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 توبه مبارکه سورهتفسیر آیاتی از 

 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 «لَهُممْ أَذِْنمتَ لِممَ عَْنكَ اللَّهُ عَفَا» :توبه اتیآ از یاهیآ به است مربوط ما امروز بحث

 باشد، ءعلما و یعاد مردم جمله، چه ایجمله هر در اصوالً .43 هیآ توبه مبارکه سوره

 اصموالً. میکنم تمسم  جممتت مفردات به متوانیینم ،باشد قرآن ای و باشد تیروا ای

 قبل با یارتباط باالخره ای و تنگاتنگ ارتباط و دارند بعد و قبل که یکلمات و جمتت

 ممورد، نیب در را ایجمله  ی بعد و قبل نگرفتن نظر در با متوانیینم ما. دارند بعد و

 در یاثبمات و ینفم، ظماهرً ایم حًایصمر ایم جملمه آن داللت یمبنا بر و میبده قرار نظر

  .باشد نروش نهیزم و باشد روشن بعدش باشد، روشن قبلش دیبا. میبکن یموضوع

 خداوند «عَْنكَ اللَّهُ عَفَا» که اندکرده وارد مبارکه هیآ نیا در که یاشکال و اعتراض

 لَمكَ یَتَبَمیَّنَ حَتَّم » ؟یداد إذن نیمنافق از یگروه به چرا «لَهُمْ أَذِْنتَ لِمَ» د،یبخش را تو

 یجنگم نیا مانند صوصًامخ ی،مهم امری   نهیزم در 1«اْلكاذِبینَ تَعْلَمَ وَ صَدَقُوا الَّذینَ

 جنمگ در. باشمد اذن نهیزم تواندینم یخاص گرفتن اذن ،است بوده یعموم جیبس که

 و عمرب هاییحیمسم بما و بودند کرده جیبس را خود یروهاین تمام هایروم که تبوک
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. کننمد جنمگ( ص) اهللرسمو  بما خواهنمدیم روهاین تمام با ،عرب نیمشرک از یگروه

 بما خواهنمدیم و کننمدیم جیبسم را یخود ریغ و یخود یروهاین تمام کفار که یوقت

 کشمور  یم بما کفمر کشمور  ی اگر. است جیبس مقابل در جیبس ،کنند جنگ نیمسلم

 ،نباشمد کمار در یجیبسم و باشمند همم مانند بًایتقر اگر کند، جنگ خواهدیم یاستم

 الزم کمه یدارمقم بمه و کننمد عمل ییکفا واجب نیا به که هستند متطوعی گروه  ی

 مخصوصمًا و -بمه تعبیمر عربمی– باشمدعمام  رْفمنَ و جیبسم اگر اما. بروند جنگ به است

 و اسمت بموده جما همر در را یخمود یروهماین همایروم. سمتین فقم  یخود یروهاین

 جیبسم عمرب نیمشمرک و عمرب هاییحیمسم از اعمم را کمافر گمرید یروهماین نیهمچن

 .اندکرده

 یاریبسمم هممایجنگ بممه یمبممتت و انممدآمده نممهیمد بممه( ص) اهللرسممو  کممه اکنممون

 کممرده، همماجنگ چممه نگرنممد،یم فیضممع را بزرگمموار غمبممریپ کفممار. هسممتند و انممدبوده

 جیبس با که دانندیم مساعد را نهیزم اآلن و است دهید هایناراحت. است داده هاکشته

 جنگ نیا تبوک، ریغ و تبوک عرب یحیمس مردم نیهمچن و یروم نییحیمس یعموم

( ص) اهللرسمو  االممر تیمغا. ندازنمدیب راه است شده دهینام تبوک جنگ نام به که را

 نیما از چنانکمه. است هامسلمان یعموم جیبس ج،یبس ،انیجر یابتدا اما .شدند غالب

 بمه یمبتت بزرگوار غمبریپ که هاییجنگ از یجنگ چیه در ما. شودیم استفاده اتیآ

 ییام م جٌیبسم هم آن ه،کم فتح در مگر م،کنیینم مشاهده یعموم جیبس شد، جنگ آن

 کمه اسمت یقمو یاستم یعموم جیبس آنقدر تبوک جنگ در اما. نبود یکل جیبس بود،

 ،بروند جنگ نیا به دیبا هم آنها ،ندارند قدرت و هستند حرج در که هم یکسان یحت

 .شودیم استفاده اتیآ نیا از چنانکه

 هیمعل تبموک جنگ در بود الزم که ندشد جیبس که ییهامسلمان نیا انیم در البته

 ینیمنافق نهایا انیم در. شوند جیبس نیمشرک و نییحیمس نیب کفار یجیبس جنگ نیا

 هامسملمان نفم  بمه کمه یدفاع انیجر  ی در ،یاصتح انیجر  ی در ایآ. بودند هم

 اگمر ،اسمت حاصت جابیا که یجابیا نظر از ای و خطر سلب که یسلب نظر از ای است،

 بلمد کمه یمسلمان. است مسلمان ولو بله، نه؟ ای دارد ضرر شوند، وارد یناصالح افراد

 ادیم دیمبا نهایا دهد،یم دست از را گرانید و خوددر جنگ  انًایاح ،کند جنگ ستین

 رِبماطِ مِنْ وَ قُوَّةٍ مِنْ اسْتَطَعْتُمْ مَا لَهُمْ أَعِدُّوا وَ» که است الزم یجنگ یکارآموز. رندیبگ
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 در که است الزم جنگ از قبل هیارهاب یروهاین 1«عَدُوَّكُمْ وَ اللَّهِ عَدُوَّ بِهِ تُرْهِبُونَ اْلخَیْلِ

 ن،یمنمافق بمه رسمد چمه تما. باشمد شمده یآممادگ قبمل از ،دآیمیم شیپ که هاییجنگ

 در که ینیمنافق. است معلوم هم آن علت و است شتریب کفار از خطرشان که ینیمنافق

 یلفظم یظاهر یکارها در و کنندیم شرکت جماعت یاوال صفوف در و استم ظاهر

 اگمر. فتنمدیب جما شمتریب که کنندیم شرکت انًایاح هم نیمؤمن از زودتر استم یعمل و

 جنمگ نیما از کمتمر خطرشمان ،کننمد شمرکت یخطرنماک جنگ چنان در نیمنافق نیا

 . ستین

 هسمتند اسمتم سمربازان از یگروهم. ستا ایمرحله سه یعموم جیبس نیا نیبنابرا

 فرمانمده کمه( ص) اهللرسو  پرچم ریز و هستند کارآزموده و دهیکارد ،دارند مانیا که

 جنمگ بمه دیمبا ،اسمت یرسمالت جهات تمام یقوا کل فرمانده و است حرب یقوا کل

 میتعلم دیمبا. سمتندین کمارآزموده که هستند یکسان دوم، دسته .است معلوم نیا .بروند

 هممه در و هانمهیزم هممه در مبارکمه هیمآ آن حسمب بمر و بشموند کمارآزموده ،رندیگب

تَطَعْتُمْ مَما لَهُممْ أَعِدُّوا وَ» که باشند داشته اعداد حالت دیبا هامسلمان همه هازمان  اسمْ

 نفم  بمه ،باشند جا هر در نیمنافق نیا وجود که هستند نیمنافق سوم مرحله .«قُوَّةٍ مِنْ

 هسمتند، منماف  داندیم غمبریپ را یکسان اگر نیبنابرا. است هامسلمان ررض به و کفار

 شمرکت دانمدیم پم  هسمتند، منماف  که داندیم. هستند مناف  که دهدیم احتما  ای

 احتمما . اسمت خطرنماک یعمموم جیبسم جنگ نیا در مخصوصًا جنگ نیا در نهایا

 غمبمریپ دیمنبا همم نجمایا در. اسمت حسماب یرو احتما  نیا و هستند مناف  دهدیم

، باید طوری کنندیم شرکت کفار هیعل یعموم جیبس نیا در که یسربازان. بدهد اجازه

 .نباشد کار در یضرر حداقل ای باشند ناف  نهایا. باشند شرع یمرض که باشند

 اللَّمهُ عَفَا». مکنییم دقت باز اتیآ یرو و کردم عرض که یمقدمات نیا با ن،یبنابرا

 اسمت یعمموم جیبس نهیزم که جنگ نهیزم نیا به نسبت غمبریپ شد؟ وارد کجا «عَْنكَ

 نجمایا. است ضیمر امبچه است، ضیمر زنم. ندارد اجازه. بدهد اجازه دینبا یاحد به

 حرج انسان، یسست انسان، یناراحت انسان، مرض ییآنجا در. است مهم و اهم انیجر

 یعمموم جیبسم نیما کمه کند شرکت نگج در که است نیا از مان  انسان، عسر انسان،

 اسمت، یعمموم اریبس اریبس خطر که ییجا در اما. نباشد یعموم خطر خطر، و نباشد

 کمه گفتنمد جنمگ انیمجر نیهمم در رمردهایپ از یکی به لشکر، یاهیس عنوانبه یحت
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 دینتوان و دیبتوان که است قرآن نص قرآن، نص به فرمود چرا؟ شما ،یهست رمردیپ شما

 یاهیسم در کمه دیکن ییراهنما مرا گفت ،یهست کور شما گفتند یگرید به. دیروب دیبا

 هیمارهاب قموه بماز نیما ،باشمم شتریب هامسلمان انیم در یافراد و فرد  ی. باشم لشکر

 امما جنمگ، در خموض و ورود نظمر از نباشمد یعُمدَد هیارهاب قوه هم اگر. است یعدد

 کفمار مقابل در یکم ارهاب ولو ،یارهاب  ی خودش نیا. باشند شتریب که افراد تعداد

 .کندیم جادیا

 .یجمابیا بعمد  یم و یسملب بعمد  ی ؛است عدبُ دو یدارا که یجنگ نیچن  ی در

 در رفتنشمان کمه ممانیباا کماردان مسملمان افمراد به نسبت یعموم جیبس ،یجابیا بعد

 عمدبُ نیما. باشند لشکر یاهیس ولو ست،ین مضر و است مؤثر جهات از یجهت از جنگ

. انمدمناف  م،ینمدار یکمار کمه سمتندین کاردان ای که یکسان ،یسلب بعد و است یجابیا

 نهمایا. دارد خطمر هامسملمان یبمرا جنمگ در آنهما شرکت و هستند مناف  که یکسان

 از کممه آنهمما اسممتم ظمماهر بممه و کننممدیم یجاسوسمم هامسمملمان هیممعل کفممار یبممرا

 نماز در و عمل در و لفظ در افتند،یم جلوتر یظاهر مرحله در هم گرید یهامسلمان

 شمخص نیما داندینم انًایاح بزرگوار غمبریپ خود. خورندیم فریب هامسلمان غیره، و

 مگمر .دانمیینم تمو ،مدانییمم ما 1«نَعْلَمُهُمْ نَحْنُ تَعْلَمُهُمْ ال» :قرآن نص به ،است مناف 

 هماد  از دیمبا حتمًا غمبریپ که ستین ورطنیا. هستند مناف  نهایا دیبگو او به خداوند

 مطلم  بقمو ٍ صددرصمد اسمت، یاحکمام بعمد و یرسالت عدبُ که یجهت آن .باشد آگاه

 دهنمدیم کمه ییغمذا نیما کمه بدانمد غمبریپ دیبا حتمًا موضوعات، در اما. است نیچن

تَْكََرْتُ بَاْلغَیْم أَعْلَممُ كُْنمتُ لَموْ وَ» 2«اْلغَیْمبَ أَعْلَمُ ال». نخورد پ  است، مسموم  مِمنَ الَسمْ

 و است نیچن نیا دگوییم خداوند ایخاصه موارد در البته 3«السُّوءُ مَسَّنِيَ ما وَ اْلخَیْرِ

 را موضموعات تممام غمبمریپ کمه است نیا یکل قاعده اما. است یمطلب. است چنان آن

  .نه قرآن نص به ؟بداند

 عَل  یُْظهِرُ فَت» خداست، اختصاص به «اْلغَیْبِ عالِمُ» جن سوره مبارکه هیآ در مَتً

 ،اسمت خمدا خماص غیمب کمه «غَیْبِمهِ». اسمت خمدا خاص غیب «غَیْبِهِ» نیا 4«أَحَدً غَیْبِهِ
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 تعلمم بما کمردن، فکمر بما نشمود، یوحم اگمر. است یوح به ازمندین غیب نیا به یآگاه

 بما اگمر رایمز. شمودینم حاصمل کردن، دقت با خواندن، درس با کردن، یسع با کردن،

 است «غَیْبِهِ» نیا کار؟ چه خواهدیم« یُْظهِرُ»، شود حاصل یوح از ریغ یگرید لیوسا

 کمه یبمیغ همر. اسمت خمدا بمه خماص بیمغ نیما که است «غَیْبِهِ». ًایثان یُْظهِرُ فَت». اوالً

 بما. شمودیم انیمع تمدبر بما. شمودیم انیمع فکمر بما که است هاییبیغ. ستین نطوریا

. شمودیم باال ،شود ادتریز انسان علم نکهیا و خواندن درس با. گرددیم انیع مشورت

 دارد امکان که یبیغ مراتب کل. ستین آن «غَیْبِهِ» نیا یول.. و اکتشافات. اختراعات با

 عَلم  یُْظهِرُ فَت» د:بع. است بیالغ عالم نیا از خارج گردد، حاصل یوح  یطر ریغ به

 دیمبا خمدا اسمت خمدا خماص بیمغ کمه یبیغ آن. کند نییتب دیاب خدا پ  «أَحَدً غَیْبِهِ

 .کند نییتب

 «ابمدً ظهمریال و» .اسمت او انحصمار در کمه یبمیغ یکمی غیب خدا سه دسته است؛

 در  یم کمه شودینم وقتچیه اصتً ،یکل طوربه. دارد ح  اقدس ذات به اختصاص

 تیمربوب و تیمالوه مقمام مخصوص چون ...خداوند هم تنهاییب در  ی هم، اردیلیم

 یاله رسل. است رسالت مقام به مربوط که است یبیغ  ی .خودش یجا به آن ،است

 آنها به خداوند را همه دیبا یرسالت تیمسئول مکان و زمان آن در ،یرسالت عدبُ آن در

 او ، تیمحتم .تیمحتم  یم همم نیما داننمد،ینم دیمنگو آنهما بمه خداوند اگر. دیبگو

 دوم تیمحتم و یوحم بمه ولمو ریمغ از خداوند بیغ علم بسل که است یسلب تیحتم

 سموم سوم،. است رسالت که یوح به بیغ علم میتعل جابیا که است یجابیا تیحتم

 مطلم  شودِیم اما بدهد، یبندگان به یوح به خداوند شودیم که است یوبیغ به علم

 عمالم یهماوانیح ایم هاانسمان هایو بدن سرها در که بداند غمبریپ دیبا حتمًا. ستین

 و اسمت یحتمم آن ینفم نه ؟است ایدر در آب قطره چند است؟ موجود مو چقدر مَتً

 کمل کمه اسمت نیما از عبمارت اسمت یحتمم جابشیا هچآن. است یحتم آن جابیا نه

 به غمبریپ را خمسه احکام را، خداوند یدهاینشا و دهایشا و دهاینبا و دهایبا احکامِ

 علمم دارد، یسلب تیحتم هچآن و نه ریغ به نسبت البته دارد، تیحتم نیا. بداند یوح

 .است نیالعالمرب مقدس مقام به خاص بیغ

 یوحم فکمر، بما شمودینم تحصمیل، با شودینم که را سوم قسمت سوم، قسمت اما

 فکمر، بما شمودینم ل،یتحصم بما شمودینم. بمود طورنیهم هم یوح گر،ید بود نطوریا

 امما. آورد دسمت بمه یوحم ماننمد یوحم ریغ هایراه با شودینم مشورت، با شودینم

 عمالم در کمه یحموادث. نمدارد صددرصمد تیمحتم نیا. دارد صددرصد تیحتم یوح
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 از منعمز  موضموعات نیما البته دارند، موجودات که یاتیخصوص ،کندیم دایپ تحق 

 قمو ٍب صددرصمد یکلم قاعمده احکام در. است «أعلمُ ال» یکل قاعده نیا. است احکام

 رسمالت بما تنگاتنمگ ارتبماط کمه یموضموعات و حوادث در ولکن. است «أعلمُ»  مطل

 ایم یحتمم عمدبُ در آنهما دانسمتن و زنمدینم صمدمه رسمالت بمه آنهما ندانستن ندارند،

 أَعْلَممُ كُْنمتُ لَوْ وَ» است. «اْلغَیْبَ أَعْلَمُ ال وَ» آنها ، اصل درستین رسالت راجح رجحان

 یبعضم در اال است، ندانستن اصل پ  «السُّوءُ مَسَّنِيَ ما وَ اْلخَیْرِ مِنَ الَسْتَْكََرْتُ اْلغَیْبَ

 و هسمتند خطرنماک آنقمدر کمه ینیمنمافق مَل، داندیم مصلحت خداوند که موارد از

 تَعْلَمُهُممْ ال» دارد، ادیز خطر نداند غمبریپ اگر که هستند مناف  که داندینم هم غمبریپ

 یکسم چه، است مناف  یکس چه که مگویییم تو به ما که متعدد، تایآ «نَعْلَمُهُمْ نَحْنُ

 است ممکن که است خطرناک آنقدر نفاق که ییآنجا در. ندارد یکس چه ،دارد خطر

 . بزند صدمه یرسالت دعوت و رسالت صلب به

 دارد یلزومم چمه ،ندارنمد رسالت اصل و رسالت صلب به یخطر که ینیمنافقاما 

 انسمان ]...[ و  متنبمه انسمان نکمهیا از کمه هسمت هانفاق از یبعض البته بداند؟ غمبریپ

. هستند پردازدروغ نهایا که فهمدیم ند،یبب را اعمالشان و بشنود را آنها حرف مفترس

 از عملشمان، از نمه زبانشمان، از نمه کمه یمنافقمان آن در امما. اسمت یگمرید نکتمه نیما

 علممش نجمایا. سمتین کمار در تیمدوئ و نفماق آثمار چیه اصتً کارشان، از شان،چهره

 امما «نَعْلَمُهُمْ نَحْنُ تَعْلَمُهُمْ ال» که است نجایا. است یتعال و سبحانه ح  به مخصوص

 همم اهللرسمو از  ریمغ کمه اسمت یگرید مطلب ،فهمدیم وجنات با انسان که ییآنجا

 ریمغ و ماحکا ریغ در یکل قاعده پ . بفهمند توانندیم هستند معرفت اهل که یکسان

 نیما و ندانمد غمبمریپ کمه اسمت نیما دارد، احکمام بما تنگاتنمگ ارتبماط که یموضوعات

 خمدا. سمتین خمودش طرف از هم قصور. است قصور ندانستن. ستین ریتقص ندانستن

 بزرگموار غمبمریپ بمر کمه یاحکام احکام، در نکهیا کماداند. ینم ،است نداده ادی او به

 . شودینم اثباتًا و ًاینف کند؟ کار داندیم عنوانبه حاال داند،ینم و است نشده وارد

 ،باشد یعاد جنگ ولو جنگ نیا در و حرب نیا در دیبا حتمًا نیمنافق نجا،یا در

 اسمت، ممذذون بزرگموار غمبمریپ نجمایا در ،یعمموم جیبسم به رسد چه تا نکنند شرکت

ْئتَ لِمَمنْ ذَنْفَمْذ» کمه اسمت ممذذون جنمگ اسمتیس عمدبُ در قوا کل فرمانده عنوانبه  شمِ

 باشمد رسموالً اگر ؟محمدً أو رسوالً« مِْنهُمْ شِْئتَ لِمَنْ فَْذذَنْ» ؟یکس چه «شِْئتَ» 1«مِْنهُمْ
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 لمن فذذن». شودنمی اشتباه که یوح 1«یُوح  وَحْيٌ إاِلَّ هُوَ * إِنْ اْلهَوى عَنِ یَْنطِ ُ ما»

 فرمانمده نیما ایمآ ولکمن. اسمت قوا کل فرمانده «القواء لکل  ٍیکرئ محمدً منهم شئت

 جنمگ اصل در البته نه، کند؟ اثبات و ینف دیبا را موضوعات رسالت عنوانبه قوا کل

 بِمما النَّماسِ بَمیْنَ لِمتَحْكُمَ بِاْلحَ ِّ اْلكِتابَ إِلَیْكَ أَْنزَْلنا إِنَّا» هاجنگ اصل در ،است نیچن

 یکلم اسمتیس ابعاد ست؟یچ موضوعات. تاس یاسیس ابعاد در یاله ارائه 2«اللَّهُ أَراكَ

 بمه نهمایا باشمد، چطمور بمدر جنمگ. بروند رونیب مسلمانان دیبا احد جنگ که جنگ

 غمبمریپ کمه ینفمر پنجماه نیا که موضوعات در چطور؟ موضوعات در اما. است یوح

 کردند، نی مع را شانیجا احد جنگ در باشند، یقو یلیخ راندازانیت که فرمودند مقرر

 دانسمتیم اگمر نه، خورد؟یم شکست احد کنند،یم تخلف نهایا که بداند دیبا غمبریپ

 موضموعات تمام در که ستین ورطنیا پ . است یمیتقس نیا پ . کردینم را کار نیا

 دارد، همم اشتباه. است مذذون تهیمحمدب گاه( ص) محمد پ . باشد آگاه دیبا غمبریپ

 احکام عدبُ در برسالته است، مذذون رسالتهب که آن رسالته،ب گاه. است حکم در اشتباه

 دربمردارد را یاسمیس احکمام که یاسیس موضوعات بعد در برسالته. ندارد اشتباه چیه

 بَمیْنَ لِمتَحْكُمَ» یاصمل عمدبُ در ،باشمد چگونمه بشود، کجا نشود، بشود، نجایا جنگ که

 .است مسلم نهایا «اللَّهُ أَراكَ بِما النَّاسِ

 لِمَمنْ فَمْذذَنْ» کمه خوانمد میخمواه اتیمآ در نکهیا کما است، ذونمذ بزرگوار غمبریپ

 غمبریپ چون است؟ یکس چه مخاطب جانیا «شِْئتَ» ،یخواهیم را که هر «مِْنهُمْ شِْئتَ

. اسمت نیعنماو نهمایا محممدٌ، ن،یالعمارف او  ن،یالعابد او  ،یٌنب رسو ٌ،. دارد ینیعناو

 یوحم یمنها و نبوت وجه یمنها اما. تاس معرفت و تیعبود مراحل یاعل در محمد

 الزم کمه ییآنجما همر چنمد کمم، موضوعات، در کندیم اشتباه محمد نیا نیالعالمرب

 .کندینم انیب خداوند ،ستین الزم که آنجا و کندیم انیب ،کندیم هیتنب خداوند است

 ا یمخ آدم را مطلمب هرظما «مَلِم» نیما 3«لَهُممْ أَذِْنتَ لِمَ عَْنكَ اللَّهُ عَفَا» که نجایا در

 نیما دادم، اذن کمه بمودم ممذذون من: جواب ؟یداد اذن چرا. است سرزنش که کندیم

 ،خواهمدمی اذن کمه همم مسملمان. دانمیمم مسملمان ظاهرً را او من آمد، که هم آدم

 ضمرورتِ ضمرورتِ ممورد در مسملمان بمه دادن اذن پم . اسمت یمانیا یاستم اذنش
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 یمطلبم نیما اسمتم، ظماهر بمه شمود،ینم اذن آن از مان  هم جیبس یحت که ضرورت،

 تیمتقو کمه اسمت نجمایا در یمطمالب ش،نیمچن تمازه. باشمد نیچنم باطن در ولو. ستین

 حمدود دیشما. سمتین هرگمز گناه و انیعص از عفو و ظن از عفو ،«اللَّهُ عَفَا» که دنکیم

 «عَْنمكَ اللَّمهُ فَماعَ» کمه اسمت قمائم مطلمب نیما بمر اتیآ نیا خود از لیدل هفت، هشت

 بمر است، یبعد نهادن سرپوش ای است یقبل نهادن یسرپوش بلکه. ستین گناه بخشش

 .است یگرید مطلب است بوده چه هر. است نبوده گناه و نبوده حرام که یامر

 نیمنمافق از ایعمده داد؟ کسمانی چمه بمه اذن بزرگموار غمبریپ که مطلب ینجایا تا

 بُیُوتَنما إِنَّ». میهسمت نیچنم ما. مینرو جنگ ما که بده اذن اهللرسو  ای :گفتند و آمدند

 چنمان سمت،ین نیچن. ندارند مرد ست،ین یکس های ماخانه در ها،حرف نیا از 1«عَوْرَةٌ

 أَذِْنمتَ لِمَ عَْنكَ اللَّهُ عَفَا». داد اذن آنها به انیجر ظاهر طب  هم بزرگوار غمبریپ. ستین

 اذن کمه نیما دانسمتیینم کمه تمو «اْلكاذِبینَ تَعْلَمَ وَ صَدَقُوا الَّذینَ لَكَ یَتَبَیَّنَ حَتَّ  لَهُمْ

. دگویمیم دروغ که است مناف  دانیینم د؟گوییم دروغ ای دگوییم راست خواهدیم

 اذن او بمه اسمت ممؤمن نکمهیا عنوانبمه چمرا. دیگویم راست که است مؤمن دانیینم

 دیمبا غمبمریپ که است بوده نیا ورشظمح است؟ بوده چه عفو نیا ورظمح پ  ؟یداد

 راستگو نداند اگر. ندهد اذن تا است دروغگو بداند دهد، اذن تا است راستگو که بداند

 راسمتگو ندانمد اگمر .دارد یاالتؤسم نجمایا البتمه بدهد؟ اذن چرا است دروغگو ای است

  بدهد؟ اذن چرا است، دروغگو ای است

 اصمل. اسمت یبعمد مطلمب نیما 2«بِاللَّمهِ یُؤْمِنُمونَ الَّذینَ كَیَسْتَْذذِنُ ال» گوید:بعد می

 عذر عنوانبه بزرگوار غمبریپ از آمد و داشت استم ظاهر که یکس اگر ست؟یچ مطلب

 حَتَّم » دانمد،ینم ل؟یمدل چمه بمه بداند؟ کاذب را او باید غمبریپ ایآ ،گرفت اذن یشرع

 ای است صادق ستین معلوم چون ایآ. ستین وممعل باز ،قطعًا بداند هم صادق «.یَتَبَیَّنَ

. ندهد ای بدهد اذن ای دیبا .شودینمکه  نیا ندهد، نه بدهد، اذن نه اصتً است، کاذب

 بمه آراسمته کمه یمسملمان نفمر  یم کمه است نیا یظاهر حکم ست؟یچ یظاهر حکم

 مگمر. میکنم قبو  را او حرف ما ست،ین او کذب و نفاق بر یلیدل و است استم ظواهر

 و تر یوسمم ترنییپمما و ابسمم  سممت؟ین نطمموریا مگممر جماعممت بمماب در سممت؟ین نطمموریا

 جما همر کنم،یم عمل خودم بنده .است جماعت در عدالت عدالت، مراحل نتریمطل 
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. اسمت یگمرید زیمچ مطلمب که بدانم نکهیا مگر خواند،یم نماز ستادهیا نفر  ی برسم

 و خواندیم نماز انسان آن و است عدالت ،مسلمان حا  ظاهر خوانند،یم نماز ایعده

 یهمودی  یم سمر پشمت یمدت ما که کردند ا ؤس( ع) صادقامام یا( ع) باقرامام از لذا

 نیما آخمر. است درست نماز :فرمود است، یهودی که شد معلوم بعد م،خواندییم نماز

 مؤکمد ماسمت و عدالت چگونه برای او است، خواندهیم نماز یهودی سر پشت که آدم

 .خواستینم شدن مؤکد ،نه ؟خواند ذل  م  و نشد

 از و اسمت یطرفم  یم از یعمموم ضمرورت و اسمت یعموم جیبس که یینجایا در

 کمور یحتم که هم یعموم جیبس در یحت دارند، اضطرار که هاییمسلمان گرید طرف

 یحمد بمه حمرجش آدم نیما امما. برونمد اتیمآ نیا طب  دیبا چه و فیضع و ناتوان و

 و باشمد داشمته ضمرر دیشما بلکمه ندارد، نف  رفتنش که کندیم اظهار که ور، آنطتاس

 نجمایا در. خموردیم نهایا یداخل یزندگ وض  به ییضررها ،«عَوْرَةٌ بُیُوتَنا إِنَّ» حداقل

 ت،یمحمد عنوانبه و قوا کل  ییر عنوانبه غمبریپ مگر اوالً ست؟یچ اهللرسو  فهیوظ

 * إِنْ اْلهَموى عَمنِ یَْنطِ ُ ما» چون نداشت، «مَلِ» که بود رسالت عنوانبه اگر رسالت، نه

 سمرزنش دارد را خمودش یوحم خمدا. باشمد یوح دینبا اذن نیا «یُوح  وَحْيٌ إاِلَّ هُوَ

 است ییزهایچ عدبُ در «یُوح  وَحْيٌ إاِلَّ هُوَ * إِنْ اْلهَوى عَنِ یَْنطِ ُ ما» نیا نه، کند؟یم

 یموضوعات ولو موضوعات، عدبُ در اما. است یرسالت عدبُ که کندیم یوح خداوند که

. دهدیم اذن هست، هم اجازه با و است کرده فکر است، کرده دقت گوارربز غمبریپ که

 تَعْلَمُهُمْ ال». است معذور بزرگوار غمبریپ بود، یگرید به گونه مطلب واق  اگر نجایا در

  «.نَعْلَمُهُمْ نَحْنُ

 مکنییمم یریسم اتیمآ نیا در ما  «اْلكاذِبینَ تَعْلَمَ وَ صَدَقُوا الَّذینَ لَكَ یَتَبَیَّنَ  حَتَّ»

 سمتین معنما نیا به اصرار م،یدار ما که یاصرار .بشود ترروشن مطلب نیا نکهیا یبرا

 نیبنمابرا صددرصمد، را غمبمریپ و مدانییم صددرصد را قرآن و میهست مسلمان ما که

 نکمرده گنماه غمبمریپ مییبگمو دیمباها ان از مسملماننادان از یبعض ای و کفار جواب در

 اتیمآ در دقمت بما و مکمردییم دقمت اتیمآ یرو واقعمًا اگمر. سمتین نیا مطلب است،

 مرتبمه  یم. سمتین نطوریا یول بله، مگفتییم پیغمبر عصیان کرده، مکردییم استفاده

 یدرونم علل و است هاشهرت که یبرون علل ،یبرون و یدرون علل حساب به ما است

 را یمطلبم اسمت، قمرآن از منفصمل کمه است ینظرات و دیتقال ،است خودمان افکار که

 ا یمخ ممن. دیمکن سؤا  شما  ک هر از که( ع) آدم هیقض مَل. میبچسبان مخواهییم

 ،یهمیفق ،یمحمدث ،یمفسمر ،اینمدهیگو ،ایسمندهینو هر از کم، مگر استَناء بت کنمیم
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 یدرونم و یبرونم علمل نیما «یاالولم ترک :یعص» :دگوییم ،یکتم ،یدیعقا ،یاصول

 هفمت و سمتین یاولم تمرک است، انیعص نکهیا در است نص مقدس قرآن اال و دارد،

 نبوده بزرگ گناه منتها ،است کرده گناه واقعًا نیا که است اتیآ نیهم در قرص لیدل

 تممام کمه ییجاهما از قضا زا ،«یعص» واقعًا «یعص» مگویییم آدم به نسبت ما .است

 اتیروا تمام. است بیعج. است جانیهم است قرآن نص مواف  یسن و عهیش اتیروا

 تیروا ان،یعص دگوییم قرآن رند،گییم انیعص را «یعص» استَناء بدون یسن و عهیش

 یعلم احموط مما نکمهیا مَمل ،یاول ترک مگویییم بزرگوار یعلما ما .انیعص دگوییم

  .(ع) ائمه و رسو  خود از و اهلل خود از م،یسته اهللرساالت

 اهانممت دارنممد یحیمسمم نیمبشممر اهللرسممو  شممخص بممه نسممبت کممه نجممایا در یولمم

 لیانج و تورات در که ییایانب به نسبت مگویییم او . مدهییم جواب دو ما کنند،یم

 در. نمدداد اغیره به آنه و زنا و شرک از غل  هاینسبت طورآن و شدند خملط طورآن

 نکرده، توجه د،رسییم اتیآ از یبعض به شما اگر و است عک  به هیقض فیشر قرآن

 هیقضم .اسمت نیچنم دگویییم و دیرگییم را جمله نیا نکرده توجه زیادی، گروه مَل

 کمه ،بمود یکنم یمتعلم حاج شان،یا زمان در یبزرگوار عالم  ی که گر،ید است نادر

 حمرمتش یلمیخ یلمیخ ربما بود گفته است؟ چطور ربا که بودند کرده سؤا  او از ،بود

 بما خمدا خانمه در کمه اسمت نیا مَل ،بخورد یکس ربا درهم  ی اگر یحت. است ادیز

ها مَل بعضی حرف .دادند خبر نادر به رفتند است، نادر نیا و است کرده زنا مادرش

 مرتبمه 33 درنا که گفته یکن یمتعل حاج ؟اینشسته چه نادر دهند!که از ما خبر می

 گفمت ،او را نخواسمت آنجما، رفمت خودش کرد، احترام نادر. است کرده زنا مادرش با

 :گفمت انمد،کرده نقمل نطموریا :گفت چیزی نیست. چیه گفت ست؟یچ انیجر آقا حاج

 نیما در دیمبا. هسمتند خمر چقمدر ممن هایجاسموس نیما گفمت. اسمت نیا هیقضه، بل

 .بشود نظر دیتجد هاجاسوس

 از بمدتر و کننمدیم درسمت هاییحرف  ی مینبییم که یحیمس نیمبشر نیا حاال

 قبمو  را یاتیمروا کمه هامسملمان از یسمندگانینو و مسملمان یروات ،یحیمس نیمبشر

 یتمورات خرافمات نشمخوار هممان درسمت و اندکرده جعل را یاتیروا گرانید ،کنندیم

 نشممخوار را یحیمسمم و یلیئاسمرا خرافممات ل،یمانج خرافممات و تمورات خرافممات. اسمت

 هیقض و اندداده یتلق استم یعلما انیم در مشهور عنوانبه را نشخوار نیا و اندکرده

 ما. غل   ی و کصدی به شودیم لیتبد غل  صد با غل   ی. اندکرده قوز باال قوز را

 درسمت م،یبمده جواب متوانییم اگر. میبشو ساکت دیبا ،میبده جواب متوانیینم اگر
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 هسمتم، ریتفسم ایم فقمه عمالم کمه ممن از اگر م،یباش داشته تیاهل دیبا و میدهب جواب

 نکمهیا کمما. ستمین بلد من است، نیچن میبگو توانمینم که کنند سؤا  یپزشک مسئله

 نیما خمود بمه دیمبا مما نجایا در. ستین بلد کنند، سؤا  را یفقه مسئله پزش   ی از

 . میکن مراجعه درست اتیآ

 تبموک جنگ به مربوط اتیآ نیا تمام «آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا» :توبه سوره ،39 هیآ از

 لَكُمْ ما آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا». منوره نهیمد در اهلل،رسو  زمان در جنگ نیترمهم. است

 و جنگ. دندش خسته هامسلمان« اْلذَرْضِ إِلَ  اثَّاقَْلتُمْ اللَّهِ سَبیلِ في اْنفِرُوا لَكُمُ قیلَ إِذا

 اثَّماقَْلتُمْ». اسمت یعمموم جیبسم( ص) اهللرسمو  امر به که هم حاال... و جنگ و جنگ

  یم و میکنم ترممز مییایمب حاال .اندانداخته و اندکرده نیسنگ را خودشان «اْلذَرْضِ إِلَ 

 قبمل روز چنمد. اسمت جنگ از بعد یعموم جیبس نیا آنکه حا  و مینرو جنگ یمدت

 از و فغمان و قما  و داد نمد،داد کشمته ند،شمد یزخمم ند،دشم خسته. است بوده جنگ

 موقم  نیما در. اسمت یالهم بمزرگ امتحان ذل  م  ها،بچه طرفآن از ها،زن طرفآن

 نموعِ اگمر. شمدند نطموریا «آمَنُموا الَّذینَ» نوع پ  ،«آمَنُوا الَّذینَ» ؟یکسان چه ،«اثَّاقَْلتُمْ»

 آن از قبل که ،و بعد باشد حاال که نداشتند، الی االرض تَاقل «مْاثَّاقَْلتُ»، «آمَنُوا الَّذینَ»

 نطوریا نجایا در. است بوده نیمشرک مقدمات نهایا 1«اْلكُْفرِ فِي زِیادَةٌ ءُالنَّسي إِنَّمَا» هم

 إِلَ  ثَّاقَْلتُمْا اللَّهِ سَبیلِ في اْنفِرُوا لَكُمُ قیلَ إِذا لَكُمْ ما آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا». نبود سرزنش

 یمقمدار کمه ایمن اسمت اممر دوران نجمایا «اْلمخخِرَةِ مِمنَ الدُّْنیا بِاْلحَیاةِ رَضیتُمْ أَ اْلذَرْضِ

 گرچمه ا،یمدن اتیح پ  چه، هر ای دیبشو ایمه بعد. دیبکن یاستراحت د،یریبگ یخستگ

 بمد که برسد شایزندگ به انسان ،بشود برطرف جنگ یخستگ نکهیا یبرا ایدن اتیح

 تمانیکارها بمه یدگیرسم یبمرا انمًایاح ،دارد رجحمان که ایدن اتیح نیهم اما. ستین

 رود،یم نیب از اهم واجب آن که است یاهم واجب  ی مقابلش در اما. دارد وجوب

 اوالً، نجمایا. دیمکن طمرف بمر را جنمگ یخستگ و دیکن استراحت که دیبخواه شما اگر

 اْلحَیاةِ مَتاعُ فَما» ،ًایثان «اْلخخِرَةِ مِنَ الدُّْنیا بِاْلحَیاةِ رَضیتُمْ أَ». تاس «اْلذَرْضِ إِلَ  اثَّاقَْلتُمْ»

 آخمرت بمه نسمبت دبریمیم ایمدن یزنمدگ از کمه ایبهره نیا «قَلیلٌ إاِلَّ اْلخخِرَةِ فِي الدُّْنیا

 .دارد یگونماگون بسمیار ابعماد بمودن کم نظر از ،است کم اریبس اریبس. است کم یلیخ

 جیبسم کمه یعموم نیخون دشمن مقابل در که را ادیز آن و دیدیچسب کم به راچ شما

  ؟دکنیینم امیق ،دارد عام
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 وجموب صحبت ،«آمَنُوا الَّذینَ» ۀهم... نکنید شرکت جنگ نیا در اگر 1«تَْنفِرُوا إاِلَّ»

 «أَلیممًا عَمذابًا یُعَمذببْكُمْ تَْنفِمرُوا إاِلَّ» .اسمت یعموم جیبس چون است همه ست،ین ییکفا

 دمار است، کفر یعموم جیبس نیا که ایدن در.،«ةخراآل یف» هم و «ایالدن یف» هم کجا؟

 حسماب همم آخمرت در و فمتن و یزخمم و کشته و ریاس آورند،یدرم شما روزگار از

 بمردیم کنار را شما. کندیم عوض را شما اصتً «غَیْرَكُمْ قَوْمًا یَسْتَبْدِْ  وَ» .است روشن

 کفمار اتیمآ از یبعضم در. هست اتیآ از یبعض در نکهیا کما. آوردیم یگرید عده و

 شما دگوییم. ندارند مانیا لوازم به یدیتق که یعرب نیمؤمن ای کندیم دیتهد را عرب

 حماال. فمرس هسمتند مقصود دارد اتیروا از یبعض در که گر،ید دسته  ی مبرییم را

 .میندار یکار

 بمه غمبمر،یپ بمه ضمرر «شَیْئًا تَضُرُّوهُ ال وَ غَیْرَكُمْ قَوْمًا». است دیدته نیا «یَسْتَبْدِْ  وَ»

 همم شمما هممه اگمر. دزنیمینم ضرر که یاله رسالت و خدا به. دزنیینم ضرر که خدا

 خمودش فمهیوظ او. است نکرده ضرر که غمبریپ ،است نکرده ضرر خدا که دیشو کشته

  یمنزد بمود؟ چه زمانی تبوک جنگ «قَدیرٌ ءٍشَيْ لبكُ عَل  اللَّهُ وَ». است داده انجام را

 یوهماب نمدگوییم کمه یشخص آن صفحه پنجاه نجایا «تَْنصُرُوهُ إاِلَّ» .اهللرسو  هجرت

 الَّمذینَ أَْخرَجَمهُ إِْذ اللَّمهُ نَصَرَهُ فَقَدْ تَْنصُرُوهُ إاِلَّ». است نوشته نجایا در ابوبکر هیعل است،

 اللَّمهُ فَمذَْنزَ َ مَعَنما اللَّمهَ إِنَّ تَحْزَنْ ال لِصاحِبِهِ یَقُو ُ إِْذ اْلغارِ فِي هُما إِْذ یْنِاْثنَ ثانِيَ كَفَرُوا

ْفل  كَفَمرُوا الَّمذینَ كَلِمَةَ جَعَلَ وَ تَرَوْها لَمْ بِجُنُودٍ أَیَّدَهُ وَ عَلَیْهِ سَكینَتَهُ  اللَّمهِ كَلِمَمةُ وَ السمُّ

. اسمت دهیکش باال یلیخ کار ختصه که بود این جایی 2«حَكیمٌ زیزٌعَ اللَّهُ وَ اْلعُْلیا هِيَ

 تممام همم کفمار و دارنمد فیتشمر نمهیمد در بزرگموار غمبریپ که است ییروزها نیآخر

. کنمدیم صمحبت خمدا بما آخر تا او  از دارد نجایا غمبریپ. اندکرده جیبس را هاقدرت

 یگروه ولکن،آید، نگی پیش میدانست ج، نمینداشت یجنگ غمبریپ مکه در که، او 

 ممکمن نکردنمد کمم  چمون نکردند، کم  درست را غمبریپ نیمؤمن از مکه همان در

 بمه غمار از و غمار در اعجماز بمه خداوند را غمبریپ اما. ببرند نیب از را غمبریپ کفار بود

 .داد هجرت منوره نهیمد

 تممام که ییآنجا رد دگوییم دهد،یم قبل به را نیمؤمن توجه عطف دارد خداوند

 مکمه در اهللرسمو  هیمعل کفمر و شمرک یروهاین تمام. بود اهللرسو  به متوجه خطرها
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رَهُ فَقَمدْ» دیمنکرد کم  چندان چون د،ینکرد یچندان کم  به او ،بود شده جیبس  نَصمَ

 مکرممه مکمه در اسمت ادمی من که است الغار صاحب هیقض آنجا در که غار، در «اللَّهُ

 بمه راجم  نظرتمان کمه کردنمد، سؤا  من از مسجدالحرام در بودند مرسل که هایبعض

. شمودیم اهانمت او به چون د،یینگو را الغار صاحب واهلل گفتم ست؟یچ الغار صاحب

 الغار صاحب  یصد ابوبکر که مکنییم استناد هیآ نیا به ما نکهیا یبرا ؟چطور گفتند

 اگمر یولم گفمتم. است نداشته  یصد ابوبکر جز را یاقتیل نیچن ک چیه و است بوده

 سمت؟یک «عَلَیْهِ» «عَلَیْهِ سَكینَتَهُ اللَّهُ فَذَْنزَ َ». ستین نیا مطلب د،یکن دقت درست هیآ در

 احم  بود، دهیترس که آن. بود دهیترس ابوبکر چون ناز  نشد؟ ابوبکر یبرا چرا غمبر،یپ

 کمرد، نماز  غمبریپ بر یول. نکند داد و غیج که شود وارد او بر نهیسک که است یاول و

: دارد دیگمر اتیمآ از یبعضم وانگهمی در. دارد رسالت عنوانبه نهیسک استقرار غمبریپ

 یلمیخ همایجنگ از یبعضم در 1«اْلمُمؤْمِنینَ عَلَم  وَ رَسُولِهِ عَل  سَكینَتَهُ اللَّهُ أَْنزَ َ ثُمَّ»

 ابموبکر مگر نجایا در. دکر ناز  نیمؤمن بر و رسو  بر را اشنهیسک خداوند ،خطرناک

 و... هالفافه با یول خطرناک بود، یلیخ زدن این حرف البته نبود؟ مؤمن  یصد

 گمر،ید اسمت یعمموم جیبسم «خِفافمًا اْنفِمرُوا» د،یمنیبب 2«ثِقماالً وَ خِفافمًا اْنفِرُوا» بعد

 ندارنمد، کمار ندارنمد، بچمه، ندارنمد زن هسمتند، زخیسمب  که هستند یکسان «فافًاخِ»

 فقم ؟ نیهمم یولم. هسمتند خفاف ندارند، اغت  اند،نشده گرفتار هنوز. هستند وانج

 هماییگرفتار دارنمد، همایگرفتار. است نیسنگ آنها یزندگ که یکسان «ثِقاالً وَ» ر،یخ

. دارنمد یکمور یگرفتمار دارنمد، یریپ یگرفتار دارند، کسب یگرفتار دارند، بچه و زن

 نیزمم از یآسمان نیما بمه تواننمدینم گر،ید است هانیهم ثقا . دارند ضعف یگرفتار

 فمرق ،ریخ: دگوییم ،بروند جنگ به که رسد چه تا وطنشان خود در یحت شوند، بلند

 .کندیم

 و عمدبُ هفمت در «فافمًاخِ». میکمرد ذکمر ریتفسم در ممورد هفمت کمه «خِفافمًا اْنفِرُوا»

كُمْ وَ بِذَمْوالِكُمْ اهِدُواج وَ». دیکن مراجعه انیآقا مقابل، بعد هفت در «قاالًثِ»  فمي أَْنفُسمِ

 ذلِكُمْ». شود مجاهده دیبا اهلللیسب یف نجایا در هست، ما  و جان چه هر «اللَّهِ سَبیلِ

فَرً وَ قَریبممًا عَرَضممًا كممانَ لَمموْ تَعْلَمُممونَ * كُْنممتُمْ إِنْ لَكُمممْ خَیْممرٌ دً سممَ  نیمما «الَتَّبَعُمموكَ قاصممِ

 و داشمت یکمینزد اسمتفاده  یم جنمگ نیما اگمر کمه هستند نهگواین نوعًا هامسلمان
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 و بمود  یمنزد راه سمازد،یم یتنبلم بما کمه  ،یمنزد دوتما نیما. بود  ینزد هم راهش

فَرً» .«الَتَّبَعُموكَ» بمود  ینزد هم استفاده دً سمَ  ، بلکمه«سمفرً مقصمودً»نفرممود  «قاصمِ

 نیا رفتن که است  ینزد سفر آنقدر یعنی. است مبالغه ما ریتعب به نیا «قاصِدً سَفَرً»

 همم است، مشقت از هم قهشُ ،«الشُّقَّةُ عَلَیْهِمُ بَعُدَْت لكِنْ وَ الَتَّبَعُوكَ». ندارد یکار سفر

 تبموک و کجما نمهیمد. کننمد جنمگ دیمبا کمه ییآنجا است، دور راه. است دیبع ش  از

 حمدود میرفتم نیماشم ابم کمه را راه هممه نیما. است راه یلیخ تبوک تا نهیمد از کجا؟

 چقمدر هاحرف نیا از و شتر و اسب با و ادهیپ بود، یسوار با راه ساعت هفت، هشت

 است؟ راه

 نجمایا در البتمه .«مَعَكُمْ لَخَرَجْنا اسْتَطَعْنا لَوِ بِاللَّهِ سَیَحْلِفُونَ وَ الشُّقَّةُ عَلَیْهِمُ بَعُدَْت»

 کمه هسمتند ینیممؤمن البته توبیخ هسمت. .ستین که نیمؤمن بر خیتوب و سرزنش زیت لبه

 خواهنممدیم. انممدداده هاکشممته انممد،دهید هممازخم. انممدشممده خسممته انممد،رفته همماجنگ

 یممانیا نمه، کمه هسمتند یکسمان ولکمن، اسمت، خیتموب یمقمدار  ی. کنند در یخستگ

نسبت بمه  سرزنش و تندید نیا. دارند نفاق یمقدار و هستند طلبراحت نهایا ندارند،

 ،اسمت منماف  رسمًا که هم یکس. اندمناف  رسمًا که هستند یکسان است، ادتریز نهایا

 ،نکند انتیخ او که هستند مراقب اندشده نیمع که گرانید و بزرگوار غمبریپ جنگ در

 کنند،یم را انتشانیخ بشود مراقبت چه هر که هستند نیمنافق از یبعضالبته  .اهللبسم

 یجلمو شمودیم و اسمت منماف  یکسم اگمر یحتم اما. است بحث مورد هیآ در چنانکه

 نجمایا در گردد، جبران نشود که ستین یمهم انتیخ انت،یخ و بشود گرفته او انتیخ

 .برود دیبا

 ظماهر بمه کمه یکسمان نیما از یگروه «بِاللَّهِ سَیَحْلِفُونَ وَ» هیآ رهیاخ مرحله نیا در

تَطَعْنا لَمموِ» دارنممد مممانیا  هممر «ةیممحال اسممتطاعةً ،ةیمممال اسممتطاعةً» «عَكُمممْمَ لَخَرَجْنمما اسممْ

هُمْ یُهْلِكُممونَ» ،یاسممتطاعت  ،نممدگوییم دروغ نهممایا «لَكمماذِبُونَ إِنَّهُمممْ یَعْلَمممُ اللَّممهُ وَ أَْنفُسممَ

 نیما. میدیرسم کجما بمه دیمنیبب «عَْنمكَ اللَّمهُ عَفَما». کننمدیم همتک دارنمد را خودشان

 بمه دیمبا ظماهر صورت در که دیرس یکسان به هااثبات و ینف و ها یتحر و هامذمت

 چمون است، الزم یاله بیغ علم در شاننرفتن اما هستند، مسلمان چون ؛بروند جنگ

 بمه بزرگموار غمبمریپ دارند، خطر بروند اگر که هانیهم ذل  م . دارند خطر بروند اگر

 نیمنمافق نیما تننمرف اذنِ نیما واق  عم  در و واق  عدبُ در. نروند جنگ داد اذن نهایا

 یبفهم نکهیا از قبتً تو چرا نه، اما است، یواقع مصلحت با مواف  جنگ به خطرناک
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 تا کند،یم مطلب را بسیار سست انیجراین  ؟یداد اذن ستیک کاذب و ستیک صادق

 .میودیم، شنبه عرض کنب زنده اگر را اشتتمه

 ال*   اْلكماذِبینَ تَعْلَممَ وَ صَدَقُوا الَّذینَ لَكَ تَبَیَّنَیَ حَتَّ  لَهُمْ أَذِْنتَ لِمَ عَْنكَ اللَّهُ عَفَا»

 کمه «بِاللَّمهِ یُؤْمِنُمونَ الَّمذینَ». نفرممود که قبتً ،دفرمایینم را حاال نیا «الَّذینَ یَسْتَْذذِنُكَ

 کمه یکسم نبود، یعموم جیبس اگر. خواهدیم اذن «یُؤْمِنُونَ ال الَّذینَ». خواهدینم اذن

 در است، یعموم جیبس چون یول گر،ید خواهدیم اذن است، معذور دارد، هللبا مانیا

 جیبسم نیما در نیبنمابرا. گرفمت نظمر در مهمم و اهمم نیبم دوران را دوران دیمبا نجایا

 کمه یکسم آن پ  ؟بگیرند اذن چرا ،دارند خراآل ومیال و باهلل مانیا که یکسان یعموم

 کمه قمبتً .بمود نفرمموده که قبتً فرمود خدا الحا را نیا یول .ندارد مانیا ردگییم اذن

 همم ممؤمن کمه کنمدیم حساب غمبریپ و گرفتند اذن آمدند نهایا بود، نفرموده خداوند

 نفاق اگر. دآییدرنم نفاق آنها از است، مانیا هم نهایا حا  ظاهر. ردیبگ اذن شودیم

 باالخره نهایا داد،ینم نماند یبرا غمبریپ که اذن ولکن ،دادینم اذن غمبریپ مدآمیدر

. هسمتند یمانمدن نمهیمد در نهمایا ندهمد، اذن چمه و بدهمد اذن چمه غمبریپ. ماندندیم

تَْذذِنُكَ ال» فرمایمد:می یبعد اتیآ چنانکه  أَنْ اْلمخخِرِ اْلیَموْمِ وَ بِاللَّمهِ یُؤْمِنُمونَ الَّمذینَ یَسمْ

تَْذذِنُكَ * إِنَّما بِاْلمُتَّقینَ عَلیمٌ اللَّهُ وَ أَْنفُسِهِمْ وَ بِذَمْوالِهِمْ یُجاهِدُوا  یُؤْمِنُمونَ ال الَّمذینَ یَسمْ

 1«اْلخُمرُوجَ أَرادُوا لَموْ یَتَمرَدَّدُونَ * وَ رَیْبِهِمْ في فَهُمْ قُلُوبُهُمْ ارْتابَْت وَ اْلخخِرِ اْلیَوْمِ وَ بِاللَّهِ

 لَذَعَمدُّوا اْلخُمرُوجَ أَرادُوا لَوْ وَ» بروند، جنگ به خواهندینم اینها کهاین عتمات از یکی

 صمورت. برونمد نهمایا کمه خواهدینم نًایتکو خداوند «اْنبِعاثَهُمْ اللَّهُ كَرِهَ لكِنْ وَ عُدَّةً لَهُ

 بمه مکلمف چنانکمه ،سمتندین فمروع به مکلف کفار مگر ،ندمذمور برو، ؛است نیا  یتشر

 ،برونمد جنمگ بمه یعمموم جیبس نیا در است واجب نیمنافق نیا چرا، ؟هستند اصو 

 خطر چون ؛بروند دینبا هستند، مسلمان ؛بروند جنگ به است واجب. بروند دینبا یول

 تواندیم که یکس است واجب یناه و آمر منکر، از یناه و به معروف آمر مَل .دارند

 ینماه و کمرده تمرک را واجمب خمودش آممر کمه اسمت یصمورت در اما کند، ینه و امر

 حرممت. اسمت حرممت و وجموب نیبم جمم  نجمایا .است داده مانجا را محرم خودش

مذمور است  که امر وجوب مقدمات هیته با کند، امر است واجب. است خودش ریتقص

 جنمگ بمه عًایتشمر که است حرام و بروند نًایتکو دینبا نهایا هم نجایا در .بدهد انجام

 بمه هم حرمت و وجوب نیب جم  بروند، که است واجب ولو دارند، خطر چون بروند،
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 از خطمر نیا و کنند برطرف را نفاق نیا که بروند است واجب است، خودشان حساب

بخواهنمد همم . کمرد شمانمحکم و سمفت «فَََبَّطَهُمْ اْنبِعاثَهُمْ اللَّهُ كَرِهَ لكِنْ وَ». برود نیب

 .بروند توانندینم ،بروند

 گمرید و دیسمتیبا جانیهم شما رینخ که آمد امر بعدً 1«اْلقاعِدینَ مَ َ اْقعُدُوا قیلَ وَ»

 ،بمود جابمه داد غمبمریپ کمه یاذنم نیما 2«خَبماالً إاِلَّ زادُوكُممْ ما فیكُمْ خَرَجُوا لَوْ». دینرو

 إاِلَّ زادُوكُممْ مما فمیكُمْ خَرَجُموا لَوْ». مکنییم عرض که است جا به هم بیتذن نیا ولکن،

عُوا وَ». دنکنیم جادیا شما برای تیدوئ عداوت، ضرر، ،یبدبخت شکست، «خَباالً  لَذَوْضمَ

 یَبْغُمونَكُمُ». شمودمی جمادیا تفرقمه کمه کننمدیم ییکارهما  ی شما خت  در «خِتلَكُمْ

 بمه چمون ،ددهیمیم گموش را آنهما حمرف شما از ایعده «لَهُمْ سَمَّاعُونَ فیكُمْ وَ اْلفِْتنَةَ

 لَكَ قَلَّبُوا وَ قَبْلُ مِنْ اْلفِْتنَةَ ابْتَغَوُا * لَقَدِ لِمینَبِالظَّا عَلیمٌ اللَّهُ وَ». هستند مسلمان ظاهر

 ال وَ لي اْئذَنْ یَقُو ُ مَنْ مِْنهُمْ * وَ كارِهُونَ هُمْ وَ اللَّهِ أَمْرُ ظَهَرَ وَ اْلحَ ُّ جاءَ حَتَّ  اْلذُمُورَ

 را اتیآ نیا ریتفس انیآقا 3«بِاْلكافِرینَ ةٌلَمُحیطَ جَهَنَّمَ إِنَّ وَ سَقَطُوا اْلفِْتنَةِ فِي أاَل تَْفتِنبي

 ...مکنییم بحث را تتمه ،دییبفرما متحظه
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