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 دستور خداوند به پیغمبر برای استغفار از ذنب

 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 دو( ص) اهللرسبو  مقبد  سباح  ببه نسبب  انیعص ای خطا سلب انیجر در ما

. اسب  کبرد  اسبتغفار ببه امبر را( ص) اهللرسبو  کبه یاتیبآ او  مرحله. میدار مرحله

 کبه خبود  ذنبب از اسبتغفار ایب یکلب اسبتغفار ایب نیمؤمن ذنب و خود ذنب از استغفار

 و نصر سور  و( ص) محمد سور  و غافر مبارکه سور . س ا فیشر قرآن در هیآ چهار

 مبورد( ص) اهللرسبو  ببه انتسباب ببا انبًیاح که یلفظ چهار نیا به راجع .فتح سور 

 قبرآن در مرتبه 37 مختلف یهاغهیص با ذنب مینیبیم اس   گرفته قرار انتقاد و رادیا

 ایب( ص) اهللرسبو  ببه نسبب  مرتببه چهبار مرتببه  37 نیبا از. اسب  شد  ذکر فیشر

 یهاغهیصب ببا هبم غفبر لفب . اسب  حب ب مبورد که اس  نیالمومن مع عامً ای خاصً

 قبرآن گونباگون اتیبآ در ببار 259 لتستغفر  ستغفر یل  غفورٌ  غافرٌ  رُغفِیَ غَفَر  گوناگون 

 مرتبه چهار ذنب  هیآ چهار نیا در( ص) اهللرسو  به نسب  که اس  شد  ذکر فیشر

 مختلبف غیصب ببا فیشبر قرآن در مرتبه 87 توبه. اس  غفر لف  ای اس  استغفار لف 

 اللَّبهُ تبابَ لَقَدْ» :9 سور   117 هیآ در فقط( ص) اهللرسو  به نسب  اما اس   شد  ذکر

رَ ِ سباعَ ِ فبي اتَّبَعُبو ُ الَّبيینَ اْلأَْنصارِ وَ اْلمُهاجِرینَ وَ النَّبِيِّ عَلَى  کیب ببار  87 از «اْلعُسبْ
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 بح  چون. میکن ب صح آن یرو دیبا ما دوم بح  در نجایا که اس  توبه لف  مرتبه

 بببه راجببع دوم بحبب  و. اسبب  هبباحرف نیببا و ذنببب و اسببتغفار و غفببربببه  راجببع او 

. اسب  حضبرت آن مقبد  ساح  به گنا  نسب  شودیم گمان که یگرید یهانسب 

 در مرتببه 35 نیبا از مرتببه کیب که اس  آمد  مرتبه 35 کالً فیشر قرآن در عفو لف 

 . «لَهُمْ أَذِْن َ لِمَ عَْنكَ اللَّهُ اعَفَ» :43 هیآاس    9 سور  نهمی

 و نصبر سبور  و( ص) محمبد سور  و غافر سور  مبارکات اتیآ نجایا بح  مورد

بِرْ» :55 هیبآ غافر  مبارکه سور  در. اس  فتح سور  تَْغفِرْ وَ حَب ٌّ اللَّبهِ وَعْبدَ إِنَّ فَاصبْ  اسبْ

 اسب  نیبا فیشر قرآن خاصه فیلطا از «رِاْلإِبْكا وَ بِاْلعَشِيِّ رَبِّكَ بِحَمْدِ سَبِّحْ وَ لِيَْنبِكَ

 کبه هیبآ آن خبود از باشبد  نادرس  احتماالت مورد انًیاح که هس  یاجمله اگر که

 مراد را آنچه و شودیم مهار درس  مطلب بعد و قبل اتیآ از ای و اس  آن در جمله

 اگبر اسب   گناهکبار انسبان اگبر :اسبتغفار. شودیم تبیین نجایا در اس   نیلعالمابر

 خواسب   وقب  هبر نبه  ایب اسب  یفور واجب استغفار ایآ اس   داد  انجام یانیعص

 اگبر. اسب  یفور واجب خودش وق  در واجب فعل که طورهمان. اس  یفور واجب

 طورهمبان و اسب  یفبور واجبب هم آن از استغفار کرد  ترک خود وق  در را واجب

 امبر ببه یمببتال انسبان اگر اس   یفور محرم  خاص وق  در چه کالً چه هاحرام که

 کبه اسب  نیبا نبه مگبر. اسب  یفبور هبم آن از اسبتغفار شد  یحرام کار شد  یحرام

 الخبط طبو  یعلب عدال   اس  حرام فس  که اس  نیا نه مگر و اس  واجب عدال 

 . اس  حرام الخط طو  یعل فس  و اس  واجب

 اگر ن ید فروع در و نید اصو  در یاسالم یفیتکل یاصل محور برخالف نیبنابرا

 توبه و برگردد دیبا محرم  فعل چه و واجب ترک فس  چه شد  فس  به یمبتال انسان

. اس  یفور واجب استغفار نیا و اس  واجب استغفار. شود گنا  رفع که کند اهلل یال

 یراضب یعنبی نبه  امروز  کن توبه روز فالن ندیبگو او به کند  گنا  یابند  کی اگر اما

 و سبحانه ح  که اس  مسلمات از نیا و باشد یباق خودش فس  بر که خداوند اس 

 از اگبر دوم  پله در و گردد خارج عدال  شئون از یمکلف س ین یراض گا چیه یتعال

 کبه طورهمان. بماند فس  حا  در آن کی یحت بدهد اجاز  شد  خارج عدال  شئون

 را واجببات مکلبف شبخ  «االمکبان و  طاعاالسبت و  القبدر حسب» یاول مرحله در

 مقبرر   طیشبرا ببا کند ترک اس  الزم را محرمات و مقرر  طیشرا با بدهد انجام دیبا

 یانحرافب شبد  حاصبل یلمم کی شد  حاصل یافلته کی چنانچه اگر هم گونههمان

 صبورت نیبا در بزرگ  گنا  مخصوصً شد  یگناه کی به یمبتال انسان شد  حاصل
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 نظبر از مطلبب نیا احتما  هس   مطلب نیا تصور ایآ نیبنابرا. کند استغفار دیبا آنً

 تبرک اسب   کبرد   صبال ترک اس   کرد  زنا مثالً یکس اگر که هس  یربان و یشرع

 کرد  حرام فعل ای اس  کرد  یواجب ترک اس   کرد  چه کرد   قتل اس   کرد  صوم

 فرمبود خداونبد میدیبد اگر. کن استغفار سا  چند از بعد بگيار تو دیبفرما خدا. اس 

 گرید زیچ. س ین گنا  از استغفار میفهمیم نه  حاال  کن استغفار موقع فالن در بگيار

 گنبا  قطعبً که یصورت در ذنب -1. اس  شد  ذکر فیشر قرآن در ذنب نوع سه. اس 

 سب  ا طاعب  نیباالتر که اس  یصورت در ذنب -2. هیقطع قرائن و میدار اتیآ اس  

  .مطل  قو ٍب ذنب -3. هیقطع قرائن و میدار اتیآ

 که ذنب که هستند اشخاص از یبعض. هستند گوناگون اشخاص مطل  بقو ٍ ذنب

 برخالف کارشان که هستند اشخاص یبعض اس   سخ  دنباله اس   دنباله یمعنا به

 کارشبان کبه هسبتند اشبخاص یبعضب. اسب  آخبرت آن سخ  دنباله پس اس   شرع

 ذنبب اتیبآ از سبوم قسم . اس  ایدن در آنها سخ  دنباله پس اس   اهلل یلا دعوت

 کبه ذنبب نیبا. هسبتند گونباگون اشخاص. اس  شد  ذکر مطل  وجهٍب که اس  یاتیآ

 و ریبخ عامل یبرا چنانچه اگر اس   عمل سخ  و خطرناک دنباله اس   عمل دنباله

 یالب یداعب و باشد شر عامل یراب از اگر. اس  طاع  نیبهتر نیا باشد  اهلل یال یداع

 کوچبک ببزرگ  گنبا  ایب بزرگ  طاع  ای. اس  یبزرگ اریبس گنا  نیا باشد  طانیالش

 سروصدا و یعاد و کوچک یلیخ که یطاعت کی. ندارد دنباله کوچک س  ین یمطلب

 بخوانبد  نمباز اشخانبه در کسی. ندارد هم یویدن دنباله س  ین ذنب نیا س  ین آور

 مرو  و صفا نیب در اما  باشد ذنب نیاکه  فهمدیم چه دشمن  خواندن هخان در نماز

 . دارد دنباله نیا کردن  الواحد اهلل یال دعوت ب  360 مقابل در و ستادنیا

 دشببمنان ایبب اسبب   دشببمنان برابببر در اسبب   ظبباهر اسبب   جهببار کببه یاعمببال آن

 و اسب  سبخ  اهلل یالب دعبوت خبود اسب   اهلل یالب دعبوت چنانچبه اگبر فهمند یم

 ع یشر برخالف نیا چنانچه اگر و. اس  طاع  نیباالتر نیا و دارد ایدن در هایسخت

. دارد آخرت در خطرناک عاقب  نیا باشد  ظاهر بدتر چه باشد  یمخف چه اس   ح 

 اتیبآ قسبم  سبه از یقسبمت در اسب   نگونهیا یلغو نظر از که ذنب مطلب  سرجمع

 اللَّبهُ لَبكَ لِیَْغفِرَ» میکنیم بح  چنانکه اس   طاع  نیباالتر یمعنا به ذنب مقدسات

 را دو هبر مبوارد یبعض در اس   گنا  موارد یبعض در 1«تَأَخَّرَ ما وَ ذَْنبِكَ مِنْ تَقَدَّمَ ما
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 نبهیقر اسب  مبراد عمبوم که جا هر -نرود ادمانی مطلب نیا- هیآ نیا در. اس  شامل

 بزرگ گنا  ذنب از مراد. اس  نهیقر اس   گبزر طاع  ذنب از مراد که جا هر س  ین

 از مبراد جبا هبر اسب   نبهیقر اس   انیعص غفر غفر  از مراد جا هر. اس  نهیقر اس  

 یالب یداع عمل یویدن عقبات بر خداوند نهادن پوشش بلکه س  ین انیعص غفر غفر 

 کبه کنبد یکبار خداونبد بگيارد نبرند  نیب از نکشند  زود را او نجایا در که اس  اهلل

 را خبود فبهیوظ نکبهیا از بعبد. ردیبگ یاهیپا کی رد یبگ یاساس کی دعوت نیا بشود

 .بود خواهد اهلل یال ارتحا  بعدًا داد انجام

 ...هم و بزرگ ساح که به معنای  دیایب یانهیقر با ذنب -

 .س ین نفر کی یبرا نفر  کی یبرا -

 .س ین نفر کی مخت   نهیقر با دیایب جدا یوقت -

 مبراد عمبوم و شبد  ذکبر ذنبباسب   هاوق آیات ذنب را مراجعه کنید. بعضی  -

 .اس  مراد شر دنباله هاوق  یبعض. شر ای ریخ دنباله حاال دنباله  یعنی. اس 

 طاعب  هم و بزرگ انیعص هم شود  اراد  دو هر و شود ذکر مطل  جا کیاگر  -

 .اس 

 شبخ  کیب  یشخصب یببرا ای  یبعض یبرا طاع   یبعض یبرا بزرگ انیعص -

 کبه مبوارد یبعضب در امبا. اسب  عامباالخر   یول بزرگ  طاع  بزرگ  انیعص خاص

 علب  ببه اس   انیعص فقط ذنب موارد یبعض در دارد  نهیقر اس   طاع  فقط ذنب

 قبرو،  هیقضب مثل. نباشد مناسب یلیخ مثا  شاید اس   هردوانه ذنب چون اس  نیا

  مینبدار نهیقر قرو، دفر به منحصر هیآ در چون. اس  اطهار هم اس   ضیح هم قرو،

نَ اْلمُطَلَّقباتُ وَ» .اطهبار هبم اسب   مبراد ضیح هم مییگویم هِنَّ یَتَرَبَّصبْ  ثَالثَب َ بِأَْنفُسبِ

 سبه و ضیحب دو ایب که ندیگویم همه که برخالف. هرطُ سه و ضیح سه یعنی 1«قُرُو،ٍ

 . طهر دو و ضیح سه ای طهر

 امبر که یاهیآ چهار نیا. اس  داردنباله اس   نَباليَّ من لغ  صلا ذنب نجایا در

 بسبم :نصر هیآ  یکل استغفار ای کند  استغفار که( ص) اهللرسو  به اتیآ نیا در شد 

 اللَّبهِ دینِ في یَدْخُلُونَ النَّا َ رَأَیْ َ وَ*  اْلفَْتحُ وَ اللَّهِ نَْصرُ جا،َ إِذا» میالرح الرحمن اهلل

تَْغفِرْ ُ وَ رَبِّكَ بِحَمْدِ فَسَبِّحْ*  اجًأَْفو تَْغفِرْ ُ وَ». نگفب   یسبکچبه  یببرا« اسبْ  یببرا «اسبْ

 ببود  ریبغ یببرا لبک  «لبينوبک اسبتغفر و » ببود خبود یببرا اگبر. ریبغ یببرا خودش 
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 قسبم  کیب نیبا. اسب  دو هبر که اس  نیا مطلب ظاهر اس   دو هر نیا. نیمنؤللم

 دعبوت غفبر ببه نسبب  اسبتغفار امب   یببرا گناهبان از استغفار « ُاسْتَْغفِرْ وَ» که اس 

 اس   چگونه نجایا در حاال. لیقب نیا از و خود یبرا یرسالت

 .اس  حضرت خود اولین استغفار متوجه باالخر  -

 بحب  کبمکم. میکنیم بح  را نیا ثواب  یبرا ای گنا  یبرا  هچ یبرا  دانممی -

 قبل از ما .56 هیآ  40 سور  غافر مبارکه سور   اس  بح  دمور که یلاوّ هیآ. میکنیم

بِرْ» :دیبفرمایم خبدا که یانهیزم س  یچ اتیآ نیا نهیزم  میخوانیم را اتیآ  إِنَّ فَاصبْ

 یانهیزم چه در «سَبِّحْ وَ لِيَْنبِكَ اسْتَْغفِرْ وَ»  اس  کجا 1«لِيَْنبِكَ اسْتَْغفِرْ وَ حَ ٌّ اللَّهِ وَعْدَ

 الَّبيینَ قبا َ وَ» :49از آیبه  .دینیبب را قبل تایآ  چطور  اس  یخاص نهیزم یک  اس 

 تَبكُ لَبمْ وَ أَ قبالُوا*  اْلعَبيابِ مِبنَ یَوْمبً عَنَّبا یُخَفِّبفْ رَبَّكُمْ ادْعُوا جَهَنَّمَ لِخَزَنَ ِ النَّارِ فِي

 نجایا «ضَال ٍ في إاِلَّ اْلكافِرینَ دُعا،ُ ما وَ افَادْعُو قالُوا بَلى قالُوا بِاْلبَیِّناتِ رُسُلُكُمْ تَْأتیكُمْ

رُ إِنَّبا». اسب  هارسال  نیمخالف با هارسال  و رسل برخورد انیجر  در هیبآ دو «لَنَْنصبُ

 الم د یبتأک «إِنََّ» د یتأک جمع «نا» د یتأک «انّإِ» «لَنَْنصُرُ إِنَّا» اس  نیا یکی که اس  قرآن

رُ إِنَّا» .میدار نجایا در دیتأک چهار د یتأک رُنصُنَ د یتأک لَنا لَنَْنصبُ  فِبي آمَنُبوا الَّبيینَ وَ رُسبُ

 . مانیا بعد در  یبُعد چه در «اْلأَْشهادُ یَقُومُ یَوْمَ وَ الدُّْنیا اْلحَیا ِ

 نصبرت شبود  کشبته جمبع در مبانیا حف  و خود در مانیا حف  یبرا یکس اگر

 قتبا  ببار ریبز و ماندنش زند  اثر در و بماند زند  یکس اگر. اس  نصرت نه  ای اس 

 را انیدانشبگاه مباکبه  شود گفته اگر. نه  اس  نصرت  دروب نیب از او مانیا  نرفتنش

 را  در  نبه  میدهیمب پبو  اردهبایلیم م یدهیمب هباآن ببه رقص یعنی میکنیم نصرت

  سب ین حبوز  در آنچبه یعنبی ؛میکنیمب کمبک اسبالم حوز  به شود گفته اگر .دانش

 کمبک هایهشبهر در شبود گفتبه اگبر. اسب  نیبا کمبک. اسب  اهلل کتاب که میآوریم

رُ إِنَّبا» هبم نجبایا. میدهیمب پبو  یعنی  میکنیم لَنا لَنَْنصبُ  یمعنب رسبال   بُعبد در «رُسبُ

 تشیباذ یکسب باشبد  داشبته اردهبایلیم بزرگبوار غمببریپ که س ین نیا« رُسُلَنا لَنَْنصُرُ»

 زنبد  کبه یمبادام غمبریپ نیا یعنی رسال   بُعد در ر یخ. نکند چه ندهد  فحش نکند 

 شببردیپ بُعبد در شیکارهبا تمبام و اعمبا  و حبا  و قبا  عمرش لحاظات تمام اس  

 و اوضاع تمام و غمبریپ ممات و اتیح یعنی. باشد اهلل عند من منصور و باشد رسال 

 آن کیب اگبر. شبد نیبا و باشد یرسالت دعوت به دنیبخش تحق  نفع به غمبریپ احوا 
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 به را شانیا و کردینم حاصل ماتهإ را شانیا خداوند بمانند  اهللرسو  بود الزم شتریب

  «.الَّيینَ وَ» :بعد «رُسُلَنا لَنَْنصُرُ إِنَّا». اس  موت چون آن  کی. بردینم برزخ طرف

ورُونَ لَهُمُ إِنَّهُمْ * اْلمُرْسَلینَ لِعِبادِنَا كَلِمَتُنا سَبَقَْ  لَقَدْ وَ» :گرید هیآ  إِنَّ وَ*  اْلمَْنصبُ

 رسبل فقبط  اسب  رسبل از اعبم نجایا در. اس  رسل مربوط به 1«اْلغالِبُونَ لَهُمُ جُْندَنا

 در و خودشبان در هارسبال  دادن تحق  در هستند رسل رودنباله که یکسان. ستندین

رُ إِنَّبا» دارد  امکبان که آنجا تا یرسالت دعوت لَنا لَنَْنصبُ  اْلحَیبا ِ فِبي آمَنُبوا الَّبيینَ وَ رُسبُ

هادُ یَقُبومُ یَوْمَ» و او  ایدن اتیح که اتیح مثل  در «اْلأَْشهادُ یَقُومُ یَوْمَ وَ الدُّْنیا « اْلأَشبْ

 الظَّبالِمینَ یَْنفَبعُ ال یَبوْمَ». اسب  مطلبب اصبل امب یق کبه آن امب یق و ببرزخ آن  برزخ

و،ُ لَهُبمْ وَ عْنَب ُاللَّ لَهُمُ وَ مَعْيِرَتُهُمْ  لیبتکم و هارسبال  برخبورد در اشهمبه 2«رِالبدَّا سبُ

 . اس  هارسال 

 ببا و مبا  ببا نیمخبالف کبه طورهمان  بشود دیبا چه نیمخالف با رسل برخورد در

 ظباهر و دهنبدیم نشبان شبجاع  خبود از و رنبدیگیم قبوت چبه با و چه با و قدرت

 کنبد یم عیتشبج بسبیار راهبا این چه و ما  و دفر و جمع و ایدن یروین و ایدن اتیح

 ببه نسبب  عیتشج. کندیم عیتشج راها رسال  به نیمؤمن و را خود رسل هم خداوند

 رسبال  را  در قبدم کبه یکسبان اگر یعنی. عدب به نسب  نیهمچن و ایدن اتیح نیهم

 یبیبال هبر شبود  چبه هبر بردارنبد  قبدم اسب  فرمود  خداوند که ورطآن بردارند  اهلل

 جسبم خانه اس   جسم خود اس   جسم ما  آن. رودینم نیب از روح د یایب سرشان

 آن یفدا جسم. اس  جسم دنیبوس دس  اس   جسم یکاسب اس   جسم وطن اس  

رُ إِنَّبا» خداونبد لبيا و بشود روحی اس  یربان بُعد که یروح  یعم بُعد  ا یبخ «لَنَْنصبُ

رُ إِنَّبا» ریبخ ...نیبنب و اموا  که ردندک یکار اهلل اتیآ به نیمکيب نکنند لَنا لَنَْنصبُ  وَ رُسبُ

 . اس   یتقو نیا .«اْلأَْشهادُ یَقُومُ یَوْمَ وَ الدُّْنیا اْلحَیا ِ فِي آمَنُوا الَّيینَ

 لَهُبمْ وَ اللَّعْنَ ُ لَهُمُ وَ مَعْيِرَتُهُمْ الظَّالِمینَ یَْنفَعُ ال یَوْمَ» از آن: بعد  «آتَیْنا لَقَدْ وَ» :بعد

ى آتَیْنا لَقَدْ وَ*  الدَّارِ سُو،ُ ( ص) بزرگبوار محمبد یا  غمببریپ :دیبگویم «اْلهُبد  مُوسبَ

 یموس  ریخ. کنندیم ناراح  کنند یم بیتکي کنند یم  یاذ را تو که یستین تو فقط

 بَنبي رَْثنباأَوْ وَ اْلهُبد  مُوسَى آتَیْنا لَقَدْ وَ» گرید یایانب و یسیع نهمایب و اس  قبل هم

 در صببر. اسب  صببر یجا «فَاْصبِرْ*  اْلأَْلبابِ لِأُولِي ذِْكر  وَ هُد ً*  اْلكِتابَ إِسْرائیلَ
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 و» ایبب( ص) رسببو  بببه نسببب  ينبلببل اسببتغفار کببه یاسببور  چهببار نیببا  هچبب مقابببل

 ییهایناراحت و ها یاذ آن از بعد. اس  یمدن سور  چهار هر  دارد عام ای «نیمنؤالم

 اس   جنگ هم نهیمد در آمدند  نهیمد به که حاال دند ید مکه در( ص) اهللرسو  که

 طببرف  آن از نیمشببرک طببرف  آن از هببودی. کننببدینم او را رهببا نیمشببرک هببم نجببایا

 را نبد یآ فبتح یهاوعبد  کنبدیم شبروع خداونبد که اس  نجایا طرف  آن از نیمنافق

 تبرک ای کن کم را یرسالت دعوت ند   انجام را رسال  یعنی کن  صبر «فَاْصبِرْ». دادن

 کننبد ناراح  و یمبوذ اریبسب و سبخ  اریبسب یبرخوردهبا ایبن مقاببل در نبه  کن 

رُ إِنَّبا» :یکبی سب  یچ وعبد اسب   داد  وعد  خداوند «حَ ٌّ اللَّهِ وَعْدَ إِنَّ فَاْصبِرْ»  لَنَْنصبُ

  در مبورد دارد عمب  رود یم جلو د رویم شیپ تو رسال  یعنی «آمَنُوا الَّيینَ وَ رُسُلَنا

 تبا خبودش یاصل عدبُ در اس  زاه  نیا 1«زَهُوقً كانَ اْلباطِلَ إِنَّ». ندارد عم  گرانید

 . گوناگون یهازمان به نسب  رسد چه

 خطبر درچبه چیبزی  نجبایا «لِيَْنبِكَ اسْتَْغفِرْ وَ» چه  بعد «حَ ٌّ اللَّهِ وَعْدَ إِنَّ فَاْصبِرْ»

 و نبهیمد در که هودی برابر در ند یآیم مکه ازکه  نیمشرک برابر در که اهلل رسو اس  

 اهللرسبو  بزرگ ذنب ند یبیم صدمه قدرنیا نیمنافق برابر در و هستند نهیمد کینزد

 و نیمشبرک مقاببل در ذنبب نیبا و اسب  اسبتغفار وجبوب مورد که یذنب آن س  یچ

تَْغفِرْ وَ»  اسب  رسال  جز نیا س  یچ نیا اس   نیمکيب هبم  ذنبب کیب «لِبيَْنبِكَ اسبْ

 یولب. میبدار اتیبآ در 2«خَبیبرًا عِبادِ ِ بِيُنُوبِ بِرَبِّكَ كَفى وَ». ندارد ذنوب. ندارد شتریب

 کبل در( ص) اهللرسبو  ببه نسبب  و اس  مفرد نجایا در که ذنب. اس  ذنب کی نیا

 کبه اسب  ذنبب کیب .اسب  ذنب کی نیا اس   حضرت آن یرسالت یهازمان و ابعاد

تَْغفِرْ وَ». بشود بزرگوار غمبریپ بر هجوم همه نیا اس  شد  موجب  طلبب ؛«لِبيَْنبِكَ اسبْ

 از یکبی و دارد خطرنباک عاقبب  که یبزرگ اریبس اریبس عمل نیا یبرا از را غفر کن

 یوالا جه  آن. رودیم نیب از بعدًا  یهست آن در ناآل و گيش  آن خطرناک جهات

  طالببیاب شبعب در دادنبد یگرسبنگ کردنبد   یاذ زدند   یبود مکه رد که خطرناک

 در بزرگوار غمبریپ که یسال د  طو  در :هیثان مرحله. اس  یولا مرحله کردند  رونیب

 از جنبگ ن یمشبرک از جنبگ. ببود جنبگ مرتبب سبا  هش  هف  حدود  بود نهیمد

  .نیمنافق دخال  از جنگ ان یهودی
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 تحق  و رسال  نیا نمو موانع و لیراقع که رسال  ضد بر یویدن تبعات هنوز پس

 آن بپوشباند  خدا که بخوا  خدا از «لِيَْنبِكَ اسْتَْغفِرْ وَ». اس  موجود  اس  رسال  نیا

 وَ» نیبا تحقب . باشبد شبما عمبر آخبر تا اس  ممکن. هس  هم ند یآ در که یخطرات

 ذَْنبِكَ مِنْ تَقَدَّمَ ما اللَّهُ لَكَ لِیَْغفِرَ*  مُبینً فَْتحً لَكَ فَتَحْنا إِنَّا»  س یچ «لِيَْنبِكَ اسْتَْغفِرْ

 کی حساب به بود  تو به متوجه که یخطرات نیا تمام نیمب فتح نیا با که «تَأَخَّرَ ما وَ

 نیب از هم هاند یآ شد  گرفته د یناد شد  دیناپد هاگيشته اس   رسال  ذنب که ذنب

 انقبالب نجایا یوقت ینیخم یآقا که اس  نظرم من مثالً  عرف .«رفع و دفعٍ نیب». رف 

 ها زنبدان آن  یقبل یهازحم  شما گفتم من شانیا به موقع کی. شدند رهبر کردند 

 ادشیب. اسب  نیهمب هبم مطلبب  یواقع. رف  ادمی گف   اس  ادتانی هاآوارگی آن

 .سب ین یکسب و ا شبهم دیگر  بعدًا. رودیم ادشی بود قبل که یصدمات تمام. رودمی

 همببه نیببا هسببتند  رسببال  و یرهبببر و دعببوت قلببه نیببباالتر در کببه( ص) اهللرسببو 

 هبا  یاذ هبا کتک تمبام شبد  مکبه فبتح یوقتب ولکبن در خبورد  شبانیا ببه صبدمات

 چبه ببه رفبع نیبا. شبد رفبع شبد  فرامبوش همبه  هباجنگ ها یگرسبنگ ها  یمحروم

 آن ببر کبه یصبدمات و ببود مهبم هچبآن. اسب  مهم و اهم انیجر چون  اس  یحساب

 مرکبز و رسبال  عاصبمه کبه مکبه نکبهیا یببرا چبرا . شبد فراموش شد  وارد حضرت

 دفبع ؛دفبع و .قببل به نسب  اس  رفع نیا. شد فتح اس   هیاله رسال  کل یفرمانده

- بودند زند  غمبریپ تا بعدًا  یبعد به نسب  ولکن. بشود انًیاح که یهجمات به نسب 

 گبرید  کرد سقوط مکه یوقت. نداش  معنا جنگ گرید -اس  دیگری مطلب عدب حاال

 مقبدار کی در کامالً یاسالم دول  و کردند سقوط هم هودی و کردند سقوط نیمشرک

تَْغفِرْ وَ». شد محکّم گرید یجاها و حجاز نیسرزم کل ای حجاز نیسرزم از یادیز  اسبْ

 نهیزم خود از که اس  غافر سور  از نیا. «اْلإِبْكارِ وَ ْلعَشِيِّبِا رَبِّكَ بِحَمْدِ سَبِّحْ وَ لِيَْنبِكَ

تَْغفِرْ وَ حَب ٌّ اللَّبهِ وَعْبدَ إِنَّ فَاْصبِرْ» که دیآیم دس  به  یخاصب نبهیزم کیب «لِبيَْنبِكَ اسبْ

 . اس 

 لِيَْنبِكَ اسْتَْغفِرْ وَ اللَّهُ إاِلَّ إِلهَ ال أَنَّهُ اعْلَمْفَ»: 19 هیآ  47 سور  محمد مبارکه سور  در

تَْغفِرْ وَ» غبافر سبور  در «مَْثبواكُمْ وَ مُتَقَلَّببَكُمْ یَعْلَبمُ اللَّبهُ وَ اْلمُؤْمِنباتِ وَ لِْلمُؤْمِنینَ وَ  اسبْ

 و هببا یاذ و هامعارضببه محببور غمبببریپ شببخ  چببون. نبببود نیمببؤمن  بببود «لِببيَْنبِكَ

 و اصبل در هبم ذنبب استغفار اس   غمبریپ مخصوص ذنب نیبنابرا. اس  هایناراحت

 اهللرسو  خود رسال  حامل چون ن یمؤمن هیحاش در و اس  غمبریپ مخصوص محور

 غمببریپ شبخ  خبود شبد یم بزرگوار غمبریپ هیعل که یامعارضه محور و اس  )ص(
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 گفب یم هیبکفا محمد اگر. بود نیام محمد همانکه  آوردینم قرآن غمبریپ اگر  اس 

 . دادندینم فحش که

تَْغفِرْ وَ اللَّبهُ إاِلَّ إِلبهَ ال أَنَّبهُ اعْلَمْفَب» محمبد مبارکبه سبور  در ناآل صورت هر در  اسبْ

 حسباب کیب منؤمب ذنبب دارد  حسباب کیب غمبریپ ذنب دو  هر «لِْلمُؤْمِنینَ وَ لِيَْنبِكَ

 وَ» نبه  «نیمنؤالمب لبينوب و» نفرمبود «لِبيَْنبِكَ اسْتَْغفِرْ وَ». دیکن توجه عبارت به .گرید

 غمبریپ لينب استغفار. اس  جدا نیللمؤمن استغفار اس   جدا غمبریپ ذنب  «لِْلمُؤْمِنینَ

 نیبا د یببخواه خبدا از. داشب  عقببات و آورد( ص) اهللرسبو  که بود یرسالت همان

 هیآ ه یآ چهار هر بلکه هیآ سه در یعنی. اس  ند یآ اشهمه. اس  ند یآ یبرا اشهمه

 نصبر هیبآ و( ص) محمبد هیآ و غافر هیآ  هیآ سه در. دهدیم نشان را تحق  البته فتح

 وَ لِْلمُؤْمِنینَ وَ لِيَْنبِكَ اسْتَْغفِرْ وَ» نجایا «لِيَْنبِكَ اسْتَْغفِرْ وَ». دیگویم دارد ند یآ به نسب 

 وَ» :16از آیبه  .کنیبدمالحظبه  را قبل اتیآ .«مَْثواكُمْ وَ مُتَقَلَّبَكُمْ یَعْلَمُ اللَّهُ وَ اْلمُؤْمِناتِ

 لِلَّبيینَ قبالُوا»اببتالی ببه منبافقین « عِْندِكَ مِنْ خَرَجُوا إِذا حَتَّى إِلَیْكَ یَسْتَمِعُ مَنْ مِْنهُمْ

 وَ*  أَهْبوا،َهُمْ اتَّبَعُبوا وَ قُلُبوبِهِمْ عَلبى اللَّهُ طَبَعَ الَّيینَ أُولئِكَ آنِفً قا َ ذا ما اْلعِْلمَ أُوتُوا

 برگشبب  برگشبب   «یَْنظُببرُونَ فَهَببْل*  تَْقببواهُمْ آتبباهُمْ وَ هُببد ً زادَهُببمْ هْتَببدَوْاا الَّببيینَ

 إاِلَّ»  دارنبد یانتظبار ایبآ اس   انتظار  اس  «رَظَنَ» از نجایا «یَْنظُرُونَ فَهَْل» ن یمعارض

 مفصبل بحب البتبه   س یچ نجایا در  ساع «أَْشراطُها جا،َ فَقَدْ بَْغتَ ً تَْأتِیَهُمْ أَنْ السَّاعَ َ

اعَ َ إاِلَّ یَْنظُببرُونَ فَهَببْل». اسبب  الزم نجببایا هچببآن اسبب    جببا،َ فَقَببدْ بَْغتَبب ً تَببْأتِیَهُمْ أَنْ السببَّ

 لفب  فیشبر قبرآن در چبون را سباع  نجبایا «ذِْكبراهُمْ جا،َْتهُمْ إِذا لَهُمْ فَأَنَّى أَْشراطُها

 نجایادر  ساع  از مراد که دیآیم نظر به طورنیا اس   ام یق مراد و شد  ذکر ساع 

 نیبا. اس  انتظار در و آمد خواهد بعدًا که اس  ساع  چند ر یخولکن . اس  ام یق

 از و اسب  رحم  نیمؤمن یبرا از اس   انتظار در و آمد خواهد بعدًا که یساعت چند

  مکرمبه مکه الفتوح فتح  مطل  نصر ساع  -1. اس  زحم  کفار و نیمؤمن ریغ یبرا

 سباع  -3 .(جع) یمهد رجع  رجع   ساع  -2. اس  انتظار مورد نیا ساع   نیا

 چبه ببا تقبدم و اسب  یکسب چبه با برد  ساع  چهار نیا در. ام یق ساع  -4 .موت

 .آخرت نشئه در چه ف یتکل نشئه در چه  اس  یکس

 ]سؤا [ -

 سباع  چهبار نیبا پس موت  ساع . اس  برزخ همان مرگ ساع عرض کردم  -

 کبه یسباعات آن چبه. اس  کفار بر نیمؤمن انتصار ظهور ساعات ساع  چهار نیا که

 فیبتکل از بعبد ببه مرببوط کبه یساعات چه و ساع   دو ؛اس  فیتکل عالم به مربوط
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 سباع  -2 ؛الفتبوح فتح ساع  -1 :فیتکل عالم به مربوط ساع  دو. ساع  دو ؛اس 

 کبه اسب  یدومب امبرار یلباوّ و اسب  یلباوّ اسبتمرار دوم نیبا کبه (ع) یمهبد رجع 

 اس  الموت ساع  یکی گرید ساع  دو. دارد بح  فتح سور  در. دارد بح  خودش

 . اس  ام یق ساع  یکی س  ین کار در یفیتکل که

 شبما کبه یامرحله آخر. کندیم دیتهد خداوند را هانیا «السَّاعَ َ إاِلَّ یَْنظُرُونَ فَهَْل»

 فَهَبْل»  دیبدار سباع  جبز یانتظبار ایبآ د یبکنیم معارضبه و را حب  دیبکنینم قبو 

 سباع  و بغتبه فبتح سباع  اسب . بغتبه مه هبهمب «بَْغتَ ً تَْأتِیَهُمْ أَنْ السَّاعَ َ إاِلَّ یَْنظُرُونَ

 وبغتبه . اسب  االبغبات  ابغ ام یق ساع  اس   بغته موت ساع  و اس  بغته رجع 

 جبا،َ فَقَدْ بَْغتَ ً تَْأتِیَهُمْ أَنْ السَّاعَ َ إاِلَّ نَیَْنظُرُو فَهَْل». اس  باالتر بودنش از همه یناگهان

 دارد  عالمات( جع) یمهد ظهور دارد  عالمات موت .اس  عالمات اشراط  «أَْشراطُها

  سب یچ 1«السباع  نببي أنا» یمعنا دارد  عالمات ام یق خود دارد  عالمات مکه فتح

 که جهان انقراض تا فیتکل آغاز زا یعنی چه  یعنی  اس   الساع ینب بزرگوار غمبریپ

 نیبا البتبه. اسب  بعبد زمبان درصبد پنجبا  از  السباع رسبو  اس   یممتد زمان کی

 وَ أَنَبا»  «السباع  نببي أنبا» کبه. اسب  قبرب به مربوط که یاتیآ در دارد یبحث خودش

 منتهبا. اسب  امب یق اع س س  یچ 3«اْلقَمَرُ اْنشَ َّ وَ السَّاعَ ُ اْقتَرَبَ ِ» 2«كَهَاتَیْنِ السَّاعَ ُ

 ینبب  ینبب خبود. اسب  القمر اققانش اشراطش از یکی. اس  اشراط یدارا ساع  نیا

 از یکلب بوجبهٍ زمبانالآخر. آورنبدیم فیتشبر زمبانال آخر در زمان امام. اس   الساع

 زمان نکهیا یبرا  چرا شود یم حساب زمانال آخر آوردند  فیتشر اهللرسو  که یوقت

 غمببریپ زمبان از کبه. اسب  گيشته شتریب فیتکل زمان درصد د یکن بحسا را فیتکل

 اْقتَرَبَب ِ». میبدار ادیبز سباع  اخبتالف اتیبآ. میترکیبنزد سباع  ببه بعد به بزرگوار

 . گرید اتیآ نکهیا ای «اْلقَمَرُ اْنشَ َّ وَ السَّاعَ ُ

راطُها جا،َ فَقَدْ»  4«اللَّبهُ إاِلَّ إِلبهَ ال أَنَّبهُ فَباعْلَمْ*  ذِْكبراهُمْ جبا،َْتهُمْ إِذا لَهُبمْ فَبأَنَّى أَشبْ

 مگبر  خواهبدیم امر نیا اس   یکی خدا نکهیا به علم مگر  اس  علم به امر «فَاعْلَمْ»

. شبودیم مکلبف امبر ببا. شبودینمکه  معتقد امر با  بشود معتقد انسان شودیم امر با

                                                           

 .470، ص 27 ج، بالقرآن القرآن تفسير فى الفرقان. 1

 .188 ، ص(للمفيد) یاألمال. 2

 .1. قمر، آیه 3

 .19و  18. محمد، آیات 4



11 

 

 برهبان ببه محتباج سب  ا لیبدل ببه محتاج نیا اس   واحد خدا نکهیا به شدن مکلف

 «اللَّبهُ إاِلَّ إِلبهَ ال أَنَّبهُ اعْلَبمْ» کبه کنبد امبر یکس به خداوند کنند  امر نکهیا صرف اس  

  یدار دیتوح به نسب  تو که یعلم آن یعنی. اس  استمرار «فَاعْلَمْ» نیا پس .شودینم

 کبه( ص) خبدا رسبو . کبن تبرمحکم را جابب یا و سبلب بچسب  ترقرص را علم نیا

 مقبدم نیسبابق و نیمقبرب و نییکبروب و نیمکلفب و کائنبات تمبام از جابشانیا و سلب

 وَ لِْلمُبؤْمِنینَ وَ لِيَْنبِكَ اسْتَْغفِرْ وَ اللَّهُ إاِلَّ إِلهَ ال أَنَّهُ فَاعْلَمْ». بدهد استمرار ذلک مع اس  

 . اس  دوم مرحله نیا «مَْثواكُمْ وَ مُتَقَلَّبَكُمْ یَعْلَمُ اللَّهُ وَ اْلمُؤْمِناتِ

 النَّبا َ رَأَیْب َ وَ*  اْلفَْتحُ وَ اللَّهِ نَْصرُ جا،َ إِذا» میالرح الرحمن اهلل بسم سوم مرحله

بِّحْ*  أَْفواجبً اللَّبهِ دیبنِ فبي یَدْخُلُونَ تَْغفِرْ ُ وَ رَبِّبكَ بِحَمْبدِ فَسبَ  مبوارد آن از نیبا .«اسبْ

 گناهکبار اهلل معاذ غمبریپ نصر  و فتح از لقب اگر. میکرد عرض قبالً که اس  یاخاصه

 مبورد دو نیبا. اسب  خباص نجایا  «اْلفَْتحُ وَ اللَّهِ نَْصرُ جا،َ إِذا» دیگویم خدا چرا بود 

 کنبد  یتقو خواهدیم خداوند که اس  یانهیزم  نهیزم که. اس  عام میکرد عرض که

 وَ اللَّهِ نَْصرُ جا،َ إِذا» -1: نصر مبارکه سور  نیا در .فتح ند یآ یبرا را نیمؤمنو  رسو 

بِّحْ» -3؛ «أَْفواجبً اللَّبهِ دیبنِ في یَدْخُلُونَ النَّا َ رَأَیْ َ وَ» -2؛ «اْلفَْتحُ  «رَبِّبكَ بِحَمْبدِ فَسبَ

. اسب  واجبب شبهیهم کبه البرب حیتسبب  نبه قببلش «اسْتَْغفِرْ ُ وَ»  حاال چرا  نه قبلش

  یدتیبعق اسب   یاثببات جنببه که بالحمد حیتسب. اس  واجب شهیهم گنا  از استغفار

 نیبا ببه مرببوط نیبا باشبد  یعملب انحرافبات و یدتیبعق انحرافات از اگر هم استغفار

 آن داد  خانبه و پبو  یجنابعبال ببه خداونبد وقب  هر مثل اینکه. «جا،َ إِذا» که س ین

 لیبدل نیبا پس. اس  غلط نیا. کن استغفار خود گناهان از وق  آن. نکن یدزد وق 

تَْغفِرْ ُ وَ» نیبا کبه اسب  واضبح و نیّبب برهان اریبس و قاطع  نجبایا در لبينبک اوالً «اسبْ

 نیبا .نیمبؤمن یببرا از و خبود یببرا اسب   کل «اسْتَْغفِرْ ُ وَ رَبِّكَ بِحَمْدِ فَسَبِّحْ». س ین

  اس  گنا  از هم ؛اس  هردوانه نیمؤمن یبرا. س ین غمبریپ خود یبرا گنا  از استغفار

تَْغفِرْ ُ» غمببریپ شبخ  خبود یببرا از ولکبن  یگبرید جه  به نسب  هم  گنبا  از «اسبْ

 «اْلفَْتحُ وَ اللَّهِ نَْصرُ جا،َ إِذا» نیا باشد  نیمؤمن یبرا گنا  از «اسْتَْغفِرْ ُ» اگر چون س  ین

 د یآیم نهیزم نیا در چرا. ندارد یمعن

 ]سؤا [ -

 .کنمیم عرض را نهیزم تسبیح که علی طو  الخط اس . -

 همان هم علی طو  الخط اس . -
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 چرا  «جا، اذا فسبح» چرا. میکن فکر دیبا را دو هر جواب ما« جا،َ إِذا»  استغفار -

 .میکن بح  میخواهیم را نیا  «جا، اذا استغفر  و»

 .س ین جواب نیا -

رُ جبا،َ إِذا». اسب  نیبا هیبآ یعنی. اس  نیهم جواب «فسبح جا، اذا» -  وَ اللَّبهِ نَصبْ

 «جبا،َ إِذا» چه زمبانی  «فَسَبِّحْ*  أَْفواجً اللَّهِ دینِ في یَدْخُلُونَ النَّا َ رَأَیْ َ وَ*  اْلفَْتحُ

 وَ» نیبا نکبهیا مگبر  ندارد یجواب چیه و دیآیم سؤا  کی نجایا. اس  نیهم جوابش

 ببود  گنبا  از سبتغفارا اگبر چبون س  ین گنا  از استغفار اهللرسو  به نسب  «اسْتَْغفِرْ ُ

 چه تا هستند نیچن فیضع نیمؤمن یحت. کند استغفار کندیم گنا  که یآن همانباید 

 انجبام یگنباه اهللرسبو  اهلل معباذ اگر .شتریب برفش شیب بامش که هر  اهللرسو  رسد

 در چرا پس. اس  استغفار به مأمور آن همان بکند  استغفار دیبا آن همان باشد  داد 

 «اْلفَبْتحُ وَ اللَّهِ نَْصرُ» هم س ؛دوتا  «النَّا َ رَأَیْ َ وَ*  اْلفَْتحُ وَ اللَّهِ نَْصرُ جا،َ إِذا» نجایا

 «أَْفواجً اللَّهِ دینِ في یَدْخُلُونَ النَّا َ رَأَیْ َ» هم. اس  مکه فتح به مربوط نیا که آمد 

 میتسبل نیمشرک جنگ بدون. شدند میتسل جنگ بدون  شد مکه وارد یوقت غمبریپ که

 «.تَوَّابً كانَ إِنَّهُ». شدند

 یرسبول یسبرکردگ ببه حب  اهبل یگروه کی که یوقت اصوالً که اس  نیا جواب

 ها یناراحت ها جنگ ها  یاذ و هاهجرت و هاکتک آن از بعد  (ص) اهللرسو  مانند

 یقبوا کبل یفرمانبده مرکبز و عاصمه ناآل که بناس  هاخوردن زخم و هادادن کشته

 دیبکن فبرض اگر. بازدیم را خودش انسان شود یم هچ جانیا. شود فتح ر یاخ رسال 

 آن ببر اگبر اس   کرد  ظلم او به یکس بود   مظلوم عمرش طو  در که یآدم نفر کی

گبيارد و وی هبم میر چشم که اس  نیا مطلب ظاهر  س یچ قاعد  شد  غالب ظالم

 نشبد  نطبوریا مبا انقبالب در مگبر. هاحرف نیا و دهدیم فحش و زندمی طورهمین

 یاعبد  به خودیب هنوز  نکردند اهان  خودیب یاعد  به نکشتند  خودیب را یاعد  مگر

 خدا به توجه شتریب انسان دیبا  «اسْتَْغفِرْ ُ وَ رَبِّكَ بِحَمْدِ فَسَبِّحْ» نجایا  دهندینم فحش

 و انفجارهبا و هبایرواد یز و هباطیش نیبا یجلبو کبه بخواهبد خبدا از شبتریب. بکند

 . بشود کنتر  اعصاب. ردیبگ را هاقا  و داد و ادهایفر

 یکاشبان یآقبا مرحوماس   نظرم من ...چیه هانیا که دارم سراغ را یاشخاص من

 کیب  یاطلبه به دادند حواله یپول بودند  شد  مجلس سیرئ که یموقع آن در( رض)

 36  35 مبثالً  اسب  تومبان هبزار صبد حاال حساب به که یتومان کی صدتایس  یپول

 خانیرض دیس از بود رفته شانیا. میبود ینیماش کی سوار طلبه نیا با من. شیپ سا 
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 کیب  یتومبان کیب صبدتایس. ردیببگ   ببود کبهداد حواله پو  نیا  بود یدکتر کی که

 فحبش نیبا ببه یخبودیب. کنبدیم دعبوا نیبا با نیماش در دمید. بود پو  یلیخ تومان

 چبون یشبد وانبهید چه خببر شبد   آقا: گفتم. شو بلند تو  دیگویم بد او به  دهدیم

 شبب نمباز اسب   مؤمن اس   طلبه آمد   رشیگ پو  چون نیا. اس  آمد  رتیگ پو 

 پبو  یوقتب. اسب  کبرد  او را گبیج پبو  نیبا یولب اس   خوان روز نماز اس   خوان

 کبه یکسبان از یبعضبکبه  اسب  نیا نه مگر  دکنیم کاره چ مقام  کند جیگ را انسان

 ببازرا  نیماشب در پاسبدار تا بودند اهلل یآ بودند  الرحمن  حج بودند  االسالم  حج

 مگر. شدند طانیش از ترظالم شدند  وانهید را دیدند  التیتشک و مقام و یکرس و کرد

 هبادر  حبوز  در هبانیا که یکسان میندار مگر. مییبگو دیبا را مانیبدها ما  میندار

 مبتهم کردنبد   یباذ کردنبد  هتبک کشبتند  را یکسان چه بعد کردند  هاچه خواندند 

 شبد  اشبتبا   بلبه کبه کردنبد اعتبرافهم احیانبً  بعدًا زدند  لگد دادند  فحش کردند 

 . اس 

 دور هببا خوردن کتببک هببا  یمظلوم از بعببد انسببان اگببر  انتصببار حالبب  نیببا پببس

 مقام و پس  نظر از  یحال نظر از  یمقام نظر از  یمال نظر از ها لگدخوردن ها بودن

 یزنبدگ معتبد  اگبر نجبایا کرد  دور اعمالش با ( رااهلل  لعن هیعل) شا  و کرد غلبه اگر

 خبود. شبودیم ببدتر و شبودیم برگشب  اال و. بکنبد دایبپ تحقب  اسبالم شودیم کند 

 ولکبن سب  ین شبک. اس  اعصاب کنتر  مقام نیباالتر در اهللرسو   (ص) اهللرسو 

 إِلَبیْهِمْ تَبرْكَنُ كِدْتَ لَقَدْ ثَبَّْتناكَ أَنْ ال لَوْ وَ» دارد  نگه را او دیبا خداوند که اس  نهیزم

 هاطرف آن به یمقدار کی میکردینم کنتر  را توما  اگر. بزرگوار غمبریپ 1«قَلیالً شَیْئً

 دیببا عصبم  دوم بُعبد نیبا کبه اسب  صبم ع دوم بُعبد کنتبر  یول .یکردیم توجه

 وَ»کبه   یصبد وسبفی. دیایب اهللرسو  سراغ خداوند طرف از استمرار و مداوم طوربه

 عصبم  مقام نیباالتر در که یوسفی 2«رَبِّهِ بُرْهانَ رَأ  أَنْ ال لَوْ بِها هَمَّ وَ بِهِ هَمَّْ  لَقَدْ

 ببه خبدا اگبر  «رَبِّبهِ بُرْهانَ رَأ  أَنْ ال لَوْ» اس . یجنس عدبُاین  در خصوص طهارت و

 إِلَبى تَكِْلنِبي لَبا رَبِّ» :کردیم را دعا نیا مکررًا بارها بزرگوار غمبریپ ليا و. نرسد ادیفر

نَا إِلَبى تَكِْلنَبا لَا اللَّهُمَّ» 3«أَبَدًا عَیْنٍ طَرْفَ َ نَْفسِي  ببه یآبب انسبان اگبر 1«عَبیْنٍ طَرْفَب َ أَْنفُسبِ

                                                           

 .74. اسراء، آیه 1

 .24. یوسف، آیه 2

 .581، ص 2 جکافی، ال .3
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 گبيارد یم هبم را چشبم نیبا ...و یقبدرت و یالتیتشک و یمقام و یپول د یایب پوستش

 ظلبم ببه کنبدیم شبروع و شبودیم باطبل حس شود یم کر گوش  شودیم کور چشم

 اعْتَبد  مَبا بِمِْثبلِ عَلَیْبهِ فَاعْتَدُوا عَلَیْكُمْ اعْتَد  فَمَنِ» :دیگویم فیشر قرآن ليا و کردن

 هکبچنان دارد  امکبان اگبر  شبودیم اگبر دیببخشب ایب. باشبد عجمب انتحواسب 2«عَلَیْكُمْ

 ببه کبه یاانبداز  ببه ایب کمتر  دیببخش دیخواهینم اگر ای. کردند را کار نیا اهللرسو 

 طبرف نیبا و نهیمد و مکه از بًیتقر سا  21 که یبزرگوار غمبریپ. اس  شد  ظلم شما

 حباال. کردنبد چه کشتند  را شیعمو کردند  چه د ید یناراحت د ید صدمه طرف آن و

 انتقام یجا  دیکش انتقام غمبریپ ایآ. اس  منتصر کردند  را ها یاذ تمام. اس  منتصر

 3«الطُّلَقَبا،ُ فَبأَْنتُمُ اْذهَبُبوا» د یهسبت طلقا، تمام شما :فرمود. کند آدم خواهدیم س  ین

 یاعبد  شدند  سلمانم واقعً نیمشرک نیا ی ازادیز عد ! یحساب آدم ندیگویم را نیا

 کبه را مکه طورنیا غمبریپ .مستسلم و مسلمٍ نیب شدند  مستلسم  نکردند قبو  کههم 

 خواهبد دیبتوح عاصبمه نیالبد ومی یال و کرد دیتوح عاصمه بود  شد  شرک عاصمه

 . میآوریم دس  به کامالً را مطلب نیا اتیروا و اتیآ از ما چنانکه بود 

 کبه نصبر نیبا «اْلفَبْتحُ وَ اللَّبهِ نَْصرُ جا،َ إِذا» که اس  بحسا نیا به نصر سور  پس

بِّحْ». بشبود  یبتقو عبدبُ دو نیبا دیببا نجبایا  آمبد که فتح نیا آمد    «رَبِّبكَ بِحَمْبدِ فَسبَ

 وَ» مبن معبک و تو. دیریبگ نظر در را خدا شتریب   باید تقوی  بشود.اس  بود  شهیهم

 آن  هبا راجنجا  و داد آن  را هبایرواد یز آن وشباند بپ کبه بخبوا  خدا از «اسْتَْغفِرْ ُ

 ببا کبه یجنگب در چنانکبه را. هباناعتمادکرد خبود ببه آن را  هایتعد آن را  هاطیش

 نیمشبرک از مسبلمانان افبراد. خوردنبد شکسب  مسلمانان  کردند مسلمانان هایطائف

 نیچن ما  بله و غرور و کردند نفس به اعتماد مسلمانان چون. بود ادتریز یلیخ طائف

 در نیبنبابرا. میکبرد فبتح را مکبه م یبود لیقل عد  ما م یکرد فتح را مکه ما و هستیم

 را دشبمن نکهیا یبرا چرا . خوردند شکس  ستند ین یزیچ طائف نیمشرک نیا مقابل

 را دشبمن و شبمردن ببزرگ را خبود نیبا. شبمردند ببزرگ را خبود و شمردند کوچک

 کنبدیم رانیبو کنبد یم خبراب را هبااثبات کنبد یم خراب را هاینف  شمردن کوچک

 . را نبوت یحت دعوت التیتشک
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 دایبپ میتوانینم ما یعنی خ یتار طو  در سابقهیب اس  یفتح نیکه ا مکه فتح در

 مقاببل در هسبتند   یباقل در کبه یافراد نیچن  یفتح نیچن کی خیتار طو  در میکن

 دمباغ از خبون نکبهیا ببدون یفتحب نیچن عُد  و د عِ و کثرت و قدرت آن با نیمشرک

 کبه اسب  نیبا. اسب  نیبا طببعش یفتحب نیچنب زد یببر خبون قطبر  کی زد یبر یکس

 ابولهبب کبس هر  بکش و بزن و ادیفر و قا  و داد مسلمانان اما  خود یجا اهللرسو 

 اسب   کبرد  صبحب  انیابوسف اب کس هر. دیدرآور را او چشمان جف   کرد  نگا  را

 شبد نطبوریا مبا انقبالب در نکبهیا کمبا رفتبه... یفالن خانه به کس هر. دیببر را سرش

 و امبوا . کننبدیم هاچبه و کردند هاچه ولکن  منز  (ر )ینیخم یآقا خود متأسفانه 

  یظبالم کبه اسب  نیبا اصبل کبه تهمب  باد به را مردم زیچ همه و اعراض و سینوام

 اسب   نیبا اصبل اگبر ی...انقالبب ضبد که اس  نیا اصل  یمنحرف که اس  نیا اصل

 . ماند نخواهد یکس ماند  نخواهد یاصل نیبنابرا

 بحب  مفصبل الفرقبان در  فرمبود دیخواه مطالعه انیآقا که نصر مبارکه سور  در

*  اجًأَْفو اللَّهِ دینِ في یَدْخُلُونَ النَّا َ رَأَیْ َ وَ*  اْلفَْتحُ وَ اللَّهِ نَْصرُ جا،َ إِذا» که. میکرد

تَْغفِرْ ُ وَ». شتریب قوت با و استمرار «رَبِّكَ بِحَمْدِ فَسَبِّحْ  .نیمبؤمن یببرا خبود  یببرا «اسبْ

 بزرگوار غمبریپ نکهیا با بشود  حاصل یاهتفل کی نجایاکه  نکند وق  کی ؛خود یبرا

 كبانَ إِنَّبهُ». کننبد یرواد یبز نیمبؤمن نکنبد ؛نیمبؤمن یببرا و کند کمک خداوند اس  

 کبه هیبمدن سبور  سبه در مرحله سه نیا. اس  یمقدمات مراحل مرحله سه نیا .«وَّابًتَ

 مرحلبه. اسب  یمقبدمات  نصبر سبور  و باشبد( ص) محمبد سبور  و باشبد غافر سور 

 هنوز «مُبینً فَْتحً لَكَ فَتَحْنا إِنَّا» میالرح الرحمن اهلل بسماس :  فتح سور  المقدمهیذ

رٌ». اسب  کیبنزد  اس  بیقر یول اس   نشد  فتح رِ وَ قَریببٌ فَبْتحٌ وَ اللَّبهِ مِبنَ نَصبْ  بَشبِّ

 مطالعبه انیبآقا  میکبرد بحب  ادیبز مبا فبتح سبور  در .اسب  گبرید اتیبآ 1«اْلمُؤْمِنینَ

 و هبایخود اشبکا  محبور کبه کنمیمب فکر  کنمیم مطالعه مجدد هم بند   دییبفرما

  ...(ص) هدی رسو  به نسب ها یناخود
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