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 ذفسیس آیّ سیصدْى

 

 مِّن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكِم ُشُعىّبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفىا ِإنَّ َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم 

 .َأْكَرَمُكِم ِعنَد اللَِّه َأِتَقاُكِم ِإنَّ اللََّه َعِليْم َخِبرْي

 :ذسجًّ

ْا  ٔ ضًا را تيزِ ،آفزيذيىيا ضًا را اس يك يزد ٔ سٌ !  اٖ يزدو

تزيٍ ضًا  داديى تا يكذيگز را تطُاسيذ؛ گزايٗ ْا لزار ٔ لثيهّ

 . ؛ خذأَذ داَا ٔ آگاِ است ضًاست پارساتزیٍ ،َشد خذأَذ

 :شسح

ایٍ آیّ ضزیفّ، تا اػالو يسأات يياٌ يزدو ٔ يثارسِ تا 

تثؼيض َژادی، یکی اس افتخارات يکتة رْایی تخص اسالو را 

 .يی سَذرلى 

در ایُجا، سشأار است تّ دٔ يٕضٕع اساسی در تفسيز آیّ 

 :یادضذِ تپزداسیى

 .طزح ٔ تزَايّ اسالو تزای يثارسِ تا تثؼيض َژادی -انف

تثييٍ يؼُای تمٕای انٓی، کّ در ایٍ آیّ تّ ػُٕاٌ تُٓا  -ب

 .يؼيار تزتزی تّ ضًار رفتّ است
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 يثازشِ تا ذثعیض َژادی

اسالو در يياٌ يهّتٓای دَيا، تٕیژِ یکی اس دالئم پيطزفت 

الٕاو تذت ستى ياَُذ تسياری اس يزدو آفزیما، ًْاَا يثارسِ  

آئيٍ رْایی تخص اسالو تّ صزادت، . تا تثؼيض َژادی است

ًّْ اَسآَا را اس ًّْ الٕاو ، تيزِ ْا ٔ َژادْا در َشد خذأَذ 

ی يسأی يی داَذ، ٔ تُٓا ييشاٌ تزتزی را در پاکی ٔ پارسای

 .لهًذاد يی کُذ

ػالِٔ تز آیّ فٕق، رٔایات ارسضًُذی َيش، در سييُّ يسأات 

ًّْ َژادْا رسيذِ است، کّ ًََّٕ ای اس آَٓا را اس َظز ضًا 

 :يی گذراَيى

 :يی گٕیذجاتز تٍ ػثذ هللا 

في ٔسط أياو ( آنّ ٔسهى صهٗ هللا عهیّ ٔ)خطثُا زسٕل هللا 

انُاض أال إٌ زتكى ٔاحد، أال إٌ يا أيٓا : انرشسيك خطثح انٕداع فمال

أتاكى ٔاحد، أال ال فضم نعستي عهٗ عجًي، ٔال نعجًي عهٗ 

 ،إال تانرمٕٖ ،حًس عهٗ أسٕدٔال أل ،سٕد عهٗ أحًسعستي، ٔال أل

 . إٌ أكسيكى عُد هللا أذماكى

 غد؟ أال ْم ته  

 . تهٗ يا زسٕل هللا: لانٕا

 .فهیثهغ انشاْد انغائة :لال
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خطثّ ( ظ)ایّاو تطزیك، پيايثز گزايی اسالو در يياٌ : یؼُی

 :ٔداع خٕد را ایزاد ًَٕد، ٔ در ضًٍ آٌ چُيٍ فزيٕد

تذاَيذ کّ پزٔردگار ضًا یکی است، ٔ پذر ضًا ! ای يزدو

یکی است، تذاَيذ کّ ْيچ فضيهت ٔ ( یؼُی دضزت آدو)

تزتزی تزای ػزب تز ػجى َيست، ٔ َّ تزای ػجى تز ػزب، ٔ 

سزر، ٔ َّ تزای سزر تز سياِ، يگز در پزتٕ َّ تزای سياِ تز 

ًْاَا، گزايی تزیٍ ضًا در َشد خذا، . تمٕا ٔ پارسایی

 .پزْيشکارتزیٍ ضًاست

 آیا پياو را رساَذو؟: آَگاِ پيايثز فزيٕد

 .آری، ای رسٕل خذا: داضزاٌ گفتيذ

 .پس داضزاٌ، ایٍ پياو را تّ غائثاٌ تزساَُذ: پيايثز فزيٕد

 ذمٕا ٔ پازسایی

ّ دیگزی کّ در آیّ سيشدْى اس سٕرِ دجزات، يٕرد اضارِ َکت

لزار گزفتّ است، َمص تمٕای انٓی در تذصيم کزايت اَساٌ 

 . است
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تّ يُظٕر تٕضيخ ایٍ َکتّ، تّ تثييٍ جْٕز تمٕی ٔ َمص ایٍ 

گْٕز گزاَثٓا ٔ کيًيای سؼادت در تکايم رٔح تطز ٔ تأييٍ 

 .فضيهت آديی يی پزداسیى

ٔ " پزْيشکار تٕدٌ"، " پزٔاپيطّ تٕدٌ"تّ يؼُای " تمٕا"

در يمایسّ تا " تمٕا"يٕلؼيّت . تزجًّ ضذِ است" ییپارسا"

دیگز درجات کًال يؼُٕی ، در يزتثّ سّٕو پس اس اسالو ٔ 

 .ایًاٌ لزار دارد

 : در ایٍ سييُّ يی فزيایذ ( ع)اياو  کاظى 

"  ٌ ٔ  ز  تد   اإلسالو   فٕق   اإلیًا ٌ   مٕی فٕق  انر   جح  ٔ  زج  تد   اإلیًا  ح 

  ٍ ٔ  ز  انرمٕی تد   فٕق   انیمی  ٍ  لم  ي  شیئ ا   ی انُاض  ف   ى  س  يا ل   جح ، 

  ".میٍانی  

، یک  اایًاٌ ، یک درجّ تزتز اس اسالو است ٔ تمٕ: یؼُی 

. است  ادرجّ تزتز اس ایًاٌ است ٔ یميٍ ، یک درجّ تزتز اس تمٕ

 .ٔ ْيچ چيشی کًتز اس یميٍ ، تيٍ يزدو تمسيى َطذِ است

 . (2ضًارِ   2/15کافی اصٕل )

. تُا تز ایٍ ، َخستيٍ يزتثّ کًال يؼُٕی ، اسالو است

تّ ( ظ)در ایُجا تّ يؼُای پذیزش ضزیؼت يذًّذیّ " اسالو"

 . ػُٕاٌ آئيٍ انٓی است
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در ایٍ دذیث ضزیف تّ " ایًاٌ. "يزتثّ دٔو ، ایًاٌ است

يؼُای انتشاو لهثی ٔ ػًهی َسثت تّ دستٕرات ضزیؼت 

  .است

در ایُجا تّ يؼُای " تمٕا. "سٕييٍ درجّ کًال ، تمٕا است

يهکّ َفساَی پارسایی است کّ در جاٌ اَساٌ پزٔا پيطّ 

لزار تشرگ رسٕر یافتّ ٔ ًْٕارِ أ را در يسيز ارادِ خذأَذ 

ٔ َافزياَی دك جهٕ گيزی  ، ٔ اس ارتکاب يؼصيت ْايی دْذ

 . يی کُذ

در ایُجا تّ يؼُای " یميٍ. "چٓارييٍ يزتثّ ، یميٍ است

يطاْذِ ٔ کطف دمایك است تّ َذٕی کّ تزای اَساٌ،  

کٕچکتزیٍ اتٓاو ٔ تزدیذی تالی ًَاَذ ، ٔ َتيجّ ٔصٕل تّ ایٍ 

يزتثّ، رسيذٌ تّ يماو تسهيى ٔ رضا ، در يماتم ارادِ پزٔردگار 

 . است

، يستهشو گذراَذٌ سّ " یميٍ"اس آَجا کّ رسيذٌ تّ يماو 

يٕفمّيت در ايتذاَات انٓی تزای اثثات دٔ  رتثّ لثم اس آٌ، ٔ

ٔیژگی تسهيى ٔ رضا در تزاتز فزياٌ خذأَذ است ، تُا تز ایٍ ، 

تذیٍ جٓت ، . تّ َذرت اتّفاق يی افتذ" یميٍ"رسيذٌ تّ يماو 

 :در دذیث فٕق يی فزيایذ ( ع)اياو کاظى 

 ".میٍانی   ٍ  لم  ي  شیئ ا   ی انُاض  ف   ى  س  يا ل   ٔ  "
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چيشی کًتز اس یميٍ ، تيٍ يزدو تمسيى َطذِ ْيچ : یؼُی

 .است

تّ يؼُای " يتّمٌٕ"در پزتٕ ایٍ دذیث ضزیف ، جایگاِ 

 . پارسایاٌ، تّ خٕتی  يؼهٕو يی گزدد

تُا تز ایٍ ، پارسایاٌ کساَی ْستُذ کّ ػالِٔ تز پذیزش 

ضزیؼت اسالو تّ ػُٕاٌ آیيٍ انٓی ، ٔ انتشاو لهثی ٔ ػًهی 

يهکّ َفساَی پاکی ٔ پزْيش کاری  َسثت تّ دستٕرات ضزع ،

را در سایّ سز سپزدٌ تّ ارادِ خذأَذ تشرگ ، تذست آٔردِ 

 .اَذ

تزای ضُاخت ایٍ گزِٔ اس اَسآَای تهُذ يزتثّ ، َطاَّ ْایی 

، (خطثّ ًْاو)يتّميٍ خطثّ در ( ع)ٔجٕد دارد ٔ اياو ػهی 

ػاليات یاد ضذِ را تز يی ضًارد ٔ اس آٌ َطاَّ ْا  تّ ػُٕاٌ 

 : یاد يی کُذ ٔ چُيٍ يی فزيایذ " فضائم"

 ".فالمّتقون فیها هم أهل الفضائل"

 .پارسایاٌ در جٓاٌ ، اْم فضيهت ْا ْستُذ: یؼُی

 :سپس در تٕصيف اْم تمٕی، يی فزيایذ

وا . َمنِطقُهُم الّصواُب ، َو َملَبُسُهُم االقتصاُد ، َو َمشُیُهُم التواُضع " َغضُّ

مَ  ُهم أبصاَرُهم َعّما َحرَّ ََ  ".هللاُ َعلیِهم ، َو َوَقفوا أسماَعُهم َعلَی الِعلِم الّنافِِع لَ
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سخٍ آَاٌ درست ، پٕضاک آَاٌ يياَّ رٔی ، ٔ راِ :  یؼُی

دیذگاٌ خٕد را اس آَچّ . رفتٍ آَاٌ تا تٕاضغ ٔ فزٔتُی است

خذأَذ تز آَاٌ دزاو کزدِ  پٕضاَذِ اَذ ، ٔ ضُٕایی خٕیص را 

 .ٔلف آيٕسش داَص سٕديُذ ًَٕدِ اَذ

تُا تز ایٍ، فضيهت پارسایی، يؼيار ارسضًُذی اَساٌ ْاست، 

اس ایُزٔ، خذای تشرگ در لزآٌ يجيذ، . َژاد خاظَّ داضتٍ 

يزدياَی را کّ آراستّ تّ تمٕای انٓی ْستُذ يی ستایذ ٔ 

 :آَاٌ را تّ ػُٕاٌ سؼادتًُذاٌ در دَيا ٔ آخزت لهًذاد يی کُذ

نٓى انثشسی في انحیاج اندَیا ٔ . انریٍ آيُٕا ٔ کإَا یر مٌٕ " ... 

 ".ٕ انفٕش انعظیىفي اآلخسج ال ذثدیم نکهًاخ هللا  ذنک ْ

يژدِ تاد آَاٌ را ْى . آَاَکّ ایًاٌ آٔردَذ ٔ پارسا تٕدَذ: یؼُی 

ایٍ . ًَی پذیزدسخُاٌ خذأَذ تغييز . در دَيا ٔ ْى در آخزت

 .ايز، رستگاری تشرگ است

***** 

 


