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

و ایّام سوگواری آن مظلومھ شھیده  
  2009 – 06 – 24؛ 1388  – 04 – 03 ؛1430  – 07 – 01چھارشنبھ 

َ َغفُوٌر َشُكورٌ   اْلقُْربىقُْل ال أَْسئَلُُكْم َعلَْیِھ أَْجراً إِالَّ اْلَمَودَّةَ فِي   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. ٌد َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوآلِِھ، أَقُوُل َعْوداً َوبَْدءاً   ، َوال ثُمَّ قالت: أیُّھا النّاُس! اْعلَُموا أنِّي فاِطَمةُ، َوأبي ُمحمَّ
تُّْم ما أْفَعُل َشطَطاً: {لَقَْد جاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن أْنفُِسُكْم َعزیٌز َعلَْیِھ ما َعنِ  أقُوُل ما أقُوُل َغلَطاً، َوال أْفَغلُ 

َحریٌص َعلَْیُكْم بِاْلُمْؤِمنِیَن َرؤوٌف َرِحیم} فَإْن تَْعُزوه َوتَْعِرفُوهُ تَِجُدوهُ أبي ُدوَن نِسائُِكْم، َوأخا اْبِن 
ً بِالنِّذاَرِة، م سالَةَ صاِدعا الً ائِ َعمَّي ُدوَن ِرجالُِكْم، َو لَنِْعَم اْلَمْعِزيُّ إلَْیِھ َصلى هللا علیھ وآلھ. فَبَلََّغ الرِّ

ً إلى َسبیِل َربِِّھ بِالِحْكَمِة َوالَمْوِعظَ  ً ثَبََجُھْم، آِخذاً بِأْكظاِمِھْم، داِعیا ِة َعْن َمْدَرَجِة اْلُمْشِرِكیَن، ضاِربا
بَُر، َحتّى تَفَرَّى اللَّیْ  ُل َعْن الَحَسنِة، یَْكِسُر األَْصناَم، َویَْنُكُت اْلھاَم، َحتَّى اْنَھَزَم اْلَجْمُع َوَولُّوا الدُّ

ُصْبِحِھ، َوأْسفََر الَحقُّ َعْن َمْحِضِھ، َونَطََق َزِعیُم الّدیِن، َوَخِرَسْت َشقاِشُق الشَّیاطیِن، َوطاَح َوشیظُ 
قاِق، َوفُْھتُْم بَِكلَِمِة اْإلْخالِص فِي نَفٍَر ِمَن اْلبیِض اْلِخماِص، َوكُ   ْنتُمْ النِّفاِق، َواْنَحلَّْت ُعقَُد اْلُكْفِر َوالشِّ

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

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

 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  رادر پسرو بخود،  ، 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
ش با ، با زدن در میانھ (کمر) آنھا، و گرفتن حلقومشان، و در حالی کھ دعوت کننده بود بھ راه پروردگارمشركان 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 ھر و  گان،براي تشنبودید اي  جرعھگودالی از آتش،  بر لب پرتگاهی بودید حال، 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 از آن وحشت داشتید كھ ترسیدید مردم  کھ می، شده خفھ نیذلیال  

1. افتخار نمودن است  .نیکو کسی باشد او، صلی هللا علیھ و آلھ، برای منسوب بودنو چھ  :َو لَنِْعَم اْلَمْعِزيُّ إلَْیِھ َصلى هللا علیھ وآلھ 
بیانگر معرفتی است کھ فاطمھ زھراء، سالم هللا علیھا، نسبت بھ رسول هللا،  ھ و آلھ و سلّم.لیبھ نسبت بھ رسول خدا، صلی هللا ع

صلی هللا علیھ و سلّم، داشت، و شکر و سپاس پدری روحانی و جسمانی چون نبی اکرم، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم.  
حافظ:  

کھ نھ ھر کو ورقی خواند معانی دانست  سحر داند و بس مرغقدر مجموعھ گل   
2. سالَةَ صاِدعاً بِالنِّذاَرةِ   دھد کھ در  است. این نشان می إظھار" صدع" .انذارفرمود با إظھار سالت خویش را ابالغ ر پس، :فَبَلََّغ الرِّ

إبالغ رسالت، رسول اکرم، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، بیشتر انذار فرمودند تا تبشیر برای آنکھ اکثر مردم از روی عشق و 
دھند، و رسالت بیشتر متوّجھ  روند، بلکھ بھ مصون ماندن خود از سختی و رنج را بیشتر اھمیّت می محبّت سوی حّق تعالی نمی

اّمھ مردم است.ع  
با اینکھ خدای تعالی در قرآن کریم، از رسول هللا، صلی هللا و علیھ و آلھ و سلّم، ھم با عنوان بشیر و ھم با عنوان نذیر یاد 

فرماید، ھیچ لفظ بشیر را برای آن حضرت، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، بھ تنھایی بکار نبرده است بلکھ آن را ھمراه با نذیر  می
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َو فرماید، " فرماید. برای مثال می ه است، لیکن بسیار بھ لسان حصر از او، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، با عنوان نذیر یاد میآورد
ای آشکار). األحقاف) (و ومن نیستم مگر ترساننده 46:9" (ما أَنَا إِالَّ نَذیٌر ُمبینٌ   

3. ً ثَبَجَ   ، با زدن در میانھ (کمر) آنھا، و مشركان کمسلو بدون گرایش بھ  :آِخذاً بِأْكظاِمِھمْ  ،ُھمْ مائِالً َعْن َمْدَرَجِة اْلُمْشِرِكیَن، ضاِربا
" محل اْلَكظَمُ " .است باالى آن چیزو چیز،  آنچیز، بیشتر آن میان و ثبج ھر چیزی  میان شانھ و كمر،" الثَّبَجُ " گرفتن حلقومشان.

داد. مدارا و تمایلی نسبت بھ مشرکان نشان نمیخروج نَفَس از حلق است. مراد آن است کھ ھیچ گونھ   
وا لَْو تُْدِھُن فَیُْدِھنُونفرماید، "  خدای تعالی می کردی تا آنھا ھم سازش کنند.) القلم) (دوست دارند کھ سازش می 68:9" ( َودُّ  

 كھ مصدر باب افعال از ماده "ادھان" است "یدھنون" از مصدر كلمھ فرماید: مرحوم عالمھ طباطبایی در ذیل این آیھ کریمھ، می
"دھن" بھ معناى روغن، و ادھان و مداھنھ بھ معناى روغن مالى، و بھ اصطالح فارسى" ماست مالى" است،  ھن" است، و"دُ 

دارند تو با نزدیك شدن بھ  گران دوست مى كھ كنایھ است از نرمى و روى خوش نشان دادن. و معناى آیھ این است كھ این تكذیب
روى خوش بھ ایشان نشان دھى، ایشان ھم با نزدیك شدن بھ دین تو روى خوش بھ تو نشان دھند، و خالصھ اینكھ دین آنان 

دوست دارند كمى تو از دینت مایھ بگذارى، كمى ھم آنان از دین خودشان مایھ بگذارند، و ھر یك در باره دین دیگرى مسامحھ 
بیاید، و ایشان  خدا (ص) پیشنھاد كرده بودند از تعرض بھ خدایان ایشان كوتاه روا بدارید، ھم چنان كھ نقل شده كھ كفار بھ رسول

" بوده، و لَْو تُْدِھُن فَیُْدِھنُونَ " با آنچھ گذشت روشن گردید كھ متعلق مودت كفار مجموع ھم متقابال متعرض پروردگار او نشوند.
گیرى است، نھ سببیت. "فاء" در كلمھ دوم فاى نتیجھ حرف  

4.  و در حالی کھ دعوت کننده بود بھ راه پروردگارش با حکمت و موعظھ حسنھ. :ِعظَِة الَحَسنةِ إلى َسبیِل َربِِّھ بِالِحْكَمِة َوالَموْ داِعیاً  
کرد تا حّق کتمان نگردد، لیکن مردم را بھ حکمت و مو عظھ حسنھ بھ سوی راه پروردگار خود  یعنی، با مشرکان سازش نمی

کرد. دعوت می  
َسبیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َو اْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة َو جاِدْلھُْم   اْدُع إِلىرسول گرامی خود، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، را فرمود، " خدای تعالی

ا راه پروردگارت بھ بخوان ب( )النحل 16:125(" ِھَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ھَُو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبیلِِھ َو ھَُو أَْعلَُم بِاْلُمْھتَدینَ   بِالَّتي
آنكھ گمشد از ھ درستى كھ پروردگار تو او است داناتر ب ھب .آنچھ آن خوبتر استبدحكمت و پند خوب و مجادلھ كن با ایشان 

ن).ھدایت یافتگاھ و او است داناتر ب ،راھش  
علیھا، در اینجا توضیحاتی را از استاد عارف آیة هللا برای فھم بھتر این کالم خدای سبحان، و سخن فاطمھ زھرا، سالم هللا 

کنیم: جوادی آملی نقل می  
 ،مشترك انبیا  ي یي دفینھ ھاي عقلِي انسانھا سیره ین علي (علیھ السالم) در این باره، این است كھ شكوفا سخن نوراني امیرالمؤمن

). خداي سبحان سرزمین پر دفینھ اي بھ نام عقل، كھ داراي 1نھج البالغھ، خ ( "َو یُثِیُروا لَھُْم َدفَائَِن اَْلُعقُولِ " ،است المعلیھم السّ 
(علیھم السالم) كنَد و كاو   ھاي انبیا ین برنامھ یكي از مھمتر الھي است، بھ امتھا و انسانھا مرحمت فرمود و   ي معادن گرانمایھ

یي فرزانگي و خردمندي صاحب دالن است. زمینھ دل و شكوفا  
ً  .دفینھ ھاي دل را بیرون مي آورند ،ا (علیھم السالم) اّوالً یبپس ان دل را مشروح و باز مي كنند تا ظرفیتش براي فراگیري  ،و ثانیا

 ینش، معرفت و محبت و عبادت علوِم موافق با فطرت كھ مبادي آن را خود بھ ھمراه آورده اند بیشتر گردد؛ زیرا ھدف اصلي آفر
آنھا معرفت است و معرفت نیز با ھوشیاري و فرزانگي حاصل مي شود، از این رو انبیا مي   ي خداي سبحان و اساس ھمھ

بیروني را بھ آنان اھدا كنند تا آنان عارف و آگاه   ي كوشند تا ھم آن دفینھ ھاي دروني را شكوفا و آشكار كنند و ھم ره توشھ
 )النحل 16:125(" َسبیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َو اْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَةِ   اْدُع إِلى، "یا موعظت است  برھانین مھم گاھي بھ صورت  گردند. ا

 )النحل 16:125( "ِھَي أَْحَسنُ   جاِدْلھُْم بِالَّتي وَ " ،و گاه بھ صورت جدال ثانوي ).حكمت و پند خوبا راه پروردگارت بھ بخوان ب(
یي و بدون مصاحبت ایمان، داعیھ دار تمدن گردد  ، و چون ممكن است علم بھ تنھات)آن خوبتر اس آنچھبدو مجادلھ كن با ایشان (

ھاي فراواني را بھ ھمراه دارد ـ موعظت پیام آوران الھي براي شكوفایي دفینھ ھاي عقل  ـ كھ در این صورت ُشرور و تباھي
، 9(تفسیر موضوعی، ج  ایھ مي شود، مطرح خواھد بود.عملي، بھ موازات حكمت كھ بھ منظور رشد و بالندگي عقل نظري ار

139ص  -138(  
َسبیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َو اْلَمْوِعظَِة   اْدُع إِلى، دھد ر موعظھ و جدال احسن قرار ميقرآن كریم، حكمت را كھ كار عقل است، در براب

حكمت و پند خوب و مجادلھ كن با ایشان ا راه پروردگارت بھ بخوان ب( )النحل 16:125(" ِھَي أَْحَسنُ   اْلَحَسنَِة َو جاِدْلھُْم بِالَّتي
پیداست حكمتي كھ  حسنھ و جدال احسن.  ي دعوت بھ خدا و سبیل خدا، سھ راه دارد؛ حكمت، موعظھ .) آنچھ آن خوبتر استبد

عھده دار تبیین حقایق  غیر از جدال و موعظھ است، ھمان حكمت مصطلح فلسفي است؛ زیرا حكمت، مقدمات بیّني است كھ
گیرد و جدال احسن از مشھورات و مسلمات و  اخالقیات و باید و نباید از آراي محمود كمك مي  ي نظري است و موعظھ، درباره

شود كھ مورد پذیرش طرف مقابل باشد؛ مانند مشھورات و  كند؛ یعني در جدال احسن از مقدماتي استفاده مي مقبوالت استمداد مي
 29:46( "ِھَي أَْحَسنُ   َو ال تُجاِدلُوا أَْھَل اْلِكتاِب إِالَّ بِالَّتي"، رو، قرآن فرمود ود؛ وگرنھ جدال باطل است. از اینآراي محم
با اھل كتاب بھ غیر جدال احسن مجادلھ نكنید. )العنکبوت  
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5. " افکندن شخص است با سر بر النَّْكثُ " کوبید. می ھایشان را، و با سر بر زمینشان شکست بت می :یَْكِسُر األَْصناَم، َویَْنُكُت اْلھامَ  
ھرچھ را مانع راه سعادت خلق بود،  باشد. مراد آن است کھ و سر می رأس"، بدون تشدید، بھ معنای الھامة"جمع  "الھامزمین. "

خواندند، و از حّق باز  میرا بھ عبودیت خود  مردمکھ رؤساء و رھبران آنھا را ھایی  ویژه بت از پیش روی آنھا برداشت بھ
فرماید: موالنا در دفتر دوم مثنوی، می .داشتند می  

بشکست احمد در جھان بت چند امتان تا کھ یا رب گوی گشتند    
صنم پرستیدی چو اجدادت می  ھم گر نبودی کوشش احمد تو  
صنم ی این سرت وا رست از سجده امم تا بدانی حق او را بر    
بگو گر بگویی شکر این رستن باطن ھمت برھاند او بت کز    
رھان ھم بدان قوت تو دل را وا  بتان مر سرت را چون رھانید از  

برتافتی سر ز شکر دین از آن کز پدر میراث مفتش یافتی    
زال رستمی جان کند و مجان یافت   مال مرد میراثی چھ داند قدر  

6. بُرَ   ھای  ھا و شجاعت اشاره است بھ فداکاری .پا بھ فرار گذاشتند ، وجمع ایشان شكست خورد تا اینكھ :َحتَّى اْنَھَزَم اْلَجْمُع َوَولُّوا الدُّ
رسول هللا، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، بھ توفیق و تایید خدای تعالی تا آنکھ کفر و شرک را شکست داد و منھزم گردانید، چنانچھ 

بُرَ َسیُْھَزُم اْلَجْمُع َو یَُولُّوَن فرمود، " خدای تعالی  ).ن جمع درھم شكستھ شود و پشت كنندزودا كھ ای( )القمر 54:45(" الدُّ  
گویند ما  پرسیم آیا كفار مى فرماید، [خدای تعالی در آیھ قبل فرمود:]  چنانچھ مرحوم عالمھ طباطبایی در تفسیر المیزان می

گیریم؟ و یا این است كھ ما یكدیگر  انتقام مى اى وارد آورد مردمى ھستیم مجتمع و متحد كھ از ھر كسى كھ بخواھد بھ ما صدمھ
خوریم؟ كنیم و شكست نمى را یارى مى  

بُرَ " فھماند گفتار در باره ھمان جمعى  "الجمع" الف و الم عھد ذكرى است، مى " الف و الم در كلمھَسیُْھَزُم اْلَجْمُع َو یَُولُّوَن الدُّ
بُرَ ا" است كھ قبال ذكر شده بود، و الف و الم در كلمھ است، و معناى" تولى دبر" پشت بھ جنگ كردن و   الف و الم جنس "لدُّ

كنند و پا  گرد مى بالند بھ زودى شكست خورده و عقب عقبگرد كردن است، و معناى آیھ این است كھ: ھمین جمعیتى كھ بھ آن مى
د، و داللت دارد بر اینكھ این شكست و كن و در این آیھ از شكست كفار و تفرق جمعیت آنان پیشگویى مى گذارند. بھ فرار مى

اندازند، و ھمین طور ھم شد، یعنى جنگ بدر پیش آمده و كفار  مغلوبیت ایشان در جنگى واقع خواھد شد كھ خودشان بھ راه مى
شكست خوردند، و این خود یكى از پیشگوییھاى قرآن كریم است.  

7. یعنی،  از محض خود. آشكار شد حقّ تا شب شکافت از صبحش، و تا  :َحقُّ َعْن َمْحِضھِ َحتّى تَفَرَّى اللَّْیُل َعْن ُصْبِحِھ، َوأْسفََر ال 
طرق گوناگون ادامھ داد تا  ھھا و مشرکان و کفّار حّق ستیز را ب رسول خدا، صلی هللا علیھ و آلھ سلّم، جھاد و مبارزه با طاغوت

سر بر آورد، و حّق روشنا گردید و آشکار بھ صورت آنکھ صبح امید روحانیت از پس شب تاریک و ظلمانی یأس و گمراھی 
ْبِح إَِذا تَنَفَّسَ فرماید، " خدای تعالی می محض و خالص. 18" (َواللَّْیِل إَِذا َعْسَعَس َوالصُّ و قسم بھ شب، ھنگامى التکویر) ( 81:  17-

و این نوعى  فرماید: در المیزآن میمرحوم عالمھ طباطبایی  .)كھ پشت كند و بھ آخر رسد، و بھ صبح، ھنگامى كھ تنفس كند
استعاره است كھ صبح، بعد از آنكھ ظلمت شب را شكافتھ و طلوع كرده بھ كسى تشبیھ كرده كھ بعد از اعمال دشوارى كھ انجام 

كشد، روشنى افق ھم تنفسى است از صبح. داده و لحظھ فراغتى یافتھ تا استراحت كند نفسى عمیق مى  
غیب  گردیده است از تاریکیمتشعشع کھ  تطبیعھ است: سوگند بھ ادبار شب را اشاره می داند بھ شب نجمیھ گفتتأویالت و در 
ت چون روحانیروز صبح طبیعت، سوگند بھ صبح ھنگام تنفس را، اشاره بھ آثار با مخالفات  و تتباع احكام شریعا با تبشری
است. ایمان رین قسم ھا و با فضیلت ترینآن برت و حقیقت را،رسوم  و تآداب طریق سازد  ھراظ وگردد ف کش  

حافظ:  
  کار آخر شد زدم این فال و گذشت اختر و   شد روز ھجران و شب فرقت یار آخر

  شد عاقبت در قدم باد بھار آخر   فرمود می آن ھمھ ناز و تنعم کھ خزان
  شد نخوت باد دی و شوکت خار آخر   گوشھ گل شکر ایزد کھ بھ اقبال کلھ

  آخر شد گو برون آی کھ کار شب تار   پرده غیب معتکف امید کھ بدصبح 
  شد ھمھ در سایھ گیسوی نگار آخر   دل ھای دراز و غم آن پریشانی شب

  شد قصھ غصھ کھ در دولت یار آخر   ھنوز باورم نیست ز بدعھدی ایام
  آخر شد کھ بھ تدبیر تو تشویش خمار   باد ساقیا لطف نمودی قدحت پرمی
  آخر شد حد و شمار شکر کان محنت بی   حافظ را در شمار ار چھ نیاورد کسی

8. و فت، سخن گدین  پیشوایو  :َونَطََق َزِعیُم الّدیِن، َوَخِرَسْت َشقاِشُق الشَّیاطیِن، َوطاَح َوشیظُ النِّفاِق، َواْنَحلَّْت ُعقَُد اْلُكْفِر َوالشِّقاقِ  
زعیم قوم سیّد و " زعیم الدین" .جداییكفر و ی ھا و گشوده شد گره ،قافرومایگان نف شدندنابود و شیاطین فرو نشست، بانگ 

کھ شتر در وقت بانگ و مستي از  است ُشش مانندي "قھقشِ شِ "جمع  "ققاشِ الشَ "باشد.  نیز میكفیل  "زعیم"و سخنگویی آنھاست، 
اگر اضافھ اختصاصی بوده باشد،  .نھ بیانی، باشد اختصاصیاضافھ " زعیم الدینإضافھ "رسد  بھ نظر می .ردوآ میدھان بیرون 
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مراد آن است کھ رھبر و سیّد و کفیل دین و سخنگوی دین، پس از آنکھ شرک و کفر شکست خوردند، و حّق و حقیقت آشکار 
گفتن زعیم دین،  کالم خدا را بگوش جھانیان برساند، و در آن ھنگام و در نتیجھ سخنگردید، توانست با آزادی سخن بگوید، و 

جدایی و كفر و  ھای آنھا رنگ باخت، و حیلھ نابود شدندو اھل نفاق فرومایھ فرو نشست، خفھ شدند و بانگ مستانھ آنھا شیاطین 
آری، بانگ شیاطین و منافقان و خودنمایی آنھا با سخن گفتن سیّد دین، خاموش شد و رنگ باخت. .و اختالف از میان برخاست  

حافظ:  
ببرد سامری کیست کھ دست از ید بیضا  گاوی چھ صدا بازدھد عشوه مخر بانگ  

9.  .نھاد کاز سپیدرویان پارا در میان جماعتی كلمھ اخالص و بر زبان راندید  :َوفُْھتُْم بَِكلَِمِة اْإلْخالِص فِي نَفٍَر ِمَن اْلبیِض اْلِخماصِ  
است؛ "نفر" جماعت  توحید ھكلم" ھمان كلمة اإلخالصراندن است، "" بر زبان تفّوهکرد آن را، "لفظ " یعنی تفالن بالكالم"فاه 

فالن شود " گفتھ می، شود إطالق می امخالی بودن آن از طعو بر باریکی شکم  ھخماص، و است مع خمیص" جاْلِخَماصُ است، "
آنھا بھ توحید  إیمان بدانکھی است تعریضدر این جملھ  و"، یعنی پاک است و تھی از اموال مردم. خمیص البطن من أموال النّاس
علیھم  ،أھل البیت نھاد) یا " (سپیدرویان پاگاْلبیِض اْلِخماصِ از "مراد ی. گفتھ شده است کھ بقلو خدای تعالی زبانی بود، نھ 

عنھم  في نفر من البیض الخماص، الذین أذھب هللاَّ ضافھ دارد، "إ شف الغمةای است کھ در نسخھ ک جملھ آن ؤیدمو  ، است.المالسّ 
او کھ بھ درستی و  و غیر ،رضي هللاَّ عنھ ،سلمانھستند مانند عجم "، و یا مراد کسانی از غیر عرب و الرجس و طھّرھم تطھیرا

پولشان، کھ اکثر و بھ خاطر غلبھ سفیذی رنگشان ، شد " گفتھ میبیض" ،ھل فارسزیرا بھ أ، بودند  از سر اخالص ایمان آورده
شد بھ خاطر سرخی رنگشان و اینکھ طال در اموالشان بیشتر بود. البتھ، معنای  " گفتھ میمرحُ ، "ل شامأھ، چنانچھ بھ ،نقره بود

تر است. اّول مناسب  
10. اشاره است بھ منّت خدای تعالی بر آنھا با اسالم کھ  گودالی از آتش. بر لب پرتگاهی بودید حالدر  :َوُكْنتُْم َعلى َشفا ُحْفَرٍة ِمَن النّارِ  

ِ َجمیعاً َو "فرماید،  جاھلی نجات داد. خدای سبحان میھای  ریزی توزی و جنگ و خون شمنی و کینھآنھا را د َو اْعتَِصُموا بَِحْبِل هللاَّ
ِ َعلَْیُكْم إِْذ ُكْنتُْم أَْعداًء فَأَلََّف بَْیَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُْم بِ  قُوا َو اْذُكُروا نِْعَمَت هللاَّ ً َو ُكْنتُْم َعلىنِْعَمتِِھ ال تَفَرَّ َشفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَأَْنقََذُكْم   إِْخوانا

ُ لَُكْم آیاتِِھ لََعلَُّكْم تَْھتَُدونَ  و ھمگى بھ ریسمان خدا چنگ زنید، و پراكنده نشوید و نعمت ( )آل عمران 3:103 (" ِمْنھا َكذلَِك یُبَیُِّن هللاَّ
دشمنان [یكدیگر] بودید، پس میان دلھاى شما الفت انداخت، تا بھ لطف او برادران ھم شدید و خدا را بر خود یاد كنید: آن گاه كھ 

كند، باشد كھ شما  ھاى خود را براى شما روشن مى بر كنار پرتگاه آتش بودید كھ شما را از آن رھانید. این گونھ، خداوند نشانھ
)راه یابید  

11. بودید اي  جرعھ :اْلَوَرَق، أِذلَّةً خاِسئِینَ  قُْبَسةَ اْلَعْجالِن، َوَمْوِطَئ األْقداِم، تَْشَربُوَن الطّْرَق، َوتَْقتاتُونَ ُمْذقَةَ الّشاِرِب، َونُْھَزةَ الطّاِمِع، وَ  
ھاي گندیده  ، آبھا زیر گام، لھ شده دارندگان برای عجلھ یآتش  پارهو  کنندگان،  فرصتی برای ھر طمعو  گان،براي تشن

اشاره است بھ اوضاع و شرایط اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی عرب  شده. خفھ نیچیدید، ذلیال ختان ميو برگ در ،آشامیدید مي
تاخت و آنھا  حجاز قبل از اسالم، کھ تا چھ حّد خوار و زبون و ضعیف بود کھ کسانی از بیرون و درون خودشان بر آنھا می

اشتند کھ در خور انسانیّت آنھا نبود.گرفت، و معیشتی بسیار ابتدایی د برای مقاصد خود بھ بردگی می  
12. . یعنی، نھ امنیّت از اطراف  بربایندتانمردم از آن وحشت داشتید كھ ترسیدید مردم  کھ می :تَخافُوَن أْن یَتََخطَّفَُكُم النَّاُس ِمْن َحْولُِكمْ  

اْذُكُروا إِْذ أَْنتُْم قَلیٌل ُمْستَْضَعفُوَن فِي َو شاره است بھ قول خدای تعالی، "اجتماعی و سیاسی داشتید، و نھ آرامش روحی روانی. إ
و بھ یاد آورید ( )األنفال 8:26("  ُكْم تَْشُكُرونَ اْألَْرِض تَخافُوَن أَْن یَتََخطَّفَُكُم النَّاُس فَآواُكْم َو أَیََّدُكْم بِنَْصِرِه َو َرَزقَُكْم ِمَن الطَّیِّباِت لََعلَّ 

و خدا پناھتان داد و یارى كرد   مردم بربایندتان شدگان این سرزمین، بیم آن داشتید كھ شمار زبون آن ھنگام را كھ اندك بودید و در
)و پیروز گردانید و از چیزھاى پاكیزه روزى داد، باشد كھ سپاس گویید.  


