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مَّدٍ وَ عَلَی هُ عَلَی مُحَوَ صَلَّی اللَّ ينَالَمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَ »

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 

جهتان  کت استممی سست ت بته  چون جریان دولتت آرترینِ ،شودباز هم تکرار می

الِحا ِ واعَمِلُت وَ آمَنُتوا الَّتيینَ»تکليف که مورد وعده بترا   استت، بستيار بستيار « الصتَّ

و  دقتتم این است کته ایتن بحتو متورد ساز است و در بُعد دوه و سرسوشتاميددهند

 دقتتصحيح بر محور قرآن قرار سگرفتته استت. بنتابراین متا بایتد بي تتر  کاوش بسيار

ست که قرآن ا العالمينربسهایت علم و معرفت کنيم. ما باید بي تر در برابر دریا  بی

جتا کته وش کنيم و از ردا بخواهيم که به متا مترادا  رتود را تتا آنفکر و کا تکدّ ،

 ممکن است بفهماسد. 

عوامت  اتاهر  س تان  صددرصتدمه که تقری ت  و یتا تحقيقت  مکه مکررداوسد در 

در برابتر کفتار و م ترکين ستاچي   ،سته بتا مت ترّعين رتودقدداد که ایتن شتریعت ممی

جا وعتده ها  ااهر  رداوسد هماند شد، بر رمف این جریانهستند و سابود رواهن

طتور  قت  و بتهحقستور، یعنتی در عهتد متدسی مه را که در آی ا داده است، همين وعده

الِحا ِ عَمِلُوا وَ مِْنكُمْ آمَنُوا الَّيینَ اللَّهُ وَعَدَ» :بيان فرموده است که تفصي  ایتن  1.«الصتَّ

موعتود  »یت  بُعتد  :ماضتی دارا  دو بُعتد استته ن وعدماضی است و ایه وعد «وَعَدَ»

 :ماهلل هستند و بُعد دو  و دعاة الی تاریخ با رس اوله مؤمنين درج ک است که « لَهُم
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جتتا سقتت  رداوستتد چتته زمتتاسی ایتتن وعتتده را در شتتریعت استتمم داده استتت کتته در این

 کند؟می

طَرَّ یُجيت ُ أَمَّتنْ» :62ه ، آی(27) سم ه عرض کردیم در سور اولچناسکه روز   اْلمُضتْ

« تَتيَََّّرُونَ متا قَلتيمً اللَّتهِ مَت َ إِلته  أَ اْلتََرْضِ رُلَفتاءَ یَجْعَلُكُمْ وَ السُّوءَ یَْك ِفُ وَ دَعاهُ إِذا

هستند، برا  حفت  ایمتان، هتم  کساسی که مضطر اینکهیکی  :جا چند مرت ه استاین

ر اضتطرار، ضترر، ضترور ، ستاراحتی، حف  ایمان فرد  و هم حف  دعو  الی اهلل د

ار و فستا  و معارضتين ایمتان و قرار گرفتنتد. چتون کفت يهروف، سگراسی، هجر ، تق

مؤمنين بسيار زیاد هستند، بنابراین متؤمنين و ایمتان در عهتد مکتی رسگتی در اتاهر 

 بودسد. ، همه مضطرسداشتند

مکته آوردستد در بودسد و به شریعت آرترین ایمتان  يتکساسی که بسيار هم در اقل

ه به ااهر همه چي  رود را از دست دادستد، جتان رتود را، متال رتود را، راست مهمکر

غتيا و ل تاخ رتود را از دستت دادستد. در شتع   حتتیرود را، امن زستدگی رتود را، 

 یتهمحمدداد کته ایتن دعتو  طال  تمتام اتواهر س تان متیطال  و غير شع  ابیابی

 ،استدت. کساسی هم که به این دعو  ایمان آورده)ص( دعوتی است که پا سخواهد گرف

استمرار ایمان داشته باشند.  اینکهاستمرار حيا  سخواهند داشت تا چه رسد به  حتی

ا ، هکننتدمَیوخصددرصد در ی  چنين جوّ الماسی و تاری ، در ی  چنين جوّ  اما

 الرُّستُ ُ اسْتَيََْخَ اإِذَ حَتَّى» :چناسکه در بعضی از آیا  هم در مراح  دیگر وجود دارد

 طور است.بعضی اوقا  همين 1«.سَ اءُ مَنْ فَنُجِّيَ سَْصرُسا جاءَهُمْ َُّيِبُوا قَدْ أَسَّهُمْ اَنُّوا وَ

اه  اتاهر هستتند، مه که درصد بسيار باال  ااهر  جوّ، که همگان مکه مکردر 

ه بود، زیتر بتار مه که اصمً مؤمن بودن گنامکه مکرشود. درصد جوّ ااهر  میوحی 

 کته استتحقا  متر  و ت عيتد و غيترهپيغم ر ب رگوار رفتن گناه بود، بدترین گنتاه بتود 

کيست که این مضتطران  2«اْلمُْضطَرَّ یُجي ُ أَمَّنْ»ا  داشت، در ی  چنين زمان و زمينه

 ه تتادمسلمان است کته در آرتر بته  ه تادروز  ها  ش اسهرا اجابت کند؟ این ساله

بتاالتر  ه تتاداهلل دعتو  فرمودستد، اتاهرز از مه رسولمکه مکرسال در   دهسيرسيد. 

 سرفت. 
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ها که ش  و روز سالته دارستد، سگتران هستتند، مضتطر هستتند، دا مت  در ضترر این

کنند، کسی وجود دارد کته دعاهتا  هستند و دا م  در رطر هستند و همي ه دعا می

 أَمَّتنْ»ی بتود. آن جوّ مکت اولکه مصدا  « ْلمُْضطَرَّا یُجي ُ أَمَّنْ»ها را اجابت کند؟ این

هتا، ها از بتين بترود، تمتام سگراسیتمام ستوء« السُّوءَ یَْك ِفُ وَ دَعاهُ إِذا اْلمُْضطَرَّ یُجي ُ

 الَّتيینَ»به متؤمنين و مخصوصت   توجهها که به جرم ایمان، میتها، اذمواس ، ساراحتی

الِحا عَمِلُتتوا وَ آمَنُتوا هتا  دروستتی، بروستتی در بتتين استت از بتتين بتترود. سگراسی«  ِالصتتَّ

 ها از بين برود. این سوءه ی همکلاز ترخ کفّار، به طور  ،هامسلمان

 وَ»افتتد؟ ایتن ی میاتفتاق، بعتد چته «السُّوءَ یَْك ِفُ وَ دَعاهُ إِذا اْلمُْضطَرَّ یُجي ُ أَمَّنْ»

 اول«. اللَّتهُ إاِلَّ» بعد« إِلهَ ال» اولایجاب است،  و سل « رُلَفاءَ یَجْعَلُكُمْ وَ السُّوءَ یَْك ِفُ

ی ستابود کلتطتور مواس  ایمان، مواس  اسمم، مواس  دعتو  التی اهلل بته « السُّوءَ یَْك ِفُ»

زسد؟ این وحتی کجتا وارد شتده استت؟ در جتوّ  کته گردد. ردا کجا این حرف را می

تواسنتد زستده هتا سمیرتود آن حتتیدرصد بسيار باال  آن رمف ایتن جریتان استت. 

بماسند تا چه رسد بتواسند جوّ حيا  ایماسی ایجاد کنند. وجود و سفت  ک تيدن رتود 

ایمتاسی ه است تا چه رسد بتواسند دیگران را تحتت ستلط غدغنمؤمنين به جرم ایمان 

 شود.سل  در سظر گرفته میه اولی است که مرحله قرار دهند. این مرحل

ها شتتوید، اصتتمً جاس تتين تمتتام فرماستتدهی« اْلتتََرْضِ رُلَفتتاءَ مْیَجْعَلُكُتت وَ» :بعتتد

ها  ها  معرفتتی، فرماستدهیها  علمی، فرماسدهیها  سياسی، فرماسدهیفرماسدهی

ساز ب تر در سيروها  زسدگی ک اقتصاد  در  ها شرعی و دعو  الی اهلل، فرماسدهی

 و هتتاهتتا، ابوله جه دستتت شتتما باشتتد. ابو هاابعتتاد دروستتی و بروستتی، فرماستتدهی

و  مکتهدر ارض، چته ارض « الصَّالِحا ِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّيینَ»ها کنار بروسد. ابوسفيان

گویتد، ایتن جتا را میدارد همان« اللَّهُ وَعَدَ»د. این سی جاس ين شوکلجا  دیگر، ارض 

رد و یت  بُعتد یت  بُعتد استممی، استمم رتاصّ آرترین دا دو بُعتد دارد:« اللَّتهُ وَعَدَ»

« اللَّتهُ وَعَتدَ»دارد. بُعد اسممی که اسمم آررین استت،  شمولجهانرسالتی و رسولی 

مؤمنين تاریخ و  ک سس ت به  شمولجهانو بُعد « اْلمُْضطَرَّ یُجي ُ أَمَّنْ». مکهکجا؟ در 

 سَ َقَْت لَقَدْ وَ» «.الصَّالِحا ِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّيینَ»دُعا  رسولی و رسالتی تاریخ، چون 

شتام   1«  اْلغالِ ُونَ لَهُمُ جُْندَسا إِنَّ وَ*  اْلمَْنصُورُون لَهُمُ إِسَّهُمْ * اْلمُرْسَلينَ لِعِ ادِسَا ََّلِمَتُنا

تتاریخ و تمتام  اوله ا ، دو بُعد بترا  تمتام متؤمنين درجتدر ی  آیندهشود. همه می
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ستوء، ضترّ، رتوف، ستاراحتی، مواست ،   تاریخ تکليف درست رواهد شد، ی  بُعتد رس

ا  آن، شهر  آن، همه از بين رواهد رفت هآن، بروسی آن، راسوادگی آن، محل دروسی

 اوله ا  کته بته متؤمنين درجتاین وعده 1«اْلََرْضِ رُلَفاءَ یَجْعَلُكُمْوَ »بعد: .  کلّ« إِلهَ ال»

سيفتتاده  اتفتا ون تاریخ رداوسد متعال داده استت دارا  چنتد مرحلته استت کته تتاکن

 است. 

ا  که ين وسيلهاولطور سيست که به هم ریخته باشد.   است، اینها مترتاین وعده

هتا از بتين بترود چيستت؟ رتود الامن ک امکان دارد ایجاد امن مطلق ایماسی شود و 

 ،را آورد رباسيتهپيغم ر ب رگوار که باالترین شتریعت  ؟شرع است؟ مگر رود شرع سيست

بي تتر  مکهمدام در جنگ بود، مدام در ساراحتی بود. در  ؟لّ  از بين رفتمگر روف ک

 و در مدینه کمتر. پ  صرف آمدن وحی و صرف آمدن ایمان و دعتو  بستيار بتاال 

ی  چي  دیگر هتم الزم  ،را از بين ب رد، سخير طور سيست که تمام ضر و شرایماسی این

ایتن  ،اهلل س اشتدو رستال یمتان س اشتد دارد و آن قدر  است. اگر فقط قدر  باشد و ا

ق بخ تيدن و پایته دادن و سقت  حقتقتوّ  ت امتا ،ضرر است. اگر فقط رسال اهلل باشتد

. پت  بتردباز هم این کتار  از پتي  سمی ،دادن رسال اهلل در مجتم  مرس ٌ اليه س اشد

 ،همته رطتر استت. ایمتان باشتد ،می بهتر است، قدر  باشد ولی ایمان س اشددو ال ته

بته همتان  امتابترد. این هم کتار  از پتي  سمی ،قدرتی که بتواسد ایمان را ترکي  بدهد

)ص(، کتاب رسالت باال استت؛  اهللرسولاست؛ مقدار که ایمان باال است، رسالت باال 

بته همتان  ،«الصَّالِحا ِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّيینَ» قرآن، مؤمنين به این رسالت باال هستند؛

 اید قدر  باال باشد.مقدار هم ب

تا چه رسد به  ،فرد  آن حتیق دادن حقهر قدر که علم و ایمان باال باشد برا  ت 

باشد تمام ایمان و عم  صالح  کمترباشد، اگر قدر   ئکافباید قدر  مُ ،اجتماعی آن

درست است هتر قتدر ایمتان و عمت  «. ما ءًیش»مگر  ،گيردسق  رارجی به رود سمی

اث ا  ما بي تر است که سفتی التم بي تتر استت و اث تا   و باشد، سفیصالح ما باالتر 

 سيست. صددرصد اماعدل بي تر است، 

ن )ص( بتاالترین شتریعت استت و الن ييطور که شریعت قرآن و رسالت راتمهمان 

عتالم تکليتف  کت بترا   2«  التدِّینِ یَتوْمِ إِلتى»تمام شرای  با اضتافه در آن جمت  استت. 
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رواهتد سل  تمام ضررها را تضمين کرده است، آن قدرتی هم کته می تمام مصالح و

 وَعَتدَ» :ها باشتد و لتيا داریتمق و تمکين بدهد باید باالترین قدر حقاین شریعت را ت

چه رمفتتی؟ آن «. اْلََرْضِ فِي لَيَسْتَْخلِفَنَّهُمْ الصَّالِحا ِ عَمِلُوا وَ مِْنكُمْ آمَنُوا الَّيینَ اللَّهُ

ها است که بتواسد بر م نا  این قدر  باالترین آن قدرتی که باالترین قدر  رمفت و

ه ق بدهد. این مرحلحقها را هم در محاور دروسی و هم در محورها  بروسی تشریعت

ق پيتدا حقتس اشد ایمتان بتا چته قتدرتی ت« لَيَسْتَْخلِفَنَّهُمْ»تا « لَيَسْتَْخلِفَنَّهُمْ» .اولی است

 . اولکند؟ این مطل  

ی از ربتاساستخمف که شد تمکين است. اگر فرماسدهی سيرومنتد « لَيُمَكِّنَنَّ وَ» م:دو

الِحا ِ عَمِلُتوا وَ آمَنُوا الَّيینَ»بر جهت روحاسی و از برا  ه بود، اضاف رس برا   « الصتَّ

آن وقتت  ،ق آن هم بتودحقبر ایمان و عم  صالحا . اگر قدر  فرماسدهی و ته اضاف

و از  ت ل لدهند، از تضعض  و ، آن دین کاملی که دارسد این را تمکين می«نَنَّلَيُمَكِّ وَ»

گتردد و شود و رودپا میجایگير می« يُمَكِّنَنَّلَ»شود. سه تنها ساراحتی و فرار رارج می

 رَضتيتُ وَ» 1،«لَهُمْ ارْتَضى الَّيِي ینَهُمُد»شود گردد، بر تمام سيروها مقدّم میسيرومند می

  2.«دین  اْلإِسْممَ مُلَكُ

باشتد،  کمتتررود، هتر قتدر تمکتين دیتن اگر دین تمکين شد الدینی کنار می :مسو

 جریتانالدین است یتا دیتن استت. وقتتی کته ایتن  یاتمکين الدینی باالتر است. چون 

متام افتتد؟ تی میاتفتاقچته « لَهُتمْ ارْتَضتى الَّتيِي دیتنَهُمُ لَهُتمْ لَيُمَكِّتنَنَّ»اث ا  شد کته 

تَختافُونَ  وَ المَّتي»در راسوادگی. مثمً  حتیروسد، ها  به جرم ایمان از بين میروف

هتا هتم سخواهتد بتود. این 3«سُ ُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي اْلمَضاجِ ِ وَ اْضرِبُوهُنَّ

ن زسدگی راسوادگی هم دیگر روف سدارد، سه مترد س توز رواهتد داشتت و سته ز یعنی

ها  دروستی، تمام روف 4«أَمْن  رَوْفِهِمْ بَعْدِ مِنْ لَيُ َدِّلَنَّهُمْ وَ»س وز رواهد داشت. چون 

ق ایمان و بتروز حقهایی که از برا  تروفه بروسی، راسوادگی، شهر ، روستایی، هم

 کت عتاد  کته ایمتان در آن درالتت دارد و اب ک ایمان و دعو  ایمان ماس  است در 

 «.أَمْن  رَوْفِهِمْ بَعْدِ مِنْ لَيُ َدِّلَنَّهُمْ»ساز است، این و زسدگی ابعاد زسدگی
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يْا  بي یُْ رَُِّونَ ال یَعْ ُدُوسَني» ستيجه: ایتن فهرستتی استت کته بعتدز بته تفصتي  « شتَ

است؟ دو « یَعْ ُدُوسَني»چه کسی « شَيْا  بي یُْ رَُِّونَ ال یَعْ ُدُوسَني» :کنم. سؤالعرض می

الِحا ِ عَمِلُتوا وَ آمَنُتوا الَّتيینَ»استت کته  ایتن ال وجود دارد، ی  احتمالاحتم ، «الصتَّ

کستتی کتته  ،کتته تحصتتي  حاصتت  استتتهتتا کتته عابتتد بودستتد، ایناین«. یَعْ ُتتدُوسَني»

 الَّتيینَ اللَّهُ وَعَدَ»روان است، سماز ش  رواهد رواسد، تحصي  حاص  است. سمازش 

الِحا ِ عَمِلُتوا وَ مِْنكُمْ آمَنُوا عمت  صتالح ه ایمتان هستتند، در قلته در قلت هتااین« الصتَّ

ها وجود ابعاد زسدگی روحاسی و سياسی و اقتصاد  آن ک هستند، اعمال صالحه در 

المتؤمنين سمتاز هتم مث  ایتن استت کته بگوینتد امير« یُْ رَُِّونَ ال یَعْ ُدُوسَني»دارد. پ  

اهلل بروجرد  ها است. مثمً آیتاین حرفرواسد، این چه حرفی است؟! او باالتر از می

 داسست مثمً، اصمً این چه حرفی است؟ امثله هم می

الِحا ِ عَمِلُتوا وَ مِتْنكُمْ آمَنُوا الَّيینَ»، «یَعْ ُدُوسَني»جا این اسجتام « یَعْ ُتدُوسَني»، «الصتَّ

الت، هتم ع تاد  رستلوع اد  بودسد، تالیه بودسد و در قل« عْ ُدُوسَنيیَ» دادسد. چونمی

است « الصَّالِحا ِ عَمِلُوا وَ»عقيدتی و هم ع اد  بروسی که  و دروسی، علمی و معرفتی

 :ایتن کارهتاه ها داده شد. تازه بعد از همها به آنچون چنين هستند این وعده ،بودسد

 الَّتيِي دیتنَهُمُ لَهُتمْ لَيُمَكِّتنَنَّ وَ قَت ْلِهِمْ مِنْ الَّيینَ اسْتَْخلَفَ ََّمَا اْلََرْضِ فِي يَسْتَْخلِفَنَّهُمْلَ»

گاه که جوّ  ایماسی است، آنکمًبا تمام این ت کيم  که جوّ « لَيُ َدِّلَنَّهُمْ وَ لَهُمْ ارْتَضى

 مطل  مهمی است.بودسد،  «الصَّالِحا ِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّيینَ»ایماسی س ود 

زدسد، رون ل چاقو و شم ير میرورد، وقتی که به بمسلمان زماسی که کت  می

الِحا ِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّيینَ»آن وقت ، او کردجهيد و از آن اهلل سق  پيدا میمی  «الصتَّ

این  ،ایمان و بر ضد عم  ایمان بود بود. آن وقتی که تمام جوّ بر ضد بود، وقتی ماس 

در ارض تمکتين و استتخمف شتده  بتود، حتال کته« الصَّالِحا ِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّيینَ»

 بي یُْ رَُِّونَ ال یَعْ ُدُوسَني» تازه دارد ،ها از بين رفته استاست و تمام مواس  و ساراحتی

 است.  سؤالاین  ؟«شَيْا 

 کستی تت یت  بُعتد دروستی استت علمت  و معرف دو بُعتد استت:« یَعْ ُدُوسَني»جواب: 

امور دروسی سيست. من فمن اعتقاد را دارم  يهتواسد در درون کار  اسجام دهد، تقسمی

 اینکتهشود با قدر  چاقو اعتقاد را برطرف کرد، مگر چه درست باشد چه س اشد. سمی

 يتهسيست ولی بترون جتا  تق يهبتوان با استدالل این کار را اسجام داد. درون جا  تق

يتد شتما را است. اگر در برابر کساسی قرار گرفتيد کته وقتتی وضتو بته طترز ت تيّ  گرفت

 رباسيتهه حقتع تاد  تواسيد سمیجا است. در این يهجا تقکنند، اینمی یتزسند و اذمی
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بترا  حفت  جتان ماسنتد  ااهر که وضو  اسممی قرآسی باشتد اسجتام بدهيتد، در بُعد

هتا سمتاز بخواسيتد. بترا  حفت  ستوامي  اگتر یا با آن ، درست است،ها وضو بگيریدآن

 يتهتق جتا  جااین ،تر استجریاسی که پي  آمده است مهم چناسچه این ساموخ از آن

 يتهاست، ولی در زمان امام زمان دیگتر تق يهها  تاریخ تکليف تقاست. در تمام زمان

 سخواهد بود.  يهبحو رواهيم کرد، تق سيست. ما ی  تقوا داریم و ی  تقيه،

، در حقست یعنی در بيان سي يهرواهد بگوید تقمی« بي یُْ رَُِّونَ ال یَعْ ُدُوسَني»این 

 اوالًکسی سيست که درالت کند و بگوید که چرا این کار را اسجام دادید.  حقعم  به 

رستاله سيستت، بترا  تمتام  دویستترساله یتا  صدولیّ امر است، ه رسال ،يهعمله رسال

ها  ولیّ امر در تمام عالم تکليف ی  رساله است که بر محور مُرّ قرآن و سنّت رساله

هتا حرف کند که آقتا چنتين کردیتد، ایتن گلهشود. کسی سيست تکليف پخ  می عالم

یعنی چته؟  يهتقدیگر  کنند،رساله و رسالت معصوم عم  میسيست و کساسی که ط ق 

و مهتم استت ولتی سته بته  بتين اهتمّامتر ی  بُعد دیگر وجود دارد، بعضی مواق   ال ته

د، شتما محترم سيستتيد و فترد شتو. ی  درتتر  استت کته در آب غتر  میيهعنوان تق

جا اهم و مهم تواسيد شنا کنيد، ایندیگر  هم سيست که او را سجا  دهد، شما هم می

است. اهم حف  جان این درتر است، مهم این است که شما به او دستت س سيتد، ولتی 

باید به او دست ب سيد چون واج  است. هر طور هم که باشد واجت  استت، چترا؟ آن 

ایتن سيستت،  يهکنيم، این تقا  سجا  او الزم است. ما این را عرض سمیمقدار  که بر

که از برا  حف  جان، سه حفت  عقيتده  يهمهم است. در باب تق دوران امر بين اهم و

برا  حف  جان، حفت  متال، حفت  ستاموخ، بترا  حفت   -سيست يهحف  عقيده تق-

بتواسيم ازدیتاد ایمتان و  سواميسی که ما باید حف  کنيم و بر محور وجود این سوامي 

 شود. يه وارد میجا بحو تقدر این استمرار در ایمان و عم  صالح داشته باشيم،

رَبْتُمْ إِذا وَ» :در بتاب صتمةآن  سموسه .«شَيْا  بي یُْ رَُِّونَ ال یَعْ ُدُوسَني»پ    فِتي ضتَ

 1«ََّفَترُوا الَّتيینَ یَْفتِنَكُمُ أَنْ رِْفتُمْ إِنْ ةِالصَّم مِنَ تَْقصُرُوا أَنْ جُناح  عَلَيْكُمْ فَلَيْ َ اْلََرْضِ

صمة استت؟ بلته. ه اقام . رمفاین قصر رمف ایمان است؟ سهصر. وايفه چيست؟ قَ

و حال آسکه چون صمتی که ردا رواسته است باید چهار رکعت باشد و چنين باشد. 

َْسَْنتُ إِذَا». بعد قصر کنماست که  این منه وايفاآلن  یعنی چه؟  2«الصَّمةَ فَََقيمُوا مْاْطمَ
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اسستتيد تومگر ق مً اقامه س ود؟ ق مً اقامه س ود. یعنی سماز  که ردا رواستته بتود سمی

طور صمة س د. مگر اینه اقام امار سيستيد، قاصر هستيد، اسجام دهيد، س د، شما مقص

  دهيتد، در ک ند شما قتدر  سداشتتيد کته او را سجتاسيست؟ ی  سفر مسلمان را می

 او ک ته شد.  باالرره ستيجه او ک ته شد، شما مقصر سيستيد ولی

تواستد سمتاز رتود را از شتر دشتمن و از تترخ دشتمن کته سمیجا هم کسی در این

فرار کند و بدود و سواره و پياده سماز بخواسد، این سماز را رواسده  درست بخواسد، باید

  م سيست، قاصر است.سيست، ولی مقصّر ه« أَقيمُوا»است، ولی 

م تتم هستتند و در اثتر ابتتم  بته  يتهکساسی که به تقطور است. جا هم هميناین

 اینکتهولی کافی استت. یتا  ،رطّاب سماز رواسدسد، این اقامه سيست عمر بنپ ت  يهتق

 مکتهدر  اینکهها وضو بگيرد، یا فرض کنيد مج ور شد برا  حف  جان رود ماسند آن

او درستت ه ، روزدر ماه رمضتان افطتار کنتدوب کرد مج ور شد که غرو مدینه آفتاب 

رواهد. ما یت  ع تاد  طور تقوا میا  سيست که ردا به این روزه آن روزه امااست. 

داریم. ی  الع اد  داریم، الع اد  یعنی تواسستته استت  يهتقوا داریم، ی  ع اد  تق

 اد  آزاد است، تقوا یعنی آن این ع اد  یا ع ی  ع اد  داریم، ع اد  را ترک کند.

 این تقوا است.  ،آن را اسجام دهيد صددرصدچي   که ردا رواسته است و تواسستيد 

دشمن جاسی  است یا چون م احم ،یعنی آن مقدار که تواسستيد يهچيست؟ تق يهتق

 اما ،ر سيستيد، قاصر هستيدکنيد شما مقص. وقتی آن را کم میکنيداست، آن را کم می

 رواهد سيست.   که ردا میآن چي 

 مگر وايفه اسجام س د؟ -

 وايفه اسجام شد. -

 سيست؟« أَقيمُوا»مگر وايفه  -

تواسيتد سمتاز چهتار جتا سمیتواسيتد. اینجتا سمیوايفه این است که بتواسيتد، این -

د. حال کيفيت یدورکعتی را به حال آرام  بخواسيد، دشمن به دس ال شما است و می

تواسيد رواهد او را بک د، سمیکند و میست؟ دشمن که اسسان را دس ال میآن چطور ا

س ده « أَقيمُوا»جا وايفه این است، ولی رکود و سجود و ت هّد را اسجام دهيد. در این

 است.

است یتا « یَعْ ُدُونَ»اسجام دادسد رمف  يهبحو بر سر این است که کساسی که تق -

 سيست؟ 
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 .ر سيستمقص قاصر است، امااز سظر اص  ع اد  که به عنوان تقوا است سيست،  -

َْسَْنتُمْ فَإِذَا»است: قرآن ه و ليا در دو آی مگر ق مً اقامه س ود؟ وقتی « الصَّمةَ فَََقيمُوا اْطمَ

 لَتمْ متا عَلَّمَكُمْ اََّمَ اللَّهَ فَاْذَُّرُوا»آن وقت سماز را به پا دارید  ،که اطمينان حاص  شد

 شد. ولی آن موق  سمی ،شوداآلن می 1« تَعْلَمُونَ تَكُوسُوا

در اثتر رتوف و فترار از  تر استت. اینکته اسستاناین درست اماهر دو درست است، 

در جنگ چهار رکعت سخواسد یا فرض کنيتد دشتمنی یتا حيتواسی بته  هجوم دشمن یا

ه وايفت امتاسيست، « أَقيمُوا»ین دس ال او است و این رکوع و سجود و استقرار سداشت ا

َُّلُّه ال یُتترِك  مَا ال یُدرك»است. « أَقيمُوا»از  کمتراین آدم ه است. وايف« أَقيمُوا»او غير 

 .است هاد کردم و جواب برادران دو آیه برا  ت يين این مطل  به این 2.«َُّلُّه

از سظر قل تی،  ؛معلوم است« دُوسَنيعْ ُیَ» 3«شَيْا  بي یُْ رَُِّونَ ال عْ ُدُوسَنيیَ»جا در این

ی  ع تاد   :ایمان است. ولی ع اد  دو بُعد دارده معرفتی این باالترین مرحل علمی،

 بَعْتدِ مِتنْ لَيُ َتدِّلَنَّهُمْ وَ»جتا کته استت، ولکتن این يته، ی  ع تاد  تق«أَقيمُوا»تقوا است 

کستی ستدارد، بترا  اسجتام سيست، هتي  کت  ترستی از هتي   يهدیگر تق 4«أَمْن  رَوْفِهِمْ

در کتار  يتهرود، اگر رود او متری  باشتد مط تی استت، تقه و کام  وايف صددرصد

 سيست. 

رود. ولو اگر در روایتا  چنتين چيت   سداشتته از بين می يهطور کلّی تق جا بهاین

رتواسيم کته آن را میه کنيم و آیتباشيم یا زیاد باشد یا کم باشد، از قرآن استفاده متی

وجتود ستدارد و  يتهولتی تق ،اصمً سيست، تقوا وجتود دارد يهمان دولت آررین تقدر ز

 تفاو  وجود دارد.  يهبين تقوا و تق

ع تاد  را اسجتام ه جتا کته امکتان داریتد شخصت  وايفتتقوا یعنی صددرصد تا آن

استت، در  يتهجا تقک ند، رطر دارد. در اینشما را می اما ،تواسيدیعنی می يهدهيد، تق

، سته در بررتورد جا حفت  اهتم و از دستت دادن مهتم در جریتان بررتورد بروستیاین

 امتاهر دو را اسجام دهتم، اآلن در بررورد دروسی دو واج  است که من باید  دروسی.

دهتم غلتط  تر را اسجتامیکی اهم است. اگر هر دو را ترک کنم غلط است، اگر کوچت 
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از  بي تترجا استطاعت از سظر دروسی سيست. این يهدهم، این تقمیاست. اهم را اسجام 

 این سيست، رود من بيمار هستم و...

است، دشمنی است که این من را دس ال کرده استت و  يهولکن از سظر بروسی که تق

 اسجتام بتدهم، بتا اصت یتا  اگر من ی  ااهر  از مظاهر ایماسی را درست اسجام دهم

 أَنْ إاِلَّ» :داریم يهآیه راج  به تقبرا  من رطر دارد و ليا ما در قرآن شریف فقط ی  

. فقط این ی  آیه را دارد. صدها آیته راجت  28ه عمران، آیآله سور« تُقاةً مِْنهُمْ تَتَّقُوا

تقتوا  مطلقته، محترّم را کتمً تترک  اوله این استت، وايفت اوله به تقوا داریم، وايف

 امتاو کيتف آن بکتاهيم. ما از کمّ  اینکهکردن است و واج  را کمً اسجام دادن بدون 

این حرام است. « اْلمُؤْمِنينَ دُونِ مِنْ أَوْلِياءَ اْلكافِرینَ اْلمُؤْمِنُونَ یَتَّخِيِ ال» :يهتقه در زمين

يْ في اللَّهِ مِنَ فَلَيْ َ ذلِكَ یَْفعَْ  مَنْ وَ» س ایتد کتافر را بتر رتود والیتت دهتيم کته « ءٍشتَ

ولتو در  ،د که اعمال ما اعمتال کافراسته باشتدشووالیت دادن کافر بر مؤمن موج  می

ولتی  يم،، در باطن معرفت داشته باشتيم، در باط  ريلی معتقد باشيمباطن مؤمن باش

رود ایتن کتار ه مؤمن هم بر رمف عقيد ، منِکنيمر ااهر ال  و ع ّ  را سجده مید

چته « أَوْلِيتاءَ اْلكتافِرینَ نَاْلمُؤْمِنُتو یَتَّخِتيِ ال»را اسجام دهم، سه این کار را اسجام سدهيتد. 

 دُونِ مِتتنْ»ت باشتتد و چتته اوليتتاء بتته معنتتی ستتلطه دادن باشتتد. اوليتتاء بتته معنتتی مح تت

به غير متؤمن  هست،دهيد؟ مؤمن شما غير مؤمن را سلطه می هست،مؤمن « اْلمُؤْمِنينَ

 مِتنَ لَيْ َفَ ذلِكَ یَْفعَْ  مَنْ وَ»دهيد؟ به غير مؤمن والیت می مقه دارید؟ مؤمن هست،ع

اگر کسی این کار را اسجام دهد از رتدا چيت   در او سيستت، ایمتان او « ءٍشَيْ في اللَّهِ

 جا است. این يهتق« تُقاةً مِْنهُمْ تَتَّقُوا أَنْ إاِلَّ»است  دروغهم 

گفتت ایتن میکه بودم آن شيخ اعظم، شيخ ع داهلل بتن حُميتد  مکهبه یاد دارم در 

است.  يهسيست، در قرآن هم تَق يهاست و تُق يهگویيد؟ گفتم تَقیچيست که شما م يهتُق

ت را شتما لغت اینکتهمثت   تقيته کننتد. شيعه از ستنّی و ستنّی از شتيعه، هتر دو از غيتر

 داسيد.سمی

هتا پرهي یتدسی. یعنتی شما بپرهي یتد از شترّ آن اینکهمگر « تُقاةً مِْنهُمْ تَتَّقُوا أَنْ إاِلَّ»

دود، از کافر سمتاز را کتم رواستد، چتون بته دس تال او متی يته ت عجا اگر بچه؟ در این

از کافر ی  مقدار از عم  ایماسی کتم کترد یتا عمت   يترکوع و سجود سداشت، به ت ع

در مقاب  ال  و ع   صورت  ستجده کترد، ولتی در بتاطن  حتیایماسی را ترک کرد یا 

واجت  هتم  ال تتهسدارد، کند و مخالف است. این برا  حف  جان او اشکال سفرین می

هُ اللَّتهُ یُحَتيِّرَُُّمُ وَ»سيست. بحتو ایتن مفصتّ  استت، اشتکال ستدارد.   اللَّتهِ إِلَتى وَ سَْفستَ
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رَُِّونَ ال یَعْ ُتدُوسَني»استت.  يهعمده این است که ایمان باقی بماسد، این تق« اْلمَصيرَ  یُ تْ

ند، اشراک عملی است، اما   سجده کيتفرض کنيد اگر کسی در مقاب  بت تق« شَيْا  بي

 ولیّ امر سخواهد بود.ه معيور است، این در زمر

اشتراک  ،اگر کسی بتر رتمف حکتم فرعتی رتدا از رو  تترخ کتار  اسجتام دهتد

ی داریتم، اشتراک طتاعتی داریتم. یتحکمی است. اشتراک ذاتتی داریتم، اشتراک ع تود

طاعتت کنتد، اشراک طاعتی است. اگر کسی طاعت رحمتان را رهتا کنتد و شتيطان را 

شتری  در در رتالق بتودن،  شتری  .شری  قرار داده استت شيطان را در مطاع بودن

منتها هتر  ها شرک استدر مع ود بودن. رو  این حساب تمام گناه شری  بودن، رب

 برد. م سمیشرکی که آدم را به جهن

کتدام  1«  مُْ رَُِّون هُمْ وَ إاِلَّ بِاللَّهِ أََّْثَرُهُمْ یُؤْمِنُ ما وَ» :یوسف داریمه م ارکه در سور

گویتد، غيتر گویتد، غيتر متؤمنين را سمیمتؤمنين را می« یُتؤْمِنُ متا وَ»گوید: م رک؟ می

همين معنتا استت. « مُْ رَُِّونَ هُمْ وَ إاِلَّ بِاللَّهِ أََّْثَرُهُمْ یُؤْمِنُ ما»مؤمنين که بي تر هستند 

کته ایمتان رستمی باشتد، این مؤمنين باهلل شرکی دارسد، سته شترکی کته شترک یتاکثر

 بالستوء را کته شتيطانِه سيست. اگر گناه کند شرک است، گناه کردن یعنتی سفت  امّتار

دار  است و شيطان رارج را که یا جن است یا است  استت، طاعتت او را بتر طاعتت 

 رحمان ترجيح دادیم. این شرک است ولی شرک رسمی سيست، شرک مراحلی دارد. 

 ال یَعْ ُتدُوسَني»اتی دارد. پت  کتجتاتی دارد، شترک هتم درطور که توحيتد درهمان

کته بتيّن استت، شتیء در بتاطن بهتترین ایمتان  آن بعضی از اشتياء «شَيْا  بي یُْ رَُِّونَ

است؛ شیء در علم بهترین علم دین است، شیء در عقيده بهترین عقيده استت، شتیء 

کته بهتترین شتیء  در عم  صالح بهترین شیء است. ولکن این شیء در عمت  صتالح

 يتتبرا  حف  جان مقتضی شد که اسسان ی  واج ی را کم کترد، کيف يهاگر تق ،است

يْا »جتا در این ،افطتار کترد يتهسماز را تغيير داد یا روزه را ق ت  از مغترب بترا  تق « شتَ

ر معيور استت و الّتا اگتر بختواهيم بتاالت« أَشرَکَ بِاهللِ غَير اهلل شَيا  وَ هُوَ معيور»، است

 برویم.

توحيتد رتالک کتدام استت؟  اینکتهم رک هستيم. چرا؟ برا  ه هم مابه ی  معنا 

توحيد رالک این است که فقط لِلّه فکر کنيم، یاد بگيریم، بفهميم، بخوابيم، بخوریم، 

مگتر  کنيد؟این امور لِلّه باشد. چند سفر را پيدا میه زن بگيریم، زن را طم  دهيم. هم
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متا ه شتود، پت  همتکمتتر کستی پيتدا می جود ما قربان او است،فرد غای ی که تمام و

 م رک هستيم؟ 

مرات  سيستت، آن رستم  غيتر ه این هم 1«عَظيم  لَظُْلم  ال ِّرْكَ إِنَّ»پ  آن شرکی که 

ردا را پرستيدن است و الّا تمام گناهان شرک باهلل است. شرک در بُعد طاعتت استت، 

کند، زسا . کسی که گناه میيت، در بُعد مُ رّعيترالق، در بُعد يتسه شرک در بُعد مربوب

 رّعيت م رک سيست، در بُعد طاعت م رک است. پ  ، م رّع سيست. در بُعد مکندمی

رَُِّونَ ال یَعْ ُتدُوسَني» :بعد استته م ارکه که در ذی  آیه این جمل يْا  بتي یُ تْ یعنتی « شتَ

 سدارسد.  يهاصمً تق

هایی در این چند بُعتد آیته م ارکته امروز بحوگياریم، بحو تقيه را برا  فردا می

هتتا  تکليتتف تمکتتين از زمانزمتتاسی اهلل در هتتي   شتتریعتِ« لَيُمَكِّتتنَنَّ وَ»وعتتده داریتتم. 

برا  رود مؤمنين سداشته است.  حتی ،سداشته است، سه مکان داشته است و سه مکاست

در قلتتوب رتتود تمکتتين  2«الِحا ِالصتتَّ  یَعْمَلُتتونَ الَّتتيینَ»کتته  اوله متتؤمنين درجتت ال تتته

تواسستتند عمت  درستت هتا سمیرتود آن حتتیتواسستند سق  دهند، سمی داشتند، ولی

سس ت به اعمال رود تا چه  حتیدادسد، ولی در برون اسجام دهند. در درون اسجام می

 رسد به دعو  دیگران م تم بودسد، تمکين سداشته است.

 رداوسد« لِرُسُلِهِمْ ََّفَرُوا الَّيینَ قالَ وَ»: 13ه اهيم، آیابره یکی از ادلّه این است. سور

 رست ه ستول آرترین کته از همتدر رسالت آررین. این ر فرماید؟چه زماسی این را می

 وَ» جم  مضتاف استت.« رُسُلِهِمْلِ»است. چون « رُسُلِهِمْلِ»پ  این م مول  ،تر استمهم

کنيم، کنيم، ت عيد میشما را بيرون می« أَرْضِنا مِنْ ْخرِجَنَّكُمْلَنُ لِرُسُلِهِمْ ََّفَرُوا الَّيینَ قالَ

جا مخالف با شهوا  ما است، مخالف با سظرا  ما است، بر رتمف بودن شما در این

نا مِتنْ لَنُْخترِجَنَّكُمْ»کنيد؟ کنيد، چرا دعو  إلی اهلل میقاسون عم  می  لَتَعُتودُنَّ أَوْ أَرْضتِ

ت متتا برگردیتتد. اگتتر هتتم در بتتاطن چيتت   داریتتد، در اتتاهر ااهتتار بتته ملّتت« مِلَّتِنتتا فتتي

الَّتيینَ  قتالَ وَ» اوالًچته شتد؟ « مِلَّتِنتا فتي لَتَعُتودُنَّ أَوْ»رداپرستی و طاعت اهلل سکنيتد. 

ها، تتاریخ رستالت کت در  ها لتو رسا رس « لِرُسُلِهِمْ»تاریخ رساال   ک در « ََّفَرُوا

دارد،  استتغرا  جم  مضتاف اوالًجم  مضاف است. « هِمْرُسُلِ»چون  ؛راص که سيست
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را بگيترد  رست  ک شود گيرد. چطور میرا می رس  ک جم  است و  رس ثاسي  رود 

 شود.سمی رسول آررین را سگيرد؟ اما

منتها تعابير مختلف است، فرعون به یت  « لَنُْخرِجَنَّكُمْ لِرُسُلِهِمْ ََّفَرُوا الَّيینَ قالَ وَ»

امته و ، صدّام به ی  سحتو . کتمه و عمسمرود به ی  سحو ، شاه به ی  سحسحو ، 

لِهِمْ ََّفَترُوا الَّتيینَ قتالَ وَ»گوینتد. مختلتف می ،)معاذ اهلل( هر کدام به ی  سحو   لِرُستُ

اگر شتما سظترا  و اعمتال رتود را کته بتر « مِلَّتِنا في لَتَعُودُنَّ أَوْ أَرْضِنا مِنْ لَنُْخرِجَنَّكُمْ

ف ميول ما است، شهر  ما است، اجماع متا استت، ضترور  متا استت، ملّتت متا رم

 لَتنُهْلِكَنَّ رَبُّهُتمْ إِلَتيْهِمْ فَتََوْحى»کنيم. است، اگتر کنتار سگياریتد متا شتما را بيترون متی

 منتهاکنيم. رواهيم رسيد، تمام االمين تاریخ را همک می به حساب همه« الظَّالِمينَ

 :دو همک وجود دارد

 ؛ها بميرسد و از بين بروسدهمک که االم -1

هتا هتي  سق ی سدارسد، اثر  سدارسد، قتدرتی سدارستد، بترا  آنوجود دارسد، اما  -2

 سيرویی سخواهد بود. 

ها در و تمتام رستالت رست این سل  است. سل  یعنی زماسی باید بياید که تمتام 

 وَ»و در مقابت   برکنتده گترددی کلطور موضعی قرار بگيرسد که سق  تمام االمين به 

 در ی  ارض بودسد؟ رس ی  ارض که سيست، مگر ارض تکليف،  1«اْلََرْضَ لَنُسْكِنَنَّكُمُ

بودن مکتاسی  رس واسگهی بودن  ،بودسد و ارضين تکليف کليفاراضی ت ک در س  ر

 ای تانو مدینه بودسد، رستالت  مکه( که در ص) اهللرسولسيست، بودن مکاستی است. 

عتالم تکليتف بایتد  کت پ  این مکان رسالت و مکاست رسالت در  .است شمولنجها

 ارض تکليف. « اْلََرْضَ لَنُسْكِنَنَّكُمُ وَ»ق پيدا کند. حقت

که  2«ذلِكَ بَعْدَ ََّفَرَ مَنْ وَ»ها یا اگر هم وجود دارسد بعد از سابود شدن آن« عْدِهِمْبَ»

قُونَ هُتمُ فََُولاِتكَ ذلِتكَ بَعْتدَ ََّفَترَ مَنْ وَ» :در ذی  آیه داریم هتا مقتدار  از آن« اْلفاستِ

 لِمَتنْ ذلِتكَ بَعْدِهِمْ مِنْ اْلََرْضَ لَنُسْكِنَنَّكُمُ وَ»ولی سق ی سدارسد، قدر  سدارسد.  هستند،

رتوف ستل ی و رتوف  کسی که در دو بُعتد رتوف دارد:« وَعيدِ رافَ وَ مَقامي رافَ

 وعيد من و از عياب من ترخ دارسد. کساسی که از« وَعيدِ رافَ» :ایجابی. روف سل ی

ابعاد زسدگی احتترام قا ت   ک را در  العالمينربکساسی که مقام « مَقامي رافَ لِمَنْ»
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ایمان و عمت  ه که در باالترین قل« الصَّالِحا ِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّيینَ»ه هستند، در مرحل

 است. رس تلو و در بُعد تالی رس صالحا  در بُعد 

ه ایتن وعتد«. أَمْن  رَوْفِهِمْ بَعْدِ مِنْ لَيُ َدِّلَنَّهُمْ وَ» :بعد از آن« لَيُمَكِّنَنَّ وَ» :مسوه مرحل

 عَمِلُتوا وَ آمَنُتوا الَّتيینَ»این  ،«لَيُ َدِّلَنَّهُمْ وَ»م است و بعد دو اوله ه بر م نا  وعدسوم ک

ه همت« أَمْنت  رَتوْفِهِمْ بَعْدِ مِنْ يُ َدِّلَنَّهُمْلَ»تاریخ تکليف  ک بعد از روف در « الصَّالِحا ِ

 رود، روفی در کار سيست. ها از بين میروف

برا  معتقتد بتودن و داسستتن و متخلّتق بتودن و عمت  کتردن و دعتو  کتردن بته 

هي  ماسعی سدارسد. سه ماس  دروسی دارسد، سه ماس  بروسی دارسد، سه  العالمينربشریعت 

ها  ، سه ماس  روستایی دارستد، سته متاس  مملکتتی دارستد. سته شتيطانماس  شهر  دارسد

تواسنتد کتار  اسجتام دهنتد. ها  رارجی میتواسند کار  کنند و سه شيطاندارلی می

امن مطلق استت و رتوف از « الصَّالِحا ِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّيینَ» چه کساسی؟ برا  برا 

کتدام رتوف؟ متا چنتد ستوع رتوف داریتم؟  :شودجا سؤالی مطرح میرود. اینن میبي

هتا بته صتور  ها حرام است، بعضی روفها واج  است، بعضی روفبعضی روف

از بتين  العتالمينربه سوم این وعتد ۀآید. کدام روف است که در مرحلاتوماتي  می

 که برعک  است.که ایمان است، اینرود؟ روف من اهلل است؟ اینمی

د داریم که روف من اهلل بر حس  درجا  زیتاد استت. ما آیا  روف من اهلل زیا

 1«وَعيتدِ رتافَ وَ مَقتامي رتافَ لِمَتنْ ذلِكَ» :ا  است که رواسدیممثمً یکی همين آیه

منتهتا رتوف متن اهلل کته رتوف متن  .کساسی که روف من اهلل سدارسد، ایمتان سدارستد

متن از رتود  الظلم سيست، روف من العدل است، در حقيقت روف از رود ما استت.

هتا چته ها و علیمحمتدگيترم و الّتا قرار می العالمينرببيم دارم که در محضر عدل 

ها از گناه سيست، روف از هي ت استت، روفی دارسد؟ آن روف هي ت است. روف آن

ها عظيم است که ا  به سظر آنبه اسدازه العالمينربروف از ره ت است. یعنی مقام 

 چي   سيست. در برابر تو شوسد که ردایا این ریه میغر  گ ،هر قدر طاعت کنند

 ،من چطور تو را شکر کنم کته اگتر تتو را شتکر کتنم ،پروردگارا :موسی عرض کرد

رواهد؟ هر قدر معرفتت اسستان بته ستاچي   رتود بي تتر رود شکر کردن هم شکر می

باشتد، سهایتت صتفر بي تر باشتد، در مقابت  بی العالمينربباشد و به همه چي  بودن 
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قُْ  إِنْ َّانَ لِلرَّحْمنِ وَلَد  فَََسَتا »است.  1«أَوَّلُ اْلعابِدینِ»سهایت که این صفر در مقاب  بی

 حَتَّتى»پا ایستتاد ه سال رو  پنج ده اهللرسولکند، او در سماز گریه می« أَوَّلُ اْلعابِدینِ

ستال  ده -طن معلتوم استتبتا- از سظر اتاهر یتقدر در مقام ع ودآن 2«قَدَمَاهُ تَوَرَّمَْت

ا  « طته»طته ستازل شتد ه کته ستور 3«إِیَّاكَ سَعْ ُدُ وَ إِیَّاكَ سَسْتَعينَ»پا ایستاد ه رو  پنج

قى»طتاهر هتتاد   دیگتتر بي تتر از ایتتن  ،رویتدزیتتاد می 4«متا أَْس َْلنتتا عَلَيْتكَ اْلقُتترْآنَ لِتَ تْ

شناستد و و او را میبي تتر رتود  ،رواهيم. چرا؟ چون هر قدر معرفت باالتر بترودسمی

تر باشتد و تر باشد و به ساچي  بودن رود آگاهفهمد. هر قدر اسسان به فقر رود آگاهمی

رتدایا متن  :گویتدتر باشد، هر قدر ع اد  کند میآگاه العالمينرببه همه چي  بودن 

ک م که دارم گویم مقصّر هستم چون معصوم است. من رجالت میقاصر هستم، سمی

 تواسد.چون دیگر بي تر از این سمی واسم، این چه سماز  است؟رسماز می

و ليا ی  مطل ی وجود دارد و آن مطل  این است در بُعد عرفتان قرآستی صتحيح 

، اصمً سمازها  ما حرام بود. چون امر  بخواسيماگر رداوسد به ما امر سکرده بود سماز 

مْ ِ إِلتى»سداشتيم. اگر ما امر سداشتيم که باید سماز بخواسيم  مةَ لِتدُلُوكِ ال تَّ  أَقِتمِ الصتَّ

سيستت، متا در سمتاز فيلستوف هستتيم  سمتاز رتواسيمکه متا میهایی این 5«غَسَقِ اللَّيْ ِ

کنيم، کنيم، عارف هستيم عرفان پيدا میکنيم، مفسّر هستيم آیه پيدا میفلسفه پيدا می

کنيم، ایتن سمتاز متیکنيم، تتاجر هستتيم تجتار  پيتدا رارف هستيم ررفان پيتدا متی

و از  يتتداسد که ما چقدر از آدمزسند. ولی ردا میسر ما می ، مث  ی  کهنه برسيست

معرفت دور هستيم، به ما اجازه داده و امر کرده استت کته شتما همتين کتار را اسجتام 

د تتا بتاال ور پيتدا کنتکتم معنتا ت لتکم ،لفظ  بگویيد «إِیَّاكَ سَعْ ُدُ وَ إِیَّاكَ سَسْتَعينَ»دهيد. 

 برسد.

که روف از گنتاه استت،  اولپ  روف من اهلل از درجا  ایمان است چه در بُعد 

استت. پت  ایتن  العتالمينربدوم که روف بته عنتوان ره تت و هي تت ه چه در درج

روف از رطرا ، از ضررها که به چه روفی؟ شود، این باید باشد. روف برطرف سمی
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اسستان، بته متال اسستان، بته ه اسسان، بته عقيتد رسد، به جاناسسان میه سوامي  رمس

ها  کننتتتد. ایتتتن حملتتتهعِتتترض اسستتتان، بتتته عقتتت  اسستتتان، بتتته ستتتوامي  حملتتته می

 بَعْتدِ مِتنْ لَيُ َدِّلَنَّهُمْ وَ» هااین تمام ،شودا  که از طرف کفار یا فسا  میساجواسمرداسه

 اینکتهسيست، چرا؟ برا   شود گفت سماز قصر دو رکعتی همآن وقت می« أَمْن  رَوْفِهِمْ

مةِ إِنْ رِْفتتُمْ»  دیگتر 1«وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي اْلََرْضِ فَلَيْ َ عَلَيْكُمْ جُناح  أَنْ تَْقصُرُوا مِنَ الصتَّ

( عت ار در زمتان ولتیّ امتر )آید که ما از کفتگر جنگی پي  سمیسيست، دی« إِنْ رِْفتُمْ»

 بترسيم. 

نَتا لِمَتا عَظِتيمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُترْإِیمَانِ وَ مَعَتارِفِ اْلمِ و اْلعِْلبِنُورِ اْلصُدُورَسَا  رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِ ُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّ ْتُحِ ُّهُ وَ تَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»
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