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 پیامد های مثبت فتح مکه

 

 

 

 اهلل )ص(نصر خداوند برای رسول

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ للَّهُا یصَلَّ وَ ينَلَمِاْلعا بِّرَ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 مِنْ تَقَدَّمَ ما اللَّهُ لَكَ رَلِيَْغفِ*  مُبينًا فَْتحًا لَكَ فَتَحْنا إِنَّا« »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

 نَْصرًا اللَّهُ یَْنصُرَكَ وَ*  مُسْتَقيمًا صِراطًا یَهْدِیَكَ وَ عَلَيْكَ نِعْمَتَهُ یُتِمَّ وَ تَأَخَّرَ ما وَ ذَْنبِكَ

دارد کعه « غَفعر»در ميان آیاتی که قرآن شریف راجع  بعه « لِيَْغفِرَ لَكَ اللَّهُ». این 1«عَزیزًا

بعار  259مختلفه  غيصر، غافر، مغفور با استغفر، اغفِ ،است در کل قرآن، غفر راآیه  259

)ص( است  اهللاست. اما در ميان تمام این موارد سه بار در اختصاص رسول کردهذکر 

تَْغفِرْ وَ»یع  سعوره،  2«لِْلمُعْْمِنِينَ وَ لِذَْنبِكَ اِسْتَْغفِرْ وَ» که دو بارش سعوره  3«لِعذَْنبِكَ اِسعْ

و دیگعر « ليغفعر»نيست بلکعه « استغفر و»ر و سوره سوم همين سوره فتح است که دیگ

اهلل ما نداریم. ایعن مرحلعه اولعی. رسول غفر ذنباهلل یا موردی از برای استغفار رسول

این فتح مکه مکرمه وسيله بود از برای چهعار جریعان کعه تمعام ایعن چهعار جریعان از 

ر قابليت از طرف خداست؛ یعنی پيغمبر بزرگواچنانکه فتح مکه نيز از  ،طرف خداست

عنوان بشعری و حتعی گانه داشته است، اما فاعليت صددرصد بهبرای این عطایای پنج

وَیُتِمَّ »، سوم «لِيَْغفِرَ لَكَ اللَّهُ»، دوم «إِنَّا فَتَحْنَا»رسولی و رسالتی نداشته است، زیرا اوالً 

 «.وَیَنصُرَكَ اللَّهُ»، پنجم «یَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًاوَیَهْدِ»، چهارم «نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ
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ول های عمر رسهر پنج مرحله کارهایی است که خداوند کرده که در آخرین زمان

 وه مبعد  های عمر رسول )ص( ایعن پعنج جریعان کعو نه عمر رسالت، در آخرین زمان

 اسعت. دهپيعدا کعراش این چهار مرحله است، تحقق اش فتح مکه است و نتيجهوسيله

و  ورد عنایعتآیعاتی در مکعه و مدینعه مع حسبکه قبالً عرض کردیم، بر چناناین فتح 

ز طعرف ْمنين ااهلل و من معه من الممورد وعده خدا از طرفی و مورد استدعای رسول

ق پيعدا دیگر بوده است و اکنون دو سال قبل از رحلت آن حضعر  ایعن مطلعب تحقع

ل ز ارتحعاار سنه ششم هجر  است؛ یعنی چهار سعال قبعل کند. البته سوره فتح دمی

  ندی است.فاصله بين نزول سوره فتح تا فتح مکه مکرمه دو سال و ا وآن حضر  

نعه  هایی که ما داریم چند جهت اسعت؛ یع  جهعت ایعن اسعت کعهدر اینجا بحث

ا ش تعمعان خعوداهلل هم در زاهلل، بلکه ارکان تکمله رسالت رسولارکان رسالت رسول

ه این ببوط است استمرار این رسالت الی یوم الدین مر استدامه وعنوان هست و هم به

مربعوط بعه  ست. اولع  کعها« بِينًاإِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَْتحًا مُّ»چند جریان که نشأ  گرفته از 

خصِ شع« للَّعهُلِيَْغفِعرَ لَعكَ ا»محمعد قعرآن و قعرآن محمعد )ص( اسعت  ،خواست رسالت

کعه  هعای گذشعته غَفعر شعد )ص( نسبت به حمال  گذشعته و اذیتاهللشخيص رسول

طور ترتّعب بهنا، همين مب است. بعد بر« دف »است و نسبت به آینده غَفر شد که « رف »

تح مکه مکرمعه ی مبين که فد این فتحاولين پيام« إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَْتحًا مُّبِينًا»است؛ اول 

 :، سْال«لَيْكَیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَ وَ» :دوم«. رَتَأَخَّ مَا  مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَلِيَْغفِرَ لَكَ اللَّهُ»است، 

مگعر  ده بعود اهلل )ص( در آغاز رسالت تمعام نکعرمگر خداوند نعمت خود را بر رسول

اهلل نبعود کعه ولاین رسالت از نقطه آغازین  تمام کمالِ رسالت ربانيعه نازلعه بعر رسع

بزرگوار  مالتی به آنکرمه که حم  مگر در مکه «یُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ»ید: فرمااینجا می

داونعد خمگعر آنجعا  ،شد که باالخره مجبور به هجر  شدند، وقتعی هجعر  فرمودنعد

 ه تشعکيلکعای به حضر  نداد که هجر  کردند و مگر در مدینعه منعوره نعمت زائده

وسعيله فعتح هببود  پس چه مانده اسعت کعه دولت اسالمی دادند، مرحله ثالثه نعمت ن

 .باشد« یُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ»مکه مکرمه 

تَقِيمًا وَ» :سْال بعد رَاطًا مُّسعْ راطٍ إِلع »، در آیعاتی در مکعه مکرمعه «یَهْعدِیَكَ صعِ  صعِ

راطٍ إِلع »خوانيم. داریم که می« مُسْتَقيمٍ صِراطٍ عَل »و « مُسْتَقيمٍ تَقيمٍ صعِ  عَلع »، «مُسعْ

؛ یعنعی هنعوز مانعده در «مُسْتَقيمٍ صِراطٍ إِل »، علی باالتر از إلی است. «مُسْتَقيمٍ صِراطٍ

تَقيمٍ صِراطٍ عَل ». ، ولی به خودِ صراط مستقيم نرسيدیراهی احاطعه بعر صعراط « مُسعْ

مسععتقيمی اسععت کععه آن راهععی اسععت کععه در مراحععل معرفععت و در مراحععل عبودیععت، 
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خص اول عالَم وجود مقرر کرده است در مکه مکرمه. در مدینه منوره خداوند برای ش

راطًا یَهْعدِیَكَ وَ»هسعت، امعا ایعن مرحلعه کعه « مُسْتَقيمٍ صِراطٍ عَل »هم  تَقيمًا صعِ « مُسعْ

، «مُسْتَقيمٍ صِراطٍ عَل »، «مُسْتَقيمٍ صِراطٍ إِل »، قبالً «یَهْدِیَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا»چيست  

تَقِيمًا» اینجا رَاطًا مُّسعْ راطٍ إِلع »، نعه «یَهْدِیَكَ صعِ تَقيمٍ صعِ راطٍ عَلع »اسعت نعه « مُسعْ  صعِ

تداهُ إلعی صعراط نيسعت، تعداهُ علعی  ،، تداهُ صراطًا«یَهْدِیَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا»، «مُسْتَقيمٍ

 یَهْعدِیَكَ وَ»حرف جعر اسعت، مطلبعی اسعت  تعدیه بهصراط نيست. إلی و علی که این 

راطَا اِهْعدِنَا»که در سوره مبارکه حمعد؛ « مُسْتَقيمًا صِراطًا تَقِيمَا لصعر ، إهعدنا إلعی «ْلمُسعْ

در اینجعا صعراط مسعتقيم «. ْلمُسْتَقِيمَا لصرراطَا اِهْدِنَا»نيست، اجعلنا علی نيست، بلکه 

رَاطٍ إلعی»ای که در مکه مکرمعه بعد از دو آیه تَقِيمٍ صعِ رَاطٍ علعی»و « مُّسعْ تَقِيمٍمُّ صعِ « سعْ

رَاطٍ علعی»است و بعد از آیاتی که در مدینه منوره قبل از این سعوره مبارکعه فعتح   صعِ

تَقِيمًاو »آیا  ،است« مُّسْتَقِيمٍ رَاطًا مُّسعْ کعه نتيجعه فعتح مبعين اسعت، کعه در « یَهْدِیَكَ صعِ

 ًاصعراط هیهدیع»نتيجه پيامد این فتح مبين از جمله این اسعت کعه خداونعد پيغمبعر را 

 مگر صراط مستقيم مراحلی دارد   ، این چه صراط مستقيمی است «ًاستقيمم

رًا عَزِیعزًا وَ» :سعْال دیگعر رَكَ اللَّعهُ نَصعْ ، خداونعد پيغمبعر بزرگعوار را در آغعاز «یَنصعُ

نصر  فرموده، در خروج از مکه نصعر  کعرده، در  یرسالت نصر  کرده، در عهد مک

. ایعن چعه اسعت فقين داشعت، نصعر  کعردههایی که در مدینه عليه کفعار و منعاجنگ

بعد هعم  «یَنصُرَكَ اللَّهُ نَْصرًا عَزِیزًا وَ»شود  که نصرتی است که با فتح مکه حاصل می

 جُنُعودُ لِلَّعهِ وَ إیمعانِهِمْ مَع َ إیمانعًا لِيَعْزدادُوا اْلمُْْمِنينَ قُلُوبِ في السَّكينَةَ  َْنزَلَ الَّذي هُوَ»

 جَنَّعا ٍ اْلمُْْمِنعا ِ وَ اْلمُْْمِنينَ لِيُدْخِلَ  *حَكيمًا عَليمًا اللَّهُ كانَ وَ رْضِاْلأَ وَ السَّماوا ِ

  1.«اْلأَْنهارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْري

تَحْنَعا إِنَّعا فَ»، اول «وَیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْعكَ»آیاتی که درباره این چند مرحله است، مثالً 

 وَ»این را بحعث کعردیم  «مَا تَأَخَّرَ فِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَلِيَْغ * لَكَ فَْتحًا مُّبِينًا

ام نسعبت بعه انبيعا  و در پرتعو در قعرآن شعریف إنعع«. نِعْمَتَعهُ عَلَيْعكَ و ليُتمَّ»یعنی « یُتِمَّ

نسبت به مْمنين و نسبت به  یمْمنين هست. اتمام نعمت در ابعاد گوناگونها و نبو 

اهلل )ص( هست. اینجا چعه جهٍ عام هست. اتمام نعمت نسبت به شخص رسولوب لرس

 وَ»عنوان پيامدی از پيامدهای مکه مکرمه کعه نقشی دارد بعد از فتح مکه مکرمه و به

عَلَع  آلِ  عَلَيْعكَ وَیُعتِمُّ نِعْمَتَعهُ  وَ»: 6  مثالً در قرآن سوره یوسف آیه «یُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ
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خواهععد یایی یوسععف کععه نعمععت  را بععر تععو تمععام کنععد و بععر آل ؛ خداونععد می«یَعْقُعوبَ

یعقوب. آل یعقوب که یعقوب است و فرزندانی که اینهعا صعاحب رسعالت و صعاحب 

نبو  بشوند. اتمام نعمت. چون مرحله اوالی نعمت، مرحله ایمان است. وقتی مراحل 

کننعد بعضعی از معْمنين دا میاینجاست که ظرفيت پي ،ایمان به باالترین مرحله رسيد

 ند. تکميل ک که خداوند نعمت ایمان را با نعمت وحی

ت: ضعل  نعمت دارای دو گوشه است یا دارای دو ضل  اسپس در حقيقت هندسه 

قتعی شعود. و اول نعمت رحيميه حق سبحانه و تعالی این است که ایمان انسان کامل

وم است که دای از برای نعمت ًا زمينهایمان به باالترین درجا  و مراحل رسيد، احيان

 ی درجعا نعمت وحی است، چنانکه ایمان دارای درجا  است، وحی هم البتعه دارا

معان وحعی تمعام نعمعت ها، «عْقُعوبَعَلَع  آلِ یَ یُتِمُّ نِعْمَتَعهُ عَلَيْعكَ وَ وَ»است. در اینجا 

 آیه ه نحل،سور آید. کذل  دررسالت و نبو  است که بعد از درجا  کامل ایمان می

ت. کما اینجا بعد اإلیمان اس ، اسالم در«لِمُونَكَذَلِكَ یُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْ: » 81

با نفاق  شد و چهاینکه ایمان بعد از اسالم لفظی است، چه اسالم لفظی بدون نفاق با

رای نعمعت ، شعما دا«مْلَعيْكُعَتَهُ كَذَلِكَ یُتِمُّ نِعْمَ»باشد. اینجا خطاب به کل عموم است. 

ام ععد اتمعبُایمان و احکامی کعه مناسعب اسعت بعا ایمعان هسعتيد، امعا خداونعد در دو 

آورد و آورد و معیکند این نعمت را؛ یکی اینکه احکامی که هنوز تمعام نشعده معیمی

ان یمعنبالعه ادتوفيقعاتی را بعر محعور ایمعان بعه شعما معْمنين در  :دوم .کنعدمی تتميم

 دهد. می

 وَ عَلَعيْكُمْ نِعْمَتِي لِأُتِمَّ وَ اِْخشَوْنِي وَ تَْخشَوْهُمْ فَال: »150بعد سوره مبارکه بقره، آیه 

؛ مْمنان از دیگران نترسيد، خشعيت از دیگعران نداشعته باشعيد، از معن «تَهْتَدُونَ لَعَلَّكُمْ

محذوف است که جای ف عليه البته معطو« لِأُتِمَّ وَ»کنم  خشيت داشته باشيد، چه می

اگر خشيت شما در سلب و ایجاب کامل گعردد،  .«عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي لِأُتِمَّ وَ» بحث  نيست.

سلب خشيت از غير خدا و ایجاب خشيت نسبت به خداوند کامل گعردد، کارهعایی را 

فوق االیمان و مراحعل توفيقاتی را که ایمان «. عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي لِأُتِمَّ وَ»کنم، از جمله می

ایعن  .دهممعیشعما بعه معرفت و عبودیت است فوق مرحله معرفعت و عبودیعت فعلعی 

ععد دارد، ایعن اتمعام نعمعت در اتمعام نعمعت دو بُ هاست. در مرحله اخير همرحله اخير

اهلل )ص( اسعت و باشد، ی  مرحله راج  به شعخص رسعول سنه فتحمرحله اخيره که 

  َْكمَْلتُ ْليَوْمَا»یکی  .نين در طول خط رسالت اسالم استی  مرحله راج  به کل مْم

 وَ نِعْمَتِعي عَلَيْكُمْ  َْتمَمْتُ وَ دِینَكُمْ لَكُمْ  َْكمَْلتُ اْليَوْمَ: »3 ، سوره مائده، آیه«دِینَكُمْ لَكُمْ
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المَ لَكُعمُ رَضِيتُ اسعت کعه رسعالت محمدیعه )ص( در مع  ععام بعه  یعومی« دینعًا اْلإِسعْ

دو سعاعت پيغمبعر بزرگعوار  فعی الرمضعا ،، هعزار یعا بيشعترند 120ن که صد یا مسلمانا

عنوان خليفعه، اثبعا  اسعتمرار رسعالت صحبت کردند و اميرالمْمنين را بلند کردند به

بعد نقاط دیگر،  ،المْمنين استوم الدین. منتها نقطه اوالی  اميرمحمدی )ص( الی ی

 «. نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ  َْتمَمْتُ وَ» اینجا .بعد مراحل دیگر ،نقطه مهدویبعد 

عيعين بعل از تقاهلل و انزال قرآن و سنت محمدیه )ص(، سْال: مگر با ارسال رسول

ارد؛ یع  ععد دبُ   چرا، اتمام نعمعت دونشده است مگر اتمام نعمت خدا ،خليفه پيغمبر

سعالت ولکن اگر اصعل ر .بعد اصل رسالت است؛ اصل کتاب است و اصل سنت است

 ب و سعنتر پيغمبر که از دنيعا رفعت بميعرد، اگعر اصعل کتعاب و سعنت در خعود کتعاد

نعاب او ماهلل و نائعب لو رسولاستمرار کسانی نباشند که تالی ت طورمنحصر گردد و به

ن گعر قعانوادهنعده قعانون داریعم. یع  نق  ،ناقص است. ما یع  قعانون داریعم ،باشند

 ن قععانون صععحيح درسععت بععه درددهنععده صععحيح نباشععد، ایععامععا نق  ،صععحيح اسععت

دهنعده دهنعده صعحيح اسعت، ایعن نق ورد. اگر قعانون ناصعحيح اسعت و نق خنمی

ت؛   شخصعی کعه ععالم اسعت؛ ععادل اسعرا چطور عمل کنعدقانون ناصحيح صحيح، 

ادالنعه ع رنعد کعهاگر قانونی در برابعر او بگذا فاضل است؛ کاردان است؛ فهميده است،

 ن چه کار کند ؛ جاهالنه باشد، اینباشد

  یسْالی -

 کنيم.من در بحث سياسی فعالً معذورم که بعدًا با هم صحبت می -

 کنم.من راج  به حضر  ولی امر عرض می -

و  م قعانونهعن باید معا اآل در مورد ولی امر که ما در غيبت آن حضر  هستيم. -

 دهنده... ق ن .قطعيهت ه باشيم. قانون داریم؛ کتاب و سندهنده قانون داشتهم نق 

کرد، قعرآن و تعيين نمیو جانشين  فرمودپيغمبر رحلت میآن موق  هم بود. اگر  -

 .بود سنت پيغمبر

 باشد.، هم باید قانون معصوم نبود دهندهنق  -

 نيست.دهنده ن نق اآل -

دهد معصعوم باشعد هم باید قانون معصوم باشد، هم کسی که قانون را نق  می -

نور. قعانون هميشعه معصعوم اسعت، کتعاب هميشعه معصعوم اسعت، سعنت علی  که نورٌ

ای اسعت؛ مرحلعه اولعی دهنده این قانون سه مرحلعههميشه معصوم است، ولکن نق 
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اهلل در اهلل )ص( که نقطه اوالی وحی است، مرحله ثانيه استمرار رسالت رسعولرسول

 بزرگوار. دوازدهاین 

 یسْالی -

اهلل و رسععول غيععاب. مرحلععه ثالثععه در زمععان خععواهم عععرض کععنممیهمععين را  -

ده دهن، نق که قانون معصوم است طورهمانچه باید کرد  باید  .معصومين )ع( است

د تالی ست، بایان غيبت معصوم نيدهنده قانون در زمقانون هم معصوم باشد. اگر نق 

صلی ی انامدار بودن بر مبلو معصوم باشد. تالی تلو معصوم دو شرط دارد؛ یکی شرعت

لی، رحله اوممدار بودن بر مبنای کتاب و سنت است کتاب و سنت با شوری. این شرع

رنگ است،   کمگردند، خيلی اختالفاضميمه شوری. اگر این دو با هم  :مرحله ثانيه

 کم است.  بسيارنق  دادن  نقصان

 یسْالی -

حور کتعاب م قدر کم است که اگر زیاد درکم است، آن بسيار نق  دادن نقصان -

و  ت نکننعدو سنت دقت شود و شور گردد و فکر شود و عوامل برونی و درونعی دخالع

 خواهم واضح تر عرض کنم.تحميل نباشد، نمی

 نيست.نقص که  به هر حال خالی از -

ای کعه سفرهرنگ است. عنی نقص ناپيدا است. نقص خيلی کمخيلی کم است، ی -

نقص بسيار کم است. در زمعان  آید.ده نم  کم میها را دارد، ی  خرتمام الوان غذا

 اداریعم، منتهع ای معصوم؛ ی  معصوم و ی  تا اندازه( دو معصومعجغيبت ولی امر )

اهلل اسعت. هر دو معصوم مورد اعراض هستند؛ ی  معصعوم کتعاب اهلل و سعنت رسعول

و دهندگان کتعاب و سعنت بایعد تعالی تلعاعراض شد که قانون است. معصوم دوم نق 

( باشند؛ یعنی از نظعر علمعی محعور کتعاب و عجاميرالمْمنين باشند، تالی تلو مهدی )

زیرا اینها هر چه  ؛شود عادل و بعد با هم شور کننداز نظر عملی تا آنجا که می ،سنت

  َمْرُهُمْ وَ» نظر عملی معصوم نيستند، شور کنند.باشد از نظر علمی معصوم نيستند، از 

دو معصعوم، یع  معصعوم کعه شعود گفعت ، دقيقًا میاگر نق  پيدا کند 1«بَيْنَهُمْ شُورى

است، معصوم دیگر که علمای ربانی  غایبصددرصد معصوم است، کتاب و سنت که 

وری کم خواهد بود که نقصعی ط، اشتباهاتشان بسيار بسيار کم، هستند بر مبنای شور

 کنم.استطراد عرض میعنوان این را به کند.وارد نمیهرگز 

                                                           

 .38 آیه ،ورىش. 1
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 یسْالی -

 دهیعنی اگر شما از من نيست. خيلی خيلی کم است، خ   و لذا چون این نقص -

 مطلبعی نيسعت،هزار تومان دارم، ی  تومان  999من نُه ميليون و  د،ميليون طلب داری

صفحه راج  به ایعن  130،  120 حدود شایددر اینجا که من  .ی  تومان چيزی نيست

چعون مقدمعه مطلعب  ،کنماینجا اشاره عرض می ر دارم،در تفسيتبليغ آیه اکمال و  دو

مسلمانان است. « کُم»کيست  « کُم»، «عَلَيْكُمْ  َْتمَمْتُ وَ دِینَكُمْ لَكُمْ  َْكمَْلتُ ْليَوْمَا»است. 

بعه  )ص(بعد اول اصل رسالت معصعوم  عد است؛مسلمانان دارای دو بُاتمام نعمت بر 

قدم بر رسالت است و محعور اصعلی و معاده اصعلی عد دیگر که مبُ تمام معنی الکلمه،

ولکن اگر  .رسالت است، کتاب است در مرحله اولی و سنت است در مرحله ثانيه غنی

سال اسالم است. اگر رسول  23  فقط طوررسول مُرد، کتاب هم مرد، سنت هم مرد، چ

تاب و مرد، کتاب نمرد، سنت نمرد، اما دو غياب حاصل بود، کتاب و سنت نمرده یا ک

دهنده این قانون است بایعد محمعدی و علعوی و موجود است، اما کسی که نق سنت 

مهدوی باشد، باید حسنی و حسعينی و صعادقی و بعاقری و رضعوی باشعد، کعاظمی و 

اهلل را بگيرنععد، نقععوی و تقععوی باشععد، کسععانی بایععد باشععند کععه دنبععال رسععالت رسععول

دوم چيست  مرحلعه دوم ایعن اسعت کعه این مرحله اول، مرحله  ...طور که اليومهمان

مبعر کسعانی کعه حاال سوم هعم داریعم. مرحلعه دوم ایعن اسعت کعه بععد از رحلعت پيغ

محمعدی محمدی العلم هستند و محمدی التقوی هستند و محمدی المعرفة هستند و 

دهنده معصوم نسبت به کتاب عنوان نق العبودیة هستند، اینها یکی پس از دیگری به

در زمعان غيبعت کتعاب معصعوم و  :باشند. این خيلی مهم اسعت. سعومو سنت معصوم 

هندگانی که تالی تلو معصوم باشند، در بعضی د، اما نق سنت معصومه موجود است

خواهم تقيه کنم، تقيعه نمیمن  هستند.طور گونه هستند. بعضی واقعًا اینابعاد ایناز 

 دیگعر معأثوماری نعدارم. در ابععاد بلد نيستم. در بعضی از ابعاد، من به ابعاد دیگعر کع

گردد کعه انسعان تی حاصل میولی در بعضی از ابعاد ی  حاال ، مطلبی نيست،باشند

آقای خمينی حرفی که اینجا نوشتيم. از جمله همين  شود در نظرتالی تلو معصوم می

مگر در اواخر عمر نفرمودند که من در طول عمر متأسفم. اینجانعب از روی جعدو و نعه 

گویم از عمر به باد رفته خود در راه اشتباه و جهالت تأسعف دارم. عارف معمولی میت

کسی که اولين سياسی کره ارض بود و اولين مرج  تقليد کره ارض بود، این حرف را 

اش را آوردنععد یععا حععاال دنبالععهلععو عصععمت اسععت. زنععد، در ایععن بُعععد، تععالی تدارد می

کنم. اینجانب از روی جعد و عد دارم عرض مین بُدر ای نياوردند، مطلب دیگری است.
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گویم از عمر به باد رفتعه خعود در راه اشعتباه و جهالعت تأسعف تعارف معمولی مینه 

ها را از توجعه بعه شعاونا  ها و دانشعگاهحوزه ،دارم و شما ای فرزندان برومند اسالم

ای از آن را محطّ تهقرآن و ابعاد بسيار مختلف آن بيدار کنيد. تدریس قرآن در هر رش

نظر و مقصد اعالی خود قرار دهيد. مبادا خدای ناخواسعته در آخعر عمعر کعه ضععف 

بر ایام جوانی تأسف نویسنده ها پشيمان و همچون از کرده ،پيری بر شما هجوم کرده

 خمينی.خورید. روح اهلل موسوی 

مان اج مسعلجعها فقط ننوشته، برای حجاج نوشته، یعنی تمام حاین را برای حوزه

ععد و بُی  نفر شخصی که در د ،شوندشمول حج حاضر میکه در کنگره عظيم جهان

ا بعال  راگعر دن این تالی تلعو عصعمت اسعت. است، چنين حرفی زده است. درجه اول

« دِیعنَكُمْ لَكُعمْ ْكمَْلعتُ َ ْليَعوْمَا»آوردیم، مطلب این بود. حاال آورد و میدند و میآورمی

ه همان ب. قانون و ندارد نقصان نداشت. قرآن که نداشترسول  اکمال بوده  بله،قبالً 

نت يامعه، سعنعازل شعد العی یعوم الق اهللحالی که بود هست، قرآن همان که بعر رسعول

منعد بعه ه نيازنچع)ص( وارد شد الی یوم القيامه، ولکعن آاهلل قطعيه همان که بر رسول

نعده ایعن قعانون دهنق ن معصعوم اسعت. نعده آن قعانودهنق ست چيسعت  استمرار ا

عد اول خالفت معصومه بعد دارد؛ در ب« دِینَكُمْ لَكُمْ  َْكمَْلتُ»معصوم در دو بُعد عنوان 

حعور محيح بر صاهلل، در بعد دوم عبار  است از علمای ربانی که با شورای از رسول

 ،نعمعت اتمام واین د ؛. و مرحله موازیاست کتاب و سنت نظر بدهند، این اکمال دین

 وَ دِیعنَكُمْ لَكُمْ مَْلتُ َْك ْليَوْمَا»اکمال دین و سنت در مرحله موازی قرار گرفت. چطور  

ْتحًعا تَحْنَعا لَعكَ فَإِنَّعا فَ»، در اینجا هم «نًادی ْلإِسْالمَا لَكُمُ رَضِيتُ وَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ  َْتمَمْتُ

، یع  علعيکم «لَيْعكَعَیُتِمَّ نِعْمَتَهُ  تَأَخَّرَ وَ مَا وَ تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ لِيَْغفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا * مُّبِينًا

اتمعام  ،«عَلَيْعكَ مَتَعهُیُتِمَّ نِعْ»داریم، ی  علي . علي  با عليکم ی  مقداری فرق دارد. 

نعده معصعوم دهنق )ص( بعه ایعن اسعت کعه اگعر مُعرد، نعمت ربانيه بر شخص محمد 

یعن ا«. لَيْعكَمَتَعهُ عَیُتِمَّ نِعْوَ » جای .حسن به جای ، حسين به  نميرد، علی به جای ،

ورا سنت و شع ور محور کتاب بمدارانی که عد اول. علي  در بعد دوم شرععلي  در بُ

پس  «.دِیَكَیَهْ وَ»عد ، ب«يْكَیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَوَ »دهند این کتاب و سنت معصوم را نق  می

عنوان رهبعر اهلل بعهامت و نسبت به رسعولعنوان بهل مسلمين اتمام نعمت نسبت به ک

وم د هدسعت رهبری اول ادامه دارد در رهبری معصومين و رهبری معصعومين کعه .امت

 حله بعد. . این مريل األعلی از علمای ربانیادامه دارد در رهبری شورا من الرعاست، 

  یسْالی -
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 نِعْمَتِي لِأُتِمَّ»تمام نعمتی که فرض کنيد گویم. این اخير، آن قبلی است. حاال می -

در  2«عَلَعيْكُمْ نِعْمَتَعهُ لِيُعتِمَّ»فرمایعد: در سوره مبارکه مائده راج  بعه وضعو می 1.«عَلَيْكُمْ

رسد. گاه در بُعد احکام است، گعاه در طهار . طهار  به مرحله تام می در باب  چه

 را آخرین مرحله استمرار است. ماه در بُعد بُعد عقاید است، گاه در بُعد اصل است، گا

 37صعراط مسعتقيم، صعراط مسعتقيم هعم  بُعد استمرار رسالت است، بحث کردیم.که 

مرتبه در کعل قعرآن شعریف صعراط مسعتقيم  37مرتبه در قرآن شریف ذکر شده است. 

العی صعراط المسعتقيم، علعی صعراط هعدایت اسعت؛  دسعتهسعه  امنتهع است، ذکر شده

بعا « لِ»، إلعی التعی نيسعت، 3«لِلَّتعي یَهْعدِي اَْلقُرْآنَ هذَا إِنَّ»راطًا مستقيمًا. قيم، صالمست

خوانعد خوانند و پيغمبر بزرگوار هعم میکند. در سوره حمد که همه میفرق می« إلی»

شده، « إلی»نيست، « إجعلنی علی»نيست، « إهدنا إلی»و نيازمند هم هست در این دعا 

، چون صراط مستقيم درجا  دارد. صراط «ْلمُسْتَقِيمَا لصرراطَا دِنَااِهْ»هم شده، « علی»

، «رَبَّعكَ اُعْبُعدْ وَ»مستقيم معرفت و صراط مستقيم عبودیعت، ایعن آخعر نعدارد، فلعذل  

در بعرز  اسعتمرار دارد، در قيامعت  4«اَْليَقِعينُ یَْأتِيَعكَ حَتّع  رَبَّعكَ اُعْبُعدْ وَ»سوره حجر: 

اش، تحقق بخشيدن و نق  دادن این کتاب و سعنت عد دنيوی در بُحاال .استمرار دارد

قعال و مبارکه محمدیه )ص( موانعی که داشت، این بود که مکه دست مشرکين بود و 

کعه مکعه فعتح شعد، اگعر وليکن دعوا و جنگ از طرف منافقين و مشرکين بود.  غوغا و

 تمرار دارد. استمرار پيدا کند این فتح الفتوح، این صراط مستقيم هم اس

 مَعنْ وَ»آیعه داریعم نسعبت بعه صعراط مسعتقيم، معثالً  دستهدر قرآن شریف ما چند 

مْ مَعنْ وَ». 101عمران، آیعه ، سوره آل«مُسْتَقيمٍ صِراطٍ إِل  هُدِيَ فَقَدْ بِاللَّهِ یَعْتَصِمْ  یَعْتَصعِ

باشعد، غيعر خعدا  ، اگر پناه به خدا باشد، اگر پناه بعه خعدا در کعل ابععاد زنعدگی«بِاللَّهِ

شد، پناه به غير خدا رنگ اصالً نداشته باشد و پناه بعه خعدا باشعد،  دخالت نداشته با

، بعر حسعب درجعاتی رسول باشعد غيرنباشد، مْمن  یا نباشد، نبی باشد یا رسول باشد

مْ مَعنْ وَ» که هست راطٍ إِلع  هُعدِيَ فَقَعدْ بِاللَّعهِ یَعْتَصعِ تَقيمٍ صعِ هلل ، ایعن اعتصعام بعا«مُسعْ

کند تا فوق دعو  می و فوق و فوق و طور با درجا  و مراتب به صراط مستقيممينه

                                                           

 .150بقره، آیه . 1

 .6مائده، آیه . 2

 .9ارساء، آیه . 3

 .99حجر، آیه . 4
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وَ اجْتَبَيْنَاهُمْ وَ هَعدَیْنَاهُمْ » عام للمْمنين، بعد: و عامٍ للنبيينبه مرحله عالی برسد. این 

 وَ اِجْتَبعاهُ مِعهِلِأَْنعُ شعاكِرًا» . راج  به ابعراهيم:87، سوره انعام آیه «إِلَ  صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

تَقِيمَا لصرراطَا هَدَیْناهُمَا وَ» .121سوره نحل آیه  ،«مُسْتَقِيمٍ صِراطٍ إِل  هَداهُ فعرق  1«ْلمُسعْ

، سوره «اَْلمُسْتَقِيمَ لصرراطَا هَدَیْناهُمَا وَ»  حضر  موسی )ع( و هارون، چه کسیدارد، 

  .118، آیه 37

آیعه در    بعه شعخص پيغمبعر بزرگعوار دواما راج  به شخص پيغمبر بزرگوار، راجع

 صِراطٍ إِل  رَبِّي هَدانِي إِنَّنِي قُْل»کند، مثالً مکه و دو آیه در مدینه و تعبيرا  فرق می

 إِلع  رَبِّعي هَعدانِي إِنَّنِعي قُعْل» 161سوره انععام آیعه  . مرحله اولی است.، مکی«مُسْتَقِيمٍ

لَعَلع   إِنَّعكَ رَبِّكَ إِل  اُدْعُ» :67دنی است، آیه در سوره حج که م بعد«. مُسْتَقِيمٍ صِراطٍ

خود نيسعت، ایعن عبعارا  بی«. علی»است، اینجا « الی»آنجا لعلی،  باالتر رفت.« هُدیً

لِينَ لَمِعنَ إِنَّكَ» بعد آیه مکيه:حساب دارد.  راطٍ عَلع  * اَْلمُرْسعَ تَقِيمٍ صعِ در مکعه  2«مُسعْ

و « الی صراط مستقيم»استمرار دارد، اما « علی» شد، در مدینه هم« علی»بود و « الی»

تَقِيمًا وَ»دو مرحله است، دو درجه است و « معلی صراط مستقي» « یَهْدِیَكَ صِرَاطًا مُّسعْ

نه تعو را بعر راه راه راست هستی، تو را هدایت کند راه راست، یعنی تو را باالتر است. 

خعودِ راه  تعو ، خيعر،هسعتی هسعتی. بعه سعوی راه راسعتبا راه راست  هستی یاراست 

در درونع   ،)ص( خودش صراط مستقيمی استیعنی خود محمد بن عبداهلل  ی!راست

در برون  در گفتارش در کردارش در سلب  در ایجاب  خودش محعور اسعت، منتهعا 

 موجوداهلل تمام کتاب در رسول ؛، ی  بعد کتاباست به چه حساب  محور دو بُعدی

از این  ،اهلل چون مجم  الثقلين استقلين است. رسول  الثِمجم است. بُعد دوم: سنت،

جهت از صراط مستقيم قرآن بدون محمد باالتر است. از صراط مستقيم سعنت بعدون 

چون مجم  الثقلعين اسعت، چعون صعراط  .بلکه مجم  الثقلين است ،قرآن باالتر است

اصعغر اسعت،  مستقيم دو شقّه است؛ ی  شقّه ثقل اکبعر اسعت، کتعاب اهلل، یکعی ثقعل

اهلل جمع  اسعت، تمعام معراحل ، اشعارات ، ولکن وقتی کتاب اهلل در رسول .اهللرسول

معا کعان »جم  است که وقتی از ابن عباس سْال کردند حقایق ، لطایف ، تمام تمام

ن این قعرآن مجسعم اآلاصالً خود قرآن، « القرآن خلقه كان)ص( قال اهلل  خُلق رسول

ایعن آیعا  اسعت.  بود، ا آن هيکل بود و ابرو و چشم و زبانمنته .موجود است نزد ما
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از آل محمعد )ص( و محمعدیين  اهللهمين آیعا  بعه تمعام مراحعل در شعخص رسعول

 . هستنداینها مجم  الثقلين  موجود است.

هنوز قعرآن تمعام « مُسْتَقِيمٍ صِراطٍ إِل  رَبِّي هَدانِي إِنَّنِي قُْل»پس در آنجا که فرمود 

إِنَّكَ لَمِنَ »سواری، به آخری نرسيدی.  1«مُسْتَقيمٍ هُدىً لَعَل  إِنَّكَ رَبِّكَ إِل  عُادْ»نشده، 

لِينَ راطٍ عَلع  * اْلمُرْسعَ تَقِيمٍ صعِ كْ بِالَّعذِي  ُوحِعيَ »، مکعی اسعت. ولکعن «مُسعْ فَاسْتَمْسعِ

اینجعا چيسعت   دارد. ، باز علی است. إلی و علی فرق2«اطٍ مُّسْتَقِيمٍإِنَّكَ عَلَ  صِرَ إِلَيْكَ

یَهْعدِیَكَ  وَ»ی  آیه فقط در کل آیا  صعراط مسعتقيم کعه معا داریعم، فقعط یع  آیعه 

کس نيسعت، بعرای هعيچ پيغمبعری ایعن نيسعت، مگعر بعرای برای هيچ« صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا

تَقِيمًا وَ» آیعا .ها اشاره شده در بعضی از بعضی رَاطًا مُّسعْ رَاطً»ایعن «. یَهْعدِیَكَ صعِ ا صعِ

ود پيغمبر صراط مسعتقيم نبعود  بعود؛ چيست  مگر تا کنون خ« یَهْدِیَكَ»که « مُّسْتَقِيمًا

گيرها داشت، بستِ دولت اسالمی، آزادی دعو  اسالمی، از نظر سعلبی و  گير داشت،

از نظععر ایجععابی. از نظععر سععلبی معارضععا  مشععرکين و منععافقين و دشععمنان داخلععی و 

رَاطًا وَ»  بود. راه صاف شد از دور و نزدی و دشمنان خارجی تَقِيمًا یَهْعدِیَكَ صعِ  «مُّسعْ

در زمان خود و بعد از تو اگر استمرار داشعته باشعد و در مرحلعه ایجعابی کسعانی کعه 

ساخته شده باشند، در آن آخعرین مراحعل اسعت درست دعو  باشند، بتوانند محمدی

دار کعه امکعان داشعته بنعدد. آن مقعبخواهد چشم از این جهعان فعرو اهلل میکه رسول

ه اسعت درسعت کنعی، درسعت کعرده ر باالترین قلعه رسعالت ختميعدشخصی که  ،است

رَاطًا»و حسععين.  فاطمععه و حسععن و ابععوذر، بععاالتر از همععه علععی اسععت. سععلمان و  صععِ

 مرتب است.  راه از نظر ایجابی و از نظر سلبی در اینجا «مُسْتَقِيمًا

رًا عَزِیعزًا وَ*  ادِیَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًیَهْ وَ» ، نصعر هعم همعين طعور «یَنصُرَكَ اللَّهُ نَصعْ

البتعه  «ثعم نصعر ععامٌ، نصعر النبيعين»ای اسعت؛ است. نصر در قرآن شریف چند مرحله

، ولکعن نصعر معْمنين او، مرحلعه ععد ایمعان منصعورندمْمنين منصورند، مْمنين در بُ

ای اهلل هم چند مرحله، رسولاهللنصر رسول ،نبيين در مرحله دومالو نصر  پایين است

لينَ لِعِبادِنَا كَلِمَتُنا سَبَقَْت لَقَدْ وَ»: کند. مثالًمنصور است. این مراتب فرق می *  اْلمُرْسعَ

الَّذِینَ آمَنُوا فِعي اْلحَيَعا ِ  سُلَنَا وَرُ إِنَّا لَنَنصُرُ» مرسلين است.این  3«اْلمَْنصُورُونَ لَهُمُ إِنَّهُمْ
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هَادُ وَالدُّْنيَا   یَقُعولَ حَتَّع  زُْلزِلُعوا وَ»: هعم رسعول و هعم معْمنين. بععد 1«یَوْمَ یَقُعومُ اْلأَشعْ

رَ إِنَّ  اَل اللَّهِ نَْصرُ مَت  مَعَهُ آمَنُوا الَّذینَ وَ الرَّسُولُ کتعاب  کعدام نصعر  2«قَریعبٌ اللَّعهِ نَصعْ

مشعرکين کعه مرکعز یعنی غالب شعوند بعر مشعرکين،  نيامده  رسالت نيامده  آمده، نصر

یکی از مراحل نصعر ظعاهری کعه  ،اندشرک کرده اند و عاصمهعاصمه توحيد را گرفته

منتها نصعر  .فتح مکه است، نصر قوی ،وسيله است از برای نشر پيدا کردن نصر معنوی

، ند، در جنگ بعدر غالعب شعدندقوی مراحلی دارد، مثالً در جنگ احد شکست خورد

فعتح مکعه کعه فعتح الفتعوح اسعت آخعرین نصعر در مرحلعه تعا  است و...این نصر قوی 

 غالب شدند  ظاهری است که بر اعدا

رِ»اهلل نسبت به رسول« و لخصوص الرسول» « بِعاْلمُْْمِنِينَ هِ وَهُعوَ الَّعذِي  َیَّعدَكَ بِنَصعْ

تأیيد کرد پيغمبر را به نصر خعاص خعودش خداوند  « َیَّدَكَ»مدنی،  62سوره انفال آیه 

 َیَّدَكَ »  نصر رسالت ولی حاال نصر غلبه بر اعدا ،هم نصر کرده بود نين. قبالًمْم و به

دْقٍ مُعدْخَلَ  َدْخِْلنعي رَبِّ قُعْل وَ» :اسعرا  در سوره«. بِاْلمُْْمِنِينَ هِ وَبِنَْصرِ   َْخرِجْنعي وَ صعِ

نه، نصعر معنعوی فقعط  نصر عادی 3«نَصيرًا سُْلطانًا لَدُْنكَ مِنْ لي اجْعَْل وَ صِدْقٍ مُْخرَجَ

نعه، سعلطانًا، نصعری کعه سعلطه داشعته باشعد، نصعر کتعاب و سعنت  وحعی و نه، نصعر

رُوهُ إاِلَّ»اهلل وقتی است که مکه مکرمه فتح شد. بعد نصری دیگر: دار رسولسلطه  تَْنصعُ

د کردنعبه پيغمبر بزرگوار در اواخر مکعه کمع  نمی ،کردندمی سستی 4«اللَّهُ نَصَرَهُ فَقَدْ

کال هسعتيد، کعج هسعتيد، اگر شما « تَْنصُرُوهُ إاِلَّ» فرماید:خدا میاین تعداد از مْمنين، 

و پيغمبر بزرگوار را در این واویالی مکه که در همه جهت محبوس بعود و  گم هستيد

رُوهُ إاِلَّ»ای کردند به هعم وسعيلهدر همه جهت محروم بود، محدود بود، اذیت می  تَْنصعُ

 «. اْثنَيْنِ ثانِيَ كَفَرُوا الَّذینَ  َْخرَجَهُ إِْذ»چه زمانی  « اللَّهُ رَهُنَصَ فَقَدْ

آخعر سعر مثعل در اینجا ما حدود پنجاه، شصت با برادران سعنی محعاوره کعردیم، 

اآلیعة الغعار »خيعر، « السالم علي  یا صعاحب الغعار»ها باید پس بگيرند که اینکه سنی

البته بحث بر محور خود آیه و آیاتی که در این « عارٌ علی صاحب الغار و ليس افتخار

رَهُ فَقَدْ تَْنصُرُوهُ إاِلَّ»زمينه است و حتی روایا  فریقين    َْخرَجَعهُ إِْذ»چگونعه  « اللَّعهُ نَصعَ

هعم تا آخر. اینجا « تَحْزَنْ ال لِصاحِبِهِ یَقُولُ إِْذ اْلغارِ فِي هُما إِْذ اْثنَيْنِ ثانِيَ كَفَرُوا الَّذینَ
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و اول پيغمبر شد با نصر الهی، در مکعه شعد بمانعد  ،پس از مکه بيرون آمد نصر است.

دیگعر، اینجعا  نصعرهایبا نصر الهی، از مکه فرار کرد با نصر الهی، بععد  او را نکشند،

ایعن  «فقد نصره اهلل بالرسالة و إلی المدینة إذ خرج سالمًا و إلعی فعتح مکعة المکرمعة»

 اسعت عزیزفقط این نصر  ،نداریم ما نصر عزیزر کل قرآن . دعزیز استنصر  ،نصر آخر

دْقٍ مُْخعرَجَ  َْخرِجْني وَ صِدْقٍ مُدْخَلَ  َدْخِْلني رَبِّ قُْل وَ» :و در سوره مبارکه اسرا  « صعِ

ْلطانًا لَدُْنكَ مِنْ لي اجْعَْل وَ»داخل شدن در حق و خارج شدن از باطل  از « نَصعيرًا سعُ

 ری عبار  است از فتح مکه مکرمه. ابعاد سلطان نصير ظاه

طور مبسوط در مراحل خمسه این جریانا  ما کردیم که این مطالعاتی است که به

. حاال مثل اینکعه وقتعی هعم چنعدان و نصر صراط مستقيم و اتمام نعمت و..فتح مکه 

این را بحث « إِنَّا فَتَحْنَا»نمانده، آقایان بعد مطالعه کنيد برای شنبه اگر ما زنده ماندیم. 

لِيَْغفِرَ لَكَ اللَّهُ مَعا تَقَعدَّمَ مِعن  * إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَْتحًا مُّبِينًا»، «یُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ»کردیم. 

هعذه هعي الدعامعة الثانيعة لععرش الدولععة و » «.یُعتِمَّ نِعْمَتَعهُ عَلَيْععكَ مَعا تَعأَخَّرَ وَ ذَنبِعكَ وَ

آخعرین  1«فإن النعمة ابتد   باإلسالم منذ بزوغهفإن النعمة « ةإتمام النعم»مية: اإلسال

خليطة بالغمة ل مة و »یعنی چه  یعنی « و لكنها كانت سجاالً»رسالت،  و نعمت وحی

اش سعر و صعدا و چقعدر اش جنگ، همعهاش ناراحتی، همههمه« النقمة لرسول األمة

ا نقع  بدهعد و دائمعًا در پيغمبر بزرگوار نازل شود، وحعی ربر وحی مشکل است که 

الععاده خطر باشد. کار بسيار مشکلی اسعت و جمع  بعين ایعن دو جریعان واقععًا خارق

خليطة بالغمة ل مة و النقمة لرسول األمة، إذ كانت الغوائل معن هنعا و هنعاك » است.

إنه كان نعمة التعأليف بعض، و إن كانت في المدینة  قل.  تلو تترى عليه و عليهم تباعًا

کعل  «الجزیعر  استوثقت« »آخرها لوحد  فأكملت بفتح مكة الذي وحود الجزیر  عنو ا

 آخرها ثم إل  غيرها:»العرب یا مسلمان شدند و اسالم آوردند یا تسليم شدند.   جزیر

«  بِنِعْمَتِهِ إِْخوانًابَحْتُمْوَ اْذكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِْذ كُْنتُمْ  َعْدا ً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَْص»

فأصبحت اآلن تامة ال تفسح ألحد مجاال  و سجاالً و كان نعمة الغلبة  حيانًا .(103: 3)

اْذكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِْذ »» وقتی فتح مکه شد، دیگری جنگی ر  نداد. «في حربهم

و  معا اآلن فعال ایعدي  (11: 5)« فَّ  َیْعدِیَهُمْ عَعْنكُمْهَمَّ قَوْمٌ  َنْ یَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ  َیْدِیَهُمْ فَكَع

کن بعه جو و معارضههای سلطهتمام دست« طعت بفتح مكةمعادیة تبسط او تهم، إذ ق

های غلبه و نصر  حساب نيست که در قرآن شریف کل حسابفتح مکه قط  شد. بی
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تَطَعْتُمْ مَعا لَهُعمْ  َعِدُّوا وَ»کرده که را مسلمين  تمعام  1«اْلخَيْعلِ رِبعاطِ مِعنْ وَ قُعوَّ ٍ نْمِع اسعْ

های اسالمی از نظر درونی و برونعی و سياسعی و برای تمام تفووق ،نيروهایی که دارید

تَطَعْتُمْ مَا لَهُمْ  َعِدُّوا»در تمام جریانا :  حربی،ثقافی و فرهنگی و عقيدتی و  کعه « اسعْ

 کند فتح مکه در ابعاد گوناگون.  پيدا استمرار

من قبل كانت تهم و تبسط، و ان كانت تكف بجنعود إلهيعة غيعر مرئيعة  م معاذا:  و»

اْذكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِْذ جا َْتكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَْلنا عَلَعيْهِمْ رِیحعًا وَ جُنُعودًا لَعمْ تَرَوْهعا وَ 

فَلَ مِعْنكُمْ وَ إِْذ زاغَعتِ إِْذ جعاُُكُمْ مِعنْ فَعوْ لَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرًا *كانَ ال قِكُمْ وَ مِعنْ  َسعْ

مبتالی به بعضعی که اینها  3«2«اْلأَبْصارُ وَ بَلَغَتِ اْلقُلُوبُ اْلحَناجِرَ وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا

دارد و باالتر، رسعول میکه شخص مْمن در راه ایمان قدم بروقتی  شدند.ها میگمان

گوینعد، کنند، بعد میدارد، اگر از زمين و هوا بمباران  میبرمیکه در راه رسالت قدم 

ن وقعت تبلعور آ ،دهنعد، اگعر اینجعا خداونعد کمع  کنعد و او اسعتقامت کنعدفح  می

دیگر زبعانی، عملعی، هم نبودند. فتح مکه اینها  از ولکن بعدصحيح پيدا خواهد کرد. 

 ، و تخليعدًاإكمال العدین  حكاميعًا و  خيرًا»آن بزرگوار نبود. مطلبی، چيزی بر خالف 

تقطع  طمعوح »اهلل در ائمعه تأبيد زعامت رسول« للدولة اإلسالمية بتأبيد زعامة سليمة

من كانوا یتحينون فرصة االنقالب بمو  الرسول، تخليدها بذلك االنتصاب الكبير یوم 

هم  این دو باکه  ««نْ دِینِكُمْاْليَوْمَ یَاِسَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِ»عن حجة الوداع:  الغدیر، راجعًا

وْهُمْ فَال»شد. تکميل نعمت، اکمال نعمت، اتمام نعمت در ی  زمان.  وْنِ وَ تَْخشعَ  اْخشعَ

 «.دینًا اْلإِسْالمَ لَكُمُ رَضيتُ وَ نِعْمَتي عَلَيْكُمْ  َْتمَمْتُ وَ دینَكُمْ لَكُمْ  َْكمَْلتُ اْليَوْمَ

انبي الشعریعة و فعي جع»هعر دو، « هعا الخالعد فعي جعانبي الشعریعة و زعامت إكماالً»

للعذین كفعروا معن إفنائهعا  و اغتصعاب و  فيأسعًا» در هعر دو معصعوم« زعامتها الخالد 

رُّوكُمْ لَعنْ»که « ال یجتثها من جذورها جانبيًا احتالل زعامتها، اللهم إال تدخالً  إاِلَّ یَضعُ

إال  ن یخرجوا »عمران، در سوره آل 4«یُْنصَرُونَ ال ثُمَّ اْلأَدْبارَ یُوَلُّوكُمُ یُقاتِلُوكُمْ إِنْ وَ  َذىً

لعه دیعن، حملعه مَ، حَ«عن الدین، و لكنه مدعم بهاتين الدعامتين مهمعا تركتعه حملتعه

 کنند... مداران، که و که اگر ترکرسالت، شرع
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