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« ص»رفع اتهامات وارده بر حضرت محمد

ناشی از تفسیر غلط سوره عبس

 

 

 

 تفسیر سوره عبس ،تحریف نشدن قرآن برخالف سایر کتب آسمانی

 

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

 .«نَ یرِالطَّاهِ آلِهِ

 

گهوییم طور کهه قهبال ارهاره رهد، تر کتهب م سهوبه بهه انبیهای که ، ای  هه میهمان

کیهان هایی بهر دهد است. تر کتب م سوبه بهه انبیهای که ، نسهبت محرفهچون  هم سوب

بحث رد و تر کتاب  عبوتیت و رسالت و معات و اح ام موجوت است، که قبالً مقدس

 تر تفسیر الفرقان تر جاهای طور مودوعی وبهنا ارنات و رسول االسالم و عقائدالمق

خوتش مفصل بحث رده است. اههل کتهاب چهه ی هوت و چهه  و آیات م اسب م اسب

نصاری جوابی از این تصریحاتی که بر دد الوهیت و رسالت و اح ام و سایر ج ات 

ن انهد، ایههای غلطی را که انتخاب کرتهی ی از راهند. ندارتی ی است، اصلی و فرعی 

است که اعتراض به مثل ک  د که اگر بهر موسهای مها و عیسهای مها و سهایر انبیهای مها 

هایی تر کتاب تورات و انجیل موجهوت اسهت و احیانها قابهل ت ویهل نیسهت، تر نسبت

بعهد  ،میک یه  مقدمهه کوتهاهی را عهرض مهی قرآن نیز نسبت به پیغمبهر رهما هسهت.

 د علیه قدسهیت رسهالت محمدیهه کک  کهه توان د بدهاند و یا میهایی که تاتهنسبت

 م.یک عرض می ،جمعا حدوت ته مورت است
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ب مقدسه و به تعبیر تیگر مدنّسه که تحریف رده، این کتب یا از اقوال اوالً این کت

اسهت و یها از کسهانی کهه آن ها افتهرای  تانبیای صحیح ال بوة است و یا از مدعیان نبهو

ی که محال است بر دد تعوت ال یه مطهالبی را تر روت. خوت انبیامیاند، تحریف زته

و نبوت الزمه رسالت چون ؛ کتب وحی ذکر ک  د. انبیای صاتق ال بوة و صاتق الدعوة

پهس اگهر تر  .مقدسه ال یه اسهت تیاناتو تعوت ط ارت تر کل ابعات اصلی و فرعی 

مها بایهد بی یم، حتهای رسالتی مهیها و تعوتتورات و انجیل مطالبی بر دد رسالت

 ه قرآن هم تصهریح تارت و خهوت کتهب مقدسهه ههم بهر ایهن گفت تحریف است، چ ان

ت هاقد از طریهو وحهی طبعها  موجهوت اسهت و آن ها مطلب آگاه است کهه ت هاقد تر

اند اند که مدعی نبوت بوتهو اگر معاذ اهلل کسانی بوته است. تحریف رده ، بل هنیست

حتی اگهر رهخج جاههل اتعهای  .اندجاهل نبوتهاند، باالخره از ارخاک و نبی نبوته

ای ن  هد، جدیت تارت که بر خالف مدعای خوتش سخ ی نگوید، ارهاره ،بزرگی ب  د

اما اگر هم  .ج الت از تستش تر بروت و ی  مطلب غلطی مثالً بگوید رویمگر ای  ه 

خوتش  آید علیهاحیانا ارتباها مطلبی را بگوید که بر خالف مقام رسالت است، نمی

مطالبی را بگوید؛ من تروغگو هستم، مهن بهر خهالف اح هام هسهتم، مهن بهر خهالف 

ک هد مهن پزره م و پزره  تعوت ال ی هستم، این ترست نیست. اگر کسهی اتعها می

آید بر خالف آنچه که کل پزر ان قبول تارند حرف بزند، حداقل ساکت نمی ،نیست

گونهه رهد و جاههل بارهد اینحتی بر فرض محال اگر کسهی مهدعی نبهوت با .روتمی

د بارههد. اصههوالً مبتههدعین و کههه طبعهها مههدعی نبههوت عههاتل بایهه اسههت تهها چههه رسههد

ک  دگان اتیان و مسال  عقیدتی و عملی، از علما هست د، از تانایهان هسهت د. اختراه

تواند تانا و ناتان را گمراه ک هد  ای  ها از تانایهان هسهت د و روی اگر نداند چگونه می

ک  هد کهه بها ایهن ت ظیمهات رهیطانی و دهدال ی می یت ظیمهات ،روی تف هر تانستن و

ته هد. عاقل هد، بل هه اعقهل عقهال نشهان می معهو های پیمبهران بزرگهوار ال هی را راه

عقل عقال حداقل تر تعوت رسالت و تعوت رهریعت. اگهر کسهی عاقهل ههم اهست د، 

کهه مفتحهح گهرتت تها  آید بر خالف مدعای خوتش سخ ی بگویدگاه نمیهیچ ،نبارد

چه رسد عاقل بارد، تا چه رسد عقل خیلی زیات تارته بارد، تا چه رسد اعقل عقهال 

 بارد. 

ک یم از کسانی که علیه انبیای سخ انی تارنهد، چهه نسهبت بهه ب ابراین ما سؤال می

چه مخهالف انبیهای باره د، چهه ، انبیای تورات و انجیل و چه نسبت به نبی قرآن کک 

هاست ها و نبوتمطالبی که بر خالف رسالتک یم که از ای  ا سؤال میفو، ظاهرًا موا
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ها که  حتی بر ها و محمدها و عیسیاز ای  ا نیست ولو کاذب بار د، حتی اگر موسی

آی د بهر فرض محال اگر هم کاذب بار د الاقل عاقل د، بل ه اعقل عقال هست د و نمی

گوی د، حواسشان جمع است، خیلی تقهت خالف هدفی که تارند، مطلبی نقید آن ب

. اگر هم طبعا چ هین بده دترست، صاتق، صحیح، راهبر، راهرو نشان  خوت را .تارند

آی د تر برابر کسانی که مورت تعوت د و اختالفاتی تارند، نمی خلفاتاست که احیانا ت

خفه  مطلبی را بگوی د که تر نطفه ، علیه رخج خوترانو مورت ادالل ای  ا هست د

اهلل گانه ای به رسهولهای تهروت تعوت آن ا. این غیر مم ن است. ب ابراین اگر نسبت

بیشهتر  بسیار بسیارهای گانه و نسبتروت به خیال استدالل به آیات تهکک  تاته می

و من قبل ما مهن  از این مقدار که به موسی که  و عیسی که  و مَن بی  ما مِن ال بیین

ها تاته رده است. ای  ا ولهو کهاذب باره د، ابراهیم و که و که نسبت از نوح و ال بیین

 زن د. ها را علیه خوتران نمیخوتران این حرف

تر این جریان فرق است بین قرآن و سایر کتب آسمانی کهه بهه عقیهده مها مُحهرَّف 

وا خهالی نیسهت. یها تحریهف های ناراست. تر تورات و انجیل از چ د حال این نسبت

یا ای  ه خوت انبیهای که   ی اول ترست است.«یا»مطمئن هستیم، این  ه ما اناست چ 

 تعویاند. این تر هر تو بُعدش محال است. حتی اگر کاذب بار د تر علیه خوت گفته

صهاتق  گوی د تا چه رسد که صاتق د. نبیعلیه خوتران مطالبی بمحال است نبوت، 

عوت ربانیه مطهالبی را بگویهد، ایهن از رسالت و ت ب یانال بوة صاتق الدعوة برخالف 

ماند. سه راه؛ ی ی کاذب اسهت تر چ د ج ت محال است. پس از سه راه، ی  راه می

ه قبهول تاریهم صهاتق د تر گفهت، تیگهر چ ان هتعوت که نه، اگر کاذب هم بهوت، نمی

انهد، بل هه سوم، صاتق د تر تعوت و خوتران نگفتهگوید. نمیبه طریو اولی  ،تعوت

 وَ» ؛1«اللَّههِ عِْ هدِ مِنْ هذا یَقُولُونَ ثُمَّ بِ َیْدی ِمْ اْلكِتابَ یَْكتُبُونَ لِلَّذینَ فَوَیْلٌ»ف رده تحری

 وَ اْلكِتهابِ مِهنَ هُهوَ مها وَ اْلكِتابِ مِنَ لِتَحْسَبُوهُ بِاْلكِتابِ أَْلسِ َتَ ُمْ یَْلوُونَ لَفَریقا مِْ  ُمْ إِنَّ

ما تر قرآن چه  ما این را قبول تاریم. ا 2«اللَّهِ عِْ دِ مِنْ هُوَ ما وَ اللَّهِ عِْ دِ مِنْ هُوَ یَقُولُونَ

 لهی، نهه تومهی و نهه سهومی.کهدام. نهه اوّرهوت  هیچتر قرآن هم این سه بُعد پیاته می

کاذب الدعوة که نیست بج اتٍ رتّی که خوت قرآن هم تلیهل اسهت بهر ای  هه صهاتق 

خوترهان تاللهت بهر اگر سایر کتهب آسهمانی  آفتاب.الدعوة است که آفتاب آمد تلیل 
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 ،اندمعجزات بصهری و م فصهله تارهته آن اک د، که لش و آورندگانش نمیرسالت رس

اما قرآن به خوتی خوت تاللت است بر ای  ه ال ی اسهت و ربانیها اایهات اسهت. پهس 

ها نبهههوت، ها و عیسهههیاحتمهههال کهههذب بهههاالتر از آنچهههه احتمهههال کهههذب تر موسهههی

ها به حساب معجزات، تعوی کذب ها و موسیال بیین نیز نیست. اگر تر عیسیتمترخا

چون ههر قهدر تقهت  ؛ال بیین کک  علی طول الخط این راه ندارتراه ندارت، تر خاتم

 ک د این حقیقت که قهرآن،تر آیات مقدسات قرآن روت، تبلور زیاتتری پیدا می بیشتر

حهاال کهه صهدق  .هسهت و معلهوم اسهت صهدق ربانیا اایات است، پس کذب نیسهت.

 عد تیگر از مثلثی که ترسیم کرتیم تر این زمی ه هست. هست، تو بُ

حتهی اگهر  ،محال است. صاتق استگفته است، این صاتق است و خوت ی  بُعد: 

گفتهه اسهت. زنهد، صهاتق اسهت و خهوت کاذب بارد خوتش علیه خهوتش حهرف نمی

حریف رده، قهرآن کهه تحریهف نشهده، تر روت. صاتق است و خوت نگفته است، تنمی

ف این ی  ج ت تر میان ج اتی قرآن رریف امتیاز تارت بر سهایر کتهب انبیهای. تحریه

انان احیانا، امها تحریهف اند مسلمچه اختالف کرتهی  کلمه، ی  لفظ، ی  نقطه، گر

تحریهف بهه زیهاته بهین کهل مسهلمانان و کهل ملهل عهالم  حداقل نشده است. بالزیاتة

ع وان وحی از طرف خدا تر این قرآن آورته است نشده، کک  به اهلله را رسولبرآنچ

پس چه  تر تورات و انجیل و سایر کتب آسمانی محرَّفه ما ی  راه تارهتیم و آن راه 

 ها کهاذب باره د، خوترهان جعل رده است. اگر هم معاذ اهلل آنعلیه آن ا این بوت که 

اما  ،. جعل ردهو هست د سد که صاتق بار دگوی د تا چه رران چیزی نمیعلیه خوت

تر قرآن جعلی وجوت ندارت، پس هر سه راه بسته رد. حاال که هر سهه راه بسهته رهد، 

اهلل کک  تاته رهده، نسهبت بهه خهدا کهه مطلبهی نیسهت، هایی که به رسهولآن نسبت

 بحثش فعالً نیست.  جایالبته مطالبی هست که  ..نسبت به معات و.

مسهیحی، ی وتیهان کهه  ی و محور م اظره است بهین مها و مبلغهیننقطه اصلآنچه 

انهد ی وتی، این است که روی چ د ررته از آیات انگشهت ن اتهتبلیغ ندارند، مخربین 

مرحله است، چه بایهد کهرت   تهتان د. کار میو پیغمبر بزرگوار اسالم کک  را هم گ اه

ت ویل ببریم و بگوییم م ظهور  طور است وگویید همانطورکه رما میباید گفت همان

 بهزنیم هها مهثالً از ایهن حرفذنب أمت  است.  1«ذَْنبِكَ مِنْ تَقَدَّمَ ما اللَّهُ لَكَ لِیَْغفِرَ»از 

تانیم کهه اکثهرًا روت. یا بگهوییم نمهیتبدیل به چ د غلط می تودیح،ی  غلط با چ د 
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تانیم. تانیم، پهس بگهوییم نمهینمیچون با قرآن ما سر و کار نداریم،  تانیم. اکثرًانمی

کرض  که مقارن بها آقهای بروجهرتی بعهد از وفهات مرحهوم حسین قمی مرحوم حا  

یهاتم  و... لیت با آقای قمی بوت، ره رت زیهاتمرجع ردند، اوّ سیدابوالحسن اصف انی

ای، ر از ایشان رفت سؤالی کرت، مسئلهحسین که  ی  نفاست که تر حرم مقدس امام

گفهت: گهویی  آقا چهرا بل هد می! تانمفریات زت: نمیاصرار کرت،  زیاتانم، تنمی :فرموت

 ،تانهدایهن انصهاف اسهت، آتم نمیمن تر این مسئله اجت ات ن رتم، تازه مرجع رهدم. 

تانم. چطور تهو سؤال کرتند بگو نمیای، هنخواندکفایه را تانم، تو که باید بگوید نمی

 تفهاه ع وانبهطور همین ،ایای، تقت ن رتهه ن رتهای و اصالً نگاکه قرآن را نخوانده

  فتن است.که حرفت بدتر از نگ زنیمی حرف و تفاه از اسالم،اهلل کک  از رسول

و اما اگر انسان بخواهد تفاه ک د، تفاه توجی ی غلط است. مهن از خهوتم چیهزی 

اسالم عزیز، خدا و آنچه را نسبت به  تا رت ک مبداللتانم، روی قرآن بگذارم تا آیات را 

. اگر تقت کرتم تر آیات و ف میدم، تقت کرتباید  ،رسول و معات و اح ام هست. خیر

 ،نه از خوتم. اگر تقت ن رتم یا تقهت کهرتم و نف میهدم ،تهم از خوت آیاتجواب می

 که  صهاتقروم. تر روایتهی از امامساکت می به مطلب نرسیدم،چون اهلش نیستم و 

روایهت بسهیار لطیهف اسهت.  1«تريأ ال و سه ا و كتهاب ثالثها العلهم»است که فرموت: 

تانهی بگهو، اگر بر محور کتاب و س ت چیزی می «تريأ ال و س ا و كتاب ثالثا العلم»

 ال أتری»روایات تر بعحی  است،« ال أتری علم»یا قاصرًا یا مقصرًا باز  دتانیاگر نمی

تانید، این خهوتش علهم اسهت و نمی یدبگویتانید و رما بدانید که نمی «.نصف العلم

علم اسهت. امها ج لهی کهه  این هم علم است، هر تو، بگوییدتانید و اگر بدانید که می

 بگوییهدتانا  ع وانبهتانید و عذاب تارت و خِزی تارت و خاری تارت، این است که نمی

 بزنید.نگی به ساحت مقدس کبریایی وحی چیزی را که وصله نارَ

اعتراداتی که احیانا بهه اسهت ات بهه آیهاتی از قهرآن رهریف  ع وانبها ب ده تر ای ج

ام. یه  بعهدش را بحهث یاتتارت کهرته عدیبُ تهاهلل کک  رده است، نسبت به رسول

اهلل تاته رهده، یع هی ف هر ی  نسبت، نسبت کفر بهه رسهول بوت. کرتیم که نسبت ذنب

اسهت کهه ا ای  ه تر سوره عبس . نسبت کفر کمترآورتندکفر  و از آیاتی نسبتکرتند 

آزاتانهه  اگر ترست تر آیات مقدسات سوره عبس ف ر ک هیم و خواهیم بحث ک یم.می

های ایهن و آن، ترسهت تر آیهات تقهت ک هیم، بدون گفتار این و آن و بهدون نورهته و
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چ ره او زته این را  ه سر وهای بسیار سخت بف میم آن کسی که خداوند با رالقمی

 قُتِهلَ»ند اصالً، حاال یا کفر عقیهدتی اسهت یها کفهر عملهی اسهت یها ههر تو، تاکافر می

 «.عَبَسَ»همان صاحب گوید، همان را تارت می 1«أَْكفَرَهُ ما اْلإِْنسانُ

 کفر. -1

 ؛2«فَ َدى دَاالًّ وَجَدَكَ وَ» :الظالل -2

 اَللّههُ وَ أَْزواجِهكَ مَرْداتَ تَبْتَغِي لَكَ اَللّهُ أَحَلَّ ما تُحَرِّمُ لِمَ اَل َّبِيُّ أَیُّ َا یا» التشریع: -3
 ؛3«رَحِیمٌ غَفُورٌ

 ؛4«لَ ُمْ أَذِْنتَ لِمَ عَْ كَ اَللّهُ عَفَا»قطعا گ اه کرته چون عفو از گ اه است،  -4

يْیٍ تَقُهولَنَّ ال وَ» -5  إِذا رَبَّهكَ اُْذكُهرْ وَ اَللّههُ یَشهایَ أَنْ إاِلّ * غَهدًا ذلِهكَ فاعِهلٌ إِنِّهي لِشهَ
 ؛5«نَسِیتَ

 ؛6«تَْخشاهُ أَنْ أَحَوُّ اَللّهُ وَ ال ّاسَ تَْخشَى وَ مُبْدِیهِ اللّهُ مَا نَْفسِكَ فِي تُْخفِي وَ» -6

 فَمها تَْفعَهْل لَهمْ إِنْ وَ رَبِّهكَ مِنْ إِلَیْكَ أُْنزِلَ ما بَلِّْغ اَلرَّسُولُ أَیُّ َا یا»، «تَْفعَْل لَمْ إِنْ وَ» -7
 ؛7«الَتَهُرِس بَلَّْغتَ

 ؛8«قَلِیالً رَیْئا إِلَیْ ِمْ تَرْكَنُ كِدْتَ لَقَدْ ثَبَّْت اكَ أَنْ ال لَوْ وَ» -8

 وَ لِْلمُهؤْمِ ینَ وَ» ،آیهه یه  تر 9«لِذَْنبِكَ اِسْتَْغفِرْ وَ»استغفار به که عرض کرتم امر  -9

 مُبِی ا فَْتحا لَكَ فَتَحْ ا نّاإِ» :و مرحله بعدی .«لِذَْنبِكَ» است که تر آیه تیگر 10«اْلمُؤْمِ اتِ

 ؛11«تَ َخَّرَ ما وَ ذَْنبِكَ مِنْ تَقَدَّمَ ما اللّهُ لَكَ لِیَْغفِرَ *

 .12«قَبْلِكَ مِنْ اْلكِتابَ یَْقرَؤُنَ الَّذینَ فَسْئَلِ إِلَیْكَ أَْنزَْل ا مِمَّا رَكٍّ في كُْ تَ فَإِنْ» -10
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سههت اول بایههد بحههث ک ههیم؛ اصههوالً تر تههر اآنچههه م م یههاتم بههوت.مههورت را  تهایههن 

اسهت  اسهت، الزم ین طهرفین متخهالفَین کسهی کهه محهوب روتم اظراتی که انجام می

او تارت، او را از  دتری ش را که ب تهرین برههان بهر رتهای طرف را بش وت و آن بحرف

رورن خواههد رهد. سهوره مبارکهه عهبس، مها تر ای جها یه  ودع بقیه بین ببرت، بعد 

اهلل تانست د. الزم است خوتمان ب  یم نسبت به کسانی که فاعل عَبَسَ را رسولسی بْعَ

های محله رویم، نسبت به سگاگر نسبت به بقال سر محله ما بد بگوی د ناراحت می

رهویم تها چهه رسهد نسهبت بهه فرزنهدانمان، ناراحهت می ،انهدما بگوی هد خیلهی ترنده

انهد، وجوتات عالم ام ان، توسهتان بهد گفتهبراترانمان، استاتانمان، نسبت به اقدس م

خهواهم لحهن، لحهن نمی  انهد، مها از ترهم ان چهه تهوقعی تاریهمتوستان بهد تها کرته

ک هد بها کسهانی کهه نسهبت بهه بزرگهان و ور برخورت میطولی خدا این ،ردیدی بارد

تا ته د. رما تر تفاسیر ریعه و س ی مراجعه بفرمایید، رهیعهای ناروا میپاکان نسبت

الفرقهان مرحهوم ن مفسرین ریعه به نظر من، قبهل از و س ّتا، س ّتا و ریعتا حتی ب تری

وقتهی کهه بهه  -گویم قبهل، نخواسهتم تروب بگهویمای  ه می–عالمه طباطبایی کرض  

بعهد توجیهه  اسهت.خهوتِ پیغمبهر « عَهبَسَ»: بلهه احتمهال اسهت گویدرسد، میای جا می

  ک د.گوی د اصالً خوت پیغمبر است. ایشان توجیه میای تیگر که میعدهک د. می

گوی هد اند یا میاند و گفتهفرمای د، نورتهاند و میفرموته کهبا صرف نظر از آنچه 

اهلل  بسهمک یم؛ نویس د، ما به خوتِ سرچشمه وحی کهه قهرآن اسهت، مراجعهه مهیو می

مقدسهات  ر کار است، محور آیهاتتر ای جا سه فرت ت«. تَوَلَّى وَ عَبَسَ» الرحمن الرحیم

یه  فهرت رخصهی  نوعی. از نظر فرتی سه فرت است، چه فرت رخصی بارد و چه فرت

است. انبیای پرورتگار کرام هد، بهرره هسهت د، سهفره هسهت د، معلهوم  1«بَرَرَة كِرامٍ»است، 

ک د. تر برابر این فرت رسولی که  تو فهرت رسهالتی هسهت د؛ یع هی است، خدا ت یید می

 ،متقابل، ی  فرت رسالتی که عابس است، اظ ار اسهالم کهرته اسهت ولیلی م، إسلٌ مر

و... و ی  فرت رسالتی است که قدم تر راه این رسالت « تَوَلَّى وَ عَبَسَ»اما عابس است، 

گمهراه س و خشهم و هجهوم ایهن فهرت اول ای صحیح برتارته است و مورت عَبْبه گونه

 شتر نداریم. قرار گرفته است. ما سه فرت بی

 أَنْ*  تَهوَلَّى وَ عَهبَسَ»ن فهرت عهابس ک د نسهبت بهه آقرآن رروه می مالحظه ک ید.

است  عَبَسَ»خطاب به کیست  به همان فاعل  «یُدْریكَ»، «یُدْریكَ ما وَ*  اْل َعْمى جایَهُ

                                                           

 .16، آیه عبس .1
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تر ای جها فاعل عبس باید بارد، کس تیگری  ، حتمانیست تیگر، کس تیگری تر ای جا

 جهایَهُ أَنْ»ندارت. برای ای  ه عَبَسَ مذمّت است و تهولّی مهذمت اسهت، تر زمی هه وجوت 

  چهه کسهینیهز مهذمت اسهت، مهذمت نسهبت بهه « یُدْریكَ ما وَ»مذمت است،  «اْل َعْمى

 لَعَلَّههُ یُهدْریكَ مها وَ»او مورت مهذمت اسهت.  ،رخصی که عامل عملِ مذموم رده است

این فرت را مهورت حو سبحانه و تعالی تا ای جا  پس ،1«الذِّْكرى ْ فَعَهُفَتَ یَذَّكَّرُ أَوْ*  یَزَّكَّى

کسهی اسهت کهه مثهل خهوتت  کیسهت « اسْتَْغ ى مَنِ» 2«اسْتَْغ ى مَنِ أَمَّا»طعن قرار تات 

تَْغ ى مَهنِ أَمَّها» اسهت. بعهد: فرت اول عَهبَسَاست. گفتم: نوه، فرت.  مان هد خهوتت. ؛ «اسهْ

دَّى لَههُ فَ َْنهتَ»تارت،  الرسهاالتاستغ ای عن الرب و عهن   لَههُ»  عهابس. چهه کسهی، «تَصهَ

ک ی و وقهت ک ی و احترام میخیلی به او برخورت خوب تاری و م ربانی می« تَصَدَّى

 فرت توم. 3«جایَكَ مَنْ أَمَّا وَ*  یَزَّكَّى أاَلَّ عَلَیْكَ ما وَ» گذاری.تاری می

 ]سؤال[ -

، بعد ودع این سه فرت چیستک یم که عی مطالعه میتاریم آیات را جم ما فعالً -

ن گفت هد بسهم اهلل الهرحممیک یم. مرحهوم آقهای بروجهرتی حسهاب مهی ی  بهه یه 

تاریهد ! مها ه هوز تر بسهم اهلل اعتهراض ایشان گفهت:  الرحیم، ی ی از فق ا گفت د آقا!

 رروه ن رتیم. 

رت توم که ساعی إلی الحو اسهت، ف کیست  فرت توم.این « یَسْعى جایَكَ مَنْ أَمَّا وَ»

  چهه کسهی« فَ َْنتَ*  یَْخشى هُوَ وَ*  یَسْعى جایَكَ مَنْ أَمَّا وَ»مجیئش الی الحو است 

کوبهد. کهال! تهو عهابس بهاز تر تههان آن بهاالیی می 4«كَالَّ * تَلَ َّى عَْ هُ»همان باالیی. 

 فَ َْنهتَ*  اسْتَْغ ى مَنِ أَمَّا * الذِّْكرى فَتَْ فَعَهُ یَذَّكَّرُ أَوْ*  یَزَّكَّى لَعَلَّهُ یُدْریكَ ما»متولی که 

عى جهایَكَ مَهنْ أَمَّها وَ * یَزَّكَّهى أاَلَّ عَلَیْكَ ما وَ*  تَصَدَّى لَهُ ایهن  «یَْخشهى هُهوَ وَ*  یَسهْ

تی، ن کهرخوت ف ر کرتی، غلط گماخوت خیال کرتی، بی، بی«كَالَّ * تَلَ َّى عَْ هُ فَ َْنتَ»

اگهر  است. «ةتذکر»آیات اهلل  چه کسی  «تَْذكِرَةٌ إِنَّ ا كَالَّ» .ایراه بسیار کجی را پیموته

ارتباه  !  کالّزندحامل آیات اهلل است که رسول است، از رسول به سر رسول می سَبَعَ

 العالمین تذکره است، چون محور بحهث، این آیات مقدسات رب«تَْذكِرَةٌ إِنَّ ا» ک ید!می

                                                           

 .4 و 3عبس، آیات  .1

 .5همان، آیه  .2

 .8 و 7آیات  ،انهم .3

 .11و  10 یاتآ، همان .4
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این آیات، آیات ربانیه کهه تهذکره اسهت  1«ذَكَرَهُ رایَ فَمَنْ»ایجابی آیات است.  و سلبی

حُفٍ فهي*  ذَكَهرَهُ رهایَ فَمَنْ»که    ای  ها تسهت کیسهت« مُطَ َّهرَةٍ مَرْفُوعَهاٍ*  مُكَرَّمَهاٍ صهُ

ره را آیا پای سَفَ است. فرای ال ی، محمد بن عبداهلل کک سترین ، بزرگ«سَفَرَةٍ بِ َیْدي»

چهه  «اْلإِْنسانُ قُتِلَ*  بَرَرَةٍ كِرامٍ»  چه ربطی تارت  زنداهلل تاریم میبه مغز خوت رسول

خهدا خبهر ک هد. خدا که نفرین نمیتر ای جا مستحو لعن است  البته  چه کسی  کسی

اش، معرفتش، همهه کشهته روحش، اخالقش، عقیده کشته رده، انسانیتش،« قُتِلَ»تارت. 

 ندارت، هر که هست.  اخالق انسانی و روح ایمانی اصالًندارت.  است، اصالً

آیه  16که از اول سوره تا  طوررخج چ ارم است  خیر، همان« اْلإِْنسانُ قُتِلَ»این 

عهابس اسهت،  انهها، روی همهها، محور طعنمحور دربات، محور ن بات، محور لعن

س کفر است، تولّی کفر بْپس کفر رد، این عَ« أَْكفَرَهُ ما اْلإِْنسانُ قُتِلَ»طور کلی، همان به

 جهایَكَ مَنْ أَمَّا وَ»کفر است، « یَزَّكَّى أاَلَّ عَلَیْكَ ما وَ»کفر است، « تَصَدَّى لَهُ فَ َْنتَ» .است

کفهر اسهت، توجهه کهرتن بهه مشهرکین کفهر « تَلَ َّى عَْ هُ فَ َْنتَ*  یَْخشى هُوَ وَ*  یَسْعى

کفهر اسهت،  ،کفر است، اعت ا ن رتن به مؤم ین برای خاطر کهافراست، اتبار از مؤم ین 

کهه محهور قحهیه مهؤذن  ر دهریریهبه رخج مهؤمن فق س کرتن و روی ترش کرتنبْعَ

 این کفر است.  اهلل کک  است، مؤذن توم که کور هم بوت، پیر هم بوت،رسول

يْ أَيِّ مِهنْ*  أَْكفَهرَهُ ما اْلإِْنسانُ قُتِلَ»  ثُهمَّ*  فَقَهدَّرَهُ خَلَقَههُ نُْطفَهاٍ مِهنْ * خَلَقَههُ یٍرهَ

 ه هوز 2«أَمَهرَهُ مها یَْقهدِ لَمَّا كَالَّ*  أَْنشَرَهُ رایَ إِذا ثُمَّ*  فَ َْقبَرَهُ أَماتَهُ ثُمَّ*  یَسَّرَهُ السَّبیلَ

تر بهرز  بیهدار  ،میهرت. خیلی عجیب است. ی  مرتبه انسان کهافر میبیدار نشده است

ف مهد ارهتباه کهرته روت میمی که بیدار .روترت، تر برز  بیدار میروت، فایده ندامی

 لَمَّها كَهالَّ»خیر، ای جا بهاالتر اسهت. ی  مرتبه  ت.خورآورت، به ترت نمیاست، ایمان می

  شور وقتی که یوم القیامههبعد ال« أَْنشَرَهُ رایَ إِذا ثُمَّ*  فَ َْقبَرَهُ أَماتَهُ ثُمَّ»، «أَمَرَهُ ما یَْقدِ

عد تارت؛ یه  بعهد، بعهد عهالم تو بُ« أَمَرَهُ ما یَْقدِ لَمَّا كَالَّ»ک د، اش میزنده وندخدا

اسهت. ههم ن هرته را تر عالم برز ، آن کهار  عذرخواهیعد توم ت لیف، انجام نداته، بُ

 یَْقهدِ لَمَّها كَهالَّ»اما آن کار را هم ن رت.  ،ی تر عالم برز  فایده ندارتعذرخواهگرچه 

 «.مَرَهُأَ ما

 ]سؤال[ -

                                                           

 .12همان، آیه  .1

 .23تا  17، آیات همان .2
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 إِلهى اْلإِْنسهانُ فَْلیَْ ظُهرِ»اوامر ال ی را انجهام نهداته اسهت. ه وز  ، مذمت است.بله -

تر ابعهات  ،اصل تر آیات مقدسات قرآن، تر سوره واحهدهارتباط است تیگر.  1،«طَعامِهِ

اصهل  ما خهر  بهدلیل قهاطع.و پشت سر هم، اال  دسوره این است که با هم نازل ردن

عام خوت ب گرت، بیشتر ، انسان واجب است به ط«طَعامِهِ إِلى اْلإِْنسانُ فَْلیَْ ظُرِ» است. این

طعام روح کهه فطهرت سهلیمه اسهت،  طعام روح، تر ای جا بحث طعام جسم که نیست.

عقل سلیم است، رریعت ربانیه است، ت ییدات خداسهت، انبیهای خداسهت، کتهب ال هی 

توجهه ن هرتی   ، ای عابس چهرا اصهالً«اْلإِْنسانُ فَْلیَْ ظُرِ»است، ای  ا طعام روح هست د، 

و  مهؤم ینمگر تولّی و تبرّی از فروه تین نیست سلبا و ایجابا  تهولی توسهت تارهتن 

عى جهایَكَ مَهنْ أَمَّا»عابس   ای کرتیبه ع س تبری ترمن تارتن کفار است. چرا   یَسهْ

خهدا  وآیهد ی  آتم پیر مؤمن دهریر فقیهر کهه می« ىتَلَ َّ عَْ هُ فَ َْنتَ*  یَْخشى هُوَ وَ* 

 مَهنِ أَمَّا». رویک ی، رویگرتان مینمیتوجه به او  اصالً« تَلَ َّى عَْ هُ فَ َْنتَ»ترس است، 

ک هد از غ ی که نیست، استغ ا می ،ک دکسی که استغ ا می« تَصَدَّى لَهُ فَ َْنتَ*  اسْتَْغ ى

کشهی، کشی، تات می، سوت می«تَصَدَّى لَهُ فَ َْنتَ»ر، ها و اح ام پرورتگاخدا و رسالت

ک ی، تصدی یع ی چه  یع ی سوت کشیدن، صدا کرتن، احترام کهرتن، چهه می احترام

، چیهزی ههم نیسهت. اگهر آتم پهاکی «یَزَّكَّهى أاَلَّ عَلَیْهكَ مها وَ * تَصَدَّى لَهُ فَ َْنتَ»کرتن، 

ک ی، اما برای طرت میطور این و مؤمن راتنیست، نجس بارد، کثیف بارد، کافر بارد، 

 الی آخر. « طَعامِهِ إِلى اْلإِْنسانُ فَْلیَْ ظُرِ» .رویقدر اهمیت قائل میرخج کافر آن

این ی  سیر اجمهالی تر کهل سهوره، ارخاصهی کهه تر ایهن سهوره یها رخصها یها 

فَره، «رَةٍبَهرَ كِهرامٍ»اند: ی  تسته بسیار عالی، رخصیتا مورت بحث هست د سه تسته ، سهَ

 -برره از برّ است-العالمین هست د؛ کرام د؛ برره هست د. کریم بوتن ها سُفرای رباین

رهان زیهات بارهد کهه حتهی تر ر حوصلهآنقدران باز بارد و ، آنقدر سی هوسیع بوتن

بْرُكَ مها وَ اْصبِرْ وَ» .مقابل کفار و م  رین هم باید صبر تارته بار د  ال وَ هِبِاللَّه إاِلَّ صهَ

ای  ا ترجهه اول از  .طور باید بار داین 2«یَمْكُرُونَ مِمَّا دَیْوٍ في تَكُ ال وَ عَلَیْ ِمْ تَحْزَنْ

ال بیین اش خهاتمبهاالترین مرحلههتر م لفین عالم هستی هست د که رُسل هسهت د کهه 

رههان و رههان، بهها کوریفقررههان، بهها پیریکسههانی کههه بهها  :کک  اسههت. مرحلههه توم

 ران، تارای ایمان سالم هست د. نداری

                                                           

 .24همان، آیه  .1

 .127حل، آیه ن .2
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، «عَهبَسَ وَ تَهولَّی» .ک هدسوره نسبت به آن تارت بحث می مرحله سوم: ای  ه از اول

تهرین ولهو الت ،آیا کدام آتم باانصهافی «.خَلَقَهُ یٍرَيْ أَيِّ مِنْ*  أَْكفَرَهُ ما اْلإِْنسانُ قُتِلَ»

ها ها را، این مهذمتها را، این رالقوبها بارد، این چترین تیوانهالوات بارد، تیوانه

ک هد کهه توجیهه میک هد، بعهد اهلل وارت میلرا به رسو هاتعییبرا، این  تعییرها را، این

چ ین بوت، چ ان بوت. آیا این جهز ایهن اسهت کهه مها توجهه بهه اصهل آیهات مقدسهات 

الت تاللت ک د و اصهای این و آن و تیگران برای ما اصالت پیدا میک یم و حرفنمی

وییم قهال گهگیهریم، میتهیم و با اصالتی که از اف ار تیگران میقرآنی را از تست می

با وجوت احترامهی کهه بهه رهی   طور است.فالن قال فالن قال فالن، مجمع البیان این

قهال قتهاتة، قهال »طبرسی کرض  تاریم، مجمع البیان تفسیر قرآن نیست، نقل نیسهت. 

امها خهوتش ههم  تارت، روایهت تارت، قهال تارت، حهال تارت،لغهت  «دحاک، قال فهالن

ن تبیهان مرحهوم رهی  این تفسهیر از خهوتم نیسهت. مه تر اول مجمع کهاعتراف کرته 

 یسهت.از خهوتش ن .ت ظیم کرتم، بهه تعبیهر امهروزی، کالسهی  کهرتمطوسی کرض  را 

چقهدر امها  ،فرمای هدای  ها نقهل میی، حاال چه ری  بزرگوار طوسی و چه ری  طبرس

ک  هد فرمای د و غلط بوت، چه از ریعه نقل میخوب بوت که آن مطالبی را که نقل می

 بایست د و بر محور آیات مقدسات قرآن جوابگو بار د.  ، ترستو چه از س ی

خواهیم پیدا ک یم. م هزل اول قهرآن کجاسهت و م هزل توم را می «سَبَعَ»ما از اول 

یهن مگهر نهه ا ،عد ت لیفهیمرحله اولی تر بُ رکجاست  فروتگاه آیات مقدسات قرآن ت

 برای مرسلٌ إلی م بایدرسالت  ع وانبهبعد رسول  اهلل کک  است است که خوت رسول

، خدا با «عَبَسَ»تواند بارد. پیغمبر نمی« عَبَسَ» پیغمبر نباید بارد،« قُتِلَ»نقل ک د. پس 

ک هی، یه  ت صهحبت میزند  مثل ای  ه فرض ک ید رما با فرزنهدکه تارت حرف می

گهویی تقهی چ هان کهرت، خهواهی بگهویی چهرا ایهن کهار را کهرتی، میمی ،کاری کرته

ای  ه خالف فصاحت است، خهالف بالغهت اسهت، خهالف  .خوتت تقی هستی تیگر

ین کهرت. سرزنش است کهه چ ه وسخن گفتن است، خالف تعذیب است، خالف توبی  

گوید. پهس ایهن غیهر از خدا به پیغمبر می، «عَبَسَ» یع ی چه چ ین کرت  این که هست.

از نظهر ک یم، از نظر مع وی مطلب تیگهری اسهت. پیغمبر است. از نظر لفظی بحث می

تر خوت این  ویک یم، اول از نظر لفظی و لغوی، بعد از نظر مع لفظی تاریم بحث می

 اهلل را ترآیههات، بعههد از نظههر مع ههوی تر کههل آیههات مقدسههات قههرآن، کههه مقههام رسههول

از باالترین قله معرفت و عبوتیت و کمال و کل فحائل مم  هه ذکهر کهرته اسهت. ایهن 

 «.عَبَسَ»نظر لفظی، 
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، مگههر «عَبَسههتَ»  «عَبَسههتَ»چههرا خداونههد غایههب ذکههر کههرت  از اول نفرمههوت  :سههؤال

ک د  مگر خداوند با ریطان صحبت ن رت چرا این کار را خداوند با کفار صحبت نمی

عَبَستَ یها »از اول نفرموت ای جا ک د  چرا امت با کفار صحبت نمیک ی  مگر تر قیمی

قهدر ایهن نهامرت نهامرتی کهرته، تارت. فعالً ی  جواب ایهن اسهت کهه آن جواب  «فالن

چیز برای او حادر اسهت، او را  قدر بعید است، آنقدر تور است که خداوند که همهآن

 وَ» -2« عَهبَسَ» -1 تهو.« عَبَسهتَ»قدر تور معرفی کرته که قابل این نیست که بگویهد آن

مقتحای بالغت این است. وقتی کسی را اول تور نشان ، «اْل َعْمى جایَهُ أَنْ» -3« تَوَلَّى

 ، بها کسهی کههتاتند، چون عملش بسیار تور است و بسیار رکی  است و غلهط اسهت

ب ک  د. این خطاب چیست  خطاگوی د، آن وقت خطاب به او میسخن می اوترباره 

 .«اْله َعْمى جهایَهُ أَنْ * تَوَلَّى وَ عَبَسَ»عد است؛ لعنٌ بعد لعن است. لعن اول تارای تو بُ

پیغمبهر بزرگهوار اححهر  و حهال آن هه حادهر بهوت. او را غایب حساب کرته :بعد توم

و تر مححر جمع  حادر بوت، بقیه هم حادر بوتند عثمان اموی همالحادرین است، 

ک هد رد. بعد انتقال پیهدا میلب نازنین رسول کک  نازل میر قبآیات مقدسات قرآن 

خهدا بهه او به ححور، چرا  نه چون ی  آتمی است که قابهل ایهن اسهت کهه  غیاب از

عَهبَسَ وَ »خیهر، بل هه ایهن تشهدید تر خطهاب و تشهدید تر عتهاب اسهت.  خطاب ک د،

 وَ» ام م تهوم. ، ابهنش کرت، از که  از آن رخصهی کهه آمهدعبس یع ی روی تر«. تَوَلَّى

تو مرحله است؛ ی  مرحله این است که اگر کسی به کسی چون ، اعراض کرت، «تَوَلَّى

ک د؛ خشم به این اکتفا نمیک د، ی  مرتبه نه، ی ک د، به او خشم مییاعت ابخواهد بی

مرحله اوالی اعراض است، مرحله  که ک دبدتر. خشم می ،روتگرتان میک د و رویمی

م کهور آمهده، کهورِ پیهرِ ی  آت«. اْل َعْمى جایَهُ أَنْ»است. چرا   یرویگرتان ،«یلَّوَتَ» :توم

اهلل کک  و از ب تهرین مهؤم ین تر رسهالت رسهول مهؤذن ابن ام م تهوم،که  فقیرِ مسن

که زمی ه  «اْل َعْمى جایَهُ أَنْ»زمی ه « یلَّوَتَ وَ»، توم «عَبَسَ»اسالم است. اول دربه اولی 

اعت هایی آمد و بیتاری و نامؤم ی میپول تار وچشماست. اگر آتم  هم خوتش دربه

ایهن آتم کهور  .بهد اسهتکرتی، بد بوت، اما تر ی  بُعد بد بوت، تر ای جا تر تو بُعد می

، تهو «یَزَّكّهى لَعَلَّههُ یُهدْرِیكَ ما وَ» آید و مؤمن است.ست، به زحمت تارت میاست، فقیر ا

چهون کهه پهاک هسهت،  ،تر گهرتتخواهد پهاک، می«یزّکّی»این آتم  تانی  رایدچه می

ایمهان بیهاورت، ایمهان  نیامهدهخداوند تعریف کرته، خداوند مگر تعریف ن رته  ای  هه 

صالً نیامده پول بگیرت از ا« الحكیم الذكر من آیا یستقرأهه جای»تارت:  روایتتارت. تر 

ه چ د آیه از آیات قرآن از پیغمبهر مسنّ، آمد ، نیامده کم  بگیرت این کورِ فقیرِپیغمبر
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 مها وَ»بگیرت، مع هایش را بف مهد، برگهرتت بها رحمهت ادهافه، بهرای ایهن آمهده اسهت. 
احتمال بده که آمهده بهرای  ،تانی، اگر تو نمی«یَزَّكّى لَعَلَّهُ»ف ماند  ، چه به تو «یُدْرِیكَ

 تر گرتت.ای  ه پاک

 گرتت.میت که به عبس براحتمال اس« اَْل َعْمى جایَهُ أَنْ»این  -

 ، جای عابس را، جای به سوی عابس.«هُجایَ» -

 چیست عابس آن محوریت  -

 .مذمت محوریت تر -

  روت...روت، این اعمی که به طرف آن عابس مینه، کسی که به طرف او می -

 بهه کهه رفهت طهرفابهن ام م تهوم طرف رفتن ایهن  بُعد تارت،طرف رفتن تو به  -

تانست، استقرای آیاتی ی ی چون عثمان را محور می ن است؛طرف رفت این تو ،عثمان

خیهر، ایهن  م،تو که قبول نهداریم. است ی  بُعداین  خواست ب  د،را از او میاز قرآن 

پیغمبهر نشسهته  ک ارعثمان  «الحكیم الذكر من آیا یستقرأه»آمد رفت طرف پیغمبر که 

او چهون گفهت بل هد رهو  ان بایهد ب شهی د.: بل د رهو، ایشهبوت. پیغمبر به عثمان فرموت

خواهد ب شی د. این کجا رفت  این نرفت که جای پیغمبر ب شی د، رفت جای عثمان می

پهس « جهایَهُ أَنْ*  تَوَلَّى وَ عَبَسَ»ب شی د. عثمان جایش را به او ندات، اوقاتش تل  رد، 

سهؤال ک هد،  واههد از اوخکهه می «هُجایَ»عد است؛ ی  تو بُ «هُجایَ»چون   «جایَهُ»چرا 

کلفتِ پولدار اموی جای عثمانِ گرتنبه . آمده آمده به جای او ب شی دکه  «هُجایَ»ی  

 «.اَْل َعْمى جایَهُ أَنْ» به تستور پیغمبر ب شی د

 « ]...[یَسْعى جایَكَ مَنْ»آن  -

 ک د.به خطاب انتقال پیدا می تاین از غیب -

 کرتند.عابس سعی مییسعی یع ی به طرف آن  تانم،می -

 به یع ی رفت «جایَكَ»مجیئ که معلوم است؛  «جایَكَ مَنْ»طور هم هست. همین -

. یسهعی، یسهعی فهی ب شی داین  ،پیغمبر فرموت که تو برو ک ار عثمان، چرا  چونطرف 

آید، چون مردی خاطر رسهالت اسهت و آمهده د، میسبیل اهلل. چون پیغمبر فرموت بیای

جای که بروت  اگر هم هست، یسعی به سوی آن بدنا عی به سوی اوپس یس .ک دسؤال 

ای  ها توجیهه  .اهللاز رسول «الحكیم الذكر من آیا» استقرایو یسعی به سوی  او ب شی د

پهس چهرا  ،ای  ه این رخج عابس اگر آتم خیلی بهدی اسهت احتماالت است. ،نیست

ای نبوت، . اگر هم هیچ قری هاو چون پیغمبر فرموت بروند سراب گوییماو  میرفت سراب 
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ک هد و سهاعی را مهدح . خوت آیات که ایهن عهابس را مهذمت میخوت آیات قری ه است

 است.  هخوت این آیات قری  ،ک درا مدح فوق المدح می« بَرَرَةٍ كِرامٍ»ک د و بعد می

تَْغ ى مَنِ أَمَّا*  الذِّْكرى هُفَتَْ فَعَ یَذَّكَّرُ أَوْ». ماین چ ار« یَزَّكّى یُدْرِیكَ لَعَلَّهُ ما وَ» ، «اسهْ

تانهی ه مستغ ی است، تهو ههم میکسی ک؛ «اسْتَْغ ى مَنِ أَمَّا»هستی عابس،  ای چ ینتو 

ت ال یهه و روزگار، مستغ ی است از رسهاال مصلحت ایکه اعت ا ندارت، فقط نشسته بر

م جهار و مجهرور تلیهل بهر تقهد ، تصدی له نیست،«تَصَدّى لَهُ فَ َْنتَ» .از تذکرات ربانیه

صهیت و ک یم، فقهط ک یم. فقهط بهه او احتهرام مهیفقط به او توجه می انحصار است.

 برای او تاریم، تصدّی. صوت

 تصدی کرتن م ع کرتن نیست  -

 ، تصدّی له است.، تصدی ع ه نیستنه -

 «.مَ َعَهُ»تصدّی له یع ی  -

تر  بوت که بیاید، چهرا  بهرای ای  ههبوت، تر ای جا جایش ن« عَهُ َمَ»چون اگر  ،خیر -

کهرت کهه ایهن مهدح تصدی میحال مذمت است. اگر چ انچه این عابس علیه این کافر 

 جا مرتب مشغول ذم است.بوت، ای 

رتن، جهدیت کهرتن، یها احتهرام احترام که است، ت، تصدی از تصو«تَصَدّى لَهُ فَ َْنتَ»

چ هد « مها»بهرای . «یَزَّكَّى أاَلَّ عَلَیْكَ ما وَ» .له استیا احترام  علیه است که اخترام است

یریم، هم مای موصوله. مهای نافیهه؛ و توانیم بگاحتمال وجوت تارت؛ هم مای نافیه می

تفاوتی و اصالً تفاوتی ک نه تو اصالً بیآید به سوی پاکی می اوچیزی بر تو که نیست 

 که کافر اسهت این آتمی، «تَصَدَّى لَهُ فَ َْنتَ*  اسْتَْغ ى»برای تو نیست که این آتمی که 

 برای تو تفاوتی ندارت که او تنبال پاک ردن و تنبال ندارت، اصالً یروح ایمان اصالً و

 «یَسْعى جایَكَ مَنْ أَمَّا وَ»روت. ط ارت نمی

 جا کیست  رخج چ ارم ای  -

 چ ارم نداریم، سوم است.  -

 یع ی برای او...« تَصَدَّى لَهُ» -

، تصدی همان رخج سوم اسهت کهه عثمهان بارهد. «اَْل َعْمى جایَهُ»ت  این کیس -

 است و...است: عثمان  رخجسه  جاای 

 خورت مگر أنت به عثمان نمی« فَ َْنتَ» -
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« بَهرَرَةٍ كِرامٍ» تر اهلل کهخوت رسولمربوط به عثمان است. « تَصَدَّى لَهُ فَ َْنتَ»بله،  -

مانهد ماند  عثمهان میچه کسی می ،است« بَرَرَةٍ رامٍكِ»اهلل که تر قمّه است، خوت رسول

 و ابن ام م توم. تیگر رخج چ ارمی نداریم.

 ]سؤال[ -

 وَ عَهبَسَ»عام است. عرض کرتم یا رخج یا رخصهیت. رهخج  «تَوَلَّى وَ عَبَسَ» -

 فالن. « تَوَلَّى

 ]سؤال[ -

هسهت د؛ یه  ت تو تسته مهورت مهذم رما چ ارم حساب ک ید. بوجهٍ عام. گفتم -

و ایهن « یَزَّكّهى ال»کسی که ی  رخج  رخج است که عابس است که عثمان است و

 ها.حرف

 ، یع ی به ع ده تو نیست. «یَزَّكّى أاَلّ عَلَیْكَ ما وَ» -

 تفاوت هستی...بی -
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