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نسخه الکترونیکی 
هرگونه بهرهبرداري بصورت چاپ و تکثیر ممنوع میباشد. 
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مقّدمه
ّیت است که انساهنا  ین ذخيره ی معنوی وحی اهلی برای بشر قرآن کرمی جمموعه ی آخر

را به راههای سعادت و فالح و رستگاری هدايت می کند.
 اهلل عليه وآله( و امّئه ی اطهار)علهیم الّسالم( بر 

ّ
کرم)صل عليرغم توصيه ها و دستورات مؤّکد رسول ا

يخ  کرمی و حتّقق جامعه ی قرآین، متأسفانه در طول تار قرائت، فهم، درک و عمل به قرآن 
که نتيجه ی تلخ آن سلطه ی حکومهتای طاغویت بر  به این وظيفه ی مهم یب توّجهی شد 

مسلمانان و عقب افتادگی از مسير سعادت برای قرهنای متوایل بوده است.
با پیروزی انقالب اسالمی ایران به رهبری حضرت امام مخيین)ره( که با بازگشت به قرآن 
گرفت توجه دوباره به مراجعه، قرائت، فهم و  و اسالم و احياء تعالمی ديین و قرآین صورت 
گرفت و جلسات تالوت، تفسير، و  درک و عمل به قرآن در جامعه ی اسالمی ایران رونق 

پا شد. مسابقات قرآین حفظ، مفاهمی و.... در جای جای ایران اسالمی بر
حضرت آيت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معّظم انقالب اسالمی که خود از دوران پیش 
مان دروس فهم 

ّ
کنندگان و معل پا می طاغوت از بر يان مبارزات عليه رژ از پیروزی و در جر

رهبری  از تصّدی  نيز پس  و  انقالب اسالمی  پیروزی  از  بوده اند پس  کرمی  قرآن  تفسير  و 
يج و گسترش جلسات  انقالب اسالمی مهواره از مشّوقان و توصيه کنندگان برجسته در ترو

تالوت و تفسير قرآن کرمی می باشند.
از دوران قبل و پس از پیروزی انقالب اسالمی جلسات تفسير متعّددی از معّظٌم له در 
که حاوی مطالب و نکات بسيار راهگشا و آموزنده در فهم مفاهمی بلند قرآن  دست است 

کرمی می باشد.
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6 | بیان قرآن

خواننده ی این جمموعه تفاسير به روشین با روش و سبک خاّص ايشان در تفسير و 
کتاب نوراین در  کرمی آشنا شده و توّجه ايشان به نکات روشنگر این  يح آيات قرآن  تشر
پایی و حتّقق حکومت اسالمی و مباحث اجتماعی _ سيایس را درمی يابد، چنانکه این  بر
توّجه در استناد و رجوع معّظٌم له در بیانات متعّدد در متامی ساهلای قبل و پس از پیروزی 

انقالب اسالمی تا کنون به وضوح قابل مشاهده است. 
ب حوزه های علمّیه 

ّ
حضرت آيت اهلل العظمی خامنه ای بنابر سطح خماطبان که گاه طال

يان و .... بوده اند است در جلسات تفسير از مثاهلا و منونه های قابل فهم و  و يا دانشجو
کرده اند. به روز جامعه استفاده 

برریس و فهم جلسات متعّدد تفسير ايشان، به خویب روش، سبک و نوع برداشهتا و 
یژگهیای  کرمی را بر خواننده ی حمّقق آشکار می سازد. برخی از و استنادات معّظٌم له به قرآن 
کتاب »مروری بر مباین، روش، و قواعد تفسيری حضرت آيت اهلل العظمی  این روش در 
خامنه ای در تفسير سوره ی توبه« که پیش از این منتشر شده است قابل دستریس است.

یراسته ی جلسات تفسير سوره ی جمادله است.  کتاب حاضر منت و
ياست مجهوری معّظٌم له در مجع پاسداران و اعضای  این جلسات در دوران مسئوليت ر
ياست مجهوری در هفت نوبت از هفدهم اردیهبشت تا يازدهم تيرماه 1361 برگزار  دفتر ر

گرفته است. شده و متامی 22 آيه ی این سوره مورد حبث قرار 
که منت آن بزودی منتشر  ت انتخاب این سوره و سوره های بعدی 

ّ
باره ی عل ايشان در

می شود می فرمايند:
بیست وهفمت  جزء  سوره هاى  که  است  این  کردمی  انتخاب  را  اينجا  اينکه  ت 

ّ
»عل

در  که  است  از سوره هایی  و  است  غالبا سوره هاى مدین  این حدود،  و  بیست وهشمت  و 
کرم نازل شده و مربوط است به بعد از تشکيل حکومت اسالمی،  مدينه ى طّیبه بر پیغمبر ا

يعین مثل وضع کنوین ما.
که بعد از تشکيل حکومت براى يك جامعه الزم است با نوع  نوع مطالب و مسائل 
مطالب و مسائل که ]مربوط به[ حني مبارزه ى مردم براى تشکيل حکومت اسالمی است 
کمااينکه مشا در جامعه ى خودمان هم این را مشاهده ميکنيد. امروز مشا يك  فرق ميکند؛ 
يد که این مسائل قبل از هبمن 57 براى مشا وجود نداشت، مطرح نبود؛ آن روز  مسائل دار
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مقّدمه  | 7

 مسئله ى منافقني و مسئله ى نفاق، 
ً
که امروز براى مشا مطرح نيست. مثال مسائل داشتيد 

و  اجتماعی، مسئله ى حکومت، مسئله ى جهاد در جهبه هاى جنگ  مسئله ى عدالت 
از این قبيل، مسائل عمده ى بعد از تشکيل حکومت است و این مسائل  ده ها مسئله 

مهان مسائل است که در آيات مدین بیشتر به آهنا پرداخته شده.«
اميد است جامعه ی اسالمی ایران به خصوص جوانان آينده ساز کشور هرچه بیشتر با 
مفاهمی و معاین بلند قرآن کرمی این چراغ هدايت بشر آشنا شده و به وظايف خود در حتّقق 

کنند. ان شاءاهلل جامعه ی اسالمی عمل 

و من اهلل الّتوفیق
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جلسه ى اّول )1361/2/17(

 آیات 1 _ 4

ُ یَْسَمُع  ِ َو اللهَّ
ِی ُتَاِدلَُک ِف َزْوِجَها َو تَْشتَِکی ِإَل اللهَّ ُ قَْوَل الهَّ َع اللهَّ قَْد َسِ

یَن یَُظاِهرُوَن ِمنْکُْم ِمْن نَِسآِئِْم َما  ِ یٌع بَِصرٌی >1< اَلهَّ َ َسِ َتَاوَُرکَُما ِإنهَّ اللهَّ
ِمَن  ُمنْکَراً  َلَُقولُوَن  ُْم  ِإنهَّ َو  َنُْم  َوَلْ ِئ  ِإلهَّ اللهَّ َهاُتُْم  أُمهَّ ِإْن  ْم  َهاِتِ أُمهَّ هُنهَّ 
یَن یَُظاِهرُوَن ِمْن نَِساِئِْم ُثهَّ  ِ َ َلَعفُوٌّ َغفُوٌر  >2<  َو الهَّ اْلَقْوِل َو زُوراً َو ِإنهَّ اللهَّ
ُ ِبَا  ا ذِلکُْم تُوَعظُوَن بِِه َو اللهَّ سهَّ ریُ َرقَبٍَة ِمْن قَْبِل أَْن یََتَ یَعُودُوَن ِلَا قَالُوا فَتَْحِ
ا  سهَّ َریِْن ُمتَتَابَِعْیِ ِمْن قَْبِل أَْن یََتَ ْد فَِصیَاُم َشْ تَْعَملُوَن َخِبرٌی  >3< َفَْن َلْ َیِ
ِ َو َرُسوِلِه َو تِْلَ 

َفَْن َلْ یَْستَِطْع فَِإْطَعاُم ِستَِّی ِمْسِکیناً ذِلَک ِلُْؤِمنُوا بِاللهَّ
یَن َعَذاٌب أَِلٌم  >4<  ِ َو ِلْلَکِفِ

ُحُدودُ اللهَّ
باره ی شوهرش با تو گفتگو و به خدا شکايت ميکرد،  خدا گفتار ]زین[ را که در
یرا خدا شنواى بینا است.)1( از ميان  گفتگوى مشا را می شنود ز شنيد و خدا 
تو چون پشت  يند: »پشت  ميگو ]و  ميکنند  را ظهار  زنانشان  که  کساین  مشا 
که  کساین اند  تهنا  آهنا  مادران  نيستند.  مادران شان  آنان  است.«[  من  مادر 
 
ً
ما

ّ
يند و]یل[ خدا مسل  آهنا سخین زشت و باطل ميگو

ً
ايشان را زاده اند و قطعا

که زنانشان را ظهار ميکنند سپس از  کساین  درگذرنده ی آمرزنده است.)2( و 
با  آنکه  از  پیش  که  است  ]فرض[  ايشان  بر  می شوند  پشيمان  گفته اند  آچنه 
که بدان  گردانند این ]حمكی[ است  آزاد  را  کنند بنده اى  يکديگر مهخوابگی 
که  کس  گاه است.)3( و آن  يد و خدا به آچنه اجنام ميدهيد آ پند داده می شو
]بر آزادکردن بنده[ دستریس ندارد بايد پیش از متاس ]با زن خود[ دو ماه پیاىپ 
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روزه بدارد و هر که نتواند بايد شصت بینوا را خوراك بدهد این ]حکم[ براى 
يد و این است حدود خدا و  که به خدا و فرستاده ی او امیان بیاور آن است 

کافران را عذایب پردرد خواهد بود.)4(  
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عّلت انتخاب جزء بیست وهشتم قرآن برای بحث تفسیری
که اّول جزء بیست وهشمت  که ما از این هفته تفسير قرآن را از سوره ى جمادله  قرار شد 
جزء  سوره هاى  که  است  این  کردمی  انتخاب  را  اينجا  اينکه  ت 

ّ
عل کنمی.  شروع  است، 

از سوره هایی  و  است   سوره هاى مدین 
ً
غالبا این حدود،  و  بیست وهشمت  و  بیست وهفمت 

تشکيل  از  بعد  مربوط است به  و  نازل شده  کرم  ا پیغمبر  بر  طّیبه  مدينه ى  در  که  است 
حکومت اسالمی، يعین مثل وضع کنوین ما.

که بعد از تشکيل حکومت براى يک جامعه الزم است با نوع  نوع مطالب و مسائل 
مطالب و مسائل که ]مربوط به[ حني مبارزه ى مردم براى تشکيل حکومت اسالمی است 
فرق ميکند؛ کمااينکه مشا در جامعه ى خودمان هم این را مشاهده ميکنيد. امروز مشا يک 
يد که این مسائل قبل از هبمن 57 براى مشا وجود نداشت، مطرح نبود؛ آن روز  مسائل دار
 مسئله ى منافقني و مسئله ى نفاق، 

ً
که امروز براى مشا مطرح نيست. مثال مسائل داشتيد 

و  اجتماعی، مسئله ى حکومت، مسئله ى جهاد در جهبه هاى جنگ  مسئله ى عدالت 
از این قبيل، مسائل عمده ى بعد از تشکيل حکومت است و این مسائل  ده ها مسئله 
که در آيات مدین بیشتر به آهنا پرداخته شده. آيات این جزء به بعد  مهان مسائل است 
تا جزء یس ام بیشتر مدین است، جزء یس ام بیشتر مّکی است؛ و ما ديدمی که این سوره ها 
را هم کمتر تفسير کرده اند؛ يعین جزء آخر قرآن را که جزء یس ام باشد، خب تفسير کرده اند، 
کمتر تفسير شده، ديگر حاال ما از  کرده اند؛ این قسمهتا  ياد تفسير  جزءهاى اّول قرآن را ز
اينجا شروع کردمی؛ ميشد از جزء بیست وهفمت شروع کنمی، فرىق ندارد؛ حاال این جورى شد، 
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16 | بیان قرآن

يع ايهنا را بیان  گر عمرى بود و فرصىت بود و توانستمی سر از جزء بیست وهشمت شروع شد. ا
کنمی، يعین این دو جزء بیست وهشمت و بیست وهنم را، برميگردمی باز جزهئاى قبل را هم 

کارها را بکنند.  که ميماَند براى ديگران که این 
ّ
تفسير ميکنمی؛ واال

معّرفی اجمالی سوره ی مجادله
این سوره، سوره ى جمادله است و اّول جزء بیست وهشمت؛ يک گذار امجایل به مطالب 
گرچه ناظر به چند مسئله ى عل الّظاهر جزىئ است  این سوره بکنمی. مطالب این سوره ا
که مسئله ى  لکن اّواًل حتت هر مسئله اى از این مسائل جزىئ ــ مثل مهني مسئله ى ِظهار 
اّول است، يا مسئله ى جنوا و دِر گوىش  صحبت کردن با پیغمبر که مسئله ى ديگرى است 
 

ّ
که در این سوره هست ــ يک مسئله ى کل که ذکر ميشود و يکی دو مسئله از مهني قبيل 
 هم، در این سوره و در این 

ّ
کل که آن مسئله ى  گر ما بشکافمی، می بینمی  که ا وجود دارد 

گرفته و براى ما آموزنده است. بعالوه البه الى مهني آيات هم آيایت  آيات مورد حبث قرار 
که االن   جامعه ى اسالمی است؛ مثل مهني آيات اخيرى 

ّ
کل که ناظر به مسائل  هست 

ًعا  م�ی ُهُم اهلُل �ج
َع�ثُ �ج وَم �یَ َ

ِلِهم«۱ و »�ی �ج
�ی�نَ ِم�ن �قَ

�ن
َّ
�قَ ال �جِ

ُ
ما ک

َ
وا ک �ق �جِ

ُ
ُه ک

َ
ّدو�نَ اهلَل َو َرسول

آ
ح�  �یُ

�ی�نَ
�ن
َّ
 ال

تالوت شد ــ »ِا�نَّ
 است؛ پس این سوره ضمن 

ّ
وا«2 ــ که مربوط به مسئله ى قيامت و مسائل کل

ُ
ما َعِمل ُهم �جِ

�ئُ �جِّ
�نَ �یُ

�نَ

 هستند بیان 
ّ

کل کدام نشانه و مسُبل يک مسئله ى  که هر  اينکه چند مسئله ى جزىئ را 
بیان  را  ايهنا   جامعه ى اسالمی هم يک نظرى ميکند. ما مهه ى 

ّ
کل ميکند، به مسائل 

ميکنمی.

معّرفی شیوه ی این تفسیر 
که ما در تفسير از چه روىش پیروى ميکنمی؛ روش ما در تفسير این  بد نيست بگومی 
که يک بیان امجایل از آيات مورد حبثمان ارائه ميدهمی، بعد سعی ميکنمی آيات را  است 

1. سوره ى جمادله، خبیش از آيه ى 5؛ »یب گمان کساین که با خدا و فرستاده ى او خمالفت ميکنند، ذليل خواهند شد، 
مهان گونه که آنان که پیش از ايشان بودند ذليل شدند...« 

گاهشان  آ کرده اند  آچنه  به  و  برمی انگيزد  را  آهنا  که خداوند مهه ى  »روزى  6؛  آيه ى  از  2. سوره ى جمادله، خبیش 
ميگرداند...« 
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تفسير سوره ی جمادله  | 17

که مشا برادرها  کنمی، خيل طول و تفصيل منيدهمی، ميخواهمی  کنمی؛ يعین فقط معنا  تبيني 
يک مرور امجایل به این آيات کرده باشيد؛ منظورمان تفصيالت و حبهثاى فلسىف و حبهثاى 
گر  فقهی و مانند ايهنا نيست، ]بلکه[ ميخواهمی معناى این آيات را دانسته باشيد. يعین ا
خبواهم يک ُخرده درست تر بگومی يک ترمجه اى است که در کنارش يک مقدار توضيح هم 

وجود دارد؛ ترمجه و توضيح است؛ این روش ما در این تفسير است.

ول آیه ی اّول شأن نز
ى اهلل «؛ 

َ
کى ِال �قَ �ث

قَ
ها َو � و�جِ َک �نى �نَ

ُ
�ِدل حج ى �قُ �ق

َّ
 ال

َ
ول

َع اهلُل �قَ � َسمِ
آيه ى بعد از بسم اهلل  این است: »�قَ

ین است که آمده خدمت پیغمبر و يک گفتگوى مصّرانه اى، يک حماوره اى  ماجراى يک ز
کرده و پیغمبر هم براى  با پیغمبر اجنام داده و خيل هم ناراحت بوده، به خدا هم شکايت 
کرده؛ این آيات اّول است.  کار او را باز  گره  کرده و  شکايت او يک عالجی باالخره پیدا 
حاال ماجرا چيست؟ من اّول، از خارج، ماجرا را بگومی تا مشا آيات را بفهميد. مسئله این 
است که در دوران جاهلّیت ــ قبل اينکه اسالم بیايد ــ يک رسم و سّنىت بود به این ترتيب 
که گاهی مردها زن خودشان را با گفنت يک مجله تا ابد بر خودشان حرام ميکردند و آن مجله 
ّمی«؛ به زنشان ميگفتند که تو براى من مثل پشت 

ُ
َکَظهِر ا  َّ نِت َعلَ

َ
این بود که ميگفتند: »ا

بان شوهر  که این مجله از ز مادرم هسىت؛ زنشان را تشبيه ميکردند به مادرشان. مبجّردى 
خارج ميشد، این زن تا ابد بر این مرد حرام ميشد! يک سّنت جاهل. حاال مشا ببينيد 
کار با   يک مقدارى، فاصله و تفاوت ميان این 

ً
فرق این با طالق چقدر است که من بعدا

طالق را شرح ميدهم. البّته طالق هم داشتند؛ انواع واقسام طالق داشتند، ]اّما[ يک کار 
گهان  کوچکی پیدا ميکردند، نا هم این بود. زن و شوهر دعوايشان ميشد، يک اختالف 
مرد عصباین ميشد و بدون اينکه هيچ مقّدمایت الزم داشته باشد، با يک کلمه این زن را تا 
ابد و به طور دامئ بر خودش حرام ميکرد و از هم جدا ميشدند؛ و آن مجله این بود، ميگفت: 

کار ميگفتند ِظهار. ّمی؛ این رسم و سّنت جاهل بود. به این 
ُ
َکَظهِر ا  َّ نِت َعلَ

َ
ا

کردند سر يک قضّیه ى جزىئ؛  يک مردى از انصار با زنش يک خمتصر اختالىف پیدا 
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18 | بیان قرآن

حاال آن قضّیه را هم نوشته اند در کتب تفسير که ديگر لزومی ندارد من جزئّیاتش را بگومی.۱ 
ايهنا حاال چه کساین هستند؟ انصارند؛ يعین مردم مدينه که پیغمبر بر ايهنا وارد شده؛ ]در 
 يک سال، دو سال از 

ً
که مال سال چندم از هجرت است، شايد مثال يخ اشاره[ ندارد  تار

گهان  گذشته بوده. این زن با شوهرش يک خمتصر اختالىف پیدا ميکنند، شوهر نا هجرت 
رَع�قَ َو  هَل الّسُ

َ
م بود، َو کا�نَ ا

َ
عصباین ميشود؛ در روايت هم دارد که این شوهر اهل سرعت و ل

َم«  َ َمم؛2 »ُسرَعة« يعین زود تصممی گرفنت، بدون مالحظه ى جوانِب کار تصممی گرفنت؛ »لَ
َّ
الل

کار را اجنام دادن؛  کارى را اجنام دادن، یب سابقه يک  گهان يک  گهاین، نا کارهاى نا يعین 
َمَم،۳ هم به مهني معنا است؛ گناهاین 

َّ
 ِالّا الل

واِ��ثَ
 َو ال�نَ

ِ
م َر الِا�ث ِ ا�ئ �ج

َ
و�نَ ک �ج ِ

�ن �قَ �ج  �یَ
�ی�نَ

�ن
َّ
ل
َ

َم« در آيه ى ا َ »لَ
گهان  گناه نبوده و نا کارش آن  گناه نداشته و روال  که سابقه ندارد و انسان اصرارى بر آن 
گهان،  َم« به معناى کارى است که نا َ م« به این معنا است. »لَ َ يک گناهی از او سرزده؛ »لَ

، یب سابقه از انسان سرميزند.
ً
دفعتا

کار  يک  گهان  نا و  ميگرفت  تصممی  زود  که  بود  آدمی  این جور  مرد  این  يند  ميگو
نکرد،  گوش  کوچکی  قضّیه ى  به حرف شوهر سر يک  زن  تا  او سرميزد.  از  یب قاعده اى 
ّمى. زن و شوهر به خود آمدند که 

ُ
هِر ا

�نَ
َ

ّىَ ک
َ
�قِ َعل �ن

َ
گهان مرد برگشت به رسم جاهلّیت گفت: ا نا

گفت: »گمامن تو بر من حرام شدى«؛  کنمی؟ مرد  کار  کارى بود؟ حاال چه  عجب! این چه 
زن گفت: »نه بابا! حاال اسالم است، آن وقت جاهلّیت بود، اوضاع فرق کرده.« مرد گفت 
که بروند از پیغمبر بپرسند. مرد  که اسالم این سّنت را نسخ نکرده؛ بنا شد  که خب هنوز 
پیش  آمد  زن  برو«؛  »تو  گفت:  فرستاد،  را  زن  پیغمبر،  پیش  برود  ميکشد  حاال خجالت 

پیغمبر و گفت: »شوهرم يک چنني کارى با من اجنام داده، يک چنني اظهارى کرده.«
سّنت هاى  با  پیغمبر  برخورد  ميزمن،  حرف  آن  باره ى  در بعد  که  مهّمی  نکته ى  حاال 
 اى هست؛ این 

ّ
کل کوچک، يک چيز  گفمت حتت این مسائل  که  جاهل است؛ مهان طور 

کرم را با سّنت هاى  کوچکی است اّما مشا در این بني، نوع برخورد رسول ا يک مسئله ى 
يد نه ولش کن، چيز مهّمی  جاهل، خبویب مشاهده ميکنيد. آمد پیش پیغمبر تا پیغمبر بگو

1. از مجله، تفسير مّقی، ج2، ص365؛ جامع البيان، ج  14، ص 28
2. جممع البيان، ج9، ص371 با اندکی تفاوت 

3. سوره ى جنم، خبیش از آيه ى 32 
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کرده، قرهنا این مردم،  يشه دار است؛ این در جان مردم نفوذ  نيست. نه، این يک سّنت ر
در جان  که  با سّنت هایی  متني،  رهبر  يک  عاقل،  رهبر  يک  گرفته اند؛  این سّنت خو  با 
مردم نفوذ دارد، این جورى برخورد منيکند، چون منيخواهد رفع آن يک رفع سطحی باشد، 
کند.  برخوردش يک برخورد به اصطالح عجوالنه باشد؛ بايسىت با مسئله درست برخورد 
آمد پیش پیغمبر، ]اّما[ پیغمبر گفت که خب بله ديگر، ِظهار کرده و حرام شده! زن بنا کرد 
با پیغمبر حبث کردن، حماوره، گفتگو؛ مدام پیغمبر گفت، او گفت، پیغمبر گفت، او گفت؛ که 
يادى آورده ام،  آخر چطور ميشود يا رسول اهلل ! این شوهر من است، من براى او چّبه هاى ز
او  بر  گفت، من  او  مردم روى زمني دوست دارم، حاال يک چيزى  از مهه ى  بیشتر  را  او 
کرديد و ]برهم[  که حاال این جورى است، ِظهار  گفت  حرام شدم؟ پیغمبر چيزى نگفت، 
، عالجی 

ّ
حرام شديد. زن که عاجز شد از اينکه بتواند پیغمبر را وادار کند که يک راه حل

که پروردگارا! من  کرد پیش خدا  ى اهلل  ــ و شکايت 
َ
کى ِال �قَ �ث

قَ
کند، به خدا پناه برد ــ َو � درست 

گر[ ايهنا را من بدهم به شوهرم، بدخبت ميشوند، ضايع  چه بکمن؟ چّبه هاى صغيرى دارم، ]ا
گر[ پیش من مبانند، از گرسنگی ميميرند. ميشوند، ]ا

مبارزه ی اسالم با سّنت های غلط جاهلی
که خواندم و آيات بعدى اش  کرم وحی آمد و مهني آيه اى را  در مهان حال به پیغمبر ا
گفتگوى  که اى پیغمبر! خدا سخن تو و  يد  که خداى متعال در این آيات ميگو نازل شد 
تو با این زن را شنيد، شکايت او را شنيد و خدا شنوا و دانا است و این کارى که او کرده، 
گفته تو مثل مادر من هسىت؛ خب مادرها چه  کار بهیوده اى است؛ براى خاطر اينکه او 
کساین هستند؟ مادر هرکىس، آن کىس است که او را زاییده، این زن که با این گفنت، مادر 
یق وحی می آيد،  که از طر او منيشود. ببينيد يک استدالیل وجود دارد؛ يعین با استدالیل 
يشه ى این سّنت را در ذهن این آدم ميزند؛ مهني طور تند و عجوالنه برطرف  درحقيقت ر
منيکند؛ با يک حسایب، با يک کتایب، با يک شيوه ى درسِت برخورد. مادِر هرکىس آن کىس 
ـ تو  ّمى«ـ 

ُ
هِر ا

�نَ
َ

ّىَ ک
َ
�قِ َعل �ن

َ
د کرده و به دنيا آورده؛ این زین که مشا به او گفىت »ا

ّ
است که او را متول

ـ که مادر تو منيشود و این کار اثرى ندارد. يعین در این خبش قضّیه  مثل پشت مادرم هسىتـ 
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که ِظهار موجب حرمت ابدى منيشود و زن و مرد را از هم جدا منيکند؛ منهتا  معلوم ميشود 
کىس نزديک  این يک عادت است و بايسىت يک جمازایت هم برايش قرار بدهند تا ديگر 
 
ً
کرديد و بعد خواستيد جمّددا گر مشا زنتان را ِظهار  که ا این سّنت نرود. جمازاتش این است 
يد، کّفاره برايتان قرار داده اند؛ يک غالم آزاد کنيد. باز هبانه اى براى  به این زن نزديک بشو
که در سراسر اسالم مشا می بینيد. هبانه هاى فراواین درست شده براى  کردن غالمان  آزاد 
که من در حبث برده دارى يک وقهتایی مفّصل  اينکه این غالمان، این بردگان آزاد بشوند 
که  که اسالم چگونه با مسئله ى برده برخورد ميکند،  کرده ام  راجع به این مسئله صحبت 
يد  ندار گر چناچنه  ا کنيد؛  آزاد  بايد  مفّصل است؛ يک غالم  و  آن هم يک حبث مستقل 
که خود این روزه مشا را تطهير  «، روزه ميگيرى  �ن َع�ی ا�جِ �ق ِ ُم�قَ

�ن هَر�ی
و منيتوانيد، دو ماه متوایل، »سثَ

گر آن را هم  ميکند، باصفا ميکند، از آن اشتباهی که کرده ايد، از آن آلودگی پاک ميکند؛ يا ا
کنيد، يعین به آهنا يک وعده غذا  منيتوانيد، شصت مسکني را ــ نه شصت فقير را ــ اطعام 
بدهيد. فرق مسکني با فقير این است: فقير يعین کىس که ندارد، مسکني يعین کىس که از 
کار افتاده است، اصاًل امکاِن داشنت برايش نيست به حسب فّعالّیت خودش، خودش 
که هنوز  يند مسکني. شصت انسان ازکارافتاده اى را  قادر بر فّعالّیت نيست؛ به این ميگو
که بتواند آهنا را اداره بکند و خودشان هم منيتوانند  یت پیدا نکرده  هم دولت اسالمی قدر
کنيد[؛ این باز يک هبانه اى براى اطعام آهنا. يکی از این سه تا  کنند ]اطعام  خود را اداره 
ـ قبل از آنکه زن و شوهرى که ِظهار بینشان واقع شده،  ّساـ 

آ
ما

�قَ �ن �یَ
َ

ِل ا �ج
ـ  ِم�ن �قَ کار را اجنام بدهيدـ 

 قضّیه.
ّ

خبواهند باز نزديک به هم بشوند. این کل

ترجمه و شرح آیات
که من آيات را ترمجه ميکمن برايتان و بعد آن نکات را بیان  چند نکته در اينجا هست 
ميکمن که هرکدام از آن نکات يک مسئله ى مهم و قابل توّجهی است؛ حاال توّجه کنيد که 
ها، یب شک شنيد خدا سخن آن  و�جِ َک �نى �نَ

ُ
�ِدل حج ى �قُ �ق

َّ
 ال

َ
ول

َع اهلُل �قَ � َسمِ
کمن. �قَ من آيات را معنا 

ى 
َ
کى ِال �قَ �ث

قَ
گفتگو و رّدوبدل۱ ميکرد، َو � باره ى شوهرش  که با تو جمادله ميکرد، يعین در زین را 

1. بگو مگو 
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گفتگوى مشا  ، و خدا ميشنود ردوبدل و 
آ

ما
ُ

ح�ُوَرک �َمُع �قَ
َ
اهلل ، و شکايت ميکرد نزد خدا، َو اهلُل �ی

ین حرکت مشا از ديد خدا و از  ٍر، مهانا خدا شنوا و بینا است و کوچک تر ص�ی ٌع �جَ  اهلَل َسم�ی
را، ِا�نَّ

شنوایی خدا بیرون نيست.
که ِظهار ميکنند نسبت به زهنايشان،  ِهم، کساین از مردان مشا  ِ

�ئ
آ

ِ�ا
ن
م ِم�ن �

ُ
ک اِهرو�نَ ِم�ن �ن  �یُ

�ی�نَ
�ن
َّ
ال

گفت  که  که مادرشان منيشوند؛ مبجّردى  کرده اند  که با آهنا ِظهار  ِهم، این زهنایی  ِ
ها�ق

َ
ّم

ُ
ما ُه�نَّ ا

ى  �ئ
ّٰ
ُهم ِالّا ال ها�قُ

َ
ّم

ُ
ّمى« ــ تو مثل پشت مادرم هسىت ــ اينکه مادرش منيشود؛ ِا�ن ا

ُ
هِر ا

�نَ
َ

ّىَ ک
َ
�قِ َعل �ن

َ
»ا

ببينيد  آورده اند.  زاییده اند و به دنيا  را  که آهنا  ُهم، مادراِن آهنا نيستند مگر آن زهنایی  ��نَ
َ
َول

يند يک منونه اش این است، احکام اسالم  که ميگو يک حقيقىت است؛ يعین دیِن فطرى 
که  يد این زن  يک احکام قابل فهمی است، استدالل، استدالل قابل قبویل است؛ ميگو
فهم  قابل  براى هرکىس  این  زاییده؛  را  که مشا  کىس است  آن  مادر مشا  نيست،  مادر مشا 
يند  که این جور ِظهار ميکنند، هر آينه ميگو وًرا؛ مرداین  وِل َو �ن

ًرا ِم�نَ ال�قَ
َ

ک ولو�نَ ُم�ن �ق �یَ
َ
ُهم ل

است. َو ِا�نَّ
سخن ناشناخته اى را در دین ــ »منکر« يعین آچنه در دین ناشناخته و نامقبول است ــ و 
يند؛ این حرف، حرف باطل است. اّما با اينکه این حرِف باطل از  سخن باطل را ميگو
که حاال زنت آمده ]براى[ شکايت ــ از این سخن باطل  بان مردها درمی آيد و تو ــ مردى  ز
ور، یب شک خدا  �ن

عنَ  
ٌ

ّو
َع�نُ

َ
ل اهلَل   

ِا�نَّ َو  دارى؛  برگشت  راه  که  یرا  ز نباش،  مأیوس  گفته اى،  که 
هم شد، خداى  غلطی  يک  کردى،  هم  اشتباهی  يک  حاال  است.  آمرزنده  و  عفوکننده 

متعال حاضر است که مسئله را برگرداند.
کرده، تکليفش چيست؟ این آيه  کنمی؟ حاال این مرد باالخره ِظهار  خب، حاال چه کار 
ِهم، آن کساین که با زهنايشان ِظهار ميکنند،  ِ

�ئ
آ

ِ�ا
ن
اِهرو�نَ ِم�ن � �ن  �یُ

�ی�نَ
�ن
َّ
تکليفش را بیان ميکند: َو ال

، پس آزاد  هق �جَ
ُر َر�قَ �ر�ی �قَ

گفته اند، �نَ الوا، بعد پشيمان ميشوند و برميگردند از آچنه  عودو�نَ لِما �ق َ
ّمَ �ی

�ثُ

گردن و به معناى غالم است؛ چون  کردن يک برده ]برعهده آهنا است[ ــ رقبه به معناى 
کرم می بستند.  گردن غالم را در دوراهناى خيل قدمی، نه در زمان اسالم و در دوران پیغمبر ا
که رأس  پايان  که نفر است، واحد چهار گردن بوده؛ مثل واحد انسان  واحد بنده و برده، 
گردن ]نام[ ميبردند؛  گردن بنده، واحد بنده را به  گوسفند، ميگفتند يک  است، يک رأس 
بسته ى  آن که  گردِن  گردن،  يک  کردن  آزاد  ؛  هق �جَ

َر�قَ ُر  �ر�ی �قَ
�نَ ميفرمايد:  قرآن  در  اينجا  آن وقت 
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يکديگر  با  شوهر  و  زن  این  آنکه  از  قبل  ّسا، 
آ

ما
�قَ �یَ �ن 

َ
ا ِل  �ج

�قَ ِم�ن  ــ  بشود  آزاد  است  مشا  غالمی 
 �جِه، این چيزى است که مشا به آن موعظه 

و�نَ وَع�ن م �ق
ُ

ِلک جمّددا نزديک بشوند و آميزش کنند؛ دن
ر، خدا به  �ی �ج

عَملو�نَ �نَ
ما �قَ يد، َواهلُل �جِ يد، بدین وسيله و با این حکم مشا اندرز داده ميشو ميشو

آچنه اجنام ميدهيد دانا است و باخبر است و بکنيد يا نکنيد، این کّفاره را بدهيد يا ندهيد، 
خدا ميفهمد.

 ِ
�ن هَر�ی

اُم سثَ ِص�ی
گر کىس این غالم را ندارد يا پولش را ندارد که خبرد و آزاد کند، �نَ د، ا حجِ م �یَ

َ
َم�ن ل

�نَ

، دو ماه متوایل و ىپ درىپ روزه ]بگيرد[؛ البّته علما فتوا داده اند که دو ماه متوایل به  �ن َع�ی ا�جِ �ق ُم�قَ

گرفت، از ماه  گر ماه اّول را  که شصت روزش حتما پشت سر هم باشد، بلکه ا این نيست 
گر چناچنه 29 روز ديگِر  دّوم هم يک روز گرفت، صدق ميکند که دو ماه متوایل است؛ بعد ا
ـ يعین يک ماه اّول و خبیش از ماه  ـ  آن ماه دّوم را جدا جدا گرفت مانعی ندارد؛ اّما آن 31 روز
ماّسا«؛ این دو ماه روزه قبل 

�قَ �ن �یَ
َ

ِل ا �ج
دّوم ــ حتما بايد پشت سر هم باشد. باز اينجا هم »ِم�ن �قَ

ِ�ع ــ احکام اسالمی خشک نيست، قابل  ��قَ
َ
م �ی

َ
َم�ن ل

از متاس و آميزش زن و شوهر است. �نَ
کردن و خوراندِن  ا؛ اطعام  �نً �نَ ِمسک�ی �ی ِاطعاُم ِس�قّ

�نَ گر این را هم پیدا نکردى،  ا ــ  انعطاف است 
که می آيد  گدا و سائل به کف ــ  شصت مسکني؛ يادتان باشد نه شصت فقير و نه شصت 
کار افتاده يا خيل پیر يا  گدایی ميکند ــ نه، شصت مسکني يعین انساِن از  و از این و آن 

يض يا فلج و از این قبيل. مر
حاال بامّزه در مورد این شخىص که این کار را کرده بود، اينجا است که به پیغمبر گفت 
هيچ کدامش را ندارم. وقىت این آيات نازل شد، پیغمبر به این زن گفت برو شوهرت را صدا 
گفت  کن؛  که يک غالم آزاد  گفت  کنمی، آمد؛ ]پیامبر[  ش 

ّ
که قضّیه را حل بزن بیايد اينجا 

گفت  گفت خب دو ماه روزه بگير؛  کمن، منيتوامن؛  کجا دارم غالم آزاد  يا رسول اهلل ! من از 
گر سه روز چيزى خنورم، چشمهامی ديگر منيبيند و ــ به قول ما  من چشمم ضعيف است، ا
له َپله۱ ميشود و هيچ کارى منيشود کرد. پیغمبر فرمود خيل خب پس شصت 

َ
مشهدى ها ــ ا

فقير را ]طعام[ بده؛ گفت، آن را هم خودم منيتوامن مگر تو کمکم کین تا من بتوامن؛ بعد پیغمبر 
کنند تا او بتواند ]اطعام[ آن شصت مسکني را  کمکش  که از بیت الال  ظاهرا قول دادند 

1. چنني وچنان  
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کرده بود،  کار این جورى  که يک  که پیرمردى هم بود  کند. غرض در روايت هست  عالج 
کّفاره اش را هم منيتوانست بدهد. این جور هم درمانده بود و 

که مشا  که براى مشا قرار داده امی براى این است  کّفاره اى  اهللِ َو َرسوِله؛ این  وا �جِ ِم�ن وئ ِلَک ِل�قُ دن

يد؟ يعین  که داشته اند ]پس[ يعین چه امیان بیاور يد؛ امیان  به خدا و رسولش امیان بیاور
يد؛ چون امیان دو مرحله دارد: يک مرحله این است  گروندگان بشو براسىت وارد دایره ى 
آقا  بپرسند  گر  ا که  امیان آورندگان  دفتر  در  دفتر حزب اهلل ،  در  ميکند  يىس  اسم نو انسان  که 
است؛  آوردن  امیان  این يک جور  بنده مسلمامن،  گفت  مثاًل خواهد  دينتان چيست،  مشا 
امیان ميگذارد؛ يعین  براسىت قدم در عرصه ى  انسان  که  این است  آوردن  امیان  يک جور 
کارى  به متام احکام اهلی عمل ميکند، از حمّرمات اهلی اجتناب ميکند، براى آن امیان فدا

ميکند، ازخودگذشتگی ميکند؛ این آن امیان واقعی است. 
 از آن سّنت جاهل، 

ً
کّفاره اى که براى مشا قرار داده امی براى این است که مشا ديگر واقعا

يک  کنيد؛ چه  پاک  روح خودتان  از  و  ذهن  از  را  آلودگی  آن  کنيد،  را خالص  خودتان 
يد، چه شصت مسکني ]طعام[ بدهی، ديگر يادت  کنيد، چه دو ماه روزه بگير برده آزاد 
که این سّنت، سّنت جاهل است و از آن سّنت خودت را خالص ميکین، وارد  ميماَند 
بندى هاى خدا است، این مرزها  لَک ُحدوُد اهلل ؛ ايهنا مرز عرصه ى مؤمنني باهلل  ميشوى. َو �قِ
از  که در بعىض  ــ  بندى خدا است  مرز کنمی  را فرض  کّفاره ها  این  نکنيد؛ چه  فراموش  را 
لَک ُحدوُد اهلل «؛  گفته شده »�قِ که يک وظايف مایل براى انسان بیان شده،  موارد ديگر هم 
لَک ُحدوُد اهلل « يعین این  که »َو �قِ کنمی  البّته موارد ديگر غير مایل هم هست ــ۱ و چه فرض 
ِظهار را اجنام ندادن، آن را يک کار  غلطی دانسنت. کارى که کّفاره دارد، کار غلطی است؛ 
کار  کار غلطی است؛ پس این  کّفاره برايش قرار منيداد، پیدا است  که خدا  گر خوب بود  ا
گر ميخواهيد مؤمن باشيد، مسلمان باشيد،  غلط را اجنام ندادن، مرز خدایی است. يعین ا
گر[ این مرزها را مراعات   ]ا

ّ
کنيد؛ َوِاال داخل دایره ى امیان باشيد، بايد این مرزها را مراعات 

کردى بني سّنت جاهل و سّنت اسالمی، این ديگر اسالم منيشود؛ قاطی  نکردى، قاطی 
کردى،  کردى بني فرآورده هاى تفّکر احلادى و فرآورده هاى اسالمی و ايهنا را با هم خملوط 

1. سوره ى بقره، آيات 187 و 229 و 230؛ سوره ى نساء، آيه ى 13؛ سوره ى طالق، آيه ى 1
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؛ براى  �ن ر�ی َو ِللک�نِ بايد تعّدى نکنيد.  از مرزهاى خدا  ديگر اسالم منيشود؛ اسالم مرز دارد، 
م؛ عذایب  ل�ی

َ
ا�جٌ ا که ميپوشانند این مرزها را و این خطوط اصل را پاک ميکنند، َعدن کساین 

است دردناک. خب، این ]ترمجه ى[ آيات قرآن.

وظیفه ی رهبر جامعه؛ حضور و نظارت در همه ی حوادث اجتماعی
چند نکته اينجا وجود دارد که من به ترتيب، نکایت را که به نظرم رسيده به مشا عرض 
از  پديده اى  و  مسئله اى  هر  در  اسالمی  رهبرى  و  خدا  که  است  این  نکته  يک  ميکمن. 
پديده هاى مردم، حاضر و ناظر است؛ معناى رهبرى این است؛ حاال البّته رهبرى پیغمبر 
قرار  گر  ا منيکشد؛  کنار  را  پايش  از قضّیه ى خانوادگی هم  پیغمبر  است.  اهلی  به هدايت 
که در رأس این اّمت يک  که يک جامعه اى داشته باشمی، يک اّمىت داشته باشمی  است 
که به او ارجاع ميشود و او بايد  امامی است، این امام مهه ى مشکالت مردم را آجنایی 
حل کند، بايد حل کند و مهه جا حاضر باشد. ببينيد در مهني دوران مبارزه هم مهني جور 
که  نبود  هيچ جا  داشت،  حضور  می آمد  پیش  مسئله اى  يک  که  هرجایی  در  امام  بود؛ 
انسان را دچار سردرگمی بکند. مثاًل قضّیه ى سينما ِرکس آبادان پیش آمده، حاال مهه 
سردرگمند که آيا قضّیه چيست؟ چه موضعی بايد گرفت؟ چه کار بايد کرد؟ آيا دولت این 
امام  اعالميه ى  از مهه  زودتر  گهان  نا کردند؟  کردند؟ خرابکارها  آيا عراىق ها  کرده؟  را  کار 
ین ــ اعالميه نداده، اعالمّیه ى امام  می آمد؛۱ هنوز ديگراین که در ایران بودند ــ حىّت مبارز
ــ فراموش منيکمن  که زدم  يان سينما ِرکس ــ مهني مثایل  در دست مردم بود. اّتفاقا در جر
که ما آن وقت تبعيد بودمی در جيرفت؛ بنده بودم، مرحوم رّباین شيرازى2 )رمحة اهلل عليه( بودند، 

1. در روز 28 مرداد سال 1357، بیش از 370 نفر از مردم آبادان در آتش سوزى  سينما رکس جان باختند. حضرت 
که در آن آمده بود: »... قرائن نيز شهادت ميدهد  امام مخيین )قّدس سّره ( در خصوص این فاجعه پیامی دادند 
کار باشد...«؛ ر.ک: صحيفه ى امام، ج3، ص445؛ پیام به اهایل آبادان  که دست جنايتکار دستگاه ظلم در 

باره ى آتش سوزى سينما رکس )1357/5/31( باره ى در در
2. مرحوم آيت اهلل  عبدالّرحمی رّباین شيرازى 1301 - 1360 مشىس از ياران امام مخيین )قّدس سّره( و ساهلا در زنداهناى 
ساواک حمبوس بود. پس از پیروزى انقالب اسالمی نيز در مسئولّیهتاى خمتلف مهچون جملس خبرگان قانون 
ايشان  ارحتال  به مناسبت  )قّدس سّره(  مخيین  امام  پیام  پرداخت.  خدمتگزارى  به  نگهبان  شوراى  و  اسایس 

نشان دهنده ى شخصّیت انقالیب و علمی ايشان است.
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آقاى رّباین املیش۱ بودند و عّده اى ]ديگر[ از دوستان بودند که قضّیه ى سينما رکس به ما 
کنمی ــ البّته  گفتمی بیایمی ما يک اعالمّیه درست  کردمی؛  رسيد. ما نشستمی با هم مشورت 
ـ به نظرم این جورى ميرسد که اعالمّیه را منتشر  اعالمّیه ى خمىف، يعین شبنامه، نه به امضاـ 
يان قرار بگيرند. نشستمی   بفرستمی قم که چاپ بشود و مردم در جر

ّ
کنمی و با يک امضاى کل

گفتند اينجايش اشکال  کردمی و بعد مثاًل  کردمی و فراهم  و اعالمّیه اى با نظر مهگی هتّیه 
دارد، درست کردمی و آجنايش عيب دارد، مثاًل عيب آجنا را برطرف کردمی، يکی دو روز طول 
کشيد تا آمدمی اعالمّیه را بدهمی پل کىپ کنند و تايپ کنند، اعالمّیه ى امام رسيد دستمان؛ 
به کجا؟ به جيرفت؛ يعین مثاًل چهار پنج روز از حادثه نگذشته امام حاضر بود، در جيرفت 
يک  این   

ً
واقعا جا!  در مهه  داشت؛  وجود  مسئله  این  مبارزه  دوران  متام  در  بود.  حاضر 

که در مهه جا حاضر بود؛ بعد از انقالب هم مهني جور بود.  حقيقت شگفت آورى است 
ت مسئله بود و رهبرى امام 

ّ
بعد از انقالب متام قضاياىئ که سرنوشت ساز بود و براى این مل

را الزم داشت، امام حاضر و ناظر بود. حاال در شکل جامعه ى ساده ى بسيِط دوران صدر 
که در مدينه  که در مسائل خانوادگی هم به پیغمبر مراجعه ميشد و مهه ى مردمی  اسالم 
زندگی ميکردند و شايد مثاًل ده هزار يا پانزده هزار ]نفر[ بیشتر نبودند، و ايهنا ميتوانستند 
راحت به پیغمبر دستریس پیدا کنند و پیغمبر هم از حلاظ وقت ميرسيد که به کارهاى ايهنا 
که به پیغمبر مراجعه ميشد، پیغمبر يک جوایب داشت و  رسيدگی بکند، در هر مسئله اى 
يک جوایب که گره را باز کند در اختيارش بود؛ حاال يا خودش داشت، يا خودش نداشت، 
خداى متعال به او وحی ميکرد؛ االن هم مهني جور است. االن هم رهبرى اسالمی و در 
 
ً
آينده رهبرى هایی که وجود دارد بايسىت مهني جور باشد: اّواًل بايد حاضر و ناظر باشد؛ ثانيا
اذ بشود و آن پاسخها و حلها مّتکی به قرآن باشد؛ حاال يا مّتکی به يک 

ّ
بايد از قرآن ات

ّیات قرآن؛ و این 
ّ
کل آيه ى خبصوص يا يک جاى خبصوص قرآن، يا مّتکی به روح قرآن و 

گردان آيت اهلل  بروجردى و حضرت امام مخيین )قّدس سّره( و از  1. آيت اهلل  حمّمدمهدى رّباین املیش 1313 - 1364 از شا
می طاغوت، هفت بار به زندان افتاد و در سال 1356 به جيرفت  ياران انقالیب ايشان بود. او به خاطر مبارزه با رژ
نگهبان،  اسایس، شوراى  قانون  مهّمی مهچون جملس خبرگان  مناصب  در  گرديد. حضور  تبعيد  بابک  و شهر 
دادستاین کل کشور و جملس خبرگان رهبرى نشانه ى تعّهد و صالحّیهتاى ايشان است. او خار چشم دمشنان و 

منافقان بود و در هنايت توّسط باند مهدى هامشی، مسموم و به شهادت رسيد.
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26 | بیان قرآن

 مشهود و حمسوس 
ً
کامال شرط اصل رهبرى است و خوشبختانه در رهبرى امام اّمت این 

 براى قضّیه وجود دارد؛ این يک نکته ى بسيار مهّمی است.
ّ

است. در مهه جا يک حل
ها؛ خدا حرف آن زن را  و�جِ ى �نَ ِ

َک �ن
ُ
�ِدل حج ى �قُ �ق

َّ
 ال

َ
ول

َع اهلُل �قَ � َسمِ
که در اّول ميفرمايد: �قَ لذاست 

کيد ميکند  شنيد و جمادله ى او را و رّدوبدل او را، بگوومگوى او با تو را شنيد؛ و باز جمّددا تأ
يد خدا ميشنود، يک حالت استمرار،  يد شنيد، بعد ميگو ما«؛ اّول ميگو

ُ
ح�َوَرک �َمُع �قَ

َ
»َو اهلُل �ی

را،  مشا  حرفهاى  خدا  که  است  این  امر  طبيعت  که  امر  طبيعت  به  اشاره ى  حالت  يک 
کيد مهني مسئله است که خدا  ر؛ باز آخر آيه تأ ص�ی ٌع �جَ  اهلَل َسم�ی

رّدوبدل هاى مشا را می شنود. ِا�نَّ
که از ديد رهبرِى اهلِی جامعه ى اسالمی خایل  شنوا و بینا است. هيچ مسئله اى نيست 
رهبرى هاى  اهلی است.  و جامعه ى غير  اهلی  فرق بني جامعه ى  این  و  مباند  و دور  مباند 
کنند؛  ثابت  را در مهه جا  رهبر  منيتوانند حضور  نيستند،  به خدا  مّتکی  که  آهنایی  ديگر، 
منيگومی رهبرها حضور ندارند؛ چرا، خيل رهبرهاى قوّى مهّمی هم بوده اند و در مهه جا هم 
یرنظرشان حاضر و ناظر بوده اند، اّما ]چون[ رهبرى شان  ت خودشان يا مجعّیت ز

ّ
براى مل

خدایی نبوده، دچار اشتباهات فراواین شده اند، دچار احنرافات فراواین شده اند. جامعه ى 
که ندارد؛ متام  که به خودى خود حرکت منيکند، يک روال حرکت طبيعی  اسالمی مهيشه 
کيفّیت  ً در 

ّ
کال که مربوط به انسان است و اراده ى انسان و خواست انسان،  آن چيزهایی 

آن کارها دخيل است؛ هيچ کارى نيست که مربوط به عمل انسان باشد و اراده ى انسان 
در آن دخيل نباشد. خب حفظ جامعه به صورت انقالیب، به صورت اسالمی، يک چيزى 
است که اراده ى انساهنا را ميخواهد، انساهنا يک جاهایی در يک مواردى اشتباه ميکنند، 

لذا جامعه منحرف ميشود.
مشا االن نگاه کنيد و این جوامع انقالیب دیروز را ببينيد ــ حاال من منيخواهم اسم بیاورم 
که اسم از این کشور و آن کشور نبايد بیاورم؛ اّما  کشورها را؛ يعین بنده در وضعّیىت هسمت 
کردند و چقدر  که دیروز انقالب  کشورهایی  کاماًل می بینيد ــ  کنيد،  خب، خود مشا مطالعه 
يدند، امروز يا زائده ى این قدرتند،  زمحت کشيدند و چقدر خون دادند و چقدر محاسه آفر
که آزاد هستند در حقيقت َپِرکاهی هستند، ميان  گر اّدعا ميکنند  يا زائده ى آن قدرت، يا ا
طيف وسيع قدرهتاى عامل و سّنت هايشان حمبوس اند؛ این حاضر و ناظر نبودن و صورت 
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خدایی و به اّتکاء وحی هدايت دامئی براى جوامع انقالیب و جوامع جديدالوالده نداشنت، 
این عيهبا را به بار می آورد. در اسالم این جورى نيست؛ در اسالم مهه چيز مّتکی به خدا 

]است که[ موجود است. این يک نکته.

سه نحوه برخورد در برابر سّنتهای پیشینیان
1( برخورد حذفی

نکته ى دّوم در زمينه ى سّنت ها و آداب است؛ ببينيد هر جامعه اى يک سّنت هایی 
که مهه اش هم غلط نيست؛ بعىض اش غلط است، بعىض اش درست است؛ از آن  دارد 
کمی غلط  نه،  اندر غلط است، بعىض  غلط هايش هم بعىض خيل غلط است، غلط 
که  کنيد  گر مشا خيال  است، خيل غلط نيست. يک جامعه ى انقالیب چه کار ميکند؟ ا
يشه کن بکند  جامعه ى انقالیب بايد بیايد يک داس در دست بگيرد و متام این سّنت ها را ر
کرده ايد؛ نه، جامعه ى انقالیب  کند، اشتباه فکر  برود جلو و جامعه را از آن سّنت ها صاف 
نبايد این کار را بکند؛ و جوامع انقالیب گاهی از این کارها کرده اند و دچار لغزشهاى بسيار 
عظيمی شده اند؛ سّنت هاى جامعه را از دست داده اند. ما االن جامعه ى انقالیب اى سراغ 
یرا آن  ز گذشته، دچار لغزش و احنراف شده؛  که به خاطِر احياء نکردن سّنت هاى  می  دار
به وجود  انقالب در جامعه  این  بوده.  و اصاًل سّنت اسالمی  بوده  سّنت، سّنت درسىت 
این  گذشته،  سّنت هاى  نشدن  احياء  به خاطر  و  نشده  احياء  گذشته  سّنت هاى  آمده، 
گمراهی اش  امروز  گمراهی؛ حاال ممکن است  و  وادى هالکت و ضاللت  به  رفته  جامعه 
گر به مهني روند پیش بروند  صددرصد معلوم نشود، اّما ده سال ديگر، پانزده سال ديگر ا
از سّنت ها، سّنت هاى  این جور جامعه اى داشته امی. بعىض  آن وقت معلوم خواهد شد؛ 
غلطی نيستند، حمصول عمر بشرند، حمصول قرهنا جتربه ى بشرند؛ چه مانعی دارد ما آن 
گر خبواهمی مثال بزنمی، چادر يک سّنت  سّنت ها را عمل بکنمی، چه عيب دارد؟ مثالً حاال ا
که اسالمی نيست؛ حجاب، اسالمی است. حجاب را  ایراین است؛ چون شکل چادر 
«۱، تأمني  ُمِرِه�ن

�نُ گاهی با چادر تأمني ميکنند، گاهی با عبا تأمني ميکنند، گاهی با مِخار، »�جِ

1. سوره ى نور، خبیش از آيه ى 31؛ »... چارقد...« 
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زهنا سرشان  که چارقدهایی  است  معمول  طرفها  آن  و  و شامات۱  در شام  امروز  ــ  ميشود 
شکال 

َ
می اندازند که تا وسط دستشان می آيد و روى سينه شان را ميپوشاند ــ گاهی هم به ا

که  ّیهتاى خمتلف اسالمی 
ّ
يد، از مل که مشّرف بشو ديگر ممکن است تأمني بشود. مشا مّکه 

که نوع چادرش مال  آجنا می آيند می بینيد؛ می بینيد انواع واقسام حجاب آجنا وجود دارد 
ــ خود  البّته حتقيق نکرده ام در این باب  ــ و  که من شنيده ام  ایراین ها است؛ و آن طورى 
که  چادر به این شکل، مربوط ميشود به قبل از اسالم در دوران ساسانيان؛ خب، بعد 
اسالم آمد و حجاب را آورد، ایراین ها از مهني چادر استفاده کردند؛ خب يک سّنت ایراین 
یمی نه  است. حاال انقالب اسالمی شده، ما بیایمی این چادر را از سر زهنا بکشمی و بگو
کنيد، حاال يا از نوع حجاب  این چادر غلط است، بیایید نوع ديگرى حجاب درست 
مردم شام، يا از نوع حجاب مردم حجاز، يا از نوع حجاب مردم عراق، يا از نوع حجاب 
گر بنده خبواهم قضاوت بکمن   ا

ً
مردم مصر؛ این درست است؟ نه آقا، چه عيب دارد؛ اتفاقا

که من ديده ام، چادر از مهه ى  که وجود دارد چادر است؛ تا آجنایی  ین نوع حجایب  هبتر
که »حجاب اسالمی«؛   دست پاچه شدند 

ً
فورا انواع حجاب هبتر است. حاال بعىض ها 

را  چادرها  متجّدد  زهناى  و  دخترها  از  عّده اى  انقالب،  پیروزى  از  قبل  بود  بامّزه  خيل 
گذاشتند کنار و حجاب اسالمی درست کردند؛ غافل از اينکه حجاب اسالمی مال آهنایی 
غني اسالمی قرار 

ّ
که حجاب نداشتند، چادر سرشان منيکردند، حتت تأثير تبليغات مبل بود 

ميگرفتند، يک چارقدى می بستند و يک آستني بلندى درست ميکردند، ميشد حجاب 
کملش دارد که چادر است، او که ديگر نبايد  اسالمی؛ اّما آن که حجاب اسالمی را به حنو ا
کند؛ ببينيد این  که خبواهد حجاب اسالمی درست  چادر را از سرش بردارد، چارقد ببندد 
يه  خینت سّنت ها است؛ این غلط است. سّنت ها را ما جتز به هم زدن سّنت ها و به هم ر
يه و حتليل ميکنمی، ببينمی کدام سّنت، سّنت خویب است،  ميکنمی از هم، جدا ميکنمی، جتز
گر حمتواى این سّنت حمتواى غلطی است، آن حمتوايش را بايد  می؛ منهتا ا آن را نگه ميدار
قابل  گر  ا ميکنمی،  اصالحش  است  اصالح  قابل  گر  ا است،  غلط  هرکدام  بکنمی؛  عوض 
اصالح نيست آن وقت بعد از اينکه دّقت کردمی که قابل اصالح نيست آن را از بني ميبرمی؛ 

يه، لبنان، فلسطني و اردن امروزی است. 1. شامات آن روزگار منطقه ای شامل کشورهای کنوین سور
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این روش درست اسالمی در مقابل سّنت ها است. ]پس[ يک حرکت، حرکت از بني بردن 
کردم ــ که این اشتباه است. سّنت ها است ــ مهان طورى که عرض 

2( برخورد انفعالی

يک حرکت بعکِس این است، حرکِت حّساس نبودن روى سّنت هاى جاهل، روى 
که حاال ممکن است ما در این تعبير  سّنت هاى ضّدانقالیب و به اصطالح ارجتاعی است 
که با اينکه انگليس ها از این  حرف داشته باشمی. من در هندوستان بوضوح این را ديدم۱ 
کشور خارج شده اند، اّما سّنت هاى انگليىس از این کشور خارج نشده و آجنا باىق است. 
گرفته  که سال 1982 است ــ يعین 35 سال هند به اصطالح آزادى  از سال 1947 تا االن 
هم  آزاد  که  ان شاءاهلل   ــ خب  کند  وامنود  آزادى  کشور  را  که خودش  ميکند  هم  و سعی 
هست ــ اّما سّنت هاى انگليىس آجنا هست. حاال بعىض از سّنت هايش مهم نيست ــ مثل 
که مهه ى دنيا از طرف راست ميروند، انگليس ها در خيابان از طرف  ترافيک و رفت وآمد 
چپ ميروند؛ ايهنا هم به رسم انگليس از طرف چپ ميروند که حاال این ضررى ندارد، از 
راست يا از چپ، مهم نيست ــ اّما بعىض از ُسنن، خطرناک است. من يک جمّسمه اى 
گفتند این جمّسمه ى يکی  از شهرهاى جنویب هند؛ پرسيدم،  را در ميداین ديدم در يکی 
و هنوز هم هست.2 من  بوده  اينجا  انگليس ها  زمان  از  که  انگليىس است  از شاهزادگان 
که ما جمّسمه هاى سالطني و شبه سالطني و قرِب سالطني  گفمت فرق ما با مشا این است 
ا ــ۳ و نابود  ��نً

نَ
� 

ِ
ّم َ

ى ال�ی ِ
ه �ن

�نَّ
ِس�نَ �ن �نَ

َ
ّمَ  ل

ه �ثُ
�نَّ
�قَ �ّرِ �نُ

َ
کشيدند پایني و سوزاندند ــ ل و مانند ايهنا را مردممان 

کردند این سامرى ها را و مشا بعد از 35 سال هنوز این جمّسمه را اينجا وسط ميدان نگه 
گفتند این  داشته ايد. يک روزى تعطيل بود در وسط هفته؛ پرسيدمی چرا تعطيل است، 
کم بر هند بودند ــ آهنا يک  که از آن زمان ــ آن وقىت که حا يکی از جشهناى انگليس است 

پیروزی  سالگرد  دّومني  با  مهزمان  و   اهلل عليه وآله( 
ّ

کرم)صل ا پیامبر  هجرت  قرن  چهاردمهني  مناسبت  به  معّظم له   .1
انقالب شکومهند اسالمی و با هدف تبيني حقيقت انقالب اسالمی و ارزشهای آن، در هبمن ماه سال 1359 به 

کشور هندوستان سفر کردند.
2. از مجله جمّسمه های ادوارد هفمت )پادشاه انگلستان و امپراتور هندوستان در دهه ی خنست قرن بیسمت ميالدی( و 

يا )ملکه ی انگلستان در قرن نوزدهم ميالدی( در شهر بنگلور هند. يکتور ملکه و
يا فروميپاشمی«  ميسوزانمی و خاکسترش ميکنمی ]و[ در در

ً
3. سوره ى طه، خبیش از آيه ى 97؛ »...آن را قطعا
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 چنني وچناین داشتند و تعطيل ميکردند هنوز هم هست؛ يعین حّساس نبودن 
ً
جشن مثال

در مقابل سّنت هاى جاهل.

3( برخورد منطقی

 مهه ى سّنت هاى گذشته را به چشم خمالف نگاه کردن 
ّ

این هر دو غلط است؛ هم بکل
که در خيل از کشورهاى کمونيسىت این معمول است ــ و هم به این  کردن ــ  و مهه را قطع 
شکلش که مهه ى سّنت ها را نگه داشنت و در مقابل سّنت هاى جاهل حّساس نبودن که 
کردم حّد وسط  که عرض  این هم چيز بدى است. اسالم این جورى نيست و مهان طور 
دارد؛ يعین سنجيدن سّنت ها، سّنت هاى خوب را نگه داشنت، بدهايش را رد کردن؛ آهنایی 
را هم که رد ميکند با استدالل، با منطق، با توّجه به جوانب کار و به صوریت که در دل مردم 

جا بیفتد و عمق پیدا بکند رد ميکند. این هم نکته ى بعدى.

نگاه معقول اسالم به طالق
 قابل توّجه و دّقت است و 

ً
که این واقعا نکته ى بعدى فرق بني ِظهار و طالق است 

منطىق بودن و معقول بودن احکام اسالم را کاماًل به ما نشان ميدهد. در جاهلّیت يعین در 
يک جامعه ى جاهل که هيچ چيزش از روى منطق و عقل نيست، مهه چيزش ناخبردانه 
پرتاب   

ً
مثال سنگی  مواردى  در  حاال  ميشود،  عصباین  مرد  ناخبردانه  هم  طالقش  است 

يد که پشت تو مثل پشت مادر من؛ هيچ، متام شد؛ این زن  گهان ميگو ميکرد؛ اينجا هم نا
و شوهر ــ نه حاال طالق بگيرند و بعد باز بتوانند به مهديگر برگردند، نه ديگر ــ تا ابد به هم 
حرام شدند؛ حاال چّبه دارند، زندگی دارند، خانواده دارند، يک آشيانه اى دارند، متام شد. 
ببينيد این، شيوه ى ناخبردانه است، شيوه ى غيرمعقول است و اسالم با این نامعقول بودن 
 خمالف است. اسالم طالق را قرار داده؛ اّوالً 

ّ
و ناخبردانه بودن در روش زندگی انسان بکل

که طالق نداشته باشد؛ در مسيحّیت ميدانيد  طالق را قرار داده، مثل مسيحّیت نيست 
کردند، ديگر تا ابد این  که با هم ازدواج  کاتوليک ها طالق ندارند، این زن و شوهر وقىت 
افتاده است؛ زن مال این شوهر است، شوهر مال این زن است،  گردن طرفني  طوق به 
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چاره اى هم ندارند بايد با هم بسازند، مرگ ايهنا را از هم جدا خواهد کرد؛ حاال این اشتباه 
کرده باشد، آن دختر را نشناخته باشد، آن این پسر را نشناخته باشد، با هم اخالقشان 
از هم  را  ايهنا  این حادثه،  که  بیايد  به وجود  زندگی شان  نسازد، يک حادثه ى مهّمی در 
ین بگيرد و فرزنددار  دلسرد کند، از هم سير کند، يکی فرزندش نشود و خبواهد برود باالخره ز
بشود، يا او خبواهد شوهر بکند و از شوهر ديگرى فرزنددار بشود، هيچ يک از ايهنا مربوط 
نيست؛ این زن و شوهر مبجّردى که رفتند به کليسا و این کشيش ايهنا را به مهديگر مّتصل 
کرد، این پیوند ديگر ابدى است تا دم مرگ؛ این غيرمعقول است؛ اسالم این را قبول ندارد، 
کردند، منهتا معامله ى ماّدى نيست،  يد نه آقا، این دو يک معامله اى با هم  اسالم ميگو
معامله ى قلىب است، معامله ى انساین است، به هرحال يک معامله است و بايسىت به 
گاه نتوانند با هم بسازند و زندگی بکنند، این معامله را به هم بزنند؛  که هر  ايهنا اجازه داد 

این راه بايد باز باشد؛ اّواًل راه را باز ميکند و طالق را قرار ميدهد؛ این يک.
که  که مرد يا زن بتوانند به صورت هویس ــ  کارى منيکند  که طالق را قرار ميدهد،  بعد 
هر وقىت دلش خواست، فورى زنش را بیندازد دور، يا شوهرش را بیندازد دور و برود يک 
مهسر ديگر بگيرد ــ ]طالق بدهند[؛ خنير این را هم اجازه منيدهد؛ روش طالق را جورى 
گر این سخت گيرى هایی که حاال  قرار ميدهد که طالق وسيله اى براى هوس بازى نباشد. ا
از این زن سير شد، يک  اينکه  گفت، در طالق وجود نداشته باشد، مرد مبجّرد  خواهم 
سال، دو سال، سه سال زندگی کرد و از نظر خودش، در چشم خودش يک زن مثاًل هبترى 
 این را طالق ميدهد و ميرود آن را ميگيرد؛ يا زن مبجّرد اينکه ديد که يک 

ً
کرد، فورا را پیدا 

 شوهرش را طالق ميدهد و ميرود شوهر ديگرى ميکند؛ خنير 
ً
مرد هبترى آجنا پیدا شد، فورا

گر آن شرايط نباشد، طالق ممکن  که ا راه طالق، راهی است دشوار، راهی است با شرايط 
نيست.

شرایط سخت گیرانه ی طالق در اسالم
ل بسيارى از 

ّ
اّوالً طالق را دست مرد داده اند، دست زن نداده اند و این خودش حال

گر طالق دست زن بود، ]چون[ زن احساسایت تر از مرد است، مبجّردى  مشکالت است؛ ا
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که  يد »من باشم  يه اش ميگيرد و اوقاتش تلخ ميشود و ميگو گر که با هم دعوايشان شد، 
کمااينکه ديده ايد ]بني[ زن و شوهرها، خيل  کمن« و بلند ميشود ميرود؛  ديگر با تو زندگی 
که  اوقات زهنا قهر ميکنند از دست شوهرشان و ميروند خانه ى پدرشان اّما مشا نديده ايد 
 خانه ى ]کىس[؛ کمتر ديده ميشود، نه اينکه هرگز نديده ايد. زن فورى 

ً
شوهر قهر کند برود مثال

يد[ »من ديگر منيمامن با تو، من ميروم خانه ى آقاجومن« و  تا اوقات تلخی ميشود، ]ميگو
گهان ميرود آجنا و منی آيد ديگر، تا بروند با التماس، با اصرار که بابا از خر شيطان بیا پایني  نا
و با چه زمحىت دومرتبه بیاورندش. ]زن[ عاطىف است، احساسایت است و تا مرد آمد داخل 
يد[ غذاى من کو؟ مثاًل این  خانه، گرسنه است، خسته است، ناراحت است، مثاًل ]ميگو
يد[ حاال غذاى چه، غذا حاضر نيست، مگر  هم حاال به فرض اوقاتش تلخ است؛ ]ميگو
گر طالق دست زن  طلبکارى؟ هيّچی اوقاتش تلخ ميشود و طالق ميدهد شوهرش را! ا
يادى باال ميرفت ــ حاال من اهل آمار و  بود، مصيبىت بود و تعداد و آمار طالقها به ميزان ز
ياد هست، کتاهبایی که راجع به  این چيزها نيسمت در این مسائل، در این کتاهباى آمارى ز
که بله فالن جا سنجيده اند تقاضاهاى  زن نوشته اند از این آمارها هرچه خبواهيد ُپر است 
پا که مثاًل از طرفني تقاضاى طالق ميشود، البّته  طالق و آمار مراجعه ى براى طالق در ارو
البّته آهنا هم  که طالق ندارند، پروتستان ها و ديگران،  کاتوليک هاى متعّصب  غير از آن 
يب کرده اند که طالق بگذارند، به هرحال آهنایی که طالق دارند، از سوى  مثل اينکه تصو

زن چند برابر از سوى مرد است ــ لذاست که دست مرد است.
کین، بروى خانه، تا ديدى خامن  گردن کلفىت  که مشا  در مورد مرد هم این جور نيست 
غذايت را درست نکرده، تا ديدى خامن مثاًل لباست را آماده نکرده، تا ديدى که يک ُخرده 
که خيل  یی  که يک ذّره با اخالق تو سازگار نيست فورى بگو دیر آمده خانه، تا ديدى 
 شرايط 

َ
خب من طالقت دادم، برو سه طالقه شدى؛ نه آقا این جورى نيست؛ يک عامل

 صيغه ى طالق را 
ً
گر خواسىت طالق بدهی بايد دو نفر شاهِد عادل حتما برايت قرار داده. ا

یی عادل است؟ نه  بشنوند؛ شاهد عادل يعین چه؟ يعین به ُحسن ظاهرش نگاه کین بگو
گر پشت سر يک نفر يک سال مناز خبواین،  آقا، عادل واقعی، نه عادل امام مجاعت؛ مشا ا
کرده  بعد از يک سال معلوم بشود این آدم اصالً دین نداشته، ]فقط[ ظاهرش را درست 
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بوده، منازتان مهه اش درست است، يک رکعتش را هم الزم نيست مشا تکرار کنيد؛ ]حىّت[ 
پشت سر يک هیودى. کمااينکه در روايات ]آمده[ اّتفاق افتاده، يک نفر آمد خدمت امام 
کوفه، يا جاى ديگر، يک نفرى مهراه من بود، از بس آدم خویب بود  گفت: »از خراسان تا 
 کوفه، يا بغداد يا جاى ديگر 

ً
مرّتب پشت سرش مناز ميخواندم؛ بعد کوفه که رسيدمی ــ مثال

را  آورده بوده، منازم  را به شکل مسلماهنا در  آقا هیودى است، خودش  ــ معلوم شد این 
گر مشا پیش يک عادیل زنت را طالق دادى،  بايد اعاده کمن؟« امام فرمودند: »نه.«۱ اّما ا
يعین  است؛  باطل  زنت  يد، طالق  ميگو دروغ  گاهی  آقا  این  که  کردى  پیدا  اّطالع  بعد 
کجا علم پیدا ميکین؟  کجا پیدا ميکنيد؟  عادل واقعی بايد باشد. حاال مشا عادل واقعی 
کار  کار ]دارد[؛ نه اينکه حمال باشد، پیدا نشود، اّما  کجا منونه اش ]هست[؟ ببينيد چقدر 
که این طالق بايد در حضور دو شاهد  که پیدا شده این است  سخىت است. اّول مانعی 
کثر ده  عادل باشد. بعد طالق در حال ِعّده نباشد، در حال ُطهر باشد؛ زن در هر ماهی حّدا
روز در حال ِعّده است؛ در آن حالت مشا منيتوانيد طالق بدهيد، بايد در حال ُطهر باشد، 
که با او نزديکی نکرده باىش. خب، يک مرد قاعدتا ممکن  يعین پاک باشد، آن هم پاکی 
که زنش از حالت ِعّده خارج شد، ]چون[ چند روزى هم در حال ِعّده بوده  است وقىت 
احساسات جنىس اش غلبه کند و به او نزديک بشود؛ مبجّردى که نزديک شد، در آن ُطهر 
تا ِعّده بگذرد و ُطهرغيرمواقعه پیش بیايد، آن وقت  ديگر طالق منيتواند بدهد، رفت باز 
يادى دارد من حاال  کرده اند. تفصيالت ز بتواند طالق بدهد؛ ببينيد چه موانعی درست 

منيخواهم خيل تفصيل بدهم.
با مهه ى شرايط  ُطهرغيرمواقعه، پیش دو شاهد عادل  را در  آمدى طالق دادى زن 
مشکل؛ مبجّرد اينکه ميلت به طرف این زن کشيد ــ که معمواًل هم مرد بعد از آنکه مثاًل يک 
مّدیت از زنش دور بوده، يک متايل جنىس پیدا ميکند؛ آن زن هم در مهان خانه بايد مباند 
و نبايد برود ــ يک متايل جنىس پیدا کردى، يک دسىت به او زدى، طالق باطل شد، این 
گرفته از تو، این برگشت  کشيدى از سرش ]چون[ رو  رجوع حساب ميشود؛ چادرش را 
حساب ميشود؛ ببينيد چقدر طالق يک چيز یب بنيادى است؛ هست، راه باز است اّما با 

1. کاىف، ج 3، ص 379.
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اشکال، با دشوارى؛ چرا؟ براى این است که از ِاعمال هوس در کار طالق جلوگيرى بشود 
 مشا با این زن ديگر منيتواین 

ً
گر چناچنه واقعا کار با منطق و با مبنا اجنام بگيرد؛ آن وقت ا و 

که   ممکن نيست با این بسازى 
ً
که ديگر اصال گرو زن ديگرى است  بسازى، يا دلت در 

آن جور زندگی فايده اى هم ندارد، يا آن قدر رنج ديده اى که ديگر منيتواین حتّمل بکین این 
کرد، طالق هم خواهی داد، طالق هم   مهه ى این شرايط را تأمني خواهی 

ً
زن را، طبعا

گر هوس بود آن وقت ديگر طالق اجنام منيگيرد. ببينيد  اجنام ميگيرد، مانعی هم ندارد؛ اما ا
که اسالم عمل ميکند، با روشهاى جاهل؛ چه جاهلّیت  این است تفاوت بني آن روىش 
ميشد، چه   د۱  ّبَ مؤ قه ى 

ّ
مطل زن هم  و  به وجود می آورد  را  ِظهار طالق  با يک  که  روز  آن 

که طالقش يک جاهایی  ــ۳  ــ به قول حمّمد قطب2، جاهلّیت قرن بیسمت  جاهلّیت امروز 
 يکی از زن و 

ً
که طالق است طالِق آسان است و فورا طالق نيست، يک جاهایی هم 

که آره دلش را زده، مثل اينکه  کرد  شوهر تقاضا ميکند؛ مثاًل خامن تا يک روز احساس 
لباسش را عوض ميکند، شوهرش را هم عوض ميکند! پا ميشود ميرود دادگاه تقاضاى 
طالق ميکند؛ آن هم این را احضارش ميکند و به سهولِت  متام طالق اجنام ميگيرد و از هم 
این دو روش  از  این هم جاهلّیت است؛ اسالم هيچ يک  ميروند؛  بیرون  و  جدا ميشوند 

غيرمنطىق را قبول ندارد. این هم نکته ى ديگرى که عرض شد.
ترتيب  مهني  به  ان شاءاهلل   تفسيرش.  و  تبيني  با  و  ترمجه اش  با  آيه  چند  این  خب، 
که  تّکه تّکه ميرومی جلو و چند آيه چند آيه ان شاءاهلل  بیان ميکنمی، اّما شرطش این است 
که  کنيد  کنيد، معناى آيات را بفهميد، يادداشت  يد، قشنگ از روى قرآن نگاه  قرآن بیاور
یمی و مشا  ما هم بفهممی که يک کارى دارد اجنام ميگيرد؛ َوِااّل مهني طور بیایمی بنشينمی و بگو
هم مهني طور گوش کنيد و بعد هم خداحافِظ مشا، نباشد؛ من احساس کمن که يک کارى 

کار را ادامه بدهمی. دارد اجنام ميگيرد که بتوانمی ان شاءاهلل  

والّسالم عليکم ورمحة اهلل 

1. مهيشگی، ابدى
2. شيخ حمّمد قطب )1919 - 2014 م(، شخصّیت ديین و فرهنگی معروف مصری و برادر سّید قطب. او از انديشمندان 

مهّم جهان اسالم به مشار ميرود و دارای تأليفات مهم و متعّددی است.
3. اشاره به کتاب جاهلّیت قرن بیسمت.
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جلسه ى دّوم )1361/2/24(

آیات 5 _7

 ِّ یَن ِمن قَبِلِهم  َو قَد ازَنَنلا ِّّدوَن اهللَ َو َرسوَلُه کُِبتُوا کَما کُِبَت الهَّ یَن ُیا ِانهَّ الهَّ
ءایٍّْت بَیِّنٍّْت َو ِللکِّْفریَن َعذاٌب ُمهٌی  >5< یَوَم یَبَعُثُُم اهللُ َجیًعا فَیُنَبُِّئُم 
اَنهَّ  َتَ  اََل   >6< ِ َشٍء َشیٌد  

َو نَُسوهُ  َو اهللُ َعّْ ُكّ ا اَحصىُّْه اهللُ  ِبا َعِلوِّ
ّْ َثٍة  ثَل ِت َو ما ِف الَرِض مایَکوُن ِمن َنویّْ  مّْوّْ یَعَلُم ما ِف السهَّ اهللَ 
ِّ اَکَثَ ِاّل  ِّ اَدینّْ ِمن ذِّْلَک َو ل م َو ل ِاّل هَُورابِعُُهم َو لَخَسٍة ِاّل هَُو ساِدُسُ
بِکُّلِ َشءٍ   ِبا َعِلُوا یَوَم الِقیَّْمِة ِانهَّ اهللَ  یُنَبُِّئُم  ُثهَّ   اَیَن ما اكنُوا   هَُوَمَعُهم 

َعیلٌم >7< 
شد  خواهند  ذليل  ميکنند  خمالفت  او  فرستاده  و  خدا  با  که  کساین  یب گمان 
که پیش از ايشان بودند ذليل شدند و براسىت آيات روشن  که آنان  مهان گونه 
که  روزى  بود.)5(  خواهد  خّفت آور  عذایب  را  کافران  و  فرستاده امی  را  ]خود[ 
گاهشان ميگرداند. خدا  کرده اند آ خداوند مهه ی آنان را بر می انگيزد و به آچنه 
کرده اند و خدا بر  ]کارهايشان را[ برمشرده است و حال آنکه آهنا آن را فراموش 
هر چيزى گواه است)6( آيا ندانسته اى که خدا آچنه را که در آمساهنا و آچنه را که 
در زمني است ميداند. هيچ گفتگوى حمرمانه اى ميان سه تن نيست مگر اينکه 
او چهارمني آهنا است و نه ميان پنج تن مگر اينکه او ششمني آهنا است و نه 
کجا باشند او با آهنا است آن گاه  کمتر از این ]عدد[ و نه بیشتر مگر اينکه هر 
یرا خدا به هر چيزى  گردانيد ز گاه خواهد  کرده اند آ روز قيامت آنان را به آچنه 

داناست.)7(
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از هفته ى گذشته که خيل از مشا برادرها نبوديد، شروع کردمی به تفسير سوره ى جمادله؛ 
کردمی و  گذشته بیان  که شامل يکی دو آيه است، هفته ى  لذا ما اّولني خبش این سوره را 
يد گوش کنيد که کامل بشود. حاال از آيه ى پنجم شروع  بايد مشا إن شاءاهلل  نوارش را بگير

ميکنمی که با این مجله شروع ميشود:
�نَ  ر�ی ِ

ِللکا�ن َو  ا�قٍ  �ن ِ
ّ
�ی �جَ �ی�قٍ 

آ
ا   

آ
ا ل�ن رنَ �ن

َ
ا  � �ق َو  ِلِهم  �ج

�قَ ِم�ن  �ی�نَ 
�ن
َّ
ال �قَ  �جِ

ُ
ک ما 

َ
ک وا  �ق �جِ

ُ
ک ه 

َ
َرسول َو  اهلَل  ّدو�نَ 

آ
ح� �یُ �ی�نَ 

�ن
َّ
ال  

ِا�نَّ

ٌ�* این  ه�ی
ى ٍء سثَ

ّلِ �ثَ
ُ

�وُه َو اهلل َعلى ک
نَ
� ْ�ٰصُه اهلل َو 

َ
ما َعِملوا ا �جِ ُهم 

�ئُ �جِّ
�نَ �یُ

ًعا �نَ م�ی َ ُهُم اهلل �ج
َع�ثُ �ج �یَ وَم  َ

�ی �نٌ *  ا�جٌ ُمه�ی َعدن

که این  گر وقت باىق ماند این آيه ى ديگر را هم  دو آيه را ان شاءاهلل ترمجه و بیان ميکنمی؛ ا
ر�نِ ما 

َ
ى الا ِ

مـوا�قِ َو ما �ن ى الّسَ ِ
ُم ما �ن

َ
عل َ

 اهلل �ی
�نَّ

َ
َر ا م �قَ

َ
ل

َ
آقا خواند بیان ميکنمی؛ ]آيه[ این جور است: ا

 ُهَو َمَعُهم 
ّ
َر ِالا

ک�ثَ
َ

 ا
آ
ِلَک َو لا د�نى ِم�ن دن

َ
 ا

آ
 ُهَو ساِدُسُهم َولا

ّ
ٍ ِالا

مَسهق ُعُهم َو لا �نَ  ُهَو را�جِ
ّ
ٍ ِالا

هق �ثَ لـٰ
وٰى �ثَ �ج کو�نُ ِم�ن �نَ �یَ

گر رسيدمی این آيه را هم إن شاءاهلل  ٌم* ا ى ٍء َعل�ی
ّلِ �ثَ

ُ
ک  اهلل �جِ

ِ ِا�نَّ
َمهق �یٰ وَم ال�قِ َ

ما َعِملوا �ی ُهم �ج
�ئُ �جِّ

�نَ   �یُ
ّمَ

وا �ثُ ما کا�ن
�نَ �ی

َ
ا

بیان ميکنمی.

ترجمه و شرح آیات
کوتاهی از آيات با يک شرح خمتصرى از الفاظ خدمتتان  اّول يک ترمجه ى روشن و 
این  آيه  ترمجه ى  کنمی.  عرض  آيه  دو  این  از  تفسيرى  و  بیان  يک  آنگاه  و  بکنمی  عرض 
که اصل  ه؛ »حیاّدون« يعین »خمالفت و دمشین ميکنند« 

َ
ّدو�نَ اهلل َو َرسول

آ
ح�  �یُ

�ی�نَ
�ن
َّ
 ال

است: ِا�نَّ
يشه ى لغوى اش هم از »حد«  ة« مصدر آن است و ر »حیاّدون«، »حُیاِددوَن« است و »حُماّدَ
با خدا و  که خمالفت و دمشین ميکنند  کساین  را شرح ميدهم؛ یب شک  که بعد آن  است 
آن  ِلِهم، مهچنان که سرکوب شدند  �ج

�قَ �ی�نَ ِم�ن 
�ن
َّ
ال �قَ  �جِ

ُ
ک ما 

َ
ک ميشوند؛  وا«، سرکوب  �ق �جِ

ُ
»ک رسولش؛ 
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38 | بیان قرآن

؛ این خمالفت ايهنا در حایل است  ا�ق �ن ِ
ّ
�ی ا�قٍ �جَ �ی

آ
   ا

آ
ا ل�ن رنَ �ن

َ
� ا دمشین کنندگاین که قبل از آهنا بودند. َو �ق

که ما نشانه هاى آشکار و واضحی را هم فرستاده امی؛ يعین جاى شک و شهبه اى نيست؛ 
يند ما منيدانستمی و خمالفت ما از روى ناداین بوده است؛ نه، آيات اهلی، آن هم  منيتوانند بگو
 آمده و ايهنا مهه چيز را ميدانند درعني حال با خدا و رسولش 

ً
به صورت بنّي و روشن، قبال

است  کافران  براى  ؛  �ن ُمه�ی ا�جٌ  َعدن �ن  ر�ی
ِللکا�ن و  است:  این  سرنوشتشان  ايهنا  ميکنند؛  دمشین 

يشه ى با »اهانت« ــ مهني که  کننده. »ُمهني« از »هون« و هم ر عذایب خوارکننده، ذليل 
کرد به فالین ــ يعین خوارکننده و ذليل کننده و َپست کننده؛ يک  یمی اهانت  در فاریس ميگو
کساین؟  ین يعین چه  کافر کرده است. پس  ین معنّي  کافر عذاب این چنيین را خدا براى 
براى  يد  ميگو دارد  آيه  این  آخر  چون  کردند.  رسول  و  خدا  با  حُماّده ى  که  کساین  مهان 
کافران چنني سرنوشىت هست و اّول آيه صحبت آن کساین آمده که با خدا و رسول دمشین 
که با خدا و رسول  کساین هستند  کافران مهان  که مراد از  ينه ى بر این است  ميکنند، قر
دمشین کرده اند؛ کافر ديگرى مورد نظر نيست. و »کافر« يعین پوشاننده، و »حُماِدد« يعین آن 
کرده؛ این دمشین با این پوشاندن ارتباط دارد و این را بعد  که با خدا و رسول دمشین  کىس 

شرح خواهم داد.
خب، این عذاب خوارکننده مربوط به چه زماین است؟ ممکن است که در دنيا هم خدا 
ـ قرار داده باشد اّما آچنه  مهم است  ـ عذاب خوارکننده براى آن کافرانـ  يک سرنوشت بدىـ 
ًعا، آن روزى است این عذاب که خدا مهه ى آهنا  م�ی َ ُهُم اهلل �ج

َع�ثُ �ج وَم �یَ َ
و موردنظر این آيه است، �ی

ما َعِملوا؛ آهنا را خبردار ميکند  ُهم �جِ
�ئُ �جِّ

�نَ �یُ
را برمی انگيزد و از خواب مرگ، در قيامت بیدار ميکند. �نَ

از آچنه عمل کرده اند. »ينّبهئم« يعین »خُیِبُرُهم«؛ به آهنا خبر ميدهد. از چه در قيامت خبر 
يادشان  که خودشان هم  را  دنيا  در  آهنا  يعین متام عملکرد  کردند؛  از آچنه عمل  ميدهد؟ 
ـ چه کار کردند، چه غلطی کردند، کجا چه ضربه اى زدند، کجا چه دمشین اى کردند  نيستـ 
و يادشان نيست ــ خدا هبشان اّطالع ميدهد و این ليست سياه کارى هاى آهنا را در قيامت 
�وه؛ خدا آن خالف کارى ها و خرابکارى هاى دنيایی آهنا 

نَ
�صاُه اهلل َو �

َ
يشان ميگذارد. ا جلو

که در این  گرچناچنه مشا افرادى را  کامل؛ ا کرده است. »احصاء« يعین مشارش  را احصاء 
جلسه نشسته اند، به طور کامل مشرديد و فهميديد که مثالً فرض کنيد پنجاه نفرند بدون کم 
گرچناچنه يک مشارش تميین بود و در آن چند نفر ]از  يند احصاء اّما ا ياد، این را ميگو و ز
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تفسير سوره ی جمادله  | 39

�صاُه اهلل « يعین خداى متعال این عملکرد 
َ

يند؛ پس »ا قلم[ افتاده بود، به این احصاء منيگو
که در دنيا  کرده است؛ يعین يک دانه از آن خالف کارى ها هم  کامل مشاره  آهنا را به طور 
کرده و  کار  کردند، از قلم نيفتاده. و این چيز عجيىب است که انسان در طول زندگی هرقدر 
که اجنام داده و خود آدم هم يادش نيست، در قيامت هم يادش نيست،  کارهاى خالىف 
را  کار  این  تو  يند  انکار ميکند. حديث هست وقىت ميگو گاهی  يند  را ميگو ايهنا  که  بعد 
يد،  يد: »نه، من این کار را نکردم.«۱ چون يادش نيست؛ منيخواهد دروغ بگو کردى، ميگو
بان و چشم و جوارح و اعضاى او را که این  يادش نيست. بعد خداى متعال دست و پا و ز
يد حرف  خالف به وسيله ى آهنا اجنام گرفته، »ِانطاق« ميکند، يعین به نطق می آورد، ميگو
يد چرا، تو چطور ميگویی من توى  بزنيد. آن وقت دست انسان آجنا حرف ميزند و ميگو
گوش فالن مظلوم نزدم؟ من خودم بودم و تو به وسيله ى من، زدى توى گوش فالن مظلوم؛ 
که من فالن حکم خالف را ننوشمت يا مثاًل فالن چشم ُغّره را روى آدم  تو چطور ميگویی 
سامل و صاحلی نرفمت يا فالن ُمشت را به سينه ى فالین نزدم؟ نه آقا! تو به وسيله ى مهني 
من که دست تو هسمت این کار را اجنام دادى، به وسيله ى مهني من که چشم تو هسمت این 
که  گفىت  بان تو هسمت این خالف را يک جا  که ز کار را اجنام دادى، به وسيله ى مهني من 
بانش  يک خانواده اى يا يک مجعی بیچاره شدند؛ تو چطور حاال انکار ميکین؟ بعد او به ز
يد عليه من حرف ميزنيد! چه کىس  يد عجب، مشا دار و به دستش و به جوارحش ميگو
يند ما را خدا به  ى ٍء«؛2 ميگو

ّلَ �ثَ
ُ

َ��قَ ک �ن
َ

ا ی  �ن
َّ
ا اهلُل ال �نَ

َ��قَ �ن
َ

ا الوا  »�ق مشا را این جور به نطق آورد؟ 
کارهاى خالف  بان آورد؛ يعین این قدر  نطق آورده ــ که این در قرآن هست ــ ما را خدا به ز
که آدم خودش ايهنا را فراموش ميکند؛ واقعش هم مهني  ياد است  گاهی در دنيا ز انسان 
يند هر شىب مشا وقىت که  است. این نصيحت را ]هم[ اينجا بکنمی عيىب ندارد؛ اينکه ميگو
که  يسيد، ببينيد  يد، ايهنا را بنو کارهاى آن روزتان را به ذهنتان بیاور ميخواهيد خبوابید، 
کدامش بد بوده، کدامش خوب بوده، از آهنایی که بد بوده استغفار کنيد، آچنه خوب بوده 
که يادمان  کار خوب را داده، براى مهني است  که خدا به مشا توفيق این  کنيد  شکرگزارى 
گرم است و حواسش پرت است،  گاهی انسان مهني طور  کرده امی.  که چه غلط هایی  نرود 

1.  تفسير مّقی، ج2، ص264.
2. سوره ى فّصلت، خبیش از آيه ى 21.
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40 | بیان قرآن

يد  يد، يک هتمىت ميزند، يک دروغی ميگو يد به کىس، يک بیراهی ميگو يک بدى ميگو
و يادش ميرود و منيداند که چه ]کرده[؛ مشا خداى نکرده این دروغ را گفىت، بعد از قول مشا 
يک نفر رفته نقل کرده، يک نفر ديگر هم از قول او نقل کرده، چهار نفر ديگر هم از قول آن 
که  گهان می بینيد يک شايعه اى عليه يک بیچاره اى درست شد  کرده اند، نا دو نفر نقل 
کنيد  گفىت؟ مثاًل فرض  گفته اى؛ حاال این دروغ را چرا  که مشا  منشأش هم دروغی است 
از روى عصبانّیت؛ ديگر مشا دنباله ى کار خودت را منيداین چه کار شده. يک چشم ُغّره به 
کارها هم  کردى، يک مشت به سينه ى يکی زدى؛ از این  يکی رفىت، يک اهانت به يکی 
اجنام ميگيرد؛ نه اينکه اجنام منيگيرد. ممکن است مهه ى ماها دچار يک چنني چيزهایی 
کرده امی، چه  یران  که چه آشيانه هایی را و باشمی ــ پناه بر خدا ــ و بعد يادمان ميرود اصاًل 
آدمهایی را بیچاره کرده امی، چه کساین را دچار شايعه کرده امی، اصاًل فرامومشان ميشود؛ روز 
ِکی مثاًل این مهه  که نگاه ميکین، ميگویی بنده  میان ميگذارند؛ مشا  قيامت ليست را جلو
بان و  گفمت؟ آجنا دست و پا و ز ِکی این مهه خالف  ِکی این مهه دروغ گفمت؟  کردم؟  مصرف 
يند نه  مغز و چشم و مانند ايهنا به سراغ مشا می آيند، آهنا عليه مشا شهادت ميدهند؛ ميگو
کارهاى خالف را احصاء  �صاُه اهلل ، خدا آن 

َ
يد؛ ا کار شده؛ آيه دارد این را ميگو آقا! این 

از »نسيان«  کرده اند. »نسوه«  �وه؛ خود آهنا يادشان رفته، آن را فراموش 
نَ
� َو  کرده است؛ 

�؛ خدا بر هر چيزى شاهد و گواه است. علم اهلی و اّطالع اهلی،  ه�ی
ى ٍء سثَ

ّلِ �ثَ
ُ

است؛ َواهلُل َعلى ک
گرفته باشد؛  کىس  که خدا آن را از  اّطالع شهودى است، علم ذایت است؛ علمی نيست 
شهود ميکند؛ خود پروردگار عامل، بر مهه چيز شاهد است، مهه چيز را ميبيند، احاطه ى به 
که در هفته ى قبل درمورد این آيایت  يان »ِظهار«  که در مهني جر مهه چيز دارد؛ این است 
کى  �قَ �ث

قَ
ها َو � و�جِ َک �نى �نَ

ُ
�ِدل حج ى �قُ �ق

َّ
 ال

َ
ول

َع اهلُل �قَ � َسمِ
که »�قَ گفمت، خداى متعال ميفرمايد  که قباًل بود 

را  متعال هر چيزى  را. خداى  ما«؛۱ خدا می شنود حرف زدن مشا 
ُ

ح�ُوَرک �قَ �َمُع 
َ
�ی ى اهللِ َو اهلل  

َ
ِال

ميبيند، هر خطورى را در ذهن انسان ميفهمد، مهه جا خداى متعال حاضر و ناظر است که 
در آيه ى بعد، این را بیشتر خداى متعال بیان ميکند.

متعال  که خداى  منيبيین  آيا  پیغمبر!  اى  ؛  ر�ن
َ
الا ى  ِ

�ن ما  َو  مـوا�قِ  الّسَ ى  ِ
�ن ما  ُم 

َ
عل َ

�ی اهلَل   
�نَّ

َ
ا َر  �قَ م 

َ
ل

َ
ا

که خدا این قدر علمش به مهه چيز  ميداند هر آچنه را در آمساهنا و در زمني است؟ منيداین 

1. سوره ى جمادله، خبیش از آيه ى 1 
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ُعُهم؛ هيچ دِرگوىِش سه نفرى اى نيست مگر اينکه   ُهَو را�جِ
ّ
ٍ ِالا

هق �ثَ لـٰ
وى �ثَ �ج کو�نُ ِم�ن �نَ احاطه دارد؟ ما �یَ

یمی جنوا کرد فالین،  خدا چهارمی آهنا است. جنوا، مهني جنوایی است که در فاریس هم ميگو
ه.۱ سه نفر که باهم دِرگوىش صحبت ميکنند، چهارمی شان خدا است؛  يعین درگوىش، ُمساّرَ
 ُهَو ساِدُسُهم؛ هيچ پنج نفرى نيستند که جنوا ميکنند مگر 

ّ
ٍ ِالا

مَسهق حرفها را خوب ميفهمد. َو لا �نَ
خدا ششمی آهنا است. این ]مثاهلا[ براى این است که ما درست درک کنمی. ببينيد عدد را 
یبایی هایی  خداى متعال مثال ميآورد که ما خوب درک کنمی. البّته اينجا وقىت که نگاه کنيد ز
یمی هيچ سه نفرى  گر خبواهمی ]در این مورد[ حرف بزنمی، معمواًل ميگو وجود دارد؛ ما مثاًل ا
نيستند مگر خدا چهارمی شان است؛ هيچ چهارنفرى نيستند مگر خدا پنجمی شان است، 
هيچ  يد  منيگو خدا  است.  این جور  است؛  ششمی شان  خدا  مگر  نيستند  پنج نفرى  هيچ 
سه نفرى نيستند مگر اينکه خدا چهارمی شان است و هيچ چهارنفرى نيستند مگر اينکه 
گهان می آيد به پنج؛ هيچ سه نفرى نيستند مگر اينکه خدا  خدا پنجمی است؛ نه، از سه نا
چهارمی شان است؛ هيچ پنج نفرى نيستند مگر اينکه خدا ششمی شان است؛ يعین عدد 
کالم؛ و از این  یبایی است در  سه و چهار و پنج و شش را رديف هم می آورد؛ این يک ز
را ماها  که بعىض هايش  بلند اهلی ایل ماشاءاهلل  هست  کالم  یبایی ها و ظرافهتا در این  ز
 ُهَو َمَعُهم؛ 

ّ
َر ِالا

ک�ثَ
َ

 ا
آ
ِلَک َو لا د�نى ِم�ن دن

َ
 ا

آ
ملتفت ميشومی، بعىض هايش را ملتفت منيشومی. َو لا

وا؛  ما کا�ن
�نَ �ی

َ
که ذکر شدند مگر اينکه خدا با آهنا است. ا کمتر و نه بیشتر از این عّده هایی  و نه 

؛ بعد بر  َمهق �ی وَم ال�قِ َ
ما َعِملوا �ی ُهم �جِ

�ئُ �جِّ
�نَ  �یُ

ّمَ
هرکجا که باشند. پس خدا بر مهه چيز شاهد و گواه است. �ثُ

ُهم خبر ميکند آهنا را 
�ئُ �جِّ

�نَ کارهاى ما دارد، �یُ که خدا بر  اثر مهني شهود و مهني علم و اّطالعی 
م؛ یب شک خدا به هر چيزى  ى ٍء َعل�ی

ّلِ �ثَ
ُ

ک  اهلَل �جِ
کرده اند. ِا�نَّ ما َعِملوا؛ به آچنه عمل  روز قيامت �جِ

که خدا از مهه ى  گر در ذهن ما باشد  دانا است. خب مهني مفهوم اهلی و مفهوم قرآین ا
گناهان ميشود. گاهی انسان از خدا شرم ميکند، گاهی  کارها اّطالع دارد، مانع بسيارى از 
از خدا ميترسد، گاهی حمّبت خدا مانع ميشود؛ فرق منيکند به هرحال توّجه به اينکه خداى 
متعال شاهد و ناظر و حاضر در آن خأل و خلوات و تهنایی هاى ما است، موجب ميشود که 

ما خالف را حىّت در آجنا هم اجنام ندهمی؛ این معناى آيه به صورت ساده و بسيط.

1. راز گفنت 
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بحثی در معنای »یحاّدون اهلل«
آن وقت  بعد  بگومی،  لغت  دو  يکی  درمورد  را  لغوى  دو سه حتقيق  من  برگردمی؛  حال 
ح�ّدو�نَ اهلل « است. »حُیاّدون«  کمن. اّول در مورد »�یُ  از آيه را برايتان بیان 

ّ
کل يک برداشت 

ادغام ميشود و مشّدد ميشود،  که دو دال در هم  گفتمی »حُیاِددون« است  که  مهان طور 
يشه ى لغوى اش »حد« است؛ »حد« يعین »منع«. درست  ميشود »حیاّدون«؛ اصل و ر
کردم؟ خمالفت ميکنند، دمشین ميکنند؛ دمشین و  که من »حیاّدون« را چه معین  کنيد  توّجه 
خمالفىت که ما در معناى کلمه ى »حیاّدون« گفتمی يادتان باشد، حاال ميخواهمی برومی ببينمی 
يشه اش  این دمشین چه جور دمشین اى است؟ از خود کلمه ى »حیاّدون«  فهميده ميشود. ر
از مهني جا  يند،  که ميگو را هم  این حد بني دو چيز  يعین »منع«؛  »حد« است؛ »حد« 
که  که مانع ميشود  است. حد فاصل بني این اتاق و آن راهرو يعین چه؟ يعین آن چيزى 
این اتاق جزو آن راهرو باشد يا آن راهرو جزو این اتاق باشد؛ توّجه کرديد؟ از این جهت به 
یمی »مرز«. حد در عریب به معناى منع  يند حد؛ به معناى مرز؛ ما در فاریس ميگو »حد« ميگو
است؛ و حد آن چيزى است که منع ميکند از اينکه این ىش ء در آن ىش ء وارد بشود و جزو 
گرچناچنه دمشین را  گرفته شده. ما ا يشه  آن ىش ء بشود؛ درست است؟ »حیاّدون« از این ر
یزترش  يشه ى لغوى يک ُخرده اى دقيق تر و ر کلمه ى »حماّده« است، با توّجه به این ر که 
کنمی، عبارت خواهد شد از خمالفت کردین از نوع ممانعت کردن از ورود انسان در حمدوده ى 
يند »حماّده« ــ نه هر نوع خمالفت کردین را ــ يا خمالفت  اهلی؛ به این جور خمالفت کردین ميگو
کردین که به معناى مانع شدن از ورود معارف اهلّیه است به قلمروى وجود انسان؛ اسم این 
خمالفت »حماّده« است؛ نه هر خمالفىت، نه هر دمشین اى. پس آيه چه کساین را مورد توّجه 
که با خدا و رسول دمشن باشد؛ ممکن است کىس با خدا و رسول  قرار داده؟ نه هرکىس را 
 
ً
که دمشن با خدا و رسول است، قاعدتا دمشن هم نيست اّما دمشین ميکند. البّته هرکىس 
دمشین هم ميکند اّما ممکن است کىس با خدا و رسول دمشن نباشد اّما دمشین بکند. اينجا 
را هم دوست  پیغمبر  می،  دار را دوست  ماها خدا  باشد؛  بايد مجع  ماها  که حواس  است 
گاهی می بینيد دمشین ميکنمی با خدا و رسول؛ ]لذا[ مشمول این آيه قرار ميگيرمی  می اّما  دار
يد؛  يد، دمشین کنندگان با خدا و رسول را ميگو چون این آيه دمشن خدا و رسول را منيگو
دمشن بودن غير از دمشین کردن است. اى بسا کىس که دمشن هم نيست اّما دمشین ميکند. 
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چه جور دمشین کردین؟ دمشین کردن به معناى مانع شدن از اينکه انساهنا وارد حدومرز اهلی 
و احکام اهلی در ذهن  اينکه معارف اهلی  از  مانع شدن  به معناى  کردن  يا دمشین  بشوند 
يند »حماّده«، و »حیاّدون« این  کند؛ به این جور دمشین ميگو انسان يا عمل انسان نفوذ 
گر خبواهمی ما با توّجه به این معنا براى »حیاّدون« مصداق پیدا بکنمی، مصداق  است. ا
يان  يان ضّد اهلی؛ جر يان اهلی و جر يان وجود دارد؛ جر »حیاّدون« ميشود ــ چون دو جر
يان را  که مرز این دو جر يان ضّد نبوى؛ در هر زماین این جور است ــ آن کساین  نبوى و جر
يان اهلی؛  يان ضّد اهلی است؛ ميکشانند به جر برميدارند؛ يعین کارهایی را که مربوط به جر
يعین در حکومت اهلی قرار دارند اّما احکام اهلی را عمل منی کنند، حمدوده ى اهلی را مراعات 
لَک ُحدوُد اهلل ؛  گر يادتان باشد، در آيه ى قبل فرمود: �قِ گر توّجه داشته باشيد و ا منی کنند. ا
 ۱. ِلمو�ن ـٰ ُم ال�نّ

ُ
َک ه ولـ�ئِ

ُ
ا

 ُحدوَد اهللِ  �نَ
َ

َعّ�
�قَ ايهنا حمدوده هاى اهلی است و در آيات ديگر دارد: َو َم�ن �یَ

کردن، حمدوده هاى خدا را در نظر  داشنت و از ايهنا جتاوز نکردن،  حدود اهلی را مراعات 
که حمدوده هاى اهلی حمفوظ مباند؛ چه  ین توّقعات دین از متدّینني است  يکی از بزرگ تر
حمدوده ى افکار، چه حمدوده ى احکام و چه حمدوده ى ارزشها؛ ايهنا را بايد حفظ کرد، ايهنا 
گر حمدوده ها به هم خورد، این تعّدى از حدود خدا است که در آن  را بايسىت به هم َنَزد؛ ا
گفت، در این آيه هم دارد مهني را به صورت حماّده ى با خدا  آيه، تعّدى از حدود خدا را 
و رسول، يعین دمشین با خدا و رسول، مورد توّجه قرار ميدهد. این يک حتقيىق در باب 

 از آيات بشومی.
ّ

کلمه ى حماّده تا بعد وارد برداشت کل

سرکوب شدن؛ سرنوشت دشمنان پیغمبران )علهیم الّسالم(
ايهنا چيست؟ سرنوشتشان  با خدا و رسول ميکنند، تکليف  که حماّده ى  کساین  این 
ت کشانده 

ّ
چيست؟ سرنوشتشان »َکبت« است. »کبت« يعین سرکوب؛ يعین به انزوا و ذل

يد ــ خواهم  شدن، مانع از حرکت و رشد آهنا شدن؛ حمکوم به این هستند. البّته توّجه دار
يان مؤمنني،  يان پیغمبر و جر يان، جر يان هست؛ يک جر گفت ــ که در دوران پیغمبر دو جر
يان غير مؤمنني زمان پیغمبر است.  يان غير مؤمنني. این ناظر به آن جر يان، جر يک جر
بان  ز در  را  قانون  این  اّما  يد  ميگو دارد  را  قانون  يک  نيست،  زمان  آن  خمصوص  البّته 

1. سوره ى بقره، خبیش از آيه ى 229؛ »... و کساین که از حدود ] احکام[ اهلی جتاوز کنند، آنان مهان ستمکارانند«.

ww
w.bo

ok
-kh
am
en
ei.i
r



44 | بیان قرآن

حکايت از دوران پیغمبر، دارد بیان ميکند. آن کساین که با خدا و پیامبرش دمشین ميکنند 
يان اهلی  يعین در مقابل پیغمبر قرار ميگيرند، يعین ضّد حرکت انقالیب پیغمبرند و ضّد جر
پیغمبرند حمکوم به سرکویب هستند؛ نه سرکویب به دست من و مشا به عنوان يک تکليف؛ 
البّته ممکن است يک وقىت به عنوان يک تکليف هم حمکوم به سرکویب باشند ــ خدا به 
از بینشان  کن،  را سرکوب  کّفار  برو منافقني و  ؛۱  �ن �ی �ق ِ

ا�ن اَر َو الُم�ن
�نّ

ُ
�ِهِ� الک حج يد:  پیغمبرش ميگو

يد؛ این آيه به صورت يک قانون  کن ــ اّما این آيه، آن را منيخواهد بگو ِبَبر، با آهنا جهاد 
خیی، ايهنا  طبيعی دارد بیان ميکند که در طبيعت بر طبق مقّررات و نواميس اجتماعی و تار
يخ! بدانيد آن  حمکوم به »َکبت« هستند، حمکوم به سرکویب اند. اى مردم دنيا، اى مردم تار
يان پیغمبر برخاستند و مقاومت کردند، ماندین نيستند، نابودشدین  کساین که در مقابل جر
ِلِهم؛ خمصوص  �ج

�ی�نَ ِم�ن �قَ
�ن
َّ
�قَ ال �جِ

ُ
ما ک

َ
و ازبني رفتین هستند، حمکوم به زوالند؛ »ُکِبتوا« يعین این. ک

يان نبّوهتا ايستادند،  ايهنا هم نيست مهچنان که قبل از ايهنا هم آن کساین که در مقابل جر
يد؛ این هم حتقيق  حمکوم به زوال بودند؛ مهه از بني رفتند. ببينيد يک قانون را دارد ميگو

در این مجله و این کلمه.

تغییر فکر، عمل و ارزشها؛ از اهداف انقالب پیامبران )علهیم الّسالم(
کمن. ببينيد   از مهني آيه بیان 

ّ
کل می تا من يک برداشت  حاال به آيات بعدى منيپرداز

وقىت که پیغمبر می آيد يک انقالب به وجود می آورد، يک حرکت انقالیب در جامعه به وجود 
يان جديد است که شامل فکر، عمل،  می آورد، این حرکت انقالیب به معناى اجیاد يک جر
که در حوزه ى زندگی انسان مطرح است؛ حرکت انقالیب  يه ى مسائل ميشود 

ّ
کل ارزشها و 

پیغمبر این است؛ حرکت دین و انقالب دین يعین این؛ يعین وقىت پیغمبر ]مبعوث ميشود[، 
که دنيا را در  ذهن مردم را عوض ميکند؛ تا آن وقت ذهن مردم حمدودانديش بود؛ با کىس 
ــ يا مجع قبيله اى؛ مثالً در  يک ُمشت موجود انسایِن حمصور در این عامل مشاهده بکند 
کنيد ده ميليون نفرند يا پنجاه ميليون نفرند يا  فالن قبيله پانصد نفر يا هزار نفرند يا فرض 
 مردم موجود آن روِز عامل باشند، فرق منيکند ــ ديدش حمدود 

ّ
صد ميليون نفرند که مثالً کل

ينش را، يعین هسىت را، در آچنه چشم انسان ميبيند  ، آفر
َ

که ماّدّیون عامل است. امروز هم 

1. ازمجله سوره ى توبه، خبیش از آيه ى 73 

ww
w.bo

ok
-kh
am
en
ei.i
r



تفسير سوره ی جمادله  | 45

يا آچنه قابل ديدن به چشم است حمدود ميکنند، در حقيقت تنگ نظرند، حمدودانديشند،  
یر يک سقىف مشاهده ميکنند. موّحد، این ديد  را در ميان يک حمدوده اى در ز مهه چيز 
يد که هسىت غير از آچنه تو ميبيین يا ميتواین ببيین، يک چشم انداز  حمدود را ندارد؛ او ميگو
ينش اهلی و وجود اهلی است. در  که غير قابل احصاء است و آن آفر وسيع ديگرى دارد 
حقيقت اعتقاد به خدا، انسان را از تنگ نظرى، از حمدودانديیش خارج ميکند و وارد يک 
ياى یب پايان از هسىت و از وجود ميکند؛ این در عامل ذهنّیت و در عامل انديشه. پس  در
يان اهلی در زمان پیغمبر اجیاد  يان نبوى و جر وقىت که انقالب پیغمبر به وجود می آيد و آن جر
آرماهنايشان،  که مهه ى  مردم  ميکند.  را عوض  مردم  ميکند، ذهن  که  اّول کارى  ميشود، 
درماهنايشان  دردهايشان،  آينده نگرى هايشان،  اميدهايشان،  عشقهايشان،  آرزوهايشان، 
گهان احساس ميکنند  در خودشان و در آن بتشان ــ آن بت هرچه بود ــ خالصه ميشد، نا
گيىت هاست ُملک آن جهاین را«؛۱ اصاًل دنيا اينجاها حمدود منيشود، ايهنا  گردوهنا و  »که 
چه کساین هستند؟ این چيست؟ حىّت خود پیغمبر هم به عنوان يک انسان، حدومرِز ديد 
ياى عظمی  چیه اى به آن در و بینش يک آدم موّحد قرار منيگيرد. پیغمبر به عنوان اينکه در
که  َوااّل این جور نيست  توّجه باشد  اقيانوس الیزال هسىت است، ميتواند مورد  و  هسىت 
مهه چيز در پیغمبر پايان بپذیرد و تا پیغمبر متام بشود ]مهه چيز متام شود[؛ نه، این اّول چيزى 
است که ديد اهلی و ديد توحيدى به انسان ميدهد و انسان را از حمدودّیت خارج ميکند. 
زندگی با مرگ پايان منيپذیرد. ببينيد چقدر فرق ميکند بني کىس که زندگی را مهني بیست 
که این بیست سال و  سال و پنجاه سال و شصت سال بداند، يا زندگی را چيزى بداند 
يا است! چقدر  پنجاه سال و شصت سال يک جزء بسيار کوچک و يک قطره اى در آن در
گسترده بیین  ديد انسان فرق ميکند! آن اّویل تنگ نظرى است، این دّومی وسيع انديیش و 
گفمت ]انقالب[ عوض ميکند، فقط در این مقوله نيست؛  که  . درست است ذهنّیىت 

َ
عامل

که منيخواهم تفصيل بدهم؛ بعد  در خيل از چيزها انقالب ذهن انساهنا را عوض ميکند 
 
ً
می آيد عمل انساهنا را عوض ميکند و تغيیر ميدهند. رفتار انساهنا و برخوردشان، غالبا
يک برخورد شخىص و فردى بوده، توأم با گناه بوده، توأم با روشهاى غلط در زندگی بوده، 
يان  توأم باسيسمت هاى ناموزون براى زندگی مجعی بوده؛ این عمل انساهنا بوده. این جر

ین اعتصامی 1. پرو
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انقالیِب اهلی که می آيد، مهه ى ايهنا را عوض ميکند؛ روشهاى غلط زندگی را از آدم ميگيرد؛ 
آقا! دروغ نگو، آقا! غيبت نکن، آقا! هتمت نزن، آقا! بدبني نباش، آقا! خودخواه نباش، 
براى خودت فقط حرکت نکن؛ براى خودت ]فقط[ تالش نکن؛ ايهنا مهان تصّرف کردن و 
تغيیر دادن روشهاى زندگی است که احکام اسالمی ناظر به ايهنا است. اسالم می آيد و در 
امر اقتصاد، در امر حکومت، در امور اجتماعی، در امور فردى، در امر خانواده، در تربیت 
فرزند، در مهه چيز روشهاى جديدى می آورد؛ آن روشها غلط بود، این روشها درست است؛ 
ايهنا را تغيیر ميدهد؛ درست است؟ آن وقت نظام ارزىش و جمموعه ى ارزشها را هم عوض 
ميکند. آن روز فرض بفرمایید که افتخار به این بود که آدم گردن کلفت باشد و بزند مهه ى 
يند فالین آمد، از او  ه پیدا شد، مهه بگو

ّ
کند؛ مهم باشد که وقىت در حمل قرانش۱ را خاک 

َ
ا

يند؛ ارزش ايهنا بود. بعد که مثاًل نظام اهلی می آيد، فرض بفرمایید  ق بگو
ّ
بترسند، به او متل

يد  يد بنده در خانواده مان سه شهيد داده ام؛ آن يکی بگو ارزش به این ميشود که يکی بگو
ارزش،  ميشود  شدن  شهيد  ارزش؛  ميشود  ايهنا  ببينيد  داده ام؛  شهيد  چهار  من  عجب! 
جانباز انقالب شدن ميشود ارزش، يک چشم در راه خدا دادن ميشود ارزش؛ در جهبه ى 
یزه، در سوسنگرد، فرض کنيد که در ]عملّیاهتاى[ فتح البني۳  جنگ، در بازى دراز2، در هو
 ارزشها عوض ميشود. آن روز ارزشها 

ّ
و بیت القّدس4 جنگيدن ميشود ارزش؛ اصاًل بکل

يک چيز بود، حاال ارزشها ميشود يک چيز ديگر. پس وقىت که انقالب اسالمی می آيد ــ که 

1. هم پايه ها، مهانندها
کرمانشاه با کشور  ه های بلند و شيب های تند در غرِب ایران و در مناطق مرزی استان 

ّ
کوهستاین با قل 2. منطقه ای 

عراق.
3. عملّیات فتح البني در دوم فروردین 1361 با رمز »يا زهرا« به فرماندهی مشترک سپاه و ارتش و در جهبه ی جنویب 
و حمور شوش، رودخانه ی کرخه، جاّده ی اهواز _ اندمیشك و غرب دزفول اجنام شد. این عملّیات، دستاوردهای 
مهّمی را برای ایران به ارمغان آورد، از مجله: آزادسازی حدود 2400 کيلومتر از خاک مجهوری اسالمی ایران و خارج 
یر ديد و تير مؤّثر دمشن، کسب غنامئ مهّمی از سالحهای سبک و  شدن شهرهای دزفول، شوش و اندمیشک از ز
سنگني )مهچون 320 دستگاه تانک و نفربر(، اسارت حدود 15000 نفر از سربازان و افسران ارتش عراق و اهندام 

خبش مؤّثری از توان نظامی دمشن.
4. عملّیات بیت القّدس در بامداد دهم اردیهبشت 1361 با رمز »يا عّل بن ایب طالب« به فرماندهی مشترک سپاه و 
ین  ارتش و در حمور اهواز _ خرمشهر _ دشت آزادگان اجنام گرفت. آزادی خرمشهر در سّوم خرداد سال 1361، مهم تر

دستاورد این عملّیات موّفقّیت آميز بود.
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که در زمان  گرفت، مهني بود  در زمان پیغمبر هم انقالب اسالمی بود؛ آچنه آجنا هم اجنام 
يان جديد زندگی  مشا اجنام گرفت ــ جمموعه ى زندگی انساهنا را عوض ميکند؛ يعین يک جر
يان  يان قبل است، آن جر يان، آن جر را به وجود می آورد. درست است؟ در مقابل این جر
يان زندگی  یید جر يد؛ ميتوانيد بگو زندگی طاغویت است، امسش را هرچه ميخواهيد بگذار
يان ديگر  که در آن جر می طاغویت این است  که امسش را ميگذار ت این هم 

ّ
طاغویت. عل

یمی  زندگی، ارزشهاى راستني، مورد طغيان هوسها و خودخواهی ها است لذا به آن ميگو
يان  یید جر که در رأسش قرار دارد طاغوت است. ميتوانيد بگو زندگی طاغویت و آن کىس 
يان ديگر بر مبناى جهل به ارزشهاى انساین  زندگی جاهل؛ چرا؟ براى خاطر اينکه آن جر
بنا شده؛ در آجنا توّجه به ارزشهاى انساین نيست و آن ارزشهاى واقعی، شناخته نشده 
یید؛ ميتوانمی  يان جاهل؛ فرىق منيکند، هرچه خواستيد بگو می جر بوده لذا امسش را ميگذار
ينش و حقایق اسالم، پوشانده  یمی، براى خاطر اينکه در آجنا حقایق آفر کفر بگو يان  جر
يان ديگر هم وجود  يان اهلی و اسالمی، يک جر شده است. به هرحال در قبال و ضّد جر

دارد.

عاقبت معارضان با انقالب پیامبران )علهیم الّسالم(
يان اهلی می ايستند؛ می ايستند يعین  که در مقابل این جر حاال يک عّده اى هستند 
مورد  هست،  اسالمی  و  اهلی  يان  جر در  که  را  صحيحی  ذهنّیهتاى  و  افکار  يعین  چه؟ 
یب اعتنایی قرار ميدهند، با آن خمالفت ميکنند؛ ايهنا حماّده ميکنند. هرکىس که فکر التقاطی 
اسالمی  انديشه ى  با  متضاّد  و  ضد  تفّکر  که  هرکىس  است؛  قبيل  این  از  باشد،  داشته 
داشته باشد، از این قبيل است؛ هرکىس که انديشه هاى درست اسالمی را مورد یب توّجهی 
مقابل  در  دارند  که  هستند  کساین  ايهنا  است؛  قبيل  مهني  از  بدهد،  قرار  یب اعتناىئ  و 
که با  يان اصيل اهلی می ايستند؛ ايهنا حماّده ى با خدا ميکنند. هرکىس هم  انديشه ى جر
يان اسالمی آورده، با احکام اهلی، با مقّررات اهلی خمالفت ميکند،  که جر روش زندگی اى 
از مهني قبيل است. اينکه ميگفتند احکام اسالمی در این زمان قابل اجرا نيست ــ شنفته 
که اسالم نه قابل پیاده  کردند فرمودند  که اوايل انقالب يک آقایی خيل بزرگوارى  بوديد 

ww
w.bo

ok
-kh
am
en
ei.i
r



48 | بیان قرآن

شدن است، نه فايده دارد، نه ممکن است عمل بشود ــ حماّده ى با خدا و رسول است. 
يان خمالفني با متّسک به عمل اسالمی و  که آن جر  »َکبت« هم شدند. ديديد 

ً
وا؛ واقعا �ق �جِ

ُ
ک

به فقه اسالمی، به چه روزگارى افتادند.۱ کىس که با ارزشهاى اسالمی و با ارزشهاى این 
گر[ این حمدوده ى اهلی را مورد مالحظه  يان خمالفت کند هم مهني جور ]است[؛ يعین ]ا جر
بگيرند،  قرار  حمدوده  آن  در  ديگران  که  نگذارد  يا  نگيرد  قرار  حمدوده  آن  در  و  ندهد  قرار 
که  يند »شهدا را آوردند، اى بابا شهيد  که ميگو مشمول این حماّده است. بعىض ها هستند 
که شهيد  چه«؛ يعین ارزش شهادت را درک منيکند، خدشه ميکند، حاضر نيست بفهمد 
شدن در راه خدا چقدر ارزش مهم و واالیی است. خيل ها هستند که امروز تأّسف ميخورند 
می از دست ميدهمی؛ بنده از ايهنا سؤال ميکمن این جواهناى  مبان را دار که ما جواهناى خو
ت به مشا داد؛ 

ّ
کجا آورده بوديد؟ این جواهناى خوب را حرکت انقالیب این مل خوب را از 

گر  ا را نداشتمی،  با توپ وتانک در خيابان  گر مقابله ى  ا را نداشتمی،  گر بیست ودّوم هبمن  ا
شهيد دادن در این سه سال را نداشتمی، این جوان خوب را هم نداشتمی. این جوان خوب 
يک مخير یب شکل بود؛ آن چيزى که به این جوان این طور شکل خویب داده، این طور او را 
ارزمشند ساخته که مشا حاال از نبودن او تأّسف ميخورى، چيست؟ يک حرکىت شبيه مهني 
حرکت فتح البني است منهتا در خياباهناى هتران يا در کردستان يا اندکی پیش از انقالب. 
یزاین را به بار خواهد آورد،  که حرکهتاى آن چناین، این چنني عز گر ما ميدانمی  خيل خب ا
یزان ديگرى را ]هم[ به بار خواهد آورد. ما به برکت  بايد بدانمی که حرکهتاى این چنيین، عز
این انقالب، به برکت این جنگ، ميليون ها انسان ارزمشند پیدا کردمی که ايهنا را نداشتمی، 
مشا هيچ کدامتان نبوديد؛ ]آيا[ دروغ است؟ مشاها کجا بوديد؟ چه چيزى مشاها را ساخت؟ 
گر مشا عاشق  گر مشا خوبید ــ من منيدامن؛ البّته که خوبید اّما منيخواهم حکم صادر کمن ــ ا ا

کمّیت قوانني اسالم و صدور بیانّیه در خردادماه سال   ایران در خمالفت با حا
ّ

1. از مجله ميتوان به مواضع جهبه ی مل
کرد. حضرت امام مخيین)قّدس سّره  1360 و دعوت از هواداران خود برای تظاهرات عليه الحیه ی قصاص اشاره 
یید که قصاص، این قانون واضح اسالم،   فرمودند: »ميگو

ّ
يف( در واکنیش انقالیب به این اقدام جهبه ی مل الّشر

يح کرده است، این قانوین که مصلحت و امنّیت کشور  این قانون ضروری اسالم، این قانوین که قرآن به آن تصر
يد  يشه هايتان خراب بوديد! ... اينکه کىس بگو را تأمني ميکند، مشا این را يك قانون غير انساین ميدانيد. مشا از ر
 از امروز حمکوم به ارتداد 

ّ
کافر است... جهبه ی مل حکم خدا غير انساین است، اسالم غير انساین است، این 

است.« )صحيفه ی امام، ج14، ص448(
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يد  گر مشتاقيد که در راه خدا برو گر مشا شهادت را براى خودتان افتخار ميدانيد، ا شهادتيد، ا
که مهه ى ايهنا  کارى اجنام بدهيد ــ  یزند به قيمت اينکه يک  يد و خونتان را بر جمروح بشو
قيمهتا و ارزشهاى درجه ى يک اسالمی است ــ این از کجا پیدا شده؟ قبل از انقالب هم 
مشا مهني جور بوديد؟ قبل از آنکه تنور انقالب برافروخته بشود هم مشا مهني جور بوديد؟ 
نه؛ از 100 نفر جوان ما، 99 نفرشان این جور نبودند. چه چيزى ايهنا را ساخت؟ انقالب 
کارى ميکنمی  کارى ها ساخت. خيل خب ما حاال فدا ساخت، این حتّرک ساخت، این فدا
به شرف شهادت مشّرف  گر  ا که  ما هم  بسازد؛ خود  را  ديگر  ما يک عّده ى  کارى  فدا تا 
کساین  شدمی، ميرومی در آغوش نعمت اهلی غرق ميشومی؛ غير از این است؟ خب، پس 
که ارزشهاى اهلی را درک منيکنند، آن حمدوده ى اهلی را مورد مالحظه قرار منيدهند و رعايت 
منيکنند، احکام اهلی را مورد توّجه قرار منيدهند و امّهّیت منيدهند، و برايشان فرىق منيکند، 
که حماّده ى با خدا و رسول ميکنند؛ در هر لبایس هم ميشود؛  کساین اند  مهه ى ايهنا جزو 
در لباس من، در لباس مشا، در لباس ]آن[ آقا؛ در مهه ى این لباسها، در مهه ى تيپ ها و 
قشرهاى اجتماعی ممکن است کساین باشند که یب توّجه يا باتوّجه يا بر اثر خودخواهی ها، 
یر  کرديد، ز ین احکام اهلی یب توّجهی  کوچک تر گر مشا به  حماّده ى با خدا و رسول بکنند. ا
کرديد؟  کرديد، مهني است، حماّده ى با خدا و رسول است؛ توّجه  گذاشتيد، یب اعتناىئ  پا 
البّته کىس را که مثاًل بدون توّجه يک فسق کوچکی ميکند منيگومی؛ نه، در قرآن حکم آهنا 
که احکام اهلی را  کساین ]را ميگومی[  گناه ميکنند راه استغفار دارند. آن  که  کساین  آمده؛ 
نديده ميگيرند، مقابل احکام اهلی می ايستند؛ این غير از این است که يکی از روى جهالت 
گناهی بکند؛ آن جزو حماّده ى با خدا و رسول نيست مگر اينکه تکرار بشود  و غفلت، يک 
ه« 

َ
ّدو�نَ اهلَل َو َرسول

آ
ح�  �یُ

�ی�نَ
�ن
َّ
 ال

يا گناهان بزرِگ غير قابل قبویل باشد. لذا مشا ببينيد که این »ِا�نَّ
کدام آيه آمده؟ بعد از آيات ظهار آمده؛ خب ارتباط ايهنا با هم چيست؟ آن يک  بعد از 
گر کىس ظهار بکند، بايد کّفاره بدهد؛  حکم خانوادگی است، يک حکم کوچک است که ا
لَک ُحدوُد اهلل ،۱ این حّد اهلی است؛  کرد به این حکم اهلی، �قِ کّفاره نداد و یب اعتناىئ  گر  ا
کی از  ه«؛ این حا

َ
ّدو�نَ اهلَل َو َرسول

آ
ح�  �یُ

�ی�نَ
�ن
َّ
 ال

که »ِا�نَّ يد   را ميگو
ّ

کل به مناسبت آن، این حکم 

1. سوره ى جمادله، خبیش از آيه ى 4
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این است که در نظر خدا، احکام کوچک و بزرگ فرىق منيکند. مشا حکم کوچک را هم که 
که ايستاديد، مثل  کرديد؛ در مقابل این هم  کرديد، مثل اينکه حکم بزرگ را انکار  انکار 

اينکه در مقابل آن ايستاديد؛ فرىق ندارد. خب این از این مسأله.

اطاعت از رسول، امام و ولّی فقیه؛ اطاعت خدا
که بارها هم  کلمه ى رسول، يک نکته اى در اينجا در ذهن من مهيشه هست  درمورد 
ح�ّدو�نَ  �ی�ن �یُ

�ن
َّ
 ال

گفته ام، حاال اينجا هم تکرار ميکمن آن را. ممکن است کىس سؤال کند در »ِا�نَّ
معلوم  با رسول دمشنند، خب  ه«، 

َ
يد »َرسول ميگو ــ چرا  با خدا دمشنند  که  آهنایی  ــ  اهلل « 

يان  است هرکىس با خدا دمشین ميکند، با رسول هم دمشین ميکند؛ خدا و رسول که دو جر
يىف دارد؛ نکته اش این  ت چيست؟ این يک نکته ى دقيق و ظر

ّ
يانند؛ عل نيستند، يک جر

يادى نامشّخص است؛ راه خدا راه نامشّخىص است. مشا خيال  که خدا در موارد ز است 
نه، خملص خدا هم عل الّظاهر  بودند؛  با خدا دمشن  يش  قر کّفار  زمان  آن  در  که  نکنيد 
بودند؛ حىّت ميگفتند ما این بهتا را که ميپرستمی، براى خاطر این است که این بهتا براى ما 
که با  يند  گر ]به آهنا[ بگو کنند؛۱ يعین بنابراین خدا را قبول داشتند. ا پیش خدا شفاعت 
يند که ما با خدا دمشین منيکنمی؛ خنير، ما طرف دار خدا هستمی.  خدا دمشین نکنيد، آهنا ميگو
راه  قرآن،  آيه ى  این  در  بود. خدا می آيد  اشتباه  قابل  و  يىض داشت  این يک عرض عر
يد. خيال  که پیغمبرش ميگو که راه خدا مهاین است  خدا را مشّخص ميکند و ميفهماَند 
نکنيد که خدا به جز راه پیغمبر، راه ديگرى دارد؛ این اشتباه را نکنيد. مصداق امروزى اش 
که خيال نکنيد راه انقالب و راه انقالب اسالمی و راه مجهورى اسالمی غير  این است 
این  بگومی  ميخواهم  آيه است،  این  این، مضمون  اينکه  نه  دارد؛  راهی  امام  راه   

ً
مثال از 

که طرف دار خدا و رسول هستند؛  که اّدعا ميکنند  کردن است. بسيارى هستند  مشّخص 
مِر 

َ
وِلى الا

ُ
 َو ا

َ
سول ُعوا الّرَ ط�ی

َ
ُعوا اهلَل َو ا ط�ی

َ
لذا به مهني دليل يک جاهایی کلمه ى »اولواالمر« آمده؛ ا

م؛2 اطاعت خدا کنيد، اطاعت پیغمبر کنيد، اطاعت اولواالمر کنيد؛ خب خدا و پیغمبر و 
ُ

ک ِم�ن

1.  سوره ی زمر، آيه ی 3 و سوره ی یونس )عليه الّسالم(، آيه ی 18.
2. سوره ى نساء، خبیش از آيه ى 59
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گرچناچنه يک وقىت  يانند. این براى این است که ا يان نيستند، يک جر اولواالمر که سه جر
يند ما طرف دار پیغمبرمی، هرکدام انقالب  پیغمبر در حيات ظاهرى نيست، مهه نيايند بگو
يد  يد این مال من است، آن بگو پیغمبر را و مکتب پیغمبر را به يک طرف بکشند؛ این بگو
ميگومی؛  درست  من  يد  ميگو آن  ميگومی،  درست  من  يد  ميگو این  است؛  من  مال  خنير 
خنير، يک مالک و معيارى وجود دارد، يک شاخىص هست؛ شاخص چيست؟ وجود 
»اولواالامر«؛ »اولواالامر« که بود، درست است؛ البّته »اولواالامر« با آن شرايطی که مشّخص 
که رسول آمده، به این معنا است. در مهه ى انقالهبا،  که ما بیان ميکنمی. اينجا هم  است 
مستمسک  خودشان  براى  را   

ّ
کل چيز  يک  فرصت طلبانه  به صورت  که  هستند  کساین 

يند ما معتقد به این و در این راه هستمی؛ مردم را به اشتباه می اندازند؛  قرار ميدهند، ميگو
که در این انقالب ما، شاخْص وجود امام و خّط  بايسىت شاخص معنّي بشود. لذاست 
حرفهاى  من،  پیش  بودند  آمده  منافقني  این  از  نفر  چند  قبل  سال  سه  دو  است.  امام 
يخ  گون یب حمتوایی ميگفتند؛ من به آهنا گفمت که: این را بدانيد که معيار و مالک در تار گونا
که در  يخ ما است؛ هرکىس  ]ما[، امام است؛ امام معيار و مالک حق و باطل در این تار
مقابل امام قرار بگيرد، باطل است، هرکىس که با امام باشد، حق است. در دوران مبارزاِت 
دوران اختناق هم مهني جور بود؛ آن که طرف امام بود، حق بود، مقابلش باطل بود. بعد 
گرفتند، شدند باطل. آن  که در مقابل امام قرار  از پیروزى انقالب هم يک عّده اى بودند 
يد باطل؛ خيال  يد، ميشو يد در مقابل امام قرار ميگير روز به آهنا ميگفمت حاال هم مشا دار
يخ معيارى جز امام را خواهد شناخت و حقيقت هم مهني است. غرض، این  نکنيد که تار

هم نکته ى اينکه »رسول« در اينجا آمده.
کىس بدون ]وجود[ حّجت  گر  که ا کی از این است  « حا ا�ق �ن ّ

�یِ
ا�قٍ �جَ �ی

آ
  ا

آ
ا ل�ن رنَ �ن

َ
� ا

مجله ى »َو �قَ
لذا خدا  نيست؛  از يک حمدوده ى اهلی خارج بشود، مشمول حماّده  و دليل، يک وقىت 
که ايهنا حماّده ى با خدا و رسول ميکنند درحایل که آيات بّینات آمده و برايشان  ميفرمايد 
ياین را منی شناسد  ياهنا را شناخته اند. يک وقت کىس يک جر حق و باطل روشن شده، جر
يان بین صدر را منی شناختند،  که جر مثل زمان بین صدر؛ در زمان بین صدر خيل ها بودند 
يان او بودند؛ این آيات بّینات نيامده بود. بنابراین ايهنا را منيشود جزو حماّدین با  آجنا در جر
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52 | بیان قرآن

 جزو حماّدین با خدا و رسول نيستند؛ توّجه ميکنيد؟ چرا؟ چون 
ً
خدا و رسول دانست؛ يقينا

که حّجت اهلی  بّینات آمد، آن وقىت  که آيات  اّما آن وقىت  منيدانستند و توّجه نداشتند؛ 
کىس باز در آن طرف  گر  گفته شد و مهه دانستند، آن وقت البّته ا به وسيله ى امام به مهه 
ه« است. بنابراین 

َ
ّدو�نَ اهلَل َو َرسول

آ
ح� قرار بگيرد، جزو حماّدین است و مشمول این آيه ى »�یُ

که آيات بّینات نيامده باشد، بأیس۱ هم برکىس نيست؛ این هم يک مطلب. حاال  آجنایی 
باره ى این آيه ى بعدى هست که من ديگر ميگذارم براى بعد؛ هم  يک مطلب ديگر هم در

ّید باشيد. خسته شده امی، هم وقت گذشته. ان شاءاهلل  که موّفق و مؤ

والّسالم عليکم ورمحة اهلل وبرکاته

گناه  .1
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جلسه ى سّوم )1361/2/31(

آیات 8 _ 10

یَن ُنوا َعِن انلهَّجویّْ ُثهَّ یَعودوَن ِلا ُنوا َعنُه َو یَتَنَّْجوَن بِاِلِث  اََل َتَ ِاَل الهَّ
َو  اهلِل  بِِه  ُیَیَِّک  َل  ِبا  ِّءوَك َحیهَّوَك  ِاذا اج َو  َو َمعِصیَِت ارلهَّسوِل  َو العُدواِن 
یَصَلوَنا   ُ َجَهنهَّ َحسُبُم  نَقوُل  ِبا  اهللُ  بُنَا  یَُعّذِ َلول  م  اَنفُِسِ فِّ  یَقولوَن 
َو  بِاِلِث  فاَلتَتَن ـَّْجوا  تَناَجیُت  ِاذا  ا  ءاَمنوِّ یَن  الهَّ َا  ًّـاَیهُّ الَصرُی >8< ی فَِبئَس 
اهللَ  هَُّقوا  ات َو  الهَّقویّْ  َو   ِ بِالّبِ تَناَجا  َو  ارلهَّسوِل  َمعِصیَِت  َو  العُدواِن 
یَن ءاَمنوا  یطِّْن ِلزَحَُن الهَّ َا انلهَّجویّْ ِمَن الشهَّ یِّ ِاَلِه ُتَشوَن >9< ِانهَّ الهَّ

ِ الُؤِمنوَن >10< 
ِ ـِاذِن اهلِل َو َعَ اهلِل فیَلَتََوكهَّ ِه َشیئًئا ِاّل ب ّرِ

ِّ َو َلیَس بِضا
منع  آن  از  بداچنه  باز  که  نديدى  بودند،  شده  منع  جنوا  از  که  را  کساین  آيا 
پیچی از پیامبر  گناه و تعّدى و سر گرديده اند برميگردند و با مهديگر به ]منظور[ 
به آن ]شيوه[  را بداچنه خدا  تو  آيند  تو  نزد  به  گفتگو ميکنند و چون  حمرمانه 
یمی  يند: »چرا به آچنه ميگو سالم نگفته سالم می دهند و در دهلاى خود ميگو
کاىف است در آن درمی آيند و چه  خدا ما را عذاب منيکند؟« جهمّن براى آنان 
که امیان آورده ايد! چون با يکديگر حمرمانه  کساین  بد سراجنامی است.)8( اى 
گفتگو ميکنيد به ]قصد[ گناه و تعّدى و نافرماین پیامبر با مهديگر حمرمانه گفتگو 
حمشور  او  نزد  که  خدایی  از  و  کنيد  جنوا  پرهيزگارى  و  نيکوکارى  به  و  نکنيد 
 از ]ِالقائات[ شيطان است تا 

ً
يد.)9( چنان جنوایی صرفا خواهيد گشت پروا دار

گرداند و]یل[ جز به فرمان خدا هيچ آسيىب  که امیان آورده اند دلتنگ  کساین را 
کنند.)10( به آهنا منيرساند و مؤمنان بايد بر خدا اعتماد 
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ارتباط ادب فردی و اجتماعی در اسالم
کی از این است که ميان ادب فردى  تسلسل آيات این سوره و پیوستگی مطالب آن حا
که مالحظه  و ادب اجتماعی در اسالم و قرآن نوعی پیوستگی وجود دارد. مهان طورى 
کرديد از اّول این سوره، روال آيات و حلن کالم خداى کرمی حلن واحدى است که مسائل 
ین مسائل  ین و مهم تر  تر

ّ
گوین را در زمينه هاى خمتلف از فردى و خانوادگی گرفته تا کل گونا

يعین يک حکم  با يک مسئله ى خانوادگی است؛  ميکند. شروع سوره  بیان  اجتماعی، 
بان شخىص و فردى؛ يعین با  مربوط به خانواده است که آن حکم ظهار است و آن هم با ز
شکايت يک زن از شوهرش که او را ظهار کرده؛ این جورى شروع ميشود. بعد حکم ظهار 
گهان براى اينکه مؤمنني حکم ظهار را رعايت بکنند، يک هتديدى ميشود  بیان ميشود و نا
بندى هاى خدا را رعايت منيکنند و به تعبيرى،  نسبت به آن کساین که حدود خدا را و مرز
که با خدا  کساین را  ین نام برده ميشود. بالفاصله بعد از آن، حکم  کافر از آهنا به عنوان 
 عرض کردم؛ يعین نوعی دمشین، نه هر 

ً
ـ که معناى حماّده را در آن هفته تفصيال حماّده ميکنندـ 

يند؛ نوعی دمشین که براى دین و صاحبان دین  جور دمشین؛ به هر جور دمشین حماّده منيگو
کرده و يک قانون و سّنت طبيعی  و پیروان دین از امّهّیت خاّص برخوردار است ــ بیان 
 سرکوب خواهند شد 

ً
که با خدا حماّده ميکنند، قطعا که کساین  کرده و آن این است  را ذکر 

گذشته و سابق بر زمان پیغمبر هم  و از بني خواهند رفت. در زمان پیغمبر چنني بوده، در 
که حماّدین با خدا و رسول، سرکوب شده اند و از سر راه دعوت برداشته  مهني طور بوده 
که این قانون به زمان پیغمبر خمت منيشود؛  شده اند. این يک قانون است و طبيعی است 
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که  يخ،  پس مال زمان بعد از پیغمبر تا آخر دنيا هم هست؛ چون قوانني خدا، قوانني تار
پذیر  تغيیر خدا  سّنت هاى  نيست؛  قوانني جعل شده، عوض شدین  آن  خدا  به وسيله ى 
که  نيست و تبديل پذیر هم نيست.۱ بعد از آنکه این مطلب بیان شد، وارد يک مسئله اى 
مربوط به ادب اجتماعی است ميشود. البّته این مسئله ى سّوم ــ که ادب اجتماعی است 
ــ يک ُبعد اخالىق دارد، يک بُعد سيایس و هر دو در این آيه مورد نظر است. پس آيایت که 
که  کردند؛ يعین اواخر آيایت  که برادرمان االن تالوت  امروز ميخوانمی مربوط به جنوا است ــ 
 ترمجه ميکمن و بعد 

ً
يعا کردند ــ و مورد حبث امروز ما است. من آيات را سر ايشان تالوت 

يک توضيحی هم در اطرافش ميدهم.

ترجمه و شرح آیات
وى؛ آيا منی نگرى به  �ج

ِ ال�نَّ
هوا َع�ن

�ی�نَ �نُ
�ن
َّ
ى ال

َ
َر ِال م �قَ

َ
ل

َ
از آيه ى هشت شروع ميشود؛ ميفرمايد: ا

ه؛ سپس برميگردند به آچنه از  هوا َع�ن
عودو�نَ لِما �نُ َ

ّمَ �ی
که از جنوا و درگوىش منع شدند؟ �ثُ کساین 

گناه و دمشین و  سول؛ و جنوا ميکنند به  ِ الّرَ
هق  َو الُع�وا�نِ َو َمعِص�یَ

ِ
م الِا�ث  �جِ

و�نَ ا�جَ �ن
�قَ آن منع شده اند. َو �یَ

که ميکنند، يک حرف  که ميکنند، دِرگوىش  از فرمان پیغمبر. يعین این جنوایی  پیچی  سر
يند يا گناه و امث است، چيزهایی  يند، بلکه آچنه ميگو ساده ى عادى هم بني خودشان منيگو
متضّمن  يعین  يا عدوان است،  آهنا است؛  مراد   

ً
گناه است، ظاهرا و خدا  انسان  که بني 

پیچی  يند؛ يا معصيت پیغمبر است، يعین سر دمشین با مؤمنني است آچنه دِرگوش هم ميگو
نرومی؛  که  يند  ميگو هم  دِرگوش  ايهنا  جهاد،  برومی  يد  ميگو پیغمبر   

ً
مثال پیامبر؛  فرمان  از 

دِرگوىش  پس  نکنيد.  انفاق  که  يند  ميگو هم  دِم گوش  ايهنا  کنيد،  انفاق  يد  ميگو پیغمبر 
َک  َ��یِّ م �یُ

َ
ما ل وَک �جِ �ءوَک َ��یَّ ا حج کردن ايهنا، يکی از این سه مضمون را دارا است. َو ِادن صحبت 

يض وارد بر حمضر تو ميشوند، نوعی با تو حتّیت  که این افراد منافق و افراد مر ِه اهلل ؛ وقىت  �جِ

يند که خدا آن چنان با تو حتّیت و خوشامد نگفته است. در روايت  يند، خوشامد ميگو ميگو
که وقىت وارد حمضر پیغمبر ميشدند به جاى »الّسالم  که هیودى ها و منافقني بودند  دارد 
کرده اند؛ يعین  عليک«، ميگفتند: »الّسام عليک«.2 »سام« را بعىض به معناى مرگ معنا 

يفه ی: )سوره ی احزاب، آيه ی 62 (، )سوره ی فتح، آيه ی 23(، )سوره ی اسراء، آيه ی 77(. 1. اشاره به آيات شر
2.  الکاىف، ج 4، ص 5.
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به  نيست؛ »سام«  مرگ  معناى  به  کردمی  نگاه  ما  که  آن طورى  لکن »سام«  تو.  بر  مرگ 
از  هستيد،  آن  در  آچنه  از  مشا  که  يند  بگو ميخواستند  است؛  اعراض  و  روگرداین  معناى 
گر خبواهمی »سام« را به  البّته ا يد، هرچه زودتر برگرديد.  که دار آن عقيده و روش و راهی 
اعراض. پس »سام«  مطلق  نه  زندگی،  از  اعراض  یمی  بگو بايسىت  بگيرمی،  مرگ  معناى 
که  به طور مطلق به معناى مرگ نيست، بلکه به معناى اعراض است؛ روگرداندن است 
 مهني اعراض 

ً
روگرداندن از زندگی به معناى مرگ خواهد بود. ممکن هم هست آهنا واقعا

بوده اند.  از زندگی مورد نظرشان بوده؛ چون هیودى ها بسيار مردمان خبيث و موذى اى 
ايهنا می آمدند داخل جملس و تندى ميگفتند: »الّسام عليک«؛ این الم سالم گفته منيشد، 
گذاشتمی، فحش دادمی؛ چقدر هم در خفا  کاله  که آره، سر پیغمبر را  خوشحال هم بودند 
که »ما رفتمی و يک فحیش هم دادمی؛ به خيالشان  با هم ميخنديدند ــ مهچنني منافقني ــ 
يد  ساده لوح ها که ما به آهنا سالم ميکنمی!«. قرآن ايهنا را افشا ميکند به این ترتيب و ميگو
که به تو  که وقىت وارد ميشوند به حمضر تو، آن حتّیت و خوشامدى  کساین هستند  ايهنا 
ولو�نَ  �ق يند، آن خوشامد خدایِی مسلماین نيست که خدا تو را به آن خوشامد گفته. َو �یَ ميگو
يند چرا ما را خدا عذاب منيکند به  ول؛ در دل خودشان ميگو �ق

ما �نَ ا اهلُل �جِ
�نَ �ج ِ

َع�نّ ُ
ولا �ی

َ
ِسِهم ل

�نُ �ن
َ

�نى ا

که  کند ببينمی، حاال  که عذاب  يند  یمی؟ این را به حالت مسخره و حتّدى ميگو آچنه ميگو
می فحشش  دار ما  است؛  مّطلع  از مهه جا  پیغمبر  ميداند،  را  که خدا مهه چيز  يند  ميگو
یمی، خدا ما را عذاب منيکند؟  یمی، چرا به آچنه ما ميگو او بد ميگو می به  ميدهمی، ما دار
گر فکر ميکنند آن  م؛ عذاب جهمّن آهنا را بس است. ا

َه�نَّ َ ُهم �ج ُ
خدا در جواب ميفرمايد: َ�س�ج

يند خدا  که ميگو کمشان است،  کرده است ــ يعین جهمّن ــ  که خدا براى آهنا مقّدر  عذایب 
چرا عذاب منيکند؛ آن جهّنمی که خدا برايشان معنّي کرده است، بسشان است از عذاب. 
که ميدانيد، جمموعه ى مهه ى عذاهباى اهلی است، از جسمی و روحی  خب، جهمّن هم 
ها؛ به آن جهمّن آورده خواهند شد و وارد آن خواهند شد. 

و�نَ
َ
صل و به مراتب و انواع خمتلف. �یَ

کار آهنا منهتی به آجنا  گردش  که   است 
ّ

ر؛ پس چه بد عاقبت و چه بد حمل َ� الَمص�ی �ئ �جِ
�نَ

خواهد شد. يعین حرکىت که ايهنا دارند ميکنند، سرمنزل و سراجنامش جهمّن است. »مصير« 
ايهنا دارند، این  که  از شدن است، »ِبئَس اَلصير« يعین این حتّرکی  از صيرورت است، 
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حرکىت که ايهنا دارند، در هنايت به جهمّن خواهد رسيد. سرنوشت و سراجنام و عاقبت این 
که در ايهنا هست، جهمّن است. براى این گونه روحّیات و  حرکت، این شدن، این حتّرک 
این گونه اشخاص و این نوع دهلا، جهمّن يک چيز طبيعی و قهرى است و چه بد منزلگاه 
کارها  و چه بد عاقبىت است. بعد از آنکه خداى متعال این منافقني و هیوديان را به این 
گر مشا خواستيد  يد حاال ا مذّمت ميکند، آن وقت خطاب را برميگرداند به مؤمنني و ميگو
يک وقىت دِرگوىش صحبت بکنيد، مراقب باشيد که آچنه جنوا ميکنيد، امث، گناه و عدوان و 
گر چناچنه به گوِش هم يک چيزى  پیچی از پیغمبر نباشد. ا دمشیِن این و آن و نافرماین و سر
که مثاًل ميخواهيد ديگرى نشنود، آهنا را  کارهاى شخىص و معمویل تان باشد  یید،  ميگو
آهسته بیان ميکنيد؛ این جورى باشيد؛ اّما غيبت این و آن، يا دمشین با این و آن، يا اهّتام 

پیچی از فرمان پیغمبر نباشد. به این و آن، يا شايعه پراکین این و آن، يا سر

نقش نّیت در ارزش گذاری اعمال
وا  �جَ �ن

�قَ لا �قَ
کنيد، �نَ گاه که جنوا  م، هر 

�قُ �ی َ ا�ج �ن ا �قَ وا؛ اى کساین که امیان آورده ايد! ِادن َم�ن
آ

�ی�نَ ا
�ن
َّ
َها ال

ُّ
�ی

َ
اا �ی

ّرِ َو  ال�جِ وا �جِ
َ ا�ج �ن گناه و دمشین و خمالفت پیغمبر جنوا نکنيد. َو �قَ سوِل؛ با  ِ الّرَ

هق  َو الُع�وا�نِ َو َمعِص�یَ
ِ
م الِا�ث �جِ

کنيد بر نيکویی و تقوا. وى؛ بلکه جنوا  �ق
ال�قَّ

آچنه ميتواند مهه ى اعمال انسان را از نيکی برخوردار کند، مضمون و جهت آن اعمال 
است. ببينيد، يک عمل واحد ميتواند در صوریت يک پديده ى بسيار بدى باشد و در 
صوریت يک پديده ى خویب باشد؛ چه چيزى این را بد يا خوب ميکند؟ مضمون و حمتوا 
گذاشنت لب به گوش يک نفر و حرف زدن آنقدر بد نيست؛  و مَست آن عمل است. خوِد 
که دمشین  حاال در آيه ى بعدى از مهني هم مؤمنني را هنی ميکند، اّما آن قدر بد نيست 
خدا و ورود به جهمّن داشته باشد. آچنه آن را آن مهه بد ميکند، مضمون این حرف زدن 
بان جارى ميکنيد.  است، آن چيزى است که مشا حرف ميزنيد، آن چيزى است که مشا بر ز
که ميزنيد. و  ميتوان مهني را از آن بدى آورد پایني. به چه چيزى؟ به مضمون آن حرىف 
که خود عمل  که در زندگی ما اعمال بسيارى هستند  برادرها! این را توّجه داشته باشيد 
به خودى خود هيچ حمكی ندارد؛ مَست عمل، نّیت مشا از این عمل و مضمون و حمتواى 
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گر چناچنه نّیت و مَست و حمتواى عمل خوب  این عمل حکم این عمل را معنّي ميکند. ا
گر چناچنه نّیت و مَست و حمتوا بد باشد، ميشود  باشد، این عمل ميشود يک عمل خوب؛ ا
گر لباس پاسدارى پوشيدن ممدوح و مورد رضاى خدا و مورد رضاى بندگان  يک عمل بد. ا
شايسته ى خدا است، براى خاطر چيست؟ آيا این لباس و این پوشيدن و این ژست و این 
منش، پیش خدا ممدوح است؟ این ارزىش دارد؟ نه آقا، این لباس با هر لباس ديگرى 
که  که به آن، این قدر قيمت ميدهد؟ چيست  به عنوان يک لباس فرىق منيکند. چيست 
ین سطوح جامعه قرار ميدهد از  که پاسدار شده، در ارزش گذارى در باالتر این انساین را 
نظر خدا؟ مَست این عمل است. چرا؟ چون این پاسدار انقالب است، دمشن ضّد انقالب 
که عليه  کساین است  است. پوشيدن این لباس به معناى مبارزه ى خستگی ناپذیر با آن 
گر این را از آن گرفىت، این لباس هيچ  انقالب اسالمی کمر بسته اند و اقدام دارند ميکنند. ا
گر این مبارزه، این نّیت، این مَست حرکت، این مضمون واقعی این لباس از  قيمىت ندارد. ا
گرفته شد، به جاى اينکه با ضّد  که لباس پاسدارى پوشيده،  يک پاسدار، از يک آدمی 
يد، به جاى اينکه با دمشن خدا  ه ى انقالیب يا يک آدم معمویل پر

ّ
انقالب جبنگد به سر و کل

مبارزه کند بني او و دوستان خدا مثاًل مبارزه پیش آمد، به مهديگر سرگرم شدند، پاسدارى 
لباس  این  وقت  آن  رفت،  يادشان  از  رفت،  نظرشان  از  ارزش  يک  به عنوان  انقالب  از 
از آن ارزش می افتد؛ جنس این لباس، نوع این لباس ]مهم نيست[.  هم چه ميشود؟ 
جلوى  ميروند  و  ميپوشند  را  پاسدار  لباسهاى  این  گاهی  انقالب ها  ضّد  که  نشنفته ايد 
گر آن وقت داخل ماشني يک عمامه به سرى باشد،  کارت ميخواهند، ا ماشيهنا را ميگيرند، 
به رگبار ميبندند. پس می بینيد که خود این لباس، حىّت آن کىس که کارت سپاه هم دارد، 
 هم سپاهی است اّما نّیتش از سپاهی شدن، پاسدارى از انقالب 

ً
که واقعا حىّت آن کىس 

نيست، ]بلکه[ قدرمتندى است، انگيزه هاى شخىص است، هواهاى نفساین است، این 
ديگر ارزىش ندارد. و مهني طور لباس من ــ يعین لباس روحانّیت ــ هم مهني جور است. مشا 
نديده ايد يا نشنيده ايد روحاین اى را که عمر طوالین هم کرده، علم هم پیدا کرده، اسم هم 
کرده؟ نديده ايد؟ نشنيده ايد؟ شنيده ايد ديگر؛  کرده اّما سقوط  کرده، عنوان هم پیدا  پیدا 
که دانسنت و لباِس  غير از این است؟ این به چه معنا است؟ این به معناى این است 
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کار چيست؛ نّیت،  بايد ديد مضمون این  را پوشيدن يک ارزش مطلق نيست؛  دانايان 
گر خوب  گر آن خوب بود، ميشود چيز ارزمشند و عایل؛ ا مَست، هدف، حمتواى آن چيست؛ ا
کردن هم مهني جور است؛ يک وقت  کردن و دِرگوىش صحبت  يال! بنابراین جنوا  نبود، واو
 مناز شب خبوانمی، پاشو 

ً
که برادر پاشو برومی مثال یید  مشا دِرگوىش صحبت ميکنيد و ميگو

کنمی، خب، این شد چه؟ شد يک عمل خوب. يک وقت دِرگوىش صحبت  برومی انفاق 
یید ول کن ديگر، حوصله مان سر رفت از این مهه قرآن و مناز و فالن؛ برومی  ميکنيد و ميگو

يک قدرى مثاًل الواطی کنمی. پس دِرگوىش با دِرگوىش فرق ميکند و يک حکم ندارد.

ادامه ی ترجمه ی آیات
؛ خدایی که به سوى  رو�ن

�سثَ ِه �قُ �ی
َ
ی ِال �ن

َّ
ل
َ

وا اهلل ؛ پروا کنيد از خدا؛ ا
�قُ

وى َو ا�قَّ �ق
ّرِ َو ال�قَّ ال�جِ وا �جِ

َ ا�ج �ن  َو �قَ
او حمشور خواهيد شد. این در حقيقت يک امرى است که دليل آن امر هم با آن ذکر شده. 
چرا بايسىت ما تقواى خدا را پیشه ى خودمان بکنمی؟ براى خاطر اينکه سر و کارمان با خدا 
گر با غير خدا است، برو نظر او را جلب کن. این يک حرف  کاَرت ا است. خب، مشا سر و 
کند ميفهمد  گر[ آدم فکر  که ]ا کاسبانه است، يک حرف استدالیل است، يک حرىف است 
 چاره اى ندارد. حاال مقام عّشاق خدا و عارفان باهلل  و آن کساین که خدا را براى 

ً
که واقعا

خاطر ترس يا رغبت عبادت منيکنند و به خاطر حمّبت عبادت ميکنند، خيل باال است؛ 
که صحبت ميکنمی، این آيه خطاب به ما  اّما بني خودمان  که منيرسد،  دست ما به آهنا 
«؛۱ خدا مالک روز جزا است. غير از این   الّ��ی�ن

ِ
وم َ

می؟ »مـِلِک �ی است. ما غير از خدا چه دار
که بايسىت روز قيامت را در  گر انسان ميداند  است؟ مهه کاره ى روز قيامت خدا است. ا
گر این را يقني دارد، بايد مالحظه ى خدا را بکند؛ امر و هنی خدا را  آينده ى خودش ببيند، ا
بايد مراعات کند؛ تقوا هم يعین مهني؛ تقوا يعین رعايت َشديد و دقيق امر و هنی خدا. پس 
، خدایی که به سوى او حمشور خواهيد شد ــ يعین مجع  رو�ن

�سثَ ِه �قُ �ی
َ
ی ِال �ن

َّ
يد: ال اينجا که ميگو

وا اهلل « است.
�قُ

خواهيد شد در قيامت ــ این در حقيقت استدالل »ِا�قَّ
؛ دِرگوىش  �ا�ن �ی

وى ِم�نَ السثَّ �ج
ما ال�نَّ

بعد در آخر هم ــ این آيه ى آخر را هم خبوانمی ــ ميفرمايد: ِا�نَّ

1. سوره ى فاحته، آيه ى 4
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کار شيطان است ــ اينجا مفهوم شيطان هم يک قدرى  کردن از شيطان است، از  صحبت 
يد  کار، کار شيطاین است. يک مجعی نشسته اند، دار براى ما روشن تر و بازتر ميشود ــ نوع 
این،  زدن؛  دِرگوِش هم حرف  و  کردن  پچ  پچ  ميکنند  بنا  نفر  دو  ميزنيد؛  با مهديگر حرف 
ديگران را بدبني ميکند؛ ديگران را غمگني ميکند، چه گفتند؟ نکند که راجع به من چيزى 
که در سفر است يا در جهبه است يک حرىف هست؟  یز من  گفتند؟ نکند راجع به آن عز
که  جنوایی  این  ؛  �ا�ن �ی

السثَّ ِم�نَ  وى  �ج
ال�نَّ ما 

ِا�نَّ است؟  نظر  در  توطئه اى  يک  من  به  راجع  نکند 
شوند  غمگني  و  حمزون  تا  وا؛  َم�ن

آ
ا �ی�نَ 

�ن
َّ
ال �نَ  �رنُ ِل�یَ است.  شيطان  کارهاى  از  ميکنند،  منافقني 

گر جنوا کردند،  کساین که امیان آورده اند. اّما این چيزى هم نيست که حاال خيال کنند که ا
يشه ى مؤمنني زده خواهد شد؛ نه آقا، صد سال هر چه دلت  کردند، ر دِرگوىش صحبت 
که يک عمل ضّد اخالق اجنام نگرفته باشد؛  یمی نکنيد  ميخواهد دِرگوىش بکن. ما ميگو
گر هم دِرگوىش صحبت کرديد، به مؤمنني هيچ ضررى خنواهد خورد. مؤمنني خيال نکنند  ا
کردند، ايهنا يک صدمه اى خواهند ديد. نه آقا،  که حاال تا دو نفر با هم دِرگوىش صحبت 
ياین به  ا؛ و ز �ئً �ی

ِهم سثَ اِرّ َ� �جِصن �ی
َ
کنند. َو ل هيچ طور هم منيشود؛ به جهمّن! بگذار دِرگوىش صحبت 

�نِ اهلل ؛ مگر آچنه خدا خبواهد. مهه چيز  ِادن  �جِ
ّ
کردن آهنا؛ ِالا مؤمنني منيزند این دِرگوىش صحبت 

که  در عامل، مهه ى قوانني و قواعد باذن اهلل  و به فرمان خدا قابل نقض است؛ لذاست 
؛ بر خدا بايد  و�ن ِم�ن ِل الُموئ

َّ
َوک �قَ ل�یَ

ى اهللِ �نَ
َ
َو َعل باذن اهلل  را بعىض جاها می آورد، اينجا هم آورده. 

که آهنا را غمگني ميکند  که پیش می آيد  کنند مؤمنان و از این ظواهر و پديده هایی  توّکل 
کی از توطئه ى دمشنان است، بايسىت نترسند. حاال به فرض دو نفر هم از منافقني  و حا
کردند، يک توطئه اى هم چيدند براى مؤمنني، آيا مؤمنني  نشستند، دِرگوىش هم صحبت 

يان خواهند ديد؟ نه.  از این بابت ز
ً
حتما

جمع بندی آیات نجوا
خب، اينجا براى اينکه جمموعه اى از آيات را در ذهن داشته باشيد و مضمون آيات 
که  کساین  و  منافقني  گفتمی  که  یمی[، مهان طور  ميگو ]بطور خالصه  بشود  روشن  برايتان 
در دلشان مرض بود، در جمامع پیغمبر می نشستند و با هم پچ پچ ميکردند؛ این، هم از 
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62 | بیان قرآن

کی بود. از حلاظ اخالىق  کار نادرست و خطرنا حلاظ اخالىق بد بود، هم از حلاظ سيایس 
که  گویی  یبگی ميکند،  که دو نفر پچ پچ ميکنند احساس غر به خاطر اينکه انسان وقىت 
یبه هستند؛ گویی که يک خبر بدى وجود دارد،  این دو نفر خودى هستند و ديگران هم غر
گوش  که ايهنا خبر دارند از آن، دارند به  يک خبر ناخوشايندى نسبت به مؤمنني هست 
آيا محله اى  کارى شده؟  آيا  آيا خبرى هست؟  که  ميکرد  نگران  را  مؤمنني  يند؛  ميگو هم 
شده؟ بنابراین از حلاظ اخالىق يک عمل نگران کننده و غمگني کننده ى مؤمنني بود. قرآن 
که منافقني  با این آيه ايستاد در مقابل ايهنا. يک ُبعد سيایس هم داشت و آن این بود 
 توطئه اى داشتند و این توطئه 

ً
که واقعا گاهی بود  کار را حساب شده اجنام ميدادند.  این 

کىس نداشته  که سوءظیّن به  گوش هم ميگفتند و چون مؤمنني مأمور شده بودند  را دِم 
باشند، خيل راحت عوامل نفوذى بني مسلماهنا راه پیدا ميکردند و در جمامع مسلماهنا 
گروهی خودشان را ــ به اصطالح امروز ــ به  و جمالس مسلماهنا مطالب پهنان را، مطالب 
مهديگر ميگفتند »آقا! شب بیا فالن جا، مسجد ضرار، ميخواهمی فالن کار را اجنام بدهمی، 
از جنبه ى سيایس  گوش هم ميگفتند.  را به مهديگر و َدم  ايهنا  رفقا مهه مجع ميشوند«، 
آسان  مسلمني  جمامع  در  حىّت  را  اسالم  دمشنان  ارتباطات  يعین  بود؛  کی  خطرنا کار  يک 
ميکرد. هپلوى مهديگر می نشستند، در مسجد، در جملس پیغمبر و با مهديگر حرف ميزدند. 
گوش منيکردند؛ مطلب را  کار را؛ ايهنا هم  که نکنيد این  کرده بود  پیغمبر بارها ايهنا را هنی 
جّدى منيگرفتند؛ تا اينکه این آيه نازل شد. لذا در این آيایت که خواندمی، از آن آيه ى اّول 
که از  کساین  ه؛ آيا منی نگرى به  هوا َع�ن

عودو�نَ ِلَما �نُ َ
ّمَ �ی

وى �ثُ �ج
ِ ال�نَّ

هوا َع�ن
�ی�نَ �نُ

�ن
َّ
ى ال

َ
َر ِال م �قَ

َ
ل

َ
ميفرمايد: ا

جنوا و دِرگوىش هنی شده بودند؟ این هنی در قرآن نيست مگر مهني آيات؛ پس پیدا است 
که »آقا  کرده بود  که هنی از این در خارج از قرآن است؛ يعین پیغمبر خودش ايهنا را هنی 
بان مالمی، شايد  بان نصيحت، به ز نکنيد این کار را؛ چرا دِرگوىش صحبت ميکنيد؟«، به ز
تکرار  باز هم  و  نبود  بدهکار  گوششان  ايهنا  ]اّما[  بود،  کرده  را هنی  ايهنا  تند  بان  ز به  هم 
ميکردند آن عمل را. لذا آيه ى قرآن نازل شد با این حلن تند و موجب شد که هم از جنبه ى 
کار  اخالىق، هم از جنبه ى سيایس يک تأميین براى مردم به وجود بیايد. اّما با اينکه این 
یبه ى از مسلماهنا بود، در ميان خود مسلماهنا هم کار  مال منافقني و مال افراد بیگانه و غر
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یبه ميکرد، و این يک ادب اجتماعی است.  جالىب نبود؛ آهنا را هم از مهديگر بیگانه و غر
يد حرف ميزنيد،  لذاست که در روايات هم دارد که وقىت در جملىس نشستيد و با مهديگر دار
دو نفر پچ پچ نکنند بني مجع. این ديگران را نسبت به این مسائل و به آچنه دارد ميگذرد، 
گاهی  یرا  یبه هستند. البّته حرام نيست، ز که غر بدبني و بددل ميکند؛ احساس ميکنند 
که ضرورى است؛ انسان ميخواهد  که الزم است؛ يک حرىف هست  يک مطلىب هست 
گر بفهمند مشکالیت پیش می آيد؛ نبايد   خبر بدهد و مهه ا

ً
يک چيزى را به يک نفر فورا

مهه بفهمند يا الزم نيست مهه بفهمند. خب، اشکایل ندارد به قدر ضرورت و در مواقع 
يه ميکند، دو تا  که افراد را جدا ميکند، جتز  اسالم با این گونه میش و روش 

ً
الزم، اّما طبعا

دو تا و سه تا سه تا به وجود می آورد و از آن يکپارچگی ميکاهد، موافق نيست. بنابراین از 
حلاظ اخالىق این جهت وجود دارد. از حلاظ سيایس هم که آن وقت وجود داشت، حاال 

هم امثالش هست و بايسىت توّجه به این داشت.
البّته بعد باز وارد ميشود به يک حبث ديگرى، يعین يک ادب اجتماعی ديگرى که در 
که جنواى با پیغمبر است ــ مال  آيات بعد ذکر شده و بعد يک منونه و يک نوعی از جنوا را 
گوش پیغمبر براى نشان دادن اينکه ما خيل با  که ميرفتند دم  فرصت طلب ها بوده است 
که این نوعی از جنوا است ــ  کردن  پیغمبر خصوص هستمی، با پیغمبر بنا ميکردند دِرگوىش 

ّید باشيد. که این را إن شاءاهلل  در هفته ى ديگر بیان ميکنمی. إن شاءاهلل  موّفق و مؤ
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جلسه چهارم )1361/3/7(

 آیه ى 11

حوا ِف امَلِّْلِس فَافَسحوا یَفَسِح اهللُ  ا ِاذا قیَل َلکُم تََفسهَّ یَن ءاَمنوِّ َا الهَّ ًّـاَیهُّ ی
یَن اوتُوا  یَن ءاَمنوا ِمنکُم َو الهَّ َلکُم » َو ِاذا قیَل انُشوا فَانُشوا رَیفَِع اهللُ الهَّ

الِعلَم َدَرجٍّْت ’ َو اهللُ ِبا تَعَملوَن َخبرٌی  >11<
اى کساین که امیان آورده ايد! چون به مشا گفته شود در جمالس جاى باز کنيد 
گفته شود  کند و چون  گشايش حاصل  کنيد تا خدا براى مشا  پس جاى باز 
کساین را  يده و  گرو که  کساین از مشا را  يد. خدا ]رتبه ی[  يد پس برخيز برخيز
گاه  آ گرداند و خدا به آچنه ميکنيد  بلند  که دانشمندند ]بر حسب[ درجات، 

است.)11(

ww
w.bo

ok
-kh
am
en
ei.i
r



ww
w.bo

ok
-kh
am
en
ei.i
r



پیوند بین احکام کّلی و جزئی در اسالم
کردمی و خمتصر توضیحى هم دادمی.  که بودند ترمجه  از اّول این سوره را براى برادرهاىی 
که در این  که خالصه ى آن شرح خمتصر این بود  اّوِل سوره من یک شرح خمتصرى دادم 
گرفته  سوره ضمن اینکه دستورات اخالىق و آداب برخورد مسلماهنا با هم مورد تکیه قرار 
که تا حاال ذکر شده و باز هم ذکر خواهد  ــ به مناسبت احکام کوچک و جزىئ از این قبیل 
 هم از مفاهمی اسالمى و فرهنگ اسالمى در آن ذکر شده و این نشان 

ّ
شد ــ یک حقایق کل

 در اسالم هست و ایهنا ممّکل هم 
ّ

میدهد که یک پیوندى بنی احکام جزىئ و احکام کل
هستند، ایهنا از یک روح سرچشمه میگیرند و یک حکم کوچکى که در اسالم هست ولو 
که آن در مهه ى   و مهّمى 

ّ
کل یک ادب معاشرت معموىل باشد، برمیگردد به یک مبناى 

گفتمی، یک   به مناسبت آیات 
ً
زندگى انسان میتواند نقش داشته باشد. منونه هاىی را قبال

رسیدمی  گر  ا که  است  بعدى  آیه ى  در  هم  منونه  یک  و  است  آیه  این  در  ]هم[  منونه اش 
إن شاءاهلل  هر دو را برایتان عرض میکمن.

ترجمه  و شرح آیه
که امیان آورده اید! البّته معناى این  کساىن  که اى مسلماهنا، اى  در این آیه میفرماید 
که در حوزه ى  کامل نیست؛ یعىن اى آهناىی  که اینجا هست، آن امیاِن  »امیان آورده اید« 
هد ا�ن لّا اله  کرده اید، »ا�ش یىس  دین و اّمت اسالمى وارد شده اید، در مجع مسلماهنا اسم نو
گفته اید و داخل آمده اید؛ مؤمن در اینجا به این معنا است. یک مؤمن دیگر هم  الّا اهلل « 
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کامل است. ببينيد،   آمده، و آن به معناى امیان 
ً
که در مهني آيه هم اّتفاقا می  در قرآن دار

که  کساین  کنيد وقىت انقالب اسالمی بر پا ميشود، مردم دو جورند: يک عّده   فرض 
ً
مثال

امیان  انقالب  این  به  که  انقالب ميشوند، يک عّده هم آهنایی  با  انقالب و خمالف  ضّد 
می آورند و قبول ميکنند این انقالب را. آن عّده اى که قبول کردند، مهه مؤمن به انقالبند، 
یید ايهنا مؤمن به انقالب نيستند؟  ايهنا مهه مؤمنينند؛ درست است؟ مشا می نشينيد بگو
کساین هستند  انقالب، يک عّده  به  اّما بني مهني مؤمنني  انقالبند،  به  ايهنا مؤمن  نه، 
واقعی اند، مؤمنني  ايهنا مؤمنني  دارند؛  قبول  را  انقالب  این  با مهه ى وجودشان  ايهنا  که 
اّما  کرده اند  قبول  را  انقالب  این  نه،  که  کساین هستند  و خالصند، يک عّده هم  کامل 
که تا پاى جانشان هم پاى این انقالب ايستاده باشند؛ لذا در يک  به این معنا نيست 
يد.  وا«؛۱ اى کساین که امیان آورده ايد، امیان بیاور ِم�ن

آ
وا ا َم�ن

آ
�ی�ن ا

ها ال�نّ ّ
ا ا�ی آيه ى قرآن ميفرمايد که »�ی

که این امیان را، این  کساین  آن »امیان آورده ايِد« اّول، به آن معناى اّول است، يعین آن 
اسالم را، این انقالب را قبول کرده اند و ضّد انقالب نيستند. حاال به آهنا خطاب ميکند و 
وا«ى  ِم�ن

آ
يد. این »ا يد، امیان حقيىق بیاور کنيد، در دل خود این را بپذیر وا«؛ باور  ِم�ن

آ
يد: »ا ميگو

وا«ى اّویل به مهان معناى اّول  َم�ن
آ

کامل است. حاال در این آيه، »ا دّوم، به معناى آن امیان 
کرده اند، خمالفت با اسالم نکرده اند، دوروبر پیغمبر  که اسالم را قبول  است، يعین آهنایی 
گرفته اند، جملس پیغمبر می آيند، در مدينه اند، مناز می آيند و جزو این تشکيالتند ــ جزو  را 
که مهان تشکيالت انقالب اسالمی باشد ــ خطاب به ايهنا ميکند و  تشکيالت پیغمبرند 
گفته  کنيد؛ وقىت به مشا  کنيد، باز  که در جمالس جا را باز  گفته ميشود  يد وقىت به مشا  ميگو

يد. يد، بلند شو ميشود از جا بلند شو

ول آیه شأن نز
خب، حاال قضّیه ى این ]آيه[ چيست؟ شأن نزویل دارد. دو شأن نزول البّته ذکر کرده اند 
که به  گوشه اى بود  که در مسجد پیغمبر، يک  که يکی اش معروف است و آن این است 
آن ميگفتند ُصّفه؛ يک ُخرده بلندتر بود، آجنا پیغمبر ميرفت می نشست و مسلماهنا هم ُدور 

1. سوره ى نساء، خبیش از آيه ى 136
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پیغمبر را ميگرفتند و بنا ميکردند به حرف زدن و پرسيدن و نصيحت شنفنت و قرآن خواندن 
 ميرسيدند. این 

ً
و از پیغمبر َمعامل۱ اسالم را فرا گرفنت؛ يک عّده هم جديدا می آمدند يا بعدا

که يک خرده دیر رسيده بودند و بعد آمده بودند بايد مهني طور می ايستادند؛  بیچاره هایی 
حاال اهل بدر و مردماین که در جنگ شرکت کرده بودند و افتخارایت داشتند و براى اسالم 
که اّول نشسته بودند از جايشان  کرده بودند مهني طور ايستاده ميماندند، ]اّما[ آهنایی  کار 
که به ايهنا جایی بدهد و مثاًل يک خرده اى  مُجب منيخوردند و هيچ کس هم از رو منيرفت 

مجع بنشيند که ايهنا هم بنشينند. خب، صفت خيل بدى است ديگر. 

عّلت اصلی دستور قرآن به دادن جا به دیگران در جلسات
يشه اش  کوچکی هم هست ــ جا دادن در جملس چيز مهّمی نيست ــ اّما ر ببينيد، چيز 
چيز مهّمی است. چرا به این فرد در جملس جا منيدهند؟ چرا حاضر نيستند بلند شوند و 
تش چيست؟ خودخواهی؛ این برميگردد 

ّ
يند »آقا، مشا جاى من بنشني؟« چرا؟ عل بگو

که متام تعليمات دین با آن دارد ميجنگد.  به خودخواهی. خودخواهی مهان چيزى است 
اصاًل انبياى اهلی و بندگان شايسته ى خدا يک چّکیش دستشان گرفته اند و بر سر آن فيل 
کىس از  که نامش »من« است، دارند ميکوبند؛ متام تعليمات دین اصاًل این است. هر 
خودش خارج شد، هر کىس از آن مِن خودش گذشت، هر کىس غرور و تکّبر و خودخواهی 
نداشت، راهش به سوى خدا باز است؛ هر کىس که اسيِر »من« بود، راهش به سوى خدا 
که  بسته است. حاال »من« مهه جور ظاهر ميشود؛ يک جا ظاهر ميشود به این صورت 
تش منّیت بود ديگر، 

ّ
انسان در مقابل دعوت حق می ايستد؛ مثل آهنایی که ايستادند که عل

چون حق می آمد ميگفت که این امتيازات باطل که مشا گرفته ايد، این برخوردارى ها، این 
يد؛ و حاضر  برو و  يد  بگذار نيست، بدهيد،  این مکانهتا2 مال مشا  این موقعّیهتا،  ظلمها، 
نبودند بگذرند؛ چون حاضر نبودند، چون امتيازات خودشان را ميخواستند، يعین چون 
مهان منّیت را داشتند، لذا با اسالم و با قرآن خمالفت ميکردند؛ يک جا آجنا منّیت ظاهر 
ميشود، يک جا هم اينجا ظاهر ميشود که ]مثالً [ بنده جنابعایل را ببيمن دارى عبور ميکین، 

1. نشانه ها، صفات مشّخصه
2. مرتبه، مقام
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70 | بیان قرآن

کمن و سالم نکمن، خب، این مهان »من« است ديگر؛ برادر مؤمن بنده  امخهامی را در هم 
یر سقف نشسته ام، يک جایی دارم،  بیايد اينجا در آفتاب ِبايستد، من هم اينجا حاال ز
ميتوامن بگومی آقا بیا جاى من بنشني، ]اّما[ پا َنَشَوم؛ این هم مهان منّیت است، این مهان 

است.

تأثیر همه جایی خصلتهای اخالقی
اثر ميبخشد.  آمد، مهه جا  به وجود  انسان وقىت  يشه ى خصلهتاى اخالىق در روح  ر
گر يک  يد؛ این حرف را درست بفهميد. ا  مشا چّبه هاى پاسدار به این احتياج دار

ً
خمصوصا

گر يک خصلت اخالىِق  خصلت اخالىِق خوب در مشا باشد، این مهه جا ظاهر ميشود؛ ا
بد در مشا باشد، مهه جا ظاهر ميشود؛ از ]يک[ برخورد ساده و عادى و معمویل، تا يک 
کىس در مقابله ى با دمشن خدا احساس ضعف  گر چناچنه  برخورد تعيني کننده ى بزرگ. ا
که خّرمشهر را آزاد بکند  که دارد به خّرمشهر محله ميکند  بکند، این ]ضعف[، هم آن وقىت 
و  آتش مخپاره  اّما  نيست  هم  و محله اى  نشسته  سنگر  در  که  آن وقىت  هم  ميشود،  ظاهر 
که پشت جهبه است و  خپانه ى دمشن دارد مثل باران ميبارد ظاهر ميشود، هم آن وقىت  تو
که می آيد  که يک هيئت سيایس  يند آقا بلند شو برو جهبه ظاهر ميشود، هم آن وقىت  ميگو
و دارد با آدم صحبت ميکند و آدم ميخواهد به او حرف دندان شکن بزند ظاهر ميشود؛ در 
گر يک جا  مهه ى مراحل زندگی این احساس ضعف در مقابل دمشن ظاهر ميشود. پس ا
که بودى   در سنگر 

ً
گفتند آقا، مشا چرا مثال گرفتند و  براى مشا مثال زدند و این را به تو ایراد 

یر این آتش مهني طور بنشينمی و نرومی  که ما ز کار  گفىت »اى بابا! این هم شد  به رفيقت 
کلمه حرف اينجا زدمی؛ نه، خود این يک  به خانه مان«؟ مشا نبايد بگویی حاال ما يک 
کی از آن ضعف  کی از چيست؟ حا کلمه حرف چيزى نيست ]اّما[ این يک کلمه حرف حا
کافر، يک  گر در يک برخورد سيایس با دمشن خدا، با دوست خدا، با منافق، با  است. ا
کردمی يک  گفتند چرا؟ نبايد بگویی حاال ما غلط  گر  قدرى ُشل آمدى، ضعيف آمدى، ا
کلمه از آن  کلمه حرف چيزى نيست، آچنه این يک  کلمه حرف اينجا زدمی؛ نه، این يک 
کاشف مهم نيست، منکشف مهم است.  حکايت ميکند، مهم است. به قول ما طلبه ها 
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کلمه حرف از آن حکايت ميکند، چيز بسيار بدى  که این يک  آچنه در دل انسان است 
اجنام  که يک حرکایت  بوده اند  بعىض ها  تا حاال  انقالب  دوران  در  ببينيد  لذا مشا  است؛ 
که این حرکات به خودِى خود ميتوانسته توجيه هم بشود، اّما مهان حرکات چون  داده اند 
کی از يک روحّیه ى غير انقالیب يا ضّد انقالیب بوده، از نظر مردم، از نظر امام، از نظر  حا
عّده  يک  اضمحالل  و  سرنگوین  به  گاهی  که  شده  مشرده  زشىت  حرکات  امر،  مسئوالِن 

 از ُدور خارج شده اند؛ این به خاطر مهني است.
ّ

اجناميده که اصاًل بکل
حاال اينکه انسان در جملس جا باز نکند که کىس بنشيند، به خودِى خود يک کار خيل 
باره اش بیايد، اّما اّواًل يک ادب معاشریت است  که حاال يک آيه ى قرآن در مهّمی نيست 
گر ما این ادب را مراعات نکردمی، فقط این   ا

ً
و ادب معاشریت چيز خيل خویب است، ثانيا

کی از این است که ما آدمهاى خيل خودپسندى  نيست که جا به يکی نداده امی، بلکه حا
که آجنا در آفتاب ايستاده  هستمی؛ براى خودمان ارزش قائلمی، ]ویل[ براى آن برادر مؤمین 
ارزىش قائل نيستمی؛ این است که آيه ى قرآن به این اشاره ميکند. پس يک روايت در شأن 
که ُدور پیغمبر  گفمت؛ چون می آمدند آجنا می ايستادند و ايهنایی هم  که  نزول، چيزى است 
که چهار نفر هم آجنا ايستاده اند، چهارزانو  گرفته بودند و نشسته بودند، انگار نه انگار  را 
کنند تا آهنا ]بنشينند[،  و گشاد نشسته]اند[؛ يک خرده مجع تر بنشينند، يک خرده جا باز 

؛ انگار نه انگار کىس آجنا ايستاده. این آيه به آن مناسبت نازل شده.
ً
ابدا

ولی دیگر برای آیه شأن نز
که  تفاسيرى  مگر  نديدم  تفاسير  از  جایی  در  من  را  این  که  هست  ديگر  روايت  يک 
که  يد  که از عّل بن ابراهمی۱ نقل ميکند.2 او ميگو خمصوص روايات است مثل نورالّثقلني 
ت ]نزول[ این آيه این بود که پیغمبر وقىت که وارد مسجد ميشد، مجاعت در مقابل پايش 

ّ
عل

که من آمدم و مشا جلو پاى من بلند شديد ــ پیغمبر با  بلند ميشدند ــ بال تشبيه مثل حاال 
يد؛ من از در که می آمی و ميخواهم بروم  این کار خمالف بود و ميگفت جلو پاى من بلند نَشو

1. عّل بن ابراهمی بن هاشم از حمّدثان جليل القدر قرن سّوم و از اساتيد شيخ کليین است.
2. نورالّثقلني، ج 5، ص 263
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کمن و بروم داخل حمراب، ديگر منيخواهد جلوى  که من بیامی عبور  کنيد  در حمراب، جا باز 
گوش منيکردند، چون ميديدند عجب!  يد؛ مسلماهنا به احتراِم پیغمبر  پاى من بلند بَشو
که  من  که  شد  نازل  آيه  ميشدند.  بلند  ]لذا[  نَشوند؛  بلند  پايش  جلوى  و  بیايد  پیغمبر 
ميگومی به مشا جا باز کنيد در جملس که من عبور کمن، يعین ]فقط[ جا باز کنيد، چرا یب خود 
که عّل بن ابراهمی نقل ميکند؛  روايت است  این هم يک  يد؟  بلند ميَشو جلوى پاى من 
ین شيعه و سیّن مهه  گفمت معروف تر است، مشهورتر است، مفّسر که  البّته آن روايت قبل 
گفمت؛ حاال این هم ميتواند باشد؛  که  کرده اند و يک روايت هم این دّومی است  آن را نقل 
گرچه حاال  البّته به نظر ميرسد که آن روايت اّول حمکم تر و با مضمون آيه متناسب تر است. ا
این دّومی هم يک ُبعد ديگرى از اخالق پیغمبر و زندگی اسالمی و طرز فکر اسالمی را بیان 
ميکند، اّما آن روايت اّول و آن شأن نزول اّویل معروف تر است و با مضمون آيه هم بیشتر 
يد با پیغمبر، به مشا گفته ميشود که جا باز  سازگار است.۱ وقىت در این نشست هایی که دار
گر جا باز  کنيد تا ديگران هم بنشينند و جا بشوند، خب، جا باز کنيد؛ چرا جا باز منيکنيد؟ ا
کرد يعین در هبشت، يا  گشاده اى عطا خواهد  گسترده و  کرديد، خدا هم براى مشا جايگاه 

کار مشا را راه خواهد انداخت، که حاال آن مجله را شرح ميدهم.  در دنيا 

ادامه ی ترجمه ی آیه
م، 

ُ
ک

َ
ل َل  �ی

ا �ق ِادن که امیان آورده ايد؛  کساین  وا، اى  َم�ن
آ

�ی�نَ ا
�ن
َّ
َها ال

ُّ
�ی

َ
ا �ی پس مجله ى اّول این است: 

يد يک قدرى جا  �ِل�، در جمالستان که با پیغمبر دار ى الَمحج ِ
�وا �ن ّسَ

�نَ
وقىت گفته شود به مشا؛ �قَ

َسِح اهلُل  �ن کنيد؛ �یَ َس�وا، جا باز  ا�ن
که ديگرى بنشيند ــ �نَ کنيد  �وا« يعین جا باز  ّسَ

�نَ
کنيد ــ »�قَ باز 

گشادگی  گستردگی و  کرد، يعین  کار را بکنيد، خدا هم براى مشا جا باز خواهد  گر این  م، ا
ُ

ک
َ
ل

ــ این را مهني »ىِف  که ما ميخوانمی قرائت او را  که يکی از قّراء است و آن قرائىت است  ــ  1. معّظٌم له: البّته عاصم 
حوا ىِف اَلجِلس َفاَفسحوا؛  ُکم َتَفّسَ

َ
 ل

َ
اَلجاِلس« خوانده، شش قارى ديگر »ىِف اَلجِلس« خوانده اند: ِاذا قيل

که ماها ميخوانمی و در قرآهناى ما هست، فقط قرائت يک قارى است، قرائت عاصم است و  »ىِف اَلجاِلس« 
که ما ميخوانمی آن را؛ »ىِف اَلجاِلس« هم درست است، »ىِف اَلجِلس« هم درست  مهان قرائت معروىف است 

است.
میه )درگذشته ی 721 ق( از قّراء طبقه ی سوم، از مردم  ناشر: ابوبکر عاصم بن ایب الّنجود بن هبدله مویل بین خز  

کوفه، شيعی و از قّراء معروف هفتگانه است. عاصم با يک واسطه، راوی قرائت اميرمؤمنان )عليه الّسالم( است.
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در  قیامت  روز  در  یعىن   ،» �ة �نّ یال�ج »�ن گفته اند:  تفاسیر  در  آمد.  خواهد  پیش  مشا  امور  در 
گر   ا

ً
گفت در مهنی دنیا هم مهنی جور است؛ واقعا کرد؛ میشود  هبشت، خدا جا باز خواهد 

کنید، بوضوح و آشکار خواهید دید که خدا هم براى مشا  چناچنه مشا جا براى برادرتان باز 
جا باز میکند؛ چطور؟ اّول جاىی که براى مشا باز میکند، جاىی در دل آن برادر براى مشا باز 
میکند؛ درست است؟ آن برادر چقدر از مشا ممنون میشود. این مهرباىن و این ممنون بودن 
می، این رمز  گر هم را دوست بدار ید؛ این خیىل چیز مهّمى است. من و مشا ا را دسِت کم نگیر
گر من و جنابعاىل، من و آن برادر دیگر، مشا و آن برادر دیگر،  اصىل موّفقّیت ما خواهد بود. ا
کارمان  نباشمی،  قائل  احترام  عاشقانه  صادقانه،  هم  براى  باشمی،  نداشته  دوست  را  هم 
پیش خنواهد رفت. رمز اصىل پیشرفت یک مجع این است که دهلاى آهنا با مهدیگر مرتبط 
بندگان   1،» ع�ن َ

�ج ُء
آ

� وِل�ی
َ

ا ُهم ع�نُ َ
�ج  ��ةُ ِم�ن الُم�ؤ َو  و�نَ ِم�ن »َوالُم�ؤ بندگان خدا مهنی جور هستند:  و  باشد؛ 

خدا دوستاِن هم هستند، از مهدیگرند. آهناىی که دمشن هم هستند دمشنان خدایند:
گرگان و سگان از هم جداست            مّتحد جاهناى شیران خداست2     جان 

می  گر مهدیگر را دوست بدار کار است. من و تو ا این مهرباىن، این دوسىت، رمز اصىل 
که  ولو اختالف فکر هم داشته باشمی، این اختالف حل خواهد شد. خب، مشا میداىن 
از روى دوسىت  گر یک چیزى هم میگومی ولو اشتباه هم بکمن،  ا من مشا را دوست دارم، 
گر چناچنه  ید من را، ا است، به دل منى گیرى، نگران منیشوى؛ من میفهمم که مشا دوست دار
کدورت  از روى غبار  از روى دوسىت است،  اعتراىض میکنید، یا حرف را قبول منیکنید، 
نیست؛ لذا مهدیگر را عفو میکنمی. بعد سعى میکنمی حرف مهدیگر را درست بفهممی، ]لذا[ 
به هم نزدیک میَشومی. بسیارى از خمالفهتا و ِبینوَنهتا3 بر اثر این است که دو نفر حرف هم 
را منیفهمند. حمّبت موجب میشود که دو نفر حرف یکدیگر را بدرسىت بفهمند. پس بنابراین 
کار در دل برادرتان جاىی براى خودتان  گر مشا بتوانید با این  اصل مسئله، حمّبت است. ا
م« یعىن در 

ُ
ک

َ
َسِحاهلُلل �ن گفت »�یَ ین موّفقّیت است. بعد با تعبیر دیگر میتوان  کنید، بزرگ تر باز 

جامعه؛ آن کىس که با برادران با این ادِب معاشرِت مهربانانه و دوستانه و حمترمانه برخورد 

1. سوره ى توبه، خبىش از آیه ى 71؛ »و مردان و زنان باامیان، دوستان یکدیگرند ...«
2. مولوى. مثنوى معنوى با اندکى تفاوت

3. اختالف، جداىی
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74 | بیان قرآن

ميکند، خداى متعال در جامعه هم براى او ُفْسَحت۱ ميدان و ميدان واسعی براى اقدام و 
کرد. در هبشت هم يک مصداق ديگر است. کار باز خواهد  َجَوالن2 و 

وا«  رن
سثُ �ن

ُ
يد. »ا يد، خب، بلند َشو گفتند آقا بلند َشو گر به مشا  وا«؛ ا رن

سثُ ا�ن
وا �نَ رن

سثُ َل ا�ن �ی
ا �ق »َو ِادن

کىس وارد ميشود آدم بلند  يد، جايتان را به يک نفر ديگر بدهيد. ديده ايد  يعین بلند شو
يند »ُنشوز«.  يد[ آقا بفرمایید جاى من؛ به این ميگو ميشود، جايش را ]به او ميدهد و ميگو
کار را؛  يد جايتان را بدهيد به این آقا، با خيال راحت بکنيد این  گفتند بلند َشو گر به مشا  ا
یید که عجب! من اينجا نشسته ام، بلند َشوم جامی را به آن آقا بدهم؟ خب بله، چه  نگو
يد، آقا  اشکایل دارد؟ وقىت پیغمبر يا يک شخص بزرگ ترى يا برادر مسلماین به مشا ميگو
يد جايتان را  که اينجا بنشيند، فورى بلند َشو يد جايتان را بدهيد به این آقا  مشا بلند َشو
بدهيد؛ این آيه ى قرآن است. خب، به چه مناسبت؟ به مناسبت اينکه در مهان مجاعىت 
کنار پیغمبر.  که ايهنا شايسته تر بودند به نشسنت  که می آمدند می ايستادند، بعىض بودند 
يک عّده ُدور پیغمبر می نشستند از روى فرصت طلىب. ديده ايد يک آدِم صاحب زورى يا 
صاحب مقامی يا صاحب پویل يا صاحب علمی ــ ]ايهنا[ فرق ميکند ــ هر جا که نشسته، 
که او دارد، خودشان را به او نزديک ميکنند.  که عاشق آن چيزى هستند  يک عّده اى 
 این جورى است؛ ]وقىت[ عاشق يک چيزى است، آن چيز را در هر کس ديد 

ً
بشر طبيعتا

خودش را به او نزديک ميکند. بعىض ها عاشق زور و هپلواین اند؛ تا ديدند این معشوقشان 
 کرد، ميروند دنبال آن انسان؛ برايشان هپلوان 

ّ
ــ که زور و هپلواین است ــ در يک انساین جتل

ميشود يک خدا، يک معبود. بعىض علم را دوست ميدارند؛ تا يک عالی را ديدند ميروند 
دوروبر او. بعىض از مقام خيل خوششان می آيد، در مقابل مقام خيل خاضع و متواضعند، 
عاشق مقام هستند؛ تا ديدند مقام در کىس ظاهر شد؛ ميروند سراغ آن صاحب مقام؛ این 
کم  کرم که در این ُصّفه نشسته، خب حا طبيعت انسان است. بعىض ميديدند که پیغمبر ا
ّیت پیغمبر، ُدور پیغمبر  که پیغمبر داشت و نه به خاطر معنو مدينه است؛ به خاطر مقامی 
که نشسته بود آهنا هم مهني طور گوش در گوش  را رها منيکردند، تکان منيخوردند. پیغمبر 

1. گستردگی
2. تاخنت، گشنت و دورزدن
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تفسير سوره ی جمادله  | 75

نشسته بودند، کارى هم نداشتند، حرىف هم نداشتند، مهني طور آجنا نشسته بودند. خب 
يک آدم مؤمِن صالِح دین فهِم دین طلىب که می آمد از پیغمبر هبره ببرد، استفاده کند، پیغمبر 
يد او بنشيند، پیغمبر يا ميگفت، يا هم منيگفت که او  به این آقا ميگفت که آقا، مشا بلند شو
يد وقىت به مشا  يد، ميگو  بیشتر است؛ این سختش بود. آيه آن را ميگو

ً
از مشا امیانش مثال

يد؛ چه اشکایل دارد؟ يد تا کس ديگر جاى مشا بنشيند، بلند شو يند آقا مشا بلند شو ميگو
«؛ تا خدا درجایت برترى ببخشد آن کساین  �ق وا الِعلَم َدَر�ج

�ی�نَ او�قُ
�ن
َّ
م َو ال

ُ
ک وا ِم�ن �ی�نَ ءاَم�ن

�ن
َّ
ِع اهلُل ال

ر�نَ »�یَ

ِع اهلُل 
ر�نَ را که از مشا امیان آورده اند و آن کساین که داراى علم هستند. اينجا مراقب باشيد »�یَ

گر »َیرَفُع« بود، این خبر بود؛ يعین خدا  وا« نيست. ا �ی�ن ءام�ن
�ن
ّ
ُع اهلُل ال

ر�نَ وا« است، »�یَ َم�ن
آ

�ی�نَ ا
�ن
َّ
ال

که داراى علمند يا داراى امیانند، درجایت برترى ميبخشد. اّما »َیرَفُع« نيست،  کساین را 
»َیرَفِع« است؛ این به معناى این است: تا اينکه خدا برترى ببخشد. خبر نيست، این در 
گفتند جا باز  يد، مشا بلند شديد يا  گفتند بلند َشو که  گر چناچنه وقىت  حقيقت جزا است. ا
که داراى امیان  کرديد، خدا برترى ميبخشد به آن  کساین  کنيد براى ديگرى، ]مشا[ جا باز 
کامل ــ و مهچنني  گفمت، يعین امیان  که قباًل  ــ این امیان يعین مهان امیان نوع دّوم  هستند 
گر مشا بلند شديد و ايهنا جاى مشا  که داراى علم هستند؛ ا کساین  خدا برترى خبشيده به 
�ِل�« ــ جا باز کنيد  ى الَمحج ِ

�وا �ن ّسَ
�نَ

نشستند. ما از این ميفهممی آن وقىت که هبشان ميگفته اند »�قَ
که آدمهاى مؤمن بیايند بنشينند؛ مؤمنني واقعی،  کنيد  ــ ]به خاطر این[ ميگفته اند جا باز 
داراى  افراد  داراى علم،  افراد  يا  پیغمبر  از  استفاده ى  به  و  پیغمبر  يت  رؤ به  عالقه مندان 
امیان، کساین که حرف پیغمبر را هبتر ميفهمند، کساین که از پیغمبر بیشتر استفاده ميکنند، 
بیرون  آجنا  پیغمبرند،  دل  و  بان  ز در  اهلی  فضل  یبار  جو از  بردن  هبره  عاشق  که  کساین 
يد، آهنا جاى مشا  که آهنا بیايند جاى مشا بنشينند. مشا بلند شو ايستاده اند؛ مشا بلند شو 
که داراى امیانند ــ يعین امیان واقعی ــ و آن کساین  کار به آن کساین  بنشينند تا خدا با این 
که ارزش امیان، يک ارزش  که داراى علم هستند برترى ببخشد. از اينجا فهميده ميشود 
گر ما دو  واال است و نيز فهميده ميشود که ارزش علِم با امیان، يک ارزش واالتر است. يعین ا
نفر مؤمن داشته باشمی، يک مؤمن، مؤمِن غيرعامل، يک مؤمن، مؤمِن عامل، مؤمن عامل به 
درجایت برترى دارد بر مؤمن غير عامل. حىّت در روايىت مؤمن عامل بر مؤمن شهيد برترى داده 
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76 | بیان قرآن

شده و مؤمن شهید بر مؤمن عابد برترى داده شده.1 پس بنابراین ما با این توّجه میفهممی 
کامل؛ و آنگاه  یدن منیتوانمی، باید خودمان را سینه خیز بکشانمی به طرف امیان  گر با دو که ا
ثات و مانند ایهنا نیست، بلکه علم 

ّ
یک و جبر و مثل امیان با علم. علم هم اینجا مراد علم فیز

دین و علم معرفت است، علم فقه اهلى است، فقه شرایع اهلى است؛ این علم. ما خودمان 
گر این دانش دین در انسان  که ا گاه شدن از دانِش دین،  را بایسىت بکشانمی به طرف آ
گر در یک جامعه به طور وفور این دانِش دین بود، این جامعه  بود، انسان گمراه منیشود و ا

مهواره مسلمان میماَند، اشتباه منیکند. بیشتر اشتباه ها بر اثر دورى از دانش دین است.
گوش میکنید این حرف پیغمبر و  که  ر« خدا به آچنه عمل میکنید ــ  �ی �ب

عَملو�خَ �خَ
ما �تَ »َو اهلُل �بِ

گر زنده ماندمی، هفته ى دیگر  این آیه ى قرآن را یا گوش منیکنید ــ دانا و مّطلع است. حاال ا
إن شاءاهلل  آن قسمت دیگر را ــ خبش آیات بعدى را که امروز خواندند ــ برایتان بیان میکمن. 

ّید باشید. إن شاءاهلل  که موّفق و مؤ
والّسالم علیکم و رمحة اهلل 

1. تفسیر نورالّثقلنی، ج5، ص264.
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جلسه ى پنجم )1361/3/21(

آیات 12 _ 13

موا بََی یََدی َنوىّْکُم َصَدقًَة   ا ِاذا ناَجیُتُ ارلهَّسوَل فََقّدِ یَن ءاَمنوِّ َا الهَّ ًّـاَیهُّ ی
دوا فَِانهَّ اهللَ َغفوٌر َرحمیٌ >12< َءاَشَفقُت  ذِّْلَک َخرٌی َلکُم َو اَطَهرُ فَِان َل َتِ
َعیَلکُم  تاَب اهللُ  َو  تَفَعلوا  َل  فَِاذ  بََی یََدی َنوىّْکُم َصَدقٍّْت  موا  تَُقّدِ اَن 
ِبا  َخبرٌی  اهللُ  َو  َرسوَله   َو  اهللَ  اَطیعُوا  َو  ةَ  ازلهَّکوّْ ءاتُوا  َو  ةَ  لوّْ الصهَّ فَاَقیُموا 

تَعَملوَن >13<
گفتگوى حمرمانه ميکنيد  با پیامبر ]خدا[  که امیان آورده ايد! هرگاه  کساین  اى 
يد این ]کار[ براى مشا هبتر  گفتگوى حمرمانه خود صدقه اى تقدمی بدار پیش از 
گر چيزى نيافتيد بدانيد که خدا آمرزنده مهربان است)12( آيا  کيزه تر است و ا و پا
يد؟ و چون  گفتگوى حمرمانه خود صدقه هایی تقدمی دار که پیش از  ترسيديد 
يد و زکات را بدهيد و از  پا دار نکرديد و خدا ]هم[ بر مشا خبشود پس مناز را بر

گاه است.)13( يد و خدا به آچنه ميکنيد آ خدا و پیامبر او فرمان َبر
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م 
َ
�ن ل اإِ

طَهُر �نَ
ئَ

م َو ا
ُ

ک
َ
ٌر ل �ی

ِلَک �نَ  دن
هقً

م َصَ��قَ
ُ

واک �ج َ�ی �نَ  �یَ
�نَ �ی موا �جَ ّ�ِ

�قَ
 �نَ

َ
سول ُم الّرَ

�قُ �ی َ ا�ج ا �ن دن وا اإِ َم�ن
آ

�ی�نَ ا
�ن
َّ
َها ال

ُّ
�ی

ئَ
ا ا �ی

م.۱ وٌر َر��ی �ن
 اهلل  عنَ

�نَّ اإِ
دوا �نَ حجِ �قَ

ول آیه شأن نز
کنيد و دِرگوىش  گر خواستيد با پیغمبر جنوا  که اى مسلماهنا، مؤمنني! ا يد  این آيه ميگو
کرم ]وقىت[  صحبت کنيد، قبلش يک صدقه اى بدهيد. قضّیه از این قرار است که رسول ا
که در مسجد يا منزل نشسته بودند، بعىض از مؤمنني می آمدند و در ميان مجعّیت با پیغمبر 
دِرگوىش صحبت ميکردند؛ پیغمبر با آهنا حرف آرام و آهسته اى نداشت اّما آهنا می آمدند 
گوش پیغمبر را مشغول ميکردند، وقت ديگران را ميگرفتند و بنا ميکردند پچ پچ َدم   

ً
و دامئا

کار دو صورت دارد: گوش پیغمبر صحبت کردن. خب، این 
که این خبر را برمال و  کار خوب است، براى خاطر اينکه يک خبرى هست  گاهی این 
 و آشکارا 

ً
حیا گر بیايند این را صر افشا نبايد کرد. مثاًل خبر رسيده که دمشن محله کرده؛ خب ا

يفه ى قرآن  يند. در آيه ى شر يند، مردم خواهند ترسيد؛ بايد بیايند دم گوش پیغمبر بگو بگو
باره ى افراد نامطلویب ]است[ که وقىت  ه«؛2 در اعوا �جِ دن

ئَ
ِ ا

و�ن
ِو ال�نَ

َ
ِ ا

م�ن
ئَ
مٌر ِم�نَ الا

ئَ
م ا

ُ
َءه

آ
� ا حج دن هست »َو اإِ

باره ى امنّیت يا ترس و خوف به آهنا ميرسد، آهنا آشکارا بیان ميکنند: دمشن آمد،  خبرى در
کرد، مردم ميترسند؛  دمشن رفت، چنني حادثه اى پیش آمد. خب ايهنا را نبايسىت افشا 

1. سوره ى جمادله، آيه ى 12.
2. سوره ى نساء، خبیش از آيه ى 83؛ »و چون خبرى ] حاکی[ از امیین يا وحشت به آنان برسد، انتشارش دهند...«
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بايد به رهبر گفت، به فرماندهان و مسئوالن مربوطه گفت، تا آهنا خبر را آن چنان که شايسته 
يد درست نيست. ممکن  است در اختيار مردم بگذارند. اينکه آدم هرچه شنفت بیايد بگو
گاهی  که از آن گفنت، آثار بدى مترّتب بشود؛ چون دمشن هم در ميان مردم هست.  است 
که مردم  یید؟ جوابش این است  يند چرا مشا مهه ى خبرها را به مردم منيگو بعىض ميگو
حمرمند، آن که ناحمرم است دمشن است و دمشن در ميان مردم است. مشا يک جا يک مردمی 
که در ميان آهنا دمشن نفوذ نکرده باشد، عناصر نفوذى دمشن بني آهنا  را به من نشان بده 
يند، ]در این صورت[  که شنيده اند اينجاوآجنا نروند بگو نباشند و مردم هم این حرىف را 
یز و درشت ميشود به ايهنا گفت؛ وضع بودجه چطور است،  مهه ى خبرهاى مملکت را از ر
چه جورى  کشور  فالن  با  است،  چطور  خارجی  سياست  وضع  است،  چطور  ارز  وضع 
هستمی، با فالن کس چه جورى هستمی، در فالن ديدار مثاًل حمرمانه با فالن مسئول کشور 
گفت. مردم خودماین اند،  گفتمی و چه شنيدمی؛ مهه ى ايهنا را ميشود به مردم  بیگانه چه 
که در  کنيد  گر مسئول مربوطه آمد و این را در يک اجتماع بزرگی ــ فرض  مردم حمرمند اّما ا
مناز مجعه اى و در سخنراین اى ــ گفت، مشا از کجا ميدانيد که دمشن نفوذى در این اجتماع 
مانند  و  يس4  اينتليجنت سرو و  موساد۳  و  کاگ ب۱ و یس آى ِاى2  نفوذى  نيست؟ عوامل 
اّطالعایت  تغذيه ى  اّطالعایت می آيند  ميدانيد؟ خب دستگاه هاى  کجا  از  نيستند؟  ايهنا 
گر هم نباشند مشا از کجا ميدانيد که مردم آچنه شنفته اند نگه ميدارند؟ چون  ميشوند. تازه ا
مهه ى دههنا بسته نيست. هرکس يک حرىف را شنفت بايد نگه دارد، ]اّما[ خيل از مردم 
است. پس  بدى  این صفت  يند.  ميگو ميروند  شنفته اند  هرچه  را؛  این  منيکنند  مراعات 
کرم يا دم گوش آن  که بايد آدم بیايد دم گوش پیغمبر ا بنابراین يک جا يک حرىف هست 

يد؛ اشکایل ندارد. این يک جور. مسئول بگو
کردن با مسئوالن و مربوطان و فرماندهان  که َدم گوىش صحبت  اّما يک جور هم هست 

اد مجاهير شوروی سابق
ّ

1. سازمان اّطالعات و امنّیت احت
يکا 2. يکی از سازمان های جاسویس_ امنّیىت آمر
می صهيونيسىت 3. سازمان اّطالعات و امنّیت رژ

يه و حتليل اّطالعات و عملّیات خمىف در  یژه برای جاسویس، جتز 4. يا ام آی6، سازمان اّطالعات خمىف انگلستان و
کشورهای خارجی
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آدم يک حرف شخىص  که  این آجنایی است  کجا ]است[؟  این  ايهنا بد است.  و مانند 
که نگفت هم نگفت و امّهّیىت ندارد،  دارد، يک حرف یب امّهّیت دارد، يک حرىف است 
کرم نزديکم،  که من با این آقا، با این رهبر و با پیغمبر ا ]اّما[ ميخواهد به مردم نشان بدهد 
گفنت. خب این بد است.  می آيد و در ميان مجعّیت بنا ميکند دِرگوش پیغمبر يک چيزى 
کردن يک عمل قریب اى است يعین انسان  که دِرگوش پیغمبر صحبت  يک وقت هست 
کار را اجنام بدهد؛ يک وقت ]هم[ يک عمل غير قریب اى  ميتواند قصد قربت بکند و این 
است يعین آدم به قصد قربت منی آيد، براى خاطر خدا نيست، براى خاطر خودش است، 
ميخواهد خودش را به پیغمبر نزديک کند، ميخواهد در نظر مردم نشان بدهد که به پیغمبر 

نزديک است. پس دوجور است: عمل قریب و غير قریب.
که فکر ميکمن مفهوم درست و تفسير درست آيه  که من از این آيه ميفهمم ــ  این چيزى 
ـ این است که در آن زمان هر دوجور آدم می آمدند َدم گوش پیغمبر صحبت  هم مهني باشدـ 
َدم گوىش  پیغمبر  با  بايد  و  داشت  حمرمانه  کار   

ً
واقعا پیغمبر  با  که  آدمی  آن  هم  ميکردند؛ 

کار حمرمانه اى هم با پیغمبر نداشت و فقط می آمد  صحبت ميکرد، و هم آن آدمی که هيچ 
پیغمبر  خب  ميکردند.  صحبت  پیغمبر  با  می آمدند  آدم  دوجور  هر  بدهد؛  نشان  خودى 
ین تدبیر  يفه نازل شده و این هبتر کرده؟ این آيه ى شر کار  جلوى ايهنا را بايد بگيرد. چه 
گر خواستيد با پیغمبر َدم گوىش صحبت کنيد، قبلش  اهلی است. گفته شده که اى مؤمنني! ا
يند و هر انفاىق صدقه نيست؛ صدقه آن  يد صدقه بدهيد. هر پول دادین را صدقه منيگو برو
کنيد. بنابراین در این  که حمض خاطر خدا اجنام ميگيرد؛ به این نکته توّجه  انفاىق است 
يد صدقه بدهيد؛ نگفته  «، قبل از جنوا برو هق

م َصَ��قَ
ُ

واک �ج َ�ی �نَ  �یَ
�نَ �ی �جَ موا  ّ�ِ

�قَ
که »�نَ گفته  آيه 

که قبل از جنوا انفاق کنيد يا بذل مال کنيد؛ يعین قبل از جنوايتان با پیغمبر صدقه ى در راه 
خدا ــ يعین پویل که انسان در راه خدا ميدهد ــ بدهيد؛ قصد قربت. خب، این حل ميکند 
یِب الزم دارد،  که با پیغمبر ]حرف[ دِرگوىِش قر کىس  قضّیه را. چرا؟ براى خاطر اينکه آن 
که با پیغمبر ]حرف[ َدم گوىش  که قبالً برود صدقه بدهد، اّما آن کىس  قصد قربتش می آيد 
براى هواى نْفس دارد، وقىت پویل قبالً ميخواهد بدهد قصد قربتش منی آيد، پس صدقه 
منيشود. بنابراین آن کساین که در ]صحبت[ دِرگوىش با پیغمبر قصد قربت ندارند و کار الزم 
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گر هزارها دينار هم پول بدهند صدقه منيشود. خداى متعال  ندارند منيتوانند صدقه بدهند؛ ا
ق۱ کرده است به عمل که در آن عمل قصد قربت شرط است؛ 

ّ
جواز جنواى با پیغمبر را معل

با پیغمبر قصد قربت ندارد و براى هواى  کىس در این صحبت  گرچناچنه  يعین صدقه. ا
 منيتواند قبلش صدقه بدهد؛ ميتواند پول 

ً
نْفسش ميخواهد با پیغمبر صحبت بکند، اصال

بدهد اّما آن پول صدقه خنواهد بود، چون قصد قربتش منی آيد.
که به جز  گذاشت. نتيجه چه شد؟ نتيجه این شد  يک چنني شرط دقيىق را اسالم 
يک نفر هيچ کس با پیغمبر دِرگوىش صحبت نکرد و آن يک نفر اميرالؤمنني عّل بن ایب طالب 
بود.  دِرگوىش هاى یب مبنایی  دِرگوىش هايشان  بقّیه،  که  معلوم شد  بود.  )صلوات اهلل وسالمه عليه( 

اميرالؤمنني يک دينار داشت، رفت آن را ده درهم کرد و ده بار با پیغمبر جنوا کرد با آن يک 
دينار؛ هر دفعه يک درهم در راه خدا داد. معلوم شد که عّل بن ایب طالب در این جنوایی که 
با پیغمبر ميکند قصد قربت دارد، قصد خودنشان دادن ندارد؛ و لذاست که ميتواند قبل از 

جنوا کردن با پیغمبر، براى خاطر خدا صدقه بدهد.
درمهی  يک  حاال  که  نداشتند  يغی  در هم  پول  از  شايد  و  بودند  هم  پول دار  ديگران 
بدهند و بروند با پیغمبر دِرگوىش صحبت کنند، اّما این يک درهم را در راه خدا منيتوانستند 
بدهند، به قصد قربت منيتوانستند بدهند. چرا؟ چون آن جنوايشان در راه خدا نبود. وقىت 
انسان يک عمل را براى خاطر خدا اجنام منيدهد، مقّدمه ى آن عمل را هم براى خاطر خدا 
منيتواند اجنام بدهد. مقّدمه ى آن عمل، وقىت براى خاطر خدا است که آن عمل در راه خدا 
باشد و براى خاطر خدا باشد؛ در آن صورت ميتواند این مال را به صورت قصد قربت بدهد 
که صدقه بشود؛ َوااّل صدقه منيشود، بذل مال ميشود. لذاست که اميرالؤمنني)صلوات اهلل عليه( 
که هيچ کس به  که يک آيه در قرآن هست  گفتگوهايش با رقبايش، ميفرمود  در بعىض از 

آن آيه عمل نکرد، و آن آيه مهني آيه است که آيه ى جنوا و صدقه ى قبل از جنوا است.2
وقىت این آيه نازل شد، اميرالؤمنني )صلوات اهلل عليه( آمدند صدقه دادند جنوا کردند، صدقه 
دادند جنوا کردند، صدقه دادند جنوا کردند؛ تا ده بار این کار تکرار شد و کىس ديگر این کار 
را نکرد. بعد هم آيه نسخ شد؛ آيه ى بعدى که خواهمی رسيد، نسخ این آيه است که ديگر 

1. مشروط.
2. تفسير مّقی، ج 2، ص 357.
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که  کارى  که این  کردند   مسلماهنا به خود آمدند و توّجه 
ً
این حکم برداشته شد. و طبعا

دارند ميکنند براى خاطر خدا نيست و روى هواى نْفس است؛ این، به خودآمدن مسلماهنا 
را هم به دنبال داشت.

که آدم آن معاین را درست منی پسندد.  کرده اند  ین معاین ديگرى  البّته بعىض از مفّسر
فقرا  و  پیغمبر دِرگوىش صحبت ميکردند  با  اغنيا می آمدند  يند مثاًل چون يک عّده  ميگو
می نشستند آن گوشه متاشا ميکردند، خداى متعال به اغنيا گفت که مشا صدقه بدهيد به 
يا باج دِرگوىش  گو که وقىت می آیید و دِرگوىش صحبت ميکنيد دل فقرا چرکني نشود؛  فقرا، 
یمی يک عّده اى از پول دارها با پیغمبر دِرگوىش  ميگرفتند! نه، این درست نيست که ما بگو
ــ ویل باز این امتياز براى  ــ ماليات دِرگوىش  حرف بزنند و در عوض يک ماليایت بدهند 
اغنيا باىق مباند؛ نه، من فکر منيکمن که حکم اهلی این باشد و معناى آيه ى قرآن این باشد. 
ین این جور گفته اند اّما آن معنایی که من گفمت، يک معناى دقيىق است که  بعىض از مفّسر
 اشکایل ــ ندارد و مفهوم آيه در آجنا کاماًل يک مفهوم قابل قبول 

ّ
هيچ مسئله اى ــ يعین حمل

و روشین است.

ترجمه  و شرح آیه
که  کساین  اى  وا،  َم�ن

آ
ا �ی�نَ 

�ن
َّ
ال َها 

ُّ
�ی

َ
ا �ی کنمی.  نگاه  قرآن  به  و  آيه  منت  به  برگردمی  حاال  خب، 

سول، وقىت با  ُم الّرَ
�قُ �ی َ ا�ج ا �ن يدگان به این دین وارد شده ايد؛ ِادن گرو امیان آورده ايد و در دایره ى 

که بعىض با بعىض جنوا ميکردند؛ اينجا با  م«۱ بود، آجنایی 
�قُ �ی َ ا�ج �ن  »�قَ

ً
پیغمبر جنوا ميکنيد. قبال

که  که بعىض با پیغمبر جنوا ميکنند. البّته هم »َتناجی«  م« آمده، ]يعین[ آن وقىت 
�قُ �ی َ ا�ج تعبير »�ن

صيغه ى باب تفاعل است و »َتناَجيمُت« از صيغه ى باب تفاعل است، و هم »مناجات« 
که صيغه ى باب مفاعله است و »ناَجيمُت« از مشتّقات باب مفاعله است، هر دو به معناى 
ت اينکه در مورد پیغمبر »ناَجيمُت« آمده 

ّ
يک عمل طرفيین هستند. اّما من حدس ميزمن عل

و در مورد افراد با مهديگر »َتناَجيمُت« آمده، این باشد که در مورد افراد با مهديگر، هر دو نفر 
با هم دِرگوىش ]صحبت[ ميکردند؛ يعین در جملس مؤمنني می نشستند و مدام با مهديگر 

1. سوره ى جمادله، خبیش از آيه ى 9
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يند. عمل مذمومی  پچ حرف ميزدند، مردم هم منيدانستند ايهنا با هم چه دارند ميگو پچ و
که خدا اسرار ايهنا را  گفت  که اصل عمل ]هم[ مال منافقني بود و بعد خداى متعال  بود 
آشکار ميکند. اّما در مورد پیغمبر، يک طرفه دِرگوىش بود؛ يعین پیغمبر با آهنا هيچ حرىف 
نداشت. پیغمبر مهني طور می نشست، ايهنا می آمدند مدام مزاحم گوش پیغمبر بودند و دم 
که، با اينکه عمل طرفيین است، اّما در مورد  پچ حرف ميزدند. لذاست  گوش پیغمبر پچ و
ميزنند؛  پیغمبر حرف  با  آهنا  منيزند،  آهنا حرىف  با  پیغمبر  نيست؛ يعین  پیغمبر جنوا طرفيین 
که حرف  که مناجات هم از مهني باب است. و لذا مشا با خدا  لذا از باب مفاعله آمده 
که با مشا حرف منيزند. مناجات  ميزنيد و مناجات ميکنيد، مشا با خدا حرف ميزنيد، خدا 
با پروردگار عامل آن است که انسان با خدا حرف ميزند، جنوا ميکند و در خلوت با پروردگار 
که باب تفاعل  اّما »تناجی«  با آدم در آن حال حرف منيزند.  که  عامل حرف ميزند؛ خدا 
که هر دو با   مال آجنایی است 

ً
کردم، ظاهرا که عرض  یرى  است، به تصّور من و با این تقر

يکديگر حرف بزنند.
�نَ  �ی موا �جَ ّ�ِ

�قَ
کرديد با پیغمبر؛ �نَ کرديد و دِرگوىش صحبت  سول، وقىت جنوا  ُم الّرَ

�قُ �ی َ ا�ج ا �ن خب؛ ِادن
يد جنوا نکنيد؛ براى خاطر اينکه ممکن است کىس کار الزمی داشته  ؛ منيگو هق

م َصَ��قَ
ُ

ک و�ی �ج َ�ى �نَ �یَ

که جنوا نکنيد، این منيشود و  يد   بگو
ً
گر مطلقا کند. لذا ا که الزم باشد با پیغمبر جنوا  باشد 

کند، ممکن  با پیغمبر جنوا  کار الزمی دارد  يد هرکس  گر بگو ا نگ ميماَند؛ 
َ
ل کارها  از  خيل 

می؛ يک نفر  است خيل ها کار خودشان را کار الزمی بدانند. ما هم این گرفتارى را اينجا دار
يد من يک کار واجىب دارم که بايد بیست دقيقه با شخص مشا صحبت بکمن؛ هرچه  ميگو
يد[ منيشود بايد با  کنيد، ]ميگو کنيد، با مشاور صحبت  یمی آقا با رئيس دفتر صحبت  ميگو
کار درجه ى  کار الزم او  کمن[؛ بعد می آيد صحبت ميکند، می بینمی این  خود مشا ]صحبت 
که من  کارهایی  کار الزمی به نظر می آمده اّما با این  دهم ما هم نيست؛ براى خود او البّته 
گاهی  ّیىت هم ندارد.  کار درجه ى دهم هم نيست، هيچ لزومی هم ندارد، فور کار او  دارم، 
گر  کار خودشان به نظر خودشان واجب و الزم می آيد. لذاست که ا افراد تقصير هم ندارند؛ 
اينکه  به تصّور  بیايد صحبت بکند، خيل ها  کار الزمی دارد  که هرکىس  يد  آيه[ بگو ]در 
کردن. پس این هم  گوش پیغمبر و باز بنا ميکنند جنوا  کار الزمی است می آيند َدم  کارشان 
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کار ميکند؟ يک راه ديگرى پیدا ميکند: افراد را به تفّکر وادار ميکند،  راهش نيست. چه 
گر خواستيد جنوا بکنيد، قبل از جنوا براى خاطر  يد ا به رجوع به وجدان وادار ميکند. ميگو
خدا انفاق کنيد؛ يعین يک شرطی قرار ميدهد که در آن شرط قصد قربت شرط شده و قيد 
کار خانوادگی دارم  کمن، يک  که ميخواهم بروم با پیغمبر جنوا  گرچناچنه مین  شده است. ا
که قصد  کردن با پیغمبر  کار مهّمی هم نيست يا يک درد دل دارم ــ خب درد دل  که اصاًل 
ــ تا خواسمت بروم پول صدقه  کار قریب نيست  قربت منيخواهد؛ يعین قصد قربت ندارد و 
کمن  که خواسمت قصد قربت  کمن، مبجّردى  بدهم براى خاطر خدا و بروم با پیغمبر دِرگوىش 
ميگویی[  ]وقىت  قربىت؟  که چه قصد  می آيد  پیش  براى من  این سؤال  بدهم،  و صدقه 
»حمض رضاى خدا پول ميدهم براى اينکه بروم با پیغمبر صحبت بکمن«؛ خب وقىت با 
پیغمبر صحبت کردِن من براى خاطر خدا نيست، پول دادن هم که مقّدمه اش است براى 
 دچار فکر ميشوم و 

ً
خاطر خدا خنواهد بود؛ ]پس[ وقىت که من خواسمت پول بدهم، طبعا

کار واجب و الزمی  که دارى ميکین  کارى  که نه، این  آجنا وجدان من به من خواهد گفت 
تدبیر،  این  با  این حکم،  و  آيه  این  بنابراین،  پیغمبر.  با  کمن  جنوا  منيروم  آن وقت  نيست؛ 
مسلماهنا را وادار به تفّکر و وادار به رجوع به وجدان خودشان ميکند، به وسيله ى صدقه 
کردن شرط و قيد است، وااّل امسش صدقه نيست؛  که در صدقه دادن قصد قربت  دادن 
کار واجىب   

ً
که واقعا کساین  امسش بذل مال است، امسش انفاق است. با این تدبیر، آن 

که  کارشان قریب است ميتوانند بیايند با پیغمبر حرف بزنند، ]اّما[ آهنایی  با پیغمبر دارند و 
�نَ  �ی يد؛ �جَ موا، پس جلو بینداز ّ�ِ

�قَ
کار واجىب ندارند ديگر منی آيند حرف بزنند. لذا ميفرمايد: �نَ

يد و قباًل يک  ، يک صدقه اى را جلو بینداز هقً
م، پیش از جنوايتان با پیغمبر؛ َصَ��قَ

ُ
ک و�ی �ج َ�ى �نَ �یَ

کيزه تر  طَهر، صدقه دادن قبل از جنوا، براى مشا هبتر است و پا
ئَ

م َو ا
ُ

ک
َ
ٌر ل �ی

ِلَک �نَ صدقه اى بدهيد؛ دن
را مشغول منيکنيد، حق  پیغمبر  کار خالف منيکنيد،  که  یرا  ز براى مشا هبتر است،  است. 
که نکند این  کيزه تر است، يعین دل مشا چرکني نيست  ديگران را غصب منيکنيد؛ اطهر و پا
گوش پیغمبر زدم ممنوع باشد، خمدوش باشد، نبايد  که َدم  کردم، این حرىف  که من  کارى 
که  که این حرىف  ميزدم؛ نه، مبجّرد اينکه ديدى قصد قربتت آمد و صدقه دادى، ميفهمی 
َدم گوش پیغمبر ميخواهی بزین، حرف مورد رضاى خدا است لذا دلت هم پاک تر است. 
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کيزه تر است،  طَهر« پا
ئَ

کار خالىف نکرده اى؛ »ا م«، يعین هبتر است از باب اينکه 
ُ

ک
َ
ٌر ل �ی

پس »�نَ
يعین دل مشا چرکني نيست، دل مشا راحت است، وجدانتان آسوده است.

دوا؛ آمدى و کار واجىب هم با پیغمبر دارى، پول هم ندارى صدقه بدهی؛ چه  حجِ م �قَ
َ
�ن ل اإِ

�نَ

که در جملس  کی آمده  کنمی؟ يک پیام مهّمی، يک پیک خمصوص، يک خبر خطرنا کار 
گوش پیغمبر بگویی، حاال ميبيین پول ندارى؛ چه  یی، آمدى َدم  پیغمبر هم منيتواین بگو
يند نه، خبر هم نبايد بسوزد، خبر بايسىت هبره بردارى بشود  کار کین؟ خبر را نگویی؟ ميگو
کار واجب  کار يک   ندارى و 

ً
گر واقعا و مورد استفاده قرار بگيرد. اينجا ديگر ]صدقه[ نده؛ ا

کار الزمی است و بايد به پیغمبر بگویی،  کار،  که این  و مهّمی است و تشخيص ميدهی 
م، خدا  وٌر َر��ی �ن

 اهلَل عنَ
�نَّ اإِ

�نَ و جنوا بکن؛  بزن  پیغمبر  گوش  َدم  را  این حرف  بدون صدقه  برو 
يتان فشار منی آورد و  که نداشته باشيد، ديگر خدا رو خبشنده و مهربان است. يعین وقىت 
آيه به  که معناى  آيه ]است[. تصّور من این است  این  سخت گيرى منيکند. این معناى 
گر غير از این معنا  این شکل، جامع و مانع است؛ يعین هيچ گونه اشکایل هم وارد منيشود. ا
کرده اند، دو سه جور اشکال و خدشه به ذهن  ین معنا  که بعىض از مفّسر بکنمی، جورى 

انسان می آيد که من ديگر تفصيالتش را منيخواهم بگومی.
اميرالؤمنني  جز  گفتمی،  که  مهان طور  شد،  نازل  وقىت که  شد.  نازل  آيه  این  خب،   
کار واجىب با پیغمبر نداشتند  که ديگران يا  هيچ کس به این حکم عمل نکرد. معلوم شد 
که جنوا ميکردند، يا اينکه شک کردند که آيا این کارشان کار واجب و الزمی است يا نه، و 
کنند؛ این  که پول خرج  کار واجب هم داشتند، ]اّما[ دلشان نيامده  يا در مواردى احتمااًل 
هم يک احتمال است. بنابراین هيچ کس ديگر با پیغمبر جنوا نکرد؛ ُدوروبر پیغمبر خلوت 
که آن تکان  که خلوت شد، آيه نسخ شد. چرا نسخ شد؟ تصّور من این است  شد. بعد 
وجداین و آن تنهّبی که الزم بود به مسلماهنا و ُدوروبرى هاى پیغمبر داده بشود، با این آيه 
داده شد. حاال ]اينکه[ این آيه چند روز طول کشيد و این حکم چند روز به قّوت خودش 
گر هست من نديده ام يا ديده ام  باىق بود، این را من منيدامن؛ يعین يا در روايات نيست يا ا
که این حکم پنج روز، ده روز، يک  کنمی  گرچناچنه فرض  و يادم نيست؛۱ اّما عل اّى حال ا

1. از مجله جممع البيان، جلد9، ص 380.
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کشيده، خود مهني يک تنهّبی بود براى مسلماهنا. براى خاطر  کمتر طول  هفته و بیشتر يا 
 
ً
اينکه مسلماهنا که مرّتب ميرفتند و مدام َدم گوش پیغمبر حرف ميزدند، این چندروزه دامئا
خواستند بروند حرف بزنند ديدند بايد صدقه بدهند؛ رفتند صدقه بدهند ديدند عجب! 
که صدقه بدهند. يک تنّبه وجداین پیدا  کار واجىب نيست و قصد قربتشان منی آيد  خب 
 این حرف ميزد، آن حرف ميزد، مدام 

ً
که دامئا که به وجود آمده بود ــ  شد و این ُدور غلطی 

چشم ومهچشمی ميکردند، این روى دست آن ميزد، آن بیشتر صحبت ميکرد، این مکّررتر 
يده شد و مسلماهنا دچار تنّبه شدند. وقىت دچار تنّبه  ــ شکسته شد، بر صحبت ميکرد 
شدند، آيه ديگر نسخ شد؛ يعین حکم تا وقىت الزم است که مسلماهنا به آن حکم احتياج 
يند نسخ. ناسخ و  دارند؛ وقىت احتياج نبود، حکم را خداى متعال برميدارد. به این ميگو
منسوخی که در قرآن شنيده ايد مهني است؛ آيه ى اّول حکم را آورده، آيه ى بعدى آن حکم 

را نسخ کرده. حاال ]اينکه[ فاصله ى این دو آيه چقدر است من منيدامن.
وا 

�قُ
آ

لوهق َو ا
َ

ُموا الّص �ی
�ق

ئَ
ا

م �نَ
ُ

ک �ی
َ
ا�جَ اهلُل َعل َعلوا َو �ق �ن

م �قَ
َ
دن ل اإِ

�ق �نَ
م َصَ��قٰ

ُ
واک �ج َ�ى �نَ  �یَ

�نَ �ی موا �جَ ّ�ِ
�قَ

�ن �قُ
ئَ

م ا
�قُ �ق

�نَ سث
ئَ

 ا
ئَ

»ا

 ۱.» مو�ن
َ
عل

ما �قَ ٌر �جِ �ی �ج
ه َو اهلُل �نَ

َ
ُعوا اهلل َو َرسول ط�ی

ئَ
کوهق َو ا

الرنَّ

؛ اى مسلماهنا! آيا ترسيديد از اينکه قبل  ا�ق م َصَ��ق
ُ

واک �ج َ�ی �نَ  �یَ
�نَ �ی موا �جَ ّ�ِ

�قَ
�ن �قُ

ئَ
م ا

�قُ �ق
�نَ سث

ئَ
 ا

ئَ
ا

این قدر  که  نداديد؟ مشا  که  بدهيد؟ پس چطور شد  پیغمبر صدقه  با  دِرگوىش  و  از جنوا 
می آمديد و مدام ميخواستيد دِرگوىش کنيد؛ تا گفتند صدقه، مهه پس زديد؟ این پس زدن 
هم که گفتمی، يا به خاطر این است که به قول ما مشهدى ها دلشان بار منيداد2 که پول خرج 
گر چناچنه دلشان هم بار ميداد فکر ميکردند و ميگفتند الزم  کنند و دست در کيسه کنند، يا ا
نيست، آخر چه صدقه اى؟ قصد قربتشان منی آيد، چون حرف الزمی ]در ميان[ نيست؛ 

يکی از این دو صورت ]بود[.
کار را و صدقه نداديد و دِرگوىش بعد از صدقه اجنام  که نکرديد این  َعلوا، حاال  �ن

م �قَ
َ
دن ل اإِ

�نَ

، حاال  لوهق
َ

ُموا الّص �ی
�ق

ئَ
ا

کرده بوديد، �نَ م، و خدا هم بر مشا خبشيد آچنه را قباًل 
ُ

ک �ی
َ
ا�جَ اهلل  َعل نشد؛ َو �ق

را  زکات   ، کوهق
الرنَّ وا 

�قُ
آ

ا َو  يد؛  بدار پا  به  را  مناز  حاال  است؛  ]شده[  برداشته  حکم  آن  ديگر 
کنيد. ه، و اطاعت خدا و رسول 

َ
ُعوا اهلَل َو َرسول ط�ی

ئَ
بدهيد؛ َو ا

1. سوره ى جمادله، آيه ى 13.
2. دلشان راىض منيشد.
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براى شخصّیت  و  براى خودشان  که  را  پیرايه هاى خيایل اى  آن حالت  مردم  گهان  نا
خودشان قائل بودند ]زدودند[، تصّورشان این بود که بايد بروند شخصّیت براى خودشان 
درست کنند، با پیغمبر حرف بزنند. ببينيد، ايهنا هست؛ ايهنا تصّورات جاهالنه و طاغویت 
مال  طاغویت  کارهاى  از  بعىض  نيست؛  طاغوهتا  مال  طاغویت  کارهاى  مهه ى  است. 
طاغویت  عمل  يک  طاغوت،  آدم  يک  مقابل  در  کردن  تعظمی  است.  طاغوهتا  حمکومان 
است؛ تعظمی کردن خمصوص خدا است، این تعظمی ]در برابر طاغوت[ را چه کىس ميکند؟ 
که در  که حمکوم طواغيتند. طاغوهتا به آهنا ياد داده اند و عادت داده اند آهنا را  آن کساین 
مقابل آهنا تعظمی بکنند. گاهی ميشود که اخالق طاغویت و سنن طاغویت و سنن جاهل در 
جامعه ميماند؛ از مجله اش مهني است. خيال ميکنند براى اينکه براى خودشان شخصّیىت 
درست کنند، فورى يک آدمی را که در جامعه شخصّیىت مثاًل دارد، يک اسم ورمسی دارد، 
جنوا  مجعّیت  جلوى  او  با  بزنند،  حرف  دِرگوشش  و  کنند  پیدا  را  این  دارد،  عنواین  يک 
کنند، با او با خصوصّیت بیشترى در مجع صحبت بکنند. ايهنا براى چيست؟ براى اينکه 
خودش را در نظر ديگران وجهه بدهد. خب این عمل يک عمل جاهل است. وجهه ى 
انسان به قرب و ُبعد با صاحب مقامان نيست؛ وجهه ى واقعی انسان به قرب و ُبعد با 
کرد  م«؛۱ ]آيه[ آمد و خداى متعال بیدار 

ُ
اک �ق �ق

ئَ
َ� اهللِ ا م ِع�ن

ُ
کَرَمک

ئَ
 ا

�نَّ کيست؟ با خدا است. »اإِ
يد با َدم گوش پیغمبر صحبت کردن، براى خودتان شخصّیت درست  ايهنا را که خنواهيد برو

کنيد.
آن چيزهایی  به  ارزشهاى اصيل،  آن  به  را  انساهنا  برميگرداند  آن وقت  این شد،  وقىت 
اقامه ى  ]کارهایی[؟  چه  است.  آهنا  به  مسلمان  واقعی  ارزش  و  مسلمان  واقعی  کار  که 
گر ايهنا را دارى، تو شخصّیىت  صالت، ايتاء زکات، اطاعت از خدا، اطاعت از رسول. ا
هسىت. در روايت دارد که ــ چون در هر جامعه اى اشراىف وجود دارند و افرادى جزو طبقه ى 
می؛ پول دارد اشراف است، نسب دارد اشراف  ــ در اّمت من اشراف ندار اشراف هستند 
چيزها  این  و  عنوان  و  نسب  و  خانواده  و  پول   !

ً
ابدا است؛  اشراف  دارد  خانواده  است، 

اّمت  اشراف  «؛2  �ن
آ

را
ال�قُ  

هقُ
َ
َ�َمل َو  ِل  �ی

َّ
الل صح��جُ 

ئَ
ا ى  �ق

َ
ّم

ئُ
ا  

را�نُ �ث
ئَ

نيست. »ا مايه ى شرافت  هيچ کدام 

ین مشاست...« ین مشا نزد خدا، پرهيزگارتر 1. سوره ى حجرات، خبیش از آيه ى 13؛ »...درحقيقت ارمجندتر
2. من ال حیضره الفقيه، ج 4، ص 399 با اندکی تفاوت.
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آن  يعین  کساین؟  چه  يعین  ياران شب  اشرافند.  ايهنا  قرآنند؛  حامالن  و  ياران شب  من 
قرآن خواندن  عبادت خدا يک وقت  ميکنند. حاال  را  عبادت خدا  در شب،  که  کساین 
با  ده  کشيدن است، يک وقت ساعت  کشيک  و  دادن  پاس  در جهبه  است، يک وقت 
نام يازهرا و يااميرالؤمنني محله به دمشن کردن است؛ مهه ى ايهنا عبادت خدا است. يعین 
گرفته ميشود،  که خواب انسان  که انسان در شب براى خاطر خدا اجنام بدهد،  کارى  هر 
کار بافضيلىت است  راحىت انسان از انسان سلب ميشود، چشم انسان بیدار ميماند، این 
و این مايه ى شرافت انساین است. اشراف اّمت من ايهنا هستند. حامالن قرآن يعین چه 
که منت قرآن را، احکام قرآن را، فرهنگ قرآن را با خود دارند. مشاها  کساین؟ يعین آهنایی 
کنيد هم منت قرآن را با خودتان داشته باشيد يعین  يد يا نه؟ بايد داشته باشيد. سعی  دار
يد قرآن را، در سينه تان داشته باشيد، در مغزتان داشته باشيد؛ هم  کنيد، بلد بشو حفظ 
يد، مهني مقّررات اهلی  احکام قرآن را با خودتان داشته باشيد يعین احکام قرآن را ياد بگير
و مهني حالل و حرام را؛ و هم فرهنگ قرآن را يعین معارف اهلی را در روحتان و در ذهنتان 
يف است. در يک  گر داشتيد، مشا حامالن قرآن هستيد. حامل قرآن شر ا داشته باشيد؛ 
یز  کالن داشته باشد، مقامهاى باال داشته باشد، خانواده ى عز کىس ثروهتاى  گر  جامعه ا
يادى داشته باشد، اّما از قرآن هيچ چيز نداند،  يف داشته باشد، نام ونشان و رسم ز و شر
این آدم جزو اشراف این اّمت نيست. در فرهنگ ما، در نظام ما، در کشور ما، در مجهورى 
که بر پايه ى اسالم است، مسئله این  اسالمی ما، در اّمت اسالمی ما، در این تشکيالیت 
می، مگر با این مالک. ببينيد، برگشنت به ارزشهاى  است: ما ديگر اشراف و غير اشراف ندار
ُموا  �ی

�ق
ئَ

ا
که ميفرمايد: �نَ . لذاست  �ن

آ
را

 ال�قُ
هقُ
َ
ِل َو َ�َمل �ی

َّ
صح��جُ الل

َ
ى ا �ق

َ
ّم

ُ
 ا

را�نُ �ث
َ

اصيل اسالمی و قرآین؛ ا
، زکات بدهيد يعین  کوهق

وا الرنَّ
�قُ
آ

يد؛ َو ا يد؛ هم خبوانيد، هم به پا بدار ، مناز را به پا بدار لوهق
َ

الّص

کنيد از خدا و رسولش؛ َو اهلُل  ه، و اطاعت 
َ
ُعوا اهلَل َو َرسول ط�ی

ئَ
کنيد؛ َو ا آن صدقات واجبه را ادا 

، خدا به آچنه مشا اجنام ميدهيد خبير است؛ سرائر۱ مشا را، ضمائر مشا را، دل  عَملو�ن
ما �قَ ٌر �جِ �ی �ج

�نَ

که در چه وضعّیىت است. اينکه آمديد هپلوى این وآن نشستيد،  مشا را خدا خوب ميداند 
کرديد،  اّدعا  کرديد،  کرديد، دِرگوىش  پیغمبر صحبت  با  باال نشستيد، بیشتر حرف زديد، 

1. پهنانهیا، رازها.
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گر ديگران هم گول  يش پیغمبر شديد، با این حرفها خداى متعال گول منيخوَرد؛ ا قوم و خو
ٌر، خدا دانا  �ی �ج

خبورند و خيال کنند مشا کىس هستيد، خدا با این حرفها گول منيخورد؛ َو اهلُل �نَ
، به آچنه عمل ميکنيد. عَملو�ن

ما �قَ است؛ �جِ
که مالک شرافت و مالک فضيلت، عمل است، نه نسبت ها و انتساهبا.  پیدا است 
و  گناه  از  است  معصوم  که  زهرا)سالم اهلل علهیا(  فاطمه ى  دخترش  به  کرم  ا رسول  که  لذاست 
ا  که »�ی يخ است، ميفرمايد  تار انساهناى  ین  بزرگ تر از  يخ است و يکی  تار ین زن  بزرگ تر
ا«؛۱ من در روز قيامت به درد تو منيخورم؛ خيال نکین  �ئ �ی

ِک ِم�نَ اهللِ سثَ َى َع�ن �ن عن
ئ

�ن ا
َ
ى ل �ن

�نَّ ! اإِ
اِطمهقُ �ن

که چون تو دختر من هسىت، روز قيامت خداى متعال به تو يک لطف و تفّضل بیشترى 
خواهد کرد؛ نه، هر کارى که خودت کردى آن مهم است. و مهني هم هست. لذا فاطمه ى 
فاطمه ى  ــ  و شهيد شده  رفته  دنيا  از  در سنني هجده سالگی  که  زهرا)سالم اهلل علهیا( دخترى 
ساقهاى  که  ايستاده  عبادت  مقام  در  آن قدر  ــ  شده  شهيد  که  بوده  سالش  هجده  زهرا 
کجا هستند؟  يند؟  کرده.2 خب، پسرها و دخترهاى هجده ساله ى ما چه ميگو پايش ورم 
يعین در سّن چهارده سالگی، پانزده سالگی، شانزده سالگی، هفده سالگی و در متام دوران 
که ساق پايش  کرده  ــ آن قدر عبادت  که مهه ى آن هم دوران جواین است  ــ  زندگی اش 
ميتواند اجنام  که يک زن  باارزىش  و  و الزم  کارهاى واجب  بر مهه ى  کرده؛ عالوه ى  ورم 
ُنه سال، شوهر  این  متام  در  کرده.  ُنه سال خانه دارى  و  کرده  ُنه سالگی شوهر  در  بدهد. 
جوان و حمبوبش ــ يعین اميرالؤمنني ــ در حال جنگ و در ميداهناى نبرد بوده؛ يک بار 
در  خب  زندگی.  شد  هم  این  بابا  اى  که  نکرده  کراهت  اظهار  و  نزده  ِنق  زهرا  فاطمه ى 
که اميرالؤمنني  که هيچ دو سه ماهی نبود  گفت  این چند ساِل دوران مدينه، شايد بشود 
ّیت  پشت سر هم در مدينه مباند؛ مرّتب این جنگ آن جنگ، این مسافرت، این مأمور
که بود، زندگی شان آن جورى بود که مهه ميدانيد و مهه شنيده ايد:  خطرناک. آن وقىت هم 
کردنشان؛  اطعام  آن  گرفتنشان،  روزه  آن  آن غذايشان،  یراندازشان،  ز آن  رواندازشان،  آن 
که يک زن  کارهایی  ياد زد. يعین مهه ى  کرد؛ در راه خدا فر که ]آن جور[ تربیت  چّبه هم 
ین و به  کارها را در شکل هبتر مسلمان ميتواند اجنام بدهد، فاطمه ى زهرا )سالم اهلل علهیا( آن 

1. شرح هنج البالغه ابن ایب احلديد، ج 18، ص 134 با اندکی تفاوت.
2. مناقب آل ایب طالب)عليه الّسالم(، ج 3، ص 341

ww
w.bo

ok
-kh
am
en
ei.i
r



تفسير سوره ی جمادله  | 91

يخ است. مشا ديگر به بزرگی فاطمه ى  ین زن تار که بزرگ تر حنو احسن اجنام داد. لذاست 
گر[ چهل سال،   ببينيد، در سنني جواین! ]ا

ً
زهرا، این زن هجده ساله ]پیدا منيکنيد[. واقعا

پنجاه سال، شصت سال عمر ميکرد ]حرىف نبود[؛ يک دختر هجده ساله است. پس »َو اهلُل 
کاله منيرود. بگرديد  «؛ خدا به آچنه مشا عمل ميکنيد دانا است. سر خدا هم  عَملو�ن

ما �قَ ٌر �جِ �ی �ج
�نَ

يد. این هم تفسير این  دنبال عمل و بکوشيد براى اينکه خودتان را از حلاظ عمل باال بیاور
دو آيه. ]براى[ امروز بس است.

والّسالم عليکم ورمحة اهلل وبرکاته
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جلسه ى ششم )1361/4/4(

آیات 14 _ 19

َو  لِمهنُم  َو  ِمنکُم  ُه  ما  َعیَلِهم  اهللُ  َغِضَب  قَوًما  تََولهَّوا  یَن  الهَّ ِاَل  َتَ  اََل 
ُم  َیِلفوَن َعَ الکَِذِب َو ُه یَعَلوَن >14< اََعدهَّ اهللُ َلُ َعذابًا َشدیًدا ِانهَّ
اهلِل  َسبیِل  َعن  فََصّدوا  ُجنهًَّة  ّْهَنُم  امَی َذوِّا  >15< اٍّتهَّ یَعَملوَن  اكنوا  ما  َِّء  سا
ِّ اَولدُُه ِمَن اهلِل َشیئًئا  فََلُهم َعذاٌب ُمهٌی >16< َلن تُغِنَی َعهنُم اَمواُلُ َو ل
اُوكئَل احَصُّْب انلّاِر ُه فهیا خِّْلوَن >17<  یَوَم یَبَعُثُُم اهللُ َجیًعا فَیَحِلفوَن 
الکِّْذبوَن  ُم ُهُ  ِانهَّ  ِّ اَل ُم َعّْ َشٍء  اَنهَّ َو َیَسبوَن  َله} کَما َیِلفوَن َلکُم 
یطِّْن  یطُّْن فَاَنسىُّْهم ِذرَك اهلِل اُوكئَل ِحُب الشهَّ >18< اٍّستَحَوَذ َعیَلِهُم الشهَّ

یطِّْن ُهُ اخلِّْسوَن >19<  ِّ ِانهَّ ِحَب الشهَّ اَل
گرفته اند؟  آيا نديده اى کساین را که قومی را که مورد خشم خدايند به دوسىت 
آهنا نه از مشايند و نه از ايشان و به دروغ سوگند ياد ميکنند و خودشان ]هم[ 
که چه  راسىت  است.  کرده  آماده  آنان عذایب سخت  براى  ميدانند.)14( خدا 
بد ميکردند.)15( سوگندهاى خود را ]چون[ سپرى قرار داده بودند و ]مردم را[ 
از راه خدا بازداشتند و ]در نتيجه[ براى آنان عذایب خّفت آور است.)16(   در 
کارى ساخته نيست آهنا  از اوالدشان هرگز  نه  اموالشان و  از  نه  برابر خداوند 
را  آنان  مهه ی  خدا  که  روزى  ]ميمانند.[)17(  جاودانه  آن  در  ]و[  دوزخی اند 
که براى مشا سوگند ياد ميکردند براى او ]نيز[ سوگند ياد  برمی انگيزد مهان گونه 
که آنان مهان  گاه باش  که حق به جانب آهنا است آ ميکنند و چنان پندارند 
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يانند.)18( شيطان بر آنان چيره شده و خدا را از يادشان برده است.  دروغگو
يانکارانند.)19( گاه باش که حزب شيطان مهان ز آنان حزب شيطانند. آ

 
ww
w.bo

ok
-kh
am
en
ei.i
r



توضیحی درباره ی ارتباط آیات 13 و 14
کردمی و آن، این بود  که به آن اشاره  در آيات هفته ى قبل يک نکته اى وجود داشت 
که آچنه به  که با پیغمبر جنوا ميکردند، در ذهن خودشان شايد تصّور ميکردند  که مؤمناین 
يند و  که بايد آن را به صورت علین و آشکار نگو يند، يک حرف الزمی است  پیغمبر ميگو
به صورت جنوا و دِرگوىش با پیغمبر در ميان بگذارند. درحایل که در بسيارى از موارد چنني 
 يک حرف الزمی نبود، بلکه این خودخواهی هاى آهنا و 

ً
چيزى نبود؛ يعین آن حرف واقعا

که  که يک حرف معمویل، به نظر آهنا حرف الزمی وامنود ميکرد  فرصت طلىب هاى آهنا بود 
با  گوىش  َدم  و  و به صورت جنوا  پیغمبر به صورت آشکار در ميان نگذاشت  با  را  آن  بايد 
پیغمبر مطرح کرد. و وقىت که خداى متعال دستور داد که قبل از جنوا صدقه بدهيد ــ با آن 
بیاین که آن هفته گفتمی ــ ايهنا فرصت این را پیدا کردند که به خودشان باز گردند و در آچنه 
کنند.  کشف  یر پوشش تصّورات واهی  کنند و حقيقت را در ز يند مطالعه  ميخواهند بگو
یت ندارد. این  گفتنش به پیغمبر ضرور که این حرف، چيز الزمی نبوده و  حقيقت این بود 
حکم صدقه فرصت این تفّکر را، فرصت این به خود بازگشنت را به آهنا داد. در پايان آن آيه 
؛ خدا به آچنه مشا اجنام ميدهيد، به آچنه می انديشيد،  عَملو�ن

ما �قَ ٌر �جِ �ی �ج
هم این مجله بود: َو اهلُل �نَ

يد دانا است. يعین در حقيقت يک چيزى در آن آيه  به آچنه ميکنيد، به آچنه تصممی ميگير
در ذهن انسان مطرح ميشد که آن عبارت بود از ظاهرى که با حقيقت وفق منيدهد؛ حىّت 
کشف منيکند  آن دوگانگی بني ظاهر و باطن را خود انسان هم ]آن را[ در وجود خودش 
گر با يک ديد روان شنایس و  مگر بعد از يک تأّمل، بعد از يک دّقت. این چيست؟ این ــ ا
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درون شنایِس انسان، مورد مطالعه قرار بدهمی ــ يک مرحله ى ضعيىف از مهان چيزى است 
باطن؛  و  ظاهر  دوگانگی  يعین  يعین چه؟  نفاق  است؟  درست  نفاق؛  یمی  ميگو آن  به  که 
می  گاهی این نفاق ــ امسش را حاال نفاق نگذار دوگانگی حقيقت و منود؛ این نفاق است. 
انسان هم در  که خود  رقيق است  و  و پهنان  آن قدر خىّف  باطن  و  این دوگانگی ظاهر  ــ 
وجود خودش کشف منيکند؛ مثل مهان حالىت که مؤمنني و مسلمني در رابطه ى با جنواى 
پیغمبر داشتند. آن قدر این تصّورات و متايالت نْفىس خودشان و خودخواهی خودشان ــ 
کنند و چبسبانند، جلوى ديگران  کنند، به پیغمبر نزديک  که ميخواستند خودشان را مطرح 
يف و رقيق بود که خود آهنا هم  وامنود کنند که به پیغمبر نزديکند؛ ايهنا خودخواهی بود ــ ظر
 این خودخواهی 

ً
که ايهنا عمدا کنمی  ملتفتش نبودند. ما، مؤمننِي آن زمان را منيتوانمی مهّتم 

آن  که  نداشتند  توّجه  اّما  بودند  هم  مؤمن   
ً
واقعا خيل هايشان  نه،  ميدادند؛  خرج  به  را 

کنيد و  يد که با پیغمبر پچ پچ  انگيزه اى که ايهنا را ميکشاَند َدم گوش پیغمبر و به آهنا ميگو
حرف بزنيد، يک انگيزه ى خودخواهانه است، انگيزه اى خداپرستانه نيست. ببينيد، این 
يىف است از دوگانگی باطن و ظاهر؛ از دوگانگی آچنه  يک چيز ضعيف، رقيق و بسيار ظر
در اعماق دل است و آچنه در ظاهر دل است. تا این حد بگومی که این را هر کىس منيتواند 
احساس بکند؛ هر کىس منيتواند آن را درک بکند؛ هر کىس منيتواند این دوگانگی را در وجود 
کند مگر آن کساین که با يک توصيه ى اهلی، با يک توصيه ى قرآین، با يک  خودش پیدا 
حکم حکيمانه ى قرآین و اسالمی به خودشان برميگردند؛ در خودشان فکر ميکنند و تأّمل 
که این يک پديده ى رمحاین و اهلی نيست؛ يک پديده ى  ميکنند، آن وقت پیدا ميکنند 
گر ما مهني را در  شيطاین و نفساین است. این مهان مرحله ى بسيار ضعيف نفاق است. ا
گر ما کشف نکنمی آن انگيزه هاى نادرسىت  وجود خودمان رها کنمی، به نفاق خواهد رسيد. ا
که خودمان در  ــ  که به صورت انگيزه هاى درست، حىّت به خود ما دارد وامنود ميشود  را 
می ُمشتبه ميکنمی  يا ميکنمی، حىّت کار را بر خودمان دار می تظاهر ميکنمی، ر پیش خودمان دار
يف را پیدا  يد و آن پديده ى خبيث و شيطاین ضعيف و ظر گر در خودتان دنبالش را نگير ــ ا
 در انسان نيرومند ميشود و ميرسد به نفاق؛ انسان ميشود 

ً
جیا نکنيد و حمو نکنيد، این تدر

یر منافق و چهره نگارى منافق مطالعه ميکنمی، می بینمی مهه ى  منافق. و ما وقىت که در تصو
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باره ى  در مفّصل  مناز مجعه  در  می آيد  يادم  وقىت  من يک  نبودند؛  منافق  اّول  از  منافقني 
که مهه ى منافقني از اّول منافق نبودند،  کردم  کردم۱ و به این نکته اشاره  منافق صحبت 
 آن روح نفاق در آهنا رشد کرد و آهنا را انداخت به وادى نفاق.

ً
جیا  منافق شدند، تدر

ً
جیا تدر

خب، پس این حالىت که در آيه ى قبل ما به آن اشاره کردمی، يک حالت ضعيف بسيار 
يا يک روايىت هست  ابتدایی از نفاق است که ميشود براى این شواهدى هم آورد. در باب ر
براى  بر روى يک سنگ سياه ناحمسوس تر است  از حرکت يک مورچه  يا  ر که ميفرمايد 
کردن؛  يا يعین تظاهر  که حّد مشترکی با نفاق دارد. ر يا يک چيزى است  خود انسان.2 ر
يا  تظاهر کردن يعین چه؟ يعین کارى را براى خاطر غير خدا اجنام دادن. خب، این امسش ر
يا هم دارد در ظاهر  است؛ این با نفاق حّد مشترک دارد؛ براى خاطر اينکه انسان در مورد ر
که در باطن و در واقع از آن خبرى نيست؛ درست مثل نفاق. آن  چيزى را نشان ميدهد 
کارانه از حرکت مورچه بر روى سنگ سياه  يا که عمل ر يد  يا حديث ميگو وقت در باب ر
ببينيد، حرکت يک مورچه اى روى سنگ سياه را خيل مشکل  ناحمسوس تر است. مشا 
کرد؛ چون بدن باالخره حس  کشف  گر روى بدن سياه باشد، ميشود  کرد؛ ا کشف  ميشود 
که منيفهمد؛ از بیرون بايسىت حرکت این مورچه  که حس ندارد و خودش  دارد اّما سنگ 
روى این سنگ را تشخيص داد. چقدر سخت است! اصاًل ديده منيشود. این اشاره ى 
يشه هاى مشترکی در وجود انسان است،  که ر يا و نفاق  ر يشه هاى  که ر به مهني است 
يک نشومی تا  گر ما دّقت نکنمی و درست بار يف و دّقت طلىب است که ا يشه هاى بسيار ظر ر
يج ميماَند و رشد ميکند و به صورت يک نفاق چاروادارِى۳ خيل  کنمی، بتدر آن را کشف 

حسایب درمی آيد.
در آيه ى قبل اشاره به این روحيه و این خصلت در انسان و در مؤمنان صدر اسالم 
باره ى مؤمنان آخرالّزمان،  البّته آن مؤمنان هيچ خصوصّیىت ندارند؛ آن حالت در که  شد 
باره ى مهه ى انساهنا قابل تصّور است. در این آيه وارد  باره ى مؤمنان مهه ى زماهنا، در در
مسئله ى نفاق ميشود. ارتباط این دو آيه را من ميتوامن به این ترتيب فرض کمن که ارتباط 

خیهاى 1360/2/4 و 1360/2/11 و 1360/2/18. 1. خطبه هاى مناز مجعه ى هتران در تار
2. خصال شيخ صدوق، ج 1، ص 136.

3. خشن، زشت
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ِهم« با آيه ى قبل ميتواند از این رهگذر باشد  �ی
َ
�جَ اهلُل َعل صنِ

وًما عنَ
وا �قَ

َّ
َول

�ی�نَ �قَ
�ن
َّ
ى ال

َ
َر ِال م �قَ

َ
 ل

ئَ
این آيه ى »ا

يا و نفاق در انسان  که در آيه ى قبل به يک حالت ضعيِف رقيىق از پايه ها و بنياهناى ر
نفاق  وارد مقوله ى  آيه  این  در  و  اشاره شده  انسان  به يک خصلت پهناین  اشاره شده، 
با هم  ايهنا  اينجا حبث ميشود؛  آيه در باب منافقني در  و مسئله ى منافقني شده و چند 
که در آن  ارتباط دارند. مهچنني این ارتباط از ناحيه ى پايان آن آيه هم قابل تصّور است 
؛ خدا به آچنه اجنام ميدهيد دانا است؛ به مناسبت دانایی  عَملو�ن

ما �قَ ٌر �جِ �ی �ج
يد: َواهلُل �نَ آيه ميگو

که منافقني  پروردگار بر آچنه در باطن و پهنان اجنام ميگيرد، وارد مسئله ى منافقني ميشود 
کارهایی را در باطن اجنام ميدهند، ظاهر را به صوریت ميپوشانند؛ حىّت سوگند هم ميخورند 
کارشان را خدا  و سعی ميکنند خودشان را با ظاهر مردِم ديگر وفق هم بدهند، اّما باطن 

. عَملو�ن
ما �قَ ٌر �جِ �ی �ج

ميداند: َو اهلُل �نَ

ترجمه  و شرح آیات
حاال بیایمی سر ترمجه و معناى این آيات تا بعد يک جزئّیایت را از این آيات هم بیان 
کساین ــ يعین به آن  ِهم؛ اى پیغمبر! آيا منينگرى به  �ی

َ
�جَ اهلُل َعل صنِ

وًما عنَ
وا �قَ

َّ
َول

�ی�نَ �قَ
�ن
َّ
ى ال

َ
ل َر اإِ م �قَ

َ
 ل

ئَ
کمن. ا

که  کردند با قومی  وًما« رابطه ى دوستانه يا ارتباط والىئ يا پیوند برقرار 
وا �قَ

َّ
َول

که »�قَ منافقني ــ 
ِهم«، خدا با آن قوم رابطه اش این جورى است که آهنا را مورد غضب و خشم  �ی

َ
�جَ اهلُل َعل صنِ

»عنَ

که  کردند منافقينند. آن قومی  که رابطه اجیاد  کساین  وا«، آن 
َّ
َول

�ی�نَ �قَ
�ن
َّ
خودش قرار ميدهد. »ال

ِهم«، خدا  �ی
َ
�جَ اهلُل َعل صنِ

باره ى آهنا[ گفته اند »عنَ منافقني با آهنا رابطه اجیاد کردند ــ که اينجا ]در
کساین بودند از منافقني  ياد هیوديان هستند. در مدينه  گرفته ــ به احتمال ز بر آهنا خشم 
که با ظاهِر امیاین و با تظاهر به امیان، با دمشنان خدا و پیغمبر ــ يعین با هیوديان ــ ارتباطات 
ِهم« فقط هیوديان نباشند؛ شامل مشرکان  �ی

َ
�جَ اهلُل َعل صنِ

پهناین داشتند. ميتوان فرض کرد که »عنَ
در  براى هیوديان  و غضب  ِهم«  �ی

َ
َعل اهلُل  �جَ  صنِ

»عنَ تعبير  البّته  بشود.  هم  مشرکان  سایر  يا  مّکه 
ُهُم  َعَل ِم�ن َ ِه َو �ج �ی

َ
�جَ َعل صنِ

که: »َو عنَ يفه اى است  کار رفته؛ يکی در آن آيه ى شر قرآن چند جا به 
ينه  گرفت و از آنان بوز که خدا بر آهنا خشم  باره ى هیود است  که این در ر«؛۱  �ی ا�ن �ن

 َو ال�نَ
َرَدهقَ ال�قِ

ينگان و خوکان پديد آورده ...« گرفته و از آنان بوز 1. سوره ى مائده، خبیش از آيه ى 60؛ »... و به آنان خشم 
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ِر  �ی
که ميفرمايد: »عنَ و خوک پديد آورد؛ مراد، هیوديان هستند؛ يکی هم آيه ى سوره ى محد 

به  است  شده  تفسير  ِهم«  �ی
َ
و�جِ َعل صن »الَمعن روايات  از  بعىض  در   ۱.» �ن �ی

ّ
ال الصنّ

َ
لا َو  ِهم  �ی

َ
َعل و�جِ  صن الَمعن

ِهم« معناى عاّمی دارد؛  �ی
َ
�جَ اهلُل َعل صنِ

ني« تفسير شده است به نصارى. البّته »عنَ
ّ
هیود و »الضال

کساین که مورد غضب خدا هستند فقط هیودى ها نيستند، هیودى ها هم يک مثال و يک 
 هم در 

ً
که بعدا  مشرکان و معاندان و حماربني باشد 

ّ
کل منونه اى از آن هستند، ميتواند مراد 

ه؛2 دمشن خدا و رسول فقط عبارت از 
َ
 اهلَل َو رسول

َ
واّدو�نَ َم�ن ح�ّد ُ

آيات بعدى اشاره شده که؛ �ی
هیودى ها نيستند ویل هیودى ها هم يک مصداقش هستند. ]پس ميفرمايد:[ آيا منی نگرى 
که خصوصّیت این قوم این  وًما، با قومی 

کردند؛ �قَ وا«، اجیاد والء و واليت 
َّ
َول

که »�قَ کساین  به 
ِهم«، خدا بر آن قوم غضب کرده است. �ی

َ
�جَ اهلُل َعل صنِ

است که »عنَ

معنای والیت
وًما« يعین چه؟ این واليت  وا �ق

َّ
َول

کمن برايتان. »�قَ وا« را من يک خرده اى معنا 
َّ
َول

حاال این »�قَ
تعبير  را  گاهی واليت  تفسيرها  و  ترمجه ها  به چه معنا است؟ در  به چه معنا است؟ والء 
ميکنند به حمّبت و این درست است يعین واليت به معناى حمّبت می آيد، لکن مهه جا 
 و عاّم واليت غير از حمّبت است؛ حمّبت يکی 

ّ
کل واليت به معناى حمّبت نيست و معناى 

از مصداقهاى واليت است. واليت بر حسب معناى لغوى، يعین ارتباط و اّتصال بسيار 
مستحکم دو چيز با مهديگر به طورى که آن دو را از مهديگر به آساین جدا نتوان کرد؛ که من 
گر خبواهمی ما واليت  مهيشه فاریِس واليت را به هم پیچيدگی و به هم پیوستگی تعبير ميکردم. ا
به هم جوشيدگی،  به هم پیچيدگی،  یمی  بگو بايد  کنمی  ترمجه  فاریس  به  را  لغوى  معناى  به 
يسمان را به مهديگر درست بپیچيد  به هم پیوستگی؛ این معناى لغوى واليت است. دو ر
کرد؛ معناى لغوى واليت این است. در  که راحت نشود ايهنا را از هم جدا  کامل  به طور 
اصطالحات قرآین و حديث و اصطالح شايع عرب، واليت به انواع و اقسام پیوندهاى 
که با مهديگر حمّبت دارند،  حمکم و مستحکم اطالق ميشود از مجله پیوند حمّبت. دو نفر 

1. سوره ى محد، خبیش از آيه ى 7
که[ دوست بدارند دمشنان خدا و  2. سوره ى جمادله، خبیش از آيه ى 22؛ »]منی يایب مؤمنان به خدا و روز قيامت را 

پیامبرش را ...« 
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پیوند حمّبت و عالقه ى مهربانانه ى ميان ايهنا يک پیوند مستحمكی است. يعین پیوند 
حمّبت يک پیوندى است مستحکم؛ واليت به آن اطالق ميشود به خاطر اينکه يکی از 
انواع پیوندهاى مستحکم است؛ يکی از انواع واليت است؛ مصداىق براى واليت به معناى 
لغوى است. مهني طور واليت به معناى حکومت، آن هم به مهني جهت است؛ براى خاطر 
پرسىت بر يک جامعه دارد، پیوند ميان  اينکه کىس که بر يک جامعه اى حکومت دارد، سر
به هم پیچيده اى  و  مستحکم  رابطه ى  است؛ يک  مستحمكی  چيز  این جامعه يک  و  او 
به معناى  از مصداقهاى واليت  نوعی  به معناى حکومت هم  است. در حقيقت واليت 
کرده اند.  کتب لغت، ذکر  غوى  هفت، هشت معنا براى واليت در 

ُ
لغوى است. علماى ل

من وقىت دّقت ميکمن، ميبيمن مهه ى آن هفت، هشت معنا در حقيقت مصداقهایی هستند 
که از  که مهان به هم پیوستگی و به هم پیچيدگی است. »ویل« هم  براى آن معناى اصل 
واليت است باز به مهني معنا است که حاال وارد تفصيالت معناى واليت منيشومی. واليت 
به معناى رابطه هم هست؛ استعمال ميشود به معناى رابطه؛ رابطه ى دوستانه، نه فقط 
اينجا  در  است.  ديگر  مصداق  يک  باز  هم  آن  دوستانه؛  رابطه ى  بلکه  حمّبت  و  دوسىت 
گر يک  منافقني مذّمت شده اند به خاطر ارتباطات مستحکم با کّفار؛ چون رابطه ى با کّفار ا
رابطه ى معمویل و رابطه ى انساین ]باشد[، مورد مذّمت نيست؛ آچنه مورد مذّمت است، 
آن رابطه ى مستحکم واليىت است، آن پیوند و پیوستگی است، آن هم پیمان بودن و هم گام 
يفه ى سوره ى   اشکال است. لذاست که در آيه ى شر

ّ
بودن و هم جهت بودن است؛ آن حمل

م ِم�ن 
ُ
وک ِر�ج �ن م �یُ

َ
ِ َو ل

ى الّ��ی�ن ِ
م �ن

ُ
لوک ا�قِ �ق م �یُ

َ
�ی�نَ ل

�ن
َّ
ِ ال

ُم اهلُل َع�ن
ُ

هاک �ن ممتحنه خداى متعال ميفرمايد: »لا �یَ
ِهم«؛۱ کّفارى که مشا را از شهر و ديارتان بیرون نکردند و چه و چه،  �ی

َ
ل ِس�وا اإِ �ق

م َو �قُ
ُ

ّروه َ
�ج

�ن �قَ
ئَ

م ا
ُ
اِرک ِد�ی

کنيد. بعد در آيه ى  کنيد و با ايهنا با عدالت رفتار  که مشا به ايهنا نيکی  خدا منع منيکند 
اَهروا َعلى  م َو طن

ُ
اِرک م ِم�ن ِد�ی

ُ
وک َر�ج �ن

ئَ
ِ َو ا

ى الّ��ی�ن ِ
م �ن

ُ
لوک ا�قَ �ی�نَ �ق

�ن
َّ
ِ ال

ُم اهلُل َع�ن
ُ

هاک �ن �یَ ما 
�نَّ بعدى ميفرمايد: »اإِ

 و 
ّ

کرده اند، تویل که این جورى عمل  کّفارى  با  که مشا  م؛2 خدا منع ميکند 
ُ

وه
َّ
َول

�قَ �ن 
ئَ

ا م 
ُ

ک را�جِ �ن اإِ

و  انفکاک  رابطه ى دوستانه ى مستحکم پیچيده ى غير قابل  کنيد.  برقرار  رابطه ى والیی 
يد؛ این چيزى است که در آن آيه هم مورد توّجه است. هم سو و هم جهىت به وجود بیاور

1. سوره ى ممتحنه، خبیش از آيه ى 8
2. سوره ى ممتحنه، خبیش از آيه ى 9 
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رابطه ی مستحکم منافقان با یهود
ـ بنابر اينکه معناى واليت مهني پیوند و پیوستگی و به هم جوشيدگی است  حاال منافقنيـ 
کّفار روابط مستحمكی داشتند، با اينکه تظاهر  که با هیود يا با  ــ وضعشان این جورى بوده 
یید منافق و منافقني این را يک شخص، يا  به اسالم ميکردند. البّته اينجا مشا وقىت ميگو
کفر  يان پیوستگی و وابستگی به  يان نفاق، جر يد. جر يان بگير يد؛ يک جر يک مجع نگير
يان را ]هم[ در حمدوده ى بزرگ عامل اسالم،  و احلاد و مانند ايهنا است. مصادیق این جر
ــ در حمدوده ى خانواده، در حمدوده ى شغل، در حمدوده ى  کوچک تر  ]هم[ در حمدوده ى 
که مشا این حمدوده هاى وسيع تر را هم  کرد. بنابراین وقىت  دوستان و رفيقان ــ ميشود پیدا 
مورد نظر قرار بدهيد، امروز مثاًل مشا ميتوانيد مصداق منافق را پیدا کنيد؛ کساین که اّدعاى 
ِهم« اينجا اشاره ى به هیود دارد  �ی

َ
�جَ اهلُل َعل صنِ

مسلماین ميکنند اّما با هیود مثاًل ــ حاال اّتفاقا »عنَ
که مثاًل حّکام مصر يا بعىض  ــ پیوندهاى مستحمكی دارند. خب، این پیوند مستحمكی 
يکا با صهيونيست ها و با هیود دارند، مصداق  کشورهاى مرجتع و وابسته ى به آمر ديگر از 
که در منطقه هستند ــ بعىض  ِهم« است. يا مهني حّکامی  �ی

َ
�جَ اهلُل َعل صنِ

وًما عنَ
وا �قَ

َّ
َول

�ی�نَ �قَ
�ن
َّ
کامل »ال

که ارتباطات مستحمكی با  از حّکام خليج فارس و بعىض از حّکام خاورميانه، می بینيد 
ِهم« اند. توّجه کرديد؟ يعین متام  �ی

َ
�جَ اهلُل َعل صنِ

وًما عنَ
وا �قَ

َّ
َول

�ی�نَ �قَ
�ن
َّ
ـ مصداق کامل این »ال يکا دارندـ  آمر

 بار خواهد شد و مسائل که در این آيه حتليل ميشود، شامل ايهنا هم 
ً
این احکامی که بعدا

�جَ اهلُل  �قَ
َ

که در آخر مهني آيات خداى متعال ميفرمايد: ک ميشود. آن وقت مشا خواهيد ديد 
يکا و  ا َو ُرُسلى؛ يعین ايهنا هيچ غلطی منيتوانند بکنند. ارتباط هم پیدا ميکنند با آمر �نَ

َ
 ا

�نَّ ِل�جَ عن
ئَ
لا

�جَ اهلل « خدا بر نوشته  �قَ
َ

با صهيونيست ها و با اسرائيل و با دمشنان خدا؛ مهه کار ميکنند اّما »ک
که غلبه با ايهنا نيست؛ این تالشهايشان، این  ينش قرار داده است  و جزو سّنت هاى آفر
کوششهايشان، این در و آن در زدنشان براى حفظ و بقاى خودشان فايده اى ندارد؛ خدا 
يان نبّوهتا و  کرد؛ يعین مهان جر کرد و پیامبران خدا غلبه پیدا خواهند  غلبه پیدا خواهد 
می.  يان توحيد غلبه پیدا ميکند؛ اسالم بر کفر غلبه پیدا ميکند. این را در این آيات دار جر
و  تنخواه  و  پول  آن  يعین  م؛ 

ُ
ولاُده

ئَ
ا لا  َو  ُهم 

ُ
موال

َ
ا ُهم  َى َع�ن �نِ

عن
�قُ �ن 

َ
ل يد:  ميگو آيه  آن  از  قبل  مهچنني 

که براى خاطر آن، تن به این ارتباطات و وابستگی ها ميدهند، به دردشان  زندگی مرّفهی 
خنواهد خورد که حاال ميرسمی و معنا ميکنمی. 

ww
w.bo

ok
-kh
am
en
ei.i
r



102 | بیان قرآن

گستره ی مصادیق نفاق
 ذهنتان سراغ 

ً
که وقىت راجع به نفاق و منافق صحبت ميکنمی، فورا غرض این است 

يک نفر آدم منافق دورو نرود يا ذهنتان  فقط سراغ فالن گروهی که نفاق دارد ميورزد نرود؛ 
بايسىت مورد  این در يک مقياس وسيع تر و در يک دامنه ى وسيع تر  اّما  آهنا هم منافقند 
يان نفاق در مهه ى سطوح، مشمول این مطالب است؛ هم آن گروه  مالحظه قرار بگيرد. جر
گون، هم دولهتاى  گون و روشهاى گونا منافق، هم گروه هاى منافق با فکرها و ايده هاى گونا

يفه هستند. منافق، هم اشخاص منافق، مهه و مهه مشمول بیان این آيه ى شر

و یهودیان و مؤمنان و نه جز منافقان؛ نه جز
گروه هاى دمشن خدا، پیوند دوسىت برقرار  که با هیود و با  کساین  ُهم؛ این  م َو لا ِم�ن

ُ
ک م ِم�ن

ُ
ما ه

ميکنند، نه از مشا هستند و نه از آهنا؛ نه جزو مشا هستند، نه جزو آهنا؛ يعین این حالت 
 
آ
لَک لا �نَ دن �ی  �جَ

�نَ �ی �ج
�نَ �ج

َتذبُذِب آهنا را نشان ميدهد. ُمَذبَذبني ــ که در آيه ى ديگرى هم دارد: »ُم�نَ
گر جزو مشا بودند که خب،  ء«۱ ــ نه جزو این گروهند، نه جزو آن گروه؛ ا

آ
لا

وئُ لى هـٰ  اإِ
آ
ِء َو لا

آ
لا

وئُ لى هـٰ اإِ

جزو مؤمنني بودند و مشا از آهنا محايت ميکرديد، آهنا هم مال مشا بودند و سرنوشتشان هم با 
کّفار از آهنا محايت ميکردند؛  کّفار بودند، در هنايت  گر جزو مشا نبودند و جزو  مشا يکی بود؛ ا
باطین  و  و ظاهرى  معنوى  اينکه مشمول خيرات  تا  نه جزو مشا هستند  بدخبهتا  این  اّما 
يک،  کّفار به صورت دامئی، به صورت استراتژ کّفارند تا  مؤمنني و مسلمني بشوند، نه جزو 
کّفار هم  کنند. نه، جزو آهنا هم نيستند، جزو  ايهنا محايت  از  کار اصویل  به صورت يک 
نيستند؛ کّفار هم از ايهنا مثل سنگ استنجاى شيطان استفاده ميکنند.2 تا وقىت الزم دارد، 
با سنگ، استنجا  بايد  ندارد  که آب  انساین  از آهنا استفاده ميکند مثل سنگ استنجا. 
بکند و خودش را پاک کند؛ ميگردد و يک تّکه سنگی در بیابان پیدا ميکند؛ این سنگ را 
َید براى اينکه  قشنگ متيزش ميکند، با لباسش حىّت آن را پاک ميکند، در جوى آب ميشو
این به دردش ميخورد؛ ميگذارد در جيبش که وقت استنجا به دردش خبورد. اّما وقىت که 

1. سوره ى نساء: خبیش از آيه ى 143
2. شيخ هباىئ. نان و حلوا؛ »دل که فارغ شد ز مهر آن نگار/ سنگ استنجاى شيطانش مشار«
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کرد، ديگر حىّت به آن نگاه هم منيکند و مهني طور از پشت سر آن را پرت ميکند؛  استنجا 
 جزو آهنا هستند؛ 

ً ّ
که اقال که دلشان خوش باشد  کّفار هم نيستند  ايهنا اينجورى اند. جزو 

را  تاوقىت منافعشان  تا وقىت الزمشان دارند،  ايهنا احتياج دارند،  به  کّفار  که  تا وقىت  نه، 
کار دارند. امروز  کّفار به این منافع احتياج دارند، با آهنا  صددرصد تأمني ميکنند، تا وقىت 
گر فرض کنمی ــ البّته فرض دورى ــ که کمپاین هاى بزرگ جهاین از نفت عربستان سعودى  ا
که عربستان سعودى چقدر ديگر این موقعّیت را از نظر  یب نياز بشوند؛ مشا خيال ميکنيد 
کند، هيچ. مثل  گر نتواند منافع آهنا را تأمني  يکایی ها در منطقه خواهد داشت؟ هيچ؛ ا آمر
شاه۱، آن وقىت که نتوانست منافع آهنا را تأمني کند، يک آدم ضعيىف شد در جامعه، هنضت 
که در رفت،  گرفت، از او محايىت نکردند و جمبور شد بگذارد و در برود. بعد هم  مردم قّوت 
که حاال يک نوکر خودشان را چند  کردند  کنند؛ يک تعارفایت  باز نتوانستند از او محايت 
يکا ــ اّما از او محايىت ديگر نکردند.  روز پذیرایی کنند ــ چه در مصر، چه در پاناما، چه در آمر
ً چون جزو خود آهنا است،  ّ

ُهم«؛ بیچاره جزو آهنا هم بدخبتانه نبود که اقال چرا؟ چون »َو لا ِم�ن
م َو لا 

ُ
ک م ِم�ن

ُ
از او محايت بکنند. بنابراین این نشان دهنده ى هنايت بدخبىت منافقني است: ما ه

؛ سوگند به  �ج ِ
�ن

َ
ى الک

َ
و�نَ َعل حِل�ن کّفارند. َو �یَ ُهم؛ این منافقني نه جزو مشا هستند، نه جزو آن  ِم�ن

که این سوگند دروغ خوردن منافقني چند  يند ما جزو مشا هستمی.  که ميگو دروغ ميخورند 
گرفته و ايهنا  گرى قرار  کاماًل مورد افشا جاى قرآن در سوره ى منافقني و در جاهاى ديگر،2 
که این  ؛ خود آهنا ميدانند  مو�ن

َ
عل َ

م �ی
ُ

َو ه رسوا شده اند به خاطر اينکه قسم دروغ ميخورند. 
سوگندشان دروغ است.

عذاب شدید الهی در انتظار منافقان
ین  ین و خبيث تر  جزو پليدتر

ً
که در جامعه هستند و مطمئّنا خب، حاال این منافقيین 

عناصر جامعه هستند، خدا با ايهنا چه ميکند؟ براى اينکه مشا مؤمنني بدانيد، براى اينکه 
؛ آماده کرده  ً�ا ��ی

ا سثَ ا�جً
ُهم َعدن

َ
 اهللُ  ل

َ
َعّد

َ
ظاهر آن منافقني مشا را خيل به دهشت نيندازد بدانيد که: ا

ین شاِه ایران که با پیروزی انقالب اسالمی در بیست و دّوم هبمن 1357  1. حمّمدرضا هپلوی )1298 - 1359(، آخر
سرنگون شد.

2. از مجله، سوره ى نساء، آيه ى 62
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ينش در آخرت  است خدا براى آهنا عذاب سخىت را. این عذاب سخت البّته سخت تر
ین عذاهباى  است اّما در این دنيا هم عذاهباى سخىت منتظر آهنا است. از مجله ى بدتر
که  آيه ى ديگرى  باز در يک  بعد  که  بیچارگی است  و  سخت آهنا مهني حالت تذبذب 
ميکشند، خدا  ت 

ّ
ذل مردمان پسىت هستند،  ايهنا  که  ميشود  اشاره  ميخوانمی،  مهني حاال 

ت را براى ايهنا در دنيا قرار داده، مرّتب جمبورند که خودشان را با اوضاع تطبيق بدهند، 
ّ
ذل

ت 
ّ
شايد بتوانند يک زندگی اى بکنند، يک َنَفىس بکشند، چهار روز در این دنيا مبانند. ذل

ً�ا؛  ��ی
ا سثَ ا�جً

َعدن ُهم 
َ
ل  اهللُ  

َ
َعّد

َ
ا است.  هم يک عذاب سخىت  این  نيست؛  بدتر  این  از  و سخىت 

کىس دمشین دارد؟  کرده است خدا براى آهنا عذاب شديدى را. چرا؟ مگر خدا با  آماده 
کار و  کار ايهنا يک  کار ايهنا بد بوده.  یی بیخود است؟ نه،  مگر خدا در صدد انتقام جو
؛ بد بود آچنه آهنا  عَملو�ن َ

وا �ی ُهم ساَء ما کا�ن
پديده ى دفعی نبود، يک عمل سوء مستمّرى بود. ِا�نَّ

م ساَء  ُ يد: ِاهّنَ وا« وقىت که می آيد، استمرار را ميفهماَند. منيگو عمل ميکردند. این کلمه ى »کا�ن
 ايهنا اجنام ميدادند. 

ً
َیعَملون؛ بد است آچنه اجنام ميدهند؛ نه، بد است آچنه مستمّرا ما 

بنابراین استمرار عمل سوء منافقان در دوران زندگی و در ميان جامعه و در فضاى تنّفس 
انساهنا موجب این ميشود که خداى متعال هم عذاب شديد براى ايهنا قرار بدهد؛ عذاب 

شديد هم اشکال ندارد. 

مهر و قهر الهی متناسب با اعمال بندگان
این؛  از  قبل  روز  چند  مهني  کجا،  از  منيدامن  ــ  نوشته  بنده  براى  نامه اى  نفرى  يک 
و  مفت  این حرفهاى  و  عفو  و  اصطالح صلح  به  این جمامع  و  گروه هاى خارجی  این  از 
ـ راجع به يک چيزهایی که به نظر خودشان می آيد. اّولش  یب حمتوایی که در دنيا وجود دارد ـ 
م«  ؛ حاال ميشد »�ج�م اهلل الّر�م�ن الّر��ی

ً
یبا نوشته: »بسم اهلل الغفورالّرحمی«؛ يک چنني چيزى تقر

يش را بزند2  ین«،۱ این خواسته وارو یمی »بسم اهلل  قاصم اجلّبار يسد؛ چون ماها ميگو را بنو
ین« نيست، »بسم اهلل  الغفور الّرحمی« است. کمااينکه بعىض  يد خنير، »قاصم اجلّبار و بگو

يان 1. به نام خداوند درهم شکننده ى زورگو
يدن، به عکس رفتار کردن 2. جهت مقابل برگز
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ین«،  اجلّبار قاصم  اهلل   »بسم  یید  ميگو مشاها  که  ميگفتند  هم مهيشه  انقالب  اوايل  در 
بیخود  مشاها  کرده،  معرىف  رحمی  و  رمحان  صفت  به  را  خودش  خدا  »بسم اهلل النتقم«، 
صفت َقْصم۱ و صفت انتقام و مانند ايهنا را به خدا نسبت ميدهيد؛ این را به ما ميگفتند. 
که شايسته ى  درحایل که خداى متعال هر جایی در مقابل با هر پديده اى آن چنان است 
؛2 آجنایی که جاى عفو کردن  �َمهق ِو َو الّرَ ِع الَع�ن ى َموصنِ ِ

�نَ �ن رَ�ُم الّراِ�م�ی
َ

َک ا
�نَّ
َ

�قُ ا �ن
�قَ �ی

َ
خدایی او است. ا

و رمحت کردن است تو از هر رمحت کننده اى رمحت کننده ترى؛ »ارحم الّرامحني« هسىت؛ هيچ 
که به ذهن بشر ميگنجد، قابل مقايسه ى با  رمحی، هيچ گذشىت، هيچ اغماىض تا آجنایی 
گذشهتاى از يک حقوىق است  گذشهتامیان،  گذشت خدایی نيست؛ چون ما  اغماض و 
این  و ِعقاب اهلی هم در جمموعه ى  بر ]ما[. ]لکن[ عذاب  که آن حقوق عارىض است 

ينش، رمحت است. آفر

رحمت بودن عذاب گناهکاران برای مؤمنان
گر چناچنه خداى متعال گناهکاران را عذاب نکند، ِعقاب نکند، هتديد نکند، این در  ا
حقيقت یب اعتنایی به امیان مؤمنان است. اغماض از عمل و جماهدت و تالش و گذشت 
کاران است؛ این خالف رمحت است. رمحت این است که وقىت  خملصان و پاک بازان و فدا
کار را چه کار  يني ميبرد، قاتل آن مؤمن فدا

ّ
کارى را خداى متعال به اعل عل يک مؤمن فدا

کند؟ به اسفل الّسافلني و به َدَرک۳ ببرد. پس بنابراین خداى متعال هر جایی در مقابله ى 
با هر چيزى آچننان که شايسته ى الوهّیت او و خدایی او است رفتار ميکند.

نرم!  َدندشان  ً�ا؛  ��ی
سثَ ا  ا�جً

َعدن ُهم 
َ
ل اهلل    

َ
َعّد

َ
ا ]است[:  مهني  هم  منافقني  مقابل  در  بنابراین 

زندگی  فضاى  و  مسلمني  عامل  احوال  و  اوضاع  ميخواستند  نباشند،  منافق  ميخواستند 
مؤمنني را آن جور آلوده نکنند تا اينکه خداى متعال عذاب شديدشان نکند. البّته خود 
رمحت  هم  این  خود  خبورد.  تکاین  يک  منافق  که  ميشود  موجب  عذاب  به  هتديد  این 
يد  است، خود این هتديد هم باز رمحت است. توّجه ميکنيد؟ مهني که خداى متعال ميگو

1. درهم شکسنت
2. مصباح الهتّجد، ج 2، ص 578 دعاى افتتاح

ین جا ین سطح، پست تر 3. پایني تر
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می، خود این، منافق را يک تکاین ميدهد و  مواظب باشند منافقني که پدرشان را در می آور
انسان گاهی احتياج به این تکاهنا دارد. لذاست که خيل شايسته است که ماها ]بترسمی[؛ 
البّته مشا که خيل آدمهاى خویب هستيد، چّبه هاى مؤمن و پاک و خالص و صاىف هستيد 
فرسايیش، يک سودگی اى،۱ يک  انسان يک  روح  گوشه ى  در يک  اينکه  از  بترسمی  اّما 
ياد بشود. براى اينکه آن حالت به وجود  گهان به وجود بیايد، بعد یواش یواش ز خلل نا
 وعده هاى عذاب اهلی ــ این 

ً
نيايد و دچار عذاب خدا نشومی، اّواًل در خود تأّمل کنمی، ثانيا

آيات عذاب و مانند ايهنا ــ را خبوانمی و يک قدرى بترسمی. لذا پیغمبر بشير و نذیر است؛ 
ببينيد، پیغمبر ميترساند.

وغشان پناه گرفتن منافقان در پس سوگندهای در
که خداى  باره ى خصوصّیت این منافقني و چيزهایی  باز ادامه ميدهد آيه ى قرآن در
گرفتند سوگندهاى خود را سپر؛ يعین قسمی  ؛  هق

�نَّ ُ ُهم �ج ما�نَ �ی
ئَ

وا ا دن حنَ
کرده: ِا�قَّ متعال براى آهنا آماده 

که انسان  اهلل «2 ــ این را سپر خودشان قرار دادند. مهان طور   �جِ
و�نَ حِل�ن که ميخوردند ــ مهان »�یَ

پشت سپر خمىف ميشود تا اينکه ضربىت به او وارد نيايد، ايهنا هم پشت سوگندهاى خود 
کوبنده ى  کفر خودشان را پشت سوگندهاى خود خمىف ميکنند تا ضربات  خمىف ميشوند و 
 مسلمان 

ً
واقعا که  اسالمی  مّدعيان  گر چناچنه  ا االن  نيايد.  وارد  آهنا  بر سر  کفر،  بر  اسالم 

يح و علین  کفرشان را صر کافرند، پشت سپر اسالم منایی خمىف نشوند و  نيستند و در باطن 
مّدعی  که  رؤسایی  بر  هتا 

ّ
مل چطور  آمد؟  خواهد  سرشان  بالیی  چه  ميدانيد  مشا  بکنند، 

کساین  يد؟ در ميان خود ما ديديد، آن  اسالمند و در باطن مسلم نيستند، خواهند شور
کفر آهنا و نفاق آهنا و احلاد آهنا بدرسىت آشکار نشده  که  که مّدعی اسالم بودند تا وقىت 
کفر آهنا آشکار  بود، چطور راحت و در امن و امان بني مردم زندگی ميکردند؛ بعد از آنکه 
گر [ جرئت ميکنند بني مردم ظاهر بشوند! خومشّزه اينجا است که اّدعا ميکنند  شد، حاال ]ا
مردم با ما هستند. خب، بیايند امتحان کنند؛ ما قول هبشان ميدهمی هيچ کارشان نداشته 
کنند؛ ما  می؛ بیايند در خياباهناى هتران عبور  کارشان ندار باشمی، ما به عنوان دولت هيچ 

1. ساییدگی
2. ازمجله، سوره ى نساء، خبیش از آيه ى62
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میشان در يکی از خياباهناى هتران  می و از فرودگاه بیاور پتر در اختيارشان بگذار يک هل کو
که حرکت ميکنند به آخر خيابان  کنند؛ ببينمی از اّول خيابان  و بني مهني مردم بیايند عبور 
 جسمی باىق 

ً
ميرسند يا ضربات مرد و زن و کوچک و بزرگ از آهنا جسم یب جاین، يا اصال

کفر ايهنا و باطن پليد ايهنا  که  گذاشت! این براى چيست؟ براى خاطر این است  خنواهد 
وارد  را  باشند، خب، ضرباتشان  ندانسته  تا وقىت مردم  را مردم فهميده اند.  ايهنا  و احلاد 
منی آورند. آن وقت منافق براى اينکه از این ضربات در امان مباند چه کار ميکند؟ پشت 
؛ سوگندهاى خود را  هق

�نَّ ُ ُهم �ج ما�نَ �ی
ئَ

وا ا دن حنَ
سپر سوگند، خودش را خمىف ميکند؛ قسمها ميخورند: ِا�قَّ

سپر قرار دادند براى خودشان. 

ویدن مردم به راه خدا جلوگیری منافقان از گر
ِل اهلل ؛ آن وقت در سايه ى این نفاق، از راه خدا مردم را منع کردند. چون  �ی َصّ�وا َع�ن َس�ج

�نَ

کردند  کفر شروع  یر این نقاب، با ظاهر اسالم و باطن  چهره ى آهنا را کىس منی شناسد، در ز
 متأّثر و 

ً
کردن. انسان چقدر هم واقعا مردمان یب خبر و یب غرض و ساده را از راه خدا منع 

کردند، يک  که فقط يک جرم  متأّسف ميشود به حال آن انساهناى یب گناه و ساده لوحی 
گناه کردند و آن این است که حواسشان را مجع نکردند، دّقت نکردند، فقط گناهشان این 
»َو  يفه ميفرمايد:  بزرگی است. آن آيه ى شر گناه  بزرگی هم هست؛ این  گناه  البّته  است و 
گر ما  که ا يند  کّفار ميگو ر«؛۱ در قيامت عّده اى از  ع�ی صح��جِ الّسَ

ئَ
ا �نى ا �نّ

ُ
ُل ما ک ع�قِ

و �نَ
ئَ

�َمُع ا
نَ
ا � �نّ

ُ
و ک

َ
الوا ل �ق

م؛ پس به گناه خودشان  می شنيدمی يا می انديشيدمی، از ياران آتش منيبودمی. َفاعَتَرفوا ِبَذنهِبِ
ا 

ُس��قً
يد به گناه چه؟ به گناه نينديشيدن، به گناه گوش نکردن. »�نَ اعتراف کردند خدا ميگو

ر«؛2 سخىت و بال و بدخبىت باد براى ياران آتش و ياران دوزخ! ببينيد، خدا  ع�ی صح��جِ الّسَ
ئَ
لا

چیه ى منافقان  که آلت دست و باز کساین  گناه این  با نينديشيدن چگونه برخورد ميکند. 
گروه هاى فاسد و ُمِضل قرار ميگيرند، نينديشيدن است. از نينديشيدِن ايهنا  يان و  و دورو

ِل اهلل ؛ از راه خدا منع ميکنند افراد را. �ی َصّ�وا َع�ن َس�ج
استفاده ميکنند آن منافقان؛ �نَ

خب، انساهنا دارند در راه خدا حرکت ميکنند. يک روال طبيعی، يک سير معمویل 

1. سوره ى ملک، آيه ى 10
2. سوره ى ملک، آيه ى 11
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يع تر، راحت تر هم هست.  که حاال در حکومت اسالمی این روال طبيعی بیشتر، سر است 
یژه اى  و تربیت  کىس هيچ  گر روى  ا که  این جورى است  ما  االن وضع جامعه ى اسالمی 
هم اجنام ندهند، روال طبيعی جامعه مردم را به طرف اسالم ميکشاند؛ االن این جورى 
یزى، مهان جا  بر مزرعه است؛ هرچه آب  به طرف  که شيبش  کانایل است  مثل  است. 
ميرود به خودى خود. طرف باتالق و طرف مرداب و غيره منيرود؛ به طور طبيعی ميرود طرف 
گلستان. االن جامعه ى ما این جورى است، مهه دارند به طرف  مزرعه، طرف باغ، طرف 
يع تر، پرشورتر، بعىض هم باالخره ِلک وِلکی ميکنند اّما حقيقت این  خدا ميروند؛ بعىض سر
گذشته  ت اينکه آن زماهنا و در 

ّ
 جامعه ى ما به طرف خدا است و عل

ّ
کل که روال  است 

که جامعه ى اسالمی و حکومت اسالمی به وجود بیايد، مهني است.  ما اصرار ميکردمی 
گناه منيکند، هيچ کس گمراه منيشود،  حکومت اسالمی معنايش این نيست که هيچ کس 
 

ّ
کل که روال حرکت  خاصّیت و فايده ى حکومت اسالمی و جامعه ى اسالمی این است 
انساهنا در آن جامعه به سوى حق است. من روايایت هم آن وقهتا ميخواندم که ديگر حاال 
که خبواهم آهنا را باز تکرار بکمن؛ چه روايات جالىب از امّئه)علهیم الّسالم( و چه  وقتش نيست 
که حاال جاى آن  یبایی به آيات و روايات آن وقهتا داشتمی سر این مسئله  استشهادهاى ز
که مهه دارند به طور طبيعی و به حنوى از احناء به طرف  حبث نيست. در این جامعه اى 
کامل در مقابل اهلل  حرکت ميکنند و به طرف  حکومت اهلل  و به طرف عبودّیت واقعی و 
را  ل اهلل « ميکنند؛ بعىض ها  �ی تکامل دارند حرکت ميکنند، منافقني می آيند و »صّ� ع�ن س�ج
که ميگومی چون حرکت طبيعی به آن طرف  ِبزور دستشان را ميگيرند و برميگردانند. ِبزور 
ِل  �ی َس�ج َصّ�وا َع�ن 

�نَ ميکنند.  منحرفشان  و  آن طرف  ميبرندشان  ميگيرند،  را  است؛ دستشان 
گناه این افراد این  گفتمی، فقط  اهلل ؛ از راه خدا منع ميکنند انساهنا را، افراد یب گناه را؛ البّته 

گر بینديشند، احدى اسير این عنکبوهتا خنواهد شد.  که فکر نکردند، نينديشيدند. ا است 
که می آيند مهني طور ميتنند در اطراف يک پشه اى، يک مگىس، آن هم  این عنکبوهتایی 
مگس ضعيىف، تازه يک مگس قوِى درشِت حسایب را هم عنکبوت به این آساین منيتواند 
که  گربه و آدم و مانند ايهنا را  ــ موش و  ــ مهني طور بیا باال  کند. حاال سوسک و  شکار 
گر يک قدرى  که عنکبوت بیايد و دور آن را بتند. ا هيچ، يک مگس ضعيىف بايد باشد 
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کرد و این عنکبوهتا ديگر  کنند، قدرت پیدا خواهند  انساهنا انديشه را در خودشان قوى 
منيتوانند دور ايهنا بتنند. بتنند هم فايده اى منيکند؛ حاال آهنا وظيفه ى خودشان را اجنام 
که تکان دادن خود  کنيد   فرض 

ً
ميدهند و دور مهه ميتنند، منهتا با يک لگد، با يک مثال

متام تنيده هاى آهنا باطل ميشود و از بني ميرود. خب، پس منافق يک چنني کارى ميکند 
و از راه خدا منع ميکند انسان را.

عذابی خوارکننده؛ عقوبت منافقان برای بازداشتن مردم از راه خدا
از راه خدا مردم را منع ميکنند، جزايشان و سزايشان  که ايهنا  ؛ حاال  �ن ا�جٌ ُمه�ی ُهم َعدن

َ
ل

�نَ

این است که خدا به آهنا عذایب بدهد که آن عذاب خوارکننده و ُمهني باشد. این عذاب 
و  منيدانمی چه جورى  ما  که  عذاهباى جهمّن  هم  آخرت  در  گرى،  افشا دنيا  در  چيست؟ 
گرى است. منافق از هيچ چيز بیشتر  چقدر شديد است. در دنيا عذاب بزرگ منافق افشا
گرى بکند، با او دمشن ميشود. هر کىس  گرى بدش منی آيد. هر کىس که عليه او افشا از افشا
گرى نکند، از او ممنون ميشود؛ حىّت حاضر است با او  که او را نشناسد يا بشناسد و افشا
ت بزرِگ اينکه در ایران منافقني با چهره هاى درخشنده اى مثل شهيد هبشىت۱ 

ّ
بسازد. عل

ــ خمالف بودند يا با بعىض از برادران  که سالگرد ]فاجعه ى[ هفمت تير هم نزديک است  ــ 
بود  آشکار  را  آچنه  و  بود  آشکار  برايشان  ايهنا  که  است  داشتند، مهني  ديگرمان خمالفت 
ميگفتند؛ بطون کار منافقني را می شناختند، آن را هم ميگفتند؛ حاال ممکن بود که در بعىض 
يح  یزد، خيل صر از موارد از روى مصلحت و به خاطر اينکه اوضاع و احوال مملکت به هم نر
که منيفهميدند،  يند اّما باالخره ميفهماندند؛ از آهنا فهميده ميشد. اّما بعىض ها بودند  نگو
منافقني با آهنا بد نبودند؛ يا ميفهميدند، ]اّما[ دهان باز منيکردند، این جورى هم داشتمی؛ 
گروهک  آن  منافقني، منظورم  گفتمی  که  اينجا  ــ حاال  بودند.  آهنا ممنوِن ممنون  از  منافقني 

انقالیب و حموری  مبارزان  از  و  امام مخيین)قّدس سّره(  ياِر  ـ 1360(  آيت اهلل دکتر سّیدحمّمد حسيین هبشىت )1307   .1
عليه حکومت هپلوی، جمهتد و از متفّکران شاخص و مؤّثر انقالب اسالمی، عضو شورای انقالب و از مؤّسسان 
و  کشور  دیوان عایل  رئيس  اسالمی،   حزب مجهوری 

ّ
کل دبیر  و  مؤّسسان  از  مبارز هتران،  روحانّیت  جامعه ی 

يسىت منافقني در  نايب رئيس جملس خبرگان قانون اسایس، به مهراه 72 تن از يارانش به وسيله ی سازمان ترور
دفتر مرکزی حزب مجهوری اسالمی به شهادت رسيد.
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قدر  چه  ميدانند  می شناسند.  را  منافقني  ايهنا  که  را  کساین  می  دار االن  ــ  است  منافقني 
آدمهاى بدى اند چه آدم هاى پليدى اند، البّته مسئوالنشان، نه این چّبه هاى دوروَبرشان، 
این مَسپاهتا۱ و این هوادارها که بیچاره ها چّبه اند و ملتفت نيستند؛ آن گردانندگان و آدمهاى 
َدم  هيچ  اّما  ميدانند  را  ايهنا  بعىض  خبيث،  آدمهاى  رنگ،  ده  رو،  ده  آدمهاى  دروغ گو، 
باال منی آورند. چرا؟ براى خاطر اينکه ميخواهند به خيال خود مهه را براى خودشان نگه 
کىس بیشتر از مهه بدش می آيد؟  دارند؛ منافقني از ايهنا خوششان می آيد. منافق از چه 
گرى براى او  که افشا کند از این جهت  که او را بشناسد و چهره ى او را افشا  کىس  از آن 
، براى آهنا عذاب  �ن ا�جٌ ُمه�ی ُهم َعدن

َ
ل

ین عذاهبا است. پس اينکه خداى متعال ميفرمايد: �نَ بدتر
خوارکننده اى است، این عذاب خوارکننده مصداق واقعی و مصداق امّتش عبارت است 
از چه؟ از افشا شدن منافق. اّما فقط این هم نيست؛ در دنيا آدم منافق غير از اينکه افشا 
که خيل عذاب دارد. این منافق بدخبت  ميشود، عذاهباى ديگر هم دارد؛ در آخرت هم 
براى چه دست به این نفاق ميزند؟ چرا حقيقت را قلب ميکند؟ چرا باطن سياه و پليد 
که آشکار بشود؟ براى خاطر مطامع خودش، براى خاطر خواسته ها  خودش را منيگذارد 
ياست ميخواهد، يا پول ميخواهد، يا زندگی ميخواهد، يا عنوان  و هواهاى خودش؛ يا ر
نيک  نام  اّما  منيخواهد  هم  راحت  دنياى  حىّت  يا  ميخواهد،  راحت  دنياى  يا  ميخواهد، 

ميخواهد؛ گفت:
گر از نشان گذشت2      در کيش ما جتّرد عنقا متام نيست           در قيد نام ماند ا

وضع  با  فقيرانه،  لباس خيل  با  زندگی سخت،  با  حاضرند  که  این جورى اند  بعىض 
 ببني، آقا دنيا را سه طالقه 

ً
يند واقعا کنند و بسازند؛ چرا؟ براى اينکه مردم بگو فقيرانه سر 

کنند، حاضرند سخىت  که حاضرند سخىت بکشند تا نام پیدا  کرده! بعىض این جورى اند 
کنند؛ ايهنا مهه اش  تا حمبوبّیت پیدا  کنند، حاضرند سخىت بکشند  تا مقام پیدا  بکشند 
خواسته هاى شخىص است؛ فرق هم منيکند شکم پرسىت با مقام پرسىت با شهوت پرسىت با 

عنوان پرسىت با حمبوبّیت پرسىت مهه اش خودپرسىت است؛ هيچ فرىق منيکند.

گروه سيایس 1. هوادار يک 
2. کلمی کاشاین
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بازدارنده نبودن اموال و اوالد در برابر عذاب الهی
گر  خب، آيا این چيزى که به خاطر آن نفاق را قبول کرده اند، به درد آهنا خواهد خورد؟ ا
گر مقامی از این بابت به دست آورده، آيا  کرده، ا کار پویل از این بابت مجع  يا این منافق ر
این مقام، این پول به دردش خواهد خورد؟ او را از عذاب خدا مصون خواهد داشت؟ 
ا؛ نه اموال آهنا و نه اوالدشان، آهنا را از خدا  �ئً �ی

م ِم�نَ اهللِ سثَ
ُ

ولاُده
ئَ

ُهم َو لا ا
ُ
موال

ئَ
ُهم ا َى َع�ن �نِ

عن
�ن �قُ

َ
. ل

ً
ابدا

ُهم«، يعین مصون منيدارد. در آن حديىث  َى َع�ن �نِ
عن

�ن �قُ
َ
به هيچ وجه یب نياز منيکند. البّته این تعبير »ل

هم که روز مجعه ى گذشته خواندم يک چنني تعبيرى بود؛ يعین خالصه، آهنا را از عذاب 
خدا مصون منيدارد؛ این ترکيب معنايش این است.

وی منافقان جاودانه بودن عذاب اخر
که خوارى و بدخبىت و رسوا شدن و افشا شدن، در  ار؛ حاال در دنيا  صح��جُ ال�نّ

ئَ
َک ا ولٰ�ئِ

ئُ
ا

؛ آهنا در آتش جاودانه هستند. �ِل�و�ن ها حن �ی
م �ن

ُ
آخرت هم ياران آتشند. ه

به  است.  قيامت  مال  است؟  کجا  مال  ُخلود۱  و  آتش  دردناک  عذاب  این  خب، 
به وضع  اشاره اى هم  متعال يک  قيامت است، خداى  مال  این عذاب  اينکه  مناسبت 
ًعا؛ این عذاب مال آن روزى است که خداى متعال  م�ی َ ُهُم اهلُل �ج

َع�ثُ �ج وَم �یَ َ
قيامت منافقني ميکند: �ی

برمی انگيزد مهه ى آن منافقان را، يا مهه ى مردمان را، که منافقان هم جزوشان هستند.

پایان کار همگان در قیامت
کار مهه ى این  یِر دست خدا درميرومی؛ نه، يک جا باالخره سر و  که از ز خيال نکنمی 
پوسهتا به دّباغ خانه خواهد افتاد؛ مهه باالخره سر و کارشان به قيامت می افتد که این را در 
«2 در سوره ى محد من يک وقىت گفته ام؛ توّجه به این است که باالخره سر و   الّ��ی�ن

ِ
وم َ

»ماِلِک �ی

کار مهه در روز جزا و در روز قيامت با خدا است. مهه ى انساهنا براى عاقبت کار ميکنند، 
کارشان با خدا است، این  کار، سر و  گر بدانند پايان  کار دارند تالش ميکنند؛ ا براى پايان 

تصّور در انسان يک جهت گيرى و يک انگيزه ى ديگرى به وجود می آورد.

1. مهيشه باىق ماندن
2. سوره ى محد، آيه ى 4
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112 | بیان قرآن

وز قیامت وغین منافقان در ر قسمهای در
کافر و مؤمن و  کرد؛ منافق و  این هم مهان است؛ خدا مهه را باالخره مبعوث خواهد 
ه؛ براى خدا هم قسم 

َ
و�نَ ل حِل�ن �یَ

که می آيند، �نَ مهه را، آن وقت این منافقني بیچاره آجنا هم 
که با مهني تعبير »واهللِ«،  «؛۱ در جاى ديگر از قرآن هست  �ن ِرک�ی ا ُمسث �نّ

ُ
ا ما ک �ن ِ

ميخورند: »َو اهللِ َ��جّ
را قبول  که مشا  کساین  ندارند، مثل  را قبول هم  قسم به خود خدا ميخورند. حاال خدا 
یزت قسم، حاال  يند به جان مشا، به جان عز کنند، ميگو ندارند بعد براى اينکه خامت 
ق و حالت منافقانه است. ايهنا هم در قيامت 

ّ
جان مشا را اصاًل ميخواهد نباشد اّما این متل

َک  ا َع�ن �ن �ن
سثَ

َ
ک

به خداى متعال قسم ميخورند، البّته آجنا ديگر مهه خدا را قبول دارند، آجنا »�نَ
وَم َحد�ی�«؛2 آن روز ديگر مهه ى چشمها باز، مهه ى دهلا پر از امیان است؛  َصُرَک ال�یَ �جَ

�اَءَک �نَ ِ
عن

که خدا وجود دارد و شّکی ندارند،  کّفار هم مؤمنند، مهه آهنا ميفهمند  روز قيامت مهه ى 
اّما با وجود اينکه می بینند خدا هست، با وجود اينکه ميدانند خدا سرش کاله منيرود، این 
را می بینند، اّما ملکه ى نفاق و خصلت ثابِت دامئی به خورد روحشان رفته ى دروغگویی، 

کار خودش را ميکند.  اينجا 

وز ملکات  وز ُبر وز قیامت؛ ر ر
که روز قيامت روز  ُبروز ملکات است، روز ُبروز خصلهتا است.  و بدانيد مشا برادران 
روى خصلهتا کار کنيد؛ اى بسا مناز انساین که اهل مناز و عبادت و روزه است اّما نتوانسته 
کارش منی آيند يا  کند؛ در قيامت منازش و روزه اش يا به  با خصلهتاى بد خودش مبارزه 
کارش می آيند؛ حسود است، خبيل است، بدخواه است، خودخواه است،  کم به  خيل 
از این قبيل آدمها  اّما اهل مناز و روزه و عبادت و قرآن و این چيزها است.  متکّبر است 
داشته امی. مناز، عبادت، مناز شب، پیشاین پینه بسته، اّما يکپارچه خودخواهی، يکپارچه 
خودپرسىت، يکپارچه حتقير مردم ديگر؛ خب، این خصلت روز قيامت ظاهر خواهد شد. آن 
مناز و عبادت و مانند ايهنا را هم که این بیچاره این مهه زمحت کشيده، فايده ى کمی به او 
گر مهان مناز و عبادت را خوب جبا آورده باشد خوِد آن  خواهد داد. البّته این را هم بگومی ا

1. سوره ى انعام، خبیش از آيه ى 23
2. سوره ى ق، خبیش از آيه ى 22
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مناز و عبادت موجب ميشود خودخواهی آدم کم بشود ]البّته[ به شرطی که خوب جبا آورده 
که مناز و عبادتشان، مناز و  باشد؛ بعىض ها خوب جبا منی آورند. بعکس، بعىض ها هستند 
عبادت خفيىف است؛ نه اينکه یب توّجه مناز ميخوانند؛ نه، مناز با توّجه است اّما مناز با رکوِع 
ّى الاعلى و  ح��ن ��ج م و �ج�مده«، يا سجود هفت »س�ج �ی ّى الع�ن

ح��ن ��ج کنيد که هفت »س�ج  فرض 
ً
مثال

�ج�مده«، سوره هاى بزرگ و بلند قرآن ]نيست[؛ نه، مناز معمویِل متوّسطی ميخوانند. ما بايد 

خبيل نباشمی، حسود نباشمی، خودخواه نباشمی، بدخواه ديگران نباشمی، ظامل نباشمی، خيل 
را نداشتمی، مقابلش  ايهنا  گر  ا بايد نداشته باشمی؛  را  ايهنا  که ما  خصلهتاى سوىئ هست 
گر ما این چنني خصلهتایی داشته  خصلهتاى نيک پديد خواهد آمد. آن وقت روز قيامت ا
باشمی، مثل فرشته ُبروز خواهمی کرد. غرض این است که روز قيامت خصلهتاى انسان ُبروز 
که آجنا آشکار  ياد مهان خصال انساین است  یره ها به احتمال ز ر؛۱ سر را�ئِ

ى الّسَ
َ
ل �ج

وَم �قُ َ
ميکند: �ی

کاره بوده. ميشود که هر کىس از حلاظ خصال نفساین چه 

وز قیامت قسمهای بیهوده ی منافقان در ر
کردن2 و مانند ايهنا  که مهه ى عمرشان را به دروغ وَدَرم و البه ال این منافقني بیچاره هم 
گذرانده اند، روز قيامت هم با خدا دروغ گویی ميکنند؛ منيتوانند خودشان را خالص کنند از 
م؛ مهچنان که امروز براى 

ُ
ک

َ
و�نَ ل حِل�ن ما �یَ

َ
ه؛ سوگند ميخورند براى خدا، ک

َ
و�نَ ل حِل�ن �یَ

این خصلت. �نَ
ى ء؛ خيال ميکنند 

ُهم َعلى �ثَ
�نَّ
َ

و�نَ ا �َس�ج مشاها سوگند ميخورند. خدا را هم با مشا يکی ميگيرند. َو �یَ
کار حسایب دارند ميکنند.  که آهنا بر يک پايه ى حممكی استوار هستند؛ خيال ميکنند يک 

يانند هم در این دنيا، هم در روز قيامت. ؛ بدانيد که آهنا دروغ گو �جو�ن ِ
ُم الک�ن

ُ
ُهم ه

 ِا�نَّ
آ
لا

ئَ
ا

ضرر کردن »حزب الشیطان« در دنیا و آخرت
. شيطان بر آهنا مستویل شده است ــ  �ـ�ن �ی

ِهُم السثَّ �ی
َ
 َعل

�َودنَ يک آيه ى ديگر هم خبوامن. ِاس�قَ
کَر اهلل ؛ ياد خدا را از  ِ

�ـُهم دن
ن
�
َ

ا
ط شده است. �نَ

ّ
« يعین »استویل« ــ شيطان بر آهنا مسل �ودن »اس�ق

�جَ   ِ�رن
لا ِا�نَّ

َ
گروه شيطانند. ا ؛ آهنا حزب شيطانند،  �ـ�ن �ی

�جُ السثَّ َک ِ�رن ول�ئِ
ُ

ياد آنان برده است. ا

1. سوره ى طارق، آيه ى 9
2. حقيقت را پهنان کردن، نيرنگ سازى
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114 | بیان قرآن

که حزب  بدانند  انساهنا  بداند،  يخ  تار بداند،  ينش  آفر بدانند،  ؛ مهه  ـِسرو�ن ُم ال�ن
ُ

ِ ه
�ـ�ن �ی

السثَّ

يانکارانند. مهني جور است؛ االن ما در جامعه ى خودمان هم گروه و حزب شيطان  شيطان ز
می. ايهنا  گروه هاى شيطاین دار می. در جامعه ى اسالمی وسيع عامل اسالم هم احزاب و  دار
که ضررکننده  کرد؛ در قيامت  که ضرر خواهند  يانکارند؛ این را بدانيد  « هستند، ز ِسرو�ن »�نٰ

که هيچ  کرد. إن شاءاهلل   کنند آهنا ضرر خواهند  کار  گر مؤمنني خوب  هستند، در دنيا هم ا
« نباشمی؛ إن شاءاهلل  که مهه ى ما جزو حزب اهلل  باشمی. ��ن �ی

�جُ السثَّ کدام از ما جزو »ِ�رن

والّسالم عليکم و رمحة اهلل  و برکاته 
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جلسه ى هفتم )1361/4/11(

آیات 20_22

اهللُ  کَتََب   >20< الََذّلَن   ِف  اُوكئَل  َرسوَله،  َو  اهللَ  ِّّدوَن  ُیا یَن  الهَّ ِانهَّ 
ُد قَوًما یُؤِمنوَن بِاهلِل َو  َلَغِلَنهَّ اَنَا َو رُُسلیِّ ِانهَّ اهللَ قَِویٌّ َعزیٌ  >21< لَتِ
اَو  َِّءُه  اَبنا اَو  َِّءُه  ءابا ا  َلواكنوِّ َو  َرسوَله}  َو  اهللَ  ِّدهَّ  اح َمن  ِّّدوَن  یُوا األِخِ  الَوِم 
ِاوخاَنُم اَو َعشرَیَتُم اُوكئَل کَتََب ف قُلوِبُِم المیاَن َو اَ یهََّدُه ِبوٍح ِمنُه 
َو یُدِخلُُهم َجنٍُّت ترَجی ِمن َتِتَا الَنّْرُ خِّْلیَن فهیا َرِضَ اهللُ َعهنُم َو 

ِّ ِانهَّ ِحَب اهلِل ُهُ الُفِلحوَن >22< َرضوا َعنُه اُوكئَل ِحُب اهلِل اَل
که با خدا و پیامبر او به دمشین برميخيزند آنان در ]زمره ی[  در حقيقت کساین 
 من و فرستادگامن چيره 

ً
که حتما کرده است  زبونان خواهند بود.)20( خدا مقّرر 

که  نيایب  را  نيرومند شکست ناپذیر است.)21( قومی  گرديد. آرى خدا  خواهمی 
که با خدا و رسولش  کساین را  پسني امیان داشته باشند ]و[  به خدا و روز باز
کرده اند هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان يا عشيره ی آنان  خمالفت 
که ]خدا[ امیان را نوشته و آهنا را با  باشند، دوست بدارند. در دل ايهنا است 
یر ]درختان[  روحی از جانب خود تأیید کرده است و آنان را به هبشهتایی که از ز
هیایی روان است در می آورد. مهيشه در آجنا ماندگارند خدا از ايشان  آن جو
که  خداست  حزب  آرى  خدا  حزب  اينانند.  خشنودند  او  از  آهنا  و  خشنود 

رستگارانند.)22(
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خالصه ای از توضیحات آیه ی قبل
َک  �ئِ ـٰ ول

ُ
ُه ا

َ
ّدو�نَ اهلَل َو َرسول

آ
ح�  �یُ

�ی�نَ
�ن
َّ
 ال

�نَّ که امروز از آجنا شروع ميکنمی این آيه است: »اإِ آيه اى 
که منافقني، حالت  گفته شد  « در آيات قبل، صحبت از نفاق و منافق بود و  �ن �ی

ّ
ل

دنَ
َ
ى الا

�نَ

ُهم«؛۱ این منافقني  م َو لا ِم�ن
ُ

ک م ِم�ن
ُ

ین دارند. و قرآن فرمود که »ما ه َتذبُذیب ميان مؤمنني و ميان کافر
را  ايهنا  کافرها هم  آن  کافرها هستند؛ يعین  آن  از مجله ى  نه  از مجله ى مشاها هستند،  نه 
ین َتذبُذب دارند و دلشان يک جا قرار  کافر قبولشان ندارند و ]ايهنا[ بني مؤمنني و بني 
کی از یب امیاین است؛ و لذاست که در آيایت گفته شده که خود منافقني  ندارد. خود این حا

ينند.2 کافر هم جزو 

نیاز همگانی به مراقبت از خود برای مبتال نشدن به نفاق
در این آيه، يک نکته ى دقيىق هست که آن را من اّول توضيح بدهم، بعد آيه را برايتان 
که در دل آهنا امیان هست، اى بسا به واسطه ى حوادث و عوارىض،  کمن. مؤمنني  ترمجه 
کم کم انگيزه ى نفاق در آهنا به وجود بیايد. بله، این جورى است؛ خيال نکنيد ما که حاال 
مؤمنمی، خاطرمان مجع باشد و هيچ مراقبىت از خودمان و از دلان و از انگيزه هامیان نکنمی؛ 

1. سوره ى جمادله، خبیش از آيه ى 14
کّفار و مشرکان نام برده شده اند و يک نوع عذاب و يا يک نوع برخورد واحد  کنار  2. در آيات متعّددى منافقان در 
آيه ی 6،  آيه ی 73، سوره ى فتح،  آيه ی 68، سوره ى احزاب،  توبه،  بیان شده است. مثل: سوره ى  آنان  با 
سوره ى نساء، آيه ی 140، سوره ى توبه، آيه ی 73، سوره ى احزاب، آيه ی 48، سوره ى حترمی، آيه ی 9، سوره ى 
يح شده  کفر منافقان تصر آل عمران، آيه ی 167، سوره ى حشر، آيه ی 11؛ در سوره ى توبه آيات 73 تا 85 به 

است.
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118 | بیان قرآن

قرار  مراقبت  مورد  را  دل خودش  و  نکند  از خودش  را  الزم  مراقبهتاى  گر  ا هم  مؤمن  نه، 
گناه، فسق و حىّت  يج انگيزه هاى نفاق در او به وجود می آيد؛ مثل انگيزه هاى  ندهد، بتدر
مؤمننِي  کارهاى  از  يکی  و  دارد؛  الزم  مراقبت   

ً
دامئا انسان  که  لذاست  کفر.  انگيزه ى  مثل 

یر دّقت و مراقبت قرار دادن و   ز
ً
درست وحسایِب عامل، مراقبه است. مراقبه يعین خود را دامئا

کمااينکه من آن  گرايش به نفاق در مؤمن هست.  مهيشه مواظب خود بودن. پس خوف 
که در حبهثاى مربوط به نفاق و منافق، يک وقىت من در مناز مجعه  کردم۱  هفته هم اشاره 
کردم و این را گفمت که مهه ى منافقها از اّول منافق نبودند:  مفّصل راجع به منافق صحبت 
روا؛2 اّول امیان آوردند، بعد کافر شدند؛ بعد از آنکه امیان در دل ايهنا وارد 

�نَ
َ

ّمَ ک
وا �ثُ َم�ن

آ
ُهم ا

�نَّ
َ

ا ِلَک �جِ دن

شد، کفر آمد و اثر امیان را از بني برد و جاى پاى امیان را حمو کرد. پس این يک خوىف است 
 در انسان وجود دارد؛ بايد مهيشه مراقب باشمی که به طرف نفاق کشانده نشومی. 

ً
که دامئا

تدبیر الهی برای خشکاندن انگیزه های نفاق
امروز شروع ميکنمی به تفسير  که  آيه اى  ــ در این  چون این جور است، خداى متعال 
آن ــ انگيزه ى نفاق را در انسان از بني ميبرد؛ نه فقط انگيزه ى نفاق را در مؤمنني از بني 
ت نفاق منافق چيست؟ 

ّ
ميبرد، بلکه انگيزه ى نفاق را در منافقني نيز خشک ميکند. عل

او  براى  کافران هم  و در جناح  کفر  که در جهبه ى  که منافق احساس ميکند  این است 
چيزى وجود دارد که خواستین و مطلوب است؛ عّزت هست، قدرت هست، مال هست، 
که بیخود به يک  که ميرود آجنا؛ انسان  انگيزه هاى شهواین هست. از این جهت ]است[ 
ت اينکه منافق به طرف جهبه ى کفر هم متمايل است و در جهبه ى 

ّ
جایی حرکت منيکند. عل

که خيال ميکند آجنا هم پول هست، آجنا هم  ت این است 
ّ
امیان قرار منيگيرد چيست؟ عل

عّزت هست، آجنا هم عاقبت هست؛ این است که منيتواند خودش را اينجا بند کند، دلش 
کشانده ميشود به آن طرف.

کفر متمايل ميشوند؛ يعین  گاهی اوقات، براثر وساوس شيطان، به جهبه ى  مؤمنني هم 
مهان حالت نفاق و حالت تذبذب در آهنا هم به وجود می آيد. چرا؟ چون احساس ميکنند 

1. جلسه ى ششم 1361/4/4
2. سوره ى منافقون، خبیش از آيه ى 3
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ّیت و ماّدّیت در آجنا  که آجنا هم يک خبرى هست، آجنا هم يک چيزى هست؛ از معنو
کشيده  که به آن سرمايه جمذوب ميشوند و دلشان به طرف آن سرمايه  سرمايه اى می بینند 
گروه سازمان منافقني۱،  ميشود؛ مثل زمان خودمان. االن بسيارى از منافقني ــ هستند ــ نه 
]بلکه[ انساهناى منافق؛ چون در غير سازمان منافقني هم منافقيین هستند که فکر ميکنند 
یت است و دنيا را هم متوّجه خودش  که حاال مجهورى اسالمی يک قدر درست ]است[ 
کرد، عناصر اصل این حکومت  يکا آمد مهه ى این شهرها را مبباران  گر فردا آمر کرده، ]اّما[ ا
کار آمدند،  کسان ديگرى سِر  خیت،  که اوضاع واحوال به هم ر کنيد  کردند، فرض  را ترور 
يد نه، من  که بگو آن وقت چه؟ ]لذا[ دلش به طرف آجنا ميکشد؛ امیان قرص وجود ندارد 
در راه امیامن و در راه اعتقادم ايستاده ام و در راه آچنه حق است پیش بروم. يک چنني 
ميروند؛  نفاق  به طرف  امیاهناى ضعيف   هم 

ً
و غالبا امیان ضعيىف است  ــ  که نيست  امیاین 

کافر ميکند، لذا به آن طرف  که منيرود ــ فکر قدرت و عّزت و شوکت را در طرف  امیان قوى 
کشيده ميشود. لذا به حمافظه کارى با آن طرف و به سازش با آن طرف سوق داده ميشود. 
کّفار سوق داده ميشوند، به این خاطر به  که به حمافظ کارى و به سازش با  غالب کساین 
این دام می افتند که در کافر يک چيز خواستین اى فرض و تصّور ميکنند؛ آن چيز خواستین 
يا قدرت است، يا عّزت است، يا شوکت است، يا پول است، يا علم است؛ يک چيزى را 

کافر تصّور ميکنند، لذا به آن طرف کشانده ميشوند. در جهبه ى 

يکردی سيایس_ نظامی تأسيس و  1. سازمان جماهدین خلق ایران مشهور به »سازمان منافقني«، در سال 1344 با رو
حدود يک دهه بعد به يك سازمان مارکسيسىت تبديل شد. بعد از پیروی انقالب اسالمی )1357( این سازمان، 
حانه و مبارزه ی علین ضّد 

ّ
تالشهای خمتلىف عليه مجهوری اسالمی ایران اجنام داد و از سال 1360 به اقدام مسل

نظام اسالمی روی آورد و طّی دو سال، بیش از چندهزار نفر از مسئوالن، روحانيان، پاسداران و مردم عادی را 
می صدام حسني در عراق پیوست و طّی چند سال در دوران جنگ هشت ساله ی ایران و  کرد. سپس به رژ ترور 
عراق، ضّد مردم ایران و نيز شيعيان عراق و مردم کردستان عراق جنگيد و در بعىض موارد به قتل عام مردم یب گناه 
که در  کرد  يسىت در اواخر تيرماه 1367 با محايت ارتش عراق به ایران محله ی نظامی  دست زد. این سازمان ترور
يکا،  کنون مورد محايت آمر يسىت هم ا يافت کرد. بازمانده های این سازمان ترور عملّیات مرصاد پاسخ کوبنده ای در
يسىت، برخی از  پایی هستند. در دهه ی 70 مشىس، این سازمان ترور کشورهای ارو عربستان سعودی و برخی از 
شخصّیت های نظام اسالمی، از مجله سهپبد عل صّیاد شيرازی )فرمانده ی اسبق نيروی زميین ارتش مجهوری 
اسالمی ایران( و سّید اسداهلل الجوردی )دادستان اسبق دادگاه ها ی انقالب و رئيس سابق سازمان زنداهنا ( را 
آنان شرکت فّعال  از قيام مردم عراق در سال 1991، در سرکوب  کرد. مهچنني اعضای این سازمان، پس  ترور 

داشتند و به مثابه ی گارد خصوص صدام عمل ميکردند.
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يد  ميگو و  یزد  مير منافق مجاعت  روى دست  را  کی  پا آب  آيه،  این  در  متعال،  خداى 
و  دارند  قرار  کفر  در جهبه ى  که  کساین  آن  يد؛  نشو کشانده  کفر  به طرف جهبه ى  بیخود 
صف  در  و  عالند  موجودات  ین  ذليل تر و  ین  خوارتر هستند،  ستيزه  در  پیامبر  و  خدا  با 
گر کىس بفهمد که کافر و مجاعت کّفار در زمره ى  ین ها هستند؛ این را بیان ميکند. و ا ذليل تر

ین ها هستند، به طرف آهنا کشش پیدا منيکند.  ذليل تر

حرکت طبیعی عالم به سوی عّزت مؤمنان و ذّلت منافقان
که در ظاهرشان  ذليل تر بودن آهنا به چه معنا است؟ چطور ذليلند؟ خب، ما می بینمی 
کفر ــ  یز و با شوکتند، ]اّما[ با توّجه به طبيعت اصل عامل و طبيعت حرکت امیان و  خيل عز
گر کىس  ا َو ُرُسلى« ــ ا �نَ

ئَ
 ا

�نَّ ِل�جَ عن
ئَ
�جَ اهلُل لا �قَ

َ
يح ميکمن؛ ذيل آيه ى »ک که در ذيل آيه ى بعد آن را تشر

که به سوى عّزت  کفر و حرکت و روال طبيعی عامل  توّجه بکند به طبيعت امیان و طبيعت 
کافر ذليل  که  کرد  کفر حرکت ميکند، از ته دل و از بن دندان تصدیق خواهد  ت 

ّ
امیان و ذل

ت است. 
ّ
 کافر در ذل

ً
گرچناچنه يک خرده بشکافمی این را، خواهمی ديد که واقعا است. حاال ا

گر خبواهمی بشمرمی، طول خواهد کشيد اّما  ياهناى کفر را ا البّته دانه دانه ى کّفار عامل را و جر
کرد. کفر، به طور واضح مشاهده  يانات  ميتوان این را در مالحظه ى بعىض از جر

حد  چه  تا  قوم  این  ت 
ّ
ذل ببينيد  مشا  است؛  صهيونيسم  کفر  ياهناى  جر از  يکی  امروز 

تانک هايشان  است،  آهنا خيل  اف شانزده  و  اف پانزده  است،  ياد  ز هواپیمايشان  است. 
يادى براى ]کشنت[ یب گناهان در اختيارشان است،  جمّهز است، وسايل مرگ زا و مرگ بار ز
ت از این بیشتر نيست که يک قومی بعد از گذشت قرهنا سرگرداین و سرگشتگی 

ّ
اّما ديگر ذل

و توسرى خوردن، در روسيه آن جور منکوب شدن،۱ در آلان آن جور، در مهه ى کشورهاى 
کمک  با  شدن،  معّرىف  انساهنا  نظر  در  طّماع  و  يص  حر و  بدنام  عناصر  به صورت  عامل 
ابرقدرت ها و با کمک شرق و غرب و با جتهيز شرق و غرب مجع ميشوند در يک کشورى، اّما 
زندگی آهنا متوّقف به جتاوز است و مهه ى دنيا ــ حىّت دوستانشان ــ آهنا را متجاوز ميشمرند 

ت مهراهی با فّعالّیهتای 
ّ
يادی به عل 1. بعد از جنگ جهاین دّوم در سال 1948 ميالدی در شوروی سابق افراد ز

از  تعدادی  اعدام  و  دستگيری  دستور  استالني  ميالدی،  در سال 1953  دستگير شدند. مهچنني  صهيونيسىت 
هیوديان را صادر کرد.
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کرده اند و مهه آهنا را  گوشه اى از دنيا سکونت  که در يک  گروه هایی هستند  ین  و بدنام تر
ت، چيزى باالتر نيست. و البّته آينده شان هم آينده ى مهبمی 

ّ
غاصب ميدانند؛ از این ذل

که آينده ى  است؛ از نظر خودشان مهبم است، ]اّما[ از نظر ما روشن است: معلوم است 
آهنا فنا و نابودى است؛ يعین این کيفّیت زندگی، کيفّیت زندگی بادوام و بااستقرارى نيست 
گر جتاوز نکند نتواند زنده مباند؛ آهنا این جورى  که زندگی انسان متوّقف باشد به جتاوز و ا
یمی؛ معتقد به آیني هیود مثل  گفتمی، معتقد به آیني هیود را منيگو که  هستند. البّته جهودها 
معتقد به آیني مسيحی و مثل معتقد به آیني بودایی، يک انساین است و دارد زندگی ميکند، 
يان  می. اّما آن هیودى صهيونيست، آن که وابسته ى به انديشه و جر ما کارى به کارش ندار
گفتمی جهود و هیود و مانند  سيایس صهيونيسىت است، او مورد نظر ما است. ]پس[ اينکه 
ايهنا، خنواستمی به مهه ى هیودى هاى عامل اهانت بکنمی. وجود صهيونيسم متوّقف به جتاوز 
گر محله ى به ساحل  گر محله ى به جوالن نکند، ا گر محله ى به جنوب لبنان نکند، ا است؛ ا
گر محله ى به صحراى سينا۱ نکند، اصاًل زندگی براى او ميسور نيست و  رود اردن نکند، ا
آجنا خفه ميشود. براى اينکه بتواند زندگی بکند، براى اينکه بتواند نيرو جذب کند و بتواند 
کشور بکشاند و رو پاى خودش ِبايستد،  باز بقّیه ى صهيونيست هاى دنيا را به طرف این 
جمبور است به یب گناهان محله بکند، بزند، بکشد. چه فجايعی در جنوب لبنان، در مهني 
یِن زندگی ها است. زندگی آن  ت بارتر

ّ
محله ى اخيرشان،2 ايهنا اجنام دادند. این زندگی، ذل

اينکه شرِف  براى  ميکنند  مبارزه  و  ميَرزمند  اّما  ميکنند،  زندگی  یر چادرها  ز در  که  مردمی 
زندگی عّزت بارى  ت بارى نيست؛ 

ّ
ذل زندگی  برگردانند،  را  ازدست رفته و حّق غصب شده 

یرا به خود مّتکی هستند. این اسرائيل ها به دنيا مّتکی اند، به  یزند و سربلندند، ز است. عز
يکایی مّتکی اند، به سکوت شوروى مّتکی اند، به  شرق و غرب مّتکی اند، به سالحهاى آمر
 يک حکومىت هستند. خب، این 

ً
 يک دولىت هستند، ظاهرا

ً
گرچه ظاهرا جتاوز مّتکی اند؛ ا

جنگ  در  مجله  از  است؛  کرده  جتاوز  و  تعّدی  کشورها  ديگر  خاک  و  مناطق  این  به  بارها  صهيونيسىت،  می  رژ  .1
کنترل نوار غزه و صحرای سينا را از مصر،  گهاین موّفق شد  شش روزه در سال 1967 ميالدی، با محله ی هوایی نا

يه خارج کند. کرانه باختری رود اردن را از اردن و بلندی های جوالن را از سور قدس شرىق و 
از  با عبور  زرهی  20 هزار سرباز و جتهيزات  با حدود  اسرائيل  ارتش  ژوئن 1982،  با 6  برابر  2. در 16 خرداد 1361 
کنترل نيروهاى حافظ صلح سازمان ملل وارد جنوب لبنان شد و پس از چهار روز حدود يک  منطقه ی حتت 

چهارم خاک آن را اشغال کرد.
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يک منونه است؛ البّته ]منونه هایی[ ازاین قبيل را بنده ميتوامن مشّخص بکمن و ثابت بکمن که 
گفته است وقىت که  ین۱  ین ها هستند. يکی از مفّسر مهه ى قدرهتاى عامل، جزو این ذليل تر
ت 

ّ
یز است. ذل ما ميخواهمی بفهممی دمشنان خدا ]چقدر [ ذليلند، بايد ببينمی خدا چقدر عز

هر خصمی از اندازه ى عّزت خصم مقابلش فهميده ميشود. وقىت مهه ى عّزت با خدا و 
ق به خدا است و ايهنا هم دمشن خدا هستند، پس در نقطه ى مقابل خدا هستند. 

ّ
متعل

ین باشند؛ عاقبتشان هم این را نشان ميدهد. ین است، بايد ايهنا ذليل تر یزتر گر خدا عز ا
ین اند، انگيزه ى نفاق  کّفار ذليل تر که بیان ميکند  کنيد که خدا در این آيه،  پس توّجه 
؟«2 در آيه ى  هق

ُم الِعرنَّ
ُ

َ�ه و�نَ ِع�ن عن �قَ �ج  �یَ
ئَ

کافر ميروى؟ »ا را از منافق ميگيرد. بدخبت! ديگر چرا دنبال 
يد و طلب عّزت ميکنيد؟ عّزت مال  ًعا«؛۳ دنبال عّزت ميرو م�ی َ  �ج

هقُ
ِلّلِه الِعرنَّ

که »�نَ ديگرى هست 
خدا است؛ مهه ى عّزت مال خدا است. دِر خانه ى خدا که بیایی، عّزت معنوى و ماّدى 
ىت مثل ما، 

ّ
و قلىب و سيایس و اجتماعی مال تو است. حقيقتش هم مهني است. يک مل

که در طول ساليان دراز به او وارد  کمبودها، با مهه ى فقرها، با مهه ى فشارهایی  با مهه ى 
یز ميشود. امروز دنيا عليه مشا حرف ميزند، دمشنان  کرده اند، در راه خدا حرکت ميکند و عز
قائلند.  اهّبت  مشا  براى  خودشان  دل  ته  اّما  ميکنند،  شايعه پراکین  يسند،  مينو مشا  عليه 
منيدامن این را اينجا گفمت يا کجا گفمت، که این دوستان ما از وزرا و مسئولني مملکت که گاهی 
مسافرت ميروند، می آيند براى ما نقل ميکنند که در این جمامع بني اللل، هرجا که از ایران 
يا در  تيز است؛ در سازمان ملل  گوشهاى مهه  بزند،  يک مناينده اى ميخواهد برود حرف 
کيست، این چه جور موجودى است؛ این ایراین ها چه  جمامع ديگر؛ ميخواهند ببينند این 
خیته اند. این  کساین هستند که این جور دنيا را شلوغ کرده اند و معادالت سيایس را به هم ر
که مشا مّتکی به هيچ جا  عّزت است؛ مهه ى دنيا براى مشا اهّبت قائلند، مهه قبول دارند 

نيستيد؛ این عّزت است.
ت را به اينکه با 

ّ
گاهی مهّتم ميکنند این مل که قلمهاى مزدور غرب گرا،  درست است 

اسرائيل رابطه دارد، گاهی مهّتم ميکنند به اينکه با روسيه رابطه دارد، اّما هم خودشان، هم 

1. از مجله فخرالّدین رازى. تفسير مفاتيح الغيب، ج 29، ص 498؛
يند؟ ...« 2. سوره ى نساء، خبیش از آيه ى 139؛ »... آيا سربلندى را نزد آنان ميجو

3. سوره ى فاطر، خبیش از آيه ى 10؛ »... سربلندى يکسره از آِن خدا است ...«
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روسيه، هم اسرائيل و هم دوستانشان ميدانند که دروغ است؛ جمبورند يک نسبت دروغی 
يد،  بدهند. مشا خودتان را فرض کنيد که با يک آدم پاک طاهرى که به او ارادت قلىب دار
به خاطر يک چيزى دمشین پیدا کرده ايد و ميخواهيد به او فحش بدهيد؛ هر نسبىت که به او 
ـ نسبهتاى دروغی که خودتان ]هم[ ميدانيد دروغ است؛ اى یب سواد، اى یب دین،  ميدهيدـ 
یید، درحقيقت يک ضربه به خودتان ميزنيد  کافر، اى ظامل، اى فاسد ــ و هرچه ميگو اى 
کردم  که من  که دروغ است. از این تشبهیی  و در دل خودتان شرمنده هستيد و ميدانيد 
ت و عليه این مجهورى 

ّ
مقايسه کنيد حال مهه ى آن کساین را که عليه ایران و عليه این مل

دارند شايعه پراکین ميکنند؛ خودشان ميدانند دروغ است. در دل، مهه براى ایران عّزت و 
می؟ االن چه  کجا است؟ ما چه داشتمی؟ ما چه دار مناعت۱ و احترام قائلند. این عّزت از 
می؟ غير از خدا، غير از دین، غير از امیان، غير از عشق به اجنام وظيفه که در ميان این  دار

می؟ عّزت این است، عّزت معنوى. ت ِبوفور موجود است؟ غير از ايهنا چه دار
ّ
مل

عّزت ظاهرى هم غلبه ى بر مهه ى قدرهتاى معارض است که من در مقابل چشمم دارم 
ميبيمن و هيچ شک ندارم که در آينده ــ که البّته آن آينده إن شاءاهلل  چندان دور هم نيست 
ت و این ايدئولوژى و این تفّکر و این انقالب، بر مهه ى انگيزه ها و بر مهه ى قدرهتا 

ّ
ــ این مل

ه.«2 این هم عّزت ظاهرى. پس ببينيد، خداى متعال 
ّ

ِل
ُ

ِ ک
�ی�ن

َ
ى الّ�

َ
ِهَره َعل �ن پیروز خواهد شد؛ »ِل�یُ

کجا ميروى؟ عّزت ميخواهی،  که اى منافق بیچاره!  يد  با این بیان، به آن منافق ميگو
عّزت اينجا است؛ مناعت ميخواهی، مناعت اينجا است؛ بزرگی ميخواهی اينجا است. و 
که نبادا به اميد سراب عّزت و تّیل   به آن مؤمن ضعيف االمیان هم هشدار ميدهد 

ً
ضمنا

عّزت، به آجنا کشانده بشوى؛ آجنا عّزت وجود ندارد، عّزت اينجا است. يعین انگيزه هاى 
نفاق را، هم در مؤمن ضعيف االمیان، و هم در منافق ميخشکاند. مناسبت این دو آيه با 

باره ى مؤمن در مقابل منافق. آيات قبل این است. دو آيه برميگردد به حبث در

ترجمه  و شرح آیات
ه؛ یب شک و ِبَیقني، مهه ى کساین که با خدا و رسولش دمشین 

َ
ّدو�نَ اهلَل َو َرسول

آ
ح�  �یُ

�ی�نَ
�ن
َّ
 ال

�نَّ اإِ

1. عّزت و بزرگوارى
گرداند ...« 2. ازمجله سوره ى توبه، خبیش از آيه ى 33؛ »... تا آنان را به هرچه دین است پیروز 
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«، که باز  �ن �ی
ّ
ل

دنَ
ئَ
ى الا ِ

يد »�ن َک« را هم نياوَرد و بگو �ئِ ـٰ ول
ئُ

. ميشد »ا �ن �ی
ّ
ل

دنَ
ئَ
ى الا ِ

َک �ن �ئِ ـٰ ول
ئُ

و ستيزه ميکنند، ا
« در اّول مجله، براى 

�نَّ کيد است. پس »اإِ َک« را که می آورد، براى تأ �ئِ ـٰ ول
ئُ

هم درست بود. اّما »ا
که مجله را ميخواهد  که بتحقيق و یب شک این جور است. بعد  کيد است؛ يعین بدانيد  تأ
که این هم براى  َک« را می آورد،  �ئ ـٰ ول

ئُ
به هنايت برساند و خبر مجله را ميخواهد بیاورد، باز »ا

يد هيچ  کيد است. يعین خدا مجله را به صورت يک خبر قاطع و مؤّکد بیان ميکند. ميگو تأ
ین  که با خدا و رسول دمشین ميکنند، ازمجله ى ذليل تر که آن کساین  شک نداشته باشيد 
از خدا است،  به خاطر دورى  ايهنا  ت 

ّ
ذل ني« هستند. 

ّ
زمره ى »اذل در  موجودات عالند، 

که متام قوانني و حرکت طبيعی عامل عليه آهنا  به خاطر دمشین با خدا و به خاطر این است 
�جَ اهلُل  �قَ

َ
يا به عنوان استدالل براى ذليل بودن کّفار، ميفرمايد: »ک است؛ این را بدانيد. بعد، گو

�جَ اهلل « يعین خدا نوشته است؛ نه اينکه يک جایی نوشته و ثبت کرده،  �قَ
َ

ا َو ُرُسلى. »ک �نَ
ئَ

 ا
�نَّ ِل�جَ عن

ئَ
لا

کتابت، در قرآن به معناى حکم قطعی است؛  کرده است؛  ] بلکه[ يعین يک حکم قطعی 
ال«؛2 بر مشا روزه يا جهاد نوشته شد، يعین  �ق ُم ال�قِ

ُ
ک �ی

َ
�جَ َعل �قِ

ُ
ام«۱ يا »ک �ی ُم الِصّ

ُ
ک �ی

َ
�جَ َعل �قِ

ُ
وا ک َم�ن

آ
�ی�نَ ا

�ن
َّ
َها ال

ُّ
�ی

ئَ
ا ا »�ی

]اّما[ يک احکام  يعی است.  بايد اجنام بگيرد. این مربوط به احکام تشر که  قطعی شد 
می؛ يعین در طبيعت عامل و در روال طبيعی عامل، این نوشته شده و غير قابل  يین هم دار تکو
ا َو ُرُسلى«.  �نَ

َ
 ا

�نَّ ِل�جَ عن
ئَ
که »لا ينش نوشته است  �جَ اهلل ؛ خدا، در طبيعت و در آفر �قَ

َ
برگشت است. ک

کيد می آيد. الم مفتوح يعین مهانا؛ این الم اّول ــ الم  « با دو تأ
�نَّ ِل�جَ عن

ئَ
باز اينجا هم ببينيد که »لا

. آن نون مشّددى هم 
ً
کيد است؛ يعین مهانا، قطعا که می آيد سر فعل به معناى تأ مفتوح ــ 

کيد است. يعین یب شک، بتحقيق و به طور قطع،  « آمده هم باز براى تأ
�نَّ ِل�جَ عن

ئَ
که در آخر »ا

ا« را باز  �نَ
َ

« يعین من غلبه پیدا ميکمن، اّما »ا
�نَّ ِل�جَ عن

ئَ
کرد؛ خود »لا من ــ يعین خدا ــ غلبه خواهم 

کيد است. ببينيد، مجله سه  که این هم باز براى تأ َنا« هم يعین من، 
َ
دومرتبه می آورد؛ »ا

، در این پیکارى که ميان کّفار و مؤمنان هست، 
ً
کيد دارد: يعین یب شک، بتحقيق، قطعا تأ

غلبه با من »َو ُرُسلى« و با پیامبران من است؛ ما غالب خواهمی شد.

1. سوره ى بقره، خبیش از آيه ى 183
2. از مجله، سوره ى بقره، خبیش از آيه ى 216
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دو معنای غلبه ی خداوند و پیامبران )علهیم الّسالم(:
1( غلبه ی تفّکر خداوند و پیامبران )علهیم الّسالم(

ّیا را در  یید مگر حضرت زکر خب، چطورى ما غالب خواهمی شد؟ ممکن است مشا بگو
يدند؟  گرد سر نبر درخت، با اّره دو نيمه نکردند؟ کجا غالب شد؟ مگر حضرت حیىی را گردا
کوچکی  حبث  يک  اينجا  من  دارد.  الزم  دّقت  يک قدرى  این  است؟  غلبه اى  چه  این 
برايتان بکمن. البّته این حبهثا، حبهثاى مفّصل است؛ آن زماهنایی که کارمان فقط این کارها 
بود و رئيس مجهور نبودمی، از این حبهثا مفّصاًل ميکردمی، ]اّما[ حاال متأّسفانه وقت کم است 
که  ّیا را هم  کمن. ببينيد، مهان حیىی و زکر کوتاه حبث  که جمبورم  و اعمال بسيار؛ این است 
کام از ميان مردم و از ميان انساهنا به آمساهنا رفت  مشا نگاه ميکنيد و حضرت عيىس را که نا
که مشا نگاه  که آن جور قومش اذّیتش ميکردند و ديگر پیغمبران را  و مثاًل حضرت لوط را 
ميکنيد، مهه ى ايهنا در معنا پیروز شدند. چطور پیروز شدند؟ پیروزى شان به خاطر این 
که آهنا براى حکومت يک انديشه و يک فکر ميجنگيدند. مگر غير از این است؟  است 
منيزد،۱  که  پادشاهی خودش  براى  بشود؟  پادشاه  ميخواست خودش  مگر  ّیا  زکر حضرت 
منيکوبید؛2 او يک انديشه اى داشت، يک طرز تفّکرى داشت که ميخواست این طرز تفّکر 
کم بر زندگی ديگران بشود؛ و شد. مگر نشده؟ وقىت پیغمبر اسالم  مورد قبول ديگران و حا
یر آن حکومت ميبرد و آن حکومت  می آيد و حکومىت تشکيل ميدهد و شرق و غرب را به ز
يعین  غالب شد،  يعین حیىی  پیروز شد،  ّیا  زکر يعین  این  است،  اهلی  انديشه ى  مبناى  بر 
َحٍد ِم�ن ُرُسِله«؛۳ بني پیغمبر ما و پیغمبران ديگر، 

َ
�نَ ا �ی  �جَ

�قُ ِرّ
�نَ

مهه ى پیغمبران پیروز شدند. »لا �نُ
که پیغمبران  که فرىق نيست؛ پیغمبر ما هم حامل مهان پیامی بود  از جهت انديشه و فکر 

ديگر بودند.

1. تالش کردن
2. بدون توّقف و با شتاب مسيرى را پیمودن

می ...« 3. سوره ى بقره، خبیش از آيه ى 285؛ »... ميان هيچ يک از فرستادگانش فرق منيگذار
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مثالی برای تبیین بیشتر
 مرحوم آيت اهلل  سعيدى۱ را فرض بفرمایید؛ حاال من يک مثال این جورى ميزمن 

ً
مشا مثال

که خيل دم دستمان است. 
که امروز مشا به آن  که در این خّطی  ]ايشان[ يک آقاى سّیِد مؤمِن مبارِز فاضل بود 
یید خّط مجهورى اسالمی و مشا پاسدارش هستيد و من مأمور دولىت اش هسمت و  ميگو
کار ميکرد و ميزد براى اينکه این  کارگرش است، داشت  کارمندش است و ديگرى  ديگرى 
کار اجنام بگيرد، ميزد براى اينکه حکومت هپلوى از بني برود، حکومت اسالمی سِر کار بیايد 
که آن روز در جنف بود و تبعيد بود، با عّزت و با شوکت برگردد و مقاصد خودش  و امام 
کارها داشت حرکت ميکرد. در سال 1349 هم این آدم  کند؛ براى این  را در ایران اعمال 
کردند. به نظر مشا آقاى  گرفتند بردند زندان، و سر يک هفته ده روز هم آجنا شهيدش  را 
سعيدى مغلوب است يا غالب؟ پیروز است يا خاسر؟2 آچنه او ميخواست شد ديگر؛ مگر 
گر زنده بود ]هم[ باالخره يک جور سراغش  نشد؟ باالخره آن مرگی که آن روز سراغ او آمد، ا
می آمد، مثل اينکه سراغ  مهه ى ما می آيد؛ مثل اينکه آقاى هبشىت شهيد شد، مثل اينکه 
آقاى باهنر۳ شهيد شد، مثل اينکه آقاى رجاىئ4 شهيد شد. ايهنا مهه رفيق بودند، مهه ى 
این آقايان با هم بودند؛ خب آن زمان ايهنا شهيد شدند، او هم ده دوازده سال جلوتر شهيد 
یید که آقاى هبشىت پیروز نشد؟  شد. مردن که مردن است و فرىق منيکند. مشا ميتوانيد بگو
اندازه ى شعاع  آقاى هبشىت پیروز شد و توانست به قدر خودش، به سهم خودش و به 

انقالب  برجسته ی  مبارزان  از  و  امام مخيین )قّدس سّره(  ياران  از  آيت اهلل سيدحمّمدرضا سعيدی )1308 -1349(   .1
اسالمی که از سوی حکومت هپلوی زنداین و شکنجه شد و در زندان به شهادت رسيد.

يانکار 2. ز
و  انقالیب  مبارزان  از  و  امام مخيین)قّدس سّره(  ياِر  باهنر )1360-1312(  3. حّجت االسالم والسلمني دکتر حمّمدجواد 
از  و  انقالب  ایران، عضو شورای  انقالب اسالمی  مؤّثر  و  متفّکران شاخص  از  و  حموری عليه حکومت هپلوی 
و جملس شورای  اسایس  قانون  آن، عضو جملس خبرگان   

ّ
کل دبیر  دّومني  و  اسالمی  مؤّسسان حزب مجهوری 

یور 1360،  ایران است. در هشمت شهر یر مجهوری اسالمی  پرورش و سّومني خنست وز و  آموزش  یر  وز اسالمی، 
يسىت منافقني او و رئيس مجهور کشور را در يک مبب گذاری به شهادت رساند. گروهک ترور

4. حممدعل رجاىئ )1312 - 1360( از مبارزان انقالیب عليه حکومت هپلوی. او بعد از پیروزی انقالب اسالمی، 
بود. در  ایران  و رئيس مجهوری اسالمی  یر  پرورش، مناينده ی جملس شورای اسالمی، خنست وز و  آموزش  یر  وز
یر کشور را در يک مبب گذاری، به شهادت رساند. يسىت منافقني، او و خنست وز یور 1360، گروهک ترور هشمت شهر
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کار بیاورد  وجودى خودش، این حکومت را، آن خواسته را و آن مقصود و منظور را بر سِر 
«؛۱ مهه مرگ را   الَمو�ق

هقُ
�قَ ِ �ئ

آ
ا ٍ� دن �ن

�نَ ّلُ 
ُ

»ک و آورد؛ بعد هم مثل مهه ى انساهنا ]از دنيا رفت[. 
ميچشند، هرکىس يک جورى: يکی در سّن بیست سالگی، يکی در چهل سالگی، يکی در 
 آقاى هبشىت هم در سّن پنجاه سالگی شهيد 

ً
سّن هشتادسالگی، او هم در يک سیّن؛ مثال

کىس شهيد  يا  مرد  کىس  که  نگرفت  اجنام  فوق العاده اى  کار  را چشيد. پس  و مرگ  شد 
گر زنده بود، باالخره  ــ هم ا ــ آيت اهلل  سعيدى  شد. مرحوم آقاى آسّید حمّمدرضا سعيدى 
يک جورى ميچشيد مرگ را. ده سال قبل چشيد اّما آچنه ميخواست، آن شد؛ این مهم 

است. پس پیروز شد.
پیغمبران عامل، از اّول تا آخر، مهه پیروز شدند. چرا؟ براى خاطر اينکه انديشه و تفّکرى 
ّیت آن را بفهمد  ّیت حکم فرما بشود شد؛ آچنه ميخواستند بشر که آهنا ميخواستند بر بشر
ّیت، هنايت  ّیت خواهد فهميد. هنايت بشر فهميد. يک مقدارش هم مانده که باالخره بشر
يخ آن چنان بشود.  که پیغمبران ميخواستند تار يخ، فرجامی است  نبّوت است؛ فرجام تار
مگر غير از این است؟ پس به این حساب، مهه ى انبياى عامل پیروزند، و پیروزى واقعی 

يعین این.
بان و  که به ز کساین  که تابع پیغمبران هم نيستند،  کساین  کنيد حىّت  امروز مشا نگاه 
گر  به دل، منکر وجود پیغمبران هم هستند، ايهنا حتت تأثير حرکت و تربیت پیغمبرانند. ا
نبودند، چه  گر پیغمبران  ا را در جهان مطرح ميکرد؟  کىس عدالت  نبودند، چه  پیغمبران 
گر پیغمبران نبودند، چه کىس علم و دانش  کىس برادرى و اخّوت را در عامل مطرح ميکرد؟ ا
باىق  اّولّیه  توّحش  بشر در مهان  نبودند،  پیغمبران  گر  ا ميکرد؟  در عامل مطرح  را  و حتقيق 
گر می بینيد در دنيا پرچم عدالت برافراشته ميشود، يک عّده اى حتت هر  ميماند. پس مشا ا
عنواین و با نام هر مکتىب َدم از آزادى خواهی، َدم از عدالت خواهی، َدم از برادرى، َدم از 
که ايهنا بدون اينکه خودشان  علم، َدم از پیشرفت و َدم از متّدن ميزنند، بفهميد و بدانيد 
بدانند و بدون اينکه خودشان خبواهند، دارند مقاصد انبيا را اجنام ميدهند؛ منهتا نه مهه ى 
آن را. از مقاصد انبيا عدالت بود؛ ايهنا هم عدالت را ميخواهند، منهتا در معناى عدالت 

1. ازمجله سوره ى آل عمران، خبیش از آيه ى 185؛ »هر جاندارى چشنده ى ] طعم[ مرگ است ...«
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کّفار عامل  گر  کرده اند. ا که با انبيا رابطه شان را قطع  تش هم این است 
ّ
اشتباه ميکنند؛ عل

رابطه شان را با انبيا قطع منيکردند، حتت تأثير انبيا ميماندند و باز هم تعالمی انبيا را ميگرفتند، 
مهني اشتباهایت را که حاال ميکنند منيکردند.

دنیا؛ تحت تأثیر دعوت انبیا )علهیم الّسالم(
که در آخرالّزمان، حکومت  پس دنيا، درحقيقت، حتت تأثير دعوت انبيا است؛ بعالوه 
يد اداره  که مشا دار کار خواهد آمد. االن هم منونه اش است؛ االن این حکومىت  انبيا بر سِر 
يد از آن حفاظت ميکنيد و حراست ميکنيد،  ميکنيد، این تشکيالیت که در ایران مشاها دار
که انبياى عامل  این انقالب اسالمی و این مجهورى اسالمی، خبیش از مهان چيزى است 
انبياى عامل، در درازمّدت  که  ببينيد  پیروز شدند. پس  اندازه  انبيا به مهني  ميخواستند. 
يان اهلی، در  يان نبّوهتا و جر ا َو ُرُسلى؛ پیغمبران و من، يعین جر �نَ

ئَ
ا  

�نَّ ِل�جَ عن
ئَ
�جَ اهلُل لا �قَ

َ
ک پیروزند. 

يخ  یمی فرجام نبّوهتا و فرجام تار يخ پیروزند. این يک معنا و يک توّجه؛ ما ميگو طول تار
پیروزى انبياءاهلل  است، به این معنا.

وزی مؤمنان متمّسک به خدا و نبّوتها 2( پیر

که خدا  ا َو ُرُسلى« هست و آن این است  �نَ
ئَ

 ا
�نَّ ِل�جَ عن

ئَ
�جَ اهلُل لا �قَ

َ
يک چيز ديگر هم در معناى »ک

که مهه جا هست.  می. يعین چه؟ خدا  که من و پیامبرامن هستمی، ما پیروز يد هرجا  ميگو
انبياءاهلل   و  نبّوهتا  به  متمّسک  و  خدا  به  متمّسک  مردمی  هرجا  که  است  این  معنايش 
بشوند، ايهنا پیروز ميشوند؛ نه ]اينکه[ در درازمّدت پیروز ميشوند، ]بلکه[ مهني حاال پیروز 
ت 

ّ
اينجا نشسته ايد، يعین مل که  برادرهایی  که مثال ميزمن، نه مشا  ميشوند؛ مثل مشا. مشا 

ت ایران، مؤمن و معتقد به خدا و پیغمبر بود اّما متمّسک به خدا و پیغمبر نبود، 
ّ
ایران. مل

ت ایران را متمّسک به خدا و پیغمبر کرد؛ يعین حاضر 
ّ
توسرى خور بود. این انقالب آمد و مل

کنند، ]لذا[ پیروز شدمی. هرجایی  کنند و جان فشاین  که در راه خدا و پیغمبر حرکت  شدند 
که این متّسک به خدا و پیغمبر باشد و عمل به احکام خدا و خواسته هاى پیغمبران باشد، 
يخ که اصحاب آهنا و ياران آهنا حرکت کردند،  آجنا پیروزى است. هرکدام از پیغمبرهاى تار
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یب عرضگی به خرج ندادند، ضعف و ترس و حّب به حيات و چسبيدن به زندگی ماّدى 
از خودشان نشان ندادند، پیروز شدند. مثل چه کىس؟ مثل داود و سليمان، مثل ابراهمی 
ر«، اى بسا از پیغمبران ــ  �ی �ث

َ
و�ن ک ّ

�ی ّ
َل َمَعه ِ��جِ ا�قَ ٍىّ �ق �جِ �ن ِم�ن �نَ ّ

�یِ
َ

ا
َ

و مثل بسيارى از پیغمبران ديگر. »َو ک
يخ گم شده اند اّما قرآن دارد خبر ميدهد  خیش را مشا منيدانيد، ماها منيدانمی؛ ايهنا در تار تار
ِل اهلل ،۱  �ی ُهم �نى َس�ج َ

صا�ج
َ

 ا
آ

لِما وا  ما َوَه�ن
کردند؛ �نَ کنار آهنا خداپرستان بسيارى مقاتله  که در  ــ  به ما 

سست نشدند به خاطر آچنه در راه خدا به آهنا ميرسيد. وقىت که عّده اى این چنني در راه 
 پیروز ميشوند. منونه اش دوران پیغمبر خودمان؛ مسلماهنا راسىت 

ً
خدا حرکت بکنند، قطعا

پیروز شدند. يک وقىت هم مهان مسلماهنا، یب مسئولّیىت  و  راه خدا جنگيدند  در  راسىت 
به خرج  ااَلرض2   

َ
ِایل ِاخالِد  دادند،  به خرج  ترس  دادند،  به خرج  ضعف  دادند،  به خرج 

برود«،  از دستمان  مبادا  می  دار که »مهني که  ماّدى  زندگی  به  دودسىت چسبيدند  دادند، 
ت ایران که یب حمابا دارد ميجنگد، پیروز است؛ تا وقىت این جورى هستمی 

ّ
بدخبت شدند. مل

می. ]اّما[ آن وقىت که من با خودم فکر کردم که مبادا مهني عبا و قبایی را که دارم از من  پیروز
بگيرند و از دسمت برود »پس آّسه برو آّسه بیا که گربه شاخت نزنه« و این طرز فکر، به من، به 
بايسىت   بدانيد بدخبت و ذليل خواهمی شد. رودر

ً
 و يقينا

ً
مشا و به آن يکی حکومت کرد، قطعا

در  و  کنار مویس  در  که  آن وقىت  تا  بین اسرائيل  ندارد.  يیش  قوم وخو ما  با  که  ندارد؛ خدا 
ین انساهناى تا آن زمان خودشان  کردند، بافضيلت تر کفر مبارزه  کنار جانشينان مویس با 
متعال  «؛۳ خداى  �ن م�ی

َ
العال ى 

َ
َعل م 

ُ
ک ل�قُ

صنَّ
�نَ ى 

�نّ
ئَ

ا َو  م 
ُ

ک �ی
َ
َعل َعم�قُ  �ن

ئَ
ا ى  �ق

َّ
ال َى  عَم�قِ ِ

�ن روا 
ُ

ک ادن َل  �ی �ئ
آ

�را اإِ ى  �ن �جَ ا  »�ی شدند. 
بین اسرائيل را و قوم هیود را بر مهه ى مردم، در سراسر جهان، فضيلت داد. چرا؟ چون در 
راه خدا مؤمن بودند و در راه امیانشان ميجنگيدند و مبارزه ميکردند و قرص ايستاده بودند. 
ق فرعون، دينشان را از دست ندادند؛ این خيل مهم است. 

ّ
یر شال ايهنا چهارصد سال ز

زمان اختناق فرعوین، ايهنا چهارصد سال حتّمل کردند و دينشان را از دست ندادند. کارى 
می بعد که مویس جناتشان داد، چقدر بال سر مویس آوردند، چقدر اذّیت کردند، چقدر  ندار

1. سوره ى آل عمران، خبیش از آيه ى 146
گرايش به زمني )برگرفته از سوره ى اعراف، آيه ى176(  .2

که بر مشا ارزاین داشمت، و ] از[ اينکه من مشا  3. ازمجله، سوره ى بقره، آيه ى 47؛ »اى فرزندان اسرائيل، از نعمهتامی 
کنيد.« را بر جهانيان برترى دادم، ياد 
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کمال قدرت با یوشع بن نون و  که با  باز ضعف به خرج دادند، اّما باز يک جایی هم شد 
کالب بن یوحّنا۱ وارد سرزمني مقّدس شدند و آقایی عامل مال آهنا شد؛ پیغمبر از آهنا، حّکام 
و ملوک عامل از آهنا. وقىت که مهيهنا با دین و با قرآن و با اسالم و با اجنيل و با دعوت مسيح 
کامی نصيب  ت و بدخبىت و نا

ّ
و با دعوت پیغمبر ما مقابله کردند، یواش یواش، ضعف و ذل

بنابراین،  پس  باشد.  داشته  يیش  قوم وخو خدا  با  کىس  که  نيست  این جورى  شد.  آهنا 
هرکدام از انبياى عامل که يارانشان و اصحابشان با آهنا بودند و پافشارى کردند و جنگيدند، 
هتاى عامل که خدا و رسول را در خودشان حاضر و ناظر دانستند و از 

ّ
و هرکدام از اّمهتا و مل

گر می بینيد که  «. مشا ا
�نَّ ِل�جَ عن

ئَ
احکام خدا و رسول دفاع کردند، آهنا باز هم غلبه پیدا ميکنند »لا

ت عربستان سعودى غلبه پیدا منيکند، چون آجنا غلبه ى آهنا غلبه ى خدا و رسول 
ّ
امروز مل

ت مصر و سودان و تونس غلبه پیدا منيکنند، چون غلبه ى 
ّ
گر می بینيد امروز مل نيست؛ ا

ت غلبه ى خدا و رسول باشد، 
ّ
که غلبه ى آن مل آهنا غلبه ى خدا و رسول نيست. هروقىت 

کنند، خدا  يعین ِبايستند و بر سِر معارف اسالمی، معارف اهلی و معارف نبّوهتا پافشارى 
ت ایران، مثاًل در زمان بیست سال قبل از این، پاى 

ّ
آهنا را غلبه خواهد داد. مثل اينکه مل

می، این جورى بود؛ کىس مبارزه منيکرد،  که ندار حرف خدا و رسول َنايستاده بود. شوخی 
کىس به خدا و رسول اعتنا منيکرد. مناز مجاعت ميخواندند اّما خدا و رسول که مناز مجاعت 
کمّیت دادن به انديشه ى اهلی و انديشه ى رسالت؛ به فکر  نيست؛ خدا و رسول يعین حا
این اصاًل نبودند. چهار نفر آدم هم که گوشه وکنار ميگفتند بیایید حکومت اسالمی تشکيل 
بدهمی، ميگفتند »بابا! حوصله دارى؟ مشاها هم خوشتان آمده؛ پس تقّیه چيست«، ]اّما[ 
کردند.  « شد؛ يعین غلبه 

�نَّ ِل�جَ عن
ئَ
کردند »لا آن وقىت که خدا و رسول در این جامعه حضور پیدا 

پس هرجا آدم خدا و رسول را با خودش داشته باشد غلبه خواهد کرد.
يخ دانستمی که باالخره  ا َو ُرُسلى« را يک جا به معناى حرکت طبيعی تار �نَ

ئَ
 ا

�نَّ ِل�جَ عن
ئَ
بنابراین »لا

يخ به سوى حرکت خدا و رسول و به سوى غالبّیت خدا و رسول است؛ يک جا  سير تار
ىت که با خدا و رسول 

ّ
به معناى این دانستمی که هر جامعه اى، هر فردى، هر حکومىت و هر مل

َما...«؛ در برخی تفاسير آمده  هْیِ
َ
ْنَعَم اهلُل َعل

َ
اُفوَن أ ِذیَن خَیَ

َّ
ِن ِمَن ال

َ
 َرُجال

َ
1. مطابق آيه ی 23 از سوره ی مائده: »َقال

است: آن دو نفر از نقباى دوازده گانه بین اسرائيل بودند، به نامهاى: »یوشع بن نون« و »کالب بن یوحّنا« و نامشان 
در تورات، ِسفر تثنيه آمده است. امام باقر)عليه السالم( فرمودند: این دو نفر، پسر عموى مویس ) عليه السالم( بودند. 
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کمّیت خدا و رسول باشد  باشد و احکام خدا و رسول را مورد عمل قرار بدهد و دنبال حا
کرد؛ این دو معنا با هم منافایت ندارند. غلبه خواهد 

قدرت و شکست ناپذیری خداوند؛ عّلت غلبه ی خدا و انبیاء
پیامبرامن غلبه  و  ، من 

ً
ا َو ُرُسلى«، ]يعین[ یب شک، بیقني، حتما �نَ

ئَ
ا  

�نَّ ِل�جَ عن
ئَ
�جَ اهلُل لا �قَ

َ
»ک پس 

یرا که یب گمان خدا نيرومند است. خب چه کىس نيرومندتر  ؛ ز ٌ
وّى

 اهلَل �قَ
�نَّ خواهمی کرد. چرا؟ اإِ

از خدا است؟ چون مهه ى نيروها خملوق خدا است؛ قدرت و قّوت خملوق خدا است و 
«؛ خدا خودش قدرمتند مطلق و قوّى مطلق 

ٌ
وّى

 اهلَل �قَ
�نَّ خدا ]آن[ را به این وآن ميدهد. پس »اإِ

هيچ وقت  که  کىس  آن  اَلغلوب«؛۱  َغيُر  »الغاِلُب  يعین  واقعی،  آن عّزت   .» رنٌ �ی »َعرن و  است؛ 
مغلوب منيشود، این خدا است؛ مهيشه غالب است و مهيشه غلبه با خدا است؛ خدا 
یز  یز است، هرکىس با خدا باشد او هم قوى و عز این چنني است. پس وقىت خدا قوى و عز
گر با خدا باشمی، قدرت خدا به ما هم  است. ما قدرمتان را از قدرت خدا وام ميگيرمی. ا

قدرت خواهد داد؛ عّزت خدا به ما هم عّزت خواهد داد.

بیان قدرت الهی برای خشکاندن انگیزه های نفاق
گاهی  که  منافقيین  کردم.  اشاره  قباًل  آورد؟  اينجا  براى چه  را خدا  آيه  دو  این  خب، 
که من  ــ2 بودند، عل الّظاهر، آن طورى  ِلک  �نَ دن �ی �جَ  

�نَ �ی �ج
�نَ �ج

ُم�نَ ــ  ین  کافر گاهی با  با مؤمنني و 
بیخود  و  يد  نرو کّفار  به طرف  بیخود  که خالصه  بفهماند  ايهنا  به  خواست  ميفهمم خدا 
زمحت نکشيد؛ قّوت و قدرت و عّزت و شوکت و آينده و مهه چيز، این طرف است. دنبال 
کّفار  که در آيه ى ديگرى است ــ ]چون[  ًعا«۳  م�ی َ  �ج

هقُ
لّلِه الِعرنَّ

يد ــ »�نَ عّزت و مانند ايهنا آجنا نرو
ذليلند؛ و به این وسيله، در مؤمنني ضعيف االمیان هم انگيزه هاى نفاق را خشکانيد و از 

بني برد.

1. حباراالنوار، ج 95، ص 25.
گروه[ دودلند ...« 2. سوره ى نساء، خبیش از آيه ى؛ »ميان آن ] دو 

3. سوره ى فاطر، خبیش از آيه ى 10؛ »... سربلندى يکسره از آِن خدا است ...«
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تمجید خداوند از مؤمنان بخاطر بیزاری ایشان از دشمنان
این دو آيه که متام شد، خدا برميگردد به ذکر خصال مؤمنيین که عملشان درست نقطه ى 
مقابل عمل منافقني است. منافقني چه کار ميکردند؟ منافقني با کّفار رابطه برقرار ميکردند؛ 
پیوستگی  و  پیوند  ــ  پیوند  يعین  که  گفتمی  هفته  آن  ــ  واليت   ،

ّ
تویل کّفار،  و  بني خودشان 

کافر، هرکه باشد،  اجیاد ميکردند. ايهنا بعکس هستند، مؤمنني خالص بعکس هستند؛ به 
پشت ميکنند و رابطه شان را با او قطع ميکنند؛ ولو پدرشان باشد، ولو پسرشان باشد، ولو 
یق االسالم؛۱ چرا  يششان باشد، مثل چه کىس؟ مثل مادر طر برادرشان باشد، ولو قوم و خو
که  می از این شير زنان زمان خودمان؟ مثل مادر آن پسر شاندیزى مهشهرى ما  اسم نياور
گرفتند خوشحایل  کرد يا وقىت او را  کافر شد، این خودش او را يا معّرىف  پسرش مرتد شد و 
پرت  درمی آورند  دهن  از  خرما  هسته ى  مثل  بشوند،  کافر  هم  فرزندانشان  گر  ا ايهنا  کرد. 
يشاوندى  کافر بشود، پیوند خو گر پدرشان هم، مادرشان هم، برادرشان هم  ميکنند دور؛ ا
خودش با آهنا را قطع ميکند. چرا؟ براى خاطر اينکه طرف خدا است. درست برخالف 
گر  کافر ميرفت؛ ]اّما[ این ا کافر برادرش هم نبود، پدرش هم نبود، دنبال  منافق؛ منافق ولو 

برادر و پدر و مادرش هم هست، ]ارتباطش را[ قطع ميکند.
در جنگ بدر، يک مسلماین پدر خودش را کشت؛ خيل جالب است! پدر خودش را 
که خود عبداهلل  منافق معروىف بود و پسرش جزو مؤمنني بود ــ  کشت. پسر عبداهلل بن ایّب ــ 
گر قرار است باباى من که مهه ميدانند منافق است  پیش پیغمبر آمد و گفت يا رسول اهلل ! ا
که دستش رو شده بود و مهه ميدانستند منافق است؛ دم  ــ  يعین ازمجله ى منافقيین بود 
که نبادا خپش بشود،  کن   این به آن بگو، آن به آن بگو، مرّتب هم سفارش 

ً
گوىش، دامئا

که این آقا منافق است؛ این پسر هم فهميده بود بابايش منافق  ]اّما[ مهه فهميده بودند 
َها 

ُّ
�ی

ئَ
ا ا يفه ى »�ی  بعد از این آيه ى شر

ً
است ــ کشته بشود، اجازه بده خودم او را بکشم. ظاهرا

«،2 با کّفار و منافقني جهاد کن، بود که پیش پیغمبر آمد. ببينيد،  �ن �ی �ق ِ
ا�ن اَر َو الُم�ن

�نّ
ُ

�ِهِ� الک ّىُ حج �جِ
ال�نَّ

کّفار قطع ميکند. این مؤمن است؛ پیوند واليتش را با مهه ى 

یق االسالم يکی از منافقني بود که مادرش او را به هنادهاى انتظامی مجهورى اسالمی معرىف کرد. 1. حممود طر
2. سوره ى توبه، خبیش از آيه ى 73؛
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ا«؛ ما، در  عماَم�ن
ئَ

ا َو ا
�نَ وا�نَ �ن اإِ ا َو  اَء�ن �ن �ج

ئ
ا َو اا اَء�ن �ج

آ
ا ُل  �قُ �ق

�نَ ا َمَع َرسول اهلل   �نّ
ُ

� ک
�قَ
َ
اميرالؤمنني ميفرمايد: »ل

میان می آمدند  گر[ جلو ]ا را در ميدان جنگ،  را، عمو  برادر  را،  را، پسر  پدر  پیغمبر،  زمان 
 متزلزل هم 

ً
ميکشتمی؛ و نه فقط عزم بر کشنت داشتمی و ميکشتمی، بلکه این کشنت ما را بعدا

گهان  منيکرد. پسر بنده ــ پناه بر خدا، نستجير باهلل  ــ مثاًل کافر باشد، بعد او را بکشم، بعد نا
 

ً
ا �یّ  و ُمصن

ً
ما �ل�ی

قَ
 و �

ً
ا ما�ن �ی   اإ

ّ
لا ِلَک اإِ ا دن ُ��ن �ی رن . »ما �یَ

ً
ضعف من را بگيرد که عجب! این چّبه ى من بود؛ ابدا

کافر بودند، در  که  م«؛1 يعین اينکه ما پسرامنان را و پدرامنان را 
َ
ل

ئَ
�نِ الا  َعلى َمصنَ

ً
را ِم َو َص�ج

�قَ
َّ
ى الل

َ
َعل

که  گله مند منيکرد  جنگ ميکشتمی، نه فقط ما را سست منيکرد، نه فقط از خدا و پیغمبر 
خدايا چرا کارى کردى که من چّبه ام را يا پدرم را بکشم، بلکه امیان ما را به خدا بیشتر هم 
ميکرد، تسلمی ما در مقابل خدا را بیشتر هم ميکرد، صبر ما بر مشکالت را بیشتر هم ميکرد. 

يد. این عالمت مؤمنني است؛ این آيه این را دارد ميگو

ممکن نبودن جمع شدن ایمان و دوستی دشمنان دین
ر؛ منی يایب مردمی را که مؤمن به خدا و روز قيامت باشند  �نِ

آ
 الا

ِ
وم اهللِ َو ال�یَ  �جِ

و�نَ ِم�ن وئ ُ
وًما �ی

ُد �قَ حجِ لا �قَ

ه«، دوست بدارند کساین را که با خدا و پیغمبر ستيزه ميکنند. 
َ
 اهلَل َو َرسول

َ
ّد

آ
ّدو�نَ َم�ن ح�

آ
وا ُ

که »�ی
را  پیغمبرى  و  به خدا  آدم مؤمن  ندارد مشا يک  امکان  نيست چنني چيزى؛  يعین ممکن 
که با دمشنان خدا و پیغمبر در  که با دمشنان خدا و پیغمبر دوست باشد. ايهنایی  کنيد  پیدا 
جامعه ى ما، سر و سّرى داشتند و هنوز هم دارند، اّدعاى امیان به خدا و عبادت و تعّبد 
که  يند. این منافقيین  يد دروغ ميگو يند. من منيگومی این آيه ميگو هم ميکنند دروغ ميگو
گر مشا بدانيد چه غوغایی سر آيات  کفرشان بر مهه ثابت شده، ا امروز احلمدهلل  نفاقشان و 
کّفار دست دوسىت ميدادند. من يک وقىت به يکی  قرآن و هنج البالغه درمی آوردند! اّما با 
يک هاى فدایی خلق روى مجهورى اسالمی  که چر ــ  گنبد2  گفمت مشا در قضّیه ى  از ايهنا 

1. هنج البالغه، خطبه ى 56
يکهای   چر

ً
2.بعد از پیروزی انقالب اسالمی و در فروردین ماه 1358، گروه های مارکسيسىت در ترکمن صحرا _ عمدتا

فدایی خلق_ تـالش کردند حتت عنوان »دفاع از خلق ترکمن« با دامن زدن به اختالفات قومی و مذهىب، حتّوالت 
منطقه را به دست  گيرند. آيت اهلل طالقاین طّی پیامی خطاب به مردم ترکمن صحرا، ضمن حمکوم کردن نغمه های 
يادی  يه طلبانه، خواستار ترک هر نوع خماصمه و برخورد قهرآميز و دخالت نظامی از هر فرد يا گروهی شد. مجع ز جتز
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134 | بیان قرآن

ــ چرا در مقابل ايهنا اعالم  با قرآن جنگيدند   
ً
حیا کشيدند و صر ایران و روى قرآن مششير 

 حرف واقعی دلشان این بود 
ّ
موضع نکرديد؟ درماندند. جلوى ما خواستند تقّیه کنند، َواال

کافر دوست بودند و پیوند داشتند؛ خب  کافرند. با  که ما با آهنا هرگز خمالفت منيکنمی، ولو 
کافرند. این مؤمن به خدا و روز جزا نيست؛ ممکن نيست که کىس مؤمن به  خودشان هم 
کافرها دوست باشد و آهنا را دوست بدارد. ممکن است کىس با  خدا و روز جزا باشد و با 
که ضررى به اسالم و مجهورى اسالمی منيزند، دوسىت آدم با او  کافرى  کند؛  کافر دوسىت 
که آن  يفه ى سوره ى ممتحنه  مانعی ندارد؛ این دو را با مهديگر اشتباه نکنيد ــ در آيه ى شر
م 

ُ
اِرک م ِم�ن ِد�ی

ُ
وک ِر�ج �ن م �یُ

َ
ِ َو ل

ى الّ��ی�ن ِ
م �ن

ُ
لوک ا�قِ �ق م �یُ

َ
�ی�نَ ل

ِ ال�نَّ
ُم اهلُل َع�ن

ُ
هاک �ن روز هم خواندم، ]آمده[ که »لا �یَ

گر مشا به کافر نيکی کنيد، اشکایل ندارد بلکه خوب هم هست؛ به  ِهم«؛۱ ا �ی
َ
ل ِس�وا اإِ �ق

م َو �قُ
ُ

ّروه َ
�ج

�ن �قَ
ئَ

ا

که حمارب  کافرى  که با اسالم منيجنگد ــ اّما  کافرى  کنيد؛ ]البّته[  کنيد و عدالت  آهنا نيکی 
است و با اسالم ميجنگد، دوسىت با او و رابطه ى دوستانه ى با او معین ندارد. حاال صد 
بار ُحسین مبارک2 قسم خبورد به قرآن و ُدور قرآن چبرخد و دست بزند به قرآن که بنده مؤمن 
یرا تو دارى  ارک«! ز ام�ج حِى �ن �ج

يد دروغ ميگویی »�ق  باهلل واليوم اآلخر هسمت؛ خب این آيه ميگو
گرچناچنه حسني اردین۳ و  ا کساین اند؟ صهيونيست ها.  کّفار چه  کّفار دوسىت ميکین.  با 
يکا و با شوروى و با کّفار و با انواع و اقسام منودهاى کفر دارند  امثال ايهنا ــ کساین که با آمر
که ما مسلمانمی،  کنند  رابطه هاى دوستانه و صميمانه بر ضّد مسلمني برقرار ميکنند ــ اّدعا 

که در هنايت به شکست ضّد  گرفتند  يکهای فداىئ خلق موضع  از مردم ترکمن اعّم از شيعه و سین در مقابل چر
انقالب اجناميد.

1. سوره ى ممتحنه، خبیش از آيه ى 8؛ »از کساین که در ] کار[ دین با مشا جننگيده و مشا را از ديارتان بیرون نکرده اند، 
يد ...« کنيد و با ايشان عدالت ورز بازمنيدارد که با آنان نيکی 

می  رژ مّتحد  و ساهلا  رسيد  ياست مجهوری مصر  ر به  ميالدی   1981 در  انور سادات  ترور  از  مبارک پس  2. حسین 
مردم مصر،  انقالب  و  اسالمی  بیداری  موج جديد  در ىپ  و  ميالدی   2011 در سال  بود.  يکا  آمر و  صهيونيسىت 
سرنگون شد. پس از پیروزی بیداری اسالمی در مصر، او به زندان افتاد و به اهّتام کشتار مردم معترض و فساد 
کودتای نظاميان در مصر، دادگاه او  گرديد. در سال 2013 ميالدی و بعد از  کمه و به حبس ابد حمکوم  مایل، حما

کرد و آزاد شد. را از اهّتام کشتار معترضان تبرئه 
ک حسني )1935 – 1999 م( از 1952 ميالدی تا پايان عمر خود به مّدت 47 سال پادشاه اردن بود. قتل عام 

َ
3. َمل

به  معروف  ميالدی   1970 سپتامبر  در  فلسطيین  پناهندگان  اخراج  و  فلسطني  آزادی خبش  سازمان  يک های  چر
سپتامبر سياه از جنايهتای مهّم دوران فرمانروایی ملک حسني بود.
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که  یرا معین ندارد  يند، ز يد ايهنا دروغ ميگو این آيه ى قرآن آهنا را تکذيب ميکند و ميگو
گرم و صميمی  این جور  با دمشنان خدا  ]اّما[  باشد،  قيامت  روز  و  به خدا  انسان، مؤمن 
گرم، صميمی و دوستدار  کّفار،  که با  باشد. در جامعه ى خودمان هم مهني جور؛ ايهنایی 

بودند و هستند، منيتوانند اّدعا بکنند که »ما مؤمنمی«.

وم ترجیح پیوندهای ایمانی بر عالقمندی های خانوادگی لز
ر«؛ پیدا منيکین مردمی را که مؤمن به خدا  �نِ

آ
 الا

ِ
وم اهللِ َو ال�یَ  �جِ

و�نَ ِم�ن وئ ُ
وًما �ی

ُد �قَ حجِ پس گفتمی که »لا �قَ
که با خدا و  کساین را  ه«؛ دوست بدارند 

َ
 اهلَل َو َرسول

َ
ّد

آ
ّدو�نَ َم�ن ح�

آ
وا ُ

که »�ی و روز قيامت باشند 
که ستيزه ميکنند پدرانشان باشند،  کساین  م، ولو آن 

ُ
َءه

آ
ا  �ج

آ
وا ا و کا�ن

َ
رسولش ستيزه ميکنند. َو ل

بگيرند.  منيتوانند دوست  باشند،  چّبه هايشان  يا  م، 
ُ

ءه
آ

ا �ن �ج
ئَ

ا و 
َ

ا را؛  آهنا  بگيرند  منيتوانند دوست 
کنند،  گر ميتوانند چّبه شان را هدايت  کافر ميشوند بدانند! ا که مؤمنند، چّبه هايشان  مردمی 
که این چّبه، چّبه ى آهنا نيست،  کنند، بدانند  گر چّبه را نتوانستند هدايت  خب بکنند؛ اّما ا
مثل پسر نوح است. حضرت نوح به پروردگار عامل عرض کرد پروردگارا! تو وعده کرده بودى 
«۱ وعده ى تو   َوعَدَک الَ��ق

�نَّ که اهل من را و خانواده ى من را از این طوفان جنات بدهی؛ »َو اإِ
ک«،2 فرموده بودى که من اهل تو را جنات ميدهم، 

َ
هل

ئَ
حق است، تو وعده کرده بودى؛ »َو ا

که حق است،پس چرا چّبه ى من این جورى شد؟ خداى متعال نه فقط  وعده ى تو هم 
ُه 

�نَّ کرد: »اإِ يخ، این دستورالعمل را صادر  براى نوح، ]بلکه[ براى مهه ى مؤمنان، تا آخر تار
که ضّد  که با تو خمالف است، این  که با تو هم عقيده نيست، این  هِلک«؛۳ این 

ئَ
َ� ِم�ن ا �ی

َ
ل

تو حرکت ميکند، این از اهل تو نيست، این چّبه ى تو نيست. مؤمن با مؤمن برادر است؛ 
و  پدر  برادر  است،  مؤمن  برادر  مؤمن  است.  روايت  این  ه«؛4  ِمّ

ئُ
ا َو  ِه  �ی �ج

ئَ
لا  ِ

ِم�ن الُموئ  
�نُ

ئَ
ا ِم�نُ  ُموئ

َ
»ال

مادرى؛ يعین نه برادر فقط پدرى يا فقط مادرى؛ نه، مثل برادر پدر و مادرى؛ مؤمنان با 
مهديگر این جور برادرند. اّما وقىت که کىس مؤمن به امیان مشا و مؤمن به اعتقاد و دین مشا 

1. سوره ى هود، خبیش از آيه ى 45
2. مهان، خبیش از آيه ى 40

3. مهان، خبیش از آيه ى 46
4. عّده الّداعی، ص 187
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يیش ندارد؛ رِحم   قوم و خو
ً
 با مشا برادر نيست؛ این پسر مشا نيست، اصال

ً
نيست، این اصال

مشا قطع است با مهديگر. حاال مشا و او چهار روز در دنيا هستيد و ممکن است يک ذّره 
که شد، آجنا  يد ــ اّما روز قيامت  یر پا بگذار که بايد ز با هم ارتباط عاطىف داشته باشيد ــ 
ِه  �ی �ج

ئَ
ه َو ا ّمِ

ئُ
ِه * َو ا �ی �ن

ئَ
ّرُ الَمرُء ِم�ن ا ِ �ن وَم �یَ َ

مهه ى انساب و نسب ها و رابطه ها از بني خواهد رفت. »�ی
گر  ه«؛۱ آن روز، مشا از چّبه تان، از زنتان، از پدرتان، از مادرتان فرار ميکنيد؛ ا �ی

�ن ه َو �جَ �قِ * َو صاِ��جَ

يد از آهنا. این ]است[ که چند سال دنيا این قدر  یز خداى نکرده آهنا کافر باهلل  باشند، ميگر
این پسر  کین.  به طرف خودت جلب  را  آن غضب خدا  براى خاطر  که مشا  ندارد  ارزىش 
کار ناشايسته است، اصاًل نْفس وجود او  ُر صاِلح«؛2 او يک  �ی

ه َعَمٌل عنَ
�نَّ تو، پسر تو نيست: »اإِ

ُهم،  وا�نَ �ن گر[ پدران يا فرزندان، اإ يک کار ناشايسته است. این دستورالعمل است. بنابراین ]ا
کافران ستيزه جو با خدا و پیغمبر[ باشند، موجب  ُهم، يا عشيره ى کىس ]از  َر�قَ �ی و َعسث

ئَ
برادران، ا

این منيشود که انسان با آنان دوسىت بکند.

وعده های الهی برای بیزاری جویندگان از خویشان کافر خود
کّفار را، ولو برادران و پدران و مانند ايهنا باشند، دور  که این جور  خب، این مؤمنيین 
، خدا در دهلاى این افراد مؤمِن این جورى، نوشته  ما�ن �ی ِهُم الاإ لو�جِ

�جَ �نى �قُ �قَ
َ

َک ک �ئِ ـٰ ول
ئُ

می اندازند، ا
است امیان را. امیان در دل ايهنا نوشته است يعین امیان در روح ايهنا و دل ايهنا رسوخ و نفوذ 
يشاوند و پیوسته ى َنَسىب  که خو دارد. این هم جزايت، این هم پاداش نيکت، اى کىس 
ّید ميکند و آهنا را  ه؛ و خدا آهنا را مؤ روٍ� ِم�ن م �جِ

ُ
َ�ه

�یَّ
ئَ

کافر خودت را از خودت دور ميکین. َو ا
ُه« برگردد به خداى متعال ــ به  کمک ميکند به روحی از خودش. ممکن است این ضمير »ِم�ن
« ــ يعین روحی از سوى خدا و از جانب خدا او را تائيد ميکند. ممکن  �جَ �قَ

َ
م« و »ک

ُ
َ�ه

�یَّ
ئَ

فاعل »ا
ه« يعین خدا تأیید ميکند ايهنا را به  روٍ� ِم�ن م �جِ

ُ
َ�ه

�یَّ
ئَ

هم هست که این ضمير برگردد به امیان؛ »َو ا
روحی از امیان؛ روح امیاین. حاال این روح امیاین يا روحی از طرف خدا چيست؟ این، آن 
روحی نيست که انسان به حسب ظاهر با آن زنده است؛ این چيز ديگرى است، این يک 

که آدمی از برادرش، و از مادرش و پدرش، و از مهسرش و پسرانش  1. سوره ى عبس، آيات 34 تا 36؛ »روزى 
یزد.«  ميگر

کردارى ناشايسته است ...« 2. سوره ى هود، خبیش از آيه ى 46؛ »... او ] داراى[ 
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نيرویی در انسان است. ببينيد، روح در انسان منشأ حيات، منشأ زنده بودن، منشأ قدرت 
گر مشا  کردن است؛ روح منشأ این چيزها است. ا و منشأ شنوایی و بینایی و گفنت و تصّرف 
ــ خدا روحی به مشا  که به آن اشاره شد  ــ  کرديد  این حرکت عظمی و قوى را در راه خدا 
ميدهد؛ يعین منشىئ براى يک قدرت جديد، منشىئ براى يک بینایی و شنوایی جديد، 

َمنشىئ براى يک نوع تصّرف و اقتدار جديد به مشا خواهد داد.
القلوب«  ارباب  سيرة  »کشف الحجوب ىف  در  را  این حديث  که  است  يک حديىث 
کتاب آشنا بود، آمد و به  که با این  ]ديده ام[. حدود دو سال پیش يک نفرى از آقايان 
کردمی  کتاب را بیاور، يک روايىت هست، آن را خبوان؛ ما باز  گفت فالن صفحه ى این  ما 
کرم به اصحاب خودش خبر ميداد  ديدمی عجب روايىت است. روايتش این بود که پیغمبر ا
ــ من االن يادم نيست  که این جورند، این جورند، این جورند  کساین می آيند  که در آينده 
روِ� اهلل «؛1 به روح   �جِ

و�نَ ّ
ح��ج

�قَ که »�یَ متأّسفانه، آن عباراتش هم يادم نيست ــ ازمجله این بود 
يند و به برکت روح خدا مهديگر را دوست ميدارند. ما از این  خدا با يکديگر حتّبب ميجو
که يادم رفت  که برومی در مناز مجعه این را خبوانمی. يک هفته  گفتمی  خيل خومشان آمد و 
که عجب!  بردم، يک وقت ديدم  باال هم  بردم، آن  را  کتابش  ببرم؛ يک هفته  را  کتابش 
 خنواندمی 

ً
خطبه متام شده و این کتاب دست من است و خنوانده ام. بعد هم مهني طور دامئا

و خنواندمی تا اينکه ديگر از منازمجعگی هم افتادمی! يک سال و خرده اى هم هست که ديگر 
من مناز مجعه درست منيروم. این حديث خيل حديث جالىب است؛ يک وقىت حديث را 
کردند و نه  خدمت امام بردم و براى خود امام هم حديث را خواندم. البّته ايشان نه رد 
و�نَ  ّ

ح��ج
�قَ کردند؛ �یَ کردند و يک تبّسمی  گوش  که معنايش این است؛ مهني طور  کردند  اثبات 

ه«، خدا به روحی از خودش آهنا  روٍ� ِم�ن م �جِ
ُ

َ�ه
�یَّ
ئَ

يد[ »ا که ]ميگو روِ� اهلل . به هرحال اينجا هم  �جِ

را تأیید ميکند، خب امام ما هم روح اهلل  است؛ مصداق روح اهلل  است، امسش هم روح اهلل  
است.

آهنا  یر  ز از  که  ميکند  وارد  را در هبشهتایی  آهنا  هار[  �ن
ئَ
الا َها  ��قِ �قَ ری و ِم�ن  �ج �قَ ا�قٍ  �نّ ُهم �ج

ُ
ل �حنِ ]�یُ

ُهم، خدا از  َى اهلُل َع�ن که در آهنا مهيشه جاودانه هستند؛ َر�نِ ها،  �ی
�ِل��ی�نَ �ن هنرها جارى است؛ حن

1. کشف الحجوب، تصحيح حممود عابدى، انتشارات سروش، ص319 با اندکی تفاوت
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ر«؛۱  ک�جَ
ئَ

وا�نٌ ِم�نَ اهللِ ا ین مقامات است: »َو ِرصن آهنا راىض است. رضايت خدا خودش بزرگ تر
که يک بنده ميتواند به دست  ین چيزى است  ]اينکه[ خدا از انسان راىض باشد باالتر
که خدا از او  بیاورد. مهه ى حرکات يک مؤمن و تالشها و فّعالّیهتايش براى این است 
ـ مهني هبشىت که شنفته ايد  يند خدا به مشا هبشت را ميدهدـ  گر به مشا بگو  ا

ّ
راىض باشد؛ َواال

 به خودتان مراجعه کنيد ببينيد 
ً
يد این را؟ واقعا ــ اّما خدا از مشا بدش می آيد، دوست ميدار

براى  نه  براى هبشت است  مردم  اغلب  يند ]عبادات[  را؟ بعىض ها ميگو این  ميخواهيد 
که براى هبشت است اّما این مردم ماوراى هبشت، خدا  خدا؛ من ميگومی درست است 
يند  گر االن به مشا بگو را می بینند و ]آن را[ براى خدا ميخواهند. به مهني دليل که گفتمی، ا
ّینِي هبشت جا ميدهد اّما از تو بدش می آيد و تو منفور 

ّ
خدا جنابعایل را ميبرد در آن اعٰل عل

يند مشا حمبوب خدا،  گر بگو  نه. اّما ا
ً
و مغضوب خدا هسىت، مشا این را ميخواهی؟ قطعا

مطلوب خدا و مرىّض خدا هسىت اّما با اجازه ات، خدا مشا را به هبشت منيبرد، يک جایی 
یید باشد، ]اّما [  ]ميبرد[ که جهمّن و عذاب هم نه اّما مهني طور معمویل زندگی ميکین؛ ميگو
خدا از من راىض باشد. مؤمن این جورى است و این مؤمنني ما این جورى هستند. آن 
يد بنده ميخواهم بروم مقابل این  که در جهبه ى جنگ، روى مني ميرود يا ميگو جواین 
يد دارم  که ميگو کشته ميشود، او   

ً
که از طرف دمشن دارد می آيد و انسان قطعا رگبارهایی 

که بروم به هبشت، يعین برايش آن باغ و آن جنبه ى ماّدى قضّیه مطرح است؟ نه  ميروم 
گفته بکن، براى خاطر خدا ميخواهم  يد خدا به من  آقا، خدا برايش مطرح است. ميگو
ین مطلوب  کمن. پس رضوان خدا باالتر بکمن، براى خاطر خدا ميخواهم بروم خودم را فدا 

و غايت اآلمایل است که براى يک انسان مؤمن در زندگی مطرح است.
ه؛ آهنا هم از خدا راىض اند. يعین آن قدر خداى متعال ايهنا را مورد لطف و  وا َع�ن َو َرصن

گرچناچنه آن لطف و رمحت  که از خدا راىض ميشوند. البّته ا مرمحت خودش قرار ميدهد 
که انسان  ظاهرى هم نباشد، ايهنا دلشان از خدا راىض است؛ يعین خود این جماهدیت 
از خودش طرد ميکند، به انسان يک مقام  کافرند  که  را  را و پدرش  که فرزندش  ميکند 
که انسان از خدا راىض  باالیی ميدهد و يک علّو مقام قلىب و روحاین به انسان ميدهد 

1. سوره ى توبه، خبیش از آيه ى 72؛ »... و خشنودى خدا بزرگ تر است ...«
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کی از رضايت از خدا است. ميشود؛ خود این حا
یمی ما حزب اهلل   که مدام ميگو �جُ اهلل ؛ حزب اهلل  واقعی ايهنا هستند. ما و مشا  َک ِ�رن �ئِ ـٰ ول

ئُ
ا

گر[  ]ا  
ّ
َواال باشمی؛  داشته  را  ايهنا  بايد  یمی،  ميگو چيزها  این  از  و  هستمی  حزب اهلل   اّمت  و 

وا  ُهم َو َرصن �َى اهلُل َع�ن »َرصنِ را نداشته باشد،  کارها  اّما این  اسم اّمت حزب اهلل  حزب اهلل  باشد 
بسيارى  و  را  شرايط  این  که  است  آن  ندارد. حزب اهلل   فايده اى  ديگر  این  نباشد،  ه«  َع�ن

بدانيد،  ؛  ِل�و�ن الُم�ن ُم 
ُ

�جَ اهللِ ه  ِ�رن
�نَّ اإِ  

آ
لا

ئَ
ا باشد.  بايد داشته  که حزب اهلل  دارد،  را  شرايط ديگر 

گاه باشيد، که تهنا حزب اهلل  رستگارانند. ُمفلح يعین رستگار، يعین کىس که  شک نکنيد، آ
توانسته است به آن مقصود خودش برسد، که مقصود انساهنا رستگارى است.

که موّفق باشيد. من هم ديگر در این حبهثاى وسط این آيات ــ از بس این  إن شاءاهلل  
آيات آيات مهم و پرمغزى ]است[، البّته مهه ى آيات قرآن پرمغز است منهتا ايهنا مطالىب 
که  ياد است  که ماها ميفهممی و مربوط به زندگی ماها هم ميشود و این قدر مطلبش ز دارد 
بايد دانه دانه  را بگومی،  گر[ خبواهم مهه ى خصوصّیاتش  ]ا گيج ميشوم؛ حاال  من اصاًل 
ــ  کنمی  ً معنا 

ّ
مداوم بگومی و منيشود؛ طول هم ميکشد و ميخواهم زودتر دو سه آيه را اقال

گر خيل دّقت بکنمی حوصله ى مشاها سر  کتفا ميکمن. بعد هم فکر ميکمن ا به مهني اندازه ا
ميرود. إن شاءاهلل  از جلسه ى بعد سوره ى حشر را شروع ميکنمی.۱

والّسالم عليکم ورمحة اهلل وبرکاته 

1. ترمجه و تفسير سوره ى حشر، جلسه ى اّول 1361/4/18.
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97 کرم)ص(  رسول ا يا از حرکت يک مورچه ....[   ]ر

105 امام زمان)عج(  أيقنت أّنک أرحم الّرامحني ...   

131 امام عل)ع(  الغالب غير الغلوب...   
133 امام عل)ع(  کّنا مع رسول اهلل نقتل ...    لقد 
135 امام باقر)ع(  الؤمن أخ الؤمن ألبیه ...   
137 کرم)ص(  رسول ا يتحاّبون بروح اهلل ...   
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