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ِحیـِم ّهللاِ الـبِسْ  ْحمـَِن الرَّ مِ ـرَّ  
)17(  شرح خطبۀ صدیقھ کبری، فاطمھ زھراء، سالم هللا علیھا  

و ایّام سوگواری آن مظلومھ شھیده  
  2009 – 06 –19؛ 1388  – 03 – 29 ؛1430  – 06 –26جمعھ

َ َغفُوٌر َشُكورٌ   قُْل ال أَْسئَلُُكْم َعلَْیِھ أَْجراً إِالَّ اْلَمَودَّةَ فِي اْلقُْربى  42:23( َو َمْن یَْقتَِرْف َحَسنَةً نَِزْد لَھُ فیھا ُحْسناً إِنَّ هللاَّ
الشوری)  

افزائیم مر او را در آن  مي ،و كسى كھ كسب كند خوبى را خویشان را،خواھم از شما بر آن مزدى مگر دوستى در  بگو نمي(
) است غفور شکوردرستى كھ خدا ھ ب ،خوبى  

I. بُوبِیَِّة،   ْرَك إخالصاً لَھُ بالرُّ َم هللا الشِّ َو أطیُعوا هللاَ فیما أَمَرُكْم بِِھ َونَھاُكْم  "فَاتَّقُوا هللاَ َحقَّ تُقاتِِھ َوال تَُموتُنَّ إال َوأْنتُْم ُمْسلُِمونَ "َوَحرَّ
. "إنَّما یَْخَشى هللا ِمْن ِعباِدِه الُعلِماءُ "َعْنھُ، فَإنَّھ   

1. َم هللا  بُوبِیَّةِ َوَحرَّ ً لَھُ بالرُّ ْرَك إخالصا ھ إخالص تصفی. ورزیدن برای او در ربوبیّتاخالص را برای شرك حرام کرد خدا و  : الشِّ
از ، عبارت است از تصیفھ آن عملاست، و آن در معرفت، عبارت است از تصیفھ اعتقادات از ھر نوع باور ناصواب، و در 

خدای تعالی ھمھ اقسام شرک را حرام فرمود تا عباد خویش را با إخالص در ربوبیت آشنا سازد. توضیح آنکھ . ھر آلودگی
1اند:  شرک نظری در مقابل توحید نظری است، و توحید نظری بر پنج قسم دانستھ 2توحید وجود،  - 3توحید واجب الوجود،  - - 

4توحید خالق،  5توحید رّب،  - إخالص تھ شده است کھ توحید عملی مبتنی است بر توحید نظری. یعنی توحید معبود. آنگاه گف -
است. بھ عبارت دیگر ارزش عمل بھ اندازه معرفت حّق است، و برای ھمین، یک  معرفت إخالص در  ي بھ اندازهدر عبادت 

طالب در جنگ خندق برتر از عبادت جّن و انس بود.  ضربھ علی بن ابی  
توان استفاده کرد کھ تحریم شرک نظری و تحصیل توحید نظری برای  اء، سالم هللا علیھا، مین حضرت فاطمھ زھراین بیا از

إخالص در ربوبیت است. باید دانست کھ ھمھ عوالم محاضر ربوبیت خدای تعالی و مظاھر آن می باشند. و معنای إخالص در 
ربوبیت اوست.شکر  است، کھ عبودیت او نسبت بھ خدای تعالیص محض و خالعبودیت  ربوبیت  

سپس، تصفیھ اخالق است از كدورات؛  اخالص در اعمال تصفیھ آنھاست از آفات؛ شده است کھگفتھ در معنای إخالص عملی و 
سپس، تصفیھ احوال است از التفاتات؛ سپس، تصفیھ انفاس است از اغیار.  

یُن اْلَخالِصُ می فرماید، " و جلّ  عزّ خدا،  ِ الدِّ الزمر) (آکاه باشید کھ دین خالص از آن خداست) 39:3" (أَال ِ/َّ  
یُن الْخَ◌الِص" ، می گوید:ھ کریمھاین آی ذیلمولی عبدالرّزاق قاسانی در  ِ الدِّ ) از دین خالص" (آگاه باش کھ برای خداست أَال /َّ

ی، و دین نھ ، ویفعل نھ ، وتیفص نھ ، وی برایت باشدذات پس نھبالكل، ت در او فنائت، نھ برای تو، بھ خاطر أنائی و تغیریشوب 
.ت، و نبوده باشد برای خداحقیقھ دین بنشده باشد لص اخگرنھ   
رباعی:  

ور بی تو غمی خوردم از آن غم توبھ  و کردم توبھـاز ھر چھ نھ از بھر ت  
و آن نیز کھ بعد ازین برای تو کنم م توبھــر بھتر از آن توان از آن ھـــگ    

2. و جز در حال مسلماني از  ستوپیشھ كنید بدان گونھ كھ شایستھ ای پس،  تقوا :تُقاتِِھ َوال تَُموتُنَّ إال َوأْنتُْم ُمْسلُِمونَ فَاتَّقُوا هللاَ َحقَّ  
. پس، برشمردن برخی از اعتقادات و ضروریات و احکام اسالم و اھداف و ثمرات آنھا، بھ آل عمران)  3:102" (دنیا نروید!

َ َحقَّ تُقاتِِھ َو ال تَُموتُنَّ إِالَّ َو أَْنتُْم بھ قول خدای سبحان اشاره فرمود کھ گیری  منظور ھشدار و نتیجھ "یا أَیُّھَا الَّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ
اید، از خدا آن گونھ كھ حّق پرواكردن از اوست، پروا كنید و زینھار،  اى كسانى كھ ایمان آوردهآل عمران)  ( 3:102(" ُمْسلُِمونَ 

پیشھ خود سازید آنچنانکھ شایستھ مقام و را . یعنی، قدر این منّت بزرگ خدای تعالی را بدانید، و تقوای او )مسلمان نمیریدجز 
شأن اوست با ایمان یقینی و عینی داشتن بھ این معارف و احکام، و پاس داشتن آنھا و شکر آنھا با رعایت آنھا، و پرھیز از 

  بزرگ و پاک خدا، بمیرید، و نھ بر شرک و رجس و پلیدی آن. ن دین تخلّف از آنھا تا بر اسالم، ای
3. برداري  كند، فرمان چھ كھ نھي مي كند و آن و خدا را در آنچھ كھ شما را بدان امر مي :َو أطیُعوا هللاَ فیما أَمَرُكْم بِِھ َونَھاُكْم َعْنھُ  

اید، و در اجتناب  در إطاعت اوست و انجام آنچھ بدان امر شدهتوضیح بیشتر و تکمیل جملھ قبل است، کھ تقوای خدا سبحان  كنید!
اید. و پرھیز از آنچھ از آن نھی شده  

َ َشدیُد اْلِعقابِ خدای تعالی ما را چنین خطاب فرمود، " َ إِنَّ هللاَّ ُسوُل فَُخُذوهُ َو ما نَھاُكْم َعْنھُ فَاْنتَھُوا َو اتَّقُوا هللاَّ  59:7(" َو ما آتاُكُم الرَّ
كھ خدا سخت را پیشھ سازید، خدا تقوای ھر چھ پیامبر بھ شما داد بستانید، و از ھر چھ شما را منع كرد اجتناب كنید. و ( )حشرال

شود اطاعت امر  و اجتناب از نھی خدای تعالی و رسول او، صلی هللا علیھ و آلھ و سلم،  چنانچھ مالحظھ می )عقوبت است.
شود. ی از مجازات خدا میتقوای خداست، و موجب نجات و ایمن  

4. . یعنی، بدانید، کھ تنھا عالمان حقیقی و عالِم او"بندگان دارند فقط خدا "خشیّت  کھ :إنَّما یَْخَشى هللا ِمْن ِعباِدِه الُعلِماءُ "فَإنَّھ  
کنند فرامین او  میسازند و إطاعت  صاحبان معرفت یقینی ھستند کھ خشیت خدای سبحان در دل دارند، و تقوای او پیشھ خود می

را، و ھر جاھل نادانی از این شرف و بزرگی نصیبی ندارد.  
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َ َعزیٌز َغفُورٌ اشاره است بھ قول خدای تعالی، " َ ِمْن ِعباِدِه اْلُعلَماُء إِنَّ هللاَّ دارند فقط خدا خشیّت ( )الفاطر 35:28(" إِنَّما یَْخَشى هللاَّ
).تعالِم او، ھمانا خدا عزیز غفور اسبندگان   

فرماید: مرحوم عالمھ طباطبایی در ذیل این آیھ کریمھ، می  
شناسند، شناسایى تامى كھ  "علما"، علماى باAَّ است، یعنى كسانى كھ خداى سبحان را بھ اسماء و صفات و افعالش مى و مراد از

گردد، و  آثار آن در اعمالشان ھویدا مى ھاى شك و دو دلى از نفوسشان زایل گشتھ، و یابد، و لكھ دلھایشان بھ وسیلھ آن آرامش مى
اى، ھمان خشیت حقیقى است كھ بھ دنبالش خشوع باطنى و  شود. و مراد از" خشیت" در چنین زمینھ فعلشان مصدق قولشان مى
آید. شود، این آن معنایى است كھ از سیاق آیھ برمى خضوع در ظاھر پیدا مى  

َ َعِزیٌز َغفُورٌ " و جملھ رساند كھ خدا بھ علت اینكھ عزیز است، یعنى قاھرى غیر  كند. و مى معناى تعلیل را افاده مى" إِنَّ هللاَّ
یعنى نسبت بھ  است، مقھور، و غالبى غیر مغلوب از ھر جھت است، لذا عارفان از او خشیت دارند، و نیز بھ علت اینكھ غفور

جویند، و مشتاق لقاى او ھستند. آورند، و بھ درگاھش تقرب مى گناھان و خطاھا، بسیار آمرزنده است، لذا عارفان بھ او ایمان مى  
فرماید: میاق قاسانی در ذیل این آیھ کریمھ، مولی عبدالرزّ   

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعلََماء" ندارند  خشیت از خدا " (از میان بندگان خدا تنھا عالمان ھستند کھ از او خشیت دارند) یعنی،إِنََّما یَْخَشى هللاَّ
 تی است در قلب، [بھ وصف] خشوعھیئنیست، بلکھ عقاب از خوف  تخشیچرا کھ ، او ھستند بھ نرفااعکھ ھمان علماء، مگر 

ت از خدا خشی او نکند، تصّور عظمتساختن آن برایش. پس، کسی کھ  ضراح و تتصّور وصف عظم و شکستگی ھنگام
. بین اوست خشیت حقّ  ت داشتھ باشد از او چنانچھخشی خویش، عظمتا بکند ى تجلّ  کسی خدا بر او ، وبرایش ممکن نباشد

بھ  تمراتب خشی ، وفاصلھ ای است بسیارعالم عارف برای ثابت ي بین تجلّ  و ،عالم غیر عارفبرای حضور تصوري حاصل 
َ َعِزیزٌ ، "عرفان حسب مراتب علم وھ بحساب در نمی آیند  ر ھر چیزی با است بغالب ی است) کھ عزیز" (ھمانا خدای إِنَّ هللاَّ

ا برا کھ بزرگ می پنداردش  ھیئتی و عظیم می داردش فسنکھ " (غفوری) کھ می پوشاند صفتی را َغفُورٌ خویش، و " عظمت
خویش. نور تجلي عّزت  

II. ٌد َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوآلِِھ، أَقُوُل َعْوداً وَ   ما  بَْدءاً، َوال أقُوُل ما أقُوُل َغلَطاً، َوال أْفَغلُ ثُمَّ قالت: أیُّھا النّاُس! اْعلَُموا أنِّي فاِطَمةُ، َوأبي ُمحمَّ
ؤوٌف َرِحیم} فَإْن تَْعُزوه َوتَْعِرفُوهُ أْفَعُل َشطَطاً: {لَقَْد جاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن أْنفُِسُكْم َعزیٌز َعلَْیِھ ما َعنِتُّْم َحریٌص َعلَْیُكْم بِاْلُمْؤِمنِیَن رَ 

ً بِالنِّذاَرِة، تَِجُدوهُ أبي ُدوَن نِسائُِكْم، َوأخا اْبِن َعمَّي ُدوَن ِرجالُِكْم، َو لَنِْعَم اْلمَ  سالَةَ صاِدعا ْعِزيُّ إلَْیِھ َصلى هللا علیھ وآلھ. فَبَلََّغ الرِّ
ً إلى َسبیِل َربِِّھ بِالِحْكَمِة َوا ً ثَبََجُھْم، آِخذاً بِأْكظاِمِھْم، داِعیا لَمْوِعظَِة الَحَسنِة، یَْكِسُر األَْصناَم، مائِالً َعْن َمْدَرَجِة اْلُمْشِرِكیَن، ضاِربا

بَُر، َحتّى تَفَرَّى اللَّْیُل َعْن ُصْبِحِھ، َوأْسفََر الَحقُّ َعْن َویَنْ  َمْحِضِھ، َونَطََق َزِعیُم الّدیِن، َوَخِرَسْت ُكُت اْلھاَم، َحتَّى اْنَھَزَم اْلَجْمُع َوَولُّوا الدُّ
قاِق، َوفُْھتُْم بَِكلَِمِة اْإلْخالِص فِي نَفٍَر ِمَن اْلبیِض اْلِخماِص، َوُكْنتُْم َشقاِشُق الشَّیاطیِن، َوطاَح َوشیظُ النِّفاِق، َواْنَحلَّْت ُعقَُد اْلُكْفِر َوالشِّ 

َربُوَن الطّْرَق، َوتَْقتاتُوَن اْلَوَرَق، َعلى َشفا ُحْفَرٍة ِمَن النّاِر، ُمْذقَةَ الّشاِرِب، َونُْھَزةَ الطّاِمِع، َوقُْبَسةَ اْلَعْجالِن، َوَمْوِطَئ األْقداِم، تَشْ 
لَّةً خاِسئِیَن، تَخافُوَن أْن یَتََخطَّفَُكُم النَّاُس ِمْن َحْولُِكْم. أذِ   

گویم آنچھ  ، ھمواره خواھم گفت، و غلط نمیاست لی هللا علیھ و آلھ،ص، ام و پدرم محمد من فاطمھ بدانید کھمردم، ای سپس گفت: 
دھم. کنم در آنچھ انجام می روی نمی گویم، زیاده را می  
آمد شما را ھر آینھ ( )التّوبھ 9:128(" ُكْم َرُسوٌل ِمْن أَْنفُِسُكْم َعزیٌز َعلَْیِھ ما َعنِتُّْم َحریٌص َعلَْیُكْم بِاْلُمْؤِمنیَن َرُؤٌف َرحیمٌ لَقَْد جاءَ "

 رحیمو با مؤمنان رئوف و  ،دھد. سخت بھ شما دلبستھ است آنچھ شما را رنج مىاست بر او گران کھ ، تانپیامبرى از خود
و چھ . نھ مردان شماعموى من  و برادر پسرخود،  ، نھ پدر زنانبیآبیدپدر من را او  ش،بشناسیدبدانید و او را نسب اگر ).  است

و بدون گرایش  ،انذارفرمود با إظھار سالت خویش را ابالغ ر پس، .نیکو کسی باشد او، صلی هللا علیھ و آلھ، برای منسوب بودن
، با زدن در میانھ (کمر) آنھا، و گرفتن حلقومشان، و در حالی کھ دعوت کننده بود بھ راه پروردگارش با مشركان کمسلبھ 

پا بھ  ، وتا اینكھ جمع ایشان شكست خوردکوبید،  ھایشان را، و با سر بر زمینشان می شکست بت حکمت و موعظھ حسنھ، می
شیاطین فرو بانگ و  فت، سخن گو پیشوای دین ، از محض خود آشكار شد حقّ تا شب شکافت از صبحش، و تا  فرار گذاشتند

را در میان جماعتی كلمھ اخالص جدایی، و بر زبان راندید كفر و ی ھا و گشوده شد گره ،قافرومایگان نف نابود شدندو نشست، 
فرصتی برای و  گان،براي تشنبودید اي  جرعھگودالی از آتش،  بر لب پرتگاهبودید  کھ یحال، در از سپیدرویان پاك نھاد

چیدید،  و برگ درختان مي ،آشامیدید ھاي گندیده مي ، آبھا زیر گام، لھ شده دارندگان برای عجلھ یآتش  پارهو  کنندگان،  طمع
.از اطراف  بربایندتانمردم كھ ترسیدید  کھ می، شده خفھ نیذلیال  

1. ٌد َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوآلِھِ ثُمَّ قالت: أیُّھا النّاُس! اْعلَُموا أنِّي فاِطَمةُ، َوأبي   ام و پدرم  من فاطمھ بدانید کھمردم، ای سپس گفت:  :ُمحمَّ
. . پس، از آنکھ اسالم و احکام نورانی آن را برای آنھا شرح داد، دوباره خود را معّرفی فرموداست لی هللا علیھ و آلھ،ص، محمد

لی هللا علیھ و آلھ و سلّم، او را پدر خود معّرفی فرمود، در اینجا خود هللا، ص  در ابتداء خطبھ، در ضمن گواھی بر رسالت رسول
بودند،   فرمود تا ھم تاکیدی بوده باشد بر نسبت خویش، و اگر افرادی جدید بھ مسجد وارد شدهرا با نام و نسبت دوباره معّرفی 

  بدانند چھ کسی در حال ایراد خطبھ بود.
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2. ً  قُوُل ما أقُوُل َغلَطاً، َوال أْفَغلُ أَقُوُل َعْوداً َوبَْدءاً، َوال أ  گویم،  گویم آنچھ را می ھمواره خواھم گفت، و غلط نمی :ما أْفَعُل َشطَطا
" أَقُوُل َعْوداً َوبَْدءاً " تعبیر ". در چیزیحّد از  جاوزو تحّق، " یعنی دوری از ططَ الشَّ دھم. " کنم در آنچھ انجام می روی نمی زیاده
گویم. عالوه بر این اینکھ با  کنم و پیوستھ می گویم در پایان و در آغاز) برای تاکید است کھ من این سخن را بسیار تکرار می (می

نیز غیر حّق و دھم  گویم حّق و صواب، و آنچھ انجام می گویم، کھ ھرچھ من می گویم، گزاف و غلط نمی اصرار و تکرار می
نید کھ نھ در سخنم غلطی است، و نھ در کارم ظلمی.زیاده روی نیست. یعنی، بدا  

3. پیامبرى از آمد شما را ھر آینھ ( :"لَقَْد جاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن أَْنفُِسُكْم َعزیٌز َعلَْیِھ ما َعنِتُّْم َحریٌص َعلَْیُكْم بِاْلُمْؤِمنیَن َرُؤٌف َرحیمٌ " 
 9:128() است رحیمو با مؤمنان رئوف و  ،شما دلبستھ است دھد. سخت بھ آنچھ شما را رنج مىاست بر او گران کھ ، تانخود
. تجلیل از رسول اکرم، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، فرمود کھ چقدر دلسوز و غمگسار آنھا بود تا نھایت زشتی جفای آنھا )التّوبھ
آور شود. را یاد  

مرحوم عالمھ طباطبایی در ذیل این آیھ کریمھ، چنین آورده است:  
آیھ این است: ھان اى مردم! پیغمبرى از جنس خود شما مردم بیامده كھ از اوصافش یكى این است كھ از خسارت دیدن و معناى 

شود، و دیگر اینكھ او در خیرخواھى و نجات شما چھ مؤمن و چھ غیر مؤمن حریص است،  شما و از نابود شدنتان ناراحت مى
ت، و با اینكھ اوصافش چنین است آیا باز ھم جا دارد كھ از او سرپیچى و اینكھ او نسبت بھ خصوص مؤمنین رؤوف و رحیم اس

كنید؟ نھ، بلكھ سزاوار است كھ از او اطاعت كنید، چون او رسولى است كھ قیام نكرده مگر با امر خدا، اطاعت كردن از او 
ود شما بشر است، پس بھر چھ دعوت اطاعت خدا است، آرى، جا دارد بھ او نزدیك شوید و با او انس بگیرید، چون او ھم مثل خ

.كرد بپذیرید، و ھر خیرخواھى كھ نمود بكار ببندید  
4. پدر من را او  ش،بشناسیدبدانید و او را نسب اگر   :فَإْن تَْعُزوه َوتَْعِرفُوهُ تَِجُدوهُ أبي ُدوَن نِسائُِكْم، َوأخا اْبِن َعمَّي ُدوَن ِرجالُِكمْ  

اشاره است بھ قرابت خود، سالم هللا علیھ، و حضرت علی،  .عموى من نھ مردان شما پسر و برادرخود،  ، نھ پدر زنانبیآبید
ةَ فِي علیھ الّسالم، تا ھر کس کھ خواھد فرمان خدای تعالی را امتثال نماید در این خطاب الھی، " قُْل ال أَْسئَلُُكْم َعلَْیِھ أَْجراً إِالَّ اْلَمَودَّ

َ َغفُوٌر َشُكورٌ َو َمْن یَْقتَِرْف حَ   اْلقُْربى خواھم از شما بر آن مزدى مگر  بگو نميالشوری) ( 42:23( "  َسنَةً نَِزْد لَھُ فیھا ُحْسناً إِنَّ هللاَّ
، ) است غفور شکوردرستى كھ خدا ھ ب ،افزائیم مر او را در آن خوبى مي ،و كسى كھ كسب كند خوبى را خویشان را،دوستى در 

ھاالّسالم، و علی، علیھ الّسالم، و فرزندان آندو، علیھم الّسالم، را در در دل داشتھ باشد، و پاس حرمت بداند کھ باید محبّت او، علی
آنھا دارد.  

ُ ھم چنین اشاره دارد بھ قول خدای تعالی، " ِ َو خاتََم النَّبِیِّیَن َو كاَن هللاَّ ٌد أَبا أََحٍد ِمْن ِرجالُِكْم َو لِكْن َرُسوَل هللاَّ ٍء   بُِكلِّ َشيْ ما كاَن ُمَحمَّ
 ً حمد پدر احدى از مردان شما نیست، بلكھ فرستاده خدا و خاتم پیغمبران است، و خدا بھ ھر چیزى ( )األحزاب 33:40(" َعلیما

). دانا است  
اروایت شده است:  اِدِق ع قَالَْت فَاِطَمةُ ع لَمَّ ٍد اْلَكْرِخيُّ فِي ِكتَابِِھ َعِن الصَّ ُسوِل بَْینَُكْم ، "نََزلَتْ  اْلقَاِضي أَبُو ُمَحمَّ ال تَْجَعلُوا ُدعاَء الرَّ

 ً ةً أَِو اْثنَتَْینِ  َرِھْبتُ "  َكُدعاِء بَْعِضُكْم بَْعضا ِ فَأَْعَرَض َعنِّي َمرَّ ِ ص أَْن أَقُوَل لَھُ یَا أَبَِت فَُكْنُت أَقُوُل یَا َرُسوَل هللاَّ ً ثُمَّ َرُسوَل هللاَّ  أَْو ثََالثا
َّ  أَْقبََل َعلَيَّ  َما نََزلَْت فِي أَْھِل اْلَجفَاِء َو اْلِغْلظَِة ِمْن فَقَاَل یَا فَاِطَمةُ إِنَّھَا لَْم تَْنِزْل فِیِك َو َال فِي أَْھلِِك َو َال فِي نَْسلِِك أَْنِت ِمنِّي َو أَنَا ِمْنِك إِن

  ْحیَا لِْلقَْلِب َو أَْرَضى لِلرَّبِ قَُرْیٍش أَْصَحاِب اْلبََذِخ َو اْلِكْبِر قُولِي یَا أَبَِت فَإِنَّھَا أَ 
فرمود: امام صادق علیھ الّسالم فرماید: حضرت فاطمھ علیھا الّسالم مى:  ترجمھ  

ً "ھنگامى كھ آیھ  ُسوِل بَْینَُكْم َكُدعاِء بَْعِضُكْم بَْعضا خطاب كردن پیغمبر را میان خودتان مانند ( النّور) 24:63( "ال تَْجَعلُوا ُدعاَء الرَّ
كردم و لذا  نازل شد، من از اینكھ بھ رسول خدا صلّى هللاَّ علیھ و آلھ و سلّم پدر بگویم خوددارى مى) ب كردن یكدیگر نكنیدخطا

دادم ولى ایشان سھ مرتبھ، در زمانى كھ او را با این عنوان مورد خطاب قرار  مخاطب قرار مى "رسول هللاَّ "ایشان را با عنوان 
ود و دورى كرد و در دفعھ بعد خطاب بھ من فرمود:اى فاطمھ! این آیھ در باره تو، و اھل خانھ تو و دادم، از من اعراض نم مى

ماند نازل نشده، زیرا تو از من و من از تو ھستم، بلكھ این آیھ در باره ستمكاران و متكبّران قریش نازل  نسلى كھ از تو باقى مى
شود، و  گردد و زنده مى اب قرار بده، زیرا قلب من بھ این كلمھ خشنود مىمورد خط م"پدر"شده و لذا تو ھمچنان مرا با لفظ 
دارد. خداوند نیز آن را بیشتر دوست مى  

 


