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 72تفسیر سوره بقره، جلسه 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 «وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِینَ(: »34)بقره: 

خواستیم نشان بدهیم كه منظور از اقیموا الصلوه نماز خواندن نیست. نماز خواندن یک  در این جلسات می

توانید   ؛ بیایید با راكعین ركوع كنید، میی «وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِینَ»اند كه  تلقی كردهجایگاه دیگری دارد. برخی 

ولیی    ربط به نماز جماعت نباشید،  تواند بی اشاره به نماز جماعت باشد؛ یعنی دستور به نماز جماعت، البته می

جاهایی در قرآن كه بحث  ای است. آن نکته، حاوی یک «وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِینَ»اصال این دستور دیگری است. 

آید. معنی لغیوی ركیوع هیم تی لخ، توشیع و       آید و با صرف عبارت ركوع نمی نماز است، با عبارت سجده می

كند؛  خواهد از عنوانی به عنوان نماز یاد بکند، یا به عنوان نماز از آن یاد می خشوع زیاد است. وقتی قرآن می

وَاتَّوِی ُوا مِینْ مَقَیاإِ إِبْیرَاهِیمَ      وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا»سوره بقره  52ه یا به عنوان سجده؛ مثخ آی

را بیه   جیا  ؛ میا ایین  «جُودِمُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیخَ أَنْ طَهِّرَا بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاكِفِینَ وَالرُّكَّعِ الس ی 

كنندگان؛ یعنی برای نمیازگزاران؛ ویون    عنوان میعادگاه همه بشر قرار دادیم ... برای ركوع كنندگان و سجده

همین كه عنوانی برای ركوع وجود دارد، عنوانی به ناإ قیاإ وجود دارد؛ وون كیه همیین جیوری كیه كسیی      

 دهد.  سجود تقریبا قیافه نماز را نشان می ؛ ل ا قیاإ و ركوع وكند بلکه از حالت قیاإ ركوع میكند  ركوع نمی

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِیمَ مَکَانَ الْبَیْتِ أَنْ لَا تُشْیرِْْ بِیی   »دیگر همه را كنار هم گ اشته  52باز در سوره حج، آیه 

آماده كردیم و پیمان گرفتیم و ... برای قائمین ؛ بیت را «شَیْئًا وَطَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْقَائِمِینَ وَالرُّكَّعِ الس جُودِ

 شود.  ای است كه قیافه نماز محسوب می و راكعین و ساجدین. این قیافه

بینید هی عنیوان ركیوع و سیجده دارد     می« یَا أَی هَا الَّ ِینَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا» 77باز در سوره حج، آیه 

 ای نماز.آید به عنوان عالمتی بر كنار هم می
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كسانی كه در معیت پیغمبرند )این « مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّ ِینَ مَعَهُ»دارد:  52باز در سوره مباركه فتح آیه 

آیه را یادتان باشد كه ما دوباره برنگردیم كه در بحث معیت یک محور وجود دارد. پیامبر و كسانی كیه بیا او   

در نوع استعماالتی كه در قرآن شیده  بیه ایین معنیا      هم خیلی مهم است،ت كه در این آیه هستند. این معی

اشاره به یک وجود محیوری دارد؛ یعنیی   « مع»نیست كه مثال دو نفربا همدیگر یک كاری را دارند می كنند. 

حکاییت جماعیت دارد؛ بیرای     ،می آید« مع»هایی كه با  یکی محور است و یکی در معیت اوست. این عبارت

بیه كیار   « میع »ولی وقتیی عبیارت    ،با اینکه بی ربط به نماز جماعت نیست« وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِینَ»همین در 

رود؛ یعنی یک محور وجود دارد و شما حول آن محور بچرخ؛ یعنی آن را بگی ار محیور و شیما پشیت او؛      می

( 42)فرقیان:  «هُ أَخَیاهُ هَیارُونَ وَزِییرًا   وَجَعَلْنَا مَعَی »حتی اگر دارد  ،یعنی او بشود اماإ و شما پشت او حركت بکن

اذْهَبَا إِلَیى فِرْعَیوْنَ إِنَّیهُ    »شود وزیری در محوریت موسی. اگر در جریان موسی و هارون گفته شده  هارون می

 تان بروید به این معنا نیست كه در عرض هم بروید! ؛ دوتایی(34)طه: «طَغَى

به موسی  ؛ یعنی ما«یْنَا مُوسَى الْکِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِیرًاوَلَقَدْ آتَ»دارد:  42در سوره فرقان آیه 

و قرار دادیم با موسی برادرش هارون را به عنوان وزیر. این یک نکتیه كیامال جیدی در مباحیث      كتاب دادیم

توانیم داشته  اند دو اماإ نمی فتهتوانیم داشته باشیم؟ گ دو رهبر می ،اند آیا دو اماإ امامت ماست كه به ما گفته

كار دست  ،؛ یعنی یکی شیعه دیگری است. اگر اماإ حسن و اماإ حسین هستند«احدهما صامت اال وَ»باشیم 

شیود. پیو وقتیی     تلقیی میی   حسین مثخ یک شیعه برای اماإ حسن نه اماإ حسین و اماإ ،اماإ حسن است

دو نفیر در عیرض هیم     ،كنید  كه گاهی دارد دو نفر را دعوت میی  و این« طَغَىاذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ »گوید:  می

؛ بیا صیادقین   (112)توبیه:  «كُونُوا مَیعَ الصَّیادِقِینَ  »گوید:  نیست و یک نفر در معیت یک نفر دیگر است. اگر می

 گیرند( معیت داشته باشید؛ یعنی صادقین محور قرار می

تیر از   ولی مطلب خیلی عیاإ  ،ربط به نماز جماعت نباشد تواند بی می« كِعِینَوَارْكَعُوا مَعَ الرَّا»ل ا در عبارت 

را  xرا انجاإ بدهید در محوریت كسانی كه آن  x؛ یعنی یک «وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِینَ»بحث نماز جماعت است. 

كار را انجاإ بدهید. حاال ها این  ها و در حول آن ها بشوند محور این كار و شما در پناه آن دهند و آن انجاإ می

تواند تطبیق به نماز جماعت هم بشود؛ وون كامال در نماز جماعت این فرهنگ اسیت. اصیال یکیی از     این می
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معجزات كارهای اسالإ وجود نماز جماعت است. كال ما در ادیان دیگر نماز جماعت نیداریم. نمیاز هماهنیگ    

خوانیم. این نیسیت كیه امیاإ و     حبی است كه ما با هم میولی نماز جماعت ندارند؛ مثخ نمازهای مست ،دارند

بینیید بیرای كسیی كیه در      شویم. میی  مأموإ داشته باشد. ما مفاهیم اماإ و مأموإ را همین طوری متوجه می

 كند. فهمد و ج ب می این مفاهیم را راحت می ،كند زمینه تشرع دارد حركت می

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّ ِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَیاءُ  » كردیم كه داشتیم این آیه را بحث می خالصه این

آید و بیه معنیی نمیاز     هایی كه از ركوع می حرف ما این بود كه آن عبارت (52)فیتح:  «بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا

وَالرُّكَّیعِ  »آیید. دارییم    ع بیه تنهیایی نمیی   ید. نه به معنی فقیط ركیوع. عنیوان ركیو    آ در كنار سجده می ،است

كه قیافه كلی نماز را  (115)توبه: «الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ» ،«واركعوا واسجدوا»، «رُكَّعًا سُجَّدًا» ،(52)حج: «الس جُودِ

وَإِذَا قِیخَ لَهُمُ ارْكَعُیوا   * وَیْخٌ یَوْمَئِ ٍ لِلْمُکَ ِّبِینَ »كند. اما عبارت ركوع به تنهایی در بعضی آیات مثخ  ایجاد می

كنند. انگار كیه   گویند ركوع كنید نمی ها می ؛ وای بر مک بین كسانی كه وقتی به آن(37)مرسیالت:  «لَا یَرْكَعُونَ

یک جیوری سیواری دادن    ،ای دارد. شاید بد نباشد كه بدانید این نحوه از ت لخ یعنی ركوع ركوع یک ویژگی

این بوده كیه   در حدای است.   و این ركوع بسیار كار ویژه، ء در نمازهای یهود نبودهاست و این نحوه از انحنا

كه یک ضرب  براساس این كنیم ؛ ما بیعت می«أبایعُکَ علی أن ال أخِرَّ اال قائما»گفتند:  آمدند به پیغمبر می می

كیه میثال   ای بیوده   ژهاز قیاإ به سجده برویم؛ یعنی این نحوه از انحنیاء در نمیاز هیم ییک كیار خیا  و ویی       

ت قیاإ ییک ضیرب بیه    کنیم؛ یعنی از حالنند. اگر حاضر نشویم این كار را نخواستند یک جوری بیعت بک می

 وون حالت سجده و قیاإ بوده. .حالت سجده برویم

این آیه « ارْكَعُوا لَا یَرْكَعُونَوَإِذَا قِیخَ لَهُمُ »كنند  ؛ كسانی كه تک یب می«وَیْخٌ یَوْمَئِ ٍ لِلْمُکَ ِّبِینَ»كه دارد  این

 تواند بوورد. تواند به ركوع بوورد و هم اساسا به آن توشع و ت لخ می هم می

 حاال ما وندتا آیه داریم كه ركوع را به صورت خا  مطرح كرده.

« میع »هیای   )حواسمان به عبارت« واركعوا مع الراكعین»ای است كه در محضرش هستیم  یکی همین آیه

 روند( كه به معنای این نیست كه با هم دارند میباشد 

 



3 

 

 

خواند؛ یعنی اصخ رسول اسیت. صیحف در حاشییه     در سوره بینه، بینه رسولی است كه دارد صحف را می

ها وقتی با استدالالت كالمی  آید. ما خیلی وقت آید. انگار اماإ است كه دارد با این مأموإ می این اصخ دارد می

ترین دلیخ، خود شوصییت پیغمبیر اسیت.     گویند، در صورتی كه مهم ه آن دالئخ بینه میب كنیم ،  برخورد می

هیا پیغمبیر را    آمدند با پیغمبر منیاررات كالمیی انجیاإ بدهنید، بلکیه ایین       ها نمی خیلی عجیب است كه این

  بکنید،  های كالمی بیود. در بحیث كالمیی فیرد بایید كیار       آوردند. این نحوه غیر از بحث دیدند و ایمان می می

ها را دنبال بکند تا ببیند حق با كیست؟! در صورتی كه اگر با ما یک عهد الهی ازلیی بسیته شیده، ایین      بحث

آورد؛ ویون پیغمبیر    شود و به پیغمبر ایمیان میی   عهد سر جای خودش وقتی با پیغمبر روبرو شود، ج ب می

وری تلقی بکنید كه یک لیوح ننوشیته   خودش بینه است. این نوع نگاه دیگری است. اگر شما انسان را این ج

های غیبی را بزنید و این دعوت به خدا و غیب را بکنیید. غییب    گفتم: شما این حرف ها می است. من به طلبه

ها را ذییخ ایین رواییت     عالم را راحت بگویید. تسبیح موجودات را راحت بگویید. آن را دستکاری نکنید و این

ها تطاولی كردند، ولی كیوه جیودی خیودش را     نشست همه كوه اشت میوقتی سفینه نوح د»گفتم كه دارد: 

وَاسْیتَوَتْ عَلَیى   »گویید:   بعید قیرآن میی     ،«پایین آورد و گفت من كسی نیستم كه كشتی نوح بر من بنشیند

هیای الهیی اسیت.     هیا اسیم   ببینید آن موقع كه این سلسله جبال نامگ اری نشده بود، این (33)هود: «الْجُودِیِّ

كنند؟ بله! كوهها فهیم دارنید. در قیرآن ایین مطلیب آنقیدر        است بپرسید مگر كوهها این كارها را می ممکن

وَإِنَّ »تعدادش زیاد است كه اگر كسی بوواهد دستکاری بکند، هی باید آیات را دستکاری بکنید! میثال دارد:   

افتنید. ویرا بیه آییه دسیت       ها از خشیت خیدا میی   (؛ بعضی از سنگ73قره: ب«)مِنْهَا لَمَا یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ

 افتد! یعنی او براساس خشیت خدا فرو می  زنی؟ به تو وه مربوط است؟ كه بگویی همین وجود قوانین؛ می

 ها؟! ها و گفته بعضی سنگ پو ورا نگفته همه سنگ

؛ من «و إنی ألعرفه»ا خطاب یا ایها النبی! كرد ب در روایت داریم كه : سنگی قبخ از بعثت به من سالإ می

شیود و آن   هیا عرضیه میی    شناسم. قصه ستون حنانه هم هست. بعد داریم كه والیت بر مییوه  آن سنگ را می

 شود.  پ یرد تلخ می ای كه والیت را نمی میوه
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فطرتیی داده   به او یک ها هست را تو آن را بگو، آن كسی كه این بشر را ساخته،  هر وه از این مدل حرف

فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْیدِیخَ لِوَلْیقِ   »ی توست  شده و آن لوح نوشته

مثخ  شود تغییر داد، بقیه ویزها اند. اتفاقا آن را نمی اند، حجاری كرده این را با مداد هم ننوشته (43)روإ: «اللَّهِ

كنید كیه شیما باورتیان      دارد ونیان پروپاگانیدا میی    رنگ است. همه در حد فرضیه است، ولی آن طرف برمی

گویند كه وسط پروتون یک هسته اسیت و ییک الکتیرون در ییک میداری دارد       شود! مثال مدل اتم را می می

كنید واقعیا ییک اتیم ییک      اند كه شما فکر می این را یک جوری گفته  های موتلفی دارد، ورخد و اربیتال می

میکیروب  »ونین ویزهایی در آن هست، در صورتی كه این یک فرضیه است! خود پاستور از این فرضیه كه 

كنید ، بعید گفتنید     ها عمیخ نمیی   برگشت! این كه میکرب داریم یا نداریم، بعد دیده بود كه این« وجود دارد

دارنید   یکرب! ولیی ایین جیوری كیه در بهداشیت     م خیال های خفته است، بعد گفتند: اصال بی ها میکرب این

رود. و آنقدر بیه ایین فرضییه اصیرار      انگار یک ویزی، یک بیماری از شما به درون طرف مقابخ می گویند،  می

گوید: شیر دستشویی را با دستمال بگیرید! البته او هم تقصیر نیدارد؛   آید در تلویزیون هم می اند كه می كرده

نشیینی   آنقدر راحیت عقیب    بزرگ شده. از این ویزهایی كه ما در معارفمان داریم، وون در این سنت فکری

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِی »ونانچه در سوره انعاإ داریم   یا امت بودن موجودات؛  نکنید؛ مثخ تسبیح عمومی موجودات،

ها یکسری امت هستند كه برای خودشان اماإ دارند. یک  این؛ «الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ یَطِیرُ بِجَنَاحَیْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُکُمْ

هاست، پیش من آمده بود و یکسری سیاال داشیت. هیی     گوسفندی پیش اماإ آمد و اماإ گفتند: این اماإ آن

 كنند! برندارید این ویزها را انگولک بکنید كه نه! این ویزها نیست! تسبیح هم نمی

فهمی و تحیت تیأریر    مادی و قشری، همان طور كه خودت میكنید كامال  آیید یک ویزی درست می می

انید،   ها گ شته سال پیش! وون كه االن خودشان از این حرف 23های علمی امروز! علم امروز هم یعنی  آموزه

كنیم! در صورتی كه خودشان از ایین   ها را باور می سال عقب هستیم، همه این 23ولی ما وون از نظر علمی 

ها را باور نکنیم. و واقعا هم دارند كیار   تا موجش به ما برسد كه ما هم یواش یواش این حرف اند، حاال گ شته

یک عده ؛ فداكارند و selfless كه یک عده بندی كرده  تقسیمها  آدإآمده  Divergentمثال فیلم   كنند؛ می

یک اند. یک  ها فرقه فرقه  آدإكنید  واگرا؛ دایورجنت و آنقدر این را قشنگ پرداخت كرده كه واقعا شما فکر می
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كامال یک تئوری مزخرفی را با اهدافی صهیونیسیتی   (Divergent ،Allegent ،Insurgent) سلسله فیلم

شیود شیما داییور جنیت      دهید و معلوإ می برد، بعد سایت زدند كه شما به یکسری ساال پاسخ می با جلو می

برد! این ویزها در عیالم علیم پیر     باورپ یری شما را باال می هستید یا فالن؟ یعنی با یک حرف مزخرف آنقدر

 است.

ها را بزنیم و بپی یریم بلکیه    های كالمی این جور نیست كه بنشینیم این حرف خواهم بگویم نوع بحث می

بینی بایید آن فطیرت    ای است كه خود پیغمیر است و وقتی خود پیغمبر را می یک نورانیتی است و یک بینه

طور كه ابوذر را ج ب كرد. این بینه باید این كار را انجاإ بدهد. حاال پیغمبیر اصیخ    بکند، همان این را ج ب

 است و كتاب فرع است. 

ای اسیت.   ویژه  ایم و خیلی آیه اعراف را ببینید كه ما بارها این آیه را توضیح داده 127در بحث معیت آیه 

الُْأمِّیَّ الَِّ ی یَجُِدوَنُه مَکْتُوبًیا عِنْیدَهُْم فِیی التَّیوْرَاِة وَالْإِنْجِییِخ یَیْأمُرُهُْم بِیالْمَعُْروِف        الَّ ِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ »

الَّتِی كَانَتْ عَلَیْهِمْ  وَالْأَغْلَالَ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَیُحِخُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّإُ عَلَیْهِمُ الْوَبَائِثَ وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

گوید به  شأن پیغمبر را می« فَالَّ ِینَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّ ِی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

ن است و باید جوری كند. در دین آزادی است. واقعا محتوای دین همی عنوان كسی كه غخ و زنجیر را باز می

كنید ایین اسیت كیه آن طیرف       نشان داده شود كه پر است از آزادی و اصال قرآن تماإ مدلی كه صحبت می

شود فراخی و باز بیودن.   شود فشار و این طرف می آن طرف میشود...  شت ضنک و این طرف میشود معی می

خیواهی بیاال نییایی     باال بیایی. اگیر میی  شود كه هدف این است كه تو  این اگر درست تبیین بشود، معلوإ می

اش  خواهی باال بیایی غخ و زنجیر به پایت نباشد و راحت بیاال بییایی. دیین همیه     ولی اگر می ،مشکلی نیست

كند كه من محدودإ به مواردی. این كجا  محدودیت و ممنوعیت و نکن و نرو نیست؛ ونانچه فرد احساس می

خیواهم   هایی كه میی  آمده غخ و زنجیر را باز بکند و من را از محدودیتو این كه من محدود نیستم و پیامبر 

فَالَّ ِیَن آمَنُوا بِیِه وَعَیزَُّروُه وَنَصَیُروُه وَاتَّبَعُیوا النُّیوَر الَّیِ ی أُنْیزَِل مَعَیُه ُأولَئِیَک هُیُم           »آزاد بکند.  درگیر آن بشوإ، 

بیا  « أُنْزِلَ مَعَیهُ »تش كردند و تبعیت كردند از نوری كه كسانی كه پیامبر را بزرگ داشتند و نصر ؛«الْمُفْلِحُونَ

ولی هروه و هیر كیه باشید، اگیر      تواند اماإ باشد،  می  تواند قرآن باشد، حاال آن نور می  پیغمبر نازل شده بود،
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كه پیامبر در معیت كتاب باشد؛ یعنی محور پیغمبیر اسیت.    كتاب باشد، كتاب در معیت پیغمبر است، نه این

 تواند كتاب باشد یا اماإ باشد، در آیات بعد آمده است. كه گفتم این می انسان كامخ است. این محور

 آید.  ، این در میاگر به آیات بعد هم دقت بکنید

 داستانی برای امروز

های سینمایی نقش كم ندارند.  خورد. داستان داستان موسی و هارون، ویژه است و به درد امروز ما هم می

تواند بکشد. ما در مورد هیچ پیغمبری حالت وزیر نداریم، مگر پیغمبیری كیه    بار همه داستان را نمییک نفر 

دارد و آن « كین  جمیع »است كه یک نقش مکمخ « بِبُر»خواهد برود حکومت تشکیخ بدهد. نقش موسی  می

دارد.  موسی نگه می ها را در سبد شوند، ولی آن كه بنی اسرائیخ گوساله پرست می نقش هارون است كه با این

الزإ دارد و ییک نقیش   « ببیر »هیا ییک نقیش     گویم( حکومت گوید. من از خودإ نمی ها را خود آیات می )این

كیه حضیور    بُیرد؛ ویون   اگر قرار باشد موسی به تنهایی همه نقش را ایفا بکند، همه جامعیه میی  «. جمع كن»

كند. از همان اول هم موسی هارون را  متفرق می ای كه او دارد فرقان است. موسی به تنهایی جامعه را حقانی

پرست شده بودند به این امید بیود كیه    ها كه گوساله طلبید كه مردإ را در سبد موسی نگه دارد. حتی آن می

معتقد بودند خدای موسی همین گوساله است. هارون هم یک جوری نقش بازی كرده بود كیه سیامری هیم    

ها آن ویژگی هیارون   حرف بزند؛ یعنی بگوید این خدای موسی است! اینمجبور بود با ادبیات حضرت موسی 

دارد و وقتی موسی به  است كه مجبور كرده سامری را كه با همین ادبیات حرف بزند، و جامعه را هم نگه می

؛ اگیر ایین كیار را    (23ه: )طی «إِنِّی خَشِیتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَیْنَ بَنِی إِسْرَائِیخَ»گوید:  می  كند، هارون اعتراض می

گفتی ورا تفرقه ایجاد كردی؟ معلوإ است كه آن بیانی كیه او انتظیار داشیت تفرقیه      كردإ تو به من می نمی

كرد، منتها نه آن جوری كه  كرد. پو نقش مکمخ موسی هارون است؛ یعنی حضرت هارون انکار می ایجاد می

 كرد.  موسی انکار می

پرسیم: بگو دقیقا كجایی؟! این طرف مرزی یا آن طرف میرزی؟!   باشند! می ما از همه انتظار داریم موسی

كیه تیوی سیبد موسیی      در صورتی كه این جوری نیست. یکسری باید نقش مکمخ بازی بکننید، ضیمن ایین   

هیا همیان    ها دقیقا كجا هسیتند؟! ایین   ورخند. اتفاقا باید معلوإ نباشد كه این هستند. حول محور موسی می
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كنند. دقیقیا پسیت    هایی كه هر جا توپ بوورد آن را جمع می كن ن فوتبال هستند؛ توپ جمعلیبروهای زمی

كردند و تا  های مکمخ بازی هستند. در نظاإ خودمان برخی نقش هارونی بازی می ها نقش خاصی ندارند. این

ا بیه درسیتی ایفیا    گیرند! اگر نقششان ر ولی رفته رفته دارند در مقابخ موسی قرار می  حدی هم موفق بودند،

داشیت و متصیخ    خواست بریزد، این در سبد نگه میی  كردند، بسیار حکیمانه بود كه هر كو را هم كه می می

 كرد به جریان موسی. می

 های نظاإ نباید موسی باشند.  ها نباید موسی باشند. همه شوصیت این نکته را دقت كنید كه همه روزنامه

 ن ببینید.های مکمخ را در قرآ حاال این نقش

شود. البته این معنی را آنقدر رقییق كنیید    به هر جهت یک خشونت و تصلبی در حضرت موسی دیده می

پرسیت فیرق    شود با شرْ یک بیت  كه به شأن پیامبران بوورد؛ مثخ یک شركی كه یک ولی خدا مرتکب می

داسیتان  « و هیارون  عجیخ، موسیی  »دارد. عالمه خیلی لطیف در بحث هارون دارد: در سوره اعراف داسیتان  

اعراف كه موسی به میقیات   321ای كه دارد پرمایه است. در آیه  های سیاسی اجتماعی ای است و پیاإ پرمایه

در الواح تفصیخ همه ویز آمده  ؛ «وَكَتَبْنَا لَهُ فِی الْأَلْوَاحِ مِنْ كُخِّ شَیْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِیلًا لِکُخِّ شَیْءٍ»رود دارد:  می

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَیى  »دارد:  123؛ این الواح را محکم بگیر. حاال در آیه «فَوُ ْهَا بِقُوَّةٍ»ک امری دارد: و بعد ی

هایی  ؛ بد خلیفه«قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِی مِنْ بَعْدِی»آید  ؛ حضرت موسی با حالت غضب می«قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا

صورت تعریف یک داستان اكشن نبینید. وه زمانی موسی ریش هیارون را گرفیت؟   برای من بودید. این را به 

؛ یعنی الواح را كه دستور داشت محکیم  «وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَ َ بِرَأْسِ أَخِیهِ یَجُرُّهُ إِلَیْهِ»كی این برخورد را كرد؟ 

 ن نتیجه كنار گ اشتن الواح بود. بگیرد، گ اشت كنار و ریش هارون را گرفت! یعنی گرفتن ریش حضرت هارو

دانیید، ولیی روی آن متمركیز     اند كه گاهی شما مطلبی را می جا برخی مفسرین ونین دقتی كرده در این

كنید و موسی هم وقتی این كار را  كرد غضب كیرد و در   شوید؛ یعنی با یک تثَّبُت و نظر به آن نگاه نمی نمی

 «. تُشْمِتْ بِیَ الْأَعْدَاءَفَلَا »جمع هم غضب كرد كه هارون گفت 

؛ وقتی غضبش فیروكش كیرد، الیواح را    «وَلَمَّا سَکَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَ َ الْأَلْوَاحَ»دارد:  123باز در آیه 

 گوید و این اصال ادبیات قرآن نیست.  برداشت. البته این مطالب را قرآن صریح نمی
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هست. یک عدإ تثبتی این جا با حضیرت موسیی هسیت كیه     به هرجهت انگار این جا یک حقی با هارون 

؛ حق با هارون بود )اشتباه نشود! یکهو مقاإ انبیاء پایین نیاید! رقیقش «الحق مع هارون»گوید:  عالمه هم می

 كنید.( حضرت موسی در مقاإ انبیاء یک غضب ناشی از عدإ تثبت كرده.

،آدإ «ببُیر »ست. اتفاقا میا در كنیار آدإ هیای    ذوقی كه در حضرت موسی وجود دارد ذوق بریدن و برش ا

 را الزإ داریم.« جمع كن و بدوز»های 

ایم تو شالق بزن!  ایم؛ مثال گفته كنیم، نقش هایمان را تقسیم كرده ها كه كار می ما االن در برخی مجموعه

ین است كیه  دوزإ! اصال كامال این دو تا نقش تنظیم شده است. نقش مکمخ است؛ یعنی یکی كارش ا من می

شالق بزند و یکی كارش این است كه سیستم را جمع كند. مرز آن هم روحیات اشیوا  اسیت؛ میثال ییک     

حضرت هارون نمی تواند برود و وارد درگیری بشود. مرز آن هم این است كه باید توی سبد موسی دربیایید.  

ی سبد موسی در بیاید. اگیر  ی اساسی است؛ یعنی این نقش های مکمخ بازی كردن آخرش باید تو این نکته

 خورد.  در سبد موسی نباشد به درد نمی

ها منتظر بودند موسی برگردد و از او بپرسند كه خدای تو این است یا نیست؟!  اتفاقا در آیات دارد كه این

د ها را هارون یک جوری ایفا كرده بوده كه این ها باز هم در این تصویر بودند و فکر می كردن یعنی این نقش

 االن در سبد موسی هستند! 

توانست این كار را بکند، ولی حیف شد! حیف شد كه این  های نظاإ ما یکی را داشتیم كه می در شوصیت

ماند و كامال در راستای دعیوت   شود وگرنه اگر در سبد موسی می ای می شوصیت حاال خودش دارد یک نکته

گرفت، اگر با همان زاویه بیه آن شوصییت نگیاه     را میها  به موسی بود، یک آغوش بازی بود كه داشت خیلی

ها كه بالقوه پتانسیخ ریزش دارنید،   خیلی كند كه بینید برخی از آن نقش را هنوز هم دارد بازی می كنید، می

ای  كند. ما باید این ها را متوجه بشویم. ییک جملیه   كنند. اقال این دارد شیووخیت می توی سبد این گیر می

گوینید و از   ای درآوردند كه از داخخ نظاإ می فته بود: ببینید این آخوندها وه كردند، وه بازیپهلوی ناكاإ گ

خواهند كه رأی بدهند! اتفاقا این را عالمتی بیرای   )صدای آمریکا( هم از مردإ می VOAخارج بی بی سی و 

 دانند كه باید رأی بدهند.  های درست بدانید. یک جوری شده كه همه می نقش
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هیای جیامعی    ل(: جواب: در صدر اسالإ پیامبر خودش رحمه للعالمین بود. برخی خودشان شوصیت)سوا

وَوَهَبْنَیا لَیهُ مِینْ    »هستند. همین عنوان رحمه للعالمین را كه راجع به پیامبر داریم، راجع به هیارون دارییم.   

گوینید از   انید، میی   رون را در عوالم دیگیر دییده  برای همین كسانی كه ها (24)مریم: «رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِیًّا

حضرت رحَموت آمده )رحموت مبالغه در رحمت است؛ مثخ ملکوت كه مبالغه در ملک بودن است( پیغمبیر  

« خشن فی ذات اهلل»كرده؛ وون حضرت علی  های مکمخ راامیرالمامنین بازی می ونین نقشی داشته و نقش

كیرده؛ لی ا وقتیی از برخوردهیای امیرالمیامنین       ن سمتی را بازی میبوده؛ یعنی امیرالمامنین نقش مکمخ آ

اگر شما روایات امیرالمامنین را كنار رواییات  «. انه خشن فی ذات اهلل»گفتند:  كردند، پیغمبر می اعتراض می

گویم مکمخ حتما باید این جوری باشد كیه كسیی    فهمید. نمی پیامبر بگ ارید،این ویژگی امیرالمامنین را می

افتید و ایین در میورد پییامبر      باشد. گیاهی حالیت بیرعکو آن اتفیاق میی     « ببُر»ه رأس قرار گرفته او باید ك

وانیت  »وامیرالمامنین است. جریان پیامبر وامیرالمامنین را خیلی ارجاع دادند به جریان موسی و هارون كه 

به جهیت روحییات بیرعکو آن    و این نارر به جریان خلیفه بودن است، ولی « منی بمنزله هارون من موسی

كشد. از خودش دفاع می كند ولی به كسیی   بینید پیغمبر در هیچ جنگی كسی را نمی جریان است، حتی می

شد؟! باید  ها وه می خورد كه كسی را بکشد. اگر امیرالمامنین نبود، جنگ زند. انگار به پیغمبر نمی ضربه نمی

همیین احقیاد بدرییه و حنینییه و خیبرییه و غییرهن درسیت         نفر سی نفر را بزند! برای 73یکی باشد كه از 

 زند. دانند حضرت علی دارد می شود؛ وون می ها از پیامبر به دل گرفته نمی شود؛ این كینه می

اجتمیاعی جیدی    –یک پایان نامه یا یک تحقیق قرآنیی  « های مکمخ در رهبری وجود نقش»این عنوان 

رفته روی  همین بوده. عمار كارش به شدت یک كار فرهنگی است و میتواند قرار بگیرد؛ مثال عمار كارش  می

گویند: مغیرة را ول كن! او  مخ مغیرة بن شعبه كه او را توی سبد امیرالمامنین بیاورد! كه حضرت به عمار می

تواند بکنید. بعید    كند. و این عیب هم نیست؛ وون هر كسی یک كار می داند كه دارد وه كار می خودش می

اه این است كه ما به دلیخ عدإ تثبَُت در كار همدیگر،این شوصییت حیزب اللهیی آن شوصییت حیزب      اشتب

كند، و این بد است. در صورتی كه كسی كه دارد با این و آن می ورخد، دارد یک نقشی ایفا  اللهی را نفی می

 كند.  می
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واستان هست كه من دارإ ییک  ها یک عالمه عکو داریم. بعد رفتم در بیت گفتم: ح ما با این موسیقیدان

شود این هیا را نگیه داشیت. نگیه      ها می كنم؟! فکر نکنید من رفتم در عالم موسیقی. خیلی وقت كار دیگر می

ها نبایید كیهیان    داشتن هم یک كار است. فقط باید نسبت به كارهای همدیگر تثبت پیدا كنیم. همه روزنامه

اللهی باشد، ولی یک جور دیگری. این هم نیست كه بگیوییم   های دیگر با گرایش حزب باشد. یکسری روزنامه

كند. یک روزنامه دیگر هم در كنار آن نقش هارونی  كیهان هم نباید باشد كال! او نقش موسایی دارد بازی می

خودش را بازی كند؛ مثخ فیلم هایی كه بدون نقش مکمخ اصال داستان خراب است. بار داستان را ییک نفیر   

 د. تواند ببر نمی

 این نکته شواهد قرآنی زیادی دارد. سوره اعراف و طه را كه كنار هم بگ ارید، پردازش داستان مهم است.

 ورخد.  جا موسی است. هارون هم خودش در حول موسی دارد می پو محور این معیت، این

اش باید جوری باشد  گویم، منتها رقیق شده های انبیاء( دارإ می این را من به عنوان هفوات االنبیاء )لغزش

 كه به شأن انبیاء بوورد، نه این كه بگوییم این وه برخوردی است كه حضرت موسی دارد؟!

 ها از طرف خداست. البته برخی از این معیت

ر و زنید بیه پیغمبی    یکهو از ایین داسیتان میی    (128)اعراف: «قُخْ یَا أَی هَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ جَمِیعًا»

؛ از (122)همیان:  «وَمِنْ قَوْإِ مُوسَى أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ یَعْدِلُونَ»گردد به داستان حضرت موسی  دوباره برمی

ها  كردند؛ یعنی این كردند و به حق و به درستی داوری می ها هدایت به حق می قوإ موسی امتی بودند كه این

وَقَطَّعْنَیاهُمُ ارْنَتَییْ عَشْیرَةَ    »زنید بیه داسیتان     گوید پشت سرش می ین را میدر مقاإ داوری و حکم بودند. تا ا

النُّورَ »؛ دوازده سبط و دوازده امت و دوازده نقیب بنی اسرائیخ؛ یعنی رؤسا؛ یعنی این نوری كه «أُمَمًا أَسْبَاطًا

هیا بیا    و هم خود امامان و خلفیایی كیه ایین    تواند نارر به نور قرآن باشد ، هم می(127)همان: «الَّ ِی أُنْزِلَ مَعَهُ

 پیغمبر و در معیت پیغمبر نازل شدند.

های خدا با مردإ است كه معلوإ است با آن معیت فرق دارد. این معییت ییا معییت     ها معیت برخی معیت

 های تشریفی. قیومیه است، یا معیت
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وَإِنَّ اللَّیهَ  »ای خدا با بندگان است ه ممکن است شما بگویید بر معیت پیامبر مورد نقض داریم و آن معیت

وقتی خدا با محسنین است این جور نیست كه محور محسنین باشیند. معلیوإ    (22)عنکبوت: «لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ

هُوَ »دهد، یا داریم  ها را مورد حمایت قرار می جا یک معیت تشریفی خدا با محسنین دارد كه آن است كه این

؛ خدا با همه هست هرجا كه باشند كه این یک معیت قیومیه است؛ وون خدا محیط به «كُنْتُمْمَعَکُمْ أَیْنَ مَا 

ی خیدا هسیتید.    تر است. خدا در شماست. شما جلیوه  همه است، با همه هست. از رگ گردن به شما نزدیک

طیه خیدا   كه خدا با شماست، دقیقا یعنی وه؟ احا گیرد كه این های جدی فلسفی از همین جا نشأت می بحث

كه هوا محیط بر من است. این جوری نیست. وقتی هوا محیط است یعنی  ی وجودی است نه مثخ این احاطه

؛ یعنی بیا تیک تیک شیما     «هو معکم»گوید:  هوا هست و من نیستم و من هستم و هوا نیست. وقتی خدا می

نَّ اللَّیهَ یَحُیولُ بَییْنَ الْمَیرْءِ     وَاعْلَمُوا أَ»هست و در تک تک شما هست. بین خودتان و خودتان هم حائخ است. 

جیا كیه مین     ؛ یعنی خدا همه جا هست و این اقتضای توحید است. توحید این نیست كه بگویید ایین «وَقَلْبِهِ

جاسیت! میثال اگیر ییک      های خأل كه احتماال خیدا آن  ماند یک محیط جا هم هوا هست و بعد می هستم واین

در من است.   جاها خدا هست! در صورتی كه خدا با من است، احتماال آن سرنگی را بکشید و سرش را ببندید، 

جور كه روح در تماإ بدن شما هست،  كنند. همان یاد می« تمایز احاطی»این همان ویزی است كه از آن به 

شیود؛ یعنیی احسیاس     پَیر نمیی   حتی در سر انگشتانتان، ولی سر انگشتتان هم كه قطع بشیود، روحتیان لیب   

ه از روحتان یک ویزهایی كم شده. این تمایز احاطی؛ یعنی خدا با ما تمیایزی دارد كیه احیاطی    كنید ك نمی

فرمایید:   ها عبارات عجیب و غریبی است كه معلوإ است از جای دیگری آمده كه امیرالمامنین میی  است. این

است و جدا نیست.  ؛ داخخ است قاطی نیست و خارج«داخخ فی االشیاء ال بممازجه و خارج عنها ال بمزایله»

 رود.  رود ولی مقداری از روحتان نمی اگر سر انگشتتان زده شود، مقداری از خونتان می

توجه كنید آیات را با شأن نزول خودش لزوما فیکو نکنید. این یک بحث مهم علوإ قرآنی است كه آیات 

باید شأن نزول خودش را بگیرد  شده در شأن نزول خودشان نیستند. به عبارتی آیه شأن نزول دارند، ولی پیچ

ایین  « بلغ ما انزل الیک من ربیک »ولی شأن نزول موصص آیه نیست. در داستان غدیر هم همین است. آیه 

یک داستان دارد، شأن نزول دارد، ولی این آیه به شأن نزول خودش پیچ نشده. قرآن همین جوری خیودش  
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رویم به شأن نیزول آن!   خوانیم می ای را می كه آیه ینقابخ فهم است. متأسفانه این جوری شده كه به محض ا

خواهید توضییح    كنیم. در صورتی كه وقتی قرآن جریان والییت را میی   انگار كه آیه را با شأن نزول معنی می

دهد. این جریان باید جریانی باشد كه برای امامان دیگر هیم باشید. آییه دارد     بدهد، با این عناصر توضیح می

 كند.  ی به ناإ جریان والیت را میتبیین یک جریان

سوره مائده كه بحث از آییه   22را یک بار در این آیه داریم و یکی در آیه « واركعو مع الراكعین»حاال این 

و بعد حزب اهلل آن است كه این اخ  الوالیه را « م اهللکُی لِا وَمَنَّإ»رسد به ارتداد و بعد  شود تا می شروع می 21

شیود و حیزب در والییت اسیت كیه تعرییف        شود جریان حزب كه با امامش تعرییف میی   و میدهد.  انجاإ می

یَوْإَ »شود. تو امت كداإ اماإ هستی؟ برای همین درباره قیامت داریم  شود؛ مثخ امت كه با اماإ تعریف می می

اناس او با او   كِشیم، امامش را كه می  خواهیم اناس را بکِشیم، ؛ ما وقتی می(71)اسیراء:  «نَدْعُو كُخَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ

آیند؛ یعنی ما اناس را  هایش هم می كشیم، دانه آید؛ مثخ نسخ تسبیح كه وقتی نخ را می شود و می كشیده می

 آوریم.   تک تک نمی

این جریان را نبایید بیا شیأن      شود، ای كه در جریان حزب و امت هست و امت با اماإ تعریف می این نکته

؛ «اكِعُیونَ إِنَّمَا وَلِی کُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّ ِینَ آمَنُوا الَّ ِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُاْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُیمْ رَ »نزول آن معنا كرد. 

هم باید تطبیق بشود یا نه؟!  ی دیگر دهند. آیا این جریان به ائمه كنند زكات می ها در حالی كه ركوع می این

خواهم كال شأن نزول را نفیی كینم البتیه     ی ما هم مشمول این داستان هستند یا نیستند؟ نمی یعنی آیا ائمه

 شأن نزول در آن زمان یک جوری بوده كه واقعا ارجاع به آدإ خاصی یعنی امیرالمامنین بوده، 

دهییم، قابیخ    ا كه ما داریم با شأن نزول توضیح میی ها ر خواهم بگویم همه این داستان )ساال( جواب: می

آید؛ وون ما این آیات را دقیقیا بیا شیأن     توضیح است بدون شأن نزول. البته مقداری به نظر دور از ذهن می

مثال در سوره   كنیم، در صورتی كه معنی كردن آیه با شأن نزول خودش دارای اشکال هست؛ نزول معنی می

میا انیزل     ؛«مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ طُغْیَانًا... وَقَالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ »اه كنید دارد: كه نگ 23مائده از آیه 

شود كه قرآن همین كیار را   كند. این قسمت آیه با سیاق آیات دیگر معلوإ می الیک طغیان و كفر را زیاد می

. آییات ایین ررفییت را    (35)فیاطر:  «مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا» ، (2)نوح: « عَائِی إِلَّا فِرَارًافَلَمْ یَزِدْهُمْ دُ»مثخ آیه   كند؛ می
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وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیخَ »دارد:  22ویزهای دیگر را هم نشان دهد. بعد آیه « ما انزل الیک»دارد كه با 

این یعنیی ویه؟ ویرا    «! وَمَا أُنْزِلَ إِلَیْهِمْ»ی  ؛ اگر اقامه تورات و انجیخ بکنند و اقامه«بِّهِمْوَمَا أُنْزِلَ إِلَیْهِمْ مِنْ رَ

همه اسمش در خود قرآن آمیده! ویون ایین كیار قیرآن اسیت كیه ییک          گوید اقامه قرآن؟! قرآن كه این نمی

كامال این ررفیت را دارد كه « إِلَیْهِمْ وَمَا أُنْزِلَ»كند كه وند الیه را بگیرد؛ یعنی این  هایی را درست می عبارت

ها در بحث اقامه نماز و  كه این –ها اقامه بکنند  قرآن باشد، به خصو  كه كنار تورات و انجیخ آمده. اگر این

گوید تیورات و انجییخ و قیرآن بوواننید(؛      اقامه تورات و انجیخ و قرآن )نمی –ارتباط آن با والیت مهم است 

لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِیرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَیا  »ها را بایستاند،  یعنی بوواهد این

میا انیزل   »ایین  « یَا أَی هَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ»بعد دارد: رو هستند، و  كه بعضی میانه  ؛«یَعْمَلُونَ

، ویست؟ خود آیات این ررفیت را دارد كه منظور از این را قرآن «مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ»را ابالغ بکن! و این « الیک

ن بحث اقامه تورات و انجیخ است، نیه رسیاندن و   نشان بدهد، قرآن را اقامه بکن! و اقامه آن با اماإ است؛ وو

ها اقامه بشود. و بعد  ها با عنصر امامت است. اماإ باید باشد تا این ی این خواندن تورات و انجیخ و قرآن و اقامه

ظار دارییم االن  ما انت  ؛ اگر نرساندی رسالتت را نرساندی،«وَإِنْ لَمْ تَفْعَخْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ»گوید  هم وقتی می

قُخْ یَا أَهْخَ الْکِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَیْءٍ حَتَّى تُقِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیخَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ »گوید هم  این را بگوید. و می

د پیغمبیر  شود شأن نزول قرآن. در آن شأن نیزول دار  شود خود قرآن، این می و این می (28)همان: «مِنْ رَبِّکُمْ

خواهید   زند؛ وون این قیرآن میی   ای به قرآن بدون آن شأن نزول نمی كند، ولی این لطمه والیت را معرفی می

ها را اقامه بکنید. این اقامه تورات و انجیخ  كه این گوید: شما هیچ ویز نیستید مگر این اقامه بشود. ل ا آیه می

 و قرآن براساس عنصر والیت است. 

این در فهیم محتیوای آییه ممکین اسیت        بینید، حتی وقتی شما آیات را شأن نزولی میخواهم بگویم  می

والیت معنیی كنیید! در صیورتی كیه      را حتما «مَا أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ»َاختالل ایجاد كند. شما اصرار دارید 

كَثِیرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِینْ رَبِّیکَ    وَلَیَزِیدَنَّ»گوید  هاست و بعد هم می ی این لزومی ندارد؛ وون بحث اقامه

 « طُغْیَانًا وَكُفْرًا
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شود عنصیر   ، معلوإ می«وَلَیَزِیدَنَّ كَثِیرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ طُغْیَانًا وَكُفْرًا»كه داشتیم  23در آیه 

كند  كند، عنصر اماإ است؛ یعنی كتاب به تنهایی طغیان و كفر درست نمی كه طغیان و كفر درست می اساسی

آورد، نیه   ی نماز است كه پدر همیه را در میی   كند. اقامه ی كتاب است كه طغیان و كفر درست می بلکه اقامه

یعنی  گویند نماز اقامه كنید،  شود. در فهم تشرعی ما وقتی می نماز خواندن! یعنی وقتی نماز با اماإ اقامه می

شود اماإ و قرآن را بیه   آید می یک نفر جلو بایستد. یعنی اگر این قرآن بوواهد اقامه بشود؛ یعنی یک نفر می

كند به عمخ كیردن، وگرنیه قیرآن معمیولی هییچ       گیرد و براساس آن شروع می عنوان یک كتاب دستش می

 كند.  كند. قرآن اقامه شده طغیان و كفر درست می ایجاد نمی طغیان و كفری

وهیم  »دهد؛ یعنی در همیین آییه    گویم با شأن نزول خداحافظی بکنید! شأن نزول خیلی گرا می من نمی

طالب خاصةً وهما أول مَن صیلیی و   أنها نزلت فی رسول اهلل و علی بن ابی»بینید روایاتی كه دارد  می« راكعون

ها اولین كسانی هستند كه نمیاز   ؛ یعنی واركعوا در محوریت اماإ؛ وون این«واركعوا مع الراكعین»و پ ،«رَكَعَ

 ها هستند.  خواندند و ركوع كردند. راكعون این

گیوییم، بایید بیا     كه وقتیی ییک حکمیی را دارییم میی     « تناسب حکم و موضوع»یک ویزی داریم به ناإ 

رسیاند؛   جا كه نهایت ت لخ و خشوع را می در این« راكعون»بارت گوییم متناسب باشد. این ع موضوعی كه می

اند. همان جوری كه در قیرآن   كنند، در صورتی كه راكع كنند و ایتاء زكات می یعنی كسانی كه اقامه نماز می

است. این  ( جالب است كه این آیه راجع به پیغمبر124؟)انعاإ: «وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِینَ»راجع به وه كسی دارد 

وون معلوإ است كه اسالإ با پیغمبر شروع شده   خودی است؛ اولیت اگر به معنی اولیت زمانی باشد، حرف بی

جا هیم   در این« وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِینَ»گوید  و این وه افتواری است؟! بلکه وقتی همه حنیفا مسلما هستند می

هایت تسلیم و تی لخ و خشیوع را دارنید و اهیخ اقامیه نمیاز هیم        شوند اولین راكعین؛ راكعونی كه ن ها می این

 هستند؛ مثخ اقامه قرآن. 

آنقدر برای ما اقامه نماز گفته شده كه ذهن ما نسبت به این عنوان سابیده شده! و از نظر میا اقامیه نمیاز    

كنید.   ها گیر میی  انیعنی نماز خواندن، حاال اقامه قرآن یعنی وه؟ اقامه تورات یعنی وه؟ ذهن ما در این عنو

ی محوری نماز بیرون كشیده شده و اقامه نماز نشان داده شده.  ولی این همان اقامه دین است كه از آن نکته
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هیا از طبقیه    اقامه نماز كه با اماإ است. حاال كسی كه اهخ اقامه نماز و ایتاء زكات است در نهایت خشوع. این

حتی این تعریف باید تعریفی باشد كه به والیت فقیه هم بوورد.  اولیاء هستند. در سوره مائده عرض كردإ كه

وون جریان والیت است آن هم با حصر. اصال این تعریف والیت است و باید اهیخ اقامیه نمیاز و ایتیاء زكیات      

؛ یعنی بیایید اقیمو الصلوه و آتو الزكوه و تماإ تی لخ و  «واركعوا مع الراكعین»باشد در حالت ركوع. آن موقع 

شوع خودتان را در محوریت انجاإ بدهید؛ یعنی خودتان فرادی نروید این كار را انجاإ بدهید. برای همیین  خ

هیا را اول رواییت    دهد، البته این دارد والیت را نشان می« واركعوا مع الراكعین»گویم این بوش آیه یعنی  می

 بیند. إ آخر كتاب جواب مسئله را میها مثخ حخ المسائخ است كه آد گویم؛ وون این گوید و بعد من می می

دهید در محوریت راكعیون بایید انجیاإ     گوید اگر این كار را انجاإ می این همان عنصر والیتی است كه می

 را باید (34آل عمران: «)یَا مَرْیَمُ اقْنُتِی لِرَبِّکِ وَاسْجُدِی وَارْكَعِی مَعَ الرَّاكِعِینَ»بدهید. آن موقع حتی الیه دیگر آیه 

 این جوری بفهمید.

؛ «وَاسْیجُدِی »اگر معنی قنوت همان تواضع است، این آیه یعنی برای پروردگارت آن تواضع را داشته باش 

دهند،  ها قطعا دارند به هم كد می این« وَارْكَعِی مَعَ الرَّاكِعِینَ»گوید:  این حالت سجده را داشته باش! و بعد می

؛ یعنیی بییا خشیوع و تی للت را در     «وَارْكَعِی مَعَ الرَّاكِعِینَ»اند! پو  به خصو  كه در آن زمان ركوع نداشته

معیت امامانت قرار بده؛ یعنی این ركوع تو در پرتو حركت امامان باید باشد. این معیت به معنای كنار امامان 

كیه تیو    كند كه امت اماإ باشید  ایستادن نیست. این آیه معلوإ است كه حتی حضرت مریم را دارد دعوت می

كند. این یکی از كارهای قرآن  معلوإ است كه این قرآن دارد این عبارت را كد می« وَارْكَعِی مَعَ الرَّاكِعِینَ»هم 

ولیی ویون در قیرآن كید       ،«واسجدی میع السیاجدین  »توانست بگوید:  و زبان قرآن كدگ اری است. و اال می

نی عنصر والیت و در معیت والیت بودن را در قالب ایین  دوزد؛ یع ها را دارد به هم می راكعون وجود دارد، این

توانسیت،   توانست بگوید؟ بله میی  گوید. ممکن است بگویید این والیت را در عبارت دیگری هم می عبارت می

 ولی االن این عبارت كد شده.

ریبا از آن دهند كه تق را جوری توضیح می« اقیموالصلوه واركعوا مع الراكعین»كه مفسرین این  خالصه این

دهنید، ولیی مین     آید. دقیقا هم عالمه  و هم آقای جیوادی همیین جیوری توضییح میی      نماز جماعت در می
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خواهم بگویم این نیست و ماجرا یک ویز دیگر است. نمی خواهم بگویم پرت از نماز جماعت اسیت. میی    می

  جیا آن ركیوع،   نیسیت. ایین   ی نماز جماعتی هم داشته باشد، ولی مطلب منحصر در نماز جماعیت  تواند جلوه

جا كه عبارات به معنی نماز است، ركوع و سجده بیا هیم اسیت.     صرفا آن ركوع مصطلح نماز نیست؛ وون آن

شود و  كه زیرپای طرف خالی می كه معنای لغوی دارد كه یعنی شاتاالپ زمین خوردن، این« خرَّ»ی  مثال واژه

قَالَ لَقَدْ رَلَمَکَ بِسُاَالِ نَعْجَتِکَ إِلَیى نِعَاجِیهِ   »وسفندان دارد: خورد. در داستان قضاوت داود درباره گ زمین می

یخٌ مَا هُمْ وَرَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا وَإِنَّ كَثِیرًا مِنَ الْوُلَطَاءِ لَیَبْغِی بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّ ِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِ

هیایش بیفزایید...    كه میش تو را به مییش  ؛ دارد با درخواست این(53) : «غْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَفَتَنَّاهُ فَاسْتَ

ی  تهجا نک این« یخٌ مَا هُمْوَإِنَّ كَثِیرًا مِنَ الْوُلَطَاءِ لَیَبْغِی بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّ ِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِ»

مثیخ    مثخ زن و شوهر؛  كنند؛ گوید: كسانی كه با هم قاطی هستند، نوعا در حق هم رلم می رریفی دارد می

كنند؛ یعنی به دلیخ خلییط بیودن و رفییق     اند كسانی كه این كار را نمی ؛ قلیخ«وَقَلِیخٌ مَا هُمْ»رفقای نزدیک 

ر من با كسی وعده بگ ارإ اصرار دارإ سر وقت بروإ، كنند؛ مثال اگ حقوق هم را پایمال می  بودن و ندار بودن،

كینم اصیال    رسم! تازه فکر میی  ولی با خانمم نه! حتی ممکن است خبر هم ندهم كه من نیم ساعت دیرتر می

برای وه باید خبر بدهم؟! این مطلب مهمی است كه خلطاء در معرض رلم به هم هستند و اتفاقا بیه دلییخ   

شود خلطایی كیه بیا    ؛ كم می«وَقَلِیخٌ مَا هُمْ»زایی این مدلی در خودش دارد.  برفاقت! یعنی رفاقت یک آسی

؛ و داوود یقین كرد كیه میا او را بیه فتنیه     «وَرَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ»هم باشند و حقوق هم را محافظت كنند. 

معنی ركوع راهری داشته باشد معنیا نیدارد. آییا    « رَاكِعًا خَرَّ»اگر « فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ»انداختیم. 

یعنی شاتاالپ به ركوع رفت؟! و این یعنی شاتاالپ زمین خورد در عین ت لخ و نهایت خشوع و این ركوع بیه  

 معنی ركوع اصطالحی در نماز نیست.

خیلیی  « ع الیراكعین واركعیوا می  »به نظر من همه این بیانات درباره ركوع بیانات غیرتامی است و مطلیب  

                                                                                        هاست.  تر از این حرف عمیق
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1صلوات!  

 

 

 

                                                           

كثرت   من كثُرت عوارفه،»دانم. داریم  كه وه ربطی دارد؟ من هم نمی خواهید به فقرا سركشی كنید. این . معارف می 1

وقتخ داود جالوت و آتاه اهلل الملک »كه وع ربطی دارد كه  رود. این هایش زیاد شود، معارفش باال می بوششاگر كسی   ؛«معارفه

 كه داوود جالوت را كشت و خدا به او علم و حکمت داد!« و الحکمه وعلمه مما یشاء

به فقرا كم شده، باید فهمم كه سركشی من  شود، می ها كه روزی علمی من كم می این برای من مسجخ شده كه بعضی وقت

های كار فوتبال بازی كنم. باید اردوی جهادی بروإ. حاال وه ربط دارد؟! این از آن مواردی است كه ما  بروإ با كودْ

ها را خوش  خواهد برود به فقرا سركشی كند. برود دل آن ؛ اگر كسی معارف می«كثرت معارفه  من كثُرت عوارفه،»فهمیم.  نمی

ها را بفرستید مشهد. اصال ته آرزویش این  یک پولی جمع كنید این های معصوإ هستند، دكان كار، این بچهكند. االن این كو

  است كه برود مشهد!


