
 بسم هللا الرحمن الرحیم  

 مولفه جامعه گرائی  

 چکیده  

 

یکی از موضوعات بنیادی در مسائل مربوط به مدیریت، عنوان جامعه شناسی است. در نظریات جهانی عمدتا دو نظریه 

نظریه جامعه شناسی از سایر نظریات بیشتر مطرح میباشند . نظریه لیبرال دمکرات یا همان فردگرائی افراطی و 

سوسیالیستی که همان جامعه گرائی افراطی است .اما اسالم دارای دیدگاه ویژه خود میباشد که هم نقاط مثبت هر دو نظریه 

را در بر میگیرد و هم نقاط ضعف آنها را تصحیح و هدایت می نماید و اساسا منطبق بر طبیعت مادیت و معنویت  انسان 

 تدوین گردیده است .

فه جامعه گرائی در ذیل عنوان جامعه شناسی اسالم با تکیه بر شواهد قرآنی و تفسیر تسنیم در قالب یک در این قسمت مول

 مقاله مروری ترویجی  تالیف گردیده است .  

 کلید واژه ها :

 

 جامعه، اجتماع، فرد گرائی، سرمایه اجتماعی 

 جامعه گرائی در اسالممولفه  

 

هدف ، مسئولیت ، عقاب ، عذاب ، تشویق و تعزیر است   و هر فرد بعالوه بر آنکه بایستی وظائف در اسالم جامعه نیز مانند فرد دارای  

و تکالیف خود را انجام دهد به جامعه خویش نیز توجه داشته باشد و خود را شریک و موثر بداند . و در این راستا دچار هیچگونه افراط  

 و تفریط نگردد .

 آیات قرآن در این راستا با یاری جوئی از تفسیر پر بار تسنیم آورده شد است .در زیر مثالها و شواهدی از 

ها نیازمند بودند به اینها داد. اگر گاهی تمام اموالش را تقسیم کرد، این چون در متن به جامعه کمک کرد. دهامام حسن مجتبی )ع(  

، برای یک بخش است »خیر االمور اکثرها و أوفرها و اشدها« برای کسی ا« »خَیْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَ  صراط است افراط و تفریط ندارد. آن



فرماید که تو الگو هستی دیگران  است که در خود صراط مستقیم است. آن وقت به وجود مبارک پیغمبر)صلّی اهلل علیه و آله و سلّم( می

 . کذا و کذا [21]،﴾م حْسُورا   مَلُوما    فَتَقْعُدَ ﴿  برهانش هم این است:، ﴾الْبَسْطِ  کُل    تَبْسُطْهَا   الَ ﴿ باید به تو مراجعه کنند، این

غرض این است که سفاهت، عقل، درایت، فقاهت، »ما هو«؟ »العاقل من هو«؟ »الفقیه من هو«؟ اینها را مثل دو دو تا چهار تا قرآن  

کریم مشخص کرده است. فرمود اصل حیات که بین میالد و مرگ نیست؛ کارها هم به دست دیگری است و دیگری یعنی ذات اقدس 

فهمید.  کند؛ منتها بعد شما میدست اوست و اگر شما در راه او کمک کردید، او همان آن جایش را پر می  الهی خزائن سماوات و ارض به

این از لطایف بیانات نورانی امام جواد)سالم اهلل علیه( است که اگر یقین داشته باشید که انفاقی که کردید مثل آن است که یک سطل  

کند، اینها جزء ها خیلی فرق میگرفتید تا جایش پر بشود طول بکشد. ببینید این فقاهتآب از رودخانه گرفتید، نه یک سنگ از جایی  

 اینها  که دهدنمی اینها به صحیح آدرس قرآن  مگر نیستند؟ نظام رتبهعالی  هایخردمندان جامعه بودند. مگر بانکدارها جزء تحصیل کرده

.  ﴾یَقُومُ ال ذِی یَتَخَب طُهُ الش یْطَانُ  کَمَا   إِال    یَقُومُونَ   الَ ﴿ :گویدمی  هاهمین  به!  نداریم  آینده  و  گذشته  که  ما.  گویدمی  را  هاهمین  هستند؟  مخبّط

شود.  خوانند تولید کنند، با کدام سرمایه؟ با کدام وام؟ با بیست درصد؟ اینکه نمی حاال حمایت از کاالی داخلی است، مردم هم می 

فروشی کند، سود هم ببرد. این که کار  خرینی کند، کلیهای داشته باشد کلیهل اینکه کسی مؤسسهفرمود این کار دیوانگی است. مث

  ما بعد فرمود [22]،﴾یَلْقَوْنَهُ   یَوْمِ  إِلَی  قُلُوبِهِمْ   فِی  نِفَاقا   فَأَعْقَبَهُمْ ﴿  گیریم:دهیم بعد سخت میدهیم مهلت مینشد. خدا فرمود ما مهلت می

  توانندنمی  زنندمی  پا  و  دست  چه  هر  حاال  کنیممی  انحرافی  عقیده  آن  گرفتار.  است  کفر  از  بدتر  دانیدمی   نفاق  که  نفاق  گرفتار  را  اینها

، »أعقبهم«؛ یعنی عقوبت کرده، عقاب داده. عِقاب را عقاب ﴾فَأَعْقَبَهُمْ ﴿  نجات پیدا کنند. این در سوره مبارکه »توبه« است. فرمود:

  بیچاره   صید   یک  دنبال   کند،نمی  رها  یعنی  عقاب،   گویندمی  که  را  کرکس  رحمگویند چون در عقب عمل سیّئه است. این پرنده بیمی

گویند  اش کند، این را میخفه تا کند، می تعقیب مرتّب کند، می تعقیب مدام  کند، می تعقیب مرتّب. کند نمی رها نکرده  اشخفه تا رفته،

شود سفاهت، ، این می﴾یَلْقَوْنَهُ  یَوْمِ   إِلَی   قُلُوبِهِمْ   فِی  نِفَاقا    فَأَعْقَبَهُمْ ﴿ عُقاب. اصال  عِقاب را که گفتند عِقاب، برای اینکه عقب کار است.

 /منافقون/تسنیم3قسمت شاءاهلل ـ همه ما را از سفاهت نجات بدهد.که خدا ـ إن

  بر   دین   اساس  اصال    چون  باشید  نداشته  دیگران  به  کاری  شما  که  معناست  آن  به   نه  این  معناست؟  چه  به  ﴾ اهْتَدَیْتُمْ إِذَا  ضَل   مَن یَضُرُّکُم   الَ ﴿

های دین است که خدای  است این از آن بهترین شاخصه این اساس دین    است [32]﴾ات بَعَنِی   وَمَنِ  أَنَا   بَصِیرَة    عَلَی   الل هِ   إِلَی  أَدْعُوا ﴿  :محور

 دین  ٴکنیم؛ این شاخصه سبحان به رسولش)صلّی اهلل علیه و آله و سلّم( فرمود: من و پیروانم مردم را با برهان و بینایی به دین دعوت می

http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-3-1397-02-02#_ftn21
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-3-1397-02-02#_ftn22
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-18-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3#_ftn32


  عَلَی   الل هِ   إِلَی   أَدْعُوا ﴿  آن. لسان آن آبی از این امور است؛  مانند  و  است  پذیرنقص نه,  است  پذیرتخصیص  نه,  است  تغییرپذیر  نه  این  است،

  یَدْعُونَ  أُم ةٌ مِنکُمْ  وَلِتَکُن ﴿ ، این اصل کلی, این اصل کلی با سایر آیات امر به معروف و نهی از منکر تشریح شد:﴾ات بَعَنِی مَنِ  وَ   أَنَا  بَصِیرَة  

 این   شارح [34]﴾الْمُنْکَرِ   عَنِ   الن اهُونَ   وَ   بِالْمَعْرُوفِ   مِرُونَ ال ﴿  ,است  این  شارح [33]﴾فِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ بِالْمَعْرُو   یَأْمُرُونَ   وَ   الْخَیْرِ   إِلی 

  بِالص الَةِ   أَهْلَکَ   أْمُرْ   وَ ﴿ ,است این شارح [35]﴾الْمُنْکَرِ   عَنِ   یَنْهَوْنَ   وَ  بِالْمَعْرُوفِ  یَأْمُرُونَ   بَعْض   أَولِیاءُ   بَعْضَهُمْ   الْمُؤْمِنَاتُ   وَ  الْمُؤْمِنُونَ   وَ ﴿ ,است

  عَلَی  الل هِ  إِلَی  أَدْعُوا ﴿  کند. این متن است که سایر مواردی که ما را به امر به معروف دعوت میرح این است و  شا [36]﴾رْ عَلَیْهَا اصْطَبِ  وَ 

؛ مثال  مخصّص آن است یا مقیّد آن است یا ناسخ آن است، ﴾اهْتَدَیْتُمْ   إِذَا   ضَل    مَن  یَضُرُّکُم  الَ ﴿ . ما بگوییم که این﴾ات بَعَنِی  مَنِ   وَ  أَنَا   بَصِیرَة  

  کردید   دعوت   را  مردم  و  بودید ﴾ بَصِیرَة   عَلَی﴿  شما  اگر  که  است  آن  معنایش  بلکه  دارد  اِبا  امور  این  ٴچنین نیست. لسان آن کریمه از همه این

رسد. این هم شما آسیب نمی  به  دیگر [37]﴾نَة بَیِّ   عَنْ   حَی    مَنْ   یَحْیَی   وَ   بَیِّنَة    عَن   هَلَکَ   مَنْ   لِیَهْلِکَ ﴿  دیگر  نیامدند،  کردید  حجّت  اتمام  و

گوید که »خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو«، سخنی است باطل برای اینکه اگر دیگران گمراه شدند شما سر راهتان بودید می

  شما  ﴾تَدَیْتُمْ اهْ   إِذَا   ضَل    مَن   یَضُرُّکُم  الَ ﴿  گوید که دیگران را هدایت بکن اگر نشدند خودت را به هالکت نرسانبینید و هم میآسیب نمی

 متعارف   راه  یک  دیگران  هدایت,  دیگران  رهبری  باألخره  نیست؛  الزم  این  برسانی  مقصد  به  را  کسی  که  بکنی  رها  را  کارهایت  تمام

  یَضُرُّکُم   الَ ﴿ بعد  به  آن   از  کن  طی  است  احسن  جدال  و  است  حَسنه  موعظه  و  است  حکمت  که  را  معقول  و   متعارف  راه  آن  دارد،  معقولی

  در کسی اگر. باشد شده عمل ﴾ات بَعَنِی   مَنِ  وَ  أَنَا   بَصِیرَة    عَلَی   الل هِ   إِلَی  أَدْعُوا ﴿  ؛ این اهتدای شما فرع بر آن است که به﴾ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ ضَل    مَن

عمل کند، اگر در اواسط راه است در حدّ   باید ﴾عَلَیْهَا   اصْطَبِرْ   وَ  بِالص الَةِ   أَهْلَکَ   أْمُرْ   وَ﴿ با  را  اشخانوادگی  محیط  همان  است  راه  اوایل

؛ یعنی »إذا عملتُم بما جاء به النبیّ)علیه آالف التحیّة والثناء(« اهتدای ﴾اهْتَدَیْتُمْ  إِذَا ﴿ تر. اینبیشتر, در اواخر راه است، در حدّ وسیع

 /حشر/تسنیم18قسمت .بکنی دعوت  ﴾ بَصِیرَة   عَلَی ﴿  شما به این است که

، گرچه هر کسی موظّف است به محاسبه، اما چون مؤمنین از این محاسبه برخوردار هستند، خطاب به اهل ایمان ﴾أَیُّهَا ال ذِینَ آمَنُوا یَا ﴿ :

نین هم مؤم  ٴ؛ چه اینکه همه ﴾آمَنُوا  ال ذِینَ   أَیُّهَا   یَا ﴿  نه  است،  مخاطب ﴾ الن اسُ  أَیُّهَا   یَا ﴿ است، وگرنه در حقیقت مخاطب کلّ مردم هستند،

  موفّق   هم  مؤمنین  ٴهمه ,  مردم  ٴهمه   نه  هستند  موفّق  مؤمنین  ولی  هستند؛  مکلّف   مردم  ٴطوری که همه موفّق به امتثال این وظیفه نیستند، همان

نفْس   معرفت  اهل   که  آن  اما  باشند؛  تقوا  با,  ایمان  با  افراد  از  بسیاری  است   ممکن  و  باشند  ایمان  با  افراد  از   بسیاری  است  ممکن  نیستند،

است, آن که اهل مراقبه است, آن که اهل محاسبه است، در بین مردان با ایمانِ با تقوا بسیار کم است؛ لذا مؤمنین را با جمع یاد کرد،  

؛ اما سخن از مراقبه و محاسبه و امثال آن که به میان  ﴾الل هَ ات قُوا﴿  ، دعوت به تقوا را با جمع یاد کرد، فرمود:﴾آمَنُوا  ال ذِینَ أَیُّهَا  یَا﴿  فرمود:
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؛ یعنی در بین شما به هر حال کسانی باشند  ﴾لِغَد   قَد مَتْ   مَا   نَفْسٌ   لْتَنظُرْ   وَ﴿ نفی ٴجمله در نه اثبات، ٴرسد به عنوان نکره، آن هم در جملهمی

فرماید »یا أیّها الذین آمنوا اتّقوا اهلل و انظروا ما قدّمتم ألنفسکم«، این نه برای آن  نمیکند؟  طور یاد میکه اهل مراقبت هستند، چرا این

است که مراقبت و محاسبت مخصوص یک گروه است، مخصوص کسی نیست، هر انسانی مکلّف است؛ اما آن که اهل مراقبت است، 

ردن و التفات  آو نکره ٴهزارها نفر چند نفری بیش نیستند، نکته در هزارها نفر یک چند نفری بیش نیستند، آن که اهل محاسبت است، در

از خطاب به غیبت هم همین است، وگرنه حکم آن است؛ یعنی »یا أیّها الذین آمنوا اتّقوا اهلل و انظروا ما قدّمتم ألنفسکم«، این موجبه 

 نَفْسٌ مَا  لْتَنظُرْ   وَ﴿ فرماید:چند نفری بیش نیست؛ لذا میکلیه است نه موجبه جزئیه؛ اما آن که راهیِ این راه است، در هر هزار نفر یک  

شود که چرا التفات از خطاب به غیبت است, چرا التفات از موجبه کلیه به قضیه  ، حاال وقتی اصل آیه تبیین شد، معلوم می﴾قَد مَتْ لِغَد 

 عمل   حکم  این  به  هابعضی  که  است  آن  برای  بلکه  هاست؛مُهمله و موجبه جزییه است، این نه برای آن است که حکم مخصوص بعضی

  ال ذِی   رَمَضَانَ   شَهْرُ ﴿  برد، وگرنه قرآن فرمود:تقوا بهره می اهل اام است؛ [2]﴾اسِلِلن    هُدی  ﴿  حکم  که [1]،﴾لِلْمُت قِینَ هُدی  ﴿ نظیر کنند؛می

، اینجا هم اهل مراقبت و اهل محاسبت،  ﴾لِلْمُت قِینَ  هُدی  ﴿  :فرمود  هستند،  باتقوا  گروه  متنعّمان  چون [3]،﴾لِلن اسِ  هُدی    الْقُرْآنُ   فِیهِ   أُنْزِلَ 

؛ مثل اینکه به ما بفرماید در بین شما به هر حال چند نفری اهل حساب باشند، ﴾قَد مَتْ  مَا   نَفْسٌ   لْتَنظُرْ   وَ﴿ هستند، فرمود:  چون بسیار کم

  قَد مَتْ   مَا  نَفْسٌ لْتَنظُرْ   وَ   الل هَ  ات قُوا آمَنُوا  ال ذِینَ أَیُّهَا  یَا﴿ شود:شود یا آن هم پیدا نمیچند نفر اهل حساب پیدا میحاال ببینیم که آیا در ما  

 به  مکلّف  همه  نیست،  أحدی  به  مخصوص   است  کلیه  ٴ، برای اینکه معلوم بشود حُکم, موجبه﴾ الل هَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ إِن   الل هَ  ات قُوا   وَ  لِغَد 

 را  محاسبه   و مراقبه  این  بعد و  قبل  هستند،   محاسبت  به   مأمور  همه,  هستند   مراقبت  به  مأمور  همه,  هستند  تقوا  به  مأمور  همه,  هستند  ایمان

، ﴾الل هَ   ات قُوا   وَ ﴿ :فرمایدمی هم بعد ﴾الل هَ   ات قُوا   آمَنُوا   ال ذِینَ   أَیُّهَا   یَا ﴿ فرماید:کنند؛ مثل اینکه در صدر که امر است، میه یاد میکلی ٴموجبه با

  الَ   وَ﴿ ، آن نهی بعدی هم به عنوان سالبه کلیه آن هم عام است:﴾تَعْمَلُونَ  بِمَا  خَبِیرٌ  الل هَ   إِن ﴿ چون خطاب به همه است, دلیل هم عام است:

، پس این موجبه جزییه که در وسط دوتا قضیه کلیه قرار گرفت، این نه برای آن است که  ﴾أَنفُسَهُمْ   فَأَنسَاهُمْ   الل هَ   نَسُوا   کَال ذِینَ   تَکُونُوا 

، گفته شد که این تنوین »نفس« ﴾نَفْسٌ مَا قَد مَتْ لِغَد    لْتَنظُرْ   وَ ﴿ :هستند  کم   حساب   اهل  بلکه  هستند؛  شدن  حساب   اهل  به  مکلّف  هابعضی

استقالل است؛ یعنی هر کسی مستقال  ببیند چه کرده است، کارِ خود را بررسی کند و تنوین قبل هم تنوین تعظیم و تفخیم است  برای  

گوید فردا، یعنی فردا روز عظیم است، حاال معلوم نیست قیامت که فرداست، الن نسبت به قیامت شب  که فردا, یک وقت انسان می

گوید فردا یا حساب گوید فردا که حساب دنیا و قیامت حساب لیل و نهار است که انسان در شب میی است؛ مثل اینکه انسان در شب م

نند و قیامت را فردای دامی  لیل  ٴ گوید فردا، آنها که اهل دل هستند، دنیا را به منزلهدنیا و قیامت حساب امروز و فرداست که امروز می 
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بینند، بر اساس این دو نکته برای آنها قیامت فردایِ امشب  دانند و هم اینکه دنیا را تاریک میمیدانند نه فردای امروز، هم نزدیک  شب می

دانند و قیامت را فردا، به هر حال قیامت نزدیک است، چون نزدیک است، خدای سبحان  است نه فردای امروز، دیگران دنیا را امروز می

او به فردا یاد کرده است، از گذشته   تَغْنَ   لَمْ   کَأَن ﴿ :فرمایدمی  کند،می   دیروز  به  تعبیر  قرآن  است،  حاضر  اکنونهم   آن  آثار  که  دور  ٴاز 

  ها قرن اینکه با است بوده دیروز  اینکه مثل گذشت؛ هاقرن آن امثال و ثمود و عاد جریان که حالی در دیروز  یعنی »اَمس«؛ [4]،﴾بِالْأَمْسِ

قرن است  ممکن  هم  قیامت    کند، می  فردا  به  تعبیر  نیست،   جدا  ما  جانِ   از  و  است  الوقوعمحقّق  چون   اما  بکشد؛  طول  هاسپری شد، 

و ما نزدیک    پندارند یم  دور  را  قیامت  آنها [5]،﴾قَرِیبا   نَرَاهُ  وَ  ٭  بَعِیدا   یَرَوْنَهُ   إِن هُمْ ﴿  که  است  این   آن   جامع  و ﴾ لِغَد   قَد مَتْ   مَا ﴿ :فرمایدمی

، ﴾لِغَد    قَد مَتْ   مَا   نَفْسٌ  لْتَنظُرْ   وَ﴿ شود، گرچه اینگوید. چون نزدیک است از نزدیک به فردا یاد میبینیم. خدا با زبان خود با ما سخن میمی

ما سرّ تعبیر ا  است؛  عموم  موجب  نفی  سیاق  در  نکره  که  است  مواردی  آن  از  است،  سیاق  این  حافّ  که  عقلی  شواهد  و  سیاق  ٴبه قرینه

کردن آن است که عرض شد، نکره در سیاق نفی لفظا  مفید عموم است؛ اما نکره در سیاق اثبات لفظا  مفید عموم نیست، مگر شواهد  

کند؛  ی کند که این نکره در سیاق اثبات داللت بر عموم معقلی داللت کند. اینجا از مواردی است که سیاق و شواهد عقلی داللت می

 موجبه آن  فهمند،نمی هابعضی و  فهمندمی ها، چنین نیست که بعضی﴾فْسٌ نَ  عَلِمَتْ ﴿ آیه این [6]،﴾مَتْ نَفْسٌ مَا قَد مَتْ وَ أَخ رَتْ عَلِ ﴿ نظیر

 مفید   که  نیست  چنین  أخّرت«  و  قدّمت  ما   نفس  کلّ  »علمت  یعنی  کند؛می  عموم  بر  داللت   سیاق  قرینه   به  اثبات   سیاق  در  نکره  آن  و

شود؛  سیاق اثبات بر اساس شواهد سیاق عقلی مفید عموم میگر مفید عموم شد لفظا , در ا نفی  سیاق در نکره  پس  نباشد،   کلّی ایجاب 

 /حشر/تسنیم 15قسمت .﴾أَخ رَتْ   وَ   قَد مَتْ   مَا   نَفْسٌ   عَلِمَتْ ﴿  مثل

أَبْلَغُوا    قَدْ   أَنْ   لِیَعْلَمَ  ٭  رَصَدا    خَلْفِهِ   مِنْ  وَ  یَدَیْهِ   بَیْنِ   مِنْ   یَسْلُکُ   فَإِن هُ  رَسُول   مِنْ   ارْتَضی   مَنِ  إِال  ٭  أَحَدا   غَیْبِهِ  عَلی  یُظْهِرُ   فَال   الْغَیْبِ   عالِمُ ﴿

، فرمود آن قدر این وحی برای ذات أقدس الهی مهم است که باال و پایین، این  ﴾ء  عَدَدا  کُل  شَیْ   رِساالتِ رَبِّهِمْ وَ أَحاطَ بِما لَدَیْهِمْ وَ أَحْصی 

، باال و پایین، پُر از فرشتگان امن هستند که ﴾خَلْفِهِ مِنْ  وَ   یَدَیْهِ   بَیْنِ  مِنْ﴿ هبان.اش پُر از نگهبان است. »رصد«؛ یعنی نگاطراف چهارگانه 

طوری که فرمود به دست مردم رسید. نه خواهد ثابت کند که این وحی هماناحدی راه پیدا نکند. چرا؟ برای اینکه ذات أقدس الهی می

ای حی تا گوش مردم، تا جامعه معصوم است. از آن به بعد یا قبول یا نکول. آن وحیاینکه وحی تا لبان مطهّر پیغمبر معصوم است، خیر! و

کند. از آن به بعد قبول و نکول به دست خود که به گوش ما رسید، همان است که خدا فرمود. تا به گوش جامعه نرسد، خدا رها نمی

  ممکن  البته  رسد؛می  جامعه  گوش  به  همان  گفت،  خدا  که  همان  اما [27]؛﴾فَلْیَکْفُرْ   شاءَ   مَنْ﴿ ،﴾فَلْیُؤْمِنْ  شاءَ   مَنْ﴿   ، ﴾الْحَقُّ  قُلِ ﴿  ماست:

ها ح جامعه رسیده است. همان را که خدا فرمود فرشته سط  به  ولی  بشنود؛  بخواهد  بکر  بشنود،  نخواهد  عمرو  بشنود،  نخواهد  زید  است
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ها آوردند، پیغمبر گرفت. همان را که پیغمبر گرفت، به جامعه گفت، همان که حرف خداست به جامعه رسید. آوردند، همان را که فرشته

/ جن/  2قسمت  ند. حاال ممکن است زید قبول بکند، عمرو قبول نکند؛ ولی به جامعه رسیده است.پذیرپذیرند، بعضی نمیحاال بعضی می

 تسنیم

  الرُّشْدِ   إِلَی  یَهْدی ﴿ :آوردیم  ایمان  ما.  بدهد   نجات  را  آنها  سفه  از  و   کند  رشید  جامعه  را،  جامعه  خواهدمی   که ﴾ الرُّشْدِ  إِلَی  یَهْدی ﴿  فرمود:

ها آمدند مجلس درس من، این چند مطلب را بررسی کردند که این قرآن است،  ای از جنفرماید عدهمبارک حضرت می، وجود ﴾بِهِ  فَآمَن ا 

کند که مجموع عقل و عدل است، این سه؛ آنها اینها را بررسی کردند  انگیز است، دو؛ این به رشد یک جامعه دعوت مییک؛ این شگفت

 ورزیم.ما ایمان آوردیم و دیگر به پروردگار خود شرک نمیبعد از بررسی و ارزیابی علمی گفتند که 

، چرا؟ برای اینکه این ﴾أَحَدا    بِرَبِّنا   نُشْرِکَ   لَنْ   وَ﴿ در اینجا ندارد که اینها »من بعد موسی« بودند حاال ممکن است گروهی دیگر بودند:

این نظام، و این نظام هستی خودساخته نیست، این نظم محیرالعقول ای که او آورد که انسان و  بیاناتی که این صاحب قرآن آورد، این ادله

خواهند حقیقت این بدن را بفهمند،  ناظمی دارد، آفریدگاری دارد. اینکه از یک قطره آب انسانی ساخته که الن هزارها سال است می 

روها کشف نشده، این تازه درباره بدن  ها کشف نشده، خیلی از داهنوز بسیاری از مشکالت و مجهوالت است که خیلی از بیماری

ده زیر مجموعه خود را  دانشک  و  دانشگاه  صدها  که  محیرالعقول  نظم  این  است،  دیگری  حساب   یک ]15[﴾رُوحِنا  مِنْ   فیها   فَنَفَخْنا ﴿  است.

 / جن/ تسنیم1قسمت تواند باشد.دارد، اینکه که خودساخته نمی

 هم  دریا در برزخی  نار این  یک؛ است، برزخی نار  نار،  این شد ثابت که ﴾مِنْ دُونِ الل هِ أَنْصارا    لَهُمْ   یَجِدُوا   فَلَمْ   نارا    فَأُدْخِلُوا   أُغْرِقُوا ﴿  فرمود:

 در .  پنج  ندارد،  دریا  غیر  و  دریا  چهار؛  گیرد،می  گُر  انسان  خود  سه؛  باشد،  جنگلی  سوز  و  سوخت  نیست   الزم  دیگر  آنجا  دو؛  هست،

  جَعَلْناهُمْ   وَ  أَغْرَقْناهُمْ   الرُّسُلَ   کَذ بُوا   لَم ا   نُوح    قَوْمَ   وَ ﴿ فرمود:  37سوره مبارکه »فرقان« آیه    در  نکرده،  بازگو  را  هاقسمت  این  فرمود  هاییبخش

فرماید این کار را کردیم و وجود مبارک نوح هم از خدا ؛ اما در آن دریا اینها را سوزاندیم را ذکر نکرده است؛ اما اینجا می﴾آیَة   لِلن اسِ 

د هم »مضرّ لغیره« بودند. »ضارّ لنفسه« بودند، برای  خواست که بساط اینها جمع بشود، چرا؟ برای اینکه اینها هم »ضارّ لنفسه« بودن

. یک موجودی که هم برای خودش ضرر دارد هم برای  ﴾عِبادَکَ  یُضِلُّوا﴿ ، »مضرّ غیر« بودند، برای اینکه:﴾کَف ارا    فاجِرا    إِال    یَلِدُوا   ال ﴿  اینکه:

این باید ریشه الهی  کَن شود. نوح چنین مطلبی را  دیگری ضرر دارد،  از ذات أقدس  البته در سوره مبارکه »هود« که قبال  گذشت، 

  قَوْمِکَ   مِنْ   یُؤْمِنَ  لَنْ   أَن هُ   نُوح    إِلی   أُوحِیَ   وَ﴿ فرمود ما به او وحی فرستادیم:  36دریافت کرد، چون خدای سبحان در سوره مبارکه »هود« آیه  
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  فاجِرا    إِال    یَلِدُوا   ال ﴿  آورند؛ لذا وجود مبارک نوح عرض کرد:، اینها دیگر مسلمان به بار نمی﴾فْعَلُونَ ال  مَنْ قَدْ آمَنَ فاَل تَبْتَئِسْ بِما کانُوا یَ إِ 

 . ﴾کَف ارا 

سوره   36، که از همان آیه  ﴾یُضِلُّوا عِبادَکَ وَ ال یَلِدُوا إِال  فاجِرا  کَف ارا  تَذَرْهُمْ  إِنْ  إِن کَ  ( 26)  دَی ارا   الْکافِرینَ  مِنَ  الْأَرْضِ  عَلَی  تَذَرْ  ال  رَبِّ ﴿

برند؛ مثال  »فی الدار دیارا« یا »هنا دیارٌ« برند، در اثبات به کار نمیمبارکه »هود« استفاده کرد. این »دیّارا« معموال  در نفی به کار می

گوید که گویند »ما فی المکان دیارا«، دیّار یعنی صاحب دار، نازل دار؛ ولی فخر رازی مید، میبرنبرند. در نفی به کار میبه کار نمی

اصل دیّار عربی نیست، معرّب است، اصل »دیّار« دیوار بود، یک؛ این »واو« تبدیل به »یاء« شد، دو؛ این دوتا »یاء« در یکدیگر ادغام  

 حاال .  است  معرّب   نیست،  عربی  »دیّار«  کلمه  بنابراین [25]ازی در تفسیر دارد.شدند، شده »دیار«. این حرفی است که جناب فخر ر

شدند که کلمه دیار چیست تا یک عربی آمده  ها متوجه نمیطور باشد؛ چه اینکه برخی نقل کردند که خیلیاین  هم  دیگر  لغت طبق  شاید

 های گوناگون عربی در قرآن کریم آمده است و این دیگر معرّب نخواهد بود. شود که این لغتو همین کلمه را به کار برده، معلوم می

 / نوح/ تسنیم 7قسمت 

کند حمد ، حمد را بر همه ما الزم کرده است. این شکر گفتن تنها چیزی که در قیامت ترازو را پُر می ﴾مَعین   بِماء    یَأْتیکُمْ   فَمَنْ ﴿  فرمود که 

بندد. هیچ وقت کسی را  رود نه راه کسی را میراهه میاست. انسان اگر در همه امور حامد و شاکر باشد، هیچ محذوری ندارد، نه بی

 که   است  سفاهت  این  فرمایدمی  سجاد  امام  مبارک   وجود.  شد  خوانده صحیفه سجادیه ها هم درنکرده است. این روایت محتاج دیگری  

 خدای  ـ که است ملّت یک سفاهت این ]24[،«»طَلَبَ الْمُحْتَاجِ إِلَی الْمُحْتَاجِ سَفَهٌ مِنْ رَأْیِهِ وَ ضَل ةٌ مِنْ عَقْلِه  :باشد  غرب  به چشمش کسی

 /تسنیم 14قسمت ملک/.کردند دعوت  عقل به را ما اینها. باشد غرب  به چشمش ـ ناکرده

 در [29]،﴾عَمَال    أَحْسَنُ   أَیُّکُمْ ﴿ آزماییم:گوییم ما شما را میاز قرآن کریم فرمود شما حواستان جمع باشد، این که می  هاییبخش  در 

 زندگی  طورآن  هستند،  راحت   طوراین   آنها  دهند؛می  خبر   غرب   برق  و  زرق از  مرتّب  بینیدمی  شما  الن  که  هستند  ایعده  خدا   حرف  برابر

  قالَ ﴿ فرستیم:را می  آیات  این  ما   که  فرمود  بعد  به  73  آیه(  علیها  اهلل  سالم)»مریم«  مبارکه  سوره  در  را  این .  دارند  امکانات  آن   کنند،می

تان بهتر است یا ما؟ شما دانشگاهتان بهتر است یا ما؟ شما  ، شما مدرسه ﴾نَدِیًّا  أَحْسَنُ  وَ   مَقاما   خَیْرٌ  الْفَریقَیْنِ  أَیُّ  آمَنُوا  لِل ذینَ کَفَرُوا   ال ذینَ 

کنید یا فرماید شما اطاعت میتان بهتر است یا ما؟ خدا میتان بهتر است یا ما؟ شما اتومبیلهایتان بهتر است یا ما؟ شما زندگیپارک

گویند که کدام یک از  ا؟ حُسن با شماست یا آنها؟ خیر با شماست یا آنها؟ آنها میآنها؟ حق با شماست یا آنها؟ صدق با شماست یا آنه
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  به  یا   بالندمی  اثاثشان  به  یا  اینها  فرمود ﴾هْلَکْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْن  هُمْ أَحْسَنُ أَثاثا  وَ رِءْیا  أَ   کَمْ  وَ ﴿ تر هستیم؟ این دو طرز فکر است:ما مرفّه 

  معنای   به  »سین«  با  اساس  برابر  در.  ابزارخانه  یعنی  مثلث،  »ثاء«  با  اثاث   این  که  شد  اشاره  هم  دیروز  بحث  در.  شانزندگی  بودن  چشمگیر

 بهتر  فرشتان  نه؟  یا  است  بهتر  شما   اتومبیل  گویندمی  آنها.  خانه  لوازم  یعنی   مثلث  »ثاء«  با   اثاث  این.  کذا ﴾ أَس سَ  مَنْ   أَمْ ﴿  خانه،  هایپایه

آید یا زندگی شما؟ ؛ یعنی »رُؤیا «. زندگی ما بهتر به چشم می﴾رِءْیا ﴿  نه؟  یا   است  چشمگیرتر نه؟  یا  است  بهتر   شما  های اتاق   نه؟   یا  است

 .است راه تا دو این [30]﴾عَماَل   أَحْسَنُ   أَیُّکُمْ   لِیَبْلُوَکُمْ ﴿ ، حرف قرآن این است که﴾رِءْیا    وَ   أَثاثا    أَحْسَنُ  هُمْ ﴿  پس حرف آنها این است که

  أَحْسَنُ ﴿  گوید بله، ما شنیدیم کهرساند، این در قیامت میجامعه می گیرد به  ها را از مراکز دینی یاد می آن که نذیر الهی است، حرف 

 های کتابخانه  در  بود،   ما  محله  در ﴾ قُلْنا﴿ یم. چرا!کرد  تکذیب  متأسفانه  ولی  دارد؛  اساسی ﴾عَماَل   أَحْسَنُ  أَیُّکُمْ ﴿  .ندارد  اساسی ﴾رِءْیا   وَ   أَثاثا  

، شما مرتجع هستید،  ﴾کَبیر    ضاَلل    فی   إِال    أَنْتُمْ   إِنْ   ء  شَیْ   مِنْ   الل هُ   نَز لَ   ما   قُلْنا   وَ   فَکَذ بْنا ﴿  ؛ اما ﴾نَذیرٌ جاءَنا   قَدْ   بَلی ﴿  .بود ما دسترس در بود، ما

 اید، محرومیت دارید و مانند آن. پیشرفت برای دیگری است.افتادهعقب

های قرآن کریم بلند و  ، همه حرف ﴾الس عیرِ   أَصْحابِ   فی   کُن ا   ما   نَعْقِلُ   أَوْ   نَسْمَعُ   کُن ا   لَوْ ﴿ گویند کهبعد حاال در قیامت این تبهکاران می

کردیم یا دلیل  گویند ما یا باید با دلیل نقلی خودمان را قانع میهای نورانی است که آنها در قیامت مینورانی است! اما این از آن حرف 

فهمیدیم  داشتیم که از راه درون میکردیم یا خودمان تعقّلی میحرف رهبران الهی را گوش می داشتیم کهعقلی. یا باید گوش شنوا می

که چه حق است و چه باطل است. اینها »مانعة الخلو« است که جمع را شاید. به هر حال یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی، مستحضر هستید  

گفت این مطلب عقلی است یا شرعی! شرع مقابل ندارد. شرع گفته خداست    که عقل در مقابل دلیل نقلی است نه در مقابل شرع. نباید

کند، نه فرمان بدهد. قانونگذار نیست،  و الغیر! قانون، قانون خداست و الغیر! ما قانون عقلی نداریم، حکم عقلی نداریم. عقل کشف می

. »کُلُّ ما حَکَمَ«، »کُلُّ مَا«، نه »کل ما«! که این مرفوع است و  نیست  تام [31]مقنِّن نیست. »کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَکَمَ بِهِ الش رْعُ«

انون، قانون  مبتداست. آن »کل ما« حرف است و موصول است. »کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ العَقلُ حَکَمَ بِهِ الن قلُ«، نه »کل ما حکم« که ما بگوییم ق

که »العدل حسنٌ«، قبل از اینکه این عقال به دنیا بیایند، این قانون بود. بعد   عقلی است! عقل چه حقّی دارد قانونگذار باشد؟ این قانونی

بیند. عقل کاشف است  از مرگ اینها هم این هست. این »العدل حسن«، »الظلم قبیحٌ« کار و قانون الهی است. عقل چراغ است و می

 مَا«، نه »کل ما«! »کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ العَقلُ حَکَمَ بِهِ الن قلُ«، درست  شناس است. اگر بگوییم »کلُّو نه شارع. مقنّن و قانونگذار نیست، قانون

. وگرنه عقل  است. اگر هم گفتیم: »کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَکَمَ بِهِ الش رْعُ«، این حکم دوم یعنی قانونگذاری، آن حکم اوّلی یعنی کشف
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دهند، کجا در  ها فقط راه را نشان میها هیچ ساخته نیست. این چراغ. از این چراغیک چراغ است، از سراج کار صراط ساخته نیست

فهمد، نه فرمان بدهد، به دلیل اینکه قبل از این عقل که به دنیا بیاید، این قانون بود، بعد از مرگ این  است و کجا دیوار است. عقل می

 شخص عاقل و حکیم هم این قانون سرجایش محفوظ است.

 شر حقوق ب

 

یکی از واژه هائی که متاسفانه  توسط کشور های غربی و استعمار گر مورد تحریف قرار گرفته است حقوق بشر است لذا در این قسمت  

 کتاب تفسیر تسنیم آورده میشود که واقعیت این مفهوم مورد شناخت قرار گیرد. نمونه هائی از نظریه اسالم  و قرآن از 

کند؟ حقوق بشر یعنی چه؟ استکبار جهانی حرفش همین است. ببینید حقوق بشر را چه کسی وضع می  الیوم  که ]19[،﴾الْأَعْلی   رَبُّکُمُ   أَنَا ﴿

ترین مبنا برای حقوق آن عدل است؛ یعنی استقالل هست  حقوق بشر موادی دارد، یک مبانی دارد که هر کشوری اینها را دارند. مهم

الت در کشورهای دیگر است، عدم دخالت کشورهای دیگر امنیت هست، عدالت هست، آزادی است، محیط زیست هست، عدم دخ

در آنها هستند، استقالل اقتصادی است، اقتصاد شغلی است، اینها حقوق هستند. کلید همه این مبانی، عدل است. عدل هم معنایش 

 از  فرق تمام. است ملحد و موحّد بین مشترک اینجا تا [20]دانیم، عدل یعنی »وَضعُ کُل  شیء  فِی مُوضِعِه«.روشن است که همه ما می 

داند، جای اشخاص را  آفرین میوید جای اشیاء را اشیاءگمی  موحّد  کجاست؟  اشخاص  جای  کجاست؟  اشیاء  جای  است،  بعد  به  این

میاشخاص میآفرین  استکبار  و  غرب  خداست.  آن  و  می داند  ما  را  اشیاء  جای  می گویند  ما  را  اشخاص  جای  منتها دانیم،  دانیم؛ 

الل است چه شیره چه شراب! هر چه از بدن انسان  گویند هر چه از انگور درآمده ح، اینها می﴾غَیْری  إِله   مِنْ  لَکُمْ   عَلِمْتُ   ما﴿ گویندنمی

آید پاک است چه بول چه عرق! این معنایش همان داعیه ربوبیت است. جای اشیاء را چه کسی باید معین کند؟ جای اشخاص بیرون می

اوت حقوق بشری که  دانند و همه هم خواهان او هستند، تمام تفرا چه کسی باید معین کند؟ عدل چیزی است که همه معنایش را می 

گوییم آنکه عالم را آفرید  غرب دارد با حقوق بشر اسالمی در منبع یعنی منبع! ما دستمان پُر است منبع داریم، آنها منبع ندارند. ما می

است.   کنیم، این همان ربوبیتگویند جای اشیاء و اشخاص و افعال را خود ما معین می کند، آنها میجای اشیاء و اشخاص را معین می

  ما ﴿  یا  ﴾الْأَعْلی  رَبُّکُمُ   أَنَا ﴿  گویندمشکل غرب انکار خداست و داعیه خدایی داشتن است، این همان بدلی جعل کردن است؛ منتها حاال نمی

بینید که آمار متنبّیان کمتر از  رسد. شما می. این بدلی است، بعد از مسئله توحید، نوبت به وحی و نبوت می﴾غَیْری   إِله    مِنْ  لَکُمْ  عَلِمْتُ 
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آمار انبیا نیست، این هم بدلی است. هر وقت پیامبری آمده چهار تا متنبّی هم در کنارش جعل شده است، این بدلی است. بعد از مرحله 

رسد، هر جا غدیر مطرح شد چهار تا سقیفه هم در کنارش بود، این اختصاصی به این خطر  ت مینبوت و رسالت، نوبت به خالفت و امام

و این غدّه مربوط به ما نیست، دیگران هم همین را داشتند. این امامت جعلی، خالفت جعلی، سقیفه جعلی در برابر غدیر برای همه بود.  

چهار تا عالم ربّانی بود »مشایخ السوء« هم بود، علمای دربار هم بود. مرحله  بعد از مسئله امامت، نائب امام شدن، علما شدن، هر جا  

پنجم مسئله ایمان است، اوّل نزد جامعه ایمان ارزشی نداشت، ولی وقتی مؤمنان عادالنه و عالمانه زندگی کردند، منافقان بدلی جعل 

ین تا باال بخش بدلی جعل کردن است، ربوبیت جعلی، نبوت  کردند، گفتند ما هم مؤمن هستیم. این پنج بخش از باال تا پایین، پای

بازار انسان باید خودش را حفظ بکند.  جعلی، امامت جعلی، عالم بودنِ جعلی و ایمان جعلی. اصال  دنیا بازار جعلی است. در این آشفته 

د، ما هم سربازان او هستیم، همیشه ما در  در این بیان نورانی حضرت امیر فرمود وضع این است، به هر حال ذات اقدس الهی سرباز دار

آبروی ما را حفظ بکن! ما همه مشکل داریم تو    کنیممی  خواهش [21]گویندمعرض خطر هستیم. اعضا و جوارح هر روز به زبان می

خودت را کنترل بکنی ما راحت هستیم. مدام به این نیش بزنی به آن نیش بزنی، اینجا دروغ بگویی و آنجا دروغ بگویی، آبروی ما  

ها را  این تمام این بخشکنیم قصه است! و قلم که »أحد اللّسانین« است این هم همین طور است، بنابررود، اینها را ما خیال می می
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»مَنْ أَحْیَا نَفْسا  فَکَأَن ما أَحْیَا   یا [11]،»مَنْ قَتَلَ نَفْسا  فَکَأَن ما قَتَلَ الن اسَ جَمِیعا « در جریان منزله در مسئله حقوق بشر این طور است که

  کند،  هدایت کند،  زنده  را نفر یک کسی اگر. است کشته را مردم همه گویا  بکشد، را گناهیبی کسی اگر. است [12]الن اسَ جَمِیعا « 

هدایت کرده است، این تا حدّی گویا است، برای اینکه حقوق بشر یکسان است اگر یک نفر را کسی نجات بدهد از آن   را  همه   گویا

ما  »مَنْ قَتَلَ نَفْسا  فَکَأَن   یا  »مَنْ أَحْیَا نَفْسا  فَکَأَن ما أَحْیَا الن اسَ جَمِیعا «  جهت که بشر است گویا حق همه بشر را ادا کرده؛ در حدّ گویاست،

شود باکی ندارد. یک نفر را  کشد، معلوم میگناه میشود حقوق بشر، برای اینکه کسی که یک نفر را دارد بی، این میقَتَلَ الن اسَ جَمِیعا « 

شود در صدد رعایت حق بشر است. اما در جریان انبیا، اینها گویا نیست واقعیتی کند، معلوم میکند که هدایت میتالش و کوشش می

؛ اگر کسی وجود مبارک هود را قبول نکرد، همه انبیا را تکذیب کرد چرا؟ چون هود هیچ حرفی ندارد مگر حرف همه انبیا. صالح  است

  مُصَدِّقا  ﴿ گوید:کند، میهیچ حرفی ندارد مگر حرف همه انبیا، چون حرف همه انبیا یکی است؛ لذا وقتی قرآن کریم قصص انبیا را نقل می

ذاهلل ـ بگوید که فالن پیامبر معا  ـ  نیامده  پیامبری  هیچ  گفتند،  درست  من  قبل  انبیای  فرموده  آمده  که  پیامبری  هر  است، ]13[﴾هِ یَدَیْ   بَیْنَ   لِما 

  پیغمبر  مبارک   وجود  البته  هستند؛ ﴾یَدَیْهِ   بَیْنَ   لِما  مُصَدِّقا ﴿ آنها  مثال  در فالن قسمت درست گفته، در فالن قسمت درست نگفته، همه 
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  صلی )اسالم پیغمبر مخصوص این ]14[،﴾عَلَیْهِ  مُهَیْمِنا    وَ﴿  که هست هم هیمنه تصدیق، آن از گذشته( سلم و آله  و علیه اهلل صلی)اسالم

، این »کذّب«،  ﴾الْمُرْسَلینَ  الْحِجْرِ   أَصْحابُ   کَذ بَ ﴿  ،﴾تْ ثَمُودُ الْمُرْسَلینَ کَذ بَ ﴿ .نیست آن داخل »کأنّ« این است،( سلم و آله و علیه اهلل

»کذّب« در غالب اینها هست، دیگر »کأنّ« نیست، چون همه انبیا یک حرف آوردند؛ خدا هست با اسما و صفاتش و قیامت هست با 

نبوت و رسالت هست با همه خصوصیاتش، این حرف همه انبیاست. اگر کسی پیامبری را تصدیق کرد،  آن درجات و درکاتش، وحی و  

های یعنی در خطوط کلّی حرف  ﴾ مِنْهُمْ   أَحَد    بَیْنَ   نُفَرِّقُ   ال ﴿ این [15]،﴾مِنْهُمْ   أَحَد    بَیْنَ   نُفَرِّقُ   ال ﴿  حرف همه را تصدیق کرد این هم هست که

  بَعْضَهُمْ   فَض لْنَا   الرُّسُلُ   تِلْکَ ﴿ یک؛ ]16[،﴾بَعْض   عَلَی   الن بِیِّینَ   بَعْضَ   فَض لْنَا   لَقَدْ ﴿  پذیریم کهشان حق است؛ البته این دو تا آیه را هم می همه 

 اینها   بین  فرقی  هیچ  گوییممی  آیه  دو  این  حفظ  با  داریم   قبول  را  اینها  مراتب  را،  اینها  فضیلت  را،  اینها   درجات   دو؛ ]17[،﴾بَعْض   عَلَی 

  بَیْنَ   نُفَرِّقُ   ال ﴿  آنها حق است. پس ما یک  حی و نبوت و دین سخن گفتند، حرف همه و  و  توحید  درباره  اینها  یعنی  چه؟  یعنی  این  نیست،

معاذاهلل ـ تکذیب کرد، همه را تکذیب کرد و اگر ، اگر کسی یک نفر را ـ  ﴾مِنْهُمْ   أَحَد    بَیْنَ  نُفَرِّقُ   ال﴿  داریم، که بر اساس این ﴾مِنْهُمْ   أَحَد  

  اینکه   معنای.  است  یکی  آنها  همه  حرف  چون  ندارد،  فرض [18]﴾بِبَعْض    نَکْفُرُ   وَ   بِبَعْض    نُؤْمِنُ ﴿  یک نفر را قبول کرد همه را قبول کرد و دیگر

  دارند،   درجاتی  اینها  وگرنه  المعاد«،  و  التوحید  و   النبوة   و   الوحی  اصل  »فی  یعنی  نیست؛   اینها  بین   فرقی  و   داریم  قبول  ما  را  آنها  همه 

 /قمر/تسنیم 8قسمت .دارند مراتبی

  وَ ﴿  فرمود:  31آورد در همان سوره مبارکه »مدّثّر« آیه  فرماید این حقوق بشر است این را که بشر عادی نمیسوره مبارکه »مدّثّر« دو جا می

  در   منطقه  سه  در  بشر  است  بشر  حقوق  این ]14[﴾لِلْبَشَر   نَذیرا  ﴿ است،  بشر  حقوق  این ﴾ لِلْبَشَرِ   ذِکْری  إِال   هِیَ  ما وَ  هُوَ  إِال   رَبِّکَ جُنُودَ  یَعْلَمُ  ما 

ای که مخصوص موحدان است اعم از  بخش ملّی و محلّی که مخصوص مسلمین است یک بخش منطقهبرد یک  می  سر  به  بخش  سه

المللی است انسانیت انسان است ولو کافر، در  اند یک بخشی هم بخش بینها و امثال آن که اهل دین ها و یهودی ها و مسیحیمسلمان

  این   فرمود  است  همین ﴾لِلْبَشَرِ   ذِکْری ﴿  ﴾الن اسُ  أَیُّهَا   یَا ﴿ [15]﴾الن اسُ  أَیُّهَا   یَا﴿ هر سه بخش آیات قرآن کریم نازل شده است. این خطاب 

  ذِکْری   إِال    هِیَ   ما   وَ ﴿  زده؟ را حرف این عادی فرد این  یعنی ﴾الْبَشَرِ   قَوْلُ   إِال    هذا   إِنْ ﴿ گوییدمی  شما. است ﴾لِلْبَشَرِ  ذِکْری ﴿  ست ا  بشر حقوق

 /انسان/ تسنیم10قسمت .است شده نازل جهانیان برای قرآن ﴾لِلْبَشَرِ 

ها اصال  آزاد نیستند. این بهترین نعمتی  ما رهن داریم. حاال گاهی به صورت اسم مفعول، گاهی به صورت صفت مشبهه است. برخی

خواهد در خانه خود راحت باشد، او باید آزاد  است که دین آورده است. آزادی نعمتی نیست که کسی از آن لذت نبرد. هر کسی می
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شد، هر چه خواست به همسرش بگوید، هر چه همسرش خواست به او بگوید، این زندگی تلخ است. پدر و باشد. او اگر زبانش آزاد نبا

  لِلن اسِ   قُولُوا ﴿ مادر، زن و شوهر، بستگان و دودمان اینها در خانه هستند باید آزاد باشند. آزادی این است که مواظب زبانشان باشند.

 برای چرا باشی؟ راحت اهیخونمی  مگر. بزن حرف ادب با  بزنی  حرف خواهیمی کسی  هر با  کافر،  با  مسلمان، با حال هر به [7]؛﴾حُسْنا 

ها، گفتن ، همین! نوشتن در روزنامه﴾حُسْنا    لِلن اسِ   قُولُوا ﴿ کنی؟ این نگفت »قولوا للمؤمنین« یا »قولوا للکذا«!ردسر درست می د  خودت 

، این حقوق بشر است. دیگر ﴾ لِلْبَشَرِ   نَذیرا  ﴿ ،﴾لِلْبَشَرِ   ذِکْری ﴿  شود:تواند حرف بزند؛ لذا این حرف میها، آدم دو نحوه میدر سخنرانی

 خواهی حرف بزنی با ادب حرف بزن! ها خوب حرف بزنید. گفت با هر کسی مینگفت با مسلمان

فرمود: علیه( است که  اهلل  امام)سالم  از  نورانی  بیان  مُجَالَسَتَه  یک  فَأَحْسِنْ  یَهُودِیٌّ  جَالَسَکَ  إِنْ   در   کشتی،  در  مسافرت   در [8]،«»وَ 

  خودت   الاقل  یا  شود  جذب  او  که  کن   رفتار  او   با  مؤدّبانه  بگو،   سخن  ادیبانه  مسلمان،  غیر  یک   با  شدی  صندلیهم  هواپیما،  در  اتومبیل،

مُجَالَسَتَه  باشی!  راحت فَأَحْسِنْ  یَهُودِیٌّ  جَالَسَکَ  إِنْ  این«»وَ  این  ﴾لِلْبَشَرِ   ذِکْری ﴿  :شودمی  این  است، ﴾حُسْنا    لِلن اسِ  قُولُوا   وَ ﴿ ،   .

 کند. ما دشمن خارجی داریم؛ اما؛را اینها دارد تعیین می. حقوق بشر  ﴾لِلْبَشَرِ  نَذیرا  ﴿ شود:می

 [9]نیست برونی دشمن از باکی ٭٭٭گر شود دشمن درونی نیست 

 نه هیچ کاری از او ساخته نیست.برونی نه استکبار از او کاری ساخته است، نه صهیونیسم. ما مشکل خودمان را حل بکنیم، بیگا

، با آنچه در سوره مبارکه »مدّثّر« است ﴾رَهینٌ  کَسَبَ  بِما   امْرِئ    کُلُّ ﴿ که فرمود:  21بنابراین آنچه در سوره مبارکه »طور« آمده؛ یعنی آیه  

  ذکر  مذکر  هم  را  این   بود،  وصف این  اگر  و  است  وصف ﴾ رَهینٌ﴿  آن .  است  اسم ﴾هینَةٌرَ ﴿ این.  دارد  فرق ﴾رَهینَةٌ  کَسَبَتْ   بِما   نَفْس    کُلُّ ﴿  که

، بعد  ﴾لِلْبَشَرِ   نَذیرا   ٭ الْکُبَرِ  لَإِحْدَی  إِن ها ﴿ :است  این   قرآن .  است  یکسان  مؤنث  و   مذکر  مفعول  معنی  به  فعیل  صفت  این  در  چون  کرد،می

بیان نورانی امام سجاد)سالم اهلل علیه( که هنگام ظهر این  خواهد دنبال برود، آزاد است. این  خواهد جلو برود، میفرماید هر کسی میمی

شود؛ »صلوات شعبانیه« همین است. »متقدّم«، »مارق« است، »متأخر«، »زاهق« است، »الحق« کسانی ماه پُر برکت شعبان خوانده می

 /مدثر/ تسنیم 6قسمت    [10]؛ « عَنْهُمْ زَاهِقٌ وَ الل ازِمُ لَهُمْ لَاحِق »الْمُتَقَدِّمُ لَهُمْ مَارِقٌ وَ الْمُتَأَخِّرُ  که به پای شما هستند، به سعادت رسیدند.

جا این حرف را تکذیب    ، ما دو﴾الْبَشَرِ   قَوْلُ  إِال    هذا   إِنْ﴿  اینکه آنها در اتاق فکر نشستند و نتیجه و خروجی آن این بود که ـ معاذاهلل ـاما  

گوید حرف یک بشر عادی است، ، این دو این حقوق بشر است. او می﴾لِلْبَشَر   نَذیرا  ﴿ ، این یک؛﴾لِلْبَشَرِ   ذِکْری   إِال  ﴿ گوییم اینکنیم؛ میمی
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پذیر و هیچ  گوییم حقوق بشر است. برای إنذار بشر است. آگاهی بخشیدن به بشر است. حرف کلّی است، حرفی است فطرت ما می

 /مدثر/ تسنیم 5قسمت حرفی نیست که ـ خدای ناکرده ـ کسی نقدی بتواند داشته باشد.

، هَجر جمیل این است که با مردم بودن، اشکاالت اینها را حل کردن، در رذایل از اینها فاصله گرفتن، در ﴾مْ هَجْرا  جَمیال اهْجُرْهُ   وَ﴿

المللی، یعنی موحدان اعم از فواضل و فضایل با اینها بودن، هم منطقه ملی و محلی را اداره کردن؛ یعنی حوزه اسالمی، هم منطقه بین

ها، دو؛ هم منطقه انسانی یعنی کفار و ملحدان و مشرکان، برای همه برنامه دارد. فرمود  ها و یهودیها و زرتشتیمسیحیمسلمین و  

  ذِکْری ﴿  ]23[،﴾نَذیرا    لِلْعالَمینَ ﴿  .داریم  برنامه  اینها   برای  ما  مشرک  چه  مسلمان،  چه  داریم؛  کار  بشر  با  ما ]22[،﴾لِلْبَشَر  نَذیرا  ﴿ این

  با من ببینی  باید  باشی، من خلیفه بخش سه هر در بخواهی اگر تو داریم، برنامه هم سوم بخش در ما. همین یعنی بشر حقوق ]24[﴾لِلْبَشَرِ 

.  نیست  آسانی  کار  کار،  این!  همین   باشی،  من  آینه  توانیمی  ﴾ لِلْعالَمینَ  رَحْمَة  ﴿  کنم. تو هم با عنواناداره میا  ر  عالم  دارم   ن«ٰ  »الرحم

  وَ ﴿  :فرمود  اینکه.  خواهدمی  صبر  به  استعانت  خواهد،می  جمیل  هَجر   خواهد،می  قرآن  بار  خواهد،می  بیداری  خواهد،می  سحر  یک  این

آید. صالت  از در نمی  قرآن  از  غیر  چیزی   که  بینیدمی  بکنید،  بررسی  را  همین  شما  هم  باز  چه؟  یعنی [25]؛﴾لص الةِ ا  وَ بِالص بْرِ  اسْتَعینُوا 

ای، مشکلی برای شما پیش آمد، خیلی  که قرآن ممثّل است، صبر که دستور نماز است. دستور قرآن کریم است. فرمود اگر یک حادثه 

شوید. ما اصال  برای شما مسخّر  توانید بر عالم مسلّط  طور نباشد که جزع بکنید، شما میجزع نکنید، با صبر مسئله را حل کنید. این

کردیم. اصال  زمین را برای شما مسخّر کردیم، آسمان را برای شما مسخّر کردیم. چه هست که برای شما مسخّر نکردیم؛ منتها بیکاری 

ی چه؟ رودخانه یعنی ها را، ما خانه رود را خراب کردیم، او هم خانه ما خراب کرد. رودخانه یعنما و تنبلی ما و عدم توجه ما، این سیل

کند، رود هم های نابجا خانه رود را خراب میخواهد، آن کسی که عمدا  یا با بررسیخانه رود. اینکه رفتند کنار رود، رود یک بستر می

وقتی حریم کند. این حداقل صد متر جا برای آن است. هیچ یعنی هیچ أحدی حق ندارد حریم رودخانه را به هَم بزند.  خانه ما را خراب می 

و  رودخانه را به هم بزند، همه جا را به هَم گرفتند یا ویال ساختند یا پارک ساختند، یا فالن ساختند، کسی که خانه رود را خراب بکند، ا

خانه    کند. این ظلم نکرده است، مگر به ما نگفتند حریم رودخانه یعنی حریم رودخانه! برای اوست، اصال آید خانه آدم را خراب میهم می

 شود! خواهد خانه کسی را خراب بکنیم، او نیاید خانه ما را خراب بکند، این که نمیاوست، ما دلمان می

ها بسازی. با عموی خود کنم. تو اگر خلیفه من هستی، مظهر من هستی، باید با ابوسفیانفرمود من جهان را با رحمت دارم اداره می

  کردند،   مجروح  را  حضرت   مبارک  پاهای  طورآن.  است  سخت  خیلی.  ساخت  بسازی،  باید  او  با [26]،﴾تَب    وَ   لَهَب    أَبی   یَدا   تَب تْ ﴿  که
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اینکه تو می  ﴾لِلْعالَمینَ  رَحْمَة  ﴿ آن ای غضب در عالم  خواهی مرا نشان بدهی، آینه من باید باشی. من ذرّهرا، فرمود باید بسازی، برای 

 / مزمل/ تسنیم3قسمت ندارم. هیچ!

برند متّقیان هستند، چه اینکه در سوره  است؛ ولی کسانی که بهره می]28[ ﴾لِلْبَشَرِ   ذِکْری ﴿  فرمود در عین حال که این قرآن حقوق بشر است:

است. اینجا هم با ]30[ ﴾لِلْمُت قینَ  هُدی  ﴿  برد،آن که بهره می اما ؛است ]29[﴾لِلن اسِ  هُدی ﴿  مبارکه »بقره« وقتی از نزول قرآن خبر داد، فرمود:

این حقوق بشر است فرمود  فرمود:﴾لِلْبَشَرِ   ذِکْرَی   إِالّ ﴿ اینکه    متّقیان  برد،می  بهره  که  آن  اما [31]؛﴾نَذیرا    لِلْعالَمینَ﴿  ، در سوره »فرقان« 

کنند و همین در  دانیم در بین شما کسانی هستند که به عمد آیات الهی را دارند تکذیب می؛ ما می﴾مُکَذِّبینَ  مِنْکُمْ   أَن    لَنَعْلَمُ   إِن ا   وَ﴿ .هستند

 روز قیامت باعث حسرت و تحسّر و محدودیت اینهاست.

  تَعْلَمُونَ   لَوْ  کَال ﴿  مستحضر هستید که قرآن هم »علم الیقین« دارد هم »عین الیقین« دارد هم »حق الیقین«. فرمود:،  ﴾الْیَقینِ  لَحَقُّ  إِن هُ   وَ﴿

درباره »عین الیقین« است. مرحوم خواجه مثالی دارد و این آیه هم یک   [32]،﴾وُن ها عَیْنَ الْیَقینِلَتَرَ   ثُم    ٭  الْجَحیمَ   لَتَرَوُن    ٭  الْیَقینِ  عِلْمَ 

بیند که  داند »النّار حارّة«، این یک علم حصولی است. یک وقت است میتری دارد. در جریان مثال یک وقت است که آدم میدقیق  تبیین 

سوزد، این سوزاند، آن »علم الیقین« است و این »عین الیقین«. یک وقت است دستش در آتش افتاده دارد می آتش دارد چیزی را می

یابد. این یک مثال خیلی خیلی خیلی ضعیف است برای این مثلث! که ما یک »علم  بیند و این دیگر مید می»حق الیقین« است، این دار

الیقین« داریم، یک »عین الیقین« داریم، یک »حقّ الیقین«. خیلی خیلی کوتاه است این مثال که مرحوم خواجه برای تفهیم یک عده از  

 این . نداریم آن در  شکی دیگر ]33[،»أَن  الْمَوْتَ حَقٌّ« دانیم که ذکر کردند که همه ما میضعاف ذکر کرده است؛ اما یک مقدار دیگری هم 

 کم کم  آمدند،   آنها  آمده،(  علیه  اهلل  سالم )عزرائیل  بیند، می   دارد  را  مرگ  عالیم  آدم  د،رسی  فرا  که  احتضار  حال.  الیقین«  »علم  شودمی

شود »حق  الم شد و مُرد، این میع   آن  وارد  که  وقتی .  است  الیقین«  »عین  دیگر  این  بکنند،  قبض  را  روح  که  آمدند  دیگری  از  پس   یکی،

الیقین«ی باید داشته باشند، یک »عین الیقین«ی، بعد به »حق الیقین« برسند. آیات الیقین«؛ یعنی کلّ مرگ را یافت. فرمود اینها »علم 

طور است. ما خیلی تالش کنیم در مرحله همین علم حصولی و تفسیر مفهومی و اینها هستیم. آنها که مطالبش را مشاهده قرآنی هم همین 

 شوند »حق الیقین«. لسالم( قرآن ناطق هستند، میبیت)علیهم ارسند. آنها که مثل اهلکنند به »عین الیقین« میمی
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شاءاهلل پس نتیجه اینکه یک »علم الیقین« داریم، یک »عین الیقین« داریم، یک »حق الیقین«. بهره ما حداکثر »علم الیقین« است ـ إن

آن سومی که بشود قرآن ناطق،   رسد؛ اماـ اگر کسی توفیقی داشت، حقوقی را مشاهده و حقایقی را مشاهده کرد به »عین الیقین« می

 /حاقه/ تسنیم 10قسمت مخصوص آن چهارده نفر است.

هایی که در اوایل بعثت نازل شد. در همان سوره  های کهن، سوره»مدّثّر« مالحظه فرمودید! این جزء عتائق سور قرآن است یعنی سوره

 ]2[.﴾لِلْبَشَرِ   ذِکْری ﴿  ]1[،﴾لِلْبَشَر  نَذیرا  ﴿ دو بار سخن از حقوق بشر است یعنی این کتاب برای جهانیان آمده:

؛ یعنی این حقوق  ﴾لِلْبَشَرِ  ذِکْری  إِال   هِیَ  ما  وَ ﴿  :گوید »بشر«؛ یعنی یک آدم معمولی این حرف را زده است. در پایان که داردآنجا که می

ای که مربوط به بشر است، حرف بشر است، برای جوامع بشری است؛ چه در ملی و محلی که مربوط به مسلمین است، چه در منطقه

سوم است؛ اعم از مسلمین و  الملل که بخش  مسلمین و موحدان، مثل اهل کتاب، یهودی و مسیحی و اینها است، چه در سطح بین

  ما   وَ ﴿  ها و ملحدان و مشرکان عالم. در سه بخش قرآن برنامه خود را به جهان اعالم کرد، بعد فرمود:ها و زرتشتیها و یهودی مسیحی

.  ببندد  را  کسی   راه   نباید  و   برود  راههبی  نباید   نبود،   موحد  نبود،   مسلمان  کسی   فرض  بر  حاال.  است  بشر  حقوق  این ﴾لِلْبَشَرِ   ذِکْری  إِال   هِیَ

 سلسله   یک   دهد، این است. بارها عرض شد که هایی هم که قرآن کریم دستوری به مشرکین می . در آن قسمتاست  بشر  حقوق  این

!  مثال   است،  طوراین  روزه  است،  طوراین  نماز  گویدمی  مسلمین  به  اما  هستند؛  مکلف   همه  گرچه  که  است  نماز  مخصوص  دستورهایی

دیان و اینهاست که با موحدان سروکار دارد. یک بخش هم مربوط به بشر  یهو  و  مسلمین  از  اعم  که  است  موحدان  به  مربوط  بخش  یک

 است.

  یعنی   است؛  المللی بین  امور  سوم؛  بخش  یعنی  سوم   بخش  این [17]،﴾أَشْیَاءَهُمْ   الن اسَ   تَبْخَسُوا  الَ ﴿ فرمود آنچه مربوط به بشر این است:

  اهم   جزء  چون  داریم،  »شیء«  از   باالتر  ایکلمه  نه  ما.  نکنید   ضایع  را  کسی  حق  کمونیست،  چه  مشرک،  چه  کافر،  چه  مسلمان،  چه

خواهی کنی، راست معامله بکن! جنس میجمع بسته شد. فرمود با هر کسی زیر این آسمان معامله می اشیاء  به  شیء   این  و  است  مفاهیم

خواهی منبر طور نرو حرف بزن! میخواهی برای کسی سخنرانی کنی، همینخواهی بخری، تعهد داری، کم داری، میبفروشی، جنس می

طور بروی منبر، با کافر این کار را نکن، چون مستعمین هم حق دارند،  ای یا روایتی، همینبروی، حتما  باید عالمانه و محققانه قبال  آیه

  تَبْخَسُوا   الَ ﴿ زنی؟!کنی حرف مینویسی! دهن باز میی، میکنطور؟! دست به قلم میبه هر حال وقت دارند، وقت صرف کردند. همین

خواهی برای اینها حرف بزنید، وقت اینها را صرف بکنید، چیزی بگو که به درد اینها بخورد. اگر ـ معاذاهلل ـ کسی ، می ﴾أَشْیَاءَهُمْ  الن اسَ 
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مطالعه درس گفت، حاال به عنوان اینکه من این کتاب را چند بار درس گفتم، حفظ هستم،  مطالعه حرف زد، بیمطالعه منبر رفت، بیبی

جدیدی باشد، حق هیچ کسی را ضایع نکن! این کاری به مسلمان ندارد، این کاری به کافر ندارد، همه خیر! شاید الن یک مطلب  نه

»الناس«، شامل جهانی است، شمول جهانی دارد، هم شیء مخصوصا  اشیاء. فرمود به هیچ کسی دروغ نگو! به هیچ کسی خالف نگو!  

 همین  در  اگر.  است  همین [18]﴾ نَذیرا لِلْعالَمینَ ﴿ اگر در سوره »فرقان« دارد:  شود حقوق بشر.. این می﴾لِلْبَشَرِ   ذِکْری ﴿ شود:این می

 /مدثر/ تسنیم 4قسمت ؛ یعنی حقوق بشر است، همین است.﴾لِلْبَشَرِ  ذِکْری   إِال  ﴿  دارد سوره

 امت اسالمی 

 

امت یعنی قصد داشته باشد تعبیرات قرآن کریم از امت، امتی است که در أمام او مرجعی باشد و این به قصد آن مرجع حرکت کند. 

 /ممتحنه/تسنیم 3قسمت »أم «؛ یعنی »قَصَدَ«.

  حرف  ﴾کُنتُم   إِن ﴿ مندید، نه! اینمندید و به شهر و دیار خودتان هم عالقه ، دیگر این چنین نیست که اگر به خدا عالقه ﴾رَبِّکُمْ   بِالل هِ   تُؤْمِنُوا   أَن ﴿

آورد. دفاع ، این است. دفاع از وطن، شهادت میشَهِید«»مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ  باالخره  هم  آنها.  است  توحید  اصل  آن  یعنی  است؛  آخر

ها آورد؛ منتها شهادت در راه قرآن و عترت با این شهادت آورد، دفاع از خانه و زندگی و زن و بچه شهادت میاز سرزمین شهادت می

شد، ثواب شهید را دارد؛ منتها آن شهید    ای حمله کرده به خانه او و او از خودش دفاع کرده و کشتهکند و گرنه اگر کسی بیگانهفرق می

 . است همین شَهِید«  فَهُوَ عرضه دُونَ قُتِلَ »مَنْ [9]،شَهِید«  فَهُوَ  مَالِهِ  »مَنْ قُتِلَ دُونَ فقهی نیست که حاال غسل و کفن نخواهد.

 /ممتحنه/تسنیم 3 قسمت 

»کُلُّ قَائِم    که  هست  صدوق  مرحوم توحید ک بیان نورانی حضرت امیر دارد، این بیان را وجود مبارک امام رضا)سالم اهلل علیهما( دری

  او  هستی  که  است  موجودی  تنها  خدا  نیست،   او  ذات  عین  او  هستی  که  چیزی  هر  یعنی  است؛  کلّی  اصل  این [10]،فِی سِوَاهُ مَعْلُولٌ«

، چه دنیا چه قیامت؛ منتها نظام »کُلُّ قَائِم  فِی سِوَاهُ مَعْلُولٌ« :خواهدمی  علت  نیست  او  ذات   عین  او  هستی   که  چه  هر  اوست،  ذات   عین

خواهیم  اهیم کود میخوخواهیم کشاورزی میخواهیم آب میکند. ما الن باران میعلّی در دنیا وقتی تبدیل به قیامت شد کامال  فرق می

کند. فرمود این اسبابی  سبب باشد، سبب فرق میدهد، این طور نیست که بیتا درخت میوه بدهد؛ اما در قیامت با اراده درخت میوه می

 شما [12]،﴾بَیْنَهُمْ   أَنسَابَ   فاَلَ﴿ القیامة«،  »یوم  بینیدمی  که  انسابی  این [11]،﴾األسْبَابُ   بِهِمُ   تَقَط عَتْ ﴿  بینید قیامت که شدکه شما می 
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های خود را تأمین کنید؟ یا تالش و کوشش ما این  بچه  که  است  این  برای  شما  کوشش  و  تالش  حاال.  دارید  پیش  در  را  عالمی  چنین

، دو. پس ﴾األسْبَابُ  بِهِمُ  تَقَط عَتْ ﴿  ، یک؛﴾بَیْنَهُمْ  أَنسَابَ  فاَلَ ﴿ شود،است که به این و آن وابسته باشید؟ همه این نسب و سبب برچیده می

 کمتر از مالئکه نیستی. با خودت باش! چگونه با خودت باشی؟ به ما فرمود شما 

 [13]اطلس کنندش تدریج به توتست برگ ٭٭٭تو فرشته شوی ار جهد کنی از پی آنک 

کند، مگر مولوی برای کند و شرح می شعرهای او را نقل می بینید مولوی  این حکیم سنایی یک قرن قبل از مولوی و اینها بود، اینکه می 

باز می این حکیم سنایی می هر کسی حساب  از مالئکه نیستید، میکند؟  اینکه روایات گوید شما کمتر  فرشته بشوید، چرا؟  توانید 

 که  محدّثی  هر معالم  نی و صاحب. بین کلیمعالم فرمودند مالئکه فرّاش شما هستند، یعنی چه؟ این را هم کلینی نقل کرد، هم صاحب

بِه«  که  کرد  نقل  را   نورانی  احادیث  این  آمد الْعِلْمِ رِض ا  لِطَالِبِ  أَجْنِحَتَهَا  لَتَضَعُ  الْمَلَائِکَةَ    یا   مسجدی  در  اینکه  از  قبل  یعنی [14]،»إِن  

کنند، این را ائمه فرمودند. این پرهای  جا فرّاشی میآن  آیندمی  مالئکه  باشد،  عترت   و   قرآن  از  سخن  بشود، بحث  و   درس  حَرمی  یا  مَدرسی

کنند که ، این پرها را پهن می﴾رُبَاعَ   وَ   ثاُلَثَ   وَ  م ثْنَی   أَجْنِحَة    أُوْلِی  رُساُل   الْمَالَئِکَةِ   جَاعِلِ ﴿  ها را که خدا در سوره »فاطر« فرمود:زرّین فرشته

ترین  شود یک انسان باالتر از مالئکه بشود. حرف سنایی این است که الن بهترین و گرانها روی آن بنشینند، این یعنی چه؟ پس میطلبه

تر و زیباتر که نداریم. فرمود  های دنیا همین ابریشم است. ما از فرش ابریشمی، پرده ابریشمی، پارچه ابریشمی گرانهای دنیا، پرده فرش

 شود ابریشم.انداختند در سطل زباله. وقتی مکتب رفت و استاد دید، میریشم قبال  برگ توت بود که میاین اب

 اطلس  کنندش تدریج به توتست برگ ٭٭٭تو فرشته شوی ار جهد کنی از پی آنک 

فرشته نشویم؟ اصرار قرآن کریم این است  شود ابریشم. چرا ما  اطلس یعنی ابریشم. این وقتی برود مدرس، استاد ببیند، تربیت بشود، می

بندی  خواهد جمعکه وطن خوب است، زن و بچه خوب است، اینها خوب است؛ اما اینها مراحل میانی است، اصرار این است که وقتی می

است؛ اما زن و    فرماید که درست است زن و بچه خوب شود. بعد میگوید خدا! اگر انسان به آن توحید رسید، همه چیز باز میکند می

جا دیگر وطنی  ای در کار نیست. وطن خوب است؛ اما مادامی که در دنیا هستید خوب است، آنبچه در دنیا خوب است، بعد زن و بچه

 این  برای  اینها  هست ﴾یْنَهُمْ بَ   أَنسَابَ   فاَلَ ﴿  هم  هست، ﴾ األسْبَابُ   بِهِمُ   تَقَط عَتْ ﴿ در کار نیست، وطن را به همراه خودتان باید ببرید. هم

  های حرف   اینها  فرمود  اینهاست؛  مزاحم  اینهاست،  معارض  دشمن  خاک،  آب،  وطن،  فرمود   اوّل  که   است  درست.  کند  تربیت  اباذر  که   است
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  زندگی  تنها  توانیمی  است،  خودت   با  سبب  است،  خودت  با  نسب  است،  خودت  با  وطن   که  است  این  برتر  هایحرف  است،   میانی

 /ممتحنه/تسنیم 3قسمت .کنی

ها در هند بود،  کند، چون خود ابوریحان بیرونی سالابوریحان بیرونی مطالبی دارد که بخشی از آن مطالب زمینه این فکر را فراهم می 

  مثل  شاگردی  توانست  بعد  کرد طی   را  توحید   راه  و  نوشید  سمّ  سقراط  این   بزرگوار  شخص   این  دارد، تحقیق ماللهند این گِله را در همان

افالطون تربیت کند شاگردی مثل ارسطو تربیت کند، که مهد توحید بود. حرف ابوریحان بیرونی این است که اگر علمای هند مثل  

شد. چند سال  پرست نمیکردند دیگر هند گرفتار بودا و برهمن نبود و بتعلمای یونان پیام ابراهیم خلیل)سالم اهلل علیه( را تلقّی می

مدند ما همین حرف ابوریحان را برای آنها نقل کردیم، این علمای هند گریه کردند که اگر پیشینیان ما پیام ابراهیم  قبل که علمای هند آ

پذیریم؛ اما او یک  پرست نداشتیم. ما که حاال اتمی را نپذیرفتیم و نمیپرست و گاوپرست و موشیافتند دیگر ما امروز گوسالهرا درمی

ها رفته؛ اما وقتی توحید نباشد هنوز هم ی سال است که اتمی است، این سالیان سال است که به آسمانهاکشور میلیاردی است، سال 

ای از حیوان که هنوز است موش و گوساله معبود اینهاست؛ یعنی ممکن است انسان از نظر فکر اتمی بشود و از نظر متافیزیکی و عقیده

کردند کردند تلقّی میکاش پیام ابراهیم)سالم اهلل علیه( را علمای سابق ما ادراک میتر باشد. این علمای هند گریه کردند که ای پست

پرست نداشته باشیم. خدا این کاشف الغطاء را با انبیا محشور کند! ما قبل از انقالب  کردند که ما امروز دیگر موشو در هند منتشر می 

ماند، چرا؟ درد داشتیم اصال ، چرا؟ گفتیم با پیشرفت این علم که  ن دین نمیگفتیم ای یک غدّه بدخیمی در دل ما بود، برای اسالم؛ می

آیند. با پیشرفت این صنایع، از زمین به آسمان، مثل قم و تهران روند و میروند مثل ترمینال، در آسمان دارند میهر روز اینها دارند می

اند  ماند، اینها میلیاردی پرستی و امثال آن دارند این نمیند است که موش شد، ترمینال شد گفتیم با پیشرفت علم، هرگز این دینی که در ه

ها و ها و مسیحیها برای قبل از انقالب بود، الن دنیا مثلثی است که قابل جمع است؛ یعنی ما موحدان هستیم، مسلماناین حرف

وروری رقمی بودند، چین و امثال آن هم هستند،  های آن روز اتحاد جماهیر سوسیالیستی شها میلیاردی هستیم، کمونیستکلیمی

اند تقریبا  مثلثی است که توازن قدرت است. اگر با پیشرفت علم همین طور باشد، ها هم رقمی ها هم رقمی هستند، هندیکمونیست

پرستی دست بردارند،  گوساله  پرستی و ماند، اگر این جمعیت میلیاردی از موشپرستی نمیماند، این دین گوسالهپرستی نمیاین دین موش

شویم یک برابر. امروز یعنی قبل از انقالب  شوند دو برابر، ما میشود آنها میتر میـ خدای ناکردهـ  به طرف توحید نیایند، لنگه آنها سنگین

وسیعی از آسیا و بخش    دیدید بخشیها را اگر قبال  میها هم کشور قوی بودند شما آن نقشهگفتیم ما موحدان یک طرف، کمونیستمی



ها یک ها داشتند؛ اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، بعد حاال متالشی شد. موحدان یک طرف، کمونیستوسیعی از اروپا را همین

پرست بروند به طرف کمونیستی،  پرست و گوساله طرف، و هند هم یک کشور میلیاردی است. اگر با پیشرفت علم این کشورهای موش

 م؟ این درد ما بود.ما چه کنی

خدا غریق رحمت کند کاشف الغطاء را! گفت این دینی که آمد این اسالمی که آمد این پیغمبری که آمد، عیسی را زنده کرد، موسی  

این زنده کرد و گرنه  ابراهیم را  زنده کرد،  ن ای  کنندمی  نقل  انبیا  از  فعلی انجیل و تورات آنچه  چون  بود،  رفته  هم انجیل و تورات را 

  زنده   را تورات ماندنی نیست که خدا مثال  با یعقوب کُشتی گرفت یا فالن پیغمبر ـ معاذاهلل ـ شراب خورد، این ماندنی نبود. قرآن آمد

  کمونیستی  که  شد  طوری  انقالب   برکت  به  و  کرد  تقویت را  اینها کرد،  معرفی  را  عیسی  کرد،  معرفی  را  موسی  کرد،  زنده  را انجیل کرد

  خود   سرجای  هم  پرستیموش.  زدودند  ما  از  را  جهانی  خطر  یک  برند؟می  ثواب   چقدر  شهدا  برد،می  ثواب   چقدر  امام  حاال.  شد  متالشی

موش  پرستموش  حاضرند  مردم.  است  مانده یعنی  عالم!  در  نیست  بگویند کسی  نیستند  حاضر  اما  اما  باشند؛  نشد؛  متالشی  پرستی 

کمونیستی متالشی شد. به هر حال یک جا باید تکیه کنند؛ منتها حرف جناب ابوریحان این است که همان طوری که یونان پیام خلیل  

 /ممتحنه/تسنیم3قسمت  یافت!حق را دریافت، ای کاش هند هم درمی

 سالم دین جهانیا

 

چنانکه گفته شد اسالم دین جهان شمول است و تقسیمات و مرزبندی های دیگر در این مکتب در ذیل این مفهوم قرار میگیرد . به 

 مثالهائی در این زمینه توجه شود .

این هفت میلیارد بشر حرف سه چهار نفر زنده است. حرف نوح است و ابراهیم است و موسی است و عیسی است و وجود مبارک 

ها هستند که دو  حضرت. این همه آمدند رفتند حرفی از آنها نمانده است. همین چهار پنج نفرند که حرفی برای گفتن دارند یا مسیحی

ها هستند که نزدیک دو میلیارد هستند، دیگران هم همین طور. ما قبل از انقالب یک دلشوره عجیبی  نهستند یا مسلما  میلیارد و اندی

ها  ها و کلیمیداشتیم یک نگرانی داشتیم، آن روز جهان تقریبا  به سه قسمت تقسیم شده بود: یک قسمت موحدان بودند یعنی ما مسلمان

ها بودند که اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی که بخشی از آسیا و بخشی از گفتیم خدا؛ یک قسمت کمونیستها که میو مسیحی



ها و اینها بودند. اینها  پرست ها و گوسالهپرستاروپا را اینها داشتند یک قطب بزرگ بودند؛ یک قسمت هم این هندوها بودند که موش 

پرستی از  رود، گوسالهپرستی از بین مید که با پیشرفت موشمان قبل از انقالب این بوشان کم نیست. ما نگرانیاند جمعیتمیلیاردی

دینی  رود اینها هم میلیاردی هستنند. اگر ـ خدای ناکرده ـ این هند که میلیاردی هستند بیایند به سمت کمونیستی، آن وقت بیبین می

ا  با پیشرفت علم که بشر به این حرف  گوییم خدا هست بشویم یک سوم، چه کنیم؟ ما گفتیم حتمبشود دو سوم، ما موحدان که می

 برکت   به  شد  انقالب   دیدیم  ما.  بود  این  ما   نگرانی  همیشه  ماند،نمی  پرستی موش  با  این [18]هست که »به زیر آورد چرخ نیلوفری را«،

 همچنان   پرستیموش  این  اما  شد؛  آب   برفی  آدم  مثل  مردمی  قیام  بدون   کودتا  بدون  جنگ  بدون  شوروی  سوسیالیستی  نظام  این  انقالبی

تواند فهمند که به کجا تکیه کنند. بشر نمیند؛ منتها این بنده خداها نمیک  تکیه  یکجا  به  باید  بشر  حال  هر  به  نخورد،  تکان  هیچ  هست

پرستی هیچ تکان نخورد. اینها هم  پرستی هیچ تکان نخورد. این گوسالهبگوید شانس و اتفاق و هیچ خبری نیست در عالم! این موش

یان متمادی اینها اتمی شدند هند یک کشور اتمی مقتدری  هستند. در صنایع سنگین که خیلی پیشرفته هستند، سال جمعیت میلیاردی 

 پرست بین آنها هست. به هر حال بشر یک گوشه باید به جایی تکیه کند این هیچ آب نشد. ذلک موشاست؛ اما مع

ما همان  گفت  شان میها آمدند یکیغرض این است که الن حرفی هم برای گفتن ندارند. چند سال قبل بود یک عده از همین هندی

گویید؛ منتها در فهماندن و فهمیدن دستشان کوتاه است. به هر حال یک گوشه گوییم همان خدایی است که شما میبرهمایی که می

الهی در آنها به زعم خودشان پیدا شده است. به اله معتقد هستند؛ منتها حاال در گفتن بودا و برهمن و اینها، گفت همان برهمایی که ما 

گویید. حاال درست یا نادرست ولی به هر حال پایشان به غیب وصل است، گوییم همان الهی است که شما میبرهمنی که می گوییم  می

کنند. نوح چنین گفته، ابراهیم چنین گفته، موسی چنین گفته، عیسی  ماند و الن کلّ جهان را همین پنج شش نفر دارند اداره میاین می

 ود. چنین گفته، پیغمبر چنین فرم

گوید خدا عزیز است، خدا عزیز است، خدا عزیز است خدا  بنابراین عزتی که ذات اقدس الهی دارد این را بررسی کنید مکرر در مکرر می

 /منافقون/تسنیم7قسمت عزیز است.

 اداره و مدیریت جامعه اسالمی 
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جهان ادعای این موضوع را مطرح می نمایند که در  هر جامعه ای نیاز به هدایت و راهنمائی دارد که مکاتب مختلف موجود در سطح  

عمل با توجه به اهدافی که هر کدام از این مکاتب و نظریه ها دارند نتایج حاصل قابل بررسی است اما تدوین نظریه اسالم در قالب  

 شواهد زیر تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است . 

هستند، خود این قانون که  سلسله مدیریت رهبران الهی. احکام الهی قوانین کلّی کند و یکجامعه را یک سلسله احکام فقهی اداره می

. است  الهی  رهبری  که ﴾ رُسُلِهِ  وَ ﴿  است،  شرعی  حکم  که ﴾رَبِّها   أَمْرِ   عَنْ ﴿ قابل اعمال نیست مگر با تدبیر مدبّران و مدیران دینی؛ لذا فرمود:

ها تو را باید حَکَم  ، در مشاجره هامحاکمه  در! همین یعنی [4]،﴾نُونَ حَت ی یُحَکِّمُوکَ فیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ یُؤْمِ   ال   رَبِّکَ   وَ   فَال ﴿  :دارد که اینجا

تعبیر لطیف شیخ طوسی در اینها مثل درخت هستند تبیان قرار بدهند. مشاجره را مشاجره گفتند به  ، دیگر مفسّران هم فرمودند که 

در هم هستند، این   هااش مستقیما  رشد بکند کاری به شاخه دیگر نداشته باشد. در شجر این شاخهدرخت این طور نیست که هر شاخه

هایش مستقیم برود باال این دیگر مشاجره نیست. پس  ها و شاخه مشاجره از همین شجر گرفته شده است. اگر هر درختی تمام این خوشه

نَ  یُؤْمِنُو ال  رَبِّکَ  وَ   فاَل ﴿  مشاجره عبارت از آن است که اینها باهم اختالف داشته باشند در هم بروند که از شجر گرفته شده است. فرمود:

قسمت کنی.؛ در مشاجرات و اختالفات تو را حَکَم قرار بدهند، آن وقت تو به »حکم اهلل« حکم می ﴾حَت ی یُحَکِّمُوکَ فیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ 
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 وطن

 

  . مفهومم وطن و سرزمین مادری هر فرد و جامعه میباشدیکی از مفاهیمی که بررسی آن در راستای تبیین مولفه جامعه گرایانه  الزم است  

شیخ بهایی درست است که یک آدم قوی و غنی است؛ اما این حرف بلندتر از حدّ شیخ بهایی است. آنها آمدند گفتند شما اگر بخواهید  

ایران نیامدی ایران و غیر  از  از زمین نیامدیم ما که  ببینید ما که  از »عند اهلل« آمدیم، جای ما  بدانید که معنای وطن چیست؟  م، ما 

 جاست. اگر بعدها شیخ بهایی گفت:جاست، وطن ما آنآن

 نیست  نام را کان شهریست وطن این ٭٭٭این وطن مصر و عراق و شام نیست 
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کَانَ بَاذِل ا فِینَا مُهْجَتَهُ وَ  »مَنْ   جا آمدید.بعد از اینکه شیخ اشراق تبعا  لخطبه نورانی سیّدالشهداء فرمود وطن شما جایی است که از آن 

جا نیامدید؟ هر کسی زادگاهی  ؛ مگر شما از آن »وَ مُوَطِّنا « .خودتان وطن به رویدمی. همین یعنی »توطین«؛ [6]؛مُوَطِّنا  عَلَی لِقَاءِ الل هِ«

جاست. اگر شیخ اشراق گفت وطن شما »لقاء اهلل«ی است بعد از چند  ، وطن ما آن»وَ مُوَطِّنا  عَلَی لِقَاءِ الل هِ نَفْسَهُ فَلْیَرْحَلْ مَعَنَا«  دارد.

ب شیخ  میقرن  اینهایی  اما  نیست«؛  نام  را  کان  شهریست  وطن  »این  الْإِیمَان«  گوید:  مِنَ  الْوَطَنِ  مِنَ   .است »حُبُّ  الْوَطَنِ  »حُبُّ 

 هم مقدار همین . رویممی بهشت به  ما که است متوسطی  ایمان  نیست، اباذری ایمان  اما است؛ ایمان از  بچه  و  زن حبّ است، الْإِیمَان« 

وحید  ت  به  ختم  هم  آخر  دارد،برنمی  و  برنداشت  توحیدش  از  دست  سبحان  خدای  که  است  آن  منظور  اینکه.  است  کافی  ما  برای  باشد

زند همین جهت است که آن دشمن با دین شما کند؛ اما وقتی با اکثری مردان باایمان ـ نه اوحدی، با اکثری مردم مؤمن ـ حرف میمی

شما   وطن  با  دشمن  آن  است،  وقتی مخالف  هم  ما  اکثری  هم هست.  درست  این  است،  و خاک شما مخالف  با آب  است،  مخالف 

خواهیم ترویج کنیم هم پیام مراجع را داریم هم سرود وطن وطن را. درست هم هست و اما این برای اوحدی بهمن را می   22راهپیمایی  

 تحنه/تسنیم /مم3قسمت از ایمان مثل ایمان اباذری نیست، این برای ایمان اوساط است.

 گروههای جامعه 

 

گروههای مختلف جامعه با توجه به اتخاذ اهداف و راه کارهای خود به سه گروه اصلی تقسیم میشوند . مومنین ، مشرکین)کافرین( و  

 منافقین که در زیر بعضی شواهد در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است .

 »فاطر«  ٴسوره   در  افتاده  عقب  هم  گروهی  اندوسط  در  مخصوصی  گروه  پیشروند   مخصوصی  گروه  که  فرمود  کرد  مشخص  »فاطر«  ٴدر سوره

هُوَ الْفَضْلُ  خَیْراتِ بِإِذْنِ اللّهِ ذلِکَ  بِالْ   سابِقٌ   مِنْهُمْ   وَ   مُقْتَصِدٌ   مِنْهُمْ   وَ   لِنَفْسِهِ   ظالِمٌ   فَمِنْهُمْ   عِبادِنا   مِنْ   اصْطَفَیْنا   ال ذینَ   الْکِتابَ   أَوْرَثْنَا   ثُم  ﴿  :فرمود

  آسیبی  چون  است  لنفسه  ظلمشان  این  اما  نپذیرفتند  کردند  ظلم  بعضی  گذاشتیم  امت  بین  در  الهی  میراث   عنوان  به  را  کتاب   این  ما ﴾الْکَبیرُ 

  مختص  عمل انتفاع الم نه است اختصاص  الم ،  الم این که ﴾أْتُمْ فَلَها أَسَ   إِنْ   وَ  ألَنْفُسِکُمْ  ِ أَحْسَنْتُمْ   أَحْسَنْتُمْ  إِنْ﴿ چون رسد نمی خدا و   دین به

  جدا   عامل  از  نیست  ممکن  عمل  کندمی  خودش  برای  و  خودش  با  کندمی  خوب   چه  کندمی  خودش  با  کندمی  بد  چه  انسان  است  عامل

انتفاع نیست  امل« و این الم هم الم  بالع  »یختص  سیئ  چه  حسن  چه  عمل  واال  رسدمی  غیر  به  که  است  ضعیف  آثار  آن  عمل  اثر  بشود

  إِنْ ﴿  »اسراء«  ٴسوره   اوائل  در  است  اختصاص  الم  ،  الم  این  باشد  ٰ  علی  برابرش  در  الم  که ﴾اکْتَسَبَتْ   مَا   عَلَیْها   وَ   کَسَبَتْ   ما   لَها ﴿ نظیر
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  مَا   عَلَیْها   وَ  کَسَبَتْ   ما  لَها ﴿  انتفاع نیست نظیریست چون الم اول الم ن مشاکله برای الم این ﴾ فَلَها  أَسَأْتُمْ   إِنْ   وَ  ألَنْفُسِکُمْ  ِ أَحْسَنْتُمْ   أَحْسَنْتُمْ 

 لذا  است؛ عامل مخصوص عمل اگر بعامله« مختصٌ سیئا  کان ان و بعامله مختصٌ  حسنا  کان ان بعامله مختصٌ »العمل نیست ﴾اکْتَسَبَتْ 

 یا  ﴾ سَیِّئ ا  آخَرَ   وَ  صالِح ا  عَمَال    خَلَطُوا ﴿ اندبین  در  که  اندکسانی  دوم  گروه ﴾ لِنَفْسِهِ  ظالِمٌ   فَمِنْهُمْ ﴿  است  کرده  ستم  خود  به  کرد  ستم  کسی  اگر

  وَ   مُقْتَصِدٌ   مِنْهُمْ   وَ﴿ اندمتوسط  است  مغز  پر  چنان  آن  عملشان  نه  اندقوی  معرفت  و  ایمان  نظر  از  نه  متوسط  حدّ  در  منتها  دارند  حسنات   نه

امام   اندکسانی ﴾ بِالْخَیْراتِ   سابِقٌ   مِنْهُمْ  در خیرات  درکه  که  پیشروندروایاتی  و  الثقلین اند    که   است  دیگر  روایی  جوامع  در   آمده نور 

 ذیل   در  ششم  امام  از  روایت  یک   ولی   هستند   ما  شیعیان   مقتصدند  که  دیگران  و  است  امام  خیرات   به  سابق  فرمایدمی(  السالم  علیه)امام

ت تبیین کرد فرمود: »ظالم لنفسه یحول حول نفسه« او یک انسان خود محور حضر  را  گروه  سه  این  که   است  این  آن  و  است  کریمه  این

گردد »یحوم حوم نفسه« دوم که مقتصد بالخیر مقتصد است »یحوم حوم قلبه« نه »حوم  زند او همان جا میاست هرجا میلش دور می

گوید  ربه« او حق محور است نه هر چه عقل او می کند سوم که سابق بالخیرات است »یحوم حوم  گوید مینفسه« هر چه که عقل او می 

گوید در بضعی از موارد ممکن است عقل انسان بگوید خود را به گوید بلکه فوق قلب و عقل هرچه را خدای او می نه هرچه قلب او می 

که ظالم است »یحوم  گوید این شهادت است نه هالکت این پیروزی ابد است نه هالکت پس آن  هالکت نیانداز اما دستور الهی می

حوم نفسه« که خود محور است و هوا مدار آن کس که مقتصد است »یحوم حوم قلبه« آن که سابق بالخیرات است که در جوامع روایی  

شود سابق بنابراین اگر کسی سابق بالخیرات بود عموما  و در بر امام معصوم)علیه السالم( تطبیق شده است »یحوم حوم ربه« این می

  مِنْ   أَنْفَقَ  مَنْ   مِنْکُمْ   یَسْتَوی   ال﴿  انفاق فی سبیل اهلل و قتال با اعداء اهلل سابق بالخیرات بود خصوصا  این »اعظم درجة « است عند اهلل  مسئله

شوند این هم مردم فوج فوج مسلمان می  که روزی آن مکه فتح از بعد  یعنی ﴾ بَعْدُ مِنْ   أَنْفَقُوا   ال ذینَ   مِنَ   دَرَجَة    أَعْظَمُ   أُولئِکَ   قاتَلَ   وَ   الْفَتْحِ   قَبْلِ 

  مصوبت   و  حسن  عاقبت  از   همه  داد  حسن  عاقبت  وعده  همه   به  متعالی  خدای  گرچه ﴾ الْحُسْنی  اللّهُ   وَعَدَ   کاُلًّ   وَ ﴿ همراه دیگران مسلمان شده

 خدای  دهیممی  انجام   که  عملی  هر ﴾مَلُونَ خَبیرٌ تَعْ   بِما   اللّهُ   وَ﴿ اندمقرب   بودند ﴾السّابِقُونَ   السّابِقُونَ ﴿ که  آنها  ولی   برخوردارند  ٰ  حسنی

  همه   یا  موارد  از  گونه  این  در  متعالی  خدای  علم  که  است  شده  بحث  مبسوطا  ﴾بَصیرٌ  تَعْمَلُونَ   بِما   اللّهُ   وَ﴿  بحث  در  این  است  خبیر  متعالی

قسمت .  گذشت  بحثش  که  البجارحه«    »بصیرٌ  منتها  بیندمی  خدا  بلکه  داندمی  خدا  یعنی  نه  گردد برمی  شهادت   به  دیگر  موارد
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 گروه مومنین

 



اکثری مردان باایمان که البته اهل سعادت و اهل بهشت هستند، اینها مقداری بحث توحید مطرح است، مقداری بحث وطن و آب و  

گیرند، هم سرود بهمن، در ایام انتخابات هم از مراجع پیام می  22های عمومی مثل  بینید در راهپیمایی خاک مطرح است. اینکه می

گویند  خوانند همین است، آنهایی که موحّد ناب هستند همین که به نام دین مطرح شد، میخوانند، سرود وطن وطن میایران ایران می

هستند مردان باایمان هستند، اهل بهشت و   که وقتی نام دین مطرح باشد همه مسائل مطرح است. آنهایی که جزء اوساط از اهل ایمان 

خواهند. این دو خط مشی از خود قرآن کریم به دست خواهند، هم سرود وطن وطن را میاهل سعادت هستند، ولی هم پیام مراجع را می

های خوبی مردم که موحّد هستند آنها هم آدم   ؛ اما برای اکثری﴾یَلْعَبُونَ  خَوْضِهِمْ   فِی   ذَرْهُمْ   ثُم    اللّهُ   قُلِ ﴿ [1]،﴾وَ الْحَقُّ هُ   الل هَ   بِأَن    ذلِکَ ﴿ آمده.

کند که اگر دشمن مسلّط بشود، هم مکتب شما و عقاید توحیدی شما را از شما هستند، اهل بهشت هستند، این را قرآن مطرح می

  فِی   ذَرْهُمْ  ثُم    اللّهُ   قُلِ ﴿  های از قرآن بر اساس توحید ناب نیست. آن توحید ناب این است:گیرد و هم آب و خاک شما را. این بخشمی

  پیام   طرفی  از  هم  هستیم،  طور  همین  ما  اکثری  ببینید  شما  الن.  خواهدمی  اباذر  ایمان  این [2]،﴾الْعُلْیا  هِیَ   الل هِ   کَلِمَةُ ﴿  ،﴾یَلْعَبُونَ  خَوْضِهِمْ 

  دو  هر  برای  ما  است،  خوبی  بسیار  کار  است،  خوبی   سرود  وطن،  وطن   سرود  هم  فالن،  یا  انتخابات   یا  راهپیمایی  برای  خواهدمی  مراجع

گوید اگر اهلل حاصل شد همه چیز رود، او به فکر آب و خاک نیست. میشهید فهمیده زیر تانک میم؛ اما آن کسی که مثل کنیمی  دفاع

کند. او که بالصّراحه زند؛ اگر ذات اقدس الهی که معتقَد ماست، موحد او بودیم همه چیز را تأمین میحاصل است. حرف اباذر را می 

فرمود هیچ موجودی نیست مبارکه »هود«  آیه شش سوره  مار و عقرب   در  دارید  دارد، حاال شما چه کار  پرونده  نزد من  اینکه  مگر 

 موظف  را  خودم  من   فرمود  کرده،  تعبیر  «ٰ  »علی  با [3]﴾رِزْقُهَا   الل هِ  عَلَی   إِالَ   األرْضِ  فِی  دَاب ة   مِن  مَا﴿  زهرآگین هستند؟ این عائله من است،

 من  عائله  فرمود م.  بکن  تأمین  را  غذایش  شد  بیدار  بکنم  تأمین  را  خوابش  بخوابد  ماه  شش  باید  او.  بدهم  روزی  قطبی  خرس  آن  به  دانممی

، ببینید آن آیات توحید محض است. این  ﴾رِزْقُهَا   الل هِ   عَلَی   إِالَ  األرْضِ   فِی   دَاب ة   مِن   مَا﴿ .دارند  پرونده   من   نزد  همه  هاعقرب   و  مار.  هستند

های اوّل سوره »ممتحنه« هم توحید است؛ اما توحیدی است آمیخته با حمایت از وطن، حمایت از آب و خاک؛ البته همان طور قسمت

  تُلْقُونَ﴿ ، که اولیا نگیرید،﴾عَدُو کُمْ   وَ   عَدُوِّی   تَت خِذُوا   الَ ﴿  فرماید:کند. میکه در بحث قبلی اشاره شد، آخر به آن مسئله توحید یاد می

کنند؛ البته جُرم شما هم این است  ؛ شما را از وطنتان دور می ﴾وَ إِی اکُمْ   الر سُولَ   یُخْرِجُونَ   الْحَقِّ   مِنَ   جَاءَکُم   بِمَا   کَفَرُوْا   قَدْ   وَ   بِالْمَوَد ةِ   إِلَیْهِم 

قسمت  باایمان است، نه برای اوحدی از ایمان.که موحّد هستید. غرض این است که این تشریک بین وطن و دین، برای اوساط از مردان  

 /ممتحنه/تسنیم 3

http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-03-1396-12-09#_ftn1
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-03-1396-12-09#_ftn2
http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-03-1396-12-09#_ftn3


 گروه منافقون

 

هر کجا که حق و واقعیتی وجود داشته باشد گروهی به دنبال این هستند که بدون اعتقاد و عمل به ضوابط این واقعیت موجود خود را  

 : در قالب موازین حق قرار دهند  نمونه ای از آیات الهی در این مورد عبارت است از 

 را  خود  دوستان  شیطان  است،  شیطان  هم  هاو منشأ همه این شرکترسانند  در هنگام جنگ کار منافقین این است که دوستانشان را می

می مشرکا  و  کتاب   اهل  و  منافقین  همان  که باشد  در سورهن  اینکه  چه    ذلِکُمُ   إِن مَا ﴿  :فرمایدمی  175  ٴآیه   عمران«»آل  ٴمبارکه   ٴترساند؛ 

ترساند، کسانی  ، این شیطان است که دوستان خود و اولیای خود را می ﴾مُؤْمِنِینَ  کُنْتُم   إِن   خَافُونِ  وَ   تَخَافُوهُمْ   فاَلَ   أَولیاءَهُ   یُخَوِّفُ   الش یْطَانُ 

ترسند؛ لذا خداوند تبرّی و تولی را کنار هم ذکر کرد, سلب و ایجاب را کنار هم ذکر هستند از غیر خدا می  که در تحت والیت شیطان

، یعنی »االّ اهلل« اینکه  ﴾فُونِ خَا   وَ ﴿ ؛ یعنی بگویید »ال اله«﴾تَخَافُوهُمْ   فَالَ ﴿  :فرمود کرد، اِعمال هم خوف  ٴ کرد، این »ال اله االّ اهلل« را درباره

، حصرِ اثر برای ذات أقدس الهی است، فرمود اگر مؤمن هستید ﴾خَافُونِ  وَ ﴿ ، نفی اثر از غیر خداست و اینکه فرمود:﴾تَخَافُوهُمْ  فاَلَ ﴿  فرمود:

خدا بترسید. این نه به آن معناست که اگر جمعیت آنها زیاد بود عیب ندارد، بترسید؛ ولی اگر جمعیت آنها  از غیر خدا نترسید، فقط از 

  باشید،   توحید اهل  ترس  در  شما  این  وجود  با  بودند،  برخوردار  فراوانی  ٴنها زیاد بود، از عِدّه و عُدّهکم بود نترسید نه, بلکه اگر جمعیت آ

طور است، به غیر خدا  امید هم همین  ٴمرحله   در  اینکه  چه  اهلل«؛  »االّ  بگویید  بترسید،  خدا   از  فقط  اله«  »ال  بگویید  نترسید،  خدا  غیر  از

ای در درون دلِ کسی راه پیدا کرد،  امید نداشته باشید، بگوید »ال اله« فقط به »اهلل« امیدوار باشید، بگویید »االّ اهلل« و اگر چنین پدیده

  قُلُوبِهِم   فِی   ال ذِینَ ﴿  ـ منافق نبود، الاقلاهلل  معاذ  ـ  و  نرسید  نفاق  ٴشاءاهلل ـ به درجه ایمانش ضعیف است، حاال اگر ـ ان  باید احساس کند که

 .کند درمان را خود باید که شودمی  شامل را او [10]،﴾مَرَضٌ

عامل  آن[11].﴾یَفْقَهُونَ   الَ   قَوْمٌ   بِأَن هُمْ   ذلِکَ   الل هِ   مِنَ   صُدُورِهِم   فِی   رَهْبَة    أَشَدُّ   لَأَنتُمْ ﴿  فرمود  در جنگ گاه   ولی   هست؛  فراوان  هاپیروزی 

رند نه وحدت دارند. شجاعت ندارند، برای اینکه روحا  خائف  دا  شجاعت  نه  اینها  وحدت   یکی  است،  شجاعت  یکی  عاملش  ترینمهم 

 از  نضیربنی  های یهودی  همچنین  و  منافقین  چون  نیست،  سازگار  درون  ترسِ  با  نفسانی  ٴملکه   است،  نفسانی   ٴهستند، شجاعت یک مَلکه 

ر شجاع نبود، هر چه هم مسلّح  اگ جنگجو نیستند، شجاعی جنگجویان یک اینها پس نیست، سازگار شجاعت با خوف و ترسندمی شما

  کند، می  واحده  ید  را  جمعیت  این  و  دارد  همراه  به  را  ایثار  که  است  وحدت   مسئله  دوم  دهدمی   دست  از   را  هاباشد، توان استفاده از سالح
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ن کریم لیل روانی، قرآتح  نظر  از  پس نیستند،  موحّد  اینکه  برای  ترسند،می  هم  شما  از  و نیستند  عاقل  اینکه  برای  ندارند،   هم  وحدت   اینها

اند: یکی مسئله شجاعت است و دیگری مسئله وحدت،  مسلمین را مسلّط کرده است، فرمود دو عامل پیروزی را آنها از دست داده

  قُری   فِی   إِل ا   جَمِیعا    یُقَاتِلُونَکُمْ   الَ ﴿  ، پس شجاع نیست، از این جهت﴾دُّ رَهْبَة  فِی صُدُورِهِم مِنَ الل هِ ذلِکَ بِأَن هُمْ قَوْمٌ الَ یَفْقَهُونَأَشَ   لَأَنتُمْ ﴿ چون

جنگند، آن قدرت را ندارند که  ت دیوار خاکریز میجنگند یا پش، چون شجاع نیستند، فقط یا در سنگرها می﴾جُدُر    وَرَاءِ   مِن   أَوْ   مُحَص نَة  

گویند مبارزه وگرنه در سنگر جنگیدن که بروز نیست,  مبارزه کنند، مبارزه آن است که بروز کند انسان، بارز بشود، ظهور کند، آن را می

، اینها چون بیرون ﴾شَدِیدٌ  بَیْنَهُمْ   بَأْسُهُم ﴿  جنگند:ظهور نیست، فرمود اینها اهل مبارزه نیستند، چون شجاعت ندارند ناچار در مخفیگاه می

  نیرومندند،   کنندمی  خیال  هستند  که  سنگر  ٴنیامدند، در میدان نیامدند، بارز نشدند، مبارز نطلبیدند، در بین خودشان در همان محدوده

اما  خیل  مثال   زند؛می  دور  که  خودشان  بین هستند؛  قوی  شما  ی  از  نیستند  برای ﴾شَت ی   قُلُوبُهُمْ   و   جَمِیعا    تَحْسَبُهُمْ ﴿  ترسند:میچنین   ،

، شما اینها  ﴾جَمِیعا   تَحْسَبُهُمْ ﴿  ، معانی دیگری هم ذکر شد؛ یعنی خودشان هم گرفتار اختالفات داخلی هستند: ﴾شَدِیدٌ بَیْنَهُمْ  بَأْسُهُم ﴿ این

 هدف   یک  برای  همه  نه  جنگد،می  خود  برای  کسی  هر  است،  پراکنده  اینها  های، دل﴾شَت ی  قُلُوبُهُمْ   و﴿  پندارید؛ امارا واحد و متّحد می

  کَأَن هُم ﴿  اند بر خالف صفوف مردم با ایمان کهها فراوان خواسته   پس  هستند،  فراوان  خودها  و  جنگدمی  خود  برای  کس  هر  چون  بجنگند،

شود بنیان مرصوص  جنگند خدا یکی است و هدف یکی است؛ لذا صفوف مؤمنین میخدا می  چون همه برای  است، [12]﴾مَرْصُوصٌ   بُنْیَانٌ

  این   از  هستند،  هم  کنار  اینها  های، بدن﴾شَت ی   قُلُوبُهُمْ   و﴿  ؛ اما﴾جَمِیعا   تَحْسَبُهُمْ ﴿ شود موهونو صفوف مشرکین, اهل کتاب و منافقین می

  این .  است  پراکنده   است،  هراسناک  اینکه  از  گذشته  اینها  هایدل  نیستید،   باخبر  اینها  هایدل  از  و   پنداریدمی  متّحد  را  اینها  شما  جهت

هستند،    خواه, دنیاطلب هستند، طبعا  پراکندهکافرند   چون  دارند،  اینها  طبعا   را  یکی,  کردیم  القا  ما  را  یکی:  هست  اینها  دل  در  عامل  دو

، ﴾یَعْقِلُونَ  الَ  قَوْمٌ   بَأَن هُمْ   ذلِکَ  ت یشَ   قُلُوبُهُمْ ﴿ و [13]﴾الْرُّعْبَ   قُلُوبِهِمُ   فِی  قَذَفَ﴿  القا کردیم کهچون علیه دین قیام کردند، ما در دل اینها ترس  

دانند که موفقیّتشان در اتحاد است، اگر هم بخواهند در دنیا سرفراز باشند، باید متّحد باشند، آبروی اینها در دنیا هم محفوظ  اینها نمی

 باشد، باید متّحد باشند. 

که به استشهاد   رسید  عرض   به  آنجا  [14]،﴾آمَنُوا   لِل ذِینَ  غِلّا    قُلُوبِنَا   فِی   تَجْعَلْ   الَ   وَ﴿ که  شد   ذکر  مؤمنین  دعای  که  قبل  هایدر همان بحث

شود که چه گروهی عاقل هستند, چه گروهی سفیه، هر گروهی که  ای که در پیش داریم، محور عقل و سفاهت مشخص می همین آیه

ای در شهر یا روستا با هم ساختند، متّحدا  زندگی کردند  هستند، اگر عده با هم نسازند سفیه هستند, هر گروهی که با هم بسازند عاقل

»فجرّ کل الن ارَ   هستند، این سفه در صورتی است که  ند و اگر کسی مختلفا  زندگی کردند، حاضر به وحدت نشدند، سفیهعاقل هست
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  بشود، باید  کار این گویدمی رود، نمی سفیه با جنگ دنبال به دیگر عاقل این سفیه، دیگری و بود عاقل کسی اگر اما [15]؛«إِلَی قُرْصِه 

رود به هر حال برود ما کاری با او نداریم، این  م، اکنون که او این راه را به تنهایی میدهیمی  پیشنهاد  ما  که  است  آن  ترشصحیح  راه

 اصل   درباره  یکی  است،  فدک  ٴحضرت امیر)ساَلمُ اهلل عَلَیْه( این کلمه را دارد: یکی درباره البالغهنهج  حدّاکثر عقل است، در چند جا از 

 خالفت،   اصل   ٴدرباره  هم  یکی [16]،»شَح تْ عَلَیْهَا نُفُوسُ قَوْم  وَ سَخَتْ عَنْهَا نُفُوسُ آخَرِینَ«  :بود  ما  دست  در  فدک  فرمایدمی   که  خالفت

 نگذاشتیم  گذشتیم،  سخاوتمندانه  ما  بود  ما  برای  گذشتند،   سخاوتمندانه  هم  ایعده  کردند،   طمع  ایعده  بود  ما  دست  در  خالفت  فرمود

آلَافُ الت حِی ةِ وَ الث نَاء(  فرماید در بین امّت پیامبر)عَلَیْهِ  سد، مینویمی  اشعری  ابوموسای  برای  که  هم  اینامه  بیاید،   پیش   داخلی  اختالف

)صَل ی الل هُ عَلَیْهِ [ عَلَی جَمَاعَةِ أُم ةِ مُحَم د»وَ لَیْسَ رَجُلٌ فَاعْلَمْ أَحْرَصَ ]الن اسِ  مند به وحدت نیست، فرمود:هیچ کسی به عظمت من عالقه

  مثل  احدی  بگردی، را اسالمی امّت تمام نبدا ابوموسی فرمود [17]أُلْفَتِهَا مِنِّی أَبْتَغِی بِذلِکَ حُسْنَ الث وَابِ وَ کَرَمَ الْمَآبِ«   وَ  (آلِهِ وَ سَل م وَ

  معلّم   ما  است،  خوب   اتّحاد  گوییدمی  اگر   نزدیم،  حرف  ما  کردند،  غصب  مرا   مسلّم  حقّ  ترینمهم   اینکه  برای  ندارد،  وحدت   داعیه  من

قسمت  کنید که مثال  علی اولی باشد، آن شخص دوّمی هیچ کسی همتای من در عالقه به وحدت نیست.نمی  پیدا   ثانی   شما  وحدتیم،
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 استعمار جامعه

 

کشورهای و اقوام مستکبر در جهان در هر دوره از حیات بشر سعی بر آن داشته که از توان و ثروت مردم مستضعف در جهت رشد و 

 پیشرفت خود استفاده نماید که بدین مفهوم استعمار گفته میشود .  

برقدرت بگوید کار کن برای من! این  استعمار دو قسم است: یک استعمار محمود، یک استعمار مذموم. استعمار مذموم این است که ا

گوید کار کن برای خودت، آقای خودت باش! اینکه در سوره مبارکه »هود«  گوید میمعنی استعمار است. استعمار محمود که قرآن می

له  غَیْرُهُ هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ  إِ  مِنْ لَکُمْ  ما الل هَ  اعْبُدُوا ﴿ این است، فرمود ما به اقوام دیگر گفتیم که  61ـ که بحث آن مفصّل هم گذشت ـ آیه  

  مستعمَر   شما  کند،می  استعمار  است،  مستعمِر  خدا ﴾فیها   اسْتَعْمَرَکُمْ   وَ﴿ ، یک و همه امکانات را در زمین فراهم کردیم، دو؛﴾الْأَرْضِ

گوید کار  که زمین را آباد کنید، برای خود و آقای خود باشید. آن استعمار مذموم این است که بیگانه می  کندمی  طلب  شما  از  هستید،

 شود استعمار!بکن، نفت و گاز را بگیر، کار بکن برای من، این می
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  جز  [2]؛«مْنَعُ الض یْمَ الذ لِیلُ »لَا یَ  کند:گونه از تحمیل را جز ملّت فرومایه احدی تحمّل نمیاینکه وجود مبارک حضرت امیر فرمود؛ این

  بکن  کار  کردم،  فراهم  را  امکانات   همه  من  گویدمی  الهی  أقدس  ذات   اما  است؛  علی  بیان  این  رود،نمی  استعمار  بار  زیر  کسی  پست  ملّت

را    معدِن.  دوش  یعنی  »مِنکَب«؛ [3]،﴾مَنَاکِبَها   فِی   فَامْشُوا ﴿ !بگیری  باید   سواری  شوید،   سوار  باید   زمین   دوش   روی!  باش  خود  آقای

شناسایی کن، باالی کوه برو، پایین کوه برو، از زمین نان در بیاور، آقای خودت باش! این حرف قرآن است. آن وقت بیگانه آمده گفته  

گوید، ما انقالب کردیم برای همین. این آثار چهل ساله  خواهد بگوید نه! قرآن این را میر برای من! این انقالب میاز زمین نان در بیاو

خواهم  گوید من میکه امیدواریم به چهارصد هزار سال برسد به برکت وجود مبارک حضرت تا »یوم القیامة« همین است. اینکه قرآن می

دت باشی، همین است. هیچ گاه انبیا نیامدند بگویند به ما چیزی بدهید! گفتند کار بکن! جیب شما شما زمین را آباد کنید، آقای خو

گوید ملّتی که جیبش خالی  گفتند قرآن به سر بکنید! برای اینکه این قرآن میپُر، کیف شما پُر، اینکه گفتیم ای کاش هر شب به ما می

شود »فاقد«؛ یعنی ندار.  می ندارد، گدا را اگر بخواهیم به عربی معنا کنیم میاست، کیفش خالی است، گدا نیست، چون گدا بار عل

کند، این فقیر فعیل به معنی مفعول است؛ مثل قتیل به معنی مقتول است. فقیر ملّتی که ستون فقراتش  اما قرآن از گدا به فقیر یاد می

شود. مسکین هم همین است؛ یعنی قدرت حرکت سلیم میشکسته است، ویلچری است، قدرت قیام ندارد. این در برابر تحریم ت

است، چقدر این کتاب شیرین است!   امالق  خشیه  یا  است  مسکین  یا  است  فقیر  یا  هست   جا  هر [4]،﴾لِلْفُقَراء   الص دَقاتُ   إِن مَا ﴿ ندارد:

  ناطق   قرآن   حال  هر  به  که  هم  امیر   حضرت   نورانی   بیانات  در  است،  قرآن  در  هم ﴾إِمْالق  خَشْیَةَ﴿  جا سخن از نداری و اینها نیست.هیچ

ی نیست.  گدای  معنی  به  »امالق«.  کند می  یاد  »امالق«  به  است،  خالی   کیفش   است،  خالی  جیبش  که  ملّتی.  است  همین  هم  آن  است،

»امالق«؛ یعنی ملّتی که محتاج است، جیبش خالی است، کیفش خالی است، اهل تملّق و چاپلوسی است. فرمود دین هرگز حاضر  

روزه را هم دارد، نماز شب هم دارد؛ اما    نیست بشر چاپلوس باشد. این کتاب بوسیدنی نیست؟! مسئله عبادت را هم دارد، نماز و

»إِذَا   آقایی را هم دارد. فرمود من که شما را آفریدم، هرگز حاضر نیستم شما برای کسی چاپلوسی کنید! »امالق«؛ یعنی تملّق. فرمود:

  شوید،  چاپلوس  مبادا اینکه  برای شما ]6[,﴾إِمْالق   خَشْیَةَ   أَوْالدَکُمْ   تَقْتُلُوا   ال   وَ ﴿ : فرمود هاقسمت  آن در ]5[،فَتَاجِرُوا الل هَ بِالص دَقَة«  أَمْلَقْتُمْ 

  آقایی! است بوسیدنی  کتاب  این. چاپلوسی و تملّق شرّ از فرمود گدایی؛ شرّ از نفرمود! نکشید را خود هایبچه  باشد، خالی شما کیسه

 .خواهدمی  را ما عظمت خواهد،می را ما

خدا امام را با ائمه محشور کند! این شهدا را با شهدای کربال محشور کند! ما واقع شرمنده اینها هستیم. واقع شرمنده اینها هستیم!  

هایی مان این است که تمام درس و بحثخواهد بگوید. همین! ما عقیدهاینها خیلی هم درس نخواندند؛ ولی فهمیدند که قرآن چه می
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گیرند، بعد اگر چیزی مانده  کنند، اوّلین ثواب را امام و شهدا میکند، تمام خدماتی که مردم میخدماتی که دولت می  که ما داریم، تمام

برند، وگرنه این کشور قبال  بود.  کنند، اوّلین ثواب را اینها میکنند، حفظ میخوانند بحث میهایی که میدهند. تمام این قرآنبه ما می

بگوید. چگونه  کرده   قرآن  طلب  است،  امر  از  باالتر  است،  نکرده  که  امر  شدید.  طلب  برای  گذاشتند  را  تاء«  و  سین  و  »الف  این 
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کنند که شما نزدیک است، نقل می. خدا به  ﴾مُجیبٌ   قَریبٌ   رَبِّی   إِن    إِلَیْهِ   تُوبُوا   ثُم    فَاسْتَغْفِرُوهُ   فِیهَا   اسْتَعْمَرَکُمْ   وَ   الْأَرْضِ   مِنَ   أَنْشَأَکُمْ   هُوَ ﴿

ها کرد اصحاب هم همراه حضرت بودند، یک جوان برومندی هم بود. بعضی جوانی در حضور پیغمبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم( عبور می 

»إِنْ کَانَ   ه تنها جهاد نیست.گفتند: »لَوْ کَانَ هَذَا فِی سَبِیلِ الل هِ« ای کاش این در سربازی بود و مجاهد بود. فرمود: »مَه«! راه خدا ک

 فَفِی سَبِیلِ الل هِ وَ إِنْ کَانَ خَرَجَ یَسْعَی عَلَی  یَسْعَی عَلَی وَلَدِهِ صِغَار ا فَهُوَ فِی سَبِیلِ الل هِ وَإِنْ کَانَ خَرَجَ یَسْعَی عَلَی أَبَوَیْنِ شَیْخَیْنِ کَبِیرَیْنِ 

الل هِ  سَبِیلِ  فَفِی  لِیَعِف هَا  فَفِ نَفْسِهِ  تَکَاثُر ا  وَ  تَفَاخُر ا  یَسْعَی  خَرَجَ  کَانَ  إِنْ  وَ  الل هِ  سَبِیلِ  فَفِی  أَهْلِهِ  عَلَی  یَسْعَی  خَرَجَ  کَانَ  إِنْ  وَ  سَبِیلِ    ی 

  آبروی  است،  الل هِ«  سَبِیلِ  »فِی  کند  اداره  را  مادرش  و  پدر  اگر.  است  الل هِ«  سَبِیلِ  »فِی  کند  اداره  را  هایشبچه   رفته  اگر ]11[،الط اغُوتِ«

گویید.  خواهد آقای خودش باشد، »فِی سَبِیلِ الل هِ« است. فرمود چرا این را میمی  کسی.  است  الل هِ«  سَبِیلِ  »فِی  کند  حفظ  را  خودش

ارد البته جهاد هم »فِی سَبِیلِ الل هِ«، آن یا واجب عینی است یا کفایی است در موقع لزوم من باید بروم. حاال این جوان برومندی است، د

نها جنگ نیست. اگر کسی رفته برای استقالل که دستش در کنار سفره دیگری دراز نشود، رود به دنبال کار. »فِی سَبِیلِ الل هِ« که تمی

 »فِی سَبِیلِ الل هِ« است.

کند، وگرنه راه خداست. اگر  خواهد ثواب ببرد قصد قربت هم میبعضی از امور توصلی است، بعضی از امور تعبدی است، حاال اگر می

ید، این »فِی سَبِیلِ الل هِ« است، حکم خداست، ولو واجب توصلی است؛ ولی او گفته است. گفتند شما دستتان نجس است باید بشوی

خواهید غَسل کنید، دست خونی را بشویید باید این کار را بکنید، هر دو  خواهد. میاو گفته اگر بخواهی وضو بگیری، قصد قربت می

شود »فِی سَبِیلِ الل هِ«. فرمود: »مَه«! اگر برای پدر و مادر است، و میرا او گفته است. حاال یکی عبادی است، یکی غیر عبادی، هر د

 برای عائله است، برای خودش است، اینها »فِی سَبِیلِ الل هِ« است.

مکروه  اسالم  مزدوری در  نشود. چرا  دراز  احدی  کنار سفره  دستش  باشد،  آبرومند  انسان  که  است  این  راه خدا  است که  این  غرض 

 خودت   برای  حال  هر  به  فرمود  امام .  است  مکروه  مزدوری  که  است  روایت  تا  چند.  خواندیم  فقه  بحث  در  ما  امروز  را  روایات  ]12[است؟
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  بدهند  بهرهبی  وام  کنند،   اسالمی  را  ها بانک  این   کنند،   تقویت  را  هاتعاونی  این   باید   اسالمی  هایحکومت   شوی؟می  مزدور   چرا  کن،   کار

برد! این را امام صادق میها را دارد صاحب کار  نند، روی پای خودشان بایستند، حضرت فرمود تمام درآمد ک  تولید  بتوانند  اینها  که

فرمود، هم از پدرش نقل کرد امام باقر، فرمود شما کار بکنید تمام درآمدها را صاحب کار ببرد و یک حقوقی به تو بدهد؟! این مکروه  

هم درست    خواهد که ما با شرف زندگی کنیم؛ منتها بیگانه نگذاشت که ما حتی مزدوراست که انسان مزدورانه زندگی کند. این دین می

  که   انسان  نگفته؟  یا  گفته  هم  را   راهش ]13[﴾آدَم  بَنی   کَر مْنا   لَقَدْ   وَ ﴿  کنیم. غرض این است که دین، دین شرف است. اینکه خدا فرمود:

آن وقت  ﴾آدَم  بَنی   کَر مْنا   لَقَدْ   وَ ﴿ :کردم  خلق   کریمانه  من  را  گوهر  این  فرمود  خواهد؛ می  مسکن   خواهد، می  غذا   نیست،   فرشته  مثل  .

شود کریم تربیت کرد. اش همه باید کریمانه باشد. با مزدوری که نمیاقتصادش، سیاستش، اخالقش، اجتماعش، دانشگاهش، حوزه 

کنم، همین! شما این حقوق  او را من مالحظه کردم، دارم کریمانه او را اداره می؛ یعنی همه شئون  ﴾ آدَم  بَنی   کَر مْنا   لَقَدْ   وَ ﴿  اینکه فرمود:

شود، چه کار کند؟ کسی که کریمانه زندگی بکند، زیر دستش هم دواب را نگاه کنید، که انسان وقتی سوار اسب و سوار حمار می 

خواهی بروی، ر سوار حمار شدی، از جایی به جایی میکند. حمار یعنی حمار! این دین بوسیدنی نیست؟! گفتند اگکریمانه تدبیر می

برد، اگر از کنار آب رد شدی، عجله نکن، صبر کن، این آبش را بخورد، اگر دیدی ای باشد که او میبار را سنگین نباید بکنی به اندازه

های طباطبایی و امثال حمار! این را گفتند یا نگفتند؟ اینکه عالمه ]14[ کُندی کرد، خواست بزنی، صورتش را نزن! پهلوهایش را بزن.

ها از آنهاست. فرمود کریمانه زندگی کن، با کسی بدرفتاری  ای اینکه این حرف بوسند، برشوند در و دیوار را می ایشان وقتی وارد حرم می 

نکن، آبروی حیوان را هم حفظ کن. چرا زدن صورت اسب مکروه است؟ چرا؟ این جزء حقوق دواّب است. پنج، شش تا حق که مرکوب 

زند. به صورت اسب احترام کنید، به صورت حمار بر راکب دارد، این است که اگر خواست او را براند، به پهلویش بزند، صورتش را ن

دهد که استکبار و اینها بیایند بر کشور حکومت بکنند؟ این ممکن نیست  احترام کنید. این دین، دین اکرام نیست، این دین اجازه می

 آنها هم حواسشان جمع باشد که:

 [15]باش سپاه منافق کوه به تا کوه گو، ٭٭٭از خارجی هزار به یک جو نمی خرند 

، آبرومندانه زندگی کنید. بعد هم فرمود اگر کسی حاال استعمار کرد زمین  ﴾فیها   اسْتَعْمَرَکُمْ   وَ﴿  غرض این است که به ما خواست، فرمود:

اش خوب شد، او نباید فخرفروشی کند، آن را در سوره مبارکه »فجر« بیان کرد، فرمود مالِ دنیا سبب را، زمین را آباد کرد، وضع مالی

اند! یا اگر ـ خدای ناکرده ـ وضع  که مثال  به جایی رسیدهکنند شان خوب شد، خیال میگویند وقتی وضع مالیها میفخر نیست، برخی
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کند،  کنند که مورد اهانت هستند. این را فرمود چنین نیست. در دنیا مادامی که انسان در دنیا زندگی میشان ضعیف شد، خیال می مالی

به ابتال یاد کردند. آیه پانزده به بعد سوره  اگر چیزی به دست او رسید، امتحان است و اگر هم نرسید، امتحان است. هر دو تعبیر را  

  فَیَقُولُ   نَع مَهُ   وَ   فَأَکْرَمَهُ   رَبُّهُ  ابْتاَلهُ   مَا   إِذا ﴿ کنند این نباید باشد.؛ یعنی توده مردم این گونه فکر می﴾الْإِنْسانُ   فَأَم ا ﴿ مبارکه »فجر« این است:

ها مبتال به ثروت هستند. مبتال به غنا  ؛ یعنی »ممتحَن«. »ابتاله«؛ یعنی »اِمتَحَنَهُ«. برخی، اگر خدا او را مبتال کرده به مال﴾أَکْرَمَنِ  رَبِّی 

کند او را گرامی  هستند. مبتال به سالمت هستند. مبتال به مال هستند. فرمود ما اینها را مبتال کردیم؛ یعنی امتحان کردیم، خیال می

به مرض  ،  ﴾رَبُّهُ  ابْتَالهُ  مَا  إِذا ﴿  داشتیم: بیمارستان هستند، مبتال  اینجا هستیم، مبتال به سالمت هستیم، آنها که در تخت  الن ما که 

کند آن وقت چه کار بکنیم. هر چه در دنیا  کند که چه کار بکنیم، آنها را به بیماری امتحان میهستند. خدا ما را به سالمت امتحان می

 /نوح/ تسنیم5قسمت هست، ابتالست.

 جامعهاعتدال در 

 

دستوری که در همه فامین حقه دین مبین اسالم حاکم و منعکس است بحث تعادل و پیشگیری از افراط و تفریط است .در زیر توضیحاتی  

 در این ارتباط را می  می بینیم . 

 دهد؟چرا خداوند دستور اعتدال در زندگی را می

روی کنید، فرمودند نیاز دیگری را برطرف کنید؛ اما کجا نگفتند که زیادهچون اسراف در هر چیز نارواست، ولی همین دودمان مقدس  

اینها صراط مستقیم نیاز است؟ چون  ما   جای  واقعا   را  اینها  تفریط است؟ کجا هسته مرکزی است؟  افراط است؟ کجا  هستند کجا 

ینجا بگذری، اسراف است افراط است یا نگذرید،  دانیم؛ اما کجا هسته مرکزی است که از ادانیم. بخشی از اوایل امور را ما مینمی

»أَنْتُمُ   گوییم: »السالم علیکم کذا و کذا«داند. ما در زیارت اینها مینیایید تفریط است، این را کسی که خودش صراط مستقیم می

 ]15[.«»مِیزَانِ الْأَعْمَال  :گوییممی امیر حضرت  خود درباره ]14[« الصِّرَاطُ الْأَقْوَم 

  کسی   بین  است  فرق  خیلی   چون  چرا؟  کرد،  اسراف  گوییمنمی ]16[ببینید وجود مبارک امام مجتبی چند بار تمام اموال خودش را داد.

صراط مستقیم را بشناسد و در صراط مستقیم حرکت کند   کمکم خواهدمی  نیست،  مستقیم  صراط  در  داند،نمی  را  ممستقی  صراط  که

گویند اسراف نکن، تبذیر نکن، این حد وسط توست؛ اما کسی که خودش در صراط مستقیم است این را حکمای ما  مثل ما، به ما می
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  کسانی  اما  نیستند؛   صراط  خودشان  یا   نیستند،  راه  در  که  است  افرادی  برای [17]،»خَیْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا«  گویند:بیان کردند که اگر می

میهست  مستقیم   صراط  در  یقینا   که اینها  به  پا ند  به  پا  تا  و  رو  سر  به  رود  سر  »تا  اشدّها«.  و  أوفرها  و  اکثرها  االمور  »خیر  گویند: 

  بعضی  در  حضرت   چون  کنید؟می  کار  چه  حاال  دادی،  را  اموال  تمام  که  شما  نگفت(  علیه  اهلل  سالم)مجتبی  امام  درباره  کس  هیچ ]18[بپو«

 .داشت نگه را اموالش موارد از بعضی در و داد را اموالش تمام موارد

  برای   سبقت  و  سرعت  است؛  این  برای [20]﴾سَارِعُوا﴿  است؛  این  برای [19]،﴾تَبِقُوافَاسْ ﴿  تندتر بهتر.اگر کسی در صراط است، هر چه  

درباره   تمام  گویدنمی  کس  هیچ.  لغزدنمی  است،  صراط  داخل  که  است  کسی احدی  بکن،  الهی  اقدس  ذات  تقدیم  ببرد  را  عائله 

 بری برای چه؟ این صراط مستقیم است. بری، شیرخوار را میرا می روی بس است، بچهسیّدالشهداء این حرف را نزد. خودت می

افراط داریم یک طرف تفریط داریم. همیشه باید یاد  ، ما یک طرف »خَیْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا«  دو تا اصل یعنی دو تا اصل! یکی به ما گفتند:

 »خیر   بگیریم که حد وسط کجاست؛ اما کسی که خودش صراط مستقیم است، آن اصل دیگر یعنی اصل دیگر! اصل دوم یعنی اصل دوم!

تر! گویند قدری آرامعادی می   افراد  به.  است  این  برای ﴾فَاسْتَبِقُوا﴿ این.  است  این  برای ﴾سَارِعُوا ﴿ این  اشدها«  و  أوفرها  و  اکثرها  االمور

توانی سریع باش. هیچ کسی کاری با شما ندارد، چون داخل صراط  گوید تا میجلو نیفت؛ اما به کسی که در متن صراط است می 

 /منافقون/تسنیم 3مت قس، برای ماست، »خیر االمور اشدها و اکثرها و اوفرها« برای آنهاست.»خَیْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا«  هستید. این

 نود ٴآیه  »مائده«  ٴمبارکه  ٴسوره  در   را  این  باشد،  خودش  زندگی  متوسّط  حدّ  در  باید  دهدمی  فقرا  به  چیزی  اگر  انسان  که  را  مسئله  این  اصلِ 

  عَشَرَةِ   إِطْعَامُ   فَکَف ارَتُهُ   الْأَیْمَانَ   عَق دتُّمُ   بِمَا  یُؤَاخِذُکُم   وَلکِن   أَیْمَانِکُمْ   فِی  بِالل غْوِ   اللّهُ   یُؤَاخِذُکُمُ   الَ ﴿  :فرمود قسم کفّاره ٴدرباره است، کرده بیان

نی پرخرجی دارد، آن الزم  مهما  یک   دوبار  یا   باریک  انسان  سال،  طول  در  است  وقت  یک [8]؛﴾أهْلِیْکُمْ  تُطْعِمُونَ   مَا  أَوْسَطِ   مِنْ  مَسَاکِینَ

 کفّاره   مسئله  به  اختصاصی  هم  این  و ﴾ تُطْعِمُونَ  مَا   أَوْسَطِ   مِنْ ﴿ بدهید  فقیر  سراغ  به  را  غذاها  ٴ، نه اینکه مانده﴾تُطْعِمُونَ   مَا   أَوْسَطِ   مِنْ ﴿ نیست

اگر خواستید زکات بدهید    که  است  تخصیص   بر  شاهدی  نه  و  است  مخصّص   مورد  نه  اما  است؛  آمده  کفّاره  خصوص  در  گرچه  ندارد،

  مِنْ ﴿ این.  نیست  چنیناین  بدهید، ﴾ تُطْعِمُونَ  مَا   أَوْسَطِ  مِنْ ﴿  قَسم  ٴ کفّاره  خصوص  ٴتوانید از آن »أنزل ما تُطعمون« بدهید؛ ولی دربارهمی

 .است عبادات  اینها ٴند؛ چون همه کمی جبران قربت قصد این  با را مالی فقرِ کمبود آن و فقراست  حال عادی بیان ﴾تُطْعِمُونَ   مَا  أَوْسَطِ 

  ندارد  روایت  زکات   ٴاندازه  به  خمس  است  فراوانی   روایات  است،  زکات  بودن   عبادت   بر  اجماع  تنها  نه  و   است  عبادت  کل  اتّفاق  به  زکات  

است   عبادی  امر  یک  زکات   اینکه  در  نیست،   زکات   مثل  خمس.  شده  اجماع  دعوای  هم  او   بر  ولی   باشد؛  شرط  خمس  در  قربت  قصد  که
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 پیش   در  که  آیه  مناسبت  به  خمس  خصوص  ٴروایات فراوانی است و اتفاق هم هست؛ اما درباره خمس هم دعوای اجماع کردند. درباره

  و  مسکین  مصرف  در  خواه  کند،  صرف  احترام  قصد  به  را  زکات   این  باید  انسان   زکات   خصوص  ٴدرباره  اما  جداست؛  بحث  یک  داریم

ای را اداره کند، مسجدی را تعمیر کند، راهی یا مستشفایی را بسازد باید با  «، اگر خواست حوزهاهلل سبیل »فی  مصرف در خواه یتیم،

 ٴمبارکه  ٴاحترام باشد و نه تنها با احترام باشد؛ بلکه خود را بدهکار بداند، نه بدهکارِ مالی؛ بلکه بدهکارِ روانی و آن این است که در سوره

،  ﴾ عَلِیمٌ  سَمِیعٌ  وَاللّهُ   لَهُمْ   سَکَنٌ  صاَلتَکَ  إِن   عَلَیْهِمْ   وَصَلِّ   بِهَا   وَتُزَکِّیهِم   تُطَهِّرُهُمْ   صَدَقَة   أَمْوَالِهِمْ   مِنْ   خُذْ ﴿  که   است  نینچاین  103  ٴآیه  »توبه«

کرد،   بازگو  هم  را  صدقات   احکام  گاهآن  کند؛می  قبول  خدا  را  صدقات   این  که  فرمودمی  بعد  است؛  این  آیه  صدر  زکات   احکام  ٴدرباره

چنین نیست؛ خود عملِ انسان،  کند، اینشود فالن شخص، آدم را پاک می. اینکه احیانا  گفته می﴾تُطَهِّرُهُمْ   صَدَقَة    أَمْوَالِهِمْ   مِنْ   خُذْ ﴿  فرمود:

  تُطَهِّرُهُمْ ﴿ ، این﴾قَة  تُطَهِّرُهُمْ صَدَ   أَمْوَالِهِمْ   مِنْ  خُذْ﴿ کند. فرمود:کند، زکات انسان را پاک میکند. نماز انسان را پاک میانسان را پاک می

  جمله   هست، ﴾ تُطَهِّرُهُمْ ﴿  یعنی است؛   مرفوع  این  باشی؛  مطهّر  تو  و امر  جواب   بشود تا  نیست  که  »تُطهِّرْهُمْ«  نیست،   که  مجزوم ﴾وَتُزَکِّیهِم 

طوری که عملِ  کند؛ همانک میپا  را  آدم  عمل  کند،می  پاک  را  آدم  صدقه  پس.  باشد  صدقه  برای  صفت  تا  است  نصب  محلّ  در  هم

شود کسی که بدهکار شرعی است یک آدم  کند؛ معلوم میکند، این نیّت هم آدم را پاک میظاهری؛ یعنی غَسل و غُسل، بدن را پاک می

شود این وسط  کند و اینکه احیانا  گفته میمطهّرتا « که صدقه آدم را پاک می؛ »أی صدقة   ﴾تُطَهِّرُهُمْ  صَدَقَة   أَمْوَالِهِمْ  مِنْ خُذْ﴿ آلوده است؛

است؛ برای اینکه مادامی که مالِ مردم در دست انسان است و انسان مبتال به مالِ مردم است آلوده است، وقتی مالِ مردم را داد پاک  

 . بخوانیم جداگانه باید را آن که است روایاتی این مشابه هم خمس ٴدرباره  هست، این زکات  ٴشود. دربارهمی

 آداب اجتماعی 

 

ارزشهای مورد وثوق هر جامعه  موظف به رعایت آداب و اصولی است که ارزیابی آنها با عنایت به    ،چنانکه گفته شد جامعه نیز مانند فرد

 صورت میگیرد . نظر اسالم در این مورد در مثالهای زیر آورده شده است .

شود، هم مسائل مالی را شامل  شود هم مسائل خانوادگی را شامل می معنای جامعی دارد که هم ادب اجتماعی را شامل می تزکیه قرآنی  
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 آداب   کسی  اگر  هم  اجتماعی  آداب   برابر  در  نیست،  ٰ  مزکّی، نه تنها کسی که حقوق مالی به عهده اوست مطهّر و  ﴾تَزَک ی  مَن   جَزَاءُ   ذلِکَ ﴿

 خودخواهی   و  غرور  آن  یعنی  نیست؛  ٰ  را رعایت نکند و حقوق مردم را حرمت ننهد حق دیگران را گرامی نشمارد، مطهّر و مزکّی  اجتماعی

  اوّال    باید   بروید،   کسی  دیدار  به  خواهیدمی  شما  اگر  فرمود  »نور«  مبارکه  سوره   در  ببینید.  کندمی  آلوده  را  ما  آورد،می  آلودگی  ما  برای

د، همین طور سرزده وارد منزل کسی نشوید، قبال  وقت مالقات بگیرید. اگر وقت مالقات نگرفتید و رفتید و آن  بگیری  مالقات  وقت

نداریم. اگر ـ خدای ناکرده ـ از    آقا گفت من الن کار دارم و شما را نپذیرفت، گِله نکنید، بگویید حق مسلّم شما بود ما الن که وقتی

 احترام   رعایت  دو؛  وقت،  تعیین  یک؛  نظم،  برای  آمده   دین  یعنی  نیست؛   ٰ  شود این فرد مطهّر و مزکّیاینجا گِله شروع شد معلوم می

  بُیُوتِکُمْ   غَیْرَ   بُیُوتا    تَدْخُلُوا   الَ   آمَنُوا   ال ذِینَ   أَیُّهَا   یَا ﴿  :فرمود!  فرمایدمی  چه  »نور«  مبارکه  سوره  آیه  ببینید.  چهار  غرورشکنی،  سه؛  متقابل،

  تَجِدُوا   ل مْ   فَإِن   ٭  تَذَک رُونَ   لَعَل کُمْ ﴿ ؛ بدون سالم وارد نشوید، با اذن قبلی وارد شوید،﴾سُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلَی أَهْلِهَا ذلِکُمْ خَیْرٌ ل کُمْ تَسْتَأْنِ   حَت ی 

گردید؛ اما اگر بود، شما چون وقت قبلی نگرفتید به شما ؛ اگر کسی نبود در بسته بود که برمی﴾لَکُمْ یُؤْذَنَ حَت ی تَدْخُلُوهَا  فاَلَ أَحَدا  فِیهَا 

به    ، شما که وقت قبلی نگرفتید. نگویید﴾فَارْجِعُوا  ارْجِعُوا  لَکُمُ   قِیلَ  إِن  وَ﴿ گفتند برگردید ما الن فرصت دیدار نداریم، به شما برنخورد:

 مطهّر،  و  ٰ  شود جامعه مزکّی، این ادب اجتماعی را رعایت کنید این جامعه می﴾لَکُمْ  أَزْکَی   هُوَ ﴿  ما برخورد و از اینجا قهر شروع بشود.

  ارْجِعُوا   لَکُمُ   قِیلَ   إِن   وَ ﴿ .برنخورد  او  به  ندارم،  فرصت  الن  من  گفت  خانه  صاحب  نگرفت،  قبلی  وقت  اگر  که  ایجامعه .  منظم  جامعه

فرمود: »یزکیهم«. در مسائل مال مشخص کرد، در مسائل    ، این طور نیست که در چند جای قرآن فقط کلّی﴾لَکُمْ   أَزْکَی   هُوَ   فَارْجِعُوا 

ها مشخص کرد. چه اینکه در مسائل پاکدامنی سیاست مشخص کرد، در مسائل مبارزات مشخص کرد، در مسائل تنظیم وقت و مالقات 

قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا    إِن   وَ﴿  د، فرمود عفاف باعث طهارت جامعه است. در همان سوره مبارکه »نور« بعد از اینکه فرمود:هم مشخص کر

  أَبْصَارِهِمْ  مِنْ  ضُّوا یُغُ   لِّلْمُؤْمِنِینَ  قُل ﴿ گاه در آیه سی همان سوره مبارکه »نور« فرمود:، آن﴾فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکَی لَکُمْ وَ الل هُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ 

ما ﴾لَهُمْ   أَزْکَی   ذلِکَ   فُرُوجَهُمْ   یَحْفَظُوا   وَ  ابدیت  و  ما  برای  مسائل  این  که  داریم  خودمان  خدای  و  خود  بین  مسائلی  سلسله  یک  ما   ،

ای از مسئولی از نظامی  گِلهساز است. یک سلسله هم مسائلی با مسئولین و نظام و امثال آن داریم. اگر کسی ـ خدای ناکرده ـ  سرنوشت 

، این روسری جایش مربوط به  ﴾ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِن  عَلَی جُیُوبِهِن   وَ ﴿ گوید:اش را با دین به هم نزند. خدا میاز جای دیگر دارد، این رابطه

حساب دین بیاورد و این روسری را روی سر و گردن است، حاال اگر مشکلی دارد با کسی یا بدرفتاری دیده است، ـ معاذاهلل ـ این را به  

رساند. فرمود این مرزها را از هم جدا کنید، کارهای دین که چوب بگذارد این با آیه طرف است. این به خودش آسیب رسانده و می

زنده او  با  را مقدس و محترم بشمارید، چون  آن  او می  رابطه بین شما و خدای شماست،  با  او محشوهستید،  با  شوید،  ر میمیرید، 



، انسانیت، حیثیت و حرمت شما را  ﴾وا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکَی لَهُمْ یَحْفَظُ   وَ   أَبْصَارِهِمْ   مِنْ   یُغُضُّوا   لِّلْمُؤْمِنِینَ   قُل﴿ ها را مخلوط نکنید.حساب 

ری نبود؛ اما این جزء لطایف قرآن  مُرد، دیگر خبکند. اگر ـ معاذاهلل ـ مرگ پوسیدن بود، اگر قبر آخر خط بود و اگر انسان میحفظ می

میراند. این حرف زیر آسمان غیر از انبیا کسی دیگر آمده که چنین حرفی بزند؟ که ما یک دشمن داریم  کریم است که انسان مرگ را می

ترسیم برای اینکه خیم میهای بدترسیم بمیریم. اگر از انفجار، اگر از مار، از بیماریترسیم برای اینکه میبه نام مرگ چون از هر چه می

  حرف   این  را،  شما  مرگ  نه  میرانیدمی   را  مرگ   شما  که  رساندمی  را  خدا  پیام [3]؛﴾الْمَوْتِ   ذَائِقَةُ   نَفْس    کُلُّ ﴿  پایانش مرگ است. اگر این

؛ شما هستید  ﴾الْمَوْتِ   ذَائِقَةُ  نَفْس   کُلُّ ﴿ چشد، نفرمود: »کلّ نفس یذوقها الموت« فرمود:ه است. نفرمود مرگ شما را میتاز همیشه برای

روید به جایی که شما هستید  کنید، شما هستید که هستید و میچشید و هضم میمیرانید، شما هستید که مرگ را میکه مرگ را می 

کند. حساب ما با خدایمان همیشه باید محفوظ  ها را که با کارهای دیگر مخلوط نمیهاست انسان این برنامهبرنامه  و مرگ نیست. این
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