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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی »

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 
ه و چناد آیا 1«ضاًمَحْ اْلكُْفرَ مَحَضَ مَنْ»محوری اختصاصی است راجع به ه دو آی

و آیاتی است که شاام  هار « مَحْضً یمَانَاْلإِ مَحَضَ مَنْ»محوری اختصاصی راجع به 

اسارا  اسات. ه ( اسات کاه آیااو اوسی ساورعا امر ) رجعت در دولت ولیّه دو مرحل

يْطَانِ مِانَ اْلعَلِيمِ السَّمِيعِ بِاللَّهِ أَعُوذُ»: 82ه نم ، از آیه مبارکه سور  إِذا وَ» «الارَّجِيمِ الشاَّ

 س بِآیاتِناا كاانُوا النَّاا َ أَنَّ تُكَلِّمُُِامْ اْلاََرْ ِ مِانَ دَابَّا ً لَُِامْ أَْخرَجْناا عَلَايِِْمْ اْلقَوْلُ وَقَعَ

 82ه از آیا «یُوزَعُاونَ فَُِامْ بِآیاتِنا یُكَذِّبُ مِمَّنْ فَوْجً أُمَّ ٍ كُ ِّ مِنْ نَحْشُرُ یَوْمَ وَ * یُوقِنُونَ

 بِآیاتي كَذَّبْتُمْ أَ قالَ جاؤُ إِذا حَتَّى«. »و ثمانون من سورة النّم   اآلی  الثّاني»سوره نم  

 س فَُِامْ ظَلَمُاوا بِماا عَلَايِِْمْ اْلقَاوْلُ وَقَعَ وَ*  تَعْمَلُونَ كُْنتُمْ ذا أَمَّا عِْلمً بِِا تُحيطُوا لَمْ وَ

رً النَِّارَ وَ فيهِ لِيَسْكُنُوا اللَّيْ َ جَعَْلنَا أَنَّا یَرَوْا لَمْ أَ*  یَْنطِقُونَ  لَآیااوٍ ذلِا َ فاي إِنَّ مُبْصاِ

 مَنْ إِسَّ اْلََرْ ِ فِي مَنْ وَ السَّماواوِ فِي مَنْ فَفَزِعَ الصُّورِ فِي یُْنفَخُ یَوْمَ وَ * یُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ

 .«داخِرینَ أَتَوْهُ كُ ٌّ وَ اللَّهُ شا َ
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ِاا في ربنا سابحانه و تعاالی یناذرفی مجموع  هذه اآلیاو المقدّساو ایامٌ ثالث. »

بکنايم و  فکرما هم برحسب ترتيب تَليفی رسمی آیاو باید  «مَحْضً اْلكُْفرَ مَحَضَ مَن

حشر، ه ک  آیاتی که در قرآن شریف در زمين 1«القرآن یفسّر بعضه بعضً»هم به عنوان 

های دیگاار. و زمينااه 2«یُوزَعُااونَ فَُِاامْ بِآیاتِنااا یُكَااذِّبُ مِمَّاانْ»ه در زميناا ،دابااهه در زميناا

 «ن ننظر الی اآلیاو فی مواضعِا المؤلّف  فی الذّکر الحکيم، ننظرلظّرف اسوّل أا»

 إِذا وَ»اولی یک زماانی خواهاد باود کاه ه مرحل ای است؛جا جریان سه مرحلهاین

اللَتِِِمْ عَانْ اْلعُمْايِ بِِاادِ  أَْناتَ ما وَ»چه کسی است؟ « هِمْ« »عَلَيِِْمْ اْلقَوْلُ وَقَعَ  إِنْ ضاَ

مِ لِمُونَ فَُِاامْ بِآیاتِنااا یُااؤْمِنُ مَاانْ إِسَّ عُتُسااْ فِااوس  العماای عاان النّاحياا  المعرفياا  » 3«مُسااْ

الاثالث  تندیاداوالالمتعمدون المکذّبون بآیاو اهلل سبحانه و تعالی هم المحاور فای 

سااو رب را قدهای خاود آیااو مکساانی کاه باا چشام« فی هذه اآلیااو المقدّسااو

 مَانْ وَ»ها، نظر انسانی نيست، بلکه نظر حيوانی است نظر آن ،ندنگرند و اگر بنگرنمی

 اْلآخِرَةِ عَنِ هُمْ وَ الدُّْنيا اْلحَياةِ مِنَ ظاهِرً یَعْلَمُونَ» 4،«إِلَيَِْا أَبْصَرَ مَنْ وَ بَصَّرَْتهُ بَِِا أَبْصَرَ

 لَمْ وَ أَ اْلحَقُّ أَنَّهُ لَُِمْ یَتَبَيَّنَ حَتَّى مْأَْنفُسِِِ في وَ اْلآفاقِ فِي آیاتِنا سَنُریِِمْ» 5،«غافِلُونَ هُمْ

فِميادنی باه عناوان حتی خدا دیدنی نيست و  6«شَِيدٌ  ٍشَيْ كُ ِّ عَلى أَنَّهُ بِرَبِّ َ یَْكفِ

وجاود خادا و وحادو  ،با آیااو خادا امامعرفتی نيست. ه احاط حتیعلمی و ه احاط

 ،پروردگاار باه وحای فرساتاده اساتخدا و صفاو خادا و شاریعت خادا و آنکاه کاه 

 بفِمد. ،ف استشود و سزم است انسان که مکلمی

ای که سه یوم را مقرر کرده است، یاک یاوم گانهیاو سهپس محور بحث در این آ 

القيام . اگر انساان باه مفارداو آیااو و یک یوم، یوم  جعالر، یک یوم، یومجع الرقب 

آیاو قبلی و آیاو بعدی  اما ،لب کام  نباشدممکن است مط ،بکند دقتنگاه بکند و 

کناد، یاا متبلاور در تَليف موجود قرآن که تَليف بالوحی است، مطلاب را درسات می

آید. حااس آمد، درست به نظر میمطلب در ظاهر امر درست به نظر نمیاگر کند یا می
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ا بين رموده است که ماا مکاذاب. خداوند فرالقول کلم  العذ« عَلَيِِْمْ اْلقَوْلُ وَقَعَ إِذا وَ»

التکلياف یومه بين مراحلی دارد. یک مرحله، مرحلاکنيم و این تعذیب مکذتعذیب می

بون بآیاو اهلل تعالی، کما فی یکذربنا سبحانه و تعالی یِلک اقوامً »است الدنيا و یوم

ُمْ لَْكناهاأَهْ قَرْیَ ٍ عَلى حَرامٌ وَ«: »آی  اسنبيا  َْجُوجُ فُتِحَْت إِذا حَتَّى * ونَیَرْجِعُ س أَنَِّ  وَ یَ

َْجُوجُ این سه یاوم در بششای  1«اْلحَقُّ اْلوَعْدُ اْقتَرَبَ وَ * یَْنسِلُونَ حَدَبٍ كُ ِّ مِنْ هُمْ وَ مَ

ترین جاایی کاه ایان ساه ترین و واضا ساو قرآن نمایانگر است و روشنقداز آیاو م

 جا است. این ،یوم واض  است

 مَانْ وَ مَحْضاً اْلإِیمَانَ مَحَضَ مَنْ»ل قب  از رجعت، قب  از خروج اویوم  یوم اول:

در رجعت باسساتعداد و خاروج متوساطين باسیماان در رجعات  «مَحْضً اْلكُْفرَ مَحَضَ

ه اهلل کاه در مرحلابين باه آیااومکذ نسبت به خداوند ،قب  از این جریان ،باسستدعا 

در طول تااریخ رسااسو قاوم  اینکهکند. کما می عذاب وارده کلم ،هستند جع الرقب 

 مِانْ قَابْلِِِمْ مِنْ أَهْلَْكنا كَمْ یَرَوْا لَمْ أَ»فرعون، قوم عاد، قوم ثمود و قرونً بين ذلک کثير 

هاا و ها و به کفر زیاد آنهایی را پروردگار عالم به تکذیب آنقرونی و جمعيت 2«قَرْنٍ

هاالک نسابت باه کا  اقاوام باشاد، إکاه نه آن ،استها هالک فرموده به ظلم زیاد آن

های زمان تکليف نسبت باه عاذابک  ولکن این اهالک دارای مراحلی است. مراح  

القبا  رجعات، ماا ایان مرحلاه را بحاث ناداریم. آسمانی و زمينی در همين دنياا قب 

نند و کسانی که بنا است رجوع ک آنکهقب  از   جعالر يبدوم عبارو است از قُه مرحل

 جریانی خواهد شد. قب  از رجعت  ،شوند برای دولت آخرینزنده 

القاول باه چاه معناا اسات؟ وقوع« عَلَيِِْمْ اْلقَوْلُ وَقَعَ»این « عَلَيِِْمْ اْلقَوْلُ وَقَعَ إِذا وَ»

نيسات،  ایان« وقع حقّ و واقع اإلهاالک علايِم فيِلکاون؟» :یعنی« عَلَيِِْمْ اْلقَوْلُ وَقَعَ»

پاس بایاد باشاند. ایان « لَُِامْ أَْخرَجْنا عَلَيِِْمْ اْلقَوْلُ وَقَعَ إِذا وَ»صحبت دارد. چون بعد 

ایان وقاوع دارای  ، بایاد باشاند.شودها واقع میعذاب عليه آنه کسانی که قول و کلم

 اْلقَاوْلُ وَقَاعَ إِذا وَ»فرمایاد: حقّق، بعاد میا یتقی و لمّتحقه دو مرحله است؛ یک مرحل

پاس « یُوقِنُاونَ س بِآیاتِناا كاانُوا النَّاا َ أَنَّ تُكَلِّمُُِامْ اْلََرْ ِ مِنَ دَابَّ ً لَُِمْ أَْخرَجْنا عَلَيِِْمْ

ت عذاب هالک گردند، این حجه ها با قول و کلماین اینکههنوز زنده هستند. قب  از 

در طاول « اْلاََرْ ِ مِانَ دَابَّا ً لَُِامْ أَْخرَجْناا»ها خواهد آمد کاه انيه از برای آنربه اخير
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شتر از کوه  ،تاریخ چنين نبوده است. ولی در زمان انبيا ، بله. در زمان بعضی از انبيا 

 و الی آخر. عصا آمدن، اژدها شدن بيرون 

 ،اناداند و هماه رفتهآمده ائمه ،انداند و فوو کردهدر زمانی که انبيا  همه رفته اما

ين بار است که آیت اولنکرده است، این برای  فقط فرد اخير مانده است و هنوز ظِور

 اْلاََرْ ِ مِانَ دَابَّا ً لَُِامْ أَْخرَجْناا عَلَايِِْمْ اْلقَاوْلُ وَقَاعَ»از بارای کساانی کاه  ياهربانه بيّنا

ه چاه زماانی؟ مرحلاه در مرحلا اهللآیااوبين به برای چه کسانی؟ برای مکذ« تُكَلِّمُُِمْ

خداوند  ،رفتند و ای که انبيا  نيستند، آمدندلهطول تاریخ تکليف نيست. بلکه در مرح

عَلَاايِِْمْ  اْلقَااوْلُ وَقَااعَ إِذا وَ»ت اخيااره. حجاا آورد بااه عنااوانای را ار  بياارون ماایدابااه

 .«لِم حجّ ً عليِم حتّی یصبحوا فی لجّ ً قاطع » المکذّبينلِم یعنی « لَُِمْ أَْخرَجْنا

خاالف فطارو و بار خاالف عقا  و این کارها نسبت به کسانی کاه بار  اینکهکما 

 اللَّاهَ دَعَاوُا اْلفُْلا ِ فِاي رَكِبُاوا فَاإِذا»شریعت افکااری دارناد، اعماالی و نظراتای دارناد 

رِكُونَ هُامْ إِذا اْلبَرِّ إِلَى نَجَّاهُمْ فَلَمَّا الدِّینَ لَهُ مُْشلِصينَ  کناد،ایان فطارو باروز می 1« یُشاْ

رِكُونَ هُامْ إِذا اْلبَارِّ إِلَاى هُمْنَجَّاا فَلَمَّا»فایده ندارد.  اما بااسخره یاک ماواقعی ایان « یُشاْ

، بار خاالف هااآن، بر خاالف خواسات هاآنالعالمين بر خالف مي  ربه حجت اخير

زیر باار  اما ،شوديه ظاهر میربانه حقانيه ت واقعيروند، حجکه به دنبال آن میآنکه 

  العاذاب و وقاع کلما»یعنی « عَلَيِِْمْ اْلقَوْلُ وَقَعَ إِذا وَ»جا روند. در اینت نمیاین حج

 طور است. این« بونلمّا یعذّ

کنايم، در  دابه چيست؟ ماا باه خاود قارآن مراجعاه« اْلََرْ ِ مِنَ دَابَّ ً لَُِمْ أَْخرَجْنا»

، از کنيمدواب. از نظر لغت مراجعه ه دابه دارد و چِار کلمه کلم چِاردهقرآن شریف 

و وقتی که به روایااو شايعه و سانّی مراجعاه  ؟دابه یعنی چه ،نيمکنظر قرآن مراجعه 

جملاا  ماان الرّوایاااو »دارد. کنيم، تناقضاااتی و تِافتاااتی در ایاان روایاااو وجااود ماای

الشّيعي  تقول: أنّ المقصود من داب  اسر  هنا علیٌّ امير المؤمنين و أعاوذً بااهلل مان 

 اسر  حيوانی است. که داب  دومی از روایاو شيعی استه جمل« هذا اسفترا 

گویاد: ایان ها وجاود دارد کاه میو سانیاای از روایاها. جملاهو سانّیاروایا اما

. اشاکال مشتلااف ، شاک  اساب اسات، شااک  خار اساتر  شاک  فيا  اسااتسدابا ا

ها یدوم از روایاو سنّه ر  پياده کرده است، دستاسحيواناو را بر این یک دانه داب 

دابا اسر  حياوانی اسات  -ها استدوم روایت شيعهه ان دستمث  هم-این است که 
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 ربانيّا  تکلّم الدّاب  الحيوان آی ٌ». کندآید و این حيوان تکلّم میکه از زمين بيرون می

ياه اسات. رباناین به عنوان آیت  1«اْلََرْ ِ مِنَ دَابَّ ً لَُِمْ أَْخرَجْنا« »و ليس تکلّم اسنسان

العاده نيست، بناابراین انساان دو، ساه ت. اگر به عنوان خارقالعاده اسبه عنوان خارق

ک ّ الادعاة إلای اهلل »العاده نيست. زند. حرف زدن انسان که خارقحرف می هم ساله

ه ایان خارقا« أنا اقول، انتم تقولاون« »یُوقِنُونَ س بِآیاتِنا كانُوا النَّا َ أَنَّ« »یقولون هکذا

 الِيه نيست. 

هر –یک حيوانی را  اینکهاز زمان عبارو است از  آن بشش خاصدر  يهربانه خارق

، اگار حياوان نمارده خداوند از زمين بيرون بياورد، یعنی حيوان مارده -حيوانی باشد

مِن أخرجنا نستفيد أنّ هاذه الدّابا  مساتورةٌ تحات اسر  و »؟ چيست« أَْخرَجْنا»باشد 

گر اسب است، شتر است، خر اسات، ا« الدّاب  الّتی هی مستورة تحت اسر  طبعً ميّت

 اسر  است. این دابه تحت ،ستههر چه 

آن این اسات کاه ایان حياوان را زناده  اولعد بُ :عد دارددو بُ جادر این اعجازپس 

 اْلإِیمَاانَ مَحَاضَ مَانْ»کنند و بنا نيست حيوان در رجعات زناده بشاود. در رجعات می

کنند از برای تشکّ  دولات و من بينِما رجعت می« مَحْضً اْلكُْفرَ مَحَضَ مَنْ وَ مَحْضً

ولو  ،دً زنده گرددحيوانی مجد اماو بعدً هم بقيه.  )ع (اسالمی مِدی  شمولجِان

قارآن کا  در کاه  اسارائي بنیه بقاره ؛ در قضياسرائي بنیه بقره قضي ،قبالً بوده است

آن حيوان را، بقره  2«بِبَعْضِِا اْضرِبُوهُ فَقُْلنا»حيوانی را که  .منحصر به فرد استشریف 

تازه خداوند حياوان را زناده نکارد،  ،را کشتند و بعد به انسان زدند و انسان زنده شد

قارآن کا  تما  دادن بعضی از اجزای حيوان زنده کرد. پاس در ه انسانی را به وسيل

 اصاالً اماجز  حيوانی باشد یک جا ذکر شده است و ه احيای یک انسانی که به وسيل

 . باشد یک حيوانی را بعد از مرگ زنده کرده خداوند بينيم کهدر قرآن شریف ما نمی

خارق عاادو ساه ه در هندسا ،زنده کردن یک حيوانی بعد از مرگ که تکلّم بکناد

ایان نباوده اصاالً « الزّاوی  اسولی احيا  حيوانٍ بعد موو»دارد. عدی است، سه زاویه بُ

عد است. احيای حيوانی بعدالموو اصاالً ساابقه دو بُاولی که دارای ه است. این زاوی

« تُكَلِّمُُِامْ اْلاََرْ ِ مِانَ دَابَّ ً لَُِمْ أَْخرَجْنا»عد سوم این است که این حيوانی که ندارد. بُ

که به زبان انسان ساشن داریم ای این خر به زبان آدم حرف بزند. بله، ما حيوان زنده
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 سُلَيْمانُ یَحْطِمَنَّكُمْ س مَساكِنَكُمْ ادْخُلُوا النَّمْ ُ أَیَُِّا یا  ٌنَمْلَ قالَْت» :نم ه گفت. در سور

بله داریام و ایان  «خطبي  النّم  تحدّثت مع سليمان )ع(» 1«یَْشعُرُونَ س هُمْ وَ جُنُودُهُ وَ

العااده ولای خارق ،برای سيلمان که ناه، دیگاران هام کاه نشانيدند ،العاده استخارق

البتاه ساابقه بعد از موو احيا  بکند، این ساابقه نادارد.  را حيوانیند خداو امااست. 

 ولکان 2«الطَّيْرِ وَ اْلإِْنسِ وَ اْلجِنِّ مِنَ جُنُودُهُ لِسُلَيْمانَ حُشِرَ وَ»حيوانی تکلّم بکند.  دارد

ت باشد بر نند انسان سشن بگوید و سشن او حجحيا  گردد و ماإحيوانی بعد از مرگ 

 ندارد.  ایاین هيچ سابقه« بِآیَاتِنَا مَن کَذَّبَ»

ابتادائً « تُكَلِّمُُِامْ اْلاََرْ ِ مِانَ دَابَّ ً لَُِمْ أَْخرَجْنا عَلَيِِْمْ اْلقَوْلُ وَقَعَ إِذا وَ»جا در این

واویال اسات و  ما چقدر احادیث ،ما واویال است روایاوما بفِميم چقدر  اینکهبرای 

هاا حضاور باار در بحثهاا ده و بارهاا اینکاها باا این ر ،مشکالو استنگ جُچقدر 

یک مرتبه  ولی اآلن به صورو کام  باید عر  کنيم.ناقص، آقایان عر  کردم ولکن 

روایتً و... ثابت شاده اسات و  ،است یک مطلبی در نزد انسان ثابت شده است. مذهبً

ناص حارف بار خاالف  و خواهد آیاو را بر آن معنا تَوی  ببرد، بار خاالف ظااهرمی

تِادً یا تقليدً که در راه تفِام زند، این غلط است. عوام  درونی و عوام  برونی اجب

ایان تفساير باه رأی اسات باا درکااو  ،م آیاو قرار بگياردآیاو نيست. اگر در راه تفِ

 گوناگونی که دارد.

ی آیا  إذا نظر نظرةً سليم  ادبيّ ً ادیب ً عاقل  ایماني  ال»بنگرد اگر انسان درست  اما

ما نظر صاحي  « الذّکر الحکيم یتفِّم ما یریده ربّنا سبحانه و تعالی و الشطَ هنا قلي 

دابه حيوان است، داباه انساان « اْلََرْ ِ مِنَ دَابَّ ً لَُِمْ أَْخرَجْنا» گوید:کنيم. قرآن میمی

حرکات  دابه جنس اعام اسات، هار موجاودی کاه دارای روا حياوانی اسات و نيست.

اسات، دابا ٌ  مرئيا ما  است، دابا ٌ الساسر  است، گاه داب ه است. گاه داب کند دابمی

ها دابه وقت قرآن گوناگون است. بعضیه آی هجدهاستعمال دواب در  .غير مرئيه است

در مقاب  انساان اسات، گااه در مقابا  مالئکاه اسات، گااه مقابا  نادارد. داباه تماام 

ماواوِ خَْلقُ آیاتِهِ مِنْ وَ»حيواناو را شام  است.   مِانْ فيِِماا بَاثَّ ماا وَ اْلاََرْ ِ وَ الساَّ

هاا، هاا، زمينیگيرد. مالئکه، جن، انس، پرندگان، خزنادگان، دریاییهمه را می 3«دابَّ ٍ
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جا شام  است. دابه در این ،موجوداتی که جنبنده هستند و جان دارنده ها همهوایی

 . «ک، ما تتحرک حيوانيًحرتب، ما تما تد»که نيست « ما تدب علی اسر »چون دابه 

موجودی که به عناوان داشاتن روا حياوانی حرکات بکناد، داباه اسات. آب داباه 

از نظار اساتعماسو کناد، داباه نيسات. کند. درخت هم رشد مینيست، آب حرکت می

هار حياوانی. حياوان  ،حياوانارو اسات داباه عبامشصوصاً در قارآن شاریف،  لغاوی

گاویيم. مگار مالئکاه انی. حيوان جنی، مالئکه را حياوان نمیانسانی، حيوان غير انس

 .ی که هستند. دابه شام  مالئکه اساتجسم نيستند؟ حاس از نور هستند یا از هر چيز

 وَ»این مقاب  بودن دابه باا مالئکاه  ،دابه احيانً در مقاب  مالئکه ذکر شده است البته

و  شاودشاام  میکه هام مالئکاه را  1«بِجَناحَيْهِ یَطيرُ طائِرٍ س وَ اْلََرْ ِ فِي دَابَّ ٍ مِنْ ما

 افترقاا اجتمعا إذاکالظرف و المجرور »جا به حساب مقاب  است، هم غير مالئکه، این

تماام جنبادگان زماين و  ،ایدابه باشد بدون هيچ قریناهخود اگر « اجتمعا افترقا إذا و

 السَّماواوِ خَْلقُ آیاتِهِ مِنْ وَ»شوری این مطلب ه در آی اینکهآسمان را شام  است کما 

مالئکاه را، جان را، حيوانااو و « خَلَاقَ ثُامَّ بَاثَّ» .«دابَّا ٍ مِانْ فيِِما بَثَّ ما وَ اْلََرْ ِ وَ

الدّواب البحریّ  و البرّی  و الجوّی  من مالئک  و من »، هاپرندگان و خزندگان و دریایی

 «   طليقجن و من غير مشمول  لکلم  الدّاب  هنا داب

خواهد تمام جنبندگان حياوانی به صورو شمول است و اگر خداوند میه این داب

بکناد؟ ده هزارتاا اسام ببارد؟ انساان و حياوان و  چه کاار ،کائناو اسم ببردک  را در 

هاا را اینه شود. یک اسم باید بياورد که همخر و اسب... نمی :حيواناودر مالئکه و 

 وَ السَّماواوِ خَلَقَ»یا « أَیَّامٍ سِتَّ ِ في اْلََرْ َ وَ السَّماواوِ قَخَلَ» اینکهکما  ،شام  بشود

 ؛کنادعادی از کا  کاون بحاث میعدی یا ساه بُدو بُ یا جادر این 2«بَيْنَُِما ما وَ اْلََرْ َ

گيرد. تمام موجوداو جِاان هساتی را همه را می ،سر  یا و ما بينِما، اسسماواوال

شام  است. چون خدا نه در سماواو است، ناه در ار  اسات و  -هللالّا ا-بالاستثنا  

فصااحت ایان اسات کاه اگار  حاداق در  حتینه در بينِما. و مقتضای تعبير صحي  

اگار  اماابرناد. بشواهند از یک جمعی یک نام ببرند، نام مشترک بين ایان جماع را می
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 مِنْ ما وَ» :اینکهابه یا د ،بشواهند جمعی را دو بشش بکنند، نام هر بششی را المالئکه

 خر. آالی « دَابَّ ٍ مِنْ ما وَ»یا  1«بِجَناحَيْهِ یَطيرُ طائِرٍ س وَ اْلََرْ ِ فِي دَابَّ ٍ

حياوانی ماراد ه هار جنبناد :یکی از دو مراد است ،مطلق آمد بقولٍ « ٍابَّدَ»اگر لفظ 

اگر فرشته  ،باشد حيوانی مراده حيوانی مراد است. آن یک جنبنده یا یک جنبند. است

ای آماد؟ گویناد: داباهمی ،ای آمادگویناد داباه؟ اگار بشواهناد بگویناد فرشاتهباشد می

گویناد: داباه؟ گویند: دابه؟ عادل، میگویند: دابه آمد؟ مؤمنی آمد، میانسانی آمد، می

 را اميرالماؤمنينعصامت و طِاارو اسات ه معصوم، داباه؟ کسای کاه در بااسترین قلا

طاور حارف ای اینزناد؟ هايچ دیواناهطور حارف میه؟ هيچ حيوانی اینگویند: دابمی

 او گوید، آیاشود چه مینمی توجهاصالً م ،رسمی استه زند؟ یک انسانی که دیوانمی

به کسی که معتقد است این انسان است، مؤمن است، عادل است، معصوم اسات داباه 

 ، غلط است.، اگر مجتِد بگویدغلط است ،گوید؟ اگر عالم بگویدمی

«. ( کاان مجتِادً أم س؟ نقاول فاوق المجتِادالمؤمنين )علو سئلنا نحن ه  امير »

دی باه قلاب او وارد که تماام وحای محماگردد پيدا بکند، آنمجتِد جاه  است، می

اخير را  )ص(، مجتِد است یعنی چه؟ آن فص  اخير را و حد اهللاست با تعليم رسول

ه  من المعقاول أنّ ربناا سابحانه و »کنند. برای او ذکر ف اخير او است، باید که معر

قاول دابا  عان یفی ذکر الحکايم علایأ أميار الماؤمنين ثام  تعالی یذکر فی آی ٍ وحيدةٍ

طاور ماا تر باشد؟ اینها هم پایينخدا بلد نيست حرف بزند؟ از تعبير دیوانه «اسر ؟!

 اهانت بکنيم؟  اهللکتاببه 

تفاسااير تحقيقاای، تفاسااير جمااع بااين  ،ير خااالص خبااریدر تفاسااير شاايعه از تفاساا

گوید: قال اهلل، قال رساول اهلل، قاال علای، در تمام تفاسير شيعه می ،تحقيقی و خبری

ادق، قااال الباااقر  اسر داباا  کااه ، قااال و قااالقااال الحساان، قااال الحسااين، قااال الصااّ

. در تفاساير و در تفاسير سنی طرف مقاب  است. این تقابا  اسات .است اميرالمؤمنين

اسر  را دابا  اهللرساولالِای بعاد از  بزرگترین ولیّ ،شيعه روایاتی را که نق  کردند

رگ خواندند و در تفاسير خبری سنی مانند درّ المنثور و تفسير طبری که تفسيرهای بز

اسر  سر گاو است، تن آن تن اساب اسات، تماام داب سر گوید: خبری است، نوعً می

گوینااد: ، میهااای معااروف را در ایاان داباا اسر  جمااع کردناادخصوصااياو حيوان

گوید: کسی که تمام فضاای  مقاب  روایاو شيعه میه در نقط . واسر  این استداب 

                                                           

 .38. انعام، آیه 1



9 

 

اتاب عصامت در او جماع اسات و کماسو انسانی در او جمع است. کسی که تماام مر

طاور حماقات است. ببين تفاوو ره از کجا تا به کجا اسات. یکای ایناسر  این داب 

طور حماقت کرده است. حماقت شيعه از حماقت سنی بدتر است. کرده است، یکی آن

اناااو را جمااع بکنيااد، بگویيااد: حيوه اگاار شااما ساار و دم و پااا و درون و باارون هماا

کسی که تمام فضای   آن این است که شما تر ازغلط اما ،اسر  است، غلط استداب 

او جماع اسات، ایان را ن و مالئکه و انبيا  در باستر از تمام مقربين و کروبيي ،يتانسان

ساوم از ه اسر  است. این دو دسته از روایاو است. واویاال اسات. دساتبگویيد: داب 

 داب اسر .  گوید؛روایاو همان است که قرآن می

 آمَنُوا الَّذینَ أَیَُِّا یا»نسا . ه سور« آمَنُوا ذینَالَّ»گوید: را می خوارقرآن شریف شراب

؟ مگر شراب حالل بوده است 1«تَقُولُونَ ما تَعْلَمُوا حَتَّى سُكارى أَْنتُمْ وَ الصَّالةَ تَْقرَبُوا س

این از «. منذ بزوغ دعوة الرّباني  منذ آدم إلی خاتم إلی یوم الدّین الشمر کانت محرّم ً»

 خاواراسات، عرق خوارحث آن در جای خود گذشت. کسی که شرابب ،مسلّماو است

قدر خمر خوردن بد است که نماز خوانادن ه است. آنداست، بدترین کبائر را انجام دا

الصّالة و های عماود الادّین و عمااد اليقاين الّتای س تُتارک بحاال حتّای »حرام است. 

الة أماام القبلا  و بالنّسب  للحائض و النُّفسا ، نقول عليِا واجبٌ أن تج لس وقت الصاّ

س تُتارک بحاالٍ ّنّ اهلل س یشارج عان »مساتحب اسات  اینکاهواجب اسات، ناه « تذکر

 « عبودی  بحالٍالالربوبي  بحالٍ کذلک العبد س یشرج عن 

واجباو قرار گرفته اسات و هايچ چيازی ک  قدر مِم است و در رأ  نماز که این

َاا یاا»د، تواند نماز را از وجاوب بينادازنمی الةَ تَْقرَبُاوا س آمَنُاوا الَّاذینَ أَیُِّ  أَْناتُمْ وَ الصاَّ

بي ٍ عاابِر  إِسَّ جُنُبً س وَ تَقُولُونَ ما تَعْلَمُوا حَتَّى سُكارى لُوا حَتَّاى ساَ در حالات « تَْغتَساِ

و من ادلّ اّدلّ  الدّال  علای الحرما  المغلّظا  للشمار » حرام است. نماز خواندن سکر

اآلی  غلطً یقولون هوس  الذین یقولون س، س منافاو بين اسیمان و شارب الشمار  هذه

َاا یاا»؟ «س منافااو»چطاور «. آمَنُوا الَّذینَ أَیَُِّا یا»ّنّ اهلل تقول:  « س... آمَنُاوا الَّاذینَ أَیُِّ

 س وَ»اصالً نزدیک به نماز نشوید، مثا   در مسجد هم نروید، چون قرب صالة... یعنی

 حَتَّاى تَْقرَبُاوهُنَّ س وَ»ایان اسات. « تَْقرَبُاوا س» 3«اْليَتايمِ مالَ تَْقرَبُوا س وَ» 2«الزِّنى تَْقرَبُوا
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هاا، خواناسات. یعنای اصاالً نزدیاک باه نماز «والُافعَس تَ»غيار از « تَْقرَبُاوا س» 1«یَْطُِرْنَ

 نزدیک به مکان نماز و نماز نشوید. 

 ماورد« تَقُولُونَ ما تَعْلَمُوا حَتَّى سُكارى أَْنتُمْ وَ الصَّالةَ تَْقرَبُوا س آمَنُوا الَّذینَ أَیَُِّا یا»

 اْلكافِرُونَ أَیَُِّا یا قُْ »: گفتخواند و این است که یک نفر مست کرده بود، نماز می آیه

تو مسلمان شدی، « مَنُواآ الَّذینَ أَیَُِّا یا»این را خواند. آیه نازل شد « تَعْبُدُونَ ما أَعْبُدُ *

الةَ تَْقرَبُوا س» .خوانینماز هم داری می ،ایمان آوردی كارى أَْناتُمْ وَ الصاَّ شاشص «. ساُ

از بزرگتاارین  ،ر را کااه باادترین محرّماااو را انجااام داده اسااتاخور و شااراباخااوعرق

یا ایِاا » ؟الفسق نگفت: ایِا چرا « آمَنُوا الَّذینَ أَیَُِّا یا»گوید: کند. میواجباو منع می

« آمَنُاوا الَّاذینَ»این فاسق است، از فاسق اسم « الفسق  س تقربوا الصّالة و انتم سکاری

الة و الغسا  أو س؟ نعام»برده است. سؤال:  «. ه  المنافقون مَمورون بالوضاو  و الصاّ

 2«أَیْادِیَكُمْ وَ وُجُاوهَكُمْ لُوافَاْغساِ  الصَّالةِ إِلَى قُمْتُمْ إِذا آمَنُوا الَّذینَ أَیَُِّا یا». معلوم است

إماا آمناوا بَلسانتِم فقاط و لمّاا یومناوا »گيرد؟ چه کسی است؟ منافق را نمی« آمَنُوا»

فی قلوبِم أو آمناوا بَلسانتِم و قلاوبِم و لمّاا  بقلوبِم أو آمنوا بالسنتِم و هم کفرةٌ

 ایماان اسات، قباول هاااینه هما«. یومنوا بَعمالِم أو آمنوا بالکا ّ و آمناوا باعماالِم

 فاي اْلإیماانُ یَادْخُ ِ لَمَّا وَ أَسْلَمْنا قُولُوا لكِنْ وَ تُؤْمِنُوا لَمْ قُْ  آمَنَّا اْلََعْرابُ قالَتِ»است. 

گفتند: «. تنانلسبَ آمَنَّا»عراب که نگفتند: اسها یک چيز دیگر است. ی آنآمَنَّا 3«قُلُوبِكُمْ

نفی « تُؤْمِنُوا لَمْ قُْ »، «تُؤْمِنُوا لَمْ قُْ »خير ؤمنينِ خوب. جز  مؤمنين هستيم. م ما« آمَنَّا»

ایمان لفظی که نيست، نفی ایمان قلبی است و الّا از نظر لفظی ایمان داشتند، از نظار 

بين النّا   که رکن عبودی آن صالة بود و رکن بندگی آن خواندندعملی هم نماز می

 . بودزکاو 

ها، خوارشااراببااه  حتاای ،شااوداسااتعمال می« آمَنُااوا الَّااذینَ»هااا بعضاای وقتپااس 

َاا یاا»گویاد: خادا می ،ها، زناکارها، منافقين که در قلاب مشارک هساتندخوارعرق  أَیُِّ

َاا یا»جا کسی بياید بگوید: حاس اگر این« آمَنُوا الَّذینَ چاون هماه را « آمَنُاوا الَّاذینَ أَیُِّ

َاا یا»ته: همه را بگوید، گفگيرد، خداوند خواسته می ه ولکان در آیا«. آمَنُاوا الَّاذینَ أَیُِّ

كارى أَْناتُمْ وَ الصَّالةَ تَْقرَبُوا س آمَنُوا الَّذینَ أَیَُِّا یا»فرماید: طور مینسا  این و قاد « »ساُ
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، آیااو ی حارام باوده اساتخوارشاراب شارایع الِياهک   در«. حرّم اهلل من ذی قب ؟!

 چِاردهآیه در انجي  و  چِاروراو و انجي  است. آیه در ت هجدهيه، آیاو مدنيه. مک

آیه در توراو، بشاراو عِدین را مطالعه بکنيد که حرام است و حرمت شرب خمر در 

شود کاه اگار یاک نفار تر از حرمت شرب خمر در قرآن وانمود میشریعت توراو قوی

ا اعادام رجاا او کنيد و آن اجتماع احضاره گفتند در خيمخورد، مییِودی شراب می

کاه در تاوراو موجاود اسات. ولی این ت و سقم آن نداریم،بکنيد. حاس کاری به صح

الِيه شرب خمر حرام است و از بدترین محرّماو است ولای ادب قارآن شرایع ک  در 

ا الذین آمناوا بَلسانتِم و آمناوا شايئً مّا»یعنی « آمَنُوا الَّذینَ أَیَُِّا یا» نيدمالحظه کرا 

َاا یاا« »ا بَعمالِم ّنِّم یشربون الشمریومنوا شيئً مّبقلوبِم و لم   س آمَنُاوا الَّاذینَ أَیُِّ

 .«تَقُولُونَ ما تَعْلَمُوا حَتَّى سُكارى أَْنتُمْ وَ الصَّالةَ تَْقرَبُوا

هاا و ابولِب حتایخواهد لفظ عام بيااورد لفاظ عاامی کاه یا قرآن شریف اگر می

َاا یاا»گویاد: ها را هم شاام  بشاود. میا و شاههو صدام هاها و ابوسفيانجِ ابو  أَیُِّ

گوید یاا ایِاا الکاالب، یاا ایِاا گوید، نمیانسان می «خُسْرٍ لَفي اْلإِْنسانَ إِنَّ» ،«اْلإِْنسانُ

اگار در ادب عاادی  حتایگوید. ادب قرآن بااسترین آداب اسات و الدّواب، دواب نمی

 الَّاذینَ مَثَا ُ» :کنادتوصايف می ماواردبعضای در  البتاهگوید. باشد یا ایِا الکلب نمی

مثا  الاذین »باستر از آن  1«أَسْفارً یَحْمِ ُ اْلحِمارِ كَمَثَ ِ یَحْمِلُوها لَمْ ثُمَّ التَّوْراةَ حُمِّلُوا

جاا ناداریم. پاس به آن یحاس کار« لوه اشدّ مثالً من الحمارالقرآن ثم لم یحمحمّلوا 

ادب تعبيار را مالحظاه  ،فصااحت و بالغات اسات دحا قارآن شاریف کاه در بااسترین

کند. انسان، انسان. مؤمن، مؤمن. عادل، عادل. معصاوم، معصاوم. ولای عازم، ولای می

آن وقت این خدا در این قرآن باا ایان کماال، باا ایان ادب در  گوید.ها را می. اینعزم

 مِانَ دَابَّا ً لَُِامْ أَْخرَجْناا عَلَايِِْمْ اْلقَاوْلُ وَقَاعَ إِذا وَ» گویاد:می جا منحصار باه فاردیک 

اخرجنا لِم مؤمناً، معصاومً، »خوب اسم علی را بلد نبود؟ خوب اسم نبرد.  2«اْلََرْ ِ

 است.  اميرالمؤمنينکند با آن کسی که شما جع  کردید که صدق  «انسانًً !

ایاان چقاادر ناساازا اساات و چقاادر ناااروا اساات و چقاادر تِماات اساات بااه خاادا و 

. شما به همه ناسزا گفتيد، به خدا ناسزا گفتياد، باه پيغمبار ناسازا ائمهو  اميرالمؤمنين

أنّ اميار الرزیئا  الدّنيئا  وصا  الحاال إلای هاذه الحاال »گفتيد. ناسزا  ائمهگفتيد، به 
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ناصبی مرّ عليه قال السّالم عليک  واحد ]...[الکوف طرق المؤمنين کان یعبر فی بعض 

ها شايعه طوراین« اسر ، ّنّ داب  اّر  زغبٌ و ذَنَبٌیا دابّ  اسر  قال ما أنا داب  

طور نق  طور است و این روایت در تفاسير همينناسزا گفتند. دوستی خاله خرسه این

 شده است و ذکر شده است. 

؛ فرمایيادمن برای شما قسامتی از ایان روایات را کاه در تفساير اسات مراجعاه می

 عَلَايِِْمْ اْلقَاوْلُ وَقَاعَ إِذا وَ« »فرقاانالالعشارون مان سورة النم ، المجلّد التّاساع عشار »

 دابا  هي ما و« »یُوقِنُونَ س بِآیاتِنا كانُوا النَّا َ أَنَّ تُكَلِّمُُِمْ اْلََرْ ِ مِنَ دَابَّ ً لَُِمْ أَْخرَجْنا

 الحياوان مان كاان أ  «اْلاََرْ ِ دَابَّا ُ» هاي اإلنساان؟ لغا اب تكلّمِام التي هذه اّر 

گویناد، خصوص مالئکه را بگویند داباه نمی 1«يرالطّ س و هاللّ مالئك  من فليس اب ،لدّا

گویند. طير در مقاب  دابه، مالئکه در مقاب  دابه است. اگار خصوص طير را دابه نمی

 مِانَ دَابَّا ً لَُِامْ أَْخرَجْناا» ی اسات. مگار خادا ایاندیگار عموم بشواهند بگویند مطلب

خواهاد زناده کاه مردناد، میرا  یحيوانااته سته عموم بگوید؟ مگر همخوا را «اْلََرْ ِ

ً مفارد اسات. یاک حياوان را مفارد« دَابَّا ً»خيار هاا. حيوانه ها، هماانساانه کند؟ هم

از یاک حيااوان مفاردً اگاار حياوان نيساات و بااسترین درجاااو  خواهاد زناده کنااد.می

 ؟«اْلََرْ ِ مِنَ دَابَّ ً»گوید: می ،عصمت است

 ؟حال باشد « ًابَّدَ» شود اینمی -

ایان « اْلاََرْ ِ مِانَ دَابَّا ً لَُِامْ أَْخرَجْناا» ، حال یعنای چاه؟مفعول است« أَْخرَجْنا» -

، ماا روی وارد کردنددر تفسيرها این را در مغر ما  ،هاست. در حوزهمشک  من و شما

گاویيم: می« دَابَّا ً» گویاد:این عوام  درونی و برونی به قرآن که کار نداریم، قرآن می

 حياث ه،اللّا أولياا  مان س و ير،الطّ س و هاللّ مالئك  من فليس»علی است. « دَابَّ ً»نشير 

أنا من کان  ه  من الصّحي  اذا سئلت« »القرآن أدب في بِم سئقً تعبيرً ليست اب الدّ

 قاار کاان سيّد الشمينی؟ هو کانت داب ً، حشرةً، صحي ؟! من کان سايّد البروجاردی؟ 

خواهيد تقليد بکنيد. فالن آقا چه کسی است؟ شما می اماامثله خوانده است. « اسمثل 

بلاد اسات. در ای ه. خوب شما هم بلاد هساتيد، هار بکابُ را بلد استضرِگویيد: یَمی

کناد و الّاا ن حد را و آن آخارین فصا  را بياان باید آن آخری ،یک کسی مقام تعریفِ

سات. آن من الماواد اسات! خاوب مااده کاه هیک ماده ای فالن ششص چطور است؟ 

ماده یعنی جسم است. مادةٌ من المواد. کائنٌ من الکائناو. پس چطور شد شما استثنا  
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 اهللکتاابها، بادترین ناافِم، بادترین دیواناه، نافِمه ها، همدیوانهه کردید از ميان هم

این « اْلََرْ ِ مِنَ دَابَّ ً»دید که شما را در تفاسير خود، در تفسير صافی خود و غير، آور

 است.  اميرالمؤمنينی است و این فرد خاص فرد خاص

 الاذین القارآن أدب فاي بِام سئقاً تعبيارً ليست اب الدّ حيث ه،اللّ أوليا  من س و»

 محمد سولالرّ بعد هاللّ أوليا  اكبر عن ریعبّ فكيف آمنوا بالذین المؤمنين أدني یشاطب

 (ع) علي المؤمنين امير اإلمام أنِا عندنا مروی  مشتلقاو في كما ؟«اْلََرْ ِ دَابَّ ُ»( ص)

 و ریاش و زغابٍ ذاو ،ذراعاً ونساتّ طولِا نّأ إخواننا كتب في روایاو تصفِا ما س و

 رأساِا لحيا  لِاا»مثالً خر است ریش دارد، اساب اسات ریاش دارد. « لحي  لِا حافر،

 و نعاما  عناق عنقِاا و إب  قرن قرنِا و في  أذن ِاأذن و خنزیر عين عينِا و ثور رأ 

گوید: دابه. در فضای  جمع است میه جا همحيواناو جمع شد. در آنه هم« صدرها

 خاصارتِا و نمار لاون لونِاا و أساد صادرو صادرها »رذای  جمع اسات. ه جا هماین

 مشتلاف  اباالدّ لِاذه تجماع فِذه بعير قوائم قوائمِا و كبش ذنب ذنبِا و هرّ خاصرة

 باين فِاي  ،القمّا سااني اسنّ فضاائ  مجماع انِاا تقول تل  و اب ،الدّ لمشتلف هيئاو

 همه را باید در دریا ریشت.  1«مفرّط  و مفرط 

نتظری قائم مقام رهبری بودند. که آقای م یآن زمان ،یک موقع از لبنان آمده بودم

. ایشان را دوست داریم، طور استکردیم، حاس هم همينآن موقع ایشان را زیارو می

زیاادی از وکاال و وزرا ه ایشان هم ما را دوست دارند، جِاو دیگر اهميتی ندارد. عد

لبنان نماندید؟ گفتم: باه  ها بودند. ایشان گفتند: نظر شما چيست، چرااین قضاو و و

هاای هبزرگتارین حوزاز قام کاه ه علمياه خواهم در حاوزت و میبه این عل ،این علت

فکر قرآن اصالت پيادا بکناد. بعاد گفات: نظار شاما راجاع باه ایان درو   ،تعالم اس

چيست؟ گفتم: بگویم؟ نظر این است که تمام ایان درو  ضاد اساالمی اسات و تماام 

القارآن غائاب عان ». ها را باید دور انداخت. چون محور چيز دیگاری اساتاین کتاب

عاد حتّای أبعاد مان التاوراو و الحوزاو. القرآن لايس منعازسً، س، بعيادٌ، بعيادٌ کا  البُ

طور احمقانه، شيعه نق  کرده این همه روایاتی که سنّی نق  کرده است، آن« اسنجي 

ایان طارف رفتاه، یکای آن طارف رفتاه اسات. در  طور احمقانه. حُمق یکایاین ،است

طاور اسات و در تماام این . در تماام تفاساير شايعه روایاتاست طورتفاسير هم همين
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 ،و هم سنی دارد است کم ،آن وقت آن روایتی که هم شيعه دارد طور.آنتفاسير سنی 

 که دابه یک حيوانی بوده است و کار نداریم.  است کم

 مجماع انِاا تقول تل  و اب ،الدّ لمشتلف هيئاو مشتلف اب الدّ لِذه تجمعفِذه »

 هكاذا س «اْلاََرْ ِ مِنَ دَابَّ ً» صالنّ مفرّط  و و مفرط  بين فِي  ،القمّ ساني اسنّ فضائ 

 صاادق ماا منِا قنصدّ عوان الفریقين عن أحادیث بينِما و حيوان، هكذا س و إنسان

 إنّ: -اللَّاه سام  س و -(ع) علاي اإلماام منِا المعني لكون تبریرً القائ  قول و القرآن

 ام الشاّ  الجانس ذكار باانّ إليه مردود كان، أیا إنسان و حيوان ك  تشم  جنس اب الدّ

یاک  این حياوان« أشنعه و عبيرالتّ أسو  من هو انسان، أفض  إلى قصدً الحيوان لسائر

غلاط « اخرجناا انساانً« »اإلنساان بمطلاق لاه عریفالتّ و ب » .بگيردخواهد را می فرد

عاادسً؟ غلاط  آوریاد؟!علی را نباید انسان گفت، او باستر اسات. لفاظ انساان می ،است

بيين مقاام دون النعصومين، تمام معصومين غير از خااتمم است. معصومً؟ غلط است.

سم ببرید، مگار خادا اسام نبارده خواهيد افت. یا اگر نمی، باید فص  اخير را گهستند

 است؟

خصوصياتی که به عناوان اساما   اما ،ه )ع( اسم نبرده استدر قرآن شریف از ائم 

 1«اْلكِتاابَ أَوْرَْثنَاا ثُامَّ»ثالً ها نق  کرده است، باسترین مقاماو است. مبرای آن هوصفي

طَفَيْنا»عدول نيست، معصومين نيسات. « عِبادِنا مِنْ اْصطَفَيْنا الَّذینَ»بعد از پيامبر.   اصاْ

طَفَيْنا الَّاذینَ»شادند.  ها اصاطفا این یتعباد در طول تاریخ عبودک  از « مِنْ  مِانْ اصاْ

 ساابِقٌ»، «اللَّاهِ بِإِْذنِ بِاْلشَيْراوِ سابِقٌ مِْنُِمْ وَ مُْقتَصِدٌ مْمِْنُِ وَ لِنَْفسِهِ ظالِمٌ فَمِْنُِمْ عِبادِنا

شادند،  دارناد، اصاطفا  اهللرساولیعنی این کسانی که وراثت قرآن بعد از « بِاْلشَيْراوِ

هاا و هستند. یعنی بر تماام ساابقين در خياراو از ابراهيم« اللَّهِ بِإِْذنِ بِاْلشَيْراوِ سابِقٌ»

محماد و علای محماد و  ۀفاطما حتای. گرفتنادهاا سابقت ها و نواو عيسیها موسی

هاا در بااسترین مقامااو عصامت و طِاارو هساتند. قارآن تماام این ،دحسنين محما

 شود... ولکن صفت طوری بيّن می ،بردکند. اسم که نمیطور تعبير میاین

یعنای اباراهيم هام « إِنَّماا» 2«اْلبَيْاتِ  َأَهْا الارِّجْسَ عَاْنكُمُ لِيُاْذهِبَ اللَّهُ یُریدُ إِنَّما»یا 

ه را فاطماه دارد، اباراهيم نادارد. در آن بااسترین قلا« إِنَّماا»نيست، حصار اسات. ایان 

 اْلاََرْ ِ مِانَ دَابَّ ً»: گویدحاس میطور است. خواهد اسم ببرد اینعصمت وقتی که می

                                                           

 .32. فاطر، آیه 1

 .33. احزاب، آیه 2
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 اسماام ضاد المشتلاق المجاال هاذا فاي و» 1«نُونَیُوقِ س بِآیاتِنا كانُوا النَّا َ أَنَّ تُكَلِّمُُِمْ

 ریشً اّر  اب لدّ ان هاللّ و: فقال اّر ؟ داب  ان  یزعمون ناسً انّ له قي  (ع) علي

من سم ندارم، مان  2«حافر من مالي و لحافرً لِا ان و زغب س و ریش لي ما و زغبً و

ها علياه هاایی کاه شايعهن حماقتدم ندارم. باید گریه کرد، باید خون گریه کرد بر ایا

 مان أرحام( ع) اإلماام بحاق نّ السّ إخواننا روای  أصبحت هنا و»کردند.  اميرالمؤمنين

 أصاحابنا روای  من أرحم»ها کمتر از دروغ ما است. دروغ آن« !يع الشّ أصحابنا روای 

 المجاهيا  أشاياعه بلساان( ع) اإلمام على اللئيم  كيم الشّ أبعاد ندرك هنا و! يع الشّ

 و كدةالنّ الواصف  هذه( ع) عليه یذیعون الحماقى أوس  فِم أعادیه، من إليِا لِم دفعا

 دَابَّا ً» یفسّر لماذا و! اعماسً اّخسرین من انِم رغم صنعا، یحسنون أنِم یحسبون هم

 لايس و ؟(ع) له فلتكن رباني  خارق  الداب  تكلم ّن أ ؟(ع) بعلي «تُكَلِّمُُِمْ اْلََرْ ِ مِنَ

 زند. دو ساله حرف میه بک« اب ؟الدّ تكلم هي الشارق  ب  بشارق ، اإلمام تكلم

 مان اناه یادعي ممان دابا  اساتغف  لإلماام معاندة ناصب  داب  ان المظنون من و»

 َویا التّ مان غنيما  اناه إلياه خيّا  إذ العلي ، َوی التّ ذل  على فحملته اإلمام أشياع

ی است که امام حارف این اختصاص خاص« !الغالي  كرام ال بِذه اإلمام یشتص حيث

 دابا  حادیث فماا! اإلماام عان فضاالً إنساان ّ  كرام ً اإلنسان تكلم ليس و» زند.می

 شاعورها فاي راساب ٍ داب  إلى ناصب  داب  من لعينً تلقينً إلّا باإلمام لِا تفسيرً اّر 

 مان بارا ( ع) علاي اسمام و شيعي  اوكتاب في نقله تظافر مِما يع ،الشّ من أنِا عىتدّ

 نه این و ناه آن.« حيوان الفریقين من روایاو و اآلی  حسب انِا و فری  و هت  هكذا

 هام و ا النّا ان: اّنكااد الكفارة هؤس  «تُكَلِّمُُِمْ اْلََرْ ِ مِنَ دَابَّ ً» إنسان، أ  ليس و»

تو « یُوقِنُونَ س بِآیاتِنا كانُوا النَّا َ أَنَّ» .هستندها جز  آنها اینهمه « أضرابِم و هؤس 

کناای؟   اميرالمااؤمنين را هتااک میطااور مقااام مقاادرب یقااين داری و اینبااه آیاااو 

 بعاد فانِاا نفساِا، فيِاا ليس و اع السّ أشراط من هو تكلمِم اّر  من داب  إخراج»

 «. الصُّورِ فِي یُْنفَخُ یَوْمَ وَ» هنيئ 

 

ُمَّ»  لِمَاا وَفِّْقنَاا وَ مِياْلعَظِا اْلقُارْآنِ مَعَاارِفِ وَ مَانِیاْلإِ و اْلعِْلمِ بِنُورِ ورَنَاصُدُ اْشرَاْ اللَِّ

 . «تَرْضَاهُ لَا وَ تُحِبُّهُ لَا عَمَّا جَنِّبْنَا وَ تَرْضَاهُ وَ تُحِبُّهُ

                                                           

 .83. نمل، آیه 1

 .263 ص ،22 ج بالقرآن، القرآن ریتفس فى الفرقان. 2
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 «.کُمْيْعَلَ السَّلَامُ وَ»


