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 (ص)ذنب و استغفار پیامبر

 

 

 

 

 سوره فتحواژه ذنب در تفسیر 

 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

داده نسهت   )ص(اهلل رسهو ای کهه ففهر و اسهترفار ان ذنهب را بهه چهارمین سوره

هجرت هفده ساله ان اس  سوره متارکه فتح اس . خدا توفیق داد در دو سالی که در 

در  ،که در دس  آقایها  اسه  این جلد ،( در مکه مکرمه بودیمعلیه لعنة اهللشر شاه )

اسهالمی گانه مکه تألیف شد و التته طالبهی کهه حا هر بودنهد طهالب مهشاهب ه ه 

 تهدری ان جمله سوره فتح اس  کهه آنجها ههم  عربی بود.، طتعًا نبا  هم نبا  بودند

 1«فَحَهدِّْ  رَبِّه َ بِنِعْمَةِ أَمَّا وَ»الطاف خاصه الهیه که ها و در میا  ده. هم تألیفو شد 

و این بوده اس  که تمام سور قرآنیه در این سی جلد یا تفصیالً و یا اجمهاًً تهدری  

اریم که ترقیات و تکهامالت و تتلهوراتی نهدارد شده اس . التته ادعا هم ندبعدًا تألیف 

 ارکا  اولیه نوشتن تفسیر تا آنجا که امکا  داشته اس  به فضلبینید دارد، اما می که

  محقق شده اس . حضرت اقدس الهی

هها اهلل )ص( دشهمنا  و احیانهًا خودیمواردی که نست  به ساح  مقدس رسهو 

هانه  بدهنهد، اههانتی روی اهانه  و جههالتی اند جواب ااند و یا خواستهاهان  کرده

تر داریهم. ان جملهه سهوره متارکهه تر و مفصهلروی جهال  شده اس ، بحث را عمیهق

حدود شانزده صفحه اینجا بحث شده اس  و ان جمله سوره گانه اولی. فتح، آیات سه

اند تهاهلل )ص( گرفسو را ر «عَتَ َ»فاعل عتث که متأسفانه تمام مفسرین شیعه و سنی 
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 ای ان خود این آیات و آیاتی دیگهر ایهن مطلهب کهالً نفهیکه ان ادله مختلفهو حا  آن

دی اسه  در فکهر ( که واقعًا مجهدِّی )رضآقای طتاطتای شود. حتی عالمه بزرگوارمی

و  اندفرموده تردیداند آ  احتما  دیگرا  را ثاب  کردند یا تفسیر، اینجا هم که رسیده

 دارند. 1«تَوَلَّى وَ عَتَ َ»دیگرا  راجع به توجیحاتی ای ا  و 

خدا کند که ما بتوانیم توفیق استمراری داشته باشهیم کهه بهدو  عوامهل درونهی و 

 با قرآ  شریف برخورد کنیم، نهه آنگونهه کهه مهن ،برونی اجنتی ان دًل  و مراد قرآ 

در دیهده اند و فکهر مهن رسهیده اسه ، ایهن را عینه  کنهیم دیگرا  گفتهخواهم و می

حق سهتحانه اقدس بصیرت و بصر خود و آیات را بر خالف آنگونه که مراد حضرت 

برخورد ما با شریع  باید برخورد آناد باشد و نه برخورد  و تعالی اس  دریاف  کنیم.

اسیر. اگر برخورد جاهالنه باشد مانند  هاسیر، نه برخورد جاهالنه و نه برخورد عالمان

خواهنهد می امها اکنهو  ،اند  اصالً بها قهرآ  کهاری نداشهتهکسانی که در طو  عمرشا

تفسیر قرآ  بگویند و با جهل مطلق خودشا  آیات مقدسات قرآنی را نیر و نبر کنند 

خواهنهد بها اصهطالحات و مفهاهیم و می و نه آ  کسانی که عالمانه با علوم حونوی

ان قهرآ  داشهته ههایی انهد، دریاف گرفتههها افکاری که ان فیهر محهور قرآنهی در حونه

عد سوم که بعد مفسرین اس . مفسیرین شیعه و سنی فیلسوف باشهند یها باشند، و نه بُ

عارف باشند، اختاری باشند یا فقیه باشند یا اصولی باشند یا کالمی باشهند یها ادیهب 

 اند.ها هم به قرآ  شریف ظلم کردهاین -معاذ اهلل- باشند یا هر چه باشند

که معرکه آراء اس  به جای آنکه با نادیهده گهرفتن کهل آراء بها دیهد ای اگر در آیه

 ،صراط مسهتقیم را بییماینهد در برداشه  ان آیهات مقدسهات قهرآ  ،مستقیم و صحیح

ایههن و آ  را در ن ههر گرفتنههد، اجماعههات و هههای ایههن و آ  و قیههل و قا هههای حرف

وی ایهن حسهاب دیگرا  در ن رشا  ع مه  بخ هیده اسه  و رهای و گفتهها شهرت

عد سهوم کهه ایهن سهه بعهد اند. این هم بُمرادات حق ستحانه و تعالی را دریاف  نکرده

 خواهند با قرآ  آشنا شوند.می کلی ان بین رود به نفع کسانی اس  که طوربهاگر 

خهواهیم کهه در ایهن بعهد مها را می عد چهارم هما  بعهدی اسه  کهه مها ان خهدابُ

آنچه بر خهالف نهق قهرآ  اسه  یها بهر خهالف    نکنیم.ستمرار دهد. تحمیل بر قرآا

نه تکشیب که در هر سه و کند می ظاهر قرآ  اس  یا قرآ  نه نصًا و نه ظاهرًا نه تأیید

 مشموم این اس  کهه تحمیهل رأیهی بهر عد تفسیر به رأی اس  و معنای تفسیر به رأیبُ
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که  ،لف هم نیس قرآ  کنیم که نه نصش موافق اس  و نه ظاهرش موافق اس  و مخا

 ،تر تحریف که تحریف بدتری اسه  لع قوی تر.این  لع سوم تحریف اس  و  عیف

این اس  که بر خالف ظاهر قرآ  باشد و  لع سوم بر خالف نق قهرآ  و متأسهفانه 

دارای یکهی ان ایهن سهه  هلع ان م لهث کننهد می کسانی که بها قهرآ  احیانهًا برخهورد

 اکنهو  مها سهوره فهتح را بهان انه و تعهالی هسهتند.انحراف در تفهم مرادات حق سهتح

بها ایم و بهان اًتی را عهرض کهردهؤنگهریم. التتهه سهمی کنیم و آیات فتح را با دق می

 .کنیممی مطرحنیادات و تتلوراتی 

 سهؤاًتقتل ان اینکه ایهن  1«مُتینًا فَْتحًا لَ َ فَتَحْنا إِنَّا» «الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

تأکیداتی که حق ستحانه و تعالی راجع به ایهن فهرد کهه  ،را راجع به ذنب مطرح کنیم

دمه اس  و هم مقدمه، هم این فرد مقدمه دارد کهه صهلح حدیتیهه یها بهه المقذیهم 

ای ان بهرای فهتح مکهه بهوده و روی ایهن تعتیری دیگر فتح حدیتیه ی  مقدمه موصهله

خهاص و ان بهرای  وجههٍلح حدیتیهه بدمهه اسه  ان بهرای صهالمقذیحساب فتح مکهه 

ظهاهرًا کمتهر در سهیزده سها  مکهه و  اهلل )ص(رسهو سلتی و ایجابی که های فعالی 

هها مقدمهه اند کهه سهرجمع اینداشهتهظاهرًا بی تر در چند سا  هجرت مدینه منهوره 

 .فتح الفتوح که فتح مکه مکرمه اس بوده اس  ان برای 

المقدمهه اسه  نسهت  بهه م مقدمهه اسه . ذیالمقدمه اس  و ههاین فتح هم ذی 

حق ستحانه و تعالی موفق بهه اقدس به لطف حضرت  را اهلل )ص(رسو مقدماتی که 

انفتاح مکه مکرمه که  خدا فتح کرده اس .« فَتَحْنا إِنَّا» ، نه فتح.انفتاح مکه مکرمه کرد

 «للمسهلمین عامهة»و « لَ َ» بله،«. لَ َ»اهلل رسو عاصمه قدسیه رسال  اس  ان برای 

این موفقیه  دو موفقیه  اسه ک یه   ،چو  فرمانده کل قوا اگر موفق شد ،«ل »لی و

موفقی  اصلی که فرمانده انجهام داده اسه  و موفقیه  فرعهی کهه فرمهانترا  در  رتهو 

 «.لَ َ فَتَحْنا إِنَّا» .فرماندهی این فرمانده این موفقی  را حاصل کردند

وح نامیده شده و ما ان آیات فتح و آیاتی که راجهع بهه این فتح الفتوح که فتح الفت

ای المقدمههصلح حدیتیه و جنگ کجها و جنهگ کجها، ایهن ذیان مقدمات فتح اس  

 عهرش دوله . چهار چیهز برای 2«لَ َ لِیَْرفِرَ»چه؟  برایاس  ای اس  و هم خود مقدمه

قهامم )(( و الهی یهوم اسالمیه که استقرار دارد اگر اسالم سر  ا باشد الهی یهوم قیهام ال
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چههار  ایهه دارد و ایهن  ،که در نقطه انطالقش که نقطه محمدیهه )ص( باشهد ةالقیام

اهلل رسهو چهار  ایه با فتح مکه درس  شده اسه . همچنهین عهرش اسهتمرار رسهال  

 و حامل عرش رسهال  دارای چهار  ایه اس ک امیرالمؤمنین که نقطه اولی اس  )ص(

در بعد ونارت، در بعد خالف ، در بعد نفسی  ، «ولید الرسو  انا»عد وًدت در بُاس  

ت، آیاتی که اشهاره بهه وًدت ر، آیات خالف ، آیات ونا«أنفسنا»آیه  .«نف  الرسو »

شهمو  شهد  خهود، اهلل )ص( بهرای تتلهور خهود، جها    ههم رسهال  رسهو  دارند.

رسههال  سههتمرار گههردد و هههم امی اسههتقرار خههود و اسههتمرار خههود ان فههتح مکههه آفههان

در شخق امیرالمؤمنین اوًً و در یانده امام دیگر ثانیًا، ایهن عهرش خالفه  اهلل رسو 

 دارای چهار  ایه اس .

؟ بارها «إِنَّا»چرا . «إِنَّا» الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِکنیم. در الفاظ آیه درس  دق  ما 

چنهد  خهدا کهه جمهع نیسه .« اإِنَّه»فرمایهد می حضور برادرا  عرض کردم که خدا که

گویند مها، خهدا کهه می گوید ما یا گروهی هستندمی احتما  در اینجا اس . کسی که

خواهد افراد دیگری را بهه خهود  همیمه کنهد می اما این فرد ،گروه نیس  یا فرد اس 

چو  من به تنهایی تنها هستم امها اگهر  .نقق داردچو  که گویی من گروهی هستم، 

ری به خود  میمه کنم و این حکم را بدهم و این مطلب را بگویم کأنهه گروهی دیگ

ند. این نقق اس ، خدا که نقق ندارد، احتیاج اهام، من و دیگرا  گفتفقط من نگفته

 ندارد.

کار را کهالً  ،برای ت ریف به دیگرا : برای ت ریف دیگرا ، نه نیان به دیگرا . ومس

یگرا  را هم ت ریف کنم، ع مه  بهدهم و اهمیه  دهم اما برای اینکه دمی من انجام

« إِنَّها»کسهی را در مقهام الوهیه  بیهاورد. که دهد نمی ما. خدا ت ریف گویم:می بدهم

 من، محمد، اممه )ص(، مالمکهه، مها، ایهن فلهط اسه . خهدا کسهانی را بها خهود جمهع

 کند.نمی

  مها وجهود دارد. اس  کهه در میهاالتته این مراحل مراحلی «. إِنَّا»مرحله چهارم: 

شخق واحده اس  و نه کم  ًنم دارد، نه دیگهرا  را بها خهود  ،«إِنَّا»مرحله چهارم 

الصهفات  عد نیس ، بلکهه مهراد جمعیهةاین سه بُکند ت ریفًا، نه تعدد هس . می جمع

  ایههن صههف .فات رحمانیهه  و رحیمیهه  اسهه اسهه . خداونههد متعهها  کههه دارای صهه

جهاتش و صهف  رحیمیه  کهه خصوصهی  دارد بها رحمانی  که عمومی  دارد بها در

حق در این مرحلهه ان نمها  های حق و کل رحمی های درجاتش کأنه کل رحمانی 
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 تَقَهدَّمَ مها اللَّههُ لَ َ لِیَْرفِرَ» ککه فتح مکه اس  برای ت تی  چهار مطلب  یاده شده اس 

   مطلب خیلی مهم اس .  کنیم.می تای دیگر که بحثو سه« تَأَخَّرَ ما وَ ذَْنتِ َ مِنْ

بسیار مهم  شدر شخق خود ،دمهالمقذیاین فتح مکه که هم مقدمه اس  و هم 

های رسال  ین مکه اس ، فتح نمین مطلتی نیس .اس . التته این فتح نه تنها فتح نم

کهه هها و دریاهها و کوههها و نراع هها الهی برای فتح بلدا  نیستند، بهرای فهتح نمین

اصل  یر کرد  مردم و حیوانات و نتاتات که نیستند، برای فتح قلوبند.نیستند، برای اس

مدارا  در طهو  خهط دعهوت الهی رسل الهی و ربانیین و شر(های و محور در دعوت

 ههم فهتحها لفتح شد گِها را فتح کنند. اگر د ها ها د اهلل عتارت اس  ان اینکه این

شود. بر حسب آ  روای  مروی ان می حشود. اگر قلب فتح شد تمام قوای انسا  فتمی

  :صادق )(( در دو جه  در کافیامام

 الحهواس و الحهواس أممهة األفكهار و األفكهار أممة القلوب و القلوب أممة العقو »

ک بعهد عد شما فتح داریهدآوردید در دو بُاگر امام اًممه را تح  کنتر   1«األعضاء أممة

ل اسه  و بعهد او  کهه که برونی اس  بعهد گِه او  درونی و بعد دوم برونی. بعد دوم

 العقهو » درونی اس  بعد د  اس ، اما در بعهد د  مراحهل دیگهری ههم وجهود دارد.

درسه  را -اگر در قلب تأثیری گشاشهته شهد چهه درسه  چهه نادرسه  « القلوب أممة

و موانهع و ظلمهات خهالی ها اگر قلب روشن شد، اگر ان تاریکی -کنیممی داریم بحث

گر نور معرف  حق و عتودی  حهق در قلهب بهه درسهتی تهابش گرفه ، در اینجها شد، ا

شود. فکر بر متنای قلهب می شود، فکر هم روشنمی مأمومفکر « القلوب أممة األفکار»

عقهو  گیرنهده « القلوب أممة العقو »اس . فرمانده کل قوای وجود انسا  قلب اس . 

حهواس کهه مهأموم «. الحهواس أممهة فكهاراأل و األفكهار أممهة القلوب»اس . ها ان قلب

حواس افکار اس . افکار مأموم هستند. امهام افکهار عقهو  اسه . عقهو   امام .هستند

 و األفكهار أممهة القلوب و القلوب أممة العقو »مأموم هستند. امام عقو  قلوب اس . 

اگهر  :جریا  برونی این جریا  درونی.«. األعضاء أممة الحواس و الحواس أممة األفكار

و عقل و فکهر و حه  و عضهو، کنتهر  در کل مراتب قلب کسی به تمام معنی الکلمه 

ما  چیس ، نمین چیس ، وطن چیسه ؟ وقتهی د  تحه   گویدمی ،العالمین شدرب

 ل هم تابع آ  اس .گِ ،تح حق فتح شدکنتر  حق قرار گرف  و به فا
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مکهه سهنگ و خها  و آب و در و  فهتح مکهه گهل،« مُتینًا فَْتحًا لَ َ فَتَحْنا إِنَّا»این 

فقهط ایهن  ،کعتهه و حجراًسهودهای دیوار و خانه یا فتح خهود کعتهه متارکهه، سهنگ

ه رسهال  محمدیهه )ص( م رکین کهه در عاصهمهای اس . د ها او  فتح د  نیس ،

یا ایما  آوردند، یا استسالم  :سه نوعی ،را به هر ترتیب بودها سیطره داشتند، این د 

امها نفهاق  هعیف. دیگهر مرحلهه  ،م بدو  ایما ، یا نخیر، فرض کنید نفهاقاس ، اسال

چهارم نماند. مرحله چهارم که گروهی ان م هرکین در مکهه در حها  اشهرا  بماننهد 

 اْلحَهرامَ اْلمَسْجِدَ یَْقرَبُوا فَال نَجَ ٌ اْلمُْ رِكُو َ إِنَّمَا»نتود، مگر آنکه به مکه وارد ن وند. 

م هر   قهتالًالی آخر. آ  م رکینی کهه « عَیْلَةً خِْفتُمْ إِ ْ وَ»تمام شد  1«شاه عامِهِمْ بَعْدَ

نتودنهد: یها فهتح قلهب بهه تمهام معنهی ان این سه حا  خهارج  ،بودند و در مکه ماندند

الکلمه، روی ایما  و روی دریاف  اسالم آوردند، یا اینکه اسالم بدو  ایما  و بدو  

 فه  اْلإیمها ُ یَهدْخُلِ لَمَّا وَ أَسْلَمْنا قُولُوا لكِنْ وَ تُؤْمِنُوا لَمْ قُْل نَّاآمَ اْلأَعْرابُ قالَ ِ»نفاق، 

 این مرحله دوم. 2«قُلُوبِكُمْ

امها نفهاق  هعیفی  ،مرحله سوم تسلیم اس ، اسالم نیسه . نفهاقکی در د  هسه 

چهو  گروههی ان کفهار امیهد  ،اس . قتل ان اینکه مکه مکرمه فتح شود نفاق قوی بهود

گهویم نفهاق ان بهین رفه ، نمی وقتی به گونهه نفهاق... ،که به گونه نفاق بیاینداشتند د

طهرف اسهالم، کفهر جلهو  ،اگر اسالم جلو رف  ،وقتی به گونه نفاق آمدند . عیف شد

 رسهتا  ولکن وقتی که فتح مکه مکرمه شد که عاصمه م رکین و ب  ،رف  طرف کفر

عَ بَیْه ٍ أَوَّ َ إِ َّ»ان او  نما  خلق  که متد  شد به عاصمه توحید کما کا   ،بود  وُ هِ

در اینجا دیگر هم کفار  عیف شدند که  3«لِْلعالَمینَ هُدىً وَ مُتارَكًا بِتَكَّةَ لَلَّشي لِلنَّاسِ

نیستند اینجا و هم منافقین در نفاق خود  عیف شهدند، اگهر نفهاق خیلهی قهوی بهود 

 گروه م رکین شدند. ءرفتند و نیامدند و جز

عهد کهل بسیار بسیار این عطیه ربانیه در بُ« فَتَحْنا إِنَّا»سرجمع مطلب این اس  که 

ها سه مرحله اسه . نه اینکه ایجاد شده، تقوی  و استمرار. این ،رحمات رحیمیه حق

مرحله اولی ایجاد اس . ایجاد اسالم عزیز کهه آخهرین وحهی آسهمانی اسه  ان آفهان 

)ص( در شب بع  . سیزده سا  هم در مکهه بودنهد و النتیین خاتمنزو  قرآ  بر قلب 
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این به حساب نیامد. سیزده سها  تهاری   و... با آ  صدمات و لطماتطو  ک ید، اما 

مکه به حساب تاری  اسالم نیامد، حتی اختالف شد کهه آیها تهاری  اسهالم را ان چهه 

ما  بع ه  ان ن :ان نما  وًدت  یرمتر )ص(. دیگری گف  :نمانی بگشاریم. عمر گف 

؟ فرمود که ان نمها  هجهرت کنیم چهتند:  یرمتر )ص(. رفتند خدم  امیرالمؤمنین گف

وقتی که اسالم تتلور  یدا کرد و ت هکیل دوله   آ  چو  تتلور اسالم اس . ان . یرمتر

تهاری  هجهری  ،قه ، و لهشا تهاری و حکوم  و مملک  اسالمی در میا  آمد، ان آ  و

راجهع بهه  ،اسه . بلهه )((ر خالف آنچه راجع به مسیح اس ، تاری  میالدی نیس ، ب

درس  اس  به این حساب، چهو  ان هنگهام مهیالد شهرو( کهرد ان میالدی  )((مسیح 

خود و ان مادرش دفا( کرد . این تاری  میالدی نیس ، تاری  بع   هم نیس ، بلکهه 

ت هجرت اس ، اما همین تاری  هجرت که مرحله سوم اس ، چهو  مرحلهه او  وًد

اس  که ن د، مرحله دوم بع   اس  که ن د، مرحله سوم هجرت اس  کهه شهد، امها 

؟ قهدرت اسه ؟ ایهن آیا حکوم  اسالم که تأسهی  شهده تتلهور اسه  ،هجرت که شد

جزیره عربستا  را شامل ب ود هس  یا هنون مرکز توحیهد دسه  قدرتی که حتی شته

  ماند.مرحله چهارم می    را بیرو  کردند؟ اهلل )ص(رسو م رکینی اس  که 

وًدت  یرمتر فتح وًدتی اس ، بع ه  «. مُتینًا فَْتحًا لَ َ فَتَحْنا إِنَّا» :مرحله چهارم

 یرمتر فتح بع تی اس ، هجرت  یرمتر فتح هجرتی اس ، اما مرحله چهارم ان ارکها  

شهود کهه می اربعه رحم  رحمانیه محمدیه حق ستحانه و تعالی ان فتح مکهه شهرو(

ان طرف منافقین و کفار و های و جنگها م صدماتی که در مکه بود، تمام جنجا تما

مقدماتی بود ان برای فتح الفتوح کهه فهتح مکهه اسه .  ،که بودها و خارجیها داخلی

   فتح مکه تتلور این میالد و این متعث و این هجرت و این قرآ  و دعوت قرآنی و 

رحیمیه حق سهتحانه و های تمام رحم  ،«فَتَحْنا إِنَّا»    .اهلل )ص( اس بع   رسو 

 شود.می عد شریع  اخیره و در بعد وحی اخیر اینجا دارد  یادهتعالی در بُ

اینجها، فقهط « له « »مُتینهًا فَْتحهًا لَ َ»«. فتحنا» -3ک «نا» -2ک «إِ َّ» -1«: فَتَحْنا إِنَّا»

اسه  و  اهلل )ص(سهو ربرای همه نیس  چو  فرمانده کل قوای رسهال   ،اس « ل »

« فَْتحهًا لَه َ فَتَحْنها إِنَّها»در اینجا اسه .  اهلل )ص(رسو محوری نست  به  اکرام خاص

تنوین تنکیر برای ع مه  اسه ، بهرای کوچه  کهرد  نیسه .  .«فتحًا» ، نیس« الفتح»

مهردی آمهد. امها « جاء رجلٌ»آورند برای کوچ  کرد  می تنوین تنکیر هابعضی وق 

کما اینکه در کتهاب  .برندنمی این نتی بزرگ اس  که اسمش را قدرآ « تیٌّجاء ن»نه، 

بهه  دهنهدمی . ب هارتدهنهدمی ب ارت )((که جناب یحیی اس  انجیل لوقا یا متی 
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در تر عمیهقبحث کهردیم،و  ت عهدینادر ب ار مفصل آمد  چند نفر که در اینجا هم

که من خواهم رف ، ایلیا خواههد  دهدمی ب ارترسو  اًسالم فی الکتب السماویة. 

آمد. آ  بزرگوار خواهد آمد و مسیح خواهد آمد. التته او  مسیح اس . مسیح خواهد 

 محمد )ص(. خواهد آمد. یعنی -لفظ نتی-و آ   یمتر  آمد و ایلیا خواهد آمد

آقها گوینهد می برد  ًنم نیسه . ع م  دارد که اسمش را قدرآ  اهلل )ص(رسو 

و کسهی دیگهر اس  چنین فرمودند. وقتی که آقایی منحصر به آقای بروجردی )رض( 

برند. این ان نمی ولو مرجع اس  در مقابل ای ا  رنگی ندارد، آقا چنین فرمودند، اسم

فرمایهد، ان اسهم می «ههو»در قرآ  شهریف احیانهًا اسم باًتر اس ، کما اینکه خداوند 

اس  در دو جه ک یکی اسم ًنم نیسه ، ان اسهم بهاًتر « هو»باًتر اس . اینجا مقام 

اس  و دوم این اسم اع م باطن اس  و ان اسم اع م ظاهر که اهلل اس  بزرگتر اس . 

 التته این تم یلی بود که عرض کردم.

متر بهزرگ عیسهی اسه ، ند بگویند که مراد ان آ  آقای  یتوانها نمیاینجا مسیحی

الیاس اس ، الیاس برای قتل اسه . ایلیها علهی اسه  و آ  عیسی را گف ک مراد اینجا 

ی ههم دارد کهه بهه )ص( اس . چنانکه در کتهاب ادریه  نتهالنتیین خاتم یمتر بزرگ 

که در کتهاب ادریه  نقل کردیم  سالمًرسو  ا ودر ب ارات ما  نبا  سریانی اس  و

گویند. ایلیها می لیاإاحیانًا  ایلیا را«. ر، شیّیرشیّ ،طیطهایلیا،  ،) ارقلیطا( ا ارکلیط»نتی 

 عنوا بههت تی  کنیم، این مطلب را  اینجا تحقیق کنیم وخواهم نمی هما  علی اس .

 اشاره عرض کردیم.

حاً این  این فتح شده اس . اهلل )ص(رسو برای شخق « لَ َ فَتَحْنا إِنَّا»در اینجا 

رحیمیهه ههای  ، این رحم با این ت ریفات، با این ع م .کنیممی را ان شما سؤاًت

گششهته های که ان تمام فتح« مُتینًا فَْتحًا لَ َ»بزرگ الهیه که نتیجه آ  فتح متین شد، 

امتیهان دارد و  ةآینهده الهی یهوم القیامه -گویم حسهاب داردمی اینکه احیانًا–و احیانًا 

او :  سهؤا «. ذَْنتِ َ مِنْ مَتَقَدَّ ما اللَّهُ لَ َ لِیَْرفِرَ»برای چه؟  ،اس ها سرلوحه و قله فتح

 23: ذنب یکی اس ، اگر گناه بهود  یرمتهر در طهو  مذنب مگر گناه اس  فقط؟ نه. دو

 طوربهتواند می حتی شیطا  اس . سؤا  این رسال  یا در طو  عمر ی  گناه داشته؟

   ه  سهر ههم اسه . یه  گنهاه. در قهرآ  شهریفهها مستمر ی  گنهاه کنهد؟ نهه، گناه

و ذنهوب  و ذنهوب ، و ذنهوب1«بَصهیرًا خَتیهرًا عِتهادِهِ بِهشُنُوبِ بِرَبِّه َ كَفى وَ» فرماید:می
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نداریم که خداوند چنین کرد که ذنب در هیچ جای قرآ   .واحد ، ذنبداریم، اما ذنب

واحد شخصی را... بله، مگر ذنب بهه معنهای صهحیح. بهه معنهای صهحیح خهودش در 

. هابه نفع فرعونی« ذَْنبٌ عَلَ َّ لَهُمْ» 1«یَْقتُلُو َ أَ ْ فَأَخافُ ذَْنبٌ عَلَ َّ لَهُمْ وَ»که  س اینجا

رسال  من ذنب اسه  و ک هتن قتطهی ذنهب اسه ، و چهه علیه منِ رسو  ذنب اس ، 

 ذنب اس  و چه ذنب اس .

ثال هًا و «  َذَْنتِه»و ثانیهًا  نهدارد واقعهًا   اوًً ذنب که معنای فقط گنهاه عنهد اهلل 

 کههای اس : دفهع اسه ، رفهع اسه ... ففر چهار مرحله ه کاره اس ؟ففر هم چ« ففر»

 ،تأخیر شد گناه بود چرا ففر این گناه واقعًاو رابعًا اگر  کنیم.می اشاره کردیم و عرض

 آ  سهه آیهه مهأمور بهه اسهترفار نتهود،در  قهتالًمگر استرفار نکرده بهود؟ مگهر  یرمتهر 

س     چرا تأخیر شد؟  هنجم: اینجها بحهث استرفار کرد یا نکرد؟ اگر استرفار کرده ا

صهتح  ایهن نیسه  کهه  اس ،« لِیَْرفِرَ»، «مُتینًا فَْتحًا لَ َ فَتَحْنا إِنَّا»استرفار که نیس ، 

 آید.می یش  سؤا این  «لِیَْرفِرَ» استرفار کرده اس .

 لَه َ فَتَحْنها إِنَّها» تواند؟نمی بدو  فتح متین ،خدا بخواهد گناه کسی را بتخ داگر 

گوینهد خهدا می اسه  کههها آیها خهدای اسهالم خهدای مسهیحی«. لِیَْرفِرَ * مُتینًا فَْتحًا

بندگانش را بتخ د،  سرش را به دار ند. چه ربطی به هم دارد؟ یه   ا خواس  گناه

یقه او را  هاره  ،این اشتتاه را بتخ د خواهد، میفرنندش ی  اشتتاهی کردهکه   دری

های نسهت چ م او را کور کند،  سر دیگر خهود را بک هد. ایهن کند، دس  او را بترد، 

روی عهداوت و دوسهتا  ههم  ءبهه قهرآ  شهریف نسهت  دادنهد، اعهداها بعضی ناروا را

 هن،، شهش احتمها  دادنهد کهه مها در تفسهیر نقهل «.  ذنب امت»دوستی خاله خرسه 

 کنیم.می کنید و عرضمی کردیم و شما آقایا  مالح ه

مکه؟ یه  و دروانه  فتحربطی اس  بین بخ ش گناه  یرمتر و  وانگهی، ش م: چه

اس . گنه کرد در بل  آهنگری، به ش تر ندند گهرد  مسهگری. ربطهی بهه ههم نهدارد. 

بوط اسه  کهه معجهزه در نهامر قهدرآ نامربوط ها قدر نامربوط گفتند. بعضی وق این

بهرای قهرآ  شهریف کهه تا چه رسد  ما نامربوط برای عاقل نداریم اصالً نامربوط اس !

موجود اسه .  ،اس ها ترین مطالب در قرآ  شریف که فوق کل عقو  و فطرتمربوط

آ  وق  خدا بیاید بگوید که ما با جمعی  صفات، چنین و چنا ، فتح کردیم برای تو 

 فتح متین را که گناه تو را بتخ یم. چه ربطی دارد؟!
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را ید کاری کند تا خدا گناهش آیا شخق صاحب گناه با ،هفتم: اگر هم ربط دارد

شخصی که مهوً اسه  نسهت  بهه عتهد  «فَتَحْنا إِنَّا» ؟بتخ د یا خدا خودش کاری کند

 تههو را بتخ ههم. خههود گنههاهی را بتخ ههد، بگویههد مههن چنههین کههردم و چنهها  کههردم تهها

توانستی که ایهن کارهها را نکنهی، بسهیار می این کارها را نکنی؟ اگر همتوانستی نمی

 مه الً ی را انجهام بهدهی؟!کار تبطی دارد که جناب عالی نست  به خودچه ر ،خوب

مهن هفتهاد سها  نمانههای  :ی  کسی در طو  عمر نمان نخوانده،  یرمتر بیاید بگوید

ربطی ندارد. این کار را خهدا  اصالً. واندم تا گناه تر  عمل او ساقط شودای ا  را خ

اس  و احتماًتی که دادند  ن،، شش احتما   سؤاًتها این «.فَتَحْنا إِنَّا»کرده اس ، 

تفسیر ما داریم. این احتماًت کافی اس  که ایهن مطلهب سسه    اورقیاس  که در 

ففهر گنهاه نیسه . ههر چهه  ،ایهن ففهر« لَ َ لِیَْرفِرَ*  مُتینًا فَْتحًا لَ َ فَتَحْنا إِنَّا»شود که 

م بهه مهتن تفسهیر مراجعهه فهمیم. مقادیری که وق  داریمیو  کنیممی ما دق  ،هس 

 . دکنی

هایی فتحفتح مکه  1«له قتل ً دامب بفتح أخیرًا و مكة بفتح أوًًّ الفتح سورة إنها»

عد اس ک ی  بعد فهتح قلهوبی، دوم فتح مکه دارای دو بُگفتیم را به دنتا  دارد، چرا؟ 

مطلهب  ل. این دو فتحی را که خداوند مقرر کرد که چههارفتح مکه. فتح د  و فتح گِ

، این هم مرحلهه اولهی دارد و ههم مرحلهه ثانیهه دارد. مرحلهه اولهی را اس بر آ  بار 

انجام داد. ایهن مرحلهه دوم، ایهن بایهد  صفاتخداوند به لطف عمیم خود با جمعی  

وسیله دوام  یدا کند. مکه که فتح شد باید این فتح استمرار داشته باشد. فتح قلوب به

 اآل بهوده و ها مخصوصًا بهالدی کهه متعلهق بهه مسهلما  ،فراناره قلوب و فتح بالد ک

 کفار گرفتند. این مرحله استمراری اس .

و نه آخرًا. اخیر ان استمرار اسه .  اخیرًا«. أخیرًا و مكة بفتح أوًًّ الفتح سورة إنها»

طور کهه فهتح مکهه همها  ،دوامهی کهه نحمه  دارد «دامب»دامم نیس ، « دامب بفتح»

هرگهز ههیچ قهدرتی در « لهه قتهل ً دامب بفتح»مقدمات.  هد، این همنحم  نتو  بدو

شهود نخواههد بهود. می انجامها وسیله مسلما که بهها و گلها د های برابر این فتح

هجهرت ده سها ، « الهجرة سادسة تنز  المتین، الفتح ب ارة تحمل مسلمین، ظلّوا لو»

ولهی هنهون فهتح  ،سهوره نهان  اسه  این اهلل )ص(رسو چهار سا  مانده به آخر عمر 

 اس . فتحن ده اس . این ب ارت 
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 بین الرمیم كرا( ف »که در صلح حدیتیه « الر وا  بیعة و الحدیتیة صلح عقیب»

 مها بعهد»گوینهد. می مکا  خاصی که اس  که به آ  کرا( الرمیم ی « المدینة و مكة

  ه  سها  ه هتم«. امینبعه مكهة فهتح قتهل و. الحدیتیة عن المؤمنو  و الرسو  یرجع

ولکن خداوند ب هارات فهتح را در طهو  شهش  ،شود که فتح مکه سا  ه تم اس می

سا  و طو  ه   سا  مدینه مرتب با الفاظ گوناگو ، در خواب دید   یرمتهر اکهرم، 

وحی شد  در بیداری، ب ارات دیگر که این فتح خواهد شد، خواهد شد، خواهد شد 

خورده کته های دارد. یه  اثهر ایهن اسه  کهه مسهلما ا هکه این چند اثر در روحیه

ها اینجا هم ناراح ، د  اینو شده شده حتی در مدینه فرارکرده اینجا هم اذی اذی 

که محور  اهلل )ص(رسو خود   ود.بتر اس ،    د  قوی هاآ آینده با  که  ودبگرم 

ههها شههود. این ترهههم بههان قههوی ، ای هها اسهه  و فرمانههده اصههلی قههوای رسههال  اسهه 

هم بهه حسهاب امیهدی ها ربانی به حساب آینده اس ، کما اینکه ما شیعههای تقوی 

طهور کهه باید د  مها قهوی شهود، ولهی نهه آ  ،( داریمع،که نست  به رجع  مهدی )

 دهند.می انجامها بعضی

گیر ( بیایهد و اسهالم عهالم،س  مههدی )عهکنند که حاً که بنامی خیا ها بعضی

کنیم، مهی کنیم نه امر بهه معهروف، نهه کهار خهوبمی نابراین ما نه نهی ان منکرشود، ب

باید نودتر کارها را خراب کنیم که ای ا  بیایند. اگر نودتر کارها را خراب کنهیم کهه 

عهدی ننهد کهه چنهد بُمی آید او  گهرد  مها رامی اس ، این شرط سلتی، ای ا  بیایند

، سهانگار باشهندبها مههدی  ،نفهر مههدوی 313 هکهاس . نخیر، ان شرایط ایجابی اس  

هههدی باشههند و ده هههزار نفههر شههمو  مبتواننههد فرمانههدارا  و اسههتاندارا  ک ههور جها 

هها که ق و  نیر  رچم هستند و کسا  دیگر که ملتحقین هستند، این اًلویه اصحاب

  آیهد، بایهد در طهو  تهارینمیآیهد، ان نمهین ههم درنمی ان آسهما  باید درس  شود.

 ..یی که ننده هستند.هاآ کند، می که مردند خدا نندههایی اسالمی درس  شود. آ 

یه  انت هار. احتضهار ایهن  ،این انت ار اس  و نه احتضار. ما ی  احتضار داریهم

 کنیم، بهرق ههم گهرا  شهده،نمهی کنیم، برق مصهرفنمی اس  که شب چراغ را روشن

مجانی هم هس . این احتضار اسه .  ،روشن شدآمد و خورشید که صتح  گشاریممی

 تهوانیم بهرق روشهنمی ههر چهه ،کنیممهی ان شهب اسهتفاده فعهالًانت ار این اسه  کهه 

هم برق مجانی. این انت ار اس . انت ار ما هم نست  بهه دوله  مههدی  بعدًاکنیم، می

دههد. می آیهد و انجهاممی ( این نیس  که همه چیز را به روی خود بتنیدیم و آقاع،)

دیهن نهدارد.  اصالًکند. خدا که می درس خدا کند، خود می آید دین را درس می اآق
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کنهد، نخیهر. اگهر جریها  ایهن می آید درس می آقاخدا دین را برای ما فرستاده اس . 

کنیم: مهی سهؤا  آنههاگویند نمان جمعه حهرام اسه . ان می بعضی ان فقها م الً ،اس 

 لنا»گوید: می هحگیریم. آ  روایتی که در صحیمی نه ما :دنگویمی    خم  چطور؟

خم  و جمعه هر دو  باید هر دو را گفته اس . یا 1«الجمعة لنا و األنفا  لنا و الخم 

 گیریههد، جمعههه را کنههارمی را قتههو  کنیههد یهها هههر دو را رد کنیههد. چطههور خمهه  را

تمام جههات  2«حَسَنَةٌ وَةٌأُسْاهلل رسو  ف  لَكُمْ كا َ لَقَدْ»! این ؟گشارید، نحم  داردمی

کهه آسها  اسه ، هایی که سخ  اس  برای خود آقا، آن هاآ ، نه اینکه بگیریم را باید

 ها برای ما.دس  بوسید  و خم  و این حرف

...  الرمیم كرا( ف  -الر وا  بیعة و الحدیتیة صلح عقیب- الهجرة سادسة تنز » 

    « تتری«. »علیهم تترى الم ركین هجمات كان  حین ف  بعامین، مكة فتح قتل و

 و»در مدینه « حربهم ف  صامدو  فالمؤمنو . مرتین او مرة عام كل ف »سر هم اس . 

دوری. منههافقین ان مههؤمنین دور « حامههد، حیههاد«. »حامههدو  مههرض قلههوبهم فهه  الههشین

   باطنًا ان مؤمنین که دورنهد  کردند.نمی در جنگ علیه کفار شرک  هاآ بودند، با 

 مه الًدور بودنهد، در کارههایی کهه  هرر نهدارد هها ظهاهرًا ههم در جنگ ،معلوم اسه 

 نزدی  بودند.

 اعْلَمُهوا وَ فِْل َةً فِیكُمْ ْلیَجِدُوا وَ اْلكُفَّارِ مِنَ یَلُونَكُمْ الَّشِینَ قاتِلُوا آمَنُوا الَّشِینَ أَیُّهَا یا»

 3«إِیمانهًا ههشِهِ نادَْتهُ أَیُّكُمْ یَقُو ُ مَنْ فَمِْنهُمْ سُورَةٌ ْنزِلَْ أُ ما إِذا وَ * اْلمُتَّقِینَ مَعَ اللَّهَ أَ َّ

 الَّهشِینَ أَمَّها وَ * یَسْتَتْ ِرُو َ هُمْ وَ إِیمانًا فَزادَْتهُمْ آمَنُوا الَّشِینَ فَأَمَّا»چه کسی؟ منافقین. 

هِمْ إِلَهى رِجْسًا فَزادَْتهُمْ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ فِ   یَهرَوْ َ ً وَ أَ * كهافِرُو َ هُهمْ وَ تُوامها وَ رِجْسهِ

 ههشه بطیّهات و 4«یَهشَّكَّرُو َ هُمْ ً وَ یَتُوبُو َ ً ثُمَّ مَرَّتَیْنِ أَوْ مَرَّةً عامٍ كُلِّ فِ  یُْفتَنُو َ أَنَّهُمْ

ههای  منیات اس . در  من ایهن مناوشهات، مناوشهات جنگ« طیّات» «.المناوشات

حرب کلی باشهد، جمعهی باشهد، کهم باشهد، نیهاد باشهد.  گوناگو  چه فزوه باشد چه

« تتهرى الفهتح ب هارات»شهلوفی. مناوشه یعنی سر و صدا و همجیات ایجهاد کهرد  و 

کهه  اسه  شب هارات در خالله نولهیک ها،جنگ و هردوانه اس . نحمات و صدمات
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 دنتها  یکهدیگر.« بعه  تلهو هنها  و هنها تتهرى الفهتح ب هارات»را قهوی کنهد. ها د 

هها منهافق در خرابکاری«. یترو  ما بریة یسارعو  المنافقو  و یستت رو  لمؤمنو فا»

سرع  دارد، چرا؟ هر چه خرابکاری بی تر کنیم این فتح دورتر خواهد شد یا نخواهد 

 و  دارند.شد، ولی مؤمنین استت ار دارند چو  وحی خدا را قت

 نَْخ ى یَقُولُو َ فِیهِمْ یُسارِعُو َ»قین هستند که مناف 1«مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ فِ  الَّشِینَ فَتَرَى»

یتَنا أَ ْ مسههارع  دارنههد در اعمهها  خودشهها  بههر علیههه اسههالم و علیههه تههو. « دامِههرَةٌ تُصههِ

ط را  خش کنند، جاسوسی کنند و... فلهای مسارع  دارند در میا  مؤمنین که حرف

 مِهنْ أَمْهرٍ»فهرق «. عِْنهدِهِ مِهنْ أَمْهرٍ أَوْ بِاْلفَْتحِ یَْأتِ َ أَ ْ اللَّهُ فَعَسَى دامِرَةٌ تُصِیتَنا أَ ْ نَْخ ى»

در سهوره « مُتینهًا فَْتحهًا»اسه .  فتحکأنه ی  « بالفتح الفرد»این اس : « فتحٍ»با « عِْندِهِ

 یدرسه  اسه  اسهالم فتوحهات .اس ، ی  فتح اسه « اْلفَْتحِ»در اینجا هم ، فتح اس 

و رنگی چندا  ندارد کهه کرمه تمام فتوحات نقش فتح مکه م ولکن در مقابل ،داشته

 .مقدمات بودندمکرمه همه ان برای فتح مکه  هاآ 

یعنی قتهل ان اینکهه فهتح مکهه ب هود کهه مسهلم « عِْندِهِ مِنْ أَمْرٍ«. »عِْندِهِ مِنْ أَمْرٍ أَوْ»

ان بهین برونهد. کهه گروهی ان منافقین را متتال کند  ،اس ، خداوند ی  عشابی بفرستد

بعد دوم: اگر شما منهافقین قتهو  نداریهد کهه فهتح اسه  . «عِْندِهِ مِنْ أَمْرٍ»عد این ی  بُ

مه ان تسه کهامالًیا فتح اس  یا خدا ی  کهاری خواههد کهرد کهه گوییمک می یاباًخره 

طور که آناد هستید بتوانید در طور نیس  که شما همینبگیرد. این منافقینگرده شما 

 أ  حهین ف  و« نادِمِینَ أَْنفُسِهِمْ فِ  أَسَرُّوا ما عَلى فَیُْصتِحُوا»». خود نندگی کنید نفاق

 2.«متین فتح لزامه تطتیقًا و ن رًا القرآ  فرض

لی اس  تا قتهل ان فهتح مکهه کهه دو فرض دارد، یعنی ایجاب. ی  ایجاب اوّقرآ  

رصهد دتی بهود، حتهی در مدینهه. یه  فهرض صدبود، ناراح صترخوف بود، تقیه بود، 

 اس  که دیگر در کهل شهته جزیهره منهافق رنگهی نهدارد، کهافر وجهودی نهدارد. اینجها

 ت تیه فهرض دوم را ههم فهرض او .  3«اْلقُهرْآ َ عَلَیْه َ فَهرَضَ الَّهشِي إِ َّ»فرماید کهه می

لی گرداند. میعادگاه اوّمی به میعادگاه بر حتمًاتو را  4«مَعادٍ إِلى لَرادُّ َ»کند به چه؟ می
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 بِاْلهُدى جاءَ مَنْ أَعْلَمُ رَبِّ  قُْل»»خری و وسطی که عاصمه رسال  اس  مکه اس . و آ

 یصهدقها و وعهد بمها المت هرة رؤیهاه یهرى كما و (85: 28) «مُتِینٍ  َال ٍ فِ  هُوَ مَنْ وَ

 آمِنِهینَ اللَّههُ شهاءَ إِ ْ حَرامَاْل اْلمَسْجِدَ لَتَدْخُلُنَّ بِاْلحَقِّ الرُّؤْیا رَسُولَهُ اللَّهُ صَدَقَ لَقَدْ»: اللّه

 فَْتحهًا ذلِه َ دُو ِ مِنْ فَجَعَلَ تَعْلَمُوا لَمْ ما فَعَلِمَ تَخافُو َ ً مُقَصِّرِینَ وَ رُؤُسَكُمْ مُحَلِّقِینَ

کهه فهتح قریهب  بعهدًادر صهلح حدیتیهه و این او  چیس ؟ او  عمرة القضاء  «1«قَرِیتًا

یهه را اینجها فهتح قریهب نکهرده اسه . صهلح  ه  صهلح حدیت اس ، فتح مکه مکرمهه.

 آید.می بعدًامفصل ه بحث آ  یه صلح اس  و مقدمه فتح اس ، چنانکحدیت

رٌ تُحِتُّونَها أُْخرى وَ»: للمؤمنین المحتّب هو المتین الفتح هشا إ  و»  وَ اللَّههِ مِهنَ نَصهْ

 كانه  فلقهد الكهافرین، لتع  نت رةم انها و كما (13: 61) «اْلمُؤْمِنِینَ بَ ِّرِ وَ قَرِیبٌ فَْتحٌ

حیاء عرب کهه بها آ  أ«. مكة فتح بإسالمها تنت ر»و قتامل عرب ها گروه« العرب أحیاء

و قتهاملی بهه انت هار فهتح متهین  ههاداشهتند، گروهها   عددی که مسهلما  عف و قلّ

ختارههایی کهه ان طریهق إایهن « نته  فهو قومه على محمد ظهر إ » شدند.می مسلما 

 فه  دخلهوا مكهة اللّهه فهتح فلما»شده اس . ها و ان طریق کهان به انتیاء قتلی ی وح

 لهم و إیمانهًا الجزیهرة اسهتوثق  حتهى سنتا  مكة فتح من تم  فلم ،أفواجًا اللّه دین

 «.للّه الحمد و لإلسالم م هر إً العرب سامر ف  یتق

نَها لِمَها عَ ِهیمِ وَ وَفِّْقآ ِ اْلقُهرْیمَا ِ وَ مَعَهارِفِ اْلإِمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.  َاهُنَا عَمَّا لَا تُحِتُّهُ وَ لَا تَرْ َاهُ وَ جَنِّتْتُحِتُّهُ وَ تَرْ

 .«کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»

                                                           

 .27فتح، آیه . 1


