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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

 

ن آیات مقدسات شخص و شخصیت عابس پیداستت. چنانکه عرض شد از خود ای

کستی کته اوالً، ، اینجتا 1«مَىجَتاَههُ اْلتعَعْ أَنْ * تَوَلَّى عَبَسَ وَ»بسم اهلل الرحمن الرحیم، 

ایتن شتخص آن کسی که بترا  ختا ر او ثالثًا خود أعمی، و ثانیًا، أعمی نزد او رفت، 

هستتند. از ختود  چه کستانیباشد اینها البته باید معلوم  اعراض و تولی از أعمی کرد.

ها آیات مقدسات وضع اینها به دست بیاید. چنانکه عرض کردیم محور اصلی رسالت

رویی بتا مکلفتان برختورد شتود. و مخصوصًا رسالت آخرین این استت کته بتا ختو 

اند، فعلیتت دارد نقت  مکلفان چند دسته هستند: یک دسته مکلفانی که ایمان آورده

یک دستته کستانی کته  ،  بعًا خیلی محترم هستند.مًا، عقیدتًا، عمالًدعوت در آنها عل

ر راه فهتم و بعتد  هایی دداند که اینهتا دتدمدر راه دعوتند و شخص داعی الی اهلل می

کستانی کته  ،دارند. اینها هم در درجه دوم محترمند. درجته ستوممیپذیر  دعوت بر

خدا بگذارند، اما احتمال این جریتان در  خواهند ددم در راهمعلوم نیست که اینها می
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آنها هست. نه نفی ثابت است و نه اثبات، اما بین النفی و اإلثبات محتمل استت ایتن 

عنوان داعی الی اهلل با او صحبت کنم، احتمال خواهم بهکسی که اینجاست و من می

و یتا  ندهستت کستانی ،دارد که در او مؤثر باشد، این مرحله سوم است. مرحله چهتارم

عتد اول شناسم. در بُکسی هست که مطمئنًا دعوت در آنها مؤثر نیست و من او را می

ران امتر بتین عی الی اهلل گوناگون استت. در دوو دوم و سوم و چهارم برخوردها  دا

اهم و مهم و غیر مهم، اهم مقدم است، بعد  مهم مقدم است، بعد  مرحله سوم و بعد  

با این حال لزومی  ،کندارد، کسی که دطعًا دعوت در او اثر نمیا  وجود ندکه مرحله

ندارد با او خشونت شود، بلکه دعوت باید تکرار شود، استتمرار پیتدا کنتد کته حجتت 

جا رسید و دو  گردد و اگر عناد در او بیّن شد و بیّن بودن عناد به آنالعالمین در ارب

 مِتنَ أَْكبَترُ اْلفِْتنَتةُ وَ» 1«اْلقَْتتلِ مِتنَ أَشَدُّ نَةُاْلفِْت وَ»که مشغول منحرف کردن دیگران شد، 

 محاربه با او الزم است.اینجا  2«اْلقَْتلِ

لته حمتال استت، کنستاس استت، عم شخص مؤمن عاد ، مؤمن عتاد ، فقیتر استت،

ولی مسلمان است. اگر چند نفر در برابر او باشند که یکی مؤمن بالفعل است و  ،است

دتدم بنهتد و دبتول کنتد و  و سومی احتمال این هستت کته راه رادیگر  در راه است 

عاند است، آیا این چهار نفر در نظر او فرق دارند یا نه؟ داعی التی اهلل هتم چهارمی م

لتی اوجت ، بعتد  مرحلته دوم، بعتد  . احتترام اوّیست. این چهار نفر  بعًا فرق دارنتدن

ست، جنگ و دعوا و معارضه الزم مرحله سوم، بعد  در مرحله چهارم خشونت الزم نی

نیست، مگر احساس کند که او خطرناک است تتا آنجتا کته امکتان دارد، ایتن شتخص 

مؤمنی که هیچ مسئولیتی ندارد، فهمتی هتم نتدارد، علمتی هتم نتدارد، متودعیتی هتم 

بلکته در کتل  ز باب این داعده کلیه در کتل شترایعندارد، اهل دعوت هم نیست، اما ا

اگر به عکس این جریان را با فاصله بسیار  3«مَكُمْ عِندَ اللَّتهِ أَْتقَاكُمْنَّ أَْكرَإِ»ها، انسانیت

اهلل تا چه رسد به رستول ،توانیم نسبت به مؤمنین عاد  هم بدهیمزیاد ما دیدیم، نمی

ا  رسالتی که از شرایط ، ثانیًا دستورها  ریشه4«إنسکَ لعَلیَ خُلُقٍ عَظیمٍ»)ص( که اوالً 

برختورد کتردن و مقتدم  رویی و ختو م آغازین رسالت است تا انتها، خو لواز و از

  و مؤخر انداختن کسانی که مؤخرند. داشتن کسانی که مقدمند
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دو نفر که فاصله زیتاد  هتم  اند. نسبت به ایندو نفر در برابر هم درار گرفته حال

متؤمن  هستت مطل  یک نفر اعمی، اعما  یسعی و یخشی، سه دارند، وضع چیست؟ 

است و این مؤمن دارا  سه خصوصتیت استت کته دابتل انعطتاف استت، دابتل تترحم 

بیشتر به باید  ،است، دابل احترام است. مرحله اولی اعمی است. کسی که چشم ندارد

او احترام و توجه و عنایت داشت. مرحله دوم یسعی است، یسعا  در سه بُعتد استت. 

سرعت دارد در رفتتن بته آنجتا کته   دارد. دوم:  سعی و کوش  الی اهللیسعی الی اهلل

کند که زمین بختورد، بته در بختورد، حساب نمی :اهلل )ص( تشریف دارند. سومرسول

، 1«هُوَ یَْخشَى وَ * یَسْعَى»به دیوار بخورد، راه  بدهند، ندهند، احترام بکنند، نکنند، 

خشیت «  و هو یخشی اهللیسعی الی اهلل»اما در راه  .«یسعی الی اهلل و هو یخشی اهلل»

 برختورد هستت. در مجلستی کته صتتنادید و از زمتین ختوردن هتم هستت، خشتیت از

مشرکین دری  هستند، خشیت از اهانت هم هست، خشیت از اینکه اینها مانع بشتوند 

شود ها بر مبنا  خشیت من اهلل و سعی الی اهلل مانع از این نمیاما این خشیت .هست

اهلل )ص( ، رستولمقصتودمجلتس صتنادید دتری  بشتود. چتون ایتن که برود و داخل 

یتا شناخت می ، این شخص رااعمی، یسعی، یخشی. آیا این عابس است. این یک فرد 

کته خداونتد دارد « أَن جَتاَههُ اْلتعَعْمَى * تَتوَلَّى عَتبَسَ وَ»شناخت؟ این شخصی که نمی

 وَ»شتناخت کته ی است، میشناخت که یسعدید که اعمی است، میکند، میمذمت می

 ،است. بر مبنا  ایمان یسعی و یخشی و نابینا بودن او مانع از یسعی نبود« هُوَ یَْخشَى

دانستت، ختدا رو  جریتان نادانستته کته سترزن  دانستت؟ اگتر نمیدانست یا نمیمی

، اینکه مذمت ندارد. اگر مستاهله خورد کند. اگر انسان ندانسته تن  به یک کسینمی

د و تجاهل نبود، اگر نادانسته و ناآگاه از انسان کار  سر زد، اینکه متذمت نتدارد. نبو

، بشناسد آن شتخص در چته وضتعیتی بتوده، کتدام «تَوَلَّى عَبَسَ وَ»پس باید عابس که 

آن حدود  که از احتترام و از مراعتات و  کند.ذکر میوضع؟ آن اوضاعی که خداوند 

ر مبنا  اعمی، یسعی، یخشی، اینها را بایتد دانستته از مالیمت و از توجه الزم است ب

 نه با او ،آیدشود یک شخص مسلمان عاد ، کسی که به  رف او میباشد. چطور می

 کنتارکه پیغمبر بزرگوار تشریف داشتند، عثمتان کار دارد، به  رف او. در روایت دارد 

آید، این نته و مینشسته بود، صنادید دری  هم نشسته بودند. دارد به  رف احضرت 

اعمی بودن  را مورد محبت درار بدهد، نه یسعی بودن را، نه یخشی بودن را، محبت 
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  ا، نستبت بته ایتن متؤمنِ ضتریرِ فقیترِ یستع«تَوَلَّى عَبَسَ وَ»؟ هیچ، عنایت هیچ، اما هچ

 یادتان نرود.  عرض کردمکه  یعد اول. این تقسیمیخشی. این در بُ

رستد ، بته هترکس کته میچنین استتدمی است که با همه اگر یک آ  عد ثانیدر بُ

مَةٌ إِذ  تِْلت َ»امتا  استت، باز بد ،است« تَوَلَّى عَبَسَ وَ» ایتن دستمت بستیار  1«ضتیز  دِستْ

ظالمه ضد شرعی و ضد انسانی و حتی ضد حیوانی است که نسبت بته متؤمنِ ضتریرِ 

جاَ »ایجاد کند، بلکه  مزاحمتیسعا  یخشی که نیامده است اذیت کند، نیامده است 

بتا او  ودتتروایات شتیعه و ستنی. آنبر حس  روایات، « من الذکر الحکیم یستقرأ آیًا

، در درآن سه جا استغنی دارد و استغنی بته حتد 2«أَمَّا مَنِ اسْتَْغنَى»این عمل بشود اما 

ا آخر. حاال استتغناَ در سته و ت 3«تَلَهَّى عَْنهُ فَعَْنتَ» :، بعد«أَمَّا مَنِ اسْتَْغنَىو »کفر است. 

جا  درآن شریف از برا  کفار ذکر شده، برا  مؤمن فاسق نیست، حتی از برا  کسی 

هم نیستت. در سته جتا  « و لما یدخل االیمان فی دلبه»که ایمان ندارد، اسالم دارد، 

آهُ أَن رَّ * إِنَّ اْلإِنسَانَ لَیَْطغَتى»درآن شریف این از برا  کسی که استغناَ عن اهلل دارد. 

ی؟  غیان علتی اهلل و علتی عبتاد چه کسبه نسبت کند،  غیان می «لَیَْطغَى»، 4«اسْتَْغنَى

بینتد. اگتر ایتن بیند که مستغنی است، مستغنی که نیست، میمی«. آهُ اسْتَْغنَىأَن رَّ»اهلل 

ددر رو  نفهمتی و رو  نخواستتن اینکته حقیقتت را بیابتد و ببینتد، ختود را این دید

مستغنیِ عن اهلل بداند و مستغنیِ عن رساالت اهلل بداند و مستغنیِ از هتدایت التی اهلل 

 بداند، این پایه اول کفر است. و آیات دیگر  هم در باب استغناَ داریم. 

 هم شخص خاصی آنجا بوده است؟« مَنِ اسْتَْغنَى»خود  -

. ایتن دارد استت شخص خاص بوده، ولتی کلتی آنجاکلی است و  «مَنِ اسْتَْغنَى» -

اعتنتتایی و فقیتترِ ضتتریر یستتعا  یخشتتی چنتتین بی ا گویتتد کتته تتتو نستتبت بتته اعمتتمی

وضتع تتو  حاال آنجا باشد یتا نباشتد.ور دیگر  است.   وت حرمتی کرد ، اما وضعبی

س باشتد چته نباشتد، وضتع ست. چه در آن مجل ور است، آنجا بودن  مطلبی نیاین

عنوان کفر کسی که این پایه اول را که در درآن شریف به .«ىأَمَّا مَنِ اسْتَْغنَ»این است، 

تَْغنَى»ترین مراحل کفر تلقی شده است، و خبیث فَعَنتتَ لَتهُ »کنتی؟ چته می« أَمَّا مَنِ استْ

آیتد، هتا بتر اثتر وز  بتاد بیترون میال  کوهبهست که از ال، تصد ، صدایی ا«تَصَدَّ 
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 خداونداستغنا دارد یا نه؟ اگر نداند که  یدانارد، میداد، دال، فریاد، کسی که استغنا د

د کتافر استت، ندانتد کند، اگر این  ترف ندانتد کته او مستتغنی استت، ندانتمذمت نمی

اگتر ندانتد و  و لعتین استت،ددر این احمق است نداند اینکند، هدایت در او تعثیر نمی

بته راه بیایتد، شاید که کند احترام می به خیال اینکند، آن انسان احترام می نسبت به

 تو، «فَعَنتَ لَهُ تَصَدَّ » را باید بداند.« مَنِ اسْتَْغنَى»پس باید بداند، اینکه مطلبی نیست. 

ن مسلمان فاستق یک انسارا این بنشین و... نسبت به او سر و صدا و احترام و بلند و 

ئولیت دعتوت التی دارد تا چه رسد نسبت به کسی کته مستهم اگر انجام بدهد، توبیخ 

است. این بر ختالف تمتام متوازین  اهلل )ص(تا باالترین مقام که مقام رسول ،اهلل دارد

 ر  و عقلی و انسانی و حتی حیوانی است تا چه رسد شرعی. فط

 گر این جریان است که شخصی که عابس بود و متولسی بود و اعراض کردآیات بیان

وادعًا ادل استحقاق احترام ندارد، ست یا حدکسی را که مستحق لعنت ا این ،اینجا در

 2«الظَّتالِمینَ عَلَى اللَّهِ لَعْنَةُ أاَل» 1«اْلكاذِبینَ عَلَى اللَّهِ لَعْنَتَ فَنَجْعَْل» مستحق لعنت است.

  استتغنی، استتغنی یتک کفتر رو چون ،مستحق لعنت است، بلکه مستحق هتک است

یتا حتدادل استتحقاق احتترام  کفر رو  جهتات یتا رو  دصتور نیستت.حساب است، 

چته در ایتن مجلتس  ،نیست، ددم در راه ایمتان نیستت بر اوچون رجا  ایمان  ،ندارد

تتی احیانتًا معارض است با ایمتان، مستتغنی استت و ح است چه در جا  دیگر، اصالً

 اوکنیتد. بترا  ختا ر ددر تصد ، احتترام مینسبت به او آن .دکنمثال مسخره هم می

بعضتی دانیتد نمیتازه اگر در مجلسی که شما هستید افراد  هستند،  .«تَوَلَّى عَبَسَ وَ»

دانید که در مرحله آخر، ما دبل آخر، نمی .دانیداز این افراد در راه هدایتند یا نه، نمی

التی اهلل رو   او شود حرص و  مع و عالدته شتما بترا  دعتوتمیراه هدایتند یا نه، 

ویل گرفتن  و احترام کردن  از کسی که بالفعل مؤمن احتمال ادو  باشد از نظر تح

. این تقدم بترا  چیستت؟ ایتن است است، فقیر است، ضریر است، یسعی است، یخشی

تقدیم مفضول علی الفاضل یعنی چه؟ تقدیم کسی که در آن آخرین مراحل است که 

تَْغنَى»تا چه رسد به آن کسی که احتمال نتدارد.  ،احتمال هم دارد استت، او  «مَتنِ استْ

دانتی استتغنا  عتن اهلل دارد، کتافر استت، دانتی. تتو میاستغنا  عن اهلل دارد و تو می

هُمْ لَتا تَهُمْ أَمْ لَتمْ تُنتذِرْأَنذَرْ سَوَاٌَ عَلَیْهِمْ أَ»المذه  است، معارض است، مخالف است، 
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او نیستت او است، احتمال هدایت در او نیست. کسی که احتمال هدایت در  1«یُؤْمِنُونَ

بته عکتس دضتیه را نه. تا چه رسد بته اینکته  نسبت به آن ضریرکنی اما را احترام می

 کنی. 

دارا   ومتتا در ایتتن مراتبتتی کتته عتترض کتتردیم، کستتی کتته بالفعتتل متتؤمن استتت 

خصوصیات است، بعد، دطعًا در راه هدایت است، بعد، احتمتاالً در راه هتدایت استت، 

. شتتما کستتی را کتته یقینتتًا در راه هتتدایت نیستتت، ستتتنیبعتتد، یقینتتًا در راه هتتدایت 

، اما کسی که بالفعل در هدایت است، چقدر فاصله است، ببین تفتاوت ره از «تَصَدَّ »

تَْغنَى»کجاست تا به کجتا. خصوصتیاتی کته از بترا   استت در اینجتا. ستؤال « مَتنِ استْ

تَْغنَى»کنیم. بحث می ،فرمودید دَّ  فَعَنتتَ لَتهُ * أَمَّا مَنِ استْ ، آدایتان تفستیر را بتاز «تَصتَ

 أن العتتاب لهجتة تشتد و الخطاب نبرة تعلو هنا» «.أَمَّا مَنِ اسْتَْغنَى»، 114صفحه ، کنید

 هتو و یستعى جتاَ  من و یزسكسى ال و استغنى من بین ضیز  دسمة هكذا تقتسم كیف

فرق  است،« اسْتَْغنى رَآهُ»این یک  .2««اسْتَْغنى رَآهُ أَنْ * لَیَْطغى اْلإِْنسانَ إِنَّ كَلَّا» یخشى

تَْغنَىرَ»یکی غنتی استت، یکتی استتغنی استت، یکتی  ،یکی استغنی است دارد. « آهُ استْ

نته،  کته بیند که مستغنی است، کستیتازه دست پایین  است  می« آهُ اسْتَْغنَىرَ»است. 

تَْغنَى»اصالً یقین دارد کته غنتی استت،  ،بیند نیستمی آهُ أَن رَّأمَّتا »متود: نفر«. مَتنِ استْ

تَْغنَى»نه، « اسْتَْغنَى انَ »، ایتن دَرَکت  بتاالتر استت، استفل استت. «أَمَّتا مَتنِ استْ إِنَّ اْلإِنستَ

را  «هُأرَ»است. اگر « آهُ اسْتَْغنَىرَ» حتمی غیان از پیامدها  « آهُ اسْتَْغنَىأَن رَّ * لَیَْطغَى

کنتتد،  تتور عمتل میحاصتتل شتده، این وا  ابترداریم، استتتغنی فعلیتت دارد، یقتتین بتر

کند که ایتن غنتا تبلتور پیتدا کنتد و در کند که غنی است و  ل  می ور خیال میاین

 شود؟ این ادو  است. مقابل حق درار بگیرد. این چه می

تَْغنى رَآهُ أَنْ * لَیَْطغتتتى اْلإِْنستتتانَ إِنَّ كَلَّتتتا»»  الطواغیتتتت فهتتتؤالَ( 7 -6: 96) «استتتْ

واٌَ» التتذین المتعنتتتون المتتتعنفون ستتتغنونالم  ال تُْنتتذِرْهُمْ لَتتمْ أَمْ أَْنتتذَرْتَهُمْ أَ عَلَتتیْهِمْ ستتَ

 الحمقتاَ فهتؤالَ الهتد  عتن التحتر  بصدد لیسوا و یتزكون ال الذین( 6: 2) «یُؤْمِنُونَ

وادعًا متر  فهتم استت،   احتمال حتی شود؟چطور می« !تتصد  لهم أنت الطواغیت

. «الصتد  مقابلتة َالشت  یقابتل أن التصتد  إن»ن است، مر  شعور است. یمامر  ا

شتتو ، احترامتتی خیتتز بلنتتد میشتتو ، نیمبلنتتد میکنتتد، فتترق می هاچتتون استتتقبال
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آدتا  چنتین تشتریف  کته شتو گذار . یک مرتبته نته، در حضتور جمتع بلنتد میمی

زنند، بتا بتوق بوق میهایی که مثل آن بوق آدا  دارا  چنین مقامی هستند.آوردند، 

  کنند. این تصد  است.خواهند معرفی میمی

 فَعَْنتَ». الجبل من الراجع الصوت، الصد  أ  مقابلة َالش  یقابل أن التصد  إن»

 ثتم یطغى، و اللسه شرعة عن یستغن  إنه یعبد إله كعنه و كالبوق له تتصوت: «تَصَدَّ  لَهُ

کنتی، کنتی، فغتان میکشتی، داد میعربتده می  «تتعربتد و تتصتوت لتبجیلته و له أنت

 تور ، این«لیس إال ألن  من زمرتهم دون استحیاَ من النب  األدتدس» .کنیاحترام می

 ،هتم باشتد. کستی کته نتزد پیغمبتر استت کس دیگر هم بود، عثمان که اگر او باشد، 

ود. از عثمتتان یتتا غیتتر عثمتتان متتا بحثتتی نتتداریم. ایتتن شتتخص عثمتتان از پولتتدارها بتت

کته چنتد  بتود ا  زندگی ارسطقرا ی و زندگی ثروتمنتد پولدارهایی بود که زندگی

کته  آنجاو  آنجاو  آنجاو  اینجاعنوان دار الخالفه دصر در زمان عثمان ساخته شد به

و  چقتتدر امتتوال مستتلمین را حیتتف و میتتل کتتردعلتتیو و الحتتاکمون بحتتث کتتردیم. در 

تتتا حتتد  کتته ستتر و صتتدا  آورد و آورد،  هتتا را رو  کتتارختتود  امتتو  بتتود. امو 

 و مسلمانان درآمد و او را بتا ایتن کارهتا  غلطت  کته بتر ضتد محتور اصتلی شترایع

ختوان به دستت گرفتته بتود کته متن درآنانسانیت بود، او را کشتند در حالی که درآن 

 . هستم

 ارسطقرا ی یعنی چه؟ -

 به تعبیر عربی.دانند. دارهایی که سرمایه را اصل میارسطقرا ی یعنی سرمایه -

  ]سؤال[ -

 احتمال دادیم، رد نکردیم.  -

 ]سؤال[ -

 استت. ولی عابس عثمتان عثمان نبوده، «مَنِ اسْتَْغنَى». را رد کردم« مَنِ اسْتَْغنَى» -

ودت غیر از بنتده چون بنده آن. کنمگفتم، حاال  ور دیگر  عرض می ور اینهم اگر 

کنی، تو نسبت به این آدمی که تصد  می !، عابس1« َ أَلَّا یَزَّكَّىمَا عَلَیْ وَ»حاال هستم. 

متا سته احتمتال در  «مَا عَلَیْ َ أَلَّا یَزَّكَّى»فالن،  کنی، فالن و، احترام میمستغنی است

  موصتوله باشتد. اگتر «متا»  نافیته باشتد یتا «متا»، «ما»اول دو احتمال،  داریم « ما»

  نیست، واجت  نیستت بتر تتو کته او را پتاک «عَلَیْ َ أَلَّا یَزَّكَّى مَا وَ»  نافیه باشد  «ما»
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چتون  ،خواهد پاک شتودخواهد پاک شود. نمیخواهد پاک شود و نمیاگر نمی ،کنی

است، کفر  ثابت است، کفتر  صتامد استت، زیتر « مَنِ اسْتَْغنَى»است، « مَنِ اسْتَْغنَى»

 یَشتاَُ مَنْ یَهْد  اللَّهُ وَ»، 1«سَ عَلَیْ َ هُدَاهُمْلَیْ» .خواهد پاک شودرود، این نمیبار نمی

رود، بر پیغمبر واج  نیست . اگر کسی سفت است و زیر بار نمی2«مُسْتَقیمٍ صِراطٍ إِلى

 «. یَشاَُ مَنْ یَهْد  اللَّهُ» .وادار  نیستکه که او را وادار به هدایت کند، هدایت 

 تَهْتدِ  ال إِنَّت َ»، تو باید برسانی مطلت  را، 3«اْلحِسابُ یْنَاعَلَ وَ اْلبَالغُ عَلَیْ َ فَإِنَّما»
هتا دستت تتو نیستت، ، تو هاد  نیستی  موصل إلی الطریتق نیستتی، دل 4«أَحْبَبْتَ مَنْ

حاال اگر این داللت تو با کمال بیان  و بتا کمتال برهتان  و بتا کمتال  .بلکه تو دالسی

در  ریق دعوت التی اهلل اثتر نکترد در ایتن مواصله و دوام  و با کمال تمام کماالت 

نشتد، بتر تتو واجت   کتهگوید غصه نخور، این نشد  رف که مانند کوه سنگ بود، می

، «لَیْسَ عَلَیْ َ هُدَاهُمْ» «.أَلَّا یَزَّكَّى»  نیست بر تو چیز ، «مَا عَلَیْ َ وَ»: اینجا ...نیست که

 دار  کتهددر ستفت استت، بتاز اصترار ددر سفت است، ایندانی این آدم اینتو که می

بته راه بیایتد و اصترار تتو  ،ر ضتاللتدچه کنی؟ اصرار دار  کسی را که محکم است 

تتازه اگتر  ی مقتدم بتدار ، غلتط استت.ختواهمؤثر نیست، اگر این جهت است کته می

  اضتریرِ فقیترِ یستع ه بیاید، باز او را مقتدم بتر اعمتا دهی در راچنانچه احتمال می

ستت، اآلن مهتتد  ااگتر هتم دتدم برداشتته در راه هتدایت و  توانی بکنتی.نمی یخشی

تتوانی مؤمنی است که ایمان  از این فقیرِ ضریرِ یسعا  یخشتی کمتتر استت، بتاز نمی

ددر احترام کنی، ولیکن نسبت به کستی کته ایمتان  کسی که ایمان  کمتر است، این

تنهتا کمتتر از ایتن احتترام نکنتی، نته تنهتا باالتر است، نه تنها این احترام را نکنی، نه 

عتد  از س کنی و نسبت به او تتولسی کنتی. در هتر بُبْساکت باشی، بلکه نسبت به او عَ

کنیم، این کتار غلتط انتدر ا  از زوایا  این برخورد ما حساب میابعاد و در هر زاویه

 «.أَلَّا یَزَّكَّى»  نیست بر تو چیز ، «مَا عَلَیْ َ وَ»غلط اندر غلط است. 

، توجه ندار  که ایتن آدم دانیتو چیز  نمی، «مَا عَلَیْ َ أَلَّا یَزَّكَّى وَ»احتمال دوم  

پاک نیست. این آدمی که پاک نیست، نجس اندر نجتس استت و در راه پتاکی نیستت، 

ی، چتون پتول دارد، دلتدر کنتا  نیستت، احتترام میاین برا  تو چیز  نیستت، مستئله
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معلوم  جااین .به مؤمن فقیرِ ضریرِ یسعا  یخشی، نهکلفت است. اما نسبت دناست، گر

دتدر احمتق یتک آدمتی استت کته آن !دلدر خر  است یک آدم شود که این عابسمی

 .کنددرک نمیها  انسانی را هم شعور است که اصالً حسابددر بیاست و آن

تتو اگتر    استفهامی باشد  و چیستت بتر«ام» «مَا عَلَیْ َ أَلَّا یَزَّكَّى وَ»احتمال سوم  

اگتر ایتن آدم  اهمال. ]...[ دوم:این در چه بُعد؟  بر تو نیست.  چیز هیچ یزسکی نیست؟

باشتی و اال متورد مطمئنی که نیستت و بایتد مطمتئن  تو اصالً در راه هدایت نیست و

 این آدمی که مثل آجر است، مثل سنگ استت، امتا مطلبی نیست. ،نبود  بخش  من

 کنتی و بترا دار است، ددرت دارد، عنوان دارد، ثروت دارد، اما این را احترام میپول

آید بترا  اینکته چیتز ها، اما نسبت به این مؤمنی که میت و این حرفصیسوت و  او

ضافه گتردد، بته او ا ، معرفت ، ایمان ، عمل  ابیشتر  یاد بگیرد، به علم ، عقیده

در راه ایمتان نیستت، بلکته بتر ضتد راه  به کسی که اصتالً کنی، اما نسبت  میرو تر

 کنی؟ ددر تو احترام میاین ،ایمان است

عَى وَ * مَا عَلَیْ َ أَلَّا یَزَّكَّى وَ» کستی  ؟«جتاَک»چترا « جتاَک» «.أَمَّا مَن جَاَه َ یَستْ

 ،رفتت، گفتتیم بلته رف عثمتان نمی به رفت،اهلل می رف رسولبه اینکه بیاید بگوید 

لیستتقرأه »اهلل به  رف رستولرفت. این آدمی که اعمی بود، آمد که برود دو  رف می

ها  شدهحترام این اعمی در مقابل این کورپیغمبر به اولکن « من الذکر الحکیم آیاتٍ

کافر، در مقابل این دلدرها، در مقابل این پولدارها خواست نشان بدهد که نبوت متن 

کنم که عثمان برو کنار، ترام میددر احاین ن فقیر ضریر، من نسبت به یک مؤمچیست

متن  ًایستقرأه آیت»اهلل برا  اینکه جاَ الی رسول ، هم«جَاَه َ». پس او به جا  تو بیاید

او بنشتیند، چتون پیغمبتر جتا  بته ، هم جاَ الی این عابس متتولسی کته «الذکر الحکیم

پیغمبر دستور داد که عثمان برو  ، او خود  نخواست برود جا  او بنشیند،دستور داد

  .  تو بنشیندجااو به کنار یا کس دیگر و 

عَى وَ» ى وَ * أَمَّا مَن جَتاَه َ یَستْ ، در حتالی کته خشتیت دارد، استتغناَ 1«هُتوَ یَْخشتَ

 .نیست. استغناَ ضد خشیت است. در برابر اهلل، استغناَ کفر است و خشیت ایمان است

نتد و دلبتاختگی حتق ا، کسانی کته دلباختته حق2ّ«مِنْ عِبَادِهِ اْلعُلَمَاَُإِنَّمَا یَْخشَى اللَّتهَ »

شتود کته در حتالی کته پیغمبتر است که کتور  آنهتا، پیتر  آنهتا متانع نمی ا گونهبه
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ها   الیی به خیال خودشان دارد بحث بزرگوار با صنادید دری  و با این کنده هیزم

در آن جلسته و از پیغمبتر بزرگتوار مطلبتی را شتود کته بترود مینکند، اینها متانع می

ى وَ» .نسبت به آیاتی از درآن سؤال کند ایتن حالتت خشتیت استت، حالتت « هُوَ یَْخشتَ

ن است و یتک . یک خشیت من الرحمخشیت، از بهترین حاالت است از برا  مؤمنین

کنتد در درون و بترون، در عتد  زنتدگی میخشیت من الشیطان است. کسی که یک بُ

ت و عقل و فکر و علم و عمل، فقتط خشتیة اهلل استت و دلباختته حتق استت، تتو فطر

زمتین ترستد در راه حتق استت، حتتی می ۀنسبت به دلباخته حق که همته چیتز باختت

د، هتیچ کتدام از ایتن نتترستد اهانتت کندیگران تصادف بکنتد، می اترسد ببخورد، می

فت و مزید علم از برا  او از ساحت آید برا  اینکه مزید معرجریانات مانع نیست، می

عَى وَ» .اهلل باشدددس رسول ى وَ * أَمَّا مَن جَاَه َ یَستْ «. فَعَنتتَ عَْنتهُ تَلَهَّتى * هُتوَ یَْخشتَ

تفتاوت بتودن در برابتر کستانی کته علیته تفتاوت بتودن، بی، نته بیتلهی اعراض استت

تفتاوت بتودن او بیتفتاوت بتودن نستبت بته   کسی که لَهِ حتق استت، بیند، برااحق

أَمَّا مَن جَتاَه َ  وَ»تو که بدتر ، تو  چه مؤمن باشد، چه غیر مؤمن، ولکنایمانی است، 

 «.فَعَنتَ عَْنهُ تَلَهَّى * هُوَ یَْخشَى وَ * یَسْعَى

 گردد؟ضمیر مفعولی کاف به چه کسی برمی« جَاَه َ»این ضمیر  -

اهلل استتت، لتتی رستتولیتتک مجتتیَ ا استتت  گفتتتیم دو مجتتیَبتته همتتان عتتابس.  -

به  رف تو، تو آمد  «جَاَه َ» بنشیند.کجا  ، یک مجیَِ«ًا من الذکر الحکیمیستقرأه آیل»

و خیلی اودات او تلخ شد. یعنتی اودتات عثمتان از دو  .بنشیند بلند شو که به جا  تو

من جا  کند، ثانیًا چرا   اوالً چرا پیغمبر به این ابن ام مکتوم احترام میجهت تلخ شد

َ دو مجتیَ استت مجی اینجاپس است، درست است دیگر. « جَاَه َ»دهد؟! او رابه می

  کند.را توبیخ می؟ برا  اینکه این عابس در اینجا به چه حسابی استدوم  که مجیَ

 .«جَاَه َ یَسْعَى»سعی هم در مسیر هم مجیَ بوده،  -

عی در اینکته بُعتد اصتلی ستعی، ستعی التی اهلل استت. ستسعی دو بُعد  استت   -

کنتد، در راه چیستت؟ در راه کته می را... چون مؤمن است دیگتر، متؤمن ستعیمطلبی 

را کته  ا ذکتر شتد، ایتن متؤمن ستعی   آنجاایمان است. این مؤمن که با خصوصیات

ت و ایمان عرفکند، در راه اضافه کردن معرفت و ایمان است. در راه اضافه کردن ممی

. شخصی کته متؤمن استت از آدمتی کته خالف ایمان است این از عابس متولیِ لعین؟

دارد، آن ودت مقدّم میکافر را بر مؤمن ددر جاهل است، نفهم است، دمق است و این

کند جدیت می نزد او برود، نباید اعتنا کند.کند، حتی اگر این مؤمن یسعی، جدیت می
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یتن جتاَک دو جتاَک استت، سؤال کند. نه، اکه بیاید  رف او که از او آیاتی از درآن 

ذکتر  اینجتا کته اهللاست التی رستول مجیَجاَک به امر اهلل است  جاَک اول  هر دو

آمتده، نیامتده استت کته بنشتیند جتا  برا  چه ولکن معلوم است که این  نشده است،

هلل استت. اعثمان و مثل صتنادید دتری  حترف  را بزنتد و جتاَک دوم بته امتر رستول

امر فرمودنتد کته  -فهمیممطل  را می اینجااگر هم نبود، - تاهلل بر حس  روایرسول

 دد بلند شدند، فرمودند: در جتا  عثمتان بنشتین.وارد شو، احترام کردند و به تمامبیا 

جتاَک لیُحِتلس محلستک حتتی یستمع التی رستول »پتس جتاَک، پتس  .عثمان برو کنتار

 «. الهد 

در دترآن شتریف:  ، لهو«فَعَنتَ عَْنهُ تَلَهَّى * ىهُوَ یَْخشَ وَ * أَمَّا مَن جَاَه َ یَسْعَى وَ»

، ایتن تلهّتی از چیستت؟ تلهّتی از 1«لَا أَوْلَتادُكُمْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تُْلهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَ»

من است و دابل ترحم، چنتد ایمان است. اگر کسی اعراض کند از مؤمنی که بسیار مؤ

است، کور است، فقیتر استت، دابتل تترحم استت، آمتده استت  مؤمنی که پیر بُعد است.

تلهّی از او تلهّی عن اإلیمان است و تلهّی عن  معرفت  کند. برا  اینکه مزید بر علم و

اعتراض عتن اهلل  ،اإلیمان، تلهّی عن اهلل است، اعراض عن اهلل است، نتیجته ایتن تلهتی

اهلل ست؟ تتا اینکته بته رستولض عن اهلل امؤمن عاد  مُعرشود گفت یک است. آیا می

گانه فرعی مُعرض عن اهلل است. مگر دو دائمه از دوائم ده او)ص( نسبت داده شود که 

؟ چرا تولسی نسبت به ایتن شخصتی شدعکس به  اینجا؟ چرا تولسی و تبرّ  نیستایمان، 

بت به او تتولی شتد، امتا بود و اینها، نس« مَا عَلَیْ َ أَلَّا یَزَّكَّى وَ»بود و  «مَنِ اسْتَْغنَى»که 

نسبت به این مؤمن فقیرِ ضریر، تبرّ  شتد؟ درستت بتر ضتد فروعتی سیاستی و فروعتی 

 معرفتی و معنو  از فروع دین است. 

را چنتد بُعتد  « کتال»ما این  116صفحه  اینجا .مالحظه کنید« كَالَّ»، در این «كَالَّ»

همته را  2«تهتمّ بمن یطغتى و ال یزكتى أنت الذ  تتصدّ  و« فَعَنتَ عَْنهُ تَلَهَّى»»کردیم. 

دانتتتی، اگتتتر دانتتتی، استتتتغنی را میال یزسکتتتی را می ،دانتتتی،  غیتتتان  را میدانتتتیمی

أنت تلهى عمن یستعى و یخشتى و یزكتى، تلهّتى عنته » دانستی مورد مذمت نبود.نمی

عنته إلتى  لسیًا عنه إلى الطواغیت، أ فعبسًا ف  وجه اإلیمان و تلهیتًاهه موعابسًا ف  وج

بتادر )ع( حست  روایتتی از اماما  است که بتر یک جمله بین الهاللین« وجه الطغیان
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 هچت 1«جَهَتنَّمُ فَجَتزاُُهُ مُتَعَمِّتد  مُؤْمِنتًا یَْقتُتْل مَنْ»سیار بسیار این برداشت عالی است. ب

کته استت عد است، چهار بعد است که بدترین عتذاب نستبت بته کستی شد؟ این چند بُ

. حتاال کستی بتا متؤمنی دعتوا دارد، دعتوا دارد و در دعتوا زد او را ..را متعمد  مؤمنی

« لِإِیمَانِتهِ»نته خیتر. روایتت دارد کته « عَلَیْتهِ اللَّهُ غَضِ َ وَ فیها خالِد »کشت. حاال این 

یعنتی متعمتد ، « مُتَعَمِّتد  مُؤْمِنتًا یَْقتُتْل مَنْ»نسیت، « من یقتل رجالً». هم هست همین

کشد، نه چون مال مرا خورده است، نه چون مرا زده استت، ن مؤمن است او را میچو

اگر چون مؤمن است او  کشد.، چون مؤمن است او را مینه چون چنین کرده است، نه

کشد، کُشنده نه تنها کافر است، بلکه کافر ضد ایمتان استت، ضتدیت  بتا ایمتان را می

کشتد. پتس ایتن شتخص ن هستتند آنهتا را میددر  است که کسانی که دارا  ایمتابه

مَتن »عابس متولسی، اصالً مسلمان هم نیست، این ضد ایمان استت، چترا؟ بترا  اینکته 

  !«كَالَّ»کنیم، اعراض از او می« فَعَنتَ عَْنهُ تَلَهَّى * هُوَ یَْخشَى وَ * جَاَه َ یَسْعَى

سر دو دستته کته بر  خورد؟بر سر چه کسی مییک شالق محکمی است که « كَالَّ»

مَتن »اهلل است و ، معلوم است رسولهستند «بَرَرَةٍ كِرامٍ»ذکر شدند  یک دسته در اینجا 

ها به سر این شالق که ، این معلوم است، دو دسته دیگر«هُوَ یَْخشَى وَ * جَاَه َ یَسْعَى

خورد  یک دسته است که دسته محور  استت، عتابس و دستته دیگتر دو دسته می آن

اما بدتر است. « اسْتَْغنى مَنِ»بدتر است، دبول داریم. « اسْتَْغنى مَنِ»، البته «اسْتَْغنى مَنِ»

کترد، هتر است چنتین « استغنی»شخصی که « لَهِ»کسی که علیه مؤمن چنین کرد و به 

ا  و نته کرده گماننه چنین است که تو عابس متولی « كَالَّ»زند. دو را دارد چوب می

كَلَّتا »هر دو  شما غلط است، ها  گماناند، کرده گمانها که آن مستغنی چنین است

، بُعد عام  کل رساالت الهیه و کت  بُعد اول تذکره؟ تذکره چیست؟ ، چه2«ةٌإِنَّهَا تَْذكِرَ

اخیر  درآن محمد و محمد درآن )ص( است. خداوند  السماَ است. بعد خاصِ اخصس

پیغمبر به سر خود ؟ ا  محمد کال، این  -معاذ اهلل-دِ زند؟ از خوسر که می رز که با

ها، ایتن ، ایتن رستالت«ةٌإِنَّهَا تَتْذكِرَ» .خیال غلط است، این رفتار غلط است، این نیست

کسی که بتاالترین رمتز دعتوت  است، عجی ذکره است، تو هنوز متذکر نیستی. درآن ت

اخالدتیِ  ر انسانی وی تذکرسالت، او متذکر نیست؟ حت دست اوست در آخرین مرحله
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رد کسی که مستغنی استت دادهد و مقدم میور تفضیل می انسانی هم ندارد که این

 است.  و کافر است، بر کسی که دارا  ایمان

 اإلنستان ، و اإلستالم  بتاألدب أجهلهم و أدبا أسوأهم و الناس أرذل من إنه كال»

امیته شتجره بنیاز جملته جره ملعونته، که ش 1«القرآن ف  الملعونة الشجرة من فرع إنه

اخالق استالمی « اإلسالمیة الشیمة ه  هذه لیست األدب، هو هذا لیس: «كال»»است. 

 لتیس و الردیئتة، الحالتة هتذه على یقرّ  بالذ  اإلسالم لیس»و رو  اسالمی نیست. 

 .مجلست  ف  و األعمى على یقدم  بالذ  لیس و التذكرة، عن یسكت بالذ  الرسول

 بعیتد  المكرمتة الصتحف بته جتاَت عمتا البعیتد البعیتد اللئتیم، لخلقت  بعد : «كال»

زنتد؟ دترآن را علیته می -معتاذ اهلل-برستر ختودِ رستول یعنی رسالت رسول را «. سفرة

فتین، سفراَ من عند اهلل است الی المکلرسول؟ اینکه اسفر السفراَ است، و این اعلی ال

، اگر معاذ اهلل عابس و «تَوَلَّى عَبَسَ وَ»در ابتدا چطور از خود  به خود ؟ کما اینکه 

متتولسی  -معتاذ اهلل-عابس و  -معاذ اهلل-اهلل بود، خداوند از خود رسول متولسی، رسول

 کند؟ اگر از تو به تو شکایت کرد،شکایت می یا به مؤمنینکند؟ به خود  شکایت می

شتود متؤمنین باالترنتد. از م میمعلتو غلط است. اگر از رسول به مؤمنین شکایت کرد،

ها حرف این کنند که آن شخص دوم دابل این است که منکسی نزد کسی شکایت می

دلی نزد او ن کرد که به ما کمکی بکند یا م  فالن کس چنین کرد، فالن کس چنارا بزن

دزدتتر  نتزداکفتر شتکایت کننتد، از یتک دزد   نتزدنه اینکه از یک کافر  خالی کنم. 

یتک آدم  نتزدداتل تر شکایت کننتد. از یتک آدم بتد   نزدکنند، از یک داتلی  شکایت

شکایت از خود  بته ختود  یتا  اینجاشود که در کنند. چطور میخوبی شکایت می

 از خود عابس متولی به مؤمنین؟ 

 كتت  إلتى الستماَ، رستالة إلتى ترجتع أن علیت  إنّ...  اللئیم لخلق  بعد : «كال»»

 النتور، إلتى الظلمتات متن لتخرج  اللئامة، هذه من لتخرج البررة، لكراما إلى السماَ،

: دولته حتد على و الكریم، البار النب  هو هذا یكون ال «كال». الحمید العزیز صراط إلى

چون گروهتی یعنی چه؟ ابد  یعنی چه؟ محال است، « «أبد  فی  اهلل یعاتبن  ال اهلل و»

دنتد کته اول خیتال کترده بو یگروهگویند. هم میگمان کرده بودند، چنانکه مفسرین 

 و»نته کترده استت. عتاب و سترزن   خداوند پیغمبر بزرگوار را راجع به ابن ام مکتوم

اگر اول شتد بعتد  بترا  چته؟ محال است نه اینکه بعد . « أبد  فی  اهلل یعاتبن  ال اهلل
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کنتد، بتاز اهانتت میید  سفپیغمبر چشم -معاذ اهلل-اگر حاال شد، یعنی بعد  هم این 

گاه نشده است و نخواهد شد که خداوند  ور کلی هیچکند؟ خیر، این ابد  یعنی بهمی

مکتوم شتده استت، عتتاب کنتد و سترزن  کنتد، بلکته  ام مرا درباره اهانتی که به ابن

 دضیه به عکس است.

  ]سؤال[ -

جنابعالی به یتک  . ودتی در حضورر پیغمبر به ایشان اهانت شده استدر حضو -

 ور نبتود کته اینجا این نگویید، معات  هستید. ی اهانت شود و شما هیچمؤمن شخص

آیات وارد شد، بعد  یتا در همتان حتال وارد شتد و پیغمبتر پیغبمر هیچ چیز  نگوید. 

بزرگوار هم که داعی اول الی اهلل است، ودتی عثمتان چنتین کترد، عثمتان را سترزن  

متن  ًایستقرأه آیتجاَه »ورد و جا  عثمان نشاند و گفت بگو. را آکرد و ابن ام مکتوم 

  .«الذکر الحکیم

 یتقول أن مسلم یجرأ هل»باال: « هنا األخبار نقلة إن»: 108صفحات دبلی، صفحه 

 أنته هنتا األخبتار نقلتة إن»اینجتا را خوانتدیم. « الرستول أنته: الفاتكتة الجاهلة القولة

 منها، شیئًا ال و رعایتها حق المحمدیة الرسالة كیان یراعوا لم حاشاه، و )ص( الرسول

 أن تولى و عبس الذ  بشعن اآلیات هذه ف  الشدید التندید مد  تجاهلوا أو جهلوا أم

داران هتوا  نفتس کستانی کته هتو «. الهتو  عتن إال ینقلوها لم هم و األعمى، جاَه

 أو كتتاب متن وثیتق ركن إلى فیها یسندوا لم و»، این را از معصوم نقل کردند. هستند

و ایتن « جتوع متن تغن  ال و أدوالهم تسمن ال الذین عن ذا ، و هذا عن نقالً إال سنة،

آن را نادیتده شتود نمی ،. حتدیث استتعجی  استت اصالت حدیث در میان ماها هم

کرد،  رهاشود حدیث را که پر از حدث است نمی !؟نادیده گرفتشود آیه را میگرفت! 

کرد؟ این را که در مغز ما آورده  رهاشود هیچ خم به ابروی  نرسیده می اما آیه را که

 ها ترسیم کرده؟ و در حوزه

 بشتعن الودیعتة هتذه تكتذسب المحمدیتة الرستالة بیت أهل عن الروایة أن حین ف »

 فعن .آیات من سواها ف  و هنا للقرآن و القدسیة، الرسالة لطبع تصدیقًا )ص( الرسول

 مكتتوم أم بتن اهلل عبتد رأ  إذا )ص( اهلل رستول كان»: دوله )ع( صادقال جعفر اإلمام

 اللطتف متن بته یصتنع كان و أبد  فی  اهلل یعاتبن  ال اهلل و ،مرحبًا مرحبًا و جاَ: دال

پیغمبتر از «. أبتد  فیت  اهلل یعاتبن  ال اهلل و» -1. «یفعل مما النب  عن یكف كان حتى

جبتران کند  مبر جبران کند، دو بُعد  جبران میپیغ -2خود  دفع تهمت کرده است. 

عثمتان چته ایجابی. جبران سلبی در همان محضر معلوم است که نستبت بته  و سلبی
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 ور عثمان یا غیتر به جبرانی که در حضور پیغمبر بزرگوار این  و جبران ایجابی کرد.

کرد کته جبتران کرده است، احترام او را بیشتر می هتکعثمان نسبت به ابن ام مکتوم 

 کند آن جریان گذشته را. 

اهلل گفتت: یتا رستولمی «النبت  عتن یكتف كتان حتى اللطف من به یصنع كان و»

گناهکتار نبتود، پیغمبتر کنم بس است. پیغمبتر کنم بس است، خواه  میخواه  می

 فالرستول». استت جبران کند، جبران کند آن هتکتی کته نستبت بته او شتده خواهدمی

: یقول )ع( الصادق حفیده ثم األعمى، بشعن المعات  هو لیس أنه باللسه سمیق األددس

 جاَه فلما مكتوم، أم ابن فجاَه )ص( النب  عند كان أمیة بن  من رجل ف  نزلت إنها»

 عنته آختر نقتل فت  و «عنته بوجهه أعرض و نفسه جمع و وجهه ف  عبس و منه تقذر

 و )ص( اهلل لرستول مؤذنا مكتوم أم ابن كان و مكتوم، أم ابن و عثمان ف  نزلت»: )ع(

 اهلل رستول فقدمه عنده عثمان و أصحابه عنده و)ص(  اهلل رسول إلى فجاَ أعمى كان

 ینقل أو یتقوّل بما یعبع فال إذا «عنه تولى و وجهه ف  عثمان فعبس عثمان، على )ص(

 خلقته و رستولال كیتان عن الحاك  القرآن و الرسال ، الكیان و یتنافى إذ، الرسول أنه

چون مطل  بستیار مهتم  ،ا  هستباز تتمه«. نفسها السورة هذه ف  اآلیات و العظیم،

اهلل است عرض خواهم کرد. مهم از دو جهت است  یکی هتک ساحت مقتدس رستول

به این رذالت و جهالت، دیگر ما در برابر کل مفسرین شیعه و سنی هستیم کته عتابس 

  و متولسی را...
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