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 61/5/6311: تاریخ    84جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

دسترسی به شهر و كاتب  باشيمدر مدل معامله تداینی، اگر در سفر  «كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ»

توانستيد وقتی كتابت ن ،كاتب پيدا كردید، از كاتب استفاده كنيد دهد حتی اگر در سفر این خودش نشان می، نداریم

یعنی گرو.  «فَرِهَان»شود از بدهکار گرویی بگيرد.  : كسی كه در معامله تداینی طلبکار می«فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ» انجام دهيد

ای كردیم یک كيسه برنج گرفتم باید یک ميليون به او  : گروی گرفته شده. یعنی االن با هم معامله«فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ»

این پول را به او بدهم. كسی هم بدهم ولی االن ندارم كه به او بدهم. قرار شده وقتی رسيدیم مقصد، یک ماه دیگر، 

كنم یک رهنی به او بدهم مثال این پارچه ای كه ارزشش از طلب تو بيشتر است،  نبود اینجا بنویسد اینجا با او توافق می

  .گيرم می تو از را رهن نوشتيم و كردیم پيدا كاتب وقتی یا ام را ادا كردم دست تو باشد به عنوان گرو. وقتی بدهی

در رهان كسی كه مالی را گرو داده، به وجه امانت گرو « فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ»

تواند آن مال را نگه دارد تا سرآمد دِین، اگر طرف  و طلبکار اجازه ندارد آن مال را بفروشد یا استفاده كند. می دهد می

فَإِنْ » نت استدست او اماتا تاریخ سرآمد دین، تواند تصرف در آن مال كند و الّا  دینش را ادا نکرد، در آن صورت می

یعنی آقای بدهکار اعتماد كرده به آقای بدهکار و گرویی دست او گذاشته و گفته این پارچه برای  «أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضًا

: الم امر است: پس آن «فَلْيُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ»اش را پس داد:  وقتی بدهکار بدهیمن با ارزش است آن را نفروشی! 

 ی كه امانتدار شده باید ادا كند امانتش را در وقت خودش به صاحب امانت برگرداند.كس

؛ طمع نکند به امانتی كه ارزشش بيشتر است و باید از خدا كه پروردگار اوست، تقوا پيشه كند« وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ»

وَلَا » فرماید: و یا..... در پایان خداوند می ودیا منکرش ش و بفروشد. وقتی آمد بگوید نيازی نيست من آن را فروختم!

گوید چون  گوید و هم خطاب به طرفين معامله می شهادت را پنهان نکنيد. هم خطاب به شهود می «تَکْتُمُوا الشَّهَادَةَ

 «مْ قَائِمُونَوَالَّذِینَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِ»به طور كلی انسان مومن كسی است كه . خودشان به نوعی شاهد آن معامله هستند

در معنای خاصش شامل حال آن شهود است؛ دو تا شاهدی كه گرفتيم. اما در پس روی شهادتش بایستد.  (33/)معارج

یا شاهد نيامد حرف درست را شاهد معامله هستند. درست است اینجا شاهدی پيدا نشد  ،معنای عامش، خود طرفين

  .آنچه را كه دیدید كتمان نکنيد« الشَّهَادَةَوَلَا تَکْتُمُوا »بزند ولی خودت كه دیدی، 

كتمان ، پس همانا او قلب او گناهکار است« فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» و هر كس كتمان شهادت كند« وَمَنْ یَکْتُمْهَا»

ئوليت توانی خودت را بی مس نمی انجام نداده اما قلبت گناهکار شد با كتمان،بله زبان تو گناهی  شهادت گناه قلب است.

داند ولی با خودش  مید: من چقدر بدهکار بودم به تو؟ گوی فرض كنيد به طرف اینطوری می .بدانی در قبال شهادت

گيرم، اگر كمتر گفت آن وقت  اگر مبلغ باالتری گفت همان را از او می ؟گوید ببينم او چقدر در ذهنش است می

. پس تاكيد بر اینکه مبادا كتمان شهادت كنيد آگاه است خدا به آنچه می« عَلِيمٌ تَعْمَلُونَوَاللَّهُ بِمَا »گویم اینقدر بود!  می

 اتفاق بيفتد. 
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وَإِنْ تُبْدُوا »هر چه در آسمانها است و هر چه در زمين است مال خداست. « لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ»

شما را به  «یُحَاسِبْکُمْ بِهِ اللَّهُ» اگر شما آنچه در جانتان است را آشکار كنيد یا مخفی كنيد و «مَا فِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ

. چون عالم ملک خداست پس چيزی در محدوده ملک او از نظر او پنهان كند است محاسبه می «نْفُسِکُمْا» آنچه در

شود كسانی كه كتمان  می« مَنْ یَشَاءُ»كند.  مغفرت میهر كس را بخواهد « فَيَغْفِرُ لِمَنْ یَشَاءُ»نيست؛ در آن صورت 

پس محدودیتی در مغفرت یا  كه كتمان كردند. كند هر كه را بخواهد. كسانی و عذاب می« وَیُعَذِّبُ مَنْ یَشَاءُ» .نکردند

 و خدا بر همه چيز قدرت دارد. «وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ»عذاب افراد ندارد. 

رسول به آنچه به سوی او نازل شد از طرف پروردگارش ایمان آورد. پس  «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ»

ن هم، مومنا «وَالْمُؤْمِنُونَ»المومنين خود رسول اكرم صلی اهلل عليه و آله هستند. باور دارد، تصدیق قلبی دارد.  اولُ

و هم به مومنان نسبت )ص( یک فعل را هم به پيامبر خواهد  میآن كریم اینست كه وقتی ب قرأهمچنين. قبال گفتيم د

خواهم  رسول و مومنان را می حاال كل این: «كُلٌّ» كند، كند و مومنان را به ایشان ملحق می را اول بيان می دهد، پيامبر

در جایگاه رسول و مومنون دارد و هم مومنان، پيامبر هم پيغمبر  خواهد توصيف كند، ایمانی كه بگویم. این ایمان را می

بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ »ایمان به اهلل. پس بخشی از « آمَنَ بِاللَّهِ»همگی . كند ، چطور ایمانی است؟ ایمان را باز میدر جایگاه مردم

ای عرض كنم خدمتتان: در بحثهای كالمی ما اینطور چيده شده است كه اول باید  است. نکته ایمان به اهلل «مِنْ رَبِّهِ

هم ایمان به اهلل آوردی و هم ایمان به  ،عمال قبل از ایمان به كتاب ،شما ایمان به خدا بياوری. بعد ایمان به نبوت

 )ص(ما پيامبر رسول هم كتاب است. خود ه خدا، كتاب است. شاهراه ایمان بخود رسول. و حال آنکه شاهراه ایمان به 

آوریم. كتاب معجزه پيامبر است. یک نفر اصال منکر خدای یگانه است یا  شناسيم، با كتاب به او ایمان می را با كتاب می

ند به رسول ایمان توا شود او را به توحيد دعوت كرد؟ آیا با خواندن قرآن نمی برای خدا شریک قائل است، با قرآن نمی

ذَلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ » خواهم ارجاعتان بدهم به اول سوره تواند. یک دقتی در این آیه وجود دارد: می بياورد؟ قطعا می

اگر « يْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَوَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَ»چی بود؟  غيب «بِالْغَيْبِ یُؤْمِنُونَ الَّذِینَ ﴾۲﴿ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

 كسی به غيب ایمان آورد ایمان به اهلل در آن است، ایمان به رسول در آن هست، ایمان به كتاب در آن هست.

است ایمان به فرشته های الهی « وَمَلَائِکَتِهِ»ایمان به اهلل است، ایمان به « بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ»ایمان در 

این  «لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ» و ایمان به همه رسوالن الهی است« وَرُسُلِهِ»ایمان به همه كتب الهی است « وَكُتُبِهِ»

گذاریم بين هيچ یک از رسوالن خدا كه  ای كه هيچ فرقی نمی به گونه زبان رسول صلی اهلل عليه و آله و مومنون است:

 وبعد سخنانشان اینست:« وَقَالُوا» اش. ، این قسمت اعتقادیرا قبول داریم ولی این را قبول نداریم بگویيم این رسول

كنيم.  شنيدیم و اطاعت می« سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا» های اخالقی و رفتاری اینست: سخنشان در برابر آموزه« سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا»

لٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِکَتِهِ وَكُتُبِهِ كُوَالْمُؤْمِنُونَ » بعد: ،تمام« بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِآمَنَ الرَّسُولُ » تركيب دیگر اینست كه:

 بط مستقيمی باركيب راین تدیگر  .«رُوَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَکَ رَبَّنَا وَإِلَيْکَ الْمَصِي

مومنان  وایمان بياورد  «بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ» ندارد. پيغمبر صلی اهلل عليه و آله مکلف است به« بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ»

شد. بعد با تحليل باید به هم تکليف مومنان با« سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا»مکلف هستند به ایمان به اهلل و مالئکه و كتب و رسل و 

كنم  است. در حاليکه در تركيبی كه من عرض می «بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ» كه از نظر تحليلی اینها همان ربطشان بدهيد

كند،  بازش می ،«أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِبِمَا » همه اینها در ایمان به «كُلٌّ»  ایمان دارند. حاال« بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ» همه به

 است. «كُلٌّ» و نافذتر است. شاهدی هم دارد؟ بله، شاهدش است تر همه اینها این ریز ایمانشان است. از نظر معنا جامع
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صرفا تاكيد را  «كُلٌّ» خواهد چند تا چيز را با هم جمع كند. بر اساس اینکه نخواهيم آید كه می معموال جایی می «كُلٌّ»

الرَّسُولُ »را چی بگيرم؟  «كُلٌّ» ؛«كُلٌّ» ، بعد فرمود:«وَالْمُؤْمِنُونَ»بعد فرمود:  «آمَنَ الرَّسُولُ» . اول فرمود:بگيریم

تواند معنای جمعی داشته باشد  می «كُلٌّ»تاسيس از تاكيد بهتر است. وقتی . «لْمُؤْمِنُونَا» یا بگویم تاكيد: «وَالْمُؤْمِنُونَ

 .اش است بگيرم؟ این هم شاهد فنی« لْمُؤْمِنُونَا»را جمع كند، چرا فقط تاكيد « الْمُؤْمِنُونَ» وَ «الرَّسُولُ» بين

كند به  اگر پيامبر خودش، خودش را رسول نداند كه این اول مشکالت است. این همه قرآن كریم تاكيد می

ت سيطره ی كه در جایگاه رسالت ایستادی، تحران نشوی، مطمئن باشیک وقت نگ« وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ»پيامبر كه 

شياطين نيستی، و غيره، بله خود پيامبر باید به خودش اطمينان داشته باشد، چه اینکه به رسوالن دیگر هم باید ایمان 

 .يچ فرقی بين آن رسوالن الهی نيستداشته باشد، بداند ه

ب به اهلل ایمان داشته باشند، با دليل عقلی رسيده است یا با ممکن است خيلی از مومنان هم قبل از كتا

 گوید برای رشد دادن فطرتش، فطرت سالمش او را همچنان مومن به خدا قرار داده است، كتاب یعنی آنچه خدا می

بوده است،  ، حاال ما اگر بخواهيم قائل به این بشویم كه، فقط این كتاب برای بقيه رشد آفریناست بر ایمانش می افزاید

های مختلف شخص پيامبر را تعليم  نه این بر خالف تصریحات فراوان خود این كتاب است، كه بارها و بارها در صحنه

نشينند پای صحبت  دهد. مثالً نگاه كنيد در سوره مباركه محمد صلی اهلل عليه و آله و سلم، آنجا كه یک عده می می

 فرماید: ر بدهند، عوض بکنند، میخواهند صحبت ایشان را تغيي پيامبر و می

بيشتر به  «اللَّهُ إِلَّا هَفَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَ»( 91)محمد/ «وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ لِذَنْبِکَ وَاسْتَغْفِرْ اللَّهُ إِلَّا هَفَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَ»

وَاسْتَغْفِرْ »كنند رها كنی،  مخمصه ای كه اینها دارند درست میتوحيد دقت داشته باش، تا بتوانی هم خودت را از این 

 .و مومنات را بتوانی عبور بدهی ينهم مومن «لِذَنْبِکَ

یعنی اینها ایمان شان كامل « سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا»این اعتقادی است، در حوزه رفتار و اخالق، « آمَنَ»این قسمت 

( است، هم ایمان به توحيد 93)بروج/ «هُوَ یُبْدِئُ وَ یُعِيدُ»ایمان دارند كه اهلل  است، اطاعت شان هم مطلق است، به اهلل

ک قاعده یاست، هم ایمان به معاد است، ایمان به یگانگی در عالم، مبدا و معاد دارد، حاال ذیل این آیه مهم و راهبردی، 

 دهد، این است:مهم را مورد تاكيد قرار می 

كند كسی را مگر به اندازه وسعش، وسع یعنی توانایی، سعه  خدا تکليف نمی« نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَالَا یُکَلِّفُ اللَّهُ »

كند از اجر و ثواب و مقام،  آنچه كه هر كسی كسب می« لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ»قدرت و سعه آگاهی اش، 

عليه خودش، « عَلَيْهَا»كند از گناه و شقاوت و بدبختی،  اكتساب می شود، و آنچه كه هر كسی مال خودش، به او داده می

اگر از « لَهَا»آن تکليفی كه متوجه كسی یا كسانی شده است، اگر این تکليف را عمل كرد، « ...لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ »در دایره 

، سر سفره دستاوردهای خودش هر كس، «عَلَيْهَا»ش كشيدند آن تکليف غفلت كردند، به آن پشت كردند، بار گناه به دو

نشيند. مطابق با وسعش، حاال این وسع را یک بخشی خدا به او عطا كرده است، یک وقت رفتارهای او در تعيين  می

 گویيم وسع، مثالً همه چيز وسعش برای آینده هم تاثيرگذار است، وسع در عرف ما معنایش متفاوت است، یک وقت می

وسع یعنی آنچه كه شدنی باشد، مثال فرض كنيد اگر  ،آید كنيم، مثالً من حال ندارم، یا خوشم نمی را در آن لحاظ می

توانست بگوید این  خواست برای ما تکليف بکند كه در هر ساعتی مثالً چهار ركعت نماز بخوانيد، كسی می خداوند می
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مکن باشد، خدا وسع یعنی در دایره شدن بگنجد، یعنی م ست،تواند بگوید، این شدنی ا نمی خارج از وسع ماست؟

خواهم، اما آیا معنایش این است كه پس دیگر تکليف سخت و طاقت فرسا خدا  ممکن از كسی نمیگوید من چيز نا می

 كه در دایره وسع باشد یعنی امکانش وجود داشته باشد، ممکن است تکليف هم بکند، هيچ  دهد؟ نه مادامی به ما نمی

تعهدی بر اینکه نه من تکليف سخت به شما نخواهم داشت، وجود ندارد. مثالً شما فرض بفرمایيد آمدند گناه شرک را 

حکم سنگينی بود، اجرای این حکم ، خوب این «فَاقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ»بنی اسرائيل مبتال شدند بعد از جریان عبور از دریا، 

شد، این حکم آسان  ی، مرتد بودند، حکم اعدام باید اجرا میبا یک وسعت قابل توجه در ابعاد ملی، جمعيتی، یک قومی،

بخشيد، اجازه  بخشيد، حاال فرض كنيد خدا نمیبود؟ ولی انجام شد، تا یک جاهایی، انجام شد. دیگر خدا بقيه اش را 

چه كسی  دند، باید كشته شوند، مثالً، اصالً نود درصد این ملت چون مرتد شبله عالم ملک اوست ؟داشت نبخشد

توانی به آن نگاه كنی، چيزی كه در  خواهد بگوید چون این سنگين است، پس حکم خدا نيست، با این منطق نمی می

یک « هَالَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَ»فرماید این  تواند در دایره تکليف هم قرار بگيرد، می وسع باشد، شدنی باشد، این می

ی را. اما اینکه تکليف به كنم، هيچ بنده ا ممکنی نمیم من بنده ای را تکليف به امر ناگوی خط قرمزی است كه دارم می

 كنم؟ چرا ممکن است سخت تکليف كنم، اما سخت و به حکمت. كند یعنی سخت تکليف نمی ممکنی نمیامر نا

ه كه مثال شما چون طاقت ندارید، مثالً از بيماران ما برداشته های ما برداشت اگر خدا آمده روزه را از مثال مسن

است، این لطف است، بروید  «...لَا تُحَمِّلْنَا مَا » است، این به خاطر« ...لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا »است، این مقدار نه به خاطر 

، این اولين خواهش، اگر ما «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا»این است،  التماسش بکنيد، بگویيد، خواهش اول مان

دانيد این خواهش پيامش این است كه یعنی اگر خدا بخواهد  فراموش كردیم، یا خطا كردیم، ما را مؤاخذه نکن، می

دا بخواهد، یعنی ممکن است یادم برود، خطا كنم، برای عصيان و خطا مؤاخذه كند، حق دارد، مومن اینجوری باید از خ

من اگر بخواهم تو را به خاطر نسيان و  «لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»خدایا اگر خطا كردم، این یک لطفی است ذیل 

کليف خارج از وسع یک تخفيفی بدهم، عالوه بر اینکه ت رج از وسع نيست، ولی بخواهخطا مؤاخذه كنم، این تکليف خا

  .يان و خطایت را هم بر تو ببخشایمكنم، نس تو را نمی

بر ما حمل نکن! بار سنگينی « إصر! »«وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا» پروردگارا!« رَبَّنَا»

 .ید بار سنگين گذاشتن سابقه داردخواهد بفرما را بر دوش ما نگذار! آنطوری كه بر گذشتگان ما حمل كردی، می

دنبه نباید همراه گوشتتان بخورید. خب اینهایی كه می خواستند  فرمود دیگر تخلفی كردند، خدا اسرائيل بنی

 مة دنبه را از گوشت جدا می كردند این چيز سختی بود.مومن بمانند باید حتماً ه

یعنی تکليف یا بار « إصر»است. « إِصْرًا»! ذیل «رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ»سومين درخواست اینها: 

ن وجود داشته باشد، یعنی بار سنگين باشد یا طاقت بر آ« لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ»سنگين، حاال بار سنگين اعم است از اینکه 

كه طاقت بر آن « إصری»، دیگر اقالً «إصر»داریم تا بار سنگين؛ حاال خدایا اگر دعای ما را نخواستی مستجاب كنی در 

عَلَى الَّذِینَ »نداشته باشيم بر ما تحميل نکن! این طاقت در اینجا عرفی است نه عقلی، این طاقت عرفی است، این همان 

گوید همين كه احتمال ضرر دادی عقالیی دیگر بر  است؛ بر كسانی كه طاقتش را ندارند. االن ببينيد روزه، می «يقُونَهُیُطِ

 توانست اینطوری باشد: تا یقين به ضرر نکردی، یا تا ضرر تحقق پيدا نکرده باید بگيری!  تو واجب نيست، می
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ما را « اغْفِرْ لَنَاوَ»ما را مورد عفو قرار بده؛ « وَاعْفُ عَنَّا» باز هم هرچه باشد ما احتمال خطا و گناهمان باالست،

به ما رحم كن! ببينيد فضا فضای التماس و خواهش است كه ندیده بگير! بار را سبک « وَارْحَمْنَا»مورد مغفرت قرار بده؛ 

لَا »! مدام ذیل این قانون سنگين كن! به رویمان نياور! خطا كردیم بر ما ببخش! بارمان سنگين نشود، طاقتمان كم نياید

 كنيم.  داریم التماس می «یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

تو موالی ما هستی پس ما را بر قوم كافر نصرت ببخش! یعنی « ﴾۲۸۲﴿ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ»

و مجموعة التماسهایی كه « لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ»هيم داشته باشيم و ذیل قانون خوا همة ما با ایمان و اطاعتی كه می

خواهيم از خدا بکنيم تا تخفيف بر ما بدهد، دنبال پيروزی بر كافران و استيالی كلمة حق بر جهان هستيم یعنی  می

یمان و عمل شما غافل باشيد از دهد كه درست در اوج آنجایی كه تو را با خودش مرتبط كرده در حوزة ا خدا اجازه نمی

نقش اجتماعی این ایمان و عمل، این ایمان و عمل باید ختم شود بر غلبة حق بر باطل، بر نصرت مومنين بر كافرین، 

 كند. باید برسد به استيالی كلمة حق بر زمين، در این راستاست كه عفو و رحمت و مولویت و نصرت خدا معنا پيدا می

راهبرد را، این مقصد را در دین با توجه به آیات قرآن به رسميت بشناسيم، آنوقت درک اگر این هدف و این 

كنيم كه مقولة هدایت و رهبری جامعه چقدر امر مهمی است، پيامبر گرامی اسالم دین را آوردند، پایه گذاری  می

ایة اوليه آماده شده برای كردند، جامعة اسالمی را شکل دادند، هدف هم مشخص است استيالی كلمة حق در زمين؛ پ

خواهد، هدف را بشناسد، راه را بشناسد، مردم را به سوی آن هدف  خواهد؟ این رهبر الهی می این چه می ؛توسعة جهانی

ها به مردم راه و چاه را نشان بدهد، از كانال خودش خارج شد. االن از رحلت  ها و در بزنگاه هدایت كند، در دوراهی

محقق شد؟ پس مشخص است « ﴾۲۸۲﴿ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ»گذرد، آیا  سال دارد می 9011 پيامبر گرامی اسالم

گردد به كجا؟ ببينيد:  امت اشتباه رفت. قوم كافرین بر مسليمن مسلط هستند نه مسلمين بر قوم كافرین! این بر می

یعنی چه؟ تو موالی ما هستی، موال از والیت است. یعنی این نصرت بر قوم كافرین وقتی « أَنْتَ مَوْلَانَا»، «...أَنْتَ مَوْلَانَا »

وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ »شود كه والیت خدا جریان داشته باشد، والیت اهلل در جامعه باشد،  محقق می

( والیت خدا یک جریان تعریف شده است، اگر بنا بر این باشد كه جامعه از والیت خدا 55)مائده/« كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَالزَّ

افتد كه دیگر به هدف نهایی  اتفاقی برای دین می انجام شود، عبادات انجام شود،خارج شود، ممکن است اعمال عبادی 

شود، والیت این ماشين را به سمت مقصد حركت  خاصيت می دین بیرسد. یعنی  خودش كه غلبه بر باطل است، نمی

ها درست است، موتور درست است، بدنه درست است، همه چيز درست  دهد. ماشين خيلی ماشين خوبی است، چرخ می

 .استاش بی عرضه  است اما فرمان دست آدم ناوارد است، می تواند ماشين را به دره ببرد، یا راننده ندارد، یا راننده

گيرد، بعد از من علی است كه سزاوار والیت  در غدیر پيامبر گرامی اسالم فرمود خدا دارد جان من را از من می

 را در جامعه به جریان درآورد، اوست كه می تواند ماشين« أَنْتَ مَوْلَانَا»و سکانداری است، اوست كه می تواند معنای 

، حاال همه شما بروید جمع شوید و صبح تا شب نماز «فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ»ت كند به سمت مقصد دین را هدای

غدیر خم امروز را باید شناخت، غدیر خم تاریخ كه برای ما معلوم است جریانش چيست،  .بگيریدهم بخوانيد! روزه هم 

جهان اسالم را زمين گير كرده، اما غدیر خم امروز  رود، و هنوز دود آن تخلف بزرگ تاریخی در چشم مسلمين فرو می

را هم نشناسيم هزار سال دیگر باید حسرت بخوریم! جریان والیت اهلل جریان مقاومت دربرابر كفار است، جریان نصرت 

 .«أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ»عليه كفار است 


