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یارت »جامعۀ ائمة المؤمنین؟مهع؟«:  بخشی از ز

ْرَمَة،  ُ الْ ُكوا  َواْنَتَ ُفْرَصَة، 
ْ
ال وا  ُز َواْنَتَ َة،  ِغّرَ

ْ
ال اْخَتَطُفوا  َوآِلِه،  ْيِه 

َ
َعل اهَّلِل  واُت 

َ
َصل ْصَطىف   اْلُ َمَض  ا  ّمَ

َ
»َفل

ماَنِة 
َ
اْل َوِخياَنِة  َدِة، 

َ
َؤّك اْلُ واثيِق،  اْلَ َفِة 

َ
َوُمال َبْيَعِة، 

ْ
ال ِلَنْقِض  ْسَرُعوا 

َ
َوأ َوفاِة، 

ْ
ال ِفراِش  َعىل   وهُ    َوغاَدُر

ِة  ِعّزَ
ْ
قاِق َوال

ّ
، ُذو الَش

ُ
ُهول َ لُوُم الْ

َ
ْنساُن الّظ َها اْلِ

َ
ها، َوَحَل

َ
ِمل ْ َ

ْن ت
َ
َبْت  أ

َ
اِسَيِة َوأ باِل الّرَ ِ

ْ
 ال

َ
وَضِة َعىل ْعُر اْلَ

دارِ  ِإىل   ْحزاِب 
َ
اْل َبقاَيا  َو ْعراِب 

َ
اْل ُة 

َ
َفُحِشَر  ِسْفل عاِقَبِة. 

ْ
ال ميِد  ِلَ ْنِقياِد  اْلِ َعِن  َنَفِة 

َ
َواْل ِة،  وِلَ اْلُ ثاِم  ِباْل

الَفِة  ِ
ْ

َوال ِة  َوِصّيَ
ْ
ال َوَمْعِدِن  ِولَيِة، 

ْ
ال طاِن 

ْ
ُسل َوُمْسَتَقَرّ  الِئَكِة،  َواْلَ َوْحِى  

ْ
َوَمْهِبِط  ال ِة، 

َ
َوالَرّسال ِة  ُبّوَ الّنُ

ِق الّرَدى ،  جاِة ِمْن ُطُر يَق الّنَ ِ َطر
َبَيّ دى ، َواْلُ ُ ِم الْ

َ
خيِه َعل

َ
ْصَطىف  ىف  أ ماَمِة، َحّت  َنَقُضوا َعْهَد اْلُ َواْلِ

َذِة 
ْ
َوِفل ِمِه،  ْ َبْضَعِة  لَ يَزِتِه،  َعز َواْهِتضاِم  َحبيَبِتِه،  َواْضِطهاِد  اْبَنِتِه،  ِم 

ْ
ُظل َورى ىف  

ْ
ال َخْيرِ  َكِبَد  َوَجَرُحوا 

وا  َوَهَجُر َتُه،  ُخّوَ
ُ
أ وا  ْنَكُر

َ
َوأ َرِحَُه،  َوَقَطُعوا  َمارَِمُه،  وا 

ُّ
َواْسَتَحل َقْدَرُه،  وا  ُر

َ
َوَصّغ ها، 

َ
َبْعل وا 

ُ
َوَخَذل َكِبِدِه. 

ُمْصِلَتًة  ْم   ِإىل   َبْيَعِتِ وقاُدوُه  ِخالَفِتِه.  ىف   َعبيَد 
ْ
ال ْطَمُعوا 

َ
َوأ ِولَيَتُه،  َوَجَحُدوا  طاَعَتُه،  َوَنَقُضوا  َتُه، 

َ
َمَوّد

َغْيِظ، َيْدُعوَنُه 
ْ
كاِظُم ال  ، ْبرِ

َغَضِب، َشديُد الّصَ
ْ
ِب، هاِئُج ال

ْ
َقل

ْ
َتا، َوُهَو ساِخُط ال ِسّنَ

َ
ُسُيوَفها، ُمْقِذَعًة أ

َوَطَرَدْت   ماَنا، 
ْ
َسل ْت 

َ
َوَعّق ثاَم،  اْل ْهِلَها 

َ
أ وِب 

ُ
ُقل ىف   َرَعْت  َوَز ْسالَم،  اْلِ ُشؤُمَها  َعّمَ  ت  

َّ
ال ُم  َبْيَعِتِ ِإىل  

قاَم،  اْلَ َرِت  َوَغّيَ ْحكاَم 
َ
اْل ِت 

َ
ل

َ
َبّد َو ُقْرآَن، 

ْ
ال َفِت  َوَحّرَ ارِها،  َعّمَ َبْطَن  َوَفَتَقْت  ُجْنُدَبا،  َوَنَفْت  ِمْقداَدها، 

راِم،  َ ِبالْ  
َ

ل ال َ الْ َطِت 
َ
َوَخل مآِء، 

ّ
َوالَد وِج  ُفُر

ْ
ال  

َ
َعىل َعنآِء 

ُّ
الل ْولَد 

َ
أ َطْت  

َّ
َوَسل قآِء، 

َ
ل ِللّطُ ْمَس  ُ الْ باَحِت 

َ
َوأ

َبناِت  َزْت  ْبَر
َ
َوأ ِة،  ّرَ َ الْ َيْوَم  ْجَرِة  ِ

ْ
ال دارِ  َعىل   غاَرْت 

َ
َوأ َكْعَبَة، 

ْ
ال َوَهَدَمِت  ْسالِم،  َواْلِ مياِن  ِباْلِ ْت 

َ
َواْسَتَخّف

ِة ىف   ْبَ
ُ

ْهِل الّش
َ
َصْت ِل

َ
َفضيَحِة. َوَرّخ

ْ
عارِ َوال

ْ
ّنَ َثْوَب ال َبَسْتُ

ْ
ل
َ
ْوَرِة، َوأ كاِل َوالّسَ ْنصارِ ِللّنَ

َ
يَن َواْل هاِجر اْلُ

ْنصارِِه، َوَكْسرِ ِمْنَبرِِه، 
َ
ْفَوِة، َوِإباَدِة َنْسِلِه، َوِاْستيصاِل  شاَفِتِه، َوَسْبِ َحَرِمِه، َوَقْتِل أ ْهِل َبْيِت الّصَ

َ
أ َقْتِل 

ْكرِِه«.  ِب َمْفَخرِِه، َوِاْخفآِء  ديِنِه، َوَقْطِع ِذ
ْ
َوَقل

»چون پيامبر  مصطفی صلوات اهّلل علیه  و آله از دنیا رفت آنان از این مشغولیت، نهایت استفاده را 

کرده و با  یدند و آن حضرت را در بستر مرگش رها  بردند و  فرصت را غنیمت شمردند و تمام حرمتها را در

شتاب رفتند تا بیعتشان را بشکنند و پيمانهای محکمی را که بسته بودند، به زیر پا بگذارند و رفتند تا در 

ی کردند؛  آن امانتی خیانت کنند که بر کوه های محکم و استوار عرضه شد و آنها از حمل کردِن آن خوددار

که تفرقه انداز است و به  که انساِن ستمگر بسیار نادان، حمل آن را پذیرفت؛ همان انسان  همان امانتی 

کارها  نیکوی  عاقبت  به  نهادن  گردن  از  که  انسانی  همان  و  می کند  مباهات  و  افتخار  ک  دردنا گناهان 

کار بدانجا کشید که لشکر فرومایگاِن اعراب و باقیماندگان احزاب به سمت مرکز  ی می کند. پس  خوددار

ئکه و پایگاه سلطۀ والیت و معدن وصیت و خالفت و امامت حمله ور  نبوت و رسالت و فرودگاِه وحی و مال

ی که پرچم هدایت و روشنگر  شدند. تا آن که پيمان حضرت مصطفی را درباره  برادرش شکستند؛ آن برادر

کت بود. و آنان جگر بهتریِن خلق خدا را مجروح کردند از راِه آن ستمی که به دختر او  راه نجات از راه هال
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که پارۀ تن و  کوب ساختن محبوبۀ او و خرد و له ساختِن عزیزش؛  همان دختری  روا داشتند و از راِه لگد 

جگر گوشه اش بود. و از شوهر او بریدند و تنهایش گذاردند و قدر و  منزلتش را خوار شمردند و حرمتش را 

یش را انکار کردند و مودت او را رعایت نکردند و اطاعت او را نقض کردند و از  هتك و َرِحم او را قطع و برادر

والیت او بریدند و انکارش کردند و بردگان را در خالفت او به طمع انداختند. و او را به سوى بیعِت با آنان 

کشیدند، در حالی که شمشیرهایشان را آخته و نیزه هایشان را برهنه ساخته بودند و نیز در حالی که قلب آن 

حضرت   نسبت به آنان خشمگین بود و غضبش به هیجان آمده بود و نیز در حالی که او به شدت شکیبایی 

که شومیش تمام  بیعتی  فرا می خواندند؛ همان  به بیعتشان  به  را  او  آنان  فرو می برد.  را  می کرد و خشمش 

ی گذاشت و مقدادش  اسالم را فرا گرفت و در دلهای اهل اسالم بذر گناه کاشت و سلمان اسالم را به کنار

کرد و  کرد و ابو ذرش را تبعید و شکم عمارش را پاره ساخت و قرآن را تحریف و احکام را جا به جا  را طرد 

مقامها و رتبه ها را از جایگاه آنها تغیير داد و خمس را برای آزاد شدگاِن فتح مکه، مباح ساخت و فرزنداِن 

کرد و  حالل را با حرام مخلوط ساخت و ایمان و اسالم را  لعنت شدگان را بر نوامیس و خون مردم مسلط 

خوار و خفیف کرد و خانۀ کعبه را ویران ساخت و در روز »حّره«، مدینه را _ که دار الهجره بود _ غارت کرد 

و سبب شد تا  دختران مهاجران و انصار را برای شکنجه و بیدادگری سر برهنه بیرون بکشند و جامه ننگ 

و رسوائی را بر تنشان کنند. و این امکان را برای اهل شبهه فراهم کرد که به کشتن اهل بیت برگزیده بپردازند 

یشه کنشان کنند و حرم آنان را به اسارت ببرند و یاران او را بکشند و منبر  و نسلشان را به نابودی بکشانند و ر

او را بشکنند و مفاخر او را وارونه سازند و دین او را مخفی کنند و نام او را از بین ببرند«. 

*****

»سورۀ بروج« با این آیات به پایان می رسد:

ِذیٍب * َوٱهلُل ِمْن َوَراِئِهْم 
ْ

وا فِى َتك ِذیَن َكَفُر
َّ
ُموَد * َبِل ٱل

َ ْرَعْو�نَ َو�ث وِد * �نِ �نُ ُ
�ج
ْ

ل
ٱ
� ُ اَك َحِد�ی�ث

َ �ت
أَ
>َهْل �

ْوٍح َمْحُفوٍظ<.  1
َ
ُمِحیٌط * َبْل ُهَو ُقْرآٌن َمِجیٌد * فِى ل

»آیا حدیث جنود به تو رسیده است؛ جنودی که فرعون و ثمود است. بلکه آنان که کافر شدند، همواره 

در تکذیب هستند و خداوند از پشت سر آنها بر آنان احاطه دارد. بلکه آن، قرآنی مجید است که در لوحی 

محفوظ قرار دارد«.

َحِدیُث  َتاَك 
َ
أ >َهْل  آیات:  با وجود  و  دارد  بروج« وجود  مبارکۀ  »سورۀ  آیات  که میان  پيوندی  با وجود 

ُجُنوِد * ِفْرَعْوَن َوَثُموَد * ...< در میان این آیات، باید بحث تمام این آیات را به لشکر کشی »جنود ابلیس« 
ْ
ٱل

در برابر »جنود رب« و به ویژه در برابر »اصحاب اخدود«، نسبت داد. 

سورۀ بروج/17 تا 22.  1
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ُجُنوِد * ِفْرَعْوَن َوَثُموَد * ...< تمام نیاز بحث برای شناخت »نیروی انسانی 
ْ
َتاَك َحِدیُث ٱل

َ
آیاِت: >َهْل أ

یادی فراهم می کند البته و همان گونه که پيش  کودتا« را هم از نظر ترکیب و هم از نظر تعداد، تا حدود بسیار ز

گر تعبیر »نیروی انسانی« در مورد این کودتای خاص، صحیح باشد.  از این ذکر شد، ا

البته نباید فراموش شود که: 

برای شناخت »نیروی انسانی کودتا« البته نمی توان به این آیات به تنهایی اکتفا کرد اما 

از کلید واژه هایی که این آیات در اختیار قرار داده می توان بهره جست و با هدایت آیات 

کرده است،  که در خصوص »فرعون« و »ثمود« مطالبی را مطرح  کتاب خدا  دیگری از 

می توان به این مهم دست یافت.

ُموَد<ݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
َ �فَ َو�ش ْرَعْ ِد * �فِ ُ�فُ ب

ْ
ل

ٱ
ُ ا ش �ی َك َحِ �تَ

أَ
 ا

ْ
1: >َهل

ُموَد<
َ �فَ َو�ش ْرَعْ : >�فِ یهۀ �

آ
�ق �جدل در ا

احز �ز : �ث �ج

، عدم وجود حرف  ترکیبی دیگر برای  ترکیب  یا یک  و  واژه ای دیگر  برای  واژه  بودِن یک  بدل  شرط 

»الجنود« بدل  »َثمود« به تنهایی نمی تواند برای   ِمْنه« است. بر این اساس، 
ٌ

»مبدل »بدل« و  عطف میان 

آیه، به صورت  »الجنود« باشد، ترکیب  گانه برای  »ثمود« یک بدل جدا گر چنانچه قرار بود،  باشد. یعنی ا

ُجُنوِد * ِفْرَعْوَن َثُموَد« می شد. 
ْ
َتاَك َحِدیُث ال

َ
»َهْل أ

که فرعون به تنهایی جنود است و ثمود نیز به  گر ترکیب آیه به این صورت بود، باید حکم می شد  ا

گزین  تنهایی و در آن صورت، هر یک از این دو ممکن بود، جای دیگری را بگیرد و هر دو می توانستند جا

ی به اجتماع »فرعون« و »ثمود« در یک لشکر نیز نباشد. »الجنود« باشند و هیچ نیاز

فرعون  جنس  از  افرادی  باید  هم  جنود  در  که  دارد  تصریح  نکته  این  به  موجود  ترکیب 

باشند و هم افرادی از جنس ثمود. اما باید به یک نکته توجه داشت که فرعون با ثمود 

هم عصر نبود تا بتوان لشکری را تصور کرد که هم فرعون در آن حاضر باشد و هم ثمود. 

بنا بر این باید حکم کرد که این دو عنوان، به عنوان دو نماد به کار رفته است.

البته روش دیگری نیز برای ترکیب آیۀ: >< وجود دارد و آن این که ادعا شود، »فرعون« به تنهایی برای 

« به »فرعون« و یعنی به بدل »الجنود«، عطف شده و حکم بدل را پيدا  »الجنود« بدل است و »ثمود« با »واو

کرده است. 
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در این ترکیب، فرعون، »جند« نیست بلکه »جنود« است و به همین ترتیب، ثمود نیز »جند« نیست 

بلکه »جنود« است اما حضور هر دو در ترکیب یک لشکر الزم نیست. البته این ترکیب، ترکیب مقبولی برای 

آیه به شمار نمی آید. 

در نهایت و بر اساس ترکیب موجود، باید پذیرفت:  

یان  از لشکر رو در روی »اصحاب اخدود« هم فرعون به عنوان نمادی  نبرد  از  تعبیر  در 

، در »جند« حاضر است و هم ثمود به عنوان نمادی دیگر از لشکریان حاضر حاضر

ُموَد<ݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
َ �فَ َو�ش ْرَعْ ِد * �فِ ُ�فُ ب

ْ
ل

ٱ
ُ ا ش �ی َك َحِ �تَ

أَ
 ا

ْ
1: >َهل

ماݣݣݣݣݣݣدݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ن دو �ز کر ا�ی را دز : �چ �ج

شاید برای همۀ ما جالب باشد که چرا از میان تمام جانیان و قاتالن گذشته به ذکر این دو 

عنوان و حدیث آنان و یاد آوری حدیث آنان اکتفا شده است. برهانهای بسیاری پشت 

سر این انتخاب و این اختیار وجود دارد. 

ترکیب موجود در کنار بحثی که از »کودتا« گذشت، به خوبی حکایت از آن دارد که: 

برابر »اصحاب  در  که  ترکیب اصلی لشکری است  نمایش دهندۀ  و  نماد  نام،  دو  این 

اخدود« به صف شده اند.

ُجُنوِد * ِفْرَعْوَن َوَثُموَد * ...< هم چنین نشان می دهد که: 
ْ
َتاَك َحِدیُث ٱل

َ
آیاِت: >َهْل أ

آیات، در خصوص »الجنود« است، نه در مورد »فرعون« و نه در مورد  اصل بحث این 

آیه، عبارتی مانند  گر به جای عبارت  »ثمود« و نه در مورد ترکیِب »فرعون و ثمود« اما ا

ُجُنوِد« به کار می رفت، بحث این آیات در مورد 
ْ
َتاَك َحِدیُث ِفْرَعْوَن َوَثُموَد * َحِدیُث ال

َ
 أ

ْ
»َهل

فرعون و ثمود بود؛ فرعون و ثموی که »جنود« هستند. 

برای شناخت جنودی که با »اصحاب اخدود« مقابله می کنند، دو کلید واژۀ بسیار مناسب و گویا 

در این آیات قرار داده شده است؛ »فرعون« و »ثمود«. 

ُجُنوِد * ِفْرَعْوَن َوَثُموَد * ...<، فرعون به 
ْ
َتاَك َحِدیُث ٱل

َ
گر چنانچه در آیاِت: >َهْل أ فرعون یک نفر است و ا

گر چنانچه  تنهایی برای »الجنود« بدل باشد، به همین یک نفر به تنهایی، »جنود« و نه »جند« گفته شده و ا
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برابر  در  که  است  جند  یک  ثمود،  و  فرعون  از  یک  هر  باشد،  بدل  »الجنود«  برای  وثمود«  »فرعون  ترکیب 

»اصحاب اخدود« صف کشیده است. 

آیه ای از کتاب خدا،  حکایتی روشن از این مطلب دارد که فرعون خودش یک نفر نیست:

ِإّنَ ِفْرَعْوَن  ْن َیْفِتَنُهْم َو
َ
ِإیِهْم أ

َ
ى َخْوٍف ِمْن ِفْرَعْوَن َوَمل

َ
ٌة ِمْن َقْوِمِه َعل ّیَ ا ُذَرّ

َّ
>َفَما آَمَن ِلُموَسى ِإل

ُمْسِرِفیَن<.  1
ْ
ِمَن ٱل

َ
ُه ل

َ
ِإّن ْرِض َو

َ
أ

ْ
َعاٍل فِى ٱل

َ
ل

»پس به موسی ایمان نیاورد مگر چند نفر از قومش که آنان نیز از فرعون و اطرافیان لشکری و کشوری 

که فرعون در زمین از برتری  آنان را مورد فتنه قرار دهند. و این در حالی است  که مبادا  فرعون می ترسیدند 

جویان بود و به درستی که او حتمًا از اسراف کنندگان است«. 

ِئِهْم< فقط و فقط فرعون است و در چنین حالتی 
َ
ى َخْوٍف ِمْن ِفْرَعْوَن َوَمل

َ
مرجع ضمیر »ُهم« در >َعل

باید پذیرفت که:

برخورد قرآن با فرعون، بر خوردی با یک نفر نیست که تنهاست و به هیچ وجود دیگری 

اتصال و پیوند ندارد. برخورد قرآن با فرعون، برخورد با لشکری از دشمنیهاست؛ لشکری 

که به دنبال فرعون بود و از او حمایت می کرد. به نظر می رسد که این لشکرهای حمایتگر 

فرعون است که وجود این ضمیر جمع را توجیه می کند. این تعبیر یک تعبیر تفخیمی و 

با منطقی نیست که فرعون برای خودش لفظ جمع را به کار برده باشد.

پيش از این دانسته شد، »فتنه« به مفهوم »بر روی آتش باال و پایین کردن« است و با توجه به سابقه ای 

ْن 
َ
ِإیِهْم أ

َ
ى َخْوٍف ِمْن ِفْرَعْوَن َوَمل

َ
: >َعل که این واژه در آیات »سورۀ بروج« دارد، دیگر نمی توان به راحتی از تعبیرِ

َیْفِتَنُهْم< گذشت و بر این اساس، باید پذیرفت که: 

فرعون و نیروهای لشکری و کشوری فرعون، مؤمنان را با آتش می سوزاندند و آتش در این 

، همان »آتش هیزمی« است. تعبیر و این تعابیر

که منطقهای ارائه شده چنین داللتی را دارد، باید  یافت صحیح باشد  گر چنانچه این درک و در ا

پذیرفت: 

این خود،  و  گرفته اند  افراد  این  از  را  آموزشها  این  با »اصحاب اخدود«  کنندگان  مقابله 

نشانگر بخشی از ترکیب لشکری است که با »اصحاب اخدود« هماره مقابله می کنند.

سورۀ یونس/83.  1
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البته نباید از این واقعیت، غافل ماند که:

آنان در یک زمان و در یک مصاف نیست.  مقابله با »اصحاب اخدود« مقابله با همۀ 

مقابله با تک تک اصحاب اخدود مقابله با تمام آنان است و در این مصاف، گاهی یک 

فرعون به مقابله پرداخته که به منطق کتاب خدا خودش »جنود« و یا بخشی از »جنود« 

است. 

بعضی از »اصحاب اخدود«، در مقابله ای به قتل رسیده اند که در صورت ظاهر در برابر آنان یک نفر 

قرار داشت اما همین آیات نشان می دهد که: 

دنیایی از دشمنیها مجرمان شانئ و شانئان مجرم را حمایت می کرد که در واقع، کار لشکر 

یا لشکرهایی چند را به تنهایی به انجام می رساند.

بنا بر آن چه گذشت، پذیرفتنی است که: 

لشکر  محتمل  ترکیبهای  تمام  َوَثُموَد<،  ِفْرَعْوَن   * ُجُنوِد 
ْ
ٱل َحِدیُث  َتاَك 

َ
أ >َهْل  شریفۀ:  آیۀ 

و  می شوند  صف  به  اخدود«  »اصحاب  مقابل  در  که  می کند  معرفی  را  لشکرهایی  یا 

مشخص می کند که این دشمنیها می تواند توسط فردی مانند فرعون، به قتل» اصحاب 

یاِن او در این قتلها، نباید از  یان و کشور اخدود« منجر شود و به دلیل سابقۀ فرعون و لشکر

آتش هیزمی در این خصوص، غافل ماند . 

ُجُنوِد * ِفْرَعْوَن َوَثُموَد< عالوه بر آن که لشکر مقابل »اصحاب اخدود« را از نظر 
ْ
َتاَك َحِدیُث ٱل

َ
آیۀ >َهْل أ

عدد مشخص می سازد، جنس مقابله کنندگان و باورهای آنان را نیز تصویر می کند. 

خاتم  زمان  در  چنانچه  اگر  و  است  موسی  حضرت  با  دشمنی  و  مقابله  نماد  فرعون 

پیامبران، از این فرد به عنوان »جنود« یا بخشی از »جنود« یاد شود، باید آنان را از جنس 

فرعون و یعنی از یهودیانی دانست که به هیچ چیز پابند نیستند. 

ُموَد<ݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
َ �فَ َو�ش ْرَعْ ِد * �فِ ُ�فُ ب

ْ
ل

ٱ
ُ ا ش �ی َك َحِ �تَ

أَ
 ا

ْ
1: >َهل

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
رݣݣݣݣݣݣعوݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣنݤ

ز
ݭݭݭݭݭݭݫݫیݡݡݠݠهای ݣݣݣݣݣݣݣ� ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ

ݣݣݣݣݣݠگى رݦݦݦݦث د: و�ی

فرعون در یک جنایت امتیاز داشت: کشتن فرزندان پسر و زنده نگاه داشتن زنان. البته شاید بعضی 

از والدت حضرت موسی بوده  کشتن پسران و زنده نگاه داشتن زنان برای جلوگیری  که  کنند  گمان  از ما 
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است اما کتاب خدا در این مورد، اخبار دیگری نیز دارد:

اَل 
َ �ت َوآِلَهَتَك  َوَیَذَرَك  ْرِض 

َ
أ

ْ
ٱل فِى  ِلُیْفِسُدوا  َوَقْوَمُه  ُموَسى  َتَذُر 

َ
أ ِفْرَعْوَن  َقْوِم  ِمْن   

ُ
أ

َ
َمل

ْ
ٱل  

َ
>َوَقال

1  .> اِهُرو�نَ
َ ُهݠْم �ت

ْو�تَ
ا �نَ

َ �نّ َساَءُهݠْم َو�إِ ْحِى �نِ ْس�تَ
اَءُهݠْم َو�نَ َ �ن ْ �ج

أَ
ُل �

�تَّ �تَ َس�نُ

»و افرادی که پر کنندۀ مجلس فرعون و از قوم فرعون بودند، گفتند: آیا تو موسی و قوم او را رها می کنی 

گفت: ما پسران آنان را به بدترین وضع  کند؟ او  »آلهۀ« تو را رها  کنند و تو و  ی زمین فساد  که در رو تا آن 

را در چنگ قدرت  آنان  آنان،  باالی سر  از  ما  که  به درستی  و  یم  زنده نگاه می دار را  آنان  زنان  و  می کشیم 

یم«.  دار

نگاهی به ماجرای پشت در و نیز نگاهی به کربالی حضرت سید الشهدا، پرده از این اقدام مقابله 

کنندگان بر می دارد و نشان می دهد که:

مقابله کنندگان با »اصحاب اخدود« در این مقطع و در این مقاطع، اگر چنانچه همگی 

یهودی نبودند، آموزگاران و امیران یهودی داشتند. 

ُجُنوِد 
ْ
َتاَك َحِدیُث ٱل

َ
یارویی با حضرت موسی است و در مورد آیاِت:  >َهْل أ گفته شد که فرعون، نماد رو

* ِفْرَعْوَن َوَثُموَد * ...<، که مخاطب اولیۀ آن خاتم پيامبران است، این نکتۀ مهم پذیرفتنی است که: 

باید به »یهودیان« به عنوان اولین افرادی نگاه کرد که در این »جند« حاضر هستند؛ در 

»جندی« که با نام فرعون شناخته و معرفی می شود. 

از نظر عداوت و دشمنی با مؤمنان، کتاب خدا رتبۀ اول دشمنیها را به »یهودیان« داده است: 

ِذیَن 
َّ
ًة ِلل ْقَرَبُهْم َمَوّدَ

َ
َتِجَدّنَ أ

َ
وا َول

ُ
َرك ْ �ش

أَ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
ل
ٱ
ُهوَد َوا �یَ

ْ
ل
ٱ
وا ا َم�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
اِس َعَداَو�ةً ِلل

ل�نَّ
ٱ
 ا

َ
�ّ َ �ش

أَ
َد�نَّ ا �جِ

�ةَ
َ
>ل

وَن<.  2 ِبُر
ْ

ا َیْسَتك
َ
ُهْم ل

َ
ّن

َ
یِسیَن َوُرْهَباًنا َوأ ّنَ ِمْنُهْم ِقَسّ

َ
ا َنَصاَرى ٰذِلَك ِبأ

َ
وا ِإّن

ُ
ِذیَن َقال

َّ
آَمُنوا ٱل

یِن مݠردمݠان نسبت به مݠؤمݠنان خواهی یافت و  از نظر مݠودت  مݠ، یهودیان و مݠشرکان را دشمݠنتر
ّ
 »بطور مݠسل

که در مݠیان آنان  ی هستیمݠ. این به آن  خاطر است  که مݠی گویند مݠا نصار نزدیکتریِن آنان را افرادی مݠی یابی 

افرادى عالمݠ و تارک دنیا وجود دارد و آنان در برابر حق، گردنکشی  نمݠی کنند«.  

، رتبۀ اول این دشمنیها به یهودیان و رتبۀ بعدی به مشرکان داده شده و از نظر مودتی  در ترتیب ذکر

نسبت به مؤمنان، نزدیکترین رتبه از آِن نصرانیان دانسته شده است. 

سورۀ اعراف/127.  1
سورۀ مائده/82.  2
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برای وجود این مودت و این میزان از مودت، دو برهان نیز آورده شده است: 

ِقّسیسان و راهبان در میان نصرانیان هستند.. 1

نصرانیان استکبار نمی کنند. . 	

این خود، نشان می دهد که در به کار گیرِی این محبتها، برهان و یا برهانهایی وجود داشته و به همین 

سبب، در مورد علت یا علتهای آن عداوتها و آن دشمنیها نیز می توان به جستجو پرداخت؛ در مورد علت 

آن دشمنیهایی که از سوی یهودیان و مشرکان نسبت به مؤمنان اعمال می شود. 

البته نباید فراموش شود که:

این آیه، آیه ای از »سورۀ مبارکۀ مائده« است و این سوره، آخرین سوره و یا یکی مانده به آخرین 

سوره ای است که بر پیامبر رحمت نازل شده است. 

کید ثقیله« است و به دلیل وارد شدن این  کید و نیز »نون تأ «، ترکیبی از فعل مضارع و الم تأ َتِجَدّنَ
َ
»ل

کید، این فعل، از حالت استمرار خارج می شود و به آینده اختصاص می یابد. خطاب این  الم و آن نون تأ

تعبیر به پیامبر رحمت است و به این سبب، باید پذیرفت که این آیه روزها و ماه های پایانِی عمر خاتم پیامبران 

را از نظر عداوت و مودت تصویر می کند.

 » َتِجُدّنَ
َ
»ل و   » َتِجَدّنَ

َ
»ل تعبیرِ  تفاوت  از  که  است  مطلبی  خصوص،  این  در  دیگر  مهم  بسیار  نکتۀ 

حاصل می شود. بر اساس تعبیر کتاب خدا، فردی که درک این عداوت و این مودت را می کند، شخص خاتم 

ِذیَن 
َّ
َیُهوَد َوٱل

ْ
ِذیَن آَمُنوا ٱل

َّ
ِلل اِس َعَداَوًة  َشّدَ ٱلّنَ

َ
أ َتِجَدّنَ 

َ
>ل  : که بنا به تعبیِر پیامبران؟ص؟ است و این در حالی است 

ِذیَن...< روی این عداوت و این مودت به تمام مؤمنان است. این به آن 
َّ
ِذیَن آَمُنوا ٱل

َّ
ًة ِلل ْقَرَبُهْم َمَوّدَ

َ
َتِجَدّنَ أ

َ
وا َول

ُ
ْشَرك

َ
أ

مفهوم است که:

و ممکن است  ندارند  و نصرانیان  و مشرکان  یهودیان  از  را  یافت  در و  این درک  مؤمنان 

دشمنانشان را دوست و دوستانشان را دشمن بینگارند. 

که خدای  دشمنی یهودیان با مؤمنان با قساوت قلب نیز تشدید شده است. این مجازاتی است 

حکیم یهودیان را به خاطر نقض میثاقشان، با آن، مجازات کرده است: 

َمٰواِضِعِه  َعݡْن  ِلَم 
َ
ك

ْ
ل

ݗ
ا ُفوݡَن  ُیَحَرّ �ةً  اِ��یَ �ةٰ ُهݠْم  َ و�ج

ُ
ل �ةُ ا  �نٰ

ْ
َعل َ َو�ج اُهݠْم 

َع�نّٰ
َ
ل مٖیٰثـاَقُهْم  َنْقِضــِهْم  >َفِبٰما 

ْعُف 
ݗ
َفـا ِمْنُهْم  ا 

ً
َقلٖیل ا 

ݩݩّٰ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
ِإل ِمْنُهْم  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣٰخــاِئَنٍة  َعلݡٰى  ِلُع  َتـّطَ ٰزاݡُل 

تݨݨݨݨݨَ ݩݩٰا  ݩݧ ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ َولݧ ِبِه  وا  ُر
ّ

ُذَك ا  ِمّمٰ ا 
ً

َحـّظ َوَنُسوا 
ُمْحِسنٖیَن<.  1

ْ
ل

ݗ
ّبُ ا هلَل ُیݠحݭݭݭݭݭݭݭِ

ݗ
ْصَفْح ِإّنَ ا

ݗ
َعْنُهْم َوا

1  سورۀ مائده/13.



11شب هفتم محرم 1443    کودتای خونین سال 11 ) ه ق( در سوره های مزمل و مدثر و بروج    غالمرضا صادقی فرد

»پس به خاطر آن که آنان میثاقشان را شکستند، ما آنان را »لعنت« کردیم و »قساوت قلب« را برای آنان 

ایجاد نمودیم. آنان، سخنان خدا را از جایگاه های آنها تحریف می کنند؛ و بخشی از آنچه را به آنان گوشزد 

گاه می شوی مگر عده کمی از  شده بود، فراموش کردند. و تو همواره و در هر زمان، از خیانِت تازه ای از آنان آ

آنان. پس تو از گناه این عدۀ کم در گذر و چشم پوشی کن  که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد«.

پیامد،  این  داشت.  همراه  به  آنان  برای  نیز  را  دیگری  پيامد  قلب«،  »قساوِت  این  و  »لعنت«  این 

»تحریف همیشگِی کلمات الهی از جایگاه های آن« است.

مطلب به همین جا خاتمه نمی یابد. یهودیان حامل عداوت و کینه هایی هستند که آنها را نیز خدا 

در میان آنان ایجاد کرده است: 

ُیْنِفُق  َمْبُسوَطَتاِن  َیَداُه  َبْل  وا 
ُ
َقال ِبَما  ِعُنوا 

ُ
َول ْیِدیِهْم 

َ
أ ْت 

َّ
ُغل ٌة 

َ
ول

ُ
َمْغل هلِل 

ݗ
ا َیُد  ُهوُد  �یَ

ْ
ل
ٱ
ا ِت 

َ
>َوَقال

ُهݠُم  �نَ �یْ َ �ج ا  �نَ �یْ
�ةَ
ْ
ل
أَ
َوا ْفًرا 

ُ
َوك ُطْغَیاًنا  َك  َرَبّ ِمْن  ْیَك 

َ
ِإل  

َ
ْنِزل

ُ
أ َما  ِمْنُهْم  َكِثیًرا  َیِزیَدّنَ 

َ
َول َیَشاُء  ْیَف 

َ
ك

ْرِض 
َ
أ

ْ
ل
ݗ
ا هلُل َوَیْسَعْوَن فِى 

ݗ
َها ا

َ
ْطَفأ

َ
أ َحْرِب 

ْ
ِلل ْوَقُدوا َناًرا 

َ
أ َما 

َّ
ل

ُ
اَم�ةِ ك �یَ �ةِ

ْ
ل
ٱ
ا ْوݠِم  َ �ی ی 

َ
ل اإِ اَء  �نَ عنْ �جَ

ْ
ل
ٱ
َوا َعَ�اَو�ةَ 

ْ
ل
ٱ
ا

ُمْفِسِدیَن<.  1 
ْ
ل

ݗ
ا ُیِحّبُ ا

َ
هلُل ل

ݗ
َفَساًدا َوا

»و »یهودیان« گفتند: دست خدا بسته است. دستهای خودشان بسته باد! و لعنت بر آنان باد برای 

کفر  که بخواهد می بخشد. و قطًعا بر طغیان و  گونه  گشاده است، هر  گفتند! بلکه هر دو دست او  آنچه 

ی از آنان خواهد افزود، آنچه از جانب ربت به سوی تو فرود آمده است. و تا روز قیامت ما در بین آنان  بسیار

دشمنی و کینه افکندیم. هر بار که آنان آتشی را برای جنگ افروختند، خدا آن را خاموش ساخت. و آنان در 

زمین برای فساد می کوشند. و خدا مفسدان را دوست نمی دارد«. 

با این قلبهای سخت، کار خاتم پیامبران در مقابله با این گروه از دشمنان، بسیار سخت 

که از یهودیان و از فرعونیان سر می زد، از همۀ  بود. یعنی با وجود این قساوتها، اعمالی 

رفق و مدارایی خارج و تمام ویژگیهای قتل صبر را دارا بود که شواهدی از آنها را می توان 

در ماجرای عاشورا مالحظه کرد.

به هر حال، حاصل این قساوتها و نیز نتیجۀ دشمنی و کینه ای که بین یهودیان حاکم شده، آتش افروزی 

هلُل< 
ݗ
َها ا

َ
ْطَفأ

َ
َحْرِب أ

ْ
ْوَقُدوا َناًرا ِلل

َ
َما أ

َّ
ل

ُ
آنان علیه مسلمانان به بدترین شکل و با سخت ترین جنایات است. تعبیر >ك

حکایت از آن دارد که این آتش افروزیهای بیش از یک و حتی بیش از دو و یا سه بار رخ داده است. این آیه هم چنین 

خبر از آن می دهد که یهودیان هماره در زمین، تمام تالش خودشان را به کار می برند تا در زمین فساد کنند. 

سورۀ مائده/64.   1
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جالب است توجه شود که: 

یهایی که علیه پیامبر رحمت و مسلمانان صورت گرفت، در  همه یا بسیاری از آتش افروز

پس پردۀ آن یهودیان حاضر بودند و یا اصِل آتش از آنان شعله گرفته بود.

کشتن پيامبران خدا، به خوبی قابل باز شناسی است. در یکی از آیات »سورۀ  رد پای یهودیان در 

مبارکۀ آل ابی طالب« این گونه آمده است:

ِقْسِط 
ْ
وَن ِبٱل ُمُر

ْ
ِذیَن َیأ

َّ
وَن ٱل

ُ
 َوَیْقُتل

ّ
یَن ِبَغْیِر َحًق ِبَیّ وَن ٱلّنَ

ُ
وَن ِبآَیاِت ٱهلِل َوَیْقُتل ُفُر

ْ
ِذیَن َیك

َّ
>ِإّنَ ٱل

ِلیٍم<.  1
َ
ْرُهْم ِبَعَذاٍب أ

ّ
اِس َفَبَش ِمَن ٱلّنَ

کفر می ورزند و پیامبران را می کشند، بدون آن که حقی برای این  که به »آیات اهلل«  »به تحقیق افرادی 

کی را  کار داشته باشند، و نیز افرادی از مردم را می کشند که به قسط فرمان می دهند، پس به آنان عذاب دردنا

بشارت ده«.

این گروه سه جرم و جریمۀ بزرگ را همواره و به صورتی تکرار شونده، مرتکب می شوند:

به »آیات اهلل« کفر می ورزند.. 1

تمام پیامبران را می کشند.. 	

تمام افرادی را می کشند که از جنس انسانها هستند و به قسط امر می کنند.. 3

از صفاتی که در این آیه و در آیات قبل و بعد، آمده ممکن است این گروه قابل باز شناسی باشند اما 

به هر حال، در این آیه تصریحی به این امر وجود ندارد. این در حالی است که در آیاتی دیگر از همین سوره 

به این واقعیت تصریح شده که »کفر به آیات اهلل« کار همیشگی اهل کتاب است و از این کلید واژه به خوبی 

می توان با این گروه و با فعالیتهای آنان آشنا شد. 

ِكَتاِب 
ْ
ْهَل ٱل

َ
وَن * ُقْل َیاأ

ُ
ى َما َتْعَمل

َ
هلِل َوٱهلُل َشِهیٌد َعل

ٱ
ا�ةِ ا �یَ

آ
ا  �جِ

ُرو�نَ �نُ
ْ
ك ا�جِ ِلݠَم �ةَ ِك�ةَ

ْ
ل
ٱ
ْهَل ا

أَ
اا ْل �یَ

>�ةُ
وَن<.  2

ُ
ا َتْعَمل ْنُتْم ُشَهَداُء َوَما ٱهلُل ِبَغاِفٍل َعّمَ

َ
وَن َعْن َسِبیِل ٱهلِل َمْن آَمَن َتْبُغوَنَها ِعَوًجا َوأ ِلَم َتُصّدُ

ید در حالی که خدا به تماِم آن چه انجام می دهید،  : ای اهل کتاب!چرا به آیاِت خدا کفر می ورز »بگو

ید و راه خدا  : ای اهل کتاب! چرا فردی را که ایمان آورده است از راه خداوند باز می دار »شهید« است. بگو

ید و این در حالی است که شما شاهد بوده اید و خداوند هرگز غافل نیست از آن چیزهایی  را کج می شمار

که شما انجامش می دهید«. 

سورۀ آل ابی طالب/21.  1
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که در آن، به صدور دو جرم از این سه جرم از بعضی از »اهل  در همین سوره، آیۀ دیگری وجود دارد 

کتاب«، تصریح شده است:

اِس َوَباُءوا ِبَغَضٍب ِمَن ٱهلِل  ا ِبَحْبٍل ِمَن ٱهلِل َوَحْبٍل ِمَن ٱلّنَ
َّ
ْیَن َما ُثِقُفوا ِإل

َ
ُة أ

َّ
ل

ّ
ْیِهُم ٱلَذ

َ
>ُضِربَْت َعل

ِر  �یْ
عنَ �جِ اَء  �یَ �جِ

�نْ
�أَ

ْ
ل
ٱ
ا و�نَ 

ُ
ل �ةُ �ةْ َ َو�ی هلِل 

ٱ
ا ا�ةِ  �یَ

آ
ا �جِ ُرو�نَ  �نُ

ْ
ك �یَ وا  �نَُّهݠْم َكا�نُ

أَ
ا �جِ ِلَك 

دنٰ َنُة 
َ

َمْسك
ْ
ٱل ْیِهُم 

َ
َعل َوُضِربَْت 

اُنوا َیْعَتُدوَن<.  1
َ
 ٰذِلَك ِبَما َعَصوا َوك

َ��ةًّ

یسمانی  ی زده شده مگر آن که به حبلی از خدا و ر »هر کجا یافت شوند، بر آنان خیمۀ ذلت و خوار

از مردم وابسته شده باشند و آنان بر بستری از خشم خدا قرار گرفته اند و پردۀ بینوایی و زمین گیر شدن بر آنان 

حق،  غیر  به  و  یدند  می ورز کفر  اهلل«  به »آیات  هماره  آنان  که  این سبب است  به  آن همه  زده شده است. 

پیامبران را می کشتند. آن همه به خاطر این است که آنان عصیان کردند و هماره به تجاوز مشغول بودند«. 

ِقْسِط ِمَن 
ْ
وَن ِبٱل ُمُر

ْ
ِذیَن َیأ

َّ
وَن ٱل

ُ
 َوَیْقُتل

ّ
یَن ِبَغْیِر َحًق ِبَیّ وَن ٱلّنَ

ُ
وَن ِبآَیاِت ٱهلِل َوَیْقُتل ُفُر

ْ
ِذیَن َیك

َّ
شاید از تعبیرِ >ِإّنَ ٱل

اما در  گذاشت  »یهودی شدگان«  و  زدگان«  »یهودی  و  »یهودیان«  گردِن  به  را  اقدامها  این  نتوان  اِس...<  ٱلّنَ

کتاب خدا، آیاتی وجود دارد که همین تعبیر و همین تعابیر را برای »یهودیان« به کار برده است که می تواند 

راهنمای مناسبی برای شناخت این افراد باشد: 

ْكَبَر ِمْن ٰذِلَك 
َ
وا ُموَسى أ

ُ
ل

َ
َماِء َفَقْد َسأ ْیِهْم ِكَتاًبا ِمَن ٱلّسَ

َ
 َعل

َ
ل ْن ُتَنَزّ

َ
ا�جِ أ ِك�ةَ

ْ
ل
ٱ
ْهُل ا

أَ
َك ا

ُ
ل
َ
>َیْسأ

َما  �جِ
َخْذَنا ِمْنُهْم ِمیَثاًقا َغِلیًظا * �نَ

َ
وَر ِبِمیَثاِقِهْم... َوأ ِرَنا ٱهلَل َجْهَرًة ... * َوَرَفْعَنا َفْوَقُهُم ٱلّطُ

َ
وا أ

ُ
َفَقال

ْل  َ �ج �نٌ 
ْ
ل عنُ ا  �نَ ُ و�ج

ُ
ل �ةُ ْوِلِهݠْم  َو�ةَ  

َ��ةًّ ِر  �یْ
عنَ �جِ اَء  �یَ �جِ

�نْ
�أَ

ْ
ل
ٱ
ا ِلِهݠُم  �ةْ َو�ةَ هلِل 

ٱ
ا ا�ةِ  �یَ

آ
ا �جِ ِرِهݠْم  �نْ

ُ
َوك ُهݠْم  ا�ةَ َ �ش ِم�ی ِهݠْم  �نِ �ةْ �نَ

ى َمْرَیَم ُبْهَتاًنا َعِظیًما * 
َ
ْفِرِهْم َوَقْوِلِهْم َعل

ُ
لًا * َوِبك ِل�ی � �ةَ

َّ
ل  اإِ

و�نَ ِم�نُ وأْ ُ ا �ی
َ
ل ِرِهݠْم �نَ �نْ

ُ
ك َها �جِ �یْ

َ
هلُل َعل

ٱ
َع ا َط�جَ

ُهْم 
َ
َه ل ِكْن ُشَبّ

ٰ
ُبوُه َول

َ
وُه َوَما َصل

ُ
هلِل َوَما َقَتل

ٱ
ݠَم َرُ�وَل ا َ �نَ َمْر�ی �جْ

ٱ
َسى ا َح ِع�ی َمِس�ی

ْ
ل
ٱ
ا ا �نَ

ْ
ل �ةَ ا �ةَ

�نَّ ْوِلِهݠْم اإِ َو�ةَ

ْل  َ ا * �ج �نً �ی �ةِ َ وُ� �ی
ُ
ل �ةَ َنّ َوَما �ةَ

َ
َباَع ٱلّظ

ّ
ا ٱَت

َّ
ٍم ِإل

ْ
ُهْم ِبِه ِمْن ِعل

َ
ِفى َشًكّ ِمْنُه َما ل

َ
ُفوا ِفیِه ل

َ
ِذیَن ٱْخَتل

َّ
ِإّنَ ٱل َو

اَن ٱهلُل َعِزیًزا َحِكیًما<.  2
َ
ِ� َوك �یْ

َ
ل هلُل اإِ

ٱ
َعُ� ا َر�نَ

یل« کنی و قطعًا از موسی بزرگتر  کتابی را از آسمان بر آنان »تنز که  »»اهل کتاب« از تو می خواهند 

از این را خواستند و گفتند: خدا را آشکارا به ما نشان ده... و به خاطر میثاقشان، کوه طور را فراتر از آنان 

کفرشان  برافراشتیم... و از آنان میثاق محکمی بازستاندیم. پس به خاطر نقض میثاقشان و نیز به خاطر 

سورۀ آل ابی طالب/112.  1
سورۀ نساء/153 تا 158.  2
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به »آیات اهلل« و نیز به خاطر کشتن پیامبران _ بدون آن که حقی برای این کار داشته باشند _ و نیز به خاطر 

کفرشان بر قلبهایشان مهر  که درِ دلهای ما محکم بسته شده است _ بلکه خداوند به خاطر  آنان  گفتۀ  این 

نهاده بود _ پس جز تعداد کمی از آنان ایمان نمی آورند. و نیز به خاطر کفر آنان و نیز به سبب سخن آنان 

یم، پیامبر خدا  یم که بهتان بزرگی بود. و هم چنین به خاطر این گفتۀ آنان: »ما مسیح، عیسی بن مر علیه مر

را کشتیم« و حال آن که آنان او را نکشتند و به صلیبش نکشیدند لیکن امر بر آنان مشتبه شد. و کسانی 

گاهی در آن مورد ندارند و در شک و دو دلی هستند و تنها از  کردند قطعًا هیچ آ که در بارۀ او اختالف 

را به سوی خود باال برد. و خدا عزیز است و  او  را نکشتند بلکه خدا  او   
ً
آنان یقینا ی می کنند.  گمان پيرو

حکیم«.

اهل کتابی که با حضرت موسی گفت و شنود داشتند، یهودیان بودند و نه از اقسام دیگِر 

ْفِرِهْم ِبآَیاِت ٱهلِل َوَقْتِلِهُم 
ُ

اهل کتاب و تعبیر الهی برای این افراد، >َفِبَما َنْقِضِهْم ِمیَثاَقُهْم َوك

...< است که این تعبیر و تعبیر آیۀ مورد بحث، به ویژه در خصوص »قتل 
ّ

ْنِبَیاَء ِبَغْیِر َحًق
َ
أ

ْ
ٱل

 یکی است.
ً
یبا پیامبران«، تقر

مهمتر آن که:

و همین یهودیان  افتخار می کردند  به »قتل حضرت مسیح«  که  بودند  همین یهودیان 

ى َمْرَیَم 
َ
ْفِرِهْم َوَقْوِلِهْم َعل

ُ
که تهمتهای رنگارنگ را به حضرت مریم می زدند: >َوِبك بودند 

 ٱهلِل...<. 
َ

َمِسیَح ِعیَسى ٱْبَن َمْرَیَم َرُسول
ْ
َنا ٱل

ْ
ا َقَتل

َ
ُبْهَتاًنا َعِظیًما * َوَقْوِلِهْم ِإّن

این آیات البته آبرویی را برای یهودیان باقی نگذاشته است. 

، مقصود از »قتل  شاید بعضی از ما در دفاع از یهودیان و یهودی زدگان، اظهار کنند که در این تعابیر

پیامبران«، پایان دادن به حیات ظاهرِی آنان نیست بلکه آنان کاری می کردند که نتیجۀ زحمات پیامبران از 

کار  میان می رفت و این به منزلۀ کشتن آنان و یا به منزلۀ کشتن تمام آنان بود! باید البته دانست که تعابیر به 

رفته در کتاب خدا، جایی را برای این اظهار نظرها باقی نگذاشته است.

کتاب خدا ماجرای اقدام برای »قتل حضرت عیسی« را در همین آیات مطرح کرده است 

تا دیگر فردی با این گمان و این گمانها، روز خود را شب نکند. 

در آیه ای از »سورۀ آل ابی طالب«، خبر از آن داده شده است که پيش از اقدام بنو اسرائیل، خدای 

حکیم خبر اقدام بنو اسرائیل را به حضرت عیسی داده بود. این آیه و این آیات، حکایت از آن دارد که:

 »قتل« است نه چیزی شبیه »قتل« و نه چیزی به 
ً
مقصود از »قتل« در این آیات، واقعا
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منزلۀ »قتل«: 

�نَ  �ی ِ �ن
َّ
ل
ٱ
ا اِعُل  َو�جَ ُروا  �نَ َك�نَ �ی ِ �ن

َّ
ل
ٱ
ا ُرَك ِم�نَ 

ّ
َوُمَطَه ّیَ 

َ
ل اإِ ُعَك  َوَرا�نِ َك  �ی

َو�نَّ ُم�ةَ ی 
�نَّ اإِ َسى  اِع�ی �یَ هلُل 

ٱ
ا اَل  �ةَ  

دنْ >اإِ

ْم ِفیَما ُكْنُتْم ِفیِه 
ُ

ُم َبْیَنك
ُ

ْحك
َ
ْم َفأ

ُ
ّىَ َمْرِجُعك

َ
اَم�ةِ ُثّمَ ِإل �یَ �ةِ

ْ
ل
ٱ
ْوݠِم ا َ ی �ی

َ
ل ُروا اإِ �نَ َك�نَ �ی ِ �ن

َّ
ل
ٱ
ْو�ةَ ا ُعوَك �نَ �جَ

�ةَّ
ٱ
ا

َتْخَتِلُفوَن<.  1

ٰی« می سازم و به سوی خویش باالیت می برم و از 
ّ
گفت: ای عیسی! من تو را »متوف »زمانی را که خدا 

«ت می کنم و آنانی را که از تو تبعیت کرده اند تا روز قیامت برتر از کافران قرار می دهم. سپس  کافران »تطهیر

بازگشت شما به سوی من است و پس از آن، من میان شما حکم می کنم، در تمام آن چه در آنها اختالف 

داشتید«.

ْكَبَر ِمْن ٰذِلَك<، در آغاز 
َ
وا ُموَسى أ

ُ
ل
َ
َماِء َفَقْد َسأ ْیِهْم ِكَتاًبا ِمَن ٱلّسَ

َ
 َعل

َ
ل ْن ُتَنَزّ

َ
ِكَتاِب أ

ْ
ْهُل ٱل

َ
َك أ

ُ
ل
َ
: >َیْسأ تعبیر

ک دیگری را نیز به اطالع می رساند:  آیاتی که از سورۀ نساء مطرح شد، خبر تلخ و دردنا

کرده تنها اوصاف و ویژگیهای  کتاب« طرح  آیات از »اهل  که این  اوصاف و ویژگیهایی 

اهل کتابی نیست که با حضرت موسی و یا با حضرت عیسی معاصر بودند، بلکه این 

کتاب معاصر با پیامبر رحمت نیز هست و به هر حال، تمام اهل  اوصاف، اوصاف اهل 

کتاب، از گذشتگان تا معاصران پیامبر رحمت، با افتخار و بزرگی از کشتن حضرت عیسی 

کتاب معاصر پیامبر رحمت، بخواهند یا نخواهند،  که اهل  سخن می گفتند. مهمتر آن 

آنان نیز  بدانند یا ندانند، در تمام این نکبتها شریک هستند و تمام این نکبتها به نام 

نوشته شده است. 

تبرئۀ یهودیان و نصرانیاِن معاصر پيامبر رحمت،  برای  از دانشمندان،  گروه دیگری  ممکن است، 

که تمام این جرم و جریمه ها را به یهودیان و نصرانیانی نسبت  آستین همتشان را باال بزنند و بخواهند تا 

َنا 
ْ
َقَتل ا 

َ
ِإّن >َوَقْوِلِهْم   : تعبیرِ که  باید دانست  اما  بودند  با حضرت موسی و حضرت عیسی معاصر  که  دهند 

 ٱهلِل< به این مطلب تصریح دارد که: 
َ

َمِسیَح ِعیَسى ٱْبَن َمْرَیَم َرُسول
ْ
ٱل

، سینۀ  کمال افتخار یهودیان و شاید یهودیان و نصرانیاِن معاصر پیامبر رحمت نیز با 

خودشان را سپر می ساختند و سر خودشان را باال می گرفتند و باز هم با کمال افتخار و با 

یاد بر می آوردند: ما بودیم که مسیح فرزند مریم را کشتیم.  صدای بلند فر

سورۀ آل ابی طالب/55.  1
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 ٱهلِل< بسیار عبارت عجیبی برای 
َ

َمِسیَح ِعیَسى ٱْبَن َمْرَیَم َرُسول
ْ
َنا ٱل

ْ
ا َقَتل

َ
عبارت >َوَقْوِلِهْم ِإّن

که این دو  آورده اند  آنان برای »مسیح« دو بدل  آنان است. در این عبارت،  این مفاخرۀ 

بدل عبارت را بسیار سنگین تر می کند. آنان می گفتند: ما »مسیح« را کشتیم و برای آن 

که فردی خیال نکند این »مسیح«، فردی از همسایگان و خویشان و یا اهل مملکت آنان 

که این »مسیح«، همان »عیسی بن مریم« و همان فردی  است، خوب توضیح داده اند 

لت این افراد و جنایت آنان مثال زدنی است. است که رسول خداوند است! میزان ضال

این آیات البته خبر از یک مفاخرۀ ِصرف نمی دهد بلکه تهدیدهای بزرگی نیز پشت این 

سخنان خوابیده که روی آنها به سوی خاتم پیامبران است. آنان با کمال وقاحت و بی 

شرمی و ستم، به پیامبر رحمت اظهار می کردند که ما از نسل همان بنو اسرائیل هستیم و 

پروندۀ تو را نیز به همین صورت و به همین راحتی می بندیم. 

سخن  خصوص  این  در  نساء«  »سورۀ  آیات  تفصیل  با  چه  گر  ا البته  طالب«  ابی  آل  »سورۀ  آیات 

آل ابی  »سورۀ  که آیات  کنندۀ همین حقایق نیز دانست با این تفاوت  را بازگو  نگفته است اما باید آنها 

کید بحثش به قبل از ماجرا و خبر دادن خدا به حضرت عیسی است و آیات »سورۀ نساء«،  طالب«، تأ

که در این  هر وصفی  کیدش به بعد از وقوع ماجرا و خبر دادن خدا به تمام بندگان است. بنا بر این،  تأ

آمده  میان  به  یادی  آنان  از  طالب«  ابی  آل  »سورۀ  آیات  در  که  است  کتابی  اهل  تمام  وصف  آمده،  آیات 

است.

بر اساس این آیات، »اهل کتاب« و یا »طائفه ای از اهل کتاب« و نیز افرادی که به منطق 

کار زشت و هر جرم و جریمه ای را مرتکب  گروه به شمار می آیند، هر  کتاب خدا از این 

شده اند و مرتکب نیز می شوند. آنان میثاق سپرده اند و آن را نقض کرده اند، آنان پیامبران 

را کشته اند، آنان پیامبران خدا را می کشند، آنان افرادی را می کشند که به »قسط« فرمان 

ناروا  مادر حضرت عیسی نسبت  به  آنان  کشته اند،  را  آنان حضرت عیسی  می دهند، 

داده اند، آنان از حضرت موسی خواسته اند تا خدا را به صورتی آشکار به آنان نشان دهد، 

آنان در روز شنبه تجاوز کرده اند، آنان به »آیات اهلل« کافر شده اند، آنان به »آیات اهلل« کافر 

می شوند، آنان به خدا نیز کافر شده اند و آنان از بسته بودن درهای دلهایشان، خودشان 

سخنها گفته اند.

به هر حال، این آیات و آیات »سورۀ آل ابی طالب«، آبرویی را برای اهل کتاب و به ویژه 
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گر فردی از اهل کتاب پس از این توصیفهای  برای یهودیان، باقی نگذاشته است. یعنی ا

رنگارنگ از زشتیهای آنان، بتواند سر خودش را به عنوان یک انسان باال بگیرد، شاهکار 

کرده است؛ دفاع از حضرت عیسی و این که او خدا و یا پسر خداوند است، برای همیشه 

پیش کِش آنان.

ُموَد<ݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
َ �فَ َو�ش ْرَعْ ِد * �فِ ُ�فُ ب

ْ
ل

ٱ
ُ ا ش �ی َك َحِ �تَ

أَ
 ا

ْ
1: >َهل

موݣݣݣدݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݭݭݭݭݭݭݫݫیݡݡݠݠهای ݣݣݣݣݣݣݣ�ث ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ
ݣݣݣݣݣݠگى رݦݦݦݦث و: و�ی

از تصریح به اسم »ثمود« به عنوان »جنود« و یا بخشی از »جنود« و با هدایت کتاب خدا، می توان با 

ویژگیهای دیگری از این »جنود« نیز آشنا شد. 

صالح  حضرت  و  آورد  بیرون  کوه  از  آنان  برای  را  شتری  تا  خواست  صالح  حضرت  از  ثمود  قوم 

درخواست آنان را به صورتی مشروط بر آورده ساخت: 

ِمیٌن * ... 
َ
 أ

ٌ
ْم َرُسول

ُ
ك

َ
ى ل

َّ ُقوَن * ِإن ا َتّتَ
َ
ل
َ
ُخوُهْم َصاِلٌح أ

َ
ُهْم أ

َ
 ل

َ
ُمْرَسِلیَن * ِإْذ َقال

ْ
بَْت َثُموُد ٱل

َ
ّذ

َ
>ك

اِدِقیَن  ِت ِبآَیٍة ِإْن ُكْنَت ِمَن ٱلّصَ
ْ
َنا َفأ

ُ
ا َبَشٌر ِمْثل

َّ
نَْت ِإل

َ
ِریَن * َما أ ُمَسّحَ

ْ
نَْت ِمَن ٱل

َ
َما أ

َ
وا ِإّن

ُ
* َقال

ُخَذُكْم َعَذاُب َیْوٍم 
ْ
وَها ِبُسوٍء َفَیأ ا َتَمّسُ

َ
وٍم * َول

ُ
ْم ِشْرُب َیْوٍم َمْعل

ُ
ك

َ
َها ِشْرٌب َول

َ
 ٰهِذِه َناَقٌة ل

َ
*َقال

ْكَثُرُهْم 
َ
آَیًة َوَما َكاَن أ

َ
َعَذاُب ِإّنَ فِى ٰذِلَك ل

ْ
َخَذُهُم ٱل

َ
ْصَبُحوا َناِدِمیَن * َفأ

َ
وَها َفأ َعِظیٍم *َفَعَقُر

ُمْؤِمِنیَن<.  1

آیا شما تقوا  گفت:  آنان  به  برادرشان صالح  که  کرد. در آن زمان  را تکذیب  الهی  »قوم ثمود رسوالن 

از سحر  تو فقط فردی  گفتند:  آنان   ... برای شما هستم.  امین  که من رسولی  به درستی  پيشه نمی کنید؟! 

. او گفت:  گر چنانچه از »صادقان« هستی آیه ای را بیاور زدگان هستی. تو تنها بشری مانند ما هستی. پس ا

این ناقه است. آبشخور یک روز مشخص تنها از آِن او و یک روز مشخص آبشخور از آن شما و مبادا که قصد 

ی بزرگ شما را فرا خواهد گرفت. پس آنان  سوئی نسبت به جان این ناقه بکنید که در آن صورت، عذاب روز

کردند و پس از آن، پشیمان شدند. در آن زمان، عذاب آنان را فرا گرفت. به درستی که در آن  آن ناقه را پی 

کثریت آنان ایمان آورنده نبودند«. ماجرا، حتمًا آیه ای هست و این در حالی است که ا

گذاشته  که قوم ثمود با عملی شدن خواستۀ خودشان ایمان بیاورند و به شرط و شرطهای  قرار بود 

سورۀ شعراء/141 تا 158.  1
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ی از این قوم، در صورت ظاهر به حضرت صالح ایمان آوردند و تا مدتی نیز  شده پابند باشند. همه یا بسیار

بر سر شرط حضرت صالح بودند اما کفر باطِن آنان سبب می شد تا به جلسات نقشه ریزی شبانه متوسل 

شوند. 

آنان در این  کاماًل هم دست بودند.  با یکدیگر یکدل و یک صدا و  قوم ثمود در جلسات مقابله، 

ی نمی کردند.  ارتباط از هیچ مکر و اعمال هیچ مکری خوددار

، تفسیر روشنی از نفاق است. بدین ترتیب و بر مبنای آیات کتاب  ظاهر اسالم با باطن کفر

که  دارد  نفاق وجود  این  برای  بودند. شاهدهای بسیاری  قوم ثمود همگی منافق  خدا، 

و خاندان  کشتن حضرت صالح  برای  اهلل«  بر »اسم  آنان  آنها، هم قسم شدن  از  یکی 

حصرت صالح است: 

هلِل 
ٱ
ا �جِ اَ�ُموا  �ةَ �ةَ وا 

ُ
َقال  * ُیْصِلُحوَن  ا 

َ
َول ْرِض 

َ
أ

ْ
ٱل فِى  ُیْفِسُدوَن  َرْهٍط  ِتْسَعُة  َمِدیَنِة 

ْ
ٱل فِى  اَن 

َ
>َوك

ًرا 
ْ

َمك وا  ُر
َ

َوَمك  * َصاِدُقوَن 
َ
ل ا 

َ
ِإّن َو ْهِلِه 

أَ
ا َمْهِلَك  ا  ِهْ��نَ َ �ش َما   �ِ ِلَوِل�یَّ �نَّ 

َ
ول �ةُ �نَ

َ
ل ݠّمَ 

ُ �ش ُه 
َ
ْهل

أَ
َوا  �ُ

�نَّ �ةَ �یَّ �جَ �نُ
َ
ل

وَن<.  1 ا َیْشُعُر
َ
ًرا َوُهْم ل

ْ
ْرَنا َمك

َ
َوَمك

، نه )=9( گروه بودند که در زمین فساد می کردند و به اصالح اقدامی نداشتند. آنان گفتند:  »و در شهر

یزیم و بعد از آن، خیلی  با یکدیگر به خدا هم قسم شوید که ما برای او و اهلش، نقشه های شوِم شبانه ای می ر

کت اهل او حاضر نبودیم و به درستی که ما از سرِ صدق این حرف  محکم به ولی او می گوییم: ما در محل هال

را می زنیم. و مکر کردند، عجب مکری! و ما نیز مکری کردیم که مکر بود و این در حالی بود که آنان شعور 

درکش را نداشتند«.

از  کافران  المبیت«  »لیلة  در  است.  المبیت«  »لیلة  ماجرای  همان  گویی  ماجرا،  این 

قبایل مختلف با هم هم قسم شده بودند که در اقدامی مشابه، خاتم پیامبران و اهل او را 

 حضرت زهرای 
ً
گر آنان توانسته بودند به قتل پیامبر رحمت اقدام کنند، حتما بکشند و ا

ُه ُثّمَ 
َ
ْهل

َ
ُه َوأ َتّنَ ُنَبَیّ

َ
که عبارِت:  >َتَقاَسُموا ِبٱهلِل ل کشته بودند. این همان است  مرضیه را نیز 

زمان  در  که  نشود  فراموش  می کند.  تصریح  آن  به  ْهِلِه< 
َ
أ َمْهِلَك  َشِهْدَنا  َما  ِه  ِلَوِلَیّ ّنَ 

َ
َنُقول

َ
ل

»لیلة المبیت«، حضرت خدیجه از دنیا رفته بود و حضرت زهرای مرضیه هنوز به خانۀ 

امیر مؤمنان منتقل نشده بود.
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ُه< نشان از آن می دهد که: 
َ
ْهل

َ
ُه َوأ َتّنَ ُنَبَیّ

َ
وا َتَقاَسُموا ِبٱهلِل ل

ُ
تعبیر >َقال

که در  آورده بودند  که به ظاهر ایمان  کردند، افرادی بودند  که به این توطئه اقدام  افرادی 

له هم  غیر این صورت، به خدا قسم نمی خوردند تا چه رسد به آن که با هم بر اسم جال

قسم شوند. 

گر چنانچه این آیات، نقشۀ »لیلة المبیت« نیز باشد _ که هست _ باید حکم کرد که: حال و ا

آنان  کشیده بودند، »منافقان مکی« بودند.  را برای خاتم پیامبران  که این نقشه  افرادی 

تمام درسهای خودشان را در این زمینه از »ثمودیان« گرفته بودند.

کافرانی  موضوع  به  کاربردها،  این  دارد.  هم  دیگری  کاربردهای  خدا،  کتاب  در  ت«  »بّیَ تعبیر 

اختصاص دارد که در مقابله با خاتم پيامبران دست به اقدام می زدند. در یکی از آنها، تعبیر به گونه ای آمده 

که حکایت از نفاق این افراد دارد:

َما  ُتُب 
ْ

َوٱهلُل َیك وُل  �ةُ �ةَ ى  ِ �ن
َّ
ل
ٱ
ا َر  �یْ

عنَ ُهݠْم  ِم�نْ �ةٌ  �نَ َطا�أِ �ةَ  �یَّ َ �ج ِ�َك  ِع�نْ وا ِم�نْ  َررنُ َ �ج ا 
دنَ اإِ

�نَ و�نَ َطاَع�ةٌ 
ُ
ول �ةُ َ >َو�ی

ا<.  1
ً
َفى ِبٱهلِل َوِكیل

َ
ى ٱهلِل َوك

َ
ْل َعل

َّ
ْعِرْض َعْنُهْم َوَتَوك

َ
ُتوَن َفأ ُیَبَیّ

آنان،  از  گروهی  تو خارج می شوند،  نزد  از  که  زمانی  و در  آن  از  و طاعًة. پس   
ً
آنان می گویند: سمعا »و 

یزند که تو می گویی. و این در حالی است که خدا نقشه های سّری آنان را  نقشه ای بر خالف آن مواردی می ر

ی بگردان و به خداوند توکل کن و باید که به وکیل بودن خدا بسنده کرد«. ثبت می کند. پس از آنان رو

گفته پيداست:  نا

آنان که به خاتم پیامبران قول اطاعت مطلق می دهند، افرادی هستند که به ظاهر ایمان 

یِف  آورده اند و نوع عمل آنان نشان می دهد که آنان در باطن، کافرند و این، تعریفی از تعار

»نفاق« است. 

این آیه البته از یک عصیان بزرگ خبر می دهد که پنهان شده است زیرا که عصیان پيامبر رحمت، 

احتیاج به جلسۀ سری گذاشتن و برنامه ریزی و طرح نداشت. آنان هر زمان که اراده می کردند، به عصیان 

. بنا بر این و وقتی برای  آن حضرت می پرداختند و دیگران را نیز به این عصیان یا تشویق می کردند و یا وادار

این عصیان به جلسه یا جلسات سری نیاز باشد، باید حکم کرد که این عصیان،  عصیان در امری ویژه بود. 

که جلسات  یخ نتوان از این عصیان، رد و اثری یافت، معلوم می شود  گر چنانچه در تفاسیر و توار حال و ا
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سری بسیاری نیز برای نقل وقایع زمان خاتم پیامبران گذاشته شده است که چه وقایعی و چگونه نقل شود و 

چه وقایعی هرگز نقل نشود. 

کشی و طراحی شانئان مکذب منافق، خبر می دهد،  که از نقشه  این آیات عالوه بر آن 

آنان در اتاقهای فکرشان  که  آنان نیز خبر می دهد و مشخص می کند  از نوع نقشه های 

یختند. طبیعی  یزی، چه برنامه هایی را می ر چه فکرهایی می کردند و در اتاقهای برنامه ر

آنان وجود  آنان به این موضوعها نمی پرداختند، موضوع مهم دیگری برای  گر  که ا است 

که شانئان مکذِب منافق  آنها به طرح و نقشه بپردازند. فراموش نشود  که برای  نداشت 

، فکری بکنند و یا  که برای بیرون آوردن لقمه ها از چنگ یکدیگر نیازی به آن نداشتند 

یزند و یا به طرح نقشه ای بپردازند.  برنامه ای بر

خدای حکیم فکر و تقدیر شانئان مکذب منافق را این گونه تخطئه کرده است: >َفُقِتَل 

این  بین  مناسبتی  و  مشابهت  باید  که  البته  صد  َر<  1.  َقّدَ َكْیَف  ُقِتَل  ُثّمَ   * َر  َقّدَ ْیَف 
َ

ك

َعِبیِد<  2 وصف 
ْ
اٍم ِلل

َّ
َك ِبَظل نفرین الهی و جرم شانئان وجود داشته باشد که آیۀ: >... َوَما َرّبُ

ممکن  حکیم  خدای  باهلل،  نستجیر  و  عامیانه  زبانی  به  است.  جهانیان  خدای  فعل 

نیست پشه را با توپ بزند!

، شقی ترین فرد قوم  ، ناقۀ صالح را یک نفر پی کرد و به تعبیر کتاب خدا، آن یک نفر در صورت ظاهر

،  عذاب شدند.  ثمود بود اما تمام قوم ثمود با این اقدام آن یک نفر

گر چنانچه مقابله با »اصحاب اخدود« نیز به صورِت  کردن ناقۀ ثمود نشان می دهد، ا ماجرای پی 

فردی صورت بگیرد، لشکر یا لشکرهایی چند، پشت آن یک نفر قرار دارد. 

وُه  ُ �ج
�نَّ

َ
ك

 ٱهلِل َناَقَة ٱهلِل َوُسْقَیاَها * �نَ
ُ

ُهْم َرُسول
َ
 ل

َ
اَها * َفَقال َ �ت

ْ سث
أَ
� َ َع�ث �جَ

�نْ
ٱ
دنِ � بَْت َثُموُد ِبَطْغَواَها * �إِ

َ
ّذ

َ
>ك

ا َیَخاُف ُعْقَباَها<.  3  
َ
اَها * َول ُهْم ِبَذْنِبِهْم َفَسّوَ ْیِهْم َرّبُ

َ
ُروَها َفَدْمَدَم َعل َع�تَ

�نَ

»ثمود با سرکشی خودشان پيامبرشان را تکذیب کردند؛ درست در همان زمان که شقی ترین فردشان 

به راه افتاد. پس رسول خدا به آنان گفت: حواستان را نسبت به ناقۀ خدا جمع کنید و از آب دادن به آن ناقه 

/19 و 20. سورۀ مدثر  1
سورۀ فصلت/46.  2
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غافل نشوید. پس، آنان رسول خدا را تکذیب کردند و به دنباِل این تکذیب، شتر را پی نمودند. پس از آن، 

رِب آنان به سبب گناهشان بر آنان غضب کرد و با عذابی سخت، خودشان و سرزمینشان را نابود ساخت«.

گفته پيداست:  نا

کردن ناقۀ ثمود اقدام  که برای پی  شقی ترین فرد ثمود یک نفر بود و همان یک نفر بود 

وَها َفَدْمَدَم  ُبوُه َفَعَقُر
َ

ّذ
َ

: >َفك کرد و ناقه را نیز پی کرد اما این اقدام را خدای حکیم با تعبیِر

کت  اَها< به تمام قوم ثمود نسبت داده و آنان را با این گناه به هال ُهْم ِبَذْنِبِهْم َفَسّوَ ْیِهْم َرّبُ
َ
َعل

رسانده است.

به تصریح کتاب خدا، ناقۀ حضرت صالح، برای ثمود آیه بود و این تصریح، حکایت از آن دارد که:

قوم ثمود تمام عناد و دشمنی خودشان را در این آیۀ خدا متمرکز کرده بودند و این تمرکز 

دشمنی به کشته شدن ناقه و بچۀ ناقۀ حضرت صالح منجر شد:

ُخَذُكْم 
ْ
وَها ِبُسوٍء َفَیأ ا َتَمّسُ

َ
ْرِض ٱهلِل َول

َ
ُكْل فِى أ

ْ
وَها َتأ ْم آَیًة َفَذُر

ُ
ك

َ
>َوَیاَقْوِم ٰهِذِه َناَقُة ٱهلِل ل

ُذوٍب<.  1
ْ

اٍم ٰذِلَك َوْعٌد َغْیُر َمك ّیَ
َ
اَثَة أ

َ
ْم َثل

ُ
ُعوا فِى َداِرك  َتَمّتَ

َ
وَها َفَقال َعَذاٌب َقِریٌب * َفَعَقُر

»و ای قوم! این »ناقة اهلل« است که برای شما آیه است. آن ناقه را رها کنید تا در زمین خدا چرا کند 

ید که در آن صورت، عذابی نزدیک شما را فرا خواهد گرفت.  و عمل سوئی را نسبت به جان این ناقه روا ندار

پس از آن، آنان آن ناقه را پی کردند. پس او )=حضرت صالح« گفت: در خانه هایتان سه روز از زندگی بهره 

ببرید. این وعده، وعده ای است که قابل تکذیب نیست«.

پيش از این دانسته شد که: 

کی از آن است که منافقان مکی  «، حا ُه َكاَن ِلآَیاِتَنا َعِنیًدا< از »سورۀ مبارکۀ مدثر
َ
آیۀ >ِإّن

تمام دشمنیهای سخت خودشان را در »آیاتنا« متمرکز کرده بودند و مقصود از »آیاتنا«، 

ر اوست که سالم و صلوات خدا  آیات کبرای خداوند یعنی خاتم پیامبران و خاندان مطّهَ

بر یکایک آنان باد. 

ْقُت َوِحیًدا< از همین سوره، حکایتی روشن از این واقعیت 
َ
هم چنین دانسته شد که آیۀ >َذْرنِى َوَمْن َخل

دارد که:

سورۀ هود/65.  1
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گر با هیچ وجود دیگری در عالم   دشمنی دارند حتی ا
ً
این افراد با خاتم پیامبران حتما

دشمنی نداشته باشند.

، این آیات نشان می دهد: از سوی دیگر

آنان، در خاتم پیامبران و خاندان آن حضرت متمرکز  دشمنِی منافقان مکی و همراهان 

است و اگر چنانچه این دشمنیها متوجه فرد یا افراد دیگری نیز شود، سرایت آن از این 

نقطه است و چیزی از این دشمنیها را نیز نمی کاهد. 

ُموَد<ݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
َ �فَ َو�ش ْرَعْ ِد * �فِ ُ�فُ ب

ْ
ل

ٱ
ُ ا ش �ی َك َحِ �تَ

أَ
 ا

ْ
1: >َهل

اݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
�ݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݦق

ݠکر کودݣݣݣ
ݦݦݦݨݨݨݦݦݨݨݨݦݦݦݨݨݨݦݦݨݨث ی�ج ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣلسݦݦݦݨݨ رک�

ه: �ق

ُجُنوِد * ِفْرَعْوَن َوَثُموَد<، ترکیب لشکر کودتا را مشخص می کند و بر مبنای 
ْ
ل

ݗ
َتاَك َحِدیُث ا

َ
آیاِت: >َهْل أ

آن چه گذشت، خبر از آن می دهد که:

از یهودیان و منافقان مکی است و صد  کودتا،  شالودۀ اصلی لشکر و بلکه لشکرهای 

البته که از میزان پایبندی سربازان این لشکرها به ضوابط انسانی نیز خبر می دهد. 

می دهد،  خبر  موضوع  این  به  نسبت  کافران  تکذیب  از  که  ِذیٍب< 
ْ

َتك فِى  وا  َكَفُر ِذیَن 
َّ
ٱل >َبِل  آیاِت: 

نشانه ای بر این واقعیت است که:

خبر این کودتا و تمام جنایتهای دیگری که در حق »اصحاب اخدود« روا داشته می شود، 

در آیاتی درج شده که جایگاهشان در این سوره، قبل از این آیه و این آیات است. 


