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مورد واکـاوي قـرار داده را » آتش به اختیار«تعدادي از دانشجویان وطالب، ریشه هاي قرآنی تعبیر 
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 حمن الرحیمبسم اهللا الر
 

 .کنمسالم عرض میگرامی  خواهران خدمت همه شما برادران عزیز و
 

وقتـی در سیاسـت از مفهـوم  گفته شد که »بنیان اندیشه سیاسی اسالم« سلسله جلسات قبلیدر 
 شـدمفصل بحث و » حکم« و »طاعت«نهفته است:  در آن ، دو بحث اصلیشودصحبت می »دولت«

 اطاعت فقط باید از خداوند باشد. براي خداست و که در اندیشه اسالم حکم فقط
 

 هـذا اعْبُـدُونی أَنِ وَ « بندگی خداوند است: راه و صراط مستقیم در اسالم، قرآن همچنین بر اساس
آتـش بـه « و آن اینکـه بـا ایـن نگـاه و رویکـرد،آید سؤالی که پیش می در اینجا .»مُسْتَقیمٌ صِراطٌ
ي و آن را مبنـادر هر شرایطی باید ببیند فرمان الهی چیسـت که  انسان چه معنایی دارد؟ »اختیار

علیـرغم کـه اسـت سؤال مهـم این یک ؟ باشد» آتش به اختیار«، چگونه می تواند دهدعملش قرار 
» آتـش بـه اختیـار«نسبت آنها بـا مفهـوم  وجود دارد،» طاعت«و  »حکم«باره همه مباحثی که در

 احثه کنیم.مبن این موضوع پیراموخواهیم در این جلسه می چیست؟
 

و یکی از موضوعات مهمی که به صراحت در قرآن اشاره شده، این است که هر آن چـه در هسـتی 
هر آن چه هسـت . »تشریع«و چه در  »تکوین«خداوند است. چه در  »اذن«، به آفرینش وجود دارد

وت، حیـات، هـا، مـرویش، ها، زمین، فرشتگان، قیامت، شـفاعتبا اجازه و اذن خداوند است. آسمان
 حتی مغفرت الهی. زات پیامبران ومعج

 
بـا اذن خداونـد انجـام  مفاهیم و حقایقی است که همـهگیرد، هر چه که در این عرصه صورت می 

زه با آن اجـا ها برافراشته است،اگر آسمان .»بِاِذْنِهِ اِالَّ الْاَرْضِ عَلَى تَقَعَ اَنْ السَّماءَ یُمْسِکُ وَ «شود. می
 است. 



 
 

خداوند اسـت.  »اجازه«کند با وجود دارد که هر آن چه که در عالم و هستی کار می مباحث فراونی
 إِلَّـا عِنـدَهُ یَشْفَعُ الَّذِي ذَا مَن « می خوانیم:آیه آیت الکرسی در  رها باشند.نیست که اینها  این طور

 ست. او حکمفرماذن الهی بر همه چیز حاکم  یعنی. »بِإِذْنِهِ 

 



نیست که پیامبري از پیش  طورایننیز در همین چارچوب و با اذن الهی است و  معجزات الهیحتی 
کنـد کـه اگـر شـما معجزاتـی . قرآن به صـراحت بیـان مییک معجزه اي انجام داده باشدخودش 

 اینها همه به اذن پروردگار است. بینید،می
 

 

 
 



 اذن در تشریع:
بینید کسانی براي خودشان حرام یـا اگر می میفرمایده قرآن است که آیدر تشریع هم همین است. 

 مِنْـهُ فَجَعَلْـتُمْ«دهند، اولین سؤال از آنها این است که آیا تو از خداوند اجـازه داري؟ حالل قرار می
 ی است.این اذن اله». تَفْتَرُونَ اللَّهِ عَلَى أَمْ لَکُمْ أَذِنَ آللَّهُ قُلْ « یا» وَحَالال حَرَامًا

 
 

رَعُوا شُرَکاءُ لَهُمْ أَمْ «در قرآن آیات فراوانی وجود دارد.  د بـراي آینـمـثالً می. »الـدِّینِ  مِـنَ لَهُـمْ شـَ
در حالی که خداوند بـه . »اللَّهُ بِهِ یَأْذَنْ لَمْ مَا«گذاري بکنند. قانون خودشان یک دین درست بکنند،

 است. اي ندادهآنها همچین اجازه



 
 
اگـر  .»اللَّــهِ بِإِذْنِ إِلَّا بِسُلْطَانٍ نَّأْتِیَکُم أَن لَنَا کَانَ مَا «کردند که پیامبران هم همین را بیان میخود  

ــا  ــت ی ــل و حج ــما دلی ــا ش ــراي م ــا ب ــزهم ــیمعج ــت.اي م ــدا اس ــازه خ ــا اج ــن ب  آوریم، ای

 
 
اي اگـر آیـه. »اهللا بـاذن اال بایـۀ یـأتی ان لرسول کان ما «خود ما که از خودمان اختیاري نداریم.  

 آورند، این آیه با اجازه خداوند است. می



 
 

اگـر تـو  یعنی» داعیًا الی اهللا« :شوداین آیه مشهور که وقتی در قرآن در مورد خود پیامبر بیان می
 اش با اجازه خداوند است. اینها همه است.» به اذنه« ،کنیمردم را به سوي خدا دعوت می

 
 

آن وقت آن چیزي را که خداونـد . »یَشَآ مَا بِإِذْنِهِ فَیُوحِیَ «کند که این تعبیر را می وحی هست،اگر 
 کند. خواهد، به اینها وحی میمی



 
 

ست کـه از ایـن آید، براي این اشود که باید از پیامبر اطاعت بکنیم. اگر پیامبري میبه ما گفته می
  ی چیست؟یاه مبنچبرپیامبر اطاعت بشود اما همین اطاعت از او 

اذن بـ«د، باید از او اطاعت بشـود امـا آیهر پیامبري که می یعنی »لِیُطاعَ إِلّا رَسولٍ مِن أَرسَلنا وَما «
دهد. آن اجازه خداوند است که این می »مشروعیت«است که به این اطاعت  »اجازه خدا«آن . »اهللا

 کند. مسیر را براي اطاعت باز می



 
 

همین است. در سیزده سال اول در دوران بعثت، در دورانی که در مکه بودند و  در مسائل دیگر هم
گفتند ما حتی اجازه جنگ نداریم. تا این کـه ایـن اجـازه می تی در سال اول که در مدینه بودندح

 تا قبـل از االن اجازه داده شد که شما جنگ بکنید. یعنی »ظلموا بانهم یقاتلون للذین اذن«رسید. 
 است.ي اذن الهی مبناطور نبود. در این نگاه همه چیز بر  این، این

 
 



 
 

همـه در ایـن  حتی به تبع جنگ شکسـت و پیـروزيدر جنگ و  ،ین، در هستی، در تشریع در تکو
 . »اللَّهِ بِإِذْنِ کثِیرَةَ فِئَۀً غَلَبَت قَلِیلَۀٍ فِئَۀٍ مِّن کم « چارچوب است: 

 
اسـت.  »اذن الهی«دهید، باز اینها همه مبتنی بر آن شکست میرا  دشمنشوید و اگر اگر پیروز می

 آنها را به اجازه خداوند شکست دادند.  »اهللا بإذن فهزموهم «

 
 



تـان آن چیزي که روزي بـین شـما و مخالفین یعنی. »اللَّهِ فَبِإِذْنِ الْجَمْعانِ الْتَقَی یَوْمَ أَصابَکُمْ ما وَ «
 مبناي اذن الهی است:ها باز بر درگیري شد، همه این

 
 

ن بـاذ«همـه اینهـا   ؛شودتواند بر دویست نفر از آنها پیروز اگر صد نفر از شما می اگر پیروز شدید؛
 است.» اهللا

 
 



 تعبیر قـرآن راجـع بـه مـؤمنین .ًباشد. به ویژه در مسائل اجتماعی  »اذن اهللاب«باید هر گونه کاري 
بگیرنـد.  »اجازه«ر امور اجتماعی کاري بکنند، اول باید خواهند داگر می ؟میفرماید مومنینچیست

 این تعبیر قرآن را ببینید.
 
 عَلَـى مَعَهُ کَانُوا وَإِذَا وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ آمَنُوا الَّذِینَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا«: انما براي حصر است »نوانما المؤمن« 

 هند در آن امر جامع اقـدامی بکننـدبخوا مومنین گوید اگرمی »نُوهیَسْتَأْذِ حَتَّى یَذْهَبُوا لَمْ جَامِعٍ أَمْرٍ
 اجازه بگیرند. اذن داشته باشند. روند مگر این که قبلشدهند و به سراغش نمیآن را انجام نمی

 
 
 
 
 
 
 
 



 :گویندمی بحث مرحوم عالمه طباطبایی ذیل این ؟چیست »امر جامع«

  
بحث مـی شـود، همـه چیـز بایـد که راجع به اجازه گرفتن در اندیشه دینی و در قرآن، وقتی پس 

اصالً وصف مـؤمن  میفرمایدباشد. چه در تکوین، چه در تشریع، چه در امر جامع. حتی  »اذن اهللاب«
 آن را گرفته باشد.  »اجازه«کند، مگر این که این است که کاري را نمی

 
، باید به اذن اهللا باشد. پس این کـه کنیمهر کاري می اگر چیست؟» آتش به اختیار«این جا معنی 

 یعنی چه؟» آتش به اختیار«فرمایند می مقام معظم رهبري
 
یـک شـاخص  »اجازه گـرفتن«برخی اوقات  فرمایدمی است وکرده  بحثقرآن در این باره مفصل  

دَقُوا الَّـذِینَ لَـکَ بَیَّنَیَتَ حَتَّى لَهُمْ أَذِنْتَ لِمَ عَنْکَ اللَّهُ عَفَا«: براي صادق یا کاذب بودن افراد است  صـَ
 »الْکَاذِبِینَ وَتَعْلَمَ



 
 

تعبیـر هسـتند امـا عـین » صادق«گیرند آن کسانی که اجازه میید همه ما در نگاه اول بگوییم شا
آنهایی که به قیامت ایمان دارنـد. آنهـایی کـه بـا  آنهایی که به خدا ایمان دارند،که  قرآن این است

گیرند؟ گیرند یا نمییکسانی هستند که از تو اجازه م ،شان آماده مجاهده هستندنفسشان و اَاموال
  گیرند! چرا؟نمی

 
  

 الْـآخِر وَالْیَـوْم بِاَللَّـهِ یُؤْمِنُـونَ لَا الَّذِینَ «در ادامه هم درباره کسانی که اجازه می گیرند، می فرماید: 
 ال الَّـذِینَ یَسـتَئْذِنُک إِنَّمَـا «: این عـین آیـه قـرآن اسـت. »دَّدُونَیَتَرَ رَیْبهمْ فِی فَهُمْ قُلُوبهمْ وَارْتَابَتْ



 فِـی «کسانی که شک دارند و هنوز در تردید هستند: ». قُلُوبُهُمْ  ارْتَابَت وَ االَخِرِ الْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ یُؤْمِنُونَ
   »یَتَرَدَّدُونَ رَیْبهمْ

 
دهد، مگـر ید مؤمن کسی است که کاري را انجام نمیگواین بحث مهمی است. خود قرآن به ما می

ند کـه که مؤمنین واقعی کسانی نیست میشوددر همین قرآن بیان  پس چرابگیرد.  »اجازه«این که 
در هاي مردد و شکاك هستند کـه حتـی گیرند، آدمآنهایی که اجازه می بیایند از تو اجازه بگیرند؟

 دو مقوله چطور با هم جمع میشوند؟این  »و یوم االخر ال یؤمنون باهللا«وصف آنها می فرماید: 
 

 ؟گویدخداوند چه می دبدانی دخواهییمیک اجازه هست که  دو اجازه داریم؛
 
 . »تَأْذِنُوهیَسْ حَتَّى یَذْهَبُوا لَمْ جامِعٍ أَمْرٍ عَلى مَعَهُ کانُوا إِذا وَ رَسُولِهِ وَ بِاللَّهِ آمَنُوا الَّذِینَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا«  

 ولـی بـا سـوال مـا را مشـخص کـردهوظیفـه  د خداوند چه گفتـه ودانیاما یک وقت هست که می
مثل این که مـثالً  ،شودیک بهانه میتبدیل به اجازه  د!از زیر مسؤولیت شانه خالی بکنی دخواهیمی

بگیـرم و ببیـنم وظیفـه من باید هر نمازم را اجـازه  !نه دگوییاند نماز بخوانید. بعد میبه شما گفته
 باید روزه بگیریم یا نه؟ حاال امسال هم  یا اینکه بگویید ه؟دارم آیا امروز هم بخوانم یا ن

 



ببینیم اصـالً  .است »اجازه«بهترین پوشش براي آنها  خواهند مسؤولیتی را انجام ندهند وبرخی می
  !؟اجازه داریم این کار را بکنیم یا نکنیم

 
نزدیـک  و اي نداشتیک چیزي که هزینه. »اقَاصِد وَسَفَراً قَرِیباً عَرَضاً کَانَ لَوْ« :تاین تعبیر قرآن اس

 !پیامبر هم راضی باشدتا رویم گویند حاال میمی را بود

 
تعبیـر قـرآن ایـن  بهانه ها شروع می شود.بینند یک مسؤولیتی سخت است مثالً میاما آنجایی که 

گوینـد می دهنـد وانجام میسؤولیت و یک کاري آسان باشد، است که برخی هستند که اگر یک م
از بـه ایـن بهانـه ی هزینه و سختی داشت، اجازه می گیرند تا حاال این که سخت نیست. اما اگر کم

ماسـت  وظیفه د این نگویمی ند وی که ایمان دارانکس. »مؤمنین واقعی«مسئولیت فرار کنند؛ مگر 
 اما کسانی که دنبال فرار از مسئولیت هستند میانجام ده دیشد باتر هم باکار سخت وحتی اگر این

حاال واقعاً میگویند . »الْآخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ یُؤْمِنُونَ لَا الَّذِینَ یَسْتَأْذِنُکَ إِنَّمَا« ».!آقا اجازه«کنند شروع می
 قدر مشکل دارد؟ دانید این چرا حساب کردید؟ میکار هاي این این درست است؟ شما هزینه

 



کنندآن موقـع گوید تازه اگر اینها همراهی هم بکنند، آن موقع براي شما مشکل ایجاد میمیقرآن 
 حتی آمدن اینها ضرر هم دارد.

 
بـا اش را انجام بدهد و دنبال بهانه اسـت اگـر خواهد وظیفهاین است که کسی که نمیقرآن  تعبیر 

کنند. رفیـق نیمـه اد میدر کارتان اخالل ایج ،دکننمیرها ا ند، وسط راه شما رشما همراهی هم بک
 »خِاللَکُمْ وَألَوْضَعُوا خَبَاال إِال زَادُوکُمْ مَا فِیکُمْ خَرَجُوا لَوْ «راه هستند 

 
مَّاعُونَ فـیکُمْ وَ«شـوند شما هم دچار تردید می ازاي آن موقع یک عده  اي دهیکبـاره عـ. »لَهُـمْ سـَ

خواست؟ بایـد انجـام بـدهیم؟ نبایـد انجـام  از ما حاال واقعاً آقا این کار را د!ویگگویند راست میمی



 »تردید« گویند نیست! ظاهراً این قدر هم وظیفه نداریم! گویند حاال آن طور هم که میمی بدهیم؟
 . میشودایجاد 

 
در . دینشـو دچار تردیـدیعنی » آتش به اختیار« .معنا پیدا می کند» آتش به اختیار«اینجاست که 

ایـن کـار را  آقـا بگویید دائمالزم نیست ید. را بکن انکارتاي که دارید وظیفهآن چارچوب قانونی و 
. ایـن دیگـر اجـازه کنیـد تمیزخودجوش و کار فرهنگی  فرمودند مثالً کتاب هم بخوانم؟ آقا بکنم؟

 .یدخواهد. انجام بدهنمی
 

فتنـه  اما بـاطن آن » گرفتناجازه «شود پوشش میظاهر و در این مواقع، قرآن این است که تعبیر 
 ولو با یک ظاهر موجه و مقدس! . است ایجاد کردن

 
 گوید توجه داشـته باشـیدشود اما قرآن میموجه مطرح می برخی اوقات یک مفاهیم با یک عناوین

 ولـی. باید بروید و در فالن جا بجنگیـدتکلیف می شود که ثالً م ببینید پشت آن عنوان چیست؟ و
عنوان و پوشش حرفشان هم موجه و مقدس  دهید که نیاییم؟جازه میا برخی می گویند حاال به ما



: میم بــــه گنــــاه بیفتــــیترســــم، مییبــــه آن جــــا بیــــای نــــد اگــــر مــــاگویمیاســــت. 

 
اهللا، چه آدم مقدسی است و چقدر اهل احتیاط است کـه گوید باركنمی اینجا تعبیر قرآن چیست؟

قَطُوا «گوید می !به این جا بیایم، شاید به گناه بیفتمگوید اگر من می  درتـو االن . »أَلَا فِی الْفِتْنَۀِ سـَ
ممکن اسـت دچـار یـک اگر بیایم بهانه می کنی ! کنیداري ترك مسؤولیت می ! چونگناه افتادي

 »بالکافرین لمـحیطه جهنم ان و سقطوا الفتنه االفی «و گناه بشوم! فتنه 
 
بحـث امـروز مـا  اینها تعـابیر قـرآن اسـت و فقـطپوششی براي فرار از تکلیف باشد. نباید  »اجازه«

 و تواند در جامعه دینـی شـکل بگیـردیک آسیبی است که می این مساله دهداین نشان می .نیست
 یه فقط به همین موضوع اشاره دارد.ها آشاید در قرآن ده

 
شد، آن موقع فرق میکند با کسـی کـه بـراي ي داشته باعذر البته ممکن است زمانی یک نفر واقعا

قرار است کـاري  کهکسانی فررا از مسئولیت دنبال اجازه و بهانه جویی است. این تعبیر قرآن است: 
 . ... نمی توانند؛ اشکالی ندارد و بر آنها تکلیفی نیستجسمی و  مشکل بکنند ولی عمالً به دلیل



 
 

خواهند تکلیفی را انجام بدهند ولی بـه هـر تند که میکسانی هسبا در جاي دیگر قرآن می فرماید 
مـی خواسـتند  مؤمنان و مجاهـدان بودنـد کـه از ايعده مثالنیست. دلیل شرایط براي آنها فراهم 

گفتند ما دست خالی هستیم و هیچی نداریم. پیغمبـر هـم می جهاد کنند اما امکاناتش را نداشتند.
 دهم.گفت من هم هیچی ندارم که به شما بمی

 
د نـتواند که چرا نمینکنگریه می. » الدَّمْعِ مِنَ تَفِیضُ أَعْیُنُهُمْ وَّ تَوَلَّواْ «اینجا تعبیر قرآن این است:  

 ها سالح یا تانکی، شمشیري، به قول امروزيگویند یک چیزي به ما بده. سپريد. مینهمراه تو بیای
 نداریم. گویند نه. فعالً شویم. میمدافع حرم تا بتوانیم 



 
لـی ودر دفـاع از حـرم بجنگـیم  خـواهیم بـرویمگویند مـا میمی هاخیلی  بینیمهم زیاد می االن 

زمـان جنـگ حتـی  د.نـدهنند انجام توااي را نمید که یک وظیفهنخورحسرت می شود و واقعاًنمی
کنار اتوبـوس  توانست به جبهه برود ولیتحمیلی هم از این موارد زیاد می دیدیم که کسی که نمی

 .آمد و اشک میریختاعزام رزمندگان به جبهه می
 

  به تعبیر قرآن: کسانی است کهمنظور  پس مشخص است که منظور قرآن چنین افرادي نیست، 

 



حاال اجازه بدهیـد  میگفتند کردند.کسانی را داشتیم که یک دفعه احتیاط می هم 88سال  در فتنه
مثالً حـرف  می گفتند نکند است! تبیین وصحبتجا وقت این  باشید؟! چرا کنار ما فعالً کنار باشیم

 !تو با همین کارت در فتنه افتادي ! بیا این جا درست عمل بکن!خب حرف خطا نزن !خطایی بزنیم
 ».اال فی الفتنه سقطوا«
 

مـا مشـکل داریـم! مشـکل  مـی گوینـد حواستان باشد اینها بهانه استکند که خود قرآن بیان می
ایـن اسـت  تعبیر قرآنهایمان خالی است. خانه توانیم این کار را انجام بدهیم!ینم دگی داریم!خانوا

 د.نکنان شانه خالی مسؤولیتشد از انجام نخواهد. مینکنمیخواهند فرار . »فِرارًا إِلّا یُریدونَ إِن« :که

 
 

وا اال ثـمـا تلب« آمد:یدشمن به سراغ شما ماینها همان کسانی هستند که اگر هم  قرآن می فرماید
 کردند.می رهابعد  لیکردند ومیهم  مقاومت شاید یک ذره ».ایسیر



 
 

شـانه خـالی نکنیـد. بـه ؤولیتی تعریـف شدهیـک مسـاگـر در صورتی کـه در یـک جامعـه دینـی 
آن  »مسـئوالً اللَّـه عهـد کـان و«د: دهیـد و انجـام را بشناسی انت د. وظیفهپشت نکنی انمسؤولیتت

 طـوراین گویند خوب انجام دادي یا نـدادي؟یشود. مسؤال می شمااز  ا، بعددبا خدا بستیعهدي که 
 زه گرفتیم که ما را معاف بدارید!ما اجا دنیست که بگویی

 
 

االن هـوا گـرم  که مـی گوینـد تعبیر قرآن این استبراي فرار از تکلیف همیشه زیاد است.  هابهانه
ند در معرض این آزمایش باشد. ما تواانسان همیشه می نبوده،فقط زمان پیغمبر  مسایلاینها  است!

 هم در این معرض هستیم.



 
 

شان است که سخت. »اللَّه سَبیلِ فی أَنْفُسِهِمْ وَ بِأَمْوالِهِمْ یُجاهِدُوا أَنْ کَرِهُوا وَ« تعبیر قرآن این است:
اي ند. حاال یا با مالش، یا با جانش، یا با یک هزینـهاي را انجام بدهبخواهند در راه خدا یک مجاهده

ال بگذار مسائل االن شرایط خوب نیست. حا !اآلن هوا گرم است آورد کهکه باید بدهد. بعد بهانه می
 هسـتیم!  آمادهگویند حاال ما میمی بینند همه چیز تمام شد،  دیگر تایا برخی  یک کم آرام بشود!

 به وقتش کجا بودي؟
 

خواهنـد بلکـه می را انجـام نمـی دهنـدشـان هستند که نه تنها وظایف روشن و صریح هم کسانی
 جلوي بقیه را هم بگیرند. 

 
امـام  عده اي میگفتند درست است کـهها را پر کنید. بروید و جبهه گفتندمثالً امام در زمان جنگ 

 م. یظیفه دیگر انجام بدهاآلن باید یک و ماشاید  خود ما که نگفتند! به این را گفتند ولی امام
 



 را در بعضـی  همـین رفتارهـا ! امـروز هـمبه تک تک بگوید بـه شـما هـم گفـتمتواند امام که نمی
ام مـی دهـم این کار را بکن حتما انجاگر آقا به خود من بفرمایند که  میکنید که میگویندمشاهده 

 ولی به خود من نگفتند!
 

 بـاهللا اقسـموا و«: خورندبا پررویی قسم می وري هستند واست که برخی از اینها این ط قرآنتعبیر 
گویند اگر توي پیامبر بـه مـا خورند و میهایی که بتوانند بخورند، میبزرگترین قسم »ایمانهم جهد

 قُـلْ : «می فرماید؟ دهدقرآن جواب آنها را چه میاما دهیم. ! انجام میبگویی این کار را بکن. چشم
یـک وظیفـه . »مَعْرُوفَـه طَاعَـۀٌ«خواهـد منـت بگذاریـد. نمی خواهد قسم بخوریـد،نمی. »تُقْسِمُوا لَا

صـریح و آتش به اختیار ایـن اسـت. آن وظیفـه  دارید، آن را انجام دهید!مشخص، صریح و بدیهی 
  بدیهی و مشخصی که وضع شده را انجام دهید.

 
اول باید یـک تشـکیالت درسـت  .الزم دارد »تشکیالت«برخی دیگر هم می گویند انجام فالن کار 

نیست. همیشه در طـول تـاریخ  امروزهاي حرف هاانجام بدهیم. اینوظیفه مان را ما بتوانیم  تا بشود
خواهیم بجنگیم ولی یک دولت الزم است. یک تشـکیالت الزم اسـت کـه است می گویند می بوده

م داد! یا مثال امروز می گوینـد کـار شود این وظیفه را انجابیاید و به ما کمک بکند. اگر نباشد، نمی
شود! لذا چهار سال معطل اسـت و گفتمانی خوب است اما باید یک تشکیالت باشد. اگر نباشد، نمی

بعد می گوید تشکیالت درست نشد و ما هم نتوانستیم کاري کنیم! قرار بود کار را انجام دهیم ولی 
 نشد!



می شـود واز آن هـا انجـام وظیفـه خواسـته مـی این تعبیر قرآن است که وقتی هم شرایط فراهم 
 شود این یک بهانه بوده استکشند. معلوم میاکثرآن ها کنار می».القتال علیهم کتب فلما«شود

 
 

تا شاه هست نمی شود کاري کرد! بعد کـه گفتند می یا تا قبل از تشکیل جمهوري اسالمی عده اي
 أَنـىَ « جمهوري اسالمی تشکیل شـد؟ راي چیاصالً ب جمهوري اسالمی تشکیل شد همانها گفتند



ــونُ ــهُ یَکُ ــکُ لَ ــا الْمُلْ ــالً . »عَلَیْنَ ــی اص ــه کس ــازهچ ــن اج ــه را داد ای ــود؟ ک ــاکم بش ــا ح ــر م   ب

 
      

  
یک حقیقت قرآنی اسـت. یکـی از است مشهور  ماکه امروز در بین  »ایراد بنی اسراییلی«این تعبیر 

 در حالی کـه اند؟ نظر آقا واقعاً همین است؟ را گفته حرف این آقا حاال واقعاً کهها این است آن بهانه
حرفشان را زده و بعد هم تکرار کرده اند، باز عده اي می گویند نه! شوخی نکن! آقا واقعـا آقا صریح 
 گفته اند؟

 
 أَنْ کُمْیَـأْمُرُ اللَّـهَ إِنَّ « گویند شـوخی نکـن!بکش. بعد می گاو را گوید که یکر خدا صریح میپیامب

خـدا مگر پیامبر با شما شوخی دارد؟ دیگر به چه صراحتی باید امر ». هُزُوًا أَتَتَّخِذُنَا قَالُوا بَقَرَةً تَذْبَحُوا
ایراد بنی اسرائیلی میگیرند. می  ؟حاال گاو را براي چی بکشیم؟ بهانه می گیرند که را به شما بگوید

 ات را انجام بده.تور داده شده را انجام بده. وظیفهگویند آن گاو چه رنگی باشد؟ آن چیزي که دس



 
نیز ببینیـد، ایـن مسـاله در آن قابـل مشـاهده  را مقام معظم رهبري فرمایشات چند سال اخیر اگر

 ایشـاناین جا منظـور حاال صراحت بیان میکنند که این کار بشود اما عده اي می گویند به  است. 
گـرفتن و یعنی ایراد بنی اسـرائیلی ن »آتش به اختیار«. کنند می شروع  به تشکیک دقیقا چه بود؟

شود این کار را انجام بدهیـد، بـه شـکل تمیـز انجـام وقتی گفته می وظیفه را به موقع انجام دادن.
 بدهید. قانونی انجام بدهید. 

 
 بیـرایـن تع !اندبه ایشان اطالعات درست ندادهکنند که حتی رهبري را متهم میها هم بعضی وقت

گفتنـد، عـده اي بهانـه می سخنیپیامبر مثال وقتی بوده. اینطور هم  براي امروز نیست! زمان پیامبر
 الـذین ومـنهم «گویـد: هـا را میشـنود، همانچـه می ایشان هرگفتند می آوردند و العیاذ باهللا می

ي اطالعـات به رهبـر امروز هم برخی در کمال جسارت می گویند. »اذن هو یقولون و النبی یؤذون
و  را بررسی کردم مساله د من ایننگویصراحت می! مقام معظم رهبري خودشان به انددرست نداده

  این طوري است، اما عده اي میگویند اطالعات نادرست به ایشان داده اند!



 
 

اگـر آقـا ایـن را  یا یک چیز دیگري که شایع است، این است کـه بعضـی وقتهـا عـده اي میگوینـد
 :داد، خودش انجام میخواستمی

 

 
کرد. این جا آمده و تو را می »کن فیکون«خواست خودش اگر می خداوند که احتیاج به تو نداشت!

امروز هم برخـی مـی گوینـد خـود آقـا انجـام کند. دهد. دارد تو را آزمایش میمورد سؤال قرار می
گوید کـه آقا دارد به تو می تند!گرفستند، خودشان جلویش را میخوااگر آقا میمی گویند دهند!می



بحـث گویند مطالبه بکنید. بحث بکنید. تبیین کنید. روشن کنید. ات را انجام بدهی. میباید وظیفه
 ؟اي داریمو چه وظیفه ؟این است که مسؤولیت من و شما چیست

 
ه از هـایی کـهمینظاهر می شـوند! آید، به دست می یموفقیت یک کهبعضی ها هم بالفاصله وقتی 

هِ مِنَ فَتْحٌ لَکُمْ کانَ فَإِنْ بِکُمْ یَتَرَبَّصُونَ الَّذینَ « :کنندزیر بار مسؤولیت شانه خالی می  لَـمْ أَ قـالُوا اللـَّ
حاصـل شـد و اگر دیدند موفقیتی  کنند و نگاه میگوید اینها میتعبیر قرآن است که . »مَعَکُمْ نَکُنْ

 ما که بودیم!گویند می، آن وقت غنائمی به دست آمد
 

 
 

امـا اگـر  .»بـاهللا آمنـا یقـول مـن النـاس مـن و« :شما هستندهستند که ظاهراً با دیگر هم کسانی 
 النَّـاسِ فِتْنَـۀَ جَعَـلَ « چـه شـد؟گوینـد یک دفعـه می. »اللَّهِ فِی أُوذِيَ فَإِذَا « مشکالتی پیش بیاید

امـا ؟ چقـدر هزینـه بـدهیم مشکالت پیش آمد؟چرا این طور شد؟ چرا این گویند می. »اللَّهِ کَعَذَابِ
از  کـه گویند مـامی. »مَعَکُمْ کُنَّا إِنَّا لَیَقُولُنَّ رَبِّکَ مِنْ نَصْرٌ جاءَ«، کسب شوداگر از آن طرف پیروزي 

 اول با شما بودیم! اصالً ما هم بودیم.



 
 

یـریم. قرار نگ »منافقین« هایی که وجود دارد، این است که چه کنیم که ما در صفیکی از بحثلذا 
مسـیر بعد اخالل ایجـاد کـردن در  و از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کردنهاي نفاق یکی از ویژگی

 وَقَعَدُوا إلِخْوَانِهِمْ قَالُوا «ها است. کنند، به رخ کشیدن هزینهیکی از کارهایی که میاست.  ولیتمسئ
هـم  شدند. اخیراًکردند که کشته نمیاینها حرف ما را گوش می د اگرنگویمی. »قُتِلُوا  مَا أَطَاعُونَا لَوْ

 مـا أطاعونـا لـو« !شوندهاي گل ما دارند کشته میدسته ان وجوان دید که یکی از همینها گفت آقا!
اگر همینهـا نمـی رفتنـد کـه امـروز تـو امنیـت  ؟هاي ما کشته بشوندچرا باید بچه میگویند »قتلوا

» آتش به اختیـار«ایجاد کنند و همین مانع » تردید«ها را مطرح میکنند تا نداشتی! لذا دائم هزینه
 است.



 
شود، جانشان بـه لبشـان آید و تهدید جدي میتعبیر قرآن درباره اینها این است که وقتی خطر می

انگـار . »الْمَوْت مِنَ عَلَیْهِ یُغْشی يکَالَّذِ أَعْیُنُهُمْ تَدُورُ إِلَیْکَ یَنْظُرُونَ رَأَیْتَهُمْ الْخَوْفُ جاءَ فَإِذا« رسد:می
 بِأَلْسِنَۀٍ سَلَقُوکُم«شود ام میآر فضا وقتی و» الخوف ذهب فاذا«ند. ساکت ا، را گرفته است آنهامرگ 
اینقـدر هزینـه اصـالً چـرا  میخواننـد کـه هاي تیز لغز با زباننند به نیش زدن. کشروع می. »حِدَاد

 دادیم؟

 



 
 

 بـاهللا اقسـموا« نـد:د که قسم بخورنشوند، مجبور مینکمقدسی را درست ش د پوشنخواهمیچون 
ما که پاي کار هستیم اما به شرط این کـه بـه خـود مـا  قسم می خورند که ه خداب. »ایمانهم جهد

 .  »لیرضوکم لکم باهللا یحلفون« گفته شود!

 
 

مـانع د بلکـه نـدهم نمیانجـا اننـه تنهـا خودشـ اما این عدهیکی از مفاهیم مهم دینی انفاق است 
قرآن مـی  .»للَّهِٱ رَسُولِ عِندَ مَنْ عَلَى تُنفِقُواْ الَ«می گویند دیگران نیز می شوند. تعبیرقرآن است که

  .است و امتحان بندگان دهد ولی مسأله آزمایشاگر خداوند بخواهد همه را می فرماید



 
 

تعبیر عربی  است! »دل مردم را خالی کردن«شود، مانع آتش به اختیار می مواردي کهاز  دیگر یکی
حتـی تهدیـد مـردم را مـی ترسـانند و . »و المرجفون فـی المدینـه«است: » مرجفون«مفهوم این 
 .کنندمی

 
دهـد و بـا تهدیـد هـم اي را انجام میفردي در این عرصه یک وظیفهببینند  اگر بینید کهامروز می

از  ترقـوي،هـاي جدیـد ارتبـاطی فناوريدد . بـه مـمیکننـد کردنکنار نمی رود، شروع به مسخره 



 قـدیمیاصـل کـار، ها جدید و مدرن شده باشـد ولـی . شاید شیوهگذشته هم این کار را می کنند
 است. 

یعنـی  معنـا کنـیمرا اگر بخـواهیم بـه تعبیـر امـروز  »مطوع«. »المؤمنین من المطوعین یلمزون«
این کـار را  یمد حاضرنگویداوطلبانه آمده و میکه از مؤمنین  یعنی کسانیبسیجی. یعنی داوطلب. 

کننـد، هـو میکننـد امـا اینطـور می» مطوعین« شروع به تمسخرقرآن می فرماید آنها انجام بدهم. 
تعبیر قرآن این است که این طور هـم  .»سخر اهللا منهم« نیست که مسخره کنندگان برنده هستند:

  نیست.

 
بترسند. این سـنت  دهند را افشا بکنیمکه ما چیزي که انجام می از آن بلکه مسخره کنند گان باید

 . »قلوبهم فی بما تنبهم سورة علیهم تنزل ان المنافقون یحذر« الهی است:



 
توانید مسخره بکنید اما بدانید کـه شما می میفرماید قرآن .»تحذرون ما مخرج اهللا ان استهزوا قل«

مصداق اتم این بحـث  خواهید بکنید.هر کاري می هیست کشما را افشا خواهد کرد. این طور نخدا 
تردیـد  ،کردندکردند. تهدید میهمه این کارها را می 60تا  58هاي در سال گروهک منافقین است،

خداونـد ! کردند و.... آخر هم می گفتند ما از همه انقالبـی تـر هسـتیمکردند، مسخره میایجاد می
آمریکـا  ودسـت صـدام  دردسـت ه ریـیس منـافقین  رفـت و افشایشان کرد و بعد همه دیدنـد کـ

 گذاشت.
بـراي اینهـا آمـرزش  هـم تواگر حتی خداوند درباره منافقین در قرآن خطاب به پیامبر می فرماید 

تَغْفِرْلَهُمْا « رفتار منافقین غلط است:  قدراین خواهی، من اینها را نخواهم بخشید!ب تَغْفِرْ لَـا أَوْ سـْ  تَسـْ
کـه حبیـب  ي پیـامبر هـمگوید اگر تومی خداوند» اللَّهُ  یَغْفِرَ فَلَن مَرَّةً سَبْعِینَ لَهُمْ تَسْتَغْفِرْ نلَهُمْ إِ

، خداونـد اینهـا را به تو مقام شفاعت دادم براي اینها هفتاد بار تقاضاي استغفار بکنی خدا هستی و
 نخواهد بخشید.



 
کـه ایـن آیـات نگـوییم  و مواظب خودمان باشیم ترین وجه این آیات این است که اول از همهمهم

قـرار  هـم این آسیب و لغزشی است که ممکـن اسـت در مسـیر مـؤمنین !منافقین است فقط براي
جزو مـؤمنین هـم بودنـد. حتـی  در همین انقالب دیدیم که برخی با چه نگاهی وارد شدند،بگیرد. 

گر توجیـه یـدا کردنـد و امـروزفرجـام دیگـري پ کـه گذشـت،سال  30 منافقین بودند امامغضوب 
 .اندمنافقین شده

 
تو هسـتند و  ي درست است اینها در جامعه که کندپیامبر بیان میقرآن درباره منافقین خطاب به 

: اگر یکی از اینها فوت کرد، تو حق نداري به جنـازه او نمـاز بخـوانی اما خوانندنماز می پشت سرت
 !سر قبرش هم نرو و حتی» قَبْرِه عَلَى تَقُمْ وَلَا أَبَدًا مَاتَ مْمِنْهُ أَحَدٍ عَلَى تُصَلِّ وَلَا«



 
 

 یُوَلُّـونَ لَـا قَبْـلُ مِـنْ اللَّـهَ عَاهَـدُوا کَـانُوا وَلَقَدْ «شان را انجام ندادند: وظیفهکسانی هستند که اینها 
 اللَّـه عهـد کـان و« پشـت نکننـد: قـرار بـود و یک عده عهد بسته بودنـد قرآن می فرماید. »الْأَدْبَار

 شود. سؤال می شمااز  ابعد ببندیدعهدي اگر یک ». مسئوالً

 
 

 افراد دیگري را نیز ذکر می کند که دچار این آسـیب هـا نمـی شـوند و ،قرآندر نقطه مقابل  البته
 ».هِعَلَی اللَّهَ عاهَدُوا ما صَدَقوا رِجالٌ المُؤمِنینَ مِنَ«دهند: شان را به موقع انجام میوظیفه

 



 چـارچوب شـرع و قـانون چگونـه وظیفـه دانند درفهم صحیح دارند. می»  آتش به اختیار«اینها از 
برخی به آن فـیض » یَنتَظِر مَن وَمِنهُم نَحبَهُ قَضى مَن فَمِنهُم« :دهندل انجام را به بهترین شک شان

 .رگ رسیدند و برخی هم منتظر هستندبز

 
شـود ست که معلوم میاینجا». بِصِدْقِهِمْ الصّادِقِینَ اللّهُ لِیَجْزِيَ« است: یین مؤمنینچنو این فرجام  

 ؟در این عرصه چه کسانی صداقت داشتند

 



 
  :حتی آیه مشهوري که همه ما شنیدیم

 
قرآن میفرماید این امانت الهی که واگذار شد، هیچ کس نتوانست ولی انسان توانست ایـن امانـت را 

خواهیم این امانت الهی را حمل بکنیم، ایـن ییم آن انسانی هستیم که میگوحمل بکند. اگر ما می
 اقتضائاتی دارد. یعنی باید بدانیم وظیفه مان چیست و به موقع عمل بکنیم.

 
به کسانی اشاره . »المشرکات و المشرکین و المنافقات و المنافقین اهللا لیعذب«در ادامه می فرماید: 

هایی که در جامعه دینی بودند، چـه از آن سر باز زدند. چه آن نکردند ومی کند که این امانت را ادا 
 چه مشرکین.  منافقین و



 
 

 :اگر بخواهیم این بحث را جمع بندي کنیم باید عرض کنیم که 

 »آتش به اختیار«
  ،ترین وظایف خودمان سر باز نزنیمیعنی از انجام بدیهی

  ،مان نباشیمیفجویی براي فرار از آن وظایعنی دنبال بهانه
 هاي بنی اسرائیلی در نیاوریم. بهانه هایی که داریمرار از آن مسؤولیتیعنی براي ف

نگـوییم بایـد مشخصـاً بـه  را انجـام دهـیم و یعنی آن تکالیف بدیهی که مخاطب آن همه هسـتند
  !شخص من بگویند تا من این کار را انجام بدهم

 نماند. اجتماعی ما معطل و یعنی وظایف قانونی 
 مان را بشناسیم و در زمان و وقت خودش انجام بدهیم. مسؤولیت یعنی

 ؟یعنی وقتی که کار تمام شد و همه چیز انجام شد نیاییم بگوییم حاال ما باید چه کار بکنیم
 اي دارد، آن را انجام بدهیم. یعنی اگر رهبري یک مطالبه

 ها جا نزنیم. ره کردنها و مسخدر برابر تهدیدها، تردیدها، سرزنشیعنی 
خواسـتند خودشـان انجـام می رهبـري گویند این کار را انجام بدهیدنگوییم اگرر به ما مییعنی اگ

 !خود ایشان انجام بدهد ! یادادندمی
  



مـا  ،این را دیگر توجیه نکنیم. بگـوییم مـا کوتـاهی کـردیم عمل هستیمبیاگر به هر دلیلی یعنی 
بـراي آن  هیوجتیک  خطا نکنیم! وکه  خواستیم احتیاط کنیممی وییمنه این که بگ ،ضعف داشتیم

 بتراشیم.
 

به تعبیـر مقـام کاري نکنیم که واز سوي دیگر نشود.  ماناستهزاي دیگران مانع عمل صحیح یعنی 
را بـه خـود  وظیفـه مبتوانند بهانه پیدا بکنند. بلکه باید بتوانی» اندیشان طلبکارپوچ«معظم رهبري 

  اثرگذار باشد.ما حرف که علیرغم استهزا و مخالفت آنها،  مخوب انجام بدهی ايگونه
 

و چـه  آنچـه  در حمل امانت الهیچه  ،ایمشاءاهللا که همه ما بتوانیم به آن چیزي که عهد بسته ان
ي مـا همـه انه و مؤمنانه و از سر صدق باشد و صادقعهد در انقالب اسالمی با آن عهد بستیم، یک 

 صادقین باشیم.  سیر ازدر این م
 

 والسالم علیکم و رحمت اهللا و برکاته. 


