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 گزارش کوتاه -بخش اول *

دقیقه در محل مسجد امام رضا  31ساعت و  1 ،  به مدت حدودا1395ًی سال  ی این هفته، به عنوان آخرین جلسه جلسه

 ...،( برگزار شد.لنَّصَارَىٱهَادُواْ وَ لَّذِینَٱءَامَنُواْ وَ لَّذِینَٱإِنَّ    سْتَسْقَى مُوسَى...،ٱ)وَإِذِ  62و 61ی  )علیه السالم( با محوریت آیه

نکاتی پیرامون زنده کردن قرآن و عبادات در محیط  ،«نَوِّروا بُیوتِکُم بِتِالوَتِ القُرآن...»در ابتدا با توجه به روایت 

 خانواده و اثر تربیتی آن بیان شد.

ی بقره بود، شدند. در ابتدا بیان کردند که این آیه را باید  ی مبارکه سوره 61ی  سپس وارد بحث اصلی که بررسی آیه

 ای خارج کرد.  واره از حالت داستان

... ، بحث بعثت با واسطه آغاز وَبَعَثْنَا ... مائده( 12... و )وَقَطَّعْنَا اعراف( 161آیات)پس از آن با تکیه به این دو فقره از 

شود، بعثت هم  شد. گفته شد که همانطور که در قرآن به کسی که با واسطه قتل انجام داده باشد، نسبت قتل زده می

السالم( یا تنها تحت مکانیزمی  حضرت موسی)علیهگانه ممکن است که توسط  تواند با واسطه باشد. یعنی نقبای دوازده می

ند، اما این انتخاب در نظام طولی به خدا نسبت داده شده است. سپس با د قبول ایشان بوده است، انتخاب شوکه مور

طرح شد. از جریان « یهوالیت فق»... سناریوی قرآن راجع به فِیهَا هُدًى وَنُورٌ لتَّوْرَاةَٱإِنَّا أَنزَلْنَا  مائده( 44ی) توجه به آیه

 را از جهت نظام طولی، به خدا نسبت داد.« والیت فقیه»توان  بعثت باواسطه استفاده شد و بیان گردید که می

بعد از اینکه نشان داده شد که والیت فقیه مورد تأیید خداست، بحث به صورت خیلی کوتاه وارد جریان حزب شد. و 

 لَّذِینَٱإِنَّ    بقره( 62ی ) رو با توجه به آیه وحدت در جریان والیت است. از همینی اصلی در آن،  بیان گردید که مسئله

کلید « شریعت»و « دین»... بحث تکثرگرایی در قرآن مطرح شد. و از دل این بحث، بحث لنَّصَارَىٱهَادُواْ وَ لَّذِینَٱءَامَنُواْ وَ

 خورد.

ی شرایع از آن سرچشمه  د. دین شاهراه اصلی است و همهدر این زمینه ابتدا، تفاوت دین و شریعت بیان گردی

است. و منظور از تصدیق شرایع دیگر توسط پیامبر اسالم، تصدیق همین شاهراه اصلی « اسالم»گیرند که اسم آن هم  می

ای بر دیگر شرایع دارد. در همین میان بیان شد که  منظور مسلمان بودن  یک هیمنه« شریعت اسالم»است؛ هرچند 

نبیاء، ایمان به همان شاهراه است. البته این نکته هم بیان شد که ممکن است در نگاه فقهی، شخصی نجس باشد اما در ا

 نگاه کالمی در او مایه هایی از توحید وجود داشته باشد.

ها به صورت  انسانی  در همه« دین»ی  ... بیان شد که مایهفَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً روم( 31سپس با توجه به )

داشتن فطرت  جا ، بیانات وارد بحث فطرت و ارتباطش با دین شد. اهمیت زنده نگه وجود دارد. و از همین« فطرت»

پذیر  بررسی شد و بهترین حافظ برای فطرت، شریعت معرفی گردید. برگشت به دین هم، با برگشت به فطرت امکان

 دانسته شد.

 البته اعتقادی( راجع به مسایل روز طرح شد.در نهایت هم مباحثی سیاسی ) و 
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 مباحث تفسیری -* بخش دوم 

قرآنی برطبق  یتذکر در ابتدای جلسه ی سال جاری است. از آن جهت که کالس قرآن هست، آخرین جلسهاین جلسه 

 کنم.  روایت عرض می

 زنده کردن قرآن خواندن در خانواده -9

-1-1 خانه توصیه جدی به تالوت قرآن و عبادات در محیط 

های خودتان را با تالوت قرآن  خانه« رآن...قال النبی)ص(: نَوِّروا بُیوتِکُم بِتِالوَتِ القُ»در روایت کافی شریف اینطور دارد که 

این است  آید شنیده نشده باشد، که به نظر می ی روایت شنیده باشید. اما ادامه نورانی کنید. تا اینجای روایت را احتماالً

که  ها اینطور شده است خانه ان نکنید. امروزهشبیه سرای مردگ هایتان را شبیه قبر نکنید؛ و خانه« تَخذوها قبوراًو ال تَ»... 

نماز و دعا و هیئت جای دیگر  خوابند؛ خورند و می مده و غذایی میمنزل آبه شب ، سرکارروند  صبح از خانه بیرون می

ها سرکار انجام می شود. حتی خواندن همان  خواندن ها و قرآن م روضهامروزه تمااست. خانه شبیه به یک خوابگاه است. 

آنچنان که یهود و نصاری کردند، ...« کما فعلت الیهود و النصاری »...دهیم.  یک صفحه قرآن هم در مسجد انجام می

بردند و هایشان  و کلیسا آنها نمازها و عباداتشان را همه در مساجد...« طوفی الکنائس و البیع و عطّلوا بیوتهم»...

فانّ البیت اذا کثر فیه تالوت القرآن کثّر »... هایشان محل عبادت و خواندن قرآن نبود. خانه هایشان را تعطیل کردند، خانه

کند: یک اینکه خیر در  شود سه ویژگی پیدا می ای که در آن قرآن تالوت می خانه« ءو التسع اهله و اضاء الهل السما خیره

رود، و سوم  و برکت در این خانه باال می شوند زیاد میشوند،  اهل این خانواده مُتّسع می رود، دوم اینکه نه باال میاین خا

کنید،  درخشند که ستارگان برای زمینیان. وقتی در شب شما آسمان را نگاه می اینکه برای آسمانیان چنان می

هل آسمان هم، زمینیان آیند. برای ا می ها به چشم ستارهآید، بلکه خودِ  های سیاه آسمان به چشمتان نمی قسمت

 گیرند.  ند و مورد دعای خیر آنها قرار میآی درخشند و به چشم می اینچنین می

که قرآن  یخانه ا و ...هیاهلل عزّوجلّ ف ذکریالقرآن و ال  هیف قرایال  یالذ تیو انّ الب فرمایند: السالم( می امام علی )علیه

برکتش کم  ...تقل برکته افتد... آن می  سه اتفاق برای شود، ینم ادیشود و خداوند عزّوجلّ در آن  ینمدر آن خوانده 

... محافظ وَیُرْسِلُ عَلَیْکُم حَفَظَةً انعام(... 61ای که ) کنند. مالئکه آن خانه را ترک میو مالئکه  ...و تجهره المالئکه ... شود یم

 شوند. یدر آن حاضر م نیاطی. و شنیاطیو تحضره الش کنند. ... مانی، خانه را ترک میانسان هستند در بلیات زمینی و آس

... را قبول داریم، لْأَوْالَدِٱوَ لْأَمْوَالِٱوَشَارِکْهُمْ فِی  اسراء(... 64ی ) شود. از همان شیاطین جن. اگر ما آیه خانه پر از شیطان می

ها موجب انحراف خودِ انسان و مهمتر از آن انحراف  شود. این زیاد میاین را هم قبول کنیم که حضور شیاطین در منزل 

 ی بنده این است که خانه را برای انجام اعمال عبادی دست کم نگیرید. شود. توصیه ها می بچه

ها را  خواهد بگوید این مکان یعنی کسی نمی ها سرجای خودش درست است؛ و حسینیهمساجد [ 5 ی حدود دقیقه]

شان را  اما همانطور که در سیره ی پیغمبر اکرم)ص( هست که ایشان مستحباتشان حتی نمازهای مستحبیخالی کنید. 

شان در خانه بوده است، باید توجه به انجام این امور در خانه هم  های عبادی و بسیاری از برنامه ادندد در خانه انجام می

 داشت. 
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شوند،  حاضر می اپنج تن آل عب کند؛ حدیث کساء معجزه می که خواندنگفتند  آقای بهجت می[ 11 ی حدود دقیقه]

ها قرآن  بچههنگام و روزهنگام، خوب است. بگذارید  شب نشود در منزل. قرآن خواند شان حاضر می به عبارتی نورانیت

که  ؛نکنید ها نبرید. مثل یهود و نصارا عمل چیزها را به محل کار و مساجد و حسینه این ی خواندن شما را بشنوند. همه

 اند محل عبادات تعریف شدهکه به عنوان  داریم یکنیم. درست است که ما مساجد دقیقاً ما مثل یهود و نصارا عمل می

عبادات به آنجا منتقل شود، درست نیست. حتی در سرای  ی هدیه و ... اضافه شود و همهولی حاال اینکه حسینیه و م

جمع هم خوب است اما کارهای فردی داخل خانواده جایگاه البته . است محل برگزاری زیارت عاشورا شدهمحله هم 

 دارد.  ای العاده فوق

-2-1 اثر تربیتی تالوت قرآن 

گویند  تر دقت نمایند؛ شهید مطهری می را کسانی که دنبال بحث تربیت فرزند هستند دقیق [ این نکته6 ی حدود دقیقه]

دیدم پدرم مشغول مناجات  کردم، می هنگام چشمانم را باز می که اولین و شاید مهمترین استاد من پدرم بود؛ وقتی شب

 کرد. آن بود که خیلی تربیت می یا مشغول تالوت قرآن است. آن صوت تالوت قرآن ایشان در گوش من هنوز هست و

-3-1 بزرگان و تالوت قرآن 

های درستی نیست. وقت برای همه چیز از سریال و فوتبال و تلگرام همه  هم، حرف و ... وقت نداریم سخنان اینچنینی که

م قرآن فرمودند، من هر سه روز یک خت السالم( می حضرت رضا)علیه قت برای دعا و مناجات و ... نیست؟!چیز هست اما و

نصیر  خواجه کردند. تر هم تمام می خواندند، سریع ، یعنی اگر تندتر میخواندند قرآن را با دقت میکنم، تازه برای اینکه  می

گوید که من  خودش در کتابش می  کرده است، کار نجوم، فلسفی، فقهی، دیوانی و ... می گفتند، که به او استادالبشر می

از نظر طبیعتاً انسان در این سن و سال، ایم.  دیده گیرا در هشتاد تا نود سالامام ما  انم.خو روزی پانزده جزء قرآن می

ها را جمع کند، مسئولین بروند و بیایند  رهبر کشور است و باید فتنه امام در این حال، ت اماقوای بدنی از حال افتاده اس

وزانه دو جزء و در ماه مبارک رمضان روزانه هفت هشت جزء ایشان در غیر ماه مبارک رمضان ر ی این احوال با همه .و ... 

دو ساعت مانده به  در تابستان این است که شان( از قول آقازاده) مقام معظم رهبری ی فردی سیره کردند. قرآن تالوت می

ر که راه مانطوصبح دارند، بعد ه گریه و بعد نماز خوانند و نماز شب و شان را می شوند و یک جزء قرآن اذان بیدار می

 خوانند. ، مرتب میکه حفظ هستند از قرآن را روند که قبایشان را بپوشند در همان حال مقداری می

ن حالتی حال یک همچنی با اینی ما با آقا زیاد است.  در دغدغه، فاصله االخره بزرگان ما اینها هستند. چه در کار، چهب

خوانید گفتندکه من یک مأموم راتب دارم.  زهایتان را عمومی نمیهست. حتی یک بار از ایشان پرسیدند که چرا نما

  بخوانند. یک چنین صورتی از زندگی.ر بودند پیش خانواده باشند، نماز صِمنظور همسرشان بود. مُ

ها  شهرستاناما در آمد به خانه توان  ها نمی ظهر در تهران واقعاًشود در خانه انجام داد باید تالش کرد.  همانقدر که می

 تر برگزار کرد و خواند. شود قرآن را جدی مقداری که پیش خانه و خانواده هستیم می شود. در همان می

 بحث اصلی -2
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عَشْرَةَ عَیْناً قَدْ عَلِمَ کُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ  ثْنَتَاٱمِنْهُ  نفَجَرَتْٱفَـ لْحَجَرَٱبِّعَصَاکَ  ضْرِبٱ فَقُلْنَا لِقَوْمِهِمُوسَى  سْتَسْقَىٱوَإِذِ  بقره( 61)

 .مُفْسِدِینَ لْأَرْضِٱوَلَا تَعْثَوْاْ فِی  للَّهِٱمِن رِّزْقِ  شْرَبُواْٱکُلُواْ وَ

-1-2 ای واره خارج کردن ماجرای آیه از حالت داستان 

« ای واره داستان»بیان  ای که را باید از حالت ساده هم بیان کردیم که این ماجرا ذشتهدر جلسات گ[ 18 ی حدود دقیقه]

تشنه شدند و درخواست آب کردند و بعد یک چنین  اسرائیل اینطور است که بنی آن« ای واره داستان»خارج کرد.  ست،ا

اسرائیل به این نحو از آن استفاده کردند. تفاسیر به سمت چنین  وضعیتی پیش آمده که دوازده چشمه جوشید و بنی

تر استفاده شود، به دوازده شعبه تبدیل شد.  برای اینکه از آن راحت شیر وضوخانه وجود دارد ونگاهی رفتند. گویا دوازده 

بیان  طور در جلسات گذشته این شد خیلی فاصله دارد.عرض در جلسات گذشته این نگاه با آن نگاهی که  بیان شد که

مشخص است که نه  کنند و هر امتی از یکی. استفاده میاین دوازده چشمه را دوازده قوم و امت  شد که

وام قابلیتی بوجود در این اق و نه قوم او، دوازده چشمه نخواستند؛ آنها تنها استسقا کردند ولی ظاهراً السالم( )علیهموسی

عَشْرَةَ  ثْنَتَیْٱطَّعْنَاهُمُ وَقَ اعراف( 161ای از اینها هم نقیب و امام بود. ) دوازده چشمه جاری شد و بر هر چشمه آمده بود که

ن کار را خدا به خودش نسبت ای . دقت کنید کهدوازده گروه تقسیم کردیمو آنان را به دوازده سبط  ...أَسْبَاطاً أُمَماً

مبعوث کردیم دوازده نقیب و دوازده امام و دوازده رئیس  ما ...عَشَرَ نَقِیباً ثْنَیْٱوَبَعَثْنَا مِنهُمُ  ... مائده( 12) .قَطَّعْنَا دهد: می

 مبعوث شدند.  ما بعثتِ را. به

-2-2 شود ،  بعثتی که اگر در نظام طولی باشد، به خدا نسبت داده میبعثت با واسطه 

طرف  را ما مبعوث کردیم به این معناست که ازنقیب  گوید دوازده د این بعید باشد که وقتی میشای[ 21 ی حدود دقیقه]

 های با واسطه است. الهی معرفی شده باشد. خیلی اوقات اینها بعثت

و  ترباال های شود، اگر در جریان نظام طولی باشد، خدا این را به گروه بسیاری از مفاهیمی که در قرآن نسبت داده می

تأمین کرده است،  م(السال )علیهجا هم شاید بر طبق قواعد درستی که حضرت موسی دهد. این حتی خودش هم نسبت می

انتخاب  السالم( )علیهای که حضرت موسی این نقبا انتخاب شدند و دوازده نقیب ایجاد شده باشد. یعنی دوازده رئیس قبیله

انتخاب کردیم.  ماگوید  خدا می اما کند، دوازده نفر را انتخاب می السالم( )علیهحضرت موسیکرده است. منتهای مراتب 

 این امکان هست. در یک نظام طولی 

 : قتل با واسطههای باواسطه شاهد مثال برای نسبت دادن -2-2-1

 للَّهِٱ بِئَایَاتِ یَکْفُرُونَ کَانُواْ بِأَنَّهُمْ لِکَذَ... بقره( 61فرماید ) در بحث قتل انبیاء اینطور می کما اینکه[ 22 ی حدود دقیقه]

به این معنا نیست که انبیاء را  کردن لزوماً ءکشتار انبیا کردند به ناحق. ءکشتار انبیا ... اینهالْحَقِّٱبِغَیْرِ  لنَّبِیِّینَٱوَیَقْتُلُونَ 

گوید. در ذیل همین آیه روایتی اینچنین  کشته باشند، ممکن است قتل با واسطه کردند. کما اینکه روایت همین را می

الحق ذلک بما  ریبغ نیالنب قتلونیاللّه و  اتیبا کفرونیذلک بأنهم کانوا » - ةیو تال هذه اآل -عن أبى عبداللّه )ع( هست: 

و اللّه ما قتلوهم ... فوق، فرمودند: هیشده است که در پى تالوت آ تیاز امام صادق )ع( روا ...قال «عتدونیعصوا و کانوا 
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ند و آنان را با خود را با دستان خود نکشت امبرانیپ ل،یاسرائ به خدا سوگند! بنى ...افهمیو الضربوهم باس همیدیبأ

آلود پیامبران را  ... آنها احادیث و گفتگوهای رازفاذاعوها ثهمیو لکنهم سمعوا أحاد... خود به قتل نرساندند رهاىیشمش

ای  های حاکمیتی انبیاء همواره دنبال یک سیستم معلوم است که[ 23ی حدود دقیقه]کردند.  میشنیدند و فاش  می

کنند به  در سایه شروع می های ها احتیاج به نیروهای بخصوصی هست که به صورت دولت این سیستم در هستند که

های انبیاء  رو نیست. به هرجهت اصحابی دارند، کارهایی دارند، حواریونی دارند که  ی بازی های مخفی. همه فعالیت

شده است. وگرنه  بیاء به خاطر همین انجام میشان را انجام دهند. و اصالً ماجرای قتل ان بتوانند کارهای زیرزمینی

هایی پشت درهای بسته  ند و حرفکرد دهد. البد اقداماتی می الهی را گفتن و منبر رفتن که کسی را آزار نمی معارف

خطر نبودند. انبیاء همواره اگر هم مأمور به تشکیل حکومت  . انبیاء کبریت بیاست خورده ها برمی زدند که به حاکمیت می

برای این مقابله با ظلم، تشکیالت  ها بودند. مأمور مقابله با ظلم بودند. طبیعتاً نبودند، مأمور به مقابله با یک سری حکومت

 ... 1دادند. ها لو می دادند. این ای لو می عده ،درهای بسته راِ ها، این کارهای پشت الت، این حرفکردند. این تشکی درست می

شدند. دشمنان انبیاء آنها را  وقت انبیاء کشته می ... آنفقتلوا... کردند را به خاطر این دستگیر می... انبیاء هایفاخذوا عل

 کردند.  اسرار انبیاء را فاش می ها نسبت داده شده است به این دلیل که ل به یهودیکشتند منتها این قت می

مبعوث  ما... عَشَرَ نَقِیباً ثْنَیْٱثَاقَ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَبَعَثْنَا مِنهُمُ مِی للَّهُٱوَلَقَدْ أَخَذَ  مائده( 12) فرماید پس وقتی اینطور می

در یک مکانیزمی، این قبایل و  مبعوث کرده باشد یا اصالً السالم( )علیهکردیم دوازده رئیس را، حتی ممکن است موسی

 این وقت آن این را تضمین یا تنفیذ کرده باشد و السالم( )علیهاُمم برای خودشان رئیس تعیین کرده باشند و موسی

 شود. چراکه در مسیر جریان توحید قرار گرفته است. به خدا نسبت داده می مبعوث شدن

 سناریوی قرآن راجع به والیت فقیه -2-2-2

ا امام ی اعتقاد ماست، نه اینکه خداحرف و این  «فقیه یک والیت الهی است والیت» یدگو اگر امام می[ 28 ی حدود دقیقه]

 . مهم این است که ساختار طوری چیده شده باشد که مورد پذیرش خدا باشد. اند زمان شخصی را نسب کرده

... ما تورات را نازل کردیم فِیهَا هُدًى وَنُورٌ لتَّوْرَاةَٱإِنَّا أَنزَلْنَا  مائده( 44) است. هیفق تیبحث وال یقرآن لیاز دال یکی ه،یآ نیا

... نبیون که دین اسالم داشتند با این تورات حکم و أَسْلَمُواْ لَّذِینَٱ لنَّبِیُّونَٱیَحْکُمُ بِهَا ... است و هدایت که در آن نور

... و للَّهِٱمِن کِتَابِ  سْتُحْفِظُواْٱبِمَا  لْأَحْبَارُٱوَ لرَّبَّانِیُّونَٱوَ... ... برای کسانی که یهودی بودندلِلَّذِینَ هَادُواْ ... کردند حاکمیت می

ی حفظ کتاب خدا و آیات  دانشمندان یهودی و مسیحی هم به آن چیزی که از کتاب خدا حفظ داشتند )یعنی بواسطه

بعد از نبیون که  کردند. می)حکم دادن و ایجاد حکومت( کردند( که خودِ نبیون هم این کار را  میالهی، حاکمیت 

 شود گفت هیچ کس این کار را نکند. نمی

                                                           
است و به  «هیتق»احکام، بحث  ی نهیدر زم یمورد توجه قرار دهد حت دیدر کارش به شدت با هیفق کیکه  یاز جهات یکیاصالً  [26 ی حدود دقیقه] . 1

امام حساس نشوند.  یرو نکهیاست. به خاطر ا داده یم یجواب کی یبه هرکس شانیا دند،یپرس یسؤال را م کیمرتب از امام   ی. گاه«ینگاه جهت»اصطالح 

هو  نکمیفرّق ب یان الذ». فرمودند دیسوال داد کی یمن شاهد بودم که شما به سه نفر سه جواب متفاوت برا دیگو ی( مالسالم هیصادق)عل مبه اما یشخص

ر ینقطه گ کیوقت دشمنان شما را در  که آن دینقطه مجتمع شو کیکه شما در  گذارم یخود من هستم. من نم اندازد یشما تفرقه م نیکه ب یکس ،«کمیراع

 .کردند یکار م دهیچیپ اریبس العباس یبوده است. چراکه بن العباس یو ائمه بخصوص در زمان بن اءیدر کار انب یا هیتق یاه حرکت نیهمچ کی. ندازندیب
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در زمان فترت نباشند چه کسی این کار را بکند.؟ ومت و اجرای احکام حاکمیتی مهم است، وقتی نبیوناگر حک 

.. آمد و دیگر لرُّسُلِٱ مِّنَ فَتْرَةٍعَلَى  مائده(... 19فرماید ) تا وجود پیغمبر که نبیون نبودند که قرآن می السالم( )علیهعیسی

برای این یا حاکمیت نداشته باشیم؟  نباشد و والیت کالًه شده است؟ یت چه سیستمی دیددر این وضعرسولی نداشتیم، 

 چیزی دیده نشده است؟ کالً شرایط

تلوهای انبیاء  تلو انبیاء هستند، صدقین که جزو تالی که همین کسانی که تالی پاسخ این است [31 ی حدود دقیقه]

 در جای دیگر ... بعدعَلَیهِمْ أَنعَمتَ لَّذِینَٱ صِرَاطَ حمد( 7. )لْمُسْتَقِیمَٱ لصِّرَاطَٱ هْدِنَاٱ حمد(6گوییم ) هستند که وقتی می

... یک گروه از این لصَّالِحِینَٱوَ لشُّهَدَاءِٱوَ لصِّدِّیقِینَٱوَ لنَّبِیِّینَٱ عَلَیْهِم مِّنَ للَّهُٱ أَنْعَمَ لَّذِینَٱ مَعَ ئِکَفَأُوْلَـ نساء(... 69فرماید ) می

فقیه است که در  همان جریان حاکمیت را راه بیندازد. این سناریوی بحث والیت ،ی حفظ کتاب خدا واسطهتالی تلوها ب

 شیعه هم با همین شناخته شده است.  زند. قرآن موج می

شود که والیت نداشته باشد. اگر والیت نداشته باشد که حاکمیت ندارد. منتها آنها  اساساً هیچ قوم و ملتی هم نمی

وَ بَعَثنا منهُم سید علی »تواند بگوید  الهی نیست ولی والیت ما الهی است. والیت ما الهی است و خدا می والیتشان

افتد.  یم که قتل باواسطه چطور اتفاق مینشان داد قبالً بعثت با واسطه است. این بعثت، هیچ ایرادی هم ندارد.« ای خامنه

تواند  . مبعوث شدن یک انسان در همین ساختارهای طولی میآنجا هم بعثت باواسطه است. بدون هیچ حرف سنگینی

 توان این نسبت را به باالیی داد.  انجام شود و در نظام طولی می

-3-2 حزب؛ تکثر در قرآن 

 این بود که وارد جریان حزب شدیم. جا از همین مورد تأیید خداست. والیت فقیه اینها را گفتم که نشان دهم که

 ،ی آن و مسئله گردد برمی که اقتضای حزب شدن در داخل نظام اسالمی، به جریان والیت گفتیم[ 34 ی حدود دقیقه]

اش را در  گذاریم و نتیجه هایش را االن می تر که پایه ای گردد به یک بحث ریشه این برمیوحدت در جریان والیت است. 

ای دارد. این آیات، آیات پولورالیستی قرآن  های تکثرگرایانه بحث ،62ی  آیه گیریم. ی بقره می ی مبارکه ورهس 62ی  آیه

دهد. نشان  جهت یک تکثری را نشان می به هراین آیات، داریم.  هم ی مائده سوره ی مبارکه چنین آیاتی را در است.

 لَّذِینَٱءَامَنُواْ وَ لَّذِینَٱإِنَّ    بقره( 62) :چگونه است اسالم در زمان خودِ پیغمبردهد که وضعیت یک یهودی یا مسیحی  می

هُمْ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا  لْئَاخِرِٱ لْیَوْمِٱوَ للَّهِٱمَنْ ءَامَنَ بِـ لصَّابِئِینَٱوَ لنَّصَارَىٱهَادُواْ وَ

 فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْنجام دهند و ایمان به خدا داشته باشند، دهد که اینها اگر عمل صالحی ا ظاهراً نشان می 2.یَحْزَنُونَ

 . اینباشد السالم( )علیهیا مسیحیان زمان حضرت عیسی السالم( )علیهاند. نه اینکه منظور یهودیان زمان حضرت موسی

 خیلی خالف آیه است.  نگاه

                                                           
 بدرستی کسانیکه مؤمنند و کسانیکه یهودی و نصرانی و صابئی هستند هر کدام بخدا و دنیای دیگر معتقد باشند و کارهای شایسته کنند پاداش-(62)بقره . 2

 آنها پیش پروردگارشان است نه بیمی دارند و نه غمگین شوند.
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ها که والیت الهیه را قبول کردند و  کسانی از مسیحی توان این حرف را به صورت یک سؤال اجتماعی طرح کرد: می

اش به یک  شهدر جریان جنگ هشت ساله شهید شدند، چه شدند؟ شهید شدند؟ نشدند؟ این یک سؤالی است که ری

  گیریم: شود و در جلسات آینده نتایج آن را می مقدمات آن بیان می بحث دیگر برمی گردد که

-4-2 تفاوت میان دین و شریعت 

 شود: دو اصطالح با همدیگر خلط می قرآن یک اصطالحی دارد و یک اصطالحی ما داریم که این[ 36 ی دقیقهحدود ]

... درقرآن چیزی لْإِسْلَامُٱ للَّهِٱعِندَ  لدِّینَٱإِنَّ  عمران( آل 19ای شده است. ) فهمی این خلط موجب یک کج«. اسالم»اصطالح 

از این جهت است و  «اسالم»شاهراهی است که فقط اسمش  «دین» است.« اسالم»فقط که آن  «دین»هست به نام 

خطوط کلی اخالق، خطوط کلی احکام  درواقع، خطوط کلی اعتقادات،« اسالم»یا همان « دین»ی انبیاء مسلمانند.  همه

به ) ِ تمام ادیان ی شرایع دینی مشترک است. همه اخالق، اعتقادات و احکام هست، میانچیزی که در  ی آن است. همه

چیزی به نام پرستش دارند. حاال  مثالً همهاین خطوط کلی را دارند.  ،( الهیتعبیر نادرست، تعبیر صحیح آن شرایع است

ی ادیان دارند. در  کند. تمام مسایل دینی را همه در شرایع مختلف فرق می ای انجام شود؟ پرستش به چه قاعده این

 طور است.  ادات هم، همیناخالق و اعتق

 است «دین»صدیق شرایع دیگر از جانب شریعت اسالم به معنی تصدیق شاهراه اصلی ت -2-4-1

ی مائده نشان دادیم که البته شریعت پیغمبر، یک شریعت برتر است.  ی مبارکه سوره 48ی  ی گذشته و در آیه در جلسه

... هم مصدق است و هم مهیمن عَلَیْهِ مُهَیْمِناًوَ لْکِتَابِٱدَیْهِ مِنَ مُصَدِّقاً لِّمَا بَیْنَ یَ لْحَقِّٱب لْکِتَابَٱوَأَنزَلْنَا إِلَیْکَ  مائده( 48)

ای بر دیگر شرایع دارد. این  شریعت پیغمبر خاتم یک هیمنه فرماید کند، می بعد از اینکه شرایع قبلی را تصدیق می است.

ها را. چراکه اگر ریز شریعت را تصدیق بکند  نه ریز شریعت آن کند صدیق میرا ت شرایع قبلی یعنی خطوط کلی تصدیق،

همچنین اینکه تصدیق این یک شریعت جدید است.  آنکه  حال ؛را خودش هم عملی کند شریعت باید همان صورت در این

 ها ریعتی ش همهتصدیق کردن به این معناست که را داشتند.  کند به این معنا نیست که آنها خودشان چنین شریعتی می

م یک هیمنه و اشرافی بر کنند و البته شریعت اسال صدیق میرا ت شرایعآیند و جریان کلی حاکم بر  در یک سلسله می

 -اخالقی -ساز است و حتی آثار تربیتی شدت نظام مهم قرآنی است و به )این بحث، بحث به شدت  دارد. ی اینها همه

 اجتماعی دارد.(

 «شریعت اسالم»نه « دین اسالم»سلمان به مسلمان بودن انبیاء، یعنی م -2-4-2

است. برای  «اسالم» ،اسم همین شاهراه است یعنی« اسالم»، فقط «دین»مشخص شد که اسم  پس[ 41 ی حدود دقیقه]

 فرماید: و شاهراه اصلی هستم، اینطور می« دین»بگوید من اولین مؤمن به  خواهد همین است که پیغمبر خدا وقتی می

یعت اسالم هستم، اینکه که اولین مسلمان در شر ستنه به این معنا این کالم  . ...لْمُسْلِمِینَٱوَأَنَاْ أَوَّلُ  انعام(... 163)

به لحاظ رُتبی اول هستم و  «دین» یعنی من در این جریان بلکه .غمبری در دین خودش اولین استهر پی  ،مشخص است

 از همه باالتر هستم. 
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ها را  واژه وقتی بعضی از کلید ماند. ایست؛ مثل زنجیر می خورده م به شدت به هم گرهمفاهیاینها [ 42 ی حدود دقیقه]

های دین، اسالم،  ی زیر، واژه هم کار بکنید. مثالً در آیه روی آنها آید و باید های دیگر همراهش می واژه گیرید، کلید می

یکی است. آنچه جمع دارد،  د در قرآن. چراکه تنهاهم جمع ندارصراط مستقیم گره خورده است. صراط جمع ندارد، دین 

... خدا مرا هدایت کرده به صراط مُّسْتَقِیمٍ صِرَاطٍ یإِنَّنِی هَدَانِی رَبِّی إِلَ قُلْ انعام( 161شود سُبُل. ) سبیل است که می

... روش حَنِیفاً إِبْرَاهِیمَ مِّلَّةَ... ه... یک دین قائم سرپایی است کقِیَماً دِیناً... فرماید مستقیم، این صراط مستقیم چیست؟ می

قُلْ إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ انعام(  162) .لْمُشْرِکِینَٱ مِنَ کَانَ وَمَا... 3.ابراهیم حنیف )به سمت وسط( است

 لِکَلَا شَرِیکَ لَهُ وَبِذَ... .بگو به درستی که نماز و عبادت و زندگی و مرگ من از آن پروردگار جهانیان است .لْعَالَمِینَٱرَبِّ 

انانم. این اولین مسلمان بودن یعنی اول اولین مسلم من مورم وأشریکی ندارد و من بدین کار م. لْمُسْلِمِینَٱ أَوَّلُ وَأَنَاْ أُمِرْتُ

... است حَنِیفاً مُّسْلِماً عمران(... آل 67آمده است که ) السالم( )علیهی حضرت ابراهیم یا اگر درباره .تبی در این مسیر هستمرُ

 را دارد.  «دین اسالم»نه به این معنا که مسلمان در شریعت اسالم است، بلکه 

 پذیرند الهی را نمی« دین»خسران برای کسانی است که  -2-4-3

است که این آیات معنی خودش را نشان وقت  آنمعانی در بستر قرآن مشخص شد،  تا اینجا که این[ 47 ی حدود دقیقه]

وَمَا أُنزِلَ ... ایمان آوردیم بگو ما به خدا و آنچه بر ما نازل کرده ...وَمَا أُنزِلَ عَلَیْنَا للَّهِٱقُلْ ءَامَنَّا بِـ عمران( آل 84) دهد: می

مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ  لنَّبِیُّونَٱوَ وَعِیسَىوَمَا أُوتِیَ مُوسَى  لْأَسْبَاطِٱوَ وَیَعْقُوبَ وَإِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِیلَ إِبْرَاهِیمَعَلَى 

و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل کرده و آنچه برای موسی و عیسی و  .سْلِمُونَوَنَحْنُ لَهُ مُ

ی ما  همهو  گذاریم نمی بین احدی از آنان فرقوی از ناحیه پروردگارشان آمده ، یکجا ایمان داریم و  انبیای بعد از

و هر کس بخواهد غیر . لْخَاسِرِینَٱمِنَ  لْئَاخِرَةِٱدِیناً فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی  لْإِسْلَامِٱوَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ  عمران( آل 85مسلمانیم. )

 شود و او در آخرت از زیانکاران است. ، از او قبول نمیبپذیرد «دین»را به عنوان  «اسالم»از 

 «مسلمان»تفاوت نگاه فقهی و کالمی به تعیین مصداق  -2-4-4

های کالمی. در بحث فقهی ممکن است اگر کسی  های فقهی دارد و یک بحث بحث این مطالب، یک [49 ی حدود دقیقه]

در بحث  شوند. میکالمی جدا  اما گاهی این امور در مباحث فقهی با مباحث 4شرک باشد، به او بگوییم نجس است.م

 کالمی ممکن است شخص در دین الهی باشد. 

انسان  این برای ما»گفت: « برای شما چیست؟ ی بودا این مجسمه» :بنده به یکی از علمای بودایی در یک مناظره گفتم

همان  ً دقیقا «خواهیم به خدا برسیم. دن به این انسان کامل، میی فیض است و ما از راه رسی کاملی است که واسطه

                                                           
... متجانف یعنی کسی که از مرکز مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ مائده(... 3رآن اینطور است: الف( )ی جَنیف در ق در مقابل جَنیف است. ریشه حنیف[ 44 ی حدود دقیقه].  3

ی  ی حنیف، ترجمه برای واژه« گرایانه حق»ی  کند. یعنی گرایش به بیرون دارد. حنیف یعنی کسی که گرایش به وسط دارد. ترجمه به سمت بیرون حرکت می

فِی  ضْطُرَّٱفَمَنِ  مائده(... 3کند و نه در حواشی راه. ب( ) کند، در متن راه حرکت می وسط گرایش پیدا می دقیقی نیست. حنیف یعنی کسی که به سمت

ای هست و  نخورد. مثالً در مخمصه مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍای گیر کرده است، اگر بخواهد حرام بخورد، دیگر حرام را  ... کسی که در مخمصهمَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ

  اشتهایی بخورد.  باید گوشت خوکی یا شرابی را بخورد، دیگر با اشتها نخورد. به هرحال به حد ضرورت و با بی

 . البته همانطور که نجاست اهل کتاب اختالفی است، نجاست مشرکین هم اختالفی است. یعنی از جهت نجاست ظاهری، اختالف است. 4
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کنید که پیروانتان آن  چنانچه جای این یک انسان کامل دیگری باشد، شما قبول می»گوییم. گفتم:  چیزی که ما می

این یک  «آره. ». گفت:«پیغمبر ما»گفتم:  «؟چه کسی مثالً» :گفت «مجسمه را بگذارند و براساس این به آن خدا برسند؟

ه جهت کالمی، اعتقاد نجس باشد منتها ب این عالِم بودایی اعتقاد توحیدی است. یعنی ممکن است به جهت فقهی

 .توحیدی دارد

 ها وجود دارد ی انسان در همه« دین»ی  مایه -2-4-5

 فقط باید وجودها وجود دارد.  ی انسان شاهراه اصلی است، در همهکه همان خطوط کلی و « دین»ی  از نظر قرآن مایه

برای همین است که خدا در قیامت، انسان را بازخواست  ی خودش را نشان دهد. شخص از تعادل خارج نشود تا مایه

... صورتت را به سمت این دین فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً 5روم( 31) داده است. به او ی اصلی را مایه کند، چون جان می

 لنَّاسَٱفَطَرَ  لَّتِیٱ للَّهِٱفِطْرَةَ ... فرماید چیست؟ می «دین». حاال این عنی حرکت در متن جاده(بگردان در حال حنیف )ی

این ... للَّهِٱلَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ ... ... این همان فطرتی است که خدا به انسان داده است و انسان مفطور به این فطرت استعَلَیْهَا

 6اینطور آفریده است.  شرایط و زمان خاصی نیست. خداوند به طور کلی،برای  این فطرت هم غیرقابل تغییر است.

 است. «قیم»است، بلکه « قائم»نه تنها ... این همان چیزی است که لْقَیِّمُٱ لدِّینُٱ لِکَذَ روم(...  31)فرماید  بعد هم می 

 ی چیزها به سرپا بودن دین است. هدارد. سرپا بودن بقی ی چیزها را هم سرپا نگه می یعنی چیزی که بقیه «قیّم»

 آید : های مهمی در می از دل این مطالب، بحث 

 دین قیم و فطرت -2-4-5-1

انفاق دوستی، شفقت،  تشخیص داد. مثالً حیا، نوع توان میقادات را خطوط کلی احکام و اخالق و اعت[ 85 ی حدود دقیقه]

، من فطرت اگر از تعادل خارج نشده باشد و ... . بسیاری از دستورات دین برای این است که فطرت از تعادل خارج نشود.

خواهید تبلیغ کنید.  شما میبه جهت ذهنی خدا را قبول ندارد.  فرض کنید شخصی حیث الیشعر، خودش خداگراست.

کنید امور فطری را در او زنده نگه دارید؟ برای چنین  اد دادن؟ یا سعی میکنید نماز و ... را ی کنید؟ شروع می چه کار می

به دیگران صداقت، شفقت و ... داشته باشد. ن! بگویید غیرت داشته باشد، همی فرضی راه دوم صحیح است. مثالً به او
                                                           

 ی قرآن است. آیه جزو آیات غرر و سه ستاره. این  5

خواهد چیزهایی بگوید که شما قبول کنید. یا اساساً قرآن با مغز شما  کتاب استداللی نیست، خیلی کم استدالل دارد. چون نمی قرآن[ 54 ی حدود دقیقه].  6

لَوْ کَانَ فِیهِمَا ءَالِهَةٌ إِلَّا  انبیاء( 22آورد که ) یک جایی استداللی هم می  گاهی ،ای که کار دارد کار ندارد. با تمام روح و جان و فطرت شما کار دارد. با این همه

توان درآورد اما اصالً سطح خدا این نیست که با آدم دهن به دهن  هایی می کند در قرآن. از بین این توصیفات، توصیه ... . خدا بیشتر توصیف میلَفَسَدَتَا للَّهُٱ

کند نه استدالل.  کند که من دنیا را اینچنین آفریدم، اینطوری و اینطوری است شما هم حواست باشه جهنم نری و ... . توصیف می توصیف میشود. از آن باال 

... لْأَرْضِٱوَ لسَّمَاوَاتِٱ شَکٌّ فَاطِرِ للَّهِٱأَفِی  ابراهیم(... 11فرماید ) توانی با خدا احتجاج کنی. می داند چه موجودی آفریده است. شما نمی چون خدا که خودش می

ام که  توانی در وجود من شک کنی، چون انسان را طوری آفریده فرماید شما نمی کنم، می توانی بگویی نه من شک دارم. اگر روز قیامت هم احتجاج  ؟ نمی

نویسند و خودشان را به تک و تا می اندازند که استدالل  یباال بخوانید. این نیست که زید و عمری کتاب م . لذا قرآن را دستدر وجود من تواند شک کند نمی

کنی. توصیف  کند، اگر قبول داری که این کتاب، کتاب خداست قبول می طور نیست. یک سری توصیف می کند، این کند و قرآن هم دقیقاً همین کار را می

... مدل قرآن اینطور است. برای همین است که بعضی که دنبال استدالل کند که من اینم، دنیا این است، قیامت این است، آدم این است، تو اینی. می

شوند. چون قرآن اساساً چنین کتابی نیست. قرآن کتاب هدایت است نه کتاب فلسفی. با تمام رمز و راز زندگی تو هم کار  گردند با دیدن قرآن اغناء نمی می

 فرماید من این را آفریدم، من این را با دین و این خطوط کلی آفریدم. گیرد. می ی آدم را می مت یقهدارد. برای همین، این مدلی که انسان را آفریده، در قیا
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شخصی از دروغ  سبیل اهلل باشد. انفاق باید فی اش نداشته باشید. اینطور نگویید که کاری به مفاهیم دینی کمک بکند.

خواهد با خدا معامله کند. این صداقت او، فطرت او را زنده  صداقت دارد ولو اینکه این صداقت را نمی آید، گفتن بدش می

در گوید بد است. به هرکسی بگویید  این کار را هم فطرت می  کند، شخص ریایی کار می هم که گاهیحتی  دارد. نگه می

فردی روی شفقت و دلسوزی  مذموم است. اما کار خواهد برای نظر دیگران کمک کند، این که فردی می جای دنیا همه

که فطرت را در تعادل نگه حرفی است  این حرف برترین حرف نیست اما این صحیح است. خواهد کمک کند، خودش می

این بدین دلیل رویم، چرا قابلیت اینها زیاد است؟  اروپایی میتبلیغ به مناطق مثالً گویند وقتی برای  . بعضی میدارد می

فطرتش در بسیاری از نقاط فطری، از تعادل خارج نشده است. مثالً خیلی راستگوست، خیلی دلسوز  شخص، است که

 قابلیتش باالست. دین است )دین به معنایی که گفتیم(،است و ... . لذا من حیث الیشعر مت

دلسوزی کند، انفاق کند. نه اینکه حتماً انفاق فی  شخص را تشویق بکنید که شفقت کند، [ 73 ی حدود دقیقه]

اهلل بکند،نه. بلکه اصل ماجرا در او زنده باقی بماند. نسبت به نوامیس غیرت داشته باشد. دروغ نگوید و غیبت نکند.  سبیل

تَبارَکَ یُحِبُّ الشَّجاعَةَ ولَو عَلى    إنَّ اللّه »م که اهل سخاوت باشد. شجاعت داشته باشد. روایت در مورد شجاعت چنین داری

تواند  بزدلی بد است ولو به سوسک. مردی که سوسک نمی« . خداوند شجاع را دوست دارد ولو به کشتن یک مار.قَتلِ حَیَّةٍ

هایی به  اینکه در لبه بگیرد، این کالً و خارج از هر بحثی بد است. او آدم بزدلی است. شجاعت داشتن پسندیده است ولو

هایی بودند از همین  شود. گاهی اینها آفاتی دارد. ولی اینکه در اصحاب ائمه یک تیپ آدم تهور و کله خری تبدیل می

گذارند. جزء اصحاب ائمه هم داشتیم مثل کفتربازها و الت و لوت های کنار ائمه. که  های فطری. کار را زمین نمی تیپ

. و البته اینها جزو اصحاب و است گشته و رفیق این تیپی داشته ع تقلید بوده است با اینها میی که در حد مرج«مُفضل»

 فهمیدند. کار راه بینداز امام بوده اند. معلوم است که صراط مستقیم را می

ین ی اول زنده بماند، هم تواند روی این دین قیّم سوار شود. چیزی که در انسان باید در درجه چیزهای دیگر می 

 فطرت است. 

 شرایع بهترین حافظ برای فطرت -2-4-5-1-1

نگاه به شریعت، از این زاویه نگاه خوبی است که شریعت برای شما کارها و دستوراتی داده  و اساساً[ 63 ی حدود دقیقه] 

 تا این قرار داده است های واجب است که فطرت شما محفوظ باقی بماند. مثالً گفته شما انفاق کنید حتی یک سری انفاق

همه جا هم  حجاب. مفهومی به نام حیا در کل دنیا مفهوم مثبتی است. حس رحم به دیگران تقویت شود. یا مثالً بحث

ای هست که چیزی به نام حیا باقی  پسندند. این مفهوم را چطور می شود نگه داشت؟ چه کار بکنیم و چه برنامه می

اش ندارم، حجابی که اصلش در همه ی ادیان هست( مفهوم حیا را  هی حجاب )کاری به انداز بماند؟ دین تحت برنامه

 کند.  حفظ می
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ین خواهند این حس را ابراز کنند. بهتر می جای دنیا اپیدمی است و است که در همهیک چیزی یا مثالً بحث پرستش 

را نگه دارد به بهترین و این نماز آمده است که این روحیه  7برای آن حس آوردند فرمت پرستش که نمازخواندن است را

 ش. برنامهترین  عالی

 زنده نگه داشتن فطرت حتی در مشرکان -2-4-5-1-2

هایی است که اگر در مشرک باشد مورد پسند است. یک جماعتی از اسرا را  ها ویژگی ویژگی این[ 68 ی حدود دقیقه]

. «کی را نکش». جبرئیل نازل شد و گفت یکشتند اند، می آوردند نزد پیامبر. باید آنها را به دلیل اینکه مسلمانان را کشته

پسندد؛ یک صداقت، دو سخاوت، سه غیرت به  او پنج ویژگی دارد که این پنچ ویژگی را خدا می»گفت:  «چرا؟ :»گفتند

ها را دارد دیگر مسلمان است. یعنی ببینید که او چقدر  کسی که این ویژگی «.شجاعت اخالقی، پنج نوامیس، چهار خوش

 .قابلیت دارد

پا کرد. او را منزوی کردند به جهت سیاسی، اما اینکه  ی عظیمی به در جریان سامری، سامری را نکشتند با اینکه فتنه

بوده است. یا در روایات فرعون از  یدار کشته نشد، یکی از جهاتی که آمده است این است که خیلی انسان بزرگوار و سفره

ای داشته است. درست که آدم متکبری بوده است اما بزرگوار  و بزرگواری این دید خیلی تمجید شده است که یک نجدَه

 هایی از خوبی داشتند. مثل بعضی از سالطینی که یک مایه هم بوده است.

 برگشت به دین با برگشت به فطرت -2-4-6

را  خواهد بچرخد به سمت دین، بچرخد به سمت فطرتش. شرایع های فطری خیلی مهم است. لذا اگر کسی می این بحث

وقت شما اگر خواستید کسی را  . آندهد را ارتقاء می از این زاویه نگاه کند که بهترین حافظ است برای فطرتش و فطرتش

 أَکْثَرَ کِنَّوَلَ لْقَیِّمُٱ لدِّینُٱ لِکَذَ... روم( 31اینطور می فرماید: )مسلمان کنید، اول او را متدین کنید. برای همین است که 

که  . این«دین»به  را ندارند ی دید اکثریت این بحث و این زاویه. االن ما دیگر جزو اکثریت نیستیم. یعنی لَمُونَلَا یَعْ لنَّاسِٱ

 . است؛ اگر برگشتی به فطرت، برگشتی به دین. «فطرت»، «دین»ی اصلی  مایه

                                                           
اهلل است. انشاء به  قبالً گفتیم که صورت ظاهری نماز روی تکلم وجودی پیغمبر با خدا بوجود آمده است. یک نوع پرستش پیغمبر است. انشاء رسول .  7

عناست پیغمبر در این پرستش در وضعیتی قرار گرفته است که یک حرکاتی از او بروز کرده است و یک تکلماتی. یک جایی معنای اختراع نیست، به این م

اند سرت را باال بیار. باز عظمت  ه است آمده پایین بعد به او گفتهقرار شده است که خدا را ناز دهد گفته الحمدهلل رب العالمین. یک جا عظموت حق را دید

 دیده است و به خاک افتاده. بعد از دل این نماز درآمده است. آنچنانی 

دهند تا گریه کنند. بروید صد هزار  ای دارند. خیلی الزم است که گریه کنند. برای همین است که به آنها پیاز می ها یک حالت ندبه یا حتی حال بکاء. یهودی

ی شیعه است به اهل  رود. این یکی از نقاط برجسته یاز نداریم. یک حسین بگویند دل ما میمرتبه خدا را شکر بکنید که ما برای گریه کردن احتیاج به پ

کنند.  ی گریه رابطه برقرار نمی شوند، با مقوله گیرند. حتی کسانی که مستبصرند و مسلمان می شان نمی        توانند به شدت گریه کنند. گریه سنت. اهل سنت نمی

کنند. و این جزو ویژگی  کردن را داریم. با خواندن روضه همه گریه می ی گریه اهلل داریم. ما زمینه یامبر راجع به کثرت بکاء من خوفبا اینکه روایات زیادی از پ

 بکاء است. اش را ندارند به خاطر همین هم عباداتشان بی توانند و زمینه برتر شیعه است. اهل سنت دوست دارند گریه کنند اما نمی
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را به سوی دین قیم کن. که دین قیّم را ... پس روی خود لْقَیِّمِٱفَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ  روم( 43)[ 75 ی حدود دقیقه]

. قبل از اینکه بمیرید و هیچ بازگشتی به سمت دنیا یَوْمَئِذٍ یَصَّدَّعُونَ للَّهِٱمِن قَبْلِ أَن یَأْتِیَ یَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ... بیان فرمود.

 نداشته باشید.

-5-2 تتمه 

که بحث صراط مستقیم چیست و ارتباطش با دین و  اهیم دادخوی بقره بیشتر توضیح  سوره 62ی  حاال آن موقع در آیه

تفرقه  ل است. آنچه که نباید انجام شودوص «اسالم»به آن  است و شرایع هم« اسالم»همان  «دین»شریعت چگونه است. 

اختالف  «دین»مهم نیست. بلکه مهم این است که در  «شرایع». اختالف در «شرایع»است نه اختالف در  «دین»در 

ی اصلی وصل باشد. آنجاست که در بحث  هست منتها باید به تنه و بدنه اختالف احزاب و ... مختلف، عشرایشود. وگرنه ن

. برای «والیت»شود بحث  واژه است، اگر بخواهید همان بحث را تحلیل اجتماعی بکنید، می که یک کلید «صراط مستقیم»

 گره خورده است.  ها به هم یکی است. و اساساً در قرآن این بحث «ولی»یکی است و  «صراط»همین است که 

یعنی تفرقه را در عنصر   به لحاظ اجتماعی بدترین کار را بکند، جلوی همین عنصر باید بایستد؛ بخواهد اگر کسی

شد، فقط کافی راهش را از راه والیت جدا بکند. اصالً ممکن است ضدوالیت هم نبا به این ترتیب که ایجاد کند «والیت»

 است که جدا بکند.

 یک لقمه بحث سیاسی -3

کند،  راهش را از آقا جدا می )روحانی( که جدید افتاده است، این است که این شیخ محترم اتفاقاتی[ 78 ی حدود دقیقه]

فتم دفاع کردید؟ گ 88ی  نژاد در فتنه گفتند که چرا از احمدی ترین مدل فهم. یک موقعی می به بدترین شیوه و سخت

فهمند. و آنجایی هم که راهش را  کند که همه می آقا بایستد، طوری عمل میچون او آدمی است که اگر بخواهد جلوی 

کند با الفاظی چون مقام معظم  ی این شخص از او بدتر است. او راهش را جدا می جدا کرد، همه متوجه شدند. فتنه

 مد.فه ی آله و کسی هم نمیرهبری صلوات اهلل علیه و عل

کردند  کردند و دعا می نشستند پای تلویزیون و حتی گریه می خوردند برای نظام. می ها غصه می خیلی، 88در جریان 

ی شمشیر وسط میدان سخن بودند یا کف خیابان بودند. این دو با  که خدا نظام را حفظ کند. یک عده هم دست به قبضه

 گذارد، متفاوت است.  کند، آبرو می ست و فتنه را جمع میکسی که وسط میدان و کف خیابان اهم فرق دارند. 

تر از او بایستد، بلکه سرباز باید برود جلوتر و شمشیر بزند و  ای ایستاد، سرباز نباید عقب خط و نقطهفرمانده اگر در هر

موضع ای(  ات هسته)مذاکرایستد، سرباز جلوتر از او باید بایستد. در این موضوع  ای می بجنگد. وقتی آقا در یک نقطه

 حضرت آقا شفاف است. 

نیست، به خاطر گل روی قاسم سلیمانی است. این حرفی  کند، به خاطر گل روی او مذاکره می شخصیاینکه کِری با 

افتد. حاال او خون  مقاومت ماست که این اتفاقات میی  جبههکه به خاطر  ها و بارها آقا به نوعی گفته استاست که بار
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. نه دیگر آرمان گذاشته و کند می  است در دست و به ثمن بخس معامله ا گرفتهحرم و شهدای هسته ای ر شهدای مدافع

 نه کارآمدی. 

ی  نامه شود. افتاده است. تاریخ تکرار می زمان پیغمبر هم همین اتفاقات می افتاد، در افتاد 88که در جریان  اتفاقاتی

ی طاهره  در جریان صدیقه اند. «سیوفهم علیکم»د اما تو را دوست دارن ،اند «قلوبهم معکم»مسلم این بود که اینها 

. بگوید مگر شما در غدیر در بزند. این خیلی کار سنگینی بوداهلل الکبری برود تک به تک  د، که او، ام االئمه، عصمهنشستن

طوری بیاید در میدان و یک ی طاهره، این بیعت نکرده بودید. این خیلی زور دارد که یک کسی در اِشِل حضرت صدیقه

ی این شیخ، از آن  ن اتفاق بیفتد. شک نکنید که فتنهانسان بزدل وارد میدان نشوند چون صرفاً دوست دارند ای  عده

شود ولی چون اسم مقام معظم  ی ظریفی جدا می به شیوه هم  شود. راه تر است و بدتر هم معامله می نگینها س فتنه

 کند. سر هر موضوعی آقا خط مخالفت خودش را عمومی اعالم می شود. نمی هبری وسط هست به آن دقتر

فقط  خواهد قرار بگیرد، بگیرد. هرکس دیگری می این شیخ را از این منصب پایین کشیدن جزو وظایف است االن.

یا خفیف شویم، باز به ها بازی شود و اینطور در دن مردم نشان دهند که اینقدر گالبی پنبه نیستد که بعد از اینکه با آرمان

 او رأی دهند.

کنند و از راه حقوقی  اینها فقط محکوم میو  کند تعرض میالمال ما  بیت در دنیا، یک دزدی به بینید هر روز می اینکه 

 به خاطر اینکه دیوارها کوتاه است،زند؟  وارها کوتاه شده است. چرا دزد میخواهند حل کنند، به این دلیل است که دی می

ی آقا هر موقع شما پالس ضعف را به دشمن بدهید،  اند به دشمن. به فرموده های ضعف و ذلت داده ر اینها پالسقداین

 کنید. حریک میدشمن را به مقابله ت

دست باشند اما راهشان جداست. اگر مردم بتوانند این را نشان دهند که  خوانند، ممکن است پاک اینها نماز و روزه می

هایی کردند برای  ها نیستیم. اینها حساب شیخ را بکشند پایین، این مهم است. بگویند که ما با این گفتمانفهمیدند و این 

بینید دوباره نشستیم سر جریان سقیفه. حاال باید یک حضرت زهراهایی بروند و در به در و  یک هویی می هایی. دوره

هایی درست شود  است. یک قیام  نتیجه حضرت زهرا )س( بینتیجه. یعنی یک موقع کار به جایی رسیده است که اقدام  بی

گرفتند. ما االن در  آوردند کربال نتیجه می که اگر نصف آن را می نتیجه؛ ر به نام قیام توابین و بیهزار نف بعدها با سیزده

د و نه از مراقبت از ولی و منویات ولی هم، همین چیزهاست. وگرنه نه از تاک نشان مان همچین وضعیتی هستیم.

 نشان. تاک

های اعتقادی ماست. کسی که راهش را از راه ولی جدا کند هیچ چیزی  بحث هم یک بحث سیاسی نیست، اینها بحث

که گستاخانه و کار ببرد  هایی به یت را پایین  بکشد و حتی ادبیاتی وال ماند و هرکس فیتیله ی انقالب نمیاز ماجرای اصل

زدن برجام  حریم ها را باقی نگذارد، اینها خطرناک است. باالخره عنوان آتش  وی این حریم،هایی که ر زننده است، ادبیات

امت حزب اهلل بنشینند و را چه کسی جز آقا مطرح کرده بود که یک علیه ما علیهی بگوید که مگر کنار منقل نشستند. 

گوید مقام معظم  طور هم می مینکند و ه کند و راهش را جدا می طور گستاخانه صحبت می ببیند یک کسی همین

 حواسمان را جمع بکنیم. آید؟! الیه شمشیر می زند و جلو می و الیه به رهبری
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 صلوات!

 


