





رهبــر معظــم انقــالب اســالمی از دوران پیــش از انقالب 

و در جریــان مبــارزات علیــه طاغــوت از برپاکننــدگان و 

مدرســین تفســیر قــرآن کریــم بوده انــد. ایشــان بعــد از 

پیــروزی انقــالب هــم جلســات تفســیری را بــه شــکلی 

کوتاه تــر برگــزار کرده انــد. تفســیر ســوره ی »مجادلــه« 

در هفــت جلســه در ســال ۱۳۶۱ ایــراد شــده اســت کــه 

ــه  ــن کتابچ ــانی KHAMENEI.IR در ای ــگاه اطالع رس پای

خالصــه ی ایــن جلســات را مــرور می کنــد.
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زه نحوه مبار
 اسالم با سنت های غلط

  علت انتخاب جزء ۲۸ برای تفسیر
۱   مدنــی بــودن ســوره ها و نزدیکــی بــه فضــای بعــد از تشــکیل 

ــا ــی م ــان کنون ــل زم ــالمی مث ــت اس حکوم

2   کمتر کار شدن این جزء و امثال آن

جلسه اول | آیات 4-۱
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  روش تفسیر
معنــای آیــات بــا توضیــح اجمالــی و بــدون بحثهــای فلســفی و فقهــی 

و ماننــد اینهــا بیــان می شــود. بــه عبــارت دیگــر ترجمــه اى اســت کــه 

در کنــارش یــک مقــدار توضیــح هــم وجــود دارد.

  معرفی اجمالی سوره
ایــن ســوره ضمــن اینکــه چنــد مســئله ى جزئــى را کــه هــر کــدام نشــانه 

ــى 
ّ

ــى هســتند بیــان میکنــد، بــه مســائل کل
ّ

و ســمُبل یــک مســئله ى کل

جامعــه ى اســالمى هــم یــک نظــرى میکنــد.

  شأن نزول آیه اول
  ســالهای اول هجرت، مردی با همســرش اختالف پیدا میکند و 

زن را ِظهار میکند و طبق سنت جاهلیت تا ابد به هم حرام میشدند. 

هر دو پشــیمان شــدند. زن آمد پیش پیغمبر و گفت: »شــوهرم یک 

چنین کارى با من انجام داده.« پیغمبر گفتند این شوهر به تو حرام 

شده است. 

  زن بــه خــدا پنــاه بــرد و شــکایت کــرد کــه بّچه هــاى صغیــرى دارم. 

پــس از ایــن قضیــه آیــات ســوره مجادلــه نــازل شــد، ابتــدا بــا اســتدالل 

ــارزه  ــت مب ــه دار اس ــه ریش ــنتی ک ــن س ــا ای ــد ب ــد و بع ــار را رد میکن ِظه

ــد. ــن میکن ــاره تعیی ــده ی آن کف ــرای انجام دهن ــد و ب میکن
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  حضور خدا و رهبری در حوادث جامعه
خــدا و رهبــرى اســالمى در هــر مســئله ای از مــردم، حاضــر و ناظــر اســت؛ 

 بایــد مّتکــى بــه 
ً
 بایــد حاضــر و ناظــر باشــد؛ ثانیــا

ً
رهبــرى اســالمى: اّوال

ــا  ــوص ی ــه بخص ــک آی ــه ی ــى ب ــا مّتک ــد. ی ــائل را بده ــخ مس ــرآن پاس ق

ّیــات قــرآن باشــد.
ّ

مّتکــى بــه روح و کل

  سه نحوه ی برخورد جامعه انقالبی در برابر سنت های پیشین:

الف( برخورد حذفی:
جامعــه ی انقالبــی یــک داس در دســت بگیــرد و تمــام ســنتهای درســت 

و غلــط جامعــه را ریشــه کن بکنــد.

ب( برخورد انفعالی:
و  جاهلــى  ســّنت هاى  روى  نبــودن  حّســاس  حرکــت  حرکــت،  یــک 

اســت. ارتجاعــى  و  ضّدانقالبــى 

ج( برخورد منطقی: 
اســالم حــّد وســط دارد؛ یعنــى ســنجیدن ســّنت ها. ســّنت هاى خــوب را نگــه 

داشــتن و بدهایــش را رد کــردن. آنهاییــى را هــم کــه رد میکنــد بــا اســتدالل و 

منطــق و به صورتــى کــه در دل مــردم جــا بیفتــد و عمــق پیــدا بکنــد، رد میکنــد. 



جلسه اول | آیات 4-1

۶

خالصه تفسیر سوره مجادله

  نگاه معقول اسالم به طالق
  فــرق بیــن ِظهــار و طــالق، منطقــى بــودن و معقــول بــودن احــکام 

اســالم را نشــان میدهــد.

  در جاهلّیــت ناگهــان مــرد بــه زنــش میگویــد پشــت تــو مثــل پشــت 

مــادر مــن اســت و تــا ابــد بــه هــم حــرام میشــوند.
  در مســیحّیت کاتولیک هــا طــاق ندارنــد، زن و شــوهر وقتــى بــا هــم 

ازدواج کردنــد، دیگــر تــا ابــد بایــد بــا هــم بســازند.
  جاهلیــت آن روز بــا یــک ِظهــار، طــاق همیشــگی به وجــود مــی آورد 

و جاهلیــت امــروز یــک جاهاییــی طــاق نــدارد و یــک جاهاییــی طــاِق آســان 
دارد. اســام هیچ یــک از ایــن دو روش غیرمنطقــی را قبــول نــدارد.

  اســام میگویــد، ایــن دو نفــر یــک معاملــه ى انســانی بــا هــم انجــام 
دادنــد، بایســتى بــه اینهــا اجــازه داد کــه هــر گاه نتواننــد بــا هــم زندگــی کنند، 
ــوار  ــی دش ــاق را خیل ــرایط ط ــن ش ــد. همچنی ــم بزنن ــه را به ه ــن معامل ای

قــرار میدهــد کــه وســیله اى بــراى هوس بــازى نباشــد.



جلسه دوم | آیات 7-5

7

خالصه تفسیر سوره مجادله

  معنای دشمنی کردن با خدا و رسول
  ایــن آیــه ]ســوره ی مجادلــه[ دشــمن خــدا و رســول را نمیگویــد، 
دشــمنی کنندگان بــا خــدا و رســول را میگویــد. ماهــا خــدا و پیغمبــر را 
دوســت داریــم اّمــا گاهــى مى بینیــد دشــمنى میکنیــم بــا خــدا و رســول.
  دشــمنى کــردن به معنــاى مانــع شــدن از اینکــه انســانها وارد حدومــرز 

الهــى بشــوند یــا به معنــاى مانــع شــدن از اینکــه معــارف و احــکام الهــى در 
ذهــن انســان یــا عمــل انســان نفــوذ کند، اســت.

حکِم دشمنی کنندگان
با خدا و پیامبر

جلسه دوم | آیات 7-5
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  سرنوشت دشمنی کنندگان
ــان  ــد، سرنوشتش ــمنی میکنن ــول دش ــدا و رس ــا خ ــه ب ــانى ک   آن کس
ــت کشــانده شــدن. ایــن مســئله 

ّ
ســرکوب اســت یعنــى بــه انــزوا و ذل

مخصــوص آن زمــان نیســت، یــک قانــون را دارد میگویــد.
ــر  ــان پیغمب ــل جری ــه در مقاب ــانى ک ــد آن کس ــخ! بدانی ــردم تاری   اى م
برخاســتند و مقاومــت کردنــد، ماندنــى نیســتند، نابودشــدنى و ازبین رفتنــى 

هســتند.
  هرکســى کــه بــا روش زندگــى اى کــه جریــان اســامى آورده، بــا احــکام 

الهــى، بــا مقــّررات الهــى مخالفــت میکنــد، نابــود میشــوند.

  ویژگی دشمنی کنندگان
  اگر شما به کوچک ترین احکام الهى بى توّجهى کردید، زیر پا گذاشتید، 
 بدون توّجه یک فسق 

ً
محاّده ى)۱( با خدا و رسول است. البّته کسى را که مثا
کوچکى میکند نمیگویم؛ نه، آنها راه استغفار دارند. 

  اگــر کســى بــدون ]وجــود[ حّجــت و دلیــل، یــک وقتــى از یــک 
محــدوده ى الهــى خــارج بشــود، مشــمول محــاّده نیســت. خــدا میفرمایــد 
ــات  ــات بّین ــه آی ــد درحالى ک ــول میکنن ــدا و رس ــا خ ــاّده ى ب ــا مح ــه اینه ک

آمــده و برایشــان حــق و باطــل روشــن شــده، جریانهــا را شــناخته اند.

  علت نام آوردن از رسول و اولی االمر در قرآن
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ــول  ــا رس ــد، ب ــمنى میکن ــدا دش ــا خ ــى ب ــت هرکس ــوم اس   معل

ــک  ــتند، ی ــان نیس ــه دو جری ــول ک ــدا و رس ــد؛ خ ــمنى میکن ــم دش ه
جریاننــد.

  در مــوارد زیــادى راه خــدا راه نامشــّخصى اســت. خــدا مى آیــد در ایــن 

آیــه ى قــرآن، راه خــدا را مشــّخص میکنــد و میفهماَنــد کــه راه خــدا همانــى 
اســت کــه پیغمبــرش میگویــد.

  بســیارى هســتند کــه اّدعــا میکننــد کــه طــرف دار خــدا و رســول 

هســتند؛ لــذا بــه همیــن دلیــل یــک جاهاییــى کلمــه ى »اولواالمــر« آمــده: 
اطاعــت خــدا کنیــد، اطاعــت پیغمبــر کنیــد، اطاعــت اولواالمــر کنیــد؛  خب 

خــدا و پیغمبــر و اولواالمــر کــه ســه جریــان نیســتند، یــک جریاننــد. 
  ایــن بــراى ایــن اســت کــه اگــر چنانچــه یــک وقتــى پیغمبــر در حیــات 
ظاهــرى نیســت، همــه نیاینــد بگوینــد مــا طــرف دار پیغمبریــم، هرکــدام 
انقــاب و مکتــب پیغمبــر را بــه یــک طــرف بکشــند. یــک معیــارى بــه نــام 

»اولوااالمــر« وجــود دارد.
ــه  ــورت فرصت طلبان ــه به ص ــتند ک ــانى هس ــا، کس ــه ى انقابه   در هم

ــى را بــراى خودشــان مستمســک قــرار میدهنــد، میگوینــد مــا 
ّ
یــک چیــز کل

معتقــد بــه ایــن راه هســتیم؛ مــردم را بــه اشــتباه مى اندازنــد.
بایســتى شــاخص معّیــن بشــود. لذاســت کــه در ایــن انقــاب مــا، 
شــاخْص وجــود امــام و خــّط امــام اســت. هرکســى کــه در مقابــل امــام قــرار 

بگیــرد، باطــل اســت، هرکســى کــه بــا امــام باشــد، حــق اســت. 

۱( دشمنی با خدا و رسول
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  وجه ارتباط با آیات قبل
  آیــات قبــل یــک حکــم خانوادگــى اســت، یــک حکــم کوچــک اســت 
کــه اگــر کســى ِظهــار بکنــد، بایــد کّفــاره بدهــد؛ اگــر کّفــاره نــداد، ایــن حــّد 
ــى دشــمنی کننــدگان بــا خــدا 

ّ
الهــى اســت؛ به مناســبت آن، ایــن حکــم کل

و رســول را میگویــد.
  ایــن حاکــى از ایــن اســت کــه در نظــر خــدا، احــکام کوچــک و بــزرگ 
فرقــى نمیکنــد. شــما حکــم کوچــک را هــم کــه انــکار کردیــد، مثــل اینکــه 
حکــم بــزرگ را انــکار کردیــد؛ در مقابــل ایــن هــم کــه ایســتادید، مثــل اینکه 

در مقابــل آن ایســتادید؛ فرقــى نــدارد.
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  وجه ارتباط با آیات قبل 
  تسلسل آیات این سوره و پیوستگى مطالب آن حاکى از این است 

که میان ادب فردى و ادب اجتماعى در اســام و قرآن نوعى پیوســتگى 
وجود دارد.

  شــروع سوره با یک مسئله ى خانوادگى است، بافاصله بعد از آن، 

حکم کســانى را که با خدا دشــمنی میکنند، بیان کرده و بعد از آن، وارد 
بحث ادب اجتماعى میشــود و آیات مربوط به نجوا بیان میشود. البّته 

منافقین و توطئه ی 
نجواهای پنهانی

جلسه سوم | آیات ۱0-8
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این مســئله ، یک ُبعد اخاقى دارد، یک بُعد سیاسى و هر دو در این آیه 
مورد نظر است. 

  حکم نجوا و درگوشی صحبت کردن
  نجواکنندگان زمان پیامبر به گناه و دشمنى و سرپیچى از فرمان 

پیغمبر نجوا میکردند.
  آنچه دِرگوشى میگفتند، گناه و اثم بود، چیزهاییى بود که بین انسان 

و خدا گناه است، یا عدوان است، یا معصیت پیغمبر است. 
  قرآن به اهل ایمان دستور میدهد که بر نیکوییى و تقوا نجوا کنید.

  در زندگى ما اعمال بســیارى هســتند که خود عمل به خودى خود 

هیچ ُحکمى ندارد. اگر چنانچه نّیت و َسمت و محتواى عمل خوب باشد، 
این عمل میشود یک عمل خوب؛ اگر چنانچه نّیت و َسمت و محتوا بد 

باشد، میشود یک عمل بد. 
  مثل پوشیدن لباس پاسداری، پوشیدن این لباس به معناى مبارزه ى 

خستگى ناپذیر با آن کسانى است که علیه انقاب اسامى کمر بسته اند و 
اقدام دارند میکنند. اگر این را از آن گرفتى، این لباس هیچ قیمتى ندارد.

  آسیب های درگوشی حرف زدن
  از لحاظ اخاقی وقتی دو نفر پچ پچ میکنند، انسان احساس غریبگی 
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میکنــد، گوییی این دو نفر خودی هســتند و دیگران هم غریبه هســتند؛ 
گوییی یک خبر بدی وجود دارد، از لحاظ اخاقی یک عمل نگران کننده و 

غمگین کننده مؤمنین بود.
  یک ُبعد سیاسی هم داشت که منافقین این کار را حساب شده انجام 

میدادند یعنی ارتباطات دشمنان اسام را حتی در مجامع مسلمین آسان 
میکرد. عوامل نفوذی بین مسلمانها راه پیدا میکردند و مطالب پنهان را 

به همدیگر میگفتند.
  آیــه قرآن نازل شــد با این لحن تند و موجب شــد که هــم از جنبه 

اخاقی، هم از جنبه سیاسی یک تأمینی برای مردم به وجود بیاید.
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ادب 
معاشرت

جلسه چهارم | آیه ۱۱

  ارتباط با آیات قبل
ى از 

ّ
  در ایــن ســوره ضمن بیان دســتورات اخالقى یک حقایــق کل

مفاهیم اسالمى در آن ذکر شده است.

  یــک حکــم کوچک در اســالم ولو یــک ادب معاشــرت معمولى، 

ى که در همه ى زندگى میتواند نقش داشته 
ّ

برمیگردد به یک مبناى کل

 به مناسبت آیات گفتیم، یک نمونه اش ]هم[ 
ً
باشد. نمونه هاییى را قبال

در این آیه است.
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  شأن نزول آیه
در مســجد پیغمبــر، یک گوشــه اى بــود که بــه آن میگفتنــد ُصّفه؛ یک 
ُخرده بلندتر بود، آنجا پیغمبر مى نشســت و مسلمانها هم ُدور پیغمبر 
مینشســتند؛ عده ای که دیر رسیده بودند باید همین طور مى ایستادند؛ 
آنهاییی که نشسته بودند جمع تر نمیشدند که جا باز شود برای ایستاده ها.

  اهمیت و نتایج ادب اخالقی جا دادن به دیگران در جلسات
  اینکه انسان در مجلس جا باز نکند که کسى بنشیند، به خودِى خود 

 
ً
یک کار خیلى مهّمى نیست که یک آیه ى قرآن درباره اش بیاید، اّما اّوال

 اگر ما این ادب را مراعات نکردیم، حاکى 
ً
یک ادب معاشرتى است، ثانیا

از این است که ما آدمهاى خیلى خودپسندى هستیم.

  اگر برای برادرتان جای نشستن باز کنید، خدا هم براى شما جا باز 

خواهد کرد، یعنى گستردگى و گشادگى در امور شما پیش خواهد آمد.

  اّول جاییى که براى شما باز میکند، جاییى در دل آن برادر براى شما 

باز میکند. این مهربانى و این ممنون بودن را دسِت کم نگیرید. رمز اصلى 

پیشرفت یک جمع این است که دلهاى آنها با همدیگر مرتبط باشد.

  همچنین خداى متعال در جامعه هم براى او میدان واسعى براى 

اقدام و کار باز خواهد کرد.

  سپس خداوند در بهشت هم به او جا خواهد داد.
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  تأثیر خصلتهای اخالقی
  خصلتهــاى اخالقى در روح انســان وقتى به وجــود آمد، همه جا اثر 

میبخشــد. اگر یک خصلت اخالقِى خوب در شما باشد، این همه جا ظاهر 

میشود؛ اگر یک خصلت اخالقِى بد در شما باشد، نیز همه جا ظاهر میشود.

  اگر کســى در مقابله ى با دشــمن خدا احســاس ضعف بکند، این 

]ضعف[، هم آن وقتى که دارد حمله میکند ظاهر میشود، هم آن وقتى 

که در سنگر نشســته ظاهر میشود، هم آن وقتى که یک هیئت سیاسى 

مى آیــد و دارد با آدم صحبت میکنــد ظاهر میشــود؛ در همه ى مراحل 

زندگى این احساس ضعف در مقابل دشمن ظاهر میشود.
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زه قرآن با  مبار
تصورات جاهالنه

جلسه پنجم | آیات ۱۳-۱2

  شأن نزول آیه
  رســول اکرم وقتى که در مســجد یا منزل نشسته بودند، بعضیها 

مى آمدند و در میان جمعّیت با پیغمبر درِگوشى صحبت میکردند.

  هــم آن آدمى که کار محرمانه ای داشــت می آمــد، و هم آن آدمى 

که هیچ کار محرمانه اى نداشــت و فقط مى آمد خودى نشان بدهد؛ هر 

دوجــور آدم مى آمدند. پیغمبر جلوى اینها را باید بگیرد. لذا این آیه ى 

شریفه ۱2 سوره ی مجادله نازل شد.
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  شرط صدقه دادن برای صحبت با پیغمبر
  گفتــه شــده کــه اى مؤمنین! اگر خواســتید با پیغمبر َدم گوشــى 

صحبت کنید، قبلش بروید صدقه بدهید. 

ر و رجوع به وجدان خودشان میکند، 
ّ

  این آیه مسلمانها را وادار به تفک

به وسیله ى صدقه دادن که در صدقه دادن قصد قربت کردن شرط و قید است.

 کار واجبى بــا پیغمبر دارند و 
ً
  با این تدبیر، آن کســانى کــه واقعا

کارشــان نزدیک کننده به خدا اســت میتوانند بیایند بــا پیغمبر حرف 

بزنند، اما آنهاییى که کار واجبى ندارند دیگر نمى آیند حرف بزنند.

  البته آخر آیه میگوید اگر کار واجبى با پیغمبر دارى، پول هم ندارى 

صدقه بدهى، برو بدون صدقه این حرف را َدم گوش پیغمبر بزن؛ خدا 

بخشنده و مهربان است.

  منســوخ شــدن حکــم صدقــه دادن بــرای صحبــت 
بــا پیغمبــر

  پس از نزول این آیه، جز امیرالمؤمنین هیچ کس به این حکم عمل 

نکرد و دور پیامبر خلوت شد. وقتی که خلوت شد، آیه نسخ شد؛ چون 

آن تکان وجدانى و آن تنّبهى که الزم بود به مسلمانها و ُدوروبرى هاى 

پیغمبر داده بشود، با این آیه داده شد.

  نســخ یعنى حکم تا وقتى الزم است که مســلمانها به آن حکم احتیاج 

دارند؛ وقتى احتیاج نبود، حکم را خداى متعال برمیدارد. به این میگویند نسخ.
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  تنبه انسانها با آمدن حکم صدقه و نسخ آن
  بعضی خیال میکنند براى اینکه براى خودشان شخصّیتى درست 

کنند، یک آدمى را که در جامعه شــخصّیت و عنوانــی دارد، این را پیدا 

کننــد، بــا او جلوى جمعّیت نجــوا کنند، براى اینکه خــودش را در نظر 

دیگران وجهه بدهد. اینها تصورات جاهالنه و طاغوتی است.

  همــه ى کارهاى طاغوتى مال طاغوتها نیســت؛ بعضى از کارهاى 

طاغوتى مال محکومان طاغوتها است. تعظیم کردن در مقابل یک آدم 

طاغوت، یک عمل طاغوتى است؛ و کسانی در مقابل طاغوت تعظیم 

میکنند که محکوم طواغیتند. 

  این ]آیه[ آمد و خداى متعال بیدار کرد اینها را که نخواهید بروید با 

َدم گوش پیغمبر صحبت کردن، براى خودتان شخصّیت درست کنید.

  آن وقت برمیگرداند انســانها را به آن ارزشهاى اصیل مسلمان که 

اینها باشد: اقامه ى صالت، ایتاء زکات، اطاعت از خدا، اطاعت از رسول.
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  ارتباط با آیات قبل
در آیه ى قبل به یــک حالت ضعیفی از پایه های ریا و نفاق در انســان 

اشاره شده، کسانی که میخواستند وانمود کنند به پیغمبر و انگیزهی 

آنها خودخواهانه بود نه خداپرســتانه. این یک چیز بســیار ظریفى از 

دوگانگى باطن و ظاهر یعنی نفاق است. لذا در این آیات وارد مسئله ى 

منافقین شده است.

منافقین، 
 جریـاِن هـم گـام و 

ار
ّ

هم جهت با کف

جلسه ششم | آیات ۱9-۱4
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  ارتباط مستحکم منافقین با دشمنان
  درآیه ۱4 سوره مجادله خداوند میفرماید: اى پیغمبر! آیا نمینگرى 

به آن منافقینی که رابطه ى دوســتانه یــا ارتباط والئى برقرار کردند با 

قومى که خدا آنها را مورد غضب و خشم خودش قرار میدهد.

  منافقین وضعشــان این جورى بوده که با یهود یا بــا کّفار روابط 

مستحکمى داشتند، با اینکه تظاهر به اسالم میکردند. 

  رابطه ى با کّفار اگر یک رابطه ى معمولى و رابطه ى انسانى باشد، 

مورد مذّمت نیســت؛ آنچه مورد مذّمت اســت، آن رابطه ى مستحکم 

والیتى است، یعنی هم پیمان بودن، هم گام بودن و هم جهت بودن.

  نگاه جریانی به نفاق
  منافق و منافقین را یک شخص، یا یک جمع نگیرید؛ یک جریان 

بگیرید. جریان نفاق، جریان پیوســتگى و وابســتگى به کفر و الحاد و 

مانند اینها است.

ام خلیج فارس 
ّ

امى که در منطقه هستند ــ بعضى از حک
ّ

  همین حک

ـ مصداق کامل آیه ۱4  و شرق آسیا، ارتباطات مستحکمى با آمریکا دارندـ 

سوره مجادله هستند و مشمول تمام احکام این آیات میشوند.

َنا َو 
َ
غِلَبنَّ ا

َ
َتَب هللُا أل

َ
  در آخــر همین آیات خداى متعال میفرماید: ک

ُرُسلی؛ منافقین هیچ غلطى نمیتوانند بکنند. ارتباط هم پیدا میکنند 
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با آمریکا و با صهیونیست ها و با دشمنان خدا؛ اّما خدا جزو سّنت هاى 

آفرینش قرار داده است که غلبه با اینها نیست؛ جریان نبّوتها و توحید 

غلبه پیدا میکند.

  موقعیت منافقین در جامعه
  منافقیــن نه جزو مســلمانها هســتند، تا اینکه مشــمول خیرات 

معنوى و ظاهرى و باطنى مؤمنین و مسلمین بشوند، نه جزو آن کّفارند 

تا از آنها حمایت بکنند.

  تــا وقتى که کّفار به اینها احتیاج دارند و منافعشــان را صددرصد 

تأمین میکنند، با آنها کار دارند. این نشــان دهنده ى نهایت بدبختى 

منافقین است. مثل شاه، آن وقتى که نتوانست منافع آمریکاییی ها را 

تأمین کند، از او حمایتى نکردند.

  گناه منافقین
  حکومت اسالمى معنایش این نیست که هیچ کس گناه نمیکند 

ى انسانها در آن جامعه به سوى 
ّ

یا گمراه نمیشود، بلکه روال حرکت کل

حق اســت. آن وقت منافقین در سایه نفاق، ِبزور دست افراد بی خبر و 

ساده را میگیرند و برمیگردانند.

  گناه کســانى که بازیچه ى منافقان و دورویان و گروه هاى فاسد و 
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ُمِضل قرار میگیرند، نیندیشیدن اســت. از نیندیشیدِن اینها استفاده 

میکنند آن منافقان.

  عاقبت منافقین
  خــدا بــراى منافقیــن عــذاب ســختى را  آمــاده کــرده اســت کــه 

سخت ترینش در آخرت است اّما در این دنیا هم عذابهاى سختى منتظر 

آنها است. 

ت 
ّ

  از جمله ى عذابها همین حالت تذبذب و بیچارگى است، خدا ذل

را براى اینها در دنیا قرار داده، مرّتب مجبورند که خودشان را با اوضاع 

تطبیق بدهند، شاید بتوانند یک زندگى اى بکنند، یک َنَفسى بکشند.

  در دنیــا عذاب بزرگ منافق افشــاگرى اســت. منافــق از هیچ چیز 

بیشتر از افشاگرى بدش نمى آید. هر کسى که علیه او افشاگرى بکند، با 

او دشمن میشود.
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به طرف جبهه کفر 
کشانده نشوید

  علت گرایش منافقین به جبهه کفر
  خداى متعال در آیه ی 20 سوره مجادله، انگیزه ى نفاق را در انسان 

– چه مؤمنین و چه منافقین- از بین میبرد.

ت نفاِق منافق، این اســت که احســاس میکند در جبهه ى کفر 
ّ

  عل

هم براى او چیزى وجود دارد؛ عّزت، قدرت، مال و انگیزه هاى شــهوانى 

هست.

  مؤمنین هم گاهى اوقات، بر اثر وساوس شیطان، به جبهه ى کفر 

متمایل میشوند؛ یعنى همان حالت نفاق و تذبذب در آنها هم به وجود 

مى آید. در آنجا سرمایه اى مى بینند که به آن سرمایه مجذوب میشوند.
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  بازداشتن منافقین از گرایش به کفار
  خــداى متعــال در این آیات میگوید به طرف جبهه کفر کشــانده 

نشــوید؛ آن کســانى که در جبهه ى کفر قرار دارند و با خــدا و پیامبر در 

ستیزه هستند، خوارترین و ذلیل ترین موجودات عالمند.

ت اینها به خاطر دورى از خدا اســت، به خاطر دشــمنى با خدا و 
ّ

  ذل

به خاطر این است که تمام قوانین و حرکت طبیعى عالم علیه آنها است؛ 

این را بدانید.

  امــروز یکــى از جریانهــاى کفر، صهیونیســم اســت؛ بدنام ترین 

گروه هاییى هســتند که در یک گوشه اى از دنیا سکونت کرده اند و همه 

ت، چیزى باالتر نیست.
ّ

آنها را غاصب میدانند؛ از این ذل

  معنای غلبه خدا و رسول
  یک معنا این اســت که پیغمبران عالــم، از اّول تا آخر، همه پیروز 

رى که آنها میخواستند بر بشرّیت 
ّ

شدند. براى خاطر اینکه اندیشه و تفک

حکم فرما بشــود شــد. مثل حضرت یحیى و زکرّیا و عیسى که به ظاهر 

شکست خوردند اما در معنا پیروزند.

  معنای دیگر آن اســت که خدا میگوید هرجا مردمى متمّســک به 

خدا و نبّوتها و انبیاءهللا  بشــوند، اینها پیروز میشــوند؛ نه ]اینکه[ در 

درازمّدت پیروز میشوند، ]بلکه[ همین حاال پیروز میشوند؛ مثل داود و 

سلیمان و ابراهیم و بسیاری از پیغمبران دیگر.

تى که با خدا و رسول 
ّ

  هر جامعه اى، هر فردى، هر حکومتى و هر مل
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باشــد و احکام خدا و رســول را مورد عمل قرار بدهد و دنبال حاکمّیت 

خدا و رسول باشد غلبه خواهد کرد؛ این دو معنا با هم منافاتى ندارند.

  گرایش نداشتن مؤمنان به کفار
  منافقین با کّفار رابطه برقرار میکردند؛ بین خودشان و کّفار، والیت 

و پیوند ایجــاد میکردند اما مؤمنین خالص بعکس هســتند؛ به کافر، 

هرکه باشــد، پشت میکنند و رابطه شان را با او قطع میکنند؛ ولو پدر و 

پسر و قوم و خویششان باشد.

  ممکن نیســت که کســى مؤمن به خدا و روز جزا باشد و با کافرها 

دوســت باشد و آنها را دوســت بدارد. البته کافرى که ضررى به اسالم و 

جمهورى اسالمى نمیزند، دوستى آدم با او مانعى ندارد.

  اگر کسانى که با آمریکا و با انواع و اقسام نمودهاى کفر، رابطه هاى 

دوســتانه و صمیمانه بر ضّد مســلمین برقــرار میکنند، اّدعــا کنند که 

ما مســلمانیم، آیه ى 22 ســوره مجادله، میگوید اینها دروغ میگویند، 

زیرا معنى ندارد که انســان، مؤمن به خدا و روز قیامت باشــد، ]اّما[ با 

دشمنان خدا این جور گرم و صمیمى باشد.



حضرت آیت هللا العظمی خامنه ای:

»در ســوره ی مجادلــه ضمن اینکه دســتورات اخالقى و آداب 

برخــورد مســلمانها با هم مورد تکیه قــرار گرفته یک حقایق 

ى هم از مفاهیم اســالمى و فرهنگ اســالمى در آن ذکر شده 
ّ

کل

و این نشان میدهد که یک پیوندى بین احکام جزئى و احکام 

ى در اســالم هســت و اینها مکّمل هم هســتند، اینها از یک 
ّ

کل

روح سرچشمه میگیرند و یک حکم کوچکى که در اسالم هست 

ولو یک ادب معاشرت معمولى باشد، برمیگردد به یک مبناى 

ــى و مهّمــى که آن در همه  ى زندگى انســان میتواند نقش 
ّ

کل

داشته باشد.«

 آنچــه در ایــن کتابچــه می خوانید خالصه ای از نــکات مهم و 

کلیدِی مباحث رهبر انقالب اسالمی در تفسیر سوره ی مجادله 

است که طی هفت جلسه در سال ۶۱ بیان شده است.




