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 تفسير  1 صف سوره
   الرحيم الرحمن اهللا بسم

  
 و سيدنا صفيه و حبيبه و رسوله و عبداهللا علي السالم و الصاله و العالمين رب هللا الحمد

 ينالمعصوم الطاهرين الطيبين آله علي و آله و عليه اهللا صلي محمد سمالقا ابي موالناو بينان
  : الرجيم الشيطان من باهللا اعوذ

 من يدي بين لما مصدقا اليكم اهللا رسول اني اسرائيل بني يا مريم ابن عيسي قال اذ و «
 ينمب سحر هذا قالوا بالبينات جاهم فلما احمد اسمه بعدي من ياتي برسول مبشرا و التورا

 الظالمين القوم اليهدي اهللا و سالماال الي وهويدعي الكذب اهللا ليع افتري ممن اظلم منو*
 رسوله ارسل الذي هو*الكافرون كره لو و نوره متم اهللا و بافواههم اهللا نور ليطفئوا يريدون *

   ». )1( المشركون كره لو و كله ينالد علي ليظهره الحق دين و بالهدي
  
  
  
  

  : پاورقي
    9 - 6 / صف 1. 
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   السالم عليه عيسي رسالت رآن دو
 عيساي ،بنمريم عيسي حضرت كه گفتيم و )1( ميكرديم بحث كريمه آيات اين درباره
 من: ميفرمود ،بود تورات تاييد يكي .نبود بيشتر نكته دو آورد مردم براي كه پيامي ،مسيح

 ،كرده نقل مجيد قرآن هك همانطور .كنم زياد يا كنم كم تورات از چيزي كه نيامدهام
 ،داد تغيير را موسي حضرت شريعت احكام از كمي خيلي قسمت مسيح عيساي حضرت
 او شريعت ولي ،نبود شريعت صاحب اينكه نه بود شريعت صاحب پيغمبر ايشان يعني

 تاييد براي كه كسي،تورات مصدق را خود لهذا و داشت موسي شريعت با كمي اختالف
 رفيمع [كند نفي بهكلي را كتاب اين كه است نيامده اين براي يعني،است آمده تورات
 حضرت رسالت ،بشارت خود يعني ،آمده مبشر عنوان به ميفرمود اينكه ديگر نكته .]كرد

   .است بوده مسيح عيساي
 يعني ،هست هم مبشر ،تعليماتش ضمن در پيغمبري كه است وقت يك اينكه توضيح
 ،است يافته پايان نبوت اسالم با مثال يا ميĤيد او از بعد كه پيغمبري به ميدهد هم بشارت

 جز لبتها .است شده مطرح فرجه تعالي مهديعجالهللا حضرت ظهور بشارت مساله ولي
 دادن براي است آمده ما پيغمبر كه است اين نه اما ،هست هم مطلب اين ،اسالمي تعليمات

 رسالتش ركن مسيح ضرتح .باشد بشارت اين پيغمبر رسالت ركن اصال كه،بشارت اين
 جنبهو پيشقراولي جنبه رسالتش ركن يك مسيح عيساي درواقع يعني ،بوده بشارت

 باشد او منتظر بايد جهان كه اوست و ميĤيد او از بعد كه پيغمبري براي است بوده قدميم
 بيان مخصوص لطافت يك با قرآن كه است مطلبي اين .ميĤورد را شريعت آن كه اوست و

   و عظمت مسيح عيساي حضرت براي قرآن اينكه حكم به ما و است كرده
  
  

  : پاورقي
نو[ 1.   ] .نيست ستد رد صف سوره اول جلسه ار
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 بزرگ بسيار پيغمبر پنج از يكي را او و هستيم قائل جاللت ايشان براي ،است قائل جاللت
 مينه مالسال عليه عيسي كهباشد مشخص بايد نكته اين حال ينع در ولي ميشماريم عالم
 بعض لكم حل ال و «: كمي بسيار تغييرات با بود تورات مويد و مصدق: داشت را جنبه دو

 پيامبري آمدن شما به اينكه براي آمدهام،بود مبشر اينكه ديگر و) 1 (» عليكم حرم الذي
 هم فرنگيها و ارندد اتفاق جهت اين در تواريخ لهذاو دهم نويد آمد خواهد من از بعد كه را

 بسيار رسالت، ابالغ براي مسيح عيساي حضرت ماموريت دوره كهدارند راقبول طلبم اين
 سالگي سي تادارند اعتراف هم مسيحيها خود كههمانطور عيسي حضرت .است بوده هكوتا

 و سي در يا بعد .كرد ابراز را خود رسالت سالگي سي در و نكرد ابراز هيچ را خود رسالت
 عيسي ،سالگي هفت و سي حداكثر و سالگي شش و سي در يا و بعضي قول به سالگي سه
  . شد كشته سال هفت يا و سال شش يا و سال سه از بعد ميگويند ،شد كشته آنها قول به

 دوره كه نداشت زيادي تعليمات كه است اين علتش ،نداشت زيادي دوره مسيح عيساي
 شريعت براساس مردم اصالح براي و تورات تاييد و تصديق براي بود آمده،بخواهد زيادي
 در )2( )انجيل( السالم عليه عيسي كتاب نام لهذا و ،بشارت همين براي هم بعد و موسي
   كه فهميد ميتوان اينجا از .ميكند بشارت معناي افاده اصل

  
  : پاورقي

   50 / عمران ال 1. 
 رآنق .هست حرفها خيلي كتابها اين مورد در كه نوشتند " اناجيل " حواريين بعدها 2. 

 .است انجيل همان كه بودهبيشترن يكي عيسي كتاب چون ،ميگويد انجيل،نميگويد اناجيل
 چطور نوشتند كه اينها .نوشتند زياد خيلي فاصله با را مسيح عيساي تعليمات حواريين
 جنبه ميخواهند اينكه براي مسيحيها منتها. نوشتند خودشان حافظه از اينها ؟نوشتند

 كه ميدهند جواب آنها به .نوشتند الهي الهام نوع يك با: يگويندم كنند حفظ را قداستش
 و مختلف چرا پس دربيايد، آب از جور يك انجيلها همه بايد ،نوشتند الهي الهام يك با اگر

   > حتي
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 بوده ايشان رسالت ركن و بوده اساسي السالم عليه عيسي رسالت در بشارت مساله چقدر
  . ميرساند را مقدميت جنبه همان كه است " رتبشا " ايشان كتاب اسم اصال كه
 اساس آمد كه السالم عليه عيسي حضرت كه ميفهماند را مطلب همين درست هم آيه

 اصالح و تورات تاييد و السالم عليه موسي شريعت احياي: بود امر دو اين تعليماتش
   .آله و عليه اهللا صلي خاتماالنبيا بشارت ديگر و ،تورات تعليمات براساس بنياسرائيل

: گفت بنياسرائيل به خطاب مريم پسر عيسي كه آنگاه كن ذكر يا كن ياد "» قال اذ و « "
 مصدقا « " كه حالي در ،شما سوي به هستم خدا فرستاده من "" اليكم اهللا رسول اني « "

 آن كه است آمده من از قبل كه كتابي ميكنم تصديق و تاييد "" التورا من يدي بين لما
 نويد و مبشر كه درحالي ميكنم تاييد و تصديق را او شريعت و موسي كتاب است، تتورا

  . است وآله عليه اهللا صلي احمد او نام و ميĤيد من از بعد كه هستم پيامبري به دهنده
 بالبينات مجاه فلما«: است قرآن خود كالم ديگر و ميشود تمام عيسي حضرت گفتار اينجا
 بود، داده يهوديها يعني بنياسرائيل به عيسي كه بشارتي همه ينابا. »مبين سحر هذا قالوا
 يك فرد اين گفتار: گفتند،آمد روشن بسيار داليل با آله و عليه اهللا صلي احمد كه وقتي

   .است آشكار جادوي
 با و مكرر ، ]بشارت اين [ ،يوحنا انجيل در مخصوصا ،انجيل در كه كردم عرض هفته آن در

 در السالم موسيالرضاعليه بن علي حضرت كه كردم عرض و است آمده مختلف عبارات
   .كردند يادآوري مباحثهاي در را موضوع همين ،بود داده تشكيل مامون كه مجمعي

  
  : پاورقي

 الهامي جنبه ميشود معلوم پس! است؟ درآمده آب از متناقض قسمتها بعضي در احيانا >
   .است نداشته
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 اين در كه مسلميني از بعضي طرف از و فرنگيها خود رفط از است شده تحقيقاتي اخيرا
 ديگر پيغمبران يا عيسي حضرت كلمات در كه بشارتهايي به راجع ،داشتهاند مطالعه قضايا
 كه مسيحي علماي از بعضي ،گفتم پيش هفته در كه همانطور مخصوصا و ،است آمده

 راختيارد را اطالعات اين ،شدند مسلمان بعدو داشتند مسيحيت در عميقي بسيار اطالعات
 زياد آنقدر زمينه اين در اطالعاتم من البته كتابها ميان در گفتيم كه دادند قرار مسلمين
 خراالسالمف انيساالعالم كتاب همين استبهتر ازهمه آنكه داريم اطالع ام كه آنجاتا نيست
 بسيار انمسلم يك و شده مسلمان بعد و بوده مسيحي بزرگ عالم يك فخراالسالم .است

 به را بشارتها اين متن او .است بوده آشنا ظاهرا هم سرياني و عبري زبان به و است مخلصي
   .ميكند نقل اولي زبانهاي آن

 جهولم ولي ،كرد خدمت خيلي زمينه اين در كه مه ديگري مرد از خيري ذكر اينكه براي
 آن هم ما امثال ايدش كه ما به نزديك زمان در كه ميكنيم عرض باشد شده ،ماند القدر
 شيخ مرحوم .بالغي جواد شيخ نام به بوده عالمي عتبات در ،باشيم نكرده درك را زمان
  . شوند مي خارج عمومي مسير از خدمت براي كه است استثنايي افراد آن از بالغي جواد

  

   علميه حوزههاي در علمي فداآاري
 انجام كاري ميخواهند كه وقتي افرادي وقتها خيلي كه باشيد داشته توجه را نكته اين

 ،باشد خارج علميه حوزههاي كارهاي عمومي مسير از اگر ،است خدمت كار آن كه بدهند
 در .هست حال هر به جريانات اين و آنها رفتن بين از و شدن خرد با است مساوي اين

 به باشد داشته زيادي استعداد و كند كار اصول و فقه رشته در كسي اگر علميه حوزههاي
   اخيرا و ،ميكنند تجليل و تقدير او از هم مردم و ميرسد عاليهاي مقامات
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 اين از ولي .است كرده پيدا حالتي چنين حدودي تا هم فلسفه مثل عقلي علوم هاي رشته
 هيچ فداكاري يك جز ديگر باشد بزرگ و عظيم خدمت هم اندازه هر شود خارج اگر حدود
 نه البته ،رفتند بين از افرادي چقدر كه ديدهايم را مونهاشن ما .باشد نميتواند ديگري چيز

   .اجتماع نظر از بلكه خودشان
 الحمدهللا ،نرفته نبي از تنها نه ديگري جهت به البته ايشان كه ميبريم نام كسي از ابتدا ما

 از بزرگ مرد اين. طباطبايي عالمه خودمان استاد يعني است اجتماعي بزرگ شخصيت يك
 كار هم زياد و كرده كار اسالمي علوم هاي رشته همه در و است العاده فوق هاياستعداد آن

 زمينه ناي در و داريم خالي جاي خيلي تفسير نظر از ما كه كرد احساس ايشان .است كرده
 كند كار آن روي هم سال چهل كسي اگر كه است علمي يك تفسير ولي. داريم احتياج

   تا كشيد زحمت تمام سال بيست ايشان. نيست قائل قدري برايش اجتماع وقت هيچ
 چون ،درجواني ايشان مالي وضع مورد در. نوشت جلد بيست در را الميزان سيرتف اين اينكه

 بودم آمده تهران هب من كه اولي سالهاي در كه ميگويم) 1 (است مستغني فعال الحمدهللا
 الحمدهللا گفتم نكهچنا حاال. ميگرفت قرض پول تومان شش يا پنج مناز گاهي ايشان

 به هديهاي نفر يك كه بيايد پيش سال ايام همه در نميكنم هم خيال و است مستغني
 از و است شده شناخته حدودي تا االن گرچه كه كرده خدمتي ولي .ببرد مرد اين منزل
 سال صد مسلما بروجردي آقاي. شد خواهد شناخته بهتر تدريجا ولي ميشود تقدير ايشان
 حاال از بيشتري اهميت خيلي ديگر سال صد طباطبايي آقاي ولي شود مي فراموش ديگر

  . دارد مي نگه زنده را او كه است آورده وجود به اثري چون داشت، خواهد
  
  

  : پاورقي
   .بگيرند پس توانستند بعدها كه داشتند آذربايجان در چيزي ايشان 1. 
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 تفسير درس نجف در مدتي يشانا ،هستند تقليد مرجع االن كه خويي آقاي حضرت همين
 .است مقدمهاي يك كه البيان نام به آمده بيرون چاپ از هم جلدش يك و كردند شروع
 امهاد كاش اي ولي ،دارد استعداد كار اين در چقدر مرد اين ميدهد نشان كتاب اين

 يشانا با وقتي رانته علماي از يكي كه گفتهام سخنراني يك در. ندادند ادامه ولي ،ميدادند
 تا كه فاضلي طلبههاي. ميروم بين از دارم ،نميتوانم ديگر: بود گفته ،بود كرده صحبت
 چطور طباطبايي آقاي پس بود پرسيده ايشاناز .نميĤيند ديگر ميĤمدند من درس به ديروز

 را خودشان يعني كردند تضحيه ايشان: بود داده پاسخ ايشان ؟كردند را كار اين قم در
   .كردند قرباني

  

   بالغي جواد شيخ مرحوم از يادي
 كه اين از گذشته .گرفت پيش را ديگري مسير است آذربايجاني ظاهرا كه بالغي جواد شيخ
 دو شايد و نيست كامل ظاهرا كه االالرحمن نام به نوشت هم تفسيري و كرد كار تفسير در
 مانند كتاب لاه مذاهب زمينه در كه بود اين كرد كه عمدهاي كار ،نباشد بيشتر جلد سه

 .شد آشنا سرياني زبان و عبري زبان مثل اصلي زبانهاي به و كرد كار مسيحيت و يهوديت
 آقا مرحوم با ما كه ميكرد نقل است بوده نجف در زماني كه قم قديم فضالي از نفر يك
   آنها با وقتي ميكردم تعجب من و رفتيم مي مسيحيها مجامع به بغداد در جواد شيخ

 آنها خود از كتابهايشان بر و كرد مي صحبت قديم زبانهاي و سرياني و عبري زبانهاي به
 از بايد است اينجور كه آدمي .نداشت خوردن براي نان مردي چنين .بود مسلط بيشتر
 آقاي مرحوم .ميكرد مطالعه و ميخريد را آنها مجالت قهرا .باشد داشته اطالع دنيا اوضاع
 جواد شيخ اين كه ميدانم همينقدر .شناختيم نمي را انايش و بوديم جوان ما: ميگفت صدر
   به را او !خوان روزنامه شيخ: ميگفتند ميشد رد كه
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 از تا ميخواند روزنامه هم بايد .ميخواند روزنامه چون ،ميشناختند روزنامهخوان شيخ عنوان"
 بسيار است كتابهايي ،نوشته زمينه اين در مرد اين كه كتابهايي .كند پيدا اطالع روز وضع

   .باارزش
 گروه ،گروه يك .است نعمت حساب از غير خدمت حساب كه بدانيد شما كه بود اين غرض
 كه آنهايي ولي ،ميبرند بهره خوب هم نعمتهايش از ميكنند خدمتي هم اگر ،هستند نعمت
 بهره بي بهره بي اصال يعني هستند بيرون نعمت گروه از بهكلي ميكنند خدمت خيلي

   .هستند
 هست االن هم كتابهايش .بود كرده كار خوب خيلي ها زمينه اين در جواد شيخ آقا رحومم

 سراغ ايشان از من كه كتابهايي .المدرسيه الرحله يا المصطفي دين الي الهدي كتاب مثل
 ترجمه ايشان كتابهاي بعضي شايد .نه يا دارد كتابي هم فارسي به نميدانم ،است عربي دارم
 و بود كرده كار بسيار اه زمينه اين در مرد اين حال هر به .ندارم اطالعي من كه باشد شده

 دنيا از كه باشد سال پنجاه شايد .خدا با هم اجرش و است باارزش العاده فوق هم كارهايش
   .است رفته

  

   السالم عليه رضا حضرت مباحثات
 كتاب در دوقص شيخ و كردند مامون مجلس در السالم عليه رضا حضرت كه مباحثاتي در

 اين بر علما از يكي . ]است شده طرح بشارت مساله[  ،كرده نقل )1( الرضا اخبار عيون
 كه ميكند نقل را چيزهايي بزرگ علماي از بعضي از حتي و است نوشته حواشياي كتاب
 رضا حضرت كالم در مثال .اند نداشته اطالع لغت چند معني مورد در آنها ميدهد نشان
 در كلمه اين ميگويند حضرت .است آمده " فارفليطا " يا " بارقليطا " فظل السالم عليه

   انجيل
  

  : پاورقي
 شيخ 1.    .نيست شارح و كرده نقل را احاديث فقط كتاب اين در صدوق
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 عربي " فارفليطا " اند گفته ،اند آمده بعد كه علمايي برخي .است آمده ديگري جاي يا و
 لفظ يك معرب كلمه اين كه درصورتي ،است باطل و حق بين فارق معناي به شايد و است
   .است درآمده صورت اين به كه است )1( " پاراكليتوس " معرب ،است يوناني

 همان مامون .كرد خواهم نقل شما براي را السالم عليه رضا حضرت كالم آن از قسمتي من
 و فاضل و علمدوست و علم اهل داشت كه خباثتي و شقاوت همه با ايم گفته مكرر كه طور

 اينها همه از و بود خوانده كالم و فقه و حديث ،بود خوانده فلسفه و منطق ،بود درسخوانده
 در و بدهد تشكيل بحث مجالس كه آمد مي خوشش خيلي كه بود اين .داشت اطالع كامال

 به و خراسان به السالم عليه رضا حضرت كه وقتي .نبود هم بيغرض مجالس اين تشكيل
 دينهم از الرضا موسي بن علي كه حال: گفت خود وزير سهل بن فضل به مامون ،مدندآ مرو
   آن در را مذاهب همه علماي و روسا و دهي تشكيل مجمعي دارم دوست ،است آمده
 همه از هم او .بشود مباحثاتي السالم عليه الرضا موسي بن علي با اينكه براي ،كني جمع

 كشيش به ،است كاتوليك معرب جاثليق( كرد دعوت قجاثلي از .كرد دعوت مذاهب علماي
 از ،كرد دعوت راسالجالوت نام به يهود بزرگ از ،)ميگفتند " كاتوليك " مسيحيها عمده
 درباره( كرد دعوت ميدانستند نوح تابع را خود و داشتند خاصي عقايد كه صابئين بزرگ
 و مجوسي بزرگ عالم ،هيربد همان كه را " هربد " ،)هست اختالفاتي صابئين عقايد

 كرد دعوت را كساني حتي و ،كرد دعوت غيرشيعه متكلمين از ،كرد دعوت است زردشتي
   .بودند ماترياليست و مادي امروزيها قول به و دهري ،بودند خدا منكر اصال كه
   .نكرد دعوت السالم عليه رضا حضرت از و كرد دعوت را آنها اول] مامون[
  
  

  : پاورقي
 .1.Paracletos 
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 مدينه از كه ما عموي پسر با شما و بدهم تشكيل اي جلسه دارم ميل من: گفت آنها به
 صبح وقت فالن پس: گفت. حاضريم ما ،بله: گفتند ؟حاضريد آيا .كنيد مباحثه است آمده
 رضا حضرت خدمت فرستاد بعد .بياييد اينجا به ميكنم دعوت را شما الطلوعين بين زود
 امر صورت به السالم عليه رضا حضرت به ديگر بود زرنگي آدم امونم چون .السالم عليه
 مجلس اين در دانيدمي مصلحت اگر ،است نظر در چيزي چنين كه فرستاد پيغام .نگفت
   صبح فردا من بگو و برسان سالم مامون به: فرمود پيام حامل به حضرت. بفرماييد شركت
 مي   .آيم
 قضيه اين در تو: فرمود من به حضرت: ميگويد استقضاي اين راوي كه نوفلي نام به مردي

 مردمي اينها اينكه براي ،نميبينم مصلحت من كه است اين يقتحق: گفتم ؟ميبيني چه
 جدل ،ميكنند ريسمان آسمان اينها بزنند، حرف بخواهند حقيقت و حق روي كه نيستند
 اهل اينها ،باشد حقيقت هدفشان كه نيستند علما مثل جدل و كالم اصحاب اين .ميكنند
 جلسه ،جلسه .هستند هوچي خالصه و كنند هو را طرف كه ميزنند حرفي و هستند مجادله

 يقطعوا ان افتخاف«:فرمودند و كردند تبسمي حضرت .يبينم كاري مغالطه و هوچيگري
 اصال من ،نه »قط عليك خفت ما واهللا ال: قلت([  ؟دربمانم آنجا من ميترسي »حجتي علي

. هستند اينطور اينها كه بگويم خواستم ولي كند، پيروز را شما خداوند يدوارمام ،نميترسم
: فرمودند خودشان بعد ؟دارد منظوري چه كار اين از مامون تو نظر به فرمود حضرت بعد

 چون .بودم نداده تشكيل را جلسه اين كاش اي ميگويد ،ميشود پشيمان خودش بعد مامون
 در اينها همه بعد و هستم تر مسلط خودشان از آنها تبك بر آنها مجلس در من ديد وقتي
 نيت سو سخن اين( ميشود پشيمان و ميگيرد معكوس نتيجه ،ميشوند مغلوب من مقابل
   نشان را جلسات اين تشكيل از مامون
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 اذا: قال« ؟ميشود پشيمان كارش اين از موقع چه مامون ميداني آيا: فرمود بعد .)ميدهد
 الزبور اهل علي و ،بانجيلهم االنجيل اهل علي و بتوراتهم، التوراه لاه علي احتجاجي سمع

 الروم اهل علي و ،بفارسيتهم الهرابذه اهل علي و ،بعبرانيتهم الصابئين علي و بزبورهم
 ليس سبيله هو الذي الموضع المامون علم.. .بلغاتهم المقاالت اصحاب علي و ،بروميتهم
   خودش كار از ،ديد را اينها همه مامون وقتي »الندامه يكون ذلك فعند له بمستحق
 ميĤيد پيش فكري چنين مردم ذهن در كه است اين هم پشيمانياش علت .ميشود پشيمان

   ؟است نشسته اينجا مامون چرا پس هست، مردي چنين مملكت در وقتي كه
 هآي اين با و است آيه اين به مربوط كه را قسمتهايي آن من ،است مفصل خيلي داستان
 يهودي يا«: ميكند خطاب يهود عالم آن به حضرت جا يك در .ميكنم عرض دارد تناسب
 ميدهم قسم را تو من » عمران بن موسي علي انزلت التي االيات بالعشر اسئلك علي اقبل
 و آله و عليه اهللا صلي محمد خبر ،تورات در آيا ،شد نازل موسي بر كه معجزهاي ده آن به

 »تسبيحا جدا جدا الرب يسبحون البعير راكب اتباع« عنوان با ياآ ؟نه يا هست او امت
 و اليهم بنواسرائيل فليفرغ«: است شده داده دستور بنياسرائيل به وقت آن و ؟است نيامده

 بها ينتقمون سيوفا بايديهم فان« ،نكنند مخالفت داد دستور » قلوبهم لتطمئن ملكهم الي
 روي ملتهاي همه از كه است شمشيرهايي آنها دست رد » االرض اقطار في الكافر االمم من

 تورات در چيزي چنين آيا » ؟مكتوب التوراه في هو اهكذا« .گرفت خواهند انتقام زمين
   .بله: گفت و كرد تصديق ؟هست
 را حرفش تا حرف: گفت ؟داري اطالعي شعيا كتاب از آيا: فرمود جاثليق به خطاب بعد

 جالبيب البسا الحمار راكب صوره رايت اني «: نيست كالم اين آنجا در آيا: گفت .ميدانم
 االغسوار آن من: گفت خودش مكاشفه در » ؟القمر ضوء مثل ضوء البعير راكب رايت و النور

 آن و بود، گرفته خودش به نور از روپوشهايي و جلبابها كه حالي در ديدم را )عيسي يعني(
   شترسواررا
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 گفته چيزي چنين شعيا بله،: گفت ؟درخشيد مي قمر ورن مانند نورش كه حالي در ديدم
   .است
 عليه عيسي قول االنجيل في تعرف هل نصراني يا«: فرمود نصراني جاثليق به خطاب بعد

 السالم عليه عيسي سخن اين از آيا » ؟جاء قليطا البار و ،ربي و ربكم الي ذاهب اني: السالم
 بارقليطا و ميروم شما پروردگار و خودم پروردگار سوي به من: فرمود كه داري اطالع
 ميكند تصديق و تاييد مرا او » له شهدت كما بالحق يشهدني الذي هو « ؟آمد خواهد

   بگويد ميخواهد. »شيء كل لكم يفسر الذي هو و« ،دادم گواهي او به من االن كه همانطور
 كسي ،هستم او بشرم من ،كنم بيان و بگويم شما براي را حقايق كه نيست اين رسالتم من
 رسوايهاي كه اوست » االمم فضائح يبدي الذي هو و « .اوست گفت خواهد را حقايق كه

 كه اوست و »الكفر عمود يكسر الذي هو و« .ميكند ظاهر پيروزي و غلبه اثر در را ملتها
   .است آمده انجيل در كلمات اين كه كرد تاييد جاثليق .شكست خواهد هم در را كفر ستون

 اينكه تا است مفصل خيلي كه ميكنند بحث رفت بين از چطور انجيل اينكه به راجع بعد
 لم عليهالسالم عيسي ان: السالم عليه الرضا له قال " «: ميشود تكرار دوباره جمله همان
 با عيسي كه ميكند خطاب الجالوت راس به »" التوراه لسنه موافقا كان و السنه يخالف
 براي نه بود آمده تورات تاييد براي او ،آمده قرآن در كه طور نهما و نبود مخالف تورات
 قليطا البار و ذاهب البره ابن ان: مكتوب االنجيل في و ،اليه اهللا رفعه حتي " « ،تورات نسخ
 از بعد و ميرود )عليهاست سالماهللا مريم ظاهرا ،بره از مراد كه( بره پسر ،» " بعده من جاء
 كما لي يشهد و شيء كل لكم يفسر و االصار يحفظ الذي هو و " « .آمد خواهد بارقليطا او

   ،دادم شهادت او به من كه همانطور ،داد خواهد شهادت من به او) 1 (» " له شهدت
  
  

  : پاورقي
   139 158 .صص 2 / ج ،اخبارالرضا عيون 1. 
  

 ٢٠



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

 مينقدره كه بود اين غرض .ميكند تصديق مرا هم او كردم تصديق را او من كه همانطور
   .است آمده مطلب اين السالم عليه رضا حضرت كلمات در كه باشم كرده اشاره

  

   خداوند به بستن دروغ
 اال الي يدعي هو و الكذب اهللا علي افتري ممن اظلم من و « ": بخوانيم را بعد آيه حال
 آمده زياد قرآن در مشابه تعبيرهاي و تعبير اين ."" الظالمين القوم اليهدي اهللا و سالم
 " 2( "" بالصدق كذب و « " يا و( )1( "» اهللا علي افتري ممن اظلم من و « ": است

   ؟كيست ببندد افترا خدا به كه كسي از ستمگرتر
 انسان كسي هر به و چيزي هر مورد در يعني ،است ظلم و كبيره گناه دروغ كه ميدانيم
 به دروغ .است كرده ظلم او هب بنابراين ،كرده منحرف حقيقت از را او چون ،بگويد دروغ
 كبيره گناه دروغي هر .دارد تفاوت دروغ تا دروغ ولي .ميشود تلقي ظلم قرآن در كلي طور
 و خدا به بستن دروغ ،دروغها ميان در ولي ،باشد صغيره گناه نداريم دروغي هيچ ،است
 باطل ديعا دروغهاي با رمضان ماه روزه كه ميبينيد لهذا و دروغهاست شنيعترين ،رسول

 به انسان اگر ولي )نميكند باطل را روزه ولي است كبيره گناه دروغي چنين البته( نميشود
 [ شرعي مساله يك بيان در انسان اگر مثال .است باطل روزهاش ،ببندد دروغ رسول و خدا
 نشان اين .است باطل روزه اصال ،است اين خدا حكم كه بگويد حقيقت برخالف ] عمدا

 مانند همه هم خدا به بستن دروغ باز. دارد تفاوت چقدر ديگر دروغهاي با وغدر اين ميدهد
   به دروغ كسي وقت يك. نيست يكديگر
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 اهللا حكم: ميگويد داريم ها رساله در كه مسائلي از اي مساله مورد در مثال و ميبندد خدا
 ادعا بيايد كسي كه است اين باالتر اين از .نيست ناي اهللا حكم كه صورتي در ،است اين
 قبلي آن از باالتر خيلي ولي خداست به بستن دروغ اين .هستم خدا پيغمبر من كه كند
 ظلمي ديگر ،است كرده مبعوث پيغمبري به را من خدا كه ميكند ادعا دارد فرد اين .است

   .نيست باالتر اين از
 خدا كه را كسي يعني ،ببندد خدا به منفي افتراي سانان كه است اين ظلم اين رديف در و

 وقت يك .خداست به بستن دروغ باز هم اين .است نفرستاده خدا را او بگويد است فرستاده
 وقت يك و است فرستاده را من خدا ميگويد دروغ به فردي و است نفرستاده را كسي خدا
 خدا كه دارم خبر و اطالع من ،مميفهم من ،نه: ميگويد فردي و است فرستاده را كسي خدا

 و حقيقي انبياي تكذيب يعني ،است آن رديف در هم اين .است نفرستاده را هيچكس
   .است فاحش ظلم اين اينقدر و است كردن پيغمبري ادعاي رديف در چيزي ،واقعي

 الكذب اهللا علي افتري ممن اظلم من و « ": است شده ذكر اخير قسمت همين آيه اين در
 كساني مورد در بحث اينجا در ؟ميبندد دروغ خدا به كه آن از است ستمگرتر كسي چه ""

 چون ،كردهاند پيغمبري ادعاي كه كساني نه كردهاند تكذيب را راستين پيغمبر كه است
 دعوت اسالم سوي به او خود كه حالي در "» االسالم الي يدعي هو و « ": ميفرمايد بعد

 براساس و گذشته بشارتهاي براساس كه آدمي ،است ختهشنا را اسالم كه آدمي .ميشود
 معذلك و خداست طرف از و خدا پيغمبر ،شخص اين كه ميداند معجزات و بينات و آيات

 اين به ،نيست پيغمبر شخص اين ،است دروغ ،نه: ميگويد و ميزند ناداني به را خودش
 خدا "" الظالمين القوم دياليه اهللا و « " .ميبندد دروغ خدا به پيغمبر تكذيب با وسيله
   هدايت هرگز را ستمكار مردم
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 عالم ظالمان ظالمترين ،هستند " اظلم " كه ،ستمكاران بزرگ اين به رسد چه تا نميكند
   .هستند

  

   نيست شدني خاموش خدا نور
 دادند بشارتهايي چنين مسيح عيساي مخصوصا و پيغمبراني .ميĤيد پيش سوال يك اينجا
 را اسالم فاتحه بايد آيا پس. كردند انكار دانسته و نكردند بولق مردم اكثريت بعد ولي

 اين ،دادند بشارت مردم آن به كه ديگران و مسيح عيساي كه ميدهد جواب قرآن ؟خواند
 و صالح ،ميشود پهن الهي مائده آن و آيد مي پيغمبر آن وقتي كه بود آنها خير براي

 تاييد دين اين بگويند نگرويدند اگر كه اين نه ،دبگرون او به كه است آن در آنها سعادت
 خاموش حرفها اين با خدا نور ،نكنند تكذيب يا كنند تكذيب اينها: ميفرمايد .نميشود
 اشتباه ."" الكافرون كره لو و نوره متم اهللا و بافواههم اهللا نور ليطفئوا يريدون « ": نميشود

 و نقش بايد كه است حقيقتي اسالم .نميشود اسالم راه سد آنها منفيگرفتن موضع با ،نشود
 به قريب هم توبه سوره در كه قرآن .ميدهد هم انجام و بدهد انجام عالم در را خود رسالت
   توسعه از جلوگيري براي اينها مثل كه ميكند تشبيه چنين است آمده بيان همين
 ": كند خاموش خودش پف با را عالمتاب خورشيد اين بخواهد كه است كسي مثل ،اسالم

 .كنند خاموش را خدا نور دهانشان با ميخواهند اينها "» بافواههم نوراهللا ليطفئوا يريدون «
 نور خدا ،نه !؟كنند خاموش پفشان با ميخواهند اينها ،است كرده روشن خدا كه را نوري

 ،دبياي خوششان كافران ميخواهد ،رسانيد خواهد نهايت مرحله به كمال و تمام به را خودش
 در نه است موثر خودشان سرنوشت در آنها ناخوشامد و خوشامد ،بيايد بدشان ميخواهد
 ."" الكافرون كره لو و نوره متم اهللا و بافواههم نوراهللا ليطفئوا يريدون « " .اسالم سرنوشت
   هر كه قرآن آيات انتظام و سياق اين است عجيب

 ٢٣



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

 آيات آن در پس .ميدهد جواب سواالت به و دارد خاصي نظم چطور ديگري دنبال به كدام
 توسعه كه نكنيد خيال كه شد بيان اينطور مطلب آيه اين در و شد مطرح بشارت مساله
 عيسي كه اسرائيلي بني اين كه اين به دارد بستگي اسالم دين شعاع عالمگيرشدن و اسالم
 ايستاده منتظر همه دنيا مردم ،نكنند يا كنند پيدا گرايش ،داده بشارت آنها به السالم عليه
 بوده خوب آنها خود براي فقط آنها شدن مسلمان ،نه ،ميشوند مسلمان اينها آيا كه اند

 اين كه است گرفته تعلق خدا اراده .نيست شدني خاموش خدا نور و خداست نور اين .است
   .كند جهانگير را نور
  

   خدا نور نشدن خاموش سر
 را خودش نور چطور خدا: است مهم خيلي السو اين و ميĤيد پيش ديگري سوال اينجا

 كه است اين مقصود آيا ،ميكند تمام را خودش نور خدا ميگوييم وقتي ؟ميكند جهانگير
 جلوي )حكما قول به( قسري قوه يك با خدا ولي ميشود خاموش خود به خود نور اين

 داده قرار زيچي ،حقيقت اين خود در ،نور اين خود در خدا ،نه يا ؟ميگيرد را آن خاموشي
 عجيبي نكته اين ؟بماند باقي حقيقت كه گرفته تعلق خدا اراده ،است حقيقت چون كه

   .است شده اشاره آن به ديگر آيات در و آيه اين در كه است
 قرآن .ميپردازم آيه اين به بعد و ميكنم ذكر كرده بيان را معنا اين كه را ديگري آيه ابتدا

 كوله و كج منطقهاي همين و است متفاوت امروز در ما ايمنطقه با خيلي كه دارد منطقي
 جمااللدين سيد كه حرفي اين كه است اين مطلب حقيقت .است اسالم حجاب فعال ما

 يك اسالم " بالمسلمين محجوب االسالم ": است حسابي حرف بسيار ،گفته اسدآبادي
 از حافظ خودي حجاب خود تو ": گفت .هستند مسلمين همين آن و ندارد بيشتر حجاب
   كوله و كج هاي شيشه پشت در كه است نوري يك مثل اسالم ." برخيز ميان
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 ،ببينند را نور آن ميخواهند مردم وقتي كه باشد گرفته قرار اي آلوده و كثيف و شكسته و
 تيره و سياه و كثيف و شكسته شكل اين به را نور آن و ميبينند ها شيشه اين وراي از چون

 آن كه ميبيني ،بشكن را شيشه اين ،است شيشه اين خاصيت ،اين كه يدانندنم ،ميبينند
 بايد چقدر مسلمين نميدانم من .است مسلمين به محجوب اسالم .است ديگري جور نور

 دربيايند خوبي پاكيزه شيشه يك صورت به و بازگردند اسالم حقيقت به تا بخورند شالق
   .بدهند نشان خوب را اسالم نور كه

 است پوچ و باطل چون باطل و ميماند باقي است حق چون حق كه است اين قرآن منطق
 خودش با را حقي حتما ،مانده باقي مقداري كه ديديد را باطلي اگر .است رفتني ميان از

 ان فلو " «: است البالغه نهج در السالم عليه اميرالمومنين كالم اين .است كرده مخلوط
 با را خودش هميشه باطل .)1( » " المرتادين علي يخف لم الحق مزاج من خلص الباطل
 با صريح حق ] مواجهه در [ واال ،ميدارد نگه را خودش آن پناه در و ميكند ممزوج حقي
   باطل و باقيماندني ،حق كه است قرآن منطق اين .ميرود بين از فورا باطل ،صريح باطل

 ،كند تجديدنظري خود در يندميب ضعيف را خودش حقي ميبينيد اگر .است بينرفتني از
   .ندارد نيرو يا دارد نيرو كه ميفهمد آنوقت ،كند رفع را خود عيبهاي

 « ": ميفرمايد رعد سوره در .ميگيرد را آب روي كه كفي به و باران آب به ميزند مثال قرآن
 اما و جفا فيذهب الزبد فاما.. .رابيا زبدا السيل فاحتمل اوديبقدرها فسالت ما السما من انزل
 باقي آب و ميشود نابود و پوچ ميرود، بين از زود كف. "" االرض في فيمكث الناس ينفع ما

   .ميماند باقي است خير عالم نظام در وجودش و است نافع چون آب ؟چرا ميماند،
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 كف مثل باطل. است نهمي هم باطل و حق مثل) 1 (الباطل و الحق اهللا يضرب كذلك «
 باقي حق ،ميرود بين از هم زود و ميشود پيدا حق طفيل به كه است پوچي امر ،است

   .است ماندني
 رعد سوره آيه ،نبود هم اين از بعد آيه اگر حتي ؟ميدارد نگه باقي را خودش نور خدا چرا
 خوب خودش ،بعد آيه اينجا در ولي .ميماند باقي است حق چون: ميكرد تفسير را آيه اين
 هميشه كه نكنيد خيال اينطور ،ميدارد نگه خدا ميگوييم ما كه اين كه ميكند بيان را اين
   كه گرفته تعلق اين به الهي اراده ،است حقيقت و حق چون بلكه ،ميدارد نگه زور به خدا

 حق   .باشد باقي حقيقت و
 كه همانطور يعني ،دخورشي و ماه جريان مثل ميشود جاري اسالم و قرآن: فرمود پيغمبر

 .ميتابد منطقهاي به هم اسالم ،ميتابد منطقهاي به ساعتي هر و روزي هر خورشيد و ماه
 هميشه ،باشد ايران سرزمين در بايد مثال اسالم هميشه باشند داده قول كه نيست اينطور

 اگر .كنند حفظ را آن بايد كه هستند مردم خود اين ،باشد مصر يا و عراق سرزمين در
 و رفت نخواهد دنيا از ،نميرود دنيا از ولي ،ميرود اينجا از اسالم كنند نعمت كفران ردمم

   و است حقيقت چون .بپذيرد را حقيقت اين دنيا همه روزي باالخره تا گذشت خواهد زمان
   .پذيرفت خواهد را حقيقت اين دنيا همه نهايت در ،ميرود تكامل به رو دنيا
 كره لو و نوره متم اهللا و بافواههم اهللا نور ليطفئوا يريدون «: ميفرمايد اينكه از بعد پس

 » كله الدين علي ليظهره الحق دين و بالهدي رسوله ارسل الذي هو «: ميفرمايد » الكافرون
 او كه راهي اينكه دليل به و فرستاد راهگشا و راهنما برنامه يك با همراه را پيامبرش خدا

  ان « است بهتر راهها همه از است نموده
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 چرا پس. بشود او تسليم است مجبور دنيا ،آخر در) 1) (» اقوم هي للتي يهدي القرآن هذا
 همه بر را آن خدا است حقيقت راه چون ،" الحقغ دين و بالهدي « " ميماند؟ باقي نور اين

 المشركون كره لو و كله لدينا علي ليظهره « ": ميگرداند پيروز و غالب دينها همه و راهها
   لوكره و « ": ميفرمايد اينجا و "" الكافرون كره لو و « ": فرمود آنجا ."»

 ،است جبر معروف قول به .بيايد بدشان يا بيايد خوششان مشركان ميخواهد ."» المشركون
 جبر ،" حقيقت جبر " ميگويد قرآن ولي " طبيعت جبر " ميگويند بعضي كه تفاوت اين با

 كه است گرفته تعلق اين به حق اراده يعني " حقيقت جبر " .حقيقت جبر ولي است
 ميخواهد ،بيايد بدشان ميخواهد بيايد خوششان كافران ميخواهد ،برود پيش حقيقت
   .بيايد بدشان مشركان ميخواهد ،بيايد خوششان مشركان

 فسالت ما لسماا من انزل «: است فرموده ذكر قرآن خود كه ميكردم عرض را مثل اين
 ميفرستد پاكي آب ،ميفرستد باراني آسمان از خدا » رابيا زبدا السيل فاحتمل اوديبقدرها

 وقتي ضمنا .ميگيرد را جا همه ،ميگيرد را كوه سر و دره و صحرا ،ميگيرد را فضا تمام كه
 اب سيل .ميدهد تشكيل سيل ،ميريزد درهها در و جويها در و ميشود نازل كوهها سر بر كه

 و آبها اين كه برخوردهايي .ميدهد حركت را زبالهها و ميĤيد خودش مسير در فراوان قدرت
 سيل روي كف همين ميبينيد بعد .ميكند كف توليد كمكم ميكنند ديگر چيزهاي و زبالهها

 سيل اين اگر كه ،است سيل همين زاييده كه بيخاصيت و پوچ شي همين يعني ،ميگيرد را
 فكر نميبيند را عمق كه آدمي كه بهطوري ،ميگيرد را آن روي يĤيدم ،نبود هم آن نبود

 يك كف اين كه نميداند ،است شده كف مغلوب آب ديگر و است كف هست چه هر ميكند
   چيز حقيقت ،دارد موقتي و طفيلي و تبعي حيات

  
  : پاورقي
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 اهللا يضرب كذلك «: رمايدميف ،ميزند را آب و كف مثال اينكه از بعد قرآن .است ديگري
   .باطل و حق مثل است اين " » الباطل و الحق

 هم ،گرفته قرار السالم عليه حسين امام استناد مورد هم ،مطلب همين عين ميبينيم ما
 حسين امام .ديگران استناد مورد هم و شده واقع عليها سالماهللا زينب حضرت استناد مورد
 مطمئن و است حقيقت و حق اينكه براي ؟دارد روح ايستادگي اينقدر چرا السالم عليه
 تبديل ،كرد پيدا تحول ،نشد فاني ،نشد معدوم كه السالم عليه حسين امام جريان .است
 نقل را زينب حضرت سخن اول .است باقي است جهان ،جهان تا كه الهي نيروي يك به شد

 دنيايي نيروي نظر از و رظاه نظر از جريان اين ،رسيدند شام به وقتي زينب حضرت .ميكنم
 خداوند )1.. (.است مرحله آخرين ديگر ،است رسانده حد و مرحله ضعيفترين به را آنها

   .بفرمايد عنايت توفيق همه به انشااهللا
  .. .اهللا يا االكرم االجل االعظم العظيم باسمك

   !بگردان منور ايمان نور به ما دلهاي پروردگارا
   !بفرما خالص را ما نيتهاي

 اين استحقاق هنوز اگر و !بيفزا خود خشنودي و رضا بر شدهاي راضي ما از اگر ماه اين در
   !باش خشنود ما از خودت كرم و لطف به ،نكردهايم پيدا را خشنودي

   !درگذر ديگر ماههاي در و ماه اين در ما گناهان از خدايا
 حقيقي توبه توفيق   !مابفر عنايت ما همه به خودت سوي به بازگشت و

 توفيق   !بفرما كرامت ما همه به خودت معارج از عروج
  
  

  : پاورقي
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 تفسير  )٢(صف سوره
  

   الرجيم الشيطان من باهللا اعوذ
  
 و رسوله و باهللا تومنون * اليم عذاب من تنجيكم تجار علي ادلكم هل امنوا الذين ايها يا «

 لكم يغفر *تعلمون كنتم ان لكم خير ذلكم انفسكم و لكمباموا سبيالهللا في تجاهدون
   الفوز ذلك عدن جنات طيبفي مساكن و نهار اال تحتها من تجري جنات يدخلكم و ذنوبكم
   .)1(» المومنين بشر و قريب فتح و اهللا من نصر تحبونها اخري و * العظيم

 بعد .بود سوره دوم آيه اول خطاب .است مباركه سوره اين در ايمان اهل به دوم خطاب ينا
 » الحكيم العزيز هو و االرض في ما و السموات في ما هللا سبح « :فرمود اول آيه در كه آن از

 لم «آيه مفاد گرچه كرديم عرض كه» التفعلون ما تقولون لم امنوا الذين ايها يا «: فرمود
   ولي است عام » تفعلون ال ما تقولون

  
  

  : پاورقي
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 در جهاد مورد در كه است كساني مورد در آيه نزول شان ،اند گفته مفسرين كه همانطور
 به عمل در بعد ولي ميكردند ادعاها خيلي ،برسد آيات اين دستور اينكه از قبل خدا راه

   .نكردند وفا خود وعده
 باز كه بود » مرصوص بنيان كانهم صفا سبيله في يقاتلون الذين يحب اهللا ان «آيه بعد

 آيه بعد و بود السالم عليه موسي حضرت به مربوط آيه ،آن از پس .بود جهاد به مربوط
 در خداست نور كه اسالم اينكه به راجع هم بعد و ،السالم عليه عيسي حضرت به مربوط
 آن از بعد آيه در و بيايد بدشان خواه بيايد خوششان كافران خواه ،شد خواهد پهن عالم
 به مجيد قرآن اينجا در .هستند مومنين خود ،مخاطب ديگر بار .بود هآمد امر اين دليل
   .ميكند ذكر را خود پيشنهاد تجارت لباس در و استفهام شكل

  

   قرآن در استفهام روش
 استفاده آن از مكرر مجيد قرآن كه است صورتهايي از ،استفهام صورت و سبك و شكل
 انسان فطرت بر شكل اين به مطلبي وقتي .دارد مختلفي صورتهاي استفهام البته كه ميكند
 استفهامي روش خود كه بدهد مثبت جواب اينكه جز ندارد چارهاي انسان ميشود عرضه
 " سقراطي روش " را آن معموال و روشهاست بهترين از يكي و بيان در است خاصي روش
 در يعني ،ميكرد استفاده روش همين از خود فلسفه در سقراط اينكه باب از ،مينامند هم

 مقابل طرف به سوال صورت به و ميكرد شروع سادهاي جاي از را مطلب خود محاورات
 مطرح را دوم سوال ميگرفت جواب كه بعد .دهد جواب بتواند طرف آن كه ميكرد عرضه
 را او ذهن ،بهترتيب و ميكرد مطرح را سوم سوال بعد و ميگرفت جواب او از باز ،ميكرد

 كه حقيقتي به ميشد متوجه مقابل طرف يكمرتبه .ميĤورد باال و ميكشيد همينطور
   آن منكر كه بسا هم قبال و بود مشكل بسيار او براي آن پذيرفتن
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   .بود آن مدعي سقراط كه بود حقيقتي همان آن و است كرده اعتراف بود حقيقت
 مانمرد: بفرمايد ميخواهد وقتي مثال .است معمول زياد روش و سبك اين مجيد قرآن در

 هل قل « :ميكند ذكر استفهام صورت به را آن ،باشند برابر نميتوانند جاهل مردمان و عالم
 سانيك با ميدانند كه كساني آيا بگو، خودت تو) 1( اليعلمون ذينلاو يعلمون الذين يستوي

 و امنوا الذين نجعل ام «: مانند زمينه اين در ديگري آيات يا ؟يكديگرند مانند نميدانند كه
   .)2(كالفجار المتقين نجعل ام االرض في كالمفسدين الصالحات ملواع

 .است خوبي روش بسيار تربيت و تعليم در روش اين و است صورت همين به هم آيه اين
   .ميكند خطاب ايمان اهل به خداوند
 را مطلب صورتي چه با ضعيف مخلوقهاي و انسانها ما به خود وحي در عالم خداي ببينيد
 كند ذكر را سخنش بعد و بگيرد اجازه ما از قبال بخواهد كه است كسي مثل ؟اردميد عرضه

 اهل اي "" امنوا الذين ايها يا « ": ميفرمايد .است موثر ما روح و نفس در چقدر اين و
 به كنم راهنمايي را شما آيا "» اليم عذاب من تنجيكم تجار علي ادلكم هل « " !ايمان
 قول به آنقدر " » ادلكم هل « " اين ؟برهاند دردناك عذابي از ار شما كه تجارتي و معامله
 كه ما با عالم خداي كه كند فكر انسان وقتي كه هست " استعطاف " آن در ادب علماي

 خداوند گويا . ]بگويد نه نميتواند [ ميكند صحبت دارد صورت اين به هستيم ضعيف بشر
 انساني ميشود مگر حال ؟كنم راهنمايي يك را شما من ميدهيد اجازه آيا: ميگويد چنين
   يك را شما من هست اجازه آيا كه كند تقاضا او از عالم خداي ببيند كه شود پيدا

   طور به هم بعد و كنم راهنمايي
  

  : پاورقي
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 عذاب از را شما كه است اي معامله به راهنمايي ،راهنمايي اين بگويد سربسته و مجمل
 او اينكه از گذشته !؟]نيست اجازه[ ،نه بگويد انسان اين وقت آن ،ميدهد نجات ردناكد

 اي معامله ميخواهم من كه بگويد چنين انسان به هم عادي فرد يك اگر ،است عالم خداي
 انسان [ميدهد نجات دردناك عذابي از را تو كه است اين اثرش كه كنم پيشنهاد تو به

   .است استفهام صورت كه بود پيشنهاد اين صورت و شكل به بوطمر گفتيم آنچه .]ميپذيرد
 به را شما آيا: است آمده معامله و تجارت مفهوم ،ماده در ميبينيم .پيشنهاد اين ماده اما

 استفهام مساله كه همانطور كه كردهايم عرض مكرر ؟نه يا كنم راهنمايي معاملهاي چنين
 قرآن تعبيرات مواد از يكي معامله و تجارت لهمسا ،است مجيد قرآن تعبيرات صور از كيي

   .است
 نه اما ،اينهاست امثال و معامله و تجارت است شده كه تعبيري قرآن آيات از آيه چندين در

 گفتن لبيك و انسان كردن عمل همين از قرآن بلكه ،بازاري معهود هاي معامله و تجارتها
 چيزهايي بهو تعبيرميكند معامله به ،ميكند تعبير بيعو تجارت به ،عمل به و ايمان به انسان

 اين مثل ،اينها امثال و شدن ورشكست ،كردن زيان ،سودبردن مثل است معامله لوازم از كه
 في يقاتلون الجنه لهم بان اموالهم و انفسهم المومنين من اشتري اهللا ان «: معروف آيه

 استبشروا «: ميفرمايد بعد .»االنجيل و التورا في حقا عليه وعدا يقتلون و فيقتلون اهللا سبيل
 والعصر " سوره .است زياد خيلي كريم قرآن در تعبيرات اين .)1( » به بايعتم الذي ببيعكم

 عملوا و امنوا الذين اال *خسر لفي نسان اال ان * والعصر «: است تعبير همين براساس "
 چهار اين كه كساني مگر ،دزيانن در مردم همه بالصبر تواصوا و بالحق تواصوا و الصالحات
   ،ايمان: باشند داشته را خصلت

  
  : پاورقي
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   .صبر به تواصي ،حق به تواصي ،صالح عمل
  

   انسان هميشگي تجارت
 نكته شايد و نيست خير كار و ايمان زمينه در تنها ،معامله و تجارت تعبير يعني تعبير اين

: دارد حالت دو انسان كه نميفهميم اينگونه ما كريم قرآن تعبيرات از .باشد اينجا اساسي
 انسان كه سرمايههايي .نميكند معامله اينكه ديگر حالت و ميكند معامله اينكه حالت يك
 كه مالي سرمايه ،دارد كه قدرتهايي سرمايه و سالمت سرمايه و عمر سرمايه همين ،دارد
 يا ها سرمايه اين با انسان كه يستن اينطور است داده او به خداوند كه آنچه هر و دارد

 اي سرمايه است ممكن انسان ،معمولي هاي سرمايه در .نميكند معامله يا ميكند معامله
 چقدر مگر ميكنم فكر وقتي. كنم معامله نميخواهم سرمايه اين با من بگويد و باشد داشته
 كمكم خودم دارايي اين از و دارم دارايي ،باشم زنده اگر هم ديگر سال پنجاه ،ميكنم عمر
   .نميكنم هم معامله ،ندارم معامله به احتياجي ،برسد پايان به عمرم تا ميكنم خرج
 من: بگويد ،باشد همينگونه دارد كه انساني هاي سرمايه مورد در ميتواند انسان آيا

 كه اموري آن و اخروي و معنوي امور نظر از ،كنم كسب نميخواهم ،كنم معامله نميخواهم
 ؟كنم خرج كمكم و بگذارم راكد را خود سرمايه ميخواهم است ناميده معامله را آنها قرآن

 يا و اكتساب آن يا منتها ،نكند اكتساب نميتواند ،نباشد كاسب نميتواند دنيا در انسان ،نه يا
 را ام سرمايه اساسا و كنم زندگي عمر يك من كه اين ،است صحيح دوم شق ؟اكتساب اين
 حال در نميتواند و است مبادله حال در دائما انسان يعني ،است محال ،نيندازم كار به

 و ،قرآن تعبير به است اليم عذاب و زياد خسران اش نتيجه كه اي مبادله يا ،نباشد مبادله
   اش نتيجه كه اي مبادله يا
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  . ايستد نمي صفر روي صفر، باالي يا است صفر زير يا يعني ،است ابدي سعادت
 يك انسان نگاه هر كه است اين براي ،نكند اكتساب نميتواند انسان ديمكر عرض اينكه
 ،است كسب يك بردارد انسان كه قدمي هر ،است كسب يك انسان سخن هر ،است كسب
 نيروهاي دارد دائما و است گرفته قرار عالم در كه يا گونه به انسان .است تاثيرپذيري يعني
 مصرف اينقدر و ميكنم مصرف انرژي من: يدبگو كه است اين نه ،ميكند مصرف را خود

   انسان كاري هر .نيست اينطور ،هستم صفر يك شدم تمام كه بعد و شوم تمام تا ميكنم
 گاهي ميگيرد كه چيزي آن منتها ،است گرفته چيزي و است داده چيزي ،دهد انجام

   .شقاوت گاهي و است سعادت
 امروزه كه هست هم خوبي حرف و " قابلمت تاثير اصل " نام به دارند اصطالحي امروزيها

 تاثير اصل .ميكنند تكيه آن روي بيشتر امروزه ولي ميگفتند هم گذشته در البته ،اند گفته
 هميشه ،بگذارد اثر يكطرفه كه نيست چيزي هيچ دنيا در كه است اين معنايش متقابل
 با چيز همه ميان دوطرفه تاثير اين كه هستند مدعي اينها تازه و ،است دوطرفه تاثيرها
 ديگر اشيا از فقط كه باشد داشته وجود عالم در شي يك نميشود ميگويند .است چيز همه
   بگذارد اثر ديگر اشيا روي يا ،نگذارد اثر ديگر اشيا روي خودش و بپذيرد اثر
   .است كار در متقابل تاثير ،نگذارند اثر آن روي ديگر اشيا و

 متقابل تاثير در هميشه بيروني عالم اين با ما .تهس مطلب اين هم انسان يك درباره
 از را خودمان نميتوانيم ،ميگذاريم اثر آن روي ما و ميگذارد اثر ما روي عالم اين ،هستيم
 كرده ما به كه اي راهنمايي و هدايت مطابق اگر ما منتها .بكشيم بيرون متقابل تاثير قانون

   جهان و عالم از ،دادهايم كه سرمايهاي آن بربرا صدها و سرمايه آن معادل ،كنيم عمل اند
   براي
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 اليم عذاب من تنجيكم تجار علي ادلكم هل « معناي اين .ميگيريم خودمان سعادت و سود
 و نكنيم عمل است كرده معين ما براي ما خداي كه برنامهاي اين براساس اگر اما .است »
 آن عوض و ايم داده را سرمايه هم ازب ،كنيم انتخاب اي خودخواهانه راههاي بلبشو طور به
 براي اشيايي ،بگيريم مفيد شي يك و بدهيم را سرمايه اين اينكه جاي به ولي ايم گرفته را

 هيچ ما براي زيان و ضرر هاي مايه و عقاب و عذاب هاي مايه جز همه كه ايم گرفته خود
 و بخرد عقرب و رما و كند خرج را پولش انسان كه است اين مانند و نيست ديگري چيز
 ،است كرده فروش و خريد البته فردي چنين .كند رها خود خانه در را عقرب و مار اين بعد
   .عذاب موجبات و آزار موجبات ؟است خريده خود براي چيزي چه اما
 تجار علي ادلكم هل امنوا الذين ايها يا « " شريفه آيه در كه ميĤيد عجيب نظر به اين

 اليم عذاب از را شما كه تجارتي به كنم راهنمايي را شما( " » اليم عذاب من تنجيكم
 حال در دائما انسان كه است اين ارتباطش ؟دارد ارتباطي چه عذاب با تجارت )برهاند
 دارد هميشه ندهد انجام ميكند راهنمايي بدان خداوند كه را تجارتي اين اگر ،است تجارت

 االن شما .ندارد سوم شق ،است اليم عذاب آن نتيجه كه ميدهد انجام ديگري تجارت يك
 ،هستيد اليم عذاب دچار ،ايد ميكرده اكتساب و تجارت ديگري نوع به قبال اينكه اثر در

 آن گرفتار كه اليمي عذاب از را شما تا ميكنيم پيشنهاد شما به ديگري تجارت ما حال
   .دهيم نجات هستيد

  

   قرآن نظر از مطلوب تجارت
 دو ،است معامله تجارت ؟چيست دهيم انجام بايد ما كه عملي آن نيمببي ميخواهيم حال
 بعضي كه است عجيب ؟بگيريم بايد چه و بدهيم بايد چه .ستدن و دادن: دارد طرف

   از نجات بگيريم بايد كه آنچه گفتهاند
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 را مطلب نيا بعد.باشد آن نيع نكهيا است،نه آن الزمه نيا كه يحال است؛در ميعل عذاب
  .ميده يم حيتوض
 مقابل،چه در و ميكن يتجارت چه ميده انجام يتجارت ميخواه يم كه حال پس
 اميپ به مانيا و اهللا به مانياست،ا»رسوله و باهللا تومنون«اول ميبكن ديبا كه م؟آنچهيريبگ
 گريد امور يبرخ و هجرت و جهاد و عمل و كار به دعوت شهيهم كه قرآن نظر از. ستاو آور
 باشد، داشته مانيا ديبا انسان واقع در و ندارد دهيفا نباشد مانيا با توام عمل اگر كند، يم

 قول به و باشد مانشيا راه در ديبا عملش و كند يم يمعرف قرآن كه يمانيا آنطور آنهم
 يگريد موضوع خدا جز ديگويم قرآن كه يا دهيا منتها باشد، اش »دهيا« راه در هايامروز
 او آور اميپ به دياوريب مانيا و است يكل هدف و ياصل هدف كه داخ به دياوريب مانيا. ندارد
 يوقت خدا اميكند؛پ قبول تواند ينم را خدا اميپ انسان نباشد او آور اميپ به مانيا اگر چون

 اهللا ليسب يف تجاهدون و«.باشد داشته هم آورش اميپ به مانيا انسان كه خداست اميپ
 ذلكم«.تانيجانها به و مالها به ديكن كوشش و ديكن جهاد خدا راه در»انفسكم و باموالكم

 ريتعب نيا رينظ.ديبدان اگر»تعلمون كنتم ان«ميكن يم شما به كه يشنهاديپ نيا»رلكميخ
 از مطلب يبدان تو اگر مييگو يم بعد و ميزن يم را يحرف.ميدار هم خودمان يفارس در را
  .يبدان هم تو شكا يا است طور نيا مطلب حال هر بهيعنياست؛ ليقب نيا

 شود،چون يم دستورها همه شامل كه است كرده ذكر نجايا در يريتعب ديمج قرآن البته
  .دارد دنبال به را معاد مثل گريد امور به مانيا امبريپ به مانيا

 از است اعم نفس به جهاد.نفس به جهاد و مال به جهاد:فرمود جهاد مورد در فهيشر هيآ در
 " جنگ " ميگوييم آن به اصطالحا كه باشد،همان يرونيب و يخارج دشمن با كه يجهاد
   اعالي و بزرگ مصداق يك كه
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 جهاد خود ديگر و ،هست هم نفس با جهاد مستلزم حقيقي جهاد زيرا است] نفس با جهاد[
 براي بخواهد انسان كه را عملي هر .ميشود انسان ديگر اعمال همه شامل كه اماره نفس با

   .است نفس با جهاد نوعي ودشخ ،دهد انجام خدا
 رد .است جان و مال با جهاد و رسول و خدا به ايمان ،دهيم انجام بايد ما كه كاري اين

 .ميشود آمرزيده شما گناهان » ذنوبكم لكم يغفر « ؟شد خواهد ما نصيب چيز چه عوض
 كرده قبال كه تجارتهايي آن و كردهايد كسب قبال كه را آنچه كه است اين معنايش درواقع

 است گذاشته شما براي گناهان كه سوئي آثار و ايد برده تجارتها آن از كه زيانهايي آنو ايد
 جنات يدخلكم و« .ميشود محو همه گذشته خطاهاي آثار و ميشود آمرزيده گناهان آن

 بهشتها آن درختهاي زير از كه ميكند وارد بهشتهايي به را شما و »االنهار تحتها من تجري
 بسيار جايگاههايي به را شما نيز و » عدن جنات طيبفي مساكن و « .ميشود اريج نهرها
 وارد نيست آنجا در زوالي و است دائم و خالد ديگر كه پايداري و ثبات بهشتهاي در پاكيزه
   .ميكند

 به باتوجه "» العظيم الفوز ذلك « " معناي .است آن عظيم فوز "» العظيم الفوز ذلك « "
 انسانها اي شما ولي ،است آن عظيم فوز ،حقيقت و حق منطق در .ميشود روشن بعد آيه

 دنيا در ميخواهيد ،دنياست در نتيجه همان نزديك نتيجه ،ميخواهيد را نزديك نتيجه اغلب
 ظاهر هم دنيا همين در جهادتان آثار و ايمانتان آثار ميخواهيد ،شويد نائل سعادتي به هم
   .ميخواهيد را سرزمينها شودنگ و فتح و دشمن بر پيروزي ،شود
 ،فكرش كوتاهي واسطه به ،است چشيده را چيزها اين اثر و لذت دنيا در چون انسان براي
 آنها كه است اين در نقص ،ندارد عيب باشد داشته جاذبه اينها .است بيشتر اينها جاذبه
 اما ،است آن عظيم فوز كه است اين حقيقت: ميفرمايد قرآن ولي .دارد جاذبه كم برايش
   آن به منحصر
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 ظاهر ديگر دنياي در فقط اثرش ،ميكنيم پيشنهاد ما كه عمل اين و ايمان اين .نيست
 را فوز شريفه آيه در .دربردارد داريد دوست خيلي شما كه هم را دنيا سعادت بلكه ،نميشود

 آن بزرگ و عظيم فوز .است تفخيم ] مفيد [ كه كرده ذكر بعيد صورت به " ذلك " با
 در ولي نميĤيد حساب به آن مقابل در دنيا اصال كه ميفهميد برويد آنجا كه وقتي ،است
 پيروزي يعني شماست عالقه مورد كه ديگري امر آن كه بدانيد هم را مطلب اين حال عين

 نصر تحبونها اخري و « " .هست هم آن ،شدن منصور و شدن فاتح و سرزمينها گشودن و
 يك و: است تقدير در " خصلت " يا و " نعمت " اينجا در گفتهاند ."" قريب فتح و اهللا من

 دلتان و داريد دوست بسيار را آن دل ته از شما كه ديگر نعمت يك و ديگر خصلت
 شما براي هم آن كه است فتح و نصرت برسيد آن به عمل و ايمان پرتو در كه ميخواهد

   .هست
 و عظيم اينقدر كه را آخرت هم تا دهيد انجام را معامله اين كه شد اين مطلب خالصه پس

 كه است پيامي پيام اين پس .شماست عالقه مورد كه را دنيا هم و باشيد داشته است بزرگ
   .را شما آخرت سعادت هم و ميكند تامين را شما دنياي سعادت هم ،واحد آن در
  

   فتح و نصر تفاوت
 يكديگر به نزديك معاني فتح و نصر .است آمده " فتح " و " نصر " كلمات مذكور آيه در

 دو اين كه "" الفتح و نصراهللا جا اذا « ": ميخوانيم نصر سوره در. متفاوتند هم با ولي دارند
 است نصر است دشمن انسانهاي بر غلبه كه جهت آن از غلبه .است آمده هم آنجا در كلمه

 زير و دشمن سرزمين بر غلبه ولي ،باشد پيروزي كلمه همان صحيحش ترجمه شايد و
   جاء اذا « " .است گشودن اش ترجمه كه است فتح ،دشمن سرزمين گرفتن تسلط
   ،شويد پيروز دشمن بر و برسد حق پيروزي كه آنگاه يعني "» نصراهللا
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 پس .بگشاييد است مكه به اشاره اند گفته كه را خاص سرزمين آن كه آنگاه و » الفتح و «
 و نصر ،ميداريد دوست شما كه چيزي آن: ميفرمايد هم اينجا .سرزمين گشودن يعني فتح

   .است نزديك گشودني و قريب فتحي و الهي پيروزي
 اجابتي و لبيك اين مقابل در كه بده بشارت را مومنين پس !پيامبر اي » المومنين بشر و «
 ايها يا « .است كرده ذخيره سعادت آنها براي آخرت و دنيا در متعال خداي ،ميكنند كه
 قال اهللا الي انصاري من للحواريين مريم ابن عيسي قال كما انصاراهللا كونوا امنوا نالذي

   علي امنوا الذين فايدنا هطائف كفرت و اسرائيل يبن طائفمن فامنت اهللا انصار نحن الحواريون
   .» ظاهرين فاصبحوا عدوهم
 ياران !ايمان هلا اي .» امنوا الذين ايها يا « صورت به ايمان اهل به است ديگري خطاب

 ديگري خاص تعبير )باشيد خدا ياران( تعبير اين كه كردهايم عرض درگذشته .باشيد خدا
 كه راهي در را مردم ميخواهد قرآن وقتي .است " استعطافي " تعبير يك و است قرآن در
 مردم كه اعتبار اين به ،كند دعوت دارند خودشان سعادت سوي به درواقع و خدا سوي به
 كه ميكند تعبير چنين ،خداست سوي به راهي خدا دين و ميكند دعوت خدا دين به را

   .كنيد ياري را خدا
 بينش اينكه براي .كرديم بحث مفصال و بود شده تاكيد خيلي زمينه اين در حديد سوره در
 به نيازمند عالم خداي العياذباهللا كه نكند خيال انسان و نپذيرد خدشهاي انسان توحيد و

 بي و مطلق غني خداوند كه ميكند بيان اينصورت به را مطلب ،انسانهاست كمك و نصرت
   همه از نياز
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 تا هستند او به مطلق نياز] بلكه [و او به نيازمند عالميان و عالم همه و است عالميان و عالم
 با كه كند توهمي كوچكترين كس هر .نشود وارد اي خدشه كوچكترين توحيدي جنبه از

 و ميكنيم كه جهادي ،ميگيريم كه روزهاي ،ميخوانيم كه نمازي ،ميدهيم امانج كه كاري
 ولي .است توحيد اصل ضد بر اين ،كردهايم كمكي خدا به ،ميدهيم انجام كه حجي

 سخن دوستي با دوستي گويي كه است دوستانه آنچنان قرآن در متعال خداوند تعبيرات
   " را " خودياري " درواقع .كنيد ياري را خود خداي بياييد انسانها اي: ميگويد

 در .باشيد جنداهللا ،باشيد حزباهللا ،باشيد خدا ياوران ايمان اهل اي .ميكند تعبير " خداياري
   .است آمده " جنداهللا " و " حزباهللا " تعبير بار چندين قرآن
 عيسي آنچنانكه .باشيد خدا ياوران !ايمان اهل اي: است چنين آيه اول بخش ترجمه پس
 ما: گفتند حواريين ؟خدا سوي به من ياران كيستند: گفت حواريين به خطاب مريم پسر

 تعبير در و است آمده مطلب توحيدي تعبير السالم عليه عيسي تعبير در .خدا ياران هستيم
   .مطلب استعطافي تعبير حواريين
 به من ياران كيستند: كرد خطاب اسرائيل بني به و حواريين به اينچنين عيسي حضرت
 سوال همين به حواريين ؟كيستند من ياران ،حق سوي به حركت اين در يعني ،خدا سوي
 " خدا ياران ماييم " تعبير به را " خدا سوي به تو ياران ماييم " ولي دادند مثبت جواب
   .شود مي بيان تعبير اين به كه است مطلب همان كه ميدهد نشان اين .كردند بيان
 مسيح عيساي حضرت خواص كه هستند خاصي عده اينها كه دميداني حواريون به راجع
 قبل آيه آن مصداق اسالمي مومنين كه همانطور و بودند واقعي مومنين عده يك و بودند
 من تنجيكم تجار علي ادلكم هل امنوا الذين ايها يا « :بودند آن مصداق نيز آنها بودند
   و رسوله و باهللا تومنون * اليم عذاب
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 و خدا به مومن كه بودند افرادي اينها ."» انفسكم و باموالكم اهللا سبيل في تجاهدون «
 معنا تمام به واقعا و بودند السالم عليه عيسي حضرت يعني خودشان زمان رسول به مومن
   .بودند كرده وقف خدا راه در را خودشان و بودند خدا راه در مجاهد
 مثال .است كرده ياد تجليل به آنها از و ستا برده نام حواريين از جا چندين در كريم قرآن
 ،حواريين كه ميدهد نشان آيه اين .)1( »الحواريين الي اوحيت اذ و«: ميفرمايد آيه يك در

 آلعمران سوره در. كند الهام آنها به متعال خداوند كه داشتند را اين ارزش كه بودند افرادي
 من قال الكفر منهم عيسي حسا فلما «: است آمده صف سوره آيه همين شبيه آيهاي
   .)2 (» اهللا انصار نحن الحواريون قال اهللا الي انصاري
 از كه ميبرند نام را نفر دوازده هم مسيحيها خود .است بوده نفر دوازده تعدادشان اند گفته
 ،متي( معروف چهارگانه انجيلهاي اين از برخي كه هستند همينهايي بعضي نفر دوازده اين

 اسمهاي بعضي و شمعون مثل هستند هم ديگري عده. آنهاست نام به )يوحنا و لوقا ،مرقس
   و شد كافر و مرتد بعد نفر يك ،نفر دوازده اين از كه معتقدند مسيحيها خود .دارند مشترك
 عليه مسيح قتل مساله البته( هستند مسيح مصلوبشدن به معتقد كه مسيحيها .كرد خيانت
 )3( » لهم شبه لكن و ماصلبوه و قتلوه ما و« :است يمجعول حرف قرآن نظر از السالم

 اين از و كرد آشكار را مسيح سر گرفت كه پولي مقابل در اسخريوطي يهوداي ميگويند
 از ولي .كرد خودكشي شد پشيمان فوقالعاده چون و شد پشيمان بعد و شد گناهكار جهت
   البته .باشد اينچنين نهاآ از يكي كه نميكنيم استنباط را مطلبي چنين ما كريم، قرآن

  
  : پاورقي

   111 / مائده 1. 
   52 / عمران آل 2. 
   157 / نسا 3. 
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 يا خودمان روايات از قاطعي دليل ما اگر كه است گونهاي به قرآن تعبير بگويم نميخواهم
 قابل كلي و است كلي قرآن تعبير .نباشد استثناپذير باشيم داشته تاريخي قاطع دليل

 اين روي االن هم من و است نيامده مطلبي چنين قرآن در كه است اين غرض .استثناست
   .ندارم دقيقي خيلي مطالعه قضيه

  

   " حواري " آلمه
 و اسالمي كتب در غالبا .است نيامده دست به من براي " حواري " كلمه اصلي ريشه هنوز

 " ماده از و است بيعر كلمه يك اصال كه اند كرده معنا شكل اين به را كلمه اين ،تفاسير
 سفيدي آن ديگر معناي يك و است تردد و حركت " حور " ماده معناي يك .است " حور
 در .اند بوده رختشوي يعني " قصار " ،حواريين كه ندا گفته دليل همين به بعضي و است
 و تميز را لباسها چون اند بوده رختشوي اينها كه است آمده زياد مطلب اين ما تفسير كتب
   .است شده گفته " حواري " اينها به جهت اين از و ميكردند يدسف
 ،باشد داشته سرياني يا عبري ريشه و نباشد عربي اصال كلمه اين زياد احتمال به ولي

 خيلي ولي .باشد داشته عربي با مشتركي وجه يك است ممكن باشد عبري اگر مخصوصا
 در يعني ظاهر به " حواري " مهكل] زيرا[ ،باشد عربي " حواري " كلمه كه است بعيد

 تعبيرات در حتي و قرآن تعبيرات در ولي ،است جمع كلش به عربي لغات با مقايسه
 نسبت ياي كلمه اين " ياي " و است مفرد حواري كلمه آله و عليه اهللا صلي رسول حضرت

 دهآم چنين ،شده نقل آله و عليه اهللا صلي رسول حضرت از كه احاديثي از بعضي در .است
   جمع .نيست جمع حواري كه ميشود معلوم ،است من حواري كس فالن كه است

 خصوصا .آيد درنمي جور عربي لغات با اين و حواريين يا و حواريها: بگوييم بايد را حواري
   نقل اخبارالرضا عيون در روايتي
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 اي ميگويند اينكه: فرمود السالم عليه رضا حضرت مامون مجلس همان در كه است شده
 و بودند رختشوي كه اند گفته " حواري " جهت آن از را آنها كه ميگوييد چنين شما

 رختشوي آنها ،نيست چيزي چنين ميكردند تميز را لباسها و بود رختشويي شغلشان
 .ميگفتند حواري آنها به ميكردند پاكيزه را روحها كه جهت آن از ،بودند روحشوي ،نبودند
 حضرت اگر يعني [براينبنا ؟كنند بيان را كلمه اين لغوي شهري ميخواهند حضرت آيا حاال
   معناي بايد اش اصلي ريشه همان در ،نباشد هم عربي اگر لغت اين] باشند مقام اين در

 سفيد   )1.. (.باشد داشته وجود كردن
  
  

  : پاورقي
  ] .است ناقص جلسه اين نوار متاسفانه [1. 
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   جمعه سوره تفسير - ١
  
   » الرحيم رحمنال اهللا بسم «

  الرجيم الشيطان من باهللا اعوذ
   
 و الكتاب يعلمهم و يزكيهم و اياته عليهم يتلوا منهم رسوال ميين اال في بعث الذي هو «

   .)1(» مبين ضالل لفي قبل من كانوا ان الحكمو
  

 وضعي بهترين هستند كه همانگونه و هستند شدن ساخته از بينياز ،عالم اشيا از بسياري
 و اند شده ساخته كه هستند اموري كوهها و اقيانوسها ،درياها .باشند داشته بايد كه است
 بايد انسان و ميكند استفاده اند شده ساخته و هستند كه وضعي همان در اينها از انسان
 اين وضع در انسان كه است تغييراتي از هست اگر اي نگراني و كند حفظ را وضع همين
 عظيم پيشرفت اثر در كه است مطرح مساله اين جديد مدنت و عصر در .ميدهد امور

   آسيب جنگلها ،ميشود خراب و دگرگون دارد طبيعت ،ماشين
  
  
  

  : پاورقي
  ] .نيست دست در اول آيه تفسير به مربوط نوار [2/ جمعه 1. 
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 هزار چندين اند كرده حساب .ميشود قطع نسلشان گياهان از معتنابهي مقدار ،بينند مي
 ،عظيم هاي رودخانه .است شده منقرض نسلشان بشر تمدن پيشرفت اثر در حيوانات از نوع

 نفتي فضوالت به شدن آلوده اثر در و كشتيها زياد آمد و رفت اثر در ها درياچه ،درياها
 انسان بايد را هوا .هواست واضحترش مثال .ميشود تر آلوده هم روز روزبه و است شده آلوده
 شهرهاي در باالخص و شهرها در بخصوص تدريجا هوا كه ينيمميب ولي دارد نگه پاك

   شده مشكل دچار تنفس مساله تهران نظير شهرهايي در كه طوري به ميشود آلوده بزرگ
 مي و است شده مطرح البته ،ميشود مطرح كمتر ما ميان در كه است مسائلي اينها .است
 و طويل بحث ،اين .است گرفته ارقر روز مسائل جز پيشرفته اصطالح به دنياي در ولي شود
   .است ديگري قسمت مقصودم ،بشوم آن وارد نميخواهم كه است داري دامنه
 شدن ساخته به نياز كه است چنين بشر استفاده براي الاقل كه است امور از بسياري ولي
 دهد قرار استفاده مورد اش طبيعي و اولي حالت همان در را آن بخواهد انسان اگر .دارد
 و ساختن از بعد .داد قرار استفاده مورد آنگاه ساخت را آن بايد ،نيست استفاده قابل دانچن
 ولي است معدني عنصر يك طال مثال .است زياد بسيار آن قيمت تفاوت ،ساختن از قبل
   .نيست استفاده قابل خيلي بشر براي ميشود استخراج معدن از كه صورتي همان به طال
 و سكه و زنانه زيورهاي صورت به و ميسازد را طال زرگري عمليات و وسايل ،ابزارها با بشر
 از انسان كه پشمي .كرد ذكر بشود كه است حدي از بيش ،مثال .ميĤورد در ديگر اشيا

 قابل و ندارد ارزشي چندان ميĤيد دست به طبيعت در كه صورتي به ،ميچيند گوسفند
 استفاده آن از ،بعد و درميĤورد مختلف ايشكله به را پشم اين ابتدا انسان .نيست استفاده
 و كم هم گياهها حيوانهاو .دارد ارزش خام اولي ماده برابر چندين آن شده ساخته .ميكند
   زياد را مقدمه .هستند چنين بيش
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   .كنم نمي طوالني
  

   انسان شدن ساخته ويژگيهاي
 بايد را آنها كه است تطبيع در موجوداتي دسته آن از انسان آيا .است انسان مورد در بحث

 همان به كه است انساني آن انسان بهترين آيا ؟گذاشت باقي دستنخورده و اولي حالت به
 ساخته به نياز ديگر چيز هزارها مثل هم انسان يا باشد باقي دستنخورده و اولي حالت
 كه خامي ماده ،آيد مي دنيا به خام ماده يك مانند ابتدا ميĤيد كه دنيا اين به و دارد شدن
 قرار چه از مطلب ؟كند پيدا العاده فوق ارزش تا بشود ساخته بايد و دارد بالقوه ارزش
   ؟است
 اندازه به موجودي هيچ و نيست شدن ساخته به نيازمند ،انسان اندازه به موجودي هيچ

 با اش شده ساخته ارزش انسان اندازه به موجودي هيچ و نيست شدن ساخته قابل انسان
 " را نامش نظر يك از دنيا در كه چيزي اين .ندارد تفاوت اينقدر اش نشده هساخت ارزش
 " پرورش و آموزش " يا و " تربيت و تعليم " را نامش ديگر نظر از و گذارند مي " اخالق

 يك به كردن تبديل را خام ماده يك صورت به انسان يعني ،است همين معنايش ميگذارند
   براي و خودش براي ؟كسي چه براي فادهاست قابل .استفاده قابل انسان
   .خودش جامعه

 آسمان تا زمين از تفاوت نظر اين از ميبينيم كنيم مقايسهاي حيوان و انسان ميان ما اگر
 مقايسه را انسان اگر دارد ساختن به نياز كه ديگري چيز هر با بلكه حيوان با تنها نه .است
 يك ،ميĤيد دنيا به ساختهشده معنا يك به انسان مقابل در ديگر چيز هر ميبينيم كنيم
 از كه است موجودي يگانه ،انسان ولي .شود ساخته بهتر تا شود كار آن روي بايد هم مقدار

   از كه صورتي آن به ،ساخت بايد را طال كه كردم عرض .شود ساخته بايد نظر هر
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 هم را حيوان ،ختسا بايد هم را آهن و نقره ،نيست استفاده قابل ميشود استخراج معدن
 خودش بودن طال در طال كه هست تفاوت اين ولي كرد تربيت ،كرد اهلي بايد ،ساخت بايد
 است آمده وجود به شده ساخته خودش بودن نقره در هم نقره ،است " شده ساخته " ديگر

 به اينها .خودش بودن گوسفند در گوسفند و خودش بودن اسب در اسب همچنين و
 و كيفيت نظر از و اند آمده دنيا به شده ساخته " ماهيت " نظر از فيلسوفان اصطالح
   درست را عيارش زرگر يك منتها ،طالست ماهيتش طال .دارند شدن ساخته به نياز كميت
 دست در نميتواند آهن ديگر ولي ،اينها امثال و ميكند براق ،ميكند پرداخت را آن ،ميكند
 آمده دنيا به شده ساخته ماهيت نظر از اينها .ودش نقره زرگر دست در طال ،شود طال زرگر
 كيفيت در دارند شدن ساخته به نياز اگر .است ساخته را آنها ماهيت ،خلقت يعني ،اند

 دنيا به پرداخته و ساخته هم ماهيت نظر از حتي كه است موجودي يگانه انسان ولي .است
 همه باشد ماهيتي چه انسان يتماه و واقعيتي چه انسان واقعيت اينكه لهذا و است نيامده
 انسان است ممكن .شود ساخته است ممكن جور همه ،بيايد در آب از است ممكن جور

 ميگوييم نداريم فرشته از باالتر لفظي چون ما .باالتر فرشته از درجه صد و شود فرشته
 شود موجودي است ممكن انسان ": ميگويم نيفتد اشتباه به كسي ،تعبير اين از اگر .فرشته

  : حافظ قول به .بشود خدا انسان نميگويم ،" ندارد جدايي هم خدا از كه
   هيهات ميپزد بحر حوصله خيال

 هاست چه                              انديش محال قطره اين سر در
 هر از انسان همين است ممكن .هست آن در شدن اقيانوس آرزوي كه ميگويد را اي قطره

 يك انسان صورت صورتش يا ،شود پستتر و منحطتر بكنيد را تصورش شما كه موجودي
   و باشد ناخن پهن گوش دو و سر
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 مطلبي همان اين .باشد سگ يك يا و گرگ يك مثال واقعيتش ولي برود راه هم پا دو روي
 مانند) 1 (»اضل هم بل كاالنعام اولئك«: ميفرمايد انسانها بعضي مورددر قرآن كه است

 ديگري جايدر. چهارپايان از منحطتر پستترو خيلي بلكه چهارپايان نه و هستند چهارپايان
 و سافل هر از يعني ؟چه يعني " سافلين اسفل " .)2( » سافلين اسفل رددناه ثم :ميفرمايد

 در هست اي اعجوبه .عاليتر عالياي هر از يعني ؟چه يعني " عليين اعلي " .پستتر پستي
 ،گاوشدن امكان اسب براي .هست او در شدن گونه همه امكان كه " انسان " نام به عالم
 انسان براي ولي نيست اسبشدن امكان هم سگ براي ،نيست شدن سگ يا و شدن االغ

   .هست شدن چيز همه امكان
 دنيا به وقتي كه حال .ميشود روشن اصطالح به " مدل " به انسان نياز كه همينجاست

 انواع ،باشيم ميتوانيم نباتها انواع ،باشيم يتوانيمم جماد ،باشيم ميتوانيم چيز همه ميĤييم
 يك پس ،باشيم ميتوانيم فرشته از باالتر ،باشيم ميتوانيم فرشته ،باشيم ميتوانيم حيوانها

   .ميخواهيم دستورالعمل و مدل
  

   خود ساختن در انسان نقش
 كه است اين مدهع مساله اتفاقا ،بله ؟ماست خود دست به شويم آنگونه يا اينگونه اينكه آيا
 مرد بايد اگر ،ميشود تمام كارش رحم در جسم و اندام نظر از انسان .ماست خود دست به

 رحم همان در باشد زن بايد اگر ،باشد مرد كه است شده مشخص تكليفش رحم در ،باشد
   باشد سياهپوست يا سفيدپوست بايد اگر ،باشد زن كه است شده مشخص تكليفش

  
  : پاورقي

   179 / اعراف 1. 
   5 /تين 2. 
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 چشمهايش بلند، يا باشد كوتاه كه اين همينطور و ،است شده تكليف تعيين همانجا در
 روحي نظر از ميĤيد دنيا به انسان وقتي ولي .زشت يا و باشد زيبا ،غيرمشكي يا باشد مشكي

 در قلم تازه ،شود منعقد ميخواهد شا نطفه تازه اوست روحي جنبه آن انسان واقعيت كه
 حيوان ،زيبا يا باشد زشت ،آنطور يا باشد اينطور كه شود ترسيم چهرهاش كه است دست
 انسان اراده از ميزند رقم را انسان جسم رحم در كه قلمي .باالتر يا و باشد فرشته ،باشد
 آن .ماست خود دست امر نهايت در ميسازد را انسان روح كه قلمي آن ولي است خارج
 .ميسازد را ما شخصيت كه آن برخالف است خارج ما اراده از يسازدم را ما شخص كه امري
 آن به ،روحياش كاراكتر آن به اصطالح به ،شخصش به نه شخصيتش به است انسان ،انسان
 و جسم يعني خلقش ،خلقي و دارد خلقي انسان .خويهايش و خلق و روحي ملكات
 نه است شخصيتش به ،انسان من .شخصيتش ،ملكاتش مجموعه يعني خلقش و ،اندامش

 محيط دست ،چيزهاست از خيلي دست ؟كيست دست انسان شخصيت .شخصش به
 كتابهايي دست ،هست همنشين دست ،هست مادر و پدر دست ،هست معلم دست ،هست

 گوش كه راديويي دست ،هست ميكند مطالعه كه اي روزنامه دست ،هست ميخواند كه
   كه اين امر نهايت در ولي هست ميكند گوش را سخنانش كه خطيبي دست هست، ميدهد

 و تعليم مساله و اخالق مساله كه اينجاست .ماست خود دست بسازيم بخواهيم را خودمان
   .ميدهد نشان را خود ارزش و اهميت تربيت
 از بيش خيلي اش شده ساخته ارزش دارد شدن ساخته به نياز كه چيزي هر كرديم عرض
 مثال ،ميبرند مملكت اين از را نشده ساخته صولمح يك .است اش نشده ساخته ارزش
 تني صورت به ديگر ولي ،ميسازند اول درجه هاي پارچه و ميبرند قدر فالن تني را پشم
   فروش قابل
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 از مثال يا .ميدهند تحويل متري را آن ،حرفهاست اين از باالتر خيلي ارزشش ،نيست
 به داروهايي آنها از ،بعد و ميبرند زانار قيمتهاي به تني صورت به را گياههايي كشورهايي

 .خريد تومان پنج بايد مثال را كپسول يك كه ميسازند كپسول و قرص و شربت صورت
 .ميفروشند باال قيمتهاي به ،اند برده تنتن و خروارخروار را خامش ماده كه چيزي همان
   .نيمك مي بحث آن مورد در مقداري كه ،است همينگونه كه كرديم عرض هم انسان

  

   انساني هاي سرمايه اهميت
 ،ميبينيم را آنها فنون و هنر وقتي ،ميكنيم حساب اينطور ديگر ملتهاي روي گاهي ما

 آنها و داريم سرشت نوع يك ما ميكنيم خيال ميبينيم را آنها رفتار ،ميبينيم را آنها جامعه
 يك آلمانيها اين قاآ: گويند مي شود مي برده آلمانيها اسم تا مثال .دارند ديگري سرشت

 ما مغز ساختمان با آلمانيها مغز ساختمان اصال كه ميكنيم خيال واقعا .دارند مغزهايي
   ديگري جور ما و اند آمده دنيا به يكجور آنها اصال ،دارد تفاوت آسمان تا زمين از ايرانيها

 دنيا آخر تا بايد دارد تفاوت قدر اين ما با آنها نژاد كه است اينطور اگر .ايم آمده دنيا به
 ،ميبود همينطور بايد هم دنيا اول از اصال و باشيم نوكر و بنده ما و باشند آقا آنها هميشه

 عقب به قرن شش اگر .نيست اينطور كه درصورتي ،نوكر نژاد ما و ميبودند آقا نژاد آنها
 كه است ينا در تفاوتشان دارند تفاوتي اگر آنها .است بوده برعكس قضيه ميبينيد برگرديد

 ساختهنشدهاي و خام انسانهاي ما و هستند ساختهشده انسانهايي فني قسمتهاي در
 به هم استعدادها آن هزارم يك است نهفته ما وجود در كه استعدادهايي ميان از ،هستيم

 مورد اثر در و آيد مي وجود به بيشماري استعدادهاي .نميشود ساخته ،نميشود گرفته كار
   قرار استفاده
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 بوعلي. ميشود خاك زراعت در يا و گاو يك پشت مثال ده در ،نشدن ساخته و نگرفتن
 عمر آخر تا وضعي چه با بعد و گيرند نمي ياد هم را الفبا ولي آيند مي دنيا به سيناها
   .ميروند دنيا از و شناسند نمي را خودشان هم خودشان حتي و ميكنند زندگي

 هاي سرمايه آنها از يكي كه دارد ها سرمايه انواع به نياز كند زندگي بخواهد اگر ملت يك
 انسان هر .انساني سرمايه ؟است باالتر ها سرمايه همه از سرمايه كدام ولي .است اقتصادي

 رمز اين ملتي اگر .دارد ارزش طال و فيروزه معدن اندازه به و است معدني يك خودش براي
 باشد كرده پيدا را توفيق و توانايي اين ،دباش كرده حل را معما اين ،باشد آمده دستش به
 ،باشد نداشته چيز هيچ ملت آن گرچه ،بسازد را آنها و كند استفاده انسانهايش از بتواند كه
 يك انگلستان مثال .هستند اينطور اروپايي كشورهاي اين از بعضي االن .دارد چيز همه ولي

 بيرون از بايد را چيز همه ،ياورندب خارج از بايد هم را نمكش كه است خالي و تهي كشور
 اين ،خودش افراد ساختن ارزش به ،است برده پي چيز يك ارزش به ولي ،كنند وارد

 ديگر ميكنند آماده و استخراج را معدنها اين وقتي .كردهاند كشف خوب را انساني معدنهاي
 آدم ،داريم آدم ما ميگويند .بيايد بيرون از بايد چيز همه و ندارند چيز هيچ كه ندارند باك
   .نداريم چيز هيچ باشيم نداشته آدم اگر ولي داريم چيز همه داريم كه

 مقايسه كه است شده مطرح السالم عليه علي اميرالمومنين كالم در بار اولين اي مساله
 بگوييم بايد البته ؟مال يا است باارزشتر علم آيا كه علم ارزش و مال ارزش ميان ميكنند

 ،انسان يعني علم چون ؟است باارزشتر علم چرا ايد كرده فكر هيچ ولي ،است باارزشتر علم
 يا و نبات ،جماد نوع از غيرانساني است عاملي ثروت .ميسازد را انسان كه عاملي يعني

   ،مال يا است بهتر علم آيا اينكه .است جماد ولي است ثروت يك نفت .حيوان
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 مال و باشيم داشته علم يا و باشيم نداشته علم و باشيم داشته مال يا كه نيست اين مقصود
 داشته مال ملتي اگر .است اول درجه در كدام كه است اين مقصود بلكه ،باشيم نداشته
 مقدار آن از بيش ثروتش و مال آن ،باشد نداشته انسان يعني ،باشد نداشته علم ولي باشد
 است ممكن ثروت و مال نهمي بلكه ،ميشود ديگر ملتهاي خورده ،بشود خودش خورده كه

 داشته انسان ،باشد داشته آدم ،باشد داشته علم ملتي اگر ولي .شود او بدبختي اسباب
 ولي ،آورد مي خود دنبال به را ثروت باشد اگر علم .ميĤورد دست به را ثروت و مال ،باشد
   .بياورد دنبال به را علم نميتواند ثروت

 را مردم ميرفت كه جا هر به بود مصر در كه وقتي معروف اسدآبادي جمال سيد مرحوم
 شرق در كه نهضتهايي ريشه و ميكرد مبارزه جا همه در استعمار با ،ميكرد آگاه و بيدار

 به عجيب انگلستان استعمار .كرد بپا انقالبي مصر در .بود مرد اين گرفت صورت اسالمي
 و دوستان ببرند واستندميخ و كرده كشتي سوار را او وقتي .كردند تبعيدش .افتاد وحشت

 .نكرد قبول .باشد داشته خود همراه تا بدهند او به پول مقداري خواستند ارادتمندانش
 برود كه جا هر شير: گفت ؟نميكني قبول را پول اين چرا اسير آدم يك تو آخر: گفتند
 زندگي بتوانم كه دارم هنر و علم اينقدر باشم كه جا هر من ،ميكند پيدا را خود طعمه
   .كنم اداره را خودم
 و معدنها داشتن به ،نيست استحكامات داشتن به ملتها سعادت ميگويند كه است اين

 اينجا از .شده ساخته انسانهاي داشتن: است چيز يك داشتن به فقط ،نيست ساختمانها
 و فن يك به تنها ،فنون و اختراعها و صنعتها ميان در پيغمبران چرا كه بفهميم ميتوانيم

   .است سازي انسان صنعت آن و پردازند مي تصنع
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   سازي انسان
 مبعوث من )1( » االخالق مكارم التمم بعثت انما«: فرمود آله و عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر
 و راه كه ام شده مبعوث آيا ولي .سازندگي يك براي ،ساختني براي ،كاري براي ام شده

 و اتومبيل ؟بسازم مردم براي نقره و طال ما شده مبعوث آيا ؟بسازم مردم براي ساختمان
   گويند مي كه است اين .بسازم انسان اينكه براي ام شده مبعوث من نه، ؟بسازم هواپيما

 صلي اكرم پيغمبر .نميرسد انسانسازي پايه به كاري هيچ ،است انسانسازي كارها شريفترين
 را دنيا چهره آنچنان نستميتوا بود ساخته اگر چيزي چه شد مبعوث كه آله و عليه اهللا

 به كه بياورد بهوجود فرهنگي و تمدن و بيندازد جديدي مسير در را تاريخ و دهد تغيير
 چند از يكي اروپا شناس جامعه و تاريخشناس و تمدنشناس دانشمندان همه اعتراف و اقرار

 فرهنگي و علمي سيادت ،قرن شش پنج حدود در ؟دنياست بزرگ معدود فرهنگ و تمدن
 ؟شود حركتي چنين منشا ميتوانست بود كرده پيغمبر اگر اريك چه .داشتند او امت را نياد

 ؟است فني چه اين .ميبيند نيازمند او تعليمات و او كتاب به را خود دنيا هنوز كه حركتي
   .است سازي آدم هنر ،اين ؟است هنري چه
  

   انسان گانه سه مسؤوليتهاي
 هر ،اول درجه در .ديگر كس با نه ماست خود با ودمانخ ساختن مسؤوليت بدانيم بايد ما

 ،است خودش عائله ساختن مسؤول دوم درجه در و است خودش ساختن مسؤول كس
 خود جامعه ساختن مسؤول بعد درجه در و است خود فرزندان و همسر ساختن مسؤول
   .است
   است خودش ساختن مسؤول انسان هر اينكه مورد در كريم قرآن

  
  

   :پاورقي
   8 .ص ،االخالق مكارم 1. 
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 خاب قد و * زكيها من افلح قد * تقويها و فجورها فالهمها* سويها ما و نفس و « :ميفرمايد
 به سوگند: است اين سوگندش آخرين كه متوالي سوگندهاي از پس .)1( » دسيها من

 و است دهش الهام او به بدي و خوبي راه كه جاني ،آدمي معتدل خلقت و آدمي جان اعتدال
 آنكه شد رستگار ميفرمايد ،ميدهد را بدي و خوبي تشخيص فطري الهام يك با خودش

 پست و ذليل و شد بيچاره و بدبخت و» دسيها من خاب قد و « .كرد پاكيزه را خود جان
 فرد هر كه مسؤوليتي مورد در اين .نكرد حفظ آلودگي از را خود جان كه كس آن شد

   .دارد خودش شخص به نسبت
: ميفرمايد دارد خودش خاندان ساختن به نسبت فرد هر كه مسؤوليتي مورد در كريم قرآن

] !مومنين [اي )2( » الحجار و الناس وقودها نارا اهليكم و انفسكم قوا امنوا الذين ايها يا «
 مسؤول آنكه يعني ،را خود خاندان و كنيد حفظ را خود ،را خود خاندان و داريد نگه را خود
 آن آتشگيره سنگ و انسان كه آتشي آن از ؟چيز چه از حفظ .هستيد خودتان تاس حفظ

 چيز دو آتشگيرهاش كه است آتشي چه آن .است داستاني يك خودش هم اين .هستند
 يا و نفت ،پنبه قبيل از چيزي بايد معموال آتشگيره ؟انسان ديگري و است سنگ يكي است
 و است سنگ آتشگيره ديگر دنياي آن در ،است ديگري دنياي يك آنجا ولي باشد بنزين
   .انسان

 بقوم ما يغير ال اهللا نا«: ميفرمايد چنين قرآن ،انساني جامعه در انسان مسؤوليت مورد در
 آن خود آنكه مگر نميدهد تغيير را ملتي وضع متعال خداي) 3 (» بانفسهم ما يغيروا حتي
 عوض را خود آداب و اخالق و فتارر و خو و خلق ،است خودشان به مربوط كه را آنچه ملت
   را خودشان تا ،كنند

  
  : پاورقي

   10 -7 / شمس 1. 
   6 / تحريم 2. 
   11 /رعد 3. 
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   مسؤول خودش ملتي هر .نميكند عوض را مردم آن وضع متعال خداي نكنند عوض
   .است خودش

  
) 1(.. .؟دارد ابثو و اجر اينهمه پيغمبر اهلبيت زندگي و فضايل ذكر چرا .است فاطميه ايام
 آن ،انسانيت مدل عاليترين مطابق شده ساخته انسانهاي هستند، شده ساخته انسانهاي آنها

 علي و اهللا اديب انا«: فرمود پيغمبر .است كرده معين انسان براي انسان خداي كه مدلي
 عليه علي .است من شده تربيت السالم عليه علي و هستم خدا شده تربيت من) 2 (»اديبي

 ،نمونه انسان يك يعني السالم عليها زهرا كامل، انسان يك ،نمونه انسان يك يعني لسالما
 ،است نمونه او كردار ،او رفتار ،او سخن كه است انساني السالم عليه علي .كامل انسان يك

   .همچنين السالم عليها زهرا و است درس
 با نمونه زن يك نيدببي .است شده نزديك مرگش كه ميكند احساس عليهاالسالم زهرا

 نامه تيوص كي بود تنها كه يحال در ت،خودشيروا كي مطابق.است چگونه شوهرش
 هايعل زهرا نيبال به السالم هيعل يعل كه نوبت كي.گذاشت خود يمتكا ريز در و نوشت
 السالم هيعل يعل.كرد السالم هيعل يعل به را خود يسفارشها و تهايوص زهرا بود آمده السالم

 عرض زهرا. گرفت زانو يرو را السالم هايعل زهرا سر و نشست السالم هايعل زهرا نيبال بر
: فرمود. ديكن گوش تهايوص نيا به شما دارم ليم كه دارم ييتهايوص الحسن ابا اي: كرد

 يفروتن و ادب و تواضع يرو از السالم هايعل زهرا ابتدا. دييبفرما شما چه هر طاعه، و سمعا
 كه يمدت در من! جان يعل. زد آتش را السالم هيعل يعل مقدس قلب كه گفت ييها جمله

   در
  

  : يپاورق
  . ] است نوار اصل از يافتادگ[ .1
  .231 ص / 16 ج االنوار، بحار .2
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 خانه در .بردم سر به امانت نهايت در تو خانه در .بودم تو براي كنيزي مانند بودم تو خانه 
 سرازير السالم عليه علي اشكهاي ،گفت را ها جمله اين كه وقتي .بودم چنان و چنين تو

 نيستم حاضر ديگر اينكه عالمت به ،چسبانيد سينه به محكم را عليهاالسالم زهرا سر .شد
 اگر كه بود اين عليهاالسالم زهرا سخن معني چون ،كني معذرتخواهي من از اينچنين تو
 مايل من !زهراجان: بود اين علي عمل معناي و ،ببخش مرا ام كرده كوتاهي وظيفه در من

 سخناني چنين اينكه از من ،شود جاري تو زبان بر سخناني چنين كه نيستم وراضي نيستم
   .برم مي رنج بشنوم تو از

 كه كساني دست از چقدر عليهاالسالم زهرا كه ميدانيد .كنم عرض ديگري جريان بگذاريد
 بيماري كه شنيدند وقتي آنها .بود خشم در غرق و ناراضي و ناراحت بودند كرده ظلم او به

 شما خانه به ما بدهيد اجازه كه فرستادند پيغام است كرده شدت عليهاالسالم زهرا حضرت
 گذشته و بگويند كلمه چند بيايند و بروند آنجا به ميخواستند .كنيم عيادت شما از و بياييم

 كه كساني نيستم راضي من: فرمود ،نداد اجازه عليهاالسالم زهرا .كنند لوث نحوي به را ها
 به و برسد من فرش روي پايشان ،اند كرده غصب را شوهرم حق و اند كرده ظلم من به

 خواهش زهرا از ما !اباالحسن يا گفتند .السالم عليه علي خدمت آمدند .بيايند من خانه
 رايب زهرا از ميكنيم خواهش تو از ،نداد اجازه او ولي كنيم عيادت را او دهد اجازه كرديم

 علي .است چقدر السالم عليه علي مقابل در عليهاالسالم زهرا ادب ببينيد .بگير اجازه ما
 ،بپذير را اين حتما ميكنم خواهش تو از من جان زهرا: بگويد كه نيامده هم السالم عليه
 دو اين ،رسوالهللا بنت يا كه آورد پيغام همينقدر .ميكند اقتضا چنين من مصلحت فالن مثال
 رد ميخواهي ،كن قبول ميخواهي ،خودت با اختيار يعني ،دادهاند قرار وسيله را من نفر
   البيت !علي يا«: كرد عرض ،ميدهد جواب چطور ببينيد .كن
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 در من ،توست] همسر [هم زهرا و توست مال خانه! نجا علي) 1 (»زوجتك الحره و بيتك
   .ندارم اي اراده خود از تو مقابل
 روح دو اين ميان سنخيت كمال ،است خورده گره يكديگر با ايشانروحه روحاني زوج اين

 را زهرايي چنين كه كند مرگ آرزوي زهرا از بعد ندارد حق السالم عليه علي آيا .بود بزرگ
 و بنا الزمان دخل ،شباب و بصحه متمتعين ايكه في حمامه كزوج كنا« ؟است داده دست از

 جانشين و بدل ديگر كه را خودش مونس و انيس .» االحباب مفرق الزمان ان بيننا، فرق
 عليها زهرا فراق و ميرود سر اش حوصله اصطالح به كه وقتي .است داده دست از ندارد
 نياز و راز عليهاالسالم زهرا قبر با ،قبرش كنار ميرود ؟ميكند چه ميكند ناراحتش السالم
 و ميگويد سخن زهرا با. ندميك مناجات خودش با خودش بعد ،زهرا به ميدهد سالم .ميكند

 يرد فلم الحبيب قبر مسلما القبور علي وقفت لي ما«: ميدهد جواب خودش به زهرا طرف از
 چرا: ميگويد خودش به » ؟االحباب خله بعدي انسيت ؟جوابنا ترد ال لك ما احبيب جوابي

 ؟نميدهد مرا سالم جواب او و ميكنم سالم محبوبم به و ايستادهام حبيب قبر كنار در من
 ؟كردي فراموش را علي ؟كردي فراموش را دوستي ايام رفتي اينكه از بعد آيا !من حبيب

 » تراب و جنادل رهين انا و بجوابكم لي كيف و الحبيب قال«: ميدهد جواب خودش بعد
   خاك خروارها اين زير در تو زهراي نميداني مگر !جان علي: داد جواب من به حبيب )2(
   .بپذير را حبيب عذر ؟ستا خوابيده سنگ و
 باسمك الطاهرين آله و محمد علي اهللا صلي و العظيم العلي باهللا اال قو ال و حول ال و

  .. .اهللا يا االكرم االجل االعز االعظم العظيم
   انوار !بگردان منور ايمان نور به را ما دلهاي !پروردگارا
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 بر را پيغمبرت اهلبيت و پيغمبرت محبت !بتابان ما دلهاي به خودت محبت و معرفت
 را ما اموات !كن كرامت ما همه به نيت اخالص و عمل توفيق !بفرما روزافزون ما دلهاي

   !بده قرار خودت مغفرت و عنايت مشمول
                               الصلوات مع الفاتحه قرا من اهللا رحم
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  ٢جمعه سوره ريتفس 
  

  ميالرج طانيالش من باهللا اعوذ
  
 كنتم ان الموت فتمنوا الناس دون من هللا اولياء انكم زعمتم ان هادوا نيالذ هايا اي قل

 الذي الموت ان قل * بالظالمين عليم واهللا ايديهم قدمت بما ابدا اليتمنونه و *صادقين
   تعملون كنتم بما فينبئكم الشهاد و الغيب عالم الي تردون ثم مالقيكم فانه منه تفرون

)1(.   
  

 آيه آن روح .)2( كرديم بحث آن درباره كه بود يهود علماي براي مثلي ،آيه اين از قبل آيه
 به آسماني كتاب آن و شده داده آنها به تورات مسؤوليت و تكليف آنكه با اينها كه بود اين
 پيرو عمل در آنها كه معني اين به ،نيستند كتاب آن حامل عمال است شده داده تعليم آنها
   و نيستند كتاب اين
  

  : پاورقي
   8 - 6 / جمعه 1. 
  ] .نيست دست در مذكور جلسه نوار متاسفانه [2. 

 ٦٠



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

 آورده كريمه آيه آن در مناسبت همين به مثل آن .نميبندند كار به را كتاب اين دستورهاي
 اهل ما كه ظاهري امتياز همين از هم غيرعلمايشان شايد بلكه و يهود علماي .است شده
 تورات اهل اندازه همان شما: فرمود قرآن كه ميكردند استفاده هستيم تورات اهل و كتاب

   مقدار اين از ميخواستند آنها .است كتاب آن اهل بزنند بار كتاب از را االغي اگر كه هستيد
 آيات در آنان قول از ديگري ادعاهاي كريم قرآن و بكنند هم ديگري ايه استفاده انتساب
 خدا فرزندان ما )1( » احبائه و ابنااهللا نحن « :ميكردند ادعا جمله از .است فرموده نقل ديگر

   .هستيم " نژاد خدا " ما ،هستيم
  

   نژادي خدا مساله
 به زياد تاريخ طول در كه ستا مفاهيمي و معاني آن از يكي )نژادي خدا( اللهي ابن مساله

 به را اجتماعي امتيازات سلسله يك اينكه براي ،كوچك يا بزرگ قومي كه برميخوريم آن
 در كه عقايدي به آنها دعوي البته .اند كرده نژادي خدا دعوي بدهند اختصاص خودشان

 مي ،ندا بوده معتقد انواع ارباب به كه آنها .است داشته بستگي بوده رايج مردم آن بين
 توحيد بر مذهبشان و دين اساس چون يهوديها .ميرسد النوع رب فالن به ما نژاد اند گفته
   حال ،هستيم خدا پسران ما ميگفتند رسما نبود مطرح برايشان النوع رب مساله و بود
 در الاقل ميكردند توجيه اگر ،نميكردند يا ميكردند توجيهي خود حرف براي كه آن از اعم
   .خود پسران به پدر يك عنايت مانند دارد مخصوص عنايت ما به خداوند كه بود حد اين
 دوره از كه هايي كتيبه در .است شده ديده زياد نژادي خدا ادعاي اين هم ما خود ايران در

   آن سالطين ،است آمده دست به قديم خيلي هاي
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 ثبت تاريخ كتب در كه تعبيراتي از بعضي در گاهي حتي .اند كرده نژادي خدا ادعاي زمان
   ." خدايان نژاد از خدايي ": است آمده اينطور شده
   .» احبائه و اهللا ابنا نحن «: خدا دوستان و هستيم خدا فرزندان ما ميگفتند آنها هرحال به

 است هكرد استداللي اساس اين بر و است كرده تكيه " اوليااهللا " كلمه روي اينجا در قرآن
 بحث و است بحث قابل هم بسيار و ميكنيم بحث آن درباره و طرح را استدالل اين ما كه

   .هست هم خوبي
 مي راست هستيد اوليااهللا كه خودتان ادعاي در اگر شما كه ميكند استدالل چنين قرآن
 شما براي بايد مرگ ميگوييد راست اگر ،» الموت فتمنوا « :كنيد آرزو را مرگ پس گوييد
 به بعد و ميكنم عرض را بعد آيه دو ترجمه ابتدا اينجا در .باشد آرزويي امر يك مانند

   .پردازم مي قرآن استدالل توضيح
 ،داشت نخواهند مرگ آرزوي اينها هرگز ولي » ابدا اليتمنونه و « :ميفرمايد ادامه در قرآن
: ميفرمايد بعد .ستا فرستاده پيش دستهايشان آنچه موجب به » ايديهم قدمت بما « ؟چرا

 اين " ايديهم قدمت بما « معناي. است آگاه ستمكاران به خدا » بالظالمين عليم واهللا «
 اند شده مرتكب اعمالي چه ميدانند يعني ،اند فرستاده پيش چه ميدانند خودشان كه است

 به اش آينده و ميشود وارد خودش اعمال همان بر بميرد انسان اگر كه ميدانند ضمنا و
 آگاه ستمكاران به هم خدا و ميدانند خودشان .دارد بستگي فرستاده پيش قبال كه آنچه
 دستگاهي آن ميتوان ولي است كرده چه كه ميداند خودش انسان كه است وقت يك .است

   .نيست كردن اغفال امكان ديگر باشد مراقب خدا وقتي ولي كرد اغفال ميكند مراقبت كه را
 اين بلكه نيست آرزويي امر يك اينها براي مرگ تنها نه كه يدفرما مي اشاره قرآن بعد

   ءابنا نحن « مدعي و هستند اوليااهللا خود زعم به كه كساني

 ٦٢



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

 فايدهاي چه: بگو آنها به. ميترسند و ميكنند فرار مرگ از هم خيلي هستند » احبائه و اهللا
 روبرو شما با روز يك و بود خواهد شما مالقي ميكنيد فرار آن از شما كه مرگي اين ؟فرار از

. مرگ خود اين. )شونده روبرو كننده، مالقات يعني مالقي( .نيست فراركردني و شد خواهد
 شهادت و غيب داناي كه حقيقتي آن به ميشويد بازگردانده ناخواه خواه مرگ از بعد اما

 ايد ردهك مخفي و مستور كه هم را آنچه و ميداند كردهايد ظاهر آنچه كه كسي آن است،
 به را شما است كرده چه كه ميشود افهام شخص خود به كه حسابرسي موقع در او .ميداند
   .آيات ترجمه اين .داد خواهد خبر ميكرديد عمل آنچه
 فتمنوا الناس دون من هللا اولياء انكم زعمتم ان هادوا الذين ايها يا « " كه آيه اين شبيه
 الدار لكم كانت ان قل « ": بقره مباركه سوره رد است اي آيه "" صادقين كنتم ان الموت
 ادعاي آنها .)1( "" صادقين كنتم ان الموت فتمنوا الناس دون من خالصه عنداهللا االخره
   ديگر مردم به ،است ساخته ما براي را آخرت خانه خدا اساسا ميگفتند ،داشتند باالتر

 ،است داده او به ما مال از دهدب چيزي ديگر كس هر به عالم آن در خدا اگر ،نيست مربوط
 چيزهايي آن از قسمت يك ،ماست سر صدقه و ما طفيلي از برود بهشت به غيريهودي اگر
 ما هرگز خدا ميگفتند كه ميفرمايد نقل اينها از ديگر آيات در .دادهاند او به ماست مال كه
 بايد شما پس است چنين اگر ميگويد قرآن .نيستيم جهنم اهل هرگز ما ،نميكند معذب را

   ؟ترسيد مي مرگ از اينقدر چرا پس ،باشيد داشته دوست خيلي را آخرت عالم
 من   طرح است مرگ آرزوي بر مبتني كه را استدالل اين ميخواهم اينجا در
   .آورد وجود به را سواالتي است ممكن چون ،كنم
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   مرگ آرزوي بر مبتني استدالل
 قياس " آن و است شده داده تشكيل " قياس " نوع يك منطقيين اصطالح هب اينجا در

 اقتراني قياس: است قسم دو بر قياس ميگويند استدالل باب در منطق در .است " استثنايي
 ،ميشوند قائل مالزمه )تالي و مقدم( چيز دو ميان ،استثنايي قياس در .استثنايي قياس و

 قياس .)تالي( دارد وجود هم چيز فالن )مقدم( باشد داشته وجود چيز فالن اگر ميگويند
   صحيح استدالل ،آن شكلهاي از بعضي طبق كه ميكند پيدا شكل چند استثنايي

 استثنايي قياس كه شكلهايي از يكي .نيست صحيح استدالل ديگر بعضي طبق و است
 اگر ميگويد بطبي مثال. بگيرند نتيجه را مقدم نفي تالي ينف از كه است اين ميدهد نتيجه
 وجود عالمت اين ولي .باشد داشته وجود بايد حتما عالمت فالن باشد حصبه بيماري اين

   .)مقدم نفي( نيست حصبه بيماري اين ميدهد نتيجه پس ،)تالي نفي( ندارد
 الناس دون من هللا اولياء انكم زعمتم ان « :است داده تشكيل قياسي چنين اينجا در قرآن

 ابدا اليتمنونه و « باشيد داشته مرگ آرزوي بايد هستيد اوليااهللا اگر اشم » الموت فتمنوا
   .نيستيد اوليااهللا شما پس ،نداريد مرگ آرزوي هرگز ولي » ايديهم قدمت بما

 استثنايي قياس در .است تالي و مقدم ميان مالزمه در است مطرح اينجا در كه سوالي
 اين اگر ميگويد طبيب كه آنجا مثال .شدبا ثابت و محرز مالزمه اين كه است اين عمده

 بيماري كه باشد شده تاييد حتما بايد ،باشد داشته را عالمت فالن بايد دباش حصبه بيماري
 يك اينكه الزمه كه ميكنيم استنباط چنين آيه از اينجا در ما .دارد را عالمت آن حصبه
   ،بودن ولياهللا الزمه " هاينك آيا حال .است داشتن مرگ آرزوي ،باشد اوليااهللا از شخص
 درست صددرصد مطلب اين ؟نيست درست يا است درست " است داشتن مرگ آرزوي
   اين ريشه تا بدهيم بايد توضيحي اينجا در ولي است
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   .بيايد دست به داشتن دوست اين نحوه و داشتن دوست
  

   ؟آرزوست مورد امري مرگ آيا
 ذاته حد في مرگ آيا .بگيريم درنظر ديگر خصوصيات از نظر قطع را مرگ خود بايد ابتدا
 را آن بايد اوليااهللا غير و اوليااهللا از اعم كس هر كه است آرزويي امر يك و مطلوب امر يك

   .است اي مساله خودش اين ؟نه يا بداند محبوب و مطلوب امري
 ريديگ شكل به هم االن و اند بوده دنيا در مكتبهايي .دارد وجود مكتب چند اينجا در

 آرزو مورد و مطلوب امري بايد فردي هر براي ذاته حد في مرگ معتقدند كه دارند وجود
 به يا ،زندان با است زنداني رابطه جهان با انسان رابطه معتقدند مكتبها اين زيرا ؟چرا ،باشد
 با است " افتاده چاه در " رابطه ،زندان با است زنداني رابطه بدن با روح رابطه ديگر تعبير

 ميتوان بيش و كم كه آيد مي دنيا به كه اولي همان از انسان .قفس با است مرغ رابطه ،اهچ
 .است ملكوت عالم شده پرداخته و ساخته مرغ يك است چنين هم افالطون حرف گفت
 زندان به آزاد انسان يك وقتي است معلوم .كردند زنداني قفس در اينجا در را مرغ اين بعد
 جهان و انسان رابطه اگر .باشد او براي آرزويي امر يك بايد نزندا از خروج افتد مي

 بيايد بيرون زندان از زنداني و شود باز زندان در اينكه ؟دارد تاسف مردن آيا باشد اينچنين
 كه كنند آزاد قفس از را مرغ يا و بكشند بيرون چاه از را افتاده چاه به ،ندارد تاسف كه

   .ندارد تاسف
 صامخصو مكاتبي چنين   )1( ماني .است داشته وجود قديم دنياي در

  
  : پاورقي

 و دارد مختلف مذاهب در هايي ريشه است شده ثابت كه آورد مذهبي قديم ايران در او 1. 
 است زرتشتي مذهب از اش ظاهري پوشش ولي است مسيحيت در بيشتر تعليماتش ريشه
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 اي فلسفه چنين است بوده هم اي نابغه انسان ضمنا كه معروف پيغمبري مدعي اين
 مي مطلوب امري ذاته حد في كس هر براي را مرگ ،فلسفه و فكر همين براساس او .داشت
   .دانست

 فرد اين كه چرا باشد، آرزويي امر يك بايد مرگ استثنا بدون فردي هر براي مكتب اين در
   .ندانز در زندانيهاي و است قفس در مرغهاي مردم روحهاي همه ،ندارد فرد آن و

 از قبل انسان روح اينكه ديگر و روح جاودانگي يكي: است اصل دو براساس مكتب اين
 پيدا نقص دنيا اين در و بوده كاملي پرداخته و ساخته موجود يك بيايد دنيا اين به اينكه
   .است اول كمال به بازگشت او بازگشت و كرده
 و حيات ميگويد است مادي يمكتب و است مكتب اين مقابل نقطه درست كه ديگري مكتب
 و است نيستي مرگ ،ميپذيرد پايان هم دنيا همين به و ميشود شروع دنيا همين در زندگي
 هر به زندگي ،دارد ترجيح شكلي هر در نبود بر بود و نيستي بر هستي .هستي ،حيات

 و دباش كمتر " نبود " از نميتواند " بود " اصال. دارد ترجيح شكلي هر به مرگ بر ليشك
 مثبت صددرصد ارزش ماني مكتب در مرگ .باشد داشته ترجيح هستي بر نميتواند نيستي
 بايد پهلوان ،است خوش زنده را پهلوان .دارد منفي صددرصد ارزش مكتب اين در و داشت
   .است بعد درجه در ديگر چيز هر ،است ماندن زنده اول اصل .بماند زنده

  
  

  : پاورقي
   .است داشته ريشه هم ديگر مذهب چندين در و >

 بايد االن خودت فلسفه حكم به را تو من گفت او به كشت را ماني كه پادشاهي ميگويند
 من .كنم آزاد بدن زندان اين از را تو كه نيست اين از باالتر تو به خدمتي هيچ و كنم اعدام
   !كنم آزاد بدنت زندان از را روحت ميخواهم فقط ،ندارم سوئي قصد
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 مي ترجيح مرگ بر را شكل هر به زندگي من است گفته كه كنند مي نقل )1( سجالينو از
 جالينوس كه كرده نقل شكل اين به مولوي .بيايد بيرون نفسم و باشم زنده من فقط ،دهم
 و كنند قاطر يك شكم در مرا كه باشد اين در منحصر من ماندن زنده راه اگر است گفته
 ترجيح مرگ بر را زندگي اينطور من ،بكشم نفس تا ورندبيا بيرون قاطر دم زير از را سرم

 او براي زندگي كيفيت ديگر .است مرگ ،مرگ و است زندگي ،زندگي باالخره چون ،ميدهم
 زندگي ميشهه كه است مسلم مكتب ايندر .است مطرح برايش زندگي اصل ،نيست مطرح
 صد رد صد مرگ زشار و باشد آرزو مورد نميتواند شكل هيچ به مرگ و آرزوست مورد
   .مكتب يك اينهم .است منفي ارزش
 و است آرزويي امر يك انسانها از بعضي براي مرگ: ميگويد كه دارد وجود ديگري مكتب
 آرزو را مرگ كه دارند حق انسانها از بعضي .ضدآرزوست امري ديگر انسانهاي از بعضي براي
 كه است مكتبي اين .است نطقيضدم ديگر انسانهاي از بعضي براي مرگ آرزوي ولي ،كنند

 از ولي نميشود فاني مرگ با انسان ميگويد و است روح اودانگيج به قائل طرف يك از
 و بود كامل بيايد دنيا اين به اينكه از قبل انسان كه نميگويد ماني مكتب مثل ديگر رفط

 و بشكند ار زندانش بايد فقط انسان و كردند زنداني اينجا در و آوردند را كاملي موجود
   اين مقصودشان اينكه با آمده زياد تعبيرات نوع اين از ما شعراي تعبيرات در متاسفانه .برود

  
  : پاورقي

 " قديم دنياي در را بقراط و او بلكه و است قديم جهان بزرگ طبيبهاي از جالينوس 1. 
 زج گويا .است نبوده فيلسوف ولي بوده طبيب گرچه جالينوس .ميشمارند " طب پدر

 .است جالينوس سر بر هم يكي هست بيروني ابوريحان و سينا بوعلي ميان كه مباحثاتي
 .فلسفي نظر از بلكه طبي نظر از نه البته ،ميكند تحقير را جالينوس خيلي سينا بوعلي

   .است مادي شبه طبيب يك جالينوس
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 ما عرايش تعبيرات در آمدن بيرون چاه از و شكستن زندان و شكستن قفس .است نبوده
   .اند نبوده ماني مكتب تابع اينكه با است آمده زياد
 روح كه نيست معتقد ولي است جاودانه امر يك روح كه است اساس اين بر مكتب اين

 موجود يك و آوردند زندان به زنداني يك مثل را او و بود كامل موجود يك صورت به انسان
 بلكه كردند، قفس در را آزاد مرغ اي و انداخته اهچ در را آزاد مرغ يا و انداخته چاه در را آزاد
 و تكامل قابل كه است بالقوه امر يك كه معنا اين به ،است ناقص ايدن نيا در انسان روح

 كودك رابطه و مزرعه با است كشاورز رابطه ،جهان با انسان رابطه يعني ،است شدن كامل
 آغاز صفر نقطه از وجودش ،ضعيف موجود اين .زندان با زنداني رابطه نه ،مدرسه با است
 براي است مدرسه مانند انسان براي دنيا .كند پيدا تكامل و رشد دنيا اين در بايد و شده

 انجام تكليف بايد كه است مدرسه اين در كه ،كشاورز براي است مزرعه مانند و دانشĤموز
 از وقتي تا كند املك مدرسه اين در را خود بايد و باشد متوجه خود مسؤوليتهاي به و بدهد

 ولي ،است كشيدن زحمت صحرا در كارش كشاورز آن يا .باشد كامل آيد مي بيرون مدرسه
 تامين را سالش ايام زندگي كه است محصول آوردن بهعمل بعد و كاشتن همين كه ميداند

 كند مي استراحت خانه در كه مدتي در چه و زراعت مدت در چه خواهد مي اگر .كند مي
   .دهد انجام خوب را كشاورزي عمل بايد فقط باشد داشته بيخو زندگي

 يك براي بازار .بازار با است بازرگان مثل جهان با انسان مثل گفت توان مي همچنين
   .است مطلوب و محبوب سود آوردن دست به محل و كار محل عنوان به بازرگان
   .است مالسال عليه اميرالمومنين تعبيرات كردم عرض كه تعبيراتي بيشتر
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 و عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر يا) 1 (»اهللا اولياء متجر و اهللا وحي مهبط.. .الدنيا ان«: فرمود
   .است آخرت زراعت محل و كشتگاه دنيا) 2 (»االخر مزرعه الدنيا«: فرمود آله
 براي .هيچكدام ؟آرزوست ضد امر يك يا است آرزويي امر يك مرگ مكتب اين برطبق آيا

 جز كه آن از آمدن بيرون است نداده انجام كاري هيچ دانشگاه و مدرسه اين رد كه كسي
 مطلوب و محبوب امر يك تنها نه ،نداشته او براي حاصلي گرفتن بد نمره و افتادن عقب
 قول به است نكرده كار كه كشاورزي آن يا .است مالمت و سرشكستگي مايه بلكه نيست
  : است چنين حالش شاعر
   خبيد و بخورد خود محصول كه هر

                                    چيد بايد خوشه خرمنش وقت
 و فجور و فسق به كه بطالت به تنها نه و است گذرانده بطالت به را دنيا كه كسي آن براي

 خوبي عمل تنها نه او .باشد آرزويي امر يك نميتواند هرگز مرگ است گذرانده بد كارهاي
 افرادي چنين طبعا .است بد عمل ،فرستاده چه هر بلكه است نفرستاده پيش قرآن تعبير به

 گرچه آنها .بود خواهند جالينوس همان مانند و باشند داشته وحشت مرگ از بايد هميشه
 براي يعني ،بود خواهند او مانند عمل در ولي دارند اختالف او با مكتب و تئوري نظر از

 شكم در بخواهد ولو صورت هر به زندگي كه بود خواهد چنين عمل در هم آدمي چنين
 كه است همان اين. دارد ترجيح مرگ بر باشد بيرون استر دم زير از سرش و باشد استري

   .»بالظالمين عليم اهللا و ايديهم قدمت بما ابدا اليتمنونه و«: ميفرمايد
  : گويد مي مولوي

  
  

  : پاورقي
   131حكمت ،البالغه نهج 1. 

 2.    .دال ابب ،كنوزالحقايق
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   دار هوش جان اي ترساني خود ز آن                 فرار اندر مرگ ز ميترسي كه اي
   برگ مرگ و درخت همچون تو جان              مرگ رخسار ني توست روي زشت
   روست همرنگ يقين صافي آينه          اوست همرنگ پسر اي كس هر مرگ

 همرنگ كس هر مرگ چون ،ميترسي خودت از درواقع ميترسي مرگ از كه تو ميگويد
 خودش به را شخص چهره مرگ وقت در كه است آينهاي مانند كس هر مرگ ،اوست خود
 خودت از ناچار ببيني را آن كه وقتي ،است كثيف و زشت چهرهات اگر .ميدهد نشان

   .ميكني وحشت
 عمرش در و ميگذشت بيابان از كه است كثيفي و زشت آدم همان مثل تو مثل ميگويد بعد
 كرد نگاه را آن ديگر طرف و برداشت را آينه تا .بود افتاده پشت به اي آينه .بود نديده آينه
 ديگري چيز و است خودش او نكرد فكر !كردم پيدا بدي چيز عجب كه شكست را آينه فورا
  .نيست آنجا در
 .اند كرده كمين آن اطراف در هايي گربه و است قفس در كه مرغي به ميكند تشبيه يا 

 باز قفس در منتظرند و اند دوخته او به را چشمهايشان ها گربه كه ميبيند مرغ اين وقتي
 قفس همين باز كه ميداند چون ،نميكند رفتن بيرون آرزوي هيچگاه بربايند را او تا بشود

 ميكشند را او انتظار ها گربه ،آن در كه وسيع فضاي آن از و اوست براي زندگيها بهترين
   .است بهتر يخيل
 جهان در كه كسي آن و است مزرعه او براي دنيا اش بيني جهان در كه كسي آن براي
 آن به انتقال ،كرده عمل خوب مدرسه اين در ولي است مدرسه او براي دنيا اش بيني
 آنجا در و رفته خارج به تحصيل براي كه دانشجويي كه همانطور ،است مطلوب امري جهان

   درس خوبي به
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 مسؤوليت چون دارد وطن به بازگشت آرزوي است گرفته دانشنامه و كرده كار و واندهخ
 معامله آنجا در و رفته خارج به كه بازرگاني مثال يا .است داده انجام اعال حد به را خود
 كه كسي .است مطلوب او براي خودش زندگي محل به بازگشت است برده سود و كرده
  : است حافظ شعر اين مصداق است مطلوب امري ديگر جهان به جهان اين از انتقال او براي
   بروم ويران منزل كزين روز آن خوش اي

   بروم جانان پي وز طلبم جان راحت                               
 رضوان يزدي حائري عبدالكريم شيخ حاج مرحوم فوت سال چهلمين شب ،پيش شب چند
 خدمت اگرچه من. بود خودش زمان تقليد مرجع الكريمعبد شيخ حاج مرحوم .بود عليه اهللا

 كامل اطالع ولي رفتيم قم به ما كه بود ايشان فوت از بعد ماه ده و بودم نرسيده ايشان
 همان .است بوده باحقيقتي مرد بسيار ،است بوده واقعي واقعي باتقواي علماي از كه داريم
 هيچ ظاهر حسب به هم ايشان لحا كه ميكنند فوت نيم و يازده ساعت ايشان كه شبي

  : اند خوانده مي را شعر همين است نداشته فوت از عالمتي
   بروم ويران منزل كزين روز آن خوش اي

   بروم جانان پي وز طلبم جان راحت                              
 پيش كه آنچه كه است كرده زندگي طوري دنيا در كسي اگر ،است طور همين هم واقعا
 به و كرده را كارهايش چون ،است زندان يك دنيا او براي ديگر ،است بركت و خير ادهفرست
   .است داده انجام را مسؤوليتش امروزيها قول
 آرزو مرگ انساني هر براي .كني آرزو را مرگ بايد هستي انسان تو اگر گويد نمي قرآن
 اوليااهللا از اگر ولي ،رسيبت داري حق ،كثيفي و فاسد و گناهكار اگر تو ميگويد قرآن .نيست
   يك صورت به تو براي مرگ هستي
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   .آيد درمي آرزويي امر
  

   مرگ برابر در اهللا اوليا موضع
 در آنها آيا ،آرزوست يك اوليااهللا براي مرگ كه حال .هست ديگري نكته يك باز اينجا اما

 آرزويي امر يك آنها براي مرگ اينكه عين در يا هستند آرزو اين به بخشيدن تحقق صدد
 مبارزه آن با هم و دارند را آرزويش هم كه است اين نكته ؟ميكنند هم مبارزه آن با است

 مثل همان آنان مثل اينكه براي ؟چرا ،)گفت خواهيم كه صورت دو در مگر( ميكنند
 فرصت هنوز كه يا لحظه آخرين آن تا است كشور از خارج در كه دانشجويي: دانشجوست

 را آن آرزوي اينكه با ميكند مبارزه محل اين از رفتن بيرون با دارد شرفتپي و كردن كار
 يعني ،است نمانده برايش كاري اينجا در ديگر كه كند احساس كه ساعتي آن مگر ،دارد
   .است داده انجام ،ميداده انجام بايد آنچه
 به عليه اهللا سالم العابدين زين كه االخالق مكارم دعاي از فراز اين مضمون است اين

 مرتعا كان فاذا طاعتك في بذله عمري مادام عمرني و الهي " «: ميكند عرض خداوند
 در اوليااهللا .هميشه نه ولي بده عمر طول من به خدايا )1( » " اليك فاقبضني للشيطان

 و اوليااهللا براي زيرا ميخواهند عمر طول خدا از هميشه آرزوست برايشان مرگ اينكه عين
 ميدانند .ميكند طي را حق به قرب مراتب انسان كه است عمر فرصت همين در غيراوليااهللا

 داشته عالم اين از رفتن هنگام كه است همان شان درجه آنجا در ديگر ،رفتند كه اينجا از
 يعني خودكشي زيرا ؟چرا ،نيست مجاز اوليااهللا براي حتي هيچوقت خودكشي لهذا و اند

   ،بردن ينب از خود دست به را عمل فرصت
  

  : پاورقي
   62 ص 73 / ج ،بحاراالنوار 1. 
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 اهللا سالم العابدين زين امام .بردن بين از خود دست به را مسؤوليت و تكليف انجام فرصت
 در مبذول من عمر كه مادامي بده عمر طول من به خدايا كه ميكند عرض خداوند به عليه
 چراگاه سرمايه اين كه ساعت آن از ،شودمي بذل تو راه در كه است اي سرمايه و توست راه

 خير مايه من براي زندگي آن ولي بمانم زنده من بناست اگر. نميخواهم را آن است شيطان
   زندگي صورت آن در ديگر كه نباشد تو راه در بذله ،نباشد تو راه در خدمت يعني بركت و

   .نميخواهم را زندگي اينچنين خدا است نقص نيست تكامل من براي
 منفور مردم از بعضي براي .نيست آرزويي امر يك مردم همه براي مرگ مكتب اين در پس
 براي و ،است خود حقيقت بر و خود بر ورود درواقع مرگ چون ،باشد منفور هم بايد و است
 امر يك مرگ كه آنها براي كه داشت توجه بايد ولي .است آرزويي امري مردم از بعضي
 براي عمر كه چرا ،بدهند دست از را فرصت اين بخواهند كه نيست اينطور است آرزويي

   .كنند حاصل را تكامل و حق به تقرب حداكثر فرصت اين در ميخواهند ،است فرصت آنها
  

   است اوليااهللا مطلوب بالشرط ،حالت دو در مرگ
 اينكه اول حالت .ميشود مطلوب بالشرط اوليااهللا براي مرگ كه است حالت دو در فقط
 دوم حالت بيان از قبل .بدهد انجام كه ندارد كاري بماند هم زنده اگر اين از بعد كه دبدان
   .دهيم توضيح مقداري اول حالت مورد در است الزم

 همين اساس بر هم آنها ،كنند توجيه را خودكشي مادي اصول روي ميخواهند كه كساني
 ببرم را نامش نميخواهم كه نفر يك كه بود پيش سال دو .ميزنند را حرف اين مسؤوليت

   ولي است دانشمندي مرد اينكه با كه
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 سي حدود در كه پليدي آدم يك خودكشي از دفاع در ميگويد زياد احيانا هم پرت و چرت
 ميكند احساس كه وقتي مسؤول انسان يك كه بود گفته ،است كرده خودكشي پيش سال

 براي را عمر ،كند خودكشي هم بايد ،ندارد كاري ديگر و داده انجام را مسؤوليتش
 خودكشي هم بايد ندارد چنته در چيزي ديگر كه ميبيند وقتي ولي ميخواهد مسؤوليت

   .كند
 كه )ام كرده طرح را آن البالغه نهج در سيري كتاب در من( هست حديثي كه اينجاست

 تعابير در حديث اين .ماست بحث مورد زمينه همين در و است احاديث معماهاي جز
 امام حضرت از و السالم عليه اميرالمومنين از و آله و عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر از فيمختل
 خوانم مي كه عبارتي .است شده وارد ديگر ائمه بعضي از و السالم عليه مجتبي حسن

   .است رسيده السالم عليه مجتبي امام حضرت از كه است تعبيري
 راوي .رسيد ايشان خدمت " جناده " نام به مردي بودند مسموم ايشان كه حالي همان در

 ديگر كه كردم احساس .ميكردند قي خون كه حالي در بودند افتاده بستر در ايشان ميگويد
 جملهاش يك كه فرمودند جمالتي .بفرماييد من به نصايحي كردم عرض .است آخر لحظات

 براي )1( »اغد تموت كانك الخرتك واعمل ابدا تعيش كانك لدنياك اعمل و«: است اين
 كه كن فكر آنچنان يعني ،هستي دنيا اين در هميشه گويي كه كن عمل آنچنان دنيايت

   اصال گويي كه كن عمل چنان آخرتت براي و ،ميكني زندگي جاويد ،ميري نمي
   .بميري خواهي مي فردا همين و نمانده باقي تو براي عمري
 و دنيا امر در كاري اهمال به دستور ناي اند گفته .اند درمانده حديث اين معناي در بعضي
 ديگر تعليمات با دنيا امر در كاري اهمال كه ديدند بعد .است آخرت كار به چسبيدن جدي
   گفتند لذا و درنميĤيد جور اسالم
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 و هستند هميشه ميكنند فكر كه باش آدمهايي مثل دنيا كار در كه است اين مقصود
 بعد را كارهايمان پس داريم وقت كافي اندازه به ،هستيم هميشه ما كه حال " ميگويند

   .باش جدي آخرتت براي ولي ،" ميدهيم انجام
 ،بدهي انجام بايد خودت كه دنياست كار كه است اين مقصود كه اند گفته ،برعكس بعضي
 بايد خيلي هنوز دنيا اين در ام: بچسب جدي ميرسد كه دنيا كار !است كريم خدا را آخرت
 .ميميريم كه فردا ،باشيم داشته بايد زندگي ،باشيم داشته بايد خانه هستيم كه حاال ،باشيم
 خدا ،خداست مال هم آخرت ،ميخواهد وسايل زنده آدم باالخره ،كنيم زندگي بايد مدتي
   .است كريم

 در بودن جدي به دستور كه آساست معجزه احاديث آن از حديث اين نظر دو اين برخالف
 زندگي اي خانه در كه هستي كسي آن تو بفرمايد ميخواهد حضرت .است مورد دو هر

 ،كني زندگي آنجا در و بشوي ديگري خانه به منتقل ميخواهي خانه آن از هم بعد و ميكني
 يا ديگر سال پنج يا ميشوي منتقل فردا ميكني زندگي آن در كه خانه اين از نميداني ولي
 ،نميكني كاري اينجا براي ديگر كه ميشوي منتقل اينجا از فردا بداني اگر .ديگر سال هد

 گچ ذره يك خانه اين از اي گوشه مثال اگر .ميكني متمركز آنجا براي را كارهايت تمام
 بياييم ؟كنيم گچ را اينجا بياييم چرا يگرد ،برويم ميخواهيم فردا كه ما ميگويي بخواهد،

 در ديگر سال پنج تا كه بداني اگر اما .دهيم انجام كاري برويم ميخواهيم رداف كه آنجا براي
 را اينجا كارهاي حاال ميگويي ،ميروي آنجا به سال پنج از بعد و كني زندگي بايد اينجا
   .ميدهيم انجام هم را كارهايش برويم آنجا خواستيم وقت هر ،دهيم انجام
 از كه كن فكر ميكني، فكر اينجا براي وقتي .نكن را ايندو از هيچكدام ميگويد حديث اين
   .باشيم زنده شايد ،بميريم فردا ما كه است معلوم كجا
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 ده و كني درست باغي ،كني تاسيس اي مدرسه اينكه براي بريزي اي برنامه ميخواهي مثال
 چه براي را كار اين پس بميرم فردا شايد كه من بگويي اگر .كني كار آن براي بايد هم سال
 را درسي ميخواهي يا .هستي زنده انشااهللا كه كن فكر بلكه ،نيست درست ،دهم انجام كسي
 كه كني فكر چرا ،هستي زنده انشااهللا كن فكر اينجا .ميخواهد وقت سال شش و كني شروع
   كني توبه ميخواهي و شدهاي مرتكب گناهي اگر اما .هستي زنده كه كن فكر ،ميميري فردا

 اصالح ميخواهي را خودت ،كني قضا ميخواهي را نمازهايت ،بدهي يخواهيم را مردم حق ،
 بعضي براي پس .بميرم فردا شايد بگو ،هستم زنده ديگر سال ده من انشااهللا نگو ،كني
   .بميرم شايد بگويد بايد كارها بعضي براي و هستم زنده انشااهللا كه بگويد بايد انسان كارها

 ميان جمع كه ميكنند ضدين ميان جمع نظر يك از و ميكنند فكر اينطور هميشه اوليااهللا
 نظر يك از و هستند زنده هميشه كه ميكنند فكر نظر يك از .نيست واقعي معني به ضدين

   .بميرند فردا شايد كه ميكنند فكر
 زعمتم ان هادوا الذين ايها يا قل « :ميفرمايد كه آيه اين كه است اين اينجا تا بحث خالصه

 يك اساسش كه است استثنايي قياس يك » الموت فتمنوا الناس دون من هللا ياءاول انكم
 پيدا اذهان در شبهه دو اينجا در .كنيد آرزو را مرگ هستيد اوليااهللا شما اگر: است مالزمه
   .ميشود
 آيه اين طبق: ميگويند است اوليااهللا مورد در سخن اين نميكنند توجه كه بعضي اينكه يكي
 تا آورده دنيا اين در را آدم خدا آيا پس ،باشد آرزويي امر يك مردم همه يبرا بايد مرگ

 براي مرگ ميگويد بلكه ،مردم همه نميگويد قرآن ،نه ؟باشد داشته مرگ آرزوي هميشه
   .آرزوست يك اوليااهللا
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 عمر طول آرزوي و باشند داشته مرگ آرزوي بايد فقط اوليااهللا آيا كه است اين دوم شبهه
 عمر طول خدا از دعاها در اوليااهللا خود چرا پس است چنين اگر ؟باشند داشته نبايد

 فيما اجعل اللهم «؟بخواهيد عمر طول خدا از كه اند داده دستور هم ما به و اند خواسته
 القضاء من القدر ليله في الحكيم االمر من تفرق فيما و المحتوم االمر من تقدر و تقضي
 ،سعيهم المشكور ،حجهم المبرور ،الحرام بيتك حجاج من تكتبني ان اليبدل و اليرد الذي

   في عمري تطيل ان تقدر و تقضي فيما اجعل و سيئاتهم عنهم المكفر ،ذنوبهم المغفور
 را عمرم ميخواهم تو از: ميكند عرض خداوند به دعا اين آخر بخش در .)1( » عافيه و خير
 خواستهاند ما از هم و دارند عمر طول زويآر خودشان هم .عافيت و خير در ولي كني زياد
 كشتن مانند خودكشي چرا آرزوست مورد مرگ اگر نيز .بخواهيم طوالني عمر خداوند از كه
 همين به ولو كسي اگر چرا ؟است مخلد عذاب اش نتيجه و كبيره گناه ديگر انسان هر

 در ابد تا كه است فرموده قرآن و است كشته را محترمي نفس ،بكشد را خودش ،خياالت
   ؟است الهي عذاب

 مورد امر يك اوليااهللا براي مرگ اينكه عين در كه شد معلوم داديم كه توضيحاتي از
 وقت هر بلكه ،بدهند دست از را فرصت اين مجازند آنان كه نيست اين معنايش آرزوست

   .بروند آنجا به دارند آرزو شد تمام الهي قدر و قضا به فرصت آن
 و ميشود آرزويي امر يك مطلق طور به مرگ اوليااهللا براي كه است مورد ود در كه گفتيم
 كنند احساس كه آنجا كردم عرض كه همانطور يكي .نميخواهند عمر طول خدا از ديگر
   .نيست كار فرصت اين از بعد ديگر
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   شهادت مساله
 ولياهللا طرف يك از .هردوست ميان جمع ،شهادت صورت به مرگ .است شهادت مساله دوم
 چرا ،است نداده دست از را فرصت ديگر طرف از و شده منتقل ديگر جهان به جهان اين از
 به و عمل يك صورت به يعني ،عمل شكل بهترين به عمر كردن تبديل يعني شهادت كه

 تواند نمي انسان ديگر كه ،رساندن پايان به را عمر ،مسؤوليت يك و تكليف يك صورت
 كار است ممكن كنم عمر دنيا در و نشوم شهيد من اگر كه بگويد و كند فرض چنين
   .نيست باالتري كار ،دهم انجام باالتري
 مگر ،هست بري ،برش عمل فوق ،نيكي عمل صاحب هر يعني ذيبري هر: فرمود پيغمبر
 آرزوي من بگويد نميتواند كسي يعني ،)1( نيست بري ،بر اين مافوق ديگر كه شهادت
 دنيا اين در باالتري كار شهادت جاي به ميخواهم اينكه براي ،ندارم را خدا راه در شهادت
 به مرگ آرزوي مقابل در كه است اين .ندارد وجود باالتري كار فرمود پيغمبر .بدهم انجام

 مرگ هميشه اوليااهللا كه نيمميبي ما و ندارد معني عمر طول خواستن ديگر ،شهادت صورت
 هزار اگر كه فرمود السالم عليه علي كه جملهاي آن .ميكنند آرزو را شهادت بهصورت

 ،ميدهم ترجيح بستر در مرگ بر را آن شوم شهيد و شود وارد من بر شمشير ربتض
   .است همين عنايشم

 پيش آنچه از و ميبينند دارند العين راي به را دنيا آن هستند واقعي اوليااهللا كه كساني آن
   .]خشنودند [اند فرستاده

 السالم عليه اميرالمومنين به آله و عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر كه است آمده البالغه نهج در
 عليه علي .رفت خواهي دنيا از شهيد تو و است شهادت صورت به تو مرگ !علي يا: فرمود
   شهيد سلمينم از نفر هفتاد احد در كه وقتي ميفرمايد السالم
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 ساله سي جوان يك زمان اين در ايشان( .شدم متاثر شدم محروم شهادت از من و شدند
 خانه در هم كوچك پسر دو و نگذشته ازدواجش از سال چهار سه از بيش كه كسي ،است
 اهللا صلي اكرم رسول خدمت رفتم ).گرفت درنظر هم را مادي شواهد و قرائن اين بايد .دارد
 ،شد خواهم شهيد من كه نفرموديد من به شما آيا !رسوالهللا يا كردم عرض و آله و عليه
 مقدر تو براي شهادت و شد خواهي شهيد تو !علي يا: فرمود ؟نشدم شهيد من چرا پس
 يا: يفرمايدم آله و عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر بعد .رفت خواهي دنيا از شهادت با تو و است
 مواطن من هذا ليس«: كردم عرض ؟بود خواهد چگونه شهادت موطن در تو صبر !علي

 كه اينجا ،باصفاست چقدر شهادت كه بفرماييد )1( »الشكر و البشري مواطن من هذا الصبر
 ،است من محبوب ،است من آرزوي شهادت ،است مكروه امر يك در صبر .نيست صبر جاي
   .است الهي عطيه

 همه اينكه عين در پيغمبران .است معروف خلت به پيغمبران ميان در السالم عليه هيمابرا
 الهي صفات براي آنها مظهريت معرفت اهل قول به يا و آنها روحي شوون هستند پيغمبر
 .آن مانند و است عشق و محبت مظهر ديگري و است خوف و بكا مظهر يكي .دارد تفاوت
 وجهه السالم عليهم مريم عيسيبن يا زكريا بن يحيي كار و رددا وجهه يك ابراهيم كار مثال

   .دارد ديگري
 .است اهللا خليل هم لقبش ولهذا است محبت پيغمبر ،است عشق پيغمبر ،اهللا خليل ابراهيم

 ": ميشنود صدايي است گوسفندش گله دنبال صحرا در كه حالي در ابراهيم شب يك
 .ميشود بيخود خود از ميشنود كه را صدا اين ." والروح المالئك رب و ربنا ،قدوس سبوح

 اين ثلث ،كن تكرار ديگر بار يك ؟برد را من محبوب نام كه بود كه ؟بود كه ميگويد يكدفعه
   بيشتر هيجانش .ميكند تكرار ديگر بار .ميدهم تو به را گوسفندانم
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 هيجانش و ميدهم تو به هم را گوسفندانم ديگر ثلث كن ارتكر ديگر بار ميگويد ،ميشود
  .. .ميشود بيشتر
 قبض هنگام در .ميكند بازي عشق و مغازله خدا با باز مرگ وقت در السالم عليه ابراهيم

 دوست روح دوست و خليل ديدهاي آيا » ؟خليله يميت خليال رايت هل«: ميگويد روح
 " خليله لقا يكره خليال رايت هل ": ميگويد او به خدا ناحيه از فرشته ؟كند قبض را خود

 حال در هم حال همان در !؟بشمارد مكروه را خود دوست لقاي دوستي ديدهاي آيا )1(
   به .ميكند بازي عشق و ميزند حرف بازدارد ،ميرود دارد كه حالي همان در ،است مغازله
  : حافظ قول
   بگرفت سكندر زندان وحشت از دلم

   بروم سليمان ملك تا و بندم بر رخت                              
   رقصكنان ذرهصفت او هواداري به

   بروم درخشان خورشيد چشمه لب تا                              
 به مرگ كه است اوليااهللا براي فقط و است انكار غيرقابل حقيقتي خود اين حال هر به

 صورت به ديگر ،اوليااهللا براي شهادت صورت به مرگ .درميĤيد واقعي آرزوي يك صورت
 از انتقال هم ،شهادت .نميكنند مبارزه آن با هرگز كه است غيرمشروط آرزويي مرگ يك

   .است رفتن باال خودش ،است درجه خودش هم و است ديگر جهان به جهاني
 زندگي باز ،نباشد هم ديگر دنياي به قائل انسان اگر كه ميشود گفته هم حرف اين البته

 در ارزشها مساله .ميخواهد ارزشهايش براي را زندگي انسان و دارد كيفيت و دارد كميت
 اين اگر .است توحيد آن و است ارزش يك ارزشها همه پايه ولي است درستي مساله زندگي

   .ندارد معني دنيا در ارزشي ديگر باشد نداشته وجود ارزش يك
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   !بگردان منور ايمان نور به ما دلهاي پروردگارا
   !بفرما خالص را ما نيتهاي
 دلهاي بر اي تابانيده متهجدينت و مخلصت و خالص بندگان دلهاي بر كه انواري از پرتوي

   !بتابان هم ما
   !نفرما كوتاه علي آل و علي والي دامان از را ما دست خدايا

   !بده قرار آنان واقعي پيرو را ما
  ! بفرما راضي ما همه از را السالم عليه زمان امام مقدس قلب !پروردگارا

  ! بده قرار خودت مغفرت و عنايت مولمش را ما اموات
  الصلوات مع الفاتحه قرا من اهللا رحم
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  ٣ جمعه سوره تفسير 
  

  الرجيم الشيطان من باهللا اعوذ
  
 ذلكم البيع ذروا و ذكراهللا الي فاسعوا لجمعها يوم من للصاله نودي اذا امنوا الذين ايها يا « 

 و اهللا فضل من ابتغوا و االرض في فانتشروا الصاله قضيت فاذا* تعلمون كنتم ان لكم خير
 ما قل قائما تركوك و اليها انفضوا لهوا او تجاره راوا اذا و * تفلحون لعلكم كثيرا اهللا اذكروا
  ). 1( الرازقين خير اهللا و التجاره من و اللهو من خير عنداهللا

 .ميشود ناميده " جمعه " سوره نام به كه است مباركه سوره اين آخر قسمت آيه سه اين
 مينامند جمعه يا جمعه را سوره اين اينكه علت .ميشود تلفظ هم جمعه صورت به جمعه
   .است جمعه نماز مورد در كه است اي آيه همين

  
  

  : پاورقي
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 ساليانه اعياد اسالم در كه است اين آن و كنم عرض جمعه روز و شب براي اي دمهمق ابتدا
 " شده واقع روزها آن در كه اي حادثه علت به نه ساليانه اعياد بعضي .هفتگي عيد و داريم
 اسالمي عيد دارد سال ايام در كه خاصي وضع اعتبار به بلكه است شده ناميده " عيد

 مثل است خاص مناسبتهاي به كه داريم ديگري اعياد و ،فطر عيد مانند است شده ناميده
 جمعه روز شبانه همين ميشود ناميده " عيد " هم آن كه هفتگي عيد .مولودها و مبعث
 چيزي آن اسالم در كه كردم اشاره مطلب اين به ديگري مناسبت به پيش جلسه در .است
 آن مانند و پايكوبي معناي به عيد .نيست خالي عبادت مراسم از باز دارد عيد عنوان كه هم
   .نداريم اسالم در

 و شب ساير به نسبت اولويتي عبادات سلسله يك براي و دارد اختصاصاتي جمعه روز شبانه
 براي .است شده ذكر اند نوشته زيارات و دعوات براي كه كتابهايي در معموال كه دارد روزها

 .يكشنبه روز مسيحيها براي و است شنبه روز كه است هفته روز خاص روز يك هم يهوديها
 جمعه خصوصيت و اختصاص اين كه مسلمين همه براي است عمومي وظيفه يك اين قهرا
   .كنند حفظ را
 البته .دارد ضرورت اي تعطيلي چنين يك و است تعطيل روز يك هفته هر در دنيا همه در
 آيات همين در ،كنيم لتعطي را جمعه روز شبانه حتما كه نداريم تصريحي اسالم در ما

 و كارها همان به باز جمعه مراسم از بعد كه است شده داده اجازه مردم به كه ميخوانيم
 روز در كه خاصي دستورهاي قهرا ولي .بپردازند مباح امر يك عنوان به خودشان شغلهاي
 صورت جمعه در اگر كه رحمها صله و آمدها و رفت يا بدني عبادتهاي مثل هست جمعه
 تعطيل ميخواهند مسلمانها كه روزي آن كه ميكند اقتضا ،دارد بيشتري ثواب و اجر دگير

   .باشد جمعه روز همان دهند قرار خود هفتگي
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   اسالمي آشورهاي در تاريخ مبدا تغيير
 عربستان و ايران از غير اسالمي كشورهاي در كه است اين است تاسف مايه كه چيزهايي از

 نويسندگان از بعضي را زمزمه اين هم خودمان ايران در اهيگ كه افغانستان و سعودي
 تاريخ به را خودشان تاريخ استعمار دوران از البته اينها .اند داده تغيير را تاريخ ميكنند
 بود مستقل نسبتا دولت يك كه عثماني كشور كه زمانياز .اند كرده تبديل مسيحي
 از يكي ،كرد نفوذ ديگر كشورهاي برخي و فرانسه و انگلستان استعمار و شد متالشي
   و كردند مسيحي تاريخ به تبديل را هجري و اسالمي تاريخ كه بود اين كردند كه كارهايي

 عربي كشورهاي عاصمه كه برويد هم مصر در اگر االن شما .است صورت همان به هم هنوز
 آنها يبرا .است مسيحي تاريخ تاريخشان و فرنگي ماههاي ماههايشان است تسنن اهل

 1976 سال فقط آنها ،ندارد مفهومي است قمري 1397 يا و شمسي 1354 سال االن اينكه
   .است مسيح ميالد مبدا كه ميشناسند را

 آنان روح در كه آثاري جهت به را شعارها اين مردم .است زشتي بسيار كار ،اين البته
 از كه مسائل سلسله يك به دنيا در امروزه .دارند هم حق و ميشمارند فرهنگ جز ميگذارد
 در و است مردم آن فرهنگ از عنصري كه نظر اين از ولي ندارد فرقي هيچ جهات بعضي
 اهميت فوقالعاده ،ميدهد تشكيل را آنان روحيه بلكه و ميگذارد اثر مردم آن روحيه

 ميخواهيم همينقدر ما ،سند يا نامه يك تاريخ تعيين براي مثال شود گفته اگر .ميدهند
   فرق چه ديگر ،داد قرار مبدا را امري بايد بنابراين و است بوده روزي چه در كه يمبدان

 هيچ كار آن براي كه است اين پاسخ ؟پيامبر هجرت يا باشد مسيح ميالد ،مبدا كه ميكند
   .ميكند فرق فوقالعاده ديگري جنبههاي از اما نميكند فرقي
   سنت يك براي ميبينيد برويد فرنگيها همين سراغ اگر شما
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 اينكه براي خودمان ايرانيهاي همين ببينيد .ميدهند كشتن به را خود ،كوچك بسياربسيار
 ميكنند كوشش ،كنند زنده بخواهند را ايراني فرهنگ خودشان قول به و ايراني سنتهاي
 مليت كه ميكنند فكر چون ،كنند زنده است بوده محض خرافه اول اول از كه را كارهايي
 ايراني رسم يك نوروز در كردن رنگ تخممرغ مثال .داشت نگه نميتوان اينها دونب را ايراني
 عمومي و ايراني رسم اين اينكه براي ميگويند ولي است چرندي كار اينكه با كار اين .است
 باقي غيرايراني از ايراني روحي مشخص يك صورت به اند گرفته خو آن به مردم همه كه

 نگه زنده را آن ،شود فراموش نگذاريد را نوروز در كردن رنگ مرغ تخم رسم اين بماند
 است قديم هاي پرستي آتش از اي نمونه كه سال آخر چهارشنبه شب آتش مورد در .داريد

 براي فقط ميگويند را همين هست هم بدي چيز خيلي بلكه نيست خوبي چيز تنها نه كه
 معني به بلكه نيست فلسفه و علم معنايش ،فرهنگ اين( را فرهنگ اينها قول به اينكه
 ميĤيد ميان به تاريخ پاي كه وقتي آقايان همين ولي .داشت نگه زنده بايد )است سنت

   !؟اسالمي مبدا يا بگيريم مسيحي مبدا را تاريخ مبدا ما كه دارد فرق چه حاال ميگويند
  

   جمعه تعطيلي مساله
 كه وقتي از اسالمي رهايكشو بعضي در كه است مسائلي آن از هم جمعه تعطيلي مساله

 سعي هند به ورودشان زمان از انگليسيها پاكستان در مثال .داد تغيير را آن آمد استعمار
 را تعطيل روز اينكه جمله از .كنند تبديل خودشان سنتهاي به را آنها سنتهاي همه كردند

 چيزي يك اگر ،است همينطور پاكستان در هم هنوز .كردند تبديل يكشنبه به جمعه از
 مستقل اسالم نام به اساسا پاكستان .است مشكل بسيار اول حالت به دادنش عود ،برگشت

   براي جهتي هيچ هندوستان مقابل در پاكستان يعني ،شد
  

 ٨٥



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

 ما كه ايماني و فكري و معنوي و روحي جهت مگر نداشت باشد مستقل واحد يك اينكه
 نميخواهيم و هستيم جدا يكديگر از معنوي فرهنگ نظر از و هستيد هندو شما و مسلمانيم

 هنديها مقابل در كه اينها حال عين در .شويم مستقل ميخواهيم و كنيم زندگي شما با
 مبدا ،اند كرده حفظ خودشان ميان در را مسيحي سنت اين هنوز كردند مقاومت آنقدر

   .است يكشنبه هم آنها هفتگي تعطيل و مسيحي مبدا سالشان
 در بيش و كم كه هايي نغمه به باشيم داشته توجه بايد ما كه اين ايبر ميكنم عرض را اين

 اين مينويسند .ميشود شنيده علمي نيمه و علمي اصطالح به و ادبي مقاالت در و ها مجله
 كه حالي در بدهيم قرار جمعه را خودمان تعطيالت كه كارهاست ركود سبب ايران براي

 ما آنوقت .است يكشنبه تعطيالتشان داريم ارك و سر آنها با ما كه دنيا مردم اكثريت
 روز و خودمان خاطر به جمعه روز ،باشيم داشته تعطيل روز دو هفته در كه مجبوريم
   داشته جريان بيشتر كارمان اينكه براي ما پس .دارد تعطيلي دنيا اينكه براي يكشنبه

 اكثريت: ميگويند هم ختاري درباره .كنيم يكشنبه به تبديل را جمعه تعطيلي بياييم ،باشد
 اين و كردهايم انتخاب را هجري سال ما ولي كردهاند انتخاب را مسيحي سال دنيا مردم

 پس ،مسيحي به آنها و بنويسيم هجري به را خودمان تاريخ ما كه است زحمت اسباب
 و شدن جذب مقدمه همه اينها .كنيم تبديل مسيحي تاريخ به را هجري تاريخ بياييم
   .است ديگران هاضمه در فرهنگي شدن هضم مقدمه
 " اسم حتي و جمعه اساسا .است جمعه نماز است مورد آن در آيه اين كه ديگر مطلب
 ،نميشد ناميده جمعه روز نام به روز اين اسالم از قبل يعني است اسالمي اسم هم " جمعه

 خوبي سما چه و گذاشت را " جمعه " اسم اين اسالم خود .كردهاند ذكر ديگري اسمهاي
 " جمعه " كلمه و دارد يهودي ريشه )شنبه( " سبت " كلمه هفته اسمهاي ميان در .است
   لفظ يك
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 ناميده جمعه نام به روز اين چرا كه ميدهد نشان اين و است االصل عربي و است عربي
 دنبال به كس هر ،ديگر روزهاي در .است بوده مردم اجتماع روز كه دليل اين به ،است شده
 اين به هفته در روز يك .ميچرخد خودش شخصي مدار در و است خودش اختصاصي كار
 در كس هر هفته ايام در .شوند جمع يكديگر دور افراد كه است شده داده اختصاص كار
 .اجتماع روز ،شوند جمع هم دور افراد كه باشد بايد هم روزي ،است مداري و مسير يك
 آن و بود مهمي كار فوقالعاده كه شد تاسيس سالما در بزرگ بسيار كار يك روز اين براي
   .است " جمعه نماز " مساله
 كيفيت با جمعه روز در است ظهر نماز همان جمعه نماز است؟ نمازي چه جمعه نماز

 چهار ظهر نماز .ظهر نماز جانشين جمعه روز در است نمازي ديگر عبارت به و خاصي
 داده قرار خطبه دو ،ديگر ركعت دو آن ايج به ولي ،ركعت دو جمعه نماز و است ركعت
: اند فرموده كه است آمده مكرر طور به تعبير اين السالم عليهم ائمه احاديث در .است شده

 و است شده ركعت دو آن جانشين جمعه خطبه دو) 1 (" » الركعتين مكان جعلتا " «
 مانند ،است خنرانيس و منبر اينكه با خطبه دو آن از قرآن كه است اين توجه قابل نكته
   .است كرده " ذكراهللا " به تعبير نماز

  

   جمعه نماز و جماعت نماز
 جماعت نماز ميدانيم .ميكنم ذكر را جمعه نماز و جماعت نماز خصوصيات برخي اينجا در
 اعراض شكل به اينكه مگر ،واجب نه است مستحب ولي است موكدي بسيار سنت اسالم در
   كارش اين كه نكند شركت جماعتي هيچ در شكلي هيچ به كسي يعني باشد جماعت از
  

  : پاورقي
 1.    331 .ص 7 / ج ،الشيعه وسائل
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 به مجبور را فردي چنين باشد اسالمي حكومت ،حكومت كه باشد زماني اگر و است حرام
 خانه كه كردند قصد حتي آله و عليه اهللا صلي اكرم پيامبر .ميكنند جماعت در شركت
 مطلق طور به نكردن شركت: فرمودند ،كنند خراب داشتند جماعت از اعراض كه را كساني

 خصوصياتش از يكي جماعت نماز مساله حال هر به .است نفاق نوعي مسلمين جماعت در
   .است مستحب ذاته حد في كه است اين

 ميشود هم متعدد صورت به را جماعت نماز كه است اين جماعت نماز ديگر خصوصيت
 نماز ميتوانند كدام هر شهر جامع مسجد و محلي هر مسجد ،شهر يك در يعني ،كرد اقامه

 اين كه دارد جماعت نماز تا ده مسجد يك گاهي شيعه در .باشند داشته مستقلي جماعت
 چون ،تفرقه نمازهاي است شده شيعه جماعتهاي نماز برخي .است تفرقه نماز تقريبا ديگر
   .ميشود برپا تجماع نماز چندين مساجد از بسياري در

 نماز همان ،ندارد زيادي اختالف فرادي نماز اب جماعت نماز كه است اين سوم خصوصيت
 ،امام كه است جهت اين در فقط تفاوت و ميشود خوانده جمعي صورت به كه است فرادي
 آنها از ميكند نيابت امام .ميكنند استماع مامومين و ميخواند را سوره و حمد يعني قرائت

 و پيرو بايد هم اوراد و اذكار و سكنات و حركات در مامومين البته .سوره و حمد ئتقرا در
   .نگويند ذكري و نروند سجود به امام از قبل ،نروند ركوع به امام از قبل ،باشند امام تابع
 كه است اين جماعت نماز با آن تفاوت اولين .است خاص جماعت نماز يك جمعه نماز ولي

 هم زنان بر همچنين .باشند مريض مثال باشند داشته عذر كه افرادي بر جز ،است واجب
 واجب ديگر دسته چند و مسافران و مريضها ،زنان بر كه است جهاد مثل ،نيست واجب
   .كنند شركت كه است واجب مردان باقي بر ولي نيست
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 رشه يك در كه جماعت نماز برخالف كه است اين جماعت نماز با جمعه نماز ديگر فرق
 به شهر يك در را جمعه نماز ،باشد داشته جماعت نماز يك ميتواند محلي هر مسجد
 كه اين .بس و شود اقامه بايد جمعه نماز يك يعني ،كرد اقامه نميشود متعدد صورت

 كيلومتر دوازده از آنها فاصله اگر مكلفين بر .نيست شهر يك مالك ،شهر يك ميگوييم
 كه قديم مردم كه باشيد داشته درنظر را اين .كنند شركت كه است واجب ،نيست بيشتر
   راه در ساعت دو حداقل كيلومتر دوازده طي براي ميĤمدند قاطر و اسب و االغ با يا و پياده
 طول ساعت چهار آمدشان و رفت كه برميگشتند ساعت دو و ميرفتند ساعت دو .بودند

   .ميكشيد
 ديگر جمعه نماز دادن تشكيل ،كيلومتر شش از كمتر فاصله در كه است اين ديگر مساله
 كسي كيلومتر شش تا ،ميشود تشكيل نقطه اين در جمعهاي نماز اگر يعني ،است حرام
 دو شعاع تا كه وقتي .عمومي نماز يك ميشود قهرا آنوقت .ندارد را جمعه نماز تشكيل حق

 حرام ديگر جمعه نماز تشكيلدادن فرسخ يك شعاع در و است واجب مردم آمدن ،فرسخ
 ،روز يك هفته در كه ميشود اين معنايش ،است واجب هم جمعه نماز در شركت و است
 شرطه وظيفه كه كساني استثناي به و زنها استثناي به و معذورها استثناي به مردم همه
 و الزم مردم امنيت حفظ براي خيابانها و ها كوچه در حضورشان كه دارند آن مانند و گري

 از بايد را واقعي شرعي زندانيهاي حتي .ميكنند شركت عمومي نماز يك در ،است ضروري
 به نماز انجام از پس و بدهند شركت جمعه نماز در و بياورند مامورين مراقبت تحت زندان
   .است ضروري كار اين اينقدر .برگردانند زندان

 تمام رد كه جماعت به نماز خواندن ؟است نماز يك خواندن جماعت به براي فقط اين آيا
 بار يك اي هفته كه است اي فلسفه خودش هم اين گفت ميشود البته .هست هفته ايام
   تنها اگر ولي .بخوانند جماعت يك همه
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 به تبديل ،نميشد عوض ظهر نماز وضع ديگر ،ميبود عمومي خواندن جماعت اش فلسفه
 تبديل ركعت چهار كه است صورت اين به گفتيم چنانكه شدنش تبديل .نميشد جمعه نماز
   .ميشود ايراد خطبه دو ديگر ركعت دو آن جاي به و ركعت دو به است شده
 آنجا و )1( كردم بحث " منبر و خطابه " عنوان تحت سابق در سخنرانيهايي در وقت يك
 قرار آن در دين فريضه جز سخنراني كه است ديني يگانه اسالم كه گفتم را مطلب اين

 خيلي دنيا همه به نسبت اسالم در سخنراني و خطابه همسال اينكه سر و است گرفته
 امام مصيبت ذكر مساله كه دارد هم عالوهاي وجه يك شيعه در البته كه كرد پيشرفت
 عبادات جز و اسالم متن در خطابهخواندن اساسا كه است همين است السالم عليه حسين
 پيامبر .كنند جماعت قامها ميخواهند كه كساني آن و زمامداران براي خصوصا ،است اسالم
   چون و ميكردند زندگي خفا حال در بودند مكه در كه وقتي تا آله و عليه اهللا صلي اكرم
 ،جمعه نماز به رسد چه نبود جماعت نماز تشكيل امكان برايشان بودند شكنجه در دائما
 ميشود ناميده " قبا " امروز كه محلي همين در و بودند نشده مدينه خود وارد هنوز ولي
 مدينه در االن كه قبا مسجد محل همين در ،رسيد جمعه كه بودند كرده اقامت روزي چند
 براي است عزيزي مسجد خيلي قبا مسجد اين .شد تاسيس اسالم در جمعه اولين ،است
 علي اسس لمسجد « ": است داده شهادت آن عظمت به قرآن كه است مسجدي .اسالم
 در دغلي و غش هيچ ،است شده تاسيس كه روزي اولين از يعني "" يوم اول من التقوي

   علي اسس لمسجد « " .است شده تاسيس مسجد اين تقوا پايه بر ،است نبوده آن كار
   » يوم اول من التقوي

  
  
  

  : پاورقي
 [ 1.   ]  .است شده چاپ گفتار ده كتاب در سخنراني اين
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  ). 1 (» المطهرين بيح اهللا و يتطهروا ان يحبون رجال فيه تقوم ان احق «
 ايراد ها جمعه نماز همين در بيشتر را خود هاي خطبه آله و عليه اهللا صلي اكرم پيامبر

 خطبه عمده قسمت .ميداشتند عرضه مردم به ها جمعه نماز در را مهم مسائل و ميكردهاند
 معهج نماز در كه است هايي خطبه است البالغه نهج در كه السالم عليه اميرالمومنين هاي
 از يكي در .ميكنم عرض را يكي كه است زياد امر اين بر تاريخي داليل .است شده ايراد

 صورت به السالم عليه اميرالمومنين كه است اي خطبه آخرين اند گفته كه هست ها خطبه
 .نيست خطبه به منحصر اميرالمومنين كلمات البته .كردهاند ايراد منبر در يعني خطبه
 آن در حضرت .است شده ضبط و كردهاند بيان مجلسي در كه ائليمس يا دارند وصايا
 خطر و بروند و كنند حركت معاويه عليه اينكه براي ميكنند تحريض را مردم آخر خطبه
 .ميافتند خود گذشته خالص و وفا با ياران ياد به بعد و ميكنند بازگو مردم براي را معاويه

 )2( » " ؟ذوالشهادتين اين و ؟التيهان ابن اين و ؟عمار اين " «: ميگويند منبر همان در
 به و گفتند را اينها حضرت وقتي كه ،نداريم ياسري عمار حاال ما يعني !ياسر عمار كجاست

 خيلي حضرت .كردن گريه به كردند شروع منبر در ،افتادند خالصشان دوستان اين ياد
 بود آن از بعد و گريستند دهالعا فوق مردم كه طوري به كردند ايراد آنجا در موثري خطبه

 و زدند پرچم و چادر آنجا در و رفتند كوفه نخيله به و كردند حركت هم زيادي عده كه
 اين) 3 (" ملجم ابن الملعون ضربه حتي الجمعه فمادارت ": مينويسد تاريخ .شدند آماده
 كه ميدهد نشان اين .شد وارد حضرت به ابنملجم ضربت كه نرسيد بعد جمعه به جمعه
   .است بوده جمعه روز در مذكور خطبه

  
  : پاورقي

   108 / توبه 1. 
   182 .خطبه ،نهجالبالغه 2. 
   194 .ص  /3 ج ،مناقب 3. 
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 ديگر اند نداشته را توانايي و قدرت چنين چون ديگران منتها ،است بوده كار اين هم بعدها
 ابوبكر دوره در .باشد توجه قابل كه است نمانده باقي آنها از خطابه و خطبه نام به چيزي
   .عمر دوره در همچنين و ميشد اقامه جمعه نماز
 بود شده خليفه كه بود روز سه دو شايد كه است اين عثمان خالفت خصوصيات جمله از

 .آمد بند زبانش افتاد جمعيت به كه چشمش .رفت منبر باالي .آمد پيش جمعه روز
 امام الي انتم ": گفت را جمله اين آمد ايينپ وقتي .آمد پايين و بگويد سخني نتوانست

 تا داريد احتياج بيشتر عادل پيشواي يك به شما )1( " خطيب امام الي منكم احوج عادل
 بودي گفته منبر باالي را كلمه دو همين اگر: گفت حكم مروان .سخنور پيشواي يك به

 چرا ،گفتي مي رمنب باالي را كلمه دو همين بود خوب يعني ،بودي خوبي خطيب خيلي
   .ميكرد كه بود ادعايي ،خطيب نه و بود عادل نه او البته ؟گفتي پايين

  

   جمعه نماز خصوصيات ديگر
 خطبه براي خاصي زي يك با است خطبه دو كه جمعه نماز هاي خطبه ايراد براي امام

 يا و عصا امام .است جهادكننده حالت و نمازگزار حالت ميان جمع كه زيي ،ميرود خواندن
 در و ميايستد منبر باالي ميرود و ميزند باال را دامنها و ميگيرد دست به را خود شمشير

   .ميخواند خطبه مجاهد يك زي
 در كه حديثي ضمن در را مطلب اين ؟بگويد بايد چه مردم براي خطبه در جمعه امام

   چاپ و كردهام نقل )منبر و خطابه( سخنرانيها همان
  

  : پاورقي
 1.    13 .ص  /13ج ،الحديد ابي ابن البالغه نهج شرح
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 كارها از يكي البته .اند كرده بيان وجهي بهترين به السالم عليه رضا حضرت ،است شده
 نام بردن ،است الهي حمد و ثنا ،است خداوند ذكر ،است موعظه و اندرز و پند و نصيحت
 متن كه نكردم فرصت سفانهمتا .است عليهمالسالم ائمه و آله و عليه اهللا صلي اكرم پيامبر
   .)1( هست يادم قسمت دو قسمت سه آن از .بسپارم ذهنم به مجددا را حديث
 واقع اسالم دنياي در آنچه از را خبرها تازهترين دارد وظيفه جمعه امام كه است اين يكي
 در را مسلمين كه دارد توجه اندازه چه تا اسالم ببينيد .برساند مردم اطالع به است شده

 اسالمي اندلس: گفتم ها خطابه آن در من .دهد قرار اسالم دنياي به مربوط اطالعات ريانج
 اندام اين تن از را بزرگ عضو اين و كردند عام قتل قبل سال چهارصد الي سيصد در را

   او از را عضوي چنين كه نشد خبردار اسالم دنياي طرف اين بعد سال سيصد تا و بريدند
 چنين به اي اشاره اند نوشته سال چهارصد سيصد اين در كه تواريخي تمام در !ندا بريده

 مرحوم كه است كتابي همين ،شد نوشته زمينه اين در كه كتابي اولين .نيست قضيهاي
 همينطور هم ديگر جاهاي در. هست هم خوبي بكتا خيلي و نوشتند خودمان آيتي دكتر
 خبردار اسالم دنياي بخشهاي ساير آيا ،بردند روسها كه را ايران شهرهاي كنيد فرض .است
 كه منبرها اين و ها خطابه و ها خطبه اين پس ؟است بوده اي قضيه چنين كه شدند
 اطالعات تازهترين كه است اين براي يكي ،ميكند اقامه را جمعه كه است امامي وظيفه
   .برساند مردم اطالع به را اسالم دنياي

 براي را مردم مصالح جمعه امام كه است اين فرمود مالسال عليه رضا حضرت كه ديگري امر
   .كند بحث مردم براي اسالم عالم كلي مصالح درباره يعني ،كند بازگو آنان

  
  

  : پاورقي
 [ 1.   ]  ." منبر و خطابه " سخنراني ،گفتار ده كتاب به شود مراجعه
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   تسنن اهل ميان در جمعه نماز شدن قرباني
 حفظ را ظاهرش آنها .شد قرباني خاص شكل يك به سننت اهل ميان در جمعه نماز

 من اغلب تفاسير كتب اين در كه خودشان اقرار به ولي ميخوانند جمعه نماز يعني كردهاند
 الجمعه يوم من للصاله نودي اذا «: ميفرمايد آيه . ]است نشده حفظ آن روح [ ميبينم
 .حق ذكر سوي به بشتابيد ،ميشود بلند جمعه نماز نداي كه وقتي » اهللا ذكر الي فاسعوا
 .است خطبه دو همين جمعه نماز روح اصال .است ناميده " حق ذكر " را خطبه خداوند
 .شد گفته وقت سالطين و خلفا ثناي و مدح ،حرفها همه جاي به جمعه نماز در بعدها
 دايرا بود نشسته آنجا كه آقايي اين مدح در سخنراني يك ميكرد شروع خطيب آقاي يعني
: ميگويند ديگران و فخررازي .غيره و نكند كم مسلمين سر از را فالنكس سايه خدا: ميكرد
 ."» اهللا ذكر الي فاسعوا « ": ميگويد قرآن كه حالي در است " ذكرالشيطان " همه اينها
   .اند نوشته كتابهايشان در سنت اهل را اينها

 است اهميت داراي اينقدر سالما در كه جمعه نماز خطبه و جمعه نماز همين در ببينيد
 اركان جز را السالم عليه علي لعن و سب بنياميه .كردند مسخ را اسالم چطور بنياميه
 اينچنيني جمعه نماز اين وقتي !خورد كجاها از اسالم ببينيد .دادند قرار جمعه نماز خطبه

 ،شود بپا لعاد امام توسط بعد درجه در و معصوم امام وسيله به اول درجه در بايد كه
 درمي صورت چه به وضعش كه است معلوم شد اقامه امامها ظالمترين و فاسقترين توسط

   .آيد
  

   عبدالعزيز عمربن توسط السالم عليه اميرالمومنين سب شدن ممنوع
: ميگويد خودش .كرد ممنوع را السالم عليه علي لعن و سب قضيه كه بود عبدالعزيز عمربن

   يكي .كردم منع را كار ينا من كه شد باعث قضيه دو
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 در ما .ميكرد تدريس من براي و آمد مي كه داشتم سرخانهاي معلم بودم بچه وقتي اينكه
 كه بودند آموخته چنان ها بچه اين به .ميكرديم بازي سال و همسن هاي بچه با ها كوچه
 يحركت كسي تا ،ميكردند صحبت كه كلمه دو ،باشند داشته هم خاصي قصد اينكه بدون
 را كار اين من بگويد ميخواست وقتي ،كردي را كار اين چرا ميپرسيدند او از و ميكرد
 عبدالعزيز عمربن " ؟كردم كاري چنين من كي ،علي بر لعنت ": ميگفت العياذباهللا ،نكردم
 بود قرار .گذشت آنجا از آمد من معلم ميكرديم را كارها اين كوچه در ما كه بار يك ميگويد

 مشغول ديدم رفتم مسجد به .بروم آنجا به هم من و برود مسجد به من به تدريس براي
 جا از سرعت به " عليكم السالم " گفت تا .شود تمام نمازش تا ماندم منتظر .است نماز
 نماز و شد لندب زود شد تمام هم ديگر نماز اين تا ." كبرا اهللا ": گفت دوباره و شد بلند

 درس من به نميخواهد امروز كه كردم حس و گذشت وقت ديدم. كرد شروع را ديگري
   محض به بار اين .بدهد درس من به نميخواهد چرا بفهمم بايد: گفتم خود پيش .بدهد
 امروز آيا !استاد : گفتم و كردم سالم فورا ،ندادم مجال ديگر " عليكم السالم ": گفت اينكه

 تقصيري آيا: گفتم .است گريدي جور من با رفتارش ديدم ؟بدهيد درس من به نميخواهيد
 من كه بود چه آن ؟كردي كوچه در كه بود كاري چه آن: گفت ؟ام كرده گناهي ؟ام كرده

 اطالع موقع چه از تو: پرسيد من از ،بعد .گفت را موضوع ؟چيزي چه: گفتم ؟شنيدم تو از
   اهل (؟كرد غضب آنها بر شد راضي بدر اهل بر آنكه از پس خداوند كه كردي پيدا

 از هم علي مگر: گفتم ،بياطالع و بودم بچه هم من ).دارند قبول را بدر اهل مساله تسنن
 اصال ؟بود علي از غير قهرماني بدر در مگر " !؟لعلي اال البدر هل ": گفت ؟بود بدر اصحاب

   .نكنم را كار اين ديگر كه گرفتم تصميم پس آن از .است علي مال بدر
 عمربن   پدرم كه زماني به است مربوط دوم قضيه ميگويد عبدالعزيز
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 جز ميزند حرف بليغ و فصيح خيلي كه ميديدم ميخواند خطبه كه پدرم .بود مدينه اكمح
 از خلوت در .افتد مي لكنت به زبانش گويي كه السالم عليه علي لعن به ميرسد كه آنجا
: گفت ؟چيست علتش ؟را يكي اين اال ميكني بيان خوب را چيز همه چرا تو: پرسيدم پدرم
 بعد هيچكس و است افضل پيامبر صحابه تمام از ميكنيم لعن داريم ما كه مردي اين آخر
   ؟ميكني لعن را او چرا است اينطور اگر: گفتم .نيست درود مستحق او اندازه به پيامبر از

 ستسيا( .بكوبيم را هايش بچه نميتوانيم امروز ،نكنيم لعن و نكوبيم اينطور رااو اگرما: گفت
 پيدا خالفت موقعيت بچههايشان تا بكوبيم اينگونه بايد را اينها گذشته ما: گفت )!ببينيد را

 ،ميكنيم گير هايش بچه شر به بشناسانيم هست كه آنطور را علي كه باشد بنا اگر .نكنند
   .هستند آنها خالفت مستحق گفت خواهند مردم چون

 روزي اگر كه كردم عهد خودم با ديدم كه را قضيه دو اين من: ميگويد عبدالعزيز عمربن
   .كرد هم قدغن و كنم قدغن را السالم عليه علي ولعن سب ،كردم پيدا قدرت
 چيزي همان در را شام مردم ذهن كه نوشتهاند شكل اين به بعضي را كردن قدغن كيفيت

 المالس عليه علي كه بودند كرده راسخ بود عمربنعبدالعزيز ذهن در كودكي دوران در كه
 السالم عليه علي كفر جز شام مردم براي و بود كافر و نبود مسلمان اصال كه بود مردي
 به .ميكند تباني )مسيحي يا( يهودي مرد يك با عمربنعبدالعزيز .نبود مطرح ديگري مساله

 خواستگاري مرا دختر و بيا عمومي مجمع در ميروم مسجد به من كه جمعه روز: ميگويد او
   .كرد خواستگاري و آمد شخص آن .همينطور و ميگويم چنين من و يگوييم چنين تو .كن

 .هستم يهودي و فالنكس من: گفت ؟چيست مذهبت و كيستي تو: گفت عبدالعزيز عمربن
   پس ،است اينطور اگر: گفت ؟داد نميشود كافر به را دختر اسالم در كه نميداني مگر: گفت
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 رو عبدالعزيز عمربن ؟داد علي به را دخترش چرا ؟داد كافر به را دخترش شما پيامبر چرا
 لعن كسي بشنوم اگر ،ندهيد جواب اگر يا و بدهيد را او جواب يا: گفت و كرد جمعيت به

   .كرد خواهم جدا تنش از را سرش است كرده را علي
  

   شيعه در جمعه نماز
 اصال دميگوين بعضي .است مختلفي نظريات اينجا در ؟چيست شيعه در جمعه نماز حكم
 نماز ندارد حق ديگري كس معصوم امام جز ،دارد معصوم امام به اختصاص جمعه نماز

 نماز ندارد حق هم اليد مبسوط الشرايط جامع عادل مجتهد حتي ،كند اقامه را جمعه
 جمعه نماز و محدودند معصومين اينكه جهت به است ضعيف بسيار ،نظر اين .بخواند جمعه
 " كلمه آنها .نميزنند را حرفي چنين فقها] معموال [.است ميشهه براي و دنيا همه براي
   .ميبرند كار به را " امام نايب يا و امام
 اقامه را جمعه نماز ميتوانند هم عام نواب يا دارد خاص نايب به اختصاص امام نايب آيا

 در كه بودند حكامي ايشان خاص نايبهاي و هستند امام خودشان اميرالمومنين مثال ؟كنند
 نماز ميتواند شد مجتهد كه كس هر يعني ،عام نواب ميگويند بعضي .بودند كرده معين بالد

 عام نايب مجتهدي هر جهت اين در ،نه ميگويند ديگر بعضي ولي .كند اقامه را جمعه
   .ستين

 نمازي يعني ،است حكومتي نماز جمعه نماز كه بود اين عقيدهشان بروجردي آقاي مرحوم
 حاكم بايد يا آنوقت. مجتهد يك فقط نه بخواند بايد رعيش حاكم و اسالمي حاكم كه است

 به مقام در كه باشد كسي نيست حاكم بالفعل اگر يا و است حاكم بالفعل كه باشد شرعياي
 هم عليهمالسالم ائمه دوران در ميگفتند بروجردي آياهللا مرحوم .است حكومت دستگرفتن

   اجازه خودش به بود اخلف عليه انقالب درصدد كه كسي هر
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 جمعه نماز كه كسي آن كه ميكند حكايت را همين هم تاريخ .بخواند جمعه نماز كه ميداد
 جتهديم االو بود يد بسط آوردن دست به مقام در يا و بود اليد مبسوط خودش يا ميخواند

 بعد و آيد نمي بيرون خانه از بار يك اي هفته جز و است نشسته خودش خانه گوشه كه
 .بخواند جمعه نماز بيايد كه ندارد معني اصال ميرود خانه به و ميكشد سرش به را عبايش

 و بدهد خبر آنها به را اسالم دنياي در مردم عمومي مصالح بيايد كه نيست او كار اصال
   ،برساند خبر بيايد تا ندارد خبر جايي از اصال ،برساند مردم به را اسالم دنياي اخبار آخرين
   !؟برساند مردم به را خبرها بيايد آنوقت ،دنياست مردم بيخبرترين زا خودش
 مظاهر از يكي ديدند صفويه ،صفوي و عثماني جنگهاي در ميگفتند بروجردي آقاي مرحوم
 .شدند ناراحت خيلي .است جمعه نماز ،ندارند ها شيعه و دارند عثمانيها كه شوكتي
 جنگها براي جمعه نماز نيروي از و اندندميخو جمعه نماز ميشد كه جمعه روز عثمانيها
 كافر شيعه كه بود اين بيشتر جمعه نماز در بحثشان آنها البته .ميكردند را استفاده حداكثر

   .حرفها اين از و بكشيد را شيعه يك كه است اين اندازه به بكشيد را كافر هفتاد اگر و است
 ما كه نميشود است اسالمي نماز يك جمعه نماز اين آخر ميگفتند شيعه علماي به صفويه
 علما طرف از كه بودند ديگر كساني و طهماسب شاه مثل سالطيني آنوقت .باشيم نداشته

 در ها جمعه مسجد كه بود بعد به وقت آن از .بخوانند جمعه نماز ميدانستند مجاز را خود
 .بود تسنن اهل مال ولي بود ها جمعه مسجد هم قبلش البته كه شد تاسيس هم ايران
 اسالمي واقعي جمعه نماز آن يعني ،كرد پيدا آميزي مسخره شكل يك جمعه نماز بعدها
   .)1( شيعه ميان در نه و ميشود تشكيل تسنن اهل ميان در نه عمال ديگر

  
  : پاورقي

   شكوهمند انقالب پيروزي از قبل به مربوط تفاسير اين كه دارد توجه محترم خواننده [ 1. 
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   حج اسممر از اي خاطره
 .است نظير بي دنيا در اصال كه ميشود فراهم هايي جمعه نماز زمينه سعودي عربستان در
 جمعه با مصادف ذيحجه هفتم روز بوديم شده مشرف حج سفر به كه سفرهايي از يكي در
 و اند آمده مكه به اند رفته مدينه به كه هم حجاجي كه است روزي ذيحجه هفتم روز .بود
 يخواهند و هستند سعودي عربستان اهل كه هم مردمي .اند شده جمع جاآن در حجاج همه
 نفري هزار پانصد جمعيت يك ،عظمت اين به مسجدالحرام در .اند آمده بيايند حج به

 با خصوصا را صف اتصال چون ايستند مي خيابانها در نماز براي هم اي عده .ميشود تشكيل
 اين خطبه وقتي ما .نميدانند شرط ميشود يدهشن امام صداي كه بلندگوها و راديوها بودن
 بي آنقدر !خودمان خوانهاي روضه اين به رحمت صد گفتيم ،كرديم گوش را جماعت امام

 مناسك جمعه خطيب .باشد محتوا بي بايد كه است اين سياست .ميداند خدا كه بود محتوا
 به ميخواهد است مهشت روز كه فردا و است آمده آنجا كه كس هر .گفت مردم براي را حج

 هستي وهابي كه تو .دارند مختلف مذاهب ،حجاج ضمنا .ميداند را حج مناسك برود عرفات
   اين در اسالم دنياي مهم مسائل به اشارهاي كوچكترين .نميكند گوش تو حرف به كسي
 كه نفري هزار پانصد حدود جمعيت يك .است شده كنترل صددرصد و نميشود ها خطبه
 هدر اينطور است آورده وجود به ديگر طرف از جمعه نام به و طرف يك از حج نام به اسالم
 آنجا در را جمعيت آن و كردم گوش را ها خطبه آن راديو از كه روز آن من واقعا .ميرود
 حكومتهاي اين دست به اسالم نيروهاي چگونه كه داد دست من به عجيبي تاسف ديدم
   .ميرود هدر كثيف و فاسد

  
  

  : پاورقي
  ]  .است اسالمي >
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 كه اي جمعه نماز .است واجب باشد جمعه نماز ،جمعه نماز اگر جمعه نماز در شركت
 ،ميخواهد اسالم كه اي جمعه نماز اگر ،نيست جمعه نماز كه بخواند بخواهد اموي خليفه
   .است حرام حال آن در كاري هر و است واجب همه شركت ،شود تشكيل

 آن در "» الجمعه يوم من للصاله نودي اذا « " !ايمان اهل اي "" امنوا الذين ايها يا « "
 الي فاسعوا « " ميشود بلند موذن صداي يعني نماز براي فرياد كه جمعه روز از وقت

 خطبه استماع كه نيست نماز فقط ذكراهللا از مقصود .حق ذكر سوي به بشتابيد "» ذكراهللا
 فقط نه است واجب هم خطبه تماعاس فقها و مفسرين همه اجماع به ،باشد مستحب
 " را خطبه و سخنراني اين خود قرآن "» ذكراهللا الي فاسعوا « " .ركعت دو آن در شركت
 كه همينجاست .دارد حساب ،نيست كوچكي تعبيرات ،تعبيرات اين .مينامد " ذكراهللا

 " شود مي خوانده جمعه نماز در امروز كه هايي خطبه: ميگويند اهلسنت مفسرين
   .ميكند تعبير ذكراهللا به جمعه نماز هاي خطبه از قرآن كه حالي در است " الشيطانذكر

 ،است كار براي مثل عنوان به بيع: اند گفته .كنيد رها را فروش و خريد "" البيع ذروا و « "
 تصدي خود كه حرام بيع به بزنند مثال ميخواهند وقتي فقه در .كنيد رها را كاري هر يعني

 كه همين .است همين مقصود و " الندا وقت بيع ": ميگويند ،است حرام عمل اين به
 حفظ را ظاهرها سعوديها همين .است حرام كاري هرگونه به اشتغال ،شد بلند موذن صداي
   آنقدرها حاال ،ميكردند رعايت را ظواهر بيشتر اول سالهاي البته .ميكنند

 ميشد بلند كه اذان صداي: يگفتندم بودند رفته وقتها آن كه كساني .نميكنند دقت هم
: ميگفت و ميكرد رها را معامله بود معامله مشغول و ترازو در جنسش كه كسي آن حتي
   !حرام !حرام

   اگر است مصلحت و خير برايتان اين "» تعلمون كنتم ان لكم خير ذلكم « "
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 چيزي بلكه يستن خاصي شيء] به علم [اينجا در "" تعلمون « " از مراد. بفهميد و بدانيد
 فهم اگر ،باشيد رشيدي و عالم مردم اگر: ميكنيم تعبير " رشد " به آن از ما كه است
   .باشيد داشته

 لعلكم كثيرا اهللا اذكروا و اهللا فضل من ابتغوا و االرض في فانتشروا الصاله قضيت فاذا «
 شدن پراكنده به [ امر اين .شويد پخش زمين در ميرسد پايان به نماز كه هرگاه » تفلحون

 امري ،منع از بعد و باشد منعي و حظر اگر .ميگويند " حظر عقيب امر " اصطالحا را] 
 فانتشروا « .استحباب بر داللت نه و ميكند وجوب بر داللت نه ،است رخصت عالمت برسد
 اگر شد تمام كه نمازتان ،شويد متفرق خواستيد اگر نيست مانعي يعني » االرض في

 و « .شويد متفرق بود ميلتان اگر يا و شويد خدا ذكر مشغول و بمانيد مانجاه ،ميخواهيد
 " فضل " .شويد كسب و كار مشغول يعني بجوييد الهي فضل از و » اهللا فضل من ابتغوا
 ،كنيد ياد زياد را خدا "» تفلحون لعلكم كثيرا اهللا واذكروا « " ولي .است منفعت و زياده
 و باشيد خدا ياد در زياد ،هستيد كار و كسب مشغول كه اليح در ،شويد رستگار كه باشد

   .نشويد غافل خدا از
  

   مسلمين از بعضي لغزش
 لغزش آن از كريم قرآن كه شد صادر مسلمين از لغزشي و خطا ،جمعه نمازهاي از يكي در
 مدينه در كه بود سالي اند نوشته .ميدهد قرار مالمت مورد را آن و ميكند ياد اينجا در
 دحيه نام به بود مردي .ميكردند وارد خارج از و بود كمياب ارزاق ،بود قحطي و جاعهم

 اجناسي ديگر جاهاي و شام از معموال او .بود نكرده اختيار اسالم هنوز وقت آن در كه كلبي
 طبل مدينه اهل از يا و او خود ميشد وارد اجناس همراه وقتي .ميĤورد ارزاق غير و ارزاق از
 پيامبر روزي. كنند جمع بيشتر را مردم تا دادندمي انجام لهوي كارهاي و دندميز ساز و

   بودند ايستاده آله و عليه اهللا صلي اكرم
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 يك از كه كلبي دحيه دهل و طبل و ساز صداي .بودند جمعه هاي خطبه ايراد مشغول و
 در شد لندب صدا اين تا .شد بلند بود آورده اجناس ديگر طرف از و بود دهل و ساز طرف
 در رفتند و شدند بلند زيادي عده. ميشود دير كه برويم زود: افتاد ولولهاي جمعيت ميان
 مردم از قليلي عده .بودند خواندن خطبه مشغول آله و عليه اهللا صلي اكرم پيامبر كه حالي

 مالمت ماليمي نحو به را اول گروه آن قرآن كه اينجاست .نرفتند و كردند ايستادگي
 ايندو كه ميبينند لهوي يا و تجارت كه آنگاه » اليها انفضوا لهوا او تجار راوا اذا و « :ميكند

 ديگر گويا و ميشوند پراكنده آن سوي به است بوده تجارت مقدمه لهوش و است بوده هم با
 و ايستادهاي كه درحالي ميكنند رها را تو و " قائما تركوك و «. نميشناسند پا از دست

 در كه آنچه بگو» التجار من و اللهو من خير عنداهللا ما قل « .هستي واندنخ خطبه مشغول
 خداست به مربوط كه را كاري چيزي چنين خاطر به نبايد ،است بهتر اينها از خداست نزد

 و اعتماد يعني است، دهندگان روزي بهترين خدا و» الرازقين خير واهللا « .كنيد تحقير
   .ميپذيرد پايان جمعه سوره اتآي اينجا. باشد خدا به توكلتان

 انواري از پرتوي !بگردان خالص را ما نيتهاي !بگردان منور ايمان نور به ما دلهاي !پروردگارا
 !بتابان هم ما دلهاي بر اي تابانيده متهجدينت و مخلص و خالص بندگان دلهاي بر كه

 !بده قرار آنها واقعي پيرو را ما !نفرما كوتاه آلعلي و علي والي دامان از را ما دست !خدايا
   را ما اموات !پروردگارا !بفرما راضي همه از زمان امام مقدس قلب !پروردگارا
   !بده قرار خودت مغفرت و عنايت مشمول

                                الصلوات مع الفاتحه قرا من اهللا رحم
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   منافقون سوره تفسير
  

   الرجيم الشيطان من باهللا اعوذ
  
 هم و يصدون رايتهم و رووسهم لووا اهللا رسول لكم يستغفر تعالوا لهم قيل اذا و «

 يهدي ال اناهللا لهم يغفراهللا لن لهم لمتستغفر ام لهم استغفرت عليهم سوا * مستكبرون
 خزائن هللا و ينفضوا حتي رسوالهللا عند من علي التنفقوا يقولون الذين هم *الفاسقين القوم

   ليخرجن المدينه الي رجعنا لئن يقولون* اليفقهون المنافقين لكن و االرض و السموات
   .)1( اليعلمون المنافقين لكن و للمومنين و لرسوله و العز هللا و االذل منها االعز

  
 منافق و نفاق درباره .است منافقون سوره نام به هم سوره و منافقين به مربوط آيات اين

   جلسه در اسالم در منافقين درباره و بهطوركلي
  
  
  

  : پاورقي
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 نكته سه دو به كه شود داده توضيحاتي است الزم هم باز و داديم توضيحاتي )1( گذشته
   .ميكنم اشاره
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   منافقين مورد در تسنن و تشيع ميان اختالف
 نظري اختالف نوع يك اينجا گفتيم كه است اسالم صدر در منافقين به راجع اول نكته
 شده ياد آنها از قرآن در كه را منافقيني معموال تسنن اهل .دارد وجود سني و شيعه انمي

 يعني ،مدني منافقين به ميدانند منحصر را اسالم دوره در منافقين اساسا بلكه و است
 عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر ورود اوايل در اينها كه معتقدند و ،هستند انصار از كه منافقيني

 هم آله و عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر حيات آخر سالهاي در بعد و شدند پيدا ينهمد به آله و
 حرف مقدار اين تا كه ميكنند تعليل هم اينطور .شد تمام كارشان و شد كنده ريشهشان
 كه ابي بن عبداهللا نام به بود مردي راسشان در كه بودند گروهي مدينه در كه است درستي

 در را آنان خاص منافع اكرم پيغمبر آمدن يعني ،بودند ناراضي غمبرپي آمدن از ،اول از اينها
 چارهاي اينها و مقاومت غيرقابل بود موجي مدينه در اسالم موج ولي ،انداخت مي خطر

   كه همان باطن در يعني ،كنند مخفي اسالم پوشش زير در را خود اينكه اال نداشتند
 اند بوده مدينه در گروهي چنين كه ندارد شك .ميكردند اسالم به تظاهر ولي ،بودند بودند

 نفاق آيات نزول شان و همانهاست به ناظر هم آيات از بسياري و بودهاند منافق اينها و
   .همانهاست مورد در اغلب
 آنها ريشه حضرات اين قول به كه مدني منافقين همين به بودند منحصر منافقين آيا ولي
 خود ريشه نه و بودند اينها به منحصر منافقين نه يا و ،شد كنده پيامبر زمان همان در هم

   ؟شد كنده اينها
  
  

  : پاورقي
  ] .نيست دست در مذكور جلسه نوار [1. 
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 و قوي گروهي هنوز منافقين ،رفت دنيا از آله و عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر كه وقتي
 كه است روشني و واضح امر يك اين اينكه يكي .دارد داليلي مطلب اين .بودند نيرومند
 مسلمان درواقع كه هم اي عده كه شد سبب ناخواه خواه مدينه در اسالم موج كه همانطور
 همان عين ،شد فتح مكه آنكه از بعد يعني آخر سالهاي در ،كنند اسالم به تظاهر نبودند
 دممر از اي عده باز كه گرفت آنچنان را مكه باز اسالم موج يعني ،شد تكرار مكه در ،جريان
 در را خودشان است مقاومت غيرقابل موج اين ديگر كه ديدند وقتي ،قرشيها همان از ،مكه
 صلي اكرم پيغمبر با سال بيست حدود در ابوسفيان امثال .كردند مخفي اسالم پوشش زير
 و حديبيه و بدريه احقاد ،بودند كرده مخالفت هم شدت به و بودند جنگيده آله و عليه اهللا

 از درواقع را چيزشان همه اسالم با مبارزه راه در بودند، داده ها كشته ،بود هااين در احديه
 اسالم به تظاهر اينها و گرفت را مكه اسالم موج وقتي كه ندارد شك .بودند داده دست
 و مااسلموا: فرمود اينها مورد در ياسر عمار لهذا و نبود واقعي اسالم يك اينها اسالم ،كردند
   .كردند اسالم به تظاهر ،نياوردند اسالم درواقع يعني )1( استسلموا لكن

   ،بود سياستي چه منافقين مورد در اكرم پيغمبر سياست اينكه اما و
 و حذر سياست منافقين درباره ايشان سياست .است اتفاق مورد مدينه اهل منافقين درباره

 انجام ضد بر عملي هك مادامي ،ميكنند اسالم به تظاهر كه كساني اينكه نه ،بود احتياط
   .است نبوده اينطور ،بكشد اكرم پيغمبر را اينها ،اند نداده
 با مدينه منافقين حتي كه ميشوند مدعي اينها كه مطلب اين كه است اين ديگر مطلب
   كلي به ايشان وفات به نزديك يا اكرم پيغمبر وفات

  
  

  : پاورقي
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 مدينه منافقين حتي كه نيست قبولي قابل صد در صد حرف يك هم اين شدند كن ريشه
   .باشند شده چنين هم
  

   طباطبايي عالمه از اي نكته
 اي مساله: است اين آن و هست هم خوبي نكته و اند كرده ذكر طباطبايي عالمه اي نكته
 اكرم رپيغمب تا منافقين كه است چطور كه است اين ميكند جلب را نظر العاده فوق كه

 ميرسد خلفا خالفت دوره و ميرود دنيا از كه پيغمبر ولي ميكنند تحريكات هستند زنده
 دوره در كاري دسيسه و تحريك كوچكترين منافقين ؟نيست منافقين اين از نامي ديگر
 مومن اينها ،بود زنده پيغمبر تا !؟شدند عابد و مومن مرتبه يك چطور اينها .نكردند خلفا

 در اينها يا و شدند واقعي مومن اينها يكمرتبه ،رفت دنيا از كه پيغمبر آيا ليو نشدند واقعي
 اين ؟خوابيد صدايشان جهت اين از و ديدند يافته تامين را خودشان منافع ،خالفت دوره

 در كه هست اينها صداي اينهمه است زنده پيغمبر تا كه است العادهاي فوق مساله خودش
 اصال افرادي چنين گويي يكمرتبه ،ميرود دنيا از كه غمبرپي ولي است منعكس قرآن خود
 اين نشانه اين .نميشود برده منافقين از اسمي اسالم تاريخ در ديگر اصال و اند نداشته وجود
 پيدا شكلي جريان ،خالفت برقراري و آله و عليه اهللا اكرمصلي پيغمبر وفات اثر در كه است
 از صدايي و اسمي ديگر كه بود اين ،ديدند يافته ينتام را خودشان منافع منافقين كه كرد
 مكه منافقين مورد در و است صادق مدينه منافقين مورد در حتي مطلب اين .نبود آنها

   .دارد روشني خيلي تاريخچه كه ابوسفيان امثال
 ،هستند گروه دو همين به منحصر منافقين آيا كه است اين كنم عرض بايد كه ديگر مساله
 اول از ،مقاومت غيرقابل و است شديد آنچنان موجي ميبينند كه آن از بعد ههاييگرو يعني

   اين زير در را خودشان

 ١٠٦



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

 همهجور ،بله ؟بشوند منافق بعد و باشند مومن ابتدا افرادي است ممكن يا و ،ميبرند پوشش
 ،شوند كافر بعد و باشند مومن افرادي است ممكن كه همانطور !هست بشر كار در احتمال

 كه آنهايي .بشوند منافق بعد و باشند مومن افرادي كه هست احتمال اين اولي طريق به
 انتخاب را چيزي واقعا و كرد پيدا ايمان اينكه از بعد انسان ؟ميشوند كافر چرا ميشوند كافر
 پيدا لغزش انسان گاهي كه است وقت آن در و هست امتحانات معرض در هميشه كرد،

 اينكه احتمال بلكه و بشود است ممكن هم منافق اولي طريق به و ميشود كافر و ميكند
 راستين مومن دوره يك در كه منافقيني از اسالم شايد و است بيشتر خيلي بشود منافق

 .بودهاند منافق اول از كه منافقيني تا است برده ضرر بيشتر شدهاند منافق بعد و بودهاند
 از كه منافقيني ولي ،كنند جلب نتوانستند را ااعتماده ،بودند منافق اول از كه منافقيني

   و بودند شده منافق بعد و كرده جلب را اعتمادها شدند منافق بعد و نبودند منافق ابتدا
 از كه نبودند ابي بن عبداهللا مثل مدينه منافقين همه حتي .است بيشتر خيلي اينها خطر
: ميفرمايد قرآن .شدند منافق بعد و دندبو مومن ابتدا آنان از عدهاي بلكه باشند منافق ابتدا

 اسالم كسي كه همين بگوييم و بياييم ما كه اين پس .)1(» كفروا ثم امنوا بانهم ذلك «
 اسالمش ابد تا ديگر اين ،نباشد نفاق روي از و باشد حقيقي اسالم اسالمش ابتدا از اگر آورد

 اصل بلكه بپذيرد، بتواند سانان كه باشد داشته دليلي كه نيست اصلي ،نيست نفاق روي از
   .است پذيرشي غيرقابل

  

   منافقين از حذر بر قرآن تكيه
   است اين ميكند جلب خود به را انسان توجه العاده فوق كه اي مساله

  
  : پاورقي
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 شما .است شده تكيه منافقين از حذر و احتياط روي ديگري كتاب هر از بيش قرآن در كه
 مقابل در قرآن ولي ،است كافر و مومن از صحبت كه ميبينيد ديگري مذهبي تابك هر در

 كه چهره يك ايمان با انسان يك يعني ،مومن .منافق و كافر: ميدهد قرار را گروه دو ،مومن
 يك ايمان بي انسان يك يعني كافر .است ايمان هم برونش چهره و ايمان درونش چهره
 بي يك منافق ولي .است بيايماني هم برونش چهره و بيايماني درونش چهره كه چهره

 مساله اگر اين .است ايمان برونش چهره و ايماني بي درونش چهره كه است چهره دو مانيا
 منافقين مورد در آيه اينهمه داشت مي مدينه منافقين گروه همان به اختصاص كه بود اي

 براي بلكه و اسالم ذيل براي و نداشته اختصاص هم اسالم صدر به قضيه اين .نميشد نازل
   .است بوده هميشه دنيا
 يعني نفاق از اثري حيوانات در معموال .است بشر مختصات از نفاق كه است اين ديگر نكته

 چنين زيرك حيوانات از بعضي در ندرت به خيلي شايد .نميشود ديده دورويي و دوچهرگي
 اگر حيوان .كند تظاهر داراست كه حالتي ضد بر حالتي به حيوان يعني ،شود ديده چيزي
 فورا شود خوشحال اگر ،ميشود ظاهر حنجرهاش و صدايش در خشم آثار بگيرد خشم
 واقعي نشانه يك حيوان از صدايي هر .ميكند ناله بيايد دردش اگر ،ميكند خيز و جست
 فاختال ميدهد بروز خود از كه عالمتي يا صدا آن و حالتش ميان و دارد كه حالتي از است

 درجه نهايت در نفر يك با است ممكن كه دارد را قدرت اين كه است انسان اين نيست،
 به تظاهر بنشيند او با وقتي ولي باشد داشته را او كينه و حقد دلش در و باشد دشمن
 تعارفاتي اكثر .كند خوشحالي و خوشوقتي اظهار و كند برخورد باز چهره با و كند دوستي

 ميĤيد خانه به كسي .است دروغ اينكه براي است نفاق نوعي است ولمعم مردم ميان در كه
   ما چشم روي قدم ميگويد صاحبخانه و
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 را باطنش و ميگويد را خالفش ،ميرود مهمان همينكه اما ،كرديد چنان و چنين ،گذاشتيد
 و گري منافق ميتواند است زيادتر عقلش و بيشتر هوشش اينكه دليل به بشر .ميكند ظاهر
   .)1( كند وييدور

 كمتر بيرونشان و درون ميان فاصله يعني هستند صريحتر هستند تر بدوي انسانها هرچه
 بر رفت پيش تمدنشان و فرهنگ كه هرچه و آمدند تمدن طرف به انسانها هرچه .است

 مثالهاي امر اين و شد زياد چهرهشان دو اين ميان فاصله يعني ،شد افزوده نفاقشان
 اولي انسانهاي آن ." نفاق دنياي " گفت بايد را ما دنياي كه وريط به دارد بسياري

 حاال بود سانتيمتر چهار شان چهره دو فاصله اگر ،ميكردند گري منافق كه رصورتيد
 كشف و است فرسخ چند شان چهره دو ميان فاصله كه اند شده منافق حدي در انسانها

 و زنند مي دنيا استعمارچيهاي كه ينيرنگهاي اين .است مشكل العاده فوق] نفاقها [اين
 باز كني باز كه را دوم الي ،نميفهمي چيزي كني باز را اولش الي اگر ميكنند كه كارهايي

 باز كسي اگر را صدمش الي آن ،فهمي نمي چيزي كني باز كه را سوم الي ،فهمي نمي هم
  . فهمد مي صدم الي آن در را حقيقي نيت آن ،كند
 باشد دقيقتر و تر خم و پرپيچ و شديدتر نفاق كه مقدار هر .است شكلم خيلي اينها از حذر

 احتياط دستور ،دستور .)2( » فاحذرهم العدو هم « .است دشوارتر و مشكلتر آن از احتياط
   .است مشكلتر و دشوارتر درجه صد اينها از كردن احتياط .است

   و بزرگ خيلي علماي از اصفهاني صادق محمد ميرزا آقا مرحوم
  

  : پاورقي
 مي .خواندم انگليسي درسي چند نفر يك پيش بودم آمده تهران به كه اولي سالهاي 1. 

 هميشه اينكه براي داده زبان انسان به خدا ": ميگويند كه هست انگليسي در مثلي گفت
   ." بگويد ميكند فكر كه آنچه ضد
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 مانده نجف در اگر كه آمد اصفهان به بعد نايشا .بودند سيدابوالحسن آقا مرحوم دوره هم
 در( شدم مكه عازم حج سفر براي اصفهان از بود گفته ايشان .بود تقليد مرجع خودش بود
 سفارتخانههاي از يكي در .)ميكردند عبور كشورهايي از و ميرفتند كشتي با بيشتر وقت آن

 آقا: زد صدا فصيح فارسي زبان با مردي ديدم وقت يك .بودم رفته گذرنامه دنبال خارجي
 فكر هرچه .كرد صحبت به شروع آشنا كامال آدم يك مثل بعد !صادق ميرزا آقا !صادق ميرزا
 زمان در من: گفت .نه: گفتم ؟نميشناسي را من: گفت آخر .نميشناسم را او ديدم كردم

 اي طلبه او كه آمد يادم .كرد معرفي را خودش و ،بودم حجره فالن در نجف در مشروطيت
 درسهايش آنچنان و بود متدين و مقدس و زاهد آنچنان كه آخوند مرحوم شاگردهاي از بود
 كه بوده كسي شد معلوم .بود گرفته قرار همه اعتماد مورد كه ميكرد حاضر خوب هم را

   .است داشته ماموريت سال سي
 را خود واقعي چهره و بكشد خودش چهره روي پرده كه دارد توانايي و قدرت اينقدر بشر

   .بپرهيز دشمنان اينطور از فرمايد مي قرآن .» فاحذرهم العدو هم « .كند پنهان
  

   نيكو و ممدوح آتمان
 خود اسرار بتواند اينكه توانايي و قدرت انسان درصورتيكه اگرچه كه است اين ديگر مطلب

 انجام هاست خدعه باالترين كه را فريبكاري و خدعه عمل نوع اين نميداشت كند مخفي را
 برخوردار فضيلتها بزرگترين از ميتواند دارد كه توانايي همين واسطه به بشر ولي ،نميداد
 و بد باطن يعني نفاق .نيست نفاق كه كتماني هر .است نفاق مقابل نقطه كه فضيلتي ،باشد
 .كردن نمايي گندم و فروختن جو ،كردن مخفي مردم فريب و خدعه قصد به را بد نيت

   قضيه عكس ؟است ونهچگ قضيه عكس
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 پيدا اطالع آن از مردم اگر كه باشد رسيده معنويت از كماالتي به انساني كه است گونه اين
 مخفي را كماالت اين او ولي دارند برمي را پايش خاك ،بوسند مي را پايش و دست كنند

 تا كجاست از ره تفاوت ببين ،باشد خودش خداي و خودش بين راز اين ميخواهد و ميكند
   ؟كجا به

 و قحطي سال .بود السالم عليه العابدين زين امام خانه در كه ايد شنيده را غالم آن داستان
 نماز و ميكردند دعا دائما و بودند رفته صحرا به مردم .بود نيامده باران و بود سختي

 .ديدم آنجا در خلوت و تنهايي و غربت يك در را غالمي من: ميگويد شخصي .ميخواندند
 مرا كرد كه دعايي و كرد حق با كه مناجاتي و او خشوع و گريه و او عبادت و خواندن مازن

 تصميم و گرفتم را دنبالش .بود او دعاي از آمد كه باراني كه نكردم شك من .كرد مجذوب
 زين امام خدمت .بشوم او غالم اينكه براي بگيرم دراختيار را او هست كه هرطور گرفتم

 براي نه بخرم شما از را غالم اين ميخواهم من: كردم عرض و رفتم سالمال عليه العابدين
 حاضر را غالم .باشم او خدمتگزار و باشد من مخدوم اينكه براي بلكه باشد من غالم اينكه
 مرا كه هستي كسي چه تو: گفت و كرد من به باري حسرت نگاه ،خريدم را او وقتي .كردند

 خودم خدمتگزار را تو كه نخريدم اين براي را تو من ،تو نقربا: گفتم ؟كردي جدا مواليم از
 كس در كه ديدم چيزي تو در من .باشم تو خدمتگزار كه خريدم اين براي بلكه ،بدهم قرار

 ميخواهم من .نداشتم غرضي و قصد هيچ باشم تو خدمتگزار اينكه براي جز .نديدم ديگري
 و آسمان به كرد رو گفتم را جريان تا .تمگف او به را جريان بعد و ببرم بهره تو محضر از

 .كنند پيدا اطالع آن از تو بندگان نميخواستم من .تو و من بين بود رازي اين خدايا: گفت
 آفرين جان به جان و گفت را همين .ببر مرا خدايا اي كرده مطلع را بندگانت كه حال

   .كرد تسليم
   يكي ؟كند كتمان بايد را چيزي چه اما ،دارد كردن كتمان قدرت بشر
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 و كمال اين از و قدرت اين از ديگري و ميكند خوبي به تظاهر و ميكند كتمان را بدي
 به را او كنند پيدا اطالع مردم اگر كه را اسرارش كه ميكند استفاده نحو اين به توانايي
   .دارد نگاه پنهان مردم از ميرسانند برين عرش

 .)1( » التعفف من اغنياء الجاهل يحسبهم « :است مدهآ چنين فقرا از بعضي درباره قرآن در
 و فقر روي آنچنان هستند عفيف اينكه واسطه به فقرا از بعضي .است نفاق مقابل نقطه اين

 مردم كه هستند فقير آنها كه بفهمد كسي نميخواهند و ميپوشانند را خودشان ناداري
   .هستند اغنيا آنها ميكنند خيال
 كاري انسان اگر .است بد مطلقا باشد داشته فرق باطن با ظاهر راگ كه است اين نه پس
 پايينتر درجه يك ظاهرش كه كند كوشش هميشه و باشد بهتر ظاهرش از باطنش كه كند
 است نفاق اسمش كه آنچه .است كمال انسان براي و است خوب هم خيلي باشد باطنش از

   .است مردم زدن گول ،است خدعه ،است فريب
 * بالناصيه لنسفعا لمينته لئن كال «: ميفرمايد كه است آمده " علق " سوره در تعبيري
 موي قيامت در ] برندارد دست كارش از اگر نيست، چنين) [ 2( » خاطئه كاذبه ناصيه

 اين يعني ،دروغگو پيشاني .خطاكار دروغگوي پيشاني اين ،گرفت خواهيم را او پيشاني
 سيما اين اما است خوبي آدم چه او كه ميكنند فكر مردم كه سيمايي ،دروغگو سيماي
 دروغ اش پيشاني خود فرمايد مي بلكه ميگويد دروغ زبانش فرمايد نمي .گويد مي دروغ

   .ميگويد
   رسوايي تشت كه آن از بعد .دارد اكيدي لحن قرآن ،بعد آيه در
  

  : پاورقي
   273 / بقره 1. 

 15 / علق 2.   .16 و
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 خدمت برويد: گفتند آنها به بعضي ،اند كرده خطا اينها كه شد معلوم و افتاد بام از منافقين
 براي خداوند از بخواهيد ايشان از و كنيد ندامت اظهار و آله و عليه اهللا صلي اكرم رسول
 لكم يستغفر تعالوا لهم قيل اذا و « !برميخورد آنها به سخن اين .كند مغفرت طلب شما

 كند استغفار شما براي پيغمبر تا بياييد ميشود گفته آنها به وقتي » رووسهم لووا رسوالهللا
 مستكبرون هم و يصدون رايتهم و « ؟ميزنيد كه چيست حرفها اين كه ميپيچند را سرشان

 خودشان اعراض معناي به است ممكن هم كه ميكنند صد حاليكه در ميبيني را اينها »
 هستند مردم مانع يا و ميگردانندبر روي خودشان: مردم دادن اعراض معناي به هم و باشد

 ايشان مقابل در است محال باشد، داشته ايمان پيغمبر به كه كسي .ورزند مي تكبر آنها و
  . بورزد استكبار

 براي پيغمبر بياييد اند گفته آنها به. است گذشته حرفها اين از اينها كار ولي ميفرمايد قرآن
   ؟ميشود آمرزيده ستغفارهاا اين با گناهان اين مگر .كند استغفار شما

 براي تو چه ،نميكند فرقي » لهم اهللا يغفر لن لهم لمتستغفر ام لهم استغفرت عليهم سواء «
 القوم اليهدي اهللا ان « .آمرزيد نخواهد را اينها هرگز خدا نكني چه و بكني استغفار اينها

   .است جخرو همان فسوق .نميكند هدايت را خارج و فاسق مردم خدا » الفاسقين
 اين گناه يك قرآن .آمرزد نمي را اينها خداوند چرا كه كند بيان ميخواهد گويي بعد آيه

 مومنين و اسالم ،آله و عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر ،خدا به كه بود اهانتي كه را منافقين
 همان اينها » اهللا رسول عند من علي التنفقوا يقولون الذين هم«: ميكند گوشزد كردند
 هستند پيغمبر نزد كه مردمي اين به چرا ميگويند خودشان ياران به كه هستند يكسان
   كار به را " انفاق " كلمه ؟ميكنيد انفاق پيغمبر مهاجر اصحاب به چرا ؟ميكنيد انفاق

 كار به را " ايثار " كلمه قرآن .ميكند نقل را قصه همين حشر سوره در قرآن .بردهاند
   يعني ايثار .ميبرد
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 تحقير را مهاجرين ميخواهند ميبرند كار به را " انفاق " كلمه كه اينها .گذشتگيازخود
 در را اين البته ؟ميدهيد پول اينقدر گداها اين به مثال چرا كه ميگويند چنين گويي .كنند
 در و بود بچهاي وقت آن در كه ارقم زيدبن طرف از ،بعد كه ميگفتند خودشان رفقاي بين
 هم « " .شد فاش قضيه بدهد خبر است ممكن كه نبودند متوجه هاآن و بود حاضر آنجا

   كه هستند كساني اينها " » ينفضوا حتي رسوالهللا عند من علي التنفقوا يقولون الذين
   .شوند متفرق تا نكنيد انفاق هستند پيغمبر نزد كه مردمي به ميگويند

 كرده خيال شما ايد؟ كرده رفك چه "" االرض و السموات خزائن هللا و « ": ميفرمايد قرآن
 اصطالح به خيلي ؟ميدهند مردم كه است پولي )1( غاز شندر ،چيز همه ريشه كه ايد

 مساله و خداست به اتكاي مساله ،است ايمان مساله ،مساله .كردهايد فكر مادي و اقتصادي
 پيروز را مردم آن بخواهد خدا كه كنند پيدا را اين استحقاق مردمي اگر .است الهي نصرت
 آسمانها خزائن .ميكند فراهم برايشان هم ثروت و مال ،ميكند فراهم را وسائل آن همه ،كند

 و « .كند فراهم را اي وسيله بخواهد كه نيست مشكلي كار خدا براي ،خداست مال زمين و
   .فهمند نمي را چيزها اين منافقين ولي » اليفقهون المنافقين لكن

  

   ابي بن عبداهللا ذلت
 مدينه به ما اگر ميگويند » االذل منها االعز ليخرجن المدينه الي رجعنا لئن لونيقو «

 به كه پايم ميگفت ابي عبداللهبن .كرد خواهد بيرون را ذليلتر است عزيزتر كه آن بازگرديم
   .ميكنم بيرون را پيغمبر برسد مدينه

  
  : پاورقي

 يك معادل غاز ده .قاجاريه عهد در پول واحد كوچكترين: غاز( .اندك پول از كنايه [1. 
  ] .)معين فرهنگ بود شاهي
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 و پيامبر و خدا آن از منحصرا عزت » للمومنين و لرسوله و العز وهللا «: ميفرمايد قرآن
 كه ذليلي آنقدر تو ،كني چنين بخواهي كه هستي آن از ذليلتر تو يعني ،است مومنين
   .» اليعلمون المنافقين لكن و «: نميداني هم خودت
 .داد نشان او به را او ذلت بار دو متعال خداي كه بود نرسيده مدينه به هنوز ابي بن عبداهللا
 رجز هستند خودشان رفقاي ميان در كه وقتي هستند ترسو و منافق كه اشخاص اينطور

 ،پيغمبر خدمت آمد كه وقتي .ميگيرند خود به ديگري شكل كلي به جمع در ولي ميخوانند
 دروغ من به را اينها و نگفتهام را حرفها اين من اصال كه خورد شدادي و غالظ قسمهاي

 آله و عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر خدمت آمد پسرش هم بعد .بود ذلتش اولين اين .اند بسته
 مادرش و پدر به نسبت جواني ،انصار ميان در كه ميدانند همه رسوالهللا يا: كرد عرض و

 منافق من پدر ولي دارم دوست پدر يك عنوان به را رمپد من .نيست من از خوشرفتارتر
 اينكه با .نه: فرمود .بكشم را او خودم تا بده فرمان است شدن كشته پدرم حق اگر .است

 مي كس هر .ايستاد مدينه دروازه كنار آمد ،كرد نهي را او آله و عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر
   .شد پيدا دور از پدرش .است دستش مه شمشيرش و ميزند قدم دارد او كه ميديد آمد

 نميگذارم من ندهد اجازه پيغمبر تا .نداري را مدينه به ورود حق گفت و گرفت را او جلوي
 از را پيغمبر برگردم مدينه به اگر كه ميزد الف اينچنين كه آدمي اين .شوي مدينه وارد

 به رسيدن تا هم روز يك از بيش( بعد روز كه رسيد جايي به كارش ،ميكنم بيرون مدينه
 پيامبر اجازه بدون من گفت او به پسرش يعني او به افراد نزديكترين )نشد فاصله مدينه

   .بشوي مدينه وارد نميگذارم
 هم فاولئك ذلك يفعل من و ذكراهللا عن اوالدكم ال و اموالكم التلهكم امنوا الذين ايها يا «

   اين كه گيردب نتيجه اينطور ميخواهد قرآن گويي .» الخاسرون
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 ثروتي و مال به غرورشان ،ميزنند را حرفها اين و كنند مي بروت و باد اينهمه كه كساني
 پس ماست دست هم ثروت و است ثروت و مال هست چه هر ميكنند فكر .دارند كه است
 اند آمده مكه از كه مهاجرين و پيغمبر ،ماست دست هم قدرت ،ماست دست چيز همه

 ،بگيريم را اقتصادي جريان اين جلوي كه قدر همين ما .ماست مال تثرو ،ندارند ثروتي
 عبداهللا كه هم بعد .كردهاند پيدا ثروت و مال از را غرور اين. شوند مي متفرق خواهناخواه

 هايش بچه و فاميل و قوم به اش تكيه ،كند مي حساب عزيزتر عنوان به را خود ابي بن
   .است
 و مال چطور ببينيد ،ايمان اهل اي كه ميكند خطاب نمومني به نصيحت عنوان به قرآن
 ،چيزها اينجور مبادا .شد عدهاي نفاق سبب و غرور و غفلت سبب ،فاميل و فرزندان و ثروت
 اوالدكم وال اموالكم التلهكم امنوا الذين ايها يا « .باشد خدا از شما غافلكننده و شما مانع
   و ندارد باز خدا ياد از را شما ،شما فرزندان و شما ثروتهاي ايمان اهل اي » اهللا ذكر عن

 الخاسرون هم فاولئك ذلك يفعل من و « " .است كرده غافل را آنها آنچنانكه نكند غافل
 بشود غفلتش موجب ثروتش و مال يعني بشود اينچنين و بكند را كار اين كس هر .""

 .است مطرح زيان و فعن ،مال در چون است رفته كار به " خسران " كلمه .است زيانكار
   .شود مي زيان به تبديل ،است سود عين كه مال همين

 بر را خودتان كار بناي ،برعكس » الموت احدكم ياتي ان قبل من مرزقناك مما انفقوا و «
 ثروت و مال از هستيد زنده تا كه بگذاريد اين بر را خودتان كار بناي ،بگذاريد انفاق

 و بدهيد خدا راه در را اينها كه است اين در شما استفاده .كنيد استفاده خودتان ،خودتان
   .ايد كرده جاويد خود براي را خود مال كه است وسيله اين به تنها
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   السالم عليه اميرالمومنين سخن
 در را پول اين ايشان .رسيد دستشان به پولي السالم عليه علي كه كردهايم عرض مكرر

 من مال وقت آن تو ،درهم اي ،دينار اي ،پول اي كه دميفرمودن و ميدادند حركت دستشان
 كه وقتي تا پول ميگويند كه ميكنند خيال معموال آنچه برعكس .كنم خرج را تو كه هستي

 ،نيست من مال است من دست در تا پول: فرمودند ايشان ،است من مال است من دست در
   .ميشود من مال كه است وقت آن كردم خرج را پول كه وقتي

 شما به كه آنچه از كنيد انفاق "" الموت احدكم ياتي ان قبل من رزقناكم مما انفقوا و « "
 وقت آن ،ميرسد فرا مرگ كه وقتي .برسد فرا شما از يكي مرگ آنكه از پيش دادهايم روزي
 راه در خود مال از ميتوانست و داشت مهلتي كاش اي كه ميكند آرزو كس هر كه است
 بعضي .دهد انجام را مستحبات دوم درجه در و را واجبات اول جهدر در ،كند خرج خدا
   .باشد چنين هم شايد .است واجبات مقصود اينجا : اند گفته

 مهلت من به كمي مدت چرا خدايا "» قريب اجل الي اخرتني لوال رب فيقول « "
 .كنم خرج تو راه در را مالم بتوانم كه بده مهلت همينقدر ،بده مهلت من به كمي ؟نميدهي

 شايسته و صالح مردمان از و بدهم صدقه خدا راه در تا " الصالحين من اكن و فاصدق "
 اذا نفسا اهللا يؤخر لن و « " .نيست تخلفپذير " مسمي اجل ": ميفرمايد قرآن ولي .باشم
   اينها ،نمياندازد تاخير به ،رسيده فرا اجلش كه را نفسي هيچ هرگز خدا " » اجلها جاء

 ميدهيد انجام شما كه آنچه به خدا و " » تعملون بما خبير واهللا « " .است حرف و خيال
   .است آگاه و خبير
 تاخير به مرا اجل چرا خدايا كه بود آيه همين در كه " » الصالحين من اكن و « " درباره

 است اشاره " اصدق ": است گفته عباس ابن ،باشم صالحين از و بدهم صدقه تا نينداختي
 انجام را خودم واجب حج يعني " الصالحين من اكن و " بدهم را مالم واجب حق نكهاي به

   را واجبشان حج كه كساني درباره .بدهم
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 نكردهاند ادا را ديگران واجب مالي حقوق كه هم كساني درباره ظاهرا و( اند نداده انجام
 گفته آنها به ،بميرند ميخواهند وقتي كه است آمده حديث در )هست تعبيري چنين
 ديگر ،بميريد نصراني ميخواهيد ،بميريد يهودي ميخواهيد ،مختاريد ديگر حاال ميشود

 ولي است بوده نيمهجهاد و رياضت عمل يك واقعا سابق در حج .بميريد مسلمان نميتوانيد
   .است درآمده تفريحي سفر و تفنن صورت به حاال

  

   السالم عليه حسن امام از ذآري
 شهادت ايام ،ايام اين كه السالم عليه مجتبي حسن امام مورد در كه يچيزهاي جمله از

 چه هر )بار بيست شايد( مكرر عمرشان در ايشان كه است اين نوشتهاند است ايشان
 مواردي و فقرا راه در را ديگر نصف و داشتند نگه خود براي را نصف ،كردند نصف داشتند

  .كردند انفاق ،بود الزم كه
 داشتند مركوب اينكه با .شدند مشرف حج به پياده متعدد سفرهاي السالم هعلي حسن امام 

 واقعي عبادت و رياضت يك صورت به خودشان براي را عمل اين و شدند نمي سوار ولي
 ندارد شك ولي بزنيم را حرفها اين بخواهيم كه است اين از باالتر ايشان مقام .آوردند درمي

 حاصل تنعمها اين با هرگز ميشود پيدا پياده سفر در كه حالي آن هم عادي افراد براي كه
   .شود نمي
 دشمنان .بودند العاده فوق عبادت هنگام در كردن پيدا حال در السالم عليه مجتبي امام

 ،عباسي دشمنان آنها از بدتر و امويشان دشمنان چه ،زدند ايشان به تهمتها چه ،ايشان
 و سياست دستگاه و ميكردند قيام زياد حسنال بني علويان العباس بني دوره در چون

 آنها جد عليه تبليغات به شروع بكوبد را بنيالحسن سادات اينكه براي بنيالعباس تبليغات
   و است بوده عياشي مرد ،است گرفته زياد خيلي زن: بود كرده السالم عليه حسن امام يعني

  
  
 .اند بوده زمانشان اهل " اعبد" مالسال عليه مجتبي امام كه تيدرصور ،نسبتها جور اين از

 آن در كه رسيدند مي قرآن آيات از اي آيه به اگر و بود گريه سراسر خواندند مي كه نماز
   .كردند مي غش و افتادند مي ،بود عذاب از ذكري آيه

 السالم عليه علي درباره كه آنچه .السالم عليه علي بزرگوارشان پدر از بودند اي نمونه
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 يكي خودش حيات زمان در را موانع برسد يزيد پسرش به خالفت كه بود اين اش انديشه
 هم ديگري عده .ندارد السالم عليه حسن امام به اختصاص اين و برميداشت ديگري از پس
 نب سعد مثل برد بين از را همه ،بودند خالفت كانديداي خودشان نظر از يا مردم نظر از كه

 نفري شش از يكي چون كشت و كرد مسموم را سعد عمر پدر وقاص سعدبن معاويه .وقاص
 كه است مردي سعد كه بود ] شايع [ مردم ميان در قهرا .كرد معين شورا براي عمر كه بود

   .كرد نامزد نفر شش آن جزو هم را او دوم خليفه اينكه براي دارد خالفت لياقت
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 سردار پدرش چون .است وليد بن خالد پسر كه " خالد بن حمنعبدالر " نام به است مردي
 حتي و برد بين از و كرد مسموم هم را او معاويه .داشت ادعاهايي هم خودش بود معروفي
 معاويه هدف ،آنها مورد در .برد بين از داشتند خالفت داعيه كه را بنياميه از نفر چندين

 ديگري هدف السالم عليه حسن امام به راجع ولي ببرد بين از را خودشان كه بود اين فقط
 بين از را السالم عليه حسن امام به محبت و عالقه ميخواست كه بود اين آن و داشت هم
 خيال به ميخواست هم بعد و دارند محبت و عالقه اهلبيت به مردم ميدانست چون ،ببرد
 بود سپرده مدينه حاكم به .كند خرد حياتشان زمان در را السالم عليه حسن امام روح خود
 .كني سب و لعن را پدرش علي بن حسن حضور در حتما هستي موظف جمعه روزهاي كه
 شركت است واجب همه بر ميشود اقامه جمعه نماز وقتي كه خوانديم جمعه نماز آيه در

 اين براي كنم نمي شركت كه من بگويد توانست نمي كرد نمي شركت كسي اگر .كنند
 فرد اين گفتند مي فورا .كنند اقامه را جمعه نماز كه ندارند را اين قتليا اينها كه است

 مقدس مردم همان كه طوري به كردند مي تكفير را او و است كافر و جمعه نماز مخالف
 حضرت حضوردر آنوقت .كرد مي شركت جمعه نماز در امام .كشتند مي را او و ريختند مي
 عرض پيش جلسه دو در كه جمعه نماز خطبه آله و عليه اهللا صلي پيغمبر قبر كنار در و

 سب و لعن به بود شده تبديل چيست خطبه ايراد هنگام در جمعه امام وظيفه كه كرديم
 .بردارد ميان از را السالم عليه حسن امام كه افتاد فكر به هم كار آخر در .السالم عليه علي
 بلكه يكبار نه آنهم ،كرد فراهم را السالم عليه حسن امام كردن مسموم وسيله كه بود اين
  ) 1(.. .كرد مسموم را ايشان بار سه يا بار دو
  
  

  : پاورقي
 متاسفانه [ 1.   ]  .است نشده ضبط نوار انتهايي جمالت
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 تفسير   ١ تغابن سوره
  

  الرجيم الشيطان من باهللا اعوذ
  
 * قدير شيء كل يعل هو و الحمد له و الملك له االرض في ما و فيالسموات ما هللا يسبح « 

 االرض و السموات خلق*بصير تعملون بما واهللا مؤمن منكم و كافر فمنكم خلقكم الذي هو
 ما يعلم و االرض و السموات في ما يعلم * المصير اليه و صوركم فاحسن صوركم و بالحق
   )1(. » الصدور بذات عليم واهللا تعلنون ما و تسرون

 " با كه است اي سوره پنجمين ،است مسبحات مينپنج و تغابن مباركه سوره ،سوره اين
 در كه است شده ناميده تغابن سوره جهت آن از و است شده شروع " يسبح " يا و " سبح
 ذلك الجمع ليوم يجمعكم يوم «: ميفرمايد )نهم آيه( آمد خواهد كه سوره اين آيات از يكي
   كه روزي آن » التغابن يوم

  
  : پاورقي

  .4 - 1 / تغابن 1. 
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 چيست تغابن معناي كه اين .است تغابن روز آن و ميĤورد گرد جمع روز در را شما خدا
  .كنيم مي عرض انشااهللا رسيديم آيه آن به كه هنگامي

 و معاد مساله يعني خداوند به بازگشت مساله بر آيات تكيه ،سوره اين اول قسمتهاي در 
 ،آمد خواهد ديگر امور برخي و صبر و انفاق به مربوط آيات ،آخر در و است نبوت همچنين

 در كه هم مسائلي كه طوري به است معاد مساله بر سوره اين آيات تكيه بيشتر ظاهرا ولي
 مساله براي استدالل مقدمات ذكر يعني مقدمهچيني و تمهيد منزله به ميفرمايد ذكر ابتدا
   .است معاد
 و آسمانها در چه هر »فياالرض ما و فيالسموات ما هللا حيسب «: است آيه اين با سوره شروع

 يك اسم الهي اسما از اسمي هر .ميكنند تنزيه و تسبيح را اهللا ذات است زمين در چه هر
 " رحيم " يا ،ميكنيم ياد علم خاص صفت به را خدا كه " عليم " مثل ،است خاص صفت

 قدرت اصخ صفت به را خدا كه " قدير " يا ،ميكنيم ياد رحمت خاص صفت به را خدا كه
 كه ذاتي آن يعني " اهللا " بلكه ،نيست خاص صفت يك اسم " اهللا " كلمه ولي .ميكنيم ياد
 دارد بر در [ شود شمرده " حسني اسم " كه اسمي هر و است كمال صفت كه صفتي هر
 اسمهاي آن و اسمهاست آن همه اجمال كه است اسمي ،است جامع اسم " اهللا " درواقع .]

   .هستند اسم يك ينا تفصيل همه ديگر
  

   موجودات تسبيح معناي
  

 در مكرر مطلب اين به راجع .هستند او گوي تنزيه و تسبيحگو ،مخلوقات همه ،ماسوا همه
 فالسفه كه است چيزي آن ،تسبيح از مقصود آيا كه كردهايم بحث ديگر سورههاي اوائل
 زبان نه و است دمقصو " حال زبان " اصطالح به و مينامند " تكويني تسبيح " را آن

   باالتري امر قرآن يا و ،واقعي
  
   ؟ميگويد را
 به ،ميبينيد كه را انسان دو مثال .ميدهد فرد يك حالت كه است شهادتي " حال زبان "

 و غذا و هستند ما مملكت نقاط از بعضي در كه افرادي مثل( ميكنيد نگاه كه يكي قيافه
 ميكنيد نگاه كه را ديگر انسان يك و است هگرفت و الغر )نميرسد آنها به كافي ويتامين
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 است حالتي موجودات همه حالت كه است اين موجودات تسبيح معناي ،قول اين مطابق
 و ذات در نقص هرگونه از خداوند منزهبودن بر و خداوند سبوحيت بر ميدهند شهادت كه
 .ميگويد اين از باالتر مطلبي قرآن كه تاس شده عرض مكرر ولي .افعال در و صفات در

 آيات از ولي ميدهند را شهادتي چنين حال زبان به موجودات همه كه ندارد شك البته
 ذرات از ذرهاي هر يعني ،است كار در حال زبان از باالتر امر يك كه ميشود استنباط قرآن

   يك از خودش حد در موجودات ذرات از ذرهاي هر و دارد سري خودش خداي با موجودات
 " نه است " قال زبان " حتي زبان اين و است برخوردار خود خالق به نسبت آگاهي و شعور
 التفقهون لكن و بحمده يسبح اال شيء من ان « ": است اين قرآن تعبير لهذا و " حال زبان

   .)1( "" تسبيحهم
   به تسبيح چه است موجودات ] فعل [ وصف " يسبح " كلمه اگرچه

  
  
  : رقيپاو
  .44  /اسرا 1. 
  

 منزه خداي اوست كه است اين آن معناي ضمن در اما ،قال زبان به تسبيح چه و حال زبان
 " يسبح " خود .افعال و صفات در و ذات در كاستي هر از و نيستي هر از و نقص هر از

 آن: دميده مقياس و معيار ما به ،ميشود مربوط متعال خداي به كه آنچه و معرفتاهللا درباره
 با كه هرچه و باشد سازگار حق سبوحيت با كه داد نسبت خدا به توان مي را چيزي

   است مقدمهاي كه ميدهد نشان آيه و داد نسبت او به نميتوان است ناسازگار حق بوحيتس
 در عبث مساله است منزه آن از خودش فعل در خدا كه مسائلي از يكي .معاد بحث براي

 كه نباشد ذاتي غرض يك و خير يك براي و باشد بيهوده و بثع خلقت اينكه ،است خلقت
   .ميكنيم بحث آن مورد در "» بالحق.. .خلقكم « " آيه در
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 منزه حق ذات .ميكنند تنزيه را او وجود ذرات و اشيا همه و است منزه حقتعالي ذات پس
 در اديمع كه است اين آنها از يكي كه نقص كار هرگونه از و نقص صفت هرگونه از است
   .نباشد كار
  

   خداوند ملك
 كلماتي آن از اين و است آمده قرآن در زياد مضمونش يا خودش كه ،"" الملك له « "

 آنچنان ما امثال كوچك اذهان در كه است بزرگ آنقدر تصورش كه كنيم باور بايد كه است
 كه است ناي " ملك " و " ملك " تفاوت كه گفتهايم مكرر .نميگيرد جا شايد و بايد كه

   داراييهاي مورد در را ملك و ميبرند بهكار ثروت و اقتصادي داراييهاي مورد در را ملك
 ميشود را ملكي هر .باشد انسان قدرت و سيطره و نفوذ تحت در كه هرچه يعني ،قدرت
 و ملك خداوند كه است اين آيه معني .نيست ملك ملكي هر ولي هست هم ملك گفت
 كه او مالكيت و ملكيت مقابل در اصال ،است هستي اصلي احبص ،است هستي مطلق مالك
   و اوست خود مال چيز همه
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 تقسيم و ملك تقسيم ،ندارد مفهوم و معني قدرتي هيچ ديگر اوست خود سلطه تحت در
 هستي مطلق ملك او .ندارد معني ،تو مال مقدار اين و من مال مقدار اين كه خدا با ملك
 مانع مساله ديگر بخواهد او كه آنچه مقابل در پس ،است ستيه مطلق ملك كه حال ،است

 مقابل در است هستي داخل در كه قدرتهايي براي .ندارد معنا " نميشود " و " ميشود " و
   ،هستي تمام كه كسي آن اما ،ميكند ايستادگي و مقاومت ديگري قدرت ،قدرت يك

 او براي ديگر كند اقتضا حكمتش آنچه مورد در اوست قدرت و نفوذ تحت در يكپارچه
 مورد در افرادي گاهي كه استبعادهايي پس .ندارد معني آن امثال و " نميشود " مساله
 )1( "» رميم هي و العظام يحيي من « ": ميكند نقل قرآن كه آنچه مانند ميكنند معاد

 و معيار را خود ،شخص كه است اين از ناشي )؟كندمي زنده كسي چه را پوسيده استخوان(
 خودش حكمت فقط خدا كار در .است سنجيده را اوضاع خود حساب با و داده قرار مقياس

   در محدوديت ،ميكند محدود را او قدرت خداوند حكمت بگويم نميخواهم .حكمفرماست
 مشيت و اراده و ميكند اقتضا حكمتش كه را آنچه .اوست حكمت عين او قدرت ،نيست كار

 كار آن و است مشكلي كار ،اين اينكه مساله و ميدهد انجام ميكند اقتضا حكيمانهاش
   .نيست مطرح آنجا در ديگر است آساني

  

   شكر و حمد
 .ميشود مربوط انسان جانب به يعني طرف اين به كه است امري حمد ."" الحمد له و « "

 آنها معاني كه عربي در است لغت سه .سپاس بلكه و ستايش يعني حمد ؟چه يعني حمد
   ما و است نزديك يكديگر به خيلي

  
  : پاورقي
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 ،است " مدح " لغت يكي .كنيم پيدا آنها براي صددرصد مرادف فارسي در توانيم نمي
 مشخصتر زيادي اندازه تا مدح معناي شايد ." شكر " لغت سومي و " حمد " لغت ديگري
 اعم ،دارد كه جمالي و كمال خاطر به چيزي كردن ستايش ،ستايشكردن يعني مدح .باشد

   .غيراختياري يا باشد اختياري جمال و كمال ،جمالش و كمال آن آنكه از
 كرده انتخاب را خوبي آن خودشان كه است خوبيهايي يكي: است نوع دو اشخاص خوبيهاي

 درس ،گذارد مي كنار را ادبي بي و كند مي اختيار را ادب نفر يكمثال .اند آورده وجود به و
 را بخل كند مي انتخاب را سخا و جود ،گذارد مي كنار را تنبلي كند مي انتخاب را خواندن

 بكند را كار اين كه بوده انسان خود دست به ،است اختياري كارهاي اينها .گذارد مي كنار
 ولي .داراست است كرده انتخاب خودش براي خودش كه را كمالي فردي چنين .نكند يا

 ورمنديز قهرمان كسيمثالاگر .نيست شخصخود انتخاب وبه اختياري كه هست كمالهايي
 كرده اختيار را زورمنديو رااختيارنكرده بنيه ضعف كه نبوده اينطور باشد قوي بنيه داراي و

 چهره كه كسي يا .است دادهاو به وخلقت نبوده او دراختيار كه است چيزي بنيه قوت .است
 انتخاب او براي بلكه است نكرده انتخابودخ رابراي واندام چهره اين داردخودش زيبا واندام
 گرانبهاي گوهر يك مثل ،است طور همين هم حيوانات و جمادات مورد در حتي .اند كرده
 ،كنم مي مدح را قهرمان فالن: شود مي گفته مدح اينها همهدرمورد .زيبا اسب يكيا و زيبا
 ولي است موارد گونه ناي در مدح .كنم مي ستايش را اسب فالن يا و گرانبها گوهر فالن
   .باشد زبان به بايد حتما
 از وقتي .انعامها مورد در بالخصوص است اختياري زيباي كارهاي مورد در شكر و حمد ولي

 پس .ميكند شكر يا و حمد را او انسان برسد انسان به خيري او خود اختيار به كسي ناحيه
   در رساندن خير پاي بايد هم
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 مقابل طرف اختياري عمل آن مقابل در انسان تا ،اختياري عمل كي پاي هم و باشد ميان
 حرف و " االختياري عليالجميل باللسان هوالثنا ": گفتهاند حمد تعريف در .كند حمد را

   .هست هم درستي
 ربالعالمين هللا الحمد « " مفاد همان اين .اوست آن از منحصرا حمد يعني "" الحمد له « "
 .است اختصاص الم ،الم "" هللا الحمد « " در ندا گفته. ميخوانيم هانماز در ما كه است ""
 آيا ؟چيست معنايش اين .دارد خدا به اختصاص حمد جنس يعني "" هللا الحمد « "

 و كرد شكر و كرد حمد بايد را غيرخدا هم كه است اين پاسخ كرد؟ حمد نبايد را غيرخدا
 كرد شكر بايد و كرد حمد بايد را غيرخدا اما. كرد شكر و كرد حمد نبايد را خدا غير هم
 او از كه ميكند ايجاب وظيفه ميكند خدمت و انعام ديگر انساني به انساني وقتي كه چرا

 بداند بايد انسان حال عين در اما. » الخالق يشكر لم المخلوق يشكر لم من « .كند تشكر
 بيش دارد ارتباط شخص نآ به كه نسبت هر به برسد او به كس هر ناحيه از انعامي هر كه
 كرده خدمت شما به كه كسي از كه حال همان در شما يعني ،دارد ارتباط خدا به آن از

 آن از حمد ،"الحمدهللا ":بگوييد هم حال همان در كنيد مي حمد را او يا و كنيد مي تشكر
 باز ييدبگو بخواهيد كه هرچه و اش اراده و فكر هم و خودش هم ،فرد آن چون ،خداست

 نكته اين به ولي .گردد برمي خدا به امر نهايتچيزدر همهو خداست فعل و خداست مال
 نفي و ديگر انسانهاي] سببيت [ينف معنايش خدا به چيز همه بازگشت كه كرد توجه بايد
 به چيزي هر اينكه عين در .است دقيقي بسيار مساله يك اين و نيست ديگري سبب هيچ
 اين .ندارد بستگي خودش سبب به اينكه نه دارد بستگي خدا به ،دارد بستگي خود سبب
 مساله بين و نيست تضادي " خدا به اعتماد " و " نفس به اعتماد " مساله بين كه است
   .نيست تضادي خدا سپاس و حمد و مخلوق يك سپاس و حمد

   نمايش دانشگاهها از يكي در چيني كمونيستي فيلم يك شنيدم
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 پير كه پدر. شوند مي موفق مبارزه در و ميكنند مبارزه پسري و درپ فيلم آن در .اند داده
 .شديم موفق كه ميكنيم شكر را خدا: ميگويد دارد تعلق گذشته نسل به اصطالح به و است
 تكيهمان ،باشيم ممنون بايد خودمان از ما !؟كنيم شكر را خدا چرا ،پدر نه: ميگويد پسر
   .باشد خودمان بر بايد
 يك مانند خودت تو ميگويد موارد اين در اسالمي تعليمات آيا ؟چيست مياسال تعليم ولي

 تعليمات ؟چه يعني خدا ديگر هستي كه تو ميگويد يا و هستي خيمهشببازي عروسك
 را خدا ميكني اعتماد خودت به اينكه عين در: ميگويد بلكه نميگويد را هيچكدام اسالمي

 داستان خود اين كه ،نيست برقرار تضادي شكل هيچ ايندو ميان يعني ،باش سپاسگو هم
   .است مفصلي

 اين خدا فعل معيارهاي و مقياسها از يكي كه فهميديم را نكته اين " » يسبح « " از ،پس
 قدرت كه فهميديم "" الملك له « " از و باشد سازگار الهي سبوحيت با بايد كه است
 .نيست او قدرت مقابل در مانعي كند اقتضا حكمتش كه را هرچه پس .اوست دست مطلق

: ميگوييم را مطلب اين ضمنا اوست مال منحصرا حمد ميگوييم وقتي "" الحمد له « " در
   معيار و مقياس يك خودش اين ،نيست زيبايي و جمال جز و انعام جز او كار اصال

 نعمت نوع از همه يعني است حمدخيز كارهاي قبيل از همه خداوند كارهاي .است ديگري
 خدا به نقصها فقط ،گردد برمي خدا به جميلي كار هر و است زيبايي و جمال نوع از ،است

   .گردد برنمي
 و باشد او مال چيزها بعضي كه نيست تبعيضي ملكش در "" قدير شيء كل علي هو و « "

 كه كاري هر بر ،باشد ناتوان آن بر او كه نيست چيزي هيچ و اوست مال همه ،نباشد بعضي
   .است قادر او كنيد فرض شما
   معرفتاهللا راه از و ميشود گفته الهي اسما و صفات و شوون اينجا تا
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   .ميشود مقدمهچيني معاد براي توحيد راه از و
 اوست "" مؤمن منكم و كافر فمنكم خلقكم الذي هو « ": است انسان به مربوط بعد آيه
 از بعد اما هستيد گروه يك همه شدهايد آفريده كه اينجا تا ،است آفريده را شما كه

: ميشويد گروه دو هستيد فعل انتخاب در آزاد و مختار موجودهايي آنكه حكم به ،آفرينش
 انتخاب را راست راه انسانهايي ،ميكنند و كرده انتخاب را ايمان گروهي و كفر گروهي
 نطفه من ساناالن خلقنا انا «: است آيه اين نظير آيه اين .را انحرافي راه انسانهايي و ميكنند
   .)1(» كفورا اما و اكراش اما السبيل هديناه انا *بصيرا سميعا فجعلناه نبتليه امشاج

 ميدهيد انجام مومن و كافر از اعم انسانها شما آنچه همه به خدا و» بصير بماتعملون واهللا «
 او از چيزي هيچ و نميماند دور الهي ديد از شما اعمال از عملي كوچكترين ،است آگاه

   .بود انسان خصوص به مربوط آيه اين .نميماند پنهان
  

   است شده بپا حق به آفرينش
 به را زمين و آسمان: است خلقت فلسفه درواقع اين ."» بالحق االرض و السموات خلق « "

 و بيمعنا ،پوچ آن به كه است همان باطل .باطل ؟چيست حق مقابل نقطه .است آفريده حق
 امروز .ميگوييم عبث اعتباري به و باطل اعتباري به را محتوا بي يءش هر .ميگوييم بيمحتوا
 استفاده رايج اصطالح همين از اينجا در من و است شده شايع بيشتر " معنا بي " اصطالح
   .ميكنم

 محاورات در بشر كه الفاظي ؟است شده گرفته كجا از " بيمعنا " و " معنيدار " كلمه دو
 مثال .كردهاند وضع معانياي براي را لغات اين قبال و است نيدارمع الفاظ ميبرد كار به خود
   ب عالوه آبه " اين ،" آب " ميگويم اگر
  
  

  : پاورقي
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 .است انسان احتياج مورد كه است سيالي ماده همان كه دارد قراردادي معناي يك " ساكن
 خودش از لغتي كسي است ممكن يول .آسمان يا و زمين ،خانه ميگويم اگر است همينطور

 يكديگر سر پشت ندارد معني هيچ كه الفاظي و ميكنند شوخي كه بعضيها مثل بسازد
 پيدا را آن بگرديد هم لغتي كتاب هر در شما كه ببرد كار به را كلمهاي و ميكنند رديف
 يمحتواي هيچ و است لفظ فقط ،است توخالي و پوچ يعني ندارد معني اساسا چون ،نكنيد
   .ندارد
 را كاري انسان اگر .ميرود بهكار هستند واقعي اموري كه هم كارها باب در اصطالح اين
 به انسان كمال يعني( است انسان فطرت و طبيعت مقتضاي كه حقيقتي به رسيدن براي
 .ميرود مدرسه به دانشĤموز يك مثال .ست " بامعنا " كار اين دهد انجام )دارد بستگي آن

 چرا .بشود باسواد و بخواند درس براياينكه )ميĤيد سرش پشت فورا " براي " ناي (؟چه براي
 يك .نميفهمد را چيزها بسياري و است بيخبر بيسواد آدم زيرا ؟شود باسواد ميخواهد
 " كار يك ميگوييم را اين .كند پيدا علم براياينكه ميشود معلومات با و ميرود دانشĤموز
 به رسيدن براي است مقدمهاي كار اين زيرا ،هست آن در هم معنياش كه كاري ،" بامعني
   .است خير كه چيزي

 در ديگر و است بالذات ،خير آن كه ميرسد جايي به ؟ميرسد كجا به نهايت در خيرها اين
 مساله همان .ندارند تفاوتي جهت اين در مادي منطق و الهي منطق و ندارد چرا آنجا

 اينكه براي ؟برود مدرسه چرا كودك يك: ميكنيم دنبال را دانشĤموز يك رفتن مدرسه
 مثل رشتهاي بعد و بشود معلومات و سواد داراي تا ؟بخواند درس چه براي .بخواند درس
   شود مهندس اينكه براي ؟كند انتخاب را فني رشته چه براي .كند انتخاب را فني رشته

   اپيد اجتماعي و فردي جنبه دو اينجا در (؟شود مهندس چه براي. 
  

 ١٣٠



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

 تومان هزار چندين ماهي شود مهندس اگر .)ميگيريم درنظر را فردي جنبه حال .ميكند
 ترتيب خودش براي خوبي و مرفه خيلي زندگي يك ميتواند آن از بعد و ميگيرد حقوق
 منطق در ،ندارد " براي " ديگر ؟كند زندگي خوش چه براي .كند زندگي خوش و دهد
 كه مسير اين در .كند زندگي خوش دنيا در براياينكه ميخواهد را چيز همه آدم مادي

 خوشي يعني ،است خودش براي ديگر چيز آن كه چيزي به ميرسيم باالخره كنيم حركت
   .است حد آخرين ديگر اين ،فردي منطق در فردي زندگي

 بعد تا ميشود مهندس فرد يك: شود وارد اجتماعي منطق راه از كسي اگر است همچنين
 افرادي چنين و كند خدمت خودش جامعه به و دهد انجام مهم خيلي ايكاره بتواند

 هر باشيم نداشته احتياج ديگر تا كنند بينياز خارجي جامعه از را خود جامعه ميتوانند
 براي ؟بشود چه كه شويم مستقل .شويم مستقل ميتوانيم و كنيم وارد خارج از را چيزي

 ديگر هاي جامعه سطح به هم ما و كند ترقي هم ما جامعه اينكه براي ؟شويم مستقل چه
 " ديگر كه ميشود داده پاسخ ؟بيفتيم جلو چه براي .بيفتيم جلو هم آنها از بلكه و برسيم
 سعادت مثل ميخواهد را آنها خودش فطرت به بشر كه است اموري اينها ،ندارد " براي

   .است مطلق خير خودش ديگر اين ،اجتماع
 فالنكار گويد مي .كند صحبت بخواهد محض آخرتي منطق با كه كنيد فرض را كسي حال

 من از خدا كنم اطاعت را خدا دستور اگر و است داده دستور خدا اينكه براي كنم مي را
 راضي خدا كه بعد ؟شود مي چه بعدش شد راضي خدا و كرديم اطاعت اگر .است راضي
 نائل دارين سعادت به نيمك فرض .دارد دنبال به را )آخرت و دنيا( دارين سعادت شود

 مگر ؟باشد داشته بعد بايد هم سعادت مگر ،ندارد " بعد " ديگر: ميگويد ؟چه بعدش شديم
   امر براي بايد هم را آن باز داشت كه را دارين سعادت انسان
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   ؟بخواهد ديگري
 بشر خود آنجا ديگر كه ميرسد جايي به كنيد دنبال شما كه را منطقي هر كه است اين
 رسيده نهايت به اينكه باب از بلكه ،برود جلو كه ندارد راه اينكه باب از نه اما ،يستدميا

   .است
 اين در متعارفي مثالهاي .ميزند لنگ اولش قدم همان كه كاري ،است پوچ كار ،مقابل نقطه
 است اين عادتش يكي: دارند را اعتيادها نوع اين اشخاص اغلب معموال .ميكنند ذكر مورد
 و ميكند بازي تسبيحش با كه است اين عادتش ديگري ،ميكند بازي نگشترشا با كه

 اين .الكي ميگويد ؟ميكني بازي ريشت با چه براي ميپرسيم .ميكند بازي ريشش با سومي
 قدم به تا ندارد " براي " اول قدم همان از كارها قبيل اين .بيهوده ،پوچ يعني " الكي "

 است كاري ،است شده انجام هيچ براي و است كار همان فقط كه است كاري .برسد دوم
 چنين چه براي بپرسند او از اگر كه دهد انجام كاري انسان اگر .غيرعاقالنه ،غيرحكيمانه

   .باطل ،پوچ ميگوييم را كار اين ،باشد نداشته " براي " ،ميكني
 مي مطرح ردف سعادت مثل امري ،آخر در كه آنجا .غيرپوچ و بامعنا كارهاي به گرديم برمي
 مطلوب انسان براي ديگر كمال خود .است كمال يك امر اين كه است اين معنايش شود

   .]است بالذات مطلوب ،كمال [خلقت عالم در بلكه انسان براي تنها نه و است بالذات
 حق ذات به منتسب كه جهت آن از زمين و آسمانها خلقت كه است اين منطقش قرآن
 كمال وجودش چيزي هر كه است بديهي امر يك اين .نيست بيهوده و پوچ كار يك است
 دادن وجود نفس يعني است داشته رجحان عدمش بر عالم وجود .نقص نيستياش و است

 بايد موجودي هر و است حركت عالم ما عالم چون اين بر عالوه و است بوده كمال آن به
   موجودات تا ستا كرده خلق را عالم خدا پس برسد خود كمال منتهاي به تدريجا
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 همه بلكه انسان تنها نه كه است اين حرفش قرآن .برسند خودشان كمال نهايت به
 عالم آنها همه براي و ميكنند حركت آخرت عالم طرف به كه هستند قافلهاي موجودات

 كه است اي نشئه و است جاودانگي و بقا نشئه كه دنيا اين از بعد نشئه اگر .هست آخرت
 كشت دوره اگر كه همانطور ،بود عبث دنيا اين كار ،نبود ميرسد ثمر به جاآن در ها كشته
 و است آفريده حق به را خلقت خدا .است عبث باشيم نداشته درو دوره و باشيم داشته
 خداوند از ،خداوند سوي به اشيا بازگشت يعني آخرت روح .دارد معنا و نيست پوچ خلقت

 بازنمي خدا به و آمدند مي وجود به خدا از اگر .ردندبازميگ خداوند به و آمدهاند وجود به
   .بود باطل خلقت ،گشتند

 پوچ آفرينش ،است شده بپا حق به آفرينش كه است مساله همين قيامت براي مقدمه يك
 ماست كوچك فكر در اين كه داشت توجه بايد اما .دارد " براي " آفرينش ،نيست باطل و

 كسي اگر ولي ،ايستيم مي نقطه اين در رسيم مي كه اجتماع سعادت و فرد سعادت به كه
 منتهي آنجا به ها " براي " همه كه چيزي آن ميبيند كند تعقيب خوب را ها " براي " اين

 و است كار نهايت آنجا ديگر ميرسند آنجا به وقتي كه نهايتي آن ،خداست خود ميشود
 و است حق خودش متعال يخدا .است متعال خداي ميرسد پايان به چيز همه كه آنجاست
 آفريده خود سوي به را خلقت كه است اينگونه درواقع است آفريده حق به كه را خلقت
   .است

  

   انسان صورت آردن نيكو از مراد
 نيكو را شما صورت و گردانيد مصور را شما خدا "غ صوركم فاحسن كم صور و « "

 است همان اينجا در صورت از صودمق آيا كه كردهاند مطرح را سوال اين مفسرين .گردانيد
 مثل انسان اندامهاي خدا كه است اين آيه مقصود و ميگوييم " چهره " آن به فارسي در كه

   اين ؟آفريد زيبا را چشم
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 تفصيل به » تقويم احسن في االنسان خلقنا لقد «:ميفرمايد كه آنجا » التين و « سوره در
 است اين "" كم صور فاحسن وصوركم «از مقصود كه گفتهاند مفسرين .شد خواهد گفته
 الذي « .نيكوست خودش جاي به چيزي هر و فرمودرا ها تعبيه نيكوترين شما خلقتدر كه

 آفريده نيكو اينكه از مقصود و است شده آفريده نيكو چيزي هر )1(»خلقه شيء كل احسن
 كه چيزي هر ،است شده آفريده آن براي كه است هدفي آن با متناسب كه است اين ،شده
   .باشد بهتر هرچه هدفش آن براي كه است اين به نيكوبودنش ميشود آفريده هدفي براي
 اتومبيلي آن اتومبيل بهترين ؟است اتومبيل كدام اتومبيل بهترين .ميسازد اتومبيل انسان
 يك عنوان به اتومبيل يك .كند تامين بهتر است اتومبيل از منظور كه را هدفهايي كه است

 بهترين .ديگر چيزهاي برخي و فرمان ،ترمز ،موتور به ؟اردنياز چيزهايي چه به نقليه وسيله
   ويژگيهاي همه دارد اتومبيل يك از انسان كه هدفهايي با متناسب كه است آن اتومبيل

   .باشد داشته وجه بهترين به را الزم
 او وجود در را الزم ابزارهاي همه كه است اين آفريديم خوب را انسان اينكه معناي پس
   .كرديم تعبيه است شده خلق آن براي انسان كه هدفي آن به رسيدن براي

 زمين و آسمانها يعني "» بالحق االرض و السموات خلق « " گفتيم ."» المصير اليه و « "
 كاروان اين .آفريد مقصدي سوي به و هدفي سوي به يعني ،آفريد باطل به نه و حق به را
 بگويد كسي تا نيست مكاني حركت ،حركت از مراد ؟ميرود كجا به رددا ميكند حركت كه

 در جهان اين كه است اين مقصود بلكه ،نميكند حركت و است ساكن خورشيد مثال
   و تحولها مجموع

  
  
  

  : پاورقي
 1.   .7 /سجده
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 كه اينجا مادي فكرهاي همه ؟رود مي كه سوي به و چه سوي به ميكند پيدا كه تكاملهايي
 و واضح خيلي قرآن !آباد نيست! ناكجاآباد به ميرود: ميگويند .است لنگ پايشان ندرس مي

   .» المصير اليه و «: نميرود ديگر جاي هيچ به او خود سوي به جز جهان ميگويد روشن
 از اسالمي فلسفه در و است رايج خيلي كلمات از امروزي هاي فلسفه در " صيرورت "كلمه
 قبيل از جديد هاي فلسفه برخي اصطالحات در و است شده رايج خيلي مالصدرا زمان

 عالم در آنچه .ميرود كار به زياد گويند مي " شدن " آن به امروز كه صيرورت هگل فلسفه
 .است گرديدن عين اساسا هست آنچه بلكه ميگردد كه است چيزهايي كه است اين نه است
 درپي پي شدن جز چيزي ،است شدن حقيقتش ،است گرديدن قطعه يك انسان هر مثال

   .همينطور و ميشود ] ديگري [ چيز بعد و ميشود چيزي يعني ،نيست
   كنند قديد مگس عنكبوتان   كنند عيد دو دمي در عارفان

 " اين .اوست سوي به ميگويد قرآن كجاست؟ سوي به گرديدنها اين ."» المصير اليه و « "
 كه نوشتهاند او بهسوي بهنام كتابهايي متاسفانه .ميكند حل را حرفها همه " او سوي به

   .است " او سوي به " نيست كه چيزي حقيقتا
  

   سر از تر پنهان و سر به خداوند علم
 ميفرمايد اينكه از بعد ."" ماتعلنون و ماتسرون يعلم و االرض و فيالسموات ما يعلم « "

   !باش مراقب كه ميكند متوجه را انسان اوست سوي به همه بازگشت
 انسانهاي از انساني كه است مراقبتهايي ،مراقبت يك: كند مراقبت ميتواند جور دو انانس

 ،مثال .خوانديم منافقون سوره در كه نفاق نوعي با است مالزم هميشه اين كه ميكند ديگر
   به داريد گفتند اگر ،بالتشبيه
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 به آنچه كه كنند كاري ميخواهند و ميĤيند خود به افراد برخي معموال ميرسيد گمرك
 كه ميگيرند قيافه طوري مثال .هست واقعا كه باشد چيزي از غير مينمايانند گمرك مامور
 خود يك و ميكشد خود واقعي خود روي پردهاي زود انسان .نشوند چيزي متوجه آنها

 و « " دنبال به فورا قرآن .كند پيدا مفري بتواند تا ميكند درست خودش براي مصنوعي
 مراقبت پس ،ميداند را چيز همه او: بگوييم شما به پيشاپيش: ميفرمايد " » المصير اليه
   چيز را خود و باشيد چيزي خودتان اينكه نه بسازيد درست را خودتان كه باشد اينطور شما

 واقعا را خودتان پس ،ندارد معني حرفها اين و نماياندن آنجا در ديگر .بنمايانيد ديگري
   .بسازيد درست

 «: دميفرماي بعد   .است آگاه هاست سينه در آنچه به خدا و » الصدور بذات عليم اهللا و
 و ماتسرون ويعلم «": ميفرمايد اينكه از بعد كه كردهاند مطرح را مطلب اين اينجا مفسرين
 واهللا « " ديگر )ميكنيد آشكار را آنچه و ميكنيد پنهان شما را آنچه ميداند( " » ماتعلنون

 همان هست ها سينه در كه چيزهايي آن يعني ،نيست عالوهاي چيز "» الصدور بذات عليم
 "» الصدور بذات عليم واهللا « " بلكه نيست اينطور ولي .كردهايد مخفي باطن در كه است
   را آنچه يعني "" ماتعلنون و ماتسرون يعلم « " .است عليحده چيز يك
 و ميكنيد آشكار كه را آنچه مه ولي ميداند ميكنيد آشكار را آنچه و ميكنيد مخفي شما كه
 مي هم او دانيد مي شما هرچه ،چيست دانيد مي خودتان كنيد مي مخفي كه را آنچه هم
 را هرچه او بلكه ميداند ميدانيد شما كه را آنچه او تنها نه » الصدور بذات عليم واهللا «.داند
 هم نخودتا كه هست چيزهايي شما باطن در يعني ،داند مي شماست باطن در كه

   در كه اين از: ايم گفته مكرر .نميدانيد
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 از و است آگاه سر از خدا )1( "» واخفي السر يعلم انه « ": ميفرمايد طه مباركه سوره
 يك و دارد علني يك انسان .هست چيزي هم پنهانتر سر از كه ميشود معلوم ،سر از پنهانتر
 از "هكميكنند سوال السالم ليهع صادق رتحض از وقتي ؟چيست پنهانتر سر از ديگر ،سري
 و ،آگاهي آن وجود از خودت كه است پنهاني آن سر: ميفرمايد ،چيست ديگر"پنهانتر سر

 فراموش ودتخ ،غافلي خودت يعني ،نداريخبر هم خودت كه است زسرچيزهاييا پنهانتر
 ما هرچه كه ميكنند خيال افراد آنچه برخالف .دارد وجود باطنت در االن ولي كردهاي
 منتها دارد وجود تو در كردهاي فراموش كه آنچه ،است شده محو كردهايم فراموش
   .است دقيقي مساله يك اين .بياوري بهياد نميتواني

  

   آوچك قيامت ،دنيا
 قرآن ."» اليم عذاب لهم و امرهم بال و فذاقوا قبل من كفروا الذين نبا ياتكم الم « "

 اعمال كه نيست چنين يعني ،ميكند ياد كوچك قيامت يك عنوان به دنيا خود از هميشه
 كه كند مي ذكر جهت اين از را اين .باشد نداشته بازگشتي هيچ دنيا همين در انسان
 آنها دربيشتر دنيوي عواقب بينند مي چشمشان جلويرا ودنيا هستند دنيا اهل هاچونانسان
 چشمشان از فعال آخرت رازي ،است اخروي عواقب از كوچكتر خيلي اينكه با گذارد مي اثر

 .ميرسد انسانها به دنيا همين در مكافاتها و عقوبتها از قسمتي ميفرمايد قرآن. است مخفي
 شما از قبل كه امتهايي و ملتها سرگذشت و داستان و خبر آيا: ميفرمايد مزبور شريفه آيه

 در را ودخ اعمال سو نتيجه و عاقبت چگونه اينها كه است نرسيده شما اطالع به بودهاند
   در و دنيا همين

  
  : پاورقي

  .7  /طه 1. 
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 اهللا صلي اكرم پيغمبر و ميروند اينها كه غلطي راه اين يعني ؟چشيدند الهي دادگاه همين
 كه است راهي دهند نجات غلط راه اين از را مردم اينكه براي ميĤيند انبيا همه و آله و عليه
 تمام كارشان ديگر اينها آيا كه ميشود مطرح سوال اين بعد .دارد شومي عاقبت هم دنيا در
 انتظار در [ دردناك ابيعذ "» اليم عذاب ولهم « " نه، ؟شد رسيدگي حسابشان به و شد

  ) 1... ( ]آنهاست
  
  
  

  : پاورقي
  ]  .است نشده ضبط نوار آخر دقيقه چند متاسفانه [ 1. 
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 تفسير   ٢ تغابن سوره
  

   الرجيم الشيطان من باهللا اعوذ
  
 علي ذلك و عملتم بما لتنبئن ثم لتبعثن ربي و بلي قل يبعثوا لن ان كفروا الذين عمز «

 يجمعكم يوم *خبير تعملون بما واهللا انزلنا الذي النور و رسوله و باهللا فامنوا * يسير اهللا
 يدخله و سيئاته عنه يكفر صالحا يعمل و باهللا يؤمن من و التغابن يوم ذلك الجمع ليوم

 كذبوا و كفروا الذين و *العظيم الفوز ذلك ابدا فيها خالدين االنهار تحتها نم تجري جنات
   .)1(» المصير بئس و فيها خالدين النار اصحاب اولئك باياتنا

  
 نوعي خوانديم قبال كه آياتي .است معاد تذكر تغابن مباركه سوره آيات بيشتر كه گفتيم
 پيامبران رسالت مهمترين اساسا و دبو معاد براي مقدمهچيني اصطالح به و مقدمه ذكر
   اينكه .است امر همين از مردم كردن آگاه

  
  ./يپاورق

  .10 - 7 / تغابن 1. 
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 پيامبران اصلي رسالت يك كه است اين براي ،ميشود بحث معاد به راجع مكرر در مكرر
   .است همين

  

   پيامبران اصلي رسالت دو
 اقسام و توحيد مساله يكي .است ديگر چيز همه اصل اصل ،چيز دو پيامبران رسالت در

 معاد مساله دوم و )نكردن پرستش را خدا غير( عبادت در توحيد جمله آن از و است توحيد
 سوي به مردم همه بازگشت اعتبار يك به و خداوند سوي به مردم همه بازگشت يعني

 كنيم نظر لبمط اين به ديگري ديد از بخواهيم اگر .است خودشان كردار و رفتار و عمالا
 به مربوط يكي كه شود مي خالصه چيز دو در انبيا رسالت همه كه بگوييم بايد طور اين

 كه آنچه .گردد برمي اصل يك به هم دو هر و است انسان به مربوط ديگري و خداست
 و كند درك را يگانگي اين بايد انسان كه ،جهت هر از است حق يگانگي ،خداست به مربوط

 يك انسان كه است اين است انسان به مربوط آنچه .كند عمل حق انگييگ اين اساس بر
 او رفتار و اعمال را او جاويدان شقاوت و سعادت و است باقي موجودي ،نيست فاني موجود

   .گرفت خواهد را نتيجهاش آنجا در كند عمل دنيا اين در گونه هر ،ميشود باعث دنيا اين در
 جبهه در هم ،ميشد روبرو مقاومتي نوع يك با جبهه دو هر در پيامبران دعوت اين معموال
 به اغلب معاد جبهه در .خاص شكل يك به كدام هر در و معاد جبهه در هم و توحيد
 مرد ديگر ،مرد اينكه از بعد انسان ؟است ممكن چيزي چنين مگر: بود استبعاد يك صورت

 وقتي .است نيستي و فنا انسان براي مردن ميكردند خيال .شد نيست و فاني ،شد تمام و
 ،شد پراكنده جايي به جزئي هر و گرديد متفرق بدنش اعضاي و شد نيست و مرد انسان كه
   محشور و مبعوث انسان همين باز كه كرد باور ميتوان مگر
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   ."" يبعثوا لن ان كفروا الذين زعم « ": ميفرمايد قرآن ؟بشود
 هم ديگر لفظ چند عربي زبان در .ميكنند ترجمه " كرد گمان " به معموال را "» زعم « "

 " زعم " ." ظن " و " حسب " مثل ،است نزديك " زعم " معناي به آنها معاني كه داريم
 يك اظهار كه ميگويند جايي در معموال را " زعم " .ميكند فرق " حسب " با و " ظن " با

 گمان خودش هنذ در فقط چيزي مورد در انسان مثال كه است اين از غير ،باشد ادعا
 خودشان دل در اينها كه نيست اين " زعم " معني .ميچربد ذهنش در خيالي و ميكند
 بهكار " ظن " كلمه ميبود اين مقصود اگر ،ميچربد ذهنشان در خيال اين و ميكنند خيال
   آن به كه را چيزي يعني " زعم " بلكه ،ميشد برده
 ،البالغه نهج در. ميكنند ادعا يعني اينجا رد " زعم " درواقع. ميدارند اظهار ندارند يقين

 الهل يزعم النابغه البن عجبا " «: ميفرمايند ميكنند بحث كه عمروعاص به راجع حضرت
 كه است عمروعاص مقصود كه نابغه پسر از عجبا و شگفتا يعني) 1 (» " دعابه في ان الشام

 عيب در او .ميكند گمان خودش دل در اينكه نه ،ميكند ادعا چنين شام مردم برابر در
 من اينكه براي ،ندارم خالفت صالحيت من كه ميكند پوچي ادعاي چنين من از جويي
   تا باشد خشمگين و عبوس بايد است خليفه كه انساني و هستم مزاحي و خوشرو انسان
   !بترسند او از مردم

 " فالنكس زعم هب ".ميگويند " زعم " باشد پوچ تخيالت براساس و بيمبنا كه را ادعاهايي
 « " معناي بنابراين .ندارد مبنايي و اصل هيچ كه ادعايي ،او پوچ و خيالي ادعاي به يعني
 اصلي و مبنا هيچ كه ادعايي ولي ،ميكنند ادعا كافران كه است اين "" كفروا الذين زعم
   .پوچ ادعاي ،ندارد

   "" يبعثوا نل ان كفروا الذين زعم « " ؟ميكنند اظهاري چه و ادعا چه كافران
  

  : پاورقي
  .84 خطبه ،البالغه نهج 1. 
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 حشري و برانگيختن و بعث هرگز و شد نخواهند مبعوث هرگز كه ميكنند ادعا چنين
   .بود نخواهد

  

   مدعا تكرار عين در برهان اقامه
 مدعاست تكرار اينكه عين در ،دارد جنبه دو جواب اين كه ميدهد جوابي اينجا در قرآن
   .هست هم مدعا بر برهان اقامه

 ديگران كه است كرده مشاهده را چيزي كسي اگر كه است اين ] اول جنبه [ توضيح
 اينكه جز دارد بيان براي راهي چه ميكنند تكذيب را او دائما ديگران و نكردهاند مشاهده

 اينجا كه شب من كه ميكند ادعا كسي مثال ؟ميگويم راست من واهللا كه بخورد قسم دائم
 دزدي براي افرادي ديدم شدم بلند كه هنگامي و شنيدم صدايي نيمهشب ،بودم هخوابيد
 .ميگويي بيخود تو آقا ميگويد و ميĤيد كسي .رفتند و كردند فرار ديدند كه مرا .آمدهاند
 خدا به كه بخورد قسم دائم اينكه جز دارد مطلب اين اثبات براي راهي چه فردي چنين

   ؟ميگويم راست من
 بعثت اوايل در ايشان .دارند را تعبير همين عين آله و عليه اهللا صلي سولر حضرت خود
 مكه در .كردند جمع است مروه و صفا سعي طرف دو از يكي كه " صفا " تپه در را مردم
 ،كنند اعالم مردم به خواستند مي و آمد مي پيش مهمي حادثه وقتي كه بود اين بر رسم
 آله و عليه اهللا صلي اكرم پيامبر .رفت مي صفا كوه به كند اعالم خواست مي كه كسي آن
 متيني و العاده فوق مرد و راستگو و صادق و امين عنوان به هم رسالت از قبل دوران در كه

 آنها به .شدند جمع مردم .فراخواندند را مردم و رفته صفا تپه باالي شدند مي شناخته
 لشكر يك كه ام ديده و رفتهام مكه كوهستان پشت من كه بدهم خبر شما به اگر: فرمودند

 خودم براي كه است امري مقصود (؟ميكنيد قبول آيا دارند را مكه به حمله قصد جرار
   درستي و راستي جز تو از ما ،البته: گفتند همه )است مشهود
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 گرفتند اقرار آنها از وقتي .ميپذيريم را سخنت و هستي امين و صادق تو ،نديدهايم
 آن و هست ديگري زندگي شما زندگي اين وراي كه ميدهم خبر شما به من پس: فرمودند
 عموي كه ابولهب .ميگويم شما به ديدهام كه را آنچه من ،است چنان و چنين ديگر زندگي
 جمع را ما مطلبي چنين يك براي: گفت و كوبيد هم به را دستهايش يكدفعه بود پيامبر
   .ستا زندگي و پول صحبت كرديم خيال ما !؟كردي
 به ميداند كه را آنچه و است كرده مشاهده را حقيقتي كسي وقتي كه است اين غرض

 كه است اين راهش ،كنند تكذيب را او مردم كه آنگاه ميدهد اطالع نميدانند كه مردمي
 عين و نيست آن در اشتباهي و ميگويم من كه است همينطور مطلب كه بخورد قسم مرتب

 لن ان كفروا الذين زعم « ": ميدهد شكل همين به را جواب نقرآ نظر اين از .است حقيقت
 به بگو "" يسير اهللا علي ذلك و بماعملتم لتنبئن ثم لتبعثن ربي و بلي قل يبعثوا

 خواهيد مبعوث شما كه قسم پروردگارم به البته و البته ،است چنين كه قسم پروردگارم
 خواهد شما اطالع به يك به يك هآيند در ميدهيد انجام امروز كه كارهايي تمام و شد

 ،خداست .نيست مستبعدي امر اين و شد خواهد رسيدگي شما اعمال حساب به و رسيد
   .است قضيه جنبه يك اين .است آسان كارها همه خدا بر ،ميگويد خدا كه وقتي
 اسمي هر به اينكه توضيح .است شده گفته هم مطلب برهان كه است اين قضيه دوم جنبه

 اگر .است شده خورده قسم " رب " به اينجا در ولي خورد قسم ميتوان خداوند ياسمها از
 ولي بود قسم باز " والرحمن بلي " بود فرموده اگر و بود قسم " واهللا بلي " بود فرموده

 و است من پروردگار كه خداوند ذات به سوگند ،بله يعني " ربي و بلي « ": ميفرمايد
 و كمال به رسيدن در را اشيا كه ذاتي آن يعني "پروردگار" اين. است عالم همه پروردگار

   ؟چه يعني پروراندن. ميدهد پرورش دارند را آن به رسيدن استعداد كه غايتي
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 رسيدن استعداد كه چيزي براي وسايل و مقدمات فراهمكردن ؟چيست پروراندن حقيقت
 گل تخم يك .رسدب خودش نهايت به چيز آن كه طوري به دارد را غايتي و كمال به

 آب نرسيدن خاطر به ميتواند آمد بيرون كه زمين از جوانه ،شود فاسد ابتدا همان ميتواند
 به گل استعدادات و كماالت كه است اين گل پروراندن ولي .برود بين از ديگري امر يا

 " ربالعالمين " كه خداوند .بدهد گل و كند شكوفه است ممكن كه آنجا تا ،برسد نهايت
 انسان استعداد .ميرساند فعليت به هست موجودات ذات در كه را استعدادهايي يعني ،است

 و ربالعالمين خداي و دارد بقا استعداد انسان .نميپذيرد پايان دنيا در موجودي هر بلكه و
   .برد مي برود تواند مي كه آنجايي تا را انسان ،موجودات پرورشدهنده

 قرآن در مكرر متعال خداوند .است شده گفته هم مطلب برهان قسم يك ضمن در پس
 كه نيست چنين ،نيست غايت و هدف بدون و بيهوده ،نيست " عبث " خلقت ميفرمايد

 هر به را موجودي هر امر نهايت در متعال خداي .شوند فاني و معلق راه وسط در اشيا
   .است باقيماندن و جاودانگي انسان نهايي حد و ميرساند برسد بايد كه حدي
 مبعوث شما است جهانيان همه پروردگار كه پروردگارم به سوگند ": فرمود اينكه پس

   .است حقتعالي ربوبيت شوون از شاني شما بعث يعني " ميشويد
 "" لتنبئن « " .ايد داده انجام آنچه به ميشويد داده خبر بعد "» بماعملتم لتنبئن ثم « "
 نون با باز و است مجهول ،فعل اين .آگاهي ،اطالع ،خبر يعني " نبا " و است " نبا " ماده از

 انجام كه اعمالي تمام به ميشويد داده خبر شديدا و قطعا يعني ،است آمده ثقيله تاكيد
   .ايد داده

 بردادنهاييخ مثل وقتيك خبردادن ؟چيست اينجادر انسان كردن وآگاه مقصودازخبردادن
   نفر يك براي اينكه مثل .دنياست در كه است
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 چه كه كرده فراموش هم خودش كه سال چند از بعد و دادهاند تشكيل پروندهاي جايي در
 در و كردي چنين وقت فالن در كه ميدهند اطالع او به را پروندهاش محتواي ،است كرده
 كه ميفرمايد آيات بعضي در .ميكنند تفسير را يكديگر آياتش قرآن ولي .چنان ديگر اوقات
 و ميدهند ارائه انسان به را انسان اعمال خود يعني ،دارند حضور آنجا رد انسانها اعمال خود
   بعد و ميشود باز آنجا در پيچيده كتاب اين ،است انسان نفس كتاب همان كه انسان كتاب

 در خبردادن پس). 1 ("" حسيبا عليك اليوم بنفسك كفي كتابك اقرا « ": ميگويند او به
 عملهاي( عمل ميلياردها با بلكه و ميليونها با كه ميبيند نانسا ناگهان كه است اينطور آنجا
 « " چون ،است مواجه )ناصالح عملهاي و صالح عملهاي ،چپ طرف عملهاي و راست طرف

 تعيين را انسان سرنوشت اعمال همان باالخره). 2 ("غ احصاها اال كبير ال و صغير اليغادر
 در را چپ و راست معني. راست فطر به يا است چربيده چپ طرف به آيا كه ميكنند
  ). 4 (كرديم بيان) 3 ("غ الميمنه اصحاب الميمنهما فاصحاب «" شريفه آيه توضيح
 و است كار در پاداش و جزا و بعث ،پروردگار ربوبيت موجب به كه است اينطور كه حال

 والنور رسوله و باهللا فامنوا « " است كار در شد گفته كه معنايي به اعمال از شدن خبردار
 فرود ما كه نوري آن به و او پيامĤور و رسول به و ذاتاهللا به آوريد ايمان پس "" انزلنا الذي

 در ابديت تا اينجا از شما كه است طوالني راه همين در راهنمايي براي نور اين .آورديم
   و طويل راهي چنين كه شد روشن برايتان كه وقتي. قرآن يعني ،داريد پيش

  
  

  : پاورقي
  .14  /اسرا 1 .
  .49  /كهف 2. 
  .8  /واقعه 3. 

 4.    .6 ج ،قرآن با آشنايي به شود رجوع
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 اوست سوي به شما بازگشت و شماست خالق كه خدا به ،داريد جاودانگي سوي به طوالني
 قرآن به و است كرده روشن شما براي را حقيقت آن و آورده را پيام آن كه او رسول به و

   .بياوريد ايمان است شده فرستاده راه همين روشنكردن ايبر كه است نوري كه
 خدايي شما. است آگاه شما اعمال تمام به خدا كه بدانيد و "» خبير بماتعملون واهللا « "

 اعمال همه به و نميگيرد را او خوابي و غفلتي) 1 ("" نوم ال و سنه تاخذه ال « " كه داريد
 ،باشيد مراقبه حال در هميشه ،باشيد داشته " مراقباهللا " اصطالح به پس .است ناظر شما

 انجام كه عملي هر و ميكنيد كه كاري هر و هستيد خداوند حضور در كه بدانيد هميشه
   .است آگاه آنها به او و است خداوند حضور در همه ميكنيد كه فكري هر و ميدهيد

  

   الجمع يوم
 قيامت روز. ميشويم مبعوث تقيام روز در كه ستا معلوم ؟ميشويم مبعوث موقع چه ما

 است خصوصيتي اعتبار به لقب هر بلكه نيست تشريفاتي القاب ،القاب اين ولي ،دارد القابي
 " يومالفرق " دنيا جهان .است " يومالجمع " قيامت روز القاب از يكي .هست روز آن در كه

 و تفرق روز يعني " يومالفرق " .است " يومالجمع " آخرت جهان و غيب جهان و است
  . زماني نظر از چه و مكاني نظر از چه ،بودن دور يكديگر از روز ،پراكندگي

 هفتاد ،ساله شصت عمر يك هستيم اينجا كه ما االن .است واضح خيلي كه مكاني نظر از
 زندگي طرفتر آن فرسخ پنجاه كه انسانهايي از اصال و ميكنيم دنيا گوشه يك در ساله

 در كه آنها به رسد چه تا ،بيخبرند ما از آنها و بيخبريم آنها از ما ،نداريم خبر ميكنند
   تا و هستند دنيا ديگر قارههاي

  
  : پاورقي

  .255  /بقره 1. 
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   .دارند وجود ديگر كرات در احتماال كه انسانهايي به رسد چه
 ما از قبل كه كساني .ايم گرفته قرار زمان از مخصوصي قطعه يك در ما ،زماني نظر از اما

 معموال .هستند جدا ما از آمد خواهند ما از بعد كه هم آنهايي و هستند جدا ما از بودهاند
 را باالتر و خودش پدربزرگ پدر ولي است ديده را خودش پدربزرگ و پدر حداكثر كسي هر

 آن كه عظام سادات از غير ،چيست نميدانند هم را اسمشان اشخاص اغلب و است نديده
 مردم ديگر .است بزرگي افتخار چه و ميكنند حفظ را خودشان نسب ،سيادت افتخار به هم

 چه او پنجم جد مثال بداند ميخواهد دلش كس هر .نميدانند را خود ] نسب سلسله [ اساسا
 اولي طريق به .نميداند ولي است بوده انساني چگونه و ميكرده زندگي كجا و بوده كسي
 دنيا به او نوه نوه و او پسر نوه و او نوه آيا كه نميداند خود آينده نسل مورد در انسان

   انسان را يك هيچ ؟بود خواهند انسانهايي چگونه ميĤيند دنيا به اگر و نه يا آمد خواهند
 از جداست هم و گذشتگان از جداست هم ،است گرفته قرار زمان از قطعهاي در ،نميداند
   .آيندگان

 و ميĤيند گرد ظرف يك در و جا يك در آخرين و اولين .است " يومالجمع " قيامت اما
 مكان مساله نيز و نيست مطرح است مطرح دنيا در كه شكلي به آنجا در زمان مساله ديگر

 از يكي ،رمضان ماه دعاهاي در .نيست مطرح آنجا در است مطرح دنيا در كه شكلي به
! خدايا "" رحمنافا القيامه يوم االخرين و االولين جمعت اذا و « ": است اين سحر دعاهاي

   !بفرما ترحم ما به ميĤوري گرد قيامت در را آخرين و اولين كه آنگاه
 جهان آن در ،زماني و مكاني متفرقات اين .ميرويم جمع سوي به فرق از قيامت در پس
   .است قيامت لقب يك اين .هستند هم با و مجتمعات همه
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  : " التغابن يوم " براي معنا دو
   اول معناي

 غبن " ماده از تغابن .است " يومالتغابن " است فرموده ذكر قرآن كه قيامت ديگر لقب يك
 صبيان از مصرع اين .دارند هم به نزديك معاني كه " غبن " و داريم " غبن " .است "

 در كه است بازاري اصطالح ديگر اين ." رايها در غبن و است زيان زرها در غبن ": است
 بگيرد است داده كه آنچه از كمتر اگر ميدهد انجام كسي كه ستدي و داد و معامله يك

   " ميشود كند ضرر فكر در انسان اگر .است مال در اين ." غبن " ميشود اسمش
   .است سرمايه دستدادن از به مربوط " غبن " ماده حال هر به ." غبن

 در و است " تفاعل " باب از صرف علماي اصطالح به " تغابن " .است " تغابن " روز قيامت
 داشته شركت كاري در آن از بيش يا نفر دو كه وقتي .است اشتراك " تفاعل " باب معناي
 و زيد يعني " عمرو و زيد تضارب " .ميكنند بيان " تفاعل " باب در را آن گاهي باشند
 از بعضي .غبندر كردن مشاركت ييعن " تغابن " .هستند شريك زدن عمل در دو هر عمرو

   همينقدر و اند نگرفته درنظر را كلمه اين تفاعل باب جنبه مفسرين
 حساسا كسي هر كه معنا اين به ،است مغبونيتروز ،است غبن روز قيامت روز كه اند گفته

   .شقي هم و كند مي مغبونيت احساس سعيد هم ،ميكند مغبونيت
 خرند يم را آن عدهاي ،بيايد پيش زمين يك معامله اگر .زنيم مي بازاري عادي مثال يك
 بعد .كنند مي ديگري چيز صرف و كنند نمي آن صرف را خودشان سرمايه ديگري عده و

 كسي آن .كنند مي ناراحتي و مغبونيت احساس دسته دو هر كند مي ترقي زمين اين كه
 آن و ندادم انجام و آمد پيش مفتي معامله عجب كه كند مي مغبونيت احساس نخريده كه

 مي بيشتر كاش اي ،خريدم كم چرا كه است ناراحت باز ستا كرده معامله كه هم كسي
   يك كه نادري بسيار افراد مگر مردم همه قيامت در .خريدم
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 عمر سال هفتاد ما كه ميكنند حساب .ميكنند غبن احساس ندادهاند دست از هم را لحظه
 صتش و سيصد در را هفتاد " روز پنج و شصت و سيصد " تادهف يعني سال هفتاد .كرديم

 را ساعتها تعداد بعد و كنيد ضرب ساعت چهار و بيست در را آن بعد و كنيد ضرب پنج و
 عمر اين دقيقه هر از كه ميكند حساب خود پيش كس هر .كنيد دقيقه شصت در ضرب

 مقابلش در همه انسان عمر لحظات و ساعات كه است حديث در .كنم استفاده ميتوانستم
 پر كه هست دقيقه يك دقيقه هزار پنج در مثال يبيندم ميكند نگاه بعد .ميشود مجسم
   نگه خالي را هايي دقيقه و است كرده سياه را هايي دقيقه ،است سفيد و است كرده
 نوراني را خودش وقت يعني ،است سياهي از بيش سفيدياش كه لحظاتي آن .است داشته
 بهخاطر قيامت در كسي ميشد اگر كه است حديث در .است كرده استفاده آن از و كرده

 و شد تلف من عمر چقدر ميگويد آنوقت .ميمردند محشر اهل اكثر بميرد مغبونيت احساس
 صراط پيمودن طريق بر و حق رضاي براساس من كارهاي تمام توانست مي !رفت بين از

 خواب به انسان .كنم عبادت را خود خواب لحظات ستمتوان مي من حتي .باشد عبوديت
 .شود مي عبادت كارهايش همهباشد الهي برنامه براساس اگركارهايش سانان. دارد احتياج
 به باز تا كند خستگي رفع انسان كه باشد اين براي ،باشد احتياج براساس كه خوابي

 ،ميشود عبادت هم خوردنش غذا .است عبادت باشد حق رضاي آنها در كه بپردازد كارهايي
 هدف و باشد نياز حد در مسير اين در كه هرچه .ميشود عبادت هم مزاحكردنش و شوخي
 سر پشت ساعت هفت يا شش ميتوانم من آيا .ميشود عبادت همه باشد خدا انسان اصلي
   .ميتوانم البته ؟باشد عبادت من خواب همه و بخوابم هم
   انذرهم و « .واويالست ديگر ندارد نوراني لحظات هيچ كه كسي آن اما
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 « " قيامت اسمهاي از يكي .)1(» اليومنون هم و غفله في مه و االمر قضي اذ الحسره يوم 
 كه وقتي ،تاسف روز از را مردم بترسان ،كن انذار ميفرمايد. تاسف روز ،است "» الحسره يوم

 است رفته هدر همه سرمايهها ،نيست بازگشتي راه ديگر و است گذشته كار از كار ديگر
   .است غفلت حال در امروز ولي
 قطع آن تفاعل باب معناي از و اند گرفته غبن خود معناي همان به را ابنتغ كه آنها پس
 قيامت در كه است آمده هم حديث در و اند كرده معنا درست حال هر به اند كرده نظر
 اهل و سعدا حتي كنند مي غبن احساس )ندر و شذ ما اال( آنها از نوادري مگر مردم همه

   .بهشت
  

   دوم معناي
 يزانالم تفسير جمله از تفاسير بعضي در آنچنانكه ،باشيم داشته تفاعل باب به نظر اگر اما
 اشتراكي كار يك تغابن . ]ميشود فهميده آيه از ديگري معناي [اند كرده توجه نكته اين به

 دو هر كه كنند احساس ،دارند همكاري يكديگر با كه نفر دو كه است جايي در تغابن .است
 شرح در كه هست يادم و ميشود مطرح فقه در گاهي كه است يمسالها اين .اند كرده ضرر
   مغبون دو هر و كنند معامله يكديگر با نفر دو است ممكن آيا كه است شده مطرح لمعه
 دارد حق و دارد " فسخ خيار " است مغبون كه طرفي آن ميگويند غبن باب در ؟شوند
 دو هر براي غبن خيار ميشود آيا كه كردهاند طرح را مساله اين قهرا .كند فسخ را معامله
   .اند كرده ذكر وجوهي ؟خريدار هم و باشد مغبون فروشنده هم يعني ،شود پيدا طرف
 رئيس يك فريمان در ،بوديم بچه و برويم قم ما اينكه از قبل سالهاي در هست يادم

   كه بود معلوم .داشت عجيبي هيكل كه بود شهرباني
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 حتي .بود ظالمي العاده فوق و مشروبخوار ،فاجر ،فاسق انسان يك و دارد هم طلبگي سواد
 مكال حتما بايد كه بود كرده مجبور بودند منطقه آن روحاني مالي يگانه كه را ما ابوي
 اهل و طلبه هم او كه داشتيم هم دايي يك .آمدند نمي بيرون خانه از ديگر ايشان و شوند
 حاج: بود گفته بود برده شهرباني به كه را ما دايي وقت يك .بود وقخوشذ خيلي و علم
   طرف دو هر كه شود واقع اي معامله شود مي آيا: كنم مي سوال تو از مساله يك من !شيخ

 طرف اينكه به باتوجه بود اهلذوق خيلي كه هم ما دايي ؟باشند مغبون خريدار و فروشنده
   .شراب فروش و خريد ،بله بود گفته بود شرابخوار مقابل
 يا و نفر دو گاهي اند گفته مفسرين ؟كجاست در طرفيني مغبونيت اين قيامت در حال
 نوعي ،كنند مي مساعي اشتراك هدف يك براي يكديگر با نفر هزاران ،نفر دو از بيش

 اجرا را او فرمانهاي آنها كه دارد ايادي عده يك اصطالح به نفر يك .كنند مي معامله
 تعبير به .است پروردگار رضاي خالف و مردم به ستم و ظلم طريق در فرمانها اين و ميكنند
 جرم فالن كه ميدهد فرمان خودش تابع به متبوع .تابع ديگران و است متبوع نفر يك قرآن

 از متبوع .است راضي او از اين و است راضي اين از او .دهد مي انجام هم او و شو مرتكب را
 خودش متبوع از تابع و كند مي اجرا دقيقا را او فرمانهاي چون ،است راضي خودش تابع

 براي زيادي امكانات متبوع ،است كرده اجرا كه فرمانهايي مقابل در اينكه براي است راضي
   .اند كرده ستد و داد هم با ،است معامله نوعي خودش اين .است كرده فراهم او

 است قيامت روز در .اند برده سود معامله اين از دو هر ميكنند خيال دنيا در متبوع و تابع
 يكديگر با دنيا در كه ستدي و داد اين از و همكاري و مساعي اشتراك اين از ميفهمند كه

 ضرر دو هر خريدار و فروشنده كه معاملهاي دنيا در اگر .كردهاند ضرر دو هر داشتهاند
   نداشته وجود احيانا كنند
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 اينكه از مقصود اند گفته مفسرين برخي . ]دارد وجود [ امعاملهه نوع اين آخرت در باشد
 الذين تبرا اذ « ": ميفرمايد ديگر آيه در كه آنجا به است اشاره است تغابن روز قيامت روز

 تابلوي ميكند مجسم قيامت از قرآن كه تابلوهايي از يكي .)1( "" اتبعوا الذين من اتبعوا
 جنايت يكديگر همكاري با متبوعها و تابعها .متبوعهاست از تابعها و ،تابعها از متبوعها تبري

 به ،نبودم كارهاي كه من: ميگويد ،بيندازد متبوع گردن به ميخواهد تابع .كردهاند ظلم و
 كه كسي آن ،نيست مربوط من به: ميگويد متبوع و ،كردم كاررا اين من و دادند دستور من
 دنيا همين در كه ميكردند ابنزياد و يزيد كه كاري نظير .است مقصر است كرده را كار اين
 اينطور بودم نگفته كه من ،را ابنزياد كند لعنت خدا: ميگفت يزيد .افتاد اتفاق قضيه اين

 نميداد دستور اگر او ،داد را دستور اين كه را يزيد كند لعنت خدا: ميگفت ابنزياد و ،بكند
   .كردم نمي را كار اين من

 دنيا در هايي معامله اينها .كردهاند ضرر دو هر و مغبونند دو هر عمتبو و تابع ميگويد قرآن
 نمي احساس دنيا در را مغبونيت اين .هستند مغبون معامله اين در هم دو هر و اند كرده
   .كنند مي احساس آخرت در اما كنند

 ميو « ": است آيه اين اعتبار به مينامند " تغابن سوره " كه را سوره اين گفتيم چنانكه
 جمع را شما كه است روزي آن در بعث و بعثت "" التغابن يوم ذلك الجمع ليوم يجمعكم
 روز آن در آخرين و اولين ،است " يومالجمع " نامش كه روزي آن ،ميĤورد گرد و ميكند
   در همكار دو اشتراك روز يا و مغبونيت روز "" التغابن يوم ذلك « " .ميĤيند هم گرد

   .است روز آن ،مغبونيت
   اصال يا افراد اينگونه .نيستند مغبون ] اينقدر [ كه كساني آن اما
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 ما چرا كه است جهت اين از مغبونيتشان يا و هستند اقليتي يك گفتيم كه نيستند مغبون
 و باهللا يؤمن من و « ": ميفرمايد .بوديم كرده كار اين از بيش كاش اي ،برديم سود كم
 موحد و بياورد واقعي ايمان حق ذات به كه كسي آن "" سيئاته عنه يكفر صالحا ليعم

   .پوشاند مي را او بديهاي خداوند دهد انجام شايسته عمل و باشد واقعي
  

   عمل در ايمان تاثير
 شايسته عمل ،ميبرد بهكار را صالح عمل كلمه قرآن وقتي كه كردهايم عرض مكرر را اين
 نوعي ايماني هر .ميكند ذكر " ايمان " سر پشت را " عمل " .باشد ستهشاي نظر چه از بايد
 و موحد وقتي فرد يك .ميكند تعيين انسان ايمان را انسان عمل ،ميكند ايجاد را عمل

 امروزيها قول به .ميكند تعيين برنامه انسان براي ،خداشناسي خود ،شد خداشناس
 عملي برنامه آن ،ببيند كه هرگونه را جهان نانسا .ميسازد ايدئولوژي انسان براي جهانبيني

 آن» باهللا يؤمن من و « .باشد بينش نوع آن براساس بايد خواهناخواه كند تنظيم بايد كه
 عمل توحيدي شبين براساس و »صالحا يعمل و «باشد توحيدي نشبي او بينش كه كسي
 «: است اين يفرد چنين براي قرآن بشارت اولين ،باشد او بينش شايسته عملش ،كند
 مي را او بديهاي روي و ميكند جبران را او گناهان صالح عمل و ايمان » سيئاته عنه يكفر

 گناه كه داشت انتظار عادي بشر از كه نميشود .است الهي مغفرت مساله همان اين .پوشاند
 مي را صالح عمل روي كه است حدي در گناه كه هست وقت يك ولي .نزند سر او از

 در كه اين .پوشاند مي را گناه روي كه است حدي در عمل و ايمان هم وقت يك و پوشاند
 هست آنجا در سنجشي و ميزان و شود مي رسيدگي مردم اعمال به است آمده مجيد قرآن

 مي         را ناصالح اعمال روي صالح اعمال آيا ،بچربد طرف كدام تا كه است اين معنايش
   يا و پوشانند
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 را گناهان روي صالح اعمال كه آنجا ؟ميپوشانند را صالح اعمال وير ناصالح اعمال
 كه آنجا و ميكند كردن جبران و پوشاندن يعني " تكفير " به تعبير قرآن ميپوشانند

 .ميشود " حبط " به تعبير است گناهان با غلبه و ميپوشانند را نيك اعمال روي گناهان
   .ميرود نبي از و ميشود حبط افرادي چنين صالح اعمال
 كه ايم كرده عرض هميشه .پوشاند مي را او گناهان خداوند يعني» سيئاته عنه يكفر « پس

 متعال خداوند .است پوشاندن معني به است مشتق آن از هم" كفر "كلمه كه " كفر " ادهم
 فطرت در مردم همه و است آفريده توحيدي فطرت با راوكافر مسلم از اعم هرانساني
 اعمال با را خودش فطرت روي كه ميشود ناميده كافر جهت آن از كافر .هستند يكسان
 او ولي ميشود ظاهر او بر حقيقتي يعني ،پوشاند مي را حقيقت روي ،پوشاند مي ناصالح
   .نبيند را آن ميخواهد و پوشاند مي را آن روي
 تجنا يدخلهم و « " .ميدهد انجام صالح عمل كه است موحدي براي بشارت اولين اين

 جاري نهرها آن زير در كه ميكند وارد بهشتهايي به را آنها و "» االنهار تحتها من تجري
 « " .ماند خواهند باقي سعادت در هميشه براي و جاويدان و "" فيها خالدين « " .است
   .بزرگ رستگاري و فوز است آن و "» العظيم الفوز ذلك

 گروه ."» المصير بئس و فيها خالدين النار اصحاب اولئك باياتنا كذبوا و كفروا والذين « "
 نور روي و حقيقت چهره روي كه كساني .شدند كافر كه آنهايي ،ميدهد شرح را مغبونها
 و پندارند مي دروغ را ما آيات و ورزند مي عناد و كفر و پوشانند مي را خودشان فطرت
 بهشت درباره .بود هندخوا آنجا در هميشه براي و هستند آتش ياران كنند مي تكذيب عمال
 بئس و «: ميفرمايد جهنم درباره و بزرگ، اريرستگ است آن » العظيم الفوز ذلك «: فرمود
   .است " صيرورت " ماده از " مصير " .است " گرديدنگاهي " بد چه» المصير
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 و گرديدنش انسان كه است بد چه ." شدن " امروز اصطالح به و گرديدن يعني صيرورت
 " ؟ميشود چه ،ميگردد و ميشود دائما .است جهنم كه باشد آنجا به ولشتح و شدنش
   .ندارد جدايي او از كه ميشود آتش يار ،ميشود " النار اصحاب

 شيء بكل واهللا قلبه يهد باهللا يؤمن من و اهللا باذن اال مصيبه من اصاب ما « " كه بعد آيه
   .كرد خواهيم مطرح بعد جلسه در كه است ديگري بحث "غ عليم
 روز يا و مغبونيت روز ،است ناميده " يومالتغابن" را قيامت كريم قرآن كه كرديم عرض

 همكاري دنيا اين در آنچه از بعضي كه روزي يعني مشترك مغبونيتروز .مشترك مغبونيت
   .ميشود ظاهر مشترك ضرر صورت به دنيا آن در است
 و " خلت" صورت به قرآن تعبير به همكاريهايي جهان آن در .هست هم قضيه عكس

 و پيوندها كه شود مي استنباط چنين قرآن آيات از .شود مي ظاهر مشترك دوستيهاي
 بلكه و شود نمي گسسته قيامت در باشد خدا براي اگر يكديگر با افراد همكاريهاي
 حق اساس بر و است ظلم و گناه اساس بر دنيا در كه پيوندهايي ولي ،شود مي مستحكمتر

 آيه .شود مي دشمني به تبديل و ميشود گسسته جهان آن در اينها تمام ،نيست حقيقت و
 اينجا در قرآن تعبير .)1(» عدواالالمتقين لبعض بعضهم يومئذ االخالء «: است اين قرآن
 كلمه از مقداري آن معناي ولي است دوستان معني به " اخال " .است " خليل" كلمه

 اگر مثال ." تخلل ": ميگوييم كه است مادهاي انهم از " خلت " .است عميقتر دوستان
 بوده اينجا در كه را فرجي و خلل يعني است شده متخلل ميگوييم ،برود فرو زمين در آبي
 خاك در ميريزيم آن روي كه آب .هست اينجا در خاك مقداري كنيد فرض .است كرده پر

   جذب
  

  : پاورقي
 1.   .67  /زخرف
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 آن روي و ريزيم مي شكر قدري كه استكان در يا .نميكند جاداي را بيشتري حجم ،شود مي
 " و خالي جاهاي وسطها اين در كه است اين علتش .نميشود افزوده حجم بر ،ميريزيم آب

 كه بريزيم آب بيشتر مقداري كه بعد .ميكند پر را خالي جاهاي آن آب .دارد وجود " خلل
   .آيد مي باال آب باشد بيشتر خالي جاهاي آن از
 در كه است اين مثل باشد كرده نفوذ يكديگر در دوستيهايشان كه وقتي ،دوست نفر دو

 پر را ديگري قلب خالي جاهاي يكي محبت .شدهاند يكديگر جز يعني رفتهاند فرو يكديگر
   .است كرده پر را اولي قلب خالي جاهاي دومي محبت و كرده

 خليالهللا كلمه اين از خيلي عرفا از عضيب .ميگويند " خليالهللا " را السالم عليه ابراهيم
 " خليالهللا " ايشان اند گفته .كنند استفاده ابراهيم حضرت مرتبه به راجع اند خواسته
 گويي كه است كرده پيدا يگانگي خداوند با آنچنان كه جهت اين از است شده ناميده

   .ندارد وجود ابراهيمي
 و ميشود بريده همه قيامت در پيوندها .» نالمتقي اال عدو لبعض بعضهم ذيومئ االخالء «

 خاطر به را يكديگر كه آنها ،است متقين ميان كه پيوندي مگر ميشود دشمني به تبديل
 آنها ميان كه سنخيتي آن .هستند ديني برادر واقعي معني به كه آنها ،دارند دوست خدا

 دوستي .است الهي و معنوي سنخيت ،است كرده دوست يكديگر با را آنها كه دارد وجود
   .ماند مي باقي و رود نمي بين از قيامت در متقين ميان

 صلي اكرم پيامبر روزي كه ايم كرده نقل هم راستان داستان در كه هست كافي در حديثي
 كدام " ؟اوثق يمان اال عري اي ": فرمودند و كرده خود اصحاب به رو آله و عليه اهللا

 تمام با كه دارد زيادي دستگيرههاي ايمان ؟است محكمتر و مستحكمتر ايمان دستگيره
 محكمتر ايمان دستگيرههاي از يك كدام فرمود .كند نگهداري را خود ميتواند انسان آنها
   عرض نفر يك ؟است

 ١٥٦



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

 همه فرمود.. .حج: گفت چهارمي .زكات: گفت سومي .روزه كرد عرض ديگري .نماز: كرد
 محكمترين آن ولي ،هستند ايمان هاي گيرهدست از و است درست ميگوييد شما كه اينها

 في الحب«: فرمودند. رسوالهللا يا بفرماييد شما كردند عرض .است ديگري چيز دستگيرهها
 حق خاطر به و بدارند دوست حق خاطر به را يكديگر افراد كه اين) 1 (»اهللا في والبغض اهللا

 ،فسقش و ظلمش خاطر هب خدا، خاطر هب باشد دشمن كسي با انسان يعني بدارند، دشمن
 فرمود .صالحش عمل و عدالتش و ايمانش و توحيدش خاطر به باشد دوست ديگري با و

   .است اين ايمان دستگيرههاي محكمترين
 يكديگر با همه آنجا در دوستان "" المتقين اال عدو لبعض بعضهم يومئذ االخالء « "

   .است بوده خدا اندوستيش اساس كه كساني آن ،پرهيزكاران مگر هستند دشمن
                         

   الصلوات مع الفاتحه قرا من اهللا رحم                              
  
  

  : پاورقي
  .56 ص 27 / ج ،بحاراالنوار 1. 
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 تفسير   ٣ تغابن سوره
  

   الرجيم الشيطان من باهللا اعوذ
  
 و * عليم شيء بكل واهللا قلبه يهد باهللا يؤمن من و اهللا باذن اال مصيبه من اصاب ما «

 و هو اال اله ال اهللا * المبين البالغ رسولنا علي فانما توليتم فان الرسول اطيعوا و اهللا اطيعوا
   .)1(» المؤمنون فليتوكل اهللا علي
 و اخالق و توحيد به بعد آيه دو و آيه اين و بود مربوط معاد به كريمه آيه اين از قبل آيات

 باذن اال مصيبه من اصاب ما «: ميفرمايد. است مربوط ميشود توحيد از ناشي كه خلقياتي
 به مصيبتي هيچ خدا اذن بدون يعني ،خدا اذن به مگر نميرسد كسي به مصيبتي » اهللا

 خدا به راستين ايمان كسي اگر » قلبه يهد باهللا يؤمن من و «: ميفرمايد بعد .نميرسد كسي
   درك خوب را حقايق و حقيقت تا ميكند ماييراهن را او دل و قلب خدا ،كند پيدا

  
  
  
  
  : اورقيپ
   13 - 11 / تغابن 1. 
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 اين اللفظي تحت ترجمه اين .داناست چيزي هر به خدا "" عليم شيء بكل واهللا « " .كند
 مجموع بعد و ميدهيم توضيح را آنها ابتدا كه هست اينجا در لغت سه دو .بود كريمه آيه
   .كنيم مي تفسير را آيه
  

  " مصيبت " آلمه معناي
 " ماده يعني لغت اين اصل. است آمده اينجا در "» مصيبه « " و "» اصاب « " كلمات
 به باال از چيزي اگر .باال از چيزي رسيدن ولي ،است رسيدن معناي به " يصيب اصاب
  : است آمده مطول در بيت اين .ميگويند " صوب " امر اين به ،بيايد پايين

  تصعد او تصوب اذا لشقيقا محمر كان و
  ) 1 (زبرجد من رماح علي نشرن ياقوت اعالم                      

 ميگيرد پايين را سر گاهي باد حركت تبع به قرمز شقايق آن: ميكند توصيف را شقايق گل
 .دادهاند قرار زبرجد از نيزههايي روي بر كه است ياقوت از پرچمهايي گويي ،باال گاهي و

 اين ،بيت اين بيان از غرض .است گفته چنين شاعر ،سبز ساقه و است قرمز گل خود چون
 و رفت باال يعني " تصعد " .است گرفته قرار " تصعد " مقابل در كه است " تصوب " كلمه

 در هم و رفاه و نعمت مورد در هم ،پايين به باال از رسيدن اين .آمد فرود يعني " تصوب "
 ما و اهللا فمن حسنه من اصابك ما « ": است رفته كار به آنقر در ناراحتي و مصيبت مورد

 مورد در هم و خوبي مورد در هم " اصاب " كلمه). 2("» نفسك فمن سيئه من اصابك
 از اعم ،است باال از چيزي آمدن فرود معناي به " اصاب " ماده پس .است رفته كار به بدي
   .بد يا و باشد خوب چيز آن آنكه

  
  

  : پاورقي
   .حروفي چاپ از 313 ص ،تشبيه باب ،بيان فن ،مطول 1. 
  .79  /نسا 2. 
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 باب از مونث مفرد فاعل اسم و است " اصاب " ماده همين از كه " مصيبت " لغت ولي
 و كننده ناراحت انسان براي كه اي حادثه به است كرده پيدا اختصاص بيشتر است افعال

 به ديگر ،باشد ناراحتي و رنج و سختي آن در كه اي حادثه ،باشد سو اي حادثه اصطالح به
 اطالق هم خوبيها مورد در " يصيب و اصاب " ماده .نميشود گفته مصيبت خوب حادثه
 مي انسان به كه هايي حادثه به است كرده پيدا اختصاص " مصيبت " كلمه ولي ميشود
   .است كننده ناراحت و آور رنج و رسد
 و شدائد و باليا باب در و نعمات باب در كه تعبيري ينا در كريم قرآن كه شد معلوم ضمنا

 متعال خداوند به كه انتسابي اعتبار به ،است كرده ميرسد انسان به كه حوادثي و سختيها
 گرفته قرار اشيا همه باالي و) 1) (عباده فوق القاهر هو و( است قاهر كه خداوندي دارد
 كه چيزهايي هم اوست فرمان و قدرت تحت در چيز همه و) مكاني باالي نه (است

 اين به را همه ،)سيئات (است ناخوشايند كه چيزهايي هم و) حسنات (است خوشايند
   .آيد مي فرود پايين به باال از آنچه: ميكند ذكر تعبير

  

   " اذن " آلمه معناي
 جاي به فارسي در معموال ما .است " اذن " كلمه دارد توضيح به احتياج كه ديگري كلمه
 فرق هم با زيادي اندازه تا كه ميبريم كار به را " جواز " يا و " اجازه " كلمه " اذن " هكلم

   .باشد رفته كار به جواز ماده ،اذن كلمه جاي به قرآن در كه ندارم خاطر به من و دارند
 .است رخصت اعالم اذن ميگويند ،ميكنند بيان اينچنين را لغت اين ريشه ؟چه يعني اذن

   كه دارد احتياج و دهد انجام كاري ميخواهد كسي
  

  : پاورقي
  .18  /انعام 1. 
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 اين " .ميگويند" اذن " را اين .كند اعالم را خود مخالفت عدم يا موافقت ديگري شخص
 ،اذن مفهوم در .نيستم مخالف من كه كرد اعالم پدرم يعني " كردم پدرم اذن به را كار

 اعالم معناي به ،ميشود برده كار به جا هر عربي نزبا در لغت اين اصال .است خوابيده اعالم
 اعالم: است يوسف داستان در كه )1( "" لسارقون انكم العير ايتها مؤذن اذن ثم « ": است

 همين به اذان به . ]هستيد سارق شما آينه هر قافله اهل اي كه [ كرد اعالم كنندهاي
 مقدمه اقامه كه است اين امهاق با اذان فرق .ميگويند " اذان " است اعالم كه جهت

 اذاني هم ،اگرچه ما .است اعالم اذان ولي ،ميشود شروع نماز اقامه با ،است نماز برپاداشتن
 كسي كه است اعالم اذان معناي اصل ولي ،اعالمي اذان هم و داريم باشد نماز مقدمه كه

 براي آماده و است زنما موقع كه ميكند اعالم مردم به بلند صداي با و رود مي ماذنه باالي
   است مقابل طرف به اطالعدادن ،است رخصت اعالم ،اذن مساله پس .باشيد نماز
 كار به فارسي در كه " اجازه " كلمه .داديم اجازه: ميگوييم فارسي به .نيست مانعي كه

 از ميخواهد كسي وقتي .است عبور معناي به " جواز " ماده از ،است عربي و ميرود
 جواز او به ديگري شخص كه دارد نياز ،بگذرد آنجا از و كند عبور مرزي يا و دروازهاي

   .دارد گذشتن و كردن عبور حق كه كند اعالم او به يعني ،بدهد
 و است خوشايند انسان براي چيزها بعضي: است جور دو ،ميرسد انسان به آنچه عالم در

 .ميداند مصيبت خودش ايبر را آنها انسان كه ،ناراحتكننده و ناخوشايند چيزها بعضي
 انسان دوستان و فرزندان به كه آسيبهايي ،ميرسد انسان مال و جان به كه را آسيبهايي

   .ميگوييم " مصيبت " ميرسد
  
  

  : پاورقي
  .70  /يوسف 1. 
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   ؟است الهي اذن به مصيبتها آيا
 الهي اذن به يا است الهي اذن به ميرسد مومنين خصوصا و انسانها به كه مصيبتهايي آيا

 هر كه ميشود اين مطلب اين معناي .خداست اذن به اينها همه ميفرمايد قرآن ؟نيست
 انسان يا و باشد انسان ،باشد ميخواهد هرچه موثر ميگذارد اثر اشيا روي دنيا در كه موثري
 ميخواهد كه آتش و كند غرق ميخواهد كه آب حتي ،ميكند كه اثري در موثر اين نباشد

 يك براي مانع بخواهد اگر ،اوست دست به امور همه زمام كه متعال وندخدا ،بسوزاند
 مثال آب طبيعت و است سوزاندن آتش طبيعت است درست .ميكند ،كند ايجاد مقتضي

   خداوند ولي ،كند ظلم ميخواهد كه است چنين ظالم انسان يك طبيعت و است غرقكردن
 همينقدر .ميكند ،كند ايجاد او مقابل در مانعي كه بداند مصلحت اگر و بخواهد اگر متعال

 ،است شده واقع خدا اذن به اين كه است اين معنايش ،نميكند ايجاد او مقابل در مانع كه
   .است نكرده ايجاد مانع خدا يعني ،است كرده رخصت اعالم خدا
 ليفتك كه اآنج يعني ،قانون يعني تشريع .كرد اشتباه تكويني امر بارا نبايدامرتشريعي البته

 انسان خواهد مي خدا كه جهت آن از كار يعني تشريعي امر .است] مطرح [انسان وظيفه و
 معنايش ،خداست رضاي مورد تشريعي امر فالن اينكه .دهد انجام را آن آزادي و اختيار با

 اختيار روي از بايد انسانها و انسانهاست عمل حوزه به مربوط كه امري يك در كه است اين
 نحوه اين به خدا يعني ،آنطور نه بدهند انجام اينطور كه است اين خدا رضايت ،بدهند انجام

 به ربطي تكوين نظام مساله .است كرده نهي ديگر نحوه آن از و است كرده امر عمل از
   و قوانين و تكليف مساله
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   .)1( ندارد ،دارد تعلق انسانها به كه شرايعي
  

   كوينت نظام در الهي اذن درباره ديدگاه سه
 واقع كه حوادثي و ميكنند عمل كه اشيا كه كنيم فكر بايد اينطور آيا تكوين نظام باب در

 اين .ميكند خراب را شهري و ميĤيد زلزلهاي ؟خداست خواست عليرغم باهللا العياذ ميشود
 در و ميدهد رخ انفعالهايي و فعل زمين جوف در: دارد طبيعي علل سلسله يك زلزله

 ممكن .ميشود زمين از قسمتهايي زيروروشدن باعث كه ميگيرد صورت يريزشهاي زيرزمين
 اين: بگويد و بگيرد درنظر مسببات و اسباب حكيمانه نظام الغاي با را حوادث كسي است
 بده تكان را زمين اين: گفت و فرستاد را ملكي خدا كه معنا اين به اما خواست خدا را زلزله

 ،نه .آمد پديد زلزله و داد تكان را زمين آمد مستقيم طور هب خدا خود يا و داد تكان هم او و
   .نيست اينطور

 نظامي اساس بر را عالم خدا: است برعكس قضيه كه شود معتقد كسي است ممكن نيز
 در بايد آتش .نبود امكانپذير دارند وجود االن كه اشيايي بدون عالم اين .است كرده خلق
 آن ،باشند عالم در كه اينها همه .باشد عالم در بايد هوا ،باشد عالم در بايد آب ،باشد عالم
 كارخودشان هم اينها و باشد عالم در بايد ديگر قوانين ،باشد عالم در بايد جاذبه قانون وقت

 آن در و است كرده خلق را دستگاهي خدا .نخواهد خدا چه و بخواهد خدا چه ،ميكنند را
 نخواسته كه خدا .ميشود ولي نميخواسته مه خدا خود كه ميشود واقع حوادثي دستگاه
 و هست هم الزم وجودشان كه طبايعي باشد داشته وجود طبايع اين وقتي ولي ،بشود زلزله

   شرشان بر خيرشان
  

  : پاورقي
  ]  .آمد خواهد بيشتري توضيحات تشريع و تكوين نظام درباره [ 1. 
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 هم اين. دهد مي رخ حوادث اين ،نخواهد خدا چه و بخواهد خدا چه خواهناخواه چربد مي
   .است غلط نيز اين كه تفكر طرز يك

  

   تكوين نظام در امرين بين امر: سوم نظريه
. ميدهد ارائه سومي نظر است " تكوين نظام در امرين بين امر " نامش كه صحيح ديدگاه
 "» اهللا نباذ اال « " كلمه اين. "غ اهللا باذن اال مصيبه من اصاب ما « ": ميفرمايد خداوند

 در كه است ديگري آيات مفسر آيه اين و ميكند بيان تكوين نظام در را امرين بين امر
 اذن به " .ميرسد خدا اذن به ،ميرسد كه بدي هر ميفرمايد قرآن .است آمده ديگر جاهاي

 دخالت اسبابي و علل هيچ كه كن خيال اينچنين نه كه است اين معنايش " ميرسد خدا
 چه و بخواهد خدا چه كه است نحوي به آنها دخالت كه كن خيال چنيناين نه و ندارد

 ،كند ايجاد مانع خواست مي خدا اگر يعني ،ميشود خدا اذن به بلكه ،ميشود كار آن نخواهد
 كما .ميبرد بين از ،ببرد بين از را شروط آن از شرطي ميخواست اگر ،ميكرد ايجاد مانع
 است اين قضيه پس .ميبرد بين از را شرطي يا و ميكند ايجاد موانعي زيادي موارد در اينكه
 خودشان كار كه است معلولهايي و علل و حوادث سلسله يك ،ميشود واقع عالم در آنچه كه
 مطلب اين كه ،نخواهد خدا چه و بخواهد خدا چه كه اين معناي به نه اما ،ميدهند انجام را
  : ميدهم توضيح مثال با را

 مملكت كلي مصالح روي هم مرزدار آن ولي ،كند عبور مرز از هدميخوا فردي كنيد فرض
 مستقيما اصال را كار اين: ميگوييم يكوقت پس .ميگيرد بگيرد را او جلوي بخواهد اگر

 آن به مرز طرف اين از كه است سنگي مثل فرد آن ،ندارد دخالتي فرد آن و ميكند مرزدار
 هيچ مرزدار ميكنند عبور و ميĤيند كه آنهايي ميگوييم يكوقت و .است شده برده طرف
   است فرد كه است درست [ ميگويد سوم نظريه .ندارد نقشي
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 مانعي بخواهد اگر كه هست كنترلكنندهاي نيروي يك حال عين در ] ولي ميكند عبور كه
   .كرد خواهد چنين ببرد بين از را شرطي يا و كند ايجاد
 .ببرد را السالم عليه حسين امام سر ميخواهد ريشم: ميگيريم درنظر را باالتري درجه مثال
 و گوشت از كه است انسان يك السالم عليه حسين امام و ميبرد دارد كه است شمر اين

 قدرت كه است ديگري انسان هم شمر و است شده ساخته اينها امثال و پي و رگ و پوست
 اذناهللا به كار اين بگوييم مميتواني هم اينجا آيا .دارد نيزه و چاقو و شمشير ،دارد نيرو و

   اقتضا كلي مصلحت اگر يعني ،ميخواست خدا اگر كه معنا اين به ،بله ؟پذيرد مي انجام
 البته ،بشود مظلوم اين مظلوميت مانع جبرا و بشود گرفته ظالم اين جلوي جبرا كه ميكرد
 اختيار و اراده روي از انسانها كه كاري مورد در متعال خداوند ولي .ميشد گرفته او جلوي
 اختيار به ظالم كه است داده دستور ،است كرده صادر دستور معناي به امر بكنند بايد

 با .است كرده دفاع و كند دفاع خود از كه است داده دستور مظلوم به و نكند ظلم خودش
   بگيرد را مچش جبر به و زور به بخواهد اگر خدا ،كند ظلم بخواهد باز ظالم اگر اينها همه

 اگر .است احسن كلي نظام برخالف بگيرد را انسانها جلوي جبر به خدا كه اين ولي .ميگيرد
 نه و اطاعتي نه ،داشت خواهد وجود كمالي نه آنوقت بگيرد را انسانها جلوي جبر به خداوند

   .معصيتي
 ،مكن تقرير شايد و بايد كه آنطور را "غ اهللا باذن « " كلمه معناي باشم نتوانسته من شايد
 .است قرآن معارف اصول از يكي ،تكوين نظام در امرين بين امر يعني مساله اين ولي

 امربين هم تكوين نظام در ،تفويض نه و است جبر نه ،انسانها اختياري امور در كه همانطور
 كاري انجام به را آنها قدرتي انسانها خواست عليرغم كه است اين جبر .است حاكم امرين
   با مساوي مطلق استقالل اصال .استقالل و واگذارشدگي خود به يعني ضتفوي. كند ملزم

   جبر كفربودن از تفويض كفربودن .است بودن واجبالوجود
  
  

 صحيح راه كه است راهي ،تفويض و جبر ميان در كه همانطور .نيست كمتر و است باالتر
 كه [ هم تاثرهايي و تاثير در يعني تكوين نظام در نيست آن در ما بحث كه است راه همان

 نورافشاني با خورشيد كه كاري در .است حاكم امرين بين امر ] ميگيرد صورت عالم در
 الكتريسيته نيروي و آب و آتش و هوا ،ميدهد انجام خود حركات با ماه ،ميدهد انجام خود
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   الهي قضاي به رضا معناي
 بيايد پيش اي حادثه اگر .ميشود روشن الهي قضاي به رضا و مصلحت معناي كه اينجاست

 كه است اين نگرفتن را حادثه جلوي معناي كه نگيرد را حادثه اين جلوي متعال خداي و
 كه ميشود معلوم ميگرفت را حادثه جلوي ميكرد اقتضا مصلحت اگر و اوست اذن به

 اين به ايمان انسان اگر .بگيرد را آن جلوي خداوند كه است نميكرده اقتضا كلي مصلحت
 حادثهاي كه آن از بعد يعني ،ميشود پيدا"توحيدي خلق"دنبالش به ،باشد داشته حقيقت

 مصلحت اگر ،است بوده مصلحت البد ميگويد ،ميشود پيدا رضا حالت انسان در شد واقع
 است هنگرفت را حادثه اين جلوي خدا كه حال .گرفت مي را آن جلوي متعال خداينبود
   .ندانم را مصلحت آن من كه اين ولو هست مصلحتي پس

  

   الهي اذن عموميت
 در اين .است رخصت اعالم معني به " اذن " كلمه گفتيم .هست ديگري نكته اينجا در

 در اذن .باشد داشته شعور ،باشد شاعر موجود يك )شده داده اذن( ماذون كه است جايي
 شعور از درجهاي داراي اينكه با حيوانها مورد در حتي ولي است درست انسانها مورد

   ،نيست درست هستند
  
  

 كنيد فرض .نميشود تلقي اذن كار يك انجام در حيوان يك از نكردن جلوگيري يعني
 .نگيرد را او جلوي بگيرد را او جلوي ميتواند اينكه با انسان و بكند كاري ميخواهد گزندهاي

 " .است اعالم ،اذن معناي چون ،دادم اذن حيوان اين به من كه نيست اين معنايش اين
 و شماست اذن به ازمندين كارش در بداند كه باشد شعور از اي درجه داراي بايد " ماذون

 نيست چنين حيوان كه درحالي دهد انجام را كار آن ،اعالم از بعد و باشد شما ممنتظراعال
 اذن كه است جايي در گفتيم هك مطلبي[  .است صادق انسانها مورد در فقط اذن لهذا و

   . ]باشد انسان دهنده
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 مورد در ،انسان مورد در: است برده كار به موجودات همه مورد در را اذن كلمه قرآن ولي
 تعبير در كانه ؟است جهت چه به اين .جمادات مورد در حتي و نباتات مورد در ،حيوان
 بندگاني و عبيد منزله به خداوند برابر در موجودات همه كه است قرار اين از مطلب قرآن
 اعالم به نيازمند خود كارهاي در بندگان و عبيد كه همچنان. هستند مواليي مقابل در

 طرف از [رخصت اعالم به نيازمند خودشان كارهاي در اشيا همه هستند، موال رخصت
 دايخ به نسبت خودشان درون در ،هستند غيرشاعر ] ظاهر به [ كه اشيا .هستند] خداوند

 نوعي از موجودات همه بفهماند كه اين براي متعال خداوند .دارند ادراك و شعور نوعي خود
 را " اذن " كلمه هستند، برخوردار خودشان خداي با شعوري رابطه يك از و ادراك و شعور

   ."» اهللا باذن اال مصيبه من اصاب ما « ": ميبرد كار به
 پيدا آشنايي علوم با كلمه چهار كه افرادي از يبرخ ."" قلبه يهد باهللا يؤمن من و « "

 يك را خودشان منطق ،ميكنند مطالعه مذهبي عوامالناس عملي زندگي در بعد و ميكنند
 كه ميدانند و كرده كشف را چيزهايي آنها ميكنند فكر و ميكنند تصور باالتر و برتر منطق

 چندين كه است برتري نطقم يك به رسيدن ،ايمان كه درصورتي ،نميداند عامي آدم اين
   درجه
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 بتواند انسان كه اين .ايم گذاشته " علمي " را آنها اسم ما كه است منطقهايي اين مافوق
 و اذن رابطه يك خود تاثيرات در اشيا همه كه كند درك عالم نظام در را مطلب همين
 مانع اين ،دنش ايجاد مانع و كرد را خودش كار سببي اگر و دارند خود خداي با ماذوني

 يك ،عميق خداشناسي يك . ]نيست كسي هر كار [ است مصلحتي بر مبني ايجادنشدن
 راه حقيقت اين به تا باشد داشته انسان كه است الزم فاعليتي در توحيد و ذات در توحيد
 ايمان خدا به آنكه ."" قلبه يهد باهللا يؤمن من و « ": است فرموده بعد لهذا .كند پيدا

 به نباشد برخوردار قوي ايمان يك از تا انسان يعني ،ميكند هدايت را او قلب اخد ،بياورد
   .يابد نمي راه حقيقت اين

 در كه را موثرهايي بخواهد كسي اگر .است آگاه چيز همه به خدا » ليمع شيء بكل اهللا و «
 قبيل از ارقامي ديگر .نيست احصا قابل اصال ،كند حساب ميگذارند تاثير " آن " هر در عالم

 در اينها امثال و ميليارد ميلياردها ميلياردها و ،ميليارد ميلياردها و ميليارد صدها و ميليارد
 موثر متناهي غير ،لحظه هر در و آن هر در يعني ،است غيرمتناهي بلكه ،نيست كارگر اينجا

 واحد آن در بگيريد درنظر را انسان يك بدن فقط اگر .ميگذارد اثر متاثر غيرمتناهي در
 همه به رسد چه تا و ،انسانها همه به رسد چه تا ميگذارند اثر يكديگر در عامل ميليونها

 و كهكشانها در آنچه همه و است شمسي منظومه در آنچه همه و است زمين كره در آنچه
 نظارت نوعي درواقع» اهللا باذن اال مصيبه من اصابما « معناي. است غيرمتناهي عالم در

   .است عالم اتجريان بر الهي
 آگاه چيز همه به او ،باشد جمع خاطرت ،شناختي را اهللا تو اگر .» عليم شيء بكل واهللا «

 اهللا باذن « " نامش كه الهي نظارت از اثرها و متاثرها و موثرها و تاثيرها از هيچكدام ،است
   .است همين توحيد معناي .نيست خارج است "»
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   تشريع نظام در الهي اذن
 نظام ." تشريع نظام " نام به داريم ديگري امر گفتيم .بود تكوين نظام درباره بحث جااين تا

 موثرهاي از موثري و اراده و عقل داراي موجودي كه جهت آن از انسان ؟چه يعني تشريع
 انجام انتخاب بدون و جبرا را خود اثر ،است اراده و عقل داراي كه اين حكم به ،است عالم

 را خود عمل و خود اثر بايد كه اوست خود اين و است دوراهي ميان رد هميشه .نميدهد
   دو از يعني ،است " خير " ماده از اختيار كلمه .كند اختيار و انتخاب
 انسان مورد در كه برگزيند را آن است خير كه آن ،غيرمصلحت و مصلحت ،شر و خير طرف
 اينجا در ؟هست برنامهاي چه اينجا رد .دارد منافات انسان انسانيت با باشد اين از غير اگر

 ،دين و شرع ،وحي .ميكند راهنمايي را انسان متعال خداي ،است راهنمايي برنامه فقط
 و است آن در مصلحتش و كند اختيار اينگونه كه خودش كارهاي در انسان راهنمايي يعني
   .اوست ضرر بر كند اختيار ديگر آنگونه اگر
 وضع خدا كه است قانوني يعني ،است الهي تشريع قسمت يك: است قسم دو باز هم اين

 در .ميكند ابالغ مردم به فقط را قانون آن آله و عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر و است كرده
 و خصوصي مسائل در متعال خداي كه است اين آن و هست ديگري امر ،امر اين كنار

 است واجب مردم بر و است دهدا نهي و امر حق پيغمبر به ،اجرايي مسائل در يعني ،جزئي
   الرسول واطيعوا اهللا واطيعوا « ": ميفرمايد كه است اين. كنند اطاعت را او نهي و امر كه
   .را پيغمبر امر و كنيد پيروي و اطاعت را خدا امر "
 اطاعت همان رسول اطاعت از مقصود بگوييم اينكه يكي: هست احتمال دو اينجا در

 خود ناحيه از را چيزي هيچ پيغمبر چون ،است داده توردس خدا كه آنچه در خداست
 هم و خداست دستور به عمل هم ،كنيد عمل دين دستورات در شما هرآنچه .نميگويد

   پيغمبر گفته به عمل
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   .است
 اين هم قرآن ديگر آيات از و هست هم درست و گفتهاند ديگري گونه به مفسرين از بعضي
 پيغمبر اطاعت مساله و ديني قوانين در خدا اطاعت سالهم گفتهاند .ميشود استنباط مطلب

 جهاد ميخواهيم ،خوب بسيار .خداست امر " كنيد جهاد " مثال .است اجرايي مسائل در
 با بايد بكر و عمرو و زيد و باشد جيش امير اسامه مثال كه ميكند تعيين پيغمبر .كنيم
 ،است شخصي و جزئي امر به بوطمر ،نيست الهي كلي قانون اين .شوند همراه اسامه جيش
 قرار " مسلمين امر ولي " را او خدا .است واجب اطاعتش كلي قانون آن مانند هم اين ولي
 دستور: است اين مثل تشبيه مقام در .است واجب مسلمين امر ولي امر اطاعت و است داده
 مباح سفر كي از را او ،شخص والدين اگر .است واجب والدين امر اطاعت كه است اين خدا
 ،است والدين مخالفت ؟والدين مخالفت يا خداست مخالفت سفر اين به رفتن آيا ،كنند نهي
 اطاعت كه است كرده امر خدا زيرا ،هست هم خدا مخالفت ،است والدين مخالفت چون ولي
 ،نرو را مسافرت اين كه است نگفته مستقيم خدا كه است درست .است واجب والدين امر

 واجب والدين اطاعت كه است اين خدا مستقيم دستور ،نيست اين خدا مستقيم دستور
 والدين چون .است حرام سفر اين به رفتن كه است اين خدا غيرمستقيم دستور ولي ،است

   .شود مي خدا امر اين قهرا ،كنند مي امر اينچنين
 روي و رديدك پشت ،كرديد اعراض اگر "» المبين بالغال رسولنا علي فانما توليتم فان « "

 ،نكرديد اطاعت را رسول و خدا امر و )ميگويند روگرداندن را نكردن اطاعت( گردانديد
   .است آشكار رساندن و ابالغ ماست فرستاده و رسول بر آنچه همانا .نيست كار در جبري
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   عبادت و اطاعت رابطه
 قبل آيه دنباله آيه اين ] معنا جهت از[  .نيست خدا جز معبودي "» هو اال اله ال اهللا « "

 شده مطرح " عبادت " مساله آيه اين در و بود " اطاعت " از صحبت قبل آيه در[  .است
 جور دو ما .است عبادت نوعي طاعتي هر ] كه است جهت اين از آيه دو اين ارتباط .است

   كه نماز مثل ،نيايشĤميز مراسم يعني است معمولي عبادت ،عبادت يك: داريم عبادت
 در قرآن .ميدهد انجام خود معبود مقابل در عابد يك كه نيايشي هر يا ،ميخوانيم داخ براي

 به راجع قرآن .است عبادت نوعي اطاعتي هر بلكه ،مينامد عبادت را اطاعتهايي مواردي
 به السالم عليه موسي كه ميفرمايد نقل اينطور ،اسرائيل بني و فرعون و السالم عليه موسي
 من سر هم منتي يك) 1(» بنياسرائيل عبدت ان علي منهات نعمه تلك و «: گفت فرعون

   كه درصورتي !؟اي كرده تعبيد و داده قرار خودت عابد را بنياسرائيل همه كه ميگذاري
 پيش ميرفتند نه و بودند آزاد ظاهر حسب به چون بودند مصطلح برده اسرائيل بني نه

 قرآن .بود كرده وادار خود اطاعت به بارااج را بنياسرائيل فرعون ولي ،كنند نيايش فرعون
 و هست زمينه اين در مشابهي آيات و ،است ناميده " عبادت " يا " تعبيد " را اطاعت اين
   .داريم شواهدي هم نهجالبالغه در

 اطاعت است كرده امر خدا چون هم پيغمبر اطاعت و كند اطاعت بايد را خدا فقط انسان
 « " .نبود الزم پيغمبر اطاعت ،كنيد اطاعت را پيغمبر كه دبو نكرده امر خدا اگر .خداست

 خدا جز مطاعي بفرمايد ميخواهد درواقع .نيست خدا جز معبودي يعني "» هو اال اله ال اهللا
 اطاعت جز و ندارد بودن مطاع شايستگي و استحقاق خدا جز موجودي هيچ يعني ،نيست
   ." العباد اطاعو ال"يعني "" لها ال « " .نيست روا انسان براي اطاعتي هيچ خدا

  
  : پاورقي

 1.    22  /شعرا
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 المؤمنون فليتوكل اهللا علي و « " .نيست خدا جز مطاعي و معبودي يعني "» اهللا اال « "
   .كنند توكل خدا به بايد تنها مومنين و "»
  

   توآل و اطاعت رابطه
 .غيرخدا اطاعت حتي ،نيست جدا توكل از اطاعت .است توكل نوع يك مستلزم اطاعتي هر

 كه كنيد فرض را انساني .است ناپذير جدايي انسان آن به توكل نوعي از انسان يك اطاعت
 چنين .ميكند كار دولت دستگاه در كه كارمند يك مثل ،ميكند كار انساني دستگاه يك در

 دستگاه اين براي كه اين مقابل در .ميكند اجرا ميكند دريافت كه را دستورهايي شخصي
 بيمارستان در شد بيمار اگر ،برساند را او ماهانه مخارج است متعهد دستگاه اين ،ميكند كار
 ،تسليمبودن ،اطاعتكردن طرف يك از .است طرفيني رابطه يك ،اطاعت .كند پذيرايي او از

 تعهد ديگر طرف از و نينديشيدن وظيفه درباره جز و دستگاه آن يا مقام آن امر درباره جز
 توكل بشري دستگاههاي در البته .وانگذاشتن خود به را او و دادن قرار ايتحم تحت به

   .نيست صحيح
 در توكل " و " سرنوشت در توكل " ميان خلط ،ميشود توكل باب در كه اشتباهاتي از يكي

 به را كار بايد ما .است اطاعت همان كه داريم وظيفه يك توكل باب در ما .است " وظيفه
 .ميدهد قرار خود حفاظت در را ما كه اوست ولي دهيم انجام امر منظور به و اطاعت منظور
 به يعني ،ميكنند وظيفه در توكل ،كنند سرنوشت در توكل اينكه جاي به افراد از بعضي
 اگر ،است داده دستور چه او ببين ،كن اطاعت ،نه .ميكنند توكل ،كنند اطاعت اينكه جاي

 را خود تو ،نرو نروي است داده دستور اگر و نك حركت كني حركت كه است داده دستور
 مثال .نميگذارد وا خود به را تو او كه باش داشته اعتماد آنوقت و كن او دستور اجراي آماده

   تو اند گفته انسان به
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 به من بگويد كسي اگر .خداست امر اين .بخواني درس و كني علم تحصيل داري وظيفه
 .است اطاعت مرحله ،مرحله اين .نيست صحيح ،نمميك توكل بخوانم درس اينكه جاي

 .كن عمل ات وظيفه به تو ،كن واگذار او به است سرنوشت كه را نهايي مرحله و كن اطاعت
 توكل كردن كار جاي به بگويي اگر ،كني كار و كسب است واجب و الزم تو بر گفتهاند اگر

 دستور ،كن اطاعت تو ،است اطاعت كاركردن ،است وظيفه كاركردن .نيست صحيح ميكنم
 اهللا علي و هو اال اله ال اهللا « " .كردهاي واگذار او به ] را كار سرنوشت [ اگرچه كن اجرا را

 را او فقط مومنين پس ،نيست او جز مطاعي ،نيست او جز معبودي " » المؤمنون فليتوكل
   .كنند توكل او بر بايد تنها و ميكنند اطاعت

 تصفحوا و تعفوا ان و فاحذروهم لكم عدوا اوالدكم و ازواجكم من ان امنوا الذين ايها يا « "
 است اطاعت و توكل مورد در كه قبل آيات به آيات اين ."» رحيم غفور اهللا فان تغفروا و

 و همسران از بعضي !ايمان اهل اي .است ديگري سياق حال عين در ولي است مربوط
 قرآن منظور .بترسيد آنها از "" فاحذروهم « " ،هستند شما دشمنان شما فرزندان از بعضي
   ؟چيست كريم

  

   فرزندان و همسران دشمني از مراد
 زوج جمع ازواج .شما شوهران از بعضي يا زنان از بعضي يعني " » ازواجكم من ان « "

 مقصود آيا .هستند شما دشمن شما فرزندان از بعضي و همسران از بعضي ميفرمايد .است
 مي پيدا تنفر يكديگر از شوهر و زن گاهي كه است توزي كينه و ظاهري دشمني همين
 ضرر به كاري خواهد مي يك هر كه طوري به شوند مي يكديگر خصم و دشمن و كنند

 به شمشير كه شوند مي دشمن حدي تا يكديگر با فرزند و پدر گاهي ؟دهد انجام ديگري
 مردم همه كه است چيزي اين ؟بگويد خواهد مي را اين قرآن آيا .كشند مي يكديگر روي
   از بهتر خودش باشد داشته اختالف زنش با كسي .ميكنند درك
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   .ميداند بهتر را اين باشد داشته اختالف بچهاش با ،ميداند ديگران
 دوستي كارها اين اينكه عين در است دشمنانه كارهاي منظور بلكه ،نيست اين قرآن مراد
 تعارض خدا دوستي با آنها دوستي كه آنجاست ناي و دشمناند دارند دوست چون .است
 آله و عليه اهللا صلي اكرم رسول به مكه در مومني: است اين آيه نزول شان .ميكند پيدا

 انسان بچه و زن .محروميتهاست سلسله يك مستلزم مكه در ايمانĤوردن خود .ميĤورد ايمان
   او به چيزهايي دوستانه خيلي ،نصيحت باب از بلكه ،هستند دشمن او با كه جهت اين از نه

 ناراحتي دچار را ما و اي گرفته ما از و خودت ازرا زندگي اصالحالوت ،كن رهايش: ميگويند
 مهاجرت .كند مهاجرت خواهد مي كه ميرسد مرحلهاي به مومن آن .كردهاي تعب و رنج و

 كه است وقت آن .ريختن درهم را خانمان تمام يعني ؟چه يعني مهاجرت .نيست شوخي
 آدم براي شرعي تكليف و وظيفه جور هزار و ميافتد پا و دست به گريهكنان آيد مي همسر
 و آورد مي را خودش ساله دو شيرين بچه ،همسر .ديگر نوعي به فرزند و كند مي درست

 بروي اينجا از كه تو ؟كني رها خدا امان به را بچه اين كه آيد نمي حيفت آخر: گويد مي
   .نداري برگشت ديگر
 اين معنايش آيه اين .دارد بزرگي مسؤوليت خودش خاندان به نسبت انسان كه ندارد شك

 ولي كند فراموش دارد خود فرزندان و همسر به نسبت كه را مسؤوليتي انسان كه نيست
 به ميخواهد فرد يك كه آنجايي .هست هم الهي مسؤوليت يك كه كند توجه بايد را اين

 اگر ولي ،است اهميت درجه نهايت در خانوادگي مالحظات ؟هچ آنجا ،برود شهادت ميدان
   ؟چطور آمد ميان به چيزي چنين يك پاي
 " نام به است جواني يكي .بودند كربال در مادرانشان يا همسران كه بودند معدود نفر چند
 دامنش به آمد بود تازهعروس كه زنش برود ميدان به خواست و شد نوبتش وقتي ." وهب

   به مرا روي مي كه تو: فتگ و چسبيد
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 مبادا !پسرجان: گفت مادرش .درميĤيد زانو به فيل كه اينجاست ؟سپاري مي كسي چه
 مهمي موضوع همسر كه ندارد شك .داري مهمتري كار امروز تو ،كني گوش را زنت حرف
 يك اما ،داشت خود همسر مقابل در بزرگي مسؤوليت وهب و نيست كوچكي موضوع ،است

 ،ميورزد عشق كه همسر همين .داشت سيدالشهدا برابر در بزرگتري وظيفه و مسؤوليت
 .است دشمني نوع يك منزله به است گرفته را حقيقتي جلوي كه نظر آن از عشقش همان
   .است طور همين هم فرزند
: ميفرمايد كه است اين ،ميخواهد خدا جز گذشته چيز همه از موجود يك انسان از قرآن
 فرزند شما نميگويد قرآن .هستند بازدارنده يعني ،است فتنه شما اوالد ،تاس فتنه شما مال

 يا و باشيد نداشته مسؤوليت احساس ،باشيد نداشته دوست را فرزندانتان يا باشيد نداشته
 از هيچيك ولي .نيست چيزي چنين ،كنيد رها را خودتان مال اصال و باشيد نداشته مال
   ميان در بزرگتري تكليف پاي و خدا پاي و حق پاي وقتي كه باشد درحدي نبايد اينها
 و ازواجكم و اخوانكم و ابناوكم و اباوكم كان ان قل « " .باشد انسان پايبند بتواند ميĤيد

 من اليكم احب ترضونها مساكن و كسادها تخشون تجاره و اقترفتموها اموال و عشيرتكم
 » الفاسقين القوم يهدي ال واهللا بامره هللا ياتي حتي فتربصوا سبيله في جهاد و رسوله و اهللا
   نزد در مسكن و شغل ،ثروت و مال ،عشيره ،همسران ،برادران ،فرزندان ،پدران اگر )1( "

 اينجا .بدهيم خبر شما به تا باشيد جايتان سر و كنيد صبر ،هستند عزيزتر خدا از شما
   .ميكنيم ختم را خودمان عرايض

                                 الطاهرين آله و محمد علي اهللا صلي و
  
  

  : پاورقي
  .24  /توبه 1. 

 ١٧٥



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

 تفسير   ٤ تغابن سوره
  

   الرجيم الشيطان من باهللا اعوذ
  
 و تصفحوا و تعفوا ان و فاحذروهم لكم عدوا اوالدكم و ازواجكم من ان امنوا الذين ايها يا «

 ما اهللا فاتقوا * عظيم اجر عنده واهللا تنهف اوالدكم و اموالكم انما* رحيم غفور اهللا فان تغفروا
 المفلحون هم فاولئك نفسه شح يوق من و النفسكم خيرا انفقوااطيعواو و اسمعوا و استطعتم

 الشهاده و الغيب عالم *حليم شكور اهللاو لكمويغفر لكم يضاعفه حسنا اقرض اهللا تقرضوا ان*
   .)1(» الحكيم العزيز

  
 بيان بيشتري توضيح با مجددا و كرديم تفسير مختصري گذشته جلسه در را اول آيه دو

 از بعضي و شما همسران و جفتها از بعضي ،ايمان اهل اي: ميفرمايد اول آيه در .ميكنيم
   .هستند شما دشمنان شما فرزندان

  
  

  : پاورقي
  .18 - 14 / تغابن 1. 
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 اين. مرد شامل هم و ميشود زن شامل هم ،است همسران معني به ازواج كه شد عرض
 دشمنان شما فرزندان و همسران از بعضي ميفرمايد كه اين كه داشت توجه بايد را نكته
 احساسات شما فرزندان از بعضي و همسران از بعضي كه نيست اين منظور ،هستند شما

 ميافتد اتفاق زياد يعني ،هست چيزي چنين كه نيست شكي .دارند شما به نسبت دشمنانه
 كينه احساسات خود پدران به نسبت فرزنداني يا و خود همسران هب نسبت همسراني كه

 درباره بحث ست،ين مطلب آن درباره فعال قرآن ييآ بحث خود؛ جاي به اين ،دارند توزانه
 مانند انسان يبرا آنها اثر كه ديآ يم در يشكل به انسان يبر ييزهايچ يگاه كه است نيا

  .كند يم دشمن اثر
 پدرانشان اي و همسران به نسبت واقعا كه يفرزندان و همسران نآ منظور، نجايا در پس

 احساسات كه است يموارد مقصود برعكس، ست؛ين دارند توزانه نهيك و دشمنانه احساسات
 اهللا يصل اكرم غمبريپ صحابه از يشخص هم هيآ نزول شان در و دارند يا دوستانه يليخ
 شركت يجهاد در اي و يهجرت در گرفت يم ميتصم وقت هر كه برند يم نام را آله و هيعل

 يم داشتند او به كه يمحبت شدت از ]اش خانواده[ كند مشاركت يريخ كار در اي كند
 نهايا. كردند يم منصرف مشيتصم از را او باالخره تا كردند يم هيگر حضورش در آمدند

 رفتار يول كردند، يم هيگر مرتب داشتند دوستش يليخ چون بلكه نبودند، دشمنش كه
  .بود دشمن كي رفتار مانند عمال آنها

 شما با جنگ انيم در كه ستندين آنها شما دشمنان: فرمود آله و هيعل اهللا يصل اكرم غمبريپ
 نفس يكي شما دشمن بلكه شوند، يم كشته و ديجنگ يم آنها با و كنند يم مقابله

 و همسران از دسته آن گريد و است گرفته قرار شما يپهلو دو انيم در كه شماست
   البته. شوند يم شما راه مانع كه شما فرزندان
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 همسران همه نه هستند شما دشمنان شما فرزندان و همسران از بعضي: ميفرمايد هم قرآن
   .فرزندان و
  

   انسان براي دشمن گونه سه
 با انسان نفس بودن دشمن آيا ؟است دشمني چگونه ،است انسان دشمن كه انسان نفس
 و هوا به ميخواهد فقط يا ،دارد انسان با كينهتوزانه احساسات كه است اين معني به انسان
 نتيجهاش ،كند رفتار خودش ميل و هوا به ميخواهد همينكه ولي ،كند رفتار خودش ميل

 " فاحذروهم ": ميفرمايد كه است اين .است صحيح دومي ؟بود خواهد دشمنانه رفتاري
 انسان با دشمنانه چهره با كه دشمني آن .دشمنها اين دشمني از كنيد احتياط و بترسيد
 با حتي و نميشود روبرو دشمنانه چهره با كه دشمني از است كمتر خطرش ميشود روبرو
 تواند مي دشمن سهگونه انسان كه ميشود معلوم اينجا از .نميشود روبرو هم دشمني قصد

  : باشد داشته
 ميشوند روبرو انسان با دشمني چهره با و دشمني قصد با كه هستند دشمناني اول دسته

   .هستند علني و آشكار دشمنهاي كه
 .ميشوند روبرو انسان با دوستي چهره با و دشمني قصد با كه هستند دشمناني دوم دسته
   .است بيشتر صريح دشمنان خطر از انسان براي منافق دوستان خطر مسلما
 ولي ميĤيند هم دوستي قصد با و ميĤيند دوستي چهره با كه هستند كساني سوم دسته

 باالتر و بيشتر ،دشمن يك كردن تيرباران از كه است گونهاي به تقاضاهايشان و رفتارشان
 چهره با مادر .است باالتر و بيشتر دشمني هر از انسان براي ضررش انسان مادر گاهي .است

   .نميكند اررفت آنگونه دشمن كه ميكند رفتاري فرزندش با ،دوستي قصد با و دوستي
 يك   الطلوعين بين در: ميكنم عرض مثال عنوان به را كوچك امر

  

 ١٧٨



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

 ميĤيد دلت آيا: ميگويد پدر به خطاب مادر .كند بيدار نماز براي را فرزندش ميخواهد پدر
 او به ميخواهد و ميسوزد فرزند اين براي دلش ؟كني بيدار خوش خواب اين از را بچهات
 است دشمني مادر اين .نميكند بيدار نماز براي را او لذا و نكند تناراح را او و كند مهرباني

   .است آمده خود فرزند سراغ دوستي قصد با و دوستي چهره با كه
 ضرر بر آنچه و ميĤيد دوستي قصد با و دوستي چهره با كه دشمني خطر ميشود معلوم پس

 خطر آيه اين در قرآن لهذا .است بيشتر منافق حتي و كافر خطر از ،ميخواهد است انسان
 با دوستي قصد با و دوستي چهره با كه دشمني ،ميكند گوشزد انسان به را دشمنها اينجور
   .ميشود مواجه انسان

 تفاوت ."» رحيم غفور اهللا فان تغفروا و تصفحوا و تعفوا ان و « ": ميفرمايد آيه ادامه در
 آندو از سوم نوع دشمني كه است اين در اول نوع و دوم نوع دشمني با سوم نوع دشمني

 حسننيت با ،نيست كار در سونيت اينجا در كه هست تفاوت اين ولي است خطرناكتر
   .است جهالت روي از دشمني يعني ميگيرد صورت دشمني

 به هيچ ميشدند مانع فرزندان و همسران كه مواردي در كه بودند مسلميني اسالم صدر در
 هم آنها خود و كرد گردش مسلمين نفع به اوضاع كه بعدها .نميكردند گوش آنها حرف
 آنها كه روزهايي آن انتقام به ميخواستند مسلمين از بعضي ،كنند مهاجرت شدند مجبور
: ميفرمايد قرآن .كنند طرد خودشان از را آنها و نكنند معاشرتي هيچ آنها با ديگر بودند مانع
 و كنيد عفو ،نداريد نگه خود دل رد هم را آنها كينه ولي نكنيد گوش آنها حرف به شما
   .كنيد صفح
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  »عفو« و »صفح« تفاوت
 كند يم ييخطا كار يكس يوقت. دارد تفاوت عفو با ميا گفته هم گذشته در چنانكه صفح
 است مجازات از گذشت عفو،. مالمت استحقاق هم و دارد مجازات و معاقبه استحقاق هم
 را معمول مجازات آن تنها نه انسان كه تاس نيا صفح. است باالتر درجه كي صفح يول

 هم را اسمش آورد، ينم هم طرف يرو به برد، ينم هم را نامش اصال بلكه دهد ينم انجام
 صفح صورت به آنها عفو يعني دارند عفو از باالتر يمقام شهيهم اهللا اءياول لهذا و برد ينم

  . است
 اكرم رسول ميگويد .كرد مي خدمت آله و عليه اهللا صلي خدا رسول خانه در مالك بن انس
 ،سادهاي بسيار غذاي هم بعد و گرفتند مي روزه اوقات از بسياري در آله و عليه اهللا صلي
 من كه بود شير مقدار يك ايشان افطاري معموال و خوردند مي افطار چه و سحر هنگام چه

 آن ،آمدند منزل هب دير خيلي بودند صحابه از اي هعد با ايشان كه شب يك .كردم مي تهيه
 را شير هم من .اند كرده افطار اصحاب از يكي منزل در ايشان كردم خيال من كه دير قدر

 نكرده افطارهنوز ايشان كه كردم حس آمدند وقتيكه .خوابيدمو رفتم وبعدهم خوردم خودم
 يجاي امشب آله و ليهع اهللا صلي اكرم رسولآيا كه پرسيد ازكسي مالك بن انس ظاهرا( .اند

 مخفي را خودم و رفتم .نبود دسترسدر هم چيزديگري هيچ ).نه گفت او وبودند مهمان
 را قصه خود كه انس .خوابيدند و رفتند نيست موجود چيزي ديدند وقتي ايشان .كردم
 بودند زنده تا آله و عليه اهللا صلي اكرم رسول گويد مي ،اكرم رسول نه و است كرده بازگو
 و كنيد عفو ميفرمايد قرآن .صفح ميگويند را اين .نياوردند من وير به مورد اين در چيزي
   .كنيد صفح

 باالتري درجه " پوشاندن " باز .است پوشاندن معناي به " غفر " از غفران .» تغفروا و «
   چرا .پوشاندن رحمت با را ] گناه [ روي يعني ،است
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 كه ميشود مرتكب الهي درگاه به گناهي انسان كه جهت اين به ؟الهي " مغفرت " ميگوييم
 روي به و ميكند صفح او از و نميكند مجازات را او متعال خداوند .دارد مجازات استحقاق
 " اين .ميكند روپوشي ،ميپوشاند هم را آن روي اينكه باالتر و نميĤورد هم بندهاش
 ديگر  [و كنند پيدا اطالع آن از ديگران نميگذارد كه است جهت اين از يكي " روپوشي

 وان « :ميفرمايد قرآن لذا و .ميدهد او به اضافه چيزي هم خودش فضل و رحمت از ] اينكه
 عفو خطاكار فرزندان و همسران مورد در اگر .» رحيم غفور اهللا فان تغفروا و وتصفحوا تعفوا
 چنين اگر يعني .است رحيم و غفور هم خداوند كه بدانيد باشيد غافر و كنيد صفح و كنيد
 " اسم مظهر ،كند مي خود گناهكار بندگان مقابل در خدا كه كردهايد را كاري همان كنيد

   .باشيد " رحيم يا " اسم مظهر ،باشيد " غفور يا
 جزا "جانشين است علت منزله به كه چيزي شرطيه جمله در كه است مواردي آن از اينجا

 سوره در .است بالغت فنون از يكي و دارد زيادي نظاير امر اين كريم قرآن در .است شده"
 كه بداند باشد شاكر كه بندهاي هر » لنفسه يشكر فانما يشكر من و « :خوانديم قبال لقمان
 به باز بندگان شكر اثر و ندارد بندگان شكر به نيازي خداوند .است خودش سود به شكر اين
 و شرط رتصو به جمله اين .است بشر تكامل ] موجب[  ،عبوديت .برميگردد بندگان خود
 كه كسي و )1( » حميد غني اهللا فان كفر من و «: ميفرمايد ادامه در .است شده بيان جزا
 جزا عنوان به"گردد برمي خودش به ضررش"ولي .گردد برمي خودش به ضررش بورزد كفر

   .است نياز بي جهانيان همه از خداوند: است فرموده آن جاي به بلكه است نيامده
   بيامرزيد و كنيد صفح ،كنيد عفو اگر نميفرمايد هم بحث مورد آيه در
  
  

  : پاورقي
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 ،است رحيم و غفور خداوند كه درستي به پس: ميفرمايد بلكه ،است بهتر خيلي شما براي
   .است خوب غفران و صفح و عفو اين چقدر كه فهميد ميتوان آن از كه
 احساسات عيناينكه در فرزندان از بعضي و همسران از بعضي كه بود اين در سخن اينجا تا

 و باشد دشمنانه رفتارشان است ممكن ولي است دوستانه احساسات شما به نسبت آنان
   .كنند احتياط بايد مومنين

 و شما ثروتهاي و اموال كه نيست اين جز "" فتنه اوالدكم و اموالكم انما « ": ميفرمايد بعد
 .دارد را آزمايش و امتحان مفهوم همان " فتنه " كلمه .هستند فتنه شما براي شما فرزندان

 مشغول خود به را انسان كه است چيزي كه ميشود گفته " فتنه " جهت اين از فتنه البته
 الخير و بالشر نبلوكم و « ": ميخوانيم قرآن در .است همين به بودنش امتحان و ميكند
   .)1( "» ترجعون الينا و فتنه
 ظاهر به چيزي است ممكن ؟شر يا خيرند است بشر آزمايش موجب كه چيزهايي اين آيا

 اين عمده ولي باشد بال يعني باشد شر چيزي است ممكن و باشد نعمت يعني باشد خير
 .ميدهد نشان عكسالعملي چه اوست امتحان موضوع كه چيزي آن مقابل در انسان كه است

 نعمت "او براي دو هر كه باشد يبهگونها بال و نعمت درباره انسان عكسالعمل است ممكن
 براي دو هر كه باشد گونهاي به بال و نعمت برابر در او العمل عكس است ممكن و بشود "
 دانست بد است انسان امتحان مايه كه را چيزي هر نبايد كه است اين .شود "نقمت "او

  : ردگي مي صورت مختلف منظور سه براي امتحان زيرا ،دانست خوب را آن بايد بلكه
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   امتحان نوع سه
 امتحانكننده شخص كه ميگوييم آزمايش و اختبار آن به كه است همان امتحان گاهي
 به را غذايي مواد مثال .ميكند آزمايش كند معلوم به تبديل را مجهولي ميخواهد وقتي

 هدف كه است امتحاني اين .نه يا است سالم ببينند اينكه براي ميبرند آزمايشگاه
 متعال خداوند مورد در .كند كشف را حقيقتي ميخواهد كه است اين آن از امتحانكننده

   .ندارد معني امتحاني چنين بندگان به نسبت
 امتحان خود به كه است اين براي يعني است اتمامحجت براي كه است امتحاني دوم نوع

 خودش ،ميكند كار دانشĤموز با سال طول در كه معلم يك .كنند ثابت ] را امري [ شونده
 كداميك به ،بدهد رد نمره كدام به و بدهد قبولي نمره بايد دانشĤموز كدام به كه ميداند

 امتحان اگر كه است مسلم ولي ،چهارده كداميك به و نوزده كداميك به ،بدهد بيست بايد
 .ميكنند اعتراض همه گرفته بيست كه كسي آن از غير بدهد را نمرهها اين بخواهد نكرده

 .است درست همه بدهد ميخواهد كه نمرههايي كه شود روشن همه بر تا ميكند امتحان او
 ،ميكند امتحان باز بداند هم اگر ولي نداند را امتحان نتيجه واقعا معلمي است ممكن البته
 در معنا اين به امتحان .باشد شده حجت اتمام و باشد روشن همه براي مطلب اينكه براي
   بدهد قرار امتحان مورد را بندهاي متعال خداي است ممكن .دارد معني متعال خداي مورد
   .شود تمام بنده آن بر حجت اينكه براي
 يعني است امتحانشونده براي تمريني عمل ] معناي به [ است مهمتر كه امتحان سوم نوع

 قرار بوتهاي در را انسان دميكن صدق هم متعال غيرخداوند مورد در البته كه متعال خداوند
 مثل .برسد فعليت به هست او درون در استعداد از آنچه بوته آن در اينكه براي ميدهد
   نوع اين .بگيرد ياد شنا اينكه براي مياندازد آب به را ديگري يا خودش كه آدمي
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 رد كردن تالش در و ،آب با جنگيدن در است كماليافتن براي رفتار و عمل نوعي امتحان
 من بگويد او و كن شنا آب در برو بگويند كسي به اگر .ميشود شناگر انسان كه است آب
 هم سال پنجاه اگر شخصي چنين ،ميروم آب داخل گرفتم ياد شنا هروقت ،نيستم بلد شنا
 در را شناكردن قواعد يا ببيند را ديگران شناكردن و بايستد استخر يا و رودخانه يك كنار
   .ميشود شناگر انسان كه است آب داخل در ،نميشود رشناگ بخواند كتاب

  

   الهي امتحان
 . ]يابد كمال [گرفتاريها آن خالل در انسان كه است جهت اين براي الهي امتحانهاي
 چيز همه .است ديگر جور نقمت در گرفتاري و است گرفتاري جور يك نعمت در گرفتاري

 كه نيامده دنيا در انسان .كند آزاد آن از ار خود و شود آن گرفتار انسان كه است اين براي
 در و نعمتها درياي در است آمده بلكه ،بگذرد گرفتاريها و بالها كنار از و نعمتها كنار از

 خودش اساسا عمرش در كسي اگر .بيايد بيرون سالم و بيندازد را خودش گرفتاريها درياي
 .نميشود چيزي هرگز بگذرد، كنار آن از هميشه و ندهد قرار سختيها و مصائب و باليا در را

 نمي پيدا ،كند پيدا بايد دنيا اين در كه كمالي نرسد نعمت به دستش اساسا هم كسي اگر
 درگير بيشتر هرچه شدتها با هم و نعمتها با هم ،دنيا در كه است اين به انسان كمال .كند
   .بيايد بيرون آزاد درگيري اين از و شود
 احب اذا اهللا ان ":ميفرمايند كه السالم عليه صادق امام از هست حديثي ابتالها مورد در

 در را او بدارد دوست را بندهاي كه آنگاه متعال خداي يعني) 1 (»" غتا بالبالء غته عبدا
   .است آب در فرورفتن غت،. ميبرد فرو بال درياي

  
  : پاورقي

   .افيك از نقل ،كمپاني چاپ ،55 ص ،اول جز ،15 ج ،بحاراالنوار 1. 
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 به تشبيه   .است شده آب در فرورفتن
 دار ال ممر دار الدنيا "ميفرمايند ،البالغه نهج در دارند جملهاي السالم عليه المومنين امير
 و " « ميگذرد اينجا از باالخره ميĤيد كه كسي هر قرارگاه، نه است عبورگاه دنيا » " مقر

 ابتاع رجل و فاوبقها نفسه باع رجل " « دگروهن دو دنيا در مردم و » " رجالن فيها الناس
 حال ميكنند هالك و ميفروشند را خودشان بازار اين در گروه يك )1( » " فاعتقها نفسه

 آزاد و ميخرند را خودشان بازار اين در ديگر گروهي و ،نقمتها بازار در يا و نعمتها بازار در يا
 در را خودش كه تا ،بيايند بازار اين در بايد همه و ميĤيند بازار اين به همه ولي .ميكنند
   .كند هالك و بفروشد اينجا در را خودش كه و كند آزاد و بخرد اينجا

 جنبه آن " لكم عدوا اوالدكم و ازواجكم من ان « " فرمود كه آنجا در متعال خداوند
 انما «: فرمود كه بعد آيه در و كرد يادآوري را فرزندان و همسران از برخي خطر و دشمني
 هيما نهايا. كرد انيب را آنها بودن »منه البد« و بودن امتحان جنبه» فتنه اوالدكم و اموالكم

 دارد بستگي شما به ،نيست مالمت مستحق بودن امتحان مايه ،هستند شما امتحان يها
   .بياييد بيرون چگونه امتحان اين از كه

 « "   .است اهللا است بزرگ اجر او نزد در كه آن و "» عظيم اجر عنده اهللا و
  

   تقوا
 " .داريد قدرت كه حدي آن تا باشيد داشته الهي تقواي پس "" استطعتم ما اهللا فاتقو « "

 مكرر و است رفته بهكار زياد البالغه نهج در و قرآن در كه است عجيبي كلمات آن از " تقوا
 .است نگهداري يمعنا به" وقي " از ريشهاش .ندارد فارسي ترجمه كلمه اين كه گفتهايم

   يعني"" اتقوا «" درواقع پس
  
  

  : پاورقي
  .133 حكمت ،قصار كلمات ،البالغه نهج 1. 
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 را خود: است تضمين اصطالح به كه كنيم مي ذكر ديگري كلمه بعد ولي ،نگهداريد را خود
   .بترسيد چيز فالن از مثال ،داريد نگه
 معنوي آزادي مفهوم مستلزم و ستا " خودنجاتدادن " ،است " نگهداري خود " تقوا خود
   .است
. بود البالغه نهج به متكي همه و داشتم قديم در سخنراني دو " تقوا " مورد در

 ملكه كل من عتق و هلكه كل من نجاه التقوي ان " «: ميفرمايد السالم عليه اميرالمومنين
   .ستا مملوكيتي هر از آزادي مايه و هالكتي هر از نجات مايه تقوا) 1 (» "

 در انسان .ميكند رها و آزاد را انسان ،ميدهد نجات را انسان كه است همان واقعي تقواي
 اين كه باشد داشته تقوا بايد )نقمتها به امتحان چه و نعمتها به امتحان چه( امتحانها زير

 اينها همه با بايد انسان كه گفتيم و ميكند رها و آزاد و ميدهد نجات را او كه تقواست
 كه حال. » اهللا فاتقوا «: ميفرمايد بعد لهذا .كند آزاد را خود بايد منتها كند پيدا ريدرگي
 كنيد پيدا درگيري آنها با شما بايد كه است امتحانهايي و فتنهها و نعمتها ،فرزندان و ثروتها
 پيشه تقوا داريد قدرت كه اندازه هر به يعني "" استطعتم ما « " .كنيد پيشه تقوا پس
   .كنيد

  

   شبهه يك رفع
  
 به آيه دو اين كه اند كرده خيال آنان همه نه و مفسرين از بعضي كه هست قرآن در آيه دو

 مي كه است آيهاي يكي. دانستهاند ديگري ناسخ را يكي و دارند منافات يكديگر با نوعي
   اتقوا امنوا الذين ايها يا «: فرمايد

  
  

  : پاورقي
   .اختالف ندكا با ،228 خطبه ،البالغه نهج 1. 
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 و .تقواست اين شايسته كه آنچنان باشيد داشته را خدا تقواي يعني) 1 (» تقاته حق اهللا 
 باشيد داشته الهي تقواي "" استطعتم ما اهللا فاتقوا « ": است بحث مورد آيه همين دوم آيه
   .داريد قدرت كه اندازه آن به

 ،اول آيه مفاد در است تخصيصي ،است اول آيه ناسخ دوم آيه كه گفتهاند مفسرين از بعضي
 بشر قدرت مافوق " باشيد داشته را او تقواي است شايسته او كه آنچنان " اينكه چون
 داشته را او تقواي است شايسته او كه آنچنان نميتوانيد كه شما ميفرمايد دوم آيه .است
   .باشيد داشته تقوا خودتان قدرت اندازه به پس باشيد

 درست سخن اين ميفرمايند الميزان تفسير صاحب مخصوصا مفسرين از بعضي كه همانطور
 شده گفته اول آيه در كه نيست چنين .ندارند منافات يكديگر با اصال آيه دو اين ،نيست
 داشته تقوا باشد شما قدرت مافوق اينكه ولو اوست شايسته كه آنچنان خدا به نسبت باشد
 مافوق به تكليف هيچگاه خدا ،باشد كرده رتقد مافوق به تكليف آيه آن يعني ،باشيد
 چيز آن خود با متناسب چيزي هر تقواي كه است اين به ناظر اول آيه بلكه ،نميكند قدرت
 را خودش بخواهد انسان اگر مثال ،"نگهداري خود"يعني تقوا گفتيم اينكه به توجه با .است

 و ظاهر تخلف يك كه است اين خودنگهداري حداكثر دارد نگه دنيوي قوانين كيفرهاي از
 قانون آيا اما .است مقدار همين دنيوي قوانين مورد در" » تقاته حق «" .نكند روشني
 بشري قانون ديگر ،نه ؟باشم داشته آن به رضايت هم خودم قلب در من كهاقتضادارد بشري
 رام يك اين ،نه ؟ندهم خطور را آن خالف هم خودم دل در من آيا .ندارد اقتضايي چنين

 داشتن الهي تقواي ولي .ندارد اقتضا گفتيم آنچه از بيش كه است اجتماعي قراردادي
   اينكه .است ديگري مطلب

  
  : پاورقي

   102  /عمران آل 1. 
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 به تقواي ،قلب به تقواي .است الهي تقواي از درجه يك ،نكند مخالفت عمل در صرفا نسانا
 « ": ميفرمايد كه آيهاي آن پس .هستند اتقو درجات هم اينها ،وجود تمام به تقواي ،عقل
 ديگر تقواهاي كيفيت با الهي تقواي كيفيت و دارد كيفيت به نظر "" تقاته حق اهللا اتقوا

 داريد نيرو مقدار هر بفرمايد ميخواهد "" استطعتم ما اهللا فاتقوا « " در و ،است متفاوت
   .توانيد مي كه هراندازه ،كنيد تقوا صرف

 " از مقصود اند گفته. بشنويد را خدا فرمان و را خدا مرا يعني ،بشنويد و "" اسمعوا و « "
 " بشنويد " "" اطيعوا و « " ميفرمايد بعد چون ،كنيد اطاعت كه است اين نه " بشنويد
 به اين كه بدانيد ،كنيد پيدا اعتقاد خودتان قلب با يعني ،باشيد داشته شنوا گوش يعني
 دو "غ اطيعوا «" و "" اسمعوا و «". كنيد اطاعت عمل در و "غ اطيعوا «" و .شماست سود
   .هستند تقوا از درجه

 معناي در .كنيد انفاق است خير خودتان براي كه چيزي آن "» النفسكم خيرا انفقوا و « "
 ،است انفاق همان كه است معلوم معنايش "" انفقوا « " .هست احتماالتي آيه اين

 خيرا «" اگر. "غ فتنه اوالدكم و اموالكم انما «": بود مال زا سخن ،آن از قبل كه مخصوصا
 حالل ثروت از مكرر طور به قرآن در .كنيد انفاق را خير يعني باشد انفقوا «" مفعول "غ

 .)1( "» االقربين و للوالدين الوصيه خيرا ترك ان « " مانند ،است شده " خير " به تعبير
 انفاق خودتان به چيزي خيرها اين از "» النفسكم يراخ انفقوا « ": ميفرمايد هم اينجا در

 به خودتان مال از اگر شما يعني ،دارد اجتماعي مفهوم گفتهاند مفسرين از بعضي كه ،كنيد
 آنها بايد ،هستند شما مثل هم ديگران يعني ،رساندهايد خودتان به برسانيد خير ديگر افراد

 آيه الميزان تفسير صاحب مثل بعضي ولي .نيدنك حساب غير را آنها و بدانيد خودتان از را
   ،اند كرده تفسير ديگري جور را
  

  : پاورقي
   180  /بقره 1. 
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 آيه مثل ميكند تعبير ها فرستاده پيش بهعنوان را انسان اعمال مكرر قرآن در: اند گفته
 « " تعبير و )1( "» لغد قدمت ما نفس لتنظر و اهللا اتقوا امنوا الذين ايها يا « ": حشر سوره

 بنابراين .است آمده زياد قرآن در هم )3( "» ايديهم قدمت بما « " و )2( "» يداه قدمت ما
 پيش شما اعمال ،خود براي را خير بفرستيد پيش و كنيد انفاق: است چنين آيه معناي

   .باشد خير فرستيد مي پيش كه را چيزي آن كه كنيد كوشش فرستادههاست،
  

   نفس شح
 آمده هم پيش آيات در مضمون اين ."» المفلحون هم فاولئك نفسه شح وقي من و « "

 و طمع با توام بخل از است عبارت" شح " .خوانديم را مضمون اين هم حشر سوره در ،بود
   .است بخشندگي كه جود مقابل در ،امساك يعني بخل .حرص

 بخل اند گفته عضيب كه آنطور .است آمده " شح " كلمه هم و " بخل " كلمه هم ،قرآن در
 ،است بخيلي آدم فالنكس ميگوييم هم فارسي در .امساك حالت همان از است عبارت
 ممكن حال .حرص بهعالوه است بخل ،شح .ندارد بخشش و جود ،است ممسكي آدم يعني
 باز اينكه حرص اما باشد ممسك خيلي دارد آنچه به نسبت يعني باشد بخيل كسي است
 نميتوان هم انبر گاز با دارد كه را آنچه اما نيست حريص .باشد شتهندا آورد دست به بيشتر

 جمع ميخواهند دائما و هستند آزمند ،هستند حريص ديگر بعضي .آورد بيرون دستش از
 هم با را دو هر كه ميگويند آدمي به " شحيح " ولي .هستند هم بخشنده متقابال اما كنند
   هم ،باشد كرده جمع

  
  : پاورقي

  .18 / حشر 1. 
  .40  /نبا ،57 / كهف 2. 
  . 7 / جمعه ،48 / شوري ،36 / روم ،47 / قصص ،62 / نسا ،95 / بقره 3. 
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 قيمتي هيچ به نيست حاضر دارد كه را آنچه هم و كند جمع ميخواهد دائما و است آزمند
   .است ثروت و مال مورد در صفتها بدترين ديگر اين .كند جود

 در كه ديدند را مردي .بودند طواف حال در اسالم دوره در آله و عليه اهللا صلي اكرم رسول
: فرمودند !نميĤمرزي مرا كه ميدانم اگرچه بيامرز مرا خدايا: ميكند دعا چنين طواف حال
 از و كوهها از .است زياد خيلي من گناه !رسوالهللا يا: كرد عرض ؟نيامرزد را تو خدا چرا

   تو گناه ؟است بزرگتر هم خدا از تو گناه آيا: دندفرمو .است بيشتر هم آسمان از و زمين
 اگر كه هستم آدمي من !رسوالهللا يا: گفت ؟چيست گناهت ،نيست بزرگتر ديگر كه خدا از

 بفهمم اگر ،بيايد بيرون ميخواهد من جان بخواهد درهم يك من از و بيايد من سراغ كسي
 كه كسي نميداني آيا ،شو دور :فرمود .ميشوم ناراحت اينچنين ميخواهد چيزي من از كسي

 شح يوق من و « ": نشنيدهاي را قرآن آيه اين آيا ؟نميشنود را بهشت بوي باشد اينچنين
   ؟"» المفلحون هم فاولئك نفسه
 قبال .است كرده تلقي دشمن يك منزله به انسان براي را شح .ببينيد را قرآن تعبير

 شما فرزندان و همسران از برخي "" كمل عدوا اوالدكم و ازواجكم من ان « ": خوانديم
 در ."" فتنه اوالدكم و اموالكم انما « ": فرمود چنين خداوند بعد و ،هستند شما دشمنان

 شده ذكر بار يك هم اموال و يكبار ازواج ،بار دو اوالد. است نشده ذكر ازواج ديگر اينجا
 هر .است مال به مربوط ازب شح .» نفسه شح يوق من و «:ميفرمايد بحث مورد آيه در .است
 مربوط صفتي كه شح بينيم مي .دشمن اين از يعني ،شح شر از بشود نگهداشته كه كسي

 و ازواج كه همانطور كه ميشود اين نتيجه .است شده تلقي دشمن يك مانند است مال به
 درميĤيد دشمن بهصورت گاهي هم ثروت و مال ،درميĤيد دشمن بهصورت گاهي عمال اوالد
   خود است دشمن كه آن ولي
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 .است " شح" نامش كه است انسان نفس به قائم صفت آن بلكه نيست مال عيني وجود
 كه درصورتي يعني ،هستند رستگاران آنها بشوند نگهداشته دشمن اين شر از كه كساني
   .شود نمي رستگار هيچوقت نشود نگهداشته شر اين از كسي

 ،نيك قرض ،خدا به بدهيد قرض اگر "» لكم يضاعفه حسنا قرضا اهللا تقرضوا ان « "
 از و "" لكم يغفر و « " .ميكند هم مضاعف و ميكند رد شما به را آن خدا ،قرضالحسنه

 و حليم و قدردان و شكور خدا و "» حليم شكور واهللا « " ميگذرد هم شما گذشته گناهان
 در .)1(» حسنا قرضا اهللا يقرض الذي ذا من «: داشتيم گذشته در را تعبير اين .است بردبار
   .حسن قرض بدهيد قرض خدا به اگر » حسنا قرضا اهللا تقرضوا ان «: ميفرمايد اينجا

  

   حسن قرض
 شخص به را مالي كسي كه است همين معمولي اصطالح در معنايش " قرض " كلمه

 بدون كه هست وقت يك: است گونه دو اين .بگيرد پس بعد تا بدهد قرض عنوان به ديگري
 اگر اما .حسن قرض ميگويند را اين ،ميگيرد پس و ميدهد را آن منفعتي و سودي يچگونهه

 ترين حرام آن از كه ست"ربا"اسمش اين ،باشد كه رنگي هر به و نوع هر به ،بخواهد سودي
 ذكر را تعبير همين قرآن .قرض مورد در اين .است كبيره بسيار گناه يك يعني حرامهاست

 شامل هم ،بدهيد قرضالحسنه خدا به كه ميفرمايد وقتي قرآن يراتتعب در ولي است كرده
 مي اين آيه معناي ،اول مورد در .ديگر امري شامل هم و شود مي معمولي قرضالحسنه

 قرض سود و داشت چشم بدون هستند قرض به نيازمند كه بندگاني به شما كه آنچه: شود
   بدهيد

  
  

  : پاورقي
   11  /حديد 1. 

 ١٩١



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

 .نيست اين به منحصر قرآن آيه ولي .بخواهيد خدا از را اجرش ،ايد داده قرض خدا به گويي
 يعني ،را مالي خيرات مخصوصا ،كند مي تلقي الحسنه قرض قرآن را خيري عمل نوع هر

 داده قرض خدا به درواقع كنيد مي خدا راه در كه انفاقاتي .كنيد مي انفاق شما كه را آنچه
 درواقع باز كنيد مي انفاق كه همين .برود دست از كه نيست انانس از انفاقي هيچ يعني ،ايد
   .ايد داده الحسنه قرض خدا به

                                  الصلوات مع الفاتحه قرا من اهللا رحم
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