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 9/11/1399: تاریخ   70جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

(352تا342آیهاز)بندیسیاقچهلویکم:جمع

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ »شود. اجمال داستان این است که  مطرح می 342تا  342به شکل اجمالی از آیه  اولين مطلب

در همين سياق خدا هزاران نفر از دیار خود خارج شدند از ترس مرگ.  :«خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ

به خاطر « خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ» دهد که از ترس مرگ فرار کردند چه بود، اخراج شدند از دیارشان؛ در واقع توضيح می

شود اخراج. یعنی عمال تسليم شدند، شهر را واگذار کردند، گفتند همان بهتر که  ترس از قتال بود. لذا به آن گفته می

بعضی را پس خدا به آنها گفت بميرید. همين « فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا»الاقل جانمان را حفظ کنيم. شهر را از دست بدهيم 

همه افتادند و مردند! سالها بعد یک پيغمبری از آنجا عبور کرد و دید کلی آدم آنجا مردند،  اینطور تلقی کردند که یکجا،

جا وبا نيست، کردند این با بيرون آمدند و آمدند به این شهر فکر میخدایا آنها کی هستند؟ جماعتی هستند که از ترس و

به قرآن کریم است. ما اگر بخواهيم قرآن را با توجه به خودش و آیات خودش  گاههای بی مبنااینها ن ...جا هم وبا بودهاین

نه به این معنا است که خدا یکجا « فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا»برای همه ما. پس  معنا کنيم، این مطالب شفاف خواهد بود

س مرگ از قتال فرار کرده بودند، عمال محکوم به مرگ که از تر کشت. به این معنا است که این جامعه فراری از قتال

شدند. در واقع این مرگ غير از مرگ تک تک آحاد این جامعه است. این مرگ، مرگ حيات معنوی در آن جامعه است. 

را غير ظاهری معنی کردید. به همين حيات جسم است که « مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ»ممکن است کسی اینجا بگوید شما 

. قرآن کریم در خصوص حيات و مرگ، مرتبه زنده شوند این است که این انسانها دو« أَحْيَاهُمْ» نسانها بميرند و ظاهرا

؛ قاتل را «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَيَاةٌ»بارها و بارها در معنای معنوی آن استفاده کرده است. در همين سوره چند آیه قبل 

تواند  تری هم می تعبير سادهالبته کسی حيات اجتماعی است، . این «حَيَاةٌ»فرماید:  کنيم، خدا می در قصاص اعدام می

یعنی درست است که آنها از مرگ به وسيله قتال، فرار کردند ولی از مرگ به دالیل « فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا»بکند و بگوید 

ميرد. اینطور نيست که انسان نميرد.  ه آدم به یک شکلی میدیگر که فرار نکردند؛ با قتال نمُردی، با بيماری چی؟ باالخر

ولی آن هدف بدست نيامد، مرگ سرجایش بود. این تعبير را هم  خواستند نميرند پس اینها می «فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا»

شود که  اول در ذهن تقویت میکه احياهم تقابل با موتوا قبل خودش دارد، بيشتر معنای « ثُمَّ أَحْيَاهُمْ»شود کرد اما  می

. هنوز «ثُمَّ أَحْيَاهُمْ»این مرگ حيات معنوی آنهاست؛ این جامعه مرده است اما این جامعه مرده را روزی خدا احيا کرد: 

ضل بر چون ذوفخدا آنها را احيا کرد  :«إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ»دانيم که خدا چطور احيا کرد،  در این آیه نمی

 .«وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْکُرُونَ». مردم است

 ءدهد؛ اگر من آنها را احيا کردم با دستور قتال احيا کد را به ما می« وَقَاتِلُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِ»خدا با یک دستور 

و در راه خدا قتال  «﴾344﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ...»کردم. برگشت آنها به فرهنگ قتال، احيای آنها بود پس شما 

 و بدانيد که خدا شنوای عالم است. کنيد
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؟ قرض نيکو دادن به چه کسی حاضر است به خدا قرض نيکویی بدهد« مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا»

جان. آیا گذشتن جان در راه خدا، قرض الحسنه است؟ بله، چون شود؟ به گذشتن از  خدا ذیل قتال مصداقش چه می

تری، او را در دنيای دیگری محشور  دهد و با یک حيات عالی ، توسعه میدهد کند، برکت می خدا این جان را حفظ می

عظمت روحی خدا به او کند خدا برای او. یک وسعت روحی، می : چندین برابر «هُ لَهُ أَضْعَافًا کَثِيرَةًفَيُضَاعِفَ»کند.  می

کند، خدا  بخشد. باالخره روح انسانها در ميزان عظمت با هم فرق دارد. کسی که جان خود را در راه خدا تقدیم می می

و « ﴾342﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»دهد.  : خودش آن را بسط می«اللَّهُ یَقْبِضُ وَیَبْسُطُوَ»دهد:  گيرد و بسط می جان او را از او می

شود و زندگی اخروی تو آغاز  روح بسط یافته دومرتبه به جسمت ملحق می ،گردید باالخره یک روز به سوی او برمی

مختص جان هم نيست. چرا؟ چون انفاق فی سبيل اهلل، احتياج به « نْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًامَ». البته شود می

های لشگریان که در شهر ماندند و  ی، سالح و سپر، آذوقه لشگر، هزینه خانوادهباالخره تجهيزات نظام، مال هم دارد

؛ انفاق شود. لذا هم انفاق جان و هم انفاق مال است امثال اینها تا تامين نباشد، هيچوقت قتال فی سبيل اهلل برپا نمی

 مال و جان برای برپا شدن امر قتال. 

. آن مردم حاضر نشدند فرهنگ قتال شکل نگرفتاسرائيل  برای بنی )ع( در زمان حضرت موسی شرح ماجرا:

ابْعَثْ لَنَا مَلِکًا »، آنها پيغمبری داشتند که به او گفتند: )ع( ام دهند. سالها بعد از حضرت موسیقتال فی سبيل اهلل را انج

گيز که ما به فرمانروایی او در راه : دیگر خسته شدیم از این وضعيت. یک فرمانروایی برای ما بران«نُقَاتِلْ فِی سَبِيلِ اللَّهِ

هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ کُتِبَ ». آن پيغمبر با توجه به شناختی که از سابقه این جماعت داشت، سوال کرد: خدا قتال کنيم

یعنی نزدیک است؛ به « عَسَيْتُمْ»کنيد اگر قتال برای شما نوشته شود، قتال نکنيد.  فکر نمی« عَلَيْکُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا

: «وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِی سَبِيلِ اللَّهِ»جواب دادند: « قَالُوا»نظر شما نزدیک نيست که اگر قتال نوشته شد، شما قتال نکنيد؟ 

ا از سرزمينمان، از در حاليکه م« مِنْ دِیَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ...»شود ما را که در راه خدا قتال نکنيم؟  چرا قتال نکنيم؟ چه می

، همه موفق به خروج نشدند. یک جماعتی از که از شهر داشتند هزاران نفری خروجشود در آن  فرزندانمان. معلوم می

باز هم پشت کردند جز  «...فَلَمَّا کُتِبَ»قتال برای آنها نوشته شد آنها هنوز باقی ماندند، فرزندانشان آنجا باقی ماندند 

ای با قيام یک عده قليل به امر قتال، به حيات  است: یعنی یک جامعه« حياهُمأ»لب است این آیه شرح اندکی از آنها. جا

رسيد. گاهی اوقات همين که در جامعه جریان بيدار و آگاه و پای کار وجود دارد این جامعه گرفتار مرگ معنوی 

 . کليت جامعه زنده است. شود مین

من به عنوان اِخبار از انتخاب خدا با شما صحبت  :«لَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکًاإِنَّ ال» پيامبر خدا به آنها گفت:

 های تمرد در آنها پيدا شد؛ اولين نشانه« قَالُوا» برانگيخته است.برای شما کنم که خدا طالوت را به عنوان فرمانروا  می

چطور ماندند. در اولين « قَلِيلًا»چطور اتفاق افتاد و « وَلَّوْاتَ» دهد بعد نشان میاز اینجا به « أَنَّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَيْنَا»

چطور طالوت؟ کجا طالوت سزاوار است که فرمانروای ما باشد؟ « أَنَّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَيْنَا»مرحله اینطور گفتند: 

به خاطر اینکه « وَلَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ» تيم برای فرمانروایی. چرا؟ما سزاوارتر از او هس« وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ»

خدا « إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْکُمْ» : آن پيامبر گفت:«قَالَ»طالوت از مال و ثروت، سعه به او داده نشده، جزء اشراف نيست، 

، خواهد : سعه در علم و جسم دارد. فرمانروایی سعه مالی نمی«مِ وَالْجِسْمِوَزَادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْ» او را برای شما برگزیده،

الزم نيست ثروتمند باشد. او باید علم کافی و توانمندی جسمی کافی را داشته باشد برای تصدی فرمانروایی و این دوتا 
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از دهد و خدا واسع عليم است.  خدا ملکش را به هر که بخواهد می :«وَاللَّهُ یُؤْتِی مُلْکَهُ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ»را دارد. 

 معيارها صحبت شد.

. آن چی بود؟ آیه و نشانه او برایشان آورد به عنوان شاهدی بر اثبات حقانيتپيامبر یک معجزه آشکاری هم 

فرمانروایی او این است که تابوت سراغ شما بياید در حاليکه مایه آرامشی از جانب پروردگارتان برای شما باشد. آثاری از 

 همان تابوت اینماترک آل موسی و آل هارون در این تابوت وجود داشته باشد و این تابوت را مالئکه حمل کنند. 

 در هم، بعد و .کرد رها نيل رود در و داد، قرار تابوت در آن ایشان مادر السالم را، عليه موسی تحضر که است، تابوتی

 تابوت این به دستشان دیگر شد، گرفته آنها از تابوت این دادند، انجام اسرائيل بنی قوم که تخلفاتی از بعد بعد، های سال

 بياورند، دست به را، رفته دست از معنوی حيات آن رفته، دست از اقتدار آن هم باز خواهند می اینها که اینجا و نرسيد،

 جماعت. این به خدا دوباره کردن رو از است ای نشانه جماعت، این بين تابوت این برگشتن دیگر بار یک

 «اللَّهَ مُبْتَلِيکُمْ بِنَهَرٍقَالَ إِنَّ » داد، حرکت را لشکریان را، جنود طالوت که وقتی «فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ»

 از کس هر «فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّی» رسيدند، آبی نهری، به یک نهر یک با تان کند امتحان خواهد می خدا که تگف

 در اینکه اال «اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِإِلَّا مَنِ » ،«وَمَنْ لَمْ یَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّی». ندارید نوشيدن حق نيست، من از بنوشد، نهر این

 این از آبی اصالً که باشند، نداشته قوی و محکم ایمان مثالً حد، آن در ها بعضی است ممکن حاال دست، کف یک حد

 هستند هم تشنه حسابی دیگر، است امتحان اینکه خاطر به چرا، حسابی، بودند هم که تشنه است معلوم نهر ننوشند،

 کردند، اعتراض از قتال (342) «تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ» شد، معلوم اینجا «إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ»آن « فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ»

 گيری بهانه که اولش باختند. امتحان این در دیگر بقيه قليلی جز که است، قتال آن از اعراض آن شرح این قليلی، جز

وقتی که از آن نهر  شدند، مردود امتحان این در عمالً تابوت، آن با کرد، حل خدا آن را حاال داشتند، طالوت انتخاب سر

 به ،«فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ» فرماید: می خدا چرا اما کردند، عبور عبور کردند، او و مومنانی که با او بودند. همه

 بقيه و کردند عبور بودند، او با که مومنانی و او حقيقت در نهر، آزمون این از کردند، عبور اینها حقيقت در اینکه خاطر

لَا طَاقَةَ لَنَا » گفتند: جماعت این «قَالُوا» دادند، دست از دیگر را، طالوت با معيت آن ولی شدند، رد است از نهر  درست

 کسانی «قَالَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ» نداریم، لشکریانش و جالوت مقابل در طاقتی ما امروز «الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ

 پس «کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِيرَةً» گفتند: ها این «الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ»همان  یعنی داشتند، خدا با مالقات گمان که

 این با ما که است، زیاد آنقدر ها جالوتی جمعيت آقا که دیدند ،«لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ» گفتند: که ها اولی آن است ممعلو

 مومنان بودند، شده پيروز آزمون در که جماعتی این اما داشت. نخواهيم را آنها مقابل در ایستادن قدرت کم، جمعيت

بِإِذْنِ »است  کرده غلبه کثير جمعيت بر که  کمی جمعيت بسيار که گفتند اینها  بودند، خود قيامت نگران بودند، حقيقی

 قرار جنود او و جالوت مقابل در شد، آغاز مبارزه خالصه وقتی «وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ» «.وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِینَ» ،«اللَّهِ

 ما بر را صبر ، خدایا«وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِینَ»، «قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا» کردند: را این دعا مومنين جماعت این گرفتند،

 را ما «وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ» کن، تثبيت را ما های قدم و «وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا» پر کن، صبر از را ما وجود کاسه ریز، فرو

 جماعت آن اندک، جماعت همين خدا، اذن به دادند شکست را آنها «فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ» ببخش. نصرت کافر قوم بر

 را جالوت داوود داوود، نام به بود جوانی طالوت، لشکریان در «وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ» «.بِإِذْنِ اللَّهِ» دادند شکست را کثير

 افتخاری همين و رشادت همين و شجاعت همين خاطر به خدا «وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْکَ وَالْحِکْمَةَ جَالُوتَوَقَتَلَ دَاوُودُ » کشت،

 در شد، جمع هم با نبوت و فرمانروایی ،داوود در گفتيم که کرد، عطا توأمان را حکمت و ملک به او آفرید، داوود که
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وَعَلَّمَهُ مِمَّا  وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْکَ وَالْحِکْمَةَ» است، دیگری کس نبی است، طالوت فرمانروا داوود، از قبل مرحله در که حالی

 آدم بين قتال به راضی خدا اصالً چرا چيست، اصالً قتال و جنگ این فلسفه «وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ یَشَاءُ

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ » کنند. می ایجاد ها آدم که است فسادی بردن نبي از قتال برای فرماید: شود؟ خدا می می ها

 آن بخواباند، را آنها شر کند، دفع دیگری گروه واسطه به را مردم از گروهی خدا اینکه نبود اگر «لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ بِبَعْضٍ

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى » اینجا بود فرموده قبال ببينيد «ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَوَلَکِنَّ اللَّهَ » گرفت. می را زمين فساد، وقت

  .است ارتباط از دیگر یک کدهم  این (342) «النَّاسِ

 شما بر را به حق آنهاما  «نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» بود، خدا آیاتاینها  «تِلْکَ آیَاتُ اللَّهِ»

 بدهند تطبيق مردم امروز که است، شده گفته ها قصه این یعنی. هستی مرسلين از تو قطعاً و ای پيامبر کنيم، می تالوت

 بدانند. مردم ها را خواندیم که امروز تو، این جریان با

 خواندیم شما برای را آنها های داستان از هایی نمونه ما و بودند تاریخ طول در که مرسلينی این« تِلْکَ الرُّسُلُ»

 کسانی اینها از برخی« مِنْهُمْ مَنْ کَلَّمَ اللَّهُ» دادیم، فضيلت دیگر برخی بر را آنها از برخی «فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ»

 است، بخشيده رفعت بقيه رب درجاتی به را بعضی و «وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ» است، کرده صحبت آنها با خدا که هستند

 تایيد القدس را به روح او و دادیم بينات مریم ابن عيسی و ما به «وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ»

 شده القدس روح با تایيد هم او که است، بوده مریم بن عيسی رسل، حضرت سلسله از پيامبر آخرین یعنی کردیم،

 «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ» داشت، وجود هم قتال امر آنها همه دوران در و بودند سلسله یک در همه الهی پيامبران این تمام است.

 دیگر نباشد، باید قتال اگر بنا بود اینکه« مَا اقْتَتَلَ الَّذِینَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ» بود خواسته خدا اگر و

 «وَلَکِنِ اخْتَلَفُوا» هست. قتال هم باز هست، فساد هم باز که بينيد می ولی شد، می جمع دیگر قتال عيسی حضرت از بعد

 باز شدند، کافر برخی و شدند، مومن هميشه برخی «فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ کَفَرَ» کردند، اختالف مردم وليکن

 ایجاد کافران که فسادی خاطر به ولی بشوند، یک عده کافر، مومن عده یک اینکه به بشود، مثالً راضی خدا شد می

 کافران و مومنان همين بود خواسته اگر «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا» لذا ندارد، وجود امکانی همچين وقت هيچ کنند، می

چه  آیه این دهد. می انجام بخواهد را کار هر خدا ولی «للَّهَ یَفْعَلُ مَا یُرِیدُوَلَکِنَّ ا» وليکن کردند، نمی قتال هم با هم

 نيامده وجود به االن این بشود، انجام باید و هستی قتال فرمانده این پيامبران، سلسله ادامه در پيامبر تو امروز گوید؟ می

بينات  از بعد باید دیگر القاعده آمد، علی بينات عيسی حضرت دوره هم بوده است، در الهی پيامبران این دوران در است

 بين است. بوده جریان در قتال هم باز کردند، اختالف هم باز اما شد، می برطرف حداقل اسرائيل بنی خود در او، اختالف

 راضی خدا کردند، وليکن نمی قتال کافر و مومن خواست می خدا اگر است، بوده جریان در قتال همواره کافر و مومن

 است. 342 آیه شرح 322 پایان تا باشد. داشته همزیستی هم با کافر و مومن اینکه به است نشده

 یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ» ،322 تا 324 آیات ،43 سياق

 از قبل کردیم، شما روزی آنچه از کنيد انفاق آوردید، ایمان که ای کسانی «﴾324﴿شَفَاعَةٌ وَالْکَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَلَا 

 و رفاقت و صميميتی در «وَلَا خُلَّةٌ» شود، نمی انجام آن روز در فروشی و خرید روز، که، بيعی در آن روزی بياید اینکه

 نخواهد روز پارتی، در آن معنی به ناحقی، یميان در پا و شفاعت و «وَلَا شَفَاعَةٌ» بود، نخواهد راهگشا و کارگشا روز آن

 انجام به حاضر که آنهایی شوند، می کافران سياق به توجه با خب باشند، کافر که کسانی «وَالْکَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ» بود،
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 ،«وَالْکَافِرُونَ» شود: می نکند، عمل انفاق تکليف به که باشد مومنی یا اساس، از نباشد مومن طرف اصالً یا نباشند، انفاق

 «تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا» یا «تِلْکَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا» با قبل هستند. دو آیه ظالمان همان کافرون «وَالْکَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ»

 با شد، جمع بود، شده مطرح قتال امر پشتوانه عنوان به که داستانی آن یعنی است. جمع بندی و خروج اینها لحن

 بگوید کسی است ممکن کرده است. بندی جمع را داستان آن آیه، تا دو این شد، یعنی باز جمع هم «تِلْکَ الرُّسُلُ»

 ما است دیگر، قتال دوقلوی دانيم می ما هم انفاق این اما است، کرده آوری جمع را داستان آن آیه تا دو این باشد،

 انفاقی که به که دستوری بگویيم شد، تکرار «اقْتَتَلَ» شد، تکرار «اقْتَتَلُوا» پایانی آیه این در که همين خاطر به توانيم می

 «یُنْفِقُونَمَثَلُ الَّذِینَ » که بينيم می جلوتر، آیه است. چند قتال بحث آن جفت عنوان به کند، می دارد مطرح خدا اینجا

 بشود، صحبت ادامه در انفاق حوزه در مبسوط شکل به است قرار گفت، که «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا» آن یعنی (326)

سرآغاز اینجا،  «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا» بحث این کند می معلوم پس نداریم، ما فعالً قتال به برگشت مرتبه دو دیگر و

 باشد، بله ای نداریم، مسئله با این باشد، هر چند که انفاق دوقلوی قتال هم است، انفاق در حوزه مباحث از جدیدی دور

یَا أَیُّهَا » رسيم می هم باز جلوتر، برویم تا «مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ» دیگر ببينيد است، انفاق سر مان بحث ما االن اما

 انفاق نکنيم، باطل جوری چه را انفاق باشد، جوری چه انفاق کند، می صحبت انفاق حوزه در همه که هایی «الَّذِینَ آمَنُوا

مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ لَا » کنيد، انفاق گوید میآیه  گرفتيم. جدید سياق سرآغاز ما را 324 آیهپس  باشد، خالصانه چگونه

 حقيقت این باور داشتن اهلل سبيل فی انفاق برای هست، اعتقادی پشتوانه که آنچه یعنی «خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌبَيْعٌ فِيهِ وَلَا 

 در «بَيْعٌ وَ خُلَّةٌ وَ شَفَاعَةٌ» آنجا دیگر رسيد، قيامت روز وقتی که قيامت، روز نام به داریم، رو پيش روزی یک که است،

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ » توحيد حقيقت به دارد تکيه این عملش، و هست کس هر نيست، کار در معامله نيست، کار

 «مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ» ی همه خب کسی که «الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ

 خودش اینکه مگر «إِلَّا بِإِذْنِهِ» بکند، شفاعتی او پيش بياید، خواهد می کسی چه «ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُمَنْ » اوست، مال

 خدا دست کار همه که دارد جا وقتی تصور این بشکند، شفاعت با را خدا اراده بتواند کسی که تصوری این بدهد، اذن

چند آیه  دیگری، کس دست بسپارد را کار بزند، چرت های وقت یک خدا الاقل یا باشد، هم خدا از غير الهی نباشد،

« مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ»زند برای چيزی که قبالً فرموده، قبالً پایة این  م. مثال میرسي می« مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ»جلوتر به 

 بود. « ا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوایَا أَیُّهَ»کجا بود؟ 

« لطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِلَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِا»چطور متصل است؟  322آیه 

تواند کار  وقتی کار فقط دست خداست پس باید به غيرِ خدا کفر ورزید، به غيرِ خدا به این عنوان که مدعی باشد می

شود همان شفاعت، همان نقض قانون خدا؛ باید به او کفر ورزید و به خدا ایمان داشت. اگر کسی به  ، که میخدایی کند

هم شرح این است، خدا ولی مؤمنان است و کافران  322تمسک جسته است. آیه « بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى»خدا ایمان داشت به 

 اولياءشان همان طاغوت است.

است. ببينيد در این آیه بحث احياء و  همحور مباحث هر سه آیه احياء و امات 322تا پایان آیه « أَلَمْ تَرَ»از اول 

این  322؛ در آیه «أَنَا أُحْيِی وَأُمِيتُ»، آن طرف گفته: «بِّیَ الَّذِی یُحْيِی وَیُمِيتُرَ»بحث اصلی است: ابراهيم گفته  هامات

و  «هُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُاوِیَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى یُحْيِی هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّأَوْ کَالَّذِی مَرَّ عَلَى قَرْیَةٍ وَهِیَ خَ»

که خدا « وَلَکِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِی ...» 322کند. در آیه  ها را بعد از مرگشان زنده می گونه خدا نشان دارد که چگونه مرده این

خواهد  کند. به یک نگاه عام می کنم. یعنی هر سه آیه به احياء پس از مرگ اشاره می ها را زنده می چگونه مردهشان داد ن



6 
 

تر: جریان شفاعت دست خداست یا  اطالق اراده خدا را در عالم بفهماند که ادامه بحث قبلی است. اما یک نگاه ساختاری

وقتی در این زندگی دنيا هستيم این خيلی بروز و ظهور ندارد، همه  شود؟ ما تا دست خدا نيست، این کجا مهم می

بيند؛ چه آنکه فقط خدا را صاحب  بيند، چه آنکه نمی کنيم، چه آنکه کارها را مطلقاً دست خدا می داریم زندگی می

کنيم، اینجا  دگی میداند، چه آنکه برای غيرِ خدا هم سهمی در جزاء قائل شده است؛ همه داریم با هم زن قانون جزاء می

روزش « نْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌمِ»محل بروز و ظهور آن اطالق اراده پروردگار در جزاء نيست. پس چه زمانی است؟ 

ها، و مشخصاً حوزه جزاء  رسد. پس قبول این منطق و مطلب که اطالق اراده پروردگار در حوزه جزاء، در همه حوزه می

ب تابعی است از قبول احياء پس از مرگ؛ از قبول اینکه مرگ پایان زندگی نيست، حيات در اینجا قبول این مطل

این جسم خاک شده را  ،گردانيم حيات پس از مرگ، جسمانی و روحانی است. جسمت را برمیاینکه  ی هست، وا دوباره

کنيم. بدانيد  به بازسازی میرد شدة پخش شده در جبال مختلف را دومرتهای خُ کنيم، این پرنده ازسازی میدومرتبه ب

شوید و از اول باید جواب پس بدهيد، حساب و کتاب  شما با همين جسمی که االن دارید، با همين جسم محشور می

کند. حاال با این نگاه این  پس بدهيد یا مجازات و شوید و یا هر چيز دیگر! آن روز به غيرِ اذن خدا کسی نجات پيدا نمی

نْ قَبْلِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاکُمْ مِ»نی آن پشتوانه اعتقادی که برای انفاق الزم دارد، شود مکمل دوم، یع می

الکرسی ثابت کرد که فقط آید، این را در آیه  رِ او بر نمی، یکی این است که خدا ثابت کند شفاعت از غي«أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ

هم؛ یکی این است که ثابت کند حتماً یک حيات پس از مرگی وجود دارد و آن روز است که شفاعت از من باید اجازه بد

کنيم، همه  هیِ خواب آلودِ روحی روانی صحبت نمیها بدانند راجع به یک دنيایِ مثالیِ شبَ آید، که آدم غيرِ او بر نمی

 چيز آماده شده که جزا محقق شود و ابدی است.

که این هم بر پایه « ذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْمَثَلُ الَّ»شود تا اینکه برسيم به  ادامه قبل دیده می لذا این مطلب هم

 خواهد آن بحث انفاق را کامل کند. می« ا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوایَا أَیُّهَ»


