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به منافقین برای شرکت در جنگ تبوک« ص»اذن رسول اهلل 

 

 

 

 

 تفسیر آیاتی از سوره مبارکه توبه

 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 ،میدار مدارانشرع ما که یتفکرات و هاتیجد و التحا و افکار اختالف حسب بر

 اتیهآ نیها بهه ما اگر ،دآییم حساب به قرآن متشابهات از که اتیآ نگونهیا به نسبت

 مها یالهه فضه  بهه کهه است حیصح حال حال، کی ؛ستین خارج حال سه از میبرس

 کهه م،یکنه دنبال را  یقب نیا از مقدسات اتیآ و میباش داشته را حال آن مخواهییم

 کهه گهرید اتیهآ ریتفسه و تأییهد بها اتیهآ نیا خود از را یتعال و سبحانه حق مرادات

 راه امها ،اسهت دراز راه انهًیاح کهه اسهت درسهت. میبفهمه آنهاست، با مناظر و مشابه

 دراز راه نیها خود ًیثان و رساندیم مقصد به را انسان صددرصد اوالً که است یدراز

 خداونهد که است نگونهیا نه. کندیم باز ما یرو به را یمعرفت و یفکر هایییمایراهپ

 که است دهیورز بخ  معاذاهلل ای و دارد یانیبکوته معاذاهلل هیقرآن متشابهات اتیآ در

 کتاب کی فیشر قرآن بلکه نه، .باشد دور قرآن معارف افتیدر ندگانیپو یبرا از راه

 ههم کهه ه،یهربان تیههدا ابهواب در اسهت، یجهته همهه یعمله یعرفهان یمعرفت یعلم

 بهار تنبه  ما که است خواسته هم و برساند هیربان حقه مقاصد به را ما است خواسته

  .مییاین

 مطالب تمام که است یمدرس مدرس، نیبدتر که کردم عرض برادران حضور بارها

 بهار تنبه  آنهها نگهاارد، یباق شاگردان تفکر یبرا از اینهیزم هرگز و دیبگو را یدرس

 تفکر خود و کند انیب زین را تفکر راه و دیبگو دیبا را مطلب یاصل مواد بلکه. ندآییم
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 1«بَیْهنَهُمْ شُورى أَمْرُهُمْ وَ» باب از و کند تفکر آنها با خودش و بگاارد آنان عهده بر را

 و اصهالت از یظهاهر کهردن نظهر صهرف بها امها اسهت،  یاص او نظر در یمطلب گرچه

 مهها. کنههد اثبههات و ینفهه و بگههاارد انیههم در آنههها بهها مطلههب نآ قههتیحق و تیههواقع

 ،مدارانشهرع مگوییم نکهیا البته. میدار فیشر قرآن با برخورد در راه سه مدارانشرع

 محکمهات کهه بخهش کیه ؛است بخش دو فیشر قرآن چون است، یتخصص عنوانبه

 گهرید بخش و است یعرب لغت دانندگان تمام به مربوط که است قرآن مقدسات اتیآ

 در کهه ههم مها و دارنهد مداریشهرع در یتخصصه حالهت کهه اسهت یکسان به مربوط

 دایهناپ هم اول مرحله گرچه است، دوم مرحله آوردن دست به یبرا م،آیییم هاحوزه

 .است دایناپ هم قرآن محکمات در تدبر و تفهم. است

 اتیآ نگونهیا با برخورد در میکن دایپ هیقرآن معارف در تخصص مخواهییم که ما

 یقدسه مقهام کهه 2«لَهُهمْ أَذِْنهتَ لِهمَ عَْنه َ اللَّههُ عَفَا» جمله از. میدار راه سه متشباهات

 فهمانکوته نظر از و نیمبشر نظر از را( ص) اهللرسول عدالت بلکه اهلل،رسول عصمت

 رونههد،یم همگههان کههه اول راه یههم؛دار راه سههه .آوردیمهه سههلال ریههز فکرانکوتههه و

 راه. اسهت راهههیب راه کیه نیها. دیهفهم شودینم را خدا کالم ،مفهمیینم م،دانیینم

 بهدون و توجهه بهدون دقهت، بهدون امها. مفهمییمه مکنییمه ادعا ما که است نیا دوم

 بهر یالتهیتحم اسهت، هیهآ نیها بهه مربوط که یاتیآ و نظر مورد هیآ در حیصح یبررس

 ایه اسهت یجهته دو أیر بهه ریتفسه ایه. اسهت أیر به ریتفس که مکنییم اتیآ نگونهیا

 را یمطلبه مها کهه اسهت نیا یجهت کی رأی به ریتفس. است یجهت کی رأی به ریتفس

 نهه و اسهت موافهق نهه هیهآ کهه مطلهب آن. است هیآ نیا از خداوند مراد که میکن ادعا

 مها کهه است نیا یجهت دو رأی به ریتفس. است یجهت کی رأی به ریتفس نیا مخالف،

 هیهآ مسهتقر ظهاهر خهالف بر ای و هیآ نص خالف بر که میکن  یتحم هیآ بر را یمطلب

 کیه ایه اسهت دوگانهه کهه دوم جههت هم و است گانهی که اول جهت هم نیا و است

 .است رأی به ریتفس دو ای و است رأی به ریتفس

 کهه مدارانشهرع یبهرا مخصوصهً اسهت، راهههیب کهه مییمهاپییم را اول راه نه ما

 دوم راه نهه و 3«بِههِ خُوطِبَ مَنْ اْلقُرْآنَ یَعْرِفُ إِنَّمَا» م،یبرو دینبا م،فهمیینم م،نیداینم
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 از کمتر گناهش اما ،است گناه فهممینم دیبگو انسان اگر. است اول راه از بدتر که را

 ریتفسه اما دهد، یتلق و کند یتلق هیقرآن مقاصد فهمنده عنوانبه را خود که است نیا

 سهوم راه. میندار قبول ماهم  را راه نیا. کند قرآن مقدسات اتیآ بر  یتحم و رأی به

 بها ،گهردد معلهوم نالعهالمیرب مقاصد خودمان یبرا از هم که مییمایبپ مخواهییم را

 مقاصهد اسهت، فرموده مقرر خداوند که یروشن و درخشان و درست و شوسه یهاراه

 . میبفهمان گرانید به هم و میبفهم را نیالعالمرب

 تحهت را مها یعهوام گهاه «لَهُهمْ أَذِْنهتَ لِمَ عَْن َ اللَّهُ عَفَا» که بحث مورد هیآ نیا در

 و یاسهالم تعصهب یعهوام ،میهسهت مدارشهرع مها نکههیا بها یعهوام. دهدیم قرار ریثأت

عهن  اهلل عفا»: مگویییم ،«عَْن َ اللَّهُ عَفَا» نهاده هم بر چشم... تعصب و یعیتش تعصب

 بیهج از کهه اسهت دوم مرحله همان نیا .گرید زیچ کی گر،ید یجا کی مثالً، «ألمةا

 تیهالوه در خداوند که آیا میکنیم شهیهم ما را سلال نیا و است گااشتن هیما خود

 مطالهب رسهاندن در تا است نیمربوب به ازمندین تیربوب در است؟ نیمألوه به ازمندین

 مبهدأ نظهر از دارنهد قبهول کهه یکسهان نیها ؟شهدبا گرانید به ازمندین قرآن در خودش

 بهر. سهتین گهرانید بهه ازمنهدین تیهربان در و تیالوه در خداوند که حیصح یدیتوح

 دیهآفر حیمسه لهیوس به را عالم خداوند که ندگوییم انیحیمس از یبعض آنچه خالف

 بهه را عهالم خداونهد کهه نهدگوییم هاعهیش و هامسلمان از یبعض ای است، تناقض که

 خهالف بر د؟یآفر چه یبرا اصالً را ائمه پس. دیآفر ائمه لهیوس به ن،ییالنبخاتم لهیوس

 .میبرو را راست راه دیبا ما هاحرف نیا

 اگهر. مفهمیینمه بهاالخره ای مفهمییم باالخره ای میمودیپ را سوم راه اگر سوم، راه

، مها آن را تصهدیق اسهت فرمهوده خداونهد را آنچهه. ندارد وجود یاشکال که میدیفهم

 و است یوح کتاب نیآخر و است یاله کتاب کتاب، نیا که میدار قبول چون. داریم

 مطلههب بههه چنانچههه اگههر و اسههت فرمههوده کتههاب نیهها در خداونههد را شهایگفتههه تمههام

 قههرآن دوم محههور اسههت، قههرآن دومِ محههور چههون. سههتین مهها حههد مگههویییم میدینرسهه

 و یعلمه رسهو  ما 1«اْلعِْلمِ فِي الرَّاسِخُونَ وَ اللَّهُ إاِلَّ ْأویلَهُتَ یَعْلَمُ ما وَ». است متشابهات

 همهه را، محکمهات همه تازه. میبفهم را متشابهات همه که ماینکرده دایپ یعلم بلوغ

 کهه مها اما .روندینم آن دنبال چون کنند،ینم افتیدر دانندیم یعرب لغت که یکسان

 بها. میرویمه متشهابهات فههم دنبهال خهود، یجها به که محکمات ،مروییم آن دنبال
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 نیا یمعنا به ناظر که یمحکمات اتیآ ک  به کردن توجه با و هیآ خود به کردن توجه

 را مطلهب و نبهود کامه  مها بلهوغ باز اگر. کندیم هیآ نیا یمعنا بر داللت و است هیآ

 یلاوّ مفهمیینم. است یلاوّ از ریغ مفهمیینم نیا اما. مفهمیینم مگویییم ،میافتیدرن

 مِفهمیینمه یول. فهمیدن دنبال مرویینم پس. میبفهم متوانیینم ما که ستا رًایتقص

 ،هسهتند قهرآن تفههم راه در ولهو مدارانشهرع کهه است الزم مگر. است یقصور یآخر

 هندسهه سهوم ضهل  در ،سهوم هیزاو در ما حاال بفهمند؟ را قرآن متشابهات اتیآ تمام

 ییجها بهه ایه ؛میهسهت دسهته دو متشهابهات اتیهآ بهه نسهبت فیشهر آنقهر با برخورد

 .دانمینم من گویم:، میمرسیینم ییجا به اگر. مرسیینم ای م،رسییم

 مرجه  ههم یبروجهرد یآقا بود، شده مرج  که یوقت یقم نیحس آقا حاج مرحوم

 شهتریب مهاه ازدهیه هم شانیا و است ملخر کدام و است مقدم کدام بود مردد بود، شده

 رفهت یکسه و بود( ع) نیحسامام حرم در شانیا که شد نق . نماند زنده تیمرجع در

 د؟دانیینم ،دیهست مرج  شما آقا گفت. دانمینم گفت کرد، سلال را ایمسئله او از و

 ادتهانی را دانمینمه خهواهمیم گفت د؟زنییم داد چرا گفت. زد ادیفر. دانمینم گفت

 ال» کهه اسهت ههاعالم اسهت، ههاآدم دانمِینمه نیها. است دانمینم نوع کی نیا. بدهم

 العلهم»( ع) صهاد اماماسهت، از  اتیهروا از یبعضه در کهه اسهت، «العلم نصف یدرأ

بهه دنبهالش کهرد تها  که «أدري ال» آن ؟«يدرأ ال» کدام 1«أدري ال و سنة و كتاب ثالثة

 ال» نهه. است علم ودشخ نیا. ندانست و کرد تیجد ،کرد کاوش ،کرد کوشش ،بفهمد

 مرتبهه کی. مفهمیینم که مینرو دنبالش« بِهِ خُوطِبَ مَنْ اْلقُرْآنَ یَعْرِفُ إِنَّمَا» که «أدري

 .مفهمییم مرتبه کی. استطور نیا

 دقهت و میرفته کهه سوم پله نه، سوم پله. میبگاار قدم را چهارم پله مخواهییم ما

 رَبِّهه َ بِنِعْمَههةِ أَمَّهها وَ» بههاب از نیهها و چهههارم، پلههه ر،یههنخ. میدیههنفهمرا  نهههایا و میکههرد

 .نهدارد وجهود قهرآن در متشهابه هیهآ دانهه کیه ریهفق ریحق نیا نظر به. است 2«فَحَدِّْث

 کهردم، دقهت من چه هر ،است متشابههم  محکمات هایلیخ یبرا. کندنظرها فر  می

 ،رفهتم جلهوتر چه ره قرآن، با صاف برخورد سال پنجاه طول در کردم، تیجد چه هر

 . ندارد یمطلب بر داللت و است هیآ که نهایا ،مصال نه ،نه الم، نه المر ه،یآ دانه کی

 ]سلال[ -
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ابِهُ». فرمودنهد( ع) رضاامام که معنا نیا به ستین متشابه - تَبَهَ مَها اْلمُتَشهَ  عَلَه  اشهْ

 آیهاتٌ مِْنههُ»: دمایهفریم کهه خداونهد. سهتین متشهابه یداللته نظهر از متشهابه 1«جَاهِلِهِ

 در اتیهآ از یبعض که دیبگو خواهدینم 2«مُتَشابِهاتٌ أُخَرُ وَ اْلكِتابِ أُمُّ هُنَّ مُحْكَماتٌ

. اسهت 3«لِلنَّهاسِ بَیهانٌ». نهدارد کج قرآن در خدا. هستند کج یول هستند، صاف داللت

 نظهر از تشهابه. سهتا میمسهتق صهراط. است یهد. است نور. است 4«ءٍشَيْ لِكُ ِّ تِبْیانً»

 جهاء»، «ربهک جهاء». اسهت بهاال یلهیخ مهدلول. است مدلول علو نظر از ،ستین داللت

 «جهاء» ،«جهاء». سهتین «نام». ستین «قام». ستین «ذهب» به معنی« جاء». است «ربک

 دارد تشابه نیا امنته. است «ربک» هم «ربک» است، «جاء» ،«جاء». است «أک ». است

 ادهیهپ «ءیمجه» همهان شهود،یم اسهتعمال که «جاء» لفظ که یکسان ؟یکسان چه یبرا

 رونهدیم و دارنهدیبرم را نیهمه و دآیهیم ندر نظرشا... و شدن سوار یتاکس و رفتن

 ،میهدار یکوتهاه ما. ندارد داللت در یکوتاه لغت «.رب جاء» پس ندگوییم رب سراغ

 عهرش لفهظ ،«دیه» لفهظ ،«أتهی» لفهظ ،«جهاء» لفظ با که یانس یرو ما. میندار بلوغ ما

 را «جهاء» ،یجسهمان عهرش را عهرش ،یجسهمان دیه بهه را دی مایکرده منحصر و میدار

 ایه. اسهت مها از ریتقصه ،اسهت مها از قصور .یجسمان انیات را «أتی» ،یجسمان ءیمج

 بهاالخره. اسهت ریالتقصه مه  قصهور ایه. اسهت قصور بال ریتقص ای. است قصور ریتقص

 .ستبلوغ نی است، یکوتاه

 و متشهابهات بهه راجه  عمرانآل مبارکه سوره در صفحه پنجاه، شصت حدود رد

 بحهث مفص  هم ییطباطبا عالمه بزرگوار استاد مرحوم و است شده بحث محکمات

 . است بعد کتاب نیا اما اند،فرموده

 ]سلال[ -

 اسهت؟ متشابه ضارامام نظر در هیآ دانه کی ایآ «جَاهِلِهِ عَلَ  اْشتَبَهَ مَا اْلمُتَشَابِهُ» -

 لفظ قیطر ق؟یطر چه از الهام است؟ الهام. ستین یوح است؟ یوح راه از راه؟ چه از

 رَبُّه َ جهاءَ وَ». است لفظ قیطر از داللت. است لفظ قیطر از است؟ لفظ بدون ای است
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 ههم محکمهات اتیهآ بهه یحته ،میکن دقت ما یوقت را لفظ خود 1«صَفًّا صَفًّا اْلمَلَ ُ وَ

 بهدون را متشهابهات اتیهآ خهود کهه اسهت شهده نطهوریا فعهالً و میبرسه اردند یلزوم

. میکنه یبررسه م،یکنه دقهت یوقته ههمتشهاب هیهآ خهود در ،محکمهات اتیآ به مراجعه

 لَ َ  لِیَْغفِرَ» مث . است نبوده مستقر ظاهر نیا نه، که دآییم دست به مطلب نیا درست

 ،کنهدیم دقت انسان هیآ خود در که یوقت اما. میددا  یتفاص 2«ذَْنبِ َ مِنْ تَقَدَّمَ ما اللَّهُ

 نیها و اسهت طاعهات نیبهاالتر از و سهتین گنهاه نهًیمتع ذنب نیا که است معلوم ذنب

 .ستین هم  یتحم

 سهوره 43 هیآ «عَْن َ اللَّهُ عَفَا» کنم،یم عرض برادران حضور نجایا در را ایمقدمه

. نهدارد اسهت؟ گنهاه «عَْنه َ اللَّههُ عَفَها» حهاال،. است دهآم اول که «عَْن َ اللَّهُ عَفَا» .توبه

. نهدارد دیهکن فهرض ،اسهت قصهور. نهدارد دیکن فرض است؟ ریتقص. ندارد است؟ ثواب

 ،شهودیم استعمال گناه در هم بقولٍ مطلق. «عَْن َ اللَّهُ عَفَا». ندارد دیکن فرض را همه

 هم موضوع، محو در هم قصور، در هم ر،یصقت در هم. شودیم استعمال ثواب در هم

 روزیهد ،«لَهُهمْ أَذِْنهتَ لِمَ عَْن َ اللَّهُ عَفَا». شودیم استعمال موارد تمام در گناه، محو در

 مها را احتمهال کیه. دارد احتمهال دو «لَهُهمْ أَذِْنتَ لِمَ» که کردم عرض برادران حضور

 احتمهال کهه مدو احتمهال امها اسهت، جنه  به نرفتن در اذن که میکرد عرض مفص 

 حهاال کند،یم نییتع انًیاح کند،یم تأیید و کندیم داللت هم اتیآ خود و است یاقو

 بهه چهرا ،«بهالخروجلَهُهمْ  أَذِْنهتَ لِمَ عَْن َ اللَّهُ عَفَا» که است نیا. باشد هم اول احتمال

 نیها و اسهت دوم احتمهال نیها برونهد؟ جنه  به که یداد اجازه زهرمار نیمنافق نیا

 .شودیم تأیید مبارکات اتیآ نیا از یجمالت خود با تمالاح

 لَه َ یَتَبَهیَّنَ حَتَّه » داشهت؟ ضهرر چهه نهایا اذن مگر «لَهُمْ أَذِْنتَ لِمَ عَْن َ اللَّهُ عَفَا»

 یندانسهت خواسهت، اذن که یکس یدینفهم ،یداد اذن «اْلكاذِبینَ تَعْلَمَ وَ صَدَقُوا الَّاینَ

 ایه دگویهیم راسهت ردگیهیم اذن هچهآن در ،یداد اذن او هبه و خواسهت اذن که یکس

اوالً ایهن مقدمهه  شد؟ معلوم کجا دروغ و راست. گیردمی اذن آنچه در دگوییم دروغ

 ومیهال و بهاهلل مانیا که یکسان 3«اْلآخِرِ اْلیَوْمِ وَ بِاللَّهِ یُلْمِنُونَ الَّاینَ یَسْتَْأذِنُ َ ال» است.

 ش  هر که مهم اریبس جن  نیا در عام، استنفار و یعموم جیسب نیا در دارند، خراآل
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 .یجابیا اذن نه و یسلب اذن نه رد؟یبگ دیبا چه یبرا اذن برود، دیبا هم یریپ و کور و

 فهر  ههاجن . اسهت اص  نجایا در رفتن است، غلط رفتن اذن است، غلط نرفتن اذن

. است یمطلب هستند، تیکفا حد به و است ییکفا بوجو که است مرتبه کی کند،یم

 اریبس جن  و است یعموم جیبس چون است، افراد ک  بر وجوب نیا ر،یخ مرتبه کی

 ههم بها و انهدکرده لتکهاف ههم بها غیهره، و عهرب نیمشهرک با هایروم و است خطرناک

 اسهالم نگاارنهد کننهد، نهابود را اسالم کرهیپ که اندشده ادغام هم در اند،کرده وحدت

 .بشکنند یکلطور به را اسالم لبص و ردیبگ جان

 ال» نهه .«یُجاهِدُوا أَنْ اْلآخِرِ اْلیَوْمِ وَ بِاللَّهِ یُلْمِنُونَ الَّاینَ یَسْتَْأذِنُ َ ال» نه،یزم نیا در

 و امهوال بهه کهردن جهاد یبرا. است یجابیا «یُجاهِدُوا أَنْ»بلکه  «ترکوای نأ ستأذنکی

 اسهت گرفتهه قرار سلال مورد غمبریپ و است ذنا مورد هچآن پس رند،گیینم اذن انفس

 در رفهتن جنه  ؟یداد اذن رفتن جن  یبرا از چرا «لَهُمْ أَذِْنتَ لِمَ عَْن َ اللَّهُ عَفَا» که

 نیها ،یداد اذن آنهها بهه نکههیا. است رفتن جن  اص  .خواهدینمکه  اذن نهیزم نیا

 أَنْ اْلآخِرِ اْلیَوْمِ وَ بِاللَّهِ یُلْمِنُونَ الَّاینَ یَسْتَْأذِنُ َ ال». مکنییم بحث حاال که دارد یجهات

 رفتن، در چه؟ در «یَسْتَْأذِنُ َ إِنَّما*  بِاْلمُتَّقینَ عَلیمٌ اللَّهُ وَ أَْنفُسِهِمْ وَ بِأَمْوالِهِمْ یُجاهِدُوا

تَْأذِنُ َ» منحصرًا، فقط،« إِنَّما» .است رفتن از صحبت ،نیست که نرفتن در  ال ینَالَّها یَسهْ

 جیبسهه خههاص جنهه  نهههیزم نیهها در «قُلُههوبُهُمْ ارْتابَههْت وَ اْلههآخِرِ اْلیَههوْمِ وَ بِاللَّهههِ یُلْمِنُههونَ

 اذن نهه، ایه میبهرو جنه  بهه اهللرسهول ایه کهه رنهدگییم اجهازه تو از یکسان ،یعموم

 بَهْتارْتا وَ» ندارنهد، خهراآل ومیبال مانیا ،ندارند باهلل مانیا که میبرو جن  به یدهیم

 .«قُلُوبُهُمْ

 رند؟گییم اذن چرا -

 کهردیم استخارهکه  یکس مثالً. است مرض گرفتن اذن است، مرض ،گرید نیهم -

 خداوند است، واجب که یکار. خواهدینم استخاره نه، ای بخوانم را ظهر نماز من که

 اذن نیها پهس ،خواههدینم اذن کهه اسهت و ثابهت کهرده واجهب قرآن در ینب لسان به

 . است مرض فتنگر

 1«اْلخُرُوجَ أَرادُوا لَوْ وَ» -

 .است  یدل هم آن !احسنت -

 شود.اینجا به عکس می -
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  .شودیم چه مینیبب مکنییم عرض حاال ر،ینخ -

 ...ندهد اذن به آنها اکرم غمبریپاگر اینها برای جلو رفتن اذن بگیرند و  -

 اولهش صهفحه. اسهت لهبمط دوم صهفحه نیهااین مقدمهه بهود.  م،رسییم حاال -

 و مکهرد فکهر را آنچهه من. مکنییم فکر هم با کم کی را دوم صفحه حاال بود، روزید

 مگهوییم اسهت، نوشتهاز  ریغ که بود یمطلب اگر. کنمینم اکتفا مهاینوشته به ،منوشت

 نیست.  درست نوشته

 ]سلال[ -

 فهمیم. مورد چیست؟ آنچه را می -

 است.« وایُجاهِدُ أَنْ»این کلمه  -

 دوم؟ .است یکی نیا احسنت، -

 .بکنند جهاد که رندگیینم اجازه ]...[ -

 .مگویییم میدار را جهاد هم ما -

 اینکه به جهاد نروند.  -

 .ستین نجایا در ال ست؟یچ نروند بکنند، جهاد نشد، -

 .بکنند جهاد که رندگیینم اجازه -

 د؟ییبگو شما دخواهییم «جاهدوای نأ عن» -

 «.یُجاهِدُوا أَنْ»خودش دارد  بله، -

 أَنْ اْلهآخِرِ اْلیَهوْمِ وَ بِاللَّههِ یُلْمِنُهونَ الَّاینَ یَسْتَْأذِنُ َ ال» .دارد «نأ»، ندارد که «نع» -

 درسهت. سهتین یسهلب اسهت، یاثبهات پهس. رندگیینم اجازه کردن جهاد در «یُجاهِدُوا

 در رند؟گیینم اذن چه در «اْلآخِرِ اْلیَوْمِ وَ بِاللَّهِ مِنُونَیُلْ الَّاینَ یَسْتَْأذِنُ َ ال». دیکن توجه

 چهرا؟. اسهت کهردن جههاد در صهحبت نهرفتن، در نه نکردن، جهاد در نه کردن، جهاد

. میکنه یخهال یکله را خودمهان بایهد ایمرحلهه در ما. است یعموم جیبس نهیزم چون

 هر از نه، است غلط یقبل هایحرف که مییبگو مخواهیینم ،یقبل هایحرف از یحت

 از پهر بعهد م،یکنه یخال را خودمان مرتب ند،ادهیفهم و میدیفهم و گفتند و میگفت چه

 .شهودیم متبلهور و شهودیم زمترکه کنهد،یم دایهپ تبلهور مطلهب کهمکم م،شهوییم نور

 تحمی  که نیست. 

 غمبهریپ از کهه یکسان مامت ست؟یک مامتِ نیا «بِاللَّهِ یُلْمِنُونَ الَّاینَ یَسْتَْأذِنُ َ ال»

تَْأذِنُ َ ال» د؟یهگرفت اذن چهرا بروند، چه؟ که داد اذن غمبریپ و اندگرفته اذن  الَّهاینَ یَسهْ

هِمْ وَ بِأَمْوالِهِمْ یُجاهِدُوا أَنْ اْلآخِرِ اْلیَوْمِ وَ بِاللَّهِ یُلْمِنُونَ *  بِهاْلمُتَّقینَ عَلهیمٌ اللَّههُ وَ أَْنفُسهِ
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تَْأذِ إِنَّما  ارْتابَهْت وَ اْلهآخِرِ اْلیَهوْمِ وَ بِاللَّههِ یُلْمِنُهونَ ال الَّهاینَ» رفهتن، در چهه؟ در «نُ َیَسهْ

 ؟«اْلخُهرُوجَ أَرادُوا لَوْ وَ» فرمود نجایا چرا گر،ید کمک 1«یَتَرَدَّدُونَ رَیْبِهِمْ في فَهُمْ قُلُوبُهُمْ

 لَهوْ» بهود، خهروج عهدم یابر اگر خروج؟ عدم یبرا ای گرفتند خروج یبرا اذن نهایا مگر

 یبهرا نههایا کهه اسهت سهوم مرحلهه «اْلخُهرُوجَ أَرادُوا لَهوْ» پهس ست؟یچ «اْلخُرُوجَ أَرادُوا

 غلهط گرفتنشان اذن گرفتند، اذن خروج یبرا که ینیمنافق نیا یول گرفتند، اذن خروج

 نیها دوم  یهدل و هسهتند بازحقهه کهه اسهت نیا بر  یدل گرفتن اذن خود اص ِ. است

 ایه .کردنهدیم آمهاده را خودشان، بروند جن  به خواستندیم واقعً نهایا اگر که است

 یکسه اگهر .کردنهد آمهاده را خهود نیمهلمن. نکردند آماده را خودشان که نهایا ،محمد

 چهه ههر سهفر در یآمهادگ و کند،یم آماده قب  از را خود ،برود یسفر کی خواهدیم

« لَههو» نجهایا در. اسههت ترروشهن اشنشههانه و ورظهه و اسههت شهتریب باشههد، تهرمهم سهفر

 گهرید حساب نهایا خروج اراده هامنت. کنند خروج اراده نهایا که است محال آورد.می

 چیهه بهه ولکهن دارد، حساب نیچند جن  به نهایا رفتن. مکنییم عرض که دارد هم

 جن  نیا یبرا از خروج اراده نه نهایا ،حیصح نه و درست نه هایِحساب از یحساب

 جن  از بودند، خسته. بود گرم هوا. بود دور راه 2«الشُّقَّةُ عَلَیْهِمُ بَعُدَْت» چرا؟. نداشتند

 .کردم عرض که بودند، وامانده

 خههدا اصههالً «اْنبِعههاثَهُمْ اللَّهههُ كَههرِهَ لكِههنْ وَ عُههدَّ ً لَهههُ لَأَعَههدُّوا اْلخُههرُوجَ أَرادُوا لَههوْ وَ»

، است ینیتکو اراده نجایا چون،. بروند جن  به و بشوند منبعث نهایا که خواستینم

 بهاطن در ههم یعیتشهر اراده ،دارد باطن در ینیتکو اراده خداوند .هست هم یعیتشر

 هم. بکند معروف به امر است واجب که یشخص مث . یبرو دیبا ظاهر در ولکن. دارد

 وجهوب نیب م ج نجایا است، معروف تارک جهارًا اگر. است حرام هم و است واجب

 نیها یمقتضه وجهوب نیها و کنهد معهروف به امر است واجب. مرتبه بااست  حرمت و

 صهال  تهرک حهال در که یآدم اما کند، امر بعد ،بدهد انجام خود را معروف که است

 امهر نیا بخوان، نماز که را یکس کند امر اگر ،است یعلن بودنش الصال  تارک و است

 در است حرام ستند،ین مرتبه کی در منتها. است امحر هم است واجب هم. است حرام

 را کار نیا و بدهد انجام را معروف ؛است واجب. است کرده ترک را معروف که یحال

 .بدهد انجام
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 جیبس چون است واجب. است حرام هم و است واجب هم حرب یبرا نهایا خروج

 .دیهبرو گفهت یعمهوم جیبسه حسهاب به هم غمبریپ ند،گرفت اجازه نهایا. است یعموم

 و نهًیتکو بهاطن در ولکهن،. دیهبرو گفهت گرفتنهد اجهازه یوله خواست،ینم هم اجازه

 یحته زد،یمه ضهرر، به جبهه جبهه به نهایا رفتن نکهیا یبرا چرا؟. است حرام عًیتشر

 لَههُ لَأَعَهدُّوا اْلخُهرُوجَ أَرادُوا لَوْ وَ» ؛دگوییم نطوریا هیآ نبوند، هم لشکر یاهیس عنوانبه

 نکههیا یبهرا چهرا؟ نبهود، ههم «عُهدَّ ً لَههُ لَأَعَهدُّوا» ولکن، ست،ین کار در که یادهعُ «عُدَّ ً

خطهر  -1: جههت چنهد یبهرا کننهد، شرکت نیمسلم با یجنگ در نیمنافق است ممکن

 -4 ؛مکنییمه ریاسه را آنهها زنهان -3 ؛میاوریهب دسهت بهه یاموال -2 اینها را کم کنیم؛

 رفهتن هیهداع ههم نیمنهافق دارند، هم رفتن هیداع نهایا پس. میکنیم خراب و مروییم

 در ولکهن، هسهتند، ظهاهر در رفهتن بهه مهأمور نجایا در دارند، نرفتن هیداع هم دارند،

 که کرد خکوبشانیم نیزم به نًیتکو «فَثَبَّطَهُمْ اْنبِعاثَهُمْ اللَّهُ كَرِهَ لكِنْ وَ» ست؟یچ باطن

 کیهنز راه چهون برونهد -1 باشهند، نداشهته هسهت کهه مه یخروج هایاراده آن نهایا

 زنهان بهرای -3. سهتین معلهومرای امهوال برونهد؛ به -2 ، ولی راه نزدیهک نیسهت.است

. کردنهدیم مسخره را غمبریپ قتیحق در که گفتند از منافقین یبعض نکهیا کما ،بروند

 و بهود یمهانیا ریهغ ههایرفتن تمهام که را بروندها تمام. کنند یخرابکار که بروند -4

 حسهاب بهه ایه بهود زن حسهاب به ای بود مال حساب به رفتن ای بود یکفر هایرفتن

 . «فَثَبَّطَهُمْ» بود کردن خراب

 ههم اسهت، قاعهد خهدا هم است؟ قاعد یکس چه «اْلقاعِدینَ مَ َ اْقعُدُوا قی َ وَ» بعد:

 د،ینرو جن  دگوییم خدا روم،ینم. دینرو جن  دگوییم طانیش. است عدقا طانیش

 زَیَّنَّها». میهدار قرآن در 1«الشَّیْطانُ لَهُمُ زَیَّنَ». ندارد منافات. است خطرناک دیبرو چون

 کهه یکسان اعمال طانیش امنته طان،یش هم و کندیم نییتز خدا هم. میدار هم 2«لَهُمْ

. درگیهینم را طانیشه یجلهو هم خدا. کندیم نییتز روندیم باز چشم با را باط  راه

ْلنَا» 3«أَزًّا تَهلُزُّهُمْ اْلكهافِرینَ عَلَه  الشَّیاطینَ أَرْسَْلنَا أَنَّا»  کهه عهدشبُ کیه سهت؟یچ «أَرْسهَ

 کهردن تهرگمراه یبهرا طانیش که کند اراده خدا اگر که است نیا دیفهم شودیم زودتر

 ههاعضهی وقتب. کهرد بهاز را طانیشه یجلهو خهدا یول. برود تواندینم، نرود گمراهان

                                                           

 .43. انعام، آیه 1

 .4. نمل، آیه 2

 .83. مریم، آیه 3
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 باطن نکهیا یبرا ،دیکن کمک هم با گرید هایطانیش با برو که دهدیم ه  را طانیش

 .شود بارز کامالً آدم نیا

 شهتریب قیتوف و کندیم درست را تیهدا نهیزم نییمهد یبرا خداوند که طورهمان

تَیْقَنَْتها وَ بِهها جَحَدُوا وَ» که یکسان برای از دهد،یم هُمْ اسهْ هه   1«عُلُهواا وَ ظُْلمهً أَْنفُسهُ

 چهارصهد خداوند را فرعون دهد،یم ه  مرحله نیآخر. است مرحله نیآخردهد. می

 ایه اوالدش، در ایه مهالش، در ای. است عمر در دادن ه  نیا داد، ه  سلطنت در سال

 قیه َ وَ فَثَبَّطَهُمْ اْنبِعاثَهُمْ اللَّهُ كَرِهَ لكِنْ وَ» 2«قُلُوبَهُمْ اللَّهُ أَزاغَ زاغُوا فَلَمَّا» که قدرتش در

 تهو و. دانهدیم خدا شوند، خارج است محال 3«فیكُمْ خَرَجُوا لَوْ * اْلقاعِدینَ مَ َ اْقعُدُوا

 خبهال «خَبهاالً إاِلَّ زادُوكُهمْ مها فهیكُمْ خَرَجُهوا لَوْ» 4«نَعْلَمُهُمْ نَحْنُ تَعْلَمُهُمْ ال» ،دانیینم

 .کنندیم درست

 ن برای عدم خروج است. شود اذ]...[ معلوم می -

 .است خروج یبرا اذن اشهمه ر،یخ -

 ]سلال[ -

 دانست. ر که این را نمیبزرگوا غمبریپ دهد،یم یآگاه دارد خدا -

 ]سلال[ -

 دیهکن مالحظهه ،اسهت یاثبهات جههات تمهام نجایا فعالً م،رسییم دوباره آنجا به -

 اگهر نههایا کهه است نیا تمام م،خوانییم میدار ما که یاتیآ تمام. ستین یسلب جهات

 از صهحبت. اسهت رفهتن از صحبت... رفتند همه و بروند دینبا شد،یم نیچن رفتندیم

 نفه  بهه کهه جنه  به نرفتن و بودن و نشستن. است خوب که نشستن نیست، نشستن

 عَْنه َ اللَّههُ عَفَها» نیا که بود نشستن یبرا اذن اگر. است خوب نکهیا است، هامسلمان

 کهه مییبگهو مخهواهیینم. میرگییم پس ما را روزید حرف. نبود کار در «لَهُمْ أَذِْنتَ لِمَ

 انشهای ازاتیهامت از یکهی را، یبروجرد یآقا کند رحمت خدا. میکرد اشتباه روزید ما

 آن  ،یهدل نیها کهرد،یم بنهد را آن ایهیهپا کیه بهه بعد گفت،یم را مسئله که بود نیا

کهرد. کهرد، دوبهاره خهراب میکرد، بعد دوباره بنهد میمی بعد خرابش  ،یدل آن  ،یدل

                                                           

 .14. نمل، آیه 1

 .5. صف، آیه 2

 .47و  46. توبه، آیات 3

 .101. همان، آیه 4
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 صهحبت ههم بها هسهتند، طهراز نیمجتههد از ههم دو ههر کهه برادران از دوتا روز کی

 م،خهوانیینم ب الف، که ما رآخ آقا گفتند ، چون بنا ندارم از کسی اسم ببرم.کنندیم

 را مطلهب مهن م،گهویینم ب الهف، مهن نهه فرمود د،کنییم تکرارمطالب را مدام  شما

 از ،فرطهنیا از... کنمیمه خهراب کنم،یم درست. کنمیم خراب بعد و کنمیم درست

 یکسان اینکه یبرا کنم،یم حرام کنم،یم واجب کنم،یم اثبات کنم،یم ینف طرف،آن

. طهور ههم بهودرن  بگیرند و همین استدالل مواج انوسیاق نیا در دارند، استعداد که

 ههم یقرآنه ،یسهنت فقهه نظر از ،رفتندیم یبروجرد مرحوم درس به ستدر که یکسان

 هجهده، نهوزده سن در ما لاا و گرفتند،یم قدرت نهایا ،یسنت فقه نظر از بود، یمقدرا

 . مکردیینم دیتقل گرید یسالگ

 ]سلال[ -

  طور است.این نجایا -

 ]سلال[ -

ایهن  خهود د،گویهیم رددا اتیهآ نیها خهود نجهایا چرا جای دیگری بهرویم؟ بله، -

 ...آیات، تمامش

 ...کنددر حالی که آنچه به ذهن تبادر می -

 . مکنییم یخال را ذهن ما -

 .رودینم نکهیا به خوردیم نیا -

 ایه اثبهات ای دگوییم ینف اتیآ. مکنییم یخال اثبات و ینف از را ذهن ما ر،ینخ -

 ذهنمان ازنفی را  ما د،گوییم اثبات دارد اتیآ د،گوییم اثبات دارد اتیآ ؟کدامچیه

 .مکنییم یخال

 ]سلال[ -

 یوانگیهد الخبه «خَبهاالً إاِلَّ زادُوكُمْ ما فیكُمْ خَرَجُوا لَوْ» .مرسییم د،یبده اجازه -

 جنه  نیها در و رفتنهدیم شهما انیم در نهایا اگر. است اختالف نشییپا دست ،است

 کردنهد،یم جهادیا اخهتالف کردنهد،یم هشما را دیوانه کردند،یم شرکت یعموم جیبس

 شما کردند،یم جادیا شما خالل در را یموانع «خِاللَكُمْ لَأَوْضَعُوا وَ» .اختالف ت،یدوئ

 امراهلل به ،دارید مانیاال ضوء یعل یجیبس وحدت و دیهست یمانیا وحدت یدارا که

 و فتنهه جهادیا غرضشان، «ةَاْلفِْتنَ یَبْغُونَكُمُ» .کردندیم جادیا شکاف شما نیب رسوله، و

 و کننهد فتنهه اسهت، مهلثر اریبس تیموفق در وحدت که جن  نیا در که است آشوب

 به کامالً که هستند یکسان شما انیم در ،«لَهُمْ سَمَّاعُونَ فیكُمْ وَ» .کنند خراب را هیقض
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 تهو شناسند،ینم، چون نه. است کم نیملمن مانیا چون نه دهند،یم گوش نهایا حرف

 غمبهریپ اگهر آنکهه حهال و ؟برونهد جههاد بهه یداد اذن چرا غمبریپ تو ،یشناسینم هم

 فتنه کنند،یم جادیا خبال مقدسات اتیآ نیا طبق و هستند منافق نهایا که دانستیم

 بدههد احتمهال ایه و بداند قوا ک  فرمانده اگر ایآ کنند،یم جادیا ضرر کنند،یم جادیا

 برونهد؟ نههایا دههدیم اجهازه ندارند، نف  و دارند ضرر ن ج یبرا نیمع افراد نیا که

 خواههد،ینم بهرود؟ نیها که ددهییم اجازه خواهد،ینم اجازه. نندیبنش که کندیم امر

 .دارند خطر چون ؛نروند که دیکن محاصره را نهایا حتما که کندیم امر

 چه نهایا که دانستینم که بزرگوار غمبریپ هستند؟ یکسان چه «سَمَّاعُونَ فیكُمْ وَ»

 و نکهرد ههم صهبر ندانسهتن یرو دارنهد، ییخطرها چه دانستینم دارند، هاییمرض

 لَه َ یَتَبَهیَّنَ حَتَّه  لَهُمْ أَذِْنتَ لِمَ عَْن َ اللَّهُ عَفَا» نکرد؟ صبر چرا دارد، علت ننکرد صبر

 بها خهودش مگهر( ع) یموسه جنهاب ایهن جهواب دارد. نکرد؟ صبر چرا «صَدَقُوا الَّاینَ

 ؟یآمد زودتر چرا یموس .رفت جلوتر یموس یول نداشتند؟ نیاربع مواعده  یئاسرایبن

 دارد، کهار کهس فالنحاال  حب، نآ مان،یه آن ف،غش آن 1«لِتَرْض  رَبِّ إِلَیْ َ عَجِْلتُ»

 جلهوتر رب عهادیم در. اسهت رب عهادیم نکههیا یبرا چرا؟ رفت، زودتر نیا... کس فالن

 انیهب نیها. سهتین سرزنش چرااین  ؟یآمد زودتر تو چرا نکه سلال کرد:آ حال و رفتن

 که نجایا در نجا،یا در حاال .«لِتَرْض  رَبِّ إِلَیْ َ عَجِْلتُ وَ» ؟یموس چرا که است مطلب

 در و اسهت دهیهد مکهه در را هابتیمصه نیها کهه یاسالم ،است خطر در اسالم صلب

 حهاال. ردگیهیم جهان دارد اسالم و است یمدن عهد اواسط هم حاال و یمقدار نهیمد

 از و کننهد خفهه نطفهه در را اسهالم و هامسلمان که اندکرده جیبس کفر یروهاین تمام

 ظهاهر نهه، ایه دگویهیم راسهت نیا که نکند صبر که دارد حق غمبریپ نجایا ببرند، نیب

 دیهبا ،گیهردمی دارد کهه هم اجازه. است مسلمان ،دگوییم راست که است نیا حالش

 را مطالهب از یاریبسه کهه اسهت اینههیزم کیه نههیزم نکههیا یبهرا چرا؟ بدهد، اجازه

 اشهتباه نجهایا «لَهُهمْ أَذِْنهتَ لِهمَ عَْن َ اللَّهُ عَفَا» :دگوییم خدا. دهدیم قرار الشعاعتحت

 کهه اسهت یموضهوع اشهتباه یول اشتباه حکمی نیست. است، یموضوع اشتباه د،یکرد

 .«لِتَْشق  اْلقُرْآنَ عَلَیْ َ أَْنزَْلنا ما*  طه» «.لِتَرْض  رَبِّ یْ َإِلَ عَجِْلتُ»

 ]سلال[ -

                                                           

 .84. طه، آیه 1
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 محهض قصور از عفو که میدار جا چند قرآن در ما و است محض قصور از عفو -

: دگویهیم شهود،ینم شود،ینم است، حرج است، عسر ممیت در مم،یت هیقض مث . است

 1«تَوَّابً كانَ اللَّهَ إِنَّ»

زنیهد یک مثال می شما یول دارد.دارد، حکم شرعی را برمیآنجا حکم را برمی -

 دارد. که موضوع را برمی

 را موضوع ستین گناه که ییجا در... ستین گناه که ییجا در «تواب» فهمم،یم -

 حکهم نکهیا یبرا چرا؟ بود، نخواهد گناه وقتآن برداشت، را موضوع یوقت. داردیبرم

 . است هنکرد جع  را

 یعنی حکم شرعی را برداشته است. ]...[ -

 نجهایا .اسهت نداشهته یشهرع حکهم نجایا بله، ...هم و است دف  هم کردم عرض -

 نیها غمبریپ یشرع حکم 2«تُحَرِّمُ لِمَ» در نکهیا کما است؟ بوده چه غمبریپ یشرع حکم

 یشهرع حکهماینجها ههم در . آمد «تُحَرِّمُ لِمَ» یول. کند میتحر را هیقبط هیمار که است

 که یکسان به یحت که است مهم آنقدر ،است مهم موضوع نقدریا که است نیا غمبریپ

 نکهرد صهبر اگهر غمبهریپ نیبنابرا بگوید: بیایید بروید. نخورند درد به دارد هم احتمال

 تها کهردییم رصهب بهود؟ چهه مراد «اْلكاذِبینَ تَعْلَمَ وَ صَدَقُوا الَّاینَ لَ َ یَتَبَیَّنَ حَتَّ » که

 راسهت کهه دانسهتمینم دانسهتم،ینم دم،یهنفهم دروغ، ایه دگویهیم راسهت که یبفهم

 بعهدًا دانسهتم، بعهدًا دانسهتم،ینم خواهنهد،یم خروج اذن اجازه که دروغ ای ندگوییم

 شدیم جادیا جبهه در نهایا رفتن با که یخطر و فرمود انیب خدا بعدًا دانستم، خودم

 بعل ٍ شتّی. امدین شیپ یکلطور به خطر

 ]سلال[ -

]...[ ایهن  اسهت، خروج یبرا اذن اگر که است نیا سلال کنم.یم عرض بله، اآلن -

. باشهد منهافق آدم نیها کهه دارد احتمهال شهد،یم سهاکت غمبهریپ کسی که اذن گرفته،

 خارج نیملمن شدند،ینم خارج نیمنافق خروج وقت ،شدیم که ساکت. شدیم ساکت

 .شدیم حاص  نیبت شدند،یم

 نههایا کهه کهوینی را بهه تشهریعی برسهانت اراده گویدمی خدا که هم طرف آن از -

 .نشوند خارج

                                                           

 .16ه . نساء، آی1

 .1. تحریم، آیه 2
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 از قبه . شهد معلهوم بعد نبود، معلوم یعیتشری نیتکو اراده همان فهمم،یم بله، -

 هسهتند، چهه نههایا کهه دانهدینم غمبهریپ و غیهره،« فَثَبَّطَهُمْ» که دیبفرما خداوند نکهیا

 .هستند چه داندینم. دارد ییبالها چه نهایا رفتن که داندینم

 .رفتندینم جن  به آنها ندهد، اذن چه بدهد، اذن چه -

 .روندیم اینها که دانستینم غمبریپ -

 ...رفتندینم آنها ،ندهد چه بدهد، اذن غمبریپ چه نه -

 روند.یا می روندینم نهایا که دانستینم مبرغیپ -

 اذن کهه نیهمه .گهرید بشوند خارج که است داده اذن غمبریپ که است نیا بحث -

 شوند. شوند یا نمیمی خارج که اینها شودیم مشخص ، بعدًاداده

 راسهت نههایا کهه بشهود معلهوم خودش تا کردیم صبر و دادینم اذن غمبریپ اگر -

 نه؟ ای بود بهتر، دروغ ای دنگوییم

 کند. هیچ فرقی نمی -

 .است کمک نیا پس -

 ...میریبگ را بالعکسش اگر ما -

 .[].. خداوند بود ینیتکو ارده واقعً اگر -

 ینیتکهو اراده خداونهد کهه دانسهتینم بزرگهوار غمبریپ .دانستینم غمبریپ آخر -

 دارد اراده خهدا دانسهتینم هسهتند، منافق دانستینم انست،دینم «ثَبَّطَهُمْ» که دارد

 «عَْن َ اللَّهُ عَفَا»: دفرماییم خدا حاال. دانستینم که حاال. انستدینم را نهایا نروند،

 .گفتیینم چیزی چیه اصالً ،کردییم صبر ؟یداد اذن خروج یبرا چرا د،یبخش خدا

 ]سلال[ -

 ههم چیهزی چیهه برونهد، که دادییم اذن نه ،دادیینم اذن. کنمیم عرض اآلن -

 چطور دروغ، ای ندگوییم راست که شدیم معلوم خودش تا کردییم صبر ،گفتیینم

 گهودروغ عهده نیها الجههاد، یاله خهروج وقهت رفهتن، وقهت نکههیا بهه شهد؟یم معلوم

  یدل آنها نرفتن و «واقُدَصَ» بر است  یدل آنها رفتن رفتند،یم راستگو عده رفتند،ینم

 .هستند کاذب که است نیا بر

 .شد نیتب نیا مان  ،یداد اذن چون شد، کار نیا مان  یداد اذن چون و -

 .نشد نیتب مان  -

 ]...[ .شد نیتب مان  اذن نیا -

 .است نشده نیتب مان . دگویییمطور نیهم دیدار شما -
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 .است نیتب مان  اذن نیا که است نیا هیآ ظاهر .گرید شده -

 «ینکهاذب و صهدقوا». برونهد رونیهب اسهت بنا که یوقت ندهد، چه بدهد، اذن چه -

. دارد فهر  نیتبه در امنتهه کنهد،ینم فهر  ندهد چه و بدهد اذن چه پس. است معلوم

 نهد،گوییم دروغ شهدیم معلهوم نرفتن با داد،ینم اذن و کردیم صبر اگر غمبریپ یعنی

 دروغ داندینم که حاال ولکن، .ندادن اذن با بعدًا ند،گوییم دروغ دفهمییم بعدًا یول

 در قصهور و اسهت داده اذن. اسهت داده اذن حهاال. هسهتند منهافق داندینم ند،گوییم

 خطهر نهایا خروج که است، حرام نهایا خروج که هستند، منافق نهایا که دارد موضوع

 ریتقصه کهدامچیه کهه دارد غمبهریپ گیندانسهت چنهدتا پهس. دانسهتینم را نهایا دارد،

 .دیکن توجه را هیآ دنباله حاال. است قصور نهایا تمام بلکه ست،ین

 هُهمْ وَ اللَّهِ أَمْرُ ظَهَرَ وَ اْلحَقُّ جاءَ حَتَّ  اْلأُمُورَ لَ َ قَلَّبُوا وَ قَبْ ُ مِنْ اْلفِْتنَةَ ابْتَغَوُا قَدِلَ»

 قَبْه ُ مِنْ اْلفِْتنَةَ ابْتَغَوُا» هاشده فالن فالن نیا اند،کرده هم قبالً را کارها نیا 1«كارِهُونَ

 ههاییخرابکاروجهود  باحال،  نیا با. کردند یخرابکار وقت ههم «اْلأُمُورَ لَ َ قَلَّبُوا وَ

 نیها یبهرا که یتیاهم یبرا غمبریپ کنند،یم اسالم اظهار و مانیا اظهار که ناآل ،یقبل

 قائه  احتهرام من یبرا که است نیا ظاهرش. است داده اذن ،است قائ  یعموم جیبس

 اذن او بهه مهن پهس. دبشهو دیهکأت خواههدیم ذلهک مه . اسهت واجهب نکههیا با است،

 جملهه، کیه فقهط ضهرری. چیهه داشت؟ یضرر چه غمبریپ دادن اذن نیا ایآ دهم.یم

 نبهود، غمبهریپ دادن اذن در یخطهر پس رفتند،ینم نهایا ،دادینم و دادیم اذن غمبریپ

 «.عُدَّ ً لَهُ لَأَعَدُّوا» و رفتندینم و بروند که است محال «لو» چندتا چون

 و هستند منافق نهایا نکهیان شناخت یبرا اول قدم نیا یحت زرگوارب غمبریپ ولکن،

 چهون «لِتَرْضه  رَبِّ إِلَیْه َ عَجِْلهتُ» چهرا؟. نکهرد صبر را اول قدم نیا ،ندگوییم دروغ

 مقابه  در نکههیا یبهرا ،ردیهبگ کمک دیبا انسان وارید و در از که بود اینهیزم نه،یزم

 یریتقص. است قصور مطلب سرجم  پس ایستد.ب کفار و ینیحیمس یعموم جیبس نیا

 اذن نکهیا احتمال در پس. کندیم تثبیت را مطلب نیا اتیآ خود. ستین کار در اصالً

 لَهوْ وَ» ، در آیهه قبلهی:اسهت ورود یبهرا اذن احتمهال و است نیچن است، خروج یبرا

 مَه َ اْقعُهدُوا قیه َ وَ فَثَهبَّطَهُمْ اْنبِعهاثَهُمْ اللَّههُ كَهرِهَ لكِهنْ وَ عُهدَّ ً لَههُ لَأَعَهدُّوا اْلخُرُوجَ أَرادُوا

 رفتن چون ر،یخ ؟است قعود اذن نیا« اْقعُدُوا قی َ» ؛هستد دسته دو نیقاعد «اْلقاعِدینَ

. دیهنرو گفت شما به طانیش. درویینم اما ،دیبرو که دایگرفته اذن. ستین درست شما
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 قاعهدین دو دسهته هسهتند؛. نبهود درسهت هم شما رفتن د،ینرو گفتند شما به نیاطیش

 1«اْلقاعِدُونَ یَسْتَوِي ال» .الضرر یاول ریغ نیقاعد کی و هستند الضرریاول نیقاعد کی

 نیچنه اسهت، کهور اسهت، ریهپ کهه اسهتی قاعد کی .نساء سوره مبارکه مبارکه هیآ در

 نچهو ،دیهنرو و دیهبتمرگ ،دیهسهت مقصر قاعد هم شما اما. است قاصر قاعد نیا. است

 د،یهنرو یوله دیهسهت آزمهوده سهال  د،یهدار قدرت د،یدار مال ،دیدار پول د،یدار جان

. سرزنش کهردن اینهاسهت نیا «اْلقاعِدینَ مَ َ اْقعُدُوا قی َ وَ». دارد رضر شما رفتن چون

 نداشهته ریتقصه شهدیم کهه هم مقصرها شما ،قاصرًا اندقاعد عن الحرب که یکسان با

 إاِلَّ زادُوكُهمْ مها» چهون. دیهسهت مقصر چون اما ،دیبرو جن  هب اسالم نف  به و دیباش

 .«خِاللَكُمْ لَأَوْضَعُوا وَ خَباالً

 ]سلال[ -

 یکسه کیه .کنمیم عرض حاال. است خروج یبرا اذن ،است همان قضا از ،ریخ -

یمه مهن اهللرسهول ایه :گفهت و آمد ام،برده ریتفس در را اسمش که ینیمنافق نیهم از

 !دارد تیروادر . زیبا دلم خیلی تن  است یهازن یبرا چون ،میایب جن  به خواهم

 .است برعکس ،نه -

 ههازن آن خهاطر بهه ،میایهب جنه  بهه خواهمیم منشما ببینید.  کنم،یم عرض -

 مَهنْ مِْنهُمْ وَ» نجایا در .گفت مسخره حالت به کنم، استفاده هازن نیا از بلکه ،مآییم

 زن یبههرا اگههر .ییایههب الزم نیسههت ،ریههخ :گفههت غمبههریپ 2«تَْفتِنِّههي ال وَ لههي اْئههاَنْ یَقُههولُ

 ،ییایهب خهواهییم شهوت یبرا و ایدن مال یبرا !ییایب خواهدنمی ،ییایب خواهییم

 .«تَْفتِنِّي ال وَ لي اْئاَنْ یَقُولُ مَنْ مِْنهُمْ وَ». ییایب خواهدینم

 ]سلال[ -

 .است مسخره ،گرید نیهم -

 گوید. بهانه است. اتفاقً برعکس می ]...[ -

 نیها منظهور ،مها آمدن جن  در ولکن آییم،می جن  به ما گفتندیم نهایا ر،یخ -

 کهه میسهتین منکهر مها .مییایهب کهه بهده اذن «لهي اْئاَنْ». است هاحرف نیا و زیبا زنان

 هم. است احتمال دو هر مییبگو میخواهیم. است احتمال ، رویاست ممکنانه هردو
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 خهروجش، اذن ههم و اسهت غلهط قعهودش اذن ههم. اسهت خروج اذن هم و قعود اذن

 . است ترغلط خروج اذن منتها

 ]سلال[ -

 را ، ههر دواثبهات و ینفه اتیهآ یوله، نهدارم اثبهات و ینفه بهر اصهرار مهن ر،یخ -

 بهه مرا غمبریپ «تَْفتِنِّي ال وَ لي اْئاَنْ یَقُولُ مَنْ مِْنهُمْ وَ» را، اثبات مخصوصً و ردپاییم

. است فتنه اینها یزندگ اص  «سَقَطُوا اْلفِْتنَةِ فِي أاَل» نداز،ین زحمت به مرا نداز،ین فتنه

 .1«تَسُلْهُمْ حَسَنَةٌ تُصِبْ َ إِنْ * بِاْلكافِرینَ لَمُحیطَةٌ جَهَنَّمَ إِنَّ وَ» است فتنه یزندگ اص 

 .میاکهرده نق  نهج از را نیا ما ،ریتفس 111 صفحه بخوانم، شما یبرا من را تیروا نیا

 األنبیهاء هفهوات بحهق الزنهدیق سهلال عن( ع) الملمنین أمیر علي اإلمام یجیب قد و»

، بهرای کردنهدیم موضوعات در انغمبریپ که ییخطاها هفوات در موضوعات. 2«بقوله

 مها و األنبیهاء هفهوات أما و» . جواب حضرت:ستندین مطلق نهایا که بشود ثابتاینکه 

 قدرته و الباهر  ج  و عز اهلل حكمة عل  الدالئ  أدل من ذل  فإن كتابه في اهلل بینه

بهدون درس «. صهدورهم فهي تكبر األنبیاء براهین أن علم ألنه الظاهر ، عزته و القاهر 

 خواندن همه چیز بلد است، پس خداست! 

 في ارىالنص من كان كالاي إلهً بعضهم یتخا من منهم أن و صدورهم في تكبر»

 غمبهریپ خهود از قهرآن نیها اگر است؟ کرده ذکردا خ چرا را هفوات« فاكرها مریم، ابن

. اسهت خهدا از ،سهتین خهودش از شهودیم معلوم پس. کردینم ذکر را هفوات که بود

 کهه مطلهب جهابیا .کهرد ذکهر یجهابیا و یسهلب یبهرا کهرد؟ ذکهر را هفهوات چرا خدا

 با اءیانب به نسبت که یاالتیخ آن ؛سلب. ستا تیالوه رسالت تیتثب ،رسالت یمقتضا

 عهن تخلفههم عله  داللهة فهاكرها». رودیمه نیبه از ،داشهتند کهه باهرات معجزات آن

 صهفة فهي قولهه إله  تسهم  ألهم». کنهدیم هم اشتباه «ج  و عز به تفرد الاي الكمال

 كانها» گفهت؟ خداونهد چرا «3«الطَّعامَ یَْأكُالنِ كانا» أمه في و فیه قال حیث( ع) عیس 

 «...الطَّعامَ یَْأكُالنِ
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