
 درخت زقّْم چَ درختی است؟

 

 . سْرٍ هبارکَ صافات شرّع هی شْد 62ُای بِشتی از آیَ  در قرآى کرین بعذ از بیاى ًعوت« شجرٍ زقْم»سخي دربارٍ 

 

عْسٍ  ٖٔعْسٍ هثاسکَ یظ آغاص ّ تَ آیَ  8ٕجضء تیغرن ّ عْم لشآى کشین کَ اص آیَ 

ُای سّح افضای الِی اعد کَ  ُا ّ پیامهثاسکَ صهش خرن هی ؽْد ، دس تشداسًذٍ آهْصٍ 

 .ُا سا ًمل هی کٌذ ایي ًْؽرَ ذؼذادی اص آى

  

 بِاًَ ای برای کوک ًکردى 

دس کوک تَ ًیاصهٌذاى ّ اًفاق تَ هغروٌذاى هٌطك تغیاس ػْاهاًَ ای ّجْد داسد کَ اص عْی افشاد خْد خْاٍ ّ خغیظ هطشح 

ا )آًچَ خذا تَ ؽوا سّصی کشدٍ اعد دس ساٍ اّ اًفاق کٌیذ اص : ُا گفرَ هی ؽْد هی ؽْد کَ ّلری تَ آى إَِرا لِیَل لَُِْن أًَفِمُْا ِهوَّ َّ
 ُ ُ ! )کشد؟ خْاعد اّ سا عیش هی آیا ها کغی سا اطؼام کٌین کَ اگش خذا هی: ؛ پاعخ هی دٌُذ(َسَصلَُ ْن  َّ ْْ یََؾاء  َّ أًَُْطِؼُن َهي لَّ

 (أَْطَؼَوَُ 

اعد کَ اگش فالًی فمیش اعد التذ کاسی کشدٍ کَ خذا هی خْاُذ فمیش تواًذ ّ اگش ها غٌی ُغرین التذ هؼٌای ایي حشف ایي 

  !!کذام تی حکود ًیغد ُا ّ ًَ غٌای ها ُیچ ػولی اًجام دادٍ این کَ هؾوْل لطف خذا ؽذٍ این؛ تٌاتشایي ًَ فمش آى

ا تا ذٌگذعری آصهایؼ هی کٌذ ّ دیگشی سا تا غٌا ّ ثشّخ غافل اص ایٌکَ جِاى هیذاى آصهایؼ ّ اهرحاى اعد، خذاًّذ یکی س

ّ گاٍ یک اًغاى سا دس دّ صهاى تا ُش دّ اهرحاى هی کٌذ کَ آیا تَ ٌُگام فمش اهاًد ّ هٌاػد طثغ ّ هشاذة ؽکشگضاسی سا 

 [ٔ]جا هی آّسد؟ یا ُوَ سا صیش پا هی گزاسد؟ تَ 

َا الَِّزیَي آَهٌُْْا )خ کَ خذاًّذ دس آیاخ هرؼذد دعرْس تَ اًفاق دُذ ّ اگش آًچَ آًِا هی گْیٌذ دسعد اعد دیگش دلیل ًذاػ یَا أَیُِّ

ا َسَصْلٌَاُكن ُا ّػذٍ  ّ دس هماتل کغاًی کَ اًفاق دس ساٍ خذا سا ذشک کشدٍ اًذ سا تَ ؽذخ ذِذیذ کشدٍ ّ تَ آى[ ٕ(]أًَفِمُْْا ِهوَّ

صًذ ّ آى سا دس ساٍ خذا اًفاق ًوی کٌٌذ، تَ ػزاب دسدًاکی کغاًی سا کَ طال ّ ًمشٍ هی اًذّ[ ای سعْل ها: ]ػزاب دُذ

ْشُُن تَِؼَزابٍب أَلِینٍب )تؾاسخ دٍ  الَ یٌُفِمًََُِْا فِی َعثِیِل ّ ِ فَثَؾِّ َّ حَ  اْلفِ َّ َّ الَِّزیَي یَْ ٌُِضَّى الزَََُّة  َّ[)ٖ.] 

 عِذی کَ با اّ بستَ این 

ؽوا تَ : هیاى ها تٌذگاى ّ خذای هرؼال؛ هاًٌذ ایي آیَ کَ هی فشهایذدس آیاخ هرؼذد لشآى کشین عخي اص ػِذی سفرَ اعد 

ِِْذُكْن )ػِذذاى ّفا کٌیذ ذا هي ُن تَ ػِذ خْد ّفا کٌن  ِِْذی أُِّف تَِؼ فُْْا تَِؼ ّْ أَ   !؛ اها ایي ػِذ چیغد ّ هفاد آى کذام اعد ؟[4(]َّ

 .دٍ کشدعْسٍ یظ هؾاٍ 6ّٔ  6ٓذْاى دس آیاخ  عْالی اعد کَ پاعخ آى سا هی

 :هتي عِذٍ ًاهَ یاد شذٍ آهذٍ کَ دربردارًذٍ دّ بٌذ اساسی است دس ایي آیاخ، 

ْیطَأاىَأ )بٌذ اّل آى، عبادت ًکردى شیطاى است   َأِى )ّ بٌذ دّم آى عبادت کردى خذاًّذ یکتای هتعال (  َأى  اَّل  َأْعبُبذُبّا ااشاَّل

 .(اْعبُبذُبًّی



سا تا ذٌگذعری آصهایؼ هی کٌذ ّ دیگشی سا تا غٌا ّ ثشّخ ّ گاٍ یک جِاى هیذاى آصهایؼ ّ اهرحاى اعد، خذاًّذ یکی 

اًغاى سا دس دّ صهاى تا ُش دّ اهرحاى هی کٌذ کَ آیا تَ ٌُگام فمش اهاًد ّ هٌاػد طثغ ّ هشاذة ؽکشگضاسی سا تَ جا هی 

 آّسد؟ یا ُوَ سا صیش پا هی گزاسد؟

هٌظْر از عبادت کردى شیطاى، اطاعت اّ در ّسْسَ ًِی ؽذٍ اًذ ؛ ُا اص ػثادخ ؽیطاى  تایذ دلد کشد کَ دس ایي آیَ اًغاى

؛ یؼٌی اص ّعْعَ ُای ؽیطاى «ؽیطاى سا ػثادخ ًکٌیذ»؛ تٌاتشایي [5] ُا ّ دستْرُایی است کَ از اّ صادر هی شْد

 .ًْع اعدهن[ 6]ُا دادٍ اعد  پیشّی ًکٌیذ؛ صیشا اطاػد اص غیش خذاًّذ ّ کغاًی کَ خذاًّذ دعرْس تَ اطاػد اص آى

 پیرّاى شیطاى عاقل ًیستٌذ 

ػمل آى چیضی اعد کَ خذاًّذ سحواى تا آى ػثادخ هی ؽْد ّ : دس سّایری اهام صادق ػلیَ الغالم دس ذؼشیف ػمل فشهْد

َِ اْلِجٌَاىُ )تِؾد تا آى تَ دعد هی آیذ  َّ اْکرُِغَة تِ ْحَوُي  َِ الشَّ هغیش ػثادخ ّ  ّ چْى هغیش ػثادِخ خذا، غیش اص[ 7(]َها ُػثَِذ تِ

  .پیشّی اص ؽیطاى اعد؛ تٌاتشایي آًکَ خذا سا ػثادخ ًکشد ّ پیشّ ؽیطاى تْد ، اص ػمل تِشٍ ای ًثشد ّ ػالل ًیغد

لَِّح : تمشٍ، لشآى کشین کغاًی کَ اص ػثادخ ّ تٌذگی خذا سّیگشداى ؽذًذ سا عفیَ هی خْاًذ ٖٓٔدس آیَ  َهي یَْشَغُة َػي هِّ َّ
ُِیَن إاِلَّ  کغی جض افشادی کَ خْد سا تَ عثک هغضی افکٌذٍ اًذ ، اص آئیي پاک اتشاُین سّی گشداى ًخْاُذ : َهي َعفََِ ًَْفَغَُ إِْتَشا

 .ؽذ

عْسٍ یظ تؼذ اص  6ٕتا ذْجَ تَ آى سّاید ّ ایي آیَ سّؽي هی ؽْد کَ چشا خذاًّذ هرؼال دس ًِی پیشّی اص ؽیطاى دس آیَ 

ا)اص ؽوا سا گوشاٍ کشد آًکَ دلیل هی آّسد کَ اّ افشاد صیادی  لَمَْذ أََضلَّ ِهٌُ ْن ِجثاِّلا َكثِیشا پظ چشا ػملراى سا تَ : هی فشهایذ( َّ

 (أَفَلَْن ذَُ ًُْْا ذَْؼمِلُْىَ )کاس ًوی گیشیذ؟ 

کَ ایي آیَ ًیض ُن عْ تا هطالة گزؽرَ، پیشّی اص ؽیطاى سا کاسی غیش ػالالًَ خْاًذٍ، تشای ُویي کغاًی کَ اص ّعْعَ 

 .اّ پیشّی هی کٌٌذ سا تَ ذؼمل ّ تَ کاسگیشی اص ًؼود ػمل دػْخ هی ًوایذُای 

ذؾثیَ ؽکْفَ ُای آى گیاٍ جٌِوی تَ عشُای ؽیاطیي تشای تیاى ًِاید صؽری ّ چِشٍ ذٌفشآهیض آى اعد، صیشا اًغاى اص 

چَ ػاللَ هٌذ اعد تشای آى  چیضی کَ هرٌفش تاؽذ ، دس رُي خْد تشای آى لیافَ ای صؽد ّ ّحؾرٌاک ذشعین هی کٌذ ّ تَ ُش

 لیافَ ای صیثا ّ دّعد داؽرٌی

 شجرٍ زقْم چَ درختی است؟ 

عْسٍ هثاسکَ صافاخ ؽشّع هی ؽْد کَ  6ُٕای تِؾری اص آیَ  دس لشآى کشین تؼذ اص تیاى ًؼود« ؽجشٍ صلْم»عخي دستاسٍ 

تِرش اعد یا دسخد ًفشخ اًگیض یی هی کٌٌذ ، ُای جاّیذاى ّ لزخ تخؼ کَ تِؾریاى سا تا آى پزیشا آیا ایي ًؼود: هی فشهایذ

مِ ! )صلْم؟ لُّْ  (أََرلَِ  َخْیشٌر ًُُّضالا أَْم َؽَجَشجُ الضَّ

ُویؾَ تَ هؼٌی دسخد ًیغد گاٍ تَ هؼٌی گیاٍ ًیض هی آیذ ّ لشائي ًؾاى هی دُذ کَ هٌظْس اص آى دس ایٌجا، گیاٍ « ؽجشٍ»

 ؛ «صلْم»اها [ 8. ]اعد

ٌُگاهی کَ ایي آیَ ًاصل ؽذ : عپظ هی افضایذ . ایي هادٍ دس اصل تَ هؼٌی تلؼیذى اعد: اعددس کراب لغاى الؼشب آهذٍ 

 چٌیي دسخری دس عشصهیي ها ًوی سّیذ؛ چَ کغی اص ؽوا هؼٌی صلْم سا هی داًذ؟: اتْجِل گفد

ّجِل تشای ذوغخش صذا اب. اعد« كشٍ ّ خشها»صلْم دس صتاى ها آفشیمائیاى تَ هؼٌی : دس آًجا هشدی تْد اص آفشیما؛ اّ گفد

هحوذ صلی   ػلیَ : آًِا هی خْسدًذ ّ هغخشٍ هی کشدًذ ّ هی گفرٌذ !همذاسی خشها ّ کشٍ تیاّس ذا صلْم کٌین! کٌیض: صد

 .خْاًین کَ دس آیاخ تؼذ هی[ 9]ُا داد  لشآى ًاصل ؽذ ّ پاعخ دًذاى ؽکٌی تَ آى! ّآلَ دس آخشخ، ها سا تَ ایٌِا هی ذشعاًذ



ػمل آى چیضی اعد کَ خذاًّذ سحواى تا آى ػثادخ هی ؽْد ّ : هام صادق ػلیَ الغالم دس ذؼشیف ػمل فشهْددس سّایری ا

َِ اْلِجٌَاىُ )تِؾد تا آى تَ دعد هی آیذ  َّ اْکرُِغَة تِ ْحَوُي  َِ الشَّ ّ چْى هغیش ػثادِخ خذا، غیش اص هغیش ػثادخ ّ پیشّی (َها ُػثَِذ تِ

 ا سا ػثادخ ًکشد ّ پیشّ ؽیطاى تْد ، اص ػمل تِشٍ ای ًثشد ّ ػالل ًیغداص ؽیطاى اعد؛ تٌاتشایي آًکَ خذ

إًَِّا )ُا هایَ ػزاب ّ سًج تْدى آى تشای ظالواى اعد  ُای ایي گیاٍ هی پشداصد کَ آى دس آیاخ تؼذ، لشآى کشین تَ تشخی ّیژگی

 .(َجَؼْلٌَاَُا فِْرٌَحا لِّلظَّالِِویيَ 

َا َؽَجَشجٌر ذَْخُشُ  فِی أَْصِل اْلَجِحینِ )ص لؼش جٌِن هی سّیذ آى دسخری اعد کَ ا: افضایذ عپظ هی ؽکْفَ آى : ّ تؼذ هی فشهایذ( إًَِِّ

یَاِطیيِ )هاًٌذ عشُای ؽیاطیي اعد  ُ ُسُ ُّط الؾَّ  (.طَْلُؼَِا َك ًَََّ

یشا اًغاى اص ذؾثیَ ؽکْفَ ُای آى گیاٍ جٌِوی تَ عشُای ؽیاطیي تشای تیاى ًِاید صؽری ّ چِشٍ ذٌفشآهیض آى اعد، ص

دس رُي خْد تشای آى لیافَ ای صؽد ّ ّحؾرٌاک ذشعین هی کٌذ ّ تَ ُش چَ ػاللَ هٌذ اعد تشای آى چیضی کَ هرٌفش تاؽذ ، 

  .لیافَ ای صیثا ّ دّعد داؽرٌی

اى ُایی کَ هشدم تشای فشؽرگاى هی کؾٌذ صیثاذشیي چِشٍ ُا سا ذشعین هی کٌٌذ ّ تشای ؽیاطیي ّ دیْ تشای ُویي دس ػکظ

 .تذذشیي چِشٍ ُا سا، دس حالی کَ ًَ فشؽرَ سا دیذٍ اًذ ّ ًَ دیْ سا

ُا ُوَ  ایي! فالى کظ هاًٌذ جي اعد؛ یا لیافَ اػ هثل دیْ اعد: دس ذؼثیشاخ سّصهشٍ ًیض تغیاس دیذٍ هی ؽْد کَ هی گْیٌذ

ذش هْاسد هٌطثك تا ُویي  تیؼ ُا اص هفاُین هخرلف کَ ادتیاخ لشآى ُن دس ذؾثیِاذی اعد تش اعاط ذصْساخ رٌُی اًغاى

 [ٓٔ] .ادتیاخ ػاهیاًَ اعد

ىَأ )آخریي ًکتَ ای کَ در ایي آیات دربارٍ گیاٍ زقْم بیاى شذٍ است پرشذى شکن ظااواى هغرّر از آى است  ِكلُْب ُِبْن َلَأ فَأإًِاَّل

ىَأ  َِأا اْابُبطُْب ٌْ ّىَأ ِه ااِ ُب َِأا فَأوَأ ٌْ   .(ِه

 :پی ًْؽد ُا
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