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 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ينَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 فِي لَتُْفسِدُنَّ اْلكِتابِ فِي إِسْرائيلَ بَني إِلى قَضَيْنا وَ» الرَّجِيمِ الشَّيْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ أَعُوذُ

 أُوليي لَنا عِبادًا عَلَيْكُمْ بَعَْثنا أُوالهُما وَعْدُ جاءَ فَإِذا * كَبيرًا عُلُوًّا لَتَعْلُنَّ وَ مَرَّتَيْنِ أَرْضِاْل

 وَ عَلَييْهِمْ اْلكَيرَّ َ لَكُيمُ رَدَدْنا ثُمَّ*  مَْفعُوالً وَعْدًا كانَ وَ الدِّیارِ خِاللَ فَجاسُوا شَدیدٍ بَْأسٍ

ْنتُمْ إِنْ*  نَفيرًا أَْكثَرَ جَعَْلناكُمْ وَ بَنينَ وَ أَمْوالٍبِ أَمْدَدْناكُمْ ْنتُمْ أَحْسيَ كُمْ أَحْسيَ  إِنْ وَ لِأَْنفُسيِ

 أَوَّلَ دَخَلُيو ُ كَما اْلمَسْجِدَ لِيَدْخُلُوا وَ وُجُوهَكُمْ لِيَسُوؤُا اْلآخِرَ ِ وَعْدُ جاءَ فَإِذا فَلَها أَسَْأتُمْ

 جَهَنَّمَ جَعَْلنا وَ عُدْنا عُدْتُمْ إِنْ وَ یَرْحَمَكُمْ أَنْ رَبُّكُمْ عَسى*  تَْتبيرًا عَلَوْا ام لِيُتَبِّرُوا وَ مَرَّ ٍ

 1«.حَصيرًا لِْلكافِرینَ

 

در آیييام مشترالالمضييمون و   بعضييی اا الفييا اگيير مييا درسييب روو بييود و نبييودِ

و داریيم. انييم  عائيدام معنيوو و علميی و معرفتيی بسييار ایياد توجهالمعنا مشترال

در  اميارسد اه اا نظر مضمون و معنا یکسان هستند احيانًا دو یا چند آیه به نظر می

گونه نيسب اه اگر و اسب و در بعضی نيسب. اینابعضی اا این آیام یک لفظ اضافه

گونيه هيم این لفظ در بعضی اا آیام اضافه اسب  معنياو آن لفيظ ميراد نباشيد و این

  جا هم اه نيسبدیگرو نيسب  اینه ه در آن آیه اسب  در آینيسب اه اگر این لفظ ا

 آن معنا مراد باشد. 
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فيين و موحيدین و مکل يبسيلبی و ایجيابی ايه مسي وله ما دو آیه راجي  بيه جنبي

 وَ فِْتنَيلٌ تَكُيونَ ال حَتَّيى قياتِلُوهُمْ وَ» :تاریخ رساالم اسب  داریم. یک آیهال مس ولين 

دیين یيا ااثير ايل اعم اسب اا « الدِّینُ یَكُونَ وَ»بقر .     سور193ه آی «لِلَّهِ الدِّینُ یَكُونَ

 یبآمدند یا ااثر صددرصدهمگان  اینکهدین. اگر گفتند: مردم قم آمدند  اعم اسب اا 

 اینکيهاسيب در  شد مردم قم همگان آمدند  این نص اگر گفته اماها آمدند. آنه مطلق

ايل امير اسيب بيه « قياتِلُوهُمْ وَ»بقر  ه مبارا  وراستثنائی در اار نيسب. این آیه در س

 ال حَتَّيى قياتِلُوهُمْ وَ». (عي امير   مسلمين تاریخ  اا هنگام نزول این آیه تا امان وليیّ

 ایجاب.« لِلَّهِ الدِّینُ یَكُونَ وَ»سلب « فِْتنَلٌ تَكُونَ

 

« لِلَّيهِ الدِّینُ یَكُونَ وَ»طور اه ایجاب آن ایجاب با هم تناسب دارند. همان وسلب  

دینيی هيم در ايار باشيد  نيًا بیسيااد ايه احيادیين میه مطلقي یيبدین یا ااثرال با 

دینيی  ضيده فتني گونيهسااد بيا اینکيه اا نظير سيلبی هي می« فِْتنَلٌ تَكُونَ ال»چنين هم

 یچنيدانه ني  اسيب و اسيتقاللی و معارضيردینی بسييار ايم و ام ضده نباشد یا فتن

 ندارد. 

« لِلَّيهِ كُلُّهُ الدِّینُ یَكُونَ وَ فِْتنَلٌ تَكُونَ ال حَتَّى قاتِلُوهُمْ وَ»انفال:   سور 39ه آی در اما

هيا بيار و بيشيتر دارد. بارهيا  د « اُلُّيهُ»جا این اما  ندارد« اُلُّهُ»جا آن« لِلَّهِ كُلُّهُ»ببينيد 

مادامی اه به عنوان  اما  انداند و فکر میمی توجهانسان آیاتی را به عنوان تسلسلی 

ه آیيد. ایين دو آیينکند  مطلب درستی بيه دسيب انسيان نمی دقبهمگام و موضوعی 

انييد. را بييه تعبييير دیگيير بيييان می اسييرائيلبنی شييمولجهانمباراييه  دو نقييس افسيياد 

دُ اْلكِتيابِ فِي إِسْرائيلَ بَني إِلى قَضَيْنا وَ»طور اه در این آیام اسراء همان  فِيي نَّلَتُْفسيِ

اند اه دو افساد اسب؛ افساد یاا نظر افساد بيان م 1«كَبيرًا عُلُوًّا لَتَعْلُنَّ وَ مَرَّتَيْنِ اْلأَرْضِ

ه   ني«كَبييرًا عُلُيوًّا لَيتَعْلُنَّوَ »چيون  ؛اسب صددرصدنيسب و افساد دوم  صددرصدل او

دوم اسيب  اميا  شيمولجهانسياد مربوط بيه اف« كَبيرًا عُلُوًّا لَتَعْلُنَّ»ین ابيرین. این علوّ

طًا اْليأَرْضَ اللَّهُ یَمْلَأُ بِهِ» :و داریما در روایام متواتر اینکه  مُلِ َيْب مَيا بَعْيدَ عَيدْلًا وَ قِسيْ

 و ابير اسب.دوم اسب اه عل شمولجهاناین افساد  2«جَوْرًا وَ ظُْلمًا
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نيسيب   صيدصددراه  اول شمولجهانهمچنين اصالح آن  اصالح بعد اا افساد 

اسب و علوّ ابير  صددرصددوم اه  شمولجهاننيسب و افساد  صددرصداصالح هم 

 توجيهانم  ایين دو آیيه را اسب. عللی دارد عرض ميی صددرصد نيزاسب  اصالح آن 

ه آور بر یک نقطييبآور اسب و مس وليبانيد. اصوالً اندگی در حالب تکليف مس ول

ابعياد عقييدتی و فرعيی و درونيی و برونيی  اخالص اسب اه در تمام ه درخشان الم

« هُالل ي إِلََّيا هَإِلَي لَيا»علمی  عقيدتی  اخالقی  عملی باید نقس داشيته باشيد و آن الميه 

انبيا  عقاید  اعمال  علوم  افکار « إِلَهَ»مراحل اسب  ال عنوان سلبی در « لَا إِلَهَ»اسب. 

  ييهل الهيی  احکيام  احکيام الهرسيل  رسي واحيد « إِلَهَ»  «إِلَهَ»عد و غير . ایجابی در بُ

گانه   پن یاو در ميان شرا. گرچه تا انداا يهعلوم و عقاید و معارف و اعمال همه اله

: داراو دو بُعيد اسيب طاعيلاهللاسيب. ایين  طاعلاهللاصل و محور  امارن  اسب  رنگا

رهبران غلط  اعمال  انبياء عوضی  مراج  غلط   هاو عوضیهإلاسب  « لَا إِلَهَ»یک بُعد 

  چيون انيدمیانيار  را اخيال  غليط هميهغلط  علوم غلط  عقاید غلط  افکيار غليط  

در  ييب  الوهیيبدر عبود ييبدر طاعيب  الوه ييباسيب. الوه« إِلَيهَ»محور سلب اسب  

او   واحد اه باشد« الل ه»اسب  « هالل  إِلََّا»بُعد دوم و فام. تخل همهدر  يبعصيان  الوه

ايل به دیگيران نيسيب  در  توجهبه سوو او اسب و  توجهاو معبود اسب   مطاع اسب 

 دارد. الفحراام و سکناتی اه انسان مو

 اولدارد. سيلب  اولبقير  نظير بيه سيلب و ایجياب   سيوره مباراه  آیه این دو آی

« عبيادًا لَنيا»ه به وسيل اولنيسب و ایجاب  صددرصداسرائيلی اه  شمولجهانافساد 

اسيرائيلی  صددرصيدغيير  شمولجهاندن این افساد اسب  نه االً. افساد اه اا بين بر

بيرد و اا نظير اصيالح هيم افسادها را اا بيين می ۀالزاویاسب و نه سایر افسادها. رأس

 نيسب. صددرصد شمولجهاناصالح 

 امياجيا نيسيب. ایندر « كُلُّيهُ» 1«لِلَّيهِ اليدِّینُ یَكُونَ وَ فِْتنَلٌ تَكُونَ ال حَتَّى قاتِلُوهُمْ وَ»

 یَكُيونَ وَ فِْتنَيلٌ تَكُيونَ ال حَتَّى قاتِلُوهُمْ وَ»اسب.  انفال  سورسلب و ایجاب دوم اه در 

 عُلُيوًّا لَيتَعْلُنَّ وَ»دوم اسيب ايه  شيمولجهانافساد آن مربوط به افسياد « لِلَّهِ كُلُّهُ الدِّینُ

 جياءَ فَيإِذا» ايه: دوم شمولجهانمربوط اسب به اصالح  نيز اسب و اصالح آن« كَبيرًا
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 عَلَوْا ما لِيُتَبِّرُوا وَ مَرَّ ٍ أَوَّلَ دَخَلُو ُ كَما اْلمَسْجِدَ لِيَدْخُلُوا وَ وُجُوهَكُمْ لِيَسُوؤُا اْلآخِرَ ِ وَعْدُ

 اسب. یک مقدار در مورد این دو آیه صحبب انيم.  1«تَْتبيرًا

این مطليب را بيه یياد  اردیم اه در بحث تسلسلی روو این دو آیه بحث میقبالً 

بياوریم اه اصوالً مسلمان در هر موقفی اسيب و در هير اميانی اسيب  در هير مکيانی 

 ييهتوانيد تهاستطاعب خود یا آن مقيدارو ايه می  اسب  در هر وضعی اسب  به انداا

سلبی داشته باشد و نسبب به ه ها و نارواها جنبها و باطلباید در مقابل غلط اند  او

 ایجابی داشته باشد و این سه مرحله اسب. ه ها جنبها و درسبها  اصالحصحيح

«. قياتِلُوهُمْ وَ»اولی هستيم به این معنا: ه اولی هستيم  در مرحله ما هنوا در مرحل

 ييهباید در جن  سرد و گرم مقاتله انيم. جن  سيرد تبليايام اسيب  دعيوام ربانما 

ایين  2«أَجْمَعيينَ لَهَيداكُمْ شياءَ فَلَيوْ اْلبالِاَلُ اْلحُجَّلُ فَلِلَّهِ قُْل»اسب اه  يهاسب  حج  اله

بيرد و اا دامين اجتمياع   دعيوام باطيل را اا بيين میييه. دعوام رباناسب جن  سرد

جن  سرد اافی نيسب. اسانی هستند اه دعوم  امااداید. ان میکلفان و غير مکلفم

هيا ايافی نيسيب  فرعيونی آن وااننيد  بير  برهيان  دلييل قان حجيببير مبنياو  يهاله

اننيد. انند  صيدّامی و شاهنشياهی برخيورد میانند  نمرودو برخورد میبرخورد می

 انند. توسل به اور می

ايل  و گيام نخسيتين در جهيب سيلبیِ اولدو بُعيد دارد؛ بُعيد « قياتِلُوهُمْ»بنابراین 

ونيد بير رسيول دو بُعيدو  بُعيد تبليايی اسيب. آنچيه را خدا يبين در این مسي ولکلفم

  در ابعياد علميی  عميل انييم آخرین فرستاد  اسب  ما درسب دریافب انيم  در خيود

عقيدتی و اخالقی و عملی و بعد دریافب دهيم. ایين جني  سيرد اسيب. جني  سيرد 

    در برابر افکار غلط شيطانی به جن  بيایيم. جن يهاسب اه ما با نيروو حج  اله

ریزیم  آبروو خونریزو نيسب. خون باطل را نمی واق  مطلب اه امالفظ جن  اسب  

در  ييهه و حج  بيال  الهدعوام حقه غلط باطل را به وسيل حجبریزیم. باطل را می

 اولی در هر امانی اسب.ه دهيم  این مرحللجّه قرار می

؟ اسيب جني  گيرم در اجيااسيب. مقاتليه و دوم عبيارم اا جني  گيرم ه و مرحل

هيا ايه اند و انسان قدرم دارد اه در مقابل باطلاثر نمی يهجایی اه دعوام ربانآن

اننيد  ميا بایيد انند و مستضعفينِ در عقاید و افکار را منحرف میدر امين افساد می

 اليدَّوَاءِ فَيآخِرُ»یا محدود اردن  یا حبس اردن  یا اشتن ايه   ها را اا بين ببریمشر آن
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اسيالمی اا هنگيامی ايه ایين آیيام نياال تاریخ ال دوم اسب. در ه این مرحل 1«اْلكَي

 شد  اسب  این مأموریب براو ما اسب.

 یَكُيونَ وَ»  دو بُعيدو« قاتِلُوهُمْ»این ه به وسيل يهشریعب اسالمه سلطآیا  سؤال: اما

« لِلَّيهِ اليدِّینُ یَكُيونَ وَ»  دو بُعدو با جن  سرد و گرمِ« قاتِلُوهُمْ»  دو بُعدو 2«لِلَّهِ الدِّینُ

تاانون شد  اسب؟ نه. پيس امير بيه چيه اسيی   ر ارد  اسبعب مقرعادو اه شریدر اب

توانستند چنين اارو انجام دهند؟ نه. بود؟ آن اسانی اه امان نزول آیه بودند  آیا می

در بيين خيود گرفتيار منيافقين و مشيراين و  حتيیبودنيد و  ييبها ايه در اقلمسلمان

ق باشيند؟ توانستند االً در جن  سرد موفيمیجوار بودند  آیا هم و نصاراوها یهودو

هياو باشند؟ نيه. بعضيًا بليه  بعضيًا در جن  موفقتوانستند االً در جن  گرم نه. می

هياو دیگير بليه. و جن  طائف و جن  مکهبدر و فتح ه مرحلال حد و دوم اُه مرحل

هاو مسيلمان« قياتِلُوهُمْ» اینکيهمخصوصی نيسيتند  اميا  افار« هُمْ»  «قاتِلُوهُمْ وَ» اما

آغيااین ه ال ی در طول تاریخ اسيالم دارد اا مرحليه مخصوصی نيستند. این یک نقش

جهيانی را در ه توانستند در آن هنگام چنين هنگامها نمیاه این آیام اسب. مسلمان

ها مقدميه اسيب  اا صيفر بایيد توانستند. پس آنجن  سرد و گرم را ایجاد انند  نمی

 شروع ارد. 

سالمی را شروع اردنيد  گفتنيد: رحوم آقاو خمينی در نجف حکومب اوقتی اه م

توانيم. بایيد اا صيفر شيروع تواند شا  شود  ما نمیخان قلدر میتعجب نکنيد اه رضا

گوید: باید اا صفر شروع ارد. آن مقدار اه شما قدرم داریيد و در تيوان ارد. آیه می

ایيد ایفيا انييد. دائميًا جني  سيرد  را ب يبشما اسب  اا امان نزول آیه این دو مس ول

ه گونيچه امانی بيه نتيجيه خواهيد رسييد؟ این اماجن  گرم. جن  سرد  جن  گرم. 

  نکنييم  جني  سيرد دسب روو دسب بنهيم  ع (امر نيسب اه ما قبل اا ظهور ولیّ 

  جنبس نداشته باشيم  استراحب انيم  بخوابيم  تا هر وقب خورشيد نکنيمجن  گرم 

ها چيرا  روشين نکنييد  چيون فيردا صيبح سيتفاد  انييم. پيس شيما شيبطلوع ايرد ا

سلبی استمرارو در بُعد جني  سيرد و جني  ه تابد. نخير  این یک وظيفخورشيد می

و برطيرف ايردن فسياد اواله گرم اسب اه در طول تاریخ اسالم باید باشد تا به مرحل

 بَيْأسٍ أُوليي لَنيا عِبيادًا عَلَييْكُمْ ْثنيابَعَ أُوالهُما وَعْدُ جاءَ فَإِذا»عالمی برسد.  شمولجهان

                                                           

 .243، ص (صالح یللصبح) البالغة نهج. 1

 .193بقره، آیه . 2



وا شَدیدٍ   خيوب نشيد  اسيب. هيم سييطر 1«مَْفعُيوالً وَعْيدًا كيانَ وَ اليدِّیارِ خِياللَ فَجاسيُ

بَعَْثنا عَلَيْکُمْ »  تا چه رسد «وَعْدُ أُوالهُما»اسرائيل نشد  اسب  تا چه رسد  شمولجهان

تکلييف   ايرال ها با هم در العالمين  اینبر  یک بندگان اختصاصی ویژ« عِبادًا لَنا

اه جن  سرد اسب و در بُعد دوم اه جن   اولسلبی را در بُعد ه وحدم انند و جنب

ب را باید این همي اما    نشد  اسببکَنندتکليف   گرم اسب  شر اسرائيل را اا روو ار

 گماشب.

 اميا  هستند يبگرچه افراد صالحين و مصلحين در اقل  ب استمرارو اسباین هم

دین  ع( اسيب و  هاین دستور رسول و ائم 2«أَهْلِهِ لِقِلَّلِ اْلهُدَى طَرِیقِ فِي تَسْتَوْحِشُوا لَا»

اهيل « أَهْلِيهِ لِقِلَّلِ اْلهُدَى طَرِیقِ فِي تَسْتَوْحِشُوا لَا» ( اسب:عاین جمله اا اميرالمؤمنين  

اا نظر ایمان قوو هستند   اما هدو هميشه ام هستند  اا نظر عدد هميشه ام هستند 

 :اطم نيان برونيی 3«أُمِرْمَ كَما فَاسْتَقِمْ» :ایمان درونی و اطم نان برونی. ایمان درونی

د بن عبداهلل  ص( یک فرد محم« مَعَكُمْ اللَّهُ وَسِيرُوا »عالمين  به جلو بروید الربتأیيد 

 ييباقل .  حساب نکنی افراد نيداروبایستیباید  4«فَأَْنذِر قُمْ» «أُمِرْمَ كَما فَاسْتَقِمْ»بود  

ایين  امياهسيتند   ييبعيالمين در اقلالربتياریخ در ايل رسياالم ال هستند. مؤمنين 

قييام و تلهياو سيرد و گيرم  در قيدر در جن ب بگمارنيد  آنقيدر هميباید آن يباقل

اوشا باشند ایجابی باید ه سلبی و لَهِ ایمان در جنبه القائام عليه افر و فساد در جنب

ها ایادتر اسب. هر قدر جهالب بيشيتر اسيب  اه هر قدر فساد بيشتر اسب  تکليف این

هيا این  تر اسب  تکلييف عقييدها بيشتر اسب. هر قدر عقيد  ضعيفتکليف علمی این

هيا ایادتر اسب. هر قدر امر و نهی امتر اسب  امر بيه معيروف و نهيی اا منکير در این

شما حمله اند  براو دف  او یک قدرم مصيرف ه شمن به خانتر اسب. اگر یک دقوو

شما یک نفر هستيد  طلبه هستيد  ضيعيف هسيتيد   اند حملهانيد  اگر دو دشمن می

اتوماتيکی اسب. هر قيدر دشيمن ایيادتر  يهانيد. این یک قضدو قدرم مصرف می اما

 باالترو دارید.ه انيد وظيفباشد  شما احساس می

ناموسی هر قدر ایادتر ه گانالم ایادتر شود  فساد در مراحل پن هر قدر فساد در ع

ميؤمنين  يبمراحل ناموسی هير انيداا  فسياد او  و ميو  بگييرد  مسي ولال شود  در 
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ها و درنيدگان بيا سيرعب هيا و سي شود. هر قدر گرگها بيشتر میایادتر  حراب آن

يله بگيرید  جان خود را حفيظ بيشتر دنبال انسان انند  باید بيشتر بدوید  نتوانيد وس

 انيد  ناموس خود را نگهبان باشيد.

بيراو  1«لِلَّيهِ كُلُّيهُ اليدِّینُ یَكُيونَ»انفيال اسيب    مباراه اه یکی سوره در این دو آی

اييل اولييی داریييم. اآلن ه مرحلييه وظيفيي اآلن اولييی  ميياه اآلن مرحليي امييابعييد. ه مرحليي

در دو بُعد سلبی و ایجابی دارند. بُعيد اولی ه مرحله هاو جهان تکليف وظيفمسلمان

دهم  عليومهم  اعميالهم  در جني  سيرد ئافکارهم  اخالقهم  عقا« قاتِلُوهُمْ وَ» :سلبی

  این باید دوام داشته اوو و مجاهد ادر جن  گرم مقاتله :دومه تبليااتی و در مرحل

 فِيي لَتُْفسِدُنَّ»و تا  آن والاه تا چه امانی؟ تا دو مرحله دارد. مرحل« قاتِلُوهُمْ وَ»باشد. 

شيما  ييبالگير اسيب  فعجایی اه فساد جهانناولی اسب. تا آه مرحل 2«مَرَّتَيْنِ اْلأَرْضِ

در جن  سرد  در جن  گرم بسيار قوو اسب  بسيار نيرومند اسب. افر « قاتِلُوهُمْ»در 

با شما باشد  شما غلبه باید  اما  افر و فساد بسيار نيرومند اسبه و فساد هم در اشاع

 اميا  وظيفه دارید. افساد آسان اسب  مفسدین بسيار هستند  وسایل افساد ایاد اسيب

ایمان اسب  هر چه باالتر و وسایل برونيی اصيالح شما مؤمنين وسایل درونی اصالح 

 تَكُيونَ ال حَتَّيى قياتِلُوهُمْ وَ» :اه خدا امر ارد  اسب سيّما ال وعالمين الربشما  تأیيد 

 تر اسب. دوم اسب  بعد سخبه این براو ما اسب  بعد مرحل 3«لِلَّهِ الدِّینُ یَكُونَ وَ ْتنَلٌفِ

 وَ عَلَيييْهِمْ اْلكَييرَّ َ لَكُييمُ رَدَدْنييا ثُييمَّ»اييه اا بييين رفييب  بعييد  اول شييمولجهانافسيياد 

ْنتُمْأَحْ إِنْ*  نَفيرًا أَْكثَرَ جَعَْلناكُمْ وَ بَنينَ وَ بِأَمْوالٍ أَمْدَدْناكُمْ ْنتُمْ سيَ كُمْ أَحْسيَ  إِنْ وَ لِأَْنفُسيِ

ایين   بود  یعنی دیگر  نيه«  آخَرَ»نيسب اگر «  آخَرَ» 4«اْلآخِرَ ِ وَعْدُ جاءَ فَإِذا فَلَها أَسَْأتُمْ

اسيب. دوميی  آخرو دیگر نيسب  آخرو اسب. هم دیگرو اسب  هم در حيام تکليف

سومی هم   لی اسب  بعد دومی اسبنيسب  این دومی اسب اه آخرو اسب  احيانًا اوّ

« مَيرَّتَيْنِ»اسيب  هيم اصيالح « مَيرَّتَيْنِ»اسب. هيم افسياد « مَرَّتَيْنِ»در اار اسب  نه  این 

اسيب و در ابعياد درونيی و برونيی اسيرائيل  ايه بيا عليوّ ابيير ييهثان  افسياد ميرّ اسب.

بود شيدند  فکير هيا نيااین اوله اسب اه ابعاد درونی اسرائيل وقتی دفعي شمولجهان

اننيد  مک میها ابعد یأجو  و مأجو  به آن  تر شدتر شد  قووند اه باید قوونامی
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بُعيد سيوم  اميداد و اميالل   انندها امک میمفسدین تاریخ به آن بُعد دوم. بعد سایر

الميرّ  االخيير  « »اْليآخِرَ ِ وَعْيدُ جياءَ فَيإِذا»الهی اسب اه بحث امروا و فرداو ما اسب. 

یيوم »نيسيب  « یوم اآلخَير»داریم  « یوم اآلخِر»سب. لذا ما در قيامب ني«  آخَرَ« »آلخِر ا

نيسيب. روا دیگيرو بعيد اا آن یعنيی رواو ايه « یيوم اآلخِير»یعنی روا دیگر  « اآلخَر

نيسب و اصالحی بعد اا این افساد اه  وافسادو اه بعد اا آن افساد دیگر هم جااین

 لِيَدْخُلُوا وَ وُجُوهَكُمْ لِيَسُوؤُا اْلآخِرَ ِ وَعْدُ جاءَ فَإِذا» نخواهد بود.بعد اا آن اصالح دیگر 

جِدَ االقصييی وارد شييویم. هنييوا وارد مييا بایييد در مسجد« مَييرَّ ٍ أَوَّلَ دَخَلُييو ُ كَمييا اْلمَسييْ

 نبود  اسب.  شمولجهانبعد اا افساد  اولنشدیم  آن ورود 

ميورد بحيث ه و دقييق بيا آیي منطبا  بسييار قيویاین دو آیه را ما در نظر بگيریم  ا

 وَ الدِّیارِ خِاللَ فَجاسُوا...  لَنا عِبادًا»ام اه با آن خصوصي« عِبادًَا لَنا» سؤال: ایناسب. 

در دو بُعيد سيلبی و  را ییي«عِبيادًَا لَنيا»اسيب  هيم « لَنيا عِبيادًَا»هم « مَْفعُوالً وَعْدًا كانَ

اتی چه خصوصيي« مَْفعُوالً وَعْدًا كانَ وَ الدِّیارِ خِاللَ وافَجاسُ»انند اه ایجابی عمل می

و بعيد  اول شيمولجهانها اسب؟ نه. در افساد دارند؟ آیا قيادم معصومه در ميان آن

نيسيب  معصيومی در ايار نيسيب   صددرصدخود اه  به حد اول شمولجهاناصالح 

ط بيه اصيالح دوم ( اسب  آن مربومر  ع اغایب اسب  ولیّ  هسبصومی اه چون مع

 «.اْلآخِرَ ِ وَعْدُ جاءَ فَإِذا»اسب 

و نيسيب. چيون قييادم و رهبيرو  رهبيرو معصيوم اهپس قيادم  قييادم معصيوم

در ايار  یهاینقصيان اميا  هسيتند« لَنا عِبادًا»ها و مؤمنين گر چه این مسلمان  نيسب

تواننييد یهييم نم« عِبييادًا لَنييا»نيسييب   صددرصييدطور اييه افسيياد خواهييد بييود  همييان

باشند  روو این حساب اسيب ايه بعيدًا  صددرصدتوانند . چون نمیبشوند صددرصد

 اوالً« بَنيينَ وَ بِيأَمْوالٍ أَمْيدَدْناكُمْ وَ عَلَييْهِمْ اْلكَرَّ َ لَكُمُ رَدَدْنا ثُمَّ»شکسب خواهند خورد. 

ل و هيا بيا یيک رهبيرو بسييار عيادقيادم و رهبرو معصوم نيسب  ثانيًا وقتی اه این

وا»و قيوو  ااربا پشيبمن و عاقل و مؤ انجيام دادنيد  چيه ايار « اليدِّیارِ خِياللَ فَجاسيُ

برنييد؛ بييا چييه؟ بييا سييلطه. افسيياد را اييه یهييود اسييب اا بييين میه الزاویيياننييد؟ رأسمی

ولکين   دارنيد صددرصيدجهيانی غيير ه سلط اولشمول ها اه در افساد جهانیهودو

مطلقه دارند  بایيد اا بيين بيردن ایين افسياد و بيه جياو آن  یبساحقه و ااثر یبااثر

دارد   الام  این سيلطه و اسبصددرصداه آوردن شمول به این حد را اصالح جهان

  بعد فرار بکنند  بعد شود فقط چند سن  به اسرائيل بزنندشود. نمیبدون سلطه نمی

هایی بالد. تمام خانهال ها  نه خانهال « الدِّیارِ خِاللَ فَجاسُوا»این  ؛خيراشته شوند. 

اوليی بودنيد   در ميرّ شيمولجهانهاو مفسد فی االرض اه اصل افسياد اه اسرائيلی



تياریخ اسيب  ايل ترین بحيث در این مهم«. مَْفعُوالً وَعْدًا كانَ وَ الدِّیارِ خِاللَ فَجاسُوا»

اا آن در بحثی اسب اه قسمتی انم  من شب و روا فکر میساا اسب. چون سرنوشب

 تفسير نوشته نشد  اسب و بعد ملحق خواهد شد.

منزليب  احيانيًا ایين انسيان را گيي   گييرد. چيون مقيام وهيا را میمليک این  اهو

هسيتند  « عِبيادًَا لَنَيا»شود. اسانی ايه رهبر نيسب  گي  می جااند. معصوم اه اینمی

اه سيلطه پييدا اردنيد  وقتی  «عِبادًَا لَنَا»هاو اوله درج اماهستند درسب   اوله درج

شوند. ما نمونه هم داریم. نمونه در جن  طيائف  جني  طيائف بعيد اا فيتح گي  می

ها عِد  و عُد  و قدرم داشتند ايه بيدون جني  چقدر مسلمان مکهبود  در فتح  مکه

بعيد بيه جني  طيائف  را گرفتند  اصل مشراين نابود شد. طائف دیگر چيه بيود؟ مکه

ايه چييزو نيسيب  ميا  طيرفاب شکسيته خوردنيد؟ حسياب اردنيد رفتند  به چه حس

بيدون  حتيیو قيدرم  اا بيين بيردیم   ييبرا با آن عظميب  بيا آن جمع مکهمشراين 

ها شکسيب خوردنيد. بيا آن جن   دیگير ایين مشيراين طيائف چيه هسيتند؟ مسيلمان

ها بيه جليو ی اا مسيلمانخاصي  عيدعظمب و با آن قدرم شکسيب خوردنيد و بعيدًا 

 گيرد.الملک انسان را میشکيل دادند و غالب شدند. پس اهو ت اواُتله  رفتند

مانِ»پيامبر شيود   اینکهد  ع( قبل اا نسبب به جناب داو نا بَايى خَصيْ  عَليى بَعْضيُ

او نبيود  ارد. حکم خيلی عادالنهیک حکمی  1«تُْشطِْط ال وَ بِاْلحَقِّ بَيْنَنا فَاحْكُمْ بَعْضٍ

قبل اا مقام رسالب  2«اْلأَرْضِ فِي خَليفَلً جَعَْلناكَ إِنَّا داوُدُ یا»بعد  ی نشد  بود هنوا نب

 شَدَدْنا وَ»مَلک شد  اولود انًا خطایی اسب  چون مَلک شد  دام و عصمب  احيو نبو

 هُرَبَّ فَاسْتَْافَرَ»هنوا نبی نشد  اسب  بعدًا اه  3«اْلخِطابِ فَْصلَ وَ اْلحِْكمَلَ آتَيْنا ُ وَ مُْلكَهُ

 النَّياسِ بَييْنَ فَياحْكُمْ اْليأَرْضِ فِي خَليفَلً جَعَْلناكَ إِنَّا داوُدُ یا»بعد  4«أَنابَ وَ راكِعًا خَرَّ وَ

 جا.آن حتی« اْلهَوى تَتَّبِ ِ ال وَ بِاْلحَقِّ

طَرَّ یُجييبُ أَمَّينْ»مباراه اه ه یا راج  به این آی فُ وَ دَعيا ُ إِذا اْلمُضيْ وءَ یَْكشيِ  وَ السيُّ

خواندنييد  وار ایيين آیييه را میپيامبيير بزرگيي 5«اللَّييهِ مَيي َ إِلييهٌ أَ اْلييأَرْضِ خُلَفيياءَ یَجْعَلُكُييمْ

ما هيم اا   اهللبعد حضرم عرض اردند: یا رسول  شنيدندالمؤمنين  ع( این را میامير
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خواهيد می اینکهبه خاطر   افتاداميرالمؤمنين بيهوش شد و ها هستيم؟ فرمود: بله. آن

اسب ايه انسيان خيود را  يباالرض بودن خيلی مس وليفل االرض شود. این خليفلخل

انيد. پيس ایين رعونيب و گم نکند. حضرم فرمود: ولکن یا علی خدا به تو اميک می

این اهو  و این خودبينی و خوددانی حالب سلطه  یک اشکاالتی را در انسان ایجياد 

 رَدَدْنيا ثُيمَّ»کند  بگویيد: را ب سؤال اینمعصوم باشد. پس اگر اسی  اینکهاند مگر می

« مَْفعُيوالً وَعْدًا كانَ وَ الدِّیارِ خِاللَ فَجاسُوا»اه « عِبادًا لَنا»چرا؟ این « عَلَيْهِمْ اْلكَرَّ َ لَكُمُ

ترین افيراد معصيومين تياریخ هسيتند  خيالصايل تلو هيا تيالیايه این «عِبادًا لَنا»این 

 ب  قييام.  هميبفه بر ایمان  قدرم  احساس مس ولخالص مؤمنين تاریخ هستند  اضا

جيا نرسييد  اسيب  با آن قيدرتی ايه هنيوا بيه آن را انند اه اسرائيلچنان قيام میآن

 «.مَْفعُوالً وَعْدًا كانَ وَ الدِّیارِ خِاللَ فَجاسُوا»انند. نابود می

« رَدَدْنيا» ود:  خدا فرمياین سؤال اسب« رَدَدْنا ثُمَّ»شود؟ برعکس می پس چطور بعد

چه اسی اسيب؟ هميين « اُم«. »لَكُمُ رَدَدْنا ثُمَّ» درامالقلالصفام و به جمعيبه جمعيل

يْنا وَ»اسيب.  اسيرائيلبنیهيا اسرائيل اسب. همه خطاببنی رائيلَ بَنيي إِليى قَضيَ  ... إِسيْ

« نياعِبيادًا لَ»اسيب.  اسيرائيلبنیخطياب بيه  هميه« لَتَعْلُنَّ وَ مَرَّتَيْنِ اْلأَرْضِ فِي لَتُْفسِدُنَّ

هيا اسيرائيل اسيب  اارهياو ايه اینبيه بنی نسيبب جا غایب اسب  وليکن حضيوراین

وا ...لَنيا عِبيادًا»یعنی بعد اا آنکيه « عَلَيْهِمْ اْلكَرَّ َ لَكُمُ رَدَدْنا ثُمَّ»انند  می  خِياللَ فَجاسيُ

جَالٌ اْلحَيرْبَ»شيود بيرعکس می يهضيبعيد اا ایين  ق« مَْفعُيوالً وَعْيدًا كانَ وَ الدِّیارِ  1 «سيِ

شوند. غالب شوند  گا  مالوب میها غالب میبه این معنا اسب  گا  مسلمان« سِجَالٌ»

 ها هم روو حساب اسب.ها روو حساب اسب  مالوب شدن آنشدن آن

در جن  طائف مالوب شدند روو حساب اسب  غالب شدند روو حساب اسب.  

را فيتح اردنيد ماليوب شيدند  چيون  مکه؟ همان اسانی اه چه اسانی مالوب شدند

مالوب شيدن اسيب  بعيد غاليب شيدن اسيب. ماليوب  اولخطا اردند. در جن  اُحد 

دنبيال غنيميب رفتنيد  به نفر تيرانداا جاو خود را رها اردند و  پنجا شدند چون آن 

حان اسب و ها امتها... مالوب شدنها و مالوب شدنبعد غالب شدند. این غالب شدن

 تذاار اسب  موعظه اسب.

م نکنييد. دشيمن را اوچيک مقيامی بيه دسيب آوردیيد خيود را گيانيد اگير  توجه

طيور نيسيب ل بر خداوند دور نشيوید. اینخود را خيلی بزرگ نگيرید  اا توانگيرید  
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شکسب خوردند  اهانب به پيامبر اسب  خير. اهانيب  مسلماناناه اگر در جن  اُحد 

 المسيلحل القيوام قائيد» اهللرسيولقوا ال اه بر خالف دستور رئيس  به اسانی اسب

نفر تيرانداا جایگيا  خيود را رهيا اردنيد   پنجا بر خالف امر او این  اسب  1«سوليلالرّ

وا»ام بيا آن خصوصيي« عِبادًا لَنا»این  سؤال:«. عِبادًا لَنا»ال نسبب به حا  خِياللَ فَجاسيُ

حساب دارد. حساب آن  ؟«عَلَيْهِمْ اْلكَرَّ َ لَكُمُ رَدَدْنا ثُمَّ»چرا « عُوالًمَْف وَعْدًا كانَ وَ الدِّیارِ

درسيب ايار « عِبادًا لَنا»این  :یک بُعد ایجابی. بُعد سلبی  یک بُعد سلبی  دو بُعد اسب

 .ها را گرفبمقام این اما« الدِّیارِ خِاللَ جاسُوا»اردند  درسب قيام اردند  درسب 

اسيب  اسيتمرار  اولتير اا نداشيتند ايه اسيتمرار مهم دقيباردند  این اار را  :دوم

 لَيمْ إِنْ وَ رَبِّي َ مِينْ إِلَيْي َ أُْنيزِلَ ما بَلِّْ  الرَّسُولُ أَیُّهَا یا» اهللرسولتر اسب. راج  به مهم

 استمرار رسالب؛ رسالب را با اسيتمرار اما  اصل رسالب مهم 2«رِسالَتَهُ بَلَّْابَ فَما تَْفعَْل

طور نيسب اه اصل رسالب آمد  بعد استمرار نه. پيامبر ايه وفيام به دنبال دارد. این

فرمودند دیگر تمام شد  خير. گرفتن حکومب اسالمی و اا بين بردن شيا  و شياهان و 

نگه  اما  ب خوب  شجاعب خوبخوب  هم يبصدّام و... بسيار خوب  بسيار عالی  ن

اا بيين در صيورم محمدرضياخان او را  ه مياتر اسب. همان دشمنی اداشتن آن مهم

داشيته باشييم خيود را در بُعيد ایجيابی  دقيبوجيود دارد.  محمدرضاخان صد  یمبرد

دشيمنانی هسيتند  ميا بيه دسيب دشيمن  اینکيهمُلک گم نکنيم. خود را گم نکنييم در 

امک به دشمن نکنيم. ما اارو نکنيم اه دشمن اا آن سوءاستفاد  اند  اارو نکنييم 

یين قوو شود  اارو نکنيم دشمن بيه ميا بخنيدد و درسيب هيم بخنيدد. روو ادشمن 

آغيااین حکوميب ه تر اا مرحليه بسييار مشيکلحساب اسب اه استمرار حکومب حقي

قيادم  قييادم  اما« شَدیدٍ بَْأسٍ أُولي لَنا عِبادًا» اسب جا هم درسباسب. در این هحق

 د  همه پاک هستند. رهبرو معصوم ندارن« لَنا عِبادًا»معصوم نيسب. 

جهياتی اسيب ايه  اميا  تلو عصمب هستنددوم بعد اا عصمب هستند  تالیه مرحل

روند  شکسب خواهند اا بين می اینکه ها اا نظر سلبی شکسب خواهند خورد  نهنای

هيا بييرون رود  قيدرم ظياهرو اا دسيب آنهيا بييرون ميیخورد. سيلطه اا دسيب آن

در جن  طيائف چنيين بيود  در جني   اینکهد  اما رود. گرچه قدرم باطنی دارنمی

شيما  3«كَْثيرَتُكُمْ أَعْجَبَْتكُمْ إِْذ حُنَيْنٍ یَوْمَ وَ» .احد چنين بود  در جن  حنين چنين بود
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در   خوشحال نباشيد. شکسب خوردید  نه اما  اه ایاد هستيد خيلی خوشحال هستيد

 و مب در ایميان و در شيرایطهر حالتی اا حاالم هستيد بایيد توايل بير خيدا  اسيتقا

شکسيب دشيمن داشتن اه وقتی  دقبایمان و دشمن را اوچک نگرفتن و  مايمس ول

گفيب: افيراد دشمن شکسب بخورد  دشيمن حسيابی نداشيب  می اینکهخورد  قبل اا 

  ایياد شکسيب خيورد  دشيمن ایياد بيا عيدَِّ  و عُيدّ اینکيهبعد اا  اماها ام هستند. آن

نخيورد . انيد تيا ميار اخمورد  بدتر نيس میخسب. مار اخم  اخورددشمن مار اخم

تر شکسب خورد  بعيدًا خيود را جمي « لَنا عِبادًا»ام  اولی با عد ه دشمن اه در مرحل

دوم هستند  یأجو  و ميأجو  ه اند. اسرائيل تنها به ميدان نخواهد آمد  بلکه دستمی

این سه بُعد مکذبين تاریخ.  سوم اله اهف و دست  بر حسب آیام انبياء و آیام سور

 .ندگردمی منضم شوند و با یکدیگرمیبا هم ملتحم 

 اسيرائيلبنیميال  1«بَنيينَ وَ بِيأَمْوالٍ أَمْيدَدْناكُمْ وَ عَلَييْهِمْ اْلكَرَّ َ لَكُمُ رَدَدْنا ثُمَّ»دوم: 

د بيشتر ها ایادتر خواهد شد  اا نظر مال بيشتر  اا نظر افراتر خواهد شد  بنين آنایاد

اثرم در عِدّ   اثرم در قيدرم  اا « نَفيرًا أَْكثَرَ جَعَْلناكُمْ وَ بَنينَ وَ بِأَمْوالٍ أَمْدَدْناكُمْ وَ»

 سه بُعدو ایادتر خواهد شد.ها قدرم ایننظر نفير و اا نظر جن . 

هيا و سيلبی ايه در اینهارا بيه آن حسياب« لَنيا عِبيادًا»آن   قدرم با این سه بُعدِ

گيرنيد  بلکيه قيدرم گذارنيد و قيدرم را بيه دسيب میها را احيانًا انيار میآن اسب 

جا اسب اه بر حسيب این« كَبيرًا عُلُوًّا لَتَعْلُنَّ وَ»اسرائيل باالتر خواهد شد. بنی افسادو

 2«جَوْرًا وَ ظُْلمًا مُلِ َْب مَا بَعْدَ عَدْلًا وَ قِسْطًا اْلأَرْضَ اللَّهُ یَمْلَأُ بِهِ»روایام متواتر  

نخستين ايه در روایيام نيسيب؟ ميا عيرض  شمولجهانه این سلط :شودسؤال می

اگير در روایيام باشيد یيا نباشيد  در آیيه وجيود دارد. اگير خيدا بفرمایييد و  :انيممی

  رن  به ما رسييد  اسيباند و ام ند و به ما نرسيد  اسب یا فرمودا معصومين فرمود

 اميا  ال و حکميی اا مرجي  تقلييد خيود اردیيد و گفيبما مشکل داریم؟ اگر شما سؤ

شاگرد او نگفب  شما مشکل داریيد؟ اگير قيرآن شيریف در ایين  اما  ریز او نگفبوچا

آیام  بر مبناو اصلی این آیام و آیام دیگرو ايه بيشيتر مطليب را بيراو ميا بييّن و 

 عُلُيوًّا لَيتَعْلُنَّ وَ مَيرَّتَيْنِ اْليأَرْضِ فِي لَتُْفسِدُنَّ»ما مشکل داریم؟   اند  اگر گفبروشن می

 «.عَلَيْهِمْ اْلكَرَّ َ لَكُمُ رَدَدْنا ثُمَّ» :بعد« كَبيرًا
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 راج  به جيواب ایين سيؤال اسيب ايه چيرا؟داریم و آن وقفه ه جا یک وقفدر این

شکسييب بخورنييد و چييرا « عِبييادًا لَنييا». چييرا در ایجييابیچييراو در سييلبی و چييراو 

جيا آیياتی در تر گردنيد؟ در ایناا نظير ميال قيوو و ایل جنگیاا نظر وس اسرائيلبنی

او در این د آیام متعد« بَنينَ وَ بِأَمْوالٍ أَمْدَدْناكُمْ وَ» .قرآن شریف راج  به امداد اسب

 انيم.جریان اسب اه عرض می

 

 ]سؤال[ -

 خير  جبر نيسب. -

 اند یا تشریعًا؟ها امک میخداوند تکوینًا به این -

یعنيی خداونيد « عَلَيْكُمْ بَعَْثنا»هم تکوین اسب و هم تکليف اسب. « بَعَْثنا»آن در  -

ها تکليف هم دارند  به تکلييف دهد  بعد آنقدرم میبيشتر « عِبادًا لَنا» يببه این اقل

 جا چه؟ انند. در اینخود با عنایب الهی عمل می

اللَلِ فِيي كانَ مَنْ قُْل: »75مریم آیه   سور قيرآن را « مَيدًّا اليرَّحْمنُ لَيهُ ْليَمْيدُدْفَ الضيَّ

اسی اه در گمراهی فرو رفته اسب  آیا « الضَّاللَلِ فِي كانَ مَنْ»ال ی اسب  «قُْل»ببينيد  

« فَْليَمْيدُدْ»خدا بر خود واجيب ايرد  اسيب  « فَْليَمْدُدْ»گذارد؟ نخير  خداوند او را وامی

حسياب او بيشيتر پياک شيود  جليوو  کهایندهد  چرا؟ براو خدا به ضاللب اشس می

ها متفاوم اسيب  یيک ضياللب ظليم اسيب ايه گيرد  منتها ضاللبضاللب او را نمی

 عَليى اللَّيهُ طَبَي َ» د  ولکين گمراهيی هير چيه بيشيتر گيرددجلوو ظلم گرفته خواهد ش

 1«بِكُْفرِهِمْ عَلَيْها اللَّهُ طَبَ َ بَْل« »قُلُوبِهِمْ

« یَعْمَهُيونَ طُْاييانِهِمْ فيي یَمُدُّهُمْ وَ بِهِمْ یَسْتَهْزِئُ اللَّهُ: »15یه بقر   آ  دیگر  سوره آی

هيا منتها مسخر  اردن آن« بِهِمْ یَسْتَهْزِئُ اللَّهُ»ها رسالب اسالمی را مسخر  اردند  آن

جزاو وفا  اسب و روو قيدرم اسيب. خداوند    روو ضعف و جهالب اسب و مسخر

نا» 2 «قُرَنياءَ لَهُمْ قَيَّْضنا وَ» :اشاند. مثالًا را به سوو ضاللب میهآن« یَمُدُّهُمْ وَ» « قَيَّضيْ

نا وَ»براو منکيرین.  براو شياطين   ميا وَ أَیْيدیهِمْ بَييْنَ ميا لَهُيمْ فَزَیَّنُيوا قُرَنياءَ لَهُيمْ قَيَّضيْ

ایين تعيذیب  چيه حسيابی؟ 3«أَاًّا تَيؤُاُّهُمْ اْلكافِرینَ عَلَى الشَّياطينَ أَرْسَْلنَا أَنَّا»؛ «خَْلفَهُمْ

فرسيتد تيا بيه طيرف ایين گيرد  بلکه او را به پيس میاسب. خدا جلوو شيطان را نمی
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اافر برود تا افر او بيشتر شود تا عذاب دنيوو را قبل اا اخيروو مشياهد  انيد یيا در 

یمانی  اافر را انيم. مؤمن را امداد اهر دو را امک می« نُمِدُّ كُالًّ: »20ه اسراء آی  سور

. دهيمهيل ميی  ايافر را بيه سيوو دهيمهيل ميیامداد افرو. مؤمن را به سوو ایمان 

 عَطياءِ مِينْ هَيؤُالءِ وَ هيؤُالءِ نُمِيدُّ كُالًّ»ادام اافر؟ آن اافرو اه در افر خود عناد دارد. 

یک عطاو جالل اسب و یک عطاو جمال اسب  عطاو جمال  عطاو رحميب « رَبِّ َ

ب به اسانی اه در را  حق هسيتند اسيب  عطياو جيالل عطياو قيدرم و اس يهرحيم

 تعذیب اسب نسبب به اسانی اه در را  باطل هستند. 

 1«.یَْنصُرْكُمْ اللَّهَ تَْنصُرُوا إِنْ»در آیه دیگرو داریم اه:  -

 طور اسب. همين  بله -

جيا چطيور نای اند.ها خدا را یارو انند  خدا یارو میدر صورتی اه این فقط -

 ؟«بَنينَ وَ بِأَمْوالٍ أَمْدَدْناكُمْ وَ» فرماید:می

چيسييب. « أَمْييدَدْناكُمْ»ایيين  ببينيييمخييواهيم انيم  میایيين را داریييم بحييث مييی -

هيا  ایين مارهياو گویيد ایين یهودوانيد؟ نيه  مییعنی خداوند اميک می« أَمْدَدْناكُمْ»

جلوو این تصميم برگشيتن را خدا  چه انند  و خورد  اه تصميم دارند برگردنداخم

 خوانيم.آیام را می بعد 2«نُمِدُّهُمْ أَنَّما»ایاد  که مال ایاد و چيزهاو دیگرگيرد  بلنمی

 ال بَيْل اْلخَيْيرامِ فِيي لَهُيمْ نُسيارِعُ*  بَنيينَ وَ ميالٍ مِينْ بِيهِ نُمِيدُّهُمْ أَنَّما یَحْسَبُونَ أَ»

 أَمْيدَدْناكُمْ»ی ايه اسيرائيلبنیایين  اسيرائيل ایين بنی  ميثالً نيدانگميان می 3«یَْشعُرُونَ

  ايه بليه شيودهيا حاصيل میبراو آن گماناین « نَفيرًا أَْكثَرَ جَعَْلناكُمْ وَ بَنينَ وَ بِأَمْوالٍ

اه اار ما درسب اسب  چون اار ما درسب اسيب  پيس  شودمیاین خير اسب  معلوم 

قيدرم ایياد  اوالد ایياد و وند به ما مال ایاد داغلط اسب و لذا خ« عِبادًا لَنا»اار آن 

 اْلخَيْيرامِ فِي لَهُمْ نُسارِعُ*  بَنينَ وَ مالٍ مِنْ بِهِ نُمِدُّهُمْ أَنَّما یَحْسَبُونَ أَ»داد  اسب  خير 

 «. یَْشعُرُونَ ال بَْل

 خَيْيرٌ لَهُيمْ نُمْلي أَنَّما كَفَرُوا الَّذینَ یَحْسَبَنَّ ال وَ: »178ه عمران  آیآل  دیگر سوره آی

 نُمْلي إِنَّما»... خير اسب  نخير صندلی و سلطه  ل نکند قدرم  مال اافر خيا« لِأَْنفُسِهِمْ

تواند انجام بدهد  ایين می اه میآن باالترین اث« مُهينٌ عَذابٌ لَهُمْ وَ إِْثمًا لِيَْزدادُوا لَهُمْ

ن  اُحد شکسب خوردن  بعيد غلبيه اا نظر سلبی در ج .افاراا نظر ایجابی نسبب به 
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باالتر خواهند ارد. اگر در جن  طائف شکسيب ه اردن. اگر شکسب خوردند  بعد غلب

شکسيب خوردنيد  « عِبادًا لَنا»هم اگر جا باالتر خواهند ارد. در اینه خوردند  بعد غلب

 بياالتره بعيدًا غلبي افاراین  درها و روو جهاد ایجابی روو جهام سلبی در خود آن

ايل ه   ریشيشيمولجهاناین قييام مطليق ال يی   ع (المهدو اصحابخواهد شد اه 

 ند. د اَنفسادهاو اسرائيلی و یأجو  و مأجوجی و سایر افار را خواه

 اند؟ها مان  ایجاد میمنظور آیه این اسب اه خداوند براو این -

  معاند اسب اند  نسبب به اافرو اهنخير  باالتر. خدا نسبب به مؤمن امک می -

اند. اگر این افر باالتر رفب  در خود افر امک ولی خيلی باال نرفته اسب  امک نمی

 دهد اه در دریا بيفتد.او را هل میاند  این تعذیب اسب  می

ايرد گویند: در آب نرو  اگر خيلی عناد ارد و شروع این آدمی اه هر چه به او می

دهنيد ايه در دریيا او را هيل می  خفيه انيد ن و خواسب دیگيران راارد داد و قالبه 

کلييف تالیومدر  اولکليف اسب. منتها در ایين عيذاب تالیومدر  اولاین عذاب  بيفتد.

دید  قيوّم بيشيترو بيه خيود مؤمنين صدمه خواهند دید  ولکين ایين ميؤمنين صيدمه

ان شيهشيود و افير و ظليم را بيه ال يی ریدوم میه در مرحلي و«عِبادًا لَنا»گيرند و می

 خواهند ارد. 

تا نزدیک مرگ مکليف نيسيب ايه اعميالی را انجيام  التکليفیوم خود انسان در -

 بدهد.

مْعِهِمْ وَ قُلُوبِهِمْ عَلى اللَّهُ طَبَ َ»این مکلفی اه  اما  اسب کلفم -  1«أَبْصيارِهِمْ وَ سيَ

 .بکنيمبحث دیگرو اسب اه باید 

لٍ اسْتُهْزِئَ دِلَقَ وَ»: 22ه آی  رعد  دیگر در سوره آی  لِلَّيذینَ فَأَمْلَيْيبُ قَبْلِي َ مِينْ بِرُسيُ

مسيخر  اردنيد   ايه اند پيامبيران راآدم خيال می پيامبران را مسخر  اردند.« كَفَرُوا

هایی اه به این« لِلَّذینَ فَأَمْلَيْبُ»ها را بسوااند  نخير  برعکس فورًا باید آتس بياید  این

هير چيه  اینکيهد مال دادیم  اوالد دادیم  قدرم دادیيم بيراو مبران را مسخر  اردنپيا

 افر ظاهر شود تا ایمان قوو این افر را به ال ی اا بين ببرد.  ممکن اسب

این « نَكيرِ كانَ فَكَيْفَ أَخَْذتُهُمْ ثُمَّ لِْلكافِرینَ فَأَمْلَيْبُ» ح :    سور44ه چنين آیو هم

شمول در شمول و ظلم جهانافر جهانال مهم  جا. اخذچه امانی اسب؟ همين« ثُمَّ»

  «...أَخَْذتُهُمْ ثُمَّ»اسب.   ع (دولب مهدو 

                                                           

 .108. نحل، آیه 1



 


