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 اهللخلیفة 
  

 

 

 

 تفسیر آیاتی از سوره مبارکه بقره

 

 عَلَى وَ مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ صَلَّى وَ اْلعالَمینَ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَْمدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 «.الطَّاهِرِینَ آلِهِ

 وَ دُنَعْبُا إِیَّاا َ»قرآن راجع به ه رسید، نه کلًّا، در مطالعای آنچه به فکر ما میتا اندازه

بحث  «یوم اآلخرفی  لقاءٌ»و  «لقاء الرّب»و  «لقاء اهلل»و همچنین راجع به « نَسْتَعینَ إِیَّا َ

شااید عمار  ،کلًّا در نظر بگیریم« علی مراتبها»قرآن را ه کردیم. اگر بخواهیم آیات مشکل

و دهیم وفاا نکناد. لااا اهامّ آیاات مشاکله را مادّ نظار قارار مایوفا نکند و شاید توفیق 

 کنیم.ایم حضور شما عرض میتبلوراتی اضافه بر آنچه در الفرقان نوشته

 إِنَّ»ساوم قارآن  ه بقاره اسا ، صافحه ششام، ساوره اهم و مهم، از جمله مهمات آی

س متعادّی باه نفا« كَفَارُوا«. »یُؤْمِنُاونَ ال تُْناِرْهُمْ لَمْ أَمْ أَْناَرْتَهُمْ أَ عَلَیْهِمْ سَواءٌ كَفَرُوا الَّاینَ

دارد ایان بااء  1«بِاللَّاهِ كَفَارُوا»جا محاوف اس . اگر هم در آیااتی اس  و مفعول در این

مفعاول دوم اسا  کاه بااء او را تعدیاه اهلل را متعدّی کناد، بلکاه « كَفَرُوا»بائی نیس  که 

 إِنَّ»کند که اهلل اسا . را تعدیه به مفعول دوم می« كَفَرُوا»شود. کند و مفعول دوم میمی

های ه درخشا برای اینک«. مْهُسَفُْنوا أَرُتَسَ» ؟«وارُتَسَ»، چه را «وارُتَسَ»یعنی  «كَفَرُوا لَّاینَا

طور هماان 2.«هَاد  ثُامَّ خَْلقَهُ ءٍشَيْ كُلَّ أَعْطى الَّاي»اس ،  خِلقیفطری و عقلی انسان 

  اولی هادای  هدای  ما هم بر مبنای آفرین  بیّن اس . هدای ،که آفرین  ما بیّن اس 
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هدای  ثانیاه هادای  عقلای رای طفل باشد، ولو برای مجنون باشد و فطری اس ، ولو ب

 کند.اس  که تبلور فطرت اس  و عقل بر مبنای فطرت متبلوره تعقّل می

هاای ، بار عقلهاای خاود، بر فطرت«کفروا أنفسهم»یعنی « كَفَرُوا الَّاینَ إِنَّ»بنابراین 

های خود، بر آیات آفاقی و انفسی حجاب قرار دادناد. ر دانستهخود، بر فکرهای خود، ب

درسا  اسا   1«اْلحَاقُّ أَنَّاهُ لَهُمْ یَتَبَیَّنَ حَتَّى أَْنفُسِهِمْ في وَ اْلآفاقِ فِي آیاتِنا سَنُریهِمْ»چون 

عاد هادای  خلاق و اسا  در بُ یاهاوّله یا  ارائا عادی اسا  ، ولکن ارائه دو بُ«سَنُریهِمْ»

بار مبناای اسا . بعادًا  یاههدای  عقلاس  و بعدًا  یهفطر هدای  لق مکلّفمخصوصًا خ

، تبلاوراتی بار و رسال  و وحی آورده اسا باهلل و الیوم اآلخر فطرت و عقلی که ایمان 

و آیات برونی کاه آفااق اسا ، « أنفسهم»بر مبنای آیات درونی که  شود کهاین مبنا می

 کند. در خود ایجاد می ی بر عبود مزید بر معرف  ومزید انسان 

بعد اس ، بعد از خلق فطرت اس ، بعد از عقل مکلّف اسا . « كَفَرُوا الَّاینَ إِنَّ»پس 

ایان «. کَفَاروا»لکان ودارای عقال تکلیفای اسا  دو ناور،  دارای فطرت اس  ی  ناور و

پوشاند، چاون پوشاند، درخششی که در عقل اس  میدرخششی که در فطرت اس  می

هاا منکار این ،کنادکند و چشم عقل را تقصایرًا کاور میا تقصیرًا کور میچشم فطرت ر

اعتاراف باه خداوناد اصال  اصل منطقای نیسا . ی  شوند. و الّا انکار خداوندخدا می

د. بعد از تکلیف خاراب کنااین پایه را از روی تقصیر  اینکهی اس ، مگر و مبدأیای پایه

 این ی  آیه. 

 ]سؤال[ -

منتهاا  ،ه اساتدالل بار مبناای فطارت هام هسا البتا اسا ، بلاه. بر مبنای فطارت -

خطاا نادارد، ولکان اساتدالل عقال خطاا  ،حجاب باشداستدالل فطرت اگر فطری و بی

ت بایاد از استدالل عقال جلاوگیری شاود باا یا  دسا  از فطار اینکهلاا برای  و دارد.

که و از شریع   با دو دس  از فطرتانسان باید گرف .  گرف  و با ی  دس  از شریع 

اگار  حتایخطاکار اس ، « و طبعه لو خلّی»لکن عقل کند. وخطا نمی دیگر عقل بگیرد،

اگر عصای شاریع  در کاار نباشاد بااز  ،عقل بر مبنای فطرت که معصوم اس  تفکّر کند

یح آیاات، در ایان حاال دقّا  حصاه کند. عرض کردم تبلوراتی بر مبنای مطالعخطا می

 کامل.
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فَهاءُ آمَانَ كَما نُؤْمِنُ أَ قالُوا النَّاسُ آمَنَ كَما آمِنُوا لَهُمْ قیلَ إِذا وَ» سیزدهم ه آی  أاَل الساُّ

فهاء، نااس ماردم عاادی سایا  نااس داریام یا   1«.نَیَعْلَمُو ال لكِنْ وَ السُّفَهاءُ هُمُ إِنَّهُمْ

لفا   ،اشادهستند، منتها مردم عادی غیر سفیه. اگر انسانی تقصیرًا و یاا قصاورًا سافیه ب

شود و اطالق آن سب  و کمرنگ اس  و لاا هم ناس بر مبنای این آیه بر او اطالق نمی

 آمَانَ كَماا آمِنُاوا لَهُمْ قیلَ إِذا وَ»اعتراف از منکرین رب.  حتیاعتراف از رب اس  و هم 

و اذا قیال »طور که مردم ایمان آوردند بر مبناای ماردم، مؤمناون نفرماود، ، همان«النَّاسُ

هاا ، این«آمن العقالء»، «آمن المتّقون»، «آمن المسلمون»، «هم آمنوا کما آمن المؤمنونل

 ناس.نیس ، 

ایماان ایان اسا   تکلیف و هوظیف ناس حداقل وظیفه و تکلیف ایمان اس . حداقل

 عاد دارناد ها ساه بُکه انسان ناس باشد، در مقابل سفهاء، بدتر مجانین. بناابراین انساان

باشاد « عن تقصیرٍ»چه سفیه  ،انسان سفیهنسناس اس ،  ، اه ناس نیس انسان مجنون ک

ه در مرحلاساوم انساانی کاه ه باز هم ناس نیس . مرحلا ،باشد« عن قصورٍ»و چه سفیه 

در ولکن از سفهاء نیسا ، از مجاانین نیسا . در ایان مدلاث دو ضالع  ،عقل اس دانیه 

آیا  ، مراد از ناس چیس ؟«النَّاسُ آمَنَ كَما اآمِنُو لَهُمْ قیلَ إِذا وَ»جا مورد بحث اس ، این

اگر مراد از ناس هم عقالء مجانین هستند؟ خیر.  حتیسفهاء هستند؟  حتیمراد از ناس 

عقاالی عاادی بودناد و هام دیگار هام  عباارتباه بودند هم سفهاء بودند هم مجاانین، 

م کساانی کاه فیه بودناد و هادارد، سب  اس ، ساسنگ برمیها پارهکسانی که عقل آن

 آمَانَ كَماا نُاؤْمِنُ أَ قاالُوا»بناابراین باه درکاات جناون مجناون هساتند،  ،عقل هساتندبی

، «النَّااسُ آمَانَ كَماا آمِنُاوا»شاود هاا گفتاه میجواب نبود. ببینید، وقتی باه این« السُّفَهاءُ

 عاد تکلیاف ودر بُ ی مبناای اصالی انساان ،هالبتاعاد تکلیاف در بُ ی مبنای اصلی انساان

ه اگار کسای عاقال اسا  و البتااین اس  که دیوانه نباشد، سافیه نباشاد.  ،وجوب ایمان

هاای ولای ایماان او محاور ایمان را، ی ایمااناادناه مرتبا ،باید ایمان بیاوردسفیه اس ، 

 دیگران نیس .

 آمِنُاوا لَهُامْ قیالَ إِذا وَ»خواهم اضافه بر تفسیر که نوشتیم عارض کانم، مطلبی را می

. هاایی کاه سافیه نیساتندهاایی کاه دیواناه نیساتند، یعنای آنیعنای آن« النَّاسُ نَآمَ كَما

دیواناه هایی کاه عاقال هساتند قل نیساتند، انساانعهایی که عاقل هستند، ساب انسان

باه کاار نینداختیاد  خود شما تفکّر نکردید، عقال و فطارت انساانی را  گویدمی نیستند.
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سانی به کار افتاده شود مقتضاای اصالی و اوّلای آن اگر عقل و فطرت ان .ایمان بیاورید

ولکان نااس، شاما کاه ادّعاای عقال داریاد،  ،خود شما ایان کاار را نکردیادایمان اس . 

شاود. نمی« بائ  تجار و باائی ال تجار»دانید، بنابراین مجنون نیستید، خود را سفیه نمی

شاما هام باه  ،انادردهغیار مجناون و غیار سافیه ایماان آو های دیگرِطور که انسانهمان

ی  ایمان باه  ،اس  ی یمان به تبعا ی   عد اس چون ایمان دو بُ ایمان بیاورید. ی تبع

اصال . اگر به اصاال  ایماان نیاوردیاد، فکار و فطارت خاود را باه کاار نینداختیاد کاه 

 یا یا قصورًا یا هر چه، بنابراین در ایمان آوردن تبع مقتضای آن ایمان شود، یا تقصیرًا

عاادی نااس و مقتضاای فطارت اسا ،  مبدأ ایماانی کاه مقتضاای نااس باودنبه ید، کن

 عد تکلیف اس .مقتضای عقلی ناس در بُ

فَهاءُ آمَنَ كَما نُؤْمِنُ أَ قالُوا»جواب چه بود؟  هاا کاه ایماان اعتاراض کردناد این«. الساُّ

ه اند سفیه هستند. یا سافه کلّای اسا  کاه جناون اسا ، یاا سافه جزئای اسا  کاآورده

عقل هساتند، چاون ساب  اناد بلکاههاا روی عقال ایماان نیاورده. اینعقلی اس سب 

اناد، بناابراین اگار هام ایماان قل هستند بر مبنای سب  بودن عقال ایماان آوردهعسب 

طاور ها صحیح نیس . در مسائل اقتصاادی اینآن ی تبع ،صحیح باشد« عند اهلل»ها آن

طالق، مسائلی که عقل عاادی الزم ه ، در مسئلقدعه در مسائل اقتصادی در مسئل اس ،

 1.«قِیاماًا لَكُامْ اللَّاهُ جَعَلَ الَّتي أَمْوالَكُمُ السُّفَهاءَ تُؤْتُوا ال وَ»دارد، کار سفیه درس  نیس . 

فقا  صا ر و جناون اسا  کاه ماانع  ،اولی اس ه مبنای اوّلی که ایمان باهلل در نقط اما

 ،عقلی ایماان آورده اسا ، گرچاه باا ساب قل اسا عاگر عاقل اس  و ساب  امااس . 

 یا اند بخواهند به تبعکسانی که ایمان نیاورده اماقبول اس .  در مبدأ خودشایمان او 

عاد اوّل باه این ایمان سفیهانه اس . گرچه ایمان سافیهانه در بُ ،از سفهاء ایمان بیاورند

نه قباول نیسا . اعماال از ایماان سافیها یا اولی مقباول اسا ، ولکان تبعه عنوان نقط

 یا تبع ،سفیهانه چه ایمان باشد، چه خرید و فروش باشد، چه نکاح باشد، هر چه باشاد

 ی سفیهانه اس .یتاز اعمال و افکار سفیهانه تبع

قباول داری  مگر ،خدایا«. السُّفَهاءُ آمَنَ كَما نُؤْمِنُ أَ قالُوا» ها این اس  کهاستدالل آن

ا ماؤمنین را جازء عقاالء هاینیعنی نکنیم؟  ی م؟ از عقالء تبعکنی ی که ما از سفهاء تبع

این پیشنهادی که شاده  ،داننددانند. چون جزء سفهاء میبلکه جزء سفهاء می ،دانندنمی

از نااس در  یا گویاد کاه ماا تبعنمی کناد،رد می« النَّااسُ آمَنَ كَما آمِنُوا لَهُمْ قیلَ إِذا وَ»
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ها ناس نیستند، سفیه هساتند. چاون سافیه گوید  اینم؟ میکنیکنیم، چرا نمیایمان نمی

فَهاءُ هُمُ إِنَّهُمْ أاَل»ی سفیهانه اس . جواب  یتاز سفهاء تبع ی هستند و تبع ، شاخ  «الساُّ

عمیق را که بر مبنای فطرت و بر مبنای عقال ایماان آورده شاما سافیه  عاقل را، شخ 

اس  که بر محور عقل و فطرت ایماان آیا سفیه کسی سفیه شما هستید.  پس گویید؟می

هاا سافیه آورده اس ؟ اگر سفیه این اس  که چه عرض کنیم. یا شما سفیه هستید یا آن

هاا م ز هساتند، آنهاا ساب ، آنکنندمحور فطرت و عقل را طرد میهستند. کسانی که 

ر اناد. ایان هام بحدای دفطرت و عقل ایمان آورده محورسفیه هستند، نه کسانی که بر 

 این آیه.

نظیار اسا  و محاور ترین بحوث قرآن شریف که در کالّ قارآن بیام، از مهمسیه آی

بقاره ه ام ساورسایه آیا ،خلقا  اسا  یا المحاور در بحوث عقیدتی در خلقا  و کیف

 اس .

 ]سؤال[ -

  کاه چاون سافیه هساتیم ی  جاواب ایان اسا دو جواب دارد  اشتباه دارید این -

کند. مگر کنیم، چون عاقل هم اشتباه میعاقل هستیم اشتباه می هاینکیا با  اشتباه داریم

 اینکاهباا  کناد؟ یا  مرتباهقال اشاتباه نمیعقالء در صراط مستقیم هستند؟ مگر عه هم

عقل کنیم. یاا خیار، ساب بنابراین احیانًا اشتباه مای ،عاقل هستیم عقل ما مطلق نیس 

 ،عقل هستید و سفیه هستیده شما سب کنیم. اگر اعتقاد این اس  کهستیم و اشتباه می

اگار خیار، ماا  اماا؟ «بائ  تجر و بائی ال تجار»چطور  گوییم ممکن اس  شما باشید،می

 ،کنیادعقالیی هستید کاه اشاتباه میها شیعه کنیم و شمامیعقالیی هستیم که اشتباه ن

م، ببینایم کنیو سانّ  مای کنیم. مراجعه به دلیل عقل و دلیل کتاابمراجعه به دلیل می

 بحث اس . ادب ببینید چقدر 1،«إِیَّاكُمْ أَوْ إِنَّا»ایم. اشتباه کرده کدام

یاا در راه ، ما یاا شاما «مُبینٍ ضاَللٍ في أَوْ هُد ً لَعَلى إِیَّاكُمْ أَوْ إِنَّا»فرماید  میپی مبر 

گویاد فارض کنیاد کاه شاما هستیم یا در ضالل  هستیم. خود را هام داخال کارده، می

مگر شما مطلق هستید؟ نه ما مطلق هستیم ناه شاما مطلاق  بیراه هستید،گویید شما می

بحث کنایم، کوشا  کنایم،  . بیاییدبیایید بحث کنیم بحث دارید، اوّل. هستید، در مورد

کدام بر هدای  هستیم و کدام در راه ضالل  و گمراهای  ، ببینیمکاوش کنیم، دقّ  کنیم

 هستیم.
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 اینکاهقبال از  این مؤمنین« نُؤْمِنُ أَ قالُوا النَّاسُ آمَنَ كَما» مودیدطور که شما فراین -

 مؤمن شوند ناس بودند.

 فِاي جاعِالٌ إِنِّاي لِْلماَلئِكَاةِ رَبُّا َ قاالَ إِْذ وَ»بحاث ساوم در فرماییاد. بله، تأیید می -

 وَ بِحَمْادِ َ نُسَبِّحُ نَحْنُ وَ الدِّماءَ یَسْفِ ُ وَ فیها یُْفسِدُ مَنْ فیها تَجْعَلُ أَ قالُوا خَلیفَةً اْلأَرْضِ

القابی از برای خلق اس  و مخصوصًا کساانی  1«.تَعْلَمُونَ ال ما أَعْلَمُ إِنِّي قالَ لَ َ نُقَدِّسُ

ه عاد تکاوین و قلّاها هساتند. اعاالی قلال خلقا  در بُخلق هستند که انساانه که در قلّ

 یاعلا ،عاد تشاریعشاریع  در بُه عد تکوین و قلّدر بُاستعداد ه عد تکوین و قلّهدای  در بُ

شناساد، هاا را نمیها دارد کاه آنه نظیر دارد، انسان نظایری در آسمانالبتانسان اس . 

ایم. بناابراین هاا را هناوز نشاناختهها او را بشناسند، شاید نشناسند، ولی ما آنشاید آن

، «إلای یاوم القیاماة»بالنّسبه به نسل اخیر  انسانی که انسان موجود نسل اخیر اس ، این

نبای ثانیاًا،  نبایء، اواّلً ود داد؟ آیا غیر از لقب عبادشبه این انسان موجود چه القابی می

رساول کاه رساال   .اس  2«نفسه في منبئ»که  ءعبد، نبی رسول که معلوم اس . وثالدًا 

الرّسال اسا  و  باین اماما اسا ، اماام کاه  باالتر از رساولوحی دارد، نبی که  نباءإبه 

آیا القاب دیگاری بارای انساان نساب  باه  متّقی و مؤمن و مسلم و زاهد و از این قبیل.

شاود مدال آیاا می ،خادا اسا  ،طور کاه خاداشود ذکر کرد و قبول کارد؟ هماانخدا می

 «أو مَدَلای» 4«لىْدمِ اجْعَلَ َ ىحَتَّ طِعْنىأَ عَبْد » 3«.ءٌشَيْ كَمِْدلِهِ لَیْسَ» خوب داشته باشد؟

مَدَال  ،دال همانناد اسا مِدال اسا ، مِاز مَدَال غیار «. مَدَلاى اجْعَلَا َ ىحَتَّا»غل  اسا ، 

دهنده با همانند فارق دارد. بناابراین لفا  و لقاب مدال، وکیال، هنده اس . نشاندنشان

 خلق نیس .ه شایستاصالً وصی، وزیر، نایب، معاون، مشاور، خلیفه، این الفاظ 

 ]سؤال[ -

ه به تفسیر مراجعه خواهیاد فرماود، مان هام باه ، الفاظ آیه را البت«رَبُّ َ قالَ إِْذ وَ» -

 کنم.با اضافاتی عرض میام، ولی الفرقان مراجعه کرده

 اس . ]...[ ت هم زیاد وارد شدهادر آیات هم دارد، در روای -

                                                           

 .30ه یبقره، آ. 1

 .147، ص 20 ج ،بالقرآن القرآن ریتفس فى الفرقان. 2

 .11ه شوری، آی. 3

 .709، ةیالقدس ثیاألحاد یف ةیالسن الجواهر. 4
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و و عباد  نبایءنیسا ؟ ولای هسا . ولایّ و نبایّ و  هام که هس ، گفتم ولیّ ولیّ -

هس ، ولکن مدل، وکیال یاا وزیار، معااون، مشااور، خلیفاه، ایان  زاهدرسول و متّقی و 

 الفاظ هرگز نیس .

 شود؟آن حدیث قدسی رد نمی« ءٌشَيْ كَمِْدلِهِ لَیْسَ»به وسیله آن آیه  -

، در ایان مقولاه مخاطاب چاه «رَبُّا َ قاالَ إِْذ وَ»ه بفرماییاد شاود. توجابله، رد می -

مخاطااب مالئکااه  عااد دوم، در بُ«لِْلماَلئِكَااةِ»خاطااب مالئکااه هسااتند. کسااانی هسااتند؟ م

گااه  ،( اسا ل رساول اهلل ص عد دوم یا اوّعد اوّل چه کسی اس ؟ گاه در بُهستند. در بُ

 جاعِالٌ إِنِّاي»جریاان  ایان جام دیگری اس . اینعد دودر بُ ،عد اوّل کسی اس ، در بُخیر

« کَ»، «رَبُّا َ»مخاطب عمیق اوّلی اصیل دارد ی  دارد  دو مخاطب « خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِي

ربّ »اسا . « رَبُّا َ»نیسا ، « أللَّهُا َ»نیسا ، « إِلَهُا َ»( اس ، خدای تو. هلل ص ارسول

حسااب « رَبُّ َ»اس ، « رَبُّ َ»نیس ،  «ربّ الخلق»نیس ،  «ربّ العالمین»نیس ،  «النّاس

رساول اهلل اسا . پاس فهام آن مرباوط باه اس . پس خطاب اصلی اوّلی در این آیه باا 

 اعتراضی وارد نیس . ،همگان اس ، اگر همگان نفهمیدند

اناد و ه مالئکاه فهمیدهکاایان خطااب الهای را چنان ،همگاان دقّا  کنناداگار منتها 

 وَ»تلو مقام عصم  اسا . فهمی که تالی امافهمند، می ،چنانکه بیشتر رسول اهلل فهمید

عطاف « إِْذ وَ»قبل از آن مطلبی نیس  که به کجا عطف اس ؟ « إِْذ وَ»ین ا، «رَبُّ َ قالَ إِْذ

خصوصاًا، باا پی مبار  سارًّا،پس عطف به غیر ماکور اس . یعنی خداوند  ،جا باشدبه آن

قبال از  اینکاهبارای «. إِْذ وَ»بزرگوار مطالبی فرموده اس  که از جمله مطالب این اس ، 

تَو  ثُامَّ جَمیعاًا اْلاأَرْضِ فِاي اما لَكُمْ خَلَقَ الَّاي هُوَ»آن  ماءِ إِلَاى اساْ وَّاهُنَّ الساَّ بْعَ فَساَ  ساَ

بلکاه مخاطباه باا  ،با رسول اهلل نبود هجا مخاطبتا این 1.«عَلیمٌ ءٍشَيْ بِكُلِّ هُوَ وَ سَماواتٍ

ام شد، یعنای در میاان تما« کَ»منتقل به « کُم»، از «لَكُمْ خَلَقَ الَّاي هُوَ»کلّ خالیق بود، 

باه شاخ  خاا  انتقاال  ائماه،ها از اوّلین و آخرین و انبیاء و مرسلین و اولیاء و «کُم»

سبق خطاب عاام عطف به ماسبق نیس ، چون ما پس واو«. رَبُّ َ قالَ إِْذ وَ»کند، پیدا می

چاه چیسا ؟ ماا  حااال معطاوف علیاه الخاا  اسا . خطاب اخا ظاهر  ولکن ،اس 

 تاا مطلاب را بایاد فکار کنایم« خَلیفَاةً اْلاأَرْضِ فِاي جاعِالٌ إِنِّاي»دانیم، در خود ایان می

 این مطلب اوّل. اس . معطوفو اس  بفهمیم، تا چه رسد آنچه ذکر نشده 

 ]سؤال[ -

                                                           

 .29ه بقره، آی. 1
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 سابق ارتباطی به این ندارد. اینکهبرای  ،شودتواند بسابق نمیعطف به  -

 ]سؤال[ -

خواهااد بفرمایااد کااه مطلااب می ، بنااابراین مطلباای کااه خداونااد«رَبُّاا َ قااالَ إِْذ وَ» -

( لای آن رساول اهلل ص رض محور اصالی و اوّاالفةاالرض اس ، این مطلب خالفةخال

بلکاه  ،رض در اختصاا  رساول اهلل نباوداال ةاصلی و خصوصی خالفاه گر بهرااس . 

و إذ قااال ربّ »، بااود «و إذ قااال ربّ النّاااس»، بااود «ل ربّکاامو إذ قااا»عمااومی بااود ه بهاار

پاس محاور خالفا  باه هار معناای  اسا .« رَبُّا َ قالَ إِْذ وَ»در حالی که ود، ب« العالمین

والدت متاأخّر اسا ، گرچه در  عمّن سلف،االرض  ةمحور خالف ،صحیح که خواهد بود

 در عمق خالف ، در اصل خالف  متقدّم بر کلّ اس .  اما

( اس ، مخاطب دوم مالئکه. اطب اوّل رسول اهلل ص ، مخ«لِْلماَلئِكَةِ رَبُّ َ قالَ إِْذ وَ»

اس ، هر کسی که حقیقتًا جازء  به المجمع محلّی مالئکه هستند، المالئکة  لمالئکه ک

مالئکه اس  مشمول اس . جبرئیل و عزرائیل و میکائیل و لوح و قلم و مراتبی کاه کالّ 

 رزق، کاله ای کاه اساباب تکاوین هساتند، مالئکاوحای، مالئکاه همالئک ،مالئکه دارند

ی از تند. یعنای خداوناد ناه باه گاروه خاصافرشتگان مشمول این خطاب هسا و کهمالئ

این خطاب  در زمانِ موجودِه مالئک پس کل مالئکه، این خطاب را کرده، به کلمالئکه 

 اس  که بحث خواهیم کرد.« خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِي جاعِلٌ»قبل از هم خطاب  این که زمان

 إِنِّاي لِْلماَلئِكَاةِ رَبُّا َ قاالَ إِْذ»له خلاق اسا ، ی  مرح  آدم دارای چند مرحله اس 

اس ، در دو « خَالِقٌ» 2«.مَسْنُونٍ حَمَإٍ مِنْ صَْلصالٍ مِنْ بَشَرًا خالِقٌ» 1،«طینٍ مِنْ بَشَرًا خالِقٌ

دوم ه خلق آفرین  آدم اوّل اس ، جعل مرتبااس ، خلق غیر از جعل اس . « خالِقٌ» آیه

در تفسایر آن را بعد از خلق آدم اسا  کاه تفصایل  ،رای آدماس . یعنی جعل خالف  ب

 إِنِّاي لِْلماَلئِكَاةِ رَبُّا َ قالَ إِْذ وَ»حاال چون در تفسیر داریم.  ،دهمداریم، من تفصیل نمی

عاد اوّل و جا ماراد اسا  در بُجعل خالف  در ارض برای شخ  واحد که این. «جاعِلٌ

ایان آیاه از  3،«اْلاأَرْضِ خاَلئِافَ جَعَلَكُامْ»کاه های نسل اخیر ماراد اسا  برای کل انسان

 رَبُّاا َ قااالَ إِْذ وَ»اساا . منحصاار بااه فاارد  در کاالّ قاارآن، جهاااتی از جملااه ایاان جهاا 

فهم  خطاب کرده اس ؟ بیشتر از مالئکه.چه فهمید خدا « رَبُّ َ»آیا مخاطب «. لِْلماَلئِكَةِ

                                                           

 .71ه ص، آی. 1

 .28ه حجر، آی. 2

 .165انعام، آیه . 3
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از مالئکاه بااالتر اسا . درسا  اسا   انبیاء باالتر اس  و فهام انبیااءه از همرسول اهلل 

، ولکان مخاطاب اوّل «خَلیفَاةً اْلاأَرْضِ فِاي جاعِالٌ إِنِّاي»خطاب دوم با مالئکه اس  که 

 فهمد.کند و بهتر میخطاب را بهتر درک می

  ]سؤال[ -

باید بفهمد، مالئکاه بایاد « کَ»، پس این «لِْلماَلئِكَةِ رَبُّ َ قالَ إِْذ وَ»کنم. عرض می -

د. آیا مالئکه فهمیدند مراد از این خلیفه چیس  یا نفهمیدند؟ مالئکه که مخاطب نمبفه

معنای خالفا  را فهمیدناد کاه  «خَلیفَاةً اْلاأَرْضِ فِاي جاعِلٌ إِنِّي»در  ،وحی الهی هستند

جن اس ، خالف  اناس ماسابق اسا ، ال مالئکه اس ، خالفةال ةاهلل اس ، خالف خالفة

فهمیدناد یاا نفهمیدناد؟  ،نی اسا ، خالفا  حیاوان اسا آساماه های کرخالف  انسان

شاعورها شعورترین بیاگر خدا به کافرترین کفّار و بی حتیشود گف  نفهمیدند؟ نه. می

فهمانااد. خطاااب خادا را بایااد بفهمااد و خاادا می ،ترین مجااانین خطااابی کناادو مجناون

فارض کنیاد ه شعور اس ، ولی این خدا کدرس  اس  که قصور در مجنون اس ، در بی

ناد ، اگار ایان خطااب را نفهماکندشعور یا انسان کافر خطاب میبه مجنون یا انسان بی

فهماناد، تاا ولکن خادا خطااب را می ،او نفهم اس که خطاب غل  اس . درس  اس  

 جاعِالٌ إِنِّاي»چه رسد مالئکه. مالئکه که در این نوید و در این خبر مخاطب هستند که 

فهمیاد؟  ماا فهمیادیم؟ دکتار فاالن ،د معنی خالف  چیس ، نفهمیدن«فَةًخَلی اْلأَرْضِ فِي

مادام بااال و پاایین و نشایب و فاراز،  آی  اهلل فالن فهمید که انسان جانشین خدا اس ؟

اسا ، خیار، کااا انسان جانشین خدا اسا ، روح او روح خادا اسا  و جسام او جسام 

خطاب، پی مبار در  ی فهمیدند، در اوّل عد اوّلعد اوّل فهمیدند. مالئکه در بُمالئکه در بُ

 عد اوّل بیشتر از مالئکه فهمید. و در بُفهمید عد دوم از نظر زمانی بُ

 إِْذ وَ» دهیم.مای بعاد جاواب ،کنیمسؤاالت را عارض مای«. لِْلماَلئِكَةِ رَبُّ َ قالَ إِْذ وَ»

که  یجاعل اسم فاعل اس ، آیا جاعل«. خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي لِْلماَلئِكَةِ رَبُّ َ قالَ

ر بااناد؟ یاا داللا  دالل  بر ماضی دارد که این خلیفه را قبالً قارار دادهاسم فاعل اس  

ر اساتقبال دارد کاه بااند؟ یا داللا  گویم جعل کردهاآلن که دارم به شما می ،حال دارد

اسام فاعال داللا   دالل  بر حال آن بیّن اس ، به طور معمولبعدًا جعل خواهند کرد؟ 

ضاارب  قابالً اماکند. میضرب حاال دارد حداقل « زیدٌ ضاربٌ»کند، ولکن بر زمان نمی

فاردا  ،کنید سؤال را توجّهخواهد. ضارب خواهد بود دلیل می ًاخواهد، بعددلیل می بود

آیا در این آیه دلیلی وجود دارد که جعل خلیفاه مرباوط باه آیناده  .جواب آن را بدهید
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 فِي جاعِلٌ إِنِّي»دهد؟ این ی  سؤال. دهد؟ یا خبر از حال مییا خبر از گاشته میاس ؟ 

 «.خَلیفَةً اْلأَرْضِ

شناسایم خاصّی اس  کاه ماا می، مراد از ارض همین ارض «اْلأَرْضِ فِي» سؤال دوم 

، «مِاْدلَهُنَّ اْلاأَرْضِ مِانَ وَ»  طاالق داریامه ساور 12ه آیاراضی تکلیف اس ؟ ما در  یا کل

 .نیسا یکای اسا  و کاافی  بگاوییمنیس  که ولکن روای   ،درس  اس  ی  آیه اس 

ها حدیث اساتقام  دارد. بناابراین زماین در مقابل میلیون ،درس ه ی  آیه ولو با اشار

 هفا زماین اسا . حاداقل  هف تکلیف منحصر به زمین ما نیس ، بلکه زمین تکلیف 

کیهان منتشار اسا ، تمام ه اس  که در کر هف کره اس ، حداقل حساب دارد، حداقل 

هاا هساتند، هاا هساتند، دارای وحیمکلّف هستند، دارای شاریع  هساتند، دارای نبوّت

. ساؤال دوم بحث دیگاری اسا  کاه خاواهیم کارد ،باشدمنفصل  وحی متّصل یا وحی

یاا  ودنادارض ب در همین ارض؟ آیا مالئکه در این «خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي» اینکه

 دنیماا اساتُآیاات ارض الّاا  چنانکاه در کالّ ،راد همین ارض اس در سماء بودند؟ آیا م

یاات دیگار توانیم از خود آیه و آشود. آیا میکدام دلیل نمیهمین ارض اس . هیچمراد 

 کاه ارض دیگار اسا  شا ارض اس ؟ یعنی این ارض ما و  استفاده کنیم که ارض کل

 این سؤال دوم.«. بَیْنَهُنَّ اْلأَمْرُ یَتَنَزَّلُ لَهُنَّمِْد اْلأَرْضِ مِنَ وَ»

فقا  این خالف  از موجود ارضی اس  « خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي»  سؤال سوم

عاد اوّل، در زماین یا نه کلّی؟ خداوناد در بُ ،سبع ارضینیا به معنای  به معنای این ارض

اند یا از مقام خود سقوط ند که منقرض شدهاهوداند، در این زمین، کسانی بکسانی بوده

ها معایّن کارده اسا . در ایان زماین ماراد اسا ؟ اند و خداوند جانشین از برای آنکرده

اند یاا از اند که منقارض شادهخیر. بلکه کسانی در این زمین و در ش  زمین دیگر بوده

 ها خلیفه قرار داده اس .اند و خداوند از برای آنسقوط کرده ی انسان خود، مقام مقام

م و غیر فکرهای معمّچنانکه روشن ؟اس « خلیفتی»مراد « خَلیفَةً»آیا   سؤال چهارم

روح انسان روح خادا اسا  و خلیفاة اهلل اسا ، جانشاین خادا . اندمعمّم خیاالتی کرده

فرماوده « خَلیفَاةً»نفرماوده، « خلیفتای» هاا یاا ناه،اگونه اس  و از ایان حرفاس  و خد

یعنای  ،مضااف و مضااف الیاهه آیاا در اضااف ،بود« خلیفتی»اگر هم ن ّ آیه تازه  . اس

کاه مضااف الیاه خادا « خلقای»، در «خلقای»مضاف الیه جزء مضاف اس ؟ خیر. مادالً 

متولّد از خدا هساتند؟ شابیه خادا آیا خلق جزء خدا هستند؟  ،اس  و خلق مضاف اس 

یا نسب  والاد باه مولاود، شابیه باه  هستند؟ در مضاف و مضاف الیه نسب  شرط اس ،

ها که مجوّز اضافه اس . مدالً فالن کاس کاه شبیه، خالق و مخلوق، هر نسبتی از نسب 
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از نظر احتماال عباادتی بلاه، ؟ خودشخلیفه ، «اهلل جعله خلیفةً»، یعنی خلیفة اهلل اس 

ایان خلاق این خلیفه یا ، و سایر انتسابات «لیفتیخ»، «خلقی» سؤال این اس  که ولکن

 خاداطاوری کاه جازء  ،از ذات خدا هستند؟ مانند خدا هستند؟ نزدی  باه خادا هساتند

یعنای  خیار. رناگ خادا، خادا رناگ دارد؟ 1،«اللَّاهِ صِبْ َةَ»مدالً فرض کنید  یا خیر، باشند

هاا و رناگ عقال در رنگی را که خداوند خلاق فرماوده اسا ، رناگ هادای  در فطرت

ن  هام اگر  حتیین، این رنگ خود خدا نیس . بنابراین ها و رنگ ایمان در مؤمنعقل

 کاه خداوناد انساان را،کارد دالل  نمی بود باز این مطلب« خلیفتی»بود، اگر « خلیفتی»

کاه  از نظر معناوی آدم را و نسل آدم را جانشین خود قرار داده اس . این از نظر لفظی.

خاود خادا باشاد، یعنای ه خلیفمحالٌ فی محالٍ فی محالٍ در ابعاد مختلف که غیر خدا 

 و بمیارد و جاای او بیایاد؟ یاا خادا زناده اسا  خادا یعنیبودن جانشین. جانشین خدا 

خواهد؟ یا حال نادارد؟ و ابعااد دیگاری کاه در تفسایر بحاث کاردیم و بحاث کم  می

 خواهیم کرد. 

فِ ُ وَ ا فیها یُْفسِدُ مَنْ فیها تَجْعَلُ أَ»جواب  « قالُوا خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي»  یَساْ

فِ ُ وَ فیها یُْفسِدُ مَنْ فیها تَجْعَلُ أَ»آیا از . «الدِّماءَ ایان  د کاهشاواساتفاده می« الادِّماءَ یَساْ

 دقّا  کنیاد. شاود. مطالعاه بفرماییاد، بااز هاماساتفاده می ،خلیفه چه کسی اسا ؟ بلاه

یفاة الجان نیسا ، خلیفاة شود که ایان خلیفاه قطعاًا خلیفاة اهلل نیسا ، خلاستفاده می

انساان  ماننادکنناد و کارات دیگار زنادگی می آن کسانی کاه دره خلیفالمالئکه نیس ، 

 حیوان نیس .ه نیس ، خلیف هستند

 اند...قبالً بوده که هایید گف  انسانشونمی -

هایی قابالً انساان ایان اسا   شاود گفا کنم. چیازی کاه میهمین را عارض مای -

گار هساتند نیسا ، چاون هایی که در کارات دیانسانه اند. خلیفدهمنقرض ش و اندبوده

فِ ُ»هایی هساتند کاه انسانه خلیف ،نسناس نیستند دُ» ،«الادِّماءَ یَساْ فِ ُ وَ فیهاا یُْفساِ  یَساْ

فهمیاد کاه ایان خلیفاه می ،کنیادآیا شما که آیاه را تفسایر می اینکهبرای ، چرا؟ «الدِّماءَ

مالئکاه  ،اناداناد؟ وانگهای اگار مالئکاه نفهمیدهکه نفهمیدهاهلل اس  و مالئ خودِه خلیف

اناد کاه کرده خیالها مطابق فهم شما نفهمقدر نفهم هستند که قدر نفهم هستند، آنآن

 ،انادخاود خادا فهمیده جانشاین« خَلیفَةً»جانشین خود خدا اس . اگر از یعنی « خَلیفَةً»

دهی کاه خاونریزی کناد؟ ن قرار میبرای خود جانشی پس این چه حرفی اس  که خدایا

                                                           

 .138ه بقره، آی. 1
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ی امگر خدا مفسد اس ؟ اگر ی  آی  اهلل العظم،کند؟کند؟ افساد مگر خدا خونریزی می

 ،آیادآیم باه جاای مان فالنای میعادل زاهد چه و چه بگوید من اماروز باه درس نمای

یاد ک  اس ؟ جانشین آقا بابفرستید؟ مگر آقا آدم ک خواهید آدما شما میگوییم آیمی

و باشاد، فاساد اقرب اشخا  به آقا باشد، اعدل از او باشاد، مدال او باشاد یاا کمتار از ا

گویید برخالف فهم مالئکه و برخالف ضرورت می شما . پس چطورنباشد، مفسد نباشد

 جانشین خود خدا اس ؟ ،خلیفة اهلل اس « خَلیفَةً»که این 

کننده دو در میان عوامل منقرض. «الدِّماءَ سْفِ ُیَ وَ فیها یُْفسِدُ مَنْ فیها تَجْعَلُ أَ قالُوا»

 آن دو عامال چیسا ؟ اوّل عامل رئیسی و اصلی اس  که مقتضای آن انقاراض اسا . 

رضای، عِد کند، افساد جاانی، عقلای، ماالی، در ارض تکلیف افساکسی که «. فیها یُْفسِدُ»

ان را افسااد کناد، خاود و دیگاره گانانفسی، نوامیس خمسه را افسااد کناد، ناوامیس پن 

 وَ»عاد اوّل. اس ، این بُ خود و دیگرانبرخالف مصلح  اصلی خلق  که برای اصالح 

گاناه ها از ناوامیس پن ، این عطف خا  در عام اس . چون جان انساان«الدِّماءَ یَسْفِ ُ

، ناموس عقال، نااموس ماال، نااموس ناموس عقیده  چهار ناموس دیگر هم هس  اس ،

 ،ها دارنادها دارناد و مانناد انساانمحور المحاور در اماوری کاه انساان . بنابراینرضعِ

محور المحاور ایجابًا از لحاظ وجوب و سلبًا و تخفیفًا از لحاظ حرم  افساد اسا . از 

 جمله افسادها سف  دماء اس . 

بِّحُ نَحْانُ وَ الادِّماءَ یَسْفِ ُ وَ فیها یُْفسِدُ مَنْ فیها تَجْعَلُ أَ قالُوا»  نُقَادِّسُ وَ بِحَمْادِ َ نُساَ

کنناد کنناد، ناه تسابیح لفظای، تسابیح باه حماد میکسانی که تسبیح به حمد می«. لَ َ

کنناد. چاون تماام مراحال لفظًا، عقالً، علمًا، عقیدتًا، عمالً، درونای، برونای، افسااد نمی

 حمد خالی که ایجاب کلّی تسبیح به حمد خدا، نه تسبیح خالی که سلب کلّی اس ، نه

« نَحْانُ»مگر  ،اس « نَحْنُ»تسبیح بالحمد که سبیح بالحمد که بارها عرض کردم، ت ،اس 

بِّحُ»زباان باود « نَحْانُ»، اگر «بِحَمْدِ َ نُسَبِّحُ نَحْنُ»زبان اس ؟ اگر  لفا  کاافی باود. « نُساَ

به تمام وجاود، تسابیح فطاری، تسابیح عقلای، علمای، عقیادتی، تسابیح عملای، « نَحْنُ»

 نَحْانُ»ی، تسبیح اجتماعی، برونی، درونی. نه برای خود ما، برای دیگران هام تسبیح فرد

بِّحُ»ایجاابی، ه جنب ،سلبیه جنب«. لَ َ نُقَدِّسُ وَ بِحَمْدِ َ نُسَبِّحُ تماام  سالب« بِحَمْادِ َ نُساَ

هایی ی ایجابی در تماام قدساه جنب «لَ َ نُقَدِّسُ»و  نقایصی که ممکن اس  سلب کنیم

تاوانیم که می علیاییه در خود به مرحلایجاب کنیم که ال إله إلّا اهلل را  بایدما که  اس 

 نق  بدهیم، فق  لف  نیس .

 این عبادت مالئکه جبری نیس ؟ -
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 گوید جبری اس ؟ دروغ اس .چه کسی میجبری نیس ،  -

 ها عقل خال  هستند.آن -

اریم؟ گناه عقلی، گنااه کند؟ مگر ما گناه عقلی ندباشد، مگر عقل خال  گناه نمی -

علمی مگر نداریم؟ گناه عقلی و علمی باالتر از گناه جسامی اسا . گنااه جسامی معااذ 

 ...کشد، ولی گناه عقلیدزدد، میکند، میکند، لواط میاهلل زنا می

 مالئکه نفس ندارند. -

نفاس ولای دروغ اسا .  زنناد،یا نه؟ این حرفای اسا  کاه می دنعقالنی دار فسن -

یعنای نفاس جسامانی ندارناد. نفاس  ،بالسّوء ندارنده اگر نفس امّاردارند یا نه؟  عقالنی

بشر که ازدواج و خوراک و دزدی برای خوراک باشد ندارد، ولای  مانند جسم جسمانی

تخلّاف و  و عصیان عقلی ناداریم؟ ی نداریم؟ مگر تخلّفمگر ما خطای عقلعقل دارند. 

 نفسی اس ، این را بحث خواهیم کرد.ن عقلی باالتر از تخلّف و عصیان عصیا

ه البتا جهالا  اعتاراض کردیاد. روی ازی شاما ، یعنا«تَعْلَمُاونَ ال ماا أَعْلَامُ إِنِّاي قالَ»

دهد؟ جانشین خداوند جانشینی قرار میآیا   دنکنسؤال اس . سؤال می ،اعتراض ندارند

ز دیگران اسا ، بارای ماا ماراد ، جانشین ا«خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي»؟ اس  برای ما

بِّحُ»شناساند کاه مالئکاه خاود را می شناساند،ماا... خاود را می اینکاهنیس . بارای   نُساَ

بلکاه جانشاین بارای  ،، بناابراین جانشاین بارای مالئکاه نیسا «لَا َ نُقَادِّسُ وَ بِحَمْدِ َ

هایی کاه کردناد. انساانکردند، سف  دماء میهایی اس  که افساد فی األرض میانسان

 خاواهی، خادایا میهاا شادور مهم را ایجااد کردناد و موجاب انقاراض آنظاین دو مح

اگار  هاا درسا  کنای؟هاا درسا  کنای؟ چارا شابیه آنشابیه آن؟ همان را درسا  کنای

هایی که مفسد فی األرض هستند و سااف  خواهی و مصلح  اس  شبیه آن انسانمی

باه  هااض کاردی؟ پاس منقارض کاردن آنمنقارهاا را آنچارا  ،دماء هستند خلق کنایال

 از ها بیشاترها و سف  دماء آنخوردند، افساد آناین بود که به درد وجود نمی حساب

بِّحُنَحْنُ  وَ»ما هستیم، « نَحْنُ وَ»بود.  هااصالح آن  إِنِّاي قاالَ لَا َ نُقَادِّسُ وَ بِحَمْادِ َ نُساَ

 «.كُلَّها اْلأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ وَ * تَعْلَمُونَ ال ما أَعْلَمُ

نَا لِمَا تُحِبُّاهُ عَظِیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُرْإِیمَانِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

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

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»
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کنیم بحاث رقان و تفاسیر دیگر را مراجعه بفرمایید، ما یا  بحاث کاه مایآقایان الف

شا  بخاورد باه جو اینکاهکنیم، ولای بارای گرچه مطالبی از قبل ذکر می ،تبلوری اس 

 کنیم.مطالبی که اضافه اس ، مطلبی عرض می

 ]سؤال[ -

 خلیفه اس .فق  برای  «جاعِلٌ» -

 ]سؤال[ -

چرا منقارض  ،هایی که منقرض شدندآن اینکهب کنی به حسانه، دوباره خلق می -

 یجاوز ال و یجوز فیما األمدال حكم» کردند. پس چرا...سف  دماء می اینکهشدند؟ برای 

هاا خاواهی درسا  کنای؟ شابه آنباز از آن نسل می ،هایی که منقرض شدندآن« واحد

 شود.طور میهمان

ن را از خاک خلق کارده، اینکاه باالخره ای گفتند کهشاید مالئکه از این جه  می -

 اشتباه خواهند کرد، خونریزی خواهد شد.از خاک خلق کرده 

 کند؟اشتباه می مگر هر خاکی -

 خال  که نبودند. -

ها محشور بودند و از وضع ساف  دمااء و افسااد در زماین آگااه چون با آنخیر.  -

 خدایا...  گویدبودند و به همان حساب هم منقرض شدند، می

 عنی قیاس کردند؟ی -

اگار هماان  سؤال اس ، اعتراض نیس ، سؤال اس . خادایا منتها بله، قیاس اس ، -

 دانید.، شما نمی«نَتَعْلَمُو ال ما أَعْلَمُ إِنِّي» گوید که ما هستیم، خدا می اس 

 ]سؤال[ -

کنیم، چون فرمود، بعد بحث می« رَبُّ َ»چون  ،عد اوّل آن چهارده معصوم هستندبُ -

 فرمود.« رَبُّ َ»

 جا دارد که...راجع به آدم و نسل بشر این ،د  رسول خدا باشاگر مورد خطاب -

، ایان را بحاث خاواهیم «خَلیفَاةً»چون پی مبر در نسل آدم اس  به این حساب  و -

 کرد.

  «.الدِّماءَ یَسْفِ ُ وَ فیها یُْفسِدُ مَنْ فیها تَجْعَلُ أَ» -

ها اینکه  شودحساب میپس  ،کردنددند افساد میها که منقرض شقبلیآن چون  -

این بحدای اسا  کاه «. نَتَعْلَمُو ال ما أَعْلَمُ إِنِّي»جواب این اس   هم افساد خواهند کرد، 

 خواهد آمد. بعد


