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مَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ هُ عَلَی مُحَوَ صَلَّی اللَّ اْلعالَمينَ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»
 «.الطَّاهِرِینَ

کرد و با  دقتاست باید تا آن جایی که ممکن  يهموضوعات و مفاهيم قرآن کلدر 

التمرا  کررد ترا مررادات حر   العرالمينربور کرد و فکر کررد و در دربرار اهل آن ش

سرراحانه تعررالی بررراع مررا معلرروو شررود. م کوصرری مطررالای کرره بسرريار محررورع و 

ها بلکه از براع کل مؤمنين تاریخ و ما در نه فقط از براع مسلمان ،ساز استسرنوشت

بنراع بحرث و رکرن و محرور اصرلی بحرث کره آیرات  زیراوالًکنيم. این بحث فکر مری

رسد که سه ب ر  وواهرد شرد. آن ره دًا نوبت به روایات میاست بع يهسات قرآنقدم

رود و مواف  است با مستفاد صحيح از آیات روع چشم و آن ه م الف است کنار می

کنيم و اگرر قارو  نمری ،آن ه نه مواف  است و نه م رالف اسرت و قطعری هرم نيسرت

 روع چشم.  1«مِْنكُمْ اْلأَمْرِ أُولِي وَ الرَّسُو َ أَطيعُوا»قطعی است از باب 

با رسل  ،باشد 2«مَحْضی اْلإِیمَانَ مَحَضَ مَنْ»در این بحث محورع که قضيه رجعت 

بحث و مناقشه است تا چه رسد بين  ها محطّبين شيعه حتیاء بزرگوار الهی که و اناي

 تر از درست فکر کنيم.باید درست ،هاها و شيعهسنّی

نراو شرریعت سرنیلدی در تهرران برود کره فردع از علماع شيعه به به نظرو هست 

قا  و غوغا زیاد شد. من همران وقرت کره حردود  الاتهایشان منکر رجعت شده بود و 

کردو به جاع قا  و غوغا باید اسرتدال  کررد. ایرن و چند سا  پي  بود فکر می چهل
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ش ص روع جهاتی منکر اصل رجعت است، بایرد روع آن جهرات برا او بحرث کررد. 

زدن و غيات کردن کار اهل علرم و  دن و بد گفتن و تهمت زدن و افترارقا  و غوغا ک

 تقوا و معرفت نيست. 

کنند و  ها رجعت و دولت ولیّ امر )ص( را انکارچه کسانی از شيعه یا بيشتر سنّی

کنند یا رجعتی را قائرل باشرند کره قابرل قارو  نيسرت و بررو   دالالت یا تشکيک 

باید صراط مستقيم را در این عقاید و در این مطالب طی  است و یا هر چه، ما يهقرآن

کنيم. کنيم و فکرر مریکنيم. چند روز است که ما در محضرر قررآن شرریف تکردّع مری

تفسرير فرقران را وداونرد توفير  ه درست است دور :بارها حضور برادران عرض کردو

شرد و چرا   معناع این نوشتن این نيست که چون نوشته اماداده است و من نوشتم، 

ا که م ،. احيانی نقض دارداشد یا احيانی نقضی نداشته باشدشد دییر تالورع نداشته ب

ور ایم، شرآیاتی که قا ً فکرر کررده ور دارد، فکر کنيم روعمعکوو نيستيم و احيانی تال

بایرد  1«دِّْثوَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَر»از باب  الاتهایم. ایم و تدریس کردهایم و نوشتهکرده

در الفرقران تفسرير ما اع از آیات که ظاهرًا هيچ آیه :این را حضور برادران عرض کنم

ناوده است و این وود تالوراتی را در  کربدون تدریس و بدون تف ،ایمایم و نوشتهکرده

 حد امکان و استعداد با عنایت الهی مقرر فرموده و در این تفسير نق  داده است.

. هسرتاع در کار نااشرد، طور نيست که مطالب اضافهو این جهات اینولی با تما

کنم، در کنم، احيانری در ورواب فکرر مریشوو و فکرر مریشب بيدار میهاحيانی من نيم

کنم، احيانی موقع گيرو و یادداشت میکنم. احيانی در بين راه کاغذ میبيدارع فکر می

اهلل است. ایرن ؤا  نکنيد. چرا؟ چون کتابگویم سشود، میغذا و حر  زدن سؤا  می

اهلل گویرد. ایرن کترابحر  ف ن و بهمان نيست که وود او هم شاید نفهمرد چره می

قدر ما بره آن است که این يهالهه ت بالغاهلل حدکند. کتاباست، اهلل با ما صحات می

ع، بلروپ الهيره بلروپ پيردا کنريم، بلروپ لغروه بالغر حدتظلم کردیم. ما هم باید روع 

، بلوپ علمری پيردا کنريم، بهتررین اوقرات را از برراع عقلی، بلوپ معرفتی، بلوپ ایمانی

   الهی بیذاریم.قددر این منشور م کرتف

بهتررین فررد کائنرات علری ه به وسيل اماوداوند مستقيمی با ما س ن نیفته است، 

سرت و شرد و امکران داشرته اطو  ال ط با مرا صرحات کررده اسرت. آن ره را کره می

است در قرآن شریف با ما صحات کرده اسرت.  العالمينرب يهباالترین رحمات رحيم
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نرور اسرت. روع قطعرات آیره و ه ماارکره سرور 55ه محورع در بحث ما همين آیره آی

اع اسرت. فرموده است، آیاتی است که آن آیات دو مرحلره العالمينربهایی که وعده

فهميم و اگرر یات آن ره را در ایرن آیره مریبا نیرش صحيح به آن آ اینکهیک مرحله 

 کند.احيانی گفته شود صریح نيست، صراحت پيدا می

در  امرادوو توضيحاتی است که در این آیه نيست و مراد هرم ناروده اسرت، ه مرحل

 1«بَعضُهُ عَلَر  بَعرض وَ یَنطِ ُ بَعضی یُفَسِّرُ بَعضُهُ»آیات دییر توضيح داده شده است که 

وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِْنكُمْ »بحث است  سآیاتی که در این م مّ کلته در روع هم رف

  :چهار وعده است وعده چيست؟ .او بُعد  2«وَ عَمِلُوا الکَّالِحاتِ

 ؛«لَيَسْتَْ لِفَنَّهُمْ فِي اْلأَرْضِ» -1

 ؛ «وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دینَهُمُ» -2

 ؛ «نْ بَعْدِ وَوْفِهِمْ أَمْنیمِ وَ لَيُاَدِّلَنَّهُمْ» -3

 .«شَيْئی ال یُْشرِكُونَ بي یَعْاُدُونَني» -4

هستند، وداونرد بره  العالمينربها موعود این چهار بُعد با آن بُعد محورع که آن

هرر پرن   ،  بدهردها را تحقوعدهاع این یک زمان آیندهها وعده داده است که در آن

 هایی:رقمنتها با ف .عد آیه داردبُ

الَّرذینَ مِرنْ »األرض ةها این است که در آن آیاتی که راجرع بره و فرفرقه از جمل

اَای  وَ آتَيْناهُ مِنْ كُلِّ شَيْ»بحث است، مانند ذوالقرنين که  3«قَاْلِهِمْ اَای فَرأَْتاَعَ ءٍ سرَ  4«سرَ

ود و هم نين القرنين ببراع ذو يتلکو باالتر از مَ يتلکالی آور که بزرگترین قدرت مَ

 6«سَ َّرْنَا»هم نين براع داود و سليمان که  5،«إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي اْلأَرْضِ» :از براع یوسف

ایرن  امراآیات داریرم.  ماارکهه ابعاد این آی کلدر  ،است این تس ير جن و انس با هم

 است. آیه امتيازاتی دارد. یکی از امتيازات این آیه این است هر چهار وعده جمع 
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تَْ لِفَنَّهُمْ فِري اْلرأَرْضِ»جا تأکيد است امتياز دییر این است که در این تأکيرد  1«لَيَسرْ

یرک و ال :سه تأکيد اسرت« لَيَسْتَْ لِفَنَّهُمْ» نيست.« یَستَ لِف» نيست،« لَيَستَ لِف» ،است

اسرت یرک تأکيرد اسرت،  يرهصفات رحيم يتمتکلم مع الغير که جمع ونتأکيد است، ن

لَّذینَ آمَنُوا مِْنكُمْ ا»این چهار وعده را از براع  العالمينرب أکيد یک تأکيد است.ون تن

این مربوط به گذشته نيست  که فرموده است تسديلبا سه تأکيد « وَ عَمِلُوا الکَّالِحاتِ

 و ناوده است. تاکنون هم نشده است.

لَنا وَ إِ» :چند روز به آن اشراره کرردیمدر این مث ً یکی از آیاتی که  رُ رُسرُ نَّرا لَنَْنکرُ

هادُ ایرن برراع گذشرته اسرت یرا آینرده  2«الَّذینَ آمَنُوا فِي اْلحَياةِ الدُّْنيا وَ یَوْوَ یَقُووُ اْلأَشرْ

لَنا»آینده است؟ « رُسُلَنا»آینده است. میر « لَنَْنکُرُ»است؟  رُ رُسرُ ایرن آیره بره « إِنَّرا لَنَْنکرُ

بعرد کره دییرر  ،کنردپيغمار آوررین صرحات میشریعت آورین مربوط است و ودا با 

براع قال نيست که شما بیویيد وداوند رسل وود را « إِنَّا لَنَْنکُرُ رُسُلَنا»رسلی نيست. 

ترا جرایی کره الزو  ،کررده اسرت تأیيد نکرت کرده است و توفي  داده است و با وحی

این . «إِنَّا لَنَْنکُرُ»ست توانستند دعوت الی اهلل کردند. این براع ساب  نيبوده است و می

مربوط به آینده است. حداقل از آن وقت تا بعد. از  ،که داراع سه تأکيد است «لَنَْنکُرُ»

 زمان پيغمار اس و تا بعد میر ناوتی وواهد بود؟ 

  که اص ً روش ما این است. شودبراع پيغمار دلیرمی می -

آن را ماضی کررد؟ برا دلیرمری هرم کره شود می ،استمستقال « لَنَْنکُرُ» ، ایننه -

رُ»بلره. برود « اکرُسُلَنا وَ إیّ نَکَرناإِنَّا »اگر شود لغات را تغيير داد. نمی ایرن « إِنَّرا لَنَْنکرُ

نَّةَ»دلیرمی باالتر است. یک دلیرمی قالی است که  ْلنا قَردْ مَرنْ سرُ روش چنرين  3«أَرْسرَ

بزرگوار در سه بُعرد دلیرمری دارنرد.  پيغمار ،وليکن نه ،بوده است و چنين وواهد بود

درونی و بيرونی به او داده شده  ،در بُعد رسالت يهدر بُعد حاضر که تماو عطيات ربان

رسو  هستند و در بُعد آینده تمراو رسرالت ه مقداست. در بُعد گذشته که تماو رسل م

رُ رُسرُ » :گویدرسل باید تحق  پيدا کنند. آیه این را می  ،ایرن آینرده اسرت« لَناإِنَّا لَنَْنکرُ

 میر بعد از پيغمار ما رسلی هستند؟ 

 ]سؤا [ -

                                                           

 .55آیه نور، . 1
 .51آیه غافر، . 2
 .77آیه  اسراء،. 3



5 

 

یعنی آدو، یعنی « إِنَّا لَنَْنکُرُ رُسُلَنا«. »رساالتِنَا»نه « رُسُلَنَا»این تفریع است.  ،ن ير -

ه همر ، یعنریقروقاح، یعنری ، یعنی داود و سليمانعيسیموسی و نوح، یعنی ابراهيم، 

آن نکررت  ،رساالت و رسل اسرته یک بُعد در گذشت عد است:دو بُاناياء. این نکرت 

وواهيم برر براع آینده است. ما که نمی« لَنَْنکُرُ»بوده است. یک بُعد براع آینده است، 

ر ورود توجيره کنريم کره بر آیه این است که بيایيم بره تکروآیه تحميل کنيم. تحميل 

تمراو « رُسُلَنَا»طور که همان. «وَ الَّذینَ آمَنُوا اسُلَنإِنَّا لَنَْنکُرُ رُ»براع گذشته است. ن ير. 

طرو  تراریخ و عررض جغرافری را  کرلمرؤمنين « وَ الَّرذینَ آمَنُروا»رسل را شامل است، 

رسلی بودنرد و مرؤمنينی  کهاهلل )ص( تا زمان رسو شامل است. از آن هنیاو آغازین 

هادُوَ الَّرذینَ آمَنُروا فِري اْلحَ»آینده، « رُسُلُنَا»بودند  ایرن -« يراةِ الردُّْنيا وَ یَروْوَ یَقُرووُ اْلأَشرْ

نکررده برودو. در تفسرير دارو ولری نیراه نکررده  توجرهمطلب براع من تازه است، قا ً 

ربروط بره ده مبرا ایرن تأکيردات متعرد العرالمينربه این وعد« رُسُلَنا لَنَْنکُرُ إِنَّا» -بودو

 1«لِْلمُتَّقرينَ اْلعاقِاَرةُ وَ»دنيا است کره  الموت نيست، در همينآینده است. آینده هم بعد

زندگی تکليرف در انحکرار ه داریم که آورین مرحل هدمتعد که آیات« الحياة العاقاة»

جهرت کردنرد، بیوود فرمانردهی میکسانی که بی ،روندقين است. طاغين کنار میمت

لشرعا  هسرتند اروند، اگر هم هستند تحتبه دست آورده بودند همه کنار می يتموقع

 یا فرض کنيد نيستند.

 :او کنرد. ماارکه راجع به و فت فری األرض در عرالم تکليرف بحرث میه این آی

الِحاتِ» ،«لَيَسْتَْ لِفَنَّهُمْ» الَّرذینَ آمَنُروا »ایرن  2«وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِْنكُمْ وَ عَمِلُروا الکرَّ

با  و آیات دییر، و مؤمنين را گرفت به بيانات قالیرا رسل  «مِْنكُمْ وَ عَمِلُوا الکَّالِحاتِ

قررآن موجرود اسرت. ه اط ق وود آیه که قا ً عرض کردیم. این است    در چند آی

وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَ  الَّذینَ اسْتُْضعِفُوا فِي اْلأَرْضِ وَ »فرماید: می 6و  5ه ، آی28ه در سور

عَلَر  الَّرذینَ »مرنّ  اراده« نُریردُ»این  ،«عَلَهُمُ اْلوارِثينَ   وَ نُمَكِّنَ لَهُمْنَدْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَدْ

فقرط برراع گذشرته نيسرت. « اسْتُْضعِفُوا فِي اْلأَرْضِ وَ نَدْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَدْعَلَهُمُ اْلوارِثينَ

 فرعرون کرهولکرن فرعون و موسی اسرت. ه قضي تجا قضيه درست است به مناسااین

ها در تاریخ بود و در برابرر او موسری ها و ظلمتها و ظلمها و ض لتنکات او فرد 

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَر  »ه قرار گرفته است، این به عنوان نمونه ذکر شده است. این بعد از قضي
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ه فقط نااید ارض مکرر باشرد، درسرت اسرت کره سرلط« عَ  فِي اْلأَرْضِ» 1،«فِي اْلأَرْضِ

عرالم  کرلحقوقی ظاهرع فرعون در ارض مکرر برود ولری در ه و سلطرسمی فرعون 

 اینکهطاتی که اآلن قدرت در آمریکا است به حساب بعضی از سلقدرت داشت. مانند 

إِنَّ فِرْعَروْنَ عَر  فِري ». ، فرعرون تراریخکنردجا نفروذ میرژیم آمریکا است ولی به همره

نِساءَهُمْ إِنَُّه  عِفُ طائِفَةً مِْنهُمْ یُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَ یَسْتَحْيياْلأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَها شِيَعی یَسْتَْض

ه یعنری اراد؟ اسرتحراال فقرط نریرد چره زمرانی اسرت؟ « كانَ مِنَ اْلمُْفسِدینَ   وَ نُریدُ

اع بایرد داراع تمکرين فری األرض شروند، که مستضرعفين در یرک آینرده العالمينرب

« وَ نُریرردُ»اسرررائيل اسررت؟ فقررط قرروو بنی ،رض شرروندفرری األ مسررت لفقرردرت شرروند، 

ه اسرتمرار اراد ،«وَ نُریردُ» :شرودذکرر می جرادر این منتها یرک مرورد ،اوتکاص ندارد

هميشه  که طور نيستبراع زیر با  گرفتن مستضعفين است. این العالمينرب يهرحيم

شره جرا و مقرامی مؤمنين باهلل ذليل باشند، هميشره فررار کننرد، هميشره بترسرند. همي

در عرض ارض « وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَ  الَّذینَ اسْتُْضعِفُوا فِي اْلأَرْضِ»نداشته باشند؛ ن ير 

وَ نَدْعَلَهُرمْ أَئِمَّرةً وَ نَدْعَلَهُرمُ »و در طو  تاریخ، در کل ابعاد تکليرف و رسراالت رسرل 

ه هرا ع مربل قاو  ناودنرد. آنبه عنوان حاشيه قا حتیها پيشوا گردند. نای« اْلوارِثينَ

گرسرنیی مرحروو شرد، حاشريه را هرم  دانستند، ازنمیهم  عنوان طلاهرا بهطااطاایی 

این مرد باید زنده شود، این مررد و ماننرد او بایرد « وَ نَدْعَلَهُمْ أَئِمَّةً» اما ،قاو  نداشتند

وَ نَدْعَلَهُمْ »، «مَحْضی نَاْلإِیمَا مَحَضَ»د. از کسانی هستند که ندر دولت مهدع زنده شو

از مرا  نيسرت، یعنری صرحات « وَ نَدْعَلَهُمُ اْلروارِثينَ»د شد. ناز پيشوایان وواه 2«أَئِمَّةً

دان معلروو و از ووبران هرا از بريتها و تماو حاکمها و تماو قدرتتماو سلطه ميراث

ست ووبانی کره ن هستند. درست اهاع ووباها از ووبنای اینکهچنين. براع هم این

وَ »وواهد ن کسانی که وداوند می، ولکن ایهایی بودندط بودند داراع حکومتمتوس

از کررل سررلطات و از کررل نيروهررا و  وراثررتایررن « نَدْعَلَهُررمْ أَئِمَّررةً وَ نَدْعَلَهُررمُ اْلرروارِثينَ

 اع در کار نيست. ها باشد که در آن شائاهقدرت

ها را در زمين محکم کنيرد. از نظرر مکران و از پاع آن 3«اْلأَرْضِ فِي لَهُمْ نُمَكِّنَ وَ»

مستضعفين نه مکانی دارند و نره مکانرت، دائمری بایرد فررارع باشرند. در  .نظر مکانت
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مکان وود هم غریب هسرتند بایرد سرنیااران شروند، بایرد چاقوکشری شرود، بایرد بره 

در  چره زمرانی؟ ره کننرد.را در مسدد اماو رضا پا اهللکتاباهلل چاقو بزنند، باید کتاب

 وَ» هرااشارات این شود.بحث می اهللکتابجمهورع ماارک اس می. چرا؟ چون روع 

مکران و مکانرت مکانرت؛ مسرتقر باشرند،  ؛تمکين از نظر مکان« اْلأَرْضِ فِي لَهُمْ نُمَكِّنَ

اوليا داشته باشند، کسانی که مستضعف فی األرض هسرتند بره گنراه ایمران، بره گنراه 

 هفرعون و فراعنر« جُنُودَهُما وَ هامانَ وَ فِرْعَوْنَ نُرِيَ وَ» و وحی ودا. اهللکتابااط با ارت

 هراعهاع تراریخ و هامانتماو فرعون« جُنُودَهُما وَ»تاریخ.  هاعتاریخ، هامان و هامان

 یَحْرذَرُونَ كرانُوا مرا مِْنهُمْ» ر این جریان هستند.دمشمو   ،غيرتاریخ از شاه و صداو و 

  این آیه راجع به است    است.« أَوْحَيْنا وَ  

گراه اسرت     ،ورود منتها هر کرس بره حسراب وراص ،عاو استاین است    

( اسرت. عر نيروهراع روحرانی و سياسری اسر و بره دسرت ولریّ امرر ) کلفرماندهی 

ها است، بودن ها است، مدرّ ها است، فرماندارعاستاندارع است؛بعد  هاعفرماندهی

ب و مترتر هاعمقامرات و پسرت هرا اسرت.ها اسرت، داعری إلری اهلل بودنوطيب بودن

یعنری هرر کرس در  .همه است    اسرتهست گوناگونی که در دولت ولیّ امر )ص( 

ایرن بره جراع  ،اع داشته باشرداع و مقاو و فرماندهی شایستهآن زمان دولت شایسته

ا صددرصد ناودند. زمانی وواهرد هاع گذشته ناباب بودند یکسانی است که در زمان

هاع براب شرود و تمراو قردرتهاع ناباب تادیل به قدرت باب میآمد که تماو قدرت

ت را در اع از جنریرک نمونره شود و وداوند متعا تر و باالتر میتادیل به قدرت باب

 کند. همين عالم تکليف درست می

انايراء ه سرور 105ه آیراندراو دهريم هرم روع آن دییر که باید بحرث محرورع ه آی

لی دارد« الرذِّْكرِ بَعْردِ مِنْ الزَّبُورِ فِي كَتَاْنا لَقَدْ وَ»فرماید: میاست،   أَنَّ» کره بحرث مفکرّ

الِحُونَ عِاررادِيَ یَرِثُهررا اْلررأَرْضَ الِ»؛ «الکررَّ چرره کسررانی هسررتند؟ فقررط « حُونَعِاررادِعَ الکررَّ

در بُعرد دینری، در  ؛دارنرد يتحابعاد ص  کلها هستند؟ کسانی که در ووانشبنماز

در بُعد فردع، اجتماعی، در بُعد سياسری،  ی، در بُعد عقيدتی، او قی، عملی،بُعد علم

دولرت ولریّ امرر داشرته باشرند. فقرط نمراز شرب  برراع کره شایسرتییابعرادع  کلدر 

او کره برراع  ،دهردفهمد و صابون و گچ را از هم تميرز نمیوواند و هيچ چيز نمیمی

مهردع  شرمو جهاناع ندارد. صالحين به این معنا که از برراع دولرت فایده وود هم

 دارند. يت( ص حع )
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 فري إِنَّ   الکَّالِحُونَ عِاادِيَ یَرِثُها اْلأَرْضَ أَنَّ الذِّْكرِ بَعْدِ مِنْ الزَّبُورِ فِي كَتَاْنا لَقَدْ وَ»

قرآن شرریف مرا  کلدر « لِْلعالَمينَ رَحْمَةً إاِلَّ أَرْسَْلناكَ ما وَ   عابِدینَ لِقَوْوٍ لَاَ غی هذا

دین و شریعتی که رسو  آوررین آورد بایرد  ،رساندسه آیه داریم که این مطلب را می

العررب عالم محور بود؟ یرا حتری در جزیرة چه زمانی در کلعالم محور باشد.  کلدر 

اهلل است که طاعة اهللجهان تکليف دین کلدر  ی بود؟ اآلن کدا محور است؟کلمحور 

 شود. هلل است این محور  هو طاعت والک

لَ الَّرذي هُروَ»: 28(، آیره 48فرتح )ه سروریکری  :در قرآن شریف سه آیه اسرت  أَرْسرَ

ها باطل اینه میر هم« دینِ الحَ ِّ»نيست، « الدِّینِ الحَ »، «اْلحَ ِّ دینِ وَ بِاْلهُدى رَسُولَهُ

ولری نره، دیرن  آمرد.رفرت و جراع آن میولی مداو میباطل ناود ها اینهمه  ،بود؟ نه

لَ الَّرذي هُوَ» الح  علی طو  ال ط. ولَهُ أَرْسرَ  عَلَر  لِيُْظهِررَهُ اْلحَر ِّ دیرنِ وَ بِاْلهُردى رَسرُ

انايراء را ه طرور ناودنرد؟ میرر وداونرد همراء اینانايره یعنی چه؟ میر همر« كُلِّهِ الدِّینِ

 عَلَر  لِيُْظهِررَهُ»کرم و زیراد نارود؟ نره  کرهها داد به آنآن دینی که الزو بود  و نفرستاد

الطاعرة، یعنری مالرک یوو 1«الردِّینِ یَوْوِ مالِكِ»چون لفظ دین یعنی طاعت. « كُلِّهِ الدِّینِ

عرت یک بُعد عمل طاعت است، یک بُعد ظهرور ملکروت طا :منتها طاعت دو بُعد دارد

الردنيا اسرت. ر بُعد تکليف اسرت، یوووود طاعت د که او طاعت است. بُعد ه که نتيد

یَروْوَ »الموت در بررز  و قيامرت اسرت. که ظهور ملکوت طاعت است این بعد بُعد دوو

تَدِدُ كُلُّ نَْفسٍ ما عَمِلَْت مِنْ وَيْرٍ مُحْضَرًا وَ ما عَمِلَْت مِنْ سُوءٍ تَروَدُّ لَروْ أَنَّ بَيْنَهرا وَ بَيْنَرهُ 

لکوت طاعت هم در بُعد صورت و هم در بُعد سيرت و نتيده این ظهور م 2«أَمَدًا بَعيدًا

 است. 

تمراو « كُلِّهِ الدِّینِ عَلَ  لِيُْظهِرَهُ» چرا؟« اْلحَ ِّ دینِ وَ بِاْلهُدى رَسُولَهُ أَرْسَلَ الَّذي هُوَ»

شريطان بيشتر از طاعةال حمنالرةدر کداو عکرع از عکور طاع رود.ها کنار میطاعت

 بود؟ اميرالمؤمنينزمان  ؟زمان ش ص وود پيغمار بودحاال هست؟  همينبوده است؟ 

هرا درصد درسرت کنرد؟ نقکران از آنچقدر اثر کرد که مسلمين صد اهللرسو دعوت 

 مررا عَلَرريْكُمْ وَ حُمِّررلَ مررا عَلَيْررهِ»کرره نقکرران نرردارد. او دعرروت وررود را  اهللرسررو بررود، 
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 مرا عَلَريْكُمْ وَ» کوتاهی نکرد. ،بود دعوت کرد لحمََّ)ص( مُ اهللرسو آن ه را  1«حُمِّْلتُمْ

 «.حُمِّْلتُمْ

 لِيُْظهِررَهُ» 2«كُلِّرهِ الردِّینِ عَلَر  لِيُْظهِررَهُ اْلحَر ِّ دینِ وَ بِاْلهُدى رَسُولَهُ أَرْسَلَ الَّذي هُوَ»

برر  العرالمينربطاعت که بود! میر پيغمار که آمد  «علی دینه هیظهر» ؟ نه،«دینه عَلَ 

 دیرن» «.كُلِّرهِ الردِّینِ عَلَ » غالب ناود که هم وود و هم دییران را دعوت کرد؟ چرااو 

الشريطان دین الشيطان است. احيانیاهلل است؛ یکی هم دینکداو است؟ یکی دین «هکلّ

، اهلل هررم درجرراتی دارد. دیررنبررودهطررور اهلل غلارره ظرراهرع دارد، هميشرره اینبررر دیررن

اء اولروالعزو کره پرن  نفرر بودنرد مراترب دارد. شرریعت نروح، انايره اهلل بره وسريلشریعة

 هرر دو بُعرد را جمعری« كُلِّرهِ الدِّینِ عَلَ  لِيُْظهِرَهُ» وليکن النايين.و واتم ابراهيم، موسی

در زمران وجرود - اهللرسو ن باید در زمان رسالت حمالرةشامل است. یعنی این طاع

بایرد  اعهآینرد یرک در ،اهللرسرو رسرالتی  در شرعا  دعروت -نيفتراد اتفاقایشان که 

 «.غَلَبَ عَلَيه»یعنی « رَ عَليهظَهَ»اظهار یعنی غلاه دادن، « لِيُْظهِرَهُ»طورع باشد که 

 لَرمْ»از طفل مرادون تکليرف کره  3«النِّساءِ عَوْراتِ عَل  یَْظهَرُوا لَمْ الَّذینَ الطِّْفلِ أَوِ»

حدراب الزو اسرت. « إذَا ظَهَرروا» امراحداب الزو نيست، « النِّساءِ عَوْراتِ عَل  یَْظهَرُوا

پرس  دانرد.دو سا  هم میه داند؟ ب میظهرین را  اما .هسال دوازده، هسال سيزدهطفل 

شود ب ه ده ساله و دهد. مییعنی دانستن و عمل کردن؛ بتواند کارع انداو « لِيُْظهِرَهُ»

اگر مقابل آن طفل « النِّساءِ عَوْراتِ عَل  یَْظهَرُوا مْلَ الَّذینَ الطِّْفلِ أَوِ»دوازده ساله، پس 

توانرد یعنی علمی و عمر ً می« النِّساءِ عَوْراتِ عَل »مادون تکليفی است که ظهور دارد 

ه اع که عرضرساله بيستاگر یک پسر  امابراع او حداب کرد. باید  ،کارع انداو دهد

 غَيْررِ»است، حداب الزو نيسرت. « الرِّجا ِ مِنَ إِرْبَةِاْل أُولِي غَيْرِ»او  ،هيچ کارع را ندارد

یعنی آن مردانی که اص ً حالت جنسی ندارند و تروان آن را « الرِّجا ِ مِنَ اْلإِرْبَةِ أُولِي

 حداب الزو نيست.  ،ندارند

 لکين و در النايدر شریعت واتم العالمينربطاعت  ینا« كُلِّهِ الدِّینِ عَلَ  لِيُْظهِرَهُ»

هاع طاعت حتیهاع شيطان که هيچ، ها غلاه کند. طاعتتاریخ تکليف بر تماو طاعت

رود، شریعت زرتشت کنرار رود، شریعت عيسی کنار میرحمان. شریعت یهود کنار می
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 کرلی اسرت، برر و مترقر وردر آن متالرطاعرةاهلل  را کرهود. همرين شرریعت وراتم رمی

دییر داریم ه دو آی«. شَهيدًا بِاللَّهِ كَف  وَ» تاده؟. تا کنون اتفاق افدهدها غلاه میطاعت

 اْلحَر ِّ دیرنِ وَ بِاْلهُدى رَسُولَهُ أَرْسَلَ الَّذي هُوَ» :است« اْلمُْشرِكُونَ كَرِهَ لَوْ وَ»که ذیل آن 

 .9ه ، آی61ه و سور 33ه ، آی9ه سور« اْلمُْشرِكُونَ كَرِهَ لَوْ وَ كُلِّهِ الدِّینِ عَلَ  لِيُْظهِرَهُ

طور است. است    یعنی وداوند تماو مقامات گذشرته را هرر پس است    این

هرا ط بروده اسرت، بره جراع آن، ووب بوده است، بد بوده اسرت، متوسرچه بوده است

 اسرت، بهتررهرا د کره از آنآور( میايين )صالنوت رسالتی واتممقاماتی بر محور دع

حراال ورود «. كُلِّرهِ الدِّینِ عَلَ  لِيُْظهِرَهُ»ست اگر ووب بودند، اگر بد بودند که جاع او ا

 شود که ما باید کار کنيم. این جریانی می

 : در قرآن دو آیه داریم که ما باید روع آن کار کنيم

ترا چره « لِلَّهِ الدِّینُ یَكُونَ وَ فِْتنَةٌ تَكُونَ ال حَتَّ  قاتِلُوهُمْ وَ»: 193ه بقره، آیه سور -1

م اطب چره « قاتِلُوهُمْ وَ» -دفاعی است، هدومی نيست-ار مقاتله کنيم؟ زمانی با کفّ

کره کسانی هستند؟ م اطب کسانی هسرتند کره زمران نرزو  وحری قررآن هسرتند؟ این

در برابر « قاتِلُوهُمْ وَ»ها مأمور بودند محا  است. چون زمان نزو  وحی قرآن مسلمان

 ،غالرب بودنردهم اگر غالب، مغلوب. وود.  هکفّار مقاتله کنند، دفا  کنند ولی به انداز

چون مرا  ی فتنه از نظر جانی و از نظر عقيدتی ناود؛کلناود. زوا  « فِْتنَةٌ تَكُونَ ال»باز 

 1«اْلقَْتلِ  مِنَ أَْكاَرُ اْلفِْتنَةُ وَ»عقيدتی است. ه جانی است، یک فتنه یک فتندو فتنه داریم: 

کنيم در دو بُعرد مرا کره دفرا  مری دییر.ه در آی 2«اْلقَْتلِ نَمِ أَشَدُّ اْلفِْتنَةُ وَ»در یک آیه. 

ها هدوو کردند، وطر جانی و وطر ناموسی در کنيم. اگر به جان ما مسلماندفا  می

 کنيم.کنيم، هدوو نمیما دفا  می ،گانه داشتندابعاد پن 

 هرا واسر می درسرت کردنرد و برا گفتنتر وطر عقيدتی است. اگرر جروّ ضرد مهم

کنيم. مقاتلره دو جرا مقاتلره مریها و کارها وطر عقيدتی درست کردند، ما ایننوشتن

اگرر برر ضرد اسر و  ،هرا برگرردانيمیک بُعد باید آن تاليغات را بره ورود آن :بُعد دارد

هرا بنویسرد، برا کفایره هاع مرا مهيّرا باشرد کره کتراب برر ضرد آنکتابی نوشتند حوزه

 شود. شود، با اسفار هم نمیمکاسب هم نمیکرد. با ها را رد شود آننمی
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جوابیروع تمراو  ،ها مهيّا باشرند کره نرامو  عقيردتی اسر و را حفرظ کننردحوزه

اع نداشت، اثرر نداشرت آن وقرت زنند باشند. اگر این فایدههایی که دشمنان میحر 

این سه  یعنی جنگ قرمز است، جنگ گرو است، جنگ سرد نيست. ؛قتا  وونين است

ه نکر 1«فِْتنَةٌ تَكُونَ ال حَتَّ ». قتا  در بُعد دوو، قتا  در بُعد سوو. او قتا  در بُعد  :بُعد

ها اع در کار نااشد. اصر ً بره مسرلمانیعنی هيچ فتنه استغراق است، النفیفی سياق 

هدومی نشود نه جانی و نه ما  و نه عِرض، نه عقيده. تاکنون چنين شرده اسرت؟ پرس 

 اهللرسرو توانسرتند در زمران قط به مسرلمانان مداهرد اسرت یرا میاگر این وطاب ف

تکليف ما الیطاق است. محا  بود و  ،توانندجهاد کنند که این اص ً دروپ است، نمی

هاع ورود مملکرت فتنره حتیه نشد که ار و در زمان اميرالمؤمنين و ائمدر زمان پيغم

 تکليف از بين برود. جهان  کلهاع رسد فتنهاز بين برود تا چه  اس می

 یَكُرونَ وَ فِْتنَرةٌ تَكُرونَ ال حَتَّ  قاتِلُوهُمْ وَ» :39ه انفا ، آیه سوره باالتر از این آی -2

دوو ه . منتها در آیدر هر دو آیه بُعد سلای و بُعد ایدابی :دو بُعد است« لِلَّهِ كُلُّهُ الدِّینُ

« فِْتنَرةٌ تَكُونَ ال» :دارد. بُعد سلای «الدِّینُ نَیَكُو وَ» او ه تأکيد است، در آی ،دارد« کُلُّهُ»

 كُلُّرهُ الدِّینُ یَكُونَ وَ»، یا «وَ یَكُونَ الدِّینُ لِلَّهِ» رود.هر چه و   است کنار می« ال إله»

ولو کسی در زمان ولیّ امر یهودع  ،ها هلل باشد. طاعت غير اهلل نااشدتماو طاعت« لِلَّهِ

اجاار نيست یعنری  ولی مطيع اهلل است. چون 2«افَأَْغرَیْن» :ه داریمدر آی اینکهماند کما 

کنرد، همران انديرل مشرک نيست. یعنی همان تورات اصلی را عمرل می ،د استموح

هسرتند و در تحرت  يرتهرا کرم هسرتند، در اقلتعرداد آن الاترهکند. اصلی را عمل می

  ال تَكُونَ فِْتنَةٌ وَ یَكُونَ الدِّینُ كُلُّهُ وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّ»دولت ولیّ امر )ص( هستند. ه سيطر

نيفتراده  اتفاقهاع بعد غير ممکن بود و تاکنون هرگز و زمان اهللرسو در زمان  3«لِلَّهِ

 است. 

کنرد اولی را روشرن میه وعد یدهد و جهت داللور مید، تالدهها توضيح میاین

جرا این «اْلأَرْضِ فِي لَيَسْتَْ لِفَنَّهُمْ الکَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ مِْنكُمْ آمَنُوا الَّذینَ اللَّهُ وَعَدَ» :که

یا داوُدُ إِنَّا »األرض ما تأکيد نداریم. ون تأکيد. در آیات و فةو ن وچند تاکيد است، ال
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یعنی این و فرت چرون  ،جا تأکيد استتأکيد نيست. این 1«جَعَْلناكَ وَليفَةً فِي اْلأَرْضِ

ت و تطاي  شریعت و نشر در بُعد شریعمزاحم ب  و باالترین و فتِو فت عليا است 

 :است و لذاشریعت 

تأکيد ثقيلره  ونمتکلّم مع الغير است و هم ن« مَا»هم  «اْلأَرْضِ فِي لَيَسْتَْ لِفَنَّهُمْ» -1

آیات و فةاألرض که نسرات بره انايراء اسرت  کلسه تأکيد است. در  و،است و هم ال

 .چنين مطلای نيست

القرنين داریم، م آیاتی داریم. تمکين راجع به ذودر مورد تمکين ه« وَ لَيُمَكِّنَنَّ» -2

نيست. چررا؟ جنراب ذوالقررنين  مؤکد اماراجع به یوسف داریم، راجع به اناياء داریم، 

 نرون تأکيرد ثقيلره اسرت. وردا روع حسراب« لَيُمَكِّرنَنَّ»ولی  2«اْلأَرْضِ فِي لَهُ مَكَّنَّا إِنَّا»

و راجرع بره انايراء « مَكَّنَّا إِنَّا» :فهميم. راجع به یوسفحساب نمیما بی ،زندحر  می

فَ»تمکين است  ،ووانيمدییر هم که می جرا تأکيرد ثقيلره این 3«وَ كَرذلِكَ مَكَّنَّرا لِيُوسرُ

يْ كُرلِّ مِرنْ آتَيْنراهُ وَ اْلرأَرْضِ فِي لَهُ مَكَّنَّا إِنَّا» :ندارد، وود فعل است. یا فرض کنيد  ءٍشرَ

 ووانيم.که بعدًا می «سَاَای

ووبران و  کلدر این و فتی که و فت از « وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دینَهُمُ» :جادر این اما

( عر مهردع ) ، دولرتآورین بدان در هر دو بُعد سلای و ایدابی به مراتاهم در دولتِ

 وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دینَهُمُ»نتيده  ،شد« تَْ لِفَنَّهُمْلَيَسْ»وقتی  «.وَ لَيُمَكِّنَنَّ»: دووه است، مرحل

 دیرن کره دیرن تکميرل شرده اسرت؟ چيسرت؟ تمکرينِتمکين است. « لَهُمْ الَّذِي ارْتَض 

 تکميل بوده است. 

 این در استقاا  معنا دارد، در چيزع که گذشته، چه چيزع تايين بشود؟ -

نسرات بره گذشرته تأکيرد  الاترهد اسرت. این یکی از شرواه هست،طور هم همين -

اسرت برراع  سرازگارتر آنکرهولری افتراده اسرت،  اتفراقبدانيد حتمری  اینکهبراع  ،دارد

هم مکان و هم مکانت اسرت. « وَ لَيُمَكِّنَنَّ»نيفتاده است.  اتفاقاستقاا  است که هنوز 

رو و پرندم جرا جراع چهراالمکران و آواره نيسرتند. این ،دننين هم مکان داردین و دیّ

رع ایرن کرار را حسرن عسرکگذارند. مسردد امراو ها نمیاست که ما آمدیم، چاقوک 

نفر نشسته بودند، داشتيم تفسير  دویست ،انداو دادند، مسدد اماو رضا چاقو کشيدند
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چون مرا قررآن داریرم،  ،گفتيم، بعد یک روز دییر قرآن پاره کردند، شيشه شکستندمی

جا جاع آورع است این ابی بودن.ابی است، به جرو وهين وهاولوهابی هستيم. ودا 

 ا زندانی کردند که بعد چه بشود.الوات ره که سرسلسل

هرا من تقکير را به گرردن آن ،ما مکان نداریم، در جمهورع ماارک اس می است

گذارو کسانی که قياو کردند، تقکير به واطر ابزار است، ابزار وراب است و کا  نمی

هاع اس و و در جمهورع اس می قرآن تمکين ندارد. ترین حوزهبزرگدر قلب  است.

کننرد، در  اع در  تفسرير بررود او را مسر ره میما امن از وو  نداریم. اگر طلاره

اگر تفسير مطاب  اميا   کنند،. بعضی را مس ره نمیکنندتفسير بدهد او را مس ره می

قررآن را انسان اگر  امازند. حر  ب« وه»و « أنا»دا مطاب  ميل بیوید مطلای نيست. و

سرر او  برر بره هرر روشری ،معنرا کنرد ،طور که ودا اراده دارد و وردا فرمروده اسرتآن

ی که ودایی لاوّدعواع  1«یَأتِی بِکتابٍ جَدیدٍ»طور است. ( اینع ریزند و ولیّ امر )می

سريّد، ترو برا ایرن  گوینرد: آقراعها، میعمامه، این ری  و با او دارند، ما هستيمنکرده 

« سرنة أربعرون لره صرورة رجر ً ف  یظهر»؛ چون ، سن کمری  کوتاه، عمامه کوچک

فرمایرد: اگرر ما کافی هستيم. می و .دهيددهيد، رأع می، فتوا میفتاوع شما بر و  

 قدر در شما اوت   ناود، دور شوید!رآیی داشتيد، اینشما کا

 ؛ان، تمکرين از نظرر مکانرت، تمکرين از نظرر ظرواهرتمکين از نظر مک« وَ لَيُمَكِّنَنَّ»

 ،وو  ندارد، تر  ندارد ؛ترسد به دین ودا عمل کند. تمکين از نظر بطونکسی نمی

داریم که قکور زیاد ضد قرآن دانسته و ندانسته  امن دارد، معارض نيست. ما معارضِ

 الَّرذِي ارْتَضر  لَهُمْ دینَهُمُوَ لَيُمَكِّنَنَّ »آن با تقکير است، تقکير آن هم با قکور است. 

است. وردایی نکررده  اهللرسو  سنتاست، دین قرآن و ودا آن دینی که مرضی « لَهُمْ

هرا بحرث اسرت ما نادانما قرآن را کنار گذاشتيم و به افکار چسايدیم. هنوز در ميان 

مرن  مرن نرور هسرتم، :گویدالداللة است یا نه؟ وداوند در صدها آیه میکه قرآن ظنی

 کنيم که این قرآنبالغه هستم، هنوز ما بحث می حدتماين هستم، من تايان هستم، 

گوینرد نمی ،کنرداع در تيمارسرتان بیویرد سررو درد میالداللة است. اگرر دیوانرهظنی

 ،بره قررآن وصرل شرد امراد مراد جاع دییرع باشد دست او باشد، چشم او باشد. شای

قدر نادان هستيم که باشد. ما این ذَنَبمکن است معلوو نيست که بحث از سر باشد، م

طرور رفترار این عطور رفترار نکردنرد، نکرارکنيم که یهود اینبا قرآن طورع رفتار می
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قدر قررآن را )معراذ اهلل( طور رفتار نکردند، ما آنها اینپرستنکردند، مشرکين و سگ

دانيم چيسرت، نمی ،باشد 1«رِّوَحُ»الداللة است. اگر در قرآن دانيم که قرآن ظنیال  می

 است.« حُرِّوَ»، «حُرِّوَ»بنده باشد ه در رسال اگر اما

فَ مَكَّنَّرا كَرذلِكَ وَ» :21ه یوسرف، آیره آیات تمکين دییر سرور  وَ اْلرأَرْضِ فِري لِيُوسرُ

« نَیَعْلَمُرو ال النَّرا ِ رَأَْكثَر لكِرنَّ وَ أَمْررِهِ عَلر  غالِبٌ اللَّهُ وَ اْلأَحادیثِ تَْأویلِ مِنْ لِنُعَلِّمَهُ

یرا  :یوسف در ارض مکر تمکين شد. این تمکين موضعی برود و تمکرين ابعرادع دارد

اع پادشراهی اسرت، سياسری تمکين عقيدتی است، تمکين علمی است، تمکرين سرلطه

ها تمکين است. اگر کسی از نظر مرا  اینه است، تمکين معرفتی و روحانی است، هم

تمکرين درونری، تمکرين بيرونری، تمکرين تمکرين مرالی، نيسرت. تمکين  ،چيزع ندارد

هرا و فطرع، تمکين عقلی، تمکين عقيدتی، علمی، دعوتی، تمکينی که قررآن را در د 

 ها تمکين است. اینه در اجتماعات مکانت دهند، هم

ها مورد وو  و تر  و فررار کرردن تتمکينات را که در طو  تاریخ ناو تماو این

 كَرذلِكَ وَ»نسرات بره یوسرف تمکرين موضرعی برود. « لَيُمَكِّنَنَّ»دعوا بود و  یتبود و اذ

فَ فِري » :سرورهو هم نرين در همرين  2«اْلأَرْضِ فِي لِيُوسُفَ مَكَّنَّا وَ كَرذلِكَ مَكَّنَّرا لِيُوسرُ

گيررد یوسرف مکران می رود،، مریهر کدا ب واهد برود« اْلأَرْضِ یَتَاَوَّأُ مِْنها حَيْثُ یَشاءُ

لکی و قدرت رسالتی. این دو قدرت توأو با هرم کره هرم قردرت قدرت مَ ،ت داردقدر

ولی ما جا نرداریم، نره در « یَتَاَوَّأُ مِْنها حَيْثُ یَشاءُ»سياسی و هم قدرت روحانی است 

هررر کدررا برررویم دعرروا و نرره مدرسرره. مسرردد جررا داریررم، نرره در حسررينيه جررا داریررم، 

ها هريچ بره طلاره ،ها کم کنيماز حقوق طلاه چاقوکشی است باید وانه اجاره کنيم و

ورواهم قررآن تمکرين نردارد. نمی اینکهچيزع ندهيم و اجاره وانه بدهيم. چرا؟ براع 

 وواهيم گدایی کنيم.فروشی کنيم و کرایه بدهيم، نمیبیویم کتاب

 لَرهُ مَكَّنَّرا إِنَّرا» راجع به ذوالقرنين است:است که  84ه کهف، آیه بعدع سوره سور

يْ كُلِّ مِنْ آتَيْناهُ وَ اْلأَرْضِ فِي لَهُ مَكَّنَّا إِنَّا»باالتر است. « لَيُمَكِّنَنَّ»باز « اْلأَرْضِ فِي  ءٍشرَ

قدر قدرت داشت. این روحانی سير آن از شرق تا غرب به سرعت شمس بود، آن« سَاَای

 بزرگوار که طاعی پيغمار ناود، دليلی نداریم. 
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 لَهُ مَكَّنَّا إِنَّا»آیاتی صحات کرده است  اوکهف راجع به ه ر سورذوالقرنين که داین 

يْ كُرلِّ مِرنْ آتَيْنراهُ وَ اْلرأَرْضِ فِي اَای ءٍشرَ براالتر اسرت. هريچ « لَيُمَكِّرنَنَّ»ولکرن ایرن « سرَ

عالم تکليرف را تمکرين سياسری و  کلارض تا چه رسد به ه کر کلاع ندارد که سابقه

 د. باش شمو جهانگير و لی اهلل جهانتمکين روحانی و دعوت ا

کند کره وداوند کسانی را توصيف می 41ه ح ، آیه ی در سورکلهم نين به طور 

 .شرودچنين و چنران می ، وضع او مناسب باشد،ها قدرت دهيم، زمينه دهيماگر به آن

کره تمکرين وواننرد؟ اینیعنری نمراز می« الَّذینَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي اْلأَرْضِ أَقامُوا الکرَّ ةَ»

«. قراموا إلری الکر ة»نره « أَقرامُوا الکرَّ ةَ»وواند. وود نماز میه وواهد، در واننمی

 ؛جهرت ایدرابی« بَينِنَا وَ بَينِ رَبِّنَرا»از وقود نور است که ص ة عاارت « أَقامُوا الکَّ ةَ»

صر ة مرن  کننرد.یعنی آن ظلماتی که بين مرا و برين رب اسرت در مدتمرع اقامره می

اسرت.  الکّ ءص ة من لغت.  دوازده است از نظراحتما   دوازدهچون  ،است  ءالکِّ

نرار ه نور است. گيرانه نار است یا گيرانه گيران ،یعنی وقود، گيرانه. یا این گيرانه صِ ء

 صِ ءنور براع رفع ظلمت است. ص ة که ص ة است از ه براع آت  زدن است، گيران

بسريار بسريار ظلمرات و  العرالمينربیعنی بين ما و  ؛نور استه ع گيرانبه معنا ،است

نور است حُدُب برطر  شرود. ووشرا آنران ه و فواصل است. با ص ة که گيران حدب

نرور داشرته باشريم ه فقط این نيست، در تماو حاالت ما باید گيران که دائم در نمازند.

 مِنَ لِيُْ رِجَكُمْ»او قی و عملی نور معرفتی و علمی و عقيدتی و ه گيرانه که با وسيل

 جایی که امکان دارد برطر  کنيم. ی تا آن کلظلمات را به طور  1«النُّورِ إِلَ  الظُّلُماتِ

غيرر و نه نمراز ووانردن. وقتری مرا در زیرارت وارث  ،این است 2«أَقامُوا الکَّ ةَوَ »

وواندیرد؟ مرا هرم نمراز یعنی نماز می 3«کَّلَاةَال قَدْ أَقَمْتَ أَْشهَدُ أَنَّكَ» :گویيممیوارث 

در کل ابعاد به پا داشرتيد، « أَقَمْتَ»، «الکَّلَاةَ أَقَمْتَ»ووانند وواندیم، همه نماز میمی

ظلمرات کنريم و ه نرار، ازالره نور که به وسایل گوناگون ما ازاله نماز محور شد، گيران

« وَ آتَروُا الزَّكراةَ»اسرت « أَقامُوا الکَّ ةَوَ » این ،نور ایداد کنيم العالمينرببين وود و 

نيست، زکرات علرم، زکرات عقيرده، زکرات مرا ، زکرات  صنّار سه شاهیزکات همين 

زندگی مرا اسرت ه بر برنامه قدرت، زکات فقر، زکات همه چيز است. آن ه را که اضاف
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درسرت  1«تَعْلِيمُرهُ اْلعِْلرمِزَكَاةُ »و لذا  .ها بدهيمبه آن ،به دییران که ندارند یا کم دارند

کره بره دسرت فقررا هرم چيز و آن صنّار سه شاهی آن نُه  زکات که فقط از هم هست.

ایرن  2«وَ أَمَرُوا بِاْلمَعْرُو ِ وَ نَهَوْا عَنِ اْلمُْنكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِاَةُ اْلأُمُورِ»رسد نيست، نمیچيزع 

 «لَيُاَردِّلَنَّهُمْ وَ» برود.تمکرين ه ن مرحلرکند. ایرهم از آیاتی است که تمکين را بحث می

وو  سه مرحله است که بعد  3«أَمْنی وَوْفِهِمْ بَعْدِ مِنْ لَيُاَدِّلَنَّهُمْ وَ» رود.مداو باالتر می

در  مرا در آینرده شرود، یعنریورو  برطرر  میه گانتماو مراحرل سره .کنيمبحث می

 «...نَازُْقاللَّهُمَّ ارْ»دولت امنی قرار وواهيم گرفت. 
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