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« ص»رفع اتهامات وارده بر حضرت محمد
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 تفسیر سوره مبارکه عبس

 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

های آسممایی اسمو و هر مر در ن کتابن شریف که آخریما با اعتقاد به اینکه قرآ

تحریفی یه به زیادی و یه به کمی وجود یدارد، بما ایمن ایممان و اعتقماد کمه  قم   آن

  بلکه با بررسی کامل اسو که ،یقلی ییسو

  ر تو داری عقل از وی رو متاب   آ تاب آمد دلیل آ تاب

از یظمر یقمل ایمن و آن ییسمو،  ا ر ما یسبو به تورات و ایجیل قائل به تحمریفیم،

ت مریحاتی دارد کمه در تمورات و ایجیمل  ،بلکه حتمی قمرآن شمریف کمه ت مرید دارد

 وییم، بلکمه بما ادلمه تحریف شده اسو، ما با این استناد با یهود و ی اری سخن یمی

کنیم. تناقضات و تضاداتی که در تورات و ایجیل اسو اوالً درویی با آیها صحبو می

های خمارجی ااییمو و تضماد صمرید بما دعموات ای با  طرت و عقل و جریانو تضاده

 با این ادله درویی این مطلب برای ،هاهای رسالتی االثو و از این قبیلرباییه و دعوت

خورده مشهود اسو که تورات و ایجیل تمما  آیماتو وحمی ییسمو و بسمیار دسمو ما

ایمد و یمه اینکمه مسملمایان  فته اسو. به عکس در قرآن شریف ما با بررسمی کاممل و

 ویند و یه اینکه روایاتی دارد که تحریف یشده اسمو کمه در مقابمل روایماتی همم می

ف یشده اسو، بعضی هم مایند  ویند تحریهسو که تحریف شده و یه اینکه علما می

بلکمه بما برداشمو  اسمو. شده تحریف  ویدمی«   ل الخطاب»حسین یوری در میرزا
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ایم، این مطلب برای ما روشمن قیقی که از قرآن تا آیجا که الز  اسو داشتهعمیق و د

 اسو که در قرآن تحریفی ییسو.

این مطلب را ضمیمه کنید به آیچه مقدمتو دیروز عرض کمرد  و در دیبمام مطلمب 

 1«لَمیْسَ اللَّممهُ بِاَماعٍ عَبْمدَهُ أَ»طور کمه کنم. قرآن شمریف خودکفاسمو، هممانعرض می

تکموین  ربوبیودر  ،د در الوهیتو و بر مبنای الوهیو در ربوبیتو و در ربوبیوخداوی

و تشریعو خودکفاسو، قیو  اسو، ییازمند به دیگری ییسو، یه دیگمری کمه بمه کلمی 

و یمه دیگمری کمه  چون قائل به تعدد آلهه اصمیل ییسمتیم ،دیگر اسو که قبوم یداریم

الوهیو تکوینو و تشمریعو یما تکوینمو  العالمین باشد که شریک درمنتخب از جایب رب

هاسو که قرآن را  ق  یا تشریعو  ق . قرآن خودکفاسو و این حر ی که متداوم زبان

شود  همید، این یا روی جهالو اسو و یا روی عناد اسو و یا هر به خودی خود یمی

کمه درسمو  یشود  همید، برای کسایی ،که دارد مبیندو، که ا ر قرآن را با زبان عربی 

 ای یدارد. کنند، پس باید  فو پیغمبر اسال  هیچ معجرهکنند و مراجعه میبررسی می

این مطلب کرارًا و مرارًا حضور برادران عرض شده اسو کمه قمرآن دارای دو بُعمد 

های ایبیما  یمک بعمدی اسمو و معجراتشمان ییمر یمک بعمدی اسمو. اسو و سایر کتاب

 ت یکرده و تورات هم رسالو موسی را اابمات یکمردهع ای موسی )ع( تورات را اابا

او را کمرده و ایمن مدیمد اسمو ممن  مقام. معجرات موسی )ع(  ق  اابات صدق اسو

ایی اسو، موسی )ع( با معجراتو اابو شد رب عند اهلل به تأیید خاص. وقتی که سخن

تثنای کل معجرات ایبیا  چنین اسو بمه اسم ایی اسو. اصوالًسایر سخنایو ییر ربپس 

سمو بمین معجمرات ایبیما  )ع( و اینکمه  چمه ارتبماطی اقرآن که زیماداتی دارد. اصموالً

العالمین اسمو. ممرده زیمده کمردن، ع ما اکدهما کمردن، های وحیشان وحی ربکتاب

کشتی به طو ان ا تادن،  روهی غرق شدن و  روهی غمرق یشمدن، شمتر از میمان کموه 

 ؟ینهما چمه ارتبماطی بما صمدق وحمی داردبیرون آمدن و چنین کردن و چنان کمردن، ا

ارتباط از این یظر اسو، ارتباط عمیق اسو و یه سطحی. ارتباط از این یظر اسمو کمه 

ادعای باالترین مقا   ،کنندالعالمین را ادعا میکنند، وحی ربا که ادعای وحی میایبی

دلیل اسمو.  اسو در کل کائنات، در کل کائنات ممکنه مخلوقه و این ادعا ییازمند به

شود که غیمر ممکمن اسمو میدلیل چیسو؟ دلیل این اسو که کارهایی از آیها ایجا  

غیر خدا ایجا  بدهد. یه از طریق ریاضو، یه از طریق علم، یه از طریق عمل و تفکر و 
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یه از هیچ طریقی که ا ر کل دایشمندان و متفکران و مخترعان و زیرکان جهان جمع 

تواینمد ای که توس  ایبیما  )ع( ایجما  شمده اسمو، یمیرباییه  ردید، یک آیو از آیات

یبیمین، تعبیمر بمه معجمره  معجمرات -بمه تعبیمر مما-و لذا قرآن شریف از  .دهندبایجا  

ایی که پیامبران )ع( به . در قرآن لفظ معجره ما یداریم، آیو، یشایه. این کارهکندیمی

بمرای اابمات رسمالو، حتممو و حتممو بمدون دادید العالمین تکوینو ایجا  میاراده رب

شک و تردید، چنین بوده اسو که این کارها در اخت اص خالق اسو. ا مر کارهمایی 

باشد که در اخت اص خالق ییسو، بلکه بشر هم در پرتو علم و در پرتو یبمو  علممی 

حتی  تواید ایجا  دهد، پس این کارها داللو بر رسالو یدارد، داللو بر یبو  دارد،می

ن سماختند، سمازید ان آکنویی را میاهلل )ص( کسایی هواپیماهای ا ر در زمان رسوم

توایستند ادعای رسالو کنند، ادعای رسالو آیهما پذیر تمه یبمود، چمون هواپیماها یمی

هایی بمموده اسممو. همما و یقشممهحممداقل احتمممام قممدرت علمممی بشممر در چنممین یقو

ایم در آغاز بحمث ه قبالً مف ل صحبو کردهحث کنیم کخواهیم در این مطلب بیمی

 یبوت. منظور مقدمه اسو برای جریان این روزهای ما.

اید، کارهمایی بات یبوات خود و رساالت خود داشتهپس ایبیا  کارهایی که برای اا

اسو که به اراده خدا کمو و کیفو و زمایو و به مناسباتی که خداوید با حکممو عالیمه 

اید، خود ایبیا  دخالو یداشته اید. مجرا بودید، ظرع بودیمد، یجا  دادهداید، اخود می

ع ما بمه اکدهما در مرحلمه  تبمدماز  کمار خمود ؟موسی از چه ترسید؟ از  «تَخَفْ ال»

و یما حیتتمو یان آغازین معجره موسی )ع( کمه جایمعنوان امتحایی و جراخیره و اوم به

ا مر چنایچمه امکمان داشمته باشمد یمک  سمو.ی اظرع موس الهی بوده،این  ق  اراده 

بشری بدون اراده الهی کار موسوی یا عیسوی یما ابراهیممی یما کمه ایجما  دهمد، ایمن 

طور که احتمام رباییو ایمن عدی یخواهد بود، بلکه دو بعدی اسو. همانکارها یک بُ

 شمود. بنمابراینشود، احتمام بشریو در پرتو یبمو  علممی همم داده میکارها داده می

آیاتی که پرورد ار عالم از مجمرای دسمو و یما همر  ؛معجرات یبیین و با تعبیر صحید

 ویند درسمو دهد، اینها  ق  برای اابات این اسو که آیچه را میچه ایبیا  ایجا  می

کنمد کمه ممن در  مالن جما ده متمر اید؟ ادعای وحی. ا ر کسی ادعا میاسو. چه  فته

پر  هموا، ن پایرده متر مین، اآل وید اآل؟ ما که یبودیم، میکجا  ویند ازپرید  هوا، می

مویمه یشمان پریدن بیشتر از مقدار معموم یبا پر ، باالخره پر ، یُه متر مییازده متر می

 دهد. می
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ها و کارها و کارآمدها حسب دقو برکنند، وحی ل که ادعای وحی میایبیا  و رس

کار  ر ییسو، از این جهو منقطع اسو. این کار حتموهای بشها و پیشروی علمو علم

توایمد ر آن کار بمه همیچ وجمه ممن الوجموه قمدرت یمدارد، یمیبالهی اسو که غیر اله 

برای اابمات صمدق  ،کنندبفهمد تا چه رسد بتواید ایجا  دهد. این ادعای وحی که می

طممرع موجممود ممکنممی از یممک وحممی ربممایی کممه بمماالترین قلممه کمممام اسممو بممرای 

 . یظیر چیسو؟ یظیر کارهایی اسو که ایمن کارهما حتمموخواهدمییظیر  ،العالمینرب

ها و ها و عیسمیشود غیر رب ایجا  بدهد. این کاری را کمه موسمییمیربایی اسو و 

کننمد یظیمر  را کمه ادعمای مما کمه اابمو میدهند و ربایی اسو، ها ایجا  میمابراهی

 علم الهی و ربایی اسو، درسو اسو.ما م ات ام به وحی داریم و معلم

اینجا محور جریان اصل وحی اسو. قبلی دارد و پیامدی. قبل جریان وحی سو : 

را  آیهمامعجرات یبیین و آیات رسالو اسو که خمود  ،کند اصل وحی راکه اابات می

تَْقنَما یَ»کردید، بما مشماهده ایقمالب ع ما اعبایمو مبینمو یما دیدید، مشاهده میمرد  می

شد که ادعمای دو  کمه بمر ، با مشاهده اینها تثبیو میو غیره 1«اْلجَبَلَ  َوْقَهُمْ كَأَیَّهُ ظُلَّةٌ

مبنای رباییو صرع اسو، این قابل قبوم اسو بلکه واجب القبوم اسو. پس مرحلمه 

 کند.صدق وحی را اابات میقبلی این آیات بینات که 

عیسی یا که مورد وحی پرورد اریمد، بعمد، صدق وحی که اابات شد که موسی یا 

هما را کمه از زبایشمان اهللکنند؛ قام اهلل چنین، قام اهلل چنمان. ایمن قاماز خدا یقل می

بندد، در اابات و یفی آیها بر مبنای رسالو یقو  ردد، در عملشان یقو میجاری می

ایمن  ،ر هر لوحی از الواحها، دشود، در هر مکایی از مکانها یوشته میدارد، در کتاب

عمد. پمس بندد، این پیامد اصالو وحی ربایی اسو. این سمه بُوحی پرورد ار یقو می

امما آیما تمورات موسمی  اسو. کل ایبیا  مربوط بهکنند. این ایبیا  در مثلثی زید ی می

 بعد از تحریف کمه همیچ، در ای اسو که دلیل اسو بر رباییتو مخ وصوخود معجره

در تورات موسی و ایجیمل عیسمی و   هم تورات موسی... خداوید بنا یداشته آن هنگا

کتب ایبیا  کاری کند که خود این کتب، آیو و معجرت باشند. به عللی که قبالً بحث 

طور ییسو و چمرا؟ بمه عللمی از جملمه کردیم و باز هم شاید عرض کنیم. اما قرآن این

اهلل )ص( آیات ب ریه بمود، ایمن د بن عبدد آیات مثبتات رسالو محماینکه ا ر بنا بو

این کارها را بکند؟ پیغمبر کمه همیشمه  توایسو خالد باشد، بعد چه کسییمی رسالو
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 هم وقتی پیغمبر برر وار رحلو  رمودید، آیا اسال  1«مَیِّتُونَ إِیَّهُمْ وَ مَیِّوٌ إِیَّكَ»ییستند، 

بایمد باشمد، آینمد ایی  ةیو  القیامرحلو بکند یا باید باشد؟ این اسالمی که إلی باید 

اید، به چمه ا  را علی  رض این مطلب یدیدهکه پیغمبر را و معجرات ب ری و حسی

 که ایشان پیغمبرید؟  اعتماد کنند

هیچ  ،ها و عیسیها و ی ارای عالم بعد از رحلو موسی و موسین کل یهودیاآل

ایمد ایند بگویند که اجمداد مما  فتها ر بی چه دلیلی دارید؟ دلیلی بر یبوت آیها یدارید.

. ا مر اید. اینکه حرع یشد، اینکه دلیل یشمدچیر دیگری  فته وییم اجداد دیگران می

ها همم شمتیایمد، زرتاجداد یهودیمان همم چنمین  فته اید،نین  فتهاجداد مسیحیان چ

 مر تمواتر خمورد. ااین تقلیمد آبما  اسمو و بمه درد یمی ،ایداید، اجداد  فتهچنین  فته

ها را ما قبوم داریم و تواتر ما اسو، تواتر طیفی اسو، تواتر کلی ییسو. آیا تواتر سنی

 ، در صمورتی اسمو کمهها قبوم دارید؟ یک دین هم هستیم. اینکه تمواتر اسمورا سنی

پذیرد. اصل موسی را قبوم یدارد تا چه رسد مطالبی اصل را بپذیرد. این اصل را یمی

ها پشو ایدر پشو، خلفو عن سلف یقل کننمد کمه موسمی چنمین هودیطور متواتر یبه

قبموم یمدارد. بنمابراین  نموزقبموم یمدارد، اصمل عیسمی را ه هنوز کرد. اصل موسی را

خواهد اابات کند رسالو موسی و عیسمی و ممن بینهمما ممن النببمین را ای که میادله

تمورات و ایجیمل تحریمف هایشان هم ادله ییسمو، حتمی ا مر  عالً وجود یدارد، کتاب

یشده بود باز دلیل یبود. حاال کمه تحریمف شمده بمدتر اسمو. ا مر از دیمد اه تمورات و 

کنمد اشخاصمی آوردیمده ایمن اابمات می ،اابمات کنمدچیمری را ایجیل ایسان بخواهمد 

اید، ملحد اید، مشرک بودهاید، دزد بودهاید، خائن بودهاید که جاهل بودهها بودهکتاب

 ما قبالً خوایدیم. د و غیره، چنایکه ایبوده

اهلل )ص( کمه طور ییسو. رسالو رسموممنقطع اسو، اما قرآن شریف اینادله پس 

عممد طمموم تمماریخی و عممرض شممموم اسممو در بُیگیر اسممو و جهانایممن رسممالو جهمما

کل جهان تکلیف، باید آیو اابات رسالو هم دوا  داشته باشد و آن قرآن  جغرا یایی

کتاب عقیده و عمل اسو و هم کتاب اابات رسالو اسو. ایمن همر دو  اسو. قرآن هم

که خیمام تحریمف داریمد، خیمام کردیمد کمه  آیهاییلذا به و ق  در قرآن جمع اسو. 

که ا ر قرآن دسو خورده باشمد، بنمابراین دلیلمی   وییمآیها میتحریف شده، به قرآن 

ی کمه دیگمران همم اسمتدالم االنبیین وجمود یمدارد. مگمر ادلمه علیلمهبر رسمالو خماتم
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موسممی )ع(  طور کممه مممثالًقابممل قبمموم ییسممو. همممان و یهممود و ی مماری از کننممدمی

ای ایجا  داد،  روهی ایمان آوردید، ا ر بعمدًا ایمن معجمره خمراب شمد و غلم  معجره

کند یا ا ر معجره درستی ایجا  داد،  روهی ایممان آوردیمد، ایمان بر شو می ،درآمد

رار آیو مثبو رسالو اسمو، استمرار معجره قبلی که استم ،د یاجور شدولی معجره بع

تواینمد، ها یمیها چه؟ بعدیها ایمان آوردید، معجره دیدید، بعدیآمد، قبلیخراب در

و  النبیین )ص( حتممورسمالو خماتم بمه ولو در زمان خود موسی )ع(. یسبو به ایمان

ترین و ترین و روشممنبمماالترین و قممویایممن رسممالو اوالً  بایممد آیممو دالرممه بممر حتمممو

و این اصل اسمو کمه همر . ترین آیات رباییه باشدو مایدیی ترینهمگاییترین و دائمی

خواسمتم عمرض دو در قرآن جمع اسو، دو بُعدی اسو. این مقدمه مطلبی بود که می

 کنم. 

همما را خورشممید اسممو کممه تاریکی ؛ یعنممیعممدی خودکفمما اسمموو ایممن قممرآن دو بُ

جا کمه ییماز بمه روشمنی کند و آیکم روشنی دارید محو میشکا د و ستار ایی که می

ده شممعی، چرا   مثالً آیکه ستاره کور خورشید را پیدا کند.کند و یه روشن می ،اسو

خورشمید را پیمدا کنمد، غلم  دو هرار شممعی  ،هرار شمعی ،شمعی بیسو شمعی، صد

و که بیمان اسمو و مبمیتن اسمو،  مالن قرآن اس شود.اسو، برای اینکه خود   م می

یا یادرسو، قام الباقر درسو اسو یا یادرسو، باقر  رموده اسو یا  حرع درسو اسو

بما همم و حماقمو مما ولمی اسمتعمار  ،اهلل  رموده اسو یا یه. این قرآن اسمویه، رسوم

ا ر هرارها بار بگمویم بماز کمم اسمو، از  ،جمع شدید، به عکس کردید قضیه را. خدایا

بس به این کتاب تو ظلم شده اسو. ظلمی که به تورات و ایجیل شد، کمتر از ظلممی 

اما قرآن حاممل  ،اسو که به قرآن شد زیرا تورات و ایجیل حامل شریعو موقته بودید

 . ا ر این دوا  از بین برود، یه تنها شریعو اسمال ،ةشریعو دائمی اسو الی یو  القیام

و، چون قرآن مُهیمن اسو. ا ر قرآن موسی را معر می کل شرایع از بین ر ته اس بلکه

قبموم  چه کسیقبوم دارد موسی پیغمبر بوده؟ عیسی را معر ی یکند،  چه کسییکند، 

لینَ لَمِمنَ إِیَّمكَ*  اْلحَامیمِ اْلقُمرْآنِ وَ*  یمس»دارد؟ قرآن به خودی خمود کمه  ، «اْلمُرْسمَ

خمارجی، از همر  و ظمر داخلمیحکمو قرآن از یظر علمی،  طری، عقلی، معر تمی، از ی

یظر از یظرات، دلیل اسو، ایف الی یدارد، ایف مامی یمدارد، دوئیتمی یمدارد، تضمادی 

، این دلیل اسو بمر یه با برون و درون ،یه در برون ،یه در درون ،یدارد، تناقضی یدارد

لینَ لَمِمنَ إِیَّمكَ»وحی اسمو، للم سمامع ا  یاسمین اسمو،اینکه آوردیمده ع سمام« اْلمُرْسمَ
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وحی اسو. مرحله دو  رسموم حاممل وحمی اسمو از بمرای کمل جهاییمان در طموم لل

 عرض تاریخ و جغرا یای تکلیف. 

ها عجله داریمد، یما عجلمه داریمد، یما حوصمله منتها بعضی ،این قرآن خودکفاسو

هایی یوشتند؛ کتاب ها کهمثل بعضی ،کنند که قرآن روزیامه اسویدارید، یا خیام می

بیایی و روشنگری از تمما  از یظر روشن ،بل قرآن روزیامه ییسو! . النجاری قرآن و 

د. ا مر بایمد دقمو کمر ،امما عممق دارد ،ها و مجالت در هر زبایی بماالتر اسموروزیامه

وار تمما  مطمالبی را کمه مما بما  کمر در قمرآن بمه دسمو خواسمو روزیاممهخداوید می

ای هر سورهروی شود. ن صدها برابر میقرآ اوالً،داشو؛ آوریم بنویسد، چند پیامد می

خواهمد تنبمل بمار یک جلد و دو جلد باید بحث شود و دقو شود. ااییو خمدا کمه یمی

بیاورد. استاد بسیار بسیار بد و غل ، کسی اسو که تما  مطالب ریمر و درشمو را بمه 

متمام این شا رد حچیسو؟   ایده اینشا رد بگوید و مجام تفکر برای شا رد یگذارد. 

 إِیَّمَما»بپرورایمد  خورد. یک استاد درسو این اسمو کمه شما رد را، به درد یمیشودمی

بعمد بگویمد  کمر  ،بگویمد را مطالب 1«تُفَرِّعُوا أَنْ عَلَیْاُمْ وَ اْلأُصُومَ إِلَیْاُمُ یُْلقِيَ أَنْ عَلَیْنَا

الع مع مو  ، بماالخره بمر خممع و  اسو که هر چه  کر کننمد استاد ا ر منتهاکنید. 

ید  کر کنید، با هم  کر کنیم، دقو  ومیمع و  ییسو، ا ر استاد مثل ما  آید.دریمی

 د هر دو اشتباه کردیم.  کر کنید.شای ،شاید من بگویید،شاید شما درسو  کنیم،

آیاتی که مورد یظر اسمو  ها بر چند محور اسو: یک محور در خوداین  کر کردن

آیات قبلمی و  -2مورد بحث اسو. ایی که ادبیات و مع در خود لغات و -1دقو شود؛ 

بمر خمالع خیمام دکتمر حسماب ییسمو. ی که ایمن تمألیف روی حسماب اسمو، بیبعد

کمه  وستاو لوبون  رایسوی کمه تماریخ تممدن اسمال  و عمرب بمه آن ضمخامو یوشمته 

ای هد چه صمدمندایکنند، یمیکنند، علما یقل میکنند، وعاظ یقل میمدلفین یقل می

جا هم تعریمف کمرده،  قم  در ه، همهیوشت ضخاموکتابی به این  به اسال  زده اسو.

چرا این آیات به همم یک جا که غرض همین یک جا بوده، یوشته: ا ر سدام کنند که 

محمد یک مقمداری عقلمو پماره سمن  مربوط ییسو، جواب این اسو که مثل اینکه 

ولی با این مقدمات. ا ر روی خود زید می چنین حر ی داشته، دیوایه بوده اسو.برمی

شود که مُرتِّب این آیات هممان آیات دقو شود مفرداتو و آیات قبل و بعد معلو  می

 طور ییسو که خدا آیات را یازم کرده و دیگری ترتیمب دادهمُنرِّم این آیات اسو. این
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قمدر کارهما ارها، ایناید، هردیگران هرارها بوده بدهد،دیگری ترتیب بنا بود . ا ر اسو

ایمد. امما ترتیمب، قدر چنین کردهاین ،ائمه مذاهب ایدقدر کارها کردهاید خلفا، اینکرده

در تماکنون اهلل )ص( زیر و زبرها، تما  همان اسو کمه از زممان رسموم یقاط، حروع،

إِیَّما یَحْمنُ »هسو و ایمن خمود  های چاپی و... های خطی، در قرآنقرآنتفسیرها، در 

ها مثممل اینکممه مشممکل داریممد! تأکیممد. بعضممی، یُممه 1«إِیَّمما لَممهُ لَحَمما ِظُونَ وَ یَرَّْلنَمما الممذِ ْكرَ

عثمان زور  رسیده که قرآن خدا را عموض کنمد، دیگمری زور  رسمیده « لَحَا ِظُونَ»

 که کار دیگری بکند. 

خوایدیم، بمرادری کمه یکی از برادرایی که تشریف دارید  فتند یک جایی یماز می

، بمه او من بعدًا یماز  را اعاده کمرد  «ًا أحددکُْف»خواید: آیه سوره توحید را  ،بود اما 

هم همان معنما  «ًادکُْف»هسو، ولی  «کُفُوًا»بله در قرآن  :،  فو«أَحَدٌ كُفُوًا» فتم برادر 

  فممو: بلممه، یشممود.معنمما عمموض  «أَحَممدٌ كُفُمموًا» ویممد .  فممتم کممه قممرآن میدهممدرا می

شخ می از  ضمالی درجمه اوم قمم چنمین حر می  .سمواد بودیمدیویسند ان قمرآن بی

، با قرآن هم مثالً سمر و کمار داردزید! از کسایی که امید به مرجعیو او هم هسو، می

معمو.. یویسمند ان ، سمر و کمار سر و کار مستقیم یمه چه سر و کار داشتنی اسو؟ این

ک حرع باال و پایین یدارد؟ اید که یسواد بوده؟ بیهسواد بودید، این یعنی چقرآن بی

چطمور از صمدور  ...سموادهاآید. ایمن بیکنیم، غل  درمیقدر دقو میما باسوادها آن

یک کلمه  مختلف وکاغذهای  ه،الواح مختلف حفاظ این آیات مقدسات یقو بسو در

همه چیر  ،در خود آیات که دقو کنیم ییسو. اال و پایین ییسو، یک یقطه زیر و زبرب

البدت منه اسو که این مقمدماتی . «بعضه بعضو یفسرام القرآن »کنیم. را ما دریا و می

 المقدمه اسو حضور برادران عرض کنیم.که خود  ذی

نده خیلی مقیتد  کمه که عابس کیسو، ما یظری یداریم. بگوییم ب ما این ییسو یظر

اید، شیعه  فته، سنی  فته، چنین اسو و چنان اسو و چنان اسو و همه علما  رموده

 خممود پیغمبممر اسممو. چممون پیغمبممر خیلممی خمماکی اسممو، «سَبَعَمم»ایممد کممه توجیممه کرده

در  این را کاری یداریم. یه، اسو. «عَبَسَ»ییستم پس  خواهد بگوید من هیچ چیریمی

پمس  ،او باشمد« عَمبَسَ»اسمو، مناسمب ییسمو  2«مٍعَظمی خُلُقٍ لَعَلى إِیَّكَ»مقابل، پیغمبر 

های درویمی و  وییم. مما تمما  حسمابهم به آن حساب یمیرا او ییسو. آن « عَبَسَ»
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خودکفاسو و رباییمة اآلیمات اسمو و ربمایی  ذاریم و این قرآن که برویی را کنار می

التفسمیر اسمو، آیمه  یی المعمایی اسمو و ربماییالبیان اسو و ربایی التعبیر اسو و ربا

بلمو  پیمدا  ما هممبالغه اسو،  حجو، این برویم باید جلو ،خود  را و آیات به آیات

کنیم؛ بلو  لغوی، بلو  صر ی، بلو  یحوی، بلو   کری، بلو   همی، بلمو  پیمدا کنمیم 

آیچمه را شمود رجوعشمان بمه قمرآن صمحید باشمد و تا بتواییم از کسایی باشیم که می

 ند. خداوید اراده  رموده اسو در حد سطحی بفهم

منظمور  از دوتما یکمی  ،تادر اینجا چهار شخ یو وجود دارد که دیروز  فتم سمه

 1«بَمرَرَ ٍ كِمرا ٍ» -3مَمن عُمبِسَ علیمه؛ اعممی،  -2عمابس،  -1 شخص بود، یکی شخ یو.

تَْغنَى»ا دارید و عبارت اسو از کسایی که استغن -4 کلی اسو.« بَرَرَ ٍ كِرا ٍ»  أَمَّا مَمنِ اسمْ

دَّ  * عَى»دیگمر ییسمو، چمون پنجممی  2« َأَیوَ لَهُ تَ مَ را یکمی  3«أَمَّما مَمن جَما  يَ یَسمْ

 رد  ولیقایون اسو، ضابطه اسو. « أَمَّا مَن جَا  يَ یَسْعَى»، چرا؟ چون شودحساب می

جا صفاتی برای هر ایندر کاری به عدد یداریم.  عالً مورد یظر کیسو؟ اعمی اسو. ما 

از  ، ولمی عمابس؟ اسمو ذکر یشمدهده اسو. عابس در اینجا چه کاره اسویک ذکر ش

 حممدب بلکممه ،یظممر ادب لغمموی و از یظممر ادب یحمموی و صممر ی و از یظممر ادب معنمموی

از معنوی که قله معنای صحید اسو، عابس کیسمو؟ اوالً عمابس چمه کارهما کمرده تما 

 عبارت اسو از اعمی، اعمی« معبوسٌ علیه» البته .کارهایو بفهمیم این عابس کیسو

اهلل )ص( اسو،  قیر اسو، ضریر اسو، قد خمیده اسو، محتر  اسو، از مدذیین رسوم

بینمد و پیمر یمی کمه کند حاال چشممومدمن اسو که حساب یمی قدرمدمن اسو، آن

سمعی ، یمه حسماب دارد« یسمعی»ر مو. ؛ به سرعو می«یسعی»یه،  آرا  آرا ...اسو و 

؛ به سرعو، این پیر اسمو، کمور اسمو، خمیمده «أَمَّا مَن جَا  يَ یَسْعَى»معنوی و  کری. 

اهلل تشمریف داریمد کمه آن طر می کمه رسموم بمه روداسو، در جمعیو بمه سمرعو ممی

، خیلی اصمرار دارد، «یسعی»او بنشیند.  ،اهلل  رمودید عثمان برو کناربنشیند که رسوم

جا ه یسمتقرأه آیمو ممن المذکر »د به مق دی که دارد، چرا؟ چون دهخیلی اهمیو می

بعضمی آیمات  یمر در معمایی  ،استقرا  چیسو؟ یعنمی بلمد یبمود بخوایمد؟ یمه «الحکیم

  داشو.
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اسمتعمام شمده س در قرآن جاهای مختلفمی بْ، عَ«عَبَسَ»عابس کیسو؟ عابس یکی 

خداویمد بمرای  ،سمویسبو به کفار اسمو. ایمن صمفتی کمه مربموط بمه کفمار ا که همه

از « تَموَلَّى» -1د؛ کناهلل )ص( که در باالترین قله ع مو و طهارت اسو ذکر میرسوم

چسمبد از بمه دُ  شمتر می همایی کمهکثا وکه؟ هم رو تر  کرد، بر حسب لغمو ماینمد 

ا ، به ؛ رویگردان شد، از که؟ از کسی که به کوری«تولری»و از بولو، و هم  قاذورات

ا ، باید حداقل ظاهرًا رحمم کمرد اقمالً و بمه او اعتنما کمرد، ا مر همم پیری ایمایو، به

- خواهیمدکنیمد، یمی خواهید بما او صمحبوخواهید جواب سدام را بدهید، یمییمی

که صنادید قریو،  الن  احترا  کنید، اقالً روی تر  یکن، اقالً روی یگردان -معاذ اهلل

منما  پرسمتند، عرریپرسمتند، التیدارید، مشمرکند،  اید، ایمانکه یشسته ییها الن شده

کور اسو،  قیر  خوشحام بشوید که ببینید، یسبو به مدذیو کهپرستند،  االثة االخری

« تَموَلَّى وَ عَمبَسَ»اسو، ضریر اسو، این رویو را چنین کرد که دشممن اسمتفاده کنمد، 

ایسممان بممه یممک مسمملمان ک مرتبممه زمینممه ایممن اسممو، یمم 1«اْلممأَعْمى جمما  هُ أَنْ»چممرا؟ 

ولممی ایممن بممدتر اسممو، بممرای اینکممه خممود   ،کنممد، بممد اسمموس میبْکلفتممی عَمم ردن

؛ «یُمدْریكَ مما وَ» بینمد.خورده اسو، خود  چیری یمدارد، کمور همم هسمو، یمیزمین

طعمن اسمو و ممورد چمون کسمی کمه ممورد  ایها العابس.؛ یعنی «یُدْریكَ ما وَ» مذمو.

 جما  يَ مَمنْ أَمَّما وَ»، اعممی کمه اسو، اعممی کمه ییسموبس جا، عاسرزیو اسو در این

مَما  وَ»، محور مذمو عبارت اسو از عابس 2«تَلَهَّى عَْنهُ  َأَْیوَ*  یَْخشى هُوَ وَ*  یَسْعى

ایمن را شمود  وینمد؟ میرا به که می« یكَ لَعَلَّهُ یَرَّكَّىوَمَا یُدْرِ»این  3«یكَ لَعَلَّهُ یَرَّكَّىیُدْرِ

ن رسمالو ایمن اسمو کمه بما به پیغمبر  فو؟ اوالً عابس ییسو، ااییو متولری ییسو. شمأ

اصالً شرط اوم رسالو اسو، از شرای  اوالی رسالو بعد از تحقق وحی  کمام لین...

و رسالو، این اسو که با دوسو و دشمن مالیمو کردن، با دوسو بیشتر و حتمی بما 

، اصمالً بمر «تَموَلَّى وَ عَمبَسَ»بو به دوسمو دشمن، آن وقو شما برای خاطر دشمن، یس

بایمد  رسمتند، ایمن می اهللآقای آیویک یفر واعظی را که  .خالع اساس رسالو اسو

کلفمو این چه اخالقی اسو که شما یسبو به آن کسی کمه  ردن .اخالق داشته باشد

اورد، خمورد، شماید ایممان بیمخورد، شراب همم میدار اسو و عرق هم میاسو و پوم

برای احترا  او یسبو به این شخ ی که خاد  مسجد اسو، مدذن اسمو،  رسمنه همم 
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اعتنمایی کنمی؟ ایمن از ارذم ممدمنین شایسمته خوابد، به این بیهسو، شب  رسنه می

 طمورد یسبو به کسی کمه در بماالترین قلمه و قمتمه رسمالو اسمو، اینییسو تا چه رس

  نادید قریو.ضور مشرکین، در حضور صر تار کند در ح

شود  فو، چون پیغمبر هر میی ویند؟ به پیغمبر می چه کسیرا به « یكَمَا یُدْرِ وَ»

کامالً شود، باید جا احتمام بدهد و حتی یدهد. ا ر پیغمبر بداید که طرع هدایو می

و ا ر یقین دارد همدای 1«یُْذرًا أَوْ عُْذرًا»، بشودا ر احتمام بدهد هدایو  .تحویل بگیرد

وَا ع عَلَممیْهِمْ أَ»شممود، یمی وَا ع عَلَممیْهِمْ»، 2«هُمْ لَمما یُدْمِنُممونَتَهُمْ أَ ْ لَمممْ تُنممذِرْأَیممذَرْ سممَ یممه « سممَ

ها لهبها و ابوتکرار کنی دعوتو را، یسبو به ابوجهلیعنی تو باید « علیهم»، «علیک»

، «هُمْ لَما یُدْمِنُمونَتَهُمْ أَ ْ لَمْ تُنمذِرْأَیذَرْ سَوَا ع عَلَیْهِمْ أَ»که م داق بیتنِ این آیه هستند که 

مگر کجا؟ اعراض در جمایی اسمو  ،تو باید حجتو را استمرار بدهی، روی تر  یکنی

ریمد، کننمد، هجمو  بمر عقایمد داسسمتی ایممان می زیند، اینها ایجمادکه اینها ضرر می

مَما  وَ» .ر بمودایمن اعممای ضمریر کمه ممدمن بمود،  قیمهجو  بر ممرد  مسملمان داریمد. 

را به ما بگویند. ا ر ما بد برخورد کنمیم بما کسمی بمه حسماب « یكَوَمَا یُدْرِ»، «یكَیُدْرِ

؛ چمه بمه تمو  همایمد؟ «یكَمَما یُمدْرِ وَ»اینکه شاید چیری یباشد، شاید هم چیری باشد، 

خودی اسو، د  بیس و تولری این اسو که یه این آبْا ر مراد تو از این عَ «.لَعَلَّهُ یَرَّكَّى»

 خواهمدو میر کنمد، طماهر کنمد، آممده خواهد بیاید خود  را تمییمیآدمی اسو که 

 وَ * أَمَّا مَن جَا  يَ یَسْعَى وَ»وقو تلف کند، اما این ییسو، چرا این ییسو؟ برای اینکه 

اسمو. . این مردِ برر وار پیرِ کورِ قدخمیده  قیمرِ بما ایممان، ایمن ، این اسو«هُوَ یَْخشَى

جما کمه آیا ر  رض کنیم این ییسو،  رض کنیم این کسمی کمه آممد و خواسمو  ولکن

جای شما بنشیند یا از شما مثالً سمدام کنمد،  مرض کنیمد ایمن آدممی اسمو کمه پماک 

شمما چمرا بمه  .باشد شاید در سبیل طهارت، «لَعَلَّهُ یَرَّكَّى»ییسو، اما احتمام بدهد که 

کردید با اینکه اصالً احتمام هدایو آیها یبود، اما  صنادید قریو ت دتی کردید، توجه

مَما  وَ»یسبو به کسی که قطعو مَهمدی اسمو و ا مر قطعمو مهمدی ییسمو از یظمر شمما 

کریمات ، تذکر پیدا کنمد بما ذُ«یَذَّكَّرُ»یبوده « یَرَّكَّى». ا ر 3«یَذَّكَّرُ أَوْ»، «یكَ لَعَلَّهُ یَرَّكَّىیُدْرِ

 .4« تَنفَعَهُ الذِ ْكرَ َ»شما، با دعوت شما 
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پس این ضرباتی اسو که بر مغر این عابس اسو، اوالً، ااییو، االثمو، حتمی ا مر ایمن 

أَمَّما مَمنِ »باشمد، « هُمْ لَما یُدْمِنُمونَتَهُمْ أَ ْ لَممْ تُنمذِرْأَیذَرْ سَوَا ع عَلَیْهِمْ أَ»طرع از م ادیق 

دارِ بنده در حضور  الن حا. آقمای پولم شوی؟؛ این چه  رقی اسو قائل می1«اسْتَْغنَى

قمد، امما در مقابمل یمک ممرد بماتقوای شمو  تما ، بلنمد میخوانِکلفوِ ولمو یمماز ردن

کنم. ایمن بمر خمالع توجمه یممی ،حواسو جمع اسو در تما  جهاتکه ایمان  قیرِ با

 2؟«دَ اللَّممهِ أَْتقَماكُمْمَاُمْ عِنإِنَّ أَْكرَ» رماید که مبنای اصلیِ رساالت اسو. مگر قرآن یمی

ها بایمد اتقمی را مقمد  خمودِ مسملمان« عِنمدَ اللَّممهِ أَْتقَماكُمْ»ها، ، مسملمان«مَاُمْإِنَّ أَْكرَ»

یمن رسموم را مقمد  داشمتی؟ ا اطغمیتمو چمرا  .ر بداریدتتر بدارید، محتر بدارید، مکرت 

، سلمان هم باشمد، همر د، عثمان هم باشداسو؟ این ابوبکر هم باشد، باید توبیخو کر

اهلل کمه در بماالترین قلمه خُلمق شمریف و آن وقمو رسموم توبیخو کرد.باید  ،که باشد

آید یسبو به کسی که در راه ایمان اسمو، خمود  ممدمن حُسن دعوت اسو، این می

  های رسالتی همین اسو.امتهات دعوتکند؟ یکی از طور با او ر تار میاسو، این

 بمادِ َ أَراذِلُنما هُممْ الَّمذینَ إاِلَّ اتَّبَعَمكَ» فتنمد می  فتنمد؟چمه مییوح یسبو به  ولذا

 سراغوبه اینها را برن کنار تا ما  ها،و  رسنهها و  قیرها این اراذم و پابرهنه 3«الرَّْأ ِ

هاسمو، شممما اصمالً شممریعو ممن بممرای یجمات دادن ایممن بدبخو ،خیممربیماییم.  فمو: 

همچنین، یسبو بمه  مالن و  مالن  ییرسبو به پیغمبر برر وار  ویید اینها اراذلند! یمی

دارها به سراغو ها و پومکلفوخواهی ما  ردنهمچنین. ا ر می ییراز ایبیا  و از ائمه 

ها را دور کنمی. اصمالً مبنمای رسماالت بمر خمالع ایمن اسمو، برهنهبیاییم، باید این پا

ارید روی چشم ما جا دارید و قمد  ت این اسو که آن کسایی که ایمان دمبنای رساال

 ذارید. کسایی که ایمان یداریمد، یما بناسمو ایممان بیاوریمد، امما هنموز در قلب ما می

، چطمور شمد «مَاُمْ عِندَ اللَّمهِ أَْتقَماكُمْإِنَّ أَْكرَ»اید، آیها مرحله بعد هستند؛ ایمان ییاورده

دَّ  * مَّا مَنِ اسْتَْغنَىأَ»هایی که در اینجا این عابس، این اطغی را، اطغی «  َأَیوَ لَهُ تَ مَ

و، بمه اوالد ، الو و از ایمان و استغنای به مالکسی که استغنا دارد از خدا و از رس

ر اسمو، حماال بعمدًا همر چمه طمواین قمامو پیمدا کمرده، کسمی کمه وضمع  علمی اوبه م

أَمَّما »دایمی، میبینمی و ور اسو و تو میطاین خواهد بشود. کسی که وضع  علی اومی

یو و داد و صموت و ص، «لَهُ تَ َدَّ »، ت دی چیسو؟ « َأَیوَ لَهُ تَ َدَّ  * مَنِ اسْتَْغنَى
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هُموَ  وَ * مَن جَا  يَ یَسْعَى»اما کسی که  بلند شو و بنشین و بیا و برو،قام و احترا  و 

  «. َأَیوَ عَْنهُ تَلَهَّى * یَْخشَى

هما؛ در ما آیمات قبلمی را بحمث کمردیم. قبلی«. أَیوَ لَهُ تَ َدَّ  َ * أَمَّا مَنِ اسْتَْغنَى»

، رو 1«من هذا العبوس القمطریر؟ العبموس قطموب الوجمه»: 107تفسیر الفرقان، صفحه 

ا  تنم  اسمو و ، از بمس سمینه«من ضیق ال در لمن كان له صمدر»در هم کشیدن، 

بما آیهما روبمرو شمود  ل کسایی کمه میمل یمداردتاریک اسو و ضیق اسو، این در مقاب

یمو  « (10: 76) «قَمْطَرِیمرًا عَبُوسمو یَوْممو»: لسمواه المعمتمق القطوب و» «.قطوب الوجه»

های کوبنمده کمه بمر چهمره این جهنم و عذاب خدا و سداالت کُشنده و شمالق القیامة

 و»، این عبموس اسمو، از یظمر عملمی عبموس اسمو. «عَبُوسو یَوْمو»خورد، این کفار می

وق  ، وقتی که از ضد مما آخرِ دُ« الذیب هلب على یبس لما بْسالعَ قیل اإلعتبار نفسب

 نمدد، ایمن میو مایمد مایمد، میآخمرِ دُ  میبمه ریمرد، یمک مقمداری حیوان چیری می

، مطلب دیگری اسو، ولی آیهایی کمه ریریدآیهایی که پایین می س.بْعبارت اسو از عَ

  .. ندد.ماید و میآیجا می

از پشگل این حیموان و از بموم ایمن « البوم و البعر الذیب من هلب على یبس لما»

چرک  اهی اوقات « وجهه على الوسخ سَبَعَ و»شود. قاطی میو ماید میآیجا حیوان 

چرک اسو، چرک اسو، چرک اسو، اصالً  قدر اهی یه، آن ، یردروی صورت را می

هما درهمم و یکی، دوتا کن آمده! آیقدر ظرع ف. مثل کسی که میصورت پیدا ییسو

 فو ، میشکسومی ،خواستند باز کنندچربی و غذا و اینها مایده بود که ا ر می و در

بمه  را کمرد. حماال ایمن صمورتآممد اینهما را از همم جمدا میمی !آممده یکی، دوتا کن

 ألمدت اللرمه قد وصفو ». بتراشند ها راای کثا و و چرک  ر ته که باید این چرکایدازه

 .3«اُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ» وحید قریو، این «2«یَظَرَ اُمَّ»: بالعبوس لاتابه، المعارض أعدائه

 ]سدام[ -

، بمه ممدمن کمه خمراب اسمو دلموکند دیگر. کسی که در ظاهر ظهور میدم از  -

حْرٌ یُمدْاَرُ َ اُمَّ أَدْبَرَ وَ اسْتَْابَرَ *»»کند.   میکند خیلی رو تریگاه می  قامَ إِنْ هذا إِلَّا سمِ

قَرَإِنْ  *  القمذر ال مدر، ضمیتق العبموس، همذا  ممن .4«هذا إِلَّا قَوْمُ اْلبَشَرِ * سَأُْصلِیهِ سمَ
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 عبس ألیه سقر صلي اللره یعده الذ  و الذیب؟ هلب على البوم و الیابس كالبعر الخلق

حتی یسمبو « سبْعَ» یریم دیگر. ما از لغات قرآن کمک می «استابر؟ و أدبر ام بسر و

 ها هم ییامده اسو.به  ستاق، ا سق الفساق مسلمان

من هذا العبوس القمطریر الذ  یعبس  ي وجه المدمن األعمى الضریر الفقیر؟  ي »

ها، کفار، اشمرار دم، برای کور«لعمیان القلوب من الافار األقذار األشرار یت دتی حین

ممن همذا األحممق المذ  »شمود. شمود، بلنمد میپایین میشود، کشد، بلند میسوت می

، یخشمی چنمد جهمو اسمو؛ «یخشی»، «یتلهى عمن یسعى إلى الحق و هو یخشى اللره

یخشمی پما بمه روی سمر د، ی بیفتد زمین، یخشی به جایی بخوریکی یخشی اهلل، یخش

و »یسمعی. رود؛ ، ولکمن اینهما مهمم ییسمو. تنمد ممییخشمی کسی بگذارد، تما  اینهما

در ،  سماد را «یت د  لمن استغنى عن اللرمه، و همو یسمعى لیعیمث الفسماد  مي األرض

و یهلك الحرث و النسل. من هذا الغبي البعیمد البعیمد المذ  یردعمه » زمین پخو کند

 : ویمدآخمر سمر می «اللره تعالى بهذا العنف عن  علته السخیفة و یسموقه إلمى التمذكر 

فَره هسمتند،  «بَرَرَ ٍ كِرا ٍ»که مُذکِّرید،  سرا  کساییبرو حواسو جمع باشد،  هسمتند، سمَ

؟ تمو محممد ا مر عمابس یعنی چه؟ یعنی تو محمد سرا  محمد برو؟ سمرا  موسمی بمرو

تو برو سرا  محمد؟ یا سرا  موسی و عیسی برو؟ خیر، کسی که تخلف کمرده هستی... 

بمرو سمرا   اسو از شریعو ایساییو و باالتر از شمریعو محمدیمه )ص( ایمن اسمو کمه

 ببین ایبیا  وضعشان چه بود، اخالقشان چه بود. ،ایبیا 

من هذا الغبي البعید البعید الذ  یردعه اللره تعالى بهذا العنف عن  علته السخیفة »

و یسوقه إلى التذكر  التي هي  ي صحف مارتمة. مر وعة مطهتمر . بأیمد  سمفر . كمرا  

هلة الفاتامة: أیمه الرسموم األقمدس محممد القولة الجا یتقوم أن برر ؟ هل یجرأ مسلمٌ

 ویمد بمرر  خمدا می«. العظممة إلمه اللرمه عند العظیم و! عظیم خلق على هو و؟ )ص(

  مما اللئمیم؟ كماأل  أصمبد العظیم للخلق  ما»معلو  اسو.  اسو، خدا که بگوید دیگر

در شرح صمدر بمه او داده، ولمی  «به اللره شرحه لما صدره یضیق صدره اللره شرح لمن

  مقابل ضیق صدر ایجاد کرده اسو.

نَما لِمَما عَظِمیمِ وَ وَ ِّْقآنِ اْلقُمرْإِیمَانِ وَ مَعَمارِعِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَیَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

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

  .«کُمْوَ السَّلَا ُ عَلَیْ»


