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 رسالت )رفتن حضرت موسی به کوه طور(
 

 

 

 پس از غیبت چهل روزه برخورد موسی )ع( با هارون
 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 ییا قیا َ»در آیاتی بود که مناظره و مخاطبه بیین موسیی )ع( و هیارون )ع( اسیت. 

ایین یییی از سیتاالت  1«أَمْیر  فَعَصَیْتَ أَ تَتَّبِعَنِ أاَلَّ*  ضَلُّوا رَأَیْتَهُمْ إِْذ مَنَعَكَ ما ارُونُه

راجع به این خطابی که ظاهرًا عتاب و سرزنش از موسیی )ع( بیه هیارون اسیت.  ،بود

مگر نه این است که هارون )ع( به تقاضای موسی وزیر رسالتی موسی شد و مگیر نیه 

عید حیمیت ارسیالیه و در بعید اسیتدعا و ست که پروردگار عیالم هیارون را در بُاین ا

دعای موسی )ع( به مقام خالفت رسالتی رساند و مگر نه این است که هارون )ع( در 

پس در این حا  معصوم است.  یه و توراتیه فرع رسالت موسی است،عد رسالت موسوبُ

مجیرد اینییه  ،ارت و خالفیت نبیوداگر هم ارتبیاطی بیین موسیی و هیارون )ع( در وز

نباید او را توبیخ و سرزنش کند و ایین سیتاالتی  ،موسی بداند هارون )ع( رسو  است

آمیز است بیند. تا چه رسد که در اینجا بُعید دومیی هیم آمیز و توبیخکه ظاهرًا توهین

*  هْلی أَ مِینْ وَزییرًا لی  اجْعَیْل وَ»در کار است. خود موسی )ع( استدعا کیرده اسیت  

 نَْذكُرَكَ وَ*  كَثیرًا نُسَبِّحَكَ كَ ْ*  أَمْر  ف  أَْشرِْكهُ وَ*  أَْزر  بِهِ اْشدُدْ*  أَخ  هارُونَ

  2«مُوسى یا سُتْلَكَ أُوتیتَ قَدْ قا َ*  بَصیرًا بِنا كُْنتَ إِنَّكَ*  كَثیرًا

 إِْذ نَعَیكَمَ میا هیارُونُ ییا قیا َ»شیود  پس با این مقدمات وجه این خطاب چه میی

 ،هنگامی که اینها گمراه شدند و گوساله زرین را پرستیدند« تَتَّبِعَنِ أاَلَّ*  ضَلُّوا رَأَیْتَهُمْ
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چرا اینها را رها نیردی و به دنبا  من نیامدی؟ آیا قاعده این است بیرای پیمبیری کیه 

چیه شیود که در میان امت بماند تا هر  ،بی خالفت و وزارت داردینسبت به پیغمبر غا

اند و از شریعت توحید خیار  یا هنگامی که ببیند امت تخلف کرده ؟ر جا برسدهو تا 

کیدام اسیت؟ از ایین در اینجا امت را رها کند و به دنبا  موسی برود. قاعیده  ،اندشده

بعد از آنیه دید اینها  ،آید که نرفتن هارون )ع( به دنبا  موسیمیخطاب و عتاب در

اند. کأن این نرفتن گناه بوده است. و حا  آنیه ظاهر مطلب این خیانت و تخلف کرده

رفتن هارون )ع( به طور مانند رفتن موسی )ع( به  ،است که رفتن گناه بوده است. بله

 وَ»یل هیم کیه اسیرا بنیبرحسب وعده خدا واجب بوده است. چنانیه رفتن کل  ،طور

گونه که رفیتن اما همان ،اجب بوده استبا موسی و هارون و 1«الطُّورِ جانِبَ واعَدْناكُمْ

اکنون نرفتن نیز واجب است. زیرا یا موسی و هارون باید باشند که  ،واجب بوده است

هارون که به وزارت و خالفت موسی )ع( مانده  ،یا اگر موسی رفت ،این گله رم نیند

اینها را رها اند. اگر پرست شدهحاال مانده است و اینها بت .باید همینطور بماند ،است

چیون  ،پرستی برای آنها آزادتر خواهید بیود و احیانیم امییان داردجو بت ،کند و برود

بیه  ،کسانی هم که صریحم بت نپرستیدند ،یل با هم ارتباط خویشاندی دارنداسرا بنی

مالحظه و دعوت و وزارت هارون )ع( اگر جو را خیالی ببیننید و هیارون )ع( نییز بیر 

عید اینها هم گمراه شوند. جو خیالی اسیت. پیس گرچیه در بُ ،ودحسب دعوت الهی بر

او  رفتن هارون به دعوت ربانی واجب بوده است. اما در بعد دوم که تیمیل وزارت 

 واجب است. ،هارون نسبت به موسی در غیاب موسی است

چرا « تَتَّبِعَنِ أاَلَّ*  ضَلُّوا رَأَیْتَهُمْ إِْذ مَنَعَكَ ما هارُونُ یا قا َ»پس چطور شد در اینجا 

یْتَ أَ» .دنبا  من نیامدی؟ قرار بود که دنبا  مین بییایی امیر میرا عصییان « أَمْیر  فَعَصیَ

امر ربانی است.  ،یک امر  و در اینجا دو امر است رسو . عنوانبهامر موسی را  ،کردی

 عنوانبییهامییر رسییو   لتی و حاکمیییت رسییو  اسییت. درسییت اسییتامییر رسییا ،یییک امییر

-گاه خداوند صریحم خود امیر میی ،ولین ،  در حاشیه امر ربانی استحاکمیت رسو

امیر او  ،رهبر امر کرد عنوانبهدهد که اگر رسو  هم قرار می متمّرکند و گاه رسو  را 

امر خدا است. در اینجا دو امر بوده است. یک امر که در محور دوم مربوط به هیارون 

محور او  موسی است و محور دوم خلیفه موسی  «الطُّورِ جانِبَ واعَدْناكُمْ»)ع( است. 

امیا نسیبت بیه هیارون )ع( کیه محیور دوم امیر  ،اندیلاسرا بنیاست و محور سوم کل 
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. از آید که امیر کیرده اسیت کیه دنبیا  مین بییاالهی را دارد. موسی هم از اینجا درمی

آید که موسی میرریحم استفاده نینیم. از اینجا دولو از آیات دیگر ص ،آیدمیاینجا در

موسی هم به  ،یل امر عام استاسرا بنیهم با امر خدا که نسبت به موسی و هارون و 

 هارون )ع( امر کرده است که به دنبا  من بیا.

 ]ستا [ -

 إِْذ مَنَعَیكَ میا هیارُونُ ییا قیا َ»کنییم. حاال آنجا را عرض میی ،آیدمیاز اینجا در -

 ،چیست؟ امر اتباع بود دیگر «أَمْر  عَصَیْتَ»« أَمْر  فَعَصَیْتَ أَ تَّبِعَنِتَ أاَلَّ*  ضَلُّوا رَأَیْتَهُمْ

یک بُعد دارد. و امر به اتبیاع وضیع دیگیری دارد.  1«قَوْم  ف  اْخلُْفن » .باید اتباع کند

؟ چه زمیانیتا  ،در قوم من باش که اینها بر شریعت توحید بمانند« قَوْم  ف  اْخلُْفن »

توانند باشیند ی که قوم رسالت موسی هستند و بر شریعت توحید هستند و میتا مادام

ند چه؟ از این آیه ییک مطلیب دیگیر پرست شدو هارون وزارت دارد. اما اگر اینها بت

جناب هیارون دنبیا  موسیی  ،پرست شدندآید که الزم بوده است وقتی اینها بتمیدر

است و امر دوم که امر موسی است. با هیم به طور برود. استمرار امر او  که امر الهی 

 منافات ندارد.

ه چه نیازی داشیت کی ،در اینجا حضرت موسی که ارتباط مستقیم با وحی دارد -

 خبار وحی هم...هارون برود و به او خبر بدهد؟ إ

پرسیت این گیروه را کیه بیت ،خیر ،برای خبر نه ،بدهد؟ نه خبر چه خبریهارون  -

ت رب را و دعوت موسی را برای رفیتن بیه طیور اجابیت کنید. اند رها کند و دعوشده

 بحث این است.

 ...رفتن به طور -

 برای خبر دادن نیست. ،برای خبر دادن نبود -

 ]ستا [ -

کجا دارد که رفتن هارون به طور بیرای خبیر دادن  ،برای خبر دادن نیست ،نخیر -

 خبر بدهی؟ خدا که خبر داد. نیامدیبوده است که چرا 

 گوید.خر این در اثر انحراف قوم دارد به او میآ -

 که چه؟ -

 وقتی منحرف شدند چرا نیامدی دنبا  من؟ -
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آید که موسی امری به هارون کرده است که اگر قوم منحرف پس از اینجا در می -

یْتَ أَ»از این  ،اند و نتوانستی کاری بینی دنبا  من بیاشده  أَ». آیید دیگیردرمیی« فَعَصیَ

آیا تمام اوامر و نواهی رسیو  بایید صددرصید  ،جواب. این ستا  او « أَمْر  یْتَفَعَصَ

ما یک اوامر و نواهی رسولی و رسالتی داریم و یک اوامر و نواهی  ،به وحی باشد؟ نه

 1«اللَّیهُ أَراكَ بِمیا النَّیا ِ بَییْنَ لِیتَحُُْمَ»رهبری داریم. اوامر و نواهی رسولی و رسیالتی 

ا د ق عنوانبه ،رسو  عنوانبه ایما آیا الزم است در هر امر و نهیت. ااست. معلوم اس

وحیی خیدا باشید؟  ی حتمماکه جناب موسی )ع( قا د و رهبر است. در هر امر و نهی

اهلل دلیل بر این مطلب نداریم. چیون چنیین اسیت. کمیا اینییه راجیع بیه رسیو  ،نخیر

آییا إذن او بیه وحیی بیود و آییا اذن از واجبیات  2«هُیمْلَ أَذِْنتَ لِمَ عَْنكَ اللَّهُ عَفَا»)ص( 

رسو   عنوانبهاین  ،اصلیه شریعت بود؟ و عدم اذن از محرمات اصلیه شریعت بود؟ نه

رهبیر اسیت.  عنوانبهبلیه « اللَّهُ أَراكَ بِما النَّا ِ بَیْنَ لِتَحُُْمَ»که  صاحب وحی نیست

 رهبر محمدبن عبداهلل )ص( است.

ری در کلیات امور به وحی است. احیانم در جز یات امور بیه وحیی ولین این رهب

امیا در امیور  ،است. در واجباتی که باید به وحی باشد وحی است. محرمات همچنین

احیانم نادرست  ،آیدمی؟ احیانم درست درو رهبری چه لزومی دارد وحی باشد قیادتی

یان موسی )ع( که اگر ایشان قصور است. مثل جر ،آید. تقصیر هم در کار نیستمیدر

البتیه  ،فرض کنید صیاحب وحیی بودنید ،آن مشتی را که به قبطی زدند ،رسو  بودند

بیه اما صاحب وحی بیودن  ،نبودند را استفاده کردیم. فرض کنید صاحب وحی بودند

تیا طیرف نمییرد. لزومیی  باشید تیرآرامایین  ،زنییاست که مشتی را هم که میاین معن

دعیوت موسیی )ع( تیأخیر در شود که این یک قصیوری بیوده و لوم میبعدًا معندارد. 

گوید که چرا به دنبا  من نیامدی؟ زمینیه را در اینجا اینیه موسی )ع( می شده است.

گوساله زرین را پرسیتیدند  پرست شدند،عت توحید برگشتند و بتدید که اینها از شری

وقتی که بودن هیارون در  ،دیگرهارون )ع( دیگر معنا نداشت. چون برگشتند بودن و 

چرا با اینها بماند؟ پس چرا دنبا  مین نیامیدی و امیر میرا عصییان  ،اینجا معنا نداشت

 کردی؟ این یک مطلب.
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اگر یک پیغمبری از پیغمبیر  است. آیا ستا  دلیل بر تحقق است؟ اینجا ستا  ،دوم

 ..دیگر جریانی را ستا  کند.

 ]ستا [ -

 میا هیارُونُ ییا قیا َ» ،نی  آییه ،شودببینیم چه می حاال شود؟از کجا معلوم می -

خواسیت انعی نبیود ییا مییچه مانع شد؟ یعنیی می« تَتَّبِعَنِ أاَلَّ*  ضَلُّوا رَأَیْتَهُمْ إِْذ مَنَعَكَ

 چه مانع شد؟ مانع جواب... ستا  کند؟

  1«اْلأَعْداءَ بِ َ تُْشمِْت ال» -

 رسیم.به آنجا می -

 ]ستا [ -

ما از جایی به جای دیگر چیرا بیرویم؟ هیر کیدام جیای  .آیه ،آیه ،ه یکیک ب ،نه -

چون  ،باع موسی الزم بود؟ بلهمگر اتّ« تَتَّبِعَنِ أاَلَّ*  ضَلُّوا رَأَیْتَهُمْ إِْذ مَنَعَكَ ما» .خودش

چرا جنیاب هیارون اتبیاع نییرد و  ،موسی امر کرده بود. در اینجا که اینها گمراه شدند

هارون هم جیواب داد. چیه لزومیی دارد کیه موسیی  ،کندرد ستا  میدا ن راای ؟نرفت

 )ع( بداند که علت چیست؟

 ]ستا [ -

 ،یک بیه ییککنیم. ما اینجا را داریم بحث می ،نرسیدیم که هنوز ،رسیم آخرمی -

هیا فییر بایید روی آن ،رویم. ببینیید مبیاحثی کیه نشیدهجای دیگر نمی ،کلمه به کلمه

یک بیه اما باید روی فیر آن فیر کنیم.  نوشتم، بندهاست که  دقت کنیم. درست کنیم،

-این دارد سیتا  میی .نه تحمیل است و نه تجمیل ،و بدون تحمیل ،کلمه ،کلمه یک،

لُّوا رَأَیْیتَهُمْ إِْذ مَنَعَكَ ما» کندآیا این ستالی که می کند. معنیی سیتا  « تَتَّیبِعَنِ أاَلَّ*  ضیَ

گوید سبب چه بود؟ سیبب را هیارون می ،نیامدی؟ نهاین است که تو فعل حرام کردی 

آید. که بعدًا می 2«قَوْل  تَرْقُبْ لَمْ وَ إِسْرا یلَ بَن  بَیْنَ فَرَّْقتَ تَقُو َ أَنْ خَشیتُ إِنِّ »گفت  

چه اشیا  دارد یک پیغمبری از پیغمبر دیگر مطلبی را سیتا   ،این ستا  و آن جواب

 .داندکند که احیانم نمی

داند و ستا  می ،مگر اگر پیغمبری از پیغمبر دیگر ستا  کرد باید نداند؟ نخیر  ومد

 باالتر.  کند که آن پیغمبر دوم جواب بدهد که دیگران بفهمند. مثا می
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 ]ستا [ -

میا  .رسییمتیا کجیا میی ،شیودببینیم چطور میی آخر برسیم. ،ایمهنوز که نرسیده -

چیه  ،نیه ،کنییم مییل دارییمما بیخود میی ،نخیر یم،ما میل دار اصرار نداریم آن را که

ییک بعید سیتا   ،عد دارد دیگیرکند... این ستا  سه بُفهمیم؟ آیا این ستالی که میمی

باع کند و این واجب را ترک کرد. این ییی از این است که واجب بود جناب هارون اتّ

 احتماالت است.

 ]ستا [ -

دو احتمیا   ،که هست. این یییی هدایتدر  ،به کوه طور برود ،دنبالش رفتن ،نه -

دانسته است سبب ترک این دیگر هست. احتما  دیگر این است که جناب موسی نمی

تیر اسیت. احیانیم چون احیانم ترک واجب برای مراعیات واجیب ؛واجب چه بوده است

-نمییموسیی )ع(  یدفرض کن  تر نیست. احتما  دومترک واجب برای مراعات واجب

بعید از اینییه دیید اینهیا  ترک واجب که رفتن به کوه طور اسیت،که این ست دانسته ا

چیه میانعی دارد؟ بعیدًا  دانست که علت این تیرک واجیب چیسیت،نمی ،اندگمراه شده

ماننید   سوم. «قَوْل  تَرْقُبْ لَمْ وَ إِسْرا یلَ بَن  بَیْنَ فَرَّْقتَ تَقُو َ أَنْ خَشیتُ إِنِّ »بیان کرد. 

 1«تُتْمِنْ لَمْ وَ أَ قا َ اْلمَوْتى تُحْ ِ كَیْفَ أَرِن  رَبِّ إِبْراهیمُ قا َ إِْذ» ،ه سوره بقرهآیه مبارک

اینیه  ،دانست که جناب ابراهیم ایمان دارد یا نهاین ستا  برای چیست؟ آیا خدا نمی

اینجیا ایین سیتا  بیرای چیسیت؟ اگیر ییک  ،برای اینیه دیگران بداننید ،غلط است. نه

 ،دانیدداند جواب را و بهتر از او جواب را مییواری از یک کسی ستا  کرد و میبزرگ

دانسیته اسیت، بیه معنی نیست که نمی این بهاگر از او ستا  کرد و او جواب داد. این 

 که دیگران بدانند که این جواب را بلد است. به این معنی استتوبیخ نیست. معنی 

رود. خصوصییاتی ییادم نمیی ،را ()رضخدا رحمیت کنید مرحیوم آقیای مرعشیی 

ن بیا اینییه میتیبش میتیب اام. ایشام یا ندیدهدانم دیدهداشت که من در دیگران نمی

-شید و مییرفتییم از رختخیواب بلنید مییاما هرگاه که ما آنجا می ،قرآنی رسمم نبود

کیرد. چیرا؟ گذاشت. در حضور جمع سیتاالت قرآنیی از مین مییعمامه را می ،نشست

که  ،کرد که من جواب بدهم که کسانی که هستند بفهمندند؟ ستاالت قرآنی میدانمی

قرآن هم باید مطرح بشود. این را برای ذکر خیر ایشان عرض کیردم. بیرای بیاال آوردن 

داند که ایمان دارد؟ چیرا مگر نمی« تُتْمِنْ لَمْ وَ أَ»  فرمایدخودم نیست. خداوند که می

                                                           

 .260. بقره، آیه 1



7 

 

 ،شیوندشینوند و متوجیه میییگران کیه ایین جرییان را مییکند؟ برای اینیه دستا  می

بیرای عیدم « اْلمَیوْتى تُحْی ِ كَیْفَ أَرِن  رَبِّ»بدانند که وقتی ابراهیم )ع( عرض کرد که 

چنانیه بحثش قیبال  گذشیت. در اینجیا احتمیا   ،است« تُحْ ِ كَیْفَ»چون  ؛ایمان نبود

ت علت اینیه جناب هیارون دیید دانسته اسکه میجناب موسی )ع( فرض کنید  ،سوم

؟ واقیع مطلیب ایین اسیت کیه و نرفت، علت واجب أهم بود. که چیه اینها گمراه شدند

-رفت چه مییکرد و میبعدًا عرض خواهیم کرد که اگر جناب هارون اینها را رها می

جو  ،رفتکرد و میشد. کشته هم نشد. اگر اینها را رها میماند که کشته نمیشد؟ می

 شد.تر مییل خالیاسرا بنیی از برا

گفیت این مانع بود. هر چه هم می ،عجل کردندال ةسه دسته بودند  یک دسته عباد

یل بهتیر اسیت. امیا اسیرا بنیولی باالخره مانع بود. این مانع بیرود بیرای  ،کرداثر نمی

رفتن هارون نزد موسی چه بهتری داشت؟ فقط رفیتن بیود. بیرای اخیذ الیواح بیود کیه 

برای دعوت رب بود که دعوت  ،گرفتگرفتن وحی بود که موسی می گرفت.می موسی

در  ،برای اینیه انحراف بیشتر نشود. پس ،اصلی رب برای ابقای بر حالت توحید است

رفیت آن دسیته کیه عبیادت اگیر میی ،این یک ضلع از مثلث جریان ماندن هارون )ع(

ای ساکت بودند. کسیانی دستهم  شدند. دوتر میبرای عبادت عجل ثابت ،عجل کردند

ممیین بیود در اثیر  ،حاال کیه ایمیان قیوی نبیود ،ایمانشان قوی نبود ،که ساکت بودند

امیا هیارون کیه  ،پرسیتی نیننیدبودن هارون به سیوت اکتفا کنند و خودشان گوسیاله

اند با آنها موافقیت کننید. پرستیده بشوند و با آن کسانی که گوساله سستاینها  ،برود

مقداری هم بیرای وجیود هیارون کیه  ،ای که متمن بودند و نهی کردندآن دسته ،مسو

 بوده است. صددرصد که ایمان باال نبود. ،وزارت رسالتی دارد

یک مقیداری بیه ایین  ،روند و اگر نروندآنها دنبا  هارون میاما اگر هارون برود، 

شود برای خال  میدرصد ، جو صدشوند و اگر بروند دنبا  موسیجریان متمایل می

امر بین اهم و مهم است. مهم که واجب  دوراناند. پس پرستی کردهکسانی که گوساله

یییی  ،است دعوت خدا را و بعدًا دعوت موسیی را جنیاب هیارون در دو بُعید بپیذیرد

بیرای چیه  ،انیدگمیراه شیده« ضیلّوا»وقتی که دیید اینهیا  ،اینیه دعوت شده است. دوم

 فی  ْخلُْفنی اٌ»ماندن هارون بیرای چیه بیود؟ اصیال  مانیدن هیارون اصال   ،بماند؟ چون

را « قَیوْم  ف  ْخلُْفن اُ» ،برای این بود دیگر 1«اْلمُْفسِدینَ سَبیلَ تَتَّبِعْ ال وَ أَْصلِحْ وَ قَوْم 
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لِحْ وَ» 1«یَْقتُلُیونَن  كیادُوا»کرد. تا به جایی که  بیلَ تَتَّبِیعْ ال وَ أَصیْ د سیَ اتبیاع « ینَاْلمُْفسیِ

نیرد. برای اینیه به اصالح چیسیت؟ اصیالح را کیرد. اصیالح دو ب عید  مفسدینسبیل 

جلوگیری کند. اثر نیرد. مرحله دوم اصالح این مدام  ،نهی کند مدامدارد. ییی اینیه 

است که صرفم بماند. این مراجع بزرگوار تقلید در زمان آقای خمینی یک کار خیوبی 

اگیر بنشیینند و مشیورتی  -رسیت هیم بیودد-شد گفته می ،تندنشساو  شد. با هم می

خیوب  ،انیدشود که مراجع با هم نشسیتهدر خار  پخش می ،نینند چایی هم بخورند

 است.

خیودش تتمیه اصیالح  ،خود بودن هارون )ع( در اینجا ولو نتوانسیت کیاری بینید

ساکت بودنید بیه آنهایی که  ،کردندپرستان یک. مقداری مراقبت بیشتر میبود. آن بت

جوی بود که وزیر موسی )ع( در آنجا بود  ،رفتند که گمراه بشوند. جوّدنبا  اینها نمی

ییا در اصیل  ،دادپرستی تخفیف مییاز سرعت در بتمقداری و بودن وزیر موسی )ع( 

جابیت کنید پرستی یا اینیه جلوتر نروند. این اهم است یا اینیه دعیوت موسیی را ابت

اصالح اینها وری باشد که طمگر موسی نگفته بود که باید  د بیاید؟وقتی عصیان کردن

شید؟ البتیه اخیتالف مییچطور  ،شداختالف نینند. اختالف می ،افساد نشوند بشوند،

نتیجه دعیوت انبییاء هیر  ،آیندآیند برای اختالف است. اصال  انبیاء که میانبیاء که می

گروهیی  ،شیوندگروهیی کیافر میی ،پذیرنیدچه بیشتر باشد اختالف است. گروهیی میی

هارون )ع( برای اینیه  ،کند که اختالف نشوداینیه موسی )ع( سفارش می. اندبینابین

 و اختالف در چه نشود؟ یک اخیتالف هسیت کیه حتمیی اسیت ،اختالف نشود نرفت

ییک اخیتالف دیگیری اسیت کیه  ،ولین ،ای نهعده ،ای پرستیدندکه شد. عده ،شودمی

این سه گروه با هیم فاصیله بیشیتری  ،رفتبشود. اگر جناب هارون میباید جلوگیری 

پرسیت و سیاکت و فاصله بین گروه بیت ،کردند یا فاصله کمتری؟ فاصله کمترپیدا می

وقتی که به هم  ،شدندتر میشد. به هم نزدیکفاصله کمتر می ،اندمتمن که نهی کرده

 شد.شدند اختالف عن الحق بیشتر میتر مینزدیک

باز اختالف  ،رفترفتند و هارون هم میاگر این گروه متمن دنبا  هارون می ،دوم

تیر مشیرکین در شیرک خیود بیاقی ،شدبین موحدین و اختالف بین مشرکین بیشتر می

-قوی ،ماندند. چون زمینه خالی بود. موحدین در ایمان خود چون جو ایمانی بودمی

شید. فاصیله بایید هیر چیه یل بیشتر میاسرا بنیپس فاصله بین دو گروه  ،شدندتر می
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نیاهی  ،شود کمتر بشود. نه اینیه متمن از ایمانش بیاهد. بلیه بودن متمن صامتمی

یا حتی ساکت در میان کفار موجب است که آن تبلیور کفیر کمتیر بشیود.  ،عن المنیر

ات خود آی ازرا  آن ازدیاد کفر نشود. مقداری مراعات در اینجا بشود که خصوصیات

 کنیم.ما عرض می

جواب ایین  1«أَمْر  فَعَصَیْتَ أَ تَتَّبِعَنِ أاَلَّ*  ضَلُّوا رَأَیْتَهُمْ إِْذ مَنَعَكَ ما هارُونُ یا قا َ»

یْتَ أَ»امر شما را من عصیان نیردم. ستا  است.  ،است که نخیر عصییان  ،نخییر« فَعَصیَ

باید مراعیات بشیود.  ،هم نبودچرا؟ چون امر شما امری بود که اگر مبتالی به ا ،نیردم

حیاال  ،دانستیدکه شما نمی دوماما این امر شما مبتالی به اهم شد یا در بُعد احتما  

دانستید و اینیه ستا  کردید بیرای ایین اسیت کیه مین شما می ،بدانید. یا در بعد سوم

 2«بِرَْأسی  ال وَ بِلِحْیَتی  تَْأخُیْذ ال أُمَّ بْینَ یَیا قیا َ»بعید  ،جواب بدهم که دیگران بفهمند

بانَ قَوْمِیهِ إِلیى مُوسیى رَجَیعَفَ»موسی )ع( که  فم غَضیْ تمیام وجیود موسیی )ع( را  3«أَسیِ

غضب و تأسف گرفت. تأسف خورد که چرا اینها این کار را کردند. تأسیف خیورد کیه 

 قبال  عرض کردم.با آن بیانی که  ،چرا زودتر رفت و از این قبیل

جناب موسی )ع( سر و ریش هارون را گرفیت و بیر حسیب آییات  ،یدوقتی که رس

در وسیط صیفحه  ،اعراف 151اعراف به خودش کشید. آیات اعراف را توجه کنید. آیه 

« اْلأَْلواحَ أَْلقَى وَ». تفصیل داده شده استدر اینجا  4«اْلأَْلواحَ أَْلقَى وَ» .تفسیر است 175

بانَ رَجَیعَ»وقتی که موسیی  چطیور  ،ایین الیواح تیورات را انیداخت اصیال « فمأَسیِ  غَضیْ

احتیرام کردنیی  ،انداختنی است؟ الواح تورات گرفتنی است توراتانداخت؟ مگر الواح 

یل از آن هنگیامی کیه موسیی بیا اسرا بنیاست. خواندنی است و دعوت کردنی است. 

را موسیی از  به انتظار این مطلب هستند که الواح وحیی ،آنها ارتباط پیدا کرد تا حاال

طرف خدا بیاورد که اینها را دعوت کند. پس الواح تورات انداختنی نیسیت. اگیر ییک 

ی را کیه در آییا کتیاب ،داده آمیدکه در آنجیا در  میی ،استادی در یک مجلس درسی

 ؟روی آن بحیث کننید هیم بگیرنید ویا بگیرد و بیه دیگیران  دست است باید پرت کند

؟ این الواح تورات را که در کیوه طیور بیر او «اْلأَْلواحَ قَىأَْل»اینجا یک ستا  است. چرا 
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چرا افیند؟ عصبایت آیا موجیب اسیت کیه انسیان قیرآن را بیه زمیین  ،ناز  شده است

بیندازد؟ تورات موسی هم قرآن موسی بود, چطور موسی )ع( که باالترین شخصیت و 

ح تیورات را گرفتیه هایی الیواتش این است که با مقدماتی و زحماتی و با مرارتمعظ

 اینجا که آمد انداخت؟ این یک مطلب. ،است

در آییه  ،سیر بیرادرش را« إِلَیْیهِ یَجُرُّهُ أَخیهِ بِرَْأ ِ أَخَذَ وَ اْلأَْلواحَ أَْلقَى وَ»مطلب دوم 

بیا ییک دسیت  ،هم سر را گرفت و هم ریش را «بِرَْأس  ال وَ بِلِحْیَت  تَْأخُْذ ال»خودمان 

پیرت  ،ا یک دست ریش را گرفت. شروع کرد کشیدن به طرف خیودشسر را گرفت و ب

بلیه به طرف خیودش کشیید. همیه اینهیا  ،ریشش را هم نیند ،سرش هم نزد بر ،نیرد

 1«أُمَّ بْینَ یَیا قیا َ»بعد « إِلَیْهِ یَجُرُّهُ»دقت کنیم.  روی اینها بایدیک به یک حساب دارد. 

اصیال  موسیی )ع( الیواح را  ،د. جیوابکه آن هم بحث ادبی دارد و بحث خواهیم کیر

برای چه گرفته است؟ الواح تورات را برای تبلور دادن دعوت موسوی و دعوت توراتی 

دیید قیوم گمیراه  ،نسبت به قوم گرفته است. مگر برای این نیست؟ اما وقتی که برگشت

ت دیگر الواح چیست؟ الواح برای این بود. بیا عصیبانیت الیواح را انیداخت. گفی ،شدند

ایید و در ایین فاصیله کیم شما که عمیق ایین الیواح را کیه توحیید رب اسیت انداختیه

عمیده « ألقیی»افتید. با عصبانیت این الواح از دست موسی میی ،ایدپرست شدهگوساله

بلیه عمده اتوماتییی اسیت. کمیا اینییه زینیب ) ( سیر  جریان اختیار مطلب نیست،

این در  ...اشعبارت عربی حمل،به م 2«جَبِینَهَا فَنَطَحَْت»سرش به  ،مبارک برادر را دید

 لَیا وَ جَیْبم عَلَ َّ تَشُقِّ  لَا»اختیار بود. و إال این بر خالف امر برادر نبود که حقیقت بی

دیگیر تحمیل  ،آن جرییان را کیه دییداختیار این کار شد. ، بینه 3«وَجْهم عَلَ َّ تَْخمِشِ 

ایین الیواح از دسیت موسیی « اْلأَْلواحَ أَْلقَى» هم اینجااختیار این کار شد. در نشد و بی

-یک بعدش اختیار اسیت و ییک بعیدش بیی  عد استانداخت. ولین انداخت در دو بُ

م این الواح برای دعوت اینهیا اسیت، وقتیی تما اختیار به حساب اینیه. بعد بیاختیار

ون هیم در اینجیا دیگر هیچ و هار و اندپرست شدهزمینه دعوت سقوط کرده و بتکه 

 ،یا در بعد اتوماتییک و ال اختییار ،عد اختیاریا در بُ ،اندازدبوده است. این الواح را می

عمامه  ،بیند یک وضع بدی پیش آمده استرسد و میمثل کسی که در یک جایی می
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کند. عمامه را باید روی سیر گذاشیت. نبایید فالن می ،کندچه کار می ،کندرا پرت می

سیت؟ ای اینیه اصیل ایین عمامیه بیرای چیچرا؟ بر ،این روی ناراحتی استپرت کرد. 

، وقتیی میبرای اینیه ما به وسیله این عمامه نمونه و نماینده دین باشیم و دعیوت کنی

-چه کار کنم. اینها بیت ،دعوتشان کنم ،خواهم وعظشان کنمکسانی که میرسیدم به 

 ،یعنی چه؟ این مقدمه اسیت دیگیردیگر این  ،پرست شدند و خداپرستی را ترک کردند

المقدمه به کلی از بین رفت. دیگیر الیواح یعنیی چیه؟ وقتی که ذی ،الواح مقدمه است

 «.اْلأَْلواحَ أَْلقَى»این 

مگیر هیارون   ستا « إِلَیْهِ یَجُرُّهُ» ،سر و ریش برادر را گرفت« أَخیهِ بِرَْأ ِ أَخَذَ» بعد 

 یل باید اهانت بشود؟ اسرابنیدر حضور گناهی کرده است که باید کتک بخورد؟ 

 غلبه داشته است.دهد که غضب بر حضرت موسی باالخره نشان می -

 بله. ،طور استهمین -

 این قصورًا اشتباه است. -

آن هم اگیر  ،. چون این غضب فی اهلل است. حاالاهلل است چرا؟ چون غضب فی -

 ،اگر غضب فیی اهلل اسیت خالف عصمت نیست. ولی چون غضب فی اهلل است. ،باشد

اتوماتییک  طوربیهکنید و آنقدر کار موسی )ع( الهی است که غضب او را احاطیه میی

 أَخَذَ»آوریم. این می، ولی عصیان نیست. از خود آیات درشودیک کارهایی انجام می

کسانی در اینجا چه کسی گناهیار بود؟ گناهیار سامری بود و  «إِلَیْهِ أَخیهِ یَجُرُّهُ بِرَْأ ِ

دسیته دوم کسیانی کیه نهیی از  ،یدند. این یک دسیتهتکه گوساله زرین سامری را پرس

امیا ایین عمیل  ،هارون گناهیار بود؟ نه ،سوم ،گناهیار بودند یا نه؟ بله ،منیر نیردند

ترین افراد وقتی برادرش که نزدیک ،هر سه را آورد،ی )ع( هر سه را زیر ستا  میموس

را یلَ بَنی  بَییْنَ فَرَّْقتَ تَقُو َ أَنْ خَشیتُ إِنِّ »است و  عَفُون  اْلقَیوْمَ إِنَّ»ییا  1«إِسیْ  وَ اسْتَضیْ

گییرد؟ ایین از پس چرا سر و ریش برادر را میی ،و تا اینجا و تا اینجا 2«یَْقتُلُونَن  كادُوا

 نمونه است. «جَارَةِ یَا اسْمَعِ  وَ أَعْنِ  إِیَّاكِ»باب 

میثال  جنیاب خضیر  ،فهمییمآنچه که درست است ما میخواهیم درست کنیم. نمی

یک عیده مسیاکین بیود. چیرا بیه کشیتی  متعلق به)ع( که آن کشتی را سوراخ کرد که 

-دید غصبم میای را میمساکین ضرر زد؟ برای اینیه یک پادشاهی بود که هر سفینه
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راب کردن خ ،گرفت. این را خراب کرد تا اینیه نگیرد. خراب کردن برای مصلحت اهم

ولیو آن  ،برای مصلحت اهم که مطلبی نیست. اگر کسی را برای مصیلحت اهیم بزننید

نیسیت. خیود کشیته شیدن شخ  مستحق زدن نیست. اما برای مصلحت اهم مطلبی 

خیدا جلیویش را نگرفیت. بییرای خداونید کیه کییاری حسیین بیرای مصیلحت اهییم، امام

جلیوی چیاقوی ابیراهیم را  ،رفتجلوی نار ابراهیم را گ ،نداشت. کوچیتر از حسین را

کوچیتر را گرفت. برای مصیلحت اهیم اسیت کیه بایید  ،که سر اسماعیل را ببرد گرفت

در طو  تاریخ اسالم الی یوم القیامة  دحسین )ع( باشد تا سلسله متواصله جها جهاد

این شمر و یزید و یزیدیان و امویان  ،کار شمر خوب است. ولیناینیه باقی بماند. نه 

هیای تیا پیای آخیرین قطیره ،برای از بین بردن اسالم بود. ولیین ،ین کار را کردندکه ا

انید بیه عییس بشیود. بلییه خون ایستادن برای این است که آنچه را آنهیا اراده کیرده

تر بشود. پس جلوی این کار را نگرفتن برای مصلحت اهیم دعوت اسالمی قوی ،باالتر

 است.

مطیالبی گفتنید. بعید زراره زراره  در پشیت سیر صیاد  )ع(راجع به زراره که امام

قضییه شیسیتن تیو  ،ناراحت شد. بعد حضرت به زراره پیغام دادند یا فرمودنید  زراره

طوری که خضر کشیتی را سیوراخ کیرد بیرای اینییه برای درست کردن تو است. همان

بیا  دانند تیواصل کشتی را نبرند. من هم تو را شیستم که تو را نیشند. چون همه می

شود که دانند موجب میاین را که می .از اصحاب خاص من هستی ،من خیلی رفیقی

 ،برای اینیه تو سفینه نجات هستی ،بیشند ،اگر دستشان به من نرسید تو را نابود کنند

فُن نجیات هسیتی ،در خود حدیث دارد. تو که سفینه نجات هستی مین  ،از بهترین سیُ

کینم بیرای اینییه تیو را از بیین و تنقیی  میی زنمپشت سر تو سفینه نجات حرف می

 نبرند.

-یل مطیرح اسیت کیه برگشیتند و بیتاسرا بنیدر اینجا جریان انحراف و انجراف 

پرست شدند. در اینجا چند نفر کتک بخورند طوری نیست. جناب هارون )ع( موسیی 

حساب دارد. سر و ریش  هم این ،طرف پرت نیردآن ،سرش را به طرف خودش بگیرد

 ،ولیین ،بلیه ،ارون را بگیرد و به طرف خودش بیشد. هارون مسیتحق کتیک نیسیته

هارون در اینجا اهانت بشیود. بیرای اینییه دیگیران حواسشیان پیرت نباشید. دیگیران 

شیود موجیب نمیی و غیره،یل بودن و فرزندان یعقوب بودن اسرا بنیمتوجه باشند که 

نسیبت بیه هیارون )ع( کیه هییچ بلییه  ،که خدا از عذاب آنها صیرف نظیر کنید. نخییر
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تقصیری نیرده است و تا مرز کشته شدن دعوت کرده است و نهی کرده اسیت. همیین 

 شما حواستان جمع باشد. « جَارَةِ یَا اسْمَعِ  وَ أَعْنِ  إِیَّاكِ»هم باید کتک بخورد. 

 وَ اْلیأَْلواحَ قَىأَْل وَ»  آیات اعراف« اْلأَْلواحَ أَْلقَى وَ» کنیم؟ای میاز آیات چه استفاده

عَفُون  اْلقَیوْمَ إِنَّ أُمَّ ابْنَ قا َ إِلَیْهِ یَجُرُّهُ أَخیهِ بِرَْأ ِ أَخَذَ پیس « یَْقتُلُیونَن  كیادُوا وَ اسْتَضیْ

شود تا آخرین مرحله جناب هارون اینجا کار کرده است. یک سیتا  اینجیا معلوم می

ته بشییود اشیییا  دارد؟ مگییر اسییت کییه یییادم نییرود. اگییر پیغمبییر در طریییق دعییوت کشیی

شیود حسین )ع( در طریق دعوت الیی اهلل کشیته نشید؟ اشییا  دارد؟ چطیور مییامام

آیید. پرسیتی کشیته شیود؟ ایین سیتا  پییش مییهارون )ع( در طریق نهی از منیر بت

اما اگر کشته شدن پیغمبر  ،اگر کشته شدن پیغمبر اثری در دعوت کند بسم اهلل  جواب

تیر بلیه منیرین منیر را بیشتر عمل کننید و جیو را خیالی ،منیر نینداثری در نهی از 

ببینند. اینجا کشته شدن در طریق دعوت نیسیت. بلییه کشیته شیدن در طرییق ضیعف 

 1«اْلحَیقِّ بِغَیْیرِ النَّبِیِّیینَ یَْقتُلُونَ»یل که اسرا بنی. هم استطور دعوت است. اینجا همین

پیغمبر کشتن برای آنهیا  ،کشی بوده استکأنا پیغمبر دارد. اصال  کارشان در قرآن زیاد

 ،کرد که کشته شده بیودچیزی نبوده است. که اگر هارون تا آن درجه نهی از منیر می

خیلی بیشتر  ،یل اثری داشته است که گوساله نپرستند یا کمتر بپرستنداسرا بنیآیا در 

 مثیل همیان ،ندشیدتر مییقویآنها و  شدمی پرستیدند. بلیه جو وزیر موسی خالیمی

بنابراین کشته شدن جناب هارون اینجا در نطا  نهیی از  .مطلبی که قبال  عرض کردم

معروف را تقویت کند و منیر را عقب بزند  ،منیر نبود. در جایی که کشته شدن انسان

قضیه به عییس  ،واجب است. اما در صورتی که نخیر ،اهلل متثر باشد و در دعوت الی

مِْت فَیال یَْقتُلُیونَن  كادُوا وَ»اینجا اینطور است. و لذا  شود که در بیه « اْلأَعْیداءَ بِی َ تُشیْ

 ،اعداء و دشمنان را خوشحا  نیین ،کشیگیری و میوسیله من که سر و ریش مرا می

 2«.الظَّالِمینَ اْلقَوْمِ مَعَ تَجْعَْلن  ال وَ»شاد مین. مرا دشمن

 در بین خودشان اعداء داشتند؟ -

 پس چه هستند؟  ،پرست شدند اعداء هستندکسانی که بت -

 ]ستا [ -

 پرست شدند اعداء نیستند؟ اعداء لزومی ندارد که کافر باشد.بتاینها که  -
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 ]ستا [ -

اینهیا  ،اینها اعداء هسیتند دیگیر ،بله دیگر ،اعداء لزومی ندارد که کافر باشند که -

شییمر و یزیییدها بییدتر از ابوجهییل و  ،بییدتر از اعییداء خییارجی هسییتند. اعییداء داخلییی

میان و اظهیار ای هسیتندّ داخلی هستند که با اینیه در جو ابوسفیان هستند. این اعداء

 بیایند و پیغمبر را بیشند.کنند، می

 بُعد اخیره؟ یعنی اعداء در -

 پس چه؟ ،بعم اینطور است دیگرط -

 دشمن نبودند؟ منحرف بشوند،یعنی قبل از اینیه  -

دشمنی در باطن بود. منافق بودند. برای اینیه اگیر اینهیا منیافق نبودنید و  ،قبل -

 بِ َ تُْشمِْت فَال»پرست بشوند. گشتند بتایمان حسابی داشتند که به این آسانی برنمی

این معیت چیست؟ معیت در اعتیراض کیردن. « الظَّالِمینَ اْلقَوْمِ مَعَ تَجْعَْلن  ال وَ اْلأَعْداءَ

رساند که طرف کار منیری انجیام داده ین عمل کردن که این عمل کأنّ میت در امعی

 است. 

 اْغفِیرْ» .1«الیرَّاحِمینَ أَرْحَیمُ أَْنتَ وَ رَحْمَتِكَ ف  أَدْخِْلنا وَ لِأَخ  وَ ل  اْغفِرْ رَبِّ قا َ»

مگیر غفیران فقیط  ،یعنی گنیاه کیردم بیبخش« ل  اْغفِرْ»چیست؟ « لِأَخ » ؟چیست« ل 

عد است  ییی انسان گناه کنید و خداونید غفران دارای سه بُ ،شش گناه است؟ نخیربخ

ایین دفیع  ،گناه را بگیرد کیه نیایید یجلو  آن گناه را بپوشاند و برطرف کند. بعد دوم

موسیی )ع(  قبضانسان یک کاری قصورًا کرده است. مثل آن جریان   عد سومبُ است.

یعنیی ایین  ،بیودعد سیوم چه بود؟ بُ« ل  فَاْغفِرْ»در اینجا  2«ل  فَاْغفِرْ نَْفس  ظَلَمْتُ»که 

قصورًا بود و اتوماتییی دعوت موسی را تأخیر انداخت. خداوند جلوی ادامه  ،کار شد

موسیی  ،کیرداین مانع را گرفت. جلوی ادامه این مانع که اگر این مانع ادامیه پییدا میی

مانع را گرفیت. این جلوی ادامه  توانست به طرف فرعون برود و دعوت کند.هرگز نمی

 سا  هم طو  کشید. ده

عد است. آن بعیدی کیه مناسیبت بیا مقیام عصیمت دارای سه بُ« ل  اْغفِرْ»در اینجا 

عیدی کیه منافیات و آن بُ گییردمی «بعضه بعضیم القرآن یفسر»آن بعد را از باب  ،دارد

خیدایا « لی  اْغفِیرْ رَبِّ»یییی  ،چیست؟ این دوتیا ،گیردنمی. آنیه ندارد گیردنمیدارد 
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دیگر چنین جریانی پییش نیایید. حیاال هیم کیه گنیاه نبیوده اسیت. پییش نیایید چنیین 

 ،اثیرش را در مییان قیوم ببیر آمیده،حاال هم که پییش  ،جریاناتی که اینطور بشود. دوم

یل که منحیرف اسرا بنیطور هم بود. بلیه به عیس شد. چرا؟ برای اینیه وقتی همین

داننید کند کیه خیود مییدیدند که موسی با برادرش چنین می ،شده بودندپرست و بت

 ،فهمندآنها حساب خودشان را می« یَْقتُلُونَن  كادُوا وَ»مقصر نبود و نهی از منیر کرد 

کند. البته مثا  معاکس است. چوب را که برداری وقتی که چوب برداری گربه فرار می

کیه وزییر را نجا هم وقتی کیه سیر و رییش هیارون کند. ایگربه فرار می ،برای یک آدم

صحبت بخششیی در کیار نیسیت.  ،شود که نخیربقیه حواسشان جمع می ،است گرفت

 «.الرَّاحِمینَ أَرْحَمُ أَْنتَ وَ رَحْمَتِكَ ف  أَدْخِْلنا وَ»

 تَقُیو َ أَنْ خَشییتُ إِنِّی  بِرَْأسی  ال وَ بِلِحْیَت  تَْأخُْذ ال أُمَّ بْنَ یَا قا َ» ،برگردیم به باال

موسی دو قو  داشت. یک قیو  وقتیی دیید  1«قَوْل  تَرْقُبْ لَمْ وَ إِسْرا یلَ بَن  بَیْنَ فَرَّْقتَ

لِحْ»یل نشیود. اسیرا بنیتفرییق بیین   قیو  دوم ،بییا ؛گمراه شدند بیلَ تَتَّبِیعْ ال وَ أَصیْ  سیَ

بیلَ تَتَّبِیعْ ال وَ»ی اسیت. ایجاد وحدت در عقیده صحیح ایمان« أصلح» 2«اْلمُْفسِدینَ  سیَ

ییی از سُبُل مفسدین است که ایجاد تفرقیه کیردن اسیت.  ،نیدسبیل مفس« اْلمُْفسِدینَ

پس در اینجا دوران امر بین امیرین شید. جنیاب هیارون )ع( اوجیب را مقیدم داشیت. 

آمدن موسی به کوه طور بود که اگر اینها منحرف شیدند. قیو   ،چون یک قو  موسی

 زییادترو تیر نرونید ی المقدور در بین اینها ایجاد وحدت بشود و اینها عقیبحت ،دوم

نشوند. این دومی چون اهم بود ولیذا هیارون مانید و دنبیا  موسیی )ع( نرفیت.  فاسد

 مطلب تا اینجا صاف شد.

 الیى اتباعیه عیدم عین اال یتسیاءله لم( ع) موسى أن بوضوح یبین االعتذار ذلك و»

 كزاوییة عینهم فراقیم ام خیالجهم، میا موسیى لیعیالجهم معیه، همب أخذًا األیمن، الطور

 یتمالك لم لحد رأى ما رأى حین موسى اعصاب تهدّرت لقد .المنُر عن للنه  اخیرة

 اعتذار و موسى تأنیب حو  تساءالت هنا و... اعتذر ثم من و فعل ما إال یفعل ان نفسه

 و ألمیره عصییانم منیه یتأكد ان دون الیه یجره لحیته و أخیه برأ  یأخذ كیف ،هارون

 و دعوتیه، فی  المجاب ستله أهم من انه أخاه یعرف هو و «أَمْرِ  فَعَصَیْتَ أَ» تردد كما

 انه فعل فیما موسى یعذر قد امره؟ ف  یتردد او هُذا یهتُه فُیف معه، اللّه رسو  انه
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 ،دید اسیتای که باعث حیرت و باعث ناراحتی شیاین زمینه 1«المحتار الموقف قضیة

 من المتخلفین لید  المختار بأخیه یفعل هُذا علّه و» اش این است.اتوماتییی نتیجه

 مِیْنُُمْ ظَلَمُوا الَّذِینَ تُصِیبَنَّ ال فِْتنَة  اتَّقُوا وَ» فتنتهم ف  تخلفهم مدى على إسرا یل بن 

تنه بیاال اسیت. آنهایی که حتی نهی کردند. آنقدر ف ،آنهایی که نهی نیردند «2«خَاصَّة 

سیوزد خشیک میی ،سیوزندتر و خشک با هم میی ،وقتی که فتنه خیلی خیلی باال بود

 چون فتنه خیلی باال است.  ،سوزد در ضمنمستحق است. تر می

 ءالبیر  بخلیفتیه الداعیة یفعل حین أنُى، و ذلك من أشد أنفسهم على لیرقبوا و»

 لجیوّ تعبییدا افتعلیوا، بمیا بهیم یفعیل -إذا-ذا فمیا هُیذا، یفعل اخوه، هو و فعلوا عما

« أنفسیُم اقتلیوا»که چنین خطابی  ««أنفسُم اقتلوا» أن اإلمر األمر و الشدید، التأنیب

 مین فهیو یخلفیه، عمیا التحذیر و العصیان شدید عن النه  ف  سنیة سنة هذه و» آمد.

 و تندیدیة باتبخطا أحیانم نبیه اللّه یخاطب كما و جاره، یا اسمع  و اعن  إیاك  باب

اما میا از خیود آییه و آییات  ،خطاب به رسو  است !عجب «المتخلفة االمة یقصد هو

و هُیذا یوجّیه قولیه لیه كمیا »اینجا مراد خود رسو  نیست.  ،فهمیم که نخیردیگر می

یوجّه فعله و جاه هتالء المتخلّفین و لیعلموا ان شرعة العد  ال تعرف نسبة و ال قرابیة 

عین امیة متخلفیة هُیذا، و لیعرفیوا میدى  ظرف التخلیف عنهیا، فضیال  و ال خالفة ف 

الی آخیر. البتیه بسییار « عصیانهم لرسولهم ألّا مسامحة فیه و ال سماح عنه. ثم و كیف

ة  فَقَبَْضتُ»مهمی راجع به قضیه  و ِ أَثَیرِ مِینْ قَبْضیَ ایین مربیوط بیه بحیث تنیزّه  3«الرَّسیُ

بیر معمولی نخواهد بود. راجع به موسی )ع( مثیل اینییه یا تنزیه االنبیاء به تع ،االنبیاء

کنیم. بعد اش را فردا عرض میتتمه ،مطالب خیلی زیادی نمانده است. اگر مانده است

 شویم.به عیسی )ع( منتقل می

نَیا لِمَیا فِّْقعَظِییمِ وَ وَآنِ اْلقُیرْإِیمَانِ وَ مَعَیارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

  «.یُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»
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