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 در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت: 091تا  081آیات  -

 

 

 (081رُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقينَ )كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ َأحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الَْأقْرَبينَ بِالْمَعْ

مرگ كسى از شما فرا رسيد اگر مالى بر جاى گذاشت، براى پدر و مادر و نزدیكان، مطابق عرف ]مقدارى را[ وصيت كند كه بر شما مقرر شده است كه هرگاه 

 این شایسته پرهيزكاران است.

 (080فَمَنْ بَدََّلهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ َفإِنَّما إِثْمُهُ عََلى الَّذینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَميعٌ عَليمٌ )

 دهند همانا خدا شنوا و آگاه است. س هر كه آن وصيّت را بشنود و تغيير دهد، تنها گناهش بر كسانى است كه آن را تغيير مىپ

 (081فَمَنْ خافَ ِمنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً َفأَصَْلحَ بَيْنَهُمْ فَال إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ )

 ى مهربان است.یا گناه وصيّت كننده بيم داشت، و ميانشان سازش داد، گناهى بر او نيست. همانا خدا آمرزندهپس هر كه از انحراف 

  (081یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذینَ ِمنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ َتتَّقُونَ )

 مقرّر و الزم شده، همان گونه كه بر پيشينيان شما مقرّر و الزم شد، تا پرهيزكار شوید.  اى اهل ایمان! روزه بر شما

خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ َلهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَْيرٌ لَكُمْ  سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ ُأخَرَ وَ عَلَى الَّذینَ یُطيقُونَهُ فِدْیَةٌ َطعامُ مِسْكينٍ فَمَنْ َتطَوَّعَ أَیَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَریضاً َأوْ عَلى

 (081إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )

اى را ]روزه بدارید[ و هر كه از شما بيمار یا در سفر باشد، روزهاى دیگرى ]روزه بگيرد[، و بر كسانى كه روزه طاقت فرساست در عوض روزهاى شمرده شده

 دانستيد.دهند، و هر كه با ميل كار خيرى كند آن برایش بهتر است، و روزه گرفتن براى شما بهتر است، اگر مى]هر روز[ تهيدستى را طعام 

سََفرٍ فَعِدَّةٌ ِمنْ أَیَّامٍ أَُخرَ یُریدُ  َمنْ كانَ مَریضاً أَوْ عَلى وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلَْيصُمْهُ وَ شَهْرُ رََمضانَ الَّذي أُنِْزلَ فيهِ الُْقرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى

 (081ما هَداُكمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ ال یُریدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى

هاى روشنگر و فارق ميان حق و باطل در آن نازل شده است پس هر كه از شما این ماه را رآن به عنوان راهنماى مردم و حجّتماه رمضان ماهى است كه ق

خواهد و تا ]بدین خواهد و سختى نمىدریافت، روزه بگيرد و هر كه بيمار یا در سفر بود، به همان تعداد در روزهاى دیگر ]قضا كند[. خدا براى شما آسانى مى

 [ ]تعداد[ روزها را كامل كنيد و خدا را به خاطر این كه هدایتتان كرده بزرگ دارید، و باشد كه سپاسگزارى كنيد.ترتيب

 (081ونَ )لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُ وَ لْيُؤْمِنُوا بی وَ إِذا سََألَكَ عِبادي عَنِّی فَإِنِّی قَریبٌ ُأجيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجيبُوا لی

دهم، پس آنها نيز دعوت مرا اجابت ى من بپرسند، همانا من ]به آنها[ نزدیكم و دعاى دعا كننده را وقتى كه مرا بخواند پاسخ مىو چون بندگان من از تو در باره

 كنند و به من ایمان بياورند، باشد كه راه یابند.

لَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْ فَالْننَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما نِسائُِكمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَُهنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَ  أُحِلَّ لَكُمْ لَيَْلةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى

رُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ ِفی الْمَساِجدِ لَكُمُ الْخَيْطُ اْلأَبْيَضُ ِمنَ الْخَيْطِ اْلأَسْوَِد مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إَِلى اللَّيْلِ وَ ال تُبَاشِكَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَيَّنَ 

 (081لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ ) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَال تَقْرَبُوها َكذلِكَ یُبَيُِّن اللَّهُ آیاتِهِ ِللنَّاسِ

كنيد، پس دانست كه شما به خود خيانت مىهاى روزه براى شما نزدیكى با همسرانتان حالل شد. آنها براى شما لباسند و شما براى آنها لباسيد. خدا مىدر شب

كرده است طلب نمایيد، و بخورید و بياشاميد تا رشته سپيد  از شما درگذشت و شما را بخشيد. پس حاال با آنها مباشرت كنيد و آنچه را خدا بر شما مقرر

گاه روزه را تا شب به پایان برید، و در حالى كه در مساجد معتكفيد با زنان مياميزید. اینها حدود الهى است، پس به [ نمایان شود، آن]بامداد[ از رشته سياه ]شب

 سازد، باشد كه تقوا پيش گيرند.را براى مردم روشن مىسان خدا آیات خویش ها نزدیك نشوید. بدین[ آن]حریم

 (088نَّاسِ بِاْلإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ )وَ ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدُْلوا بِها إَِلى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَریقاً مِنْ أَمْوالِ ال

[ آن را به حاكمان مكشانيد در حالى كه شما ]حقيقت را[ به ناحق مخورید و براى خوردن بخشى از اموال مردم به گناه، ]قضّيه و در روابط خود اموال یكدیگر را
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 سوره مباركه بقره
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 دانيد.مى

وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  رِها وَ لكِنَّ الْبِرَّ َمنِ اتَّقىهُویَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ ِهیَ مَواقيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُ 

 (089تُفْلِحُونَ )

است كه ها وارد شوید، بلكه نيكى آن پرسند، بگو: آن تقویمى براى مردم و موسم حجّ است، و نيكى آن نيست كه از پشت خانهها مىى هاللاز تو در باره

 ها وارد شوید و از خدا بترسيد تا شاید رستگار شوید.شخص تقوا پيشه كند. و از در خانه

 (091سَبيلِ اللَّهِ الَّذینَ یُقاتِلُونَكُمْ وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ ال یُحِبُّ الْمُعْتَدینَ ) وَ قاتِلُوا فی

 يد ولى تجاوز نكنيد همانا خدا تجاوزگران را دوست ندارد.جنگند نبرد كنو در راه خدا با كسانى كه با شما مى

قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ  تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى یُقاتِلُوكُمْ فيهِ َفإِنْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ َأخَْرجُوكُمْ وَ الْفِتْنَةُ َأشَدُّ ِمنَ الَْقتْلِ وَ ال

 (090كَذلِكَ َجزاءُ الْكافِرینَ )

ام جنگ نكنيد مگر این كه و آنها را هر جا یافتيد بكشيد، و از جایى كه شما را بيرون كردند بيرون كنيد، و فتنه از قتل بدتر است، و با آنها در كنار مسجد الحر

 د آنها را بكشيد كه سزاى كافران همين است.آنها به جنگ پيشدستى كنند، پس اگر با شما جنگيدن

 (091فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ )

 ى مهربان است.پس اگر دست برداشتند، البته خدا آمرزنده

 (091 عَلَى اللاَّالِمينَ )وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى ال تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ یَكُونَ الدِّینُ لِلَّهِ َفإِنِ انْتَهَوْا فَال عُدْوانَ إِالَّ

 ى خداى یكتا گردد، و اگر دست برداشتند، دشمنى جز بر ضد ستمگران ]روا[ نيست.اى نباشد و دین ویژهو با آنها بجنگيد تا دیگر فتنه

 (091عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقينَ ) عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىعَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا  الشَّهْرُ الْحَرامُ ِبالشَّهْرِ الَْحرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى

خدا با [ ها قصاص دارد. پس هر كه به شما تعدّى كرد با او مقابله به مثل كنيد و از خدا پروا دارید و بدانيد كه ماه حرام در برابر ماه حرام است و حرمت ]شكنى

 پرهيزكاران است.

 (091سَبيلِ اللَّهِ وَ ال تُلْقُوا بِأَیْدیكُمْ إِلَى التَّْهلُكَةِ وَ َأحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ اْلمُحْسِنينَ ) وَ أَنْفِقُوا فی

 دوست دارد.و در راه خدا انفاق كنيد، و خود را به دست خود به هالكت نيفكنيد، و نيكى كنيد كه خدا نيكوكاران را 

سخن گفته شد. « كتاب»بقره درباره مباركه ی سوره یابتداآیات ر د«. كتاب»حقيقتی در عالم هستی وجود دارد به نام : 081آیه  -

هر آنچه درباره شود. قوانينی كه منشور اصلی هر اتفاقی در عالم هستی است. گفته می «كتاب» ،قوانين ثبت شدة عالم هستیبه گفتيم، 

در هر  در موجودات است. DNAتر از مثال بحث كتاب در هستی بسيار عميقاست. « كتاب»شود ناظر به ... مطرح می هدایت و

 كند. اش عمل میالجرم هر موجودي بر اساس ژن ثبت شده ،وجود دارد DNAموجودي 

اي مشخص عمل م كه بر اساس فيلم نامهكند و این مهم است كه بدانيم بازیگر عالم هستی هستيكل عالم هستی طبق كتابی عمل می -

باشيم كه روي صحنه تئاتر برویم و هر آنچه بخواهيم عمل كنيم و ي گستاخ موجود كه ما نباید چنين است «تقوا»كنيم. با این تعبير می

 ر نيست. بازیگري كه وفادار به فيلم نامه نماند دیگر بازیگ تقوایی است.همان بی ،كنيمنامه عمل اگر بر اساس فيلم

نامه فيلمنامه نوشته شده باشد. خورم مگر اینكه در فيلمحتی آب نمیما همة كارهایمان را بر اساس كتاب انجام دهيم. یعنی  «تقوا» -

وقتی در زندگی  و قوانين كتابت قكتاب براي كسی هدایت است كه اهل تقواست. حقيهاي متقی باعث هدایت است. فقط براي آدم

 گویند. « بكُتِ»به آن آید در میقانونی مسلّم به صورت و  شودده میآور

كه وقتی خدا دربارة آنها در عرصة زندگی اجتماعی هستند قوانين قطعيه آورد یعنی ب میآن كُتِ دربارةدر قرآن قوانينی كه خدا  -

آنقدر كه الزم است ندگی بسيار زیاد است در زاثر این قوانين  هاي عالم هستی است.شاه بيتآورد یعنی این قوانين جزء كُتِب می

 خدا، نوشته بودنش را به انسان تذكر دهد. 
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تسویه است و اگر كسی ، نلاام عالم هستی نلاام ماند. نامه عمل كند چيزي از او نمیر عالم هستی هر كس بخواهد بر خالف فيلمد -

(. (01فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها )ر سوره شمس آمده است: )دآورند. عمل كند بقيه آن را سر راه میاز آن نلاام بخواهد خارج 

 كند.نامة عالم هستی كه خدا آن را نوشته است عمل میاگر انسان عاقل باشد فقط طبق فيلم

 كه باید صورت گيرد. بر گردن متقين هم بسيار مهم است و حقی مهم است  «وصيت» قانون -

 كرد. ماه را ماه رمضان اعالم می 01 ةوگرنه هم ج ایجاد كندرَسر و حَها عُ خواهد براي انسانخدا با قوانين نمی: 081آیه  -

 آنچه خواسته است به نفع ماست. ةچيزهاي عجيب و غریب نخواسته است و همخدا از ما  -

هد بنده را آزار دهد و هر آنچه گفته است به نفع خواخدا نمی ،رمضان است. به خدا قسممبارك آیه شاهكار ماه این : 081آیه  -

تر (. یعنی اگر جایی حالل و حرامی براي ما سخت شد بدانيم كه از این سادهیُریدُ اللَّهُ بِكُمُ الُْيسْرَ وَ ال یُریدُ ِبكُمُ الْعُْسر)خودمان است 

 كند. ها كم و زیاد نمیترس انسانالبته خدا هم حالل و حرامش را به خاطر شده است و این حد حيات است. نمی

بخواهيم از خودمان ق بيفتد مگر اینكه اشده در مسير رشد ما اتفترین حالتی است كه میافتد، سادههر اتفاقی براي زندگی ما می -

 مسير رشد دست برداریم. 

 ا اعتماد داشته باشيم.حداقل به اندازه یك مادر به خد .ته باشيمشدا «سن ظن و اعتمادحُ»باید نسبت به خدا  -

   اسخ نشنود!!!از جانب خدا پ خداي خود را بخواند و خود را بلند كند و اي صدايشود بندهمگر می: 081آیه  -

 .به این معنا كه حتماً او را قریب خواهيد یافت فتيد!!اگر او را قریب نيا ،خدا را بخوانيدتر است. از هر مالقاتی آسان ،مالقات با خدا -

-هاي زندگيمان را برمیشود كه سختیروزي می .آنها را براي رسيدن به خدا بهانه كنيمبه شرط آنكه اند سرهاي زندگی با شكوهعُ -

 افتيم. كمتر به یاد خدا می ،زیرا در صورت عدم ابتالء ندها بودسختیخوریم كه اي كاش باز هم حسرت و افسوس میآنگاه دارند و 

 (إِذا سَأَلَكَ عِبادي عَنِّیخدا را بخوانيم. )البته به شرط اینكه  -

اسباب بودند و ما  ةشود. اگر هممی ،اسباب نباشند و خدا بخواهد ةشود و اگر همنمی ،اسباب باشند و خدا نخواهد ةاگر هم -

 ااميد نشدیم یعنی به خدا اعتماد داریم. اسباب نبودند و ما ن ةست به خدا اعتماد نداریم و اگر همخيالمان راحت شد معلوم ا

. فهميممی نزدیك بودن خدا را «دعا»و دیروز نيست اما به بركت  وزالبته خداوند هميشه نزدیك است و نزدیكی خدا مربوط به امر -

خواهد گناه نكند و دنيا او را بندیم و ... . اگر كسی میشویم و دل به بقيه نمیكنيم و نااميد نمیوقتی خدا نزدیك باشد دیگر گناه نمی

 كند. دعا نزدیك بودن خدا را آشكار میدعا بخواند.  ،نكندو مدحوش مست 

. این قانون «داردهایی برمیهر كس گامی براي خدا بردارد الجرم خدا گام»كه ( مكرر در قرآن تكرار شده است 081)آیه این قانون  -

و باید خدا را بخوانيم تا  یعنی خواندن خدا «دعا»سپس اجابت كنند.  ،ا دست و پایی بزنيماند ماجازه دادهعالم نوشته شده است. در 

 جواب بشنویم. 

ا را به صيام و مكند ما هم جواب دهيم. خدا اگر اگر خدا ما را دعوت می ن این است كهديماجراي دعا كردن و اجابت شنشرط  -

باید به خدا اي تبدیل و تبدّل ندارد. ما در خدا هيچ تأثيري ندارد و خدا ذرهارهاي گوش دهيم. كما هم باید  ،كندجهاد و ... دعوت می

 اعتماد و اعتقاد قلبی داشته باشيم. 
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 یعنی ما به ازاي هر موقعيتی توجههر رشدي عبارت است از دعا. ميزان رشد یك انسان بسته به ميزان دعاهاي اوست. به بيانی دیگر  -

  خواهند مگر وجه ربّ. يز نمیكسانی هستند كه در عالم هيچ چخواهد. خواند و میمی به خداست و فقط خدا را او

اما شده است  جازه دادهازناشویی  ةرابط براي هاي ماه مبارك رمضاندر شب :گویدمیگوید. روزه را می احكامِاین آیه : 081آیه  -

رسد كه رابطه نداشتن در ماه رمضان استحباب دارد. یعنی به نلار میحق مطلب این است كه در ماه مبارك رمضان این رابطه نباشد. 

 سر گيرد. اشته است زیرا نخواسته بر بندگان عُذخدا استحباب آن را براي این گ

براي مقدرات كتاب هم قانون . انسان اگر طبق قانون كتاب عمل كند، طبق است ابتغاء كنيد آن چيزي را كه خدا براي شما خواسته -

و بدبختی كس ضاللت در قوانين كتاب و مقدراتش براي هيچگونه دیگر ترسی وجود نخواهد داشت زیرا اینخورد. یاو رقم م

 اند. هتنخواس

ه مشخص شده است كه خوردن و آشاميدن آن از چه زمانی است لذا امساك از خوردن و آشاميدن هم روزه نيز در این آی محدودة -

 (لَى اللَّيْلرَبُوا حَتَّى یَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ َأتِمُّوا الصِّيامَ إِوَ كُلُوا وَ اشْ) شود.مشخص می

 بيان شده است.در این آیه هم  «اشرت در اعتكافبم»حكم  -

وقتی چيزي حدود نزدیك نشدن یعنی ها نباید به آن نزدیك شوند. انساناینها حدود الهی است و  تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَال تَقْرَُبوها: -

 م كند.هفرا همانسان نباید مقدمات نزدیك شدن به آن را  ،خداست

 ه وسيلةبتواند میسان هایی هستند كه انزیرا اینها داللتهستند. « آیات الهی»همين احكام  كَذِلكَ یُبَيِّنُ اللَّهُ آیاتِِه لِلنَّاسِ َلعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ: -

 خواهد داللت ایجاد كند براي نزدیك شدن به خودش.یعنی خدا از همين احكام میآنها به خداوند نزدیك شود. 

 ببينيم به جاي اینكه بار و دستور ببينيم.  «آیه»مهم است كه احكام خدا را  -

 كل دستور به آنها نگاه كرد. شو نباید به  رد و مكتب معرفت استدا «تدبّر»یعنی تمام احكام جاي اند ناميده شده «هآی»وقتی احكام  -

 اند شناختی بمانند. لذا به احكام خدا نباید به شكل دستور نگاه كرد بلكه باید به شكل معرفتی ببينيم كه راضی نشده -

 توان به آن معرفت رسيد.معارف در نماز جمع شده است و با خواندن نماز می مثالً همة -

پنداریم این اند میبراي ما ساده كردهچون . ب()كُتِ مطلب خوابيده است كتاببه اندازة هزاران ...  وصيت و ،قصاص ،نماز ،روزه در -

 ساده هستند!!!معارف 

 مچيز مال من است و اختيارش را داراحكام دیگري نيز به ضميمه اضافه شده است. اینگونه نيست كه كسی بگوید: فالن : 088آیه  -

هاي آن را بنديحتی اولویت درا چگونه باید مصرف كني اندر كتابِ عالم نوشته شده است كه مالت كنم.ا آن میو هركاري بخواهم ب

 كنيد. و استفاده اینگونه نيست بلكه هر چيزي سند دارد و باید طبق سند آن را خرج اصالً . اندنيز گفته

قاء للذا شيطان اینگونه ا ،كنندجود دارند كه خالف عمل میهميشه درصدي از افراد در جامعه وهر دو مقصرند.  «ظالم و ملالوم» -

می . شيطان با این القاء به صورت توه«را انجام دهنداین كار وجود دارند كه  یدیگران ،را انجام ندهیبد اگر تو این كار »كند كه: می

من نباید این »وع كند و به خودش بگوید: با شيطان باید هر كسی از خودش شرلذا براي مقابله برد. درصد خالف كاراران را باال می

  «. كار بد را انجام دهم
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 زنگ دوم:

-توان از راه حرام پول به دست آوریم به نيت اینكه مینمیرعایت شود.  آن : نيكی كردن خوب است به شرط اینكه تقواي089آیه  -

لار گرفتن ن، انجام كار نيك بدون در ن را رعایت كندر نيك انجام دهد باید قوانين آاخواهد كببخشيم. انسان می خواهيم به دیگران

 .قوانينش خطاست

در هنگام  يدتواننمی ،دشمن خداستاو چون یعنی عده دارد. قااما جنگيدن هم  ،جنگيدبجنگند با آنها كه با دین خدا می: 091آیه  -

. را خراب كند قطعاً اشكال دارد و هر آنچه كه تقوا تقوا، همه جا تقواست. اصل با تقواست. دكنيبا او ان خواست تغضب هركاري دل

 حتی در دشمنی با دشمن نيز باید تقوا داشته باشيم. 

خانه به خانه و شهر به شهر است  ةمقاتل ،با كفر مقاتلةي دارد. زیاد اینها احكام اجتماعی بسيار مهمی است كه بحث بسيار :090آیه  -

 بردار نيست. موارد مسامحه اینتوانيد باید این مقاتله را انجام دهيد. و هرگونه می

بيش  داشته باشيم و« تقوا»ه باشد. ما باید با تمام نيرو با كفر بجنگيم اما در جنگيدنمان تداشو زندگی معنی ندارد كفر فرصت جبالن  -

 كنيم. از گناهش با او برخورد ن

جنگيم ن میمما با تمام نيرو با دش. قوایی استتو در برابر كسی كه باید شدت عمل داشت، نوعی بی ییمسامحه كردن در جاتوجه:  -

انسان كنيم. بيش از خطایش مجازاتش نمیزنيم. بندیم و تهمت ناروا نمیكنيم مثالً به او دروغ نمیاما در جنگيدنمان تقوا را رعایت می

 متقی در همه جا متقی است حتی در جنگ. 

و  ، شهوت و تبعيت از حكمآخرتو  دنيا ،دینیه مردم در دو راهی دین و بیهایی در زندگی است كایجاد چالش« فتنه»نكته مهم:  -

 شوند.می چالش... دچار 

 انجام دهد و ممكن است عاقبتش از بين رود« سوء»تواند شود میبدتر است. وقتی فردي دچار فتنه می «قتل»از  «دچار فتنه كردن» -

قتال تا آن زمان ادامه دارد كه ما به همين علت صراحتاً در قرآن داریم كه  تواند سوء انجام دهد.در حالی كه اگر كشته شود دیگر نمی

 ها رها شویم. از فتنه

 . مراسخ نيستيان محقبسيار راسخ هستند اما ما در راه باطلشان متأسفانه باطل در راه  -

 برطرف شود. « فتنه»تا جایی است كه  «قتال»از نلار اسالم  -

 سه حيثيت جهاد در قرآن: -

 جهاد براي رفع فتنه -0

 نجات مستضعفجهاد براي  -1

 گسترش اسالم در عالمجهاد براي  -1

وارد جنگ شدن و دست به شمشير شدن طرف مقابل مالك نيست. ممكن است  ،نكته: در هر سه نوع از جهاد كه در باال آمده است -

 م. بریدست به شمشير ب هدشمن دست به شمشير نبرد اما بر ما الزم باشد ك

 شود. گونه دل مستضعفين عالم شاد میاین«. جنگممن دارم با فتنه می»خدا مهم است كه ندایی در عالم بلند شود و بگوید: براي  -

 شعار بدون شعور حتماً غلط است اما شعور بدون شعار هم غلط است. توجه مهم: -



 6 

 رچم قرمزِصلح كردند اما پ (ع)این بود كه امام حسن  با معاویه صلح كرد اما باز هم آنان او را شهيد كردند. علتش (ع)امام حسن  -

 باال بود.  ( با دشمنع)جنگ امام حسن 

و یا اینكه سرش بر باالي  ولو مانند امام حسين شهيد شود ،صدایش بلند باشد براي جنگيدن با باطلانسان  هكبراي خدا مهم است  -

 .دار برود و ...

 كنيم. را براي نابودي دشمن می انه تمام تالشميز مذاكربيرون مرفاقت با دشمن معنی ندارد.  - 

 .«تا محو اسرائيل در عالم باید بجنگيم»ما وظيفه داریم تا هنگامی كه فتنه در عالم است بجنگيم. امام خمينی )ره( فرمودند:  -

با اه حرام م دردشمن وقتی اما نه اینكه  ،حرمت شهر حرام باید نگه داشته شود و در شهر حرام نجنگيد ه:گفته شددرست است كه  -

 در برابر او ایستادگی نكنيم.  ما جنگدمیما 

 ،تقوایی است. اجازه دادن به دشمن كه او فتنه كند و با او نجنگيدنبی ،حرامدر ماه ماه حرام و جنگ  بهانة تنها ماندن دین خدا به -

تقوا این است كه معرفتمان را قوایی است. تو ... بیاخالقی  ،هاي عباديهایش به بهانهنجنگيدن با دشمن و فتنهو ... .  تقوایی استبی

 باید با جنگيدن و گذاشتن جان كف دستمان از حق دفاع كنيم.  داشته باشيم اما از دین خدا هم دفاع كنيم.

اگر دشمن دشمن دست از جنگ برداشت شما هم دست از جنگ بردارید.  ،تقوا این است كه اگر در هنگام جنگ: 091آیه  -

 تقوایی است. به جنگ ادامه دادیم بی مباز ه ما عذرخواهی كرد ولی

باید  ،تواند فتنه ایجاد كندی در عالم میو جریان ادامه پيدا كند تا فتنه در عالم رفع شود. تا وقتی حكومتآنقدر باید جنگ : 091آیه  -

 جنگيد. 

است فتنه كند لذا مجبور به زیرا نتوانسته  شمن استعف دنشانة ض ، ایندشمن به كشتن افراد روي آورد ،هاهرگاه در فتنهتوجه:  -

 . كشتن است

 . يمو در مقابل دشمن بایست يمو در عالم فریاد بزن ميباید غيرت داشته باش -

 آید آن را انجام دهيم.  چه كاري از دستمان برمیمسئوليم و باید ببينيم بسيار  دشمنبا ما نيز در جهاد و جنگ  -

 آید. ی به لرزه در نمیكاخ فرعون ،اگر در عالم موسایی پيدا نشود -

 باید سر شيعه قيمت داشته باشد. دشمن باید براي سر شيعه جایزه تعيين كند.  -

 . ستا پيروز شدهحق اي جز كشتن نداشته باشد، به این معناست كه چاره ،جناح حق بارزه باماگر دشمن در  -

 تند اما پيروز شدند. الی به مبارزه با دشمن پرداخدست خ (ع)و حضرت ابراهيم  (ع)حضرت موسی  -

   گيرد. فقط كافی است اراده كنيم و از خدا بخواهيم، اصالح صورت می احتياج به اتفاق خاصی نيست ،براي تغيير و اصالح -

تقوایی محاسبه و تأملی كه گرفتگی ایجاد كند، بی ،اجتماعیعرصه ، در باشدمی تقوا «تأمل و ... ،محاسبه»فردي  هر چقدر در عرصه -

 .است

تقوایی است و برعكس اگر بتوانيم كاري را ، بیقبول كنيمآن را  لینكته: اگر در عرصه مبارزه و جهاد نتوانيم كاري را انجام دهيم و -

 تقوایی است. نيز بی ، اینر بكشيم و انجام ندهيماكن لیانجام دهيم و
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ا كه در ماه حرام با شما جنگيدند شما هم باید نگه دارید و آنهاگر آنها حرمت چيزي را شكستند شما حق ندارید حرمت : 091آیه  -

  در برابر آنها در ماه حرام بایستيد. 

 كند كه خودش را به هالكت بيندازد. اي انفاق نمیكنيد اما در انفاق تقوا داشته باشيد. انسان به گونه «انفاق» :091آیه  -

وا داشته باشيد. حدود هر چيزي را ن و ... در همة حاالت تقانفاق كردبر سر تقواست. جنگيدن، نيكی كردن،  ،همة حرف این سوره -

 نگه دارید. 

 اللهّم صل علي محمد و آل محمد و الحمدهلل رّب العالمين                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 


