
1 

 

197 
 

 رسالت )رفتن حضرت موسی به کوه طور(
 

 

 

 

 تفسیر آیاتی از سوره طه
 

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

 .«نَیالطَّاهِرِ 

باز کنید. راجع به جریانی کهه بهین موسهی  ،طه را آقایان در خدمت قرآن هستید سوره

 .وحهی و بعهد از آن بهود الهوا برای مناجات و اخذ  طوربهاز رفتن  )ع( و هارون )ع( قبل

ای بهین حه  مواعهده «مُوسه  یها قَوْمِه َ عَهنْ أَعْجَلَه َ مها وَ»: 83سوره مبارکه طه از آیهه 

یها کهل  ود کهه اینجها دارای دو احتمهاس اسهت:یل بهاسهرا بنیسبحانه و تعالی و موسهی و 

در  1«لِمیقاتِنها رَجاُلً سَبْعینَ قَوْمَهُ مُوس  اْختارَ وَ»که « میقاتِنالِ رَجاُلً سَبْعینَ»یل یا اسرا بنی

 ،بلکه مواعهده عامهه بهود. موسهی و دی هران ،مواعده شخصی نبود ،هر صورت این مواعده

یل و حتی هارون به کوه طور در مقام وحهی اسرا بنیموسی )ع( عجله کرد. و قبل از کل 

ن عهأعجهل »موسی )ع( « مُوس  یا قَوْمِ َ عَنْ أَعْجَلَ َ ما وَ»مشرف شد. اینجا سؤاس است: 

العهالمین و به جای اینکه با قوم خودش به میعادگاه ربشتاب کرد « ، عجل عن قومهقومه

چیهیی کهه  «مُوسه  یها قَوْمِه َ عَنْ أَعْجَلَ َ ما وَ»به تنهایی رفت. این سؤاس است که  ،برود

  چیست؟ ،ب ذاری و تنها به کوه طور بیاییسبب شد تو عجله کنی و قوم خود را 

عجله و چه غیر عجله شر اسهت. چه  ،خیر است و در کار شر ،اصوالً عجله در کار خیر

عجله در کار خیر هم خیر است إال زمانی که قبهل  خیر است، ،طور که خود کار خیرهمان

اما قبهل  ،استخیر واجبی  ،وقت راجحش انجام گیرد. صالة ظهرقبل از از وقت واجب یا 

                                                           

 .155اعراف، آیه . 1



2 

 

عجله در انجام صهالة  ،از وقت واجبش بدعت و حرام است. اما هن امی که وقت وارد شد

یا واجب است و یا راجح است. این راجع به اصل خهود صهالة و امها مقهدمات  ،اوس وقت

نی ندارد. بهر اینها وقت معیّ ،صالة از نظر بدن و لباس و مکان و حاس غیر حدثی نمازگیار

 انهد طبه  مبهانی فلسهفیِاجهع بهه طههارت صهوری و کبهری علمها فتهوا دادهخالف آنچه ر

 ،کنهیمآنچه را از آیات و از روایات علی ضوء اآلیات اسهتفاده مهی ،علّی و معلولی اصولیِ

بسیار راجهح اسهت. و اگهر چنانچهه  ،عجله در انجام غسل یا وضو قبل از وقت نماز بسیار

تواند طههارت بداند که به هن ام وقت نماز کالً نمی یا حتمًا ،انسان احتماس بدهد عقال یًا

شهود و قبهل الوقهت واجهب مهی« إحدی الطهارتین»صوری یا کبری به دست بیاورد. اینجا 

 اشاره است. ،بحثش در باب طهارات ثالث مفصل شده است

از جملهه  ،کنهدای به این مطلب تصریح مهیدو آیه مبارکه قرآن اضافه بر آیات متعدده

کسهی کهه خهود را از بهرای خیهری بهه  1«لَههُ خَیْهرٌ فَهُهوَ خَیْرًا تَطَوَّعَ فَمَنْ»ه آیه صوم راجع ب

برای او بهتر است و زمینه این جمله مبارکه برای کسهانی اسهت کهه روزه  ،زحمت بیندازد

 خَیْهرٌ فَهُوَ خَیْرًا تَطَوَّعَ فَمَنْ مِسْكینٍ طَعامُ فِدْیَةٌ یُطیقُونَهُ الَّذینَ عَلَ  وَ»برای آنها حرج است. 

 ،بهر کسهانی کهه روزه بهرای آنهها حهرج اسهت 2«تَعْلَمُهونَ كُْنتُمْ إِنْ لَكُمْ خَیْرٌ تَصُومُوا أَنْ وَ لَهُ

است. اما راجح است. رجحان بسهیار  3«أُخَرَ أَیَّامٍ مِنْ عِدَّةٌ»واجب نیست روزه ب یرند. بلکه 

امها  ضهرری نهدارد، قطعهًا خیهر اسهت و اینجها خطهر و که صوم« خَیْرًا تَطَوَّعَ فَمَنْ»زیاد که 

 تَطَهوَّعَ فَمَهنْ»امها  4«مِلَّهةَ حَرَجٍ مِنْ الدِّینِ فِي عَلَیْكُمْ جَعَلَ ما وَ»کند که خداوند واجب نمی

 «.تَعْلَمُونَ كُْنتُمْ إِنْ لَكُمْ خَیْرٌ تَصُومُوا أَنْ وَ لَهُ خَیْرٌ فَهُوَ خَیْرًا

 حَجَّ فَمَنْ اللَّهِ شَعا ِرِ مِنْ اْلمَرْوَةَ وَ الصَّفا إِنَّ»ین صفا و مروه که کذلک، راجع به سعی ب

بهه  5«عَلهیمٌ شهاكِرٌ اللَّههَ فَإِنَّ خَیْرًا تَطَوَّعَ مَنْ وَ بِهِما یَطَّوَّفَ أَنْ عَلَیْهِ جُنا َ فاَل اعْتَمَرَ أَوِ اْلبَیْتَ

خیهر اسهت. ]...[  روه برگرداندنصفا و مزحمت این واجب را انجام بدهد که اوثان را بین 

واجب است و اینجا و جاهای دی ر تطوع خیر مستحب است. و همچنهین  خیرِ آنجا تطوعِ

ن نشهده اسهت. آیها از بهرای طههارت از نسبت به راجحات دی ر که وقتی از برای آنها معیّ
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شود حهرام ن شده است که اگر قبل از آن وقت انجام بحدث اصور و حدث اکبر وقتی معیّ

 1«اْلمَرافِه ِ إِلَ  أَیْدِیَكُمْ وَ وُجُوهَكُمْ فَاْغسِلُوا الصَّالةِ إِلَ  قُمْتُمْ إِذا». بدعت است؟ هرگی ،است

ایهن وجهوب قبهل از کنید که حتهی وجوبش به هن امی است که شما قیام الی الصالة می

مها آیها اصهل . ابهرای کسهی کهه بخواههد اوس وقهت نمهاز را بخوانهد ،دگیرصالة را هم می

علی کل حاس راجهح اسهت.  ،طهارت عن الحدث و عن الخبثطهارت چطور است؟ اصل 

خواههد از بهرای تشهرف بهه باشهد. انسهان کهه مهی تهیّهؤمخصوصًا اگر به حالت و از برای 

العالمین مهیا بشود و وقت نماز اوس وقت است و نشده است. اما خود را حهاالً محضر رب

خهود را آمهاده کنهد، ایهن مشهموس قولهه  ،طهارة حدثیهة ،ةخبثی طهارة ،نًامکا ،لباسًا ،مقاالً

چون یک قاعده کلیه است و همچنین راجع « لَهُ خَیْرٌ فَهُوَ خَیْرًا تَطَوَّعَ فَمَنْ»که  تعالی است

حج بر کسی که به حالت حرج است واجب نیست. اما اگر به حالهت  ،حج ،به کل عبادات

 ،نه به حالت عُسر که خطر و ضهرری بهرای او داشهته باشهد. نهه به حج رود. عًاحرج متسک

وری رود، هر طکند و به حج میو را مصرف میبه زحمت تمام نیر ،آیداین جانش باال می

شهود. اما به وضع زنهدگی او ضهرری وارد نمهی ،گرددرود و برمیکه شده است به حج می

ایهن حهج « هُلَه خَیْهرٌ فَهُهوَ خَیْهرًا طَهوَّعَتَ فَمَهنْ»برای چنین کسی حج رفتن واجب نیست. اما 

 ،فرمایند کافی نیستاز او کافی است و بر خالف فتاوای برادران دی ر فقیه که می متسکع

 کنیم که این کافی است و أکفی است.فاده میتما از ضوابط کلی قرآن اس

واجب را انجهام داده  ،داگر انسان در حاس حرج نباشد و حج برو« عَلیمٌ شاكِرٌ اللَّهَ فَإِنَّ»

است. اما اگر در حهاس حهرج باشهد و بهه زحمهت حهج بهرود و محهذوری نداشهته باشهد و 

 .امها ایهن مسهتحب اسهت  واجب بر او نیست،صورت این کارِدر این  ،خطری نداشته باشد

 فَهإِنَّ»در بعهدی اسهت « هُلَ خَیْرٌ فَهُوَ»انجام داده است.  ،این مستحب را که بر او الزم نیست

 در بعدی دی ر. « عَلیمٌ شاكِرٌ اللَّهَ

طبعهًا تبلهور و  ،این مطالب هر قدر که ایمان باالتر باشد و درجه معرفهت زیهادتر باشهد

های مدید در کاخ فرعون بودن و بعهد قوت بیشتری خواهد داشت. موسی )ع( بعد از مدت

بهرای تلقهی وحهی اکنهون ممموریهت دارد کهه  ،ساس در مدین بودن دهاز آن جریان قتل و 

 بِهاْلوادِ»مکهان وحهی کهه وادی مقهدس اسهت کهه  العالمین به کهوه طهور بهرود.مفصل رب

شهود. قلهبش و پیچد و او در وادی مقدس پیچیده میوادی مقدس را می 2«طُوىً اْلمُقَدَّسِ
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شهود. و ایهن اسهتحقا  وادی مقهدس وحهی مهی ،تورات الوا  یقلت درگوشش و صدرش 

حتی مربوط به هارون هم نیست. چون وحهی اوس اصهلی  ،است موسی رسوس )ع( خاص

به موسی )ع( مربوط است و هارون در حاشیه وحی است. تا چه رسد به سهبعین نفهر کهه 

بْعینَ قَوْمَههُ مُوسه  اْختارَ وَ» یل کهه اسهرا بنیو تها چهه رسهد بهه بقیهه  1«لِمیقاتِنها رَجُهالً سهَ

انهد. پها اصهل در ایهن س الخهط داشهتهتخلفاتی هم نسبت به وحی موسی )ع( علهی طهو

آن کسهی کهه محهور  هایی را دعهوت کننهد،انسهان غهذادعوت کیست؟ اگر چنانچهه بهرای 

انهد. تها اگر زودتر برود مطلبی نیست. چون بقیه در حاشهیه ،العظمی استاهللدعوت و آیت

دیههده اگههر دعههوت از بههرای تلقههی وحههی والیههت عههیم از بههرای موسههای رنج ،چههه رسههد

 ه باشد.دیدآوارگی شدهمعطل کشیدهزحمت

راجح اسهت و یها واجهب اسهت و  و یا راجح است، پا عجله در امری که واجب است

مرجهو   ،طبعًا حرام است. از نظر امری هم که مرجهو  اسهت ،از برای امری که حرام است

واجب بهود یها نهه؟  ،است. آیا اصل تشرف موسی )ع( در وادی مقدس که تلقی وحی کند

این ونهه اسهت. آیها آمهدن و  وجوب اصلی برای موسی بهود؟ ،. این وجوبه بودشددعوت 

چهه آنهها بیاینهد و چهه نیاینهد.  ،نیامدن دی ران به آمدن و نیامدن وحی تهمثیر دارد؟ هرگهی

 شهود. إال اینکهه تلطفهًاوحی پروردگار وارد مهی چه هارون بیاید و چه هارون نیاید،حتی 

تشهریفًا از بهرای آنهها کهه در  همه را وعده گرفت، 2«الطُّورِ جانِبَ واعَدْناكُمْ وَ» العالمینرب

وحی بر موسهی اسهت  محل نیوس وحی بر موسی )ع( اینها حضور داشته باشند. اما اصلِ

چنانکهه شهد. و آنهها ههم  ،و اصل دعوت برای موسی )ع( است. آنها نیاینهد وحهی هسهت

 چنانکه این وحی حاصل شد.  ،بیایند وحی بود

و این عجله از بهرای  3«قَوْمِ َ عَنْ أَعْجَلَ َ ما وَ»مقدمات برای این مطلب است که این 

اند. چون ما یک کسانی که در حالت هیمان و در حالت شوف ،مفتاقین و محتاجین است

عش  داریم که در آیات ما نیست. چون عش  مربوط به امور ظاهری است. یهک هیمهان و 

از میهل بهه اتّجها  بسهیار بسهیار زیهاد کهه عمهده وجهود  شوف داریم. هیمان عبارت است

ت ه تمهام وجهود انسهان را توجهه و محبهانسان را فراگرفته است. اما شوف آنجایی است ک
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وَفَها قَهدْ» منتهها گهاه ایهن 1«حُبًّا شَوَفَها قَدْ». فراگرفته است شهوف مهادی و عشه  « حُبًّها شهَ

شهوف مربهوط گهاه « حُبًّا شَوَفَها قَدْ» چنانکه زلیخا مجذوب یوسف )ع( شد. ،ظاهری است

 ،سرّ انسان ،قلب انسان ،رو  انسان ،الب نیست. یعنی عقل انسانبه قلب است، مربوط به ق

العهالمین اسهت. البتهه در متوجه به یک مقام نورانی است که مقهام رب ،همه انسانِ انسان

بهرای موسهی  اما طور محضر خاص وحی است و اینجا حالت شوف از ،محضر ح  است

تهو نیها؟  ،)ع( به اندازه معرفت موسویه حاصل است. م ر خداوند فرمود: اگر آنهها نیامدنهد

اگهر  البتههاین وعده مربوط به همه بود. تالزمهی ههم نبهود. « الطُّورِ جانِبَ واعَدْناكُمْ» ،نخیر

 شد. چون اصل وعده موسی است.رفت این وعده متحق  نمیرفتند و موسی نمیآنها می

کهرد. امها موسهی )ع( تحق  پیدا مهی« واعَدْناكُمْ»رفتند رفت و اینها هم با او می اگر موسی

مطلهب  2«لِتَرْضه  رَبِّ إِلَیْه َ عَجِْلهتُ وَ»کنهد: از جمله که آیه مبارکه تصریح مهی ،به عللی

رضهای موسهی اسهت و  ،اسهت. چهون رضهای اهلل« لِتَرضی»نیست. « ألرضی»این است. آن 

کهه پروردگهار عهالم دیهد رضای اهلل است. با دیهد موسهوی خهودش  ،ای رسوسرضای موس

 .من تو را بهرای خهود درسهت کهردم 4«لِنَْفسِي اْصطَنَعْتُ َ وَ» 3«عَیْنِي عَل  لِتُْصنَعَ وَ»فرمود: 

خلقت رحیمیهه عامهه مهادون الهوحی نیسهت.  ،خلقت رحمانیه نیست ،خلقت عامه نیست

شهود. رحله عالیه وحی است که بهر موسهی )ع( وارد مهیبلکه خلقت رحیمیه خاصه در م

النبیین )ص( داریم. پیومبهر بیرگهوار در مرحلهه اولهی بعهد از نظا رش را ما نسبت به خاتم

نازس شهد بر آن حضرت « بصورةٍ مجملةٍ محکمة»کل قرآن  ،شب از مبعثشان پنجاهحدود 

 ،پها 6«مُبارَكَهةٍ لَیْلَهةٍ فِهي أَْنیَْلنهاهُ إِنَّها» 5«اْلقَهدْرِ ةِلَیْلَ فِي أَْنیَْلناهُ إِنَّا»دانید که تفاصیلش را می

 ی راجع به قرآن داشت. امطالعه وحیپیومبر پیش

 نجمههاس بههه شههما گفتههه اسههت، گههاه خودتههاا ،مطالعههه از اسههتاد داریههدگههاه شههما پیش

پیومبر دو مربوط به وحی است. مطالعه و بعدالمطالعه هر کنید. اینجا پیشمطالعه میپیش

اجمههاس و  طوربههههای ب ههو و ن ههو را مطالعههه وحههی دارد. تمههام معههارف قههرآن را سههرّپیش
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قهبالً شهد. پها  ،اهلل )ص( را نهورانی کهرده بهوداختصار و بیان روشن که تمام قلب رسوس

امها در تفصهیل دو  ،دانهدداند. تفاصهیل را در اجمهاس مهیپیومبر تفاصیل را در اجماس می

داشهت ( یها لفهن نداشهت. یها اگهر لفهن صعد اوس وحهی بهر رسهوس اهلل )عد دی ر است. بُبُ

 1«خَبِیهرٍ حَكِیمٍ لَدُنْ مِنْ فُصِّلَْت ثُمَّ آیاتُهُ أُحْكِمَْت كِتابٌ»که  اجمالی از کل قرآن شریف بود

لت »اجمالی از کل قرآن مفصل اسهت. امها  ،چه لفن باشد چه نه «آیاتُهُ أُحْكِمَْت»این  فصهّ

طور کهه اجمهاس معنها را صیل لفظی است و هم تفصیل معنوی اسهت. همهانهم تف «آیاته

 طوربههتفصیل معنا را دارد. اگر انسان معنایی را  طوربهتفصیل هم  ،اجماس داشت طوربه

 طوربههایهن نیهاز دومهی اسهت کهه آن اجمهاس  ،دانهد؟ نههتفصیل مهی طوربه اجماس بداند،

 تفصیل بیان شود.

-و تفصیل هر دو الهی است. پروردگار اجماس وحی را بر رسوسما اگر اجماس سیّ ال و

تفصهیل معنهوی  ،اما بعد دو نیاز دی ر در کهار اسهت. یهک نیهاز ،اهلل )ص( وارد کرده است

وحهی اسهت و ههم معنهای  ،یل لفظی وحی. هم لفن مفصل وحهیفصت ،وحی و نیاز دوم

اهلل ارد. امها رسهوسبه این دو احتیهاج د ،مفصل وحی که بیان رش لفن مفصل وحی است

رد و هنوز هم به او در مرحله تفصیل دا ،روی آن شوف بالوی که به وحی پروردگار عالم

 ،بسهم اهللمعانی مفصالت:  ،به وحی است. بله ،که بعدًا الفاظ مفصالت وحی نشده است

تعریهب وحی است. ولهذا در دو جهای قهرآن ایهن سهؤاس کهه سهؤاس  به اما الفاظ مفصالت

 لِسهانَ َ بِههِ تُحَهرِّ ْ ال»و تبیین است. از جملهه در سهوره قیامهت  تعظیمسؤاس  بلکه نیست،

گشود کهه خواست آیات مفصالت را بخواند. تا زبان میآمد و مییل می جبر 2«بِهِ لِتَعْجَلَ

که همان معانی محکمه قرآنی کهه  ،گشودپیمبر با او یا قبل از او زبان می ،آیات را بخواند

 شده است به الفاظ خودش ب وید. بر حضرت نازس

اهلل توجهه رسهوس .یا توجه دارد با یک معنهای عمیه  بیشهتر اهلل توجه نداردالبته رسوس

اش وحهی اسهت. بالفعل ندارد که الفاظ معانی مفصله قرآن نیی وحی است. چنانکه معانی

نهه  اهلل اسهت. م هرم ر پیومبر سنتش وحی معنوی نیست؟ که الفاظش ماننهد خهود رسهوس

 ،اهلل )ص( دارد. این بیاناتی که الفاظش در قهرآن نیسهتاین ونه است که بیاناتی که رسوس

 هفهدهماننهد  ،مجمل اسهت یها معهانی خاصهه در قهرآن نیسهت طوربهاش هم احیانًا معانی

های وحی سنت بها اهلل وحی سنت نیست؟ یکی از فر م ر سنت رسوس ،رکعت نماز یومیه
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امها وحهی سهنت وحهی معنها  ی کتاب وحی لفن با معنا اسهت،ت. وحوحی کتاب این اس

اهلل تا این حاس ممنوع نبوده است. چهه در آیهه پا رسوس. اهلل استرسوس برایلفن  ،است

و ههم  1«عِْلمهًا زِدْنهي رَبِّ قُهْل وَ وَحْیُهُ إِلَیْ َ یُْقض  أَنْ قَبْلِ مِنْ بِاْلقُرْآنِ تَعْجَْل ال وَ»طه که 

 «.قُرْآنَهُ وَ جَمْعَهُ عَلَیْنا إِنَّ بِهِ لِتَعْجَلَ لِسانَ َ بِهِ تُحَرِّ ْ ال»فرماید: ت میدر سوره قیام

اجماس  طوربهاهلل )ص( ندارد که آن معانی که آگاهی بالفعل نسبت به این معنا رسوس

به لفن رسالی بیهاورم نهه لفهن  ،ها را به لفن محمدی بیاورمهمان ،بر من نازس شده است

بها لفهن خهود  ،و لفن رسالی چون معنا وحی استلفن قرآنی است  ،لفن رسولی .لیرسو

لفهن  ،اما لفن ،معنا وحی است 2«نَوَى مَا امْرِئٍ لِكُلِّ إِنَّمَا وَ بِالنِّیَّاتِ اْلمَعْمَاسُ إِنَّمَا»کما اینکه 

ی وحه اما معنا رسولی است که این معنا ،لفن رسالی است ،رسوس است. لفن وحی نیست

النبیین )ص( القهاء شهده اسهت معنا بر قلب مبارک خاتم شده است. وحی القاء شده است،

کنهد. پردازد و درست میکه لفن را خود بپردازد. بهترین لفن را مادون لفن قرآن طبعًا می

 بِّرَ إِلَیْه َ عَجِْلهتُ»م هر عجلهه بهد بهود؟ « بِههِ لِتَعْجَهلَ لِسهانَ َ بِههِ تُحَهرِّ ْ ال»در اینجا که 

اگهر وحهی مجملهی را کهه بهر مهن  ،همه وجود مهن ،این گوش من ،این زبان من 3«لِتَرْض 

یهل  جبر ،تهرمتهر تهو کهه مهن از او بهیر اکنون که فرستاده کوچک، تکرار کند، نازس کردی

اهلل بهود. در رسهاندن الفهاظ یل در معنای وحی شهاگرد رسهوس جبر اهلل کجا؟کجا و رسوس

 عَرَبِهيٍّ بِلِسهانٍ*  اْلمُْنهذِرینَ مِهنَ لِتَكُهونَ قَْلبِه َ عَله *  اْلمَمینُ الرُّو ُ بِهِ نَیَسَ»که  ،وحی بله

 . فهمید؟ پیومبراما چه کسی بهتر می 4«مُبینٍ

( چشمشهان مسهاعد نبهود )رضاهلل بروجردی من یادم است در درس استاد اعظم آیت

همیهد. فاو هم مهی ،خواندرفت و میگوسا ل را یکی از شاگردها می ،که وسا ل را بخوانند

یل واسطه لفن وحی است و مقداری هم از مطالب روایهات کردند. جبر ولی آقا بحث می

آقهای بروجهردی  ،استاد بایهد تهدریا کنهد عنوانبهفهمد و که بهتر می اما آن ،فهمدرا می

 مثاس بود. ،است )رض(
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اقُورَةِ جِنَهانِ فِهي اْلقُدُسِ رُو ُ» اهلل از کلمهات رسهوس 1«اْلبَهاكُورَةِ حَهدَا ِقِنَا مِهنْ ذَا َ الصهَّ

 مِهنْ ذَا َ»کهه کوچهک  ،ههای علمهیهای معرفتی و جنتدر جنت ،است. در جنان صاقوره

چشهیده اسهت. آن ههم نهه  ،های بکر ما کهه جبر یهل خبهر نداشهتاز باغ« اْلبَاكُورَةِ حَدَا ِقِنَا

ها دارنهد. امها درصهد هها و فاطمهههها و حسهینهها و حسهنیصددرصد را عل ،صددرصد

اهلل )ص( پها رسهوس اهلل )ص(.دارد، آن هم بعد از تبیهین رسهوس یل معارف وحی را جبر

 إِنَّ»چهرا؟ « بِههِ لِتَعْجَهلَ لِسهانَ َ بِهِ تُحَرِّ ْ ال»یل است. ولکن قرآن  مقدم بر جبرعدی چند بُ

مهن  تفسهیر لفهن بها ،تفسیر معنا با من است 2«قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ قَرَْأناهُ فَإِذا*  قُرْآنَهُ وَ جَمْعَهُ عَلَیْنا

ست. لفن مجمل قرآن هم با تهو لفن با تو ا ،دانستی است. نه اینکه تو مجمل قرآن را معنًا

 تَعْجَهْل ال وَ» :و در آیهه طهه .تا چه رسد لفن مفصل قهرآن و معنهای مفصهل قهرآن نیست،

کنهد عجله خوب است. عجله می ،ریان است. عجله داشتاین هم تقریبًا همین ج «بِاْلقُرْآنِ

 ،در خوانهدن بها زبهان ،در توجهه بهه وحهی حه  متیاید طوربهکه بیشتر متنوّر بالفعل شود 

 با زبان رسولی تبیین کند. ،آنچه را در قلب تلقی کرده است ،وحی ح  را

عهد کهه دو بُ« عِْلمهًا زِدْني رَبِّ قُْل وَ حْیُهُوَ إِلَیْ َ یُْقض  أَنْ قَبْلِ مِنْ بِاْلقُرْآنِ تَعْجَْل ال وَ»

 :قهبالً اجمهاس بهوده اسهت. دوم« زدنهی علمهًا تفصهیلیًا بمعهانی الهوحی»است. بعد اصهلی 

خدا است. مرحله بعدی عبارت است  متعل  بهالفاظ « زدنی علمًا تفصیلیًا بملفاظ الوحی»

کهه  ،اهلل نازس کرده استسنت رسوس عنوانبهمطالبی را که خداوند به وحی  ،از علم سنت

مرحلهه اوالی  ،در ایهن مثلهث وحهی« عِْلمهًا زِدْني»یا تفصیلش نیست. این  ،در قرآن نیست

یها « آیاتُههُ أُحْكِمَهْت» عد إحکام یهادر بُ 3«إِلَیْ َ أَْنیَْلناهُ تابٌکِ»وحی که وحی قرآن است که 

وحی است. اما وحهی سهه بعهد دی هر دارد. ایهن سهه عد اوس این بُ 4«مُبارَكَةٍ لَیْلَةٍ في»اینکه 

 حَكیمٍ لَدُنْ مِنْ فُصِّلَْت ثُمَّ»با هم است که وحی مفصل قرآن است که  موأدو بعدش ت ،بعد

اهلل )ص( سمرحلهه سهوم سهنت رسهو ،ایهن دو مرحلهه .لت معنویًافصّ ،لت لفظیًافصّ 5«خَبیرٍ

جله ندارد. عجلهه در خیهر کهه خیهر که در حاشیه قرآن شریف است. این منافات با عاست 

راجهح  ،قبالً واجب نیست ،است. اگر شما کار واجبی را یک ساعت دی ر باید انجام بدهید
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 ،مشهتا  عنوانبهه ،مفتا  عنوانبهپا پیومبر  بالً انجام بدهید بهتر نیست؟ چرا.است. اگر ق

وحی پروردگهار اهلل )ص( را حب خداوند و حب نیوس شوف که تمام قلب رسوس عنوانبه

ههم مثهل فهرض « تُحَهرِّ ْ ال»و حب تلفن به وحی پروردگار گرفته اسهت. پها حه  دارد. 

ق  اْلقُهرْآنَ عَلَیْه َ أَْنیَْلنها مها*  طه» :کنید آیات اوس طه *  یَْخشه  لِمَهنْ تَهْذكِرَةً إاِلَّ*  لِتَشهْ

از وجوهش این اسهت. سهالیانی پیومبهر  یکی 1«اْلعُل  السَّماواتِ وَ اْلمَرْضَ خَلَ َ مِمَّنْ تَْنییالً

تمدبًا که بیشتر رنج بدنی ببیند و بیشتر  ، این که واجب نیست.در نماز روی پنجه پا ایستاد

واجههب کههه نیسههت. از  ،العههالمین. در قیههام أمههام ربداشههته باشههد تههمدب ظههاهری و بههاطنی

 مستحبات نماز ما هم نیست. پیومبر یک حساب دی ری دارد.

ق  اْلقُهرْآنَ عَلَیْ َ أَْنیَْلنا ما» ،ر هادیای طاه «طه» ایهن  ر.نخیه ،بهه زحمهت بیفتهی« لِتَشهْ

خهودت  ،عد خود و دی هرانرسالت در بُ عنوانبهچه  ،رسوس عنوانبهچه  ،حمل قرآن بر تو

قدر با است. همین مقهدار کهافی یعنی با است. همین ،یعنی خدایا ،را به زحمت نینداز

جها همهین :گویهدکه خدا می آنقدر اوج دارد العالمینبرابر رب اهلل دراست. خضوع رسوس

بیشتر الزم نیسهت. کمها  ،رویاز بین می ،شویبیشتر نکن. بیشتر کنی هالک می ،با است

. دی هر در لیله معراج اگر به مقام تدلی مانده بود که برگشهت نداشهت ،اینکه در لیله معراج

این باید برگردد تها رسهالت را ادامهه بدههد و  ،دتوانست رسوس بشود. در مقام تدلی بونمی

 خاتمه بدهد. 

تر است. بهرای المقدمه مهماین مطلب بود. البته مقدمه از ذیاینها مقدماتی برای بیان 

 عَهنْ أَعْجَلَه َ مها وَ»: 83ه آیه« أَعْجَلَه َ مها وَ»تهر اسهت. اهلل از موسی )ع( مهماینکه رسوس

 عَهنْ»چیهیی تهو را بهه شهتاب انهداخت؟ تهو را شهتابیده کهرد؟ موسی چهه « مُوس  یا قَوْمِ َ

آنها ههم  2«أَثَري عَل  أُوالءِ هُمْ قاسَ»یا موسی  ،گروهت را گذاشتی و خودت آمدی« قَوْمِ َ

اثهر « أَثَهري عَل » طور، بهدر این آمدن « أَثَري عَل »هم دو معنا دارد. « أَثَري عَل »آیند. می

ظهاهر  هستند. گمراه نخواهند شهد.« أَثَري عَل »دانم ا آنجا که من مییعنی اینها ت ،رسالتی

 همهه آیهات بینهات و ایهن توحید خواهند ماند. چون این مقاممطلب این است که اینها بر 

 همه رحمات و این همه... 

ام. چهه اشهکاس مهن زودتهر آمهده ،دنباس مهن خواهنهد آمهد ،«أَثَري عَل  أُوالءِ هُمْ» ،دوم

او زودتر برود و بقیهه ههم وعهده  ،کسی که بیشتر عالقه دارد و محور دعوت او استدارد؟ 
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برونهد. بقیهه وضهع  خواسهتندنمی ،اند که بعدًا بیایند. ولی بقیه دروغ وعده داده بودندداده

 عَله »ید است. تمک «أُوالءِ هُمْ» ،«أَثَري عَل » ،هاهمین ،اینها «أُوالءِ هُمْ قاسَ»دی ری داشتند. 

خدا راضی نبود؟ ممکن است  ،کرداگر موسی عجله نمی« لِتَرْض  رَبِّ إِلَیْ َ عَجِْلتُ وَ أَثَري

العالمین موسی را با قهوم چطور؟ برای اینکه وقتی رب ،یم بلهیممکن است ب و ،یم نهیب و

 ،اش فهور اسهت دی هرباید بروند. معطلهی یعنهی چهه؟ امهر قاعهده« فور الدعوة»دعوت کرد. 

ب با قهوم بایهد بهرود. معطلهی یعنهی چهه؟ امها وخ ،که خدا وعده گرفت که با قوم بیاوقتی 

موسی فوری است. اما قوم به این آسانی حاضر نیستند که با موسای رسهوس بهه کهوه  بیایِ

چه کار دارند؟ اینهها بها تهور مهاهی آشهنایی دارنهد. بها خهوردن و  طور بهاینها  طور بروند.

با تخلفات آشنایی دارند. در اینجها موسهی چهه کنهد؟  ،یی دارندخوابیدن و با گناهان آشنا

 ،خواهند با موسی برونهدموسی نرود؟ اگر اینها حاال نمی ،خواهند بیاینداینها که حاال نمی

 وقهت حسهابآن« لِتَرْضه  رَبِّ إِلَیْه َ عَجِْلتُ» نداده است.به فور انجام  امر را ،موسی نرود

 . چون امر به فور انجام نشده است. این یک بُعد ؛است شد که این خالف رضایت تومی

خدا هم راضی است که موسی بماند تا مقداری که ایهن  ،بر فرض اینکه نخیر :بعد دوم

تر اسهت بهه اینکهه موسهی کدام است؟ آیها خهدا راضهی« أرضی»ولکن  ،قوم هم با او بیایند

تر این است کهه محهور دعهوت راضی ،بماند و وعده تمخیر شود تا قوم بروند یا نروند؟ یا نه

خودش بهرود بهه حسهاب اینکهه اینهها  ،کنندکنند و دیر میحساب نکند که آنها تمخیر می

کمها  باطن را که موسی متوجه نبهود.اما  «لِتَرْض  رَبِّ إِلَیْ َ عَجِْلتُ وَ أَثَري عَل  أُوالءِ هُمْ»

و ناخودآگهاه ایهن رسهالت و  اینکه راجع به آن مشتی که به قبطی زد و قبطهی کشهته شهد

وری کهه بتوانهد ایهن دعهوت را ط ،دعوت تمخیر افتاد و از خداوند خواست که پوشش بنهد

رود بهرای چهه؟ بهرای می طور بهاصالً موسای رسوس  ،اینجا هم اینچنین بعدًا انجام بدهد.

 اگر آنهها برونهد کهه موسهی وحهی را گرفتهه ،تکمله وحی و در برگشتن برای تکمله دعوت

تها اینکهه  یل ب ویهد،اسرا بنیبرگردد و تکمله دعوت وحی را از برای  ،است. اگر هم نروند

-رود. چون برای ایهن مهیدعوت موسی )ع( نورٌ علی نور گردد. موسی اصالً برای این می

 ،سهت شهدندپرهبنابراین اگر در غیاب موسی اینها مبتالی به فتنه شهر شهدند و گوسال ،رود

 کننده است. اراحتخیلی برای موسی ن

له خیر کرد و به میعادگهاه رب ولذا اینجا که موسی ناخودآگاه روی عش  و شوف عج

اما در باطن مطلبی شد که موسی بهه حسهاب رسهالت و بهه حسهاب شهوف دعهوت  رفت،

تَنَّا قَوْمَ َ  فَأَثَري وَ عَجِْلتُ إِلَیْ َ رَبِّ لِتَرْضی * قاسَ فَإِنَّا قَدْ قاسَ هُمْ أُوالءِ عَل »راضی نبود. 
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هها بعضهی وقهت ،ها فتنه خیر استبعضی وقت 1«بِالشَّرِّ وَ اْلخَیْرِ فِْتنَةً وَ نَبْلُوكُمْ» «.مِنْ بَعْدِ َ

آن طالیهی « فتن الهذهب»امتحان است. فتنه امتحان است.  هر دو نوع فتنه،فتنه شر است. 

تها خهالب بشهود. خداونهد ههم  کننهدگذارند و آب مهیاین را در کوره می ،که قاطی دارد

های ما را کهه های ما را و معرفتها و عقلطالهای فطرت ،هاهایی دارد که در کورهکوره

ههای همچنین غبارههایی بهر فطرت 2«الهوى بطوع مكسوف العقل نارةإ»که  مخلوط است،

آن است خیرش  که یا خیر است یا شر، هابا فشارها و با امتحان ،های ما استما و بر عقل

بیههاییم. مثههل ابههراهیم ت کههه بهها ایههن امتحههان خههوب از آب درکههه وضههع نههاجوری اسهه

ترین امتحان به کهل معهانی االمتحهان نسهبت بهه ابهراهیم شهد کهه الرحمن که بیر خلیل

شهرٍ اسهت. یعنهی  فتنهةهها اما بعضی وقت ز کار درآمد.فرزند خودش را ذبح کند و خوب ا

امتحهان نکنهد؟  امها گیرنهد.لفین در این امتحان صفر میداند که این مکچه؟ یعنی خدا می

امتحهان نکنهد؟ بهرای  ،سهت صهفر ب یرنهدبناآنههایی کهه  ،گیهردآیا اسهتاد کهه امتحهان مهی

گهاه منتهها  ،خورند. پا این امتحان بایهد بشهودخودشان باید معلوم بشود که به درد نمی

 ،خهواهیماسهتعداد داریهم و مهی ههامن و من :فتنه خیر است و گاه فتنه شر است. فتنه خیر

 فتنهه خیهر اسهت. . ایهنکند که از این امتحان ما خوب بیرون بیاییمپا خدا هم کمک می

در ایهن امتحهان خهوب  خواههدخهواهیم پها خهدا ههم نمهینمهی تهوانیم امهاما مهی ،مدو

 .کنیمدربیاییم. بنابراین سقوط می

فتنه شر است. اینهایی کهه عالقهه بهه گوسهاله  3«بَعْدِ َ مِنْ قَوْمَ َ فَتَنَّا قَدْ فَإِنَّا»در اینجا 

از خدا سؤاس کهن آوردند. برو گوساله چه بالهایی سر خودشان در دارند که در آن جریان

فهالن اسهت. چهون بهه  ،مهاده اسهت. فهالن اسهت ،است؟ نهر اسهت چه رن ی است؟ چ ونه

ای دارنهد یهک یهک عهده دیدنهد ،گوساله عالقه داشتند و از دریا هم که نجات پیدا کردنهد

اینها اصالً ذاتًا  4«آلِهَةٌ لَهُمْ كَما إِلهًا لَنا اجْعَْل»کنند. به موسی گفتند: صنمی را عبادت می

ه پرستی و پرستش غیر خدا و احترام غیر خدا عالقه دارند. این است که انسان را بهبه ماده

بهه  ن انسهان بسهته اسهت یهاکه بهه جهاد امتحان کنند. آنچه ترک آنچه را خیلی عالقه دار

اگهر بهرای رضهای  ،منتها آنچه که به راست به جان انسهان بسهته اسهت ،دروغ یا به راست
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-کما اینکه ابراهیم )ع( و یوسف )ع( و از همه مهم ،این فتنه خیر است ،جانان تسلیم کند

 النبیین.تر خاتم

ان بسهته اسهت. یک ارتباط بسیار غلطی بهه جهان انسه ،اما آن وقتی که یک کار غلطی

که به جان انسهان بسهته اسهت و لهذا در « ةی الماداتجاه إل» ،پرستش گوساله ،پرستش ماده

هایشهان اصالً مثل اینکه در دس ،لَجَنه عَ 1«اْلعِجْلَ قُلُوبِهِمُ فِي أُْشرِبُوا وَ»قرآن شریف دارد: 

مثهل  نهها اسهت،تهرین اعمها  رو  ایهایشان که عمی اند. در دسپرستی خوردهآب گوساله

چه کسی آشامانده است؟ شهیطان داخلهی و  ،اندهایشان گوساله آشامیده شدهاینکه در دس

 ،نداشهتو نقش بارزی نکرد  یو لذا دعوت موسی )ع( در اینها اثر درست ،شیطان خارجی

 پیدا کرد.  2«لُونَیَعْدِ بِهِ وَ بِاْلحَ ِّ یَهْدُونَ أُمَّةٌ مُوس  قَوْمِ مِنْ وَ»م ر در میان عده کمی که 

به چیهیی ترین فتنه است که انسانی که عالقه بسیار بسیار زیاد دارد و جانش این مهم

دسهت بهردار. اگهر  ،بسته است. خداوند ب وید که از این چییی که جانت بسته بهه او اسهت

و اگهر دسهت برنهدارد نهاقبوس و سهقوط حتمهی و  امتحان بسیار نهاجح ،دست بردارد قبوس

ای کهه موسهی اینهها در ایهن فتهره« اْلعِجْهلَ قُلُوبِهِمُ فِي أُْشرِبُوا»در اینجا چون  .حتمی است

، هارون هم کهه یعنی دعوت اصلی و محوری رسالی و رسولی از اینها فاصله گرفت ،نبود

الشعاع است. اگر موسی با ههارون بها ههم بودنهد اینهها جهرأت چنهین کهاری را زیهاد تحت

 ،و ههارون مانهده اسهت. کشهتن ههارونصهل دعهوت اسهت، رفتهه اما موسی کهه ا ،نداشتند

امری بهرای اینهها آسهان اسهت و لهذا در ایهن عجلهی کهه سه اینهها ایبر ،استضعاف هارون

تر آسهان یموسه نبهودن لحهاظ بهه اینها گرفتن ضاللت برای 3«السَّامِرِيُّ أَضَلَّهُمُ وَ»ساخت. 

 بود و در این فتنه اینها سقوط کردند. 

 .جمعیهت صهفات :إنها ،تمکیهد :إنها« بَعْهدِ َ مِنْ قَوْمَ َ فَتَنَّا قَدْ فَإِنَّا قاسَ»فرماید: و لذا می

 ،یهک ابهتالء ه است دی هر،مجموع .یعنی با مجموعه ابتال اتی که بر مکلفی باید وارد شود

ه جانشان بسته به آن است. اینجها وسهیله و زمینهه یعنی آنچ ،جانشان ،دو ابتالء نیست. نه

 ،سهه« فَتَنَّها»دو، « قَهدْ» ،ایهن یهک تمکیهد «فَإِنَّها»است که او را بپرستند و عبادت کنند.  آماده

در  ،قبهوس 4«فِْتنَتُه َ إاِلَّ هِهيَ إِنْ»فتنهه از طهرف خهدا اسهت. « إنها فتنها» «.بَعْهدِ َ مِنْ قَوْمَ َ»
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 وَ» اضهالس از طهرف کیسهت؟ ،شان مردند. اما فتنه که از طرف خهدا اسهتآنجایی که همه

هها و شمرونی است که در اینجا بین ما مسهلمان ،سامری در لوت عبرانی «السَّامِرِيُّ أَضَلَّهُمُ

گویند مها اصهالً سهامری نداشهتیم. سهامری در آن زمهان ها اختالفی است. اینها مییهودی

کهرده اسهت شهمرونی را بهه  بدهیم که قهرآن شهریف تعریهاصالً نبوده است. ما جواب می

رون مِمرون در تورات مکرر ذکر شده است. شمرونی یعنی شخصی که اهل شهَ سامری و ش

حهاال  ،شمرون از بالد شر  اوسط و خاورمیانه بود که قدس کبیر یا شام کبیر یها چهه ،بود

 این اشاره بود.

 گمهراه کهرد کههسهامری آنهها را  ،«السَّامِرِيُّ أَضَلَّهُمُ وَ بَعْدِ َ مِنْ قَوْمَ َ فَتَنَّا قَدْ فَإِنَّا قاسَ»

کننهد. در تفسهیر مطالعهه بفرماییهد. سهؤاالتی مهی «مُوسه  فَرَجَهعَ»ضالس را پذیرفتند.  خود

ام. مرادم تفسیر الفرقان است. آقایهان خودتان هم فکر کنید. بنده هم در تفسیر مطالعه کرده

نهیم چهه ببی ،کنم و شما هم فکر بفرماییدهید مطالعه بفرمایید و من فکر میخواهر چه می

 قَهدْ فَإِنَّها»م ر خداوند نفرمود:  :سؤاس اوس 1«أَسِفًا غَْضبانَ قَوْمِهِ إِل  مُوس  فَرَجَعَ»شود؟ می

فرمود؟ وقتهی کهه هنهوز موسهی برن شهته اسهت. موسهی  چه زمانی؟ «بَعْدِ َ مِنْ قَوْمَ َ فَتَنَّا

مبهتال کهردم و سهامری  خبار کرد که اینها را من به فتنه شهرإهنوز در طور است و خداوند 

چهرا  ،پرسهت شهدندهم گمراهشان کرد. یعنی از خداپرستی دور شدند و در غیهاب تهو بهت

بانَ قَوْمِههِ إِله  مُوسه  فَرَجَهعَ»خبار را خهدا داد. چهرا إموسی آنجا عصبانی نشد؟ این   غَضهْ

ههم متمسهف بهود. غضهب  ،آن وقت هم غضهب کهرد ،؟ وقتی به سوی قومش برگشت«أَسِفًا

رفهت و ههارون را  طهور بههد که چرا اینها این کار را کردند. متمسف بود که چرا زودتهر کر

  .این یک سؤاس فقط گذاشت.

م هر خداونهد  ،کنهداوس قهوم را تهوبیم مهی 2«حَسَنًا وَعْدًا رَبُّكُمْ یَعِدْكُمْ لَمْ أَ قَوْمِ یا قاسَ»

 ثاَلثهینَ» یکهی 3«الطُّهورِ جانِهبَ واعَدْناكُمْ وَ» وعده حسنه به شما نداده است؟ وعده حسنه

ترین خیر بعهد از خداوند وعده خیر أخیر را که مهم ،«أَرْبَعینَ»یکی  4«بِعَْشرٍ أَْتمَمْناها وَ لَیْلَةً

که نیوس الوا  تهورات اسهت داد. چهرا شهما صهبر نکردیهد موسهی بها  ،کل این خیرها است

 رَبُّكُهمْ یَعِهدْكُمْ لَهمْ أَ قَوْم یا قاسَ» ؟ر بشودالوا  تورات برگردد تا خیرٌ علی خیر و نورٌ علی نو
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نیامد. چون در اینجا دیر  ،دیر شد؟ موسی دیر آمد؟ نخیر« اْلعَهْدُ عَلَیْكُمُ فَطاسَ أَ حَسَنًا وَعْدًا

بٌ عَلَیْكُمْ یَحِلَّ أَنْ أَرَدْتُمْ أَمْ» که اشاره خواهیم کرد. دو وعده بود  ،یها نهه 1«رَبِّكُهمْ مِهنْ غَضهَ

خدا هم دروغ ن فته است. شما خواسهتید کهه غضهب خداونهد بهر  ،دیر نکرده استموسی 

چهرا « مَوْعِهدي فَهمَْخلَْفتُمْ» .به جای رحمتی که در اینجا مهورد وعهده بهود ،شما حلوس کند

« خهالفتم»تهر از مههم« اخلفهتم» ،«اخلفهتم»نیست. « خالفتم»موعد مرا شما اخالف کردید؟ 

طهور از سهامری اسهت. این ،تقصیر شما بیشهتر از شهمرونی اسهت «مَوْعِدي مْفَمَْخلَْفتُ»است. 

پرسهتی بهود و شما در دلتان شیطان بهت ،نیست که سامری بیشتر تقصیر داشته باشد. نخیر

  .گویدها را دارد میزمینه را سامری درست کرد و این کار را کردید. موسی این حرف

یکی پها  :موسی دو موعد داشت«. مَوْعِدي فَمَْخلَْفتُمْ رَبِّكُمْ نْمِ غَضَبٌ عَلَیْكُمْ یَحِلَّ أَنْ»

پا از من بر سنت و اثر من بمانید. چرا نمانید؟ همهان دو  :چرا نیامدید؟ دوم ،از من بیایید

چرا مِلکِنا نیست. مَلکِنها  2«بِمَْلكِنا مَوْعِدَ َ أَْخلَْفنا ما قالُوا»احتمالی که در باال عرض کردم. 

سهرجمعش ایهن اسهت کهه « بِمَْلكِنها مَوْعِهدَ َ أَْخلَْفنها مها قهالُوا» ،این هم یهک سهؤاس است؟

به اختیار ما نبود. نیامهدن بهه اختیهار مها نبهود و  ،صددرصد مخالفت با موعد تو یا موسی

اینجها  قهوم در 3«اْلقَهوْمِ زینَةِ مِنْ أَوْزارًا حُمِّْلنا لكِنَّا وَ» پرستی هم به اختیار ما نبود.گوساله

هایی از زینت قوم به مها تحمیهل سن ینیکیست؟ که کلمات مفسرین مختلف است. ولکن 

بایهد « تنهازینَ مِهنْ»خودشهان هسهتند؟ کهه قوم شود. آیا اند که نمیآیا قوم فرعون ،شد. قوم

اند که طالهایشان گرفته شد و گوساله زرین درسهت شهد؟ و یلاسرا بنیباشد. آیا قوم کل 

« فَقَهذَْفناها»ست. احتماالتی هاینها سرلوحه جریان هستند.  ،زننده حرف میاین کسانی ک

 أَْلقَ  فَكَذلِ َ»کردیم و انداختیم.  قذفشود را که عبارت از طالها می «اْلقَوْمِ زینَةِ» ما این

-حاال آقایان روی اینها فکر بفرمایید تها ببینهیم چهه مهی ،سؤاالت دی ری است 4«السَّامِرِيُّ

  شود.

نَا لِمَا تُحِبُّههُ وَ عَظِیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُرْإِیمَانِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَ ْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتَرْ

   «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»
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