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خالصه کتاب »طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن«

حضرت آیت هللا خامنه ای در ماه مبارک رمضان سال 1353 در مسجد امام حسن 
علیه السالم مشهد جلساتی با عنوان »طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن« داشته  اند 
و طی آن به »تبیین پایه های تفکر اسالمی« بر مبنای آیات قرآن پرداخته اند. ایشان با 
اشاره به اهمیت این مباحث گفته اند: »این جلسات، پایه های فکری برای ایجاد یک 

نظام اسالمی است.« 1381/04/04
بخش فقه و معارف پایگاه اطالع رسانی KHAMENEI.IR خالصه جلسات »طرح کلی 

اندیشه اسالمی در قرآن« را در قالب یک کتابچه تولید کرده است.
ساختار این محصول در هر جلسه شامل این موارد است:

- مقدمه توضیحی: در این قسمت توضیح سریعی درباره ی محتوا و سیر موضوع مورد 
بحث در آن جلسه آمده است.

- نشانی و ترجمه آیات: آیات به کار رفته مشخص شده و هر آیه به صورت مجزا معنا 
شده است.

- واژگان کلیدی: کلیدواژه های اصلی استخراج شده است.
- نکات کلیدی: مطابق با سیر محتواییی کتاب، نکات اصلی و مهم مطرح شده ذیل هر 

آیه به تفکیک آمده است.
- ُبرشی کوتاه از متن: در انتهای هر جلسه ُبرشی جذاب و خواندنی از بیانات آیت هللا 

خامنه ای آورده شده است.
این محصول با دسته بندی و خالصه سازی محتوای کتاب »طرح کلی اندیشه اسالمی« 
می تواند مخاطبین و خوانندگان گرامی را در مطالعه ی سریع و فهِم نکات اصلی و 

رئوس مباحث حضرت آیت هللا خامنه ای یاری دهد.
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1
 

تقوای الهی یعنی مجهز بودن در مقابل گناه

خالصه جلسه اول: 
اولین جلسه از مجموعه ی سخنرانی های آیت هللا خامنه ای پیرامون طرح کلی اندیشه ی 
اسالمی در قرآن در دومین روز ماه مبارک رمضان در مبحث ایمان به موضوع تقوا، 
انفاق و رحمت و مغفرت الهی اختصاص دارد. سخنران 35ساله ی مسجد امام حسن 
مشهد، به صورت غیرمستقیم درباره ی مباحث سیاسی و اجتماعی روز نیز جمالتی 
در سخنرانی خود گنجانده است: اینکه »رحمت خدا شامل حال ملتی است که به 
مسئولیتش عمل کرده باشد«، »انفاق آن خرج کردنی است که با آن خلئی پر شود« چند 
نکته از آن سخنرانی است که خطوطی از تصویر روشن اندیشه ی اسالمی را رقم می زند.



خالصه سلسله جلسات استاد سیدعلی حسینی خامنه ای 8

جلسه 1: ایمان )1(
تقوای الهی یعنی مجهز بودن در مقابل گناه

آیات 131 تا 135 سوره ی مبارکه ی آل عمرانآیات این جلسه

انفاقغفران الهیرحمت الهیتقواواژگان کلیدی

نکات کلیدیآیه

اِفرِیَن
َ

ک
ْ

ْت ِلل ِعدَّ
ُ
ِتی أ

َّ
اَر ال وا النَّ

ُ
ق َواتَّ

)آل عمران/131(

بپرهیزید و پروا کنید از آن آتشی 
که آماده شده است برای کافران

یـک فـرد مسـلمان خـودش را متقـی می کنـد. دارای 
تقـوا، یعنـی آن تجهیـز الزم را در مقابـل آسـیب گنـاه 
بـر تـن می پوشـد و وارد منطقـه ی گنـاه می شـود برای 
اسـت.  ایـن  تقـوا  خالصـه ی  گناهـکاران؛  دسـتگیری 
وقتـی کـه ایـن معنـای تقـوا شـد، آیـا تقـوا مقدمـه  و 
وسـیله ای بـرای پیـروزی هسـت یـا نـه؟ می بینیـد کـه 

خیلـی آسـان وسـیله ای بـرای پیـروزی  اسـت.

ْم 
ُ

ک
َّ

َعل
َ

ُســوَل ل ـــَه َوالرَّ
َّ

ِطیُعوا الل
َ
َوأ

َن َحُمو ُتْر
 )آل عمران/132(

اطاعت کنید خدا را و رسول را، تا 
مورد رحمت خدا قرار بگیرید

۱. اگــر فقــط بگویــد اطیعــوهللا، اطاعــت کنیــد از خــدا، 
پیغمبــر را به عنــوان مصــداق و نمونــه ای ذکــر نکنــد، 
آن کســانی هــم کــه در نقطــه ی مقابــل پیغمبــر قــرار 
دارنــد ممکــن اســت ادعــا کننــد کــه مــا هــم داریــم 

ــم. ــدا می کنی ــت از خ اطاع
 مـا[ رحـم خـدا و رحمـت پـروردگار را رقیب 

ً
۲. ]عمومـا

عمـل کـردن و جایگزیـن عمل کـردن می دانیـم برای 
آنجـا که عمل نکردیم و نافرمانی کردیم و مسـئولیت 
و تعهـد الهـی نداشـتیم. آیـه ی قرآن به عکس اسـت؛ 
مـورد  شـاید  کنیـد،  اطاعـت  کنیـد،  عمـل  می گویـد 

رحمـت پـروردگار قـرار بگیرید.
۳. مؤمنین کسانی هستند که احکام خدا و رسول کمترین 

غبار کدورتی بر روح و دل آنها بر جای نمی گذارد.
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ْم 
ُ

ک بِّ ــن رَّ ِفــَرٍة مِّ
ْ

ــٰى َمغ
َ

َوَســارُِعوا ِإل
ــَماَواُت  السَّ َهــا 

ُ
َعْرض ــٍة  َوَجنَّ

ِقیــَن  ُمتَّ
ْ

ِلل ْت  ِعــدَّ
ُ
أ ْرُض 

َ ْ
َوال

)آل عمران/133(

مغفرتی  به سوی  بگیرید  سرعت 
از پروردگارتان و بهشتی که پهنا و 
و  آسمان ها  به قدر  آن  گستردگی 
زمین است، که آماده شده است 

برای باتقوایان

۱. ای انسـان! به تو نمی گویند از دیگران سـرعت مگیر 
و در خانـه بخـواب، نیروهایـت را بـه کار مـزن. دیـن 
می گویـد مسـابقه بـده هـر چـه زیادتـر. امـا به سـوی 
نـه  توسـت.  شایسـته ی  کـه  چیـزی  به سـوی  چـه؟ 
به سـوی زندگـی دنیـا. ای انسـان بزرگ! سـرعت بگیر! 
امـا به سـوی چـه؟ به سـوی مغفـرت  بـده!  مسـابقه 

الهـی و بهشـت بریـن الهـی.
۲. مغفـرت یعنـی چه؟ مـا این بخشـش های دنیوی را 
دیده ایـم خیـال کرده ایـم کـه مغفرت خـدا هم همین 
اسـت. ... غفـران یعنـی خلئـی که بـا گنـاه و نافرمانی 
خـدا در روح انسـان به وجـود آمـده برطرف شـود. چه 
جـوری برطـرف می شـود آن نقیصـه ای کـه در روح تـو 
بـا گنـاه به وجـود آمده؟ بـا جبران کـردن. ... بـا توبه با 

کوشـش و سـرعت گرفتن در مسـیر کمال.
۳. باتقـوا کیسـت؟ )در آیه ی بعد به این سـؤال پاسـخ 

داده می شـود(

اِء  ــرَّ السَّ ِفــی  ــوَن 
ُ

ُینِفق ِذیــَن 
َّ

ال
 

َ
ْیــظ

َ
غ

ْ
ال اِظِمیــَن 

َ
ک

ْ
َوال اِء  ــرَّ

َّ
َوالض

ـــُه 
َّ

ــاِس َوالل َعاِفیــَن َعــِن النَّ
ْ

َوال
ُمْحِســِنیَن 

ْ
ال ُیِحــبُّ 

)آل عمران/134(

در  می کنند  انفاق  که  کسانی  آن 
خوشی و ناخوشی؛ و فروبرندگان 
و  مردم؛  از  گذرندگان  و  خشم؛ 
مردمان  می دارد  دوست  خدا 

احسان کننده را.

و  خوشـی  در  انفـاق  باتقوایـان:  مهـم  ویژگـی  سـه   .۱
ناخوشـی، فروبردن خشـم، گذشـتن از خطاهـای مردم.
۲. انفـاق یعنـی چـه؟ انفـاق خرج کـردن هسـت اما نه 
هـر خرج کردنـی. انفـاق بـه آن خرج کردنـی می گوینـد 
کـه بـا آن خلئـی پـر شـود. یـک نیـاز راسـتینی برطرف 
شـود. کجایند آن کسـانی که میلیون ها خرج می کنند 
بـه ظاهـر هـم بـرای کارهـای نیـک خـرج می کنند تـا از 

زبـان قـرآن بـه آنهـا بگوییـم بدبخت تریـن مردمند.
۳. فروبرنـدگان خشـم یعنـی چـه؟ یعنـی بـر اسـاس 
اسـاس  بـر  جـا  همـه  نمی کننـد؛  عمـل  احساسـات 
عقـل. نه فراموش کنندگان خشـم. گاهـی عقل هم با 

خشـم های درسـت همـراه اسـت.
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ْو 
َ
أ  

ً
ــة

َ
اِحش

َ
ــوا ف

ُ
َعل

َ
ا ف

َ
ِذیــَن ِإذ

َّ
َوال

ـــَه 
َّ

ــُروا الل
َ

ک
َ

َســُهْم ذ
ُ

نف
َ
ُمــوا أ

َ
ل

َ
ظ

َوَمــن  ُنوِبِهــْم 
ُ

ِلذ ُروا 
َ

ف
ْ

اْســَتغ
َ

ف
ــْم 

َ
َول ـــُه 

َّ
الل  

َّ
ِإل ُنــوَب 

ُّ
الذ ِفــُر 

ْ
َیغ

ــْم  ــوا َوُه
ُ

َعل
َ

ــا ف ــٰى َم
َ

وا َعل ــرُّ ُیِص
َن ُمــو

َ
َیْعل

)آل عمران/135(

بزرگی  گناه  که چون  آن کسانی 
انجام دهند، یا بر خویشتن ستم 
 به یاد خدا بیفتند. پس 

ً
کنند فورا

طلب غفران و مغفرت می کنند 
کسی  چه  و  گناهانشان.  برای 
می بخشد  مغفرت  و  غفران 
آن  و  خدا؟  به جز  را  گناهان 
کسانی که بر آنچه که می دانند 

گناه است، اصراری نورزند.

وادی  در  باقی نماندن  باتقوایان:  دیگر  ویژگی  دو   .۱
غفلت )یاد خدا پس از ارتکاب گناه( و استغفار از گناه.
۲. یاد خدا حربه ای است در دست ما علیه شیطان ها؛ 
یاد خدا ریسمانی است در اختیار ما، برای نجات از 
ورطه ای که دشمنان هوشیاری ما در برابر ما به وجود 

آورده اند. یاد خدا خیلی چیز ارزشمند و قیمتی است.



11جلسه اول: ایمان )1(

بخشی از بیانات آیت هللا خامنه ای در 1353/6/28 
در مسجد امام حسن؟ع؟مشهد:

روح شــما اگــر در مقــام تمثیــل، ماننــد جســمی باشــد، هــر گناهــی کــه انجــام 
می دهیــد، ضربتــی بــر روح شــما وارد می کنــد و زخمــی به وجــود مــی آورد. چــرا آقــا؟ 
چــرا می گوییــم گنــاه ضربــت بــر روح اســت؟ بــرای خاطــر اینکــه روح بایــد تعالــی پیــدا 
کنــد و گنــاه، هــر آن چیــزی اســت کــه روح انســانی را یــک گام از تعالــی و تکامــل مــورد 
نظــرش بازمــی دارد. درمقــام مثــل و تشــبیه، می شــود همیــن زخــم خــوردن، همیــن 
شــکاف را بــر پیکــره ی روح تــو بــه وجــود آوردن. ایــن گنــاه کــه شــد، ایــن نقیصــه انجــام 
گرفــت... ایــن روح او زخمــی شــد، ناقــص شــد، از کمــال کــه غایةاآلمــال اســت دور 

افتــاد؛ ایــن گنــاه حــاال بایــد مغفــرت پیــدا کنــد.
غفــران یعنــی چــه؟ غفــران یعنــی ایــن خــأ، ایــن کمبــود روح، ایــن زخــم روان، ایــن 
نقیصــه ای کــه در نفــس او به وجــود آمــده اســت، ایــن برطــرف شــود، ایــن را می گوینــد 
ــه ای  ــود آن نقیص ــرف می ش ــوری برط ــه ج ــود؟ چ ــرف می ش ــوری برط ــه ج ــران. چ غف
کــه در روح تــو از ســوی گنــاه به وجــود آمــده؟ بــا جبــران کــردن. آن کســی کــه بــا یــک 
گناهــی جــان خــود را از اوج انســانیت و تکامــل و نقطــه ی پــرواز انســانی یــک قــدری 
منحــط کــرده و دور انداختــه، آن وقتــی ایــن عقب ماندگــی اش جبــران شــده اســت کــه 

یــک مقــداری بــرود بــاال.
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2
 

ایمان نقطه آغاز حرکت انسان

خالصه جلسه دوم: 
مبارک  ماه  در  خامنه ای  آیت هللا  حضرت  سخنرانی های  مجموعه  از  جلسه  دومین 
شده  انجام  قرآن«  در  اسالمی  اندیشه ی  کلی  »طرح  عنوان  با  که   53 سال  رمضان 
است، در ادامه ی جلسه ی قبل، به کلیاتی درباره ی موضوع ایمان اختصاص دارد. 
ایشان در این جلسه، ذیل چهار آیه ی ابتدای سوره ی انفال، پس از مرور »سه تکلیف 
مهم مؤمنان«، به پنج خصلت مؤمنین راستین اشاره میکنند. یکی از این ویژگی ها 
»ترس از خدا«ست. اما معنای صحیح این ترسیدن چیست؟ آیا همان برداشتی که از 
ترسیدن های روزمره ی زندگی داریم اینجا هم صادق است؟ یا معنای متفاوتی مورد نظر 
است؟ آیت هللا خامنه ای در توضیح آیه ی دوم به این سؤال نیز پاسخ داده اند. همچنین 
در تفسیر این چهار آیه، مفاهیمی چون توکل، به پاداشتن نماز، انفاق و مغفرت الهی که 
مفاهیمی مرتبط با موضوع ایمان هستند توضیح داده شده اند و تالش شده است که 
برداشت های نمازگزاران مسجد امام حسن مجتبی ؟ع؟ در مشهد نسبت به این مفاهیم 

به نگاه های حقیقت بین و صحیح نزدیک تر شود.
 البته ناگفته نماند که سخنران این جلسه، هنگامی که همین موضوعات را در قالب 
کتاب »طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن« -که در سال 54 توسط دفتر نشر فرهنگ 
اسالمی منتشر شده- تدوین می کرده است به جای چهار آیه ی اول سوره ی انفال، آیات 
177، 135 و 136 سوره ی بقره را برای بیان این مفاهیم انتخاب کرده است و مراجعه ی 

به این آیات به تکمیل مباحث این جلسه ی سخنرانی کمک خواهد کرد.
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جلسه 2: ایمان )2(
ایمان نقطه آغاز حرکت انسان

آیات 1 تا ٤ سوره ی مبارکه ی انفالآیات این جلسه

واژگان کلیدی

ویژگی های 
مؤمنین  

توکل
عمل 
صالح 

اطاعت 
خدا

و رسول 

 اقامه ی 
نماز

انفاق
مغفرت 

الهی
روزی 

شرافتمندانه

نکات کلیدیآیه

ــِل 
ُ

ق ــاِل 
َ

نف
َ ْ
ال َعــِن  وَنَک 

ُ
ل

َ
َیْســأ

ــوا 
ُ

ق اتَّ
َ

ــوِل ف ُس ــِه َوالرَّ ـ
َّ

ــاُل ِلل
َ

نف
َ ْ
ال

ــْم 
ُ

َبْیِنک اَت 
َ

ذ ْصِلُحــوا 
َ
َوأ ـــَه 

َّ
الل

نُتم 
ُ

ُه ِإن ک
َ

ـــَه َوَرُســول
َّ

ِطیُعوا الل
َ
َوأ

ِمِنیــَن 
ْ

ؤ مُّ
)انفال/1(

پرسش  انفال  درباره ی  تو  از 
به  متعلق  انفال،  بگو  می کنند، 
خدا  از  پس  است.  رسول  و  خدا 
را  خود  فی مابین  و  کنید  پروا 
اصالح نمائید و از خدا و رسولش 

اطاعت کنید؛ اگر شما مؤمنید.

۱. اگـر مؤمـن هسـتید، ایـن سـه کار را انجـام بدهیـد: 
 اختالفـات میـان 

ً
 تقـوای خـدا پیشـه کنیـد، ثانیـا

ً
اوال

خـود را به سـود حقیقـت از بیـن ببریـد، برای مسـائل 
جزئـی به جـان هم نیفتید. سـوم اینکه بـه فرمان خدا 

و پیامبـر راه بیفتیـد.
۲. در منطـق قـرآن بـه صـرف اینکـه قلـب انسـان بـه 
یـک قطبـی وابسـته اسـت، اما شـعاع این وابسـتگی 
در عمـل منعکـس نیسـت بـه درد نمیخـورد؛ بلکـه 
 نـام ایمـان از نظـر اسـالم بـه او صـدق نمی کند. 

ً
اصـال

آن وقتـی ایمـان به صـورت راسـتین در کسـی وجـود 
دارد کـه بـر طبـق ایمـان »عمـل« کنـد.
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ــَر  ِک
ُ

ا ذ
َ

ــَن ِإذ ِذی
َّ

ــوَن ال ِمُن
ْ

ُمؤ
ْ

ــا ال َم ِإنَّ
ا ُتِلَیْت 

َ
وُبُهْم َوِإذ

ُ
ل

ُ
ْت ق

َ
ــُه َوِجل ـ

َّ
الل

ِإیَماًنــا  َزاَدْتُهــْم  آَیاُتــُه  ْیِهــْم 
َ

َعل
ــوَن 

ُ
ل

َّ
ــْم َیَتَوک ِه ــٰى َربِّ

َ
َوَعل

)انفال/2(

کسانی  آن  مؤمنان   
ً
منحصرا

شود،  یاد  خدا  چون  که  هستند 
چون  و  می آید  بیم  به  دلهاشان 
فروخوانده  برایشان  خدا  آیات 
بر  و  گردد  افزون  ایمانشان  شود 

پروردگارشان توکل میکنند.

۱.  ترسـیدن از خـدا به معنـی ترسـیدن یـک گنـه کار در 
مقابل قاضی نیسـت. در ترسـیدن گنه کار با نداشـتِن 
گنـاه، تـرس، منتفـی اسـت. امـا نـوع دیگـر تـرس کـه 
ناشـی از معرفـت اسـت، بـر اثـر توجـه بـه یـک چیـز 
عظیـم و یـک حقیقت باشـکوه روی می دهد و ناشـی 
از احسـاس حقـارت در مقابـل اوسـت. کسـی کـه در 
مقابـل پـروردگار، خـود را کوچـک و ناقـص و حقیـر 
میبینـد، سـعی میکنـد جز از آن خط سـیر مسـتقیمی 
کـه خـدای عالم برای او معین کرده، از راه دیگری سـیر 
نکنـد و این بزرگ ترین ضامـن اجراییی حرکت و تالش 
اسـت در یـک انسـان مسـلمان و در یـک جامعـه ی 

. مسلم
میشـود  فروخوانـده  آنـان  بـر  خـدا  آیـات  وقتـی   .۲

گـردد: افـزون  ایمانشـان 
وجـود  در  راکـد  آب  یـک  به صـورت  ایمـان  الـف( 
مؤمـن معنـی نـدارد. یـک چنیـن ایمانـی یـک روزی 
هـم از دسـت انسـان به آسـانی گرفته میشـود. ایمان 
کسـی  راسـتین،  مؤمـن  عاریـت.  ایمـان  مسـتودع. 
اسـت کـه اگـر یـک کلمـه از حقایـق و معـارف دینی و 
الهـی در دل اوسـت، با اندیشـه و تدبـر و زیادتر کردن 

ایمـان، ایـن ایمـان را از زایـل شـدن نجـات دهـد.
ب( از ایـن آیـه اسـتفاده میکنیـم و بـه آن کسـانی کـه 
میگوینـد قـرآن را – چـون عقـل مـا بـه آن نمیرسـد- 
نبایـد ترجمـه و تفسـیر کنیـد میگوییم اگـر ما قـرآن را 
نمیتوانسـتیم بفهمیـم، چگونـه ایمان ما بـا خواندن 
قـرآن زیـاد میشـود؟ پـس پیداسـت قـرآن کتـاب رمـز 
نیسـت. بایـد آن را خوانـد به قصد فهمیـدن و فهمید 

به قصـد نیرومندتـر شـدن ایمـان.
۳. بر پروردگارشان توکل میکنند:

الـف( یعنی دسـت روی دسـت میگذارنـد و میگویند 
خـدا خـودش درسـت میکند؟ نـه. معنای تـوکل این 
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نیست. آن کسی که دست روی دست میگذارد، در 
مقابـل تعهدهـا و تکلیف هـا و مسـئولیت ها، به جـای 
اینکه نیروی خود را مسئول بداند، معجزه ی خداییی را 
مسـئول فرض میکند. مثل بنی اسـرائیل که میگفتند 
تـو و پـروردگارت برویـد و مشـغول جنـگ بشـوید و ما 
اینجا نشسـته ایم )سـوره مائده آیه 24( توکل یعنی در 

همـه حال اتـکا و امیدت به خدا باشـد.
ب( بـه نظـر مـن دو بـال نیرومنـد بـرای پـرواز انسـان 
در تالش هـای زندگـی، یکی صبر اسـت و یکـی توکل. 
هـر امتـی کـه ایـن دو بـال را داشـته باشـد، از تیـررس 

دشـمن های خاکـی به کلـی دور خواهـد شـد.
۴. کسانی که نماز را اقامه میکنند:

ون )نمـاز خواندن( 
ّ
چنـد احتمال در تفـاوت بین ُیَصل

و یقیمـون الصلوة )نماز را به پاداشـتن(:
الـف( اقامـه ی نمـاز یعنـی نمـاز را به صـورت کامـل، 
همه جانبـه و تمام به جاآورد. اگر کسـی نمـاز را با ارکان 
صحیـح و بـا توجـه بـه آموزش هـا و الهام هـای نمـاز، 
 فـالح و رسـتگاری در انتظـار اوسـت.

ً
به جـا آوررد، جـدا

ب( اقامـه نماز یعنـی در جامعه نمـاز را به پامیدارند، 
جامعـه را نمازخـوان میکننـد. اگـر کسـی خـوب نمـاز 
بخوانـد اما به دیگران کاری نداشـته باشـد، این عمل 

نشـانه ی ایمان نیست.
اقامـه صلـوة یعنـی جامعـه را نمازخـوان کـردن. نـه 
به معنـای اینکـه فقـط یـک عبـادت را همـه انجـام 
دهنـد. جامعه ی نمازخوان یعنـی جامعه ای که دائما 
بـه یـاد خـدا و در راه خداسـت. جامعـه ای کـه جز خدا 
کسـی را عبـادت و عبودیـت نمیکنـد و جز بـه خدا به 

هیـچ کـس دیگـر اتـکا و اسـتعانت نمیجوید.
میکننـد:  انفـاق  کرده ایـم  روزی  آنـان  بـه  آنچـه  از   .۵
پـر کـردن خأهـا و  انفـاق یعنـی  انفـاق یعنـی چـه؟ 
نیازهـا. آن خـرج کردنـی کـه خـأ و نیـازی را پـر نکنـد
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انفـاق نیسـت. ... فقـط هـم در مـورد مـال نیسـت. 
از هـر چـه کـه خـدا داده انفـاق میکننـد. پـول، عمـر، 
فرزنـد، آبرو، توان جسـمی، زبان، فکـر، از همه ی اینها 

در راه خـدا و به جـا خـرج میکننـد.
بعـد از ایـن هـر جـا خواسـتید وقـت صـرف کنیـد، از 
آبرومایـه بگذاریـد یـا پـول خـرج بکنیـد، خـوب فکـر 
کنیـد ببینیـد داریـد انفـاق میکنیـد یـا خـرج بیهـوده 

میکنیـد.

ــا 
ًّ

ِمُنــوَن َحق
ْ

ُمؤ
ْ

ـــِئَک ُهــُم ال
َ

ول
ُ
أ

ِهــْم  َربِّ ِعنــَد  َدَرَجــاٌت  ُهــْم 
َّ

ل
رِیــٌم  

َ
ک َوِرْزٌق   

ٌ
ِفــَرة

ْ
َوَمغ

)انفال/4(

به راستی؛  مؤمنان  آنهایند 
نزد  رتبه هائی  آنهاست  برای 
روزی  و  مغفرتی  و  پروردگارشان 

تکریم آمیزی.

۱. در مـورد معنـای مغفـرت بـه جلسـه روز گذشـته 
شـود: مراجعـه 

مغفـرت یعنـی التیـام بـر جراحتـی کـه گنـاه در روح 
به جامیگـذارد. انسـان 

۲. درباره ی رزق کریم )روزی شرافت مندانه(:
روزی  شـرافتمندانه  و  عزیـز  وقتـی  آن  جامعـه  یـک 
میگیـرد کـه مؤمن باشـد و دارای این صفـات. همه ی 
شـعارهاییی کـه امـروز احـزاب سیاسـی دنیـا دارنـد در 
گوشـه و کنار شـعارش را میدهند در جامعه ی ایمانی 

محقـق خواهد شـد.
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بخشی از بیانات آیت هللا خامنه ای در 1353/6/29 
در مسجد امام حسن ؟ع؟ مشهد:

ــرای  ــم ب ــر ه ــد، به ظاه ــرج میکنن ــا خ ــا، میلیون ه ــه میلیون ه ــانی ک ــد آن کس کجاین
ــن  ــه بدبخت تری ــم ک ــا بگویی ــه آنه ــرآن ب ــان ق ــا از زب ــد، ت ــرج میکنن ــک خ ــای نی کاره
؟ الذیــن 

ً
مردمنــد، زیــرا کارشــان انفــاق نیســت. قــل هــل ننبئکــم باالخســرین اعمــاال

 ]بگــو آیــا شــما 
ً
هــم ُیحســنون صنعــا نَّ

َ
ضــلَّ ســعُیُهم فی الحیــاة الدنیــا و هــم َیحَســبون ا

ــان در  ــش ایش ــه کوش ــتند ک ــانی هس ــان کس ــم؟ آن ــردم آگاه گردان ــن م را از زیانکارتری
زندگــی دنیــا هــدر رفتــه و خــود میپندارنــد کار خــوب انجــام میدهنــد.[ ایــن پول هاییــی 
کــه خــرج میشــود، ایــن زر و زیورهاییــی کــه بــر پیکــر گرســنه ی یــک عــده مــردم آویختــه 
میشــود، ایــن پیرایه هــای زیــادی و دروغیــن. اینهــا انفــاق نیســت، چــرا؟ چــون خلئــی 

را پــر نمیکنــد.
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3

فقط ایمان آگاهانه باقی می ماند

خالصه جلسه سوم: 
»ایمان از روی آگاهی« نامی است که حضرت آیت هللا خامنه ای برای سخنرانی روز 
چهارم ماه رمضان سال 53 در مسجد امام حسن ؟ع؟ مشهد انتخاب کرده اند. آیه ی 258 
سوره ی بقره اولین آیه ی انتخاب شده برای این جلسه و از آیات معروف قرآن است: 
ِه ...« پیامبران خود به آنچه به آنها نازل شده، ایمان  بِّ ْیِه ِمن رَّ

َ
نزَِل ِإل

ُ
ُسوُل ِبَما أ »آَمَن الرَّ

آورده اند و مانند رهبران سیاسی نیستند که به آنچه می گویند ایمان الزم را نداشته باشند. 
بحث با مطرح کردن سه نوع ایمان دنبال می شود: ایمان متعصبانه، ایمان مقلدانه، و 
ایمان آگاهانه. تنها ایمان سعادت بخش  که تا پایان عمر با انسان همراه است، »ایمان 
آگاهانه« است. چند نکته پیرامون کلمه ی »اولی االلباب« یکی از موضوعات جذاب 
این سخنرانی است: اولی االلباب یعنی خردمندان. اما در فرهنگ قرآنی به کسی که 
زرنگی های رایج در روابط اجتماعی را دارد خردمند نمی گویند. امام جماعت آن روزهای 
مسجد امام حسن ؟ع؟ در این جلسه تعریف دیگری از واژه ی خردمند بر مبنای قرآن ارائه 

می دهند.
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جلسه 3: ایمان آگاهانه
فقط ایمان آگاهانه باقی می ماند

آیات 258 سوره ی بقره و 190 تا 192 سوره ی آل عمرانآیات این جلسه

واژگان کلیدی

ایمان 
پیامبران

خردمندانفهمیدن دین

ایمان 
متعصبانه

ایمان آگاهانهایمان مقلدانه

نکات کلیدیآیه

ِمن  ْیِه 
َ

ِإل نزَِل 
ُ
أ ِبَما  ُسوُل  الرَّ آَمَن 

ـِه 
َّ

ِبالل آَمَن  لٌّ 
ُ

ک  ۚ ِمُنوَن 
ْ

ُمؤ
ْ

َوال ِه  بِّ رَّ
ُق  رِّ

َ
ُنف  

َ
ل َوُرُسِلِه  ُتِبِه 

ُ
َوک ِتِه 

َ
ِئک

َ
َوَمال

وا َسِمْعَنا 
ُ

ال
َ

ُسِلِه ۚ  َوق ن رُّ َحٍد مِّ
َ
َبْیَن أ

َمِصیُر 
ْ

ْیَک ال
َ

َنا َوِإل َراَنَک َربَّ
ْ

ف
ُ

َطْعَنا  ۖ غ
َ
َوأ

)آل عمران/258(

پیامبر به آنچه از جانب پروردگارش 
گرویده  و  نازل گشته، مؤمن  او  به 
ایمان  همه  مؤمنان  و  است 
و  فرشتگانش  و  خدا  به  آورده اند 
کتاب هایش و پیامبرانش )و گویند( 
میان هیچ یک از پیامبران او تفاوت 
و  فرستاده  را  )همه  نمی گذاریم 
)پذیرش  می دانیم(  خدا  مأمور 
وحی( و گویند: شنیدیم )فهمیدیم( 
را  تو  مغفرت   ... بردیم  فرمان  و 
بازگشت  و  پروردگارا!   - جویائیم 

همه به سوی توست.

 ایمـان یک خصلت برجسـته ی پیامبـران خدا و 
ً
۱. اوال

مؤمنـان و دنبالـه روان آنهاسـت؛ ایمان داشـتن، باور 
داشـتن بـه رسـالت خـود. درحالی کـه سیاسـتمداران 
و  بیانـات دلکـش  و  زیباییـی   سـخنان 

ً
احیانـا عالـم، 

شـیواییی ممکـن اسـت داشـته باشـند، امـا بـه آنچـه 
می گوینـد، ایمـان ندارنـد.

 نتیجه گیـری: ایمـان و بـاور، خاصیـت وابسـتگان بـه 
دعـوت اسـالم اسـت. آدم هاییـی کـه ایمـان و بـاوری 
 
ً
ندارنـد و فقـط چـون دیگران رفتند، اینهـا هم احتیاطا

دارنـد می رونـد، اینهـا در قلمروی فکر اسـالمی داخل 
نیسـتند. رودربایسـتی هـم نـدارد. ایمان الزم اسـت.

از  غیـر  یعنـی شـنواییی. حالـت شـنواییی،  ۲. سـمع، 
گـوش اسـت، گـوش به معنـای یـک عضـو بـدن، بـا 
ن در عربـی تعبیـر می شـود. وقتـی می گوینـد 

ُ
ذ

ُ
لفـظ ا

سـمعنا یعنـی ما با تمـام وجـود فهمیدیم آنچـه را که 
خـدا بـرای ما معیـن کـرده و فرسـتاده بـود. و اطاعت 
ما از روی روشـنی و آگاهی و سـمع بود. ایمان دو جور 

اسـت: یـک جـور ایمـان مقلدانـه و متعصبانه.
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ــر  ــه پیغمب ــی ک ــا گفت ــی، از کج ــر بپرس ــا اگ از بعضی ه
ــردم  ــون م ــد. چ ــچ نمی دانن ــت؟ هی ــق اس ــالم ح اس
کوچــه و بــازار و پدرهــا و معلــم توی مدرســه می گویند 
پیغمبــر حــق اســت، ایــن هــم می گویــد پیغمبــر حــق 
ــده  ــاورش آم ــی ب ــم دارد. یعن ــان ه ــه ایم ــت. البت اس
کــه پیغمبــر حــق اســت. امــا ایــن بــاور از روی تقلیــد 
و چشم بســته به دســت آمــده اســت. ایــن ایمــان 
مقلدانــه اســت . ایمــان متعصبانــه هــم مثــل همیــن 
ایمــان، ایمــان مقلدانــه اســت؛ که بعضی هــا حاضرند 
العیاذبــاهلل بــه پیغمبرهــای دیگــر بی احترامــی کننــد، 
بــرای خاطــر دلخوشــی پیغمبــر مــا! چــون فــالن عمل 
را مــا مســلمان ها انجــام می دهیــم درســت اســت و 
چــون دیگــران فــالن عمــل دیگــر را انجــام می دهنــد، 
غلــط اســت. یــک ایمانــی دارد، امــا ایــن ایمــان متکی 

بــه دلیــل نیســت، فقــط از روی تعصــب اســت.
ایمـان مقلدانـه و متعصبانـه در اسـالم، هیـچ قیمتی 
نـدارد. یکـی از دالیـل ایـن بـی ارزش بودن، این اسـت 
کـه ایمـان وقتـی از روی تقلیـد و تعصـب بـود، زائـل 
شـدنش هـم به آسـانی کسـِب خـوِد ایمـان تقلیـدی، 

است. آسـان 
اسـت،  آگاهانـه  ایمـان  ارزشـمند،  ایمـان  بـرادران! 
ایمـان تـوأم با درک و شـعور اسـت، ایمانی اسـت که 
از روی بصیـرت و چشـم بـاز و بـدون تـرس از اشـکال 

به وجـود آمـده باشـد.

ــَماَواِت  السَّ ــِق 
ْ

ل
َ

خ ِفــی  ِإنَّ 
ْیــِل 

َّ
الل ِف 

َ
ِتــال

ْ
َواخ ْرِض 

َ ْ
َوال

ــاِب َب
ْ

ل
َ ْ
ــی ال وِل

ُ ِّ
ــاٍت ل َی

َ
ــاِر ل َه َوالنَّ

)آل عمران/190(

 

اسـت؟  کسـانی  چـه  بـرای  )آیـات(  نشـانه ها  ایـن 
آنان کـه  بـرای  بی هوش هـا؟  بـرای  گیج هـا؟  بـرای 
. ألولی األلبـاب. بـرای خردمنـدان. 

ً
نمی اندیشـند؟ ابـدا
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آسمان هاو  آفرینش  در  یقین  به 
روز  و  شب  شد  و  آمد  و  زمین 
برای  است  روشنی  نشانه های 

خردمندان.

خردمنـد. آن کـه دارای خـرد و نیروی فهمیدن اسـت و 
آنـان همـه ی مردمند، در صورتی که فکر و هوششـان 

را به کار بیندازند.  

ِقَیاًمــا  ـــَه 
َّ

الل ــُروَن 
ُ

ک
ْ

َیذ ِذیــَن 
َّ

ال
َو  ُجُنوِبِهــْم  ــٰى 

َ
َعل َو  ُعــوًدا 

ُ
ق َو 

ــَماَواِت  ِق السَّ
ْ

ل
َ

ــُروَن ِفــی خ
َّ

ک
َ

َیَتف
ا 

َ
ــَت َهـٰــذ

ْ
ق

َ
ل

َ
َنــا َمــا خ ْرِض َربَّ

َ ْ
َوال

اَب 
َ

ــذ ــا َع ِقَن
َ

ــْبَحاَنَک ف  ُس
ً

ــال َباِط
ــاِر  النَّ

)آل عمران/١٩1(

آنها که خدا را در حال ایستاده و 
نشسته و به یک پهلو خوابیده یاد 
می کنند و در آفرینش آسمان ها و 
زمین می اندیشند )و به دل و زبان 
می گویند( پروردگار ما! این همه 
تو  و  نیافریده ای  بیهودگی  به  را 
از بیهودگی ها منزه و پیراسته ای! 
آتش  شکنجه ی  از  را  ما  پس 

محفوظ بدار.

را  خردمنــدان  بخواهنــد  معمولــی  مــردم  اگــر   .۱
ــت  ــی اس ــد آن کس ــد خردمن ــد می گوین ــی کنن معرف
کــه در همــه ی امــور زندگــی اش پیشــرو اســت، در 
در  کاســبی ها،  در  نمــی رود،  کاله  ســرش  کار  هیــچ 
معارضه هــا  در  سیاســت بازی ها،  در  پلتیک هــا، 
او  دســِت  همه جــا  حریف هــا،  بــا  مقابله هــای  و 
ــچ  ــون هی ــا چ ــرآن ام ــت. ق ــت حریف هاس روی دس
چــون  نــدارد،  قبــول  را  بازیگری هــا  ایــن  از  یــک 
ارزش واقعــی را بــرای انســان، اتصــال و ارتبــاط بــا 
ــه ایــن صــورت معرفــی  ــد را ب ــد، خردمن خــدا می دان
می کنــد: خردمنــد از نظــر قــرآن آن کســی اســت کــه 
ایــن عالی تریــن ارزش هــا را بیــش از همــه چیــز و همه 
ــرون«  ــن یذک ــد. »الذی ــته باش ــر داش ــورد نظ ــس م ک
خردمنــدان آن کســانی اند کــه یــاد می کننــد خــدا را... 
در همــه حــال بــه یــاد خداینــد. امــا ایــن بــه یــاد خــدا 
بــودن به معنــای یــک حالــت عرفانــی خلســه آمیز 
درویش مآبانــه نیســت... یــاد خــدا بــودن فعــال. یــاد 

ــود. ــوب می ش ــل محس ــه عم ــی ک ــدا بودن خ
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ْد 
َ

ق
َ

ــاَر ف ــَک َمــن ُتْدِخــِل النَّ َنــا ِإنَّ َربَّ
ــْن  ــَن ِم اِلِمی

َّ
ــا ِللظ ــُه ۖ  َو َم َزْیَت

ْ
خ

َ
أ

نَصــاٍر 
َ
أ

)آل عمران/192(

که  هر  بی گمان  ما!  پروردگار 
و  زبون  درافکنی،  آتش  با  را 
و  ساخته ای.  سرافکنده اش 
مددی  و  یاور  هیچ  را  ستمگران 

نیست.

۲. خردمنـدان آن کسـانی اند کـه در حال تفکر باشـند، 
بعـد کـه این تفکر و اندیشـمندی را انجام می دهند به 
زبـان دل و زبـان ظاهـر می گوینـد پـروردگار مـا! این را 
بـه بیهـوده نیافریـده ای. منزهـی تـو از ایـن کار کـه به 
بیهـوده بیافرینـی؛ یعنـی مهم تریـن و اساسـی ترین 

نقطـه ی ایدئولوژی.
هـر ایدئولـوژی زندگی سـاز، نقطـه ی اساسـی اش ایـن 
اسـت کـه مـن اینجـا بـرای کاری هسـتم... پـس مـن 
مسـئولیتی دارم و در ایـن نظـم عجیـب یـک جاییـی 
هـم مـن دارم کـه اگـر آنجـا کار را به صـورت درسـت و 
صحیـح، آن عمل را آن چنانی که تو خواسـته ای انجام 

ندهـم، ایـن نظـم را خـراب کـرده ام.

َنــا َســِمْعَنا ُمَناِدًیــا ُیَنــاِدی  َنــا ِإنَّ بَّ رَّ
ــا  آَمنَّ

َ
ــْم ف

ُ
ک ْن آِمُنــوا ِبَربِّ

َ
یَمــاِن أ ِ

ْ
ِلل
 ...

)آل عمران/١٩3(

و  دل  )به گوش  ما!  پروردگار 
خلقت(  پدیده های  در  تفکر  با 
صدای نداکننده ای را که به ایمان 
به  می گفت(  )و  فرامی خواند 
پروردگارتان ایمان آورید، شنیدیم 
تکوین،  ندای  این  به  پاسخ  در  و 

ایمان آوردیم.

بـرای  کـه  شـنیدند  را  منـادی  نـدای  کـه  کسـانی  آن 
چه جـور  آوردنـد،  ایمـان  بعـد  و  می کـرد  نـدا  ایمـان 
ایمانـی آوردنـد؟ یـک نفـر گفتـه ایمـان بیاوریـد، آن 
وقـت ایمـان آوردیـد. نـه؛ اینهـا همـان اولی االلبابند، 
همـان متفکرانند. ایـن منادی ممکن اسـت به ظاهر 
پیغمبـری باشـد، امـا در باطـن، پیامبر عقـل و تفکر و 
بینـش آنهـا اسـت کـه آنهـا را به سـوی ایمـاِن بـه خدا 
فرامی خوانـد و دعـوت می کنـد. پـس منـادی بـه آنها 
گفتـه ایمـان بیاوریـد و آنهـا از روی درک و شـعور و 
آگاهی کامـل ایمان آوردند. این جور ایمانی در اسـالم 

مطلـوب اسـت: ایمـان آگاهانـه.
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ــا  ــٰى َم
َ

ــْوا ِإل
َ

ــْم َتَعال ُه
َ

ــَل ل ا ِقی
َ

َو ِإذ
ــوا 

ُ
ال

َ
ُســوِل ق ــى الرَّ

َ
ـــُه َو ِإل

َّ
نــَزَل الل

َ
أ

ــا  ــِه آَباَءَن ْی
َ

ــا َعل َحْســُبَنا َمــا َوَجْدَن
ُمــوَن 

َ
 َیْعل

َ
ُهــْم ل

ُ
اَن آَباؤ

َ
ــْو ک

َ
َول

َ
ۚ  أ

ــُدون   َیْهَت
َ

ــْیًئا َول
َ

ش
)مائده/104(

و چون به آنان گفته شود که بیایید 
پیامبر  و  فرستاده  خدا  را  آنچه  و 
بفهمید  و  بیازمائید  می آموزد، 
پدران  که  رسمی  و  راه  گویند: 
خود را بر آن یافتیم ما را بس! ولو 
پدرهایتان هیچ چیز نمی فهمیدند 
بازهم  نمی یافتند،  راهی  هیچ  و 

شما از آنها تقلید می کنید؟

چـون ایمـان آگاهانـه از نظـر اسـالم مطلـوب اسـت 
نـدارد  قبـول  را  ناآگاهانـه  ایمـان  متعـال  خـدای  و 
و ارج و ارزشـی برایـش قائـل نیسـت؛ لـذا چندیـن 
مقلدانـه ی  کورکورانـه ی  ایمان هـای  قـرآن،  جـای 
 هم این جـور ایمان هـا آدم را با 

ً
متعصبانـه، کـه غالبـا

مغـز بـه زمیـن می کوبنـد، ایـن چنیـن ایمان هاییی را 
بـا شـدت توبیـخ می کنـد.

بخشی از بیانات آیت هللا خامنه ای در 1353/6/30 
در مسجد امام حسن؟ع؟ مشهد:

آن ایمانی که فالن مرد مسلمان دارد، ]که[ برای نگه داشتنش باید بگوییم روزنامه 
نخواند، فالن کتاب را نخواند، در کوچه بازار راه نرود، با فالن کس حرف نزند، سرما و 
گرما نخورد، آفتاب و مهتاب نبیند، تا بماند؛ این ایمان، متأسفانه نخواهد ماند. ایمانی 
الزم است که آن چنان آگاهانه انتخاب شده باشد که در سخت ترین شرایط هم آن ایمان 
لُبُه ُمطَمِئنٌّ ِباإِلیماِن« )نحل106( آیه ی قرآن می گوید: 

َ
کرَِه َو ق

ُ
 َمن أ

ّ
از او گرفته نشود. »ِاال

اگر در زیر شکنجه، برای خاطر آنکه دشمن را از خود، لحظه ای منصرف کنی، یک جمله 
گفتی، بگو، ایمان تو ایمانی نیست که با شکنجه از قلبت زائل بشود. آن ایمانی که 
َرت دارد، آهن را داغ می کردند به گردنش می چسباندند، شوخی نیست، آهن 

َ
َخّباب بن ا

گداخته را به بدنش نزدیک می کردند و به پوست بدنش می چسبانیدند، او به خاطر آن 
ایمان آگاهانه ی عمیقش، دست برنمی داشت، ایمان این است.
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4
 

عمل به تکلیف، شرط تحقق وعده های الهی

خالصه جلسه چهارم: 
کلی  »طرح  سخنرانی های  سلسله  جلسه ی  چهارمین  در  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
اندیشه ی اسالمی در قرآن« در ادامه ی موضوع »ایمان« به یکی از ویژگی های دیگر 
ایمان واقعی و راستین در مقابل ایمان های غیر واقعی و دروغین می پردازند: تعهد 
عملی و تکلیف الهی. ایشان در این جلسه این نکته ی مهم را متذکر می شوند که ایمان 
 یک اعتقاد قلبی نیست بلکه با مأموریت های دشواری همراه است. در 

ً
واقعی صرفا

این جلسه همچنین در تکمیل جلسه ی قبل که به برخی تکالیف مؤمنین )از قبیل 
اقامه ی نماز، اصالح ذات البین، انفاق و توکل( اشاره شده بود، تکلیف دیگری مطرح 
 به معنای مسافرت از شهری به شهر دیگر 

ً
می شود به نام »هجرت«. اما هجرت صرفا

نیست و سخنران روز پنجم ماه رمضان مسجد امام حسن ؟ع؟ مشهد بیانات خود را با 
توضیح معنای صحیح این واژه ی قرآنی به پایان می برد.  
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جلسه 4: ایمان زاینده و همراه با تعهدات عملی
عمل به تکلیف، شرط تحقق وعده های الهی

آیات این جلسه
آیات 77 و 78 سوره ی مبارکه ی حج 

و 72 سوره ی مبارکه ی انفال

واژگان کلیدی
تکلیف 
و تعهد

امت
برگزیده

ن  یما ا
زاینده

وعده های 
الهی

هجرت

نکات کلیدیآیه

ُعــوا 
َ

ِذیــَن آَمُنــوا اْرک
َّ

َهــا ال یُّ
َ
أ َیــا 

ــْم 
ُ

ک َربَّ َواْعُبــُدوا  َواْســُجُدوا 
ِلُحوَن 

ْ
ــْم ُتف

ُ
ک

َّ
َعل

َ
ْیــَر ل

َ
خ

ْ
ــوا ال

ُ
َعل

ْ
َواف

)حج/77(

آورده اید!  ایمان  کسانی که  ای 
رکوع و سجود کنید و پروردگارتان 
انجام  را عبادت کنید و کار نیکو 

دهید، مگر موفقیت یابید.

 یـک امـر قلبـی 
ً
ایمـان، بـر طبـق فرهنـگ قـرآن، صرفـا

نیسـت. درسـت اسـت کـه ایمـان، یعنـی بـاور، و بـاور 
مربـوط اسـت بـه دل، اما قرآن هر باوری را به رسـمیت 
و  خشـک  قلبـِی  ایمـان  مجـرد،  ایمـان  نمی شناسـد. 
خالـی، ایمانـی کـه در جـوارح و اعضای مؤمن مشـهود 
نیسـت؛ ایـن ایمـان از نظـر اسـالم ارزشـمند نیسـت. 
اوْل مؤمـن بـه خـدا، شـیطان اسـت. ابلیـس سـالیانی 
کانـون  دلـش  و  می کـرد  عبـادت  را  متعـال  خـدای 
معرفـت خـدا بـود، امـا در آن بزنـگاه، در آنجاییـی کـه 
ایمان هـا همـه آنجـا بـه کار می آینـد؛ یعنـی در هنـگام 
انتخـاب، در هنـگام تعیـن راِه نهاییی، این ایمـان به کار 
ابلیـس نیامـد، ایـن ایمان در همـان دل مانـد. ایمانی 

کـه فقـط در دل بمانـد، می پوسـد و می خشـکد.
آن ایمانـی از نظـر اسـالم ارزش دارد کـه بـا عمـل، بـا 
مسـئولیت، بـا تکلیـف، بـا تعهـد همـراه اسـت. اگـر 
تعهـدی احسـاس نکـردی، در مؤمـن بـودن خـودت 
شـک کـن. جامعـه ای کـه بـه تعهـدات ایمانـی عمل 

نمی کنـد، نـام خـود را جامعـه ی مؤمـن نگـذارد.
آن  کسـانی که از قرآن شـنیده اند: »و التهنوا و التحزنوا 
نُتـم ُمؤِمنیـن« سسـت نشـوید

ُ
و انتـم االعلـون ِاْن ک
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غمگیـن نشـوید، اگـر مؤمـن باشـید از همـه برتریـد؛ 
آن کسـانی کـه ایـن صالی عجیـب را از قرآن شـنیدند، 
بعـد بـه واقعیت ها نـگاه می کنند می بیننـد مؤمنین 
بـه قـرآن از همـه برتـر نیسـتند، بلکـه گروکـش همـه 
هسـتند و تعجب می کننـد که این وعـده ی قرآن پس 
کـو؟ و اگـر زمانـی بـرای انجاز ایـن وعده پیـدا نکردند، 
منتظـر ظهـور ولی عصـر صلوات هللا علیـه می ماننـد. 
به این عده باید خاطرنشـان سـاخت که بلـه، وعده ی 
الهـی حـق اسـت، هـم در زمـان ظهـور مهـدی موعود 
صلوات هللا علیـه و هـم هـر جاییـی کـه ایمـان صورت 
بـا عمـل  را همـراه  آن  قـرآن  کـه  ایمانـی  امـا  بنـدد. 
می دانـد، ایمانـی کـه آن را از تعهـد جـدا نمی دانـد. 

ایمـان، نـه فقط یـک امـر قلبی.
اگـر فقـط تصدیـق و پذیـرش در صدق کلمـه ی ایمان 
پیغمبـر  بـه  اوْل مؤمـِن  می گویـم  مـن  بـود،  کافـی 
آن  بـود  مخزومـی  ولیدبن مغیـره ی  یـا  ابولهـب 
هوشـمندان عـرب خوب می فهمیدند که رسـول خدا 
راسـت می گویـد. امـا شـما بعـد از چهـارده قـرن از آن 

تاریـخ او را شـیعه نمی دانـی.
شـعر  ؟ع؟  علـی  امـام  دربـاره ی  کـه  عمروعاصـی  یـا 
می گویـد و دم احتضار، در آن حسـاس ترین لحظه ها، 
اظهـار ندامت و پشـیمانی می کند و می گویـد دینم را 
بـه دنیـای معاویـه فروختـم، بـا علـی که می دانسـتم 
حق اسـت جنگیدم؛ اگر فقط تشـخیص و ایمان قلبی 
و بـاور کافـی بـود، عمروعاص باید اوْل شـیعه ی عالم 

باشد.
 نفـی می کنـد ایمـان را از آن کسـانی کـه 

ً
قـرآن صریحـا

به طـور مطلـق پایبند تعهـدات ایمانی خود نیسـتند. 
بنابرایـن ایمانـی کـه در اسـالم معتبـر اسـت ایمـان 

زاینـده و تعهدآفریـن اسـت.
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ـــِه َحقَّ ِجَهــاِدِه ۚ 
َّ

َوَجاِهــُدوا ِفی الل
ْم 

ُ
ْیک

َ
ــْم َوَما َجَعــَل َعل

ُ
ُهــَو اْجَتَباک

 
َ

ــة
َّ

ل مِّ  ۚ َحــَرٍج  ِمــْن  یــِن  الدِّ ِفــی 
ُم 

ُ
اک ــْم ِإْبَراِهیــَم ۚ ُهــَو َســمَّ

ُ
ِبیک

َ
أ

ا 
َ

ْبُل َوِفی َهـٰــذ
َ

ُمْســِلِمیَن ِمــن ق
ْ

ال
ْم 

ُ
ْیک

َ
ــِهیًدا َعل

َ
ُســوُل ش ــوَن الرَّ

ُ
ِلَیک

ــاِس ۚ  ــى النَّ
َ

ــَهَداَء َعل
ُ

ــوا ش وُن
ُ

َوَتک
 

َ
اة

َ
ک  َوآُتــوا الــزَّ

َ
ة

َ
ــال ِقیُمــوا الصَّ

َ
أ

َ
ف

ــْم ۖ 
ُ

ک
َ

ـــِه ُهــَو َمْول
َّ

َواْعَتِصُمــوا ِبالل
ــُر  ِصی ــَم النَّ ــٰى َوِنْع

َ
َمْول

ْ
ــَم ال ِنْع

َ
ف

)حج/78(

و در راه خدا آنچنان که شایسته 
اوست  نمایید.  مجاهدت  است 
بر  دین  در  و  برگزیده  را  شما  که 
شما هیچ دشواری و ناسازی قرار 
پدرتان  آئین  و  این شیوه  نداده.  
ابراهیم است. او شما را از پیش 
و در این نوبت »مسلم« نامیده 
است تا پیامبر گواه و دید بان شما 
دید بان  و  گواهان  شما  و  باشد 
دارید  به پا  و  باشید.  بشریت 
نماز را و بدهید زکات را و به خدا 
متکی و پناهنده گردید )به آئین او 
متوسل شوید( اوست سرپرست 
و پشتیبان شما، نیکو سرپرست و 

نیکو یاوری است. 

۱. ای ملـت اسـالم! یعنـی چـه برگزیـده؟ یعنـی شـما 
را به صـورت دردانه هـای نازپـرورده ای گذاشـته کنـار، 
گفتـه اینهـا تافته ی جدابافته انـد، گنـاه و اشـتباه هـم 
کردنـد، برخـالف فرمـان ما هـم عمل کردند، بهشـت 
به نـام اینهاسـت؟ این حرفی اسـت کـه یهودی ها هم 
دربـاره ی خودشـان مدعـی بودنـد. قـرآن در مقابـل 
یهودی هـا، آن کسـانی کـه خیـال می کردنـد کـه احبا و 
اولیـا و دوسـتان، بلکه فرزنـدان خدایند با لحن خیلی 
مالمت آمیـزی اعـالم می کند که این دوسـتی و والیت 

در گـرو ایـن اسـت کـه بـه فرمان خـدا عمـل کنید.
خـدا امـت اسـالم را انتخـاب کـرد، امـا قبـل از اسـالم، 
بنی اسـرائیل را هـم انتخـاب کـرده بـود. ایـن انتخـاب 
بـرای  اسـت  فـرد  آماده تریـن  انتخـاب  به معنـای 

کار. بزرگ  تریـن 
۲. ایـن بـار را بـه شـما دادیـم و ایـن گزینش را نسـبت 
بـه شـما بـه عمـل آوردیـم، بـرای چـه؟ تـا چه بشـود؟ 
]تا[ مسـئول مسـتقیم شـما پیغمبر باشـد و مسـئول 
همـه ی بشـریت شـمایید. تـا پیامبـر بـر شـما گـواه 
و مراقـب و دیدبـان باشـد و شـما بـر مردمـان و بـر 

بشـریت مراقـب و نگهبـان و دیدبـان.
بـه مأموریتـی  پـروردگار،  از طـرف  کـه شـما  ۳. حـاال 
دشـوار داریـد گسـیل می شـوید، به پاداریـد نمـاز را. 
بازهـم تکلیـف و تعهـد. ایمان خشـک و خالـی نداریم.
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َوَهاَجــُر وا  آَمُنــوا  ِذیــَن 
َّ

ال ِإنَّ 
ــِهْم  ِس

ُ
نف

َ
ــْم َوأ ْمَواِلِه

َ
ــُدوا ِبأ َوَجاَه

ــَن آَووا  ِذی
َّ

ــِه َوال ـ
َّ

ــِبیِل الل ــی َس ِف
ْوِلَیاُء 

َ
ُهــْم أ

ُ
ـٰــِئَک َبْعض

َ
ول

ُ
َنَصُر وا أ وَّ

ــْم 
َ

َول آَمُنــوا  ِذیــَن 
َّ

َوال  ۚ َبْعــٍض 
َیِتِهــم 

َ
ــن َول ــم مِّ

ُ
ک

َ
ُیَهاِجــُر وا َمــا ل

ــٰى ُیَهاِجــُر وا ۚ ... ــْیٍء َحتَّ
َ

ــن ش مِّ

)انفال/72(

به یقین کسانی که ایمان آوردند 
خدا  )به خاطر  کردند  هجرت  و 
و  خانه  از  اسالمی  جامعه ی  و 
و  با مال  زندگی دست شستند( 
مجاهدت  خدا  راه  در  خود  جان 

نمودند.
و آن کسانی که پناه دادند و یاری 
و  پیوستگان  به هم  آنان  کردند 

هم جبهه گان یکدیگرند
ولی  آوردند  ایمان  که  آنان  و 
هجرت نکردند )و به عضویت 
جامعه ی اسالمی که متضمن 
است  فراوان  تعهدات 
درنیامدند( شما را با آنان پیوند 
و پیوستگی ای نیست تا وقتی 

هجرت کنند.

عالوه بر تعهدات ایمانی از نوع زکات، نماز و اعتصام 
بـه خـدا کـه در آیـات آخر سـوره ی حـج مطرح شـد، در 
آیـات آخر سـوره ی انفال تعهـدات ایمانـی دیگری نیز 

مطـرح می شـود: هجرت و جهـاد و ...
رفتنـد  از مشـهد  یعنـی  یعنـی چـه؟  کردنـد  هجـرت 
تهـران ماندنـد؟ از شـهری بـه شـهری مهاجـرت کردند 
 هجـرت کـردن به معنـای یک بـاره از 

ً
و بـس؟ نـه. اوال

همـه چیـز دسـت شسـتن به خاطـر هـدف، به خاطـر 
قبـول  به خاطـر  اسـالمی،  جامعـه ی  بـه  پیوسـتن 
تعهـد در مجموعـه ی تشـکیالت جامعـه ی اسـالمی 
محسـوب می شـود. از مکـه که بلند می شـدی بیرون 
می آمـدی، مغـازه ی پرمتاع و پرکاالی خود را از دسـت 
مـی دادی و اموالـت بـه تاراج می رفـت. هجرت یعنی 
ایـن. آن کسـانی کـه هجـرت می کردنـد همـه ی ایـن 
می پذیرفتنـد. به جـان  را  ناکامی هـا  و  محرومیت هـا 
از سـوی دیگـر هجـرت، یعنـی بـرای بنـای کاخ عظیـم 
بـردن... جامعـه ی  یـک خشـت  اسـالمی  جامعـه ی 
اسـالمی کـه در مدینـه به وجـود آمده بود محتـاج بود 
به عناصر مؤمـن، فعال، پرتالش، پرتوان، سـابقه دار، 
دلـی  بـا  راه،  ایـن  بـه  معتقـد  و  محـب  اسـالم فهم، 
سرشـار از ایمان. آن کسـی که هجرت می کـرد از مکه، 
از انـس و محبـت و خاطـره و راحتـی و عیـش و نـوش 
گام  خـودش،  سـهم  بـه  حقیقـت  در  و  می گذشـت. 
بزرگـی برداشـته بـود در راه بنـای آن چنـان جامعـه ای.
اینهـا بـه هم پیوسـتگان و هم جبهـه گان یکدیگرنـد. 
اینهـا همـه یـک عنصرنـد و خشـت و آجر یک دیـوار و 

. سقفند
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بخشی از بیانات آیت هللا خامنه ای در  1353/6/31
در مسجد امام حسن ؟ع؟ مشهد:

یــک صفتــی اســت در انســان کــه همیشــه دنبــال کارهــای راحت تــر مــی رود، حالــت 
ــرش کنیــد، هــر  ســهولت طلبی، ســهل گراییی در انســان هســت. بیــن دو کار اگــر مخّی
کــدام آســان تر اســت، هــر کــدام تــالش کمتــری، مایــه ی کمتــری می بــرد، آن را انســان 
 انســان ها این جوری انــد. 

ً
ایــن اســت، معمــوال انتخــاب می کنــد، خاصیــت آدم 

ــم  ــه ه ــرای اینک ــت. ب ــت رف ــتت از دس ــد، بهش ــی می گوی ــان مذهب ــی ایم ... از طرف
ــم  ــد، مجبوری ــه باش ــت نرفت ــت از دس ــم بهش ــد، ه ــده باش ــای مان ــهل گراییی به ج س
بنشــینیم فرمــول درســت کنیــم، فرمول هاییــی که نتیجــه می دهــد رفتــِن آدِم بیکاره ی 
ــا  ــم؛ ت ــم، نمی فهمی ــر می دهی ــتیم، گی ــا می ایس ــای فرمول ه ــت. پ ــه بهش ــل را ب تنب
وقتــی بــه بهشــت نرفتیــم می فهمیــم کــه فرمول هــا غلــط بــود. مــن می گویــم حــاال 
 ایــن فرمول هــا درســت اســت؟ ... امــام 

ً
یــک تجدیدنظــری بکنیــم ببینیــم آیــا واقعــا

ــر  ــا، مگ ــفاعت م ــه ش ــد ب ــه نمی رس ــد ک ــون را می فرماین ــن مضم ــی ای ؟ع؟ در روایت
به وســیله ی کوشــش و جــّد و جهــد. حــاال مــا بــا تنبلــی، بــا زانــوی غــم بــه بغــل گرفتــن 
ــِت  ــِی پس ــت منف ــن حال ــا ای ــا ب ــوردن، م ــی خ ــا بی غیرت ــده را ب ــته و آین ــم گذش و غ
بی خاصیــت، می نشــینیم بــه امیــد شــفاعت، در حالــی کــه خــود امــام ؟ع؟، طبــق ایــن 
روایــت می فرمایــد کــه شــفاعت مــا بــه آن کســانی می رســد کــه جــّد و جهــد و کوشــش 

داشــته باشــند، درســت نقطــه ی مقابــل آنچــه کــه در مغزهــای ماســت.
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5
 

احساس تعهد در مقابل همه احکام خدا

خالصه جلسه پنجم: 
جلسه ی پنجم از جلسات طرح کلی اندیشه ی اسالمی نیز به موضوع ایمان اختصاص 
دارد. حضرت آیت هللا خامنه ای در اولین روز ماه مهر سال 53 و ششمین روز ماه مبارک 
رمضان این سال، به این نکته اشاره می کنند که مؤمنین واقعی در همه حال خود را 
ملزم به تعهدات ایمانی می دانند. چه آنجاییی که این تعهدات به سود منافع شخصی 
آنها باشد و چه آنجا که با منافع شخصی سازگار نباشد، به حکم الهی گردن می نهند و 
در مقابل آن تسلیم هستند. در بخشی از متن پیاده شده ی این جلسه که در کتاب طرح 

کلی اندیشه ی اسالمی در سال 54 به چاپ رسیده است می خوانیم:
»نفع طلبان به مسئولیت های ایمانی به چشم یک تعهد الزم االجرا نگاه نمی کنند. بلکه 
تا آنجا به این تعهدات پایبندند که با منافع شخصی و تجاوزکارانه ی آنان سازگار باشد 
و در غیر این صورت، با بی اعتنائی و القیدی، آن را به کناری می نهند. فرهنگ قرآن به 
صراحت، اینگونه افراد را -که شاید مایه ای از ایمان قلبی برای روزهای پریشانی نیز 
در گوشه ی دل ذخیره کرده اند!- بی ایمان و نامؤمن اعالم می کند و نویدهای خدا به 
مؤمنان را مخصوص آن کسانی می داند که در همه حال و به هر صورت پایبند و متعهد 

در برابر تکلیف های دین می باشند.«
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جلسه 5: ایمان و پایبندی به تعهدات
احساس تعهد در مقابل همه احکام خدا

آیات 46 تا 52 و 55 سوره ی مبارکه ی نورآیات این جلسه

واژگان کلیدی
حکومت اراده ی الهیتکلیف و تعهد

در قرآن

امنیتخالفت الهیشک در دین

نکات کلیدیآیه

ـــُه 
َّ

َناٍت ۚ َوالل َبیِّ َنــا آَیاٍت مُّ
ْ

نَزل
َ
ــْد أ

َ
ق

َ
ل

ــَراٍط  ــٰى ِص
َ

ــاُء ِإل
َ

ــن َیش ــِدی َم َیْه
ْســَتِقیٍم  مُّ

)نور/46(

همانا نازل ساختیم آیاتی روشنگر 
راه  به  بخواهد  را  که  هر  خدا  و 

راست رهنمون می گردد.
 

۱. اینکـه می گوئیـم هـر کـه را خـدا بخواهـد، خواسـتن 
خـدا یعنـی چـه؟ یعنـی یـک نفـر را خـدا می خواهـد، 
یـک نفـر را نمی خواهد؟ با بعضی ها یـک نظر خاصی 
پـس  را  بعضی هـا  می بـرد،  می کشـاند،  را  آنهـا  دارد، 
می زنـد؟ این جور نیسـت قضیـه. اراده و مشـیت خدا 
-در مـوارد معمولـی البتـه- جـز در قالـب علت هـای 
طبیعـی و عـادی جلوه گـری نمی کنـد. ... اراده کـردن 
خـدا بـه ایـن معناسـت کـه وسـایل و اسـباب عـادی 
پیـش آمـده یـا نیامـده؛ اگـر وسـایل و علـل عـادی 
پیـش آمـده بـرای انجـام گرفتـن این معلـول، بـا اراده 
و خواسـت شـما، اینجـا خـدا خواسـته. اگـر چنانچـه 
شـما نخواستید پیداسـت که خدا نخواسته؛ نه اینکه 
نخواسـتن خـدا موجـب بشـود کـه شـما اراده نکنید؛ 
نـه، شـما در اراده کـردن آزادیـد. خـدا نخواسـته یعنـی 
علـت الزم مترتـب نشـده، ایـن معنـی خـدا نخواسـته.

۲. خـب چـرا نمی گوئیـم علـت الزم مترتـب نشـده، 
اینکـه  خاطـر  بـرای  نخواسـته؟  خـدا  می گوییـم 
خاصیت بخـش  و  علت هـا  به وجودآورنـده ی 
خـدا  اینکـه  به خاطـر   ... بـود.  خـدا  علت هـا 
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ایـن  دلیـل.  ایـن  بـه  علت هاسـت،  آفریننـده ی 
»من یشـاء«ها در همـه جـای قـرآن از ایـن قبیل اسـت.

ُســوِل  ـــِه َو ِبالرَّ
َّ

ا ِبالل وَن آَمنَّ
ُ

ول
ُ

َو َیق
ْنُهم  رِیــٌق مِّ

َ
ــٰى ف

َّ
ــمَّ َیَتَول

ُ
َطْعَنــا ث

َ
َو أ

ــِئَک  ـٰ
َ

ول
ُ
ــا أ ــَک ۚ َو َم ِل

َٰ
ــِد ذ ــن َبْع مِّ

ِمِنیــَن 
ْ

ُمؤ
ْ

ِبال
)نور/47(

می گویند: به خدا و پیامبر ایمان 
نهادیم.  فرمان  به  سر  و  آوردیم 
این  از  پس  آنان  از  گروهی  آنگاه 
ادعا، سر از فرمان دین می پیچند 

و اینان مؤمن نیستند.

گروهـی از آنـان ]ایمان آورنـدگان[ پـس از ایـن ادعـا 
رو  پیغمبـر  و  خـدا  فرمـان  از  آورده انـد[  ایمـان  ]کـه 
برمی گرداننـد -صحبـت از کفـار نیسـت، صحبـت از 
مرتدین نیسـت کـه یکهو قهر می کنند، از عالم اسـالم 
از همیـن  نـه، صحبـت  خـارج می شـوند، می رونـد؛ 
مؤمنیـن معمولـی داخـل جامعه هاسـت، جامعه ی 

اسـالمی- قـرآن می گویـد اینهـا مؤمـن نیسـتند.

ــوِلِه  ــِه َو َرُس ـ
َّ

ــى الل
َ

ــوا ِإل ا ُدُع
َ

َو ِإذ
ْنُهــم  رِیــٌق مِّ

َ
ا ف

َ
ــَم َبْیَنُهــْم ِإذ

ُ
ِلَیْحک

ــوَن 
ُ

ْعرِض مُّ
)نور/48(

سوی  به   شوند  دعوت  چون  و 
خدا و پیامبر که میان آنان حکم 
را  آنان  از  گروهی  کند،  داوری  و 

می نگری که روی گردانند.

اسـت،  قضـاوت  دربـاره ی  ظاهـر  حسـب  بـه  آیـه 
، نمی گویم همیشـه، 

ً
تعبیـر حکومـت در قـرآن، غالبـا

به معنـای قضاوت کـردن اسـت، همـان چیـزی کـه ما 
داوری و قضـاوت بـه آن می گوییم، اما مضمون مفاد 
آیه عام اسـت، چنین نیسـت که این درباره ی کسـانی 
اسـت کـه تـن بـه قضـاوت پیغمبـر فقـط نمی دهند، 
نه، آن کسـانی کـه تن به فرمان پیغمبـر در غیر موارد 
ایـن  و  آیه انـد  مشـمول  نمی دهنـد،  هـم  قضـاوت 

است. روشـن 
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ْیِه 
َ

ِإل ُتوا 
ْ
َیأ َحقُّ 

ْ
ال ُهُم 

َّ
ل ن 

ُ
َیک ِإن  َو 

ِعِنیَن 
ْ

ُمذ
)نور/49(

و اگر )در ماجراییی( حق به جانب 
و  گوش به فرمان  باشد،  آنان 

سربه راه، نزد پیامبر می آیند.

اگـر حـق به جانـب آنها باشـد، بیاینـد به سـوی پیامبر 
اطاعت کننـدگان، با اذعان. آنجاییی که بناسـت حکم 
بـه نفـع آنها باشـد، در مقابـل دین تسـلیمند؛ آنجاییی 
 حکـم بـه زیـان آنهاسـت، دیـن را قبـول 

ً
کـه احتمـاال

ندارنـد. اینجـا قـرآن اینهـا را به اسـتیضاح می کشـد در 
حقیقت.

چـرا آنجاییـی که به سـود شـخصیتان نیسـت، دیـن را 
قبـول نمی کنیـد؟ یکـی از سـه چیز اسـت:

ْم 
َ
ِم اْرَتاُبوا أ

َ
ــَرٌض أ وِبِهــم مَّ

ُ
ل

ُ
ِفــی ق

َ
أ

ْیِهْم 
َ

ـــُه َعل
َّ

ن َیِحیَف الل
َ
ــوَن أ

ُ
اف

َ
َیخ

ُهــُم  ـٰــِئَک 
َ

ول
ُ
أ َبــْل   ۚ ُه 

ُ
َرُســول َو 

ــوَن اِلُم
َّ

الظ
 )نور/50(

به  یا  دارند؟  مرضی  دل  در  آیا 
دودلی و شک )در امر دین( دچار 
خدا  که  می ترسند  یا  شده اند؟ 
کنند؟  ظلم  آنان  بر  پیامبرش  و 
خود  آنان  که  است  آن  حقیقت 

ستمگرانند.

 آیـا در دل آنـان بیماری اسـت؟ بیماری نفاق؟ بیماری 
هـوا و هـوس؟ بیمـاری جهـل و غـرور؟ این بیمـاری در 
دل آنهاسـت کـه نمی پذیرنـد حکـم را؟ یا باالتـر از این 
 در دین شـک کردند اینها؟ 

ً
ِم اْرَتاُبوا« یا اصال

َ
اسـت؟ »أ

اگـر شـک در دیـن نـداری، اگـر مـردد نیسـتی، در ریب 
نیسـتی نسـبت بـه دیـن، چـرا آنجاییـی که به سـودت 
نیسـت و برایـت زحمـت دارد، آنجـا حاضـری زیـرش 
 دیـن را منکـر بشـوی، یعنـی آن حکـم را 

ً
بزنـی، اصـال

منکر بشـوی؟
یـا از ایـن هـم باالتـر اسـت: شـاید می ترسـند خـدا و 
پیامبـر بـه آنـان ظلـم کنند؛ کـه ایـن از آن شـک کردن 
باالتـر اسـت، ایـن عیـن کفـر اسـت. ... آن کسـی کـه 
چنیـن ترسـی داشـته باشـد، بترسـد کـه خدا یـا پیامبر 
بـه او ظلـم بکند، ایـن آدم پیداسـت که خـدا و پیامبر 
 نمی شناسـد و قبـول نـدارد. اینهـا خودشـان 

ً
را اصـال

ظالمنـد. خـدا بـه کسـی ظلم نمی کنـد، اینها هسـتند 
کـه بـه خـود و بـه حقیقـت سـتم می کننـد.
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ْ
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ُ
ـــِه َو َرُســوِلِه ِلَیْحک

َّ
ى الل

َ
ُدُعــوا ِإل

َو  َســِمْعَنا  ــوا 
ُ
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ُ

َیق ن 
َ
أ َبْیَنُهــْم 

ِلُحوَن 
ْ

ُمف
ْ

ـٰــِئَک ُهُم ال
َ

ول
ُ
َطْعَنا ۚ َو أ

َ
أ

)نور/51(

که  هنگامی  به  مؤمنان  سخن 
و  حکم  برای  پیامبر  و  خدا  نزد 
جز  شوند  فراخوانده  قضاوت، 
شنیدیم  گویند:  که  نیست  این 
)دانستیم( و فرمان بردیم. و فقط 
آنهایند رستگاران و به هدف نائل 

شوندگان.

ُه َو 
َ

ـــَه َو َرُســول
َّ

َو َمــن ُیِطــِع الل
ــِئَک  ـٰ

َ
ول

ُ
أ

َ
ــِه ف

ْ
ق ــَه َو َیتَّ ـ

َّ
ــَش الل

ْ
َیخ

اِئــُزوَن 
َ

ف
ْ

ال ُهــُم 
)نور/52(

پیامبرش  و  خدا  از  که   )هر 
و  برد  بیم  خدا  از  و  کند  اطاعت 
آنهایند   

ً
منحصرا پس  کند،  پروا 

موفق شوندگان.

امـا مؤمنیـن چـه جورنـد؟ ببینیـد فرهنگ قرآنـی این 
اسـت. مؤمنیـن در اصطالح قرآن کسـانی هسـتند که 
پـس از آنکـه بـه سـوی خـدا و رسـول دعـوت شـدند 
می گوینـد شـنیدیم و فرمـان بردیم. که عـرض کردیم 
شـنیدیم یعنی فهمیدیم نه اینکه به گوش شـنیدیم. 
یعنـی پـس از آنکـه آگاهانـه ایمـان آوردیـم، آن وقت 

اطاعـت هـم ورزیدیم.
مؤمـن  می خواهـد  و  اسـت  مؤمـن  کـه  کسـی  آن 
بمانـد و از ثمـرات مؤمن بـودن بهـره ببـرد، در مقابل 
همـه ی احـکام خـدا بایـد احسـاس تعهـد کنـد و در 
همه جا احسـاس تعهـد کنـد. ... قرآن در مقـام توبیخ 
بنی اسـرائیل می فرمایـد: بـه بعضـی از دیـن ایمـان 
و  مؤمنیـد  راحتـش  بی دردسـر  آنجاهـای  بـه  داریـد، 

متعهـد، بـه بعضـی دیگـر از دیـن بی ایمانیـد؟

ْم َو 
ُ

ِذیــَن آَمُنــوا ِمنک
َّ

ـــُه ال
َّ

َوَعــَد الل
ُهْم  نَّ

َ
ِلف

ْ
َیْســَتخ

َ
اِلَحاِت ل وا الصَّ

ُ
َعِمل

َف 
َ

ل
ْ

اْســَتخ َمــا 
َ

ک ْرِض 
َ ْ
ال ِفــی 

ــنَّ  َن
ِّ

ُیَمک
َ

ــْم َول ْبِلِه
َ

ــن ق ــَن ِم ِذی
َّ

ال
ُهــْم 

َ
ــٰى ل

َ
ــِذی اْرَتض

َّ
ُهــْم ِدیَنُهــُم ال

َ
ل

۱. وعـده ی الهـی در ایـن آیـه به صراحـت می گویـد: مـا 
بـه مؤمنیـن وعـده کردیـم کـه حکومـت روی زمیـن 
بـرای شماسـت، ایـده و آییـن و فکـر و مکتب شـما بر 
جهـان خیمـه خواهـد زد، تـرس و بیمناکـی شـما بدل 
بـه امـن و امـان خواهـد شـد، اگر در طـول تاریـخ زجر 

کشـیدید، جـور بردیـد، بعـد از ایـن بـه راحتی، 
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ُ
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َ
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ْ
ــِئَک ُهــُم ال ـٰ

َ
ول

ُ
أ

َ
ف

)نور/55(

آورده  ایمان  که  کسانی  به  خدا 
دهند،  انجام  شایسته  عمل  و 
وعده و نوید داده است، که بدون 
تردید، آنان را در زمین، خلیفه و 
جانشین می سازد، همان طور که 

پیشینیان را خلیفه ساخت.
آنان  برای  که  را  آئینشان  و 
پسندیده است، مستقر و پابرجا 
می نماید. و پس از ترس و ناامنی، 
برای ایشان امنیت ارزانی می دارد 
را  که: مرا عبودیت کنند و کسی 

شریک نسازند.

خـدا  و  زیسـت  خواهیـد  بی تشـویش  بی دغدغـه، 
زمیـن  از  را  خـدا  رقبـای  و  کـرد  خواهیـد  عبـادت  را 
بـه  اسـت  مربـوط  وعـده  ایـن  انداخـت.  برخواهیـد 
مؤمنیـن متعهد. ... شـرط تحقق این وعده چیسـت؟ 
شـرطش این اسـت که جمـالت اول آیه محقق شـود: 
خـدا وعـده داده بـه کسـانی که ایمـان بیاورند و عمل 
شایسـته و صالـح کننـد؛ یعنـی طبـق تعهـدات ایـن 

ایمـان عمـل کننـد.
جمـود  و  می شـوند  وسواسـی  خیلـی  بعضـی   .۲
ولی عصـر  زمـان  مخصـوص  می گوینـد  می کننـد، 
صلوات هللا وسـالمه علیه اسـت. شـکی نداریـم مـا در 
اینکـه امـام زمـان مصـداق کامـل ایـن آیـه اسـت. در 
ایـن تردیـدی نیسـت؛ امـا کجـای ایـن آیـه نوشـته کـه 
مخصـوص آن زمـان اسـت؟ بگوییـد ببینیم! چـرا آیه 
را محـدود می کنیـد؟ مگر خدا با مؤمنین صدر اسـالم 

بـه ایـن وعـده عمـل نکـرد؟
۳. »لیسـتخلفنهم فی االرض« که جانشینشـان سـازد بر 
روی زمیـن، همچنانـی کـه مؤمنان پیشـین را جانشـین 
مـا خیـال می کنیـم مؤمنیـن هـر جـا  اسـت.  سـاخته 
 
ً
بودنـد از اول عالـم، همیشـه توسـری خورده انـد، اصـال
تاریخ دانی و جهان بینی عامه ی مسـلمان ها این اسـت 
کـه ایمـان یعنـی مالزمت بـا کتک خوری؛ مسـلم بودن، 
مؤمن بـودن، در راه خـدا بـودن، مـالزم ِ بـا زجرکشـیدن 
اسـت و شکنجه شدن و کشته شـدن و شکست خوردن. 
درسـت نقطه ی مقابل آنـی که قـرآن می خواهد بگوید. 
مـا یـک وقتـی تشـریح کردیـم ایـن را کـه چطـور دیـن از 
اولـی کـه بـه وجـود آمـده تـا امـروز، همه اش پیشـرفت 
داشـته و یک قدم عقب نشـینی نداشـته. آنـی که خیال 
می کننـد عقب نشـینی اسـت، آن پیشـرفت اسـت در 

واقع.
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۴. خـوف و بیـم را بـه امـن و امـان تبدیـل خواهیـم 
سـاخت. تـا چـه بشـود؟ در سـایه ی ایـن امنیـت چـه 
کار کننـد؟ امنیـت داشـته باشـند تا بتواننـد راحت لم 
بدهنـد و لشـی کننـد و بی عـاری کنند؟ نـه. آن امنیت 
بـرای این اسـت کـه بتوانند در سـایه ی آن، یـک گام و 
ده گام به سـوی سرمنزل نهاییی انسان، یعنی تکامل، 

نزدیـک بشـوند. بتواننـد بندگی خـدا کنند.

بخشی از بیانات آیت هللا خامنه ای در 1353/7/1 
در مسجد امام حسن ؟ع؟مشهد:

هــر چیــزی کــه بــا عقــل مــردم مبــارزه می کنــد، دیــن بــا او مبــارزه می کنــد. هــر 
ــوی  ــن جل ــرد، دی ــردم را می گی ــم م ــل و فه ــم و درک و عق ــوی چش ــزی جل چی
تجــاوز او را می گیــرد. هــر عاملــی، بــه هــر صورتــی کــه نمی گــذارد مــردم 
ــد.  ــده بمان ــل زن ــذارد آن عام ــن نمی گ ــد، دی ــد و درک کنن ــند و بفهمن بیندیش
ــز  ــت، چی ــون ملت هاس ــدر و افی ــد مخ ــه گفتن ــی ک ــت. آن دین ــن اس ــن ای دی
ــر  ــا کف ــه ب ــالم ک ــت. اس ــن نیس ــانه های آن دی ــا نش ــرآِن م ــت. در ق ــری اس دیگ
می جنگــد، بــا آن چنــان دینــی هــم می جنگــد. امیرالمؤمنیــن مــا، رهبــر بــزرگ 
اســالمی می گویــد: پیغمبــران را خــدا فرســتاد تــا گنجینه هــای عقــل و خــرد را 
ــُن  ــم دفائ ُه

َ
ــروا ل ــد. »و ُیثی ــورند و برانگیزن ــان ها برش ــان و انس در درون مردم

ــروی خــرد و فکــر  ــد، نی ــر کن ــن دفینه هــا را دفن ت ــزی ای العقــوِل« پــس هــر چی
ــان  ــا خفق ــاق ی ــا اختن ــل ی ــدار باط ــا پن ــت ی ــا عصبی ــر خرواره ــان ها را زی انس
ــد،  ــور باش ــه این ج ــی ک ــر عامل ــد، ه ــان بکن ــی و پنه ــر، مخف ــز دیگ ــر چی ــا ه ی
درســت نقطــه ی مقابــل فلســفه ی بعثــت انبیاســت؛ فرقــی نمی کنــد هــر چــه 

ــد. ــد باش ــی می خواه ــر زمان ــد و در ه ــد باش می خواه



37    جلسه ششم: نویدها )1(

6

شناخت هدف، لزمه سعادت انسان

خالصه جلسه ششم: نویدها )۱(
در ششــمین جلســه از جلســات »طــرح کلــی اندیشــه ی اســالمی در قــرآن« آیــت هللا 
ــات  ــده در جلس ــث مطرح ش ــرور مباح ــه م ــه را ب ــدای جلس ــق ابت ــه ای، دقای خامن
ــات  ــه جلس ــد ک ــاره می کنن ــز اش ــه نی ــن نکت ــه ای ــد و ب ــاص می دهن ــی اختص قبل
مربــوط بــه موضــوع ایمــان به نوعــی مقدمــه ی ورود بــه مباحــث اصلــی معــارف 
اعتقــادی اســالم )توحیــد و نبــوت و والیــت و معــاد( بــوده اســت. ایشــان موضــوع 
ــد:  ــح می دهن ــخنرانی توضی ــن س ــدای همی ــردا را در ابت ــه ی ف ــه و جلس ــن جلس ای
ــت از  ــم، الزم اس ــان را بدانی ــه ی ایم ــان را و نتیج ــا ارزش ایم ــه م ــرای اینک ــاال ب »ح
مژده هــا و نویدهاییــی کــه خــدا بــه مؤمنیــن داده اســت، آگاهــی پیــدا کنیــم، ببینیم 
خــدای متعــال بــرای مؤمــن، در مقابــل ایمانــش و در مقابــل عمــل شایســته اش و 
 چــه چیــزی را تعهــد می کنــد.« ایشــان در ادامــه، دوازده 

ً
انجــام تعهداتــش، متقابــال

ــرح دو  ــه ش ــمرند و ب ــن را برمی ش ــه مؤمنی ــی ب ــای اله ــا و وعده ه ــورد از نویده م
ــور« و »هدایــت«. مــورد اولــی می پردازنــد: »ن
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جلسه 6: نویدها )1(
شناخت هدف، لزمه ی سعادت انسان

آیات این جلسه
یونس/9، نساء/174 و 175، عنکبوت/69، بقره/257

احزاب/41 تا 43 و حدید/28

واژگان کلیدی

وعده های الهی
نورهدایت)نویدها(

والیتمجاهدتایمان

نکات کلیدیآیه

وا 
ُ

َعِمل َو  آَمُنوا  ِذیَن 
َّ

ال ِإنَّ 
ُهم  َربُّ َیْهِدیِهْم  اِلَحاِت  الصَّ

ِبِإیَماِنِهْم  
)یونس/٩(

آوردند  ایمان  که  کسانی   همانا 
)تعهدات  شایسته  اعمال  و 
به جای  ایمان(  با  متناسب 
به وسیله ی  پروردگارشان  آوردند، 
همراه  عمل  با  )که  ایمانشان 
)به  می نماید  هدایتشان  است( 
سرمنزل سعادت، به راه های قابل 

پیمودن، به وسائل تکامل(

پرانتـز  داخـل  تعبیـری  یـک  بـا  را  صالـح  عمـل   .۱
توضیـح دادیـم، عمـل صالـح یعنـی تعهـد متناسـب 
بـا آن ایمـان. ایمـان انسـان بـر دوش انسـان تعهدی 
می گـذارد، انجـام آن تعهد، بـر دوش گرفتن آن تعهد، 

عمـل صالـح اسـت.
پیـدا  را  بـاور  آن  بیاورنـد،  ایمـان  کـه  کسـانی  آن   .۲
کننـد، بعـد هـم بـر طبـق تعهداتـش عمـل نماینـد، 
هدایـت  را  آنهـا  ایمانشـان  سـبب  بـه  پروردگارشـان 
خواهـد کـرد. خـوِد ایمان موجب می شـود کـه آنها راه 
را پیـدا کننـد. بـه چه راه پیـدا کنند؟ هم بـه هدف هم 
بـه راه هـا و هم بـه  وسـیله ها. ... وقتـی انسـان ایماِن 
بـه هـدف و راه آورد و دنبـال ایـن ایمـان حرکـت کرد، 

راه خودبه خـود، خـود را نشـان می دهـد.

ــم 
ُ

َجاَءک ــْد 
َ

ق ــاُس  النَّ َهــا  یُّ
َ
أ َیــا 

َنــا 
ْ

نَزل
َ
أ َو  ــْم 

ُ
ک رَّ بِّ ــن  مِّ ُبْر َهــاٌن 

ِبیًنــا  مُّ ُنــوًر ا  ــْم 
ُ

ْیک
َ

ِإل
 )نساء/١٧٤(

۱. منظـور از ایـن برهـان و نـور، قـرآن اسـت و حقایـق 
قرآنـی.

مخصـوص  مسـتقیم[  صـراط  ]بـه  هدایـت  ایـن   .۲
مؤمنیـن اسـت. اگر ایمان نداشـته باشـید؛ اگر ایمان 
تعهـدات باشـید،  نداشـته  اعتصـام  باشـید،  داشـته 
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هان ای انسان ها! همانا از سوی 
دلیلی  شما  برای  پروردگارتان 
نوری  شما  سوی  به  و  آمد  قاطع 

روشنگر فرستادیم.

ـــِه 
َّ

ِبالل آَمُنــوا  ِذیــَن 
َّ

ال ــا  مَّ
َ
أ

َ
ف

ُهْم ِفی 
ُ

َســُیْدِخل
َ

َواْعَتَصُمــوا ِبــِه ف
ــٍل َو َیْهِدیِهــْم 

ْ
ض

َ
ْنــُه َو ف َر ْحَمــٍة مِّ

ْســَتِقیًما  مُّ ِصَر اًطــا  ْیــِه 
َ

ِإل
 )نساء/١٧٥(

خدا  به  که  کسانی  آن   پس 
ایمان آورده و به او متمسک 
و متکی گردند، پس خدا آنان 
فضل  و  رحمت  مشمول  را 
به راهی  و  می سازد  خویش 

مستقیم راهبریشان می کند.

خودتـان را در مقابـل خـدا عمل نکنید؛ به سـوی خدا 
راه نمی یابید. آن روشـناییی هدایت در دل شـما فروغ 

نمی افکنـد، این مخصوص مؤمنین اسـت.
 

ُهْم  َنْهِدَینَّ
َ

ل ِفیَنا  ِذیَن َجاَهُدوا 
َّ

ال َو 
ُمْحِسِنیَن  

ْ
َمَع ال

َ
ـَه ل

َّ
َنا ۚ َو ِإنَّ الل

َ
ُسُبل

)عنکبوت/69(

به  )و  ما  راه  در  که  کسانی  آن   و 
خاطر هدف های الهی( مجاهدت 
کنند را به راه های خود )که راه های 
انسان است(  سعادت و تکامل 
بی گمان  و  می کنیم  رهبریشان 

خدا با نیکوکاران است.

خـدا  راه  می گویـد،  -خـدا  مـا  راه  در  کـه  کسـانی  آن 
چیسـت؟- و بـه خاطـر اهـداف الهـی در ایـن عالـم 
مجاهدت کنند. هدف های خداییی چیسـت؟ عدالت 
اسـت، امنیـت اسـت، بندگـی در مقابـل او، بـه رشـد 
آبادشـدن  خداسـت،  بنـدگان  تکامـل  و  رسـیدن 
اینهـا  انسان هاسـت؛  دل  آبادشـدن  و  زمیـن  روی 
خواسـته های خداسـت. در همه ی رشـته ها هر کسـی 
کـه در راه هدف هـای الهـی قـدم گذاشـت، هـر قدمی 

کـه پیـش رفـت، قـدم بعـد برایـش روشـن اسـت.
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آَمُنــوا  ِذیــَن 
َّ

ال َوِلــیُّ  ـــُه 
َّ

الل
ــى 

َ
ــاِت ِإل َم

ُ
ل

ُّ
ــَن الظ ــم مِّ رِ ُجُه

ْ
ُیخ

ۖ ــورِ   النُّ
هم جبهه ی  و  سرپرست  خدا 
از  را  آنان  است،  مؤمنان 
جهل،  )ظلمت های  ظلمت ها 
خرافه، غرور، نظام های تحکم آمیز 
و ضد انسانی( می رهاند و به نور 
)نور معرفت، دانش و ارزش های 

انسانی( می رساند.

ُهــُم 
ُ

ْوِلَیاؤ
َ
أ ــُر وا 

َ
ف

َ
ک ِذیــَن 

َّ
َوال

ــَن  مِّ رِ ُجوَنُهــم 
ْ

ُیخ ــوُت 
ُ

اغ الطَّ
ۗ َمــاِت 

ُ
ل

ُّ
الظ ــى 

َ
ِإل ــورِ   النُّ

ورزیدند،  انکار  و  کفر  که  آنان  و 
اربابانشان  و  سرپرستان 
و  سرکشان  و  طاغوت ها 
و  نور  از  را  آنان  تجاوزکارانند، 
زندان  به  ساخته،  دور  معرفت 

ظلمت ها و تاریکی ها می کشاند.

ُهــْم  ــارِ  ۖ  ْصَحــاُب النَّ
َ
ـــِئَک أ

َ
ول

ُ
أ

اِلــُدوَن
َ

خ ِفیَهــا 
  )بقره/٢٥٧(

آنها همگی مصاحبان آتش و در 
آن جاودانه اند.

به هم پیوسـته،  و  هم جبهـه  مـن،  را  ولـی  کلمـه ی   .۱
هم سـطح معنـا می کنـم و بـر سرپرسـت و دوسـت 
و یـاور و ایـن چیزهاییـی کـه معمـول اسـت، ترجیـح 
می دهـم. چـون والیـت بـه معنای پیوسـتگی اسـت، 
دو چیز که به همدیگر پیوسـته ی بسـته می شوند، به 
ایـن می گویند والیت. خدا ولّی مؤمنین اسـت، یعنی 
پیوسـته ی بـا مؤمنیـن اسـت، یعنی چه پیوسـته ی با 
مؤمنیـن اسـت؟ یعنی خدا و مؤمنیـن در یک صفند. 
دشـمنان خـدا در صف دیگر، در مقابـل مؤمنین و در 
مقابـل خـدا. هر جا کـه در قرآن تعبیر »ولی« هسـت، 

به ایـن معنی اسـت.

و  شـک  را،  بی ایمـان  را،  مؤمـن  غیـر  هرگـز  خـدا   .۲
تردیدگـرا را، کافـر ناسـپاس را بـه نـور نمی رسـاند؛ لـذا 

دارد. و دغدغـه  اسـت  مشـرک همیشـه مضطـرب 

۳. امـا کفـار چطور؟ کفار یعنی آن کسـانی که عقیده ی 
دینـی و مکتب دیـن را ناسپاسـی کردند؛ ایـن ارمغان 
هدیـه ی الهـی را بـا ناسپاسـی رد کردنـد، کافرنعمتان. 
... کافر آن کسـی نیسـت که دین را قبـول نکرده، کافر 
یعنـی پوشـاننده ی نعمت، ناسـپاس نعمـت، چرا به 
ایـن می گوینـد کافـر؟ خـب، این دیـن را قبـول نکرده، 
کافـر چـرا؟ بـرای خاطـر اینکـه ایـن دیـن ارمغـان خـدا 
بـود، ایـن هدیـه ای بـود از سـوی خـدا بـرای سـعادت 
او و همـه ی انسـان ها؛ ایـن را رد کـرد، ایـن ناسـپاس 
نمک نشـناس، ایـن کافر نعمـت؛ لذا بـه او می گویند 

کافر.
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ـــَه 
َّ

ُر وا الل
ُ

ک
ْ

ِذیَن آَمُنــوا اذ
َّ

َهــا ال یُّ
َ
َیــا أ

ِثیًر ا 
َ

ــًر ا ک
ْ

ِذک
 )احزاب/٤١(

ای کسانی که ایمان آورده اید! خدا 
را بسیار یاد کنید.

 
ً

ِصیال
َ
 َو أ

ً
َر ة

ْ
ُحوُه ُبک  َو َسبِّ

 )احزاب/٤٢(

و در هر بامداد و شامگاه او را به 
پیراستگی و پاکی بستائید.

ــْم 
ُ

ْیک
َ

َعل ــی 
ِّ

ُیَصل ــِذی 
َّ

ال  ُهــَو 
ــَن  مِّ ــم 

ُ
رِ َجک

ْ
ِلُیخ ُتــُه 

َ
ِئک

َ
َمال َو 

ــورِ   النُّ ــى 
َ

ِإل َمــاِت 
ُ

ل
ُّ

الظ
 )احزاب/٤٣(

اوست که بر شما درود می فرستد 
را  شما  تا  نیز-  فرشتگانش  -و 
و  نور  به  و  برهاند  ظلمت ها  از 

روشنی رهنمون گردد.

اوسـت کـه بـر شـما درود می فرسـتد و فرشـتگانش 
نیـز. چـرا؟ تـا شـما را از ظلمت هـا برهانـد و بـه نـور و 
روشـنی رهنمـون گـردد. ایـن قـرآن اسـت و ایـن نوید 

قـرآن اسـت. 

ـــَه َو 
َّ

وا الل
ُ

ق ِذیَن آَمُنــوا اتَّ
َّ

َهــا ال یُّ
َ
َیــا أ

آِمُنــوا ِبَر ُســوِلِه
ای کسانی که در دائره ی مؤمنان 
به  و  کنید  پروا  خدا  از  درآمدید! 

پیامبرش به درستی بگروید.

ْیِن ِمن رَّ ْحَمِتِه
َ

ل
ْ

ْم ِکف
ُ

ِتک
ْ

ُیؤ
تا به شما دو بخش و دو بهره از 

رحمتش نصیب فرماید.

]در جلسـه ی سـخنرانی بـه ایـن آیـه اشـاره ای نشـده 
بوده اسـت اما در کتابی که سـال 54 توسـط سخنران 
منتشـر می گـردد ایـن آیـه اضافه می شـود. بـه همین 

جهـت توضیحاتـی ذیـل این آیـه وجود نـدارد.[
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وَن ِبِه 
ُ

ْم ُنوًر ا َتْمش
ُ

ک
َّ

َو َیْجَعل ل
 )حدید/٢٨(

و برای شما فروغ و نوری که با آن 
بتوانید راه پیمود قرار دهد.

بخشی از بیانات آیت هللا خامنه ای در 1353/7/2 
در مسجد امام حسن ؟ع؟مشهد:

از رهبران و بزرگان و راهروان و دنباله روان، نمی دانستند قدم  در قدم اول هیچ یک 
دهم چیست؟ بنده گاهی مثالی می زنم، می گویم در یک بیابانی که فرض کنید، ده ها 
م، نه ماهی، 

َ
کیلومتر یا بیشتر، طول و عرض این بیابان است، در یک شب تاریک و ُمظل

نه ستاره ای، جنابعالی دارید تنها می روید، یک دانه چراغ قوه ی کوچک، یک المپ نمره ی 
پنج کوچک، یک شمع کوچک هم در دستت است. به شما بگویند آقا، با این شمع باید تا 
آخر آن بیابان بروی. شما یک نگاهی می کنی، می گوییی آقا این شمِع من تا شعاع یک متر 
را بیشتر روشن نمی کند، من همه ی این ده کیلومتر را با همین یک شمع بروم؟ این شمِع 
من فقط یک متر را روشن می کند، من ده کیلومتر بروم؟ این یک منطقی است که آدم 
بی اطالع، بی تجربه، ناوارد، ممکن است داشته باشد. جوابش چیست؟ جواب این منطق 
کور چیست به نظر شما؟ آیا جواب این حرف این نیست که آقای محترم، یک متِر اطرافت 
روشن هست یا نه؟ یک قدم بگذار جلو، یک متر دیگر روشن خواهد شد، اگر نشد نرو. 
همین یک متری که روشن هست برو، همین یک قدمی که می توانی برداری و می دانی 
کجا می گذاری بردار، اگر یک قدم دیگر در مقابلت روشن نشد نرو؛ اگر شد، باز هم برو. 
 روشن خواهد شد و تو این راه را خواهی پیمود و به 

ً
خواهی دید که تا آخر بیابان تدریجا

ُهم ِبِإیَماِنِهْم« خدا با ایمانشان آنان را  منزل خواهی رسید؛ آیا غیر از این است؟ »َیْهِدیِهْم َربُّ
هدایت خواهد کرد. خوِد ایمان، موجب آن است که انسان راه را پیدا کند.
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7

خدا عمل مؤمنین را ضایع نمی کند

خالصه جلسه هفتم: نوید )۲(
در هفتمین جلسه ی »طرح کلی اندیشه ی اسالمی در قرآن« و آخرین جلسه ی مربوط به 
مبحث ایمان، دو نوید و مژده ی دیگر از مجموعه ی دوازده وعده ی الهی به مؤمنین که 
در جلسه ی گذشته به آنها اشاره شده بود توضیح داده می شوند و برخی از آیات مربوط 

به آنها مرور می شود: »اطمینان، امن و سکون« و »ثمربخش بودن«.
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جلسه 7: نویدها )2(
خدا عمل مؤمنین را ضایع نمی کند

آیات این جلسه
رعد: 28 و 29، توبه: 26، انعام: 80 تا 82، بقره: 143، 

انبیاء: 94

واژگان کلیدی

وعده های 
الهی )نویدها(

امناطمینان

ضایع نشدن 
عمل

ثمربخش بودن 
عمل

سکینه

نکات کلیدیآیه

وُبُهم 
ُ

ل
ُ

ِذیــَن آَمُنــوا َو َتْطَمِئــنُّ ق
َّ

ال
ـِه َتْطَمِئنُّ 

َّ
رِ  الل

ْ
 ِبِذک

َ
ل

َ
ـــِه ۗ أ

َّ
رِ  الل

ْ
ِبِذک

وُب 
ُ

ل
ُ

ق
ْ

ال
 )رعد/٢٨(

آنان که ایمان آوردند و دلهایشان 
با یاد خدا ثبات و اطمینان یافت 
)به سوی خدا هدایت می شوند( 
دلها  خدا،  یاد  به وسیله ی  همانا 

طمأنینه و ثبات می گیرد.

اِلَحاِت  وا الصَّ
ُ

ِذیَن آَمُنوا َو َعِمل
َّ

 ال
ُهْم َو ُحْسُن َمآٍب 

َ
ُطوَبٰى ل

 )رعد/٢٩(

عمل  و  آوردند  ایمان  آنان که 
باد  فرخنده  کردند.  شایسته 

امروزشان و نیکو باد آینده شان.

حالـت  یعنـی  اطمینـان  چـه؟  یعنـی  اطمینـان   .۱
طمأنینـه ی دل. حالـت آرامـش روح و قلـب. یعنـی 
چـه آرامـش؟ آیـا آرامـش به این معناسـت کـه روح ما 
هیچ گونـه تحرکی و تالشـی نداشـته باشـد؟ آرامش به 
ایـن معنـا کـه در حالت نیمه خـواب و نیمه بیهوشـی 
باشـد دِل مـا؟ نـه. بلکـه آرامـش در مقابـل دغدغـه و 

اضطـراب و تشـویش...
اینکه بی تحرک باشد و  آرام باشد؟ نه  یعنی چه دل 
پیش نرود و پیشرفت نداشته باشد؛ یعنی جاذبه های 
گوناگون آن را به این سو و آن سو نکشاند و سنگینِی 
بار ایمان، آرام و مطمئن، اما با سرعت هر چه تمام تر 
به سوی مقصود انسانیت و خلقت حرکت کند، این 

است معنای اطمینان.
۲. آن کسـی می توانـد راه خـدا را تـا آخـر بپیمایـد و بـه 
سـرمنزل و هدف مقصود نائل آید، که مطمئن باشـد 
حالـت اطمینـان و سـکون در او باشـد. اطمینـان بـه 
این معناسـت؛ یعنی جاذبه ای او را بکشاند. جاذبه ی 
ایمـان، جاذبـه ی عالقـه بـه خـدا، جاذبـه ی عالقـه بـه 

هـدف، آن چنـان او را مجـذوب کنـد و به سـوی خـود
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بکشـاند کـه همـه ی جاذبه هـای دیگـر بـرای او هیچ و 
پـوچ و مسـخره بیاینـد، هیـچ و پوچ و مسـخره.

۳. یـاد خـدا و ذکـرهللا همـان جاذبـه ی قـوی اسـت. 
همـان جاذبـه ی قـوی که گفتـم جاذبه هـای کوچک را 
محـو می کند، اثرشـان را خنثی می کنـد همین ذکرهللا 

است.

ــٰى 
َ

ــِکیَنَتُه َعل ــُه َس ـ
َّ

ــَزَل الل ن
َ
ــمَّ أ

ُ
ث

ِمِنیــَن 
ْ

ُمؤ
ْ

ــى ال
َ

َر ُســوِلِه َو َعل

 )توبه/26(

خدا آرامش روح و سکینه ی روح را 
بر پیغمبر و بر مؤمنین نازل کرد.

ادعـا  ایـن  از  پـس  ]ایمان آورنـدگان[  ازآنـان  گروهـی 
رو  پیغمبـر  و  خـدا  فرمـان  از  آورده انـد[  ایمـان  ]کـه 
برمی گرداننـد -صحبـت از کفـار نیسـت، صحبـت از 
مرتدین نیسـت کـه یکهو قهر می کنند، از عالم اسـالم 
از همیـن  نـه، صحبـت  خـارج می شـوند، می رونـد؛ 
مؤمنیـن معمولـی داخـل جامعه هاسـت، جامعه ی 

اسـالمی- قـرآن می گویـد اینهـا مؤمـن نیسـتند.
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َ
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َ
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َ
ف

َ
أ

)انعام/٨٠(

]ابراهیم )ص( همین واقعیت را 
زمان خود،  با مشرکان سرگردان 
مسلکی  و  مکتب  از  چون  که 

مشخص و حساب شده و مقرون

۱. قـرآن وقتـی محاّجـه ی ابراهیـم خلیل الرحمـان بـا 
قومـش را نقـل می کنـد، نمی گوید که قـوم، چگونه با 
او بحـث کردنـد و چه گفتنـد. اما از جوابـی که ابراهیم 
بـه آنهـا داده و قـرآن نقـل می کنـد، انسـان حـدس 

می زنـد کـه حـرف آنهـا چـه بوده اسـت.
د َهدان« من هدایت 

َ
۲. ابراهیم جواب می دهد که »و ق

شده ام، راه یافته و روشنم. می دانم چه می کنم. و از 
آنچه شما شریک خدا دانسته اید، هیچ بیمی ندارم، 
مگر آنکه خدا درباره ی من چیزی اراده کند؛ یعنی در 
حقیقت از خدا می ترسم و بس. اما از آنهاییی که شما 

شریک خدا دانسته اید واهمه ای ندارم.
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نمی کردند،  پیروی  دلیل  به 
روحی  و  آرام  دلی  نمی توانستند 
میان  در  باشند،  داشته  مطمئن 
امنیت  و  نفس  سکون  و  نهاد 
درونی خود را که از ایمانی راسخ، 

مایه گرفت به رخ آنان کشید:[
و قوم او )ابراهیم( با او به مجادله 
پرداختند. گفت آیا با من درباره ی 
خدا مجادله می کنید؟ و حال آنکه 
خدا مرا هدایت کرده است. و از 
آنچه شما شریک خدا دانسته اید 
خدا  آنکه  مگر  ندارم  بیمی  هیچ 
کند.  اراده  چیزی  من  درباره ی 
دانشش  چیز  همه  به  پروردگارم 
آیا  حال  این  با  است.  گسترده 

به خود نمی آئید؟
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َ
رِ یق

َ
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ْ
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َ
ــأ

َ
ف

ُموَن  
َ

ــْم َتْعل نُت
ُ

ک
)انعام/٨١(

شریک  شما  آنچه  از  من  چگونه 
خدا قرار داده اید بترسم و شما از 
اینکه بدو شرک آورده اید نرسید؟ 
و  حجت  هیچ  را  شما  اینکه  با 
برهانی بر این نیست کدام یک از 
ما دو گروه به ایمنی سزاوارتریم؟ 

)من که خدا را شناخته و با 

۳. از ایـن جـواب به دسـت می آید البد آنهـا به ابراهیم 
می گفته انـد: ابراهیـم بتـرس! از ایـن شـرکاییی کـه مـا 
بـرای خـدا قرار دادیم، بترس. اینها خشـکت می کنند، 
را سـیاه می کننـد.  روزگارت  و  را در می آورنـد  پـدرت 
واضح تـر  مطلـب  ایـن  ابراهیـم  پاسـخ  ادامـه ی  از 

می شـود.
۴. ابراهیـم در ادامـه ی پاسـخ بـه قومـش می گویـد: 
چطـور مـن بترسـم؟! شـما بایـد بترسـید. مـن از آن 
کسـانی کـه شـما بی دلیـل، شـریک و رقیـب خـدا قرار 
دادیـد بترسـم، درحالی کـه مرا هدایت کـرده و مطلب 

برایـم روشـن اسـت.
مـن  شـما؟  یـا  مـا  می گویـد:  ادامـه  در  ابراهیـم   .۵
 ایمن باشم و امنیت روحی داشته 

ً
سـزاوارترم که روحا

باشـم یـا شـما؟ منـی کـه دلم بـه خدا وابسـته اسـت، 
منـی کـه مورد هدایـت خدایم، من بی تشـویش ترم یا 
تـو، بیچـاره؟ کـه در آن راهی کـه قرار گرفتـه ای دلیل و 

حجتی نـداری.
۶. البتـه پیداسـت کـه اینجـا مـراد از امـن، امـِن روحی 
اسـت، نـه امـِن اجتماعـی. امنیـت اجتماعـی البتـه 
به معنـای آن اسـت کـه همـه ی افـراد از یـک آرامشـی 
در اجتمـاع برخـوردار باشـند تـا هـر کسـی بتوانـد حق 
خـودش را ببرد. و سـکوت، سـکوت های اجباری، غیر 
از امنیـت اسـت. ایـن امنـی کـه اینجا می گوییـم، غیر 
از آن امنیتـی اسـت کـه در زمینه ی مسـائل اجتماعی 
و امـن اجتماعـی مطـرح اسـت. ایـن امـن یعنـی امِن 
روحـی، نداشـتن تزلزل، اضطـراب و بیم، هراسـمند و 

نبودن. هراسـناک 
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بصیرت و آگاهی بدو راه یافته ام؟ 
یا شما که بر پندار باطل خود هیچ 

حجتی ندارید؟( اگر می دانستید!
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ایمان  و  آورده اند  ایمان  که  آنها 
خود را به ظلم و ستم نیالوده اند، 
فقط آنها را ایمنی هست و آنهایند 

هدایت یافتگان.
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 )بقره/١٤٣(

قبله ی پیشین تو )بیت المقدس( 
برای  مگر  بودیم  نکرده  معین  را 
از  پیامبر  واقعی  پیروان  آنکه 
جاهلی  سنت های  دنباله روان 

معلوم و ممتاز گردند.
مهم  و  بزرگ  بسی  که  چند  هر 

می نمود مگر برای کسانی که

۱. یکـی از چیزهاییـی کـه راه رِو راِه هـدف و مقصـود، اگر 
داشـته باشـد، بهتـر می توانـد حرکـت کنـد و احتمـال 
رسـیدنش هسـت و اگر نداشـته باشـد، کندتـر حرکت 
می کنـد و احتمـال نرسـیدنش هـم زیـاد اسـت، ایـن 
اسـت کـه کار خـود را ثمربخـش بدانـد یـا ندانـد. اگـر 
ثمربخـش دانسـت ایـن راه را؛ حرکت خـود و کار خود 
و گام خـود را، احسـاس کـرد کـه ایـن از بین نمـی رود، 
عملـش ضایع نمی شـود، بر این حرکت و بـر این گام، 
یـک اثـری مترتب می شـود، هر حرکـت او یک موجی 
را ایجـاد می کنـد کـه او را بیشـتر بـه منـزل می رسـاند. 
مؤمن این جور اسـت. مؤمن کار خودش را ثمربخش 

می دانـد و قـرآن ایـن را بـه او آموخته اسـت.
۲. وقتی که مسلمان ها در مکه بودند، رو به کعبه نماز 

می خواندند وقتی آمدند به مدینه، رو به بیت المقدس
نماز می خواندند؛ به دستور پروردگار البته. همان کاری 
نازل آیه  و  که یهودی ها هم می کردند. چندی گذشت 
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خدا هدایتشان کرده است و خدا 
هرگز ایمان شما را ضایع نمی کرد.

و  مهربان  مردمان  بر  خدا  همانا 
دارای رحمت است.

شد که برگرد به طرف کعبه، مسجدالحرام. و مسلمان ها 
که  آیاتی  از  یکی  خواندن.  نماز  طرف  آن  به  کردند  بنا 
ابعاد مختلف ماجرای تغییر قبله را شرح می دهد این 
آیه است. می گوید خواستیم با این کار آزمایشی از شما 
به عمل بیاید... ما خواستیم یک سنت آبا و اجدادی 
برای  ببینیم چقدر حاضرید  و  از شما بگیریم   

ً
را موقتا

خاطر خدا سنت ها را زیر پا بگذارید... نه اینکه خیال 
کنید نمازهاییی که در مدتی که در مدینه بودید و اوایل، 
رو به بیت المقدس خواندید، این نمازها را ما به هیچ 
بیت المقدس،  قبله ی  نداریم،  قبولشان  می گیریم، 
قبله ی باطلی بود، نه، نخیر. کارهاییی که کردید، همه اش 
شما  تالش های  است.  قبول  مورد  مراتب،  همه ی  در 
هم  و  قبله  مورد  در  هم  مؤمنان،  شما  سعی های  و 
به طورکلی، مورد تصدیق و تأیید و مورد پاداش و سپاس 

خداست... خدا هرگز ایمان شما را ضایع نمی کند.

بخشی از بیانات آیت هللا خامنه ای در 1353/7/3 
در مسجد امام حسن ؟ع؟ مشهد:

نمــاز، کپســول ذکــر خداســت. ســرتاپای نمــاز ذکــرهللا اســت. لذاســت کــه خــود قــرآن 
هــم بعــد از آنــی کــه می فرمایــد »الصــالة تنهی عــن الفحشــاء و المنکــر« نماز، از فحشــا 
و منکــرات بــاز مــی دارد، دنبالــش میگویــد: »و لذکــرهللا اکبــر« یــاد خــدا باالتــر اســت. 
و بزرگ تریــن خاصیــت نمــاز ایــن اســت. یــاد خــدا و توجــه و شــناخت خــدا، یکــی از 
خــواص مهمــش ایــن اســت کــه ایــن دل را از اضطراب هــا، وسوســه ها و جاذبه هــای 

گوناگــون، در همــه کاری بــاز میــدارد و دل، آرامــش پیــدا می کنــد.
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خداوند صاحب اختیار عالم است

خالصه جلسه هشتم: توحید در جهان بینی اسالم
کلی  »طرح  سخنرانی های  سلسله  جلسه ی  هشتمین  در  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
اندیشه ی اسالمی در قرآن« به موضوع توحید می پردازند و پس از تعریف جهان بینی 
به معنای برداشت یک انسان، یک مسلک یا یک دین از جهان؛ توحید را در جهان بینی 
اسالم شرح میدهند و می فرمایند توحید: »یعنی همه مجموعه ای که نامش جهان است 
ساخته و پرداخته قدرتی باالتر و عظیم تر به نام هللا است« و با بررسی آیاتی از سوره بقره 
و سوره مریم این مطلب را عینا در قرآن بررسی می کنند. در انتهای جلسه نیز ایشان بیان 
می کنند »بینش توحیدی خالص اسالمی می گوید تمام ممکنات و موجودات از یکجا، 
از یک مبدا، از یک دست قدرت، آفریده و ساخته و پرداخته شدند؛ همه در مقابل او 

بندگان و بردگانند، همه در مقابل او اسیر قدرتند، همه باید فرمان او را ببرند.«
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جلسه 8: توحید در جهان بینی اسالم
خداوند صاحب اختیار عالم است

آیات این جلسه
آیه 255 سوره ی مبارکه ی بقره

آیات 88 تا 94 سوره ی مبارکه ی مریم

هللابندگانبینش توحیدیجهان بینیواژگان کلیدی

نکات کلیدیآیه

 ُهَو
َّ
ـَه ِإل

َ
 ِإل

َ
اهّلُل ل

هللا ؛ هیچ معبودی بجز او نیست.

جهان یک حقیقتی  سـت که به خودی خود اسـتقالل 
نـدارد؛ خـودش خـودش را بوجـود نیـاورده؛ از داخـل 
و از درون نجوشـیده؛ بلکـه دسـت قدرتمنـدی ایـن 
پدیده های گوناگون را آفریـده و به وجود آورده... این 
دسـت قدرتمنـد نامش هللا اسـت، نامش خداسـت.
الـه هـر آن موجودی اسـت که  انسـان در مقابل او به 
صورت تقدیـس، به صورت تعظیم و تکریم، خضوع 
می کنـد و اختیـار خـودش را دسـت او می دهـد....آن 
کسـانی کـه بـه سـنت ها و عقیده هـای پـوچ، بطـور 
اله شـان همـان  بی قیـد و شـرط تسـلیم می شـوند، 

سـنت و عقیـده پوچ اسـت.
پـس اینـی کـه می گویـد »ال الـه اال هللا« جـز او الهـی 
نیسـت؛ یعنی اله واقعی نیسـت، یعنی هرکس دیگر 
را غیـر از هللا بـه الوهیـت، بـه معبودیـت پذیرفتیـد، 
گنـاه کردیـد، برخـالف حـق، عملـی را انجـام دادیـد؛ 
چـون جـز هللا هیـچ کـس شایسـته معبـود بـودن و 

الوهیـت نیسـت.
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ّیوم
َ

لق
َ
ی ا لحَّ

َ
ا

 آن زنده پاینده و نگهدار و نگهبان

]از خصوصیـت هللا آن اسـت کـه[ زندگـی او دائمی و 
جاودانـه و همیشـگی اسـت. آن کسـی که زنـدگان به 
زندگـی او زنـده اند و اگر او نباشـد، اگـر او نخواهد، اگر 
او اراده نکنـد، یـک زنده و یک جلـوه زندگی در جهان 

باقی نخواهـد بود.

 َنْوٌم 
َ
 َو ل

ٌ
ُه ِسَنة

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
 َتأ

َ
ل

ــَماَواِت َو َمــا ِفــی  ــُه َمــا ِفــی السَّ
َّ

ل
ْرِض

َ
ال

او را چرت و خواب نمی رباید.
زمین  در  و  ها  آسمان  در  هرچه 

است از اوست

جهـل  و  بی توجهـی  لحظـه ای  غفلـت،  لحظـه ای 
نـدارد. موجـودات دیگـر،  راه  او  در وجـود و حیـات 
خداونـدگاران دروغیـن غفلـت می کنند از خودشـان، 
از مردم تحت اختیارشـان، از جهانی که در قبضه آنها 

هسـت. 

 
َّ
ُع ِعْنــَدُه ِإل

َ
ــف

ْ
ــِذی َیش

َّ
ا ال

َ
َمــن ذ
ِنــِه

ْ
ِبِإذ

کیست در نزد او، که جز به اذن و 
رخصت او شفاعتی کند؟

هیـچ قـدرت دیگـری سـراغ نداریـم مـا کـه حتـی بـه 
خـدا  مقابـل  در  بتوانـد  شـفیع،  یـک  قـدرت  انـدازه 
عـرض انـدام بکنـد. اگـر کسـی شـفاعت دیگـران را 
می کنـد بـاز بـه اذن خداونـد می کنـد. پیغمبـران کـه 
شـفاعت می کننـد، اولیـا و ائمـه و صلحـا و مومنیـن 
و شـهدا کـه شـفاعت می کننـد پیـش خـدا، جـز بـه 
اینکـه  آنهـا هـم علـت  تـازه  اذن خـدا نمی کننـد.... 
می توانند شـفاعت کنند، این اسـت که بیشتر بندگی 
خـدا کردند؛ چون تحت قدرت خدا بیشـتر خودشـان 

را قـرار دادنـد.
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ْیِدیِهــْم َو َمــا 
َ
ــُم َمــا َبْیــَن أ

َ
َیْعل

ــْیٍء 
َ

 ُیِحیُطــوَن ِبش
َ
ُهــْم َو ل

َ
ف

ْ
ل

َ
خ

ــَع  ــاء َوِس
َ

ــا ش  ِبَم
َّ
ــِه ِإل ِم

ْ
ــْن ِعل مِّ

 
َ
ْرَض َو ل

َ
ــَماَواِت َو ال ُه السَّ ــیُّ ْرِس

ُ
ک

ــیُّ  َعِل
ْ

ــَو ال ــا َو ُه ُهَم
ُ

ظ
ْ

وُدُه ِحف
ُ

ــؤ َی
ــُم  َعِظی

ْ
ال

)بقره/255(

آنچه  هر  و  روی  پیش  آنچه  هر 
است،  )بندگان(  آنها  سر  پشت 
میداند و آنان)بندگان( به چیزی 
او  خود  آنچه  مگر  او-  دانش  از 
بخواهد- احاطه و آگاهی ندارند .

بر  او،  حکمرانی  و  قدرت  تخت 
آسمانها و زمین گسترده است و 
نگهبانی آسمان و زمین او را گران 

نمی آید. 
اوست بلند مرتبه و بزرگ 

تقسـیم  بـه دو صـف  را  عالـم  تمـام  ببینیـد چطـور 
می کنـد. یـک صـف، صـف خـدا؛ یـک صـف، صـف 
موجـودات دیگـر. در ایـن صـف دیگـر، همـه ی ذرات 
عالـم بنـدگان خداینـد در حـد واحـد. از لحـاظ بندگی 
خـدا، بیـن دو موجـود عالـم هیـج امتیازی نیسـت. از 
ایـن جهـت کـه بنـده خـدا هسـتند، از ایـن جهـت که 
تحـت قـدرت و در قبضـه خداینـد، همـه یکسـانند.

 
ً
دا

َ
ْحمُن َول  الرَّ

َ
ذ

َ
خ وا اتَّ

ُ
َو قال

)مریم/88(

و گفتند که خدای رحمان، فرزندی 
گرفته است

 
ً
 ِإّدا

ً
ْیئا

َ
ْد ِجْئُتْم ش

َ
لق

)مریم/89(

همانا چیزی سهمگین فرا آوردید

 ] مشـرکین با قائل شـدن فرزند برای خداوند[ این دو 
صـف را، سـه صفـش می کردنـد. می گفتند بلـه، خدا، 
بنـدگان، زبـدگان؛ فرزنـدی، آقـازاده ای، خـدازاده ای، 

چیـزی. ]کـه ایـن آیـات[ ایـن مطلب را نفـی می کند
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َو  ِمْنُه  ْرَن  طَّ
َ

َیَتف ماواُت  السَّ َتکاُد 
ِجباُل َهّدا 

ْ
ْرُض َو َتِخرُّ ال

َ ْ
قُّ ال

َ
َتْنش

)مریم/90(

چیزی که کم مانده بود به سبب آن 
آسمان ها پاره پاره و زمین شکافته 

شود و کوهها درهم فروریزند.

ْحمِن َولَداً  أَْن َدَعْوا لِلرَّ
)مریم/91(

خدای  برای  که  بود(  این  آن  )و 
رحمان، فرزندی قائل شدند

 
ً
دا

َ
 َول

َ
ِخذ ْن َیتَّ

َ
ْحمِن أ َو ما َیْنَبِغی ِللرَّ

)مریم/92(

رحمان،  خدای  برای  درحالیکه 
فرزند داشتن، شایسته نیست

ــماواِت َو  لُّ َمــْن ِفــی السَّ
ُ

ِإْن ک
 
ً
ْحمــِن َعْبــدا  آِتــی الرَّ

ّ
ْرِض ِإل

َ ْ
ال

)مریم/93(

همه ی اشیاء و اشخاص آسمان ها 
و زمین، نیستند مگر فراهم آمدگان 

نزد خدای رحمان به عبودیت

 
ً
ُهْم َعّدا ْحصاُهْم َو َعدَّ

َ
ْد أ

َ
ق

َ
ل

)مریم/94(

ضبط  به  را  آنان  همگی  همانا 
را برشمرده است  آورده و ایشان 

بر شمردنی.

]تعبیـر خداونـد ایـن اسـت[ کـه ایـن عقیـده بسـیار 
خطرنـاک اسـت. ]پـروردگار عالـم[ آنچه که بـه عنوان 
در  کـه  چیزی سـت  آن  می دهـد،  مـردم  بـه  عقیـده 
تامیـن هدف هـای الهی دخالـت دارد. آنچه هم که به 
عنـوان عقیده فاسـد نفـی می کند، آن چیزی سـت که 
اعتقـاد بـه آن، در تأمین فسـاد جامعه دخالـت دارد. 
نفـی عقیـده فاسـد بـه معنـای نفـی یـک رگـه فسـاد 

اسـت در جامعـه بشـری. 
اعتقـاد به اینکه خداوند ولـد دارد، فرزند دارد، اعتقاد 
بـه حـد واسـط بین خـدا و بشـر، این اعتقاد مفاسـدی 
دارد در جامعـه ... ایـن در حقیقـت بهانـه ای اسـت 
بـرای اینکه بندگان، غیر اینکه بنده ی خدا می شـوند، 

بنـده ی یکـی دیگر هم بشـوند



خالصه سلسله جلسات استاد سیدعلی حسینی خامنه ای 54

بخشی از بیانات آیت هللا خامنه ای در 1353/7/4 
در مسجد امام حسن ؟ع؟مشهد:

از مجموع، بینش اسالم را در مورد خدا، خوب به دست می آورید و آن چیست؟ و آن 
این است که در همۀ منطقۀ وجود، یک قدرت به نام خداست، یک مرکِز قدرت، یک 
کانوِن دانش و حیات و نیرو، به نام خدا. و در طرف مقابل، تماِم پدیده ها رو به آن 
قدرت عظیم و جلیل، با حال مسکنت، با حال عبودیت، با حال بندگی، همه و همه؛ 
فرقی هم بین پدیده های عالم، از جهت عبودیت در مقابل آن مرکز قدرت نیست. یک 
ذرۀ کوچک تا یک کهکشان عظیم، یک انسان مؤمن یا یک انسان کافر، یک موجود بی 
ارزش یا یک انسان با ارزش، همگان در مقابل آن موجود، دست بسته، تسلیم، عبد، 

بنده، برده اند.
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9

آزادی از عبودیت غیر خدا

خالصه جلسه نهم: توحید در ایدئولوژی اسالم
آیت هللا خامنه ای در جلسه دوم مبحث  بینی اسالم،  بیان توحید در جهان  از  پس 
توحید، به مقایسه دو نگرش مادی و الهی به توحید می پردازند. در برابر نگرش مادی 
قائل اند؛ دینی را که با ظالم می سازد و با مستبد همکاری می کند و گره ای از کار مردم 
آن  به  اسالم  که  توحیدی  »آن  می کنند:  تاکید  ادامه  در  و  پذیرفت.  نباید  را  نگشاید 
دعوت می کند، توحیدی ست باالتر از حد یک پاسخ به یک سوال، به یک استفهام...
]بلکه[ توحید اسالمی الهامی ست در زمینه ی حکومت، در زمینه ی روابط اجتماعی، 
در زمینه  سیر جامعه، در زمینه هدف های جامعه، در زمینه تکالیف مردم، در زمینه ی 
مسئولیت هاییی که انسان ها در مقابل خدا، در مقابل یکدیگر، در مقابل جامعه و در 
مقابل پدیده های دیگر عالم دارا هستند، توحید این است.« حضرت آیت هللا خامنه ای 
این نکته را تذکر می دهند: » وقتی توحید در یک جامعه آمد، همه بندگان در یک تراز 
قرار می گیرند؛ یعنی چه؟ یعنی همه می شوند بنده ی خدا« و » بندگی خدا یعنی آزادی 
از عبودیت و بندگی هرچه غیر خدا و هرکس غیرخداست.« و در انتها به تبیین آیات 

165تا 167 سوره بقره می پردازند:
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جلسه 9: توحید در ایدئولوژی اسالم
آزادی از عبودیت غیر خدا

آیات 165 تا 167 سوره بقرهآیات این جلسه

توحیدواژگان کلیدی
جامعه 
توحیدی

بندگی 
غیرخدا

عبودیتقیامت

نکات کلیدیآیه

ــْن   ِم
ُ

ــذ ِخ ــْن َیتَّ ــاِس َم ــَن الّن َو ِم
وَنُهــْم  ُیِحبُّ  

ً
ْنــدادا

َ
أ اهّلِل  ُدوِن 

ــدُّ 
َ

ش
َ
ــوا أ ذیــَن آَمُن

َّ
ُحــبِّ اهّلِل َو ال

َ
ک

 هّلِل
ً
ُحّبــا

گروهی از مردم بجز خدا به رقیبان 
و هماوردانی )از جنس بشر یا جز 
مهر  آنان  به  می آورند.  روی  آن( 
به  که  مهری  همچون  می ورزند 
خدا باید ورزید. و مومنان راستین 

در دوستی خدا شدید ترند

بـرای خـدا شـریک از جنس بشـر یـا از غیر جنس بشـر 
انتخـاب می کننـد. و آنهـا را ماننـد مهـر و محبتـی کـه 
بایـد بـه خـدا داشـت، دوسـت می دارنـد. ...]امـا[ از 
همـه ی این جلوه های ظاهـری، از همه ی قطب هاییی 
کـه دل انسـان را مثـل کهربـا بـه سـوی خـود جـذب 
می کننـد، از همـه ی خدایان دروغیـن، از خدای نفس 
و شـهوت؛ کـه خودت بگیـر برو تـا آن خداهاییی که در 
صـدر و بـاالی اجتماعات جا گرفته انـد و جا می گیرند 
و جـای داده می شـوند، از همـه ی اینهـا خـدا بـرای 

مومـن محبوب تر اسـت.

 َیَرْوَن 
ْ

ُمــوا ِإذ
َ

ل
َ

ذیــَن ظ
َّ

ــْو َیــَرى ال
َ

َو ل
َعذاَب

ْ
ال

اگر میدیدند آنان که )با سرسپردگی 
به غیر خدا( ستم کرده اند آنگاه که 

عذاب را مشاهده می کنند

از  صحنـه ای  بـه  را  بیـان  می کنـد  منتقـل  ناگهـان 
قیامـت. آن لحظـه ای را بیان می کنـد که خالیق جمع 
و  خـدا  عـذاب  وسـایل  شـده اند  محشـور  شـده اند، 
وسـایل رحمـت و لطـف خدا هـم هسـت،... بندگان 
خوب خدا و بندگان بد خدا هسـتند، بعد سـتمگران 
در  قـدرت  تمـام  کـه  می بیننـد  ناگهـان  ظالمـان  و 
قیامت از آن خداسـت . سـتمگر ظالم چه سـتمگری 
کـه سـتم می کـرد بـه دیگـران، و چـه سـتمگری که به 
خـودش سـتم می کـرد و خـودش را بنـده ی آن سـتمگر
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اولـی قـرار داده بود، وقتی نـگاه کنند، ببینند، عجب! 
اینجـا همـه ی آن حرف هـا و ادعاهـا و بـاد و ُبروت هـا 
و کاخ هـا و زندگی هـا، همـه هیـچ و پـوچ اسـت، هیـچ 

کاری از دسـت کسـی بـر نمی آید.
دو گـروه را در نظـر بگیریـد، یـک گـروه، گـروه دیگـر را 
عبـادت کردنـد؛ یعنـی اطاعـت، اطاعـت بـی قیـد و 
شـرط، ایـن دو گـروه، روز قیامـت رو بـه روی هـم قـرار 
می گیرنـد، بـا هـم جنـگ و منازعـه و مخاصمـه دارنـد.

نَّ اهّلَل 
َ
 َو أ

ً
 هّلِل َجمیعــا

َ
ة ــوَّ

ُ
ق

ْ
نَّ  ال

َ
أ

ــذاِب  َع
ْ

ــدیُد ال
َ

ش
)بقره/165(

خدا  آن  از  یکسره  قدرت  اینکه 
است. و اینکه عذاب خدا سخت 
از  )بی گمان  است  سهمگین  و 

رفتار خود پشیمان می شوند(

بی گمـان از رفتار خود پشـیمان می شـدند، پشـیمان 
می کردنـد،  ِخرگیـری ای  چـه  دنیـا  در  کـه  می شـدند 
می رفتنـد بنـده و بـرده ی سـتمگرانی می شـدند کـه 
قـدر  ایـن  بی عرضه انـد،  قیامـت  در  قـدر  ایـن  حـاال 
عبـرت  چشـم  بـا  اگـر  نمی آیـد.  بـر  کار  دستشـان  از 
همـان  بـه  هـم  دنیـا  در  می دیدنـد  می نگریسـتند، 

انـد. بی عرضـه  انـدازه 

ذیَن 
َّ

ِبُعــوا ِمــَن ال ذیــَن اتُّ
َّ

 ال
َ
أ  َتَبــرَّ

ْ
ِإذ

َعْت  طَّ
َ

َعــذاَب َو َتق
ْ

ُوا ال
َ
َبُعــوا َو َرأ اتَّ

ْسباُب 
َ ْ
ِبِهُم ال

)بقره/166(

که  آنگاه   - تابعان  و  پیروان  از 
پیشوایان و سران، بیزاری جویند 
و عذاب خدا را بنگرند و رابطه ها 
 و پیوند ها میان آنان قطع شود.

آن کسـانی کـه آنجـا دارنـد چـوب می خورنـد، چـوب 
را  ایـن  چـوب  می خورنـد،  را  خـدا  غیـر  عبودیـت 
می خورنـد کـه بنـده و بـرده ی غیر خـدا شـدند؛ یعنی 
چیـزی غیـر توحیـد و ضـد توحیـد، در حالـی کـه قرآن 

پیـروان. دنبالـه روان،  اسـت،  ِبُعـوا«  تعبیرش»اتُّ
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ــا  ن
َ

نَّ ل
َ
ــْو أ

َ
ــوا ل َبُع ــَن اتَّ ذی

َّ
ــاَل ال َو ق

ا 
ُ

ؤ مــا َتَبــرَّ
َ

 ِمْنُهــْم ک
َ
أ َنَتَبــرَّ

َ
 ف

ً
ة ــرَّ

َ
ک

ُهْم 
َ

ْعمال
َ
ذِلَک ُیریِهــُم اهّلُل أ

َ
ــا ک ِمّن

ُهــْم  مــا  َو  ْیِهــْم 
َ

َعل َحَســرات 
ــاِر  ــَن الّن ــَن ِم ِبخارِجی

)بقره/167(

گویند:  دنباله روان  و  تابعان  و 
کاش ما را بازگشتی بود به دنیا- تا 
از آنان بیزاری می جستیم چنانکه 
می جستند.  بیزاری  ما  از  آنان 
بدینگونه خداوند کارهای آنان را 
آنان  به  حسرتی  مایه ی  بصورت 
آتش  از  هرگز  آنان  و  می نمایاند 

برون نخواهد آمد.

 

بخشی از بیانات آیت هللا خامنه ای در 1353/07/05  
در مسجد امام حسن ؟ع؟مشهد :

اگر چنانچه به توحید قائل باشی، در جامعه اختالف طبقاتی و تبعیض معنی ندارد 
آن جامعه، جامعه  دارد،  پایینی  و  باالییی  دارد،  تهی  و  که سری  آن جامعه ای  دیگر. 
م اِلَدَم َو اَدُم ِمن ُتراٍب « همه فرزندان آدمند و 

ُ
ک

ُّ
ل

ُ
توحیدی نیست. توحید می گوید که »ک

آدم از خاک است. نزدیکی شما به خدا و رجحان شما به تقواست و بس؛ هرکسی بیشتر 
مراقب فرمان خدا باشد، او باالترست.
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10

قطعنامه توحیدی

خالصه جلسه دهم: عبادت و اطاعت انحصاری خدا
با بیان این موضوع که توحید  از بحث توحید، آیت هللا خامنه ای  در جلسه ی سوم 
طوالنی ترین و مفصل ترین بحث سراسر قرآن از لحاظ سخن و تعداد آیات است  و این 
توحید عقیده ای متضمن تعهد و مسئولیت است، فرمودند: »اگر قرار شد توحید یک 
عقیده ای باشد که به دنبال خود تعهدی را... به ارمغان می آورد، پس باید فهمید و 

دانست، که این مسئولیت و تعهد و این تکلیف چیست.«
ایشان تعهد توحید به جامعه ی موحد را باالتر از حد فرمان های شخصی و تکالیف فردی 
دانستند و آن را مهمترین و بزرگترین و اساسی ترین مسائل یک جامعه مانند حکومت، 
اقتصاد، روابط بین الملل و... تعریف کردند. همچنین با طرح این موضوع که توحید به 
مثابه یک قطعنامه است، بیان کردند: »موحدین عالم از طرف پروردگارشان... ملزمند 
که این قطعنامه ]توحیدی[ را مورد عمل و اجرا قرار بدهند.« حضرت آیت هللا خامنه ای 
در ادامه از طریق آیات قرآن، مفاد این قطعنامه ی توحیدی را در ذیل بحث شرح دادند:
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جلسه 10: عبادت و اطاعت انحصاری خدا
قطعنامه توحیدی

آیات 28 تا 31 و 35 سوره ی مبارکه یونسآیات این جلسه

واژگان کلیدی

تکالیف و 
مسئولیتهای 

فرد موحد

حقوق 
اساسی

نظم 
اجتماعی

نفی 
عبودیت 
خدانماها

عبودیت 
غیر خدا

قطعنامه ی 
توحیدی

شیطان

نکات کلیدیآیه

ــمَّ 
ُ
 ث

ً
ــُرُهْم َجمیعــا

ُ
َو َیــْوَم َنْحش

ــْم 
ُ

وا َمکاَنک
ُ

ــَرک
ْ

ش
َ
ذیــَن أ

َّ
ــوُل ِلل

ُ
َنق

ْم 
ُ

ک
ُ
ــَرکائ

ُ
ــْم َو ش ْنُت

َ
أ

و روزی که همه ی آنان را )در قیامت( 
گرد آوریم. آنگاه به کسانی که برای 

خدا شریکی قائل شدند گوییم

سـطحی  و  عـادی  خیلـی  نظـر  یـک  بـا  شـما  اینجـا 
می فهمیـد کـه در قیامـت این شـریک ها، آن کسـانی 
از  کـه بـه شـراکت خـدا انتخـاب شـده بودنـد، غیـر 
آن  صحبـت  اسـت،...  بی جـان  عقیقـی  ُهَبـِل  آن 
انسانی سـت کـه به شـرکت و رقابـت با خـدا انتخاب 
شـده. به آنها گفته می شـود که در جـای خود متوقف 

شـوید، ایسـت!

ُهْم 
ُ

ــَرکاؤ
ُ

نــا َبْیَنُهــْم َو قاَل ش
ْ

ل َزیَّ
َ

ف
ْنُتــْم ِإّیانــا َتْعُبــُدوَن

ُ
مــا ک

 )یونس/28(

و  افکنیم  جدائی  آنها  میان  پس 
شریکان پنداری آنان گویند: شما 

ما را عبادت نمی کردید.

بـوده،  کـه گمراهی هایشـان متقابـل  گروه هاییـی  آن 
در قیامـت بـه جـان هـم می افتنـد، در مقابـل هـم 

می کننـد.  صف آراییـی 
آن کسـی که شـرک ورزیده برای خدا و شـریک گرفته، 
می خواهد گریبان آن شـریک را بگیـرد و او را به زمین 
بکوبـد؛ بگوید من تو را به جای خـدا قبول کرده بودم 
و حاال به این بال دچار شـدم. آن کسـی هم که در دنیا 
مـورد عبودیـت و پرسـتش بـوده، او هـم بـرای تبرئـه 

خودش حاضر اسـت با ناسپاسـی هرچـه تمام تر،



61    جلسه دهم: عبادت و اطاعت انحصاری خدا

عالقمنـدان و تابعـان و متابعان دنیای خـودش را رد 
کنـد، از آنهـا بیزاری و تبـّری بجوید.

 َبْیَننــا َو 
ً
ــهیدا

َ
فــى ِبــاهّلِل ش

َ
ک

َ
ف

ــْم 
ُ

ّنــا َعــْن ِعباَدِتک
ُ

ــْم ِإْن ک
ُ

َبْیَنک
غاِفلیــَن 

َ
ل

)یونس/29(

میان ما و شما خدا گواهی بسنده 
است که ما از عبادت شما غافل 

و بی خبر بودیم.

کارهاییـی کـه در دنیا انجـام گرفته، آنجا مـورد آزمایش  
آزمـون خود انسـان قـرار می گیرد.

مــا  ــس 
ْ

َنف لُّ 
ُ

ک ــوا 
ُ

َتْبل ُهناِلــَک 
ــى اهّلِل َمْولُهُم 

َ
وا ِإل ْت َو ُردُّ

َ
ف

َ
ْســل

َ
أ

ــوا  ــا کاُن ــْم م ــلَّ َعْنُه
َ

ــقِّ َو ض َح
ْ

ال
ــُروَن  َت

ْ
َیف

)یونس/30(

و در آن هنگام هر کسی هر آنچه از 
پیش انجام داده، می آزماید.

بازگردانیده شوند بسوی خدا،  و 
موالی حقیقی شان و هر آنچه به 
ایشان  از  همه  می بستند،  دروغ 

گم و ناپدید گردد.

 

 همـه ی آن چیزهاییـی کـه بـه صـورت بهانـه و عـذری 
بـرای عبودیـت غیر خدا در دل انسـان بـود و آدم فکر 
می کـرد کـه در قیامـت حربه ی دسـت او خواهد شـد، 

از دسـت انسـان گرفته خواهد شـد.
و احتمـال دیگر در معنای آیه؛]اینکه[ انسـان در دنیا 
پشـتیبان ها بـرای خـود فـرض می کنـد، همان هاییـی 
کـه عبادتشـان می کنـد ... دلـش بـه آنهـا گـرم اسـت؛ 
امـا روز قیامت این همه دلگرمی و پشـت گرمی، این 
همـه حامی و پشـتیبان، نمی توانند بـاری از دوش او 

بردارند.
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ــماِء  ــَن السَّ ــْم ِم
ُ

ک
ُ

ــْن َیْرُزق ــْل َم
ُ

ق
ــْمَع َو  ــُک السَّ ــْن َیْمِل مَّ

َ
ْرِض أ

َ
َو ال

ــاَر  ْبص
َ
ال

بگو چه کسی آنان را از آسمان و 
زمین روزی می دهد؟ یا چه کسی 
شنواییی و بینائی ها را در قبضه ی 

اختیار دارد؟

خیلـی  گاهـی  این جوری سـت...  قـرآن  اسـتدالالت 
رویـاروی اسـتدالل نمی کند، زمینه ی اسـتدالل مغزی 
خـود آدم را، بـرای انسـان فراهم می کنـد. اینجا خدای 
متعـال در ایـن آیـات می خواهـد ثابـت کنـد کـه فقط 
در مقابـل خـدا بایـد اطاعـت و عبودیـت کـرد؛ از این 

راه وارد می شـود.
در حقیقـت ایـن آیـه دارد اشـاره می کنـد بـه داشـتن 
بصیـرت، به داشـتن نیروی فهم و خرد، که ای انسـان 
که بناسـت حاال فکر کنی و جواب این سـوال را به ما 

بدهـی، تـو دارای سـمعی و دارای بصری.

ِت  َمیِّ
ْ

َحــیَّ ِمــَن ال
ْ

ــِرُج ال
ْ

َو َمــْن ُیخ
َحیِّ 

ْ
ــَت ِمــَن ال َمیِّ

ْ
ــِرُج ال

ْ
َو ُیخ

و چه کسی برون می آورد زنده را 
از مرده و مرده را از زنده

نشـانه ی کمـال قدرت پروردگار اسـت؛ یـک چیز زنده 
را از یـک چیـز مـرده ای بیرون آوردن، یـک چیز مرده را 
از یـک چیـز زنـده ای خارج کـردن، این نشـانه ی کمال 

قدرتمنـدی و قبضه ی نیرومند قدرت خداسـت.

وَن 
ُ

ول
ُ

ــَیق َس
َ

ــَر ف ْم
َ
ــُر ال ــْن ُیَدبِّ َو َم

هّلُل  ا
تدبیر  را  )جهان(  امر  کسی  چه  و 
خواهند  تکوین(  )در  میکند؟ 

گفت: خدا

ایـن سـوال در ضمـن اینکـه از مشـرکان زمـان نـزول 
وحـی بـود، از مـن و شـما هـم ]هسـت[... کیسـت 
کـه دارد همـه ی عالـم را تدبیـر می کنـد؟ بعضـی فکـر 
نکـرده می گویند هللا، که عقیده شـان در همـان زمان 
هـم ایـن بوده؛...بنده یـک خرده فکـر می کنم، دقت 
وَن اهلُل« می گویـم خداسـت . این 

ُ
َسـَیُقول

َ
می کنـم، »ف

انتظام عجیب عالم تکوین از سـوی خداسـت و بس. 
ایـن دسـت قـدرت اوسـت کـه دارد ایـن گردونـه را 

می گردانـد.
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وَن 
ُ

ق ال َتتَّ
َ

 ف
َ
ْل أ

ُ
ق

َ
ف

)یونس/31(

بگو: پس چرا پروا نمی کنید؟ )و 
اراده ی امر جهان در  را به  غیر او 

تشریع انتخاب می نمایید(

یعنـی پـروا نمی کنید از این خدای عظیـم ... که غیر او 
را در اطاعت، در عبودیت شـریک او قرار می دهید؟

ببینیـد، اگـر تدبیـر تکوینـی عالـم به دسـت اوسـت، 
چـرا تدبیـر تشـریعی عالم به دسـت او نباشـد؟... چرا 
خودش قانـون نگذارد؟ چرا خـودش قدرت نگاهبان 
و پاسـدار قانـون را معین نکنـد و از او حمایت نکند؟ 

امامـت، والیـت، چـرا نکنـد؟ چـرا امام قـرار ندهد؟

ــْن  ْم َم
ُ

ــَرکاِئک
ُ

ــْن ش ــْل ِم ــْل َه
ُ

ق
ــقِّ َح

ْ
ــى ال

َ
ــدی ِإل َیْه

ایــن شــریکان  از میــان  بگــو: 
پنــداری، چــه کســی بســوی حــق 

می شــود؟ راهبــر 

جانـدار  بت هـای  اینجـا  در  منظـور  کـه  پیداسـت 
اسـت، آن کسـانی که اقتـداری از اقتـدارات و قدرتی از 

بـوده ]اسـت[. آنهـا  قدرت هـا در قبضـه ی 

َحقِّ 
ْ

ِل اهّلُل َیْهدی ِلل
ُ

ق
بگــو: خــدا بــه ســوی حــق راهبری 

ــد. می کن

 در مقابـل حق، به 
ً
کسـی کـه در مقابـل خدا بـود، قهرا

چیـز ]دیگـری[ دعـوت می کنـد؛ پـس خداسـت فقـط 
آن کسـی کـه بـه حـق فرامی خواند.

ْن 
َ
أ َحقُّ 

َ
أ َحقِّ 

ْ
ال ى 

َ
ِإل َیْهدی  َمْن 

َ
أف

ُیْهدى  ْن 
َ
أ  

ّ
ِإل ی  لَیِهدِّ ْن  مَّ

َ
أ َبَع  ُیتَّ

ُموَن 
ُ

ْیَف َتْحک
َ

ْم ک
ُ

ک
َ

ما ل
َ

ف
)یونس/35(

راهبری  به حق  که  آیا کسی  پس 
که   است  شایسته تر  می کند 
راه  خود  آنکه  یا  شود  پیروی 
نمی یابد مگر آنکه راهبری شود؟ 
پس شما را چه می شود؟ چگونه 

قضاوت می کنید

آخـر از چـه کسـی بایـد پیـروی کـرد؟ دنبـال چه کسـی 
بایـد رفـت؟ دنبـال خـدا کـه خـود آفریننـده ی حـق و 
راهبـر به  سـوی حـق و راهنمای حق اسـت؟ یـا دنبال 
دسـت  برسـد،  حـق  بـه  بخواهـد  اگـر  کـه  کسـی  آن 

خـودش را هـم بایـد بگیرنـد و ببرنـد؟
قـرآن می خواهـد بگویـد خـدا انسـان را بـه سـعادت 
از خودشـان  می رسـاند... آن  کسـانی کـه خودشـان 

ندارنـد، نمی تواننـد. چیـزی 
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بخشی از بیانات آیت هللا خامنه ای در 1353/07/06 
در مسجد امام حسن ؟ع؟مشهد :

بسی روشن است که هدایت کردن و هدایت شدن، چیزی درخور موجود زنده و انسانی 
است. پس .. سخن از آن انسانهاییی است که داعیه ی ربوبیت و تدبیر در داده و در 
جلب عبودیت و اطاعت انسان های دیگر، خود را شریک و جایگزین خدا دانسته اند. 
نفی عبودیت »خدانما« ها، خدانما- چه در لباس قدرت های مذهبی )احبار و رهبان( 
، ُمترِف(- در پیشنهاد اسالم به اهل کتاب، نفی 

َ
و چه در لباس قدرت های دنیاییی) َمال

ْوا 
َ
ِکَتاِب َتَعال

ْ
ْهَل ال

َ
ْل َیا أ

ُ
اطاعت قدرت های غیر الهی در آن آیه به این صورت آمده که »ق

 َبْعُضَنا َبْعًضا 
َ

ِخذ  َیتَّ
َ

 ُنْشرَِك ِبِه َشْیًئا َوال
َ

 اهلَل َوال
َّ

 َنْعُبَد ِإال
َّ

ال
َ
ْم أ

ُ
ِلَمٍة َسَواٍء َبْیَنَنا َوَبْیَنک

َ
ى ک

َ
ِإل

ْرَباًبا ِمْن ُدوِن اهلِل«.
َ
أ
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11

رهاییی از زنجیره اطاعت غیر خدا

خالصه جلسه یازدهم: روح توحید: نفی عبودیت غیر خدا
حضرت آیت هللا خامنه ای در دوازدهمین روز از ماه مبارک رمضان سال 53 به اهمیت 
بحث توحید - از آن جهت که پایه اعتقادی و اصل مهم عملی فردی و اجتماعی است- 

می پردازند. و سپس به سراغ تعریف هاییی از عبادت می روند.
ایشان به ذکر این نکته می پردازند که عبادت تنها به معنای این نیست که انسان در 
باالتر  مقابل یک موجودی، به صورت تقدیس، به صورت احترام قلبی، به صورت 
دانستن، خم و راست بشود، سجود یا رکوع بکند، او را ستایش و نیایش کند؛ بلکه عبادت 
مفهوم وسیع تری در فرهنگ قرآن دارد. و ایشان عبادت را چنین تعریف می کنند : »اگر 
کسی را، یک انسانی، یا یک جامعه انسانی، بی قید و شرط اطاعت بکند، فرمان او را 
در زندگی خود، در جسم و جان خود، در عمل خود، متبع بشمارد، او را عبادت کرده.« 
بنابراین تعریف؛ پس هرکسی که اطاعت کند از کسی یا از چیزی یا از قدرت سیاسی یا 

قدرت مذهبی و حتی از عامل درونی مثل نفس، عبادت او را کرده است. 
ایشان  این نکته را بیان می کنند که دایره عبادت خیلی وسیع است، نه تنها اطاعت 
کردن، بلکه حتی شش دانگ حواس را هم به یکی دادن، عبادت اوست. حضرت 
آیت هللا خامنه ای در پیی این سخن این سوال را پاسخ می دهند که: »پس ما حرف های 
درست را هم گوش نکنیم؟ اگر آن کسی که سخن می گوید و شش دانگ حواس و 
مشاعر تو را به طرف خود جذب کرده است، از زبان خدا سخن می گوید، تو در حالی که 
دل به او دادی، ذهن به او دادی، فکر و روحت را به او سپردی، داری عبادت می کنی« 
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و »اگر چنانچه گوینده دارد از زبان شیطان سخن می گوید... در همان حال مشغول 
عبادت و اطاعت ابلیسی؛ یعنی خود او شیطان است.« در نهایت ایشان می فرمایند: 
»اگر کسی بخواهد عبادت کند فقط خدا را و عبادت غیر خدا را نکرده باشد؛ یعنی موحد 
باشد، یکتا پرست، یکتا گرا باشد، بایستی که اطاعت مطلق خود را هم مخصوص کند به 
پروردگار جهانیان، به خدای بزرگ« که تمامی هدف انیبا هم این بوده است که »زنجیره 

اطاعت غیر خدا را از دست و گردن آنها  باز کنند.«

جلسه 11 : روح توحید: نفی عبودیت غیر خدا
رهاییی از زنجیره اطاعت غیر خدا

آیات 114 تا 121 سوره ی مبارکه ی انعام آیات این جلسه

عبادتاطاعتواژگان کلیدی
اطاعت از غیر 

خدا
خداوند

نکات کلیدیآیه

ُهَو  َو   
ً
ما

َ
َحک ْبَتِغی 

َ
أ اهّلِل  ْیَر 

َ
غ

َ
ف  

َ
أ

 
ً
ال صَّ

َ
ِکتاَب ُمف

ْ
ُم ال

ُ
ْیک

َ
ْنَزَل ِإل

َ
ِذی أ

َّ
ال

ُموَن 
َ

ِکتاَب َیْعل
ْ

ِذیَن آَتْیناُهُم ال
َّ

َو ال
ال 

َ
ف َحقِّ 

ْ
ِبال َک  َربِّ ِمْن  ٌل  ُمَنزَّ ُه  نَّ

َ
أ

ُمْمَترِیَن 
ْ

وَننَّ ِمَن ال
ُ

َتک
)انعام/114(

آیا جز آئین و برنامه ی خدا، داور 
و فرمانرواییی برگزینم. در حالیکه 
اوست که این کتاب)قرآن( را  که 
واضح  معارفی  و  احکام  دارای 
فرموده  نازل  است،  مشخص  و 
به را  کتاب  که  آنان  و  است. 

آیـا جز خدا، حاکمی، فرماندهی یـا داوری طلب کنم؟ 
در حالیکـه خداسـت کـه این مجموعـه را، قـرآن را، با 
تفصیـل، با تبیـن، بدون اختـالط و امتزاج، برای شـما 

فرسـتاده اسـت. مبینـا، با تبیین تمـام و کامل.
]در این آیه[ مسـئله حکومت و داوری خداسـت که از 

همه اولی تر اسـت به حکومـت و داوری
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ایشان داده ایم می دانند که آن 
نازل  پروردگات  سوی  از  حق  به 
گشته است. پس زنهار از مرّددان 

و شک آوران مباش.

 َو 
ً
ــَک ِصْدقــا  َربِّ

ُ
ِلَمــۀ

َ
ــْت ک َو َتمَّ

ــَو  ــِه َو ُه ِلماِت
َ

َل ِلک ــدِّ  ل ُمَب
ً

ــْدل َع
َعِلیــُم 

ْ
ــِمیُع ال السَّ

)انعام/115(

پروردگارت-  اراده ی  و  فرمان 
گشته  تمام  استواری-  و  براستی 
چیز،  هیچ  رسید.  حقیقت  به  و 
فرمان ها و اراده های او را دگرگون 

نتواند کرد. و اوست شنوای دانا.

نبوت هـا  سلسـله ی  کـه  بـود  ایـن  پـروردگار  فرمـان 
نهاییـی  حـد  بـه  تدریجـا  و  تدریجـا  را  مـردم  بیاینـد، 
برسـانند، بعـد نبـوت آخریـن بیایـد، انسـان ها را در 
مقابـل یـک افـق وسـیعی، در مقابـل یـک میـدان 
بی نهایتـی قـرار بدهـد. وسـیله ی سـیر را، وسـیله ی 
دویـدن را، وسـیله ی تکامـل هرچـه بیشـتر را بـه آنهـا 
اعطـا بکنـد، تـا انسـان ها بتواننـد در ایـن میـدان تـا 

تـا خـدا.  بی نهایـت برونـد؛ 
]در ایـن آیـه[ مسـئله تخلـف ناپذیـری دیـن و فرمـان 
خداسـت کـه دشـمن وکافـر و معانـد و معـارض، هر 
غلطـی میخواهد بکند، بکند؛ فرمان خدا مضی سـت 

و تمام شـده اسـت.

ْرِض 
َ ْ
ال ِفی  َمْن  َر 

َ
ث

ْ
ک

َ
أ ُتِطْع  ِإْن  َو 

ِإْن  اهّلِل  َسِبیِل  َعْن  وَك 
ُّ

ل ُیِض 
 

َّ
ِإل ُهْم  ِإْن  َو  نَّ 

َّ
الظ  

َّ
ِإل ِبُعوَن  َیتَّ

ُرُصوَن 
ْ

َیخ
)انعام/116(

و اگر بیشترین خلق روی زمین را 
اطاعت کنی، تو را از راه خدا گمراه 
می سازند. آنها جز گمان را پیروی 
از  این نیست که  نمی کنند و جز 

روی پندار قضاوت می نمایند.

]در ایـن آیـه بیـان می کند کـه[ اطاعت از خواسـت ها 
و هوا هـا و هوس هـا نبایـد کـرد، از خـدا بایـد اطاعـت 

کرد.
آن کسـانی کـه راه  هـا و شـیوه ها و روش هـا را بـرای 
زندگـی مـردم جعـل می کننـد و پیشـنهاد می کننـد؛ 
آیـا یقیـن دارنـد بـه صحـت ایـن راه هـا  بـا تخمیـن، با 
گمـان، با فرضیه و تئـوری، مردم دنیـا را، جامعه های 
بشـری را می خواهنـد اداره کننـد، امـا خـدا بـا تئـوری 
کسـی را اداره نمی کنـد؛ بـا متـن واقعیـت، بـا علـم و 
دانـش بـه معنـای واقعی، انسـان هـا را به راه راسـت 

هدایـت می کنـد.
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ْیــِه 
َ

ِکــَر اْســُم اهّلِل َعل
ُ

ــا ذ ــوا ِممَّ
ُ

ل
ُ

ک
َ

ف
ِمِنیَن 

ْ
ــِه ُمؤ ْنُتــْم ِبآیاِت

ُ
ِإْن ک

)انعام/118(

پس تناول کنید از آنچه نام خدا بر 
آن برده شده است. اگر به آیات او 

ایمان دارید.

، می بیند بعد 
ً
اینجـا انسـان با کمـال تعجـب، ابتدائـا

از ایـن مطالـب کلـی ... یـک دفعـه می گویـد کـه از 
آنچـه کـه نـام خـدا بـر آن بـرده شـده اسـت بخوریـد، 
گوسـفندی را کـه بـا نـام خـدا کشـتند، ذبـح کردنـد، از 
این حق دارید بخورید، مسـئله فرعی! در نظر انسـان 
خیلـی تعجـب آمیز می آید که چـه ارتباطی اینها باهم 

دارند.
اوال در نظر پروردگار همه ی مسـائل در یک سـطحند. 
بـرای خـدا مسـائل کلـی مربـوط بـه بشـر بـا مسـائل 
جزئـی تفاوتـی ندارنـد، همـه اش یکـی سـت. بـرای 
پـروردگار عالـم، آنچه مایه ی سـعادت انسـان اسـت، 
بـه عنـوان یـک فرمـان مطرح اسـت، فرقـی نمی کند 
ایـن فرمان جزئی باشـد، فرعی باشـد، مربـوط به یک 
نفـر باشـد یـا کلـی باشـد، عمومـی باشـد، مربـوط بـه 

همه بشـر باشـد.
می دانید که مشرکان و قبایل و ملت ها و امت هاییی 
کـه از توحیـد بی نصیـب بودنـد، در هر مناسـبتی، در 
هـر موقعیتـی، بـرای هـر کاری، نـام آن معبـودان را 
می آورنـد. ... وقتـی شـما کاری را بـرای خاطـر پـول، 
بـرای خاطـر هوای نفـس، بـرای خاطر مسـائلی از این 
 
ً
قبیـل شـروع کردیـد، بـا آن نـام، بـا آن یـاد؛ ایـن قهـرا

جهتـش هـم، جهـت همـان چیـزی اسـت کـه نـام و 
یـاد او را در حیـن شـروع ایـن کار بـر زبـان یـا در مغـز 
خطـور دادیـد.... امـا کاری کـه با نـام خدا، با یـاد خدا، 
شـروع مـی شـود، جهت گیـری اش هـم جهت گیـری 
خداییی سـت، جهت گیـری اش هـم جهت گیـری طبق 
فرمـان خـدا و مناسـب بـا امـر پـروردگار اسـت. به ما 
می گوینـد کـه حتـی ذبیحـه را وقتـی کـه می کشـید، با 
نـام خدا بکشـید. یعنـی ضروری تریـن، اولی ترین نیاز 
شـما که خوراک شماسـت، بایسـتی با نام خدا باشد، 
بـرای خـدا باشـد. شـکمت را هـم کـه پـر می کنـی، برای
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خـدا بایـد پـر کنـی.... اگر چه نیـاز اصیلی سـت، اما در 
زندگی تو، اصل نیسـت، در زندگی تو اصل خداسـت 

و جهت گیری خداسـت.
یعنـی تمـام جهت گیری هـای زندگـی ات بـرای تامین 
هـر نیـازی، ولـو نیازهـای اولـی، بایـد بـر طبـق فرمان 

خـدا و در جهـت سـبیل هللا باشـد.

باِطَنــُه  َو  ــِم 
ْ
ث ِ

ْ
ال ظاِهــَر  ُروا 

َ
ذ َو 

ــَم 
ْ
ث ِ

ْ
ال ِســُبوَن 

ْ
َیک ِذیــَن 

َّ
ال ِإنَّ 

ــوَن 
ُ

َترِف
ْ

ــوا َیق ــا کاُن ــُیْجَزْوَن ِبم َس
)انعام/120(

وا گذارید آشکارا و پنهان را )گناهی 
یا  مشهود  آن  سوء  تاثیرات  که 
به  گناه  که  آنان  است(  پوشیده 
بار می آوردند به سزای آنچه در آن 

فرورفته اند مجازات خواهند شد.

یک کارهاییی هسـت که اشـکاالتش، عواقب سوئش 
ظاهـر اسـت؛ قتـل نفـس معلـوم اسـت کـه کار بدی 
اسـت، بی جـان کـردن یک جانـدار، بدون اسـتحقاق، 
معلـوم اسـت که کار خالفی اسـت؛ این گنـاه بودنش 
ظاهر اسـت. یـک کارهاییی هم گناه بودنش درسـت، 
را  از چیزهـا  بـارز و ظاهـر و نمایـان نیسـت، خیلـی 
انسـان نمی فهمـد کـه این چقدر بزرگ اسـت؛ سـخن 
بـدون علم گفتـن، دنبالـه روی از غیر علم کـردن، نام 
خـدا و یـاد خـدا را سـبک و کوچـک شـمردن، اطاعت 
از غیـر خـدا کـردن، فرمـان از غیـر خـدا شـنیدن اینهـا 
یـک چیزهاییی سـت کـه آدم خیـال نمی کنـد ایـن قدر 
مضرات و عواقب سـوء داشـته باشـد، ، لکن در عین 
حـال، هـردو را بایسـتی کنـار گذاشـت؛ هرآنچـه را کـه 

گنـاه اسـت، چه آشـکارا و چـه پنهان.
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ــُه  ــِه َو ِإنَّ ْی
َ

ــِر اْســُم اهّلِل َعل
َ

ک
ْ

ــْم ُیذ
َ

ل
ُیوُحوَن 

َ
ــیاِطیَن ل

َّ
ِفْســٌق َو ِإنَّ الش

َ
ل

ــْم َو ِإْن 
ُ

وک
ُ

ــْم ِلُیجاِدل ْوِلیاِئِه
َ
ــی أ ِإل

وَن 
ُ

ــرِک
ْ

ُمش
َ

ــْم ل
ُ

ک َطْعُتُموُهــْم ِإنَّ
َ
أ

)انعام/121(

بر  خدا  نام  آن  بر  آنچه  از  ]اگر[  و 
آن برده نشده بخورید و حتما آن 
فسق است و بی گمان شیطان ها 
خود  دوستان  و  همدستان  به 
الهام می بخشند تا با شما مجادله 
اطاعت  آنان  از  شما  اگر  و  کنند 
کنید بی شک مشرک خواهید بود.

مخوریـد از آنچـه نـام خـدا برآن یاد نشـده اسـت. این 
فسـق اسـت، از دیـن بـرون رفتن اسـت. اهمیـت یاد 

خـدا و نـام خـدا را، اینجـا رویش تکیـه می کند.
عمـده ی اسـتدالل و اسـتناد مـا همیـن تکـه ی آخـر 
ْوِلیاِئِهْم 

َ
ُیوُحوَن ِإلـی أ

َ
ـیاِطیَن ل این آیه اسـت؛ »ِإنَّ الشَّ

بـه  شـرارت  قطب هـای  و  شـیطان ها   » ـْم 
ُ

وک
ُ
ِلُیجاِدل

الهـام  دوسـتان و هم جبهـگان و هم بسـتگان خـود 
و  شـیطان ها  کننـد.  مجادلـه  شـما  بـا  تـا  می دهنـد 
قطب هـای فسـاد و تباهی، ایادی خـود، اولیای خود، 
هم جبهگان و پیوسـتگان خود را پر می کنند تا بیایند 
بـا شـما بحـث کننـد، سـر بـه سـر بگذارنـد و مجادلـه 
کننـد. شـما تکلیفتـان چیسـت در مقابل ایـن اولیای 
آنهـا اطاعـت کردیـد، پیـروی  از  اگـر شـما  شـیطان؟ 

کردیـد، مشـرکید. 

بخشی از بیانات آیت هللا خامنه ای در 1353/07/07 
در مسجد امام حسن ؟ع؟مشهد :

قرآن عبادت نکردن غیر خدا را برای موحد بودن کافی نمی داند و شرط دیگری را نیز 
برآن می افزاید ... و آن اطاعت نکردن از رقیبان و معارضان خدا است. این مطلب در 
فرهنگ قرآنی چندان واضح است که در مواردی بر اطاعت و دنباله روی، نام عبادت 
نهاده شده و اطاعت کنندگان غیر خدا، مشرک معرفی شده اند. با این بیان، عبادت خدا 
را که روح و معنای توحید است می توان با تعبیر »عبودیت و اطاعت انحصاری خدا« 

معرفی کرد و عبودیت و اطاعت غیر خدا را شرک دانست.



71    جلسه دوازدهم: توحید و نفی طبقات اجتماعی

12

حکم قاطع اسالم؛ همه یکسان و برابرند!

خالصه جلسه دوازدهم: توحید و نفی طبقات اجتماعی
حضرت آیت هللا خامنه ای در دوازدهمین جلسه از سلسله جلسات سخنرانی خود در 
مسجد امام حسن ؟ع؟ عالوه بر تعهد اول قطعنامه ی توحید که قائل به »عبودیت و 
 برای خدا« می باشد، به دومین تعهد این قطعنامه که »توحید و نفی 

ً
اطاعت، منحصرا

طبقات اجتماعی« است، می پردازند.
ایشان جامعه توحیدی را اینگونه تعریف می کنند که »یک جامعه بی طبقه است؛ 
یک جامعه ای است که گروه های انسان ها در آن جامعه از یکدیگر بر حسب حقوق و 
مزایا جدا نشدند. همه در یک مسیر و با یک نوع امکانات و با یک نوع حقوق زندگی 
می کنند و حرکت می کنند.« برخالف آنچه که ما در تاریخ مشاهده می کنیم که »اختالف 
طبقاتی از جمله ی دردهای مزمن تاریخ است.« سپس حضرت آیت هللا خامنه ای به 
نفی اختالفات طبقاتی می پردازند و می فرمایند »توحید به معنای یک خدا قائل بودن، 
تدبیر و خلق و آفرینش و اداره ی جهان را از یک خدا دانستن و ضامن نفی طبقات 
اجتماعی« در جامعه است؛ زیرا که »خالق و معبود و مدبر امور همگان خداست. 
این یک حرف اسالمی ست و خالق همه یک نفر است... وقتی ما یک خداییی هستیم، 
معنایش این است که مردم جامعه همه یک صنفند، یک گروه اند، یک طبقه اند، برادر 
و در کنار همند...یعنی بندگان خدا در یک ترازند، در دو تراز نیستند. ازجمله معنای خدا 

یک است و دو نیست، این است.«
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جلسه 12 :  توحید و نفی طبقات اجتماعی
حکم قاطع اسالم؛ همه یکسان و برابرند!

آیات این جلسه
آیات 84 تا 91 سوره ی مبارکه ی مومنون

آیه 22 سوره ی مبارکه ی بقره

واژگان کلیدی
نفی طبقات 

اجتماعی
حکومت 

اسالمی
یک خدایییبرابری

نکات کلیدیآیه

ْرُض َوَمــن ِفیَهــآ ِإن 
َ ْ
َمــِن ال

ِّ
ــل ل

ُ
ق

ُمــوَن 
َ

نُتــْم َتْعل
ُ

ک
)مومنون/84( 

بگو: زمین و هر که در آن است از 
آن کیست؟ اگر می دانید.

ُروَن 
َّ

ک
َ

 َتذ
َ

ال
َ

ف
َ
ْل أ

ُ
وَن هّلِل ق

ُ
ول

ُ
َسَیق

)مومنون/85(

خواهند گفت از آن خدا. بگو پس 
چرا به خود نمی آیید؟

به مشـرکینی کـه منطقه های نفوذ خدایان خودشـان 
بگـو  می کردنـد،  مشـخص  و  می کردنـد  تقسـیم  را 
زمیـن و هـر چـه در آن اسـت متعلـق بـه کیسـت؟ 
خـب مشـرکین مکـه معتقـد بـه هللا بودنـد و بتهـا را 
شـفیعانی کـه پیش هللا آنهـا را شـفاعت خواهند کرد، 

می دانسـتند.

ْبِع  السَّ ماوات  السَّ بُّ  رَّ َمن  ْل 
ُ

ق
َعِظیِم 

ْ
َعْرِش ال

ْ
َوَربُّ ال

)مومنون/86(

بگو کیست مدبر هفت آسمان و 
عرش بزرگ؟

وَن 
ُ

ق  َتتَّ
َ

ال
َ

ف
َ
ْل أ

ُ
وَن هّلِل ق

ُ
ول

ُ
َسَیق

)مومنون/87(

خواهند گفت از آن خدا. بگو پس 
چرا پروا نمی گیرید؟

قـدرت و ملـک پـروردگار بـر آسـمان و زمین گسـترده 
اسـت ... بگـو پـس چـرا پـروا نمی کنیـد از ایـن خـدا ؟ 
عملتـان را و فکرتـان را برطبـق گفتـه ی او و فرمـان او 

قـرار نمی دهیـد؟
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ی ٍء 
َ

لِّ ش
ُ

وُت ک
ُ

ک
َ

ْل َمن ِبَیِدِه َمل
ُ

ق
نُتْم 

ُ
ْیِه ِإن ک

َ
 ُیَجاُر َعل

َ
َوُهَو ُیِجیُر َول

ُموَن 
َ

َتْعل
)مومنون/88(

بگو حکومت و سلطنت همه چیز 
آنکه  به دست کیست و کیست 
پناه می دهد و در مقابل او کسی 
پناه داده نمی شود؟ اگر می دانید.

آن کسـانی که قدرت ها در اختیارشـان اسـت، فوقش 
ایـن اسـت کـه بـر ظاهر یک جسـمی مسـلط باشـند. 
شـما کـه مالک خانـه ی خودتان هسـتید، یـک آجر را 
از جاییـی به جاییی می گذاری، تسـلطت همیـن اندازه 

است.
آن کسـی که بر تمام ذرات اجزای این موجود مسـلط 
اسـت، حرکت اتم ها در اختیار او و به فرمان اوسـت، 
در گیاهان رشـد و نمو، در حیوانات و انسـان ها تمام 
حـرکات داخلی وجود آنها و همه چیزشـان خالصه در 

قبضه ی قدرت اوسـت، او خداست.
علیرغـم او کسـی پنـاه داده نمی شـود... فـرض کنیـد 
مسـیحی ها معصیـت خدا بکننـد، به آغوش عیسـی 
بگریزنـد و عیسـی پناه بدهد به آنهـا، و در مقابل خدا 

از آنهـا حمایـت کنـد، چنین چیزی ممکن نیسـت.

ی ُتْسَحُروَن نَّ
َ
أ

َ
ْل ف

ُ
وَن هّلِل ق

ُ
ول

ُ
َسَیق

)مومنون/89( 

خدا  دست  به  گفت:  خواهند 
فریب  چگونه  پس  بگو  است. 

داده می شوید؟

لطیـف اسـت کـه قـرآن روی فریـب خوردگـی تکیـه 
 
ً
دائمـا مانـدن.  غافـل  خـوردن،  فریـب  می کنـد؛ 

نخورنـد،  فریـب  نماننـد،  غافـل  مـردم  می خواهـد 
چشمشـان را بـاز کننـد. قـرآن مطمئـن اسـت کـه اگـر 
مـردم چشـم را بـاز کننـد، نظـر او تامیـن می شـود.

ِذُبوَن 
َ

ک
َ

ُهْم ل َحقِّ َو  ِإنَّ
ْ

َتْیَنُهم ِبال
َ
َبْل أ

)مومنون/90( 

آنان  اختیار  در  را  حق  ما  بلکه 
 دروغ گویند.

ً
نهاده ایم و آنان حقا

مطلب را برایشان روشن کردیم، حق را در اختیارشان 
گذاشـتیم، آنهـا بـا ایـن وضعـی کـه از لحـاظ فکـری و 
عملی پیش گرفتند، بهانه می تراشـند، بهانـه ی دروغ 

می تراشند.
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اَن 
َ

ک َوَما  ٍد 
َ

َول ِمن  اهّلُل   
َ

ذ
َ

خ اتَّ َما 
ٍه 

َ
ِإل لُّ 

ُ
ک َهَب 

َ
ذ

َّ
ل  

ً
ِإذا ٍه 

َ
ِإل ِمْن  َمَعُه 

ی 
َ

َعل ُهْم 
ُ

َبْعض  
َ

َعال
َ

ل َو  َق 
َ

ل
َ

خ ِبَما 
وَن 

ُ
ا َیِصف َبْعٍض ُسْبَحاَن اهّلِل َعمَّ

)مومنون/91( 

او هیچ  با  و  نگرفته  فرزندی  خدا 
چنین  اگر  نیست.  خداوندگاری 
آفریده های  خداوندگاری  هر  بود 
هر  و  می برد.  سوئی  به  را  خود 
کدام بر دیگری برتری می گرفت. 
آنچه  از  خدا  است  مبرا  و  پاک 

توصیف می کنند

بـر طبق نظر توحیـد، آفرینش، یک قطعه ی متصل و 
منسـجم واحد اسـت. انسان و حیوان و کوه و فلک و 
زمیـن و موجودات، همـه و همه با همدیگر اتصال و 
ارتبـاط دارنـد، همـه با هم وحـدت دارنـد. اگر چندین 
خـدا و معبـود می بودنـد، هـر الهـی، هـر معبـودی، 

مخلـوق و آفریـده ی خـود را به سـوییی می برد.

ذی 
َّ

ُم ال
ُ

ک َها الّناُس اْعُبُدوا َربَّ یُّ
َ
یا أ

ْم 
ُ

ْبِلک
َ

ق ِمْن  ذیَن 
َّ

ال َو  ْم 
ُ

ک
َ

ق
َ

ل
َ

خ
وَن 

ُ
ق ْم  َتتَّ

ُ
ک

َّ
َعل

َ
ل

)بقره/21( 

کنید  عبادت  انسانها  ای 
پروردگارتان را. آنکه آفرید شما را 
و همه گذشتگانتان را؛ شاید تقوا 

پیشه کنید.

خطـاب بـه کیسـت؟ خطـاب به طبقـه ی بـاال و پائین 
نیسـت ...خطـاب به همه ی انسـانیت اسـت.

ایـن عبودیـت، موجـب تقواسـت. آنچـه کـه حالـت 
بوجـود  انسـان،  در  روح،  در  را،  گنـاه  از  مصونیـت 
مـی آورد، عبودیـت خداسـت. لـذا در جامعـه ای کـه 
همـه ی مـردم بنـده ی خـدا هسـتند و جامعـه شـکل 
بندگـی خـدا دارد، در آن جامعـه تقـوا هرچـه بخواهی 

فـراوان اسـت.
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َو   
ً
ْرَض ِفراشا

َ ْ
ال ُم 

ُ
ک

َ
ل ذی َجَعَل 

َّ
ال

ماِء  السَّ ِمَن  ْنَزَل 
َ
أ َو  ِبناًء  ماَء  السَّ

 
ً
َمراِت ِرْزقا

َّ
َرَج ِبِه ِمَن الث

ْ
خ

َ
أ

َ
ماًء  ف

ْنُتْم 
َ
 َو أ

ً
ْندادا

َ
وا هّلِل أ

ُ
ال َتْجَعل

َ
ْم ف

ُ
ک

َ
ل

ُموَن 
َ

َتْعل
)بقره/22(

زمین  قرارداد  شما  برای  آنکه 
بناییی  را  آسمان  و  گسترده  را 
آسمان  از  آورد  فرود  و  برافراشته 
آبی را، پس برون آورد به وسیله ی 
برای  روزی ای  محصوالت  از  آن 
و  شریکان  خدا  برای  پس  شما. 
حالی که  در  مکنید  فرض  رقیبان 

خود می دانید.

بـا دو تـا خدا قـرار دادن، با رقیب و همـاورد برای خدا 
فـرض کردن، انسـان ها را به دو گروه و سـه گـروه و ده 

گروه تقسـیم نکنید، همـه یک گروهند.

ِمْن  ْم 
ُ

ناک
ْ

ق
َ

ل
َ

خ ِإّنا  الّناُس  َها  یُّ
َ
أ یا 

 َو 
ً
ُعوبا

ُ
ْم ش

ُ
ناک

ْ
ْنثى َو َجَعل

ُ
ر َو أ

َ
ک

َ
ذ

ِعْنَد  ْم 
ُ

َرَمک
ْ

ک
َ
أ ِإنَّ  وا 

ُ
ِلَتعاَرف باِئَل 

َ
ق

ِبیٌر 
َ

ْم ِإنَّ اهّلَل َعِلیٌم خ
ُ

ْتقاک
َ
اهّلِل أ

)حجرات/13(

و  از مردی  را  ما شما  انسانها  ای 
را گروه ها و  زنی آفریدیم. و شما 
را  یکدیگر  تا  دادیم  قرار  قبیله ها 
گرامی ترین  یقین  به  بشناسید. 
شما  تقوا ترین  با  خدا  نزد  شما 
است. به یقین، خدا دانا و مطلع 

است.

همه یکسان و برابرند از لحاظ منشأ و ریشه آفرینش، 
ایـن حکـم قاطع اسالمی سـت در زمینـه نفی طبقات 
اجتماعـی؛ گرامی تریـن شـما نـزد خـدا، بـا تقواتریـن 
بـه  وابسـته  بـودن،  طبقـه ای  یـک  از  یعنـی  اسـت. 
خانـواده ای بـودن، وابسـته بـه یک سلسـله و تیره ای 

بـودن، موجـب گرامی تـر بـودن نیسـت.
کـه  آنهاییـی  اینجاسـت؛  باریک تـر  و  نکتـه جالب تـر 
باتقوا هسـتند، کـه باالتـر از دیگرانند، بـاز از امتیازات 
حقوقـی بیشـتری برخـوردار نیسـتند. اینجـور نیسـت 
کـه آدم هـای بـا تقـوا یـک پـول بیشـتری بگیرنـد، یک 
حقوق بیشـتری داشـته باشـند یـا از حقـوق اجتماعی 
بیشـتری و بهتری برخوردار باشـند، نه، نه خیر؛ اینجور 
نیسـت ... پیـش خـدا عزیزنـد. البتـه تقـوا منشـأ یک 

آثـار اجتماعـی اسـت تـا یک حـدودی.
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َو  آَدَم  َبِنــی  ْمنــا  رَّ
َ

ک ــْد 
َ

ق
َ

ل َو 
َبْحــِر 

ْ
ال َو  َبــرِّ 

ْ
ال ِفــی  ناُهــْم 

ْ
َحَمل

َو  بــاِت  یِّ الطَّ ِمــَن  ناُهــْم 
ْ

َرَزق َو 
ــْن  ِثیــر ِممَّ

َ
ناُهــْم َعلــى ک

ْ
ل

َّ
ض

َ
ف

 
ً
ِضیــال

ْ
َتف نــا 

ْ
ق

َ
ل

َ
خ

)اسرا/70(

و  گرامی  را  آدم  بنی  که  یقین  به 
عزیز داشتیم و آنان را در خشکی 
از  را  آنان  و  برداشتیم  دریا  و 
نیکوییی ها بهره مند کردیم. و آنان 
خود  آفریدگان  از  بسیاری  بر  را 

برتری دادیم

چـه کسـانی را تکریـم کردیـم؟ بـه چه کسـانی طیبات 
تیـره ی  و  طبقـه  نـه  را؛  هـا  انسـان  دادیـم؟...  روزی 

خاصـی.

بخشی از بیانات آیت هللا خامنه ای در 1353/07/08
در مسجد امام حسن ؟ع؟مشهد:

در جامعه ی اسالمی، ذیِل ظّل مقررات اسالمی، این جور نیست که کسی برای درس 
گرفتن،  کار  برای  در آوردن،  پول  برای  فهمیدن،  چیز  برای  کردن،  کار  برای  خواندن، 
برای شاغل شدن، حتی تا باالترین مقامات محتاج پارتی باشد.... همه می توانند در 
جامعه ی اسالمی به عالی ترین مقامات برسند. خب، شما ببینید، بالل حبشی رسید 

به مقام موذنی.
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تأثیرات نگاه توحیدی در دل خویشتن!

ثیرات روانی توحید خالصه جلسه سیزدهم: تأ
در آخرین جلسه توحید از سلسله جلسات ماه مبارک مسجد امام حسن مجتبی ؟ع؟، 
انسان  اعتقاد به توحید در روح  تاثیراتی که  حضرت آیت هللا خامنه ای در خصوص 
می گذارد سخن به میان می آورند؛ ایشان در ابتدا دو فایده این بحث را بیان می کنند؛ 
موحد  یا  موحدیم  که  می شناسیم  را  »خودمان   

ً
ثانیا می شناسیم«.  را  »توحید  ؛ 

ً
اوال

نیستیم. محکی ست برای شناختن مایه ی توحید در دل خویشتن.«
ایشان تأثیرات روانی توحید را در چند جمله خالصه می کنند: 

انسان موحد »دارای وسعت افق دید می شود . موحد از تنگ نظری ها، از کوته بینی ها، 
از نزدیک بینی ها آسوده و راحت است.«

انسان موحد »می داند که فکر توحیدی به درازای عمر بشر دارای قلمرو است.«
»آدم موحد افق دیدش در مسائل مادی و نیازهای پست و حقیر خالصه نمی شود، 

متوقف نمی گردد.«
نیاز،  ده ها  مادی،  نیاز های  کنار  در  می کند،  نگاه  وقتی  خود  مقابل  در  موحد  »آدم 
صد ها نیاز از عظیم ترین و عزیز ترین نیازهای انسان را می بیند. تمام ذهنش و فکرش 
و حواسش، منحصر و متوقف نیست در نیازهای پست و حقیر کوچک، آنگونه که 
انسانهای در باطن مادی، اگر چه در ظاهر الهی، در ظاهر معنوی، خودشان را در آن 

محبوس و زندانی کرده اند.«
»آدم موحد وقتی که نگاه می کند، آینده را در مقابل خود بی نهایت وسیع می بیند.... 



خالصه سلسله جلسات استاد سیدعلی حسینی خامنه ای 78

آخرت  به  متصل  را  دنیا  آخر  اینکه  خاطر  برای  نیست.  قائل  آخری  دنیا  برای  موحد 
می بیند.«

او  در  را  ترس  ریشه  که  است  این  موحد  یک  روان  در  توحید  تاثیرات  جمله  »از 
می خشکاند.« ایشان در ادامه بیان می کنند که »ترس ها ریشه ی بد بختی ها در زندگی 
انسان هاست.« و سپس به ذکر شاهد مثال هاییی در طول تاریخ می پردازند که ترس 
موجب رشد جنایت ها و فاجعه ها و جلوگیری از فضلیت ها شده است، در نهایت 

همین بحث را در آیات 172 تا 175 سوره آل عمران بیان می کنند:

جلسه 13: تأثیرات روانی توحید
تاثیرات نگاه توحیدی در دل خویشتن!

آیات 172 تا 175 سوره ی مبارکه ی آل عمرانآیات این جلسه

تاثیر روانی توحیدترسواژگان کلیدی
وسعت 

نگاه
انسان 
موحد

نکات کلیدیآیه

ــوِل  ُس ــَتجاُبوا هّلِل َو الرَّ ــَن اْس ذی
َّ

ال
ــْرُح 

َ
ق

ْ
صاَبُهــُم ال

َ
ِمــْن َبْعــِد مــا أ

ــْوا 
َ

ق ــْم َو اتَّ ــُنوا ِمْنُه ْحَس
َ
ــَن أ ذی

َّ
ِلل

ــٌم  ــٌر َعظی ْج
َ
أ

)آل عمران/172(

)در  زخم  برداشتن  از  پس  آنانکه 
خدا  ندای  به  جهاد(  میدان های 
و پیامبر پاسخ مثبت می گویند. 
برای گروهی از ایشان که نیکوییی 
پاداشی  گزیده اند  تقوا  و  کرده 

بزرگ است. 

ایـن آیـه مربـوط بـه جنگ احـد اسـت، در جنـگ احد 
یـک عـده ای گریختـه بودنـد و پیغمبـر خـدا اینهـا را 
صـدا زد، عـده ای می ترسـیدند، نمی آمدنـد و عـده ای 
بـا اینکـه زخمی بودنـد، آمدند..... عده ای اسـتجابت 
کردنـد و دعـوت خـدا و رسـول را پذیرفتنـد و عـده ای 
نپذیرفتنـد و گریختنـد. ایـن آیـه، پـاداش و مـزد آن 
عـده ای را کـه نگریختنـد و پذیرفتند و اجابـت کردند، 

بیـان می کنـد.
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ُهُم الّناُس ِإنَّ الّناَس 
َ

ذیَن قاَل ل
َّ

 ال
ْوُهْم 

َ
ش

ْ
اخ

َ
ف ْم 

ُ
ک

َ
ل َجَمُعوا  ْد 

َ
ق

وا َحْسُبَنا اهّلُل 
ُ

 َو قال
ً
زاَدُهْم إیمانا

َ
ف

َوکیُل
ْ

َو ِنْعَم ال
)آل عمران/173(

آنهاییی که، افرادی به آنان گفتند: 
گرویده اند،  شما  ضد  بر  مردم 
ایمانشان  بر  گفته  این  بترسید! 
افزود و گفتند: خدا ما را بس است 
کارگزاری  و  پشتیبان  نیکو  او  و 

است.

آیـه ی قبـل  را مـا در  مومنـی کـه پـاداش و مـزدش 
گفتیـم، این جـور مومنی سـت که وقتـی خیرخواهان 
و مصلحـت اندیشـان بـه آنـان گفتنـد ]خالئـق علیـه 
شـما گـرد آمده انـد، توطئـه کرده انـد[ آنهـا در جـواب 
 ایمانشـان از ایـن مطلـب زیـاد شـد. 

ً
چـه گفتنـد؟ اوال

از توطئـه دشـمن ایمـان مومـن زیادتر بشـود، خیلی 
جالـب اسـت. اول ایمانشـان زیـاد شـد، بعـد گفتند: 
خـدا مـا را بـس، و خـوب وکیلی سـت خـدا. خـوب 
کسی سـت کـه مـی توانـد انسـان کارش را بـه او بدهد.

خـدا مـا را بـس اسـت. یعنـی چـه خـدا مـا را بـس 
اسـت؟.... یعنـی ولـو بـه کام دنیـا نرسـیم، خـدا از ما 

راضـی باشـد، مـا را بـس.

َو  اهّلِل  ِمــَن  ِبِنْعَمــة  ُبــوا 
َ

ل
َ

اْنق
َ

ف
ــْم َیْمَسْســُهْم ُســوٌء َو 

َ
ــل ل

ْ
ض

َ
ف

و 
ُ

ذ اهّلُل  َو  اهّلِل  ــواَن 
ْ

رِض َبُعــوا  اتَّ
َعظیــم  ــل 

ْ
ض

َ
ف

)آل عمران/174(

از  قلمروی  به  روحیه،  این  اثر  بر 
آمدند.  در  خدا  فضل  و  نعمت 
آنان  به  نگرانی(  )و  بدی  هیچ  و 
خشنودی  از  پیروی  به  و  نرسید 
دارای  خدا  و  بستند.  دل  خدا 

فضل بزرگی است.

خـدا  نعمـت  جایگاهشـان  کـه   
ً
اوال آدمهـا  همیـن 

شـد، بـدی و ناراحتـی و گزنـد هـم بـه اینهـا نرسـید و 
خوشـحال و مسرور شـدند.....آنجا برگشتند به طرف 
پایـان،  بـی  فضـل  بـی زوال،  نعمـت  خـدا،  نعمـت 
فضلـی کـه هیچ گونـه بـدی در آن نیسـت، راحتـی که 
هیـچ شـائبه ی ناراحتـی و گزنـد در آن نیسـت. هیـچ 

بـدی بـه اینهـا نرسـید.
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ُف  ــوِّ
َ

ــْیطاُن ُیخ
َّ

ــُم الش
ُ

ــا ذِلک م ِإنَّ
َو  وُهــْم 

ُ
َتخاف ــال 

َ
ف ْوِلیــاَءُه 

َ
أ

ِمنیــَن 
ْ

ُمؤ ْنُتــْم 
ُ

ک ِإْن  ــوِن 
ُ

خاف
)آل عمران/175(

همان  اینان  که  نیست  این  جز 
و  دوستان  فقط  که  شیطان اند 
می ترسانند.  را  خود  همدستان 
آنان نترسید )و به تهدید  از  پس 
من  از  و  منهید(  َوقعی  آنان 
بترسید )و به فرمان من سر نهید( 

اگر مومن می باشید.

و  اسـت  شـیطان  خـدا،  دشـمن  از  تـو  ترسـاننده ی 
گفتـه ی  از  تـو  آیـا  را؟  تـو  امـا  می ترسـاند.  شـیطان 
شـیطان به ترس می روی؟ ترسـیده می شـوی؟ بسـته 
بـه ایـن اسـت کـه تـو چـه کسـی باشـی. او دوسـتان 
خود را موفق می شـود که بترسـاند. تو اگر دوسـت او 
بـودی، می ترسـی؛ اگـر دوسـت او نبـودی، نمی ترسـی.

بخشی از بیانات آیت هللا خامنه ای در 1353/07/09
در مسجد امام حسن ؟ع؟مشهد :

 مهمترین تاثیر روانی توحید در روح یک انسان این است که در راه خدا، در راه تکلیف، 
در راه آنچه که هدف وجود خود تشخیص می دهد، از دشمنان این راه نهراسد. نمی گویم 
ضعف اعصاب نداشته باشد، گاهی دلش هم اضطرابی پیدا نکند، نه؛ ترس فعال 
نداشته باشد، بیم فعال نداشته باشد. ترس و بیمی که او را از پیمودن راه خدا باز بدارد، 
در وجود او نباشد. این ترس ها، این بیم ها، این هراس هاییی که جلوگیر فضیلت هاست، 
زمینه ی بسیار خوب رشد نامردمی هاست، رشد جنایت ها و فاجعه هاست، این ترس ها 

و بیم ها را به یک کناری بیندازد.
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دانش بشری برای هدایت کافی نیست

خالصه جلسه چهاردهم: فلسفه نبوت
حضرت آیت هللا خامنه ای در روز میالد با سعادت امام حسن مجتبی ؟ع؟ سومین بحث 
از سلسله سخنرانی های خود در ماه مبارک رمضان را پیرامون مسئله ی نبوت از فلسفه 
نبوت آغاز کردند. ایشان با بیان اینکه »نبوت یکی از اصول همه ادیان است؛... بلکه 
 دین بدون اعتقاد به نبوت معناییی ندارد. دین یعنی آن برنامه ای، 

ً
باالتر از اصل؛ اصال

آن مسلکی، آن مکتبی، آیینی که به وسیله ی پیام آوری از طرف خدای متعال رسیده؛ 
پس پیام آور و از سوی خدا آمدن، این جزو عناصر ذاتی دین است، اصال قوام دین به این 
است.« بیان می دارند که حواس ظاهری و غرایز نهانی و برتر از آن، دانش و معرفت بشر 
برای هدایت وی به سر منزل سعادت بسنده نیست و آدمی به هدایتی فراتر از هدایت 
خرد که راهبر خرد باشد؛ نیازمند است و این هدایت، وحی است. نبی به موجب این 

نیاز، مبعوث می گردد و برنامه ای را که برآورنده این نیاز است اجرا می کند.
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جلسه 14: فلسفه نبوت
دانش بشری برای هدایت کافی نیست

آیه 213 سوره ی مبارکه ی بقرهآیات این جلسه

عقل و دیناصل نبوتغریزهوحیواژگان کلیدی

نکات کلیدیآیه

 اهّلُل 
َ

َبَعث
َ

 ف
ً

 َواِحَدة
ً

ة مَّ
ُ
اُس أ اَن النَّ

َ
ک

ْنَزَل 
َ
رِیَن َوُمْنِذرِیَن َوأ

ِّ
یَن ُمَبش ِبیِّ النَّ

َم 
ُ

ِلَیْحک َحقِّ 
ْ

ِبال ِکَتاَب 
ْ

ال َمَعُهُم 
وا ِفیِه ۚ َوَما 

ُ
ف

َ
َتل

ْ
اِس ِفیَما اخ َبْیَن النَّ

وُتوُه ِمْن َبْعِد 
ُ
ِذیَن أ

َّ
 ال

َّ
َف ِفیِه ِإل

َ
َتل

ْ
اخ

 ۖ َبْیَنُهْم  ًیا 
ْ

َبغ َناُت  َبیِّ
ْ

ال َجاَءْتُهُم  َما 
وا 

ُ
ف

َ
َتل

ْ
ِذیَن آَمُنوا ِلَما اخ

َّ
َهَدى اهّلُل ال

َ
ف

َیْهِدی  َواهّلُل   ۗ ِنِه 
ْ

ِبِإذ َحقِّ 
ْ

ال ِمَن  ِفیِه 
ٰى ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم

َ
اُء ِإل

َ
َمْن َیش

)بقره/213(

بودند.  امت  یک  همه  آدمیان 
مشابهی  نیاز  و  برابر  )مایه ی 
پیامبران  خداوند  پس  داشتند.( 
و  مژده رسانان  برانگیخت.  را 
را  کتاب  آنان  با  و  بیم دهندگان. 
نیز بر طبق جریان حق فرستاد. تا 
میان مردم درباره آنچه با یکدیگر 
و  حکم  ورزیده اند  اختالف  درآن 
قضاوت کنند. و در آن )کتاب یا 
مسائل پاسخ داده شده( اختالف 

نکردند مگر آنان که کتاب و دین

 َواِحَدًة یعنی انسان ها و مردمان همه 
ً

ة مَّ
ُ
اُس أ اَن النَّ

َ
ک

به یک حالت برابر و همسان بودند، از لحاظ نیازها 
لحاظ مایه ها. همیشه همین جور است. همه  از  و 
انسان ها عقل دارند، فکر دارند، هوش دارند، حس 
ششم دارند، حس ظاهر دارند، حواس باطنه دارند...
شده  تربیت  بهتری  تربیت  یک  در  انسانی  یک  اگر 
دیگری  مطلب  باشد،  شده  شکوفا  مایه اش  باشد، 
است.... مایه او را استخراج کردند، مایه این بیچاره 

مانده و استخراج نشده.
در میان این انسان های برابر، خدای متعال پیامبران 
را  انسان  یک  هم سطح ها  این  در  برانگیخت،  را 
و  پرشورتر  عمیق تر،  قوی تر،  باالتر،  پروردگارِعالم، 
مژده  رِیَن«  »ُمَبشِّ بکند؟  چه  که  برانگیخت.  پرمایه تر 
رسانان، »َو ُمْنِذرِیَن« و بیم دهندگان. پیامبران مژده 
بهشت می دهند، مژده سعادت دنیا می دهند، مژده ی 
مدینه فاضله می دهند، مژده استقرار امنیت و صلح و 
رفاه می دهند، مژده از بین رفتن فقر و نومیدی و ترس 
و ناامنی و جهالت می دهند، و باالخره مژده ی تشکیل 
حکومت فاضل و مدینه صالح به انسان ها می دهند...و  
از آتش جهنم هم می ترسانند، از باریکی پل صراط هم 
می ترسانند، از بدبختی دنیا هم می ترسانند، از تسلط 
عفریت جهل و فقر هم می ترسانند، از سقوط در دّره و 
سراشیب فساد هم می ترسانند، از نابود شدن مایه های 

انسانی هم می ترسانند.
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خدا به آنان داده شده بود. پس از 
آنکه دلیل ها و حجت های روشن 
در دسترس آنان قرار گرفته بود از 
روی تعدی و ستیزه گری فیما بین 
خودشان، پس خدا آن کسانی را 
که ایمان آوردند، به آنچه در مورد 
به  داشتند،  اختالف  آن  در  حق 
اذن و رخصت خود هدایت کرد 
راه  به  بخواهد  را  هرکه  خدای  و 

راست هدایت می کند.

 همـه اش هـم این نیسـت کـه بگویند مردم بترسـید، 
مـردم مـژده بـاد شـما را. چـه داری همراهـت؟! کتابی 
از سـوی پـروردگار؛ نـازل فرمود با آنـان کتابی به حق و 
بـر طبـق حـق. ... آنچه مطابـق با فطرت عالم اسـت، 
آنچـه کـه بـا روند طبیعـی عالم همـراه اسـت، آن حق 
اسـت. ...کتـاب پیغمبرهـا هـم حـق اسـت، انسـان 
را در راه طبیعـی اش، در مسـیر فطـری اش، در بسـتر 
معمولـی و رونـد تکاملـی اش پیـش می رانـد، جلـو 

می بـرد، کمـک می کنـد.

باالخره اختالفات در میان انسان ها یک سنت است و 
بودنش الزم است... بودن اختالف خوب است؛ برای 
خاطر اینکه اختالف موجب تکامل است.. .حکومتی 
که انبیا بوجود می آورند، حکومت فرد نبی، حکومت 
حکومت  بلکه  نیست؛  استبداد  حکومت  شخص، 
قانون است حاکم در آن جامعه در معنا و در واقع، 

همان کتاب است؛ یعنی قانون.
آن  نیامد،...  وجود  به  اختالفی  کتاب  این  درباره ی   
کسانی که همین کتاب آسمانی برای آنها آمد، خود 
آنها درباره کتاب آسمانی اختالف کردند. این به ما چه 
را نشان می دهد؟ نشان می دهد وجود تحریف را در 

ادیان آسمانی؛ در میان گفته های پیامبران. 
راست  تیپ  یک  یعنی  چه؟  یعنی  کردند  اختالف 
این  بنابر  پس  گفتند؛  واقع  خالف  تیپ  یک  گفتند، 
هستند کسانی که پیروان یک دینی هستند و سخن 

دین را می زنند، اما خالف واقع می گویند.
آن کسانی که مومنند، گرویده ی به دین حقند، خدا 
آنها را هدایت کرد به پاسخ آنچه که در آن اختالف کرده 

بودند، به اذن و رخصتش.
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بخشی از بیانات آیت هللا خامنه ای در 1353/07/10
در مسجد امام حسن ؟ع؟مشهد :

پیغمبرها با نیروی وحی ای که دارند، به جنگ عقل نمی روند. آنی که خیال می کند دین 
 کسی که دارای عقل است، 

ّ
با عقل منافات دارد، یا دین را نمی شناسد یا عقل ندارد، و اال

کسی که عقل را آزموده و تجربه کرده است و دین را هم می شناسد، خوب می داند 
؛ و ندارد 

ً
که دین هیچ منافاتی با دانش بشر و با عقل بشر نمی تواند داشته باشد اصال

... دین صحیح وقتی در مقابل عقل کامل عرضه بشود، هیچ با همدیگر منافات و 
تعارضی ندارند.
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15

نبوت یعنی رستاخیزی پس از آرامش

خالصه جلسه پانزدهم: بعثت در نبوت
حضرت آیت هللا خامنه ای در پانزدهمین جلسه از سلسله جلسات طرح کلی در اندیشه 
اسالمی در مسجد امام حسن مجتبی؟ع؟ و در ادامه مبحث نبوت، به موضوع بعثت در 
نبوت پرداختند. ایشان با بررسی حاالت و تغییرات ایجاد شده در پیامبر الهی و جامعه ی 
پیرامون در طی به نبوت رسیدن نبی خدا، بعثت را اینچنین معنا کردند: »بعثت به 
معنای برانگیختگی است ... یعنی تحرک بعد از رخوت و سستی و رکود.« و بعثت در 
شخص نبی را مقدم بر برانگیختگی جامعه دانستند. نبی با مایه هاییی سرشار و باالتر از 
مردم عادی، آماده تحمل بار مسئولیتی بدان عظمت و سنگینی است ولی تا پیش از 
بعثت این مایه ها هنوز به ظهور و فعلیت نینجامیده و او همچون یکی از افراد معمولِی 
دیگر در مسیر عادی اجتماع به تالش و فعالیت مشغول است؛ وحی الهی در او تحول 

و انگیزش و انقالبی به وجود می آورد.
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جلسه 15: بعثت در نبوت
نبوت یعنی رستاخیز و انگیزشی پس از سکون و آرامش!

آیات این جلسه
آیات 1 تا 8 سوره ی مبارکه ی ضحی
آیات 1 تا 8 سوره ی مبارکه ی علق
آیات 1 تا 12 سوره ی مبارکه ی نجم

بعثتدگرگونیتحولواژگان کلیدی
برانگیختگی 

درونی
اجتماعنبی

نکات کلیدیآیه

َحی 
ُّ

َوالض
)ضحی/1(

و  روز  برآمدن  هنگام  به  قسم 
تابش نور.

ا َسَجى
َ

ْیِل ِإذ
َّ

َوالل
)ضحی/2(

تاریکی  که  شبانگاه  به  قسم  و 
همه جا را بپوشاند.

خـود این قسـم خـوردن بـه آن وقـت، این معنـی دار 
اسـت. پیداسـت کـه چـون سـخن دربـاره ی بعثـت و 
رسـالت پیغمبـر اسـت؛ لـذا ایـن ضحـی اشـاره  ی بـه 
آن نوری سـت کـه بر اثر بعثـت پیامبر اسـالم و نبوت 

اسـالم ، همـه ی آفـاق عالـم را فـرا گرفت.

ى 
َ

ل
َ

َک َوَما ق َعَک َربُّ َما َودَّ
)ضحی/3(

که پروردگارت تو را فرو نگذاشته و 
برتو خشم نگرفته است.

گویـا بعـد از آنـی کـه وحـی آغـاز شـده بـود، مدتـی کـه 
گذشـت، وحـی قطـع شـد. پیغمبـر بعـد از آنـی کـه آن 
برانگیختگـی در او بـه وجـود آمـده، آن شـور و هیجـان 
نس 

ُ
در او پدیـد آمده، با پیـام آور وحی خدا، جبرائیل، ا

بسـته؛ ناگهـان میبینـد کـه وحـی قطع شـد؛ به شـدت 
تـَرت؟ 

َ
ف بـوده. چقـدر طـول کشـیده دوران  غمگیـن 

اسـمش را می گوینـد دوران فترت. چهـل روز گفته اند، 
حـی«  »َوالضُّ سـوره ی  بعـد  انـد.  گفتـه  هـم  بیشـتر 
پیغمبـر بـه  کـه  آمیزی سـت  بشـارت  اولیـن سـوره ی 
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ـَک َوَما  َعَک َربُّ اکـرم خطاب میکند، میگویـد: »َمـا َودَّ
ى«

َ
ل

َ
ق

ى
َ

ول
ُ ْ
َك ِمَن ال

َ
ْیٌر ل

َ
 خ

ُ
ِخَرة

ْ
ل

َ
َول

)ضحی/4(

و برای تو پایان کار، نیکوتر از آغاز 
است.

آینـده، بـرای تـو بهتر اسـت از آغـاز، از گذشـته؛ فرجام 
کارت بهتـر از آغـاز کارت اسـت.

ى
َ

َتْرض
َ

َک ف َسْوَف ُیْعِطیَک َربُّ
َ

َول
)ضحی/5(

و پروردگارت چندان به تو ببخشد 
که خشنود گردی.

شـفاعت یکـی از چیزهاییی سـت کـه بـه پیغمبـر خدا 
خشـنود  کـه  می شـود  داده  قـدر  آن  و  شـده  داده 
می شـود. امـا در همیـن دنیا هـم به پیامبر اسـالم آن 
قـدر داده شـد، تـا خشـنود شـد؛ هدایـت انسـان ها، 
تشـکیل مدینه ی فاضلـه، قهر و غلبه بر دشـمن های 
غلطـک  روی  بـالد،  فتـح  سـخت،  سـر  و  خونیـن 
انداختن سـیِر تکاملـی جامعه ی اسـالمی، اینها همه 

نعمت هـای خـدا بـود بـه پیغمبـر اسـالم.

آَوى 
َ

ْم َیِجْدَک َیِتیًما ف
َ

ل
َ
أ

)ضحی/6(

آیا تو را یتیمی نیافت که پناه داد!

آیـا خدا تو را یتیمی نیافت که پنـاه داد؟.... در آغوش 
مهـر و محبـت خـود، تـو را نـگاه  داشـتیم ای پیامبـر. 
ایـن امیـد دارد می دهـد، می خواهـد بگوید پنـاه خدا 
همیشـه بـا توسـت، از کودکـی هـم بـوده، حـاال هـم 
کـه بار رسـالتی بـه این سـنگینی روی دوش تـو و روی 
دسـت توسـت؛ َمترس، واهمه مکن، مبـادا بپنداری 
؛ خـدا تـو را وا 

ً
کـه خـدا تـو را واگذاشـته اسـت، ابـدا

نخواهـد گذاشـت، وقتـی آن روز تـو را پنـاه داد.
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َهَدى
َ

 ف
ًّ

ال
َ

َوَوَجَدَک ض
)ضحی/7(

و گمگشته ای نیافت که راهنماییی 
کرد؟

َنى 
ْ

غ
َ
أ

َ
 ف

ً
َوَوَجَدَک َعاِئال

)ضحی/8(

و عیالمند تهی دستی نیافت که 
بی نیاز کرد.

هدایـت  را  بودی،تـو  گمگشـته  تـو  می گویـد  دارد 
کردیـم؛ یعنـی چـه گمـراه بـودی؟ یعنـی بت پرسـت 

؛ 
ً
ابـدا بـودی؟ 

؛ 
ً
یعنی آدم منحرفی بودی؟ ابدا

؛ 
ً
یعنی گنه کار بودی؟ ابدا

بعثت  با  که  مستقیمی  صراط  این  یعنی  چه؟  پس 
ارائه داده شد، در اختیار تو نبود. آن  و نبوت به تو 
معارف، آن قوانین، آن افکار، آن ایده ها که با آمدن 
وحی بر پیغمبر، برای قلب مقدس او روشن و آشکار 
شد، مگر قبل از نبوت و قبل از بعثت، برای آن بزرگوار 

 نه. گمگشته بودی یعنی این.
ً
وجود داشت؟ مسلما

منظـور از ایـن آیـه و طـرح ایـن سـوره در ایـن نوشـته 
چـه بوده؟ ... پیغمبـر اکرم، همچنانی کـه مفاد ظاهر 
آیـه اسـت، گمگشـته بـود، در میـان مـردم معمولـی 
حرکـت می کـرد، در میـان جامعـه راه می رفت و سـیر 
می کـرد، اگـر چـه از وضـع ناراحـت بـود، اگـر چـه از 
اینکـه آقازاده هـای قریـش، کنیـز فالن آدم تهیدسـت 
را بگیرنـد، بـه زور تصـرف کننـد، رنـج می بـرد و ِحلـُف 
الفضـول را درسـت میکـرد؛ پیمـان جوانمـردان. اگـر 
چـه لحظـه ای حتـی به خـدا شـرک نیـاورد و در مقابل 
ایـن بت هـا تعظیـم و تواضع نکـرد، اگر چـه لحظه ای 
بـا قلدرهـا و زورمندهـا نسـاخت و مثـل یـک انسـان 
جوانمـرد در آن جامعـه زندگی کرد؛ امـا با همه ی این 
اوضـاع، آنچـه پیغمبر کرد، در مسـیر معمولی زندگی 
آن جامعـه بـود... ناگهـان وحـی الهـی می رسـد. یـک 
تحـول عمیـق در وجـود او و در باطـن او پدیـد می آیـد.
)آنقدر این تحول عجیب است، آنقدر شدید است که 
حتی در جسم پیغمبر هم اثر می گذارد، در اعصاب 
پیغمبر هم اثر می گذارد. پیغمبر اکرم وقتی در کوه 
نور، اولین شعله ی وحی به جانش خورد، آتش گرفت؛ 

 »
ْ
َرأ

ْ
دید که پیام آور خدا می گوید» اق
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َق 
َ

ل
َ

ِذی خ
َّ

َك ال  ِباْسِم َربِّ
ْ
َرأ

ْ
اق

)علق/1(

ــه  ــروردگارت ک ــام پ ــه ن ــوان ب بخ
ــد. آفری

اقـرا باسـم ربـک الـذی خلـق... آتـش بـه جـان پیامبر 
می زنـد، تحولـی بـه وجـود مـی آورد؛ ناگهـان در ایـن 
انسـان متفکـر، یـک انقالبـی به وجـود مـی آورد؛ یـک 
نیسـت. محمـد،  قبلـی  آدم  آدم،  اصـال  رسـتاخیزی. 
محمـد یک لحظـه قبل نبـود... اول بعثـت در وجود 
او، انقـالب و تحولـی در باطـن او بـه وجـود آمد و بعد 
همیـن انقـالب منشـأ شـد کـه بتوانـد دنیاییـی را بـه 

بکشـد. تحول 

ٍق  
َ

َق اِلنَساَن ِمْن َعل
َ

ل
َ

خ
)علق/2(

آفریــد انســان را از خــون بســته 
ــق( )عل

اولیـن  می کنـد؛  شـروع  را  منظمـی  سلسـله ی  یـک 
چیـزی که بـرای یک انسـان خداپرسـت مثـل پیغمبر 
مـا، کـه قبـل از بعثت هـم خداپرسـت بوده، مشـرک 
نبـوده؛ اولین چیزی که برای یک انسـان خداپرسـت، 
موجـب توجـه او بـه خـدا می توانـد شـد، دل او را بـه 
اسـت،  موضـوع  سـاده ترین  می کنـد،  جـذب  خـدا 
موضـوع آفرینـش اسـت. بخـوان به نـام پـروردگارت 
کـه آفریـد. آفرینـش بـرای اوسـت، تمـام ایـن مظاهر 

عظیـم خلقـت از آِن اوسـت.
نیـروی فکـر و نیـروی اختیـار و نیـروی اراده و نیـروی 
ابتکار در انسـان، اینها چیزهاییی هسـتند که انسان را 
 یـک چیز 

ً
ممتـاز کرده انـد از بقیـه ی موجـودات. اصـال

دیگریست انسان در مقابل آنهاو تمام این امتیازاتی 
َیضان روح خداسـت در 

َ
که در انسـان هسـت، بر اثر ف

او، تجلـی روح خـدا در انسـان؛ که »َو َنَفخـُت فیِه ِمن 
روحـی«. بـاری، ناگهـان پیغمبـر را متوجـه می کند به 
یـک چیزی باالتر از آفرینش خشـک و خالی؛ آفرینش 
انسـان، آفرینـش عقـل، آفرینش نیروی فهـم و درک، 

ـق« از خون بسـته و منعقد
َ
آن هـم از چـه؟ » ِمـن َعل
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ِم 
َ

ل
َ

ق
ْ

َم ِبال
َّ

ِذی َعل
َّ

ال
)علق/4(

آنکه به وسیله قلم بیاموخت.

مسـئله ی آمـوزش را در انسـان، بـاز مطـرح می کنـد 
بـرای پیغمبـر. و ایـن را شـما می دانیـد کـه اگـر قلـم 
ترقـی  بشـر  بـاز  نمی بـود،  نوشـتن  اگـر  نمی بـود، 
نمی کـرد. آنچـه که پیشـرفت یک نسـل را برای نسـل 
دیگـر می گـذارد، تـا آن نسـل دیگـر، ماننـد پلکانـی از 
او اسـتفاده کنـد، پایـش را بگذارد روی تجربه ی نسـل 
قبـل و خـود یـک تجربـه ی دیگـری درسـت کنـد، آن 
نیسـت چیزی جز قلـم. اگر چنانچه کشـفیات علمی، 
تحقیقـات علمـِی مربـوط بـه نسـل قبـل، در اختیـار 
نسـل بعـد قرار نمی گرفت، نسـل بعد نمی توانسـت 

چیـزی بـر او بیفزایـد، ایـن را بدانیـد شـما.

ْم 
َ

ْم َیْعل
َ

َم اِلنَساَن َما ل
َّ

َعل
)علق/5(

که  را  چیزی  انسان  به  آموخت 
نمی دانست.

آموخـت بـه انسـان چیـزی را کـه نمی دانسـت. اینهـا 
نعمت هـای خداسـت دربـاره ی انسـان. خـب، پـس 
انسـان بایـد شـکر کنـد ایـن نعمت هـا را. وقتـی خـدا 
بـه انسـان آموختـه، وقتی خدا راه را به انسـان نشـان 
داده، قلـم را بـه انسـان داده، انسـان را خردمند کرده 
و آمـوزش داده، پـس انسـان بایسـتی بـرود بـه طرف 
قلـه ی اوج، پـس بایـد انسـان یـک لحظـه انحطـاط 
نداشـته باشـد. انسـان باید دیگر برگشـت و بدبختی 

نداشـته باشـد، آیـا ایـن جور اسـت؟ 

ى
َ

َیْطغ
َ

 ِإنَّ اِلنَساَن ل
َّ
ال

َ
ک

)علق/6(

نه چنان است، همانا که انسان 
گردن کشی می کند.

انسان های  گردنکشی های  و  سرکشی ها  بشر،  طغیان 
صف آراییی  رحمان ها،  مقابل  در  طاغوت ها  و  عاجز 
کردنشان، اینها بشریت را بدبخت کرد. این طغیان ها 
نگذاشت که بشر به هدایت برسد. پرورش پیدا کند، 
بشود آن چنان که خدا برای او اراده کرده بود. طغیانگرها 
طغیان  دیدند،  بی نیاز  را  خودشان  وقتی  نگذاشتند. 

کردند، سرکشی کردند، از راه خداییی خارج شدند.
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 ببینیـد، بـاز دارد پیغمبـر سـاخته می شـود. توجـه 
بـه لطـف خـدا، توجـه بـه بزرگـواری خـدا، توجـه بـه 
آموختـن خـدا، توجـه به اینکـه خـدا آفریدگار اسـت، 
توجـه بـه اینکه خـدا آموزنـده اسـت، توجه بـه اینکه 
خـدا اکـرم اسـت و توجـه بـه اینکه انسـانیت بـه آنجا 
که باید برسـد، نرسـیده اسـت و توجه به اینکه تقصیر 

اسـت.  طغیانگران 

َنى
ْ

ْن َرآُه اْسَتغ
َ
أ

)علق/7(

همین که خود را بی نیاز ببیند.

اسـتغناء،  بی نیازیسـت.  احسـاس  اثـر  بـر  طغیـان 
ثروت هـا،  و  گنج هـا  انباشـتن  ثـروت،  جمـِع  غنـاء، 
گردن هـا را برمی افـرازد، و وقتـی گردن هـا برافراشـته 
شـد، وقتـی قدرت هـای غیـر خداییـی بـه وجـود آمد و 
شـکل گرفـت، آن وقـت اسـت کـه بشـریت دیگـر به 

نمی رسـد.  سـرمنزل  آن 

ْجَعى  َك الرُّ ى َربِّ
َ

ِإنَّ ِإل
)علق/8(

بی گمان به سوی پروردگار توست 
بازگشت.

آیا این طغیانگران عاقبت موفق خواهند شد؟ نه! باز 
بازگشت به پروردگار توست؛ عاقبت برای خداست، 

پایان کار به سود خدا و جبهه ی خداییست. 

ا َهَوى 
َ

ْجِم ِإذ َوالنَّ
)نجم/1(

قسم به اختر، چون فروافتد.

َوى 
َ

ْم َوَما غ
ُ

لَّ َصاِحُبک
َ

َما ض
)نجم/2(

که دوست شما گمراه نگشته و به 
خطا نیفتاده  است

]آیه[ مربوط به مسـئله معراج اسـت، اگرچه که اشاره 
می کنـد بـه تحـول درونی پیغمبـر و حالـت گیرندگی 
اسـت  ایـن  »والنجـم«  سـوره  مناسـبت  امـا  وحـی، 
کـه پیغمبـر آنچـه کـه از ماجراهای سـفر شـبانه، سـفر 
معراجـی بیان می کـرد، این هـا گوش نمی کردنـد؛ آیه 

در ایـن مقـام دارد حـرف می زنـد.
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اْسَتَوى 
َ

ٍة ف و ِمرَّ
ُ

ذ
)نجم/6(

برپای  پس  خردمند،  فرزانه  آن 
ایستاده است.

»مـرة« به معنای فرزانگی و خردمندی و حکمت، که 
مفسـرین گفته اند اشـاره اسـت به جبرائیـل؛ که آنچه 
او نقـل می کنـد از قـول جبرئیـل نقـل می کنـد و خـدا 

به وسـیله جبرئیل بـه او این چیزهـا را آموخته

ى 
َ

ِق الْعل
ُ

َوُهَو ِبالف
)نجم/7(

و او در افق برتر و باالتر است.

»اعلی« یعنی برترین، افق هم که معلوم است. در 
سطح  در  یعنی  پیغمبر...  دارد  قرار  برتری  افق  یک 

باالتری قرار داشت پیغمبر که توانست پیغمبر بشود

ى 
َّ

َتَدل
َ

مَّ َدَنا ف
ُ
ث

)نجم/8(

پس نزدیک گشت و نزدیکتر.

یعنـی پیغمبـر نزدیک شـد به خـدا و نزدیک تـر، بر اثر 
عبادت هـا، بـر اثر ریاضت هـا، بر اثر تفکرهـا و تدبرها 
و بـر اثـر لطف هاییـی کـه خـدا بـه طـور اختصاصـی به 
او کـرده بـود، روحـش بـه خـدا نزدیـک و نزدیک  تـر و 

آمـاده ی گرفتـن وحی می شـد.
بـه  جبرئیـل  یعنـی  دنـا  از  منظـور  گفته انـد  بعضـی 
پیغمبـر نزدیـک شـد و تدلـی بـر او آویخـت؛ یعنـی 
خـودش را رسـاند بـه پیغمبـر تـا اینکـه وحـی را بـه او 
برسـاند. به هـر حـال فرقی نمی کنـد؛ اما معنـای اول 

بـه نظـر مـا نزدیک تـر و ظاهرتـر اسـت.

ْدَنى 
َ
ْو أ

َ
ْوَسْیِن أ

َ
اَب ق

َ
اَن ق

َ
ک

َ
ف

)نجم/9(

پس به فاصله ی دو کمان رسید و 
یا از آن کمتر.

بـه آن انـدازه ای بـه خـدا نزدیـک شـد روح مقـدس 
پیغمبـر، آنقـدر نزدیـک شـد کـه دیگـر از او نزدیک تـر 
بـرای هیـچ انسـانی متصـور نیسـت؛ نزدیـک نزدیـک.
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ى 
َ
اُد َما َرأ

َ
ؤ

ُ
ف

ْ
َب ال

َ
ذ

َ
َما ک

)نجم/11(

نگفته  دروغ  دیده  را  آنچه   دل 
است.

آنچـه کـه مشـاهدات دل پیغمبـر اسـت، بـه پیغمبر 
دروغ نگفتـه، درسـت دیده، اشـتباهی ندیده ]اسـت[.

بخشی از بیانات آیت هللا خامنه ای در 1353/07/11
در مسجد امام حسن ؟ع؟مشهد:

در پیغمبری، یک تحول و دگرگونی هست، باید بگویم دو تحول و دگرگونی. اول در 
وجود خود پیغمبر؛ بعثت، رستاخیز، انقالب، تحول، اول در درون و ذات خود پیغمبر، 
در باطن خود نبی به وجود می آید. اول او عوض می شود، اول او از حال رکود و رخوت 
خارج می شود، بعد از آنی که در روح او، در باطن او قیامتی برپا شد، بعد از آنی که 
رستاخیزی در درون ذات نبی و روان او به وجود آمد،مثل سرچشمه ای که در هر لحظه ای 
میلیاردها جریان آب از او استخراج می شود و می ریزد...بعد همین سرچشمه، همین 
تحول، همین شور، همین انقالب، همین رستاخیز، از این چشمه ی فیاض جوشان، که 
روح نبی و باطن نبی ست، می ریزد به اجتماع، منتقل می شود به متن جامعه بشری. 

بعد از آنی که در او تحول به وجود آمد، در جامعه تحول به وجود می آید.
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16

باطل نابود شدنی است

خالصه جلسه شانزدهم: رستاخیز اجتماعی نبوت
از بیان فلسفه  از مباحث نبوت، پس  حضرت آیت هللا خامنه ای در سومین جلسه 
نبوت، آثار نبوت بر نبی )بعثت در نبوت(؛ به آثار نبوت بر اجتماع پرداختند: »بعد از 
آنی که این انقالب در او به وجود آمد، آن وقت نوبت آن است که همین انقالب در 
محیط خارجی انجام بگیرد. همان تحولی که در روح نبی ایجاد شد، باید به یک شکلی 
با یک وضع خاصی، در متن واقعیِت اجتماع انجام بگیرد و این همان مطلبی است که 
ما اسم آن را گذاشتیم رستاخیز اجتماعی نبوت.« حضرت آیت هللا خامنه ای در ادامه 
با ذکر دو نوع جامعه اجتماعی در بشریت، تفاوت حکومت جاهلی و حکومت نبوی 
را شرح داده و انبیاء را تبدیل کننده جامعه طبقاتی به توحیدی دانستند؛ در نهایت با 
بررسی اختیار انسان، مجموعه قوانینی تحت عنوان حق را جهت راهنماییی بشر تعریف 

کردند و حق را قانون منطبق بر سرشت و باطل را قانونی خالف فطرت دانستند.
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جلسه 16: رستاخیز اجتماعی نبوت
باطل نابود شدنی است

آیات 1تا6 سوره مبارکه قصصآیات این جلسه

واژگان کلیدی
حق و 

باطل

نظام 

طبقاتی

نظام 

جاهلی

رستاخیز 

اجتماعی

نظام 

توحیدی
مستضعف

نکات کلیدیآیه

ُمِبیِن 
ْ

ِکَتاِب ال
ْ

َك آَیاُت ال
ْ

تل
)قصص/2(

این است آیه های کتاب روشن.

ــى  ــِإ ُموَس َب ــن نَّ ــَك ِم ْی
َ

ــوا َعل
ُ

َنْتل
ِمُنوَن 

ْ
ــْوٍم ُیؤ

َ
َحــقِّ ِلق

ْ
َوِفْرَعــْوَن ِبال

)قصص/3(

موسی  عظیم  ماجرای  از  بخشی 
بر  حقیقت  برطبق  را  فرعون  و 
تو فرو میخوانم برای مردمی که 

می گروند.

ایـن اسـت کـه در هـر قسـمتی کـه  بـر  روش قـرآن 
ماجـرای پیغمبـری را نقـل می کنـد، از هـر ُبعـدی کـه 
بـه داسـتان نـگاه می کنـد، یـک منظـور خاصـی دارد 
و بـه تناسـب همـان منظـور اسـت کـه یک قسـمت 
مخصوصـی از ایـن داسـتان را انتخـاب می کنـد بـرای 
نقـل کـردن. اینجـا یک قسـمت خیلی کوتاهـی را ذکر 
می کنـد، بـرای این اسـت کـه یک منظور خاصـی دارد 

و آن، مسـئله غلبـه ی حـق بـر باطـل اسـت.
اینـی که بر تـو بیان می کنیـم و می خوانیـم، بی فایده 
و کـم اثـر نیسـت، بلکـه بـرای مؤمنینـی کـه بـه تـو 
گرویده اند، به شـدت مؤثر و مفید و سـودمند اسـت. 
آنهـا وقتـی کـه این داسـتان را بـا این بینش، شـنیدند 
و سـّنت الهـی را در ایـن زمینـه فهمیدنـد، راهشـان را 

مشـخص و معیـن می کننـد.
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ْرِض 
َ
ال ِفــی  َعــال  ِفْرَعــْوَن  ِإنَّ 

ِعُف 
ْ

َها ِشــَیًعا َیْســَتض
َ

ْهل
َ
َوَجَعَل أ

ــْم  ْبَناَءُه
َ
ــُح أ بِّ

َ
ــْم ُیذ ْنُه  مِّ

ً
ــة

َ
َطاِئف

اَن 
َ

ــُه ک َوَیْســَتْحِیی ِنَســاءُهْم ِإنَّ
ِســِدیَن 

ْ
ُمف

ْ
ال ِمــَن 

)قصص/4(

بر  میگرفت  برتری  فرعون  همانا 
را به طبقه  روی زمین و مردمان 
و گروه ها تقسیم کرد. یک طبقه را 
مورد ستم و در پنجه ی ضعف و 
ناتوانی می گرفت. پسران آنان را 
می کشت و زنانشان را زنده نگه 
از مفسدان  او  می داشت. همانا 
]تباه کنندگان فطرت و زندگی و 

جهان[ بود.

فرعون در زمین برتری ُجست، بزرگی طلب کرد برای 
و گرفت، یعنی چه علو گرفت؟ در این سطِح 

ُ
خود، ُعل

برابِر انسان ها، یکهو بلند شد، نشست روی آن طاقچه، 
برابر بودند،  از دیگران گرفت. همه  را باالتر  خودش 
همه هم سطح بودند، او برتری گرفت بر دیگر بندگان.
]فرعون[ خودش را در درجه باال گذاشت، مردم زمین 
را هم تقسیم بندی کرد، طبقه بندی کرد، گروه گروه کرد. 
یک عده را نزدیک تر به خودش؛ طبقه هامان و طبقاتی 
مشابه او، یک طبقه پایین تر ... عده ای از مردم جامعه 
را و یک طبقه ی از اینها را به شدت در پنجه ی ضعف 
و ناتوانی نگه داشت، انداختشان به کام ضعف، به 
کام ناتوانی، » َیسَتضِعُف « ضعیف شمرد اینها را، خوار 
این  حاصلش  گوناگون،  تعبیرات  به  را،  اینها  گرفت 
است که اینها را در جامعه از همه ی امکانات رشد و 

ترقی محروم کرد، از همه ی امکانات.
جوان های آنها را می کشت. نمی گذاشت نسل جوان 
اینها  میان  در  که  می کرد  احساس  بیایند،  رو  اینها 
آن کسی  حرکتی و هیجانی هست و می دانست که 
برساند،  آخر  به  را  هیجان  و  حرکت  این  بتواند  که 
نسل جوان است.... می دانست که در میان همین 
موسی  آن  و  بیاید  پدید  بناست  موساییی  جوان ها، 
منقلب  و  دگرگون  او  بر  را  جهان  عاقبت،  که  است 
خواهد کرد. می فهمید که باالخره در میان این نسل 
جوانی که در جامعه ی فرعونی، میان بنی اسرائیل 
هستند، با شور و ایده و خروش فراوان؛ عاقبت اینها 
فداکاری  مرد  یک  بزرگی،  انسان  یک  موساییی،  یک 
لذا  می ترسید؛  این  از  و  شد  خواهد  پیدا  میانشان 

جوان ها را می کشت.
 زنانشان را زنده نگه می داشت؛ یا برای اینکه فاسد 
کند اینها را، یا برای اینکه نسلشان را به فحشا بکشاند، 

یا برای اینکه آن سالمت نسبشان را از بین ببرد.
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ِذیَن 
َّ

ال ى 
َ

َعل ُمنَّ  نَّ ن 
َ
أ َوُنرِیُد 

ُهْم 
َ

ْرِض َوَنْجَعل
َ
وا ِفی ال

ُ
ِعف

ْ
اْسُتض

َوارِِثیَن
ْ

ُهُم ال
َ

 َوَنْجَعل
ً

ة ِئمَّ
َ
أ

)قصص/5(

بر  که  است  آن  بر  اراده  و 
پنجه  در  که  آنان  و  مستضعفان 
ضعف و ناتوانی نگاه داشته اند، 
و  رهبران  را  آنان  و  نهیم  منت 
پیشوایان )زمامداران( قرار دهیم 
و آنان را میراث بران )حکومت و 

قدرت( بسازیم.

آیـه  آخـر  در  کـه  دارد  وضعـی  چنیـن  یـک  فرعـون 
ُه کاَن ِمَن الُمفِسـدیَن« همانا و به یقین  می گوید: »ِانَّ
او از مفسـدان و فسـادانگیزان بـود. فسـاِد در فطرت 
می کـرد،  ایجـاد  جامعـه  در  فسـاد  می کـرد،  ایجـاد 
در مقابـل،  ایجـاد می کـرد... حـاال  در جهـان  فسـاد 
حـق چـه؟ اراده ی خـدا بـر چـه و سـنت الهـی بـر کدام 
جهـت قرار گرفته اسـت؟ »َو ُنریـُد« و می خواهیم ما، 
ن 

َ
یعنـی سـنت و اراده ی تکوینـی ماسـت، »َوُنرِیـُد أ

ْرِض«؛ نمی گوید 
َ ْ
ِذیَن اْسـُتْضِعُفوا ِفـی األ

َّ
ـى ال

َ
ُمـنَّ َعل نَّ

َردنـا، آن وقـت دربـاره ی بنی اسـرائیل ایـن اراده را 
َ
و ا

کردیـم، نـه، بـرای همیشـه اسـت، همیشـه ی تاریـخ. 
خواسـته ایم مـا و می خواهیـم کـه منـت گذاریـم بـر 
همان مسـتضعفان، بر همان طبقه ای که در پنجه ی 
قهـر و اسـیر چنگال ضعـف و ناتوانی بوده اند، بر سـر 
آنهـا می خواهیـم منت بگذاریـم و آنها را از آن پسـتی 

نجـات بدهیـم، از اسـتضعاف خارجشـان کنیـم.
بـه  بـودن،  تابـع  از  اجتمـاع،  روِی  دنبالـه  از  را  آنهـا 
برسـانیم،  بـودن  متبـوع  و  زمامـداری  و  پیشـروی 
بـر  عالـم،  بـر  کنیـم  مسـلط  را،  زمیـن  مسـتضعفین 

زورگـو. قدرتمنـدان 

ــرِی  ْرِض َوُن
َ
ُهــْم ِفــی ال

َ
ــَن ل

ِّ
َوُنَمک

ِفْرَعــْوَن َوَهاَمــاَن َوُجُنوَدُهَمــا 
ُروَن 

َ
ــذ ــوا َیْح اُن

َ
ــا ک ــم م ِمْنُه

)قصص/6(

و  متمکن  زمین،  در  را  آنان  و 
و  فرعون  به  و  نمائیم  مستقر 
هامان و سپاهیانشان چیزی را که 

از آن پرهیز می کردند، بنمایانیم

اینهـا نمایشـگر یک طبقه انـد، فرعون اگر چـه مربوط 
به طبقه ی عالیه اسـت، اما چون شـخص برجسـته ی 
طبقـه ی عالیه اسـت، مثل طبقـه ی ممتازه ای اسـت 
کـه هامـان هم تحـت اختیار اوسـت، تحت اسـتثمار 
اوسـت. و هامـان سـمبل و نمایشـگر یـک طبقـه ی 
و  امکانـات  همـه ی  کـه  طبقـه ای  اسـت،  دیگـری 

نیروهایشـان را در خدمـت فرعـون بـه کار می برنـد.
ُروَن« 

َ
اُنـوا َیْحـذ

َ
»ِمْنُهـم« از ایـن مسـتضعفین، »مـا ک

آنچـه از آن پرهیـز داشـتند. همانـی کـه فرعـون از آن
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می ترسـید، آن را بر سـرش بیاوریم؛ همانی که هامان 
از آن گریـز و پرهیـز داشـت، آن را بـر سـرش بیاوریـم؛ 
یعنـی ایـن قدرت هـا را از آنهـا بگیریم، بدهیم دسـت 
مسـتضعفین، بدهیـم دسـت خاک نشـینان، بدهیم 
دسـت مسـتمندان. کـه البتـه همیشـه مسـتمندان 
تشـکیل  را  جامعـه  آن  اکثریـت  جامعـه ای  هـر  در 

می دهنـد. ایـن هـم اراده ی پـروردگار.

بخشی از بیانات آیت هللا خامنه ای در 1353/07/12
در مسجد امام حسن ؟ع؟مشهد :

پیغمبرها نظام جاهلی راـ  برای اینکه طبقاتی بودن را، ظالمانه بودن را، استثمارگرانه 
بودن را، غیر انسانی بودن را، و از این قبیل نقاط منفی را مشخص کنیم، بهترین کلمه، 
کلمه ی جاهلی ست؛ جاهلّیت، یعنی نظام غیر عادالنه ی غیر فطرِی غیر انسانی را ـ 
می خواهند تبدیل کنند به نظام الهی، به قواره ی اجتماعی توحیدی؛ می خواهند تبدیل 
کنند به اینکه جامعه قلمرو حکومت خدا باشد، نه قلمرو حکومت هوس ها و هوی ها، 
این حاصل کار پیغمبرهاست. پیغمبرها می آیند تا نظام اجتماعِی غلط را تبدیل کنند 
به نظام اجتماعی صحیح، شعار توحیدشان هم به همین خاطر است، مبارزاتشان با 
طواغیت هم به همین جهت است. مبارزات طواغیت با آنها هم به همین جهت است.
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تشکیل کارخانه انسان سازی

خالصه جلسه هفدهم: هدف های نبوت
پرداختند.  به اهداف  نبوت  از نبوت  حضرت آیت هللا خامنه ای در چهارمین جلسه 
پیامبران دو هدف دارند که هدف اساسی و اصلی، ساخت انسان ها است: »جلوه های 
انسانی، انسان را از فرشته و ملک باالتر می برد، انسان را سرچشمه ی فّیاضی از خوبی ها، 
زیباییی ها، استعدادهای به ظهور رسیده و نیروهای جالب و جاذب می کند؛ یعنی می کند 
انسان کامل، انسان درست، انسان تکامل یافته و متعالی.« ساختن انسان های خوب 
بزرگترین معجزه نبوت است که قرآن کریم با تعبیرات »تزکیه« و »تعلیم« بدان اشاره 
نموده است. انسان با تربیت صحیح انبیاء به پیراستگی و آراستگی می رسد و مقصود 
غاییی از آفرینش تامین می گردد. سپس با بیان دیدگاه مکاتب مادی و الهی و تفاوت 
آن ها در نگاه به جامعه سازی؛ حصول فضائل در انسان نامحدود را نتیجه مکتب الهی 
و جامعه سازی آن تعبیر کردند. حضرت آیت هللا خامنه ای با طرح موضوع تشکیل نظام 
توحیدی و مذّمت رهبانیت؛ هدف دوم و مقصد نهاییی انبیاء را تشکیل آن جامعه الهی 
دانستند؛ جامعه ای بر اساس عدالت، توحید، تکریم انسان ها و پیراسته از ظلم، شرک، 

خرافه و هر چیزی که انسان را خوار و پست سازد.
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جلسه 17: هدف های نبوت
تشکیل کارخانه انسان سازی

آیات این جلسه
آیات 1 و2 سوره ی مبارکه ی نصر
آیه 25 سوره ی مبارکه ی حدید

آیه 157 سوره ی مبارکه ی اعراف

واژگان کلیدی
هدف 
نبوت

قسط
جامعه ی 

عادالنه الهی 
توحیدی

تزکیه

نکات کلیدیآیه

ْتُح 
َ

ف
ْ

ا َجآَء َنْصُر اهّلِل َوال
َ

ِإذ
)نصر/1(

چون به یاری و پیروزی خدا برسد 
و فتح بیاید.

ــوَن ِفــى 
ُ

ل
ُ

ــاَس َیْدخ ْیــَت النَّ
َ
َوَرأ

 
ً
َواَجــا

ْ
ف

َ
ِدیــِن هللِا أ

)نصر/2(

و ببینی مردم را که فوج فوج به 
دین خدا داخل می شوند.

در محیـط جاهلی مکه، پیغمبر وقتـی می خواهد آدم 
درسـت بکنـد، مجبـور اسـت یکی یکـی درسـت کند، 
بـرای خاطر اینکه از برای ایجـاد آن چنان نظامی، یک 
عـده خـواص الزمنـد، یک عـده سـنِگ زاویـه و زیر بنا 
 دانه دانـه درسـت می شـوند؛ ایـن 

ً
الزمنـد، اینهـا قبـال

منافـات ندارد با نقشـه ی کلـی انبیاء. 
زاویـه ی جامعـه ی  اینکـه سـنگ های  بـرای  پیغمبـر 
مدنی را درسـت بکند و بتراشـد، مجبور است در مکه 
آدم سـازِی فـردی بکنـد؛ یک دانـه ابوذر؛ یـک عبدهللا 
مسـعود، یکـی دیگـر، یکـی دیگـر و از ایـن قبیـل...
امـا وقتـی نوبـت بـه مدینـه می رسـد؛ آن جامعـه ی 
الهـی و اسـالمی در مدینـه تشـکیل می شـود، پیغمبر 
در رأس آن جامعـه اسـت و حاکـم بـه احـکام الهـی و 
فرمان هـای خداسـت. آنجـا، آن وقـت خـدای متعال 
ایـن جـوری حرف می زنـد: » ِاذ جاَء َنصـُر هللِا َو الَفتح« 
چـون بـه یـاری و پیـروزی خـدا برسـد و فتح بیایـد، »َو 
فواجا« و ببینی 

َ
یـَت الّنـاَس َیدُخلـوَن فـی دیـِن هللِا ا

َ
َرا

مـردم را کـه فوج فـوج بـه دیـن خـدا داخـل می شـوند. 
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َنا 
ْ

ْنَزل
َ
َناِت َوأ َبیِّ

ْ
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ْ
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َ
غ

ْ
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)حدید/25(

همانا فرستادیم پیام آوران خود 
آموزش های  و  روشن  دالیل  با  را 
از  مجموعه ای  آنان  با  و  روشنگر 
روش های  و  قوانین  و  مقررات 
زندگی ساز فرستادیم و آئینی برای 
ایجاد تعادل و توازن اجتماعی تا 
انسان ها زندگی عادالنه )و محیط 
عدالت و برابری( برپا کنند و آهن 
از  دفاع  ی  وسیله  و  قهر  )نیروی 
ارزشهای اصیل و معتبر( را نیز که 
در آن قدرتی شگرف و بهره هاییی 
و  فرستادیم  هست،  مردم  برای 
با  را  پیامبرانش  و  خدا  آنانکه  تا 
می کنند،  یاری  غیب  به  ایمان 
خدا  یقین  به  گردند.  مشخص 

نیرومند و شکست ناپذیر است.

کتاب یعنی مجموعه ی معارف و مقرراتی که اصِل 
دینی  آموزش های  می شود،  تشکیل  آنها  از  دین 
جامِع  خالصه،  است؛  کتاب  این  دینی،  معارف  و 

ایدئولوژِی دین. 
مختصر  با  تعبیری،  یک  با  می توانیم  را  کتاب 
مسامحه ای، تطبیق کنیم با آنچه که امروز در عرف 
مکاتب جدید به آن می گویند ایدئولوژی، یعنی اصول 
زمینه های  در  که  فکری  اصول  سازنده،  معارف  و 

عملی، اثر محسوس دارد و سازنده است.
میزان یعنی وسیله ای که با او می توان تعادل و توازن 
 معلوم می شود که 

ً
اجتماعی به وجود آورد. اینجا ضمنا

نظر به اجتماع است؛ اگر پیغمبر قرار بود که در رأس یک 
جامعه ای قرار نگیرد و جامعه ای را تشکیل ندهد، میزان 
می خواست چه کار؟ یک وسیله ای با پیغمبر فرستاده اند 
کند،  ایجاد  اجتماعی  توازن  و  تعادل  می تواند  آن  که 
چیست آن وسیله؟ دستگاه های قضاییی الهی این یکی 
قانون، ضامن  اجرا کننده ی   ... است، مقررات قضاییی 

اجرا، میزان می تواند با اینها هم تطبیق کند.
بنده مراجعه کردم در ذیل این آیه به حدیثی که  وارد 
در  که  آن کسی ست  امام  امام است،  شده... میزان 
جامعه، باید حق را از باطل جدا کند، اوست که باید 
صف ها را مشخص کند، اوست که باید تعادل و توازن 
اجتماعی را برقرار کند، چرا؟ چون حاکم جامعه است. 
....بدی و خوبی ها با او سنجیده می شود، راه ها با او 
اینکه  به  اجتماع  در  است  ناظر   ... می شود  تطبیق 
بر مقررات  از توازن و تعادل، مردم خارج نشوند؛ و 

نظارت می کند.
برای چه؟ علتش  پیامبر می خواهد  و میزان  ]کتاب 
که  است  این  معنایش  قسط  است.[  قسط  اقامه 
انسان ها در یک محیط عادالنه زندگی بکنند، در یک 
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جامعه و نظام عادالنه زندگی کنند، پیغمبر برای این 
. .. برای تشکیل نظام و محیط عادالنه. آمده 

ً
آمده اصال

تا دنیا را عادالنه درست کند، آمده تا جامعه و نظام 
 برای این آمده پیغمبر، 

ً
عادالنه به وجود بیاورد، اصال

و البته در نظام عادالنه است که انسانها فرصت پیدا 
می کنند به تکامل و تعالی برسند.

کـردن؛  موعظـه  صـرف  بـه  زدن،  حـرف  ِصـرف  بـه 
مـردم بیاییـد نظـام عادالنه درسـت بکنیـد، به همین 
کافی سـت؟ بـه فـرض نظـام عادالنـه درسـت کردنـد، 
مگـر  درّنده هـا  و  دزدهـا  و  گرگ  هـا  و  شـیطان ها 
می گذارنـد ایـن نظـاِم عادالنـه باقـی بمانـد؟ آهـن را 
هـم لذا فرسـتادیم، بـرای چه فرسـتادیم؟ بـرای اینکه 
از ارزش هـای اصیـل بـه وسـیله ی آهن دفاع بشـود... 
]امیرالمومنین ؟ع؟ در ذیل معنای این آیه می گویند:[ 
»سـالح«؛ شمشـیر، نیـزه، اسـلحه، کـه از آهـن اسـت. 
خـدای متعـال در کنـار دعـوت نبـوت از سـالح یـاد 
میکنـد. در کنار موعظه گری که بـرای پیغمبرها فرض 
میشـود، در کار ایده ی تشـکیل نظام توحیدی و الهی، 

از اسـلحه و قـوه ی قهریـه یـاد مـی  کنـد.
خیـال نکنیـد کـه پیغمبرهـا آمدنـد و نمی تواننـد این 
جامعـه ای را کـه ترسـیم کردیـم، بـه وجـود بیاورنـد و 
اقامه ی مردم به قسـط بکنند، نه، خدا که فرستنده ی 
آنهاسـت، قوی سـت. نترسـی از اینکـه بـا پیغمبـران 
خـدا مبـارزه و معارضه می کننـد، بکنند، »َعزیـٌز« خدا 

شکسـت ناپذیر اسـت.
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)اعراف/157(

امی  پیام آوِر صاحب خبِر  آنان که 
را  او  که  همان  می کنند،  پیروی  را 
و  تورات  کتاب های  در  خود  نزد 
انجیل نوشته میابند. که به نیکی ها 
بدی ها  از  و  می دهد  فرمانشان 
چیزهای  و  می دارد  حذرشان  بر 
مطبوع )و مطابق سرشت انسانی( 
را برایشان روا می دارد و ناپاکی ها و 
بدی ها را از ایشان باز می گیرد و بار 
گران آنها را از دوششان بر-می دارد 
و  )دست  بر  که  را  زنجیر هاییی  و 
باز  شده  بسته  ایشان  گردن(  و  پا 
می کنند پس آنانکه بدو گرویدند و 
او را بزرگ و ارجمند شمردند و او را 
یاری دادند و فروغ روشنگری را که با 
او فرود آمده پیروی کردند، آنهایند 

پیروزمندان و به هدف رسندگان.

خصوصیت این پیغمبر چیست؟ 
»َیاُمُرُهـم ِبالَمعروِف« آنـان را امر می کند به نیکی ها، 
بـه فضیلت هـای شـناخته شـده ی در مقابـل عقـل و 

برای فطرت انسـان 
از  را  آنهـا  می کنـد  نهـی  ـرِ« 

َ
الُمنک َعـِن  َینهاُهـم  »َو 

منکـرات، چیزهای ناشـناخته ی از نظـر عقل و فطرت 
انسـانی.

ممکـن  می کنـد،  حـالل  ِیبـاِت«  الطَّ ُهـُم 
َ
ل ُیِحـلُّ  »َو 

می سـازد، روا می سـازد بـرای آنـان طیبـات و چیزهای 
خـوب را، هـر چیـز خوبـی در دیـن هسـت.

یِهـُم الَخباِئـَث« و چیزهای پلیـد را بر آنان 
َ
ُم َعل »َو ُیَحـرَّ

حـرام می کند، یعنـی آنها را محروم می کند، دستشـان 
را کوتـاه می کنـد از چیزهای بد.

»َوَیَضـُع َعْنُهـْم ِإْصَرُهـْم« ... از جملـه ی خصوصیـات 
پیغمبـر ایناسـت کـه بـار گـران را برمـی دارد، بـار گران 
گـران  بـار  غلـط،  سـنت های  گـران  بـار  جهالت هـا، 
نظام هـای پلید غیر انسـانی، بار گـران دیکتاتوری ها و 
اسـتبدادها و زورگوییی ها و اسـتثمارها، هر بار گرانی را 

از دوششـان بـر مـی دارد.
ْیِهـْم« ... غل ها و زنجیرهای 

َ
اَنْت َعل

َ
ِتـی ک

َّ
َل ال

َ
ْغـال

َ ْ
»َواأل

اسـارت ها، غـل و زنجیـر زورشـنوی ها، غـل و زنجیـر 
پیغمبـر  بشـری؛  تحکمـات  و  مقـررات  و  سـنت ها 
می آیـد اینهـا را بـاز می کند. اینها چیسـت جز تشـکیل 

یـک نظـام انسـانی و توحیـدی.
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بخشی از بیانات آیت هللا خامنه ای در 1353/07/13
در مسجد امام حسن ؟ع؟مشهد :

انبیاء فقط یک پاسخ دارند به این سوال، که چگونه می توان انسان ها را ساخت؟ چگونه 
می توان انسان ها را بر طبق الگوِی صحیِح الهی تربیت کرد؟ یک جواب دارند، آن جواب 
این است، انبیاء می گویند برای ساختن انسان باید محیِط متناسب، محیط سالم، 
محیطی که بتواند او را در خود بپروراند، تربیت کرد و بس. انبیاء می گویند دانه دانه 
نمی شود قالب گرفت، کارخانه باید درست کرد. انبیا می گویند اگر بخواهیم ما یکی یکی 
آدم ها را درست کنیم، شب می شود و عمر می گذرد؛ جامعه الزم است، نظامی الزم 
است، باید در منگنه ی یک نظام، انسان ها به شکل دلخواه ساخته بشود و بس، فقط 

همین است و بس.
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18

توحید؛ سرانجامی در آغاز

خالصه جلسه هجدهم: نخستین نغمه های نبوت
حضرت آیت هللا خامنه ای در پنجمین جلسه نبوت، به نخستین شعار دعوت انبیا که 
همان نغمه توحید است؛ پرداختند: »توحید همه چیِز مکتب انبیا علیه السالم است. 
توحید و معرفت خدا هم مایه ی تکامل و تعالی روح انسان است، که این هدف عالی و 
نهاییی انبیا است، و هم طرح توحید به معنای ایجاد یک محیط الهی، یک جامعه و نظام 
الهی، یک نظام عادالنه، یک نظام بی طبقه، یک نظام بدون استثمار، یک نظام بدون 
ظلم، به معنای تشکیل یک چنین نظامی ست.« آنانکه در جریان دعوت پیامبران قرار 
گرفته اند و آن را می پذیرند و هم آنان که از آن سرپیچی کرده و با آن می ستیزند؛ با مطرح 
شدن توحید به خوبی می فهمند که در این مکتب، مبارزه با تحکمات بشری و اختالف 
طبقاتی و استثمار و ستمگری به هرشکل مطرح است. همچنانکه در دوران سازندگی 
اجتماعی و تشکیل نظام مطلوب، مراعات آزادی و تکریم انسان و عدالت اجتماعی و 
رفاه عمومی و برافتادن ستم و بیداد مورد نظر است و مشخص بودن هدف و جهت 
و راه انبیا و تعهد و تکلیف پیروان انبیا از انحراف های مسلکی و مکتبی در ادامه راه 

جلوگیری می کند. 
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جلسه 18: نخستین نغمه های نبوت
توحید؛ سرانجامی در آغاز

آیات این جلسه
آیه 36 سوره ی مبارکه ی نحل

آیات 59، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71 
سوره ی مبارکه ی اعراف

واژگان کلیدی
دعوت 

انبیاء
اجتناب از 
طاغوت 

عبودیت 
خدا

نغمه 
توحید

نکات کلیدیآیه
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ذ
َ

ُمک
ْ

ل ا
)نحل/36(

و همانا برانگیختیم در هر امتی ، 
پیامبری که عبودیت کنید خدا را 

و دوری بگزینید از طاغوت.
ــت  ــدا هدای ــان را خ ــی از آن بعض
کــرد و بــر بعضــی از آنــان گمراهی 
زمیــن  در  پــس  گرفــت.  قــرار 
گــردش کنیــد پــس بنگریــد فرجام 
چگونــه  تکذیب کننــدگان  کار 

ــت؟ ــوده اس ب

عبودیت کنید خدا را و دوری بگزینید از طاغوت؛ این 
حرف اول پیغمبرهاست.

طاغوت رقیب خداسـت. طاغوت آنی سـت که شـاخ 
بـه شـاخ، مقابـل خـدا و فرمـان خـدا می ایسـتد، هـر 
عَدی 

َ
کـه هسـت. گاهـی این طاغـوت خـوِد  توییـی؛ »ا

تـی َبیـَن َجنَبیَک« ، گاهـی طاغوت 
َّ
َک َنفُسـَک ال َعـُدوِّ

همـان دل هرزه َدرای  توسـت. گاهـی طاغوت همان 
هوس روز و شـب توسـت. گاهی آقاییی طلبِی یک آدم 
طاغـوت اوسـت، تکبر یک انسـان، طاغوت اوسـت. 
انسـانند.  وجـود  از  خـارج  قدرت هـای  هـم  گاهـی 
قدرت هاییی که همین طور دایره وار وسـیع می شـود، 
وسـیع می شـود و بـاال مـی رود. به هر حـال پیغمبرها 

وقتـی کـه آمدنـد، گفتند خـدا، نـه طاغوت.
ببینیـد عاقبـت آن کسـانی کـه ضاللـت بـر آنـان قـرار 
گرفتـه بـود و پیغمبـر را تکذیـب کردند و هدایـت او را 
نپذیرفتند چگونه شـد. ببینید تمدن هـای برافتاده را، 
ببینید کشـورها و شهرهای ویران شده را، ببینید بابل 
لـده ی  نابـود شـده را، کـه از آن جـز نامـی 

َ
و آشـور و ک

در سـتون تاریخ باقـی نماند. ببینید قدرت فرعونیان 
مصـر را کـه جامعـه ی مصـری مثـل طومـاری در هـم 
نوردیـده شـد. اینهـا را قـرآن می گویـد؛ ببینـد امت ها 
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و کشـورهاییی را که به سـخن پیامبر گوش فرا ندادند، 
عاقبتشـان چـه شـد، محکـوم بـه زوالند. به طـور کلی 
تـا آخـر دنیا این اسـت؛ هر جامعـه ای، هر امتـی که بر 
روال دیـن حرکـت نکنـد و بر طبق دیـن حرکت نکند، 
نابـود خواهد شـد. نـه اینکه آدم هایـش همه خواهند 
مـرد، نـه؛ نابـود شـدن امـت، به معنـای نابود شـدن 
تشـکیالت ملـی آنهاسـت. جـذب می شـوند، هضـم 
می شـوند، جزو ملت های دیگر می شـوند، ملّیتشـان 
 از بین می رود، امروز شـما ملیـت کلده را معین 

ً
اصـال

کنید کجاسـت؛ ملیت آشـور را معین کنید کجاسـت؛ 
ملیـت بابـل را معین کنید کجاسـت. ایـن تمدن های 
اینهاینـد،  بشـری  تمدن هـای  اولیـن  تاریـخ،  بـزرگ 

کجاینـد اینها؟

ــاَل َیا 
َ

اُهــْم ُهــوًدا ق
َ

خ
َ
ــى َعــاٍد أ

َ
َوِإل

ــْن  ــم مِّ
ُ

ک
َ

ــا ل  اهّلَل َم
ْ
ــُدوا ــْوِم اْعُب

َ
ق

ــوَن 
ُ

ق  َتتَّ
َ
ــال

َ
ف

َ
ْیــُرُه أ

َ
ــٍه غ

َ
ِإل

)اعراف/65(

پس به سوی قوم عاد، برادرشان 
ای قوم  را فرستادیم. گفت  هود 
من، خدا را عبودیت کنید، به جز 
او شما را معبودی نیست. آیا پروا 

نمی گیرید؟

در  اینهـا  کـه   ،
ً
اسـت ظاهـرا عـاد  قـوم  ایـن  دربـاره ی 

میـان کوه هـا خانـه می سـاختند، بعیـد نمی دانـد آدم 
کـه بـرای آن اواخـر عهـد حجـری باشـد کـه بعضـی از 
دانشـمندان مادی ذکر کردند و ترسـیم کردند. غرض، 
بـرای خیلی قدیمند ... با این بیان چقدر غلط و باطل 
می شـود فرضیـه ی آن کسـانی کـه می گوینـد توحیـد 
و بـه طـور کلـی دیـن، بـر اثـر وضـع طبیعـی انسـان ها 
و از روی جهالـت و نادانـی انسـان ها بـه وجـود آمـد و 
 بـه توحیـد رسـید. می گوینـد اول اقـوام 

ً
دیـن تدریجـا

مشـرک بودنـد.... بعـد توحیـد پدیـد آمـد، در حالیکه 
نه، می بینیم از روزگار قدیم، از دوران باسـتان توحید 

بوده.
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ــن   ِم
ْ
ــُروا

َ
ف

َ
ــَن ک ِذی

َّ
 ال

ُ
ــأ َم

ْ
ــاَل ال

َ
ق

اَهٍة 
َ

ــف ــی َس ــَراَك ِف َن
َ

ــا ل ــِه ِإنَّ ْوِم
َ

ق
ــَن  اِذِبی

َ
ک

ْ
ــَن ال ــَك ِم نُّ

ُ
َنظ

َ
ــا ل َوِإنَّ

)اعراف 66(

بودند  کافر  که  قوم  برگزیدگان 
نابخردی  در  را  تو   

ً
حقا گفتند: 

می بینیم و گمان داریم که تو از 
جمله ی دروغگویانی.

ایـن جـزو اتهاماتی سـت و پندارهـای دروغی سـت که 
نسـبت بـه داعیـان حق، همیشـه زمـان بوده.

 
ٌ

اَهة
َ

ْیــَس ِبــی َســف
َ

ــْوِم ل
َ

ــاَل َیــا ق
َ

ق
بِّ  رَّ ــن  مِّ َرُســوٌل  ــی  ِکنِّ

َ
َول

ِمیــَن
َ

ل َعا
ْ

ل ا
)اعراف/67(

گفت ای قوم من، در من نابخردی 
نیست. بلکه من پیام آور پروردگار 

و زمامدار جهانیانم.

در مقابـل اتهـام آنهـا، سـخن ناشایسـت آنهـا، سـخن 
حـق خـود را تکـرار کـرد.

ْم 
ُ

ک
َ

 ل
ْ
َنــا

َ
ــی َوأ ــْم رَِســالِت َربِّ

ُ
ک

ُ
غ

ِّ
َبل

ُ
ا

ِمیٌن 
َ
ــٌح أ َناِص

)اعراف/68(

شما  به  را  پروردگارم  پیام های 
خیرخواهی  را  شما  و  می رسانم 

امین می باشم.

مـن بـرای شـما خیرخواهـی امانـت دارم. خیـر شـما را 
می خواهم، رشـد شـما را می خواهم، پیشـرفت شـما 
را می خواهـم کـه شـما را بـه خـدا و توحیـد دعـوت 

می کنـم.
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ـن  ـٌر مِّ
ْ

ـْم ِذک
ُ

ن َجاَءک
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َوَعِجْبُتـْم أ

َ
أ

ْم 
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ْم ِلُینِذَرک
ُ

نک ى َرُجـٍل مِّ
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ْم َعل
ُ

ک بِّ رَّ
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َ
ف

َ
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ُ
ـْم خ

ُ
ک

َ
 َجَعل

ْ
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ْ
ـُروا

ُ
ک

ْ
َواذ

ِفـی  ـْم 
ُ

َوَزاَدک ُنـوٍح  ـْوِم 
َ

ق َبْعـِد 
 آلء اهّلِل 

ْ
ـُروا

ُ
ک

ْ
اذ

َ
 ف

ً
ـِق َبْسـَطة

ْ
ل

َ
خ

ْ
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ِلُحـوَن
ْ

ـْم ُتف
ُ

ک
َّ

َعل
َ

ل
)اعراف/69(

آیا در شگفتید که یادآوری برای شما 
از  بر مردمی  از سوی پروردگارتان 
میان شما فرارسد که شما را بدان 
بیم دهد؟ و به یاد آورید که شما را 
جانشینان پس از قوم نوح ساخت 
و شما را در خلقت و اندام فزونی 
بخشید. نعمت های خدا را به یاد 
آورید، مگر به پیروزی و موفقیت 

نایل گردید.

 یعنـی از اینکـه یـک انسـانی از انسـان های معمولی، 
در همیـن کسـوت شـما، در همیـن لبـاس شـما، بـه 

مقـام نبـوت و پیامبـری برسـد، تعجـب می کنیـد؟

َوْحَدُه  اهّلَل  ِلَنْعُبَد  ِجْئَتَنا 
َ
أ وا 

ُ
ال

َ
ق

ِتَنا ِبَما 
ْ
أ

َ
َنا  ف

ُ
اَن َیْعُبُد آَباؤ

َ
َر َما ک

َ
َوَنذ

اِدِقیَن ْنَت ِمَن الصَّ
ُ

َتِعُدَنا ِإْن ک
)اعراف/70(

گفتند آیا نزد ما آمده ای تا خدا را 
به تنهاییی عبودیت کنم و ذواتی 
پدران ما عبادت می کرده  که  را 
راست  اگر  واگذاریم؟  اند 
بدان  که  را  چه  هر  می گوییی 

تهدیدمان میکنی بیاور!

 می فهمـد که عبادت انحصـاری خدا 
ً
دشـمن هـم فورا

چه. یعنی 
]چـرا کـه مـی پرسـد[ آیا تـو آمـده ای نـزد ما تا مـا فقط 

خـدا را بپرسـتیم و عبودیـت کنیم؟
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ُ
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ْ
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َ
َطاٍن ف

ْ
ُســل

ــَن  ُمنَتِظرِی
ْ

ــَن ال مِّ
)اعراف/71(

 که از جانب پروردگارتان 
ً
گفت: حقا

بر شما پلیدی و خشم مقرر گشته 
نام ها)ی  درباره  من  با  آیا  است. 
و  شما  که  معناییی(  بی  و  پوچ 
خودنهاده اید  پیش  از  پدرانتان 
هیچ  خدا  که  می کنید؟  مجادله 
نفرستاده  را  آن  قدرتی)حجتی( 
است؟  پس منتظر شوید من نیز 
با شما جزو منتظران خواهم بود.

پلیـدی ای در وجـود خودتـان و خشـمی از ناحیـه ی 
پروردگارتـان شـما را فـرا گرفـت؛ بدبخـت هسـتید.

دربـاره ی نام هـای پـوچ و بی مغـزی کـه خـود شـما و 
پدرانتـان نـام بـر آنهـا گذاشـتید، آن نام هـا را جعـل و 
وضـع کردیـد، بـرای خاطـر این موجـودی کـه خودتان 
قـدرت  ایـن  بـه  و  کردیـد  درسـت  را  موجـود  ایـن 
بخشـیدید، بـرای خاطـر او بـا مـن مجادلـه مـی کنیـد؟
خـدا دربـاره ی آن هیـچ سـلطانی، یعنـی هیـچ قدرتی، 
نازل نکرده اسـت، یا هیچ حجتی؛ حجت یعنی دلیل 
و برهـان. و سـلطان، هـم بـه معنـای قـدرت می آیـد، 
هـم بـه معنای حجت، یعنی دلیـل و برهان؛ اینجا هر 
دو معنا می تواند باشـد. یکی از این معنا که بگوییم 
خـدای متعـال هیـچ حجتـی و دلیلـی بـر درسـتی و 
راسـتی و اسـتواری ایـن خدایان تو و خداونـد گاران تو، 
برای تو نفرسـتاده. حرف دیگـر اینکه بگوییم نه، خدا 
هیـچ قدرتـی بـه آنهـا نـداده، و ایـن موجـودات زبـوِن 
عاجـز ناتـوان را کـه هیـچ قدرتـی خـدا بـه آنهـا نـداده 

اسـت در کنـار خـدا می گذارید.

بخشی از بیانات آیت هللا خامنه ای در 1353/07/13
در مسجد امام حسن ؟ع؟مشهد :

و  حساس ترین  که  است  توحید  نغمه ی  همان  شعار،  نخستین  انبیاء،  دعوت  در 
در  اگر  می گردد.  محسوب  آنان  مکتب  اصلی  عنصر  و  روح  بل  نقطه،  اساسی ترین 
برنامه  ی انقالبی مکتب های دیگر، روال کار بر )تدریج( است و شعارهای نخستین، 
چیزی جز زمینه سازی برای پیشبرد هدف ها نیست، در برنامه ی انبیاء سخن آخر در آغاز 
گفته می شود و هرکس در ابتدای ایمان و پیوستگی، جهت و هدف و فرجام کار را می 

فهمد و از روی بصیرت کامل بدان می گرود.
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پیروان انبیا از چه راهی می خواهند وارد بشوند؟ از کجا می خواهند شروع کنند، بهتر، و 
قاطع تر و نتیجه بخش تر از آن نقطه ای که انبیا از آنجا شروع کردند؟ ما چرا امروز وقتی که 
صحبت دین می شود، اول توحید را مطرح نمی کنیم؟ چرا؟ این یک سؤالی ست که باید 
 بشود، مگر غیر از این است؟ ما چرا برای متدین کردن مردم خود، جامعه ی خود، 

ً
واقعا

دنیای خود، از آنجاییی که انبیا شروع کردند، شروع نمی کنیم؟ ما می خواهیم مردم دنیا 
را به دین اسالم معتقد کنیم؛ از راهی غیر از راهی که انبیا وارد شدند، وارد می شویم؛ باید 
توحید را مطرح کنیم، همان توحیدی که انبیا مطرح کردند. اگر نتوانیم در افق جهانی، 
در سطح بین المللی، آن رستاخیز را به وجود بیاوریم، که البته به این آسانی ها هم 
نمی توانیم؛ الاقل می توانیم در سطح بین المللی و در افق جهانی، به مردم بگوییم که 

هدف و مقصد انبیا، ایجاد آن چنان رستاخیزی است.
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19

شیطان یعنی قدرت های شرآفرین!

خالصه جلسه نوزدهم: گروه های معارض
حضرت آیت هللا خامنه ای در سلسله جلسات طرح کلی اندیشه اسالمی در بحث نبوت، 
با طرح موضوع شاخص های جامعه اسالمی و معارضین نبوت و جامعه ی توحیدی، 

چهار طبقه ی معارض با دعوت انبیاء بر اساس قرآن را معرفی کردند.
این چهار گروه شامل ثروت اندوزان )مترفین(، قدرت های استبدادی )طاغوت(، طبقه 
سران و رؤسا ) مأ( و احبار و رهبان است. این گروه ها با مخالفت با دعوت انبیاء که 

برابری انسان ها در جامعه موحد است، به مقابله با انبیاء می پرداختند.
از  انبیاء، بینات قرآنی  ایشان با عنوان نقش اساسی احبار و رهبانان در معارضه با 

معارضه این مخالفین توحید، نمونه هاییی بیان کردند.
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جلسه 19: گروه های معارض
شیطان یعنی قدرت های شرآفرین!

آیات این جلسه
آیه 113 و112 سوره ی مبارکه ی انعام
آیات 34 و 35 سوره ی مبارکه ی سبأ

آیه 34 سوره ی مبارکه ی توبه

طبقه اشرافاحبار و رهبانطاغوتمأواژگان کلیدی

نکات کلیدیآیه
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ش

ــُرَف 
ْ

ُزخ َبْعــٍض  ــى 
َ

ِإل ُهــْم 
ُ

َبْعض
ــَک َمــا  ــاَء َربُّ

َ
ــْو ش

َ
ــُروًرا َول

ُ
ــْوِل غ

َ
ق

ْ
ال

ــُروَن َت
ْ

ــا َیف ــْم َوَم ْرُه
َ

ذ
َ

ــوُه ف
ُ

َعل
َ

ف
 )انعام/112(

همه ی  برای  تو  همانند  و 
پیامبران دشمنان و مخاصمانی 
جن  و  انس  شیطان های  از 
با  آنان  از  بعضی  که  دادیم  قرار 
ظاهر  خوش  و  فریبنده  سخنانی 
، به بعضی دیگر  و جهالت انگیز 
پروردگارت  اگر  و  می دهند  الهام 
اراده میکرد آنان چنین نمی کردند 
پس آنان را با همه ی افتراهاشان 
به کناری ِنه )با آنها بی اعتناییی کن 
و از توطئه های آنان نومید مشو(.

از  خـارج  کـه  شـرآفرینی  قدرت هـای  یعنـی  شـیطان 
وجـود انسـانند. یک نوعـش همین ابلیسی سـت که 
به آدم ؟ع؟، آدم ابوالبشـر، سـجده نکرده. آن شـیطان، 
بدنامـی  اسـت،  عالـم  شـیطان های  بدنام تریـن 

شـیطان های دیگـر هـم پـای اوسـت بیچـاره. 
هستند،  پیغمبر  دشمنان  که  شیطان هاییی  این 
یاد  می دهند،  الهام  دیگر  بعض  به  بعضی شان 
می دهند. گاهی طبقه ی احبار و رهبان به طبقه ی مأ 
رهبان  و  احبار  به  مأ  طبقه ی  گاهی  می دهد،  درس 
درس می دهد، گاهی مترفین به هر دو طبقه آموزش 
 هر سه طبقه از طاغوت الهام می گیرند.

ً
می دهند و غالبا

رونی 
َ

ایـن قـدر خـوش ظاهر، فرعـون می گویـد کـه »ذ
قُتـل موسـی« ، بگذاریـد بکشـم مـن این موسـی را، 

َ
ا

م« 
ُ

ِدَل دیَنک ن ُیبَّ
َ
خـاُف ا

َ
خب چرا؟ چرا بکشـی؟ »ِاّنی ا

می گویـد می ترسـم موسـی دیـن شـما را خـراب کند. 
کـه  می ترسـد  فرعـون  اسـت.  فرعـون  حـرف  ایـن 
موسـی بیایـد دیـن مـردم را خـراب کنـد. یـک چنیـن 
غـرور  ایجـاد  روی  از   »

ً
»ُغـرورا خوش ظاهـر.  سـخنان 

و جهالـت، مردمـان را و یکدیگـر را مغـرور می کننـد. 
اگـر خـدا می خواسـت و اراده می کـرد، اینهـا ایـن کار 
را نمی کردنـد، امکانـات پیـدا نمی کردنـد. اگـر خـدا
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می خواسـت، تمـام ایـن طبقـات معـارض را در یـک 
لحظـه خاکسـتر کنـد و بـر بـاد بدهـد، می توانسـت؛ 
امـا خـب، سـنت الهـی بـر ایـن نیسـت، قانـون خـدا 
آنهـا  کـه  اسـت  ایـن  الهـی  قانـون  نیسـت.  ایـن  بـر 
دشمنی هایشـان را بکننـد تـا مؤمـن از غیـر مؤمن باز 
شـناخته بشـود. رهایشـان کـن بـا هـر آنچـه کـه افتـرا 
رهایشـان  چـه  یعنـی  می گوینـد.  دروغ  و  می بندنـد 
کـن؟ یعنـی بـه گفته های آنهـا غمگین و دلگیر مشـو، 

سسـت مشـو، راهـت را از دسـت مـده

ِذیــَن 
َّ

ِئــَدُه ال
ْ

ف
َ
ْیــِه أ

َ
ــى ِإل

َ
َوِلَتْصغ

ــْوُه 
َ

َوِلَیْرض ِخــَرِه 
ْ

ِمُنــوَن ِبال
ْ

 ُیؤ
َ

ل
ــوَن 

ُ
َترِف

ْ
ــوا َمــا ُهــْم ُمق

ُ
َترِف

ْ
َوِلَیق

)انعام/113(

و در نتیجه و عاقبت دل کسانی 
نیاورده اند  ایمان  آخرت  به  که 
و  فرادهد  گوش  سخنان  بدان 
همان  به  و  گردد  خشنود  بدان 

فرجام آنان دچار گردند.

و  فریـب  و  خوش ظاهـر  سـخن های  ایـن  نتیجـه ی 
غـرور آمیـز ایـن اسـت کـه دل هاییـی کـه بـه آخـرت 
ایمـان ندارنـد، تحـت تأثیـر ایـن تبلیغـات دروغیـِن 
خوش ظاهر قـرار بگیرند. این تبلیغـات دروغین، این 
تبلیغـات فریبنـده و خوش ظاهـر، دل هاییـی را فریب 
می دهـد، بـه خـود جـذب می کنـد، امـا دل هـای چـه 
 ُیْؤِمُنـوَن 

َ
ِذیـَن ال

َّ
ِئـَدُة ال

ْ
ف

َ
ْیـِه أ

َ
کسـی را؟ » َو ِلَتْصَغـى ِإل

ِباآلِخـَرِة « دل هـای آن کسـانی کـه بـه آخـرت ایمـان و 
بـاوری ندارنـد؛ لـذا آنـی که بـه آخـرت ایمـان دارد، به 
ایـن زودی اسـیر و فریب خـورده ی تبلیغـات دروغین 

نمی شـود.

ِبآَیاِتَنــا  ُموَســى  َنا 
ْ

ْرَســل
َ
أ ــْد 

َ
ق

َ
َول

ُمِبیــٍن َطاٍن 
ْ

َوُســل
 )مومن/23(

بــا  همــراه  را  موســى  همانــا 
آیت هایمــان و بــا حجتــى آشــکارا 

فرســتادیم.

دلیـل  آشـکار،  حجـت  یـا  آشـکار  قـدرت  آن 
آشـکار]بودنش[ چه بـود؟ منطق قوی او، سـخن حق 

او.  بیضـای  یـد  او،  دسـت  عصـای  او، 
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ــاُروَن 
َ

ــاَن َوق ــْوَن َوَهاَم ــى ِفْرَع
َ

ِإل
اٌب

َّ
ــذ

َ
ــاِحٌر ک ــوا َس

ُ
ال

َ
ق

َ
ف

)مومن/24(

و  هامان  و  فرعون  سوى  به 
جادوگری  که  گفتند  پس  قارون 

دروغ پرداز است.

به جنگ چه کسانی فرستادیم؟ طرف موسی چه کسی 
بود در این جامعه؟... به سوی فرعون، به سوی هامان، 
اشراف  از  فرعون،  مملکت  روسای  از  فرعون،  وزیر 
چشم پر کن...]و[ قارون ... قارون یک ثروتمند است، 
عجیب این است که با اینکه فرعون در رأس حکومت 
است، یک طبقه است؛ هامان در کار اوست، طبقه ی 
 ارتباط ندارد، ثروتمند 

ً
دیگری ست؛ قارون به آنها اصال

است، گنجور است، طبقه ی دیگری ست؛ با اینکه سه 
طبقه هستند، جوابشان یک جواب است، هر سه در 
حرف  یک  می گیرند،  موضع  یک  ؟ع؟  موسی  مقابل 

می زنند... گفتند: جادوگری دروغ گو و دروغ پرداز است.

ِمــْن  َحــقِّ 
ْ

ِبال َجاَءُهــْم  ــا  مَّ
َ

ل
َ

ف
ِذیــَن 

َّ
ْبَنــاَء ال

َ
ــوا أ

ُ
ُتل

ْ
ــوا اق

ُ
ال

َ
ِعْنِدَنــا ق

آَمُنــوا َمَعُه َواْســَتْحُیوا ِنَســاَءُهْم 
ِفــی   

َّ
ِإل اِفرِیــَن 

َ
ک

ْ
ال ْیــُد 

َ
ک َوَمــا 
ٍل 

َ
ــال

َ
ض

)مومن/25(

آنان  از جانب ما به  را  چون حق 
ارائه داد، گفتند: پسران آن کسانی 
را که بدو ایمان آورده اند بکشید 
 . دارید  نگاه  زنده  را  زنانشان  و 
کافران،  نقشه چینی  و  دشمنی 

گمراه و بی اثر است.

وقتی حقیقت را از سـوی ما به این معارضان، موسی 
بیـان کـرد و آورد، چـه گفتنـد؟ آیـا سـاکت نشسـتند؟ 
هرگـز؛ همچنانـی کـه موسـی نظـام پیشـنهادی اش 
پنجـه بـه زندگی آنهـا می زد، آنهـا هم پنجول به سـر و 

صورت موسـی کشـیدند.
آن کسانی که به فکر این نبی تازه وارد، این فکر نو و 
روشن و زندگی ساز ایمان آوردند. پسرانشان را بکشید. 

بکشید که اینها نباشند تا فردا ما را تهدید کنند.
حـاال چرا زنـده بدارید زنها را؟ شـرحی دارد. برای اینکه 
نسلشان مخلوط بشـود، برای اینکه به فحشا کشیده 
بشـوند، برای اینکـه آنها را اشـباِع از غرایز بکنند، برای 

اینکه تو سـری خور بشـوند؛ وجوهی دارد در این.
ٍل «یعنی ... به نتیجه 

َ
 ِفی َضال

َّ
اِفرِیَن ِإال

َ
ک

ْ
ْیـُد ال

َ
» َوَمـا ک

نمی رسـد. مثـل تیری سـت کـه شـما بیندازیـد طـرف 
یـک دشـمنی، یـک نفـری، یـک هدفی، بـاد بیایـد تیر 
را گـم کنـد از ایـن مسـیر. اینجـا هـم مالحظـه کردیـد، 
در ایـن آیـه، از سـه طبقـه یـاد شـده: طبقـه ی فرعون، 
طبقـه ی هامـان، طبقـه ی قـارون؛ از ایـن سـه طبقـه 

اینجـا بـا همدیگر یـاد شـده بود.
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ِمَن  ِثیًرا 
َ

ک ِإنَّ  آَمُنوا  ِذیَن 
َّ

ال َها  یُّ
َ
أ َیا 

ْمَواَل 
َ
وَن أ

ُ
ل

ُ
ک

ْ
َیأ

َ
ْهَباِن ل ْحَباِر َوالرُّ

َ ْ
ال

َعْن  وَن  َوَیُصدُّ َباِطِل 
ْ

ِبال اِس  النَّ
ِنُزوَن 

ْ
َیک ِذیَن 

َّ
َوال  ۗ اهّلِل  َسِبیِل 

وَنَها ِفی 
ُ

 ُیْنِفق
َ

 َول
َ

ة
َّ

ِفض
ْ

َهَب َوال
َّ

الذ
ِلیٍم

َ
اٍب أ

َ
ْرُهْم ِبَعذ

ِّ
َبش

َ
َسِبیِل اهّلِل ف

)توبه/34(

آورده اید!  ایمان  که  مردمان  ای 
همانا بسیاری از عالمان و زاهدان 
اموال مردمان را بدون استحقاق 

از پیمودن  را  می خورند. و مردم 
راه خدا باز می دارند. و آنانکه طال 
و نقره را اندوخته می کنند و در راه 
خدا آن را انفاق نمی نمایند پس 

بشارتشان بده به عذابی الم انگیز

]ایـن آیـه مربـوط[ بـه طبقـه احبـار و رهبان اسـت.... 
اسـتحقاق،  بـدون  زاهـدان...  و  عالمـان  از  بسـیاری 
پول...]مـردم[ را هـم مـی خورنـد و از راه خـدا هم آنها 

را بـاز می دارنـد.

بخشی از بیانات آیت هللا خامنه ای در 1353/07/14
در مسجد امام حسن ؟ع؟مشهد :

نیست،  زور  آن  در  ]که[  نظامی ست  جور  این  خدا خواسته ی،پیغمبر ساخته،  نظام 
یا  انسان  قلدری نیست، استثمار نیست، استبداد نیست، حکومت مطلقه ی یک 
جمعی انسان، بر انسان های دیگر نیست. در یک چنین جامعه ای که خدا می خواهد و 
می گوید که باید انسان های بدین شکل مجتمع بشوند، جهل نیست، ناآگاهی نیست، 
خرافه پرستی نیست. در این اجتماع مردم مجبورند، ملزمند همه فکر کنند. الزم است 

همه راه خودشان را پیدا کنند؛ وقتی پیدا کردند، الزم است آن راه  را بپیمایند. 
در آن جامعه همه موظفند از حقوق ضعفا و محرومان و ستمدیدگان دفاع کنند. در 
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آن جامعه کسی حق ندارد بگوید مرا مصالح خودم بس، مرا دردسرهای خودم بس، مرا 
کارهای خودم بس، نمی رسم به کارهای دیگران بپردازم، برای خاطر اینکه همه با هم، 
همه اجزا و اعضای یک پیکر و اندام های یک بدنند، مگر می توانند این جور بگویند؟ 
در آن جامعه تنبلی نیست، در آن جامعه تفرق و اختالف نیست، در آن جامعه تعبد و 
کورکورانه حرکت کردن دنبال زید و عمرو و َبکر نیست؛ یک چنین جامعه ای را پیغمبر 
می خواهد بسازد. درست توجه کنید، یادتان باشد خصوصیات آن جامعه ای که پیغمبر 
می خواهد آن جامعه را با دست قدرتمند خود وجود و با آموزش و الهام وحی خدا 
بسازد. این جامعه، خصوصیات بزرگش، خطوط اصلی اش، وجود علم و آگاهی، وجود 
عدل و دادگری، طبقه ی واحد، نفی طبقات اجتماعی، نفی استثمار، نفی جمع ثروت، 
نفی استبداد و حکومت مطلقه، نفی طرف داری از باطل و الزام و اجبار طرف داری از 

حق و حقیقت است، اینها مشخصات این جامعه است.
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20

پیروزی در گرو ایمان و صبر!

خالصه جلسه بیستم: فرجام نبوت )۱(
استاد سید علی حسینی خامنه ای در هفتمین جلسه از موضوع نبوت، به فرجام نبوت 
پرداختند. ایشان با بیان اینکه یکسره جهاد کردن و نیاسودن، سرگذشت پیامبران الهی 

است. به سراغ این پرسش رفتند که آیا فرجام پیامبران شکست بوده و یا خیر؟
ایشان در پاسخ فرمودند: »انبیا در مجموع موفق شدند و کامیاب شدند، ناکام نشدند. 
و اما هر دانه دانه از پیغمبران، یعنی هر تک تک از نهضت های انقالبِی الهی و توحیدی، 
آیا آنها موفق شدند یا نه.« ایشان با عنوان عاقبت نیک بشر در جهان بینی اسالمی 
بیان کردند: »انبیای عظام الهی، اگر چه که هر تک تک شان با محرومیت ها و ناکامی ها 
مواجه شده اند، اما در مجموع، سیر بشریت به سوی ترقی و تعالی بوده و عاملش انبیا 

بودند.«
حضرت آیت هللا خامنه ای در ادامه با تشریح دو شرط پیروزی انبیاء، صبر و ایمان 
پیروان، نقش مؤمنان در پیروزی انبیاء را نمایان کردند. پیروزی انبیاء با دو شرِط آن، 
یک سیری است که منتهی به ظهور آخرین حجت الهی خواهد شد. ایشان آن را فرجام 

واقعی نبوت دانستند.
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جلسه 20: فرجام نبوت )1(
پیروزی در گرو ایمان و صبر!

آیات این جلسه
سوره ی مبارکه ی اعراف

آیات 16 تا 18 سوره ی مبارکه  ی رعد
آیات 171 و 172 و 173 و 180 سوره ی مبارکه  ی صافات

پیروزی نهضت انبیاءحق و باطلصبرایمانواژگان کلیدی

نکات کلیدیآیه

ِفْرَعْوَن  ْوِم 
َ

ق ِمْن   
ُ َ
َمأ

ْ
ال اَل 

َ
َوق

ِسُدوا 
ْ

ِلُیف ْوَمُه 
َ

َوق ُموَسى  ُر 
َ

َتذ
َ
أ

اَل 
َ

ق َوآِلَهَتَك  َرَك 
َ

َوَیذ ْرِض 
َ ْ
ال ِفی 

َوَنْسَتْحِیی  ْبَناَءُهْم 
َ
أ ُل  تِّ

َ
َسُنق

اِهُروَن
َ

ُهْم ق
َ

ْوق
َ

ا ف ِنَساَءُهْم َوِإنَّ
)اعراف/127(

فرعون  قوم  سران  و  ]اشراف 
گفتند: آیا موسی و قومش را رها 
می کنی تا در این سرزمین فساد 
و تباهی کنند و تو و معبودهایت 
زودی  به  گفت:  واگذارند؟  را 
وسیع  صورتی  به  را  پسرانشان 
و  می رسانیم  قتل  به  گسترده  و 
زنانشان را زنده می گذاریم و ما بر 

طیم.[
ّ
آنان چیره و ُمسل

مـالء و سـران و سـرداران و بـزرگان قـوم فرعـون بـه 
فرعـون گفتنـد:... آیـا تـو رهـا مـی کنـی، ول می کنـی 
موسـی و قومـش را؟ مومنیـن بـه او را، حزبـش را، 
جمعیتـش را، کـه در زمیـن فسـاد بکننـد؟ اخالل گری 

بکننـد؟ ولشـان مـی کنـی؟
فرعون در مقابل این سـخن و این تشـکیک گفت نه؛ 
موسـی را از بین خواهم برد. ... گفت من موسـی را  و  
نخواهـم گذاشـت، اجـازه نمی دهم آنچـه می خواهد 
بکنـد، بلکـه جوانانشـان را خواهم کشـت و زنانشـان 
را زنـده نـگاه خواهـم داشـت؛ ایـن نقشـه ی جدیـدی 

است.
خب کار سـخت شـد دیگر، حزب موسـی قرار گرفتند 
دسـتگاه  عمـل  شـدت  طـرح  نقشـه ی  مقابـل  در 
پیـالن  اسـتخوان  کـه  سـت  جاییـی  اینجـا  فرعونـی. 
و  قـرص  دل هـای  کـه  جاییی سـت  اینجـا  می لـرزد، 
محکـم متزلزل می شـود، مگر شـوخی اسـت؟ کسـی 
مثـل فرعـون بگوید من پدری از آنها خواهم سـوزاند، 
برایشـان  جـوان  یـک  کـه  دارم  برایشـان  نقشـه ای 
نگـذارم. ... اینجا جاییی اسـت که بایسـتی موسـویان 
و  لحظـه ی حسـاس  در همیـن  بایـد  بشـوند،  شـارژ 

خطرنـاک احسـاس شکسـت نکننـد.
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ــَتِعیُنوا  ــِه اْس ْوِم
َ

ــٰى ِلق ــاَل ُموَس
َ

ق
هّلِل  ْرَض 

َ ْ
ال ِإنَّ  َواْصِبــُروا   ِبــاهّلِل 

ــاِدِه ۖ  ــْن ِعَب ــاُء ِم
َ

ــْن َیش ــا َم َه
ُ
ُیورِث

ِقیــَن  ُمتَّ
ْ

 ِلل
ُ

َعاِقَبــة
ْ

َوال
)اعراف/128(

]موسی به قومش گفت: از خدا 
یاری بخواهید، و شکیباییی ورزید، 
مالکّیت  سیطره  در  زمین   

ً
یقینا

به  را  آن  فرمانرواییی خداست،  و 
از بندگانش که بخواهد  هر کس 
می بخشد، و سرانجام نیک، برای 

پرهیزکاران است.[

موسـی متقابـال در مقابـل ایـن اعـالن فرعونـی بـه 
قومـش گفـت:  از خـدا یـاری بخواهیـد و صبـر کنیـد. 
ادامـه بدهیـد، مقاومـت کنید، تالشـتان را نیمـه کاره 

نگذاریـد- امیـد در اینهـا می دمـد- چـرا؟
]چـون[ بنـده ی خـدا ماییـم، موسـی به بنی اسـرائیل 
فرعـون  بنـدگان  خداییـد،  بنـده ی  شـما  می گویـد 
کارشـان به نتیجه نخواهد رسـید. زمین بـرای بندگان 

خداسـت.
پیغمبر ما که در مکه آن قدر مورد فشار بود، سیزده 
سال شدیدترین شکنجه ها و وضع ها را برایش فراهم 
تشکیل  حکومتی  آنجا  مدینه،  می آید  بعد  کردند، 
می دهد، جامعه ای به وجود می آورد، نظامی مستقر 
به سوی کمال سوق می دهد  را  انسان ها  و  می کند 
بر زمین  را خرد می کند،  و دشمنان بنیادی خودش 
می زند، اما در سایه ی چه؟ در سایه ایمان و صبر... 

این یکی از سنت های عالم است.

ْرِض 
َ ْ
َوال َماَواِت  ْل َمْن َربُّ السَّ

ُ
ق

ُتْم ِمْن ُدوِنِه 
ْ

ذ
َ

خ اتَّ
َ

ف
َ
ْل أ

ُ
ِل اهّلُل ق

ُ
ق

ًعا 
ْ

ِسِهْم َنف
ُ

ْنف
َ
وَن ِل

ُ
 َیْمِلک

َ
ْوِلَیاَء ل

َ
أ

ْعَمى 
َ ْ
ْل َهْل َیْسَتِوی ال

ُ
ا ق رًّ

َ
 ض

َ
َول

َماُت 
ُ

ل
ُّ

ْم َهْل َتْسَتِوی الظ
َ
َبِصیُر أ

ْ
َوال

وا 
ُ

ق
َ

ل
َ

اَء خ
َ

َرک
ُ

وا هّلِل ش
ُ

ْم َجَعل
َ
وُر أ َوالنُّ

ِل 
ُ

ْیِهْم ق
َ

ُق َعل
ْ

ل
َ

خ
ْ

اَبَه ال
َ

َتش
َ

ِقِه ف
ْ

ل
َ

خ
َ

ک
َواِحُد 

ْ
ْیٍء َوُهَو ال

َ
لِّ ش

ُ
اِلُق ک

َ
اهّلُل خ
اُر  هَّ

َ
ق

ْ
ال

)رعد/16(

چـون او آفریـده، او می توانـد بگویـد عاقبتـش چـه 
خواهـد شـد. چـون بعـد می خواهـد دربـاره عاقبـت 
 می گویـد مـا آفریدیم 

ً
حـق و باطـل حـرف بزنـد، قبـال

ایـن جهـان را، ما بلدیم سـنت ها و قانون هـای تاریخ 
را، از مـا بشـنوید.
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زمین  و  آسمانها  پروردگار  ]بگو:   
کیست؟! بگو: خدا، بگو: پس آیا 
که  گرفته اید  سرپرستانى  او  جز 
اختیار سود و زیان خود را ندارند، 
یا  یکسانند  بینا  و  نابینا  آیا  بگو: 
یا  برابرند  روشناییى  و  تاریکی ها 
پنداشته  اند  شریکانى  خدا  براى 
آفریده  اند  او  آفرینش  مانند  که 
بر  آفرینش  ]این دو[  نتیجه  در  و 
آنان مشتبه شده است، بگو: خدا 
آفریننده هر چیزى است و اوست  

یگانه قهار.[

ْت 
َ

َســال
َ

ــَماِء َمــاًء ف ْنــَزَل ِمــَن السَّ
َ
أ

ــْیُل  اْحَتَمَل السَّ
َ

َدرَِهــا ف
َ

 ِبق
ٌ

ْوِدَیــة
َ
أ

ْیــِه 
َ

ــا ُیوِقــُدوَن َعل َزَبــًدا َراِبًیــا َوِممَّ
ْو َمَتــاٍع 

َ
َیــٍة أ

ْ
ــاَء ِحل

َ
ــاِر اْبِتغ ِفــی النَّ

ــرُِب اهّلُل 
ْ

ِلــَك َیض
َ

ذ
َ

ــُه ک
ُ

ل
ْ

َزَبــٌد ِمث
َبــُد  الزَّ ــا  مَّ

َ
أ

َ
ف َباِطــَل 

ْ
َوال َحــقَّ 

ْ
ال

ــُع 
َ

ــا َیْنف ــا َم مَّ
َ
ــاًء َوأ

َ
ــُب ُجف َه

ْ
َیذ

َ
ف

ْرِض 
َ ْ
ال ِفــی   

ُ
ــث

ُ
َیْمک

َ
ف ــاَس  النَّ

ــاَل 
َ

ْمث
َ ْ
ــرُِب اهّلُل ال

ْ
ِلــَك َیض

َ
ذ

َ
ک

)رعد/17(

روان  پس  فرستاد  آبی  آسمان  از 
اندازه ی  به  جویبارهاییی  گشت 
خود. پس این سیل کفی انبوه و 
نمایان را با خود حمل کرد و آنچه 
همچون می افروزند  آتش  در  را 

شـما وقتـی که کنـار رودخانـه ای کـه آب سـیل را دارد 
مـی آورد می ایسـتید، آنچه کـه می بینید آب نیسـت، 
کف هـا  ایـن  اسـت،  کـف  زیـر  در  آب  اسـت،  کـف 
همین طـور برجسـته و خروشـان بـر روی ایـن آبـی که 
در رودخانـه جاری سـت، دارنـد خودنماییـی می کنند. 
شـما کـف می بینیـد، زیـر کـف آب اسـت... آنـی کـه 
شـما دیـدی که نمایـان اسـت، همان کـف، آن باطل 
اسـت. آنـی کـه در زیر کف پنهان اسـت، یعنـی آب... 
کـه  همیشـگی  رودخانـه  روی  کـف  اسـت.  حـق  آن 
نیسـت. یـک لحظـه هسـت، لحظـه ی دیگر نیسـت. 
آب را وقتـی کـه در مزرعـه ات بـاز کـردی، از رودخانـه 
َفش 

َ
آنچـه کـه بـرای تـو می ماند، آب اسـت نه کـف، ک

از بیـن مـی رود. ... می خواهـد بگویـد حـق می مانـد. 
دعـوت انبیا حق اسـت، نهضت انبیا حق اسـت و آن 

می مانـد.
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آهن یا دیگر مواد آهنی تا پیرایه 
یا کاالییی بدست آورند، نیز، کفی 
و  حق  خدا  هست.  آن  همانند 
می نمایاند.  بدین گونه  را  باطل 
اما آن کف، هرز می رود و نابود و 
متالشی می گردد. و اما آنچه مردم 
را سود می دهد ) مانند آب جویبار 
یا فلز و ماده ی معدنی( در زمین 
خداوند  اینگونه  می ماند.  باقی 

مثل ها را نمودار می سازد.

ِهــُم  ِلَربِّ اْســَتَجاُبوا  ِذیــَن 
َّ

ِلل
ْم َیْســَتِجیُبوا 

َ
ِذیــَن ل

َّ
ُحْســَنى َوال

ْ
ال

ْرِض 
َ ْ
ُهــْم َمــا ِفــی ال

َ
نَّ ل

َ
ــْو أ

َ
ــُه ل

َ
ل

َتــَدْوا 
ْ

ف
َ

ــُه َمَعــُه ل
َ

ل
ْ

َجِمیًعــا َوِمث
ِحَســاِب 

ْ
ُهــْم ُســوُء ال

َ
ِئــَك ل

َ
ول

ُ
ِبــِه أ

ِمَهاُد 
ْ

ُم َوِبْئــَس ال َواُهــْم َجَهنَّ
ْ
َوَمأ

)رعد/18(

برای آنانکه پروردگار خویش پاسخ 
فرجام  نیکوترین  گویند،  مثبت 
مثبت  پاسخ  بدو  آنانکه  و  است. 
نداده اند. اگر همه ی ثروت و قدرت 
روی زمین را با همانند آن، مالک 
باشند حاضرند آن را فدیه دهند )تا 
از فرجام بد خویش در امان بماند( 
ایشان حسابی ناخوشایند  برای  و 
است. پناهگاه آنان دوزخ است و 

چه بد جایگاهی است.

فرجام کار برای کسانی سـت که نهضت انبیا را اجابت 
می کننـد ... امـا آن کسـانی کـه اجابت نمی کننـد و به 

راه باطـل گام می گذارند.
خودشـان  و  بدهنـد  فدیـه  را  آن  حاضرنـد  الفتـدوا: 
را از مخمصـه نجـات بدهنـد. شـما ایـن را در تاریـخ 
کـه  را  باطـل  و  درگیری هـای حـق  ندیدیـد  ندیدیـد؟ 
چگونـه رهبران وسـران باطل، مثـل طوماری پیچیده 
اگـر می توانسـتند، حاضـر بودنـد  شـدند؛ آن وقـت 
را،  را، جانشـان  را بدهنـد و خودشـان  دنیـا  همـه ی 

مقامشـان را، نـگاه بدارنـد.
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اِلُبوَن 
َ

غ
ْ

ُهُم ال
َ

َوِإنَّ ُجْنَدَنا ل
)صافات/173(

و بی گمان سپاه ما، پیروزمندان 
می باشند.

سـپاهیان مـا هسـتند که پیـروز می گردند... شـرطش 
همـان ایمـان اسـت و صبـر. در میدان هـای پیغمبر، 
در  می خوانـد.  فـرا  صبـر  بـه  را  مـردم  خـدا  رسـول 
مـردم  امیر المؤمنیـن  امیرالمؤمنیـن،  میدان هـای 
را بـه صبـر فـرا می خوانـد. همیشـه می گفتنـد صبـر 
کنیـد. صبر در میـدان جنگ یعنی چه؟ صبـر در حال 
مبـارزه یعنـی چـه؟ یعنـی از مبـارزه سسـت نشـدن، 
یعنـی تـالش را تمـام نکـردن، نصفـه نگذاشـتن، این 
معنـی صبـر اسـت. اگـر چنانچه مسـلمانان عالـم در 
راه پیشـرفت های فرهنگی و پیشرفت های اقتصادی 
و پیشـرفت های سیاسـی، ایـن دو عامـل را، عامـل 
ایمـان را و عامـل صبـر را، امروز هـم در پیش بگیرند، 
لحـاظ  از  و  فرهنگـی  لحـاظ  از  اسـالمی  جامعـه ی 
سیاسـی و از لحـاظ اقتصادی بر کفار و دشـمنان دین 

غلبـه خواهـد کرد.

بخشی از بیانات آیت هللا خامنه ای در 1353/07/16
در مسجد امام حسن ؟ع؟مشهد :

 موفق شدند، 
ً
 موفق شدند یا ناکام شدند؟ می گوییم مجموعا

ً
آیا انبیای الهی مجموعا

همه ی انبیا. به دلیل اینکه می خواستند بشر را باال بیاورند و باال آوردند. انبیا در مجموع 
موفق شدند و کامیاب شدند، ناکام نشدند. و اما هر دانه دانه از پیغمبران، یعنی هر 
تک تک از نهضت های انقالبِی الهی و توحیدی، آیا آنها موفق شدند یا نه؟ می گوییم 
اینجا یک قاعده ی کلی وجود دارد. قاعده ی کلی این است که هر کدامی دارای ایمان 
و صبِر کافی بودند، موفق شدند، هر کدامی دارای ایمان و صبر کافی نبودند، موفق 

نگشتند.
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21

پیروزی همیشگی حق!

خالصه جلسه بیست و یکم: فرجام نبوت )۲(
حضرت آیت هللا خامنه ای در جلسه بیست و یکم از جلسات ماه مبارک رمضان سال 
53، در تکمیل بحث فرجام نبوت، سخنرانی خود را صورت دادند. ایشان با تشریح 
کامیابی انبیاء و موفقیت آنان، نقش انبیاء در پیشبرد هدف الهی در ظهور آخرین سفیر 

الهی و تشکیل جامعه توحیدی را اثبات کردند.
ایشان با بیان اینکه »حق هم با وجودی که حق است، احتیاج دارد به کار و تالش و کوشش. 
گمان نکنیم چون حرف ما حق است، پس الزم نیست تالش کنیم در راهش. فکر نکنیم 
چون داعیه ی ما قرآن است، پس خود خدا قرآن را پیش خواهد برد، نه! حرف حق درست 
م  است جهان به پذیرش آن در 

َّ
است که حق است، درست است که محکوم است و ُمَسل

آینده، اما تالش می خواهد، فعالیت می خواهد، عده ای باید پای آن صبر کنند، عده ای باید 
برای به کرسی نشاندن آن خون دل بخورند.«؛ سپس دالیل پیروزی حق در زمان نبی اکرم 

صلی  هللا علیه و آله و سلم و شکست آن در زمان امیرالمومنین ؟ع؟ را شرح دادند.
، حتی آنها که به ظاهر با شکست 

ً
ایشان این نکته  را یادآور شدند که »انبیا عموما

مرحله ای مواجه شده اند، در خط سیر عمومی نبوت، به هدف و مقصود خود که باال 
بردن سطح اندیشه و روحیه ی انسانها و آماده ساختن آنان برای رسیدن به مرحله ی 

بعدی است، دست یافته اند«
استاد سید علی حسینی خامنه ای در پایان با بررسی وعده الهی یاری و نصرت انبیاء؛ این 

نصرت را در زمان رجعت ایشان دانستند و آیات مرتبط با آن را بررسی کردند.
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جلسه 21: فرجام نبوت )2(
پیروزی همیشگی حق!

آیات این جلسه
آیات 51 تا 55 سوره مبارکه مؤمن

آیات 7 تا 18 انبیاء

شکستپیروزی پیامبرانرجعتحقواژگان کلیدی

نکات کلیدیآیه

ِذیــَن آَمُنــوا ِفی 
َّ

َنا َوال
َ

َنْنُصــُر ُرُســل
َ

ــا ل ِإنَّ
ــَهاُد 

ْ
ش

َ ْ
وُم ال

ُ
ْنَیا َوَیــْوَم َیق َحَیــاِة الدُّ

ْ
ال

)مومن/51(

ما به طور حتم و یقین ، پیامبران خود 
آورده اند،  ایمان  که  را  کسانی  آن  و 
یاری خواهیم کرد. در این جهان و هم 

در روزی که گواهان به پا می خیزند.

نا« 
َ
مـا بـه طور حتـم و بـدون تردید یـاری می کنیم، »ُرُسـل

پیامبـران خودمـان را. آیـا فقط پیغمبـران را؟ نه، مؤمنی 
کـه در راه پیغمبـر حرکـت می کند، این وعده بـرای او هم 

هست. 
امام  که  هست  شریفه  آیه ی  این  ذیل  در  حدیثی  یک 
پیغمبران،  به  نصرت  خدا  از  منظور  که  می فرماید  ؟ع؟ 
اینکه  از  بعد  یعنی  است؛  رجعت  عالم  در  نصرتشان 
حضرت ولی عصر صلوات هللا علیه می آید و آن حکومت 
الهِی همه جانبه در این عالم به وجود می آید و پرچم قرآن 
و اسالم بر سراسر عالم کوفته می شود و همه ی مردم به 
حکومت  می کنند،  حرکت  توحید  و  خدا  و  دین  سوی 
آن پیغمبران و  از  به وجود می آید، بعد  الهی  واحده ی 
خدای  را  مؤمنین  از  صلحای  و  شهدا  و  اوصیا  و  انبیاء 
متعال زنده می کند ... امام در این روایت می گوید ...  این 
آیه مربوط به رجعت است و نصرت برای رجعت است. 
بنده این جور تصور می کنم که امام ؟ع؟ نمی خواهند این 
نیا«، این را تعبیر  جمله ای را که می گوید »ِفی الَحیاِة الدُّ

کند به رجعت.
اسـت  گفتـه  خـدا  کـه  آنـی  بگویـد  نمی خواهـد  امـام 
کـه مـا در زندگـی دنیـا آنهـا را یـاری می کنیـم؛ یعنـی در 
َیقـوُم  »َیـوَم  می کنـم  گمـان  دنیـا.  زندگـی  در  رجعـِت 
شـهاُد« تعبیـر می شـود بـه رجعـت و نـه بـه قیامـت

َ
اال
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در روزگار رجعـت خـدای متعـال پیغمبـران را یـاری 
می کنـد، ایـن را بـه صـورت احتمـال عـرض می کنـم 
 اسـتنباط می کنـم. علـی اّی 

ً
و از ایـن روایـت احتمـاال

نیـا«، بـه طـور  حـاٍل،  خـود کلمـه ی »ِفـی الَحیـاِة الدُّ
ظاهـر، بـه قرینـه ی آیاتـی هـم که بعـد می آید، نشـان 
می دهـد کـه خـدای متعـال وعـده ی صریـح می دهد 
بـه پیغمبـران و به مؤمنان که در همیـن زندگی دنیا، 

مـا شـما را یـاری خواهیـم کرد.

اِلِمیــَن 
َّ

الظ ــُع 
َ

َیْنف  
َ

ل َیــْوَم 
ــْم  ُه

َ
 َول

ُ
ــة ْعَن

َّ
ــُم الل ُه

َ
ــْم َول َمْعِذَرُتُه
اِر الــدَّ ُســوُء 

)مومن/52(

روزی که پوزش خواهی ستمگران 
به آنان سودی نمی بخشد و آنان 
رحمت  از  محرومی  و  دوری  را 
خدا و نیز سرمنزلی شوم، نصیب 

می گردد.

گواهـان ِکـی بـر می خیزنـد؟ آن وقتی که سـتمگران را 
معذرت خواهی شـان سـودی نخواهد داد. یک آیه ی 
آیـاِت  َیأتـی َبعـُض  دیگـری هسـت در قـرآن، »َیـوم 
بُل«  

َ
ن آَمَنـت ِمن ق

ُ
م َتک

َ
ـَک ال َینَفـُع َنفًس ایماُنهـا ل َربِّ

کـه آن هـم تعبیـر شـده بـه روزگار آمـدن ولی عصـر 
عجل هللا تعالی فرجـه، ممکـن اسـت ایـن هـم همان 

باشد.

ُهــَدى 
ْ

ال ُموَســى  آَتْیَنــا  ــْد 
َ

ق
َ

َول
ــاَب  ِکَت

ْ
ــا َبِنــی ِإْســَراِئیَل ال َن

ْ
ْوَرث

َ
َوأ

)مومن/53(

و  هدایت  موسی  به  همانا 
برای  و  بخشیدیم  ره یافتگی 
بنی اسرائیل کتاب را بر جا نهادیم.

بنی اسـرائیل صاحـب کتـاب، صاحـب مجموعـه ی 
معـارف و مقـررات الهـی باقـی ماندنـد و ایـن نشـان 
و  کفـار  اگـر  اال  و  شـدند،  موفـق  اینهـا  کـه  می دهـد 
طایفه هـای زمـان بـر بنی اسـرائیل پیـروز می شـدند، 
اجـازه نمی دادنـد که آنها بر طبق کتاب آسـمانی خود 
عمـل کننـد؛ کتـاب را از میـان آنهـا ضایـع می کردنـد.
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َحــقٌّ  اهّلِل  َوْعــَد  ِإنَّ  اْصِبــْر 
َ

ف
ْح ِبَحْمِد  ْنِبــَك َوَســبِّ

َ
ِفْر ِلذ

ْ
َواْســَتغ

اِر 
َ

ْبــک ِ
ْ

َوال َعِشــیِّ 
ْ

ِبال ــَك  َربِّ
)مومن/55(

پس استقامت کن و صبر کن که 
بی گمان وعده ی خدا )بر پیروزی 

و نصرت( حق است.
و از خطای خود پوزش طلب )در 
گذشته  خطاهای  جبران  صدد 
باش( و صبح و شام پروردگارت را 

ستایش و تسبیح گوی.

بـه پیغمبـر خاتـم خطـاب می کنـد، می فرمایـد کـه 
... پـس حـاال تـو هـم صبـر کـن، اسـتقامت کـن، بـا 
انگیزه هـای انحطاط آفریـن مقاومت کـن... بی گمان 

وعـده ی خـدا حـق اسـت.
گنـاه پیغمبـر، گنـاِه بـاِب پیغمبـر اسـت، از این قبیل 
م. 

ّ
گناه هـای ما نیسـت. پیغمبر معصوم اسـت مسـل

بـه نـص آیـات قرآنـی و بـه حکم عقـل، پیغمبـر گناه 
نمی کنـد. این ذنـب از نوع ذنب ها و خطاهاییی سـت 
اگـر  گرچـه  خطاسـت،  حـد  آن  در  انسـاِن  بـرای  کـه 
بنـده و شـما همـان کار را بکنیـم، هیـچ خطا نیسـت. 
آن گناهـان را می گویـد، آن ذنب هـا را می گویـد. »َو 
نِبـَک« پوزش بخـواه و طلب غفـران کن و 

َ
اسـَتغِفر ِلذ

طلـب جبـران کـن بـرای خطاهـای کوچک گذشـته ات.
ایـن آیـه خیلی روشـن به مـا می آمـوزد کـه پیغمبران 

فرجـام کارشـان نصرت خداسـت.

اَنــْت 
َ

ْرَیــٍة ک
َ

ــا ِمــْن ق َصْمَن
َ

ــْم ق
َ

َوک
ــا  ْوًم

َ
ــا ق َنا َبْعَدَه

ْ
ــأ

َ
ْنش

َ
 َوأ

ً
ــة اِلَم

َ
ظ

رِیــَن 
َ

آخ
)انبیا/11(

و چه بسیار آبادی ها و جامعه های 
ستمگر را در هم شکستیم. و پس 
از آنان، مردمی و گروه هاییی دیگر 

پدید آوردیم.

دارد  مرتـب  متعـال  خـدای  ]انبیـا[  سـوره  اول  از 
می گویـد کـه انبیا پیـروز خواهند شـد، دشـمنان انبیا 
سـرکوب خواهنـد شـد، ... همـه ی ماجراهاییـی کـه در 
این سـوره نقل شـده، به این صورت است که پیغمبر 
پیشـرفت می کنـد، موفق می شـود، پیروز می شـود و 
ضـد پیغمبـر، ضد انقالب نبی، ضـد حرف نو پیغمبر، 
یعنـی ارتجـاع ضد نبوت، مغلوب می شـود، منکوب 
می شـود و شکسـت خـورده می شـود، و ایـن سـنت 

تاریخ اسـت. 
 سـرود فتـح پیامبران ، سـرود مهیجی سـت که 

ً
واقعـا

نشـان می دهد پیغمبران چگونـه با کمک های غیبی 
الهـی کـه در بطـن ایـن عالم هسـت، و نـه کمک های 
غیبـی به صورتـی که مـردم عامی دلشـان می خواهد 
و دوسـت می دارنـد کـه یـک دسـتی از غیـب بیایـد
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بکوبـد توی سـینه دشـمن، نـه؛ کمک هـای غیبی که 
در بطـن خـود ایـن جهـان نهفتـه اسـت، برابـری دارد 
بـا سرشـت عالـم و سرشـت بشـر و جهـان، بـا ایـن 
کمک هـای غیبی، چقـدر پیغمبـران را پـروردگار عالم 
نظـام سـتمگر،  موفـق سـاخته. جامعـه ی سـتمگر، 
تمدن سـتمگر، آن جامعه ای که در ساختمانش ستم 
بـه کار رفتـه، طبقه بنـدی بـه وجـود آمـده، اسـتثمار 
درسـت شـده، بهره کشـی انسـان از انسـان درسـت 
جامعـه ی  ایـن  اسـت،  ظالمـه  قریـه ی  ایـن  شـده؛ 
ظالمـه اسـت، کـه در بنیـاد سـتمگری بـه کار رفتـه، 

چقـدر اینهـا را درهـم شکسـتیم.

ُهــْم  ا 
َ

ِإذ َســَنا 
ْ
َبأ ــوا  َحسُّ

َ
أ ــا  مَّ

َ
ل

َ
ف

ــوَن 
ُ

ض
ُ

َیْرک ِمْنَهــا 
)انبیا/12(

عذاب  و  خشم  چون  ستمگران 
ما را احساس می کردند بی درنگ 

پای به گریز می نهادند.

سـتمگران همین که احسـاس کردند خشـم و غضب 
 فرض کنید 

ً
مـا را، آن سـتمگران، یـا از باب اینکه مثـال

عـذاب آسـمانی نـازل شـد، یـا از بـاب اینکـه دیدنـد 
مؤمنیـن بـه همراهی پیغمبرشـان بر سـر آنها تاختند 
و اآلن اسـت کـه شمشـیر خشـم خـدا را بـر سـر آنهـا 
ضـوَن« ناگهان از 

ُ
فـرود بیاورنـد .... »ِاذا ُهـم ِمنهـا َیرک

آن آبادی هـا، از آن تمـدن، از آن جامعـه پـای بـه گریز 
نهادنـد، بنـا کردنـد گریختـن و فـرار کردن.

ُتْم 
ْ

ْترِف
ُ
ى َما أ

َ
وا َواْرِجُعوا ِإل

ُ
ض

ُ
 َتْرک

َ
ل

وَن 
ُ

ل
َ
ْم ُتْسأ

ُ
ک

َّ
َعل

َ
ْم ل

ُ
ِفیِه َوَمَساِکِنک

)انبیا/13(

مگریزید! و به سوی تنعم گاه های 
خود بازگردید! و به سوی منازلتان! 
قرار  پرسش  مورد  است  ممکن 

بگیرید!

برگردیـد بـه میـان جامعـه و شـهری کـه در آن شـهر 
آقاییـی و فخـر می فروختید، کجا می گریزید؟ ... شـاید 
بخواهند شـما ها را اسـتیضاح کنند، شاید بخواهند از 
شـما سـوال کنند، کجا می رویـد؟... گفتنـد وای بر ما، 
وای بـر مـا کـه ظالـم و سـتمگر بودیـم... همین گونـه 
سـخن می گفتنـد تـا آنکـه مـا همـه ی آنهـا را طعمه ی 

مـرگ و نابودی سـاختیم.
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َناُه 
ْ

ذ
َ

خ تَّ
َ

ْهــًوا ل
َ

 ل
َ

ِخــذ ْن َنتَّ
َ
َرْدَنــا أ

َ
ــْو أ

َ
ل

اِعِلیَن 
َ

ــا ف نَّ
ُ

ا ِإْن ک ُدنَّ
َ

ِمــْن ل
)انبیا/17(

بازیچه ای  خواستیم  مى   ]اگر 
بگیریم قطعا آن را از پیش خود 

اختیار می کردیم.[

 ]از ایـن آیـه بـه بعـد[ حقیقـت زیربنـای فکـری ایـن 
واقعیـت تاریخـی را بیـان می کنـد. چـرا ایـن جـوری 
شـده؟ چرا باید سـتمگران نابود بشـوند و ستم کشان 
قَنا 

َ
جـای آنهـا را بگیرنـد؟ علـت ایـن اسـت: » َو مـا َخل

رَض َو مـا َبیَنُهمـا الِعبیـَن« مـا آسـمان را 
َ
ـماَء َو اال السَّ

و زمیـن را و آنچـه در میانـه ی آنهاسـت، بـه بیهـوده 
نیافریدیـم.

اگـر می خواسـتیم کار بیهـوده ای انجـام دهیـم، البتـه 
انجـام می دادیـم؛ از پیـش خـود ایـن کار را می کردیـم 
بیهـوده  کار  عالـم  پـروردگار  نمی کنیـم.  هرگـز  امـا   ،
نمی کنـد، بـر طبـق باطـل عمـل نمی کنـد، بـه پوچی 
ایـن آسـمان و  عمـل نمی کنـد. یعنـی چـه؟ یعنـی 
زمیـن را و آنچـه در میـان آنهاسـت، اگـر آفریدیـم، بـر 
طبـق یـک منظـوری آفریدیـم آن راهـی کـه آسـمان و 
زمیـن و موجوداتـش را بـه آن سـر منـزل و مقصـود و 
هدفـی کـه بـرای آن آفریـده شـده اند می رسـاند، آن 
خِط سـیر، حق اسـت، هر وسـیله ای که انسـان ها را به 

آن سـرمنزل برسـاند، آن وسـیله حـق اسـت.

َباِطِل 
ْ

ــى ال
َ

َحــقِّ َعل
ْ

ــِذُف ِبال
ْ

َبْل َنق
ــُم 

ُ
ک

َ
ا ُهــَو َزاِهــٌق َول

َ
ــِإذ

َ
ــُه ف

ُ
َیْدَمغ

َ
ف

وَن 
ُ

ــا َتِصف َوْیــُل ِممَّ
ْ

ال
)انبیا/18(

فــرو  باطــل  بــر  را  ]بلکــه حــق 
را در هــم  پــس آن  مى  افکنیــم 
نابــود  آن  بنــاگاه  و  مى  شــکند 
می گــردد واى بــر شــما از آنچــه 

مى  کنیــد.[ وصــف 

ایـن راه حـق، ایـن طریقـه ی صحیـح، ایـن طریقـه ی 
فطـری و سرشـتی انسـان و جهـان، ایـن باالخـره بـر 
باطـل پیروز خواهد شـد. بلکه پیـروز می گردانیم حق 

را بـر باطـل.
پـروردگار عالـم مالـک آسـمان اسـت، مالـک زمیـن 
اسـت، حاکـم بـر تمـام اقطـار عالـم وجـود اوسـت، 
پـس در زندگـی انسـان ها هـم او بایـد حکـم فرماییـی 
کنـد. در نظـام زندگـی بشـر هـم او باید قانـون بدهد، 
او بایـد اداره کنـد، او بایـد تدبیـر کند؛ پس کسـانی که 
در مقابـل انبیـا ادعـای حکومـت و قـدرت و سـلطه 
می کردنـد، بـر باطـل بودنـد و محکـوم بـه نابودی انـد.
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بخشی از بیانات آیت هللا خامنه ای در 1353/07/17
در مسجد امام حسن ؟ع؟مشهد :

کوته سخن درباره فرجام نبوت ها آن است که در مرحله ها و فصول تاریخ، هرگاه دعوت 
انبیاء، با ایمان و صبر کامل از سوی خود و پیروان آن ها همراه بوده، پیروزی و موفقیت 
نصیب آنان شده و به ایجاد محیط مناسب و نظام مطلوب و برانداختن نظام جاهلی، 
با شکست مرحله ای مواجه  ، حتی آن ها که به ظاهر 

ً
انبیاء عموما یافته اند.  توفیق 

شده اند، در خط سیر عمومی نبوت، به هدف و مقصود خود که باال بردن سطح اندیشه 
و روحیه ی انسان ها و آماده ساختن آنان برای رسیدن به مرحله بعدی است، دست 

یافته اند.
این حقیقت را قرآن با بیان های گوناگون، چه در ضمن گزارش ماجرای پیامبران و چه 
در ردیف حقایقی مربوط به عموم انبیاء برای آگاهی و دلگرمی پیامبر خاتم )ص( و 

مسلمانان و همه کسانی که در راه انبیاء گام خواهند زد، آشکارا بیان فرموده است.
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22

مؤمن بودن یعنی پایبندی به تعهدات ایمانی نبوت

خالصه جلسه بیست و دوم: تعهد ایمان به نبوت
حضرت آیت هللا خامنه ای در آخرین جلسه از سلسله جلسات نبوت به بررسی ایمان به 

نبوت و تعهِد برآمده از آن پرداختند.
ایشان با طرح دیدگاه غلطی که اعالم زبانی به نبوت و پذیرش آن در دل را کلید ورود به 
بهشت می داند فرمودند: »مسئولیتی که انسان معتقد به نبوت نبی، بر دوش می گیرد، 

عبارت است از دنباله گیری از راه نبی و قبول مسئولیت به منزل رساندن بار نبی«.
ایشان افرادی که دیدگاه نادرست نسبت به نبوت دارند را مؤمن ندانسته و افزودند: 
» مؤمن آن وقتی ست که به تعهدات و مسئولیت هاییی که ایمان به نبوت برای انسان 

می آورد، پایبند باشد.«
حضرت آیت هللا خامنه ای تعهد ایمان به نبوت را کمک به بنیان عظیمی دانستند که 

پیامبر سعی بر بنای آن داشتند؛ یعنی ساختن دنیاییی اسالمی.
ایشان با اشاره به صف بندی جدید ساخته شده توسط نبی و هدایت مردم به سمت 
خداوند و تعارض ایجاد شده بین جبهه ی پیامبر و صف دشمنان ایشان؛ افرادی را که 
بین دو صف در نقطه ای امن مانده و به کمک جبهه حق نمی روند را، علیه حق خواندند 
و فرمودند: »در جنگ حق و باطل، اگر با حق نبودی، با باطلی. با باطل بودن به این 
معنا نیست که حتما با حق بجنگی، بلکه حتی آن صورتی که برای حق نجنگی هم داخل 
است در مفهوم باطل بودن.« و در ادامه با شواهد تاریخی افرادی از این دست، به 

سراغ تفسیر آیاتی رفتند که تعهد ایمان به نبوت را بیان می کند.
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جلسه 22: تعهد ایمان به نبوت
مؤمن بودن یعنی پایبندی به تعهدات ایمانی نبوت

آیات این جلسه
آیات 72 تا 74 سوره ی مبارکه ی انفال

آیه 81 سوره ی مبارکه ی آل عمران

واژگان کلیدی
تعهد به 

نبوت
مسئولیت

صف بندی حق 
و باطل

مؤمن

نکات کلیدیآیه

ِذیــَن آَمُنــوا َوَهاَجــُروا َوَجاَهُدوا 
َّ

ِإنَّ ال
ِســِهْم ِفــی َســِبیِل 

ُ
ْنف

َ
ْمَواِلِهــْم َوأ

َ
ِبأ

ِئــَك 
َ

ول
ُ
ِذیــَن آَوْوا َوَنَصــُروا أ

َّ
اهّلِل َوال

ِذیــَن 
َّ

َوال َبْعــٍض  ْوِلَیــاُء 
َ
أ ُهــْم 

ُ
َبْعض

ــْن  ــْم ِم
ُ

ک
َ

ــا ل ــُروا َم ــْم ُیَهاِج
َ

ــوا َول آَمُن
ــى ُیَهاِجــُروا  ــْیٍء َحتَّ

َ
َیِتِهــْم ِمــْن ش

َ
َول

یــِن  الدِّ ِفــی  ْم 
ُ

اْســَتْنَصُروک َوِإِن 
ــْوٍم 

َ
ق ــى 

َ
َعل  

َّ
ِإل ْصــُر  النَّ ــُم 

ُ
ْیک

َ
َعل

َ
ف

ــا  ــاٌق َواهّلُل ِبَم
َ

ــْم ِمیث ــْم َوَبْیَنُه
ُ

َبْیَنک
ــٌر  ــوَن َبِصی

ُ
َتْعَمل

)انفال/72( 

و  آورده اند  ایمان  که  کسانی  همانا 
هجرت کردند. و به وسیله ی جان و 
مال در راه خدا مجاهدت نمودند و 

کسانی که پناه دادند و یاری کردند. 
اینان بعضی شان، پیوستگان
و هم جبهگان بعضی دیگرند.

]این حکم[ برای زمان پیغمبر است، نه اینکه بخواهم 
حکم  این  نه،  نیست،  دیگری  زمان های  برای  بگویم 
می شود،  گفته  دارد  پیغمبر  زمان  مورد  در  کلی ست. 
به  هجرت  بوده؛  مطرح  آنجا  هم  هجرت  مسئله ی  که 
جامعه ی اسالمی. آن روز یک عده ای مسلمان می شدند، 
طرز فکر پیغمبر را قبول می کردند، اما حاضر نبودند از 
مکه بیایند بیرون، می گفتند خب، چرا بروم بیرون؟ مکه 
مغازه ای دارم، تلفن شماره ی ُرند عالی دارم، مشتری های 
هم  و  رفیق  و  خویش  و  قوم  دارم،  دانسته  و  شناخته 
پیاله دارم، اینها همه را بگذارم و بروم پهلوی پیغمبر؟ 
هم  بار  صد  دارم،  ایمان  است؟  الزم  ایمان  چرا؟  خب 
می گویم، در دلم، به زبانم، یواش که کسی البته نشنود، 
من  از  نماز  است.  حق  بر  هم  پیغمبر  یکی ست،  خدا 
عوض  می خواهد،  روزه  می خوانم،  پیغمبر،  می خواهد 
سی روز، شصت روز می گیرم، چرا بروم مدینه؟ بعضی 
این جوری فکر می کردند. ]درحالیکه[ هجرت در آنجا الزم 
بود. جامعه ی اسالمی نوبنیاد بود، باید می رفتند، باید 
تقویت می کردند و باید آن جامعه را در مقابل دشمنانش 
قطعی  شرط  هجرت  لذا  می ساختند؛  ناپذیر  آسیب 
قبول ایمان بود. اینها بعضی پیوستگان و هم جبهه گاِن 
که هستند  مؤمنینی  همان  اینها  هستند.  دیگر  بعض 
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ولی  آوردند  ایمان  که  آنان  و 
آنان  با  را  شما  نکردند  مهاجرت 
پیوستگی و ارتباطی نیست مگر 

وقتی مهاجرت کنند. 
یاری  شما  از  دسته  این  اگر  و 
کنید،  یاری شان  باید  خواستند 
مگر آنکه بر ضد مردمی باشد که 
با شما پیمان صلح دارند و خدا به 

آنچه می کنید بیناست.

مثل آجرهای توی هم فرورفته اند. یک بنیان را نگاه 
رفته،  تو هم  آجرها  را نگاه کنید،  این عمارت  کنید، 
چوب ها تو هم رفته، اجزای یک عمارت با سایر اجزا 
در هم پیوسته و گره خورده، مؤمنین در جامعه ی 
اسالمی همین جورند، همه به هم پیوسته و جوشیده 
یعنی  والیت  این،  یعنی  اولیا  هستند.  گره خورده  و 
این  کامل،  التصاق  و  الصاق  کامل،  پیوستگی  این، 

والیت است.
شما  از  بیگانه ی  هستند،  آنجا  و  نکردند  هجرت  تا 
هستند. هیچ رابطه و پیوند اسالمی و برادری میان 

شما نیست. 
منتها یک حکم دیگری در کنارش هست؛ همان هاییی 
که در آنجا هستند، اگر چنانچه با گروه دیگری جنگشان 
افتاد و از شما یاری خواستند، شما البته باید بروید آنها 
را یاری شان بدهید؛ چون با شما همفکرند و چون در 
حال جنگند. اگر مسلمانی با گروه کافر مشغول جنگ 
بود، بر شما واجب است که ولو آن مسلمان پهلوی 
شما نیست، در وطن شما نیست، هجرت نکرده با 
شما، واجب است بر شما که بروید او را کمکش کنید. 
مگر در یک صورت و آن این است، آن کسی که آن 
صلح  پیمان  شما  با  می جنگد،  او  با  دارد  مسلمان 
بسته باشد؛ در این صورت کمک به آن مسلمان هم 
دیگر واجب نیست. اینجا چه می فهماند این آیه به 
 می فهماند کمک به مسلمان، در هر نقطه ای 

ً
ما؟ اوال

از جهان که باشند واجب است، ولو هجرت نکرده 
 می گوید آن مسلمانی که هجرت نکرده 

ً
باشند. ثانیا

است،  و در دارالکفر باقی مانده، این آدم اگر با یک 
نفر یا یک دسته کافر جنگش افتاد و شما با آن کافر 
پیمان صلح دارید و عدم تعرض، حق ندارید بروید 
به کمک برادر مسلمانتان. چرا؟ چون هجرت نکرده، 
چون برادر شما نیست، مهاجرت نکرده به سوی شما.
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ْوِلَیاُء 
َ
أ ُهْم 

ُ
َبْعض ُروا 

َ
ف

َ
ک ِذیَن 

َّ
َوال

 ِفی 
ٌ

ِفْتَنة ْن 
ُ

َتک وُه 
ُ

َعل
ْ

َتف  
َّ

ِإل َبْعٍض 
ِبیٌر 

َ
َساٌد ک

َ
ْرِض َوف

َ ْ
ال

)انفال/73(

بعضی  آوردند،  کفر  که  کسانى  و 
هم جبهگان و پیوستگان بعضی 
دیگرند. اگر چنین نکنید در زمین 
فتنه و فسادی بزرگ پدید خواهد 

آمد.

شـاید مـراد ایـن باشـد کـه اگـر ایـن جبهه بنـدی و این 
صف بنـدی را مراعـات نکنیـد، اگـر ندانید و ندانسـته 
باشـید که صـف شـما در مقابل صف دشـمنان خدا، 
یـک صـف مشـخص و ُملحاظی سـت  و اگـر ندانیـد 
کـه هـر کـه بیـن دو صـف باشـد، از صـف دشـمنان و 
معارضـان اسـت اگـر اینهـا را ندانیـد و بـه مقتضـای 
اینهـا عمـل نکنیـد، در زمین فتنه خواهد شـد، فسـاد 

شـد. خواهد 

ِذیَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا 
َّ

َوال
آَوْوا  ِذیَن 

َّ
َوال اهّلِل  َسِبیِل  ِفی 

ِمُنوَن 
ْ

ُمؤ
ْ

ال ُهُم  ِئَك 
َ

ول
ُ
أ َوَنَصُروا 

رِیٌم 
َ

 َوِرْزٌق ک
ٌ

ِفَرة
ْ

ُهْم َمغ
َ

ا ل
ًّ

َحق
)انفال/74(

و  آوردند  ایمان  که  کسانی 
هجرت کردند و در راه خدا جهاد 
نمودند. و کسانی که پناه دادند 
و یاری رساندند، آنهایند مومنان 
راستین. برای آنهاست مغفرت و 

روزی بزرگوارانه.

و  مهاجـرت  و  اسـت  آورده  ایمـان  کـه  آنـی  ]پـس[ 
مجاهدت و پناه دادن و نصرت نمودن از او سـر نزده 
اسـت، او چیسـت؟ ُهم المومنون غیَرحـٍق؛ مومنین 

الکـی، مومنیـن دروغی.



135    جلسه بیست و دوم: تعهد ایمان به نبوت

َما 
َ
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ُ
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َ
َوأ َهُدوا 

ْ
اش

َ
ف اَل 

َ
ق َرْرَنا 

ْ
ق

َ
أ

اِهِدیَن
َّ

ِمَن الش
 )آل عمران/81(

از  پیمان  خدا  که  آور  یاد  به  و 
صورت  )بدین  گرفت  پیامبران 
حکمت  و  کتاب  از  آنچه  از  که:( 
بر شما فرو فرستادیم. پس از شما 
هرگاه پیامبری آمد که آنچه را شما 
است  الزم  میکرد  تصدیق  دارید 
یاری  را  او  و  آورید  ایمان  بدو  که 
کنید. آیا بدین پیمان اقرار کردید و 
گردن نهادید و از اّمت خود بر این 
گرفتید؟  از سوی من تعهد  همه 
و  کردیم  اقرار  گفتند:  پیغمبران 
گواه  پس  گفت:  نهادیم.  گردن 
باشید و من نیز با شما از گواهانم.

ما از پیغمبران گذشته، حتی تعهد گرفتیم، گفتیم به 
 به موسی، اگر بعد از تو 

ً
آنها، به پیغمبر گذشته، مثال

پیغمبری آمد که آنچه را حاال به تو دادیم تأیید کرد و 
امضا کرد، تو الزم است که به آن پیغمبر ایمان داشته 
باشی و او را یاری کنی؛ یعنی موسی از پیغمبرهای 
بعد خودش، عیسی از پیغمبرهای بعد از خودش، 
هر پیغمبری که بعد از پیغمبر دیگری بیاید و سخن 
پیغمبر قبلی را امضا کند، الزم است بر پیغمبر قبلی 
از خودش  آن پیغمبر بعد  به  را تصدیق کند،  او  که 

ایمان بیاورد، عالوه براین، او را یاری هم بکند.
این  پیغمبر  نصرت  چیست؟  پیغمبر  نصرت  حاال 
 چگونه پیغمبر ما را یاری می کند؟ 

ً
است؛ موسی مثال

اینکه به اّمتش، دوستانش، یارانش، سفارش می کند: 
مبادا، مبادا، مبادا اگر این پیغمبر با این نشانه ها آمد، 

مخالفت با او بکنید. خب نصرت است.
یهودی هـای عالـم، اآلن از طـرف موسـی بـن عمـران 
مـورد مؤاخذه ی این میثاقند، اآلن موسـی بن عمران 
بـه زبـان حـال و قـال، کاّنـه دارد بـه آنها می گویـد: ای 
نامردهـا! مگـر مـن از شـما پیمـان نگرفتم که تـا ابد، 
هـر کسـی که به موسـی ایمـان داردـ  موسـی خودش 
بـه پیغمبـر خاتـم ایمـان داردـ بایـد به پیغمبـر خاتم 

ایمـان بیـاورد و او را یـاری کنـد، کمک کند.
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بخشی از بیانات آیت هللا خامنه ای در 1353/07/18 
در مسجد امام حسن ؟ع؟مشهد :

تعهد رسالت، ساختن یک دنیاییی به شکلی است که اسالم گفته است؛ این تعهد رسالت 
است. رسول که می آید، می آید تا جهانی را با قواره ای که اسالم پیشنهاد می کند، بسازد. 
پیغمبر برای این مبعوث می شود تا شکل زندگی و نظام زندگی انسان ها را به صورتی 
که خدا می گوید، درست کند. اگر شما در زمان خودتان دیدید که بشریت با شکِل 
خدا فرموده زندگی نمی کند، دیدید که انسانیت از داشتن یک جامعه ی الهی محروم 
است، دیدید که مکتب های گوناگون دارند بشریت را به این سو و آن سو می کشند 
و اسالم برای گوشه ی مغز و گوشه ی دل انسان ها باقی مانده و بس، وظیفه ی شما و 
تعهد شما بر اساس شهادتی که به رسالت پیغمبر می دهید این است که بکوشید تا دنیا 

را به شکل اسالم فرموده در بیاورید؛ این مسئولیت و تعهد نبوت است.
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 ولیت یعنی به هم پیوستگی و هم جبهه گی یک عده انسان

خالصه جلسه بیست و سوم:  والیت
حضرت آیت هللا خامنه ای در جلسه اول مباحث  والیت با مرور نکات اصلی بحث 
نبوت، مانند هدف بعثت که ساختن انسانها در چارچوب نظام اسالمی است، ارتباط 
مبحث  والیت و نبوت را با این تعبیر که »مسئله ی  والیت در دنباله ی بحث نبوت 
است، یک چیِز جدای از بحث نبوت نیست. مسئله ی  والیت، در حقیقت تتمه و ذیل 
و خاتمه ی بحث نبوت است. حاال خواهیم دید که اگر  والیت نباشد، نبوت هم ناقص 

می ماند« بیان کردند.
ایشان با طرح ویژگی های جامعه اسالمی مانند حکومت خدا در جامعه، جاری شدن 
حدود الهی در آن و اجرای مقررات الهی در قالب دین، بیان کردند: »هر که بخواهد 
خوب باشد، در جامعه ی پیغمبر می تواند خوب باشد؛ در جامعه های غیر الهی این 
جوری نیست. در جامعه های غیر اسالمی و غیر الهی، آدم ها می خواهند خوب باشند، 

نمی توانند؛ شما دلت می خواهد متدین باشی، نمی توانی.«
حضرت آیت هللا خامنه ای در ادامه به بحث پایه ای  والیت، یعنی نیاز جامعه اسالمی در 
ابتدا به جمِع پیوستِه متحِد دارای ایمان پرداخته و آن را »جبهه مسلمانان استوار مؤمن 

نافذ القلب در مقابل کفر« دانستند.
ایشان در ادامه دو نوع  والیت را معرفی کردند؛  والیت مؤمنان بر هم و  والیت ولی هللا. 
ایشان با انتقاد از تعریف  والیت ائمه به معنای دوست داشتن، معنای صحیح آن را اتصال و 

پیوستگی بیان کردند. در پایان نیز با آیات قرآنی مرتبط با  والیت، این مبانی را تبیین نمودند.
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جلسه 23:  ولیت
 ولیت یعنی به هم پیوستگی و هم جبهه گی یک عده انسان

آیات 1 تا 6 سوره ی مبارکه ی ممتحنهآیات این جلسه

واژگان کلیدی
فکر 
واحد

 والیت
بهم پیوستگی و 

هم جبهه گی
جامعه 
اسالمی

نکات کلیدیآیه
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َواْبِتغ َســِبیِلی  ِفــی 

ــُم 
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ْعل
َ
َنــا أ

َ
ِة َوأ َمــَودَّ

ْ
ْیِهــْم ِبال

َ
وَن ِإل ُتِســرُّ

ْنُتــْم َوَمــْن 
َ

ْعل
َ
ْیُتــْم َوَمــا أ

َ
ف

ْ
خ

َ
ِبَمــا أ

ــلَّ َســَواَء 
َ

ــْد ض
َ

ق
َ

ــْم ف
ُ

ــُه ِمْنک
ْ

َعل
ْ

َیف
ــِبیِل )1( السَّ

اى کسانى که ایمان آورده اید دشمن 
و  »ولی«  را  خودتان  دشمن  و  من 
پیام  که  مگیرید.  خود  هم جبهه ی 
دوستی به آنان بفرستید. در حالی که 
به اندیشه ی حقی که بدان گرویده اید، 
کفر و انکار نموده اند. پیامبر و شما را 
به  که  چرا  می رانند  برون  شهرتان  از 

خدا، پروردگارتان، ایمان آورده اید.

بعضی هـا معنـا می کنند: دشـمن من و دشـمن خودتان 
را دوسـت خود مگیرید، این معنای کاملی نیسـت. فقط 
مسـئله ی دوسـتی و محبت نیسـت، باالتر از اینهاسـت. 
ولـّی خودتان نگیرید؛ یعنی هم جبهـه ی خودتان ندانید، 
یعنـی خودتـان را در صف آنها قرار ندهید، یعنـی در دل، 

خودتـان و آنهـا را در یک صـف فرض نکنید.
 اگـر در راه جهـاد و مجاهـدت و کوشـش بـرای مـن خـارج 
اگـر  مـن،  خشـنودی  آوردن  دسـت  بـه  بـرای  و   شـدید 
 راسـت میگویید، حـق ندارید آن که دشـمن من و 

ً
واقعـا

دشـمن شماسـت، هم جبهـه و یـار و پیوسـته ی خودتان 
بدهید. قـرار 

هرکس از شـما که این کار را انجام بدهد، با دشـمنان خدا 
طـرح دوسـتی و یـاوری]در نهـان و خفا[ بریزد، خـودش را 
هم جبهـه ی آنهـا بدانـد و نشـان بدهـد، راه میانـه را گـم 

کرده اسـت. 
بـی َبلَتعـه 

َ
آیـات، شـأن نزولـش، دربـاره ی حاِطـِب ابـِن ا

اسـت. حاطـب ابـن ابـی بلتعه یک مسـلمان یـک ُخرده 
کـم ایمانی بـود. این، وقتی که پیغمبر اکرم می خواسـت 
بـرود بـه جنگ با کفـار قریش، فکر کرد، که ممکن اسـت 
کـه پیغمبـر در این جنگ مغلوب بشـود و خویشـاوندان 
او کـه در میـان کفـار هسـتند، مورد آسـیب قـرار بگیرند و 
ایـن جـزو سـربازان پیغمبر اسـت.  اینجا زرنگی خواسـت 

بـه خـرج بدهد، یـک مرِدرنـدی به خـرج داد. 
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به  و  من  راه  در  جهاد  برای  اگر 
بیرون  من  خشنودی  جستجوی 
آمده اید )باید که آنان را هم جبهه 
خود  نهان  در  آنان  با  مگیرید( 
دوستی می بازید که من به هرچه 
پنهان نموده یا آشکار ساخته اید 
داناترم. هر که از شما چنین کند از 

راه میانه گمراه گشته است.

حاال که ما کنار پیغمبر هستیم، در رکاب پیغمبر، جهاد 
هم که می کنیم، ثواب مجاهدین در راه خدا را هم که 
 یک نامه ای هم بنویسیم به کفار، اینجا 

ً
می بریم، احتیاطا

دوستی و وفاداری خودمان را نسبت به آنها هم اعالم 
کنیم.... یک نامه ای برداشت نوشت به سران قریش، 
امضا هم کرد پای آن را. خودش را هم خوب معرفی کرد 
تا بدانند که این، با آنها خوب و دوست و مهربان است. 
...پیغمبر عزیز و گرامی، با وحی خدا از ماجرا مطلع شد. 
امیرالمومنین را و یکی، دو نفر دیگر را فرستاد، بیِن راه 
و  کردند  تهدیدش  کردند،  پیدا  را  زن  ]پیک[  آن  رفتند 
کاغذ را از او گرفتند. بعد که ]حاطب ابن ابی بلتعه[ آمد، 
پیغمبر گفت: خب، چرا این کار را کردی َمرد؟ چرا اسرار 

نظامی و جنگی را فاش میکنی برای دشمن؟
دارم،  دوسـتانی  آنجـا  مـن  رسـول هللا،  یـا  گفـت:   
خویشـاوندانی دارم، می ترسـم آنها مـورد زحمت قرار 
بگیرنـد، خواسـتم ایـن نامـه را بنویسـم کـه شـاید دل 

آنهـا یـک قـدری نسـبت بـه مـن نـرم بشـود.

ــْم 
ُ

ک
َ

ل وُنــوا 
ُ

َیک ــْم 
ُ

وک
ُ

ف
َ

ق
ْ

َیث ِإْن 
ْیِدَیُهــْم 

َ
ــْم أ

ُ
ْیک

َ
ْعــَداًء َوَیْبُســُطوا ِإل

َ
أ

ــْو 
َ

وا ل ــوِء َوَودُّ ِســَنَتُهْم ِبالسُّ
ْ

ل
َ
َوأ

ــُروَن )2(
ُ

ف
ْ

َتک

اگر بر شما دست  یابند برای شما 
دست  و  بود  خواهند  دشمنانی 
را به بدی روی شما  زبان خود  و 
دوست  بسی  و  خواهندگشود 

می دارند که شما کافر گردید.

آیـه در جـواب می گویـد: اشـتباه نکنیـد، دل آنهـا بـا 
شـما نـرم نخواهـد شـد. آن کسـانی که از لحـاظ فکری 
ضـد شـما هسـتند، آن کسـانی کـه دیـن شـما، ایمان 
شـما، بـه زیـان آنهاسـت و آنهـا همـت بـر نابـودی 
دیـن و ایمـان گماشـته اند، اینها هرگز با شـما مهربان 
عـداًء 

َ
ا ـم 

ُ
ک

َ
ل َیکونـوا   « بـود.....  و دوسـت نخواهنـد 

شـما  بـر  اگـر  فـردا  بـود...  خواهنـد  شـما  دشـمن   »
مسـلط بشـوند، همیـن یـک ذره عقیـده ی قلبـی را 
هـم نمی گذارنـد شـما نگـه داریـد، دوسـت می دارنـد 
کـه شـما کافـر بگردیـد. خیـال نکنیـد کـه آزاد و راحت 
وظایـف  بـه  و  بمانیـد  مسـلمان  شـما  می گذارنـد 

کنیـد. عمـل  اسـالمی تان 
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َ

َول ــْم 
ُ

ْرَحاُمک
َ
أ ــْم 

ُ
َعک

َ
َتْنف ــْن 

َ
ل

ــُل  ِص
ْ

ــِة َیف ِقَیاَم
ْ

ــْوَم ال ــْم َی
ُ

ُدک
َ

ْول
َ
أ

ــوَن 
ُ

َتْعَمل ِبَمــا  َواهّلُل  ــْم 
ُ

َبْیَنک
)3 َبِصیــٌر )

شما  به  فرزندانتان  و  خویشان 
قیامت  روز  نمی بخشند،  سودی 
میان شما جداییی می افکند و خدا 

به آنچه می کنید بیناست.

و  قوم  خاطر  برای  فرزندانتان،  خاطر  برای  شما 
خاطر  برای  آقازاده تان،  خاطر  برای  خویش هایتان، 
آسایش نزدیکانتان، حاضرید با دشمن خدا بسازید؟ 
برای جلب دوستِی بندگان ضعیف خدا و جلب منافع 
خودتان و نزدیکانتان، حاضرید از فرمان خدا بگذرید، 
با دشمن خدا دوستی کنید؟ مگر چقدر این ارحام و 
اوالد به درد آدم میخورند؟ مگر این جوانی که شما 
برای خاطر شغلش، برای خاطر بورسش، برای خاطر 
کاسبی اش در میان کفار قریش، حاضری با کفار قریش 
بسازی، چقدر به درد تو خواهد خورد بیچاره؟ چقدر تو 

را از عذاب خدا نجات خواهد داد؟ 
این قدر خودش گرفتار است  انسان  روز قیامت  در 
فرزندش.  حتی  نمی رسد،  دیگران  گرفتاری  به  که 
دنیا  حاضری  می رود،  فرزندت  دست  به  خاری  یک 
او  از  قیامت  روز  بیچاره!  کنی؟  قربانش  را  آخرتت  و 
در  را  قرآن  منطق  بفهمیم  ما  اگر  گریخت.  خواهی 
این زمینه، بدانید آن کسانی که برای خاطر آسایش و 
راحتی فرزندانشان حاضرند به سعادت دنیا و آخرت 
شقاوت ها  و  بدبختی ها  به  حاضرند  و  کنند،  پشت 
و تیره روزی ها رو کنند، اگر بدانند این منطق قرآن را، 

شاید تکان بخورند.

 
ٌ

ــَنة  َحَس
ٌ

ــَوة ْس
ُ
ــْم أ

ُ
ک

َ
ــْت ل اَن

َ
ــْد ک

َ
ق

 
ْ

ِذیــَن َمَعــُه ِإذ
َّ

ِفــی ِإْبَراِهیــَم َوال
ــْم 

ُ
ــا ُبــَرآءوا ِمْنک ْوِمِهــْم ِإنَّ

َ
ــوا ِلق

ُ
ال

َ
ق

ــا َتْعُبــُدوَن ِمــْن ُدوِن اهّلِل  َوِممَّ
ــُم 

ُ
ــْم َوَبــَدا َبْیَنَنــا َوَبْیَنک

ُ
ْرَنــا ِبک

َ
ف

َ
ک

ــى  ــًدا َحتَّ َب
َ
ــاُء أ

َ
ض

ْ
َبغ

ْ
 َوال

ُ
ــَداَوة َع

ْ
ال

در عمـل  را  بـه مؤمنیـن می گویـد: مؤمنیـن، شـما 
ابراهیم و پیروان ابراهیم سرمشقی نیکوست. ببینید 
ابراهیـم و پیروانـش، همراهانـش چـه کردنـد، شـما 
هـم همـان کار را بکنیـد. آنهـا چـه کردنـد؟ آنهـا صاف 
و صریـح رو کردنـد بـه قـوم گمـراه زمان خودشـان، به 
بنـدگان طاغـوت و آلهـه ی دروغیـن زمـان، گفتنـد ما 
از شـما و خداوندگارانتـان بیزاریـم، مـا بـه شـما کفـر 
ورزیدیـم، مـا از شـما رو گرداندیـم، میـان مـا و شـما
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ِمُنوا ِباهّلِل َوْحَدُه
ْ

ُتؤ
ِبیــِه 

َ
ِل ِإْبَراِهیــَم  ــْوَل 

َ
ق  

َّ
ِإل

ــَك 
َ

ْمِلــُك ل
َ
ــَك َوَمــا أ

َ
ِفَرنَّ ل

ْ
ْســَتغ

َ َ
ل

ْیــَك 
َ

َنــا َعل ــْیٍء َربَّ
َ

ِمــَن اهّلِل ِمــْن ش
ْیــَك 

َ
َوِإل َنْبَنــا 

َ
أ ْیــَك 

َ
َوِإل َنــا 

ْ
ل

َّ
َتَوک

)4 َمِصیــُر )
ْ

ال

و  ابراهیم  روش  و  کار  در 
همراهیانش برای شما سرمشقی 
نیکوست، آنگاه که به قوم خود 
گفتند: ما از شما و از هرآنچه به 
جای خدا عبودیت می کنید، بیزار 
و بری هستیم. به شما کفر و انکار 
آوردیم و میان ما و شما دشمنی 
و کینه پدید آمد )و چنین خواهد 
یگانه  خدای  به  وقتی که  تا  بود( 
و  ابراهیم  )آری،  بیاورید.  ایمان 
مؤمنان جز اعالم بیزاری سخنی با 
بت پرستان نداشتند( مگر سخن 
که  پدرش)عمویش(  به  ابراهیم 
صورتی  )در  تو  برای  من  گفت: 
با  کینه  و  دشمنی  از  دست  که 
خواهم  آمرزش  برداری(  حق 
سود  به  خدا  برابر  در  و  خواست 
تو اختیار چیزی را ندارم. پروردگارا! 
بر تو توکل کردیم، و به سوی تو 
سوی  به  بازگشت  و  بازگشتیم، 

توست[

همیشـه ی زمـان، بغض و دشـمنی، عداوت و خشـم 
و کینـه برقـرار اسـت. فقـط یـک راه آشـتی وجـود دارد 
و آن »َحّتـی ُتؤِمنـوا ِباهلِل َوحـَدُه« بیایید داخل منطق 
 میگوید: مؤمنین، شـما هم 

ً
فکری ما بشـوید. صریحا

مثـل ابراهیـم عمل کنید.
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بخشی از بیانات آیت هللا خامنه ای در 1353/07/19
در مسجد امام حسن ؟ع؟ مشهد:

در اصطالح اّولی قرآنی،  والیت یعنی به هم پیوستگی و هم جبهه گی و اتصال شدید یک 
عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند، در یک راه دارند قدم 
برمی دارند، برای یک مقصود دارند تالش و حرکت می کنند، یک فکر را و یک عقیده را 
پذیرفته اند. هر چه بیشتر این جبهه باید افرادش به همدیگر متصل باشند و از جبهه های 
دیگر و قطب های دیگر و قسمت های دیگر خودشان را جدا و کنار بگیرند، چرا؟ برای 

اینکه از بین نروند، هضم نشوند. این را در قرآن می گویند  والیت.  
پیغمبر جمع مسلماِن آغاِز کار را، با این پیوستگی و جوشندگی به وجود می آورد، اینها را 
به همدیگر متصل می کند، اینها را با هم برادر می کند، اینها را به صورت یک پیکر واحد 
در می آورد، به وسیله ی اینها امت اسالمی را تشکیل میدهد، جامعه ی اسالمی را به 
وجود می آورد. از پیوند اینها با دشمن ها، با مخالفین، با معاندین، با جبهه های دیگر... 
جلوگیری می کند. مابین اینها و جبهه های دیگر جداییی می اندازد، از پیوستِن به جبهه ی 
یهود، از پیوستِن به جبهه ی نصارا، از پیوستِن به جبهه ی مشرکین، اینها را بازمی دارد و 
هر چه بیشتر سعی می کند صفوف اینها را فشرده و به هم جوشیده بکند. برای چه؟ 
برای اینکه اگر اینها به این حالت نباشند، اگر  والیت نداشته باشند، اگر بهم پیوسته ی 
صد در صد نباشند، میان آنها اختالف به وجود بیاید، از برداشتن بار امانتی که بر دوش 

آنهاست، عاجز خواهند ماند. نمی توانند این بار را به سر منزل برسانند.
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امام؛ قلب امت اسالمی

خالصه جلسه بیست و چهارم: پیوند های امت اسالمی
حضرت آیت هللا خامنه ای در آغاز بحث  والیت قرآنی، دو بعد برای آن شرح داده اند که 
شامل ارتباط داخلی امت اسالمی و تنظیم روابط خارجی بر پایه ی استقالل می باشد. 
باید به گونه ای باشد که[ هیچ گونه تفّرق و  ایشان فرمودند: »]ارتباط داخلی امت 
اختالفی در سرتاسر امت عظیم اسالمی نباشد. صف های گوناگون در داخل این امت 
تشکیل نشود.« و » از لحاظ روابط خارجی، یک ذره تأثیر پذیری از جناح های ضد اسالمی 

 ضد اسالمی، ممنوع است.«
ً
یا غیر اسالمی، مخصوصا

ایشان راه تحقق  والیت قرآنی را وجود یک رهبر در جامعه اسالمی دانستند و آن را امام 
جامعه معرفی کردند که به دو صورت معین می شود. با تعیین مستقیم خداوند مانند 
پیامبراکرم صلی هللا علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین ؟ع؟ و یا با تعیین نشان امام 
توسط خداوند مانند فقیهی که جانشین امام منصوص که بایستی دارای ویژگی های 

امام همچون عدالت، دینداری، انصاف و.... باشد.
حضرت آیت هللا خامنه ای ارتباط با امام را شرط حیات، تحرک و پایداری امت اسالمی 
دانستند و بعد سومی برای  والیت تعریف کردند که آن » ارتباط مستحکم و نیرومند هر 
یک از آحاد امت اسالم، با آن قلب امت ]است[. ارتباط فکری و ارتباط عملی.« بر این 
اساس  والیت امیرالمؤمنین یعنی: »رابطه ای نیرومند، مستحکم، خلل ناپذیر، ]اینکه[ از 

علی جدا نشوی؛ این معنای  والیت است.«
ایشان در پایان با آیاتی از قرآن کریم  والیت را تشریح کرده و این موضوع را که  والیت 
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در تشّیع همان  والیت اسالم واقعی است را تشریح کرده و نتیجه  والیت را پیروزی بیان 
ُه، آن کسی که قبوِل  والیت کند با خدا و با رسولش 

َ
نمودند: »َو َمن َیَتَولَّ هللُا َو َرسول

و با کسانی که ایمان آورده اند، با مؤمنان این پیوند را مراعات کردند و حفظ کردند و 
نگسستند، اینها غالبند، پیروزمندانند.«

جلسه 24: پیوند های امت اسالمی
امام؛ قلب امت اسالمی

آیات این جلسه
آیات 51 تا 56 سوره ی مبارکه ی مائده

آیات 102، 103 سوره ی مبارکه ی آل عمران 

واژگان کلیدی
ارتباطات 

داخلی

ارتباطات 

خارجی

یت  ال  و

قرآنی
امام

 والیت علی بن 

ابی طالب ؟ع؟

نکات کلیدیآیه

وا 
ُ

ِخــذ  َتتَّ
َ

ــوا ل ِذیــَن آَمُن
َّ

ــا ال َه یُّ
َ
ــا أ َی

ْوِلَیــاَء 
َ
أ َصــاَرى  َوالنَّ َیُهــوَد 

ْ
ال

ْوِلَیــاُء َبْعــٍض َوَمــْن 
َ
ُهــْم أ

ُ
َبْعض

ــْم ِإنَّ  ــُه ِمْنُه ِإنَّ
َ

ــْم ف
ُ

ــْم ِمْنک ُه
َّ

َیَتَول
ــَن  اِلِمی

َّ
ــْوَم الظ

َ
ق

ْ
ــِدی ال  َیْه

َ
اهّلَل ل

)مائده/51(

یهودیان  دین!  به  گرویدگان  ای 
و  هم جبهگان  را  مسیحیان  و 
آنان  مگیرید.  خود  دوستان 
بعضی هم جبهه و دوست بعضی 
دیگرند. هر که از شما با آنان پیوند 
برقرار کند، در حقیقت از آنان و در 
 خدا گروه 

ً
شمار آنان است. حتما

ستمگران را هدایت نمی کند.

]آیات 51 تا 53 در خصوص ارتباطات خارجی[
یهودیان و مسـیحیان را اولیـای خود ]پیوند خوردگان 
و پیوسـتگان بـا خـود[ مگیریـد. ... انتخـاب مکنیـد. 
آنهـا بعضی اولیـا و هم جبهگان و پیوسـتگان بعضی 
دیگرنـد. نـگاه  نکنیـد کـه بلوک هایشـان از همدیگـر 
بـا اصالت هـای  بـرای ضدیـِت  جداسـت؛ در معنـا، 

شـما، همـه یـک جبهه اند.
ـی یعنـی  والیـت را 

ّ
ـی کنـد بـا آنـان -تول

ّ
هر کـس تول

پذیرفتـن...- هرکسـی کـه قـدم در وادی  والیـت آنهـا 
بگـذارد و پیونـد بزنـد خـودش را بـا آنهـا، مرتبـط کنـد 
ـُه ِمْنُهْم «  ِإنَّ

َ
خـودش را بـا آنهـا، رابطـه برقـرار کنـد، » ف

بی گمـان او خـود از آنـان اسـت.
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َ
أ ــى 

َ
ش

ْ
َنخ

ْو 
َ
ــِح أ ْت

َ
ف

ْ
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ْ
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َ
ــى اهّلُل أ َعَس

َ
ف

ــى 
َ

ُیْصِبُحــوا َعل
َ

ْمــٍر ِمــْن ِعْنــِدِه ف
َ
أ

ِســِهْم َناِدِمیَن 
ُ

ْنف
َ
وا ِفــی أ َســرُّ

َ
َمــا أ

)مائده/52(

به  که  می بینی  را  بیمار دالن 
میان جبهه ی کافران می شتابند؛ 
که  می آورند(  بهانه  )و  می گویند 
برسد.  ما  به  آسیبی  می ترسیم 
پیروزی  و  فتح  خدا  که  باشد 
ای  حادثه  یا  برساند  را  مومنان 
به سود آنان تدارک کند، و آنگاه 
این بیماردالن برآنچه در دل نهان 

می داشته اند پشیمان گردند.

دشـمنان  جبهـه ی  میـان  در  می شـتابند  بیمـاردالن 
دیـن، قناعـت نمی کننـد بـه اینکـه بروند طـرف آنها، 
تـا  اینکـه  بـه  نمی کننـد  قناعـت  می شـتابند؛  بلکـه 
پهلویشـان برونـد، میرونـد تـا آن اعمـاق جبهه شـان. 
اگر بپرسـی آقا چرا این قدر با دشـمِن دین می سـازی؟ 
بـا کسـی کـه می دانـی ضـد دیـن اسـت، چـرا ضّدیت 
کـه نمی کنـی هیـچ، دوسـتی هـم بـه خـرج می دهی؟ 
اگـر ایـن را از او بپرسـی، در جوابـت چنیـن می گویـد: 
می گوینـد  َدآِئـَرٌة«  ُتِصیَبَنـا  ن 

َ
أ َنْخَشـى  ـوَن 

ُ
»َیُقول

می ترسـیم یـک آسـیبی بـه مـا برسـد؛ اگـر دوسـتی 
نکنـم، می ترسـم بـه من آسـیبی برسـانند یا برسـاند. 
چقـدر بـه گوش آدم آشناسـت این حرف ها. »َنْخَشـى 
ن ُتِصیَبَنا َدآِئَرٌة« می ترسـم برایمان دردسری درست 

َ
أ

بشـود، می ترسـم برایمـان اسـباب زحمتـی درسـت 
بشـود؛ ببنیـد چه کلمـات آشناییسـت.

خـدا در جـواب اینهـا چه می گویـد؟ می فرمایـد: امید 
را نصیـب جبهـه ی مومـن  پیـروزی  کـه خـدا  اسـت 
کنـد، یـا یـک حادثـه ای از پیـش خـود، بـه سـود آنـان 
پدیـد آورد. بعـد کـه ایـن کار بشـود، آن وقـت، تـا این 
بدبخت هاییـی کـه بـا آنهـا سـاخته بودنـد، پشـیمان 
بشـوند، روسـیاه بشـوند، بگوینـد دیـدی چـه غلطـی 
کردیـم، اگر می دانسـتیم کـه جبهه ی مؤمـن این جور 
پیروزمنـد و نیرومنـد خواهـد شـد، بـا دشـمن دیـن، 
بـا دشـمن خـدا نمی سـاختیم؛ خودمـان را بـی آبـرو 

نمی کردیـم.
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ِء 
َ

ل
ُ

َهــؤ
َ
أ ِذیــَن آَمُنــوا 

َّ
ــوُل ال

ُ
َوَیق

َجْهــَد  ِبــاهّلِل  َســُموا 
ْ

ق
َ
أ ِذیــَن 

َّ
ال

ــْم َحِبَطْت 
ُ

َمَعک
َ

ُهــْم ل ْیَماِنِهــْم ِإنَّ
َ
أ

ــرِیَن  اِس
َ

ــوا خ ْصَبُح
َ
أ

َ
ــْم ف ُه

ُ
ْعَمال

َ
أ

)مائده/53( 

همین  آیا  بگویند:  مومنان  به  و 
سخت ترین  با  که  بودند  اینان 
یاد  سوگند  بخدا  سوگندها 
می کردند؟ که ایشان با شمایند، 
کارهایشان پوچ شد و بر باد رفت 

و زیانکار گشتند.

بعـد از آنـی کـه آنهـا خودشـان را مفتضـح کردنـد و بـا 
دشـمنان سـاختند.... مؤمنیـن،  در بهـت و حیـرت 
چهره هـای  ایـن  بودنـد،  همین هـا   ! ِا  فرو می رونـد! 
بـا  می خوردنـد،  قسـم  موّجـه،  و  ظاهـر  خـوش 
سـوگندهای ِغـالظ و شـداد کـه مـا بـا شـماییم. هـر 
آنهـا  بـه  وقـت  هـر  می زدیـم،  حـرف  آنهـا  بـا  وقـت 
چیـزی می گفتیـم، می گفتنـد بلـه، مـا هم با شـما هم 
عقیده ایـم، مـا هـم بـا شـما اختالفـی نداریـم، ما هم 
همیـن حرفـی کـه شـما می زنیـد، می زنیـم، در مقـام 
بیـان، ایـن جـور بـا آدم حـرف می زدنـد؛ بعـد معلـوم 
علی رغـم  و  بـوده  مریـض  اینهـا  دل هـای  کـه  شـد 
ظاهـر نیکشـان، دل هـای چرکیـن و سـیاه و نفاق آمیز 
داشـتند. مؤمنیـن آن روز می گوینـد عجب! ببین چه 

اینهـا ؟! َسـمی می خوردنـد 
َ

ق

َیْرَتـدَّ  َمـْن  آَمُنـوا  ِذیـَن 
َّ

ال َهـا  یُّ
َ
أ َیـا 

ِتـی 
ْ
َسـْوَف َیأ

َ
ـْم َعـْن ِدیِنـِه ف

ُ
ِمْنک

وَنـُه  َوُیِحبُّ ُهـْم  ُیِحبُّ ـْوٍم 
َ

ِبق اهّلُل 
ى 

َ
ٍة َعل ِعـزَّ

َ
ِمِنیـَن أ

ْ
ُمؤ

ْ
ـى ال

َ
ـٍة َعل

َّ
ِذل

َ
أ

اِفرِیـَن ُیَجاِهُدوَن ِفی َسـِبیِل 
َ

ک
ْ

ال
ِلَك 

َ
ِئٍم ذ

َ
 ل

َ
ْوَمـة

َ
ـوَن ل

ُ
اف

َ
 َیخ

َ
اهّلِل َول

ـاُء َواهّلُل 
َ

ِتیِه َمْن َیش
ْ

ـُل اهّلِل ُیؤ
ْ

ض
َ

ف
َعِلیٌم  َواِسـٌع 

)مائده/54(

ای گروه مومنان! از شما هرکس 
خداوند  بازگردد،  دینش  از 
را  انان  آورد که  را خواهد  مردمی 
دوست بدارد و آنان او را دوست

]آیه 54 در خصوص پیوندهای داخلی[
اگـر ایـن بـار رسـالت و مسـئولیتی را کـه بـا ایمـان بـه 
خـدا پذیرفتـه بودید، از دوشـتان روی زمیـن بگذارید 
و آن را بـه سـر منـزل نرسـانید؛ خیـال نکنیـد کـه ایـن 
بـار بـه سـر منـزل نخواهـد رسـید؛  نـه، ایـن بـاِر خـدا 
به سـر منـزل خواهد رسـید، منتهـا سـعادتش را کس 
دیگـری خواهد بـرد... این مـردم همان مـردم ایده آل 
اسـالمی اند. آن جامعـه ی ایـده آل اسـالمی، از لحـاظ 
پیوندهـا و رابطه هـای داخلـی و خارجـی ایـن جورنـد 

کـه در ایـن آیـه آمده اسـت.
خـوِد خـدا آنهـا را دوسـت دارد،... آنهـا هـم خـدا را 
هللَا  ُتِحّبـوَن  نُتـم 

ُ
ک ِان  ـل 

ُ
»ق می دارنـد...  دوسـت 

ـُم هللُا«... اگر خدا را دوسـت دارید، 
ُ

ِبعونـی ُیحِببک اتَّ
َ

ف
از مـن کـه پیغمبـرم متابعت کنیـد تا خدا هم شـما را 
دوسـت بـدارد. پس »ُیِحُبهـم َو ُیِحبوَنـُه«؛ یعنی اینها 

صـد درصـد تسـلیم فرمـان خـدا بودنـد، کـه مـورد
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بدارند. در برابر مومنان فروتن و 
کافران،  برابر  در  باشند.  مهربان 
تسخیر ناپذیر  و  شکست ناپذیر 
باشند. در راه خدا کارزار کنند و از 
مالمت مالمت گری نهراسند. این 
فضل و بزرگواری خداست که به 
خدا  و  می دهد.  خواهد  هرکس 

گشوده دست و داناست.

محبت خدا بودند. 
]خاصیـت بعـدی اینکـه[ فروتـن هسـتند در مقابـل 
پیونـد  و  رابطـه  کمـاِل  نشـانه ی  ایـن  مؤمنـان؛ 
صمیمانـه اسـت....یعنی وقتـی کـه در مقابـل مردم 
راه  در  مردمنـد،  بـا  مردمنـد،  جـزو  می گیرنـد،  قـرار 
مردمنـد، بـرای مردمنـد، خودشـان را از میـان مـردم 

نمی کشـند. بیـرون 
]ویژگی سـوم[ـ  نقطه ی مقابل ]فروتنی در برابر مردم 
اسـت[ـ  در مقابل کافران و دشـمنان دین و مخالفان 
یعنـی  تأثیر ناپذیـر،  یعنـی  هسـتند؛  ٍة «  ِعـزَّ

َ
ا  « قـرآن، 

از فکـر اسـالمی دور خـود  سـربلند، یعنـی حصـاری 
پیچیـده و کشـیده کـه هیـچ نفـوذی از آنهـا نپذیرند.  

خاصیـت دیگرشـان ایـن اسـت کـه در راه خـدا ]بـی 
مجاهـدت  و  جهـاد  شـرط[  و  قیـد  بـدون   ، امـان 

. می کننـد
و در آخر از مالمت هیچ مالمت گری هم نمی هراسند 

و نمی ترسند.

ُه 
ُ

َوَرُســول اهّلُل  ــُم 
ُ

ک َوِلیُّ َمــا  ِإنَّ
ــوَن  ــَن ُیِقیُم ِذی

َّ
ــوا ال ــَن آَمُن ِذی

َّ
َوال

 َوُهــْم 
َ

اة
َ

ک ُتــوَن الــزَّ
ْ

 َوُیؤ
َ

ة
َ

ــال الصَّ
َراِکُعــوَن 

)مائده/55(

 ولی )و مرکز پیوندهای اجتماعی( 
پیامبرش  و  خداست  فقط  شما 
به  را  نماز  که  مومنانی  آن  و 
پا می دارند و زکات را ادا می کنند 

در حالی که در رکوعند.

]آیـه 55 بـه ُبعـد سـوم اشـاره می کنـد، در خصـوص 
ارتبـاط و پیونـد اجـزای جامعـه بـا امـام[

و  نشـاط  تمـام  کـه  کسـی  آن  امـر،  قائـِم  و  ولـی 
بایـد  او  بـه  اسـالمی  امـت  و  جامعـه  فعالیت هـای 
برگـردد و از او بایـد الهـام بگیـرد، خداسـت. خب خدا 
کـه مجسـم نمی شـود بیایـد بیـن مـردم بنشـیند امـر 
ُه« پیداسـت 

ُ
و نهـی کنـد، دیگـر چه کسـی؟ »َو َرسـول

کـه بیـن رسـول و بیـن خـدا هرگـز رقابـت و تنـازع و 
تنافـر هـم که نیسـت؛ رسـول اوسـت باز. خداسـت و 
رسـولش، خـب، رسـول کـه همیشـه باقـی نمی مانـد. 
بعـد از رسـول چـه؟ بعـد از رسـول هـم داریـم... آن 
مؤمنـان. کـدام مؤمنـان؟ هـر کسـی کـه ایمـان آورد
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ُیقیمـوَن  ذیـَن 
َّ
ل
َ
ا  « دارد.  نشـانه  نـه،  اسـت؟  کافـی 
می کننـد،  نمـاز  اقامـه ی  ـالَة«  الصَّ

کاَة« می دهنـد زکات را،»َو ُهم راِکعوَن«،  »َو ُیؤتوَن الزَّ
... در حالـی کـه در رکوعنـد،... سـمبل و رمز برای یک 
یتـی چه کسـی می توانـد باشـد در جامعه ی 

ّ
چنیـن کل

اسـالمی؟ غیـر از علـی بـن ابـی طالـب کسـی را سـراغ 
کـه  کسـی  آن  اسـالمی،  جامعـه ی  آن  در  نداریـم. 
می توانسـت سـمبل این گونـه جناِح ایمانـِی متقن و 

محکمـی باشـد، علـی بن ابـی طالب اسـت.

ُه 
َ

َوَرُســول اهّلَل  َیَتــَولَّ  َوَمــْن 
ــْزَب اهّلِل  ــِإنَّ ِح

َ
ــوا ف ــَن آَمُن ِذی

َّ
َوال

اِلُبــوَن
َ

غ
ْ

ال ُهــُم 
 )مائده/56( 

و هر که خدا و رسولش و مومنان 
خود  هم جبهه ی  و  پیوسته  را 
خدا  حزب  یقین  به  پس  بسازد 

همان فیروزمندان اند.

اگـر  والیـت را مراعات کردیم.... اگر  والیـت را که دارای 
سـه ُبعـد شـد تا حـاال؛ یکی حفـظ پیوندهـای داخلی، 
یکـی قطـع پیوند و وابسـتگی بـه قطب هـای متضاد 
خارجـی... یکـی هـم حفـظ ارتبـاط دائمـی و عمیق با 
قلـب پیکر اسـالمی و قلـب امت اسـالمی یعنی امام 
و رهبـر... چگونـه خواهـد شـد؟  آیـه ی قـرآن جـواب 
می دهـد بـه مـا ... آن کسـی کـه قبـول  والیـت کنـد... 
اینها غالبنـد، پیروزمندانند. از همـه پیروزتر همین ها 
هسـتند و اینهاینـد که بر همـه جناح هـای دیگر غلبه 

خواهند داشـت.

بخشی از بیانات آیت هللا خامنه ای در 1353/07/20
در مسجد امام حسن ؟ع؟ مشهد :

در جامعه اگر بخواهد همه ی نیروها به کار بیفتد و همه در یک جهت به کار بیفتد و 
هیچ یک از نیروها هرز نرود و همه ی نیروهای جامعه به صورت یک قدرت متراکمی، 
به مصالح جمعی بشریت به کار بیاید و جامعه بتواند مثل مشت واحدی باشد، در 
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مقابل جناح ها و صف ها و قدرت های مخاصم؛ اگر اینها را بخواهد داشته باشد، احتیاج 
دارد به قدرت متمرکز. به یک دلی احتیاج دارد، به یک قلبی احتیاج دارد این جامعه.. 
البته شرایطی هم دارد. باید خیلی آگاه باشد، باید خیلی بداند، باید خیلی با تصمیم 
از هیچ چیزی در راه خدا  باشد، باید چشمش دارای یک دید دیگری باشد، بایستی 
نهراسد، بایستی وقتی الزم شد خودش را هم فکر کند؛ ما اسم یک چنین موجودی را 

چه می گذاریم؟ امام.



خالصه سلسله جلسات استاد سیدعلی حسینی خامنه ای 150

25
 

جامعه دارای  ولیت؛ مظهر همه نیکی های انسانی

خالصه جلسه بیست و پنجم: بهشت  والیت
حضرت آیت هللا خامنه ای با مرور جلسه دوم  والیت در خصوص سه بعد  والیت و بیان 
آنکه امام، ضامن بقای  والیت است، افزودند: »]مرکز جامعه اسالمی[، باید از سوی 
خدا باشد، باید عالم باشد، باید آگاه باشد، باید مأمون و مصون باشد، باید یک موجود 

تبلور یافته ای از تمام عناصر سازنده اسالم باشد، باید مظهر قرآن باشد.«
ایشان این مرکزیت را ولّی جامعه دانسته و در ادامه  والیت را در بعد فردی و اجتماعی 
مورد بررسی قرار دادند و این دو را بدون یکدیگر، بدون مانع ولی همراِه اشکال معرفی 
کرده و فرمودند: »خیلی اشکال دارد اما هیچ مانعی ندارد که بتوانیم فرض کنیم یک 

انسان دارای  والیت را در جامعه بی  والیت«.
ایشان با رد معنای  والیت که آن را مبحت اهل بیت می نامند افزودند: » محبت اهل 

بیت را داشتن، واجب و فرض است.«
ایشان  والیت در یک انسان را وابستگی فکری و عملی با ولّی دانستند و دریافت اشتباه 

برخی از  والیت امیر المؤمنین را مورد انتقاد قرار دادند.
حضرت آیت هللا خامنه ای در ادامه  والیت در جامعه را بدین صورت تشریح کردند: »هر وقتی 
 جامعه را اداره می کند...آن 

ً
که امام در جامعه حکومت می کند، آن  وقتی که امام دارد عمال

وقت جامعه دارای  والیت است؛ و در غیر این صورت، جامعه دارای  والیت نیست.«
همچنین در ادامه، تالش برای  والیت جامعه را، تالش برای قدرت بخشیدن به ولّی 
اسالم بیان نمودند. جامعه اگر به  والیت برسد مانند مرده ای است که جان گرفته اما در 

صورتی که بی  والیت بماند استعدادها خنثی و یا نابود می شود.
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جلسه 25: بهشت  ولیت
جامعه دارای  ولیت؛ مظهر همه نیکی های انسانی 

آیات این جلسه
آیه 41 سوره ی مبارکه ی حج

آیات 57 تا60 و 78 تا 81 سوره ی مبارکه ی مائده

ولّیواژگان کلیدی
نعمت 
 والیت

جامعه ی دارای 
 والیت

جامعه ی 
بی  والیت

نکات کلیدیآیه

ْرِض 
َ ْ
ــی ال ــْم ِف اُه نَّ

َّ
ــَن ِإْن َمک ِذی

َّ
ال

 
َ

اة
َ

ک الــزَّ َوآَتــُوا   
َ

ة
َ

ــال الصَّ اُمــوا 
َ

ق
َ
أ

ــِن  ــْوا َع ــُروِف َوَنَه َمْع
ْ

ــُروا ِبال َم
َ
َوأ

ُمــوِر 
ُ ْ
ال  

ُ
َعاِقَبــة ــِر َوهّلِل 

َ
ُمْنک

ْ
ال

)حج/41(

زمین  در  اگر  که  کسانی  آن 
پا  را به  متمکنشان سازیم، نماز 
می دارند و زکات می دهند، امر به 
معروف و نهی از منکر می کنند و 
] پایان همه کارها از آن خداست.[

و  توجـه  و  خـدا  ذکـر  بـرای  سـمبلی  نمـاز  اینجـا[  ]در 
جهت گیـری خداییـی یـک جامعه]اسـت.[... نمـاز را به پا 
می دارنـد، بـه سـوی خـدا می رونـد، جهت گیری شـان را بر 
طبـق جهت گیـری ]کـه[ خدا فرمـوده و خـدا دسـتور داده 

می دهنـد. قـرار 
اَة «، بـه معنـای ایـن اسـت کـه تعدیلـی در 

َ
ک » َو آَتـُوا الـزَّ

ثـروت ایجـاد می کننـد، بـا توجـه بـه روایاتـی کـه در بـاب 
زکات هسـت کـه می گویـد زکات موجـب تعدیـل ثـروت 

است.
مـا خیـال می کنیـم امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر بـه 
معنـای ایـن اسـت که بنـده، به جنـاب عالی امـر کنم که 
شـما فالن کار بد را انجام ندهید، فـالن کار خوب را انجام 
بدهیـد. فقـط همیـن امر کـردن و گفتـن. در حالـی که امر 
کـردن و گفتـن، یکـی از جلوه هـای امـر به معـروف و نهی 
از منکر اسـت. به امیر المؤمنین گفتند کـه با معاویه چرا 
می جنگـی؟ ... گفـت برای خاطـر اینکه امر بـه معروف و 
نهـی از منکر واجب اسـت.... امام حسـین از مدینه بلند 
ن آُمـَر ِبالَمعـروِف َو 

َ
ریـُد ا

ُ
می شـود، آقـا کجـا مـی روی؟ »ا

ـرِ« می خواهـم امـر بـه معـروف و نهی از 
َ

نِهـَی َعـِن الُمنک
َ
ا

منکـر کنـم. ببینید چقـدر دایـره و دامنه وسـیع و چقدر از 
نظـر مـا کوچـک و ضیـق و تنگ اسـت. به هر حـال وقتی 
کـه  والیـت در جامعـه ای بـود، اینهـا هـم انجـام می گیرد؛
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اقامـه ی صـالة، ایتـای زکات، امـر به معـروف ، نهی از 
منکـر و خالصـه پیکـر بی جانـی، جـان و روح و حیـات 

می یابـد.

بخشی از بیانات آیت هللا خامنه ای در 1353/07/21 
در مسجد امام حسن ؟ع؟ مشهد :

اگر جامعه دارای  والیت شد، چه می شود؟..در یک کلمه بگویم: مرده ای ست که دارای 
جامعه ای  دارای  والیت،  جامعه ی  کافی ست...  کلمه  یک  همین  شد.  خواهد  جان 
می شود که تمام استعدادهای انسانی را رشد می دهد. همه ی چیزهاییی که برای کمال 
و تعالی انسان، خدا به او داده، اینها را بارور می کند. نهال انسانی را بالنده می سازد. 
انسان ها را به تکامل می رساند. انسانیت ها را تقویت می کند. در این جامعه، ولّی 
یعنی حاکم، همان کسی که همه ی سررشته ها به او برمی گردد، جامعه را از لحاظ مشی 
عمومی، در راه خدا و دارای ذکر خدا می کند. از لحاظ ثروت، تقسیم عادالنه ی ثروت 
به وجود می آورد. سعی  می کند نیکی ها را اشاعه بدهد، سعی می کند بدی ها را محو و 

ریشه سوز کند. 
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26
 

ولی امر یعنی اجراکننده فرمان خدا در جامعه

خالصه جلسه بیست و ششم: پیرامون  والیت )۱(
حضرت آیت هللا خامنه ای در چهارمین جلسه از بحث  والیت، با طرح معنای ولّی به 
فرمانروا و مدیر جامعه، ولّی واقعی جامعه اسالمی را خدا دانسته و این مسئله را نه 
سلطه ی تکوینی پروردگار، بلکه الهام قوانین و حکومت در جامعه اسالمی معنا کرده و 

این حکومت را حکومت علوی نام نهادند.
ایشان در ادامه ضرورت حضور یک فرمانروا برای اجرای قوانین الهی را عنوان کرده و 
نظرات مختلف برای انتخاب یک امیر در جامعه را بیان کردند: »یک عده ای گفته اند: 
َب؛ هر کسی غالب شد، یعنی حکومت جنگل. یک عده ای گفته اند هر 

َ
لُملُک ِلَمن َغل

َ
ا

کسی که دارای تدبیر بیشتری ]است[. یک عده ای گفته اند هر کسی که از طرف مردم 
مورد قبول باشد. یک عده ای گفته اند هر کسی که از آن دودماِن چنین و چنان باشد.« و 
ِذیَن ُیِقیُموَن 

َّ
ِذیَن آَمُنوا ال

َّ
ُه َوال

ُ
ُم اهلُل َوَرُسول

ُ
ک َما َوِلیُّ در ادامه نظر اسالم را بر طبق آیه ی »ِإنَّ

اَة َوُهْم َراِکُعون« بیان فرمودند که ولی خداوند و زمام دار از جانب 
َ

ک َة َوُیْؤُتوَن الزَّ
َ

ال الصَّ
خداوند را پیامبر و پس از ایشان اولی االمر دانسته است.

ایشان تکیه ی اسالم در زمام داری امور را عدم واگذاری حکومت به فردی دانستند که 
انسان ها را به دوزخ می کشد. حضرت آیت هللا خامنه ای در ادامه با رد تفکر غلط امیر 
و ولّی بودن حکام عباسی و سایر حکام جهان اسالم در آن دوران، منطق اسالم در ارائه 

معیار  والیت را وصف کردند.
از یک فلسفه طبیعی در جهان بینی اسالم  را ناشی  ادامه  والیت خداوند  ایشان در 
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معرفی کرده و افزودند: »هر آنچه در روز و شب آرمیده و ساکن است، از آِن خداست. 
خب، چیزی که همه ی پدیده های خلقت برای اوست و حکومت تکوینِی بر همه چیز در 
اختیار او است، حکومت قانونی و تشریعی هم باید در اختیار او باشد، چاره ای نیست.« 

جلسه 26: پیرامون  ولیت)1(
ولی امر یعنی اجراکننده فرمان خدا در جامعه

آیات این جلسه
آیات 58، 59، 60 و 80 سوره ی مبارکه ی نساء

آیات 13 و 14 سوره ی مبارکه ی انعام

اولی االمرواژگان کلیدی
حکومت 

علوی
جامعه الهی 

اسالمی، قرآنی
ولّی امر

نکات کلیدیآیه

وا  دُّ
َ

ُتــؤ ْن 
َ
أ ــْم 

ُ
ُمُرک

ْ
َیأ اهّلَل  ِإنَّ 

ا 
َ

َوِإذ ْهِلَهــا 
َ
أ ــى 

َ
ِإل َماَنــاِت 

َ ْ
ال

ْن 
َ
أ ــاِس  النَّ َبْیــَن  ْمُتــْم 

َ
َحک

ــا  ــْدِل ِإنَّ اهّلَل ِنِعمَّ َع
ْ

ــوا ِبال ُم
ُ

َتْحک
اَن َســِمیًعا 

َ
ــْم ِبــِه ِإنَّ اهّلَل ک

ُ
ک

ُ
َیِعظ

ا َبِصیــًر
)نساء/٥٨(

همانا خدا به شما فرمان می دهد 
ادا  اهلش  به  را  امانت ها  که 
کنید. و چون میان مردم حکم و 
قضاوت می کنید، برطبق عدالت 
قضاوت کنید. همانا که خدا شما 

را به نیکو چیزی پند می دهد.

امانـت فقـط این نیسـت کـه یـک تومان من دسـت 
برگردانیـد.  مـن  بـه  را  تومـان  یـک  ایـن  دارم،  شـما 
مهمتریِن نشـانه و نمونه هـای امانت، این اسـت که 
آنچه امانت خداسـت در میان مردم، آن را انسـان به 
جایـش برسـاند و بـه اهلـش برسـاند. اطاعـت از خدا 
بکنـد و از آن کـه خـدا فرمـوده که اطاعت بشـود. این 

مهمتریـن مصـداق امانت اسـت.
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ِطیُعــوا 
َ
ِذیــَن آَمُنــوا أ

َّ
َهــا ال یُّ

َ
َیــا أ

وِلــی 
ُ
ُســوَل َوأ ِطیُعــوا الرَّ

َ
اهّلَل َوأ

ــِإْن َتَناَزْعُتــْم ِفــی 
َ

ــْم ف
ُ

ْمــِر ِمْنک
َ ْ
ال

ُســوِل  ــى اهّلِل َوالرَّ
َ

وُه ِإل ــُردُّ
َ

ــْیٍء ف
َ

ش
َیــْوِم 

ْ
ِمُنــوَن ِبــاهّلِل َوال

ْ
ْنُتــْم ُتؤ

ُ
ِإْن ک

 
ً

ِویال
ْ
ْحَســُن َتأ

َ
ْیــٌر َوأ

َ
ِلــَك خ

َ
ِخــِر ذ

ْ
ال

)نساء/٥٩(

آورده اید،  ایمان  که  کسانی  ای 
خدا را اطاعت کنید. و پیامبر را و 
آن کسانی را که در میان شما )از 
سوی خدا و به تعیین او( صاحب 
فرمانند. و هنگامی که در چیزی 
روز  و  خدا  به  اگر  کردید  منازعه 
را  چیز  آن  دارید،  ایمان  قیامت 
نمایید.  ارجاع  پیامبر  و  خدا  به 
عاقبت تر  نیکو  و  نیکوتر  این 

است)برای شما(.

نـاداِن  جاهـِل  آن  چـه؟  یعنـی  فرمـان  صاحبـان 
مسـلمان نام، خیـال می کنـد صاحـب فرمـان، یعنی 
هـر کسـی کـه می توانـد فرمـان بدهـد، هـر کسـی کـه 
ایـن  فرمـان دادن؛ می گویـد  بـرای  زورش می چربـد 
او  اولی االمـر  نـه،  می گوییـم  مـا  اسـت.  اولی االمـر 
نیسـت. اگـر بنـا باشـد کـه هـر کـه می توانـد فرمـان 
بدهـد، اولی االمـر باشـد و از طـرف قـرآن به رسـمیت 
کوهسـتان،  فـالن  در  خـب  باشـد،  شـده  شـناخته 
فـالن دزِد قـداره بنـِد سـبیل از بناگـوش در رفتـه هـم 
فرمـان می دهـد، او هـم در آنجا همه کاره اسـت؛ پس 
آنجـا اولی االمـر اسـت؟ و اطاعـت فرمـان او واجـب 
آن  اسـت،  معتقـد  شـیعه  کـه  اسـت؟...اولی االمری 
اولی االمریسـت کـه منشـور فرمـان را، خـدا به نـام او 
کرده باشـد، ایـن را می خواهیم ما. آن » انسانی سـت 
کـه اگـر چه .. جزو انسـان های دیگر اسـت، اما  والیت 
کبـری  صاحـب  والیـت  کـه  باشـد،  گرفتـه  خـدا  از  را 

خداسـت، از خـدا گرفتـه باشـد.
ِتـز اسـالمی نمی گویـد کـه حکومـت، روزی خواهـد 
بـود کـه الزم نباشـد، نـه؛ ایـده ی اسـالمی پیش بینـی 
نمی کنـد آن روزی را کـه در جامعه، دولت و حکومت 
نباشـد، نـه خیـر؛ در حالـی کـه بعضـی از مکتب هـا 
پیش بینـی می کننـد آن روزی را کـه جامعه، جامعه ی 
ایـده آل اسـت و یکـی از خصوصیاتـش این اسـت که 
دیگـر دولـت و حکومـت در آن جامعـه نیسـت؛ نـه؛ 

اسـالم ایـن را پیش بینـی نمی کنـد.
می گفتند  که  بود  الهی  حکومت  بهانه ی  با  خوارج، 
نباشد. می گفتند »ال ُحکَم  باید  ابی طالب  علی بن 
امیر المؤمنین  خداست.  برای  حکومت   » هلل  اال 
باِطُل«  ِبها  ُیراُد  َحٍق   

ُ
ِلَمة

َ
»ک می گوید  این  جواب  در 

 خداست، آن 
ً
سخن، سخِن درستی ست، حاکم واقعا

را به زندگی  و سررشته  را می دهد  که مقررات  کسی 
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 خداسـت، اما شـما می گویید 
ً
دسـت می گیـرد، واقعا

هلِل« قانـون  ِ
ّ

 هلل« یـا می گوییـد »ال ِامـَرَة ِاال
ّ

»ال ُحکـَم ِاال
و حکومـت بـرای خـدا، مجـری قانـون کیسـت؟ آن 
هـم شـما می گوییـد کـه غیر خدا، کسـی نبایـد مجری 
قانـون باشـد؟ بعد لـذا در جواب این سـخن میگوید: 
میرٍ« باالخره انسـانیت و جامعه ی 

َ
»الُبـدَّ ِللّنـاِس ِمن ا

بشـری امیـر الزم دارد، حاکـم و فرمانـروا الزم دارد. این 
طبـع انسانی سـت کـه بایـد زندگـی اش با یـک مجری 
قانـون همـراه باشـد؛ بودن قانـون کفایـت نمی کند، 
بایـد کسـی باشـد تـا اینکـه ایـن قانـون را اجـرا کنـد و 
نظـارت کنـد بـر اجـرای دقیـق و صحیـح ایـن قانـون، 
ـْم«، منتهـا 

ُ
ِمنک ْمـِر 

َ
األ ْوِلـی 

ُ
أ َو   « را می گویـد  همیـن 

اولی االمـر. اینجاسـت کـه بیـن مـا و طـرز فکر تسـنن، 
یـک اختـالف اساسـی پیـدا می شـود. مـا می گوییـم 
اولی االمـر، صاحـب فرمـان، آن صاحب فرمانی سـت 
کـه با معیارهـای الهی تطبیـق بکند. در حالـی که آنها 
 که نمی کنند. آنی که شـایع 

ً
این چنین شـرطی را عمال

اسـت در افـواه و در زبان هـا، ایـن اسـت که هر کسـی 
کـه به مقـام فرمانرانی و فرمانرواییی رسـید، برایشـان 

محتـرم و معتبر اسـت.

ُهْم  نَّ
َ
ِذیَن َیْزُعُمـوَن أ

َّ
ـى ال

َ
ـْم َتَر ِإل

َ
ل

َ
أ

ْنـزَِل 
ُ
ْیـَك َوَمـا أ

َ
ْنـزَِل ِإل

ُ
آَمُنـوا ِبَمـا أ

ُموا 
َ

ْن َیَتَحاک
َ
ْبِلـَك ُیرِیُدوَن أ

َ
ِمْن ق

ْن 
َ
أ ِمـُروا 

ُ
أ ـْد 

َ
َوق ـوِت 

ُ
اغ الطَّ ـى 

َ
ِإل

ْن 
َ
ـْیَطاُن أ

َّ
ـُروا ِبـِه َوُیرِیـُد الش

ُ
ف

ْ
َیک

 َبِعیـًدا 
ً

ل
َ

ـال
َ

ُهـْم ض
َّ

ُیِضل
)نساء/٦٠(

آیــا نمی نگــری بــه کســانی کــه

پیـِش خودشـان، خودشـان را مؤمن فـرض می کنند؛ 
بـا اینکـه خودشـان را مؤمـن فـرض می کننـد، کاری از 
آنهـا سـر می زنـد کـه منافـی بـا ایمـان بـه خداسـت، 
ـی الطاغوت« 

َ
مـوا ِال

َ
ن َیَتحاک

َ
آن چیسـت؟ »ُیریـدوَن ا

می خواهنـد تحاکـم کننـد بـه طاغـوت، یعنـی بـرای 
حـل و فصـل کار خـود بـه طاغـوت مراجعـه کننـد، از 
طاغـوت نظـر بخواهنـد، فرمـان بگیرند، بـر طبق نظر 
او، فرمـان او، زندگـی خـود را به راه ببرنـد؛ این منافی 

بـا ایمان اسـت.
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و  تو  الهی  آیین  به  می پندارند 
تو  از  پیش  آسمانی  آیین های 
حال  این  با  اند.  آورده  ایمان 
می خواهند برای حل و فصل امور 
کنند.  مراجعه  طاغوت  به  خود 
در حالی که )از طرف خدا( مامور 
انکار  شده اند که بطاغوت کفر و 
بنمایند و شیطان می خواهد که 
راست،  راه  از  دور  بسی  را  آنان 

گمگشته و گمراه سازد.

همـان  شـیطان،  ایـن  می دهـم  احتمـال  مـن 
اینهـا  نیسـت.  دیگـری  چیـز  اسـت،  طاغـوت  خـود 
می خواهنـد سـراغ طاغوت بروند، غافـل از اینکه این 
شـیطاِن طاغوت، این شـیطانی که با عنوان طاغوت 
در قـرآن شـناخته می شـود، آنهـا را از راه درسـت دور 
می کنـد. طاغوت، آنها را، شـیطان، آنهـا را، از جاده آن 
چنـان دور می انـدازد کـه برگشتشـان کار یـک ذره، دو 
ذره نیسـت، خیلـی بـه دشـواری، دیگر برگردنـد به راه 

راسـِت هدایـت. ایـن آیـه ی قـرآن اسـت.

بخشی از بیانات آیت هللا خامنه ای در 1353/07/22 
در مسجد امام حسن ؟ع؟ مشهد :

در اسالم، ولی امر آن کسی ست که فرستاده ی خداست، آن کیست که خوِد خدا او 
را معین می کند؛ چون فرض این است که هیچ انسانی به حسِب طبیعت خلقت و 

آفرینشش، حق تحکم بر انسانهای دیگر را ندارد.
تنها کسی که حق تحکم دارد، خداست و چون خدا حق تحکم دارد، خدا می تواند طبق 
مصلحِت انسان ها، این حق را به هر که بخواهد، بدهد و می دانیم که کار خدا، بیرون از 
مصلحت نیست، دیکتاتوری نیست، قلدری و زورگوییی نیست. کاِر خدا، طبق مصلحت 
انسان هاست؛ چون طبق مصلحت انسان هاست، پس بنابراین او معین می کند، ما هم 
تسلیم می شویم. او معین می کند پیغمبر را، معین می کند امام را، بعد از امام معین 
می کند آن کسانی را که با معیارها و مالک های خاصی تطبیق بکنند. اینها بعد از ائمه 
هداِة معصومین، حاکم بر جامعه ی اسالمی هستند. پس ولی را خدا معین می کند؛ 
خودش ولی است، پیغمبرش ولی است، امام ها ولی هستند. امام های خاندان پیغمبر 
تعیین شده اند، دوازده امام، در رتبه ی بعد، آن کسانی که با یک معیارها و مالک های 
خاصی تطبیق بکنند و جور بیایند، آنها معین شده اند برای حکومت و خالفت. مسئله 

در مورد تعیین ولی در اسالم این است.
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 ولیت طاغوت یا  ولیت هللا؟

خالصه جلسه بیست و هفتم: در پیرامون  والیت )۲(
در  ولّی  عنوان  به  خداوند  از  اطاعت  بحث  مرور  از  پس  خامنه ای  آیت هللا  حضرت 
 والیت هللا، به سراغ  والیت طاغوت رفته و هر  والیتی غیر از هللا را طاغوتی دانستند؛ این 
طاغوت را هر چیزی که موجب عصیان در مقابل خدا بشود، معین کرده آن را شامل 
بت ها، انسان ها، قوانین، نظام اجتماعی و... نیز دانستند و افزودند: »آن کسی که در 
تحت فرمان ولی حقیقی زندگی نمی کند، باید بداند که تحت فرمان طاغوت و شیطان 

زندگی می کند.«
ایشان مفسده ی  والیت طاغوت را به صورت ذیل شرح دادند:

»اگر چنانچه گردنت را بردی طرف شیطان و طاغوت، که ریسمان  والیتش را بر گردن 
تو بیندازد، دیگر از دست او خالصی پیدا نخواهی کرد. هر چه در وجود تو، از نیرو و 
از ابتکار و از فعالیت های سازنده و از جلوه های درخشنده وجود دارد، تحت قبضه ی 
طاغوت و شیطان در خواهد آمد. وقتی که تو تمام وجودت در قبضه ی او درآمد، آن 
وقت او به آسانی می تواند تو را در همان راهی که خودش می خواهد به همان جاییی 
که خودش می خواهد، با همان وسیله ای که خودش می خواهد، بکشاند و ببرد؛ و 
پیداست که شیطان و طاغوت انسان را به نور و معرفت و آسایش و رفاه و معنویت 
رهنمون نمی شود. او برایش این چیزها هدف نیست. برای شیطان و طاغوت، مصالح 
شخصی خودش هدف اّولی ست، و می خواهد آنها را تأمین کند؛ پس تو را در راه مصالح 

شخصی خود به کار می اندازد.«
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را بدین صورت عنوان کردند که  آفرینش درخصوص  والیت  ادامه سّنت  ایشان در 
اگر انسان،  والیت هر فرد فاسقی را قبول کند، همه زندگی، فکر و روح او در اختیار آن 
فاسق است تا زمانی که خود تصمیم به تغییر آن بگیرد. ایشان در پایان آیات مرتبط به 

 والیت هللا و  والیت طاغوت را معنا و تفسیر کردند.

جلسه 27: در پیرامون  ولیت )2(
 ولیت طاغوت یا  ولیت هللا؟

آیات این جلسه
آیات 76 و 115 تا 120 سوره ی مبارکه ی نساء

آیات 98 تا 100 سوره ی مبارکه ی نحل

 والیت هللاولی حقیقیشیطانواژگان کلیدی
 والیت 
طاغوت

نکات کلیدیآیه

ِفــی  ــوَن 
ُ

اِتل
َ

ُیق آَمُنــوا  ِذیــَن 
َّ

ال
ــُروا 

َ
ف

َ
ک ِذیــَن 

َّ
َوال اهّلِل  َســِبیِل 

ــوِت 
ُ

اغ ــوَن ِفــی َســِبیِل الطَّ
ُ

اِتل
َ

ُیق
ْیَد 

َ
ــْیَطاِن ِإنَّ ک

َّ
ْوِلَیاَء الش

َ
ــوا أ

ُ
اِتل

َ
ق

َ
ف

ــا 
ً

ِعیف
َ

ض اَن 
َ

ک ــْیَطاِن 
َّ

الش
)نساء/76(

راه  در  دارند،  ایمان  که  ]کسانی 
که  آنها  و  می کنند؛  پیکار  خدا 
و  ]بت  طاغوت  راه  در  کافرند، 
افراد طغیانگر[. پس شما با یاران 
آنها  از  )و  کنید!  پیکار  شیطان، 
نهراسید!( زیرا که نقشه شیطان، 
)همانند قدرتش( ضعیف است.[

در ایـن آیـه می بینیـد کـه طاغـوت به جـای شـیطان 
شـده اند.  بـرده  نـام  طاغـوت،  جـای  بـه  شـیطان  و 
شـیطان هر عنصری سـت که از خارج وجـود آدمی، او 
را بـه کارهـای شـرارت آمیز و به کارهای فسـاد آمیز، به 
انحطـاط، بـه پسـتی، بـه زبونی، بـه ظلم، به بـدی، به 

کجـی وا مـی دارد؛ بـه او می گوینـد شـیطان.
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ْ

اْســَتِعذ
َ

ف ــْرآَن 
ُ

ق
ْ

ال َت 
ْ
ــَرأ

َ
ق ا 

َ
ــِإذ

َ
ف

ِجیــِم  ــْیَطاِن الرَّ
َّ

ِبــاهّلِل ِمــَن الش
)نحل/٩٨(

چون قرآن خواندی پس به خدا از 
پناهنده  مطرود،  شیطان  آسیب 

شو.

حـاال کـه قـرآن را خوانـدی، حـاال کـه معـارف اسـالمی 
را آموختـی، خود را از آسـیب شـیطانی کـه می خواهد 
تـو قـرآن را ندانـی و نفهمی، محفـوظ بـدار. یعنی چه 
محفوظ بدار؟ سـعی کن معرفت قرآنـی  ای که در دل 
تو انباشـته اسـت، از تو نسـتاند. راه عمل را و راه فهِم 

بیشـتر را بر تـو نبندد.
مگـر می توانم به خدا پناهنده بشـوم؟ مگر می توانم 

از شر شیطان بگریزم؟ بله.

ــى 
َ

َطاٌن َعل
ْ

ــُه ُســل
َ

ْیــَس ل
َ

ــُه ل ِإنَّ
ِهــْم  َربِّ ــى 

َ
َوَعل آَمُنــوا  ِذیــَن 

َّ
ال

َن ــو
ُ

ل
َّ

ک َیَتَو
)نحل/٩٩(

 او را بر آن کسانی که ایمان 
ً
محققا

آورده اند و بر پروردگارشان توکل 
نفوذی  و  تسلط  می کنند،  اتکا  و 

نیست.

آن کسـانی کـه تحـت  والیـت خـدا خودشـان را قـرار 
سـوی  بـه  می شـتابند  و  می کوشـند  و  می دهنـد 
منطقـه ی  والیـت هللا، شـیطان بر اینها تسـلطی نـدارد.

ِمــْن  ُســوَل  الرَّ ــاِقِق 
َ

ُیش َوَمــْن 
ِبــْع  ُهــَدى َوَیتَّ

ْ
ــُه ال

َ
ــَن ل َبْعــِد َمــا َتَبیَّ

ــِه َمــا 
ِّ

ِمِنیــَن ُنَول
ْ

ُمؤ
ْ

ْیــَر َســِبیِل ال
َ

غ
ــاَءْت  ــَم َوَس ــِه َجَهنَّ ــى َوُنْصِل

َّ
َتَول

ــًرا  َمِصی
)نساء/١١٥(

هرکس پس از آنکه راه هدایت بر 
او آشکارگشته است با پیامبر به 
راهی جز مسیر  و  برخیزد.  ستیزه 
عمومی جامعه ی ایمانی بپیماید،

پـس از اینکـه مسـیر هدایت بـرای او روشـن گردید، از 
پیغمبر جدا بشود، راهش را از راه نبوت،... منشعب 
کنـد. .. همـان  والیتـی را کـه خـود او بـه دسـت خـود 
پذیرفتـه اسـت، رنـِگ ثابـت زندگـِی بیچـاره اش قـرار 
می دهیـم. به دسـت خـودش به آن منطقـه رفته بود 
و آنجـا سـکنی گرفتـه بـود، او را همـان جا، پاشکسـته 
ـروا مـا  ـُر مـا ِبَقـوٍم َحتـی ُیَغیِّ می کنیـم، »ِانَّ هللَا ال ُیَغیِّ
نُفِسـِهم«. خود تو رفتی زمامت را دادی به شیطان، 

َ
ِبا

پـس بگـذار ایـن زمـام در دسـت شـیطان بمانـد، این 
سـّنت ماسـت، این قانون آفرینش اسـت. ایـن برای 

ایـن دنیایـت، بـرای آن دنیایت چیسـت؟ »َو ُنصِلِه
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را که   هر آن چیز )وهر آن کس( 
او  بر  است،  پذیرفته  به  والیت 
به  و  می سازیم.  فرمانروا  و  ولی 
دوزخش می افکنیم و چه ناخوش 

سرانجامی است.

ـم«؛ از اینجـا هـم کـه چشـم بسـتی، یـک سـره  َجَهنَّ
خواهـی رفـت بـه سـراغ دوزخ قهـر پـروردگار و عذاب 
نـگاه  تاریـخ  بـه  انسـان  وقتـی  الهـی.  جاودانـه ی 

اسـت. جـور  همیـن   
ً
عینـا می بینـد  می کنـد، 

آن کسـی کـه جداییـی کنـد، سـتیزه گری کند بـا پیامبر، 
ـُه الُهـدی« بعـد از آنـی کـه راه 

َ
ـَن ل »ِمـن َبعـِد مـا َتَبیَّ

هدایت برای او روشـن و نمایان شـد، به تعهد ایماِن 
اظهـاِر نبـوت و ایمـان به نبوت و شـهادت بـر نبوت، 

تـن و گردن نسـپرد.

ــَرَك ِبــِه 
ْ

ْن ُیش
َ
ِفــُر أ

ْ
 َیغ

َ
ِإنَّ اهّلَل ل

ِلَمــْن  ِلــَك 
َ

ذ ُدوَن  َمــا  ِفــُر 
ْ

َوَیغ
ــْد 

َ
ق

َ
ــاهّلِل ف ــرِْك ِب

ْ
ــْن ُیش ــاُء َوَم

َ
َیش

 َبِعیــًدا 
ً

ل
َ

ــال
َ

ــلَّ ض
َ

ض
)نساء/١١٦(

که  کسی  از  خداوند   
ً
محققا

)در  والیت  شریکی  او  برای 
در  گرفته  فرمانرواییی اش(  و 
نمی گذرد و کمتر از آن را برای هر 
که بخواهد می بخشاید و هر آنکه 
برای خدا شریکی قائل بشود به 
دور  بس  گمگشتگی  و  گمراهی 

دچار شده است.

خـدا مغفـرت خود را شـامل حال آن کسـی که شـرک 
را پذیرفتـه اسـت، نمی فرمایـد. آن کسـی کـه مشـرک 
شـده، در  والیت غیِر خدا داخل شـده، منطقه ی نفوذ 
خـدا را بـه غیـر خـدا سـپرده، آن جراحت هاییـی را که از 
گنـاه و از نافرمانـی، و از بـدی و بدبختی و نابسـامانی 
بر روح او نشسـته اسـت، هرگز التیـام نخواهد یافت؛ 
یعنـی مغفـرت پیـدا نمی کنـد .... غفران گنـاه، یعنی 
همـوار شـدن و التیـام یافتـن آن جراحتـی کـه بـر اثـر 
گنـاه و خطـا و لغـزش و انحـراف در روح انسـان بـه 
و  مغفـرت  شـد،  همـوار  کـه  وقتـی  می آیـد.  وجـود 
غفران شـامل حالش شـده؛ وقتی آن زخـم و ناراحتی 
کـه از ناحیه ی بد عملـی، بد مسـیری، از راه خدا نرفتن 
بـر روح تـو وارد آمـده بـود، خـوب شـد، آن وقـت تـو 
مغفور شـدی؛ غفـران یعنی ایـن. و اگـر در  والیت غیر 
خـدا باشـی، هرگـز التیـام نخواهـد یافـت آن زخمـی 
کـه از گنـاه پیـش آمـده بـود، هرگـز لطمـه و لگـد گناه 

جبـران نخواهد شـد.
البتـه خواسـت خدا هـم گتـره ای نیسـت. آن که توبه 
بکنـد، آن کـه جبران بکند، آن که به سـوی خـدا برود، 

او را خـدا می خواهـد کـه مـورد مغفرت قـرار بدهد.
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یـک وقت هسـتش که از جاده شـما گم می شـوید در 
بیابـان؛ امـا فقط یـک کیلومتر جدا شـدید. یک وقت 
در کویـر از جـاده گـم می شـوید و ده هـا کیلومتـر از 
جاده جدا شـدید، آسـان نیست برگشـتن از آن. تالش 
بیشـتری می خواهـد، هوشـیاری بیشـتری می خواهد، 
راهنمـای قوی تـری می خواهـد. آن کسـانی کـه بـرای 
خـدا شـرک ورزیده انـد، همیـن جـور از راه راسـت و 
میانـه و هدایـت، خیلی، خیلـی، خیلی دور شـدند، » 
 « دچار سرگشـتگی و گمراهی 

ً
 َبعیـدا

ً
َقـد َضـلَّ َضالال

َ
ف

بسـی دوری شـده است.

ــا 
ً
 ِإَناث

َّ
ــِه ِإل ــْن ُدوِن ــوَن ِم ِإْن َیْدُع

ــًدا  ــْیَطاًنا َمرِی
َ

 ش
َّ

ــوَن ِإل َوِإْن َیْدُع
)نساء/١١٧(

جز  و  چند  زنانی  جز  او  سوای 
کمک  به  را  سرکش  شیطانی 
به  والیت  )و  نمی خوانند 

نمی گزینند(.

َمریـد را مـا اینجا سـرکش معنـا کردیم؛ امـا می توانید 
کنار سـرکش، بنویسـید عاری از نیکی و فضیلت، این 

هم یـک معنای مرید اسـت.

ــْن  نَّ ِم
َ

ــذ ِخ تَّ
َ َ
ــاَل ل

َ
ــُه اهّلُل َوق َعَن

َ
ل

ــا 
ً

ُروض
ْ

ــا َمف ــاِدَك َنِصیًب ِعَب
)نساء/١١٨(

شیطان مطرود خداوند که گفته 
 از بندگان 

ً
)و عهد کرده که( محققا

تو بهره و سهمی مقرر برای خود 
خواهم گرفت.

از اول هم قرارش را شـیطان با خدا گذاشـته، جبهه ی 
شـیطان بـا جبهـه ی خدا بـه طور طبیعـت و خصلت، 
آشـتی پذیر نیسـتند. »َو قاَل؛ َطبع، شـیطان صفت ها 
و شـیطان ها را دارد می گویـد، همـه ی شـیطان ها و 

 همیـن جورند.
ً
طبقه ی شـیطان، اساسـا

گمراهـی  بـه  راسـت  راه  از  را  تـو  بنـدگان  از  عـده ای 
می کشـانم، عقـل آنهـا را می گیـرم، بینـش و خـرد آنها 
را کـور می کنـم، بـه جـای اینکـه در  والیـت تو باشـند، 
تحـت  والیـت و فرمانرواییـی خـود، آنهـا را در مـی آورم.
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ُهْم  ُمَرنَّ
َ

َول ُهْم  َینَّ َمنِّ
ُ َ
َول ُهْم  نَّ

َّ
ِضل

ُ َ
َول

ُهْم  ُمَرنَّ
َ

ْنَعاِم َول
َ ْ
اَن ال

َ
نَّ آذ

ُ
ک ُیَبتِّ

َ
ل

َ
ف

ِخِذ  َیتَّ َوَمْن  اهّلِل  َق 
ْ

ل
َ

خ ُرنَّ  یِّ
َ

ُیغ
َ

ل
َ

ف
ْد 

َ
ق

َ
ا ِمْن ُدوِن اهّلِل ف ْیَطاَن َوِلیًّ

َّ
الش

ْسَراًنا ُمِبیًنا
ُ

ِسَر خ
َ

خ
)نساء/119(

 آنان را گمراه خواهم کرد 
ً
و محققا

و به پندار ها و آرزوهای دور و دراز 
سرگرمشان خواهم کرد.

 به آنان فرمان میدهیم 
ً
و محققا

بشکافند  را  چهارپایان  گوش  تا 
مقررات  و  پندارها  از  )نمونه ای 
 
ً
محققا و  الهی(  غیر  جاهالنه ی 

آفرینش  تا  می دهم  فرمانشان 
)آدمیان  کنند  دگرگون  را  خداییی 
را از مجرای فطرت خارج سازند( و 
هرکه شیطان را ولی و فرمانروای 
و  زیان  بی تردید  سازد،  خویش 

خسارتی نمایان کرده است.

ُهـم « یـک قـدری تکیـه کنیـد.  َینَّ  َمنِّ
ُ َ
روی کلمـه ی » ال

آرزوهـای دور و دراز، آنچـه کـه یـک انسـان را از هـر 
تالشـی در راه خـدا بـاز مـی دارد. آرزوی ده سـال دیگـر 
با خوشـی و راحتـی و رفاه زیسـتن، آرزوی داماد کردن 
بـزرگ  آرزوی  دخترهـا،  کـردن  عـروس  و  بـزرگ  پسـر 
کردن این خانه ی کوچک و دو دربندی و سـه دربندی 
کـردن ایـن مغازه ی یک دربنـدی، آرزوی رئیس و مدیر 
فـالن دسـتگاه و تشـکیالت شـدن و فالن قـدر پـول 
گرفتـن، آرزوی اینکـه به پسـرم بگویند آقـای مهندس 
یـا به خودم بگویند، آرزوهـای دور و دراز. آرزوهاییی که 
مثل سـنگ آسـیابی کـه بر گـردن یک انسـانی بیفتد، 
سـر را خـم می کنـد، پشـت را دوتـا می کند و انسـان را 
بـه زانـو در مـی آورد؛ آرزوهاییی که اگـر دندان طمعش 
را کنـدی انداختـی دور، یکهو می بینی آزادی، می بینی 
سـبکی، می بینی هیچ قید و بندی دسـت و پـای تو را 

نبسـته در راه خدا.
ظاهـر قضیـه این اسـت، سـّنت جاهلـی آن زمـان، در 
زمـان پیغمبـر، حکم می کـرد که گـوش این حیـوان را 
ببرند، قیچی کنند، بشـکافند، تا اینکه به این وسیله، 
 فـرض کنیـد رزق و برکـت و سـالمت را بـرای او 

ً
مثـال

تأمیـن کننـد. ایـن را یـک سـمبلی بـرای سـنت ها و 
ذکـر  خداییـی  غیـر  برنامه هـای  و  شـیوه ها  و  فکرهـا 
می کنـد اینجـا. ببینیـد چقـدر مسـخره اسـت، ببینید 
چقـدر پـوچ اسـت ایـن سـّنت، سـّنت های شـیطانی 
همـه اش همین جور اسـت. در نظر خـوِد پیروان این 
سـنت، کـه پـوچ نیسـت، امـا در نظـر آدم عاقـل پوچ 

است.
آن انسـان هاییی که تحت فرمان من هسـتند، خدایا، 
آن کسـانی که مـن از منطقه ی حکومـت و  والیت تو، 
پـروردگارا، صیـد می کنـم و بـه شـوره زار  والیـت خـود 
می بـرم، دسـتور می دهـم بـه آنهـا، وادارشـان می کنم 
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تـا خلقت و فطـرت الهی را کنـار بگذارند، دور بشـوند 
از آن خـط سـیری که تو برای آنها معین کـردی. قانون 
بـرای آنهـا می گـذارم، قانـون خالفـت فطرت؛ دسـتور 
بـه آنهـا می دهم، دسـتور خـالف طبیعـت، راه جلوی 
پایشـان می گذارم، راهی که آنها را به سـوی سـرمنزلی 

غیر سـرمنزل طبیعی انسـانی می رساند.
خـدا،  بـا  شـیطان  خداسـت.  بـا  شـیطان  عهـد  ایـن 
و  لـج  پیمـان  اسـت،  پیمانـی  جـور  ایـن  پیمانـش 
پیمـان عنـاد در مقابـل خـدا. همـه ی شـیطان های 
عالـم کارشـان همیـن کار اسـت. مطمئـن باشـید که 
اگـر مردمـی بـا فطـرت و سرشـت خـداداد بخواهنـد 
زندگی کنند، شـیطان نمی گذارد؛ شـیطانی که بر آنان 
 والیـت دارد، نمی گـذارد، ممکـن نیسـت بگـذارد. و 
هـر جـوری باشـد، آنهاییـی را کـه در  والیت او هسـتند، 
تحت  والیت و سـیطره ی او هستند، آنها را از آفرینش 
و فطـرت خداییـی دور می کنـد، چون بـدون او، کارش 

نمی گـذرد شـیطان، شـیطانّیتش لنـگ می شـود.

بخشی از بیانات آیت هللا خامنه ای در 1353/07/23
در مسجد امام حسن ؟ع؟ مشهد :

ابتکارها و استعدادهای تو در  انرژی ها و  اگر تن به  والیت طاغوت دادی، تمام نیروها و 
قبضه ی طاغوت واقع می شود و وقتی که در قبضه ی طاغوت واقع شد، به سود تو به کار 
نمی افتد، چون سود تو برای طاغوت و شیطان مطرح نیست. برای شیطان خود او مطرح 
است، مصالح او مطرح است، راه او مطرح است. اگر چنانچه در آن راه و با آن مصالح، تو 
قربانی شدی، شدی؛ تو گمراه شدی، شدی. اگر برای تأمین آن مصالح، الزم شد تو قربانی 
بشوی، باید بشوی؛ الزم شد و گمراه بشوی، باید بشوی، شیطان است دیگر، قدرت در اختیار 

اوست و تو هم که خودت را دادی به دست او، می کشد هر جا که خاطر خواه اوست.
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هجرت؛ راه مسلمان زیستن

خالصه جلسه بیست و هشتم: در پیرامون  والیت )3( )هجرت(
حضرت آیت هللا خامنه ای در آخرین جلسه از جلسات سی روزه ماه مبارک رمضان سال 53 
موضوع هجرت در مسئله  والیت را مطرح می کنند. ایشان با مرور بحث های جلسات قبل 
ناظر بر نیاز جامعه به  والیت هللا و دوری از  والیت طاغوت، تالش برای خروج از بند  والیت 

طاغوت را یک تعهد الهی دانستند و در ادامه به سراغ علل این تعهد الهی رفتند.
امام جماعت وقت مسجد امام حسن مجتبی ؟ع؟ عدم پیشرفت جامعه در  والیت 
طاغوت را طرح کرده و پیشرفت علمی دوران خلفا را بی ثمر برای انسانیت و جامعه 
اسالمی دانستند و با نام آوردن از افرادی همچون یحیی بن زیاد و معلی بن خنیس که 
ضد  والیت طاغوت در آن زمان بودند، بحث مسلمان زیستن در  والیت طاغوت را بیان 

کردند و راه این مسلمان زیستن را هجرت مانند صدر اسالم دانستند.
حضرت آیت هللا خامنه ای طرح جامعه اسالمی زمان حکومت پیامبر و حرکت شیعیان 
در زمان خلفا را در جهت ضد نظام طاغوتی دانسته و افزودند: »شیعه به ظاهر در نظام 
طاغوتی زندگی می کرد، اما در باطن درست در جهت ضد نظام طاغوتی حرکت می کرد. 
مثل آن گروه بسیار اندکی که با حسین بن علی صلوات هللا علیه بودند در کربال. اینها 
درست این سیل را شکافته بودند و آمده بودند در خالف مسیری که سیل آنها را هدایت 
می کرد«. سپس مردم در  والیت طاغوت را اهل عذاب معرفی کردند و توده ی بی اختیار 
جامعه در آن شرایط را با عبارت قرآنی مستضعفین خطاب کردند و بر حسب آیات 
بهانه های آنان را غیرقابل قبول و هجرت را راه نجات آنان عنوان کردند. و در پایان نیز 
به خواست اسالم از افراد تحت عنوان حرکت در راه خدا به حد استطاعت اشاره کردند.
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جلسه 28: در پیرامون  ولیت )3( )هجرت(
هجرت؛ راه مسلمان زیستن

آیات این جلسه
آیه 29 سوره ی مبارکه ی ابراهیم

آیات 97 تا 100 سوره ی مبارکه ی نساء

مستضعفینهجرتواژگان کلیدی
مسلمان 

زیستن
نظام 

طاغوتی
شیعه

نکات کلیدیآیه

َراُر 
َ

ق
ْ

ْوَنَها َوِبْئَس ال
َ

َم َیْصل َجَهنَّ
)ابراهیم/٢٩(

])سرای نیستی و نابودی، همان( 
آن  آتش  در  آنها  که  است  جهنم 
قرارگاهی  بد  و  می شوند؛  وارد 

است![

همـه  بـوده؟  چـه  کردنـد،  کفـران  کـه  نعمتـی  ایـن 
کـه مظهـر  قـدرت،  نعمـت  باشـد.  چیـزی می توانـد 
قـدرت پـروردگار اسـت، قدرت هـای دنیـوی، نعمـت 
سر رشـته داری و اداره ی امـور هـزاران انسـان، نعمت 
در دسـت داشـتن استعدادها و اندیشـه ها و نیروها  و 
انرژی هـای فـراوان از انسـان ها، اینها همه اش نعمت 
اسـت، ایـن سرمایه هاییی سـت کـه می توانسـت برای 

انسـانیت منشـأ خیر باشـد.
انسـان هاییی کـه در اختیـار آن مردمـی کـه در ایـن آیه 
مورد اشـاره هسـتند، قرار گرفته اند، می توانستند این 
انسـان ها، انسـان های بزرگـی باشـند، می توانسـتند 
بـه  می توانسـتند  باشـند،  خـدا  زبـده ی  بنـدگان 
عالی تریـن مـدارج کمـال برسـند؛ اینها ایـن نعمت ها 
را کفـران کردنـد، در راهـی کـه بایـد، بـه کار نینداختنـد.
ایـن آیـه را موسـی بـن جعفـر صلـوات هللا علیـه برای 
هـارون خواندنـد، بـه هـارون فهماندنـد که تـو همان 
کسـی هسـتی کـه قومـت را و خـودت را بـه بدتریـن 
منزلـگاه و هالکت بارتریـِن جایگاه هـا خواهـی افکند. 
 ایـن معنـا را خواندنـد. سـؤال 

ً
بـرای هـارون صریحـا

کـرد مگـر ما کافریـم؟ منظـورش این بود کـه یعنی ما 
معتقـد بـه خـدا و بـه پیغمبـر و بـه دین نیسـتیم؟ 
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امـام علیـه السـالم در جوابـش ایـن آیـه را خواندنـد 
تـا بفهماننـد بـه او کـه کافـر فقـط آن کسـی نیسـت 
کـه راسـت و صـاف و صریـح می گویـد نـه خیـر خـدا 
 
ً
نیسـت، نـه خیـر قـرآن دروغ اسـت یـا پیغمبـر مثـال
افسـانه اسـت، این یک جور کافر اسـت و این بهترین 
 حـرف خـودش را می زند 

ً
نـوع کافـر اسـت کـه صریحـا

و آدم او را می شناسـد و موضع گیـری خـودش را بـا او 
درسـت تنظیـم می کنـد.
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ُ
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َ
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ُ
َتک ْم 

َ
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َ
أ وا 

ُ
ال

َ
ق

َواُهْم 
ْ
َمأ ِئَك 

َ
ول

ُ
أ

َ
ف ِفیَها  ُتَهاِجُروا 

َ
ف

ُم َوَساَءْت َمِصیًرا  َجَهنَّ
)نساء/٩٧(

را  جانشان  فرشتگان  که  کسانی 
می گیرند )و مرگشان فرا می رسد( 
ستم  خویشتن  به  حالی که  در 
کرده اند. به آنها می گویند: در چه 
زندگی می کردید؟ جواب  وضعی 
می دهند: ما در زمین تو سری خور 
و ضعیف نگاه داشته شده بودیم. 
وسعت  خدا  زمین  آیا  می گویند: 
کنید!؟  هجرت  آن  در  تا  نداشت 
این چنین مردمی )که تن به ذلت 
می دهند و حاضر نیستند حرکت 
جای  دوزخ  در  کنند(  هجرت  و 

دارند و آن بد جایگاهی است.

بـر  برآینـده ی خـود،  بـر جـان خـود،  کـه  آن مردمـی 
همـه چیـز خـود سـتم کردنـد و حـاال دارنـد می میرند، 
فرشـته های خـدا، مأموریـن پـروردگار دارنـد اینهـا را 

می کننـد. روح  قبـض 
آدم چنیـن خیـال می کنـد کـه فرشـته ی آسـمان وقتـی 
ایـن قـدر وضعـش خـراب اسـت؛  آدم  ایـن  می بینـد 
مثـل آن آدمـی کـه آمـده، آن طبیبـی، یـا آن جراحی که 
 یک بیمـاری را جراحی کنـد، می بیند خیلی 

ً
آمـده، مثـال

اوضاعـش خراب اسـت، خیلی وضع این بیمار تأسـف 
آور و یـأس آور اسـت، می گویـد: مگـر تـو کجـا زندگـی 
می کـردی؟ چـرا ایـن جوری سـت وضعـت؟ شـما کجـا 
بودیـد کـه ایـن قـدر بـه خودتان ظلـم کردیـد، داریـد از 
دنیـا می رویـد، ظالـم بـر نفـس داریـد از دنیـا می رویـد؟

مسـتضعفین  بودیـم.  بی اختیـار  تـوده ی  جـزِو  مـا   
اختیـار جامعـه  کـه  در جامعـه  گروهـی هسـتند  آن 
دسـت آنها نیسـت؛ اینها مسـتضعفند. در خط مشـی 
جامعـه و در رفتنـش، در حرکتـش، در سـکوتش، در 
جهت گیـری اش، در فعالیتـش هیچ اختیـاری ندارند. 
همان طـور کـه دیـروز گفتـم، مـی رود آنجـا کـه خاطـر 
خواِه ِکشـندگان ریسـمان اسـت. همین طور می روند 
بیچاره هـا، از خودشـان اختیـاری ندارنـد کـه بـه کجـا 

برونـد و چـه بکننـد.
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همـه ی دنیا خالصه شـده بود در همـان جامعه ای که 
شـما در آن جامعه، مسـتضعفانه زندگـی می کردید؟! 
سـرزمین خدا گسترده نبود تا شـما از این زندان خارج 
بشـوید، برویـد به یـک نقطـه آزادی؟ به یـک نقطه ای 
کـه مسـتضعف در آن نقطـه نباشـید، در دنیـا چنیـن 
« آیـا نبـود 

ً
رُض هللِا واِسـَعة

َ
ـن ا

ُ
ـم َتک

َ
ل
َ
جاییـی نبـود؟ »ا

ُتهاِجـُروا فیهـا« تا در 
َ

زمیـن خـدا گسـترده و وسـیع؟ »ف
زمیـن خـدا هجـرت کنیـد، و جـای دیگـر برویـد؟ دیگر 
جـواب ندارند بدهند، چه بگوینـد بیچاره ها، معروف 

اسـت که حـرف حسـاب، جواب نـدارد.

َجاِل  الرِّ ِمَن  َعِفیَن 
ْ
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ْ
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َّ
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ْ
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ْ
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َ
 َول

ً
ة

َ
ِحیل

)نساء/٩٨(

کودکان  و  زنان  و  مردان  جز 
ناتوان، که هیچ توان چاره اندیشی 

ندارند و راه به جاییی نمی برند.

البته یک اسـتثنا دارد، همه نمی توانند هجرت کنند، 
همـه نمی تواننـد خودشـان را از آن بند نظـام جاهلی 
نجـات بدهنـد؛ یـک عـده ای ناتواننـد، یـک عـده ای 
زنانـی  عـده ای  یـک  کودکنـد،  عـده ای  یـک  پیرنـد، 
هسـتند کـه امـکان این کار برایشـان نیسـت. لـذا این 

مسـتثنی می شـوند.

َوَمْن ُیَهاِجْر ِفی َسِبیِل اهّلِل َیِجْد 
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غ
)نساء/١٠٠(

و هرکس در راه خدا هجرت کند، 
در زمین راه های باز فراوان و 

می بینیـد عجـب پروازی می شـود کـرد در دنیا؛ عجب 
جامعـه ی  در  زد  می تـوان  بالـی  و  پـر  دل،  کام  بـه 
اسـالمی، تـا حـاال پـر و بـال مـا و پـرواز مـا، وقتـی کـه 
خیلـی اوج می گرفتیـم، تـا سـقف قفـس بـود. عجـب 
آفاقی سـت، عجـب پهنـاور! در مکـه، بیچـاره نمـازش 
ِحـّدت می کـرد، در  اگـر خیلـی  زور می خوانـد،  بـه  را 
مسـجد الحـرام دو رکعـت نمـاز می خوانـد، بعـد هـم 
نهایـت  دیگـر  می کـرد.  جـان  نـوِش  کتـک  مفصـل 
مسـلمانی ایـن بود، نه بیشـتر از این. بعـد که هجرت 
کـرد، آمـد بـه سـرزمین آزاد، به هـوای آزاد، بـه جامعه ی
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یافت.  خواهد  آزادی  محیط های 
رود  بیرون  خانه اش  از  هرکس  و 
تا بسوی خدا و پیغمبرش هجرت 
فرا  مرگش  راه  این  در  و  نماید، 
رسد، اجر و پاداش وی بر خداست 

و خدا آمرزنده و مهربان است.

اسـالمی، بـه تحـت  والیـت رسـول هللا؛ دیـد عجـب 
الَخیـرات  ـی 

َ
ِال َیَتسـاِبقوَن  اینجـا  اینجـا،  جاییی سـت 

اسـت، اینجـا با آیـه ی قرآن و تقـوا و عبـادت، مرتبه ی 
افراد، مشـخص و معلوم می شـود. هر که بیشتر برای 
خـدا حرکـت بکنـد، عبادت بکنـد، تالش بکنـد، جهاد 
بکنـد، انفـاق بکنـد، او عزیزتـر اسـت در ایـن جامعه.

دیـروز اگـر می فهمیدنـد یک درهـم در راه خـدا و مکه 
داده، سـیخ داغـش می کردنـد و زیـر شـکنجه آتشـش 
می زدنـد؛ وقتـی کـه بیاییـی در راه خـدا مهاجـرت کنی 
بـه سـوی مدینـة الرسـول؛ ای مسـلمان صدر اسـالم، 
آن وقـت می بینی کـه چه جوالنگاهی سـت، چه جای 
پروازی سـت، چطـور انسـان می توانـد بـه کام دل، پـر 

و بـال بزند.

بخشی از بیانات آیت هللا خامنه ای در 1353/07/24
در مسجد امام حسن ؟ع؟ مشهد:

هجرت از دار الکفر، از  والیت غیر خدا، از  والیت شیطان و طاغوت به کجا ؟ به دار الهجرة، 
دار االیمان، تحت  والیت هللا، تحت  والیت امام؛ تحت  والیت پیغمبر و ولی الهی باید 
هجرت کرد، این هجرت است. حاال اگر به فکر ایجاد دارالهجرة افتاد؟ خود پیغمبر هم 
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جزِو مهاجرین بود دیگر، مگر نبود؟ پیغمبر هم هجرت کرد؛ اما قبل از آنی که پیغمبر 
 وجود نداشت، پیغمبر با هجرت خود، دارالهجرة را 

ً
هجرت بکند، دار الهجره ای تقریبا

ایجاد کرد. 
گاهی الزم می شود که گروهی از انسان ها با هجرت خود، نقطه ی شروع هجرت را آغاز 
کنند، جامعه ی الهی و اسالمی را بنیان گذاری کنند، به وجود بیاورند، دارالهجرة ایجاد 

کنند، آن وقت مؤمنین به آنجا هجرت کنند.


