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 ذنب در آیه دوم سوره فتحواژه تفسیر 

 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 مُبینًا فَْتحًا لَكَ فَتَحْنا إِنَّا» الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ .الرَّجِیمِ الشَّیْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ أَعُوذُ

درباره ذنب دو احتمال است که یکی  1«تَأَخَّرَ ما وَ ذَْنبِكَ مِنْ تَقَدَّمَ ما اللَّهُ لَكَ لِیَْغفِرَ* 

کنیم که می از این دو احتمال دارای شش صورت است و احتمال دیگری که ما عرض

)ص( بهاتترین ااعهت اسهت کهه خهود رسهالت آن اهلل رسهولاینجا نسبت بهه ذنب در 

سهوره فهتح  149آن احتمهاتت را مها در تفسهیر در صهفحه حضرت ذنهب بهوده اسهت. 

)ص( توجهه  اهللکسهانی کهه از بهاب محبهت و ارفهداری از رسهول یم.اهیادداشت کهرد

ل کهردن اینکهه ذنهب نکردند که ذنب ممکن است معنای غیر گناه داشته باشد، بها ببهو

)ص( دور کننهد و اهلل رسهولاند گنهاه را از اینجا ههم بهه معنهای گنهاه اسهت، خواسهته

روایت هم  2«شیعته او أمته ذنب یعني انه بائل من» مبتالی به این چند احتمال شدند.

د جواب دارد، این چن. «ذنب امّتک»یعنی « ذَْنبِكَ مِنْ تَقَدَّمَ ما اللَّهُ لَكَ لِیَْغفِرَ»داریم که 
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)ص( گناه کرده اهلل رسولآن که حاضر است این است که اگر امت های یکی از جواب

 ، غفران گناه را بهه خهود غیغمبهر نسهبت«اللَّهُ لَكَ لِیَْغفِرَ»فرماید می چرا خداوند ،باشند

  دهد؟می

 دارد.ندر مورد خدا که معنا ثانیًا امر به معروف و نهی از منکر  -

است، یعنی از زمانی که فتح مکهه شهد الهی « تَأَخَّرَ ما»ی از اشکاتت هم بله. یک -

بهبال  خهدا  ،)ص( اسهت گنهاهی بکنهداهلل رسهول، هر مسلمانی که از امهت ةیوم القیام

کهه بهر خهالف تمهام ادیهان و تمهام است است. این چیزی  یتاباحبخشیده است. این 

گوینهد می وانند بگوینهد. مسهیحیانتنمی این را حتی مسیحیان هم ،شرایع الهیه است

و بعهد بهرویم کلیسها غهول  اسهت ذنوب ما اعتقاد بهه صهلیب و تیلیه که شرط غفران 

 بدهیم گناهان را بخریم و بهشت را میال  چه کنیم.

از جملهه اشهکال ادبهی در دو معنهای  ،غس این حرف اشکاتت بسیار زیهادی دارد

گروههی کهه  ،له عصمت و اهارت استلفظی و معنوی که اگر کسی که در باتترین ب

ند، خداوند متعال با فتح مکهه ههم اهاما از تبعیت او تخلف کرد ،او هستند اتباعظاهرًا 

. بنابراین ایهن یهک غلطهی ببخشد ها راها را و هم گناهان آینده آنگناهان گذشته آن

انهد، ادهغلط به دنبهال دارد. مها بهه آن برادرانهی کهه اینطهور احتمهال دها است که ده

کنیم کهه ایهن را نفرماییهد، مهی کنند، عهرضمی گرچه مفسر هستند، گرچه روایت نقل

 این یک احتمال. اوری از غیغمبر نباید دفاع کرد.این

 أمتهه ذنوب مغفرة تأخر ما و ببركته حواء و آدم أبویه ذنب تقدم ما ان بائل من و»

 )ص(اهلل رسهولکرده است برای  این هم اشکاتتی دارد. خداوند مکه را فتح«. بدعائه

حات یکهی را  ،اوت ، ثانیًا، ثالیًا !؟دم و حوا را که گناه کردند ببخشدمادرش آ که غدر و

*  فَغَهو  رَبَّههُ آدَمُ عَصه  وَ»ها را خدا بخشید برای اینکه کنیم. اوت  گناه آنمی عرض

م شد. گناه کردن ببل از رسهالت بهود و ببهل از تما 1«هَد  وَ عَلَیْهِ فَتابَ رَبُّهُ اجْتَباهُ ثُمَّ

رسالت از این گناه توبه کردند و خداوند بخشید و بعد از بخشش به آدم )ع( مقام داد 

*  مُبینهًا فَْتحهًا لَهكَ فَتَحْنا إِنَّا»غس این تحصیل حاصل است که « هداه الی الرسالة»و 

 «.لیغفر لک ذنب آدم و حوا»یعنی « لَكَ لِیَْغفِرَ

یعنی بعد از آدم  از آدم و حوا دیگر.« و ما تأخّر» یعنی چه؟ یعنی« تَأَخَّرَ ما وَ»م: دو

بها فهتح مکهه بخشهیده شهد. غهس  ةالهی یهوم القیامه کنهدمی و حوا هر کس هر گنهاهی
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غیغمبران اصال  چرا آمدند؟ غیغمبهران آمدنهد شهریعت بیاورنهد، واجهب بیاورنهد، حهرام 

ب میوبت دارد. غس این حرف بر خهالف ضهرورت کهل بیاورند، گناه عقوبت دارد، ثوا

 ادیان است. این احتمال دوم.

کنیم بهرای اینکهه مهی هها را مفسهرین گفتنهد، مها نقهلاین 1«بالتقدیر بائل و»سوم: 

 اللّهه لغفهر بعهده أو ببلهه ذنهب لهك كهان لو ان بالتقدیر، بائل و»تر شود. مطلب روشن

 ت که ذنب به معنی گنهاه باشهد. بائهل سهومهمه این احتماتت بر این محور اس«. لك

 اثهر ایهن]...[ اهلل رسهولاز نظر مهالی و از نظهر اعمهالی ضهد رسهالت  ]...[گوید که می

ها میهل اینکهه بعضهی .کنهدمی خهدا دارد دعها گویهد:میدههد، می کند. خبر داردنمی

ن خبهر اسهت. خبهر اسهت ایه 2«تَهبَّ وَ لَهَهبٍ أَبي یَدا تَبَّْت» .خواهند عنایت بفرمایندنمی

یعنهی در گذشهته « تَهبَّ وَ لَهَبٍ أَبي یَدا تَبَّْت»مرحله دوم است. « تبّ»نسبت به آینده و 

از حهات  «تَبَّ وَ»، این بریده ،)ص( فعالیت کرده استاهلل رسوللهب بر ضد هر چه ابی

صدا و داد ها جز سر و باشند، اینها هر چه ابولهببه بعد هم هر چه ابولهب باشد و 

اهلل )ص( را در میان کسانی کهه توانند رسالت رسولنمی و بال و فریاد چیزی ندارند،

 کنند.  ضعابل هستند و فهم دارند نق

 ان لعبهده یهدعو اللّه ان هل و»، جواب: «بالغفر له دعاء انه بائل و»: این بائل دیگر

 ذنهب .«اتوله  تهر  انهه ائهلب و»ئهل دیگهر: اب« !اللّه؟ ات الذنوب یغفر من و ذنبه یغفر

اهلل )ص( تهر  ولکن عصیان نسبت بهه رسهول ،گوید عصیان استمی است، با اعتراف

اهلل را که تهر  مسهتحب رسولهای اولی است. خداوند فتح کرد مکه را که تر  اولی

یا فعل مکروه و مرجوح باشد که هر دو تر  اولی اسهت، اولهی اسهت کهه مسهتحب را 

کرده است، خداونهد هایی ی است که مرجوح را تر  کند، تر  اولیانجام بدهد و اول

بگوییم ریشه این حرف همان حرفی است کهه  فتح مکه کرد که این غفر حاصل شود.

 گهوییم:می .«اتولهی  َرَتَه»یعنی  «عصی»« فَغَو  رَبَّهُ آدَمُ عَص  وَ»فرمایند: می آبایان

 بَجَهوَ، وَجَهبَ، «تهر  اتولهی»یعنهی  مه «تر  اتولی»، «عصی»یعنی « عصی»نخیر، 

بهرای اینکهه معنهای  ،گیهردنمی هیچ لفظی جای لفه  دیگهر را است. ، حُرِّمحُرِّماست، 

 . این احتمال غنجم بود.نیستو درست  آوردمی خودش را
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کمها  وابعًا گنهاه کهرده اسهت.، نخیر گویندمسیحیان می احتمال ششم این است که

 ،در میزان الحه  کهه بهبال  نقهل کهردیم، بسهیس فنهدر آلمهانی اینکه دکتر فندر آلمانی

بدر گناه او بزرگ است که ما تقدم و مها : نخیر، غیغمبر شما گناهکار بوده، آنگویدمی

 ،د )ص( را ببخشهدتوانهد گنهاه محمهنمی خدا که گناه بزرگ استاین بدر و آن ،تأخر

همه غلط اسهت منتهها ها این حرف این هم یک حرف است.مگر اینکه فتح مکه کند. 

اول ههای غلط آخهری خیلهی بیشهتر اسهت. غلهط آخهری غلهط انهدر غلهط اسهت. غلط

اهلل خواستند که گناه را از ساحت مقدس رسهول ،ولکن توجه نکردن ،دوستی عنوانبه

یا تر  اولی یا دعا یا گناه آدم و حهوا « متکتلیغفر »را « لَكَ لِیَْغفِرَ»دور کنند، آمدند 

 ا چه تفسیر کردند. یا چه ی

احتمال هفتم که مؤید به ادلهه داخلهی و خهارجی اسهت، از خهود آیهه و از آیهات 

مها یستفضهح »عبارت اسهت از دیگر و از ادله دیگر و از لغت حتی، این است که ذنب 

و فضهاحت و نهاراحتی و نگرانهی آنچهه عهاببتش وخامهت « عقباه و ما یستوخم عقباه

گنهاه بزرگهی اسهت چهون گناههان کوچهک کهه بابهل  ،داگر نسبت به آخرت باش دارد.

، یها اینکهه گناههان بُعهدمغفرت است، بابل شفاعت است، حهات شهفاعت در ههر چنهد 

 مها كَبهائِرَ تَجْتَنِبُهوا إِنْ»را تهر  کهرده اسهت، چون انسان گناهان بزرگ  ،کوچکی است

بهزرگ را تهر   ت نهدارد. اگهر محرمهاتوخامهاینکه  1«سَیِّئاتِكُمْ عَْنكُمْ نُكَفِّرْ عَْنهُ تُْنهَوْنَ

بخشهم، می من گناههان کوچهک و محرمهات کوچهک را کنید خدا وعده داده است که

 خواهد. نمی خواهد، شفاعتنمی توبه

 إِنَّ»بخشد. می حسنات کوچک را خداوند ،اگر کسی حسنات بزرگ را انجام بدهد

و اگر چنانچه گناهانی بزرگ بهود، کبهائر این مورد است.  2«السَّیِّئاتِ یُْذهِبْنَ اْلحَسَناتِ

ات توبهه اسهت، رجحهان حسهنات اسهت،  اینجها مهورد شهفاعت اسهت، و ،معاصی بهود

 هها دیگهر نوبهه و زمینهه از بهرای شهفاعت ایجهادرجحان تر  سیئات کبیره است، این

فَاعَتِي ادَّخَهرْتُ»اهلل )ص( اسهت کهه کند. و لذا آن روایتهی کهه از رسهولنمی  لِلِأَهْه شهَ

ای کهه صهاحب ایهن این درست است. کدام کبائر؟ آن گناهان کبیره 3«أُمَّتِي مِنْ اْلكَبَائِرِ

نکهرده یها اگهر کهرده  گناه مرده است و به هیچ وجهی از وجوه غفر نشده است یا توبه
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ه در باب معاد صحبت خواهد نانکچون در برزخ چ ،و در برزخ همببول نشده و غیره. 

کنیم بهر حسهب آنچهه موافقهت بها آیهاتی اسهت، مهی مها تصهدی ایهن روایهات را  ،شد

برآن است که در برزخ شفاعت نیست. در بهرزخ ههیچ شهفاعت  یا اشاراتی از هاصریح

 اعت هم نسهبت بهه یهوم القیامهةاست. آیات شف فقط شفاعت برای یوم القیامة نیست.

 است.

ده نشهده، ای که در شفاعت انسهان معهذب شهد چهون بخشهیغس این گناهان کبیره

 ،البتهه عهذاب برزخهی خواههد بهود ، از بین نرفته، این در برزختوبه نشده، تکفیر نشده

 تَقُومُ یَوْمَ وَ عَشِیًّا وَ غُدُوًّا عَلَیْها یُعْرَضُونَ النَّارُ»چون عذاب برزخی صبح و عصر است. 

دلیل اسهت بهر اینکهه « السَّاعَةُ قُومُتَ یَوْمَ»خود  1«اْلعَذابِ أَشَدَّ فِرْعَوْنَ آلَ أَدْخِلُوا السَّاعَةُ

 خَطیئهاتِهِمْ مِمَّها»که برای آل فرعهون بهود کهه « عَشِیًّا وَ غُدُوًّا عَلَیْها یُعْرَضُونَ النَّارُ»این 

اعَةُ تَقُهومُ یَهوْمَ وَ»در بیامهت  .این در برزخ اسهت 2«نارًا فَأُدْخِلُوا أُْغرِبُوا  آلَ أَدْخِلُهوا السهَّ

. اینجا عذاب خفیف است یا عذاب نیستاشد العذاب غس اینجا «. اْلعَذابِ شَدَّأَ فِرْعَوْنَ

در هها اینکنن: غهس مهی ( سهؤالبهابر )عاز امام شدید است، منتها صبح است و عصر.

خورند؟ فرمود: نه، خواب هستند. می باد ،در جنت هستند یا در راحت هستنداین بین 

چهه اههل بهشهت  ،برزخ چه اهل جهنم برزخهی و ما آیاتی بر این مطلب داریم که در

این مطلب دیگری است که در جای خهود خواههد  ها نوعًا خواب هستند.این ،برزخی

 غس در برزخ هم گذشت. .آمد

یا تر  واجبات کبیره یا فعل محرمهات کبیهره  ،بدر کبیره بوداین ،اگر گناهانی بود

 ،ت نهه در بهرزخ از بهین نرفهتکه به هیچ وجهی از وجوه نه ببل الموت نه بعهد المهو

 لِأَهْلِ شَفَاعَتِي ادَّخَرْتُ»اینجا جهنم یا شفاعت. برود یا باید  ةحات است که یوم القیام

آن کبائری که یک مقداری تزم است که در اینجا  کبائر نیست. همۀ«. أُمَّتِي مِنْ اْلكَبَائِرِ

ئمهه )ع( اسهت، در اینجها اهلل و ازمینه بسهیار بسهیار عظیمهی بشهود کهه زمینهه رسهول

 .وجود داردشایستگی شفاعت 

« ذَْنبِهكَ مِهنْ تَقَهدَّمَ مها اللَّههُ لَكَ لِیَْغفِرَ»این  عرض کردیم کهبرای این  را هاین مقدم

بهدر بایهد گنهاه آن ،اگر عقبای آخرت باشد«. ما یستوخم عقباه»ذنب  ؟ذنب کدام است

ده نشود، حتی با شفاعت انبیاء؛ نه در ای از وسایل بخشیبزرگ باشد که با هیچ وسیله
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دنیا، نه در برزخ بها عهذاب، نهه در بیامهت بها شهفاعت، چهون اگهر گنهاهی بها شهفاعت 

 نیست. « یستوخم»بخشیده شود که 

 باتخره ذنب چهه در آیهات، چهه در روایهات، چهه لسهان مهردم بهه گنهاه ااهال  -

 شد.می ای بیانید با یک برینهبا ،. اگر غیر از گناه مقصود بود و معنا بوده استشدمی

این را ما ببهول داریهم کهه در بهرآن  کنم.می اینجا ما ده برینه داریم حات عرض -

خیلهی ههم شریف ذنب سه نوع استعمال شده اسهت. یهک نهوع آن وابعهًا گنهاه اسهت، 

زیاد است. آیات ذنب بسیار زیاد است که بنده حضور برادران عرض کردم کهه هست، 

 مرتبه که ذکر شهده، مقهدار زیهاد زیهاد 37ه در برآن ذکر شده است. این مرتب 37ذنب 

چهون  خهودش برینهه اسهت. ذنب نسبت به گناه است، چرا؟ چون زمینه گناه است. آن

مهورد دوم «. یستوخم عقباه»چون  ،خداوند لف  ذنب آورده است ،زمینه عصیان است

ههم گنهاه  است. دفع و رفع اعم از استعمال شده است. خیر، در جای اعماست که  این

 ،کنیممهی که داریم در مهورد آن بحه  وم. سکندمی هم جلوگیری از گناه ،گیردمی را

درصهد بطعی خود این آیه و آیات دیگر صد آنجایی است که برینه لغوی اوت  و برائن

مها یسهتوخم عقبهاه یهوم »مهراد اسهت،  ذنهب عهد دومِکند که آن بُمی بدون شبهه ثابت

هها ذنهب یعنی نزد مشرکین مکه غیغمبر گناهکارترین فرد بود، غهس در لغهت آن« الدنیا

 ها که بر خالف...ها و در عرف آندر لغت آن است.

 اگر شما غفر را برینه بگیرید که گناه نیست... -

کنیم. می گیریم. هم غفر را هم ذنب را، روی هر دو داریم بح می نه، هر دو را -

کنیم. گرچهه بهبال  ههم مهی طلهب را عهرض کهنم بعهد اسهتفادهمهن ایهن م اجازه بدهید

بح  محوری است. ما ههم از غفهر، ههم از ذنهب، در حقیقت صحبت شده ولی اینجا 

است بهرای اینکهه  ها برائن بطعیه، تمام این«تَأَخَّرَ ما»و « تَقَدَّمَ ما»، هم «فَتَحْنا إِنَّا»هم 

 این مقدمهه کهه مهن چیهدم بهرای اینکهه .ذنب در اینجا گناه نیست، نه کبیره نه صغیره

شویم در ایراداتی کهه بهر ایهن احتمهال ششهم هسهت کهه دکتهر فنهدر بخواهم وارد می

ما به  ، بنابراین بایدآلمانی و دیگران یا مفسرین اسالم که خیال کردند ذنب گناه است

 .نوعی آن را رفع کنیم

«. ما یستوخم عقبهاه» نییع کنیممی مراجعهلغت ما به لغات اصلی که  از نظرذنب 

مگر عقبی یک نوع است؟ ما دو نوع عقبی داریم، یکی عقبی الدنیا است، یکی عقبهی 

اآلخره. اگر انسان یک کاری کند در برابر اهل دنیا که عاببت این کار از نظر اهل دنیا 

 -دعهوت الهی اهلل-که اکیریت فاس  هستند و فاسهد هسهتند و شههوانی هسهتند، ایهن 
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 کهل انبیهاء مهذنب بودنهد، چهرا؟ بهرای اینکهه کهل انبیهاء در جهوّاعت است. باتترین ا

تههرین و کههل ابعههاد وارد شههدند، بنههابراین مجرمها در و تخلفههات و عصههیانها شهههوت

 ها بودند.این ،مطلقه آن فاسد استترین اشخاص در این جوی که اکیریت مذنب

فحهش شهنیدن، بیهرون  کتک خوردن،«. یستوخم عقباه»وابعًا هم ذنب است، چرا؟ 

ها را داشته، وابعًا ذنب بهوده اسهت. ایهن یهک لنگهه ذنهب شدن، تمام این رفتن، کشته

ست یا نهه؟ آیها دعهاة الهی ابلیت است. این لنگه ذنب ابلیت ا البته ایناست در اینجا، 

اکیریهت خهواهیم مها نمیاهلل در اول تاریخ رساتت بیشتر هستند یا مدعوین عصهاة؟ 

از انسهانیت دور ها . اگر ما گفتیم انسان، درست است اکیر انسانبگیریم زانافراد را می

شود؟ اول کسانی کهه انسهانیت می ولکن لف  انسان اول چه کسانی را شامل ،هستند

گیرد می ها اکیر هستند. لف  انسان ابل راها ابل هستند و اینکامل دارند، با اینکه آن

کسهانی هسهتند ها از نظر عددی اکیریت افراد انسان، ولکن دارندکه انسانیت کامل را 

 همچنین ذنب. .که از شئون انسانیت دور هستند

؟ بلهه، در مقابهل یها نهه مطلقه داشتهدعوت الی اهلل در اول تاریخ رساتت ابلیت 

ببول کنند یا نکنند، یک دسته معارضین  ،؛ یک دسته مدعوین الی اهللهستند دو دسته

یلی بیشتر هستند. دعاة الهی اهلل انبیهاء باشهند و خلفهای انبیهاء دو دسته خ آن. تدعوا

هها د، اینمداران بهه حه  باشهنباشند و معصومین دیگر باشند و علمای ربانی و شهرع

آیهد؟ می نظهرشود بیشتر چه به می بنابراین لف  ذنب که گفته وابعًا در ابلیت هستند.

کهه  کهه گناهکهار اسهت. آنآن  که بیشتر است چه کسی اسهت؟ . آنکه بیشتر است آن

ها عاببت بسهیار وخیمهی را در جهو کمتر است که دعاة الی اهلل هستند و کارهای این

 شود گفت که ذنب که گفتههنمی ها ابلیت هستند. غساشراف و کفر و الحاد دارد، این

ا نخیر، میل انسان. آی گوییممی آید گناه، چون اکیرًا چنین است.می شود به نظر مامی

آیهد؟ نهه. اول می بهه نظهر ههاو این گویند اول یزید و معاویه و ابوسفیانمی که انسان

 هستند.شود کسانی که دارای مقام عالی انسانیت می لف  انسان که گفته

ذنب دو نوع است، یهک نهوع اور؛ و غفر هم همین داریمدر باب ذنب چند مطلب 

کند. می نجا برای ابلیت دارد صحبتبرای اکیریت است، یک نوع برای ابلیت است. ای

اهلل )ص( که باتترین بله رسالت و عصمت و اهارت اسهت، راجهع بهه راجع به رسول

گناه بهه نظهر کند. اگر راجع به ابوجهل بود، مردم عادی بود، ذنب می او دارد صحبت

مها »هها کهم یها زیهاد کننهد و ایهن گناههان آنمی ، چون مردم غیر معصوم گنهاهآمدمی

دعوت الی است کسی ، میال  ولو کان دعوت الی اهلل ،در آخرت هست« ستوخم عقباهی
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دعوت الی اهلل او ذنب است از نظهر اههل کند. می کند، دعوت الی الشیطان هممی اهلل

  دنیا و دعوت الی الشیطان او ذنب است از نظر خدا و میزان ح  و دعوات الهیه.

معنی گناه باشد یا نباشد، نهه در اثبهات آن و  نداریم که ذنب در اینجا به اصرارما 

خواهیم خود لغت ذنب را از چند جهت بررسی کنیم. می نه در نفی آن، بلکه ما اینجا

اهلل )ص( غفهر و ذنهب نسهبت بهه رسهول ،بررسی کامل در لغت ذنهب کهردیماینجا اگر 

واهیم خهنمی مها کهه بیشهتر از خهدا ما کهه حرفهی نهداریم، ،صددرصد معنای گناه داد

صددرصههد معنههای بههاتترین ثههواب داد کههه  .نسههبت بههه غیغمبههر عالبههه نشههان بههدهیم

 دانیم.نمی گوییممی هم دانیم این است یا آن است، مانمی اور هم هست، یاهمین

کنیم، حهات تعهدادی کهه مهن یادداشهت مهی در اینجا آنچه را ما از آیهات اسهتفاده

، اهلل )ص( باشهدینکه ذنب در اینجا گناه رسهولاعتراض بر ا عنوانبهعد من ده بُکردم، 

آیات زیادی از بهرآن  .«یجب اتستغفار و اتصالح فقبول التوبة» یکییادداشت کردم. 

است که اگر کسی گناه کرد، گناهی که نیازمند به استغفار و توبه است، گناهان بزرگ، 

یِّئاتِكُمْ عَْنكُمْ نُكَفِّرْ عَْنهُ تُْنهَوْنَ ما كَبائِرَ تَجْتَنِبُوا إِنْ» اگهر  1«كَریمهًا مُهدْخَال  نُهدْخِْلكُمْ وَ سهَ

فهورًا  ،کسی گناهی کرد که باید استغفار و توبه کند، اگر درست اسهتغفار و توبهه کهرد

، و غیهره 2«ذُنُهوبَكُمْ لَكُهمْ یَْغفِهرْ» اسهتداده وعهده خدا اینطور  باید بخشیده شود یا نه؟

 حتی نسبت به کفار.

شهود، از می اهلل )ص( گناهی کرده است که لغت ذنب بر آن باراهلل رسولاگر معاذ 

در آن بُعد دوم خودش است، این از عصهیان و عصیان باتتر است، گناهی که از ذنب 

اسهت. اگهر چنهین « یسهتوخم عقبهاه»م و از خطیئه و... بهاتتر اسهت، چهرا؟ چهون از اث

هفت  ،ل مکه مکرمه و در اول ششآیا غیغمبر بزرگوار در اول سیزده سا ،گناهی بود

، در اول این مهدت اسهتغفار دیگر که این آیات بعد نازل شده استمدینه منوره  سال

یمان است تا چه رسد نکرد، توبه نکرد، با اینکه استغفار کردن و توبه کردن از شرایط ا

یها اسهتغفار  رسهالت و عصهمت داردمقام  لی اتیمان است و باتترینکسی که داعی إ

شود؟ مگر خدا وعده نداده است کهه اگهر می چطور ،کرد و توبه کرد و خدا ببول نکرد

کنیم؟ آیها ممکهن اسهت مهی ما غفران ،استغفار به درستی کنید و توبه به درستی کنید

 ،بگوییم مؤمنین عادی حتی فاسقین اگهر اسهتغفار کننهد و توبهه کننهد و اصهالح کننهد

                                                           

 .31. نساء، آیه 1

 .31عمران، آیه آل. 2
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 -معهاذ اهلل-ا آن مقهام عظمهت رسهالتی خهود اهلل )ص( ببخشد، اما رسولمی خداوند

فرض محال استغفار کرده، توبه کرده و خدا نبخشیده، گذاشته برای فتح ده، بر کرگناه 

 مکه؟

ههم گنهاه  «ذَْنهب»بخشش گنهاه باشهد و مهراد از « یَغفِرَ»این اشکال اول که مراد از 

اهلل استغفار و توبه اینکه چرا رسول -1عد است: ول دارای دو بُاول که این اباشد. این 

اگهر اسهتغفار  فهران را تها فهتح مکهه تهأخیر انهداخت؟چرا خداونهد غ -2؟ را تأخیر کرد

، چرا تا فتح مکه تأخیر افتهاد؟ شوداست و توبه صحیح است باید آنًا بخشیده صحیح 

*  مُبینهًا فَْتحًا لَكَ فَتَحْنا إِنَّا»ذنب بر حسب تعبیر صیغه و لف  آیه یک ذنب است  -3

در آیه  1«لِْلمُؤْمِنینَ وَ لِذَْنبِكَ اسْتَْغفِرْ وَ» :در آیه دیگر«. ذَْنبِكَ مِنْ تَقَدَّمَ ما اللَّهُ لَكَ لِیَْغفِرَ

 آنجا خود غیغمبرکه  3«اسْتَْغفِرْهُ وَ»در آیه دیگر از سوره نصر  2«لِذَْنبِكَ اسْتَْغفِرْ وَ»دیگر 

شهود اگهر ایهن گنهاه می نیست. غس معلوم« ذُنُوب» ،است« ذَنبِکَ»را ندارد؛ در سه آیه 

و فقط این یک گنهاه را داشهته اسهت  -معاذ اهلل-اهلل رسولباشد یک گناهی است که 

ببهل از « تَهأَخَّرَ ما وَ ذَْنبِكَ مِنْ تَقَدَّمَ ما»بدر عریض و اویل بوده است که این گناه این

، ایهن ذنهب شهب و روز ادامهه عمرز آغاز رسالت و بعد از فتح مکه تا غایان فتح مکه ا

و  طشیطان بلد نیست اینطور گناه کند، حتی الواحتی  این را.« لِیَْغفِرَ»داشته است که 

ند، یهک عهدد گنهاه بلد نیستند اینطور گناه کن ،فسابی که در فس  خیلی عادی هستند

. امکهان مستمر اسهت ر همه حاتت و همه وضعیاتببل و بعد و د ،این گناه که دائمًا

سهالت او گنهاه فرسهتد تمهام عمهر رمی دارد کسی را که خداوند به مقام عالی رسهالت

این گناه را بعد از فتح مکه الهی أن  داردآنچه را هم که استمرار  بوده، حتی ما تأخر؟

خر را ههم بها ایهن کند که خداوند ما تهأنمی تر  -معاذ اهلل-تموت، آن را هم غیغمبر 

 بخشیده باشد.

اگر کسی توبه کند، استغفار کند، « هذا ما تقدم»این است که اگر گناه بوده  چهارم

را ها بهرد یها بعهدیمی را از بینها شفاعت حاصل شود، چه شود، چه شود، این ببلی

انهده ؟ اگر کسی توبه کند از اینکه نماز نخورا چه کار داردها برد؟ بعدیمی هم از بین

بعدًا هم ههر چهه نمهاز رود یا می ببلی از بینهای و روزه نگرفته، گناه نمازها و روزه

                                                           

 .19، آیه محمد. 1

 .55. غافر، آیه 2

 .3. نصر، آیه 3
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اصوت  استغفار ذنب و غفر ذنب مربوط  ]...[ها هم عیبی ندارد. نخواند، روزه نگیرد آن

دیگر چیست؟ « ما تأخر»است به ذنبی که در گذشته بوده و تا حالت فعلی ادامه دارد، 

؛ ما تأخر «تَأَخَّرَ ما»معاذ اهلل اگر گناه است  «ذَْنبِكَ مِنْ تَقَدَّمَ ما اللَّهُ لَكَ فِرَلِیَْغ»غس این 

 دارد. اسهتقاللهر کهدام از ایهن اشهکاتت خهود  هم هست. آن اشکال ...فتح مکه عن

کنهد می از این ده اشکال اگر یکی هم بابی باشد صددرصد این مطلب را ثابهت یعنی

باشد، بلکهه بهاتترین ااعهت بهوده  اننبوده است که باتترین گناه که اینجا ذنب گناه

ههر چهه  بعدًا« ت یکون اذًا غلطًا علی غلط؟ هذا ما تقدم، فکیف ما تأخر و هل»است. 

 بخشیدیم. ببال ما  ،دهید تا بمیریدباستمرار در این گناه 

ا کار خهود ؟ بد ارتباط داشته باشد، با چه چیزیغنجم این است که غفران ذنب بای

اهور همین ،گناهکار. اگر شخصی گناه کرده است و این گناه مستوجب عقوبهت اسهت

است، نه شفاعت اسهت، نهه بدون حساب خدا بیاید ببخشد؟ نه توبه است، نه استغفار 

شود؟ تا چه رسد به اینکه اضافه بر اینکه شخص گناهکهار اسهتغفار می رجحان است،

خدا گنهاه  ،خداوند یک کاری بکند که با کار خدا خودنکرده است، توبه نکرده است، 

استغفار ذنب باید با وسیله غفر ذنب ارتباط  ؟این شخص را ببخشد؟ چه ارتباای دارد

شود که یک شرای از شروط باشد. اگر هیچ می داشته باشد. در صورتی گناه بخشیده

 ،ای اسهتشهرشرای نباشد بابل ببول نیست. اگر شهرط اجنبهی باشهد کهه بهدتر از بی

بها « فَتَحْنها»، «إنّا»کار خدا است. آن « لَكَ فَتَحْنا إِنَّا»نیست. در اینجا بیشتر بابل ببول 

به  اهلل )ص( متوجهجمعیت صفات که باتترین رحمتی را که خداوند در زمان رسول

 فهرع،متوجه به کل امت اسالمی کرده است در  و اصلاهلل کرده است در رسول« لَکَ»

ربطهی چهه ارتبهاای دارد؟ یعنهی در بی« لِیَْغفِهرَ»کهه چهه؟ « مُبینهًا فَْتحًا لَكَ فَتَحْنا إِنَّا»

 ربطی است. بیربط است که اصال  اعجاز در بدر بیآن

توانهد بخشهیده شهود کهه ایهن گنهاه را بهدون ربهط می صاحب عصیان چطورگناه 

بهدر لهی بهزرگ، آن، گنهاه خیه! یک آدمهی گنهاه کهرد؟بار  اهلل هم بگویندو ببخشند 

 فایهده ههیچ چیهزیشهفاعت، نهه  ،، نه توبه، اگهر کهرده«یستوخم عقباه»بزرگ است که 

 إِنَّا»ربطی بی ربطِ ند ما بدون جهت، بدون ربط یا باگویمیبه این آدم  وبتندارد، آن

 أُوْلئِكَفَ»گوییم. می بلکه بار  اهلل هم به تو ،ما تو را بخشیدیم« مُبینًا فَْتحًا لَكَ فَتَحْنا

چه چیزهایی هستند؟ سیئات، گناهان کهوچکی کهه اگهر  1«حَسَناتٍ سَیِّئاتِهِمْ اللَّهُ یُبَدِّلُ

                                                           

 .70. فرقان، آیه 1
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 ، حسهناترودمهی ایهن از بهین ،در مقابل آن کهار بسهیار بهزرگ واجبهی انجهام بدههد

بهه آن ترتیبهی کهه  . حات در اینجا ذنب. ذنهب کهه از بزرگتهرین گناههان اسهتشودمی

کند. می فتح مکه ،این کار را کردی که بار  اهلل عنوانبهخداوند  جاعرض کردیم، این

 عنوانبههبار  اهلل جنابعالی به زن و بچه فالن شخص فحش دادی، غس این شهخص 

گوید: تشریف بیاورید به همهین اتهابی کهه می بار  اهلل به زن و بچه من فحش دادی

اهلل ای محمهد )ص( کهه تهو  بهار  شهود؟ام نشستم. چنین چیهزی میمن با زن و بچه

دولهت  م تهاکنیمهی را فهتح ، مکههکنیممهی تهو را تشهوی باتترین گناه را کردی، حهات 

 عجب! تر شود.بوی

 ،گهی بکنهدکند؟ اگر یهک رهبهری گنهاه بزرمی مگر خداوند به دولت عصیان کمک

 ،دزند، بخشش کنن، اما نه کتک بارد با شرایطشاین گناه بزرگ کتک دارد یا بخشش د

ما  ،کردی را گناه بزرگ این ذنب را، این بار  اهلل تو عنوان بار  اهلل بخشش کنند،هب

 ،کنیم. اگهر دولهتمی دهیم و دولت تو را تقویتمی بخشیم و به تو هدیه هممی تو را

 دولت عصیان است، دولت ذنب و گناه است، چطور خداوند دولت عصهیان را تقویهت

این ذنب واحدی که ببال  بود  ،«تَأَخَّرَ ما» ،مرار هم داردکند، دولت عصیانی که استمی

 این استمرار هم دارد.« تَأَخَّرَ ما ،لِیَْغفِرَ»

این گناهی که در دولت رسالتی استمرار دارد تا غیغمبر از دنیها بهرود، خداونهد بها 

فتح مکه که فتح عاصمه رسالت و مرکز کل بوای رسالت است، بدرت بیشهتری بدههد 

چون بدرت بیشتری است،  ،هم که گناه باتتری است او راهای عاصی که آینده به این

 لَهكَ لِیَْغفِهرَ»و بعهدًا  خداوند ببخشهد. هم ها راآن ،چون عاصمه رسالت به دست آمده

دیگهر اسهت. ایهن رسهالت چههار رکهن  چیز بعد سه« تَأَخَّرَ ما وَ ذَْنبِكَ مِنْ تَقَدَّمَ ما اللَّهُ

رسالت دارای چهار رکن اسهت کهه ایهن چههار رکهن رسهالت را بهرای  دارد. بقای این

بار  اهلل که تو گناه بزرگ کردی، بار  اهلل چون گناه بسیار بزرگی کهردی کهه بابهل 

نهیم کهه ایهن چههار غایهه اصهلی مهی بخشش نیست، ما آنچنان تاج کرامت بهر سهر تهو

 داد زیاد کنیم.خواهیم تعنمی ما وانگهی، بخشیم.می رسالت را ما استمرار

اسهت، مبهین « لَكَ»این فتح « مُبینًا فَْتحًا لَكَ فَتَحْنا إِنَّا» «الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

هم هست. مبینِ چیست؟ مبین بدرت اسالم است، مبین بدرت دعهوت محمهدی )ص( 

کهه ه کهه گنهاه بهزرگ گذشهته و گنهاه بهزرگ آینهد بهرای ایهن اسهتاست. اگر این فتح 

شهود، یعنههی می یهتحغهس ایهن فهتح از بهرای ابا شهود.می ایهن تنهابض ،مرار دارداسهت

خداوند مکه را فتح کرد که صاحب این ذنب و گناه بزرگ بدرت بگیرد که بیشتر گناه 
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 وَ ذَْنبِكَ مِنْ تَقَدَّمَ ما اللَّهُ لَكَ لِیَْغفِرَ» بعدفتح گناه شد، غس فتح رسالتی نشد. کند، غس 

عهالی یهک گنهاه بسهیار بار  اهلل دوم. چون جناب« عَلَیْكَ نِعْمَتَهُ یُتِمَّ وَ» یکی،« تَأَخَّرَ ما

تمهام  تهوخهواهیم نعمهت را بهر می ما ،بزرگ داشتید که ببل و بعد ادامه داشته و دارد

 تا به حال نعمتهی کهه بهه تهو رسهول دادیهم کهافی نیسهت، بلکهه بهار  اهلل دومکنیم. 

عمت دعوتی را به تو تمام کنیم، چرا؟ چون این گناه تو ن ،خواهیم نعمت رسالتی رامی

 ادامه دارد، چون گناه کردی.

غیغمبهر بهر صهراط مسهتقیم بهوده چهون صهراط « مُسْتَقیمًا صِرااًا یَهْدِیَكَ وَ»: ومس

صراط مستقیم، ایمان، معرفت، عبودیت، صراط مسهتقیم، علهم،  مستقیم درجات دارد.

یعنی غیغمبر  1«عِْلمًا زِدْني رَبِّ بُْل وَ»شریف دارد:  ت دارد، فلذلک در برآنهمه درجا

بزرگوار به آن اندازه از معرفت الهی نبود که توبف کند بعهد بیشهتر نباشهد، بلکهه ایهن 

 کزدنهی فیه»دارد، الهی غیهر النهایهة، و لهذلک  و دارد اور ادامه دارد ومعرفت همین

غمبر بزرگوار که اول العابهدین اسهت همچنین مقام عبودیت، هر بدر غی«. ة تحیرًا، معرف

، چهون یامهت هسهت الهی غیهر النهایهةجا دارد. در بهرزخ هسهت، در بعبودیت کند باز 

نهایهت  ارد، معرفهت او نهایهت نهدارد، الوهیهت و ربوبیهت اوخداوند نهایت ندعظمت 

خداوند این بنده را از نظر وارد کردن در جنهت  ،ندارد، بنابراین بنده که محدود است

کهه علهی اهول الخهط در معرفهت و  2«مَجْهذُوذٍ غَیْهرَ عَطهاءً»کند کهه می محدود مقررت

 خلود ابدی داشته باشد.ظاهری، عبودیت و ثواب معنوی و 

 عَله »هم غیغمبر بزرگوار در آیاتی مکی و در آیاتی مهدنی  «مُسْتَقیمًا صِرااًا»این 

تلهو »است، یهک مرتبهه « المستقیممع الصراط »بوده است. یک مرتبه  3«مُسْتَقیمٍ صِراطٍ

است. گاهی اوبهات انسهان « مُسْتَقیمٍ صِراطٍ عَل »است، یک مرتبه « الصراط المستقیم

، خهوب خوب است؛ گاهی اوبات با صراط مسهتقیم اسهت ،دنبال صراط مستقیم است

تَقیمٍ صِراطٍ عَل »است؛ گاهی اوبات   اْلقُهرْآنِ وَیهس * »فرمایهد: می اسهت. بهرآن« مُسهْ

بر صراط مستقیم سلطه دارد؛  4«مُسْتَقیمٍ صِراطٍ عَل  * اْلمُرْسَلینَ لَمِنَ إِنَّكَ * اْلحَكیمِ

نهه  ،یعنی راهی را که خداوند برای معرفت خود و برای عبودیت خود مقرر کرده است

                                                           

 .114. طه، آیه 1

 .108. هود، آیه 2

 .39انعام، آیه . 3

 .4تا  1. یس، آیات 4
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 «مُسْتَقیمٍ صِراطٍ عَل »اینکه غیغمبر دنبال این راه است، نه اینکه با این راه است، بلکه 

راطٍ عَلهه ». غیغمبهر کهه اسهت تَقیمٍ صهِ رااًا یَهْهدِیَكَ وَ»چطههور شهد کهه  ،اسهت« مُسهْ  صههِ

یعنی صراط باتتر است. همانطور که معرفت باتتر، عبودیت باتتر، صراط  ؟1«مُسْتَقیمًا

گونهه کهج رفتنهی کهه یهک ذنهب آن ،چون تو کج رفتی مستقیم باتتر. این جزای سوم.

 گیرد، به این حسهاب مها تهو را بهه راه راسهت دعهوتمی ت رااست که اول عمر رسال

 کنیم.می

ن إلهی أ»اهلل این چه هدایتی است به صراط مستقیم که تمام گناهان آینهده رسهول

سهت گناه نباشهد! اگهر بناگناهان او ثواب شود، گناهان او  شود، یعنیبخشیده « یموت

، آیا این صراط مستقیم است که گناهان آینده گناه نباشد که از حات خداوند بخشیده

کند و در عین حال این گناه حساب نشود؟ این ضاللت است. اگر انسهان بانسان گناه 

گناه بشود و ضاللت در کار باشد بسم اهلل، اما اگر انسان گنهاه کنهد و ایهن گنهاه را از 

 ،راطتر از ایهن صهمعهوجما آید، نمی ولی گناه تو به حساب گناه ،اول بگوید گناه بکن

رااًا یَهْدِیَكَ وَ»اینجا  آنکهنداریم و حال صراای  تَقیمًا صهِ صهرااًا فهو  »یعنهی « مُسهْ

سهوم بهه جایزه  عنوانبهتو ببال  داشتی، ما تو را مستقیمی که های آن صراط «.الصرط

عهدی از تنابض است. اصل صهراط مسهتقیم در ههر بُ کنیم. اینمی صراط باتتر دعوت

ال صراط مستقیم بودن، اگر کسی دنبال صراط مستقیم باشد تا چه ولو بعد دنب ،ابعاد

باشد، این میل  صراط « مُسْتَقیمٍ صِراطٍ عَل »رسد با صراط مستقیم باشد، تا چه رسد 

. چطور اگر ایشان ذنهب واحهدی کهرده اسهت کهه منافات دارد مستقیم با صراط معوج

بخشهد، می خداونهد و وده اسهتبدر عظیم است که ببل و بعد فتح مکه این ذنب باین

اسهت. بهدترین هها این هدایت به صهراط مسهتقیم نیسهت، ایهن ههدایت بهه بهدترین راه

رسد که اینطور حرف بزنهد و اینطهور نمی خیلیشیطانی که عقل شیطان هم های راه

 ،شهودمی عقیده غیدا کند که گناهان ببلی بخشهیده شهد، گناههان بعهدی ههم بخشهیده

 و مطلبی نیست.گناه سر عمرت یعنی سرتا

کند. یعنی خداوند به می خداوند تو را کمک 2«عَزیزًا نَْصرًا اللَّهُ یَْنصُرَ َ وَ»چهارم: 

شته باشهد و دسهت ههم از ایهن کند که این ذنب استمرار دامی این محمد )ص( کمک

غلط نیسهت، ایهن فقط ندارد. این گناه را ادامه بدهد و خداوند کمک کند. این ذنب بر

                                                           

 .2. فتح، آیه 1

 .3، آیه همان. 2
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شعوری این باتتر اسهت و عقلی و از هر بیتر از کفر است. از هر کفری و از هر بیبات

کننهد ذنهب در اینجها گنهاه می ها است که مسیحیان خیهالحرف ما نسبت به مسیحی

 .ند در این جهت فتح مبین کرده استاست و خداو

ات مطلب دیگر این است که البته ما محتاج به خوانهدن عبهارات و بحه  در عبهار

سوره فتح هستیم، چون اوت  بح  بسیار دبیه  اسهت، ثانیهًا مها ایهن جلهد را در مکهه 

کهه جهو  ]...[کنم مهی مکرمه نوشتیم و جو وحی اثر داشته است. خود من هم استفاده

النبی نوشهته شهده اسهت، مقهادیری در مسهجد وحی حتهی مقهادیری در مسهجدالحرام

این کتاب همراه من  ،حجاز که بودیممقامات مقدسه نوشته شده است و در هر جای 

 بوده و مشغول نوشتن بودم. 

ایهن اسهت کهه ایهن غفهر کهه بهه معنهای  ،مطلبی که امروز در تتمه باید عرض کهنم

غوشش است، غوشش چطور است؟ مِغفر دیگر. مغفر کالهخود است. این را ببال  عهرض 

رد دو گذامی جنگخودی که سرباز در گویم. کالهمی حات برای تکمیل مطلب ،کردم

 را آهنهی خهودد ابلی. بعهد اکیهری آن چیسهت؟ کالهیک بع ،یک بعد اکیری عد دارد؛بُ

 فههر اسههت، یعنههی چههه؟ یعنههی دفههع،غَ ،غفههربههه سههر او نخههورد. ایههن مِ تیههرگههذارد کههه می

 : چیهزی بهه سهر او خهوردهماصل غفر دفهع اسهت. دو گذارد به سر او بخورد، غسنمی

رد که رفع شود، یعنهی ههوا نخهورد، آشهغال نیایهد، یکهی گذامی حات کالهخود است،

 سر او آسیب بزند. این رفع است، رفع و رجوع. به نیاید کهدیگر 

مرحله اولی است و از برای رفع مرحله ثانی و  ،غس بنابراین لف  غفر از برای دفع

نهد کمی ای که عرض کردیم که گناه را نفیاهلل با کل این ادلهذنب هم که ذنب رسول

اهلل که از آغاز وحی تا وبتی که یعنی رسالت رسول ؛کندمی و باتترین ثواب را اثبات

یک ذنب بود، چون یک رسالت بود، یک بهرآن بهود، یهک  ،چشم فرو بست رسول بود

احهل ، دوئیهت در کهار نبهود. در تمهام مریک سنت بهود بود وعصمت بود، یک محمد 

ن محمد به حهد اعهالی رسهالتی و نبهوتی و در ساخت تکامل و نصر عزیز و فتح مبین،

نسبت  ساختن امتی در غرتو این رسالت. نسبت به ببل چه بود، نسبت به بعد چه بود؟

« ذَْنبِهكَ مِنْ تَقَدَّمَ ما اللَّهُ لَكَ لِیَْغفِرَ»است، نسبت به بعد دفع است، چطور؟ به ببل رفع 

غفر کرد، یعنی چه؟ یعنهی آنچهه بود که ها و اذیتها آنچه که امور وخیمه و ناراحتی

ای کهه سهر غیغمبهر آن مسهلمانانی را کهه کشهتند، خاکروبهه ؟بردمی را بود خدا از بین

؟ نه، آن در بوتهه فراموشهی بهرار از بین ببرد ،گذشتهکه ها را کردند، آن ریختند، اذیت

رگ رسهالت کهه یعنهی آن گنهاه بهز« ذَْنبِهكَ مِهنْ تَقَدَّمَ ما»، رفع به این معنا است. بگیرد
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ها در بوته عوابب وخیم داشت و داشت و داشت و تا همین اآلن دارد تا فتح مکه، این

فراموشی  اور هم هست. با فتح مکه تمام صدمات در بوته، همینبرار بگیردفراموشی 

 یعنی رفع شد. ،برار گرفت

کفهار،  ای نه ازبعد از آن دفع است، یعنی چه؟ یعنی بعد از فتح مکه دیگر معارضه

بعهد از  . در این دو سال اخیر اینطهور بهود.اصال  رنگی نخواهند داشت ،نه از منافقین

فتح مکه دیگر جنگی در مدینه اتفا  نیفتاد. اگر هم یک مقدار سر و صهدای مختصهر 

یها نه کافر، نه مناف ، نهه مشهرکین مکهه، چهون مشهرکین مکهه تمامهًا  چیزی نبود. ،بود

کهه رفتنهد و برنگشهتند.  ، یا ضلع سوم میله  مشهرکین مکههاسالم آوردند یا استسالم

بعهد از اینکهه فهتح  1«هذا عامِهِمْ بَعْدَ اْلحَرامَ اْلمَسْجِدَ یَْقرَبُوا فَال نَجَسٌ اْلمُْشرِكُونَ إِنَّمَا»

آن موانهع تبلیه   دیگهر اکیریت مطلقه بین اسالم و استسالم بودند، بنهابراین ،مکه شد

ز نظر دولت اسهالم انظر وان، از نظر جسمی، از نظر روحی،  رسالت، موانع دعوت از

ای که غیغمبر بزرگوار تشریف داشتند در کار نبود، غس نسبت به ببل رفهع تا آن لحظه

 است و نسبت به بعد دفع است.

 لِمَها وَفِّْقنَها وَ مِیاْلعَظِه اْلقُهرْآنِ مَعَهارِفِ وَ مَانِیاْلإِ و اْلعِْلمِ بِنُورِ صُدُورَنَا اْشرَحْ اللَّهُمَّ»

 .«تَرْضَاهُ لَا وَ تُحِبُّهُ لَا عَمَّا جَنِّبْنَا وَ تَرْضَاهُ وَ تُحِبُّهُ

 .«کُمْیْعَلَ السَّلَامُ وَ»
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