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تفسير برخي صفات كافران
آيِ «اى الزيي مفشٍا سَاء عليْن ءاًزستْن ام لن تٌزسّن ال يَهٌَى بِ ساستي مساًي مِ مفش ٍسصيذًذ تفاٍتطاى
ًنٌذ(بشاي آًْا ينساى است) مِ ّطذاسضاى دّي يا ّطذاسضاى ًذّي آًْا ايواى ًخَاٌّذ آٍسد» داساي ايي
هفَْم ملي است مِ اص ايواى آٍسدى بشخي (مافشاى هعاًذ) قطع اهيذ ضذُ است ٍ ًيض اصلي

تشيي ٍيژگي آًْا

هيسٍد.
حقًاپزيشي آگاّاًِ است مِ سيطِ ّوِ سرايل اخالقي بِ ضواس 

مفش بِ هعٌاي پَضاًذى ٍ ًاديذُ گشفتي (پَضص گزاضتي سٍي چيضي) است .بِ مطاٍسص ّن مافش هي گَيٌذ چَى
مطاٍسص ،داًِ ٍ ّستِ سا صيش خاك هي پَضاًذ .بِ ضب ًيض مافش هيگَيٌذ چَى تاسيني ٍ ظلوت ضب ،فضا سا دس
بشهيگيشد ٍ سٍضٌي ٍ ًَس سا هي پَضاًذ ٍ ضاّذ هثال ايي هطلب دس سَسُ ليل آهذُ است «ٍالليل ارا يغطي»:

قسن بِ ضب آًگاُ مِ فشٍپَضاًذٍ« .الليل ارا يغطْا قسن بِ ضب آًگاُ مِ خَسضيذ سا هي پَضاًذ».مفشاى ًعوت
ّن ًَعي ًاديذُ گشفتي ًعوت ٍ پَضاًذى ًعوت است.
قشآى بعذ اص ٍصف صفات هتقيي دس آيات ابتذايي سَسُ بقشُ ،دس اداهِ گشٍّي اص مفاس سا هعشفي هي مٌذ مِ دس
گوشاّي ٍ متواى حق چٌاى سشسخت ّستٌذ مِ حاضش بِ پزيشش آيات الْي ًيستٌذ ٍ حتي دس بشابش دعَت
پياهبش (ظ) صباى حالطاى ايي بَد مِ هي گفتٌذ «سَاء عليٌا اٍعظت ام لن تني هي الَاعظيي» :بشاي ها ٍعظ ٍ
اًذسص ٍ ًصيحت تَ اثشي ًذاسد ٍ ينساى است بش ها مِ هَعظِ بنٌي يا هَعظِ ًنٌي.
پياهبش (ظ) دس هياى هطشماى ٍ مافشاى بشاًگيختِ ضذ ٍ اتفاقاً گشٍّي اص ايطاى اسالم سا پزيشفتٌذ ٍلي گشٍّي
اسالم ٍ پياهبش سا ًپزيشفتٌذ .دليل ايي اهش ايي بَد مِ مفش ّن هثل ايواى دسجِ ّايي داسد .دس آيِ «اى الزيي
مفشٍا سَاء عليْن ءاًزستْن ام لن تٌزسّن اليَهٌَى» هٌظَس سخي مافشاًي است مِ دس دسجِ ٍ هشتبِ ًْايي ٍ
باالي مفش قشاس داسد ٍ بٌابشايي ّيچگًَِ تاثيشپزيشي ًذاسًذ.

هيگفتٌذ« :اگش ايي قشآى حق است ٍ
هيمٌذ مِ 
سٍضيتشي مفاس سا هعشفي 

دس سَسُ اًفال آيِ  33خذاًٍذ با تعبيش
اص جاًب ٍ آهذُ است پس اص آسواى يل سٌگي سا بش هي فشٍد آس يا عزابي اص آسواى بشاي ها بفشست .آسي ايٌْا
هيضذًذ مِ ديگشاى ّن ايواى بياٍسًذ(هثل ابَجْل ٍ
مفاس لجَج ّستٌذ ،خَدضاى ايواى ًويآٍسدًذ ٍ حتي هاًع 
بشخي اص سشاى يَْد)».
ًويضَد.
اگش صهيٌِ هساعذ ٍ هٌاسب ًباضذ ،دعَت اًبيا ّن هؤثش ٍاقع 
باساى مِ دس لطافت طبعص خالف ًيست /دس باغ اللِ سٍيذ ٍ دس ضَسُ صاس خس

