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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 از جمله: ،سخن می گویند« خطر نفوذ دشمن»درباره  )حفظه اهلل(مدتی است که رهبر فرزانه انقالب

 اهمیت نفوذ دشمن
ی، دشمنجور بیندازند، تیری بزنند، تروریستی بفرستند. یک یسخت است؛ بمب جور دشمنی، دشمنیِیک

 .است مهمّی را مطرح کردم؛ نفوذ خیلی مسئله ی نفوذکه من از چندی پیش مسئله های نرم استدشمنی

 در دیدار فرماندهان بسیج 44آذر  4

 معنای نفوذ
تغییر سبک زندگی؛ کاری کنند که این شخصی که مورد نفوذ قرار  ها،تغییر باورها، تغییر آرمانها، تغییر نگاه

... بنابراین  کند تأثیر نفوذ قرار گرفته، همان چیزی را فکر کند که آن آمریکایی فکر می حتگرفته است، ت

داری  ینکه الزم باشد خودش را به خطر بیندازد و وارد عرصه بشود، شما برای اوا خیال او آسوده است؛ بدون

 کار میکنی؛ هدف این است، هدف نفوذ این است.

 جدر دیدار فرماندهان بسی 44آذر  4

 انواع نفوذ
 ترین آن نفوذ اقتصادی است؛ و ممکن است که جزواهمّیّتالبتّه کم نفوذ اقتصادی ممکن است، که

امّا در مقابل نفوذ فکری و فرهنگی و  نفوذ امنیّتی باشد. نفوذ امنیّتی چیز کوچکی نیست ترین هماهمّیّتکم

 .اهمّیّت استسیاسی، کم

 ن سپاهدر دیدار فرماندها 44شهریور  52

 نفوذ فردی و جریانی
 نفوذ دو جور است: یک نفوذ موردی است، نفوذ فردی است؛ یک نفوذ جریانی است ... 

ی پول که نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن وسیلهبه سازی در داخل ملّت؛نفوذ جریانی، یعنی شبکه

 .. .های جنسیبهیکی پول، یکی هم جاذ :استوسیله دو چیز  ترینمیشود. عمده

 در دیدار فرماندهان بسیج 44آذر  4

 نخبگان هدف اصلی نفوذ
سازان، اینها گیران یا تصمیمعمدتاً افراد مؤثّر، عمدتاً تصمیم آماج نفوذ هم چه کسانی هستند؟ عمدتاً نخبگان،

طر است؛ نفوذ خطر نفوذ خ نفوذند؛ اینها هستند که سعی میشود روی اینها نفوذ انجام بگیرد؛ بنابراین آماج

 بزرگی است...

 در دیدار فرماندهان بسیج 44آذر  4
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 این مقاله در صدد است تا این بحث را از منظر قرآن کریم مورد بررسی قرار دهد و در هشت بخش گرد آمده است:

 تعریف دشمن .1

 سرسخت ترین دشمن .5

 اقسام اهل ایمان در برابر دشمن .3

 خطر نفوذ دشمن .4

 عاقبت سازش با دشمن .2

 راه های مقابله با نفوذ دشمن .6

 حمایت خدا از شما در برابر دشمن مادامی است که سستی نکنید .7

 یک داستان عبرت آموز .8

 البته این مقاله ادعا ندارد که تمام آیات مرتبط را آورده باشد و اختصار تا حدّ امکان مراعات شده است.
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 تعریف دشمن .1

داریم « دشمن»همه دنیا را دشمن خود  نمی دانیم، لذا با دنیا تعامل سازنده داریم ولی قطعاً  .1

 نیست، بلکه عین حقیقت است.« توهم»این امر یک و 

 دشمن کسی است که منافع ملی او اقتضا می کند که ما از دینمان دست بکشیم و آواره و نابود شویم.

 4و  8ممتحنه، 

يِن َو ََلْ ُُيْرُِجوُكْم ِمْن ِدايرُِكْم أَ  ُُِ ُّو ْن ت َ ﴿ال يَ ْنهاُكُم اَّللهُ َعِن الهذيَن ََلْ يُقاتُِلوُكْم ِف الدِ  ِْْهْم ِِنه اَّللهَ  ُُوا َِِل ِِ ّرََبووُُْم َو تُ ْق
ُنَي﴾ ِِ  اْلُمْق

دارد كه  ىاند ابز من خداوند مشا را از كساىن كه در امر دين اب مشا به كارزار برخناسته و مشا را از دايراتن بريون نكرده
 دارد.ه خداوند دادگران را دوست مى اب آهنا نيكى كنيد و اب آانن به عدل و داد رفتار مناييد، چرا ك

ُروا َعلى َُ يِن َو َأْخَرُجوُكْم ِمْن ِدايرُِكْم َو ظا ا يَ ْنهاُكُم اَّللهُ َعِن الهذيَن قاتَ ُلوُكْم ِف الدِ  ْم َو َمْن  ﴿َِِّنه ُُ ِِْخراِجُكْم َأْن تَ َولهْو
ُم الظهاِلُموَن﴾ ُُ ُْم فَُأولِئَك   يَ َتَوَّله

كند كه در امر دين اب مشا پيكار كرده و مشا را از دايراتن بريون رانده   مشا را فقط از دوسىت اب كساىن هنى مىخداوند 
 اند؛ و كساىن كه اب آانن طرح دوسىت بريزند قطعا ستمكارند. و بر بريون راندنتان يكديگر را ايرى منوده

ینه، در ه آنچه از بغض و کدشمن کسی است که بغض او در سخنانش آشکار است و بدانید ک .2

 دل پنهان می کند بیش از این است.

 118آل عمران، 

ِهْم َو ما ُُتْفي ُِ ْم َأْكّرََب﴾ ﴿َقْد بََدِت اْلَبْغضاُء ِمْن َأْفوا  ُصُدوُرُُ
 هايشان و حلن سخنانشان آشكار است و آنچه سينه ]ای اهل امیان به دمشن اعتماد نکنيد چراکه[ دمشىن از دهان

 تر است.دارد، بزرگ هايشان از دمشىن مشا پنهان مى
  



  

4 
 

 سرسخت ترین دشمن .2

 85مائده، 

ًة لِلهذيَن آَمُنوا الهذيَن قاُلوا َِِّنه ﴿لََتِجَدنه َأَشده النهاِس َعداَوًة لِلهذيَن آَمُنوا اْلَُْهوَد َو الهذيَن َأْشرَُكوا َو لََتِجَدنه َأقْ َربَ ُهْم َمَوده 
 ﴾َنصارى

وسىت ترين مردم را در دفت، و نزديكخواهى اي مشركانو  يهودايناهل امیان،  ابترين مردم را در دمشىن  تگمان، سرسخ یب
 اب مؤمننی، كساىن خواهى ايفت كه گفتند: ما مسيحى هستيم.

 1نکته 

باید دقت کرد که این آیه طیف باال و پایین دشمنان مؤمنین را بیان کرده و مفهومش آن نیست که با 

 همین سوره مائده دستور داد:  21مسیحیان طرح دوستی بریزید، چرا که در آیه 

 َأْولِْاَء﴾ ﴿اي أَي وَها الهذيَن آَمُنوا ال تَ تهِخُذوا اْلَُْهوَد َو النهصارى
ا كه ابهم اختالف دارند در برابر مشای اهل امیان، يهوداين و مسيحيان را دوستان خود مگرييد، زيرا آانن اب وجود اين

 اند.اب يكديگر هم دل 
 2نکته 

گاه می گویند که چرا با صهیونیسم و آمریکا دشمن اید؟ اما با چین و روسیه که آنها هم مؤمن نیستند 

 پیمان می بندید؟

جواب آن است که در عصر نبی اکرم ص هم ایشان ابتدا دشمن اصلی را شناسایی می کردند و با 

ند. امروز هم باید دشمن جریانات دیگر پیمان معاهده عدم جنگ و عدم یاری دشمنان اسالم می بست

اصلی)شیطان بزرگ( را شناخت و با کسانی که حاضرند در برابر او بایستند، پیمان بست. لذا امام علی ع 

 ( نهج البالغه به این اصل عقالیی اینگونه رهنمود دادند:301)یا 542در حکمت 

 َأْصِدقَاُؤَك َثََلثٌَة َو َأْعَداُؤَك َثََلثَةٌ 
 دمشنانت نيز سه نفرند:دوستانت سه نفر، و 

 َو َعُدوو َعُدوِ كَ  َصِديِقكَ  فََأْصِدقَاُؤَك َصِديُقَك َو َصِديقُ 
 اّما دوستانت: دوستت، و دوست دوستت، و دمشن دمشنت هستند.

 .َو َأْعَداُؤَك َعُدووَك َو َعُدوو َصِديِقَك َو َصِديُق َعُدوِ ك
 ابشند. دمشنت مى اّما دمشنانت: دمشنت، و دمشن دوستت، و دوست

البته تردیدی نیست که در حین هم پیمان شدن با سایرین، باید دقت کرد که به گونه ای با آنها رفاقت 

نشود که منجر به ضربه خوردن از آنها شود. بنابراین باید دشمنان را رتبه بندی کرد و همگی در یک 

 رتبه نیستند.
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 اقسام اهل ایمان در برابر دشمن .3

: چون خودشان خوبند، همه را خوب می پندارند لذا دشمن را دوست دارند انگارانساده  .1

 حال آنکه دشمن  آنها را دوست ندارد.

 114آل عمران، 

ُُِبووَنُكم  ﴾﴿ُا أَنْ ُتْم ُأوالِء ُتُِبوونَ ُهْم َو ال 
 .. .دارند .مشا را دوست منى  داريد، وىل آهنا هان، مشا مهان هاىي هستيد كه دمشنتان را از روی سادگی دوست مى

 

کسانیکه در دل مرض دارند: از دشمن می ترسند که مبادا از ناحیه او خطری به ایشان برسد  .2

 لذا به دشمن متمایلند.

 25مائده، 

ارُِعوَن فِْهْم يَ ُقوُلوَن ََنْشى ﴿فَ ََتَى الهذيَن ِف  َأْن ُتصَْبنا دائَِرة قُ ُلوِِبِْم َمَرٌض يُِ
د: مى ترسيم  گوينروند و  مى  بيىن که براى طرح دوسىت اب دمشنان، شتاابن به ميان آانن مىدالن را مى پس بيمار 

 که گزندى از آانن به ما برسد و به ايرى آانن نيازمند شومي.
ُ َأْن َيَِْتَ ِِبْلَفْتِح َأْو َأْمٍر ِمْن ِعْنِدِه فَ ُْْصِبُحوا َعلى َِى اَّلله ِِ  ما َأَسرووا ِف فَ َع  ِهْم َّنِدمنَي﴾أَنْ ُف

ن گاه بيماردالپس اميد است که خداوند براى مؤمنان پريوزى پديد آورد و اي از جانب خود امرى پديدار سازد، آن
 شوند.داشتند پشيمان مى هايشان هنان مى امیان از آنچه در دوسىت اب دمشن در دلسست 

 

 انند که اگر هم در برابر دشمن نایستندافراد زیرک: دشمنیِ دشمن را درک می کنند و می د .3

 اینطور نیست که دشمن از دشمنی اش دست بکشد.

 24مائده، 

ُُِبوونَ  ُُِبوُهْم َو  ُ بَِقْوٍم  ْوَف َيَِْت اَّلله َِ  ه﴿اي أَي وَها الهذيَن آَمُنوا َمْن يَ ْرَتده ِمْنُكْم َعْن ديِنِه َف
يرا ديرى ماند، ز   ايور منىبرگردد و به كفر گرايد بداند كه دين خدا ىب ای اهل امیان، هركس از مشا که از دين خود 

 دارند؛  دارد و آانن نيز او را دوست مى آورد كه آانن را دوست مىگذرد كه خداوند مردمى را مى منى 
ُدوَن ِف ُِ  ئِمَو ال َُياُفوَن َلْوَمَة الَسبِْل اَّللِه  َأِذلهٍة َعَلى اْلُمْؤِمننَي َأِعزهٍة َعَلى اْلكاِفريَن ُُيا

كارهايشان   كنند و در  ورزند وىل بر كافران سرافرازند؛ در راه خدا پيكار مى ند و به آانن مهر مىدر برابر مؤمنان فروتن
 اى بيم ندارند.كننده   از سرزنش هيچ سرزنش

ُ واِسٌع َعلٌْم﴾  ذِلَك َفْضُل اَّللِه يُ ْؤتِْه َمْن َيشاُء َو اَّلله
كساىن كه   اپاين دارد و به كند، و خدا خبششى گسرتده و فضلى ىب  اين فضل خداست كه به هركس خبواهد عطا مى

 اند داانست.  درخور خبشش
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 خطر نفوذ دشمن .4

 دشمن می خواهد دین ما را از ما بگیرد .1

 150بقره، 

 لهَتُهْم﴾َحَّته تَ تهِبَع مِ  َعْنَك اْلَُْهوُد َو الَ النهصارى ﴿َو َلْن تَ ْرضى
 .كه از دين آهنا پريوى كىنقطعاً يهوداين و مسيحيان از تو خشنود خنواهند شد مگر اين

 75آل عمران، 

ِل اْلِكتاِب آِمُنوا ِِبلهذي أُْنِزَل َعَلى الهذيَن آَمُنوا َوْجَه النههاِر َو اْكُفُروا آِخرَ  ُْ  َلَعلهُهْم يَ ْرِجُعوَن﴾ُه ﴿َو قاَلْت طائَِفٌة ِمْن َأ
به مكر و -بر مؤمنان انزل شده  اهل كتاب به پريوان خود گفتند: اول روز به آنچه از آايت قرآن و گروهى از عاملان  

امیان آوريد، و در اپاين روز كفر ورزيد، شايد مؤمنان اب اين امیان و انكار مشا به ترديد افتند و از دينشان  -حيله
 ابزگردند.

 

من این طور است که هر شری به شما اصابت کند شاد می شود و هر خیری که شما را دش .2

 مسّ کند)اگرچه اصابت نکند( خشمگین است

 بنابراین قطعاً نه شرّی را از شما دور می کند و نه خیری را به شما می رساند.

 150آل عمران، 

ْم َو ِِْن ُتِصْبُكْم  ُُ ْؤ ُِ َنٌة َت َِ ُكْم َح ِْ َِ ْم َشْْئا﴾َسِْ َئٌة يَ ْفَرُحوا ِِبا َو ِِْن َتْصّرَِبُوا َو تَ تهُقوا ال يَ ﴿ِِْن ََتْ ُُ  ُضروُكْم َكُْْد
 شود، و اگر به مشا بدى رسد شاد مىدمشنان مشا اينطورند که اگر خريی به مشا نزديک شود، مايه اندوهشان مى 

 رساند.ن اندك زايىن به مشا منى ها صرب كنيد و تقوا پيشه سازيد، نرينگشاشوند. و اگر بر انگوارى 
 118آل عمران، 

 ﴿ال َيَُْلوَنُكْم َخباالً َودووا ما َعِنتوْم﴾
اند كه مشا در رنج بيفتيد و سخت زاين  كنند. دوست داشته  دمشنانتان در حق مشا از هيچ شّر و فسادى كواتهى منى

 ببينيد.
 

 شکنی اش زیاد است. خیلی به پیمان های دشمن اعتماد نکنید. احتمال پیمان .3

 15توبه، 

ْم َو َطَعُنوا ِف ُِ  َن ََّلُْم﴾ديِنُكْم َفقاتُِلوا أَئِمهَة اْلُكْفِر ِِن هُهْم ال َأْْيا ﴿َو ِِْن َنَكُثوا َأْْيانَ ُهْم ِمْن بَ ْعِد َعْهِد
زابن به طعنه و عيب جوىي گشودند، در هايشان را پس از تعهدشان شكستند و در دين مشا  و اگر دمشنان، پيمان

 هيچ تعهدى نيست. هايشاناين صورت اب ايشان که پيشوااين كفرند جبنگيد چراكه نسبت به پيمان 
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 عاقبت سازش با دشمن .5

 اگر دشمن بر شما تسلط پیدا کند، به دشمنی اش ادامه می دهد و گردنتان را می شکند

 5ممتحنه، 

ِووِء َو َودووا لَ  َنَتُهْم ِِبل ِِ ُْْكْم أَْيِديَ ُهْم َو أَْل ُُوا َِِل ُِ  ْو َتْكُفُرون﴾﴿ِِْن يَ ْثَقُفوُكْم َيُكونُوا َلُكْم َأْعداًء َو يَ ْب
ن هايشااگر دمشنانتان بر مشا چريه شوند، مهچنان دمشنتان خواهند بود و متام دمشنی خود را فقط بر مشا اعمال می کنند، و دست

ينها مهان ها گشايند و بدانيد که اهايشان را )به بدگوىي، حتقري و انسزا( بر ضد مشا مى ( و زابنرا )به اسارت، آزار و كشنت
 بودند که کافر شدنتان را آرزو داشتند.

 

 

 

 

 

 

 

 راه های مقابله با نفوذ دشمن .6

 آنها را به عنوان ولی و سرپرست نگیرید .1

 21مائده، 

 َأْولِْاَء﴾ َمُنوا ال تَ تهِخُذوا اْلَُْهوَد َو النهصارى﴿اي أَي وَها الهذيَن آ
ا كه ابهم اختالف دارند در برابر مشای اهل امیان، يهوداين و مسيحيان را دوستان خود مگرييد، زيرا آانن اب وجود اين

 اند.اب يكديگر هم دل 
 

 دوست نزدیک از آنها نگیرید .2

 118آل عمران، 

انًَة ِمْن ُدوِنُكْم﴾﴿اي أَي وَها الهذيَن آمَ   ُنوا ال تَ تهِخُذوا بُِ
 ای اهل امیان، به غري خودی اعتماد نكنيد و آانن را مهراز خود نگرييد. 
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 اسرار نظامی خود را به آنها ندهید .3

 : سبب نزول آیات ابتدای سوره ممتحنهمقدمه

مسلمان شد و به مدینه آمد اما همسر کافرش در مکه باقی ماند. کفار قریش که پس « حاطب بن ابی بلتعة»

ش رخواستند تا نامه ای به شوه« حاطب»از شکست در جنگ احزاب از ناحیه پیامبر نگران بودند از همسر 

 نوشته و از او بپرسند که آیا پیامبر قصد جنگ با قریش را دارد؟

او نامه ای نوشت و حاطب هم در نامه ای خطاب به همسرش نوشت که پیامبر قصد نبرد با کفار مکه را 

 داد و او نامه را در سرش پنهان کرد و به سوی مکه شتافت.« صفیه»نامه را به زنی به نام « حاطب»دارد. 

برای نبی اکرم خبر این واقعه را آورد و پیامبر، امیرالمؤمنین و زبیر را مأمور کردند تا نامه را از جبرئیل 

 صفیه بگیرند تا راز برنامه ریزی برای جنگ با کفار قریش بر آنها فاش نشود.

 رسیدند و نامه را از او گرفتند و به پیامبر رساندند.« صفیه»امیرالمؤمنین علیه السالم به 

 فرمودند: چرا چنین کردی؟« حاطب»بر به پیام

گفت: خدا می داند که بر دین شما هستم ولی همسرم نامه نوشت که قریش با او خوشرفتارند، از « حاطب»

 این رو خواستم با پاسخ نامه شان، محبت آنها را جبران کنم!

 کفار نهی کرد و در آیات در پس این واقعه بود که سه آیه ابتدای این سوره نازل شد و از محبت ورزی با

 .1خواند« اسوه حسنه»برائت نمودند  بعد، ابراهیم و مؤمنین همراه او را که از مشرکین اعالم

 

 1ممتحنه، 

ِْْهْم ِِبْلَمَودهِة َو َقْد كَ ﴿ َْْ فَ اي أَي وَها الهذيَن آَمُنوا ال تَ تهِخُذوا َعُدوِ ي َو َعُدوهُكْم َأْولِْاَء تُ ْلُقوَن َِِل ا جاءَُكْم ِمَن ا  ق ِ ُروا ِِ
ه كنيد، در حاىل ك  اى اهل امیان! دمشنان من و دمشنان خوداتن را دوستان خود مگرييد، مشا اب آانن اظهار دوسىت مى

 آانن به طور يقنی به آنچه از حق براى مشا آمده كافرند
ُكْم َأْن تُ ْؤِمُنوا ِِبَّللِه رَبِ ُكْم ِِْن ُكْنُتْم َخرَ   َو ابِْتغاَء َمْرضاِت ْليَسب ْجُتْم ِجهاداً ِفُُيْرُِجوَن الرهُسوَل َو ِِايه

ود كنند، پس آانن را دوستان خو پيامرب و مشا را به خاطر امیانتان به خدا كه پروردگار مشاست از وطن بريون مى 
 ايدمگرييد، اگر براى جهاد در راه من و طلب خشنودمي بريون آمده 

ِْْهْم ِِبْلَمَودهِة َو  رووَن َِِل ِِ ا َأْخَفُْْتْم َو ما َأْعَلْنُتمْ ُت  َأََّن َأْعَلُم ِِ
 ترمداشتيد و آنچه آشكار كرديد دااندهيد؟ در حاىل كه من به آنچه پنهان مى چرا خمفيانه به آانن پيام دوستی مى 

ِهبِْل﴾  َو َمْن يَ ْفَعْلُه ِمْنُكْم فَ َقْد َضله َسواَء ال
  برقرار كند، مسلماً از راه راست منحرف شده است.و هر كس از مشا اب دمشنان من رابطه دوسىت

  

                                                           

نیز جریانی شبیه آنچه در تفسیر قمی آمده نقل شده است.  402و  404، ص4؛ در مجمع البیان، ج365و  361، ص5برگرفته از تفسیر قمی، ج.   1

؛ البرهان فى 161، ص2تفاسیر ذیل نیز در بیان سبب نزول این آیه به نقل تفسیر قمی اعتماد نموده اند و آن را نقل کرده اند: تفسیر الصافى، ج

 .300و  544، ص2؛ تفسیر نور الثقلین، ج323و  325، ص2تفسیر القرآن، ج
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 آنقدر از نظر قوای نظامی قوی باشید که از شما بترسد و فکر حمله را از سر بیرون کند .4

 60انفال، 

ُبوَن بِِه َعُدوه اَّللِه َو َعُدوهُكم﴿َو َأِعدووا ََّلُْم َما اْسَتَُْعُتْم ِمْن  ٍة َو ِمْن ِرِبِط اْْلَِْْل تُ ْرُِ  قُ وه
مشا مؤمنان ابيد براى مقابله اب كافراىن كه پريامون مشايند، آنچه در توان داريد از نريوى رزمى و اسبان آماده نربد فراهم 

 نند نيد و انديشه هجوم به مسلماانن را از خود دور کوسيله كساىن را كه دمشن خدا و دمشن مشايند برتساآوريد ات بدين
ُ يَ ْعَلُمُهْم﴾  َو آَخريَن ِمْن ُدوِِنِْم ال تَ ْعَلُمونَ ُهُم اَّلله

ست خربيد و خدا به وجودشان آگاه ا و نيز ابيد براى مقابله اب دمشنان ديگرى كه غري از اينانند و مشا از آانن ىب
 نريوى رزمى آماده كنيد.

 153توبه، 

َ َمَع اْلُمتهقنَي﴾ا ﴿اي أَي وَها الهذيَن آَمُنوا قاتُِلوا الهذيَن يَ ُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفهاِر َو ْلَِْجُدوا فُْكْم ِغْلظًَة َو اْعَلُموا َأنه   َّلله
، كنيد، و ابيد در مشا صالبت و سرسخىت بيابندايد، اب كافراىن كه مهجوار مشا هستند پيكار   اى كساىن كه امیان آورده

 كند. و بدانيد كه خدا اب تقواپيشگان است و آانن را ايرى مى
 

 دو نکته از تفسیر المیزان:

  قاتلوا الذین یلونکم من الکفار: در این آیه خداوند مؤمنان را به جهادى فراگیر که گسترش اسالم را در

خوانده است، زیرا جهاد هر گروهى از مؤمنان با کافران همجوارشان  تمام نقاط روى زمین در پى دارد فرا

 پذیرد که همه نقاط روى زمین در سیطره اسالم درآمده باشد.هنگامى پایان مى

  :به معناى سختى و صالبت به خاطر خداست، نه به این معنا که با کفار با « غلظه»ولیجدوا فیکم غلظة

ها را گونه برخوردورد کنند، زیرا اسالم در همه اصول خود اینپیشگى برخ خشونت و سنگدلى و ستم

ناپسند شمرده است. عالوه بر این، آیاتى که بیانگر وجوب جهاد و ترغیب به آن است مجاهدان را از 

 تعدّى و تجاوز برحذر داشته است.

 

 رسماً انزجار و بیزاری خود را از دشمن اعالم کنید .5

 4ممتحنه، 

َنٌة ِف ﴿َقْد كاَنْت َلُكمْ  َِ  ِِْبراَُْم َو الهذيَن َمَعهُ  ُأْسَوٌة َح
 قطعا در گفتار و رفتار ابراهيم و كساىن كه اب او بودند براى مشا الگويی نيكوست

 ِِْذ قاُلوا لَِقْوِمِهْم َِِّنه بُ َرآُؤا ِمْنُكْم َو ِمها تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللِه َكَفْرَّن ِبُكم
ا جوييم و اب شرك ورزيدن مشپرستيد دورى مى  جاى خدا مى گفتند: ما از مشا و آنچه بهگاه كه به قوم خود  آن

 كنيم  خمالفت مى
َْْنُكُم اْلَعداَوُة َو اْلَبْغضاُء أَبَداً َحَّته تُ ْؤِمُنوا ِِبَّللِه َوْحَده﴾ َْْننا َو بَ   َو بَدا بَ 

 كه به خداى يكتا امیان بياوريد.مگر اينو ميان ما و مشا براى مهيشه دمشىن و كينه پديد آمده است، 
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 با خودتان مهربان باشید و نزاع نکنید و وحدت داشته باشید وگرنه ضعیف می شوید. .6

 46انفال، 

َ َمَع الصهابِ  ُُُكْم َو اْصّرَِبُوا ِِنه اَّلله َُ َُّ ر َ َو َرُسوَلُه َو ال تَنازَُعوا فَ َتْفَشُلوا َو َتْذ  يَن﴾ر ﴿َو َأطُْعوا اَّلله
شويد و عّزت و شكوهتان  خدا و پيامربش را در امر جهاد فرمان بريد و اب يكديگر اختالف نكنيد كه انتوان مى و

هاى جنگ و اطاعت از خدا و پيامرب شكيبا ابشيد كه خداوند اب شكيبااين است و  رود، و بر سخىت از بنی مى
 آانن را ايرى خواهد كرد.

 54فتح، 

َْْنُهْم﴾﴿ُُمَمهٌد َرُسوُل اَّللهِ  اُء َعَلى اْلُكفهاِر ُراَماُء بَ    َو الهذيَن َمَعُه َأِشده
فرستاده خداست، و كساىن كه اب اويند، در برابر كافران سرسخت و در ميان خود  -صلی اهلل عليه و آله-حمّمد 

 مهرابنند.
 

« هینصرت ال»در همان لحظاتی که خیلی از جانب دشمن تحت فشار هستید بدانید که  .7

 نزدیک شده. لذا اندکی صبر کنید تا گره گشایی شود.

 514بقره، 

ْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْْلَنهَة َو َلمها َيَِْتُكْم َمَثُل الهذيَن َخَلْوا ِمْن قَ ْبِلُكْم؟ ِِ  ﴿َأْم َح
ند براى مشا قبل از مشا درگذشتكه هنوز مهانند داستان كساىن كه رويد و حال آن آاي اينگونه پنداشته ايد که به هبشت مى

 پيش نيامده است؟
ْتُهُم اْلَبْأساُء َو الضهرهاُء َو زُْلزُِلوا َحَّته يَ ُقوَل الرهُسوُل َو الهذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَّت ِه  ؟َنْصُر اَّللهِ  َم

اب او  كساىن كه امیان آورده وجا كه پيامرب و  ها و گزندها به آانن رسيد و پيوسته دچار ترس و اضطراب شدند ات آنحمنت
 بودند، گفتند: پس ايرى خدا كى خواهد رسيد؟

 َأال ِِنه َنْصَر اَّللِه َقري ٌُّ﴾
 بدانيد که به يقنی ايرى خدا نزديك است.
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 حمایت خدا از شما در برابر دشمن مادامی است که سستی نکنید .7

 125آل عمران، 

ُ َوْعَدُه ِِْذ  ِوونَ ُهْم ِبِِْذنِهِ ﴿َو َلَقْد َصَدَقُكُم اَّلله  َُتُ
، به گاه كه در ساعات خنستنی جنگ اُُحدمهاان خدا راسىت و درسىت وعده خود را در مورد پريوزى مشا به ثبوت رسانيد، آن

 رفتيدكرديد و مهچنان پيش مى   كن مى  كشتيد و ريشه اذن او كافران را مى
 ْمِر َو َعَصُْْتْم ِمْن بَ ْعِد ما َأراُكْم ما ُتُِبوونَحَّته ِِذا َفِشْلُتْم َو تَناَزْعُتْم ِف اْلَ 

ات آن زمان كه در اپسدارى از گذرگاه اُُحد سسىت كرديد و در آن كار كشمكش منوديد و سراجنام دستور پيامرب را انفرماىن  
ن که هاى جنگى دمشمتداشتيد )غنيكرديد و گذرگاه را رها ساختيد، و اين بعد از آن بود كه خداوند آنچه را دوست مى 

 بر زمنی رخیته بود( به مشا نشان داد و مشا به طمع رسيدن به غنيمت تنگه احد را خالی کرديد.
 ِمْنُكْم َمْن يُريُد الدونْْا َو ِمْنُكْم َمْن يُريُد اْْلِخَرَة﴾

 طلبند.آخرت را مى  اند كه سراىخواهند و از ميان مشا كساىن اند كه دنيا را مى  آرى، از ميان مشا كساىن
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 یک داستان عبرت آموز .8

 باید با هواپیماهای کوچک)پهپاد( از دشمن جاسوسی کرده و وضعیتشان را شناسایی کنید. .1

 )داستان حضرت سلیمان ع و هدهد(58تا  55نمل، 

ا ََلْ ُتُِْط بِِه َو ِجْئُتَك ِمْن َسَبٍإ بَِنَبٍإ يَقنٍي ) ُُْت ِِ  (22﴿َفقاَل َأَح
به  چندان طوالىن به حضور سليمان رسيد. سليمان سبب غيبتش را پرسيد. هدهد گفت: درنگى نه هدهد پس از

 ام.خربى مهم و صحيح آورده « سبأ»خربى؛ براى تو از داير  چيزى آگاهى ايفتم كه تو از آن ىب
 (22ٌش َعظٌْم )ٍء َو ََّلا َعرْ ِِّن ِ َوَجْدُت اْمَرَأًة ََتِْلُكُهْم َو ُأوتَِْْت ِمْن ُكلِ  َشيْ 

كرد و از متام آنچه كه اپدشاهان براى اداره كشور خود به آن نيازمندند   من زىن را ايفتم كه بر مردم سبأ حكومت مى
 به او داده شده بود و ختىت بزرگ داشت.
ُجُدوَن لِلشهْمِس ِمْن  ِْ ِه َوَجْدُُتا َو قَ ْوَمها َي ْم َعِن ال ُُ ُْْاُن َأْعماََّلُْم َفَصده بِْل فَ ُهْم ال يَ ْهَتُدوَن ُدوِن اَّللِه َو زَيهَن ََّلُُم الشه

(22) 
 و شيطان كارهاىكردند،   كه براى خدا سجده كنند، براى خورشيد سجده مىاو و قومش را ايفتم كه به جاى اين

 ايبند. انروايشان را براى آانن آراسته و در نتيجه آانن را از راه خدا و پرستش او ابزداشته بود، ازاين رو به حق راه منى
ُجُدوا َّلِلِه الهذي ُُيْرُِج اْْلَ ُّْ  ِْ ِهماواِت َو اْلَْرِض َو يَ ْعَلُم ما ُُتُْفوَن َو ما تُ ْعِلُنوَن َأاله َي  (22)َء ِف ال

آرى، شيطان براى آانن چننی آراسته بود كه براى خدا سجده نكنند؛ مهان خداىي كه موجودات را از عدم به درآورده 
ا مى سازيد مهه ر  كنيد و آنچه را كه آشكار مى  ها و زمنی به آهنا وجود خبشيده و آنچه را كه پنهان مىو در آمسان

 داند.
َُُو َربو  ُ ال ِِلَه ِِاله   (22اْلَعْرِش اْلَعظِْم ) اَّلله

 خداست كه هيچ معبودى جز او شايسته پرستش نيست و خداوندگار عرش بزرگ است.
 (22قاَل َسَنْنظُُر َأ َصَدْقَت َأْم ُكْنَت ِمَن اْلكاِذبنَي )

 سليمان گفت: خواهيم ديد كه آاي راست گفىت اي از دروغگوايىن.
َُ ُّْ ِبِكتايب  ِهْم ُثُه تَ َوله َعْنُهْم فَاْنظُْر ما ذا يَ ْرِجُعوَن﴾ُذا فَأَْلِقْه ِِلَْْ  اْذ

اى نگاشت و به هدهد گفت: اين انمه مرا برب و به سوى ملكه سبا و بزرگان درابرش بيفكن، سپس از مجع  پس انمه
ا رّدوبدل مى ر  گاه ببنی درابره اين انمه چه سخناىنبيىن قرار گري، آنآانن به كنارى برو، و در جاىي كه آانن را مى 

 كنند.
 

دشمن وقتی در شما احساس قوت کند سعی می کند با هدایایی شما را از مقابله باز دارد. اما  .2

 اگر استوار بایستید تسلیم می شود.

 45و  37تا  32و  35تا  30نمل، 

ِم اَّللِه الرهاْمِن الرهحِْم ) ِْ  (23﴿ِِنهُه ِمْن ُسَلْْماَن َو ِِنهُه ِب
مه سليمان را درايفت کرده و شرو  به خواندن کرد: آن انمه از سليمان است و اب انم خدا آغاز شده و مطلع ملکه سبأ ان

 آن اين است: به انم خداوند اب رمحت عاّم و خاّص.
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ِلمنَي ) َأاله تَ ْعُلوا َعَليه َو ْأُتوّن ِْ  (23ُم
 زد من آييد.و مضمون انمه اين است: بر من برترى جموييد و به حالت تسليم ن

 (22َأْمري ما ُكْنُت قاِطَعًة َأْمراً َحَّته َتْشَهُدوِن ) ِف قاَلْت اي أَي وَها اْلَمََلُ َأفْ ُتوّن
پس به منظور مشورت گفت: اى مهرتان، در مورد كارى كه براى من پيش آمده است رأى خود را ابزگوييد، كه من در اداره 

 ام. ون حضور مشا در كارى تصميم نگرفتهگاه بدامور هرگز خودرأى نبوده و هيچ
... 

ِْْهْم ِِبَِديهٍة فَناِظَرٌة ِِبَ يَ ْرِجُع اْلُمْرَسُلوَن )  (22َو ِِّن ِ ُمْرِسَلٌة َِِل
ادگان اب نگرم كه آن فرست فرستم، پس مىاى به سوى آانن مى كه به جنگ اقدام كنم، خربگاىن را اب هديه من پيش از آن

 گردند و مقدار انعطاف سليمان را نظاره خواهيم کرد که آاي اب اين هديه سست خواهد شد اي خري؟چه خربى ابزمى 
ُ َخْْيٌ ِمها آاتُكْم َبْل أَنْ ُتْم ِِبَِديهِتُكمْ  اٍل َفما آاتّنَ اَّلله  (22ْفَرُحوَن )ت َ  فَ َلمها جاَء ُسَلْْماَن قاَل أَ َتُِدووَنِن ِِ

سرپرست فرستادگان نزد سليمان آمد و هديه ملكه را تقدمي سليمان كرد، سليمان گفت: آاي مرا به مال انچيز دنيا ايرى چون 
 دهيد؟ اين نبوت و سلطنىت كه خدا به من عطا كرده هبرت است از آنچه به مشا داده است. من اين كار مشا را انپسند مى مى

 مشريد.خود شادمانيد و آن را بزرگ مى كه مشا به هديه دامن و انپسندتر اين
ُُْم صاِغُرونَ  ِْْهْم فَ َلَنْأتَِْنهُهْم ِبُُنوٍد ال ِقَبَل ََّلُْم ِِبا َو لَُنْخرَِجنهُهْم ِمْنها َأِذلهًة َو   (22) اْرِجْع َِِل

به سويشان  ب و تواىن نباشدبه سوى آانن ابزگرد كه قطعا اب سپاهياىن كه قوم سبا را در مهان دايرشان در برابر آن هيچ ات
 جا بريون خواهيم كرد.خواهيم آمد و آانن را اب ذلت و خوارى از آن

... 
ِلمني ِْ َو َو ُأوتَْنا اْلِعْلَم ِمْن قَ ْبِلها َو ُكنها ُم ُُ  ﴾فَ َلمها جاَءْت قَْل َأ َُكذا َعْرُشِك قاَلْت َكأَنهُه 

ين مهان گونه است؟ اپسخ داد: گوىي اگفته شد: آاي ختت تو مهنی  پس هنگامى كه ملكه به حضور سليمان رسيد، به او
آور است. و درايفت كه سليمان اب اين كار داراى قدرتى برتر است؛ از اين رو گفت: ما پيش از اين به قدرت شگفت 

 سليمان آگاهى ايفته و تسليم او شده بودمي.
 

 نتیجه بحث

( و هم 75آل عمران،  و 150ما را برباد خواهد داد)بقره، د هم دین شای اهل ایمان، دشمن اگر در بین شما نفوذ کن

 .(4( و عاقبت شما را کشته یا از سرزمینتان آواره می کند)ممتحنه، 150دنیای شما را بر باد خواهد داد)آل عمران، 

 پس خطر نفوذ دشمن را جدی بگیرید.

 

 طلبه حوزه علمیه قم؛  وح اهلل راسلر
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