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 رسالت )داستان هابیل و قابیل(
 

 

 

 

 

 تفسیر آیاتی از سوره مائده؛ سرگذشت فرزندان آدم )ع(
 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

الهه الّها اهلل، ال الهه  تبعیت از کالم اهلل و کتاب اهلل، نیازمند به ال اله الّا اهلل است، ال

های واجهب، بایهد ها و اثباتهای واجب و الّا اهلل آن در تمام ایجابآن در تمام سلب

عد توحید، بلکه نبوت هم، امامت هم که خالفت نبوت نقش داشته باشد، نه فقط در بُ

 ر معاد و سایر عقائد اصلیه و فروع احکامیه، ایهن ال الهه الّها اهللداست نیز و همچنین 

در خود توحید، هیچ خدایی نه، ال الهه، جهز خهدای واحهد، الّها  .باید نقش داشته باشد

مگر رسلی را که خداوند مقرر کهرده اسهت،  ،عد نبوت هیچ مدعی رسالتی نهدر بُ .اهلل

عنوان حیات بعهد عد وضعیت بعد الموت، هیچ فکری نه، مگر آنچه که خداوند بهدر بُ

د اصل معاد و کیفیت معاد و اصل و کیفیهت حسهاب و عالموت مقرر کرده است، در بُ

گهوییم، نهه، الّها مهی هااصل و کیفیت عقاب و ثواب، ال اله، آنچه را دیگران، من و من

هها خیها  هایی که من و مهندر باب عبودیة اهلل، عبادت .فرمایداهلل، آنچه که خدا می

فرمهوده  مقهررآنچه کهه خداونهد کنند، ال اله، اینها نه، فقط کنیم و دیگران فکر میمی

  تفعلل.کیفیت عبادت و قس علی ذلک فعلل و  است در

عد توحید اسهت، ایم که ال اله اال اهلل فقط در بُپس اینگونه نیست که ما گمان کرده

عد همه امور خدایی است، تمام امور غیر خدایی و ضد خدایی، چه شیطانی بلکه در بُ
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، ال الهه و در تمهام استقال ها باشد با و فکر انسان باشد، چه نفسانی باشد، چه عقو 

طور که خداوند ذاتًا واحد است، پهس دیگر چون همان مور خدایی، الّا اهلل و به تعبیرا

هها را بایهد ذاتًا سلب ال اله، و ذاتًا ایجاب الّا اهلل و همچنین خداوند است که رسهالت

طهور تها آخهر، در الهی الّا اهلل و همینهای غیر الهی ال اله و پس در رسالت مقرر کند.

 کنم.ای بود که برای پروراندن مطلب دیروز عرض میاین یک مقدمه

آدم )ع( هست، آنچهه را بها دقهت صهحیر و راه درسهت ی از آیاتی که راجع به ابن

توانیم بگوییم که مراد خداست و آنچه کهه خداونهد اراده فرمهوده کنیم میاستفاده می

 لِكُهلِّ تِبْیانهًا» و 1«لِلنَّها ِ بَیهانٌ»چون سهل و ممتنع است قرآن شریف، است این است، 

مطلب دیگهری  نسنا و همه چیز است و  4«لِلنَّا ِ هُدىً»و  3«لِلنَّا ِ بَصائِرُ»و  2«ءٍشَيْ

 دارد.

ْطتَ لَهِِنْ» :طهور فرمهودما در اینکه هابیل )ع( در جواب تهدید قابیل این  إِلَهيَّ بَسهَ

عهد چند بُ 5«اْلعالَمینَ رَبَّ اللَّهَ أَخافُ إِنِّي لِأَْقتُلَكَ إِلَیْكَ یَدِيَ بِباسِطٍ أَنَا ما تَْقتُلَنيلِ یَدَكَ

 نزاهت ساحت قدسیه هابیل )ع(. بردارد که هر یک از این ابعاد دلیل است 

مطلبی را نقل  -حتی از شیطان- یساوالً، وقتی خداوند از کسی و یا حتی از ناک

جها و یها اگهر خداونهد رد نکنهد، در همان چه قصه باشد و چهه حکهم باشهد، ،کندمی

جاهای دیگر قرآن، این دلیل است بر تصدیق، چون قرآن کتاب هدایت است. اگر یک 

و قبههو  نداشههته باشههد، بایههد شهه ر راسههتگویی از مهها مطلبههی را از کسههی نقههل کنههد 

ی نقل سرا از کسی و یا از ناکگوید ولی اینگونه نیست، اما اگر مطلبی : او میبگوییم

گوینهد البهد پذیرنهد  میکند و رد نکند و حالت رد نداشهته باشهد، از مهن چطهور مهی

جهواب نهداد از دو حها  قبو  کرد و اگر  .ایشان قبو  دارد که نقل کرد و جواب نداد

یها  :خارج نیست، این مطلب را که نقل کرد و جهواب نهداد از دو حها  خهارج نیسهت

اگر قبو  ندارد چرا این  فهمیم یا قبو  ندارد.مینطور است که ما که همیقبو  دارد 

کننهده اسهت  بهرای اینکهه  هاهر بهی ن نقهل کننده است، چهرا گمراهرا گفت  این گمراه

گویهد، وسیله ش ر راستگویی این است که این را هم راسهت مهیمطلبی از کسی به
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امها اگهر از  .گویهدویهد راسهت مهیگویهد، چهه از دیگهران بگچه خود بگوید راست می

داشته باشد و رد نکند، پس این نقل، نقل دروغ است، نقهل ندیگران نقل کند و قبو  

ر خارج واقع شده، اما غلهط دواقع نکرده، نقل دروغ کرده، نقل کرده است که مطلبی 

ت و هدایاهلل است، خداوند که کتابش کتاب بیان کالمتر، سزاوار .است، اما دروغ است

نکنهد  فرماید، ولو نقل از شیطان کنهد امها رد... آنچه که میو رحمت و بصائر است و

کند، اگهر جا که نقل میر کالمش که به طریق اولی در هماندر آنجا و یا جاهای دیگ

 رد نکند، دلیل است بر اینکه این کالم را خداوند، ولو از شیطان پذیرفته است.

خداونهد یهک سه نرانی ممتهد  مبارکه ابهراهیم بارها عرض کردم در سوره چنانکه

 قا َ وَ» .کندکند و رد هم نمیعنوان یوم القیامة از شیطان نقل میشمولی را بهجهان

 لِهيَ كانَ ما وَ فَأَْخلَْفتُكُمْ وَعَدْتُكُمْ وَ اْلحَقِّ وَعْدَ وَعَدَكُمْ اللَّهَ إِنَّ اْلأَمْرُ قُضِيَ لَمَّا الشَّیْطانُ

كُمْ لُومُهوا وَ تَلُومُهوني فَال لي فَاسْتَجَبْتُمْ دَعَوْتُكُمْ أَنْ إاِلَّ سُْلطانٍ مِنْ عَلَیْكُمْ  أَنَها مها أَْنفُسهَ

 لَهُهمْ الظَّهالِمینَ إِنَّ قَبْهلُ مِهنْ أَْشرَْكتُمُونِ بِما كَفَرْتُ إِنِّي بِمُْصرِخِيَّ أَْنتُمْ ما وَ بِمُْصرِخِكُمْ

ا نقل کرد، رد هم نکرد، پس این حرف درست است. شیطان الی آخر، خد 1«أَلیمٌ عَذابٌ

-اقرار میرا  کند، شیطان گناه گذشتهزند و خداوند از او نقل میکه این حرف را می

گردد و شیطان در کند، اقرار گناه گذشته شیطان را در یوم القیامة که حقایق بارز می

 لِهيَ كهانَ مها»بی هود کردیهد، کند که از من تبعیهت کردیهد، مردمان س نرانی می برابر

 و آمدیهد، پهس شههوات خودتهان و من دلیهل نداشهتم، تنهها گفهتم «سُْلطانٍ مِنْ عَلَیْكُمْ

های خودتان موجب شهد کهه های خودتان، تقصیرسبک مغزی های خودتان وشیطنت

همه دلیل نپذیرفتید،  دعوت مرا بدون دلیل پذیرفتید، اما دعوت رب العالمین را با این

 ..تا چه رسد.طور است، حتی در مورد شیطان این پس

کند، حتی مها اگهر نهدانیم، نهدانیم خداوند متعا  از هابیل دارد مطلبی را نقل می

قدر که خداوند از هابیل در جواب تهدید قابیل جریان چیست و ندانیم چرا، اما همین

جهواب سهازنده، جهواب جهواب او ،  :قابیهل دو جهواب داد «لَأَْقتُلَنَّكَ»که قابیل گفت 

 2«اْلمُتَّقهینَ مِهنَ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ إِنَّما» . جواب سازنده:دوم، جواب تهدیدکننده، ال اله الّا اهلل

-را مهی بودن است  خوب خداوند قربانی باتقوا تقواتقصیر من بامن چیست   تقصیر

تقوا بودی ههر با تقوا بودی، چون اگر تو همتو را نپذیرفت، چون بی قربانیپذیرد، اگر 

                                                           

 .22 . ابراهیم، آیه1
 .27. مائده، آیه 2



4 

 

تقوا کهرد، اگهر تهو ههم بهاتقوا بودیم، ههر دو را رد مهیپذیرفت، اگر هر دو بیدو را می

-هابیهل را رد مهی مهنِ قربانیکرد، توی قابیل را قبو  می قربانیتقوا، بودی و من بی

سهی کهه بهاتقوا اسهت قبهو  کنهد و آن ک قربهانیاما خداوند بیاید به عکس کنهد،  .کرد

 مهنِسهویه بهین مسهتحق و غیهر مسهتحق اسهت. قربهانی هم قبو  کند، این ت تقوا رابی

تقوا هستی، ههر دو را رد کنهد یها ههر دو را هابیل که باتقوا هستم و توی قابیل که بی

پهس کهاری را کهه  .قبو  کند، تسویه بهین سهزاوار و کسهی اسهت کهه سهزاواری نهدارد

هابیل که کهاری  منِ وفق فضل. ، نه تنها براست عد خداوند کرده است، کار بر وفق 

نکردم، من هابیل که سر خدا کاله نگذاشتم، من چون تقوا داشتم خداونهد بهر مبنهای 

له النهار شهد تأک ،تقوای من در تقدیم این قربان که گوسفند است یا هر چه، این قربان

و آیت الهیه، ثابت شد که من شایستگی رسهالت پهس از  تعاد و به این وسیله خارق

 )ع( را دارم.آدم 

اگهر کسهی بهه  او  ایهن اسهت.کند، قاعده سازد، او  خراب نمیاما اینجا دارد می

کرد روی نادانی و روی حماقت، روی حسد و روی نسنجیدن، او  تهدید  هجومشما 

مادامی کهه روزنهه  اگر قابل ساختن است او را بسازید.نکنید او را، او  بسازید او را، 

 مسهدود شهد و های امیهد کهالًوست، او را بسازید و اگر روزنهامیدی از برای ساختن ا

 قها َ» :او  .قابل ساختن نیست، او را تهدید کنید. در اینجا جناب هابیهل چنهین کهرد

پهس مهن بهاتقوا از چه کسی قبو  کهرد  از مهن، « اْلمُتَّقینَ مِنَ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ» حصر« إِنَّما

تقوایی، پس بهرو خهود را بسهاز، چهرا و، پس تو بیاز چه کسی قبو  نکرد  از ت هستم.

کهه در از آیهه اسهت حسهد ایهن اسهت، ایهن پیهام بزرگهی  کنهی من را داری خراب می

شود، شه ر حاسهد بهه جهای اینکهه حسدی که بین چند نفر، بین دو نفر حاصل می

د محسود را از بین ببرد، مقام و فضیلت محسود را انکار کند یا به او صدمه بزند، خو

تواند خهود را بسهازد کهه آن مقهام محسهود را حاصهل تواند، اگر نمیرا بسازد اگر می

باشد به آنچه که توانسته است و نتوانسته است، نه چون  قانعدوم است،  کند، ساختنِ

تر دارد، زحمهت کشهیده اسهت، سهعی کهرده دیگری فکر بیشتر، علم بیشتر، تقوای زیاد

ام، ام، چهه مهن تنبلهی کهردهام یا نتوانسهتهنبلی کردهاست، جد یت کرده است، اما من ت

توانم خهود را بسهازم، در ههر دو صهورت چهرا ام، نمیپس خود را بسازم، اگر نتوانسته

 دیگری را خراب کنم !

یعنهی  «قها َ»دههد اینجا جواب ایجابی و سازنده ایجابی که هابیل بهه قابیهل مهی

، نگفت تهو تقهوا نهداری، نهه، عبهارتی را ببینید نگفت تو که با تقوا نیستی، نه، تعبیر را
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آید که تو تقوا نداری، من تقوا دارم، زیرا اگهر مهن فرمود که از آن عبارت به دست می

کرد، اگر تو هم مانند من تقهوا داشهتی، تقوا بودم، هر دو را خدا رد میهم مانند تو بی

، این صهریر کهالم نیسهت شود که من تقوا دارم،پس معلوم می .کردهر دو را قبو  می

یک مطلهب ش صهی  آید:از این دو مطلب به دست می «.اْلمُتَّقینَ مِنَ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ إِنَّما»

و  شهد بهه مطلب ش صی این اسهت کهه پهس مهن کهه قربهانم قبه و یک مطلب نوعی.

کند، تو قابیل کهه قربانهت قبهو  نشهد، تقوا هستم، خدا که اشتباه نمیمعجزه ربانیه، با

پس دارای تقوا نیستی، این پیام ش صی، پیام عمهومی ایهن اسهت کهه ههر  «یُتَقَبَّْل لَمْ»

عهد اثبهات رسهالت اسهت، کند، اگر قبهو  در بُعملی که برای خدا باشد، خدا قبو  می

پذیرد، چهه کسهی عد ایمان است، اعجاز الزم نیست، خداوند میاعجاز، اگر قبو  در بُ

 جنبه ایجابی.و چه کسی نداند، این بداند 

ْطتَ لَههِِنْ» جنبههه سههلبی: شههود  هابیههل گفههت خههوب سههلبی چطههور مههی «إِلَههيَّ بَسههَ

، در مقابل چه باید کهرد  دحتمًا این جریان را انجام بده تصمیم دارد که، «لَأَْقتُلَنَّكَ»

اگر کسی تصمیم دارد طرف را بکشد، خوب آن طرف چه باید بکنهد در مقابهل ایهن  

او را بکشد این را بکشد  یا مقاتله کند و تصهمیم بگیهرد  یها دفهاع باید قبل از اینکه 

 : او ،عد است دیگر، این جهت سلبی چهار بعد استکند  یا هیچ کاری نکند، چهار بُ

قابیل دست به سهوی مهن دراز کنهی،  پیش از آنکه تو «یَدَكَ إِلَيَّ بَسَْطتَ»پیش از آنکه 

غلط  است. شم، این یک جواب سلبی، این غلطتو را غافلگیر کنم یا هر طور، تو را بک

اگر تو دست دراز کنی که مهرا بکشهی، مهن نیهز دسهت دراز  :او  رفت کنار، غلط دوم

 غلط سوم این است که خیر، اگر تو دست دراز کنهی و و را بکشم. غلط سوم:کنم که ت

یر، و نه از بهرای دفهاع، صهح بکشی، من اصالً دست دراز نکنم، نه برای کشتن تو مرا

اگهر غهافلگیرم کنهی کهه  کنم برای دفاع، اگر غافلگیر نشهوم،من دست دراز می چهارم:

دفاع در صورتی الزم است که انسان غافلگیر نشهود، اگهر از پشهت سهر  مطلبی نیست.

شهود، در ایهن مرحلهه انسان نداند که دفاع یعنی چهه  پهس مرحلهه پهنجم مهی وبیاید 

دفاع است اگر من ببینم دست به سوی مهن دراز  یا دفاع است یا ال دفاع است، چهارم

صهحیر او ،  .مرا بکشی، پس من دفاع کنم، ایهن صهحیر اسهت خواهیو میای کرده

ابیهل را، چهون غهافلگیر کهرد هقابیل ه در بعضی روایات دارد که : چنانکصحیر دوم

ه کهرد بهاالخره اینطهور نبهود کهکرد، دفهاع کهه می، خوب دفاع میهابیل که مرده نبود

شهود تصهدیق کهرد کهه هابیهل را را تقریبهًا مهیروایت پس این  .درصد کشته شودصد
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بلکهه  برای دفاع دراز نشد، نهه تقصهیر ،قابیل غافلگیر کرد، پس دست ید هابیل حتی 

 قصور . این چند مرحله هست.

ه از اینکهه قابیهل متنبهمهأیو  شهده اسهت هابیل ها. آیا در اینجا که ن قلتإحاال 

رفهت و ایهن شد که نمهیقانع نشد، اگر قانع می «اْلمُتَّقینَ مِنَ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ إِنَّما» گردد، با

، رفهت «لَأَْقتُلَنَّهكَ قا َ»را مرتکب شود، اینکه رفت و طبق وعده حتمی خود که  جریمه

شود که جنبه ایجهابی اثهر دست دراز کرد که هابیل را بکشد و او را کشت، معلوم می

ت او : ن قلدر این جنبه سلبی چند إن قلت است، إ باید باشد.جنبه سلبی نکرد، پس 

صد فهمید و دانست که این تهدیهد واقهع خواههد شهد و قابیهل وقتی که هابیل صددر

کند که هابیل را بکشد، پس چرا هابیهل دسهت دراز او  نیت دارد، بعد دست دراز می

 اعْتَهدى فَمَهنِ» مگر نه این است کهه :سؤا  او ، تأکید این سؤا بکشد  نکرد قابیل را 

 الی آخر.   و1«عَلَیْكُمْ اعْتَدى مَا بِمِْثلِ عَلَیْهِ فَاعْتَدُوا عَلَیْكُمْ

نقهل از هابیهل قهرآن  در خداونهدمگهر ما در جواب چند حرف داریم، یکی اینکهه 

 إِنِّهي لِأَْقتُلَهكَ إِلَیْهكَ یَهدِيَ طٍبِباسهِ  أَنَها ما لِتَْقتُلَني یَدَكَ إِلَيَّ بَسَْطتَ لَِِنْ»نکرده است که 

-شود بسط ید هابیل به سوی قابیلی که مهیپس معلوم می  «اْلعالَمینَ رَبَّ اللَّهَ أَخافُ

 أَخهافُ إِنِّي» را بکشد، بسط ید هابیل حرام است. خواهد بسط ید کند به هابیل که او

ای که او  عهرض کهردم بهرای قدمهدانیم، مچطور  فرض کنید نمی «اْلعالَمینَ رَبَّ اللَّهَ

مطلبی را که خداوند از یک ش ر عادی و حتی شیطان تا چهه رسهد بهه  .اینجاست

شهود کند، معلوم مهیکند بلکه تصدیق میکند و رد نمیپیامبری مانند هابیل، نقل می

که عدم بسط ید هابیل به سوی قابیل از برای کشتن قابیل، نهه صهرف دفهاع، از بهرای 

ایهن  آیهه این نه تنها واجب نبوده، بلکه حرام بوده، چهرا  بهرای اینکهه عبهارتمقاتله، 

 اللَّهَ  أَخافُ إِنِّي لِأَْقتُلَكَ إِلَیْكَ یَدِيَ بِباسِطٍ أَنَا ما لِتَْقتُلَني یَدَكَ إِلَيَّ بَسَْطتَ لَِِنْ»است که 

ر مهن دسهت گهاب اسهت کهه اروی چه حسه «اْلعالَمینَ رَبَّ اللَّهَ أَخافُ«. »اْلعالَمینَ رَبَّ

کنی بهه سهوی مهن کهه دراز کنم به سوی تو که تو را بکشم، با آنکه تو دست دراز می

طور است دیگر، مگر نه آن است که دسهت اگر مقابله به مثل بشود، این من را بکشی 

دراز کردن هابیل به سوی قابیل در مقابل دست دراز کردن قابیل به سوی هابیهل، از 

قبل از اینکه بهدانیم  این مقابله به مثل .کشتن، این مقابله به مثل است برای کشتن و

 إِنِّهي»گویهد ایهن حهرام اسهت، گوید که این  لم است، آیهه مهیآیه می جریان چیست،
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، من علی طو  ال ط بهه «بِباسِطٍ أَنَا ما»نگفت، هم ما ابسط « اْلعالَمینَ رَبَّ اللَّهَ أَخافُ

طٍ أَنَا ما»و دست دراز کنی، چه نکنی، هر چه باشی، من الوجوه، چه ت هیچ وجه  بِباسهِ

مطلهب بهرای  اولیپس در این نقطه  «.اْلعالَمینَ رَبَّ اللَّهَ أَخافُ إِنِّي لِأَْقتُلَكَ إِلَیْكَ یَدِيَ

 ما روشن است.

سوسهک چیسهت   هفایدکنیم خداوند سوسک خلق کرده، ما هر چه فکر می :مثا 

یم کهه سوسهک فایهده یست، یا بگوییم که نه، مها فهمیهدخارج ن دانیم، از دو حا نمی

فهمهیم منفعهت سوسهک مها نمهی این غلط است. یا نهه،، خلق کردهبی ود ندارد، خدا 

چیست ولی قطعًا منفعت دارد چون خدا خلق کرده، ممکن است سوسهک ههم همهان 

ق گویهد خهدایا مهرا خلهسوسهک مهی .خیا  را بکند، هم من غلط کردم و هم سوسهک

کشهد، پهس ههر دو غلهط زند مهرا مهیبا یک پا می  کردی، پس چرا آدم را خلق کردی

دانیم خداوند که کرده است، روی در کاری که خداوند کرده است، وقتی ما می .ندکرد

را آگهاه نیسهتیم، چهون ما که همه مصالر غیره، حکمت و مصلحت و قدرت و علم و 

براین صهالر ههم کمتهر احاطهه داریهم، بنهام مصالر و بلکه به بعضی از احاطه به کل

دانم، اگر بدانم درسهت علمهی روی درسهت خداوند درست کار را کرده است، من نمی

 ولکن من جاهل هستم. ،حق سبحانه و تعالی است عملی، اگر ندانم درست عملیِ

داریم که ساحت مقد  هابیهل )ع( لی که ما در اینجا برمیحاال در اینجا، قدم او 

طٍ أَنَها ما»و عمل حرام بریء است، نقطه اولی: خالف شرع از عمل   إِلَیْهكَ یَهدِيَ بِباسهِ

 حهاال اما این نقطه او ، چه بدانیم، چه ندانیم، «.اْلعالَمینَ رَبَّ اللَّهَ أَخافُ إِنِّي لِأَْقتُلَكَ

 خواهیم بدانیم.می

 عَلَیْهِ فَاعْتَدُوا لَیْكُمْعَ اعْتَدى فَمَنِ»این است که کسی بیاید بگوید که مگر  م، دومدو

  مگر ایهن آیهه قهرآن نیسهت  ، مقتضی تماثل در جریان نیست«عَلَیْكُمْ اعْتَدى مَا بِمِْثلِ

ور دیگهری بهوده اوالً، طهشود گفت ور دیگری بوده، نمیطاگر هم در شریعت سابقه ج

 اعْتَهدى مَها بِمِْثهلِ عَلَیْههِ افَاعْتَدُو عَلَیْكُمْ اعْتَدى فَمَنِ»ن که تنصیر کرده است آثانیًا قر

و مگر این بسطِ بلند کردن  اینها را ما داریم دیگر. 1«مِْثلُها سَیَِِّةٌ سَیَِِّةٍ جَزاءُ وَ»« عَلَیْكُمْ

 ابیل که او را بکشد، این سیِه نیست  حسنه است یهاهابیل به سوی قدست باز کردن 

چرا، پهس  نیم، مگر اعتداء نیست کن قلت را تثبیت میسیِه است  سیِه است، داریم إ

کنهد قابیهل بهه سهوی مثل و سیِه به مثل، این است که اگهر دسهت دراز مهیه اعتداء ب
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یهک عنهوان عنوان قتهل. عنوان مقاتله و نه بههابیل هم بهههابیل که او را بکشد، پس 

 ایهنکهه قتل داریم که اصالً هابیل بدون اینکه قابیل کاری بکنهد، بزنهد او را بکشهد، 

یهک عنهوان مقاتلهه داریهم، مقاتلهه در  .یینیست اصالً، به عنوان قتل است، قبل ابتهدا

مواردی الزم است در جنگ، در جنگ مسلم با کافر، مقاتله الزم است، کشتن و کشته 

غهرض شدن، غرض رفتن و کشتن کافر است، در ضهمن کشهته شهدن، مطلبهی نیسهت، 

 مگر اعتدایکند و حا  آنکه م سلب میلکن در اینجا مقاتله را هکشتن است اصالً، و

داقل هابیل، هابیل ههم حه برای کشتنکند بسط ید میقابیل   مثل در اینجا نیسته ب

 بسط ید کند برای کشتن قابیل.

جواب این است که مگهر دسهت دراز کهردن بهرای کشهتن کسهی کهه هنهوز  :جواب

 ت کهه اعتهداء نیسهت.نینکشته، نیت کردن اینکه کسی را بکشد، مگر اعتداء است  نه، 

در دست دراز کهردن بهه سهوی کسهی کهه او را بکشهد مگهر اعتهداء اسهت  نهه، اعتهداء 

زد، جهایز اسهت بزنیهد،  سیلیاگر  سیلی بزند.را بکشد، زخم بزند،  اواست که  صورتی

امها مهادامی کهه مقدمهه  ، مالت را برد، جایز اسهت بگیهری.زخم بزند، جایز است بزنی

اعتهداء اسهت و مقدمهه اعتهداء اسهت،  ۀصل نشده اسهت، مقدمهاست و هنوز اعتداء حا

ه مثل اصالً نیست، اصالً زمینه اعتداء بهه هنوز اعتداء حاصل نشده، در اینجا اعتداء ب

خهواهیم نمی کنهد کهه هابیهل...مثل نیست، چرا  برای اینکه اگر قابیل دست دراز مهی

دن نیست، خودش درسهت ، درست کرکنیم، مطلب را با دقت زیر و رو میدرست کنیم

کنیم که بفهمیم معنی آیه و مطلب چیست  این است، ما خودمان را داریم درست می

عهد از مگهر ب ،اوالً در اینجا اعتداء نیست از قابیل ه مثل را بفهمیم یعنی چه.ب یاعتدا

مثهل کهرد، ولهی ه شهود اعتهداء بهبعهد از کشهتن نمهی کشتن اعتداء است، درست است

کهه چهرا فرزنهدم  کشهدآدم قابیهل را مهی یعنهی کنهد،عتداء به مثل مهیآید ادیگری می

صرف نیت قتل یا دسهت دراز کهردن قابیهل  ،پس اینجا اعتداء نیستهابیل را کشتی  

دام که نکشته است، این اعتداء نیسهت، عمهل نیسهت، بکشد، ماسوی هابیل که او را به

 اعتداء به مثل نیست اوالً.پس المقدمه و مطلب نیست، مقدمه است و ذی

مثل در جایی درست است که برابری در کار باشد، امها اگهر کسهی ه اعتداء ب ثانیًا:

دست دراز کرد به سوی من که مرا بکشد، من هم دست دراز کردم به سهوی او کهه او 

را بکشم، در این ضمن اگر من او را کشتم و او نتوانست مهرا بکشهد، اعتهداء بهه مثهل 

یست، در این ضمن اگر دفاع مبد  به مقاتله شد و زمینه هم زمینه مقاتله ن است ! نه،

بسط ید کرد به سوی هابیل که قابیل در این ضمن اگر  مقاتله بین مسلم و کافر است.
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او را بکشد، این هم تصمیم گرفت که او را بکشد، اگر تصمیم قابیل انجام شهد،  لهم 

ابیل را کشت، خهوب  لهم، قم انجام شد، ابیل ههاست، مگر  لم نیست  اگر تصمیم 

اگهر مثل نیست، کجای اینهها اعتهداء بهه مثهل اسهت  بهرای اینکهه ه هیچ کدام اعتداء ب

دفهاع کشهتن  دفاعهًا کشهت  قابیل کشته شد در این مقاتله، هابیل که کشت قابیهل را،

کهه آیا قابیل کسی را کشته بهود  .ندارد، دفاع جلوگیری از آن است که این کشته شود

 به عکس شد، بلکهه هابیهل   نه،کشد  نه، آیا قابیل هابیل را کشته بودهابیل او را می

ه به یاعتهدامثل نیست، حتهی اگهر ه ب یاین اینجا اعتدادر مقاتله قابیل را کشت، بنابر

کهردیم بسهط یهد قابیهل، در مقهابلش بسهط یهد قبهو  مهیاگر بود در او  جریان، مثل 

بهه مثهل اسهت، ولهی  یید، مقابله به مثل اسهت، اعتهدا عنوان بسطهابیل، بسط ید به

 به مثل این مطلب خارج شد. هر کدام تقدم پیدا کرد از اعتدای بسط ید

 مَا بِمِْثلِ عَلَیْهِ فَاعْتَدُوا عَلَیْكُمْ اعْتَدى فَمَنِ»فرماید که مگر قرآن شریف که می سوم:

همهیم خهواهیم بفعهد او  اسهت کهه مهیبُبعهد از  اینهها بی نهات که همه «عَلَیْكُمْ اعْتَدى

 واجب کرده  اگر کسی «مِْثلُها سَیَِِّةٌ سَیَِِّةٍ جَزاءُ»فرماید گر آیه مبارکه که میچیست. م

لَرَ وَ عَفها فَمَهنْ»اذیت کرد، واجب است جهزای او را بهدهم  نهه،  مرا  عَلَه  فَهأَجْرُهُ أَصهْ

 اعْتَهدى فَمَنِ»یا  «.اللَّهِ عَلَ  فَأَجْرُهُ»اشد، کننده ب، اگر عفو کند و عفوی که اصالح1«اللَّهِ

عد قتل نیست اصهالً، چهون اگهر کسهی بهر مهن اعتهداء کهرد، در بُ «عَلَیْهِ فَاعْتَدُوا عَلَیْكُمْ

 فَمَهنِ»، اصهالً قتهل نیسهت، در آن جهایی کهه کشت، من او را بکشم ! من کشهته شهدم

در کجاسهت  در آن جهایی کهه  «عَلَهیْكُمْ اعْتَهدى مَها ْثهلِبِمِ عَلَیْهِ فَاعْتَدُوا عَلَیْكُمْ اعْتَدى

ن زنم، ما  من را بهرد، مهمی سیلیزد، من  سیلیامکان دارد، من هستم، او هست، او 

 لکن آیا اعتداء به مثل واجب است ببرم، او چه کرد، من چه کنم، و

 ]سؤا [ -
 «فاعتهدوا انهتم اعتدی علهیکم»من شما، « فَاعْتَدُوا»مطلب دیگری است، ولی آن  -

گوید، آن مطلب دوم است، مرتبه دوم ولی است، اما مرتبهه او  چهه  آنجا را دارد می

کهنم، یعنهی مهن اعتداء می ، بر اوکسی که بر من اعتداء کرد، من به مثل او مرتبه او :

باید باشم، او باید باشد تا اعتداء کنم بر او به مثهل، مهن ههم بایهد باشهم تها اعتهداء از 

 حاصل شود. ش رن طرف ای
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 :رفهت، چههارم ههم در اینجا فرض کنید جواب او  رفت، جواب دوم رفهت، سهوم

هها حهرام ها واجب است، بعضی وقتمگر اعتداء به مثل واجب است  نه، بعضی وقت

ها جایز است، اینجا حرام بود، اینجا اگهر ههم اعتهداء بهه مثهل بهود، است، بعضی وقت

پس اوالً قتل غلط، ثانیًا مقاتلهه، غلهط،  «اْلعالَمینَ رَبَّ اللَّهَ أَخافُ إِنِّي»حرام بود، چرا  

ثالثًا آنچه واجب است و صحیر است، دفاع است، دفاع در اینجا نه سلب شهده اسهت 

مطلهب اسهت  ایهنو نه ایجاب و شاید اینکه نه سلب شده است و نه ایجاب، اشاره به 

ای از بهرای دفهاع ههم نبهود، شهاید که قابیل هابیل را غافلگیر کرد و کشهت کهه زمینهه

 اینطور باشد و شاید اینطور نباشد.

 مربوط به این است که من ابتدائًا تو را بکشم. «اْلعالَمینَ رَبَّ اللَّهَ أَخافُ إِنِّي» -
ْطتَ لَهِِنْ»نیست اینجا،  ابتدائًا - ْطتَ لَهِِنْ»، آیهه یادتهان رفهت، «بَسهَ  یَهدَكَ إِلَهيَّ بَسهَ

 تدای به مثل.مقاتله است نه اع «نَاأَ ما لِتَْقتُلَني
 ...اخاف اهلل، یعنی در دفاع از خودم راخوب همان مقاتله  -
یک بعد اصلی است که او مرا  :عد داردمقاتله دو بُ  دفاع استفقط مقاتله مگر  -

خواههد مهرا بکشهد، مهن او مهی :گوید نهه، دومکشم، این را میکشد و من او را میمی

 له نیست.کنم، این مقاتدفاع می
از همه اینها یک قتل  یک تقاتل داریم، یک مقاتله داریم و یک دفاع داریم و قبل

کش باشد مسهتحق خواهد، یا باید آدم، این علت میداریم، قتل: کسی را ببرند بکشند

 وم:سه انهد.نفری به جهان ههم افتادهتقاتل، دو  م:دو غیره.باشد، یا مفسد فی االرض و 

ع کرد ضارَبَ زیدٌ، یکی تضارب زیدٌ و عمروٌ بگوییم، دو نفره با مقاتله یعنی یکی شرو

هم شروع کردند، یکی ضارَبَ زیدٌ عمرو ، قاتَلَ زیدٌ عمرو  یکی آغازگر بود در کشهتن 

پهس یهک قتهل اسهت، یهک تقاتهل  به دنبا  او تصمیم به کشتن گرفهت.طرف، دیگری 

اینجا چه چیزی را  در است.و یک دفاع است و یک عدم دفاع است، یک مقاتله است 

 أَنَها مها»روی چیست  روی این است که  «اْلعالَمینَ رَبَّ اللَّهَ أَخافُ إِنِّي»حرام دانسته  

رفت، دوتا کنار تا دوای که، ابتدائی که هیچ، یعنی در زمینه« لِأَْقتُلَكَ إِلَیْكَ یَدِيَ بِباسِطٍ

بها ههم  م:یهل را بکشهم، ایهن ههیچ، دوهابیل ابتهدائًا تهوی قاب منِ به طریق اولی. او :

ایهن اسهت کهه مقاتلهه و نهه  سهوم این ههم ههیچ. سهوم:شروع به جنگ و قتا  بکنیم، 

کند به سهوی هابیهل کهه او را بکشهد، آغهازگر اوسهت، قابیل بسط ید مییعنی تقاتل، 

محهور  گیهرد.میههم سهلب  را دنبا ، هابیل هم بسط ید کند برای کشتن قابیهل، ایهن

با هم  قتل ابتدائی است و دوم که تقاتل و ست، پس به طریق اولی، او  کهسلب این ا
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 لَهِِنْ» :جنگ کردن است، با هم کشتار کردن است، مسلوب است به طریق اولی، سهوم

چیست  این « لِأَْقتُلَكَ إِلَیْكَ یَدِيَ بِباسِطٍ أَنَا ما» با این  رف« لِتَْقتُلَني یَدَكَ إِلَيَّ بَسَْطتَ

کند، وقتی مقاتله سلب شد، قتل بهه ت، تقاتل نیست، مقاتله را دارد سلب میقتل نیس

 طریق اولی و تقاتل هم به طریق اولی.

، «یَهدِيَ بِباسِطٍ أَنَا ما»، چهار علت: کند  به چند علت که عرض کردمچرا سلب می

 کنم، بلکهتو دست قتل مرا دراز کنی به سوی من، من دست قتل به سوی تو دراز نمی

دست دفهاع او کشهته شهد،  اگر دستی دراز کنم دست چیست  دست دفاع است. اگر با

امها  اسهت. کهردهرا  شر نیست، اگر کشته نشد، هابیل انجهام و یفهه خهودهابیل مقص

قابیل با این دست متعد ی که دراز کرد، اگهر هابیهل را بکشهد، جهرم کهرده اسهت، اگهر 

چرا  برای اینکه آغاز گهر اوسهت، امها  نکشد، شبه جرم کرده است و تجر ی کرده است،

قابیل، هابیل حق ندارد که به همان  وقتی که آغازگر قابیل است، دنبا  این آغازگریِ

ید قابیهل دو چون بسط  .کند، به همان رنگ بسط ید کندرنگی که قابیل بسط ید می

ابیهل یهک رنهگ پیهدا است، یکی برای قتل است. بسط یهد ه یرنگ دارد: یکی ابتدای

ًا نیست، اما همان رنگی که بسط یهد قابیهل دارد، بسهط یهد هابیهل داشهته ئکند، ابتدا

چهرا تهو خهواهم او را بکشهم، خهوب خواهد مرا بکشد، پس من هم میباشد که او می

خواههد تهو را بکشهد بهه عنهوان حسهد، تهو چهرا او را خواهی او را بکشهی  او مهیمی

کشتن اگر غافلگیر نکند که در اینجا حالت  توانی منع کنی او را ازبکشی  تو فقط می

  .دفاع دارد

عد سوم است و به طریهق اولهی، ، فقط نفی بُ«لِأَْقتُلَكَ إِلَیْكَ یَدِيَ بِباسِطٍ أَنَا ما»پس 

عهد سهوم کهه عهد دوم کهه تقاتهل اسهت و بُبُنفهی ی است و یعد او  که قتل ابتدانفی بُ

 لَقاتَهتَ»اسهت، نهه  «هابیلُ قابیهلَ لَتَقَ»ست، نه هم نی «قابیلُ هابیلَ لَقاتَ»مقاتله است. 

اش است و نهه مقاتلهه هابیهل و قابیهل کهه آغهازگر قابیهل باشهد، دنبالهه «قابیلَ هابیلُ

ایهن  «اْلعهالَمینَ رَبَّ اللَّههَ أَخهافُ إِنِّي» .هابیل، قصد قتل قابیل را بکند، این هم نیست

دلیهل  حتهی دلیهل او . م کهافی اسهت،بنابراین، یکی از این ادلّه ه مورد خوف است.

او  که صرفًا خداوند نقل کرده است و این ترسید و بسط ید برای قتهل قابیهل نکهرد، 

این حرام بوده، خدا گفت حرام بوده، بنابراین کار حرامی نکرده اسهت جنهاب هابیهل 

ز یهد ا که بسط ید از برای قتل قابیل نکرده، یا بسط ید کرده است برای دفاع، یا بسط

 .«اْلعالَمینَ رَبَّ اللَّهَ أَخافُ إِنِّي» برای قتل قابیل نکرده است.
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، «إِْثمِهكَ وَ بِهِِْثمي تَبُهوءَ أَنْ أُریهدُ إِنِّهي»، اینجها سهؤا  دیگهر اسهت. 1«أُریدُ إِنِّي»بعد: 

و مصهلِر  و م صوصهًا پیهامبر و رسهو ، اصهالح کنهد مگر نباید ش ر مهؤمنسؤا : 

م برونهد، و م صوصًا قصد رسل این است که مکلفین به جهنیا قصد مؤمنین آ باشد 

به آتش بروند و بسوزند  یا قصد بر محور ایمان و باالتر قصد بهر محهور رسهالت ایهن 

است که مردمان را هر طور که شده است به بهشت برسانند و به راه حق  این سهؤا ، 

 فَتَكُهونَ إِْثمِهكَ وَ بِهِِْثمي تَبُوءَ أَنْ أُریدُ إِنِّي»اش این مطلب است، پس چرا فرمود: دنباله

 2«الظَّالِمینَ جَزاءُ ذلِكَ وَ النَّارِ أَْصحابِ مِنْ

ی است، از آغاز اراده دارد هابیل که بهرادرش قابیهل یجواب: یک مرتبه اراده ابتدا

-م برود، معنی این چیست  یعنی اوالً مید، بعد او را بکشد، بعد به جهنهر غلطی بکن

حاصهل  لمهًا خواهد که ایهن قتهل بگوید، دوم می« لَأَْقتُلَنَّكَ»بیل که قابیل خواهد ها

 مِهنْ فَتَكُهونَ»م بهرود ایهن دو جههت قابیهل بهه جههن ۀر نتیجهخواههد دشود، سوم مهی

ولی این سه خواستن هر سه غلط است، چرا  برای اینکهه مهثالً فهرض  «.النَّارِ أَْصحابِ

 وَ اْلجِهنِّ مِهنَ كَثیهر  لِجَهَهنَّمَ ذَرَْأنها لَقَهدْ وَ»رماید کهه فکنید که در آیاتی که خداوند می

و  ت  نه، خداونهد بسهیاری، اکثریهت جهناین یعنی چه  یعنی مقصود این اس 3«اْلِِْنسِ

هد برد، غرض م خواداند که اینها جهنمی خواهند شد، پس به جهنانس را آفریده، می

خدا برای رحمت خلهق کهرده، مقصهود رحمهت  4«خَلَقَهُمْ لِذلِكَ وَ»و الّا  جهنم نیست

اما کسی رحمت است، اراده تشریعی رحمت است. است، اراده تکوینی بر معنای سعه 

این افکند و حاضر نیست زیر بار حق و شریعت برود، که خود خویشتن را به گناه می

خهواهم ولهی مهی ،مهی شهویخهواهم کهه تهو جهنبله، من که خدا هستم مهیاست که 

 دهی.دهی و حرف گوش نمیمی انجام میشوی بر مبنای اینکه اعما  جهن جهنمی

، نصهیحت «لَأَْقتُلَنَّهكَ»هابیل، وقتی کهه قابیهل گفهت کهه  اینجا هم همینطور است.

-کهه اگهر تهو مهرا مهی ایجابی، فایده نکرد، نصهیحت سهلبی کرد، فایده نکرد، نصیحت

اینطهور کهنم. تهو دراز نمهی کنم، دست برای کشتنخواهی بکشی، من دست دراز نمی

نیست که اگر تو حتی دست برای کشتن من دراز کنی، من دست برای کشهتن تهو دراز 

که قابیل این کار را صد دردانم. بعد وقتی که ثابت شد صدکنم و این را حرام مینمی

                                                           

 .29. مائده، آیه 1
 همان.. 2
 .179. اعراف، آیه 3
 .119 هود، آیه .4
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می است، پهس صد قابیل جهنکند، پس صددرصد قابیل گناهکار است، پس صددرمی

م برونهد و از بهه جههن رکشهان مقصهخواهد آدمیعنی همانطور که خدا می «أُریدُ إِنِّي»

اصحاب نار باشند، همه بندگان خدا باید تبع خواست حضرت حق سهبحانه و تعهالی 

 این را ب واهند.

 تَهذَرْ ال رَبِّ»گویهد کهه کما اینکه جناب نوح که بحث بعدی است، جناب نهوح مهی

ة المرسلین االمهریکن در این دعا بی ود است  جمعی 1«یَّار دَ اْلكافِرینَ مِنَ اْلأَرْضِ عَلَ 

که چرا جناب نوح کهه رسهو  اسهت،  -خوانیمبعد می- کنندالهدایة اعتراض میکتاب

  جواب این اسهت کهه دارد گهزارش «دَیَّار  اْلكافِرینَ مِنَ اْلأَرْضِ عَلَ  تَذَرْ ال رَبِّ»گفت 

آورند، وعده داده اسهت ایمان نمی وقتد و هیچدهد و خدا هم کسانی را که کافرنمی

مبهتالی بهه که اینها را از بین ببرد، یا اینجا از بین ببرد یا بعهد  آنهها را نهابود کنهد و 

 .بکندنار عذاب خالده 

ن سالتی ایمحور ر باالتربنابراین در اینجا محور مطلب عوض شد، محور ایمانی و 

واءٌ»اما اگر نیاید چه   شود دعوت کرد،است که تا آنجا که می  أَمْ أَْنهذَرْتَهُمْ أَ عَلَهیْهِمْ سهَ

مْعِهِمْ عَل  وَ قُلُوبِهِمْ عَل  اللَّهُ خَتَمَ»چرا   2«یُؤْمِنُونَ ال تُْنذِرْهُمْ لَمْ  أَبْصهارِهِمْ عَله  وَ سهَ

عنهاد وقتی که مراحل اوالی دعوت را انجام داد و طرف  3«عَظیمٌ عَذابٌ لَهُمْ وَ غِشاوَةٌ

گوید بر مبنای عناد تو که هیچ روزنهه امیهدی در تهو وجهود نهدارد، بنهابراین دارد، می

بنهابراین ایهن ههم جهواب  «النَّارِ أَْصحابِ مِنْ فَتَكُونَ»های خداست که اش وعدهدنباله

  اثمی و اثمک چیست  سوم: «إِْثمِكَ وَ بِِِْثمي تَبُوءَ أَنْ أُریدُ إِنِّي»این سؤا  که 

رحله اخیره هم خودش ینجا سه مرحله  اهر  گذشته بین هابیل و قابیل، این ما -

 ست.مرحله انذار ا

 گزارش است. -

 انذار است.  -

 .هم انذار است هم گزارش -

 «اْلمُتَّقینَ مِنَ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ إِنَّما»یعنی این مرحله اولش تحریر است که  -

 .سلبی است مایجابی است، دو -

                                                           

 .26نوح، آیه  .1
 .6بقره، آیه  .2
 .7، آیه همان .3
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 أُریهدُ إِنِّهي»: مرحله سوم انذار است «إِلَيَّ بَسَْطتَ لَِِنْ»مت است: مرحله دوم رح -

 «إِْثمِكَ وَ بِِِْثمي تَبُوءَ أَنْ

کنهد ههم ههم گهزارش دارد مهیگزارش است و هم انذار، درست اسهت. بله، هم  -

انذار است، یعنی اگر مرا بکشی، بعد از مرحله اولی و مرحله ثانیه، مرحله ثالثهه، اگهر 

 آوری و هم گناه مرا.شی، هم گناه خود را با خود همراه میمرا بک

 أَنْ أُریهدُ إِنِّي»تفصیلش را مراجعه کنید به تفسیر. ه ما در این اثمی و اثمک، البت -

بهر ایهن  «أُریهدُ إِنِّي» 1«راجِعُونَ إِلَیْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ إِنَّا»یعنی ترجع، ترجع الی اهلل، چون « تَبُوءَ

ن مبنا که تصمیم داری و مرا بکشی و طبعهًا از اصهحاب نهار خهواهی بهود، مبنا، بر ای

گنهاه خهود قابیهل معلهوم،  گنهاه خهود.« إِْثمِهكَ وَ»گناه مهن،  «بِِِْثمي تَبُوءَ أَنْ أُریدُ إِنِّي»

کشنده، کشتن ش ر هابیل، م صوصًا اینکه مقام رسالت دارد، کشتن او یهک گنهاه 

ایهن  شهود ووارد می ه به محضر حق سبحانه و تعالیبسیار بزرگی است، با همان گنا

قابل غفران هرگز نیست، چون عمد  و عناد  این کار انجام شده، این اثم او . اثم دوم 

ایهن گنهاه بهزرت قتهل بهرادرش  منتهی بهبعًا قابیل گناهان دیگر نیز داشته است که ط

عهد ایهن دو بُ «ِِْثمِهكَبِ تَبُهوءَ أَنْ أُریدُ إِنِّي» .هابیل که پیغمبر است شده، پس این دو اثم

 است. 

اثمی چیست  اثمی هم دارای چند بُعد است: گاه اثم اضافه بهه فاعهل اسهت، گهاه 

مهن  بهراییعنی گنهاهی کهه  «بِِِْثمي تَبُوءَ أَنْ أُریدُ إِنِّي»اثم اضافه به مفعو  است، مثالً 

بهه مفعهو  اسهت، یعنهی  گاهی نه، بهاثمی اضهافه .است، اضافه اثم، اضافه فاعل است

، ایهن ههر شهوددهی و وارد بر من میکه قتل مرا انجام می یدهاثمی که تو انجام می

قابهل  ههر دو معنها و شهود دو معنها را اراده کهرداز ایهن لفهم میگیرد، یعنی دو را می

کهه تهو گنهاه مهن، چهه گنهاهی « بِِِْثمي تَبُوءَ أَنْ أُریدُ إِنِّي»استفاده است و تنافی ندارد. 

 کشی، این ثابت است، چه گناهی که مهن دارم، مهنِدهی، مرا میباره من انجام میدر

 کند.مقتو  اگر گناهی دارم، خداوند گناه مرا بار تو می

شود که اگر کسهی کسهی طور جمع استفاده میاز روایاتی این مطلب به از آیات و

کند گناهان خود را بدون کم میرا بکشد، عمد  و  لمًا و بدون استحقاق، نه تنها بار 

کند، بلکه گناهانی هم که این مقتو  داشته و زیاد و نه تنها گناه قاتل بودن را بار می

است طبق  شود به قاتل، چرا  اگر ندانیم که ندانیم، اصل مطلب ثابتاست، منتقل می

                                                           

 .156بقره، آیه  .1
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ر کسهی اگه :و اگر ب واهیم بدانیم اینطور اسهت. مثها  فقههی آیاتی از قرآن و روایات

یک  آورد، کسی جلوی او را گرفت، نرود،رود بازار، روزی هزار تومان به دست میمی

  جبران دارد، اینجا جبران دارد یا نداردهزار تومان ضرر کرد، سی ماه او را نگه دارد،

خهواهیم بگهوییم سهی چه ضرر به کسی بزنی و چه جلوی منفعت او را بگیهری، نمهی

آورد، مهیکهرد و مهالی دررفت بهازار، کهار مهیاین آدم اگر میبده، ولی  را هزار تومان

ما  در آوردن را گرفتید، ب شهی از آن مهالی  یکار او را گرفتید پس جلو یشما جلو

 فقهی. جریانتوانست استفاده کند، شما باید جبران کنید. این در که او می

 ب وانههد، خواهههد نمهاز ب وانهد و نگذاریههد نمهازی اگههر کسهی مهییهجزا جریهاندر 

، ولههو کههان مضههطر اسههت، بههه صههورت ضههرر کههردشهه ر ایههن  نگذاریههد روزه بگیههرد،

اتوماتیک ضرر کرد، این ضرر را چه کسی باید جبران کند  باید شهما کهه ایهن کهار را 

ست که فاعل است، نه ش صهی مش مربوط به ش صی اثکردید، یعنی این ترک نماز ا

ا کشت، هابیل کهه آغهاز رسهالت اوسهت، در اینجا، اگر قابیل هابیل ر .است که مضطر

باید در رسالت جوالن کند، دعوت کنهد، کهار کنهد، کوشهش کنهد، پهس رحمتهی فهوق 

اینها را گرفت  کشهتن قابیهل هابیهل  یرحمت، عبودیتی فوق عبودیت، چه کسی جلو

-یات و تبلوراتی که هابیل میآنچه مسلّم است آن ترق -1ا گرفت: دو چیز ر یجلو ،را

اگهر هابیهل  -2. آنهها را گرفهتیته باشد و قابیهل بها کشهتن هابیهل، جلهو توانست داش

الت گنهاه داشهته گناهانی داشت، چون رسلی که مثل آدم هسهتند، خهوب قبهل از رسه

مانهد، ، مثل آدم، احتماالً اگر هابیل گناهانی داشت، خوب اگر میباشند مطلبی نیست

ی تبلهورات و ل را کشت، هم جلوکرد، ولی وقتی قابیل هابیاین گناهان را جبران می

 استغفار و توبه از گناهان. ییات ایجابی را گرفت، هم جلوترق

دو بعهدی اسهت. چههار « إِْثمِهكَ وَ»عهدی اسهت، دو بُ «بِِِْثمي تَبُوءَ أَنْ أُریدُ إِنِّي»پس 

 -2 .نیسهت گناهان قبلی خهودش، مغفهور -1بود. قابیل خواهد ان بر عهده بعدی گناه

 یجلهو -4یهات و تبلهورات رسهالتی هابیهل را گهرفتن، ی ترقجلو -3را،  کشتن هابیل

 تَبُوءَ أَنْ أُریدُ إِنِّي»استغفاراتی که احیانًا برای گناهانی که برای هابیل بود، گرفتن، پس 

ش عهدی در آتهچهار بُ«  الظَّالِمینَ جَزاءُ ذلِكَ وَ النَّارِ أَْصحابِ مِنْ فَتَكُونَ إِْثمِكَ وَ بِِِْثمي

  برای اینکه اراده الهی است کهه بهر مبنهای گناههانی کهه از «أُریدُ»و چرا  .خواهی بود

ه گناههان اسهت کهه کشهتن شهود، م صوصهًا کهه ایهن قلهروی عمد و عنهاد انجهام می

پیغمبری، آن هم برادر تو، آن هم بر مبنای اینکه خداوند قربانی را قبو  کرده است و 

 وحی او.این دلیل است بر مقام رسالت و 
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نهوح )ع( و فهردا شویم بهه حضهرت فردای تحصیلی منتقل می 1«نَْفسُهُ لَهُ فَطَوَّعَْت»

است که ما اینجا جشهن خهواهیم  ( )یقه طاهره، مادر عزیزمان بالضبط، والدت صد

داشت، برادران هم خودتان تشریف بیاورید و هم برادران دیگر تشریف بیاورند و یک 

 داشت، بعضی از برادران هم شعر دارند، صحبت دارند.صحبت هایی با هم خواهیم 

نَها لِمَها عَظِهیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُهرِِْیمَانِ وَ مَعَهارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

  «.کُمْ عَلَیْوَ السَّلَامُ»
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