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 النبیین )ص(بحث در انبیاء اولوالعزم؛ پیامبری خاتم

 

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

 .«نَیالطَّاهِرِ 

 در. است ( ص) نییالنبخاتمراجع به  فعالً ام بحث اولوالعزم یایانب از نفر چهار از بعد

 افت یدر و کنتد برداش  بتواند درس  تا عنه مبحوث به شود کینزد دیبا ثحبا یبحث هر

 و تریعتال معاملته متورد جنس قدر هر شود،یم ردوبدل که یاجناس در که طورهمان. کند

راجتع  اگر هم طورهمان بکنند، یمشتر و عیبا نیطرف دیبا را یادتریز دق  باشد، گرانبهاتر

 و کتاو  و بحتث بخواهتد انستان بتزر  اریبست یمطلبت یتیشخصت ،یشخصت ،یمقتامبه 

  ،یتتقابل ،یآمتتادگ بلکتته ادتر،یتتز دقتت  تنهتتا نتته و. دارد الزم یادتریتتز دقتت  کنتتد، یبررستت

 یالعظماهللیت آ مثت راجتع بته  خواهتدیم یکس اگر. الزم اس  یشتریب  یفاعل استعداد،

 کته یکستان شتودینم. باشتد مرحلته آن به کینزد دیبا بکند، اثبات و ینف( ره) یبروجرد

 کیت نیتا و. کننتد اثبتات و ینفت یتیشخصت چنتین به نسب  ندارند معرف  و ندارند سواد

 ،یشخصتراجتع بته  بخواهتد اگتر یعتاقل موجتود هتر و عاقت  انستان که اس  یکل قاعده

 کنتد، دقت  و کتاو  و بحتث ،یمهمت اریبست حکتم ،یبزرگ اریبس زیچ ،یمقام ،یتیشخص

 اگتر. باشتد او در استتعداد و اق یل و یآمادگ که اس  نیا شرط کی. دارد الزم شرط چند

 کتنم دخالت  اثباتتًا و ًاینف انیجر فالن در که ندارم شأنالب ای بالفع  اق یل و استعداد من

 .اس  یولا مرحله نیا. ندارم حق

 و دقت  دیتبا انستان باشتد، بتاالتر بحتث متورد مقتام قتدر هر که اس  نیا دوم مرحله

 بحتث ما که دیتوحراجع به . باشد داشته یاصل مبدأ و یالوثق ةعرو آن از یادتریز یبررس

 یایقضتا. میکتردیم دقت  شتتریب و میکتردیم فکتر ادیتز ،دیداشت توجه برادران م،یکردیم
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 در. ست ین علتوم ریستا یایقضتا ات،یاستالم و اتیشترع و معاد و امام  و نبوت و دیتوح

 کنتد،  یجتدّ شتتریب انستان قتدر هتر. است  شترط  ،یقابل و کردن  یجدّ فقط علوم ریسا

 هتر باشتد، پرس ب  باشد، کافر ولو. شودیم باالتر و نیشتیان. شد خواهد یبهتر کدانیزیف

  یتفعال و  یقابل بر اضافه اتیشرع در اما. اس  اتیشرع ریغ در نیا. باشد خواهدیم چه

 نتور منظتر بته بخواهتد انستان اگتر 1«اللَّهُ یُعَلِّمُكُمُ وَ اللَّهَ اتَّقُوا وَ». اس  الزم هم یسوم بُعد

 نباشتد، رتیبصت یدارا و باشتد نداشتته تقوا و  ینوران انسان اگر. باشد ینوران دیبا ،بنگرد

 دست  بته درست  فهتم و کنتد درس  یبررس اتیاله و اتیشرعراجع به  تواندیم چگونه

 . اوردیب

. مییگتویم ستخن مدارانشتر  بته نستب  متا. مینتدار بحث که فیتکل یکلّ مبدأ رد ما

 اضیتف مبتدأ از را ع یشتر یفرعت و یاصتل مطالت  دیتبا که یکسان هان،یفق و مدارانشر 

 گترانید امتا. بدهنتد  یتتحو گرانید به و رندیبگ اس ، سنّ  عدب و اس  کتاب که ع یشر

 اگتر. است  فیتکل زین هاآن فیتکل یاعال حد و اس ، فیتکل هم هاآن فیتکل یادنا حد

 و کتاو  و بحث او عیشرا و او افعال و او صفات و او، ذات خداوند،راجع به  میبخواه ما

 از ضتلع دو فقتط کته ست ین یمتاد علوم و یویدن علوم. اس  الزم شرط سه م،یکن یبررس

 نیشتتیان کته ردنکت کتار یکتی و شتدن نیشتیان  یقابل یکی که باشد یکاف آن یبرا مثلث

 متورد آن از  یتتبع کته شتدن حیصتح مدارشتر  و شدن یربان عالم اما. ندارد سوم بشود،

 بته یعام انسان را سوم شرط اگر یحت. دارد هم سوم شرط نیا اس ، شر  صاح  یرضا

 کته مشتهد در دوزنتهیپ ریپ و دوزپاره ریپ. اس  معروف دوزپاره ریپ که یعام اورد،یب دس 

 کته یطتورآن امتا. نبتود هتانیا بتود، هیفق نه بود، مجتهد نه. اس  معروف ،دارد مزار ناآل

 یمبنتا بتر و عمت  یمبنتا بتر. کردیم عم  داش  امکان که آنجا تا بود، او تقلیدی فهیوظ

 متا کته یکستان او ماننتد و او کته شتد بتاز او رتیبصت دهیتد در آن شد، روشن قدرآن تقوا

 نتور هینید قیحقا. اس  نور چون. کنند نظر شما باطن به توانستندیم م،یادهیند ای دیادهید

 نور اگر یحت. اس  مخلوط نور و ظلم  که اس  هیماد علوم و هیماد قیحقا از ریغ. اس 

 از اول ضتلع دو بتر اضتافه هیتنید قیحقتا و یمعرفت قیحقا اما. خواهدیم یماد نور باشد

 اللَّتهَ تَتَّقُتوا إِنْ». است  الزم هتم تقتوا ،یاصتل یالوثق ةعرو و یاصل یمبان با برخورد مثلث

 2.«فُرْقانًا لَكُمْ یَجْعَْ 
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 فکتر، بُعد در علم، بُعد در عق ، بُعد در فطرت، بُعد در زیپره م،یباش زیپره یدارا ما اگر

 قتدم را خدا راه فقط. میباش یبُعد تک مراح  تمام در اثبات، و ینف عم ، ده،یعق اخالق،

 م،یریتبگ نظر در میاتوانسته ما و اس  خواستهیم که گونهآن را خدا یرضا فقط. میبگذار

 یبگتذار کتس هتر شتانه یرو دست  اگتر کته است  نیتا مطل  واقع. را گرانید یرضا نه

 حتال دو از انستان یزنتدگ نکتهیا یبترا چترا  است ، کم یلیخ عاق  اس ، وانهید خود 

 ایت. ست ین ختارج او یزنتدگ حتال دو از است ، ختدا بته معتقتد کته یانسان. س ین خارج

 و ینفت و فکتر و کتار و عمت  و علتم محتور دهتد،یم قرار محور را خدا یرضا صددرصد

 فقتط. است محوری تتک نیتا ،شتدن کشتته و متردن و بتودن زنتده و نبتود و پول و اثبات

 هتم مکلتف شتخ  و است  خواستته ختدای کته راهت از و ردیگیم نظر در را خدا یرضا

. است  عقتال کت  فتوق نیتا است ، عاقت  است ، معلتوم نیتا. داردیبرم مقد ،اس  توانسته

 ،دانتدیم را راه کته یکست چرا  هستند، وانهید واقعًا هیبق اما. دارند مرات  و دارند درجات

 پتول کته یکست بترود  ظلمت  بته ،نتدیبیم را نتور شت  در که یکس بگذارد  قدم چاه در

 کارهتا نیا هم وانهید اس ، وانهید نیا ورد بخ حرام کثاف  و گند برود دارد، خوب حالل

 . کندیمن را

 اال و. کنمیمت عترض یمعرفتت بُعتد در. میهستت ترپس  هم جنون از ما از یاریبس گروه

 از حالتشتان نیمکلف از یاریبس درصد و یاریبس گروه. س ین کند فیتکل ازاله که یجنون

 بختوانم، درس ایگونتهبه کتنم، فکتر ایگونتهبه متن چترا . است  ترپس  هم جنون حال 

 متردم کته کنم رفتار یطور کنم، تجارت یطور سم،یبنو ایگونهبه م،یبگو درسای گونهبه

 .است  یکتاف اولت  غلط همان. اس  غلط دو نجایا در. س ین یمطلب خدا گردند، خشنود

 نیتا کنتد، جمتع متنتاق  و متضتاد یهاقهیسل نیب بتواند انسان اس  محال. اس  محال

 یهاقهیستل نیبت انستان شتد هم اگر شد، م،یگذاشت سر پش  را محال نیا اگر. اس  محال

 کته را ختدا ئختاط بنتدگان یرضتا و ندازدیب عق  را خدا یرضا چرا کند، جمع مختلف

 جنتونِ ،دو هتر نیبت جمع و اس  جنون دو هر نیا. بدارد مقدم اس  خدا یرضا برخالف

 . اس  یبدتر

 اهللرستول بته نستب  قرآن مقدسات اتیآ یبررس و کاو  یابر از بود یامقدمه بحث

 میختواهیم ختداراجتع بته  متا یوقتت. میکنیمت عرض مختصرًا که بود نیا مقدمه و( ص)

 کته یزمتان آن در حتداق  م،یگترد ینتوران م،یشتو یربان م،یشو ییخدا دیبا میکن صحب 

 یدرونت یتقتوا زمان آن در حداق  م،یکن برداش  و میبفهم زیچ خداراجع به  میخواهیم

 یهافلستفه. مینکنت یقاط را گرانید یهاحرف م،یکن دایپ یعلم یتقوا. میکن دایپ یبرون و
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 نیتتا م،ینکنتت یقتتاط را هتتانیا ریتتغ و نایستت یابتتوعل و مالصتتدرا و یمالحتتاج و یحتتاج

 ،ینشتیب یتقوا ،یعلم یتقوا. مینیبب دیسف میبخواه ،مینزن را سرخ و زرد و سبز یهانکیع

 یَجْعَتْ  اللَّتهَ تَتَّقُتوا إِنْ» مراحت  کت  در ،یاخالق ،یعمل یتقوا ،یتعقل یتقوا ،یفکر یاتقو

 الَّتذینَ إِنَّ». شتودیم الهتام امتا شتود،ینم یوحت ماهتا و هامن بر اس  درس  «فُرْقانًا لَكُمْ

 بتر چته کستی  شتود،یم نتازل مالئکته 1«اْلماَلئِكَت ُ عَلَیْهِمُ تَتَنَزَّلُ اسْتَقامُوا ثُمَّ اللَّهُ رَبُّنَا قالُوا

 اْلماَلئِكَ ُ عَلَیْهِمُ تَتَنَزَّلُ اسْتَقامُوا ثُمَّ اللَّهُ رَبُّنَا قالُوا الَّذینَ إِنَّ». ستندین ناآل که ایانب  ایانب فقط

 اْلحَیتاةِ فِت  أَوْلِیتاُُكُمْ نَحْتنُ  *تُوعَتدُونَ كُْنتتُمْ الَّتت  بِاْلجَنَّ ِ أَبْشِرُوا وَ تَحْزَنُوا ال وَ تَخافُوا أاَلَّ

 در چته  در «أَوْلِیتاُُكُمْ» ،«التدُّْنیا اْلحَیتاةِ فِ » نه آخرت، به زدند یبعض «اْلآخِرَةِ فِ  وَ الدُّْنیا

 قتالُوا» کته یکستان بر مالئکه پروردگار طرف از کثرت و وفور به گرددیم نازل که «تَتَنَزَّلُ»

تَقامُ ثُتتمَّ اللَّتتهُ رَبُّنَتتا  و هتتاقل  در. رونتتدینم هتتاگاهکثاف  در مالئکتته نتته،یزم نیتتا در «وااستتْ

 پتر. اس  آن و نیا یهاگفته از پر. اس  خرافات از پر اس ، آراء آشغال از پر که ییفکرها

ه چت برونتد رونتد،به آنجا اصالً نمی اس ، انحراف از پر. اس  شک از پر. اس  جنجال از

  .ستندین یجهنم مالئکه ! کنند کار

 یبلنتدگو کته است  زبتان بته مربوط ،«قالُوا» نیا «اسْتَقامُوا ثُمَّ اللَّهُ رَبُّنَا قالُوا الَّذینَ إِنَّ»

تَقامُوا ثُتمَّ». باشتد صتادق کته یصتورت در بلندگو نیا اما. اس  انسان تَقامُوا» ،«استْ  در «استْ

بعضتی  ،«اْلماَلئِكَ ُ لَیْهِمُعَ تَتَنَزَّلُ». یاجتماع و یفرد و یدرون و یبرون اف یدر مراح  تمام

 یعلمت مطلت  ، دردیهستت یفکتر کیت در د،یفرمود احساس هاوق  یبعض از شما آقایان

 نیتا بتدون گشتن، بدون د،یدار  ینوران و تقوا حال  چون یول د،یکنیم دیدار فکر یقرآن

  است  هاتفاق نیفتاد برادران یبرامگر . شودیم ءالقا شما به یفور رفتن، طرف آن و طرف

 کت  یبترا نیلعتالمارب امیتپ نیآختر و یاله یوح کتاب نیتربزر  با قرآن، با که یکسان

 بارهتا دارنتد، یاصل و قیعم و یمتن برخورد دارند، درس  برخورد نیالد ومی یال نیمکلف

 آنتًا ن،ییپتا و بتاال و فکتر و طترف آن و طترف نیا نکهیا بدون که شد خواهد و اس  شده

 اْلماَلئِكَت ُ عَلَتیْهِمُ تَتَنَزَّلُ». شودیم روشن شانیبرا مطل  و خوردیم هانآ دل به یبرق کی

 فِت  أَوْلِیتاُُكُمْ نَحْتنُ * تُوعَتدُونَ كُْنتتُمْ الَّتت  بِاْلجَنَّ ِ أَبْشِرُوا وَ» :عدب ،«تَحْزَنُوا ال وَ تَخافُوا أاَلَّ

   .«تَدَّعُونَ ما فیها لَكُمْ وَ أَْنفُسُكُمْ تَْشتَه  ما فیها لَكُمْ وَ اْلآخِرَةِ فِ  وَ الدُّْنیا اْلحَیاةِ

 و مالصتدرا و نایست یابتوعل خانته درِ چرا م،یکن بحث میخواهیم اتیالهراجع به  اگر

 در کردنتد یعقلتیب شانهمه کردند، اشتباه شانهمه هستند، ریفق شانهمه که مال یحاج

                                                           

 .30. فصلت، آیه 1
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 افت یدر ایتآ م،یبرو اهللرسول سراغ  میروب نجاهایا چرا خدا، شناساندن و خدا شناخ  راه

 افت یدر ایت نتدارد، یاشتتباههتی   و است  تریعال سن  و کتاب یوح یمبنا بر اهللرسول

 مکتت  کته ریتغ و ریتغ و سیارستطاطال و افالطتون و غترب و شترق فلستفه از کته گرانید

 تمتام بته کیتتفک مکتت  متا مکتت . میندار کار التقاط با ما اصالً ،درس  کردند یالتقاط

 ستل  الکلمته یمعنت تمتام بته کیتتفک ولکتن ست ،ین بد نوشتند آنچه. اس  الکلمه یمعن

 . اس  جابیا اس ،

 میختواهیم دوم مرحلته. میهستت دوم مرحلته در ناآل متا حق، شناخ  رحلهم در نیا

 بن محمد اهللرسول اقدس حضرت آن. میبشناس االطالق یعل را یهست عالم دوم شخ 

 همته بشناستند م یکنت  یتتبع دیتبا یکست چته از کته میبشناست. میبشناست را (ص) عبداهلل

 دیتگویم قترآن کته را یکست میبشناست کننتد   یتتبع دیبا که از که نیالد ومی یال نیمکلف

 خودشتان زمتان کته یکستان و نیالحقت بتو تم. است  نیستابق و نیمقرب و ایانب ک  بو مت

 وجتود نکتهیا بتا( ص) بزرگتوار غمبریپ ،فیشر قرآن از مقدسات یاتیآ حس  بر نه، بودند

 كُْنت ُ» حتال نیتا بتا ،اس  اءیانب ک  از متأخر شانیا یرسالت ظاهر وجود و شانیا یوالدت

 اللَّهُ خَلَقَ مَا أَوَلُّ»  ،یروا 2«نُورِي اللَّهُ خَلَقَ مَا أَوَّلُ»  ،یروا 1«الطِّینِ وَ اْلمَاءِ بَیْنَ آدَمَ وَ نَبِیًّا

 5«اْلمَتاءُ جَت َّ وَ عَتزَّ اللَّتهُ خَلَتقَ مَا أَوَّلَ»  ،یروا 4«اْلعَْق ُ اللَّهُ خَلَقَ مَا أَوَّلُ»  ،یروا 3«رُوحِ 

ماواتِ خَلَتقَ الَّذي هُوَ وَ» هفتم هیآ هود سوره در. دارد معنا ا همه ، یروا  اْلتأَرْضَ وَ الستَّ

 در «اول العابتدین» نیهمچنت و. میکترد بحتث ار نای «اْلماءِ عَلَى عَرْشُهُ كانَ وَ أَیَّامٍ سِتَّ ِ ف 

 إِنِّت  قُتْ » 6«اْلعابِتدینَ أَوَّلُ فَأَنَتا وَلَتدٌ لِلرَّحْمنِ كانَ إِنْ قُْ » قرآن،در  «نیالمسلم اول» قرآن،

 أَخَتذَ إِْذ وَ» عمتران، آل هیآ نییالنب یال مرس  و نیینبال ینب 7«أَسْلَمَ مَنْ أَوَّلَ أَكُونَ أَنْ أُمِرْتُ

 کتتاب صتاح  کته هتاآن ن،یمرستل نته ،نیتیالنب 8«كِتابٍ مِنْ آتَیْتُكُمْ لَما النَّبِیِّینَ میثاقَ للَّهُا

 لَمتا النَّبِیِّتینَ میثتاقَ اللَّتهُ أَخَتذَ إِْذ وَ». میتآوردرا  چهارتا ،صدتا از که شانیهابزر  هستند،

                                                           

 .214 ، ص1 ج، (شهرآشوب البن) طالب یأب آل مناقب. 1

 .99 ، ص4 جی، اللئال یعوال. 2

 .309 ، ص54 ج، األنوار بحار. 3

 .99 ، ص4 جی، اللئال یعوال. 4

 .312، 54 ج، األنوار بحار. 5

 .81. زخرف، آیه 6

 .14. انعام، آیه 7

 .81عمران، آیه . آل8



6 

 

 «نیتیالنب». ست ین حساب به نجایا آدم ،نیینب تمام همه، «کُم» ،«حِْكمَ ٍ وَ كِتابٍ مِنْ آتَیْتُكُمْ

 جتاءككُمْ ثُتمَّ حِْكمَت ٍ وَ كِتتابٍ مِنْ آتَیْتُكُمْ لَما النَّبِیِّینَ میثاقَ اللَّهُ أَخَذَ إِْذ وَ». هاکتاب صاح 

 جتاءككُمْ ثُتمَّ». است  شتده رستول بعتد شتده، متولتد بعتد که ،«جاءككُمْ» س  یچ این «رَسُولٌ

ري ذلِكُتمْ عَلتى أَخَتْذتُمْ وَ أَْقترَرْتُمْ أَ قتالَ لَتَْنصُرُنَّهُ وَ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ مَعَكُمْ لِما مُصَدِّقٌ رَسُولٌ  إِصتْ

اهِدینَ مِتنَ مَعَكُمْ أَنَا وَ فَاْشهَدُوا قالَ أَْقرَرْنا قالُوا  یعتاد. بشناستیم میختواهیم را نیتا «الشتَّ

 شتناختن ،یشناستاسیال ،یشناسنوح ،یشناسمیابراه ،یشناسیسیع ،یشناسیموس. س ین

 امتا. دارد الزم قیتدق و رومنتدین و یقتو اریبست برختورد ختود  حد در هانیا از کدام هر

 امتر یولت فعتالً و گذشتگان ن،یمعصوم و نیسابق و نیمقرب ک  از( ص) نییالنبخاتم مرتبه

 مراتت  نیرباالت و فضائ  افض  دانیم در وجود، عوالم تمام در. آمد نخواهد یکس بعدًا و

 . میبشناس را نیا میخواهیم. اس  تازکهی عصم 

 یوحت کنتد،یم ذکتر را گرید عزم یّول غمبریپ چهار یوقت فیشر قرآن که یغمبریپ نیا

رَ َ» :یشتور ستوره .دیتگویم  یوص. دیگوینم ى متا التدِّینِ مِتنَ لَكُتمْ شتَ  1«نُوحتًا بِتهِ وَصتَّ

 مِتنَ لَكُمْ شَرَ َ» اد،یز 2«النَّبِیِّینَ وَ نُوحٍ إِلى أَوْحَیْنا كَما لَیْكَإِ أَوْحَیْنا إِنَّا». اس  یوح «یصَّوَ»

 وَ» .«أَوْحَیْنتا» شتد «یصَّوَ» ،«یالذ» شد «ما» «إِلَیْكَ أَوْحَیْنا الَّذي وَ نُوحًا بِهِ وَصَّى ما الدِّینِ

رِكینَ عَلَى كَبُرَ فیهِ تَتَفَرَّقُوا ال وَ ینَالدِّ أَقیمُوا أَنْ عیسى وَ مُوسى وَ إِبْراهیمَ بِهِ وَصَّیْنا ما  اْلمُشتْ

 میختتواهیم را یغمبتتریپ چنتتین .آختتر یالتت «یَشتتاءُ مَتتنْ إِلَیْتتهِ یَجْتَبتت  اللَّتتهُ إِلَیْتتهِ تَتتدْعُوهُمْ متتا

(  ) حیمست یامتال و یحتوار یبرنابا نق  حس  بر میمر بن یسیع که یغمبریپ. میبشناس

 و بتاد تتو بتا خدا !محمد یا  میدار طاق  ما ندارد طاق  یسیع! محمد یا :کندیم عرض

 در کته یستیع. است  اینچنتین یستیع ]...[. کنم باز را تو نع  دوال که ادینما آن قیال مرا

 حست  بتر کته دارد یاهیتعال مقامتات چه نییالنبخاتم از قب  اولوالعزم غمبریپ چهار انیم

 «مِْنهتا بِخَیْترٍ» نجتایا 3«مِْثلِهتا أَوْ مِْنهتا بِخَیْرٍ نَْأتِ نُْنسِها وْأَ آیَ ٍ مِنْ نَْنسَْخ ما» بقره مبارکه هیآ

. است  نبوت اص  در. اس  عزم  یوال اص  در اس  مماثل  اگر. س ین «مِْثلِها أَوْ» اس ،

 و نبتوات بُعتد در امکتان عتالم در مطلتق ریتخ بعتد. نستبی ریخ ،«مِْثلِها أَوْ مِْنها بِخَیْرٍ نَْأتِ»

 محمتد یا. است ( ص) نییالنبخاتم ،هاطهارت و تقواها و هاعلم و هامعرف  و هاعصم 
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 یکست نیچن به نسب  ما. کنم باز را تو نع  دوال که ادینما را آن قیال مرا و باد تو با خدا

 . میکن بحث میخواهیم

 إاِلَّ إِلتهَ ال أَنَّهُ فَاعْلَمْ»  یالوه مرحله در نکهیا کما. دارد یاثبات و دارد یاینف بحث نیا

 حتاال «فَتاعْلَمْ» غمبتریپ کته .میختوانیم بعتد ندکرد رادیا که یاتیآ از 1«لِذَْنبِكَ اسْتَْغفِرْ وَ اللَّهُ

 یبعضت البتته است   ینفت اول چترا. است  اثبتات بعتد ،است  ینف اول ،«اهلل اال اله ال» نیا

 ختراب متا همته یعنتی است   ینفت اول چترا. یگترید حستاب به اس  اثبات اول هاوق 

  یجتد هم یلیخ. اس  کم هاآن یآباد. هستند خراب یوح یمنها نیمکلف تمام. میهست

 امتا ست ،ین ریتقصت کته دارنتد معنتا نیتا به یآباد باشند، پاک کنند، دق  کنند، فکر کنند،

 یمنهتا کردن، برخورد کوتاه ،یعملکوتاه ،ینگرکوتاه ،یفهمکوتاه ،ینیبکوتاه. هس  قصور

 یوحت یمنها. اس  یگرید مطل  عصم  مرحله ،یربان یوح یمنها. اس  ورطنیا یوح

. هستتند اشتباه راه در و هستند ادهیپ و هستند نگرکوتاه و هستند کوتاه همه یربان خال 

 آدم را متا خواهتدیم ختدا دیتدانیم. است  اثبتات دوم اس ، ینف اول. دارد مراح  گرچه

 متن ایختدا. کتنم گتم را ختودم وقت  کیت نکند نکهیا یبرا چرا  ،رودیم ادمی مطل . کند

 . بود خواهم و بودم که چمیه همان

 کته یحوض. بشود ینف دیبا اول کرد  ینف چرا. کرد ینف اول «اللَّهُ إاِلَّ إِلهَ ال أَنَّهُ فَاعْلَمْ»

از  پتر است ، ریخاکشت از پتر است ، سوستک از پتر است ، کرماز  پر اس ، لجناز  پر آن در

 شتتریب آن گنتد دیتزیبر آب چته هتر شتما خ ،یر شود آبداخ  این که نمی س ،ا کثاف 

 و خوب نه ،یدزیبردور  همرا   یهاخوب ،هس  چه هر دیبا اول. اس  ینف اول. شودیم

 منبرهتا وضتع م:گفتیمت کترد فتوت کته بزرگتوارراجتع م از یکتی بته موقع کی. را بد  نه

 کت  باحاضرم  من. کنممی صحب  قرآن نایمب بر منروم، می منبر هم من که شده یورط

 است  یاستتخر ماننتد ما اجتما  نکهیا یبرا م:گفت چطور  گف  چرا  ،شوم نابود هایمنبر

لجتن  مکعت  متتر صتدها امتا ،ستاع  کیت یاهفتته صتاف آب مکعت  متریستانت کی که

 و خطابتته نیتتا از را متتردم اگتتر. استت  بهتتتر بشتتود رهتتا تمتتام  پتتس .ستتاع  هتتر یاهفتتته

 تتا. هستتند باطت  از دورتتر و هستتند حتق بته ترکیتنزد یلیخ مردم م،یکن رها هاب صح

 . ندارد بودن ریمتح. شد ریمتح. نید نام به میبکن مردم مغز در خرافات و مزخرفات نقدریا

 ،یگاوپرستت ،یپرستتطانیش ،یپرستتب  ،یخودپرستت بته یمبتتال کته یکسان ،«ال» اول

 یبعض رد،م عورت یبعض پرستند،یم عورت یبعض ،یپرستعورت ،یپرستسگ ،یخرپرست
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 هتم یوحت عتالوهه بت ،یوحت یمنها س ین کار در یخداپرست فیزپرستیچهمه زن، عورت

. و است  گترید ورطت بتاطن است ، یخداپرستت چهتره ایتانب یوحت عتالوهه ب. اس  کم تازه

 از متا ختر. میتهس معبود ریشه از ،اله الگوییم: از اول می لذا و هستند کم اریبس مخلصین

 درست  بتا آن  یتب و بنتدنتو   هتزار کته یدمت  کتاره چت خواهدیم دم نداش ، دم یکرگ

 . اس  یاصل محور که آن ،«اهلل اال اله ال». ندنکیم درس  طانیش بند. کنندمی

 و یموست و میابتراه و نتوح حضترت، آدمراجع به  هکچنان( ص) نییالنبخاتمراجع به 

 مراجعته بته میکترد محتول را یادیز ریمقاد و یریمقاد میکرد بحث را هاسل  اول یسیع

 حیمس به نسب  نکب  قدرآن. میدار صحب  ما اریبس اریبس  یحیمسراجع به  که برادران

 مزخرفتات  یتاناج در قتدرآن و حضترت آن بته نستب  کردند غلط قدرآن. دادند میمر بن

 مزخترف نقتدریا یجلمانآست تال  یهت بته نستب . است  ریتمتح انستان کته کردند جادیا

 را مطال  ،کردند خراب را او  یانج. گفتند(  ) حیمس مقدس ساح  به نسب  که نگفتند

 جتابیا بعد. اس  سل  اول نییالنبخاتم به نسب . کردند خراب را هاحرف کردند، خراب

 بتا دارد او دارنتد کتانین تمتام را آنچته کته است  جتابیا یدارا نقدریا که یکس آن. اس 

 هتر اضافه، و دارد او ،دارند نیینب و مالئکه از نیمعصوم ک  که یعصمت مقدار هر فه،اضا

 حساب 1«اْلأَْفلَاكَ خَلَْق ُ لَمَا لَوْلَاكَ» که اضافه و دارد او دارند همگان یپاک و طهارت چه

 یعتال نقتدریا اثبتات  کته یکست. دارد معنا هم نیا البته ،«اْلأَْفلَاكَ خَلَْق ُ لَمَا لَوْلَاكَ». دارد

 یفالنت کنتدیم صتحب  بنتده مرتبته کی. گوید آنقدر باالس به او می نسب  خدا و اس 

ت، لَت إنّ،» 2«عَظتیمٍ خُلُتقٍ لَعَلتى إِنَّكَ» :دیگویم خدا. اس  من اندازه به خوب اس ، طورنیا

 . اس  دیتأک پنج چهار ،«میعظ ،یعل

 و یموست و یمتیابراه اخالق یحت .س ین یعاد اخالق اهللرسول اخالق نیبنابرا پس

. است  هیتآ تک الهام و یوح کت  ک  در نیا و «عَظیمٍ خُلُقٍ لَعَلى». س ین هانیا و یسیع

 .«عَظتیمٍ خُلُقٍ لَعَلى إِنَّكَ ولکن دارند، میعظ اخالق همه ...خداوند یغمبریپ  یه به نسب 

 در متا الت  نیست  ، جهست ین یالمتذهب ست ،ین حماق  س ،ین انحراف س ،ین یبدبخت

 ،مینوشتت را فتتح ستوره ریتفست آنجتا ،بودم که مکه در داد قیتوف خدا که فتح همبارک سوره

. فرمتود دیتخواه مالحظه. بودند مذه  پنج از ،بودند دسته پنج طالبمان که 27، 26 جلد

 لِیَْغفِرَ*  بینًامُ فَْتحًا لَكَ فَتَحْنا إِنَّا». میبزن چرند یهاحرف مییایب هایسن و ما فتح سوره در
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 مِتنْ تَقَتدَّمَ متا» ،«متتکأ غفتریل» یعنتی «لَتكَ لِیَْغفِترَ» دیتبگو یکی. میبشو جیگطور این 1«لَكَ

 یحیمست .دیتبگو طتورآن یکی د،یبگو طورنیا یکی «کامت ذن  من تقدم ما» یعنی «ذَْنبِكَ

 ذنت  نیتا را او عمتر سراستر ،است  بتزر  گناه  نقدریا اس ، مذن  شما غمبریپ :دیبگو

 است  یقتو او اثباتتات نقدریا که بزرگوار غمبریپ نیا  !میکن برخورد نطوریا . مااس  گرفته

 در نیمقترب و نیستابق و نیمعصتوم و نیتتمثبَ تمتام یبرا اثباتات نیباالتر که قرآن ن  به

. است  جمتع بزرگوار نیا در بود، خواهد و هس  و بوده ندهیآ و یفعل و گذشته خیتار ک 

 آن بته نستب  کته کنتد  تخلتف یالهت ع یشتر از آدم نیا باشد  گناهکار آدم نیا ق و آن

 .نداهداد حضرت

 در شتهرر کیت هتانیا کته نیرمبشّ و نصارا یعلما از یبعض حماق  از میریمتح ما و 

متا  چشم در زیر نقطه کی اما کرده، کور و او را چشم  در رفته ریت کی اس ، چشمشان

 ختود  است ، کتور ختود بتدبخ   ... با اینکتهنیبب: دیگویم ند،یبیم هم غلط بیند،می

 هیتتوج قابت  اصتالً کته  یتانج در کردنتد بار ح یمس بر نکب  هزاران دارد،  یع هزاران

 یآلمتان فنتدر دکتتر جمله از. کندیم اعتراض دیآیممثالً  نییالنبخاتم به نسب  اما. س ین

 385 صتفحه در شتانیا الحتق، زانیم کتاب رد یآلمان فندر سیقس ،حقال زانیم کتاب  در

. دارم را دو هتر. دارم را کتتاب  ،یتالشت ةالبتاکور یف وحنای نیهمچن و خود الحق زانیم از

 ال» :نتدیگویم. هستتند ستخنهم مطلت  نیتا در دو هتر تی .الش ةالباکور یف وحنای سیقد

 2«معصتوم لنبت  قیحت كما یصفه القرآن أن ال و بذكریات محمدكم یذكر المقدس الكتاب

 کته است  کتتاب 59 ناآل که مقدس کتاب نه  دیدار مسلمانان شما اس  یغمبریپ چه نیا

 آن مقارنات و ملحقات و  یاناج اربعه اقسام آن، ملحقات و تورات خمسه اسفار تورات،

 یتذكر المقتدس الكتتاب ال» :دیتگویم کنتدیم ادعتا شتانیا. است  موجتود ناآل اس  تا59

 حترف «نجتد نحتن و ،معصتوم لنبت  یحتق كمتا یصتفه القرآن أن ال و تبذكریا محمدكم

 رسولًا یؤه  فكیف ذنوب و بأخطاء تذكره»آیات « آیه من وفیرًا نجد نحن و» :اس  هانیا

 د!یهست بدتر که خودتان «الذنوب عن یتخل  لم من للذنوب شافعًا و اللَّه من

 ستراغ آمتد ق یرف با نجف در بود نالیکارد از تربزر  ای نالیکارد کی اس  ادمی من

 ،بتود نیتا او االتؤست از یکتی. شتد عتوض یلتیخ ،میکترد صتحب  هتم بتا روتیب بعد ما،

 مینتدار ییجتا متا :گفتتم ،بتود ختراب یلتیخ اول. اس  کرده یدزد شما غمبریپ :گف یم

                                                           

 .2و  1. فتح، آیات 1

 .492. عقائدنا، ص 2
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 و داد اال و باشتد، آرام دیتبا کنتد بحتث خواهدیم انسان وقتی خالصه. باشد کرده یدزد

. شتد درست  ستر آختر شتود.، طترف مقابت  فتراری میشتودینم و... با اینهتا نجس و قال

 گفت . است  حتق و دینوشت چه فالن و فالن کتاب در شما اس ، موجود دارم، را ا نامه

 در یحتت نته ،قترآن در نته ، یتانج در نتهداریتم،  تتورات در نته ما گفتم. اس  کرده یدزد

متن  میتدار یمطلبت کیت امتا. است  کترده یدزد ردنتدا ،دنتدار ادیتز چرندیات که یاتیروا

 بحتث بعتد ، یتانج کتدام ست ین ادمیت حتاال  هچت گفت . میبگتو شما به کشمیم خجال 

 بچته کته وحنتای بتا حیمست جنتاب که دارد فالن هیآ فالن، فص  فالن  یانج در .میکنیم

 از ، او راودبت االغ ستوار یکس ،دندیرس یگذرگاه سر ،رفتندیم راه داشتند ،بود هم زیبایی

 و رنتگ. اس  دزداالغ  یانج ن  طبق شانیا پس .رف  و شد االغ سوار ،آورد نییپا االغ

 شتماولتی . میکنیمت نقت  میتدار شما ازهم  ما د،یگفت یمطلب شما. نررد گفتم. دیپر  یرو

 اتیتروا نته دارد، قرآن نه دارد،  یانج نه دارد، تورات نه. میندار اصالً ما که دیگفت یزیچ

نقت   شتما کتاب از ن مطلبی رام اما اصالً ندارد! .دارد کردند جع  که یمزخرفات نه ،دارد

 از قبت  امبرانیتپ نیترپتاک از(  ) حیمست جنتاب میگتویم من. ندارم هم قبول کنم کهمی

 طترف نیتا از دییتآیم شما. دیکن درس  را خود  یانج اما. اس  بوده( ص) اسالم رسول

 بتر یکست شتودیم کته یاادله از یکی گفتم. دیستین عوام که شما ،یخودیب د،یزنیم حرف

 نعت  کیت های شتما،خانته و هاسهیکن ،شما یساهایکل سر که این اس  اوردیب مطل  نیا

 رستم هتانیا ایبر  یصل هم. اس  رسمشان نیا دارند، االغ نع  چرا  دیدانیم ،اس  االغ

 رستم  یصتل هتم. هستتند االغ خودشتان د،گذارنینم که االغرا  خود االغ، نع  هم ،اس 

 نعت  نیتا  ست یچ دیتدانیم زنیتد،می ستایکل یبتاال کته االغ نع  نیا. االغ نع  هم ،اس 

 نقتدری یدزدبترای  شتما. بتود دهیدزد یسیع جناب  یانج حس  بر که اس  یاالغ همان

هستتند، اینهتا انبیتاء  نته، گفتم. کردم جسارت خواهمیم معذرت :گف . دیهست قائ  مقام

 . دیبزن را حرفاین  تعص  یرو دینبا شما باید تحقیق کرد و دید قضیه چیس .

 شتراب بتودن، زنتاال ابتن اهلل معاذ شدن، خدا پسر شدن، خدا که یانحرافات آن نجایا در

 روزگتار کت  در یالت  یه که غیره و بردن نیب از را یاله عیشرا خوراندن، شراب خوردن،

  یتاناج کته یکار نیچن ایانب و خدا دشمنان از یدشمن  یه ،اس  نکرده را کار نیا الواط

 یهانوشتته ،شتما  یتاناج ،است  نکترده دهند،یم نسب  حیمس به یحیمس یعلما اقوال و

 ال را نیتا. دهنتدیم نستب ح یمست به، شما مدارانشر  ،شما یعلما ،شما یهاحرف ،شما

 یهتانالیکارد سیرئت یروتتیب حتداد استتاد گتران،ید و یآلمتان فنتدر دکتر. دیگذاشت  یسب

 لِیَْغفِترَ» که دارد قرآن در چون چرا  بود، گناهکار شما غمبریپگویید . بعد میهیجون روت،یب
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 نیتا ما کار یرهایگ از یکی چه  یعنی بفهم را ذن  «تَأَخَّرَ ما وَ ذَْنبِكَ مِنْ تَقَدَّمَ ما اللَّهُ لَكَ

را  یظتاهر طیشترا. دارد طیشترا یفهمتقرآن ن،بترادرا حضتور کردم عرض بارها که. اس 

. باشتد منتور انستان کته اس  نیا اس ، نور که یفهمقرآن یباطن طیشرا. دیکن عم  الاق 

  .یمعنو نور و ظلم  ،بشود جمع جا کی در نور و ظلم  شودینم

 دیتبا معموالً شما گفتم دم،ید را شانیا من ییجا کی ،بود نایناب که بود معمم یرمردیپ

 را هیکفاجلدهای  :گف  چرا  گفتم. رف  ادمی ،بودم حفظ بله :گف . دیباش حفظ را رآنق

 ایشتان از دنیتا رفتنتد. .کترد فرار قرآن. شودینم جمع ظلم  با نور ،بله :گفتم. کردم حفظ

 در یظتاهر طیشترا از یکتی. را فرامو  کتردم قرآنکه  کردم حفظ را هیکفا جلدهای بنده

 دیتبا. دیبدان را یمیش لغ  دیبا ،دیبخوان یمیش دیخواهیم که شما. اس  نطوریا علوم ک 

 یمیشت نیتا دیتندان اگتر. دیتبدان دیتگویم شتما استتاد و ست یمیش شتخ  کته را یعبارت

 ستطح در ولتو ،میبفهمت را قترآن میخواهیم ما اگر. ندارد دهیفا دیبخوان سال صد خواندن

اینکته  نته قترآن، مصتطلحات قترآن، لغ  قرآن، اتیادب. میبفهم را قرآن لغ  دیبا ،یظاهر

 ینفت نته قترآن ای. اس  قرآن برخالف که یزیچ قرآن، مقدس اتیآ بر میکن  یتحم مییایب

 آن بته کته لغت . اس  لغ  قرآن فهم یدهایکل نیترمهم از یکی. کندیم اثبات نه کند،یم

 چترا د،یتکن دیتتقل لغت  در نتدیگویم کته انیآقا نیب اس  معمول و شودینم داده  یاهم

 میبفهمت دیتبا حتمتًا د،یتکنینم دیتقل رجال در  دیکنینم دیتقل رجال در چرا  میکن دیتقل

 ایت است  موثق میبفهم تا هرفت یمانزا سر چندتا ،دهییزا چندتا بوده، که ا عمه کس فالن

 غلتط لغت  در دیتتقل  !دیکنیم دیتقل لغ  در د،یکنینم دیتقل رجال در شد چطور یس .ن

. کنتدیم دایتپ انیجر سرچشمه از که اس  یآب مانند لغ  نیا قرآن، لغ  مخصوصًا. اس 

کته  یجتو در یولت. نتدارد یبتیع کته نیتا اس ، صاف اس ، سرچشمه خود برای که یآب

 نیتا نتدیگویم نتدیآیم بعتد ند،یشتویم لبتاس ند،یشتویم ظترف کثافت ، آشتغال افتد،یم

 از بتترو نتتدارد، یقتتاط چشتتمه ،یدار یقتتاط ختتودت نتته. دارد ناخالصتتی چقتتدر چشتتمه

. است  طتورنیهم مطالت . است  طتورنیهم لغت . است  صاف آب چقدر نیبب سرچشمه

 بتاال رد،یتگیم قترار ختراب یهتافهم و ختراب یهتاذهن در بعد د،یگویم یکس را یمطلب

 نیبت در یفالنت. زننتدیم تهمت  آقتا به کنند،یم ادیز ،کنندیم کم کنند،یم نییپا کنند،یم

 لنگته بتا هاطلبته را آقتا در قم پخ  شتد کته فردا شد، پاره  یعبا ،زد او به موتور ابانیخ

 . میهست احمق ما چقدر  دارد یربط چه. زدندیم کف 

 تفحت  سته ایت م،یکنت تفحت  دوباید  ما. میکن کار دیبا لغ  یرو ما فیشر قرآن در

 چته بته قترآن در ذنت  لغت  نیتا ایآ مینیبب اس ، تفح  نیباالتر که اعمق تفح . میکن
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اثتم، . ست ین معنتا کیت کنتد،، معنای همه اینها فرق میاثم ذن ، خطا، ان،یعص. اس  معنا

 لغتات نیتا ما. دارد معنا کدام هر هانیا آخر، یال و اشراک کفر، ،نفاق ذن ، خطا، ان،یعص

 فترض مگتر کننتد ینم را کار نیا نییلغو مگر اس ، کرده ذکر قران که یموارد محور بر را

 تترمهم و است  یعرب لغ  نیترمفص  که اس  قاموس شرح که العروس تاج صاح  دیکن

 کتاره چت مگتر ن،یبهتتر و اس  یعرب لغ  نیترمفص  و نیترمفص  که العرب لسان آن از

 تفحت . است  کترده تفحت  ،نته است   کرده یلغو یمعان جع  خود  مگر اس   کرده

 است ، شتتریب کتدام ،شتودیم استتعمال معنا چند به لغ  نیا عرب لسان در ایآ که کندیم

 را کتار نیتا متا  اس  نیا از ریغ مگر. اس  چنان کدام اس ، نیچن کدام اس ، کمتر کدام

 در ذنت  بنگتریم. قترآن خود در دیبا ،میبفهم را قرآن لغ  میخواهیم اگر. بکنیم قرآن در

 «ذَْنبِتكَ مِتنْ تَقَدَّمَ ما اللَّهُ لَكَ یَْغفِرَلِ». کنمیم عرض و کردم ادداش ی ،آمده قرآن یجا چند

 رَبَّتهُ آدَمُ عَصتى وَ» دییتگویم شما ،یعنی حرام قرآن ک  در انیعص ان،یعص س  یچ ذن 

 هتر در و یلغتت هتر در ،یلغتت هتر در هتم ،قترآن در هتم انیعص. اس  نبوده رامح 1«فَغَوى

 آدم بته نستب  گوییتدمی شتما. گنتاهیعنی  انیعص ند،یبگو غلط خواهندیم جا هر ،یلقط

 قترآن ستراغ ، یتادیتکنیم فکتر یطرفت کیت د،یزنیم حرف یطرف کی چرا. اس  نبوده گناه

 . دییاین قرآن سراغ اصالً. دییآیم یطرف کی دییآیم اگر ای د،ییآینم

 اوالً،. فهمتدیم مطلت  ،قرآن خود به کندیم مراجعه انسان یوقت قرآن در را ذن  لفظ

. بشتود قترآن مدارشتر  نتدارد حتق د کتهنتدار قدرت نقدریا. دندار قدرت نقدریا اگر .ًایثان

 کته را قترآن لغتات یاصل یمعان که یلغت یهاکتاب به که اس  نیا دوم پله و دوم مرحله

 متا بزرگتوار استتاد. اس  نیا راغ  مفردات. رندیبگ اس  دادهیم معنا قرآن نزول زمان در

 جملته نیتا( رض) ییطباطبتا عالمته یآقادر زمان خود ،  الطالقا یعل یالعظماهلل یآ

  یترغ و القترآن مفتردات نیتا. است  ختوب یلتیخ است ، قیتصتد قابت  و فرمودندیم را

. است  اعجتاز بته  یتقر نیا اس ، نوشته قب  سال چند و هزار که یاصفهان راغ  القرآن

متع  کترده، دقت  قتدرآن و دهیکشت زحمت  قتدرآن واقعًا. اس  اعجاز مییبگو میخواهینم

 است ، بتاالتر یلیخ یلیخ قرآن به نسب  لغات، ریسا به نسب  یول ،میدار اشکال ما ذلک

 نیتا. اس  قرآن فهم یدهایکل از یکی. کندیم ح  اریبس. کندیم ح  را معضالت یلیخ

کته  میبگترد ما ،میبکن لغ  در کام   یتفت میخواهیم اگر :سوم مرحله .اس  دوم مرحله

 است   بتوده ییمعنا چه یدارا لغ  نیا ،قرآن نزول زمان به کینزد و قرآن نزول زمان در

                                                           

 .121. طه، آیه 1
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هتر  است ، انیعصت است ، اثم ،اس  ذن  کند،یم ذکر قرآن در که یلغت نیا خداوند چون

 یکتی را کتدام شتود،یم کتم و ادیز رود،یم نییپا و باال کند،یم دایپ تطور نیا هس ، چه

 زیتچ اثتم از دیتبا متردم قترآن نتزول ختود زمتان ایتآ را. ختود  زمان  ردیبگ نظر در دیبا

 هیپا  .امیالق ومی یال یبعد محور و اس  آنجا یلاوّ محور اس ، آنجا محور نه  ای بفهمند

 یمعنتا بته و حیصتح یمعنا به قرآن نزول زمان در گذارد،یم لغ  یمبنا بر قرآن که یلاوّ

 نیهمت و دریتبگ نظر در را آن ،شدهیم یتلق لغ  نیا از ییمعنا چه ابلغ و افصح و حیفص

 متا بتا فهمت  و استمرار ،نیالد ومی یال باشد داشته استمرار دیبا لفظ نیهم هیسا در معنا

 ها یکشت و هاسیستق و اآلب است  گفتته کته یونتانی شتخ  کیت میبفهم دیبا ما. اس 

 لغت  نیتا یمگفتت .القتدسروح ،ابتن ،آب ختال ، یعنتی آب. خیر، بأ یعنی آب ندیگویم

 لغتات متا. اس  کرده کینزد ما یبرا را راه چقدر و هاآن انیم در کرده جادیا غلط چقدر

 مینتوانست اگر و میاوریب دس  به میکن کوش  قرآن خود محور بر را قرآن اتیادب را، قرآن

 کته المنجتد بتا  هچت یعنتی هتاحرف نیا و المنجد ،میاوردین دس  به ای میاوریب دس  به

 . دیکن دیتقل قرآن از شما دشوینم

 و کنمیمت عترض  اشارات من که کردند ذکر هانیا( ص) اهللرسولراجع به  ییهاینف

 .دییبفرما مالحظه. میکنیم بحث مستقالً اتیآ یرو

 است  متأمور )ص( اهللرستول «لِتذَْنبِكَ اسْتَْغفِرْ وَ»: 55 هیآ )مؤمن( غافر 40 سوره در -1

  کند. استغفار خود  ذن  یبرا

تَْغفِرْ وَ اللَّتهُ إاِلَّ إِلهَ ال أَنَّهُ فَاعْلَمْ»: 19 هیآ 47 سوره( ص) محمد سوره -2  وَ» «لِتذَْنبِكَ استْ

 اس .  «اهلل اال اله ال» از بعد نجایا اس ، یگرید مطل  از بعد یقبل« اسْتَْغفِرْ

 . 3 هیآ صرن سوره «ابًاتَوَّ كانَ إِنَّهُ اسْتَْغفِرْهُ وَ رَبِّكَ بِحَمْدِ فَسَبِّحْ» -3

 فتتح سوره «تَأَخَّرَ ما وَ ذَْنبِكَ مِنْ تَقَدَّمَ ما اللَّهُ لَكَ لِیَْغفِرَ*  مُبینًا فَْتحًا لَكَ فَتَحْنا إِنَّا» -4

  .اول هیآ

 و ختود  یبرا ای خود  یبرا ای( ص) اهللرسول شخ  به اس  شده امر چهارتا نیا

. اس  استغفار هس ، نجایا در ذن  و کند استغفار. «لِْلمُؤْمِنینَ وَ بِكَلِذَْن اسْتَْغفِرْ وَ» نیمؤمن

 «امتتک ذنت » دیتبا «ذنبتک» نیتا ختوب ندیگویم دق  بدون نگرییابتدا لوحساده کسان

 . نندک شدرسنا که هاحرف نیا و باشد
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 کته یداد اذن ختدا اجتازه بتدون  یداد اذن چترا 1«لَهُتمْ أَذِْنت َ لِتمَ عَْنتكَ اللَّهُ عَفَا» -5

 وَ» ، در جنتگ شترک  نکننتد.نتدیاین جنتگ و برونتد خواهندیم که نیمنافق نیا از یبعض

 در ،«تُْخف  وَ» . بعد:عیتشر 3«لَكَ اللَّهُ أَحَ َّ ما تُحَرِّمُ لِمَ النَّبِ ُّ أَیُّهَا یا» 2«فَهَدى ضَاالًّ وَجَدَكَ

ى وَ مُبْدیتهِ اللَّتهُ مَتا نَْفسِكَ ف  تُْخف  وَ» دیز زن و دیز هیقض  أَنْ أَحَتقُّ اللَّتهُ وَ النَّتاسَ تَْخشتَ

 ال وَ» .کهتف ستوره «ءٍلِشتَ ْ تَقُولَنَّ ال وَ» :بعد 4«زَوَّجْناكَها وَطَرًا مِْنها زَیْدٌ قَضى فَلَمَّا تَْخشاهُ

 فَتِِنْ» :بعتد 5«نَستی َ إِذا رَبَّتكَ كُترْاْذ وَ اللَّتهُ یَشاءك أَنْ إاِلَّ*  غَدًا ذلِكَ فاعِ ٌ إِنِّ  ءٍلِشَ ْ تَقُولَنَّ

ولُ أَیُّهَا یا» :عدب 6«قَبْلِكَ مِنْ اْلكِتابَ یَْقرَُُنَ الَّذینَ فَسْئَ ِ إِلَیْكَ أَْنزَْلنا مِمَّا شَكٍّ ف  كُْن َ  الرَّستُ

مُكَ اللَّتهُ وَ هُرِسالَتَ بَلَّْغ َ فَما تَْفعَْ  لَمْ إِنْ وَ رَبِّكَ مِنْ إِلَیْكَ أُْنزِلَ ما بَلِّْغ  إِنَّ النَّتاسِ مِتنَ یَعْصتِ

 . گرید اتیآ و 7«اْلكافِرینَ اْلقَوْمَ یَهْدِي ال اللَّهَ

. است  ذنت  از استتغفار و ذنت  بته مربتوط که اس  یاتیآراجع به  یمحور بحث اول

 و دقت  آن یرو درست  دیتبا کته یاصتل یمحتور هیتآ ه،یآ چهار نیا در م،یدار هیآ چهار

 گترید یرهایتفست چتون، فرقان کنمیم عرض من فتح، سوره در اس ، فتح هیآ بشود، بحث

 ذنت  نسب  یمعنا نکهیا. س ین اختصاص نیا د،یکن نگاه. نکردند را کار نیا عهیش و یسن

. دیتکن مراجعته فتتح ستوره بته شتما .کردند گرید یکارها کی انیآقا س  یچ اهللرسول به

 وَ» است  متؤمن ستوره 55 هیتآ شتود،یم بحتث بالًقت که یاتیآ. اس  یمحور هیآ نیا البته

تَْغفِرْ وَ اللَّتهُ إاِلَّ إِلهَ ال أَنَّهُ فَاعْلَمْ» :بعد و «لِذَْنبِكَ اسْتَْغفِرْ و  19 هیتآ محمتد ستوره «لِتذَْنبِكَ استْ

  بعد...
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