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 مبحث نخست

 بسم هللا الرحمن الرحیم

َما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ َفأَْصلُِحوا َبْیَن أََخَوْیُكمْ »  .01الحجرات « إِنَّ

ُه َولِيٌّ َحِميمٌ اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن َفإَِذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه »  .43فصلت « َعَداَوةٌ َكأَنَّ

ُ ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ » اِس َوّللاه  143آل عمران « َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّ

طرفگيری و عناد و حسدددد ده در بين مومنان سدددبب نشاا و کدددوااد دين و عداوت من کدددود ا  نوطه نظر 

دبری ده همان اسدددد ميت اسددددت و ا  نوطه نظر حيات کدددد صددددن و حيات حويوت و حکمت و انسددددانيت 

اجتماعن و حيات معنوی  کدت و مردود من باکددد م ر و ظلم است و برای حيات بکری حکم  هر را 

 آن بيان من داريم. را دارد. ا  وجوه بسيار  ياد اين حويوتد کش وجه

 وجه نخست:

 ا  نوطه نظر حويوت ظلم است.

 افن ده در موابل مومن دين و عداوت من پروری!ای انسان بن انص

فرض دن تو همراه با نه معصدوم و ي  جانن در ي  دکدتن ويا در ي   انه ارار داری من دانن دسن 

ده من  واهد آن دکددددتن را ورا و آن  انه را به آتش ب ند مرتکب ظلمن من کددددود بس ب ر  و برای 

 واهن  د ده به گوش آسدمان ها برسدد. حتن اگر فوط ي  معصوم و نه جانن  اع م ظلم وی چنان فرياد

 در آن دکن باکد با هم براساس هيچ اانون عدالتن آن را نمن توان ورا درد.

بدين سان: وجود ي  مومن به مثابه ی ي   انه ربانن و ي  سشينه الهن است ده دارای نه تنها نهد بلکه 

و اس ميت و همسايگن من باکدد ب اطر ي  صشت جانن اش ده به تو بيسدت صدشت معصوم مانند ايمان 

م ر است و  وش تو نمن آيد دينه ور ی و عداوت دردن با آن مومند به معنن تکبث و آر و به ورا 

آن  انه ی معنوی وجود است ده طبا مثال باال ي  ظلم کنيع و ودار و احراا ت ريب و  ير آب دردن 

 محسوب من کود.

 :وجه دوم

 ا  نوطه نظر حکمت هم ظلم است.

 يرا معلوم اسدددت ده: عداوت و محبت مانند نور و ظلمت  دددد هم هسدددتند حويوت معنن اين دو اابل جمع 

 کدن نيست .

اگر محبت براساس رجحانيت اسبابش در ي  الب به ککل حويون موجود باکد آنوات عداوت مجا ی من 

 کود و به ککل دلسو ی در من آيد.

برادرش را دوسددت من دارد و بايد دوسددت بدارد ب اطر بدی هايش تنها دلش من سددو د نه با آری مومن 

تحکم بلکه با لطف برای اصدد ا او ت ش من دند. به همين  اطر اسددت ده در نی حديث آمده: مومن با 

 مومن بيش ا  سه رو  اهر درده اطع مکالمه نمن دند.

اوت حويون وجود داکدته باکدد آنوات محبت مجا ی من اگر اسدباب عداوت والب گردد و در ي  الب عد

 کودد به ککل تصنع و تملا در من آيد.

ن و عداوت در موابل برادر مومنت چودر ظلم اسدددددددت  يرا اگر تو يای آدم بن انصددددددداف! اين  ببين ده د

دده سدددددددندد هدای  ورد و معمولن با اهميت تر ا  دعبه و ب ر  تر ا  جبل احد اسدددددددت مرتکب  بگوين

نگن  کتن  واهن کد. همين طور: با وجود اوصاف اس من ای چون ايمان ده حرمت دعبه را دارد ديوا
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ده  -و اسدد ميت ده به عظمت جبل احد اسددت و محبت و را  واهانندد ترجيد دادن دادن بر ن اصددورات

ه بن نسبت به ايمان و اس ميتد به همان اندا  –در حکم سدنگهای  ورد و سدبب عداوت به مومن هستند 

 انصافن و بن عولن و ظلمن بس عظيم  واهد بود و اگر عول داکته باکن اين را  واهن دانست!.

آرید توحيد ايمانن بدون ک  توحيد الوب را  واهان است و وحدت اعتواد ني  وحدت اجتماعن را اات ا 

رتباطن بت به او اد نسددددددکمن دند. بلند نمن توانن انکار دنن ده : با ارار گرفتن با ي  نشر در ي  دند

دوسددددددتانه پيدا  واهن درد و با ارار گرفتن تحت فرمان ي  اوماندان واحدد نسددددددبت به آن نشر ع اه ای 

در ي  مملکت مناسبتن ا وتکارانه حس  واهن نمود. حال رفيوانه تلون  واهن درد. و با يکجا بودن تان 

هن ده به تو تبليغ و نکدان داده کدهد ع اه های آنکه: با نور و کدعور برآمده ا  ايمان و به تعداد اسدماا ال

 و رابطه های اتشاا و مناسبات ا وت وجود دارد. به عنوان مثال: وحدت

 الا هردوی کدددددددما يکند مال  تان يکند معبود تان يکند را ا تان يکن... يکن و يکند تا ه ار ي  

ريه يکند تا صد ي  و ي . همچنان ا وي . و ني  پيغمبر تان يکند دين تان يکند ابله تان يکن.. يکن و

تدان يکند دولدت تدان يکند مملکدت تدان يکن.. تدا ده يد  و يد . بدا وجود آنکدهد اين همده ي  و ي  ها 

وحدت و توحيدد وفاا و اتشااد محبت و ا وت را اات ددا من نمايد و دارای  نجير های معنوی ای اسددت 

در موابل مومن با ترجيد چي هاين ده سدبب کددواا و  ده داينات و سديارات را به هم پيوند من دهدد با هم

نشااد دين و عداوت من کددود و مانند تار جواله بن اهميت و بن ثبات هسددتند حويوتاا عداوت نمودن و دينه 

ور يدند اگر البت نمرده و عولت به  اموکددددن نگراييده باکددددد پن  واهن برد ده ي  بن حرمتن اسددددت 

ت شاف اسددت در موابل آن اسددباب محبت و چه اندا ه ظلم و اعتسدداف نسددبت به آن رابطه وحدت و ي  اسدد

  واهد بود نسبت به آن مناسبات ا وت.

 وجه سوم:

 163االنعام «  رة و ر أ ریاوال ت ر و» بنابر سر 

طر ي  صدددشت جانن ي  مومن سددداير صدددشات معصدددوم وی را اده افاده دننده عدالت مح ددده اسدددتد ب 

محکوم دردن يعنن عداوت و دين ور يدن به وی ظلمن اسددت بن حد ب ر د و با  صددوی ب اطر ي  

صدشت بد ي  مومن ا  وی اهر دردند و آن عداوت را با  ويکداوندش تکدميل نمودند سبب ارتکاب ظلم 

اَن »سددد ميه توسدددط صددديغه مبالغه ی بسددديار عظيمن من کدددود ده حويوت و کدددريعت و حکمت ا إِنَّ اإلِنسدددَ

 .43ابراهيم « لََظلُومٌ 

 با آنکه تو را ا طار من نمايدد تو چگونه  ود را حا بجانب دانسته و من گوين حا با من است؟

مانند کر و  اک دثيف من باکد؛ به دسن ديگر ا  نوطه نظر حويوتد بدی ها ده سبب عداوت و کر است 

 انعکاس دند. اگر دسن ا  آن درس گرفته و عمل کر انجام دهد آن مسئله جدا است.نبايد سرايت و 

و برهمين  اسددباب محبت ده  وبن ها اند مانند محبتد نور هسددتندد سددرايت و انعکاس در کددان آنهاسددت.

به کدکل  درب المثل در آمده است. ني  به همين دليل « دوسدت دوسدتد دوسدت اسدت:» اسداس اسدت ده 

در لسان همگان جاری  « اطر ي  چکمد موجب دوست داکتن چکم های  يادی من کود»است ده د م 

 .است

اين  ای انسدددان بن انصددداف! با آنکه حويوت چنين حکم من دندد عداوت و دکدددمنن ات با تعلوات و برادر 

معصدوم  وکد وی دسدن ده ا  او  وکت نمن آيدد به مراتب   ف حويوت است و اگر حويوت بين باکن 

 را  واهن فهميد...اين 
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 وجه چهارم:

 ا  نوطه نظر حيات ک صن هم ظلم است به چند دستور ده اساس وجه چهارم اند گوش فرا ده:

مسدددل  من حا اسدددت و يا » ن سدددت: تو  مانن ده مسدددل  و افکارت را حا دانسدددتند حا داری بگوين

 اما حا نداری بگوين ده تنها مسل  من حا است بنا به سر «  وب تر است

 عين الر ا عن دل عيب دليلة و

 ولکن عين الس ط تبدی المساويا

نظر بن انصددافت و فکر نااصددت نمن تواند داوری دند با بط ن مسددل  ديگری آن را نمن تواند محکوم 

 دند.

 دستور دوم:

حا است ده: هرچه بر  بان من آوری حا باکد اما گشتن هر حاد حا تو نيست هر آنچه من گوين  توبر 

سددت باکددد اما هر راسددت را گشتن درسددت نيسددت.  يرا نصدديحت کدد صددن مثل تو ده نيتش  الی بايد را

 نيست بع اا به انسان بر من  ورد و عکس العمل من نمايد.

دسددددددتور سددددددوم: اگر من  واهن عدوات دنن با عدوات موجود در البت عداوت دند دوکددددددش دن آن را 

بيکترين  رر را به تو من رساند عداوت دند  برطرف دنن همچنان با نشس اماره ات و هوای نشسدت ده

ت ش دن آن را اصدددد ا دنن. به  اطر آن نشس م ددددر با مومنان عداوت مکن. اگر من  واهن دکددددمنن 

دنند دافران و  نديوان  ياد هسدددتند با آنها عداوت دن. آری آنگونه ده صددددشت محبتد اليا محبت اسددددت 

وت من باکدد. اگر من  واهن بر دکددمنت والب کوی  صدلت عداوت ني  اولتر ا  همه  ود کدايسدته عدا

در موابل بدی اش با  وبن موابله دن. چون اگر با بدی موابله دنن  صدددومت اف ايش من يابد. اگر ظاهراا 

مغلوب هم کددود در البش دين ر نه من دند و دکددمنن اش ادامه من يابد. اگر با  وبن موابله دنند ندامت 

 دند و با تو دوست من کود...

 بر اساس حکم 

 إذا انت ادرمت الکريم ملکته

 و إن انت ادرمت اللئيم تمردا

کددان مومن در اين اسددت ده دريم باکددد با ادرام تو او به تو مسدد ر من کددود. حتن اگر در ظاهر لئيم هم 

باکدددد ا  نوطه نظر ايمان دريم اسدددت. آری  ياد اسدددت واايعن ده نکدددان من دهد به انسدددان بدی مدام تلوين 

د دهستن" سبب ب وب هستند  وب هستند باعث  وب کدن او و به انسان  وبن مدام گشتن "بد هستند ب

ا»کدن او من کود. پس اينکه به دساتير ادسن ارآنن چون  وا ِكَراما وا ِباللَّْغِو َمرُّ  .22الشراان « َوإَِذا َمرُّ

ِحيمٌ » َ َوشُوٌر رَّ  .13التغابن  «َوإِن َتْعشُوا َوَتْصَشُحوا َوَتْغِشُروا َفإِنَّ ّللاَّ

 گوش بده سعادت و سالمت در آنست.

ل دين و عداوت هم به نشسدددش هم به برادر مومنش و هم به رحمت الهن ظلم و تجاو  اه دستتت ور چهارم:

عذاب بر آمده ا  نعمت های چون بدا دين و عدداوت نشسدددددددش را در عدذاب اليمن ارار من دهدد. من دندد. 

و به نشسش ظلم من دند. اگر عداوت ناکن دکمنش و آلم بر آمده ا  ترس دکمن را بر نشسش حمل من دند 

د باکد آنوات تماماا عذاب است چونکه حسد اولتر ا  همه حاسد را له من دندد محو من نمايد و من ا  حس

 سو اند  رر آن نسبت به محسود يا دم ويا هيچ است.
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انسان حاسد عاابت چي های را ده به آن ها حسد ور يده است بيانديکدد تا درک دند ده حسن  چاره حسد:

و اوت و مرتبه و ثروت دنيوی رايبش فانن و موات اسددددت. فايده اش دم اما  حمتش  ياد اسددددت اما اگر 

ر دد يا م ايای ا روی مو ددوب بحث باکدددد ذاتاا در آنها حسددد وجود ندارد. اگر در آن موارد ني  حسددد و

ريادار اسددت و اموال آ رت را در دنيا من  واهد محو دند و يا محسددود را ريادار گمان من دندد پس به 

 ناحا است و مرتکب ظلم من کود.

ني  مصدددديبت های دکددددمنش وی را ممنون و نعمت هايش او را مح ون من دند و ا  رحمت الهن ب اطر 

ه ا  ادر انتواد نموده و به رحمت اعتراض من دند.  وبن هايش نسدبت به  صمش اهر من دند علن العاد

دسن ده ادر را تنويد من دند سرش را به سندان من  ند و من ککند دسن ده رحمت را اعتراض من دند 

 ا  رحمت محروم من ماند.

ددام انصدددداف با چي ی ده ار ش ي  رو  عداوت را ندارد ي  سددددال دين و عداوت دردن را ابول من 

وجدان سددليم من گنجد؟ حال آنکه بدی ای را ده ا  طرف برادر مومنت نسددبت به توصدددور در ددام  دندد

 من دند تماماا ا  او دانسته او را نمن توانن محکوم دنن چونکه:

اوالا: ادر سدهم  ود را در آن دارد آن را به ي  طرف گذاکتهد در موابل سهم آن ادر و ا ا با ر ا بايد 

 موابله نمود.

نشس و کددديطان را ني  جدا نمودهد به آن انسدددان نه اينکه عداوت دندد بلکه ب اطر مغلوبيت در ثانياا: سدددهم 

 موابل نشس دل بسو اند و منتظر باکد تا ندامت دند.

ثالثاا: اصدددوری را ده تو در نشس  ود نديده ای و يا نمن  واهن ببينند ببيند ي  سدددهم را به آن بده بعداا 

رين ترين و دوتاه تمن ماند اگر با عشو و صدشد و با عالن جنابن ده سالم در موابل سدهم دوچکن ده باان 

 وسيله برای مغلوب دردن دکمن است موابله دنن ا  ظلم و  رر نجات  واهن يافت.

وگرنه به مانند جوهر فروش يهودی سر وش و ديوانه ده به پارچه های کيکه و يخ ايمت الماس من دهد 

 ائلد موات و بن اهميت است و پکي ی ار ش ندارد با حری کديد و دين و برای امور دنيوی ده فانند 

دايمن متمادياا عداوت دردند گويا در اين دنيا ابدی من ماند و برای هميکددددددده با آنها يکجا اسدددددددتد بنا بر 

 ظلوميت و يا ي  سر وکن است و نوعن ديوانگن است.مصيغه ی مبالغه ي  

اگر  -ه نظر حيات کدددد صددددن به اين اندا ه م ددددر اسددددت اجا ه ندهپس به عداوت و فکر انتوام ده ا  نوط

ده به البت راه يابد. اگر به البت دا ل کددددده اسددددت حرفش را گوش نکن ببيند  - ودت را دوسددددت داری

 حافظ کيرا ی حويوت بين چه من گويد:

 دنیا نه م اعیست که ارزد به نزاعی

داکته باکدد ايمتن ندارد چون فانن و گذرا است واتن يعنن : " دنيا چنان متاعن نيست ده ار ش ن اب را 

 دنياين به اين ب رگن چنين باکد امور ج ين آن چه اندا ه بن اهميت است  ود دانن!.. ني  گشته است:

 آسایش دو گی ی  فسیر این دو حرف است با دوس ان مروت با دشمنان مدارا

من دند و بدسددت من آوردد در موابل دوسددتان يعنن : "راحت و سدد مت دو جهان را اين دو حرف تشسددير 

 مروتکارانه معاکرت و در موابل دکمنان صلحکارانه معامله".

اگر بگوين: " ا تيار در دسدددتم نيسدددتد در فطرتم عداوت وجود دارد همچنان مرا به جوش آورده اند نمن 

 توانم ا  آن بگذرم".
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وبا چي هاين چون ويبت و موت دددايش عمل الجواب: اگر سدددو  لا و نکدددانه  صدددلت بد تبار  داده نکدددود 

نکدود و کد ی بر توصدير  ود آگاه کدود  رری ندارد. واتن ا تيار در دست تو نيست و نمن توانن ا  

دامت کم ي  نآن بگذرید پن بردن تو به توصدديرت و اينکه در آن  صددلت حا بجانب نيسددتن برای تو ح

را ا  کدر آن نجات من دهد. اص ا اين مبحث را  معنوید توبه ای پنهان و اسدتغشاری  دمنن را داردد تو

نوکددتيم تا اين اسددتغشار معنوی را تأمين دندد باطل را حا نپنداردد دکددمن حا بجانبش را به ناحا تکددهير 

 نکند.

 مانن در نتيجه اين طرفگيری مغر دددددددانه ديدم ده: عالم متدينن ي  عالم  حادثه ای که جای  أمل دارد:

سددياسددن او بود به درجه تکشير ت ييف نمود. و منافون را ده در  م ه فکری  صددالد را چون م الف فکر

اين نتايج  کت سياست وحکت  ده کدم و اعوذ باهلل من الکيطان  ا  ودش بود حرمت دارانه مدا درد. 

 والسياسة گشتم. ا  آن به بعد ا  حيات سياسن دست دکيدم.

 وجه پنجم:

  يلن م ر است. عناد و طرفگيری ا  نظر حيات اجتماعن 

اگر گشته کددود: در حديث آمده اسددت ده ا ت ف امتن رحمة گشته کددده اسددت. ا ت ف طرفگيری را اات ددا 

من دند. همچنان مرض طرفگيرید عوام مظلوم را ا  کدددر  وای ظالم نجات من دهد  يرا اگر  وای 

گيری وجود داکددته باکددد و ي  اريه متشا کددوند عوام مظلوم را پايمال  واهند درد. اگر طرف ي  اصددبه

 مظلوم به ي  طرف پناه من برد و  ود را نجات من دهد.

 همچنان ا  تصادم افکار و ت الف عوول حويوت به تمام معنن ظهور من دند.

به سدددوال ن سدددت بايد بگوييم: ا ت ف وارده در حديث ا ت ف مثبت اسدددت يعنن هر دس برای  الجواب:

تعمير و ترويج مسدل   ود سعن من دند. نه اينکه ديگری را ت ريب و ابطال دند بلکه دوکش به تکميل 

و و اصدددد ا آن من دند. اما ا ت ف منشن ده ا  نظر حديث مردود اسددددت سددددبب من کددددود تا مغر ددددانه 

اوت دارانه به ت ريب همديگر بپردا ند.  يرا دسدانن ده باهم در گيرند نمن توانند حردت مثبت داکته عد

 باکند.

به سدوال دوم من گوييم ده: اگر طرفگيری به نام حا باکدد کايد برای صاحبان حا بتواند پناهگاهن کود 

ا ناحوان من باکد و برای اما طرفگيری حال حا ری و امثالهم ده مغر انه و به حساب نشس است ملجا

د و به کيطان بيايآن ها نوطه استناد تککيل من دهد.  يرا اگر ن د انسانن ده مغر انه طرفگيری من دند 

فکرش ياری نموده طرفدار کدود آن ک ی به کيطان رحمت  واهد  واند. و در طرف موابل اگر فردی 

 وی بن انصافن نکان  واهد داد.تا فرستادن لعنت به  -حاکا –مانند مل  هم باکد آن ک ی 

در جواب سوال سوم من گوييم ده: تصادم افکاری ده بنام حا و به حساب حويوت باکد با آنکه در موصد 

و اسددددداس متشا اند اما در وسدددددايل ا ت ف دارند. همه ی جوانب حويوت را اظهار نموده به حا و حويوت 

ض دارانه و به حسدداب نشس اماره ی تشرعن يافته  دمت من دند اما تصددادم افکاری ده طرفگيرانه و ور

باکدد و به طر ی ده  ود فروکدن و کدهرت پروری مطرا باکدد ا  آن تصادم با راه ی حويوت نهد بلکه 

آتش های فتنه بيرون من آيد.  يرا در موصددددد اتشاا ال م اسدددت اما برای افکار چنان اکددد اصدددن در دره 

ام حا نيست بن نهايت مشرطانه من روند باعث انکواا های وير  مين نوطه ت ان وجود ندارد. چون به ن

 اابل التيام من کود حال عالم کاهد اين حويوت است...
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اگر دسددتاير عالن ای چون الحب هللد والبغض فن ّللاد والحکم هلل دسددتور حردت نکددود جايش را  الحاصتل:

نگويد و آن دستور ها را در نظر نگيرد با نشاا و کدواا پر من دند. آری اگر والبغض فن ّللاد والحکم هلل 

 آنکه  واهان عدالت است مرتکب ظلم من کود.

حادثه ای عبرت آمي :  مانن امام علن ر ن ّللا عنه ي  دافر را به  مين اندا ت هنگامن ده کمکيرش 

ن را ا  و ف بيرون آورد و من  واست آن دافر را سر ب ند او به روی ح رت علن تف اندا ت. ايکا

دی؟ ح رت علن يآن دافر را به حال  ود رها درد و سر نبريد. آن دافر به او گشت: چرا من را سر نبر

 در جوابش گشت:

تو را ب اطر ّللا من دکتمد اما تو به من تف اندا تند من به حدت آمدم. چون پای نشسم دا ل آمد ا  صم 

 ت:لکه دار کد. به همين  اطر تو را نککتم آن دافر به او گش

تو را بحدت آوردم چون من  واسددددتم هرچه  ودتر مرا بککددددند مادامن ده دين تان تا اين حد صدددداف و 

  الی است پس آن دين حا است.

 مانن ي  حادم هنگام اطع دست د دی ا   ود اثر حدت نکان من  همچنان وااعه ای ده جای تأمل دارد:

دهدد در اين اثناا آمر عادل او ده وی را مکاهده من درد او را ا  آن وظيشه بردنار درد. چون اگر به نام 

کددريعت و به حسدداب اانون الهن آن دسددت را اطع من درد نشسددش به حال وی دل من سددو اند. والبش به 

آنکه مرحمت دند اطع من نمود پس چون در آن حکم برای نشسددش حصدده ای در نظر  دور ا  حدت و بن

 گرفته بود دارش عادالنه نبود.

می  احالت اج ماعی ای که جای  أستتف دارد و مرم مد ش حیات اج ماعی که بلب استتالم را به گریه و

 دارد:

ي   دن و رها دردن"در هنگدام ظهور و هجوم دکدددددددمنان  ارجن عداوت های دا لن را فراموش نمو" 

مصدددلحت اجتماعن اسدددت ده بدوی ترين ااوام آن را تودير نموده انجام من دهند اما دسدددانن را ده دعوای 

 دمت به جماعت اسدد من دارند چه کددده ده باوجود دکددمنان بن حد ده و ددعيت تهاجم به  ود گرفته اند 

ن حا ر من نمايند. اين حالت ي  عداوت های ج ين را فراموش نمن دنند و  مينه را برای هجوم دکدم

 سووط استد ي  و حکت است و ي   يانت است درحا حيات اجتماعن اس م.

ا  بين عکاير بدوی دو ابيله ا  عکيرت حسنان وجود داکت ده باهم دکمن  داس انی که مدار عبرت است:

ان و يا رت های چون سيپکبودند و با وجود اينکه بيش ا  پنجاه نشر يکديگر را دکته بودند  مانن ده عکي

حيدران در موابلکددان من ايسددتادند آن دو طايشه دکددمند عداوت گذکددته را فراموش دردهد کددانه به کددانه تا 

 واتن ده آن عکيرت  ارجن را دفع من دردند عداوت دا لن را به ياد نمن آوردند.

پس ای مومنان! آيا من دانيد ده در موابل عکدددديرت اهل ايمان به چه تعداد عکدددديرت دکددددمن ده و ددددعيت 

به درون بيش ا  صددد دايره وجود دارد. با تهاجم را به  ود گرفته اند وجود دارد؟ مانند دايره های درون 

يت تدافعن بر ارار آنکه مجبور هسددتيم در موابل هر ي  ا  آنها با تسدداند و درا  دردن دسددت ياری و ددع

دنيم آيا طرفگيری مغر ددانه و عناد عداوت دارانه ده در حکم تسددهيل هجوم دکددمن و با  دردن دروا ه 

ده هشتاد نوب  –حريم اسدد م اسددت تحت هيچ جهتن به اهل ايمان  يبنده اسددت؟ آن دايره های دکددمن های 

مصددددائب دنيا مانند دواير متدا ل در ا  اهل  دددد لت و الحاد گرفته تا عالم اهل دشر و اهوال و  –اسددددت 

 من نگرد. در موابل تان و دددددددعيت  يان بار به  ود گرفته و پن در پن با حری وحدت به کدددددددما  موابل
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تمامن اين ها سدد ا نيرومند و سددپر والعه ات ا وت اسدد من اسددت. بيدار کددو! و بدان ده با دکددمنن ها و 

 ن چودر   ف وجدان و مصلحت اس من من باکد.بهانه های دوچ  اين العه اس من را مت ل ل درد

در احاديث کريف آمده است ده: اک ای مدهش و م ر آ رال مان چون سشيان ودجال ده پيکرو نشاا و 

 نديوه اند با اسدتشاده ا  حری و کواا مسلمان ها و بکريت با نيروی دمن نوب بکر را هر  و مر  من 

 اسارت من گيرد. دند و عالم اس م به اين ب رگن را تحت

ای اهل ايمان! اگر نمن  واهيد با ذلت  ير بار اسدددددارت برويد عول تان را در سدددددرتان بگيريد! در موابل 

َما اْلُمْؤِمُنوَن إِْ َوةٌ »ظالمان ده ا  ا ت ف تان استشاده من دنند به العه ادسن   .11الحجرات « إِنَّ

به محافظه حيات تان و نه اادر به دفاب ا  حووا وارد کددويدد تحصددن نماييد در وير اين صددورت نه اادر 

 تان  واهيد بود.

وا ددددد اسددددت  مانن ده دو اهرمان باهم درگيرند ي  طشل من تواند هردوی آنها را ب ند. دري  مي ان 

اگر دو دوه در حالت موا نه ارار داکته باکد سنگن  ورد من تواند موا نه آن ها را به هم ب ند و با آنها 

 يکن را باال ببرد ديگری را پايين بياورد. با ی دندد

پس ای اهل ايمان! ب اطر احتراصددات و طرفگيری دکددمنانه تان اوت تان هيچ من کددود وبا نيروی دمن 

المومن للمومن دالبنيان » ممکن اسدددددت پايمال کدددددويد. اگر با حيات اجتماعن ع اه داريد دسدددددتور عالن 

تان ارار دهيدد ا  سشالت دنيوی و کواوت ا روی نجات  را دستور  ندگن« المرصوی يکد بع ه بع اا 

 يابيد!..

 وجه ششم:

 حيات معنوی و صحت عبوديت با عداوت و عناد مت ل ل من کود.

چون "ا  ی" ده واسطه   ی و وسيله نجات است  ايع من کود.  يرا ي  معند طرفگير در اعمال 

  يريه اش من  واهد بر دکمنش برتری داکته باکد.

عمل  الصددددداا لوجه ّللا چندان موفا نمن کدددددود ني  در حکم و معام تش جانبداری من دندد نمن تواند به 

عدالت پيکه دند. اين  ببيند اساس اعمال  يريه ده ا  ی و عدالت است با  صومت و عداوت ا  بين 

 يم.من رود اين وجه ککم  يلن طوالنن است اما چون اابليت موام دوتاه است ادتشا من نماي
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 مبحث دوم

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 

ِة اْلَمِتينُ »  اُا ُذو اْلوُوَّ َ ُهَو الرَّ َّ  .58الذاريات « إِنَّ ّللاَّ

ِميُع اْلَعلِيمُ » اُكْم َوُهَو السَّ ُ َيْرُ اَُها َوإِيَّ ٍة اَل َتْحِمُل ِرْ َاَها ّللاَّ  .61العنکبوت « َوَكأَيِّن ِمن َدابَّ

! پيکدددتر دانسدددتن ده عداوت چودر م دددر اسدددت ني  بدان ده حری به اندا ه عداوت مدهش ای اهل ايمان

ترين مرض م در من باکدد. حری سبب نادامند علت و ذلت استد و محروميت وسشالت را به بار من 

آورد آری ذلت وسددددشالت ملت يهود ده بيکددددتر ا  هر ملتن ديگر با حری به دنيا هجوم من آورند کدددداهد 

را در عالم ذيحيات ا  ب ر  ترين دايره تا ج ين ترين م اسدددددت آری حری سدددددوا تأثيرش ااطع اين حک

 فرد نکان من دهد.

راحت اسددت وحسددن تشثيرش را در هر جا نکددان من  طلب ر ا به کددکل تودل وار برعکس حری مدار

ار و اناعت و نباتات ده نوعن ذيحيات و محتا  به ر ا اند تودل ودهد. به عنوان مثال در تان ميوه دار 

 دارانه درجای  و ايستاده اند و چون حری نکان نمن دهند ر ا آنها بطرف کان کتابان من آيد.

نسدددبت به حيوانات اوالد  يلن بيکدددتری پرورش من دهند. حيوانات چون با حری دنبال ر ا کددددان من 

ره حيوانات رو ی روند با  حمت  نوصدانيت  يادی من توانند ر اکدان را بدست آورند. ني  در دا ل داي

مکروب و مکمل ولطيف نو ادان آنها ده با لسان حال  عف و عج کان ا    ينه رحمت داده من کودد 

و ر ا نا وش و وير مکددروب جانورانن ده با حری به ر اکددان حمله ور من کددوند و با حمت بسدديار 

  ياد آن را بدست من آورند نکان من دهد ده:

 بناعت وسیله رحمت می باشد.حرص سبب محرومیت است؛  وکل و 

و با عکدددددا به  ندگن ني  در دايره انسدددددانند ملت يهود بيش ا  هر ملت ديگر با حری به دنيا چسدددددپيده 

دنيوی وابسدته است و ثروت ربائن را ده با  حمت بسيار  ياد بدست آورده اند و تنها   ينه داری آن را 

اتل و اهانتن ده ا تمامن ملت ها  ذلت وسدددددشالتد من دنند فايده اش به  ود آنها  يلن دم اسدددددت و سددددديلن

 ورده اند نکان من دهد ده حری معدن ذلت و  سارت است. ني  واايع  يادی وجود دارد ده نکان من 

مبت  به  سددارت اسددت و الحريی  ائب  اسددر حکم صددرب المثل را به  ود  هميکددهدهد انسددان حريض 

 گرفته و در نظر عموم به عنوان ي  حويوت عمومن پذيرفته کده است.

اسددددت اگر مال را  ياد دوسددددت داری با حری نه بلکه با اناعت آن را طلب دن تا  ياد مادام ده اينگونه 

 بيايد.

ن من ماند ده به ديوان انه ي  ذات ب ر  دا ل من کدددوند. مثل اهل اناعت و اهل حری به دو کددد صددد

من را تنها ابول دند؛ همين ده ا  سرمای بيرون نجات يابم به من دافن » يکن ا  آنها در البش من گويد: 

 «.است. اگر پايين ترين چودن را هم به من بدهند لطف است

باالترين »دند مغرورانه من گويد:  نشر دوم گوين حون داکدددته باکدددد و هردس مجبور اسدددت به او حرمت

با آن حری وارد من کدددود؛ چکدددمش را به موام های باالی من بندد؛ و من « چودن را بايد به من بدهند.

 واهد به آنها برسددد. اما صددداحب ديوان انه او را بر من گرداند و پايين من نکدداند. او به جای تکدددکر در 

تنها تککر نمن دند بلکه صاحب  انه را مورد انتواد ارار   کمگين من کود نهديوان انه البش ا  صاحب 

من دهد. صداحب  انه ني  حالت او را ثويل و نا وش من يابد. نشر ن سددت متوا دعانه وارد من کددود؛ به 
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پايين ترين چودن را ن است. اناعت اين ک ی باعث  وکنودی صاحب ديوان انه من کود. به او من 

ن يتش  ياد مناو ني  ادم به ادم تکدددددددکراتش را اف ايش من دهد و ممنو.« بده چودن باالتر بشرما»گويدد: 

 کود.

همچنين دنيا ي  ديوان انه رحمان اسددددت روی  مين ي  سددددشره رحمت اسددددت. درجات ار اا و مراتب 

 نعمت ني  در حکم چودن ها هستند.

ثال: هنگامن ده ني  هر دس من تواند در ج ين ترين دارها سددددددوا تأثير حری را حس دند. به عنوان م

ارار من  انتوالدو گدا چي ی من طلبند هردس الباا من داند ده با حرید مصدددددددرانه الحاا من دند مورد 

گيرد و طلبش مورد ابول وااع نمن کدود و ديگری ده سادن و آرام است مورد مرحمت ارار من گيرد و 

  واسته اش اجابت من کود.

من  واهن ب وابند اگر بن تشاوت باکن ممکن است  وابت  هم مث : در کدبد  وابت پريده اسدت اما تو

يکسدددددددره  وابت  واهد « هرچده  ود تر  وابم ببره»ببرد امدا اگر بدا حری ب واهن ب وابن و بگوين: 

 پريد.

ته را گشته گش« چرا نيامدد چرا نيامد»هم مث : ب اطر ي  نتيجه مهم با حری منتظر دسن هستن گله ی 

را به  ر  من رساند و تو آنجا را ترک من دنن. ي  دايوه بعد آن نشر من آيد تا نهايت حرید صبر تو 

 اما آن نتيجه مهم ده انتظارش رامن دکيدی عويم من ماند.

سدددر اين حادثات در اين اسدددت ده: آنگونه ده وجود نان وابسدددته به وجود م رعهد  رمند اسدددباب و داش 

وجود دارد. ب اطر حری چون با تأنن حردت اسدددددددت همانطور ني  در ترتيب اکدددددددياا ي  تأنن حکمت 

نکرده اسدت پله های معنوی موجود در آن اکيای با ترتيب را نمن تواند مراعات دند؛ يا ا  الم من اندا د 

 ويا ي  پله را نوصان من گذارد؛ پس نمن تواند به موصد برسد.

ای برادرانن ده درد معيکددت کددما را سددرسددام سددا ته و با حری به دنيا سددر وش کددده ايد! با وجود آنکه 

در حری اينودر م ر و  طرناک است چگونه در راه حری هر نوب ذلت را مرتکب من کويد و بدون 

ال م  نظر گرفتن ح ل و حرام هر گونده مدال را ابول نموده و چي های  يادی را ده برای حيات ا روی

 دات اسددددت فدا من دنيدد حتن  دات را ده يکن ا  اردان مهم اسدددد م اسددددت ترک من دنيد؟.. حال آنکه 

برای هر دس سدددبب بردت و دافع بليات اسدددت کددد صدددن ده  دات را نمن دهد در هر صدددورت مالن به 

تش اندا ه  دات ا  دسدددتش بيرون  واهد رفت؛ يا بيهوده مصدددرف  واهد کدددد ويا مصددديبت آن را ا  دسددد

 بيرون  واهد دکيد.

 درسال پنجم جند جهانن اول در ي  رويای  يالن و عجيب ده حويوتدار است ا  من پرسيده کد:

ر د« دليل اين گرسدنگن و دايعات مالن و مکدوت بدنن ای ده برمسلمان ها نا ل کده است در چيست؟» 

 رويا گشته بودم:

داده ا  اموالن ده  ود  2ا  اسمن ديگر ي  چهلم آنرا  1«جناب حا ا  ي  اسدم مال ي  دهم آن را  -»

اسددت يکن ا  آن ها را ا  ما  واسددت؛ تا دعای فورا را برايمان حاصددل نمايد و دين و حسددد کددان را منع 

                                                           
 من دهد. يعنن ا  اموالن چون گندم ده هر سال تا ه تا ه -1 

 يعنن ا  چهلن ده سابا من داد: در هرسال والباا وال اال ا  جهت ربد تجاری و نسل حيوانن ا  آن چهلد ده عدد را تا ه من دهد. -2 
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دندد. مدا ب داطر حری مدان طمع دداری درديم و ندداديم. جنداب حا  دات مترادم اش را سدددددددن در چهل 

 وهکت در ده گرفت.

نها ي  ماه گرسنگن ده حاوی هشتاد حکمت است را ا  ما  واست. ما به نشس  ويش دل ني  در هرسال ت

سدو انديم؛ گرسدنگن موات و با لذت را نککيديم. جناب حا به عنوان ج ا ي  نوب رو ه هشتاد ب ين را 

 پنج سال جبراا به ما چکاند.

لوید نورانن و مشيد است ني  ي  سداعت ا  بيسدت و چهار سداعت را ده نوعن تعليمات ربانن  وش وع

ا  ما  واست. ما تنبلن نموده آن نما  و نيا  را بجا نياروديم. آن ي  ساعت را با ديگر ساعت ها  ميمه 

نموده  دددددايع درديم. جناب حا به عنوان دشارت پنج سدددددال با تعليم و تعليمات و دوانيدند ما را ي  نوب 

ردردم و فهميدم ده در آن رويای  يالن ي  حويوت بسدددديار گشته بودم. بعداا ب ود آمدمد فک« نما   واناند.

در گشتار بيسددددت و پنجم در بحث موا نه بين مدنيت و حکم ارآنن اثبات و مهم وجود دارد همانطوری ده 

 ت موجود در حيات اجتماعن بکر دو دلمه است:البيان کده است منکاا تمامن رذايل ا  ان و ا ت 

 «ديگری حتن ا  گرسنگن بميرد به من ربطن ندارد.بعد ا  سير کدن من » يکن: 

 «تو داردن تامن ب ورم.» دومن: 

جريان ربا و ترک  دات سددددددبب من کددددددوند تا اين دو دلمه ادامه بيابند. چاره يگانه ای ده اين دو مرض 

 –با اجرای  دات به کدددددددکل ي  دسدددددددتور عمومن  –مددهش اجتمداعن را تدداوی من دند وجوب  دات 

 ت.وحرمت ربا اس

همچنان نه تنها برای اکدددد ای و جماعت های  صددددوصددددن بلکه برای سددددعادت حيات عموم نوب بکددددر 

مهمترين بلکه برای سدعادت حيات عموم نوب بکدر مهمترين ردند بلکه برای دوام حيات انسانن مهمترين 

سددددتون  دات اسددددت.  يرا در بکددددر دو طبوه عوام و  وای وجود دارد. هر آنچه ده مرحمت و احسددددان 

ای را نسبت به عوام و حرمت و اطاعت عوام را در موابل  وای تأمين من دند  دات است. وگرنه  و

موابل ثروتمندان دين و عصيان بيرون من آيد. ا  باال بر سر عوام ظلم و تحکم فرود من آيد؛ ا  عوام در 

ند ه رفته ماندو طبوه بکدددر پيوسدددته در ي  مجادله معنوی و ي  دکدددمکش ا ت ف بسدددر  واهند برد. رفت

 آنچه در روسيه رخ داد ککل مجادله بين سعن و سرمايه را به  ود  واهد گرفت.

 ای اهل درم و وجدان! و ای اهل س اوت و احسان!

اگر احسان ها به نام  دات نباکد سه  رر دارد بع اا بن فايده و عبث من رود. چون به نام ّللا نداده ای 

ا تحت اسارت منت من گذاری. هم ا  دعای موبول او محروم من مانند معناا منت من دنن؛ فوير بيچاره ر

هم حويوتاا با آنکه برای دادن اموال جناب حا به بندگانش ي  مامور تو يع هسددددتن  ود را صدددداحب مال 

دانسته مرتکب دشران نعمت من کوی. اگر به نام  دات بدهند چون به نام جناب حا داده ای ثواب بدست 

نعمت اش به جا آورده ای. آن انسان محتا  هم چون مجبور به تبصبی و تملا به تو  من آوری؛ و ککر

 نيست ع ت نشسش نمن ککند و دعايش در حا تو ابول من کود.

نافله و احسددان ويا به اکددکال ديگر ده حاصددلش آری دادن به اندا ه  دات و يا بيکددتر ا  آن به صددورت 

اکد دجا؟ آن  وبن ها را به نام  دات انجام دادند ع وه بر  رر هاين مثل ريا و کهرتد منت و تذليل ب

 آن فرض را ادا نمودند هم ثواب هم ا  ی هم ي  دعای موبول را بدست آوردن دجا؟...

َك أَنَت اْلَعلِیُم اْلَحِكیمُ »   « ُسْبَحاَنَك ََل ِعْلَم لََنا إَِلَّ َما َعلَّْمَ َنا ۖ إِنَّ
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الذی اال المومن للمومن دالبنيان المرصدوی يکددد بع دده بع دداا و اال  اللهم صدل وسددلم عل سدديدنا محمد»

 «.الوناعة دن  ال يشنن و علن آله وصحبه اجمين آمين والحمد هلل رب العالمين
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 خا مه

 درباره غیبت است

 

 باسمه و إن من شی ء إَل یسبح بحمده

اول کعله ن ست گشتار بيست و پنجم تنها ي  آيت ا  مثال های موام ذم و جر ده در نوطه پنجم ا  کعاب 

آمده است به کش طر  معج انه ا  ويبت تنشير من دند؛ درجه کنائت ويبت را ا  منظر ارآن تماماا نکان 

من دهد و نيا ی به بيان ديگر نمن گذارد. آری بعد ا  بيان ارآند بيانن نمن تواند وجود داکدددددته باکدددددد و 

 اينجا در آيت: نيا ی هم نيست

ا َفَكِرْهُتُموهُأَُيحِ  »  .12الحجرات « بُّ أََحُدُكْم أَن َيأُْكَل لَْحَم أَِ يِه َمْيتا

کدش درجه ذم را مذمت من دند کدش مرتبه کديداا ا  ويبت منع من نمايد اين آيت واتن ده باالشعل متوجه 

 ويبت دنندگان من کود معنايش به ککل آتن من آيد. اينگونه ده:

يت بمعنن پرسيدن )آيا( است. آن معنن پرسيدن مثل آب به همه دلمات آيت معلوم اسدت ده: هم ه کروب آ

 وارد من کود در هر دلمه ي  حکم  منن وجود دارد.

وجود ندارد ده چي ی به اين  –ده محل سدددوال وجواب اسدددت  –در ن سدددت با هم ه من گويد: آيا عولتان 

 اندا ه  کت را نمن فهمد؟

آيا البتان ده محل مهر و نشرت اسدت  راب کده است ده منشورترين عمل من گويد: « ُيِحبُّ  »دوم با لشظ 

 را دوست من دارد؟

من گويد: حيات اجتماعن و مدنيت تان را ده حياتش را ا  جماعت من گيرد چه « أََحُدُكمْ  »سددومد با دلمه 

 کده است ده اينگونه عمل  هرآگين را ابول من دند؟

من گويد: انسانيت تان را چه کده است ده دوست تان را اينگونه حيوان «  مَ أَن َيأُْكَل لَحْ  »چهارمد با د م 

 صشت با دندان تکه پاره من دنيد؟

من گويد: هيچ رات جنسدددددن و صدددددله رحم تان نمانده اسدددددت ده کددددد ی معنوی  « أَِ يهِ  »پنجمد با دلمه 

دندان من  نيد؟ و هيچ  مظلومن را ده ا  جهات  يادی برادر تان محسوب من کود اينگونه وير منصشانه

 عول نداريد ده اع ای تان را با دندان تان ديوانه وار چ  من  نيد؟

ا »ککمد با د م  من گويد: وجدان تان دجاست؟ آثا فطرت تان  راب کده است ده در موابل برادری « َمْيتا

 ن دهيد؟ده در محترم ترين حالت ارار دارد مستکره ترين عمل را مانند  وردن گوکتش انجام م

پس با افاده اين آيت و داللت جدا جدای اين دلمات: ذم و ويبتد عو ا و الباا و انسانيتاا و وجداناا و فطرتاا و 

مليتاا مذموم است. اين  ببين؛ چگونه اين آيت ايجا  دارانه طن کش مرتبه ذم را نکوهش و اعجا دارانه 

 با کش درجه ا  آن جرم با  من دارد.

اسدت ده بيکدترين استعمال آن ا  طرف اهل عداوت و حسد و عناد من کود. هر آنکه  ويبت سد ا پسدتن

ع ت نشس داکدته باکدد به اين سد ا دثيف تن ل نموده اسدتعمال نمن دند آن طور ده ي  کدد ی مکهور 

 گشته است:

 

 أدبر نشسن عن ج اا بغيبه 

 فکل إوتناب جهد من ال له جهد
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من توسددط ويبت دور نگه من دارم؛ و تن ل نمن دنم چون ده ويبت نشسددم را ا  ج ا دادن به دکدد» يعنن: 

 «س ا  عيشان و ذلي ن و پستان است.

من بود و من کنيد دراهت من درد و رنجيده من کد. ويبت آنسدت: دسدن ده ويبت من کدود اگر حا در 

 ابر  کت استاگر راسدت گويد ذاتاا ويبت اسدت اگر دروگ گويد؛ هم ويبت و هم افترا است. گناهن دو بر

 ويبت در چند ماده م صوی من تواند جاي ه باکد:

يکن: به صورت ککوا به ک ی وظيشه دار من گويد تا آن منکر و اباحت را برطرف دند و حوش را ا  

 او بگيرد.

يکن هم: کد صدن من  واهد با وی تکدري  مسداعن داکدته باکد با تو مکورت من دند. تو هم تنها برای 

با او تکري  مساعن نکن چون » رض و ب اطر ادای حا مکورت بگوين: ومصدلحت و بدون هچگونه 

 « رر  واهن ديد.

د لند و ولگر ديگری: موصددددش تحوير و تکدددهير نيسدددت بلکه برای تعريف و کدددنا ت من گويد:" آن آدم

 ف ن جا رفت."

است يعنن ا  کرارت بي ار نمن کود بلکه با سيئاتن ده يکن هم: دسدن ده ويبت من کدود فاسا متجاهر 

آ ردگن و بي اری به صددورت آکددکار انجام  انجام داده افت ار من دندد ا  ظلمش لذت من برد؛ بدون هيچ

 من دهد.

حا و مصدددلحت ويبت من تواند جاي  باکدددد و  در اين ماده های م صدددوی بدون ورض و صدددرف برای

را من  ورد و ا  بين گرنه آنگونه ده آتش هي م را من  ورد و نابود من دند ويبت ني  اعمال صدددددالحه 

 من برد.

اگر ويبدت نمود ويا با  واسدددددددت و اراده به آن گوش داد؛ آنوات با يد اللهم اوشرلنا ولمن اوتبناه بگويدد و 

 «.من را ح ل دن» بت ارار گرفته است بر ورد درد به او بايد بگويد:اگر با دسن ده مورد وي

 الباان هوالباان

 سعيد نورسن

 این بسمت خیلی با ارزش است

 نک ه نخست:

جناب حا ا  دمال درم و مرحمت و عدالتش مکافاتن معجل در حسنات و مجا ات معجل در سيئات در  

يادآور ثواب آ رت اسددت و در سدديئات ج ا های معنوی نموده اسددت. در حسددنات لذت های معنوی ای ده 

 ای ده عذاب آ رت را احساس نمايد در  درده است.

 بعنوان مثال:

محبت موجود در بين مومنان برای اهل ايمان ي  حسددنه  يبا محسددوب من کددود. در آن حسددنه ي  لذت 

اسددت. هردسددن ده با  معنوید ي  ذوا و ي  انکددراا البن ده يادآور ثواب مادی آ رت اسددت در  کددده

 البش مراجعه دند آن ذوا را حس  واهد نمود.

مث ا:  صددددومت و عداوت در ميان مومنان ي  سدددديئه اسددددت. ارواا عالن جناب در آن سدددديئه ي  عذاب 

وجدانن ای ده الب و روا با را با مکدوکديت و آکدشتگن  شه من نمايد احسداس من دند. من کد صداا کايد 

مودم ام: واتن ده با ي  برادر مومن عداوت من داکددددتم ا  آن عداوت چنين بار تجربه نبيش تر ا  صددددد 
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عذاب من دکديدم.. کبه ای نمن گذاکت ده اين ي  ج ای معجل است ده در موابل سيئه ام به من چکانده 

 من کود.

بعنوان مثال: به دسدانن ده کدايسته حرمت و مرحمت اندد حرمت و مرحمت و  دمت دردن ي  حسنه و 

اسدددددت. در اين  وبن چنان ذوا لذتن وجود دارد ده ثواب ا روی را احسددددداس من دارد و به  ي   وبن

ذوا و مکافات محصله ا  کشوت موجود  بهای فدا نمودن حياتش آن حرمت و مرحمت را به پيش من برد

 والده نسبت به طشلش به درجه ای من رسد ده والده حياتش را در راه آن مرحمت فدا من دند.در مرحمت 

مرون ده ب اطر نجات بچه اش به کددير حمله من دند مثال اين حويوت در ملت حيوانات اسددت. پس نتيجه 

 من گيريم ده مکافات معجلن در مرحمت و حرمت وجود دارد.

 انسان های عالن همت و عالن جناب آن را حس من دنند ده و عيت اهرمانانه ای به  ود من گيرند.

ن ج اين گله مندد دنجکاو آلودد معنوی و البن موجود است ده انسان را هم مث : در حری و اسراف چنا

سدرسدام من دندد و در حسدد و ب ل چنان ج اين معجل وجود دارد ده آن حسددد حاسد را من سو اند. هم 

در تودل و اناعت چنان مکافاتن وجود دارد ده آن ثواب لذيذ و معجلد ب  و الم فور و حاجت را برطرف 

 من دند.

بعنوان مثال: در ورور و دبر چنان بار سنگينن وجود دارد ده: انسان مغرور  واهان حرمت هردس  هم

اسددت و آن  واسددت سددبب من کددود تا مورد اسددتثوال ارار گيرد و دائم عذاب بککددد. آری حرمت داده من 

 کود و  واستنن نيست.

ا  باری ثويل و  ود نماين ای هم مث : در توا دددددددع و ترک اندانيدت چندان مکدافات لذيذی وجود دارد ده 

  ک  انسان را نجات من دهد.

« من دا دا»هم مث : در سددوا ظن وسدددوا تأويل در اين دنيا ي  ج ای معجل وجود دارد. بنا بر ااعده 

ظن من دندد مورد سوا ظن ارار من گيرد. دسانن ده حردات برادر مؤمنش را سوا تأويل  دسن ده سوا

سددوا تأويل من کددودد ج ايش را من دکددد و هکذا.. تمامن ا  ا حسددنه و من دند به  ودی معروض به 

 سيئه بايد بر اين موياس سنجيده کود.

من ا  رحمت الهن اميدوارم ذواتن ده اعجا  معنوی ارآنن متظاهر ا  رسددددددداله نور را در اين  مان من 

 انکا ّللا...چکندد اين اذواا معنوی را احساس من دنند و مبت  به سوا ا  ا نمن کوند 

 

 نقطه سوم:

ي  دسدديسدده کدديطانن ده حيات اجتماعن انسددان را افسدداد من دند اين اسددت ده: با ي  سدديئه مومن تمامن 

حسناتش را من پوکاند. اک ای بن انصافن ده به اين دسيسه کيطان گوش من دهند با مومن عداوت من 

 دنند.

حال آنکه جناب حا در ميدان حکدددددددر هنگامن ده اعمال مکلشين را با عدالت مطلا در مي ان ادبرش من 

 حکم من دند. هم به اين دليل ده اسباب سيئات  ياد وسنجد نسبت به والبيت يا مغلوبيت حسنات به سيئات 

پس در اين دنيا ا   به وجود آمدن کدان آسددان اسددت بع دداا تنها با ي  حسددنه سدديئات  يادی را من پوکدداند.

نوطه نظر آن عدالت الهن بايد معامله درد. اگر  وبن های ي  کدددد ی بر بدی هايشد هم ا  نظر دميت 

 است. و هم ا  نظر ديشيت ولبه دند آن ک ی مستحا محبت و حرمت
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ار کدددمند به بسدددياری ا  سددديئاتش بايد با ديد عشو نگاه درد. حال آنکه انسدددان حتن ب اطر ي  حسدددنه ی 

طر ر  ظلم موجود در فطرتش و با تلوين کيطاند صد حسنه ی ي  ک ی را ب اطر ي  سيئه اش ب ا

فراموش من دند و با برادر مومنش عداوت من دند و به گناهان وارد من کددددددود. همانطوری ده ي  بال 

 پکدده باالی چکددم گذاکددته کددود دوهن را من پوکدداند و نکددان نمن دهد. آنگونه ني  انسددان با ر  ورض با

بال مگس حسددناتن به ب رگن دوه را من پوکدداند و فراموش من دندد با برادر مومنش سدديئه ای به اندا ه 

 عداوت من دند و به من له آلت فساد در حيات اجتماعن انسانها من کود.

 کلمه چهارم:

داده  اندر تمامن  ندگن ام نتيجه ای ده ا  حيات اجتماعن بکدددر دريافتم و آنچه را ده تحويوات به من نکددد

اين است ده: کايسته ترين چي  برای محبتد محبت است و کايسته ترين صشت برای  صومتد  صومت 

من باکدد. يعنن صدشت محبت و دوست داکتن ده حيات اجتماعن بکر را تأمين من دند و به سعادت سوا 

کمنن من دهد بيکدتر ا  هر چي  سد اوار دوست داکتن و محبت است و صشت  کت و م ر عداوت و د

ر گرداننده حيات اجتماعن بکر است بيکتر ا  هر چي  مستحا نشرت و عداوت و دناره گيری بده  ير و 

 ا  آن است.

ا  آنجاين ده اين حويوت در مکتوب بيست و دوم با تکريد بيان گرديده است در اينجا به اکارت دوتاهن  

 بسنده من دنيم بدينگونه ده:

 مان  صومت و عداوت به پايان رسيد دو جند جهانن نکان داد ده عداوت چودر کر و م رب وظلمن 

 به کرط –دهکتناک است. و معلوم کد ده در آن هيچ فايده ای وجود ندارد. بنا براين سيئات دکمنان مان 

 است...عداوت کما را جلب نکند چون جهنم و عذاب الهن به آن ها دافن  –اينکه تجاو  نباکد 

بع اا ورور و نشس پرستن انسان به ککلن نا ود آگاه در موابل اهل ايمان به ناحا عداوت من دند؛  ود 

را حا بجانب من پندارد. حال آنکه با اين  صددومت و عداوت اسددباب نيرومندی چون ايماند اسدد ميت و 

  يل ار ش کان است.جنسيت ده وسيله محبت به اهل ايمان اند سب  کمرده من کوند و به معنن تن

بر اسددددباب دوه مانند محبت ماداميکه ديوانگن ای اسددددت به من له ترجيد دادن اسددددباب بن اهميت عداوت 

اسددت؛ مثل  دديا و ظلمت در حويوت اابل جمع نيسددتندد هر آنکه اسددبابش والب باکددد محبت  ددد عداوت 

موجود ن واهد بود به طور مثال: اگر محبت با حويوتش وجود داکدددته باکدددد در الب همان يکن با حويوتش 

انو ب من دند. در موابل اهل ايمان و عيت چنين است ويا در آن صدورت عداوت به کدشوت و دلسدو ی 

اگر عداوت با حويوتش در الب موجود باکدددددد در آن صدددددورت محبت به مماکدددددات و عدم مدا له يعنن در 

 من کود. ظاهر دوست بدن تبديل

اين در موابل اهل  د لتن ده متجاو  نباکدد من تواند عملن کدود آری اسباب محبت  نجير های نيرومند 

و نورانن و العه های معنوی ای چون ايمان اسدد ميتدجنسدديت و انسددانيت اسددت اسددباب عداوت در موابل 

 ي  نوب اسباب  ای اند ده به سند های دوچ  کباهت دارند. ايماناهل 

اين عداوت حويون در موابل ي  مسدلمان  طای ب رگن است ده در حکم است شاف اسباب دوه مانند  بنابر

 محبت من باکد.

الحاصدل: محبتد ا وتد دوسدت داکدتن م ا  اسد ميت اسدت و رابطه آن من باکد. م ا  اهل عداوت به 

ن گريه دند. چي ی بطشل فاسددی من ماند ده  واهان گريسدتن اسدت و به دنبال چي ی اسدت تا بدان سدبب 

وی ني  به انسانن بن انصاف و بد بينن من ماند ده اهميتن به اندا ه بال پکه بهانه ای است برای گريستن 
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تا آنجاين ده سدو ظن امکان دارد حسن ظن نمن دندد با ي  سيئه ده حسنه را من پوکاند. اين را انصاف 

 و حسن ظن ده ا  سجايای اس من است رد من دند...

 برادران عزیز و صادبم!

 نگرانن ای ده روحم را دفعتاا متأثر سا ت برايتان بيان من دارم:

اهل  ددد لت به اين سدددبب ده توان موابله در برابر کدددمکدددير های الماسدددين رسددداله نور را ندارند در بين 

سياتد موسم بهار و ت الف مکارب و حکداگردان رسداله نور ا  جهت درد معيکدت و با اسدتشاده ا  وشلت 

نواط  ددعف را پيدا من دنند و من  واهند تسدداند مجود در بين کدداگردان را مت ل ل دنند؛ من اين را حس 

 نمودم و دانستم.

 ينهار! بسددديار دات دنيد! در ميان تان مباينت و ناسدددا گاری ای به وجود نيايد. انسدددان  الن ا   طا نمن 

کددديطان کدددما را در موابل برادر تان به اعتراض و  تواند باکدددد. اما در توبه با  اسدددت هنگامن ده نشس و

ما نه تنها چنين حووا ج ين را بلکه مکلشيم ب اطر اوی ترين :» انتواد حا بجانب سددوا نمود بگوييد ده 

رابطه رسدددداله نور ده تسدددداند اسددددت حياتد حيثيت و سددددعادت دنيوی مان را فدا نماييم. بنابر نتيجه ده او 

آورده است فدا دردن هر آن چي  ده مربوط به دنيا و انانيت من کود وظيشه )رسداله نور( برای ما بدست 

بگوييد و نشس تان را  اموش سا يد! اگر مسئله ای مدار ن اب وجود داکته باکد مکورت دنيدد « ما است.

 ياد سدد ت نگيريد چون مکددرب هر دس يکن نيسددتد فع ا ال م اسددت تا با مسددامحه و گذکددت به يکديگر 

 بنگريد.

 يگويم.مه همه برادران ت  ت  س م م ب

 سعيد نورسن                                          

 } ي  دستور ا وت را برايتان بيان من دارم

 ده بايد به طور جدی به آن نظر افکنيد{

 

 دحيات نتيجه وحدت و اتحاد اسددددددت هنگامن اتحاد امت اجکارانه ا بين برود حيات معنوی ني  نابود  واه

 .36االنشال « َوالَ َتَناَ ُعوْا َفَتْشَکلُوْا َوَتْذَهَب ِريُحُكمْ »کد. همانند اکارت آيت 

اگر تسداند  راب گردد طعم جماعت ا  بين من رود من دانيد ده اگر سده الف جدا جدا نوکته کود ار ش 

د و يا ده  واهد آن ها سه است چنان ده اگر اين سه حرف با تساند عددی نوکته کود ايمت آن ها ي  ص

چهار  ادم حا مثل کماد جداد جدا و بدون موجوديت توسيم االعمال در بين کان به اندا ه سه  –کد... سه 

چهار نشر اسدت. اگر آن چهار نشر با ا وتن حويون و تساندی ده سبب افت ار بر ف ايل يکديگر کود و  –

ند به ار ش اوت چهار صددددد نشر  واهند بود با درجه تشانن ای ده همديگر را عين  ود بدانندد حردت دن

کددما در حکم مادينيسددت های )ماکددين دار( بران هسددتيد ده نه تنها اسددپارطه ی ب ر  را بلکه من تواند 

گر بر يکديدکدددددوری ب ر  را تنوير دند. چرخ های ماکدددددين مجبور به معاونت به يکديگر اند. نه اينکه 

 کديگر ممنون من کوند.رک  نمن برند بلکه بالعکس ا  اوت بيکتر ب

اگر ي  چرخ فر ددن با کددعور چر ن اوی تر را ببيند  وکددحال من کددود.  يرا وظيشه اش ت شيف من 

يابد. ذواتن ده ي    ينه بسدديار ب ر  و عالن ده همانا  دمت به حا و حويوتد ارآن و ايمان اسددت را 

منتدار من  بر کدددانه های کدددان حمل من نمايند به کدددانه های اوی تری ده  ير اين بار برود افت ار نموده

کوندد ککر من دنند. مبادا در انتواد را بر يکديگر با  دنيد! در  ار  ا  دايره برادران تاند  ياد اند چي  
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هاين ده من کود آن ها را انتواد درد. همانطوری ده من با م يت کما افت ار من دنم و هنگامن ده ا  آن 

 ا  آن  ود تلون من دنم. من بينم ممنون من کوم و کمام يت محروم هستم چون در 

کددما هم بايد با نظر اسددتاد تان به همديگر بنگريدد هر ي  ا  کددما علن العاده ناکددر ف دديلت های ديگری 

 باکد.

يکن ا  برادران مان بنام حافظ علن افندی ا  اريه اسددددد م درباره برادری ديگر ده رايبش من کدددددد حس 

 به همين سبب برايتان من دارم.ا وتن ا   ود نکان داد ده  يلن با ار ش يافتم 

آن ذات ن د من آمده و من به او گشتم ده  ط آن يکن ا   ط او بهتر است و او بيکتر  دمت  واهد نمود. 

ديدم ده حافظ علن با دمال صميميت و ا  ی با تشوا آن برادر افت ار درد و متلذذ کد. هم چنان به اين 

 ون کد.سبب ده نظر محبت استادش را جلب نمود ممن

صددميميتش را حس نمودم جناب حا را کددکر نمودم ده در بين به الب وی دات دردمد سددا تگن نه بلکه  

 مان دسانن هستند ده اين حس عالن را دارا اند.برادران 

 آن حس به برادرانن ده در اين جوار هسدتند آهسته ن حس  دمت ب رگن  واهد درد الحمدّللاايانکداا ّللا 

 ند.آهسته سرايت من د
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 باسه سبحانه

 برادران عزیز و صادبم!

در اين دنيا و با  صدوی در اين  ماند  صدوصداا با دسدانن ده گرفتار مصيبت اند وبال الصه در موابل 

سد تن ها و مايوسيت های دهکتناک کاگردان رسايل نور موثر ترين چارهد تسلن و فرا ب کن يکديگرد 

حويون فدادار بر وم و ح ن و س تن های يکديگر مرهم گذاکتن  توويه اوت معنوی همديگر و مانند برادر 

 با کشوت نام الب مح ونش را نوا ش دردن من باکد.

ا وت حويون و ا روی موجود در بين مدا طداادت رنجيددن وطرفگيری را نددارد. مادام من با تمام اوتم به 

دنيد ده برای کما نه تنها استراحت  کما اعتماد درده ام و دمر بسته ام و کما من دانيد و حتن مکاهده من

و حيثيت و کدرفم را بلکه مسدرورانه تصدميم گرفته ام تا روحم را فدا دنم حتن با اسم به کما اطمينان من 

ظاهراا به يکديگر  -دهم ده الحال مدت هکت رو  من کود ا  جهت حادثه بن اهميتن ده بين دو ردن نور

رخ داده است عذابن بر الب من نهاده است ده  - ون من سا ندتسدلن يکديگر را محنا  من دنند و بجای 

 هم روحمد هم البم و هم عولم فرياد نموده چنين گريستند:

ايواه! ايواه! االمان! يا ارحم الرحمين مدد! ما را محافظه دن! ما را ا  کدددر کددديطان های جنن و انسدددن » 

 «تام پر دن!حبت و ا وت وکشوت نجات ده! الب های برادرانم را در موابل هم با صداات و م

ای برادران راسد م ده مانند آهن متين هسدتيد! به من دم  دنيد. مسدئله مان  يلن نا ک است من به کما 

  يلن اعتماد داکتم ده تمامن وظايشم را به ک ی معنوی تان محول درده بودم.

ن کدددما  يلن ج ين و موات و به کدددما هم ال م اسدددت تا با تمام اوت به دم  من بکدددتابيد گرچه حادثه بي

دوچ  بود؛ اما حتن ي  مو و ي  ذره بسيار دوچ  ده به  نبرک ساعت مان و حداه چکم مان تماس 

 دند آُسيب من رساند.

 و اين نوطه هم مهم است ده سه ترديدن )دشيدن( مادی و سه مکاهده معنوی بطور دامل آن را  بر دادند.

 سعيد نورسن
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 باسمه سبحانه

 

 برادران عزیز، صادق و مخلصم!

ما با همه اوت مان تا حتن االمکان دساتير لمعه ا  ی و سر ا  ی حويون را در بين  ود و در موابل 

و اين به درجه وجوب رسدديده اسددت. بطور اطع  بردار کدددم ده؛ ب اطر ايجاد هم اسددتعمال  واهيم نمود 

ده ا  ا ت ف مکرب ويا فکر ا  سه ماه بدينسو تعين سردی بين برادران  ای اين حوالن سه نشر با استشا

 کده است.

همچنان برای بي اری و مت ل ل سدددا تن ع م نورجيان متين و به وهم در آوردن آنهاين ده نا ک طبع و 

بن تحمل اند و برای دلسدددددرد دردن و بر گرداندن آنها ا   دمت نوريه بدون ددام سدددددبب محکمه ما را به 

بادا! مبادا! ا وت فدادارانه و محبت صميمانه موجود در بين تان ده تا فن الحال ادامه درا ا من دکانند. م

 دارد مت ل ل کود.

 حتن اگر به اندا ه ي  ذره هم باکد به ما  رری ب ر   واهد بود.

   چنان که خدمت برآنی و ایمانی مان اب ضا می کند

ا سددد تگيری ده حاصدددل آکدددشتگن ويا چي هاين اگر ال م باکدددد روا  ود را برای همديگر فدا من دنيم؛ ب

ده فدادار حويون اند در موابل هم نه تنها  شه و آ رده نمن کوند بلکه با دمال محويت و  دساننديگر است 

 د من دانند؛ و دوکش من دنند محبت و صميميت کان را  ياد دنند.وتوا ع و تسليميت اصور را ا   

ا پذير به دنبال  واهد داکدددت. اين مسدددئله را به فراسدددت کدددما نوگرنه حبه ابه من کدددود و دددرری جبران 

 حواله درده به همين ادر ادتشا من دنيم .

 سعيد نورسن                                             

 ا  برادرانم  واهش من دنم ده:

ط به سوو ا  گشته های  راب و  کدتن ده ا  آکدشتگن و  ديون روا ويا ا  س تگيری و حساسيت ويا ا 

دسديسده های نشس وکديطان ويا ا  بن کعوری ا  دوستان صدور من دند ا  همديگر  شه نکوند و نگويند 

من آن گشته های  راب را به  ود من گيرم. به کما برن ورد اگر ه ار حيثيت هم « به حيثيتم بر ورد.» 

 .داکته باکم برای محبت و صميميت موجود ميان برادرانم آن را فدا من دنم

 سعيد نورسن                                                                                          

 


