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   مقدمه
 و انفال يها سوره از يآيات تفسير بر مشتمل و"قرآن با يآشنائ"مجموعه سوم جلد حاضر كتاب

 8/8/49 تاريخ از جلسه چهارده يط كه است  يمطهر يمرتض استاد شهيد متفكر توسط) 1(توبه

 شده ايراد يعموم جمع در و) تهران(السالم عليه الجواد مسجد در جمعه  يهاشب در 23/2/50 تا

 زمان همان در  كه است يمتون شده تنظيم كتاب اين و نيست موجود جلسات اين ينوارها.  است

 اصالح به متون اين تنظيم در. است  شده گذاشته شهيد استاد اختيار در و شده استخراج نوار از

  . است مانده محفوظ استاد كالم اصالت و شده اكتفا عبارات

 قرار از متأسفانه  كه اند داشته السالم عليه الجواد مسجد در يزياد تفسير جلسات شهيد استاد

 متون فقط اكنون و رفته، بين از مسجد آن به ساواك يورش در آن ينوارها اعظم بخش مسموع،

  به خدا فضل به كه نور سوره از يآيات رتفسي ينوارها و دهد، يم تشكيل را حاضر كتاب كه مذكور

  دست در شد خواهد منتشر"قرآن با يآشنائ"چهارم جلد صورت

  

  يپاورق

  

 در آنها تفسير متن كه71 تا 67 و 55 و 43 و 42 آيات جز به(انفال سوره آخر تا 26 آيات. 1

  .توبه سوره اول آيه شش و) نيست دست
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 شود يم  درخواست دارند خود نزد مذكور ينوارها از احتماال كه يكسان از جا همين در. باشد يم

 و دهند، قرار"شهيد استاد آثار نشر بر نظارت يشورا"اختيار در صدرا انتشارات طريق از را آنها

 عنوان تحت يجزوات قبال كه است ذكر به الزم. شد خواهد داده عودت آنها نوار است يبديه

. است شده منتشر مسؤول غير ناشران يسو از شهيد اداست نام به ديگر عناوين يا و قرآن تفسير

 از اجازه بدون و"شهيد استاد آثار نشر بر نظارت يشورا"تشكيل از قبل جزوات اين اينكه  به نظر

 در و اند نداشته را كار اين صالحيت اند كرده  تنظيم را آنها كه يافراد و شده منتشر امر مسؤولين

 از يجلوگير يبرا الزم يقانون اقدامات كه است برخوردار يطلوبنام  كيفيت از جزوات اين نتيجه

 و است اعتبار فاقد مذكور جزوات كه رساند يم عموم اطالع به آمده عمل به كتابها اينگونه نشر

 و شود يم منتشر مسلسل طور به و"قرآن با يآشنائ"عنوان تحت فقط شهيد استاد يتفسيرها

 در يبيشتر سرعت با خدا فضل به مجموعه اين يبعد  يدهاجل كه است شده اتخاذ يترتيب البته

 مسئلت بيشتر توفيق متعال يخدا از. گيرد قرار گرانقدر متفكر  آن آثار عالقمندان اختيار

  . نمائيم يم

10/10/65  

   يمطهر يمرتض شهيد استاد آثار نشر بر نظارت يشورا
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  انفال سوره ريتفس. 1

«  »الرجيم الشيطان من باهللا اعوذ

 و بنصره ايدكم و فاويكم  الناس يتخطفكم ان تخافون االرض يف مستضعفون قليل انتم اذ اذكروا و

 و اماناتكم تخونوا و الرسول و اهللا تخونوا ال آمنوا  الذين ايها يا. تشكرون لعلكم الطيبات من رزقكم

 ان آمنوا الذين ايها يا 0يمعظ اجر عنده اهللا ان و فتنه اوالدكم و اموالكم انما اعلموا و. تعلمون انتم

 انفال (».العظيم الفضل ذو اهللا و لكم يغفر و سيئاتكم عنكم يكفر و فرقانا لكم يجعل اهللا تتقوا

26/29(  

 به زمين يرو در ناتوان  يمردم و بوديد اندك يجمعيت كه را يزمان آوريد ياد به: اول آيه ترجمه

   كه داشتيد آن بيم. آمديد يم شمار
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 و تأييد و ييار خودش، ييار با و داد يمأو را شما متعال يخدا پس. بربايند را شما ديگر مردم

 شما كه است اين يبرا اينها همه. كرد برخوردار خوب و پاكيزه ينعمتها از را شما و نمود تقويت

 و مسلمين اعتماد كه كند يم كوشش همواره كريم قرآن يكل طور به. باشيد سپاسگزار و شاكر

 مسلمان و داشتن ايمان كه بفهماند آنها به خواهد يم ييعن. كند جلب ايمانشان به ار مؤمنين

 اين به را ما توجه كه كند يم كوشش يخيل. دارد يخوب نتايج و آثار چه بودن يواقع و درست

 به و ديگر، يدنيا به كند ينم محول تنها را  يمسلمان و ايمان خوب نتايج هرگز و كند، جلب نكته

 را عبادت زحمات كنيد، عمل چنين بياييد بگويد مردم به  كه كند ينم نسيه به حواله اصطالح

 محصولش  كه است يبذر بخواهيد، ما از ديگر يدنيا در فقط را ايمانتان نتيجه و كنيد تحمل

 البته. نيست اين قرآن منطق  يول است منطق يك اين. رسد يم انسان به ديگر يدنيا در انحصارا

 همين را محصولش پاشيد يم اينجا كه يبذر بگويد كه نيست هم يماد منطق يك قرآن منطق

. باشد دنيا در هم آن ،يماد منافع به فقط نظر كه نيست اينطور. نماييد يم استفاده و بريد يم جا

 و آخرت به مختص آن  نتايج بريد، يم يخوب نتايج و آثار دنيا همين در كه كند يم ثابت انسانها  به

 را اينها. دنيا در را آثار نكنيد فراموش... » قليل  انتم اذ اذكروا و«: فرمايد يم لذا. نيست ادني آن

: آنروزند  مسلمانان مخاطب، البته. كنيد يم پيدا يبيشتر اطمينان شود، يم جلب  اعتمادتان ببينيد

 كه يوقت آن رد كنيد، پيدا ايمان خدا به و گرايش اسالم به اينكه از قبل را مردم شما خداوند

  به و [ داد قرار  ينوين وضع در ببرند، بين از را شما خواستند يم كفار و بوديد ضعيف
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 بر و شديد كثير ايمان، و اسالم بركت از بوديد، اندك يجماعت شما. بخشيد يبهبود ] شما حال

 به بوده ناتوان يمردم زمين يرو در»االرض يف مستضعفون«: گويد يم قرآن. شد افزوده تان عده

 شما. شده شمرده ناتوان ييعن است، ضعيف و ضعف ماده از"مستضعف"كلمه آمديد ينم حساب

 حساب ديگر يبعض يرو يول آورند، ينم حساب به را آنها كه بينيد يم را ملتها يبعض حاال همين

 تواننا شما كه را يزمان آريد ياد به. » االرض  يف مستضعفون قليل انتم اذ اذكروا و«. كنند يم

 حساب شما يرو يمسلمان و اسالم خاطر به اكنون يول شد، ينم  حساب شما يرو و بوديد

 شده زياد يقدر به شما يناتوان و ضعف بلكه كردند ينم حساب شما يرو ديگران تنها نه. شود يم

 را شما كنند  حمله يمردم بود نزديك. كرديد ينم حساب خودتان يرو هم خودتان كه بود

 را شما ينيست و يهست و كنند  حمله داشتيد ترس. بربايد را يگنجشك كه يكركس لمث بربايند

 آثارش! ببينيد. داد يمأو را شما قرآن، و اسالم دستورات  بستن كار به و ايمان از پس يول. ببرند

 رزقكم و بنصره ايدكم«. كرد تقويت را شدگان ضعيف شما: كند يم ظاهر دنيا همين در خدا را

 از پر يدنيا اين از. داد شما  به دنيا همين در بوديد محروم كه يا پاكيزه ينعمتها از»تالطيبا من

 و كرد شما نصيب يا پاكيزه يروزيها بوديد محروم شما و كردند يم استفاده ديگران كه نعمت

 يبرا است مقدمه اين. نيست اين ينهاي هدف كه دانست بايد يول. كرديد استفاده آنها از شما

 يسپاسگزار و شكر آن، كه يهدف يبرا است نعمتها دادن اول اين،. ياله ينعمتها و خدا به  توجه

  »تشكرون لعلكم«: خداست
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  شکر يمعن
 در انسان كه است اين"شكر"يمعن. داريم برخورد آن با زياد قرآن در كه است يا كلمه"شكر"

 ممنون من: بگويد مثال و كند يقدردان اظهار  است رسيده يو به يخير او از كه يفرد مقابل

 ياله".است اشتباه نه، ؟"شكر ياله":بگوئيم كه است همين"خدا شكر"يمعن آيا. هستم

 اهللا استغفر  كلمه اينكه مثل. است يديگر چيز شكر خود. شكر خود نه است شكر صيغه"شكر

 ياله راظها. است تكرار عدم به تصميم و گناه از يپشيمان توبه،. توبه خود نه است توبه صيغه

 و دارد يدقيق يمعن يك شكر پس ]. توبه خود نه است توبه صيغه اظهار [ اليك واتوب استغفرك

 خدا به نسبت بنده  درباره هم"شكر"لهذا. يشناس حق ،يشناس اندازه ،يقدردان از است  عبارت آن

 طاعت وا ييعن است شكور خدا. » حليم شكور اهللا ان«. رود يم كار به بنده به نسبت خدا هم و

  .است قدرشناس را بندگان

 بنده عمل از ييعن. گرداند ينم ضايع را اش بنده اجر خدا. دارد يحق كند يم بنده كه يطاعت هر

 قدر بايد باشد شاكر و شناس قدر بخواهد اگر بنده. برد ينم بين از را آن كند، يم يقدردان

 مورد همان در و است يمنظور و فهد چه يبرا بداند را ينعمت هر ييعن بداند، را خدا ينعمتها

  .الجله اهللا خلق فيما ء يالش استعمال: اند گفته چنين"شكر" تعريف در. كند مصرف

 داده ما  به خدا كه چشم مثال شكر آيا. شده آفريده آن خاطر به كه يراه در ء يش بردن كار به

 فرزند، احساسات، طفه،عا فكر، عقل،. نه ؟يداد چشم من به كه شكر خدايا: بگوييم كه است اين

  خودش مسير از را نعمت اين اگر ،يدار كه ينعمت هر و سالمت، مال،
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 با. است نيافريده عبث خداوند را زبان مثال. يشاكر ،ينكن استفاده ديگر مسير در و ينكن منحرف

 ردمم يبديها داد، دشنام رسانيد، آزار مردم به گفت،  دروغ كرد، قلب را حقايق شود يم زبان اين

 را زبان  خلقت دست آيا بكنيم حساب بايد واقعا يول كرد، جعل كرد، فحشاء اشاعه كرد، پخش را

. بفهمانيم ديگران به را خود مقاصد اينكه يا دشنام؟ غيبت، تهمت،: داده ما به همين يبرا

 انعمته هميشه بايد پس. است زبان شكر نصيحت، ارشاد، تعليم، ديگران، به خود مقاصد فهماندن

 صرف شيطنتها راه در مردم هشتاد يصد انديشه و فكر مثال. كرد مصرف  خودش راه در را

! مؤمنان يا. برد كار به مردم صالح و خير و دانش و علم راه در توان يم كه يحال در شود يم

 دشمنان چنگال از را شما و كرد شما نصيب ينعمتهائ خداوند بوديد، محروم بوديد، ضعيف

. است» تشكرون لعلكم« يمعن اين. كنيد مصرف بايد  يراه چه در را نعمتها بدانيد بايد. رهانيد

 و بودند ضعيف يمردم بود، اندك آنها عده كه است سابق وضع به مردم دادن  توجه آيه، مفاد

 و تقويت را آنها خود قدرت كنف در خداوند آوردند، ينم حساب به را آنها ديگران و خودشان

 در آنها سعادت و فرموده خداوند كه يراه در را نعمتها آن تا كرد آنان نصيب را هاروزي كرد، تأييد

 تعلمون انتم و اماناتكم تخونوا و الرسول و اهللا تخونوا ال آمنوا الذين ايها يا«. كنند مصرف است آن

 آيه مضمون(كنيد يم خيانت هم خودتان  به زيرا نكنيد خيانت پيغمبر و خدا به! ايمان اهل يا. »

  به خودشان خيانت و مسلمين، و پيغمبر و خدا به خيانت از شده ينه اينجا در). است اين

  .نكنيد تحريف و ترك را آنها. شما نزد است امانت ياله احكام. خودشان
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 به خيانت مسلمين، به  خيانت ]. نكنيد خيانت [ خودتان و مسلمين به پيغمبر، سنت به همچنين

  ضعيف آدم يك بدر، جنگ جريان در كه است اين آيه اين نزول شأن .هست هم پيغمبر و خدا

 كرد، افشا را  ياسالم جامعه و مسلمين اسرار از ييك خود، فرزند و مال حفظ خاطر به االيمان

 اسرار اكرم پيغمبر. نكنيد  خيانت خودتان و پيغمبر و خدا به گويد يم قرآن. كرد يجاسوس

 ] كه نيفتاد اتفاق [ اند نوشته لذا. نمود يم  ايجاب ضرورت گرم كرد يم مكتوم يخيل را يسياس

 خواهيم يم باشيد آماده فرمود يم فقط. بداند يكس و باشد داشته  يجنگ تصميم و آهنگ پيغمبر

 داريم پيش در راه [ فرسخ صد فرمودند كه تبوك جنگ مانند يمواقع در مگر. برويم  طرف اين به

 بدون نفر هزار يس. تبوك طرف به برويد). 1 (عرب و قريش هن است روم است، يقو دشمن]. 

 مقام در و يآتشفشان است، حره زمين. نداشتند يعاد  مركب اكثرا كه يطور به ،يكاف تجهيز

  . گوسفند جگر مانند تشبيه

 افشاء بدر جنگ در.  خاص موارد مگر گفت ينم يكس به را خود تصميم اكرم پيغمبر مواقع اين در

 خبر آنها به را قريش با جنگ به مسلمين و پيغمبر تصميم االيمان ضعيف مسلمين از ييك. كرد

  و زن. داد

  يپاورق
:  

 را"خيبر"خواستيم. ببينند را پيغمبر آثار كه است اين سنتها از ييك گفتيم. حج به شديم مشرف امسال ما. 1
 شمال ، برويم طرف آن از افتد يم اتفاق تركم اتومبيل با معموال كه ايرانيها ما (ببينيم است مدينه شمال در كه

 و است فرسخ صد تبوك تا مدينه از. تبوك و خيبر ديدن قصد به گرفتيم يسوار ماشين). بينيم ينم را مدينه
  كه تبوك، طرف به] مشقت لشكر [العسره جيش ] دادن حركت [ بوده يمهم  تصميم چه كه كردم تعجب من
  . شد خوانده نام اين  به لشكر اين خرماپزان، فصل شديد يرماگ آذوقه، كمبود مثل يخاص علل به
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 ينگهدار  برايش كرده حفظ را او عيال و مال بگويد، اگر كرد يم خيال و بود آنها نزد او مال و بچه

 ال آمنوا الذين ايها يا«:  است معين شخص يك به نظر يول است يكل خطاب آيه،. نمايند يم

 خيانه الخيانه اعظم ان":فرمايد يم حكام از ييك به  نامه در امير ضرتح. »الرسول و اهللا تخونوا

 يخدا شما. فرد نه است اجتماع به خيانت خيانتها بزرگترين) 1("االئمه غش  الغش افظع و االمه

 ايد كرده فرد يك به خيانت كنيد خيانت او ناموس يا است شما نزد كه يكس مال به اگر نخواسته

 است، اجتماع به خيانت ،يجاسوس خيانت،. غيرمستقيم طور به اجتماع يك به و مستقيم، طور به

. كند رفتار غش به مسلمين پيشوايان با يكس كه است اين خيانتها ترين شنيع و ترين فظيع و

 برد يم نجات ساحل  به را يكشت نيت صدق نهايت در كه را ناخدا يكس ،يكشت در اينكه مانند

 انسان آيه اين از است يكشت ساكنين تمام  به خيانت ناخدا به خيانت صورت اين در. كند گمراه

 اوالدكم و اموالكم انما اعلموا و«. دهد يم اهميت ياجتماع مسائل به چقدر قرآن كه فهمد يم

 آزمايش مايه ييعن فتنه شما يبرا فرزندان، و ثروت بدانيد. » عظيم اجر عنده اهللا ان و فتنه

. آزمايش ييعن قرآن در فتنه). بود اش بچه و زن و مال خاطر به خصش آن خيانت چون. (هستند

 مسأله كه اينجاست. نباشد بچه و زن شما  هم ييعن. آزمايشند وسيله ثروت و مال همين بدانيد

  .هستند وسيله اينها بلكه كنيد نگاه ل آ ايده عنوان به اينها  به نبايد شما. آيد يم پيش آخرت

  

  يپاورق

 :  

 نهج. 1   26. نامه الغه،الب
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 ذو اهللا و لكم يغفر و سيئاتكم  عنكم يكفر و فرقانا لكم يجعل اهللا تتقوا ان آمنوا الذين ايها يا«

 باشد يحال يك در انسان كه اين است، ينگهدار خود يمعن به"يوق"ماده از"تقوا"العظيم الفضل

 قرآن. خدا يبرا است، بد نچهآ از است خود ينگهدار ياله يتقوا. كند ينگهدار را خود بتواند  كه

 اثر در آيد يم وجود به كار در گشايش اينكه ييك. دارد اثر دو باشيد يواقع يمتق اگر گويد يم

 پيش برايش گرهها سلسله يك كند، يزندگ باتقوا و پاك يكس اگر واقعا. آن يمعنو تاثير

. افزايد يم يبين روشن بر كه است اين تقوا دوم خاصيت. شود يم  حل بيايد پيش اگر و آيد، ينم

. آن كار و مغز  به دارد يبستگ! تقوا؟ به دارد يارتباط چه يبين روشن. آيد يم مشكل نظر  به ابتدا

 است تر بين روشن باشد، يمتق انسان اگر. است اشتباه اين يول بينش؟ در دارد يتاثير چه تقوا

 كه يهاي يبين روشن از انسان شود يم عثبا كه را يتيرگيهاي آن تقوا آورد، يم روح يصفا تقوا زيرا

  . برد يم بين از نكند استفاده اوست خود مخصوص

  شد ديده يسو به دل از حجاب صد     شد پوشيده هنر آمد غرض چون

 گرد تقوا. بگيريد  هست كه يطور آن را آن توانيد ينم بورزيد تعصب يموضوع به نسبت اگر شما

. كند يم فكر آزاد عقل، نتيجه در نشاند، يم فرو را يوزت كينه كند، يم پاك را تعصب غبار و

  :گويد يم يسعد

  برخاسته گرد هوس و هوا           آراسته است يسرائ حقيقت

  مرد بيناست چه گر نظر نبيند         گرد برخاست كه جا هر كه ينبين
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  راز غيب از دل گوش به نيايد           باز حرص از باشد دلت تا را تو

  : شكافد يم را مطلب و است يعال كه است) ع (امير حضرت از لهجم دو زمينه اين در

 انسان كه است يمحل و خوابگاه يمعن  به"مصرع").1 (»المطامع بروق تحت العقول مصارع اكثر. 1

 بيشترين). است"مصرع"است رسيده خاك به پهلوان  پشت كه يمحل مثال. (خورد يم زمين به

  .شود يم پيدا دل در طمع برق كه است يجاي آن خورد يم زمين به عقل پهلوان  كه يهاي نقطه

 از ييك يخودپسند خود، از انسان آمد خوش) 2 (» عقله حساد احد بنفسه المرء عجب«. 2

 عجب. كند نابود و بزند زمين را او خواهد يم و محسود با است دشمن حسود. است عقل حاسدان

 طمع آمد، كه تقوا زيرا افزايد؟ يم را بينش اتقو چرا. كند ساقط خودش مقام از را عقل خواهد يم

 دود يا مه اگر فضا در. است يروشناي نيست، غبار و گرد نيست، هوس و هوا نيست،  عجب نيست،

  . است روح يفضا بودن صاف است، صفا تقوا. بينيم ينم را اشياء يمتر يك از بيايد،

  

  يپاورق

  

 نهج. 1  219 حكمت البالغه،

 نهج. 2  212 تحكم البالغه،
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  انفال سوره ريتفس. 2

  الرجيم الشيطان من باهللا اعوذ

  سيئاتكم  عنكم يكفر و فرقانا لكم يجعل اهللا تتقواان آمنوا ايهاالذين يا«

  )29/انفال(» العظيم الفضل ذو اهللا و لكم يغفر و

  :است مطلب سه بر مشتمل واقع در كه است شده بيان يمطلب آيه اين در

 و عوام عرف در. است  يخاص اصطالح اسالم و قرآن اصطالح در تقوا كلمه نيمدا يم: تقوا آثار -1

 يك تقوا قرآن، اصطالح در يول) ينجس و يپاك  رعايت (دانند يم برابر را طهارت و تقوا دهاتيها

 كه كند يم پيدا يقدرت شد، پيدا انسان در ملكه اين هرگاه كه است  ياخالق ملكه و يروح حالت

 و كند يم ينگهدار را حق اولياء تقوا. شود عرضه او بر گناه چه اگر كند پرهيز ناهگ از تواند يم

  . دهد يم مصونيت
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  . دارد يم باز گناهها و لغزشها ارتكاب از را او و گذارد يم اثر انسان روح در تقوا فضيلت و ملكه

   دنيا در تقوا اثر
 در تا دو و شود، يم پيدا دنيا در كه است يروح اثر ييك. شده بيان تقوا يبرا اثر سه قرآن در

 دهد، يم يبين روشن انسان به شده ذكر هم آيه در كه همانطور دنيا در. كند يم پيدا ظهور آخرت

 بينيم يم يتاريك و يروشناي خود بيرون در كه همانطور بدانيم بايد. كند يم روشن را انسان چون

 احساس  يتاريك و يروشنائ نيز خود ضمير و درون در شود، يم روشن يا تاريك وجودمان  بيرون و

 ضمير عكس، به و. است شده نصب يچراغ آن در يگوي و است روشن يبعض ضمير. كنيم يم

 اولين ضمير روشن افراد. است يحقيق قطعا اين و باطن، چراغ يخاموش اثر در است تاريك يبعض

 را نقصها و عيبها كنند، يم احساس را بديها و خوبيها ديگران از بهتر كه است اين دارند كه يچيز

 عيب بزرگترين و ترين واضح دارند، تاريك يدرون كه يافراد يول. نمايند يم اعتراف و بينند يم

 انسان اينكه آن و اند كرده توجه فيلسوفان را يا نكته. نيست اين به منحصر و. بينند ينم را خود

 وجود عينك با را جهان يا يكديگر ما. ندبي يم خودش وجود  عينك و آئينه از را خودش بيرون

 سفيد  هست كه همانطور را جهان و اشياء باشد غبار يب و سفيد عينك اين اگر.  بينيم يم خودمان

 جالب بسيار نكته اين و بينيم، يم  سياه و تيره را جهان باشد سياه و تيره اگر و بينيم، يم روشن و

  :ديگو يم يروم يمال. است

  منظرت نديب گردنده را خانه      سرت گردد بر و يبرگرد تو چون
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 اينطور كه يحال در چرخد، يم اطرافت تمام يبين يم بايست، بعد بچرخ، خود دور: كن امتحان

 كوچك، را كوچك باشد، صاف و پاك و روشن و تقوا با انسان اگر. چرخد يم تو سر بلكه نيست

 يادم يول است يشوخ مقدار يك مطلب اين چه اگر .ديد خواهد  سياه را سياه و سفيد، را سفيد

 را ايشان اسم آقايان از يخيل شايد كه يقم ياشراق مرحوم مبرز و  فاضل بسيار خطيب هست

 بود فاضل هم و ايران، اول درجه تقريبا يخطبا از و باشند، ديده را سخنرانيشان يا باشند  شنيده

 انسان يخيل. (قميها از انتقاد دنده تو دبو افتاده منبر، يباال قم، در يوقت يك سخنور، هم و

 جمله از و .هستند يخرافات يخيل ما قم عوام مردم اين بگويد  خواست يم). بود هم يخوب معتقد

 بهتران ما از سياه گربه كه كنند يم فكر و گزارند، يم احترام يخيل سياه گربه به قميها گفت يم

. اندازند يم برايش خالص گوشت و غذاهاشان بهترين از فورا آيد يم سياه گربه يوقت لهذا و است،

 داد او به بايد شرعا كه هم يمقدار آن نيستند،  قائل ياهميت ديگر يها گربه يبرا عكس بر

  چه هر. اند مانده ها سياه گربه فقط و اند شده منقرض قم در ديگر يها گربه  همه لهذا و دهند، ينم

 يخيل طلبه. پائين آمد منبر از. چله و چاق هم آن ،يبين يم سياه گربه شهر اين در يكن يم نگاه

 آمد يوقت. بود زده چشمش به سياه  عينك ياشراق مرحوم اتفاقا. يآباد خرم بود يا خوشمزه

 شهر اين تو كه ما! قربانت: گفت لطيف و ساده يخيل و  يآباد خرم زبان همان به طلبه آن نشست،

 يخيل. يبين يسياهم را ها گربه همه ،يا زده چشمت به هسيا عينك تو. بينيم ينم  سياه گربه

   چه اگر بزند چشمش به كه  سياه عينك آدم: است اين حساب حاال. خنديد ياشراق مرحوم
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 .بيند يم سياه را ها گربه همه بود يشوخ داستان آن

 تهس همچنانكه را جهان و باشد سفيد درونيتان عينك تا باشيد داشته تقوا گويد يم قرآن

 اگر باشد، پاك درونتان اگر باشيد، داشته ياله  يتقوا اگر» فرقانا لكم يجعل اهللا تتقوا ان".ببينيد

 دل در خدا ييعن دهد، يم قرار تميز مايه شما دل در خداوند بكنيد زايل خود درون از را تيرگيها

. دهد يم  يشنرو شما به ييعن دهيد، يم تميز خوب را حقايق آن با كه دهد يم قرار يچيز شما

 كه يوقت. شود يم بين  روشن جهت همين به و شود يم روشن درونش تقوا اثر در انسان پس

 هست آنچه از زيادتر ميكند، يگير اندازه  خوب بيند، يم خوب را خودش اوال شد، بين روشن

 در ثانيا و. بيند يم خوب را خودش يعيبها و تيرگيها. بيند ينم نيز  هست آنچه از كمتر بيند، ينم

 خودش وجود  عينك با را جهان كه شده ساخته يطور انسان اينكه حكم به ،يبين روشن اين اثر

 بهتر بيند، يم بهتر را جهان باشد، پاك وجودش عينك و باشد داشته تقوا يوقت بيند، يم

 خودشان نظير يديگر فرد يك با را آنها اگر هستند، تقوا با كه ياشخاص واقعا. دهد يم تشخيص

  يخيل او يقضاوتها بينيم يم بگيريم، نظر در تقوا، يمنها باشند خودشان  مثل جهت هر از كه

 يپاك آدم شود، يم  الهام اشخاص اينگونه به گوئيم يم كه است اين. است يديگر اين از بهتر

  .دنيا در است تقوا اثر اين. شود يم الهام او به است،

 تقوا ياخرو اثر
 [ ييعن است، گذشته  عمل كفاره كند، يم پاك را گذشته گناهان كه است اين آخرت در تقوا اثر

  يكفّر و«: كند يم محو ] را گذشته گناهان
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 [ يواقع  يتقوا چون. كند يم جبران را گذشته گناهان اثر كه است اين مقصود. سيئاتكم عنكم

 از كه بود خواهد تقوابا يهنگام داشته، گذشته در يآلودگيهاي يك كه يكس. است توبه ] با همراه

 انسان از هم ياخرو مجازات شود، يم پاك گذشته  گناهان آن اثر پس. كند توبه آلودگيها آن

. كند ينم مجازات ش ا گذشته گناهان خاطر به را باتقوايش بنده ديگر خدا ييعن. شود يم سلب

 ما خواهد يم آيات  اين در كريم قرآن. است بزرگ و فضل صاحب خدا» العظيم الفضل ذو اهللا و«

 ما جامعه اگر و باشد ياسالم عمل ما عمل اگر و باشد يواقع ايمان ما ايمان اگر كه بدهد توجه را

 از. داشت خواهيم موفقيتها و بود خواهيم ياله يعنايتها از  يانواع مشمول باشد، مسلمان جامعه

 روشن تا باشيد  داشته تقوا» نافرقا لكم يجعل اهللا تتقوا ان«: خواندم كه است يا آيه  همان جمله

. باشد بين روشن جامعه يك يا فرد يك كه است يبزرگ موفقيت چه خودش اين و. باشيد بين

 كند يم نقل مسلمين تاريخ از يجريانهائ ييعن ، اساس همين بر كند يم نقل داستان قرآن يگاه

 به و را خودش پيغمبر چگونه خداوند اول صدر در كه دهد يم نشان جريانها اين موجب به كه

 از و كرد مؤيد بودند تقوا  راه بر و خدا راه بر و حق راه بر چون بودند، او همراه كه را يمؤمنين تبع،

 آن با سطوت، و قدرت همه آن با را آنها دشمنان  عكس بر و داد نجات يتنگناهاي و مضايق چه

 .كند يم بيان يعمل درس ورتص به را اينها  همه. كرد نابود و نيست طمطراق و طنطنه همه

  اکرم رسول هجرت يماجرا
   و  يمكرون و يخرجوك او يقتلوك او ليثبتوك كفروا الذين بك يمكر اذ و
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 و شود يم بيان اسالم تاريخ  حساس يفرازها از ييك آيه اين در. » الماكرين خير اهللا و يمكراهللا

 چون چرا؟. داد نجات را مسلمين و ماسال خداوند شدائد، ترين سخت در چگونه كه دهد يم نشان

) ص (اكرم پيغمبر هجرت مسئله شدايد، ترين سخت آن از ييك .بود حكمفرما ايمان و اسالم واقعا

. است انگيز  حيرت بسيار مدينه به مكه از اكرم رسول هجرت به شد يمنته كه يجريان .است

 در هنوز السالم عليه يعل رگواربز پدر ابوطالب جناب كه بعثتشان اول سال ده در اكرم پيغمبر

 ابوطالب حمايت واسطه به بود قريش همه احترام مورد و هاشم يبن رئيس او و بود حيات قيد

  بزرگوارشان همسر روز چند فاصله به ابوطالب، وفات از بعد. گرفت يم قرار آزار مورد كمتر

 به يروح نظر از و بود غمگسار ريا مصداق واقعا زن اين. رفت دنيا از نيز عليها اهللا سالم خديجه

 و فداكار بسيار زن اين. نداشت نظير جهان در گفت بايد كه خدا رسول با داشت انطباق يقدر

. ريخت اكرم رسول يپا به را خود چيز همه و سعادت ،يخوش هستيش، جانش، مالش، بود، عاقله

 خدا ميان اين در. رسيد اعال حد به اكرم رسول بر يسختگير خديجه، و ابوطالب وفات از بعد

 :كرد فراهم يعجيب وسيله

 آنها از نفر يك. داشتند  جنگ هم با هميشه كه خزرج و اوس نام به بودند قبيله دو مدينه مردم

 از ييك بر شود يم وارد. كند استمداد قريش از  اينكه يبرا مكه به آيد يم زراره بن اسعد نام به

  .قريش مردم

 ابراهيم حضرت زمان از  كه طواف رسم و بود بتخانه زمان آن در اينكه گو بود معبد قديم از كعبه

 شخص اين. كرد يم كعبه دور هم يطواف يك آمد، يم كه هركس. داشت ادامه هنوز بود معمول

  :گفت او به ميزبانش بكند، طواف و  كعبه زيارت به برود خواست يوقت
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 پيدا الحرام مسجد در يگاه كه يادوگرج و ساحر شده، پيدا ما ميان در يمرد! باش مواظب

 اختيار  يب را تو كه نرسد تو گوش به او سخنان وقت يك. دارد يعجيب يدلربا  سخنان و شود يم

 كنار در اكرم رسول كه طواف  يبرا رود يم يموقع او اتفاقا. "هست او سخنان در يسحر. كند يم

 پنبه شخص اين گوش در. خواندند يم قرآن  خودشان با و بودند نشسته اسماعيل حجر در كعبه

 جذب را او يخيل يشخص قيافه كه بود كردن طواف مشغول .نشنود يچيز يكوقت كه بودند كرده

 گويند؟ يم اينها كه باشد يآدم همان اين نكند گفت). داشتند يعجيب يسيما  اكرم رسول. (كرد

 آدمم، من .ام كرده  پنبه ار گوشهايم من كه است يديوانگ عجب كه كرد فكر خودش با وقت يك

. كرد پيدا تمايل. شنيد را قرآن آيات. بيرون  انداخت گوشش از را پنبه شنوم، يم را او يحرفها

 بعدها و كرد يصحبتهاي آمد بعد. شد )ص (اكرم رسول با مدينه  مردم يآشناي منشأ امر اين

 شد قرار و آمدند ] مكه به [ اينها از يا عده اينكه تا كردند رسول حضرت با يا محرمانه  يمالقاتها

 بيايند هستند خواب همه  كه يوقت دوازدهم شب ييعن تشريق يشبها از ييك در حج موسم در

 و آنجا بيايند هم) ص (اكرم رسول آنجا، يها گردنه از ييك در ،يوسط عقبه در منا، در

 و ...و يگانه يخدا به نمك يم دعوت را شما من فرمود اكرم  رسول آنجا در. بزنند را حرفهايشان

 مسلمان و كردند قبول هم آنها. آمد خواهم شما شهر به من بياوريد، ايمان حاضريد اگر شما

 بشوند منتقل مدينه به مكه از) ص (اكرم رسول اينكه زمينه. است مفصل جريانش كه شدند،

 به فرستادند را عمير بن مصعب) ص (رسول حضرت بعد. بود ] حادثه [ اولين اين. شد فراهم

  .داد تعليم قرآن مردم  به آنجا در او و مدينه
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 مسلمان ديگري زياد عده بزرگوار مبلغ اين وسيله به بودند، اندكي عده بودند، آمده ابتدا كه اينهايي

 امر  نهايت در و افزودند، مي خود سختگيري بر بروز روز هم قريش. شد مساعد  مدينه جو تقريبا و شدند

 آيه اين كه دادند، جلسه تشكيل" دارالندوه"در. كنند يكسره را اكرم رسول كار ديگر كه ندگرفت تصميم

 خودش از نه اساسا مكه. بوده مكه سناي مجلس حكم در"دارالندوه".آنهاست به اشاره يكسره قرآن

 ملوك حكومت  نوع يك. بود مركزي يك تابع نه و جمهوري، يا پادشاهي شكل به داشت  حكومتي

 سال چهل از اينكه جمله از و شرايطي با نفر چند اي قبيله هر از كه داشتند قراري. داشتند يفيالطوا

 مشورت يكديگر با آيد مي پيش كه مشكالتي درباره و بشوند جمع آنجا در بيايند باشند نداشته كمتر

 اطاقهايي از يكي"دارالندوه".كردند مي عمل قريش مردم ديگر گرفتند، مي تصميم آنجا در  چه هر و كنند

 آنجا در. است الحرام مسجد داخل و شده  خراب محل آن االن. بود الحرام مسجد اطراف در كه بود

 را او اساسا يا كنيم، سلب محمد از را آزادي شكلي يك به بايد باالخره گفتند كردند، پيشنهادهايي

 در. برود خواهد مي جا هر كنيم، تبعيدش و بكنيم اينجا از را  شرش الاقل يا و كنيم حبسش يا بكشيم

 غير كه نبود قرار اينكه با شد ظاهر مجلس اين در پيرمردي اند نوشته سني هم و شيعه هم  كه اينجاست

 نه، گفت. نيست تو جاي اينجا گفتند. هستم نجد اهل من گفت و بدهند راه آنجا در را ديگر كس قريش

 گرفت اجازه  باالخره. دارم فكر و صحبت كنند مي ثبح اينجا در قريش كه موضوعي همين به  راجع من

   به كه بود شيطان و نبود انسان پيرمرد اين كه شده وارد اخبار در و. شد داخل و
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 مجلس آن در كه شد معروف"نجدي شيخ"نام  به او تاريخ، در حال هر به. شد مجسم پيرمرد يك صورت

 يك گفتند كه پيشنهاد آن. شد تصويب نجدي شيخ نظر هم آخر در و كرد نظر اظهار هم نجدي شيخ

 نفر يك شما اگر. نيست عملي اين گفت نجدي شيخ همان. شد رد بكشد را پيغمبر بفرستند را نفر

 كه باشد داشته يقين كه كيست و كشت خواهند را او محمد خون انتقام به هاشم بني قطعا بفرستيد،

 مصلحت هم حبس گفت. كنيم مي حبس را او گفتند. دهد انجام را كار اين شود حاضر و شود مي كشته

 به چه اگر باشد،  محبوس آنها از فردي كه خورند مي بر آنها به اينكه اعتبار به هاشم بني باز زيرا نيست

 مردم نيروي از شوند، مي جمع مردم كه  حج موقع در است ممكن ولي رسد نمي شما به زورشان تنهايي

. است خطرناكتر همه از اين گفت. شد تبعيد پيشنهاد. بكشند بيرون  بسح از را محمد و كنند استمداد

 دارد تدريج به را شما افراد شهر اين در تنهايي به االن. است گيرا و بيان خوش و صورت خوش مردي او

 با و كرد خودش پيرو را نفر هزار چندين عرب قبايل ميان در رفت ] بينيد مي وقت يك. [ كند مي جذب

 به ولي بكشند را او كه شد واقع قبول مورد و شد پيشنهاد آخر در. شما سراغ آمد  مسلح ارهز چندين

 باشد نفر يك هم هاشم بني از و كند، شركت كشتن در نفر يك قريش قبايل از يك هر از كه شكل اين

 ترتيب اين به و بكشند را او جمعي دسته و) داشتند  خودشان ميان در را ابولهب هاشم، بني از چون(

 اين حداكثر. داشتند شركت هم شما قبيله گوييم مي كردند، ادعا هاشم بني اگر و كنند، لوث را خونش

 تصميم اينها كه شبي همان. دهيم مي خواستند، هم را انسان ده ديه. دهيم مي ديه آنها به كه است

   اجرا را محرمانه تصميم اين گرفتند
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 بك يأتمرون المال ان« :شد گفته موسي به كه حرفي همان (شد نازل اكرم پيغمبر بر الهي  وحي كنند

 اهللا و اهللا يمكر و يمكرون و يخرجوك او يقتلوك او ليثبتوك كفروا الذين بك يمكر اذ و :)فاخرج يقتلوك

 گفت .شد مانع بود آنها از يكي كه ابولهب. بريزند شبانه خواستند برو، بيرون  مكه از. » الماكرين خير

 يا ترسند مي اينها وقت يك هست، بچه هست، زن آنجا در. نيست صحيح كسي خانه به ريختن شب

 بسيار گفتند). داشت شرف و وجدان مقدار همين باز. (شود صبح تا كنيم صبر بايد. شوند مي كشته

 بريزند  روشنايي در و بشود صبح كه منتظر دادند، مي كشيك و زدند حلقه پيغمبر خانه دور آمدند. خوب

 نفر يك حتي جهت اين در و است مورخين و محدثين جميع اتفاق مورد مطلب اين. پيغمبر هخان

 براي بايد امشب تو! جان علي فرمود و خواست را السالم  عليه علي اكرم، پيغمبر كه است نكرده تشكيك

 من ربست در تو امشب، فرمود. بفرماييد امر شما چه هر! اهللا رسول يا كرد عرض. بكني فداكاري من

 بسيار :كرد عرض. ميكشي سر  به كشم مي سر به خواب موقع من كه را اي جامه و برد همان و خوابي مي

 مخفي آنجا در بروند بايد اكرم رسول كه اي نقطه آن"هاله  ابي بن هند"و السالم عليه علي قبال. خوب

 رابطه هستند غار در حضرت كه مدتي در بود قرار  چون گرفتند، نظر در را ثور غار يعني بشوند

 آمد) ع (علي شب،. بفرستند برايشان آذوقه و كنند فراهم مركب دو، اين و باشد كار در اي مخفيانه

  . كردند برخورد ابوبكر به رفتند مي  حضرت كه راه بين در. رفت بيرون) ص (اكرم پيغمبر و خوابيد
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 يك در و مكه غرب در ثور، غار نام به است غاري مكه نزديكي در. بردند خودشان با را ابوبكر حضرت،

 پيغمبر. كردند منحرف را راه مخصوصا. رود نمي آنجا از برود مدينه به بخواهد كسي اگر كه است  راهي

 و بريزند جمعي دسته صبح كه منتظر هم قريش. شدند  مخفي محل آن در و رفتند ابوبكر با) ص (اكرم

 و بشود كشته حضرت كه كشته نفر يك بگويند كه شمشير با نه بزنند حضرت  به چاقو و كارد اينقدر

 شد كه صبح اول. زد  اي ضربه و داشت اي وسيله يك كسي هر بگويند كشت، كي بگويند اگر هم بعد

 كردند نگاه. شد بلند جا از كسي ناگاه. نرود بيرون آنجا از اكرم پيغمبر وقت يك كه بودند مراقب اينها

  من از كه بوديد سپرده من به را او شما مگر فرمود كجاست؟ رفيقت صاحبك  اين. است علي ديدند

 هم او كنيد، تبعيد شهرتان از را او كه بوديد گرفته تصميم شما :فرمود شد؟ چه پس گفتند خواهيد؟ مي

 نيست خودش حاال بكشيم، او جاي به را همين بريزيم گفتند. شدند ناراحت خيلي. شد تبعيد خودش

 به :فرمود. است داده فريبش محمد و است جوان كنيم، رها را او گفت آنها از يكي. مبكشي را جانشينش

 از. شوند مي عاقل باشند ديوانه همه اگر كنند، تقسيم دنيا مردم همه ميان در مرا عقل اگر قسم خدا

 تا دگرفتن را حضرت پاي اثر دنبال. كردند تعقيب را) ص (رسول حضرت. ترم فهميده و تر عاقل تان همه

 و هست عنكبوتي. نيست باشد رفته غار درون تازگي به كسي كه اثري اينجا ديدند. رسيدند غار آن به

 رسيدند آنجا تا. باشد آمده كسي شود نمي اينجا نه، گفتند. او النه و هست مرغي و است، تنيده اينجا در

 شده مضطرب  خيلي ابوبكر كه بود جا همين و شنيدند مي را آنها صداي ابوبكر و) ص (رسول حضرت كه

   به قلبش و
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 قبول ها شيعه فقط بگوييم كه نيست روايت يعني است، قرآن آيه اين. ترسيد مي و بود افتاده طپش

 اذ اثنين  ثاني كفروا الذين اخرجه اذ اهللا نصره فقد تنصروه اال« :است اين آيه .ندارند قبول سنيها و دارند

 نكنيد، ياري را پيغمبر قريش مردم شما اگر يعني. » معنا اهللا ان تحزن ال لصاحبه يقول اذ الغار في هما

 در هجرت شب در كرد، ياري را پيغمبر غار، داستان در همچنانكه كند مي ياري و كرد ياري را او خدا

 كه است بوده هم ديگر نفر يك پيغمبر از غير كه دهد مي نشان"هما".بودند غار در دو آن  كه حالي

 يعني عرب لغت در اصال"صاحب"كلمه. (» معنا اهللا  ان تحزن ال لصاحبه يقول اذ«. است كرابوب همان

 خود همراه  به پيغمبر كه آنگاه). صاحب :گويد مي عرب باشد كسي همراه كه هم حيواني  به حتي. همراه

 خداوند) 1(» تروها لم بجنود ايده و عليه  سكينته اهللا فانزل«. ماست با خدا نخور، غصه نترس، :گفت

 بر را خودش رحمت. كرد نازل نفر دو هر بر را وقار گويد نمي ديگر. كرد  نازل پيغمبر بر را خودش وقار

 به تا. قضيه اين از بگذاريم حاال. كرد تأييد را دو هر گويد نمي. نمود تأييد را پيغمبر و كرد نازل پيغمبر

 به يا رفت باال آسمان به شد؟ چطور  اين يديمنفهم ما گفتند. برگشتند جا همان از رسيد، مرحله اين

 در) ص (اكرم پيغمبر بيشتر يا روز شبانه سه. نكردند كه نكردند پيدا. گشتند مدتي رفت؟ فرو زمين

 ديگري، شوهر از است  خديجه پسر كه هاله ابي بن هند شد، مي كه شب دلهاي آن. بردند بسر غار  همان

  بودند گذاشته قرار قبال. گشت مي بر و برد مي آذوقه همحرمان است بزرگواري بسيار مرد و

  

   :پاورقي

  40 آيه توبه، سوره - 1
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  پيش را مدينه راه و شدند سوار آنها غار، كنار بردند شبانه و كردند  تهيه مركب تا دو. كنند تهيه مركب

. كرد مدد و كمك  نحوي چه به سختيهايي چه در را پيغمبر خداوند ببينيد گويد مي قرآن حاال. گرفتند

 او مكر بخواهد، اگر خدا كه دانستند نمي ولي بردند كار به سياست و كردند فكر و كشيدند نقشه آنها

 براي برند مي كار به حيله و مكر تو درباره كافران كه آنگاه و» كفروا الذين  بك يمكر اذ و«. است باالتر

 را كسي چون. است حبس معنايش"اثبات"» يثبتوكل« :بدهند انجام تو درباره را كار سه از يكي اينكه

) كن حبس يعني"اثبت"گويد مي وقتي عرب. دارند مي نگه ساكن و ثابت جا يك در كنند مي حبس كه

 او«. بريزند را خونت يا» يقتلوك او«. كنند زندانيت يعني دارند نگه ثابت جا يك در را تو اينكه براي

 خيلي خودشان هاي حيله و مكر به قريش. كنند مي مكر آنها» يمكرون و«. كنند تبعيدت يا » يخرجوك

 همه باالي كه دانستند نمي ولي بشود، لوث خونش كه كنيم مي چنان گفتند مي مثال و داشتند اعتماد

 قدرتي هيچ بشود، الهي عنايت مشمول اي بنده اگر و است الهي اراده و تقدير ها نقشه و تدبيرها اين

 كه بكشد اي نقشه  انسان اگر. نيست روشن هدفش كه است اي نقشه"مكر".ببرد ميان از را او تواند نمي

 را اين است، ديگري هدف براي كنند مي  خيال بينند مي كه مردم اما دارد نظر در معيني هدف نقشه آن

 براي حادثه اين داند نمي انسان كه آورد مي وجود به طوري را حوادث  گاهي هم خدا. "مكر"گويند مي

. است ديگري چيز نهائيش نتيجه ولي است، ديگري هدف براي كند مي خيال است، مقصد و  هدف فالن

 است طور يك ظاهرش كه آورد مي وجود به حوادثي هم خدا يعني كند مي مكر هم خدا كه است اين

   ديگر چيز اصلي هدف ولي
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 اذا و«. است بهتر و باالتر دگانكنن مكر همه از خدا و كند، مي مكر هم خدا كنند، مي مكر آنها. است

 ابزار كه دانيم مي. » االولين اساطير اال هذا  ان هذا مثل لقلنا نشاء لو سمعنا قد قالوا آياتنا عليهم تتلي

 پيغمبر و بس، و بود قرآن بود، موسي عصاي نظير پيغمبر براي كه چيزي  آن و پيغمبر معجزه پيغمبر،

 را افراد تدريجا قرآن نيروي با و شود مي مبعوث تنها تنهاي فرد، يك .نداشت ديگري مددكار قرآن از غير

. بود قرآن مسئله بود مطرح پيغمبر درباره كه اي مسئله  كه بود اين. دهد مي نيرو تشكيل و كند مي جمع

 و خدا سخن كتاب، اين گفت مي پيغمبر. بپردازند مبارزه به پيغمبر وسيله اين با كه بودند ناچار قريش

 يكي ] بود مطرح قرآن درباره كه مسائلي. [ كنند تهيه پاسخي بايست مي آنها. است بشر سخن فوق ما

 انبياء به راجع پيغمبر كه بود داستانهايي و خبرها. ديگر. بود قرآن  بالغت و فصاحت و زيبايي مسئله

 كنند،  مبارزه رپيغمب با اينكه براي آنها. بودند خبر بي اينها از كلي به قريش و گفت مي گذشته

 تتلي اذا و«. كردند نمي عمل  هيچگاه ولي ادعا صورت به دادند مي پارازيت آمدند مي گاهي رؤسايشان

 لو« شنيديم هم ما گويند مي» سمعنا قد قالوا« شود مي تالوت اينها بر ما آيات كه هنگامي» آياتنا عليهم

 حرف خيلي . بگوييم خواهيم نمي اما بگوييم شمثل توانيم مي بخواهيم هم ما اگر» هذا مثل لقلنا نشاء

 بنايي استاد يك كه كردند مي نقل ما ابوي. گفتيد مي اول ساعت همان توانستيد، مي اگر! است عجيبي

 .بزند ما منزل در ضربي يك بودند آورده را او وقت يك. امروزيها قول به  ساخته خود بناهاي اين از بود

 اولش دفعه خوب گفتيم. پائين آمد يكدفعه رسيد، كار آخرهاي وقتي ،زد ضربي يك آمد اين كه گفتند

  . كرد اشتباه است،
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 ابوي. همينطور  هم سوم دفعه. پائين آمد هم دوم دفعه. زد ضربي نو از و كرد راجمع اينها همه مرتبه دو

 من بگو اول روز! كني؟ مي معطل را خودت و  مردم چرا نيستي بلد كه تو بابا كه ناراحت بودند رفته ما

 گفته. نيستم بلد من بگو خوب را، ما هم كردي ناراحت را خودت  هم تو،. بزنم ضربي نيستم بلد

 من. "سازم مي  ضربي باشد ميلم اگر من! زنيد؟ مي شما است حرفي چه اين شيخ حاج آقاي":بود

 حاال گوييم، مي قرآن مثل باشد ميلمان اگر گفتند هم اينها! بشود؟ پيدا خواهد مي كي ميل اين دانم نمي

. بزنند گول را ها بيچاره و مستضعفين از بعضي بلكه كه بود اين براي سخن اين. بگوييم  خواهيم نمي

 توانيم مي هم ما خوب. گويد مي را  گذشته هاي افسانه و داستانها! گويد؟ مي چه محمد مگر گفتند مي

 رؤساي (ايران به آمد كار همين براي الحارث  نضربن منا به اينها از مردي. بگوييم را گذشته هاي افسانه

 كيكاووس و اسفنديار و رستم ايراني قديم هاي افسانه از زيادي مقدار و) داشتند روابط هم ايران با قريش

 محمد اگر. بگويم داستان برايتان تا بياييد! مردم :گفت بعد و كرد جمع را حرفها اين از و جمشيد و

. بكند گوش را حرفش نرفت كسي اما. گويم مي داستان برايتان  هم من گويد مي نداستا برايتان) ص(

 ما ميل اگر اال و نيست ما ميل» هذا مثل لقلنا نشاء لو« گفتند. نيست افسانه قرآن داستانهاي  چون

 نگذشتگا هاي افسانه و است، گذشتگان هاي افسانه اينها نيست، چيزي. بگوييم توانيم مي اين مثل باشد،

  . نيست مهمي موضوع

  . الطاهرين آله و محمد علي اهللا صلي و
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  انفال سوره ريتفس 3

  )1 (الرجيم الشيطان من باهللا اعوذ

. » اليم بعذاب ائتنا او السماء  من حجاره علينا فامطر عندك من الحق هو هذا كان ان اللهم قالوا اذ و«

 بدهند توضيح نند توا نمي  خودشان و گويند مي افراد كه را هايي جمله كند، مي نقاشي را ها روحيه قرآن

 اليم بعذاب ائتنا او السماء من حجاره علينا فامطر عندك  من الحق هو هذا كان ان اللهم« :كند مي بيان

 اگر است، همين به منحصر است مدعي پيغمبر كه قرآني و حق سخن و است، همين حق اگر خدايا. »

 انتظار (گويد مي تو جانب از گويد مي چه هر و است راستگو پيغمبر ناي و است  حق است، راست اين

  در كه رود مي

  :پاورقي

 برداري خالصه شكل به نيز آن  شده پياده متن نيست، دست در آن نوار اينكه بر عالوه جلسه اين [ - 1 

   ]. نباشد استاد جمالت عين آن عبارات برخي است ممكن لهذا است، بوده منقح غير صورت به آنهم و
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 چنين باشد حقيقتجو انسان اگر. "كن آشكار ما بر را آن خدايا"يا"پذيريم مي ما پس"بگويد آيه ادامه

 شكل به يا ، كن نابود را ما و بفرست ما سر بر آسمان از سنگي) است چنين اگر گويد مي  ولي. گويد مي

 و حق اگر. ندارم را حقيقت ينا شنيدن  تحمل و تاب من يعني. بفرست ما بر دردناكي عذاب ديگري

 طوري آن خواهم مي من. نبينم را روزي چنين من تا بفرست سرم بر آسمان از سنگي فورا است حقيقت

 عالم در آيا ولي كرده بيان را آنها حال زبان قرآن. بيزارم حقيقت از اال و باشد راست خواهد مي  دلم كه

 در  تسليم واقعي حالت آن مسلما. باشيم خوشبين دمانخو به نبايد ما اند؟ بوده طور آن همانها فقط

 االسالم« :فرمودند اسالم تعريف از جواب در السالم عليه علي. نيست ما در صد در صد حقيقت، مقابل

 حالت شد، حق با مواجه وقتي يعني حق، مقابل در تسليم بلكه نه، شخص؟ چه؟ مقابل در » التسليم هو

 كه است چيزهايي  آن فروع، كه است اين دين فروع و دين اصول فرق .باشد نداشته عصيان و طغيان

 است؟ كافي يقين يا علم اصول، در آيا ولي. است  الزم يقين يا علم اصول، در اما بكند، عمل بايد انسان

 از غير  ولي. كند قبول تواند نمي نفهمد را چيزي عقل تا. است الزم علم و اعتقاد  البته. نيست اينطور

 كسي اينكه. تمردي بي يعني اسالم . نداشتن تمرد يعني است، الزم تسليم دين، اصول مقابل در قاد،اعت

 چيزي مقابل در انسان كه است آن ايمان زيرا نيست ايمان اين بكش، مرا است اين حقيقت اگر بگويد

 علم بله، داشت؟ ينيق خدا به آيا. كافر مؤمن؟ يا است كافر شيطان آيا. باشد رام و تسليم است راست كه

   خودت عزت به گويد مي خدا مقابل در. بود بهتر ما از داشت،
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 يوم الي فانظرني رب« :گويد مي همچنين). 1(» اجمعين الغوينهم فبعزتك«. كنم مي گمراه را آنها  همه

 بلكه نيست كافي ايمان براي علم، و اعتقاد داشتن تنها . داشت قيامت و خدا به اعتقاد). 2(» يبعثون

). 3 (» علوا و ظلما  انفسهم استيقنتها و بها جحدوا و«. باشد رام دارد اعتقاد آنچه به نسبت بايد انسان

 و جاهديم ما پس شويم، مي منكر دانيم، مي و شناسيم مي  كه را حقيقتي اگر. بشناسيم را خودمان بايد

 حالت بايد بلكه باشد مؤمن كه نيست كافي كند پيدا علم مطلب يك به اينكه صرف بشر. نيستيم مؤمن

 چنين ديدن تاب ما گفتند مي مردم آن كه كن توجه را زماني آن. باشد نداشته نيز تمرد و عصيان

 چنان خدا» يستغفرون  هم و معذبهم اهللا كان ما و فيهم انت و ليعذبهم اهللا كان ما و«. نداريم را حقيقتي

 را آنها كه نيست چنان خدا و هستي، آنها ميان در تو كه حالي در كند عذاب را مردم اين كه نيست

 ، داشت امان دو خدا كه شده نقل البالغه نهج در. كنند مي استغفار و گنهكارند  كه حالي در كند عذاب

 آيا. كنيد حفظ خودتان ميان را ديگر امان رفت، امان يك! ايهاالناس. استغفار دوم و خدا رسول اول

. استيصال غير و عادي ] عذاب و داريم [ استيصال عذاب مفسرين صطالحا در چيست؟ عذاب از مقصود

 آيات در قرآن در. غيره و مسخ باد، صاعقه، مثل دارد العاده فوق جنبه  قومي براي كه است عذابهائي اول،

   كه عذابهائي شده، ذكر عذاب كلمه مكرري

  :پاورقي

  82. آيه ص، سوره - 1

   ]بمانم زنده  قيامت روز تا كه ده مهلتم پس پروردگارا [ 79. آيه ص، سوره - 2

 روي از) خداست معجزه (دانستند يقين به خود نفس پيش اينكه با و [ -14 آيه نمل، سوره - 3

   ].كردند انكار را آن نخوت و ستمگري
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 و شدند ديگر قوم بر مسلط قومي :گويد مي كه اي آيه مثل دارد ديگر شكل و نداشته را مذكور شكل

 من عذابا عليكم يبعث ان علي القادر هو قل« :فرمايد مي انعام سوره در. شدند ذليل آنها دست هب اينها

 را عذابي كه است قادر خدا) 1(» بعض بأس بعضكم يذيق و شيعا  يلبسكم او ارجلكم تحت من او فوقكم

 از بعضي بدي يا مايد،ن  فرقه فرقه را شما يا و بجوشاند، شما پاي زير از يا آورد فرود شما سر  باالي از

 از عذاب و. [ كند مسلط شما بر را شما اقوياي ] يعني [ سر باالي از عذاب. بچشاند ديگر بعض به را شما

 و يخزهم و بايديكم اهللا يعذبهم قاتلوهم« :ديگر آيه. باشيد دستها زير تسلط تحت ] يعني شما پاي زير

 تا را شما خداوند كه است اين بحث مورد آيه زا مقصود. كند مي مسلط را شما) 2(» عليهم ينصركم

 لوط قوم عذاب مانند  عذابي مقصود، آيا. كرد نخواهد معذب كند مي استغفار و هست ميانتان در پيغمبر

 پيغمبر جسم كه است اين مقصود آيا و. شود مي دو هر شامل ظاهرا گرفتاريها؟ مثل ديگر عذابي يا است

 او تعليمات و پيغمبر  احكام و سنت منظور، كه نيست بعيد ولي است، همين ظاهر باشد؟ مردم ميان در

 كه مادام يعني باشي آنها ميان در تو كه مادامي و. شود مي چنين آيه معني صورت اين در. باشد

 خداوند باشيد، داشته پشيماني و بازگشت و توبه حالت يا و باشد آنها ميان در تو تعليمات و دستورات

  قبيل از عذابهايي از اسالم ملت اگر كه است اين منظور ظاهرا. كند مين عذاب را شما

  :پاورقي

  65. آيه انعام، سوره - 1

 شما و گرداند خوار و كند عذاب شما  دست به را آنان خدا تا بجنگيد كافران با [ - 14 آيه توبه، سوره - 2

   ]. نمايد مسلط آنها بر را
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 پشت عذاب رفت، پيغمبر اگر. نيستند امان در ديگر عذابهاي از باشند، امان در ثمود و عاد عذابهاي

 فرقه  فرقه باالتر همه از و ضعفا، بر اغنيا تسلط قبيل از كند مي ذكر را عذابهائي  قرآن. است آمده سرش

 كان ما و« است الهي عذابهاي اينها. شود مي شاد دشمن و افتد مي كار به يكديگر عليه نيروها كه شدن

 ولي نباشي تو. كرد نخواهد عذاب را اينها خدا باشي مردم  ميان در تو تا» فيهم انت و همليعذب اهللا

 عذاب را آنها خدا نيز بازگشت و استغفار صورت در و. كند نمي عذاب خدا هم باز. باشد تو تعليمات

 اال اولياؤه ان اولياءه كانوا ما و الحرام، المسجد عن يصدون هم و اهللا يعذبهم اال لهم ما و«. كند نمي

 قريش مردم گويد مي. شود مي هم قريش از بعد  شامل و دارد قريش خصوص به اي اشاره. » المتقون

  متوليان و اولياء را خودشان و شده مسجدالحرام از مردم مانع و صاد اينها. هستند عذاب مستحق

 مال كعبه گفتند مي دانستند، مي  مسجدالحرام و كعبه متوليان را خودشان قريش. دانند مي مسجدالحرام

 و ها خانه بودند ساكن مكه در اينها چون. دادند نمي راه يا دادند مي راه خواستند مي را كه هر است، ما

 حق قيامت  دامنه تا هيچكس گفت. كرد مبارزه فكر اين با قرآن. دانستند مي خودشان  مال را زمينها

 مسلمان و متقي مردم  عموم به متعلق ايندو. هستم كعبه و مسجدالحرام اختياردار من كند ادعا ندارد

 خارج از كه كساني و بومي مردم). 1(» الباد و فيه العاكف سواء« :حج سوره در است اي آيه. است

   هم آن است، خانه اجاره گرفتاريها از يكي مكه هاي خانه درباره. مساويند آيند مي

  

  :پاورقي

   25 آيه حج، سوره - 1
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 نحو اين به  هم تسنن اهل فقه در حتي. بگيرند اجاره دارند حق كنيم مي خيال ما. سنگين  هاي اجاره

 حضرت آن طرف از كه زماني [ عباس بن  قثم ] به امير حضرت از است ي ا نامه [ البالغه نهج در. نيست

  افرادي از ندارند حق مكه اهل). 2 (» اجرا ساكن من يأخذوا اال مكه اهل مر« :فرمايد مي. بود مكه والي] 

 حتي. بشوند ديگران مانع ندارند  هم حق و دارد، را وقفي حكم زيرا بگيرند اي اجاره آيند مي آنجا به كه

 كسي و دنيا مسلمين تمام به دارد تعلق مكه شهر لذا... بگذارند دار لنگه دو دربهاي داد دستور پيغمبر

 عن يصدون هم و اهللا يعذبهم اال لهم ما و«. كند تراضاع ] آيند مي شهر اين به كه كساني [ به ندارد حق

 صاحب» اولياءه كانوا ما و« دانند مي متولي را خودشان و گيرند مي را مردم جلوي» الحرام المسجد

 ال اكثرهم لكن و« ]. هستند متقين فقط آن اختيار صاحب[ » المتقون اال اولياءه ان« نيستند اختيار

 اسالم صدر در بينيم، مي اكنون كه مسجدالحرامي. دانند نمي را نكته اين رس ] آنها اكثر [ » يعلمون

 حدود مسجدالحرام. نبود بيشتر متر پانزده حدود مسجدالحرام تا كعبه فاصله واقع در. نبود بزرگ اينقدر

 را اطراف هاي خانه اسالم صدر در. نداشت  طول بيشتر كمي و عرض متر 4 كعبه و بود متر 32 32

 بار گرفتند تصميم عباسي سوم خليفه عباسي مهدي زمان در. دادند  توسعه را مسجدالحرام و خريدند

 را مردم هاي خانه  كه [ كنند رعايت داشتند سعي آن توسعه در اسالم خلفاي. بدهند توسعه را آن ديگر

  خواست مي مهدي. دانستند مي غصب را كار اين برخي زيرا نگيرند زور به] 

  :يپاورق

   67. نامه البالغه، جنه - 1
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 خانه گفتند تسنن اهل فقهاي از  اي عده. فروشيم نمي گفتند برخي. بدهد توسعه را الحرام مسجد

 است، مسجدالحرام گفتند ديگر بعضي. فروشند نمي نخواهد و فروشند مي بخواهد دلشان است خودشان

) ع (باقر امام. كردند مي رجوع السالم عليهم اطهار ائمه به و شد مي مشكلي معموال. گرفت شود مي زور به

 رضايت كند، ايجاب مسجدالحرام مصلحت اگر است، مسجدالحرام چون نمود ثابت كرد، عجيبي استدالل

  مردم اول يا آمدند اينجا كعبه خاطر به مردم و بود اينجا كعبه اول آيا فرمود. نيست شرط خانه صاحب

 بعد كنند، مي بنا  هايي خانه كشند، مي اي نقشه آيند يم مردمي مثال ساختند؟ را كعبه بعد آمدند

 اختصاص را آن از قسمتي بعد اند كرده را زمينها  تملك مردم اول. نمائيم مسجد وقف زميني گويند مي

 پيغمبر مسجد حتي بوده اينطور دنيا مسجدهاي تمام. مردم بر شده وارد مسجد  پس. اند داده مسجد به

 احياء را سرزمين آن هاي خانه بعد و شده بنا آنجا در مسجد اول كه است قطهن يك دنيا همه در). ص(

 براي آمد) ع (ابراهيم نداشت، مالكي و بود ذرع ذي غير  وادي مكه زيرا است مكه سرزمين آن، و كرده،

  كمناس بيايند قيامت دامنه تا كه عبادت به داد اختصاص و ساخت مردم براي آنجا در را  كعبه بار اولين

. است محفوظ مسجدالحرام و كعبه  حق. آمدند مردم بعد ساخت، را آن آمد ابراهيم اول پس. دهند انجام

 شد گفته استدالل وقتي ]. آزادند زمين تملك در [ نشوند  مسجدالحرام و كعبه مزاحم كه جايي تا مردم

. كند مي پيروي را منطق همين نيز قرآن. دارد خاصي وضع مكه سرزمين ]. پذيرفتند را آن [ همه

   متقيان مسجدالحرام متوليان عذابند، مستحق آنها گويد مي
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 مكاء اال البيت عند صالتهم كان ما و« :ديگر آيه. متقيان و دنيا مسلمانان به متعلق است  حرمي. عالمند

 اختيار صاحب را خودشان كه را اولياء اين عمل قرآن. است قبلي آيه متمم آيه، اين. » تصديه و

 در خداوند و ساخت را خانه خدا دستور به) ع (ابراهيم. كردند چه كعبه با كه دهد مي نشان دانستند، مي

. يگانه خداي عبادت و توحيد براي كنندگان، طواف براي كنيد پاكيزه مرا خانه فرمود اي آيه ضمن

 انجام بايد كه كارهائي زا يكي). 1(» مصلي ابراهيم مقام من اتخذوا و« كشاندند؟ كجا به را اين سرنوشت

 در زدن كف و كشيدن سوت صورت به كه افزودند  آن بر و زدند آن ته و سر از آنقدر. بود نماز شد مي

  اعمال نبايد كميت و كيفيت نظر از خدا، عبادت در يعني هستند توقيفي عبادتها آنكه حال و. آمد

 بردار چرا و چون. شود اجرا زياد و كم بدون ند،ا كرده بيان ما براي كه طور همان بايد بلكه شود، سليقه

 خود ملي زبان به هركس خالصه و تركي،  اي عده فارسي، اي عده بخوانند، عربي اي عده اينكه. نيست

 با چون اكنون ولي بوده ركعتي دو نماز قديم مسافرتها، در بگوئيم يا ]. است سليقه اعمال [ بخواند

 را سليقه عبادتها در اگر. ندارد مشقت سفر اين زيرا بخوانند ركعتي هارچ بايد كنند مي مسافرت هواپيما

 برگ او بر ببستند كه بس: شود مي شعر اين مصداق  كه آيد مي در آب از چيزي تدريج به بدهيم دخالت

 نشد اينطور يكمرتبه خواندند، مي كشيدن سوت شكل به كه نمازي باز نشناسيش ببيني تو گر ساز و

  و ديگر، گوشه بعد دادند تغيير را آن گوشه كي  اول بلكه

  

  :پاورقي

   ].دهيد قرار خدا پرستش جايگاه را ابراهيم مقام كه شد داده دستور و [ - 125 آيه بقره، سوره - 1
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 فكر و [ ندارد خبر قبل نسل از نسلي هر زيرا درآمد، شكل اين به متوالي  نسلهاي طول در. همينطور

 شبيه چيزي به نسل چندين از بعد ]. است بوده صورت همين به اول از دهرسي دستش به آنچه كند مي

 اي تجربه ذكر بخوانند، فارسي به مثال را نماز و قرآن اينكه به راجع. ندارد شباهتي آن اصل با كه شود مي

 اگر. نيست فايده  بي اند كرده مختلف زبانهاي به جمله يك پي در پي ترجمه مورد در خارجيها  كه

 فرانسه، انگليسي، تركي، بعد كند، ترجمه  عربي زبان به را آن كسي و باشد فارسي زبان به مثال يسخن

 ممكن. نيست باقي چهلم جمله در ذره يك اول جمله از اند ديده اند كرده تجربه... و روسي و آلماني،

 ظهر؟ نماز اخفات ندمان باشد، متعبد بايد نفهميده يا فهميده مسائل، بعضي در انسان چرا بپرسيد است

 انجام بگو بلكه دهي، مي انجام فلسفه خاطر به كه نكن فكر هيچوقت اما بكن، تأمل دارد، فلسفه البته

 تدريجا نبود، زدن كف صورت به خواند مي) ع (ابراهيم كه نمازي. بفهمم بيشتر كنم مي سعي و دهم مي

 چيز زدن كف و كشيدن سوت بجز ازشاننم كعبه متوليان گويد مي  قرآن. درآمد بدعت صورت اين به

  . داشتند  حقيقت و حق مقابل در كه عنادي و كفر موجب به بچشند را الهي عذاب. نيست ديگري
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  انفال سوره ريتفس 4

  الرجيم الشيطان من باهللا اعوذ

 و ونيغلب ثم حسره عليهم تكون  ثم فسينفقونها اهللا سبيل عن ليصدوا اموالهم ينفقون كفروا الذين ان«

 فيركمه بعض علي بعضه الخبيث يجعل و الطيب من الخبيث  اهللا ليميز يحشرون جهنم الي كفروا الذين

 ان و  سلف قد ما لهم يغفر ينتهوا ان كفروا للذين قل 0 الخاسرون هم اولئك جهنم  في فيجعله جميعا

  )36- 38/انفال(. » االولين سنه مضت فقد يعودوا

 مردم به كه معني اين به. كند نمي مغرور هرگز را خود پيروان كه است راينطو كريم قرآن روش و دأب

 كرديد، اعالم خدا پيغمبر و خدا به را خودتان وابستگي و آورديد ايمان كه قدر همين شما كه گويد نمي

  صورت كارها تمام كه باشيد مطمئن است، كافي ديگر
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 يك  هميشه و آورد مي حساب به را آن بلكه گيرد، نمي ناديده را باطل نيروي هرگز  همچنين و گيرد، مي

 حق پيروي در حق اهل اگر گويد مي و دهد مي تجسم را باطل اهل و حق اهل ميان مبارزه و جنگ

 هميشه باطل اهل و حق اهل ميان مبارزه و جنگ  پس. است حق اهل با پيروزي بدهند خرج به پايداري

 وارد بايد بلكه است كافي حق به وابستگيشان و ايمان هك بكنند گمان نبايد حق اهل و است درگير

 حاال. آنهاست با پيروزي نمايند پايداري حق راه در اگر كه باشند مطمئن هم بايد و بشوند مبارزه  ميدان

 كند مي مجسم قرآن را منظره همين ببينيد تا كنم مي تفسير و ترجمه برايتان كردم قرائت كه را آياتي

 شما مخالفان كافران، همانا» اهللا سبيل عن ليصدوا اموالهم ينفقون كفروا الذين ان«. كند نمي يا

 خرج پول"انفاق".بگيرند را حق راه جلوي  اينكه براي و شما با مبارزه براي كنند مي خرج را پولهايشان

. كند مي كافرانفاق. كنند مي انفاق را اموالشان اموالهم ينفقون. مقصود و منظور يك راه در است كردن

 براي كنند مي انفاق را خودشان  ثروت. است باطل راه در انفاقها برخي نيست، خدا راه در انفاقها همه

 از را چشمه اين بگيرند، رويد مي دنبالش به شما و كرده باز پيغمبر كه را حقي راه جلوي اينكه

 در نيست، تنها گذشته به مربوط گويم، مي من كه اين كه كند مي تأكيد بعد. بكنند خشك سرچشمه

 پولها آورند وجود به خدا راه براي مانعي اينكه براي كافران كه داد خواهد رخ جريانهايي چنين هم  آينده

 استقبال براي آينده، در يعني آيد، مي مضارع فعل  اول در كه"س"فسينفقونها« :كرد خواهند خرج

   پول اين از آيا چيست؟ نهايي نتيجه اما. ردك خواهند خرج راه اين در پولها نزديك  آينده در.) است
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 فقط. » حسره عليهم تكون ثم« ؟كرد خواهند كسب موفقيتي و برد خواهند نصيبي خود كردنهاي خرج

 نتيجه به هم آخرش كرديم خرج پول اينهمه افسوس  اي كه ماند مي باقي اينها دل در داغش آن

  كه پولي و [ كند مي خرج خدا براي و خدا راه در ؤمنم نفر يك كه پولي ميان  است فرق چون. نرسيديم

 از اعم خورد، نخواهد حسرت  وقت هيچ مؤمن. ]. كند مي خرج خدا راه كردن مسدود براي كافر نفر يك

 به كه بكند خرج راهي در بايد مؤمن البته. نرسد يا برسد نتيجه به كند، مي خرج كه راهي در آنكه

 دهي مي  راه فالن در كه را پولت اين آقا گويي مي او به وقتي كه اشخاص از بعضي  مثل نه برسد نتيجه

. جهنم به برود او بگذار او، گردن  به دهم، مي من گويد مي دهي؟ مي چه براي خير، نام به خودت خيال به

 و نداري اعتماد او به خودت كه دهي مي آدمي به را پولت  كه هم تو. جهنم به روي مي هم تو نه،

 هستي كيفر مستحق [ نه يا است اسالم نفع به آيا و چيست كردن خرج پول اين نهايي  نتيجه داني نمي

 توهم نه،. جهنم برود او بگذار كنم، مي رد خودم گردن از من! دارم؟ كار چه حرفها اين به من گويد مي]. 

 بر كه شود مي اموري يا اشخاص صرف پول اين امر نهايت در ولي  اسالم و خدا نام به دهي مي پول كه

 سعي است، واجب و الزم او بر كه مقداري آن مؤمن نفر يك اگر ولي. روي مي جهنم به است،  اسالم ضرر

 گاهي و است بشر كه آنجا از اما باشد، خير  راه كه كند خرج راهي در را پولش كه كرد را خود كوشش و

 حسب به و خودش صادقانه نيت حسب به وا چون است آرام وجدانش ، نگرفت اي نتيجه كند مي اشتباه

 را خدا كه آدمي  ولي. است نرسيده نتيجه به تصادفا ولي است داده خدا راه در خودش كوشش و سعي

    هدفهاي براي فقط و است كافر قرآن تعبير به و شناسد نمي
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 براي كند يم خرج پول  وقتي است، خودش شهوت و آز دنبال و ] كند مي كار [ مادي و شخصي و فردي

 تكون ثم« :فرمايد مي هم قرآن. دلش در شود مي  داغي رسد، نمي بيند مي بعد و برسد مقاصدش به اينكه

 در آيا. ماند خواهد باقي اينها روي بر حسرتهايي يك صورت به كردنها  خرج پول اين» حسره عليهم

 دلشان به حسرتش و رسد نمي نتيجه به بعد و كنند مي خرج پولي اينها شود؟ مي تمام جا همين

 اول، مرحله در. شوند مي نابود و خورند مي  شكست خودشان بعد مرحله در» يغلبون ثم«. نه ماند؟ مي

 به) ص (اكرم پيغمبر ورود اوايل در آيات اين. خودشان دوم مرحله در و خورد مي شكست شان برنامه

 واقع هجرت دوم سال در بدر جنگ. تاس بدر ] جنگ درباره [ بعد آيات چون است، شده نازل  مدينه

 كفار، هنوز وقت آن تا و است شده نازل  سال همين در گويند مي مفسرين كه طور آن آيات اين و شد

 از قويتر خيلي نظامي نظر از هم و اقتصاد و ثروت و مال نظر از هم عده، نظر از هم و عده نظر از هم

 خبر غيب صورت  به بود مشكل اش بيني پيش ظاهر حسب به كه را اي آينده دارد قرآن. بودند  مسلمين

 در حسرتهايي صورت به كردنها خرج  پول همين و كرد خواهند خرج پولها اينها آينده در كه دهد مي

 فتح در كه خورند، مي شكست و شوند مي مغلوب خودشان هم امر  نهايت در و ماند خواهد باقي اينها دل

 حسرت  هم بعد و كردن خرج پول كند؟ مي پيدا خاتمه قضيه جا ينهم در آيا. داد  رخ قضيه مكه

 جهنم الي كفروا الذين ثم«. است باالتر مراتب به بعدش آن نه، خوردن؟ شكست هم بعد و كشيدن

  . شد خواهند جمع جهنم در اينها تمام يحشرون
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 در و نشست نخواهند ربيكا  كافران اينكه يكي. بود قسمت چهار بر مشتمل خواندم كه اي آيه اين پس

 نتيجه به كردنها خرج پول اين كه ديد خواهند خودشان  اينكه دوم. كرد خواهند خرج زيادي پول آينده

 خواهند نهايي شكست خودشان اينكه سوم مرحله. ماند مي باقي دلشان در پولها  اين حسرت و نرسيد،

 شدن محشور كه آنهاست تاريك بسيار آينده آن چهارم، مرحله. خوردند شكست مكه فتح در كه خورد،

  . است جهنم در آنان

 أولئك جهنم في فيجعله جميعا  فيركمه بعض علي بعضه الخبيث يجعل و الطيب من الخبيث اهللا ليميز«

  . » الخاسرون هم

 كه چيزهايي از يكي. باشد  نداشته خوب نتيجه يك كه نيست بدي هيچ. ندارد وجود مطلق بد دنيا در

 آرام اجتماع وقتي. است الهي آزمايشهاي است خوب  باطن در و است بد رسد مي نظر به رظاه حسب به

 همه. بيند مي هم مانند و يكرنگ را مردم همه انسان است، نيامده پيش بزرگي  امتحان يك يعني است

 از بهتر خيلي افراد از بعضي  حتي و دارد وجود يكدست مردم يك كند مي خيال انسان. همديگرند شبيه

 قرآن تعبير به و تندي حادثه يك اينكه تا دهد مي تشخيص بهتر را آنها انسان و كنند مي جلوه ديگران

 و ريز  كه غربال مثل. شوند مي غربال مردم گويي كه بيند مي انسان يكوقت. آيد مي  پيش امتحاني يك

 قرار طرف يك عده يك ،شوند مي غربال  مردم طرف، يك به درشتها طرف، يك به ريزها كند، مي درشت

   جدا همديگر از صفها امروز اصطالح به. ديگر طرف عده يك و گيرند مي
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 انتظار آنها از هيچ كه افرادي بيند مي يكوقت انسان. است تأسف اسباب  خيلي نظر يك از. شود مي

 از صفها كه شد خوب گفت بايد بين باريك و دقيق افراد نظر از ولي. آمدند در آب از چغاله نداشت

 همان در بردند مي را ما فرضا و بود نشده مبعوث مكه در) ص (اكرم پيغمبر اگر مثال. شد جدا همديگر

 و ابوجهل. يكسان و همانند و يكسره همديگر، مثل همه ديديم مي را افرادي آنجا در مكه، جامعه

 اما. نبود فرقي اينها ميان ما نظر از و ديديم مي هم را غفاري ابوذر و ياسر عمار ديديم، مي را ابوسفيان

 بينيم مي وقت  يك دهد، مي شديد تكان يك آيد، مي پيش قرآن نزول و اسالم ظهور مثل شديدي  حادثه

 به كه را عناصري كه شيميائي  تجزيه دستگاههاي مثل درست شوند، مي جدا همديگر از اينها كه

 عليه علي اميرالمؤمنين. رود مي طرف يك هب قسمتش هر كند، مي جدا همديگر از اند، آميخته يكديگر

 سوط لتساطن و غربله، لتغربلن و بلبله، لتبلبلن« :فرمايد مي البالغه نهج هاي خطبه از يكي در السالم

 و آمد خواهد پيش شما براي شدائدي  يعني) 1 (» اسفلكم اعالكم و اعالكم اسفلكم يعود حتي القدر،

 جدا همديگر از كه طوري به بدهد تكان را آنها غربال و باشند  ريخته غربال در كه هايي دانه مانند شما

 آنچه آن، به زياد دادن حرارت اثر در كه شد خواهيد جوشاني ديگ مانند و شد، خواهيد  غربال بشوند،

 ديگ يك در اگر شما! است عجيبي تشبيه چه. برود پائين باالست در آنچه و بيايد باال است ديگ ته در

   و پياز و زميني سيب مثال

  

  :پاورقي

   16. خطبه البالغه، نهج - 1 
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 قرار رو در بينيد مي كه چيزي تنها و گيرند مي قرار جايي در كدام هر بريزيد، لوبيا و نخود و گوشت

 به داديد حرارت ديگر اين به كه  وقتي ولي. گرفته را آب روي كه است زردچوبه و فلفل مثال گرفته،

 رود، مي پائين و باال است ديگ اين در كه آنچه بينيد مي  آنوقت آمد، جوش هب آن محتواي كه حدي

 در فرمايد مي) ع (اميرالمؤمنين. است خوبي تشبيه خيلي. رود مي پايين باالها آيد، مي باال پايينيها

 مثل مردم آيد، مي پيش كه امتحاناتي در و دهد مي رخ مردم ميان در كه شدائدي و شديد تكانهاي

 حرارت اثر در كه شوند مي ديگي محتواي مثل و شوند مي غربال ،بشوند غربال غربال، در كه هايي دانه

 و مبارزات فوائد از يكي كه است جهت اين غرضم. رود مي باال پائين، و پائين باال، و آيد مي  جوش به زياد

 جدا يكديگر از فصفو كه است اين آيد مي پيش اجتماع در كه باطلي و  حق جنگ و شديد تضادهاي

 تكليف بصيرت و حق اهل آنوقت. بشود جدا و مشخص صفوف كه است خوب چقدر اين و شوند مي

 بگذار » الطيب من الخبيث اهللا ليميز« :كند مي ذكر فايده يك صورت به خدا. فهمند مي بهتر را خودشان

. بشوند جدا يكديگر از صفوف و كند جدا پاكيزه از را پليد وسيله اين به خدا تا بكنند را كارها اين اينها

 كند، انباشته و دهد قرار يكديگر روي بر را پليدها و» جميعا فيركمه بعض علي بعضه الخبيث يجعل و«

 بشوند، جدا آنها ميان از پاكان بگذار. كند متراكم نقطه يك در را  همه و بروند، طرف يك به همه

 پليد و گرفت قرار صف يك در پاك شد، جدا صفها كه شد اينطور كه وقتي. خودشان با باشند خودشان

 :شد خواهند سرازير الهي جهنم به يكجا پليدها و است  پاكان با نهايي نتيجه وقت آن صف، يك در

   پس جهنم في فيجعله«
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 بحث اين هنوز. هستند همينها فقط بدبخت» الخاسرون هم اولئك«. بدهد قرار جهنم در يكجا را پليد

 پيغمبر وسيله به بعد، آيه در. دارد تتمه باطل، و حق ناپاك، و پاك خبيث، و طيب قرآن تعبير به جنگ

 جاي هر از بگو و كن اعالم كافران اين به! پيغمبر اي كه كند مي حجت اتمام و اعالم اينها به) ص (اكرم

 داشته توجه بايد ار نكته اين. پذيرد مي را آنها توبه خدا برگردند، كه نقطه هر از برگردند، كه راهشان

 و انتخاب و اراده و دهد انجام عملي تواند مي و است زنده كه  مادامي را انسان هيچوقت قرآن، كه باشيد

 لفظ گفتن توبه، اما. است باز بنده روي به هميشه توبه در گويد مي لهذا و كند، نمي مأيوس ،نمايد اختيار

 حجت اتمام قرآن. بازگشت يعني توبه. نيست توبه آوردن زبان  به را"اليه اتوب و ربي استغفراهللا".نيست

 ها گذشته تمام بازگردند روند مي كه راهي از اگر كه كن اعالم كافران اين به! پيغمبر اي  كه كند مي

 نهي. است"نهي"ماده از"ينتهوا"ينتهوا  ان« كافران اين به بگو» كفروا للذين قل«. شود مي پوشانده

 كه راهي از گردند باز اگر يعني بپذيرند، نهي اگر) پذيري نهي يعني"انتها".است  كردن منع كردن،

 باز اگر » سلف قد ما لهم يغفر« :كند نمي  لجبازي هرگز خودش بنده با خدا. پذيرد مي خدا روند، مي

 به معموال را غفران. است"غفران"ماده از"يغفر".شود مي پوشانده آنها  نفع به ها گذشته تمام گردند

 ترجمه كه نداريم ديگري كلمه ما فارسي در. هست هم درست و كنيم مي ترجمه"آمرزش"مهكل

 جهت آن از آمرزش و مغفرت به. دهد مي را"پوشش"مفهوم غفران، كلمه ريشه. باشد" غفران"كلمه

  . كند مي ستر و پوشاند مي را گذشته گناهان روي خداوند كه گويند مي غفران
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 اند شده مرتكب كه بدي اعمال يعني است گذشته قبال كه آنچه كنند، توبه راگ » سلف قد ما لهم يغفر«

 معني پس. شود مي گرفته ناديده گردد، مي كالعدم شود، مي پوشانده  رويش يعني شود مي آمرزيده

 است مغفرت طلب زمينه  همين در تقريبا كه دارد حافظ شعري. است پوشاندن و پوشيدن"غفران"كلمه

   :گويد مي. غزل زبان در است مناجاتي و

  ميا آمده  پناه به اينجا حادثه بد از       ايم آمده جاه و حشمت پي نه در بدين ما

  .ديگو يم را ياله درگاه

  ميا آمده راه نهمهيا وجود مياقل به تا       عدم حد زسر و ميعشق منزل رهرو

  :است شعر نيا من شاهد

  ميا آمده اهيس نامه عمل وانيد به كه        ببار پوش خطا ابر يا رود يم آبرو

 هيكنا به قرآن نجايا(كنند تكرار را گذشته گناهان و خطاها همان و نگردند باز اگر اما و عودواي ان و

 ميا داشته گذشته امم درباره ما كه يروش و سنت بگو آنها به نياالول سنّه مضت فقد) دهد يم جواب

 ديخواه را سرنوشت همان هم شما يعني ست،ا شده يجار گذشتگان درباره ما سنت است، گذشته

 همان مقصود نكهيا با مفيكن يم نيچن كنند تكرار اگر ديگو ينم! است بيعج قرآن ريتعب. داشت

 بالخصوص ءيش كي يرو كه ستين يجزئ ما اراده ميبكن كه يكار هر ما ديبگو خواهد يم يول است؛

 متخلف، كه است بوده چنين گذشته در الهي قانون.است قانون است، يكل ما اراده م،يريبگ ميتصم

   مجرم،
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  . ديد خواهيد  هم شما پس است، ديده را خودش مجازات منحرف، گنهكار،

 تولوا ان و بصير يعملون بما  اهللا فان انتهوا فان هللا كله الدين يكون و فتنه تكون ال حتي قاتلوهم و«

  . » النصير  نعم و المولي نعم موليكم اهللا ان فاعلموا

 پولها نشست، نخواهند  آرام كفار گويد مي. كند مي مجسم را مبارزه صحنه يك قرآن كه كرديم عرض

 حسرت و شكست كفار كار عاقبت اينكه گو كه  مسلمين و مؤمنين به دهد مي هشدار. كرد خواهند خرج

 با مبارزه كه خودشان وظيفه آن به ايمان اهل كه است شرط اين به همه اينها ولي است مغلوبيت و

 خود اينها باشيد مطمئن شما گويد نمي دهد، مي مبارزه دستور قرآن كه اينجاست. كنند قيام است  باطل

 از خودشان بخود خود :گوييم مي ما اغلب كه  حرفهايي مثل روند، مي بين از و خورند مي شكست بخود

 بلكه خورند، مي شكست خودبخود فارك گويد نمي قرآن. نيست ما مبارزه  به احتياجي ديگر روند، مي ميان

 الدين يكون و فتنه  تكون ال حتي قاتلوهم و« :گويد مي و مؤمنين، و مسلمين وظيفه به كند مي  اشاره

 شما كه وقتي ورزند، مي اصرار باطل راه در و گردند نمي باز كه آنها يعني. بجنگيد اينها با » هللا كله

 آنها با مردانه هم شما كنند، مي خرج ] باطل راه در [ را شانپول و دهند مي  نشان سرسختي بينيد مي

 اسالم در جهاد فلسفه قرآن،  آيه اين از. بكنيد را فتنه ريشه تا» فتنه تكون ال حتي« چرا؟. بجنگيد

   اصيل دستورهاي از يكي كه است ديني اسالم. شود مي روشن
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  چه اگر بدهم توضيح موضوع اين اطراف در اندكي بايد. جنگ يعني سربازي، يعني جهاد. است جهاد آن

 غير. آنجاست جايش  بحث اين و جهاد درباره داريم زيادي آيات برائت، سوره در مخصوصا بعدا

 مرامشان كه آنها چه و هستند  قديم مذاهب از مذهبي پيرو كه آنها چه - مسيحيها مخصوصا -مسلمانها

 دستور اسالم كه گيرند مي عيب اسالم به گاهي دهستن  سياسي باند يك واقع در و است مذهب اسما

 پذيرفت، كس هر بكند، دعوت را مردم بايد فقط دين باشد، جهاد نبايد  دين در است، داده جهاد

 مثل ديني اگر. دارد واضحي و  روشن بسيار جواب يك اشكال اين. نپذيرفت نپذيرفت، كس هر و پذيرفت

 كه است قرار همين از مطلب باشد مسيح دين  توايمح همان آن محتواي يعني باشد مسيح دين

 ياد مردم به خواهد مي آورده مكتبي يك كه است اين فقط كارش  كه فيلسوفي يك مثل گويند، مي

 و است اندرزگو سعدي، مثل ناصح يك. بدهد اندرز مردم به خواهد مي فقط كه ناصح يك مثل يا بدهد،

 خود جاي به نصيحت ما":گفت. است  دادن اندرز كارش فقط است اندرزگو كه جهت آن از اندرزگو

 حافظ يا. "نشنود خواهد، مي كه هر بشنود، خواهد، مي كه هر رفتيم، و) گفتيم خود جاي به يا (كرديم

   :گويد مي

 من  مالل  خواه و گيري پند سخنم از خواه تو       گويم مي تو با است بالغ شرط آنچه

 در. نپذير خواهي مي بپذير،  خواهي مي تو حال. بگويم تو به را سخنم كه است اين ام وظيفه فقط من

 اما است، همين مطلب كند نمي تجاوز پند و اندرز و  نصيحت حد از تعهدش كه كسي ناصح، يك مورد

   بر بلكه است نكرده قناعت اندرز و پند به كه ديني آن
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 دستوراتش جزء دادن  دولت تشكيل كه ديني بسازد، اجتماع آمده و انداخته چنگ بشر زندگي سراسر

 دولت خواهم مي من كه بكند اعالم دنيا در دين  يك! باشد؟ نداشته جهاد دستور تواند مي آيا است،

 جميع در اجتماعي زندگي كه است اين آن شؤون از يكي كه است مكتبي  من تعليمات و بدهم تشكيل

 در مستقل اجتماعي واحد يك صورت به را ينمسلم خواهد مي و باشد، مكتب اين اساس بر بايد  شؤونش

 دفاع و جهاد دستور باشد، نداشته سرباز و ارتش  ولي باشد داشته دولت تواند مي دين اين آيا بياورد،

 چرا بگوئيد وقت آن باشد، نداشته ارتش كه كرديد پيدا دولت يك دنيا همه در شما اگر! باشد؟ نداشته

 است اندرز كلمه تا چهار محتواشان  هم كه ادياني با نبايد را اسالم. دهد مي ارتش تشكيل دستور اسالم

 خودش اندرزگو فالن اما داند مي مسؤول اجتماع بدبختيهاي همه  مقابل در را خودش اسالم. كرد مقايسه

 چيست؟ اسالم در ارتش تشكيل هدف چيست؟ اسالمي دولت تشكيل هدف منتها. داند نمي  مسؤول را

 هدفش يكي و باشيد، من مطيع بايد  همه كه است زورگويي هدفش يكي چيست؟ ماسال در جهاد هدف

 در بايد يا بود، تسليم زور مقابل در بايد يا. دارد وجود زور دنيا در هميشه. است زورگويي با مبارزه

 دنيا زورهاي مقابل در كه است اين معنايش ندارم جهاد من گويد مي كه كسي آن. ايستاد مقابلش

 چيزهايي از حتما باشد، او دستورهاي جزء دستور  اين كه است اين از اجل مسيح حضرت البته. تسليمم

 يك ،اند كرده كار تقسيم. قيصر به را قيصر كار و واگذار خدا به را خدا كار آقا  كه اند افزوده بعد كه است

 مربوط خدا به است صريق مال كه منطقه آن. خدا به را منطقه كي و اند داده اختصاص قيصر به را منطقه

   منطقه آن و ستين
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 كه است معلوم. خدا مال ستين مربوط صريق به كه آنجا از. ستين مربوط صريق به خداست مال كه

 براي غيره و خواستن شفا و كردن دعا و خواندن نماز كلمه چهار فقط است، صريق دست ياساس يكارها

 و خدا كار است، بشر كار چه هر گويد مي اسالم بلكه نيست، حرفي  چنين اسالم در اما. ماند مي باقي خدا

 گفت بايد يا :كرد انتخاب بايد را راه دو از يكي دارد، وجود زور دنيا در هميشه چون بنابراين . است دين

 جهادي يك اگر بله،. كرد ايستادگي بايد زور مقابل در  گفت بايد يا و بود تسليم بايد زور مقابل در

 خلقت  سنن از يكي زور مقابل در زور اما باشد، نبايد آن زورها بي مقابل در باشد  زوري دبخواه خودش

 موش چو آب در بودن فسرده يخ چو چند تا :است معروف خيلي و است نظامي از گويا شعرها اين. است

 گل بوته يك بگويد خواهد مي آغوش در كشي گل خرمن تا دوش بر خار غنچه چو باش مي بودن مرده

 جهاد هدف هم و دهد مي جهاد دستور هم اينجا، در قرآن. خودش حفاظت براي است خار به مجهز هم

 زمينه اينكه  براي » فتنه تكون ال حتي« چه؟ براي. بجنگيد اينها با» قاتلوهم و«. كند مي مشخص را

 يعني باشد، خدا آن از اتنه دين و» هللا كله الدين  يكون و«. نباشد ميان در آشوبي ببريد، ميان از را فتنه

 مفسرين  كه طور همان"هللا كله الدين يكون و« معني. باشد حقيقت تسليم باشد، خدا تسليم بشر

 به اسالم كه است اسالم دين ضرورتهاي از  چون"باشند مسلمان مردم همه تا"كه نيست اين اند گفته

   از يكي به كه مردمي يعني( را كتاب اهل با آميز مسالمت همزيستي امروز اصطالح
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  اصل در اينها باالخره. نيست درستي توحيد توحيدشان بالفعل ولو پذيرد مي دارند اعتقاد آسماني اديان

 تا كه است اين"هللا كله الدين  يكون و""معني پس. پذيرد نمي را شرك تنها اسالم. اند بوده توحيد اهل

 آيه، اين در پس. بكنند پروردگار ذات مقابل در تسليم اظهار اقل ال و باشند داشته آشنايي خدا با مردم

 نيرو صرف و كنند مي خرج ثروت و مال و مجهزند كه مردمي اين با كه دهد مي دستور صريحا  قرآن

 جنگ از دست كه وقتي تا بجنگيد اينها با» بصير يعملون بما اهللا فان انتهوا فان« :بجنگيد نمايند مي

). جنگند مي مردم آن كه است مردمي مقابل در جنگ اين كه دهد مي  نشان آيه از قسمت اين. (بردارند

. است آگاه آنها كار  به خدا بكشيد، دست هم شما يعني خوب، بسيار كه كشيدند جنگ از دست آنها اگر

 تولوا ان و«. بكشيد دست شما نه،. نكشيم دست ما كشيدند دست آنها كه حاال كه نترسيد شما يعني

 اهللا  ان« بدانيد پس» فاعلموا« نترسيد، دادند نشان سرسختي و بكشند دست دندنش حاضر اگر اما»

 اين اينجا در. است خوبي بسيار يار و حامي خدا» النصير نعم و المولي نعم«. شماست ياور خدا» موليكم

 كرده مجسم را باطل اهل و حق اهل ميان  مبارزه صحنه يك اصطالح به كه آياتي شود، مي تمام آيات

  غنمتم انما اعلموا و« :است خمس آيه. بكنيم بحث بايد زياد آن اطراف در كه است اي آيه بعد آيه. ستا

 آياتي از آيه اين. » السبيل  ابن و المساكين و اليتامي و القربي لذي و للرسول و خمسه هللا فان ء شي من

 و كنند مي تفسير تر كلي و تر عام صورت يك به را آن ها شيعه. است سني و شيعه اختالف مورد كه است

   بعد و. است حقيقت با مطابق تفسير اين كه كرد خواهيم ثابت ما
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 صحبت است مطرح  خمس درباره كه سؤالهايي و ايرادها بعضي و آن فلسفه و خمس درباره مقداري

  . كرد خواهيم

  . الطاهرين آله و محمد علي اهللا صلي و
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  انفال سوره ريتفس 5

  الرجيم الشيطان من باهللا اعوذ

  )41/انفال()1(» خمسه هللا فان ء شي من غنمتم انما اعلموا و«

 ما اينكه حال، عين در ولي. كنيم مي تفسير طور همان هم ما اند كرده تفسير را قرآن آنها كه آنچنان 

 و ندا كرده تفسير ] خود ميل به [ را آيات بيت اهل كه نيست اين معني  به هستيم بيت اهل تفسير تابع

 به نسبت آنها تفسير نه،. است درست طور همين پس اند گفته اينطور آنها چون گوئيم مي هم ما

 اين ترجمه ابتدا. است موافقتر آيات ساير و آيه  مضمون با يعني است بهتر اند كرده ديگران كه تفسيري

 بيان است  سني و شيعه اختالف مورد كه را هايي جنبه بعد كنم، مي عرض برايتان مختصر طور به را آيه

 برديد، غنيمت به يا كرديد استفاده  آنچه كه است اين حكم بدانيد: است اين ترجمه خالصه. نمايم مي

  پنجم يك

   :پاورقي

   ]. است نشده ضبط نوار روي متأسفانه شهيد استاد سخنراني ابتداي از دقيقه چند [ - 1

63 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 بايد ابتدا. است ماندگان راه از و مسكينان و يتيمان و خويشاوندي صاحب و خدا پيغمبر و خدا آن از آن

. بكنم عرض را آيه تفسير بعد بكنم، تشريح برايتان گويند مي زمينه اين در سني و شيعه كه را آنچه

 فرض. باشد استفاده و درآمد صرفا كه زائدي درآمد هر به گيرد مي تعلق خمس شيعيان ما نظر مطابق

 كاال اين و كنيد مي دريافت كااليي مقابل، در و دهيد مي  تومان هزار پنجاه :كنيد مي اي معامله شما كنيد

 در ولي برديد استفاده اگر حال. ايد نبرده اي استفاده هيچ شما اينجا در. فروشيد مي  قيمت همان به را

 به دبشو شما عائله يا و شما خود  خرج كه مال استفاده از مقدار هر كرديد، مصرف كار نيروي مقابل،

 عادي مخارج و اصلي سرمايه بر عالوه كه را آنچه. شود نمي حساب درآمد جزء نكنيد، اسراف اينكه شرط

 به يكي. باشد  است ممكن شكل چند به درآمد. درآمد گويند مي آيد، مي شما دست به خالص  زندگيتان

 اقسام از ديگر يكي. ندارد معني  خمس نامشروع درآمد مورد در البته. شد عرض كه شكل همين

 كه دانيم مي. افتد مي كسي دست به و است مجهول كلي به  صاحبش كه است اي دفينه يا گنج درآمدها

 امانت به آنجا در دارند قيمتي جواهر و پول مردم اگر كه است نبوده بانك مثل اي مؤسسه  االيام قديم در

. است نبوده معمول معابد غير در ولي بوده معمول  كمي كار اين معابد در البته. باشند مطمئن و بسپارند

 محارم و نزديكان از را آن اغلب و كردند مي مخفي زمين زير را خود اموال  اشخاص اينگونه نتيجه در

 جا فالن در من بگويد او به اگر ترسيد مي گفت، نمي كوچكش پسر به مثال. نمودند مي مخفي نيز خود

. ببرد را  آن بيايد زورمندي يا دزد بعد و بگويد كسي به او ام، دهكر مخفي جواهر يا  اشرفي مقدار فالن

   توفيق گاهي

64 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 افتاد مي اتفاق گاهي و بگويند داشتند اطمينان او  به و بود شده بزرگ كه پسرشان به كه كردند مي پيدا

 سالطين و ندانثروتم برخي. ماند مي خاك زير اينها و رفتند مي بين از بگويند،  وارث به اينكه از قبل كه

 سال، صد. دانست نمي كسي هر و كردند مي مدفون زمين زير را آنها. اند داشته بزرگ خيلي گنجهاي

 از اي نقطه مناسبتي يك به كسي يك بعد. نداشت  اطالع كسي و گذشت مي سال هزار دو سال، هزار

 ، اسالم از پيش هاي سكه اموي، عباسي، خلفاي هاي سكه شد، پيدا گنجي بيند مي كند، مي را خود زمين

 دست به را گنج او و  است او مال زمين كه زمين صاحب. صفوي سلجوقي، دوره هاي سكه اقل ال يا

 آنرا خمس بايد و است بالعوض و مجاني درآمد  يك هم اين. دارد تعلق او به مفت پول اين آورده،

 همه اينها كه است قبيل اين زا هم آيد مي دست به غواصي راه از  كه چيزهايي و معادن. بدهند

  به كه است اين -است ائمه روايات از ملهم شيعه فقه كه -ما ائمه نظر. دارد هم به نزديك  هاي فلسفه

 آن تحصيل مخارج چه ، مخارج منهاي درآمد باشد، داشته را خالص درآمد حكم كه چه هر از كلي طور

 شود تلقي بالعوض درآمد كه چه هر از است،  هكرد تحصيل را درآمد آن كه شخصي مخارج چه و درآمد

 با مسلمانان. است جنگي غنائم داد خمس بايد شيعه فقه حسب به كه  مواردي از يكي. داد خمس بايد

. داند مي حالل را او خون نيز مسلمان و دادند مي حالل را مسلمان خون كه دشمني جنگند، مي  دشمني

 حالل اولي طريق  به مالشان بشود، حالل يكديگر بر خونشان نخودشا عقيده به طرف دو كه وقتي قهرا

   درآمد يك حكم برايشان افتد مي  مسلمانان دست به دارالحرب در اموال از آنچه. است

65 



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 پنجم چهار و كنند خارج خمس عنوان به را آن پنجم يك بايد كه است چيزهايي از و دارد را خالص

  .شود مي تقسيم سربازان آن انيم ديگر

   خمس باب در تسنن اهل و شيعه اختالف موارد
 به قائل آنها جنگي غنائم غير در. بس و گيرد مي تعلق جنگي غنائم به فقط خمس تسنن، اهل نظر از

. كند مي فرق آسمان تا زمين از تشيع اهل و تسنن  اهل ميان خمس مسأله كه است اين. نيستند خمس

 هست  گاهي است، استثنائي امر يك دارالحرب غنائم و لحرب،دارا غنائم به دهند مي اختصاص آنها چون

 دائم و جاري امر يك خمس گويد مي شيعه آنچه مطابق ولي. است جنگ زمان مخصوص نيست، گاهي و

 وجه يك اين. گيرد مي بر در را مردم اقتصادي زندگي سراسر ندارد، جنگ زمان به اختصاص است،

  اين كه كرد خواهيم بحث بعد هست، خمس باب در تشيع اهل هعقيد و تسنن  اهل عقيده ميان تفاوت

 اختصاص چه را خمس  كه است اين هست، خمس باب در كه دومي مساله. شده پيدا كجا از اختالف

 خمس دانيد مي كه طور همان كرد؟ بايد قسمت چند را آن بگيريم، اعم چه و دارالحرب غنائم به بدهيم

 ديگر قسمت سه شود مي ناميده"امام سهم"آن قسمت سه. كرد سمتق شش بايد شيعه فقه نظر از را

  خمس گويند مي تسنن اهل. سادات سهم و امام سهم گويند مي چرا كنم مي عرض بعد كه سادات، سهم

 گويند مي حساب چه  روي تشيع اهل كه گفت خواهيم بعدا. قسمت شش نه كرد قسمت پنج بايد را

 اين است اختالف مورد كه سومي مسأله. قسمت پنج اند گفته يخيال چه روي تسنن اهل و قسمت شش

   اختصاص خمس چه حاال كه است
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 به را آن باالخره بكنيم،  قسمت شش يا پنج را آن چه و باشد، اعم چه و باشد داشته دارالحرب غنائم  به

 بحث ست،ا درست مسئله سه اين در تشيع اهل  عقيده كرديم ثابت كه بعد رساند؟ بايد مصرفي چه

  . داريم تشيع اهل عقيده به بنا حكم  اين فلسفه به راجع چهارمي

   گيرد؟ مي تعلق چه به خمس
 به فقط خمس كه گويند مي  تسنن اهل كه كرديم عرض گيرد؟ مي تعلق چه به خمس كه اول قسمت اما

 آن، مقابل در كه خالص درآمدهاي مطلق به گويند مي  تشيع اهل و گيرد، مي تعلق دارالحرب غنائم

 اگر چيست؟  غنمتم معني كه است"غنمتم""كلمه اختالف، منشأ. است نكرده  خرج عوضي هيچ انسان

 خالص درآمدهاي مطلق"غنمتم"از مقصود اند گفته ما ائمه گوئيم مي كنيم، مباحثه آنها با نخواهيم

 شما ائمه حرف ليلد چه به بگويند و كنند مباحثه ما با بخواهند  تسنن اهل اگر ولي است، اضافي

 لغت اگر گويد؟ مي چه  كلمه اين درباره عربي لغت ببينيم و"غنمتم"كلمه سراغ برويم بايد ، است درست

 دارالحرب در كه غنيمتي يعني باشد مي"مغنوم غانم، ، يغنم غنم"ماده از كه"غنمتم"كلمه گفت عربي

 اما و است، درست آنها حرف وئيمگ مي دارالحرب، غنائم به دارد اختصاص"65  "و شود مي شما نصيب

 و است اعم كلمه يك است،  ماده اين از چه هر و"يغنم غنم،"كلمه گفتند و رفتيم لغت» سرا اگر

 ببينيم قرآن سراغ رويم مي اول. است درست شيعه حرف  گوئيم مي ندارد، دارالحرب غنائم به اختصاص

   از غير (است رفته كار جابه سه قرآن در"غنم"ماده است؟  رفته كار به چگونه كلمه اين قرآن خود در
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 مثل هم آن. » غنمتم مما فكلوا« :بود آيه اين از قبل يكي). است گوسفند معني به"غنم"لفظ  كه آنجا

 اهللا فعند« :است آمده قرآن در همچنين. است آن مانند  هم آنجا بگوئيم، اينجا چه هر. است آيه اين

 فوائد كه بفهماند مردم به خواهد مي. است بسياري مغنمهاي خدا نزد در )94/نساء(»كثيره مغانم

 مقصود كه است معلوم . است خدا نزد ايد دوخته آن به چشم و ببريد دنيا از خواهيد مي شما كه بسياري

 بشر به خدا آنچه چون است، زياد تفضالت مقصود  بلكه است، خدا نزد دارالحرب غنائم كه نيست اين

 تفضل دهد مي بنده به خدا كه چه هر نيست، طلبكار خدا از چيزي انسان  يعني است اضافي دهد مي

 غنائم به اختصاص  كه است شده استعمال جايي در قرآن در"مغانم"كلمه بينيم مي ما پس . است

 كه نبود درست بود، دارالحرب غنائم اختصاصا  كلمه اين معناي اگر كه شود مي معلوم. ندارد دارالحرب

 حديث دوم،. برد مي كار به آن جاي به ديگري كلمه بايد بلكه» كثيره مغانم  اهللا فعند« :يدبگو قرآن

 :است اين مضمونش. هست نيز اثير ابن  نهايه در مخصوصا و اند، كرده روايت هم تسنن اهل كه نبوي،

 كه دارند ولقب هم سنيها آنجا ودر دارد استعمال مورد فقه در حديث اين. » الغرم عليه الغنم له من«

 صورت به حديث اين. گيرد مي تعلق او به  هم ضرر است او مال سود، كه كسي هر كه است اين معنايش

 را ضررش برد مي را آن سود موردي در كه كس هر. » الغرم عليه الغنم  له من«: درآمده هم المثل ضرب

 سود بلكه نيست ارالحربد  غنيمت"غنم"معني حديث اين در كه است بديهي. بشود متحمل بايد  هم

  در"غنم"كلمه شد معلوم پس. است
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 لغوي يك ما لغويين، ميان در. لغت اما. نبوي احاديث از شاهدي هم اين. شود مي برده كار به سود  مطلق

 او و است، طرف بي نظر اين از و سني نه و است شيعه نه ولي است  عرب كه كنيم مي انتخاب را

 مسيحي لبنان مردم  ثلث حدود. (است لبناني مسيحي يك كه باشد يم لغت كتاب"المنجد" صاحب

 غنم من").1 (گويد مي بينيم مي"يغنم غنم"ماده"المنجد"كتاب به كنيم مي رجوع ما وقتي). هستند

 مصداقهاي از يكي دارالحرب غنائم گويد مي بعد. آمده گيرش مفت و بالبدل مالي كه  كسي يعني"ماال

 را لغت اين هم مسيحي عرب اين كه  بينيم مي ما پس. باشد آن به منحصر ينكها نه است غنيمت و غنم

 از هم شيعه علماي البته و. اند كرده تفسير را آيه اين  شيعه علماي كه كند مي ترجمه طور همان

 عربي لغت و  زبان با اند گفته ائمه كه آنچه بينيم مي ما پس. اند گفته شان ائمه زبان از اند، نگفته خودشان

 مسافر، بازگشت هنگام معموال :مثال يك. بپذيريد را نظر اين تعبدا باشند گفته اينكه نه دهد مي وفق

 ما برود، خواهد مي وقتي ولي. آمدي خوش يعني خيرمقدم، گويند مي كنند، دعا او به خواهند مي وقتي

 دهد، مي را المتس به معني  همان"سالما".غانما و سالما گويد مي عرب سالمت، به گوئيم مي

 گويند؟ مي رود مي جنگ ميدان به كه سربازي به فقط ] را غانما [ آيا. برگردي غنيمت با يعني"غانما"و

 با يعني"غانما"برگردي،  سالمت به يعني"سالما".باشد فايده با سفرت يعني. گويند مي مسافري هر به نه،

  و سود هر الحرب،دار غنيمت به ندارد  اختصاص"غانم".برگردي منفعت و سود

  :پاورقي

  . نيست عبارت عين - 1
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 منفعتي  .غنيمت گويند مي را

 اهل اگر ولي نداريم بحثي خودمان  ميان در اند، گفته ما ائمه كه نظر آن از هستيم، شيعه كه ما بنابراين

 ماب سني اي عده هم حاال و شود مي خالصي درآمد هر  شامل خمس جهت چه از بپرسند ما از تسنن

  قرآن آنچه با است منطبق اند گفته ما ائمه آنچه دهيم مي جواب زنند مي را  حرف اين كه اند شده داپي

  ء شي من دارالحرب في غنمتم انما اعلموا و :است نگفته قرآن. گويد مي

 كه ما گوئيم مي. است جنگ به مربوط قبلش آيات گويند مي آنها. » غنمتم انما اعلموا و":گفته قرآن

 ما. ندارد ارتباط ] قبل آيات به [ بگوئيد شما تا شود نمي شامل را دارالحرب غنيمت آيه، اين يمگوئ نمي

 را كلي قاعده يك  است خواسته اينجا در قرآن و است غنيمت اقسام از يكي دارالحرب غنائم  گوئيم مي

 را دارالحرب تغنيم حكم فقط باشد خواسته  اينكه نه بشود هم دارالحرب غنيمت شامل كه كند بيان

 زكات! باشد؟ نزده حرف كلمه يك عمومي ماليات درباره اسالم كه  است ممكن آيا عالوه به. بگويد

 كه اسالم آيا و. گيرد مي تعلق خاصي اموال يك به و است اختصاصي امر يك آن نيست، عمومي  ماليات

 پس! باشد؟ نداشته موميع ماليات حكم تواند مي دارد  حكم مردم زندگي شؤون جميع در است مدعي

  . است تشيع اهل با حق لغت،  حكم به اينجا در

   شود؟ مي تقسيم قسمت چند به خمس
 پنجم يك اين اينكه در گرفتيم  چه هر از حاال گرفتيم كه را پنجم يك ما. دوم مسأله سراغ آييم مي حال

 شود مي قسمت شش گويد يم شيعه ولي. نيست اختالفي  سني و شيعه بين شود، تقسيم سهامي به بايد

   سني و

  ٧٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 قرآن  بينيم مي سهم؟ پنج يا سهم شش گفته قرآن ببينيم. قرآن آيه سراغ رويم مي . قسمت پنج گويد مي

 تصريح قرآن خود» السبيل ابن و  المساكين و اليتامي و القربي لذي و للرسول و خمسه هللا فان« :گفته

 يك كه خمس گويند مي آنها بشود؟ سهم پنج گويند مي  تسنن اهل چرا پس. اند دسته شش كه كند مي

 شود مي پنجم و بيست يك پنجگانه سهام از يك هر قهرا كه شود مي قسمت پنج  است درآمد اصل پنجم

 چطور. شد خواهد  ام سي يك سهم هر قهرا كه شود مي قسمت شش خمس گويند مي تشيع اهل ولي

 قسمت پنج بايد خمس اند گفته قرآن آيه  صريح خالف بر روشن، و واضح دليل يك وجود با تسنن اهل

 خدا يكي تا، شش آن از نه؟ يا است درست ببينيم كنيم بررسي بايد ما كه آورند مي دليلي آنها بشود؟

 مال خواهد مي خدا مگر. خدا به بدهيم را سهم يك و ببرد سهمي خدا كه ندارد معني گويند مي. بود

. طور همين نيز سايرين. دارد احتياج و  است بشر زيرا است درست بدهيم پيغمبر به! كند؟ مصرف

 اينجا در را خودش نام خدا. شده ذكر تشريفا خدا گويد مي كرده؟ ذكر ] را خدا [ چرا پس گوئيم مي

 تاي پنج و است تشريفي خدا نام ذكر. برد نمي سهم  كه خدا اال و آنها، احترام براي كرده ديگران همراه

 و اعراب  براي ايران غنائم مثل است زياد آنقدر گاهي دارالحرب غنائم :دهد مي  جواب شيعه .حقيقي ديگر

 و ميليونها به سر بكند، خرجشان  چگونه داند نمي فرد يك كه دارد زر و سيم و نفيس اشياء آنقدر

 پنجم و بيست يك كه است درست آيا صورت اين در. اسالم صدر جنگهاي غنائم مثل زند، مي ميلياردها

 ها السبيل ابن و مسكينها و يتيمها و القربي ذي از يك هر به و بگيرد تعلق پيغمبر شخص  به آنها همه از

  كه طور همان! داد؟ اختصاص خودش  شخص براي را اينهمه پيغمبر پس پنجم؟ و بيست يك نيز
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 به است رفمص يك پيغمبر بگوئيم نيست ممكن همچنين ، است مصرف يك خدا بگوئيم نيست ممكن

  مردم همه از كه پيغمبر. شود خرج او براي و باشد پيغمبر شخص مال سهم اين  تمام كه معني اين

 نام به سهمي خدا، نام  به سهمي. است اينطور هم القربي ذي مورد در حتي. كرد مي زندگي تر فقيرانه

 زمان در اينها تمام. است يتشريفات اش همه معني  يك به واقع در القربي، ذي نام به سهمي و پيغمبر

 قرار) ع (امام نايب اختيار در امام نبودن در و امام، اختيار در امام زمان در ،پيغمبر اختيار در پيغمبر

 ولي و آنها جانشين يا و امام يا پيغمبر،  اينكه عنوان به بكند خودش شخص صرف اينكه براي نه گيرد مي

 اگر گوئيم مي ما. بكند مسلمين عاليه مصالح صرف كه گيرد يم عنوان  اين به بلكه است، مسلمين امر

 سهم يك خدا، نام  به سهم يك. ندارد احتياج قدر اين او. دارد اشكال كند مصرف خودش براي پيغمبر

 و مسلمين، كليه و عاليه مصالح خرج بشود؟ چه  خرج اما. القربي ذي نام به سهم يك و پيغمبر، نام به

 اختالف اين در پس. سهم پنج نه است درست سهم  شش همان. هست هم مسلمين امر ولي اختيار در

  تشيع اهل با حق كرديم، بيان كه آنطور قسمت، پنج يا كرد قسمت شش بايد را خمس آيا كه هم دوم

 افراد شود مي خالصه كه ها، السبيل  ابن مسكينها، يتيمها، :دارد اينجا. سوم قسمت ماند مي باقي. است

 و سادات مسكينهاي سادات، يتيمهاي :سادات فقراي يا هستند  مسلمين فقراي عموم مقصود ياآ. فقير

 بحث باره اين در آينده  جلسه در كه [ سادات به دارد اختصاص گويد مي شيعه سادات؟ هاي السبيل  ابن

   ].كرد خواهيم
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  انفال سوره ريتفس 6

  الرجيم الشيطان من باهللا اعوذ

 ابن و المساكين و اليتامي و القربي لذي و للرسول و خمسه هللا فان ء شي من تمغنم انما اعلموا و«

 ء شي كل علي اهللا و الجمعان التقي يوم الفرقان يوم عبدنا  علي انزلنا ما و باهللا آمنتم كنتم ان السبيل

  )41/انفال.(» قدير

 آن، در كه مهم بسيار حكم يك نظر از و تفسير نظر از است قرآن مهم آيات از آيه اين كه كرديم عرض

 تسنن، اهل نزد در خمس. است آيه همين خمس آيه. است شديدي بسيار اختالف سني و شيعه ميان

 از  برخي در و داريم جهاد اسالم در ما. است جهاد فروع از يعني است، كوچك و فرعي بسيار مسئله يك

   است، كفار با جهاد بلكه نيست مينمسل خود از باغيه فرقه يك عليه كه جهادهايي آن يعني جهادها
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 فاتح و كرده  جنگ آنكه به كند مي پيدا تعلق جنگي غنائم دنياست، همه قانون كه طوري  همان قهرا

 به غنيمتي جنگ، در كه لشگري يا سرباز جنگي، غنائم به است منحصر خمس تسنن اهل نظر از. است

. پردازد مي خمس بابت را قسمت يك و دهد مي اختصاص خودش به را قسمتش چهار است، آورده دست

 دست به بعد و خلفا، دست به خلفا زمان در برسد، پيغمبر دست به بايد پيغمبر زمان در  كه معتقدند

 به آمد او دست به كه حاال. دارد ] دست در [ را مسلمين حكومت بالفعل كه كسي آن مسلمين، امر ولي

 و هللا« :است شده ذكر كه موردي شش اين از گويند مي كند؟  تقسيم چگونه و برساند مصرفي چه

 جدي اصطالح  به يعني است تشريفي خدا، ،» السبيل ابن و المساكين و اليتامي و القربي  لذي و للرسول

 بعد. باشد خدا نام به هم سهمي يك  كه است اين غرض واقعا اينكه نه شده ذكر احترام براي نيست،

 به قسمت يك پيغمبر، نام به قسمت يك كرد، قسمت پنج بايد را پنجم يك اين خود بنابراين گويند مي

 راه از براي قسمت  يك و فقرا و مسكينها براي قسمت يك يتيمها، نام به قسمت يك القربي،  ذي نام

 بعضي داد؟ بايد كسي چه به ] را ايشان سهم و [  چيست تكليف اكرم پيغمبر وفات از بعد حال. ماندگان

  سهم گفتند مي ديگر برخي. داد بايد ديگر طبقه چهار به را آن و شود مي ساقط پيغمبر سهم گفتند مي

 آنچه مطابق حال هر به . چيزي چنين يك. برسد وقت خليفه دست به تا كرد نگهداري بايد را پيغمبر

 شيعه مذهب در ولي. ندارد چنداني اهميت و است جهاد فروع از يكي خمس گويند، مي تسنن اهل

   نماز، :است تا ده دين فروع شيعه مذهب مطابق لهذا. جهاد عرض در اصيل است حكمي خودش خمس
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 جدا را  خمس سنت اهل اما. تبري و تولي منكر، از نهي و معروف به امر جهاد، ، حج خمس، زكات، روزه،

 مقدار اين له،مسئ اين در كه  شده چطور. آورند مي شمار به جهاد فروع از را آن بلكه كنند نمي ذكر

 آيه، اين در كه اند گفته اينطور ما به ما ائمه. آيه همين تفسير به دارد بستگي است؟ شده پيدا تفاوت

 جنگي غنائم. رسد مي شما دست به مجاني و مفت كه چيزي آن بريد، مي بهره كه آنچه يعني غنمتم ما«

 از هم كرديم، صحبت"غنمتم"كلمه به  راجع قبال. باشد آن به منحصر اينكه نه است آن موارد از يكي

 و آورديم، شاهد نبوي حديث از هم و جنگي، غنيمت از است اعم ماده،  اين كه آورديم دليل قرآن آيه

 هر از يعني گرفتيم"استفتم" معني به را"غنمتم"كلمه كه قدر همين. عرب ميان در سائر امثله از  هم

. كند مي پيدا وسعت عجيب خمس دايره بدهيد را شپنجم  يك بايد شود مي شما نصيب كه اي فايده

 نام به آن سهم يك كه است سهم  شش اينجا در گويند مي شيعه. است"هللا"كلمه مورد در ديگر، موضوع

 شيعيان بكند؟ مصرف و ببرد سهمي خودش براي ميخواهد  هم خدا مگر گويند مي تسنن اهل. خداست

 به  سهم يك اينكه معني همچنانكه نيست، اين باشد خدا نام به سهم يك اينكه  معني :ميدهند جواب

 و خدا نام به كه سهم سه اين. بكند مصرف خودش شخص براي پيغمبر كه نيست اين باشد پيغمبر نام

 يك اين اساسا و بشود، عمومي مصالح مصرف بايد كه  سهامي يعني واقع در است) 1 (امام و پيغمبر

   راه نباشد، آن مصرف براي فردي و خصوصي راه  كه چيزي هر كه قرآن در است اصطالحي

  :پاورقي

  .امام يعني شيعه ما نظر از"القربي ذي"اينجا در - 1
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 مصرف راههاي از يكي. » اهللا سبيل في و« :خوانيم مي زكات باب در ما. نامد مي"اهللا سبيل"را آن مصرف

 بود، عموم مصلحت راه و نبود انخودم شخص  راه كه راهي هر چه؟ يعني خدا راه. خداست راه زكات،

  مدرسه يا و بيمارستان يا مسجد خرج يا دهيد مي فقير يك به را خود پول شما. خدا راه گويند مي را آن

 است بديهي! دهد؟ مي  پول كسي خدا نفع به مگر. دادم خدا براي يا خدا راه در گوييد مي. كنيد مي

 توانيم مي ما باشد، عموم راه كه چيزي هر بلكه  است كننده مصرف خدا كه نيست اين سخن اين معناي

  .بناميم خدا راه را آن

  ست؟يچ انفال
 در. بشود عمومي و كلي  مصالح صرف بايد كه است امام و پيغمبر و خدا نام به سهم شش از سهم سه

 نيز نفالا سوره همين در ديگري آيه در تسنن اهل با ما :كنم مي اشاره آن به كه است مهمي نكته اينجا

  عن يسئلونك« :است سوره اين اول آيه. است اهميت همين به هم آن كه  داريم شديدي نظر اختالف

 و خدا مال منحصرا انفال بگو. پرسند مي  انفال درباره تو از! پيغمبر اي. » الرسول و هللا االنفال قل االنفال،

  . است پيغمبر

  جنگ غنائم به مربوط هم انفال آيه جنگي، غنائم ييعن انفال گويند مي تسنن  اهل چه؟ يعني انفال

 سوره اسم اند، كرده ترجمه  فارسي زبان به را قرآن كه مترجمين از بعضي كه است اين عجيب و. است

 به اختصاص انفال اند گفته ما ائمه. است غلط اين). جنگي غنائم يا("غنائم"سوره اند گذاشته را انفال

   به مجاني و مفت و نكرده تحصيل كار با را آن بشر كه ثروتي هر يعني انفال. ندارد جنگي  غنائم
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 منابع و جنگلها مانند آيد مي وجود به بخود خود طبيعت در كه ثروتي مثل است رسيده او دست

 زمان در پيغمبر يعني است پيغمبر و خدا مال اينها. آن غير و مراتع از كوهستانهاست در كه اي استفاده

 راه و عمومي مصالح صرف را اينها است مسلمين حاكم اينكه حكم به خودش، زمان در امام و خودش

 جنگي غنائم كه است شده گفته آيه آن در پس. است جنگي غنائم همين انفال از يكي. كند مي خدا

 سربازها ميان در خمسش چهار عمومي مال اين از كه داد اجازه خدا خمس  آيه در. است انفال جزء

. است من مال ام جنگيده  من چون بگويد ندارد حق سرباز و نيست سرباز مال ] اصل در. [ شود تقسيم

 بخواهد اگر خدا جنگيدي، خدا براي تو. است باطل  جهادت اصال بجنگي، غنيمت براي تو اگر گويند مي

 و  اصل يك به ما اينجا از. است انفال جزء جنگي غنائم شيعه نظر از. است  كرده كند تو نصيب چيزي

 و جنگي غنائم و شود مي پيدا جنگلها و واديها شكم و كوهها سر در كه آنچه. بريم مي پي ديگر قانون

 ائمه همچنين. نيست كسي شخصي ملك يعني است پيغمبر و خدا با اختيارش و است انفال جزء غيره

  كسي شخصي ملك عواق در بكنيد استخراج هم گنجي شما اگر ندارد، اينها به  اختصاص اند گفته ما

 مقداري آن كند، مي  كسب و كار كه كسي حتي و نيست كسي شخصي ملك اصل در هم معادن نيست،

 اين مثل دارد، زائد درآمد كه مقدار هر ، بوده شخصيش ملك كرده مصرف و خرج و است كرده كار كه

 اينكه با موارد اين ههم در كه اند داده اجازه فرد به پيغمبر و خدا ولي نيست، شخصيش ملك كه است

   يك و كند استفاده خمسش چهار از نيست وي شخصي ملك اصل در
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 چهره  بينيم مي. برسد اجتماع مصرف به يعني بدهد است پيغمبر و خدا كه اصلي صاحب  به را آن خمس

 ات زمين از كنند، مي تفسير  تسنن اهل آنچه با كند مي تفسير شيعه آنچنانكه خمس آيه و انفال آيه

 نظر يك از و يابد مي كلي و عام بسيار مفهوم يك كند، مي تفسير شيعه كه طور آن. است متفاوت آسمان

 و حكومتي  نظام با كند مي پيدا ارتباط ديگر نظر از و اسالمي اقتصادي نظام با كند مي پيدا ارتباط

 ما فقه در .آيد مي بيرون ما ائمه روايات از آن جواب كه آيد مي پيش سؤالي اينجا در. اسالمي سياسي

 القربي ذي سهم پيغمبر، سهم خدا، سهم :شود مي سهم شش واقع در خمس كه است اينطور شيعه

 و يتيمها سادات، سهم ميگويند آن به كه ديگر سهم  سه و اما سهم اصطالح به يا امام شخص سهم يعني

 گويند مي  اينكه يكي. صورت دو به نندك مي امروزيها از خيلي را سؤال اين. سادات  درماندگان و فقيرها

 خويشاوندان و فرزندان براي اسالم  كه نيست امتياز نوع يك اين آيا داده؟ دستوري چنين اسالم چرا

 اقتصادي امتياز يك اين. پذيرد نمي را امتيازي هيچگونه  اسالم قوانين آنكه حال و شده قائل پيغمبر

 غير از را سادات حساب شيعه فقه مطابق چرا اصال اين، از گذشته. هست هم بزرگي امتياز و است

 بدهند خمس خواهند مي و اند شده  مسلمان دنيا مردم همه كنيم فرض گويند مي اند؟ كرده جدا سادات

 اين،. بدهند را خود درآمد اضافه پنجم يك يعني) بود خواهد طور همين مسلم حجت، حضرت زمان(

 اين  اش بودجه دنياست، كشور ثروتمندترين كه آمريكا حتي شوريك هيچ كه زند مي  اي بودجه به سر

 كنيد مسلمين كلي مصالح صرف  امام سهم عنوان به را پول اين نصف گوييد مي شما. بود نخواهد مقدار

   را ديگر نصف و
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 يك عرض در بدهند، آنها به را پول مقدار اين و كنند جمع را دنيا سادات همه اگر. بدهيد سادات به

 همين  حتي. شود انجام كار اين سال هر اينكه به رسد چه شد، خواهند ميلياردر  كدامشان هر سال

 سادات به را آن نصف و بدهند را خمسشان بخواهند اگر هستند، دنيا در اكنون كه اي شيعه تعداد

 فقير كه هم سادات همه. دهد مي تشكيل را عظيمي  بودجه شود مي داده سادات به كه پولي بدهند،

  كالن بودجه اين پس. بدهند خمس بايد خودشان كه هستند ثروتمند اي عده آنها ميان در نيستند،

 بگيريم نظر در را ديگر مسئله  يك اگر عالوه به سادات؟ براي است امتيازي اين، آيا و چيست؟ تكليفش

 فقه و روايات و خوانيم مي را ها رساله ما وقتي كه است اين  مسئله آن. كند مي پيدا ديگري شكل اشكال،

  سيدي به داد، شود نمي سيدي هر به را خمس گويند مي ما به بينيم مي كنيم مي  مطالعه را شيعه

 عالوه نكند، خرج پول فسق  راه در نباشد، فسق به متجاهر اينكه قبيل از دارد شرايطي كه داد توان مي

 قدرتي نه و بكند، زندگي بتواند ثروت آن از كه شدبا  داشته ثروتي واقعا نه يعني باشد فقير اينها بر

 يك اندازه  به كه هست توانائيش و قدرت در سيدي اگر پس. كند كار بتواند قدرت  آن با كه باشد داشته

 به شود نمي بكند، كسب و كار برود اسراف  به مقرون نه قناعت به مقرون البته معمولي و متعارف زندگي

 ماند مي باقي. داد خمس شود نمي هم آنها به قدرتمندند، يا ثروتمند كه  اداتيس تمام پس. داد خمس او

 اينكه آن و شود مي پيدا ديگري اشكال اينجا در. است كم بسيار تعدادشان كه فقير سادات عده  يك

   آنقدر يكدفعه توانيد مي بدهيد، زكات خواستيد اگر سيد غير فقير هر به گويند مي
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 مثال خمس از غير پولي. هست فقير ولي نيست سيد  شخصي ديگر عبارت به. بكنيد يغن را او كه بدهيد

  خرج كه صورتي در بدهيم تومان هزار صد مثال شخص اين به يكجا توانيم مي ما آيا. دارد وجود زكات

 بله دهد؟ مي قرار سرمايه  خودش براي را ديگر تومان هزار نود و است، تومان هزار ده فقط اش ساالنه

 اش ساالنه خرج هم كه داد خمس مقداري به يكجا ،سيد يك به شود مي آيا چطور؟ سيد به. داد شود مي

 هست نيز سادات مورد در سختگيري اين. نه :گويند مي دهد؟ قرار سرمايه خود  براي را بقيه هم و بگذرد

 مورد در اي عليحده سختگيري. باشد فقير گيرند مي زكات كه آنها  مثل بايد گيرد مي خمس آنكه كه

 غني خمس پول با را او شود نمي داد، او به توان مي سالش خرج اندازه به فقط اينكه آن و  هست سادات

 و باشند بده خمس دنيا مردم اگر گفتيم مي حاال تا. شديم گرفتار ديگري بست بن به ما پس. كرد

 به را خمس كه برخورديم دستور اين به يكدفعه. شوند مي ميلياردر اينها بدهيم سادات به را خمسها

 بودجه اين پس. سالش  خرج اندازه به هم آن بدهيد، فقيرشان به ندهيد، قدرتمند يا ثروتمند  سادات

 سيد براي را خمس اند گفته اينكه بنابراين برسانيم؟  مصرف به را آن چگونه ما. ندارد مصرف اصال خمس

 عالوه  به بدهيد، فقير سيد به را خمس گويد مي زيرا يستن امتياز شد معلوم ، است امتياز شدن قائل

 ماند مي مابقي براي صورت اين  به اشكال ولي. ندهيد بيشتر سالش خرج از كه است شده هم سختگيري

 اصال كه ند ا داده جواب ما به ائمه است؟ كرده معين  مصرفي چه براي اسالم را كالن بودجه اين كه

   فتهگ آيه اين در اينكه معني
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 اين السبيل، ابن سهم و مسكين سهم يتيم،  سهم القربي، ذي سهم پيغمبر، سهم خدا، سهم است شده

  اساس و ريشه. اند شده سهام اين نامزد گويي اينها. كنيد تقسيم اينها  ميان را خمس برويد كه نيست

 امام، يا پيغمبر برسد، امام  دست به هم پيغمبر از بعد و برسد پيغمبر دست به بايد كه است اين خمس

 را آنها بايد ديگر بودجه از نرسيد، خمس كه بود زماني احيانا اگر. كنند مي تكفل بودجه اين از را سادات

 عامه مصالح مصرف  به را باقيش كنند، مي تكفل متعارف اندازه به رسيد، بودجه اين اگر. كرد تكفل

 عمومي مصالح به دارد تعلق نيز است فقير سادات  رفمص بر زائد كه مقداري آن واقع در پس. رسانند مي

 وجود  بده خمس فقير، سادات از زيادتر و است زياد فقير سيد ما زمان در چه اگر كه است اين. مسلمين

 شرعي حاكم و مجتهد اجازه بدون را سادات سهم گويند مي و كنند مي احتياط علما از بعضي ولي دارد،

 كفالت در بايد سادات يعني » نقص ما عليه و فضل ما له« :اند گفته ائمه كه حساب همين روي ندهيد،

 زياد اگر و بدهد، ديگر جاي از بايد ] امام نايب يا امام [ آمد كسر خمس اگر باشند، امام  نايب يا امام

 بربنا كند خيال كسي كه است اشتباه بنابراين. كند مي مسلمين عامه مصالح صرف دهد، نمي آنها به آمد،

 پولدار  وسيله اين به را سادات اند خواسته و داده قرار سادات براي را كالني  بودجه) 1 (شيعه، مذهب

 دهند، مي سيد به كه خمس بودجه از اما كرد ثروتمند را سيد غير شود مي خمس بودجه غير از. بكنند

  اين و باشد، بيشتر اش ساالنه و عادي زندگي حد از كه داد او به آنقدر نيست جايز وجه هيچ به

   :پاورقي

  . نيست مطرح  آن در سخنان اين و است اندك بسيار تسنن اهل خمس كه كرديم عرض - 1
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 سيد به خير،. است دروغ"باشد طال اش خانه ناودان اينكه ولو رسد مي خمس سيد به"كه عوامانه مثل

 و باشد داشته كار قدرت اينكه شرط به اما باشد، نداشته  هم خانه ناودان اينكه ولو رسد نمي خمس

 اند نوشته ها رساله در كه آنچه گويد، مي ما فقه و اسالم آنچه. كند اداره را زندگيش و كند كار بتواند

 است، وسيع خيلي خمس دايره كه تشيع مذهب بنابر پس. اين غير نه كردم عرض كه است همين

 به كه اند داده  قاطعي جواب آن به ما هائم كرديم عرض و است مطرح سادات اقتصادي امتياز اشكال

 امتياز خوب، بسيار اينكه آن و ديگر،  سؤال يك ماند مي باقي. رود نمي درزش موالي معروف اصطالح

 يك مثال است؟ كرده باز سادات براي مخصوصي حساب يك اسالم چرا  ولي نيست سادات براي اقتصادي

 شركت اين كه وقتي قهرا. دارد هم مختلف مصرفهاي بل،مقا در. دارد درآمدي مختلف راههاي از شركت،

 بخواهند اگر و ميكند بودجه تامين خاص آمد در  يك از را مصرفي هر كند، مي تنظيم را خود بودجه

  كه كرديم قبول ما حال. باشد داشته مالكي و علت يك بايد نمايند، تأمين ديگر بودجه يك از را مصرفي

 كه اختصاص يك باالخره يا  رواني و روحي امتياز يك ولي نيست، كار در ياقتصاد امتياز سادات براي

 زكات. بشوند اداره امام نايب يا امام يا پيغمبر نظر تحت بايد اختصاصا فقير سادات اينكه آن و هست،

 در چيست؟  براي جدائي اين. كنند استفاده توانند مي خمس از فقط اينها و رسد نمي سيد  به سيد غير

 كه دهد مي نشان اين و نيست،  شكي است سادات مختصات از كه داريم احكام از بعضي اسالم در كهاين

   بيش اسالم در ما نظر به. بماند باقي مشخص ،نژاد اين سادات، نسب سلسله خواهد مي اسالم
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  مانعي. بشود گم نسبشان كه شكلي به نشوند مخلوط ديگران با پيغمبر اوالد  كه نيست عنايتي اين از

 اسالم ولي بگيرد، زن سيد از سيد غير يا بگيرد زن سيد غير از سيد بكنند، ازدواج ديگران با كه ندارد

 شود، مي پيدا افراد در روحي احساس يك نتيجه در. دارد  نگاه ثابت پدران ناحيه از را نسبشان خواهد مي

) ع (علي بن حسين اوالد از من هستم،) ع (طالب ابي بن علي اوالد از من پيغمبرم، اوالد از من گويد مي

 كه شود مي سبب امر اين. بودند فضيلتهائي  چنين داراي اند، بوده چنين گذشته در من اجداد هستم،

 بلكه اقتصادي امتياز يك كسب براي نه اسالم، سوي به بشود محركشان نژاد، عامل مردم، از اي طبقه

 در بيش و كم رسد، مي  وراثت به كه ژنهايي شايد و. بكنند بيشتري فعاليت اسالم راه در اينكه  براي

 علويين باالخص و سادات جليله سلسله كه است  داده نشان هم تاريخ و. كند مي ظهور نسلها از بسياري

  به ديگران از بيشتر را اينها كه داشته وجود وجودشان در رگي يك حاضر، عصر تا اسالم صدر از سادات،

 علويين توسط عباسيها دوره و امويها دوره مقدس قيامهاي اكثر. است انگيخته مي رب اسالم از حمايت

 از كه افرادي ادبا، و حكما علما، مختلف طبقات ميان در هم، بعد هاي دوره در. است گرفته صورت

 خاصيت آن از غير زيرا اند، بوده فعالتر اسالم راه در افراد ساير از نسبت، به اند، برده مي  نسبت پيغمبر

 اوالد ما اند كرده مي احساس كه رواني حالت اين است، انگيخته مي بر را آنها بالطبع كه ] اسالم [ طبيعي

 دين اين به كننده عمل و دين اين  نگهدارنده زنده اينكه به داريم اولويت ديگران از و هستيم پيغمبر

 به سادات تعداد نسبت اينكه با. بكوشند ربيشت اسالم حمايت در  كه است كرده مي وادار را اينها باشيم،

   عموم
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 بينيم مي كنيم، مي  نگاه علميه هاي حوزه به كه وقتي ولي دهد، مي تشكيل را ناچيزي درصد ، مردم

. هستند سيد ثلثشان يك شايد بكنند،  علم تحصيل و شوند طلبه بيايند افتند مي فكر به كه كساني

 تمام بينيد مي حاضر عصر در. كند مي كار اين به وادار بيشتر را هاآن كنند، مي كه سيادتي احساس همان

. سيد از كمتر بسيار ولي هست سيد غير گذشته تقليد مراجع ميان در. هستند سيد تقليد  مراجع

 زيسته مي پيش سال نود حدود در و بوده اسالمي بزرگ مصلح يك اسدآبادي الدين جمال سيد دانيد مي

 خواب خيلي ما زمان به نسبت او زمان در اسالم ملت  يعني داشته فرق خيلي ما نزما با او زمان. است

 فعاليت  هم جا همه در و رفته را اسالمي كشورهاي اغلب او. هستند رفته خواب هم هنوز. اند بوده تر رفته

 انكهچن. داشت ابا هستم كشور كدام  اهل بگويد اينكه از و كرد مي مخفي را خود مليت وي. است كرده

 هر به او ولي بوده، ايراني مرد، اين است، درست هم تحقيقشان ظاهرا و اند كرده تحقيق ايراني محققين

 افغاني يا عرب آن هستم، ايراني من گفت مي اگر اينكه براي هستم، ايراني من گفت نمي رفت مي  كه جا

 اگر سنيها ميان در مخصوصا !بپذيرم؟ را ايراني  يك حرف بيايم من گفت مي و شد مي تحريك او عليه

 مصر، به مثال برود شود بلند ايران از كسي. رفت نمي پيش كارش هستم،  شيعه و ايراني من گفت مي

 شاگردي عنوان به و بگيرند را زيربالش بيايند مصر علماي همه بعد و هستم، شيعه و ايراني من بگويد

  افغانستان در مدتها زيرا هستم، افغاني من گفت مي لباغ. نبود عملي امر  يك اين! بزنند زانو او مقابل در

 كه شدند نمي بدبين اقل ال يا كردند نمي ضديت احساس آنها بودند، سني افغانيها اكثر چون و. بوده

   براي آمده اين بگويند
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 مصر در كه زماني شايد. كرده مي امضا مختلف خودش امضاهاي در. برگرداند  مذهبمان از را ما اينكه

 از را چيز يك اند نوشته كه آنطور  ولي. افغاني بوده، افغانستان در كه زماني و كرده مي امضا مصري بوده

 امضا. است"حسيني"كلمه آن، و دارد را آن خود امضاهاي در هميشه و است نينداخته خودش اسم

 و است،) ع (علي  بن حسين فرزندان از او بدانند مردم كه دارد عنايت. "حسيني الدين جمال"كند مي

 در چيزي) ع (علي بن حسين خون از  كه كرده مي حس اينطور خودش و است بوده سيد هم واقعا

 استنباط  خمس باب در اسالم مقررات و احكام مجموع از ما كه طوري آن بنابراين. دارد وجود او رگهاي

 خمس مسئله كه رسيديم هنتيج  اين به يكديگر به خمس آيه و انفال آيه كردن ضميمه با ايم، كرده

 فروع از باشد كوچكي و محدود امر يك اينكه نه اند، گفته  شيعه كه طور همان دارد وسيعي بسيار دايره

 سادات  به اقتصادي امتياز هيچگونه باب اين در اسالم فقه و. اند گفته تسنن اهل  كه طوري آن جهاد

 كنند، حفظ را نسبشان بماند، باقي  سادات رد كه رواني حالت يك به بوده عنايت فقط و است نداده

 پيغمبر به ترتيب چه به كه دانند مي را نسبشان سلسله اغلب، سادات، و اند كرده حفظ كه طوري همان

 گيري نتيجه  همچنانكه كند، گيري نتيجه و استفاده رواني حالت اين از است خواسته اسالم و. رسند مي

 شما كه اي فايده و غنيمت هر از بدانيد» خمسه هللا فان ء شي من تمغنم انما اعلموا و«. است كرده هم

 اينكه. است القربي ذي نام به و پيغمبر  نام به و خدا نام به نيست، شما مال پنجمش يك بريد، مي

   پيغمبر زمان به مربوط منحصرا خمس كه دارند قبول سني و شيعه پيغمبر، نام به گويد مي
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 اين مقصود شود مي معلوم رود، مي دنيا از پيغمبر چون و هست، هم پيغمبر زا بعد  به مربوط و نيست

 نگفته اينجا در. پيغمبر  خويشاوندان القربي ذي نام به و. بشود پيغمبر شخص صرف خمس كه نيست

 تفسير هم ما روايات چنانكه قرآن، در"القربي ذي"كلمه. خويشاوند :گويد مي خويشاوندان، :ذوالقربي

 ابن و المساكين و اليتامي و«. دارد قرآن در خاصي حساب هم اين كه) معصومين (يعني است، كرده

 تأمين بايد بودجه اين از اينها. سادات هاي السبيل  ابن و سادات مسكينهاي سادات، يتيمان » السبيل

 خدا به شما اگر... » باهللا آمنتم كنتم ان«. بشود اينها صرف هست بودجه اين چه هر اينكه نه بشوند،

 و حق ميان آن، در كه عظيم روز آن بدر، روز در كرديم نازل خودمان بنده بر كه آنچه به و داريد ايمان

 نازل بدر روز در كه است آياتي به اشاره. حق حق، و شد شناخته باطل باطل، شد، واقع جدايي باطل

 اقتصادي و نظامي نظر از كه بدر جنگ براي قرآن. است بدر جنگ از بعد آيات اين نزول شأن چون شد،

 راههاي چهار آن از يكي معنوي و اجتماعي نظر از ولي است بوده كوچكي جنگ بسيار نفرات، تعداد و

 كه روزي آن ، ناميده"» الفرقان يوم""را روز آن اينجا در. است قائل العاده فوق  اهميت دنياست، تاريخ

 نشان امر جريان كه روزي حق، حق، و شد شناخته باطل باطل، يعني شدند جدا يكديگر از باطل و حق

  نيروي چند هر بردارد، گام صحيح و حق راه در اگر را حق نيروي كه است كار در دستي يك كه داد

 خدا. تواناست كاري هر بر خدا » قدير ء شي كل علي اهللا و«. گرداند مي پيروز باشد، نيرومندتر باطل

 اساس و مر بر ولي ضعيف مادي نيروي يك نتيجه، در  كه بدهد نشان اي گونه به ] را صحنه [ تواند مي

   راه در مخلص و خالص كه را حق
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  . كند پيروز دارد مي بر گام  باطل راه در كه قوي مادي نيروي يك بر دارد مي بر قدم خدا

  .الطاهرين آله و محمد علي اهللا وصلي
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  انفال سوره ريتفس 7

 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

 بر بشوند تشجيع  طرف دو هر كه كرد فراهم اي وسيله خدا بدر جنگ در كه كند مي تصريح قرآن

 از. شود افزوده ايمان اهل ايمان بر آن، در تا بگيرد صورت بود سرنوشت جنگ كه جنگ اين كه يكديگر

 نظر به كفار كه شد فراهم اسباب طوري كنند مي برخورد يكديگر  به لشكر دو كه هنگامي جمله

 كه اينها :گفتند. آمدند كمتر اينها چشم به ولي بودند نفر هزار حدود در آنها. آمدند  اندك سلمينم

. آمدند چشمشان به بودند آنچه از كمتر ديدند، را مسلمين كه هم آنها. است كم خيلي عددشان

 چيزي اينها گفتند هم آنها. دهيم مي شكستشان نيستند،  چيزي كه اينها گفتند خود با مسلمين

 اينكه براي كردند پيدا قلب قوت آنها. است روحي حالت يك خودش اين. هستند ما  لقمه يك نيستند،

 ناگهان شد، مغلوبه جنگ آنكه از پس كه است اين عجيبتر و. كردند پيدا قلب قوت هم اينها بجنگند،

   خيلي نيستند، اندك آنطور جمعيت، آن ديدند. شد عكس جهت در درست كفار تصور
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 شكست كفار روحيه كه شد سبب همين، و كردند مي تصور برابر دو را مسلمين آن، از بعد. بيشترند

 براي درس  اين و كند ظهور حقيقت اين كه خواستيم مي داشت، الهي سر يك اين گويد مي خدا. بخورد

 دشمن لشكر) ص (اكرم پيغمبر جنگ، از قبل شب كه است اين تر عجيب. بماند مردم ميان در هميشه

 كمتر شدند ديده بيداري در بعد كه مقداري آن از دشمن لشكر  هم خواب اين در و بيند مي خواب را

 اصحاب كرد، توصيف اصحابش براي را خود خواب پيغمبر وقتي كه آمد كمتر پيغمبر  چشم به بود،

 با ابتدا در كفار و دتاختن كفار بر قلب  قوت با مسلمين كه شد اين نتيجه. نيستند چيزي كه اينها گفتند

 تقريبا تعدادشان اينكه با خوردند شكست و باختند را شان روحيه بعد  ولي تاختند مسلمين بر قلب قوت

 تجهيزات با مقايسه طرف غيره، و سپر و زره و شمشير و آذوقه از تجهيزاتشان و بود مسلمين برابر  سه

 اذ« :فرمايد مي. كرديم فراهم اسباب چگونه ما  كه كند مي ذكر را دو اين قرآن حال. نبود مسلمين

 اما نماياند تو به خواب در را اينها خدا كه را وقت آن كن ياد! پيغمبر اي» قليال  منامك في اهللا يريكهم

 را اينها خواب در خدا اگر» لفشلتم كثيرا اريكهم ولو«. اند همين آنها همه كردي خيال هم تو نماياند، كم

  سست تان همه كردي، مي نقل بودي ديده كه را حقيقتي همان قهرا هم تو و داد مي نشان تو به زياد

 بعضي و برويم، زيادند آنها  اينكه با گفتند مي بعضي كرديد، مي اختالف» االمر في لتنازعتم و«. شديد مي

 به را شما و [ كرد را كار اين خدا اما» سلم اهللا لكن و«. نرويم زيادند اينقدر آنها كه حاال گفتند مي

 اذ و«. دلهاست و ها سينه در كه آنچه به است آگاه خدا الصدور بذات عليم انه« ]. داشت سالمت

   يعني التقا وقت در كه آنگاه و» قليال اعينكم في التقيتم اذ يريكموهم
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 كم آنها چشم در هم را شما و» اعينهم  في يقللكم و« نماياند كم شما چشم در را آنها اول، برخورد در

 است اين حتميش قضاي و دهد انجام خواهد مي كه را كاري خدا» مفعوال  كان امرا اهللا ليقضي«. نماياند

 باز خداوند سوي به كارها  همه» االمور ترجع اهللا الي و«. دهد مي انجام وسائل اين با بكند، را كار  آن كه

 اذا آمنوا الذين ايها يا«. كند مي ذكر را ادجه آداب كه داريم آيه چند آيات، اين از بعد. شود مي گردانده

 جنگ ميدان در دشمن با كه آنگاه! ايمان اهل اي. » تفلحون  لعلكم كثيرا اهللا اذكروا و فاثبتوا فئه لقيتم

 يحب اهللا ان« :فرمايد مي ديگر آيه در. است ثبات دستور اول. بمانيد محكم و پابرجا ،شويد مي روبرو

  راه در كه دارد مي دوست را جمعيتي آن خدا). 1(» مرصوص بنيان كأنهم صفا هسبيل في يقاتلون الذين

 و ايستادگي و است  ثبات دستور، اولين. روئين ديواري مثل دهند مي تشكيل صفي جنگند، مي او

 زياد را خدا حال همان در» كثيرا اهللا اذكروا و«. نكنيد فرار نبازيد، را تان روحيه باشيد مواظب. استقامت

  . نكنيد فراموش را خدا ياد كنيد، ياد

  اد خداي
 كردن ياد گيرد، مي قرار سختي شرايط در انسان كه وقتي مخصوصا. است انسان قلب قوت سبب خدا ياد

   استعينوا آمنوا الذين ايها يا«. كند مي قوي را انسان روحيه كند، استمداد الهي قدرت از انسان كه خدا

  : پاورقي

  4. آيه صف، سوره - 1
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 سالها كه هست يادم .بگيريد نيرو و مدد نماز از گويد مي قرآن. خداست ذكر نماز) 1(» الصلوه و بالصبر

 بود نوشته كتابي گيرد، مي قرار كسرويها باند در تهران آيد مي و داشته طلبگي سابقه كه شخصي پيش

  يك اينكه آيا بود گفته و را خدا ذكر بود كرده تحقير جمله از. نوشتيم  جواب آن به كه شيعه رد در

 و جا يك بنشيند يا است تر راضي خدا و است بهتر كند پاسباني را مردم هاي خانه شب دل در پاسبان

 و دارد سومي شق :گفت داد خوبي جواب عالمي مرد گويم؟ مي ذكر من بگويد بدهد تكان را لبهايش هي

 پاس و زند مي قدم خيابانها در و گرفته دوشش روي را تفنگش كه حالي  همان در پاسبان اينكه آن

 يا باش خلبان برو يا بگو، خدا ذكر يا كن پاسباني برو يا گويد نمي كه اسالم :گويد مي خدا ذكر ،دهد مي

 بگو، خدا ذكر كني مي كه كاري هر گويد مي اسالم .بگو خدا ذكر يا باش كشتيبان برو يا بگو، خدا ذكر

 پاسبان  يك آيا كه گويي مي اينطور چرا. شود مي قويتر ات روحيه و هيد مي انجام بهتر را كارت آنوقت

 خدا ذكر و بگيرد دستش دانه هزار تسبيح و خلوت در بنشيند يا است بهتر كند پاسباني را ها خانه

 خود روي به را درها بنشيند، چله در انسان كه است اين  به فقط خدا ذكر گفته قرآن اينكه مثل بگويد؟

 آمنوا  الذين ايها يا« :گويد مي مجاهدين به قرآن. بگويد ذكر و باشد دستش  هم دانه هزار سبيحت ببندد،

 شويد مي روبرو دشمن با كه آنگاه! ايمان  اهل اي» تفلحون لعلكم كثيرا اهللا اذكروا و فاثبتوا فئه لقيتم اذا

  . بكنيد خدا ياد و باشيد پابرجا دهد، مي نشان شما به را خود دندانهاي مرگ و

  : پاورقي

  153. آيه بقره، سوره - 1
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 خدا ياد و بنشينيد ها خانه در برويد":نگفت ،"نيست خدا ياد جاي ديگر اينجا باشيد، پابرجا":نگفت

 شويد، مي پابرجا بيشتر بكنيد خدا ياد اگر  جنگ ميدان در. بكنيد خدا ياد و باشيد پابرجا :گفت ،"بكنيد

  . شود مي شما نصيب رستگاري و فالح كه است صورت اين در و

  آداب جهاد
 تكونوا ال و 0 الصابرين مع اهللا ان اصبروا و ريحكم تذهب و فتفشلوا تنازعوا ال و رسوله و اهللا اطيعوا و«

 آداب. » محيط يعملون بما اهللا و اهللا سبيل عن يصدون و الناس رئاء و بطرا ديارهم من خرجوا كالذين

 و اهللا اطيعوا« :سوم .باشيد خدا ياد به و قدم ثابت گفت كه كرديم ذكر را دوتايش. كند مي ذكر را جهاد

 امر. بدهيد انجام را همان چيست، خدا امر ببينيد نكنيد، كار خود پيش از باشيد، داشته انضباط» رسوله

 باب در سوم شرط  پس. است داده اختيار او به خدا و شماست امر ولي او كه كنيد اطاعت را پيغمبر

 دستورهاي يعني شرعي، انضباط. عملي انضباط  هم و شرعي اصطالح به انضباط هم است، انضباط اد،جه

  كرده معين خدا كه را خود فرمانده دستور يعني نظامي، اصطالح به انضباط. كنيد عمل مو به مو را خدا

 اختالف همديگر با خودتان كنيد  كوشش » تنازعوا ال و« :چهارم. بگذاريد اجرا موقع به صد در صد است

. شويد مي سست » تفشلوا« بكنيد تنازع اگر كه نكنيد  تنازع. است خطرناك خيلي كه باشيد نداشته

. باشيد كرده گره مشت يك دشمن مقابل در بايد شما يعني آورد، مي  سستي داخلي اختالف و جنگ

 بشود، مصرف  دشمن عليه ايدب كه نيرويي آن كنيد، مي اختالف و نزاع يكديگر با خودتان كه  آنوقتي

  . شود مي مصرف خودتان عليه
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 را اردني فلسطيني، آورده؟  مسلمين سر بر چه هست مسلمانها ميان كه داخلي اختالفات اين ببينيد

 به خدمت صرف ما نيروي كه اندازه آن به داند مي خدا ، دارم تجربه من. را فلسطيني اردني، و كشد مي

. شود مي  خودمان كردن خراب صرف نيرو اين برابر چند بشود، خواهد مي اسالم ندشم با مبارزه و اسالم

 شويد، مي سست كه است اين  اش نتيجه » فتفشلوا« نكنيد نزاع» تنازعوا ال و« :گويد مي قرآن

 برايتان كه دولت و غلبه و عزت باد آن يعني» ريحكم  تذهب و«. دهيد مي دست از را استحكامتان

 سستي  تنازع چون رود مي بين از تنازع از بعد غلبه و قدرت و دولت نسيم. رود مي  بين از ورزيد مي

 و«. نكنيد تنازع كه دستور يك هم  اين. گيرد مي شما از را غلبه و دولت و عزت نسيم سستي و آورد، مي

 الصابرين مع اهللا ان«. زايد مي ظفر صبر بدانيد باشيد، داشته آينده به اميد باشيد، خويشتندار» اصبروا

 تعالي و تبارك خداي كند، مقاومت و خويشتنداري و صبر انسان اگر يعني. است كنندگان صبر با خدا»

 و اهللا سبيل  عن يصدون و الناس رئاء و بطرا ديارهم من خرجوا كالذين تكونوا ال و«. دهد مي مدد را او

. دهيد انجام اسالمي بزرگ هدف براي را كار باشيد، اخالص با :ديگر دستور. » محيط يعملون بما اهللا

 شان خانه از"بطر"با كه نباشيد آنها همانند. بگذاريد كنار را تجمالت و چشمي هم  چشم و خودنمايي

 سربازي اينكه مثل دهد، مي دست انسان  به نعمت از كه است) 1 (خفتي آن"بطر".شدند بيرون

 به را ها چكمه بهترين باشد، داشته را جنگي اسلب بهترين كه كند مي كوشش جنگ، به برود خواهد مي

   به متعدد مدالهاي باشد، داشته را ها درجه و ها نشانه بهترين كند، پايش

  : پاورقي

   ].سبكسري معني به [ - 1
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 كار ريا با كه  آنان از. نباشيد اينطور نه،. گيرد مي قيافه خيلي و بيرون آيد مي بعد .بياويزد خودش

 كرد، شركت ما با جهاد در كه كس هر  كه اكرم رسول فرمود خوب چه. باشيد مخلص نباشيد، كنند مي

 ببرد، ميان از هم را دشمن افراد از خيلي بدهد، نشان را شجاعتش و جنگ ميدان در برود اينكه صرف

 رسول و خدا براي اگر كند؟ مي مجاهده چه براي مجاهد فرد اين كه كنيم تحليل بايد ما. نيست  كافي

 او كه كجا از كند؟ نمي مجاهده ببرد غنيمت  اينكه اميد به مجاهد اين كه كجا از ولي است، قبول تاس

 [ كند، مجاهده هدفها اين با كه هركس فرمود كند؟ نمي مجاهده بشود  نصيبش اسيري زن اينكه اميد به

 و بطرا ديارهم من جواخر كالذين تكونوا ال و«. رفت نخواهد باالتر اينها از و همينهاست هم ]  مقصدش

 روي از  يعني بطر روي از اما جهاد، عنوان به آمدند بيرون شان خانه از كه نباشيد آنها از» الناس رئاء

 راه از شوند مي مردم مانع اينها » اهللا سبيل عن يصدون« و. رياكاري روي از يا و نعمتها، به شدن مغرور

 را اعمالي  چنين خدا يعني دارد كامل احاطه اينها مالاع به خدا » محيط يعملون بما  اهللا و«. خدا

 غيرخدايي، خوب كار در كه است  اين غيرخدايي خوب كار و خدايي خوب كار ميان فرق. پذيرد نمي

 برود كه فرستد مي را كسي يك فردي مثال. شد كه اي انگيزه هر به بشود انجام كار اين گويد مي شخص

 كه  كردي نرمش خوب زدي؟ كتكش خوب آيا پرسد مي او از گردد مي بر وقتي. كند  تأديب را او دشمن

 اينطور خدا كار اما بود؟  چه كار اين در هدفت و انگيزه پرسد نمي ديگر نيايد؟ در صدايش دومرتبه

  . است انسان انگيزه و هدف كنند، مي سؤال كه چيزي اول. نيست

  .الطاهرين آله و محمد علي اهللا صلي و
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  انفال ورهس ريتفس 8

  الرجيم الشيطان من باهللا اعوذ

 يعملون بما اهللا و اهللا سبيل  عن يصدون و الناس رئاء و بطرا ديارهم من خرجوا كالذين تكونوا ال و«

 ترائت فلما لكم جار اني و الناس من اليوم لكم غالب ال  قال و اعمالهم الشيطان لهم زين اذ و .محيط

 العقاب شديد اهللا و اهللا اخاف اني ترون ال ما اري اني منكم ء بري اني قال و عقبيه  علي نكص الفئتان

  )48و47/انفال.(»

 خود هاي خانه از كه آنگاه كه نباشيد مردم آن مانند شما! مسلمانان اي :است اين اش ترجمه اول آيه

 كه همانها مدند،آ بيرون متظاهرا و تظاهر، و ريا خاطر به و زدگي، نعمت و غرور حالت يك با آمدند بيرون

. است قبل آيه دو دنباله آيه اين. دارد احاطه آنها كارهاي همه بر خدا و هستند، خدا راه از مردم مانع

   تا بكنيم آيه دو آن به اي اشاره
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 اي كه مسلمان مجاهدين  براي است آداب و دستور متوالي، آيه سه اين. بشود روشن آيه اين  معني

 نكاتي به. باشيد اينگونه خيزيد مي بپا جهاد براي و شويد مي روبرو حريف با هك آنگاه! مجاهد مسلمانان

 و سربازان به اسالم كه دستورهايي  ميان بكنيد مقايسه بعد و بفرمائيد توجه هست اينجا در كه

 كه كنيد توجه مخصوصا و. دهند مي سربازها به عموما بلكه و معموال كه دستورهايي و دهد مي مجاهدين

  تربيتهاي معموال و كنند، مي رهبري جهتي چه در را مجاهدين احساسات اسالم احساسي، نبهج از

 مشترك كه هست  قسمتهائي يك البته كنند؟ مي رهبري جهتي چه در را سربازان احساسات بشري

 لقيتم اذا آمنوا الذين ايها يا« :خوانديم آيه آن در. كنم مي عرض را دو هر مختصات و مشتركات. است

 اين. است پايداري و استحكام و ثبات دستور. باشيد قدم ثابت شديد روبرو دشمن با كه وقتي فاثبتوا فئه

 همين هم بايد مجاهد و سرباز و دهند، مي دستور طور همين سربازان به هم ديگران كه است چيزي

  است اسالم مختصات از اين اديان، ميان در البته و. باشد سرباز تواند نمي باشد اگر اين از غير باشد، طور

 تمدن تاريخ دوره يك معروف،  مورخ"دورانت ويل".كند مي قدرت و قوت به دعوت را خود پيروان كه

 تمدن درباره ها ترجمه از يازدهم جلد در و شده ترجمه  فارسي به آن قسمتهاي بيشتر كه است نوشته

  اسالم مانند ديني هيچ گويد مي آنجا در. شود مي اسالم به مربوط ناخواه خواه  كه كرده بحث اسالمي

 اذا آمنوا الذين ايها يا« . است حقيقتي يك اين و. است نكرده قدرت و قوت به دعوت را خود پيروان

  مالقات را دشمن از گروهي كه وقتي» فاثبتوا فيه لقيتم
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 در مثال . داريم زمينه اين در زيادي حماسي آيات ما و. نكنيد دشمن به پشت باشيد،  قدم ثابت كنيد مي

 دوست خدا» مرصوص بنيان كانهم صفا سبيله في يقاتلون الذين يحب اهللا ان« :فرمايد مي صف سوره

 كه روئين ديواري مثل جا پابر و محكم بندند مي وصف جنگند مي او راه در كه را سربازاني آن دارد مي

 فرد يك اعتبار به. تن روئين دياراسفن گفتند مي خودمان قديم هاي افسانه در. نيستند كندني

 به راجع قرآن اينجا ولي. گذارد نمي اثر تير مثال تنش در يعني است تن روئين او بگويند خواستند مي

 در محكم چنان سپاه اين صف، اين گويد مي اي، افسانه  معني آن به تن روئين گويد نمي. گويد مي جماعت

 و« :فرمايد مي ديگر آيه در يا. است روئين ديوار گوشتي، رديوا اين گوئي كه ايستند مي خودشان جاي

 اهللا و استكانوا ما و ضعفوا ما و  اهللا سبيل في اصابهم لما وهنوا فما كثير ربيون معه قاتل نبي من كأين

  ).1(» الصابرين يحب

 كار هب [ دشمن مقابل در  انسان كه است اي اراده آن به بسته بيشتر اين كه است ثبات اول دستور

 را خدا حال، همان در» كثيرا اهللا اذكروا و« :دوم. باشيد  قدم ثابت باشيد، نداشته ترس گويد مي ]. برد مي

 در انسان اينكه يكي. دارد فايده دو كار اين. باشد خدايي شعارهاي دهيد مي كه شعارهائي كنيد، ياد زياد

  اول دستور براي است مؤيدي دستور، اين عواق در. كند مي پيدا قلب قوت  است خدا ياد به كه حال آن

   و هوا هرگونه از را انسان حال، آن اينكه ديگر. است ثبات دستور كه

  : پاورقي

 در پيروانش از زيادي جمعيت ، پيغمبري كه داده رخ بسيار چه: ترجمه [ - 146 آيه عمران، آل سوره - 1

 و كردند مقاومت رسيده آنها به خدا راه رد كه سختيهايي با ايمان اهل حال اين با و شده كشته جنگ

 خداوند  كه گرفتند پيش ثبات و صبر راه و نياوردند دشمن بار زير سر و نشدند زبون و بيمناك هرگز

   ].دارد مي دوست را صابران
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 شعارهاي جنگها در  مسلمين لهذا. باشيد خدا ياد در جنگيد، مي خدا براي شما. كند مي دور هوس

 اهللا شعار كه است مرسوم عرب سربازهاي  ميان در بيش و كم هنوز هم االن. دادند مي الهي و خدايي

  كه ذكري هر. كنيد ياد زياد را خدا گويد مي. بگوييد را اكبر اهللا كلمه  كه ندارد آيه البته. دهند مي اكبر

 اطيعوا« :سوم ردستو. باشد  الهي اقدس ذات از استمداد كه اذكاري خصوصا است، مناسب باشد خدا ذكر

 كنيد، رعايت كامال حال آن در را اسالم قوانين يعني خدا  اطاعت. پيامبرش و خدا اطاعت» رسوله و اهللا

). 1(» تعتدوا ال و  يقاتلونكم الذين اهللا سبيل في قاتلوا« :فرمايد مي آيه آن در كه نكنيد،  تعدي وقت يك

 و بدهيد، قرار العين نصب شده وحي پيغمبر  به دخداون طرف از و دهد مي اسالم كه را دستورهايي آن

. باشيد  داشته نظامي انضباط يعني شماست، قائد و سائد و رئيس اينكه اعتبار  به كنيد اطاعت را پيغمبر

 نزاع به يكديگر با و كنيد اختالف  خودتان ميان در اينكه از» ريحكم تذهب و فتفشلوا تنازعوا ال و«

 آن نجنگيد، گويد نمي. نكنيد مشاجره و نزاع خودتان با. است سستي و فشل نزاع، اثر. بپرهيزيد برخيزيد

 عروسي بكشند تفنگ يكديگر روي به خودشان فلسطينيها و اردنيها كه وقتي. است اولي طريق ديگر  كه

 يعني فشل سرش پشت كه فتفشلوا« نخيزيد بر مشاجره و نزاع به يكديگر با» تنازعوا ال و«. است دشمن

 گلبولهاي و كند مي پيدا بيماري و خورد مي هم به  تعادلش وقتي كه بدن يك مثل كنيد، مي پيدا تيسس

   آن نيروي و قوت و كند مي پيدا سستي بينيد مي جنگند، مي ميكروبها با خون سفيد

  : پاورقي

]نباشيد رستمگ ولي بجنگيد برخيزند شما جنگ به كه كساني با خدا راه در [ -190 آيه بقره، سوره - 1
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 صبر. است صبر مسئله ديگرش دستور» الصابرين مع اهللا ان اصبروا و«. دهد مي اهميت است اجتماع

 باشيد جا بر پا دشمن قدرت  مقابل در. ثبات آيد، مي پيش كه مصائبي مقابل در نكردن فزع و جزع يعني

. باشيد صابر دهد مي رخ برايتان ناخواه خواه كه مصائبي  مقابل در. ندهيد راه خود به جبن و ترس يعني

 درست خواندم امشب كه را اي آيه اينكه براي كردم تكرار را پيش جلسه حرفهاي از مقداري مخصوصا

 و انضباط و اتحاد و قدم تثبا دستور سربازان و مجاهدين به كه حال عين در. بدهم توضيح برايتان

 خواهد نمي است، معنويت و اخالق است، دين باز زند، مي دم شوكت و قدرت از و دهد مي مقررات رعايت

 عرض ابتدا در. بدهد سوق منيت و غرور جهت در را آنها  كه بكند تحريك طوري را مسلمين احساسات

 اينجا در را مقايسه كند؟ مي راهنمايي و تهداي جهتي چه در را مسلمين احساسات  اسالم ببينيد كردم

 هست، دنيا در كه مكتبهايي تمام. ندارد استثنا كنم مي عرض كه مطلبي اين. بياورم عمل به خواستم مي

 كوشش هميشه دارند، سرباز تربيت در دولتها كه عملي  روشهاي يا اجتماعي هاي فلسفه و مكتبها

 او  آن موجب به كه بالخصوصي روحيه يك آورند، وجود به ليم غرور يك اصطالح  به سرباز در كنند مي

 چنينيم، ما چنان، ما مفاخر چنين، ما كه است اين صحبت همواره. بينديشد كشورش و خودش به فقط

 بطر روحيه و تظاهر روحيه شما روحيه مبادا باشيد، اينگونه شما مبادا گويد مي قرآن. كوچكند ديگران

 يك بلكه و سرور و خوشحالي يك رسد، مي او به نعمتي يك كه وقتي انانس چه؟ يعني بطر. باشد

   كه كند مي پيدا غروري
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 آن حاال. بيند مي همه دست باال را خودش ندارد، اعتنايي  ديگران به و نيست بند زمين روي پايش ديگر

 قدرت  اسطهو به بعضي شوند، مي بطر اهل زياد ثروت واسطه به بعضي. باشد خواهد مي  چه هر نعمت

 با روند، مي راه كه طور همين كنند، مي پيدا ديگران به نسبت تكبر و غرور و اعتنايي بي حالت يك زياد

 با زند، مي كه حرف. ثروت صاحب منم قدرت، حب صا منم كه بدهند نشان خواهند مي رفتنشان راه

 تكبر و غرور [ حتي. علم صاحب منم ثروت، صاحب منم قدرت، صاحب منم گويد مي كأنه  زدنش حرف

 را شما پيروزيها و فتحها نباشيد،  دسته آن از شما ولي گويد مي قرآن. پيداست كردنش نگاه در] 

 آخرين پس. چنينند كه ديگرانند گويد مي لذا. نكند منيت اهل و مغرور و متكبر را شما نكند، سرمست

 نباشيد، چنين شما گويد نمي. است اخالقي تواضع دستور دهد مي سربازانش به قرآن كه دستوري

 كالذين تكونوا ال و«. اند چنين ديگران بگويد خواهد مي. نباشيد هستند چنين كه آنها مانند گويد مي

 بيرون بطر با آمدند بيرون هايشان خانه از وقتي كه نباشيد اشخاص آن مانند» بطرا  ديارهم من خرجوا

 بيرون  خودنمايي و تظاهر روي از و» الناس رئاء و« نيتم و اعتنايي بي و تكبر و غرور با يعني آمدند

 و» اهللا سبيل عن يصدون و« بينند نمي را خدا بينند، مي را خودشان فقط اشخاصي چنين قهرا. آمدند

 و فروتني دستور دهد مي كه دستوري آخرين پس. نباشيد اينها مثل شما. خدا راه از شوند مي مردم مانع

 نيست حاضر و گيرد مي فاصله كلي به بشري عادي و معمول روشهاي از رآنق اينجا در. است تواضع

  كند، تحريك ملي يا شخصي خودپرستيهاي و يها خودپسند و منيتها جهت در را ] سربازان [ احساسات
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 و². دور بريزيد را منيتها اين حقيقت، خدا، بگوييد همواره بكنيد، ياد را خدا :گفت اول در كه طور همان

 آنها كه كارهايي چنين به خدا. دارد كيفر كارها اين بگويد خواهد مي اشاره» محيط يعملون بما اهللا

 و خدا كار در ظاهر و لفظ و اسم. نيست بردار شوخي خدا كار. خدا از بترسيد يعني. دارد احاطه كنند مي

 اكرم پيغمبر  سيرت از پيروي به يا اكرم پيغمبر لواي زير در كه وقتي تا مسلمين. نيست مؤثر اسالم

 نزاع يكديگر با بودند، خدا ياد در بودند، قدم  ثابت بودند، خدا به ايمان به متكي :كردند مي جهاد اينطور

 از و كردند نمي فزع و جزع كردند، مي رعايت را انضباط كردند، مي رعايت را  اسالم دستورهاي كردند، نمي

 ا وعده قهرا بودند، فروتن و  نداشت وجود آنها در غرورها و اتكبره و خودنمائيها و بطرها اين باالتر همه

 بيرون اخالقي سادگي اين از سربازيشان تنها نه تدريج به ولي. گرفتند مي نتيجه و بود ثابت آنها بر لهي

 رضا  حضرت كه ايد شنيده مكرر را داستان اين. شدند اينطور هم عبادي كارهاي در  حتي بلكه آمد

 را حضرت باالجبار مأمون دانيم مي  همه كه اجباري وليعهدي آن بودند، وليعهد و مرو، رد السالم عليه

 كاري هيچ به دست عمال كه كردند قبول شرط اين با آخر هم حضرت و كرد ] آن پذيرش به [ وادار

 آن خواستند مي هم اگر نبود، فراهم بكنند عمل خواستند مي  حضرت كه طوري آن شرايط، چون نزنند

. نبود ديگري چيز بگيرند قرار مأمون واكله عمله جزء اينكه جز بكنند، كار بود فراهم شرايط كه وريط

 استفاده رضا حضرت حيثيت از كه بگيرد خواست مي كه اي نتيجه از را مأمون حضرت، سياست اين

  . شد مي خنثي كار اين با  مأمون سياست يعني كرد محروم قهرا بكند،
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 عمال خودش اين. كند نمي مداخله كاري هيچ در  ولي هست وليعهد) ع (الرضا موسي بن علي ديدند مي

 فرستاد مأمون. آمد پيش) قربان عيد (اضحي عيد روز. بود مأمون كارهاي  روي نگذاشتن صحه و اعتراض

 من :فرمود حضرت. كنيد شركت برويد من بجاي شما را عيد نماز كنم مي خواهش كه حضرت خدمت

 به و عبادت، و است نماز اين نه، :گفت . كنم نمي مداخله و نكنم مداخله كاري هيچ در كه ما كرده شرط

 علي چرا گويند مي مردم. است درآورده من به نسبت را مردم صداي و سر شما نكردن مداخله اين عالوه

 نماز يك اين ولي ،ايد كرده شرط شما كه است درست! كند؟ نمي مداخله كاري هيچ در الرضا موسي  بن

 روم مي من خوب، بسيار :فرمود. نزنند حرف ما  به خيلي مردم ديگر كه برويد قدر همين. نيست بيشتر

 عمل كرد عمل جدم كه اسالمي سنت به يعني كرد، مي رفتار جدم كه كنم مي رفتار سنتي آن به اما

 عيد نماز كه شد اعالم. مختاريد جهت اين در گفتند. است رايج امروز كه سنتهايي اين به نه  كنم مي

 زمان تا معاويه زمان از -بود سال پنجاه و صد حدود حاال. خواند مي) ع (الرضا موسي بن علي را قربان

 البد گفتند خبر، بي هم مردم. بيايند بيرون جبروت و شكوه و جالل با خلفا بود شده معمول كه - مأمون

 و لشگري اكابر و اعيان سپاه، رؤساي. آيد مي بيرون  معمول جبروتهاي و جالل همان با هم وليعهد

  ايشان با كه حضرت خانه در آمدند همه داشتند را وقت آن هاي شاهزاده حكم  كه العباس بني كشوري

 گردن به نقره و طال گردنبندهاي و كرده يراق و زين را خود اسبهاي سابق، رسم به اما. نماز به بيايند

 كمر به مرصع شمشيرهاي بودند، شده مسلح و كرده بپا  مخصوص هاي چكمه خودشان بودند، بسته آنها

    جالل يك با بودند بسته
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 كه منزل داخل در. بيايم  بيرون جدم مثل خواهم مي من بود فرموده قبال حضرت ولي. عجيبي جبروت و

. شدند آماده و گرفتند وضو. كنيد رفتار گويم مي من  كه اينطور :فرمودند كسانشان از اي عده به بودند

  ذكرگويان و گرفت دست به را عصا زد، باال را كمر ضامنهاي و كرد برهنه را پاها ساده خيلي حضرت

 حضرت با هم اطرافيان. » اولينا ما علي الشكر له و هدينا ما علي اكبر اهللا اكبر اهللا اكبر اهللا« :كرد حركت

. اكبر اهللا :بيرون آمدند هيئت آن با امام دنددي يكوقت شد باز كه در. بودند منتظر همه. شدند همصدا

 را ها چكمه. كندند را لباسها و كردند رها را آنها و شدند پياده اسبها از. اكبر اهللا :گفت اختيار بي جمعيت

 پيدا چاقو يك كه بود كسي افراد، ترين خوشبخت اند نوشته. آمد نمي  بيرون پاها از كه بودند بسته طوري

 و جالل با امام داشتند انتظار حاال تا. شد جاري اشكها. دور بيندازد كند پاره را ها چكمه كه كرد مي

 معنوي جبروت و جالل برعكس، بيايند، بيرون شمشير و اسب و زيور و زر و دنيايي و مادي جبروت

 ها بچه و هازن. اكبر اهللا :كشيدند فرياد هم ديگر مردم. اكبر اهللا :كشيدند فرياد  هم اينها. گرفت را جايش

. است ديگر طور اوضاع ديدند  وقت يك. ببينند را وليعهدي جالل كه بودند شده جمع بامها پشت روي

 چند جالل،. شد بلند شهر در گريه و ضجه صداي و شد اكبر  اهللا فرياد مرو شهر تمام يكمرتبه اند نوشته

 است مستحب  است عمومي نماز نچو. (مصلي طرف به افتادند راه. معنويت و سادگي در اما شد برابر

 و زمين گوئي كه كردند مي احساسات ابراز  چنان و آورد هجوم جمعيت چنان). شود خوانده آسمان زير

 علي امروز را نماز اين اگر است، قرار اين از قضيه كه دادند خبر او  به مأمون جاسوسهاي. لرزد مي آسمان

   ديگر تو بخواند الرضا موسي  بن
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 سراغت به خودت لشكريان همان مأمون، سراغ برويم بگويد  مردم به همانجا از اگر. نيستي يچيز مالك

 آمدند كه بود  اين. بگير را جلويش نكشيده آنجا به كار كه هنوز. كرد خواهند ات تكه تكه و آمد خواهند

 راضي من گفته خليفه و شويد مي ناراحت و خسته شما كه خواهش و التماس عنوان به و حضرت نزد

 كه آيم مي بيرون زي آن با بيايم، بخواهم اگر من كه گفتم اول كه  من فرمود. شدند ايشان مانع نيستم،

. جهادشان به رسد چه تا بود، شده اينطور هم اسالمي عبادت. آمد مي اينطور جدم. آمد مي  بيرون جدم

 [ بزرگي اشتباهات  چه و گرفت، را ديگران مادي جهادهاي رنگ آمد اسالمي جهادهاي كه  وقتي از ولي

 خالفت زمان در. شد شروع او از كار اين كه را معاويه كند لعنت خدا ]. شدند مرتكب اسالمي حكام

  قسطنطنيه و فعلي استامبول همين مركزش كه) شرقي روم (بيزانس و بود  سوريه استاندار معاويه عمر،

 پيغمبر سنت از تبعيت به آمد، مي شام به كه سفري در عمر. بود سوريه ديوار به ديوار همسايه بود قديم

 و بوده، شتر ظاهرا  كه مركب يك و بود خودش. آمد مي اي ساده زي يك با بود نخورده هم به هنوز كه

 شد مي سوار غالم گاهي و بود پياده غالم شد مي سوار خودش گاهي. شدند مي سوار نوبت به كه غالمش

 آمدند بسيار جالل با لشگريانش و معاويه. خشك نان مقدار يك و داشتند  آبي مشك. بود پياده او و

 رد اينها از بودند آمده  استقبال به و نديده را خليفه هنوز كه شام مردم. خليفه استقبال به بيرون

 خود تا دادند، نمي جوابي هم اينها داريد؟ خبر چه  خليفه موكب از پرسيدند مي اينها از گاهي و شدند مي

 و جالل آن با كه افتاد اينها به چشمش عمر همينكه. بودند آشنا كه رسيدند  همراهانش و عاويهم

   جبروت
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 است وضعي چه اين گفت و معاويه به پراند و كرد سنگ از پر را دامنش شده، پياده مركبش از آيند، مي

 گفت. كرد قانع را خليفه رهباالخ كه بود باز حقه و زرنگ و زيرك آنقدر معاويه ولي! اي؟ كرده درست كه

 اين به. كرد  سكوت هم خليفه. كند مي اقتضا چنين اسالم مصلحت هستيم بيزانس مجاورت در ما چون

 معنوي جالل در قدرت كه  صورتي در كردند، مادي شوكتهاي همين به تبديل را معنوي جالل شكل

 مانند. » اعمالهم الشيطان لهم ينز اذ و«. بود معنويشان و روحي قدرت در مسلمين موفقيت سر. است

 لكم غالب ال قال و« ساخت گر جلوه زيبا خودشان نظر در را كارهايشان  شيطان كه آنگاه نباشيد آنها

 شما مقابل در  قدرتي هيچ قدرتيد، صاحب خيلي شما كه گفت چنين آنها به و» الناس من  اليوم

 به راجع. هستيد من پناه در و جوار در شما ،هستم شما كمك هم من» لكم جار اني و² ندارد مقاومت

 به آيا گفت؟ شكل چه به كه اند كرده  اختالف مفسرين االيام قديم از گفت، چنين اينها به شيطان اينكه

 و ملك بنام است كرده ياد حقيقتي از كريم قرآن كه دانيم مي تمثل؟ شكل به يا بود وسوسه شكل

 شكل به را انسان با ملك ارتباط معموال. جن و شيطان نام به است كرده ياد ديگري حقيقت از و فرشته،

 است، گوش دو انسان قلب در كه هست هم  حديث كه كنند مي بيان انسان روح در خوب خاطرات القاء

 يا ملك كه است آمده قرآن در و. كنند مي تلقين القائات شيطان ديگر  گوش از و ملك گوش يك از

 در و كند پيدا جسماني  مثال تواند مي ولي نيست جسم جنسش و ذات يعني كند مي پيدا تمثل فرشته

   :گويد مي مريم و القدس روح  درباره. بشود مجسم انسان چشم جلوي در انسان، نظر
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 در كه وساوسي وسيله به صرفا را بشر گاهي است، طور همين  هم شيطان). 1 (» سويا بشرا لها فتمثل«

 قديم از آيه اين در. كند مي پيدا تمثل بشر چشم جلوي در گاهي و نمايد مي اغوا كند مي القاء او دل

 اين مقصود يا كرد القاء اينطور كفار دل در شيطان  كه است اين منظور آيا كه اند كرده اختالف مفسرين

 ناي  غرض. باشد صحيح تواند مي هم دو هر و اند گفته را دو هر شد؟ متمثل كفار نظر در شيطان كه است

 خيلي شما گفت شد، متمثل يا و دلشان در وسوسه راه از يا كرد، القاء اينها به شيطان كه است جهت

 آنوقتي اما هستم، شما كمك من :گفت. كرد متكبر و مغرور را اينها جهت همين به و هستيد، نيرومند

 يك بنابر كرد ارفر شده متمثل شيطان همان يا. كرد فرار شيطان شدند روبرو يكديگر با لشگر دو كه

 از يكمرتبه داد، مي قلب قوت و كرد مي مغرور را اينها و افتاد مي دلشان در كه وساوسي آن يا و تفسير،

 را يكديگر گروه دو همينكه » الفئتان ترائت فلما«. ديگر تفسير بنابر آمد، ترس و جبن بجايش رفت، بين

 شيطان :است طور همين هميشه. جست تبري ااينه از و كرد عقبگرد شيطان» عقبيه  علي نكص« ديدند

 كه كار عاقبت زند، مي جنايت به دست و شود مي مغرور بشر شود، مي وارد تمثل يا وسوسه راهي هر از

 و نباشيد مغرور شما فرمود پس. ماند مي باقي تنها انسان و روند مي عقب شيطاني  عوامل آن همه شد

   شيطان كه نباشيد آنها مانند

  :پاورقي

 روحنا اليها فارسلنا حجابا دونهم  من فاتخذت. است چنين كامل طور به آيه [ - 17 آيه مريم، سوره - 1

 او بر را خود روح ما گرديد، پنهان تنهايي كنج به خويشانش همه از كه آنگاه و. » سويا بشرا لها فتمثل

    ].ساختيم  مجسم
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 من و دينهم هؤالء غر مرض قلوبهم في الذين و المنافقون يقول اذ«. داد فريب اينچنين را آنها آمد

 عوامل و بينند مي را ظاهر فقط كه بيماردالن و دورويان و منافقان. » حكيم عزيز اهللا فان اهللا علي  يتوكل

 ايم كرده عرض مكرر. كرده مغرور را اينها دينشان ! ببين را ها بيچاره اين گفتند مي بينند نمي را معنوي

 مادي عوامل نظر از يعني است داشته را معجزه يك حكم بدر جنگ بالخصوص  الماس صدر جنگهاي كه

 پيش ] بدر جنگ در. [ بشوند فاتح مسلمين كه كرد نمي بيني پيش كس هيچ جسماني نيروهاي و

 خودشان كه عده يك. خورد خواهند شكست و شده منكوب و مغلوب مسلمين كه بود اين همه ها بيني

! ببينيد را ها بيچاره اين گفتند مي زدند، مي پوستخند بودند دورو و منافق و ندكرد مي حساب عاقل را

 دارند كجا. كنند مي خودكشي دارند اند ديوانه كرده، مغرور را اينها دينشان هاي وعده قرآن، هاي وعده

 اند، دهخور فريب. دشمن مقابل در اند لقمه يك! قدرتي چه با! اي عده چه با! اي عده چه با! روند؟ مي

 به اش تكيه باشد، خدا با كسي اگر كه دانند نمي اينها گويد مي قرآن. است داده فريب را اينها  دينشان

 و«. دهند مي قوت و كنند مي تأييد هدفش در را او و آيند مي او نصرت به الهي عوامل چگونه باشد، خدا

 حالي در شدند بيرون ] شهرشان از [ كه كساني از نباشيد) است قبل ما به عطف (» المنافقون يقول اذ

 كه آنگاه» المنافقون يقول اذ«. گفتند مي چنين بيماردالن و منافقين كه حالي در و بودند چنان كه

 بيماري دلشان در كه آنها و» مرض قلوبهم في الذين و""گفتند مي"يعني اينجا در گويند مي منافقين

 مراجعه دكتر به بايد و است مريض قلبشان اينكه نه است معنوي بيماري مقصود (. دالن بيمار است،

   جا هر قرآن. كنند
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 دلشان در كه آنها و منافقين). است اخالقي و رواني  مرضهاي مقصود» مرض قلوبهم في« :گويد مي

! ها بيچاره . كرده مغرور را اينها اينان، دين» دينهم هؤالء غر« :گفتند مي است اخالقي و رواني بيماريهاي

 كه هر» حسبه فهو اهللا علي يتوكل من و²  كه بودند غافل اينها ولي! قدرت؟ كدام با و رويد مي اكج

  يعني توكل (بكنيد پيدا كارهاي در را توكل واقعا شما. است كافي ] او  براي [ خدا باشد، خدا به اتكايش

 همراهتان به خدا دست چطور بينيد مي وقت آن) بدهد انجام خدا به اعتماد با را خودش وظيفه انسان

 و نيست، او مقابل در قدرتي هيچ بخواهد، اگر است، قاهر و غالب خدا» حكيم عزيز اهللا فان« آيد مي

 اينجا در. كند نمي تأييد را كسي جهت بي است، مصلحت اساس بر و حكيمانه  كارهايش و :است حكيم

 اذ تري لو و« :بعد آيه. شود مي  امتم است مردم به روحي و رواني دستورهاي كه آيات از قسمت اين

 وقت در را كافران حال كه است اي موعظه» ادبارهم و وجوههم  يضربون المالئكه كفروا الذين يتوفي

  . آينده جلسه براي شاءاهللا ان باشد اين كه كند، مي بيان  روحشان قبض
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  انفال سوره ريتفس 9

  الرجيم الشيطان من باهللا اعوذ

 بما ذلك 0 الحريق عذاب ذوقوا و ادبارهم و وجوههم يضربون المالئكه كفروا الذين وفييت اذ تري لو و«

 فاخذهم اهللا بايات كفروا قبلهم من الذين و فرعون آل كدأب للعبيد بظالم ليس اهللا ان و ايديكم قدمت

 ما يغيروا حتي قوم  علي انعمها نعمه مغيرا يك لم اهللا بان ذلك العقاب شديد قوي اهللا ان  بذنوبهم اهللا

 بذنوبهم فاهلكناهم ربهم بايات كذبوا قبلهم من  الذين و فرعون آل كدأب عليهم سميع اهللا ان و بانفسهم

  )54-50 انفال(.» ظالمين كانوا  كل و فرعون آل اغرقنا و

 بيان دارند روح قبض حين در كافران كه را دردناكي و ناهنجار بسيار حالت شد، تالوت كه اولي آيه

   در هست روايتي. حقيقت مقابل در ورزيدن عناد از است عبارت كفر روح كه ايم گفته مكرر. كند مي
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 و االسالم فهو التسليم و االيمان الي يجر ما كل« :است اين آن مضمون كه السالم عليه باقر امام از كافي

 در انسان وقتي كه شدبا اين به بازگشتش كه چيزي هر يعني) 1 (» الكفر فهو الجحود الي يجر ما كل

  به گردد مي بر اين باشد، تسليم است، حقيقت اين كه دهد مي تشخيص و گيرد مي قرار حقيقتي مقابل

 تشخيص كه حقيقتي  يك مقابل در انسان وقتي كه باشد اين به بازگشتش كه چيزي هر و ايمان،

 در كه كافراني. است كفر روح بكند، انكار و بورزد مخالفت و عناد گيرد مي قرار است حقيقت دهد مي

. داند مي آخرت و دنيا عذاب مستحق اينچنين را آنها خداوند بودند، گرفته قرار) ص (اكرم پيغمبر مقابل

 عناد چيست سخنش و كيست) ص (اكرم رسول كه اين تشخيص با اينها كه  است جهت بدان اين

 وضع كريم قرآن حاال. است  واقعي معني به كفر اينها مخالفت اين كه است جهت اين از. ورزيدند مي

 اگر و :فرمايد مي. اينهاست شدن معذب آغاز و است  شدتي چه با كه كند مي بيان را اينها روح قبض

 و رو پيش از چگونه گيرند مي تحويل و كنند مي قبض را اينها الهي، فرشتگان  كه آنگاه كني مشاهده

  .بچشيد را سوزان عذاب اين ناكنو گويند مي اينها به و زنند مي سر پشت

  ؟"وفات"گوييم مي"مردن"به چرا
 اينكه  يكي. بكنم صحبت آنها درباره بايد كه هست مطلب چند آيه اين به راجع

   االن هم ما كه كند مي تعبير"توفي"را"مردن"قرآن

  :پاورقي

 فهو لتسليما و االقرار يجره ء شي كل: آمده صورت اين به حديث اين 387 ص ،2 ج كافي، در [ - 1

 ايمان بياورد تسليم و اقرار را چه هر: ترجمه. » الكفر فهو الجحود و االنكار يجره ء شي كل و االيمان،

   ].است كفر بياورد جحود و انكار را چه هر و است
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 ما كه"فوت"كلمه ؟" وفات"گوييم مي"مردن"به ما چرا. كرد وفات فالني گوييم مي خودمان  اصطالح در

 فوت"كلمه كنند مي خيال ها بعضي. است"وفات"لغت از غير ] و نيست ماده اين از [ ريمب مي كار به

 كنم مي عرض كه معني اين و ديگر، معني وفات و دارد معني يك فوت نه،. است يكي"كرد وفات"با"كرد

 از كه برد مي كار به را"توفي"كلمه مردن، به راجع قرآن و است، وفات لغت در نيست، فوت لغت در

 فوت من نماز":گوييم مي. است  رفتن دست از معنايش"فوت"."فوت"ماده از نه است"وفات"ادهم

 من و آمد مكه از شخص فالن"،"شد فوت من از عمل فالن": گوييم مي يا. رفت دستم از يعني"شد

 از يعني"شد فوت من از"."شد فوت من از ديدن اين گرفتاري اثر در ولي بروم او ديدن به  خواستم مي

 است اين اعتبار به كند نمي اطالق قرآن كه كنيم مي اطالق را فوت كلمه"مردن"به اگر ما. رفت دستم

 دست از ميرد، مي كه كسي يعني است، طور همين ما به نسبت. كنيم مي تلقي رفته  دست از را مرده كه

 كار به را"توفي"مهكل مكرر قرآن ولي. رفت ما دست از يعني"شد فوت فالني"گوييم مي وقتي. رود مي ما

 را چيزي يعني رساند، مي را"فوت"مقابل نقطه درست"توفي".است ريشه يك از" وفات"با"توفي".برد مي

 بگيريد، او از را طلبتان و باشيد طلبكار كسي از شما اگر مثال. گرفتن تحويل تمام و كردن قبض

 را آن از نيمي اينكه نه بگيريد را نطلبتا تمام اگر. است لغت اين از هم"استيفا".كرد استيفا گويند مي

 دست از معني  به"استيفا"و"توفي"پس. كرد استيفا يعني كرد توفي گويند مي نگيريد، را نيمي و بگيريد

  . است  گرفتن تحويل كمال و تمام به را چيزي برعكس، نيست، رفتن
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 حين االنفس يتوفي اهللا« :فرمايد مي لهذا. كند مي تعبير"گرفتن تحويل كامل"را"مردن"هميشه قرآن

 و² :سجده سوره در هست اي آيه. گيرد مي تحويل كمال و تمام به مردن  وقت در را نفوس خدا» موتها

 پراكنده) بيند مي را بدنش همان فقط (زمين در شديم گم ما كه وقتي آن آيا» االرض في ظللنا اذا قالواء

 شويم، مي خلق ديگر بار» جديد خلق لفي اننا« نبود شدني پيدا كه رفت جايي به مان ذره هر شديم،

 كه را پروردگار لقاء اينها بلي كافرون ربهم بلقاء هم بل :گويد مي قرآن شويم؟ مي محشور شويم، مي زنده

  :بده جواب اينان به. منكرند است قيامت

  )1(» ترجعون ربكم الي ثم بكم وكل الذي الموت ملك  يتوفيكم قل«

 آن،  به هستي تو تو، كه آنچه. نيستي آن تو. دانستي خودت را شده پراكنده نآ  كه كردي اشتباه بگو

 كامال آن، نظير آياتي و آيه اين از. است برده خودش با و گرفته تحويل را او ما فرشته كه است چيزي

. است"توفي"باالتر، كمي هم وفات از فوت، نه است  وفات مردن، قرآن، در كه شود مي فهميده

 تحويل متوفي  شخص نظر از اما است رفتن دست از ما به نسبت نيست، رفتن دست از" مردن"يعني

 تحويل را او آيند مي الهي فرشتگان. ديگر عالم يك از است شدن گرفته تحويل است، شدن داده

  . برند مي و گيرند مي

  روح مسئله
 از. است مطرح قرآن هايجا  خيلي در است، مطرح روح مسئله قرآن كجاي در گويند مي اشخاصي اينكه

   كه جاست همين جمله

  :پاورقي

 - 1  .سجده سوره 11 و 10 آيات
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  اينكه نه گرفتيم، تحويل هم كمال و تمام به و گرفتيم تحويل ما گويد مي كند، مي تلقي توفي را مردن

 رها را ديگرش نيم گيريم، مي  تحويل را آن از نيمي بدن، و روح از است عبارت انسان شخصيت بگويد

. كند نمي حساب انسان شخصيت جزء را  شده تكه تكه آن اصال. شود تكه تكه تا كنيم مي

 جاي در. » موتها حين االنفس يتوفي اهللا« :فرمايد مي جا يك در. است آمده قرآن در مكرر"توفي"تعبير

  توفيهم ذينال ان« :فرمايد مي جا يك در » بكم وكل الذي الموت ملك  يتوفيكم قل« :فرمايد مي ديگر

 بنابر... » المالئكه كفروا الذين  يتوفي اذ تري لو و« :فرمايد مي كه هم اينجا در» انفسهم ظالمي المالئكه

 تنها انسان شخصيت اينكه باب از ، نيست فوت قرآن نظر از مردن و است مطرح روح مسئله قرآن در اين

 از و شدن متالشي و فوت مردن، اينكه در يبدن نظر از اال و ، نيست بدني تركيبات و تشكيالت و بدن

 كمال و تمام  به گرفتن تحويل با است مساوي مردن گويد مي قرآن ولي نيست، شكي است  رفتن دست

 السالم عليه علي اميرالمؤمنين خدمت آمد شخصي. باشد مانده آن از اي ذره اينكه بدون انسان شخصيت

 و مضطرب جهت اين از و بينم مي تناقضي يك قرآن آيات از بعضي در من! اميرالمؤمنين يا :كرد عرض و

 هم با كه است كرده بيان مختلفي صور به مختلف  جاهاي در قرآن را مطلب يك بينم مي. ام شده ناراحت

 كه كردند تقدير او از خيلي حضرت ابتدا در ظاهرا. (بدهم جواب تا بگو مطلبي؟  چه :فرمود. خواند نمي

 اهللا« :فرمايد مي قرآن بينم مي آيه  يك در من. روح قبض و مردن مسئله :كرد رضع) كند مي طرح سؤال

   تحويل و كند مي قبض را ارواح و نفوس خدا يعني» موتها حين االنفس يتوفي
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 در. است خداوند خود االرواح قابض گويد مي و است داده نسبت خدا  به را روح قبض اينجا در. گيرد مي

 [ الموت ملك را شما  روح قبض بگو» بكم وكل الذي الموت ملك يتوفيكم قل« :فرمايد مي ديگر  آيه

 همچنين. كند مي روح قبض است افراد ميراندن و روح قبض براي موكل كه اي فرشته ، ]دهد مي انجام

 ،» المالئكه  توفيهم الذين ان« :فرمايد مي اينكه مثل دارد، منافات اينها دوي هر با كه است ديگري آيات

 آيات اين در... » المالئكه كفروا الذين  يتوفي اذ تري لو و« :فرمايد مي كه بحث مورد آيه همين يا

 در پس. فرشته يك نه است فرشتگان از صحبت. كنند مي قبض را روحها و آيند مي فرشتگاني گويد مي

 جا يك در و )1 (الموت ملك گويد مي ديگر جاي در كند، مي روح قبض خدا خود گويد مي جا  يك

 الموت ملك يا خدا :كنند مي روح قبض اينها از كداميك. كنند مي كاري چنين مالئكه از اي عده گويد مي

 الموت ملك  كه آنچه. ندارد منافات همديگر با تا سه اين. اي كرده اشتباه تو فرمود مالئكه؟ از اي عده يا

 مجراي بلكه است پروردگار اراده مجري او. كند نمي كاري خود پيش از خداست، اراده و امر به كند، مي

 پروردگار امر الموت ملك و هستند، الموت ملك جنود و اوامر مجري نيز  فرشتگان. است پروردگار اراده

 يك كه است اين مثل است  ضعيفي و ناقص تشبيه كه تشبيه مقام در. دهد مي انجام آنها وسيله به را

 استاندار و كند مي صادر استاندار يك به خطاب را فرماني  است گرفته قرار مملكت يك رأس در كه كسي

   به هم داد، نسبت فرماندارها به شود مي هم را، عمل اين. كند مي اجرا را امر آن فرماندارها  وسيله به

  :پاورقي

 ملك را او كه دارد وجود مقربي  فرشته كه هست اسالمي ماثر در ولي نيامده، قرآن در عزرائيل اسم - 1

  .گويند مي الموت
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 اين كردم عرض كه طور همان البته. است  كرده صادر را فرمان كه اولي شخص آن به هم و استاندار

 اين مطلب ولي. كرد تشبيه خدا به شود نمي را چيزي هيچ يعني. باشد تواند نمي رسايي تشبيه تشبيه،

 انجام را خودش كار خود پست و جا در چيزي هر. معلول و علت نظام دارد، نظام جهان كار كه  است

 نه را روح قبض كه است آياتي آن از آيه اين بنابراين. هستند پروردگار اراده و امر مجري همه و دهد مي

 الهي امر الموت،  ملك امر به كه فرشتگان از گروهي به بلكه الموت، ملك به نه است داده  نسبت خدا به

  . است داده نسبت كنند مي اجرا را

  برزخ عالم
 آن در كه قيامت دنياي از غير  كه شود مي استفاده مطلب اين كامال قرآن آيات از كه اينست سوم مطلب

 آن كه دارد وجود قيامت دنياي و دنيا اين بين در ديگري  دنياي شود، مي رسيدگي افراد كلي حساب به

 دنيا عالم بين در كه عالمي يعني برزخ  عالم. واسطه و حائل يعني برزخ. برزخ عالم گويند مي اصطالحا را

 و است نشده رسيدگي افراد كلي حساب هنوز اينكه با هم برزخ عالم در لهذا و. گرفته قرار آخرت عالم و

 :اند فرموده كه است اين. معذب بعضي و متنعمند بعضي مختلفند، افراد بشود، رسيدگي بايد قيامت در

 است باغي منزله به يا انسان براي قبر عالم » النيران حفر  من حفره او الجنه، رياض من روضه اما القبر«

 مردن، و توفي آن همان از سعادت، اهل. جهنم گودالهاي از است گودالي منزله به يا و بهشت  باغهاي از

   عذاب مردن،  آن همان از عذاب، اهل و شود، مي شروع سعادتشان
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 قيامت، از قبل كه گويد نمي قرآن .كند مي داللت مطلب همين بر آيه اين. گردد مي آغاز برزخيشان

 وقت آن تا و نهايي محاكمه براي شوند مي نگهداشته منتظر طور همين شقي چه و سعيد چه مردم،

 اخذ آيند مي  فرشتگان كه را زمان آن ببيني اگر فرمايد مي لهذا و. برند مي بسر انتظار  حالت يك در همه

 بعد كه ماند مي بدنشان فقط و را  كافران كمال و تمام به گيرند مي تحويل كنند، مي توفي كنند، مي

 عذابش معذلك ولي نيست كار در ديگر بدن اين). برزخ عالم عذاب (دارند مي معذب را اينها و پوسد، مي

 عذاب گويند مي آنها به و زنند مي را اينها سر، پشت و رو پيش از» ادبارهم و وجوههم يضربون«. هست

 يكي :دارد فراز دو آيه اين. » للعبيد بظالم ليس اهللا  ان و ايديكم، قدمت بما ذلك«. بچشيد ار سوزان

 وقتي. يكديگرند  مكمل فراز دو اين. » للعبيد بظالم ليس اهللا ان و« :ديگر و» ايديكم  قدمت بما ذلك«

 آيا كند؟ مي عذاب چنين خدا چرا كه آيد مي  انسان ذهن به فورا شود، مي دردناك عذابهاي صحبت كه

 قدمت بما ذلك« :دهد مي جواب اينطور هميشه قرآن خداوند؟ طرف از نيست ظلم باهللا العياذ اين

 يعني است، فرستاده پيش را آنها خودتان دستهاي  كه است چيزهايي آن موجب به همه اينها» ايديكم

. ايد فرستاده  پيش را آنها خودتان تدس به كه است نعيمهايي و عذابها نعيمها، متقابال و عذابها اين تمام

 قرآن، در. است زياد رساند مي را مطلب  اين كه قرآن آيات. كند نمي ظلم خودش بندگان به هرگز خدا

 مثال كه نيست چنين الهي مشيت مسئله در قرآن يعني خورد مي  چشم به الهي مشيت عموم هميشه

 بلكه نيست،  الهي مشيت تحت ديگر بعضي ولي است الهي مشيت تحت امور بعضي بگويد و باشد ثنوي

   است الهي مشيت تحت چيز همه گويد مي
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 انتسابش  هم بشر كارهاي. است خودش علت و سبب مجراي از خداوند اراده به  چيزي هر انتساب ولي

  . اوست اراده و اختيار و بشر خود طريق از خداوند به

  است؟ جبري دين يك اسالم آيا
 قرآن كه كنند مي خيال ، خداست اراده به چيز همه گويد مي كه بينند مي را آياتي قطف كه افراد بعضي

 و اختيار به قائل جمله آن از و مسببات و اسباب  به قائل پس خداست اراده به چيز همه فرموده چون

 يك باهللا ذالعيا را اسالم كنند مي نظر اظهار اسالم درباره وقت اغلب اروپائيها مخصوصا. نيست بشر اراده

 واضح ولي. نيست قائل اي اراده و اختيار  هيچگونه بشر براي كه ديني يعني كنند مي معرفي جبري دين

 اي اندازه تا را مسئله اين"سرنوشت و انسان"كوچك كتاب در من. است  قرآن به تهمت يك اين، كه است

 منافاتي هيچگونه كه است ائلق را قدر و قضا عموم و الهي مشيت عموم شكلي به قرآن. ام كرده بحث

 مطرح جدي طور به را بشر اراده و اختيار مسئله كه آياتي جمله از. نيست بشر اراده و اختيار و آن بين

 به اين گويد نمي» ايديكم قدمت بما ذلك« :گويد مي. است بعدي آيه چند و آيه همين است فرموده

  به » ايديكم قدمت بما« :گويد مي. نداشتيم اي داشتيم اختيار ما بگوييم  كه شماست، اعمال موجب

 خدا. داديد انجام اجباري  هيچ بدون خودتان اختيار و اراده به يعني خودتان دست به كه كارهايي موجب

   كه هر) 29. آيه كهف، سوره( » فليكفر شاء من و فليؤمن شاء فمن« آفريد آزاد و مختار را شما
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 شاكرا اما السبيل هديناه انا«. بورزد كفر خواهد مي كه هر و آورد ماناي خودش اختيار به يعني خواهد مي

 يا باشد شاكر كه دارد بستگي او خود به ديگر اين نموديم، بشر به را راه ما) 3آيه انسان، (كفورا اما و

 به ااينه. » للعبيد بظالم ليس  اهللا ان و ايديكم قدمت بما ذلك« :كند مي ذكر را مطلب همين اينجا. كافر

 را كار كسي كه باشد ظلم نتيجه در كه خدا دست به نه  است آمده وجود به خودتان اختيار و دست

 نه،. بكند  بنده بر را عذاب ولي دهد انجام را كار خدا بشود، متحمل ديگري را عذاب و باشد، شده مرتكب

 ظلم خود بندگان به هرگز خدا بدانيد بايد  اينكه و» للعبيد بظالم ليس اهللا ان و«. ظلم شود مي آنوقت

  استرحام عالمت كه آورده"عبيد"كلمه اينكه يكي. بكنم عرض بايد كه  است نكته تا دو اينجا. كند نمي

 مستحق است بنده كه جهت آن از بنده يعني! كند؟ مي ظلم خودش بنده به چگونه خدا يعني. است

 باهللا العياذ را  حقش و كند ظلم او به هدبخوا خدا كه نيست چيزي حق مقابل در بنده. است  استرحام

 به كسي اينكه! كند؟ ظلم او به خدا كه دارد خدا مقابل در شخصيتي و ارزش چه بنده. نمايد پايمال

 كه ورزد مي كينه كسي با انسان. است قائل شخصيت او براي كه است  اين عالمت كند مي ظلم ديگري

 احساساتش  هيچگاه نباشد قائل شخصيت چيزي و كسي يبرا اگر انسان. باشد قائل شخصيت او براي

 و بخورد سنگ يك به پايتان اگر شما آيا. ورزد نمي كينه وي به نسبت و شود نمي تحريك او عليه

 يك. ابدا برآييد؟ آن از انتقام صدد در و كند پيدا راه دلتان در سنگ آن كينه است ممكن بشود مجروح

   شما به اگر حيوان
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. نه! بگيريد؟ انتقام او از كه باشيد فرصت منتظر و بگيريد دل به را او كينه شما است ممكن آيا بزند، لگد

  ممكن و دارد شخصيت اندكي دارد جان او كه اندازه همان به البته. نيستيد  قائل شخصيتي برايش چون

 يك بزند، زده شما به  اسب مثال كه را لگدي همان انسان يك اگر اما. بزنيد او به شالق يك است

 بگيريد، را خودتان انتقام هست طور هر منتظريد .داند مي خدا كه شود مي پيدا شما دل در او از اي كينه

 كي  بنده اصال! بكند؟ ظلم خودش بندگان به خدا. هستيد قائل شخصيت برايش و است انسان او چون

 عمل جزاي (گرفتن انتقام براي  ودنب ناقابل و ناچيزي نظر از خدا با بنده نسبت! خدا؟ مقابل در هست

 آيا. است كوچكتر خيلي انسان با سنگ يك نسبت از تجاوز، و ظلم  براي باهللا العياذ و) است انتقام از غير

 كه است مطرح ادبي كتب در اي مسئله كه است اين ديگر نكته !كند؟ ظلم را خودش عبيد خدا

 يعني جمله اين و است، مبالغه صيغه) ظالم. (» للعبيد بظالم ليس اهللا ان« :گويد مي خدا چرا گويند مي

 جواب معموال! هست؟ كننده ظلم كم كه  است اين معنايش آيا پس. نيست كننده ظلم بسيار خدا

 به"فعال".نيست ظالم يعني» للعبيد بظالم ليس«. است ظالم ظالم، از مقصود اينجا در كه دهند مي

 بركاته دامت طباطبايي  عالمه كه است همان صحيحش وجه ولي. است شده استعمال هم"فاعل" معني

 ظالم باشد، ظالم خدا اگر. شود نمي فرض بودن ظالم خداوند براي كه فرمايند مي"الميزان"تفسير در

 است  عادل خدا يعني. ظالم يا است عادل يا خدا ] ديگر عبارت به. است عادل [ نباشد ظالم اگر و است

 باهللا العياذ اگر چون. است كن ظلم بسيار يعني ظالم باشد، ظالم خدا بشود ناب اگر هست، كه همانطوري

   شامل ديگر باشد، ظلم بر بنايش عالم قانون
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 يا است، چيز همه شامل خدا كار. است چيز همه شامل نيست، بالخصوص كار وي بالخصوص فرد يك

 اعالي حد و مطلق و كامل لمظ نباشد عدالت اين فرضا يا و هست كه طوري همين است مطلق عدالت

 عادالنه  نظام اين آيا كه عالم كلي نظام با ارتباط در كرد مطرح توان مي خدا درباره  آنچه پس. است ظلم

 كمال ] دارنده پا بر [ عادل از مقصود  كه عادل؟ يا است ظالم خدا آيا كه است اين ظالمانه، يا است

 قوي اهللا ان بذنوبهم  اهللا فاخذهم اهللا بايات كفروا لهمقب من الذين و فرعون آل كدأب«. است عدالت

. است فرعون آل روش و دأب مانند عينا جهت اين از اينها روش و عادت و اينها وضع » العقاب شديد

 و دنيا در و كرد اخذ و گرفت شدند، مرتكب خودشان كه گناهاني موجب به را آنها خدا كه همچنان

 لم اهللا بان ذلك« :اينهاست همه تفسير بعد آيه كه كرد، خواهد چنين مه اينها با ساخت، معذب آخرت

 اين تكيه كرديم  عرض. » عليم سميع اهللا وان بانفسهم ما يغيروا حتي قوم علي انعمها نعمه مغيرا يك

 قرآن شاهكارهاي از يكي كه كند مي ذكر  كلي اصل يك آيه اين در. است بشر اختيار روي آيه چند

. است آن فاقد ديگري كه است اي نكته داراي يك هر كه داريم قرآن در يكديگر شبيه آيه دو ما. است

 آن خدا يعني» بانفسهم ما يغيروا حتي بقوم ما يغير ال اهللا ان« :فرمايد مي كه است رعد سوره در يكي

 كه را آنچه قوم آن خود آنكه مگر كند نمي عوض هرگز دارد وجود قومي يك در كه را احوالي و اوضاع

 عوض است خودشان اعمال و اخالق و انديشه و فكر و روح به مربوط  يعني است خودشان به مربوط

 نشاند، مي فرو ذلت خاك  به عزت از را اقوامي يا و رساند مي عزت به را اقوامي خداوند اگر يعني. كنند

   پايين كه را اقوامي اگر
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 به مربوط  كه را آنچه اقوام آن كه است آن موجب به [ آورد ايينپ بودند باال كه را  اقوامي و برد باال بودند

 تشاء من الملك تؤتي الملك مالك اللهم  قل«. خداست دست به همه البته ]. دادند تغيير است خودشان

 آل( » قدير ء شي كل علي انك الخير بيدك تشاء، من تذل و تشاء  من تعز و تشاء ممن الملك تنزع و

  ينجي و الخائفين، يؤمن الذي هللا الحمد« :خوانيم مي افتتاح دعاي در  همچنين. )26. آيه عمران،

 هللا الحمد و آخرين، يستخلف و ملوكا يهلك و المستكبرين، يضع و المستضعفين،« » يرفع و الصالحين،

 كس هر به عزت خداست، مشيت به چيز  همه). 2 (» الهاربين مدرك الظالمين، مبير الجبارين، قاصم

 كه هر از دهد، مي خدا بدهد كس هر به را ملك دهد، مي خدا بدهد  كس هر به ذلت دهد، مي خدا هدبد

 قرعه بنشيند كه  آدمي مثل است، گتره و گزاف اساس بر خدا كار نكنيد خيال اما. گيرد مي خدا بگيرد

 كار در قانوني و تحكم هيچ و اين، به بدهيم  بگيريم آن از آن، به بدهيم بگيريم اين از كه بكند كشي

  آن در. است حساب روي از خدا كار. خداست دست به حساب با اما خداست  دست به چيز همه. نباشد

 را ذلت و عزت ما كه بدانيد اما :گويد مي آيه اين در و اوست، دست به فقط ذلت و عزت :گويد مي آيه

 و اخالقي و معنوي و روحي حوالا و اوضاع به كنيم مي  نگاه ما. دهيم مي قانوني و حساب چه روي

   آنها به خوبند، كه وقتي تا. است مردم خود اعمال و اختيار حوزه در كه  چه هر به و مردم اجتماعي

  :پاورقي

 بلند را مستضعفان و بخشد، مي نجات را صالحان و امان، را خائفان كه راست خدائي سپاس: ترجمه [ - 1

 نشاند، مي آنان جاي به را ديگران و ساخته هالك را پادشاهاني و ،گرداند مي خوار را مستكبران و مرتبه،

   ].است) خود درگاه از (فراريان دريابنده و ظالمان، كننده نابود و جباران، شكننده كه را خدا  سپاس و
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 و عزت. دهيم مي تغيير داديم آنها به كه را آنچه هم ما دادند، تغيير را خودشان كه وقتي دهيم، مي عزت

 حساب. نيست حكيم خدا كه باشد حساب بي اگر. دهيم مي  حساب اين روي اما ماست، دست به لتذ

 ما يغيروا  حتي بقوم ما يغير ال اهللا ان«. است قطعي و منظم جريانهاي يك تابع يعني است، كار در

 استقالل"يغيروا"اين (يغيروا مردم آن آنكه تا را مردمي احوال و اوضاع كند نمي عوض خدا» بانفسهم

 هم است، اعم آيه اين. بدهند تغيير را  خودشان اوضاع خودشان دست به خودشان) رساند مي را مردم

 و نعمت به ذلت و نقمت از برعكس يا برسند، ذلت و  نقمت به عزت و نعمت از قومي كه است اين شامل

  شامل الهي نعمتهاي و باشند صالح و خوب مردمي كه شود مي جايي آن شامل هم  يعني. برسند عزت

 باشند فاسد كه شود مي قومي  شامل هم و بگيرد، را نعمتها خدا بشوند، فاسد بعد باشد، شده حالشان

 بحث مورد آيه. بدهد عزت آنها به خدا بيايند، راست راه به كنند، استغفار و توبه كنند، بازگشت بعد ولي

 فاسد بعد باشند، داشته نعمت و عزت  مردمي كه است اين آن و است قسمت دو اين از يكي شامل

  بان ذلك« :است اين آيه. بدهد ذلت و نقمت جايش به بگيرد، آنها از را نعمت و عزت خداوند و بشوند

 كه را نعمتي كه است نبوده  چنين خدا» بانفسهم ما يغيروا حتي قوم علي انعمها نعمه مغيرا يك لم اهللا

 تغيير است خودشان به مربوط كه را آنچه آنها آنكه مگر بگيرد ترهگ و گزاف به آنها از دهد مي قومي به

 محتواي از  نيمي و است خاص آيه، اين و است عام اول آيه آن پس بگوييد شما است  ممكن. باشند داده

   اينطور چرا. گويد مي را آيه آن

  ١٢٦



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 تكرار را آيات اگر قرآن. نيست آيه آن در كه هست اي نكته آيه اين در كه است اين جواب است؟

 حتي بقوم ما يغير ال اهللا ان« :گويد مي قدر همين آنجا در. است معيني حساب روي جا هر ،كند مي

 تشبيه بال. كنند عوض را خودشان خودشان مگر را مردمي وضع كند نمي عوض خدا» بانفسهم ما يغيروا

 مگر كنم نمي امضاء من گوييد مي. كن امضاء را سفته فالن بگويد و شما  مغازه در بيايد كسي اينكه مثل

 رفته كار به[ » مغيرا يك لم« تعبير وقت يك اما. كنم نمي كه ايد نگفته اين از بيش. باشد چنين  اينكه

 اين از غير و كند مي ايجاب چنين ما خدائي كه بگويد را خدائي سنت خواهد مي كه  وقتي قرآن ]. است

 كان ما« :گويد مي مثال گويد، مي تعبيرها اين با است، لفيتخ ال و ضروري و قطعي اين و است محال

 به مردمي به كه تو پروردگار ذات نيست و نبوده چنين) 1 (مصلحون اهلها و بظلم القري ليهلك ربك

 كنا ما و« :يا. كند ظلم اند كرده اصالح عدالت نظر از را خودشان وضع اما هستند خدا منكر  اينكه صرف

. است كرده بيان را"بيان بال عقاب قبح"آيه  اين گويند مي اصوليين كه) 2(» والرس نبعث حتي معذبين

  يعني. كنيم عذاب است نشده حجت اتمام آنها به كه را مردمي كه نيستيم و نبوده چنين هرگز ما

 عذاب است نشده حجت اتمام آنها به كه را مردمي كه ماست خدايي ضد بر و كند نمي ايجاب ما خدايي

 يك لم اهللا بان ذلك« :فرمايد مي اينجا ولي. » بقوم ما يغير ال اهللا ان« :گفت قدر همين آيه آن در. كنيم

 به كه اموري در (نيست و نبوده چنين هرگز خدا كه است موجب  بدان اين» قوم علي انعمها نعمه مغيرا

   خدا

  :پاورقي

  117 آيه هود، سوره - 1

  15 آيه اسراء، سوره - 2
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 كه كند نمي ايجاب  چنين خدا خدايي نيست، چنين اصال خدا ،)نيست مطرح زمان شود مي داده  نسبت

 اين در. باشند كرده عوض را خودشان خودشان، مردم آن آنكه از پيش كند سلب مردمي از را نعمتي

 باشد؟ عالم حقايق بر متكي كه قرآن مانند كرد پيدا توان مي را كتابي دنيا در ببينيد. كنيد تأمل آيات

 خدا كار كه كنيم مي خيال. كنيم مي فكر هست قرآن آنچه ضد بر درست امروز مسلمانها ما كه افسوس

 درست خودمان  كه است خياالتي و اوهام همين اساس بر است ساخته را آن خدا كه عالم كار و

 هستيم عهشي كه ما. هست كه مسلمان  اسممان هست چه هر باالخره گوييم مي. انتسابها مثال. ايم كرده

 اگر كه است نويسي اسم و اسم صحبت كه كنيم مي خيال. هست  طالب ابي بن علي رعاياي در اسممان

 اصال گويد مي  قرآن كه حالي در. دارد او به نسبت خاصي لطف يك خدا ديگر شد مسلمان  اسمش كسي

 آنها به الهي رحمت و لطف و نعمت و باشند فاسد مردمي است محال كه است اين ما قانون و سنت

 نرساند، آنها به را خودش فيض خداوند و كنند اصالح را خودشان خودشان، مردمي است محال و برسد،

 مقدار اين مردم از  بعضي الاقل) 1(» ربك عطاء من هؤالء و هؤالء نمد كال«. اخروي يا دنيوي يا حاال

 ولي. بود خواهند معذب اخروي رنظ از اينكه گو بدهد عزت آنها به خداوند دنيا در كه هستند صالح

 و تخيالت بر نه است حقايق بر متكي قرآن كه را مسئله اين مسلمين ما  قرنهاست كه است اين حساب

 » اهللا وجهه اسلم« ، واقعي مسلمان يعني قرآن مسلمان ]. ايم كرده فراموش [ ظاهري انتسابات و  اوهام

   تسليم

  : پاورقي

 خواهيم مدد خود لطف به طلبان  آخرت و طلبان دنيا از فرقه دو هر به ام و [ 20 آيه اسراء، سوره - 1

   ].داد
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 شعار شعارها فقط نه بودن، اسالمي اجتماع او اجتماع بودن، اسالمي عمل و اخالق داراي بودن، خدا

 بودن هشيع. باشد مسلمان واقعا انسان كه است اين از غير شعار اثر اما دارد اثر البته شعار. باشد اسالمي

 سني يك مقابل در را او وقتي كه است شيعه آنوقت شيعه يعني است واقعيت يك و حقيقت  يك

 بهتر را خدا باشد، برتر و باالتر او از قيامت و خدا درباره تصورش باشد، بهتر او از فكرش بگذارند،

 خالصه و باشد بهتر او از عملش باشد، بهتر او از انسانيش و اسالمي اخالق اش ائمه  راهنمايي به بشناسد،

 اميرالمؤمنين خدمت آمد شخصي. باشد  طالب ابي بن علي از اي نمونه يعني. باشد بهتر او از چيزش همه

 و« :فرمود. دارم دوست ترا من احبك اني! اميرالمؤمنين يا كرد عرض زد، لبخندي يك. السالم عليه علي

. داشت هم دوست ، گفت مي راست چون گويي، مي غدرو نفرمود. دارم دشمن ترا من اما » ابغضك  لكني

 را آن كه بود واجب تو بر و قرآن تعليم به داشت احتياج  كس فالن. كارت فالن براي :فرمود چرا؟ :گفت

 اما باشيم داشته دوست را علي ما كه نيست منافاتي هيچ اين بنابر. گرفتي پول او از بدهي، ياد او به

 تكونوا ال و زينا، لنا كونوا« :فرمود) ع (صادق امام. باشد داشته دشمن را ما علي كه باشد طوري ما  عمل

 و خجلت و عار و ننگ مايه باشيد، ما زيور باشيد، ائمه ما افتخار اسباب شيعيان شما » شينا علينا

 يدرست و پاكي و تقوا از هايي نمونه مسلمانان ساير ميان در كه باشيد طوري يعني. نباشيد ما شرمندگي

 امام بيامرزد خدا » جعفرا اهللا رحم« بگويند بينند مي را شما مردم وقتي كه باشيد طوري :فرمود. باشيد

   علينا تكونوا ال و«. كرده درست خوبي شيعيان  چه را، السالم عليه صادق جعفر
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 اسالم خالف بر كردارتان و روحيه بازارتان، اخالقتان، كه وقتي شما. نباشيد ما عار و ننگ مايه » شينا

 آن،! ] گفت؟ توان مي [ بهتر اين از ديگر. بود خواهيد ما سرافكندگي و  شرمندگي و خجلت اسباب است،

 اين از). ع (صادق جعفر امام  سخنان هم اين كردم، عرض برايتان قبال كه پيغمبر سخنان آن، قرآن، بيان

 مورد ما فقط گوييم مي! پايين؟ بيائيم شيطان خر از ما است  ممكن مگر ولي! گفت؟ شود مي چه باالتر

 بهشت هم خدا. خواهيم نمي ديگر چيز است، كافي ائمه نام انتساب همان ما براي و هستيم خدا عنايت

 ايم؟ بيچاره و بدبخت اينقدر مسلمانها ما چرا  پس گوييم مي بعد! قالتاق تا چهار ما براي كرده آماده را

  راه كودتا اوگاندا در برود بعد و ببيند تربيت اسرائيل در برود رشافس كه  ملتي. داده قرآن را جوابش

 همه. » قوم علي انعمها نعمه مغيرا  يك لم اهللا بان ذلك«! ببيند؟ سعادت روي داريد انتظار آيا بيندازد،

 هك است هايي شاخه اينها دارد، وجود مسلمين ما ميان در فساد از  هايي ريشه. دارد هايي ريشه يك اينها

 و الهي درگاه به بكنيم  توبه كي بشويم، متوجه كي شويم، بيدار ما كي حاال. آمده بيرون ها ريشه  آن از

 مقدار همين شايد. دانم نمي قرآن، آيات با  كنيم تطبيق را خودمان كي و كنيم، اصالح را خودمان

 و كنيم اصالح را خودمان تعالي شاءاهللا ان اينكه براي است اي طليعه ايم كرده پيدا كه تنبهاتي و توجهات

  .باشيم واقعي مسلمان

  ١٣٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  انفال سوره ريتفس 10

  الرجيم الشيطان من باهللا اعوذ

«  .» عليم سميع اهللا وان بانفسهم ما يغيروا حتي قوم علي انعمها نعمه مغيرا يك لم اهللا بان ذلك

 و مكمل كنيم مي عرض  اكنون آنچه و كرديم بحث مقداري گذشته هفته در شريفه آيه اين به راجع

 القرآن كه باشيم داشته نظر در هميشه بايد را جمله اين كه بكنم عرض بايد مقدمه. است آن متمم

 خود در. است ديگر آيات بعضي دهنده توضيح و كننده تفسير آن آيات از بعضي قرآن بعضا بعضه يفسر

 قرآن"متودولوژي"آيه  اين. كند مي رفيمع ما به را شناسي قرآن متد واقع در كه هست اي آيه كريم  قرآن

 ام هن محكمات آيات منه الكتاب انزل الذي هو« :فرمايد مي. است عمران آل سوره هفتم آيه. است

   الكتاب
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  7/عمران آل»متشابهات اخر و

 مادر (الكتاب ام را قرآن محكم آيات بعد. متشابه آيات و محكم آيات به كند مي تقسيم را قرآن آيات

 آيات كننده تفسير و دهنده توضيح اينها كه خواند مي مادر آيات را اينها اعتبار اين به .نامد مي) كتاب

 اين كه است شده بيان كلي صورت يك به حقيقتي ] آنها در [ كه آياتي يعني متشابه آيات. است ديگر

. كنيم تفسير چگونه ما تا كرد، تفسير و توضيح شود مي مختلف شكلهاي  به را كلي صورت به حقيقت

 تعبير"مادر آيات"قرآن خود  كه است خوبي خيلي تعبير. آورد دست به بايد مادر آيات با را چگونگي  اين

 خودمان مطلب هم تا كنيم مي ذكر"فيه نحن ما"مسئله همين از مثالي مطلب اين براي ما حاال. كند مي

 مشيت عموم قرآن سراسر در. باشيم دهكر روشن شما براي درست را آيه آن هم و باشيم داده  توضيح را

 دور شرك از را بشر هميشه يعني است، عجيبي  توحيدي كتاب يك قرآن. خورد مي چشم به الهي

 خدا مشيت يا و قدرت يا علم از كه دهد مي رخ اي حادثه عالم در بكند  خيال كسي كه را اين و كند مي

 در) بخواهد خدا آنچه("يشاء ما"يا"يشاء من"عبارت بينيم مي كه است اين. پذيرد نمي هرگز باشد  بيرون

 اگر مسلمان يك. شود نمي واقع عالم در ديگري چيز بخواهد خدا آنچه جز خورد مي چشم به زياد قرآن

   پس شود، نمي  واقع عالم در نخواهد خدا كه چيزي كه باشد معتقد اينطور بايد دارد اعتقاد  قرآن به
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 چگونگيش است، خدا مشيت به چيز  همه اينكه ولي. شود مي واقع خدا مشيت به شود مي واقع چه هر

 به يا ها مذهب جبري اصطالح به كه بكنيم تصور طوري همان را آن ما است ممكن. خواهد مي تفسير

 را چيزي هيچ  عالم در اينها. دادند مي توضيح بودند تسنن اهل از اي فرقه كه"اشاعره  كالمي اصطالح

 خواستند مي اينطور خداست مشيت  به چيز همه كه مسئله اين از و دانستند، مين چيزي هيچ شرط

 در كه مسئله اين از ما واقعا اگر. نيست چيزي هيچ شرط  چيزي هيچ عالم در پس كه كنند گيري نتيجه

 چيزي هيچ شرط چيزي هيچ كه كنيم استنباط اينطور خداست مشيت به چيز  همه كه است قرآن

 خواسته خدا ندارد،  شرطي هيچ كند، مي پيدا سعادت دنيا در قومي اگر كه است اين معنايش ، نيست

 اگر دنيا آن در همچنين. است خواسته خدا  بگوييم بايد نيز شد بدبخت دنيا در قومي اگر و است،

 چيز همه گفتيم وقتي چون. باشند بهشت اهل اينها خواسته خدا ندارد، چرا شدند، بهشت اهل مردمي

 گويند مي رفتند، بهشت  به كه دادند انجام خوب عمل بگوييم اگر. ندارد چرا ديگر خداست، شيتم  به

 صالح بنده يك خدا كه ندارد مانعي هيچ خداست، مشيت به چيز همه چون نيست شرطش هم اين

 چون ببرد، بهشت به را مشرك فاجر فاسق گنهكار عاصي بنده  يك و ببرد جهنم به را مطيع متقي

 رسيدند  هم حرف اين به بعضي و. نيست چيز هيچ شرط هستي جهان در چيز هيچ و خواهد مي خودش

 به چيز همه اينكه و توحيد با" هست چيزي شرط عالم در چيزي"بگوييم بگوييم، اين از غير اگر كه

  .است نادرستي حرف خيلي حرف اين ديدند ديگر گروه يك. دارد منافات خداست مشيت
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 آيد مي در جور دنيا حساب با نه اين! نيست؟ چيزي هيچ شرط چيزي هيچ عالم در تگف شود مي چگونه

 مثال كه باشد اينطور بايد پس نباشد  چيزي هيچ شرط چيزي هيچ دنيا، در اگر. آخرت حساب با نه و

 بكنند زراعت مردم سال آن در و بيايد، هم آفت نباشد، مساعد جوي شرايط نيايد، برف و باران سال يك

 زحمت ديگر سال يك و. بگيرند فراوان محصول و نكنند  هم زراعت حتي يا بگيرند، فراوان محصول و

 بيايد، موقع  به باران و برف باشد، مساعد هوا و بكنند، تقويت و آبياري و بزنند  شخم را زمين بكشند،

 با. نيست يزيچ هيچ شرط چيزي هيچ  چون نيايد، وجود به محصولي اساسا سال آن و نيايد، هم آفت

 سالمي زن و مرد يك و بشود، فرزند صاحب ولي نكند ازدواج  كسي كه باشد داشته امكان بايد اينكه

 اينطور ولي. همينطور هم ت آخر. نيست چيز هيچ شرط چيز هيچ چون نشوند، فرزنددار و بكنند ازدواج

 طرف آن از اندكي تهدس اين بعد. آخرت در هم است، چيز همه شرط چيز همه دنيا در هم. نيست

 به امور برخي نيست، چيز همه مقصود خداست، مشيت به چيز  همه گوييم مي ما اينكه گفتند افتادند،

 اما. باشد خدا مشيت به اينكه بدون شود مي واقع نيست، خدا مشيت به ديگر برخي و  خداست مشيت

 مشيت به چيز همه كه بشويم قدمعت بايد هم كه بينيم مي بشويم، آشنا قرآن منطق با درست ما اگر

 چيزي هيچ كه نيست حساب بي هستي عالم كار آخرت، و دنيا كار كه بشويم معتقد بايد هم و خداست

  بدون و آيد، مي وجود به خودش شرايط با دارد، معيني شرايط چيزي هر خير،. نباشد چيزي هيچ شرط

   وجود به است محال شرايط آن
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 مشيت يعني است، گرفته تعلق نظام بر خدا مشيت ولي  خداست مشيت به يزچ همه اينكه توضيح. بيايد

 اين ولي است الهي مشيت به چيز همه. آورده وجود به عالم در را نظامها و حسابها  اين كه است الهي

 داده قرار معيني راه مقصدي هر براي و داده، قرار نظامي و شرايط چيزي هر براي  كه است الهي مشيت

 منطقي. "االمرين بين امر"معني  است اين. برسد مقصد آن به انسان است محال راه آن رفتن بدون كه

 كه منطق آن. است"جبر" منطق همان"نيست چيزي هيچ شرط چيزي هيچ عالم در"گفت مي كه

 است،"تفويض"منطق"نيست خدا مشيت به ديگر بعضي و خداست مشيت به چيزها بعضي"گفت مي

 و. واگذاشته ، كرده تفويض بشود، خواهد مي چه هر نيست، مربوط من به گفته خدا را چيزها  بعضي يعني

 چيزي هر عالم در"كه كند مي قبول هم و"خداست مشيت به چيز همه"كند مي قبول هم كه منطق اين

 آيات از بعضي قرآن، كه كردم عرض عرايضم اول در. است"االمرين  بين امر منطق همان"دارد شرايطي

 است، الكتاب  ام است، مادر آيات آيات، بعضي قرآن خود تعبير به يا كند مي تفسير را ديگر بعضي آن،

 يك كه آياتي با كرد تفسير را آنها شود مي  گونه چند يعني است متشابه كه را آياتي بايد. است محكم

  مالك اللهم قل« خوانيم مي قرآن در طرف يك از ما مثال. داد توضيح كرد تفسير شود نمي بيشتر طور

 تشاء من الملك تؤتي« هستي تو قدرتها همه صاحب و ملكها همه مالك كه پروردگاري اي بگو» الملك

 كه كسي هر از و دهي، مي بدهي قدرت و ملك بخواهي  كه كس هر به تو» تشاء ممن الملك تنزع و

  كه را كس هر» تشاء من وتذل تشاء من تعز«. كني مي انتزاع و گيري مي بكني  انتزاع و بگيري بخواهي

   و دهي مي عزت او به بخواهي تو
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 پياده شود مي گونه چند را آن يعني است  متشابه آيه، اين. نشاني مي ذلت به بخواهي تو كه را كس هر

 پياده مذهبان جبري كه اي گونه به را آن اينكه امكان قرآن، آيه  يك همين و بوديم ما اگر حاال. كرد

 بخواهي كه هر از و دهي مي بخواهي كه هر به را ملك گويد مي. داشت وجود اييمنم پياده كنند مي

 همين هم مذهب جبري. گيري مي  بخواهي كه هر از و دهي مي بخواهي كه هر به را عزت گيري، مي

. نيست چيزي هيچ شرط چيزي هيچ كه كند مي گيري نتيجه  مطلب اين از منتها گويد، مي را مطلب

 خدا  مشيت به كه هست هم مواردي يك نيست، اشياء همه مخصوص ] اصل [ اين نه، :گويد مي ديگري

 خيلي ما. استثناپذير يعني بردار تخصيص است عامي يك ] اصل اين [ گويد مي يعني. نيست مربوط

 مادر بدهيم، قرار آيه اين محكم را بحث مورد آيه ما اگر اما. پذيرند مي استثنا كه داريم قرآن در كليات

 بدون است كامل و صحيح دو هر بينيم مي بكنيم، تفسير آيه آن با را آيه اين يعني بدهيم، قرار  آيه اين

 قوم علي انعمها نعمه مغيرا يك لم اهللا بان ذلك« :گويد مي  بحث مورد آيه. باشد وارد ايرادي هيچ اينكه

 ايجاب خدائيش  يعني ست،ا نبوده چنين هرگز خدا كه است جهت بدين آن» بانفسهم ما يغيروا حتي

 قبال مردم آن آنكه مگر بگيرد، مردمي از گزاف به را نعمتي كه باشد مي خدائيش خالف بر و كند نمي

 بيان اعم طور به نظر، يك از ديگر، آيه آن در. باشند داده تغيير  است خودشان به مربوط كه را آنچه

 نعمت از اعم. نيست ميان در هم نعمت اسم. » نفسهمبا ما يغيروا حتي بقوم ما يغير ال اهللا ان« :كند مي

 مگر دهد نمي نقمت آنها به و گيرد نمي مردمي از را نعمتي خداوند :است اين معنايش. است نقمت و

   را نقمتي نيز و باشند، داده تغيير اند بوده كه آنچه از را خودشان وضع
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 و نعمت اين. باشند داده تغيير را خودشان هاآن آنكه مگر دهد نمي آنها به نعمت و گيرد نمي مردم از

 بخواهي كس هر به» تشاء من تذل و تشاء من تعز« :گفت آيه آن در كه است ذلتي و عزت همان نقمت،

 بيان را دادن ذلت و دادن عزت قانون آيه دو آن اما. دهي مي ذلت  بخواهي كس هر به و دهي مي عزت

 و دهد مي خدا هم را ذلتها بدهد، عزت كه نيست قدرتي خدا از رغي دهد، مي خدا را عزتها بله، :كند مي

 را اين اما. نيست كسي او از غير خداست، قدرتها  تمام منبع. بدهد ذلت كه نيست قدرتي خدا از غير

  بي و نباشد چيزي هيچ شرط چيزي هيچ كه نيست اساس اين بر نيست، عبث بر خدا ر كا كه بدانيد

. كنند مي كشي قرعه و بندند مي را چشمهاشان كه كساني مثل بدهد لتذ يا عزت مردمي به جهت

 ال اهللا ان« :ديگر آيه آن يا ،» بانفسهم ما يغيروا  حتي قوم علي انعمها نعمه مغيرا يك لم اهللا بان ذلك«

 تعز و گرفتن  ذلت كه بدانيد را اين يعني است، رعد سوره در كه» بانفسهم ما يغيروا  حتي بقوم ما يغير

 مردم تا. دارد قانون و حساب اما اوست  مشيت به همه خدا، دادن ذلت و گرفتن عزت متقابال و دادن،

 خدا سوي به فاسدي مردم تا و گيرد نمي آنها از را لطفش خدا نگرايند فساد سوي به خودشان صالحي

 مطالب البالغه نهج در مخصوصا زمينه اين در. گرداند نمي باز آنها سوي به را لطفش خداوند نگردند باز

 درباره السالم عليه علي اميرالمؤمنين مقدس وجود. قاصعه خطبه نام  به هست اي خطبه. است زيادي

 يعني كند مي بحث مشبعي فصل يك امم،  ذلت و عزت به راجع است كرده بيان قرآن كه مسئله همين

   آمده تفسير در كه را حديث دو اكنون. است قرآن  آيه همين توضيح گويد مي كه مطلبي
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 روايت السالم عليه صادق امام از كه است كافي در اول حديث. خوانم مي برايتان  نمونه عنوان به است

 سوي به را او كه پيغمبرانش از يكي به خدا » اليه اوحي و قومه الي انبيائه من نبيا بعث اهللا ان« :كند مي

 قريه اهل من ليس انه« كه بده اطالع مردمت به» لقومك  قل ان« :كرد وحي چنين بود فرستاده قومش

 يعني قريه ما امروز اصطالح در. باشد ده حتما كه نيست الزم. شدن جمع محل يعني قريه (» ناس ال و

) است اجتماع محل معني به"قري" ماده از. شود مي اطالق هم شهر به قريه قرآن اصطالح در ولي ده،

 و من راه بر كه» طاعتي علي كانوا« كه نيستند مردمي كلي طور  به و شهري، دهي، محلي، يك مردم

 و نعمت و خوشي آنها براي جهت همين به و» سراء فيها فاصابهم« باشند صالح يعني باشند  من اطاعت

 بيافتند يعني بكنند استفاده سوء نعمتها اين از اينها بعد و» اكره ما الي احب عما فتحولوا« بيايد سعادت

 اين سر پشت و باشند صالح كه نيستند مردمي ديگر عبارت به (بشوند فاسد و ، اخالق سادف و عيش در

 از يعني بكشاند فساد سوي به را آنها خوشي، و سعادت اين بعد ولي بياورم سعادت برايشان من صالح،

 را نظرم هم من اينكه مگر » يكرهون ما الي يحبون عما لهم  تحولت اال«) كنند استفاده سوء نعمت اين

 آن از كه بدهم آنها  به چيزي و بگيرم ايشان از دارند مي دوست آنها كه را آنچه و بدهم تغيير آنها درباره

 علي كانوا بيت اهل وال قريه اهل من ليس انه و«. بدهم نقمت نعمت، بجاي يعني آيد، مي بدشان

 باشند فساد راه در و من معصيت بر كه نيستند اي خانواده مردم حتي يا جايي مردم و » معصيتي

 از برگردند و » احب ما الي اكره عما فتحولوا« برسد سختي ايشان به نتيجه در و » ضراء فيها فاصابهم«

   » يحبون ما الي يكرهون عما لهم تحولت اال« است من محبوب  آنچه سوي به دارم مي مكروه من آنچه
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 به و كنم عوض بود سختي آنها بر كه را آنچه و بدهم رتغيي آنها درباره را نظرم مرتبه دو  من آنكه مگر

) 1 (اينجا در را ديگري حديث. باشند داشته  دوست را آن و بشوند راضي هم آنها كه بدهم خوشي ايشان

 » يقول ابي كان«:فرمود) ع (صادق امام كه است"كافي"از ظاهرا هم  اين و كنند مي نقل"صافي"تفسير از

 و حتمي حكم و تقدير خدا » حتما قضاء قضي جل و عز اهللا ان« :فرمود مي لسالما عليه باقر امام پدرم

 بذلك يستحق ذنبا العبد يحدث حتي اياه فيسلبها بنعمه العبد علي ينعم ال« كه است كرده ناپذير تخلف

 دهبن آن قبال آنكه مگر كند سلب او از را نعمت آن كه دهد نمي اش بنده به را نعمتي خداوند » النقمه

 اينجا در است ممكن. است داده تغيير را خودش خودش، بنده، آن قبال يعني است، شده مرتكب گناهي

 آن شد، مرتكب گناهي انسان و داد نعمتي انسان  به خداوند اگر آيا كه مطلب اين دنبال برود ذهنتان

  سلب كه نعمتهايي و گناهان ميان يا گيرد، مي انسان از را نعمت آن خدا باشد، خواهد مي چه هر گناه

 اثر ديگر نعمت سلب در و معيني، نعمت سلب در دارد تأثير هرگناهي يعني است خاصي رابطه شود مي

 كلي طور به ما مثال. نعمتها همه نه معين نعمت يك جلب در دارد تأثير طاعتي هر اينكه كما ندارد

 و ما بين است وظايفي اهللا حق. الناس حق رعايت  هم و بكنيم را اهللا حق رعايت بايد هم كه دانيم مي

 و انصاف عدالت، از داريم مردم برابر در ما كه است مستقيمي وظايف الناس حق. روزه و نماز مثل خدا

   مردم به نسبت كه است تكاليفي غيره،

  :پاورقي

  110 ص ،9 ج"الميزان"تفسير - 1
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 و كنيم، نمي ادا را اهللا حق كه است اين ما گناه يكوقت. دارند ما عهده بر ديگران  كه است حقوقي داريم،

 نماز يكوقت كند، مي فرق هم اهللا  حق. كنيم نمي ادا را الناس حق كه است اين ما گناه وقت يك

 يكوقت گوييم، مي دروغ يكوقت خوريم، مي شراب باهللا العياذ يكوقت گيريم، نمي روزه يكوقت خوانيم، نمي

 كه قدر همين كند؟ نمي  فرق ديگر اينها آيا. الناس حق است رطو همين. رويم نمي را خدا خانه  حج

 خاصي نعمت يك با گناهي هر يا گيرد مي او از شد كه را نعمتي هر خدا شد مرتكب گناه يك انسان

 شبهاي در كه كميل دعاي در. كنم مي ذكر دليل يك برايتان من حاال . است درست دومي دارد؟ ارتباط

. النقم تنزل التي الذنوب  لي اغفر اللهم« :خوانيم مي اينطور خوانند، مي ارندد توفيق كه كساني  جمعه

  التي الذنوب لي اغفر اللهم. البالء تنزل التي الذنوب لي اغفر اللهم. النعم تغير التي الذنوب لي اغفر اللهم

 كند مي نازل ندهب بر را نقمت  كه را گناهاني آن خدايا :كند مي دسته دسته را گناهان » الدعاء تحبس

 گناهاني بيامرز، كند مي نازل را بالها كه را گناهاني ببخش، گيرد مي را نعمت كه را گناهاني آن ببخش،

 اين كه نكنيم دعا كه بشود گرفته ما از دعا حال يعني (بشود حبس ما دعاهاي شود مي  سبب كه را

 يك گناهان از اي دسته هر شود مي معلوم. ببخش) نشود مستجاب و بكنيم دعا يا است، بدترينش

  ربك كان ما و« :است عجيبي آيه خوانديم هم پيش هفته در كه اي آيه. دارد خود به مخصوص خاصيت

 به را مردمي كه  نيست چنين هرگز تو پروردگار )آيه هود، سوره( » مصلحون اهلها و بظلم القري ليهلك

   مصلح آنها كه حالي در كند هالك ظلمي موجب

  ١٤٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ظلم آن اينجا در ظلم از مقصود چه؟ يعني كننده اصالح هم و ظالمند هم اينكه. اند كننده  حاصال و

 پس. مصلحند خودشان ميان در  يعني هستند مصلح اينكه از مقصود و است، شرك كه است عظيم

 مردمي اگر كه گويد مي اينطور قرآن بنابراين. الناس  حق در اصالحشان است، اهللا حق در ظلمشان

 در  عدالت ] ديگر عبارت به [ باشند، مشرك و كافر اما باشند خوب دنيا در  خودشان براي ودشانخ

 هر شود مي معلوم پس. كند نمي  معذب را آنها خدا دنيا اين در باشند، مشرك ولي باشد برقرار ميانشان

 مع يبقي ال و فرالك مع يبقي الملك« :فرمود) ص (اكرم پيغمبر كه است اين. دارد خاصيتي يك گناهي

 بقا قابل ظلم با  ولي هست بقا قابل كفر با نظام يك دولت، يك ملك، يك :است عجيبي  جمله. » الظلم

 نظام اينكه در كفر تأثير. دارد تأثير جهت يك در گناهي هر اما ظلم، هم و است گناه كفر هم. نيست

  جمعيت يك باشيم، داشته جمعيت دو اگر ما پس. نيست ظلم اندازه به بپاشد هم از را زندگي يك

 كافر ديگر جمعيت و بكنند، ظلم يكديگر به خودشان باشند، ظالم خودشان ميان در ولي باشند مسلمان

 بهتر مسلما مسلمانها آن اخروي نظر از باشند، داشته انصاف و عدالت خودشان به نسبت اما باشند

  ].مانند يم يباق دوم دسته و شوند يم منقرض اول دسته يويدن نظر از اما[).1 (اند بوده

  

  :پاورقي

   ]است  نشده ضبط سخنراني از مقداري دستگاه، فني نقص علت به متأسفانه [ - 1
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  انفال سوره ريتفس 11

  الرجيم الشيطان من باهللا اعوذ

 مره كل في عهدهم ينقضون ثم  منهم عاهدت الذين يؤمنون ال فهم كفروا الذين اهللا عند الدواب شر ان«

 قوم من تخافن اما و 0 يذكرون لعلهم خلفهم من  بهم فشرد الحرب في تثقفنهم فاما يتقون ال هم و

 » يعجزون ال انهم سبقوا كفروا الذين يحسبن ال و الخائنين يحب ال اهللا ان سواء علي اليهم فانبذ خيانه

  )55-59انفال(

 )ستين دست در مذكور جلسه متن اي نوار(.كرديم تفسير گذشته هفته در را اول آيه دو آيه، چند اين از

 به اينجا در .هستند انسانها از نوعي فرمود چيست؟ جنبندگان بدترين كه بود اين به راجع  اول آيه

 مسئله آن، و كند مي بيان را آنها انساني غير صفات از يكي فرمايد، مي عنوان بعد كه مطلبي مناسبت

 و حيوانات ترين پست را اينها دليل اين به ما كه فرمايد مي اينطور  كأنه. است پيمان و عهد نقض

   مميزات اين داراي اينها كه خوانيم مي ها جنبنده
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 به بستن پيمان (بندند مي پيمان ديگران با كه است اين خصوصياتشان از يكي. هستند خصوصيات و

 بيش اي دسيسه نشانپيما اين ولي) است  گذاشتن گرو را انسانيت شرف است، دادن شرف قول اصطالح

 نقض بندند مي كه پيماني هر بلكه بكنند نقض بار يك فقط اينكه  نه. كنند مي نقض را آن نيست،

 هست، همه براي  گناه و لغزش خطا، امكان نيست، معصوم هيچكس گوئيم مي ديني امور در ما. كنند مي

 گناه، زدن سر اين و زند مي سر او از گناهي احيانا و است تقوا به پايبند كه كسي ميان است فرق اما

 گيرد مي تصميم و كند مي مالمت را خودش شود، مي پشيمان بعد لهذا و  است عادي غير امر يك او براي

 يكديگر سر  پشت ندارد، مفهومي او براي گناه اساسا كه كسي ميان و نكند، كاري چنين ديگر كه

 شخص اين در اصال"تقوا"گوييم مي  آن به ما كه معنايي آن كه دهد مي نشان اين و شود مي مرتكب

 بار يك اينها گويد نمي نيستند، انسانها از اي عده جز كه حيوانها ترين پست  اين درباره قرآن. ندارد وجود

 وقت هر كه آنها":گويد مي. است زده سر اينها از لغزشي شود گفته است ممكن چون كردند، عهد نقض

 يك پيمان و عهد به وفاي مسئله كه كرديم عرض و. "كنند مي نقض ار خويش پيمان بندند مي پيمان

 آنكه  اينكه از است اعم و كند مي حكم آن به انساني هر وجدان كه است اي مسئله است، انساني مسئله

 يا باشد معتقد الطبيعه ماوراء به ،نباشد يا باشد خداشناس اساسا نباشد، يا باشد مسلمان بندد مي پيمان

 هيچگاه كه آدمي آن پس. كند مي حكم آن به كسي هر انساني  وجدان كه است چيزهايي آن از. نباشد

 و است  بازي دغل و دسيسه بندد مي پيمان كه وقت هر و نيست خودش پيمان و عهد به  وفاي به پايبند

   كند، نقض را آن كه است اين بر تصميمش
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  . نيست انسان ديگر و كرده سقوط نامند مي يتانسان شرف را آن كه چيزي  آن از و انسانيت از او

  انساني شرافت
 و انديشند مي حقوقي مسائل  درباره كه كساني ميان در خصوصا است مطرح زياد امروز كه است بحثي

 حيثيت"است آمده بشر حقوق جهاني اعالميه مقدمه در  كه تعبيري به يا"انساني شرافت"مسئله آن،

 و شرافت  آن موجب به كه دارد بالخصوصي حيثيت و شرافت يك انسان هك كنند مي ادعا. است"انساني

 مثال لذا و. ندارد را احترامي چنين جماد، و نبات و حيوان از انسان غير كه دارد احترامي يك حيثيت،

 شرافت گويند مي. است محترم حيواني هر خون گويند نمي اما است  محترم انساني هر خون گويند مي

 انسان غير به را آزادي يعني است، محترم انسان آزادي گويند مي همچنين. است ديگر يزچ  يك انساني

 حيوانات  بعضي خون گويند مي كه هنديها مثل افرادي بشر، افراد ميان در هستند. دهند نمي تعميم

 خون هم هنديها. شود مي خورده گوشتشان  كه ديگري حيوانات بعد و گاو، اول درجه در است، محترم

 مگس يا عقرب يا مار يك خون گويند نمي مثال و دانند نمي محترم را موذيها يا حشرات نظير حيوانهايي

 كشتن از و شتر، و گاو و گوسفند و مرغ گوشت از كه هندي همان يعني. است محترم پشه يا و زنبور يا

 جان  بي را پشه ارهاهز بلكه و صدها يكدفعه و بزند"ددت"اطاقش در كه اين از كند، مي اجتناب اينها

. هست هم آزاديها ساير سلب نيست،  كردن جان بي و كشتن تنها مسئله، عالوه، به. ندارد اعراضي بكند

  يا فيل يك
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 و جنگلها و كوهها ميان در گشته مي آزاد. وحشي گوئيم مي ما كه آزاد است بوده  حيواني ابتدا در اسب

 من بر كنيد، اهلي مرا انسانها اي : گفت و انسانها ميان در آمد خودش اختيار به حيوان اين آيا. بيابانها

 كنند، مي استفاده اينها از انسانها ولي. نه بكنيد؟ باركشي من از ببنديد، گاري به مرا شويد، سوار

 بحث حيوانها  حيواني شرافت و آزادي درباره هيچگاه و مملوك، را آنها و دانند مي مالك را خودشان

 پس كنند، زيست آزاد بايد و اند آمده دنيا به آزاد دارند، ذاتي شرافت يك جاندارند، هم آنها كه كنند نمي

 ، نكنيم استفاده هم گوسفندها پشم از حتي كنيم، رها ايم كرده اهلي و استخدام  كه را حيوانات تمام

 استفاده وا شير از و است گرفته را بزي وي كه همين چون نكند استفاده هم بزش شير از گاندي

 دامنه چون بكنيم بحث مسئله اين روي خواهيم نمي اكنون ما. است حيوان يك گرفتن برده كند، مي

 ادعا انسان  براي را شرافتي يك دو هر ديندار، غير بشرهاي هم و ديندار بشرهاي هم. دارد درازي

 آن كه قائلند آزاديهايي و قوقح انسان براي لهذا و دانند مي حيوانات از اشرف الاقل را انسان كه كنند مي

 براي چرا كه نيست مطلب اين قبل ما در بحثمان فعال ما. نيستند قائل حيوانات  براي را آزاديها و حقوق

 كه است مطلب اين بعد ما از ما بحث. اند نشده قائل انسان غير براي و اند شده قائل را شرافت اين انسان

 اشخاص اين از ما اند نشده قائل حيوانها براي و اند شده  لقائ شرافتي چنين انسان براي كه حاال

. دارند جان جاندارها همه است؟ داشتن جان به انسان  شرافت آيا چيست؟ به انسان شرافت پرسيم مي

 است؟  داشتن حافظه به. است زياد دنيا در دار چشم حيوان است؟ داشتن چشم به . است جاندار هم پشه

   نياد در دار حافظه حيوان
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 وجود حيوانها در و است انسانيت اسمش كه باشد داشته وجود انسان در چيزي يك بايد. است زياد

 براي تواند مي  آنوقت حيواني، فوق ما دارد وجود حقايقي يك انسان در كه شد قائل  كسي اگر. ندارد

 حيوانها خون ليو شود مي محترم انسان  خون شرافت، آن موجب به كه بشود قائل شرافتي يك انسان

 بگوئيم صرفا اگر اال و نيست، محترم ديگر جانداران آزادي و شود مي  محترم انسان آزادي نيست، محترم

 شرافت داراي  پس [ نيستند چنين ديگر جانداران و هستيم القامه مستقيم يا هستيم بشر نسل ما چون

 و شرافت هيچ انسان براي بايد يا ما كه است اين حقيقت. نشد دليل كه اين گويند مي ] باشيم مي باشيم

 را انسان اگر و نشماريم، محترم را هيچكدام و نشويم قائل حيوانات به نسبت مذكور معناي  به امتيازي

 نيست فرقي هيچ صورت اين در كه بشماريم،  محترم مساوي طور به را جانداران همه شماريم مي محترم

 بودن بشر نسل از بشويم، قائل امتياز خواهيم مي اگر يا و انسان،  يك كشتن و مگس يك كشتن ميان

  است بشر نسل از اينكه صرف به انسان يك گويد مي. است همين قرآن منطق. باشد مالك تواند نمي

 شرافتهاي و است انسان آنكه موجب به انسان يك. بكند ادعا را حيوانات از بيشتري احترام تواند نمي

 انسانيت الزمه كه اموري از يكي. باشد محترم تواند مي دارد را انساني تصمخ كماالت و انساني ذاتي

 بلكه بزند، حرف اينكه به نه است انسان انسان،. است قرارداد و پيمان شمردن محترم مسئله انسانهاست،

  خودش اختيار به اينكه به است انسان انسان،. بگويد راست بگويد دروغ تواند مي كه حالي در اينكه به

   خيانت است ممكن برايش كه حالي در و ببندد پيمان

  ١٤٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 از اينها اينهاست، به منحصر گويم نمي البته. باشد خودش ضرر به ولو بايستد  پيمانش روي كند،

 هستند تر پست اي جنبنده هر از اينها بگويد خواهد مي وقتي قرآن كه است اين. است انسانيت هاي نشانه

 در) 1(» البحر و البر في حملناهم و آدم بني كرمنا لقد و« كه هست سانان براي كه شرافتي آن از و

 را آنها انساني ضد مظاهر ترند، پائين حشرات از ترند، پائين االغ و شتر و اسب از اينها ندارد، وجود اينها

 واجد است عهد به وفاي و امانت و راستگويي كه را انسانيت اوليات آن كه انساني گويد مي. كند مي ذكر

 اگر انسانيت جامعه در او بودن بلكه ندارد، احترام حيوان يك از بيش و است حيوان يك فقط او نباشد،

. است جهاد آيات  مقدمه آيات، اين كه است اين. نيست چيزي انسانيت بر زيان جز نباشد  اصالح قابل

 اول. نيستند انسان واقع در هك است انسانهايي  زمينه در دهيم، مي جهاد اجازه اگر ما بگويد خواهد مي

 است، جايز عقرب كشتن اگر پس هستند، تر پست اي جنبنده هر از اينها  كه كنم مي ذكر را مقدمه اين

 احترامي كوچكترين اينها نظر در پيمان اينكه دليل به دليل؟ چه به. باشد مي جايز هم اينها كشتن

 در بندند، مي پيماني وقت هر. است شكني پيمان نوجودشا اساس. كنند مي نقض بار يك اينكه نه. ندارد

 پيمان به وفاي .كنند نقض را پيمان كردند پيدا فرصتي اگر كه است اين بر تصميمشان دلشان  ته آن

 پيمان به بايد بستي پيمان هم، مشرك با اگر! پيغمبر اي :فرمايد مي توبه سوره در. است قرآن دستور

   نقض را انپيم آنها تا. باشي وفادار خودت

  :پاورقي

 دريا و خشكي مركب به را آنها و داشتيم گرامي بسيار را آدم فرزندان ما و [ 70/آيه اسراء، سوره - 1

   ].كرديم سوار
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 استقامت با آنها كه مادامي) 1(» لهم فاستقيموا  لكم استقاموا فما«. كني نقض را پيمان نبايد تو اند نكرده

 ديگر آيه در يا. بايستيد بايد هم شما اند ايستاده اند، بسته شما با كه نيپيما نفع  به يعني شما نفع به

 عهد مدت، پايان تا بستيد، پيمان كه هم  مشركين با) 2(» مدتهم الي عهدهم اليهم فاتموا« :فرمايد مي

  . ريدابشم محترم را خودتان

  پيمان به وفاي درباره البالغه نهج بيان
 علي نظر از كه ببينيد تا بخوانم شما براي را آن بايد كه البالغه نهج در تهس بياني يك پيمان، مسئله در

 فرماندار به كه معروفي فرمان در. است انساني و عمومي مسئله  يك پيمان، به وفاي مسئله السالم عليه

 كه است اين  دستورهايش از يكي نويسد، مي اشتر مالك خودش استاندار به امروز مقياس  به و خودش

 را پيمان و عهد كه است اين منفعت  ديدي كه جا هر بعد و بكني برقرار پيمان و عهد مردمي با ادامب

 كه پيمان، و عهد بشري و عمومي جنبه به كند مي استناد حضرت بعد. نمايي نقض را آن بكني، نقض

 اين عبارت. ايستد نمي سنگ روي سنگ ديگر باشد، نداشته احترام بشر ميان در پيمان بشود بنا اگر

 دشمن با اگر » بالوفاء  عهدك فحط ذمه منك البسته او عقده لك عدو بين و بينك عقدت ان و« :است

 ذمتك ارع و« ] باش وفادار پيمانت به) [ 3 (كردي  قبول ذمه شرايط با را آنها يا بستي پيماني خودت

    اجعل و باالمانه

  :پاورقي

  7آيه توبه، سوره - 1

  4آيه توبه، سوره - 2

. بندند مي صلح قرارداد آنها با  گاهي و پذيرند مي ذمه شرايط با گاهي را كتاب اهل كه است اي مسئله - 3

  .است ] غيره و كتاب اهل از [ اعم كه رفته كار به دشمن كلمه اينجا در
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 سپر را خودت و كن رعايت  امانت به بستي پيماني كه را خودت عهده » اعطيت ما دون جنه نفسك

 عليه اشد الناس ء شي اهللا فرائض من ليس فانه«! است  عجيبي تعبير خيلي. بده قرار اي داده كه قولي

 هيچ الهي  فرائض از فرمايد مي » بالعهود الوفاء تعظيم من آرائهم تشتت و اهوائهم  تفرق مع اجتماعا

 متفق فريضه اين دازهان به آن، در ،ها عقيده اختالف و ها سليقه اختالف همه با مردم كه نيست اي فريضه

 چون. كرد وفا بايد را پيمان كه است اين آن و) است ديگري مسئله نكنند يا بكنند عمل حاال (باشند

 كسي كه نيست مربوط خاصي عقيده به و گيرد مي سرچشمه انسان وجدان از كه است امري يك  اين

 پس نيست ما دين در ولي دبگوي  ديگري و بكنم، عمل من پس رسيده دستور ما دين در چون بگويد

 ما في المشركون ذلك لزم قد و« كند مي حكم بشري هر  وجدان را اين گويد مي. بكنم عمل نيست الزم

 ترند پست  مسلمين از مراتب به كه مشركين حتي » الغدر عواقب من استوبلوا لما  المسلمين دون بينهم

 تغدرن فال«. مسلمين به رسد چه پس. بشمرند محترم را پيمان بايد كه بودند كرده درك را مطلب اين

 در مبادا » شقي جاهل اال اهللا  علي يجتري ال فانه عدوك تختلن ال و بعهدك تخيسن ال و بذمتك

 و مكاريها اين با دشمنت با مبادا كني، نقض را خودت عهد مبادا كني، خيانت اي گرفته كه اي عهده

 خدا بر و خداست بر جرأت اين، كه بگذاري پا زير را آن بعد و ببندي پيمان كه كني رفتار بازيها نيرنگ

 العباد بين افضاه امنا ذمته و عهده اهللا جعل قد و«. باشد شقي و نادان اينكه مگر كند نمي جرأت كسي

 قرار بشر  براي مأمن را پيمان و عهد خدا! است عجيبي تعبيرهاي. » منعته اال يسكنون حريما و برحمته

   در كه بشر براي داده قرار حريمي را پيمان و هدع است، داده
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 و التأكيد بعد قول لحن علي  تعولن ال و« :فرمايد مي كه آنجا تا. كنند پيدا آرامش و سكونت بتوانند  آن

 و باشي ناراحت العاده فوق ولو بگيري قرار شرايطي هر در گويد مي خالصه. حديث آخر الي ،)1(»التوثقه

 را كار اين بگذاري،  انساني امر اين روي پا كه است اين بيايي بيرون مضايق اين از اينكه  راه تنها ببيني

 عهد به كه است اين در تو رضاي چون! خدايا بگويي  اينكه و خدا به اعتماد و توكل جاي اينجاست. نكن

 [  پيمان نقض عالئم يا بكند پيمان نقض دشمن اينكه مگر. كنم نمي پيمان نقض  من باشم، وفادار خود

 طبق ما كه دارد شرايطي هم آن  كه بكنند، پيمان نقض خواهند مي آنها بشود ثابت تو بر و باشد ] آشكار

  البته. دانند مي سياستمداري و زرنگي نوعي را عهدها نقض اينگونه امروز. كرد خواهيم عرض قرآن آيات

 هم گذشتگان. اند كرده كشف روزيهاام و اند بوده غافل آنها از گذشتگان كه نيست نكاتي اينها

 پسر معاويه بينيم مي ما. بودند وفادار خوبهاشان كردند، مي نقض امروزيها مثل بدهاشان دانستند، مي

 را زيرش و مؤكد  عهدهاي با و خدا نام با بندد مي صلح پيمان السالم عليه حسن امام با آيد مي  ابوسفيان

 باالي رود مي خواند مي كه اي خطابه اولين در شد، سوار و آمد ارك روي همينكه ولي كند، مي امضاء هم

) ع (علي بن حسن با كه را قراردادي مواد تمام بگويم شما به حاال از! الناس ايها :كند مي اعالم و منبر

 آدم عجب گفتند. گذاشتم پا زير اينطور گفت و كوبيد آن روي هم پايش با. گذاشتم پا زير بودم  بسته

   امضاء بندد، مي پيمان ببندد پيمان  كه است مصلحتش كه آنجا است، داريسياستم

  :يپاورق
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 همه گويد مي گذشت پل از خرش اصطالح به كه وقتي خورد، مي  قسم بخورد قسم كند، مي امضاء بكند

 مرد چقدر  معاويه ببين گويند يم او به بينيم مي رويم مي) ع (علي سراغ كه وقتي اما . گذاشتم پا زير را

 ديني بي آن نگذاريد، زيركي و زرنگي را اسمش نيست، زرنگي آن فرمايد مي اميرالمؤمنين. است زرنگي

 بي آدم اما كند، نمي ولي داند مي را راهها اين همه ديندار آدم. زيركي و ديني بي ميان است فرق. است

 ديندار كه كند مي درك چيزي او اينكه نه است، نبودن پابند رد تفاوتش. دهد مي انجام را كارها اين  دين

 توأم الوفاء ان« كه است شده عنوان مطلب اين البالغه نهج  جاي چند در كه است اين. كند نمي درك

 همه  من مثل چشيده سرد و گرم ديده دنيا تجربه با افراد فرمايد مي خالصه. حديث آخر الي » الصدق

 سازگار خدا دستور با [ كار اين بيند مي اما). 1 (» ونهيه امراهللا من مانع دونها و« ننددا مي را راهها اين

    ]نيست

 پيروز و مسلط آنها بر جنگ در گاه هر هستند، شكن پيمان اينها كه حاال»الحرب في تثقفنهم فاما«

 مباح را آنها خون جنگ ميدان در فقط چون جا، همه در گويد نمي! ببينيد را قرآن هاي نكته (شدي

 اگر يعني رسيدي هستند ها جنبنده ترين پست گفتيم كه موجوداتي چنين به  جنگ در اگر ،)شمرد مي

 من بهم فشرد«) :دارد  عجيبي تعبير. كن رفتاري چه اينها با گويد نمي (شدي مسلط و پيروز اينها بر

 بروند را اينها راه خواهند مي و اند گرفته قرار اينها سر پشت كه را جماعتي آن كه كن كاري» خلفهم

 متذكر آنها شايد » يذكرون لعلهم«. بشود آنها عبرت اسباب كه بكن كاري اينها با. كني پراكنده و مشرد

   اينطور اينها مثل ديگر و بشوند

  :پاورقي
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  . نشوند خارج انسانيت از

 اينها براي بعد. هستند  كدام ها جنبنده بدترين كه دچين مي اي مقدمه ابتدا. است عجيب آيه سه اين

 از اين به ولي ببر، بين از را اينها كه دهد مي اجازه و فتوا بعد. انسانيتشان سقوط در كند مي ذكر صفتي

 باشد، داشته تواند مي فلسفه دو مجازات،. كن خالي را دلت عقده كه دهد نمي انتقامي  حالت بردن بين

 تشفي است، كرده پيدا رواني عقده و شده وارد او بر جنايت كه كسي  اينكه آن و رواني فلسفه يك

. ديگران براي است  عبرت ] مجرم مجازات كه [ است اجتماع اصالح مهمتر اين از ولي. كند پيدا  خاطري

 از را حيوان از تر پست موجودات اين چنينند،  كه حاال گويد مي كند، مي توجه عبرتش جنبه به قرآن

 ان سواء علي اليهم فانبذ خيانه قوم من تخافن اما و«. بشود ديگران عبرت كه  كن كاري آنها با ببر، ميان

 حتما آيا. مؤكد پيماني بستيم، پيمان قومي با ما فرضا :بپرسيد است ممكن. » الخائنين يحب ال« » اهللا

 در عالئمي گاهي آنكه حال و نيم؟بز بهم را پيمانمان ما بعد بكنند عهد نقض آنها اول كنيم صبر بايد

. است معركه پس همان كال بدهد انجام را خودش عمل دشمن كه كنيم صبر ما اگر كه داريم دست

 اطالعاتي، سرويسهاي. است بسته قراردادي چنين ديگري دولت با اسالمي دولت يك كنيد فرض مثال

 سوء شما آرامش از خواهند مي و هستند حمله  آماده آنها! ايد نشسته چه كه اند داده دقيق اطالعات

  به بايد ايم بسته پيمان ما چون بگويند كه است اين آيا چيست؟ مسلمين  وظيفه اينجا در. كنند استفاده

 است اين يا و! بگذرد؟ كار از كار و بزنند را شبيخونشان آنها تا كنند صبر و باشيم، وفادار خودمان پيمان

   خبري چنين  اطالعاتي سرويسهاي كه حاال بگويند كه
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 كه موارد اينگونه در گويد مي قرآن. اين  هم و است نادرست كه هم بكنيم؟ دستي پيش ما پس اند آورده

 آنها به قبال. پيشدستي نه و بكنيد سكوت نه شما است، آشكار  بسته پيمان كه كسي آن خيانت عالئم

 ما پس نيستيد پايبند خودتان عهد شمابه است رسيده ما به كه اطالعاتي موجب به كه بكنيد اعالم

 يك در تا كنيم، مي حساب يكن لم  كأن ما و است منتفي ساعت اين از ما پيمان كه كنيم مي اعالم رسما

 اين در. بگيريد خواهيد مي كه تصميمي هر اعالم اين از بعد. بگيريد قرار برابر و متعادل و سواء حد

 باشيد شده اغفال شما و بدهند انجام را كارشان آنها تا كنيد صبر نه سپ. ايد كرده رفتار  عدالت با صورت

 را كار اين بلكه باشد، انسانيت به خيانت شما عمل كه نماييد غافلگير را آنها و كنيد پيشدستي نه و

 از اگر و» خيانه قوم من تخافن اما و« :فرمايد مي. انساني هم و حذر و  است احتياط هم كه دهيد انجام

 خوف است،  رسيده شما به كه اطالعاتي و امارات و عالئم موجب به يعني كرديد، پيدا  خيانت بيم ميقو

 ساعت اين از كه كن اعالم آنها به يعني آنها  سوي به بينداز را عهدنامه آن» اليهم فانبذ« داشتيد خيانت

 از كه بدانيد هم شما بدانند، اآنه بشويد، مساوي يكديگر با طرف دو تا» سواء  علي« نداريد پيماني ديگر

. ندارد دوست را خيانتكاران خدا الخائنين يحب ال اهللا ان«. نيست كار در پيماني ديگر ساعت اين

. هست اينجا در كه تقديري آن براي است علت» الخائنين  يحب ال اهللا ان« جمله گويند مي مفسرين

 خيانت شما صورت  اين در كه كنيد نقض عمال را انتانپيم بكنيد، اعالم آنها به اينكه از  قبل مبادا يعني

 اين» يعجزون ال انهم سبقوا كفروا الذين يحسبن ال و«. دارد نمي دوست را خيانتكاران خدا. ايد كرده

   نكنند خيال كافران
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 اينها با و افتادند پيش انساني، غير عمليات و عهدها نقض خود، ماجرايي كافر كارهاي اين موجب به كه

 نيست اين مقصود. كنند نمي عاجز را خدا اينها نه،. شدند مقدم  ايم كرده نازل بشر براي ما كه حقايقي بر

 ] اينكه به توجه با  كه [ است اين مقصود. شود مي پيروز آنها بر خدا خدا، خود جنگ به بيايند آنها كه

 مثل است خدايي اساس بر كه است كارهايي  مقابل در خيانتها، و عهدها نقض قبيل از آنها كارهاي

 برود راه اين از كه كسي بر برود، راه آن از كسي اگر نكنيد خيال امانت، و عهد به وفاي درستي، راستي،

 اين عكس آن و ايم كرده عادت  تعليم يك به ما. باشد دشوار ما براي شايد آيه اين قبول. افتد مي پيش

 با كرديم، توصيف ما كه كافراني نكنند  خيال » سبقوا كفروا الذين يحسبن ال و« :فرمايد مي كه است آيه

 عدالت رود، نمي پيش وقت هيچ حق گوييم مي. گوييم مي را عكسش ما. افتند مي پيش راهشان آن

 كه است اين دليلش  گوييم مي هم بعد. رود نمي پيش دنيا در وقت هيچ درستي رود، نمي پيش  هيچگاه

 حسين امام. نرفت پيش و خورد شكست  السالم عليه علي. رفتندن پيش حق مردان بينيم مي ما

 كه رفت مي چيزي همان دنبال) ع (علي اگر كنيم، مي اشتباه ولي. نرفت پيش پس شد كشته السالم عليه

 علي ايم كرده فكر ما ]. بود صحيح سخن اين [ نرسيد) ع (علي و رسيد آن به معاويه كه رفت،  معاويه

 سياستش خواست مي) ع (علي يعني. است بوده هم  مثل هم راهشان همند، مثل اذباهللالعي معاويه و) ع(

 ] منتها [ خواست، مي را همين هم معاويه. بشود سوار مردم گرده بر و بشود خليفه  اينكه به برود پيش

 با) ع (علي رسيد، هدف آن به خودش دمت با معاويه. ديگري متود معاويه داشت، متود يك) ع (علي

  . نرسيد هدف آن به داشت كه ديمت
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 هدفش معاويه چون است، بوده معاويه از بدتر العياذباهللا) ع (علي آنوقت بدانيم، يكي را دو هر هدف اگر

  همان هدفش باهللا العياذ) ع (علي ولي بود، ديني بي متد بود گرفته  پيش در كه متدي بود، رياست

 اين حقيقت اما. بخورد شكست  هم بايد پس بود، گرفته پيش در را تقوا به تظاهر متود ولي بود رياست

. بود ها معاويه روش با مبارزه) ع (علي هدف. ديگري هدف  معاويه داشت، هدف يك) ع (علي كه است

 معروف .نمود  زنده و كرد نگهداري را هدفش ولي شد كشته خودش. شد پيروز نخورد، شكست) ع (علي

 بود رفته شيراز از ظاهرا) 1 (بوده  نويس خوش بسيار كه فاضلي نسبتا مرد قاجاريه زمان در كه است

 بوده غريب كه حالي در تهران در و زند، مي دزد يا شود مي تمام  پولش بازگشت در. زيارت براي مشهد

. نشود معطل هم زياد ضمنا و كند استفاده است خطاطي كه هنرش از كه كند مي فكر. ماند مي  پول بي

 يك با خواندم را آن از بخشي كه را اشتر  مالك به السالم عليه اميرالمؤمنين عهدنامه همين دارد مي بر

 دفتري يك در را عهدنامه اين كند، مي بندي جدول كند، مي  كشي خط. نويسد مي زيبا بسيار خط

 بابار  كه حالي در صدراعظم نزد رود مي روز يك. وقت صدراعظم به كند مي اهدا را آن و نويسد مي

 شود مي بلند مدتي از پس. است ناقابلي  هديه گويد مي و دهد مي او به را نوشته. اند بوده زياد هم رجوع

 خواهد مي بدهد، مرحمتي خواهد مي البد گويد مي خود با. بفرماييد شما آقا گويد مي صدراعظم. برود كه

   خيلي بيند مي باز. مانند مي رجوع ارباب از نفري چند .بشود خلوت

  پاورقي

  .بود معمول نويسي خوش قديم در - 1
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 مردم  همه اينكه تا. بفرماييد شما آقا گويد مي صدراعظم دوباره. برود كه شود مي بلند كشيد، طول

 من نه، گويد مي شخص اين داريد؟ فرمايشي گويد مي صدراعظم. مانند مي پيشخدمتها فقط روند، مي

 حق كسي بيرون، برويد تان همه گويد مي هم را پيشخدمتها .بودم كرده تقديم را همين نداشتم، عرضي

 بيا گويد مي  صدراعظم! است؟ چگونه ديگر اين كه گيرد مي وحشتش بيچاره اين. اطاق  داخل بيايد ندارد

 شما گويد مي آوردي؟ من براي و نوشتي را اين چرا گويد مي گوشش در آهسته. جلو رود مي! جلو

. شما مثل كساني براي است) ع (اميرالمؤمنين موال دستورالعمل  هم اين هستيد، مملكت يك صدراعظم

 اميرالمؤمنين شيعه  هم شما كنم مي فكر من. كرد رفتار بايد چطور مردم با اينكه به راجع اوست  فرمان

 پيدا اين از مناسبتر چيز هيچ بياورم، اي هديه  برايتان كردم فكر. داريد دوست را چيزي چنين و هستيد

 علي خود كه است اين آن و بگويم تو به خواهم مي من كلمه يك گفت. جلو رفت. جلو بيا گفت. كردمن

 چقدر اينها از سياست در كرد، مي  عمل و بود پابند ديگر كس هر از بيش اينها به و نوشت را اينها كه

 كرد عمل داد دستور كه راهي همين از علي خود بكنم؟ عمل اينها  به بيايم من حاال كه كرد برداري بهره

 عمل دستورالعمل  اين به خودش علي. شد مسلط او بر معاويه و رفت بين از ملكش تمام  كه ديديم و

. بله بدهم؟ جواب دهيد مي اجازه گفت اي؟ نوشته من براي كه چيست اين پس خورد، شكست و كرد

 در را پدرم گفتم مي جمعيت ميان در اگر گفت نگفتي؟ من به جمعيت  ميان در را حرف اين چرا گفت

 اگر گفت بيرون؟ برويد تان همه  گفتي را پيشخدمتها چرا رفت كه جمعيت خوب، بسيار گفت. آوردند مي

   من كه فهميد مي آنها از يكي
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 بعد معاويه چرا. است همين) ع (علي پيروزي گفت. آورد مي در را پدرم كنم مي علي  به جسارتي چنين

 ديگري چيز نفرين و لعنت جز و نيست  قائل برايش احترامي كوچكترين احدي سال، سيصد و هزار از

  همين به اگر تو كه كرد پيدا كجا از را احترام اين. تو و من مثل بود  بشري هم) ع (علي نيست؟ او براي

 جرأت را علي اسم  ولي زنند مي گردن بزنيد گردن را بيگناهي آدمهاي بگويي پيشخدمتها و نوكرها

 صفات  همين به اينها را) ع (علي كه است اين جز آيا ؟ ]ببري آنها جلوي[  احترامي بي با كني نمي

 است دستورالعملي همين  تجسم و عهد به وفاي مجسمه درستي، و راستي مجسمه علي كه اند شناخته

 بيمه دنيا در را خودش هم كرد، عمل سياست همين  به اينكه موجب به) ع (علي است؟ داده خودش كه

  موجب به كند مي عمل انسانيت اصول اين به كه شود مي پيدا فردي دنيا در اگر. را اينها هم و كرد

 عمل خودش و نوشت نمي را اينها او اگر. كرد عمل خودش و نوشت را اينها) ع (علي كه است همين

 خودت سياست نهما با را اجتماع اين كه اي كرده  خيال تو. شد نمي بند سنگ روي سنگ كرد، نمي

  دزدي كه مردمي نود صدي! كنند؟ نمي دزدي تو خاطر به كنند، نمي دزدي  مردم اگر! اي؟ كرده حفظ

 فحشاء كه مردمي نود صدي. است علي امثال و علي دستورهاي و) ع (علي خاطر به كنند، نمي

 خيال تو. است يعل دستورهاي و) ع (علي  همان خاطر به كنند، نمي خيانت تو ناموس به كنند، نمي

 ال انهم سبقوا كفروا الذين يحسبن ال و« :فرمايد مي كه است اين !خورد؟ شكست) ع (علي اي كرده

 ظلم تابع مردم رود، نمي پيش حق كه بياوريم بيرون خودمان دماغ از را فكر اين بايد ما .يعجزون

  . است ناحقي و ظلم بر دنيا اساس هستند،
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 كه است محكمي  پيوندهاي همان اعتبار به است، باقي بشر زندگي از كه مه مقداري اين. نيست اينطور

 كه [ نيست اين ] مذكور آيه از [ مقصود  گفتم البته. اند كرده برقرار درستي و راستي اهل و حق اهل

 اين مقصود. بگيرند كشتي خدا با خواهند نمي كه كافران. شوند نمي پيروز ما بر كافران ] گويد مي خدا

 ما لهم اعدوا و«. باشيد ما راه در كه بكنيد كاري پس. شود نمي پيروز هرگز ما راه بر آنها راه  كه است

 اهللا تعلمونهم ال دونهم  من آخرين و عدوكم و اهللا عدو به ترهبون الخيل رباط من و قوه من استطعتم

 باشيد، راستگو باشيد، اروفاد خود عهد به كه است اين فقط ما راه آيا چيست؟ ما راه خوب،. » يعلمهم

 فقط ما  راه نه، بكنيد؟ دعا پيوسته و مسجدها در برويد كنيد، عبادت را خدا ،باشيد كردار درست

 ما لهم اعدوا و« :گويد مي آيات آن از بعد. است جامع راه اسالم راه. هست هم ماديات نيست، معنويات

 اينها ما. كنيد تهيه نيرو است ممكن برايتان هك حدي آن تا دشمنان، با مقابله براي» قوه من استطعتم

 و قوت به را خود پيروان  اسالم اندازه به ديني هيچ :گويد مي"دورانت ويل".ايم كرده فراموش را

 تهيه نيرو است مقدور برايتان كه آنجا تا دشمن، مقابل در گويد مي آيه. است نكرده دعوت نيرومندي

 خوبي  نكته آيه اين از طباطبائي عالمه مثل مفسرين بعضي. دبكني تهيه چه گويد نمي ديگر. كنيد

 مخاطب آيه، اين در است، پيغمبر شخص فقط مخاطب پيش، آيات در گويند مي. اند كرده استنباط

 الذين يؤمنون ال فهم كفروا الذين اهللا عند الدواب شر  ان« :بود چنين پيش آيات. است مردم عموم

 فاما« كردند  نقض را پيمانشان و بستي پيمان آنان با تو كه آنها... » معهده ينقضون  ثم منهم عاهدت

 كه آنجا» خيانه قوم من تخافن اما و«. كن  چنين شوي مي پيروز آنها بر تو كه آنجا » الحرب في تثقفنهم

   رئيس عنوان به تو
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 آن بودن منتفي [ كن،  هاقال يعني كن الغاء را پيمانشان كردي، پيدا را آنها خيانت بيم و خوف  مسلمين

 ما لهم اعد و :گويد نمي رسد مي كه اينجا ولي. است پيغمبر خود مخاطب جا همه. كن اعالم آنها به ] را

 ممكن تو براي كه نيرو مقدار هر! مسلمين امر ولي اي! مسلمين رئيس اي! پيغمبر  اي قوه من استطعت

 برايتان نيرو چه هر عموما،! مسلمين اي :گيرند مي قرار مسلمين عموم مخاطب، يكدفعه. كن آماده است

 يك. كند آماده بايد مسلمين رئيس فقط كه نيست نيرويي نيرو، اين چون. كنيد آماده است  ممكن

. كنند پيدا آمادگي و خبرويت و ببينند تعليمات بايد كه افرادند. است افراد خود شدن مجهز آن، مقدار

 اينكه از اهميت، كمال واسطه به اما است، مسلمين امر ولي عهده به ينسنگ وظيفه  هم اينجا در اينكه با

 من استطعتم ما لهم اعدوا و« :دهد مي قرار مخاطب را عموم و گذرد مي باشد مسلمين امر ولي مخاطب،

 كه بسته اسبان از و :كند مي ذكر مثال يك» الخيل رباط من و« كنيد  تهيه نيرو توانيد مي چه هر» قوه

 سپاه يك داشت،  جنگ در مهمي نقش اسب قديم در چون نيروها، بودن مهيا بر است دليلي و مظهر

 بسيج اعالم وقتي كه بود كار به آماده بسته اسبان  آمادگيش وسائل از يكي باشد، آماده خواست مي وقتي

 ، وسيله اين هب كه» عدوكم و اهللا عدو به ترهبون«. رفتند مي و شدند مي سوار را اسبها اين فورا شد مي

 در را شما نيروي كه وقتي باشد، داشته وجود شما دشمنان و خدا دشمنان دل در شما شخصيت و رعب

  . بكنند  حساب شما روي خالصه و بلرزد، دلشان گيرند مي نظر

 روي بر كلماتي جز شمشير،  بدون پيمانها گويد مي. اروپا معاصر فيلسوفان از يكي از است اي جمله

   سخني. ستندني كاغذها
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 خودت  ناحيه از. نباشد طرف وفاي به اتكائت اما باش وفادار خودت پيمان  به تو :است اساسي بسيار

 را پيمان خواست طرف اگر كه باشد مهيا نيرويت. مباش متكي هرگز طرف وفاي به ولي باش وفادار

 كرده اقتباس قرآن آيات اين از را خودش  حرف فيلسوف اين گويي. بشوي روبرو او با نيرو با كند نقض

 اينطور واقع در پيمان، و عهد به وفاي انساني امر به كند مي توصيه  آنهمه اينكه از بعد قرآن. است

 كه باشيد داشته آماده را  نيرويتان. ديگران انسانيت به نكنيد اعتماد ولي باشيد وفادار خودتان :گويد مي

 شخصيت آن، موجب به و بشويد، روبرو آنها با نيرو با نيز اشم شدند، روبرو شما با نيرو با آنها اگر

 و. بلرزد دلشان كنند، مي را شما فكر وقتي كه كنيد ثابت خودتان دشمنان و خدا دشمنان  به را خودتان

 خدا فقط» يعلمهم اهللا« شناسيد نمي را آنها شما كه هستند دشمناني بسا اي تعلمونهم ال آخرين

 را انفاق مسئله فورا. » تظلمون ال انتم و اليكم يوف اهللا سبيل في ء شي من ونتنفق ما و«. شناسد مي

 عنايت هم بيشتر شايد. جاني انفاق هم و خواهد مي  مالي انفاق هم كردن، تهيه نيرو چون. كشد مي پيش

  گم نكنيد خيال ببخشيد، مسلمين كردن نيرومند زمينه در خدا راه در چه هر. مالي انفاق به دارد

 بر ظلمي هرگز خير،. است رفته  دستتان از نكنيد خيال. داد خواهد شما به تمام پيمانه به خدا شود، مي

 با كردن  مقابله و جنگ صحبت اش همه اينجا تا» لها فاجنح للسلم جنحوا ان و«. شد نخواهد شما

 براي كرد پهن را بالش يعني للسلم  جنح. آيد مي ميان به صلح صحبت اينجا از. بود خيانتكار دشمن

 كه است شده گرفته آنجا از كلمه اين ظاهرا. داد نشان صلح  به تمايل يعني) صلح يعني سلم (سلم

   عالمت خواهند مي وقتي خروس مثل  جنگي مرغهاي
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 جنگ براي آماده ديگر يعني كنند مي پهن زمين روي را بالهايشان بجنگيم خواهيم نمي كه بدهند

 به تمايل هم تو نكن، خشونت تو داد نشان صلح  به تمايل دشمن اگر كه است ناي مقصود اينجا. نيستم

  . آينده براي باشد  تفسيرش. بده نشان صلح

  .الطاهرين وآله محمد علي اهللا وصلي
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  انفال سوره ريتفس 12

  الرجيم الشيطان من باهللا اعوذ

 فان يخدعوك ان يريدوا ان و ليمالع السميع هو انه اهللا علي توكل و لها فاجنح للسلم جنحوا ان و«

 الفت ما جميعا االرض في ما انفقت لو قلوبهم بين الف و بالمؤمنين و بنصره ايدك الذي هو اهللا حسبك

 المؤمنين من  اتبعك من و اهللا حسبك النبي ايها يا. حكيم عزيز انه بينهم الف اهللا  لكن و قلوبهم بين

  )64-61انفال(»

 آنها با جهاد و آنها قتل اجازه  كساني چه اينكه به بود مربوط كه خوانديم را قسمتهائي پيش آيات در

 امشب كه اي آيه به رسيديم تا شد شروع» كفروا الذين اهللا عند الدواب شر ان« آيه از كه شود مي داده

 آن بود، پيمان و عهد نقض مسئله  كه انساني ضد صفت يك به كرد توصيف را آنها اول قرآن. خوانديم

   بعد. متعدد بلكه بار يك نه مه
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 و جنگيدن شايسته اينها كه اين و بود آنها با جنگيدن به مربوط همه كنيم نمي تكرار كه ديگر  قسمتهاي

 :است اين مسئله صورت. كند مي بيان را آنها با سلم و صلح مسئله آيه، اين حاال. هستند شدن مار و تار

 حاال. شد گفته كه است همان تكليف دارند مخالفت و جنگ رس شد ذكر  كه صفاتي همين با مردمي اگر

 است؟ اي وظيفه چه پيغمبر براي بدهند، نشان صلح به تمايل يعني بكنند صلح اعالم مردمي چنين اگر

 چه بكند عمل اسالمي اصول با خواهد مي  كه مسلمين رهبر براي ندارد، پيغمبر به اختصاص البته

 متاركه و همزيستي به امروز اصطالح به و صفا و صلح به تمايلي آنها راگ فرمايد مي است؟ اي وظيفه

 تمايل اگر» لها  فاجنح للسلم جنحوا ان و« بده نشان تمايل هم تو نكن، مضايقه هم تو دادند  نشان جنگ

 كه است آمده"جنح"كلمه اينجا. شو حاضر  هم تو يعني كن، چنين هم تو دادند نشان صالح و صلح به

 شدن متمايل معني به لغت اين. است كلمه همين از است مرغ بال  معني به كه"جناح"لغت

 شده تشبيه اينجور كأنه للسلم جنحوا« :فرمايد مي وقتي اينجا در. داد نشان تمايل يعني"جنح".است

. شود مي كج طرف آن به بالش قهرا كند، گردش طرفي  به بخواهد اگر كند، مي پرواز وقتي مرغ كه است

 و صلح سوي  به را خودشان بال اگر اينها يعني» للسلم جنحوا ان« كأنه پس. هواپيما  است طور همين

. » العليم السميع هو انه اهللا علي توكل و« :فرمايد مي سپس. بكن را كار همين هم تو كردند كج سالمت

 صلح اعالم آنها. نيست اعتمادي پيمانشان و قول به كه اينست  فرض ندارند ايمان كه مردمي چون

 چيست؟ تكليف كرد؟ اعتماد اينها به بشود كجا از اما باشد،  سالمت و صلح خواهيم مي هم ما اند، كرده

  قرآن اينجا در
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 هم و شنوا هم خدا كه» العليم السميع هو انه« خدا به كن اعتماد كن، توكل خدا به و نترس :فرمايد مي

 دارد كه وسائلي و اسباب با خودش خدا بده، قرار حق مر بر و حق اساس بر را كارت تو يعني. است دانا

 مربوط بعد آيه. بكنيد توكل خدا به را باقيش ديگر بكنيد رفتار اصول مطابق شما كند، مي حفظ را شما

 فان يخدعوك ان يريدوا ان و« نترس هم خديعه و مكر از و كن توكل خدا به كه است قسمت همين به

 خدا باشد  فريب و خدعه سالمشان و صلح اظهار اين اگر يعني بفريبند را وت بخواهند اگر » اهللا حسبك

 چند هر كرد اعتماد دشمن قول  به شود نمي كه شود مي گفته اين براي همه اينها. است كافي را تو

 بكني تحقيق زمينه اين در نيست الزم كه نيست اين معنايش اينها البته. بكند تحقيق و جستجو انسان

 به تو ولي ماند، مي مخفي چيزهايي يك كه است اين سخن نه،. ندارد يا دارد خدعه قصد شمند آيا كه

 دست اين شد دراز تو سوي به سالم و صلح دست اگر باشد، نيرنگ و خدعه نكند كه احتمال اين خاطر

 براي همه نترس، داري، را خدا تو بفريبند ترا بخواهند اگر ، كن توكل خدا به كه جمله اين. نكن رد را

 ديگران مقصود بيشتر،. است مخاطب پيغمبر بلكه پيغمبر به تنها نه و (پيغمبر به خواهد مي كه  است اين

 تو كرد دراز تو سوي به سالم و صلح دست  دشمن اگر بگويد) شوند مي مسلمين زمامدار كه هستند

 دست هم تو نكن، امتناع باشد، مكر و خدعه نكند باشد، دروغ نكند كه ها انديشه و افكار اين تأثير تحت

 تواند نمي هيچكس كه شود مي پيدا كسي هر براي كه نگرانيها اين در. كن دراز او سوي به سالم و  صلح

  فان²ّ. كن اعتماد خدا به كن، توجه خدا به تو :گويد مي راست  دشمن كه بشود مطمئن صد در صد

  ١٦٥



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 حسبك   . است بس را تو خدا  اهللا

 را تو گذشته، در مگر! پيغمبر  اي. بوده جور همين هم گذشته در. » بالمؤمنين و صرهبن ايدك الذي هو«

. طور همين هم اين از بعد بود، الهي تأييد تو حامي گذشته در! است؟ كرده حمايت ظاهري عده و عده

 كرد نازل آسمان از كه نصرتي آن با را تو كه است همان خدا» وبالمؤمنين بنصره ايدك  الذي هو«

 كه زميني نيروهاي وسيله به و) است ] بدر  جنگ در [ فرشتگان نزول آسماني، نصرت از مقصود ظاهرا(

 ترس كه نيست اين جاي اين بنابر كرد، ياري زمين و آسمان از را تو خدا  يعني كرد، ياري بودند مؤمنين

 با كه ايم كرده عرض را بمطل اين مكرر. » وبالمؤمنين بنصره ايدك الذي هو« نه، باشد، كار در بيمي و

 قرآن ولي است، پروردگار مطلق مشيت از صحبت جا همه و است  خالص توحيد قرآن سراسر اينكه

 گويد نمي داند، مي صحيح را اسباب و شرائط يعني كند مي يادآوري هميشه را اسباب و شرائط مسئله

 تأييد آسماني اسباب راه از هم را تو :كند مي ذكر را سببش سبب، بدون كرد تأييد را تو كه است خدا

 ايمان، با نفرات وسيله به يعني زميني، اسباب راه از هم و بود فرشتگان ارواح آن نزول كه كرد

 توجهي قابل بسيار  مطلب كه كند مي يادآوري قرآن را مطلبي يك"مؤمنين"موضوع در بعد .بالمؤمنين«

 وجود به اسالم صدر مسلمين ميان در ايمان  يمبنا و اساس بر كه است اتحادي و صميميت آن و است

  .آمد

   همدلي و همكاري
   اين اصل يعني است اختالف اولي عامل بشر فردي زندگي در
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 كه خارجي  نيروي از نظر قطع ديگر عبارت به. باشند نداشته اتحاد همديگر با نفري دو هيچ كه است

 چرا؟. است اختالف اصل، داخليش، نيروهاي  همان با باشد انسان اگر بكند، حكومت انسان وجود بر بايد

 خودم شخص از مضرات دفع و خودم شخص منافع دنبال خودم طبيعت و  غريزه حكم به من اينكه براي

 خودتان از ها زيان دفع و خودتان منافع دنبال خودتان ذاتي غريزه همان حكم به هم شما. هستم

. بشود پيدا تصادم و اصطكاك  مواردي يك در شما و ما ميان كه شود مي سبب مطلب همين. هستيد

 وجود به اختالف و تصادم جا همين از. ببريد خواهيد مي  هم شما ببرم، خواهم مي من را منفعتي يك

 نيست،  اول اصل اينها كه شود مي پيدا عواملي يك ولي كردم، عرض كه است اولي  اصل اين،. آيد مي

 با منافعمان اينكه عين در نفر چند ما مثال. كند مي متحد يكديگر با را افراد عوامل، آن. است دوم اصل

 تنهايي به من كه هست منفعتي يك بينيم مي داريم، انديشه و فكر چون دارد، اصطكاك يكديگر

 همديگر با بياييم  گوييم مي. بياوريد دست به توانيد نمي تنهايي به هم شما بياورم، دست  به توانم نمي

 اين. كنيم مي تقسيم خودمان ميان را منافع  هم بعد بشويم، منتفع مان همه تا كنيم يمساع اشتراك

 با كنيم، مي پيدا مشترك دشمن يك يا. بشويم متحد و متفق يكديگر با ما كه شود مي سبب عامل

 امور اينگونه ولي. بكنيم دفاع بتوانيم او مقابل در كه دهيم مي تشكيل جبهه يك و شده متحد همديگر

 تا گذارند مي  هم روي را هايشان سرمايه دار سرمايه نفر چند وقتي. كند مي همكار كند، نمي متحد را ما

 پيدا ميانشان در هم هماهنگي كنند، مي  همكاري يكديگر با اينها بدهند، انجام سودي پر معامله يك

   اما شود مي
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 كه ساعتي همان لهذا و بيشتر، سود بردن براي است همكاري فقط نيست،  آميخته يكديگر با روحشان

 را افراد اين از بعضي بينند مي كه ساعتي همان خورد، مي بهم همكاري برود، ميان از بيشتر سود  اين

 انسان در عواملي يك گاهي ولي. زنند مي كنار را آنها ببرند، بيشتري سود خودشان تا زد كنار شود مي

 كند، مي همدل و همروح كند، مي همكار فقط نه كند، مي متحد و متفق را انسانها واقعا كه شود مي پيدا

  درباره فردي هر كه شود مي طوري يعني است، همزباني فوق ما است، همكاري  فوق ما همدلي و

 دوست مقدار همان را او انديشد، مي خود سرنوشت درباره كه انديشد مي اندازه آن ديگر فرد سرنوشت

 قرآن كريمه آيه. دارد مي مقدم خودش بر را ديگري بيشتر، بلكه و دارد دوست را خودش كه دارد

  مقدم خودشان بر را ديگران يعني) 9/حشر(» خصاصه بهم كان لو و انفسهم علي  يؤثرون و« :فرمايد مي

 كه شود مي چطور. است  ديگري مسئله يك اين. باشند تنگدستي و فقر در خودشان چند هر دارند مي

 يا منافع جلب براي همكار فقط نه بشوند همروح  كه حدي در بشوند متحد روحي ظرن از واقعا افرادي

 به دارد بستگي همروحي. باشند نمي همروح ولي كنند مي همكاري يكديگر با  افرادي گاهي. مضرات دفع

 ،ببينند يكي را خودشان افراد عاطفه، آن  موجب به كه بشود پيدا اي عاطفه يك افراد، روح در كه  اين

 پيدا اتحادي اگر و است اختالف بشر زندگي در اولي اصل گفتيم كه  است اين. ببينند پيكر يك عضو

  . كند اقتضا منافع كه خاصي شرائط در هم آن واقعي، اتحاد نه است همكاري معني  به بشود
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 واقعا د،شون مي متحد يكديگر با افراد كه كند مي حكومت انسان روح بر خارج از اي عاطفه گاهي ولي

 كه نژادي هم همزباني، هموطني، مثل است ملي اصطالح  به عواطف گاهي عاطفه اين. شوند مي همروح

 همروح را افراد واقعا كه عاملي آن. زياد خيلي نه ولي كند مي يكي يكديگر با را ها روحيه اي اندازه تا

 در است، بوده ايمانها هم و مدينهاه  ميان در كه را اتحادي جهان تاريخ هرگز. است الهي ايمان كند مي

 اسالم صدر غزوات از يكي در. ببينند يكي را خودشان اصال كه  است نداده نشان ديگر گروههاي ميان

 كرد مي سير مجروحين ميان در كسي جنگ خاتمه از بعد اند نوشته مورخين است، مؤته در گويا است،

 يك) 1. (بود تشنه سخت كه  حالي در رسيد رديم يك به. بدهد نجات را مجروحين تواند مي اگر كه

 او، سراغ رفت. بده او به كه مجروحش رفيق به كرد اشاره او ،بدهد او به رفت وقتي. كرد پيدا آب كاسه

 سراغ رفت). اند نوشته نفر نه تا بعضي و (بده او به گفت و ديگري مجروح رفيق به كرد اشاره نيز او

 مقدار اين. است مرده هم او ديد  اولي سراغ آمد. مرده هم او ديد يدوم سراغ آمد. مرده ديد سومي،

 او« :فرمود اميرالمؤمنين. بكند احساس خودش درد را ديگري درد واقعا انسان كه است جايي در همدلي

   :القائل قال كما اكون او حري اكباد و غرثي بطون حولي و مبطانا  ابيت

  : پاورقي

 تشنگي جنگ تالش خود دارد،  آب به احتياج عربستان گرماي آن در سانان اينكه از نظر قطع چون - 1

 زيرا شود مي تشنه خيلي رود مي بدنش از خون چون شود مي مجروح كه كسي باالتر اين از و است آور

 خون شدن ساخته و كند، جبران را خون كمبود آن خواهد مي و سازي  خون به كند مي شروع فورا بدن

 تشنه العاده فوق رود مي زياد خون بدنش از كه كسي كه است اين. دارد آب به احتياج اول  درجه در هم

   .شود مي
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  القد الي نحن اكباد حولك و       ببطنه تبيت ان داء حسبك و

 يعني [ مسئله اين. باشد گرسنه  شكمهاي اطرافم در و بخوابم سير شكم با من كه است بس مرا درد اين

 كند، مي بيان اكرم پيغمبر بر بزرگ بسيار نعمت  يك عنوان به را آن قرآن كه است مهم آنقدر ] همدلي

 در اختالفات و بودند تر متشتت و تر متفرق زمين روي مردم همه از كه عربستان  مردم ميان در مخصوصا

 جنگ هم با اي قبيله دو هر كه جهت آن از كما. كيفا هم و كما هم بود، شديدتر و بيشتر ميانشان

 اينكه حد در اينها هاي كينه كه جهت آن از كيفا و داشتند، اختالف نيز خودشان داخل در و ندداشت

 نبود، اقتصادي رقابت حد در يا و بكنند انتقاد و غيبت همديگر از و بزنند حرف يكديگر سر پشت

 در و ج،خزر و اوس نام  به كردند مي زندگي قبيله دو مدينه خود در. اسارت و خونريزي و بود شمشير

 با يهوديها خود. قطفان يهوديان و نضير بني يهوديهاي قريظه، بني يهوديهاي بودند، يهوديها كنارشان

 قطفان  بني و نضير، بني دشمن قريظه بني قريظه، بني دشمن نضير بني. داشتند  اختالف همديگر

 با ولي بودند برادر دو داوال يعني. بودند ريشه يك از خزرج و اوس دشمن يهوديها همه و دو، هر دشمن

   :گويد مي رومي مالي! نشدني  تمام جنگهايي داشتند، جنگ همديگر

  داشت آشام خون جام يكيشان هر       داشت نام خزرج و اوس قبيله دو

  صفا و اسالم نور در شد محو       مصطفي از شان كهنه هاي كينه

   دراز تو سوي به سالمت و صلح دست اگر! نترس! پيغمبر اي
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 تا» العليم السميع هو انه اهللا علي توكل و لها فاجنح للسلم جنحوا ان و« :نكن رد را آنها  هم تو دندكر

 ميان كه است همان خدا» قلوبهم بين الف و بالمؤمنين و بنصره ايدك الذي هو« :فرمايد مي كه آنجا

 يا پول و زر قدرت با مگر. وردآ وجود به يگانگي و اتحاد آورد، وجود به الفت و التيام  مؤمنين اين دلهاي

 همان خدا » قلوبهم بين الف و«! آورد؟ وجود  به را اتحادي چنين است ممكن زور مثل ديگري قدرت با

 لو«. شد نمي ديگر قدرت با. آورد وجود به الفت اينها دلهاي ميان در ايمان  نيروي با كه است كسي

 پول با را اينها خواستي مي و بود نمي  ايمان مسئله گرا» قلوبهم بين الفت ما جميعا االرض في ما انفقت

 بيشتر دادن، ثروت بلكه بشوند، متحد بود محال دادي مي اينها  به را جهان ثروت تمام اگر كني، متحد

 كساني تواند نمي ثروت  ولي كرد، جمع خود دور را اي عده شود مي ثروت جاذبه با. شود مي اختالف  باعث

 عزيز انه قلوبهم بين الف اهللا لكن و«. ندارد امكان .كند برادر همديگر با شود مي داده اآنه به پول كه را

 ما! پيغمبر اي. است حكيم و غالب خدا. آورد وجود به الفت ايمان نيروي با اينها ميان خدا اما» حكيم

 المؤمنين من اتبعك ومن اهللا حسبك النبي ايها يا« :تكرار باز راه؟ چه از. آورديم وجود به نيرو برايت

 و هستند تو پيرو كه مؤمنيني اين و است بس را تو خدا. نترس مكرها و ها خدعه  اين از! پيغمبر اي»

 آن آيات مجموع از كه همانطور  قرآن حال عين در. سالم و صلح از نترس پس. دارند خدايي نيروي

 و كلي طور به است صلح طرفدار نه و شرايطي هر در و كلي طور به است جنگ طرفدار نه است معلوم

 به و كند مي تأكيد و اصرار) ص (پيغمبر به و كند مي صلح پيشنهاد  خاصي شرايط در. شرايطي هر در

   و نترس سالم و صلح از كه كند مي تأكيد و اصرار) ص (پيغمبر
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 ضعر پيش هفته كه است شرايطي همان در و است خائن طرف شود معلوم  كه شرايطي در و مگذر،

 اي القتال علي المؤمنين حرض النبي ايها يا« :فرمايد مي آيه اين از بعد. بجنگ اينها با گويد مي ، كرديم

 است تناسبي چه اينجا در بگويد  كسي است ممكن. كن تحريض و ترغيب قتال بر را ايمان اهل! پيغمبر

. كنم روشن برايتان بايد را لبمط اين. كن قتال بر تحريض را مؤمنين گويد مي اينكه و صلح مسئله ميان

 سربازان الاقل يا و مسلمانان  كه آيد مي دست به مطلب اين) ص (پيغمبر سنت و قرآن آيات مجموع از

 ما لهم اعدوا و«: خوانديم پيش آيات در. باشند داشته جهاد براي كامل آمادگي بايد هميشه اسالمي

 بايد قبال را نيرو. كنيد تهيه نيرو گويد مي. كنيد تهيه نيرو جنگ حال در گويد نمي.  قوه من استطعتم

 روز پنج ظرف در كه را نيرو. شود احساس ضرورتش روز پنج فاصله در است ممكن جنگ. كرد تهيه

 در را جنگ اما كند مي توصيه هميشه براي اسالم را  بودن نيرومند و بودن مهيا. كرد تهيه شود نمي

 به كن ترغيب را مسلمين گويد مي بعد ولي )1](كند يم رحمط را صلح مساله ابتدا[خاصي شرايط

 كه اند كرده نقل اكرم پيغمبر از حديثي. باشد جنگ آماده بايد هميشه مسلمان روح. جهاد و جنگيدن

 من شعبه علي مات بغزو نفسه يحدث لم و يغز لم من » :فرمود اكرم پيغمبر. دارد عجيبي مضمون

 حديث (باشد نداده پرورش خود دل در را جهاد آرزوي الاقل يا و شدبا نكرده جهاد كه آنكس« النفاق

 از نوعي با ميرد مي كسي چنين نباشد، قلبش در جهاد  انديشه و فكر يعني) باشد نكرده جهاد به نفس

   آدم اين روح  عمق در يعني. نفاق

  :يپاورق

  .است نوار از شده ادهيپ متن از يافتادگ - 1
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 انسان كه است نفاقي آن از غير است آمده  حديث اين در كه نفاقي اين. اشتد خواهد وجود نفاق نوعي

 عادت ما مثال. داند نمي هم خودش انسان كه است دوروئي يك اين. است منافق فهمد مي هم خودش

 علي و عليك السالم » :گوئيم مي و را) ع (اباعبداهللا مقدس وجود كنيم مي خطاب لفظ به كه  ايم كرده

 ما چون البته (بوديم تو با ما كاش اي« عظيما فوزا فنفوز معك كنا ليتنا فيا بفنائك حلت لتيا االرواح

 به  كه) گوئيم نمي جد روي هم را همين شايد. گوئيم مي چه فهميم نمي هم خودمان دانيم، نمي عربي

 شود ايجاد كربال صحنه مثل اي صحنه اگر واقعا. است حرف اين، اما. شديم مي نائل بزرگ رستگاري يك

 حسين ايم، كرده گريه ايم، كشيده داد حسين امام براي عمر  يك كه ماها همين باشد، حسيني امام يعني

  خودمان پيش االن البته كنيم؟ پايداري اي صحنه چنين يك در كه هستيم مردي ايم، كرده حسين

 از يكي. شيعه بزرگ علماي از يكي درباره است معروفي قضيه. نيست اينطور ولي كنيم مي خيال اينجور

 شده نقل حسين  امام حضرت از كه اي جمله اين درباره فيض مرحوم كه كرد مي نقل من براي  قم علماي

 باور من گفت مي ندارم، سراغ خودم اصحاب از بهتر اصحابي من :فرمودند عاشورا شب در ايشان كه است

 امام كه كردند چكار آنها مگر بود گفته چرا؟ دبودن گفته .باشد فرموده  امام را چيزي چنين كنم نمي

 اينهائي ،بودند بدي آدمهاي خيلي كشتند را حسين امام كه آنهايي. نيست باالتر اينها از اصحابي بگويد

 گفتند مي وقتي بود، مي آنها جاي مسلماني هر. ندادند انجام مهمي كار كردند ياري را حسين امام كه

   دشمن  دست رد زمان امام پيغمبر، فرزند
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 تن 72 با حسين امام كربالست، صحراي  كه ديد رؤيا عالم در شب يك. ايستاد مي قهرا است، مانده تنها

 ظهر موقع كه آمد نظرش به جريان آن. ديگر طرف در هم دشمن  نفري هزار 30 لشگر طرف، يك در

 ما تا بايستيد جلو شما دندفرمو آقا همين به) ع (حسين امام حضرت. بخوانند نماز خواهند مي و است

). دادند قرار سپر را خودشان ديگر نفر دو يكي و حنفي عبداهللا بن سعيد كه همانطور. (بخوانيم نماز

 آيد، مي دارد تير ديد تا. آمد مي داشت دشمن از تير اولين. ايستاد جلو رفت آقا. كرد مي تيراندازي دشمن

 اليه، اتوب و ربي اهللا استغفر :گفت خواب  عالم همان در. ماما به كرد اصابت تير كه ديد ناگاه. شد خم

 را  خودش مرتبه دو شد او نزديك تا. آمد تير دوم دفعه. كنم نمي ديگر دفعه  اين! كردم بدي كار عجب

 » :فرمود او به امام هنگام اين در. شود مي خم اختيار بي ديد شد، تكرار جريان اين دفعه چند. كرد خم

 تو يعني. شناسم نمي بهتر خودم اصحاب از اصحابي من« اصحابي  من افضل ال و خيرا اصحابا اعلم ال اني

 نفسه يحدث  لم و يغز لم من » :است حقيقتي اين! شود؟ مي مجاهد خواند كتاب كه هر  اي كرده خيال

 كه اشتهند را انديشه اين اقل ال يا  است نبوده مجاهد عمال كه كسي« النفاق من شعبه علي مات بغزو

 داستاني. رود مي در شود مي كه جهاد موقع يعني دارد وجود  دورويي يك روحش درون در باشد مجاهد

 همه كه بود عابدي و زاهد مرد يك گويد مي. كند مي تطبيق خوب حديث، اين با كه است مثنوي در

 انجام را ثواب كارهاي همه من كه كرد فكر خودش با وقت  يك. آورد مي بجا را مستحبات و واجبات

  ام، گرفته زياد روزه م، ا خوانده زياد نماز. را جهاد مگر ام داده
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 صليبيها زمان بودند زمان آن در كه مجاهديني به. ام نكرده جهاد ولي ام رفته  حج ام، داده زياد زكات

 خوب، اربسي گفتند. بشويم  نائل ثواب اين به كه كن خبر هم را ما آمد پيش جهادي وقت يك اگر گفت

 آقاي كه كردند خبر بود نديده جهاد عمرش به كه را آقايي  اين آمدند روز يك. كنيم مي خبر هم را تو

 بودند نشسته خيمه  توي روز يك. افتادند راه و كردند تهيه او براي هم اسبي. جهاد برويم بفرماييد زاهد

 كبوتر مثل بودند كرده سربازي و بودند سرباز كه آنها. شد شروع حمله آمد، در صدا به شيپور مرتبه يك

 كمانش و تير كرد، تن به را لباسهايش رفت و جنبيد تا زاهد آقاي اين. رفتند و اسبهايشان روي پريدند

 آنها. كشيد طول ساعت دو يكي كرد آماده را اسبش و برداشت را شمشيرش انداخت، پشتش به را

 و زديم بود، كرده حمله كجا از بود، چنين دشمن و مرفتي ، بله :گفتند بود؟ چه قضيه گفت. برگشتند

 گفت. نجنبيدي  كه تو گفتند! چي؟ ما پس! شد كاري عجب گفت. برگشتيم و كرديم  چنين و كشتيم

 دستت اينكه براي حاال گفت سربازها از يكي. مانديم محروم فيض اين از و ثواب اين درك از ما پس

  اكنون و گرفتيم اسارت به را او ما بود كشته مسلمان خيلي كه ندشم شريرهاي  آن از يكي نماند، خالي

 تو اينكه براي. است بدي آدم خيلي. بشود اعدام بايد اصال و ايم بسته را كتش و است اي خيمه يك در

  كلفتي گردن آدم يك كه اسير جلو، رفت تا. رفت زاهد. بزن گردن را او برو باشي شده نائل ثواب به هم

 زاهد گفت، را اين تا آمدي؟ چه براي گفت و كشيد اي نعره و رفت او به اي قره چشم هيكمرتب بود

 كرد شروع دهانش با و خوابيد او سينه روي آمد بود  بسته كتش كه حالي در اسير. افتاد و شد بيهوش

   را او گلوي
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 اي حادثه نكند گفتند. كرد دير زاهد ديدند مجاهدين. كند قطع را او شاهرگ بلكه كم كم تا  گرفتن گاز

. ببرد را او شاهرگ است نزديك هم كافر و افتاده  بيهوش زاهد ديدند رفتند، كه وقتي. باشد آمده پيش

 چه قضيه گفتند. آوردند حال و پاشيدند رويش به آب را زاهد و بردند بين از و زدند  عقب گرفتند را او

 من و كشيد فريادي و رفت من به اي قره  چشم رفتم او نزديك همينكه. نفهميدم من واهللا گفت بود؟

. « النفاق من شعبه علي مات بغزو نفسه يحدث لم و يغز لم من » : معني است اين. نفهميدم چيزي ديگر

 اين ما، نمازهاي اين ما، عبادتهاي  اين. دهيم مي انجام بدني نظر از را، مايه كم و مايه بي عبادتهائي ما

 ما در اغلب است، كوچكي چيز هم هيكلش و ندارد روح كه ما  گفتنهاي ذكر اين ما، خواندنهاي قرآن

 مسلمان مسلماني  چنين. دانيم مي بهتر دنيا مردم همه از را خودمان نتيجه در و كند مي غرور ايجاد

 وجود روئي دو و نفاق يك درونش در هم بميرد اگر فرمودند اكرم پيغمبر كه همانطور و نيست واقعي

 امر به كن ترغيب را اينها  هميشه » القتال علي المؤمنين حرض النبي ايها يا« :فرمايد مي الهذ. دارد

 حال همان در هست، هم جهادي كه نرود يادشان باشد،  آماده و مجاهد اينها روح بگذار هميشه جهاد،

 يغلبوا رونصاب  عشرون منكم يكن ان« :فرمايد مي بعد. باشند مجاهد روحا اينها هم سلم"180  "و صلح

 به آماده را مؤمنين تو. » يفقهون ال قوم بانهم كفروا الذين من الفا يغلبوا مائه منكم يكن ان و ماتين

   فرد  يك كند، پيدا هم جهادي تربيت معنوي، امر آن و خودش ايماني فقاهت  آن با مؤمن اگر. كن جنگ
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 اينها از تا صد آنها، از تا دويست با است  مساوي اينها از تا بيست آنها، از فرد ده با است مساوي اينها از

. كند نمي  فرق كه نژادشان كند؟ مي فرق آنها با نژادشان اينها آيا چرا؟ حاال. آنها از تا هزار با است مساوي

 بازوي زور كه بگويد خواهد نمي را اين  قرآن كافران؟ بازوي زور از است بيشتر مؤمنين بازوي زور آيا

 اغلبشان اينها. است بيشتر هستند مكه در كه كافرهايي بازوي زور از هستند مدينه در كه مسلمانها

 هم مهاجرين .نبودند ضعيفتر و بودند شجاعتر طبعا اينها از قريش و بودند خزرجي و اوس  يعني انصار

 [ بشود، مجاهد و سرباز اگر مؤمن :گويد مي  قرآن حال عين در. آنها جنس از و بودند قريش از اكثر كه

  منكم يكن ان« :است برابر كافر ده با بكند پيدا ايماني فقاهت اگر ] مجاهد و سرباز ديگر عبارت به

 پيروز آنها از تا دويست بر باشند، مؤمنين اين از پايدار بيست اگر» ماتين يغلبوا صابرون عشرون

 شكل اين به شما از تا صد اگر و» اكفرو الذين من الفا يغلبوا  مائه منكم يكن ان و«. ده بر يك. شوند مي

 يك بر شما از نفري هزار ده لشكر يك كه است اين اش نتيجه و شوند مي پيروز آنها تاي هزار بر باشند،

 را عكسش اينجا. (ايماني فقاهت حكم به چي؟ حكم به. شوند مي پيروز آنها از نفري صدهزار لشكر

 بصيرت  غلبه اين،. دارند ايماني بصيرت هستند، ايماني قيهف اينها. ندارند )1 (فقاهت آن چون :)گويد مي

 مؤمنين عكس، بر :يعني. هستند بصيرت  بي و نفهم مردمي كفار. » يفقهون ال قوم بانهم ذلك«. است

  پيدا را نسخ حكم رسد مي نظر به كه است اي آيه آيه، اين از بعد. هستند بصيرت با و فهيم مردمي

   ]عميق مفه معني به [ - 1: پاورقي
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 تخفيف شما بر خداوند  اكنون. » ضعفا فيكم ان علم و عنكم اهللا خفف االن« :نيست نسخ ولي كند مي

 پيروز آنها از تا دويست بر باشد شما از تا صد اگر نه،. دارد وجود ضعف شما در كه دانست و داد

 يكديگرند، سر پشت و دارندن فاصله هم با آيه دو اين كه آيد مي پيش مسئله  اين اينجا در. شوند مي

 بالفاصله بعد و شوند، مي پيروز آنها تاي دويست بر شما تاي بيست فرمايد مي ابتدا كه شود مي چطور

 در مورد؟ دو يا است مورد يك به مربوط آيات اين آيا. شود مي پيروز آنها تاي دو بر شما از يكي گويد مي

 به مربوط  دوم آيه و بوده، وقت يك به مربوط اول آيه يعني. نيست شكي است مورد دو به مربوط اينكه

 به مربوط اول آيه. ديگر وقت به مربوط دوم  آيه بدر، جنگ و بوده كار اوايل به مربوط اول آيه. ديگر وقت

 است اين سؤال حال. حنين جنگ مثل است بوده اواخر به مربوط دوم آيه بدر، جنگ و بوده كار اوايل

 ضعيف مسلمانها آيا ؟شد دو بر يك اينجا چطور كند، مي ده بر يك ] را نسبت [ ايمان نيروي اگر  كه

 است كفر اين كه باهللا العياذ يا. نيست چنين شد؟  ضعيف تدريجا بود، قوي ايمانشان اول شدند؟ االيمان

 برابر تان ييك نه، گفت بعد آنهاست، از تا ده با برابر تان يكي گفت اول كرد، اشتباه تعالي و تبارك خداوند

 بر داناست، چيزي هر بر خداوند كه است قرآن خود اصول با منافي و محال هم اين آنهاست؟ از تا دو با

 آيه كه است اين قضيه است؟ قرار چه از قضيه پس. داناست آينده و گذشته بر داناست،  شهادت و غيب

  بلكه كافر، فرد دو با است برابر حاال و كافر، فرد ده با بود برابر  گذشته در شما فرد يك هر گويد نمي

 شما جمع اكنون و كافران، از جمع اين برابر ده با بود برابر گذشته در شما جمع كه است اين مقصود

   ضعيف اكنون. كافران از جمع اين برابر دو با است برابر
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 بدر جنگ موقع در المث اول، صدر ابتداء در مسلمين بلكه اند، شده ضعيف افراد آن اينكه نه. ايد شده

 كه مكه فتح از بعد مخصوصا تدريج به گويد، مي قرآن كه بودند يفقهون  قوم همان بودند، زبده افرادي

 ضعيف افراد حتي و» قلوبهم مؤلفه« آنها ميان در و شدند مي مسلمان آمدند مي گروه گروه مردم ديگر

 يك نيروي با بود برابر فقط اينها نفر يك رويني  كه شدند پيدا افرادي مسلمين ميان در بودند، االيمان

 پيروز كفار از نفر ده بر نفرشان يك كه مسلمان زبده مؤمن افراد كه شد اين نتيجه. كمتر يا آنها نفر

 بر نه كند غلبه توانست مي برابرش دو بر فقط مجموع در مسلمين لشكر و گرفتند قرار اقليت در شد مي

 كه هم آنجا ] كه است اين [ است جمع به قرآن نظر كنم مي عرض كه مطلب اين مؤيد. برابر ده

 برابر كفار از نفر ده با شما از فرد يك هر  كه بگويد خواهد نمي آنهاست، نفر ده با شما نفر يك فرمايد مي

 رنف  پنجاه بر كه بودند افرادي نيز و نبودند برابر نفر ده با كه بودند افرادي  مسلمين ميان در مسلم. است

 دشمن از خود برابر ده بر مسلمين  جمع ابتدا در كه است اين مقصود). ع (علي مثل كردند مي غلبه هم

 فوج فوج مردم و بودند اقليت در باشند داشته اسالمي تربيت  كه افرادي كه اواخر در ولي شد مي پيروز

   خود برابر دو بر فقط) 1 (گرديدند مي اسالم لشكر داخل نشده قوي ايمانشان هنوز و شدند مي مسلمان

  : پاورقي

 حنين در و گرفتند قرار  اسالم لشكر جزء آمدند بودند، شده مسلمان تازه كه مكه اهل خود مثل - 1

   .بودند شده غافلگير. كردند جبران را خود  شكست البته. خوردند شكست شبيخون يك در مسلمين
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 كه دانست حاال خداوند ولي بوديد چنين تهگذش در فرمايد مي كه است اين .شود پيروز توانست مي

 با مساوي بودن و  است بودن با مساوي خدا دانستن. دانست نمي قبال اينكه نه (است ضعف شما در

 بيشترش تفسير. است ضعف شما در كه ايد آمده در حالت اين به شما حاال يعني) خداست دانستن

  . كنم مي  عرض آينده هفته در انشاءاهللا را

  . الطاهرين آله و محمد علي اهللا صلي و
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  انفال سوره ريتفس 13

  الرجيم الشيطان من باهللا اعوذ

 نصروا و آووا آمنوا الذين و اهللا سبيل في انفسهم و باموالهم جاهدوا و هاجروا و آمنوا الذين ان«

 و هاجرواي حتي ء شي من واليتهم من لكم ما يهاجروا  لم و آمنوا الذين و بعض اولياء بعضهم اولئك

 و. بصير تعملون بما اهللا و ميثاق بينهم و بينكم قوم علي اال النصر فعليكم  الدين في استنصروكم ان

  )73 و 72 انفال.(كبير فساد و االرض في فتنه تكن تفعلوه اال بعض اولياء بعضهم كفروا الذين

   منفي والء و مثبت والء
 به راجع و را، ديگر  بعض بعضي مسلمين والء هب راجع انفال مباركه سوره آخر در است آيه چهار

 دين در مطلبي كه هستيد آشنا مطلب اين با بيش و كم حتما. كفار و مسلمين ميان والء عدم

   كه اسالم مقدس
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 در و را، يكديگر  مؤمنين مواالت نام به است شده واقع اصرار و تأكيد مورد است اجتماعي  ديني

 در پيش چندي اتفاقا. را كافران مسلمين و مؤمنين مواالت نعم به است رسيده دستور مقابل،

 حاال. كردم تشريح حدي تا را مطلب اين"واليتها و والءها"عنوان  تحت است شده چاپ كه اي مقاله

 معني. كنم مي عرض كلمه اين به راجع توضيحي آيات، اين مناسبت  به

 كلمه اين از همه غيره و"موال"و"ولي"و گوئيم مي  تولي غلط به كه"تولي"و"واليت"كه"والء"كلمه

 نزديك  آنچنان يكديگر به شخص دو يا چيز دو كه وقتي. است"نزديكي و اتصال" است شده مشتق

 در ما اينكه كما نامد، مي"توالي"را اين عرب باشد، نداشته وجود اي فاصله آنها ميان در كه باشند

 باشند يكديگر سر پشت بالفاصله چيز دو كه بريم مي كار به جايي در را"توالي"كلمه فارسي اصطالح

 باشند  داشته واليت يكديگر به نسبت بايد مسلمين گويند مي وقتي ولي. نباشد فاصله  بينشان يعني

 مقصود بلكه باشد، نزديك يكديگر  به بدنهاشان كه نيست اين مقصود باشند داشته را يكديگر والء يا

. باشد نزديك روابط يكديگر با اجتماعيشان روابط و باشد  زديكن يكديگر به روحهاشان كه است اين

 ارتباطي  يك خودش ديگري، به بدهد كمك را، ديگري بكند اعانت كسي يك كه  اين مثال لهذا و

 يعني. شود مي ناميده"والء"قرآن در  كه است واليت نوعي است، پيوند يك است، اتصالي يك است،

  كه باشد، حكمفرما شما ميان در تعاون يعني باشيد داشته را ديگريك والء. بدهيد كمك را يكديگر

 آن با اكرم پيغمبر  كه است مطلبي همان بشكافيم مختلفش مظاهر در را مطلب روح بخواهيم اگر

  عالي بسيار تشبيه
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  :فرمود بيان

 ساير هل تداعي عضو منه اشتكي اذا الجسد مثل تعاطفهم و تراحمهم و تواددهم  في المؤمنين مثل

  ). 1(« الحمي و بالسهر الجسد

 آيد درد به عضوي اگر كه پيكرند  يك اجزاء منزله به آنها. است پيكر يك مثل ايمان اهل مثل يعني

 حكم كه آمدند در شكل اين به مسلمانان وقت هر. كنند مي  همدردي او با بيداري و تب با عضوها ساير

  سرنوشت در اشتراكشان و يكديگر با نزديكيشان و انروابطش يعني كردند پيدا را پيكر يك اعضاي

 منظور كردند، پيدا را پيكر يك اعضاي حكم كه رسيد آنجا به همدليشان و همكاري و همدردي يكديگر،

 ما كه كردم عرض مقاله آن در. است شده عملي يكديگر به نسبت مسلمين و مؤمنين والء باب در قرآن

 گويد مي جا يك و باشيد داشته والء گويد مي جا يك قرآن. نفيي ءوال  يك و داريم اثباتي والء يك

. باشيد نداشته كفار  به نسبت باشيد، داشته والء يكديگر به نسبت گويد مي را مسلمين. باشيد  نداشته

 ديگر پيكر يك عضو اينكه نه بدهيد تشكيل را پيكر يك بايد مسلمين شما كه است اين معنايش اين

 يك مجموعا آنها و شما يا و بشويد مستهلك آنها در شما خواه است،  ديگران مال كرپي آن كه بشويد

  . پذيرد نمي اسالم كه است چيزهايي آن از اين. آوريد وجود به را پيكر

  :پاورقي
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   قرآن رباعي تقسيم
 و كند مي دسته چهار را مسلمين قرآن ااينج در. دارد رسايي بسيار بيان يك زمينه اين در آيه، چهار اين

 هم بعد هاي دوره در و بودند اسالم صدر در كه اي دسته چهار كند، مي بيان هم را دسته چهار هر حكم

 براي. كرد اي اشاره آنها به راجع كه هستند كفار طبقه كه هم پنجم. كرد استفاده شود مي را آنها حكم

   :دهيم مي توضيح يم،بشناس كامال را دسته چهار اين اينكه

  اولين سابقين يا اولين مهاجرين
. شوند مي ناميده"االولون سابقون"قرآن تعبير به يا اولين مهاجرين اسالم، صدر مسلمانهاي از گروهي

 و بودند شده مسلمان ببرند تشريف مدينه به اكرم پيغمبر آنكه از قبل كه كساني يعني اولين مهاجرين

 خود چيز همه اينها ، مدينه به بيايند و كنند رها را مكه را، ديار و خانه اكرم مبرپيغ شد بنا  كه وقتي آن

 و ايده دنبال به و كردند رها يكجا را خويش اقارب و خويشاوندان و ثروت و مال و زندگي و زن يعني را

  پيش چيزي چنين ما براي كنيد فرض. نيست شوخي مسئله يك اين. رفتند  خودشان ايمان و عقيده

 بچه و زن و شغل و كار با  بگيريم نظر در را خودمان. بكنيم كار خودمان ايمان براي بخواهيم و بيايد

 كه شود مي صادر فرمان ما ايماني و ديني رهبر طرف از يكدفعه. داريم االن كه وضعي همين با خود،

 قرار مركز را آنجا يگر،د شهر يك در يا ديگر مملكت يك در برويم كنيم حركت اينجا از بايد يكجا همه

 راه و كنيم رها را زندگيمان خالصه و خواهر و برادر و مادر و پدر و بچه و زن و شغل بايد ناگهان. بدهيم

   نهايت از و خلوص كمال از اين. بيفتيم
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 نيامده اينجا در"اولين مهاجرين"كلمه البته. نامد مي اولين مهاجرين را اينها قرآن. كند مي حكايت ايمان

  . است آمده"» االولون السابقون"ديگري آيه در قرآن، در. است

  انصار
. ياوران يعني نامد مي"انصار"را آنها قرآن كه هستند كساني است، شده اشاره آنها به اينجا كه دوم دسته

 كه شدند حاضر و بودند كرده اختيار اسالم مدينه در و بودند مدينه در كه هستند مسلماناني مقصود،

 بيشتر البته و ديگر جاهاي و مكه از كه را مسلمانشان برادران و بدهند قرار اسالم مركز را ودشانخ شهر

 جاي خود هاي خانه در تنها نه و بپذيرند آيند مي خالي  دست و ندارند هيچ كه حالي در آيند مي مكه از

 به. خودشان مثل كنند تحماي آنها حيثيت و مال و جان از بلكه بپذيرند مهمان  يك عنوان به و بدهند

 در اشتراك به خود مسلمان  برادران با داشتند چه هر ناموس، منهاي است، آمده تاريخ در كه طوري

 كان ولو انفسهم علي يؤثرون و« :داشتند مي مقدم خودشان بر را مسلمان برادران حتي و گذاشتند ميان

 انصار  پذيرش اگر ولي داشت ميتاه خيلي اسالم صدر مسلمين بزرگ هجرت آن .)1(» خصاصه بهم

[ » نصروا و آووا الذين و« عنوان  تحت قرآن هم را اينها. بدهند انجام كاري توانستند نمي آنها بود نمي

 سختي روزهاي در آنها مهاجرت هم. را مهاجران اين كردند ياري و دادند پناه كه آنان. ] كند مي ذكر

  . اينها هم بود زياد فداكاريشان و گذشت اآنه هم. اينها كردن ياري هم ،بود اسالم

  9. آيه حشر، سوره - 1: پاورقي
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   مهاجر غير مؤمنين
 مكه، در ماندند نكردند، مهاجرت اما بودند مسلمان اينها. بودند مكه در كه بودند مسلماناني سوم دسته

  مسلمان برادران آن. تندنداش را مسلمان برادران آن همت واقع در .)بود كفر بلد مكه آنوقت (كفر بالد در

 صف در مدينه به آمد پسر  كه آمدند در شكل اين به احيانا و كردند رها را چيز همه گفتم كه همانگونه

 روي به پدر و پسر آمد مي پيش كه جنگهائي در و كفار، صف در بود مكه در پدر كه حالي در مسلمين

 روي به ديگر نزديك خويشاوندان كشيد، مي شمشير برادر روي به برادر كشيدند، مي شمشير يكديگر

 حفظ هم را خودشان  ايمان اما ماندند، كفر بالد در نيامدند، اينها ولي. كشيدند مي شمشير يكديگر

  . ندادند انجام را بزرگ بسيار وظيفه اين نكردند، مهاجرت ولي ماندند باقي مسلمان يعني. كردند

   آخرين مهاجرين
 سستي روزهاي در بلكه  سختي روزهاي در نه اما كردند مهاجرت باالخره كه بودند مردمي چهارم دسته

 جريان كه حديبيه جريان در. شد قانوني و آسان  مهاجرت كار آنكه از بعد حديبيه، صلح از بعد يعني

 انجام قصد به الحجه ذي و القعده ذي ماه در. بودند نكرده فتح را مكه هنوز  اكرم پيغمبر است مفصلي

 به برند، مي خودشان با قرباني و هستند احرام حال در كه حجاج. شوند مي مكه روانه بازديد و جح عمل

 ماه در جاهليت،  قانون طبق اينكه با. بدهند انجام حجي عمل كه زيارت عنوان به روند مي  مكه سوي

   بيرون لشكري. نشدند حاضر اما خودشان، دشمن به ولو بدهند اجازه بايد آنها حرام
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 كه نبودند مايل اصال گويا هم اكرم پيغمبر. بيايد گذاريم نمي و گيريم مي را محمد جلو ما كه فرستادند

 دانستند نمي ابتدا را صلح قرارداد آن اثر مسلمين كه بستند صلح قرارداد يك بشود، خونريزي  مكه در

 مكه در االن كه سلمانانيم كه بود اين صلح شرائط از يكي. است خوب بسيار. ديدند را اثرش بعد ولي

 بودند مكه در كه مسلميني به يعني كرد آسان را كار امر اين. باشند آزاد  شان عقيده در برند مي بسر

 كساني دسته اين. نداشت اشكالي  چندان حديبيه صلح از بعد مهاجرت بنابراين. داد آزادي زيادي مقدار

 ياد دسته چهار هر از قرآن. هستند آخرين  الحاصط به مهاجرين نيستند، اولين مهاجرين كه بودند

 مؤمنين را آنها كه طوري به كند مي تجليل العاده فوق را انصار دسته و اولين مهاجرين دسته. كند مي

 آن شما :فرمايد مي  حتي. رسند نمي اينها پاي به ماندند، مكه در كه اي دسته آن ولي. نامد مي  حقيقي

 بايد كه اجتماعي حقوق از ماندند، كفر بالد در اينها  چون نداريد اينها با ريددا ديگران با كه واليتي حق

 ديگران با اندكي حال اين با ولي نيستند اولين مهاجرين مثل واقعا اينها. محرومند  مقداري باشند داشته

 مانمسل) حديبيه صلح از بعد  حتي (مكه فتح از قبل كه مسلماناني ميان مخصوصا قرآن. دارند فرق

 يستوي ال« :كه كند مي تصريح .است قائل تفاوتي شدند  مسلمان مكه فتح از بعد كه مسلماناني و شدند

). 10/ديحد(» قاتلوا و بعد من انفقوا الذين من درجه اعظم  اولئك قاتل و الفتح قبل من انفق من منكم

   كرد حساب برابر شود نمي كردند جهاد و انفاق خدا راه در مكه فتح از قبل كه را مردمي فرمايد مي

  ١٨٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 عرب هنوز بودند، اقليت در مسلمين مكه فتح از قبل چون. كردند چنين مكه فتح از بعد كه مردمي با

 براي فيل با ابرهه اصحاب كه اي مكه ديدند كه مكه  فتح از بعد ولي بشود، پيروز اسالم كرد نمي باور

 فتح  مسلمين توسط آساني به كرد دور آن از را آنها خدا و بكنند كاري نتوانستند آمدند آن كردن ويران

 اينجا در قرآن را دسته چهار  اين حكم حال هر به. است كار در معنوي نيروي يك پس گفتند گرديد،

  . است كرده ذكر

   آفار
 بشويد، داخل كفار والء در نبايد شما. باشند داشته پيوند و واليت خودشان با خودشان بگذار كفار، اما

 مسلمين كه مسئله اين روي قرآن قدري به. هستيد مستقل واحد  يك شما. باشيد آنها پيكر عضو ايدنب

 كرده تأكيد اينقدر موضوعي كمتر در كه كند مي تأكيد و اصرار باشند پيكر يك و مستقل واحد يك بايد

 اگر! مسلمانان يا» كبير فساد و االرض  في فتنه تكن تفعلوه اال« :دارد تعبيري جا همين در و. است

 باقي اسالمي ديگر يعني داد خواهد رخ زمين در بزرگي فساد و فتنه نبنديد كار به گويم مي من اينكه

 دو همان ابتدا در. دهم مي توضيح قدري ضمنا و كنم مي معني تدريجا را آيات اين من حاال. ماند نمي

 ايمان كه آنان همانا» آمنوا الذين ان« :مايدفر مي كند، مي ياد را انصار و اولين مهاجرين يعني اول دسته

 :است  گفته اسالم آنچه به ايمان يعني. پيغمبر يا خدا خصوص به ايمان كه برد نمي  اسم ديگر (آوردند

. مالئكه و وحي و غيبي امور به ايمان و جزا، روز و قيامت به ايمان پيغمبر، به ايمان خداوند، به ايمان

   اينها همه به كه آنان
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 شدند خارج مكه از كردند، هجرت و افتادند راه شان عقيده و ايمان دنبال به و» هاجروا و« )آوردند ايمان

  . عقيده و ايمان خاطر به

   هجرت مسئله
 هجرت آيا. است قائل اهميتي  هجرت براي قرآن كه است اين آن و است مطرح علما ميان در اي مسئله

 قائمه الهجره »: فرمايد مي اميرالمؤمنين هست؟ هم ديگر  ايزمانه در يا است پيغمبر زمان مخصوص

 نفر  يك يعني. است باقي هم امروز است بوده كه اولي حد همان به هجرت) 1(« االول حده علي

 كفر بالد در برود موجب  بدون كه دهد نمي اجازه او به اسالم است مسلمان كه جهت آن از مسلمان

 خاندانش و خودش و است ايراني اصال فردي مثال. دارم خوشتر را نجاآ زندگي من بگويد بكند، زندگي

 نظرش به وقت يك. آمريكا ايالت فالن رود مي بعد كند مي تحصيل  سالي چند. هستند مسلمان همه

 خاطر به فقط. بكنم زندگي اينجا خواهد مي دلم من گويد مي است بهتر زندگي نظر از اينجا  كه آيد مي

 جامعه عضو و برد مي كلي به اسالمي جامعه از را خودش يعني. بگذرد خوش بهتر او به خواهد مي اينكه

 زندگي جايي در بيايد دارد وظيفه آيا ندارد؟ يا دارد مهاجرت وظيفه شخص اين آيا. شود مي اسالمي غير

 هجرت« ولاال حده علي قائمه الهجره »  بله ندارد؟ اي وظيفه چنين يا باشد اسالمي جامعه عضو كه بكند

 مأموريتي، يك كاري، يك انجام خاطر به مسلماني يك هست وقت  يك بله. است باقي خود اول حد به

   انسان. است عليحده حسابش او. رود مي كفر بالد به

  187. خطبه البالغه، نهج - 1: پاورقي
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 عضو است، شدهن جامعه آن عضو اما بماند، كفر بالد در برود است ممكن سالها مأموريت، انجام براي

 صرفا اگر اما. رود مي آنجا  به وظيفه يك انجام براي و خودش اجتماع خاطر به و هست خودش اجتماع

 اين خود كنيم فرض :است واضح خيلي اثرش اولين برود، كفر بالد به پسندد مي بهتر را آنجا اينكه براي

 شرائط به گيرد، مي را اش روزه اند،خو مي را نمازش آنجا در و است مسلماني العاده  فوق آدم يك آدم

 پيدا حالي چه او هاي بچه  هاي بچه كنند؟ مي پيدا حالي چه هايش بچه ولي كند، مي عمل مسلماني

 در را مسلمان خانواده يك واقع در پس. بماند باقي  اسالم به آدم اين نسل كه است بعيد بسيار كنند؟ مي

  . است برده  هضم كفر جامعه هاضمه

   گروهي هايمهاجرت
 مسلمانان خانواده چند گاهي. است احوال و اوضاع و شرائط تابع كردم عرض كه همانطور امر اين البته

 هسته يك آنجا در خودشان ولي كنند مي زندگي آنجا و كفر بالد از يكي به روند مي كنند مي حركت

 امروز كشورهاي از  سياريب و. كند مي رشد تدريج به كه كنند مي پيدا را بذري حكم يعني شوند مي

 اند رفته مسلمان هاي خانواده يعني. است  بوده هدفدار مهاجرتهاي و مهاجرين گونه همين مولود اسالمي

 كتابي يك. اند كرده رشد تدريج به و داده تشكيل اي هسته ضمنا .بكنند زندگي بهتر اينكه براي آنجا

 به"اسالم به ايران خدمات"موضوع روي. "ايران و اسالم متقابل خدمات"عنوان تحت دارم چاپ زير االن

. است تبليغي خدمات اسالم، به ايرانيها خدمات انواع جمله از كردم، مطالعه بود دسترسم در كه اي اندازه

   را اسالم يعني
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 دسته يك يعني. كردم  عرض كه بوده صورت همين به بيشتر تبليغها اين. كردند تبليغ جهان در

 در تنها نه اند بوده اسالم به معتقد و مؤمن سخت  چون ولي ديگر، جاي در اند رفته رانياي هاي خانواده

 باور هيچ شما مثال. اند كرده هضم خودشان هاضمه در را ديگران بلكه ،اند نشده هضم ديگران هاضمه

 و تهامهاجر  همين مولود آن اسالم دارد، ميليوني 110 جمعيت يك االن كه اندونزي اين كه كنيد مي

 پارسال فروردين اول و اسفند آخر كه"طوسي  شيخ هزاره"كنگره در است؟ بوده ايرانيها مهاجرت بيشتر

 را سخن اين سخنرانيش در اندونزيايي عالم يك داشتم، شركت  هم من و )1(شد تشكيل مشهد در

 نه و ودن يعني است مسلمان ما درصد نود و هستيم ميليوني 110 جمعيت يك االن ما  گفت. گفت

 كشي لشگر آنجا در كه دانند مي  همه شديم؟ مسلمان ما وسيله چه به گفت بعد. است مسلمان ميليون

 كه است اول قرن همان آن ابتداي البته. نيست بيشتر  قرن هشت هفت اندونزي در اسالم سابقه. نشده

. پاشيدند ندونزيا در را اسالم بذر ايراني مسلمان مهاجرين بيشتر، ولي آنجا، رفتند عرب مهاجرين

 دانم نمي من برند مي بسر حالي چه در حاال. دارد مسلمان ميليون چهل از بيش كمونيست چين همين

. است بوده آنجا به مسلمان ايرانيهاي مهاجرت اثر در بيشتر آنها  اسالم و دارد مسلمان ميليون چهل ولي

 و بذر كه شكلي به بروند  جايي به يمسلمان اقليت اينكه ميان است فرق كه است جهت اين غرضم

 در و بشوند آنجا عضو بعد و باشند آنجا جور همين  اينكه براي بروند يا بكارند، آنجا در را اي هسته

   هاضمه

  .شد برگزار مشهد دانشگاه در 1349 نيفرورد 3 تا 1348 اسفند 28 خيتار از كنگره نيا. 1
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 و واجب را هجرت بشود، كافر جامعه يك عضو خواهد مي انانس كه آنجا در اسالم پس. گردند هضم آنها

 به آمدند كفر بلد از ،كردند مهاجرت كه آنان و آوردند ايمان كه آنان ] :آيات معني ادامه. [ داند مي الزم

 خويش جانهاي يا و خود ثروتهاي و اموال با» اهللا  سبيل في انفسهم و باموالهم جاهدوا و« :اسالم حوزه

  جانهاي و اموال به جنگيدن، يعني كه قتال از غير. كردند مشقت تحمل .كردند جهاد خدا راه در

 بذل جانها كردند، نظر صرف مالها از كردند، خرج مالها شدند، متحمل مشقتها خدا راه در خودشان،

 اين به كه آنان و» نصروا و آووا الذين و«. دسته يك  اين. شدند متحمل جانشان به رنجها كردند،

 آنها كمك  به بلكه پذيرفتند، تنها نه نصروا و پذيرفتند خود هاي خانه در را آنها دادند، راه مهاجر معيتج

 قرآن). دهند مي تشكيل را اسالمي جامعه اولي  هسته اينها. (» بعض اولياء بعضهم اولئك«. شتافتند نيز

 يكديگر با اينها. است پيوند ] ايدار [ معني به اينجا در"ولي".هستند ديگر بعض ولي بعضيشان گويد مي

 آنها به اينها كنند، تعاون و نصرت بايد را يكديگر پس هستند يكديگر ولي چون. اند خورده كامل پيوند

 به اينها از يكي اگر يعني هست ميانشان در"امن واليت"حتي. بدهند كمك اينها  به آنها بدهند، كمك

  . اند داده  پناه او به هااين همه كه است اين مثل بدهد، پناه ديگري

   مسلمانان ميان اخوت عقد
 مهاجرين كه هنگامي اكرم پيغمبر  كه است اين آن و كنم عرض را آن بايد كه است اي مسئله يك اينجا

   آمدند مدينه به مكه از
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 از يك هر :كرد برقرار برادري پيمان يعني اخوت عقد انصار و آنها ميان ايد شنيده مكرر كه همانطور

 يكديگر برادر را آنها اكرم پيغمبر و كردند مي  انتخاب را همديگر خودشان يا انصار، از يكي با را مهاجرين

 دعا كتابهاي در البد. است مطرح هم االن اخوت، عقد يا خواندگي برادر مسئله. داد مي قرار

 با مسلمانان كه است سنت است، غدير روز كه الحجه ذي ماه هجدهم روز در كه ايد خوانده"مفاتيح"مثل

 حق يكديگر به مثال كنند، مي پيدا عالوه يكديگر بر حقوقي  آن از پس و بخوانند، برادري صيغه يكديگر

 يكديگر از قيامت در كه كنند مي پيدا حق نكنند، فراموش دعا مواقع در را يكديگر  كه كنند مي پيدا

. قبيل اين از و ديگران، بر بدارد  مقدم را ريديگ يك هر خوبيها در كه كنند مي پيدا حق كنند، شفاعت

 آنها ميان ابتدا در حتي و انصار و مهاجرين ميان بست اخوت عقد اسالم صدر در اكرم پيغمبر گفتيم

 مدت براي بود استثنائي حكم يك اين البته. برند مي  ارث يكديگر از اينها گفت يعني كرد برقرار ارث

 كه مدتي آن در. برعكس و رسيد، مي او انصاري برادر به داشت اگر زيچي مرد، مي مهاجر يك اگر. معين

 همان بر ارث فرمود و برداشت را حكم بعد كرد، برقرار را  حكم اين پيغمبر بودند مضيقه در مسلمين

 مسئله  كه جاست همان در و. است باقي حكم اين هم هنوز كه است، خويشاوندي و قرابت اساس

 يك هر ميان اكرم پيغمبر. دارند قبول  هم تسنن اهل را اين. است مطرح رالمؤمنينامي با پيغمبر برادري

 از يكي و است مهاجرين از كه) ع (علي ميان بايد قاعده طبق و  بست اخوت عقد انصار و مهاجرين از

   آمد )ع (علي كه اند نوشته. نكرد برقرار اخوت عقد انصار از هيچيك با ولي بكند برقرار اخوت عقد انصار
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 كو؟ من برادر. كرديد برادر يكي با را كسي هر شما كو؟ من برادر  پس! اهللا رسول يا :فرمود و پيغمبر نزد

 نشان كه است اميرالمؤمنين  افتخارات بزرگترين از يكي اين. هستم تو برادر من« اخوك انا » :فرمود

 همسر ديگران با شود نمي را او ارد،د استثنائي وضع  يك پيغمبر صحابه ميان در اميرالمؤمنين دهد مي

 نباشد، مستثني  هم اگر تازه و باشد مستثني بايد القاعده علي پيغمبر خود اال و قرارداد، و تراز هم كرد،

 ولي. انصار از يكي با هم) ع (علي و ببندد، اخوت عقد انصار از يكي با بايد و است مهاجرين از هم پيغمبر

 براي برادري  شرف اين و برادري سمت اين كه بود اين. بست اخوت قدع) ع (علي و خودش ميان نه،

 هم ديگران و كند مي ياد سمت اين  به خودش از حضرت خود و ماند باقي) ع (علي راي ب هميشه

 برادر گويند مي ولي نسب، نظر از بود پيغمبر عموي پسر علي. پيغمبر برادر اهللا رسول اخو :گويند مي

 ] خدا رسول انصار، و مهاجرين ميان اخوت عقد بستن وقت [ وقت اين در. است همين راعتبا  به. پيغمبر

 ارث يكديگر از كه بود هم بردن ارث اثرش واليت، اين موقتي مدت يك تا. يكديگرند ولي اينها :فرمود

 خيليها. اند نكرده  هجرت اما دارند ايمان كه آنان » يهاجروا لم و آمنوا الذين و«. دسته دو اين. بردند مي

 من لكم ما« :بگذرند هاشان بچه و زن از خويشاوندانشان، از ثروتشان، و مال از نتوانستند كه بودند

 اينها. كنند  مهاجرت كه وقتي تا نيستند، شريك واليت اين در آنها. » يهاجروا حتي ء شي من واليتهم

 مسلمين كه واليتي نزديك روابط اين در ليو اند، مسلمان البته. هستند آنها جزو اند مانده آنجا كه االن

   كه اين ولي گويد مي كند، مي استثنا قرآن. نيستند  شريك دارند يكديگر به نسبت
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 احتياج روزي اگر نه،. هستند كافران مثل آنها كه است اين معني به نه نيستند برادر شما با آنها گويم مي

 شما از اينكه نه باشد جايز شما براي  هم كردن مكك و بخواهند كمك شما از و باشند داشته كمك به

 ما ا. بدهيد كمكشان بايد صورت اين در اند بسته پيمان و عهد شما با كه قومي عليه مثال بخواهند كمك

 نسبت مسلمين ساير  كه حقوقي مورد، اين غير در. بخواهند كمك شما از آنها كه است موردي در اين

 جامعه جزو اند نيامده هستند، كفر بلد در هنوز آنها چون نيست، محفوظ آنها براي دارند يكديگر به

 راه در اگر اما. » ميثاق  بينهم و بينكم قوم علي اال النصر فعليكم الدين في استنصروكم ان و«. اسالمي

 كه قومي عليه شما از بخواهند كمك آنكه مگر كنيد  كمك آنها به بايد بخواهند كمك شما از دينشان

 قرآن اينكه به راجع كرديم طرح را مسائلي ما پيش آيات در باشد يادتان اگر. ايد بسته قرارداد آنها با شما

 بايد را قرارداد آن بكنيد، امضاء پيماني يك بكنيد، امضاء صلحي قرارداد هم مشركين با اگر فرمايد مي

 آن نقض بر تصميم كه اين قطعي عالئم يا بشود نقض آنها طرف از قرارداد اين آنكه مگر بشماريد محترم

 و است نگراني صرفا اگر ولي. بشود پيدا آنها، سوي از نقض بر تصميم نگراني يعني شود، آشكار دارند

 قرارداد ديگر ما كه بكنيد اعالم آنها به بايد. كنيد غافلگير را آنها نداريد حق اند نكرده نقض هنوز

 كه كن اعالم آنها به» سواء علي اليهم فانبذ خيانه قوم من تخافن اما و« :كرديم نقض را خودمان

 قرآن پس. نداريم يكديگر به نسبت تعهدي  هيچ و هستيم يكديگر برابر بنابراين نيست، ما بين قراردادي

 تعرض عدم قرارداد يعني صلح قرارداد كفار با بدانند، مصلحت جائي در مسلمين اگر كه شمارد مي جايز

   و ببندند،
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 را آن بايد است نشده پيدا نقض عالمت يا است نشده نقض دشمن طرف از قرارداد  آن مواد كه مادامي

 كمك شما از كنند مي زندگي كفر بالد در كه مسلماناني اگر گويد مي اينجا در لذا. بشمارند محترم

 كه ايد بسته تعرض عدم پيمان آنها با شما كه باشد  قومي عليه كمك مگر بدهيد كمك شما بخواهند،

 كفروا الذين و«. كنيد كمك نبايد اينجا در. كنيد رفتار پيمان خالف بر بايد بدهيد كمك بخواهيد اگر

 مخصوصا مفسرين از بعضي كه همانطور. دارند پيوند يكديگر با خودشان كافران اما » بعض اولياء بعضهم

. كند تعيين كفار براي تكليف خواهد نمي اينجا در قرآن فرمايند، مي"الميزان"تفسير در طباطبائي عالمه

 وجود همكاري و پيماني هم واليت آنها خود بين بگويد خواهد مي. نيستند اسالم دستور تابع كه كفار

 فتنه تكن تفعلوه اال«: كند مي تهديدي چه اينجا در قرآن كه بينيم مي آنوقت. نشويد آنها جزو شما دارد،

 در بزرگي فساد و فتنه نكنيد حفظ خودتان ميان در را فارك والء ترك اين اگر» كبير فساد و االرض في

 ما چرا گوئيم مي پيوسته ايم، بسته را خودمان چشمهاي ايم نشسته مسلمانها ما. شود مي پيدا زمين روي

 كه قدر همين كنيم مي خيال هستيم؟ ذليل مسلمانها ما چرا هستيم؟ خورده شكست جور اين مسلمانها

 واشهد اهللا اال اله ال ان اشهد كه ما است، كامل مسلمانيمان ديگر خوانديم نماز و گفتيم اقامه و اذان ما

 ديگري  دستورهاي يك اسالم كه حالي در. هستيم كامل مسلمان بنابراين گوئيم مي اهللا  رسول محمدا ان

 است، مسلمين ما ميان  اجتماعي خاص روابط دستور همين اسالم دستورهاي مهمترين از. دارد هم

  خراب خيلي اوضاع نكنيد اگر گويد مي كه همين
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 عليه خودمان مسلمين ما كه اي اندازه به :است واضح خيلي اين. است خراب هم اوضاع نكرديم ما. است

 محترمي آقاي يك ديدم پيش چندي. كنند نمي  فعاليت ما عليه ما دشمنان كنيم مي فعاليت يكديگر

 بكشند را اسرائيليها فلسطينيها كه كند نمي فرق هيچ است فتهگ شخص  فالن كه كرد مي ناراحتي اظهار

 اال بعض اولياء بعضهم كفروا  الذين و« :گويد مي قرآن طرف يك از! بكشند را فلسطينيها اسرائيليها يا

 مسلمين الدالخصام كه اسرائيل گوئيم مي ما ديگر طرف از ،» كبير فساد و االرض في فتنه تكن تفعلوه

 آنها كه كند نمي فرق هيچ ندارند، ها اسرائيلي از خطرناكتر و عنودتر دشمني  مينمسل يعني است

 با من. باشيم سعادتمند  ملت يك خواهيم مي هم بعد. را آنها فلسطينيها يا و بكشند را فلسطينيها

 يادم قديم از و ،)ع (عسكري امام تفسير در است معروفي حديث. افتادم حديث آن ياد حرف اين شنيدن

 هم » :فرمايد مي شوند مي پيدا آخرالزمان در و علماست نامشان  كه آنهايي از بعضي به راجع اما. هست

 ضرر يعني )1(« اصحابه و السالم عليه علي بن الحسين علي يزيد جيش من شيعتنا ضعفاء  علي اضر

 كه آدمي. است طور همين هم واقعا. است بيشتر) ع (علي بن حسين بر يزيد لشكر از اسالم امت بر اينها

 و«. نيست كمتر حسين امام بر يزيد لشكر از اسالم بر ضررش بكند،  تبليغ مردم ميان در را فكر اين

 و مغفره لهم حقا المؤمنون هم اولئك نصروا و آووا الذين و اهللا سبيل في جاهدوا و هاجروا و آمنوا الذين

 آن مهاجران، آن ايمانان، با آن :كند مي ظيمتع و تجليل انصار و مهاجرين از ديگر بار » كريم رزق

   مجاهدان

  264 ص ،2 ج طبرسي، احتجاج - 1: پاورقي
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 شود مي معلوم. هستند حقيقي مؤمنين اينها را، آنها كردند ياري و دادند پناه كه انصار اين و خدا، راه در

 كه است اين عالمت ،گذشت چيز همه از خودش عقيده و ايمان  راه در شد، پاكباخته انسان وقتي كه

 بزرگواري روزي خدا و آمرزد مي را اينها هاي گذشته خدا كريم» رزق و مغفره لهم«. است  حقيقي مؤمن

 بزرگوارانه آنچنان نعمتهايي يعني نيست،  خوراك و خورد فقط روزي از مقصود. كند مي عنايت اينها به

. » معكم جاهدوا و هاجروا و بعد من آمنوا لذينا و«. كنيد نمي را تصورش شما كه كند مي عنايت اينها به

 ايمان بعدها ولي آوردند ايمان كه آنان اما و. بود ] انصار و [ اولين مهاجرين از صحبت  اش همه اينجا تا

 فاولئك« كردند مجاهده شما پابپاي هم بعد و كردند  مهاجرت و سخت، بسيار دوران آن در نه آوردند

. هستند شما از اما نيستند شما درجه در البته كه است اين معنايش. ستنده شما از هم اينها» منكم

 اين جزء هستند، اسالمي جامعه جزء ،دارند را مهاجرين حكم يعني. ندانيد خارج خودتان از هم را اينها

 بعضهم االرحام اولوا و«. رسند نمي انصار آن و اولين مهاجرين  آن درجه به اينها هرگز اما هستند پيكر

 به مؤمنين بودن نزديك از زياد آيات، اين در چون. » عليم ء شي بكل اهللا ان اهللا كتاب في  ببعض اولي

 از صحبت اصطالح به و هستند، يكديگر به افراد  نزديكترين اينها اينكه از است، رفته سخن يكديگر

  مدت يك براي اكرم رپيغمب گويند مي تواريخ كه اين به توجه با مخصوصا است، معنوي و روحي پيوند

 بي كلي به جسماني پيوند كه نكنند خيال مسلمين اينكه براي كرد، برقرار آنها ميان در هم ارث موقت

 و مال است، ثروت و مال انتقال كه ارث مسئله در بنابراين و است معنوي پيوند هست چه هر است، اثر

   به نه رسد مي مسلمان برادران  به فقط ثروت
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 لكن» اهللا كتاب في ببعض اولي بعضهم االرحام اولوا :گويد مي قرآن سببي، و نسبي خويشاوندان

 نه  است خويشاوندي است حاكم آنچه باز ارث، مسئله در يعني. دارند اولويت يكديگر به خويشاوندان

 پايان الانف مباركه سوره اينجا در. است آگاه و دانا چيز همه به خدا» عليم ء شي بكل اهللا ان«. ديگر چيز

 بعد و كنم مي عرض برائت سوره به راجع مختصري توضيح. شود مي  شروع برائت سوره بعد و پذيرد مي

 آن اول كه داريم سوره يك قرآن هاي سوره ميان در .انشاءاهللا آينده هفته براي باشد آن  مفصل تفسير

 كه است  اين اعتبار به است سوره 114 گويند مي كه را قرآن. است برائت سوره آن، و است، اهللا بسم فاقد

 بسم"سوره اين چرا كه اين به راجع. اند شمرده انفال سوره از جدا و مستقل سوره هم را برائت سوره

  انفال سوره تتمه نيست، مستقل سوره يك"برائت"اساسا كه است اين  وجه يك. است وجه دو ندارد"اهللا

 ما كه چيست امر اين اثر بگوييد است  ممكن. است"لانفا"آيات مطالب سنخ از هم آياتش اتفاقا. است

 ما عقيده به. كند مي فرق مذكور حالت دو در اثرش البته. سوره دو يا است سوره يك تا دو اين بگوئيم

 است سوره يك"برائت"و"انفال"بگوئيم اگر. خواند بايد را كامل سوره يك حمد از بعد نماز، در ، شيعيان

 سوره دو"برائت"و"انفال"بگوئيم اگر و بخواند، هم را برائت بايد بكند شروع را"انفال"كسي چنانچه پس

 سورتين بين قران چون بخواند تواند نمي را ديگري  بلكه و است كافي بخواند كه را دو اين از يكي است،

 . است مستقل سوره يك برائت سوره كه است اين ديگر قول ولي. دارد اشكال  سورتين بين قران و است

    اين علتش گويند مي ندارد،"اهللا بسم"چرا مستقل سوره بگوئيم اگر
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 سال در سوره اين. است كفار به خطر اعالم و جنگ اعالم سوره است، غضب سوره سوره، اين كه است

 در سال 13. شدند مبعوث سالگي چهل سن در  اكرم پيغمبر كه دانيد مي. است شده نازل هجري نهم

 رنج مسلمين و پيغمبر براي العاده فوق سال سيزده آن. شدند مسلمان  مكه در اي عده و بردند بسر مكه

 در هم سال ده مدينه، به آمدند سالگي سه و پنجاه (بودند مدينه در عمرشان آخر سال ده .بود آور

 از سختتر آن اول سالهاي مدينه سال ده اين در). رفتند دنيا از سالگي سه و شصت در و بودند مدينه

 شده  مسلمين نصيب فتوحاتي قبال البته. كردند فتح را مكه هجرت هشتم سال در. بود  پيش هايسال

 و اهللا نصر جاء اذا«. كرد تثبيت  العرب جزيره در را خودش قدرت اسالم ديگر شد فتح كه مكه ولي بود،

 )1- 3 نصر(.» توابا كان انه استغفره و ربك بحمد فسبح افواجا اهللا  دين في يدخلون الناس رايت و الفتح

 آن اينكه گو داشتند مسلمين با پيمانكي يك بودند، مسلمين با پيمان هم قريش، كفار ، مكه فتح از بعد

 حال در هم مسلمين. بردند مي بسر پرستي  بت و شرك حال در قريش هنوز ولي. بودند كرده نقض را

 خارج مكه از حج انجام براي مسلمين. آمد پيش حج ايام. داشتند  همزيستي همديگر به اما خداپرستي،

 ابراهيمي سنت  يك حج. بود مسلمين حج و قريش حج ميان كه تفاوتي با شد، خارج هم قريش شدند،

 اينكه جمله از. كرد نسخ را آنها آمد اسالم  كه بودند آورده وجود به آن در بدعتهايي قريش ولي است

   جا همان از و رفتند مي مشعر و مني حدود تا ،دانستند مي شأن  دون رفتند مي عرفات به وقتي
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 حج  هم مسلمين كردند، حج مشركين يعني گرفت صورت حج ترتيب همين به سال يك. گشتند مي بر

 رفت مي گمان ابتدا هم نهم سال در. اميرالحاج يك هم آنها داشتند، اميرالحاج يك مسلمين كردند،

 بود اوقات همين در. خودشان براي كفار و هستند دشانخو  براي مسلمين يعني بود خواهد جور همين

 را آنها با پيماني هم ديگر اسالم دليل همين به و بودند شكسته را خود پيمان قريش از زيادي گروه كه

 مفاخر جزء باز كه معروفي داستان  اينجاست شد نازل برائت سوره كه بود اينجا در. كرد نمي قبول

 كنند، مي نقل يكجور سنيها كه هست  سني و شيعه ميان اختالفي ملهالج في. است اميرالمؤمنين

 مأمور ابوبكر: است قرار اين از قضيه. اند كرده نقل ها شيعه مثل سنيها از بسياري ولي ديگر، جور ها شيعه

 را اين (اكرم پيغمبر بر شد نازل وحي. رفت و مسلمين با كرد حركت. باشد مسلمين اميرالحاج  كه شد

 كنند شركت حج امر در ندارند حق مشركين ديگر بعد به سال اين از كه) دارند قبول هم سننت اهل

 در. بدهيد مهلت آنها به هم ماه چهار و ] هستيد [ جنگ حال در و نداريد  پيماني هيچ آنها با شما بلكه

 اعالم اين. بگيرند را  خودشان تصميم مدت اين در و. بروند خواهند مي جا هر آزادند ماه چهار آن

 پيغمبر تو از كسي يا بكني اعالم بايد شخصا  خودت تو كه شد وحي بكند؟ اعالم بايد كي را غضبناك

  به راه بين در و آمد) ع (علي). ع (علي به دادند كنند، اعالم بروند خواستند نمي خودشان چون اكرم

 صداي ناگهان. بود اي خيمه در كرابوب. بود سوار را پيغمبر معروف شتر آن كه حالي در رسيد، مسلمين

 ناراحت. است آمده) ع (علي ديد! كند؟ مي چه اينجا پيغمبر شتر كه شد مضطرب. شنيد را پيغمبر شتر

  خبر حتما گفت. شد
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 آيا پرسيد) ع (علي از ابوبكر :گويند مي تسنن اهل از نيمي حدود اينجا در. من براي است وحشتناكي

 تو :فرمود) ع (علي و برگردم؟ بايد  من يا هستي برائت سوره ابالغ مأمور فقط تو و بدهم ادامه را حج من

 يا بكند اعالم پيغمبر بايد يا كه اين حكم به بكنم اعالم بايد من را برائت  سوره بده، ادامه را حجت كار

 پيغمبر وردست به ابوبكر ، نه :گويند مي شيعيان همه مثل تسنن اهل از ديگر اي عده. است او از كه كسي

 بر را برائت  سوره هم و داشت عهده بر را حجاج امارت هم ،)ع (علي نكرد، حج سال آن اساسا و برگشت

  . آينده هفته براي شاءاهللا ان باشد تفسيرش كه خواند، مردم

.وآله محمد علي اهللا وصلي
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  توبه سوره ريتفس 14

  الرجيم الشيطان من باهللا اعوذ

 انكـم  اعلمـوا  و اشهر اربعه االرض  في فسيحوا 0 المشركين من عاهدتم الذين يال رسوله و اهللا من برائة«

 اهللا ان االكبـر  الحـج  يـوم  النـاس  الي رسوله و اهللا من اذان و 0  الكافرين مخزي اهللا ان و اهللا معجزي غير

 بـشر  و اهللا معجـزي  غيـر  انكـم  فاعلموا توليتم ان و لكم خير فهو تبتم فان رسوله و المشركين  من ء بري

 علـيكم  يظـاهروا  لـم  و شـيئا  ينقصوكم لم ثم  المشركين من عاهدتم الذين اال 0 اليم بعذاب كفروا الذين

  المـشركين  فـاقتلوا  الحرم االشهر انسلخ فاذا 0 المتقين يحب اهللا ان مدتهم  الي عهدهم اليهم فاتموا احدا

 الزكـاه  آتـوا  و الـصاله  اقـاموا  و تـابوا  فان مرصد كل لهم اقعدوا و احصروهم و خذوهم و وجدتموهم حيث

 ثـم  اهللا كـالم  يـسمع  حتي فاجره استجارك المشركين من احد ان و 0 رحيم غفور اهللا ان سبيلهم فخلوا

  6-1/توبه.» يعلمون ال قوم بانهم ذلك مامنه، ابلغه
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 ميان در برائت سوره كه است  مسلم مطلب يك كرديم عرض اجماال گذشته هفته در. است برائت سوره

 سوره اين اول در"اهللا بسم"است،"اهللا بسم"فاقد كه دارد را استثنائي وضع اين قرآن هاي سوره همه

 سوره دنباله ويا است مستقل  سوره يك سوره اين آيا است؟"اهللا بسم"فاقد سوره اين چرا حاال. نيست

 وقتي كه شده وارد احاديث رد زيرا ندارد،"اهللا بسم"جهت  اين از و نيست اي جداگانه سوره و است انفال

 يا است ديگري سوره و است شده تمام سوره يك آيا كه را مطلب اين مسلمين، شد، مي نازل قرآن  آيات

 شد، مي نازل آيه كه وقتي اگر يعني فهميدند مي"الرحيم  الرحمن اهللا بسم"با است، پيشين سوره دنباله

. است مستقل سوره  يك آيات اين كه بود اين عالمت رام اين شد، مي شروع"الرحيم الرحمن  اهللا بسم"با

 ديگر بعضي و نيست، مستقلي سوره كه ندارد"اهللا  بسم"جهت اين از"برائت"گويند مي ها بعضي پس

 اين چون  ليكن است مستقلي سوره آيات، اين بلكه نيست اين ندارد"اهللا بسم" كه اين علت گويند مي

 اول در"اهللا بسم"جهت اين از است، رحمت  آيه"اهللا بسم"و است غضب اعالم و خشم اعالم سوره سوره،

 دو  اطراف در بيشتر مسائل اين كه خوريم برمي زيادي مسائل به ما سوره اين در. است نيامده سوره اين

 رسمي پرستشهاي در كه كسي يعني مشرك .مشركان با مسلمانان روابط درباره يكي :است مطلب سه

 يا پرستان خورشيد يا پرستان ستاره يا عربستان پرستهاي بت  همان مثل كند مي پرستش را خدا غير

 را دريا يا و خورشيد يا آتش يا ستاره يا انسان واقعا و اند، بوده دنيا در كه پرستها آتش يا پرستها، انسان

   مسلمانان غير ساير با قرآن نظر از مشركين. اند كرده مي پرستش
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 معتقدند دارد اي ريشه كه آسماني  اديان از يكي به كه آنها مخصوصا تخداپرس و موحد افراد يعني

 كه مشرك غير و دارد وضعي يك مسلمان غير با مسلمان روابط نظر از"مشرك".كند مي فرق حسابشان

 خواهيم توضيح  سوره همين در شاءاهللا ان بعد كه دارد ديگري وضع گويند مي كتاب اهل را آنها قرآن در

 از قسمتي. شود مي شروع مشركين از هم ابتدا و است مشركين به مربوط بحث، از قسمت يك پس. داد

  سابق آسماني كتابهاي از يكي پيرو را خود كه مسلماناني غير است، كتاب  اهل به مربوط سوره اين آيات

. است نمنافقا درباره بحث  سوره اين از قسمت يك. مجوسيها حتي و مسيحيها و يهوديها يعني دانند مي

 ولي اسالمند به متظاهر كه كساني يعني منافقان. است  شده بحث زياد سوره اين در هم منافقان درباره

 دو هستند مردمي نتيجه در و مسلمانند، غير كافرند، نيستند، مسلمان روحشان  عمق در و قلبشان در

 نشينند مي مسلمانان با  وقتي. است كفر چهره ديگرشان چهره و مسلماني چهره شان چهره يك :چهره

 هستند آنها مانند نشينند مي كافران با وقتي و دهند، مي انجام مسلماني عمل و كنند مي مسلماني اظهار

  مشركين به مربوط آيه چهل نزديك تا سوره اين اول آيات. آورند مي حساب  به آنها از را خودشان و

 برايمان برائت سوره مفهوم اينكه تا باشيم آن متوجه بايد ما كه هست اي تاريخچه يك اينجا. است

 خداي يعني توحيد اندازه به اي مسئله هيچ براي و است توحيد دين اسالم كه دانيم مي :بشود روشن

 به اي مسئله هيچ به نسبت و نيست  قائل اهميت نكردن پرستش را او غير و كردن پرستش را يگانه

   اين اندازه
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 گيري پي نبرد يك كه بود اين. بودند مشرك بودند مكه در كه قريش  مردم. ندارد حساسيت مسئله

 اكرم پيغمبر سال سيزده. گرفت در بودند اكرم رسول قبيله همان كه قريش مردم و اكرم پيغمبر  ميان

 و بدر جنگ. كردند پيدا قدرتي و قوت مسلمين  كه بود مدينه در و مدينه آمدند بعد. بودند مكه در

 مشركين با بودند مدينه در كه مسلمين ميان ديگر كوچك جنگ چند و ندقخ جنگ و احد جنگ

 برعكس احد در. نمودند بزرگي خيلي فتح مسلمانها بدر جنگ در. درگرفت بودند مكه در كه قريش

 مرتبه دو بعد و خوردند شكست  اشتباه يك اثر در بعد ولي شدند پيروز اول يعني خوردند شكست

 فاتح مسلمين باز خندق در. خوردند شكست احد در  مسلمين هم پاي. دندكر جور و جمع را خودشان

  همه و بود حرام ماههاي و حج ايام :كردم عرض قبل جلسه در كه آمد پيش  حديبيه جريان بعد. شدند

 به بايد قريش جاهليت،  قانون طبق و. كعبه سوي به بروند حج عمل انجام براي بودند مجاز مردم

 مكه نزديك از پيغمبر. ندادند اجازه مسلمين و پيغمبر به ولي بدهند اجازه مه خودشان دشمنان

 و شد  نقض قريش طرف از بعد، قرارداد، اين. بود كرده امضا قريش با صلحي قرارداد كه حالي در برگشت

 در. است هجري ششم سال در حديبيه جريان. بود شده نقض ديگر هم مسلمين طرف از شد نقض چون

 يك مسلمين براي مكه فتح. خونريزي بدون فتحي كرد، فتح را مكه اكرم پيغمبر هجرت، هشتم سال

  جنبه تا بود بيشتر معنوي جنبه از نبود، نظامي جنبه از تنها آن اهميت  چون بود عظيم بسيار موفقيت

 يك هعالو به و بود مكه  تابع ديگر قسمتهاي قهرا. بود عربستان مركز و عرب القراء ام مكه. نظامي

   حمله مكه به كه ابرهه و الفيل عام قضيه از بعد اهميتي
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 اين كه بود شده پيدا عرب مردم  همه براي فكر اين قضيه اين از بعد. بود كرده پيدا خورد شكست و برد

 پيغمبر وقتي. شد نخواهد مسلط شهر اين بر جباري هيچ و است خداوند حراست و حفظ تحت سرزمين

 خدا و  است حق بر او كه است آن بر دليل امر اين پس گفتند كرد فتح را مكه آمد  سهولت آن به اكرم

 مشركين. شدند مكه وارد مسلمين. داشت اهميت مسلمين براي خيلي فتح اين حال هر به. است راضي

 وجود به مكه در اي دوگانه جامعه يك. بودند شده مسلمان خيلي  هم قريش از تدريجا. بودند مكه در هم

 مشركين يعني بود شده معين اكرم پيغمبر طرف از مكه حاكم. مشرك  نيمي و مسلمان نيمي بود، هآمد

 حج  هم با مشركين و مسلمين مكه فتح از بعد. كردند مي زندگي اسالمي حكومت تحت  مسلمين و

 ماسال كه داشتند خاصي آداب آنها. داشت وجود مسلمين حج و مشركين حج ميان كه تفاوتي با كردند

 كرده زيادي تحريفهاي آن در قريش كفار كه است  ابراهيمي سنت يك حج گفتيم. كرد نسخ را آنها

 در شد هجري نهم سال. بود باقي وضع اين به هم سال يك پس. كرد مبارزه تحريفها  آن با اسالم. بودند

 سمت و مكه به برود مدينه از كه داد  مأموريت ابوبكر به ابتدا در اكرم پيغمبر سال اين

 رسول بر جبرئيل  كه) 1 (بود نشده دور چندان مدينه از هنوز ولي باشد، داشته را اميرالحاجيمسلمين

 براي بدهد مأموريت را) ع (علي پيغمبر، داد دستور و) اند كرده نقل سني و شيعه را اين (شد نازل اكرم

    ابالغ براي و حجاج امارت

  :پاورقي

 است، فرسخ يك تقريبا مدينه تا  آن فاصله كه شجره مسجد حدود در"فهذوالحلي"در اند نوشته بعضي - 1

  . است نزديكيها همان كه ،" عرج"نام به جايي در اند نوشته بعضي و
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 با كه مشركيني استثناي  به مشركين عموم به است قاطعي و صريح خيلي اعالم سوره اين. برائت سوره

 كه مشركيني اند، نكرده رفتار هم پيمان خالف بر و است مدتدار هم پيمانشان و اند پيمان هم مسلمين

  پيمانشان قهرا و اند كرده رفتار خودشان پيمان خالف بر دارند پيمان اگر يا ندارند پيمان يا مسلمين با

 كه قربان عيد روز در حج  مراسم در بيايد) ع (علي كه است اين برائت سوره اعالم. است شده نقض

 شما ماه چهار مدت تا حاال از كه كند اعالم  مشركين همه به هستند، جمع ههم مشركين و مسلمين

  سرزمين اين از يا كرديد اختيار اسالم اگر. بگيريد خواهيد مي كه تصميمي هر هستيد آزاد و داريد مهلت

 دستور ما. بمانيد اينجا در هستيد مشرك كه حالي در توانيد نمي شما اال و هيچ، كه كرديد، مهاجرت

 تمام در. ديگري شكل هر به و انداختن زندان به كردن، اسير به كشتن، به كنيم قمع و قلع را شما داريم

. بكنيد فكر خودتان درباره شما كه است مهلت ماه چهار اين. شود نمي شما متعرض  كسي ماه چهار اين

. » المشركين من عاهدتم ذينال اال رسوله و اهللا  من برائه« :شود مي شروع) 2("برائه"كلمه با سوره اين

 تصريح بعد آيات در و مشرك مردم مقابل در خدا پيغمبر طرف واز خدا طرف از است تعهد عدم اعالم

 آمد) ع (علي. اند كرده پيمان نقض آنها و ايد بسته پيمان آنها با قبال شما كه مشركي مردم  همان كند مي

) است من از ترديد (ظاهرا كرد، اعالم را ] تعهد دمع [ اين مكه خود در اول. كرد شركت حج مراسم در

   كه هشتم روز در

  :يپاورق

 بخشد، مي را دين اين ياد و پردازد مي را دينش مديون كه وقتي. دين از برائت: است مصطلح - 1

  ندارد دين نظر از  تعهدي ديگر يعني كرده پيدا ذمه برائت گويند مي
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 به را برائت  سوره مسجدالحرام در عمومي مجمع يك در) 1 (عرفات طرف به كنند مي  حركت حجاج

 كه وقتي بماند، خبر بي كه نباشد  كسي و برسد همه به اعالم اينكه براي ولي كرد اعالم مشركين

 اعالم بلند و ايستاد مي هي مختلف اجتماعات در مختلف، مواقع در منا، به هم بعد و عرفات به رفتند مي

 امسال! الناس ايها  كه بود اين نتيجه. نمود مي ابالغ مردم به فرياد با را رسول و داخ اعالم  اين و كرد مي

 حج حق مشركي هيچ آينده سال از ديگر. كنند مي حج مسلمين با مشركين كه است سالي آخرين

 آورده وجود به قريش كه بدعتهايي از يكي. كند طواف عريان و لخت ندارد حق زني هيچ و ندارد كردن

 لباس با ندارد حق بكند طواف بخواهد كس هر بودند كرده اعالم قريش غير مردم به كه بود اين دبودن

 كرد مي طواف خودش لباس با كسي اگر و كند، كرايه يا كند عاريه لباس ما از بايد بكند، طواف خودش

 زني سال يك. ندكرد مي زورگويي. بدهي فقرا به يعني بدهي صدقه اينجا بايد تو را لباس اين گفتند مي

 لباس اين بايد. است  ممنوع كار اين گفتند. بكند طواف خودش لباس با خواست مي و حج براي بود آمده

   من لباس ندارم يگريد لباس من آخر گفت.بكني تهيه اينجا در را ديگري لباس و بكني را

  

  :پاورقي

 از عرفات در وقوف البته. كنند يم حركت هشتم روز شب هم باز روند مي اتومبيل با كه هم االن و - 1

 مال با كه قديم. كنند مي حركت هشتم روز بشود، آسان كار  اينكه براي و غروب، تا است واجب نهم روز

 هشتم، روز  كه است اين هم مستحب و كردند مي حركت هشتم روز اولي طريق به رفتند، مي  پياده يا

 را عرفات وقوف عرفات، بروند روز بمانند، منا در را بش عرفات، به بروند منا راه از كنند حركت حجاج

  عمل مستحب اين اكنون ولي. منا به برگردند هم بعد روز و مشعر به برگردند  شب براي و بدهند انجام

 نهم شب خواهند مي  كه وقتي حجاج كه دهد نمي اجازه نقليه وسائل و حجاج كثرت يعني شود نمي

  .گردند مي بر منا به بعد شب و عرفات  به روند مي طائف راه از بروند، منا راه از بروند
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 بسيار گفت. يكن هيكرا لباس ما از ديبا. ستين يا چاره گريد گفتند. است دست هي نيهم به منحصر

 لباس با خواستند نمي كه بعضيها آنوقت. ندارد مانعي گفتند. كنم مي طواف عور و لخت پس خوب،

. كردند مي طواف كعبه خانه دور عور و لخت بكنند، نظر صرف خودشان  سلبا از و بكنند طواف قريش

 و بكند طواف عور و لخت ندارد حق هيچكس شد، قدغن عريان و لخت طواف كه بود اين اعالمها جزء

 با كسي اگر كه هم اين. است غلط كنيد كرايه لباس ما از بايد اند گفته قريش كه هم مهملي حرف اين

 به بدهد را آن بايد كرد طواف) دانستند نمي شرط را احرام لباس (احرام لباس غير يا خود احرام لباس

 جاهاي در و مكرر در مكرر و آمد اميرالمؤمنين حال هر به. خود براي دارد نگه بايد نيست، الزم فقرا،

 از بود، رفتهگ) ع (علي صداي كه گفت مي مكرر آنقدر اند نوشته. كرد ابالغ مردم به را  اعالم اين مختلف

 باقي هم نفر يك تا كرد مي ابالغ و خواند مي را آيات اين بود اجتماعي جا هر مختلف، مواقع در كه بس

 ديگر صحابه گرفت، مي صدايش و شد مي خسته) ع (علي كه وقتي. نشد ابالغ من به بگويد بعد كه نماند

 سني و شيعه ميان اختالفي يك. نمودند مي ابالغ را آيات  همان و كردند مي نيابت او از آمدند مي پيغمبر

 كنند مي نقل را تاريخ شكل اين به بيشترشان تسنن اهل  اينكه آن و است موجود برائت سوره ابالغ در

 از كسي يا كني ابالغ خودت بايد يا را سوره اين كه رسيد اكرم رسول به خدا  وحي آنكه از پس كه

   ابوبكر آمد، تا. آمد مكه  سوي به علي كرد، برائت سوره غابال مأمور را) ع (علي پيغمبر و خودت،
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 داري؟ مخصوص كار يك يا باشي اميرالحاج اي آمده آيا  يعني رسول؟ يا اميري آيا پرسيد شد، مضطرب

 و منفصل  خودش شغل از ابوبكر پس. ام آمده آن براي فقط دارم، مخصوص رسالت  يك من نه، :فرمود

 كه تسنن اهل از اقليتي ولي. را  خودش كار هم) ع (علي و داد انجام را خودش كار او نشد، معزول

 شغل از كلي به ابوبكر آمد،) ع (علي كه وقتي گويند مي تشيع  اهل همه و شده نقل"البيان مجمع"در

 كند ابالغ مردم  به نبايد را سوره اين كه است اين قرآن تعبير. مدينه به برگشت و شد  منفصل خودش

 اين گويند مي كنند، مي تكيه"است تو از" كلمه اين روي تشيع اهل. است تو از كه كسي يا تو خود مگر

 من حاال. دارد خاصي مفهوم هست، روايات از بسياري در كه« منك رجل » :" است تو از كه كسي"كلمه

 دنبال امگ آنكه) 1(» مني فانه تبعني فمن« :فرمود كه است ابراهيم حضرت درباره :بگويم را نظائرش

 كه اي جمله بزرگترين. ندارد جدايي من از او كه است اين معنايش اين. است من از بردارد من گام

 از غير صحابي يك درباره كه اي جمله بزرگترين شايد و است  فرموده سلمان درباره اكرم پيغمبر

 اين. است بيت  اهل ما جزء سلمان« البيت اهل منا سلمان » :است جمله اين است فرموده  اميرالمؤمنين

 ام كي من"گفت. ندارد ما با بينونتي ندارد، جدايي ما از او يعني است، عالي بسيار"ماست جزء"كلمه

 كه ديگري تعبير. نيست تعبير باالتر اين از ديگر. است من او و هستم او من"من  كيست ليلي و ليلي

 مني حسين » :فرمود پيغمبر كه است  حسين امام درباره اند كرده روايت سني و شيعه هم را حديث اين

   من انا و

  36. آيه ابراهيم، سوره - 1: پاورقي
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. ندارد وجود و شود نمي فرض جدايي ما ميان اساسا يعني. حسينم از  من و است من از حسين« حسين

 ما ثحي يدور العلي  مع الحق و الحق مع علي » كه ديگري معروف حديث آن با حديث اين مفاد  آنوقت

 علي يعني بزند، دور او جا هر او با زند مي دور است، علي با حق و است حق با علي. شود مي يكي« دار

 وجود دو اين ميان جدائي يعني. است) ع (علي كه رود مي آنجا حق و است  حق كه رود مي آنجا) ع(

 جدائي حق از پيغمبر رمگ .ندارد جدايي حق از علي. است عصمت مفهوم همان تقريبا مفهوم اين. ندارد

 كه همانطور. نباشد حق كه بدهد انجام عملي يا بزند حرفي پيغمبر باهللا العياذ است ممكن مگر! دارد؟

 امكان پيغمبر از هم) ع (علي تفكيك ندارد، امكان و فرض تفكيكش نيست، شدني جدا حق از پيغمبر

 تو خود مگر كند ابالغ مردم به نبايد را ورهس اين"كه [ را جمله اين. هستند ناشدني جدا دو اين و ندارد

. اند كرده روايت شكل همين به هم تسنن  اهل اند، كرده روايت تشيع اهل تنها نه] "توست از كه كسي يا

 باشد رفته ابوبكر خواه است ] جمله [ اين در هم فضيلت اصل. است ابوبكر رفتن در هست، اختالفي اگر

 با يعني شود، مي ثابت بيشتر) ع (علي فضيلت حج، سفر به باشد رفته بكرابو اگر حتي و. باشد نرفته يا

 صالحيت كه كسي تنها و ندارد را سوره اين ابالغ  صالحيت او كه شود مي اعالم هست ابوبكر اينكه

 به پيغمبر و او ميان و است پيغمبر از كه است كسي الهي وحي نص به دارد،  مردم به را ابالغ اينچنين

 بزرگ فضائل از يكي) ع (علي  وسيله به برائت سوره ابالغ مسئله كه است اين. نيست جدايي وجه هيچ

  . است اميرالمؤمنين
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 اينكه يكي. است مطلب چند بر مشتمل آيات اين گفتيم. مشركين با مسلمين رفتار مسئله به رسيديم

 ماه چهار مدت مشركين به و مشركان، براي پيغمبر و خدا طرف از كند مي تعهد عدم عمومي اعالم

 را خودشان تصميمهاي و بكنند را خودشان فكرهاي و بروند بخواهند جا هر آزادند كه دهد مي مهلت

 ساخته شما از كاري كه باشيد مطمئن گويد مي آنها به اطمينان كمال با و كند مي حجت اتمام. بگيرند

 كاري توانيد نمي خدا مقابل در شما. دباش سرزمين  اين در نبايد مشركي. است الهي اراده چون نيست

 از. است بهتر  برايتان گرديد، باز كنيد، توبه :است نصيحت. بكنيد ناتوان توانيد نمي را خدا. بدهيد انجام

 به را خود پيمان و بوده مؤمنين با پيمان  هم كه را مشركاني كند مي استثنا تعهد عدم عمومي اعالم اين

 تقويت و تأييد را مسلمين دشمنان از دشمني و ننموده اقدامي مسلمين  ليهع اند، نكرده نقض وجه هيچ

 گذشت از پس اينها، غير اما. آن مهلت  پايان تا كنيد رعايت را اينها پيمان كه كند مي تصريح. اند نكرده

 حق نيست، مشركين و شما بين حرمتي هيچ ديگر است قائل برايشان  حرمتي آن در كه ماه چهار اين

 اينها براي داريد حق بگيريد، اسير عنوان به داريد حق بكنيد، زندانيشان داريد حق بكشيد، را آنها يددار

 آزاد را آنها هم شما بيايند مسلمين راه به و كنند توبه اگر ولي بگيريد، خواهيد مي تصميمي نوع هر

 بدهيد، پناه او به بشنود، را حقايق اينكه براي خواست پناه شما از مشركي اگر حاال :ديگر آيه. بگذاريد

 حرفها اين يعني. برسانيد خودش امن محل به سالم را او هم بعد و كنيد ابالغ وي به را خدا سخن

   ] را حق سخن [ بيايند خواهند نمي كه  است مشركيني به مربوط
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 و پناه شما از اگر نشويد، او متعرض دارد فهميدن و شنيدن سوداي  مشركي اگر اما بفهمند، و بشنوند

 او و بكنيد حراستش و حفظ خودتان بلكه نشويد او متعرض تنها نه بدهيد، امنيت او به خواست  امنيت

  . برسانيد خودش امن محل يعني مأمن به را

   عقيده آزادي
 گويند مي كه است  اين شود مي مطرح زياد مخصوصا ما عصر در و كنم عرض بايد كه ديگري مطلب

 به اند كرده نقض را آن و اند داشته پيماني يا ندارند شما با پيماني كه را مشركيني يدگو مي اسالم اينكه

 بسيار نمودند، اختيار اسالم و كردند توبه اگر مهلت از بعد بدهيد، مهلت آنها  به نكنيد، تحمل شكل هيچ

  سرسختي و نكردند توبه اگر خوب،

 در و بدهيد امنيت و پناه ايشان  به بفهمند را حقيقت كهاين دنبال آمدند اگر و بكشيد، را آنها دادند نشان

 رود مي شمار به بشر حقوق جزء امروز كه عقيده آزادي اصل با  اين آيا بكشيد، را آنها صورت اين غير

 بشر اولي حقوق از يكي كرد؟ توجيه را مطلب اين شود مي چگونه دارد منافات اگر و نه؟ يا دارد منافات

 كه دهد نمي اجازه بشر حقوق قانون و باشد، آزاد بايد خودش عقيده در انسان يعني است عقيده آزادي

 كساني كند مي تصريح قرآن آنكه حال و است، كرده انتخاب كه اي عقيده خاطر به بشوند كسي متعرض

 غير عقيده كه كساني  البته. نكنيد تحمل را آنها شكل هيچ به شما اند پذيرفته را شرك عقيده  كه

 شود، نمي آنها متعرض اسالم اند، كرده اختيار را مجوسيت و يهوديت و مسيحيت مثل ديگري مياسال

  مهلتشان ابتدا شما اند كرده انتخاب اي عقيده چنين اگر گويد مي مشركين به نسبت ولي
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 اصل اين با دستور اين آيا. ببريد بين از كلي به را آنها نپذيرفتند اگر معيني شرائط  يك در و بدهيد

 ال« :گويد نمي قرآن مگر چطور؟  هست قرآن خود در كه ديگري اصل با همچنين نه؟ يا است سازگار

 گويد مي قرآن طرف يك از. نيست اجباري و اكراه دين كار در الغي من الرشد تبين قد الدين في اكراه

 برائه« :گويد مي كند مي ائتبر به اعالم اينجا در ديگر طرف از و ندارد وجود اجباري و اكراه  دين كار در

 هنگامي [ » وجدتموهم حيث المشركين فاقتلوا االشهر  انسلخ فاذا« :گويد مي هم بعد. » رسوله و اهللا من

 ،"وجدتموهم  حيث المشركين فاقتلوا"چرا؟. ] بكشيد يافتيد جا هر را مشركين  گذشت ماه چند اين كه

 از حقي بهعنوان امروز عقيده، آزادي مسئله ] است؟  چگونه اين[ "الدين في اكراه ال"كه صورتي در

 اي عقيده هر دارد اختيار كسي هر كه فطري و طبيعي است حقي گويند مي. شده شناخته بشر حقوق

 با بشود، او متعرض ديگر، شخص عقيده خاطر به بخواهد  كسي اگر. كند انتخاب خواهد مي دلش كه

 ولي. است كرده ظلم واقع در و كرده مبارزه است داده بشر به خلقت اصطالح به و طبيعت كه حقي

 اين بشر فطري و طبيعي  حق ولي دارد طبيعي حق و فطري حق بشر. است دروغ حرف اين اساس

 جهت آن از انسان گويند مي. است محترم حق اين  موجب به كرد، انتخاب كه را اي عقيده هر كه نيست

  براي خودش انسان را چه هر. است محترم هم انسان نتخابا و اراده پس ، است محترم است انسان كه

. ندارد را او به تعرض حق  كسي كرده انتخاب خودش اراده به و است انسان چون كرده، انتخاب خودش

 احترام مه الز آيا ولي است محترم انسان گويد مي  اسالم. نيست درست حرف اين اسالم نظر از ولي

   وا  انتخاب كه است اين انسان
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 انسان احترام الزمه باشد؟ محترم  انساني كماالت و استعدادها كه است اين آن الزمه يا! باشد؟ محترم

 :كنم مي عرض مثالي. باشد محترم انسانيت يعني باشد محترم  انسان كماالت و استعدادها كه است اين

 داده قرار انسان در خلقت كه است عالي بسيار استعدادهاي  سلسله يك موجب به. است انسان كه انسان

 كرامت مورد و محترم را آدم بني ما) 70/اسراء(» آدم بني كرمنا لقد و« :فرمايد مي  هم قرآن. است

 و نباتات و حيوانات در اين و دارد علمي استعداد دارد، انديشه و فكر انسان. ايم داده قرار خودمان

 االسماء آدم علم و«. است محترم گياه يا نحيوا يك به نسبت انسان  دليل همين به. نيست جمادات

 يا اسب يا گوسفند  به گويد نمي. آموخت آدم به را خودش شؤون و اسماء همه خداوند) 31/بقره (كلها

 معنوي و اخالقي استعدادهاي سلسله يك انسان. باشد عالم كه است اين در انسان كمال. آموخت شتر

 و حيوان هيچ كه باشد داشته عالي بسيار احساسات باشد، داشته اخالقي  بزرگ شرافتهاي تواند مي دارد،

 كه قدر همين كه نيست  هيكلش به انسان بودن انسان. باشد داشته تواند نمي را چيزها اينگونه  گياهي

 انسان نه است بالقوه انسان اين انسان، شد ديگر اين خورد، نان و گفت سخن و رفت راه پا دو روي كسي

 يك  عنوان به من يعني بكند انسان خود انسان بر را جنايتها بزرگترين است ممكن  اينبنابر. بالفعل

 خودم اراده به اگر من. انسان بر  جاني باشم انساني ببرم، بين از خودم دست به را خود انسانيت انسان

 دشمن اگر من. انسانم ضد حيوان واقع در و انسانم ضد انسان بكنم، اقدام خودم انساني كماالت عليه

   از علم
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 ضد انسان"بگويند است غلط بلكه و انسانم ضد انسان يك است، بد بشر براي علم گفتم و آمدم در  آب

 ضد بر اگر من. حقيقي و واقعي انسانيت ضد بر بالقوه انسان  يك انسان، ضد حيوان بگويند بايد"انسان

 بگويم و باشم سيادت طرفدار"كياولما"مثل و بكنم قيام است انساني شرافتهاي كه امانت و راستي

 يك است، سيادت اساس و ضعفا، عليه است قوي افراد  حربه امانت، و شرافت و انسانيت و اخالق اساسا

 ايها يا« :است خدا سوي به رفتن باال هست انسان در كه استعدادهايي شريفترين. انسانم ضد انسان

 و دنيوي سعادت كه است توحيد شرف  به شدن مشرف ،)1(» فمالقيه كدحا ربك الي كادح انك االنسان

 بگوئيم يا است انسان ضد انسان او كرد، كاري توحيد، ضد بر انساني اگر حاال. است آن گروه در اخروي

 مسير در انسان كه  است اين انسان آزادي و احترام و شرافت مالك بنابراين. است انسان ضد  حيوان

 كرده انتخاب خودش چه هر در را انسان نه گذاشت آزاد بايد انسانيت رمسي در را انسان. باشد انسانيت

 در  فكرشان اساس كه كساني. باشد انسانيت ضد بر كند مي انتخاب آنچه اينكه ولو گذاشت آزاد بايد

 در انسان"اند گفته باشد، آزاد  آن در بخواهد انسان چه هر يعني است انسان خواست آزادي انسان، آزادي

 خودش ضد بر است، انسان ضد بر كند مي انتخاب انسان كه اي عقيده بسا. "است آزاد عقيده انتخاب

  . است

 بكوشي، حق عبادت و طاعت  راه در مشقت و رنج هر با تو! انسان اي [ 6. آيه انشقاق، سوره - 1: پاورقي

  "224 " ].شوي مي او مالقات  به نائل و روي مي خود پروردگار حضور عاقبت
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   عقيده و معل فرق
 علم در انسان. رود مي پيش  منطق اساس بر كه است چيزي آن علم. عقيده و علم ميان است فرق البته

 اما. باشد آزاد هم بايد كرده، انتخاب آزاد، فكر با و انديشيده  علمي نظريات در كه كسي. باشد آزاد بايد

 كبرا و اكابر از پيروي است، تقليد اغلب ائدعق .نيست تفكر مبناي بر كند، مي انتخاب انسان كه را  عقيده

 تأثير تحت. كند مي اتخاذ اي عقيده گيرد، مي قرار اكابر تأثير تحت ] انسان [ قرآن نظر از. است بزرگان و

 گرايش يعني عقيده در انسان چرا .كند مي نفوذ ذهنش در اي عقيده خود، اسالف و آباء و مادر و پدر

 القاء او به مغرضانه و شخصيتهاست و اكابر از پيروي يا محيط از كوركورانه پيروي آن ريشه كه اعتقادي

 به زنجيري خود دست به كرده، اشتباه شخصي كه است اين معنايش آزادي اين! باشد؟ آزاد اند كرده

 خودش پاي و دست به خودش را زنجير  اين انسان اين چون بگوئيم ما بعد بسته، خويش پاي و دست

 خودش پاي و دست به را زنجير خودش دست به چون است، آزاد  است او خواست و اراده اين، و بسته

 خودش چون. نكنيم باز پايش و دست از را زنجير اين ما كه كند مي اقتضا بشر حقوق  است بسته

 به مبتال دهي مردم گويند مي :است معروفي داستان! نشد حرف كه اين. نكن باز نكن، باز گويد مي

 را بيماري  اين دواي و شناخت را اينها بيماري كند، عبور ده آن از آمد اتفاقا طبيبي. بودند نبد خارش

 بدن دائما كه بودند گرفته خو و بودند،  گرفته انس و كرده عادت بيماري اين به اينها ولي. دانست مي

 او پيشنهاد همه، اينكه خيال به كنم، معالجه را شما حاضرم من گفت  طبيب. بدهند خارش را خودشان

   از شو بلند كه شد بلند مردم فرياد و داد. پذيرند مي را
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 با تدريج  به و هستند مريض اينها كه دانست مي طبيب ولي! خواهي؟ مي چه ما جان از تو! برو اينجا

 چه حاال ديد شد معالجه شخص آن كه بعد. كند معالجه را او و بفريبد را نفر يك توانست ابتدا لطائفي

 همين به. خاراند مي را پايش يا و سينه يا بغل زير داشت دائما كه بود كاري چه اين! دارد خوبي حالت

 به مجبور را همه كرد پيدا نيرو كه وقتي. كرد پيدا نيرويي يك تا كرد معالجه نيز را ديگري افراد ترتيب

! خواست؟ مي آنطور شاندل مردم و كرد بدي كار طبيب اين كه گفت شود مي آيا حاال .كرد معالجه

 ديگري داستان. بشود مريض بخواهد دلش  جهالت روي از انساني است ممكن! نشد مالك كه دلبخواهي

   :شود مي آغاز بيت اين با كه كند مي نقل رومي مالي را

  مار رفت مي اي مرده دهان بر       سوار آمد مي اسب بر عاقلي

 جا آن در درختي كه اي نقطه  به رسيد. بود اسب بر وارس اي فهميده عاقل آدم يك كه است اين داستان

 و بود افتاده گيج جور همين بود، خسته هم خيلي بود،  خوابيده درخت اين سايه زير عابري مرد و بود

 آمده كرمي  يك سوار، اين آمدن با مقارن اتفاقا. بود مانده باز هم دهانش كرد مي خور خور كه حالي در

 كه طور همان هم او و شخص اين دهان  توي رفت كرم اين ديد سوار وقت يك. مآد اين لب گوشه بود

 معده در اگر و است مسموم كرم، اين كه دانست مي بود، واردي آدم سوار،. بلعيد را كرم بود خواب گيج

 يدبگو او به اگر ديد. كرد بيدار را او و شد پياده اسب از فورا. كشت خواهد را او بماند باقي شخص  اين

 اين خود و كند وحشت كند، باور هم اگر و نكند باور است ممكن ات، معده توي رفته كرم اين كه

   ديد. بود دستش هم چماقي يك .درآورد پا از را او وحشت
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 ناشناسي آدم يك ديد كرد نگاه شخص آن. كرد بلند خواب از زور به را او :است اين به منحصر راهش

 به تا چند شود، نمي بلند ديد داري؟ من با كار چه گفت! شو بلند :تگف خواهي؟ مي چه :گفت. است

 آور قي كه داد او به بود آنجا در كه را متعفن و  گنديده سيب مقدار يك سوار. پريد جا از زد، اش كله

 همان با بخوري، بايد گفت بخورم؟ چرا آخر گفت چه هر. بخوري بايد زور به را سيبها اين گفت. باشد

 اسب روي پريد بعد. كرد فرو حلقش توي را سيبها آن بخوري، بايد كه اش كله توي زد كممح چماق

 بگو چيست؟ تو و من سوابق بروم؟ كجا چيست؟  مقصودت آخر گفت! برو راه گفت او به و خودش

. بدوي بايد گفت. اي كرده اشتباه خودت دشمن با مرا شايد ام؟ كرده چه تو با  من كجاست؟ از تو دشمني

 نداشت اي چاره اما كرد مي گريه و كشيد مي داد عابر! بدو گفت و اش كله پشت زد كند، كوتاهي واستخ

 سينه به را او سرعت به). بكنند قي اينكه براي دوند مي خورند، مي  ترياك كه اينهايي مثل (دويد مي بايد

 آمد، سيبها كرد،  اغاستفر نشست. داد دست او به استفراغ حالت كه دواند آنقدر و انداخت  اسب

 قضيه گفت. بود همين براي. شدي راحت :گفت سوار چيست؟ اين آه گفت. آمد هم مرده كرم همراهش

 اين  ديدم گذشتم، مي اينجا از من كه بود اين قضيه. نبودم دشمن تو با من اصال  گفت است؟ قرار چه از

 ابتدا. شدي مي تلف گذشت مي  تساع يك اگر و هستي سنگيني خواب در تو و تو حلق توي رفت كرم

 خوراندم تو به را ها گنديده سيب اين بكني قي اينكه براي. بكني وحشت ترسيدم نگفتم، تو به را موضوع

 را پايش و يد دو مي عابر. خداحافظ نداريم، كاري تو به ديگر ما كردي قي كه حاال. دوانيدم را تو سپس

   گذاشت نمي بوسيد مي
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 بشر كه نيست جور اين .هستي خوبي آدم چه تو است، فرستاده خدا را تو اي، رشتهف تو گفت مي برود،

 انساني حقوق ولي دارد حقوق انسان. باشد مي حقش  است كرده انتخاب خودش و بخواهد كه را چه هر

 بايد  كه كائنات اشرف اين كه جايي به برسد كارش وقتي بشر. انساني مسير در  يعني انساني، آزاديهاي و

 اين» جميعا االرض في ما لكم خلقنا و« :بفهمد و بگيرد خودش خدمت در را مخلوقات و موجودات همه

 اين و دريا اين و كوه اين و آهن اين و فوالد اين و نقره اين و طال اين و درخت اين و سنگ اين و چوب

 يك بس، و  كني ستشپر را خودت خداي بايد تنها تو و باشد تو خدمت در بايد چيز همه  اين و معدن

 از خودش دست به كه است انساني ، اين كند، پرستش را چوب يا سنگ يا خرما بيايد موجودي چنين

 انسانيت حقوق و انسانيت خاطر به شده، منحرف انسانيت مسير از چون. شده منحرف انسانيت مسير

 آزاد را خودش ، است ممكن اگر كرد، باز شخص اين پاي و دست از هست شكل هر به را زنجير  اين بايد

 ال آيه و عقيده آزادي مسئله به راجع باز آينده هفته. برداشت ديگران راه سر از را او اقل ال نه، اگر كرد،

  .كنم مي  بحث الدين في اكراه

  آله و محمد يعل اهللا يصل و
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