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 توضیحاتی درباره واژه عفو در قرآن

 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 امام وفات مناسبت به( عج) امر یول مقدس محضر به هاتیتسل و تیتسل عرض با

 یضایعرا کیا نیالهاللا نیبا اماا ،مدهییم ادامه را بحثمان ما نهم، امام( ع) معصوم

 چرا م؟کنییم مخالفت عمالً خودمان هیاحکام و هیعلم مسلمه اصول با ما چرا .میدار

 یبعضا بلاه، م؟یکن لیتعط را مانیهادرس ادیاع یروزها و اتیوف یروزها در ما دیبا

 و تفکارات و قااتیتحق و هاادرس آن. باشاد لیتعط دیبا شهیهم که هست هادرس از

 حارام کاالً ،اسات اساالم ضارر باه بلکه ،ستین اسالم نفع به که هانوشتن و مطالعات

 امار ماورد و است یاسالم هادرس اگر اما. بشود ترک کالً دیبا. است مرجوح ای. است

 االطالق، یعل استحباب ای و ییکفا وجوب ای و ینیع وجوب نوانعبه هچ است، یاله

 ؟نباشاد کاار در یامعارضاه اگر ،کند ترک به یمبتال را یمستحب ،یواجب تواندیم ایآ

 تمعارضا هم با دو نیا وقت چون کند، جمع یمستحب و واجب نیب بتواند انسان اگر

؟ بدهاد انجاام را مستحب هم و بدهد انجام را واجب هم انسان ستین بهتر ایآ. ندارد

 وقت نیا در یمستحب امر کی و واجب امر کی نیب ما و است وقت کی وقت اگر البته

 را عشااا نماااز و میاادار لیاالال ساا غ بااه یقیدقااا. اساات مقاادم واجااب البتااه ،میهساات

 میبخاوان قارآن است؟ بهتر میبخوان یمستحب ینمازها موقع نیا در ما ایآ. ماینخوانده

 م؟یبخاوان را واجب نماز ای است بهتر میبده انجام گرید یمستحب یرهاکا است؟ بهتر
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 مان یوجها چیها باه اسات جماع امکاان که ییجا در اما را، واجب نماز است معلوم

 یمبتال واجب ؛مستحب از باالتر ای مستحب سنتًا، و کتابًا شرعًا، عقالً، فطرتًا، الوجوه،

  .شودینم ترک به

 اسات یامار( ع) ائماه و( ص) اهللرساول یبارا یگوارساو و یعااادار شعائر انجام

 معاار  لیتحصا در یریاگیپ و اسات مستحب یامر ندارد، که وجوب. مستحب قطعًا

 دسات باه را سانت و کتااب معاار  تاا ماا چاون. اسات ترمستحب سنتًا و کتابًا هیاله

 را داخا اصال در میتاوانینم م،یبشناسا را( ع) ائماه و اهللرساول متاوانیینم م،یاورین

 و رساوالن کاه انییخادا و خادا شناسااندن و انییخدا و خدا شناختن یبرا. میبشناس

 هیاساالم هاایدرحوزه م،یبشاو مدارشارع میبتوان نکهیا عنوانبه ما باشند،( ع) امامان

 کاه اسات ییهاادرس ایا سات،ین خاار  اگار دو نیاا از ما یهادرس و مشوییم وارد

 واجاب کاه اسات ییهاادرس ایا و اسات نطوریا هایلیخ چنانکه است، حرام معاذاهلل

 قرآن که قرآن، مقدسات اتیآ در تفکر و درس خواندن. است راجح حداقل ای و است

 و است تریقو آن استحباب. است اکبر ثقل که است، االئمه امام و الرسول امام فیشر

 است؟ چطور آن جمع ،باشد تریقو یعاادار استحباب اگر یحت

 کنندیم اعتراض هایبعض جمعه، روز کردن کار باب در جمعه، نماز ببا در مثالً

 کاار دنباال جمعاه روز یکساان چارا اسات؟ بااز جمعه روز هامغازه از یبعض چرا که

 انجاام ضامن در چارا حج، مناسک ضمن در یحت. ستین وارد اعتراض نیا روند؟یم

. کننادیم گارید یکارهاا کنناد؟یم تجاارت کاه هساتند یکساان عماره و حج مناسک

 کاالً، و دو هار باه نسابت سات،ین وارد اشاکال که است قرآن نص. ستین وارد اشکال

 إِلى فَاسْعَوْا اْلجُمُعَةِ یَوْمِ مِنْ لِلصَّالةِ نُودِيَ إِذا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا» جمعه نماز به نسبت

 از اریبسا اتیاروا و هیآ نیا از چهآن برحسب. است واجب نیا 1«اْلبَیْعَ ذَرُوا وَ اللَّهِ ذِْكرِ

 نمااز در حضاور، شاودیم اساتفاده( ع) نیاد ائمه و( ص) اهللرسول از ن،یقیفر  یطر

 با کارها ریسا و عیب نیب اگر «اْلبَیْعَ ذَرُوا وَ». است واجب بتوانند کسانی که یبرا جمعه

 إِنْ لَكُامْ خَیْارٌ لِكُامْذ اْلبَیْاعَ ذَرُوا وَ». است مقدم جمعه صالة ،شد معارضه جمعه صالة

رُوا الصَّالةُ قُضِیَتِ فَإِذا * تَعْلَمُونَ كُْنتُمْ  وَ» ر،یاخ م؟یبخاواب میبارو «اْلاََرْضِ فِا  فَاْنتَشاِ

 جمعه خطبه استماع وقت در که ییآنجا در. ستین که مااحمت« اللَّهِ فَْضلِ مِنْ ابْتَغُوا

 گارید یکارهاا. اسات باطل هم ظهر نماز یحت است، مااحمت جمعه نماز خواندن و
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 سیتادر. اسات حرام هم نوشتن. است حرام هم اجاره. است حرام هم عیب. است حرام

 چاون. اسات واجاب جمعاه نمااز اگار. اسات حارام خوردن نهار. است حرام تدرس و

 واابْتَغُا وَ اْلاََرْضِ فِا  فَاْنتَشِرُوا الصَّالةُ قُضِیَتِ فَإِذا» که یوقت اما و .است  یمض وقتش

 و دنیاخواب و اساتراحت یبارا ارض در انتشار و دیشو منتشر ارض در «اللَّهِ فَْضلِ مِنْ

 یروزهاا در. دیابده اداماه را روزه هار یکارهاا. ستین کردن صحبت فقط و نشستن

 بخواناد، جماعت در را نماز انسان که داشت وجوب بله، نداشت،  یمض وجوب گرید

 روز پاس. دارد  یمضا وجاوب جمعاه روز ااما. نداشات  یمض وجوب یول اهلل، بسم

  چه؟ یعنی است، لیتعط جمعه

 قارآن مقدساات اتیاآ نصاوص عماره و حاج مناساک باه راجاع که دیکن فرض ای

 از و دیابده انجاام را مناساک شاما کاه نادارد یمنافاات چیها که است مناسک درباره

 شمولجهان عاجتما نیا. دیکن استفاده یاقتصاد عدبُ در عالم پروردگار برکت و فضل

 نیا. است... و یبدن و یمال و یفکر و یعقل ابعاد در عیمستط یهامسلمان از که حج

 نیّمعا وقات کاه یمملکتا کیا متحرک، زنده مملکت کی. است یمملکت کی لیتشک

 هماان زماانش که افراد و قران حج ای شود،یم انجام تمتع حج که یامیا آن در دارد،

 .اسات مناافع کال در حضاور 1«لَهُامْ مَنافِعَ لِیَْشهَدُوا». است الحجهیذ نیّمع روزه چند

 و علماا. کنناد یاقتصااد افکاار تباادل نییاقتصاد. کنند یاسیس افکار تبادل نییاسیس

 یروهااین. بکنناد هیااله معاار  و یفقها افکار تبادل غیره و عهیش و یسن مدارانشرع

 و یعاال اریبسا تبلاور و کنناد اساتفاده گریکادی از و ادیدرآم هم با کیناد از یاسالم

  دارد؟ اشکال چه بکنند، هم تجارت 2«بَیْنَهُمْ شُورى أَمْرُهُمْ وَ» کند دایپ شمولجهان

 اگار روزها از یبعض ای م،کنییم صحبت امروز ما اگر که بود نیا یبرا مقدمه نیا

 ماثالً آقاا نیاا که نشود وارد اعتراض نیا. میکرد صحبت وفات امیا در و میماند زنده

 ح  از دفاع کنم، دفاع خودم از خواهمینم گفت، درس مثالً. است چنان، است نیچن

 روز کاه اماروز ،است شما وفات که امروز که میکن سؤال( ع) نهم امام از اگر ما. است

 روضاه و میبخاوان روضاه و مینیبنشا فقاط ماا ایاآ. است شما وفات و است ماه امیس

 ناه ،یدرسا ناه. مینکنا یکاار گارید هام بعاد فقاط؟ میانیابگر و میکنا هیگر و میبشنو

 اسات؟ یتنبلا عتیشار اسات؟ اسالم عتیشر نیا کار دیگری، نه ،یکتابت نه ،اییکاسب
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 چناد یقیدقاا معصاوم اماام وفاات یبارا ماا نکاهیا نیبا است یمنافات و مااحمت چه

 کاه یعلما یکارها هم آن م؟یباش خودمان یعلم یکارها دنبال بعد و میکن یدلسوز

 .است بیغر اسالم خیتار طول در کالً

 یرو ، بایادمینخاواب شادیم و میداشات وقات هام سااعت صد روز شبانه در ما اگر

 هارساالت خیتاار طول در که یمقدسات اتیآ نیا. میکن دقت و میکن فکر قرآن معار 

 کال یبرا از و است یوح هایکتاب و هارسالت کل منیمه و متکفل و است رنظییب

 راه در قادم که یکسان و مدارانشرع ما اما است، هیاله بالغه حجت هازمان و هانیزم

 ماا، هاایدقت ،ماا التَمتا ،ماا تفکار اوقاات درصاد چناد ایآ ،مایبرداشته یمدارشرع

 ؛یعادبُ دو شود؟یم مصر  قرآن مقدسات اتیآ تفهم در ما هاینوشته و ما یشورها

 .بلاه کاه هام هاایخود ،کننادیم قرآن بر گرانید که یاعتراضات ینف و سلب بعد کی

 هایفطرت. گردد ترروشن ما یهادل ف،یشر قرآن ینوران معار  محور بر نکهیا گرید

 ماانیا و یعلما ماانیا. باشاد داشاته ترییقاو افاتیدر ماا هاایعقل. شاود تربراق ما

و اال  است نیهم هم 1«لِْلمُتَّقینَ هُدىً». و معنای رو باالتر ما یعمل مانیا و ما یمعرفت

کسانی که اگر آنها را  «یاتق تهیوق ذاإ من» دارند تقوا که یکسان. است 2«لِلنَّاسِ هُدىً»

 را یباازدار نیاا ،یدار باز یبرون چه و یدرون چه هایزشت و هایبد و هاییبایناز از

 شاانیبرا مطلاب نیاا یوقتا کاه یکساان. اسات «یًدهُ» نهایا یبرا قرآن. کنندیم قبول

 ناازل مکلفاان کال یبارا کاه اسات نالعاالمیرب ممکن علم تمامْ قرآن که شد نروش

 و اسات قارآن ریاغ از ایاپره تقوا مقتضای. ستین یایچ علوم ریسا پس است، دهیگرد

  .«لِْلمُتَّقینَ هُدىً». است قرآن به اقبال

 ینجااایا در، شااد اماار دوران آن و نیااا و ماان االتیااخ و هیااقرآن معااار  نیباا اگاار

 باد از ایاپره ایا. اسات بارگتار باه توجه و کوچکتر از ایپره «لِْلمُتَّقینَ هُدىً» یمقتضا

 درسات، هیاقرآن معاار  یرو کاه اسات نیاا حاداقل. مطلا  خاوب باه توجاه و است

 کاه یمساائل نیاا در شاده، هام اگار. است نشده بحث است، خواسته خدا که یآنطور

 چقدر... و عرفانًا و فلسفتًا و منطقًا و فقهًا و اصوالً ،دفرمایییم بحث هاحوزه در شما

 اماا. دیهسات آنهاا هاایحر  ناقل شما و اندکرده بحث و اندگفته و اندنوشته مطالب

 اسات رسااالت خیتار عم  در نیینب کل توشه و زاد که قرآن مقدسات اتیآ به نسبت
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 و برزخ در و فیتکل عالم در( ص) اهللرسول علیای لتیفض اهلل،رسول لتیفض مناط و

 «رقاَا و اقارأ» که است باهلل نیمؤمن کل راحله و زاد فیشر قرآن نیا. است امتیق در

 . است نیّمع مطلب فیتکل یزندگ حال در. است مرگ از بعد نیا

 یحیمس نیمبشر که است آورشرم و است آورخجلت و است باربتیمص چقدر نیا

. کنند اعتراض قرآن مقدسات اتیآ بر و نکنند اکتفا خود تیحیمس غلط یهادعوت به

 جاواب هااکتاب در ناه. است آن جواب هاحوزه در نه هست، ریتفاس در آن جواب نه

 هاکیتار و کنندیم افتیدر خوب هاروشن که است روشن یقدر به مطلب. است آن

 ح  حضرت مرادات تفهم راه. دکنیم روشن هم را آنها شوند، روشن بخواهند اگر را

 نظار از ناه. نادارد یگاور و ریاگ ،اسات روشن اریبس ،است باز اریبس یتعال و سبحانه

 ،یعملا ناه و یعلما نه ،یتفکر نه و یعقل نه و یفطر از نه ،یبرون نظر از نه و یدرون

 در. اسات یاصال عدبُ در میمستق صراط اهلل،صراط که طورهمان. است میمستق صراط

 هایقادم و عقل و فطرت هایمقد با دیبا که یمیالمستق صراط نیا هم یمقدمات بعد

 علام اشمقدماه م،یکن یط را راه نیا یاجتماع و یفرد هایقدم عمل، هایقدم و فکر

 مجااددً مااا. اساات فرمااوده انیااب ساانت و کتاااب در خداونااد کااهاساات  یعلماا. اساات

 بحااث نهام امااام مقادس ساااحت از معاذرت عاارض باا کااه میکنا عاارض مخاواهیینم

 کردنااد؟یم چااه حضاارت خااود داشااتند، فیتشاار ضاارتح خااود اگاار ر،یاانخ. مکنییماا

 طر  از که ایلهیوس تنها نیا. است اهللکتاب محور بر معرفتشان، عبادتشان، علمشان،

 .است اهلل لیسب یف نیسالک کل و نیمکلف کل دادن رشد یبرا یتعال و سبحانه ح 

 صافحه ریتفسا در ماا .توباه ساوره بود، مبارکه هیآ نیا در بحثمان چهارشنبه روز

 الَّاذینَ لَاكَ یَتَبَایَّنَ حَتَّى لَهُمْ أَذِْنتَ لِمَ عَْنكَ اللَّهُ عَفَا». میکرد بحث را نیا 13 جلد 109

 عنوانباه طار  کاه را یمطلبا کیا انساان اسات مرتبه کی 1«اْلكاذِبینَ تَعْلَمَ وَ صَدَقُوا

 بار و اسات ماا ماانیا خاال  بر اما است، مستقر ظاهر و است نص ،دگوییم اعتراض

 انساان. اسات( ص) نییالنبخااتم قداسات خاال  بار ،است ما عتیشر قداست خال 

 احتمااالت، ن،ییپاا بااال، طار ،آن طار ،نیا کناد،یم پاا و دسات زحمات باه دآییم

 گادا معااذاهلل خدا مگر است؟ گدا قرآن مگر. است غلط. کند برطر  تا غیره، و هادقت

 یانیاب آن باا توانادینم را خودش مرادات خدا مگر باند؟ حر  ستین بلد مگر است؟
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 خادا باه مییایاب ماا کاه کناد؟ انیاب است 1«ءٍشَ ْ لِكُلِّ تِبْیانًا» که است، انیب نیبهتر که

 اسقف، یآقا نه س،یقد یآقا نه ش،یکش یآقا نه. میکن یعذرخواه مییایب ،میکن کمک

 کاه طورهماان. اسات عکاس باه هیقض. ستین نیا مطلب نه. است نطوریا نجایا ر،ینخ

 حجت شودینم م،یباش داشته بلوغ دیبا هم ما است، بالغه حجت ن،العالمیرب حجت

. اسات بلاوغ عدم ریتقص. ستین بالغه حجت ریتقص. کرد افتیدر بلوغ عدم با را بالغه

 باه رساد چاه تاا م،کنیینما دایپ هم یادب بلوغ. مکنیینم دایپ هم یلغو بلوغ یحت ما

 نگااه آدم باشاد، روزنامه اگر گوناگون، ابعاد در معرفت بلوغ ،یتقو غبلو ،یمعنو بلوغ

 صااحب خواهادیم چاه. اسات داده پاول یمقادار کیا. است داده پول چون کندیم

 خاون هایلیسا اشکلمه هر یبرا که اهللکتاب. باشد غلط چه هر ولو د،یبگو روزنامه

 اند،شده کشته هاعلی. اندشده کشته هانیحس. است شده یجار اسالم خیتار طول در

 یصدمات چه است رسالت هندسه یاوال نقطه و است همه رأس در که بارگوار غمبریپ

 دقت درست. میکن نگاه درست و میکن جمع را افکارمان م،یکن فکر دیبا ما. است دهید

 .میشو وارد حیصح راه از و میکن

 و دآیایم یحیمسا مبشار یفاور «عَْنكَ اللَّهُ عَفَا» نکهیا صر  مبارکه هیآ در نجایا

 چاه هام آن. اسات دهیبخشا را او هام خدا است، کرده گناه شما غمبریپ ،بله :دگوییم

 و نروناد اسات یعماوم جیبس که یجنگ نیا در که داد اجازه نیمنافق به ،یبارگ گناه

 مَلِا عَْناكَ اللَّهُ عَفَا»: دفرماییم خدا و هاحر  نیا از و شودیم چنان و شودیم نیچن

 پانج یدارا عفاو نظار، صر  یعنی عفو آمده است. قرآن یجا چند در عفا «لَهُمْ أَذِْنتَ

. است بوده که آنچه گرفتن دهیناد و کردن نظر صر  .نظر صر  :معنا کی. است معنا

 آن کاه 187 هیآ بقره مبارکه سوره در مثالً. است عدبُ چند یدارا کردن نظر صر  نیا

 اول، ،«عَلَایْكُمْ فَتاابَ أَْنفُسَكُمْ تَْختانُونَ كُْنتُمْ أَنَّكُمْ اللَّهُ عَلِمَ». میکرد اشاره یمقدار روز

 شاب در ،باود حرام یجنس عمل و دنیآشام و خوردن رمضان روز در که یهمانطور

 كُْناتُمْ أَنَّكُامْ اللَّاهُ عَلِامَ» روزه بودناد. ساحر تاا و کردنادیم افطار فقط و بود حرام هم

كُمْ تَْختااانُونَ  جاللااة کااه دارد نیقیرفاا اتیااروا در. کردنااد ییکارهااا هایبعضاا «أَْنفُسااَ

 عَلِمَ» غیره و کندیم باطل را روزه که شد یجنس یکارها کی به یمبتال عمر، ةفیالخل

 ،اسات باوده یابتالئ کی ،ستین حادث علم هم علم «أَْنفُسَكُمْ تَْختانُونَ كُْنتُمْ أَنَّكُمْ اللَّهُ

 تَْختاانُونَ كُْناتُمْ أَنَّكُامْ اللَّاهُ عَلِامَ». درآمدند توزرد ایعده امتحان نیا در. بود یامتحان
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 روز در کاه ییاهاایچ «لیابتحل کمیعلا رجاع» یعنی چه؟ یعنی «عَلَیْكُمْ فَتابَ أَْنفُسَكُمْ

 . است ایجا شب در ،بود حرام رمضان

رُوهُنَّ فَاْلاننَ عَاْنكُمْ عَفا وَ عَلَیْكُمْ فَتابَ مْأَْنفُسَكُ تَْختانُونَ كُْنتُمْ أَنَّكُمْ اللَّهُ عَلِمَ»  «بَاشاِ

 کیا بار دو هار «عَاْنكُمْ عَفاا» و« عَلَایْكُمْ تابَ» نیا «عَْنكُمْ عَفا وَ» است، عفو سر مطلب

 خادا م،یساتین «تاابَ» که ما. «تابَ» خدا نه، است؟ گناه از «عَلَیْكُمْ تابَ». هستند محور

 را ماا و برگشاتبار ماا  زائاده رحمات باه خادا «عَاْنكُمْ عَفاا وَ علیناا اهلل تابَ. »«تابَ»

 در که یجنس عمل و خوردن و دنیآشام حرمت. برداشت را حرمت نیا یعنی. دیبخش

 برداشات، را شاب در کاه حاال. برداشت را شب در است، بوده هم شب در و بوده روز

 . داردیرمب را حرمت اصل «عَْنكُمْ عَفا» پس نه، است؟ حرام باز حاال

 ]سؤال[ -

رُوهُنَّ» قبالً که است ما عرض دییتَ «بَاشِرُوهُنَّ فَاْلننَ» - . نباود ایجاا شاب در «بَاشاِ

 .است ایجا حاال

 ی است که بوده.انتیخ آن مورد در «افعَ» خود -

 گذشته است دیگر. « عَفا» -

 «افاعَ» نیرابنااب پاس ؟ناه ایا هست عیتفر است، عیتفر «فَاْلننَ» نیا د،یبگذار شما -

 . گذشت خدا است بوده قبالً که یانتیخ آن که است نای بعد کی. است عدبُ دو یدارا

 .کرد حالل نیمنؤم یبرا و گذشت خدا -

 عیاتفر کی «عَْنكُمْ عَفا» پس است، عیتفر فاء «بَاشِرُوهُنَّ فَاْلننَ» کرد؟ حالل چه با -

 .باید دو بُعد باشد «عَْنكُمْ عَفا» سپ. است مفرع «عَْنكُمْ عَفا» بر «فَاْلننَ» دارد،

 قبل از این آیه حرام بود یا نه؟ -

 .کنم عرض خواهمیم حاال -

 . است حرام آن از «افعَ» -

 خداوناد باود حارام قابالً هچاآن که است نیا بعد کی ؛است عدبُ دو یدارا «افعَ» -

 اصال در «افاعَ» پاس «الحرماة عان عفاا» ر،ینخ ماند؟ حرام ایآ م:دو .کرد قبول ،«افعَ»

خواهیم که نفی بکنایم  ، نمیمیکن عرض مخواهییم را نیا ما ...حرمت کردن برطر 

 . است عدبُ دو یدارا عفا

  ...چه هر ای گناه ای خطا ای برابر در عفو معموالًبه هر حال  -

 بااز چه؟ بعد د،یبخش خداوند. است بوده حرام چون است، کرده گناه قبالً نه، ای -

 نباشاد، گنااه گارید کاه برداشات را حرمت محور اصل «عَْنكُمْ عَفا وَ» ر،یخ ت؟اس گناه
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 كَتَبَ ما ابْتَغُوا وَ بَاشِرُوهُنَّ فَاْلننَ». برداشت را حرمت اصل بعد و برداشت را یقبل گناه

 عفاو پاس« اْلََسْوَدِ ْلخَیْطِا مِنَ اْلََبْیَضُ اْلخَیْطُ لَكُمُ یَتَبَیَّنَ حَتَّى اْشرَبُوا وَ كُلُوا وَ لَكُمْ اللَّهُ

 بارده نیبا از را حرمات و رفتاه عفاو نیاا کاه باود نیا نم منظور. است عدبُ دو یدارا

 . است معفوة حرمةٌ نیا پس ،است برده نیب از را حرمت که یعفو نیا. است

 « ]...[عَْنكُمْ عَفا» -

 را؟ یایچ چه «عَْنكُمْ عَفا» دانم،یم -

 .گناه نیا ارتکاب خاطر به از شما -

 بعاد کیا. دارد عدبُ دو عیتفر نیا «بَاشِرُوهُنَّ فَاْلننَ» ست؟یچ دوم است، یکی نیا -

 دایاپ اساتمرار اگار حرمات نیاا کاه اسات نیاا گرید بعد ،فرمودید شما که است نیهم

 بارد، هام را حرمات ناه، است؟ یباق هنوز حرمت ولکن، د،یبخش را یقبل بله، کرد،یم

 .برد را حرمت هم و دیبخش را یقبل بود حرام که یحال در هم

 .است نبرده «فاعَ» کلمه با که را حرمت -

  است؟ برده یایچ چه با -

 ]سؤال[ -

 .کندیم تیتثب عیتفر فاء نیا گر،ید است عیتفر -

 .است ارتکاب گناه همان برابر در ست؟یچ برابر در عفو نیا -

كُمْ تَْختاانُونَ كُْنتُمْ مْأَنَّكُ اللَّهُ عَلِمَ». دیکن مالحظه را هیآ -   تَْختاانُونَ كُْناتُمْ». «أَْنفُساَ

 باه خطااب «كُْناتُمْ» نیاا. شاومیم وارد حاال, شوم وارد را نیا نخواستم من. «أَْنفُسَكُمْ

 عَفاا» که اندکرده تخلف نیمسلم کل ایآ به کل مسلمین هست یا نه؟ است؟ یکس چه

 «كُْناتُمْ أَنَّكُامْ اَللّاهُ عَلِامَ» اوالً. شاودیم تثبیت یدوم نیا پس نه، ؟ردیبگ را همه« عَْنكُمْ

كُمْ تَْختاانُونَ كُْناتُمْ أَنَّكُامْ» ناه، «علم اهلل أنکم اختنتم أنفساکم» که نفرمود  شاما «أَْنفُساَ

 حارام و کردنادیم اناتیخ صددرصد نیمسلم کل یعنیهمه شما؟  د،کردییم انتیخ

 فَتاابَ» پاس. کردنادیم را کاار نیا که بودند ینکسا شما انیم در نه، ؟دادندیم انجام

 ردناد؟ک گنااه کال مگار است، کل «عَْنكُمْ عَفا» دند؟کر گناه کل مگر است، کل «عَلَیْكُمْ

 دوم عادبُ کاه مکنییما استفاده عیتفر از. است عیتفر نیا «بَاشِرُوهُنَّ فَاْلننَ» ؛دوم جهت

 آنهاا باه خداوناد ،کردناد اناتیخ کاه یکساان آن یعنی چه؟ یعنی. دارد اصالت اریبس

 به ازمندین که نباشد گناه گرید که برد نیب از هم را حرمت و دیبخش را آنها و برگشت

 . «أَْنفُسَكُمْ تَْختانُونَ كُْنتُمْ أَنَّكُمْ اللَّهُ عَلِمَ». باشد شیبخشا



9 

 

 دیاادار کارهااا نیااا از شااما ]...[. اساات نیهماا شااتریب اصااالًآن مرحلااه دوماای،  -

  .دافتییم حر  به و دارد مشقت ،است نیسنگ شما یبرااینها  د،یکنیم

 کاه «تَْختاانُونَ كُْنتُمْ» کردم، عرض که است «تَْختانُونَ ْنتُمْکُ» هم قوتش نیا شاهد -

 حااال هسات، یدوما مسالم قادر پاس کردند؟یم انتیخ شانهمه مگر گر،ید است کل

 . است نیا ما عرض نباشد ای باشد یلاوّ

 ]سؤال[ -

 ناه اسات، قبال مرباوط باه یقبلا ی«افاعَ» رد،گیینم را بعد که یقبل ی«افعَ» نه، -

 .بعد مربوط به

 .شد حالل که بعد -

 شاب در کاه شد حالل که بعد. ستین کار در انتیخ موضوع شد حالل که بعد -

 بود؟ چه در انتیخ. ستین کار در انتیخ گرید... یجنس اعمال و دنیآشام و خوردن

 لَكُامْ أُحِالَّ». دادنادیم انجاام را امیالصا لةیل محرمات نیا نکهیا از تخلف در انتیخ

 عَفا وَ عَلَیْكُمْ فَتابَ»، «أُحِلَّ» این .نیست حرام «أُحِلَّ» 1«نِسائِكُمْ إِلى الرَّفَثُ الصِّیامِ لَیْلَةَ

 .«عَْنكُمْ

 ]سؤال[ -

 عَفاا». شاد حاالل کال بر. دبو حرام نیمسلم بر نکهیا یبرا. است عًایجم قضا از -

 .46 هیآ نساء، سوره دوم هیآ. شد «عَْنكُمْ

 است؟ داشته حرمت اسالم خود در -

 .است نیهم سر صحبت گر،ید بله چه؟ پس بله، -

 کجای قرآن است؟ -

 بود حالل بود؟ حالل ای بود حرام یعنی «الصِّیامِ لَیْلَةَ لَكُمْ أُحِلَّ». است جانیهم -

 و حالل شد؟ 

 ]سؤال[ -

 حاالل را حارام کارد؟ حاالل باود، حرام ای کرد، حالل بود، حالل یعنی «أُحِلَّ» -

 کنند؟یم حالل را حالل ای کنندیم

 ]سؤال[ -

 یکی. هم آن -

                                                           

 .187. بقره، آیه 1
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 .کرد کار همه نفع به آمد پس -

. میادار ثاالث تاطهار به راجع فیشر قرآن در هیآ دو چون نساء، سوره 43 هیآ -

 عَلاى أَوْ مَرْضى كُْنتُمْ إِنْ». است نساء سوره مختصرترش ،است مائده سوره شترمفصل

عیدً فَتَیَمَّمُاوا مااءً تَجِادُوا فَلَامْ النِّسااءَ المَسْتُمُ أَوْ اْلغائِطِ مِنَ مِْنكُمْ أَحَدٌ جاءَ أَوْ سَفَرٍ  صاَ

 است؟ کرده گناه سیچه ک نجایا را؟ یایچ چه «غَفُورً عَفُوًّا كانَ اللَّهَ إِنَّ» آخرش «طَیِّبًا

 باه را شاما د،یابود معاذور. دینداشت آب د،یداشت ریگ شما اگر دفرماییم خداوند نکهیا

. اسات حکام از نیاا «عَفُاوًّا كاانَ اللَّهَ إِنَّ» اندازم،ینم عسر به را شما اندازم،ینم حر 

 قارار عسار حاد در ، حکم وضو را در حد حر  واست کرده پوشیچشم خداوند یعنی

. «طَیِّبًا صَعیدً فَتَیَمَّمُوا» نجایا. بود عسر؛ باالتر رسد چه تا بود، یحرج اگر است، دهندا

 ولو ،یحال هر در وضو است واجب نکهیا. برد نیب از را وضو موضوع نجایا در «عَفُوًّا»

 دساتور خدا بکند؟ را کار نیا خدا شدینم مگر چه، ولو باشد، زحمت ولو باشد، عسر

 آنقادر وضاو بااب در شادینم مگار. میبشاو هم کشته و جنگ در و میروب ما دهدیم

؟ عسار باا حر ، با زحمت، با ،دیکن دایپ آب دیبا صورت هر در که ما بر رندیبگ سخت

 «غَفُااورً» ،وجااوب عوموضاا از «عَفُااوًّا» .«غَفُااورً عَفُااوًّا كااانَ اللَّااهَ إِنَّ» ر،یااخ گویااد:می

 اوردهیان اصاالً را وجاوب ،ریاختارک کارده؟  کسی که واجاب را به نسبت شگریبخشا

 .است اوردهین را وجوب اصل. است

 ]سؤال[ -

 .پوشش غفر: -

 وجوب را نیاورده است ]...[ -

 پوشاش د،یاایب باود شیجاا وجاوب نیاا اول از یعنای ،یقبلا غفار گار،ید نیهم -

 اگار ،نباشاد وضو وجوب یرو پوشش ؛غفورً ،«غَفُورً عَفُوًّا». دیاین وجوب که گذاشت

 که یوقت موضوع نیبنابرا. ببخشند ،کند ترک را واجب نیا که یکس دیبا ،بود وجوب

 یسالب جهات سات؟چی جهات نجاایا «غَفُاورً عَفُاوًّا» وقات آن .عفاوً پس ،رفت نیب از

 و اسات باوده ممیتا فعال در و وضاو تارک در یگنااه کاه ستین نطوریا یعنی. ستین

 کاه «غَفُاورً عَفُاوًّا كاانَ اللَّاهَ إِنَّ»تعلیل است.  ،رینخ. است غفور و کندیم عفو خداوند

 نجاایا اسات، یئماا اتطه که وضو عسر باالتر، بعد در و حر  عدبُ در را وجوب اصل

 وَ النَّبِاا ِّ عَلَااى اللَّااهُ تااابَ لَقَاادْ» مااثالً گاار،ید اتیااآ نیهمچناا و .اساات اوردهیاان اصااالً

 تابَ لَقَدْ» ،117 هیآ )توبه( 9 سوره «اْلعُسْرَةِ ساعَةِ ف  بَعُوهُاتَّ الَّذینَ اْلََْنصارِ وَ اْلمُهاجِرینَ

 تیاجمع بود، خطر حالت ،بود عسر حالت که یحال آن در چه؟ یعنی «النَّبِ ِّ عَلَى اللَّهُ
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 کاار در یگنااه بود، متوجه جا هر از خطر. بود کم یخود تیجمع بود، اریبس دشمن

 تیااعنا کیاا «اْلََْنصااارِ وَ اْلمُهاااجِرینَ وَ النَّبِاا ِّ لَااىعَ اللَّااهُ تااابَ» جنااگ، رفتنااد ،هنبااود

 یگنااه نجاایا پاس. نکند توجه نهایا به خطر نخورند، شکست نهایا که کرد ایخاصه

 .است نبوده کار در

 نمااز باه راجع. «عَلَیْكُمْ فَتابَ تُحْصُوهُ لَنْ أَنْ عَلِمَ»: 20 هیآ مامل سوره در نکهیا ای

 کنترل تحت را شب ساعات دتوانیینم شما که دانست خدا «تُحْصُوهُ لَنْ أَنْ عَلِمَ» شب

 خادا. دیابخوان نمااز را شاب از یثلثا ایا شاب نصاف ایا شاب ثلث دو که دیبده قرار

 پاس. برداشت بود وجوب اگر. اوردین نجایا در را وجوب یعنی «عَلَیْكُمْ فَتابَ». دانست

 تُبْاتُ إِنِّا » :15 هیآ)احقا (  46 سوره در ای. ستین کار در گناه صحبت «عَلَیْكُمْ تابَ»

 یمادام ایآ امه، با کردن ازدوا  باب در نیهمچن و .یموس «اْلمُسْلِمینَ مِنَ إِنِّ  وَ إِلَیْكَ

 طبا  کناد؟ ازدوا  شاودیم مملوکاه و اماه باا کند، ازدوا  حره با تواندیم انسان که

تَطِعْ مْلَاا مَاانْ وَ». اساات حاارام ر،یاانخ نساااء اتیااآ نصااوص  یَااْنكِحَ أَنْ طَااواْلً مِااْنكُمْ یَسااْ

 تُوبُوا» :بعد 2«لَكُمْ لِیُبَیِّنَ اللَّهُ یُریدُ»بعد:  1«أَیْمانُكُمْ مَلَكَْت ما فَمِنْ اْلمُؤْمِناتِ اْلمُحْصَناتِ

 ؛کنادیم دایپ ش  ود «تُوبُوا»در اینجا  3«تُْفلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اْلمُؤْمِنُونَ أَیُّهَا جَمیعًا اللَّهِ إِلَى

 انجاام ییکارهاا ناه، شا  کیا اسات، باوده گناه از را آنچه است، سلب ش  ش ، کی

 هام نجاایا در. است کرده حالل است، بودن حرام یمقتضا را آنچه خداوند که بشود

 .«أَیْمانُكُمْ ْتمَلَكَ ما فَمِنْ اْلمُؤْمِناتِ اْلمُحْصَناتِ یَْنكِحَ أَنْ طَواْلً مِْنكُمْ یَسْتَطِعْ لَمْ مَنْ»

 ]سؤال[ -

 .توبه هم و عفو هم -

 کاه داشات ناهیقرهماه اینهاا  ناهیزمفرمودیاد،  عفاو مورد در که ایهیآ چند نیا -

 ، سلبی نبوده است.نبوده یگناه

 .باشد موضوع از عفو. نباشد گناه از عفو. باشد عفو ییجا شودیم پس نیبنابرا -

 ]سؤال[ -

 ذنب مثل که یوقت نباشد، هم نهیقر اگر. استها قرینه اینجا هم هست، اینجا ده -

 لَاكَ لِیَْغفِارَ» چه؟ یعنی ذنب گر،ید خواستیم نهیقر ذنب بود؟ چه ذنب. بود یعدبُ دو
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 بحاث قابالً کاه اسات «یساتوخم عقبااه ماا» ذناب 1«تَاََخَّرَ ما وَ ذَْنبِكَ مِنْ تَقَدَّمَ ما اللَّهُ

 اریبسا گنااه نیاا «خارهاآل یفا اهعقبا مخساتوی ام» آخرت، یعقبا ا،یدن یعقبا. میکرد

 یبارگا اریبس ثواب نیا ا،یدن اهل برابر در «ایالدن یف اهعقب مخستوی ما». است یبارگ

 .است طورنیهم هم توبه. است طورنیهم هم عفو خواهد،ینم نهیقر ذنب. است

، یا به هر حال یک کاار مرجاوحی اسات، است یخالف کار کی باالخره در عفو -

 کاری که خال  اخالق یا ترک اوالیی است...

 .دارد بعد دو. است عدشبُ کی نیا نه،. نکردند اصالً -

 ت؟یسچ مورد در یپوشچشم -

 حرمات و کرد ایتجو که «بَاشِرُوهُنَّ فَاْلننَ» نکهیا یکی. دارد عدبُ دو نیا مگوییم -

 یعنای چاه؟ یعنای «عَاْنكُمْ عَفاا» «مْعَاْنكُ عَفاا وَ عَلَایْكُمْ فَتاابَ»در  نجایا. برد نیب از را

 رفتاه نیبا از حکام، بارد نیبا از کاه را حرمات موضوع. برد نیب از را حرمت موضوع

 وجود ندارد.  «أَْنفُسَكُمْ تَْختانُونَ» نجایا گرید رفت نیب از که حکم. است

 چاون آقاا آنموضوع حکم از بین رفت، حکام هام از باین رفات. باه هار حاال  -

 نه؟ ای بود سرزنش مورد ،دبو کرده انتیخ

 ...شانیبرا که گرانید چه؟ گرانید یول بله، آقا آن -

 «...أَذِْنتَ لِمَ»به هر حال این  -

 اناتیخ دساته کیا بودناد، دساته دو نیمنؤما. کنایم صاحبت میخاواهیم حاال -

 کردند انتیخ که ییآنها بر. بود همه یبرا «عَْنكُمْ عَفا» یول نکردند، دسته کی ،کردند

 از حرمات موضاوع نکاهیا گرید. دیبخش خداوند را گناهشان اینکه یکی ؛است عفو دو

. اسات «عَاْنكُمْ عَفاا» نکردناد اناتیخ و بودناد اکثار که یکسان به نسبت اما. رفت نیب

 کاه اسات نیا بعد کی. است عدبُ دو یدارا «هُعَْن عَفا» پس .«عَْنكُمْ عَفا وَ عَلَیْكُمْ فَتابَ»

 شادیم کاه یایاچ آن ناه، نکهیا گرید یکی ،گذاردپوشش می خدا بعد محق ، یگناه

 را نیاا خداوناد «عَاْنكُمْ عَفاا». نکارد حارام کاه حااال. نکرد حرام خداوند باشد، حرام

 «عَاْنكُمْ عَفا» هم نیا. دیبشو حرام به مبتال شما که نکرد حرام شما بر کرد، نظر صر 

 کادام چیها ایبار هم نهیقر. است عدبُ دو یدارا «مْعَْنكُ عَفا وَ عَلَیْكُمْ فَتابَ» پس. است

 لیادل. است موجود که است یگناه از عفو که دییبگو دیبخواه اگر البته خواهیم.نمی

 برداشاته، را گنااه بلکاه سات،ین موجاود گنااه از عفاو دییبگو دیبخواه اگر خواهد،یم
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 اگار ولکان اهاد،خویم لیادل نیّتعا خواهد،یم لیدل هم نیا. است برداشته را حرمت

 نیا در. میهست شاک دیکن فرض ناآل ما. میهست شاک ما باشد نداشته لیدل کدام چیه

 ...«عَْنكَ اللَّهُ عَفَا» بحث مورد هیآ

 ،دادم اریاخت شما به من. است داشتن اریاخت نیهم بر ناظر «عنک عفا» ]...[ این -

 د؟یکرد را کار نیا شما چرا یول

 . میکن حبتص مخواهییم را نیهم - 

 ]سؤال[ -

 ...کرد استفاده اریاخت از شودیم ،نه -

 کنند؟ استفاده نبود بنا مگر -

 ]سؤال[ -

َْذَنْ» مگر - َْذَنْ» دفرمایاینم قرآن مگر گر،ید ندارد چرا پس نبود؟ 1«شِْئتَ لِمَنْ فَ  فَا

 ازهاساتج کاه یکسا هار باه بدهاد اجاازه کاه اسات ماَذون غمباریپ ؟«مِْنهُمْ شِْئتَ لِمَنْ

 .خواهدیم

 ]سؤال[ -

 کاس هار باه کاه ناداد اریاخت بارگوار غمبریپ به خداوند مگر .کنمیم عرض کالً -

 اجازه بده؟ خواهییم

 ]سؤال[ -

 .هم یکی است نیا -

 ]سؤال[ -

 . است یحرف عجب -

 اصل مطلب است. دیمؤ این -

 د؟ییبفرما دخواهییم چه -

 اساتفاده ارتانیاخت از چرا دگوییم «لَهُمْ تَأَذِْن لِمَ» نیا که کنم عرض خواهمیم -

 .دینده اجازه ای دیبده اجازه که دیداشت اریاخت شما د؟ینکرد

 د؟یکرد استفاده چرا -

 د.شناختییم آنها را الاقل ؟یکرد استفاده چرا دگوییم -
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 شاما پاس ،کنم استفاده دیبا ست؟یچ ردمک استفاده چرا گر،ید کنم استفاده دیبا -

 دارید. اعتراض

 . است ارشیاخت به ناظر «عنک عفا» نیا نه، -

 .داشت اریاخت بارگوار غمبریپ -

 ]سؤال[ -

 یبارا نه و است طر نیا یبرا نه اینهیقر دیکن فرض حاال... گناه یکس اگر اوالً -

 بخشاد؟یم توباه بدون و استغفار بدون خداوند است، کرده یگناه یکس اگر .طر آن

 «عَْنكَ اللَّهُ عَفَا» اول نجایا. ببخشد را او خداوند بعد و کند استغفار اول دیبا گر،ید نه

 باشاد، گنااه اگر چون. باشد دینبا گناه خششب عفا نیا پس .«لَهُمْ أَذِْنتَ لِمَ» بعد ،است

 تا... کند توبه کسی دیبا

 برای همین یک ترک اوالیی باید در کار باشد. -

 گنااه ایان کاه این است اول پله. مرسییم هم یاول ترک ، بهمرسییم هم به آن -

 باوده گناه اگر« ذَْنبِكَ مِنْ تَقَدَّمَ ما اللَّهُ لَكَ لِیَْغفِرَ» مثل باشد گناه اگر چون. است نبوده

هایچ چیاای نیسات،  «اهلل اعفا» دیبگو بعد «یرب اهلل استغفر» دیبگو پیغمبر دیبا است،

 شاما. کانم ادیاز تعداد خواهمینم ،ًایثان .اوالً نیا «عَْنكَ اللَّهُ عَفَا» گوید:اینجا اول می

 ده انساان اگر چون توانیم بحث کنیم.روی کدام می که دییبفرما تفکر تعداد نیا روی

 بدهاد جواب کی اگر. است خودیب و خراب همه ،باشد توزرد تاده هر و اوردیب جواب

 نیاا «عَْناكَ اللَّاهُ عَفَا» ثم اول، حر  نیا. است یکاف نیا ،یحساب و ینیحس و راست

 سات؟ین یماضا مگار «افاعَ» است؟ آمده نجایا در حساب چه به اصالً «عَْنكَ اللَّهُ عَفَا»

اول کاه . اسات باوده گنااه یادکن فارض ،باود گناه هم اگر. است دهیبخش خدا قبالً پس

 لفا  باا و اسات باوده یگنااه اگر. است بوده یگناه یدکن فرض عرض کردیم گناه نه.

 یگنااه یکسا اگار ست؟یچ گرید «مَلِ» پس. است دهیبخش خدا «عَْنكَ اللَّهُ عَفَا» حیصر

 چاه. اسات گنااهیب اآلن 1«لَاهُ ذَْنابَ لَاا كَمَانْ الاذَّْنبِ مِنَ التَّائِبُ» ددنیبخش و او را کرد

 عادبُ نیاا پاس .گارید رفات و شاد تماام گار،ید است دهیبخش ؟کندچیای را مذمت می

 ...دوم

 . است دنیبخش از بعد نشسرزمعمول  -

 . است قبل سرزنش ،خیر -
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 گوید: من از خطایت گذشتم، ولی چرا این کار کردی؟معمول هم هست، می -

 .شد تمام ،گذشت را خطا اگر نکهیا یبرا چرا؟ است، غلط -

 .است طورنیهم هم عر  -

 مان از شاما اگار. اسات یاساالم و یانساان ادب خال  بر نیا. است غلط عر  -

 سارت بعادً دم،یبخشا مان بلاه، منت بگذاریاد، بعد د،یدیبخش بعد. دیداشت طلب یلپو

 .شد بدتر نکهیا گذارم،یم منت

  ]سؤال[ -

 را خاودش. بکناد عفاو طلاب دیابا. دارد مقدمات عفو نیا خود «عَْنكَ اللَّهُ عَفَا» -

 جاابیا. بشود انجام سلب. بشود برطر  که بود یاشکاالت. بکند اصالح. بکند درست

 که خودیب ؟دآییم چه زمانی عفو. دیایب عفو تا بشود همه بشود، سرزنش. بشود انجام

بناست او را تنبیاه  اگر. است شده انجام مقدمات تمام که دآییم یموقع عفو. دآیینم

 بکناد خواهدیمکاری  هر. است کرده ،کند حبسش بخواهد اگر. است کند، تنبیه کرده

 اللَّاهُ عَفَاا» خاود پاس ؟یستچ گرید «مَلِ» بعد «عَْنكَ اللَّهُ عَفَا» دگوییم بعد. است کرده

 سارزنش نیاا ر،یاخ کاه اسات نیاا بار لیدل است، «لَهُمْ أَذِْنتَ لِمَ»آن  از بعد که «عَْنكَ

طاور همین هام نجاایا 1«لَاكَ اللَّاهُ أَحَالَّ ماا تُحَرِّمُ لِمَ النَّبِ ُّ أَیُّهَا یا». است باالتر. ستین

 بااال آنقادر اسات، باال بارگوار نیا مقام آنقدر دیبگو خواهدیم. داردن رزنشس ،است

 اْلقُارْآنَ عَلَیْاكَ أَْناَْلناا ماا*  طاه» ماثالً،. این کار را بکند ندارد یلاوم  ریخ که است

 عَفَاا» چاون دوم عادبُ در که مگویییم نجا،یا در حاال. است طورنیهم هم آن «لِتَْشقى

 سرزنش باشد. تواندینم «لَهُمْ أَذِْنتَ مَلِ» پس. است قبل «عَْنكَ اللَّهُ

َْذَنْ» که میندار نص فیشر قرآن در مگر سوم، ْئتَ لِمَانْ فَا  کاه دارد ایاآ ؟«مِاْنهُمْ شاِ

 نیاا نیسات، «ذنَفا» نیا پس، نه ای دارند اجازه کن سؤال دانه دانه «شئتم لمن ذنَف»

 شاما کاه است داده بارگوار غمبریپ به ندخداو که است ایاجازه نیا. است یتیوال امر

 گارید باده، جاباًایا و سالبًا حارب بااب در اذن کن، استفاده قوا کل استیر اریاخت از

 اذن به است، داده اذن که هم نجایا .گرید دارد اذن هم نجایا. میندار ما که کن سؤال

 کاالً،. باشاد یوحا به باید کارش همه غمبریپ: دیبگو دیایب یکس. است داده اذن یاله

 باه شیکارهاا دیابا کاالً بارگاوار غمباریپ کنیم.هرچه. اینجا مقداری توقاف مای ًا،ئجا
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 در 1«اْلقُاوى شَدیدُ عَلَّمَهُ*  یُوحى وَحْ ٌ إاِلَّ هُوَ إِنْ*  اْلهَوى عَنِ یَْنطِ ُ ما». باشد یوح

 نیترکوچاک در اکارم غمباریپ کاه اسات ممکان ریغ یاحکام بعد در بله، یاحکام عدبُ

 دهاد،یم انجاام اهللرسول که یاعمال عدبُ در اما. است یوح به تمامًا کند، خطا حکم

 تیاحمرجو موضاوع باود آگااه اگار کاه ساتین آگااه هم واقع از ،ندارد هم حرمت که

 حالات باه را رساول اناًایاح خداوناد کاه اسات چطاور صورت نیا در شد،یم درست

 ؟بشود یاشتباهک که واگذارد خودش

 ال[]سؤ -

 غمباریپ غمبار،یپ یشخصا کااردر . اسات غمبریپ یشخص کار اوالً جانیا موضوع، -

 اذن اسات ماَذون کاه غمباریپ نیاا. ساتندین مَذون گرانید بدهد، اذن که است مَذون

 داده اذن ،بدهاد را اذن نیاا کاه اسات یمقتضا حال ظاهر که اینهیزم در اوالً ،بدهد

 هام ظااهرً و اسات مسالمان ،آمده خصش نیا. میکرد عرض روز چهارشنبه که است

 بار حمال شاودینم باشاد مشاکوک هام اگار. ساتین معلاوم نفااقش ،کرد قبولش دیبا

 چارا غمباریپ ،خواهدمی اذن غمبریپ از آمده که نجایا در. کرد یسلب جهت به مشکوک

  حساب؟ چه به ندهد اذن اگر ؟نکند استفاده دادهبه او  خدا که یکل اذن از

 ]سؤال[ -

 دیانبا کاه بود نیا هم واقعش و است بوده حرب مسئله باب در ر،ینخ فهمم،یم -

 بدهاد، جناگ رفاتن اذن دیانبا نجاایا هم واقعًا که صریح است اتیآ خود. بدهد اذن

 هام اصارار اگار نروناد، کاه خواساتند اذن کاه ینیمناافق نیا اشخاص و نیا اگر بلکه،

 رد،یابگ را آن یجلاو دیابا ه اسات،وضع آنها چگونا دانستیم غمبریپ و بروند داشتند

عُوا وَ خَبااالً إاِلَّ زادُوكُمْ ما» ندیایب شما داخل نهایا اگر :دارد بعد چون  خِاللَكُامْ لَََوْضاَ

 نیاا مطلاب واقاع پس. است ادیز اریبس جنگ به نهایا رفتن خطرات 2«اْلفِْتنَةَ یَبْغُونَكُمُ

 اگار کاه دارد مناسابت صددرصاد قعوا با جنگ به نهایا نرفتن با غمبریپ اذن که است

 .بود خطر اسالم برای ،رفتندیم جنگ به نهایا

 ]سؤال[ -

 لَهُامْ أَذِْناتَ لِامَ عَْناكَ اللَّاهُ عَفَا» :دگوییم هیآ خود را شعلت. کنمیم عرض حاال -

 لَاكَ یَتَبَیَّنَ تَّىحَ» .است علم یبرا فقط «اْلكاذِبینَ تَعْلَمَ وَ صَدَقُوا الَّذینَ لَكَ یَتَبَیَّنَ حَتَّى
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 یبارا داد بهتار باود؟مای ًبعد اگر را اذن نیا چه یبرا «اْلكاذِبینَ تَعْلَمَ وَ صَدَقُوا الَّذینَ

 دروغگو ای است راستگو که شودیم معلوم خودش کن، صبر کن، صبر کن، صبر نکهیا

 راساتگو مآد نیاا کاه دانادینم بارگاوار غمبریپ ،دانمینم من. نشود معلوم حاال. است

 صابر است، دروغگو ای است راستگو آدم نیا داندینم که حاال. است دروغگو ای است

 د،یافرمود مان به را یمطلب شما اگر داند،ینم ؟است دروغگو ای راستگو بفهمد تا کند

 مطلب که است نیا شما حال ظاهر دروغ؟ ای دگویییم راستتا بفهمم  کنم صبر بنده

 تشاکیک یعنای کانم صابر هم اگر. کنم بیتکذ را شما توانمینم من. دگویییم راست

  .«اْلكاذِبینَ تَعْلَمَ وَ صَدَقُوا الَّذینَ لَكَ یَتَبَیَّنَ حَتَّى» نیبنابرا. کنمیم

 د،کردیایم صابر باود خاوب که است نیا نقطه نیا. است نجایا در نقطه کی فقط

 ایا نادگوییم راسات نهاایا د،کننیم سؤال که یکسان بشود معلوم تا د،دادیینم اجازه

 ایا اسات غمباریپ ریتقصا بود، نشده معلوماینکه . بود نشده معلوم نیا. ندگوییم دروغ

 ماا ،شناسایینم را نیمناافق تاو 1«نَعْلَمُهُامْ نَحْنُ تَعْلَمُهُمْ ال» چون. است قصور قصور؟

 در قصاور. اسات موضاوع در قصاور. است قصور ،نبود غمبریپ ریتقص پس. مشناسییم

 هم واقع در که موضوعات از یبعض در قصورتکیه داریم.  نقطه نیا یروما  موضوع،

 دیبا یموضوعات نیچن در قصور. است صالح و مناسب نرود، جنگبه  که دادن اجازه

بشاود  معلوم. ندارند مطلقه عصمت شانیا شود معلوم که کند دایپ تحق  اهللرسول از

 قصااور وقاات چیهاا هاام موضااوعات در ارگااوارب غمبااریپ اگاار. ندارنااد مطلقااه عصاامت

 ضارر ،نادارد ضارر رساالت یبارا موضاوع آن در قصور که یموضوع هم آن کرد،ینم

 دیابگو غمباریپ دیابا ،دگویایم دروغ نیا که شد معلومهم  بعدً اگر. ندارد حرب یبرا

 نیاا ،اسات رناگ کام اریبسا اریبسا نجاایا در کاه یقصور جنگ، نرو و بتمرگ نجایا

  ...یاله رسل نیا نکهیا اثبات یبرا کند،یم ثابت اینجادر  قصور
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