ح→→ضرت اب→→راه→→يم� از خ→→دا خ→→واس→→ته ك→→ه خ→داي→→ا چ→→نان ك→ن ك→ه خ→ودم و ف→رزندان→م 

مبتال به پرستش بتها نشويم. 
�؛  ґاسￍالن џن ґم Ґيراґثџك џنẂلџل Ẃأض ￍنẀهￍإن ґẃب џر�

خ→→→→→→→→داي→→→→→→→→→ا، اي→→→→→→→→→ن بته→→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→ا ان→→→→→→→→واع و اق→→→→→→→→→سامشان ب→→→→→→→→سيار＾ از م→→→→→→→→ردم را ب→→→→→→→→ه ض→→→→→→→→اللت اف→→→→→→→كنده و 
گمراهشان نمودهاند، اينكه من مردم را دعوت به توحيد و پرهيز از بتپرست∂ م∂كنم. 

�؛  ẁيم ґح џر ẁورẀفџغ џ−ￍإنџف ∂ґصانџع Ẃنџم џو ∂ґẃ ن ґم Ẁهￍإنџف ∂ґنџعґبџت Ẃنџمџف�
ح→ال از آن→→ها ه→ر كس دع→→وت م→را پ→→ذيرفت و در ص→راط م→ستقيم توحيد، تابع من شد، او 
ب→→∂ترديد از م→→ن است و م→→ن ض→→امن س→→عادت او ه→→ستم و ه→→ر كس ن→→افرمان∂ م→ن ك→رد و ت→ابع م→ن 
ا آنچه مسلẃم است اينكه  ẃن→شد، او دي→گر ح→→سابش ب→→ا من نيست تا تو با او چگونه رفتار كن∂، ام

تو آمرزنده＾ مهربان∂. 
اي→→→ن ب→→→→يان ن→→→→شان م→→→→∂دهد ك→→→ه اف→→→راد ب→→→شر در پ→→→ذيرش دع→→وت ان→→→بياء� ه→→يچگونه اج→→→بار و 
اك→→راه→→∂ ن→→دارن→→د ب→لكه ك→امالҐ دارا＾ اخ→تيار و آزاد＾ در ردẃ و ي→ا ق→بول دع→وت پ→يامبران م→→∂باشند 
و اس→→اساҐ ام→→تياز ان→→→سان از س→→اير ك→→ائنات از ج→→ماد و ن→→→بات و ح→→يوان، داش→→تن خ→→→صيصه＾ «اخ→تيار» 
در ع→→→→مل است ك→→→→→ه ان→→→→سان ه→→→→ر ك→→→→ار＾ را م→→→→∂توان→→→→د ان→→→→جام ب→→→→دهد و م→→→→∂توان→→→د ت→→→ر∑ ك→→→ند، در ام→→→ر 

پذيرش دعوت انبياء� هم مطلب چنين است كه خدا فرموده است: 
راҐ وџ إمￍا كџفẀورا�Ґ؛۱  ґا شاكￍإم џيلґب ￍالس ẀناهẂي џدџا هￍإن�

م→→→→→ا راه را ب→→→→→→ه ان→→→→→سان ن→→→→→→شان داده و او را ب→→→→→ه راه راست س→→→→→عادت و خ→→→→وشبخت∂ دائ→→→→م ه→→→→دايت 
ك→→→→ردهاي→→→→م و گ→→→→فتهاي→→→→م اي→→→→ن راه، راه ب→→→→هشت و س→→→→عادت ج→→→→→اودان و اي→→→→ن ه→→→→م راه ج→→→→هنẃم و ش→→→→قاوت 
دائ→→→→→م است و ت→→→→→و در ان→→→→→تخاب ه→→→→→ر ي− از اي→→→→→ن دو راه ب→→→→→هشت و ج→→→→→هنẃم م→→→→→ختار و آزاد＾ اگ→→→→ر ب→→→→ا 
اخ→→تيار خ→→ود ب→→ه راه ب→→→هشت رف→→ت∂، ش→→اكر م→→حسوب خ→→واه→→∂ ش→→د و اگ→ر ب→ه راه ج→هنẃم رف→ت∂، ك→افر 

شناخته خواه∂ شد. اين− بنگر كه برا＾ خود چه م∂پسند＾. 
اب→→راه→→يم�هم گ→→فته است: خ→→→داي→→ا، م→ن م→ردم را دع→وت ب→ه ت→وحيد م→→∂كنم و از ش→ر∑ و 

                                                           
^ انسان، آيه＾۳.  ـ سوره ۱
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بتپ→→→→→→رست∂ ت→→→→→→حذيرشان م→→→→→→→∂نمايم، ول∂ پ→→→→→→→ذيرفتن ي→→→→→ا ن→→→→→→پذيرفتن آن→→→→→→ها دع→→→→→وت م→→→→→ن را و در ن→→→→→تيجه 
 Ẃن џمџم∂ ش→→→دنشان در اخ→→→→تيار م→→→ن ن→→→يست، م→→→ن ه→→→مين ق→→→در م→→→∂توان→→م ب→→گويم ك→→ه�فẃب→→→هشت∂ ي→→→ا ج→→→هن
ґẃ∂� ك→→→→→→→س∂ ك→→→→→→→ه در راه ت→→→→→وحيد و م→→→→→→بارزه＾ ب→→→→→→ا ش→→→→→ر∑ از م→→→→→ن ت→→→→→بعيẃت ك→→→→→رد از م→→→→→ن  →→→→→→ن ґم Ẁإن√ه→→→→→→ џف ∂ґن џعґب→→→→→→џ ت

محسوب و بهشت∂ خواهد شد. 
تبعيẃت عمل∂ نشانه＾ صداقت در اظهار محبẃت 

اي→→→→→→ن ج→→→→→→→مله از ق→→→→→→رآن ك→→→→→→→ريم، ي→→→→→→ك∂ از ارك→→→→→→ان اس→→→→→→اس∂ م→→→→→نطق ان→→→→→بياء� را در دع→→→→→وت ب→→→→→ه 
ت→وحيد ن→شان م→→∂دهد ك→ه ت→نها م→→ال∑ ن→→جات و س→→عادت در ع→→الم آخ→رت، ت→بعيẃت از برنامهها＾ 
ґẃ∂�؛ت→→→بعيẃت ع→→→→مل∂ از م→→→ن، ن→→→شانه＾ ارت→→باط ب→→ا م→→→ن  →→→ن ґم Ẁإن√ه→→→→џف ∂ґن џعґب→→→џ نẂ ت џم→→→џان→→→بياء� است و بس.�ف
ع→→ا＾ دوس→ت∂ داش→تن ب→ا م→ن و ع→→مالҐ دور ب→ودن از م→ن. چه ميزان خوب∂ است  ẃاست ن→ه ب→ه زب→→ان اد
عيان تشيẃع و دوست∂ اهل بيت رسالت� باشد.   ẃنصبالعين ما مد Ґاين ميزان كه بايد دائما
آر＾، م→→→→→→ا ه→→→→→→م ف→→→→→→راوان دادґ م→→→→→→حبẃت خ→→→→→اندان رس→→→→→ول م→→→→→∂زنيم؛ در ايẃ→→→→→→ام والدت→→→→→→شان ج→→→→→شن و 
چ→→راغ→→ان∂ داري→→م و در ايẃ→ام ش→هادتشان ن→اله و اف→غان س→ر م→→∂دهيم و ه→ر چ→ند＾ ب→→ه زي→ارت خ→→ا∑ 
بان اله→→∂ از  ẃت در زن→→→دگ∂ از زن→→→دگ∂ آن م→→→قرẃن→→→شانها＾ از ت→→→→بعي Ґق→→→برشان م→→→∂رويم و... ول∂ ع→→→→مال

خود نشان نم∂دهيم.  
^ مسلمانان  ґẃ∂�از قرآن، تكليف ما را روشن م∂كند كه: ا ن ґم Ẁإن√هџف ∂ґن џعґبџ نẂ ت џمџاين جمله＾�ف
 ^ ^ دوس→→→→→→→→→→تداران ام→→→→→→→→→امان از ش→→→→→→→→→ما ت→→→→→→→→→بعيẃت ع→→→→→→→→مل∂ از ب→→→→→→→→رنامهها ^ ق→→→→→→→→→→اريان ق→→→→→→→→→رآن و ا ^ م→→→→→→→→→ؤمنان و ا و ا

آسمان∂ آن داعيانґ ال∂ اهللا خواستهاند، دستورґ اتيان واجبات و تر∑ محرẃمات دادهاند.  
رمات و گ→→→→→→→→ناهان را  ẃش→→→→→→→→ما ب→→→→→→→→→سيار＾ از واج→→→→→→→→→بات دي→→→→→→→→→ن را زي→→→→→→→→ر پ→→→→→→→→→ا ن→→→→→→→→→هاده و ب→→→→→→→سيار＾ از م→→→→→→→ح
م→رتكب م∂شويد و در ع→ين ح→→ال خود را عزيز دردانهها＾ خدا و جا＾ گزيدگان در غرفات 

^Ẅ م∂پنداريد.   أو џالم Ẁ↨√ن џج
آي→→ا داس→تان پ→سر ن→وح پ→→يغمبر�را در ق→رآن ن→خواندهايد كه به پدرش ايمان نياورد و در 
ج→→→رگه＾ ك→→→افران ب→→اق∂ م→→اند و م→→بتال ب→→→ه ع→→→ذاب ط→→وفان گ→→شت و ب→→ه ح→→→ال غ→→رق ش→→دن درآم→→د، در 
آن هنگام حضرت نوح� كه عالقه＾ عاطف∂ به پسر داشت دست به دعا برداشت: 
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...�؛۱  ق џحẂال џ∑ џدẂع џو ￍإن џو ∂ґلẂأه Ẃن ґم ∂ґنẂاب ￍإن ґẃب џر џقالџف Ẁهￍب џر ẁوحẀن Ẅ^ �وџ ناد
ا＾ خ→دا＾ م→→ن پ→سر من [نيز] از اهل و خاندان من است و [تو وعده كردها＾ كه 
خ→→→→اندانم را از ط→→→→وفان ن→→→→→جات ده→→→→→∂ او ه→→→→→م اك→→→→نون در ح→→→→ال غ→→→→رق ش→→→دن است او را 

نجات ده و به درست∂ كه] وعده＾ تو حق است... 
جواب از سو＾ خدا آمد آن هم با تند＾ و توأم با توبيخ و مالمت كه: 

ئџلẂنґ م→→ا  Ẃس→→џال ت→→џح＃ فґص→→ال ẀرẂي→→ џغ ẁلџم→→ џع Ẁه→→ￍإن џ−ґل→→ Ẃأه Ẃن→→ ґم џسẂيџل Ẁه→→→ￍإن Ẁوح→→Ẁي→→→ا ن џق→→→ال�
...�؛۲  ẁمẂل ґع ґهґب џ−џل џسẂيџل

[خ→→→دا] گ→→→فت: ا＾ ن→→→وح، او از خ→→اندان ت→→→و ن→→يست؛ او ع→→→مل∂ غ→→ير ص→→→الح است [و از 
ت ك→→فر و ب→→دعمل∂ ك→→→ه گ→→وي∂ س→→راپا ك→ار＾ ن→اشايسته است] پس دي→گر راج→→ع  ẃش→→د

به مطلب∂ كه آگاه∂ از حقيقت آن ندار＾ از من درخواست نكن... 
ن→→→→جات پ→→→→سرت را از م→→→→ن م→→→→خواه ك→→→→ه اج→→→→ابت ن→→→→خواه→→→→د ش→→→→→د، او از غ→→→→رق ش→→→→دگان است. در 

پايان نيز فرمود: 
�؛۳  џينґل ґجاهẂال џن ґم џونẀكџت Ẃأن џ−Ẁظ ґأع ∂ґẃ �...إن

...م→→→→ن ت→→و را م→→وعظه م→→→∂كنم ك→→→ه م→→بادا [ح→→رف∂ ب→→زن∂ و از م→→→ن چ→→يز＾ ب→→خواه∂ ك→→→ه 
در نزد من] از جاهالن و افراد نادان به حساب آي∂. 

منطق رسول اهللا�منطق جناب ابراهيم� 
ح→→→ال آي→→→ا راس→→→ت∂ م→→→→ا ه→→→يچ ن→→→م∂ترسيم ك→→→ه روز ق→→→يامت ه→→→م پ→→يغمبر م→→→ا درب→→اره＾ م→→ا ب→→ه خ→→دا 
ب→گويد ا＾ خ→دا، اينها امẃت من هستند و تو به من وعده كردها＾ كه امẃت مرا از جهنẃم برهان∂ 
لف وعده نم∂كن∂. آنگاه از جانب خدا جواب آيد نه، اينها  Ẁو ب→هشتيشان ك→ن∂ و ت→و هرگز خ
از امẃت ت→و ن→يستند! اي→→نها ب→دعمالن و زش→تكاران→∂ ه→ستند ك→ه خ→ود را ب→ه زع→م و گمان خود به تو 

چسبانده بودند. 
ه→لґ−� ب→ه  џن ا→ ґم џسẂيџه ل→ẃآر＾، ه→→→مانگونه ك→→ه ب→→ه ج→→ناب ن→وح� راج→ع ب→ه پ→سرش گ→فته�ان

                                                           
^ هود، آيه＾℮۳.  ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾℮℮.  ۲
ـ همان.  ۳
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→→تґ−» آي→→ا م→→→∂توان→→يم از پ→→يش خ→→ود  م√ Ẁا Ẃن→→ ґوا م Ẁس→→ Ẃيџهم ل→→→ẃپ→→→يامبر خ→→→اتم� ن→→→يز راج→→→ع ب→→ه م→→ا ب→→→گويد«ان
ب→→گوييم خ→→ير ح→→ساب پ→يامبر خ→ات→م� از ح→→ساب ج→→ناب ن→وح� و از ح→→ساب ه→مه＾ ان→بياء 
ج→→→→→→داست و ح→→→→→→ساب م→→→→→→ا ه→→→→→→م از ح→→→→→ساب پ→→→→→سر ن→→→→→وح و از ح→→→→→→ساب ه→→→→→مه＾ امẃته→→→→→→ا ج→→→→→داست؛ در 

صورت∂ كه خدا خطاب به پيامبراكرم� فرموده است: 
 Ẁع ґبￍأت Ẃإن ẂمẀكґال ب џو ∂ґب ẀلџعẂفẀما ي ＾ ґر Ẃما أد џو ґل Ẁس الر џن ґم Ґعا Ẃدґب ẀتẂن→Ẁم→ا ك Ẃل→Ẁق�

...�؛۱  ￍ∂џإل Ẅ∂ џوحẀما ي ẃإال
ب→گو: م→ن پ→يغمبر ن→وظهور＾ از م→يان رس→والن ن→يستم [ك→→ه منطق∂ جدا از منطق آنها 
و راه و رس→→م∂ ج→→دا از راه و رس→→→م آن→→→ها داش→→ته ب→→اشم، م→→→ن ه→→→مان راه را م→→→∂روم ك→→→ه 
آن→→→→→→ها رف→→→→→→تهاند و ه→→→→→→مان ح→→→→→→رف را م→→→→→→→∂زنم ك→→→→→→→ه آن→→→→→ها زدهان→→→→→د] و م→→→→→→ن ه→→→→→يچ ن→→→→→م∂دانم 
آي→→نده＾ م→→→ن چ→→→ه خ→→واهد ش→→د و آي→→نده＾ ش→→ما چ→→ه خ→واهد ش→د م→→ن ج→→ز آن→چه ك→→ه از 

جانب خدا به من وح∂ م∂شود، تبعيẃت از هيچ برنامها＾ نم∂كنم... 
م→→→→→ن ه→→→→→ستم و وح→→→→→∂ خ→→→→→دا، ش→→→→→ما ه→→→→م ك→→→→→ه امẃت م→→→→ن ه→→→→ستيد، ت→→→→→بعيẃت از ه→→→→يچ ب→→→→رنامها＾ ج→→→→ز 
ب→رنامه＾ م→ن ن→→بايد داش→ته ب→اشيد، منطق من همان منطق جناب ابراهيم خليل� است كه خدا 
ґẃ∂�آن كس ك→→→ه ع→→→مالҐ از م→→→ن ت→→→→بعيẃت ك→→→ند، از م→→ن است و از  →→→→ن ґم Ẁإن√ه→→→→џف ∂ґن џعґب→→→џ نẂ ت џم→→→џن→→→قل ك→→→رده:� ف

ل−�خواهد شد.  Ẃه џا Ẃنґم џسẂيџه لẃت من به حساب است وگرنه كه مشمول فرمان �انẃام
ا＾ مردم! مال∑ برتر＾ تقوا＾ اله∂ است 

ه ك→→ه پ→→يغمبر اك→رم� ب→ر  ẃاي→→ن ج→→ريان ت→→كان ده→→نده را ه→→م ب→→→شنويم ك→→ه پس از ف→→تح م→ك
م→→→→شركين غ→→→→الب گ→→→→شته و ج→→→→زير↕ الع→→→→رب ت→→→→حت س→→→→يطره＾ اس→→→→→الم درآم→→→→ده و ع→→→ظمت و ج→→→→اللت 
ح→→ضرت خ→→اتم النẃ→→→بيين� ه→→مه＾ چ→→شمها را خ→يره ك→رده است و ق→هراҐ ق→بيله＾ ب→ن∂هاشم ك→ه 
پ→→→→→→يوند ن→→→→→→سب∂ ب→→→→→→→ا آن ح→→→→→→ضرت دارن→→→→→→→د و در م→→→→→يان ه→→→→→→مه＾ ق→→→→→بائل از اي→→→→→ن ج→→→→→→هت اح→→→→→ساس ع→→→→→زẃت و 
ك→رامت خ→اصẃ اس→تثناي∂ ب→را＾ خ→ود م→→∂كنند، در اي→ن ش→راي→ط ب→ود ك→ه رس→ول اكرم� باال＾ 
ك→وه ص→فا رفت و در ن→قطه＾ ب→→لند＾ كه مشرف به انبوه جمعيẃت بود ايستاد و با صدا＾ هر چه 

رساتر فرمود: 
                                                           

^ احقاف، آيه＾۹.  ـ سوره ۱



 
 ۳۱۳ فضيلت بسيار ذكر خدا 

ولẀ اهللاґ اґلџيẂكẀم)؛  Ẁس џر ∂ẃنґب، اґلￍطẀمẂال ґبدџع ∂ґنџيا ب، م＃ ґهاش ∂ґنџلب! ك→→→→→→→ه ه→→→→→→→مه ع→→→→→→→موزادهه→→→→→→→ا＾ م→→→→→→→ن و از ب→→→→→→→ستگان (يا ب ẃا＾ ب→→→→→→→→ن∂هاشم، ا＾ ف→→→→→→→→رزندان ع→→→→→→→→→بدالم→→→→→→→→ط
ن→→→زدي− م→→→ن ه→→→ستيد اي→→→ن را ب→→→دان→→→→يد ك→→→ه م→→→ن ف→→→رستاده＾ خ→→→دا ب→→ه س→→و＾ ش→→ما ه→→ستم ه→→مانگونه ك→→ه 
ف→→→→رستاده＾ خ→→→→دا ب→→→→ه س→→→→و＾ دي→→→گران م→→→→∂باشم م→→→را ب→→→ه ه→→→مين ع→→→نوان ب→→→شناسيد و پ→→→يامآور از ج→→→→انب 
خ→→دا ب→→→دان→→→يد، ن→→ه اي→→نكه چ→→ون پ→→سر ع→→مو＾ ش→→ما و از خ→→ويشان ن→→زدي− ش→→ما ه→→ستم، پس ح→ساب 
ج→→داگ→→→انها＾ ب→→ا ش→→→ما خ→→واه→→→م داشت ج→→دا از ح→→ساب دي→گران ك→→ه ع→فو و اغ→→ماض در ك→ار ب→اشد. 

آنگاه اين جمله را فرمود: 
د از خود ماست.   ẃا)؛ ننشينيد دور هم بگوييد محمￍن ґم Ґداￍم џحẀم ￍوا إنẀولẀقџال ت)

اي→→ن− ك→→ه رئ→يس ش→ده و ه→→مه ك→اره است، دي→گر ب→ه ق→ول م→عروف ن→انمان در روغن است 
و ام→→تيازات→→∂ خ→→واه→→يم داشت، چ→ون در دن→→يا＾ ام→روز چ→نين است ك→→ه وق→ت∂ ي→ك∂ رئ→يس ي→ا وزي→ر 
و وك→يل م→→∂شود، ت→مام اف→راد ف→اميل و ن→ورچشم∂ها دست ب→ه ك→ار م→∂شوند و هر ي− داعيها＾ 
س→→→→→→→→→→→ر م→→→→→→→→→→∂دهند و م→→→→→→→→→→→∂خواه→→→→→→→→→→→ند ق→→→→→→→→→→وان→→→→→→→→→→ين م→→→→→→→→→→ملكت∂ را ب→→→→→→→→→→ه اس→→→→→→→→→→تخدام خ→→→→→→→→→→ود درآورن→→→→→→→→→→→د از اي→→→→→→→→→→ن رو 
ل ب→→→→ه ق→→→ول م→→→ا آبґ پ→→→اك∂ رو＾ دست ه→→→مه ب→→→ريزد و  ẃپي→→→→امبراك→→→رم� خ→→→واست از ه→→→→مان روز او
ف→→→رمود ان→→→تساب خ→→→ودتان را ب→→→ه م→→ن م→→عيار و م→→يزان ب→→را＾ ه→→يچ ام→→تياز＾ ن→→دان→→يد. در ن→→ظر م→→ن ش→→ما و 

ديگران يكسانيد و در ادامه＾ سخن فرمود: 
 ẃإال ґبґلￍط→→→→→→ ẀمẂال ґدẂب→→→→→→ џع ∂ґن→→→→→→→џا ب→→→→→→→ џي ẂمẀكґرẂي→→→→→→→ џغ Ẃن→→→→→→→ ґال م џو ẂمẀكẂن→→→→→→→ ґم ∂ґائ→→→→→→→џيґل Ẃا أو→→→→→→→ џم ґاهللا џو)

)؛۱  џونẀقￍت ẀمẂال
لب اي→→ن− ب→→→ه خ→→دا س→→وگند م→→→ن چ→→→ه از ش→→ما و چ→→ه از غ→ير ش→ما  ẃا＾ ف→→→رزندان ع→→بدالمط
تنها كسان∂ را به دوست∂ خود م∂پذيرم كه متẃق∂ و پرهيزكار از گناهان باشد. 
م→→→→→ن ب→→→→→ا اح→→→→→→د＾ ج→→→→ز اف→→→→راد ب→→→→اتقوا دوست ن→→→→م∂شوم. خ→→→→دا＾ پ→→→→يامبر ه→→→→م در ق→→→→رآن ك→→→→ريمش 

همين را فرموده است: 
 џلґبائ→џق џو ҐوباẀع→ Ẁش ẂمẀناكẂل џع→ џج џو Ẅ∂ثẂنẀا џر＃ وџك џذ Ẃن ґم ẂمẀناكẂقџل џا خ→→ￍإن Ẁاس→ￍا النџه→ي→→ا أي�

...�؛۲  ẂمẀقاكẂأت ґاهللا џدẂن ґع ẂمẀكџم џرẂأك ￍوا إنẀف џعارџتґل
                                                           

ـ كاف∂، جلد۸ ، صفحه＾۱۸۲.  ۱
^ حجرات، آيه＾۱۳.  ـ سوره ۲
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ا] آفريدهايم و  ẃا＾ م→ردم! ح→قيقت اي→نكه م→ا شما را از ي− مرد و زن∂[آدم و حو
ت→يرهها و ق→→بيلهها قرار دادهايم تا يكديگر را بشناسيد؛ يقيناҐ گرام∂ترين شما در 

نزد خدا، با تقواترين شماست... 
از پ→→يش خ→→ود ع→→رب و ع→→جم س→→فيد و س→ياه آس→ياي∂ و آف→→ريقاي∂ ن→سازيد، آن→چه ك→→ه م→عيار 
ارزش در ن→→→→→→→زد م→→→→→→→ن است، داش→→→→→→→تن م→→→→→→لكه＾ ت→→→→→→قواست و لذا ب→→→→→→ا ارزشت→→→→→→رين ش→→→→→→ما در ن→→→→→→زد م→→→→→→ن ب→→→→→→ا 

تقواترين شماست. 
مال∑ مقربيẃت پيوند مكتب∂ است نه پيوند نسب∂ 

باز رسول اكرم�در ادامه＾ كالمشان فرمود: 
تẀ فґيمџا بџيẂنґ∂ وџ بџيẂنџكẀم)؛  Ẃر џذẂعџا Ẃدџق ∂ẃنґا џال وџا)

به هوش باشيد، ا＾ مردم من بين خود و شما هيچ راه عذر＾ باق∂ نگذاشتم. 
ت را ب→ر ش→ما ت→مام ك→ردم ك→ه ج→ز ت→قوا چ→يز＾ م→→ال∑ ن→→جات  ẃآن→→چه الزم ب→→ود گ→→فتم و ح→ج
و س→→→عادت در ع→→→الم آخ→→→رت در ن→→→زد خ→→→دا ن→→→خواه→→→د ب→→→ود ت→→→→ا آن→→→→جا ك→→→ه س→→→لمان ع→→جم∂ را ب→→ه خ→→اطر 
џيẂت».  لџ الب Ẃه џا اẃن ґم Ẁلمان џاي→مان و ت→قوايش ج→زء خاندان خود به حساب آورده و فرموده است: «س

ا ابولهب هاشم∂ را به خاطر كفر و عصيانش طرد كرده و جهنẃم∂اش ناميده است:  ẃام
�؛۱  ل∂Ẅ ناراҐ ذاتџ لџهџب＃ Ẃصџي џس.... ￍبџب＃ و تџهџب∂ لџدا اџي Ẃتￍبџت�

هال∑ و تباه باد ابولهب....كه ميان آتش شعلهور خواهد درآمد. 
در ح→ال∂ ك→ه او ع→مويش ب→وده و از نزديكترين كسانش و نداريم در قرآن كس∂ را كه 
Ґ در م→→→ذمẃت او ن→→ازل ش→→ده ب→→اشد ج→→ز اب→→ولهب ع→مو＾  ẃن→→ام ب→→رده ش→→ده و ي− س→→وره م→→ستقال Ґش→→خصا
پ→→→→→يامبر و اي→→→→→ن ن→→→→→شانگر اي→→→→→ن است ك→→→→→→ه در م→→→→→نطق ان→→→→→→بياء و پ→→→→→يامبران خ→→→→→→دا� پ→→→→→يوند ن→→→→سب∂ ن→→→→قش∂ 
بيẃت در نزد خدا و اوليا＾ خدا م∂باشد�... إن√  ẃمقر ґ∑ن→دارد و تنها پيوند مكتب∂ است كه مال

 .�... Ẃم ẀقاكẂ نẂدџ اهللاґ أت ґع Ẃم Ẁكџمџر Ẃأك
اين حديث نيز از حضرت امام باقر� نقل شده كه فرمود: 

نẃا)؛ كس∂ كه ما را دوست دارد، او از ما[اهل بيت] است.  ґم џوẀهџنا فￍب џحџا Ẃنџم)
                                                           

^ مسد، آيات ۱و۳.  ـ سوره ۱



 
 ۳۱Ｑ فضيلت بسيار ذكر خدا 

ب پرسيد: آيا واقعاҐ دوستدار شما از شما خاندان است؟ امام� در  ẃراو＾ از رو＾ تعج
» آر＾ از ما اهل بيت است به خدا قسم. بعد فرمود:  ґا و اهللاẃن ґجواب او فرمود:«م

ґẃ∂)؛  ن ґم Ẁهￍإنџف ∂ґنџعґبџت Ẃنџمџه فￍنґراهيم اẂبґا џلẂوџق џتẂع ґم џما سџا)
آي→→ا ن→شنيدها＾ سخن ابراهيم� را كه در قرآن آمده و گفته است: آن كس كه 

از من تبعيẃت كند، از من است. 
ẃت ع→→→ار＾ از  ع→→→→ا＾ م→→→حب ẃت از م→→→→ا، ش→→→رط پ→→→يوند خ→→→وردن ب→→→→ا م→→→است، ن→→→ه ص→→→رف ادẃي→→→→عن∂ ت→→→→→بعي

تبعيẃت كه ارزش∂ نخواهد داشت. 
ح→→اصل اي→→نكه ن→→ه ق→→رآن ك→→ريم و ن→→ه پ→→يامبراك→→رم�و ن→→ه ام→امان� ه→يچ ك→دام از ب→يان 
ح→→→قايق و دادن دس→→→تورات ت→→→ربيت∂ ك→→→وتاه∂ ن→→→نمودهان→→→د، آن→→→چه الزم ب→→→وده گ→→→فتهان→→د و م→→ا را آگ→→اه 
ف به گوش كردن و اخذ دستور از آن  ẃموظ Ґس→اختهان→د اي→ن م→ا ه→→ستيم ك→→ه گ→→وي∂ خود را اصال
م→→نابع آس→→→مان∂ ن→→م∂دان→→يم و از ك→→→نار آن→→→ها ب→→ا ب→→→∂تفاوت∂ و س→→→هلان→→→گار＾ م→→→∂گذريم اي→نجا س→خن 

بسيار داريم و اگر ادامه دهيم، از توضيح آيات بعد＾ م∂مانيم. 
ب→→→→→→ار＾ ح→→→→→→ضرت اب→→→→→→راه→→→→→→يم� آن پ→→→→→→→يامبر ب→→→→→→زرگوار خ→→→→→→دا ب→→→→→عد از اي→→→→→نكه ت→→→→→بعيẃت از ب→→→→→رنامه＾ 
آس→→→→مان∂اش را ش→→→→رط اس→→→→اس∂ ارت→→→→→باط ب→→→→ا خ→→→→ودش ـ ك→→→→ه ت→→→→نها راه ت→→→→قرẃب ب→→→→ه خ→→→→دا م→→→→∂باشد ـ ارائ→→→→ه 
ع ب→ه درگ→اه خ→دا ب→رآمده و ه→دف و ان→گيزه＾ اص→ل∂ خودش را از آمدن به  ẃن→مود، در م→→قام ت→ضر
ه و ه→→→→→مراه آوردن ه→→→→→مسر و ك→→→→→ود∑ ن→→→→→وزادش را ب→→→→→→ه پ→→→→يشگاه خ→→→→→دا  ẃب→→→→→يابان خ→→→→→→ش− و س→→→→→وزان م→→→→→ك

عرضه داشت كه: 
 ґم ￍر џح→→ ẀمẂال џ−ґتẂي→→џب џدẂن→→ ґع＃ ع Ẃر џز ＾ ґذ ґرẂي→→→ џواد＃ غ→→→ ґب ∂ґت→→→→ￍي ґẃر Ẁذ Ẃن→→→ ґم ẀتẂنџك→→→ Ẃأس ∂→→→ ґẃنا إن→→→→ￍب џ؛ �ر� џ↕ال ￍوا الصẀيمґقẀيґنا لￍب џر
ي→→هام را آوردم در اي→ن ب→يابان خ→ش− غ→ير ق→ابل ك→شت و زرع  ẃخ→→دايا! م→→ن ب→رخ∂ از ذر

^ خدا به اين منظور كه نماز را به پا دارند.  اسكان دادم در كنار بيت محرẃمت ا
اج بيت اهللا الحرام و تجديد دو خاطره از هاجر و اسماعيل  ẃحج

اج→→ماالҐ م→→→∂دان→→يم ك→→ه ح→→ضرت اب→→راه→→يم� در ع→→الم ع→→بوديẃت و ب→→ندگ∂ خ→→→دا ص→→حنهها＾ 
ر و پ→→يروز ب→→يرون آم→→ده  ẃام→→→تحان∂ س→→نگين∂ را پ→→شت س→→ر گ→→→ذاش→→ته و از ه→→مه＾ آن ص→→حنهها، م→→→ظف
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است از ج→→مله＾ آن ص→→حنهها اي→→نكه آن ح→→ضرت دو ه→→→مسر داشت، ه→→مسر اوẃلش ب→→ه ن→ام س→اره 
ك→ه ه→م سنẃش باال بود و هم عقيم و نازا كه فرزنددار نشده بود و دوẃم∂ به نام هاجر كه جوان 
ب→→→→ود و ف→→→→رزند＾ ب→→→→ه ن→→→→ام اس→→→→ماعيل از او م→→→→تولẃد ش→→→→د و ط→→→بعاҐ م→→→شكل ه→→→→وودار＾ پ→→→يش آم→→→د و س→→→اره 
ل ك→→ند و از ج→ناب اب→راه→يم� خواست كه هاجر و نوزادش را از چشمانداز او  ẃن→توان→ست ت→حم

دور كرده و جا＾ ديگر＾ ببرد. 
→→→ا ك→→جا ب→→برد؟  ẃاب→→→راه→→→يم� ن→→→يز از ج→→→انب خ→→→دا م→→أمور ش→→د ت→→قاضا＾ س→→اره را ع→→→مل∂ ك→→→ند، ام
آي→→→→ا از اي→→→ن اط→→→اق م→→→→ثالҐ ب→→→ه اط→→→اق دي→→→گر ي→→→ا از اي→→→ن خ→→→→انه ب→→→ه خ→→→انه＾ دي→→→گر ي→→→ا از اي→→→ن ش→→→هر ب→→→ه ش→→→هر 
دي→→گر ب→→از اش→→كال∂ ن→→داشت ول∂ خ→→ير ب→→ايد ب→→برد آن→→→ها را در م→→→يان ب→→يابان خ→→ش− و س→→وزان ح→→جاز 
ب→→→→→گذارد و ب→→→→دون درنگ ب→→→→رگردد، آن ه→→→→م ب→→→→ا آن م→→→→سافت ط→→→→والن∂ و ن→→→→بودن وس→→→→ايل و ام→→→→→كانات 
Ẁ→→رد در آن ص→→حرا＾  س→→→فر. م→→→عنا＾ س→→→نگين∂ ام→→→تحان در ع→→→→الم ب→→→ندگ∂ ه→→مين است. وق→→ت∂ آن→→→ها را ب
خ→→→ش− و ب→→→ه ت→→→عبير خ→→→ودґ ق→→→رآن «واد＾ غ→→→ير ذ＾ زرع» گ→→→ذاشت و خ→→واست ب→→رگردد، زن ب→→يچاره 
گفت: ا＾ ابراهيم ما را در اين بيابان ب∂ آب و گياه و ب∂انيس و مأنوس به كه م∂سپار＾؟  
گ→→فت: آن كس ك→→ه ب→→ه م→→ن م→→أموريẃت داده ش→→→ما را ب→→ياورم و اي→نجا ب→گذارم و ب→رگردم، او 
ح→افظ و پناه شما م∂باشد. او خدا و خالق مهربان شماست، من هم بندها＾ از بندگانґ گوش 

به فرمان او هستم و بايد برگردم. 
او ب→رگشت و ي− زن ت→نها ب→ا ي− ك→ود∑ ش→يرخوار در ي− ب→→يابان خ→→ش− ف→اقد ه→مه＾ 
ه پس از ساعت∂ گرسنه و تشنه م∂شود و در  ẃام→كانات زن→دگ∂ ب→اق∂ م→اند. ط→بيع∂ است ك→→ه ب→چ

ا كار＾ از دست او بر نم∂آيد.   ẃآغوش مادر ناله م∂كند و دل مادر را م∂سوزاند، ام
ه را رو＾ ريگه→→ا＾ داغ ب→→يابان خ→واب→اند و خ→ودش ش→→تابان رفت و  ẃت ن→→اراح→→ت∂ ب→→چ ẃاز ش→→د
ب→→→اال＾ ك→→→وه ص→→→فا اي→→→ستاد و از ع→→→مق ج→→→ان ص→→→دا زد: آي→→→ا در اي→→→ن ب→→→يابان ك→→→س∂ ن→→يست ك→→ه دادرس 
م→ن ب→اشد؟ ج→واب→∂ نشنيد. از كوه پايين آمد به سمت كوه مروه دويد، آنجا ايستاد و صدا زد؛ 
اج م→→→→→ابين آن دو س→→→→→ع∂ م→→→→→→∂كنند، آن م→→→→→→ادر ب→→→→→→ينوا  ẃه→→→→→→مان دو ك→→→→→وه ص→→→→→فا و م→→→→→روه ك→→→→→ه اك→→→→→نون ح→→→→→ج
ج→→واب→→∂ ن→→→شنيد، دوب→→اره ب→ه س→و＾ ك→وه ص→فا ب→رگشت، ت→→ا ه→فت ب→→ار از اي→ن ك→وه ب→ه آن ك→وه رفت و 
ص→دا زد و ج→واب→∂ ن→شنيد ت→ا در م→رتبه＾ ه→فتم رو＾ ك→وه ص→فا ك→ه ايستاده بود، ناگهان چشمش 
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ه آب م∂جوشد، خوشحال شد و با عجله آمد در همان نقطه＾ زير  ẃاف→تاد دي→→د از زي→ر پ→→ا＾ بچ
ه ريگه→→→→→→→→ا را ك→→→→→→→→→نار زد و چ→→→→→→→→→الها＾ درست ك→→→→→→→→رد و آب را در م→→→→→→→→يان آن ج→→→→→→→→مع ك→→→→→→→→رد و  ẃپ→→→→→→→→→ا＾ ب→→→→→→→→چ

ه سرحال آمد.  ẃه ريخت و بچ ẃقطرات∂ از آن در گلو＾ بچ
اج از آب آن ش→→→→→→→→فا م→→→→→→→→∂طلبند، ه→→→→→→→→مان  ẃه ه→→→→→→→ست و ح→→→→→→→ج ẃاك→→→→→→→→نون چ→→→→→→→→اه زم→→→→→→→→زم∂ ك→→→→→→→→ه در م→→→→→→→→ك
چ→→شمه＾ آب→→∂ است ك→→ه از زي→→ر پ→→ا＾ اس→→ماعيل ك→→ود∑ ش→→يرخوار ه→→→اجر ج→وشيده است و ه→نوز 
ه م→→∂رويم، ب→→را＾ ان→→جام ح→→جẃ دو خ→→اطره از  ẃه→→→م پس از ه→→→زاران س→→→→ال م→→→→∂جوشد. م→→→→ا وق→→ت∂ ب→→→ه م→→ك
آن م→→ادر و ك→→ود∑ ي→→عن∂ ه→→اجر و اس→→ماعيل ت→→جديد م→→→∂كنيم، ي→→ك∂ س→→ع∂ ب→→ين دو ك→وه ص→فا و 
م→→روه است ك→→ه ه→→فت ب→→ار ازاي→→ن ك→→وه ب→→ه آن ك→→وه رفت ت→→ا ف→→رج∂ ب→→رايش ح→→اصل ش→→→د و دي→→گر＾ 
آش→→→→→→→→→→→→→→اميدن از آب چ→→→→→→→→→→→→→اه زم→→→→→→→→→→→→→زم است ك→→→→→→→→→→→→→ه ي→→→→→→→→→→→→→ادگار＾ از چ→→→→→→→→→→→→→شمه＾ ج→→→→→→→→→→→→→وشيده＾ از زي→→→→→→→→→→→→→ر پ→→→→→→→→→→→→→→ا＾ 

اسماعيل� است. 
م» عبورشان به آن بيابان افتاد و  џره Ẁب→ار＾ چ→ند＾ نگذشته بود كه كاروان∂ از قبيله＾ «ج
دي→→→→→دند آن→→→→جا چ→→→→شمها＾ م→→→→∂جوشد، در ه→→→→→مانجا ب→→→→ار ان→→→→→داخ→→→→تند و ب→→→→ا ه→→→اجر و ك→→→ودكش م→→→أنوس 
ل∂ دارد و م→→→→→نظور م→→→→ن اي→→→→ن ب→→→→ود ك→→→→→ه ت→→→→وضيح∂ راج→→→→ع ب→→→ه آي→→→→ه＾ م→→→ورد  ẃه ج→→→→ريان م→→→→فصẃ ش→→→→دند. الب→→→→ت

بحث عرض كنم كه حضرت ابراهيم� به خدا عرض كرده: 
 ґم ￍر џح→→ ẀمẂال џ−ґتẂي→→џب џدẂن→→ ґع＃ ع Ẃر џز ＾ ґذ ґرẂي→→→ џواد＃ غ→→→ ґب ∂ґت→→→→ￍي ґẃر Ẁذ Ẃن→→→ ґم ẀتẂنџك→→→ Ẃأس ∂→→→ґẃ بￍ→→→→نا إن џ؛ �ر� џ↕ال ￍوا الصẀيمґقẀيґنا لￍب џر
يẃ→→→→هام در اي→→→→ن واد＾ غ→→→ير ذ＾ زرع، اق→→→→امه＾ ن→→→ماز و  ẃخ→→→→دايا! م→→→→→ن ه→→→دفم از اس→→→كان ذر

سرپا نگه داشتن نماز بوده است. 
پروردگارا، 

بان درگاهت در فـرج امام زمان� تعـجيل بـفرما .  ẃبه حرمت مقر
تـوفيق تـوبه ＾ نـصوح بـه مــا عـنايـت فــرما. 
سن عاقـبت به همه＾ مـا عنايت بفرما .  Ẁح

گنــاهـان مــا را بـــيامـرز . 
الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃو الس
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أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 
 
 
 

پ→→→→→روردگارا! م→→→→→→ن ب→→→→→عض∂ از ف→→→→→رزندانم را در س→→→→→رزمين ب→→→→→→∂ آب و ع→→→→→لف∂ در ج→→→→→وار 
م ت→و س→→اكن س→اختم ت→→ا ن→ماز را ب→رپا دارن→د، پس ت→→و دله→ا＾ گروه∂ از  ẃخ→انه＾ م→كر
م→→ردم را م→→توجẃه آن→→ها س→→→از و از ث→→مرات ب→→→ه آن→→ها روز＾ ده، ش→ايد ك→→ه آن→ان ش→كر ت→→و 

را به جا＾ آورند. 
امتحان سنگين حضرت ابراهيم� 

در گ→→→→→→→→ذشته ع→→→→→→→رض ش→→→→→→→د ك→→→→→→→ه ح→→→→→→→ضرت اب→→→→→→→راه→→→→→→→يم� از ج→→→→→→→انب خ→→→→→→→→دا م→→→→→→→ورد ام→→→→→→→تحانها＾ 
سنگين∂ قرار گرفته و از همه＾ آنها پيروز بيرون آمده است چنان كه خدا م∂فرمايد: 

...�؛۲  ￍنẀهￍمџأتџمات＃ فґلџكґب Ẁهب џر џيم ґراهẂإب Ẅ∂لџتẂاب ґإذ џو�
خدا＾ ابراهيم، ابراهيم را در صحنهها＾ آزمايش قرار داد و او همه＾ آنها را به 

اتمام رسانيد [و پيروز شد]... 
خدا هم در مقام تكريم و تجليل از او فرمود: 

لџ−Ẁ لґلنￍاسґ إماماҐ...�؛۳  ґجاع ∂ґẃ �...إن
...م→→→→ن ه→→→→م م→→نصب ام→→امت ب→→ر م→→ردم را [ك→→→ه ع→→ال∂ترين م→→نصب از م→→→ناصب م→→عنو＾ 

است] به تو عطا كردم... 
                                                           

^ ابراهيم،آيه＾۳۷.  ـ سوره ۱
^ بقره، آيه＾۱۲℮.  ـ سوره ۲

ـ همان.  ۳
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ح→→ال از ج→→مله＾ آن ص→→حنهها＾ ام→→تحان∂ س→→نگين اي→→ن ب→→ود ك→→ه وق→→ت∂ ف→رزندش اس→→ماعيل 
از م→→→→→ادرش ه→→→→→→اجر م→→→→→تولẃد ش→→→→→→د، دس→→→→→تور از ج→→→→→→انب خ→→→→→دا رس→→→→→يد ك→→→→→ه ب→→→→→ايد اي→→→→ن ك→→→→ود∑ ن→→→→وزاد را ب→→→→ا 
م→ادرش از ش→هر ب→ابґل ـ ك→ه ش→هر آب→اد و پ→ر ج→معيẃت∂ است ـ ب→ردار＾ و ب→بر＾ در بيابان خش− و 

سوزان حجاز بگذار＾ و برگرد＾.  
اҐ ك→→ار＾ است ب→→سيار دش→→→وار ك→→ه آدم ف→رزند دلب→ند خ→ود را ك→→ه در س→نẃ پ→ير＾  ẃاي→→ن ك→→ار ج→→د
ق→→→ريب ب→→→ه ص→→→د س→→→→الگ∂ از او م→→تولẃد ش→→ده است ب→→→ا ي− زن ج→→وان ب→→برد در ب→→→يابان خ→→→ش− س→→وزان 
خ→→ال∂ از م→→سكن و م→→أو＾ و ع→→ار＾ از ان→→يس و م→→ونس ب→→→گذارد و ب→→رگردد ك→→ه راس→→ت∂ ج→→ز ن→→يرو＾ 
^ẃ اي→→→مان و ت→→→سليم گ→→→شتن ب→→→∂ چ→→ون و چ→→را در م→→→قابل ف→→رمان خ→→الق س→→بحان، ه→→يچ چ→→يز ت→→وجيه  ق→→→و

كننده＾ اين كار نم∂باشد. در سوره＾ عنكبوت آمده است: 
دẂ فџ→تџنￍا  џقџل џو � џونẀنџتẂف→Ẁال ي Ẃم→Ẁه џا وￍن→→џوا آمẀولẀق→→ џي Ẃوا أنẀك џرẂت→→Ẁي Ẃأن Ẁاس→→ￍالن џب ґس→→ џأ ح�

�؛۱  џينґب ґكاذẂال ￍنџمџل Ẃعџيџل џوا وẀق џد џص џين ґذￍال Ẁاهللا ￍنџمџل Ẃعџيџلџف Ẃم ґهґلẂبџق Ẃن ґم џين ґذￍال
آي→→→→→→ا م→→→→→ردم گ→→→→→مان ك→→→→→ردهاند ه→→→→→مين ك→→→→→→ه گ→→→→→فتند: اي→→→→→مان آوردي→→→→→م [م→→→→→ا م→→→→→∂پذيريم و 
ب→→→→→→دون ام→→→→→→تحان ب→→→→→→→ه ح→→→→→→ال خ→→→→→→ودشان ره→→→→→→ا م→→→→→→∂كنيم و] ام→→→→→تحانشان ن→→→→→م∂كنيم [خ→→→→→ير، 
اي→→نچنين ن→→يست، م→→→ا س→→نẃت ام→تحان و آزم→→ايش داري→م] م→ا ك→سان∂ را ه→→م ك→→ه ق→بل از 
اي→→→→→→نان ب→→→→→→ودهاند در ص→→→→→→حنه＾ ام→→→→→→تحان آوردهاي→→→→→→→م ب→→→→→→ايد ه→→→→→→مه م→→→→→ورد آزم→→→→→ايش ق→→→→→رار 
عيان ك→→→→→اذب، ج→→→→→دا و  ẃگ→→→→→→يرند ت→→→→→→→ا ص→→→→→→→ف ص→→→→→→ادقان در اي→→→→→→مان از ص→→→→→→ف ك→→→→→اذبان و م→→→→→د

شناخته شود. 
هدف از امتحانات اله∂ 

ẃه اي→→ن ام→→تحان خ→→دا ب→را＾ اي→→ن ن→يست ك→ه م→ؤمنان و ك→افران از ب→ندگان خ→ود را ب→→شناسد،  الب→→ت
او كه همه را م∂شناسد و خالق همه است و به فرموده＾ خودش: 
�؛۲  Ẁيرґب џخẂال Ẁيف ґطￍالل џوẀه џو џقџل џخ Ẃنџم Ẁمџل Ẃع џأ ال ي�

آي→→ا آن كس كه آفريده نم∂داند چه آفريده است در حال∂ كه او آگاه از تمام 
                                                           

^ عنكبوت،آيات۲و۳.  ـ سوره ۱
^ مل−، آيه＾۱۳.  ـ سوره ۲
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لطائف و دقائق خلق خود م∂باشد. 
اي→→ن ام→تحان ب→را＾ اي→→ن است ك→ه ان→سان خ→ودش را ب→شناسد و دي→گران ن→يز آگ→اه از وض→ع و 
د  ẃع→→→→→ا＾ اي→→→→مان است ي→→→→→ا ك→→→→اذب و لذا ب→→→→→ه ط→→→→ور ق→→→طع و م→→→ؤك ẃح→→→→ال او گ→→→→ردند ك→→→→ه آي→→→→ا ص→→→→ادق در اد

فرموده است: 
 ґسẀفẂن Ẃاأل џو ґوالẂم Ẃاأل џن ґص＃ مẂقџن џو ґوع→ ẀجẂال џو ґفẂو→ џخẂال џن ґء＃ م Ẃ∂ џش→ґب ẂمẀكￍنџوẀلẂب→џنџل џ؛۱ �و� џين ґرґاب ￍالص ґر ґẃشџب џو ґراتџمￍالث џو
م→→→→ا ب→→→ه ط→→ور م→→سلẃم ه→→مه＾ ش→→ما آدم→→→يان را [اع→→مẃ از ان→→→بياء و اولي→→اء و دي→→گران] م→→ورد 
ام→→تحان و آزم→→ايش ق→→رار م→→→∂دهيم [و ه→→→ر ي− را ب→→→ه ن→وع∂ خ→اص] از ت→رس و ف→قر 
و ب→→→يمار＾ و از دست دادن ع→→→زيزان و دي→→→گر م→→→صائب گ→→→وناگون ام→→تحان م→→→∂كنيم 
ل  ẃدر اين ميان آنان كه صبر و شكيباي∂ پيش بگيرند [و ثبات و استقامت و تحم
ه→→رگونه دش→→وار＾ از خ→→ود ن→→شان ده→ند] اه→→ل ب→شارت [و ت→قدير و ت→حسين از ج→انب 

خدا] خواهند بود.  
بان درگ→→→→→→→اه خ→→→→→→→دا ك→→→→→→→ه در م→→→→→→→→قام م→→→→→→→عرفت و اي→→→→→→→مان و اخ→→→→→→→الص از  ẃآن→→→→→→→→گاه آن گ→→→→→→→روه از م→→→→→→→قر
مرتبه＾ باالتر＾ برخوردارند، طبعاҐ مسئوليẃت سنگينتر＾ خواهند داشت و قهراҐ اجر و پاداش 

عظيمتر＾ نصيبشان خواهد گشت. 
 ۱⅞ ẃبان درگ→→→→→→اه ح→→→→→→ضرت اب→→→→→→راه→→→→→→يم خ→→→→→ليل� است ك→→→→→ه از س→→→→→ن ẃح→→→→→→ال از ج→→→→→→مله＾ آن م→→→→→→قر
د م→→→→→→ورد  ẃس→→→→→→→الگ∂ و ب→→→→→→→حبوحه＾ ج→→→→→→→وان→→→→→→→→∂ ت→→→→→→→ا ق→→→→→→→ريب ب→→→→→→→ه ص→→→→→→→→د و ده ب→→→→→→→يست س→→→→→→→→الگ∂ ب→→→→→→→→ارها＾ م→→→→→→→تعد
ام→→→→تحانها＾ ف→→→→وقالع→→→→اده س→→→نگين∂ ق→→→رار گ→→→رفته است. ي→→→ك∂ از آن→→→→ها ه→→→مين م→→→أمور گ→→→شتن ب→→→ه اي→→→ن 
است ك→→→→ه ب→→→ايد ط→→فل ن→→وزاد را ب→→→ا م→→ادرش ب→→برد در ب→→يابان خ→→→ش− و س→→وزان ب→→دون ه→→رگونه وس→→ايل 
ر است و ه→→م ع→قل  ẃزن→→دگ∂ ب→→→گذارد و ب→→رگردد؛ اي→→ن ك→→ار＾ است ك→ه ه→م ط→بع آدم→∂ از آن م→تنف
ش، ت→→→نها ع→→→بوديẃت و ت→→→سليم گ→→→→شتن در م→→→→قابل وح→→→∂ اله→→→→∂ است ك→→→ه ت→→→وجيه  ẃع→→→→اد＾ از آن م→→→→توح

كننده＾ اين كار است و م∂گويد: 
...�؛۲  ￍ∂џإل Ẅ∂ џوحẀما ي ẃإال Ẁعґبￍأت Ẃإن...�

                                                           
 .۱ＱＱ＾بقره، آيه ^ ـ سوره ۱
 .ＱΩ＾انعام، آيه ^ ـ سوره ۲
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...م→→→→→→→→→ن ج→→→→→→→→→ز ف→→→→→→→→رمان ص→→→→→→→→ادر ش→→→→→→→→ده＾ از ع→→→→→→→→الم وح→→→→→→→→∂ اله→→→→→→→∂، ت→→→→→→→→بعيẃت از ف→→→→→→→رمان ه→→→→→→→يچ 
فرمانده∂ [از طبع و عقل و عرف و...] نم∂كنم... 

ẃه ع→→→→→→قل رش→→→→→→يد و ك→→→→→امل∂ ك→→→→→ه از ت→→→→→حت س→→→→→يطره و اس→→→→→تيالء ش→→→→→هوت و غ→→→→→ضب ره→→→→→→ا گ→→→→→شته و   الب→→→→→→ت
ع→→ظمت و ج→→→الل م→→→قام وح→∂ را در ح→دẃ خ→ود در∑ ك→رده است، او ه→م دس→تور ت→بعيẃت از م→قام وح→∂ 
^ عقل است آنجا  را ص→ادر م→→∂كند، چ→را ك→→ه اذع→→ان و اق→رار ب→→ه اي→ن دارد ك→ه ع→الم وح→→∂، ف→وق مرتبه
^ ج→→→→ز  ^ از در∑ رم→→→→ز و ك→→→→نه آن ع→→→→اجز است، چ→→→→→ارها ^ م→→→→→→∂دهد ك→→→→→ه ع→→→→قل ع→→→→اد ك→→→→→ه وح→→→→→∂ دس→→→→→تور
ت→→→→→سليم گ→→→→→→شتن در م→→→→→→قابل آن ن→→→→→دارد، اي→→→→نجا ه→→→→م وح→→→→∂ ب→→→→ه ج→→→→→ناب اب→→→→راه→→→→يم� دس→→→→تور داده ك→→→→ه ب→→→→ايد 

^ و برگرد＾.   ه بگذار ẃزرع» مك ^ ^ غير ذ ^ در «واد كود∑ نوزاد را با مادرش ببر
ه ب→ه ت→→عبير خ→ود ق→رآن واد＾  ẃآن زم→ان ك→ه اب→راه→يم� م→أمور ب→ه اي→→ن ك→ار ش→د س→رزمين م→ك
غ→→→→ير ذ＾ زرع ي→→→عن∂ ب→→→يابان خ→→→→ش− ب→→→→∂آب و گ→→→→ياه و غ→→→ير ق→→→ابل ك→→→شت ب→→→ود و ش→→→نزار＾ در م→→→يان 
ا نه به  ẃه آنجا معبد و عبادتگاه بود، امẃ ẃ∂ ساختمان كعبه هم آنجا نبود.البت كوهها＾ خشن و حت

اين كيفيẃت كه اكنون هست در خود قرآن هم م∂خوانيم: 
�؛۱  џين ґمџعالẂلґل Ґ^ كاҐ وџ هẀد џبارẀم џ↨ￍكџبґب ＾ ґذￍلџل ґاسￍلنґل џع ґضẀت＃ وẂيџب џل ￍأو ￍإن�

ه است آن  џ→ك√ ل م→→عبد＾ ك→→→ه در رو＾ زم→→ين ق→→رار داده ش→→ده، ه→→مان است ك→→→ه در ب ẃاو
مبار∑ است و وسيله＾ هدايت جهانيان است. 

لين معبد در رو＾ زمين  ẃه، او ẃبك
^ ك→→ه ك→→عبه در آن  ه است و آن ن→→قطها ẃه ه→→ر دو ص→→حيح است، اس→→م خ→→ود ش→→هر م→→ك ẃه و ب→→→ك ẃم→→→ك
ه» ب→وده ول∂ ك→→عبه  ẃزم→ين، ه→→مان «ب→ك ^ لي→ن م→عبد در رو ẃه است. او ẃط→واف است ب→ك ẃواق→→ع ش→ده و م→حل
 ^ ẃها در آن ن→بوده است. وق→ت∂ ك→→ه ح→ضرت آدم�از ج→→نẃت∂ ك→ه ب→ود ب→ه زم→ين ه→بوط كرد خداوند قب
ه اي→→→→→جاد ك→→→→رد ك→→→→→ه م→→→→عبد و م→→→→طاف� آدم�ب→→→→اشد، ب→→→ع→→→→→→→د از آن ح→→→ضرت ن→→→يز س→→→اير  ẃس→→→→فيد در ب→→→→ك ẃر Ẁاز د

ẃه طواف م∂كردند.   انبياء�تا زمان حضرت نوح� در همان نقطه برگرد همان قب
ẃها＾ نبود،  ẃه را خ→دا ب→ه آس→مان ب→اال ب→رد و ديگر قب ط→وفان ن→وح� ك→ه ع→→المگير ش→د آن ق→ب

                                                           
^ آل عمران، آيه＾⅛۹.  ـ سوره ۱

� مطاف: محلẃ طواف. 
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ول∂ ج→ا و م→كان آن ب→اق∂ ب→ود و پ→يامبران ب→→عد از ن→وح� ب→ر گ→رد ه→مان ن→قطه ط→واف م→∂كردند 
ت→→→→→ا زم→→→→→ان ح→→→→→ضرت اب→→→→→راه→→→→يم� رس→→→→يد. آن ح→→→→ضرت از ج→→→→انب خ→→→→→دا م→→→→أمور ش→→→→د در ه→→→→→مان ن→→→→قطه 

ساختمان كعبه را بنا كند. در قرآن كريم م∂خوانيم: 
...�؛۱  ґتẂيџبẂال џكانџم џيم ґراهẂب ґأنا إلￍوџب Ẃإذ џو�

ص ك→رديم... و گ→فتيم اي→نجا ب→ايد بنا شود  ẃم→→ا ج→→ا و م→كان ب→يت[كعبه] را ب→را＾ اب→راهيم م→شخ
و در آيه＾ ديگر فرموده است: 

...�؛۲  Ẁيل ґماع Ẃإس џو ґتẂيџبẂال џن ґم џد ґواعџقẂال Ẁيم ґراهẂإب Ẁعџف Ẃرџي Ẃإذ џو�
دس→→→→→→→→تور دادي→→→→→→→→→م اب→→→→→→→→راهيم و اس→→→→→→→ماعيل[پدر و پ→→→→→→→سر] پ→→→→→→→ايهها＾ ب→→→→→→→يت[كعبه]را ب→→→→→→→اال ب→→→→→→→→برند... و 
ẃه＾ بيضاء از زمان حضرت آدم�بوده است بنا كنند.   ساختمان كعبه را در همانجا كه قب
از اي→→→ن آي→→→ه م→→→→علوم م→→→∂شود ك→→→ه ب→→→نا ك→→ننده＾ س→→→اختمان ك→→عبه ح→→ضرت اب→→راه→→يم� است، 
س آن، زيرا  ẃم→عبد است و هم مؤس ґد ґẃد џج→→Ẁب→نابراي→ن م→→∂شود گ→فت ك→ه ح→ضرت اب→راه→يم� ه→م م
از آن ن→ظر ك→ه ج→ا و م→كان ك→عبه از زم→ان حضرت آدم� تا زمان ابراهيم� معبد انبياء� 
د محسوب  ґẃد џجẀب→وده است و اب→راه→يم� ب→ا س→→اختن ك→عبه آن م→عبد را ت→جديد كرده است پس م
م→→→∂شود، ول∂ از آن ن→→ظر ك→→ه س→→→اختمان ك→→نون∂ ك→→عبه ب→→→ه دست ح→→ضرت اب→→راه→→يم� ب→→نا ش→→ده و 

س و بنيانگذار كعبه شناخته م∂شود.  ẃپايههايش به دست او باال رفته است، پس مؤس
آيا اقامه＾ نماز در نزد خدا تا اين حدẃ مهم است؟ 

ر است اي→→ن است ك→→→ه اب→→راه→يم�  ẃه و ت→→ذك ẃح→→ال آن→→چه در آي→→→ه＾ م→→ورد ب→→حث ش→→→ايان ت→→وج
پس از بنا＾ ساختمان كعبه چند دعا به پيشگاه خدا داشته كه يك∂ از آنها اين بود كه: 

 ґم ￍر џح→→ ẀمẂال џ−ґتẂي→→џب џدẂن→→ ґع＃ ع Ẃر џز ＾ ґذ ґرẂي→→→ џواد＃ غ→→→ ґب ∂ґت→→→→ￍي ґẃر Ẁذ Ẃن→→→ ґم ẀتẂنџك→→→ Ẃأس ∂→→→ґẃ بￍ→→→→نا إن џ؛ �ر� џ↕ال ￍوا الصẀيمґقẀيґنا لￍب џر
پ→→→→→→→→روردگارا! م→→→→→→→→ن ب→→→→→→→رخ∂ از ذريẃ→→→→→→→→هام را آوردم و در اي→→→→→→→→ن واد＾ غ→→→→→→→ير ذ＾ زرع در 

كنا دادم به اين منظور كه نماز را برپا دارند.  Ẁمت سẃجوار بيت محر
                                                           

، آيه＾⅛۲.  ẃحج ^ ـ سوره ۱
^ بقره، آيه＾۱۲۷.  ـ سوره ۲
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ح→→ال ع→→رض م→→∂كنيم م→→ا ب→→ايد درب→→اره＾ اي→→ن م→→طلب ب→→ينديشيم، آي→→ا واق→→→عاҐ ن→→→ماز دارا＾ اي→→→ن 
يẃت است ك→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→ايد جن→→→→→→→→اب اب→→→→→→→راه→→→→→→→يم� پ→→→→→→→يامبر ب→→→→→→→زرگوار اله→→→→→→→∂ از ج→→→→→→→→انب خ→→→→→→→دا  ẃم→→→→→→→→قدار از اه→→→→→→→→م
ل را به جان  ẃغير قابل تحم Ґت پ→→يدا ك→ند ك→ه رن→ج و م→حنت ي− ك→→ار ب→→سيار دشوار عادتاẃم→أموري
ل ك→ند و ك→ود∑ ن→وزاد ش→يرخوار را ب→ا م→→ادرش ب→برد در ي− بيابان خش− ب∂ آب و گياه  ẃت→حم
ب→→→→→گذارد و ب→→→→→رگردد؛ ب→→→→→ه اي→→→→→ن م→→→→→نظور ك→→→→→ه ب→→→→→رنامه＾ ن→→→→→→ماز را زن→→→→→ده ن→→→→→→گه دارن→→→→د و م→→→→انع از س→→→→قوطش 

گردند. آيا راست∂ نماز اين قدر مهم و باارزش است؟ 
ب  ẃت اي→→→→→→→نكه م→→→→→→→ا ب→→→→→→→ه اي→→→→→→ن م→→→→→→طلب ب→→→→→→→ا دي→→→→→→ده＾ ت→→→→→→عجẃدر ج→→→→→→→واب ع→→→→→→→رض م→→→→→→→→∂شود: آر＾، ع→→→→→→→ل
م→→→∂نگريم اي→→→ن است ك→→→ه م→→→→ا ن→→ه ح→→قيقت ان→→سان را آن→→چنان ك→→ه ه→→→ست ش→→ناختهاي→→م و ن→→ه ب→→ه ه→→دف 
اص→→→→ل∂ از آم→→→دن ان→→→→سان ب→→→ه اي→→→ن دن→→→→يا پ→→→∂ ب→→→ردهاي→→→م و ن→→→ه از م→→→وقعيẃت و ج→→→ايگاه ن→→→ماز در ت→→→أمين آن 
ح→→→→→من�  ẃه→→→→→→دف آگ→→→→→→اه گ→→→→→→شتهاي→→→→→→م و لذا ط→→→→→→بيع∂ است ك→→→→→→→ه از ك→→→→→→ار و گ→→→→→فتار اب→→→→→راه→→→→→يم خ→→→→→ليل الر
ب م→→→→∂شويم و پ→→→→∂ ب→→→→→ه راز و رم→→→→ز ك→→→→→ار و گ→→→فتارش ن→→→م∂بريم. ب→→→→نابراي→→→ن پ→→→يش از ه→→→مه چ→→→يز  ẃم→→→→تعج
ب→→→→ايد ان→→→→سان را ب→→→→شناسيم و ب→→→→دان→→→يم ان→→→→سان ب→→→ه م→→→عنا＾ واق→→→ع∂ ه→→→مين ي− م→→→تر و چ→→→ند س→→→→انت ق→→→امت 
ل از دست و پ→→→→→→→ا و چ→→→→→→شم و گ→→→→→→وش و ده→→→→→→→ان ن→→→→→→→يست ك→→→→→→ه م→→→→→→→∂خورد و م→→→→→→∂نوشد و اع→→→→→→مال  ẃم→→→→→→تشك

شهوات م∂كند و با رقيبانش م∂جنگد؛ اينها را كه همه＾ حيوانات دارند. 
اگــر آدمـ∂ بـه چـشم اسـت و دهـان و گـوش و بـيـن∂ 

چه ميان نقش ديوار و ميان آدميẃت 
خور و خواب و خشم و شهوت شغب� است و جهل و ظلمت 

يџوان خبر نـدارد ز مـكان آدميẃت  џح
تعريف انسان در معنا＾ واقع∂ آن 

ان→→→→→سان ب→→→→ه م→→→→عنا＾ واق→→→→ع∂ آن روح→→→→∂ است ك→→→→ه وق→→→→ت∂ خ→→→→الق ح→→→→كيم پس از س→→→اختن پ→→→يكر 
آدم از خ→→→→ا∑ در آن دم→→→يد و ب→→→ه ت→→→مام ف→→→رشتگان آس→→مان دس→→تور داد ك→→ه س→→جده ب→→→ه پ→→→يشگاهش 

ببرند و فرمود: 
�؛۱  џين ґد ґساج Ẁهџوا لẀعџقџف ∂ ґوح Ẁر Ẃن ґم ґيهґف Ẁت Ẃخџفџن џو ẀهẀتẂي ￍو џإذا سџف�

                                                           
� شغب: فتنه و فساد. 

^ حجر، آيه＾۲۹.  ـ سوره ۱
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ز س→→اختم و از روح خ→→ودم در او دم→→يدم، ش→→→ما  ẃپس از اي→→→نكه م→→→ن پ→→→يكر آدم را م→→جه
در مقابل او به حال سجده درآييد. 

ب→ا ت→عبير ب→ه�روح→∂� ي→عن∂ روح خودم كه اضافه＾ تشريف∂ است عظمت فوقالعاده＾ 
روح را ن→→→→→شان م→→→→→∂دهد ت→→→→→ا آن→→→→جا ك→→→→ه او را م→→→سجود ف→→→رشتگان آس→→→مان ق→→→رار داده و ه→→→مچنين او را 

ف∂ نموده و فرموده است:  ẃخليفه و جانشين خود در زمين معر
...�؛۱  Ґ↨џيفґل џخ ґض ẂرџالẂ لẁ فґ∂ ا ґجاع ∂ґẃ �...إن

ẃه دادن به جاللت روح فرموده است:  و لذا امام اميرالمؤمنين عل∂� نيز در مقام تنب
 � ẁغير→→→→→→→→→→ џص ẁم Ẃر→→→→→→→→→→→ ґج џ−ￍنџا Ẁب џس Ẃح→→→→→→→→→→→џت џ�۲  ا Ẁرџب→→→→→→→→Ẃك џاال Ẁمџع→→→→→→→→الẂو＾ الџان→→→→→→→→ط џ−ي→→→→→→→→ ґف џو

ت→→و م→→→∂پندار＾ ا＾ ان→→سان ك→→→ه ت→→و ه→→مين ج→→رم و ج→سم ك→وچ− ه→ست∂؟ ب→→∂ خ→بر از 
آن∂ كه عالم اكبر در وجود تو خالصه گشته است. 

در ع→→→الم اك→→بر، ت→→→دبير خ→→دا ك→→ار م→∂كند؛ در ع→→الم اص→→غر ن→يز ك→ه ع→الم ان→→سان است، روح 
انسان كه مظهر صفات خدا و خليفه＾ خداست، به اذن و تسخير خدا كار م∂كند.  

پس اج→→→→→ماالҐ پ→→→→∂ ب→→→→رديم ك→→→→ه ان→→→→سان م→→→وقعيẃت و ج→→→ايگاه ب→→→زرگ∂ در ن→→→→ظام آف→→→رينش دارد و 
ت عمرش در دنيا  ẃه→دف ح→ضرت خ→→الق ح→كيم از آوردن او ب→→ه اي→ن دن→يا، اي→→ن است ك→ه در م→د
م∂ كه به نام احكام دين در اختيارش گذاشته شده است در مسير معرفت  ẃط→بق ب→رنامه＾ م→نظ
و ش→ناخت آف→ريدگار ع→الم پ→يش ب→رود و لح→ظه ب→→ه لح→ظه ب→ر درج→→ه＾ انس و آش→→ناي∂اش با خدا 
ب→→يفزاي→→د و ب→→→دان→→د ك→→→ه درج→→ات س→→→عادتش در ع→→→الم آخ→→رت، ب→→ه م→→يزان درج→→ات ش→→ناخت و انس و 
آش→→→→→→ناي∂اش ب→→→→→→ا خ→→→→→→→دا در دن→→→→→→→يا م→→→→→→∂باشد. ه→→→→→→ر چ→→→→→→ه در دن→→→→→→يا ب→→→→→→ا خ→→→→→→→دا آش→→→→→→ناتر در آخ→→→→→→رت درج→→→→→→→ات 

سعادتش باالتر خواهد بود. 
ويژگ∂ بارز انسان مؤمن عاقل 

در اي→→→→ن ت→→→→رديد＾ ن→→→يست ك→→→→ه ان→→→سان ف→→→طرتاҐ ط→→→الب ك→→→→مال است و در ه→→→ر ج→→→→ا و در ه→→→ر چ→→→ه 
ك→→مال∂ س→→راغ ب→→گيرد، دن→→→بالش م→→→∂رود م→→نته∂ ب→→ر اث→→ر ع→→دم ش→→ناخت، اش→تباه در ت→طبيق م→→∂كند و 

                                                           
 .۳Ω＾بقره، آيه ^ ـ سوره ۱

 .۱۷Ｑ＾صفحه ،∂ـ ديوان امام عل ۲
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س ب→→ا  ẃن→→→اقصها را ك→→→امل م→→→→∂پندارد و ع→→→مر＾ را در راه آن→→→→ها ت→→→→باه م→→→∂سازد و لذا دي→→ن م→→→قد Ґك→→→ثيرا
ẃه را به انسان بدهد آن كمال∂ كه فطرتاҐ در طلب آن  دس→تورات آس→مان∂اش م∂كوشد اين تنب
ه→→→→→→→ست∂ او م→→→→→→→نحصراҐ ذات اق→→→→→→→→دس «اهللا» است ك→→→→→→→→ه خ→→→→→→→الق و آف→→→→→→→ريدگار ه→→→→→→→رگونه ك→→→→→→→→مال و ج→→→→→→→→مال 
است. اوست ك→→ه ك→→→مال م→طلق و ه→→ميشه ب→اق∂ است و غ→ير او ه→→ر چ→ه ك→ه ه→ست، م→خلوق است 
و مخلوق در حدẃ ذات خود نقص است و در مسير فناء است و قابل دلبستگ∂ نيست. 

از اي→ن روست ك→ه ان→سان ع→اقل م→ؤمن ب→ه اهللا ن→ه از اق→بال و رو آوردن مخلوقات به سو＾ 
او خ→وشحال م→→∂شود و نه از ادبار و پشت كردنشان به او غمگين م∂گردد. او تربيت يافته＾ 

دامن قرآن است كه م∂گويد: 
 ґش ẂرџعẂال ب џر џو→Ẁه џو ẀتẂلￍكџو→џت ґهẂيџل→ џع џو Ẁه ẃإال џال إله Ẁاهللا џ∂ґب Ẃس џح ẂلẀق→џوا فￍل џوџت Ẃإن→џف�

�؛۱  ґيم ґظџعẂال
اگ→ر [م→ردم] از ت→و روگ→ردان شدند [و رفتند] بگو خدا برا＾ من بس است و جز 
ل به او كردهام و او ربẃ عرش عظيم است.  ẃاو معبود＾ در عالم نيست و من توك

ت→→→و م→→→ينداز ك→→→ه م→→→خذول ت→→→و را ن→→→اصر ن→→يست� اگ→→ر از چ→→شم ه→→مه خ→→لق ب→→يفتم س→هل است� 
اد�م∂فرمود:  ẃامام سج

 џونẀكџي Ẃأن џدẂعџب Ẁت Ẃش џحẂوџت Ẃا اسџمџل ґبґرẂغџمẂال џو ґق ґر ẂشџمẂال џنẂيџب Ẃنџم џاتџم Ẃوџل)
الẂقẀرẂآنẀ مџعґ∂)؛۲ 

اگ→ر ه→→مه＾ م→ردم رو＾ زم→ين ك→→ه در م→شرق و م→غرب ع→المند ب→ميرند، م→→ن وحشت 
نم∂كنم چون قرآن با من است. 

و همچنين م∂گويد: 
)؛۳  Ẁاهللا џ∂ґب Ẃس џح ẂلẀقџوا فￍل џوџت Ẃإنџف)

اگر همه به تو پشت كردند و رفتند، تو بگو خدا برا＾ من كاف∂ است. 
�؛℮  џونẀن џز Ẃحџي ẂمẀال ه џو Ẃم ґهẂيџل џع ẁفẂو џال خ ґاهللا џياءґل Ẃأو ￍأال إن�

                                                           
^ توبه، آيه＾۱۲۹.  ـ سوره ۱

 .⅛Ω۲＾ـ كاف∂، جلد۲، صفحه ۲
 .⅛۲Ｑ＾ـ همان، صفحه ۳

^ يونس، آيه＾۲⅛.  ـ سوره ℮
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آن→→→ان ك→→→→ه ت→→→ن ب→→→ه واليت اهللا دادهان→→د و ت→→→كيه ب→→→ه او ك→→ردهاند، ن→→→ه ت→→رس∂ از آي→→نده ب→→→ه 
دل راه م∂دهند و نه غم برا＾ از دست رفتهها و گذشتهها م∂خورند. 

شان جلب رضا＾ خدا نسبت به گذشته و آينده است.   ẃآنها تمام هم
ẃنا و بار عاطف∂ آن  لطافت خاصẃ رب

ح→→→→→→ال از جم→→→→→→له＾ آن اولي→→→→→→→اءاهللا و دل ب→→→→→ه خ→→→→→→دا دادگ→→→→→→ان، اب→→→→→راه→→→→→يم خ→→→→→→ليل� است ك→→→→→ه در 
ه دست به دعا برداشته و م∂گويد:  ẃبيابان خش− سوزان مك

�؛  ґم ￍر џحẀمẂال џ−ґتẂيџب џدẂن ґع＃ ع Ẃر џز ＾ ґذ ґرẂي џواد＃ غґب ∂ґتￍي ґẃر Ẁذ Ẃن ґم ẀتẂنџك Ẃأس ∂ґẃ بￍنا إن џه را آوردم و در اي→ن «واد＾ غ→ير ذ＾ زرع» و اي→ن �ر ẃپ→روردگارا! م→ن ط→بق فرمان ت→و اي→ن ب→چ 
ب→→→يابان خ→→→→ش− ف→→→اقد ه→→→رگونه وس→→→→ايل زن→→→دگ∂ در ك→→→نار خ→→انه＾ م→→حترمت گ→→→ذاش→→تم و م→→∂روم در 
→ا ت→و را ك→ه دارن→د ه→مه  ẃح→ال∂ ك→ه اي→→نان ن→ه آب و ن→ان∂ دارن→د و ن→→ه س→رپناه∂ و ن→ه ي→ار و ي→اور＾، ام
چ→→→يز و ه→→→→مه كس را دارن→→→د. م→→→ن ت→→→→مام ش→→→رف و اف→→→تخار خ→→→ود و ذريẃ→→→هام ه→→مين است ك→→→ه در ه→→مه 
ج→→→ا و در ه→→→مه ح→→→ال ب→→→→ا ت→→→و و در ك→→→→نار ت→→→و ب→→→اشيم. م→→→→يان ب→→يابان خ→→ش− و س→→وزان ب→→اشيم ول∂ ب→→ا ت→→و 
باشيم، ي− زن و ي− طفل ناتوان ب∂هرگونه يار و ياور و تنها بمانند ول∂ با تو باشند. آر＾: 

...�؛۱  Ẁيل ґكџوẂال џمẂعґن џو Ẁا اهللاџنẀب Ẃس џح...�
ẃ→نا» كه در آيات قرآن كريم فراوان آمده است، در ميان ديگر كلمات  اي→ن ك→لمه＾ «رب
∂ م→→→→∂باشد. م→→ا غ→→→الباҐ ب→→ه ه→→نگام م→→خاطبه＾ ب→→ا  ẃك→→→ه خ→→→→طاب ب→→→→ه خ→→→→دا م→→→→∂شود، دارا＾ لط→→→افت خ→→→اص
ẃ→→نا از  » ي→→→→عن∂ ب→→→اراله→→→ا و خ→→→داي→→→ا، «اله→→∂» ي→→عن∂ ا＾ م→→عبود م→→ن، ول∂ ربẃ و رب ẃهم→→→ ẃخ→→→دا م→→→→∂گوييم«الل
ن→ظر ج→لب رح→مت و رأفت و ع→طوفت اث→ر روح→∂ وي→ژها＾ در ب→ر دارد كه م∂گوييم ا＾ ربẃ و 
ẃر ام→→→ور م→→ن، ا＾ س→→رپرست و ص→→احب اخ→→تيار م→→ن. م→→ثل  ا＾ پ→→→→روردگار م→→→ن، ا＾ س→→→رپرست و م→→→دب
اي→نكه ف→رزند＾ ب→ه پ→در ب→گويد: ا＾ پ→→در ع→زيز م→ن! ي→ا پدر به او بگويد: ا＾ فرزند عزيز من! اين 
ẃت ب→→→→→→يشتر＾ را ن→→→→→→شان م→→→→→→→∂دهد ت→→→→→→ا ك→→→→→→لمات دي→→→→→→گر. در ب→→→→→→رخ∂ آي→→→→→→ات دي→→→→→→ده  واژگ→→→→→→→ان اظ→→→→→→→→هار م→→→→→→→حب

ẃنا» تكرار شده است.  م∂شود كه ضمن ي− جمله＾ كوتاه، چند بار كلمه＾ «رب
از باب نمونه در اواخر سوره＾ آل عمران م∂خوانيم: 

                                                           
^ آل عمران، آيه＾۱۷۳.  ـ سوره ۱
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 Ẃرґف Ẃاغџنا فￍب џا رￍنџآمџف ẂمẀكґẃب џرґوا بẀن ґآم Ẃأن ґيمان Ẃإلґل ＾ ґنادẀي Ґيا ґنادẀنا مẂع ґم џنا سￍنا إن→→ￍب џر�
تџنا  Ẃدџع џنا ما و→ґآت џنا و→→ￍب џر� ґرارẂب Ẃاأل џع→џنا مￍفџوџت џنا وґئ→اتґẃي џا سￍن→ џع Ẃرґẃف→џك џنا وџوب→Ẁن Ẁن→ا ذџل

�؛۱  џيعاد ґمẂال Ẁفґل ẂخẀال ت џ−ￍإن ґ↨џيامґقẂال џمẂوџنا ي ґز ẂخẀال ت џو џ−ґل Ẁس Ẁر Ẅ∂لџع
در همين آيه از سوره＾ ابراهيم كه م∂خوانيم: 

 ґم ￍر џح→→ ẀمẂال џ−ґتẂي→→џب џدẂن→→ ґع＃ ع Ẃر џز ＾ ґذ ґرẂي→→→ џواد＃ غ→→→ ґب ∂ґت→→→→ￍي ґẃر Ẁذ Ẃن→→→ ґم ẀتẂنџك→→→ Ẃأس ∂→→→ґẃ بￍ→→→→نا إن џ؛ �ر� џ↕ال ￍوا الصẀيمґقẀيґنا لￍب џر
ع و  ẃنا» دو ب→→→→→→ار ت→→→→كرار ش→→→→ده است، ح→→→→اال ج→→→→ناب اب→→→→راه→→→→يم�كه ب→→→→ا ح→→→→→ال ت→→→→ضرẃ ك→→→→→لمه＾«رب
يهاش در  ẃاب→تهال� ب→→ه درگ→اه خ→دا دست ب→ه دعا برداشته است، در مقام بيان هدف از اسكان ذر
يهام نماز  ẃواد＾ غ→ير ذ＾ زرع ع→رضه م→∂دارد م→قصود م→ن از اين كار، ا＾ خدا اين بوده كه ذر

را به پا دارند و جلوگير از سقوطش باشند.  
يهاش حافظ اساس دين  ẃه م→علوم است كه منظور جناب ابراهيم� اين بوده كه ذرẃ الب→ت
و زن→→→→→ده ن→→→→→گه دارن→→→→→ده＾ ك→→→→→لẃ اح→→→→→→كام و ش→→→→→راي→→→→→ع آس→→→→→→مان∂ خ→→→→دا در ب→→→→ين ج→→→→امعه＾ ب→→→→شر＾ ب→→→→اشند و 
ه  ẃه→→→مه＾ ب→→→ندگان خ→→→→دا را در م→→→سير م→→→عرفت و ع→→بادت خ→→→دا ب→→ه ح→→ركت درآورن→→د. ول∂ ب→→را＾ ت→→وج
يẃت و ج→→→→→→ايگاه ن→→→→→→ماز در م→→→→→جموعه＾ ب→→→→→رنامهها＾ دي→→→→→ن∂، ن→→→→→ماز را آي→→→→→ينه و ج→→→→→لوهگاه  ẃدادن ب→→→→→→→ه اه→→→→→→م
چ→→→هره و ج→→→مال ح→→→قيقت دي→→→ن ق→→→رار داده است آن→→→گونه ك→→→ه ب→→→ا ب→→→→قاء ن→→→ماز ح→→قيقت دي→→ن ب→→اق∂ و ب→→ا 

كنار رفتن نماز، اساس دين منهدم است. در روايات هم آمده است كه: 
ين)؛۲ نماز ستون خيمه＾ دين است.  ґẃالد ẀودẀمџع Ẁ↕لو ￍلصџا)

ب→→ديه∂ است ك→→ه ب→→ا ف→→رو ري→→ختن س→تون، خ→يمها＾ س→رپا ن→خواه→د م→اند. س→اختمان دي→ن ه→م 
رو＾ ستون نماز استوار است و با فرو ريختن ستون نماز، ساختمان دين نيز منهدم م∂شود. 

واها)؛۳  ґما س ￍد Ẁر Ẃت ￍد Ẁر Ẃنґا џواها و ґما س џلґبẀق ẂتџلґبẀق Ẃنґا)
ن→→ماز اگ→→ر [در ن→→زد خ→→دا] م→→→قبول واق→ع ش→د، س→→اير ع→بادات [از ه→→ر ق→→بيل ك→→ه ه→ست] 

مقبول است و اگر نماز مردود شد، ساير عبادات نيز مردود است. 
                                                           

^ آل عمران،آيات۱۹۳و۱۹℮.  ـ سوره ۱
^ كردن.  � ابتهال: دعا و زار

يعه، جلد℮، صفحه＾۲۷.  ẃـ وسائل الش ۲
ـ مستدر∑ الوسائل، جلد۳،صفحه＾۲Ｑ، با اندك∂ تفاوت.  ۳
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ارند؟  ẃچرا ب∂نمازان در رديف كف
در روايت ديگر هم آمده كه: 

لو↕џ مẀتџعџمґẃداҐ فџقџدẂ كџفџر)؛۱  ￍالص џ∑џرџت Ẃنџم)
كس∂ كه نماز را عمداҐ [بدون هرگونه عذر＾] تر∑ كند، كافر شده است. 

ار م→→→→→حسوب م→→→→→→∂شود. در ه→→→→→مين راب→→→→طه از ام→→→→ام ص→→→→ادق�  ẃآدم ب→→→→→→∂ ن→→→→→ماز در ردي→→→→→ف ك→→→→→ف
س→→ؤال ش→→د ك→→ه چ→→را ش→→ما س→→اير گ→→نهكارها را ك→→افر ن→→م∂دان→→→يد؟! م→→ثالҐ اف→→راد ش→راب→خوار و ق→مارباز و 
ا آدم ب∂ نماز را م∂فرماييد كافر است؟   ẃزناكار و رباخوار را نم∂فرماييد كه كافرند ام

در ج→واب ف→رمودند: ك→س∂ ك→ه گناه∂ مرتكب م∂شود، بر اثر اين است كه شهوت∂ در 
→ا آي→→ا ت→ر∑ ن→ماز  ẃت→→∂ آن گ→→→ناه را م→→رتكب م→∂شود، ام ẃل م→→→∂كند و او ب→→را＾ در∑ لذ→→ Ẁوج→→ودش گ
ت، ت→→→ر∑ ن→→→→ماز م→→→→∂كند ي→→ا آي→→ا ن→→→ماز خ→→→وان→→دن چ→→ه رن→→ج و  ẃت→→→∂ دارد ك→→→ه ب→→→را＾ در∑ آن لذ ẃچ→→→ه لذ

ل آن دشوار است و از آن فرار م∂كند.  ẃزحمت∂ دارد كه تحم
ه رف→→تن رن→→ج دارد، خ→→مس و زك→→→ات دادن و ب→→ه م→→→يدان ج→→→نگ ب→→ا  ẃروزه گ→→→رفتن و م→→ك Ґف→→→رضا
→→→ا آي→→ا ن→→ماز خ→→وان→→→دن چ→→ه رن→→ج غ→→ير ق→ابل  ẃار رف→→تن رن→→ج دارد و ت→→ر∑ آن→→→ها ق→→→ابل ت→→وجيه است، ام ẃك→→ف
ت→→→∂ ك→→→→ه ن→→→م∂توان→→→→د از آن ب→→→→گذرد و لذا ت→→→ر∑ ن→→→ماز ه→→→يچ ع→→→لẃت∂  ẃل∂ دارد و ت→→→→ر∑ آن چ→→→ه لذ ẃت→→→→حم
ج→ز اس→تخفاف و س→→ب− ش→مردن ف→رمان خ→دا ن→→دارد و ب∂ اعتناي∂ به فرمان خدا كردن و خدا را 

به حساب نياوردن كفر است.  
از اي→نرو ب→ايد ب→→ه ج→وان→ان ع→زيز ه→→شدار داده ش→ود ك→→ه ش→ما(خدا ن→→اخواس→→ته) اگ→ر ب→ه ه→ر ن→وع 

گناه∂ هم كه آلوده هستيد نماز را مراقب باشيد كه تر∑ نشود. 
ن→→قل ش→→ده ب→→ه رس→→ول اك→→رم�گفتند: ف→→→الن ج→وان در ن→→ماز ج→ماعت ش→ركت م→∂كند و 
→→→ا ف→→→الن گ→→→ناه را ه→→→م م→→رتكب م→→∂شود. رس→→ول اك→→رم� ف→→رمود:  ẃه→→مه＾ ن→→مازها را م→→→∂خوان→→د، ام
→→→→→→مازش اص→→→→→→الحش م→→→→→→∂كند. چ→→→→→ند＾ ن→→→→→→گذشت گ→→→→→فتند ي→→→→→ا رس→→→→ول اهللا! آن ج→→→→→وان خ→→→→يل∂  ع→→→→→اقبت ن

صالح و پا∑ سيرت گشته است. 
                                                           

ـ بحاراالنوار، جلد۳Ω، صفحه＾۷۳⅛.  ۱
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جوانان عزيز! اقامه＾ نماز مايه＾ سرافراز＾ شماست. 
^ ج→→وان→→→ان ع→→زيز، س→ع∂ ك→→نيد ك→ه م→رتكب گ→→ناه ن→شويد گ→ناه آدم→∂ را از خ→دا دور و  ^ ا آر
ب→→ه ش→→يطان ن→زدي− م→∂كند ح→اال اگ→ر م→قهور ش→هوات واق→ع ش→ديد و آلوده ب→ه گ→→ناهان∂ گ→شتيد، ت→→ا 
^ ارت→→→باط ب→→→ين خ→→→ود و خ→→→→دا را اگ→→→رچه ب→→→اري− ه→→→م ش→→ده  م→→→∂توان→→→يد ت→→→ر∑ ن→→→ماز ن→→→كنيد و اي→→→→ن رش→→→ته
^ خدا خواهد كشيد.   باشد قطع نكنيد و مطمئن باشيد كه عاقبت اين رشته شما را به سو

ع→رض ش→ده است ك→ه منظور اصل∂ از آوردن ما به اين دنيا تحصيل ارتباط با خداست 
لي→→ن ق→→دم در ت→→حصيل اي→→ن ارت→→باط «ن→→→ماز» است و لذا ف→→رمودهان→→د: پ→→در م→→سلمان، وظ→→يفه دارد  ẃو او
ه＾ پنج سالهاش حرف نماز بزند پيش از اينكه گوش او با صدا＾ پول و پولدار  ẃب→ه گ→وش ب→چ
آش→→→نا ش→→→ود ب→→→ا ص→→→دا＾ ن→→→→ماز و ع→→→بادت خ→→→→دا آش→→→نا گ→→→ردد. در ه→→→فت س→→→→الگ∂ او را ب→→→→ه ت→→مرين ن→→ماز 
وادارد و گ→→→هگاه او را رو ب→→→→ه ق→→→بله ن→→→گه داش→→→→ته ن→→→حوه＾ ق→→يام و رك→→وع و س→→جود را ب→→ه او ب→→→ياموزد و 
در ۹ س→→→→→الگ∂ اگ→→→→رچه پ→→→→سر ه→→→→نوز ب→→→→→ه س→→→→نẃ ب→→→→لوغ ن→→→→رسيده است ول∂ اگ→→→→ر ت→→→→مرẃد＾ از او ن→→→→سبت ب→→→→ه 
ن→→→→→ماز دي→→→→→→د ت→→→→نبيهش ك→→→→ند ت→→→→ا او ب→→→→→فهمد ك→→→→ه ن→→→→→ماز را وظ→→→→يفه＾ ح→→→→تم∂ ب→→→→ايد دان→→→→ست و ن→→→→بايد آن را 
س→→→رسر＾ گ→→→رفت ت→→→ا وق→→→ت∂ ب→→→→عد از س→→→الها ت→→→مرين و آش→→نا گ→→شتن ب→→→ا ن→→→ماز ب→→ه س→→نẃ ب→→لوغ و ت→→كليف 

ر نداشته باشد.  ẃل بلوغ به نماز بايستد و احتياج∂ به تذك ẃرسيد، از همان شب او
سفارش جالب مرحوم سيẃد بن طاووس به فرزندش 

م→رحوم س→يẃدبن طاووس ـ كه از بزرگان علما＾ شيعه به شمار است ـ ضمن وصيẃت∂ كه 
ر شده است:   ẃبرا＾ فرزندش نوشته متذك

ا＾ پ→سرم! آن روز＾ را ك→→ه ب→→ه س→نẃ ب→لوغ و ح→→دẃ تكليف رسيد＾ به خاطر داشته باش كه 
ب→→→هترين و م→→→بار∑ترين روز در ع→→→مر ت→→→و ه→→→→مان روز ب→→→لوغ ت→→→وست ك→→→ه ب→→ه ح→→دẃ ت→→→كليف رس→→يد＾. 
ت→→→اريخ آن روز را ب→→→ه خ→→→اطرت ب→→→سپار و ه→→→ر س→→→ال آن روز را ع→→→يد ب→→→گير، ن→→→ماز ب→→خوان و ص→→دقات 
ب→→ده. ب→→→ه ش→→كران→→ه＾ اي→ن ن→عمت ك→→ه ت→وفيق شرفياب∂ ب→ه م→حضر خ→→دا ن→→صيبت گ→شته ك→→ه رو ب→ه خ→دا 
→→→→ا∑ ن→→→→ستعين� م→→→→ن ه→→→→م اگ→→→→ر زن→→→→ده ب→→→→مانم و روز ب→→→→→لوغ ت→→→→و را  ẃا∑ ن→→→→→عبد و اي→→→→→→ẃب→→→→→ايست∂ و ب→→→→→گوي∂�اي
در∑ ك→→→→→نم، Ω⅝۱ دي→→→→→→نار ط→→→→→→ال ص→→→→→دقه م→→→→→∂دهم ب→→→→را＾ ه→→→→ر ي− س→→→→ال از ع→→→→مرت، ده دي→→→→→نار و اگ→→→→ر 
→→→→ردم و روز ب→→→→لوغ ت→→→→و را در∑ ن→→→→كردم، ب→→→→→ه وص→→→→يẃم س→→→→فارش م→→→∂كنم ك→→→ه روز ب→→→لوغ ت→→→و را ج→→→شن  Ẁم
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بگيرد و تو اگر كنار قبر من آمد＾، برا＾ من بگو كه آيا به اين وصيẃت من راجع به تو عمل 
ش→→→ده است ي→→→ا ن→→→ه ك→→→ه از پ→→→→يشواي→→→ان دي→→→ن ب→→→ه م→→→ا رس→→→يده ك→→→ه ام→→→وات از آم→→→→دن زن→→دهها ك→→→نار ق→→برشان 

آگاه م∂شوند و با آنها انس م∂گيرند و سخنان آنها را م∂شنوند. 
ح→ال م→نظور اي→ن ب→ود ك→→ه اي→→ن ع→→الم بزرگوار، فرزند نابالغش را اينگونه وصيẃت م∂كند و 
ه ق→→→رار م→→→∂دهد در ح→→→ال∂ ك→→ه م→→ا م→→ردم،  ẃت→→→→كليف ن→→→ماز را م→→→ورد ت→→→وج ẃروز ب→→→لوغ و رس→→→يدن ب→→→ه ح→→→د
روز ت→→→→ولẃد ف→→→→رزند خ→→→ود را ج→→→→شن م→→→→∂گيريم. پ→→→→درها ب→→→ه پ→→→سرها م→→→→∂گويند اگ→→→ر م→→→ن زن→→→ده ب→→→مانم و 
روز ع→→→روس∂ ت→→→و را ب→→→بينم، ب→→→بين ك→→→ه چ→→→→ه ك→→→ارها خ→→→واه→→→م ك→→→رد. او س→→خن از روز ت→→كليف ب→→ه م→→يان 

آورده و ما سخن از روز عروس∂ م∂گوييم آيا كدام عاقلتريم؟! 
تنها عبادت استثناناپذير نماز است 

ه ق→→→→رار گ→→→→يرد، اي→→→→نكه در م→→→→يان ت→→→→مام  ẃن→→→→→كته＾ دي→→→→→گر＾ ك→→→→→ه راج→→→→→ع ب→→→→→ه ن→→→→→ماز ب→→→→→ايد م→→→→→ورد ت→→→→→وج
ع→بادات، ت→نها «نماز» است كه به هيچ وجه استثناپذير نم∂باشد و به فرموده＾ آقايان فقها در 
∂ از م→كلẃف س→اقط م→→∂شود. روزه  ẃه→→يچ ح→→ال ن→→→بايد ت→→ر∑ ش→→ود. س→→اير ع→→بادات در ش→راي→ط خ→اص
از ب→→يماران و پ→→يران ن→→خواس→تهان→د. ح→جẃ از اف→راد غ→ير م→ستطيع س→اقط است. خ→مس و زك→→ات ت→حت 
→→→→→→→ا ن→→→→→→→ماز از اح→→→→→→→د＾ در ه→→→→→→→يچ ج→→→→→→→ا و در ه→→→→→→→يچ ح→→→→→→→→ال∂ س→→→→→→→اقط  ẃواجب م→→→→→→→→∂شود. ام ∂ ẃش→→→→→→→→راي→→→→→→→→ط خ→→→→→→→→اص
ن→→م∂شود و ب→→ر ه→→مه كس و در ه→→مه ح→→ال واجب است م→→گر زن در ح→ال ح→يض و دي→وان→→ه＾ در 

ه.   ẃحال جنون و عدم توج
ندها＾  ẃف→توا＾ آق→ايان فقها اين است كه اگر كس∂ در ميان بيابان مورد حمله＾ در ∂ẃ ح→ت
واق→→ع ش→→ده است، در ه→→→مان ح→→ال ف→→رار ك→→→ه آف→→تاب را در ش→→رف غ→→روب دي→د و ه→نوز ن→ماز ظ→هر و 
ع→→صر را ن→→خوان→→ده است، در ه→→→مان ح→→→ال ب→→ايد ن→→→ماز را ب→→خوان→→د م→نته∂ اي→ستادن و رو ب→ه ق→بله ش→→دن 
الزم ن→يست. ت→كبير↕ االح→رام را م→∂گويد و قرائت را م∂خواند و ركوع و سجود را هم با اشاره 
ان→جام م→→∂دهد ي→ا در م→→يان دري→ا اف→→تاده و در ح→→ال غرق شدن است و خورشيد در حال غروب، 

آنجا نمازش ي− تكبير↕ االحرام است و ي− اشاره. 
ه→→مچنين اگ→→ر ك→→س∂ در ح→→→ال اح→→تضار است و دم ج→→ان دادن، اع→ضا＾ ب→→دن ه→مه از ك→ار 
ẃ∂ ق→→→→→ادر ب→→→→ر  اف→→→→→تاده زب→→→→→→ان ك→→→→→ار ن→→→→م∂كند، لبه→→→→ا ن→→→→م∂جنبد، پ→→→→ل− چ→→→→شمها رو＾ ه→→→→م اف→→→→→تاده، ح→→→→ت
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اش→→→→→→اره ك→→→→→→ردن ه→→→→→→م ن→→→→→→→يست ف→→→→→→قط ن→→→→→→فس∂ ب→→→→→→ه زح→→→→→→مت م→→→→→→∂آيد و م→→→→→→∂رود، ول∂ ه→→→→→→نوز ه→→→→→→وشش ب→→→→→→ه 
ج→→→است اگ→→→ر ف→→→هميد ك→→→ه ن→→→→ماز ن→→→خوان→→→→ده است، در ه→→مان ح→→ال، ن→→→ماز از او س→→اقط ن→→يست، م→→نته∂ 
ه روح ب→→→→→ه خ→→→→→دا ك→→→→→ه چ→→→→→ه ب→→→→→سا ه→→→→→مان ن→→→→→→ماز خ→→→→→ال∂ از  ẃه ق→→→→→لب است و ت→→→→→وج ẃن→→→→→مازش ت→→→→→نها ي− ت→→→→→وج
ح→→→ركت ه→→→مه＾ اع→→→→ضا و آن ن→→→ماز ب→→→∂ س→→→ر و ص→→→دا، زن→→→ده ك→→→→ننده＾ ت→→→→مام ن→→→مازها＾ ع→→→مر ه→→→فتاد و 
 џه→→→شتاد س→→→الهاش گ→→ردد چ→→ون ح→→قيقت ن→→→ماز ه→→→مان ذك→→ر و ي→→اد خ→→→داست ك→→→ه ف→→رموده است:�...و
ا به اين مرحله  ẃه قلب به خدا در حال احتضار ذكر خداست. ام ẃ؛۱و ت→وج�＾ ґر→ Ẃكґذґل џ↕ال→ ن→→→دها＾ واق→→ع ش→→ود ي→→ا در ح→→→ال أقґ→مґ الص√ ẃد ب→→→ه ن→→→→ماز و ذك→→→ر خ→→→→دا رس→→→→يدن ك→→→ه ان→→→سان م→→ورد ح→→مله＾ درẃاز ت→→→قي
غ→→رق ش→→دن در دري→→ا ب→→اشد و ي→→ا در ح→→ال ج→→→ان دادن ب→→ه ف→→كر ن→→ماز و ي→→→اد خ→→دا ب→اشد، آر＾ ب→ه اي→ن 

حدẃ از تقيẃد رسيدن نصيب هر كس∂ نم∂شود. بسيار سفر بايد تا پخته شود خام∂ 
سرẃ تكرار نمازها＾ شبانهروز＾ 

ي− ع→مر م→راق→بت كامل نسبت به نماز الزم است تا بر اثر تداوم و مراقبت شبانهروز＾ 
ه ب→→→→ه خ→→→→→دا م→→→→لكه＾ راس→→→→خها＾ در روح و ج→→→→→ان ان→→→→سان  ẃد ب→→→→ه ن→→→→→ماز و ت→→→→وجẃچ→→→→ندين س→→→→اله، ح→→→→ال ت→→→→قي
م جان دادن كه آدم∂ همه چيز را فراموش م∂كند، او نماز و ذكر  џد ∂ẃ گ→ردد، آن→گونه كه حت
و ي→→→اد خ→→دا را ف→رام→وش ن→كند. راب→طهاش را ب→ا ه→مه چ→يز ق→طع ك→رده، ول∂ راب→طهاش را ب→→ا خ→دا ق→طع 
ن→→→كند و س→→→رẃ اي→→→نكه ب→→→ه م→→→ا دس→→→تور ت→→كرار ن→→مازها＾ ش→→بانهروز＾ دادهان→→د ك→→ه ص→→بح و ظ→→هر و شب 
ر رو ب→→→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→→→→دا ب→→→→→→→→→→ايستيم و ب→→→→→→→→→→گوييم �ايẃ→→→→→→→→→→→ا∑ ن→→→→→→→→→→عبد و ايẃ→→→→→→→→→→→ا∑ ن→→→→→→→→→ستعين� ه→→→→→→→→→مين است ك→→→→→→→→→ه  ẃم→→→→→→→→→→كر
ت ع→مر آدم→∂ در دن→يا محكم و محكمتر گردد تا  ẃخ→واس→تهان→→د اي→ن راب→→طه＾ ب→ا خ→→دا در ط→ول م→د
در لح→ظه＾ ان→قطاع از اي→ن دنيا با روح∂ كامالҐ آشنا و مرتبط با خدا به عالم برزخ منتقل شود 

و آنجا مورد لطف و عنايت خاصẃ خدا قرار گيرد. 
از ب→اب م→→ثال اگ→ر ي− ش→خصيẃت ب→→سيار ب→زرگ دارا＾ ث→→روت و ق→درت∂ ب→→ا م→ا آشنا شده و 
ه→فتها＾ ي− ب→ار ب→ه م→→ا زنگ م→→∂زند و ب→ا ت→لفن ص→حبت م→→∂كند، طبيع∂ است كه ما خوشحال 
ل ب→→ه ص→→حبت ه→→ر روز＾ ش→→→د،  ẃو ب→→→→ا او رف→→→يق م→→→∂شويم، ح→→→ال اگ→→→ر اي→→→ن ص→→→حبت ه→→ر ه→→فتها＾ م→→بد
رم اس→→→→رار م→→→→→ا م→→→→∂گردد و در  Ẃح→→→→→џت ب→→→→يشتر م→→→→→∂شود ت→→→→ا آن→→→→جا ك→→→→ه مẃ ط→→→→→بعاҐ اي→→→→ن ارت→→→→باط ق→→→→ويتر و م→→→→حب

                                                           
^ طه، آيه＾۱℮.  ـ سوره ۱
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فضا＾ رفاقت با او، تمام مشكالت زندگ∂ خود را حلẃ شده م∂يابيم.  
چرا با خدا＾ خود رابطه＾ صميمانها＾ نداريم؟ 

ح→→اال ب→→ياييد اي→ن ج→→ريان را در ب→ين خ→ود و خ→→دا خ→الق م→هربان خ→ود ك→→ه ش→خصيẃت∂ ب→زرگتر 
ر ن→→يست ب→نگريم و دربارهاش بينديشيم، ما هم  ẃو ث→روتمندتر و ق→درتمندتر از او در ع→الم م→تصو
ط→→→→→بق دس→→→→→تور خ→→→→→ود آن خ→→→→→→الق م→→→→→هربان ن→→→→→ه ه→→→→→→فتها＾ ي− ب→→→→→→ار و ن→→→→ه روز＾ ي− ب→→→→→ار، ب→→→→لكه در ه→→→→ر 
ش→→بانهروز پ→→نج ب→→→ار ب→→→ه ن→→ماز م→∂اي→ستيم و ح→ضوراҐ ب→ه پ→→يشگاهش ع→رضه م→→∂داري→م�ايẃ→ا∑ ن→عبد و 
ايẃ→→→→→ا∑ ن→→→→ستعين�جز ت→→→→و ا＾ م→→→→عبود م→→→→حبوبم ن→→→→ه س→→→→ر در م→→→قابل ك→→→س∂ ف→→→رود م→→→→∂آورم و ن→→→ه دست 

حاجت به سو＾ كس∂ دراز م∂كنم. 
آي→→ا اي→→نچنين ارت→باط ش→بانهروز＾ ط→∂ẃ س→الها＾ م→تماد＾ با آفريننده＾ عالم و آدم ما را 
ن→بايد ب→ا او رف→يق گ→رم ص→ميم∂ ك→رده ب→اشد، پس چ→را ن→→شدهاي→م؟! ب→لكه چنان از او بيگانهايم كه 
گ→→وي∂ اص→→→الҐ ب→→ا او آش→→ناي∂ ن→→داش→→→تهاي→→م. م→→ا اگ→→ر س→→اعت∂ رو ب→→ه آف→تاب ب→ايستيم، گ→رم م→∂شويم و 
→→→→→→ماوات و االرض»  ẃروش→→→→→→→ن و ش→→→→→→اداب م→→→→→→→∂گرديم، ول∂ ي− ع→→→→→→مر است ك→→→→→→→ه رو ب→→→→→→ه «اهللا ن→→→→→→ورالس
→→ا روح→اҐ گ→رم و روش→ن و ش→اداب ن→م∂شويم. آي→ا ن→قص و ع→→يب  ẃم→→∂اي→→ستيم و ن→→→ماز م→→→∂خوان→يم، ام
لين و استوارترين  ẃت در ك→جاست؟ م→علوم م→→∂شود م→ا در ه→مين نماز شبانهروزيمان كه اوẃو ع→ل
پ→→→→ايه ب→→→→را＾ س→→→→اختمان خ→→→→→داش→→→→ناس∂ و خ→→→→داپ→→→→رست∂ است ص→→→ادق ن→→→م∂باشيم.هر روز ص→→→بح رو ب→→→→ه 

قبله م∂ايستيم و م∂گوييم: 
 џن ґا مџم→ا أن џو Ґيفاґن џح џض ẂرџالẂ →ماواتґ وџ ا ￍالس џرџط→џف ＾ ґذ→→ￍلґل џ∂ ґه Ẃج џو ẀتẂه→ ￍج џو ∂→ґẃ �إن

�؛۱  џين ґكґر ẂشẀمẂال
م→→→ن چ→→→هره＾ ق→→→لبم را رو ب→→→→ه خ→→→داي∂ ق→→→رار دادهام ك→→→→ه آف→→ريدگار آس→→مانها و زم→→ين 
است م→→→→→ن ت→→→→→سليم م→→→→→حض در پ→→→→→يشگاه او ه→→→→→ستم و اح→→→→د＾ را ش→→→→→ري− او در اط→→→→اعت 

قرار نم∂دهم.  
اهللاك→بر، م→ن خ→دا را ب→زرگتر از ه→مه چ→يز و همه كس م∂دانم. آيا نم∂ترسيم در همان 
ح→→ال خ→→→دا ب→→گويد: ا＾ دروغ→→گو، چ→→هره＾ ق→→→لبت رو ب→ه م→ن است در ح→ال∂ ك→ه اك→نون در دل ب→ا 

                                                           
^ انعام، آيه＾۷۹.  ـ سوره ۱
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غ→ير م→ن س→رگرم ص→حبت∂، ب→ه ي→اد ه→مسر و فرزند و كسب و كار و رونق بازارت م∂انديش∂؛ با 
＾. آي→→→→→→ا م→→→→→→ن واق→→→→→→عاҐ در ن→→→→→→→زد ت→→→→→→و اك→→→→→برم ي→→→→→→ا پ→→→→→ول و م→→→→→→قام و  ẃر Ẁط→→→→→→لبكار م→→→→→→→∂جنگ∂، ب→→→→→→ا ب→→→→→→→دهكار م→→→→→→∂غ

منصبت اكبر است؟ ادامه＾ بحث در آينده انشاءاهللا. 
ل ف→رجهم و وفẃ→قنا لم→ا ت→حبẃ و  ẃد و عجẃد و آل م→حمẃع→ل∂ م→حم ẃص→ل ẃهم→→ẃالل

ترض∂ واجعل خاتم↨ امرنا خيراҐ؛ 
الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 
 
 
 

پ→→→→→روردگارا! م→→→→→→ن ب→→→→→عض∂ از ف→→→→→رزندانم را در س→→→→→رزمين ب→→→→→→∂ آب و ع→→→→→لف∂ در ج→→→→→وار 
م ت→و س→→اكن س→اختم ت→→ا ن→ماز را ب→رپا دارن→د، پس ت→→و دله→ا＾ گروه∂ از  ẃخ→انه＾ م→كر
م→→ردم را م→→توجẃه آن→→ها س→→→از و از ث→→مرات ب→→ه آن→→ها روز＾ ده، ش→ايد ك→→ه آن→ان ش→كر ت→→و 

را به جا＾ آورند. 
انبياء اẀسوها＾ برا＾ اهل ايمان 

در گ→ذشته ب→يان ش→د ح→ضرت اب→راه→يم�كه بعد از حضرت خاتم� افضل از تمام 
ان→بياء ب→ه ش→مار م→∂آيد، در راه دع→وت ب→ه ت→وحيد و مبارزه＾ با شر∑، فداكار＾ها＾ زياد＾ از 
خ→→→→→→→→ود ن→→→→→→→→شان داده و خ→→→→→→→→دا ه→→→→→→→→م او را در ص→→→→→→→→حنه＾ ام→→→→→→→→تحانات ب→→→→→→→→سيار ب→→→→→→→زرگ ق→→→→→→→رار داده است ت→→→→→→→ا 
ع→→→ظمت روح و ق→→→وẃت اي→→→→مانش ب→→→را＾ ه→→→→مگان روش→→→ن ب→→→شود و در ح→→→دẃ خ→→→ود ب→→→را＾ اه→→→ل اي→→→مان ب→→ه 
ه ب→→اشد. اس→→اساҐ ج→→→ايگاه ان→بياء و پ→يامبران خ→دا� در ع→الم ان→→سان ه→مين است ك→ه ب→ه  џو→→→ Ẃس Ẁع→→نوان ا
ه ب→را＾ ب→→ندگان خ→دا ب→اشند و در م→سير اي→→مان و ع→→مل الگو شمرده شوند. قرآن كريم  џو→→ Ẃس Ẁع→نوان ا

ف∂ م∂كند:  ẃه معر џو Ẃس Ẁرسول اكرم� را در سوره＾ احزاب به عنوان ا Ґنيز صريحا
...�؛۲  ẁ↨џن џس џح ẁ↕џو ẂسẀا ґاهللا ґول Ẁس џر ∂ґف ẂمẀكџل џكان Ẃدџقџل�

رسول خدا برا＾ همه＾ شما اسوها＾ نيكوست... 
                                                           

^ ابراهيم،آيه＾۳۷.  ـ سوره ۱
^ احزاب، آيه＾۲۱.  ـ سوره ۲



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ⅛۳۳ 

ف∂ ك→→→→→رده و  ẃه م→→→→→عر џو→→→→→ Ẃس Ẁه→→→→→مچنين ح→→→→→ضرت اب→→→→→راه→→→→→يم� را در س→→→→→وره＾ م→→→→→متحنه ب→→→→→→ه ع→→→→→نوان ا
فرموده است: 

...�؛۱  Ẁهџعџم џين ґذￍال џو џيم ґراهẂإب ∂ґف ẁ↨џن џس џح ẁ↕џو ẂسẀا ẂمẀكџل Ẃتџكان Ẃدџق�
ابراهيم� و همراهانش برا＾ شما اسوه＾ حسنهاند... 

ح→→→→اال م→→→→ا خ→→→→ودمان را راحت م→→→→∂كنيم و م→→→→∂گوييم آن→→→ها پ→→→يغمبر و ام→→→ام ب→→→ودهان→→→د، م→→→ا اف→→→راد 
ع→اد＾ ه→ستيم، م→ا ك→جا و آن→ها ك→جا؟ چ→گونه م→→∂توان→يم م→ا م→ثل آن→ها ب→اشيم در ص→ورت∂ ك→ه اگ→ر 
ه»  џو→ Ẃس Ẁف∂ ن→م∂شد. او را خ→دا «اẃس→وه» و «الگ→و» ب→را＾ م→ردم م→عر Ẁاي→→ن ب→→ود، دي→گر پ→يغمبر ب→ه ع→نوان «ا
ẃه از م→ا ن→خواس→تهاند كه همدوش با  ق→رار داده ك→→ه م→ردم از او در رف→تار و گ→فتار الگ→و ب→گيرند. الب→ت

پيغمبر و امام باشيم، بلكه خواستهاند تابع و پيرو آن اسوهها＾ اله∂ باشيم.  
عيان تشيẃع ياور من باشيد.  ẃا＾ مد

اين جمله از موال＾ خودمان امام اميرالمؤمنين عل∂� رسيده است: 
 џاد＃ وџهґت→→→ Ẃاج џع＃ و џر џو→→→ ґب ∂ґونẀين→→→ ґأع Ẃن→→→ ґكџل џو џ−ґل џذ ∂џل→→→→ џع џون Ẁر ґدẂق→→→→џال ت ẂمẀك→→→→ￍن ґا џال وџا)

)؛۲  اد＃ џد џس џو ＃↨ￍف ґع
ت→وجẃه ك→→ه ش→ما ن→م∂توانيد[در زهد و ب∂ اعتناي∂ به دنيا] همانند من باشيد، ولكن 
ب→→ا پ→→رهيز از گ→→ناهان و ك→وشش در ام→→ر ب→ندگ∂ و رع→→ايت پ→اكدامن∂ و اس→توار＾ در 

عمل، كم− كار من باشيد [و خود را شبيه من سازيد]. 
آخ→→ر م→→گر ن→→ه اي→→ن است ك→→ه م→→ن ام→→ام ش→→ما و ش→→→ما ه→م م→أموم م→ن ه→ستيد، آي→ا راب→→طه＾ ب→ين 
ام→ام و م→أموم ج→ز ت→بعيẃت و پ→يرو＾ م→أموم از ام→ام چ→يز دي→گر＾ ه→→ست؟ م→أموم در نماز جماعت 
وق→ت∂ ص→ادق در اق→→تدا م∂باشد كه در افعال نماز از قيام و ركوع و سجود تابع امام باشد، اگر 
＾ ب→ه م→ن  ґك→→ند، دي→→گر م→→أموم ن→→خواه→→د ب→→ود.اي→→ن− ك→→ه ش→→ما ه→→م خ→ود را م→أموم م→ن و م→قتد ∂ ẃت→→خط
م→→∂دان→→يد، ب→→ايد در م→→حيط دي→→→ندار＾ و ع→→→مل ب→→→ه اح→→كام اله→∂ ت→ابع و پ→يرو م→ن ب→اشيد و ب→ا رع→ايت 

ورع و پرهيز از معاص∂ و انجام واجبات، در رديف كم− كاران من قرار گيريد.  
                                                           

^ ممتحنه، آيه＾℮.  ـ سوره ۱
 .℮Ｑ＾فيض، خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۲



 
 ۳۳۷ فضيلت بسيار ذكر خدا 

عيان م→→→→→→حبẃت و  ẃ؛ از م→→→→→→د( اد＃ џد→→→→→→→ џس џو ＃↨ →→→→→→→ف√ ґع џاد＃ و џهґت→→→→→→ Ẃاج џع＃ و џر џو→→→→→→ґ →→→→→→→→ينẀونґ∂ ب ґع∂ اي→→→→مان آر＾ ف→→→→→→→رموده است:( أع ẃع اس→→→→→تعانت ك→→→→→رده و ي→→→→→ار＾ خ→→→→→واس→→→→→ته است ه→→→→مچنان ك→→→→→ه خ→→→→→دا ن→→→→يز از ب→→→→ندگان م→→→→دẃت→→→→→شي
كرده و يار＾ خواسته و فرموده است:  استنصار� 

�؛۱  ẂمẀكџدامẂأق Ẃتґẃ كẀمẂ وџ يẀثџب Ẃر ẀصẂنџي џوا اهللا Ẁر ẀصẂنџت Ẃإن...�
...اگ→→→ر ش→→ما خ→→دا را ي→→ار＾ ك→→→نيد، خ→→دا ه→→→م ش→→ما را ي→→ار＾ م→→→∂كند و اس→توارتان ن→گه 

م∂دارد. 
ب→→→→→→→→→ديه∂ است ك→→→→→→→→→ه ي→→→→→→→→ار＾ ك→→→→→→→→ردن و ك→→→→→→→→→م− رس→→→→→→→→ان∂ ب→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→دا، ك→→→→→→→→م− رس→→→→→→→→ان∂ ب→→→→→→→→ه دي→→→→→→→→ن 

خداست، يعن∂ دين خدا را با عمل به دستوراتش زنده نگه داريد و ترويجش كنيد.  
عيان تشيẃع استعانت كرده و كم− كار طلبيده است. معلوم م∂شود  ẃام→ام� ن→يز از مد
ام→ام� هم در دنيا برا＾ اقامه＾ دين در جامعه و تشكيل حكومت برا＾ مبارزه＾ با دشمنان 
دي→ن ن→→ياز ب→ه ك→م− ك→→ار دارد و ب→→ايد امẃت اس→→الم∂ ب→ه يار＾اش برخيزند و هم در آخرت برا＾ 
اق→→→→→امه＾ ام→→→→→ر ش→→→→فاعت در پ→→→→يشگاه خ→→→→→دا ن→→→→→ياز ب→→→→ه اي→→→→جاد زم→→→→ينه از ج→→→→انب امẃت م→→→→→سلمان در دن→→→→→يا ب→→→→→ا 
ت→→→حصيل اي→→→مان و ت→→→سليم ب→→→ودن در م→→→قابل ف→→رمان خ→→دا و رع→→→ايت ورع و ك→→وشش در ام→→ر ب→→ندگ∂ 
∂ و م→→حدود ب→→→ه ح→→دود م→→عيẃن∂ است  ẃدارد؛ زي→→→را م→→→سأله＾ ش→→→فاعت ه→→→م م→→→شروط ب→→ه ش→→راي→→→ط خ→→اص
ك→→→→→→ه ب→→→→→→ايد در دن→→→→→→يا ب→→→→→→ه وس→→→→→يله＾ م→→→→→ردم ف→→→→→راه→→→→→م گ→→→→→ردد. اي→→→→→→نگونه ن→→→→→→يست ك→→→→→ه ه→→→→→ر آدم ب→→→→→→∂پروا و ب→→→→→∂ 

بندوبار در گناه و طغيان بر خدا مشمول شفاعت گردد. 
كار پاكان را قياس از خود مگير 

ف∂  ẃوه و الگ→→→→→→و م→→→→→→عر→→→→→→ Ẃس Ẁح→→→→→→→اصل اي→→→→→→→نكه پ→→→→→→→يغمبران و ام→→→→→→امان� از ج→→→→→→انب خ→→→→→→دا ب→→→→→→→ه ع→→→→→→نوان ا
ه ب→ه اي→→ن  ẃت ك→نند و در ع→ين ح→ال ت→وجẃش→→دهان→→د و م→→ردم ب→→ايد در ت→→مام ش→→ئون زن→→دگ∂ از آن→→→ها ت→بعي
ن→→→كته ه→→→م داش→→ته ب→→اشند ك→→ه ان→→بياء� ب→→ر ح→→سب درج→→→ه＾ اع→→→ال＾ از م→→عرفت ك→→ه ن→→سبت ب→→ه م→→بدأ 
∂ م→→→→→→∂باشند ك→→→→→→ه از ع→→→→هده＾ ام→→→→ثال م→→→→ا ب→→→→ر ن→→→→م∂آيد و  ẃف ب→→→→→→ه ت→→→→→كاليف خ→→→→→اصẃه→→→→→ست∂ دارن→→→→→د، م→→→→→كل

احياناҐ در ميزان و ترازو＾ عقل و در∑ ناقص ما، توأم با اعتراض هم م∂گردد.  
                                                           

� استنصار: كم− خواه∂. 
د، آيه＾۷.  ẃمحم ^ ـ سوره ۱



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۳۳۸ 

م→→→ثالҐ ه→→→مين ك→→→ه م→→→→∂بينيم ح→→→ضرت اب→→→راه→→يم� از ج→→انب خ→→دا م→→أمور م→→→∂شود ي− ط→→فل 
ن→→→وزاد را ب→→→→ا م→→→ادرش از ي− ش→→→هر آب→→→اد پ→→→رنعمت ب→→ردارد و ب→→برد در ي− ب→→→يابان خ→→ش− و س→→وزان 
→→قџالي∂  Ẁخ→→→ال∂ از ه→→→رگونه وس→→→ايل زن→→دگ∂ ب→→گذارد و ب→→رگردد، اي→→ن ك→→→ار از دي→→دگاه م→→ا ي− ك→→ار ع
ن→→→→يست و چ→→→→را ان→→→→گيز است و اي→→→→ن ح→→→→→الت ح→→→→يرتزدگ∂ م→→→→→ا م→→→نحصر ب→→→ه ك→→→ارهاي∂ ك→→→ه پ→→→يامبران از 
س→→و＾ خ→→→دا م→→أمور ب→→ه ان→→جام آن ب→→ودهان→→د ن→→م∂باشد، ب→لكه در اح→كام و دس→تورات→∂ ه→م ك→→ه ب→ه ن→ام 
بان درگ→→اه خ→→→دا ب→→ه دست م→ا رس→يده است وج→ود دارد ك→→ه چ→را ف→→الن ك→ار واجب  ẃدي→→ن از آن م→→قر
و ف→→الن ك→ار ح→رام ش→ده است، چ→را م→يان م→رد و زن در ب→رخ∂ از برنامهها＾ زندگ∂ خانوادگ∂ و 

اجتماع∂ تفاوت داده شده است و چرا و چرا و چرا...؟! 
ه داد ك→ه ن→حوه＾ ج→هان ب→ين∂ م→ا ب→ا ن→حوه＾  ẃدر پ→→اسخ ب→→ه اي→→ن چ→راه→ا ب→→ه اي→ن ن→كته ب→→ايد ت→وج
ج→هان ب→ين∂ ان→→بياء� ف→رق دارد؛ ان→بياء م→→∂گويند اي→→ن ج→→هان ه→ست∂، مبدئ∂ دارد عليم و قدير 
و ح→→→→كيم و س→→→→ريع الح→→→→ساب و ش→→→→→ديدالع→→→→قاب، ان→→→→→سان را خ→→→→لق ك→→→→رده ك→→→→ه ب→→→→ا ب→→→→رنامه＾ م→→→عيẃن∂ ك→→→ه 
خ→→→→ودش آن را ت→→→→نظيم ك→→→رده است او را ح→→→ركت داده ب→→→→ه ع→→→→الم ق→→→رب و لق→→→اء خ→→→ودش ك→→→ه ح→→→يات 
اب→→→→→→د＾ و س→→→→→عادت ج→→→→→→اودان→→→→→ه است ب→→→→→رساند و آن ب→→→→→رنامه＾ ت→→→→→نظيم ش→→→→→ده＾ از ج→→→→→→انب خ→→→→دا، ه→→→→→مان 
ب→→رنامه＾ دي→→ن است ك→→ه از ط→→ريق وح→→∂ ب→→ه ان→→بياء� الق→ا ش→ده و آن→ها ب→ه ب→شر اب→→الغ ن→مودهان→د و 
ب→→شر چ→→ون ب→→→ه ج→هت م→حدود ب→ودن ع→→قل و در∑ و ش→عورش ق→ادر ب→ه اح→→اطه＾ ب→ر آغ→از و ان→→جام 
ج→→هان ن→م∂باشد چ→ارها＾ ج→ز س→ر ت→سليم ف→رود آوردن در م→قابل ان→→بياء� و پ→ذيرش ب→∂ چ→ون 

و چرا＾ احكام و دستورات آنها نخواهد داشت.  
  فاصله＾ زياد ما با منطق انبياء

اي→→→→→→→ن ن→→→→→→→حوه＾ ج→→→→→→→→هان ب→→→→→→→ين∂ ان→→→→→→→بياء� است ك→→→→→→→ه ج→→→→→→ز خ→→→→→→دا و آف→→→→→→ريدگار ج→→→→→→هان واق→→→→→→عيẃت∂ 
نم∂شناسند و جز اجرا＾ دستور و فرمان او، وظيفها＾ برا＾ خود نم∂دانند. 

→ا نحوه＾ جهان بين∂ ما آدميان با صرف نظر از ارشاد و هدايت انبياء همان است كه  ẃام
قرآن كريم از زبان كافران نقل م∂كند كه: 

...�؛۱  ẀرẂه ￍالد ẃنا إالẀكґلẂهẀما ي џيا و Ẃحџن џو ẀوتẀمџيا نẂن ا الدџنẀيات џح ẃإال џ∂ ґوا ما هẀقال џو�
                                                           

^ جاثيه، آيه＾۲℮.  ـ سوره ۱



 
 ۳۳۹ فضيلت بسيار ذكر خدا 

گ→فتند: در ع→الم واق→عيẃت∂ ج→→ز ه→مين زن→دگ∂ دن→يا ن→يست ك→→ه ن→سل∂ م∂ميريم و نسل 
ديگر＾ زنده م∂شويم و آنچه كه ما را م∂ميراند، دهر است و طبيعت... 

ط→→→→→بيعت است ك→→→→ه زن→→→→ده م→→→→∂كند و م→→→→→∂ميران→→→→د، ن→→→→ه خ→→→→→داي→→→→∂ در ك→→→→ار است و ن→→→→ه م→→→→→عاد＾ و 
ار است ك→→→ه ج→→→ز ه→→→مين زن→→→دگ∂ دن→→→يا، واق→→→عيẃت∂ در  ẃب→→→→ازگشت و ح→→→→→ساب و ك→→→تاب∂. اي→→→→ن م→→→نطق ك→→→ف

كار نيست. آن هم منطق پيامبران است كه: 
�؛۱  Ẁوانџي џحẂال џ∂ ґهџل џ↕ џر ґاآلخ џار ẃالد ￍنґا џو ẁبґعџل џو ẁوẂهџل ẃيا إالẂن الد Ẁ↕يا џحẂال ґه ґما هذ џو�
اي→→→→ن زن→→→→دگ∂ دن→→→→→يا ج→→→→ز س→→→→رگرم∂ و ب→→→→→از＾ چ→→→→يز＾ ن→→→→يست و ب→→→→→ه ي→→→→→قين س→→→→را＾ آخ→→→→رت 

است كه زندگ∂ به معنا＾ واقع∂ است. 
ف→→→رق و ف→→→اصله＾ ب→→→ين اي→→→→ن دو م→→→نطق از زم→→→ين ت→→→ا آس→→→مان است ول∂ م→→→عاالس→→ف م→→ا م→→ردم∂ 
ع→ا＾ اس→→الم و اي→→مان ب→ه م→→بدأ و م→عاد داريم، آنچنان دلبستگ∂ به دنيا و شئون دنيو＾ پيدا  ẃك→ه اد
ار را ت→→→أييد م→→∂كنيم و وق→ت∂ س→خن ق→رآن را م→∂شنويم ك→ه  ẃم→→نطق ك→→ف Ґك→→ردهاي→→م ك→→→ه گ→→وي∂ ع→→مال
ب م→→→→→→→→→∂كنيم و ش→→→→→→→→ايد در دل  ẃاي→→→→→→→→→ن زن→→→→→→→→→دگ∂ دن→→→→→→→→→يا ج→→→→→→→→→→ز س→→→→→→→→→رگرم∂ و ب→→→→→→→→→از＾ چ→→→→→→→→→يز＾ ن→→→→→→→→→يست، ت→→→→→→→→عج
هاي→م ك→ه ب→ا چ→يز＾ ب→از＾ ك→نيم؟ آي→ا اين قصرها و  ẃپ→وزخند＾ ه→م ب→زنيم ك→ه ي→عن∂ چ→ه م→گر م→ا ب→چ
ك→→اخها، ب→→رج و ب→→اروها＾ س→→ر ب→→ه ف→→ل− ك→→شيده، خ→→انهها＾ م→→جلẃل و ب→→اشكوه، پ→→ست و م→قامها＾ 
عال∂ و چشم پركن، رياستها و سلطنتها و... اينها همه بازيچهاند و مايه＾ سرگرم∂؟! 
گ∂  ẃهاي→→م و اي→نها ه→→مه ب→→ازيچهان→→د، م→نته∂ ب→چ ẃدر ج→→واب ع→→رض م→→→∂شود آر＾، م→→ا ه→→مه ب→چ

د دارد و بازيچه هم اشكال گوناگون.   ẃدورانها＾ متعد
ه＾ شش ه→فت س→اله ب→وديم در آن دوران اس→→باب ب→→از＾ م→ا  ẃدوران→→∂ ب→ر م→ا گ→ذشت ك→ه ب→چ
＾ ي→→ا ه→ستهها＾ خرما بود و بر سر همانها با همباز＾ها دعوا م∂كرديم  ẃت→يلهها＾ س→→نگ∂ ي→→ا ف→لز
و ب→→→ر س→→ر و ص→→ورت ه→→م م→→→∂پريديم و ب→→ه ه→→م ب→→→د و ب→→يراه م→→∂گفتيم. شب ك→→ه م→→→∂شد ب→→از＾ ت→→مام 
م→→→→∂شد و ه→→→→→مه ب→→→→ه خ→→→→→انهها＾ خ→→→ود م→→→∂رفتيم، ول∂ ت→→→ازه در خ→→→انه ب→→→ا خ→→→شم و ت→→→وبيخ م→→→ادر م→→→واج→→→→ه 
م→→→→→→∂شديم و م→→→→→ا را ك→→→→→ت− م→→→→→∂زد ك→→→→→ه چ→→→→→را خ→→→→→ودت و لب→→→→→است را ك→→→→→ثيف ك→→→→→رد＾. آب و ص→→→→→ابون 

م∂آورد و ما را شستشو م∂داد. 
                                                           

^ عنكبوت، آيه＾℮⅛.  ـ سوره ۱



 
 ۳℮Ω تفسير سوره＾ ابراهيم

^ گ→→شته و دوران ش→صت ه→فتاد س→→الگ∂ رس→يده و  ح→→ال آن دوران شش ه→→فت س→→الگ∂ س→→پر
^ س→→نگ∂ و  ^ ه→→→فت س→→→→اله اس→→→بابباز＾اش ت→→يلهها ه ẃاس→→→باب ب→→→از＾ها ه→→→م ف→→→رق ك→→→رده است، آن ب→→→چ
^ ه→→→فتاد س→→اله اس→→بابباز＾اش خ→→→انه و م→→→غازه ي→→يالق و ق→→→شالق،  ه ẃا اي→→→ن ب→→→چ→→→ ẃخ→→→رما ب→→→ود، ام ^ ه→→→ستهها
^ است ك→→→→→→ه ه→→→→→→م اك→→→→→→نون  ^ و ري→→→→→→→است س→→→→→→→از سات ث→→→→→→→روت ان→→→→→→→→دوز ẃان→→→→→→→واع و اق→→→→→→→→سام س→→→→→→→ازمانها و م→→→→→→→ؤس
^ ش→→→صت ه→→→فتاد س→→→→اله ب→→→ر س→→→ر ه→→→مين اس→→→باب ب→→از＾ها چ→→گونه ب→→ر س→→ر و  هها ẃم→→→∂بينيم در دن→→→→يا اي→→→ن ب→→→چ
^ هم م∂كوبند و خانوادهها را ب∂سر و سامان و ملẃتها را به خا∑ و خون م∂كشند.   كلẃه

اي→→→نان شب م→→→رگشان ك→→→→ه ف→→→را رس→→→يد، ت→→→مام اي→→→→نها را م→→→∂ريزند و ب→→→ا روح→→→∂ ك→→→→ثيف و س→→→ياه و 
ل ب→ر ع→ذاب م→واج→ه  ẃظ→→لمان∂ وارد خ→→انه＾ ق→بر م→→∂شوند و آن→جا ب→ا خ→شم و غ→ضب ف→رشتگان م→وك

م∂شوند آنگونه كه قرآن كريم م∂فرمايد: 
 џو ẂمẀهџوه→→→→→→→ ẀجẀو џونẀب ґر Ẃض→→→→→→→ џي Ẁ↨џكґالئ→→→→→→→ џمẂوا ال Ẁرџف→→→→→→→→џك џي→→→→→→→→ن ґذￍال ∂ￍفџوџت→→→→→→→→ џي Ẃر＾ إذ→→→→→→→→џت Ẃوџل џو�
 џاهللا ￍأن џو ẂمẀيك ґد→→→Ẃأي Ẃتџم ￍد→→→џما ق→→→→ ґب џ−ґذل � ґيق ґر→→→→ џحẂال џذاب→→→→ џوا ع→→→→Ẁوق Ẁذ џو ẂمẀه џب→→→→ار Ẃأد

�؛۱  ґيدґب џعẂلґم＃ ل ẃالџظґب џسẂيџل
اگ→→ر ب→→→بين∂ آن ه→→نگام∂ را ك→→→ه م→→→الئكه ج→→ان ك→→افران را م→→→∂گيرند در ح→→ال∂ ك→→→ه ب→→ر 
ص→→→ورت و ب→→→ر پ→→شتشان م→→→∂زنند و م→→→∂گويند ب→→چشيد ع→→ذاب آتش س→→وزان را، اي→→→ن 
ه→→→مان است ك→→→→ه ب→→→→ا دست خ→→ودتان از پ→→→يش ف→→رستادهايد وگ→→رنه خ→→دا ك→→→ه ب→→→ه ب→→ندگان 

ستم روا نم∂دارد. 
بنابراين وقت∂ از قرآن كريم كه منطق انبياء و پيامبران� خدا را بيان م∂كند بشنويم 
�اي→→→→→→ن زن→→→→→→→دگ∂ دن→→→→→→يا ج→→→→→→→ز س→→→→→→رگرم∂ و ب→→→→→→از＾ چ→→→→→→يز  ẁبґعџل џو ẁو→→→→→→ Ẃهџل ẃن→→→→→→يا إال →→→→→→يا↕Ẁ الد∫ џحẂال ґه ґم→→→→→→ا ه→→→→→→ذ џك→→→→→→ه:�و
دي→→→→گر＾ ن→→→→→يست، ب→→→→→اورمان ب→→→→شود ك→→→→ه واق→→→→ع م→→→→طلب ه→→→→مين است و م→→→→ا ك→→→→→ه دل ب→→→→ه م→→→→ال و ج→→→اه دن→→→يا 

ههاي∂ هستيم كه با اين بازيچه＾ دنيا باز＾ م∂كنيم.   ẃبستهايم بهراست∂ بچ
آن روز ب→→→→→→→→ه رش→→→→→→→→د و ب→→→→→→→لوغ ع→→→→→→→→قل∂ م→→→→→→→→∂رسيم ك→→→→→→→ه اي→→→→→→→ن ب→→→→→→→→ازيچهها را از خ→→→→→→→انه＾ دل ب→→→→→→→يرون 
ب→→ريزيم و ب→→ا ح→→ضرت خ→→→الق ع→→ليم ح→→كيم ع→→شق ب→→ورزيم. اي→ن ن→دا＾ آس→→مان∂ ق→رآن است ك→→ه در 

گوش دل انسانها＾ رشيد عاقل طنينانداز است كه: 
                                                           

 .Ｑ۱وＱΩ انفال، آيات ^ ـ سوره ۱



 
 ۳℮۱ فضيلت بسيار ذكر خدا 

�؛۱  ґيهґالقẀمџف Ґحا Ẃدџك џ−ґẃب џر Ẅ∂إل ẁح ґكاد џ−ￍإن ẀسانẂن Ẃا اإلџهيا أي�
ا＾ ان→→→سان، ت→→و خ→→ود را ب→→شناس و پ→→∂ ب→→→ه ارزش وج→→ود＾ خ→ود ب→بر، ت→و را آف→ريدگار ح→→كيم 
الك→→→→→→→→→→مال و  ẃت او را ك→→→→→→→→→→ه ك→→→→→→→→→→لẃآن→→→→→→→→→→→چنان س→→→→→→→→→→→→اخته ك→→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→→→∂توان→→→→→→→→→→→∂ او را ب→→→→→→→→→→→→شناس∂ و ع→→→→→→→→→→شق و م→→→→→→→→→→حب
الج→مال است در دل ب→نشان∂ و ب→را＾ رس→يدن ب→→ه عالم قرب او به پرواز درآي∂ و سرانجام به  ẃك→ل
لق→→→→→→→→اء و دي→→→→→→→دار او ن→→→→→→→ائل گ→→→→→→→رد＾. ح→→→→→→→→ال آي→→→→→→→ا ح→→→→→→يف ن→→→→→→→يست ت→→→→→→و ك→→→→→→ه م→→→→→→→∂توان→→→→→→∂ ع→→→→→→رشنشين ب→→→→→→اش∂ 

اينچنين خود را خا∑ نشين و مزبله نشين گردان∂. 
ك→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ن∂ م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→انند ط→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→فالن خ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اكباز＾� دال ت→→→→→→→→→→ا ك→→→→→→→→→→∂ در اي→→→→→→→→→→ن ك→→→→→→→→→→اخ م→→→→→→→→→→جاز＾� 
ك→→ه ب→→ودت آش→→→يان ب→→يرون از اي→→ن ك→اخ� ت→→→→→→وي∂ آن دست پ→→→→→→رور م→→→→→رغ گ→→→→→ستاخ� 
چ→→→→و ج→→→→غدان م→→→→رغ اي→→→→ن وي→→→ران→→→ه گ→→→شت∂� چ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→را زان آش→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يان ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يگانه گ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→شت∂� 
 ب→→→→→→→→→→→→→→→پر ت→→→→→→→→→→→→→→→ا ك→→→→→→→→→→→→→→→→نگره＾ اي→→→→→→→→→→→→→→→→وان اف→→→→→→→→→→→→→→→→ال∑� ب→→→→→→→→يفشان ب→→→→→→→→→ال و پ→→→→→→→ر ز آم→→→→→→→يزش خ→→→→→→→→ا∑� 
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ل− ي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→قين زن�  Ẁم ґف→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→لين زن� خ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ليل آس→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ا در Ẃب∫ اآل ґح Ẁن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→وا＾ ال ا

 اوصاف پرهيزكاران از نگاه امام اميرالمؤمنين
ẃق∂ يعن∂ دل به خدادادگان فرموده است:  ^ مت امام اميرالمؤمنين عل∂� در وصف انسانها
 Ẃدџق Ẃنџمџك Ẁ↨ￍن џجẂال џو ẂمẀه→џف Ẃم ґهґنẀي Ẃأع ∂ґف Ẁه→џون Ẁا د→џم џرẀغ џص→џف Ẃم ґه ґسẀف→Ẃأن ∂→→ґف Ẁقґال→ џخẂال џمẀظ→ џع)
)؛۲  џونẀب ￍذџعẀا مџيهґف ẂمẀهџا فџآه џر Ẃدџق Ẃنџمџك Ẁارￍالن џو ẂمẀه џو џونẀمￍعџنẀا مџيهґف ẂمẀهџا فџآه џر

خ→→→دا در آي→→→→ينه＾ ق→→→لبشان ب→→→زرگ و ب→→→→ا ع→→→ظمت ت→→→جلẃ∂ ك→→→→رده و لذا ه→→→→ر چ→→→→ه ك→→→→ه غ→→ير 
خ→→داست در چ→→شمشان ك→→وچ− و ب→→∂ ارزش آم→ده است[ه→→مينان ن→سبت ب→ه ب→هشت 
و ج→→هنẃم ع→→→الم آخ→→رت چ→→نان م→→عتقدند و ب→اوردار ش→دهاند] ك→→ه اش→تياقشان ب→→ه ب→هشت 
م ب→→→→→→→→→→ه ن→→→→→→→→عمتها＾ آن  ẃتها م→→→→→→→→→تنع ẃآن→→→→→→→→→چنان است ك→→→→→→→→→→ه گ→→→→→→→→→وي∂ آن را دي→→→→→→→→→دهاند و م→→→→→→→→→د
تها  ẃم آن→→→→چنان است ك→→→→→ه گ→→→→وي∂ آن را دي→→→دهاند و م→→→دẃب→→→→ودهاند و ت→→→→رسشان از ج→→→→هن
ب ب→→→ه ع→→ذابها＾ آن ب→→ودهاند [و اي→→ن− چ→→→نان ب→→→ا اش→→تياق ب→→→ه ب→هشت و ت→رس از  ẃم→→عذ

جهنẃم زندگ∂ م∂كنند كه]: 
                                                           

^ انشقاق، آيه＾⅛.  ـ سوره ۱
^ فيض، خطبه＾۱۹۳.  ـ نهجالبالغه ۲



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۳℮۲ 

 Ẃم ґه ґاد џس→→→ Ẃأج ∂→→→→ ґف ẂمẀه→→→→ Ẁاح џو Ẃأر ￍرґقџت Ẃس→→→→џت Ẃمџل Ẃم ґهẂيџل→→→→ џع Ẁاهللا џبџت→→→→џك ＾ ґذￍال Ẁل→→→→ џج Ẃال األ Ẃوџل)
)؛  ґابџق ґعẂال џن ґم ҐفاẂو џخ џو ґوابￍالث ∂џل ґإ ҐقاẂو џن＃ شẂيџع џ↨џف Ẃرџط

ر＾ ك→→→→→ه خ→→→→دا ب→→→→را＾ آن→→→→ها ت→→→→قدير ك→→→رده ك→→→→ه ب→→→ايد در دن→→→يا  ẃت م→→→→قر ẃاگ→→→→ر ن→→→→بود آن م→→→→د
ب→مانند، ي− چ→شم به هم زدن مرغ روحشان در قفس تنشان آرام نم∂گرفت بس 

كه شوق بهشت و ترس از جهنẃم در جانشان نشسته است. 
ẃقين و  اي→→→→→→→→ن ن→→→→→→→→مونه＾ ب→→→→→→→→سيار ان→→→→→→→→دك∂ است از م→→→→→→→→واع→→→→→→→→→ظ و ن→→→→→→→→صايح ب→→→→→→→سيار ف→→→→→→→راوان ام→→→→→→→ام الم→→→→→→→ت
ام→يرالم→ؤمنين� ي→عن∂ آن ك→س∂ ك→ه پ→يشوا＾ اهل تقوا و فرمانده＾ اهل ايمان است و نشانهها 
عيان پ→→يرو＾ از او خ→→واس→→ته  ẃاز م→→→ا م→→د Ґو ع→→→→الئم∂ از دارن→→→→دگان ت→→→قوا و اي→→→→مان را ارائ→→ه ك→→رده و ط→→→بعا

است كه آنچنان باشيم.  
اҐ در وض→ع و حال خود بينديشيم و ببينيم از اين  ẃح→ال آي→ا اي→ن وظ→يفه＾ م→ا ن→يست ك→ه ج→د
ع→→الئم و ن→شانههاي∂ كه موال＾ ما نشان داده تا چه حدẃ در ما ديده م∂شود و آيا عظمت خدا 
و ح→→→تم∂ ب→→→ودن آخ→→→رت در ج→→→ان م→→→ا چ→→→نان ن→→→شسته است ك→→→ه غ→→→ير خ→→→دا در چ→→شم م→→ا ب→→∂ ارزش و 
دن→يا ب→ا ه→مه＾ آباد＾اش در جنب آخرت، ويرانه＾ غير قابل دل بستن در دل ما شده باشد يا 

خير هنوز چنان هستيم كه خدا فرموده است: 
�؛۱  џ↕ џر ґخ Ẃاآل џون Ẁر џذџت џو � џ↨џل ґعاجẂال џونب ґحẀت Ẃلџب ẃالџك�

ن→→→→→ه، ه→→→→→رگز [چ→→→→→نين ن→→→→→شدهايد ب→→→→→لكه] ن→→→→→قدينه＾ دن→→→→→يا در ن→→→→→ظرتان م→→→→حبوب و آخ→→→→رت 
مترو∑ است. 

از خدا تقويت يقين را طلب كنيم 
آر＾ م→→→→ا ب→→→→→ه زب→→→ان، اق→→→رار ب→→→ه ه→→→مه＾ م→→→سائل اع→→→تقاد＾ از م→→→بدأ و م→→→عاد داري→→→م و در م→→→رتبه＾ 
س→طح ق→لب هم معتقديم، ول∂ آن اعتقاد در مرتبه＾ زيرين قلب و عمق جان استقرار نيافته و 

به حدẃ يقين و باور نرسيده است. به فرموده＾ قرآن: 
...�؛۲  ẂمẀكґوبẀلẀق ∂ґف Ẁيمان Ẃاإل ґل Ẁخ Ẃدџا يￍمџل...�

                                                           
^ قيامت، آيات۲Ωو۲۱.  ـ سوره ۱

^ حجرات، آيه＾۱℮.  ـ سوره ۲



 
 ۳℮۳ فضيلت بسيار ذكر خدا 

...هنوز ايمان به داخل قلب شما راه نيافته است... 
 و خ→دا ح→→اكم ب→ر ت→صميمات و ان→گيزهها＾ ب→اطن∂ ش→ما نگشته است! آنچه كه شما را از 
اليẃت و ط→→→→→رح ن→→→→→قشهها＾ گ→→→→وناگون وا م→→→→∂دارد، دلب→→→→ستگ∂ ب→→→→ه  ẃدرون ت→→→→→حري− م→→→→→→∂كند و ب→→→→→ه ف→→→→→ع
ت  ẃش→→ئون دن→→يو＾ از م→→→ال و ج→→اه است و لذا وق→→ت∂ ب→→ه خ→→واس→تهها＾ دن→ياي∂ خ→ود م→∂رسيد، از ش→→د
خ→→→→→وشحال∂ در پ→→→→→وست خ→→→→→ود ن→→→→→م∂گنجيد و چ→→→→→ون داش→→→→→تهها＾ دن→→→→→ياي∂ را از دست م→→→→→∂دهيد، از 
ẃتش م→→→→→→∂زنيد،  ق ك→→→→→→→نيد و ح→→→→→→→→ال آن→→→→→→كه خ→→→→→→دا ك→→→→→→ه دم از م→→→→→→حب ґه و غ→→→→→→→م م→→→→→→→∂خواه→→→→→→→→يد د ẃت غ→→→→→→→→ص ẃش→→→→→→→د

عالمت∂ نشان داده و فرموده است: 
...�؛۱  ẂمẀما آتاكґوا ب Ẁح џرẂفџال ت џو ẂمẀكџما فات Ẅ∂لџوا ع џأسџال تẂيџكґل�

[ن→→شانه＾ م→→حبوب ب→→ودن م→→ن در ق→→لب ش→→ما اي→→→ن است ك→→→ه] ب→را＾ آن→چه ك→→ه از دست 
ش→→→ما رف→→→ته است غ→→→مگين ن→→→شويد و ب→→→→ه خ→→→اطر آن→→→چه ك→→→→ه ب→→→→ه دست ش→→→ما رس→→→يده است 

شادان نگرديد... 
ت→→→نها ش→→→→اداب→→→→∂تان ب→→→ه خ→→→اطر ج→→→لب رض→→→→ا＾ خ→→→→دا ب→→→اشد و ان→→→→دوهتان ب→→→را＾ م→→→حروم گ→→→→شتن از 
لط→ف و ع→→نايت خ→→دا. پ→يامبران خ→→دا آم→دهان→د ان→سان را ب→ا ت→عاليم آس→→مان∂ خ→ودشان تربيت كرده 
ور قرب و  Ẃحґو او را ي− م→وجود اله→∂ ب→→سازند آن→→گونه ك→ه تمام افكار و اخالق و اعمالش بر م
 ＾ ẃا را ك→ه ت→→ا ح→دẃ ẃا ب→ه ت→ربيت اله→∂ گ→ردد. م→عنا＾ م→رب رض→→ا＾ خ→→→دا ب→→چرخد و ب→ه م→→عنا＾ واق→ع∂ م→رب
م→→∂دان→→يم م→→ثالҐ «ب→→ه» را ك→→ه ي− م→→يوه＾ درخ→→ت∂ است ب→ا ش→كر م→∂ ج→وشانند و... در ن→تيجه رنگ 
ẃا شدن خيل∂ فرق م∂كند  و ب→و و ط→→عم و خ→اصيẃتش ع→وض م→∂شود آن→→گونه كه با بґه قبل از مرب

و مقبوليẃتش بيشتر م∂شود.  
ان→→→→→→→→→سان ن→→→→→→→يز وق→→→→→→→ت∂ در دام→→→→→→→ن ت→→→→→→→ربيت ان→→→→→→→→بياء� ق→→→→→→→رار گ→→→→→→→رفت و ب→→→→→→→ا ت→→→→→→→عاليم آس→→→→→→→مان∂ آن→→→→→→→ها 
ج→→→→→وشيد، دگ→→→→→رگون م→→→→→∂شود و واق→→→→→عاҐ م→→→→وجود دي→→→→گر＾ م→→→→→∂گردد در ع→→→→ين اي→→→→نكه در م→→→→يان دي→→→→گر 
→→ا از ج→هت ف→كر و خ→لق و ع→مل، در اف→ق  ẃان→→→سانها م→→→∂آيد و م→→→∂رود، م→→→∂نشيند و ب→→رم∂خيزد؛ ام

اҐ قابل مقايسه با ديگران نم∂باشد. او م∂گويد:  ẃديگر＾ قرار گرفته كه جد
...�؛  Ẁوانџي џحẂال џ∂ ґهџل џ↕ џر ґخ Ẃاآل џار ￍالد ￍإن џو ẁبґعџل џو ẁوẂهџل ẃيا إالẂن الد Ẁ↕يا џحẂال ґه ґما هذ џو�

                                                           
^ حديد، آيه＾۲۳.  ـ سوره ۱
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اي→→→→ن دن→→→→→يا ه→→→→→مه چ→→→→يزش ب→→→→ازيچه است و ق→→→ابل دل ب→→→ستن ن→→→يست و زن→→→دگ∂ واق→→→ع∂ در 
آخرت است... 
ا ديگران م∂گويند:  ẃام

...�؛۱  ẀرẂه ￍالد ẃنا إالẀكґل ẂهẀما ي џيا و Ẃحџن џو ẀوتẀمџيا نẂن ا الدџنẀيات џح ẃإال џ∂ ґما ه...�
...ج→→→→→→→→ز ه→→→→→→→مين دن→→→→→→يا [و زر و زي→→→→→→ور] آن چ→→→→→→يز دي→→→→→→گر＾ در ك→→→→→→→ار ن→→→→→→يست و م→→→→→→رگ و 
حيات ما در دست دهر است و طبيعت [و پس از مردن ديگر خبر＾ نيست]... 

نقص و كمبود اساس∂ ما 
ẃا ب→→→ه ت→→ربيت دي→→ن∂ ن→→→شدهاي→→م و ب→→ا ت→عاليم آس→→مان∂ دي→ن  م→→ا ب→→→ايد اع→→تراف ك→→→نيم ك→→→ه ه→→نوز م→→رب
آن→→چنان ك→→ه ب→→ايد ن→→جوشيدهاي→→م و لذا رنگ و ب→→→و و ط→→عم و خ→→اصيẃت دي→→ن را ب→ه خ→ود ن→گرفتهاي→م، 
ب→→لكه ه→→نوز در م→→قابل ج→→لوهگر＾ها＾ ف→→ربينده＾ دن→→يا خ→→ود را م→→∂بازيم و ب→را＾ وص→→ال ب→ه م→→ظاهر 
اليẃت م→→→→→∂كنيم و در ع→→→→ين ح→→→→ال اح→→→→→ياناҐ خ→→→→ود را  ẃزي→→→→بانما＾ آن از پ→→→→ول و م→→→→قام و م→→→→نصب و زن ف→→→→ع
ي− م→→→→سلمان ك→→→→امل ع→→→→→يار ه→→→→م م→→→→∂پنداري→→→→م و از اي→→→نرو م→→→بتال ب→→→→ه ب→→→يمار＾ غ→→→→رور ه→→→م م→→→→∂باشيم و 
پ→→يش خ→→ود ف→→كر م→→∂كنيم در اي→→→ن دن→→→يا ك→→ه ه→→مه ج→→ا را ك→→فر و ف→→سق و ف→جور و ب→→∂ اي→→مان∂ گ→رفته 
ه م→→→→∂روم، ام→→→ام ج→→→→ماعتم،  ẃاست م→→→→ن م→→→→سلمانم، ب→→→→ا اي→→→→→مانم، ن→→→→ماز م→→→→→∂خوان→→→→م، روزه م→→→→∂گيرم، م→→→ك

گوينده＾ مذهب∂ام، پس چه كم دارم؟ 
→→→چه ت→→→و ك→→→م دار＾، ه→→→→مان رنگ و ب→→→→و و ط→→عم اس→→→الم و ق→→رآن است ك→→ه در ف→→كر و  آر＾ آن
 ẃخ→لق و ع→ملت دي→→ده ن→م∂شود. آن→چه ك→ه ش→مرد＾ ي− س→لسله ظ→واه→ر گولزن است كه در حد
از ت→→→→→عيẃنات دن→→→→يو＾ است ك→→→ه در لب→→→→اس دي→→→ن ن→→→→شان داده ش→→→ده است و اي→→→ن م→→→مكن  خ→→→→ود ت→→→→عيẃن∂� 
است ع→اقبت س→ر از ب→يمار＾ ن→→فاق ك→ه ب→دترين ن→وع ب→يمار＾ها＾ م→→هل− است درآورد ك→ه خدا 

درباره＾ اينان فرموده است: 
→→→→ما ك→→→→انẀوا  ґب ẁي→→→→مґأل ẁذاب→→→→→ џع Ẃم→→→→→ Ẁهџل џو Ґضا џر→→→→→џم Ẁاهللا Ẁم→→→→→ Ẁه џزاد→→→→→џف ẁضџر→→→→→џم Ẃم ґهґوبẀل→→→→→Ẁق ∂→→→→→ ґف�

�؛۲  џونẀب ґذẂكџي
                                                           

^ جاثيه، آيه＾۲℮.  ـ سوره ۱
� تعيẃن: امتياز. 

 .۱Ω＾بقره، آيه ^ ـ سوره ۲
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ب→→→→→→يماردالن∂ ه→→→→→→ستند و خ→→→→→→دا ب→→→→→→ر ب→→→→→يمار＾شان اف→→→→→زوده است آن→→→→→ها اس→→→→→تحقاق ع→→→→→ذاب∂ 
عا＾ ايمان] دروغ گفتهاند.  ẃدردنا∑ دارند به خاطر اينكه [در اد

→→→ا آدم م→→→نافق، ك→→اذب در اي→→مان است و لذا خ→→طر م→→نافق  ẃآدم ك→→→افر ص→→→ادق در ك→→→فر است ام
ار است و راس→→→ت∂ لط→→→مات و ص→→دمات∂ ك→→→ه اس→→→الم از  ẃم→→→سلمانان ب→→→ه م→→→راتب ب→→→يشتر از خ→→→طر ك→→→ف ^ ب→→→را
دست م→→→نافقان خ→→→ورده است، از دست ك→→→افران ن→→→خورده است. آي→→ا آن ن→→اجوان→→مردان→→∂ ك→→ه پس از 
رح→لت پ→يامبراك→رم� ع→ل∂� ام→ام م→نصوب از ج→→انب خ→→دا را از م→سند خالفت كنار زدند و 
^ اس→→→→→→الم و اي→→→→مان  ع→→→→→→ا ẃت اس→→→→→→الم∂ را ب→→→→→ه خ→→→→→→ا∑ س→→→→→→ياه ن→→→→→→شاندند، ادẃاو ن→→→→→شستند و ام ^ خ→→→→→ودشان ج→→→→→→ا
ن→داش→تند؛ آن→ها ك→ه خ→ود را اص→→حاب پ→→يامبراكرم� معرẃف∂ م∂كردند، حاكمان بن∂اميẃه و بن∂ 

هدار و مسلمانان را به تباه∂ كشيدند!  ẃاس همه در لباس اسالم، اسالم را لكẃ عب
برا＾ اسالم∂ شدن خون دلها بايد خورد 

ẃا ب→→→→→→ه ت→→→→→→ربيت اس→→→→→→الم∂ ش→→→→→→دن ك→→→→→ه ه→→→→→دف از ب→→→→→عثت پ→→→→→→يامبران خ→→→→→داست،  ح→→→→→→اصل اي→→→→→→نكه م→→→→→→رب
ل آن→→→ها ن→→→يست ت→→→ا آدم→→→∂ ب→→→→ه ح→→→→يات اب→→→د＾ و س→→→→عادت  ẃدش→→→→وار＾ه→→→→→ا دارد و چ→→→→ارها＾ ه→→→→م ج→→→→ز ت→→→→حم
ج→→→→→→→اودان ن→→→→→→→ائل گ→→→→→→→ردد. خ→→→→→→→ود پ→→→→→→→يامبران خ→→→→→→دا� ك→→→→→→ه اس→→→→→→وه و الگ→→→→→→→و ب→→→→→→را＾ ب→→→→→→ندگان خ→→→→→→→دا ه→→→→→→→ستند 
ر م→ا ن→م∂گنجد. ه→مين  ẃل ك→→ردهان→→د آن→→گونه ك→→→ه در ظ→→رف ت→صو ẃس→→ختترين دش→→وار＾ه→→ا را ت→→حم
ك→→→ار＾ ك→→→→ه از ح→→→ضرت اب→→→راه→→→يم� پ→→→يامبر ب→→→زرگوار خ→→→دا در آي→→→→ه＾ م→→→ورد ب→→حث م→→→∂خوان→→يم ك→→→ه 
ط→→→→فل ن→→→→وزاد را ب→→→→ا م→→→→→ادرش ب→→→→رده در ي− ب→→→→يابان خ→→→ش− س→→→وزان گ→→→→ذاش→→→ته و ب→→→رگشته است، م→→→ا از 

شنيدن آن وحشت م∂كنيم.  
ن→→ظير اي→→ن ج→→ريان داس→→تان ح→ضرت م→وس∂� است ك→ه در م→صر از ن→احيه＾ گ→ماشتگان 
ن م→→حلẃ س→→كونت ج→→ناب ش→→→عيب پ→→→يامبر� رفت.  џي Ẃد→→ џف→→رعون اح→→ساس ن→→→اام→→ن∂ ك→→رد و ب→→→ه س→→و＾ م
آن→→→→→جا ب→→→→ا دخ→→→→تر او ازدواج ك→→→→رد و پس از ه→→→→شت ي→→→→ا ده س→→→→ال ت→→→→صميم گ→→→→رفت ب→→→→ه م→→→→صر ب→→→→→ازگردد. 
ه→→→→→مسرش را ب→→→→→ا ف→→→→→رزندش ك→→→→→ه ك→→→→→ودك∂ ب→→→→→ود ب→→→→→رداشت و ب→→→→→→ه س→→→→→مت م→→→→→صر ح→→→→→ركت ك→→→→رد؛ اي→→→→→ن در 

زمان∂ است كه هنوز از جانب خدا مبعوث به نبوẃت نشده است.  
در ب→→→→ين راه در ي− شب ت→→→→→اري− و ه→→→→وا＾ س→→→رد ب→→→وران→→→∂ راه را گ→→→م ك→→→رد، در ه→→→→مين اث→→→ناء 
زن ه→→→مدرد زاي→→→مان گ→→رفت و ب→→ر ح→→ال ت→→حيẃر و اض→→→طرارش اف→→زود. از ط→→رف∂ ن→→ياز ب→→ه آتش دارد ت→ا 
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خ→ود و ه→مراه→→انش را از س→رما ن→جات ده→د و از س→و＾ دي→گر زن در ح→ال زاي→مان ن→ياز ب→ه ك→م− 
ك→→→ار دارد. ط→→→بيع∂ است ك→→→ه چ→→→نين وض→→→ع∂ ب→→→را＾ ه→→→ر ك→→→→س∂ ن→→گران ك→→→ننده است ه→→مچنان ك→→ه ب→→ا 
اض→→→طراب ب→→→ه اط→→→راف ب→→→يابان ن→→→گاه م→→→∂كرد، از ي− ن→→قطه＾ دوردست ب→→يابان آت→→ش∂ ب→→ه چ→→شمش 

خورد كه خدا م∂فرمايد: 
نẂها بґقџبџس＃  ґم ẂمẀيكґآت ∂ґẃل џعџل Ґنارا Ẁت Ẃسџآن ∂ґẃ هẂلґهґ امẂكẀثẀوا إن ґأل џقالџف Ґن→ارا Ẅ^ أ џر Ẃإذ�

دẀ عџلџ∂ النￍارґ هẀد＾�؛۱  ґأج Ẃأو
آت→→→ش∂ دي→→→→د و ب→→→→ه ه→→→مسرش گ→→→فت: ش→→→ما ب→→→→مانيد، م→→→→ن آت→→→ش∂ دي→→→دهام م→→→→∂روم ش→→→→ايد 

پارها＾ از آن برا＾ شما بياورم و يا راه∂ به سو＾ آتش بيابم. 
رفت دي→→→→→د آت→→→→ش∂ در ك→→→→→ار ن→→→→يست، ب→→→لكه از درخ→→→ت∂ ن→→→ور＾ م→→→خصوص ش→→→علهور است؛ از 

آن نور و از آن درخت صداي∂ برخاست: 
�؛۲  Ẅ^ سґ طẀو ￍدџقẀمẂال ґوادẂالґب џ−ￍإن џ−Ẃيџل Ẃعџن Ẃعџل Ẃاخџف џ−ب џا رџأن ∂ґẃإن�

س است، ك→→فش از پ→→→ا ب→→يفكن و پ→→→ا  ẃ[ا＾ م→→وس∂] م→→→ن خ→→دا＾ ت→→وام، اي→→نجا واد＾ م→→قد
برهنه بيا. 

نґ∂...�؛۳  ẂدẀب Ẃاعџا فџأن ẃإال џال إله Ẁا اهللاџأن ∂ґنￍإن � Ẅ∂وحẀما يґل Ẃع ґمџت Ẃاسџف џ−Ẁت Ẃرџت Ẃا اخџأن џو�
م→ن ت→و را ب→رگزيدم، اي→ن− گ→وش ف→را ده ك→→ه چ→→ه گ→فته م→→∂شود. به يقين من آر＾ 

من اهللام و جز من معبود＾ نيست و تنها مرا عبادت كن... 
لي→→→→→→ن ب→→→→→ار است ك→→→→→ه م→→→→→وس∂� ب→→→→→ه م→→→→→رحله＾ ك→→→→→ليم اللẃ→→→→→→ه∂ ن→→→→→ائل م→→→→→∂شود و ب→→→→→ا خ→→→→→دا ه→→→→→م  ẃاو 
ص→→→حبت م→→→∂شود و گ→→→فتگوي∂ ب→→→ين خ→→→دا و م→→وس∂� ب→→ه م→→يان م→→→∂آيد، آن→→چنان م→→حفل انس و 
→→ل ك→رده كه موس∂� اصالҐ فراموش كرده كه زن بيچاره در ميان بيابان  Ẁشبن→شين∂ ب→ا خ→دا گ
ت→→اري− و ه→→وا＾ س→→رد و س→→وزان درد زاي→→مان گ→→رفته و او ب→→را＾ ب→ردن آتش ب→ه اي→نجا آم→ده است. 

سرانجام دستور رسيد: 
�؛℮  Ẅ∂غџط Ẁهￍإن џنẂوџع Ẃرґف Ẅ∂إل Ẃبџه Ẃاذ�

                                                           
 .۱Ω＾طه، آيه ^ ـ سوره ۱

ـ همان، آيه＾۱۲.  ۲
ـ همان،آيات۱۳و۱℮.  ۳

ـ همان، آيه＾۲℮.  ℮
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[هم اكنون از همين جا] برو به سو＾ فرعون، او طغيان كرده است. 
اي→→نچنين ب→گو و آن چنان بكن. موس∂ اصالҐ نگفت خدايا زن و كودكم در ميان بيابان 
انتظار كم−رسان∂ من را دارند. از همانجا برا＾ ابالغ رسالت خدا رفت به سو＾ فرعون.  
ه را م→→→→∂شنويم، ب→→→ه ف→→→كر ف→→→رو م→→→∂رويم ك→→→ه ع→→→اقبت آن زن چ→→ه  ẃا م→→→ا ك→→→ه اك→→→نون اي→→→ن ق→→→ص→→→ ẃام
ك→→→→رد و ك→→→→ارش ب→→→→ه ك→→→→جا رس→→→→يد؟ م→→→→وس∂� س→→→راغ زنش را ن→→→گرفت ك→→→ه چ→→→→ه ك→→→رد و چ→→→ه ش→→→د. م→→→ا 

سراغ زن او را م∂گيريم كه چه كرد و چه شد؟! 
وظيفه＾ ما اطاعت و بندگ∂ است 

آر＾ ه→→مين است ف→→رق دي→→د م→→ا ب→→ا دي→→د پ→→يامبران خ→دا. آن→ها ك→ه خ→→دا را دي→→دند و ش→ناختند، 
شان اي→→→→→→→ن ش→→→→→→د ك→→→→→→ه خ→→→→→→دا چ→→→→→ه م→→→→→→∂گويد و از م→→→→→→ا چ→→→→→ه  ẃه→→→→→→مه چ→→→→→→يز را ف→→→→→→رام→→→→→→وش ك→→→→→→ردند و ت→→→→→→مام ه→→→→→→م
م∂خواهد، ول∂ ما كه خدا را نديده و نشناختهايم، با ديدن زن و فرزند و مال و مقام، خدا را 
مان اين م∂شود كه زن و فرزند و مال و مقام چه م∂گويند و از  ẃفراموش م∂كنيم و تمام هم

ما چه م∂خواهند. ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا!! 
ح→→→→ضرت اب→→→→راه→→→→يم� ن→→→→يز زنش را ب→→→→ا ك→→→→ود∑ ش→→→→يرخوارش در ب→→→→يابان خ→→→→ش− س→→→وزان ب→→→∂ 
ه→→→→→→→→→رگونه وس→→→→→→→→→ايل زن→→→→→→→→→→دگ∂ ره→→→→→→→→→→ا ك→→→→→→→→رد و ب→→→→→→→→رگشت و در ج→→→→→→→→واب زن ك→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→∂گفت م→→→→→→→→ا را ب→→→→→→→→ه ك→→→→→→→→ه 
م→→∂سپار＾ و م→→∂رو＾؟ گ→→فت: ب→ه ه→مان خ→دا ك→ه ب→ه م→ن ام→ر ك→رده ش→ما را ب→→ياورم اي→نجا ب→گذارم 
و ب→→→→→→رگردم م→→→→→→∂سپارم. م→→→→→→ن ي− م→→→→→خلوق م→→→→→أمور از ج→→→→→انب خ→→→→→→دا ه→→→→→→ستم، ش→→→→→ما ه→→→→→م ي− م→→→→→خلوق 
دي→→→→→→گر خ→→→→→→→دا، ت→→→→→→نها خ→→→→→→داست ك→→→→→→ه ع→→→→→→هدهدار ت→→→→→→دبير ام→→→→→ور ب→→→→→ندگانش م→→→→→→∂باشد، م→→→→→ا وظ→→→→→يفها＾ ج→→→→→ز 

اطاعت امر و عرض بندگ∂ نداريم. 
رعايت اقامه＾ نماز به وقت عروس∂ و عزا 

ه م→→→→∂باشد اي→→→ن است ك→→→ه ح→→→ضرت  ẃح→→→→اال ن→→→→كتها＾ ك→→→→→ه در آي→→→→ه＾ م→→→ورد ب→→→حث ش→→→ايان ت→→→وج
ابراهيم� در مقام دعا به پيشگاه خدا عرض كرده است: 

 ґم ￍر џح→→ ẀمẂال џ−ґتẂي→→џب џدẂن→→ ґع＃ ع Ẃر џز ＾ ґذ ґرẂي→→→ џواد＃ غ→→→ ґب ∂ґت→→→→ￍي ґẃر Ẁذ Ẃن→→→ ґم ẀتẂنџك→→→ Ẃأس ∂→→→ґẃ بￍ→→→→نا إن џ؛ �ر� џ↕ال ￍوا الصẀيمґقẀيґنا لￍب џر
يẃ→→هام را در اي→→ن واد＾ غ→ير ذ＾ زرع  ẃت را ان→→جام دادم و ذرẃخ→→دايا، م→→→ن اي→→→ن م→→أموري
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گ→→ذاشتم و م→→→∂روم، ت→→نها ه→→دفم اي→→→ن است ك→→ه خ→دايا، ن→ماز را ب→رپا دارن→→د و م→انع از 
سقوطش گردند. 

از اي→ن ب→يان ب→ه خ→وب∂ روشن م∂شود كه جايگاه نماز در تحكيم اساس دين فوقالعاده 
م→→→→→هم و ع→→→→→ظيم است؛ آن→→→→→گونه ك→→→→→ه ب→→→→→ا ب→→→→→قا＾ آن دي→→→→ن ب→→→→اق∂ م→→→→→∂ماند و ب→→→→ا س→→→→قوط آن دي→→→→ن س→→→→اقط 
يẃت م→→→→→→وقعيẃت ن→→→→→→ماز از دي→→→→→→دگاه پ→→→→→يامبران خ→→→→→→دا� است، ح→→→→→→ال ب→→→→→→ايد دي→→→→→د از  ẃم→→→→→→∂شود. اي→→→→→→ن اه→→→→→→م
ع∂ پ→يرو＾ از پ→→يامبران ه→ستيم چ→گونه است و دارا＾ چ→ه موقعيẃت∂ است؟ آيا  ẃدي→دگاه م→ا ك→ه م→د
اي→ن ت→قيẃد در م→ا ه→→ست ك→ه برنامهها＾ زندگ∂ خود را اعمẃ از عروس∂ و عزا طور＾ تنظيم كنيم 

كه تزاحم∂ با نماز نداشته باشد و سبب تأخير يا تعطيل آن نگردد. 
از ب→→اب م→→→ثال اگ→→ر در م→→جلس∂ ب→سيار وزي→ن و س→نگين ن→→شستهاي→م و وقت ن→→ماز ف→را رس→يد و 
صدا＾ اذان طنينانداز شد، فرضاҐ من در آن مجلس موقعيẃت∂ دارم كه اگر برخيزم مجلس به 
ه→→→م م→→→∂خورد، آن→→→→گونه ك→→→ه ه→→→م ص→→→احب م→→→جلس ن→→→اراحت م→→→∂شود و ه→→→م ب→→∂ ح→→رمت∂ ن→→سبت ب→→→ه 
∂ م→→→∂گردد ول∂ اط→→→مينان دارم ك→→→ه ب→→→→ا اي→→→→ن ك→→→ار م→→→ن ت→→→عظيم ام→→→ر و ف→→رمان  ẃار در م→→→جلس ت→→→لق ẃح→→→ض
＾ نشان داده م∂شود،  ẃت ن→ماز ب→را＾ ح→اضران در آن مجلس تا حدẃي ẃق م→→∂يابد و اه→م ẃخ→دا ت→حق
آي→→→→ا م→→→ن اي→→→ن ك→→→→ار را م→→→→∂كنم و ب→→→رم∂خيزم ي→→→ا خ→→→ير، پ→→يش خ→→ود ت→→وجيه م→→∂كنم ك→→ه ب→→→ايد ح→→رمت 
ص→→→→→احب م→→→→→جلس و م→→→→→يهمانان را رع→→→→→ايت ك→→→→→نم و ن→→→→→ماز را آخ→→→→→ر وقت ي→→→→ا ق→→→→ضاءҐ ب→→→→ه ج→→→→ا آورم.اي→→→→ن 

استخفاف شأن نماز و سب− شمار＾ فرمان خداست كه بايد از آن به خدا پناه ببرم.  
ه ويژه＾ امام رضا به نماز اوẃل وقت  ẃتوج

اي→→نجا م→→→ناسب آم→→د داس→→تان م→→جلس م→أمون و رف→تار ح→ضرت ام→ام اب→والح→سن الرẃض→ا�در 
آن مجلس را به طور مختصر هم كه شده ذكر كنيم: 

ار ع→→→صر خ→→ود ب→→→عد از اي→→نكه ام→→ام ه→→شتم�را ب→→ه ب→→→هانههاي∂ ك→→ه  ẃاس∂ ح→→→اكم ق→→→هẃ م→→→أمون ع→→→ب
ع→مدهاش ت→حت ن→ظر نگه داشتن امام� بود از مدينه به خراسان و مرو منتقل كرد. آنجا هم 
از راهه→→→→ا＾ گ→→→→وناگون م→→→→→∂كوشيد ش→→→خصيẃت ام→→→ام را در ن→→→ظر م→→→ردم پ→→→ايين ب→→→ياورد و از ع→→→ظمت و 
ج→→→→→→→→→اللت آن ب→→→→→→→→كاهد! از ج→→→→→→→→مله＾ آن راهه→→→→→→→→ا اي→→→→→→→→ن ب→→→→→→→→ود ك→→→→→→→→ه م→→→→→→→→جلس ب→→→→→→→→→سيار ع→→→→→→→→ظيم∂ از ع→→→→→→→لما＾ 
س→→→→→→→رشناس از ي→→→→→→→هود و ن→→→→→→→→صار＾ و زرت→→→→→→→شت و ادي→→→→→→→→ان و م→→→→→→→ذاهب دي→→→→→→→گر ت→→→→→→شكيل داد ك→→→→→→ه ب→→→→→→ا ام→→→→→→ام 
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رض→ا� م→ناظره＾ ع→لم∂ و دي→ن∂ داش→→ته ب→→اشند و ه→دفش اي→ن ب→ود ك→ه ام→ام� در ميدان بحث 
با عالمان زبانآور اديان مختلف شكست بخورد. 

ب→→→→→→ه ه→→→→→→ر ح→→→→→→→ال م→→→→→جلس ت→→→→→شكيل و م→→→→→→ناظره ش→→→→→روع ش→→→→→د. آن→→→→→ها ه→→→→→ر ي− ادلẃه＾ خ→→→→→ود را ب→→→→→يان 
م→∂كردند و ام→ام� ي→كاي− ج→واب→→شان را م→→∂داد ت→ا ن→وبت رس→يد ب→ه ي→ك∂ از آن→ها ب→ه ن→ام عمران 
ار ب→→ود و ه→→م س→→خنور＾ ت→→وان→ا و س→ؤاالت ع→لم∂ م→شكل∂  ẃص→→اب∂ ك→→→ه در دي→→→ن خ→→ود ه→→م ع→→الم∂ ق→→ه
داشت و ام→→→→ام� ب→→→ه ي− ي− س→→→ؤاالتش ج→→→واب م→→→→∂داد ت→→→ا اي→→→نكه او ك→→→→مكم دلش ن→→→رم ش→→→د و 
ن از مأذنه＾ مسجد بلند شد كه رسيدن  ẃم→تمايل ب→→ه اس→→الم گ→شت. در اي→ن اث→نا صدا＾ اذان مؤذ

وقت نماز را اعالم م∂كرد.  
ام→→ام� ب→ه م→حض ش→نيدن ص→دا＾ اذان از ج→→ا ب→رخاست. ط→→بيع∂ است ك→ه وض→ع م→جلس 
ب ش→→ده ب→→ود گ→→فت: آق→→ا ك→→جا م→→→∂رويد؟  ẃب→→→ه ه→→م خ→→→ورد و ع→→مران ك→→ه از ب→→رخاستن ام→→ام�متعج
ف→→→→→رمود: آم→→→→→اده ب→→→→را＾ ن→→→→→ماز م→→→→→∂شوم. او گ→→→→→فت: آق→→→→ا م→→→→ن دلم ن→→→→رم ش→→→→ده و ت→→→→نها ب→→→→ه ي− س→→→→ؤال م→→→→ن 
ج→→→→واب ب→→→→دهيد م→→→→ن م→→→→شرẃف ب→→→→→ه ش→→→→رف اس→→→→→الم م→→→→→∂شوم. ام→→→→ام� ف→→→→رمود: ن→→→→ماز م→→→→∂خوان→→→→يم و ب→→→عد 

ادامه＾ بحث م∂دهيم.عمران صاب∂ بعد مسلمان شد و مورد احترام امام قرار گرفت. 
م→→→→→→نظور اي→→→→→→نكه م→→→→→→سلمان ك→→→→→→ردن ي− ك→→→→→→افر اگ→→→→→→رچه ع→→→→→→بادت∂ ب→→→→→→سيار ب→→→→→→زرگ است، ول∂ ام→→→→→ام 
ل  ẃت م→→→→→∂داد ك→→→→ه ب→→→→ه خ→→→اطر ان→→→جام آن ع→→→بادت ب→→→زرگ، ن→→→ماز را از اوẃي ẃرض→→→→ا� آن→→→→چنان ب→→→→→ه ن→→→→ماز اه→→→→م
وقت تأخير نينداخت و لذا حضرت ابراهيم� گفت: خدايا من اين كار بسيار رنجآور را طبق 
يẃ→→→→→→هام را در اي→→→→ن ب→→→→يابان خ→→→→→ش− س→→→→وزان ن→→→→هادم و ب→→→→ر م→→→→∂گردم. ت→→→→نها ب→→→→ه اي→→→→ن  ẃام→→→→→ر ت→→→→→و ان→→→→→جام دادم و ذر
منظور كه آنها نماز را برپا دارند و با زنده نگه داشتن نماز، اساس دين تو را زنده نگه دارند.  

ادامه＾ بحث ذيل آيه＾ شريفه به آينده موكول م∂شود.ان شاء اهللا 
ل لوليẃ− الف→رج واج→علنا م→ن الم→نتظرين لظ→هوره واجعل خاتم↨  ẃع→ج ẃهم→ẃالل

امرنا خيراҐ؛ 
الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس
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أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 
 
 
 

پ→→→→→روردگارا! م→→→→→→ن ب→→→→→عض∂ از ف→→→→→رزندانم را در س→→→→→رزمين ب→→→→→→∂ آب و ع→→→→→لف∂ در ج→→→→→وار 
م ت→و س→→اكن س→اختم ت→→ا ن→ماز را ب→رپا دارن→د، پس ت→→و دله→ا＾ گروه∂ از  ẃخ→انه＾ م→كر
م→→ردم را م→→توجẃه آن→→ها س→→→از و از ث→→مرات ب→→→ه آن→→ها روز＾ ده، ش→ايد ك→→ه آن→ان ش→كر ت→→و 

را به جا＾ آورند. 
در گ→→→→→ذشته ن→→→→→يز اي→→→→→ن آي→→→→→→ه＾ ش→→→→→ريفه م→→→→→ورد ب→→→→→حث ب→→→→→وده و ن→→→→كات∂ از آن ب→→→→ه ع→→→→رض رس→→→→يده 

است؛ نكات ديگر＾ هم باق∂مانده كه انẂ شاءاهللا بيان م∂شود. 
ي√ت∂»  ґẃر Ẁذ Ẃنґلطيفها＾ در بيان «م

ح→→→→→ضرت اب→→→→راه→→→→يم� ب→→→→ه پ→→→→يشگاه خ→→→→دا ع→→→→رضه داشت ك→→→→→ه: خ→→→→داي→→→→ا ه→→→→→دف م→→→→ن از اس→→→→كان 
ي→→→→→هام در اي→→→→ن واد＾ غ→→→→ير زرع، اي→→→→ن ب→→→→وده ك→→→→→ه پ→→→→اسدار دي→→→→ن ت→→→→و و ب→→→→→ه پ→→→→→ا دارن→→→ده＾ ن→→→→ماز ب→→→اشند.  ẃذر
→→→→→→ت∂» ب→→→→→→لكه گ→→→→→فته  ي√ ẃر Ẁذ ẀتẂن џك→→→→→→ Ẃس џه م→→→→→→→∂كند اي→→→→→→نكه، ن→→→→→→گفته است:«ا ẃلي→→→→→→ن ن→→→→→→كتها＾ ك→→→→→→ه ج→→→→→→لب ت→→→→→→وج ẃاو
» داللت بر  Ẃنґم، كلمه＾«م ẃي√→ت∂� ف→رق بين اين دو تعبير اين است كه در تعبير دو ẃر Ẁذ Ẃن→ ґاست�م
يẃ→→→→→ه＾ اب→→→→راه→→→→يم� اي→→→→ن اه→→→→→ليẃت را دارن→→→→د ك→→→→ه  ẃت→→→→بعيض م→→→→∂كند و ن→→→→شان م→→→→→∂دهد ك→→→→ه ب→→→→عض∂ از ذر
پ→اسدار دي→ن خ→دا و زن→ده ن→→گه دارن→ده＾ ن→→ماز ب→اشند ن→ه ه→مه＾ آن→→ها. چ→ون اب→راهيم� دو فرزند 
داش→→→→→ته ب→→→→→ه ن→→→→→امها＾ اس→→→→→ماعيل و اس→→→→→حاق�،از اس→→→→→حاق ط→→→→→→ايفه＾ ب→→→→→ن∂اس→→→→رائ→→→→يل و از اس→→→→→ماعيل، 
ي→→ه＾ ابراهيم هستند  ẃاع→راب و ط→ايفه＾ ب→ن∂هاشم ب→→هوجود آم→دهان→→د ك→→ه ه→مه＾ اي→ن دو ط→→ايفه ذر

                                                           
^ ابراهيم،آيه＾۳۷.  ـ سوره ۱
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ول∂ همه كه افراد صالح و متديẃن به دين حق نبودهاند! 
س→امر＾ ك→ه گ→وساله＾ ط→→الي∂ س→→اخت و ان→بوه ع→ظيم∂ از م→ردم را ب→→ه بتپ→رست∂ ك→شانيد، 
يه＾ ابراهيم است. در ميان اعراب مشركان و بتپرستان فراوان بودهاند  ẃاز ب→ن∂اسرائيل و از ذر
ẃ∂ در م→→يان ب→ن∂هاشم آدم→∂ م→ثل اب→ولهب ك→ه ي− س→وره از ق→رآن در  از ن→→→سل اس→ماعيل�، ح→ت
ẃار ب→→→→ن∂  م→→→→→ذمẃت او ن→→→→→ازل ش→→→→→ده و ع→→→→→مو＾ پ→→→→→يامبراك→→→→رم� ب→→→→وده است و ه→→→→مچنين ح→→→→اكمان ج→→→→ب
ẃه تعداد＾ از انبياء سلف  ي→→ه＾ اب→راهيم� هستند. البت ẃاس از ن→سل اس→→ماعيل� و ه→→مه از ذرẃ ع→ب
م→→→→→→→→انند ح→→→→→→→→ضرت ي→→→→→→→→عقوب و ي→→→→→→→→وسف، م→→→→→→→→وس∂ و ع→→→→→→→→يس∂، داود و س→→→→→→→→ليمان و ايẃ→→→→→→→→→وب� از ن→→→→→→→→سل 
ه＾ ه→→→د＾� از ن→→→سل اس→→ماعيل� و  ẃاس→→→حاق و ه→→→مچنين ح→→→ضرت رس→→→ول اك→→→رم� و ائ→→→م

يه＾ ابراهيم� هستند.  ẃذر
اصل، پيوند مكتب∂ است نه پيوند نسب∂ 

^ اب→راه→يم اه→ليẃت اي→ن را داش→→تهان→د ك→ه پ→اسداران دي→ن  ي→→ه ẃپس ن→→تيجه اي→ن ش→د ك→ه ب→رخ∂ از ذر
خدا و برپا دارندگان نماز باشند. از اين روست كه حضرت ابراهيم� در دعايش گفته: 

 ґم ￍر џح→→ ẀمẂال џ−ґتẂي→→џب џدẂن→→ ґع＃ ع Ẃر џز ＾ ґذ ґرẂي→→→ џواد＃ غ→→→ ґب ∂ґت→→→→ￍي ґẃر Ẁذ Ẃن→→→ ґم ẀتẂنџك→→→ Ẃأس ∂→→→ґẃ بￍ→→→→نا إن џ؛ �ر� џ↕ال ￍوا الصẀيمґقẀيґنا لￍب џر
 Ẃن џم→џگ→فته ب→ود: �...ف Ґي→→هام را آوردم ك→ه ن→ماز را ب→→ه پ→→ا دارن→د و ق→بال ẃب→→اراله→→ا! م→→ن ب→عض∂ از ذر
ґẃ∂...� ۱ت→→→→→نها م→→→→ال∑ و م→→→→عيار اي→→→→نكه ك→→→→س∂ ان→→→→→تساب ب→→→→ه م→→→→ن داش→→→→ته ب→→→→اشد و از م→→→→ن  →→→→→ن ґم Ẁإن√ه→→→→→ џف ∂ґن џعґب→→→→→џ ت
م→→حسوب ش→→ود، ت→→بعيẃت و پ→→يرو＾ از م→→ن در م→→سير ت→→وحيد است و ب→→→ا اي→→ن ج→مله اع→→الم ك→رده ب→ود 
يẃت و ارزش ن→→→يست ك→→ه ف→→→الن آدم چ→→ون پ→→→در ي→→ا پ→→سر  ẃك→→ه در م→→نطق م→→ن، پ→→يوند ن→→→سب∂ دارا＾ اه→→م
 ґم→→→ن ي→→→ا ب→→→رادر و ق→→→وم و خ→→→→ويش م→→→ن است پس، از م→→→ن است و م→→حترم . خ→→ير، آن كس ك→→→ه پ→→يرو
م→→→ن در م→→→سير دي→→→ن م→→ن است، از م→→ن است. خ→→→دا ه→→م ب→→ه پ→→→يامبر ب→→زرگوار خ→→ود ح→→ضرت ن→→وح� 
درب→→→→→→اره＾ پ→→→→سرش چ→→→→ون پ→→→→يوند م→→→→كتب∂ ب→→→→ا او ن→→→→داشت و م→→→→نحرف از م→→→→سير ت→→→→وحيد ب→→→→ود، ب→→→→ا لح→→→→ن∂ 

قاطع و محكم اعالم كرد: 
                                                           

^ ابراهيم، آيه＾⅛۳.  ـ سوره ۱
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...�؛۱  џ−ґلẂأه Ẃن ґم џسẂيџل Ẁهￍإن...�
او [در عين حال كه پسر توست، در نظر من] از اهل و خاندان تو محسوب نم∂باشد... 
ج→→→→ناب اب→→→→راه→→→→يم�نيز ع→→→→مو＾ خ→→→→ودش آزر را ك→→→→ه بتپ→→→→رست ب→→→→ود و گ→→→→رايش ب→→→→ه ت→→→→وحيد 

نداشت از خودش طرد كرد. در سوره＾ مريم م∂خوانيم: 
 Ẁعџم Ẃسџما ال ي ẀدẀبẂعџت џمґل ґتџيا أب ґيهґب ґأل џقال Ẃإذ.... џيم ґراهẂإب ґتاب→ ґكẂال ∂ґف ẂرẀك Ẃاذ џو�

...�؛۲  Ẁر ґصẂبẀال ي џو
اب→راهيم ب→→ه پ→درش گ→فت... ا＾ پ→در چ→را م→وجود＾ را م→→∂پرست∂ ك→→ه ن→→ه م→→∂شنود، 

نه م∂بيند... 
در آي→→ه اگ→→رچه ت→→عبير ب→→ه پ→→در ش→→ده، ول∂ از رواي→→→ات اس→→→تفاده م→→→∂شود ك→→ه آزر بتپ→رست 
پ→→در اب→→راه→→يم� ن→→بوده ب→→لكه ع→→مو＾ او ب→→وده است. در لغت ع→→رب ب→ه ع→مو، پ→در گ→فته م→→∂شود. 

در قرآن م∂خوانيم: 
 ẀدẀب Ẃعџوا نẀقال ＾ ґدẂعџب Ẃن ґم џون ẀدẀب Ẃعџما ت ґيهґنџبґل џقال Ẃإذ ẀتẂو џمẂال џوبẀقẂع→ џي џر џض→ џح Ẃإذ...�
 Ẁن Ẃح→→џن џو Ґدا→→ ґواح Ґإله→→ا џحاق→→ Ẃإس џو џيل ґماع→→ Ẃإس џو џيم→→ ґراه→→Ẃإب џ−ґآب→→→ائ џإله џو џ−џإله

�؛۳  џونẀمґل ẂسẀم Ẁهџل
...ه→→→نگام∂ ك→→→ه م→→رگ ي→→عقوب ف→→را رس→→يد در آن ه→→نگام ب→→ه ف→رزندانش گ→فت: پس 
از م→→→ن ش→→→ما چ→→ه چ→→يز را م→→∂پرستيد؟ گ→→فتند: خ→دا＾ ت→و، خ→دا＾ پ→درانت اب→راهيم و 

اسماعيل و اسحاق، خدا＾ يكتا را م∂پرستيم و ما در برابر او تسليم هستيم. 
در آي→→→→→→→→ه＾ ش→→→→→→→ريفه چ→→→→→→→→نانكه م→→→→→→→→∂بينيم اس→→→→→→→→ماعيل� ج→→→→→→→زء آب→→→→→→→اء و پ→→→→→→→→دران ي→→→→→→→عقوب� ب→→→→→→ه 
ح→→→→ساب آم→→→→ده در ح→→→→ال∂ ك→→→→ه اس→→→→ماعيل� ع→→→مو＾ ي→→→عقوب� ب→→→وده ن→→→ه پ→→→→در او. در م→→→ورد آزر 
بتپ→→→→→رست ه→→→→→م م→→→→→طلب ه→→→→→مين است ك→→→→→ه او ع→→→→→مو＾ اب→→→→→راه→→→→→يم� ب→→→→وده ن→→→→ه پ→→→→در او، چ→→→→ون آب→→→→اء و 
د ب→→ودهان→→→د. در ح→ديث م→عروف∂  ẃاج→→→داد ان→→بي→→اء� ت→→ا ب→→ه ح→→ضرت آدم� ب→→رسد، ج→→→ملگ∂ م→→وح

از رسول اكرم�نقل شده كه فرموده است: 
                                                           

^ هود، آيه＾℮℮.  ـ سوره ۱
^ مريم،آيات۱℮و℮۲.  ـ سوره ۲

^ بقره، آيه＾۱۳۳.  ـ سوره ۳



 
 ۳Ｑ℮ تفسير سوره＾ ابراهيم

 ∂ẃت→→→ џح ґراتￍهџط→→→ ẀمẂال ґح→→→ام Ẃرџا Ẅ∂џلґا џرين ґاه→→→ẃالط ґالب→→→ Ẃصџا Ẃن→→→ ґم Ẁاهللا ∂ґنẀلґẃقџن→→→Ẁي Ẃل џز→→→→ џي Ẃمџ؛۱ (ل(↨ￍلي ґجاهẂال ґسџن џدґب ∂ґن Ẃسґẃن џدẀي Ẃمџهذا ل ẂمẀك ґمџعال ∂ґف ∂ґن џج џر Ẃخџا
ه→→→→→→→→→مواره خ→→→→→→→→→داوند م→→→→→→→→→را از ص→→→→→→→→→لب پ→→→→→→→→→دران پ→→→→→→→→ا∑ ب→→→→→→→→→ه رح→→→→→→→→→م م→→→→→→→→ادران پ→→→→→→→→ا∑ م→→→→→→→→→نتقل 

م∂ساخت و هرگز مرا به آلودگ∂ها＾ دوران جاهليẃت آلوده نساخت. 
به هر حال آزر به ابراهيم� م∂گفت: 

 џو џ−ￍنџم→→→→→→→ Ẁج Ẃر џأل ґهџتẂن→→→→→→→џت Ẃمџل Ẃن→→→→→→→ ґئџل Ẁيم→→→→→→→ ґراه→→→→→→→Ẃي→→→→→→→→ا إب ∂ґت→→→→→→→→ џهґآل Ẃن→→→→→→→→ џع џتẂأن ẁبґأ راغ...�
نґ∂ مџلґيￎا�؛۲  Ẃر ẀجẂاه

...آي→→→ا ت→و ا＾ اب→راهيم از خ→دايان م→→ن روي→گردان ش→دها＾؟ اگ→→ر از اي→→ن ب→يراههرو＾ 
خود دست برندار＾، به طور حتم سنگسارت م∂كنم، برو كه ديگر نبينمت. 

او ابراهيم را از خود طرد كرد، ابراهيم� نيز از او كناره گرفت و گفت: 
...�؛۳  ґاهللا ґون Ẁد Ẃن ґم џونẀع Ẃدџما ت џو ẂمẀكẀل ґزџت Ẃأع џو�

من از شما و از آنچه كه به جا＾ خدا آن را م∂پرستيد، كنارهگير＾ م∂كنم... 
شرافت و كرامت انسان به پيوند مكتب∂ است 

ح→اصل اي→نكه ن→وح پ→يامبر� پ→سر خ→ود را ك→ه پ→يوند م→كتب∂ ب→ا او ن→داشت، به امر خدا از 
خ→ود ط→رد ك→رد. اب→راه→يم� از ع→مو＾ خ→ود ك→→ه م→نحرف از م→سير ت→وحيد بود كنارهگير＾ نمود 
و رس→ول اك→رم� ن→يز از ع→مويش اب→ولهب ب→ريد و او را ش→ديداҐ مورد ذمẃ و نكوهش قرار داد 
و به زبان قرآن فرمود: مرگ و تباه∂ باد بر ابولهب و از آن طرف سلمانґ عجم∂ را كه پيوند 
م→→→→→كتب∂ ب→→→→ا او داشت ب→→→→ه خ→→→→ودش ج→→→→ذب ك→→→→رد ت→→→→ا آن→→→→جا ك→→→→ه او را ج→→→→زء خ→→→→اندان خ→→→→ود ب→→→→ه ح→→→→→ساب 
џ→يẂت».بالل س→→ياهپوست  →لџ الب Ẃه џا اẃن→→ ґم ẁلمان→ џآورد و در ردي→→ف اه→→ل ب→→يت خ→ود ق→رار داد و ف→رمود: «س
ح→→→بش∂ را ب→→→ه خ→→→اطر ن→→→ور اي→→→مانش چ→→→نان م→→→ورد لط→→→ف و ع→→→نايت ق→→رار داد ك→→→ه وقت اذان ن→→→ماز ك→→ه 

نا يا بالل» (با صدا＾ اذان خويش) ا＾ بالل آرامشمان ده.   Ẃحґر џم∂رسيد م∂فرمود:«ا
خ→→→الصه ب→→ا اي→→ن گ→→فتارها و رف→→→تارها خ→→واس→→تهان→→د ه→→→مان ح→→قيقت ق→→رآن∂ را ت→→ثبيت و ت→→حكيم 

                                                           
 .۳ΩＱ＾صفحه ،Ｑـ تفسير نمونه، جلد ۱

^ مريم، آيه＾⅛℮.  ـ سوره ۲
ـ همان، آيه＾℮۸.  ۳



 
 ۳ＱＱ فضيلت بسيار ذكر خدا 

ب→نمايند ك→ه ت→مام م→→ال∑ در ان→→تساب ب→ه من، تبعيẃت از من است و بس، بقيẃه هر چه كه هست، 
ẃ∂ پيوند نسب∂ با پيامبران و امامان� از قبيل  ظ→واه→ر＾ است ب→∂ م→حتوا و خ→→ال∂ از ارزش، ح→ت
پ→→→→در＾ و ف→→→→رزند＾ و ب→→→→رادر＾ و دي→→→→گر ع→→→→→ناوين خ→→→→ويشاوند＾ در ص→→→ورت ع→→→ار＾ ب→→→ودن از پ→→→يوند 
مكتب∂ در نزد خدا شرف و كرامت∂ به انسان نم∂دهد و بلكه مسئوليẃت را سنگينتر م∂كند. 

ل با روحانيẃت  ẃناسازگار＾ تجم
ي→→→→→→→→→ه＾  ẃن→→→→→→→→→كته＾ دي→→→→→→→→گر＾ ك→→→→→→→→ه از آي→→→→→→→→→ه＾ ش→→→→→→→→ريفه اس→→→→→→→→تفاده م→→→→→→→→→∂شود اي→→→→→→→→نكه آن گ→→→→→→→→روه از ذر
اب→→→راه→→→يم� اه→→→ليẃت پ→→→اسدار＾ از دي→→→ن را خ→→→واه→→→→ند داشت ك→→→ه در «واد＾ غ→→→ير ذ＾ زرع» زن→→دگ∂ 
الت دن→→→→ياي∂ ب→→→→اشد؛ زي→→→→را ط→→→→بيع∂ است ك→→→→→ه  ẃك→→→→نند و م→→→→سكن و م→→→→أوا＾ آن→→→→→ها س→→→→→اده و دور از ت→→→→جم
روح→→→→انيẃت و م→→→عنويẃت دي→→→ن ب→→→ه دست ك→→→→سان∂ ت→→→حكيم و ت→→→رويج م→→→∂شود ك→→→ه م→→→حيط زن→→دگيشان 
روح→→→→→→ان∂ و م→→→→→برẃا از زرق و ب→→→→→رق زن→→→→→دگ∂ دن→→→→→ياداران ب→→→→→اشد. خ→→→→→انه＾ م→→→→جلẃل ب→→→→ا ش→→→→كوه و ف→→→→رشها و 
الت است و  ẃق→→→→→ال∂ها＾ گ→→→→→ران→→→→→بها و م→→→→→ركب آخ→→→→→رين س→→→→→يستم و م→→→→→→قام و م→→→→نصب ع→→→→ال∂ ج→→→→زء ت→→→→جم
ر م→→→ردم از دي→→→ن م→→→∂گردد؛ ب→→→ه ه→→→مين ج→→هت  ẃت س→→→→ازگار ن→→→م∂باشد و س→→→بب ت→→→نفẃل ب→→→ا روح→→→اني ẃت→→→جم
ي→→→→ه＾ اب→→→راه→→→يم� ب→→→ودهان→→→د م→→حيط زن→→دگ∂شان «واد＾ غ→→→ير ذ＾  ẃت→→→مام ان→→→بياء و ام→→→امان� ك→→→→ه ذر
زرع» ب→وده است. ن→مونها＾ از آن→ها را ام→ام اميرالمؤمنين عل∂� در نهجالبالغه＾ شريف ارائه 

فرموده است. 
م→→→→→∂دان→→→→→يم ك→→→→→ه ح→→→→→ضرت م→→→→→وس∂� از ك→→→→→ودك∂ در م→→→→→حيط پ→→→→ر از م→→→→وجبات رف→→→→اه ف→→→→رعون∂ 
پ→→→رورش ي→→→افت و پس از اي→→→نكه ب→→→ه س→→→نẃ رش→→→د رس→→→→يد و از ان→→حراف ف→→رعون آگ→→اه ش→→→د، از ق→→صر او 

بيرون رفت و در ميان بيابان زندگ∂ م∂كرد كه امام� م∂فرمايد: 
 ґيفґف→→→→ џش Ẃن→→→→ ґم ＾ џر→→→→Ẁت ґلẂق→→→→џبẂال Ẁ↕ џر Ẃض→→→→ Ẁخ Ẃتџان→→→→→џك Ẃد→→→→→ џقџل џو ґض Ẃر Ẃاأل џ↨џلẂق→→→→→џب ẀلẀأك→→→→→ џي џان→→→→→џك)

)؛۱  ґهґنẂطџب ґاقџف ґص
^ علف از زير پوست شكمش ديده م∂شد.  ^ كه سبز ẃعلف بيابان م∂خورد تا حد

درباره＾ حضرت عيس∂� فرموده است: 
)؛۲  џوع ẀجẂال ẀهẀام џد ґإ џانџك џو.... џن ґش џخẂال ẀسџبẂل џي џو џر џج џحẂال Ẁد ￍسџوџت џي џانџك Ẃدџقџلџف)

                                                           
 .۱⅛Ω＾فيض، خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۱

ـ همان.  ۲



 
 ۳Ｑ⅛ تفسير سوره＾ ابراهيم

س→→→→→→نگ را ب→→→→→→→الش زي→→→→→→→ر س→→→→→→→رش ق→→→→→→رار م→→→→→→∂داد و لب→→→→→اس زب→→→→→→ر و خ→→→→→شن م→→→→→→∂پوشيد.... و 
خورشش گرسنگ∂ بود[غذا نم∂خورد تا وقت∂ كه گرسنه م∂شد]. 

ت ب→→→→خش م→→→→→∂شد و اح→→→→تياج ب→→→→→ه خ→→→→ورش  ẃدر ح→→→→ال گ→→→→رسنگ∂ غ→→→→→ذا م→→→→∂خورد و ب→→→→رايش لذ
دي→گر ن→داشت، اي→نكه م→ا تا خورش نباشد غذا نم∂خوريم، برا＾ اين است كه گرسنه نيستيم، 
→→→→ا خ→→→→يال ن→→→كنيم ك→→→→ه ح→→ضرت ع→→يس∂�  ẃت م→→→→∂برد، ام ẃآدم گ→→→رسنه از خ→→→→وردن ن→→→ان خ→→→→ال∂ ه→→→م لذ
ت ب→→→→خش ن→→→→داشت، او ك→→→→→ه ب→→→→ه اذن خ→→→→دا م→→→→رده را زن→→→→ده م→→→→∂كرد و  ẃدس→→→→→ترس∂ ب→→→→ه غ→→→→ذا＾ خ→→→→→وب لذ
ك→→→→→ور م→→→→→ادرزاد را ب→→→→→ينا م→→→→→→∂كرد و ب→→→→→يمار＾ الع→→→→→→الج را ش→→→→فا م→→→→∂بخشيد، آي→→→→ا ن→→→→م∂توان→→→→ست غ→→→→→ذا＾ 
ت ب→→→→خش ب→→→→را＾ خ→→→→ود اي→→→→→جاد ك→→→→ند؟ ب→→→→ه ط→→→→ور م→→→→سلẃم م→→→→∂توان→→→→ست، ول∂ او م→→→→→∂خواست م→→→حيط  ẃلذ

ل.  ẃزندگ∂اش «واد＾ غير ذ＾ زرع» باشد دور از هرگونه رفاه و تجم
اهẀ)؛۱  џدџي ẀهẀم ґاد џخ џو Ẁاله Ẃج ґر ẀهẀتￍاب џد)

مركبش پاهايش بود و خادمش دستهايش. 
ن→→→→ه م→→→→ركب ره→→→→وار＾ س→→→وار م→→→→∂شد و ن→→→→ه ك→→→لفت و ن→→→وكر＾ اس→→→تخدام م→→→→∂نمود. در ح→→→االت 
رس→→→→→→ول اك→→→→→→رم� ن→→→→→→يز آم→→→→→→ده ك→→→→→→ه رو＾ زم→→→→→→ين خ→→→→→→→اك∂ م→→→→→→∂نشست و غ→→→→→→ذا م→→→→→→∂خورد. ب→→→→→→ساط و 
∂ ن→→→→→→→→→داشت، زن→→→→→→→→∂ ب→→→→→→→→اديهنشين از ك→→→→→→→→نارش م→→→→→→→→∂گذشت دي→→→→→→→د آن ح→→→→→→→ضرت رو＾  ẃس→→→→→→→→فره＾ خ→→→→→→→→اص
بكنان اي→→→ستاد و گ→→→→فت: ا＾ رس→→→ول خ→→دا م→→→∂بينم م→→انند ف→→قرا  ẃخ→→→→ا∑ ن→→→شسته ن→→→→ان م→→→→∂خورد. ت→→→عج
ن→شستها＾ نان م∂خور＾. فرمود: از من فقيرتر كيست؟ زن گفت: از آن نان كه م∂خور＾ به 
م→→→→ن ب→→→→ده. پ→→→→→يامبراك→→→→رم� لق→→→→مها＾ درست ك→→→رد و ج→→→لو ب→→→رد، آن زن ك→→→ه زن خ→→→وش س→→→ليقها＾ 
ب→وده گ→فت: ن→ه ب→→ه خ→دا ق→سم اي→ن را ن→م∂گيرم، آن لق→مها＾ را ك→→ه در ده→→انت ه→ست م→∂خواه→م. 
پ→يامبر� نيز فوراҐ لقمه را از دهان مبار∑ خود بيرون آورد و به او داد و او خورد. مرحوم 

ث قم∂ نقل م∂كند كه آن زن تا آخر عمرش بيمار＾ به سراغش نيامد.  ẃمحد
ب→→→ا آن→→→كه م→→→→∂توان→→ست س→→وار ب→→ر اسب و اس→→تر ش→→ود ول∂ س→→وار ب→→ر االغ م→→→∂شد و ي− ن→→فر را 

هم پشت سرش سوار م∂كرد.  
ẃهام را آن→→قدر وص→→له زدهام ك→→ه از وص→له زن→نده＾  →→ب Ẁام→→ام ام→→يرالم→→ؤمنين� م→→∂فرمود: اي→→ن ج

                                                           
 .۱⅛Ω＾فيض، خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۱



 
 ۳Ｑ۷ فضيلت بسيار ذكر خدا 

ẃه＾ وص→لهدار را از  آن خ→→جالت م→→∂كشم. ك→س∂ ب→ه م→ن گ→فت آي→ا وقت آن ن→رسيده ك→→ه اي→→ن ج→ب
خود جدا و دورش بيفكن∂! به او گفتم: 

＾)؛۱  џر الس ẀمẂوџقẂال Ẁدџم ẂحẀي ґاحџب ￍالص џدẂن ґعџف ∂ґẃ ن џع ẂبẀرẂغẀدور شو از من كه سحرگاهان مردم شبرو آفرين م∂شنوند. (ا
ي→→→→عن∂ ك→→→→اروان ش→→→→→بانه ح→→→→ركت م→→→→→∂كند ت→→→→ا ف→→→→ردا گ→→→→رفتار آف→→→→تاب س→→→→وزان ن→→→→شود و در ن→→→تيجه 
م→→ورد م→→دح دي→→گران ق→→رار گ→→يرد. ع→→ل∂� ه→→م در اي→→→ن شب دن→يا رن→ج ب→يخواب→∂ و ب→∂ غ→ذاي→→∂ها و 
ل م→∂كند و ه→ر چه را كه به دست م∂آورد در اختيار ديگران م∂گذارد  ẃب→∂ لب→اس∂ها را ت→حم
ت→→ا ص→→بح ق→→يامت ك→→ه دم→→→يد، در ن→→زد خ→→→دا م→→→قبول و م→→مدوح واق→ع ش→ود؛ از اي→ن روست ك→ه گ→→فتيم 
از آي→→→→→→→→→ه＾ ش→→→→→→→→ريفه＾ م→→→→→→→→ورد ب→→→→→→→→حث اس→→→→→→→تفاده م→→→→→→→→∂شود آن گ→→→→→→→→روه∂ ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→ا ت→→→→→→→بعيẃت از پ→→→→→→→→يامبران و 
ام→→→امان� م→→→∂خواه→→→→ند از دي→→→→ن خ→→→دا پ→→اسدار＾ ك→→نند و ب→→ا ح→→فظ ح→→ريم روح→→انيت در ارش→→اد و 
ه→→→دايت م→→→ردم ك→→→وشا ب→→→اشند، ب→→→ايد ت→→ا آن→→جا ك→→ه م→→→∂توان→→ند م→→حيط زن→→دگ∂ خ→→ود را ش→→بيه ب→→ه «واد＾ 
ل گ→→→→→→ردان→→→→→→→ند ت→→→→→ا در ن→→→→→ظر م→→→→→ردم ب→→→→→→ه ع→→→→→نوان «ع→→→→→الم  ẃغ→→→→→→ير ذ＾ زرع» و دور از م→→→→→→وجبات رف→→→→→→اه و ت→→→→→→جم

عامل» شناخته شوند و با ديدن سادهزيست∂ آنها گرايش به دين پيدا كنند. 
ه)  ẃس سر ẃل شيخ انصار＾(قد ẃزندگ∂ دور از تجم

ت→→→→اريخ زن→→→→→دگ∂ ب→→→→سيار＾ از ع→→→لما＾ دي→→→ن∂ م→→→ا ن→→→→شان م→→→→∂دهد ك→→→ه در زه→→→د و ب→→→→∂اع→→→تناي∂ ب→→→ه 
اҐ ن→→→→مونها＾ از زن→→→→دگ∂ زاه→→→→دان→→→→→ه＾ ان→→→→بياء� را داش→→→→→تهان→→→→→د. ب→→→ه ف→→→رموده＾ ام→→→ام  ẃش→→→→ئون دن→→→→يو＾، ج→→→→→د

ẃقين:  اميرالمؤمنين� در توصيف مت
وهџا)؛۲  Ẁيد ґرẀي Ẃمџلџا فџيẂن الد ẀمẀهẂت џاد џأر)

^ دنيا نهاده [و از خود طردش كردند].  دنيا به سراغشان آمد ول∂ آنها دست رد به سينه
در ح→→→االت م→→→رحوم ش→→→يخ ان→→→→صار＾(رض→→→وان اهللا ع→→→→ليه) ك→→→ه از اع→→→اظم ع→→→لما＾ ش→→→يعه ب→→→ه ح→→→ساب 
است و ك→→→تابها＾ ع→→→لم∂ او ه→→→نوز ه→→→م در ح→→→→وزهها＾ ع→→لميẃه از ك→→تب درس→→→∂ ش→→→ناخته م→→∂شود 
در ن→→→→جف اش→→→→رف ب→→→→→عد از رح→→→→لت م→→→→رحوم ص→→→احب ج→→→واه→→→ر ك→→→ه م→→→رجعيẃت م→→→→طلقه داشت اج→→→ماع 

                                                           
 .۱⅛Ω＾فيض، خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۱

ـ همان، خطبه＾۱۹۳.  ۲
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ع→→→→→لما＾ ن→→→→→جف ب→→→→ر اي→→→→ن ش→→→→د ك→→→→ه ش→→→→يخ م→→→→رتض∂ ان→→→→صار＾، م→→→→رجعيẃت را ب→→→→پذيرد و ف→→→→توا در م→→→→سائل 
احكام دين به دست مردم بدهد.  

ẃه م→→→∂دان→→→يم ك→→→ه م→→→رجعيẃت در م→→→يان ش→→→يعه م→→→قام∂ بس ع→→→ظيم ش→→→→ناخته م→→→→∂شود ك→→→ه ه→→→م  الب→→→ت
دله→→→→ا＾ م→→→→ردم م→→→→جذوب او م→→→→→∂گردد چ→→→→ون در م→→→→→سائل دي→→→→ن∂ خ→→→→ود از او ت→→→→قليد م→→→→→∂كنند و ه→→→→م 
اموال مردم تحت عنوان وجوه شرعيẃه و سهم مبار∑ امام� به سو＾ او سرازير م∂شود. 
در آن زم→→→→ان در ش→→→هر ن→→→جف، ع→→→لما و م→→→جتهدين∂ ك→→→ه ش→→→→ايسته＾ م→→→رجعيẃت ب→→→اشند ف→→→راوان 
ẃ→→فاق ب→ر اي→ن  →→ا ب→→→ه اي→→ن س→→ادگ∂ ت→→ن زي→→ر ب→→ار ن→→م∂دادن→→د و ح→→واله ب→→ه ي→→كديگر م→→→∂نمودند ت→→ا ات ẃب→→ود ام
ن→→→→→مودند ك→→→→→ه ج→→→→→→مع∂ از آق→→→→→→ايان ع→→→→→لما را ن→→→→→زد ش→→→→→يخ ب→→→→→فرستند و از او ب→→→→→خواه→→→→ند ك→→→→ه ب→→→→پذيرد. او در 
ج→واب آن→→ها گ→فت: ب→ا ب→ودن عالم بزرگوار آقا＾ سعيدالعلماء مازندران∂ من حقẃ افتاء ندارم. او 
اع→لم از م→ن است(چ→ون در زم→ان∂كه پ→→ا＾ درس اس→→تادشان شريف العلماء م∂نشستند شري− 
در ب→حث ب→ودهان→د و آگ→→اه∂ از م→راتب علم∂ يكديگر داشتهاند) گفتند: آقا＾ سعيدالعلماء از 
ن→→→جف رف→→→ته و اك→→→نون در م→→ازندران است. ف→→رمود: اش→→كال∂ ن→→دارد، آق→→ايان ب→→روند در م→→ازندران از 

ايشان تقاضا＾ قبول بنمايند.  
ف∂  ẃب→→→االخره ج→→مع∂ ب→→ه م→→ازندران رف→→تند و ب→→ه آق→→ا＾ س→→عيدالع→→لماء گ→→فتند: ش→→يخ ش→→→ما را م→→عر
ك→→→→→→رده و از ش→→→→→→→ما خ→→→→→واس→→→→→→ته ك→→→→→→ه ف→→→→→توا ب→→→→→→ه دست م→→→→→ردم ب→→→→→دهيد. اي→→→→→→شان ف→→→→→رمودند: ف→→→→→رضاҐ ك→→→→→ه م→→→→→ن در 
ت∂  ẃلم ب→→→→ودهام ول∂ م→→→→د→→→→→ Ẃع џزم→→→→→ان∂كه ب→→→→→ا آق→→→→→→ا＾ ش→→→→→يخ ش→→→→→ري− درس و ب→→→→→حث ب→→→→→ودم از ن→→→→ظر اي→→→→→شان ا
ت اش→→→تغال ب→→ه درس و ب→→حث و  ẃاست ك→→→→ه م→→→ن از ح→→→→وزه ب→→→يرون آم→→→دهام و آق→→ا＾ ش→→يخ در اي→→ن م→→د
تأليف داشته است، اكنون او به طور حتم اعلم از من است و شرعاҐ وظيفه＾ افتاء دارد.  

وق→→ت∂ ج→→واب اي→→شان ب→ه ش→يخ اع→ظم اب→→الغ ش→د، دي→→د ش→رعاҐ وظ→يفها＾ ج→ز ق→بول م→رجعيẃت و 
اف→→→→→→تاء ن→→→→→→→دارد؛ از ب→→→→→→اب اداء وظ→→→→→→يفه ق→→→→→→بول ك→→→→→رد. در ن→→→→→تيجه ه→→→→→ر دو ع→→→→→الم ب→→→→→زرگوار ش→→→→→دند م→→→→→صداق 
ف→→→→رمايش ام→→→→ام ام→→→→يرالم→→→→ؤمنين� ك→→→→ه دن→→→→→يا ب→→→→ه س→→→→راغ→→→→→شان آم→→→→→د، ول∂ آن→→→ها دست ردẃ ب→→→ر س→→→ينه＾ او 

نهادند و از خود طردش كردند. 
آن→→گاه بعد از قبول مرجعيẃت كه گفتيم مرجع، هم محبوب دلها＾ مردم م∂شود و هم 
م→→ركز ام→→وال م→→ردم. ب→→ا آن ه→→مه ام→→وال ف→→راوان ك→→ه ب→→ه دست ش→→يخ اع→ظم م→→∂رسيد و ب→→ه وس→يله＾ او 
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صرف حوزه＾ علميẃه شد، نوشتهاند كه خودش ي− زندگ∂ بسيار ساده و فقيرانها＾ داشت.  
تذكẃر لطيف اخالق∂ شيخ انصار＾ به همسرش 

＾ ك→→→→→→ه ه→→→→→→→مسرش  ẃزن→→→→→→دگ∂ ش→→→→→→يخ ان→→→→→→صار＾ ن→→→→→→مونها＾ از «واد＾ غ→→→→→→ير ذ＾ زرع» ب→→→→→→ود،تا ح→→→→→→د
ẃ∂ ب→→→→→ه  ش→→→→→→كايت ن→→→→→→زد ي→→→→→→ك∂ از ع→→→→→لما＾ ن→→→→→جف ب→→→→→رد ك→→→→→→ه آق→→→→→ا＾ ش→→→→→يخ ب→→→→→ه م→→→→→ا س→→→→→خت م→→→→→→∂گيرد و ح→→→→→ت
ان→→→دازه＾ ي− ط→→لبه＾ ف→→قير ه→م خ→رج زن→دگ∂ خ→ود و خ→انوادهاش ن→م∂كند. آن آق→ا＾ ع→→الم ن→زد 
ش→يخ آم→د در خ→لوت ب→ا او ص→حبت ك→رد ك→ه آق→ا ش→ما االن مرجع هستيد و بيتالمال در اختيار 
اقل خودتان را هم ي− طلبه حساب كنيد،  ẃش→ماست و ب→ه دست ش→ما به ديگران م∂رسد، حد

اين قدر به افراد خانواده＾ خود سخت نگيريد.  
^ ن→→→→→→گفت و ب→→→→→→→عد از رف→→→→→→تن او  ^ ع→→→→→→→الم س→→→→→→كوت ك→→→→→→رد و چ→→→→→→يز ^ ش→→→→→→→يخ ب→→→→→→→ه اح→→→→→→→ترام آن آق→→→→→→→ا آق→→→→→→→ا
ه→مسرش را ص→دا زد و گ→فت: ام→روز ك→ه رخته→ا را ش→ست∂، آب چركين داخل طشت را نگه دار 
الع داد آب چركين حاضر است.   ẃمن با آن كار دارم. خانم رختها را شست و به آقا اط

آق→→→→→ا＾ ش→→→→→يخ ك→→→→→نار ط→→→→→شت پ→→→→ر از آب چ→→→→ركين آم→→→→د و ب→→→→→ه خ→→→→انم دس→→→→تور داد اي→→→→ن را ب→→→→خور. 
ب از اي→→→ن دس→→تور گ→→→فت: آق→→ا اي→→نكه ق→→→ابل خ→→وردن ن→→يست. ش→→يخ ف→→رمود: ا＾  ẃخ→→→انم ب→→→ا ك→→→مال ت→→→عج
ه→مسر م→حترم، اي→ن پ→ولها و ام→وال∂ ك→ه ن→زد م→ن ه→→ست م→→ال م→ن ن→يست، م→ن ي− وسيلها＾ بيش 
ن→يستم ك→→ه ب→ايد اي→نها را از م→ردم∂ ب→گيرم و ب→→ه م→ردم دي→گر ب→رسانم، اين پولها در نظر من از اين 
آب ك→ثيف ه→م ك→ثيفتر است. م→ن ن→م∂توان→م از اي→نها ب→يش از م→→قدار ضرورت زندگ∂ خود و 
ل ك→→→→→ن∂ و ب→→→→→ا زن→→→→→دگ∂  ẃخ→→→→→→انوادهام خ→→→→→رج ك→→→→→نم، اگ→→→→→ر م→→→→→→∂خواه→→→→→∂ ب→→→→→ا م→→→→→ن زن→→→→→دگ∂ ك→→→→→ن∂ ب→→→→→→ايد ت→→→→→حم

فقيرانه＾ من بساز＾. 
آر＾، اي→→→→→→ن ه→→→→→→→مان زن→→→→→→دگ∂ در «واد＾ غ→→→→→→ير ذ＾ زرع» است ك→→→→→→ه ح→→→→→ضرت اب→→→→→راه→→→→→يم� از 
ي→→→→→→ه و پ→→→→→يروانش در آن واد＾ زن→→→→دگ∂ ك→→→→→نند و م→→→→حيط زن→→→→دگ∂شان دور از  ẃخ→→→→→دا خ→→→→→واس→→→→→ته ك→→→→→ه ذر

ل باشد تا مقتدا و اسوه و الگو برا＾ امẃت مسلمان باشند.  ẃتجم
تذكẃر مرحوم وحيد بهبهان∂ به فرزندش 

از م→→→رحوم وح→→يد ب→→→هبهان∂(رح→→م↨ اهللا ع→→ليه) ك→→ه ي→→ك∂ دي→→گر از ع→→لما＾ ب→→زرگ در ع→→صر خ→→ود 
ب→→→وده است ن→→→قل ش→→→→ده ك→→→ه روز＾ دي→→→→د ع→→→روسش ي− پ→→→يراه→→→ن اع→→→يان∂ خ→→وشرنگ ف→→→اخر پ→→وشيده 
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است. پ→سرش ي→عن∂ ش→وهر آن خ→انم را احضار كرد و گفت: فرزندم اين لباس مناسب با شأن 
تو نيست. پسر هم كه مرد＾ عالم بود در جواب پدر آيها＾ از قرآن را خواند كه: 

...�؛۱  ґق Ẃز ґẃالر џن ґم ґباتґẃ هґ وџ الطￍي ґباد ґعґل џج џر Ẃأخ ∂ґتￍال ґاهللا џ↨џين ґز џم ￍر џح Ẃنџم ẂلẀق�
بگو: چه كس∂ حرام كرده زينت∂ را كه خدا حالل كرده است... 

لب→→→→→→اس خ→→→→→→وب و ف→→→→→اخر پ→→→→→وشيدن ك→→→→ه ح→→→→رام ن→→→→يست. آق→→→→ا ف→→→→رمود: آر＾، م→→→→ن ه→→→→م اي→→→→ن آي→→→→ه را 
م→→∂دان→م و ح→رف ش→ما ص→حيح است و م→ن ن→م∂گويم لب→→اس زي→با و م→زيẃن پ→وشيدن ح→رام است، 
ل∂  ẃع ن→دارن→د ك→ه زن→دگ∂ م→ا ت→جمẃم→→ن م→→∂گويم م→→ا ي− خ→→اندان روح→→ان∂ ه→ستيم، م→ردم از م→ا ت→وق
و اش→→راف→→∂ ب→→اشد. ب→→→سيار＾ از م→→ردم ف→→قيرند و دس→→تشان ب→→ه زن→→دگ∂ م→→رفẃه ن→→م∂رسد، از دي→→دن وض→ع 
→ا وق→ت∂ ب→ه زن→→دگ∂ م→ا ن→→گاه  ẃزن→→دگ∂ اغ→→→نيا و اع→→→يان و اش→→راف دلت→→نگ و اف→سرده خ→اطر م→→∂شوند، ام
م→→→→→→→∂كنند و م→→→→→→→∂بينند م→→→→→→→ا ه→→→→→→→→م م→→→→→→→انند آن→→→→→→→→ها زن→→→→→→→دگ∂ س→→→→→→→اده و ع→→→→→→→→اد＾ داري→→→→→→→م، آرامش خ→→→→→→→اطر پ→→→→→→→يدا 
م→→→→→∂كنند چ→→→→→ون خ→→→→→ودشان را ه→→→→→م ط→→→→→راز ب→→→→→ا م→→→→→ا م→→→→→∂بينند.حال اگ→→→→→ر م→→→→→ا ه→→→→→م م→→→→→انند اع→→→→→يان و اش→→→→راف 
زن→دگ∂ ك→نيم، اي→ن م→قدار سبب آرامش خاطر را هم از فقرا سلب كردهايم، اين بود كه گفتم 

اين لباس مناسب شأن تو نيست. 
مسئوليẃت سنگين علما＾ اџعالم در سراسر كشور 

خ→→→→→الصه اي→→→→نكه آق→→→→→ايان ع→→→→لما و پ→→→→اسداران روح→→→→انيẃت دي→→→ن، م→→→سئوليẃت∂ س→→→→نگينتر از دي→→→گر 
اص→→ناف امẃت دارن→→د و م→حيط زن→دگ∂شان ب→ايد در م→قايسه ب→ا زن→دگ∂ دي→گران ن→زدي− ب→ه «واد＾ 
ي→→→→→هاش خ→→→→واس→→→→ته است و از ط→→→→رف∂ ه→→→→م  ẃغ→→→→→ير ذ＾ زرع» ب→→→→→اشد ك→→→→→ه ح→→→→→ضرت اب→→→→→راه→→→→→يم� ب→→→→→را＾ ذر

فرموده است: 
ґẃ∂...�؛۲  ن ґم Ẁهￍإنџف ∂ґنџعґبџت Ẃنџمџف...�

ي→→→ه＾  ẃك→→→سان∂ ك→→→→ه ت→→→ابع [و پ→→→يرو آي→→→ين] م→→→→ن م→→→→∂باشند، از م→→→ن [و از خ→→اندان و ذر...
من] محسوب م∂شوند... 

ب→→نابراي→→ن م→→ا ك→→→ه ان ش→→اءاهللا ت→→ابع اب→راه→يم� و پ→يرو آي→ين ت→وحيد＾ او م→→∂باشيم از اب→راه→يم 
                                                           

^ اعراف، آيه＾۳۲.  ـ سوره ۱
^ ابراهيم، آيه＾⅛۳.  ـ سوره ۲
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لم خوانده و فرموده است:  ẂسẀت مẃيه＾ او محسوب م∂شويم. خدا هم او را پدر ما ام ẃو ذر
...�؛۱  џين ґمґل ẂسẀمẂال ẀمẀاكￍم џس џوẀه џيم ґراهẂإب ẂمẀيكґأب џ↨ￍل ґم...�

...شما امẃت مسلم به آيين پدرتان ابراهيم م∂باشيد و او شما را مسلم ناميده است... 
لم را ه→مدوش ب→ا خود و فرزندش، مشمول دعا قرار داده و از خدا  Ẃس→ Ẁت مẃس→ران→جام او م→ل

خواسته است كه: 
...�؛۲  џ−џل Ґ↨џمґل ẂسẀم Ґ↨ￍمẀنا اґتￍي ґẃر Ẁذ Ẃن ґم џو џ−џل ґنẂيџمґل ẂسẀنا مẂل џع Ẃاج џنا وￍب џر�

پ→روردگارا، م→→ا را[اب→راهيم و اسماعيل، پدر و پسر را] تسليم فرمان خود قرار ده 
يه＾ ما امẃت∂ كه مسلم [و تسليم فرمان تو] باشند بهوجود آور...  ẃو از ذر

رسد آدم∂ به جاي∂ كه به جز خدا نبيند 
ح→→→→→ال ام→→→→يدواري→→→→م از لط→→→→ف و ك→→→→رم خ→→→→→دا ك→→→→ه م→→→→شمول دع→→→→→ا＾ پ→→→→→درمان اب→→→→راه→→→→يم� ب→→→→وده و 
ي→→→→→→→ه＾  ẃش→→→→→→→بيه م→→→→→→حيط زن→→→→→→دگ∂ ذر ＾ ẃت→→→→→→→سليم ف→→→→→→→رمان خ→→→→→→→دا ب→→→→→→→اشيم و م→→→→→→→حيط زن→→→→→→→دگ∂مان ن→→→→→→→يز ت→→→→→→ا ح→→→→→→د
اب→→→→راه→→→→يم� «واد＾ غ→→→→ير ذ＾ زرع» ش→→→→ده ب→→→→اشد، ي→→→→عن∂ حبẃ دن→→→→→يا و دلب→→→→ستگ∂ ب→→→→ه ش→→→→ئون ف→→→→ناپذير 
ه داشت ك→→ه دل  ẃه ب→→→ه اي→→ن ن→→كته ه→→م ب→→→ايد ت→→وجẃ دن→→→يو＾ از دل و ج→→→ان م→→→ا رخت ب→→→ر ب→→→→سته ب→→→اشد. الب→→→ت
∂ م→→→→→∂باشد ك→→→→ه اس→→→→تعداد ب→→→→ه  ẃع ب→→→→ر داش→→→→تن رش→→→→د ع→→→→قل∂ خ→→→→اص ẃك→→→→→ندن از ش→→→→→ئون ف→→→→→ناپذير دن→→→→→يا م→→→→→تفر
دست آوردن آن را ب→→→ه ان→→سان دادهان→→→د و او را ه→→م ب→→را＾ ت→→حصيل ه→→مان ب→→→ه اي→→→ن دن→→يا آوردهان→→→د و 

ر در نظام آفرينش، ط∂ẃ مراحل عمر آدم∂ حاصل م∂شود.  ẃآن بر اثر تداوم تفك
ه ب→→وديم و ع→→روس−باز، ب→را＾ ب→ه دست  ẃاز ب→→اب م→→→ثال م→→ا در ي− م→→رحله از ع→→مر خ→→ود ب→→چ
آوردن ان→واع ع→روس− و اس→باب ب→از＾ با هم م∂جنگيديم و بر سر و كلẃه＾ هم م∂كوبيديم، 
ول∂ اكنون كه به سنẃ چهل و پنجاه و شصت رسيدهايم، اعتناي∂ به عروس− و اسباب باز＾ 
ن→→→م∂كنيم چ→→→را ن→→م∂كنيم چ→→ون ب→→ه م→→رحلها＾ از ع→→→قل و ت→→ميز رس→→→يدهاي→→م و در اي→→→ن م→→رحله دي→→→گر 

عروس− و اسباب باز＾ جاذبها＾ نسبت به ما ندارد.  
^ اين استعداد هست كه ط∂ẃ مراحل رشد عقل∂ برسد به  اي→ن ن→→شان م→→∂دهد ك→ه ان→→سان دارا

                                                           
، آيه＾۷۸.  ẃحج ^ ـ سوره ۱

^ بقره، آيه＾۱۲۸.  ـ سوره ۲
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 ^ ج→→→اي∂ ك→→→ه ه→→→مه چ→→→يز دن→→→يا از م→→→ال و م→→→قام و ج→→→اه و ش→→→هرت و...در ن→→ظرش ع→→روس− و اس→→باب ب→→از
^ او نداشته باشد. آر＾:  ^ برا غير قابل اعتنا گردد. جز خدا كمال مطلق جاذبها

ب→→→→نگر ك→→→→ه ت→→→→ا چ→→→ه ح→→→→دẃ است م→→→كان آدم→→→يẃت� رس→→د آدم→∂ ب→ه ج→اي∂ ك→ه ب→ه ج→ز خ→→دا ن→بيند� 
صالحيẃت پاسدار＾ از دين زيبنده＾ هر كس نيست 

ام→→→→ام ام→→→يرالم→→→ؤمنين ع→→→ل∂� در وص→→→ف اي→→→ن دس→→→→ته از ان→→→→سانها ك→→→→ه ب→→→ه آن م→→→رحله از رش→→→د 
عقل∂ رسيدهاند فرموده است: 

)؛۱  Ẃم ґهґنẀي Ẃأع ∂ґف Ẁهџون Ẁا دџم џرẀغ џصџف Ẃم ґه ґسẀفẂأن ∂ґف Ẁقґال џخẂال џمẀظџع)
خ→دا آن→چنان در ف→ضا＾ ج→ان و ق→→لبشان ب→زرگ و ب→اعظمت ت→→جلẃ∂ ك→رده ك→ه مادون 

او هر چه كه هست در چشمشان كوچ− و غير قابل اعتنا آمده است. 
آن امام بزرگوار ديدگاه خود حضرتش را هم نسبت به دنيا فرموده است: 

)؛۲  نẂز＃ џع ґ↨џطẂفџع Ẃن ґم ＾ ґدẂن ґع џدџهẂأز ґه ґذџه ẂمẀاكџيẂن Ẁد ẂمẀتẂيџفẂل џأل)
اي→→ن دن→→→يا＾ ش→→ما، [آر＾ اي→→→ن دن→→→ياي∂ ك→→→ه آن→→چنان در ن→→ظر ش→→ما زي→باست ك→→ه ب→را＾ ب→→ه 
دست آوردن ب→→ر س→ر و ك→لẃه＾ ه→→م م→→∂كوبيد و آب→رو＾ ي→كديگر را م→→∂ريزيد] در 

نظر من از آب بين∂ بẀز هم پستتر و ب∂ ارزشتر است. 
اليẃتشان ن→→→يل ب→→→ه ش→→ئون  ẃور ف→→كر و ك→→ار و ف→→ع Ẃح→→ ґب→→→نابراي→→→ن ك→→→→سان∂ ك→→→ه دل ب→→→→ه دن→→→→يا ب→→→ستهان→→→د و م
دن→يو＾ از ث→روت و ق→درت و ش→هرت است، اي→→نان ب→ه مرحله＾ رشد عقل∂ نرسيدهاند و هنوز در 
م→→→رحله＾ ك→→→ودك∂ ب→→→اق∂مانده و ب→→→ا ع→→→روس− و اس→→→باب ب→→→از＾ م→→ال و م→→→قام دن→→يا ب→→از＾ م→→→∂كنند و 
ط→→→→→→→بيع∂ است ك→→→→→→→ه اي→→→→→→→→نان ن→→→→→→→م∂توان→→→→→→→→ند م→→→→→→→حيط زن→→→→→→→دگ∂ خ→→→→→→→ود را «واد＾ غ→→→→→→→ير ذ＾ زرع» و ه→→→→→→→→مانند 
ي→→ه＾ اب→راه→يم� س→ازند و پ→اسداران دي→ن و حافظان حريم روحانيẃت اسالم و قرآن باشند و  ẃذر
ر و ان→→→→→ديشيدن م→→→→→داوم در ت→→→→→غيẃر پ→→→→يوسته＾ ك→→→→ائنات، اي→→→→ن ي→→→→قين در ق→→→→→لبشان  ẃلذا الزم است ب→→→→→ا ت→→→→فك

پيدا شود كه به فرموده＾ قرآن: 
...�؛۳  Ẁهџه Ẃج џو ẃإال ẁ−ґء＃ هال Ẃ∂ џش لẀك...�

                                                           
^ فيض،خطبه＾۱۹۳.  ـ نهجالبالغه ۱

ـ همان، خطبه＾۱.  ۲
^ قصص، آيه＾⅛۸ .  ـ سوره ۳
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...ه→→→مه چ→→→→يز ج→→→ز ذات پ→→→ا∑ خ→→دا در م→→→عرض ف→→نا و ن→→ابود＾ است[و ش→→ايسته＾ دل 
بستن نم∂باشد]... 

ان→→سان ع→اقل ه→رگز ن→م∂توان→→د اي→ن س→رمايه＾ گرانبها＾ عمر را كه بايد تمام لحظاتش در 
راه ج→لب رض→→ا＾ خ→دا و تأمين حيات جاودانه＾ عقبا صرف شود در عشقورز＾ با عروس− 
و اس→→باب ب→→از＾ دن→يا ت→لف ك→ند. اي→ن ه→مان رش→د ع→→قل∂ است ك→ه س→→بب ب→∂ اع→تناي∂ ب→ه ه→مه چ→يز 

دنيا م∂شود و قهراҐ زندگ∂ زودگذر دنيا را تبديل به «واد＾ غير ذ＾ زرع» م∂نمايد. 
خدايا! مردم را عاشق فرزندانم قرار ده 

مين ن→→→كته ك→→→ه ب→→→→از از آي→→→→ه＾ ش→→→→ريفه اس→→→تفاده م→→→∂كنيم اي→→→نكه ح→→→ضرت اب→→→راه→→→يم�  ẃا س→→→و→→→ ẃام
ي→→هاش در دن→→يا ب→را＾ پ→اسدار＾ از دي→ن ب→ايد م→حيط زن→دگ∂شان دور از ه→ر  ẃپس از اي→→نكه دي→→→د ذر
گ→→ونه م→→ظاهر دن→→يادار＾ و «واد＾ غ→→ير ذ＾ زرع» ب→→اشد، از ط→→رف∂ ه→م پ→يشرفت در ه→ر ك→ار＾ در 
دن→→→→يا ن→→→→ياز ب→→→→→ه ن→→→→يرو و پ→→→شتوان→→→→ه＾ خ→→→اصẃ م→→→→ناسب ب→→→ا آن ك→→→ار دارد؛ ب→→→عض∂ ب→→→→ا پ→→→ول ف→→→راوان و ث→→→روت 
س→رشار ك→ار خ→ود را پ→يش م∂برند و برخ∂ با نيرو＾ ارتش و اسلحه＾ جنگ∂ پيروز م∂شوند. 
ẃاران دن→يا ب→ا  ي→→→ه＾ اب→→راه→→يم ب→→را＾ ت→→بليغ و ت→رويج آي→ين ت→وحيد و ج→لوگير＾ از ت→جاوزات ج→ب ẃآي→→→ا ذر
ت→→كيه ب→→ه چ→→ه ن→→يروي∂ و ب→→ا داش→→تن ك→→دام پ→→شتوان→→→ه م→→∂توان→→ند در ك→→ار خ→→ود پ→يش ب→→روند و از ح→ريم 

دين حق پاسدار＾ نمايند. اينجا بود كه دست به دعا برداشت و از خدا خواست كه: 
�؛  Ẃم ґهẂيџإل ＾ ґوẂهџت ґاسￍالن џن ґم Ґ↕ џدґئẂأف Ẃلџع Ẃاجџف�

ẃار، ب→→→→→لكه از ت→→→→→و  ي→→→→→→هام ن→→→→→ه ث→→→→→→روت س→→→→→رشار م→→→→→→∂خواه→→→→→م و ن→→→→→ه ارتش ج→→→→→ب ẃخ→→→→→داي→→→→→ا! م→→→→→ن ب→→→→→را＾ ذر
م→→∂خواه→→م ك→→ه دري→→→ا＾ دله→→→ا＾ م→→ردم را ب→→→ه س→→و＾ آن→→ها س→رازي→ر س→از＾ و آن→ها را م→حبوبالق→لوب 
م→ردم گردان∂. راست∂ كه چه نيرو＾ قو＾ و چه پشتوانه＾ محكم∂ است دلها＾ پر از مهر و 
ẃت م→→→→ردم ك→→→→ه ب→→→→ه دن→→→→→بال آن ن→→→→يرو＾ م→→→→ال∂ و ن→→→→يرو＾ ان→→→→→سان∂ م→→→→ردم ن→→→→يز ب→→→→ه ه→→→→→مان س→→→و س→→→رازي→→→ر  م→→→→حب

م∂شود كه دريا＾ دلها سرازير شده است. 
در ن→→→وشتها＾ خ→→→وان→→→دم ك→→→ه ي→→→ك∂ از پ→→→ادشاهان ب→→→→ا ي→→ك∂ از ن→→ديمان خ→→ود م→→شورت ك→→رد ك→→ه 
ار＾ در اخ→→→تيار داش→→→ته ب→→اشم، او  ẃه ك→→→نم ب→→→هتر است ي→→→ا ارتش ق→→→هẃب→→→→هنظر ت→→→و م→→→ن ث→→→روت س→→→رشار ت→→→هي
گفت: از نظر من اگر پولدار باش∂ بهتر است زيرا با پول، مردم را م∂شود خريد و ارتش هم 
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م→→∂توان ت→→شكيل داد. ش→→اه گ→فت: آي→→ا دلي→ل∂ ب→ر اي→ن ح→رف دار＾؟ گ→فت: دس→تور ب→دهيد ظ→رف∂ 
پ→→ر از ع→→سل ب→→→ياورند، ظ→→رف ع→→سل آم→→د و لح→→ظات∂ ن→→گذشته ب→→ود ك→→ه اط→→اق پ→→ر از م→→گس ش→د ك→ه 
دور ظ→رف ع→سل پر م∂زدند. نديم گفت: قربان ديد＾ اينجا هيچ مگس نبود، عسل كه آمد 
م→→→→→گسها ج→→→→→مع ش→→→→→دند، ه→→→→→ر ج→→→→→ا ك→→→→ه پ→→→→ول ب→→→→اشد، م→→→→ردم آن→→→→جا ج→→→→مع م→→→→→∂شوند. ش→→→→اه اي→→→→ن دلي→→→→ل را 

پسنديد و به او آفرين گفت. 
چ→→→ند روز دي→→→گر ب→→→ا ن→→→ديم دي→→گرش ه→→مين م→→طلب را ب→→ه م→→يان گ→→ذاشت و از او ن→→ظرخواه→→∂ 
ل∂ داد و گ→→→→→فت: از ن→→→→ظر م→→→→ن م→→→→ردمدار ب→→→→ودن ب→→→→هتر از پ→→→→ولدار  ẃك→→→→→رد. او ن→→→→→ظر＾ م→→→→→خالف ب→→→→ا ن→→→→ظر او
ب→→ودن است زي→→را ه→→مه＾ م→→ردم را در ه→→مه وقت ب→→ا پ→→ول ن→→م∂توان ج→مع ك→رد. م→ردم اگ→ر از ك→س∂ 
ر، هر چه هم پول خرج كند، دورش را نخواهند گرفت. شاه گفت: آيا  ẃن→اراض→∂ ب→اشند و متنف
دلي→→→ل∂ ب→→→ر اي→→→ن ح→→→رف خ→→→ود دار＾؟ گ→→→فت: شب ك→→→ه ش→→→→د دلي→→→ل ع→→→رضم را م→→→∂آورم. شب ش→→→→د و 
ه→→وا ت→→اري−، ن→→→ديم ب→→ه ش→→اه گ→→فت: دس→→تور ب→→دهيد ظ→→رف∂ پ→→ر از ع→→→سل ب→→→ياورند ظ→→رف ع→→سل آم→→د، 
→→→→→→ا ه→→→→→→ر چ→→→→→→→ه ن→→→→→→→شستند و م→→→→→→نتظر، م→→→→→→→گس∂ در شب ن→→→→→بود ك→→→→→ه ب→→→→→ه س→→→→→راغ ع→→→→→سل ب→→→→→يايد. ن→→→→→→ديم گ→→→→→فت:  ẃام
پ→→→ادشاها دله→→→→ا＾ م→→→ردم اگ→→ر از ك→→س∂ رم→→→يده ش→→د و ان→→سان در ظ→→لمت ن→→فرت م→→ردم ق→→رار گ→→رفت، 
ه→→→→→ر ك→→→→→ار＾ ك→→→→→ند ن→→→→→م∂توان→→→→→د دله→→→→→→ا＾ رم→→→→→يده را ب→→→→→ه خ→→→→→ود ج→→→→→ذب ك→→→→ند و لذا ش→→→→ما ت→→→→→ا م→→→→∂توان→→→→∂ ب→→→→→ا 
خ→→دمت ب→→ه م→→ردم، م→→ردم را ب→→→ا خ→→ود م→→هربان ك→→→ن ت→ا ه→ر زم→ان ك→ه ن→→ياز＾ ب→ه ن→يرو＾ م→ال∂ ي→ا ان→سان∂ 

داشت∂، مردم به يار＾ات برخيزند. 
ي→→→→هاش  ẃح→→→→ضرت اب→→→→راه→→→→يم�نيز ب→→→→ه ج→→→→ا＾ ن→→→→يرو＾ م→→→→ال∂ و ن→→→→يرو＾ ن→→→→ظام∂ از خ→→→→دا ب→→→را＾ ذر
ه→→→→→→مين ن→→→→→→يرو＾ م→→→→→ردم∂ را ك→→→→→ه م→→→→→نبع و س→→→→→رچشمه＾ ه→→→→→ر دو ن→→→→→يرو＾ م→→→→→→ال∂ و ان→→→→→→سان∂ است ت→→→→→قاضا 

 .� Ẃم ґهẂيџإل ＾ ґو Ẃهџ ↕Ґ مґنџ الن√اسґ ت џدґئ Ẃأف Ẃلџع Ẃاجџكرده است كه:�ف
«اف→→→→→→→→ئد↕» ج→→→→→→→→مع ف→→→→→→→→ؤاد است و ف→→→→→→→→ؤاد ب→→→→→→→→ه ق→→→→→→→→لب∂ گ→→→→→→→فته م→→→→→→→∂شود ك→→→→→→→ه ك→→→→→→→انون م→→→→→→→هر و م→→→→→→→حبẃت 
ب→→→→→اشد.«تهو＾» ه→→→→→م ت→→→→→→عبير لط→→→→→يف∂ است ك→→→→ه م→→→→عنا＾ س→→→→رازي→→→→ر ش→→→→→دن را م→→→→∂رساند م→→→→انند ان→→→→بوه آب 
ف→→→→→→راوان ك→→→→→→ه از ب→→→→→→اال ب→→→→→→ه پ→→→→→→ايين س→→→→→رازي→→→→→ر م→→→→→∂شود. ج→→→→→ناب اب→→→→→راه→→→→→يم�از خ→→→→→دا خ→→→→→→واس→→→→→ته است ك→→→→→→ه 
ل آس→→→→مان∂ خ→→→ودش چ→→→نان م→→→حبوب م→→→ردم ق→→→رار ده→→→د ك→→→→ه دله→→→ا＾ س→→→رشار از  Ẃع→→→→→ џي→→→→→هاش را ب→→→→ه ج ẃذر
يهاش سرازير گردد و ما بالعيان م∂بينيم كه اين  ẃت آنها همچون دريا＾ آب به سو＾ ذرẃم→حب
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ي→→→→→→→→→→→ه＾ اب→→→→→→→→→→راه→→→→→→→→→→يم�كه در رأس آن→→→→→→→→→→→ها وج→→→→→→→→→→ود م→→→→→→→→→→بار∑ رس→→→→→→→→→→ول اهللا  ẃدع→→→→→→→→→→→ا م→→→→→→→→→→→ستجاب گ→→→→→→→→→→→→شته و ذر
االع→ظم� و اه→ل ب→يت اط→→هار آن ح→ضرت� ق→رار گ→رفتهاند، آنچنان محبوب مردم واقع 
ش→→→→دهان→→→→د ك→→→→→ه ب→→→→→هراس→→→→ت∂ دله→→→→→ا＾ م→→→→ردم م→→→→انند س→→→→يل ج→→→→وشان و خ→→→→روشان ب→→→→ه س→→→مت و س→→→و＾ آن→→→ها 

سرازير م∂گردند بدون اينكه تطميع∂ يا تهديد＾ در كار باشد. 
عشق و ارادت ويژه＾ مردم به معصومين� 

→→→→هداء� را دي→→→دهاي→→→د و م→→→→∂بينيد ك→→→ه چ→→→ه  ẃدالشẃش→→→→ما ه→→→→مه س→→→اله م→→→راس→→→م ع→→→اشورا＾ ام→→→ام س→→→ي
غ→وغا＾ ف→راگ→ير ح→يرت ان→گيز＾ ب→→هوجود م→→∂آيد. آي→ا م→ردم را از م→رد و زن، پير و جوان، خرد و 
ك→→→→الن ب→→→ا پ→→→ول ي→→→ا س→→→رنيزه ب→→→ه خ→→→يابانها و ب→→→→يابانها م→→→∂كشند ي→→ا ب→→ه ط→→→ور خ→→ودجوش از ع→→مق ج→→→ان 
م→→→→→→→ردم ف→→→→→→→رياد ي→→→→→→→→احسين ب→→→→→→→رم∂خيزد؟ دله→→→→→→→ا را م→→→→→→→→∂سوزان→→→→→→د و چ→→→→→→شمها را م→→→→→→→∂گرياند. ت→→→→→→لويزيون 
م→→راس→→م ارب→→عين ام→→→سال ك→→ربال را ن→شان م→→∂داد ب→→ا اي→نكه ك→شور ع→راق اك→نون ام→نيẃت ث→ابت∂ ن→دارد و 
در ع→ين ح→ال ع→جيب ب→ود ك→ه واق→→عاҐ س→يل ج→معيẃت در داخ→ل و خ→→ارج ش→هر ك→ربال س→رازي→ر ش→ده 
ب→ود در ح→دود Ｑ ي→→ا ⅛ م→يليون ج→معيẃت آم→ار م→→∂دادن→د با اينكه هر لحظه احتمال انفجار و خطر 

م∂رفت، ول∂ مردم همان را فوز＾ عظيم برا＾ خود م∂دانستند. 
ض→→→→ا� ن→→→→يز ه→→→→→مين ج→→→→ريان ب→→→→ود ك→→→→→ه  ẃام ش→→→→→هادت ام→→→→→ام اب→→→→→والح→→→→سن الر→→→→→ ẃدر ش→→→→→هر م→→→→→شهد در اي
م→→∂گفتند Ｑ م→→يليون ج→→→معيẃت، آن روز در ش→→هر م→→→شهد اج→→تماع ك→رده ب→ودند. اي→ن ه→→مان اج→→ابت 

دعا＾ حضرت ابراهيم� است كه: 
�؛  Ẃم ґهẂيџإل ＾ ґوẂهџت ґاسￍالن џن ґم Ґ↕ џدґئẂأف Ẃلџع Ẃاجџف�

ẃ∂ در م→→→يان پ→→يروان راس→→تين آن→→ها  ẃه پ→→→يامبران و ام→→امان� ك→→ه ج→→ا＾ خ→→ود را دارن→→→د، ح→→ت الب→→→ت
س  ẃريف ه→→م ك→ه ص→→نف ب→سيار م→حترم و م→قد→→ ẃلاهللات→→عال∂فرجهالش ẃدر زم→→→ان غ→→يبت دوازده→→مين ام→→ام ع→→ج
يه＾ ابراهيم�  ẃت→وان→→اي∂ خ→ود ك→ار ف→وقالعاده عظيم ذر ẃآق→ايان ع→→لما و ف→قها م→→∂باشند و در ح→د
را ك→→→ه پ→→→اسدار＾ دي→→→→ن و ح→→→فظ ح→→→ريم روح→→→انيẃت اس→→→→الم و ق→→→رآن است ادام→→ه م→→→∂دهند، در م→→يان 
آن→→→→→ان ش→→→خصيẃتها＾ ب→→→سيار ب→→→زرگ و ب→→→اعظمت ب→→→ودهان→→→د و ه→→→ستند ك→→→ه چ→→→ون ن→→→مونها＾ از «واد＾ 
غ→→→→→→ير ذ＾ زرع» در م→→→→→→حيط زن→→→→→→دگ∂شان م→→→→→→شاهده م→→→→→→→∂شده است و م→→→→→→→∂شود، در دله→→→→→→→ا＾ م→→→→→ردم 
م→→→→→→حبوبيẃت∂ اع→→→→→→جابان→→→→→→→گيز داش→→→→→→ته و دارن→→→→→→د و لذا ب→→→→→→ه ه→→→→→→نگام لزوم و ض→→→→→→رورت، ه→→→→→م ام→→→→→وال م→→→→→ردم 
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م→→→→→→→سلمان ب→→→→→→→→ه س→→→→→→→و＾ آن→→→→→→→→ها س→→→→→→→رازي→→→→→→→ر م→→→→→→→∂شود و ه→→→→→→→م ن→→→→→→→يرو＾ ان→→→→→→→→سان∂ م→→→→→→ردم در اخ→→→→→→تيار آن→→→→→→ان ق→→→→→→رار 
م∂گيرد. اين نيز از مظاهر استجابت دعا＾ جناب ابراهيم�است كه: 

�؛  Ẃم ґهẂيџإل ＾ ґوẂهџت ґاسￍالن џن ґم Ґ↕ џدґئẂأف Ẃلџع Ẃاجџف�
در آيه＾ ديگر از قرآن نيز م∂خوانيم: 

ا�؛۱  ￎدẀو Ẁمن Ẃح ￍالر ẀمẀهџل Ẁلџع Ẃجџي џس ґحاتґال ￍوا الصẀل ґمџع џوا وẀنџآم џين ґذￍال ￍإن�
خ→→→→داوند رح→→→→مان، اف→→→راد م→→→ؤمن ص→→→الحالعمل را م→→→→حبوب دله→→→ا＾ م→→→ردم ق→→→رار م→→→→∂دهد و اي→→→ن 
ل و ق→→→→رارداد اله→→→→∂ است ك→→→→→ه ش→→→→رط اص→→→→ل∂اش داش→→→تن اي→→→→مان و ع→→→مل ص→→→الح ب→→→→ه م→→→عنا＾  Ẃع→→→→ џي− ج

واقع∂ است. اين جمله＾ نوران∂ نيز از امام اميرالمؤمنين عل∂� منقول است: 
→→→→نوا  џح ẂمẀت Ẃش→→→→ ґع Ẃن ґإ џو ẂمẀكẂيџل→→→→→ џوا عџك→→→→→џا بџهџع→→→→→→џم Ẃمت→→→→→→ ґم Ẃن ґإ Ґ↨џطџال џخ→→→→→Ẁم џاس→→→→→ￍوا النẀطґال→→→→→ џخ)

)؛۲  ẂمẀكẂيџل ґإ
ب→ا م→ردم آن→گونه م→عاشرت و آم→→يزش داشته باشيد كه وقت∂ مẀرديد، در فراق شما 

بگريند و در زنده بودنتان به سو＾ شما بگروند و مجذوب شما گردند. 
ه  ẃسرازير شدن انواع ميوهها به سو＾ مك

توضيح∂ راجع به جمله＾ پايان∂ آيه＾ شريفه عرض م∂شود: 
�؛  џون ẀرẀك Ẃشџي ẂمẀهￍل џعџل ґراتџمￍالث џن ґم ẂمẀهẂق Ẁز Ẃار џو�

يهاش] ق→→رار  ẃ[ح→→→ضرت اب→→راهيم� از خ→→دا خ→→واسته ك→→ه] از م→→يوهها رزق آن→→ها[ذر
دهد، باشد كه آنها شكر او را به جا آورند.  

^ زرع»  ^ غير ذ ه «واد ẃاست، چون سرزمين مك ^ ^ ظ→اهر اح→تماالҐ م→قصود ه→مين م→يوهها
^ ك→→شت و زرع ن→→بوده و م→→يوه و م→→حصول∂ ن→→داش→ته است از اي→نرو  و ش→→نزار ب→→وده و اص→→→الҐ ص→→الح ب→→را
ي→→→هاش ق→رار ده→د.  ẃه م→→يوهها در دس→→ترس ذر ẃج→→ناب اب→→راه→→يم� از خ→→دا خ→→واس→→ته است از خ→→→ارج م→→ك
، ان→→واع و اق→→→سام م→يوهها از  ẃاي→→ن دع→→ا ه→→→م م→→ستجاب ش→→ده است و اك→→نون م→→→∂بينيم ك→→→ه در م→→وسم ح→→ج
^ از اين جهت در آنجا  ه ح→مل م→→∂شود و ه→يچگونه كمبود ẃم→ك ^ ل→→م ب→→ه س→و اق→طار و اك→ناف �ع→→→→→→→→ا

                                                           
^ مريم، آيه＾⅛۹.  ـ سوره ۱

 .۱Ωفيض، حكمت ^ ـ نهجالبالغه ۲
� اقطار و اكناف: اطراف. 
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م→→→→→شاهده ن→→→→→م∂گردد و ع→→→→→→الوه ب→→→→→ر اي→→→→→ن، ث→→→→→مرات ق→→→→→→لب∂ م→→→→→ردم ه→→→→→م ك→→→→ه اي→→→→مان و م→→→→هر م→→→→حبẃت است و 
^ ابراهيم� مشهود و عيان است.  يه ẃعرض احترام و ادب به آستان اقدس ذر

ل ف→رجهم و وفẃ→قنا لم→ا ت→حبẃ و  ẃد و عجẃد و آل م→حمẃع→ل∂ م→حم ẃص→ل ẃهم→→ẃالل
ترض∂ واجعل خاتم↨ امرنا خيراҐ؛ 

الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس
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أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 
 
 

پ→روردگارا، ب→→∂گمان ه→→ر چ→→ه را ن→هان ك→→نيم ي→→ا عيان كنيم، تو م∂دان∂ و هيچ چيز 
در زمين و آسمان بر خدا پنهان نم∂ماند. 

مقصود و منظور حضرت ابراهيم از اين دعا 
ق→→بالҐ ع→→رض ش→→ده است ك→→ه خ→→→داون→→د، دع→→→اهاي∂ از ج→→ناب اب→→راه→→يم� در اي→→ن س→→وره ن→→→قل 
ك→→رده ك→→ه از آن ج→→→مله اي→→ن دع→→است: پ→→روردگارا! ت→→و م→→∂دان→→∂ آن→→چه را ك→→→ه م→→ا پ→→نهان م→→∂كنيم و 
آن→چه را ك→ه آش→كار ان→→جام م→→∂دهيم. خ→داي→ا، ت→و م→→∂دان→∂ ك→ه م→ن در ب→اطن چ→ه دارم و در ظ→اهر 
چ→ه دارم و م→→∂دان∂ كه افكارم چگونه و اخالقم چگونه و اعمالم چگونه است. هيچ چيز در 

زمين و آسمان از خدا مخف∂ نم∂باشد. 
اك→نون م→→∂خواه→يم ب→→دان→يم م→نظور ح→ضرت اب→راه→يم� از اي→نكه ب→ه خ→→دا ع→رض ك→رده ك→→ه 
«ت→و از ظ→→اهر و ب→اطن اع→مال م→ا آگ→اه م→∂باش∂» چ→ه ب→وده است و آي→ا اع→تقاد ب→→ه اي→نكه خدا آگاه 
از ت→مام اف→كار و اخ→→الق و اع→→مال آش→كار و ن→هان م→است، چ→→ه اثر＾ بايد داشته باشد و آن را از 
م→ا خ→واس→تهان→→د، چ→ون ان→بياء� در دن→يا ك→→ار＾ ج→ز اي→ن ن→→دارن→د ك→→ه ب→→ا تعاليم آسمان∂ خودشان، 
ان→→سان را تربيت كنند و او را از عالم بهيميẃت حركت داده به عالم قرب خدا برسانند. از اينرو 
ب→ا گ→فتارها و رف→تارها و دع→→اها و م→→ناجاتها ك→ه ب→ا خ→دا دارن→→د، ه→مين هدف را كه تربيت انسان 

است تعقيب م∂كنند. 
ح→→ال آي→→ا ج→→ناب اب→→راه→→يم� از اي→→ن دع→→ا چ→→ه م→نظور＾ داش→ته است؟ آي→ا ت→نها م→∂خواس→ته 

                                                           
^ ابراهيم، آيه＾۳۸.  ـ سوره ۱
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ك→→ه م→→ا م→عتقد ب→اشيم ك→→ه خ→→دا آگ→اه از اع→مال آش→→كار و ن→→هان م→است؟ اي→نكه م→→سلẃم م→نظور ن→→بوده 
است، زي→→→را ص→→→رف اع→→→تقاد ب→→→→ه اي→→→ن ح→→→قيقت، ت→→→أثير ت→→→ربي→→→ت∂ ن→→→خواه→→→د داشت، ب→→لكه م→→نظور اي→→جاد 
ح→ال م→راق→بت در ان→سان بوده است، يعن∂ خواسته است بگويد ا＾ انسان تو به اقتضاء فطرت 
ليẃ→→→→→هات چ→→→→نين ه→→→→ست∂ ك→→→→ه اگ→→→→ر در ح→→→→ضور ش→→→→خص ب→→→→سيار م→→→حترم و ب→→→زرگوار＾ ك→→→→ه  ẃو س→→→→رشت او
دارا＾ ق→→→درت ه→→→م ه→→ست ن→→شسته ب→→اش∂، م→→مكن ن→→→يست در ح→→ضور او ك→→ار＾ ك→→→ه م→→ورد پ→→سند او 
ن→→→يست ان→→→جام ب→→→→ده∂؛ اي→→ن− ا＾ ان→→سان ت→→و ك→→ه ب→→→ه اع→→تقاد خ→→ودت در م→→حضر خ→→→داي→→∂ ه→→ست∂ ك→→ه 
اح→→اطه＾ ع→→لم∂ ب→→→ه ت→→مام اع→→→مال و اح→→وال اع→→مẃ از آش→→كار و پ→→→نهان ت→→و دارد، آن ه→→م خ→→داي→→∂ ك→→ه 
ق→→درتمند س→→ريعالح→→ساب و ش→→→ديدالع→→قاب است و ب→را＾ ك→وچكترين ع→مل از اع→مال ت→و ك→يفر و 

ر كرده و فرموده است:  ẃپاداش مقر
�؛۱   Ẁه џرџا ي ￎر џش ＃↕ ￍر џذ џقالẂث ґم ẂلџمẂعџي Ẃنџم џو � Ẁه џرџي ҐراẂي џخ ＃↕ ￍر џذ џقالẂث ґم ẂلџمẂعџي Ẃنџمџف�

ها＾ از خير و شرẃ عمل خود را هر كس∂ خواهد ديد...   ẃبه قدر سنگين∂ ذر
نظارت خدا و فرشتگان بر اعمال انسان 

راҐ س→خن از  ẃخ→→داون→→→د م→→تعال ب→→را＾ ت→→شديد ح→→→ال م→→راق→→بت در ان→→→سان در ق→رآن ك→ريمش م→كر
سميع و بصير بودن خود به ميان آورده و فرموده است: 

�؛۲  Ẁور Ẁد الص ∂ґف ẂخẀما ت џو ґنẀيẂع Ẃاأل џ↨џنґخائ Ẁمџل Ẃع џي�
خ→→→→→→→→→→→دا از آن ب→→→→→→→→→→→اري−ترين ح→→→→→→→→→→→ركت خ→→→→→→→→→→→ائنانه＾ م→→→→→→→→→→ردم− چ→→→→→→→→→→شمها و پ→→→→→→→→→→نهانترين 

نقشهها＾ خيانت در سينهها آگاه است. 
يدا�Ґ؛۳ ...همين بس كه خدا شاهد [اعمال آدميان] باشد.  ґه џش ґاهللاґب Ẅ∂فџك џو...�
ول∂ در عين حال عالوه بر شاهد بودن خودش گواهان ديگر نيز قرار داده و فرموده است: 
�؛℮  џونẀل џعẂفџما ت џونẀمџل Ẃع џي � џينґبґكات Ґراما ґك � џين ґظґحافџل ẂمẀكẂيџل џع ￍإن џو�

ن→→→ويسندگان و ض→→→بط ك→→→→نندگان∂ ب→→→زرگوار[از ف→→رشتگان] ب→→→ر ش→→ما گ→→→ماشته ش→→دهاند، 
                                                           

^ زلزال،آيات۷و۸ .  ـ سوره ۱
^ غافر، آيه＾۱۹.  ـ سوره ۲
^ نساء،آيه＾۷۹.  ـ سوره ۳

^ انفطار،آيات۱Ωتا۱۲.  ـ سوره ℮
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آنچه را كه شما انجام م∂دهيد، آنها م∂دانند و ضبط م∂كنند. 
نẂ قџوẂل＃  ґم ẀظґفẂلџما ي � ẁيد ґعџق ґمال→ ґẃالش ґن џع џو ґين ґم→џيẂال ґن џع ґيانґẃقџلџت→ ẀمẂال ∂ￍقџلџت→ џي Ẃإذ�

�؛۱  ẁيدґت џع ẁيبґق џر ґهẂي џدџل ẃإال
اي→ن را ب→دانيد ك→→ه دو گ→يرنده[و ضبط كننده] از سمت راست و چپ نشستهاند و 
ه→→يچ س→→خن∂ از زب→→ان∂ ص→→ادر ن→→م∂شود، م→→گر اي→→نكه ن→گهبان∂ آم→اده ب→را＾ ض→بط در 

كنار آن حاضر است. 
باز برا＾ تأكيد و حتم∂ نشان دادن مسأله＾ ضبط اعمال فرموده است: 

�؛۲  џونẀلџمẂعџت ẂمẀتẂنẀما ك Ẁخ ґسẂنџت Ẃسџا نￍنẀا كￍإن...�
...ب→→→→ه ط→→→ور م→→→سلẃم م→→→ا آن→→→چه را ك→→→→ه ش→→→ما ع→→→مل م→→→∂كرديد اس→→تنساخ م→→→∂كرديم [و از 

آن نسخه بر م∂داشتيم]. 
پس وا＾ ب→→→→→ه ح→→→→→ال م→→→→→ا آن روز ك→→→→→ه اي→→→→→ن ن→→→→→سخهها را در م→→→→→وقف ح→→→→→ساب ب→→→→خوان→→→→→ند ك→→→→ه چ→→→→ه 

رسواي∂ها برمال خواهد شد. امام اميرالمؤمنين عل∂� فرموده است: 
)؛۳  џلџمџال ع џو ẁاب џس ґح Ґداџغ џو џاب џس ґال ح џو ẁلџمџع џمẂوџيẂال)

ام→→→→روز روز ع→→→→مل است و ح→→→ساب∂ در ك→→→→ار ن→→→يست، ول∂ ف→→→ردا روز ح→→→ساب است و 
عمل∂ در كار نخواهد بود. 

ب→از ه→→م م→واع→ظ∂ از م→وال＾ خ→ودمان ام→ام ام→يرالم→ؤمنين� ب→شنويم كه نورانيẃت در كالم 
خودشان است و م∂فرمايد: 

 џو ẂمẀك ґح ґوار→ џج Ẃن→ ґم ҐوناẀي→ Ẁع џو ẂمẀك ґسẀف Ẃأن Ẃن→ ґم Ґدا џص џر ẂمẀكẂيџل џع ￍأن ґاهللا џادџب→ ґوا عẀمџل→ Ẃعґا)
)؛℮  ẂمẀك ґاسџفẂأن џد џدџع џو ẂمẀكџالџمẂأع џونẀظџف Ẃحџق＃ ي Ẃد ґص џاظￍف Ẁح

بدانيد ا＾ بندگان خدا ديدهبانان∂ از خودتان و جاسوسهاي∂ از اندامتان بر شما 
گ→→→ماشته ش→→→دهاند و ن→→→گاه دارن→→→دههاي∂[از ف→→→رشتگان] ك→→→→ه از رو＾ ص→→→دق و راس→→→ت∂ 

سها＾ شما را ضبط م∂كنند.  џفџ اعمال شما و حتẃ∂ شماره＾ ن
                                                           

^ ق،آيات۱۷و۱۸.  ـ سوره ۱
^ جاثيه، آيه＾۲۹.  ـ سوره ۲

^ فيض، خطبه＾℮۲.  ـ نهجالبالغه ۳
 .۱Ｑ۷＾ـ همان، خطبه ℮
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اين آيه＾ قرآن است كه: 
�؛۱  џونẀلџمẂعџوا يẀما كانґب ẂمẀهẀل Ẁج Ẃأر џو Ẃم ґيه ґدẂأي џو ẂمẀهẀتџن ґسẂأل Ẃم ґهẂيџل џع Ẁدџه Ẃشџت џمẂوџي�

روز＾ ك→→→→→→ه زب→→→→→انها و دسته→→→→→ا و پ→→→→→اها＾ آن→→→→ان ب→→→→→ه ت→→→→→مام اع→→→→→مال∂ ك→→→→→ه ان→→→→جام دادهان→→→→د 
گواه∂ م∂دهند. 

ضرورت توشهبردار＾ از دنيا برا＾ جهان جاويدانآخرت 
 Ẃد→→→џق џاهللا ￍن ґإ→→→→џف ẂمẀك→→→→Ẃيџل ґا إџهґẃ →→→→ب џأح џو ẂمẀكẂيџل→→→→ џع ґسẀف→→→→Ẃن Ẃاأل ґẃز→→→→ џأع ∂→→→→ ґف џاهللا џاهللا ґاهللا џادџب→→→→ ґع) 

)؛۲  Ẁهџق ẀرẀط џارџأن џو ґẃق џحẂال џيلґب џس ẂمẀكџل џح џضẂأو
ا＾ ب→→→→→→→→→→ندگان خ→→→→→→→→→دا از خ→→→→→→→→→دا [ب→→→→→→→→→ترسيد] از خ→→→→→→→→→دا ب→→→→→→→→→ترسيد درب→→→→→→→→→اره＾ گ→→→→→→→→→رام∂ترين و 
م→حبوبترين كس در ن→زد خ→ودتان [ك→→ه خودتان هستيد، زيرا هر كس∂ عزيزتر و 
م→→→حبوبتر از خ→→→ودش ك→→→س∂ را ن→→→دارد و ب→→→→ه ف→→→كر خ→→ود ب→→اشيد و ب→→→ر خ→→ودتان رح→→→م 
ك→نيد] چ→→ه آن→→كه خ→دا راه ح→ق را ب→را＾ ش→ما آش→كار نموده و راهها＾ آن را روشن 

ساخته است. 
راҐ وџ إمￍا كџفẀورا�Ґ؛۳  ґا شاكￍإم џيلґب ￍالس ẀناهẂي џدџا هￍإن�

م→→→→ا راه را ب→→→→ه ان→→→سان ن→→→شان دادهاي→→→م[و گ→→→→فتهايم اي→→→→ن راه ب→→→هشت و اي→→→ن ه→→→→م راه ج→→→هنẃم 
است او با اختيار خودش] شاكر يا كافر م∂شود. 

 Ẃد→→џق ґاءџق→→џبẂال ґام→→→ￍي ґأل ґاءџن→→џفẂال ґام→→→→ￍأي ∂→→→ ґوا ف Ẁدￍو џزџت→→→џف ẁ↨џم→→→ ґائ џد ẁ↕ џادџع→→→ џس Ẃأو ẁ↨→→→џم ґالز ẁ↕џوẂق ґش→→→џف)
)؛   ґير ґسџمẂال ∂џلџع ẂمẀتẂثґث Ẁح џو ґنẂعￍالظґب ẂمẀت Ẃر ґمẀا џو ґاد ￍالز ∂џلџع ẂمẀتẂلґل Ẁد

اي→→ن− ب→→→ه ه→→وش ب→→اشيد ك→→→ه پس از م→→رگ ي→→→ا ب→→→ا ش→→قاوت و ب→→دبخت∂ ه→→مراه خ→→واهيد 
ش→→→→→→→→د و ي→→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→→ا س→→→→→→→→عادت و خ→→→→→→→→وشبخت∂ دائ→→→→→→→→م . پس ت→→→→→→→→→ا م→→→→→→→→∂توانيد در اي→→→→→→→→ن روزه→→→→→→→ا＾ 
زودگ→→→ذر و ف→→→ان∂ ش→→→ونده＾ دن→→→يا ب→→→را＾ روزه→→→ا＾ ب→→→اق∂ و ج→→→اودانه＾ آخ→→→رت ت→→→وشه 

برداريد كه راه توشه برداشتن را به شما نمودهاند و قرآن فرموده است: 
                                                           

^ نور، آيه＾۲℮.  ـ سوره ۱
 .۱Ｑ۷＾فيض،خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۲

^ انسان، آيه＾۳.  ـ سوره ۳



 
 ۳۷۳ فضيلت بسيار ذكر خدا 

...�؛۱  Ẅ^ ادґ التￍقẂو ￍالز џرẂي џخ ￍإنџوا ف Ẁدￍو џزџت...�
...توشه برداريد و بهترين توشه تقواست... 

ب→→ه ك→→وچ ك→→ردن از اي→→ن دن→→→يا م→→أمور گ→→شته و ب→→را＾ س→→ير و ح→→ركت ب→→ه س→→و＾ م→قصد دس→تور 
شتاب و سرعت داده شدهايد: 

)؛۲  ґرẂي ￍالسґب џون Ẁرџم ẂؤẀي ∂џتџم џون Ẁر Ẃدџوف＃ ال يẀقẀب＃ وẂك џرџك ẂمẀتẂا أنџمￍن ґإџف)
اك→→→→→→نون ش→→→→→→ما م→→→→→→انند س→→→→→→واران∂ ه→→→→→→ستيد اي→→→→→→ستاده [ك→→→→→→→ه آم→→→→→→اده＾ رف→→→→→→تن م→→→→→→→∂باشيد] و 

نم∂دانيد ك∂ فرمان رفتن صادر خواهد شد. 
 џن→ ґم ẁنґائ→џك џو→Ẁا ه→џم ￍأن→џك џو ẂنẀك→ џي Ẃمџيل＃ لґل џق Ẃن џا عџي→Ẃن الد џن→ ґم ẁنґائ→џك џو→Ẁا ه→џم ￍأنџك→→џف)

)؛۳  Ẃل Ẁزџي Ẃمџيل＃ لґلџا قￍمџع ґ↕ џر ґخ Ẃاآل
ب→→→→→→→ه ه→→→→→→→مين زود＾ آن→→→→→→→چه ك→→→→→→→→ه از دن→→→→→→→يا در دست داري→→→→→→→→م آن→→→→→→چنان از دست ب→→→→→→رود ك→→→→→→→ه 
گ→وي∂ ه→رگز ن→بوده است و آن→چه ك→ه از آخ→رت ب→→ه م→→ا خ→واهد رسيد آنچنان برسد 

و ما را در بر گيرد كه گوي∂ هميشه بوده است. 
لزوم آمادگ∂ هر چه بيشتر انسان برا＾ خانه＾ قبر 

)؛℮  ود＃ مẀنẂقџض＃ ẀدẂعџم لẀك) 
ه→→→→→ر چ→→→→يز ق→→→→ابل ش→→→→مارش∂ ب→→→→االخره پ→→→→→ايان م→→→→→∂يابد و ت→→→→مام م→→→→→∂شود. اي→→→→ن ن→→→→فسها＾ م→→→→ا ع→→→→مر 
ش→مارهدار م→است؛ ه→ر ن→→فس∂ ك→→ه م∂كشيم، ي− خشت از ساختمان عمرمان برداشته م∂شود 
و ع→→→اقبت ت→→→→مام م→→→→∂شود و س→→→→اختمان ع→→→مر ف→→→رو م→→→→∂ريزد. ب→→→نابراي→→→ن ه→→→ر چ→→ه ش→→ماره＾ ع→→مر ان→→سان 
ب→→→→اال م→→→→→∂رود، ط→→→→→بعاҐ ب→→→→ايد آم→→→ادگ∂اش ب→→→را＾ خ→→→انه＾ ق→→→بر ب→→→يشتر ش→→→ود، ول∂ ي→→→→الالسف ك→→→ه م→→→طلب 

برعكس است كه فرمودهاند: 
 Ｑل)؛џمџاال ẀولẀط џو ẀصẂر ґحẂال ґتانџل Ẃص ґخ ґيهґف Ẁشيبџي џو џم џآد ẀنẂاب Ẁشيبџي)

آدم→→→→→→→يزاد پ→→→→→→→ير م→→→→→→→→∂شود، ول∂ دو خ→→→→→→→صلت در او ج→→→→→→→وان م→→→→→→→→∂گردد ي→→→→→→ك∂ ح→→→→→→رص 
                                                           

^ بقره، آيه＾۱۹۷.  ـ سوره ۱
 .۱Ｑ۷＾فيض،خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۲

 .۱Ω۲＾ـ همان، خطبه ۳
ـ همان.  ℮

ـ بحاراالنوار، جلد۷Ω، صفحه＾۲۲.  Ｑ
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دنياطلب∂ و ديگر＾ آرزو＾ دراز [برا＾ ماندن در دنيا]. 
خ→→→→→واب نـزدي− س→→→→→حرگاه گـران مـ∂گ→→→→→ردد� آدم→→∂ پ→→ير ك→→ه شـد، ح→→رص ج→→وان م→→∂گردد� 

خ→→واب اوẃل شب س→→→ب− است و آدم ب→→ا ك→→وچكترين ص→→دا از خ→→واب م→→∂پرد ول∂ در س→اعت 
^ ص→→→→→→→بح و وقت ب→→→→→→→يدار ش→→→→→→→دن است او چ→→→→→→→→نان ب→→→→→→→ه خ→→→→→→→واب  آخ→→→→→→→→ر شب ك→→→→→→→→ه ن→→→→→→→→زدي−ґ دم→→→→→→→→يدن س→→→→→→→پيده

سنگين∂ فرو رفته كه نه با صدا بلكه با لگد هم بيدار نم∂شود. در حديث آمده است: 
 ∂ґبџا→ ґب ẀولẀق→ џي џو Ẁهџه→→ Ẃج џو Ẁليس→→Ẃب ґح ا џس→→џم ẂبẀت→→ џي Ẃمџل џو ẁ↨џن→→ џس џعين→→џب Ẃرџا Ẁل→→ Ẁج ￍالر џغџل→→џذا بґا)

)؛۱  ẀحґلẂفẀال ي ẁه Ẃج џو
آدم→→∂ به سنẃ چهل سالگ∂ كه رسيد و توبهكار نشد، شيطان دست∂ به صورت او 

م∂كشد و م∂گويد پدرم قربان اين صورت∂ كه ديگر رستگار نخواهد شد. 
از رسول اكرم�منقول است كه فرموده است: 

)؛۲  ґرẂب ￍالص Ẁ↨џزيمџع џو Ẁقينџالي ẀمẀيتґوتẀما ا ґẃلџقџا Ẃن ґم)
^ صبر.  دو چيز است كه شما از آن دو بسيار كم داريد يك∂ يقين است و ديگر
در گ→→→→→→ذشته ع→→→→→→رض ش→→→→→→ده است ك→→→→→→→ه م→→→→→→ا در م→→→→→→وضوع اي→→→→→→مان از لح→→→→→→اظ اق→→→→→→رار ب→→→→→→ه زب→→→→→ان ك→→→→→م 
داҐ رس→→→→→→→→→ول اهللا و...  ẃم→→→→→→→→→حم ẃان Ẁد џه→→→→→→→→→→ Ẃش џاهللا و ا ẃن ال اله اال џن→→→→→→→→→→داري→→→→→→→→→م و ب→→→→→→→→→ه آس→→→→→→→→→ان∂ م→→→→→→→→→→∂گوييم: اش→→→→→→→→→هد ا
د�رس→→ول خ→→دا و ام→→امان�  ẃش→→→هادت م→→→→∂دهيم ب→→→ه اي→→→نكه خ→→→دا م→→→→عبود ي→→→گانه است و م→→حم
م→→→نصوب از ج→→→→انب خ→→→دا م→→→∂باشند و م→→→عاد پس از م→→→رگ ه→→→م م→→→سلẃم است و م→→→عان∂ آن→→چه را ه→→م 
ك→→→→→ه ب→→→→→→ه زب→→→→→→ان م→→→→→→∂آوريم، م→→→→→→∂فهميم و در م→→→→رتبه＾ س→→→→طح∂ ق→→→→لب ه→→→→م اع→→→→→تقاد ب→→→→ه اي→→→→ن گ→→→→فتهها و 
ف→→→→→هميدهها＾ خ→→→→ود داري→→→→م، ول∂ اي→→→→ن اي→→→→مان و اع→→→→تقاد ب→→→→ه م→→→→رتبه＾ زي→→→→رين ق→→→→لب و ع→→→→مقґ ج→→→→→ان راه 
ن→→→→→→يافته است ك→→→→→→ه ان→→→→→→→گيزه و ت→→→→→→وليد ك→→→→→→ننده＾ اخ→→→→→→الق و اع→→→→→→مال م→→→→→→ا گ→→→→→ردد و از آن م→→→→→رتبه＾ ع→→→→→ميق 

اعتقاد＾، تعبير به «يقين» م∂شود كه ما كم داريم. 
آر＾ اي→→→→→مان م→→→→→راتب دارد، پ→→→→→→ايينترين م→→→→→رتبه＾ آن اس→→→→→الم است ك→→→→→ه ب→→→→→ا ن→→→→→فاق ق→→→→ابل ج→→→→مع 
است، ي→→→عن∂ آدم م→→→نافق ك→→→ه ق→→لباҐ ك→→افر است و ب→→ه زب→→ان اظ→→هار اي→→مان ن→موده ش→هادت ب→ه ت→وحيد و 
ẃ∂ م→ثالҐ ن→ماز ه→م م→→∂خوان→د، او ن→ازلترين م→رتبه＾ اي→→مان را ك→ه از دي→→دگاه  رس→→الت م→→→∂دهد و ح→→ت

                                                           
ـ مشكا↕ االنوار، صفحه＾۹⅛۱، با اندك∂ تفاوت.  ۱

 .℮۲Ｑ＾ـ مستدر∑ الوسائل، جلد۲، صفحه ۲



 
 ۳۷Ｑ فضيلت بسيار ذكر خدا 

قرآن اسالم ناميده م∂شود دارد چنانكه فرموده است: 
 ґل Ẁخ Ẃد→→→ џا ي→→→→ￍمџل џنا وẂمџل→→→ Ẃوا أسẀول→→→Ẁق Ẃن→→→ ґلك џوا وẀن ґم Ẃؤ→→→Ẁت Ẃمџل Ẃل→→→Ẁا قￍن→→→џآم Ẁراب→→→→ Ẃع Ẃاأل ґتџق→→→→ال�

...�؛۱  ẂمẀكґوبẀلẀق ∂ґف Ẁيمان Ẃاإل
ب→→اديه ن→→شينان گ→→فتند: اي→→مان آوردي→→→م. ب→→گو: اي→→مان ن→→→ياورديد ولك→→ن ب→→گوييد اس→→→الم 

آورديم، هنوز ايمان به داخل قلبتان راه نيافته است... 
مراتب يقين 

اي→مان ق→لب∂ ه→م با تشديد مرتبهاش م∂شود تقوا و تقوا با تقويت مرتبهاش م∂شود يقين 
و ي→قين ه→م م→راتب دارد. مرتبه＾ علماليقين و عين اليقين و حقاليقين كه قرآن كريم به هر 

سه مرتبه اشاره دارد. در سوره＾ تكاثر م∂فرمايد: 
�؛۲  ґينґقџيẂال џنẂي џها عￍن Ẁو џرџتџل ￍمẀث � џيم ґح џجẂال ￍن Ẁو џرџتџل � ґينґقџيẂال џمẂل ґع џونẀمџل Ẃعџت Ẃوџل ẃالџك�
ش→→→→ما اگ→→→→ر ب→→→→ا ق→→→رآن م→→→أنوس ب→→→اشيد و ي→→→قين ب→→→ه ن→→→وران→→→يẃت آن داش→→→ته ب→→→→اشيد، از خ→→→→الل آي→→→→ات 
آن، ج→→→→→→→→هنẃم را م→→→→→→→→→∂بينيد و اگ→→→→→→→ر اع→→→→→→→تنا ب→→→→→→→ه آن ي→→→→→→→قين ع→→→→→→→لم∂ خ→→→→→→→ود ن→→→→→→→كنيد و ه→→→→→→→مچنان ب→→→→→→→→∂پروا در 
م م→رگ آن را ب→→ا چ→شم س→ر م→→∂بينيد و ي→→قين ع→ين∂ ب→ه آن پ→→يدا م→∂كند ت→ا  џارت→كاب گ→→ناه ب→اشيد، د
ع→→→→→اقبت پ→→→→→→ناه ب→→→→→ر خ→→→→→→دا ك→→→→ه س→→→→ر از ج→→→→هنẃم درآورده و در م→→→→يان آتش س→→→→وزان آن ب→→→→ه م→→→→رتبه＾ ح→→→→→ق 

اليقين م∂رسيد كه در آيات آخر سوره＾ واقعه فرموده است: 
�؛۳  ґينґقџيẂال ق џح џوẀهџهذا ل ￍإن � يم＃ ґح џج Ẁ↨џيґل Ẃصџت џو � يم＃ ґم џح Ẃن ґم ẁل ẀزẀنџف�

ب→→→→ا آب ج→→→وشان ج→→→هنẃم از او پ→→→ذيراي∂ م→→→→∂شود و س→→→رانجام در م→→→→يان آتشґ ش→→→علهور 
افكنده م∂شود و اين همان حق اليقين است. 

از ب→اب ت→مثيل و ت→قريب به ذهن م∂گويند اگر شما از فاصله＾ دور＾ ديديد از جاي∂ 
دود غ→ليظ∂ ب→اال م→→∂رود، اط→مينان پ→→يدا م→∂كنيد ك→→ه آنجا حتماҐ آتشسوز＾ شده است و علم 
الي→قين ب→→هوجود آتش در ش→ما ح→اصل م→∂شود. آن→گاه ب→ه س→مت آن نقطه حركت م∂كنيد و به 
آن→جا م→→∂رسيد و ب→ا چ→شم خ→ود آتش را م∂بينيد كه شعله م∂كشد، اينجا عين اليقين به آتش 

                                                           
^ حجرات، آيه＾۱℮.  ـ سوره ۱
^ تكاثر،آياتＱتا۷.  ـ سوره ۲

 .۹Ｑواقعه،آيات۹۳تا ^ ـ سوره ۳
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پ→→→→→يدا م→→→→→∂كنيد و اگ→→→→→ر ن→→→→اگهان در م→→→→يان آتش اف→→→→تاديد و س→→→→وختيد، اي→→→→نجاست ك→→→→ه م→→→→رتبه＾ ح→→→→ق 
ق م∂يابد كه قرآن درباره＾ آدم جهنẃم∂ فرموده است:  ẃاليقين بهوجود آتش تحق

�؛  ґينґقџيẂال ق џح џوẀهџهذا ل ￍإن � يم＃ ґح џج Ẁ↨џيґل Ẃصџت џو � يم＃ ґم џح Ẃن ґم ẁل ẀزẀنџف�
دو چيز بسيار كمياب و سقوط معنو＾ 

ح→→→اال پ→→→→يامبراك→→→رم� راج→→→ع ب→→→ه اي→→→مان ب→→→ه ح→→→قايق م→→→ربوط ب→→→→ه آخ→→→→رت و اع→→→تقاد ب→→→ه ع→→والم 
پس از م→→→→رگ و ح→→→→تميẃت ك→→→→يفر و پ→→→→اداش اخ→→→→→الق و اع→→→مال آدم→→→يان در روز ج→→→زا ف→→→رموده است: 
ش→→ما دو چ→→يز ب→→سيار ك→→م داري→→→د، ي→→ك∂ اي→→نكه اي→→مانتان ب→→ه اي→→ن ح→→قايق ه→نوز ب→→ه ح→دẃ ي→قين ن→رسيده 
است و دي→→→گر اي→→→نكه ح→→→الت ص→→→بر و ش→→→كيباي∂ و خ→→→→ويشتندار＾ در م→→→قابل ام→→→→يال و ه→→→وس ه→→→→ا＾ 
ق ن→→→→→→→يافته است. آن→→→→→→→گاه آن  ẃع→→→→→→→زم و ت→→→→→→→صميم ق→→→→→→→طع∂ در روح و ج→→→→→→ان ش→→→→→→→ما ت→→→→→→حق ẃن→→→→→→→فسان∂ در ح→→→→→→→د

حضرت در ادامه＾ كالمشان فرمودند: 
 џو ҐضاẂع→→→→→џب ẂمẀك ẀضẂع→→→→→џب џر ґكẂنẀي→→→→→џد＾ فẂع→→→→→џيا ب→→→→→Ẃن الد ẀمẀكẂيџل→→→→→ џع џحџتẂف→→→→→Ẁت Ẃنџا Ẁخ→→→→→افџا ∂ґẃ →→→→→ن ґكẄل џو)

)؛۱  џ−ґذل џدẂن ґع ґماء ￍالس ẀلẂهџا ẂمẀك џر ґكẂنẀي
ول∂ م→ن م→∂ترسم ب→عد از م→ن، درґ دن→→يا ب→→ه رو＾ ش→→ما ب→از ش→ود و م→→ظاهر ف→ريبنده و پ→ر زرق 
دن→→→→→يا از ش→→→→→رق و غ→→→→رب ع→→→→→الم در ب→→→→راب→→→→ر چ→→→→شمها＾ ش→→→→ما ج→→→→لوهگر＾ ب→→→→نمايد، م→→→→يلها و ه→→→→وسها و 
آرزوها در دلها＾ شما بيدار شود، حبẃ مفرط و دلباختگ∂ شديد نسبت به زيباي∂ها＾ دنيا 
پ→→يدا ك→→نيد. حسẃ ت→→قليد از دن→→→ياپرستان و رق→→→ابت و چ→→شم ه→→م چ→→→شم∂ در ب→ه دست آوردن ام→تعه� 
الت دن→→→ياي∂ در ش→→ما ت→→حري− ش→→ود. دن→→→ياطلب∂ را ب→→ه م→→سابقه ب→→گذاري→د س→رمايه＾ ي→قين و  ẃو ت→→جم
اي→→→→→→مان ب→→→→→ه خ→→→→→دا و آخ→→→→→→رت در دله→→→→→ا ض→→→→→عيف گ→→→→→ردد و ح→→→→→→الت ص→→→→→بر و خ→→→→→→ويشتندار＾ در م→→→→→قابل 
شهوات و مصائب از بين برود حرص و طمع و بخل و حسد و كينهتوز＾ و فتنهانگيز＾ روز 
ẃ→→→فاق ش→→→→ما ت→→→بديل ب→→→→ه ت→→فرقه و اخ→→→تالف  ب→→→ه روز ب→→→يشتر ش→→→ود، در اي→→→ن م→→→وقع است ك→→→→ه وح→→→→دت و ات
م→→→→→∂گردد، ن→→→→→→فاق و خ→→→→→صومت در ت→→→→→مام ش→→→→→ئون زن→→→→→دگ∂ ش→→→→→ما ب→→→→→→هوجود م→→→→→∂آيد دش→→→→من ي→→→→كديگر 

م∂شويد و شمشير به رو＾ هم م∂كشيد و حقوق يكديگر را پايمال م∂كنيد. 
                                                           

 .۱Ω۷＾البيضاء، جلد۷، صفحه↨ ẃن الفؤاد، صفحه＾۱℮ و المحج ẃـ مسك ۱
� امتعه: وسايل زندگ∂ 



 
 ۳۷۷ فضيلت بسيار ذكر خدا 

در آن ص→→→→→→ورت است ك→→→→→→ه ف→→→→→→رشتگان خ→→→→→→→دا ه→→→→→→م ك→→→→→→ه در آس→→→→→→→مانها ه→→→→→→ستند از ش→→→→→ما رو ب→→→→→ر 
م→→∂گردان→→ند و ارزش→→∂ ب→→را＾ ش→→ما ق→→ائل ن→→م∂شوند. ري→شه＾ آس→مان∂ خ→ود را از دست م→→∂دهيد! 
از آس→→→→مان و آس→→→مانيان ب→→→ريده م→→→∂شويد و س→→قوط م→→عنو＾ پ→→يدا م→→→∂كنيد. دي→→گر م→→دد＾ از روح 
ع→→→→→الم ب→→→→→ه ش→→→→→ما ن→→→→م∂رسد، خ→→→→يرات و ب→→→→ركات اله→→→→→∂ از ش→→→→ما س→→→→→لب م→→→→→∂گردد و در ن→→→→تيجه زن→→→→دگ∂ 

قباي∂ شما غرق در رنج و بال و مصيبت م∂شود.  Ẁدنياي∂ و ع
)؛۱  ґهґوابџث ґمالџكґب џرџفџظ џب џسџت Ẃاح џو џرџب џص Ẃنџمџف)

چشم پا∑، دامن پا∑، زندگ∂ پا∑ 
پس ه→→→→→→→ر ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→توان→→→→→→→→د در چ→→→→→→→نين اوض→→→→→→→اع و اح→→→→→→→وال ك→→→→→→→ه ه→→→→→→→مه در راه دن→→→→→→→ياطلب∂ چ→→→→→→→هاراس→→→→→→به 
م→→→∂تازند او ه→→→مچنان ن→→→فس خ→→→ود را ث→→→ابت و ق→→→لب خ→→→ود را م→→→حكم ن→→→→گاه ب→→→دارد و ن→→يرو＾ ي→→قين و 
ح→→→→→الت ص→→→→→بر را از دست ن→→→→دهد، ح→→→→→قايق ع→→→→→الم را ن→→→→يكو ب→→→→فهمد و ب→→→→ر ط→→→→بق آن ع→→→→→مل ك→→→→→ند، او ب→→→→ه 

كمال بهره＾ زندگ∂ در هر دو سرا＾ دنيا و آخرت نائل خواهد شد.  
اي→→→→→ن ب→→→→→→يان ن→→→→→وران→→→→→∂ رس→→→→→ول اك→→→→→رم� ن→→→→→شان م→→→→→→∂دهد ك→→→→→ه اگ→→→→ر ن→→→→يرو＾ اي→→→→→مان و ي→→→→قين ب→→→→→ه 
م→→→عنا＾ واق→→→ع∂اش در ق→→لب ان→→سان م→→ستقرẃ ش→→ود، در پ→→رتو ن→→ور او ح→→الت ص→→بر و خ→→ويشتندار＾ از 
ق م→∂يابد و ق→هراҐ ت→مام اع→→ضاء و ج→وارح از چ→شم و گ→وش و دست و پا و  ẃگ→ناه و م→عصيت ت→حق

ر از آلودگ∂ به اعمال زشت م∂گردد.  ẃب به آداب دين و مطه ẃزبان مؤد
پس اي→→مان ق→→→لب∂ س→→بب ط→→هارت اع→→ضاء و ج→→وارح م→∂ ش→ود و ط→هارت اع→ضاء و ج→وارح 
خ→→بر از اي→→→مان ق→→→لب∂ م→→∂دهد و ط→→→بعاҐ آلودگ→→∂ اع→→→ضاء و ج→→وارح ن→→يز ح→→كايت از ع→دم اي→→مان و ي→ا 

حكايت از ضعف ايمان قلب م∂نمايد و لذا قرآن كريم م∂فرمايد: 
...�؛۲  ẂمẀه џوج ẀرẀوا فẀظџف Ẃحџي џو Ẃم ґه ґصارẂأب Ẃن ґوا م ضẀغџي џينґن ґم ẂؤẀمẂلґل ẂلẀق�

 ب→→ه دارن→دگان اي→→مان ب→گو چ→شمها＾ خ→ود را [از نگاهها＾ ناپسند خدا] فرو افكنند 
و دامنها＾ خود را [از ناپاك∂] نگه دارند... 

در آي→→→→→→ه＾ ش→→→→→ريفه دقẃت م→→→→→→∂فرماييد ك→→→→→ه ان→→→→→→گشت رو＾ ه→→→→→سته＾ اي→→→→→→مان ن→→→→هاده و اي→→→→→مان را 
                                                           

 .۱Ω۷＾البيضاء، جلد۷، صفحه↨ ẃن الفؤاد، صفحه＾۱℮ و المحج ẃـ مسك ۱
 .۳Ω＾نور، آيه ^ ـ سوره ۲
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عامل اصل∂ برا＾ پا∑ نگه داشتن اعضاء و جوارح نشان داده و فرموده است به مؤمنان بگو 
چ→→→→شم و دام→→→ن خ→→→ود را پ→→→ا∑ ن→→→گه دارن→→→→د، ي→→→عن∂ اي→→→مان ق→→→لب∂ ب→→→ه م→→→عنا＾ واق→→→ع∂ است ك→→→→ه م→→→انع از 

هرزهگراي∂ چشم و دامن م∂شود.  
� در آيه＾ شريفه بعد  Ẃم Ẁه џوج ẀرẀوا ف Ẁظ џف Ẃح џت دي→→گر در اي→→ن نكته بفرماييد كه جمله＾�يẃدق
� آمده است و داللت بر اين م∂كند كه ي− ارتباط مسلẃم  Ẃم ґهґصارẂ وا مґنẂ أب غẀض∫ џاز ج→→مله＾ �ي
ب→→→ين پ→→→→اك∂ و ن→→→→اپاك∂ دام→→→ن ب→→→ا پ→→→→اك∂ و ن→→→اپاك∂ چ→→→شم وج→→→ود دارد ب→→→ه ط→→ور＾ ك→→→ه چ→→شم ن→→→اپا∑، 
دام→→→ن ن→→→→اپا∑ ب→→→→هوجود م→→→→∂آورد. دل ب→→→ه دن→→→→بال چ→→→شم م→→→→∂رود زن→→→ا＾ چ→→→شم زن→→→→ا＾ دام→→→ن را ب→→→اعث 
م→→→→∂شود. در م→→→→حيط∂ ك→→→→ه زنه→→→→→ا ب→→→→∂ پ→→→→رده ج→→→لوه ك→→→نند و م→→→ردها ب→→→→∂پروا ب→→→ه ان→→→دام زن ن→→→گاه ك→→→نند 
ط→→→→بيع∂ است ك→→→→ه چ→→→→نين م→→→→حيط∂ م→→→→راك→→→→ز ف→→→→حشاء ب→→→→→هوجود م→→→→∂آورد و م→→→→ردان و زن→→→→ان زن→→→→اكار از 
اس∂  ẃخود توليد م∂كند، در نتيجه نطفهها＾ ناپا∑ و به دنبال آن افراد ناپا∑ پستها＾ حس
از م→→→→→→ملكت را در دست م→→→→→→→∂گيرند و زن→→→→→→دگ∂ م→→→→→→ردم را ب→→→→→→ه ف→→→→→→ساد و گ→→→→→→ناه آلوده م→→→→→∂سازند و لذا 

م∂بينيم اين سه جمله در قرآن كريم به دنبال هم آمده است: 
...�؛  ẂمẀهџك∂ لẂأز џ−ґذل ẂمẀه џوج ẀرẀوا فẀظџف Ẃحџي џو Ẃم ґه ґصارẂأب Ẃن ґوا م ضẀغџي...�

...م→→→→ردم م→→→→ؤمن چ→→→→شمها ف→→→→رو اف→→→→كنند و دام→→→→→نها را از آلودگ→→→→∂ ح→→→→فظ ك→→→→نند، اي→→→→ن 
سبب پاك∂ محيط زندگ∂شان خواهد شد... 

ي→→→→→→→→عن∂ م→→→→→→→→حيط زن→→→→→→→→دگ∂ پ→→→→→→→→→ا∑، م→→→→→→→→علول دام→→→→→→→→→نها＾ پ→→→→→→→→→ا∑ و دام→→→→→→→→→نها＾ پ→→→→→→→→ا∑، م→→→→→→→سبẃب از 
چ→→→شمها＾ پ→→→→ا∑ م→→→→∂باشد از اي→→→ن رو است ك→→→ه دارن→→→دگان ن→→→→ور اي→→→مان، ش→→→→ديداҐ م→→→راقب اع→→→ضاء و 

جوارح خود م∂باشند كه آلوده به گناه نگردد. 
مراقبت شديد عالمان بيداردل 

ي→→→ك∂ از ب→→→→زرگان ع→→→لما(رح→→→م↨ اهللا ع→→→ليه) از خ→→→انه، خ→→→→يل∂ ك→→→م ب→→→يرون م→→→→∂آمد، گ→→→→اه∂ ه→→→م ك→→→ه 
ب→→يرون م→→→∂آمد، چ→→ه در ت→→ابستان و چ→→ه در زم→→ستان ع→→با را ب→ر س→ر م→→∂كشيد و از گ→وشه＾ خ→→يابان 
ẃ∂ از ن→→→→→→گاه ب→→→→→→ه ح→→→→→وضها و  ح→→→→→→ركت م→→→→→∂كرد و م→→→→→راقب ب→→→→→ود ك→→→→→ه چ→→→→→شمش ب→→→→→→ه ج→→→→→اي∂ ن→→→→→→يفتد و ح→→→→→ت
ف→→→وẃارهه→→→ا و چ→→→منها ك→→→ه س→→→ر راهش ب→→→ود اج→→→→تناب م→→→→∂كرد. از او پ→→→رسيدند اي→→→ن ق→→→در چ→→→را ب→→→ه خ→→→ود 
س→→→خت م→→→∂گيريد؟ در ج→→→واب گ→→→فت: ه→→مين ق→→در ك→→ه ن→→→گاه ك→→نم، م→→قدار＾ از ن→→يرو＾ روح→→→∂ام 



 
 ۳۷۹ فضيلت بسيار ذكر خدا 

در غير مصرف الزم تلف م∂شود، در همين حدẃ ضرر م∂كنم. 
آر＾، آن ب→→→→يداردالن→→→→∂ ك→→→→ه خ→→→→ود را و م→→→→بداء و م→→→→نتها＾ خ→→→ود را ش→→→→ناختهان→→→د و از م→→→قصد و 
م→→→سير آگ→→→اه گ→→شتهان→→→د، در اي→→→ن گ→→ذرگاه دن→→→يا پ→→يوسته دست ب→→ه ع→→→صا و ب→→ا اح→→تياط ك→→→امل ح→→ركت 
م→→→→∂كنند و ش→→→→→ديداҐ م→→→→راق→→→→بند از گ→→→→ذرگاه چ→→→شم و گ→→→وش و دي→→→گر اع→→→→ضاء و ج→→→وارح→→→→شان ن→→→اپاك∂ 
وارد ق→لبشان ن→شود. دري→چهها＾ وج→ود خ→ود را ب→ه رو＾ ه→ر م→نظرها＾ باز نم∂كنند، در كوچه و 
خ→→يابان ك→→ه راه م→→∂روند، چ→→شم خ→→ود را ي→→→له و ره→→ا ن→→م∂كنند ك→→ه ب→→→ه ه→→ر ج→→→ا خ→→واست ن→→→گاه ك→→→ند، 
ẃ∂ ش→امẃه＾ خ→ود را  گ→→وش خ→→ود را آزاد ن→→م∂گذارن→→د ك→→→ه ه→→ر ص→→داي→→∂ را در خ→→ود ج→→ا ب→دهد و ح→ت
ر از كنارشان عبور م∂كند، نџفџس باال نم∂كشند كه مبادا  ẃم→راق→بند ك→ه اگ→ر زن→∂ خوشبو و معط

شامẃهشان با بو＾ شهوتانگيز آشنا شود و آيينه＾ روحشان تيره و تار گردد. 
ẃه م→→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→→→ه اي→→→→→→→→→→نگونه گ→→→→→→→→→فتارها و رف→→→→→→→→→تارها م→→→→→→→→→→∂خنديم و ش→→→→→→→→→→ايد اي→→→→→→→→→نها را ب→→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→→ساب ن→→→→→→→→→وع∂  الب→→→→→→→→→→ت
م→→→→→اليخولياي∂ ب→→→→→گذاري→→→→→م، ول∂ آدم→→→→→∂ ك→→→→→ه لب→→→→→اس∂ ن→→→→و و پ→→→→اكيزه پ→→→→وشيده است اگ→→→→ر ب→→→→خواه→→→→د از ي− 
^ ت→→→نگ ع→→→بور ك→→→ند ك→→→ه دي→→→وارش از دو ط→→→رف ك→→→ثيف و ن→→→جس است، ح→→→تماҐ اط→→→راف لب→→→اس  ك→→→→وچه
خ→ود را ج→مع م∂كند ك→ه م→بادا ب→ه دي→وار دو ط→رف كوچه بخورد و آلوده شود، چون م∂خواهد به 
م→جلس∂ ك→ه بزرگان و پاكان نشستهاند وارد شود. بندگان بيدار خدا هم كه روح∂ صاف و قلب∂ 

پاكيزه دارند و لباس تقوا بر اندام جان خود پوشيدهاند كه قرآن فرموده است: 
...�؛۱  ẁرẂي џخ џ−ґو＾ ذلẂقￍالت Ẁباسґل џو...�

^ در م→→→→→→→حيط∂ زن→→→→→→دگ∂ م→→→→→→∂كنند ك→→→→→→ه از ه→→→→→→مه ج→→→→→→→انب آن  وق→→→→→→→ت∂ از ب→→→→→→→→اب اض→→→→→→→طرار و ن→→→→→→→اچار
ف م→∂بينند ك→→ه اط→راف لب→→اس  ẃم→وجبات آلودگ→∂ ب→ه گ→ناه ه→جوم آورده است ن→اگزير خ→ود را م→وظ
^ ج→→→مع و م→→راق→→بت ك→→نند ك→→ه آلوده ب→→→ه گ→→→ناه  ج→→→ان خ→→→ود را ك→→→ه ه→→→مان اع→→→→ضاء و ج→→→وارح است ط→→→ور
 ^ ^ ب→→ه ص→فا و پ→اكيزگ∂ روح→شان ن→خورد؛ چ→ون آن→→ها در ش→بانهروز سر ساعتها ن→گردد و لط→→مها
الع→→المين دارند كه به نماز بايستند و با فرشتگان  ẃش→رفياب∂ ب→ه ح→ضور ح→ضرت رب ^ م→عيẃن وظ→يفه
و آس→→→مانيان ه→→→→م م→→→جلس ش→→→وند و لذا ب→→→ايد ط→→→→هارت و پ→→اك∂ روح→→→شان را ح→→→فظ ك→→نند ت→→→ا م→→طرود از 
درگ→→اه خ→→→دا و ف→→رشتگان ن→→گردند. اي→→ن را ه→→م ب→→→دان→→يم ك→→→ه ب→→ر ح→→سب اس→تفاده از رواي→ات، آدم→∂ ك→→ه 

                                                           
^ اعراف، آيه＾⅛۲.  ـ سوره ۱
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ات دن→→→→→يا در ج→→→→→انش ن→→→→→→شسته و رس→→→→→وخ ك→→→→رده است، در ه→→→→نگام م→→→→ردن و ان→→→→→قطاع  ẃع→→→→→شق ب→→→→→ه دن→→→→→→يا و لذ
^ دل ب→ه او داده و ب→→ا او ع→شق ورزي→ده است در  روح از ب→→دن، ه→مان م→حبوب دن→يو＾اش ك→ه ع→مر
م م→→→→→∂شود و از او دل م→→→→→∂برد و او در ه→→→→مان دلدادگ→→→→∂ ب→→→→ه آن م→→→حبوب دن→→→→ياي∂اش  ẃم→→→→قابلش م→→→→جس

جان م∂دهد و روز قيامت نيز با همان دلدادگ∂ به دنيا محشور م∂گردد. 
در قرآن كريم م∂خوانيم: 

...�؛۱  Ẃم ґهґẃ ب џر џدẂن ґع Ẃم ґه ґس Ẁؤ Ẁوا ر Ẁس ґناك џونẀم ґر ẂجẀمẂال ґإذ Ẅ^ �وџ لџوẂ تџر
تبهكاران در روز جزا در حضور پروردگارشان سر به پايين خواهند بود... 

چون: 
)؛۲  ґهẂيџل џع џما عاش Ẅ∂لџع ẃالґا ẀوتẀمџال ي џو ґهẂيџل џع џما مات Ẅ∂لџع Ẁء ẂرџمẂال Ẁر џش ẂحẀال ي)
ان→→→→→→→سان ب→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→مان ك→→→→→→→يفيẃت ك→→→→→→→ه در دن→→→→→→يا زن→→→→→→دگ∂ ك→→→→→→رده است م→→→→→→→∂ميرد و ب→→→→→→→ه ه→→→→→→→مان 

كيفيẃت كه مرده است محشور م∂شود. 
ي→→→عن∂ آدم→→→∂ ك→→→ه ت→→→مام ع→→→مرش در دن→→→→يا س→→→ر ب→→→ه پ→→→→ايين زن→→→→دگ∂ ك→→→رده و اص→→→الҐ س→→→ر＾ ب→→ه ب→→اال 
ن→→→گرفته ت→→→ا خ→→→بر＾ از خ→→→→دا＾ آس→→→مان ن→→→يز ب→→→ه دست آورد، در واق→→→ع ع→→→مر＾ س→→→ر ب→→→ه پ→→ايين و رو ب→→ه 
دن→→يا و پ→→→شت ب→→ه خ→→→دا زن→→دگ∂ ك→→رده است، ط→→بيع∂ است ك→→ه ه→→نگام م→ردن ن→يز س→ر ب→ه پ→→ايين و رو 
ب→→→→ه دن→→→يا و پ→→→→شت ب→→→ه خ→→→دا م→→→→∂ميرد و روز ق→→→يامت ه→→→م س→→→ر ب→→→ه پ→→→→ايين و رو ب→→→ه دن→→→يا و پ→→→شت ب→→→ه خ→→→→دا 
م→→→حشور م→→→∂گردد؛ آن→→→جاست ك→→→ه خ→→→دا ه→→→م ف→→→رمان ط→→رد از درگ→→اهش را درب→→اره＾ او و ام→→ثال او 

صادر م∂كند و م∂فرمايد: 
�؛۳  џونẀوب Ẁج Ẃحџمџذ＃ لґئџمẂوџي Ẃم ґهґẃ ب џر Ẃنџع ẂمẀهￍإن ẃالџك�

^ م→→→ن ن→→→خواه→→→ند ي→→→افت اي→→→→نان در دن→→→→يا از م→→→ن در ح→→→جاب  ن→→→→ه اي→→→→→نان ام→→→→روز ه→→→→رگز راه→→→→∂ ب→→→→ه س→→→→و
 ґبẂن→ џج ∂→ґف Ẁت Ẃر√ط→џم→ا ف Ẅ∂ل→→ џع Ẅ ∂џ رџت Ẃس→ џب→→ودند، ام→روز ه→م از م→ن در ح→جابند. آن→جاست ك→ه ف→رياد�...يا ح
^ اف→→→→→→سوس و ه→→→→→زار اف→→→→→سوس ك→→→→→ه  � ℮از ع→→→→→→مق ج→→→→→→→ان س→→→→→→ر م→→→→→→∂دهند ا џين ґر ґاخ→→→→→→ →→→→→→→نџ الس√ ґمџل ẀتẂن→→→→→→ Ẁك Ẃإن џو ґاهللا
^ عمر از دست داديم و خدا را به دست نياورديم و مبتال به اين خسران دائم گشتيم.  سرمايه

                                                           
^ سجده، آيه＾۱۲.  ـ سوره ۱

ـ مجموعه ورẃام، جلد۲،صفحه＾۱۳۳، با اندك∂ تفاوت.  ۲
 .۱Ｑ＾فين، آيه ẃمطف ^ ـ سوره ۳

 .Ｑ⅛＾زمر، آيه ^ ـ سوره ℮
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پاسخ عبرتآموز جناب ابوذر به هنگام احتضار 
ن→→→→→قل ش→→→→→ده است ك→→→→→→ه وق→→→→→ت∂ ج→→→→→ناب اب→→→→→وذر ص→→→→→حاب→→→→→∂ ب→→→→→→زرگوار پ→→→→→يامبراك→→→→→رم� در ح→→→→→ال 
احتضار بود از او پرسيدند چه دار＾؟ گفت: اعمال∂ دارم كه با خود م∂برم. گفتند: راجع به 
ط→→ال و ن→قره از تو م∂پرسيم. مردم دنيا نوعاҐ رو＾ پول سخن م∂گويند وقت∂ كس∂ بميرد پيش 
از ه→مه چ→يز م→→∂پرسند از خ→ود چه گذاشته است، ثروت و مكنت و مسكن و مركبش در چه 

وضع∂ است. در نهجالبالغه＾ شريف از امام اميرالمؤمنين عل∂� منقول است: 
)؛۱  џم ￍدџا قџم Ẁ↨џكґالئџمẂال ґتџالџق џو џ∑џرџا تџم Ẁاسￍالن џالџق џ−џلџذا هґا џء ẂرџمẂال ￍنґا)

[آدم→→→→→→∂ ك→→→→→→ه م→→→→→→∂ميرد] م→→→→→ردم م→→→→→→∂گويند چ→→→→→→ه از خ→→→→→ود ب→→→→→اق∂ گ→→→→ذاشته است؟ ول∂ 
مالئكه م∂گويند چه از پيش فرستاده است؟ 

ان→→→سان م→→ؤمن ع→→اقل، پ→→يش از اي→→نكه از دن→→→يا ب→رود، وس→ائل زن→دگ∂ در ع→→الم ب→رزخ و م→حشر 
خ→→→→ود را پ→→→يشاپيش ب→→→ه وس→→→→يله＾ اع→→→→مال ص→→→الحهاش م→→→∂فرستد ت→→→ا وق→→→ت∂ ب→→→ه آن→→→جا رس→→→يد از زن→→→دگ∂ 

سالم مناسب با آن عالم برخوردار گردد.  
^ و از خود چه باق∂ گذاشتها＾؟ گفت:  حال از جناب ابوذر پرسيدند: از مال دنيا چه دار

)؛۲  џحџب ẂẂصџال اџف Ẅ∂ џسẂمџما ا џو Ẅ∂ џسẂمџال اџف џح џب Ẃصџما ا)
آن→→چه را ك→→→ه ص→→بح ب→→→ه دست آوردم، ب→→را＾ شب ن→→گه ن→داشتم و آن→چه را ك→→ه شب ب→→ه 

دست آوردم، برا＾ صبح نگه نداشتم. 
مґ م→→→→→→ردن چ→→→→→→يز＾ در ب→→→→→→ساط ن→→→→→→خواه→→→→→→د داشت. آن→→→→→→ان ك→→→→→→ه  џن→→→قشه＾ ده روز ب→→→→عد را ام→→→روز م→→→∂كشند و پ→→→ول ص→→→د س→→→→ال آي→→→→نده را ه→→→م اك→→نون در ح→→سابها＾ ب→→→→→→→ديه∂ است اي→→→→→→→→نچنين آدم→→→→→→→∂ د
الت از خود  ẃب→انك∂ ذخ→يره ك→ردهان→→د، آن→→ها ه→ستند ك→ه ه→→نگام م→ردن ان→→واع و اقسام ذخائر و تجم
→→رده＾ ن→→ان ب→را＾ ف→ردايش ن→دارد، دم م→ردن  ґب→→يش از ي− گ ∂ẃ →→→ا اب→→وذر ك→→ه ح→→ت ẃب→→اق∂ م→→∂گذارن→→د ام

چيز＾ نخواهد داشت. 
                                                           

 .۲Ω۳＾ـ خطبه ۱
 .℮Ｑ۲＾ـ بحاراالنوار، جلد۷۸،صفحه ۲
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عكسالعمل زاهدانه＾ جناب ابوذر در قبال بخشش عثمان 
مين خ→ليفه＾ پ→يامبراك→رم� ب→يتالم→→ال م→سلمين در اخ→تيارش  ẃع→ثمان ك→ه ب→ه ع→نوان س→و
ب→→→→ود، دوي→→→→ست دي→→→→نار ب→→→→ه وس→→→→يله＾ غ→→→→→المش ب→→→→را＾ اب→→→→وذر ف→→→→رستاد و گ→→→→→فت: ب→→→ه اب→→→وذر ب→→→گو ب→→→ه خ→→→دا 
ق→سم، اي→ن پ→ول از ام→وال ش→خص∂ خ→ودم است و ارت→باط∂ ب→ا ب→يتالم→→ال ن→→دارد از م→ن ق→بول كن و 
ص→→→→→→→رف م→→→→→→→عاش روزان→→→→→→→→هات ك→→→→→→→ن. اب→→→→→→→وذر پ→→→→→→→→يام داد: م→→→→→→→ن اح→→→→→→→تياج∂ ب→→→→→→→ه اي→→→→→→→ن پ→→→→→→→ول ن→→→→→→→دارم و اك→→→→→→→نون 

ب∂نيازترين مردمم.  
غالم عثمان، نگاه∂ به خانه و زندگ∂ ابوذر كرد و گفت: تو كه االن چيز＾ در بساط 
ن→→→→→دار＾، ب→→→→→گو چ→→→→→گونه ب→→→→→∂نيازترين م→→→→ردم∂؟ اب→→→→وذر گ→→→→فت: زي→→→→ر آن ن→→→→→مد ك→→→→→ه رو＾ زم→→→→ين اف→→→→تاده 
است، ي− گ→→→→→رده ن→→→→→→ان ج→→→→→و ه→→→→→ست، ت→→→→→ا آن ن→→→→→→ان ج→→→→→و را دارم اح→→→→→تياج∂ ب→→→→ه ع→→→→ثمان و پ→→→→ول ع→→→→ثمان 

ندارم. اين پول را به او برگردان و بگو: باشد تا روز قيامت با هم روبهرو شويم. 
ẃه اب→→→وذر گ→→→وسفنددار＾ م→→→→∂كرد و از اي→→→ن راه ام→→→رار م→→→عاش م→→→→∂نمود. دم م→→→ردن گ→→فت:  الب→→→ت
درآم→→د ص→→بحم را ب→→را＾ شب ن→→گه ن→→داش→→تم و درآم→→د ش→→بم را ب→→را＾ ص→→بح ن→→→گه ن→→داش→→تم. پ→→رسيدند: 

پس با درآمد خود چه م∂كرد＾؟ گفت: 
نا)؛  ґتاعџم џرẂي џخ ґيهґف Ẁع џضџن ẁوج ẀدẂنџنا كџل)

م→→→→→ا ي− ك→→→→ندو و ان→→→→بار ذخ→→→→→يرها＾ داري→→→→→م ك→→→→→ه ب→→→→هترين م→→→→تاع خ→→→ود را در آن ذخ→→→يره 
م∂كنيم [و از رسول خدا�شنيدم كه م∂فرمود]: 

هẀ)؛۱ قبر هر كس∂ انبار ذخيره＾ اوست.  ẀرẂبџق ґن ґؤمẀمẂال Ẁوج ẀدẂنџك)
لذا م→→→→→→ن ه→→→→→→ر چ→→→→→→ه ب→→→→→→ه دس→→→→→→تم م→→→→→→∂رسيد، در راه خ→→→→→→دا ان→→→→→→فاق م→→→→→→∂كردم و پ→→→→→يش از خ→→→→→ودم ب→→→→→ه 

خانه＾ قبرم م∂فرستادم و اين− آماده برا＾ رفتن به آنجا هستم. 
لґن...»، خ→→→→→داي→→→→ا ت→→→→و  Ẃع→→→→Ẁ Ẁ→→→→→خف∂ و م→→→→ا ن ن√−џ ت→→→→→→علم م→→→→→ا ن ґنا ا√ ب џاي→→→→→ن ب→→→→→ود:«ر ح→→→→→ضرت اب→→→→→راه→→→→→يم ^ دع→→→→→→ا
^ در زم→→ين و آس→→مان از خ→→دا پ→→→نهان  ها ẃم→→→∂دان→→→∂ ه→→→ر آن→→→چه را ك→→→ه م→→→ا پ→→نهان ي→→ا آش→→→كار م→→∂كنيم و ذر
ن→م∂باشد و گ→فتيم م→نظور آن پ→يامبر ب→زرگ خ→دا اين بوده كه حال مراقبت در بندگان خدا ايجاد 
ك→ند ت→ا در ح→ضور خ→دا، ب→→∂پروا در ارتكاب گناه و معصيت نباشند و راست∂ خود ايمان و اعتقاد 

                                                           
 .℮Ｑ۲＾ـ بحاراالنوار، جلد۷۸،صفحه ۱
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ق→→→لب∂ ب→→ه اي→→نكه در م→→حضر خ→→دا ه→→→ستم و خ→→→دا ح→→→اضر و ن→→اظر ب→→ر اع→→مال درون→→∂ و ب→→يرون∂ م→→ن است، 
^ از گناه است و لذا خدا خودش هم فرموده است:  قو＾ترين عامل بازدارنده

�؛۱  Ẅ^ لџمẂ بґأنￍ اهللاџ يџر Ẃع џي Ẃمџأ ل�
آيا اين انسان ندانسته است كه خدا م∂بيند [و اعمالش در مرئ∂Ẅ و منظر خداست]. 

مشكل اصل∂ ما، سطح∂ بودن اعتقاد 
→→ا م→شكل اص→ل∂ م→ا ه→→مان است ك→ه ع→رض ش→→د، اين ايمان  ẃآر＾، اي→ن را ه→→مه م→∂دان→يم؛ ام
و اع→→→→→→تقاد از م→→→→→→رحله＾ لف→→→→→→ظ و ف→→→→→→هم م→→→→→→عنا و اع→→→→→تقاد س→→→→→طح∂ ق→→→→→→لب ف→→→→→رات→→→→→ر ن→→→→→رفته و در ع→→→→→مق ج→→→→→ان 
ن→→→→نشسته و ب→→→→ه س→→→→ر ح→→→→دẃ ي→→→→→قين ن→→→رسيده است. ت→→→حصيل اي→→→ن م→→→رحله از ي→→→قين ن→→→ياز ب→→→ه ت→→→مرين ع→→→→مل∂ 
م→→→داوم و اي→→→ستادگ∂ م→→→حكم در م→→→قابل ش→→→هوات و ام→→→يال ن→→→→فسان∂ دارد و اي→→ن ك→→ار اگ→→رچه دش→→وار 
→→ا ن→→شدن∂ ن→يست. اي→ن ه→مه ب→زرگان از اتقياء و صلحا از صنف علما و غير علما كه در  ẃاست، ام
ه→→→→ر زم→→→ان∂ ب→→→ودهان→→→د و ه→→→ستند، ه→→→→مه از ط→→→ريق ه→→→→مين ت→→→مرين ع→→→مل∂ م→→→داوم ب→→→ه آن م→→→قامات ع→→→اليẃه 

رسيدهاند و خدا هم فرموده است: 
قاناҐ...�؛۲  ẂرẀف ẂمẀكџل Ẃلџع Ẃجџي џوا اهللاẀقￍتџت Ẃإن...�

...ش→→ما اگ→ر ت→قوا را[ك→ه ه→مان ت→مرين ع→مل∂ م→داوم است] رع→ايت ك→→نيد، خ→دا ف→رقان 
را[كه نورانيẃت خاصẃ تشخيص حق از باطل است] به شما عنايت م∂كند... 

در آيه＾ ديگر فرموده است: 
...�؛۳  Ẁاهللا ẀمẀكẀمґẃل џعẀي џو џوا اهللاẀقￍات џو...�

 ẃش→ما ت→قوا پ→→يشه كنيد و در مرحله＾ عمل خدا را نافرمان∂ نكنيد، خدا با نور علم خاص
ر م∂سازد.  ẃخودش جان شما را منو

ل لوليẃ− الف→رج واج→علنا م→ن الم→نتظرين لظ→هوره واجعل خاتم↨  ẃع→ج ẃهم→ẃالل
امرنا خيراҐ؛ 

الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس
                                                           

^ علق، آيه＾۱℮.  ـ سوره ۱
^ انفال، آيه＾۲۹.  ـ سوره ۲
^ بقره، آيه＾۲۸۲.  ـ سوره ۳
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أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 
 
 
 
 
 

س→→→پ→→اس خ→→→→دا＾ را ك→→→→ه در س→→→→نẃ پ→→ي→→ر＾، اس→→م→→اع→ي→→ل و اس→→ح→→اق را ب→→→ه م→→→ن ب→→خ→→شي→→د؛ 
م→→→س→→لẃ→م→→اҐ پ→→→→روردگ→→ار م→→→→ن ش→→→ن→→ون→→ده[و اج→→→→اب→→ت ك→→→→نن→→ده＾]دع→→اس→→ت. پ→→→→روردگ→→ارا، 
ن→→→→→→→→→→م→→از ق→→→→→→→→→→→رار ده و از ف→→→→→→→→→→→رزن→→دان→→م [ن→→→→→→→→→ي→→ز چ→→→→→→→→→→ن→ي→→ن ف→→→→→→→→→→رم→→ا]،  م→→→→→→→→→→→را ب→→→→→→→→→→→رپ→→ا دارن→→→→→→→→→→→ده＾ 

پروردگارا دعا＾ مرا بپذير. 
چگونگ∂ فرزنددار شدن حضرت ابراهيم در سنẃ كهولت 

در گ→→→→→ذشته ب→→→→→يان ش→→→→د ك→→→→ه ح→→→→ضرت اب→→→→راه→→→→يم� پ→→→→يامبر ب→→→→زرگوار خ→→→→→دا در ع→→→→→الم ب→→→→→ندگ∂ و 
ع→→→→→بوديẃت، ف→→→→→→داك→→→→ار＾ها＾ ب→→→→→سيار زي→→→→اد＾ داش→→→→ته و در دع→→→→→وت ب→→→→→ه ت→→→→وحيد و م→→→→→بارزه＾ ب→→→→ا ش→→→→ر∑، 
ل ك→→→→رده و ص→→→→حنهها＾ ام→→→→تحان∂ س→→→→→نگين∂ پ→→→→شت س→→→→ر گ→→→→→ذاش→→→→ته و از  ẃم→→→→→شكالت ف→→→→→راوان→→→→→∂ را ت→→→→→حم
ه→→→→مه＾ آن→→→→→ها م→→→→وفẃق و پ→→→→يروز ب→→→→يرون آم→→→→ده است و خ→→→→→دا ه→→→م م→→→تقابالҐ آن ب→→→نده＾ ف→→→داك→→→→ار خ→→→ود را 

هاش قرار داده است.  ẃمورد الطاف و عنايات خاص
أن و كثيرالبركات به  ẃاز ج→→مله الط→اف ب→زرگ اله→∂ بر او اينكه دو فرزند بسيار عظيم الش
او ع→→→→→نايت ف→→→→رموده ك→→→→ه ع→→→→→الوه ب→→→→ر اي→→→→نكه ه→→→→ر دو پ→→→→يغمبر ب→→→→ودهان→→→د، س→→→ر س→→→لسله＾ ان→→→بياء و پ→→→→يامبران 
ب→→زرگ دي→→گر ه→→م ب→→ودهان→→د. آن دو ي→→ك∂ ب→→ه ن→→ام اس→→→ماعيل است ك→→ه از ط→→ريق او ح→→ضرت رس→ول 

                                                           
 .℮Ωابراهيم،آيات۳۹و ^ ـ سوره ۱



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ⅛۳۸ 

اهللا االع→→→→→→→→→→ظم پ→→→→→→→→→يامبر خ→→→→→→→→→اتم�و اه→→→→→→→→→ل ب→→→→→→→→→يت اط→→→→→→→→→→هارش� ب→→→→→→→→→ه ج→→→→→→→→→ناب اب→→→→→→→→→راه→→→→→→→→→يم�منتسب 
يẃ→→ه＾ اب→راه→يم� م→حسوب م→→∂گردند و دي→گر＾ به نام اسحاق است كه از نسل  ẃم→∂شوند و ذر
او پ→→→→→→→→→يامبران ب→→→→→→→→زرگ∂ ه→→→→→→→→مچون م→→→→→→→→وس∂ و ع→→→→→→→→يس∂، ي→→→→→→→→عقوب و ي→→→→→→→→وسف، داود و س→→→→→→→ليمان� و... 
يẃ→→→→→→ه＾ ج→→→→→→ناب اب→→→→→راه→→→→→يم� م→→→→→→∂باشند و ع→→→→→جيب اي→→→→→نكه اي→→→→→ن دو  ẃم→→→→→ناديان ت→→→→→وحيد ب→→→→→ودهان→→→→→→د و از ذر
ف→رزند در سنẃ كهولت و پير＾ كه بر حسب جريان عاد＾ امكان فرزنددار شدن نداشته به او 

داده شده است. 
۱۱Ω سالگ∂ ابراهيم و  ẃد گشته و اسحاق در سنẃ۹۹ س→→الگ∂ از او متول ẃاس→ماعيل در س→ن
۱ΩΩ س→الگ∂ م→ادرش س→اره ب→→ه دن→→يا آم→ده است ك→ه خ→رق عادت در دوẃم∂ عجيبتر بوده است 
و لذا وق→→→→→→→ت∂ م→→→→→→→→الئكه از ج→→→→→→انب خ→→→→→→→دا ب→→→→→→→ه او و ه→→→→→→→مسرش س→→→→→→اره ب→→→→→→شارت ف→→→→→→رزنددار ش→→→→→→دن دادن→→→→→→د، 

آنگونه كه در قرآن آمده: 
�؛۱  ẁيمґق џع ẁوز Ẁجџع Ẃتџقال џها وџه Ẃج џو Ẃتￍك џصџف ＃↕ ￍر џص ∂ґف ẀهẀأتџرẂام ґتџلџبẂأقџف�

ت ح→→→→→→يا] ب→→→→→→→ر ص→→→→→→ورت خ→→→→→→ود زد و گ→→→→→→فت:  ẃزنش ف→→→→→→→ريادكنان پ→→→→→→→يش آم→→→→→→→د و [از ش→→→→→→→د
هدار شدن]؟!  ẃپيرزن∂ نازا [و بچ

 ẁء Ẃ∂→→→ џشџه→→→ذا ل ￍإن ҐخاẂي→→→ џش ∂ґلẂع→→→џه→→→ذا ب џو ẁوز Ẁج→→→ џا ع→→→џأن џو Ẁدґت∂ أ ألџل→→→Ẃي џي→→→→ا و Ẃتџق→→→→ال�
...�؛۲  ẁيب ґجџع

گ→→فت: ا＾ وا＾ ب→→ر م→→ن، آي→→→ا م→→مكن است م→→→ن ف→→→رزنددار ب→→شوم و ح→→ال آن→كه خ→ودم 
پيرزن و شوهرم پيرمرد است، اين بهراست∂ كه چيز عجيب∂ است... 

ح→→→→→→ال آي→→→→→→→ه＾ م→→→→→→ورد ب→→→→→→حث از س→→→→→→وره＾ اب→→→→→راه→→→→→يم م→→→→→ربوط ب→→→→→ه اي→→→→→ن م→→→→→طلب است ك→→→→→ه ج→→→→→ناب 
ابراهيم� در مقام شكرگزار＾ به درگاه خدا عرض م∂كند: 

 ∂→→→→→→ґẃ ب џر ￍإن џحاق→→→→→→ Ẃإس џو џيل ґماع→→→→→→ Ẃإس ґرџب→→→→→→ ґكẂال ∂џل→→→→→→ џع ∂ґل џبџه џو ＾ ґذￍال ґهللا ẀدẂم→→→→→→→ џحẂال�
�؛  ґعاء الد Ẁيع ґم џسџل

^ به من اسماعيل و اسحاق را  ح→مد و سپاس مخصوص آن خداي∂ است كه در سنẃ پير
^ دعاست.  ^ من شنونده و اجابت كننده عنايت كرده است، راست∂ كه خدا

                                                           
^ ذاريات، آيه＾۲۹.  ـ سوره ۱

^ هود،آيه＾۷۲.  ـ سوره ۲



 
 ۳۸۷ فضيلت بسيار ذكر خدا 

م→→→ن از او ت→→→→قاضا＾ ف→→→رزند ك→→→ردهام و او ن→→→يز اج→→→ابت ك→→→رده و اي→→→ن دو ف→→→رزند را ب→→→ه م→→→ن ع→→→طا 
فرموده است.  

نماز، از مهمترين اركان دين 
آنگاه دعا＾ ديگر＾ كرده كه: 

�؛  ґعاء Ẁد Ẃلￍبџقџت џنا وￍب џر ∂ґتￍي ґẃر Ẁذ Ẃن ґم џو ґ↕ال ￍالص џيمґقẀم ∂ґنẂل џع Ẃاج ґẃب џر�
يẃهام را برپا دارنده＾ نماز قرار ده∂،  ẃخ→دايا، از ت→→و م→→∂خواهم م→را و ب→رخ∂ از ذر

پروردگارا دعايم را بپذير. 
شان اين است كه هم خودشان پيوسته در حال ارتباط با خدا باشند  ẃان→بياء� تمام هم
و ه→→→→→م ب→→→→→ندگان خ→→→→→دا را در م→→→→→سير ارت→→→→→→باط ب→→→→ا خ→→→→→دا ح→→→→ركت ده→→→→ند و آن→→→→→ها را ب→→→→ه م→→→→قام ق→→→→رب خ→→→→دا و 
ح→يات اب→→د＾ در س→را＾ آخ→رت ن→ائل س→→ازند و ب→رنامه＾ س→يرشان در اين دنيا همان برنامه＾ دين 
است ك→→ه از ج→انب خ→دا آوردهان→د و به آدميان ابالغ نمودهاند و اگر در آيه، سخن از نماز به 
م→يان آم→ده از آن ج→هت است ك→ه ن→ماز از م→همترين ارك→ان دين است و طبق حديث منقول از 

رسول خدا�: 
واها)؛۱  ґما س ￍد Ẁر Ẃت ￍد Ẁر Ẃنґا џواها و ґما س џلґبẀق ẂتџلґبẀق Ẃنґا)

[ن→→→ماز] اگ→→→ر م→→→قبول در ن→→→زد خ→→→دا ش→→→د، ب→→→→قيẃه＾ اع→→→→مال ع→→→باد＾ م→→→قبول و اگ→→→ر [ن→→→ماز] 
مردود شد، ساير اعمال نيز مردود خواهد شد. 

در آي→→→→→→→ات ق→→→→→→→بل∂ ه→→→→→→→مين س→→→→→→وره＾ م→→→→→→→باركه ن→→→→→→يز س→→→→→→خن از ن→→→→→→ماز ب→→→→→→ه م→→→→→→يان ب→→→→→→ود ك→→→→→→ه ح→→→→→→ضرت 
ابراهيم� به خدا عرض م∂كرد: 

 ґم ￍر џح→→ ẀمẂال џ−ґتẂي→→џب џدẂن→→ ґع＃ ع Ẃر џز ＾ ґذ ґرẂي→→→ џواد＃ غ→→→ ґب ∂ґت→→→→ￍي ґẃر Ẁذ Ẃن→→→ ґم ẀتẂنџك→→→ Ẃأس ∂→→→ґẃ بￍ→→→→نا إن џ؛۲ �ر�... џ↕ال ￍوا الصẀيمґقẀيґنا لￍب џر
يẃ→→→→→هام [را آوردم و] در اي→→→→→ن ب→→→→→يابان خ→→→→ش− لم ي→→→→زرع ك→→→→→نار  ẃخ→→→→→دايا م→→→→→ن ب→→→→رخ∂ از ذر
خ→انه＾ م→حترمت اس→كان دادم ب→→ه اي→ن م→نظور ا＾ خ→دا كه نماز را برپا دارند [و در 

                                                           
ـ بحاراالنوار،جلد۸Ω ،صفحه＾۲Ω،با اندك∂ تفاوت.   ۱

^ ابراهيم،آيه＾۳۷.  ـ سوره ۲



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ۳۸۸ 

واقع اساس دين را تحكيم نمايند]... 
 جان آيين توحيد، فرزندان حضرت ابراهيمẃمرو

→→ت∂» ب→ا «م→ن» ك→→ه داللت  ẃدر آي→→→ه＾ م→→→ورد ب→→حث ه→→م م→→انند آي→→→ه＾ پ→→يشين، ك→→لمه＾«من ذري
يẃ→→→ه＾ اب→→راه→→يم� اه→→ليẃت و ص→→الحيẃت  ẃب→→ر ت→→بعيض م→→→∂كند آم→→ده و ن→→شان م→→→∂دهد ك→→ه ه→→→مه＾ ذر
اي→ن را ن→→دارن→د ك→ه پ→اسدار اس→اس دي→ن و ب→رپا ن→گه دارنده＾ نماز باشند، بلكه بعض∂ از آنها كه 
＾ گ→→→→ردند. در ج→→→→→لسات  ẃه→→→→→ستند م→→→→→∂توان→→→→→ند اي→→→→→ن م→→→→→نصب اله→→→→→∂ را م→→→→→تصد ∂ ẃواج→→→→→د ش→→→→→راي→→→→→ط خ→→→→→اص

گذشته توضيح بيشتر＾ در اين زمينه داده شده است. 
يẃ→→→ه＾ اب→→راه→→يم�كه ص→→→الحيẃت پ→→اسدار＾ از دي→→ن خ→→دا و اق→امه＾ ن→ماز را  ẃآن گ→→روه از ذر
داش→→→تهان→→→→د ان→→→بياء از ن→→→سل آن ح→→→ضرت ب→→→ودهان→→→→د ك→→→→ه اف→→→ضل و اع→→ظم از ه→→→مه＾ آن→→→ها وج→→ود اق→→دس 
د م→→→→→→→صطف∂� و دوازده ام→→→→→→→ام م→→→→→→→عصوم از اه→→→→→→→ل ب→→→→→→→يت آن ح→→→→→→→ضرت�  ẃرس→→→→→→→ول اك→→→→→→→رم م→→→→→→→حم
ريف صنف بسيار محترم آقايان  ẃلاهللاتعال∂فرجهالش ẃم→∂باشند و در زم→→ان غ→يبت دوازدهم→ين ام→ام ع→ج
ع→لما و ف→قها ه→ستند ك→ه پ→اسدار＾ از دي→ن و اق→امه＾ ن→→ماز را ب→ه ع→هده داش→تهان→د و دارند و همين 
م→→قدار از م→→→عارف و اح→→كام دي→→ن ك→→ه اك→→نون در دست م→→ا م→→سلمانان ه→→ست، از ب→→ركات زح→→→مات 
ع→لم∂ و ع→→مل∂ آن ب→زرگواران م∂باشد كه اگر فرضاҐ همه＾ آنها از طريق پيوند نسب∂ منتسب 

به ابراهيم� نباشند، ول∂ بر اساس گفته＾ خود ابراهيم� كه: 
ґẃ∂...�؛۱  ن ґم Ẁهￍإنџف ∂ґنџعґبџت Ẃنџمџف...�

...هر كه [در آيين توحيد] از من تبعيẃت كند، از من محسوب م∂شود... 
تґ∂» به حساب  џي ґẃر Ẁذ Ẃنґج آيين توحيدند، از مصاديق«م ẃدين∂ كه مرو ^ ^ علما از اينرو همه

^ ابراهيم م∂شوند، چون پيوند مكتب∂ با آن حضرت دارند.   م∂آيند و مشمول دعا
نماز، تنها عامل رستگار＾ و سعادت 

در پايان نيز از خدا خواسته است كه: 
�؛ پروردگارا دعايم را قبول كن و به هدف اجابت برسان.  ґعاء Ẁد Ẃلￍبџقџت џنا وￍب џر�

→لو↕ و ب→رپا دارن→دگان  ẃهام اي→ن ص→→الحيت را ع→نايت ك→ن ك→ه م→قيم الص→→ẃي ẃي→عن∂ ب→ه گ→→روه∂ از ذر
                                                           

^ ابراهيم،آيه＾⅛۳.  ـ سوره ۱



 
 ۳۸۹ فضيلت بسيار ذكر خدا 

راҐ س→خن از ن→→ماز ب→ه م→→يان  ẃن→ماز زي→اد ت→كيه ش→ده و م→كر ^ ن→→ماز ب→→اشند. در اي→→ن آي→→ات م→→→∂بينيم ك→→ه رو
 ^ عيان پ→يرو ẃن→ماز است. ب→→نابر اي→ن ب→ر م→ا م→د ^ يẃت ف→وقالع→اده ẃاه→م ^ آم→→ده است و اي→→ن ن→شان ده→نده
 ^ يẃت ن→→ماز از دي→→دگاه ق→→رآن ب→→ينديشيم و آن را ب→→ه م→→عنا ẃاه→→→م ^ از ق→→→رآن ب→→→سيار الزم است ك→→→ه درب→→→→اره
ران→گيز در ي→ك∂  ẃت→كان ده→نده و ت→فك ^ ق ب→→خشيم. اي→→ن آي→→ه ẃزن→→دگ∂ خ→→ود ت→→حق ^ واق→→ع∂اش در ف→→ضا

از جلسات پيشين مورد بحث قرار گرفت و ذيل آن توضيحات∂ داده شد كه: 
لￍ∂�؛۱  џصџف ґهґẃ ب џر џم Ẃاس џرџك џذ џو �∂ￍك џزџت Ẃنџم џحџلẂأف Ẃدџق�

ب→→→→→→ا ك→→→→→→لمه＾«قد» ك→→→→→→→ه داللت ب→→→→→→ر ق→→→→→→طعيẃت و ح→→→→→تميẃت م→→→→→طلب م→→→→→∂كند ت→→→→→نها س→→→→→بب ف→→→→→→الح و 
رس→→→تگار＾ و ن→→→جات آدم→→→∂ از ه→→→مه＾ آف→→→ات و ب→→ليẃات در ه→→ر دو س→→را و س→→→عادت ج→→→اودان→→→هاش را 

نماز م∂داند كه بر اساس دو حقيقت باطن∂ انجام م∂پذيرد: 
∂ و پاكساز＾ آيينه＾ روح از آلودگ∂ به محبẃت غير خدا.  ẃ۱ـ تزك

ه ق→→لب∂ ب→→ه خ→→→دا و ع→→شق ورز＾ ب→→→ا ج→مال خ→دا ك→ه ن→تيجهاش پ→رواز ج→ان ب→ه  ẃ۲ـ ذك→→ر و ت→→وج
سو＾ خدا و معراج به عالم باال خواهد بود كه: 
ن)؛۲  ґؤمẀالم ẀراجẂع ґم Ẁ↕لو ￍلصџا)

 ґه→→→→→ґẃ ب џر џم→→→→→ Ẃاس џر→→→→→ џك џذ џدر آي→→→→→→→ه＾ ش→→→→→→ريفه چ→→→→→→→نانكه م→→→→→∂بينيم، ن→→→→→ماز دن→→→→→بال ذكر آم→→→→→ده است: �و
ل√∂�؛ اوẃل ذك→ر خ→دا ب→ايد ب→اشد و س→پس ن→ماز. و ذكر هم ي− امر قلب∂ است كه به معنا＾  џص→џف
ي→→→→→→→→→اد ك→→→→→→→→→س∂ ب→→→→→→→→→ودن است ن→→→→→→→→→ه ت→→→→→→→→→نها ت→→→→→→→→→→سبيح ب→→→→→→→→→ه دست گ→→→→→→→→→رفتن و پ→→→→→→→→شت س→→→→→→→→ر ه→→→→→→→→م «س→→→→→→→→بحان اهللا» و 
ه ق→لب ب→ه خ→دا نباشد ارزش∂ ندارد. دل  ẃالح→→مدهللا» گ→فتن، اي→ن الف→اظ اگ→ر م→نبعث از ي→اد و ت→وج»
ه پ→→→يدا ك→→رد و ج→→→مال آن ج→→مالآفرين را در ص→→فحه＾ آي→→ينه＾ خ→→ود م→→نعكس  ẃاگ→→→ر ب→→→→ه خ→→دا ت→→وج
س→→→→→→اخت، در اي→→→→→→ن ص→→→→→→ورت ط→→→→→→بيع∂ است ك→→→→→→ه ب→→→→→→→دن ن→→→→→→يز در م→→→→→→→قابل او خ→→→→→→م م→→→→→∂شود و ب→→→→→ه خ→→→→→→ا∑ 
ẃ→→→→∂ االع→→→→ل∂ م→→→→→∂گويد. دل اگ→→→→ر م→→→→جذوب  ẃ→→→→→∂ الع→→→→ظيم و س→→→→بحان رب م→→→→→∂اف→→→→→تد، زب→→→→→→ان ن→→→→يز س→→→→بحان رب
ج→→→→→مال∂ ش→→→→→د اع→→→→→مẃ از ج→→→→→→مال ص→→→→→ورت و س→→→→→يرت، ب→→→→→→دن ن→→→→يز ك→→→→ه ف→→→→رمانبر ق→→→→لب است ب→→→→ه س→→→→→مت آن 
ج→→→→→→→→→مال ح→→→→→→→→ركت م→→→→→→→→→∂كند و م→→→→→→→→→∂كوشد ك→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→ود را ب→→→→→→→→ه او ب→→→→→→→→رساند، چ→→→→→→→→شمش ب→→→→→→→→ا ت→→→→→→→→→عظيم ب→→→→→→→→→ه او 

م∂نگرد، زبانش به مدح و ثنا＾ او م∂پردازد. 
                                                           

 .۱Ｑاعل∂،آيات℮۱و ^ ـ سوره ۱
  .۳Ω۳＾ـ بحاراالنوار، جلد۷۹، صفحه ۲
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ل ن→→→→→→→ماز، ش→→→→→→→→ناختن خ→→→→→→→→دا ب→→→→→→→ه ص→→→→→→فات ج→→→→→→→مال و ك→→→→→→→مال است و ه→→→→→→يچ م→→→→→→مكن  ẃپس ش→→→→→→→رط او
ن→→→→→→يست ي− ان→→→→→→سان س→→→→→→المالوج→→→→→→دان خ→→→→→→→الق و آف→→→→→→ريننده＾ ح→→→→→→→ياتبخش و روز＾ب→→→→→→خش خ→→→→→→ود را 
ب→→شناسد و در پ→→يشگاه او خ→→اضع و خ→→اشع ن→گردد. اگ→ر ك→س∂ ب→ه ان→→سان ي− ش→→اخه＾ گ→ل ه→ديه 
ر＾ از او ب→→نمايد و اي→→ن م→→قتضا＾ ان→→→سانيẃت  ẃف م→→∂دان→→د در م→→قابل آن ت→→شك ẃك→→→ند، او خ→→ود را م→→وظ
ان→→→→→سان است آي→→→→→ا آن ك→→→→س∂ ك→→→ه اي→→→ن ان→→→سان را غ→→→رق ن→→→عمتها＾ ب→→→∂ ح→→→دẃ و ح→→→صر خ→→→ود ك→→→رده از 
ر ن→→م∂باشد و  ẃب→→→يناي∂ و ش→→→نواي→→→∂ و گ→→→وياي∂، از ع→→→قل و ه→→وش و... س→→زاوار ع→→رض س→→پاس و ت→→شك
ف ب→→→ه ع→→→رض  ẃم ب→→→→ه اي→→→→ن ه→→→→مه ن→→→→عمت از داخ→→→→ل و خ→→→→ارج وج→→→→ودش، خ→→→ود را م→→→وظ ẃآي→→→→→ا ان→→→→سان م→→→→تنع

ر از منعمش نم∂داند.  ẃسپاس و تشك
ر از م→→→→نعم است ك→→→→→ه ان→→→→→سان  ẃم م→→→→→→∂دان→→→→→د و ن→→→→→ماز ه→→→→→مان س→→→→پاس و ت→→→→شكẃآر＾، ب→→→→→ه ط→→→→→→ور م→→→→→سل
ل√∂�؛به ي→اد خ→→دايش اف→→تاده ب→ه ن→ماز  џص→→џف ґهґẃ ب џر џم→ Ẃر ان→→ديشمند از خ→ود ن→→شان م→∂دهد. �ذك→راس ẃم→تفك

ايستاده و سر به خا∑ نهاده است. 
تذكẃر＾ دقيق و جاننشين 

ن→→→قل ش→→→ده ك→→→ه پ→→→→ادشاه∂ ب→→→را＾ ش→→→كار ب→→ه ب→→يرون ش→→هر رفت، دي→→وان→→→ها＾ را دي→→→د س→→گ∂ را در 
م در گ→→وشها＾ ن→→شسته است. ب→→→ه وزي→→رش گ→→فت: ب→يا ب→ا او دل∂ خ→وش  ẃك→→نارش ب→→سته و ش→→→اد و خ→→ر

كنيم. وزير گفت: مبادا ب∂ ادب∂ كند؟!  
ش→→→اه گ→→→فت: ع→→→يب∂ ن→→→دارد. آم→→دند و م→→قابلش اي→→ستادند. ش→→اه گ→→فت: ا＾ آزاد ت→→و ب→→هتر＾ ي→→ا 
اي→→ن سگ؟ دي→→وان→→ه گ→→فت: ق→ربان اي→ن سگ، چ→ون لق→مه＾ ن→ان∂ از دس→تم م→→∂خورد ه→يچگاه س→ر 
از ف→→→→→رمان م→→→→→ن ن→→→→→م∂پيچد. پس ش→→→→→اه و گ→→→→→→دا اگ→→→→→ر م→→→→→طيع ف→→→→→رمان خ→→→→→القشان ب→→→→→اشند از سگ ب→→→→→هترند 
وگ→→→→→→رنه سگ از ه→→→→→→ر دوش→→→→→→→ان ب→→→→→→→هتر است. ش→→→→→→اه از ش→→→→→→نيدن اي→→→→→→ن ح→→→→→→رف ع→→→→→اقالنه و پ→→→→→ندآميز از آن 
ديوانه تكان∂ خورد و با شرمندگ∂ سر به پايين انداخت و راه خود پيش گرفت و رفت. 

منشأ تمام انحرافات، غفلت از ياد خدا 
ـ  ^ از ح→→→→→ضرت م→→→→نعم و اي→→→→ن  ح→→→→→اصل اي→→→→→نكه ن→→→→→ماز اط→→→→→اعت ف→→→→→رمان خ→→→→→→الق است و س→→→→→→پاسگزار
ـ م→شروط ب→ه ذك→ر است و شناختن خدا به صفات جمال  ^ ش→→ريفه اس→تفاده ك→رديم  چ→نانكه از آي→→ه
∂ و  ẃش→→→→ريفه اس→→→→تفاده ش→→→→→د، م→→→→شروط ب→→→→ه ت→→→→زك ^ و ك→→→→→مال و ذك→→→→→ر ب→→→→→ه اي→→→→ن م→→→→عنا ه→→→→م چ→→→→نانكه ب→→→→→از از آي→→→→→ه
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^ از گناهان  ^ ق→لب از آلودگ→∂ ش→هوات است، ي→عن∂ ق→لب آلوده ب→ه شهوات و تيره گشته پ→اكساز
ن→→→م∂توان→→→د ذاك→→→ر خ→→→→دا و ج→→لوهگاه ج→→مال ح→→ضرت م→→عبود گ→→→شته م→→جذوب آن ج→→→مال ش→→ود و ب→→ر اث→→ر 

ق يابد كه:  ẃت در برابر آن جمال به حال پرواز درآيد و حقيقت نماز تحقẃمجذوبي
لￍ∂�؛  џصџف ґهґẃ ب џر џم Ẃاس џرџك џذ џو �∂ￍك џزџت Ẃنџم џحџلẂأف Ẃدџق�

آدم ن→→→اپاكدل از خ→→→دا غ→→→افل است و آدم غ→→→افل از خ→→→دا ن→→→يز اف→→→تاده ب→→ه دام ش→→يطان است و 
ب→∂خبر از ح→قيقت ن→→ماز و از آدم اف→تاده ب→ه دام شيطان نيز جز گناه و عصيان و طغيان بر خدا، 

چيز ديگر＾ نم∂شود توقẃع داشت.  
ب→نابراي→ن م→→نشأ ت→مام ان→حراف→ات و گ→→نهكار＾ها ن→داش→تن ذكر و ياد خداست و گفتيم مراد 
از ذك→→→→→ر ه→→→→→م اي→→→→ن الف→→→→→اظ «س→→→→بحان اهللا» و «الح→→→→مدهللا» و «الاله االẃ اهللا» ن→→→→يست؛ اي→→→→نها را ك→→→→ه ف→→→→راوان 
ه ق→لب ب→ه خ→دا و خدا را در همه جا و در همه حال حاضر و ناظر بر  ẃداري→→م، ب→→لكه م→قصود ت→وج
اف→كار و اخ→→الق و اع→مال خود ديدن و از اين رو كمترين فكر و خلق و خو و كار ناپسند در 
ه ق→→→لب∂ است ك→→→ه ذك→→→ر خ→→→→دا ب→→→ه م→→عنا＾  ẃن→→→زد خ→→→دا را ب→→→ه ح→→→ومه＾ وج→→→ود خ→→→ود راه ن→→→→دادن! اي→→→ن ت→→→وج
واق→→ع∂ است و م→→ا اگ→→ر اي→→نچنين ن→يستيم ب→→دان→يم ك→ه ذاك→ر ن→يستيم و از خ→→دا در ح→ال غ→فلتيم، ه→ر 
چ→→ند در ش→→→بانهروز ه→→زاران ب→→ار الف→→اظ س→بحان اهللا و الح→→مدهللا را ب→ر زب→→ان ج→ار＾ ك→نيم، م→ا خ→→دا را 
از ف→→ضا＾ ق→→لب خ→→ود ب→→يرون ك→→ردهاي→م و غ→ير خ→دا از زن و ف→رزند و پ→ول و ج→اه و م→قام و ش→هرت 
را در دل ن→→→→شاندهاي→→→→م و پ→→→→يوسته ب→→→→ر م→→→→حور آن→→→→→ها م→→→→→∂چرخيم و ن→→→→قشه ب→→→→را＾ ت→→→→أمين و ت→→→→كميل آن→→→→ها 

طرح م∂كنيم. 
^ او نگذاشتهايم همان خداست. اگر خدا  ^ قلب خود جاي∂ برا ت→نها ك→س∂ ك→ه در خ→انه
را در دل خ→→→→→ود ج→→→→→ا داده و او را ح→→→→اكم و ف→→→→رمانروا در ك→→→→شور وج→→→→ود خ→→→→ود ق→→→→رار داده ب→→→→وديم، ت→→→→مام 
اعضاء و جوارح ما مطيع فرمان او بودند و هرگز گناه و كار ناپسند خدا از آنها صادر نم∂شد. 

معنا＾ ذكر خدا و آثار آن در زندگ∂ 
ا  ẃآر＾، ما به زبان حرف خدا م∂زنيم و با بدن هم ركوع و سجود＾ انجام م∂دهيم، ام

قلباҐ در حال غفلت از خداييم. به قول شاعر: 
دل ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→خارا و ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→تان ط→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→راز� رو＾ ب→→→ه م→→→حراب ع→→→بادت چ→→→ه س→→ود� 
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از ت→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→و پ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ذيرد ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→پذيرد ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ماز� اي→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→زد م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ا زم→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→زمه＾ ع→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اشق∂� 
شاعر ديگر هم م∂گويد: 

در ح→→→→→قيقت ن→→→→→يست∂ ذاك→→→→→ر ب→→→→→دان� ت→→→→→→ا ف→→→→→→رام→→→→→→وشت ن→→→→→گردد غ→→→→→ير ح→→→→→ق� 
ذاك→→→→→→→→ر＾ گ→→→→→→→→رچه ن→→→→→→→→جنبان∂ زب→→→→→→→→ان� چ→→→ون ف→→→رام→→→وشت ش→→ود م→→ادون او� 

^ خ→→دا را دگ→→رگون م→→∂كند و آث→→→ار آن در ت→→مام ش→→ئون  ^ واق→→ع∂اش ب→→نده ذك→→→ر و ي→→→اد خ→→دا ب→→ه م→→عنا
^ و خانوادگ∂ و اجتماع∂اش بارز م∂گردد. در قرآن نيز م∂خوانيم:  زندگ∂اش در رفتار فرد

 Ẃم ґهẂيџل→→→ џع Ẃتџيґل→→→→Ẁإذا ت џو ẂمẀهẀوبẀل→→→→Ẁق Ẃتџل→→→→ ґج џو Ẁاهللا џر→→→→ ґك Ẁإذا ذ џي→→→→ن ґذￍال џونẀن ґم Ẃؤ→→→→ ẀمẂا الџم→→→→ￍإن�
تẂهẀمẂ إيماناҐ...�؛۱  џزاد ẀهẀآيات

ق  ẃه→→→→مانا دارن→→→→دگان اي→→→→→مان ب→→→→ه خ→→→دا ك→→→سان∂ ه→→→→ستند ك→→→→ه وق→→→ت∂ ذك→→→→ر و ي→→→اد خ→→→دا ت→→→حق
ي→→→→→ابد، دله→→→→→→ا＾ آن→→→→→→ها ف→→→→→رو م→→→→→→∂ريزد [ت→→→→ار و پ→→→→ود ق→→→→لبشان م→→→→→∂لرزد] و ه→→→→نگام∂ ك→→→→ه 

آيات خدا بر آنها خوانده شود، بر روشناي∂ ايمانشان افزوده م∂گردد... 
شرايط قرار گرفتن در زمره＾ ذاكران خدا 

^ اه→→→ل ن→→→ماز و ب→→رپا دارن→→دگان ن→→→ماز ق→رار  اي→→→ن− ك→→→ه م→→ا ت→→→مام س→→عيمان اي→→ن است ك→→ه در زم→→ره
 ^ ل آي→ينه ẃذاك→ران خ→دا ب→ه ح→→ساب آي→يم، ي→عن∂ او ^ ^ ق→رآن ب→ايد اب→تدا در زم→ره گ→→يريم، ب→ه ف→رموده
ق→لب را ج→لوهگاه ج→→مال خ→→دا ق→رار ده→يم و آن→→گاه آه→نگ لق→اء و دي→→دار او ب→نماييم و اي→ن ن→يز ب→→از به 
^ قلب از آلودگ∂ گناهان دارد كه فرموده است:  ∂ و پاكساز ẃقرآن نياز به تزك ^ فرموده

لￍ∂�؛  џصџف ґهґẃ ب џر џم Ẃاس џرџك џذ џو �∂ￍك џزџت Ẃنџم џحџلẂأف Ẃدџق�
＾ ط→→→→→→بيع∂ است ك→→→→→→ه اگ→→→→→→ر ش→→→→→→→ما ب→→→→→→خواه→→→→→→→يد ص→→→→→→ورت خ→→→→→ود را در  ẃاي→→→→→→ن ح→→→→→→→قيقت ن→→→→→→يز ت→→→→→→ا ح→→→→→→د
ص→→→→فحه＾ آي→→→→ينه ب→→→→بينيد، ب→→→→→ايد اوẃل ص→→→→فحه＾ آي→→→→→ينه را از ت→→→→يرگ∂ها پ→→→→→ا∑ ك→→→→نيد، اگ→→→ر آن ص→→→فحه 
ل ب→ه ي− ق→→طعه سنگ سياه خشن  ẃرم م→→بد→ ґت ت→راك→م ج ẃآلوده ب→ه ان→واع ك→→دورتها ش→ده و از ش→د
گ→→→→شته است، ط→→→→بيع∂ است ك→→→→ه ص→→→→ورت ش→→→→ما را در خ→→→→ود م→→→→نعكس ن→→→→خواه→→→→→د س→→→اخت، ح→→→ال آي→→→ا 
م→∂شود توقẃع داشت آي→ينه＾ قلب∂ كه بر اثر ارتكاب گناهان تيرگ∂ رو＾ تيرگ∂ بر صفحه＾ 
ت ت→→راك→م ج→رم م→ثل ي− ق→طعه س→نگ س→فت و س→خت و خ→شن گ→شته است  ẃآن آم→→ده و از ش→→→د

                                                           
^ انفال،آيه＾۲.  ـ سوره ۱
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دارا＾ اي→→→ن ص→→→الحيẃت ب→→اشد ك→→→ه ج→→لوهگاه ج→→مال ذات اق→→→دس ح→→ق گ→→ردد ك→ه خ→ودش در ق→رآن 
كريمش فرموده است: 

...�؛۱  Ґ↕џو Ẃسџق د џأش Ẃأو ґ↕ џجار ґحẂالџك џ∂ ґهџف џ−ґذل ґدẂعџب Ẃن ґم ẂمẀكẀوبẀلẀق Ẃت џسџق ￍمẀث�
دله→→ا＾ ش→→ما ب→→عد از [ارت→→كاب] اي→→→ن [ه→→مه گ→ناهان] ب→سان ق→طعه س→نگ∂ س→خت ي→→ا از 

آن هم سختتر شده است... 
در آيه＾ ديگر هم فرموده است: 

�؛۲  џونẀب ґسẂكџوا يẀما كان Ẃم ґهґوبẀلẀل∂ قџع џران Ẃلџب ẃالџك�
چ→نين ن→يست كه قيامت قابل باور نباشد بلكه اينان بر اثر اعمال زشتشان چر∑ و 
يẂن بر صفحه＾ قلبشان نشسته [و صالحيẃت پذيرش حق را از دست دادهاند].  џر

چگونه به قساوت قلب مبتال م∂شويم؟ 
در روايت∂ هم از حضرت امام باقر� م∂خوانيم: 

 ґ↨џتẂك→→الن ∂→ґف џج џر џخ Ґبا→Ẃن џذ џبџن Ẃا أذ џإذџف Ẁاء џضẂي→џب ẁ↨џتẂك→Ẁن ґهґبẂل џق ∂→ґف џو ẃد＃ إالẂب→ џع Ẃن→ ґا م→џم)
...)؛۳  Ẁاء џدẂو џس ẁ↨џتẂكẀن

ẃه روش→ن است ك→→ه  ه→→يچ ب→→ندها＾ ن→→يست م→→گر اي→→→نكه در ق→→لبش ن→→قطه＾ س→→فيد＾ ه→ست(الب→ت
م→→→→راد از ق→→→لب، روح است و ش→→→→ايد م→→→قصود از ن→→→قطه＾ س→→→→فيد، ه→→→مان ف→→→طرت ص→→→اف ان→→→→سان ب→→→اشد 
ك→ه در م→سير توحيد و خداشناس∂ و آماده برا＾ تحصيل فضايل روح∂ و اخالق∂ است)پس 
اگ→ر گ→ناه∂ م→رتكب ش→ود، ن→قطه＾ س→→ياه∂ در آن ن→قطه＾ س→فيد ظ→اهر م→→∂شود، اگ→ر ت→وبه ك→رد 
آن س→→→→→ياه∂ زائ→→→→ل م→→→→∂شود و اگ→→→ر م→→→تماد＾ در گ→→→→ناهكار＾ ش→→→د و اص→→→رار ب→→→ر م→→→→عاص∂ ورزي→→→د آن 
ت م→→→→→∂رود ت→→→→ا اي→→→→نكه ت→→→→→مام آن ن→→→→→قطه＾ س→→→→فيد را م→→→→∂پوشاند و  ẃن→→→→قطه＾ س→→→→ياه رو ب→→→→→ه ازدي→→→→→اد و ش→→→→د
ه→→→→→مين ك→→→→→ه آن ن→→→→→قطه＾ س→→→→→فيد پ→→→→→وشيده ش→→→→→د در آن م→→→→→وقع است ك→→→→→ه ص→→→→→احب آن ق→→→→→لب م→→→→بتال ب→→→→ه 
ب→→→→→يمار＾ م→→→→→هل− ق→→→→→→ساوت گ→→→→→→شته و دي→→→→→گر رو＾ خ→→→→ير و س→→→→عادت را ن→→→→خواه→→→→د دي→→→→د و ه→→→→→مان است 

وجل:  ẃفرموده＾ خداوند عز
                                                           

^ بقره،آيه＾۷℮.  ـ سوره ۱
فين،آيه＾۱℮.  ẃمطف ^ ـ سوره ۲
ـ كاف∂، جلد۲، صفحه＾۲۷۳.  ۳
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�؛  џونẀب ґسẂكџوا يẀما كان Ẃم ґهґوبẀلẀل∂ قџع џران Ẃلџب ẃالџك�
اعمال زشت آنان، پليد＾ و چر∑ متراكم بر دلها＾ آنها نهاده است. 

اي→→→ن ح→→ديث ش→→ريف ب→→→هراس→→ت∂ ك→→ه ه→→شدار ده→→→نده است و ان→→سان م→→ؤمن ب→→ه آي→→→ات ق→→رآن و 
گ→→فتار ام→→امان� ش→→ديداҐ ب→→→ايد م→→راقب آي→→ينه＾ ق→→→لب خ→ود ب→اشد ك→ه ب→ر اث→ر ت→راك→م آث→ار ظ→لمان∂ 

گناهان تبديل به سنگ سياه خشن نگردد و ديگر رو＾ سعادت نبيند. 
نماز مردود و خشمانگيز 

ه ف→→→→رماييد ك→→→→→ه از ط→→→→ريق اه→→→→ل ب→→→→يت� ن→→→→قل ش→→→→→ده ك→→→ه خ→→→داون→→→→د  ẃب→→→→ه اي→→→→→ن ح→→→→→ديث ن→→→→يز ت→→→→وج
خطاب به حضرت داود پيامبر� فرموده است: 

)؛  ẀهџتẂو џص ∂ґẃ ن џع Ẁب Ẁج Ẃاح џو Ẁهџه Ẃج џها وґب Ẁبґر Ẃضџاџف ẀدẂب џعẂال ∂ẃل џما صￍب Ẁرџد لẀيا داو)
ا＾ داود، چ→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→سا ب→→→→→→→→ندها＾ ن→→→→→→→→ماز م→→→→→→→→→∂خواند و م→→→→→→→→→ن ه→→→→→→→→مان ن→→→→→→→ماز را ب→→→→→→→→ر ص→→→→→→→ورتش 

م∂كوبم و صدايش را قطع م∂كنم. 
)؛ آيا م∂دان∂ اين چه كس∂ است؟  џ−ґذل Ẃنџر＾ م Ẃدџت џا)

ق)؛۱  ẂسґفẂال ґنẂيџعґب џنين ґؤمẀمẂال ґم џر Ẁح ∂џلґا џفاتґتẂل ґ Ẃاال ẀرґثẂكẀي ＾ ґذￍلџا)
او آدم چشم چران ب∂پرواي∂ است كه به ناموس مردم با نگاه شهوتآلود م∂نگرد. 
اي→→نجا م→→مكن است اي→→ن س→→ؤال در ذه→→ن ك→→س∂ ط→رح ش→ود ك→ه آي→→ا ي− ن→→گاه ش→هوتآلود 

سبب م∂شود كه نماز آدم را بر صورتش بزنند؟  
در ج→→واب ع→→رض م→→→∂شود: اي→→→ن اث→→ر ت→نها از آن ي− ن→→گاه ب→د ن→يست، ب→لكه اي→ن ن→گاه ب→د و 
اي→→→→ن خ→→→→→يانت چ→→→شم خ→→→بر از ن→→→يẃت زشت و خ→→→→يانت ق→→→لب م→→→→∂دهد. دل ن→→→→اپا∑ است ك→→→ه چ→→→شم را 
ه→م ب→ه ن→اپاك∂ وا م→∂دارد. دل ك→→ه پ→→شت ب→ه خدا شد تمام اعضاء و جوارح به راه خطا م∂افتند 

و بر تيرگ∂ صفحه＾ آيينه＾ قلب م∂افزايند. 
چه كسان∂ برپا دارندگان واقع∂ نمازند 

عيان پ→→→يرو＾ از ق→→→رآن ك→→→ه م→→→→∂خواه→→→يم در زم→→→ره＾ ب→→→رپادارن→→→دگان  ẃح→→→→اصل اي→→→→نكه ب→→→→ر م→→→ا م→→→د
 Ẃدџن→→→ماز ب→→→ه ح→→→ساب آي→→→يم، الزم است اي→→→ن آي→→→→ه＾ از ق→→→رآن را ن→→→صبالع→→→ين خ→→→ود ق→→→رار ده→→→يم ك→→→→ه�ق

                                                           
 .۲Ｑ۷＾ـ بحاراالنوار،جلد۸۱ ، صفحه ۱



 
 ۳۹Ｑ فضيلت بسيار ذكر خدا 

ل√∂�؛ ت→→نها س→بب ب→را＾ فالح و رس→تگار＾، اق→امه＾ ن→ماز  џص→→џف ґهґẃ ب џر џم→→ Ẃاس џر→→ џك џذ џو �∂ џ→→زџك√ →→نẂ ت џم џحџل→→ Ẃأف
است و ن→→→→→ماز ه→→→→م م→→→→شروط ب→→→→ه ذك→→→→ر است و ذك→→→→ر ه→→→→م م→→→شروط ب→→→ه ت→→→زكيه و پ→→→اكساز＾ ص→→→فحه＾ 

آيينه＾ قلب از آلودگ∂ به گناهان است. 
ت→→→→وضيح اي→→→→ن م→→→→طلب ه→→→م ب→→→ه ت→→→ناسب آي→→→→ه＾ م→→→ورد ب→→→حث از س→→→وره＾ م→→→→باركه＾ اب→→→راه→→→يم ب→→→ه 

ميان آمد كه حضرت ابراهيم�از خدا خواست كه: 
يￍتґ∂�؛  ґẃر Ẁذ Ẃن ґم џو ґ↕ال ￍالص џيمґقẀم ∂ґنẂل џع Ẃاج ґẃب џر�

يهام را از برپادارندگان نماز قرار بده.  ẃخدايا، من و برخ∂ از ذر
خدا هم در سوره＾ مباركه＾ اعال فرموده است: 

لￍ∂�؛  џصџف ґهґẃ ب џر џم Ẃاس џرџك џذ џو �∂ￍك џزџت Ẃنџم џحџلẂأف Ẃدџق�
آن ك→→س∂ از ب→→رپا دارن→→دگان ن→→ماز م→حسوب م→∂شود ك→ه اب→تدا خ→ود را از آلودگ→→∂ها پ→→ا∑ 
ك→→→→ند ت→→→→ا ب→→→→ا ج→→→→→مال خ→→→→دا آش→→→→→نا گ→→→→ردد و آن→→→→گاه ب→→→→ه س→→→→و＾ خ→→→→→دا ب→→→ه پ→→→رواز درآي→→→→د و «الص→→→لو↕ م→→→عراج 

ق يابد.  ẃالمؤمن» تحق
ل لوليẃ− الف→رج و اج→علنا م→ن  ẃد و عجẃد و آل م→حمẃع→→ل∂ م→→حم ẃص→→ل ẃهم→→ẃالل

 Ґالمنتظرين لظهوره و اجعل خاتم↨ امرنا خيرا
الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس
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أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 
 

^ كه حساب برپا م∂شود بيامرز.  پروردگارا، خودم و والدينم و مؤمنان را روز
دعا＾ حضرت ابراهيم برا＾ والدين و مؤمنين 

ه داده است ك→ه م→راقب اع→→مال خ→ود  ẃح→→ضرت اب→→راه→→يم�با اي→→ن دع→ا ب→ه ب→ندگان خ→→دا ت→وج
ب→→→اشيد و روز ق→→→→يام ح→→→ساب و س→→→نجش اع→→→مال و ك→→→يفر و پ→→→→اداش را ف→→رام→→وش ن→→كنيد. در اي→→ن دع→→ا 
ح→→→ضرت اب→→راه→→يم�برا＾ والدي→→ن خ→→ود اس→→→تغفار ك→→رده و از خ→→→دا ط→→لب آم→→رزش ن→→موده است و 
ح→→→→→→→→ال آن→→→→→→→→→كه از آي→→→→→→→→ات ق→→→→→→→→رآن اس→→→→→→→→تفاده م→→→→→→→→→∂شود ك→→→→→→→→→ه پ→→→→→→→→→در آن ح→→→→→→→→ضرت ب→→→→→→→→ه ن→→→→→→→ام آزر م→→→→→→→شر∑ و 

بتپرست بوده است؛ چنانكه در اين آيه م∂خوانيم: 
آيا پدر حضرت ابراهيم مشر∑ بوده است؟ 

 џ−џمẂوџق џو џ∑أرا ∂→ґẃ ↨Ґ إن џهґآل Ґناما→ Ẃأص Ẁذ ґخￍت→џأ ت џر џآز ґيه ґب ґأل Ẁيم→→ ґراه→→Ẃإب џق→→ال Ẃإذ џو�
�؛۲  فґ∂ ضџالل＃ مẀبґين＃

ي→→→اد آور آن ه→→نگام∂ را ك→→ه اب→→راهيم ب→→→ه پ→→درش آزر گ→→فت: آي→→→ا بته→→→ا را م→→→عبودان 
→→→→→→خاذ ك→→→→→→ردها＾؛ ح→→→→→→قيقت اي→→→→→→نكه م→→→→→→ن ت→→→→→→و را و ق→→→→→→وم ت→→→→→→و را در گ→→→→→→مراه∂  ẃخ→→→→→→ويش ات

آشكار＾ م∂بينم. 
در آيه＾ ديگر هم م∂خوانيم: 

 ґتџيا أب ґيهґب ґأل џقال Ẃا� إذￎيґبџن Ґيقا ґẃد ґص џكان Ẁهￍإن џيم ґراهẂإب ґتاب ґكẂال ∂ґف ẂرẀك Ẃاذ џو�
يẂئا�Ґ؛۳  џش џ−Ẃنџع ∂ґنẂغẀال ي џو Ẁر ґصẂبẀال ي џو Ẁعџم Ẃسџما ال ي ẀدẀب Ẃعџت џمґل

                                                           
^ ابراهيم، آيه＾℮۱.  ـ سوره ۱
^ انعام،آيه＾۷℮.  ـ سوره ۲

^ مريم،آيات۱℮و℮۲.  ـ سوره ۳
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در اين كتاب از ابراهيم ياد كن كه بسيار راستگو و پيامبر بود. وقت∂ به پدرش 
گ→→فت: ا＾ پ→→در، چ→→را چ→→يز＾ را پ→رستش م→→∂كن∂ ك→→ه ن→م∂شنود و ن→م∂بيند و ه→يچ 

مشكل∂ را از تو حل نم∂كند. 
يￎا�؛۱  ґصџع ґمن Ẃح ￍلرґل џكان џطانẂي ￍالش ￍإن џطانẂي ￍالش ґدẀب Ẃعџال ت ґتџيا أب�

ا＾ پدر، شيطان را پرستش نكن كه شيطان نسبت به خدا عاص∂ بوده است. 
^ داشت آنگونه كه در جواب حضرت ابراهيم�:  ول∂ او در كار خود سخت اصرار و پافشار
 џو џ−ￍنџم→→→→ Ẁج Ẃر џأل ґهџتẂن→→→→→џت Ẃمџل Ẃن→→→→→ ґئџل Ẁيم→→→→→ ґراه→→→→→Ẃي→→→→→ا إب ∂ґت→→→→→ џهґآل Ẃن→→→→→ џع џتẂأن ẁبґأ راغ џق→→→→→ال�

نґ∂ مџلґيￎا�؛۲  Ẃر ẀجẂاه
گ→→→→فت: ا＾ اب→→→راهيم آي→→→→ا ت→→→→و از خ→→→دايان م→→→→ن روگ→→→ردان∂، اگ→→→ر از اي→→→ن ك→→→ارت دست 

برندار＾، سنگسارت م∂كنم، دور شو كه ديگر نبينمت. 
پس از اي→→→ن آي→→→ات اس→→→تفاده م→→→∂شود ك→→→ه پ→→→در ح→→ضرت اب→→راه→→يم� ب→→ه ن→→ام آزر م→→شر∑ و 

بتپرست خيل∂ پابرجا بوده است. آنگاه در آيه＾ ديگر از قرآن م∂خوانيم: 
 ∂ґولẀوا اẀك→ان Ẃوџل џو џين ґكґر ẂشẀمẂلґوا ل ẀرґفẂغџت Ẃس→ џي Ẃوا أنẀن→џآم џي→ن ґذￍال џو ґẃ∂ґبￍل→→نґل џم→→ا ك→→ان�

�؛۳  ґيم ґح џجẂال Ẁحاب Ẃأص ẂمẀهￍأن ẂمẀهџل џنￍيџبџما ت ґدẂعџب Ẃن ґب∂ م ẂرẀق
ب→→→را＾ پ→→→→يامبر و م→→→ؤمنان ش→→→ايسته ن→→يست ك→→→ه ب→→را＾ م→→شركان اس→→تغفار و از خ→→دا ط→→لب 
آم→رزش ك→→نند ه→ر چ→ند آن→ها از ن→زديكانشان باشند، پس از آنكه برا＾ آنها روشن 

شد كه اين گروه از ياران آتشند. 
ي→→→→→→→→عن∂ ه→→→→→→→→يچ ف→→→→→→→→رد ب→→→→→→→→ااي→→→→→→→→→مان∂ ح→→→→→→→→ق ن→→→→→→→→دارد درب→→→→→→→→اره＾ م→→→→→→→→شركين اس→→→→→→→→تغفار ك→→→→→→→→ند،اگ→→→→→→→ر چ→→→→→→→→ه از 
ẃه پس از اينكه برايش مسلẃم شد كه آنها اهل جهنẃمند. ول∂  خويشاوندان نزديكش باشند، البت
د ب→→→شود و ب→→→ه راه ح→→→ق درآي→→د  ẃاگ→→→ر آدم ك→→→افر و م→→→شرك∂ ه→→→نوز زن→→→ده است و اح→→→تمال اي→→→نكه م→→→وح
درب→→→ارهاش ه→→→ست، در اي→→ن ص→→ورت اس→→تغفار درب→→اره＾ او ج→→→ايز است ول∂ اگ→→ر ب→ا ح→ال ش→ر∑ و 
ك→→فر ب→→ميرد و ي→→ا از رف→→→تار و گ→→فتارش پ→→→يداست ك→→ه ب→→ه راه ح→→ق ن→→خواه→→د درآم→→د، در اي→→ن ص→ورت 

                                                           
^ مريم،آيه＾℮℮.  ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾⅛℮.  ۲
^ توبه،آيه＾۱۱۳.  ـ سوره ۳



 
 ۳۹۹ فضيلت بسيار ذكر خدا 

است كه استغفار دربارهاش جايز نيست. 
استغفار برا＾ مشر∑ جايز نيست 

ح→→→→→→→→ال در آي→→→→→→→→ه＾ م→→→→→→→ورد ب→→→→→→→حث از س→→→→→→→وره＾ اب→→→→→→→راه→→→→→→→يم م→→→→→→→∂بينيم ك→→→→→→→ه ح→→→→→→→ضرت اب→→→→→→→راه→→→→→→→يم� 
درب→→→→→→اره＾ والدي→→→→→نش ي→→→→→عن∂ پ→→→→→→در و م→→→→→ادرش دع→→→→→ا و اس→→→→→→تغفار ك→→→→رده است و ح→→→→ال آن→→→→كه از آي→→→→ات 
دي→گر ق→رآن اس→تفاده ش→د ك→ه آزر ـ پ→در اب→راه→يم�ـ بتپ→رست و م→شر∑ ب→وده و استغفار برا＾ 
م→→→→شر∑ چ→→→→ه از ن→→→→احيه＾ پ→→→→→يغمبر و چ→→→→ه از ن→→→→احيه＾ س→→→→اير اف→→→راد م→→→ؤمن ج→→→ايز ن→→→يست. پس اي→→→ن دو 

مطلب چگونه قابل جمع و توجيه است؟ 
الҐ آزر بتپ→→→رست پ→→→→در ح→→→ضرت اب→→→راه→→→يم ن→→→بوده، ب→→→لكه  ẃدر ج→→→واب گ→→→فته ش→→→ده است ك→→→→ه او
ع→مويش ب→وده است چ→ون دليل از روايات داريم كه آباء و اجداد پيامبران خدا تا به حضرت 
د ب→→ودهان→→→د و ه→→يچ پ→→→يامبر＾ در ص→→لب م→→شرك∂ ق→→رار ن→→گرفته است. در زي→→ارت  ẃآدم�ه→→→مه م→→→وح

هداء�هم م∂خوانيم كه:  ẃدالشẃوارث امام سي
)؛  џ↕ џرￍهџطẀمẂال ґحام Ẃرџاال џو ↨ џخ ґام ẃالش ґالب Ẃصџاال ∂ґف ҐوراẀن џتẂنẀك џ−ￍنџا Ẁدџه Ẃشџا)

م→→→→→→→ن ش→→→→→→→هادت م→→→→→→→∂دهم ك→→→→→→→ه ت→→→→→→→و ا＾ اب→→→→→→اعبداهللا ن→→→→→→ور＾ ب→→→→→→ود＾ در ص→→→→→→لبها＾ پ→→→→→→دران 
بزرگوار و مادران پا∑. 

د ب→→→→→وده  ẃپ→→→→→در او ن→→→→→يز م→→→→→وح Ґو ح→→→→→→ضرت اب→→→→→راه→→→→→يم�از اج→→→→→→داد ام→→→→→ام ح→→→→→سين�است و ق→→→→→هرا
→→ا چ→را در قرآن  ẃاست. پس آزر بتپ→رست، پ→در اب→راه→يم� ن→بوده ب→لكه ع→مويش ب→وده است، ام

ب» شده است؟  џاز او تعبير به«ا
ب» ه→→→ميشه ب→→→ه پ→→→→در واق→→→ع∂ ك→→→ه  џدر ج→→→→واب ع→→→→رض م→→→→→∂شود ك→→→ه در لغت ع→→→رب ك→→→لمه＾« ا
ب» م∂شود. در قرآن  џان→→سان از او توليد شده است گفته نم∂شود، بلكه از عمو هم تعبير به «ا

نيز آمده كه: 
 ẀدẀب Ẃعџوا نẀقال ＾ ґدẂعџب Ẃن ґم џون ẀدẀب Ẃعџما ت ґيهґنџبґل џقال Ẃإذ ẀتẂو џمẂال џوبẀقẂع→ џي џر џض→ џح Ẃإذ...�
داҐ...�؛۱  ґواح Ґإلها џحاق Ẃإس џو џيل ґماع Ẃإس џو џيم ґراهẂإب џ−ґآبائ џإله џو џ−џإله

...وق→→ت∂ ح→→ضرت ي→→عقوب ب→→ه ه→نگام وف→اتش از ف→رزندانش پ→رسيد ش→→ما پس از م→→ن 
                                                           

^ بقره،آيه＾۱۳۳.  ـ سوره ۱
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چ→ه چ→يز را م→→∂پرستيد؟ گ→فتند: م→→∂پرستيم م→عبود ت→→و و م→عبود پدرانت ابراهيم و 
اسماعيل و اسحاق را كه معبود يگانه است... 

در آي→→ه م→→∂بينيم ك→→ه اس→→→ماعيل در ردي→→ف پ→→→دران ي→→عقوب ب→→ه ش→→مار آم→→ده است و ح→ال آن→كه 
^ م→→→ورد ب→→→حث ه→→→م م→→→→∂بينيم ك→→ه ح→→ضرت  ^ ي→→→عقوب ب→→→وده ن→→→ه پ→→→در ي→→→عقوب. در آي→→→→ه اس→→→ماعيل ع→→→مو

ب نكرده بلكه تعبير به «والد» نموده گفته است:  џابراهيم� از پدر واقع∂ خود تعبير به ا
�؛  Ẁساب ґحẂال ẀومẀقџي џمẂوџي џينґن ґم ẂؤẀمẂلґل џو ￍ^ џدґوالґل џو ∂ґل Ẃرґف Ẃا اغџنￍب џر�

پ→→→→→→→→روردگارا، خ→→→→→→→→ودم و والدي→→→→→→→→نم و م→→→→→→→→ؤمنان را روز＾ ك→→→→→→→→→ه ح→→→→→→→ساب ب→→→→→→→رپا م→→→→→→→→∂شود 
بيامرز. 

پ→در و م→ادر واق→ع∂ ه→→مان است ك→ه انسان از آنها تولẃد يافته است. پس ابراهيم� برا＾ 
د بوده است و بنا بر نقل اسمش تارخ  ẃوالد خ→ود ي→عن∂ پ→→در واق→ع∂اش اس→تغفار كرده و او موح

بوده نه آزر.  
ح→→→→→→→ال اي→→→→→→نجا س→→→→→→ؤال دي→→→→→→گر＾ پ→→→→→→يش م→→→→→→→∂آيد و آن اي→→→→→→→نكه وق→→→→→→ت∂ آزر ع→→→→→→مو＾ اب→→→→→→راه→→→→→→يم� 
م→→→→→→→→شر∑ و بتپ→→→→→→→→رست ب→→→→→→→→وده است، پس چ→→→→→→→→گونه اب→→→→→→→→راه→→→→→→→→يم� ب→→→→→→→→را＾ ع→→→→→→→مو＾ م→→→→→→→شر∑ خ→→→→→→→ويش 
اس→→→تغفار ك→→→رده و ح→→→→ال آن→→→كه ق→→→رآن اج→→→→ازه＾ اس→→→→تغفار درب→→→→اره＾ م→→→شر∑ را ب→→ه پ→→يامبران و م→→ؤمنان 

نداده است؟ 
در ج→→واب ع→→رض م→→→∂شود: خ→→ود ق→→رآن ك→→ريم پ→اسخ اي→ن س→ؤال را در آي→→ه＾ ب→عد از ه→مان 

آيه كه از استغفار برا＾ مشركين نه∂ كرده داده است كه: 
 џنￍيџب→џا تￍمџل џف Ẁاه→→ￍها إي џد џع џو ＃↕ џد ґعẂو џم Ẃن→ џع ẃإال ґيه ґالب џيم→ ґراهẂإب ẀفارẂغґت→ Ẃاس џم→→ا ك→ان џو�

...�؛۱  ẀهẂن ґأ مￍرџبџت ґهللا ￒو Ẁدџع Ẁهￍأن Ẁهџل
اس→تغفار اب→راهيم ب→را＾ پ→درش[يعن∂ ع→مويش آزر م→شر∑] ب→→ه خ→اطر وعدها＾ بود 
ك→→→ه ب→→→→ه او داده ب→→→ود درب→→→ارهاش اس→→→تغفار ك→→→ند، چ→→→ون اح→→→تمال اي→→→→ن را م→→→→∂داد ك→→→ه ب→→→ا 
دش س→ازد] ول∂  ẃوع→→ظ [و پ→→ند و ن→→صيحت] او را از م→→سير ش→→ر∑ ب→رگرداند [و م→وح
[وق→→ت∂ ب→→→ر اث→→→ر لج→اج و ع→ناد او ]ب→رايش م→سلẃم ش→د ك→→ه او دش→من خ→داست [و ه→رگز 

                                                           
^ توبه،آيه＾۱۱℮.  ـ سوره ۱
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＾ كرد [و بيزار＾ جست و قطع رابطه نمود]...  ẃد نخواهد شد] از او تبر ẃموح
استغفار اوليا＾ خدا برا＾ چيست؟ 

م→→→→→→طلب دي→→→→→→گر اي→→→→→→نكه در ه→→→→→→مين آي→→→→→→→ه＾ م→→→→→→ورد ب→→→→→→حث ج→→→→→→→ناب اب→→→→→→راه→→→→→→يم� ب→→→→→→را＾ خ→→→→→→ودش 
اس→تغفار ك→رده و از خ→دا خ→واس→ته ك→ه او را بيامرزد، در حال∂ كه او خود پيامبر است و معصوم 
ẃه اي→→→→→→ن ش→→→→→→بهه اخ→→→→→→تصاص ب→→→→→→ه ح→→→→→→ضرت  از ه→→→→→→→رگونه گ→→→→→→→ناه است و ن→→→→→→→ياز＾ ب→→→→→→→ه اس→→→→→→تغفار ن→→→→→→دارد و الب→→→→→→→ت
ه  ẃه＾ اطهار� نيز كه همه معصومند و منز ẃابراهيم� ندارد، بلكه در مورد ساير انبياء و ائم
بان درگاه  ẃاز گ→→ناه ط→رح م→→∂شود ك→ه در ه→→مه＾ دع→→اها و م→ناجاتها ك→→ه از آن بزرگواران و مقر
خ→دا ب→ه دست ما رسيده است م∂بينيم در دل شبها＾ تار چه گريهها و نالهها داشتهاند و از 

گناهان خويش استغفار كرده و پذيرش توبهشان را از خدا م∂خواستهاند.  
در ح→→→→→→لẃ اي→→→→→→ن ش→→→→→→بهه ع→→→→→→رض م→→→→→→→∂شود آن گ→→→→→→ناهان∂ ك→→→→→→ه پ→→→→→→يامبران و ام→→→→→امان� در م→→→→→ورد 
خ→→→→→ودشان اع→→→→→تراف م→→→→→→∂كردند و از آن→→→→→ها اس→→→→→تغفار م→→→→→∂نمودند ب→→→→ه آن م→→→→عنا ن→→→→يست ك→→→→ه در ف→→→→كر و 
ذه→ن م→ا ه→→ست ك→ه از ق→بيل ت→ر∑ واج→ب∂ از واج→→بات ي→ا ارت→كاب م→حرẃم∂ از محرẃمات باشد اين 
م→→→→عنا ك→→→→ه خ→→→→→الف ع→→→→→صمت است و م→→→→مكن ن→→→→→يست از آن ب→→→→زرگواران ص→→→→→ادر ش→→→→ود، ب→→→→لكه ان→→→→بياء و 
اولي→→ا＾ خ→→→دا� ب→→ه م→→يزان ش→→ناخت و م→→عرفت∂ ك→→ه ن→→سبت ب→→ه خ→→دا دارن→د و ق→رب م→نزلتشان ب→يشتر 
ه و  ẃتشان ن→→→→→→→يز س→→→→→→→نگينتر است و ب→→→→→→→→ه خ→→→→→→→اطر ك→→→→→→→مترين ان→→→→→→→صراف→→→→→→→∂ ك→→→→→→→ه از ح→→→→→→→ال ت→→→→→→وجẃاست م→→→→→→→سئولي
ح→→ضور در م→→حضر خ→→دا اگ→→ر چ→→ه ب→→را＾ ك→→ارها＾ ض→→رور＾ زن→→دگيشان در ف→→ضا＾ روح→→→شان پ→→يدا 
ش→→→ود، اح→→→→ساس ت→→→يرگ∂ در ص→→→فحه＾ آي→→→ينه＾ ق→→→لبشان ن→→→موده و لب ب→→→ه اس→→→تغفار م→→∂گشايند و از 
آن ت→→→→وبه ب→→→ه درگ→→→اه خ→→→دا م→→→→∂برند. از اي→→→ن ن→→→ظر آن→→→→ها ب→→→ا م→→→→ا خ→→→يل∂ ف→→→رق دارن→→→د، ب→→→سيار＾ از م→→→ا را ب→→→ه 
ب→→→→→→→→سيار＾ از گ→→→→→→→→ناهانمان ك→→→→→→→→→ه از رو＾ ج→→→→→→→→→هل و ك→→→→→→→→م م→→→→→→→→عرفت∂ ان→→→→→→→→جام م→→→→→→→→→∂دهيم اخ→→→→→→→→ذ و ع→→→→→→→→→قابمان 
ن ش→اء اهللا در  ґبان درگ→→اه را ب→→را＾ ك→→مترين لغ→→زش اگ→→رچه ن→گفتن ك→لمه＾ ا ẃا آن م→→قر→→ ẃن→→م∂كنند ام

اثناء سخنانشان باشد توبيخشان م∂نمايند. 
ه＾ دو س→→→→→→ه س→→→→→الها＾ در م→→→→→جلس س→→→→→لطان ب→→→→→از＾ ك→→→→→ند و رو＾  ẃاز ب→→→→→→اب م→→→→→→→ثال اگ→→→→→ر ي− ب→→→→→چ
→→→→ا اگ→→→ر ن→→خستوزير اع→→ظم در  ẃزم→→→ين دراز ب→→→→كشد و ب→→→غلطد و آواز ب→→→خوان→→→د ت→→→نبيهش ن→→→م∂كنند، ام
آن م→→→→→→→جلس پ→→→→→→→ا دراز ك→→→→→→→ند و ب→→→→→→∂ ج→→→→→→هت ب→→→→→→خندد، ت→→→→→→وبيخش م→→→→→→→∂كنند و ك→→→→→→يفرش م→→→→→→∂دهند. در 
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ه＾ دو س→→→→ه س→→→→اله＾ در م→→→حضر س→→→لطانيم ك→→→ه ب→→→را＾ ب→→→سيار＾ از  ẃم→→→→حضر خ→→→→دا ه→→→→م م→→→→ا ه→→→→مچون ب→→→→چ
بتر از او در درگ→→→→→→→→اه  ẃا رس→→→→→→→→ول اهللا االع→→→→→→→→ظم� ك→→→→→→→→ه م→→→→→→→→قر→→→→→→→→ ẃب→→→→→→→→∂ادب→→→→→→→→→∂هايمان ك→→→→→→→→يفر ن→→→→→→→→م∂دهند ام
ن ش→→→→اء اهللا از ج→→→انب خ→→→→دا  ґالع→→→امين وج→→→ود ن→→→دارد، ب→→→ه خ→→→اطر ن→→→گفتن ي− ج→→→مله＾ ا ẃح→→→→ضرت رب

مورد گاليه قرار گرفت. 
 ت قطع چند روزه＾ وح∂ به رسول اكرمẃعل

ج→مع∂ از ع→لما＾ ي→هود به حضور اقدسش شرفياب شدند و سؤاالت∂ راجع به اصحاب 
ك→هف و ذوالق→رنين و آف→رينش روح داش→تند، از آن→جا ك→→ه بايد به تمام سؤاالت از طريق وح∂ 

اله∂ پاسخ داده شود چنانكه خدا دربارهاش فرموده است: 
�؛۱  Ẅ∂وحẀي ẁ∂ Ẃح џو ẃإال џوẀه Ẃإن � Ẅ^ قẀ عџنґ الẂهџو ґطẂن џما ي џو�

او ه→→→يچگاه از رو＾ ه→→وا＾ ن→→→فس س→→خن ن→→م∂گويد و گ→→فتار او ج→→ز وح→→∂ از ج→انب 
خدا نم∂باشد. 

ن شاء اهللا و همين  ґدر ج→واب آن→→ها ف→رمود: ف→ردا به سؤاالت شما پاسخ م∂دهم و نفرمود ا
س→→→→بب ش→→→→د ك→→→→ه وح→→→→∂ از ج→→→→انب خ→→→→→دا ق→→→→طع ش→→→→→د و ج→→→→برئيل ام→→→ين از آس→→→مان پ→→→→يام∂ ن→→→→ياورد و اي→→→ن 
ت→→→→→→→ا چ→→→→→→ند روز ط→→→→→ول ك→→→→→شيد ت→→→→→ا Ｑ ي→→→→→→ا ۱Ｑ روز و ب→→→→→رخ∂ ت→→→→ا Ω℮ روز ه→→→→م گ→→→→فتهان→→→→د و  دوران ف→→→→→ترت� 
ه→→→→→مين ج→→→→→ريان م→→→→→وجب ش→→→→→د ك→→→→→ه دش→→→→→منان م→→→→→عاند، ب→→→→→ه ش→→→→→ايعه پ→→→→→راك→→→→→ن∂ پ→→→→→رداخ→→→→→ته و از پ→→→→→يش خ→→→→ود 
ت→→→→→وجيهات خ→→→→→صمانها＾ ك→→→→→ردند. ب→→→→→عض∂ گ→→→→فتند: خ→→→→دا از پ→→→→→يامبر ب→→→→ريده و او را ره→→→→ا ك→→→→رده است. 
ب→عض∂ گ→فتند: م→علوم م→→∂شود اصالҐ وح∂ا＾ در كار نبوده است. از اين رو پيامبر اكرم� 
ت∂ ج→→→برئيل ام→→→ين ن→→→ازل ش→→→د و اي→→ن آي→→ات را ب→→ر  ẃس→→→خت غ→→→مگين و پ→→→ريشان ح→→→→ال ش→→→د. پس از م→→→د

رسول خدا� خواند: 
�؛۲  Ẅ∂لџما ق џو џ−ب џر џ−џع ￍد џما و � Ẅ∂ج џإذا س ґلẂيￍالل џو � Ẅ∂ح الض џو�

س→→→وگند ب→→→ه آن س→→→اعت از روز ك→→→ه آف→→→→تاب ب→→→اال آم→→→ده و ن→→→ورش ف→→→راگ→→→ير ش→→→ود و س→→→وگند ب→→→ه 
شب وق→ت∂ ك→ه سكوت و آرامش بر همه جا حاكم گردد. خدا＾ تو، تو را رها نكرده و مورد 

                                                           
^ نجم،آيات۳و℮.  ـ سوره ۱

� فترت: قطع وح∂. 
^ ضح∂،آيات۱تا۳.  ـ سوره ۲
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ا:  ẃخشم خود قرارت نداده است ام
...�؛۱  Ẁاهللا џشاءџي Ẃأن ẃإال �Ґداџغ џ−ґذل ẁل ґفاع ∂ґẃ ء＃ إن Ẃ∂ џشґل ￍنџولẀقџال ت џو�
هرگز نگو من فردا فالن كار را انجام م∂دهم، مگر اينكه خدا بخواهد... 

ي→→→→→عن∂ وق→→→→→ت∂ راج→→→→→ع ب→→→→→ه آي→→→→→نده وع→→→→ده م→→→→→∂ده∂ ك→→→→→ه چ→→→→نين و چ→→→→→نان خ→→→→واه→→→→→م ك→→→→رد، ج→→→→→مله＾ 
«ان→→→→→→→→شاءاهللا» را ب→→→→→→→ه گ→→→→→→→فتارت اض→→→→→→→افه ك→→→→→→→ن ك→→→→→→→ه اگ→→→→→→→ر خ→→→→→→دا ب→→→→→→خواه→→→→→→د چ→→→→→→نين م→→→→→→→∂كنم. ح→→→→→→اال ن→→→→→→→گفتن 
بان درگ→→اه اي→→→ن  ẃان→→→→شاءاهللا» در اث→→→→ناء وع→→ده ب→→→ه ان→→→جام ك→→ار＾ در آي→→نده گ→→ناه∂ ن→→يست، ول∂ از م→→قر»

ر م∂نمايد كه فرمودهاند:  ẃعمل ي− لغزش به حساب م∂آيد و ايجاب تذك
)؛۲  џبين ￍرџق ẀمẂال Ẁئاتґẃ ي џس ґرارẂبџاال Ẁنات џس џح)

بان ن→→باشد [و ص→دورش  ẃ[چ→→ه ب→→سا] ك→→ارها＾ خ→→وب ن→→يكوكاران ش→→→ايسته＾ ش→→أن م→قر
از آنها موجب توبيخ و لغزش گردد]. 
تفاوت شئون افراد نسبت به اعمال و رفتارشان 

از ب→→→→اب م→→→→→ثال اگ→→→→ر ي− ف→→→→رد ع→→→→اد＾ س→→→→وار ب→→→→ر دوچ→→→→→رخها＾ ش→→→→ود و ي− س→→→→اندويچ ه→→→→م ب→→→→ه 
دس→تش ب→گيرد و آن را گ→از ب→زند و ب→وق زن→→ان در م→يان خ→→يابان ب→ه راه ب→→يفتد، اي→ن ع→مل از آن ف→رد 
→→→→→ا اگ→→→→ر اي→→→→ن ك→→→→ار از ي− ام→→→→ام ج→→→→→ماعت ي→→→→→ا م→→→رجع  ẃع→→→→اد＾ ك→→→→→ار ن→→→→اپسند＾ ب→→→→ه ح→→→→→ساب ن→→→→م∂آيد، ام
∂ م→→∂شود و م→→ورد ذمẃ و ن→→كوهش ق→→رار  ẃت ت→→لقẃت→→→قليد＾ ص→→→→ادر ش→→→ود خ→→→→الف ش→→→أن و خ→→→الف م→→رو
بان درگاهند، در پيشگاه خدا مسئوليẃتشان نسبت به ساير افراد  ẃم→∂گيرد. ان→بياء� ن→يز كه مقر

بشر سنگينتر است، از اين رو است كه رسول اكرم� فرموده است: 
↕Ґ)؛۳  ￍرџم џين ґعẂب џوم＃ سџي ґẃلẀك ∂ґف џاهللاẀرґفẂغџت Ẃسџ џال ∂ґẃ (اґنￍهẀ لџيẀغانẀ عџل∂ قџلẂبґ∂ وџ اґن

چ→→ه ب→→سا ت→→→يرگ∂ها در ق→→لبم پ→→يدا م→→→∂شود و ه→→مچون م→→→ه ف→→ضا＾ ج→→انم را م→→∂ پ→وشاند 
از اين جهت روز＾ هفتاد بار استغفار م∂كنم. 

ẃه اي→→ن ت→→يرگ∂ها در ق→→لب م→→→بار∑ آن ح→→ضرت از ق→→بيل ت→→يرگ∂ها＾ ح→→اصل از گ→ناهان  الب→→ت
                                                           

^ خ→اص  ^ در م→→ورد ^ ض→→→ح∂ است. در ق→→رآن م→وارد ع→ديده داري→م ك→ه آي→→ها ^ ك→→هف است(۲۳و℮۲) و ج→→دا از س→→وره ـ اي→→→ن آي→→ه در س→→وره ۱
^ قرار داده شده است.  نازل شده و بعد طبق دستور پيامبر اكرم� در خالل آيات ديگر

 .۲Ｑ⅛＾ـ بحاراالنوار، جلد۱۱، صفحه ۲
 .۳۲Ω＾صفحه،Ｑـ مستدر∑ الوسائل، جلد ۳
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ه از گ→→→ناه، ب→→→لكه ه→→→مين ك→→→→ارها＾ ع→→→→اد＾ زن→→→دگ∂ از ق→→→بيل  ẃن→→→→بوده است او ك→→→ه م→→→عصوم است و م→→→نز
ẃت ب→ه ه→→مسر و ف→رزندان و  چ→→ند لح→→ظه ب→→را＾ خ→→واب و خ→ورا∑ و ص→حبت ب→ا م→ردم و اظ→→هار م→حب
اش→→→→باه اي→→→→ن ام→→→→ور ك→→→→ه در واق→→→→ع ع→→→→→بادت ه→→→→م م→→→→حسوب م→→→∂شده است، اي→→→نها را آن ح→→→ضرت ب→→→را＾ 
خ→→→ود گ→→→ناه ح→→→→ساب م→→→∂ ك→→→رده و پ→→→يوسته ب→→→→ه اس→→→تغفار از آن→→→→ها م→→→→∂پرداخ→→→ته است.چ→→→ون او خ→→→ود را 
وام در حال ارتباط مستقيم با  ẃدائ→م الحضور در محضر خدا م∂ديده و م∂خواسته كه عل∂الد
خ→→دا ب→→اشد و ق→→هراҐ وق→→ت∂ اش→تغال ب→ه اي→ن ام→ور پ→→يدا م→→∂كرده، از ارت→→باط م→→ستقيم ان→صراف ح→اصل 
م→→→→→→∂شده و اح→→→→→→ساس ت→→→→→→يرگ∂ در روح م→→→→→→→باركش ك→→→→→→ه در ن→→→→→→→هايت درج→→→→→→→ه＾ ص→→→→→→فا و لط→→→→→→افت ب→→→→→→وده 
م→→→→∂نموده است. اي→→→→ن م→→→→ا ه→→→→ستيم ك→→→→→ه از ارت→→→كاب ان→→→حاء گ→→→→ناهان اح→→→→ساس ت→→→يرگ∂ در ق→→→لب خ→→→ود 

نم∂كنيم و با گذشت هفتهها و ماهها لب به استغفار باز نم∂كنيم. 
از ج→→→ناب امẃ س→→لمه ه→→مسر م→حترم پ→يغمبراك→رم� ن→قل ش→ده ك→ه گ→→فته است ي− شب 
از خ→→→→→واب ب→→→→→→يدار ش→→→→→دم، پ→→→→→→يامبر� را در ب→→→→→سترش ن→→→→→ديدم، ب→→→→→ه ج→→→→→ستجو ب→→→→→رخاستم و دي→→→→→دم در 
گ→→→→→→→وشه＾ ح→→→→→→→جره اي→→→→→→→ستاده و دست ب→→→→→→→ه آس→→→→→→→مان ب→→→→→→→لند ك→→→→→→رده و ب→→→→→→ا آه و ن→→→→→→اله ب→→→→→→ه درگ→→→→→→اه خ→→→→→→→دا اي→→→→→→ن 

جمالت را م∂گويد و م∂گريد: 
يẂن＃ اџبџداҐ)؛۱  џع џ↨џف Ẃرџط ∂ ґسẂفџن ∂џلґا ∂ґنẂل ґكџال ت ￍمẀهẃللџا)

بار الها مرا به قدر ي− چشم به هم زدن به حال خودم وا مگذار. 
 م→→→→→→→ن از دي→→→→→→→→دن اي→→→→→→→ن ح→→→→→→→ال و ش→→→→→→→نيدن اي→→→→→→→ن س→→→→→→→خن دگ→→→→→→→رگون ش→→→→→→→دم و گ→→→→→→ريهام گ→→→→→→رفت، آن 
ه من شد و فرمود: چرا گريه م∂كن∂؟ عرض كردم: آقا شما  ẃح→ضرت با صدا＾ گريهام متوج
ب→→→ا اي→→→ن م→→→قام و م→→→نزلت∂ ك→→→ه در ن→→→زد خ→→→→دا داري→→→د اي→→→→نچنين ن→→→اراح→→تيد و اي→→→نگونه دع→→ا م→→→∂كنيد پس 
وا＾ ب→ر ح→ال و ب→ر ب→دبخت∂ م→→ا ب→يچارگان و دور اف→تادگان ك→ه چه وضع∂ خواهيم داشيم. فرمود: 
ا＾ امẃ س→→لمه چ→→را اي→ن دع→→ا را ن→داش→ته ب→→اشم و ح→ال آن→كه ج→→ناب ي→ونس پ→→يامبر ب→زرگوار خ→→دا ي− 
لح→→ظه ب→→ه ح→→→ال خ→→ود ره→→ا ش→→→د، ت→→ر∑ اوالي→→∂ از او ص→→→ادر ش→→د ك→→ه ب→→ه ك→→يفر آن م→→حكوم ب→→ه چ→→→هل 
ش→بانهروز زن→دان در ش→كم م→→اه∂ در وس→→ط دري→ا گ→رديد و ت→ر∑ اواليش اي→ن ب→ود ك→→ه وق→ت∂ قوم 
ي→→ونس� ب→ر اث→ر ط→غيان و ع→صيانشان م→حكوم ب→ه ن→زول ب→→ال و ع→→ذاب از ج→انب خ→→دا ش→دند الزم 
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ش→→د ك→→→ه ح→→ضرت ي→→ونس� از م→→يان ق→→وم ط→اغ∂ ع→اص∂ ب→يرون ب→رود ت→ا زم→ينه ب→را＾ ن→زول ع→→ذاب 
ر از ش→هر خ→→ارج ش→د! ي→عن∂ ب→هتر و اول∂ اي→ن  ẃآم→→اده گ→→ردد، ول∂ ان→→دك∂ زودت→→ر از آن م→وعد م→قر
ب→ود ك→ه ق→در＾ ب→يشتر در م→يان آن م→ردم م∂ماند و به پند و اندرز آنها م∂پرداخت كه شايد به 
راه ب→→→→→→→→→→يايند و از ع→→→→→→→→→→→ذاب م→→→→→→→→→صون ب→→→→→→→→→→مانند و ب→→→→→→→→→ر اث→→→→→→→→→ر اي→→→→→→→→→ن ت→→→→→→→→→ر∑ اول∂ م→→→→→→→→→حكوم ب→→→→→→→→→ه زن→→→→→→→→→دان چ→→→→→→→→→هل 

شبانهروز＾ در شكم ماه∂ گرديد تا اينكه توبهكار شد و از زندان رهاي∂ يافت. 
ẃه ب→→→→نمايد، ه→→→→مين ن→→→→قل ح→→→→االت  ح→→→→→ال آن→→→→→چه ك→→→→→ه ب→→→→→→ايد در م→→→→→ا پ→→→→يروان ق→→→→رآن اي→→→→جاد ح→→→→ال ت→→→→نب
پ→يامبران خ→داست ك→→ه وق→ت∂ ب→→نا ش→د ج→→ناب ي→ونس� آن پ→→يامبر بزرگوار خدا بر اثر ي− تر∑ 
اول∂ اي→→نچنين ك→→يفر ب→بيند و رس→ول اهللا االع→ظم� ب→ر اث→ر اش→→تغال ب→ه ك→→ارها＾ ع→→اد＾ زن→دگ∂ 
روز＾ ه→فتاد ب→ار اس→تغفار ك→ند و در دل شب با آه و ناله و گريه از خدا بخواهد كه خدايا مرا 
عيان پيرو＾ از اين پيامبران  ẃب→ه ق→در ي− چ→شم ب→ه ه→م زدن به حال خودم وا مگذار، پس ما مد
اله→∂ چ→ه وض→ع∂ خ→→واه→يم داشت ك→ه ك→ار م→ا ن→ه ت→ر∑ اول∂ ب→لكه ارت→→كاب گ→→ناهان بزرگ است 
و در ع→→→→→ين ح→→→→ال ن→→→→→ه اس→→→→→تغفار روزان→→→→ه ب→→→→لكه اس→→→→→تغفار م→→→→اهانه و س→→→→االنه ه→→→→م ن→→→→داري→→→→م. س→→→→الها ب→→→→ر م→→→→ا 
＾ و ي− اس→تغفار واق→ع∂ از م→ا ص→ادر ن→م∂شود و آن→چنان م→بتال به  ẃم→∂گذرد و ي− ت→وبه＾ ج→د
ẃ∂ خ→→→→ود را ب→→→→زرگتر از اي→→→→→ن م→→→→∂دان→→→→يم ك→→→→ه الت→→→→ماس دع→→→ا از  ك→→→→بر و ع→→→→جب و غ→→→→رور ه→→→→ستيم ك→→→→ه ح→→→→ت
پ→اكان ع→→الم و ب→ندگان ص→→الح خدا داشته باشيم و حال آنكه رسول اهللا االعظم� عالوه بر 
اي→→→→→نكه روز＾ ه→→→→→فتاد ب→→→→→ار اس→→→→تغفار م→→→→∂كرد از م→→→→→هاجران و ان→→→→صار ن→→→→يز الت→→→→→ماس دع→→→→ا م→→→→→∂نمود و از 

آنها م∂خواست كه دربارهاش دعا كنند. 
ك→→→→→→→→→→→→→→ه ا＾ زن در دع→→→→→→→→→→→→→→اها ي→→→→→→→→→→→→→→ادم آور� درґ ه→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ر پ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يرزن م→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→∂زد پ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يمبر� 
ه ام→→→→→→داد� ب→→بين ت→→ا خ→→ود چ→→ه ك→→ار س→→خت اف→→تاد�  ẃك→→→→→→→ه خ→→→→→→→واه→→→→→→د آف→→→→→→تاب از ذر
در اي→→→ن راه خ→→واس→→تند از م→→ور ي→→ار＾� ي→→→→→قين م→→→→→→∂دان ك→→→→→ه ش→→→→يران ش→→→→→كار＾� 

ي→→→→→→→ك∂ از ف→→→→→→→رصتها＾ ت→→→→→→→وبه و اس→→→→→→→→تغفار م→→→→→→→اه رجب است. م→→→→→→→اه رجب ه→→→→→→→م ف→→→→→→رصت ب→→→→→→→سيار 
م→→→→→→→غتنم∂ است ب→→→→→→→را＾ ك→→→→→→→سان∂ ك→→→→→→→→ه اه→→→→→→→→ل دع→→→→→→→→ا و م→→→→→→→→ناجات ب→→→→→→ا خ→→→→→→→دا و ت→→→→→→وبه و اس→→→→→→تغفار ب→→→→→→اشند. در 
ا نه اين نماز＾  ẃم→باحث گ→ذشته ع→رض ش→→د ك→→ه م→ا را ب→را＾ اق→امه＾ ن→→ماز به اين دنيا آوردهاند، ام
ك→→→ه ب→→→→نده و ام→→ثال ب→→→نده م→→∂خوان→→يم؛ ب→→لكه ن→→→ماز ب→→→ه م→→عنا＾ پ→→رواز ج→→→ان ب→→ه س→→و＾ خ→→→دا و آن ن→→→ياز ب→→ه 
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∂ و پ→→→ا∑ ك→→ردن و پ→→ا∑ ن→→گه داش→→تن ص→فحه＾ آي→ينه＾ ج→→ان از آلودگ→→∂ها دارد ك→ه ق→رآن  ẃت→→زك
�؛۱  Ẅ∂√ل џصџف ґهґẃ ب џر џم Ẃاس џر џك џذ џو � Ẅ∂ џزџك√ لџحџ مџنẂ ت Ẃأف Ẃدџفرموده است:�ق

پاك∂ جان، شرط اوẃل نماز 
ي→→→→→قيناҐ آن ك→→→→→س∂ رس→→→→→تگار است ك→→→→→ه خ→→→→→ود را پ→→→→→ا∑ ك→→→→→رده و ي→→→→→اد خ→→→→→دا ن→→→→→موده س→→→→پس ن→→→→ماز 
خ→→وان→→ده است و اي→→ن م→→→طلب ب→→ديه∂ است ك→ه وق→ت∂ ان→→سان ك→س∂ را ب→ه ج→→مال ص→ورت ي→ا س→يرت 
ش→→→ناخت، م→→جذوب او م→→∂شود و م→→∂كوشد ك→→→ه خ→→ود را ب→→ه او ن→→زدي− ك→→→ند. در م→→ورد خ→→→دا ه→→م 
ك→→→→→→ه ج→→→→→→ميل ج→→→→→→→مالآفرين است م→→→→→→→طلب چ→→→→→→نين است، وق→→→→→→→ت∂ ان→→→→→→→سان ب→→→→→→اورش ش→→→→→د ك→→→→→ه ت→→→→→→مام اي→→→→→ن 
Ґ مخلوق خدا و ساختهها＾  ẃج→مالها ك→ه در رو＾ زم→ين ج→لوهگر＾ ك→رده و دل م→∂ رب→ايند كال
دست ق→→→→→→→→→→→درت او ه→→→→→→→→→→→ستند، اوست ك→→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→→→مه را از خ→→→→→→→→→→→ا∑ ب→→→→→→→→→→يرون آورده و ب→→→→→→→→→→از ب→→→→→→→→→→ه خ→→→→→→→→→→ا∑ ب→→→→→→→→→→ر 
م→→∂گردان→→د. ت→نها خ→ود اوست ك→ه ج→→مال ب→ه م→→عنا＾ ح→قيق∂ است و ه→→ميشه ب→اق∂ است و س→زاوار 
ش→أن ان→سان اي→ن است ك→→ه م→جذوب او گ→ردد و ب→ا او ع→→شق ب→ورزد و خ→ود را به قرب او برساند و 
∂ و پ→→→→اكساز＾ ج→→→ان از اي→→ن زشته→→→ا＾ زي→→بانما است  ẃلش ب→→→→ه ف→→→رموده＾ ق→→→رآن، ت→→→زك ẃاي→→→ن ش→→→رط او
ك→→→→ه وق→→→→ت∂ آي→→→→ينه＾ ق→→→→→لب از اي→→→→ن ت→→→→يرگ∂ها پ→→→→ا∑ و ص→→→→اف ش→→→→د ج→→→→مال خ→→→→دا ك→→→→ه م→→→→عشوق ف→→→طر＾ 
ẃه» در آيه اشاره به همين حقيقت است  آدم→∂ است در آن م→نعكس م∂شود كه «ذكر اسم رب
و دنبال آن جان عاشق به سو＾ او به پرواز در م∂آيد. اين هم معنا＾ كلمه＾«فصلẃ∂» است. 

�؛  Ẅ∂ￍل џصџف ґهґẃ ب џر џم Ẃاس џرџك џذ џو � Ẅ∂ￍك џزџت Ẃنџم џحџلẂأف Ẃدџق�
رس→→→→→→→تگار آن ك→→→→→→→س∂ است ك→→→→→→→ه آي→→→→→→→→ينه＾ ق→→→→→→→لب را پ→→→→→→→→ا∑ ك→→→→→→→رده و ج→→→→→→مال خ→→→→→→دا را در خ→→→→→→ود 
م→→→→→→→نعكس س→→→→→→→اخته، س→→→→→→پس س→→→→→→و＾ او پ→→→→→→رواز ن→→→→→→موده است، ول∂ ي→→→→→→ا ح→→→→→→سرتا و ا＾ اف→→→→→→سوس و ه→→→→→→زار 
∂ و  ẃل ن→→→ماز ك→→→ه ت→→→زك ẃاف→→→→سوس ك→→→→ه ع→→→→مر دارد ب→→→→ه پ→→→→→ايان م→→→→∂رسد و م→→→→ا ه→→→→نوز در ت→→→→حصيل ش→→→رط او
پ→→اكساز＾ ق→→→لب است و وض→→→و＾ ج→→ان، لن→→گ∂ داري→م و ن→ه ت→نها ب→→ه ف→كر ت→حصيل آن و پ→اكساز＾ 
ق→→لب ن→→م∂باشيم، ب→→لكه روز ب→→ه روز آن را آلودهت→→ر ه→→م م→→∂سازيم از گ→ذرگاه چ→→شم و گ→وش و 
دست و پ→→→→→→ا و زب→→→→→→ان ان→→→→→→واع و اق→→→→→→سام ت→→→→→يرگ∂ها و ظ→→→→→لمتها ب→→→→→ه ص→→→→→فحه＾ آي→→→→→ينه＾ دل م→→→→→→∂ريزيم، 
ف ب→→→ه ت→→→طهير ج→→→ان ن→→م∂دان→→يم و ح→→ال آن→→كه وق→→ت∂ ك→→س∂  ẃخ→→→ود را م→→→وظ Ґآن→→→چنان ك→→→ه گ→→→→وي∂ اص→→→→ال
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اي→→مان ب→→ه اي→→ن داشت ك→→ه ب→→ايد اه→→ل ن→→→ماز ب→→→اشد و پ→→رواز ب→ه س→→و＾ خ→دا و پ→رواز ب→ه س→و＾ خ→→دا ه→م 
الزم→→→هاش ش→→→ناختن خ→→→دا ب→→→ه ج→→→→مال است و ج→→→لوهگر س→→→→اختن ج→→→→مال خ→→→دا در ص→→فحه＾ آي→→ينه＾ 

دل و اين هم الزمهاش پا∑ و صاف نگه داشتن آيينه＾ قلب است. 
�؛  Ẅ∂ￍل џصџف ґهґẃ ب џر џم Ẃاس џرџك џذ џو � Ẅ∂ￍك џزџت Ẃنџم џحџلẂأف Ẃدџق�

آر＾، اب→تدا پ→اكساز＾ ج→ان، آن→→گاه ع→شقورز＾ ب→ا ج→→مال خالق سبحان و سرانجام پرواز 
∂ و  ẃل ب→→→→→را＾ اق→→→→→امه＾ ن→→→→→→ماز ط→→→→→بق ف→→→→→رموده＾ ق→→→→→رآن ت→→→→→زك ẃب→→→→→→ه س→→→→→→و＾ آن ج→→→→→→→ان ج→→→→→→انان، پس ش→→→→→رط او
ت  ẃپ→→→→اكساز＾ ق→→→→→لب است ك→→→ه وض→→→و＾ ن→→→ماز ج→→→→ان ب→→→ه ح→→→ساب م→→→→∂آيد ه→→→مانگونه ك→→→ه ش→→→رط ص→→→ح

ت نماز قلب هم وضو＾ قلب است.  ẃنماز بدن وضو＾ بدن است، شرط صح
∂ و  ẃف ب→→→→→ه اق→→→→امه＾ ن→→→→→ماز م→→→→→∂دان→→→→يم، ه→→→→يچ چ→→→→ارها＾ ج→→→→ز ت→→→→زكẃب→→→→→نابراي→→→→→ن م→→→→ا ك→→→→→ه خ→→→→ود را م→→→→كل
پ→→→→→→اكساز＾ ق→→→→→→→لب از آلودگ→→→→→→∂ ب→→→→→→ه گ→→→→→→ناهان ن→→→→→داري→→→→→م و اي→→→→→ن ت→→→→→نها راهش اي→→→→→ستادگ∂ و م→→→→→قاومت در 
→→→ا  ẃم→→→قابل خ→→→→واس→→→تهها و ش→→→هوات و ام→→→→يال ن→→→فسان∂ است ك→→→ه ه→→ر چ→→→ند ت→→وأم ب→→→ا دش→→وار＾ه→→→ا ه→→→ست، ام

امكانپذير است، اگر نشدن∂ بود كه خداوند حكيم رحيم آن را واجب نم∂كرد. 
عџها...�؛۱  ẂسẀو ẃإال ҐساẂفџن Ẁاهللا ẀفґẃلџكẀال ي�

مسئوليẃت هر فرد متناسب با وسعتش 
اح→→→→د＾ را خ→→→→دا ب→→→ه ك→→→→ار＾ ك→→→ه ف→→→وق ط→→→اقت و وس→→عش ب→→اشد ت→→كليف ن→→م∂كند. آدم→→∂ ك→→ه 
اي→مان ب→ه م→بدأ و م→→عاد و روز ح→ساب و ج→زا و ك→يفر و پ→اداش اع→→مال دارد، ه→يچ چ→→ارها＾ ج→ز پا 
ن→→→→هادن ب→→→→ر رو＾ ش→→→→هوات و خ→→→→واس→→→→تهها＾ ن→→→→فس خ→→→→ود ن→→→→م∂بيند و آن را ب→→→→ا ت→→→→مام دش→→→→وار＾ه→→→ايش 
∂ و پ→→→→اكساز＾ دل از آلودگ→→→→∂ها م→→→→∂پردازد در ن→→→تيجه ب→→→ا ج→→مال ج→→ميل  ẃل م→→→∂كند. ب→→→ه ت→→→زك ẃت→→→حم
م→→طلق ي→→عن∂ خ→→دايش آش→→→نا گ→→شته ب→→ا او ع→→شق م→→→∂ورزد و س→→ران→جام ب→ه س→و＾ او پ→رواز م→→∂كند و 

موفẃق به اقامه＾ نماز به معنا＾ واقع∂اش م∂شود. 
＾ و  ẃح→→→→→ال از ج→→→→مله＾ لوازم اي→→→→مان ب→→→→ه اي→→→→ن ح→→→→→قايق، اق→→→→→دام ف→→→→ور＾ ب→→→→ه ت→→→→وبه و اس→→→→→تغفار ج→→→→د
ح→قيق∂ است مخصوصاҐ در اين ايẃام و ليال∂ ماه رجب كه باران رحمت خاصẃ اله∂ بر توẃابين 
از ب→→→→→→→ندگانش ري→→→→→→زش دارد و آن ربẃ رح→→→→→→يم ك→→→→→→ريم، ع→→→→→→الوه ب→→→→→ر اي→→→→→نكه وع→→→→→ده＾ پ→→→→→ذيرش ت→→→→→وبه＾ 

                                                           
^ بقره،آيه＾⅛۲۸.  ـ سوره ۱
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گنهكاران را داده و فرموده است: 
...�؛۱  ґه ґباد ґع Ẃنџع џ↨џب Ẃوￍالت ẀلџبẂق џي џوẀه џاهللا ￍأن...�
نويد و بشارت محبẃت به آنها را هم عنايت فرموده كه: 

...�؛۲  џينґاب ￍوￍالت ب ґحẀي џاهللا ￍإن...�
...حقيقت اينكه خدا توبهكاران را دوست م∂دارد... 

راس→ت∂ چ→ه ش→رف و ك→رام→ت∂ از اي→ن ب→االتر ك→ه ب→ندگان گ→نهكار پشت به خدا كرده وقت∂ 
رو به خدا باز گردند و توبهكار شوند، محبوب خدا واقع شوند.  

بان درگ→→→→→→→→اه و پ→→→→→→→→اكان از ب→→→→→→→→→ندگانت، ت→→→→→→→→وفيق ت→→→→→→→→وبه＾ واق→→→→→→→→ع∂ و  ẃپ→→→→→→→→روردگارا ب→→→→→→→→ه ح→→→→→→→→رمت م→→→→→→→→قر
＾ ب→→→→ه م→→→→ا ع→→→→نايت ف→→→→رما و در زم→→→→ره＾ ب→→→→رپا دارن→→→→دگان ن→→→ماز ب→→→ا ش→→→راي→→→طش م→→→حشورمان  ẃاس→→→→تغفار ج→→→→د

گردان آمين يا ربẃ العالمين 
به حرمت فاطمه＾ زهرا�در فرج امام زمان تعجيل بفرما. 

تـوفيق توبه＾ نصوح بـه مـا عـنايـت فــرما. 
حسن عاقـبت به همه＾ مـا عنايت بفرما. 

گنــاهـان مــا را بـــيامـرز. 
ل ف→رجهم و وفẃ→قنا لم→ا ت→حبẃ و  ẃد و عجẃد و آل م→حمẃع→ل∂ م→حم ẃص→ل ẃهم→→ẃالل

ترض∂ واجعل خاتم↨ امرنا خيراҐ؛ 
الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس

 
 

 
 
  

                                                           
 .۱Ω℮＾توبه،آيه ^ ـ سوره ۱
^ بقره،آيه＾۲۲۲.  ـ سوره ۲
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گ→→مان م→→بر ك→→→ه خ→→دا از آن→→چه ظ→→المان ان→→→جام م→→→∂دهند غ→→→افل است،[ن→→ه، ب→→لكه ك→يفر] 
آن→→ها را ب→→را＾ روز＾ ب→→→ه ت→→أخير ان→→داخته است ك→→→ه چ→→شمها در آن[ب→→ه خ→اطر ت→رس و 
وح→→→→→→شت] از ح→→→→→→ركت ب→→→→→→از اي→→→→→→ستد. گ→→→→→→ردنها را ك→→→→→→شيده، س→→→→→→رها را ب→→→→→→→ه آس→→→→→→مان ب→→→→→→لند 
ك→→→→رده، ح→→→→تẃ∂ پ→→→→ل− چ→→→شمهايشان از ح→→→ركت ب→→→از م→→→→∂ماند[زيرا ب→→→→ه ه→→→→ر ط→→→→رف ن→→→گاه 
م→∂كنند، آث→ار ع→ذاب آشكار است] و[در اين حال] دلهايشان [فرو م∂ريزد و 

از انديشه و اميد] خال∂ م∂گردد. 
تأثير تربيت∂ اعتقاد به معاد 

در آي→→→→ه＾ ق→→→بل خ→→→وان→→→→ديم ك→→→→ه ح→→→ضرت اب→→راه→→يم�از خ→→داون→→→د ب→→را＾ خ→→ود و ب→→را＾ والدي→→ن 
خ→ود و برا＾ مؤمنان در روز＾ كه حساب برپا خواهد شد طلب مغفرت كرده و از اين طريق 
ه ب→→ندگان خ→→→دا را ب→→ه ح→→تميẃت روز ح→ساب م→→عطوف داش→ته و ح→ال م→راق→بت و  ẃخ→→واس→→ته است ت→→وج
آم→→ادگ∂ ب→→را＾ آن روز در دله→→→ا＾ آن→→→ان ب→→وجود آورد و م→→عاالس→→ف ك→ه م→ا اي→مان ب→ه روز ج→زا و 
ح→→→→→→ساب آن→→→→→→گونه ك→→→→→→ه الزم است در ج→→→→→→ان م→→→→→ا ن→→→→→نشسته است، از اي→→→→→→ن روست ك→→→→→ه ب→→→→→∂پرواي→→→→→∂ در 
ارت→→→→→→كاب گ→→→→→→→ناه از م→→→→→→ا م→→→→→→شاهده م→→→→→→∂گردد و ح→→→→→ال آن→→→→→كه اگ→→→→→ر ك→→→→→س∂ واق→→→→→→عاҐ اي→→→→→→مان ب→→→→→ه روز ج→→→→→زا و 

                                                           
^ ابراهيم،آيات۲℮و℮۳.  ـ سوره ۱
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ح→→→→→تميẃت م→→→→→حاسبه＾ اع→→→→→→مال آدم→→→→→→يان داش→→→→ته ب→→→→اشد و ك→→→→يفر و آتش ع→→→→→ذاب ب→→→→→اورش ش→→→→ده ب→→→→اشد، 
ممكن نيست ب∂پروا در ارتكاب گناه گردد و لذا به طور قاطع فرموده است: 

�؛۱  ґساب ґحẂال џمẂوџوا ي Ẁسџما نґب ẁيد ґد џش ẁذابџع ẂمẀهџل ґاهللا ґيلґب џس Ẃنџع џونل ґضџي џين ґذￍال ￍإن...�
...ب→→→→→→ه ي→→→→→→قين ك→→→→→سان∂ ك→→→→→→ه از راه خ→→→→دا م→→→→نحرف م→→→→→∂شوند، ع→→→→ذاب∂ ش→→→→ديد در ان→→→→تظار 

آنهاست، از آن جهت كه روز حساب را فراموش كردهاند. 
از آي→ه اس→تفاده م→∂شود ك→ه راز اص→ل∂ ان→حراف م→ردم از ص→راط مستقيم حق و ب∂پرواي∂ 
آن→→ان در ارت→→كاب گ→→ناه، ه→→مانا ب∂ اعتناي∂ آنها نسبت به روز حساب است، آنچنان كه گوي∂ 

اصالҐ روز حساب فراموششان شده است.در آيه＾ ديگر م∂فرمايد: 
�؛۲  џون Ẁض ґرẂعẀم ＃↨џلẂف џغ ∂ґف ẂمẀه џو ẂمẀهẀساب ґح ґاسￍلنґل џبџرџتẂق ґإ�

ح→→→→→→ساب م→→→→→ردم ن→→→→→زدي− ش→→→→→ده است و آن→→→→→ان ب→→→→→→ا ح→→→→→ال غ→→→→→→فلت و ب→→→→→→∂ خ→→→→→بر＾ [از آن] 
رو＾گردانند. 

 � џونẀب џعẂل→→→→ џي Ẃم→→→→ Ẁه џو ẀوهẀعџمџت→→→→ Ẃاس ẃث＃ إال џد Ẃح→→→→Ẁم Ẃم ґه→→→→ґẃ ب џر Ẃن→→→→ ґر＃ م→→→→Ẃك ґذ Ẃن→→→→ ґم Ẃم ґيهґأت→→→→→ џم→→→→→ا ي�
...�؛۳  ẂمẀهẀوبẀلẀق Ґ↨џي ґاله

ه→→→→يچ پ→→→→ند و ان→→→→درز ت→→→→ازها＾ از س→→→و＾ پ→→→روردگارشان ب→→→→ه س→→→و＾ آن→→→ها ن→→→م∂آيد، م→→→گر 
اي→نكه ب→→ا لعب و ب→→از＾ و س→رگرم∂ آن را م→→∂شنوند. دله→→اشان در حال لهو است[و 

با فكر ديگر＾ سرگرمند]... 
^ ق→→→رائت ق→→→رآن و وع→→→ظ و اع→→→ظان ن→→→→شسته است و  در ه→→→→مان ح→→→→→ال ك→→→ه در م→→→سجد و در ج→→→لسه
^ س→رگرم است. م→∂خرد و  ^ و ب→→ا اف→→→كار دي→گر ^ دي→→گر گ→→وش م→→∂دهد، در ه→→→مان ح→→ال دلش ج→→ا
 Ẃم→→→→→→→→ Ẁه џو Ẁوه Ẁع џمџ د. اي→→→→→→→→ن است م→→→→→→→→عنا＾�اس→→→→→→→→ت ẃم→→→→→→→→→∂فروشد، ب→→→→→→→→→ا ط→→→→→→→→→لبكار م→→→→→→→→→∂جنگد و ب→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→دهكار م→→→→→→→→→∂غر
 ＃↨џل Ẃف→→→→→→→ џغ ∂→→→→→→→→ ґف Ẃم→→→→→→→→ Ẁه џو� ^ ...�؛كه ق→→→→→→→→رآن ف→→→→→→→→رموده است و ه→→→→→→→→مين است م→→→→→→→→عنا Ẃم ẀهẀ →→→→→→→→لẀوب Ẁق Ґ↨џي→→→→→→→→ ґاله � џونẀ ب џع Ẃل→→→→→→→→ џي
^ قرآن است و نشأت گرفته از ب∂ اعتناي∂ به روز حساب است.  �؛كه باز هم فرموده џون Ẁضґر ẂعẀم

                                                           
^ ص،آيه＾⅛۲.  ـ سوره ۱
^ انبياء،آيه＾۱.  ـ سوره ۲

ـ همان،آيات۲و۳.  ۳
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ل درون∂ با شنيدن ي− آيه＾ قرآن  ẃتحو
از آن سو ندا＾ قرآن اين بيدارگر آسمان∂ بلند است: 

يẂئاҐ...�؛۱  џش ẁسẂفџن ẀمџلẂظẀال تџف ґ↨џيامґقẂال ґمẂوџيґل џط ẂسґقẂال џين ґوازџمẂال Ẁع џضџن џو�
م→→→ا روز ق→→→يامت ت→→رازوها＾ ع→→دل و وس→→يله＾ س→نجش اع→مال را ب→→ه ص→حنه م→→∂آوريم 

و كمترين ظلم∂ به احد＾ از بندگان نم∂شود... 
�؛۲  џينґب ґنا حاسґف∂ بџك џها وґنا بẂيџل＃ أت џد Ẃر џخ Ẃن ґم ＃↨ￍب џح џقالẂث ґم џكان Ẃإن џو...�

اگ→→→ر ب→→→→ه ق→→→در س→→→→نگين∂ دان→→→→ها＾ از خ→→→ردل ه→→→م ع→→→مل∂ ب→→اشد، آن را م→→→∂آوريم و ه→→→مين بس 
ها＾ از دي→→د م→→ا  ẃت و ري→→زبين∂ ك→→ه م→→ا ح→→→سابرس اع→→→مال آدم→→يان ب→→→اشيم. ب→ديه∂ است ك→→ه ذرẃدر دق

پنهان نخواهد ماند. 
م→رد＾ ب→ياباننشين خ→دمت رس→ول اك→رم�رسيد و گ→→فت: ي→→ا رس→ول اهللا، م→ن در ب→يابان 
راҐ ش→رفياب خ→دمت ش→وم و دس→تور ب→گيرم. ي− دس→تورالع→مل  ẃزن→→دگ∂ م→→→∂كنم و ن→→م∂توان→→م م→→كر
ر ن→→→→→→→→→→→داش→→→→→→→→→→ته ب→→→→→→→→→→اشم. رس→→→→→→→→→→ول  ẃج→→→→→→→→→→→امع∂ ب→→→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→→ن ب→→→→→→→→→→→دهيد ك→→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→→ا داش→→→→→→→→→→تن آن ن→→→→→→→→→→→ياز ب→→→→→→→→→→ه آم→→→→→→→→→→دن م→→→→→→→→→→كر

اكرم�اين دو آيه از سوره＾ زلزال را به او ياد داد۳: 
�؛   Ẁه џرџا ي ￎر џش ＃↕ ￍر џذ џقالẂث ґم ẂلџمẂعџي Ẃنџم џو � Ẁه џرџي ҐراẂي џخ ＃↕ ￍر џذ џقالẂث ґم ẂلџمẂعџي Ẃنџمџف�

ها＾ ع→مل ن→ي− ان→جام ده→→د آن را م→→∂بيند و ه→→ر كس  ẃه→→→ر كس ب→→→ه ق→→در س→→نگين∂ ذر
ها＾ عمل بد انجام دهد، آن را م∂بيند.  ẃبه قدر سنگين∂ ذر

آن م→→رد اي→→→ن دو آي→→ه را ك→→ه ي→→اد گ→→رفت، از ج→→ا ب→رخاست و گ→فت: ه→مين م→را بس است و 
به راه افتاد و رفت. رسول اكرم�به حاضران در مجلس فرمود: 
)؛ مرد فقيه شد و رفت.  ẁقيهџف џوẀه џو Ẁل Ẁج ￍالر џف џر џصẂنґا)

ẃه اي→→→→→نجا م→→→→→نظور از «ف→→→→→→قيه» م→→→→→→عنا＾ اص→→→→→→طالح∂ آن ن→→→→→→يست ك→→→→→ه ب→→→→→→ه اف→→→→→راد＾ از ع→→→→→لما ك→→→→→ه  الب→→→→→ت
دارا＾ م→→→لكه＾ اج→→→تهاد و اس→→→تنباط اح→→→كام از ك→→→→تاب و س→→→نẃت م→→→→∂باشند ت→→حت ع→→نوان ف→→قها گ→→→فته 
م→→→∂شود. اي→→→نجا م→→→عنا＾ لغ→→و＾ آن م→→نظور است، ي→→عن∂ ك→→س∂ ك→→ه آش→→نا ب→→ه وظ→→→يفه＾ خ→→ود در ام→→ر 

                                                           
^ انبياء،آيه＾℮۷.  ـ سوره ۱

ـ همان.  ۲
ـ آيات۷و۸ .  ۳



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ℮۱۲ 

دي→→ن م→→→∂باشد. رس→→ول اك→→رم� م→→نظورش اي→→ن ب→→ود ك→ه آن م→رد ب→ا ي→اد گ→رفتن اي→ن دو آي→→ه، ب→ه 
وظ→يفه＾ دي→ن∂ خ→ود آشنا شد و فهميد هر كار＾ كه در دين به عنوان كار ني− شناخته شده 
است ب→→ايد ان→جام ش→ود و ه→ر ك→ار＾ ك→ه در دي→ن ب→→ه ع→نوان ك→→ار ب→د ش→ناخته ش→ده است ب→ايد تر∑ 

شود تا از پاداش كارها＾ ني− برخوردار گردد و از كيفر كارها＾ بد در امان باشد. 
→ا ب→→ا ه→مين  ẃآر＾ آن م→→رد ب→→يابان ن→→شين از ت→→مام آي→→ات ق→رآن ه→مين دو آي→ه را ي→→اد گ→رفت، ام
دو آي→→→ه از ق→→→رآن آدم ش→→→د. اع→→→تقاد ب→→→ه روز ح→→→ساب پ→→→→يدا ك→→→رد و در ح→→→دẃ خ→→ود ي− ان→→سان ق→→رآن∂ 
ر  ẃم→→→→فس ∂ẃ ش→→→→→د. در ص→→→→→ورت∂ ك→→→→→ه م→→→→→مكن است ي− ن→→→→→فر ت→→→→→مام آي→→→→→ات ق→→→→→رآن را ح→→→→→فظ ب→→→→اشد و ح→→→→ت
خوب∂ هم به حساب آيد و مفاهيم آيات قرآن را با فصاحت و بالغت تمام بيان كند ول∂ از 
ح→→→يث اخ→→→→الق و اع→→→→مال ه→→يچ رن→→گ∂ از ق→→رآن ن→→گرفته ب→→اشد ك→→ه در اي→→ن ص→→ورت او ق→→رآنخوان و 
ق→→→→رآندان ه→→→→ست، ول∂ ي− آدم ق→→→→رآن∂ ن→→→→شده است و م→→→→عارف ع→→→→→اليه＾ ق→→→→رآن در ع→→→مق ج→→→انش 
ن→→نشسته است و از ن→→ظر رس→→ول خ→→دا�ف→→قيه ب→→ه ح→→→ساب ن→→م∂آيد ي→→→عن∂ دي→→ن ش→ناس ب→→ه م→عنا＾ 

واقع∂ نم∂باشد. 
جوانان و لزوم تحكيم اصول اعتقاد＾ 

ر و ي→→→→→→→ادآور＾ ب→→→→→→→→ه ج→→→→→→→وان→→→→→→→→ان م→→→→→→→حترم اع→→→→→→→مẃ از ب→→→→→→→رادران و  ẃاي→→→→→→→نجا م→→→→→→→→ناسب است از ب→→→→→→→اب ت→→→→→→→ذك
خ→→واه→→ران ع→→رض ش→→ود ا＾ ع→→زيزان! ت→→ا م→→→∂توان→→يد ب→→كوشيد اص→→ول اع→تقاد＾ خ→ود را م→حكم ك→نيد. 
اص→ل ت→وحيد و اع→تقاد ب→ه خ→داون→→د ع→ليم قدير و اصل معاد و اعتقاد به روز حساب و جزا را در 
ẃات  م→→→→→ركز ب→→→→→اور خ→→→→→ود ب→→→→→نشانيد؛ در اي→→→→→ن ص→→→→ورت است ك→→→→→ه اع→→→→→مال ع→→→→→باد＾ از واج→→→→→بات و م→→→→ستحب
يẃت و اولويت قرار دارد،  ẃدارا＾ ارزش خ→واه→د ش→د. در م→رحله＾ ع→مل ن→يز آن→چه در رتبه＾ اهم
مات است. اع→مال م→ستحبẃ∂ ه→م م→انند ن→ماز و روزه＾ م→ستحبẃ∂ و  ẃان→→جام واج→بات و ت→ر∑ م→حر
اع→تكاف در م→اه رجب ب→سيار خ→وب است و دارا＾ ارزش، ول∂ ب→ه شرط اينكه انسان در انجام 
واج→بات و ت→ر∑ م→حرẃمات كوتاه∂ ن→داش→ته ب→اشد ك→ه در غ→ير اي→ن ص→→ورت دارا＾ ارزش اله∂ 

نخواهد بود! 
مات از خ→→→ود ن→→→شان  ẃه→→→→ستند اف→→→→راد＾ ك→→→→ه اه→→→→تمام چ→→→→→ندان→→→→∂ ب→→→ه ان→→→جام واج→→→→بات و ت→→→ر∑ م→→→حر
ẃ∂ از خ→وان→→دن دع→ا＾ ك→ميل در شبه→→ا＾ جمعه و  ن→م∂دهند، ول∂ ب→ا ج→دẃ ت→مام ب→ه اع→مال م→ستحب



 
 ℮۱۳ فضيلت بسيار ذكر خدا 

دع→→→→→→→ا＾ ن→→→→→→→دبه در روزه→→→→→→→ا＾ ج→→→→→معه و م→→→→→سجد ج→→→→→مكران شبه→→→→→→ا＾ چ→→→→→هارشنبه و زي→→→→→ارت م→→→→→شهد و 
ك→→→→→→ربال و ع→→→→→→مره م→→→→→→∂پردازن→→→→→→د.خانم م→→→→→→سلمان∂ ك→→→→→→→ه ش→→→→→→وهرش رض→→→→→→ايت ب→→→→→→ه خ→→→→→→روج از م→→→→→→نزل ب→→→→→ه او 
ن→→→م∂دهد، او س→→→ه ش→→→→بانهروز در م→→→سجد ج→→→امع ش→→→هر ي→→→ا در م→→→سجد گ→→وهرشاد م→→شهد ب→→ه اع→→تكاف 

م∂نشيند، در صورت∂ كه خدا فرموده است: 
 Ẁم→→→→ Ẁه џ−ґولئẀا→→→→→џف ґاهللا џود Ẁد→→→→→ Ẁح ￍدџعџت→→→→→ џي Ẃن→→→→→џم џوها و Ẁدџت Ẃع→→→→→џال ت→→→→→џف ґاهللا Ẁود Ẁد→→→→→ Ẁح џ−Ẃل→→→→→ ґت...�

�؛۱  џونẀمґالￍالظ
ها و م→→→رزهاي∂ است [ك→→→→ه خ→→→دا ب→→→را＾ زن→→→دگ∂ ب→→→ندگان  ẃس، ح→→→د ẃاح→→→→كام دي→→→→→ن م→→→→قد...
ها و م→→→→→→رزها ت→→→→→→جاوز ن→→→→→→→كنيد و ه→→→→→→→ر كس از  ẃر ف→→→→→→→رموده است] از آن ح→→→→→→→د ẃخ→→→→→→→ود م→→→→→→→قر

حدود اله∂ تجاوز كند از ظالمان محسوب م∂گردد.  
در آيه＾ ديگر فرموده است: 

...�؛۲  Ẁه џسẂفџن џمџلџظ Ẃدџقџف ґاهللا џود Ẁد Ẁح ￍدџعџت џي Ẃنџم...�
قاҐ به خودش ستم كرده است...  ẃخدا تجاوز كند، محق ^ ...هر كس از حدها و مرزها

آث→→→ار ش→→وم آن ت→→جاوزگر＾ها در دن→→يا و آخ→→رت، دام→→نگير خ→→ودش خ→→واه→→→د ش→→د. ب→رخ∂ از 
زن→→→→→→→→ان م→→→→→→→→سلمان از ب→→→→→→→→→درفتار＾ ش→→→→→→→→وهران→→→→→→→→→شان در م→→→→→→→→حيط خ→→→→→→→انه ش→→→→→→→→كايت م→→→→→→→∂كنند وق→→→→→→→ت∂ ب→→→→→→→→ررس∂ 
ف م→→→→شاهده م→→→→→∂گردد اك→→→→ثر آن آق→→→→→ايان، اف→→→→راد م→→→→سلمان اه→→→→ل م→→→→سجد و  ẃم→→→→→∂شود، ب→→→→→ا ك→→→→→→مال ت→→→→→أس
ج→→→لسه و اه→→→ل اع→→تكاف و زي→→→ارت و ع→→مرهان→→د و در ع→→ين ح→→ال اع→→تناي∂ ب→→ه وظ→→يفه＾ واجب خ→→ود 
ر ف→→→رموده است  ẃن→→→→سبت ب→→→→ه ه→→→→→مسر و ف→→→→رزندان ن→→→→م∂كنند و رع→→→→→ايت ح→→→→قوق آن→→→→→ان را ك→→→ه خ→→→→دا م→→→قر

نم∂نمايند. تر∑ واجب كرده، سنẃت به جا م∂آورند. 
ه امẃت  ẃول∂ مقصود، توج خطاب به رسول اكرم

^ مورد بحث كه فرموده است:  اينجا گفتن∂ها زياد است، ول∂ بر م∂گرديم به توضيح آيه
 Ẁصџخ Ẃشџم＃ تẂوџيґل ẂمẀه Ẁرґẃخ џؤẀما يￍإن џونẀمґالￍالظ ẀلџمẂعџا يￍم џع Ґالґغ→اف џاهللا ￍنџب џس Ẃحџال ت џ؛ �و� ẀصارẂب Ẃاأل ґيهґف

                                                           
^ بقره،آيه＾۲۲۹.  ـ سوره ۱
^ طالق،آيه＾۱.  ـ سوره ۲
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ه→→→→→→رگز گ→→→→→→مان م→→→→→→بر ك→→→→→→ه خ→→→→→داوند از آن→→→→→چه ك→→→→→→ه س→→→→→→تمگران ان→→→→→جام م→→→→→→∂دهند در ح→→→→→ال 
غ→→→فلت و ب→→→→∂ خ→→→بر＾ است، [آن→→ها را م→→هلت داده و] ك→→يفر آن→→ها را ت→→أخير ب→→→ه روز＾ 
ت وحشت] از حركت م∂ايستد.   ẃانداخته است كه چشمها در آن روز [از شد
اي→→→→→ن خ→→→→→→طاب اگ→→→→ر چ→→→→→ه ب→→→→ه پ→→→→يغمبر اك→→→→رم� است، ول∂ روش→→→→ن است ك→→→→ه ه→→→→يچگاه آن 
ح→ضرت چ→→نين گ→→مان∂ درب→→اره＾ خ→→دا ن→→داش→ته است كه خدا را غافل از اعمال ظالمان بپندارد. 
د＾ از ق→رآن داري→→م ك→ه خطاب به پيغمبراكرم�آمده ول∂ منظور و مقصود  ẃدر م→وارد م→→تعد

امẃت است.از باب مثال اين آيه خطاب به پيامبراكرم�م∂فرمايد: 
...�؛۱  џ−Ẁلџمџع ￍنџطџب Ẃحџيџل џتẂك џر Ẃأش Ẃنґئџل...�

...اگر مشر∑ شو＾، اعمالت ب∂ ارزش م∂گردد... 
ب→→→→→ديه∂ است ك→→→→→ه م→→→→→مكن ن→→→→→يست گ→→→→→→ناه ش→→→→ر∑ ب→→→→ه س→→→→احت اق→→→→دس پ→→→→→يامبراك→→→→رم� ك→→→→ه 
دين است راه ب→→→→يابد. اي→→→→نجا ب→→→→را＾ ن→→→→→شان دادن ب→→→→زرگ∂ گ→→→→→ناه ش→→→→ر∑ اي→→→→نچنين ب→→→يان  ẃرئ→→→→يس الم→→→→وح
ه پ→→→→→يدا ك→→→→نند و م→→→→راق→→→→بت داش→→→→ته ب→→→→اشند ك→→→→ه آلوده ب→→→→ه ش→→→→ر∑ ن→→→→گردند و  ẃت ت→→→→وجẃش→→→→→ده ك→→→→ه اف→→→→راد ام
اع→→→مالشان را ب→→→∂ ارزش ن→→→→سازند و ب→→→فهمند ش→→→ر∑ آن→→→چنان پ→→→ليد و زي→→→ان ب→→خش است ك→→ه اگ→→ر ب→→ر 
ف→رض م→حال پ→يامبر هم مشر∑ شود، اعمالش حبط و ب∂ارزش م∂گردد. در آيه＾ ديگر نيز 

آمده است: 
...�؛۲  џينґقґنافẀمẂال џو џين ґرґكافẂال ґع ґطẀال ت џو џاهللا ґقￍات ∂ґبￍا النџهيا أي�

ا＾ پيامبر از خدا بترس و از كافران و منافقان اطاعت منما... 
آي→→→→→ا م→→→→گر پ→→→→→يامبراك→→→رم� از ك→→→افران و م→→→نافقان اط→→→اعت م→→→∂كرده ك→→→ه م→→→ورد ن→→→ه∂ خ→→→دا 
ẃه ك→ه خ→ير، اي→نجا ه→م م→ردم م→نظورند؛ ي→عن∂ ا＾ م→ردم و ا＾ امẃت م→سلمان  ق→→رار گ→→رفته است؟ الب→→ت
م→راقب ب→اشيد ب→ا ك→افران و م→نافقان راب→طه ب→رقرار نكنيد كه به تباه∂ كشيده م∂شويد. در آيه＾ 

مورد بحث هم خطاب به پيامبراكرم�شده كه: 
�؛  џونẀمґالￍالظ ẀلџمẂعџا يￍمџع Ґالґغاف џاهللا ￍنџب џس Ẃحџال ت џو�

گمان مبر كه خدا از اعمال ظالمان ناآگاه و ب∂ خبر است. 
                                                           

 .⅛Ｑ＾زمر،آيه ^ ـ سوره ۱
^ احزاب،آيه＾۱.  ـ سوره ۲



 
 ℮۱Ｑ فضيلت بسيار ذكر خدا 

اي→→→نجا ه→→→م م→→→علوم است ك→→ه م→→خاطب واق→→ع∂ م→→ردمند ن→→→ه پ→→→يامبراك→→رم�، زي→→را اي→→ن اف→→راد 
ع→→→→→اد＾ م→→→→→ردمند ك→→→→ه گ→→→→→اه∂ پ→→→→يش خ→→→→ود ف→→→→كر م→→→→∂كنند اگ→→→→ر راس→→→→ت∂ ح→→→→→ساب و ك→→→→تاب و ك→→→→يفر و 
ẃر ع→→→→→الم است اي→→→→→ن م→→→→ردم ظ→→→→الم  پ→→→→→اداش→→→→→∂ در ك→→→→ار است، پس چ→→→→را خ→→→→→دا ك→→→→ه ن→→→→اظم و م→→→→→دير و م→→→→دب
س→→→→→→→→تمگر را ك→→→→→→→→→ه اي→→→→→→→→→ن ه→→→→→→→→مه ظ→→→→→→→→لم و خ→→→→→→→→يانت م→→→→→→→→→∂كنند ك→→→→→→→→يفرشان ن→→→→→→→→م∂دهد و آن→→→→→→→→→ها را ب→→→→→→→ه س→→→→→→→زا＾ 

اعمالشان نم∂رساند؟! 
پس م→→علوم م→→∂شود ي→→ا غ→→افل است و خ→→بر از اع→→مال ظ→→→المان ن→→دارد، و ي→→ا ت→→وان→→→ا＾ ب→→ر ك→→يفر 
هم، ب→ه ظ→اهر خ→طاب ب→→ه پ→→يامبراك→رم� و  ẃدادن→→شان ن→→م∂باشد و لذا خ→→دا در م→→قام دف→ع اي→ن ت→و
در واق→→→ع خ→→→→طاب ب→→→ه م→→→ردم م→→→∂فرمايد ك→→→→ه ه→→→رگز گ→→→مان م→→→بريد ك→→→→ه خ→→→دا غ→→افل از اع→→→مال ظ→→المان 
است. او ك→→→→→ه خ→→→→ود خ→→→→الق و آف→→→→ريدگار آن→→→→هاست و آن→→→چه ك→→→ه آن→→→→ها دارن→→→→د از ن→→→يروها＾ ف→→→كر＾ و 

عمل∂ همه را او به آنها داده است. 
�؛۱  Ẁيرґب џخẂال Ẁيف ґطￍالل џوẀه џو џقџل џخ Ẃنџم Ẁمџل Ẃع џأ ال ي�

آي→→ا آن كس ك→→ه آفريده است آگاه [از مخلوق و اعمال مخلوق خود] نم∂باشد 
و او آگاه از باريكترين حقايق هست∂ م∂باشد. 

بنا＾ خداوند در اين عالم، مهلت دادن به انسانها 
لẂما�Ґ؛۲  ґء＃ ع Ẃ∂ џش ґẃلẀكґب џأحاط Ẃدџق џاهللا ￍأن џو ẁير ґدџء＃ ق Ẃ∂ џش ґẃلẀك Ẅ∂لџع џاهللا ￍأن...�
→→→→→→→ا اي→→→→→→نكه م→→→→→→→∂بينيد  ẃاو ه→→→→→→→م ع→→→→→→→→الم ب→→→→→→→ه ه→→→→→→→مه چ→→→→→→يز است و ه→→→→→→م ق→→→→→→→ادر ب→→→→→→ر اي→→→→→→جاد ه→→→→→→مه چ→→→→→→يز، ام
درب→→اره＾ ظالمان اخذ و عقاب∂ ندارد سرẃش اين است كه عالم دنيا، عالم محاسبه و رسيدگ∂ 
ب→→→ه ح→→→→ساب اع→→→→مال و ك→→→يفر و پ→→اداش دادن ب→→ه ب→→دكاران و ن→→يكوكاران ن→→يست، ب→→لكه ب→→→نا＾ خ→→دا در 
اي→→→→→ن ع→→→→→→الم، م→→→→→→هلت دادن ب→→→→ه ان→→→→سان است و آزاد گ→→→→→ذاش→→→→تن او در ع→→→→مل ك→→→→ه اب→→→→تدا او را ب→→→→ا ارس→→→→ال 
ن→→→→زال ك→→→→تب ب→→→→ه راه م→→→→→ستقيم س→→→→→عادت ه→→→→→دايت م→→→→∂كند و راه ب→→→→هشت و ج→→→هنẃم را ن→→→شانش  رس→→→→ل و ا
م→→→→→→→→→→→→→→→→→→∂دهد و س→→→→→→→→→→→→→→→→→→پس ان→→→→→→→→→→→→→→→→→تخاب و گ→→→→→→→→→→→→→→→→→زينش راه را ب→→→→→→→→→→→→→→→→→ه اراده و اخ→→→→→→→→→→→→→→→→→→تيار خ→→→→→→→→→→→→→→→→→ود او م→→→→→→→→→→→→→→→→→→∂گذارد و 
�؛۳و رس→يدگ∂ ب→→ه حساب اعمال و كيفر  Ґورا Ẁف→→ џا ك→ راҐ وџ إم√ ґا ش→→اك→ بґيلџ إم√ يẂناهẀ الس√ џد→→ џم→∂فرمايد:�إن√→ا ه

                                                           
^ مل−،آيه＾۱۳.  ـ سوره ۱
^ طالق،آيه＾۱۱.  ـ سوره ۲
^ انسان،آيه＾۳.  ـ سوره ۳
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و پاداش را هم موكول به عالم پس از مرگ و روز قيامت م∂نمايد، چنانكه م∂فرمايد: 
�؛  ẀصارẂب Ẃاأل ґيهґف Ẁص џخ Ẃشџم＃ تẂوџيґل ẂمẀه Ẁر ґẃخ џؤẀما يￍإن�

[خ→→دا] ب→→ه ط→→ور م→→سلẃم ك→→يفر ظ→→المان را ب→→ه روز＾ ت→أخير م→→∂افكند ك→→ه در آن روز، 
چشمها از ترس و وحشت از حركت م∂ايستد. 

اهل محشر در آن رستاخيز عظيم آنچنان پريشان حال و مضطرب م∂گردند كه برا＾ 
آگ→→→→اه ش→→→→دن از ج→→→ريانات ه→→→ول ان→→→گيز ك→→→→ه در اط→→→راف م→→→∂گذرد، گ→→→ردنها را ك→→→شيده و س→→→رها را 
ت ده→شت و وح→شت، چ→شمها چ→نان خ→يره گ→شته ك→ه پ→→ل−  ẃب→→اال گ→→رفتهان→د در ح→ال∂ ك→ه از ش→د

نم∂زنند. دلها فرو ريخته و از هر اميد و آرزوي∂ خال∂ شده است. 
آر＾ آن روز، روز رس→→→يدگ∂ ب→→ه ح→→→ساب اع→→→مال و ك→→يفر دادن ب→ه ظ→→المان است، ب→نابراي→ن 
ه→→ر ان→→→سان ع→→اقل∂ ك→→ه اي→→→مان ب→→ه روز ح→→ساب و ك→→يفر و پ→→اداش اع→→مال ن→ي− و ب→د دارد، چ→→ارها＾ 
ج→ز اي→ن ن→خواه→د داشت ك→ه ش→ديداҐ م→راقب اع→→مالش ب→اشد ك→ه در زم→ره＾ ت→جاوزگران از حدود 

اҐ در مركز باورش بنشاند كه:  ẃو مرزها＾ اله∂ قرار نگيرد و اين آيه＾ از قرآن را جد
�؛  Ẁه џرџا ي ￎر џش ＃↕ ￍر џذ џقالẂث ґم ẂلџمẂعџي Ẃنџم џو � Ẁه џرџي ҐراẂي џخ ＃↕ ￍر џذ џقالẂث ґم ẂلџمẂعџي Ẃنџمџف�
ها＾ از گفتار و كردار انسان ب∂ كيفر و پاداش نخواهد ماند.  ẃبه قدر سنگين∂ ذر

يان امر منبر و ارشاد و هدايت  ẃت متصدẃت موقعيẃحساسي
→→→→→الم خ→→→→→واب→→→→∂ را ن→→→→قل م→→→→→∂كند ك→→→→ه ب→→→را＾ ام→→→ثال م→→→ا  ẃث ن→→→→ور＾ در ك→→→→→تاب دارالس ẃم→→→→رحوم م→→→→حد
ẃه ه→→→→→ر  يان ام→→→→→→ر م→→→→→→نبر و وع→→→→→→ظ و ارش→→→→→→→اد و ه→→→→→→→دايت م→→→→→→ردم، ب→→→→→سيار ه→→→→→شدار ده→→→→→نده است. الب→→→→→ت ẃم→→→→→→تصد
خ→→→واب→→→∂ از ه→→→ر ك→→→س∂ پ→→→→يام دار ن→→→يست، ول∂ ب→→→رخ∂ از خ→→→وابه→→→→ا از ب→→→عض∂ از ب→→→زرگان دارا＾ پ→→يام 

ه قرار گيرد.  ẃاست و بايد مورد توج
ثين و اس→→تاد م→→رحوم ح→→اج ش→→يخ ع→→باس  ẃث ن→→→ور＾ ك→→→→ه خ→→→ود از ب→→زرگان م→→حد ẃم→→→رحوم م→→→حد
→→→اظ ك→→→ه م→→نبرش ب→→ازار گ→→رم∂ داشت و  ẃق→→→م∂ است ن→→→قل م→→→→∂كند ك→→ه ي→→ك∂ از م→→شاهير خ→→طبا و وع
ه∂ ن→→→يز از اي→→→→ن راه ن→→→صيبش م→→→→∂شد،  ẃق→→→ابل ت→→→وج ＾ ẃم→→→نفعت م→→→اد Ґم→→→→قبول در م→→→→يان م→→→→ردم ب→→→→ود و ق→→→هرا
ن→→اگهان دي→→→دند م→→نبر را ت→→عطيل ك→رده و از ه→ر ج→ا ك→ه ب→را＾ م→نبر دع→وتش م∂كنند، ن→م∂پذيرد و 
→اظ و خ→طبا ن→زدش آم→ده و از راز  ẃب ب→→را＾ ه→→مه ش→→ده ب→ود. ج→→مع∂ از آق→ايان وع ẃاي→→ن م→→→ايه＾ ت→→عج
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م→طلب ج→→ويا ش→دند. او گ→فت: من خواب∂ ديدهام آن خواب بيچارهام كرده است و تصميم بر 
تر∑ منبر گرفتهام. 

در خ→→→واب دي→→→→دم ق→→→يامت ب→→→رپا ش→→→ده و ع→→→→الميان ه→→→→مه در م→→→حشر ج→→→معند و م→→→→الئكه اف→→راد را 
م→→→∂گيرند و ب→→→ه م→→→وقف ح→→→ساب م→→→→∂برند. م→→→ن ك→→→ه ب→→→ا ت→→→رس و وح→→→شت اي→→ستاده ب→→ودم و ب→→ه اط→→راف 
م→→∂نگريستم، دي→→→دم دو ت→→ن از م→→→الئكه آم→→→دند و ب→→→ه م→→ن گ→→فتند ب→→→يا در م→وقف ح→→ساب خ→ود را ب→→ه 
ل→→→→∂ آن دو  ف∂ ك→→→ن. م→→→ن ك→→ه ت→→رسيده ب→→ودم از رف→→تن اس→→تنكاف� ك→→ردم، و ẃرس→→→ول اك→→→رم� م→→→عر
ه ش→→دم از س→→مت راست  ẃم→→ل− م→→را گ→رفتند و ه→مراه خ→ود ب→ردند. در م→سير＾ ك→→ه م→∂رفتيم، م→توج
آن م→→→→سير، ج→→→→معيẃت∂ م→→→حمل ب→→→سيار م→→→جلẃل ب→→→اشكوه∂ را ب→→→ر دوش گ→→→رفتهان→→→د و م→→→∂برند. از ق→→رائ→→ن 
يقه＾ ك→بر＾� ن→شسته است، به فكر افتادم كه خودم  ẃل ح→ضرت ص→د ґم Ẃح→џف→هميدم م→يان آن م

را كنار آن محمل برسانم. 
از ف→→رصت م→→ناسب∂ اس→→تفاده ك→→ردم از دست م→أموران ره→ا ش→دم ب→→ه پ→→ناه آن م→حمل رف→تم و 
آن→→→→→→جا را پ→→→→→→→ناهگاه ام→→→→→→ن∂ ي→→→→→→افتم و خ→→→→→→→يل∂ خ→→→→→→وشحال ش→→→→→→دم. آن م→→→→→→أموران ه→→→→→م ج→→→→→رأت ن→→→→→م∂كردند 

جلوتر بيايند. از دور مرا تهديد م∂كردند كه برگردم. 
يقه＾ ك→→→→→بر＾� رس→→→→يد و گ→→→→→فت: م→→→→ن  ẃدر اي→→→→→ن اث→→→→→نا دي→→→→→دم م→→→→→لك∂ خ→→→→→دمت ح→→→→→ضرت ص→→→→→→د
ها＾ ب→→→→→→ر م→→→→→حمل ش→→→→→→ما  ẃف→→→→→→رستاده＾ پ→→→→→→در ب→→→→→→زرگوارت→→→→→→ان رس→→→→→→ول خ→→→→→→دا� ه→→→→→→ستم، م→→→→→→→∂فرمايند ع→→→→→→د
پ→→→ناهنده ش→→→دهان→→→→د، دس→→→تور ب→→→→دهيد آن→→ها را ب→→ه م→→وقف ح→→ساب ب→→→ياورند. آن ح→→ضرت اش→→→اره ك→→رد و 
م→→→→→أموران آم→→→→→دند و م→→→→→ا را گ→→→→→رفتند و ب→→→→→ه م→→→→وقف ح→→→→→ساب ب→→→→ردند. آن→→→→جا م→→→→نبر ب→→→→لند＾ ق→→→→رار داشت و 
پ→→→→→يامبر اك→→→→→رم� ب→→→→→ر ف→→→→→راز آن ن→→→→→→شسته ب→→→→→ود و ام→→→→→يرالم→→→→→ؤمنين ع→→→→→ل∂� ه→→→→→م رو＾ پ→→→→→لẃه＾ اوẃل آن 
اي→→ستاده ب→→→ه ح→→ساب اه→→ل م→→حشر رس→→يدگ∂ م→→→∂كرد. ت→→ا ن→وبت ب→→ه م→ن رس→يد وق→ت∂ ج→لو＾ ام→→ام� 
اي→→ستادم ب→→ه م→→ن ت→→ند＾ ك→→رد و ف→رمود: چ→را رو＾ م→نبر ف→الن م→طلب ب→∂ اس→اس ك→ه م→ناسب ب→ا ش→أن 

حسين من نبود و بلكه سبب ذلẃت و خوار＾ او م∂شد گفت∂!  
م→ن ت→أمẃل∂ ك→ردم و چ→ون ج→واب→∂ نداشتم، از درґ انكار وارد شدم و گفتم: من چنين مطلب∂ 
^ به دستم داد، آن را  را ن→گفتهام. تا اين حرف را زدم، ديدم كس∂ كنار من حاضر شد و طومار

                                                           
^ كردن.  � استنكاف: خوددار
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^ م→ن در آن ث→بت و ض→→بط ش→ده است. آن م→طلب∂ ه→م كه امام فرموده  گ→شودم دي→دم ت→مام م→نبرها
^ آن→→→→جا ه→→→ست و م→→→ن آن را گ→→→فتهام. ب→→→سيار م→→→ضطرب ش→→→دم و از ب→→→اب چ→→→ارهجوي∂  ب→→→→ود ك→→→→ه گ→→→→فتها
گ→→فتم: م→→ن آن م→→طلب را در ج→→→لد ده→→م ب→→حاراالن→وار م→جلس∂ دي→دهام. ام→يرالم→ؤمنين� ب→ه ي→ك∂ از 

خادمان فرمود برو جلد دهم بحاراالنوار را از مجلس∂ بگير و بياور. 
او رفت و ج→→→→→→لد ده→→→→→→م ب→→→→→→→حاراالن→→→→→→وار را از م→→→→→→جلس∂ ك→→→→→→→ه در ص→→→→→→ف ع→→→→→→→لما ن→→→→→→شسته ب→→→→→→ود و ه→→→→→→ر 
ع→→الم∂ ه→→→م ت→→مام ت→أليفاتش م→قابلش ن→هاده ش→ده ب→ود گ→رفت و آورد و داد ب→ه دست م→ن. ام→ام ب→ه 
م→→→ن ف→→→رمود: آن م→→→طلب در ك→→→→جا＾ اي→→→→ن ك→→→→تاب ن→→وشته ش→→ده است ن→→→شان ب→→ده. م→→ن ه→→م م→→→∂دان→→ستم 
＾ م→→∂گشتم، گ→فتم: اش→تباه كردم. آن مطلب را در كتاب  ẃك→ه در آن ك→تاب ن→→يست، دن→→بال م→فر
تل ح→اج م→الẃصالح ب→رغان∂ دي→دهام. ام→ام ب→→ه آن خ→ادم ف→رمود: ب→رو آن ك→تاب م→قتل را از ح→اج  Ẃق→→ џم
م→→الẃصالح ب→→گير و ب→→→ياور. او رفت و دي→→دم خ→ود ح→اج م→→الẃصالح ك→→تاب را ب→رداشت و آورد و در 
دست من گ→→→ذاشت. ام→→→ام� ف→→→رمود: در ك→→جا＾ اي→→ن ك→→→تاب آن م→→طلب ن→→وشته ش→→ده است. م→→ن 
در ه→→→→→→مان ح→→→→→→ال اض→→→→→طراب ك→→→→→ه ك→→→→→→تاب را ورق م→→→→∂زدم از خ→→→→واب پ→→→→ريدم. از اي→→→→ن رو ت→→→→صميم ب→→→→ر 

رضه＾ اين كار پر مسئوليẃت را ندارم.  Ẁتر∑ منبر گرفتهام، زيرا مطمئن شدم كه ع
ب→→→نابراي→→→ن م→→→→سئوليẃت ام→→→ثال م→→ا ك→→→ه ب→→ه زع→→م خ→→ود داع→→يه＾ وع→→ظ و ارش→→→اد و ه→→→دايت م→→ردم ب→→ر 
اس→→→→→اس آي→→→→→ات و رواي→→→→→→ات داري→→→→→→م، ب→→→→→سيار س→→→→نگينتر از س→→→→اير اص→→→→ناف است و م→→→→راق→→→→بت ش→→→→→ديد را 

ريف.  ẃلاهللاتعال∂فرجهالش ẃزمان عج ẃ∂م∂طلبد و استمداد از الطاف و عنايات ول
سزا＾ ابلهان خاموش∂ است 

ب→→→→→→ه ه→→→→→ر ح→→→→→→ال اي→→→→→→مان ب→→→→→ه روز ح→→→→→ساب و ك→→→→→→يفر و پ→→→→→→اداش در م→→→→→قابل اع→→→→→→مال ن→→→→→ي− و ب→→→→→د، از 
اص→→ول اع→→تقاد＾ م→→ا امẃت م→→سلمان است و ن→→م∂توان→يم از ك→→نار اي→ن م→→طالب ب→ا س→هلان→→گار＾ و ب→→∂ 
اع→→→→→تناي∂ ب→→→→→→گذريم. م→→→→→ا ب→→→→→→ايد ح→→→→→→سابمان را از ح→→→→→→ساب م→→→→→ردم∂ ك→→→→ه اي→→→→ن س→→→→خنان را م→→→→شت∂ اوه→→→→→ام و 

خرافات م∂دانند جدا كنيم. 
م→→رد＾ م→→غرور از خ→ود راض→∂ از ت→يپ ه→→مين م→ردم ب→ه ق→ول خ→ود روش→نفكرمآب ن→امها＾ ب→ه 
↨ االس→→→→→الما! آن چ→→→→ه آت→→→→ش∂ است ك→→→ه آتش گ→→→يرهاش  ẃي→→→→ك∂ از ع→→→→لما ن→→→→وشت: ن→→→→→ايب االم→→→→اما ح→→→→ج

سنگ است و مردم، منظورش به مسخره گرفتن آيه＾ قرآن بود كه فرموده است: 
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...�؛۱  Ẁ↕ џجار ґحẂال џو Ẁاسￍا النџه ẀودẀق џو Ґنارا ẂمẀيكґلẂأه џو ẂمẀك џسẀفẂوا أنẀوا قẀنџآم џين ґذￍا الџهيا أي�
ا＾ ك→→→→→→→→سان∂ ك→→→→→→→→ه اي→→→→→→→مان[به روز ق→→→→→→→يامت] آوردهاي→→→→→→→د خ→→→→→→→ود و خ→→→→→→→انواده＾ خ→→→→→→→ود را 

برحذر داريد از آتش∂ كه آتش گيرهاش سنگ است و مردم... 
 م→→→→∂خواست ب→→→→گويد: اي→→→→ن چ→→→ه ح→→→رف∂ است ك→→→ه ش→→→→ما م→→→→∂زنيد، م→→→گر م→→→∂شود از ب→→→رخورد 
س→→→→نگ و آدم آتش ش→→→→→علهور گ→→→→ردد؟ ه→→→دفش م→→→سخره ك→→→ردن ب→→→ود، ن→→→ه چ→→→يز ف→→→هميدن. آن آق→→→→ا＾ 
Ẁرد او آدم∂ نيست كه با استدالل و برهان و منطق بشود با  ع→الم هم كه مرد باهوش∂ بود، پ∂ ب
او س→→→→→→خن گ→→→→→→→فت، ب→→→→→→→لكه ج→→→→→واب اب→→→→→لهان خ→→→→→اموش∂ است. از اي→→→→→نرو ق→→→→→طعه＾ ك→→→→→اغذ＾ ب→→→→→رداشت و 
الم.  ẃحيم، م∂مير＾ و م∂بين∂،والسẃحمن الرẃرو＾ آن نوشت و برا＾ او فرستاد:بسماهللا الر

 Ẃم ґه ґض Ẃو→→→→ џخ ∂→→→→ ґف Ẃم→→→→→ Ẁه Ẃر џم√ ذ→→→→Ẁ →→→→→لґ اهللاẀ ث Ẁخ→→→→→دا ه→→→→→م ب→→→→→→ه پ→→→→→→يامبر گ→→→→→رام→→→→→∂اش دس→→→→→تور داده است: �...ق
�؛۲در ج→→→واب م→→ردم∂ ك→→ه از رو＾ ت→→مسخر و اس→→تهزا ب→→ا ت→→و روب→→→هرو م→→→∂شوند ب→→گو: اهللا و  џونẀ ب џع Ẃل→→→ џي
س→→پس ره→→اشان ك→→ن ب→→روند در گ→→رداب اوه→→ام و خ→ياالت خ→ودشان دست و پ→ا ب→زنند ت→ا ب→ميرند و 

از پايان كارشان باخبر گردند. در خانه اگر كس است، ي− حرف بس است. 
ẃه ب→→→ا اف→→راد＾ ك→→ه از رو＾ ت→→حقيق و ب→را＾ پ→∂ ب→ردن ب→ه ح→قايق س→ؤاالت→∂ م→∂كنند ب→ايد ب→ا  الب→→ت
ك→→→→→→→→→مال اح→→→→→→→→ترام و ادب ب→→→→→→→→ه س→→→→→→→→خنانشان گ→→→→→→→→وش داد و س→→→→→→→→پس ب→→→→→→→→ا م→→→→→→→→نطق و اس→→→→→→→→تدالل و ب→→→→→→→→رهان ب→→→→→→→→ه 
ج→→→→→واب→→→→→→شان پ→→→→→رداخت. اي→→→→→→ن ي− وظ→→→→→يفه＾ ان→→→→→→سان∂ و دي→→→→→ن∂ است ك→→→→→→ه خ→→→→→→داون→→→→→→د ح→→→→→كيم ب→→→→ه رس→→→→ول 

مكرẃمش دستور داده كه: 
 ∂ґتￍال→→→→→ ґب ẂمẀهẂل ґج→→→→→اد џو ґ↨џن џس→→→→→ џحẂال ґ↨џظ ґعẂوџمẂال џو ґ↨џمẂك ґحẂال→→→→→→ ґب џ−ґẃب џر ґيلґب→→→→→→ џس Ẅ∂إل Ẁع ẂدẀا�

...�؛۳  Ẁن џس Ẃأح џ∂ ґه
م→ردم را ب→→ه راه خ→دايت دع→وت ك→ن، [گ→روه∂ را] ب→→ا حكمت [كه همان استدالل 
است و م→→→→→→→→→نطق است و ب→→→→→→→→→رهان] و [گ→→→→→→→→→روه∂ را ب→→→→→→→→→ا پ→→→→→→→→ند و ان→→→→→→→→درز و ن→→→→→→→→صيحت ك→→→→→→→→→ه 
م را ب→→→→→ا  ẃم→→→→→وعظه＾ اح→→→→→سن است و وس→→→→→يله＾ زدودن زن→→→→→گار از دله→→→→→ا] و [گ→→→→روه س→→→→و
گ→→فتگوها＾ ت→→وأم ب→→→ا رع→→→ايت اح→→ترام و ادب در گ→→وش دادن و پ→→اسخ گ→→فتن ك→→→ه ب→→ه 

                                                           
^ تحريم،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱
^ انعام،آيه＾۹۱.  ـ سوره ۲
 .۱۲Ｑ＾نحل،آيه ^ ـ سوره ۳
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فرموده＾ قرآن] جدال احسن است. 
ل ف→رجهم و وفẃ→قنا لم→ا ت→حبẃ و  ẃد و عجẃد و آل م→حمẃع→ل∂ م→حم ẃص→ل ẃهم→→ẃالل

ترض∂ واجعل خاتم↨ امرنا خيراҐ؛ 
الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 
 
 
 
 
 
 
 

و م→→→→→→→→→ردم را از روز＾ ك→→→→→→→→→ه ع→→→→→→→→ذاب ب→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→ويشان م→→→→→→→→→∂آيد ب→→→→→→→→ترسان، آن روز＾ ك→→→→→→→→→ه 
ت ك→→وتاه∂ م→→→ا را م→→هلت ب→→ده ت→→ا دع→وت ت→→و را  ẃظ→→المان م→→→∂گويند: پ→→روردگارا، م→→د
ا به زود＾ اين پاسخ را م∂شنوند كه]مگر  ẃبپذيريم و از پيامبران پيرو＾ كنيم[ام
ش→→→ما ق→→→بالҐ س→→→وگند ي→→→اد ن→→→كرده ب→→→وديد ك→→→→ه زوال و ف→→→ناي∂ ب→→→را＾ ش→→ما ن→→يست؟[شماها 
 Ẅ∂ن Ẃك→→→ Ẁن→→→بوديد ك→→→→ه]در م→→→نازل[و ك→→→اخها＾] ك→→→سان∂ ك→→→→ه ب→→→→ه خ→→→ويشتن س→→تم ك→→ردند س
گ→زيديد و ب→را＾ ش→ما آش→كار ش→→د چ→گونه ب→→ا آن→ها رف→تار ك→رديم و ب→را＾ ش→ما م→ثلها 

[از سرگذشت پيشينيان] زديم[باز هم بيدار نشديد]. 
انذار و تبشير، دو وظيفه＾ خطير انبيا＾ اله∂ 

اي→→→نجا خ→→طاب ب→→ه رس→→ول اك→→رم� ش→→ده ك→→ه م→→ردم را ان→→ذار ك→→ن و ه→→→شدارش→→ان ب→→ده و از 
ẃه ان→→بيا＾ اله→∂ از ط→رف خداوند دو  آي→→نده＾ ش→وم∂ ك→ه در ان→تظارشان است ب→→اخبرشان س→از. الب→ت
وظ→→يفه ب→→ر ع→→→هده دارن→→د ك→→→ه ي→→ك∂ «ان→→→ذار» است و دي→گر＾ «ت→→بشير». ن→سبت ب→ه ب→→ندگان ن→يكوكار و 

                                                           
 .℮Ｑابراهيم،آيات℮℮و ^ ـ سوره ۱
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م→طيع ف→رمان خ→دا ت→→بشير م→→∂كنند و آن→→ها را به آيندها＾ خوب و غرق در سعادت ابد＾ بشارت 
م→∂دهند و ن→→سبت ب→ه اف→راد ب→دكار ن→افرمان، ان→ذار م→→∂كنند و آن→→ها را از آي→→نده＾ غ→رق در ع→ذاب 

و شقاوت دائم م∂ترسانند. 
ر، ول∂ چ→ون اك→ثر م→ردم، م→قهور ش→هوات→ند  ґنذ→→ Ẁرند و ه→→م م ẃبش→→→ Ẁپس پ→→يامبران خ→→دا� ه→→م م
و در ح→→ال غ→→فلت از خ→→دا و ب→∂ اع→تنا ب→ه روز ج→زا زن→دگ∂ م→→∂كنند، از اي→ن رو ص→→الحيẃت ت→بشير 
ن→→داش→→ته و م→→ستحقẃ ان→ذارن→د و ب→ايد از آي→نده＾ ش→وم و ن→افرجام آگ→→اهشان س→اخت و لذا م→∂بينيم 
در ق→→→→رآن ك→→→→ريم ه→→→→ر ج→→→→ا ك→→→ه س→→→خن از ت→→→بشير ب→→→ه م→→→يان آم→→→ده، ب→→→عد از آن، ي→→→ا پ→→→يش از آن دس→→→تور 

انذار هم رسيده است. مثالҐ در اين آيه م∂بينيم به رسول اكرم� خطاب شده: 
يرا�Ґ؛۱  ґذџن џو Ґرا ґẃشџبẀم џو Ґدا ґشاه џ∑ناẂل џس Ẃا أرￍإن ∂ґبￍا النџهيا أي�

ا＾ پ→→→→→→يامبر، م→→→→→→ا ت→→→→→ور ا ش→→→→→→اهد ب→→→→→→ر اع→→→→→→مال م→→→→→ردم و ب→→→→→شارت ده→→→→→نده و ه→→→→→شدار ده→→→→→نده 
فرستادهايم. 

گاه، فقط سخن از انذار است 
ول∂ م→→وارد ب→→سيار داري→→م ك→ه ت→→نها س→خن از ان→ذار ب→ه م→يان آم→ده و راج→ع ب→ه ت→بشير اش→ارها＾ 
نشده است. مثالҐ همين آيه＾ مورد بحث از سوره＾ ابراهيم كه خطاب به رسول اكرم� 

فرموده است: 
�؛  ẀذابџعẂال Ẁم ґيهґأتџي џمẂوџي џاسￍالن ґر ґذẂأن џو�

انذار كن مردم را از روز＾ كه عذاب به سراغشان م∂آيد. 
ر» ا＾ پ→→يامبر ب→رخيز و ب→→شارت  ẃدر ه→→يچ ج→→ا از ق→رآن ن→داري→م ك→ه خ→→دا ف→رموده ب→اشد«قم ف→بش

ده، ول∂ داريم كه فرموده است: 
�؛۲ برخيز و مردم را انذار كن.  Ẃر ґذẂأنџف ẂمẀق � Ẁر ґẃث ￍدẀمẂا الџهيا أي�

ẃ∂ داري→→→→→→م م→→→→→→وارد＾ را ك→→→→→→ه ب→→→→→→ا ك→→→→→→لمه＾«انẃ→→→→→→ما» ك→→→→→ه داللت ب→→→→→ر ان→→→→→حصار م→→→→→∂كند ف→→→→→رموده  ح→→→→→→ت
...� ۳ت→→→→→و ا＾ پ→→→→→→يامبر م→→→→نحصراҐ ان→→→→ذار ك→→→→→ننده ه→→→→ست∂...و در آي→→→→→ه＾ دي→→→→گر:  Ẁر ґذẂن→→→→→ Ẁم џتẂما أن→→→→→√ است:� إن

                                                           
 .℮Ｑ＾احزاب،آيه ^ ـ سوره ۱
ثر،آيات۱و۲.  ẃمد ^ ـ سوره ۲
^ نازعات،آيه＾⅛℮.  ـ سوره ۳



 
 ℮۲۳ فضيلت بسيار ذكر خدا 

� ۱...بگو... من منحصراҐ نذير و هشدار دهندهام.  ẁينґب Ẁم ẁير ґذџا نџ �...قل... إن√ما أن
ف ب→→ه ت→بشير ه→م  ẃب→→ا اي→→نكه م→→علوم است آن ح→→ضرت ت→→نها وظ→→يفه＾ ان→ذار ن→دارد، ب→→لكه م→وظ
ه→ست، ول∂ از آن ن→ظر ك→→ه اك→ثريẃت م→ردم م→ستحقẃ ان→ذارند و صالحيẃت تبشير ندارند، آنچنان 
است ك→→→→→ه گ→→→→وي∂ آن پ→→→→→يامبر ب→→→زرگوار خ→→→→دا ج→→→ز وظ→→→يفه＾ انذار و ب→→→يم دادن ت→→→بهكاران از ع→→→ذاب 

خدا وظيفها＾ ندارد. آر＾: 
كẀورẀ �؛۲  ￍالش џ^ ґباد ґع Ẃن ґم ẁيلґلџق...�

...ان→دكند[آن دسته از بندگان]كه شاكر و سپاسگزار [در مقابل نعمتها＾ خدا] 
م∂باشند [و صالحيẃت تبشير دارند وگرنه]: 

�؛℮  џون ẀرẀك Ẃشџال ي ґاسￍالن џرџثẂ؛۳ و �...أك� џونẀمџل Ẃع џال ي ґاسￍالن џرџثẂأك...�
اي→→نان ج→→ز ان→ذار و ت→→رساندنشان از ع→→ذاب خ→→دا اس→تحقاق و اه→ليẃت چ→يز＾ را ن→→دارن→→د.حاال 

در آيه＾ مورد بحث م∂فرمايد: 
�؛  ẀذابџعẂال Ẁم ґيهґأتџي џمẂوџي џاسￍالن ґر ґذẂأن џو�

انذار كن مردم را از روز＾ كه عذاب به سراغشان م∂آيد. 
اح→→→تمال دارد م→→→نظور از «ع→→→→ذاب»، ع→→→→ذابґ اس→→→تيصال ب→→→اشد ك→→→ه در دن→→يا دام→→→نگير ب→→رخ∂ از 
 ＾ ẃاق→→→→→وام م→→→→→∂گردد و آن→→→→→→ها را ري→→→→→→شهكن م→→→→→→∂سازد.چون ب→→→→→عض∂ از ط→→→→→→غيانگران ط→→→→→غيانشان ب→→→→→ه ح→→→→→د

م∂رسد كه ديگر چارها＾ جز نابود كردنشان نم∂ماند و بايد از بين بروند. 
ت∂ معيẃن  ẃمهلت به طغيانگران تا مد

در گ→ذشته ت→وضيح داده ش→د ك→ه ب→نا＾ خ→دا ب→ر اين نيست تا انسانها＾ بدعمل شروع به 
ب→→→دعمل∂ ك→→→ردند آن→→→→ها را در ه→→→مين دن→→→يا ب→→→ه ك→→يفر ب→→رساند و ك→→→ور و ك→→ر و اللش→→→ان س→→→ازد؛ ب→→لكه ب→→ه 
ه→→→→→→مه اع→→→→→→مẃ از ن→→→→→→يكوكار و ب→→→→→→دكار م→→→→→→→هلت م→→→→→→→∂دهد و ان→→→→→→تخاب راه ب→→→→→→هشت و ج→→→→→هنẃم را واگ→→→→→ذار ب→→→→→ه 
اخ→→تيار خ→→ودґ ان→→→سان م→→→∂گذارد و پ→→اداش و ك→→يفر اع→→→مال را م→→وكول ب→→ه ع→→الم پس از م→→رگ و روز 

                                                           
 .ＱΩ＾عنكبوت،آيه ^ ـ سوره ۱

^ سبأ،آيه＾۱۳.  ـ سوره ۲
ـ همان،آيه＾۲۸.  ۳

^ غافر،آيه＾۱⅛.  ـ سوره ℮



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ℮۲℮ 

الوص→→→ف اگ→→→ر ط→→→غيان ب→→→عض∂ از اق→→→وام آن→→→چنان ب→→→اال گ→→→رفت ك→→ه م→→→هلت  џع→→→ џق→→→يامت م→→→∂نمايد، ول∂ م
دادنґ ب→→ه آن→ها س→بب اخ→تالل نظام كلẃ∂ در جامعه＾ بشر＾ م∂گردد، در اين صورت است كه 

قهر و غضب اله∂ شامل حال آن قوم طاغ∂ م∂شود و نابودشان م∂سازد.  
ه→→→مانگونه ك→→→ه در ه→→→مين م→→→جموعه＾ ب→→→→دن ان→→→سان اگ→→→ر ع→→ضو＾ م→→بتال ب→→ه زخ→→م و ج→→راح→→ت∂ 
ب→اشد اب→تدا ط→→بيب به مداوا＾ آن م∂پردازد و اگر ديد چارها＾ جز قطع كردن آن عضو ندارد 
ك→→→→→→ه اگ→→→→→→ر ب→→→→→→→ماند آن زخ→→→→→→م ب→→→→→→ه ت→→→→→→مام ب→→→→→→دن س→→→→→→رايت م→→→→→→→∂كند، در اي→→→→→→ن ص→→→→→→→ورت آن ع→→→→→→ضو را ق→→→→→→طع 
م→→∂كند ت→→ا س→→اير اع→→→ضا＾ ب→→دن س→الم ب→مانند و لذا ق→رآن ك→ريم ب→→ه گ→وشها＾ از ت→اريخ گ→ذشتگان 
از ج→→→→→امعه＾ ب→→→→→شر＾ اش→→→→→اره ك→→→→رده و اق→→→→وام→→→→∂ را ن→→→→→شان م→→→→∂دهد ك→→→→ه ب→→→→ر اث→→→→ر ب→→→→اال گ→→→→رفتن ط→→→→غيانشان 
م→→حكوم ب→→ه ع→→ذابґ اس→→تيصال ش→→ده و ن→→ابود گ→→شتهان→→د م→انند ق→وم ن→وح و ق→وم ع→اد و ث→مود و لوط و 

فرعون كه در سوره＾ فجر علẃت عذاب آنها را بيان كرده و فرموده است: 
 џ−ب џر Ẃم ґهẂيџل→→ џع ￍب џص→→џف � џساد→→→џفẂا الџيه→→→ ґوا ف ẀرџثẂأك→→→џف � ґالد→→→ ґبẂال ∂→→→ ґوا فџغ→→→џط џي→→→ن ґذￍال�

�؛۱  ґصاد Ẃر ґمẂالґبџل џ−ￍب џر ￍإن � وẂطџ عџذاب＃ џس
^ فراوان نمودند و  آن→ان كسان∂ بودند كه ميان شهرها طغيان كردند و فسادانگيز
^ ع→ذاب [ب→ر پ→يكر  ^ پ→→→يامبر ت→ازيانه ^ ت→→→و ا در پ→→∂ اي→→ن ط→→غيان ف→→راگير ب→→ود ك→→ه خ→→دا
^ ت→و همچنان در  زن→دگيشان] ن→واخت [و ن→ابودشان س→اخت]. ب→→ه ي→→قين ب→دان ك→→ه خ→دا

^ اقوام طاغ∂ گردنكش چنين خواهد كرد].  كمين نشسته[و با همه
به هنگام در∑ مرگ، ندامت سود＾ ندارد 

ق خ→واه→د يافت. در  ẃقاب و ك→يفر＾ ك→ه س→زاوار ظ→المان است در روز ق→يامت ت→حق→ ґه عẃ الب→ت
ẃه پيدا كنند و دست از  دن→يا ي− گ→وشمال∂ است كه به برخ∂ از آنها داده م∂شود تا شايد تنب

طغيانشان بردارند و سبب عبرت برا＾ ديگران نيز باشند. 
ẃه پ→→→→→يدا م→→→→→∂كنند و اظ→→→→→هار  ^ ك→→→→ه وق→→→→ت∂ خ→→→→ود را در چ→→→→نگال ع→→→→ذاب دي→→→→→دند، ت→→→→نب ه→→→→→ستند اف→→→→راد
 ґا آن ن→دامت ن→فع∂ ب→ه ح→→الشان ن→م∂بخشد. ف→رعون→ ẃخ→→ود م→∂نمايند. ام ^ ن→→دامت از اع→→مال گ→→ذشته
^ ب→→زرگґ م→→ردم  » م→→→→∂زد و خ→→→ود را خ→→دا Ẅ∂ل→→→ Ẃعџم اال Ẁك→→→∫ ب џن→→→→ا ر џم ك→→→ه ي− ع→→→مر ط→→→والن∂ داد «ا ẃار ظ→→→الẃ ج→→→ب

                                                           
^ فجر،آيات۱۱تا۱℮.  ـ سوره ۱



 
 ℮۲Ｑ فضيلت بسيار ذكر خدا 

» از  ẀتẂن→ џف∂ م→→∂نمود، ه→→مين ك→→ه م→→يان ام→→واج دري→→ا خ→→ود را در ح→→ال غ→→رق ش→→→دن دي→→د، ف→رياد «آم ẃم→→عر
ا ديگر دير شده بود و نفع∂ به حالش نبخشيد كه قرآن م∂فرمايد:  ẃعمق جان كشيد ام

هґ بџ→نẀوا  ґب Ẃتџن→џآم ＾ ґذￍال ẃإال џال إله Ẁه→→ￍأن ẀتẂن→→џآم џق→→ال Ẁق џر→→ џغẂال Ẁه→→џك џر Ẃإذا أد ∂ￍت→→ џح...�
�؛۱  џين ґمґل ẂسẀمẂال џن ґا مџأن џو џيلґرائ Ẃإس

...وق→→→→ت∂ ب→→→→→ه ح→→→→ال غ→→→→→رق ش→→→→دن درآم→→→→→د گ→→→→فت: اي→→→→مان آوردم ك→→→→→ه م→→→→عبود＾ ج→→→→ز آن 
كس ك→→→→→ه ب→→→→ن∂اسرائيل اي→→→→→مان ب→→→→→ه او آوردهان→→→→د در ع→→→→الم وج→→→→ود ن→→→دارد و م→→→→ن ه→→→→م از 

مسلمانان شدم. 
ول∂ اين ايمان و اسالم از او پذيرفته نشد و به او گفته شد: 

�؛۲  џين ґد ґسẂفẀمẂال џن ґم џتẂنẀك џو ẀلẂبџق џتẂي џصџع Ẃدџق џو џن Ẃآآل�
آي→→ا اآلن [اي→→مان و اس→→الم آورده و خ→ود را م→ؤمن و م→سلم م→عرẃف∂ م∂كن∂ و] حال 
آن→→كه[ي− ع→مر ط→والن∂ ب→→ه ت→→و م→هلت دادي→→م و] ج→→ز [ع→صيان و ط→غيان و] اґف→ساد از 

تو چيز＾ نديديم. 
اك→نون اي→ن اي→مان و اس→→الم را از ت→و ن→م∂پذيريم ول∂ ب→را＾ اينكه تو را مايه＾ عبرت برا＾ 

آيندگان پس از تو قرار دهيم: 
...�؛۳  Ґ↨џآي џ−џفẂل џخ Ẃنџمґل џونẀكџتґل џ−ґن џدџبґب џ−ي ґẃجџنẀن џمẂوџيẂالџف�

ام→→→→→→روز اي→→→→→→→ن ب→→→→→→→دن و پ→→→→→يكر ب→→→→→→∂روحت را از م→→→→→يان دري→→→→→→ا ب→→→→→يرون م→→→→→∂آوريم و ن→→→→→م∂گذاري→→→→→م 
ط→→عمه＾ م→→اهيان و ج→→انوران دري→→→ا ب→→شود ت→→ا پس از ت→→و آي→→ندگان از اب→→ناء ب→شر پ→يكر ب→∂ روح ت→و را 

ببينند و از ماجرا＾ تو عبرت بگيرند. 
اي→→ن ن→→وع∂ از «ع→→ذاب اس→→تيصال» است ك→→ه در دن→→يا دام→→ن ب→→رخ∂ از ظ→→→المان را م→→→∂گيرد و 
آن→→→→→→→→→ها ب→→→→→→→ا دي→→→→→→→→دن ع→→→→→→→→ذاب اظ→→→→→→→→هار پ→→→→→→→شيمان∂ از اع→→→→→→→→مال گ→→→→→→→ذشته＾ خ→→→→→→→ود ك→→→→→→→رده و ت→→→→→→→→قاضا＾ م→→→→→→→هلت 
م→→→→→→∂نمايند، ول∂ از آن→→→→→→ها پ→→→→→ذيرفته ن→→→→→م∂شود. اي→→→→→ن م→→→→→عنا ب→→→→→نا ب→→→→→ر اي→→→→→ن است ك→→→→→ه م→→→→→راد از ع→→→→→→ذاب در 
آي→→→→→ه＾ م→→→→ورد ب→→→→حث «ع→→→→ذاب اس→→→→تيصال» در دن→→→→يا ب→→→→اشد و م→→→→حتمل است ك→→→→ه م→→→→نظور ع→→→ذاب روز 

                                                           
 .۹Ω＾يونس،آيه ^ ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾۹۱.  ۲
ـ همان،آيه＾۹۲.  ۳



 
تفسير سوره＾ ابراهيم ⅛℮۲ 

ق→→→→يامت ب→→→→اشد. در روز ق→→→→يامت ن→→→→يز ظ→→→→المان و گ→→→→نهكاران ص→→→→حنهها＾ ع→→→→ذاب را ك→→→ه م→→→→∂بينند، از 
اع→مال خ→ود نادم گشته و تقاضا＾ بازگشت به دنيا م∂كنند تا جبران گذشتهها را بنمايند ول∂ 

جواب ردẃ م∂شنوند.چنانكه در اين آيه م∂خوانيم: 
 ґآيات→→→ ґب џب ґẃذџك→→→Ẁال ن џو د џر→→→Ẁنا نџت→→→Ẃيџوا ي→→→ا لẀقال→→→џف ґار→→→ￍالن ∂џل→→→ џوا عẀف→→→→ ґق Ẁو Ẃإذ Ẅ^ џر→→→→џت Ẃوџل џو�

�؛۱  џينґن ґم ẂؤẀمẂال џن ґم џونẀكџن џنا وґẃ ب џر
اگ→→→→→→→ر ب→→→→→→→→بين∂ آن ه→→→→→→→نگام∂ را ك→→→→→→→ه[كافران] در ك→→→→→→→نار آتش ن→→→→→→→→گه داش→→→→→→→ته ش→→→→→→→دهاند و 
م→∂گويند: ا＾ كاش ما به دنيا بازگشت داده م∂شديم و ديگر آيات پروردگار 

خود را تكذيب نم∂كرديم و از مؤمنان م∂شديم. 
اراده＾ قرآن، بهشت∂ شدن انسان 

آيه＾ مورد بحث از سوره＾ ابراهيم نيز م∂فرمايد: 
 Ẅ∂نا إل Ẃر→ґẃنا أخ→→ￍب џوا رẀمџل→џظ џي→ن ґذￍال ẀولẀقџي џف Ẁذاب→џعẂال Ẁم ґيهґأت→ џي џمẂو→→ џي џاس→→ￍالن ґر ґذ→→Ẃأن џو�

�؛  џل Ẁس الر ґعґبￍتџن џو џ−џتџوẂع џد Ẃب ґجẀيب＃ ن ґرџل＃ ق џأج
م→→→→ردم را ان→→→→ذار ك→→→→ن و ه→→→→شدارشان ده از روز＾ ك→→→→→ه ع→→→ذاب ب→→→→ه س→→→راغشان م→→→→∂آيد. 
آن→→گاه آن ك→→سان∂ ك→→→ه ظ→→لم ب→→→ه خ→→ود و ي→→→ا دي→→گران ك→→ردهاند م→→→∂گويند: ا＾ خ→→دا＾ 
ت ك→→→وتاه∂ ب→→→→ه ت→→→أخير ان→→→داز[و ب→→→→ه دن→→→→يا ب→→→از گ→→→ردان] ت→→→→ا دع→→→وتت را  ẃم→→→→ا، م→→→→→ا را ت→→→→→ا م→→→د

اجابت كنيم و از رسوالن تبعيẃت نماييم. 
ا جواب م∂شنوند:  ẃام

 ґن ґساك→→→→џم ∂→→→→ ґف ẂمẀتẂنџك→→→→ џس џو � وال＃ џز Ẃن→→→→ ґم Ẃم→→→→→Ẁكџم→→→→→ا ل ẀلẂب→→→→џق Ẃن→→→→ ґم ẂمẀت Ẃم џس→→→→Ẃوا أقẀونẀك→→→→→џت Ẃمџل џأ و�
�؛  џثالẂم Ẃاأل ẀمẀكџنا لẂب џر џض џو Ẃم ґهґنا بẂل џعџف џفẂيџك ẂمẀكџل џنￍيџبџت џو ẂمẀه џسẀفẂوا أنẀمџلџظ џين ґذￍال

آي→→→→ا م→→→گر ش→→ما ن→→بوديد ك→→→ه پ→→يش از اي→→ن[در دن→→يا] س→→وگند ي→→اد م→→→∂كرديد ك→→→ه ه→→رگز 
زوال∂ ن→خواهيد داشت[و ب→را＾ ه→ميشه در دن→يا خ→واهيد م→اند] و در مساكن همان 
ك→→→→→سان∂ ك→→→→→→ه س→→→→→تم ب→→→→→ر خ→→→→ود روا داش→→→→تند و[س→→→→→ر از واد＾ ط→→→→غيان و ع→→→→صيان ب→→→→→ر خ→→→→دا 
درآوردن→د] ن→شستيد[و راه ه→مانها را پ→يش گ→رفتيد]در ح→ال∂ ك→→ه ب→را＾ شما خوب 

                                                           
^ انعام،آيه＾۲۷.  ـ سوره ۱
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روش→→→→ن ش→→→→ده ب→→→→ود ك→→→→→ه م→→→→→ا ب→→→→→ا آن→→→→ها چ→→→→→ه ك→→→→رديم[و چ→→→→→ه ب→→→→→الي∂ ب→→→→ر س→→→رشان آوردي→→→م]و 
م→ثلها ب→را＾ ش→ما زدي→م[و ن→مونهها ن→شان دادي→→م ك→→ه ش→→ايد ت→→نبẃه پ→يدا ك→رده و ع→برت 
→→→ا ش→ما م→تنبẃه ن→شديد و ع→→برت ن→گرفتيد و اي→ن− ك→→ه در ك→نار آتش ج→هنẃم  ẃب→→گيريد ام

قرار گرفتهايد تقاضا＾ بازگشت به دنيا م∂كنيد اين ديگر شدن∂ نيست. 
آر＾،ق→→→→→رآن ك→→→→→ريم م→→→→→→∂خواه→→→→→→د ب→→→→→→ا دس→→→→→تورات آس→→→→→→مان∂اش در روح و ج→→→→→ان ب→→→→شر م→→→→ايها＾ 
اي→→→→→→جاد ك→→→→→→ند ك→→→→→ه ت→→→→→ناسب و س→→→→→نخيẃت ب→→→→→→ا ب→→→→→هشت و ب→→→→→هشتيان ب→→→→→ه دست آورد و در واق→→→→→ع ه→→→→→→دف و 
م→→→→→→→قصود اص→→→→→→→ل∂ از آوردن ب→→→→→→→شر ب→→→→→→→ه اي→→→→→→→ن دن→→→→→→→يا، ت→→→→→→→حصيل ه→→→→→→مين م→→→→→→→ايه و اي→→→→→→جاد ه→→→→→→مين ت→→→→→→ناسب و 
س→→→نخيẃت در روح ب→→→شر ب→→→وده است، وگ→→→رنه ج→→→ان ف→→→رو رف→→→ته＾ در م→→→نجالب ش→→→هوات ح→→→يوان→→→∂ چ→→ه 
ẃصف ب→→→→→→ه ص→→→→→→→فات ع→→→→→→→اليه＾ اله→→→→→→∂ دارد؟! در  ت→→→→→→→ناسب ب→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→هشت، ج→→→→→→→→ايگاه ان→→→→→→→سانها＾ پ→→→→→→→→ا∑، م→→→→→→ت

سوره＾ معارج۱ از قرآن كريم م∂خوانيم: 
→→مￍا  ґم ẂمẀناهẂقџل→→ џا خ→→→ￍإن ẃال→→џك � يم＃ ґع→→→џن џ↨ￍن→→→ џج џل џخ Ẃد→→→Ẁي Ẃأن ẂمẀهẂن→→→ ґء＃ م^ ґر→→→Ẃام ل→→→Ẁك ẀعџمẂط→→→ џ؛ �أ ي� џونẀمџل Ẃع џي
آيا همه＾ اين طاغيان و كافران طمع دارند كه به بهشت سراسر نعمت داخلشان 
ن→→مايند؟ ن→→ه[هرگز اي→→→ن م→مكن ن→يست] آن→ها خ→ودشان م→→∂دانند ك→→ه م→→ا آن→ها را از چ→→ه 

چيز＾ ساختهايم. 
 ن→→→ه م→→گر از ن→→طفها＾ ن→→جس س→→→اخته ش→→دهان→→د و م→→ا آن ن→→طفه را ب→→ه اي→→ن دن→→يا آوردهاي→→م ت→→→ا در 
م→→→→كتب ت→→→→ربيت∂ ان→→→→بياء و پ→→→→يامبرانґ م→→→→ا ت→→→→بديل ب→→→→→ه روح ط→→→→يẃب و ط→→→→اهر گ→→→→شته م→→→→تناسب و مẀ→→→→→سانخ ب→→→→→ا 
ب→→هشت و ب→→هشتيان گ→→ردد. پس چ→→→ه ب→→→دبخت و س→→→يه رو خ→→واه→→د ش→→→د آن ن→→طفها＾ ك→→ه خ→ود ن→جس 
ب→→→وده و آن→→→گاه ب→→→ه اي→→→ن دن→→يا آم→→ده و ب→→→ا ف→→رو رف→→تن در گ→→→نداب ش→→هوات ح→→يوان→→∂ ن→→جستر و پ→→ليدتر 

شده، آنچنان كه هيچ تناسب و سنخيẃت∂ جز با دوزخ و دوزخيان ندارد. 
سنخيت با بهشتيان، شرط ورود به بهشت 

از ب→→→→→→→اب م→→→→→→ثال اگ→→→→→→ر االغ→→→→→→∂ را ب→→→→→→برند در م→→→→→→→يان ي− ق→→→→→→صر ب→→→→→→سيار م→→→→→→جلẃل ب→→→→→اشكوه، ي− دست 
Ẁ→→→→قل و ن→→→→بات و ب→→→→اقلوا  ^ ت→→→→ختخواب ن→→→→رم ب→→→→خواب→→→→انند و ن ^ ح→→→→→رير و اب→→→→ريشم ب→→→→ر او ب→→→→پوشانند و رو ج→→→→→امه

                                                           
ـ آيات۳۸و۳۹.  ۱
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ت رم م→→∂كند؟ ط→→بيع∂  ẃت م→→→→∂برد ي→→→ا ب→→→ه ش→→د ẃم→→→قابلش ب→→→گذارن→→→د، آي→→→ا آن ح→→→يوان از اي→→→ن پ→→→→ذيراي→→→∂ لذ
^ ي− است ك→ه رџم م→∂كند، چ→را ك→ه آن وض→ع را اص→→الҐ م→تناسب و م→→سانخ ب→ا طبعґ االغ∂ خود نم∂يابد. او  ^ گرم، رو ^ دوشش ب→گذارن→د و م→يان ي− ط→ويله م→∂خواه→د ي− پ→االن زب→ر و خ→شن رو
ت→→→→خته پ→→→→هن ن→→→رم ب→→→خواب→→→انند و ي− م→→→ن ك→→→اه و ي→→→ونجه و ع→→→لف در آخ→→→ورش ب→→→ريزند، در اي→→→ن ص→→→ورت 
ت م→→→→→∂برد، م→→→→گر اي→→→→نكه م→→→→اهيẃت االغ→→→→→∂اش ت→→→→بديل ب→→→→ه م→→→→اهيẃت ان→→→→→سان∂ گ→→→ردد ت→→→ا از آن  ẃاست ك→→→→ه لذ

ت كند.  ẃرنگارنگ احساس لذ ^ ^ ديبا و غذاها كاخ زيبا و جامه
^ و ه→→وس گ→→→شته و ت→→→ا ت→→وان→→ستهان→→د ت→مايالت ح→يوان→∂ خ→ود را  م→→ردم∂ ك→→ه ي− ع→→مر ت→→سليم ه→→→و
^ قرآن:  اشباع نموده و جوهر جان خود را تبديل به ي− سنگ سياه خشن كردهاند به فرموده

�؛۱  Ẅ∂ￍلџوџت џو џب ￍذџك Ẃن ґلك џو � Ẅ∂ￍل џال ص џو џق ￍد џال صџف�
ها＾ ت→→حصيل ك→→رده و ن→→ه اع→→→مال ص→→الحها＾ ان→→جام دادهان→→د، ب→→لكه ع→→مالҐ ت→→كذيب  ẃن→→→ه ع→→→→قايد ح→→ق
ح→قاي→ق ن→موده و از ح→ق روگ→ردان ش→دهاند و س→ران→جام ب→→ا روح→∂ كامالҐ حيوان∂ و سياه و ظلمان∂ 
وارد ع→→→→→→→→→الم ق→→→→→→→→بر و ب→→→→→→→→رزخ گ→→→→→→→→شتهان→→→→→→→→د، اي→→→→→→→→نان ب→→→→→→→→ديه∂ است ك→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→يچ س→→→→→→→→نخيẃت∂ ج→→→→→→→→→ز ب→→→→→→→→→ا دوزخ و 

دوزخيان نخواهند داشت.  
ه است و م→→رد ن→→شده است،  ẃح→→→قيقت آن→→كه آدم→→∂ ت→→ا ب→→ا خ→→ارج از خ→→ود ب→→از＾ م→→→∂كند، ب→→چ
او وق→→→ت∂ ب→→→ر ك→→→رس∂ ع→→قل م→→∂نشيند و داخ→→ل در ج→→رگه＾ م→→ردان م→→→∂گردد ك→→ه ب→→توان→→→د از ه→→ر چ→→→ه 
ك→→ه خ→→ارج از وج→→ود خ→→ودش ه→→ست چ→→شم ب→→پوشد و ب→→ه اص→→→الح داخ→ل وج→ود خ→ودش ب→پردازد و 
ب گ→→→→ردان→→→→د ك→→→→ه ج→→→→لوهگاه ج→→→→مال  ẃو م→→→→→هذ Ẅ∂ ẃآي→→→→ينه＾ ق→→→→→لب و روح و ج→→→→ان خ→→→→ود را آن→→→→چنان م→→→→صف
، دل ب→→→ه چ→→يز＾  Ẅ∂ح→→→ضرت م→→→عبود م→→→حبوب گ→→→ردد، در آن م→→→وقع است ك→→→ه ج→→→ز ب→→ه آن ج→→→مال اع→→ل
ن→→→م∂دهد و ب→→→ا اح→→→→د＾ ج→→→ز او ع→→→شق ن→→→م∂ورزد و ه→→→→مه چ→→→يز غ→→→ير او را ب→→→→ازيچها＾ م→→→→∂بيند و ق→→ابل 
دل ب→→→→ستن ن→→→→م∂دان→→→→→د. اي→→→→ن گ→→→→→فتار خ→→→→داون→→→→د ح→→→→كيم در ق→→→→رآن ك→→→→ريم است ك→→→ه در م→→→قام ت→→→وصيف 

مردان عالم م∂گويد: 
...�؛۲  ґاهللا ґرẂك ґذ Ẃنџع ẁعẂيџال ب џو ẁ↕ џجارґت Ẃم ґيه ґهẂلẀال ت ẁجال ґر�

 ^ ل» است و رجل يعن∂ مرد. از نظر خداوند حكيم، آنهاي∂ مرد به معنا Ẁجџج→→ال» جمع «رґر»
                                                           

^ قيامت،آيات۳۱و۳۲.  ـ سوره ۱
^ نور،آيه＾۳۷.  ـ سوره ۲
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^ دن→→→→→→→→→→يا  گ∂ گ→→→→→→→→→→ذشتهان→→→→→→→→→→د ك→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→→وداگ→→→→→→→→→ر＾ها و خ→→→→→→→→→ريد و ف→→→→→→→→→روشها ẃواق→→→→→→→→→→ع∂ گ→→→→→→→→→→→شته و از دوران ب→→→→→→→→→→چ
س→→→→رگرمشان ن→→→→م∂كند و از خ→→→→→دا غ→→→→افلشان ن→→→م∂سازد. دل ب→→→ه پ→→→ول و ث→→→روت و ق→→→درت و ج→→→اه و م→→→قام و 
^ نم∂جويند.  ^ نم∂انديشند و جز رضا و قرب خدا، چيز رياست نم∂دهند جز به خدا، به چيز
ẃ→→→→→ي− ب→→→→ه ن→→→→دا＾ خ→→→→دا دادهان→→→د ك→→→ه خ→→→طاب ب→→→→ه ع→→→→الم ان→→→→سان  آر＾ اي→→→→نها ه→→→→ستند ك→→→→ه ج→→→→واب لب

فرموده است: 
�؛۱  ґيهґالقẀمџف Ґحا Ẃدџك џ−ґẃب џر Ẅ∂إل ẁح ґكاد џ−ￍإن ẀسانẂن Ẃا اإلџهيا أي�

ا＾ ان→→→→→→→→سان، ت→→→→→→→→→و ب→→→→→→→→→ار س→→→→→→→→فر ب→→→→→→→→سته و رو ب→→→→→→→→→ه س→→→→→→→و＾ خ→→→→→→→دايت در ح→→→→→→→ركت م→→→→→→→→∂باش∂ و 
سرانجام به ديدار و لقا＾ او خواه∂ رسيد. 
در لحظه＾ انتقال از اين دنيا نيز خطاب م∂فرمايد: 

 � Ґ↨ￍي ґض Ẃر→→→→→→→џم Ґ↨џي→→→→→→→ ґراض ґ−ґẃب џر Ẅ∂إل ∂ґع→→→→→→→ ґج Ẃار � Ẁ↨ￍنґئ џمẂط→→→→→→→ ẀمẂال ẀسẂف→→→→→→→→ￍا النџهẀت→→→→→→→→ￍي→→→→→→→→ا أي�
نￍتґ∂�؛۲  џج ∂ґل Ẁخ Ẃاد џو �＾ґباد ґع ∂ґف ∂ґل Ẁخ Ẃادџف

ا＾ ج→→→→→ان آرام گ→→→→رفته ب→→→→ا ي→→→→اد م→→→→ن، اي→→→→ن− ب→→→→يا ب→→→→ه س→→→→و＾ خ→→→→ودم، ت→→→→و در ت→→→مام ع→→→مرت ب→→→ا م→→→ن 
ب→→ود＾ و اك→→نون ن→→يز ب→→ا م→→ن خ→→→واه→→∂ ب→→ود. آن→→چنان ك→→ه ه→→م م→→ن از ت→→و راض→∂ ه→ستم و ه→م ت→و از م→ن 

راض∂ خواه∂ شد.  
خسارت∂ كه جبرانپذير نيست 

ح→→→ال آي→→→ا راس→→→ت∂ ح→→→يف ن→→→يست ان→→→سان ب→→ا داش→→تن اي→→→نچنين اس→→تعداد و لي→→اقت ب→→را＾ ن→→يل ب→→ه 
اي→→نچنين ش→رافت و ك→رامت ك→ه خ→→دايش ب→را＾ آن خ→→لقش ك→رده است آن→چنان پ→ست∂ و خ→فẃت 
→→افلين ذلẃت سرنگون گردد و اين  ẃل السџس→ف џل ك→رده و در اẃت، ت→نزẃع→ز ґيينẃپ→يدا ك→ند ك→ه از اع→→العل

سرمايه＾ گرانقدر عمر را به ال＾ و لجن بكشد. 
ش→→→→صت س→→→→ال و ه→→→فتاد س→→→ال خ→→→دمتكار در و دي→→→→وار و خ→→→→انه＾ پ→→→ر ن→→→قش و ن→→→→گار و م→→→غازه و 
ب→→ازار ب→→اشد. شب و روز ف→→كر و ذك→→رش اي→→نكه آن خ→→→انه را چ→→گونه ب→خرم، آن دي→وار را چ→→ه ج→ور 
اس را ك→→ه دارم چ→طور ح→→فظ ك→نم، لب→اس از چ→ه ج→نس∂ ب→خرم،  ẃست و م→→قام ح→→س→→Ẁ اش∂ ك→→نم، پ ẃن→→ق

                                                           
^ انشقاق،آيه＾⅛.  ـ سوره ۱

 .۳Ωفجر،آيات۲۷تا ^ ـ سوره ۲
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ب→→→→→ه ك→→→→→دام خ→→→→→يẃاط ب→→→→→→دهم، چ→→→→→ه ب→→→→→خورم و چ→→→→→ه ب→→→→نوشم و... ن→→→→اگهان ب→→→→→انگ ب→→→→رآمد خ→→→→واج→→→→ه م→→→→رد. ا＾ 
ع→جب! آي→ا ه→مين؟ آي→ا واق→عاҐ ان→→سان همين است و زندگ∂ انسان همين؟! نه به جان خودґ انسان 
ق→سم ك→ه ن→ه ان→سان ب→ه م→عنا＾ واق→ع∂اش همين است كه ما م∂پنداريم و نه اين زندگ∂، زندگ∂ 

انسان∂ است كه اكثر ما م∂گذرانيم.  
ضعف اساس∂ ما در خودشناس∂ 

م→→→→→→→→→ا در ان→→→→→→→→→→سانشناس∂ ك→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→مان خ→→→→→→→→ودشناس∂ است لن→→→→→→→→گ∂ها＾ ف→→→→→→→→راوان داري→→→→→→→→م. ع→→→→→→→→جب 
ا با خودش نباشد. با همه چيز  ẃا كه آدم∂ با همه چيز باشد ام ẃا＾ پيچيدها＾ است اين معم ẃمعم
→ا  ẃب→ه ب→از＾ ن→گيرد. اح→والپ→رس از ه→مه چ→يز و ه→مه كس ب→اشد، ام Ґا خ→ودش را اص→→ال→ ẃب→→از＾ ك→→ند، ام
ه→→→→→→→رگز ج→→→→→→→ويا＾ ح→→→→→→→ال و اح→→→→→→→وال خ→→→→→→→ودش ن→→→→→→→باشد ك→→→→→→→ه راس→→→→→→→ت∂ چ→→→→→→ه ه→→→→→→ستم و ك→→→→→→ه ه→→→→→→ستم، از ك→→→→→→جا 
آم→→→→→→→→→→دهام؟ آورن→→→→→→→→→→دهام ك→→→→→→→→→→يست و ب→→→→→→→→→→را＾ چ→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→ه اي→→→→→→→→→نجا آورده و ك→→→→→→→→→جا م→→→→→→→→→→∂خواه→→→→→→→→→د ب→→→→→→→→→برد و چ→→→→→→→→→ه 
گ→→→→→→ذشته و آي→→→→→→→ندهاش آگ→→→→→اه گ→→→→→ردد؟ ت→→→→→نها وظ→→→→→يفهاش ش→→→→→→ناختن ج→→→→→مادات و ن→→→→→باتات و ح→→→→→يوان→→→→→ات دس→→تورالع→→→مل∂ ب→→را＾ م→→ن ص→→ادر ك→→رده است؟آي→→ا ان→→→سان ن→→→بايد خ→→ود را ب→→شناسد و از وض→→عґ ح→ال و 
ش اي→→→→ن  ẃاست؟ خ→→→→→ودش ب→→→→را＾ خ→→→→ودش ارزش ج→→→→ماد و ن→→→→بات و ح→→→→يوان را ه→→→→م ن→→→→دارد؟ ت→→→→مام ه→→→→م
 Ґم→→→→→عدن ش→→→ناس و گ→→→ياهشناس و م→→→ورچه و ع→→→نكبوت و زن→→→بور ش→→→ناس و ف→→→رضا ґاست ك→→→→→ه دان→→→→شمند
ا خودشناس نباشد. قرآن كريم دادش همين است كه:  ẃستاره شناس و كيهانشناس باشد، ام

�؛۱  џون Ẁر ґصẂبẀال تџأ ف ẂمẀك ґسẀفẂأن ∂ґف џو�
آي→→→→→→→ا ش→→→→→ما ان→→→→→→سانها خ→→→→→ودتان را ن→→→→→م∂بينيد و درب→→→→→→اره＾ خ→→→→→ودتان ن→→→→→م∂ان→→→→→→ديشيد؟ چ→→→→→را ك→→→→→ور 
→→→→→ا دوره→→→→→ا را م→→→→→∂بينيد و س→→→→خن از ك→→→→ره＾ م→→→→اه و  ẃدورب→→→→ين ش→→→→دهاي→→→→د زي→→→→ر پ→→→→ا＾ خ→→→→ود را ن→→→→م∂بينيد، ام
→→ل ب→→ه م→→يان م→→→∂آوريد، آي→→→ا ب→→اورتان ن→→شده است ك→→ه اي→→ن دن→→يا ب→ا ه→مه چ→يزش  џحẀيخ و ز ẃر→→ ґزه→→ره و م
در ح→→→→→ال زوال و ف→→→→→نا م→→→→→→∂باشد و ه→→→→مين ب→→→→→دن چ→→→→→اق و چ→→→→لẃه و ف→→→→ربه ش→→→→دهتان ن→→→→يز ب→→→→ه ه→→→→مين زود＾ 
ط→→→→عمه＾ م→→→→ار و م→→→→ور زي→→→ر خ→→→→ا∑ خ→→→واه→→→→د گ→→→شت و آن→→→چه ب→→→را＾ ه→→→→ميشه ب→→→اق∂ خ→→→واه→→→د م→→→اند و در 
ع→→→الم پس از م→→→رگ ب→→→→هشت∂ ي→→→ا ج→→→هنẃم∂ خ→→واه→→→د ش→→→د، اي→→→ن گ→→وهر ج→→→ان و روح ان→→سان∂ ش→→ماست. 
ان→دك∂ ب→→ه خ→ود ب→→ياييد و س→ر از گ→ريبانґ غفلت درآوريد. دست به دست گشتن مال و جاه دنيا 

                                                           
^ ذاريات،آيه＾۲۱.  ـ سوره ۱
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را بالعيان بنگريد. 
اين كاخ كه م∂بين∂، گاهẂ از تــو و گاهẂ از من 

جاويـد نمـ∂ماند، خـواه از تـو و خـواه از من 
 ���

گوي∂ كه كجا رفتند، آن تاجوران ي− ي− 
زيـشان شكـم خا∑ است آبستن جـاويدان 

 ���

ين  ẃپــرويـز كــه بنـهاد＾، بـر خوان تره＾ زر
џرџكوا» بر خوان  مẂ ت џين تره كو بر خوان رو «ك ẃزر
عẂمџ↨＃ كانẀوا  џن џو � يم＃ ґر→џقام＃ ك→џم џوع＃ و Ẁر Ẁز џون＃ �وẀي→ Ẁع џات＃ وￍن→ џج Ẃن→ ґوا مẀك џر→џت Ẃم→џ؛۱ �ك� џين ґر џآخ ҐماẂوџناها قẂث џر Ẃأو џو џ−ґذلџك � џين ґه ґيها فاكґف
چ→→→ه ب→→→سيار از ب→→اغها و چ→→شمهسارها و آس→→ايشگاهها از خ→→ود گ→→ذاش→→تند و رف→→تند و دي→→گران 

جا＾ آنها نشستند. 
�؛۲  џين ґرџظẂنẀوا مẀما كان џو Ẁض ẂرџالẂ ماءẀ وџ ا ￍالس Ẁم ґهẂيџل џع Ẃتџكџما بџف�

ل ه→→→→م خ→→→لل∂ در ن→→→ظام ع→→→→الم ب→→→→هوجود ن→→→يامد] ن→→→→ه آس→→→مان ب→→→ر آن→→ها  ẃر و ت→→→بدẃاز اي→→→→ن ت→→→غي]
گريست و [نه زمين در فراقشان ناليد و] نه مهلت∂ به خودشان داده شد. 

 راستين خدا، پيرو صادق رسول اكرم ẃمحب
م→→→ا ت→→→مام اف→→→تخارمان اي→→→ن است ك→→ه س→→ر ب→→ه آس→→→تان ع→→ل∂ و آل ع→→ل∂� ن→→هادهاي→→→م و س→→عادت 
^ خ→ود را در ه→مين س→رسپردگ∂ ب→ه اي→ن آس→تان اق→دس م→→∂دان→يم. م→نته∂ ب→ايد در ش→ئون  ه→→ر دو س→→را
ب→→→→نگريم و ب→→→→بينيم م→→→→→ا ت→→→→ا چ→→→→ه ح→→→→دẃ ت→→→→وان→→→→ستهاي→→→→م از لح→→→→اظ اف→→→→كار و اخ→→→→الق و اع→→→→مال، ب→→→ا  زن→→→→دگ∂ خ→→→→ود 
ع→→→→→→→ا ص→→→→→→→ادق ب→→→→→→→اشيم ك→→→→→→→ه م→→→→→→ا  ẃع→→→→→→→ل∂�و خ→→→→→→→→اندان اط→→→→→→→هارش� ش→→→→→→→باهت∂ پ→→→→→→→يدا ك→→→→→→→نيم ت→→→→→→→→ا در اي→→→→→→→→ن اد
بانґ درگ→اه خ→دا ه→ستيم، م→ا ك→ه ه→رگاه س→خن از فضايل آنها  ẃآن م→قر ґس→رسپردگان ب→ه آس→→تان اق→دس

                                                           
ان،آيات۲Ｑتا۲۸.  ẃدخ ^ ـ سوره ۱

ـ همان،آيه＾۲۹.  ۲
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^ ب→ابا، م→ا ك→→جا و آن→ها ك→جا، م→ا  →→بعيẃت از آن→→ها م→→∂شويم م→→∂گوييم ا ب→→ه م→→يان م→→→∂آيد و دع→→→وت ب→→ه ت
^ عجب! مگر اين كالم خدا نيست كه م∂فرمايد:  كه نبايد خودمان را با آنها بسنجيم. ا

...�؛۱  ẁ↨џن џس џح ẁ↕џو ẂسẀا ґاهللا ґول Ẁس џر ∂ґف ẂمẀكџل џكان Ẃدџقџل�
ه و الگ→و ب→را＾ ش→ما قرار دادهام كه در تمام شئون زندگ∂ خويش از او  џو→ Ẃس Ẁم→ن پ→يامبر را ا
پ→→→→→يرو＾ ن→→→→→ماييد و در ح→→→→→دẃ ت→→→→→وان→→→→→→تان ب→→→→ه رنگ او درآي→→→→يد و خ→→→→→طاب ب→→→→ه رس→→→→ول اك→→→→رمش� ن→→→→يز 

فرموده است: 
بونџ اهللاџ فџاتￍبґعẀونґ∂...�؛۲  ґحẀت ẂمẀتẂنẀك Ẃإن ẂلẀق�

ع∂ ايمان بگو: شما اگر راست∂ خدا را دوست داريد، از من كه  ẃب→ه اي→→ن م→ردم م→د
پيامآور او هستم پيرو＾ كنيد... 

ام→→→ام ام→→→يرالم→→→ؤمنين ع→→→ل∂� ه→→م ب→→عد از ن→→شان دادن گ→→وشها＾ از زن→→دگ∂ زاه→→→دان→→→ه＾ خ→→ود 
فرموده است: 

 џاد＃ وџهґت→→→ Ẃاج џع＃ و џر џو→→→ ґب ∂ґونẀين→→→ ґأع Ẃن→→→ ґكџل џو џ−ґل џذ Ẅ∂џل→→→ џع џون Ẁر ґدẂق→→→џال ت ẂمẀك→→→ￍن ґإ џأال و)
)؛۳  اد＃ џد џس џو ＃↨ￍف ґع

ه→→→→→→→د و ب→→→→→→→∂ اع→→→→→→تناي∂ ب→→→→→→ه دن→→→→→يا]  Ẁش→→→→→→ما اگ→→→→→→→ر چ→→→→→→→ه ن→→→→→→م∂توانيد [در زن→→→→→→دگيتان از ج→→→→→→هت ز
ه→→→مانند م→→→→ن ب→→→اشيد، ول∂ اي→→→→ن ت→→→وقẃع را از ش→→→ما دارم ك→→→→ه ب→→→ا رع→→→ايت ورع و پ→→رهيز از 
مات و ك→→وشش در ان→→جام وظ→→ايف و پ→→اكدامن∂ و اس→→توار＾ در ع→→مل، ك→→م−  ẃم→→حر
ك→→→→→→ار م→→→→→→→ن ب→→→→→→اشيد [ت→→→→→→→ا ه→→→→→→→م ب→→→→→→توانم ت→→→→→→شكيل ح→→→→→→كومت اس→→→→→→الم∂ ب→→→→→دهم و ه→→→→→→م زم→→→→→ينه＾ 

شفاعت در روز قيامت برايم فراهم گردد]. 
ح→→→اصل اي→→نكه خ→→→دا م→→→∂گويد: پ→→→يامبر م→→ن، ب→→→ايد اس→→وه و الگ→→و＾ ش→→ما ب→→اشد و ش→→→ما ب→→→ايد از 

پيامبر من سرمشق بگيريد و زندگ∂ خود را شبيه زندگ∂ او سازيد.  
ع∂ґ ت→→شيẃع و ت→→ولẃ∂ ن→→سبت ب→→ه م→→ن ه→→→ستيد،  ẃام→→ير م→→ؤمنان� ن→→يز م→→∂گويد ش→→ما ك→→ه م→→د ẃ∂ع→→ل
Ẃيان واجبات و تر∑  ت ґب→ايد در زن→دگ∂ خ→ود دن→بالهرو م→ن ب→اشيد و ب→→ا ع→مل ب→ه دس→تورات اله∂ و ا

                                                           
^ احزاب،آيه＾۲۱.  ـ سوره ۱

^ آل عمران،آيه＾۳۱.  ـ سوره ۲
 .℮Ｑ＾فيض،خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۳
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مات به من كم− كنيد و يار و ياور من گرديد.   ẃمحر
ول∂ م→→→→→ا م→→→→→→∂گوييم خ→→→→→ير، آق→→→→→ا م→→→→→ا ك→→→→→جا و پ→→→→→→يغمبر و ام→→→→→ام ك→→→→→جا و ب→→→→→ا ه→→→→مين ح→→→→رف خ→→→→ود را 
راحت م→→→→∂كنيم و آزاد و ب→→→→∂پروا در م→→→سير ارت→→→كاب گ→→→→ناه و ع→→صيان پ→→يش م→→→∂رويم و در ع→→ين 
ر،  ẃح→→→→ال خ→→→→ود را ع→→→→→ارف ك→→→امل ب→→→ه م→→→قام پ→→→يغمبر و ام→→→ام م→→→→∂پنداري→→→م و ح→→→→ال آن→→→كه اي→→→ن ط→→→رز ت→→→فك
ج→→هل و ب→→∂ م→→عرفت∂ ن→→سبت ب→→ه م→→→قام پ→→→يغمبر و ام→ام است و م→لعبه＾ دست ش→→يطان ق→رار گ→رفتن و 
در راه ج→→→هنẃم ب→→ا ش→→→تاب پ→→يش رف→→تن. پ→→→ناه ب→→ر خ→→→دا م→→∂بريم از م→→فاسد ج→→هل و ف→ريب وس→وسهها＾ 

شيطان∂ خوردن.  
 Ẅ∂قب Ẁدنيا، پايهگذار سعادت ع

گ→→→→→→→وي∂ م→→→→→→→ا ب→→→→→→→→اورمان ن→→→→→→→→شده است ك→→→→→→→ه درج→→→→→→→ات س→→→→→→→عادت در ع→→→→→→→→الم آخ→→→→→→→→رت در دن→→→→→→يا ب→→→→→→→ايد 
پ∂ريز＾ شود و با عمل به دستورات دين، ارتقاء يابد كه قرآن كريم م∂فرمايد: 

�؛۱  џونẀل џمẂعџوا يẀما كانґب Ґزاء џج...�
...[ب→هشت آخ→رت] پ→اداش∂ است ك→→ه در مقابل آنچه كه در دنيا انجام دادهاند به 

آنها داده م∂شود. 
(ان→→→→→سان) ك→→→ه در م→→→دح خ→→→→اندان ع→→→صمت و ط→→→هارت� ن→→→ازل ش→→→ده  Ẅ∂→→→→ت џا Ẃل→→→→→ џدر س→→→→وره＾ ه

بان درگاه خدا م∂فرمايد:  ẃآن مقر ґاست در مقام بيان راز ارتقاء درجات
يرا�Ґ؛۲  ґر џح џو Ґ↨ￍن џوا ج Ẁرџب џما صґب ẂمẀزاه џج џو�

ل ه→→→→→مه گ→→→→ونه اذيẃت و آزار  ẃچ→→→→ون در دن→→→→يا ص→→→→بر و ش→→→→كيباي∂ از خ→→→→ود ن→→→→شان دادن→→→→→د و ت→→→→حم
ج→→→→سم∂ و روح→→→→∂ از ن→→→احيه＾ دش→→→منان دي→→→ن ن→→→مودند، خ→→→→دا ب→→→ه آن→→→ها در س→→→را＾ آخ→→→رت، م→→→→ساكن 
ع→→→ال∂ و لب→→→اسها＾ ح→→→رير ب→→→هشت∂ ب→→→ه ع→→نوان پ→→اداش ص→→برشان ع→→نايت ف→→رمود. اي→→نجا ب→→ا زب→→→ر＾ها و 

خشونتها ساختند و آنجا لباسها＾ حرير و نرم و لطيف پوشيدند.  
ل زب→→→→ر＾ها و خ→→→شونتهاست ك→→→→ه ب→→→ر اث→→→ر ت→→→ن دادن ب→→→ه ت→→→كاليف  ẃص→→→→بر در دن→→→→يا ه→→→→مان ت→→→→حم
دي→ن∂ ب→ه سراغ انسانها＾ باايمان م∂آيد تا در عالم آخرت پاداشها＾ بزرگ اله∂ نصيبشان 

                                                           
^ احقاف،آيه＾۱℮.  ـ سوره ۱
^ انسان،آيه＾۱۲.  ـ سوره ۲
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گردد. تلخ∂ها＾ دنيا برا＾ مؤمنان شيرين∂ها＾ جاودانه＾ آخرت در پ∂ دارد. 
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→فا ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ايدت دارو＾ ت→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→لخ ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→وش� چ→→→ه خ→→→وش گ→→→فت آن پ→→ير داروف→→روش�  ґش

عظمت صبر امير مؤمنان عل∂ غير قابل در∑ است 
خ→→→→→→اندان ع→→→→→→ل∂� در دن→→→→→→يا س→→→→→→راس→→→→→→ر زن→→→→→→دگيشان ت→→→→→→وأم ب→→→→→→ا زب→→→→→→→ر＾ها و خ→→→→→شونتها ب→→→→→ود. آن 
ش→→→خص ام→→→ام ام→→→يرالم→→→ؤمنين ع→→→ل∂� است ك→→→ه در ت→→→مام ع→→مر ش→→→ريفش ن→→ه غ→→ذاي→→∂ ن→→رم و لط→→يف 

خورد و نه لباس∂ نرم و لطيف پوشيد، چنان كه خودش فرموده است: 
)؛۱  ґهẂي џص ẂرẀقґب ґه ґمẂعẀط Ẃن ґم џو ґهẂي џرẂم ґطґب ẀاهџيẂن Ẁد Ẃن ґم Ẅ∂џفџتẂاك ґدџق ẂمẀكџامџم ґإ ￍن ґإ џأال و)

ه→→→→ان اي→→→→→ن ام→→→→ام ش→→→→ماست ك→→→→ه از دن→→→→يا＾ خ→→→ويش ب→→→ه دو ك→→→هنه ج→→→امه و دو ق→→→رص ن→→→ان 
ج→وين اك→تفا ك→رده است [و از دست و زبان مردمش جز اذيẃت و آزار روح∂ و 

جسم∂ چيز＾ نديده و نشنيده است]. 
م→→ا ن→→م∂دان→→يم آن ام→→ام م→→ظلوم از م→→واج→→هه＾ ب→→ا اخ→→الق ت→ند و خ→شن غ→اصب ح→قẃ م→→سلẃمش 
اب و رف→→→→→→تار و گ→→→→→فتار ن→→→→→يشدار＾ ك→→→→→ه او داش→→→→ته چ→→→→ه ك→→→→شيده است ك→→→→ه ض→→→→من خ→→→→طبه＾  ẃط→→→→→ џپ→→→→→سر خ

شقشقيẃهاش فرموده است: 
هџا)؛  سџم Ẁن Ẁش Ẃخџي џا وџهẀمẂلџك ẀظẀلẂغџي џاءџن Ẃش џخ ＃↕џز Ẃو џح ∂ґا فџه џرￍي џصџف)

م→→ن ب→→عد از اب→→وبكر، گ→رفتار آدم→→∂ ش→دم ب→سيار ت→ند و خ→شن ك→→ه زب→انش زخ→→م م→→∂زد 
و ديدارش رنج م∂داد، [آنگونه كه]: 

ا)؛  Ґج џش ґقẂل џحẂال ∂ґف џو ＾ Ґذџق ґنẂي џعẂال ∂ґف џو ẀتẂرџب џص)
[دن→→→→→دان در رو＾ ج→→→→→گر گ→→→→→ذاشتم و] ص→→→→→→بر پ→→→→→يشه ك→→→→→ردم م→→→→→انند ك→→→→→س∂ ك→→→→→→ه خ→→→→→ار در 

چشمش و استخوان در گلويش باشد. 
آي→→→→→ا راس→→→→ت∂ م→→→→ا م→→→→→∂توان→→→→يم ب→→→→ه ق→→→→در ده دق→→→→يقه در ح→→→→ال∂ ك→→→→ه خ→→→ار در چ→→→شممان ف→→→رو رف→→→ته و 
اس→→→→→→→→تخوان در گ→→→→→→→→لويمان گ→→→→→→→→ير ك→→→→→→→→رده ب→→→→→→→→اشد ب→→→→→→→→نشينيم و ه→→→→→→→→يچ ن→→→→→→→→گوييم. پس ب→→→→→→→ر م→→→→→→→وال＾ م→→→→→→→اـ ك→→→→→→→ه 
џ→→→→→→ه، ده دق→→→→→يقه و ده س→→→→→اعت و ده روز، ب→→→→→لكه  ج→→→→→→انها＾ م→→→→→→ا ف→→→→→→دايش ب→→→→→→→اد ـ چ→→→→→→ه گ→→→→→→ذشته، آن ه→→→→→→م ن

بيست و پنج سال تمام با اين حال نشسته و صبر كرده است و لذا خدا فرموده است: 
                                                           

 .℮Ｑ＾فيض،خطبه ^ ـ نهجالبالغه ۱



 
 ℮۳Ｑ فضيلت بسيار ذكر خدا 

يرا�Ґ؛  ґر џح џو Ґ↨ￍن џوا ج Ẁرџب џما صґب ẂمẀزاه џج џو�
^ ك→→ه م→→→ناسب ب→→ا ش→→→أن خ→→دا و ش→→أن آن→→→هاست ع→→→طا  در م→→قابل ص→→برشان، خ→→دا ج→→نẃت و ح→→رير
فرموده است و نه ما م∂توانيم عظمت صبرشان را در∑ كنيم و نه عظمت پاداش بهشتيشان را. 

سبب تكريم اهل بيت از جانب خدا＾ سبحان 
» گ→→→→→→وشه＾ دي→→→→→→گر＾ از پ→→→→→→اداش ب→→→→→→→هشت∂ خ→→→→→→اندان  Ẅ∂→→→→→→→ت џا Ẃل→→→→→→→ џخ→→→→→→→داون→→→→→→→→د در ه→→→→→→→مان س→→→→→→→وره＾ «ه

عل∂� را ارائه م∂فرمايد كه: 
 џو �Ґيرا ґرџه→→→→Ẃمџال ز џو ҐساẂم→→→→ џيها ش→→→→→ ґف џن Ẃو џر→→→→→ џال ي ґ−ґرائ Ẃاأل ∂џل→→→→→ џيها ع→→→→→ ґف џينґئ ґكￍت→→→→→ Ẁم�

�؛۱   Ґيالґل Ẃذџها تẀوفẀطẀق Ẃتџلґẃل Ẁذ џها وẀالل ґظ Ẃم ґهẂيџل џع Ґ↨џيґدان
^ ب→→→هشت∂ ك→→→ردهاند در ح→→→ال∂ ك→→→→ه ن→→→ه آف→→→تاب[سوزان]م∂بينند و ن→→→ه  ت→→→كيه ب→→→ر ت→→→ختها
^ ب→→→→هشت∂ در ح→→→→ال∂ ك→→→→ه س→→→→ايه ب→→→→ر س→→→→ر آن→→→ها اف→→→كندهاند  س→→→→رما＾[يخبندان]؛ درخته→→→→ا

ميوه و محصول خود را با كمال خضوع و آمادگ∂ در دسترس آنان قرار دادهاند. 
بان درگ→اه خ→→دا پ→اداش  ẃح→→ال آي→→ا اي→→ن ت→→جليل و ت→→كريم از ن→→احيه＾ خ→→→دا ن→→سبت ب→ه آن م→قر
^ẃ م→→∂توان گ→فت: چ→ون آن ب→زرگواران در  ك→دام ع→مل∂ از اع→→مالشان ب→وده است؟ ب→ه اح→تمال ق→و
رџم برا＾ بندگان خدا بودهاند، در عين حال كه به اذن خدا  џدنيا پيوسته منبع خير و احسان و ك
ت→→→→→→كيه ب→→→→→→ر م→→→→→→سند ام→→→→→→امت و واليت داش→→→→→→ته و ح→→→→→→اكم ب→→→→→→ر ت→→→→→→مام ش→→→→→→ئون آدم→→→→→→يان ب→→→→→ودند، ه→→→→→يچگاه از 

احسان به خلق و دستگير＾ از درماندگان و افتادگان دريغ نم∂كردند. 
ش→→→→جره＾ ط→→→→يẃبها＾ ب→→→→ودند ك→→→→→ه پ→→→→يوسته س→→→→ايه ب→→→→ر س→→→→ر م→→→→ردم م→→→→∂اف→→→→كندند و م→→→يوه و م→→→حصول 
خ→→ود را در دس→→ترس ح→→→اجتمندان ق→→رار م→→∂دادن→د. در ب→→ه رو＾ م→ردم ن→م∂بستند و دام→ن از دست 
ẃار زم→→→ان م→→مانعت∂  ن→→→يازمندان ن→→→م∂كشيدند. آن زم→→→→ان ح→→→ياتشان ب→→ود ك→→ه ت→→ا از ط→→رف ح→→اكمان ج→→ب
در ك→ار نبود، درґ خانهشان به رو＾ مردم باز و سفره＾ احسانشان گسترده بود. تشنگان علم و 
ح→→→→→كمت را س→→→→يراب و گ→→→→رسنگان را س→→→→ير م→→→→∂كردند، ب→→→→رهنهها را م→→→→→∂پوشاندند، از ه→→→→مه ج→→→→هت، 
ق→→بله＾ ح→→اجات و ح→الẃل م→شكالت م→ردم ب→ودند و اي→ن ه→م ب→عد از م→ماتشان ك→→ه م→∂بينيم خ→→ا∑ 

قبرشان شفابخش بيماران است و ذكر فضايل و مناقبشان راهنما＾ گم گشتگان. 
                                                           

^ انسان، آيات۱۳و۱℮.  ـ سوره ۱
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رشان م→→→وج  ẃر و م→→→طه ẃتها＾ ب→→→→شر＾ است ك→→→→ه در اط→→→→راف ق→→→→برها＾ م→→→نوẃروز و شب ج→→→→معي
 ẃت م→→→→∂ريزند. م→→ا خ→→→دا را ش→→→اكريم ك→→ه دله→→→ا＾ م→→→ا را ك→→انون حبẃ م→→→∂زنند و اش− ع→→→شق و م→→→حب
ẃت ت→→→→نها س→→رمايه＾ ت→→حصيل ح→→→يات اب→→د＾ است  ع→→→ل∂ و آل ع→→→ل∂� ق→→→رار داده است. اي→→→ن م→→→حب

كه خداوند كريم به ما عنايت فرموده است. 
دو وظيفه＾ مهم و عقالن∂ شيعيان 

: س→خت م→راقب باشيم  Ґالẃح→ال آن→چه ك→ه وظ→يفه＾ ح→تم∂ ع→قالن∂ م→است اي→ن است ك→ه او
اي→→→ن س→→→رمايه＾ ب→→→سيار ارزش→→مند و گ→→ران→→قدر را از دس→→تبرد دزدان و راه→→زنان ع→→قايد ك→→ه در ك→→مين 
: ب→ا ج→دẃ و ج→→هد ت→مام ب→كوشيم اي→ن س→رمايه را در  Ґن→→شستهان→→→د م→→صون و م→→حفوظ ن→→→گه داري→م و ث→انيا
ẃ→باع ع→→مل∂ از دس→تورات→→شان به كار بيفكنيم تا بهرهها＾ كاف∂ و واف∂ برا＾ تأمين حيات  م→سير ات
ل  ẃج→اودان→→ه＾ در ع→الم پس از م→رگ ب→→ه دست آوري→م و توفيق انجام اين هر دو وظيفه را با توس

به ذيل عنايت حضرت ول∂ẃ زمان ـ ارواحنا له الفداء ـ از خداوند منẃان بخواهيم. 
ل لوليẃ− الف→→→رج واج→→→علنا م→→→ن الم→→→نتظرين لظ→→→هوره و وفẃ→→→قنا لم→→ا  ẃع→→→ج ẃهم→→→ẃالل

تحبẃ و ترض∂ و اجعل خاتم↨ امرنا خيراҐ؛ 
الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس

 
 

 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 
 
 
 
 
 
 
 

آن→ها[دشمنان دي→ن] ت→→ا آن→جا ك→→ه در ت→وانشان ب→ود م→كر خ→ود را ب→→ه ك→ار زدند و مكر 
آن→ها در ن→زد خ→دا[در س→يطره＾ ع→لم و ق→درت خ→دا]است، ه→→ر چ→ند م→→كرشان[چنان 
^ẃ و اث→→→رگذار ب→→→اشد ك→→→→ه]بر اث→→→→ر آن، ك→→→وهها از ج→→→→ا ك→→→نده ش→→وند. پس گ→→→مان م→→→بر  ق→→→و
ك→→→→→ه خ→→→→→دا درب→→→→→اره＾ وع→→→→دها＾ ك→→→→→ه ب→→→→→ه پ→→→→يامبرانش داده[ك→→→→→ه دش→→→→منان آن→→→→ها را ك→→→→يفر 
ب→→→دهد]تخلẃف ك→→→ند چ→→→→ه آن→→→كه خ→→→دا ت→→→وانا＾ ش→→→كستناپذير و ان→→→تقام گ→→يرنده است. 
در آن روز＾[از آن→→→ها ان→→تقام م→→→∂گيرد] ك→→→ه اي→→→ن زم→→ين ب→→ه زم→→ين دي→→گر و آس→→مانها 
ار  ẃق→→→→ه ґواح→→→→→د ґل م→→→→→→∂شود و آن→→→→→ان در م→→→→→حضر خ→→→→→داوند ẃ[ب→→→→→→ه آس→→→→→مانها＾ دي→→→→→گر] م→→→→→بد

آشكار و بارز م∂گردند. 
معنا＾ متضادẃ و فراگير «مكر» 

در اي→→ن آي→→→ات ش→→ريفه، خ→→داون→→د ح→→كيم ب→→را＾ ت→→قويت روح→→∂ پ→→→يغمبراك→→رم�و ب→∂ اث→ر 
�؛ آن→→ها ت→→ا آن→→جا  Ẃم→→ Ẁهџر Ẃك→→ џوا م Ẁر џك→→→ џم Ẃد→→→џق џن→→→شان دادن ن→→→→قشهها＾ خ→→→ائنانه＾ دش→→→منانش م→→→∂فرمايد:�و

                                                           
^ ابراهيم،آيات⅛℮تا℮۸.  ـ سوره ۱
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ك→→ه م→→→∂توان→→ستند م→→كر و ح→→يله＾ خ→→ود را ب→→ه ك→→→ار ب→ردند و ن→→قشهها ب→را＾ ت→ضعيف ش→خصيẃت ت→و و 
م� اساس دين تو طرح كردند.  Ẃد џه

�؛  Ẁبال ґجẂال ẀهẂن ґم џول Ẁزџتґل ẂمẀه ẀرẂكџم џكان Ẃإن џو ẂمẀه ẀرẂكџم ґاهللا џدẂن ґع џو�
و ت→→→→→→→مام م→→→→→→→كر و ح→→→→→→→يلهها＾ آن→→→→→→→→ها در ح→→→→→→→يطه＾ ع→→→→→→→→لم و ق→→→→→→→درت خ→→→→→→→→دا ق→→→→→→→رار دارد. ه→→→→→→→→م خ→→→→→→→دا 
م→→∂دان→→د ك→→ه آن→→→ها چ→→ه م→→→∂كنند و ه→→م م→→→∂توان→→د ت→→→مام ن→قشهها＾ آن→ها را ن→قش ب→ر آب ب→نمايد. ه→ر 
ند. ول∂  џرك→џ ^ẃ و اث→→رگذار ب→→→اشد ك→→ه ب→→توان→→د ك→وهها را از ج→→ا ب چ→→ند م→→كر و ح→→يله＾ آن→→→ها آن→→چنان ق→→و
م→→→→طمئن ب→→→اش ك→→→ه ه→→→يچ ك→→→ار＾ از پ→→→يش ن→→→م∂برند و ب→→→ه ه→→→دف ش→→→وم خ→→→ود ن→→→ائل ن→→→م∂شوند، چ→→→ون 

خدا ناصر و پشتيبان توست. 
ت→وضيح اي→ن ن→كته ه→م الزم است ك→→ه ك→لمه＾ «م→كر» در ذه→ن م→ا ب→ه معنا＾ فتنهانگيز＾ و 
ار ب→→→ه ك→→س∂ م→→→∂گوييم ك→→ه ه→→→مهاش در ف→→كر ط→→رح  ẃط→→→رح ن→→→قشهها＾ ت→→→خريب∂ است، م→→→ا آدم م→→→ك
ن→→→→→→→قشهها＾ اف→→→→→→→→ساد است و ب→→→→→→→راف→→→→→→→روختن آتش ف→→→→→→تنه و ف→→→→→→ساد، ول∂ در ادب→→→→→→يẃات لغت ع→→→→→→رب چ→→→→→→→نين 
ن→→→→يست، ب→→→→لكه در آن لغت م→→→→عنا＾ ع→→→امẃ∂ دارد ي→→→عن∂ ب→→→ه م→→→عنا＾ ن→→→قشهها＾ پ→→→→نهان∂ است؛ اگ→→→رچه 

آن نقشه＾ اصالح∂ باشد. 
م→→→ثالҐ ك→→→س∂ ن→→→قشها＾ م→→→حرمانه ط→→→رح م→→→∂كند ك→→→ه دو ن→→→فر را ب→→→ا ه→→م آش→→ت∂ ده→→د، اي→→ن م→→كر 
→→→ا م→→كر اص→→→الح است ي→→→ا ك→→س∂ ت→→صميم دارد ب→را＾ ج→معيẃت∂ ك→ارها＾ خ→ير اس→اس∂ ان→جام  ẃاست، ام
مات آن كار خير، نقشهها＾ پنهان∂ طرح م∂كند تا به  ẃده→→د، آن→→گاه ب→را＾ ت→رتيب و ت→نظيم م→→قد
س∂ ه→→→م ه→→→ست. ول∂ گ→→→→اه∂ ه→→→دف،  ẃه→→→→دف ن→→→→ائل ش→→→→ود، اي→→→→ن ه→→→→م ن→→→→وع∂ م→→→→كر است و م→→→كر م→→→قد
اي→→→جاد ف→→→تنه و ف→→→ساد در م→→→→يان دو كس ي→→→ا م→→→→يان دو ج→→→معيẃت است و آتش اف→→روز＾ ن→→مودن، اي→→ن 

مكر خيانت است و شيطنت. 
پس ك→لمه＾ م→كر در لغت ع→→رب ب→ه دو م→عنا＾ م→تضادẃ آمده است، هم به معنا＾ افساد و 
ẃه ب→ا ق→يد پ→نهان∂ و محرمانه بودن و لذا خداوند در قرآن كريمش مكر  ه→م ب→ه م→عنا＾ اص→→الح،الب→ت

ار نسبت داده و هم به خودش كه فرموده است:  ẃرا هم، به كف
�؛۱  џين ґر ґماكẂال ẀرẂي џخ Ẁاهللا џو Ẁاهللا џرџكџم џوا و Ẁرџكџم џو�

                                                           
� هدم: ويران كردن. 

 .Ｑ℮＾آل عمران،آيه ^ ـ سوره ۱



 
 ℮۳۹ فضيلت بسيار ذكر خدا 

و آن→ها م→كر ك→ردهاند و خ→دا ه→→م م→كر ك→رده است و [م→كر خ→دا ب→هترين م→كرها و] 
خدا بهترين مكركنندگان است. 

م→→→نته∂ در ه→→→ر ج→→→→ا از ق→→رائ→→ن ك→→→الم م→→→∂شود ف→→هميد ك→→ه در چ→→ه م→→عناي∂ ب→→ه ك→→ار رف→→ته است، 
چ→→نانكه در آي→→→ه＾ م→ورد ب→حث از س→وره＾ اب→راه→يم م→→∂فهميم ك→→ه ب→→ه م→عنا＾ اف→ساد و ف→تنهان→گيز＾ 

است كه م∂فرمايد: 
 ẀهẂن→→ ґم џول Ẁز→→џتґل ẂمẀه ẀرẂك→→џم џك→→ان Ẃإن џو ẂمẀه ẀرẂك→→џم ґاهللا џدẂن→→ ґع џو ẂمẀه џرẂك→→→џوا م Ẁرџك→→→џم Ẃد→→→џق џو�

�؛  Ẁبال ґجẂال
ك→افران مكر خود را تا آنجا كه در توانشان بود به كار بردند، ول∂ مكر آنها از حيطه＾ 
ع→لم و ق→→درت خ→دا ب→يرون ن→م∂رود ه→ر چ→ند م→كرشان آن→چنان ق→و＾ ب→اشد كه بتواند كوهها را از 
جا بركند. اينجا از قرينه＾ مقام م∂فهميم كه مكر به معنا＾ افساد و فتنهانگيز＾ است.  

چرا خدا نقشهها＾ دشمنان را خنث∂ نم∂كند؟ 
ن→كته＾ دي→گر＾ ك→ه ن→ياز ب→ه ت→وضيح دارد اي→ن است ك→ه از آي→ات ش→ريفه استفاده م∂شود 
ك→ه خ→دا در ع→ين ح→→ال∂ ك→→ه ه→م م→→∂دان→د دشمنان پيغمبر چه نقشههاي∂ عليه آن حضرت طرح 
→ا ن→م∂كند و ب→نا＾ ب→ر اي→ن  ẃم→→∂كنند و ه→→م م→→→∂توان→→→د ت→→مام ن→→قشهها＾ آن→ها را ن→قش ب→ر آب ك→→ند، ام

ندارد چرا چنين است؟ 
: ع→الم ان→سان، ع→الم اخ→تيار است، يعن∂ خالق و آفريدگار  Ґالẃدر ج→واب ع→رض م→→∂شود او
ان→→→→→→→→→→→سان، ان→→→→→→→→→→→سان را م→→→→→→→→→→وجود＾ م→→→→→→→→→→ختار ي→→→→→→→→→→عن∂ دارن→→→→→→→→→ده＾ ص→→→→→→→→→فت اخ→→→→→→→→→تيار و آزاد＾ در ان→→→→→→→→→تخاب و 
گ→→→→زينش آف→→→→ريده است ك→→→→ه ب→→→→ه ه→→→ر ك→→→→ار＾ ب→→→رسد م→→→∂توان→→→د آن را ان→→→جام ب→→→دهد و م→→→∂توان→→→د آن را 
ت→ر∑ ك→ند و در عين حال به او آگاه∂ داده كه هر كدام از اين فعل و تر∑، چه پيامد＾ از 
: دنيا، جا＾ پاداش و كيفر  Ґس→عادت و خوشبخت∂ و يا شقاوت و بدبخت∂ خواهد داشت و ثانيا

دادن به اعمال خوب و بد انسان نيست، بلكه آن موكول به عالم پس از مرگ است. 
ب→→→نابراي→→→ن اگ→→→ر ان→→→→سان در دن→→→يا ب→→ر ح→→سب داش→→تن ص→→→فت اخ→→تيار و آزاد＾ در ان→→تخاب ع→→→مل 
ك→→ه خ→→دا ب→→ه او داده است ارت→→كاب گ→→→ناه∂ ي→→ا ط→→رح ن→→قشه＾ خ→→يانت∂ را ان→تخاب ك→رد، خ→دا ج→لو 
او را ن→م∂گيرد ب→لكه آزادش م→∂گذارد، چ→را ك→ه ج→لو گ→رفتن او، م→نافات ب→ا م→ختار بودن انسان 



 
 ℮℮Ω تفسير سوره＾ ابراهيم

دارد؛ي→→→عن∂ اگ→→ر ب→→نا＾ خ→→→دا ب→→ر اي→→ن ب→→ود ك→→ه ت→ا، ك→س∂ خ→واست گ→ناه∂ م→رتكب ش→ود او را ن→اتوان 
س→ازد، آدم چ→شمچران را ك→ور و آدم ب→دزبان را الل كند، ديگر اختيار انسان معناي∂ نداشت. 
ام→→→→→→→→تياز ان→→→→→→→→→سان از س→→→→→→→→→اير م→→→→→→→→وجودات در ع→→→→→→→→→الم ط→→→→→→→→بع ه→→→→→→→→مين است ك→→→→→→→→ه ت→→→→→→→→كويناҐ م→→→→→→→→ختار و آزاد در 
ف ب→ه اط→اعت از ام→ر و ن→ه∂  ẃف ب→ه ت→كاليف دي→ن∂ و م→وظẃم→→كل Ґه ت→شريعاẃ ان→→تخاب ع→→مل است، الب→→ت
ب ب→ه ع→ذابه→→ا＾  ẃم ب→→ه ن→→عمتها＾ ب→→هشت∂ ي→→ا م→→عذ ẃاله→→∂ است و در ع→→الم پس از م→→رگ ه→→م م→→تنع

جهنẃم∂ خواهد شد. 
در قرآن كريم خطاب به پيامبراكرم� م∂فرمايد: 

�؛۱  ґارￍالن ґحاب Ẃأص Ẃن ґم џ−ￍإن Ґيالґلџق џ∑ґرẂفẀكґب Ẃعￍت џمџت ẂلẀق...�
] از ك→→فر و ب→→→∂پرواي∂ خ→ود [در دن→→يا ك→→ه ان→دك∂  Ґ[ب→→→ه اي→→→ن آدم ك→→افر] ب→→گو [ف→→عال...
ت ب→→→→→بر، ول∂ ب→→→→→دان ك→→→→→ه [در ع→→→→الم پس از م→→→→→رگ] از  ẃب→→→→→يش ن→→→→→يست ك→→→→→يف ك→→→→→→ن و] لذ

يارانґ مالزمґ آتش خواه∂ شد. 
خ→→→→→داون→→→→→د در دن→→→→→يا ت→→→→كويناҐ ن→→→→ه ت→→→→→نها ج→→→→لو ان→→→→→سانها＾ ب→→→→دعمل را ن→→→→م∂گيرد و راه را ب→→→→ه رو＾ 
آنها نم∂بندد، بلكه راهها را از هر جهت به رو＾ آنها باز م∂گذارد، چنان كه فرموده است: 

...�؛۲  ء＃ Ẃ∂ џش ґẃلẀك џوابẂأب Ẃم ґهẂيџل џنا ع Ẃحџتџف ґهґوا ب Ẁر ґẃك Ẁوا ما ذ Ẁسџا نￍمџلџف�
رات [رس→والن] ما نكردند [و همچنان به راه طغيان  ẃوق→ت∂ آن م→ردم ط→اغ∂، اع→تناي∂ ب→→ه ت→ذك
خ→→ويش ادام→→→ه دادن→→د،] م→→→ا ه→→→م ه→→مه＾ دره→→ا را ب→ه رو＾ آن→→ها ب→از م→→∂كنيم... ت→ا از ه→→ر در＾ خ→→واس→تند 
ب→→ه خ→→واس→→تهها＾ خ→→ود وارد ش→→وند، ول∂ ب→→دان→→ند ك→→ه از ه→→→مان دره→→ا وارد ج→هنẃم م→→∂شوند و لذا در 

مين آيه از آيات مورد بحث(آيه＾۷℮ سوره＾ ابراهيم) م∂فرمايد:  ẃدو
�؛  و انتґقام＃ Ẁذ ẁيز ґزџع џاهللا ￍإن Ẁهџل Ẁس Ẁر ґه ґدẂع џو џفґل ẂخẀم џاهللا ￍنџب џس Ẃحџال تџف�

پس گ→→→→→مان م→→→→بر ك→→→→ه خ→→→→دا وع→→→ده ا＾ را ك→→→→ه ب→→→→ه پ→→→→يامبرانش داده است ت→→→→خلẃف ك→→→ند، 
چرا كه خدا قادر و انتقام گيرنده است.  

قريب به همين مضمون را در آيه＾۲℮ همين سوره خوانديم كه: 
...�؛  џونẀمґالￍالظ ẀلџمẂعџا يￍمџع Ґالґغاف џاهللا ￍنџب џس Ẃحџال ت џو�

                                                           
^ زمر،آيه＾۸ .  ـ سوره ۱

^ انعام،آيه＾℮℮.  ـ سوره ۲
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گ→→→→→→مان م→→→→→→بر ك→→→→→→→ه خ→→→→→→دا از آن→→→→→→چه ك→→→→→→→ه س→→→→→→تمگران ان→→→→→→جام م→→→→→→→∂دهند در ح→→→→→→ال غ→→→→→→فلت و 
ب∂خبر＾ است... 

در ه→→ر دو آي→→→ه＾ ش→ريفه اگ→رچه مخ→اطب ب→ه ح→سب ظ→→اهر پ→→يغمبراك→رم� است، ول∂ 
ه از چ→→→نين گ→→→مان∂ ن→→سبت ب→→ه خ→→داست، ب→→لكه م→→خاطب  ẃب→→→سيار روش→→→ن است ك→→→ه آن ح→→→ضرت م→→→نز
→→→→→→تند. آن→→→→→ها ن→→→→→بايد گ→→→→→→مان ك→→→→→نند ك→→→→ه خ→→→→دا از ك→→→→ار س→→→→تمگران غ→→→→افل است، ب→→→→لكه چ→→→→→نانكه  ẃواق→→→→→ع∂،ام
ت→→→وضيح داده ش→→→د، ب→→→نا＾ خ→→→→دا ب→→ر م→→هلت دادن ب→→ه ظ→→المان و ت→→بهكاران است و ع→→→ذاب م→→ناسب و 

سزاوار آنها موكول به عالم پس از مرگ و جهنẃم آخرت است.  
عذاب استيصال در انتظار طغيانگران افسارگسيخته 

＾ م→→→→→∂رسد ك→→→→→ه ن→→→→زدي−  ẃه گ→→→→اه∂ ك→→→→ه ب→→→→رخ∂ از ط→→→→غيانگران ب→→→→شر＾ ط→→→→غيانشان ب→→→→ه ح→→→→دẃ الب→→→→→ت
م→→→→→∂شود اخ→→→→→تالل ك→→→→→لẃ∂ در ن→→→→→ظام ج→→→→→امعه＾ ب→→→→→شر ب→→→→→→هوجود آي→→→→→د، در اي→→→→→ن م→→→→وقع است ك→→→→ه ع→→→→ذاب 
اس→→تيصال و ري→→شه ك→→ن از س→→و＾ خ→→→دا ب→→ر آن ق→→وم ط→→اغ∂ ف→→رود م→→→∂آيد و س→→طح زم→→ين را از لوث 

وجود نحسشان پا∑ م∂سازد. 
ت→اريخ گ→→ذشته＾ ب→شر ن→مونههاي∂ از آن اق→وام طاغ∂، را نشان داده و قرآن برخ∂ از آنها 
را ن→→قل ك→→رده است از ق→→بيل ق→→وم ن→→وح و ق→→وم ع→→اد و ث→→مود و ق→→وم لوط و در ك→→يفيẃت ن→→زول ع→ذاب 

استيصال هم فرموده است: 
�؛۱  џينґل ґزẂنẀا مￍنẀما ك џو ґماء ￍالس џن ґد＃ مẂن Ẁج Ẃن ґم ґه ґدẂعџب Ẃن ґم ґه ґمẂوџق Ẅ∂لџنا عẂل џزẂما أن џو�
م→→→→ا ب→→را＾ ن→→ابود س→→اختن ق→→وم∂ از اق→→وام ط→→اغ∂ از آس→→مان لش→→كر＾ ف→→رود ن→→ياورديم و دأب م→→ا 

هم اين نيست كه لشكر و توپ و تان− و تفنگ از آسمان نازل كنيم، بلكه: 
�؛۲  џون Ẁد ґخام ẂمẀإذا هџف Ґ↕ џد ґواح Ґ↨ џحẂي џص ẃإال Ẃتџكان Ẃإن�

تنها با ي− صيحه و ي− فرياد و ي− تشر خاموش و نابودشان ساختهايم.  
درباره＾ قوم لوط فرموده است: 

 Ẃم ґهẂيџل→→ џنا ع Ẃرџط→→Ẃأم џها وџلґها س→→افџيґنا ع→→→الẂل џع џج→→→џف � џينґق ґر Ẃش→→→Ẁم Ẁ↨ џحẂي→→→ ￍالص ẀمẀهẂت џذ џأخ→→→џف�
                                                           

^ يس،آيه＾۲۸.  ـ سوره ۱
ـ همان،آيه＾۲۹.  ۲
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�؛۱  يل＃ ґẃج ґس Ẃن ґم Ґ↕ џجار ґح
در ي− ص→بحگاه∂ ص→يحها＾ در ف→ضا＾ زن→دگيشان پ→يچيد و ب→ا همان صيحه، پنج شهر 
از م→→→→→→ؤتفكات را زي→→→→→→ر و رو ك→→→→→→رديم و س→→→→→→→نگباران→→→→→→→شان ن→→→→→→موديم و راج→→→→→→ع ب→→→→→→→ه اص→→→→→→حاب ف→→→→→→يل ك→→→→→→ه ب→→→→→→ا 

ز برا＾ ويران كردن كعبه آمده بودند م∂فرمايد:  ẃلشكريان∂ مجه
 ∂→→→→ ґف ẂمẀه џدẂي→→→→џك Ẃلџع Ẃج→→→→ џي Ẃمџأ ل � ґيل→→→→→ ґفẂال ґحاب Ẃأص→→→→→ ґب џ−ب џر џلџع→→→→→џف џفẂي→→→→→џك џر→→→→→џت Ẃمџأ ل�
 � ي→→ل＃ ґẃج→→ ґس Ẃن→→ ґم ＃↕ џجار ґح→→ґب Ẃم ґيه ґم Ẃر→→џت � џيلґأب→→اب ҐراẂي→→џط Ẃم ґهẂيџل→→ џع џل→→ џس Ẃأر џو � لґيل＃ Ẃض→→→џت

�؛۲   ف＃ مџأكẀول＃ Ẃصџعџك ẂمẀهџل џع џجџف
ز چ→→→→→ه ك→→→→رد، م→→→→ا ت→→→→وپ و  ẃآي→→→→→→ا ن→→→→→ديد＾ ك→→→→ه خ→→→→→دايت ب→→→→ا اص→→→→حاب ف→→→→يل و آن لش→→→→كريان م→→→→جه
ت→→ان− و لش→→كر از آس→→مان ف→→رود ن→→ياورديم، ب→لكه ت→→عداد＾ پ→رندهها＾ ك→وچ− ب→→ه ن→→ام ط→ير اب→ابيل 
ف→رستاديم ك→ه ه→ر ك→→دام س→ه ت→→ا س→نگريزه داش→تند، دو تا در پنجهها＾ پا و يك∂ در منقار، همان 
س→→→نگريزهها را ب→→ر س→→ر آن لش→→كريان ك→→وبيدند و آن→→→ها را م→→انند ك→→اه خ→→ورد ش→→ده ك→→ه ح→→يوان آن را 

خورده و هضم كرده باشد رو＾ هم ريختند و نابودشان ساختند. آر＾: 
�؛۳  џونẀبґغالẂال ẀمẀهџنا ل џدẂن Ẁج ￍإن џو�

به طور مسلẃم لشكر ما برا＾ هميشه پيروزند. 
...�؛℮  ق＃ ￍزџمẀم ￍلẀك ẂمẀناهẂق ￍزџم џو џيث ґأحاد ẂمẀناهẂل џع џجџف...�

ه و ت→→→→اريخ، درست ك→→→→رديم ك→→→→ه آي→→→→ندگان از الب→→→→→هال＾ ت→→→→→اريخ از  ẃم→→→→→ا دش→→→→→منان خ→→→→→ود را ق→→→→→ص
اوض→اع و اح→وال آن→ها ب→اخبر گ→ردند ك→ه م→→ثالҐ ق→وم عاد و ثمود و فرعون و نمرود كه بودند و چه 
ك→ردند و چ→ه ش→دند؟ ج→ز اس→م∂ از آن→ها در ت→→اريخ چ→يز＾ ن→→مانده است ه→مه را متالش∂ كرديم 

و از بين برديم و چه زيبا گفته است اين شاعر: 
بــه مـصـر رفـتــم و آثـار بـاسـتـان ديــدم 

بـه چـشـم آنچـه شــنيدم ز داستان ديدم 
                                                           

^ حجر،آيات۷۳و۷℮.  ـ سوره ۱
^ فيل.  ـ سوره ۲

^ صافẃات،آيه＾۱۷۳.  ـ سوره ۳
^ سبأ،آيه＾۱۹.  ـ سوره ℮
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تو كاخ ديد＾ و من خفتـگان در دل خا∑ 
تو نقـش قدرت و مـن نعـش ناتوان ديدم 

تو تخت ديد＾ و من بخت واژگون از تخت 
خره＾ زمان ديدم  Ẁتـو صخره ديد＾ من س

تو تـاج ديد＾ و مـن مẀـلẂـ− رفـته بـر تاراج 
تو عاج ديد＾ و من مشت∂ استخوان ديدم 

تـو چشـم ديـد＾ و من ديده＾ حريصان باز 
ẃاران و گ→ردنكشان بشر＾ است كه فرضاҐ اگر مهلت∂ رو＾ هـنـوز در طمـعґ عيـشґ جــاودان ديــدم  اي→ن ن→مونها＾ از س→رنوشت ج→ب

مصلحت∂ به برخ∂ از آنها داده شود، عاقبت كارشان در دنيا چنين است.  
 پيروزمند＾ انبياء و اوليا＾ دين

→→→→→→ا پ→→→→→→→يامبران و رس→→→→→→والن خ→→→→→→دا چ→→→→→→ه وض→→→→→→ع∂ داش→→→→→→تهان→→→→→→د و خ→→→→→واه→→→→→→ند داشت؟درب→→→→→اره＾ آن→→→→→ها  ẃام
فرموده است: 

�؛۱  ẁيز ґزџع ￒ^ ґوџق џاهللا ￍإن ∂ґل Ẁس Ẁر џا وџأن ￍنџبґل Ẃغ џأل Ẁاهللا џبџتџك�
ر ك→رده ك→→ه ب→→ه ط→ور م→سلẃم، م→→ن و رس→والنم پ→يروز خ→واهيم ش→د و  ẃر و م→قد ẃخ→→دا م→→قر

يقيناҐ خدا نيرومند شكستناپذير است. 
�؛۲  џون Ẁور ẀصẂنџمẂال ẀمẀهџل ẂمẀهￍإن � џينґل џس ẂرẀمẂا الџن ґباد ґعґنا لẀت џمґلџك Ẃتџقџب џس Ẃدџقџل џو�

وع→ده＾ ق→طع∂ م→→ا ب→را＾ ب→ندگان م→رسل م→→ا از ق→بل مسلẃم شده كه به يقين آنها،آر＾ 
آنها يار＾شدگان از جانب پروردگارشان م∂باشند. 

ش→→→→→ايد ب→→→→→رخ∂ از ظ→→→→→→اهربينانґ ن→→→→→اآگاه از ب→→→→→اطن ع→→→→→الم پ→→→→→يش خ→→→→→ود ف→→→→→كر ك→→→→→نند ك→→→→→→ه م→→→→ثالҐ ام→→→→ام 
ت خ→دا در ك→ربال ش→كست خ→ورد، آن→گونه ك→ه س→رش را ب→اال＾ نيزه زدند و  ẃح→سين� آن ح→ج
استخوانها＾ پيكرش را زير سم اسبها ماالندند و زنان و كودكانش را به اسارت بردند. آيا 

                                                           
^ مجادله،آيه＾۲۱.  ـ سوره ۱

^ صافẃات،آيات۱۷۱و۱۷۲.  ـ سوره ۲
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ر ك→→→رد؟! ول∂ ي→→→اللعجب م→→→∂بينيم ام→→روز پس از  ẃدي→→→گر ش→→→→كست∂ از اي→→→ن ب→→→دتر ه→→→→م م→→→∂شود ت→→→صو
گ→ذشت ق→رنها از ج→ريان ك→ربال، پيروزتر از حسين خدا در دنيا وجود ندارد و همه ساله روز 
ع→→→اشورا در اق→→طار و اك→→→ناف ع→→الم اع→→مẃ از م→→سلمان و غ→→ير م→→→سلمان ص→→دا＾ ح→→→سين� است ك→→ه 

به گوش م∂رسد و نام او در زبانها و مґهر او در دلها و اش− او در چشمها.  
آي→→→→→→ا ان→→→→→→صافاҐ زن→→→→→دهتر از ح→→→→→سين� در دن→→→→→→يا ك→→→→→س∂ را س→→→→→راغ داري→→→→→د ك→→→→→ه ه→→→→→زار س→→→→→→ال ب→→→→عد از 

شهادتش، آوازه＾ عزẃت و محبوبيẃتش همه جا را گرفته باشد. 
اين حسين كيست كه عالم همه ديوانه＾ اوست 

اين چه شمع∂ است كه دلها همه پروانه＾ اوست 
ـش جلـوهگر است  џخẀهـر كـجا م∂نـگرم نور ر

هـر كجــا مـ∂گـذرم، نـالـه＾ مــستانـه＾ اوسـت 
^ او را داده و فرموده است:  ^ پيروز ^ خداست كه وعده تها ẃت∂ از حج ẃاو حج ^ آر

لґ∂...�؛  Ẁس Ẁر џا وџأن ￍنџبґل Ẃغ џأل Ẁاهللا џبџتџك�
ر داش→→→→تهام ك→→→→ه م→→→→ن و رس→→→→والنم ب→→→→ايد پ→→→→يروز ش→→→ويم و درب→→→اره＾ دش→→→منانش  ẃم→→→→ن چ→→→→نين م→→→→قر

فرموده است: 
�؛۱  џينґẃل џذ Ẃاأل ∂ґف џ−ґولئẀا Ẁهџول Ẁس џر џو џاهللا џون اد џحẀي џين ґذￍال ￍإن�

آن→ان ك→→ه ب→→ا خ→دا و رس→ولش ستيزگ∂ م∂كنند، در زمره＾ پستترين و ذليلترين 
كسانند. 

اد و از م→→→→→→عاويه و ي→→→→→زيد و  ẃه→→→→→→مه＾ دش→→→→→→منان خ→→→→→→دا و رس→→→→→→والنش از ف→→→→→→رعون و ن→→→→→→مرود و ش→→→→→→د
ẃاسيان، ه→→→→→مه ب→→→→→ا ذلẃت و خ→→→→→→وار＾ ن→→→→→→ابود ش→→→→→دند و پ→→→→→يكرشان در دل خ→→→→ا∑  م→→→→→روان از ام→→→→→ويان و ع→→→→→ب
پ→→وسيد و ارواح پ→→ليدشان م→→حكوم ب→→ه ع→→→ذاب الي→→م اب→→د＾ گ→→رديد و ه→→م لع→نت و ن→فرت ه→ميشگ∂ 

از ناحيه＾ بندگان صالح خدا بدرقه＾ راهشان گشته است.  
انتقام اله∂ از ظالمان در روز قيامت 

حال در آيه＾ مورد بحث از سوره＾ ابراهيم م∂فرمايد: 
                                                           

 .۲Ω＾مجادله،آيه ^ ـ سوره ۱
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�؛  Ẁهџل Ẁس Ẁر ґه ґدẂع џو џفґل ẂخẀم џاهللا ￍنџب џس Ẃحџال تџف�
پس گ→→→→مان م→→→→بر ك→→→→→ه خ→→→→دا راج→→→ع ب→→→ه وع→→→دها＾ ك→→→ه ب→→→ه رس→→→والنش داده ك→→→ه دش→→→منان آن→→→→ها را 
ذلي→→→ل و خ→→→وار گ→→→ردان→→→يده و ك→→→→يفرشان ب→→→دهد ت→→→خلẃف∂ ك→→→رده ب→→→اشد؛ ب→→→لكه ك→→→ار خ→→→دا رو＾ ح→→ساب 
ر داش→→→ته است. آن زم→→→ان ك→→ه  ẃخ→→→ود م→→→قر ґن∂ رو＾ ص→→→→الحديدẃاست و ب→→→را＾ ه→→→ر ك→→→ارش زم→→→→ان م→→→عي

رسيد، ديگر مهلت∂ نم∂دهد. در پايان آيه هم م∂فرمايد: 
�؛  و انتґقام＃ Ẁذ ẁيز ґزџع џاهللا ￍإن�

يقيناҐ خدا توانا＾ شكستناپذير انتقام گيرنده است. 
ẃه ان→تقام در م→ورد خ→→دا ب→ه آن م→عنا ن→→يست ك→ه در ذه→→ن م→ا ه→→ست ك→ه اگر كس∂ ستم∂  الب→ت
ت∂ ك→ه ب→ه ق→→درت رس→يد از او ان→→تقام  ẃتوان→ست از خ→ود دف→ع س→تم ك→→ند، ب→عد از م→د→→ از ك→→س∂ دي→→د و ن
م→→→∂گيرد اي→→→ن م→→→عنا ش→→→ايسته＾ ش→→→أن خ→→→→دا ن→→→→يست، زي→→→را او ه→→→يچگاه از دست ب→→→ندگان خ→→→ود ع→→اجز 
ن→→→→→م∂شود ت→→→→→ا پس از ب→→→→→ه ق→→→→→درت رس→→→→→يدن ان→→→→→→تقام ب→→→→→گيرد، ب→→→→→لكه ان→→→→→→تقام در م→→→→→ورد خ→→→→→→دا ه→→→→مان ك→→→→يفر 
ع→→→ادالنها＾ است ك→→ه درب→→اره＾ م→→تخلẃفين از اح→→→كام آس→→→مان∂اش اج→→را م→→→∂كند. خ→→→دا از آن ن→→ظر 
ك→→→→→ه ح→→→→كيم است ب→→→→را＾ ت→→→→دبير ام→→→→ور زن→→→→دگ∂ ب→→→→ندگانش وض→→→→ع ق→→→→انون م→→→→→∂كند و در م→→→→قابل ق→→→→انون 
حكيمانهاش، مطيع و متخلẃف را يكسان نم∂بيند زيرا يكسان ديدن مطيع و متخلẃف از قانون 
متخلẃف از قانون كيفر م∂دهد و همين معنا＾ انتقام خدا＾ ربẃ العالمين است منته∂ پاداش م→→→→ستلزم لغ→→→→ويẃت ق→→→→انون م→→→→→∂باشد و لذا از آن ن→→→→ظر ك→→→ه ع→→→ادل است، ب→→→ه م→→→طيعґ ق→→→انون پ→→→اداش و ب→→→ه 
و ك→→→→يفر م→→→→طيعان و م→→→→تخلẃفان ق→→→→انون آس→→→→مان∂ґ خ→→→→دا آن→→→→گونه ك→→→ه س→→→زاوار و م→→→ناسب ب→→→ا ه→→→ر م→→→طيع و 
م→→→→→→تخلẃف∂ ب→→→→→→اشد ب→→→→→→ه ط→→→→→ور ع→→→→→موم در ع→→→→→الم پس از م→→→→→رگ و روز ق→→→→→يامت خ→→→→→واه→→→→→د ب→→→→→→ود چ→→→→→→نانكه در 

آيه＾ ۸℮ همين سوره＾ ابراهيم م∂فرمايد: 
�؛  ґارￍهџقẂال ґد ґواحẂال ґهẃلґوا ل Ẁز џرџب џو Ẁماوات ￍالس џو ґض ẂرџالẂ يẂرџ ا џغ Ẁض ẂرџالẂ لẀ ا ￍدџبẀت џمẂوџي�
ل  ẃآن روز＾ ك→→→→ه اي→→→ن زم→→→ين ب→→→→ه زم→→→ين دي→→→گر و آس→→→مانها ب→→→→ه آس→→→مانها＾ دي→→گر م→→بد

ار حاضر م∂شوند.  ẃقه ґواحد ґم∂شود و آدميان در پيشگاه خداوند
آن روز،روز رستاخيز عموم∂ و روز كيفر و پاداش همگان∂ است.  

ẃه ان→→سان در ه→→ر ع→→→الم∂ ب→→→اشد، زم→→ين∂ دارد و آس→→مان∂ دارد، زي→→ر پ→→ايش زم→ين و ب→اال＾  الب→→ت
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→→→ا آن زم→→→ين و آس→→→مان  ẃميان ن→→→يز زم→→→ين و آس→→→مان دارن→→→د، امẃس→→→→رش آس→→→→مان است. ب→→→→هشتيان و ج→→→→هن
ر م→→ا ب→يرون است. م→ا راج→ع  ẃاز ظ→رف در∑ و ت→صو Ґت∂ است ف→→عالẃدارا＾ چ→→ه ح→قيقت و چ→ه ك→يفي
→→الع∂ ن→→داري→م. م→ا لزوم و حتميت معاد و كيفر و پاداش اعمال را با عقل  ẃات ق→يامت اطẃب→ه ج→زئي
اث→→بات م→→→∂كنيم ه→→→مانگونه ك→→ه ه→→ست∂ґ خ→→→دا و خ→→→الق ع→→→الم و آدم را ب→ا ع→قل اث→بات ك→ردهاي→م و او 
را ب→→→→→ه ص→→→→→فات ع→→→→→لم و ق→→→→→درت و ح→→→→→كمت ش→→→→→→ناختهاي→→→→→م و ف→→→→→هميدهاي→→→→→→م چ→→→→→ون ح→→→→→كيم است، وض→→→→→ع 
ق→→انون∂ ك→→رده است و ق→→→انون ح→→كيمانه ه→→م ب→→ايد دارا＾ ك→→يفر و پ→→→اداش ب→اشد و از ط→رف∂ ه→م اي→ن 
 Ґت ك→→→→→→يفر و پ→→→→→→اداش م→→→→→→ناسب ب→→→→→→را＾ ه→→→→→مه＾ آدم→→→→→يان ن→→→→→دارد. م→→→→→→ثالẃدن→→→→→→يا چ→→→→→→ون م→→→→→→حدود است ظ→→→→→→رفي
ẃاريẃت ك→→→رده و ص→→→دها ه→→→زار از م→→→ردان و زن→→→→ان و ك→→→ودكان را  ف→→→→رعون ك→→→ه دهه→→→ا ي→→→→ا ص→→→دها س→→→ال ج→→→ب
ك→→→→شته است، آي→→→→ا ك→→→→يفرش اي→→→→ن ب→→→→ود ك→→→→ه چ→→→→→ند ق→→→→طره آب از دري→→→→ا در ح→→→→لقش ب→→→ريزند و راح→→→تش 
س→→→→ازند؟ اي→→→→ن ك→→→→يفر ك→→→→ه س→→→→زاوار ج→→→→→نايات او ن→→→→بوده است پس ح→→→→تماҐ ب→→→→ايد ع→→→→الم دي→→→گر＾ در ك→→→→ار 
ب→→→→→اشد ت→→→→ا ك→→→→يفر م→→→→ناسب ب→→→→ا ج→→→→نايات او در آن ع→→→→الم ب→→→→ه او داده ش→→→→ود و ه→→→→مچنين ان→→→→بياء و اولي→→→→ا＾ 
خ→→دا� ك→→ه س→→راس→→ر ع→→مرشان ب→→ا ع→→بادت خ→→→دا و ه→→دايتґ ب→→→ندگان خ→→دا س→→پر＾ گ→→شته است اي→ن 
دن→→يا ظ→→رفيẃت آن را ن→→→دارد ك→→ه پ→→اداش م→→ناسب ب→→ا اع→→مالشان را در خ→→ود ب→→گنجاند و لذا اگ→→ر ع→→الџم 
دي→→→→گر＾ ن→→→→→باشد، ن→→→→→ه ك→→→→يفر ع→→→→→ادالنه ب→→→→→ه ف→→→→رعون و ن→→→→ه پ→→→→اداش ع→→→→ادالنه ب→→→→ه ع→→→ل∂ẃ ام→→→ير� داده ش→→→ده 
است ت→ا اي→ن حدẃ از لزوم و حتميẃت وجود عالم ديگر＾ برا＾ كيفر و پاداش آدميان را با عقل 

اثبات م∂كنيم. 
→→→→→→ا ت→→→→→→فاصيل و ج→→→→→→زئيẃات ع→→→→→→والم پس از م→→→→→→رگ، از ب→→→→→→رزخ و م→→→→→حشر و ب→→→→→هشت و ج→→→→→هنẃم از  ẃام
م→→→→→→→حدوده＾ ادراك→→→→→→→→ات ع→→→→→→→قل∂ ب→→→→→→→يرون است و ت→→→→→→نها راه آگ→→→→→→اه گ→→→→→→شتن از ب→→→→→→رخ∂ از آن→→→→→→ها، ب→→→→→→يانات 

ه＾ هد＾� است و بس.   ẃرسول خدا� و ائم
ناتوان∂ ما از در∑ عوالم پس از مرگ 

ادراك→→→→→→ات م→→→→→→ا م→→→→→تناسب ب→→→→→ا وض→→→→→ع و ن→→→→→→ظام اي→→→→→ن ع→→→→→الم است، م→→→→→→ا ب→→→→→→ا اب→→→→→زار ادراك→→→→→∂ اي→→→→→ن ع→→→→→الم 
رџكات آن ع→→الم را در∑ ك→نيم، همانطور كه وقت∂ در رحم مادر بوديم ممكن  Ẃد→ Ẁن→م∂توان→يم م
ن→→بود ك→→ه ب→→توان→→يم ح→→→قيقت اي→→ن ع→الم دن→→يا را آن→جا ب→شناسيم و م→عنا＾ زم→ين و آس→مان و آب و ه→وا 
→→ا اي→→نجا ص→→→دها ه→→زار م→تر  ẃرا ب→→فهميم. آن→→جا ي− وجب ج→→ا و چ→→→ند ق→→طره خ→→ون م→→ا را ك→→اف∂ ب→→ود، ام
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م→ربع زمين و برج و باروها＾ سر به فل− كشيده هم برا＾ ما تنگ است، سفرهها＾ رنگين و 
خورشها＾ رنگارنگ هم سيرمان نم∂كند. 

ح→→→اال ن→→→سبت اي→→→ن دن→→→→يا ب→→→→ا ع→→→→الم آخ→→→رت ن→→→يز چ→→→نين است، ي→→→عن∂ ت→→→ا در دن→→→يا ه→→→ستيم، م→→مكن 
ن→يست ب→توان→يم ح→قيقت ع→→الم آخ→رت را آن→چنان ك→ه ه→ست ب→شناسيم از اين عالم كه به آن عالم 
م→→نتقل ش→→→ديم و اب→→زار ادراك→→∂ آن ع→→الم را ب→→ه دست آوردي→م، آن→→جاست ك→ه آگ→اه از ح→قايق آن 

عالم م∂گرديم. خدا هم فرموده است: 
يماҐ وџ مẀلẂكاҐ كџبґيرا�Ґ؛۱  ґعџن џتẂأي џر ￍمџث џتẂأي џإذا ر џو�

وق→ت∂ ديد و رؤيت آنجاي∂ يافت∂، آنگاه م∂بين∂ كه چه زندگ∂ غرق در نعمت 
و سلطنت بزرگ∂ يافتها＾. 

امام اميرالمؤمنين عل∂� هم م∂فرمايد: 
 ґ↕ џر→ ґخ Ẃاآل џن ґء＃ م Ẃ∂ џش ل→Ẁك џو ґهґانџي→ ґع Ẃن ґم Ẁمџظ Ẃأع ẀهẀاعџم џا سџي→Ẃن الد џن ґء＃ م Ẃ∂→ џش ل→→Ẁك џو)

)؛۲  ґه ґاعџم џس Ẃن ґم ẀمџظẂأع ẀهẀانџي ґع
ه→→مه چ→→يز دن→→→يا ش→→نيدهاش ب→→زرگتر از دي→→ده＾ آن است، ول∂ در آخ→رت ه→مه چ→يز 

ديدهاش بزرگتر از شنيدهاش م∂باشد. 
چ→→→→ه ب→→→→→سا م→→→→∂شنويم ك→→→ه ف→→→→الن آدم، ب→→→سيار ب→→→زرگوار و خ→→→وش ف→→→هم و خ→→→وش اخ→→→الق است، 
→→→→ا از ح→→→→→قايق  ẃه م→→→→∂شويم آن ط→→→→ور ك→→→→ه ش→→→→نيده ب→→→→وديم ن→→→→يست، ام ẃوق→→→→→ت∂ خ→→→→→ودش را م→→→→→∂بينيم، م→→→→توج
ع→الم آخ→رت در دن→يا ه→ر چ→ه ب→شنويم وق→ت∂ در ع→الم پس از م→رگ ب→ه آن ب→رسيم خ→واهيم ديد كه 
^ همان كالم م∂فرمايد:  بسيار بزرگتر از آن است كه شنيده بوديم و لذا امام در ادامه

)؛  Ẁاعџم ￍالس ґانџي ґعẂال џن ґم ẂمẀكґفẂكџيẂلџف)
ب→→نابراي→→ن ش→→→ما در دن→→يا ت→→وقẃع ن→→داش→→→ته ب→→اشيد ك→→ه ح→→قايق ع→→→الم آخ→→رت را آن→→چنان ك→ه ه→→ست 
ẃه  در اي→نجا در∑ ك→نيد، ب→لكه ب→را＾ آگ→→اه∂ از ح→→قايق آن ع→→الم بايد اكتفا به شنيدن نماييد. البت
آن ه→→→→→→→→م ب→→→→→→→→سيار روش→→→→→→→→ن است ك→→→→→→→→→ه از م→→→→→→→→نابع وح→→→→→→→→∂ اله→→→→→→→→∂ ب→→→→→→→ايد ب→→→→→→→شنويد و آن→→→→→→→ها ه→→→→→→→م ج→→→→→→→ز رس→→→→→→→ول 

ه＾ هد＾� كس ديگر نم∂باشد!  ẃخدا� و ائم
                                                           

 .۲Ω＾انسان،آيه ^ ـ سوره ۱
^ فيض، خطبه＾۱۱℮.  ـ نهجالبالغه ۲
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آشكار شدن باطنها در روز قيامت 
آر＾ ف→→→→→→→→عالҐ م→→→→→→→ا ت→→→→→→→فاصيل و ج→→→→→→→زئيات ع→→→→→→→→الم پس از م→→→→→→→رگ از ب→→→→→→→رزخ و م→→→→→→→حشر، ح→→→→→→→ساب و 
ك→تاب، ص→راط و م→يزان، ب→هشت و ج→هنẃم و...را از ب→يانات م→عصومين� م∂شنويم تا برسيم به 

مرحله＾ ديدن كه: 
�؛  ґارￍهџقẂال ґد ґواحẂال ґهẃلґوا ل Ẁز џرџب џو Ẁماوات ￍالس џو ґض ẂرџالẂ يẂرџ ا џغ Ẁض ẂرџالẂ لẀ ا ￍدџبẀت џمẂوџي�
ل به زمين و آسمان ديگر＾ م∂شود و همه＾  ẃروز＾ ك→→ه اي→→ن زم→ين و آس→مان م→بد

ار آشكار م∂گردند.  ẃآدميان با همه چيزشان در پيشگاه خداوند واحد قه
Ẁ→→→→→→→→روز ب→→→→→→→→اطنهاست. روز＾ است ك→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→مه＾ ب→→→→→→→→اطنها ظ→→→→→→→→اهر و  آن روز، روز ظ→→→→→→→→هور و ب
آش→→كار م→→∂شود و رس→→واي→→→∂ها ب→→رمال م→→∂گردد. در دن→يا ب→اطنها در ش→كم ظ→اهرها پ→→نهان است و 
م→→→ا از ب→→→اطن ي→→→→كديگر ب→→→∂ خ→→→بريم و چ→→→→ه ب→→→→سا م→→→ن از ب→→→اطن خ→→→ودم ب→→→∂ خ→→برم و ه→→ستند م→→ردم∂ ك→→ه 
خيال م∂كنند خدا هم از باطن آنها ب∂ خبر است و لذا ب∂پروا در ارتكاب گناه و معصيتند. 
ول∂ آن روز ب→را＾ آن→ها ه→م م→→علوم م→∂شود ك→ه خدا از باطن آنها باخبر بوده و اين− به صحنه 

 .� ґار ه√ џقẂال ґد ґواحẂال ґهẃلґوا ل Ẁز џرџ آورده است:�وџ ب
آدم الابال∂ شيعه＾ ما نيست! 

اك→→نون ب→→→ه ت→→ناسب ايẃ→→→ام ش→→→هادت ح→→ضرت ام→→ام ك→اظم چ→ند ج→→مله از م→واع→ظ ان→سانساز 
آن حضرت را بشنويم كه م∂فرمايد: 

 џاهللا џاد џزџت→ Ẃاس Ґنا џس џح џل ґم→ џع Ẃإن→џم＃ فẂو→ џي ґẃل→Ẁك ∂→ґف Ẁه џسẂف→џن Ẃب ґاس џح→→Ẁي Ẃمџل Ẃن→→џا مￍن→→ ґم џسẂيџ؛۱ (ل( ẀهẂن ґم џاهللا џرџفẂغџت Ẃاس Ґئاґẃي џس џل ґمџع Ẃإن џو
از ش→→→→→يعه＾ م→→→→→→ا اه→→→→→→ل ب→→→→→→يت ح→→→→→ساب ن→→→→→م∂شود آن ك→→→→→س∂ ك→→→→→→ه در ه→→→→→ر روز ب→→→→→ه ح→→→→ساب 

اعمالش رسيدگ∂ نكند... 
عا＾ تشيẃع و پيرو＾ از امامان  ẃاي→ن ج→→مله ب→ايد ت→كان در دله→→ا＾ م→ا ب→يفكند، زيرا ما كه اد
بان درگ→→→اه  ẃم→→→→عصوم� داري→→→م، ت→→→مام آرزو＾ م→→→→ا اي→→→→ن است ك→→→ه ه→→→→نگام م→→→ردن از گ→→→روه آن م→→→قر
خ→دا ب→ه ح→ساب آي→يم و آن→→ها م→ا را ب→پذيرند ك→→ه ش→→يعه＾ امام∂ علو＾ و فاطم∂ و حسين∂ هستيم 

                                                           
 .℮Ｑ۳＾ـ كاف∂،جلد۲،صفحه ۱
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ع→→→ا از م→→ا  ẃوگ→→→رنه ك→→→ه ه→→→يچ ب→→→هرها＾ از س→→→→عادت ع→→→→الم آخ→→→رت ن→→→خواه→→→يم داشت.ح→→→→ال آي→→→ا ت→→→نها ب→→→→ا اد
م∂پذيرند، اين جمله از فرمايش امام كاظم� جواب م∂دهد: 
)؛  هẀ فґ∂ كẀلґẃ يџوẂم＃ џسẂفџن Ẃب ґاس џحẀي Ẃمџل Ẃنџا مￍن ґم џسẂيџم→→ا ك→→س∂ را ب→→ه ع→→نوان «پ→→يرو» از خ→→ود م→→∂پذيريم ك→→ه در ه→→ر روز، س→→اعت∂ ب→را＾ رس→يدگ∂ (ل

ب→→→→→ه ح→→→→→→ساب اع→→→→→→مالش داش→→→→→→ته ب→→→→اشد، ه→→→→مانگونه ك→→→→ه ب→→→→ه ح→→→→→ساب درآم→→→→د و س→→→→ود و زي→→→→→ان ك→→→→سب و 
ك→ارش م→→∂رسد، به حساب اعمال از عبادت و معصيتش كه مربوط به سود و زيان سرمايه＾ 

گرانقدر عمرش م∂باشد نيز برسد.  
ه→→→ر شب ك→→→→ه م→→→∂خواه→→→د ب→→→خواب→→→د دق→→→→ايق∂ چ→→ند ت→→نها ب→→ا خ→→ود ب→→نشيند و ب→→ينديشد ك→→ه ام→→روز 
چ→→→ه ك→→→ردهام، چ→→→ه ع→→→بادات→→→∂ و چ→→→ه م→→→عصيتهاي∂ از م→→→ن س→→→ر زده است؛ ب→→→ا چ→→→شمم چ→→→ه گ→→→→ناهان∂ 
ك→→→→ردهام، ب→→→→ا گ→→→→وشم چ→→→→→ه گ→→→→ناهان∂، ب→→→ا زب→→→→انم چ→→→ه س→→→خنان∂ ك→→→ه ن→→→→بايست∂ گ→→→فته ب→→→اشم گ→→→فتهام، چ→→→ه 
لق→→→مههاي∂ ك→→→ه ن→→→بايد ب→→→خورم خ→→→وردهام، در ف→→→→الن م→→→→عامله چ→→→ند دروغ گ→→→فتهام و در م→→→→عاشرات→→→م ب→→→ا 

افراد خانواده و ديگران چه دلهاي∂ را سوزاندهام. آنگاه امام�فرموده است: 
)؛  џاهللا џاد џزџت Ẃاس Ґنا џس џح џل ґمџع Ẃإنџف)

اگ→→→→→→→→→→ر ح→→→→→→→→→→ساب ك→→→→→→→→→→رد و دي→→→→→→→→→د اع→→→→→→→→→مال خ→→→→→→→→→وب∂ ان→→→→→→→→→جام داده ك→→→→→→→→→ه وس→→→→→→→→→يله＾ ارت→→→→→→→→→قاء درج→→→→→→→→→→ات 
اخ→→→رو＾اش خ→→→واه→→→د ش→→→د از خ→→دا ب→→خواه→→د ك→→ه ب→→ه ت→→وفيقاتش ب→→يفزاي→→د و اگ→→ر دي→→د اع→→→مال زشت و 
رџك→→→→ات ج→→→هنẃم آخ→→رتش خ→→واه→→د ش→→د ب→→دون  џن→→→اپسند＾ از او ص→→→→ادر ش→→→ده ك→→→ه س→→→بب ان→→→حطاط در د
ار ط→→لب آم→→رزش آن گ→→ناهان ب→نمايد ك→→ه م→رگ  ẃغ→→ف ґانẃت→→أخير و ت→→عل∫ل ت→→→وبه ك→→ند و از خ→→داون→→د م→→ن
ن→→→اگهان ف→→→را م→→→∂رسد، م→→→بادا ب→→خواب→→م و ف→→ردا ج→→نازهام را از رخ→→تخواب ب→→يرون ب→→→ياورند و چ→→ه ب→→سيار 
ب→→→→ودهان→→→→د ك→→→→سان∂ ك→→→→→ه ب→→→→→ا ت→→→→ن س→→→→الم خ→→→→واب→→→→يدهان→→→→د و دي→→→→گر از خ→→→واب ب→→→ر ن→→→→خاستهان→→→د و ك→→→→سان∂ س→→→ر 

سفره＾ غذا لقمه در حلقشان گير كرده و افتادهاند و بعضاҐ رو＾ منبر جان دادهاند. 
ب→→ه ي→→اد داري→→م م→→رحوم آق→→ا＾ خ→→→ندق آب→→→اد＾ را ك→→→ه در شب ۲۱ م→→اه م→→→بار∑ رم→→ضان ب→→اال＾ 
م→→→نبر در ح→→→ال∂ ك→→→ه ق→→→رآن رو＾ س→→ر گ→→رفته ب→→ود و «ب− ي→→→ا اهللا» م→→→∂گفت ح→→الش ب→→→ه ه→→م خ→→→ورد و 

سكته كرد و به دار باق∂ شتافت(رحم↨ اهللا عليه). 
ب→→→نابراي→→→ن ان→→→→سان ع→→→اقل ب→→→ااي→→→مان ن→→→بايد در ح→→ال غ→→→فلت ع→→ار＾ از م→→حاسبه＾ اع→→→مال خ→→ويش 



 
 ℮ＱΩ تفسير سوره＾ ابراهيم

زن→→→→دگ∂ ك→→→→ند ك→→→→ه ام→→→→ام ك→→→→اظم� ف→→→رمود: آدم→→→∂ ك→→→ه ب→→→ا ح→→→→ال غ→→→→فلت از م→→→حاسبه＾ اع→→→→مال خ→→→ود 
زن→دگ∂ ك→ند، از م→→ا ن→→يست و ما او را به خود و به گروه خود راه نم∂دهيم.ول∂ ما با همه＾ اين 
ردان→→→→هها＾ خ→→→دا ه→→→ستيم و در  Ẁح→→→→رفها ب→→→→از م→→→→→∂گوييم خ→→→→ير، آن→→→→ها ت→→→→→عارف ك→→→→ردهان→→→→د، م→→→→→ا ع→→→→زير د

غرفهها＾ اعال＾ بهشت∂ جا داريم!! 
ما كجا و خوف و خشيت رهبران ما كجا! 

ع→→ا＾ ت→→شيẃع و  ẃت روز ح→→→ساب و ج→→زا و ادẃح→→→اصل اي→→→نكه اي→→→مان ب→→→ه خ→→→→دا و اع→→→تقاد ب→→→ه ح→→→تمي
پ→→→→يرو＾ از ام→→→→امان م→→→→عصوم� ب→→→ا اي→→→ن ب→→→→∂پرواي→→→∂ در زن→→→→دگ∂ و ت→→→→نها دلخ→→→وش ب→→→ودن ب→→→ه ظ→→→واه→→→ر، 
س→ازگار ن→م∂باشد. واق→عاҐ عجيب است ما وقت∂ به مناجاتهاي∂ كه امامان معصوم� با خدا 
داش→→→تهان→→→د م→→∂نگريم، آن→→→گاه ب→→→ا ح→→االت خ→→ود م→→∂سنجيم، م→→∂بينيم ه→→يچ ت→→→شابه∂ ب→→ا ه→→م ن→→دارن→→د، 
آن خ→→→→→وف و خ→→→→→شيت آن→→→→→→ها در م→→→→حضر خ→→→→→دا ك→→→→جا و اي→→→→ن ب→→→→→∂پرواي→→→→→∂ها و س→→→→→هلان→→→→گار＾ها＾ م→→→→ا 
اҐ ن→قطه＾ م→قابل ي→→كديگرند و اص→→الҐ ق→ابل  ẃن→→سبت ب→→ه ح→→ضور خ→→دا و ح→→→ساب روز ج→→زا ك→→→جا!! ج→→د

نسبت با هم نم∂باشند. 
ب→ه اي→→ن چ→→ند ج→→مله از م→ناجات امام اميرالمؤمنين عل∂� بنگريد كه چگونه با آه و ناله 

و افغان م∂گويد: 
 ￍ∂ ґعاصџم ẂتџرẀثџر＾ كẂمẀع џما طالￍلẀك џو ∂ґوبẀن Ẁذ ẂتџرẀثџك ∂ẃن ґس џرẀبџما كￍلẀك Ẅ∂تџلẂي џو)

ґẃ∂)؛۱  ب џر Ẃن ґي∂ م Ẃحџت Ẃاس ґنџا ∂ґل џما آنџا
وا＾ ب→→ر م→ن، هر چه سنẃم باال م∂رود، گناهانم بيشتر م∂شود، وا＾ بر من، هر چه 
ع→→→مرم ط→→→والن∂ م→→→∂شود ن→→افرمان∂هايم ب→→يشتر م→→→∂گردد. آي→→→ا وقت آن ن→→رسيده ك→→→ه 

از خدا＾ خودم حيا كنم. 
 џوا و Ẁوز→→→→→ Ẁج џينẃف ґخẀم→→→→→Ẃلґل џيل→→→→→ ґذا قґا џ−Ẃي џد→→→→→ џي џنẂي→→→→→џب ґوف→→→→→Ẁق ẀوẂال џن→→→→→ ґم Ґدا→→→→→ џتاه غџأẂو џياس→→→→→џف)

)؛۲  ط Ẁحџا џلينґقẂث ẀمẂال џعџم Ẃمџا Ẁوز Ẁجџا џينẃف ґخẀمẂال џعџمџفџوا اẃط Ẁح џلينґقẂث ẀمẂلґل
پس وا＾ از ح→ال پ→ريشان من، فردا به هنگام عبور از صراط كه سبكباران از آن 

                                                           
ـ مجموعه ورẃام،جلد۱،صفحه＾۸℮۲، با اندك∂ تفاوت.  ۱

ـ همان.  ۲
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م→→∂گذرند و س→نگين ب→→اران م→→يان ج→هنẃم س→قوط م→→∂كنند، آي→→ا م→→ن از س→بكبارانم ك→→ه 
م∂گذرم يا از سنگين باران كه سقوط م∂كنم. 

ت  ẃزب→ان ح→ال م→ا غ→رق ش→دگان در گ→رداب گ→ناهان ن→يست ك→→ه آن ح→ج Ґاي→→ن ج→→مالت آي→→ا ان→→صافا
معصوم خدا بر زبان آورده است تا تكان∂ در ما خواب رفتگان ايجاد كرده بيدارمان سازد.  

مادر! اين مرد مهربان اميرالمؤمنين است 
او در ه→→مان موقع كه سلطان و فرمانروا در ي− كشور پهناور اسالم∂ بود، روز＾ تنها 
در ي→→→ك∂ از ك→→→وچهها＾ ك→→→وفه ع→→→بور م→→→→∂كرد دي→→→→د پ→→→يرزن∂ ن→→→اتوان م→→→ش− آب س→→→نگين ب→→ر دوش 
џرџد، ج→لو آم→د و زانو بر زمين زد، بند مش− آب را از دوش او برداشت و بر دوش  گ→رفته م→∂ب
خ→→→→→ود گ→→→→→→ذاشت و ب→→→→→ا او ب→→→→ه راه اف→→→→تاد و ب→→→→ين راه از وض→→→→ع و ح→→→→ال او ج→→→→→ويا ش→→→→→د. پ→→→→يرزن ك→→→→ه ام→→→→ام را 
ن→→→→→م∂شناخت گ→→→→→فت خ→→→→→دا دادґ م→→→→→ن را از ع→→→→→ل∂ẃ ب→→→→→ن اب→→→→→يطالب ب→→→→گيرد، ش→→→→وهرم را ب→→→→ه م→→→→→يدان ج→→→→نگ 
ه＾ ي→تيم؛ ب→را＾ خ→انهها آب→كش∂ م→→∂كنم ت→ا ن→→ان∂ ب→→ه  ẃف→→رستاد و ك→→شته ش→→→د؛ م→→ن م→اندهام ب→ا چ→ند ب→چ
دست آورم. ام→→ام� اي→ن ح→رفها را ش→→نيد و چ→يز＾ ن→گفت ت→→ا م→→ش− آب را ب→ه در خ→انه＾ او 

رساند و برگشت. 
ت→مام شب را با ناراحت∂ گذرانيد و صبح، زنبيل∂ پر از آرد و خرما بر دوش گرفت و به 
س→→→→→و＾ خ→→→→→→انه＾ آن پ→→→→يرزن به راه اف→→→→تاد. ب→→→→ين راه ي→→→→ك∂ از اص→→→→حاب را دي→→→→→د، او از ام→→→→ام� ت→→→→قاضا 
ك→→→رد اج→→→ازه ده→→→د او زن→→بيل را ح→→→مل ك→→→ند. ام→→ام�فرمود: م→→ن خ→→ودم ب→→ايد ب→→ار خ→→ودم را ب→→ر دوش 
ب→→گيرم ت→و ب→ه دن→بال ك→ار خ→ود ب→رو. او رفت و ام→→ام ب→ه در خ→انه＾ پ→يرزن رس→يد و در زد، پ→يرزن از 
پ→شت در گ→فت ك→يست در م→∂زند؟ ام→ام�ف→رمود: آن م→رد ديروز＾ است كه مش− آب به 
هها چ→→يز＾ آوردهام. پ→→يرزن ب→→→ا خ→→وشحال∂ در ب→از ك→رد.  ẃخ→→انهات آورد، در ب→→از ك→→ن ب→→را＾ ب→→چ ґدر
ام→→ام�فرمود: آم→→دهام ب→→ه ث→→واب ب→→رسم. ي→→ا م→→ن آرد را خ→مير و ب→را＾ پ→ختن ن→→ان آم→اده م→→∂كنم و 
هها ن→→→→→گهدار＾ م→→→→→→∂كنم و ت→→→→→و آرد را خ→→→→→→مير ك→→→→→ن.  ẃهها ن→→→→→گهدار＾ ك→→→→→ن و ي→→→→→ا م→→→→→ن از ب→→→→→چ ẃت→→→→→→و از ب→→→→→→چ
هها ن→→گهدار＾  ẃپ→→يرزن گ→→فت: خ→→مير ك→→ردن آرد ب→→ا م→ن، ت→و اگ→ر م→∂خواه→∂ ب→ه ث→واب ب→رس∂ از ب→چ
هها و ب→→ا آن→ها ه→مزبان∂ ك→رد و س→رگرمشان ن→مود و ض→مناҐ خ→رما به  ẃك→ن. ام→ام� ن→شست ك→→نار ب→چ

دهان آنها م∂گذاشت. 
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پ→→يرزن ك→→→ه خ→→مير را آم→→→اده ك→→رد ب→→ه ام→→ام�گفت: ت→→و زح→→مت∂ ب→→كش ه→→يزم در م→→يان ت→نور 
ب→→→→→ريز و آتش روش→→→→ن ك→→→→ن ت→→→→→ا م→→→→ن ن→→→→ان ب→→→→پزم. ام→→→→ام� ه→→→→يزم در ت→→→→نور ري→→→→خت و آتش اف→→→→روخت. 
ه→→→→→→مين ك→→→→→→ه ش→→→→→→علهها＾ آتش ب→→→→→اال آم→→→→→د و ت→→→→→نور داغ ش→→→→→د؛ ام→→→→→ام�كنار ت→→→→→→نور آت→→→→→شين ن→→→→→شست و 
ص→ورت خ→ود را ب→ه ش→عله＾ آتش ن→زدي− ك→رد و گ→فت: ا＾ ع→ل∂ ب→چش ح→رارت آتش سوزان 
دن→يا را ت→ا ح→رارت آتش ج→هنẃم ف→رام→وشت ن→شود ك→ه ب→→∂خبران از ح→ال يتيمان و بيوه زنان عذاب 

اليم خواهند داشت.  
بكنان از  ẃدر اي→→→ن اث→→→نا زن→→→∂ از ه→→→مسايهها رس→→→يد و ام→→ام� را ك→→نار ت→→نور آتش دي→→→د ت→→عج
ا مرد مهربان∂ است، به  ẃپيرزن پرسيد اين آقا را تو م∂شناس∂؟ پيرزن گفت: نه نم∂شناسم، ام
م→ن خ→يل∂ ك→→م− ك→رده است. گ→فت: مادر اين امام اميرالمؤمنين است كه تو او را به خدمت 
گ→→→→→→→رفتها＾. پ→→→→→→→يرزن ت→→→→→→→→ا ش→→→→→→ناخت، از خ→→→→→→ود ب→→→→→→يخود ش→→→→→→د و ب→→→→→→→ا ن→→→→→→→هايت خ→→→→→→جلت ج→→→→→→لو آم→→→→→→د و اظ→→→→→→هار 
ش→→→رمندگ∂ ك→→→رد و م→→→عذرت خ→→→واه→→→∂ ن→→→مود و گ→→→→فت: ا＾ آق→→→ا و م→→وال＾ م→→ن، م→→را ب→→بخشيد و ع→→فوم 
ك→نيد ك→ه خ→يل∂ ج→→سارت ك→ردم. ام→ام�فرمود: ت→و مرا عفو كن كه در رسيدگ∂ به وضع تو تا 

＾ كوتاه∂ شده است.  ẃحد
ب  ẃخيار...و المعذџاالبرار و امام اال ẃ∂→موس∂ ب→ن ج→عفر وص Ẅ∂ل→ џع ẃص→ل ẃهم→ẃالل
اق المرضوض بحلق القẀيود؛  ẃالس ^ جون و ظلم المطامير ذ ẃف∂ قعر الس

اللẃ→→→→همẃ ص→→→لẃ ع→→→ل∂ م→→→حمẃد و آل م→→→حمẃد و ارزق→→→نا م→→→عرفتهم و م→→→حبẃتهم و ال 
ل لوليẃ− الف→→رج و اج→→علنا  ẃن→→يا و االخ→→ر↕ و ع→→ج ẃق ب→→→يننا و ب→→ينهم ف→→∂ الد ẃت→→→فر

من المنتظرين لظهوره و اجعل خاتم↨ امرنا خيراҐ؛ 
الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس

 

 
 

  



 
 

أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پس ه→رگز گ→→مان مبر كه خدا وعدها＾ را كه به رسوالنش داده است تخلẃف كند 
چ→ه آنكه خدا توانا＾ شكستناپذير انتقامگيرنده است. در روز＾ كه اين زمين 
ب→ه زم→ين ديگر و آسمانها[به آسمانها＾ ديگر]تبديل م∂شوند و آنها[كافران] 
ار آش→→كار م→→∂گردند وآن روز م→جرمان را ب→ا ه→→م در  ẃدر پ→→يشگاه خ→→داوند واح→→د ق→→ه
غ→→ل و زن→→→جير م→→→∂بين∂[غل و زن→→جير＾ ك→→→ه دسته→→→ا و گ→ردنهايشان را ب→→ه ه→→م ب→سته 
است].لب→→→→→→→→→→→→اسشان از ق→→→→→→→→→→→→طران[ماده＾ چ→→→→→→→→→→→→سبنده＾ ب→→→→→→→→→→→→دبو و ق→→→→→→→→→→→ابل اش→→→→→→→→→→→تعال] است و 
ص→→ورتهايشان را آتش م→→→∂پوشاند ت→→→ا خ→→داوند ه→→ر كس را ب→→ه ه→ر آن→چه ك→→ه ان→→جام 
داده ج→→→→→زا ده→→→→→د؛ چ→→→→→→ه آن→→→→→كه خ→→→→→دا س→→→→→→ريعالحساب است. اي→→→→→→ن[قرآن] اب→→→→→الغ∂ است 
ب→→→→→→→را＾[عموم] م→→→→→→→ردم ت→→→→→→→→ا ه→→→→→→→→مه ان→→→→→→→ذار ش→→→→→→→وند و ب→→→→→→→دانند او م→→→→→→→→عبود واح→→→→→→→د است و ت→→→→→→ا 

صاحبان مغز[و خرد] پند گيرند. 
                                                           

 .Ｑ۲ابراهيم،آيات۷℮تا ^ ـ سوره ۱
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اقسام انتقام و مفهوم آن 
 ^ ^ ۷℮ اي→ن س→وره، در م→قام ب→يان اي→ن م→طلب است ك→ه خ→→داون→د ح→كيم، راجع به وعدها آي→→ه
^ ك→→ند و م→→خالفانش را ك→→يفر ب→→دهد ت→→خلẃف ن→→م∂كند  ك→→→ه ب→→→ه رس→→→والنش داده است ك→→→ه آن→→→→ها را ي→→→→ار
^ ح→كمت و  ^ در اخ→→→ذ و ع→→→قاب دش→→منان دي→→ن م→→شاهده م→→∂شود، رو اگ→→ر ب→→ه ح→→→سب ظ→→اهر ت→→أخير

مصلحت∂ خاصẃ به آنها مهلت داده شده است تا وقت مجازاتشان فرا رسد. 
�؛  و انتґقام＃ Ẁذ ẁيز ґزџع џاهللا ￍإن�

چه آنكه خدا قدرتمند شكستناپذير دارا＾ [سنẃت] انتقام است. 
ت→→→→→وضيح∂ ك→→→→→ه الزم است داده ش→→→→→ود راج→→→→→ع ب→→→→→ه ص→→→→→فت «م→→→→→نتقم ب→→→→ودن» خ→→→→داون→→→→د است. چ→→→→ون 
^ م→→ال∂ ي→ا ج→ان∂ رس→→يده  ^ «ع→قوبت م→تقابل» است. وق→ت∂ از ك→س∂ ب→ه ان→→سان ص→دمه «ان→→تقام» ب→→ه م→→عنا
∂ از او ض→→→→ايع گ→→→شته است، ت→→→صميم م→→→∂گيرد در ف→→→رصت م→→→ناسب∂ از او ان→→→تقام ب→→→→گيرد و ن→→→ظير  ẃو ح→→→→ق
^ را ك→→→→→ه از دست او خ→→→→→ورده ب→→→→→ه او ب→→→→→رساند. ح→→→→→→ال ع→→→→رض م→→→→∂شود ق→→→→بالҐ ك→→→→ه  ه→→→→→مان ص→→→→→دمه و لط→→→→→→مها

^ انتقام اجتماع∂.  انتقام و عقوبت متقابل دو قسم است، يك∂ انتقام شخص∂ و ديگر
ر� خاطر پي→→→→→→→دا كرده  د∫ џكџ ان→تقام ش→خص∂ ه→→مان ب→ود ك→ه عرض شد انسان از دست كس∂ ت
ردم→→ندش ب→ا او مقابله＾ به  فẃ∂� ق→لب د џش→џ و ق→لبش ب→→ه درد آم→ده است در ف→رصت م→ناسب∂ ب→را＾ ت
وعالـ  ẃم→→→→→ثل م→→→→→∂نمايد و روش→→→→→ن است ك→→→→→→ه ان→→→→→تقام ب→→→→→ه اي→→→→→ن م→→→→عنا م→→→→ناسب ب→→→→ا ذات اق→→→→دس ح→→→→ق ـ ع→→→→ز
ر خ→→اطر  ẃح→→وادث ب→→اشد و از دست ك→→س∂ ت→→كد ẃه از اي→→→ن است ك→→→→ه م→→حل ẃن→→→م∂باشد، چ→→→ون او م→→→نز

∂ґ قلب برآيد.  ẃب→→→→→→→→ر دام→→→→→→→→ن ك→→→→→→→→بريايش ن→→→→→→→→نشيند گ→→→→→→→رد� گ→→→→→ر ج→→→→→مله＾ ك→→→→ائنات ك→→→→افر گ→→→→ردد� پيدا كرده و در مقام تشف
^ ب→→→→رخالف ق→→→→انون ان→→→→جام داده و  ^ است ك→→→→→ه ك→→→→→س∂ ك→→→→→→ار →→→→→ا ان→→→→→تقام اج→→→→→تماع∂ در م→→→→→ورد ẃو ام
∂ از ح→→قوق امẃت و م→→لẃت را ض→→→ايع ك→→رده است آن كس ك→→ه ع→هده دار ح→→فظ ح→رمت ق→→انون و  ẃح→→ق
^ و ت→جاوزگر را ب→→ه ك→يفر م→→ناسب ب→ا ك→ارش م∂رساند تا  ẃت است، آن ف→رد م→تعدẃپ→اسدار ح→قوق ام
^ ع→→برت دي→→گران گ→→ردد و ج→→لو ه→→رج و م→→رج گ→→رفته  ه→→م ح→→رمت ق→→انون م→→حفوظ ب→→ماند و ه→→م م→→→ايه
ـ مناسب هست و بايد هم باشد و  وعال  ẃـ عز ^ از ان→تقام در م→ورد ذات اق→دس ح→ق  ش→ود. اي→ن م→عنا

                                                           
ر: آزردگ∂.  ẃتكد �

� تشف∂: آرام بخش∂. 



 
 ℮ＱＱ فضيلت بسيار ذكر خدا 

واق→→ع ه→→م ش→→ده است، زي→را آن م→قام اق→→دس اع→→ال ح→ضرت ربẃ الع→→المين ه→م ع→→هدهدار ح→فظ ق→انون 
س و قرآن كريم م∂باشد كه فرموده است:  ẃآسمان∂ خودش يعن∂ دين مقد

�؛۱  џونẀظґحافџل Ẁهџا لￍإن џو џرẂك ґẃا الذџنẂل ￍزџن Ẁن Ẃحџا نￍإن�
به يقين ما قرآن را نازل كردهايم و به يقين ما حافظ و نگهدارش م∂باشيم. 

^ خودش:  ^ م∂باشد و به حكم فرموده ^ بشر و هم پاسدار حقوق عالم انسان و جامعه
�؛۲  џينґن ґم ẂؤẀمẂال Ẁر Ẃصџنا نẂيџل џا عￎق џح џكان...�

...مؤمنان بر ما حق دارند كه به ياريشان برخيزيم. 
وق→→→→ت∂ دي→→→→→د ق→→→→وم∂ و ج→→→→معيẃت∂ س→→→→ر ب→→→→ه ط→→→→غيان و ع→→→→صيان ن→→→→→هاده و ت→→→→ن زي→→→→ر ب→→→→ار ه→→→يچ ق→→→انون∂ 
مґ اس→→→اس دي→→→→ن و م→→تالش∂ س→→اختن ج→→امعه＾ ب→→شر＾ ن→→دارن→→د، در اي→→ن  Ẃد→→→→ џص→→→ورت است ك→→→ه زم→→→ينه ب→→→را＾ ان→→→تقام اج→→تماع∂ ف→→راه→→م م→→∂گردد و آن اق→→وام ط→→اغ∂ گ→→ردنكش، ن→→→م∂دهند و ه→→→دف∂ ج→→→ز ه
م→→حكوم ب→→ه ع→→ذاب اس→→تيصال م→→→∂شوند و ان→→واع و اق→→→سام ب→→ليẃات از زم→ين و آس→→مان ب→ر آن→ها ه→جوم 

ت زمان∂ قلع و قمعشان م∂سازد چنانكه فرموده است:  ẃم∂آورد و در اند∑ مد
 ẂمẀهẂن→→ ґم џو Ẁ↨ џحẂي→→ ￍالص ẀهẂت џذ→→ џأخ Ẃن→→џم ẂمẀهẂن→→ ґم џو Ґبا ґح→→اص ґهẂيџل→→ џنا عẂل→→ џس Ẃأر Ẃن→→џم ẂمẀهẂن ґم→→→џف..�

قẂنا...�؛۳  џرẂأغ Ẃنџم ẂمẀهẂن ґم џو џض ẂرџالẂ فẂنا بґهґ ا џس џخ Ẃنџم
...ب→→→→→→→ر ب→→→→→→عض∂ از آن→→→→→→ها ط→→→→→→وفان∂ ت→→→→→→وأم ب→→→→→→→ا س→→→→→→→نگريزه ف→→→→→→رستاديم و ب→→→→→→عض∂ از آن→→→→→→ها را 
ص→→يحه＾ آس→→→مان∂ ف→→را گ→→رفت و ب→→عض∂ دي→→گر را در زم→→ين ف→→رو ب→→رديم و ب→عض∂ را 

غرق كرديم... 
پس در م→→→ورد ع→→→ذاب اس→→→تيصال و ك→→→يفرها＾ دن→→→يو＾ ك→→→ه خ→→→دا ب→→→ه اق→→→وام ط→→→اغ∂ و س→→→ركش 
م→→→→∂دهد، درست است ك→→→→ه ب→→→→گوييم خ→→→→→دا ق→→→→درتمند ان→→→→تقام گ→→→→يرنده است، آن ه→→→→م ب→→→→→ه م→→→→عنا＾ 

اجتماع∂ انتقام. 
انتقام ربوب∂ خداوند از كافران و مجرمان 

→→→ا در م→→→ورد ع→→→→ذابه→→→→ا＾ اخ→→رو＾ ك→→→ه خ→→→داون→→→د ح→→→كيم ب→→را＾ ك→→افران و م→→جرمان در ع→→الم  ẃام
                                                           

^ حجر، آيه＾۹.  ـ سوره ۱
^ روم، آيه＾℮۷.  ـ سوره ۲

 .℮Ω＾عنكبوت، آيه ^ ـ سوره ۳
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وعال ـ ب→→→ه چ→→ه م→→عنا  ẃر داش→→→→ته است آي→→→ا ع→→→نوان ان→→تقام درب→→→اره＾ ذات اق→→دس ح→→ق ـ ع→→ز ẃآخ→→→رت م→→→قر
قابل توجيه است؟  

در جواب بايد عرض شود كه در مورد عذابها＾ اخرو＾ نه انتقام به معنا＾ شخص∂ 
ه از اي→→→ن است ك→→ه م→→حلẃ ح→→→وادث  ẃص→→→حيح است و ن→→→→ه ب→→ه م→→عنا＾ اج→→تماع∂، زي→→را گ→→فتيم خ→→→دا م→→نز
ر خ→اطر از ك→س∂ پ→→يدا ك→رده و ب→را＾ تشف∂ قلب از او انتقام بگيرد. اين انتقام  ẃق→رار گ→يرد و ت→كد
→→→ا ان→→تقام ب→→ه م→→عنا＾ اج→تماع∂  ẃق ن→→→اپذير و ام ẃش→→خص∂ است ك→→→ه در م→→ورد خ→→دا م→→حال است و ت→→حق
ه→→م ص→→حيح ن→→يست زي→را گ→فتيم ان→تقام اج→تماع∂ ب→→همنظور ح→→فظ ان→→تظامات و ج→لوگير＾ از ه→رج 
و م→→→→→→رج و ع→→→→→→برتگير＾ است و ح→→→→→→ال آن→→→→→→كه در ع→→→→→→الم آخ→→→→→→رت دي→→→→→گر ن→→→→→ه خ→→→→→بر＾ از اج→→→→→تماعات 
＾ و ت→→جاوز ب→ه ح→قوق دي→گران ب→نمايد و ه→رج و م→رج∂  ẃدن→→ياي∂ ه→→→ست و ن→→ه ك→→س∂ م→→→∂توان→→د ت→→عد

بهوجود بياورد تا برا＾ جلوگير＾ از آن انتقام به معنا＾ اجتماع∂اش صحيح باشد. 
�؛م∂فهماند ك→→→→ه خ→→→دا در ه→→→ر دو  و ان→→→تґقام＃ Ẁذ ẁيز ґز→→→→ џع џع→→→→→→→الم از دن→→→→→→→يا و آخ→→→→→→→رت، دارا＾ ص→→→→→→فت ان→→→→→→تقام است و م→→→→→→نتقم است.ب→→→→→→→نابراي→→→→→→ن اگ→→→→→→ر از م→→→→→→جازات از ط→→→→رف∂ ه→→→→م آي→→→→→ه＾ ش→→→→ريفه＾:�إن√ اهللا
ẃه اي→→→→ن ت→→→→→عبير از ب→→→→نده است) ش→→→→→ايد خ→→→→يل∂ ب→→→→∂ ت→→→ناسب  آخ→→→→رت، ت→→→→عبير ب→→→→ه ان→→→→تقام رب→→→→وب∂ ك→→→→نيم(الب→→→→ت
ن→→→→→→باشد از آن ن→→→→→→ظر ك→→→→→→ه رب→→→→→→وبيẃت خ→→→→→→→دا اق→→→→→→تضا م→→→→→→→∂كند ه→→→→→→ر ب→→→→→→→ذر＾ را ب→→→→→→ه م→→→→→→حصولش ب→→→→→→رساند. در 
دس→→تگاه خ→→لقت و ن→→ظام آف→→رينش ج→→ريان ه→→→مين است ك→→ه ه→→ر ب→→ذر＾ م→→ناسب ب→ا خ→ود م→حصول∂ 
دارد و م→→→→→→→قتضا＾ رب→→→→→→→وبيẃتґ ح→→→→→→→ضرت ربẃ الع→→→→→→→→المين اي→→→→→→→ن است ك→→→→→→→ه آن ب→→→→→→→ذر را ح→→→→→→→ركت داده ب→→→→→→→ه 
م→→حصول م→ناسبش ب→رساند، ه→سته＾ خ→رما را ت→بديل ب→ه ن→خل پ→ر از خ→وشهها＾ خ→رما＾ ش→يرين و 
ل ب→→→→→→→ه درخت پ→→→→→→ر از م→→→→→→يوهها＾ ت→→→→→→لختر از زه→→→→→→ر گ→→→→→→ردان→→→→→→د. از ت→→→→→خم ط→→→→→→اووس،  ẃت→→→→→→خم ح→→→→→→نظل را م→→→→→→بد
ط→اووس و از ت→خم ك→→الغ، ك→→الغ و از ن→طفه＾ ان→→سان، ان→→سان ب→سازد. ب→ذر ايمان و عمل صالح را 
در س→رزمين وج→ود ان→سان ت→بديل ب→ه ش→جره＾ ط→وبا＾ ب→→هشت و ب→→ذر كفر و شر∑ و اعمال بد را 

م جهنẃم بنمايد.   ẃتبديل به شجره＾ زقو
خ→→→→→الصه آن→→→→→كه م→→→→لكات ن→→→→فسانيẃه ك→→→→ه ان→→→→→سان در اي→→→→ن دن→→→→→يا ب→→→→ر اث→→→→ر اع→→→→→مال و اخ→→→→→الق ن→→→ي− و 
ب→→→→→→→→دش در ص→→→→→→→→فحه＾ ج→→→→→→→→→ان خ→→→→→→→→ويش اي→→→→→→→جاد ك→→→→→→→رده است، در ع→→→→→→→الم آخ→→→→→→→→رت ب→→→→→→→→ه ت→→→→→→→قدير خ→→→→→→→→دا ب→→→→→→→ا 
چ→→هرهها＾ م→→→ناسب ب→→ا آن ع→→→الم، ب→→→ارز م→→∂گردد و ان→سان، ب→هشت∂ ي→ا ج→هنẃم∂ م→→∂شود. اي→ن ان→تقام 
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ربوب∂ خداست نسبت به مجازات در عالم آخرت. 
تفاوت نظام عالم دنيا با نظام عالم آخرت 

آيه＾ بعد＾ ظرف وقوع اين انتقام را نشان م∂دهد كه: 
�؛  Ẁماوات ￍالس џو ґض ẂرџالẂ يẂرџ ا џغ Ẁض ẂرџالẂ لẀ ا ￍدџبẀت џمẂوџي�

ل به زمين  ẃ[اي→ن ان→→تقام اله→→∂ در] روز＾ [واق→→ع م→→∂شود] ك→→ه زم→ين و آس→→مانها مبد
و آسمانها＾ ديگر＾ م∂گردند. 

 ^ در عالم آخرت هم، زمين و آسمان هست زيرا انسان در هر جا كه باشد، زير پا و باال
→→ا ن→ه اين زمين و آسمان∂ كه اكنون در  ẃس→رش آس→مان است ام ^ س→ر دارد. زي→ر پ→ايش زم→ين و ب→اال

دنيا هست اينها كه با منقض∂ گشتنґ عالم دنيا، نظامشان به هم خورده و از بين رفتهاند. 
�؛۱  Ẃتџر ґẃجẀف ẀحارґبẂا ال џإذ џو � ẂتџرџثџتẂان ẀبґواكџكẂا ال џإذ џو � ẂتџرџطџفẂان Ẁماء ￍا الس џإذ�
ن→ه زم→ينґ آخ→رت، اي→ن زم→ين دن→→يا خ→واه→د ب→ود و ن→→ه آس→مانґ آخ→رت، اي→ن آس→→مان دنيا. نه از 

خورشيد و ماه ستارگان دنيا خبر＾ هست و نه از درياها و صحراها＾ دنيا اثر＾.  
ن→→→→ظام دن→→→→→يا ب→→→→ه ك→→→→لẃ∂ دگ→→→→رگون گ→→→→شته و ن→→→→→ظام دي→→→→گر＾ ب→→→→→هوجود آم→→→ده است ك→→→ه ف→→→→عالҐ م→→→→ا از 
ر آن ن→→→اتوان→→يم اگ→→رچه ص→→احبان ع→→لم و ت→→حقيق و م→→عرفت از ب→→→اب ت→→قريب ب→→ه ذه→→ن  ẃدر∑ و ت→→→صو
م مادر با دنيا و م∂گويند نظام عالم رحم  ґحџر ґت→شبيه م→→∂كنند ن→سبت دن→→يا ب→ا آخ→رت را ب→ا ن→سبت
ب→→→ا ن→→→→ظام ع→→→→الم دن→→→→يا در ع→→→ينґ ان→→→د∑ ت→→→شابه∂ ك→→→ه ب→→→ا ه→→→م دارن→→→د، از ج→→→هات گ→→وناگون خ→→يل∂ ب→→ا ه→→→م 

تفاوت دارند. 
→→→ا غ→→ذا＾  ẃه در رح→→م م→→→ادر ت→→غذيه م→→∂شود، در دن→→→يا ه→→م ت→→غذيه م→→→∂شود، ام ẃاز ب→→→اب م→→→→ثال ب→→چ
در رح→→م ك→→جا و غ→→→ذا＾ در دن→→→يا ك→→جا. ه→→مچنين ن→→حوه＾ ت→→→غذيه در رح→→م ك→→جا و ن→→حوه＾ ت→→غذيه 
ه خ→→→→ون ب→→→→وده و راه ت→→→→غذيهاش ب→→→→ه ج→→→→ا＾ ده→→→→ان ن→→→→افش ب→→→→وده است  ẃدر دن→→→→→يا ك→→→→→جا. آن→→→→جا غ→→→→→ذا＾ ب→→→→چ
اي→→نجا غ→→→ذايش ش→ير است و ان→واع خ→→وراك→→∂ها＾ م→ختلف و راه ت→→غذيهاش ده→ان است و ح→→لق و 
م→ر＾. آن→جا اگ→ر غ→ذا ب→ه معدهاش م∂رسيد م∂مẀرد و اينجا اگر غذا به معدهاش نرسد م∂ميرد. 
آن→→جا اگ→→ر ه→→وا ب→→ه ري→→→هاش م→→∂رسيد م→→→∂مرد و اي→→نجا اگ→→ر ه→→وا ب→→ه ري→→هاش ن→رسد م→∂ميرد. م∂بينيم 

                                                           
^ انفطار،آيات۱تا۳.  ـ سوره ۱
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ه در رح→→→→م م→→→ادر م→→→تفاوت است و ح→→→ال  ẃه در اي→→→→ن دن→→→→→يا ب→→→→ا ن→→→→→ظام زن→→→→→دگ∂ ب→→→→چ ẃك→→→→ه ن→→→→→ظام زن→→→→دگ∂ ب→→→→چ
آن→كه ق→→انون ت→غذيه ق→انون مشتر∑ دنيا و رحم مادر است و لذا اگر بگويد اين سيب و گالب∂ 
ك→ه اك→نون در دن→يا م→→∂خورم همان است كه در رحم مادر م∂خوردم، راست گفته است زيرا 
ه→→مين س→→يب و گ→→→الب∂ دن→→يا ب→→ود ك→→ه م→→ادر م→→∂خورد و در م→→زاج او ت→→بديل ب→→→ه خ→→ون م→→→∂شد و آن 
ه در رح→م م→→∂شد ول∂ م→→عالوص→ف ت→فاوت بين سيب و گالب∂ دنيا با خون در  ẃخ→ون، غ→→ذا＾ ب→چ

رحم بسيار زياد است. درباره＾ انسانها＾ بهشت∂ هم قرآن فرموده است: 
نẂ قџ→بẂلẀ وџ اẀتẀوا  ґنا م→Ẃق ґز Ẁر ＾ ґذￍا ال џوا ه→ذẀق→ال Ґق→ا Ẃز ґر ＃↕ џرџم→џث Ẃن ґها مẂن→ ґوا م→Ẁق ґز Ẁما رￍل Ẁك...�

بґهґ مẀتџشابґهاҐ...�؛۱ 
...ه→→ر زم→ان از ب→اغها＾ بهشت∂ ميوها＾ به آنها داده م∂شود، م∂گويند اين همان 

است كه از قبل به ما داده شده است... 
م→→→→→يوهها را م→→→→→شابه ب→→→→→ا آن→→→→→چه ك→→→→→ه ق→→→→→→بالҐ داده ش→→→→→دهان→→→→→→د م→→→→→∂يابند، در ع→→→→→ين اي→→→→→نكه ت→→→→→→فاوت ب→→→→→ين 
م→يوهها＾ ب→هشت∂ ب→→ا اع→→مال ن→يك∂ ك→→ه در دن→→يا داش→تهان→د و آن اع→مال، زم→ينهساز ميوهها＾ بهشت∂ 

بودهاند، از هر جهت تفاوت بسيار زياد است. 
خ→→→→→الصه اي→→→نكه ن→→→→ظام ع→→→→الم آخ→→→→رت ب→→→ا ن→→→ظام دن→→→يا ب→→→→سيار م→→→تفاوت است آن→→→چنان ك→→→ه در ظ→→→رف 
ر م→→→ا ن→→→م∂گنجد و لذا ق→→→رآن، ن→→→مونههاي∂ از ن→→→ظام ع→→→الم آخ→→→رت را ن→→→شان م→→→∂دهد ك→→→ه  ẃدر∑ و ت→→→صو
^ م→→→→→قابل ن→→→→→ظام ع→→→→→الم دن→→→→→ياست. م→→→→ثالҐ م→→→→→∂گويد ب→→→→هشتيان در ع→→→→→الم آخ→→→→رت ه→→→→يچگاه اح→→→→ساس  ن→→→→قطه
خ→→ستگ∂ ن→→م∂كنند و ح→→ال اي→نكه م→ا در دن→يا از زن→دگ∂ ي→كنواخت ه→ر چ→ه ه→م م→طلوب ب→اشد خ→سته 

ع نم∂باشند.   ẃل و تنو ẃا بهشتيان هرگز طالب تحو ẃع م∂باشيم، ام ẃم∂شويم و خواهان تنو
عالم آخرت، سراسر حيات و زندگ∂ است 

...�؛۲ع→→→→→الم آخ→→→→رت س→→→→راپ→→→→ا ح→→→→→يات است و  Ẁوانџي→→→→→ џحẂال џ∂→→→→→→ ґهџل џ↕ џر→→→→→ ґخ Ẃاآل џار م→→→→→∂فرمايد:�...إن√ الد√
ẃ∂ ت→→→→→ختهاي∂ ك→→→→→ه ب→→→→→→هشتيان رو＾ آن→→→→ها ن→→→→→شستهان→→→→د زن→→→→دهان→→→→د و ب→→→→→ا ان→→→→سان س→→→→خن  ه→→→→→مه چ→→→→→يزش ح→→→→→ت
م∂گويند. آنجا جماد و مرده و ب∂ جان اصالҐ وجود ندارد. جهنẃمش هم جان دارد چنان كه 

                                                           
 .۲Ｑ＾بقره، آيه ^ ـ سوره ۱

^ عنكبوت، آيه＾℮⅛.  ـ سوره ۲
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فرموده است: 
فґيرا�Ґ؛۱  џز џو Ґظايџغџها تџوا لẀع ґم џيد＃ س ґعџكان＃ بџم Ẃن ґم ẂمẀهẂأت џإذا ر�

^ م→→→→ناسب خ→→→ود از دوزخ→→→يان  ه→→→نگام∂ ك→→→ه آتش ش→→→علهور ج→→→هنẃم از راه دور [لق→→→→مهها
^ آن→→→ها ح→→→→مله م→→→→∂برد ك→→→→ه]  را] م→→→→→∂بيند [چ→→→→نان ب→→→ه ه→→→→يجان م→→→→∂آيد و ن→→→عرهزنان ب→→→→ه س→→→و

^ وحشتنا∑ و خشمآلود او را كه با نفس زدن شديد همراه است م∂شنوند.  صدا
→→لџيẂنا...�؛۲آن روز آدم→يان  џع ẂمẀ ت Ẃد ґه→→ џش џمґل Ẃم ґه ґودẀل→→ Ẁجґوا لẀق→ال џاي→→ن ق→رآن است ك→→ه م→∂گويد:�و
ب→→ه پ→→وست ب→→→دن خ→ود م→→∂گويند آخ→ر ش→ما دي→گر چ→را ع→ليه م→ا ش→→هادت م→→∂دهيد آي→ا ك→م ب→ه ش→→ما 
خ→→→دمت ك→→→رديم؟ اي→→→ن ه→→→مه ن→→از و ن→→وازش→→→تان دادي→→م، چ→→رب و ن→→رمتان ك→→رديم و لي→→→ف و ص→→ابونتان 

زديم، آيا سزا＾ آن همه خدمت اين بود كه عليه ما حرف م∂زنيد. 
...�؛۳  ء＃ Ẃ∂ џش ￍلẀك џقџطẂأن ＾ ґذￍال Ẁا اهللاџنџقџطẂوا أنẀقال...�

...[پ→→→→وستها＾ ب→→→→دن] ج→→→واب م→→→→∂دهند [اخ→→→تيار دست م→→→ا ن→→→يست] آن خ→→→داي∂ ك→→→→ه 
همه چيز را به سخن درآورده است، هم او به ما دستور سخنگوي∂ داده است. 

همين زمين زير پا＾ ما آن روز به سخن در م∂آيد و گزارشها م∂دهد. 
ها�؛℮  џبار Ẃأخ Ẁث ґẃد џحẀذ＃ تґئџمẂوџها....يџزالẂل ґز Ẁض ẂرџالẂ لџتґ ا ґزẂل Ẁإذا ز�

ح→→اصل اي→→نكه ن→→→ظام ع→→الم آخ→→رت، ب→→ر خ→→→الف ن→→ظام دن→→يا ه→→مه چ→يزش ح→→يات دارد و زن→ده 
است. اي→→ن زم→→ين زي→→ر پ→→ا ح→→رف م→→∂زند، پ→→وست ب→→→دن ان→→→سان ع→→الوه ب→ر س→→اير اع→→ضاء و ج→وارحش 
س→خن م∂گويد. جهنẃم و آتش سوزانش، بيناي∂ دارد و طعمه＾ خود را م∂شناسد و خشم و 

غضب م∂كند و نعره و فرياد م∂كشد.  
از دي→گر رواب→ط دنيا و آخرت اينكه دنيا كشتگاه است و آخرت دروگاه. آنچه در دنيا 
ب→→→→→→ا اع→→→→→→→مال و اخ→→→→→→→الق خ→→→→→ود در م→→→→→زرعه＾ ج→→→→→ان خ→→→→→ود ك→→→→→شت م→→→→→→∂كنيد، در آخ→→→→→رت ه→→→→→مانها را ب→→→→→ه 

صورت نعمتها＾ بهشت∂ يا عذابها＾ جهنẃم درو خواهيد كرد.  
اي→→ن− ب→ه ه→وش ب→اشيد ك→→ه اك→نون در م→زرعه＾ ج→ان خ→ود چ→ه داري→→د ب→ذراف→شان∂ م∂كنيد 

                                                           
^ فرقان، آيه＾۱۲.  ـ سوره ۱
لت، آيه＾۲۱.  ẃفص ^ ـ سوره ۲

ـ همان.  ۳
^ زلزال،آيات۱تا℮.  ـ سوره ℮
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در روز م→→حصول ب→→ردار＾ ه→→ر چ→→ه ف→→رياد ب→→زنيد ا＾ ام→→ان ب→→ه م→→ن م→→هلت∂ ب→→دهيد ت→→ا در زم→ين خ→ودم 
شخم∂ بزنم و بذر＾ بيفشانم، اعتناي∂ نخواهند كرد و مهلت∂ نخواهند داد.  

ا＾ بشر! بينديش به روز＾ كه پيش رو دار＾ 
ندا＾ موال＾ ما امام اميرالمؤمنين عل∂� بلند است كه م∂فرمايد: 

 Ẁاء џض→→ Ẃع Ẃاأل џو ẁ↨ џيح ґح→→ џص Ẁان џد→→Ẃب Ẃاأل џو ẁ↨џقџلẂط→→Ẁم Ẁن→→ ẀسẂل Ẃاأل џوا وẀل џمẂاع→→џف џن Ẃاآل ґاهللا џادџب→→ ґع)
 ґولẀل→→→ Ẁح џو ґتẂو→→→→џفẂال ґاق→→→→ џه Ẃر ґإ џلẂب→→→→џق ẁيض ґر→→→→ џع Ẁال џج→→→→ џمẂال џو ẁيح ґس→→→→џف ẀبџلџقẂن→→→→ ẀمẂال џو ẁ↨→→→→џن Ẃدџل

)؛۱  ґت ẂوџمẂال
ب→ندگان خ→دا اك→نون ك→ه زب→انها باز و بدنها تندرست و اندام فرمانبر و جا＾ آمد و شد 
ف→→→→راخ و ف→→→→رصت ب→→→→اق∂ است ك→→→→ار ك→→→→نيد در م→→→→زرعه＾ ج→→→→→ان خ→→→→ويش ب→→→→ذر اع→→→→مال ن→→→→ي− ب→→→يفشانيد 
پ→→يش از اي→→نكه م→→رگ ف→را ب→رسد و ف→رصت از دست ب→رود و خ→ود را در ع→الم پس از م→رگ ب→بينيد 
ته∂دست از محصوالت بهشت∂ و مبتال به پيامدها＾ جهنẃم∂. اعاذنا هللا من شرور انفسنا 

ẃه م∂دهد كه:  آيه＾۸℮ اين سوره＾ مباركه(ابراهيم) تنب
�؛  ґارￍهџقẂال ґد ґواحẂال ґهẃلґوا ل Ẁز џرџب џو Ẁماوات ￍالس џو ґض ẂرџالẂ يẂرџ ا џغ Ẁض ẂرџالẂ لẀ ا ￍدџبẀت џمẂوџي�
روز＾ را در پ→→→→→→→→يش داري→→→→→→→→د ك→→→→→→→→ه در آن روز زم→→→→→→→→ين و آس→→→→→→→→→مان دگ→→→→→→→→رگون م→→→→→→→→∂شود و ن→→→→→→→ظام 
دي→→→→→گر＾ ب→→→→→→هوجود م→→→→→→∂آيد و اف→→→→→راد ب→→→→→شر ب→→→→→ا چ→→→→→هرههاي∂ م→→→→→تناسب ب→→→→→ا ص→→→→→ورتها＾ ب→→→→→اطن∂شان در 
ار آش→→→→كار م→→→→∂گردند. ط→→→شت رس→→→واي→→→∂ ب→→→دسيرتان از پ→→→شتبام ف→→→ل−  ẃپ→→→يشگاه خ→→→داون→→→د واح→→→→د ق→→→ه
م→→→→→→∂اف→→→→→→تد و ص→→→→→→دا＾ آن در گ→→→→→→وش ه→→→→→→مه＾ اه→→→→→→ل م→→→→→→حشر ط→→→→→→نينان→→→→→→داز م→→→→→→→∂شود. ب→→→→→→اطنها ظ→→→→→اهر و 

نهانها عيان م∂گردد: 
�؛۲  Ẁرґرائ ￍالس ∂џلẂبẀت џمẂوџي�

ẃه ه→→م اك→→نون ك→→→ه در دن→→→يا ه→→ستيم، ه→→مه چ→→يز ب→→ر خ→دا آش→كار و ع→يان است و چ→يز＾ از  الب→→ت
→→→ا اي→→→ن ح→→→قيقت در دن→→→يا ب→→→را＾ آدم→→→→يان روش→→→ن  ẃخ→→→→دا پ→→→نهان ن→→→يست ت→→→ا روز ق→→→→يامت آش→→→→كار ش→→→ود. ام
ن→→→→→شده است و اك→→→→→ثراҐ م→→→→→→∂پندارن→→→→→د ك→→→→ه خ→→→→دا از ب→→→→اطنشان آگ→→→→→اه∂ ن→→→→→دارد از اي→→→→ن ج→→→→هت است ك→→→→ه 

                                                           
^ فيض، خطبه＾⅛۱۹.  ـ نهجالبالغه ۱

^ طارق، آيه＾۹.  ـ سوره ۲
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م→→→→→رتكب ان→→→→واع گ→→→→ناهان م→→→→→∂شوند؛ ول∂ روز ق→→→→يامت ب→→→→ر ه→→→→مه روش→→→→ن م→→→→→∂شود ك→→→→ه خ→→→→→دا آگ→→→→اه از 
ب→→→→→اطن ه→→→→→مه چ→→→→→يز و ه→→→→→مه كس ب→→→→→وده است و اك→→→→→نون ب→→→→→ه ه→→→→مه＾ ب→→→→اطنها ج→→→→زا م→→→→∂دهد. م→→→→ال− و 

صاحب اختيار روز جزا خداست: 
�؛۱  ґهẃلґذ＃ لґئџمẂوџي ẀرẂم Ẃاأل џو ҐئاẂي џس＃ شẂفџنґل ẁسẂفџن Ẁ−ґلẂمџال ت џمẂوџي�

روز＾ ك→→→→→→ه ك→→→→→→س∂ ب→→→→→→را＾ ك→→→→→→س∂ ك→→→→→ار＾ ن→→→→→م∂توان→→→→→→د ان→→→→→→جام ب→→→→→دهد، آن روز ف→→→→→رمان ت→→→→→نها ب→→→→→ه 
...�؛ام→→→→→→→→→روز پ→→→→→→→→→→ادشاه∂ از آن  џم Ẃو→→→→→→→→→џيẂال Ẁ−Ẃل→→→→→→→→→ ẀمẂال ґن→→→→→→→→→ џمґدست خ→→→→→→→→→→داست.آن روز ن→→→→→→→→→→دا م→→→→→→→→→→∂دهد:�... ل
...�؛۲از آنґ خ→→→→→داون→→→د ي→→→→گانه＾  ґار →→→→ه√ џقẂال ґد→→→→→ ґواحẂال ґك→→→→يست؟ آن→→→→→گاه خ→→→→ودش ج→→→→واب م→→→→→∂دهد:� ... هللا

ار است.  ẃقه
م اعمال زشت دنيو＾  ẃعذاب اخرو＾ تجس

�؛  ґفاد Ẃص Ẃاأل ∂ґف џينґن ￍرџقẀذ＃ مґئџمẂوџي џين ґم ґر ẂجẀمẂال ＾ џرџت џو�
آن روز م∂بين∂ كه تبهكاران را به زنجيرها بستهاند. 

نين اي→→ن ب→→اشد ك→→ه  ẃم→→عنا＾ م→→قر Ґص→→→→فاد» ج→→→مع ص→→→فد است ب→→ه م→→عن∂ غ→→ل و زن→→جير. اح→→تماال џا»
گ→نهكاران در ح→ال∂ وارد م→حشر م→→∂شوند ك→→ه دسته→→ا＾ آن→→ها را با زنجير به گردنشان بستهاند 
و م→→→→→→→حتمل است ك→→→→→→→ه ب→→→→→→→ه اي→→→→→→→ن م→→→→→→→عنا ب→→→→→→→اشد ك→→→→→→ه ج→→→→→→معيẃتها＾ گ→→→→→→نهكار را در ح→→→→→→ال∂ ك→→→→→→ه ه→→→→→→مه از 
ي→→كديگر ن→→فرت دارن→→→د ب→→→ا ق→→يافهها＾ م→→وحش ب→→→ا زن→→جيرها ب→→ه ي→→→كديگر ب→→ستهان→→د ك→→ه خ→→ود ه→→مين ب→ه 

هم بسته شدن عذاب ديگر＾ است برا＾ آنها. 
�؛  Ẁارￍالن ẀمẀهџوه ẀجẀو Ẅ∂شẂغџت џران＃ و ґطџق Ẃن ґم ẂمẀهẀيلґراب џس�

^ آنها را هم پوشانده است.  ^ آنها از قطران است و حتẃ∂ آن آتش صورتها لباسها
 «ق→طران» روغ→ن∂ است ب→→دبو و س→→ياه و س→وزان ك→ه ب→ه ب→→دن م→→∂مالند ت→ا س→وزندگ∂ آتش را 
ẃ∂ ص→→→ورتهايشان را آتش س→→→وزان→→→∂ ف→→→راگ→→→رفته است.  ب→→→→يشتر اح→→→→→ساس ك→→→→نند و س→→→→راپ→→→→ا＾ آن→→→ها و ح→→→ت
م اعمال و اخالق زشت نفرت انگيز＾ است كه آنها در دنيا داشتهاند، وگرنه  ẃت→مام اي→→نها تجس
نه آن زنجيرها از خارج وجود انسان به سراغش آمده و نه آن لباس قطران و لذا م∂فرمايد: 

                                                           
^ انفطار، آيه＾۱۹.  ـ سوره ۱
^ غافر، آيه＾⅛۱.  ـ سوره ۲
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�؛  Ẃتџب џسџس＃ ما كẂفџن ￍلẀك Ẁاهللا џ^ ґز Ẃجџيґل�
س→نẃت خ→→دا اي→ن است ك→ه در روز جزا به هر كس∂ همان را م∂دهد كه در دنيا با اعمال 
و اخ→→→→→الق زشت و زي→→→→بايش در ظ→→→→رف ج→→→→ان خ→→→→ويش ان→→→باشته است. ب→→→ه ك→→→س∂ ج→→→ز ان→→→→دوختهها＾ 
دن→→→ياي∂اش در آخ→→→رت چ→→→يز＾ داده ن→→→م∂شود. آن→→→چه م→→→سلẃم است اي→→نكه م→→جازات در آخ→→رت ب→→ا 
سنخ مجازات در دنيا متفاوت است. مجازات در دنيا جعل∂ و قرارداد＾ است كه امكان كم 

و زياد كردن و يا عفو نمودن دارد. 
از ب→→اب م→→→ثل م→→جازات دزد＾ ص→→د ض→→ربه ش→→الẃق ق→رار داده ش→ده است ك→ه م→مكن است ب→ا 
ص→→→→الحديد ح→→→اكم از آن ك→→→استه و ي→→→→ا ب→→→ر آن اف→→زوده ش→→ود و ي→→→ا اص→→→الҐ م→→ورد ع→→فو ق→→رار گ→→يرد ول∂ 
مґ خ→ودكار س→رقت و دزد＾ است ك→ه ب→ه صورت زنجير آتشين به دست  ẃو پا＾ آدم دزد پيچيده م∂شود.  م→جازات آخ→→رت ت→جس
ا  ẃدر دن→يا ك→يفر غ→ير عمل است، عمل كار دزد است و كيفر كار مأمور حاكم است، ام
در آخ→→رت ك→→يفر، ع→→ين خ→→ود ع→→مل است ك→→→ه در دن→→→يا ب→→→ه ص→→ورت دزد＾ ان→→→جام ش→→→ده است و در 
آخ→رت ب→ه ص→ورت زن→جير آت→شين درآم→ده است ك→→ه ب→→هوجود آورن→ده＾ آن در هر دو سرا خود 
انسان است و آنجا به آدميان گفته م∂شود اين عذابها كه در حومه＾ وجود خود مشاهده 
م→→∂كنيد، ع→ين اع→→مال∂ است ك→ه در دن→→يا ان→جام دادهاي→→د و اي→نجا ب→ه اي→ن ص→ورت درآم→ده و ش→ما 

را در بر گرفته است. 
رسيدگ∂ به حساب اعمال آدميان در ي− لحظه 

�؛  ґساب ґحẂال Ẁيع ґر џس џاهللا ￍإن�
ر  ẃب→→ه ح→→→ساب اع→→مال ه→→→مه كس م→→→∂رسد.ديگر از اي→→ن س→ريعتر ن→م∂شود ت→صو Ґخ→→دا س→→ريعا
ك→→رد ك→→ه در ي− لح→→ظه ت→→مام اع→→مال ي− ع→→مر ان→→→سان م→→قابل چ→→شمش ح→→اضر ش→ود. اي→ن س→خن 

قرآن است: 
راҐ...�؛۱  ґوا حاضẀل ґمџوا ما ع Ẁد џج џو џو...�

...آنچه [را كه در دنيا] كردهاند در پيش خود حاضر م∂يابند... 
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م→→يلياردها ان→→→سان از زم→→ان ح→ضرت آدم اب→والب→شر� ت→ا روز ق→يامت در م→حشر ح→اضرند و 
ه→→مه＾ اع→→مال س→→راس→→ر ع→→مر خ→→ود را در ي− آن در پ→→يش خ→ود ح→اضر م→→∂بينند. ه→مان خ→دا ك→ه 
رزق و روز＾ م→→→→→→→→→→→يلياردها روز＾خ→→→→→→→→→→وار از ح→→→→→→→→→يوان و ان→→→→→→→→→سان را در ي− لح→→→→→→→→→ظه م→→→→→→→→→→∂رساند، آر＾ 
ه→→→→→→→مان خ→→→→→→→→داست ك→→→→→→→ه در م→→→→→→وقف ح→→→→→→ساب م→→→→→→حشر ن→→→→→→يز در ي− لح→→→→→→ظه ب→→→→→→ه ح→→→→→→→ساب اع→→→→→→مال ت→→→→→→مام 
آدم→→→→يان م→→→→→∂رسد ب→→→→دون اي→→→→نكه س→→→→اعتها ي→→→ا روزه→→→ا در ص→→→→فها＾ ط→→→والن∂ ب→→→ه ان→→→تظار ب→→→ايستيد ت→→→ا 

نوبت به شما برسد. 
�؛  ґهґوا ب Ẁر џذẂنẀيґل џو ґاسￍلنґل ẁالغџهذا ب�

اي→→ن ق→→رآن است ك→→→ه پ→→يام خ→→دا را ب→ه ه→مه＾ م→ردم اب→→الغ م→→∂كند ت→ا ب→→ه وس→يله＾ ق→رآن ان→ذار 
و ه→→→→شدار داده ش→→→وند و ب→→→ه ف→→→كر ت→→→أمين آي→→→نده＾ خ→→→ود در ع→→→→الم پس از م→→→رگ ب→→→يفتند و ب→→→اورشان 
ب→→→→شود ك→→→→ه ه→→→م اك→→→نون ب→→→→ا اخ→→→→الق و اع→→→مال زشت و زي→→→با＾ خ→→→ود دارن→→→د ج→→→هنẃم ي→→→ا ب→→→هشت آخ→→→رت 

خود را پ∂ريز＾ م∂كنند. 
�؛  ґبابẂل Ẃوا األẀولẀا џرￍك ￍذџيґل џو ẁد ґواح ẁإله џوẀما هￍوا أنẀمџل Ẃعџيґل џو�

و از م→→→→→→→→طالعه＾ آي→→→→→→→→ات ت→→→→→→→وحيد＾ پ→→→→→→→∂ ب→→→→→→ه وح→→→→→→→دان→→→→→→يẃت خ→→→→→→→دا ب→→→→→→برند و ج→→→→→→ز خ→→→→→→→دا م→→→→→→عبود＾ را 
ن→شناسند و اي→ن را ب→→دان→→ند ك→→ه ت→نها خ→ردمندان و م→غزدارانґ عالمند كه م∂توانند بر اساس انديشه 
ر ب→ا م→→بدأ و م→نتها＾ ج→هان ه→ست∂ آش→نا گ→ردند و از پ→→يامها＾ آسمان∂ قرآن پند بگيرند و  ẃو ت→فك
در م→→→سير ت→→→أمين ح→→→→يات اب→→→د＾ و س→→→→عادت ج→→→اودان→→→→ه＾ خ→→→ود ك→→→وشا ب→→→اشند، وگ→→→رنه م→→→ردم لج→→وج و 

معانґد جاهل از پندها＾ اين كتاب آسمان∂ بهرها＾ نخواهند برد. 
 ب∂وفاي∂ مردم كوفه و شهادت حضرت مسلم به عقيل

→→→→→ام م→→→→→→صادف ب→→→→→→ا ايẃ→→→→→→ام ش→→→→→→هادت ح→→→→→ضرت م→→→→→→سلم ب→→→→→ن ع→→→→→قيل� است و م→→→→→ردم ك→→→→→وفه  ẃاي→→→→→→ن اي
ن→→مونها＾ از م→→ردم ج→→→اهل ن→→→شان داده ش→→دند و راس→→ت∂ م→→→طالعه＾ ت→اريخ ك→وفه ح→يرتان→گيز است. 
م→→→→∂دان→→→→يم ك→→→→ه ح→→→→ضرت م→→→→سلم پ→→→→سر ع→→→→مو＾ ح→→→ضرت ام→→→ام ح→→→→سين� است و ش→→→خصيẃت ب→→→سيار 
ه از ام→ام ح→سين� داش→ته است و ه→→مين شرف و  ẃت ن→يابت خ→اصẃع→ظيم و ب→زرگوار ك→ه ص→→الحي
ت خ→→→دا و ام→→ام زم→→انش ب→→اشد و م→→أمور اخ→→ذ ب→يعت از  ẃح→→ج ẃاف→→تخار ب→→را＾ او بس ك→→→ه ن→→→ايب خ→→اص
م→→ردم ك→→وفه گ→رديد و ق→ريب ه→جده ه→زار ج→معيẃت ب→→ا آن ح→ضرت ب→→يعت ك→ردند ك→ه ب→ه م→قابله＾ 
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ẃار ي→زيد ب→ه پ→ا خ→يزند و دف→اع از ح→ق ب→نمايند، ول∂ ه→→مان م→ردم چ→نان ب∂وفاي∂ از  ب→ا ح→كومت ج→ب
ه س→→→→→ال Ω⅛ آن  ẃخ→→→→→→ود ن→→→→→→شان دادن→→→→→→د و ج→→→→→→→ناب م→→→→→→سلم� را ت→→→→→نها گ→→→→→ذاش→→→→→تند ك→→→→→ه شب ن→→→→→هم ذي→→→→→حج
ح→→→→→→→→ضرت ك→→→→→→→→ارش ب→→→→→→→→ه ج→→→→→→→اي∂ رس→→→→→→→→يد ك→→→→→→→ه در م→→→→→→→يان ك→→→→→→→وچهها＾ ش→→→→→→→هر ك→→→→→→→وفه م→→→→→→→تحيẃر و س→→→→→→→رگردان 
م→→→∂گشت و خ→→→انها＾ ن→→→م∂يافت ك→→→ه در ب→→→ه رويش ب→→→گشايد و از آن م→→→يهمان ع→→→اليقدر پ→→→→ذيراي→→→∂ 
ه ب→→→→→→ه وس→→→→→→→يله＾ م→→→→→→أموران اب→→→→→→ن زي→→→→→→اد  ẃن→→→→→→→مايد و ع→→→→→→اقبت ف→→→→→→ردا＾ ه→→→→→→مان شب ي→→→→→→عن∂ روز ن→→→→→→هم ذي→→→→→→حج
ẃار ك→→وفه اس→→ير ش→→د و ب→→ا ب→→→دن غ→→رق در زخ→→م و ج→→راحت ب→→→ه پ→→شتبام داراالم→→اره ب→→رده  ف→→→رماندار ج→→ب
كوچهها＾ كوفه افتاد. ش→→→د و در م→→→→قابل چ→→→شم ه→→→→مان م→→→ردمґ ك→→→وفه＾ ب→→→→∂وفا، ت→→→ن ب→→→→∂سر م→→سلم از پ→→→شتبام داراالم→→اره ب→→ه 
م ه→→→→→→مان س→→→→→→→ال س→→→→→→ر ب→→→→→→∂ ت→→→→→→ن م→→→→→→وال＾ ع→→→→→→زيزمان ام→→→→→→ام ح→→→→→→سين� در  ẃو روز دوازده→→→→→→→م م→→→→→→→حر

المين  ẃكوچهها＾ كوفه گردانده شد. اال لعن↨ اهللا عل∂ القوم الظ
ل لوليẃ− الف→رج واج→علنا م→ن الم→نتظرين لظ→هوره واجعل خاتم↨  ẃع→ج ẃهم→ẃالل

امرنا خيراҐ؛ 
الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

أعوذ باهللا من الشّيطان الرجيم۱ 
 
 
 

^ آن ان→→→ذار  اي→→→→ن[قرآن] پ→→→→يام[و اب→→→→الغ∂] ب→→→را＾[عموم] م→→→ردم است و ت→→→ا ه→→→مه ب→→→ه وس→→→يله
^ يگانه است و تا صاحبان مغز[و انديشه] پند گيرند.  شوند و بدانند كه او معبود

اي→→ن آي→→ه، آخ→رين آي→ه از س→وره＾ م→باركه＾ اب→راه→يم است، خ→دا را ش→اكريم ك→→ه م→وفẃقمان 
فرمود توضيحات∂ هر چند ناقص ذيل اين سوره＾ مباركه به عرض رسانديم. 

قرآن برا＾ همه＾ مردم است 
ك→→→→لمه＾«هذا» در آي→→→→→ه＾ ش→→→ريفه، اش→→→→اره ب→→→ه ق→→→رآن است و م→→→∂فرمايد اي→→→ن ق→→→رآن ي− پ→→→→يام 
ج→→→→→مع∂ و ي− اب→→→→→→الغ ع→→→→→موم∂ ب→→→→→را＾ م→→→→ردم است.«ب→→→→→الغ لل→→→→نẃاس»كه ب→→→→ا اي→→→→ن ت→→→→عبير ن→→→→شان م→→→→→∂دهد 
∂ ن→→→→دارد ب→→لكه م→→ربوط ب→→ه ه→→مه＾ م→→ردم است و ه→→مين م→→ضمون  ẃق→→→رآن اخ→→→تصاص ب→→→→ه گ→→→روه خ→→→اص
لين و آخرين آيه＾ سوره، ي− حقيقت  ẃلين آيه＾ همين سوره نيز آمده است، يعن∂ او ẃدر او

را بيان م∂كند و در آنجا نيز خوانديم: 
...�؛  ґورالن ∂џإل ґماتẀلالظ џن ґم џاسￍالن џج ґر ẂخẀتґل џ−Ẃيџإل ẀناهẂل џزẂأن ẁتاب ґالر ك�

ق→→→→→→→→رآن ك→→→→→→→→تاب∂ است م→→→→→→→→→ا آن را ب→→→→→→→→→ه ت→→→→→→→→و[ا＾ پ→→→→→→→→يامبر]نازل ك→→→→→→→→ردهايم ت→→→→→→→→→ا م→→→→→→→ردم را از 
ظلمتها بيرون آورده وارد نور گردان∂... 

چ→→→نانكه م→→→∂بينيم در اي→→→ن آي→→→ه ه→→→م م→→انند آي→→→ه＾ آخ→→ر، س→→خن از ق→→رآن است و م→→ردم. پس 
م→علوم م→∂شود ت→نها ك→→تاب∂ ك→ه در ع→→الم م→ربوط به همه＾ مردم است و همه＾ مردم بايد از آن 
ẃه ك→→→تابها＾ ف→→→راوان→→→∂ از ن→→→احيه＾ ع→→→→لما و دان→→→→شمندان ن→→→وشته ش→→→→ده  ب→→→→هره ب→→→→برند «ق→→→→رآن» است. الب→→→ت
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→→→→→ا  ẃخ→→→→ودش دارا＾ م→→→→طالب ع→→→→لم∂ و ت→→→→ربيت∂ ه→→→→→ست ام ẃاست و م→→→→→→∂شود و ه→→→→→ر ك→→→→→→تاب∂ ه→→→→→م در ح→→→→د
م→ربوط ب→ه ه→مه＾ م→ردم ن→→يست و چ→نين ن→يست ك→ه ه→مه＾ م→ردم ب→ه آن ك→→تاب م→حتاج باشند و يا 

همه＾ مردم بتوانند از آن استفاده كنند. 
ا  ẃقانه است ام ẃف→→السفه ك→تابهاي∂ ن→وشتهان→د ك→→ه ب→سيار خوب است و عميقانه و محق Ґم→ثال
∂ از م→→→ردم است ك→→→ه اص→→→طالحات  ẃم→→→ربوط ب→→→ه ه→→→مه＾ م→→→ردم ن→→→→يست ب→→→لكه م→→→ربوط ب→→→→ه گ→→→روه خ→→→اص

فلسف∂ را م∂دانند و م∂توانند از آن كتابها، استفاده كنند.  
دي→گر اي→نكه اي→→ن ك→→تابها ن→م∂توان→ند آن→چه را ك→→ه ان→سان در ح→يات دن→يو＾ و اخرو＾اش 
الزم دارد ت→→أمين ن→→مايند و م→→→عارف را آن→→چنان ك→→ه ه→→ست ب→→يان ك→→نند و اخ→→→الق رذي→→→له و ف→→اضله را 
ت→→بيين و راه ت→→كامل را ب→→→دون ه→→رگونه اع→→وجاج ن→→شان ده→→ند و ب→→رنامهها＾ زن→→دگ∂ را ت→→نظيم ك→→نند؛ 

به طور＾ كه همه＾ سعادتها تأمين گردد. 
چ→→نين ك→→→ار＾ از ع→→هده＾ ه→→يچ ك→→تاب∂ ب→ر ن→م∂آيد و ه→يچ ك→تاب∂ ن→م∂توان→→د ع→الم ان→→سان را 
از ظ→→→لمتها ب→→→يرون آورده ب→→ه ن→→ور ب→→رساند آن ك→→تابها ن→→ه ظ→→لمتها＾ م→→ربوط ب→→ه ع→→الم ان→→→سان را 
م→→→→→→∂شناسند و ن→→→→→→ه از ن→→→→→→→ور ب→→→→→→ه م→→→→→→عنا＾ واق→→→→→→ع∂اش آگ→→→→→اه∂ دارن→→→→→د. آن ك→→→→→→تابها اص→→→→→→الҐ ن→→→→→م∂توان→→→→→→ند 
حقيقت انسان را آنچنان كه هست بشناسند تا از موجبات نور و ظلمت او باخبر گردند.  
ẃه ع→رض ش→د اي→ن ك→تابها در ح→→دẃ خ→ودشان م→طالب ع→→اليه＾ ع→لم∂ ب→سيار از ف→لسفه و  الب→ت
→→→ا اي→→→نكه ح→→→→قيقت ان→→→سان چ→→يست و از  ẃقانه ه→→→م ب→→→حث م→→→→∂كنند، ام ẃع→→→رفان و اخ→→→→الق دارن→→→د و م→→→حق
ك→→جا م→→بدأ گ→→رفته و ب→→ه ك→→جا م→→نته∂ م→→→∂شود و در چ→→ه م→→سير＾ و ب→→ا چ→→ه ب→→رنامها＾ ب→→ايد س→→ير ك→→ند 
ت→ا ب→ا م→صونيẃت از ه→رگونه انحراف به مقصد برسد هرگز نم∂توانند اين مطلب اصل∂ و اساس∂ 
را ع→→→ار＾ از اوه→→→ام و دور＾ از ك→→→جرو＾ها＾ ف→→→كر＾ ب→→→يان ن→→مايند. اي→→ن ك→→→ار اخ→→تصاص ب→→ه ق→→رآن 
دارد و بس، دي→گران ه→م اگ→→ر ت→وان→ستهان→د ك→م و ب→يش م→→طالب∂ در اي→ن زم→ينه ب→نويسند، ب→از ه→→م از 
ن→→→→→د و از خ→→→→→ود چ→→→→→يز＾ ن→→→→→داش→→→→→تهان→→→→→→د و ت→→→→→→ازه ه→→→→→مان م→→→→→طالب∂ ه→→→→→م ك→→→→→ه ن→→→→وشتهان→→→→→د، ق→→→→→ابل  ق→→→→→رآن گ→→→→→رفتها

استفاده برا＾ همه＾ مردم نم∂باشد. 
ك→→→→تابها＾ ف→→→→→لسف∂ ب→→→را＾ اه→→→ل ف→→→لسفه ن→→→افع است و ك→→→→تابها＾ ع→→→رفان∂، م→→→فيد ب→→→را＾ اه→→→ل 
ع→→رفان است و ك→→تابها＾ ف→→قه∂، م→→نبع ف→→ايده ب→→را＾ ف→قها م→→∂باشد و ه→مچنين ه→ر ك→تاب∂ ك→→ه در 
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∂ از م→→→→ردم  ẃه→→→→→ر رش→→→→→ته از رش→→→→→تهها＾ ع→→→→→لم∂ ن→→→→→وشته ش→→→→→ده است، ق→→→→→ابل اس→→→→→تفاده ب→→→→→را＾ گ→→→→→روه خ→→→→→اص
م→→∂باشد. ت→→→نها ك→→تاب∂ ك→→→ه ت→→مام ح→→قايق م→→ربوط ب→→ه ع→→الم ان→→→سان را از م→→بدأ ت→→→ا م→→نته∂ ب→يان ن→موده و 
ب→→→→رنامه＾ س→→→→ير ت→→→→كامل∂ ان→→→→→سان را در ت→→→→مام م→→→→راح→→→→ل وج→→→→ود ت→→→نظيم ك→→→رده و در اخ→→→تيارش گ→→→ذاش→→→ته 

است قرآن است. 
دستورات قرآن برا＾ همه＾ مراحل زندگ∂ 

آر＾ ق→→رآن است ك→→ه ب→ا ك→مال وض→وح و ت→بيان ن→شان م→∂دهد ك→ه ح→قيقت ان→→سان چ→يست 
و ان→سان پ→يش از دن→يا چ→ه ب→وده و پس از دنيا چه خواهد شد. در دنيا برنامه＾ زندگ∂اش كدام 
است. از آن لح→→ظه ك→→→ه ان→→سان ن→→طفهاش م→→نعقد م→→→∂شود ت→→ا لح→→ظها＾ ك→ه ج→سد ب→∂ روحش وارد 

قبر م∂گردد، دربارهاش قرآن دستورات دارد.  
ه داشت كه قرآن در عين اينكه برا＾ همه＾ مردم است،  ẃه ب→ه اين نكته هم بايد توجẃ الب→ت
ول∂ م→→→→عالوص→→→ف ط→→→ور＾ ن→→→يست ك→→→ه ه→→→مه كس ب→→→توان→→→د دس→→→تورات م→→→ربوط ب→→→ه خ→→→ودش را از خ→→ود 
ق→→رآن ب→→ه دست آورد؛ زي→را ب→→ديه∂ است. از ب→→اب م→ثل آن م→رد و زن روس→→تاي∂ پ→شت ك→وه ن→شين 
ك→→ه س→→واد خ→→وان→→دن و ن→→وشتن ن→→→دارد، ن→→م∂توان→د از خ→ودґ ق→رآن م→عارف و اخ→→الق و اح→→كام م→ربوط 
ب→→→ه خ→→→ودش را ب→→→→فهمد و ب→→شناسد، ب→→لكه او ب→→ايد ب→→ه ع→→→الґم آن روس→→تا رج→→وع ك→→ند و ع→→→الґم روس→→تا ب→→ه 
ع→→→→→→لم ت→→→→→→ا ب→→→→→→رسد ب→→→→→→ه ام→→→→→→ام م→→→→→→عصوم� و ن→→→→→→هايتاҐ ب→→→→→→رسد ب→→→→→→ه  џم اґم ش→→→→→→هر ه→→→→→→م ب→→→→→→→ه ع→→→→→→→الґم ش→→→→→→→هر و ع→→→→→→الґع→→→→→→→ال
پ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→يغمبراك→→→→→→→→→→→→→→→→→→→رم�. در ن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→تيجه ه→→→→→→→→→→→→→→→→→→→مه در اي→→→→→→→→→→→→→→→→→→ن راه از ق→→→→→→→→→→→→→→→→→→رآن ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→هره م→→→→→→→→→→→→→→→→→→∂گيرند، ي→→→→→→→→→→→→→→→→→→عن∂ از 
ن→→ند، م→→نته∂ ي→ك∂ ب→→ال واس→طه  پ→→يامبراك→→رم� گ→→رفته ت→→ا آن ف→→رد روس→→→تاي∂ ه→→→مه م→ستفيد� از ق→رآ
از م→→→عارف ق→→رآن ب→→رخوردار م→→→∂شود و او پ→→يامبراك→رم� است و ب→قيẃه م→ع الواس→طه ه→ر چ→ند ب→ا 
ص→→د واس→→طه ب→→اش→د ب→االخره ه→مه از ق→رآن ب→هره م→∂گيرند و م→ستفيض� م→→∂شوند.پ→→→→→→→س اي→→ن ق→رآن، 

پيام و بالغ برا＾ همه＾ مردم است. 
...�؛  ґورالن ∂џإل ґماتẀلالظ џن ґم џاسￍالن џج ґر ẂخẀتґل џ−Ẃيџإل ẀناهẂل џزẂأن ẁتاب ґك�

ق→→→→→→→رآن، ك→→→→→→→→تاب ف→→→→→→→رود آم→→→→→→→ده＾ از آس→→→→→→→مان است ب→→→→→→→را＾ اي→→→→→→نكه ه→→→→→→مه＾ م→→→→→→ردم را از 
                                                           

� مستفيد: بهرهمند. 
� مستفيض: برخوردار. 
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ظلمتها بيرون آورده به نور وارد سازد. 
وظيفه＾ مردم در قبال قرآن كريم 

ظ→لمت ه→م ان→واع و اق→→سام گ→وناگون و ف→راوان دارد. ظ→لمت جهل و كفر و نفاق و شر∑ 
و رذائ→→→→→→→→→ل اخ→→→→→→→→→الق از ك→→→→→→→→بر و ب→→→→→→→→خل و ح→→→→→→→→رص و ح→→→→→→→→سد و...ك→→→→→→→→ه ق→→→→→→→رآن، آدم→→→→→→→∂ را از ه→→→→→→→مه＾ اي→→→→→→→ن 
ظ→→→→→لمتها ن→→→→→جات داده ب→→→→→ه ن→→→→→ور ع→→→→→لم و م→→→→→عرف↨ اهللا، اع→→→→→تقاد ب→→→→→ه ت→→→→→وحيد و ن→→→→بوẃت و ام→→→→امت و م→→→→عاد، 
داخ→→→ل م→→∂كند و س→→ران→→جام ب→→هشت∂ م→→→∂سازد. آن→→گاه م→→→∂فرمايد وظ→→يفها＾ ك→ه م→ردم در ب→راب→ر اي→ن 
» به  ґهґوا ب Ẁر џذẂنẀيґل џو» Ґاين پيام را بشنوند و بپذيرند و ثانيا Ґال ẃپ→يام و ابالغ اله∂ دارند اين است كه او

وسيله＾ آن انذار بشوند و از كنار هشدارها＾ آن با ب∂تفاوت∂ نگذرند. 
در گ→→→ذشته ن→→→يز ب→→→→يان ش→→→د ك→→→ه ان→→→بياء و پ→→→→يامبران خ→→→دا� ك→→ارشان ت→→نها ان→→ذار ن→→يست ب→→لكه 

وظيفه＾ تبشير هم دارند كه خدا فرموده است: 
...�؛۱  џين ґر ґذẂنẀم џو џين ґر ґẃشџبẀم ẃإال џينґل џس ẂرẀمẂال Ẁل ґس ẂرẀما ن џو�

ر و مẀنẂذر م∂فرستيم. خطاب به خود پيغمبراكرم� نيز فرموده است:  ẃبشẀما رسوالن را م
يرا�Ґ؛۲  ґذџن џو Ґرا ґẃشџبẀم џو Ґدا ґشاه џ∑ناẂل џس Ẃا أرￍإن...�

ر و نذير باش∂.  ẃحقيقت اينكه ما تو را فرستادهايم كه شاهد و مبش...
ب→→→شارت ده→→→نده＾ خ→→→وبان و ه→→→شدار ده→→→→نده＾ ب→→→دان ب→→→اش∂. ول∂ در ع→→→ين ح→→ال از آن ن→→ظر 
ك→ه اك→ثريẃت م→ردم م→قهور ش→هوات و ف→رو رف→ته ＾ در گ→رداب غ→فلتند، اه→ليẃت ب→شارت و تشويق 
و ت→→→→→→→→→→→→→→رغيب ن→→→→→→→→→→→→→→دارن→→→→→→→→→→→→→→د و ص→→→→→→→→→→→→→→→الح و م→→→→→→→→→→→→→→صلحتشان در ان→→→→→→→→→→→→→ذار است و ب→→→→→→→→→→→→→يم دادن از پ→→→→→→→→→→→→→→ايان ش→→→→→→→→→→→→→وم 
غ→→→→→→→فلتزدگ∂ و لذا گ→→→→→→→وي∂ ك→→→→→→→ه پ→→→→→→→يامبران، وظ→→→→→→→يفها＾ ج→→→→→→→ز ان→→→→→→→ذار ن→→→→→→→دارن→→→→→→→→د. ت→→→→→→→→بشير اي→→→→→→→ن دس→→→→→→→ته از 
ه＾ ب→→→→→→→→→ازيگوش درس ن→→→→→→→→→خوان است ك→→→→→→→→→→ه آن→→→→→→→→→چنان را  ẃت→→→→→→→→→→بهكاران م→→→→→→→→→→ثل ج→→→→→→→→→→ايزه دادن ب→→→→→→→→→→ه ي− ب→→→→→→→→→→چ

ه، نياز به تنبيه و گوشمال∂ دارد:  ẃآنچنانتر م∂كند، اينچنين بچ
�؛۳  ẀورẀك ￍالش џ^ ґباد ґع Ẃن ґم ẁيلґلџق џو...�

→نẂعم ش→ناسند و ش→→اكر در م→قابل ان→→عام  Ẁان→→دكند آن دس→→ته از ب→→→ندگان خ→→دا ك→ه ن→عمت ش→ناس و م
                                                           

^ انعام،آيه＾℮۸.  ـ سوره ۱
  .℮Ｑ＾احزاب،آيه ^ ـ سوره ۲

^ سبأ،آيه＾۱۳.  ـ سوره ۳
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و اح→→سان خ→دا م→→∂باشند و اس→تحقاق ب→→شارت دارن→د و از آن ط→رف چ→ه ف→راوان→ند طاغيان گردنكش 
وام ب→→→→ايد ب→→→ا ب→→→يانات م→→→ختلف ه→→→شدار داده ش→→وند و از ع→→واقب ش→→وم  ẃك→→→ه ن→→→يازمند ب→→→ه ان→→→→ذارن→→→د و ع→→→ل∂الد
طغيان و عصيان ترسانده شوند آنگونه كه خداوند حكيم به پيامبر اكرم� م∂فرمايد: 
...�؛۱ ...تو منحصراҐ منذر و بيم دهنده هست∂...  ẁر ґذẂنẀم џتẂما أنￍإن...�

ر ن→يز ه→ست، ول∂ چ→ون اك→ثريẃت م→ردم م→ستحقẃ ان→→ذارن→د، از اين  ẃب→ا آن→كه آن ح→ضرت م→→بش
ẃ∂ خ→→→→→→وبان ه→→→→→م ب→→→→→ايد ان→→→→→ذار  ج→→→→→→هت گ→→→→→→وي∂ ك→→→→→→ه آن ح→→→→→→ضرت ت→→→→→→نها وظ→→→→→→يفهاش ان→→→→→→ذار است و ح→→→→→→ت
ب→→→→شوند، زي→→→→را آن→→→→ها ه→→→→م در ح→→→دẃ خ→→→ودشان لغ→→→زشهاي∂ دارن→→→د و ك→→→ثيراҐ م→→→بتال ب→→→ه ع→→→جب و غ→→→رور و 
خ→ود ب→رتربين∂ م∂شوند و اح→→ياناҐ ب→ر س→ر خ→→دا ه→م م→نẃت م→∂گذارن→د ك→ه اين منم كه در ميان اين 
ه→→→→مه ك→→→→افر م→→→→ؤمن ش→→→→دهام. در م→→→→يان ب→→→→→∂ ن→→→→مازها اه→→→→→ل ن→→→→ماز و در م→→→يان س→→→ينماروها اه→→→ل م→→→سجد و 
ار و  ẃجان دي→→→→→→→→→→ن و ق→→→→→→→→→→رآن، ن→→→→→→→→→→ويسندها＾ س→→→→→→→→→حẃغان و م→→→→→→→→→→روẃج→→→→→→→→→→لسه＾ ق→→→→→→→→→→رائت ق→→→→→→→→→→رآنم؛ در م→→→→→→→→→→يان م→→→→→→→→→→بل
سات خ→يريẃه و ان→فاق ك→ننده＾ م→→ال، م→عروف ب→ه م→نبع  ẃم→→ؤس ґسين ẃارم؛ در م→→→يان م→→ؤس ẃگ→→ويندها＾ ق→→ه

خيراتم و چنين و چنانم و... 
آفت مهل− عẀجب و ريا و غرور در كمين متديẃنين 

اي→ن ه→م ب→يمار＾ م→→هل− ع→جب و ريا و غرور است كه دامنگير بسيار＾ از اهل عبادت 
م→→∂شود و م→→بتاليان ب→→ه اي→ن ب→يمار＾ ن→يز اح→تياج ب→→ه ان→ذار دارن→د ك→→ه ب→ه ه→وش ب→اشيد و م→راقب ك→ه 
→→→→→→→→بط� و ب→→→→→→→→∂اث→→→→→→→ر  џك→→→→→→→→مترين م→→→→→→→→رتبه از ع→→→→→→→→جب و غ→→→→→→→→رور و ري→→→→→→→→ا ب→→→→→→→→زرگترين اع→→→→→→→→→مال ع→→→→→→→باد＾ ش→→→→→→→→ما را ح

م∂سازد. در قرآن كريم در مورد آدم رياكار در انفاق مال آمده است: 
→→→→→→لẂداҐ ال  џص Ẁهџك џرџت→→→→→→џف ẁل→→→→→→ ґواب Ẁهџأصاب→→→→→→џف ẁراب→→→→→→Ẁت ґهẂيџل→→→→→→→ џوان＃ عẂف→→→→→→→ џص ґلџث џم→→→→→→→џك ẀهẀلџث џم→→→→→→→џف...�

بẀوا...�؛۲  џسџا كￍم ґء＃ م Ẃ∂ џل∂ شџع џون Ẁر ґدẂقџي
م→→→ثل او م→→→ثل س→→→نگ ص→→اف∂ است ك→→ه ان→→دك∂ خ→→→ا∑ رو＾ آن ب→→اشد و ب→→اران→→∂ ت→→→ند ب→→→بارد و 
آن خ→→→→ا∑ را ب→→→→شويد و از ب→→→→ين ب→→→→برد و آن س→→→→نگ را خ→→→→→ال∂ از خ→→→→ا∑ ب→→→→→گذارد. اف→→→راد ري→→→→اكار ن→→→يز 
ب→→→هرها＾ از اع→→مال ع→→→باديشان ن→→صيبشان ن→→خواه→→د ش→→د. در روز ح→→→ساب و ج→→زا خ→→ود را ت→→ه∂دست 

                                                           
^ رعد،آيه＾۷.  ـ سوره ۱
� حبط: ب∂ارزش كردن. 

^ بقره،آيه＾℮⅛۲.  ـ سوره ۲
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→→اجدين� در م→قام اظ→هار ت→ذلẃل و  ẃدالسẃاز آن ه→→→مه اع→→→مال خ→→واه→→→ند دي→→د. ع→→جيب است ام→→ام س→→ي
خضوع در عالم بندگ∂ به خدا عرض م∂كند: 

ونџهџا)؛۱  Ẁد Ẃأو ґ↕ ￍر ￍالذ ẀلẂث ґم џو ، џينґẃل џذ Ẃاأل ل џأذ џو ، џينґẃلџق Ẃاأل لџأق ẀدẂعџا بџأن џو)
پ→روردگارا، م→→ن ب→عد از آن اع→تراف و اق→رار ب→ه ع→بوديẃت كه در پيشگاه تو كردم 
ب→→→→→→از م→→→→→→→∂گويم م→→→→→→ن ك→→→→→→مترينґ ك→→→→→→متران و خ→→→→→وارترينґ خ→→→→→وارانم م→→→→→انند ك→→→→→وچكترين 

مورچه بلكه از آن هم كمترم. 
ت خ→→→داست ك→→→ه ك→→→وچ−ترين لغ→→→زش ب→→→ه س→→→→احت ق→→→→دس او راه  ẃاي→→→ن ام→→→ام م→→→عصوم و ح→→→ج
ن→دارد، در ع→ين ح→→ال اي→→نچنين خ→ود را در م→حضر خ→→دا ته∂دست و قاصر در عبادت م∂بيند؛ 
→→→جب و غ→→→رور ت→→→مام ب→→→ه ع→→→بادات خ→→→ود ب→→→نازيم و خ→→ود را از ب→→هترين  Ẁح→→→ال آي→→→ا ج→→→ا دارد ك→→→ه م→→→ا ب→→→ا ع

بندگان خدا بدانيم و حال آنكه رسول اهللا االعظم� به خدايش عرض كرده: 
)؛۲  џ−ґتџف ґرẂعџم ￍق џح џ∑ناẂف џرџما ع џو џ−ґت џباد ґع ￍق џح џ∑نا Ẃدџب џما ع)

م→→→ا ن→→→ه ت→وانستهايم آن→→چنان ك→→ه ش→ايسته＾ ع→بادت ه→→ست∂ ع→بادتت ك→نيم و ن→→ه آن→→چنان 
كه بايد شناخته شو＾ تو را شناختهايم. 

^ ده→ر خ→→دا خ→اندان  ي→→عن∂ م→→ا، ه→→م در م→→عرفتت در ح→→دẃ ن→→قصيم و ه→→م در ع→→→بادتت. در س→وره
ẃصف به صفت خوف و ترس معرẃف∂ كرده و فرموده است:  پيامبر را با آن همه عباداتشان مت

يرا�Ґ؛۳  ґطџت ẂسẀم Ẁه ر џش џكان ҐماẂوџي џونẀخافџي џو ґر Ẃذￍالنґب џونẀوفẀي�
آن→→ها ب→→→ه ن→→ذر خ→→ود وف→→→ا ك→→رده و خ→→دا را ع→→بادت م→→→∂كنند و در ع→→ين ح→→ال از روز＾ 

كه شرẃ آن فراگير م∂شود[روز قيامت] در ترس و هراسند. 
و م∂گويند: 

يرا�Ґ؛℮  ґرџطẂمџق ҐوساẀبџع ҐماẂوџنا يґẃب џر Ẃن ґم Ẁخافџا نￍإن�
م→→→→ا از پ→→→→روردگار خ→→→→ود در روز＾ ك→→→→ه س→→→→راس→→→→ر خ→→→→شم است و غ→→→م، م→→→→∂ترسيم و ع→→→جيبتر 

اينكه خدا خطاب به رسول گرام∂اش م∂فرمايد: 
                                                           

اديه،صفحه＾۲۲۳.  ẃـ صحيفه سج ۱
ـ بحاراالنوار،جلد۷⅛،صفحه＾۳۳۸.  ۲

^ انسان،آيه＾۷.  ـ سوره ۳
 .۱Ω＾ـ همان،آيه ℮
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�؛۱  يم＃ ґظџم＃ عẂوџي џذابџع ∂ґẃب џر ẀتẂي џصџع Ẃإن Ẁأخاف ∂ґẃإن ẂلẀق�
ب→→گو ح→→قيقت اي→→نكه م→→→ن ه→→→م اگ→→ر خ→دا＾ خ→ودم را ن→افرمان∂ ك→نم، از ع→ذاب روز＾ 

بزرگ م∂ترسم. 
اجديندر دل شب  ẃدالسẃاش− و ناله＾ امام سي

اجدين� بشنويم كه چگونه در دل شب با  ẃدالسẃاك→نون چند جمله＾ ديگر از امام سي
اش− و آه و ناله و افغان با خدا صحبت م∂كند و م∂گويد: 

 Ẅ∂ￍت→→→→ џح ẀتẂب џحџت→→→→Ẃان џو ￍ∂џنẂي→→→→ џع Ẁارџف→→→→ Ẃأش џطẀق Ẃس→→→→џت Ẅ∂ￍت→→→→ џح џ−Ẃيџإل ẀتẂيџك→→→→→џب Ẃوџل ∂→→→→→ ґهџا إل→→→→→ џي)
 Ẅ∂ￍت→→→→→ џح џ−џل ẀتẂع→→→→→џك џر џو џ^ مџا џد→→→→→џق џر ￍشџنџت→→→→→џت Ẅ∂ￍت→→→→→ џح џ−џل ẀتẂم→→→→→Ẁق џو ∂ґتẂو→→→→→ џص џع ґطџقẂن→→→→→→ џي
 ґض Ẃر Ẃاأل џابџرẀت ẀتẂلџأك џو џ^ قџتџا џد џأ حￍقџفџتџت Ẅ∂ￍت џح џ−џل Ẁت Ẃد џج→ џس џو ∂ґبẂل→ Ẁص џعґل џخẂن→ џي
 џ−ґل џذ ґالل ґخ ∂ґف џ−Ẁت Ẃرџك џذ џو ＾ ґرẂه џد џر ґآخ ґادџم ￍالر џاء→џم ẀتẂب ґر џش џو ＾ ґرẀم Ẁع џول→Ẁط
 џ−Ẃن→ ґم Ґاءџي Ẃحґت→ Ẃاس ґاءџم→ ￍالس ґاق→→џآف Ẅ∂џإل ∂ґف Ẃر→→џط Ẃع→→џف Ẃأر Ẃمџل ￍم→→Ẁث ،∂ґان→→ џسґل ￍل ґك→→ џي Ẅ∂ￍت→→ џح

يґẃئџاتґ∂)؛۲  џس Ẃن ґم ＃↕ џد ґاح џو ＃↨џئґẃي џس џو Ẃحџم џ−ґل џذґب ẀتẂب џجẂوџت Ẃا اسџم
ا＾ خ→→دا＾ م→→→ن و ا＾ م→→→عبود م→→→ن اگ→→→ر آن→→قدر در ح→→ضورت گ→→→ريه ك→→نم ك→ه م→ژهها＾ 
چ→→→شمهايم ف→→→رو ري→→→زد و آن→→→چنان ن→→→→اله ب→→→زنم ك→→→→ه ص→→→دايم ق→→→طع ش→→→ود و آن→→قدر ب→→→ه ن→→ماز 
ب→ايستم ك→→ه پ→اهايم م→→تالش∂ گ→ردد و آن→قدر ركوع كنم كه ستون فقراتم بشكند و 
آن→→چنان در س→جده ب→مانم ك→→ه چ→شمهايم از ح→دقه ب→→يرون ب→زند و اگ→→ر در ت→→مام ع→مرم 
خ→→→→→→ا∑ زم→→→→→ين ب→→→→→خورم و آب خ→→→→→ا∑ آلود ب→→→→→نوشم و در خ→→→→→→الل ه→→→→→مه＾ اي→→→→→→ن ح→→→→→االت 
ت ش→رم و ح→يا  ẃوام ب→→ه ذك→→→ر ت→→و م→شغول ب→اشم ت→→ا زب→انم از ك→ار ب→يفتد و از ش→د ẃع→→ل∂الد
س→ر ب→→ه ب→اال و آس→مان ن→كنم؛ ب→→ا ه→→مه＾ اينها هنوز مستحقẃ اين نشدهام كه حتẃ∂ ي− 

گناه از گناهانم را بيامرز＾. 
ي→عن∂ آن→چنان گ→ناه و ن→افرمان∂ خ→دا آدم∂ را از خدا دور م∂كند و ظلمت م∂آورد كه 
ب→→ا اي→→ن ه→→مه اع→→→مال، اس→تحقاق آم→رزش ي− گ→→ناه از گ→→ناهان را پ→→يدا ن→م∂كند م→گر اي→نكه ف→ضل 

                                                           
 .۱Ｑ＾انعام،آيه ^ ـ سوره ۱

اديه،صفحه＾۸۳ .  ẃـ صحيفه سج ۲
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رџم خدا شامل حال گردد و آدم گنهكار را از ورطه＾ هال∑ و بدبخت∂ برهاند.  џو ك
ه از هرگونه گناهند، اينگونه اظهار خضوع و  ẃه م→∂دان→يم امامان� معصومند و منزẃ الب→ت
ف∂  ẃر معر ẃل ك→ه در م→حضر خ→→دا از زب→ان م→→باركشان ص→ادر م∂شود و خود را گنهكار و مقصẃت→ذل
بان درگاه خدا با  ẃت آنهاست، يعن∂ به هر حال آن مقرẃم→∂كنند اي→ن م→قتضا＾ ب→ندگ∂ و ع→بودي
ت→→→→مام ع→→→→ظمتґ م→→→→→قامشان م→→→→خلوقند و ع→→→→→بد و ب→→→→نده＾ خ→→→→دا ه→→→→ستند و ب→→→→نده ب→→→→ايد در ه→→→ر ح→→→ال و ه→→→ر 
ر در ع→→→→→رضґ ب→→→→→→ندگ∂ ب→→→→→دان→→→→→د و  ẃم→→→→→→قام∂ ك→→→→→→ه ب→→→→→→اشد خ→→→→→→ود را در م→→→→→حضر خ→→→→→→دا ف→→→→→قير و ذلي→→→→→ل و م→→→→→قص

وام از در معذرت خواه∂ و پوزشطلب∂ درآيد.  ẃعل∂الد
ع→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ذر ب→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه درگ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→اه خ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→دا آورد� ب→→نده ه→→→مان بґ→→هẂ ك→→ه ز ت→→قصير خ→→ويش� 
كس ن→→→→→→→→→→→→→→→→→توان→→→→→→→→→→→→→→→→→د ك→→→→→→→→→→→→→→→→→ه ب→→→→→→→→→→→→→→→→→ه ج→→→→→→→→→→→→→→→→→ا آورد� ورن→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ه س→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→زاوار خ→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→داون→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→د＾اش� 

و ب→→ه اص→→طالح ع→لم∂، ان→شاء خ→ضوع و خ→شوع و ت→ذلẃل ك→→ه م→قتضا＾ ع→بوديẃت است غ→ير 
خ→→بار از واق→→عيẃات است ك→→ه م→ناف∂ ب→→ا م→قام ع→صمت است. پ→يغمبر و ام→→ام اگ→رچه در م→→قام ان→→جام  ґا
→→ا در ص→حنه＾ ع→بوديẃت و ع→رضґ ب→ندگ∂ ب→→ايد  ẃه از ه→→رگونه گ→→→ناهند، ام ẃوظ→→ايف، م→→عصومند و م→→نز

ر و مجرم بشناسند و بگويند:  ẃخود را قاصر و مقص
)؛  џ−ґتџف ґرẂعџم ￍق џح џ∑ناẂف џرџما ع џو џ−ґت џباد ґع ￍق џح џ∑دناџبџما ع)

م→→ا ن→→ه آن→چنان كه سزاوار م∂باش∂ عبادتت كردهايم و نه تو را آنچنان كه هست∂ 
شناختهايم. 

ب→ه ه→ر ح→→ال ت→و م→وال و م→ا ب→ندهاي→م و لذا م→→∂توان→∂ ب→ا ت→مام اي→ن ع→بادات→مان ع→→ذاب→مان ك→ن∂ و 
م∂توان∂ با تمام اين گناهانمان عفومان نماي∂.  

حاصل اينكه قرآن كه ي− پيام و بالغ عموم∂ برا＾ همه＾ مردم است، هدفش انذار 
 ẃاست و ان→→→→→→→ذار ه→→→→→→→م م→→→→→→→خصوص م→→→→→→→ردم ب→→→→→→→دعمل ن→→→→→→→→يست، ب→→→→→→→لكه م→→→→→→ردم خ→→→→→→وش ع→→→→→→مل ه→→→→→→م در ح→→→→→→د
Ẃط و  →→ب џخ→→→ودشان لغ→→→زشهاي∂ دارن→→→د و ب→→→ايد م→→→راقب ب→→→اشند ك→→→ه اع→→→→مال ن→→→يكشان ب→→→ر اث→→→ر لغ→→→زشها ح

ب∂ارزش نگردد. 
ابتال＾ اكثر ما به بيمار＾ شر∑ در اطاعت 

^ ش→→→→→ريفه در ادام→→→→→→ه م→→→→→∂فرمايد:�و لِيعلَموا أن�ما هو إله واحِد�؛يعن∂ م→→→→ردم ب→→→→→عد از  آن→→→→→→گاه آي→→→→→→ه
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^ ق→→رآن ان→→ذار ش→→→دند و ت→→رس از ح→→→ساب روز ج→→زا در ج→انشان ن→→شست، ب→ايد ب→→دان→ند ك→ه  اي→→نكه ب→→→ه وس→→يله
^ ب∂ همتاست.   ^ ندارند و او(جلẃ جالله و عظم شأنه) معبود يگانه جز ذات اقدس اهللا معبود

در دام→→→ن ق→→→رآن ت→→→نها ك→→→→سان∂ ت→→ربيت م→→→∂شوند ك→→ه ه→→م ت→→رس از ع→→→الم آخ→→رت در ج→→انشان 
ن→→→→شسته است و ه→→→→م ج→→→→ز خ→→→→→دا ه→→→→يچ م→→→→وجود＾ را س→→→→زاوار پ→→→→رستش ن→→→→م∂دان→→→→ند. ب→→→→ه ف→→→→رموده＾ ام→→→→ام 

اميرالمؤمنين عل∂�: 
)؛۱  Ẃم ґهґنẀي Ẃأع ∂ґف Ẁهџون Ẁا دџم џرẀغ џصџف Ẃم ґه ґسẀفẂأن ∂ґف Ẁقґال џخẂال џمẀظџع)

چ→→→نان خ→→→→الق و آف→→ريدگار ع→→الم و آدم در ج→→انشان ب→→زرگ و ب→→اعظمت ج→→لوه ك→→رده 
كه غير او هر چه هست در نظرشان كوچ− و غيرقابل توجẃه آمده است. 

ع∂ ت→→→وحيد در ع→→→بادت ه→→→ستيم و ال اله االẃ اهللا م→→→∂گوييم و ج→→→ز  ẃح→→→ال، م→→→ا م→→→ردم∂ ك→→→ه م→→→د
فانه اك→→ثراҐ م→→بتال ب→→ه ب→→يمار＾ ش→→ر∑ در اط→→اعت م→→→∂باشيم و در  ẃخ→→دا اح→→→د＾ را ن→→م∂پرستيم، م→→تأس
ب→→سيار از ش→ئون زن→دگ∂، اط→→اعت از ف→رمان غ→ير خ→دا م→→∂كنيم و ب→را＾ ج→لب رض→ايت ث→→روتمندان 
و زورم→→ندان و ه→→مسران و ف→→رزندان و خ→→ويشان و دوس→→→تان، ف→→رمان خ→→دا را زي→→ر پ→→ا م→→→∂گذاري→→م و 
ẃ→→→باع اله→→→و＾ و اط→→→اعت از ف→→رمان ن→→فس است ك→→ه دلم م→→→∂خواه→→د  ه→→→مه＾ اي→→→نها ن→→→شأت گ→→→رفته از ات

چنين و چنان كنم.  
آدم→→→∂ در اي→→→ن م→→→سير ه→→→و＾ پ→→→رست∂ ك→→→ه اف→→→→تاد، دي→→→گر از ه→→يچ ج→→نايت و خ→→يانت∂ ك→→ه پ→→يش 

آيد روگردان نخواهد شد. اين قرآن است كه م∂فرمايد: 
 ґه ґعẂم→ џس Ẅ∂ل→ џع џمџت→ џخ џم＃ وẂل ґع Ẅ∂ل→ џع Ẁاهللا Ẁهￍل→ џأض џو Ẁواه џه Ẁه џإله џذ џخ→→ￍات ґن→џم џتẂأيџر→→џال �أ ف→→→→→→→џأ ف ґاهللا ґدẂع→→→→→→→џب Ẃن→→→→→→→ ґم ґيه ґدẂه→→→→→→→ џي Ẃنџم→→→→→→→џف Ґ↕ џشاو→→→→→→→ ґغ ґه ґر џص→→→→→→→џب Ẅ∂ل→→→→→→→ џع џلџع→→→→→→→ џج џو ґهґبẂل→→→→→→→→џق џو

�؛۲  џون Ẁرￍك џذџت
→→→→→→طاع  Ẁخ→→→→→→ود را م→→→→→→→عبود و م ґآي→→→→→→→ا دي→→→→→→دها＾ آن ك→→→→→→س∂ را ك→→→→→→→ه ه→→→→→→وا＾ ن→→→→→→→فس و دلب→→→→→→خواه
خ→→ويش اتẃ→→خاذ ك→→رده و خ→→دا او را ب→→→ه [ك→→يفر] اي→→→ن ك→→جرو＾ ك→→→ه ب→→→ا ع→→→لم و آگ→اه∂، 
آن را پ→يش گرفته است به حال خود رها كرده و او قهراҐ در ضاللت و گمراه∂ 
پ→يش رف→ته و در نتيجه مẀهر به گوش و قلبش خورده و پرده رو＾ چشمش افتاده 

                                                           
^ فيض، خطبه＾۱۹۳.  ـ نهجالبالغه ۱

^ جاثيه،آيه＾۲۳.  ـ سوره ۲
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است. آي→→ا در اي→→ن ص→ورت چ→→ه ك→س∂ ب→عد از خ→دا او را م∂تواند هدايت كند. آيا 
نم∂خواهيد از اين جريان پند بگيريد. 

∂ داش→ته ب→اشد و  ẃپس م→→علوم م∂شود ك→ه الزم ن→يست بتپ→رست∂ ي− ش→كل و ش→مايل خ→اص
^ ب→→اشد، چ→ه ب→→سا ممكن است فالن آدم پولدار و فالن  ẃب→ه ص→ورت س→نگ و چ→→وب و ف→لز Ґبت ح→تما
^ اط→اعت از ف→رمان او را ب→ه گ→ردن  Ẁت ان→سان ش→ده ب→اشد و ان→سان رش→ته آدم ص→احب م→قام و م→سند، ب
ẃ∂ م→مكن است ه→مسر و ف→رزندان، م→غازه و  ان→→→داخ→→ته و از اط→→→اعت ف→→رمان خ→دا س→رپيچ∂ ن→مايد و ح→ت
^ و اح→→→→→→ياناҐ م→→→→نبر و م→→→→حراب و دي→→→→گر ت→→→→عيẃنات اج→→→→تماع∂، ب→→→→ت∂  اس ادار ẃك→→→→→ارگاه، پ→→→→→ست و م→→→→→قام ح→→→→→س
^ آن→→→→→→ها، وظ→→→→→ايف اله→→→→→∂ خ→→→→→ود را ب→→→→→ه دست  ^ ان→→→→→→سان ب→→→→→→شود و ان→→→→→→→سان در م→→→→→سير ت→→→→→أمين خ→→→→→واس→→→→→تهها ب→→→→→→را

ẃخذ الهه هواه» گردد.   فراموش∂ بسپارد و مصداق∂ از مصاديق «افرأيت من ات
اعاذنا اهللا من شرور انفسنا و من سيẃئات اعمالنا 

ارتباط اولواااللباب با مغز عالم هست∂ 
�؛  ґب→→ابẂل ẂوااألẀول Ẁا џر در پ→→→ايان آي→→→→ه＾ ش→→→ريفه＾ م→→ورد ب→→حث اي→→ن ج→→مله آم→→ده است:�وџ لґيџ→→→ذ√ك√

«الباب» جمع لẀبẃ است و در لغت گفتهاند: 
)؛  ґبґوائ ￍالش џن ґم ẀصґخالẂال ẀلẂقџعẂال џوẀه بللџا)

لẀبẃ ه→مان ع→→قل∂ است ك→→ه از ه→مه＾ آلودگ→∂ها پ→ا∑ و خ→الص ش→ده باشد و هيچ شهوت و 
غ→→ضب∂ ن→→توان→→د آن را از ص→→راط م→→→ستقيم ح→→→ق م→→نحرف س→→ازد. دارن→→دگان اي→→ن ع→قل اولواااللب→ابند و 
ص→→→احبان م→→→غز و ف→→→كر و ان→→→ديشهان→→→د و اي→→→→نها ه→→→ستند ك→→→ه م→→→∂توان→→→ند از ق→→رآن و از س→→راس→→ر آف→→رينش 

ر شوند چنانكه فرموده است:  ẃپند بگيرند و متذك
ي→→→→ات＃  џآل ґهار→→→→→ￍالن џو ґلẂي→→→→→ￍالل ґالفґت→→→→→ Ẃاخ џو ґض ẂرџالẂ →→→→→ماواتґ وџ ا ￍالس ґقẂل→→→→→ џخ ∂→→→→→ ґف ￍإن�

�؛۱  ґبابẂل Ẃاأل ∂ґولẀ ґال
ب→→→→→→→→→→ه ي→→→→→→→→→→قين در آف→→→→→→→→→→→رينش آس→→→→→→→→→→مانها و زم→→→→→→→→→ين و رفتوآم→→→→→→→→→د شب و روز، آي→→→→→→→→→→ات و 

نشانههاي∂ است برا＾ خردمندان و مغزداران عالم. 
 ґقẂل→→→→→ џخ ∂→→→→→ ґف џون Ẁرￍكџفџت→→→→→ џي џو Ẃم ґهґوبẀن→→→→→ Ẁج Ẅ∂ل→→→→→ џع џو ҐوداẀع→→→→→Ẁق џو Ґياما→→→→→ ґق џاهللا џون ẀرẀك Ẃذ→→→→→→ џي џي→→→→→→ن ґذￍال�

                                                           
 .۱۹Ω＾آل عمران،آيه ^ ـ سوره ۱
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�؛۱   ґارￍالن џذابџنا عґقџف џ−џحانẂب Ẁس Ґال ґهذا باط џتẂقџل џنا ما خￍب џر ґض ẂرџالẂ ماواتґ وџ ا ￍالس
وام خدا را ياد م∂كنند چه  ẃاولواااللب→اب آن ك→سان∂ ه→ستند كه پيوسته و عل∂الد
در ح→→ال∂ ك→→ه اي→ستاده و ي→→ا ن→شستهاند و چ→→ه در حال∂ كه ميان بستر خوابيدهاند در 
ه→→مه ح→→ال ت→وجẃه ق→لب∂ ب→→ه خ→دا دارن→→د و در آف→رينش آس→مانها و زم→ين م→→∂انديشند 
و م→→→∂گويند خ→→دايا ب→→→ه ي→→→قين ت→→و اي→→ن ه→→مه ن→ظام ح→يرتانگيز را ب→يهوده و ب→→∂هدف 
＾ از اين هست∂ كه كار لغو و عبث كرده باش∂ حال  ẃه و مبر ẃن→يافريدها＾، ت→→و منز

ا＾ خدا ما را از آتش جهنẃم مصون نگه دار. 
^ اي→نها ب→→هراس→ت∂ اولواااللب→اب و ص→احبان م→غزند ك→ه با مغز عالم هست∂ در ارتباطند و هر  آر
^ خ→→→دا و  چ→→→ه را ك→→ه غ→→ير اوست، پ→→وست∂ م→→∂شناسند و ق→→ابلґ دل ب→→ستن ن→→م∂دان→→ند و ج→→ز ت→→أمين رض→→ا
^ واقع∂ عقل كامل نيز همين است كه فرمودهاند:  ∂ ندارند و معنا ẃهم Ẅ∂قب Ẁع ^ تعميرґ سرا

)؛۲  Ẁانџن ґجẂال ґهґب џب ґسẀتẂاك џو Ẁنџم Ẃح ￍالر ґهґب џدґب Ẁا عџم ẀلẂقџعẂال)
ع→→قل، آن اب→→زار روح→→∂ م→→→عنو＾ است ك→→→ه ب→→→ه وس→→→يله＾ آن خ→داوند رح→مان ع→→بادت 

م∂شود و به وسيله＾ آن بهشت جاودان اكتساب م∂گردد. 
نمونها＾ از تربيت قرآن∂ اولواااللباب 

→→→لџحا دي→→→ده  Ẁن→→→→مونههاي∂ از اي→→→→ن اولواااللب→→→→→اب چ→→→→ه در م→→→→→يان ع→→→→لما و چ→→→→→ه دي→→→→گر ط→→→→بقات از ص
م∂شوند كه نشانها＾ از تربيت قرآن∂ دارند. 

ن→→→قل ش→→→ده است ي→→→ك∂ از ع→→المان ع→→امل ك→→ه دارا＾ م→→رتبه＾ ع→→→اليها＾ از زه→→د و ورع ب→→وده 
است، س→→→لطان زم→→→انش م→→→→بلغ س→→→نگين∂ ب→→→ه ع→→→نوان ه→→→→ديه ب→→→را＾ او ف→→→رستاد، آن م→→ردґ ع→→الم ف→→كر ك→→رد 
ح→→تماҐ دن→→بال اي→ن ه→→ديه م→مكن است ت→وقẃعات∂ از م→ن داش→→ته ب→→اشد ك→ه ش→رعاҐ ن→توان→م آن→→ها را ب→پذيرم 
و لذا ب→→ا ك→→مال ش→→هامت آن ه→→ديه را رد ك→→رد و ب→→ه آورن→→→دهاش گ→→فت: س→→→الم ب→→ه ح→ضرت س→لطان 
رم ول∂ چ→→→→→ون ف→→→→→عالҐ ن→→→→→→ياز＾ ب→→→→→ه پ→→→→ول ن→→→→دارم، از ق→→→→بول آن  ẃب→→→→→رسان و ب→→→→→گو م→→→→→ن از لط→→→→→ف ش→→→→→→ما م→→→→→تشك
م→→→عذرت م→→→∂خواه→→→م، م→→→را ب→→→بخشيد. او پ→→→ول را ب→→→رداشت و رفت؛ ب→→→→عد از رف→→تنґ او زن و ف→→رزند آن 

                                                           
^ آل عمران،آيه＾۱۹۱.  ـ سوره ۱

ـ كاف∂،جلد۱،صفحه＾۱۱.  ۲
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س  ẃت م→→→ورد پ→→رخاش ق→→رار دادن→→د ك→→ه اي→→ن م→→قد ẃع→→→الم ب→→→زرگوار اط→→→راف او را گ→→→رفته و او را ب→→→ه ش→→→د
ب→→→→از＾ چ→→→→يست ك→→→ه ت→→→و درآورد＾! م→→→ا اي→→→ن ه→→→→مه ك→→→مبود در زن→→→دگ∂ داري→→→→م، از ح→→→يث خ→→→ورا∑ و 

پوشا∑ و مسكن در مضيقهايم، عطيẃه＾ شاه را چرا رد كرد＾؟! 
џل آن ق→→→وم∂  →→→ث џل م→→→→ن ب→→→→ا ش→→→→ما، مџ →→→→ث џم ^ او در ج→→→→واب→→→→→شان ان→→→→دك∂ س→→→→كوت ك→→→→رد و ب→→→→عد گ→→→→فت: آر
^ داش→→→تند ت→→ا آن گ→→او ج→→→وان ب→→ود از آن ك→→→ار ك→→شيدند، وق→→ت∂ پ→ير ش→د آن را  است ك→→ه ي− گ→→او ك→→ار
ك→→شتند و از پ→→وستش اس→→تفاده ك→→ردند؛ م→→ن ه→→م ت→ا ج→وان ب→ودم ك→ار ك→ردم و ش→كم ش→ما را س→ير ك→ردم 
→→ردن ن→→زدي− گ→→شتهام م→→∂خواه→يد ب→ا اي→ن پ→ولها آلودهام ك→نيد و م→ورد  Ẁاك→→نون ك→→ه پ→→ير ش→→دهام و ب→→ه م
خ→→→شم و غ→→→ضب خ→→→→دا ق→→→رارم ده→→يد. ش→→ما از گ→→رسنگ∂ ب→→ميريد در ن→→زد م→→ن م→→حبوبتر از اي→→ن است ك→→ه 

^ از صنف علما بود.  خودم را مشمول قهر و غضب خدا و جهنẃم∂ سازم. اين نمونها
اج بن يوسف از پاسخها＾ پيرمرد كشاورز  ẃعجز و خشم حج

اي→→ن− ن→مونه＾ دي→→گر＾ از اف→راد ع→اد＾ ك→ه ن→ه درس→∂ خ→وان→دهاند و نه حوزه و دانشگاه∂ 
دي→دهان→د، ت→نها ن→سيم∂ از ت→ربيت ق→رآن∂ ب→ه غ→نچه＾ ج→انشان رس→يده و ش→كوفا گ→شته و داخ→ل در 

زمره＾ اولواااللباب شدهاند.  
ا∑ خ→→ونخوار ت→→اريخ ف→→رماندار  ẃاج ب→→ن ي→→وسف ث→→قف∂ آدم س→→ف ẃدر ك→→→→تاب∂ خ→→→وان→→دم ك→→ه ح→→ج
م→نصوب از ج→→انب عبدالمل− ابن مروان در كوفه همراه جمع∂ از اعوان و انصارش در يك∂ 
از روزه→→→ا＾ گ→→رم ت→ابستان از ب→→يابان∂ ع→بور م→∂كرد، در وس→→ط ب→يابان ب→ه س→→ايه＾ درخ→ت∂ رس→يدند. 
آن→جا ن→شستند و سفره＾ غذا پهن كردند و معلوم است كه سفره＾ شاهانه بود؛ دستور داد در 
اي→→ن اط→راف ب→گرديد و ب→بينيد ك→س∂ ه→→ست ك→→ه غ→→ذاي→∂ ن→خورده و گ→رسنه ب→اشد، او را ب→ياوريد ب→ا 
م→→→→ا ه→→→→م غ→→→→→ذا ش→→→→ود. رف→→→→تند و گ→→→→شتند و پ→→→→يرمرد ك→→→→شاورز＾ را در ح→→→→ال ب→→→→→يلزن∂ و آب→→→→يار＾ م→→→→زرعه 
اج آوردن→→→→→د ب→→→→→ه او گ→→→→→→فت: ب→→→→→يا ام→→→→روز م→→→→همان م→→→→ن ب→→→→اش، س→→→→ر اي→→→→ن س→→→→فره＾  ẃدي→→→→→→دند. او را ن→→→→→زد ح→→→→→ج

رنگين بنشين و از اين غذاها بخور. 
آن پ→→يرمرد از اوض→→اع و اح→→وال ق→→رائ→ن ش→ناخت ك→ه او ف→رماندار ش→هر است، ب→ا لح→ن∂ ق→اطع 
اج  ẃبانه گ→فت: م→منونم، م→ن ام→روز م→همان ك→س∂ بزرگتر از شما هستم. حج ẃو در ع→ين ح→ال م→ؤد
ب پرسيد بزرگتر از من كيست؟ آن پيرمرد  ẃاز ش→نيدن اين سخن تكان∂ خورد و با كمال تعج
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ج→→→→واب داد: او خ→→→→الق م→→→→ن و خ→→→→الق ش→→→→→ماست، م→→→→ن ام→→→→روز روزه گ→→→→رفتهام و ب→→→→ر س→→→→ر س→→→فره＾ خ→→→دا 
نشستهام، بر سر سفره＾ ديگر＾ نم∂نشينم. 

بش افزوده شده بود خواست او  ẃت تعج ẃاج ك→ه از اين جواب متقن و محكم بر شد ẃح→ج
را ب→→→→يشتر ب→→→→ه ح→→→رف ب→→→→ياورد گ→→→فت: ت→→→و در اي→→→ن روز گ→→→رم و داغ ت→→→ابستان روزه گ→→→رفتها＾؟ پ→→→يرمرد 

گفت: آر＾ قرآن فرموده است: 
�؛۱  џونẀهџقẂف џوا يẀكان Ẃوџا ل ￎر џح د џأش џمￍن џه џج Ẁنار ẂلẀق...�

...بگو آتش جهنẃم داغتر است اگر اين مردم بفهمند. 
ل م→→→∂كنم ت→→→ا ب→→ه داغ→∂ س→وزان ج→هنẃم  ẃلذا م→→ن ط→→بق دس→→تور ق→→رآن داغ→→∂ ه→→وا＾ دن→→→يا را ت→→حم
اج گ→فت: ح→اال ام→روز ب→→يا اف→→طار ك→ن، ف→ردا روزه ب→گير. پ→يرمرد گ→فت: آي→ا ش→ما  ẃم→→بتال ن→→شوم. ح→ج
اج گ→فت: ن→ه، م→ن چ→نين ض→→مانت∂ ن→م∂توان→م  ẃض→→مانت م→→→∂كن∂ ك→→→ه م→ن ت→ا ف→ردا زن→ده ب→مانم؟ ح→ج
ب→→→→→→كنم. پ→→→→→→يرمرد گ→→→→→→فت: م→→→→→→ن ه→→→→→→م ف→→→→→→رصت پ→→→→→→يش آم→→→→→→ده را از دست ن→→→→→→م∂دهم و اف→→→→→→طار ن→→→→→م∂كنم. 
تب→→→→خش را از دست ن→→→→ده ك→→→→ه دي→→→→گر ب→→→→ه دس→→→→→تت ن→→→→خواه→→→→د رس→→→→يد.  ẃاج گ→→→→→فت: اي→→→→ن غ→→→→ذا＾ لذ ẃح→→→→→ج
ت، ت→→ندرست∂ و ع→→افيت  ẃت اص→ل∂ اي→ن لذẃا ع→ل→ ẃتب→خش است ام ẃپ→→يرمرد گ→→فت: آر＾ اي→ن غ→→ذا لذ
است و ع→→افيت ه→→→م ن→→عمت خ→→داست، ب→→→نابراي→→ن اگ→→ر ارزش اي→→ن ن→→عمت را ب→→شناسم و ش→→كر آن را 
اج دي→→→→→→→→→د از  ẃتب→→→→→→→→خشتر خ→→→→→→→→واه→→→→→→→→د ب→→→→→→→→ود از خ→→→→→→→→وردن غ→→→→→→→→→ذا＾ ش→→→→→→→→→ما. ح→→→→→→→→ج ẃب→→→→→→→→→جا آورم، ب→→→→→→→→→را＾ م→→→→→→→→ن لذ
پ→→اسخگوي∂ آن پ→→يرمرد ع→→اجز است و در م→→يان اع→→وان و ان→→→صارش ج→→ز از م→وضع ق→درت، س→خن 
گ→فتن چ→→ارها＾ ن→→دارد، لذا ب→→ا كمال خشم و غضب فرياد كشيد: بياييد اين پيرمرد احمق نادان 

را از مقابل چشمم دور كنيد. 
ذاكر حقيق∂ خدا كيست؟ 

آر＾ م→→ردم ك→→→م ظ→→رفيẃت∂ ك→→ه ب→→ر ح→→سب ش→راي→→ط خ→اصẃ زم→ان∂ ب→ه م→→قام و م→نصب∂ م→∂رسند 
م→ست ب→اده＾ غرور م∂شوند و خيال م∂كنند نه فكر＾ عال∂تر از فكر آنها در عالم هست و 

نه حرف∂ باالتر از حرف آنها بايد باشد. خدا هم فرموده است: 
                                                           

^ توبه،آيه＾۸۱ .  ـ سوره ۱
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ينџ �؛۱  ґر ґداخ џمￍن џه џج џونẀل Ẁخ Ẃدџي џس ∂ґت џباد ґع Ẃنџع џون ẀرґبẂكџت Ẃسџي џين ґذￍال ￍإن...�
...ي→→قيناҐ ك→سان∂ ك→→ه از ع→→بادت م→→ن ت→كبẃر م→→∂ورزند، ب→→ا ذلẃت و خ→وار＾ وارد ج→هنẃم 

م∂شوند. 
اي→نان ن→قطه＾ م→قابل اولواااللب→ابند ك→→ه ج→ز خ→→دا اط→اعت از اح→د＾ ن→م∂كنند و اص→→الҐ ب→→را＾ 
غ→ير خ→دا ارزش∂ قائل نم∂شوند. اين حديث را به عنوان موعظه از رسول اكرم� بشنويم 

كه م∂فرمايد: 
 Ẁهџل џبџتџك ґيهґما فґب Ẃم ґهґلẂغ Ẁش џو ґاسẃالن ґ↨џلẂف џغ џدẂن ґع Ґصاґل Ẃخ→Ẁم ґوق→ الس ∂→ґف џاهللا џرџك џذ Ẃن→џم)
)؛۲  ر＃ џشџب ґبẂلџق Ẅ∂џلџع ẂرẀط Ẃخџت Ẃمџل Ґ↕ џرґفẂغџم ґ↨џيامґقẂال џمẂوџي Ẁهџل Ẁاهللا ẀرґفẂغџي џو ＃↨џن џس џح џفẂلџا

ك→س∂ ك→→ه در ب→ازار ب→→ا ن→يẃت خ→الص، ذك→→ر و ي→اد خ→دا ك→ند در همان وقت∂ كه مردم 
س→→→رگرم خ→→→ريد و ف→→روش و س→→وداگر＾ ه→→ستند و در ح→→ال غ→→→فلت از خ→→دا م→→→∂باشند 
خ→→دا ب→→را＾ او ه→زار ح→سنه م→→∂نويسد و روز ق→→يامت م→غفرت∂ ش→امل ح→→الش م→→∂كند 

كه بر قلب بشر＾ خطور نكرده است. 
اي→→ن ح→→ديث ش→ريف ن→→شان م→∂دهد ك→→ه ذك→ر و ي→اد خ→→دا در ب→→ازار ك→ه م→حيط ج→لوه＾ پ→ول 
و ط→→→→→→→بعاҐ م→→→→→→→حيط غ→→→→→→فلت از خ→→→→→→داست دارا＾ ارزش و ف→→→→→→ضيلت ب→→→→→→سيار است وگ→→→→→→رنه در م→→→→→→سجد و 
ج→→→→اهاي∂ ك→→→→ه ه→→→→→مه＾ م→→→→ردم در ح→→→→ال ذك→→→رند و م→→→ثالҐ در شب ۲۱ م→→→اه م→→→→بار∑ رم→→→ضان ق→→→رآنها را 
رو＾ س→ر گ→→ذاش→تهان→د و ص→→دا＾ «ب− ي→ا اهللا» از ه→مه جا بلند است آنجا ذكر خدا داشتن، كار 
ẃ→→→ي− اللẃ→→→هم  م→→→هم∂ ن→→→يست ي→→→→ا در م→→→وسم ح→→→جẃ و در م→→يقات ك→→ه م→→ردم ج→→امه＾ اح→→رام پ→→وشيده و «لب
ẃ→→ي−» گ→→ويان ب→ه س→مت ح→رم م→→∂روند در صحرا＾ عرفات دستها به آسمان بلند و غوغاي∂  لب
از اش− و آه و ن→→→→→اله و اف→→→→غان ب→→→→→هوجود آم→→→→ده است اگ→→→→ر ك→→→→س∂ آن→→→→جاها ه→→→→مراه دي→→→گران ب→→→ه ذك→→→ر 
→→ا در ب→→ازار ك→ه ف→→ضا＾ ج→لوه＾ پ→ول و  ẃخ→→دا م→→شغول ش→→ود ك→→ار ف→→وقالع→→ادها＾ ان→→جام ن→→→داده است ام
م→→→ركز ه→→→جوم ش→→→ئون دن→→→يو＾ و م→→→وجبات غ→→→فلت از خ→→→→داست اگ→→ر ك→→س∂ در آن م→→حيط ب→→توان→→→د ب→→→ه 
ي→→اد ام→→ر و ن→→ه∂ خ→→→دا ب→→يفتد و ح→→→الل و ح→→رام خ→→دا را رع→→ايت ك→→→ند؛ در م→→→عامالت دروغ ن→گويد و 

                                                           
 .⅛Ω＾غافر،آيه ^ ـ سوره ۱

ـ بحاراالنوار،جلد۸۹ ، صفحه＾۱۲۹.  ۲
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ن→→→→→→كند و رب→→→→ا ن→→→→خورد و م→→→→→عامالت پ→→→→ر س→→→→ود و ح→→→→رام ان→→→→→جام ن→→→→دهد، اي→→→ن ذك→→→ر ب→→→ه م→→→عنا＾  اج→→→→حاف� 
واق→→ع∂ ح→→→ساب م→→→∂شود و دارا＾ آن ارزش ف→→وقالع→→اده م→→→∂گردد ن→→ه اي→→نكه ف→→قط ت→→→سبيح دس→تش 
وام سبحان اهللا و الحمدهللا و ال اله االẃ اهللا بگويد ول∂ هيچ خوف و خشيت∂ از  ẃب→گيرد و ع→ل∂الد
خ→دا و ك→يفر و پ→اداش خ→دا در دلش ن→→نشيند و پ→رهيز از هيچ گناه∂ نداشته باشد. زبان در بند 
ذك→→ر خ→→→دا و دل در ك→→مند ي→→اد ش→→→يطان ب→اشد. زب→ان ال ح→ول گ→→ويد و دل ي→ا پ→ول خ→وان→د اي→ن ذك→ر 

چه ارزش∂ خواهد داشت. 
اينانند به حقيقت مردانґ مرد 

حديث ديگر＾ قريب به همين مضمون از امام صادق� منقول است: 
 Ẁدџه→ Ẃشџا џو Ẁهџل џ−ري џال ش Ẁه џد Ẃح џو Ẁاهللا ẃالґله اґال ا Ẃنџا Ẁدџه→→ Ẃشџا ґوق→→ الس ∂→→ґف џق→→ال Ẃن→→џم)

)؛۱  Ґ↨џن џس џح џفẂلџا џفẂلџا Ẁهџل Ẁاهللا џبџتџه كẀول Ẁس џر џو Ẁه ẀدẂب џع Ґداￍم џحẀم ￍنџا
د ب→→→گويد [آن لط→→→→ف و ع→→→نايت ب→→→زرگ خ→→→دا ش→→→امل ح→→→الش  ẃك→→→س∂ ك→→→→ه در ب→→→ازار ت→→→شه

م∂شود كه] برا＾ او هزار هزار حسنه م∂نويسد. 
دґ ب→→→→→ازار ه→→→→→مانطور ك→→→→→ه ع→→→→→رض ش→→→→→→د، از آن ن→→→→→ظر است ك→→→→→ه در ب→→→→→ازار،  ẃاي→→→→→ن ارزش در ت→→→→→شه
ج→مال پ→ول ج→لوهگر＾ م→→∂كند و ب→را＾ ه→ر م→رد و زن→∂، ب→ت∂ م∂سازد و آدم∂ را در مقابل او به 
د در چ→نين م→حيط∂  ẃرنش وا م→∂دارد و م→بتال ب→ه ب→يمار＾ م→هل− ش→ر∑ م→→∂گردان→→د و لذا ت→شه→ Ẁك
ه به معنا＾ واقع∂ آن باشد يعن∂ جز ذات اقدس اهللا كه يگانه معبود ب∂ همتاست  ẃاگ→ر ب→ا توج
ب→→را＾ ك→→س∂ و چ→→يز＾ ارزش ق→→ائل ن→→م∂شوم و س→→ر در م→→→قابل غ→→ير او ف→→رود ن→م∂آورم و ب→ه خ→اطر 
پ→ول، ه→رگز پ→ا رو＾ ام→ر و ن→→ه∂ اله→∂ نم∂گذارم و رسالت رسول اهللا االعظم� را به لغو و 

د＾ كار مردان عالم است كه خدا فرموده است:  ẃعبث نم∂گيرم و چنين تشه
...�؛۲  ґاهللا ґرẂك ґذ Ẃنџع ẁعẂيџال ب џو ẁ↕ џجارґت Ẃم ґيه ґهẂلẀال ت ẁجال ґر�

آن→→→ان م→→→ردان∂ ه→→→ستند ك→→→→ه ت→→→جارت [و س→→وداگر＾ها＾] دن→→→يا آن→→ها را از ي→→اد خ→→دا [و 
اطاعت فرمان خدا] غافلشان نم∂سازد... 

                                                           
� اجحاف: گرانفروش∂. 

ـ بحاراالنوار،جلد⅛۷، صفحه＾۱۷۳.  ۱
^ نور،آيه＾۳۷.  ـ سوره ۲
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د در م→→→سجد خ→→→→يل∂ م→→→هم ن→→→→يست، زي→→→را م→→سجد ج→→→ا＾ ج→→لوهگر＾ پ→→ول و ش→→ئون  ẃوگ→→→رنه ت→→→شه
د  ẃد بگويد، تشه ẃدن→يو＾ ن→يست، آن→جا ي− ك→ود∑ نابالغ و ي− پيرزن ناتوان هم م∂تواند تشه
د م→→→→→ردان→→→→→→ه است ك→→→→→ه از ع→→→→→مق ج→→→→→ان ب→→→→→گويد:  ẃگاه زي→→→→→باي∂ها＾ دن→→→→→→ياست ت→→→→→→شه∂ẃدر ب→→→→→ازار ك→→→→→ه ت→→→→→جل
داҐ ع→→بده و رس→→وله» و دن→→بال آن، ت→مام ش→ئون زن→دگ∂اش  ẃاهللا و اش→→هد ان م→→حم ẃاش→→→هد ان ال اله اال»

را منطبق با فرمان خدا و رسولش بنمايد.  
فضيلتمند＾ تر∑ گناه در محيط آلوده به گناه 

از رسول اكرم� منقول است: 
)؛۱  Ґ↕ џرورẂبџم Ґ↨ ￍج џح џفẂلџا џعينẂب џس ґاهللا џدẂن ґع Ẁل ґدẂعџرام＃ ي џح Ẃن ґق＃ مẂدان د џرџل)

^ با ثواب هفتاد هزار حجẃ مقبول م∂كند.  ردẃ ي− ششم درهم از حرام در نزد خدا برابر
آي→→→ا ك→→س∂ م→→∂توان→→د اط→→→مينان داش→→ته ب→→اشد ك→→ه در ع→→مر خ→→ود ي− ح→→جẃ م→→قبول ان→جام داده 
ب→→اشد؟ رس→→ول اك→→رم� ف→رموده است: اگ→ر ك→س∂ ك→ه ب→رايش چ→نين پ→يش آم→ده ك→ه م→→∂توان→→د 
م→ال ح→رام→∂ به دست آورد ول∂ برا＾ امتثال امر خدا هر چند به ي− قدر ششم از ي− درهم 
ه رف→→ته و ه→→فتاد ح→→جẃ ان→→→جام داده ب→→اشد ول∂ ن→→سبت ب→→ه ب→→→→→→اشد آن را ت→→→→→→ر∑ ك→→→→→→→ند، خ→→→→→→→دا ث→→→→→→واب ه→→→→→→فتاد ه→→→→→→زار ح→→→→→→جґẃ م→→→→→→قبول در ن→→→→→→امه＾ ع→→→→→→→ملش م→→→→→→→∂نويسد.  ẃب→→→نابراي→→→ن م→→مكن است ك→→س∂ ه→→فتاد ب→→ار م→→ك
ح→→→→الل و ح→→→رام خ→→→→دا ب→→→→∂پروا ب→→→وده است، اي→→→→نچنين آدم ه→→→يچ ح→→→جẃ م→→قبول∂ ن→→خواه→→د داشت زي→→را 

خدا فرموده است: 
�؛۲  џينґقￍت ẀمẂال џن ґم Ẁاهللا Ẁلￍبџقџت џما يￍإن...�

^ متẃق∂ و دارندگان تقوا م∂پذيرد.  ^ را] از انسانها ...خدا منحصراҐ [اعمال عباد
→→ا آدم  ẃن→→شده است ام ẃق ب→→ه ان→→جام ع→→بادت ح→→جẃم→→→ستطيع ن→→بوده و م→→وف Ґول∂ اگ→→→ر ك→→→س∂ اص→→→→ال
ẃق∂ و پ→رهيزگار＾ ب→وده و در م→حيط آلوده ب→→ه گ→→ناه ه→ميشه م→راقب خود بوده و از حرامكار＾  م→ت
و ح→→رام→→خوار＾ پ→→رهيز داش→→ته است، ط→→بق ف→→رموده＾ رس→→ول اك→→رم� در ازا＾ ه→→ر گ→ناه∂ ك→ه 
ب→→→را＾ اط→→→اعت ف→→→رمان خ→→→دا و ج→→→لب رض→→→ا＾ خ→→→→دا آن را ت→→→ر∑ ك→→→رده است، خ→→→داون→→→د م→→→نẃان ث→→واب 

                                                           
ـ بحاراالنوار، جلد۱Ω۳، صفحه＾۱۲.  ۱

^ مائده،آيه＾۲۷.  ـ سوره ۲



 
 ℮۸۱ فضيلت بسيار ذكر خدا 

ه→فتاد هزار حجẃ مقبول به او عنايت م∂فرمايد.پس معلوم م∂شود تر∑ گناه در محيط آلوده 
به گناه است كه فوقالعاده در نزد خدا ارزشمند است و منشأ فضيلت بسيار م∂گردد.  

ح→ال م→ا ن→يز اك→نون در م→حيط∂ زن→دگ∂ م→∂كنيم ك→ه م→وجبات گ→ناه از هر طرف به سو＾ 
م→ا س→رازي→ر است، چ→شمان→داز م→ا در خيابانها و آموزشگاهها و كارگاهها و... سرشار از گناه و 
ب→→→→سيار＾ از ب→→→→رنامهها＾ ت→→→→لويزيون∂ در داخ→→→→ل خ→→→→→انوادهه→→→→ا گ→→→→ناهان→→→گيز است و ف→→→→سادآموز، از اي→→→ن 
ج→→→هت م→→صونيẃت از آلودگ→→∂ ب→→ه گ→→ناه م→→خصوصاҐ ب→→را＾ ط→→بقه＾ ج→→وان از دخ→→تران و پ→→سران ب→→→سيار 
ل ك→→→→ند و  ẃتبار، ول∂ اگ→→→→ر ك→→→→س∂ در چ→→→→نين م→→→→حيط∂ اي→→→→ن دش→→→→وار＾ را ت→→→→حمẃدش→→→→وار است و م→→→→شق
خ→→→ود را از آلودگ→→→∂ ب→→→ه گ→→→ناه م→→→صون ن→→→→گه دارد، در ن→→→زد خ→→دا ب→→سيار ارزش→→مند و م→→شمول ع→→→نايات 

عظيم خدا خواهد شد كه: 
...�؛۱  ẂمẀقاكẂأت ґاهللا џدẂن ґع ẂمẀكџم џرẂأك ￍإن...�

...يقيناҐ گرام∂ترين شما در نزد خدا باتقواترين شماست... 
ت→ر∑ گ→ناه در محيط گناه، هنر ي− انسان مسلمان است، وگرنه در محيط عبادت كه 

كس∂ مرتكب گناه نم∂شود تا تر∑ آن در آن محيط دارا＾ ارزش باشد. 
^ ابراهيم نيز به پايان رسيد.  ^ مباركه به توفيق خداوند منẃان، ترجمه و توضيح آيات سوره

الحمدهللا اوẃالҐ و آخراҐ و صلẃ∂ اهللا عل∂ محمẃد و آله الطẃاهرين؛ 
ل ف→رجهم و ارزق→نا معرفتهم و  ẃد و عجẃد و آل م→حمẃع→ل∂ م→حم ẃص→ل ẃهم→ẃالل

محبẃتهم و وفẃقنا لطاعتهم و اجعل خاتم↨ امرنا خيراҐ؛ 
الم عليكم و رحم↨ اهللا و بركاته  ẃوالس

                                                           
^ حجرات،آيه＾۱۳.  ـ سوره ۱



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
فهرست مطالب 

صفحه  عنوان 
^ ناشر...............................................................................................  مه ẃمقد
^ مؤلẃف..............................................................................................  مه ẃمقد

تفسير آيات ۱ تا ۳ 
 ۱ ................................................................... ^ ربوبيẃت قرآن، نازل شده از عالم اعال
 ۳ پيامبراكرم مبلẃغ قرآن و مبيẃن مجمالت آن...........................................................
 ℮ ...................................به مقام اقدس حضرت خاتم خضوع تكوين∂ امام اميرالمؤمنين
 Ｑ عجز ما از در∑ حقايق معرفت∂............................................................................
 ⅛ ................................................................ چگونه خداي∂ را كه نم∂شناسيم بپرستيم؟!
 ۸ ........................................................ مقصود خداوند متعال از انزال قرآن كريم چيست؟
 ۹ ^ سعادت........................................................ ^ انسان به سو عترت در كنار قرآن، هاد
 ۱Ω................................................................. اخراج مردم از ظلمات به نور به اذن خدا
^ پيامبر به راه عزيز و حميد...............................................................۱۱  هدايتگر
 ۱۲.................................................................................. صفات شاخص كافران!
زيانكارترين مردم چه كسان∂ هستند؟...................................................................۱۳ 

 Ｑتفسير آيات ℮ و
 ۱Ｑ..........................................................آفرينش انسان، نمايش علم و قدرت و كرم خدا
 ۱⅛.................................................................. ^ هدايت بشر ضرورت ارسال رسل برا
 ۱۷........................................................................... آيا خدا مردم را گمراه م∂كند؟!
 ۲Ω.....................................................نادرست از اراده و اختيار ^ ^ استفاده گمراه∂، نتيجه
 ۲Ω.................................................................رات عالم منطبق كنيم ẃروش خود را با مقر
چه كسان∂ به گمراه∂ كشيده م∂شوند؟...................................................................۲۱ 
 ۲۲.................................................................... ايẃام اهللا به چه روزهاي∂ گفته م∂شود؟
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^ ايẃام اهللا.........................................................................۲۳  مقصود قرآن از يادآور
 ۲℮...................................................................... ^ شيطان! ^ از گامها آرامآرام پيرو
 ۲⅛.............................................................. ^ پروردگار ^ از صفات عاليه انسان، نمونها
ما چقدر به فقر ذات∂ خود پ∂ بردهايم؟....................................................................⅛۲ 
 ۲۸.......................................................................... مادر بتها، بت نفس شماست!
ا كن، كمال اين است و بس............................................................۲۹  ẃدل را مصف ^ خانه
دو نعمت بزرگ خداوند..................................................................................۲۹ 
 ۳Ω......................................................... ^ بزرگان در آغوش مصائب كمال روح∂ و معنو
 ۳۱............................................................................آزمون بزرگ ابراهيم خليل

 ⅛ ^ تفسير آيه
هدف انبيا، اخراج مردم از ظلمت و دعوت به نور.........................................................۳۳ 
 ۳℮........................................................................... ^ خداي∂ ايẃام اهللا مفهوم روزها
^ مردم از ايẃام اهللا............................................................................۳℮  عبرتآموز
 ۳Ｑ.......................................................................ار و شكور، مفهوم و مصداق آنẃصب
 ۳⅛.......................................................................... از نعمتشناس∂ تا منعمشناس∂
رر بن∂اسرائيل به عذاب اله∂...............................................................۳۸  ẃت مكẃمحكومي
 ۳۸............................................................ ^ از لطف و رحمت ما به شرط توبه برخوردار
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 ℮۱................................................................... مجازات شديد محارب با خدا و رسول
^ اعمال بندگان..........................................................................℮۳  قهر اله∂، نتيجه
^ خداوند!....................................................................℮℮  ^ مجرمان از سو ẃتهديد جد
 ℮Ｑ..................................................................خطرنا∑ فرعون ^ ^ استعمار سه برنامه
 ℮۷................................................................................... موقعيẃت زنان در قرآن
^ زنان همسان مردان........................................................℮۹  ^ برا تحصيل كماالت معنو
 ℮۹.................................. حضرت مريم و حضرت زهرا برغم علوẃ شأنشان پيامبر و امام نبودند
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 ⅛۳............................................................ ب: حسرت عبدالمل− مروان به هنگام مرگ!
 ⅛℮.................................................................. ج: امير ظالم را با دورانديش∂ چه كار؟!
 ⅛Ｑ..................................................................چگونه نعمت بزرگ دين حفظ م∂شود؟
 ⅛۷................................................................ ^ بيكران ^ ب∂پايان و لزوم شكر نعمتها
مسلمان شدن فرعون!....................................................................................۸⅛ 
 ⅛۹............................................................. سه عبرتگاه: بيمارستان،قبرستان و تعزيرگاه!
 ۷Ω.............................................................. ^ كه از ثروت خود خبر ندارد! بدبخت، فقير

 ۱Ω تفسير آيات ۸ تا
^ اساس∂ صفات كمال انسان∂......................................................۷۲  ^ از پايه ها شكرگزار
^ صفت كمال∂ شكر.................................................................۷۳  اركان تشكيل دهنده
 ۷Ｑ.................................................................... مراحل خضوع و تواضع در برابر منعم
 ۷⅛........................................................................... تعريف شكر و كمترين حدẃ آن
حفظ نعمت و افزايش آن با انفاق و شكرگزار＾...........................................................۷۷ 
ذات اقدس حق تعال∂ غن∂ẃ و حميد است.................................................................۷۹ 
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 ۸۱..................................................... ^ حقيق∂ توحيد اسارت عقل، محروميẃت از فهم معنا
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تفسيرآيات ۱Ω و ۱۱ 
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بتپرستان منكر الوهيẃت و روبيẃتند نه خالقيẃت............................................................۹۳ 
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پاسخ پيامبران به اشكال معاندان.........................................................................۹۷ 
الف: پاسخ اشكال اوẃل...................................................................................۹۸ 
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 ۱ΩΩ م................................................................................... ẃج: پاسخ اشكال سو
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 ۱Ω۲ ......................................................................... پيامبران تابع فرمان و اذن خدا
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 ۱۳۷ تفأل به قرآن توسط وليدبن يزيدبن عبدالمل−.........................................................
 ۱۳۸ .................................................................................. ^ غصب فد∑ مسئله
 ۱۳۹ ^ پيامبر! فد∑ را به فاطمه عطا كن................................................................ ا
 ۱℮Ω ......................................... ت فد∑ در زندگ∂ شخص∂ حضرت زهراẃب∂ تأثير بودن ملكي
 ۱℮۱ ................................................................. ^ فد∑ صادر م∂شود!! دستور مصادره
 ۱℮۱ ................................................................... تصرẃف فد∑ با كدام دليل و برهان؟!
 ۱℮۳ .........................................................................امام اميرالمؤمنين ^ ه ẃمحاج
 ۱℮℮ ......................................................................... اعتراف جالب ابن اب∂ الحديد!
 ۱℮Ｑ ...................................................................شهادت دو شاهد حضرت زهرا ẃرد
 ۱℮⅛ .................................................................... ^ انبياء علم و حكمت، ميراث معنو
 ۱℮۷ مرا با فد∑ و غير فد∑ چه كار؟!........................................................................

تفسير آيات ۱Ｑ تا ۱۷ 
 ۱℮۹ دعوت انبياء با حكمت و نصحيت......................................................................
 ۱ＱΩ مقاومت انبياء در برابر ممانعت مستكبران..............................................................
 ۱Ｑ۱ .............................................................. سالح انبياء در ميدان جنگ با مستكبران
 ۱Ｑ۲ ر آيات قرآن....................................................................... ẃتاريخ، بهترين مفس
 ۱Ｑ۳ ^ مستضعفان.................................................................... ^ ظالمان، آرزو نابود
 ۱Ｑ℮ جهنẃم در انتظار جبẃاران گردنكش.......................................................................
 ۱ＱＱ .............................................................. سخت جدا شدن جبẃاران گردنكش از دنيا!
 ۱Ｑ⅛ ..................................................................... چگونگ∂ پذيراي∂ از جبẃاران عنيد!
 ۱Ｑ۷ ...................................................................... جهنẃم، مولود زندگ∂ آتش بار دنيا!
 ۱Ｑ۸ هر كس∂ ممكن است جبẃار عنيد باشد!..................................................................
 ۱Ｑ۸ .................................................................... يم!! ẃبا آن كه يقين داريم ول∂ در شك
 ۱Ｑ۹ .......................................................................... اختالف ما با روشنفكرمآبان!
 ۱⅛Ω ^ ماست!................................................................ اكنون در خوابيم و مرگ، بيدار
 ۱⅛۱ .................................................................... دنيا بذر است و آخرت محصول آن



 
۸۹℮فهرست  

 ۱⅛۳ ...................................اطهر ^ ^ زهرا دگرگون∂ حال اميرالمؤمنين از آخرين وصيẃتها
 ۱۸ ^ تفسير آيه

 ۱⅛Ｑ .................................................................................... جبẃار عنيد كيست؟
 ۱⅛⅛ .................................................. ^ خواهد داشت؟ آيا اعمال ني− كافران پاداش اخرو
 ۱⅛⅛ ................................................. ^ تحصيل معارف اعتقاد＾ ^ و عقل∂ بشر برا سير فكر
 ۱⅛۷ ^ و عقل∂ بشر با سير قرآن∂ تا هنگام مرگ............................................ مطابقت سير فكر
 ۱⅛۹ ناتوان∂ فكر و عقل بشر از در∑ موضوع كيفر و پاداش پس از مرگ.....................................
 ۱۷۱ ^ حقايق عالم پس از مرگ.............................................................. تنها قرآن گويا
 ۱۷۳ .............................................................. انطباق قوانين عالم شرط كمال و سعادت
 ۱۷⅛ ار خوش عمل محروم از ثواب اخرو＾............................................................... ẃكف
 ۱۷۷ ............................................................ ار به خاطر خدمت به مردم ẃكاهش عذاب كف
 ۱۷۷ .......................................................... ما امام اميرالمؤمنين ^ بشارت بزرگ موال

تفسير آيات ۱۹ تا ۲۱ 
 ۱۸۱ ب∂ ثمر بودن اعمال ني− كافران........................................................................
 ۱۸۲ يẃت سه مطلب در قرآن.............................................................................. ẃحق
 ۱۸۳ ر................................................................ ẃالم تر...» در قرآن يعن∂ دعوت به تفك»
 ۱۸℮ حتم∂ الوقوع بودن قيامت از نگاه قرآن.................................................................
 ۱۸⅛ ^ شريفه................................................................... معنا و مفهوم «بروز» در آيه
 ۱۸۷ ......................................................................... ^ مخاصمه در جهنẃم! دو صحنه
 ۱۸۸ دل پر خون امام اميرالمؤمنين از اكثريẃت نادان دنبالهرو.............................................
 ۱۸۸ ^ جهنẃميẃان.......................................................... غرفهنشينان بهشت∂ ناظر مخاصمه
 ۱۹Ω لزوم دقẃت جوانان در انتخاب دوست...................................................................
 ۱۹Ω .......................................... استمداد گروه دنبالهرو نادان از گروه پيشتاز مستكبر در جهنẃم!
 ۱۹۲ ز ورود به بهشت................................... ẃمجو امام اميرالمؤمنين ^ اذعان به واليت مطلقه 
 ۱۹℮ ....................................................................... ^ شريفه مقصود از اهتداء در آيه
 ۱۹Ｑ .............................................................. شرط عبوديẃت: حذف منيẃت، لزوم تبعيẃت



 
۹Ω℮       تفسير سوره＾ ابراهيم 

 ۱۹⅛ ....................................∂راه نجات، ايمان به مبدأ و معاد و پذيرش واليت عل∂ و آل عل
 ۱۹۸ ....................................................ت خدا بر امامان معصوم ẃحج حضرت فاطمه
 ۱۹۸ ........................................................... امام عصر: من از مادر خود الگو م∂گيرم!
 ۱۹۹ ^ مردم! بدانيد من فاطمهام!!............................................. معنادار بودن اين عبارت كه: ا

تفسير آيات ۲۲ و ۲۳ 
 ۲Ω۲ ^ مخاصمه در جهنẃم.......................................................................... دو صحنه
 ۲Ω۲ ................................................... ^ پيشروان مستكبر با پيروان خود در جهنẃم مخاصمه
 ۲Ω℮ ^ شيطان با دوزخيان.................................................................... ا مخاصمه ẃو ام
 ۲ΩＱ ^ جنẃ بود.............................................................................. ابليس از طايفه
 ۲Ω⅛ ...................................................................... معرẃف∂ سه موجود نامرئ∂ در قرآن
 ۲Ω۷ ايمان به غيب اساس∂ ترين اصل اعتقاد＾..............................................................
 ۲Ω۸ ........................................................ در∑ ضعيف بشر از ميكروب در هزار سال قبل
 ۲Ω۹ .................................................................. ^ جنẃ در معارف دين∂ مفهوم گسترده
 ۲۱Ω ^ انسان............................................................ ا قطع∂ برا ẃشيطان، دشمن نامرئ∂ ام
 ۲۱۱ ..................................................... سرẃ قرار گرفتن شيطان بر سر راه انسانها چيست؟
 ۲۱۲ ................................................................. كار شيطان فقط آرايش و تزيين است
 ۲۱۳ ^ ب∂ امان انسان با شيطان بيرون و درون.............................................. ضرورت مبارزه
 ۲۱℮ سركوفت شيطان به فريب خوردگان خود در جهنẃم.......................................................
 ۲۱Ｑ ..................................................................... زندگ∂ سعادتبار مؤمنان در بهشت
 ۲۱۷ ......................................................... پوچ شدن عبادات شيطان بر اثر ي− نافرمان∂

تفسير آيات ℮۲ تا ۲۷ 
 ۲۲Ω ^ تفهيم مطلب............................................................... تشبيه و مثال در قرآن برا
 ۲۲۱ ........................................................... ^ طيẃبه به درخت∂ محكم و استوار تشبيه كلمه
 ۲۲۲ ^ طيẃبه......................................................... ^ شجره بشر همواره برخوردار از ميوهها
 ۲۲۳ ............................................................... ^ ناپا∑ به درخت∂ كنده شده تشبيه كلمه
 ۲۲℮ .................................................................... ^ متẃق∂ ^ انسانها شاداب∂ و استوار



 
۹۱℮فهرست  

 ۲۲Ｑ ...................................................كامل مؤمنين در نگاه امام اميرالمؤمنين ^ بهرهمند
 ۲۲⅛ ..................................................................................... مفهوم اضالل خدا
 ۲۲⅛ .................................................................................. ^ طيẃبه مصاديق كلمه
 ۲۲۷ ......................................................................... فاطمه مادر نبوẃت و امامت
 ۲۲۸ ..................................................................آن حضرت به زهراء ^ وجه تسميه
 ۲۳Ω ....................................... در سه نوبت بر امام اميرالمؤمنين يات حضرت فاطمهẃتجل
 ۲۳۱ ....................................................................... ^ كوثر بيان امẃ الحقايق در سوره
 ۲۳۲ ..................................................................................... معنا و مفهوم كوثر
 ۲۳۲ ................................................................................ ^ كوثر شأن نزول سوره
 ۲۳۲ ....................................................................... ^ كوثر پيشگوي∂ قرآن در سوره
 ۲۳۳ ........................................................خين از آمار اوالد حضرت زهراءẃگزارش مور
 ۲۳℮ ........................................................... ^ مجالس دين∂ چيست؟ مقصود ما از برگزار
 ۲۳Ｑ ......................................................... ^ غرب! ^ دنيا ^ ما از فرهنگ الحاد تأثيرپذير
 ۲۳⅛ ........................................................ ل گراي∂! ẃو اين تجم از حضرت زهراء ^ پيرو
 ۲۳۷ ....................................................................حضرت زهراء ^ ^ رفتار جلوهها
 ۲۳۸ ..........................................با حضرت زهراء ∂حضرت عل ^ چگونگ∂ ازدواج ساده
 ۲℮Ω مجازات سنگين همسرآزار＾!..........................................................................

 ۳Ω تفسير آيات ۲۸ تا
 ۲℮۳ ...................................................................... محور اصل∂ عالم هست∂ اهللا است
 ۲℮℮ ............................................... ^ دين ^ عمل∂ اوليا ه دادن به اهللا اساس∂ترين برنامه ẃتوج
 ۲℮Ｑ ...................................................................... تمام مطالب قرآن حول محور اهللا
 ۲℮۷ .............................................................. ^ غفلت از پروردگار زندگ∂ دشوار، نتيجه
 ۲℮۸ مفهوم نعمت و چگونگ∂ تبديل آن به نقمت............................................................
 ۲ＱΩ ......................................................................... چگونگ∂ نقمت شدن نعمتها
 ۲Ｑ۱ منشاء اين كفران نعمت................................................................................
 ۲Ｑ۲ علẃت العلل حكومت طاغوتها و مستكبران............................................................



 
۹۲℮       تفسير سوره＾ ابراهيم 

 ۲Ｑ۳ ^ روشن شدن مطلب.................................................................... بيان مثال∂ برا
 ۲ＱＱ ^ ب∂خرد＾................................................................ ^ نشانه غفلت از حيات ابد
 ۲Ｑ⅛ انسان عاقل اينگونه عمل م∂كند.......................................................................
 ۲Ｑ۷ ................................................وصف حال انسان محتضر از زبان امام اميرالمؤمنين
 ۲⅛Ω .................................................................................. امير مؤمنان ^ ندا

 ۳۱ ^ تفسير آيه
 Ｑ⅛۳ تذكẃر...................................................................................................
 ۲⅛۳ ....................................................................... ويژگ∂ شاخص بندگان مؤمن خدا
 ۲⅛℮ ^ دين∂..................................................................... ^ برنامهها ^ ما اجرا وظيفه
 ۲⅛⅛ ^ در روز قيامت....................................................... ^ و خويشاوند ẃماد ^ نف∂ رابطه
 ۲⅛⅛ آتش سوزان حسرت در روز قيامت....................................................................
 ۲⅛۸ انفاق محبوب..........................................................................................
 ۲⅛۹ محبوب اصل∂ بندگان مؤمن............................................................................
 ۲۷۱ ........................................................................ ^ از انسانها ناكام مردن بسيار
 ۲۷۲ ^ روح∂ بين ما و خالقمان.......................................................... ^ رابطه دعا، برقرار
 ۲۷۳ ^ نماز است........................................................... ^ اساس∂ ما در دنيا اقامه وظيفه
 ۲۷⅛ ........................................................................... در اصالح نماز خود بكوشيم
 ۲۷⅛ ......................................................................... آشفتگ∂ حال ما به هنگام نماز
 ۲۷۷ .............................................................................. اشتياق بهشت به نمازگزار
 ۲۷۸ ^ نماز................................................................................ ^ ما، احيا وظيفه

تفسير آيات ۳۲ تا ۳℮ 
 ۲۸۲ ...................................................... ^ معرفت بيشتر به خدا ه به نعم اله∂، راه∂ برا ẃتوج
 ۲۸℮ گفتن ان شاءاهللا ادب ي− مسلمان عارف...............................................................
 ۲۸Ｑ ناتوان∂ انسان از شمارش نعم اله∂......................................................................
 ۲۸⅛ ........................................................... ^ خويش را ^ انسان، بشناس خود را و خدا ا
 ۲۸۸ ^ شكر و سپاس..................................................................... حرص و ولع به جا



 
۹۳℮فهرست  

 ۲۸۹ ......................................................................... لزوم رعايت احترام صاحبخانه
 ۲۹Ω ...................................................................... ر است، همان م∂دهند ẃهر چه مقد
 ۲۹۱ ^ دل نوران∂ از آيات قرآن∂.................................................................... بهرهمند
 ۲۹۲ تأثير تربيت∂ و تهذيب∂ استماع قرآن....................................................................
 ۲۹۲ تأثير همنشين صالح...................................................................................
 ۲۹۳ ........................................................................... مؤمن شدن غالم بت پرست
 ۲۹Ｑ سرانجام درخشان جوان تازه مسلمان...................................................................

تفسير آيات ۳Ｑ تا ۳۷ 
 ۲۹۷ ...................................................................... معصومين ^ آموزندگ∂ دعاها
 ۲۹۹ .................................................................... تجليل و تكريم حضرت ابراهيم
 ۳Ω۱ .......................................................................حضرت ابراهيم ^ اجابت دعا
 ۳Ω۲ ........................................................................ ديگر حضرت ابراهيم ^ دعا
 ۳Ω۳ ........................................................... شگفت از مسلمانان مؤمن∂ كه مشر∑ شدند!
 ۳Ω℮ ................................................................... مسلمان و مبتال به شر∑ در اطاعت!
 ۳ΩＱ ....................................................................................... شر∑ اضطرار＾!
 ۳ΩＱ ريف در شرايط∂ خاص...................................... ẃل اهللا تعال∂ فرجه الش ẃعصر عج ẃ∂ظهور حضرت ول
 ۳Ω۷ ................................................................. مقصود از بتپرست∂، حاكميẃت جبẃاران
 ۳Ω۷ ............................................................ ^ ما ^ فراوان در زندگ∂ روزمره وجود بتها
 ۳Ω۸ ................................................................... بت خطرنا∑ نفس امẃاره در زندگ∂ ما
 ۳۱Ω ^ صداقت در اظهار محبẃت......................................................... تبعيẃت عمل∂ نشانه
 ۳۱۱ ..........................................................منطق جناب ابراهيم منطق رسول اهللا
 ۳۱۲ ............................................................... ^ اله∂ است ^ تقوا ^ مردم! مال∑ برتر ا
 ۳۱℮ ....................................................... مال∑ مقربيẃت پيوند مكتب∂ است نه پيوند نسب∂
 ۳۱Ｑ .......................................... اج بيت اهللا الحرام و تجديد دو خاطره از هاجر و اسماعيل ẃحج

تفسير آيه＾۳۷ 
 ۳۱۹ .....................................................................امتحان سنگين حضرت ابراهيم



 
℮۹℮       تفسير سوره＾ ابراهيم 

 ۳۲Ω هدف از امتحانات اله∂................................................................................
 ۳۲۲ ......................................................................... ^ زمين لين معبد در رو ẃه، او ẃبك
 ۳۲۳ ^ نماز در نزد خدا تا اين حدẃ مهم است!........................................................ آيا اقامه
 ۳۲℮ ^ واقع∂ آن..................................................................... تعريف انسان در معنا
 ۳۲Ｑ ......................................................................... ويژگ∂ بارز انسان مؤمن عاقل
 ۳۲۷ ẃنا و بار عاطف∂ آن..................................................................... لطافت خاصẃ رب
 ۳۲۹ ....................................................................... ارند؟ ẃچرا ب∂ نمازان در رديف كف
 ۳۳Ω سفارش جالب مرحوم سيẃدبن طاووس به فرزندش......................................................
 ۳۳۱ .................................................................... تنها عبادت استثناناپذير نماز است
 ۳۳۲ ^ شبانهروز＾......................................................................... سرẃ تكرار نمازها
 ۳۳۳ ......................................................... ^ نداريم؟ ^ صميمانها ^ خود رابطه چرا با خدا
 ۳۳Ｑ ...................................................................... ^ اهل ايمان ^ برا انبياء اẀسوها
 ۳۳⅛ ....................................................................... عيان تشيẃع ياور من باشيد ẃمد ^ ا
 ۳۳۷ ........................................................................ كار پاكان را قياس از خود مگير
 ۳۳۸ .....................................................................زياد ما با منطق انبياء ^ فاصله
 ۳℮۱ ........................................................اوصاف پرهيزكاران از نگاه امام اميرالمؤمنين
 ۳℮۲ ...................................................................... از خدا تقويت يقين را طلب كنيم
 ۳℮℮ ............................................................................... نقص و كمبود اساس∂ ما
 ۳℮Ｑ ^ اسالم∂ شدن خون دلها بايد خورد............................................................... برا
 ۳℮۷ ...................................................................... ^ ما اطاعت و بندگ∂ است وظيفه
 ۳℮۷ ^ نماز به وقت عروس∂ و عزا.............................................................. رعايت اقامه
 ۳℮۸ ^ امام رضا به نماز اوẃل وقت............................................................. ه ويژه ẃتوج
 ۳Ｑ۱ يẃت∂».......................................................................... ẃدر بيان «من ذر ^ لطيفها
 ۳Ｑ۲ اصل، پيوند مكتب∂ است نه پيوند نسب∂.................................................................
 ۳Ｑ℮ شرافت و كرامت انسان به پيوند مكتب∂ است...........................................................
 ۳ＱＱ ل با روحانيẃت.......................................................................... ẃتجم ^ ناسازگار



 
۹Ｑ℮فهرست  

 ۳Ｑ۷ ............................................................ ه) ẃس سر ẃل شيخ انصار＾(قد ẃزندگ∂ دور از تجم
 ۳Ｑ۹ ^ به همسرش.......................................................... ر لطيف اخالق∂ شيخ انصار ẃتذك
 ۳Ｑ۹ ر مرحوم وحيد بهبهان∂ به فرزندش.................................................................. ẃتذك
 ۳⅛Ω ....................................................... ^ اعالم در سراسر كشور مسئوليẃت سنگين علما
 ۳⅛۱ ................................................................. رسد آدم∂ به جاي∂ كه به جز خدا نبيند
 ۳⅛۲ ................................................... ^ هر كس نيست ^ از دين زيبنده صالحيẃت پاسدار
 ۳⅛۳ .................................................................. خدايا! مردم را عاشق فرزندانم قرار ده
 ۳⅛Ｑ ........................................................... مردم به معصومين ^ عشق و ارادت ويژه
 ۳⅛⅛ ه.................................................................. ẃمك ^ سرازير شدن انواع ميوهها به سو
 ۳⅛۹ ......................................................... مقصود و منظور حضرت ابراهيم از اين دعا
 ۳۷Ω نظارت خدا و فرشتگان بر اعمال انسان................................................................
 ۳۷۲ ^ جهان جاويدان آخرت............................................... ^ از دنيا برا ضرورت توشهبردار
 ۳۷۳ ^ قبر....................................................... ^ خانه لزوم آمادگ∂ هر چه بيشتر انسان برا
 ۳۷Ｑ ........................................................................................... مراتب يقين
 ۳۷⅛ دو چيز بسيار كمياب و سقوط معنو＾..................................................................
 ۳۷۷ چشم پا∑، دامن پا∑، زندگ∂ پا∑.....................................................................
 ۳۷۸ ......................................................................... مراقبت شديد عالمان بيداردل
 ۳۸۱ پاسخ عبرتآموز جناب ابوذر به هنگام احتضار........................................................
 ۳۸۲ ............................................ ^ جناب ابوذر در قبال بخشش عثمان عكس العمل زاهدانه
 ۳۸۳ مشكل اصل∂ ما، سطح∂ بودن اعتقاد...................................................................

 ℮Ω تفسير آيات ۳۹ و
 ۳۸Ｑ چگونگ∂ فرزنددار شدن حضرت ابراهيم در سنẃ كهولت.............................................
 ۳۸۷ ........................................................................... نماز، از مهمترين اركان دين
 ۳۸۸ ...................................................... جانآيين توحيد، فرزندان حضرت ابراهيمẃمرو
 ۳۹Ω ^ دقيق و جان نشين.............................................................................. ر ẃتذك
 ۳۹Ω ................................................................. منشأ تمام انحرافات، غفلت از ياد خدا



 
⅛۹℮       تفسير سوره＾ ابراهيم 

 ۳۹۱ ^ ذكر خدا و آثار آن در زندگ∂.................................................................... معنا
 ۳۹۲ ............................................................... ^ ذاكران خدا شرايط قرار گرفتن در زمره
 ۳۹۳ چگونه به قساوت قلب مبتال م∂شويم؟................................................................
 ۳۹℮ نماز مردود و خشم انگيز...............................................................................
 ۳۹℮ چه كسان∂ برپا دارندگان واقع∂ نمازند..................................................................

تفسير آيه＾℮۱ 
 ۳۹۷ ....................................................... ^ والدين و مؤمنين ^ حضرت ابراهيم برا دعا
 ۳۹۷ ......................................................... آيا پدر حضرت ابراهيم مشر∑ بوده است؟
 ۳۹۹ ^ مشر∑ جايز نيست!...................................................................... استغفار برا
 ℮Ω۱ ..................................................................... ^ چيست؟ ^ خدا برا استغفار اوليا
 ℮Ω۲ ........................................................وح∂ به رسول اكرم ^ علẃت قطع چند روزه
 ℮Ω۳ تفاوت شئون افراد نسبت به اعمال و رفتارشان.........................................................
 ℮Ω⅛ پاك∂ جان، شرط اوẃل نماز..............................................................................
 ℮Ω۷ .................................................................. مسئوليẃت هر فرد متناسب با وسعتش

تفسير آيات ۲℮ و ℮۳ 
 ℮Ω۹ تأثير تربيت∂ اعتقاد به معاد.............................................................................
 ℮۱۱ ^ قرآن................................................................. ل درون∂ با شنيدن ي− آيه ẃتحو
 ℮۱۲ جوانان و لزوم تحكيم اصول اعتقاد＾...................................................................
 ℮۱۳ ..................................................... ه امẃت ẃول∂ مقصود، توج خطاب به رسول اكرم
 ℮۱Ｑ ...................................................... ^ خداوند در اين عالم، مهلت دادن به انسانها بنا
 ℮۱⅛ يان امر منبر و ارشاد و هدايت................................................ ẃت متصدẃت موقعيẃحساسي
 ℮۱۸ ^ ابلهان خاموش∂ است............................................................................ سزا

 ℮Ｑ تفسير آيات ℮℮ و
 ℮۲۱ ^ اله∂........................................................... ^ خطير انبيا انذار و تبشير، دو وظيفه
 ℮۲۲ گاه، فقط سخن از انذار است...........................................................................
 ℮۲۳ ..................................................................... ت∂ معيẃن ẃمهلت به طغيانگران تا مد



 
۹۷℮فهرست  

 ℮۲℮ ............................................................... ^ ندارد به هنگام در∑ مرگ، ندامت سود
 ℮۲⅛ ^ قرآن، بهشت∂ شدن انسان....................................................................... اراده
 ℮۲۷ .............................................................. سنخيت با بهشتيان، شرط ورود به بهشت
 ℮۲۹ ......................................................................... خسارت∂ كه جبرانپذير نيست
 ℮۳Ω ضعف اساس∂ ما در خودشناس∂........................................................................
 ℮۳۱ ....................................................... راستين خدا، پيرو صادق رسول اكرم ẃمحب
 ℮۳۳ ........................................................................... Ẅ∂دنيا، پايهگذار سعادت عقب
 ℮۳℮ ................................................. عظمت صبر امير مؤمنان عل∂ غير قابل در∑ است
 ℮۳Ｑ ^ سبحان...................................................... سبب تكريم اهل بيت از جانب خدا
 ℮۳⅛ ^ مهم و عقالن∂ شيعيان..................................................................... دو وظيفه

تفسير آيات ⅛℮ تا ℮۸ 
 ℮۳۷ ^ متضادẃ و فراگير«مكر»........................................................................... معنا
 ℮۳۹ ^ دشمنان را خنث∂ نم∂كند؟........................................................... چرا خدا نقشهها
 ℮℮۱ عذاب استيصال در انتظار طغيانگران افسارگسيخته....................................................
 ℮℮۳ ....................................................................دين ^ ^ انبياء و اوليا پيروزمند
 ℮℮℮ ................................................................... انتقام اله∂ از ظالمان در روز قيامت
 ℮℮⅛ ................................................................... ناتوان∂ ما از در∑ عوالم پس از مرگ
 ℮℮۸ آشكار شدن باطنها در روز قيامت....................................................................
 ℮℮۸ .......................................................................... ^ ما نيست! آدم الابال∂ شيعه
 ℮ＱΩ ............................................................... ما كجا و خوف و خشيت رهبران ما كجا!
 ℮Ｑ۱ ............................................................... مادر! اين مرد مهربان اميرالمؤمنين است

 ＱΩ تفسير آيات ۷℮ تا
 ℮Ｑ℮ اقسام انتقام و انواع آن.................................................................................
 ℮ＱＱ انتقام ربوب∂ خداوند از كافران و مجرمان...............................................................
 ℮Ｑ۷ تفاوت نظام دنيا با نظام عالم آخرت....................................................................
 ℮Ｑ۸ عالم آخرت، سراسر حيات و زندگ∂ است...............................................................



 
۹۸℮       تفسير سوره＾ ابراهيم 

 ℮⅛Ω ^ كه پيش رو دار＾........................................................... ^ بشر! بينديش به روز ا
 ℮⅛۱ م اعمال زشت دنيو＾.............................................................. ẃتجس ^ عذاب اخرو
 ℮⅛۲ ........................................................ رسيدگ∂ به حساب اعمال آدميان در ي− لحظه
 ℮⅛۳ ..............................................ب∂ وفاي∂ مردم كوفه و شهادت حضرت مسلم بن عقيل

 Ｑ۲ ^ تفسير آيه
 ℮⅛Ｑ ........................................................................... ^ مردم است ^ همه قرآن برا
 ℮⅛۷ .............................................................. ^ مراحل زندگ∂ ^ همه دستورات قرآن برا
 ℮⅛۸ ...................................................................... ^ مردم در قبال قرآن كريم وظيفه
 ℮⅛۹ آفت مهل− عجب و ريا و غرور در كمين متدينẃين.....................................................
 ℮۷۱ ...................................................... اجدين در دل شب ẃدالسẃامام سي ^ اش− و ناله
 ℮۷۲ ^ شر∑ در اطاعت.............................................................. ^ اكثر ما به بيمار ابتال
 ℮۷℮ ارتباط اولواااللباب با مغز عالم هست∂..................................................................
 ℮۷Ｑ .................................................................. ^ از تربيت قرآن∂ اولواااللباب نمونها
 ℮۷⅛ ............................................ ^ پيرمرد كشاورز اج بن يوسف از پاسخها ẃعجز و خشم حج
 ℮۷۷ .............................................................................. ذاكر حقيق∂ خدا كيست؟
 ℮۷۹ اينانند به حقيقت مردان مرد............................................................................
 ℮۸Ω ^ تر∑ گناه در محيط آلوده به گناه.......................................................... فضيلتمند

 
 
 




