
1 
 

 76/77/7311: تاریخ   17جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 ادامه دارد.  462شود و تا آیه  آغاز می 452در جلسه گذشته عرض کرده بودیم سياق چهل و دوم از آیه 

ای است که دنبالش اذیت باشد یعنی بحث، بحث انفاق است و ایذای بعد از انفاق.  صدقه 462موضوع آیه 

، اما در حد جدایی سياق نيست بلکه هنوز داخل یک سياق 462تشخّصی داده به آیه « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا»درست است 

تقابل  است، انفاق بحث همان بحث« یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِوَمَثَلُ الَّذِینَ »فرماید:  می 465هستيم. در آیه 

أَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَنْ تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ » 466ادامه دارد. در آیه  24انفاق خالصانه با ریایی، همچنان سياق 

مثال و تمثيلی است برای انفاق ریایی یا ایذایی. انفاق ایذایی مثل انفاق  «الْآیَاتِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ کَذَلِکَ یُبَيِّنُ اللَّهُ لَکُمُ.…

ماند که کسی یک باغی داشته باشد، همه چيز، همه نوع ميوه هم در آن باغ داشته  ریایی است و هر دو مثل این می

ياج دارد در دوران بزرگسالی، دورانی که فرزندانی دارد که احتياج باشد. در آن وقت که بيش از هميشه به این باغ احت

دارند به اموال او، در این شرایط، طوفانی بياید و این باغ آتش بگيرد و از بين برود. چقدر انسان احساس خسارت و ضرر 

ا یَ» ی که خالصانه نباشد؛تمثيلی است برای انفاق 466خواهد بفرماید انفاق ریایی شبيه این است. این آیه  کند، می می

تمثيلی برای  466اگر پذیرفتيم آیه  «﴾46۲﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حَمِيدٌ.…أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ 

وه بر اینکه نباید به دنبال کند: عال در همان بحث انفاق شرط دیگری را مطرح می 4۲۲انفاق غير خالصانه است، آیه 

انفاق، منت و اذیت باشد و باید خالصانه باشد، نباید از دسترنج حرام یا مخلوط به حرام یا از چيزی که خودتان به آن 

 باید باشد.« مِنْ طَيِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ»ميل نداشته باشيد، باشد، از 

کند در سياقی  از سوی دیگر شرایط انفاق را کامل میبا توجه به اینکه از یک سو بحث همچنان انفاق است و 

 هم ادامه بحث است. 46۲که دو شرط دیگر برای انفاق ذکر شده بود، لذا آیه 

انفاقتان خالصانه باشد و  -4 ،انفاقتان ایذایی نباشد -1سه تا نکته را خداوند در گذشته درباره انفاق فرمود: 

 باشد. «طَيِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْمِنْ »انفاقتان از  -2 ،ریایی نباشد

نصيحتی در راستای همين دستور و همين شرایط است. یعنی طبيعی است که شيطان مایل  462و  462آیه 

شوید،  خواهد انفاق کنيد، با وعده دادن شما به فقر که اگر انفاق کنيد فقير می به تحقق چنين انفاقی نباشد. هم نمی

د شما را امر به فحشا کند یعنی وادار کند که انفاق بکنيد ولی ایذاء هم بکنيد، وادار کند شوید یا نه، بخواه بدبخت می

اصل در  نکنيد.« مِنْ طَيِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ» انفاق بکنيد ولی ریایی انفاق کنيد یا وادار کند که انفاق بکنيد ولی انفاق از

داند و یار و یاور  کند، مهم خداست که می ی را عوض نمیانفاق این نيست که مردم بفهمند، دانستن مردم هيچ چيز

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِیَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ »خواهيم بگویيم مطلقا آشکار نکنيد:  شما خواهد بود. ثانيا نمی

الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لَا »سرآغاز بحث ربا است:  4۲5اما آیه  ارد.بحث انفاق ادامه د 4۲2. تا آخر آیه «...فَهُوَ خَيْرٌ لَکُمْ

 سرآغاز سياق جدید است.« یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
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تا  455از آیه  سياق طوالنی است اما در کشف اتصال آیاتش زحمت خاصی نداشتيم. به جز آیات ميانی یعنی

که راجع به حقيقت توحيد و معاد بودند و در دل بحث انفاق جاسازی شده بودند و علت اتصال در جلسه قبل  462آیه 

 گفته شد، سير اتصال بقيه آیات به وضوح آشکار است. 

بندیسیاقچهلودومجمع

مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْکَافِرُونَ هُمُ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاکُمْ »

که ایمان آوردید از آنچه روزیتان کردیم انفاق کنيد قبل از اینکه روزی برسد که در آن  : ای کسانی«﴾452﴿ الظَّالِمُونَ

شد، شفاعت و پادرميانی هم نباشد و کافران همان ظالمان باشند. روز خرید و فروشی نباشد، رفاقت و صميميتی نبا

 .یعنی اگر انفاق نکردید، کافر خواهيد بود و کافران همان ظالمانی هستند

: زنده مطلق اوست، برپادارنده «الْحَیُّ الْقَيُّومُ» : اهلل کسی است که جز او معبودی نيست،«اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ»

گيرد و نه خوابی؛ یک وقتهایی  ای است که نه چرتی او را می برپادارنده : حيات«لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ» ،مطلق اوست

: مالک مطلق هم هست، «لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ»خوابد و دیگران باید امور را اداره کنند؟  زند، می چرت می

دی به غير او نيست، سرچشمه حيات خودش است، برپادارنده خودش است، چرت که همه چيز مال اوست. معبو

است، دیگر چه کسی است که بخواهد نزد  گيرد، مالک مطلق همه آنچه در آسمانها و زمين زند، خواب که او را نمی نمی

قيوميت؟ یا زمانی که  خواهد به عنوان کسی که با او شریک بوده در حيات یا در او شفاعت کند؟ چه کسی است که می

را مالک « مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ»زده هوای او را داشته تا او استراحتی کند )نعوذ باهلل(. یا بخشی از  او چرت می

صدر آیه، ذیل آیه، از  باشد؟ خودش خلق کرده باشد و او مالک باشد یا خدا خلق کرده باشد و به او تمليک کرده باشد؟

کند، تا در متن آیه ثابت بکند که شفاعت به غير اذن او امکان ندارد. هيچ کس جز او  حقيقت مطلق توحيد صحبت می

سزاوار شفاعت نيست، هر کس هم به غير از او، بخواهد شفاعت بکند، با اذن او باید شفاعت بکند، اذن او هم تابع علم او 

کسی سزاوار شفاعت هست و چه کسی نيست، چه شفاعت کننده، چه شفاعت شونده، باید در  داند که چه است، او می

مطلقاً از آن خدا است، و هيچ کس « مَا بَيْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ»باالخره علم به  بفرماید خواهد می ؛دامنه علم او بگنجد

خواهد شفاعت  ی چنين است، پس دیگر چه کسی میبه چيزی از علم او احاطه ندارد، مگر به اذن خودش. خب وقت

خواهد بياید  دانی، یا چه کسی می خواهد بياید بگوید، آقای ب سزاوار شفاعت هست، خدایا تو نمی بکند. چه کسی می

ها دارد  دانی، همه دست خود او است دیگر، پس همه این حرف بگوید، من سزاوار شفاعت کردن هستم، تو نمی

شفاعت خيالی، فرقش در چيست؟  باشفاعت حق  حق است؛ شفاعت قا در قيامت اگر شفاعتی داریم،فهماند، که آ می

شفاعت خيالی، شفاعتی است که بخواهد مثالً قانون خدا را نقض بکند، بخواهد برخالف علم الهی باشد، بخواهد برخالف 

طرف پروردگار است، هماهنگ با علم ذون از أاما شفاعت حق کدام شفاعت است؟ شفاعتی است که م ؛اذن الهی باشد

به سزاوار بودن طرفين شفاعت کننده و شفاعت شونده است و تمام اینها را. خب حاال اگر قرار است بگویيم  ،پروردگار

گوید، یک شاخص بده ببينيم خدا  ذون از طرف پروردگار عالم است و چی هست و چه هست، خب حاال یک کسی میأم

کند، ذیل  گویم، این آیه را خدا کجا دارد بيان می هد، که کسی، کسی را شفاعت بکند، مید در چه شرایطی اذن می

ا شَفَاعَةٌ وَالْکَافِرُونَ هُمُ أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَیا»بحث انفاق، 

خواهد بگوید انفاق نکرده باشی، منتظر شفاعت نباش، اگر شما انفاق  می گوید این آیه؟ چی دارد می «﴾452﴿ظَّالِمال
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دهم، از کسی که انفاق در راه  خدا اذن به شفاعت نمی کنند، منِ نکنی، دلت را خوش کنی، که فردا من را شفاعت می

یعنی تو انفاق نکنی، « لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ»خدا نکرده است، واضح است دیگر، چگونه بگوید، وقتی قبل از 

کوم به حکم ظالمان خورد، آن روز کافرانه، مح آید، شفاعت به دردت نمی آید، شفاعت هم به کارت نمی قيامت می

شود شرط اینکه خدا اذن بدهد، برای شفاعت کردن کسی، شفاعت شدن  شوی، پس انفاق در این سياق، در واقع می می

کسی، و اینکه کسی انفاق کرد یا نکرد، سزاوار شفاعت شد یا نشد، برای خدا معلوم است. لذا باید هوای چه کسی را 

 کنی، خدا را باید از خودت راضی بکنی، تا سزاوار شفاعت بشوی.  داشته باشی، چه کسی را از خودت راضی

سْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ ا»

 «﴾456﴿يعٌ عَلِيمٌ انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِ

 إِکْرَاهَ لَا» از قبل اصلی بحث نيست، «الْقَيُّومُ الْحَیُّ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا اللَّهُ» فقط «الدِّینِ فِی إِکْرَاهَ لَا» از قبل اصلی بحث

 «رَزَقْنَاکُمْ مِمَّا أَنْفِقُوا» ،«الدِّینِ فِی إِکْرَاهَ لَا» از قبل اصلی بحث نيست، «بِإِذْنِهِ إِلَّا عِنْدَهُ یَشْفَعُ الَّذِی ذَا مَنْ» ،«الدِّینِ فِی

 این، از قبل هست «رَزَقْنَاکُمْ مِمَّا أَنْفِقُوا» فنی، نظر از اصلی، بحث اوالً. است سازگارتر این با هم لغت، نظر از دین. است

 ثانياً بود، «أَنْفِقُوا» اصلی نکته بود، انفاق ذیل هم شفاعت بود، شفاعت ذیل توحيد بحث بود، آن ذیل شفاعت خود چون

 مناسب کدام با دین روش، و اعتقاد بين از که بگویيم باید یا است، روش و اعتقاد جامع دین بگویيم باید یا دین، لغت

 داریم، اعتقاد آن به تابع دین یک داریم، اعتقاد یک ما شود، می مربوط عمل به دین است، روش دین. روش با است؟ تر

 ما است، این بسا ای مقصود ،«الدِّینِ فِی إِکْرَاهَ لَا»: فرماید می که اینجا. داریم اعتقاد آن تابع زندگی سبک و عمل روش

 بود، خواهيد کافر رسيد، روزی چنين و نکردی انفاق اگر که برسد، روزی چنين اینکه از قبل کنيد، انفاق گویيم می که

 و دهيم، می سوق انفاق سمت به بيان این با را شما داریم ما اینکه آمد، نخواهد کارتان به هم شفاعت بود، خواهيد ظالم

 کار این آیا است، انفاق قبول و تحقق آن و دارد وجود نجات برای راه یک بگوید خواهد می که است بيانی یک بيان، این

 انفاق به داریم آیا کردید، قبول را توحيد شما کنيم؟ می اکراه چيزی به را شما داریم شود؟ آیا می محسوب دین در اکراه

 رشد که جایی در نيست، اکراه این بفرماید خواهد می خدا است؟ اکراه اسمش این کنيم، می وادار کنيم، می اکراه را شما

 اکراه دیگر این شود، نمی گفته اکراه دینی درون الزام این به دیگر است، واضح و است معلوم و است تفکيک هم از غی و

 مسئله آن در تکليفش نباشد، روشن حقيقتش او برای که چيزی، به کاری، به است کسی کردن وادار اکراه که، نيست

 به امری، یک حقيقت دانم نمی و فلسفه و حکمت فقدان رغم به آگاهی، فقدان رغم به را او خواهيم می ما نباشد، روشن

 بزنم مثال یک. است داده دستور خدا اینکه از آگاهی فقدان رغم به بگویم توانم می را این حتی یا بکنيم وادار کاری

 نبوت، به راجع معاد، به راجع توحيد، به راجع بکن، را فکرت بله، گوید می نشوم، یا بشوم مسلمان من گوید می تان، برای

 تصميم کند، می جمع را هایش فکر طرف خب، خيلی شوی؟ نمی مسلمان یا شوی می مسلمان ببين قرآن، به راجع

 است، واجب روزه است، واجب نماز شدی، مسلمان خب گوید می است، شده مسلمان حاال. بشود مسلمان گيرد می

 دین دل در او برای الزاماتی سری یک است، حرام چيز فالن است، واجب عفاف است، واجب حجاب است، واجب خمس

 اکراه این نه شود، می اینجا اکراه کلمه صدق اکراه؟ گویند می آن به را دینی درون الزامات این آیا شود، می تعریف

 هيچ اعتقادی، پشتوانه هيچ امر، آن به راجع که کنند، می وادار امری یک به دارند را کسی که، است وقتی اکراه. نيست

 اسالم دیگر، کنی انفاق باید کن، انفاق گوید می اسالم پذیرفتی، را اسالم پذیرفتی، را اسالم شما. باشد نداشته باور،

 که اینجاها دیگر، بخوانی نماز باید بخوان، نماز گوید می دیگر، باشی داشته حجاب باید باش، داشته حجاب گوید می
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 انفاق گویيم می داریم اگر ،«الدِّینِ فِی إِکْرَاهَ لَا». بينيم می جایگاهی همچين یک را آیه این ما اکراه، گویيم نمی دیگر

 اگر «بِاللَّهِ وَیُؤْمِنْ بِالطَّاغُوتِ یَکْفُرْ فَمَنْ» حاال. «الْغَیِّ مِنَ الرُّشْدُ تَبَيَّنَ قَدْ» چون نيست، دین در اکراه باب از این کنيد،

 اهلل به بورزد، طاغوت به کفر کنيم، معنی باید سياق به توجه با ما االن بياورد، ایمان اهلل به و بورزد کفر طاغوت به کسی

 ساخته کاری او برای قيامت فردای خدا غير از خدا، غير یعنی طاغوت از که کند باور کسی اگر یعنی. بياورد ایمان

 فَقَدِ» این بدهد، نجات تواند می که است اهلل فقط قيامت، فردای که باشد داشته باور و بياورد، ایمان اهلل به و نيست،

 است، توانسته را خودش این است، جسته تمسک محکم دستگيره آن ،«الْوُثْقَى عُرْوَةِ» به این ،«الْوُثْقَى بِالْعُرْوَةِ اسْتَمْسَکَ

 باور کسی اگر بگویيد، سياق این در شما حاال خب. بدهد نجاتش بکشد، باال را او که ای، آویخته طناب یک به ببندد

 باید بکند، کار چه باید سياق این در االن ندارد، وجود ماذونی غير شفاعت و خداست دست کارها فقط فردا که کرد

های دنيا و دنيا گرایی  بُرد، از ظلمت انفاق دل بریدن از دنيا است، به هر اندازه ای که کسی از دنيا دل می کند، انفاق

است، یک چيز ذوقی به ذهنت آمده است،  استحسان رسد. ممکن است بگویيد این یک کند و به نور می نجات پيدا می

 ق این جوری است، من برای آن شاهد دارم، سوره حدید است.گویی انفا می

 فَالَّذِینَ فِيهِ مُسْتَخْلَفِينَ جَعَلَکُمْ مِمَّا وَأَنْفِقُوا وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ آمِنُوا» ببينيد کنيد، دقت باید است مهم مطلب این

 اجر به دارند هم با را انفاق و ایمان که آنها( ۲/حدید) «کَبِيرٌ أَجْرٌ لَهُمْ وَأَنْفَقُوا» کنيد انفاق و بياورید ایمان «مِنْکُمْ آمَنُوا

 «بِرَبِّکُمْ لِتُؤْمِنُوا یَدْعُوکُمْ وَالرَّسُولُ» آورید، نمی خدا به ایمان را شما شود می چه «بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ ال لَکُمْ وَمَا» رسند می کبير

( 2/حدید) «مُؤْمِنِينَ کُنْتُمْ إِنْ مِيثَاقَکُمْ أَخَذَ وَقَدْ» بياورید پروردگار به ایمان تا کند، می دعوت را شما پيامبر که حالی در

 ایمان ادعای از غير به ایمانی یک است، معلوم پس آوری؟ نمی ایمان چرا هستيد، مومن اگر است، گرفته ميثاق شما از

 خواهد. می اینها از

شما اگر انفاق را در جامعه خودت، در فرهنگ خودت، در زندگی خودت پياده نکنی، در واقع از این طناب 

 والیت دستت را جدا کردی، دیگر نجاتی در آن نيست. 

فرماید کافران؟  کافران، چرا می« أَوْلِيَاؤُهُمُاللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِینَ کَفَرُوا »

همان آیه فرمود. « وَالْکَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ»شوند؟ طبق همين که  اینجا چه کسانی می« الَّذِینَ کَفَرُوا»، «الَّذِینَ آمَنُوا»

لنُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ ا»آخر همان آیه اول این سياق. 

 رسند. یک گروه به نور، یک گروه به نار می «خَالِدُونَ

 عليه علی موال والیت در رسول، والیت و دارد، تجلی رسول والیت در او والیت و است ما ولی که الهی حاال پس

 والیت در تجلی امروز البيت اهل والیت و دارد تجلی السالم عليهم البيت اهل والیت در او والیت و دارد، تجلی السالم

. برساند نور به ها ظلمت از را ما خواهد می بکند؟ خواهد می کار چه والیت خط این دارد، تجلی الشرایط جامع فقيه

 اجبار اجبار؟ گویی می این به اکراه؟ گویی می این به شما حاال. انفاق با برساند؟ نور به ها ظلمت از را ما چگونه

 این اصالً بابا. نيست اکراهی بایدِ این بشود، محقق انفاق این باید و است شده بينی پيش انفاق دین در اینکه ناخوشایند،

 در نکنی، پياده خودت زندگی در خودت، فرهنگ در خودت، جامعه در را انفاق اگر شما است، ها ظلمت از نجات طناب

 یک حاال است، مطرح شفاعت بحث اینجا. نيست آن در نجاتی دیگر کردی، جدا را دستت والیت طناب این از واقع

 اهلل والیت تحت اهلل، سبيل فی انفاق وسيله به گيرم، نمی را والیت محکم پيوسته هم به طناب این من گوید، می نفری
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 فی انفاق بدون کنم، می درست خودم برای والیت ساختگی طناب یک اهلل، سبيل فی انفاق با دهم نمی قرار را خودم

 کار این بيانداز، راه را من کار تو بروم، قربانت بيانداز، راه را ما کار فردا شما هستم، شما مخلص من گویم، می اهلل سبيل

 از اخراج نور، به ظلمات از اخراج والیت والیت، ذیل یعنی قيامت، اندازی راه کار نيست، شکلی این قيامت اندازی راه

 .است روشن مطلب انفاق، با نور به ظلمات

کل آیت الکرسی اینقدر توصيه شدیم به خواندن آن، اینقدر توصيه شدیم به توجه به آن، به تکرار آن در طول 

باید با  452گویم آیه  خواهم راجع به مستحبات دینی اینجا حرف خاصی بزنم، اما با نگاه تدبری می من نمیمان،  زندگی

 آیه الکرسی با هم دیده شود. باید پشتوانه بودن این آیات دیده شود. 

آورد، حيات و ممات انسان  دست کسی است که زمين را در مدار خود به حرکت درمی انسان ممات و حيات

برد، حيات و ممات انسان دست کسی است که تمام جزئيات و کليات  کسی است که ماه را از پی خورشيد میدست 

عالم تحت احاطه اوست. چه کسی جز خود او بر امور عالم احاطه دارد؟ شاهد همين خورشيد! لذا محاجه حضرت 

ای زد، به  ، فکر نکنيم یک حرف ساده«ی کَفَرَفَبُهِتَ الَّذِ»ابراهيم با این فرد مدعی یک محاجه بسيار محکمی است؛ که 

 ای نيست! به او ثابت کرد که پس حيات و ممات هم دست تو نيست!  او ثابت کرد که کاره

گنجد و جایی برای شک  خب سه حکایت ذکر فرمود که ثابت کند احياء پس از مرگ در حوزه قدرت خدا می

حرفی بزند، بگوید این آیات امکان حيات پس از مرگ را بحث کرد  در این مسئله نيست. ممکن است یک نفر اینجا یک

و خواست بفرماید حيات پس از مرگ ممکن است و خدا قدرت بر حيات پس از مرگ را دارد، یکی با جریان محاجه 

با ابراهيم عليه اسالم مطرح شد؛ یکی با مردن و بعد از صد سال زنده شدن و جریان آن االغ و آن وضعيت؛ یکی هم 

جریان چهار پرنده که حضرت ابراهيم عليه السالم به دستور خدا آنها را ذبح کرد و تکه تکه کرد، روی چهار کوه 

کند. حاال از کجا بدانيم  کند اما ضرورت را ثابت نمی گذاشت و دعوتشان کرد و برگشتند. خب اینها امکان را بحث می

واردی که صحبت از حيات پس از مرگ و امکان حيات پس از مرگ این امر ممکن واقع خواهد شد؟ در قرآن کریم در م

شده یک چيزی مفروض است، آن چيست؟ این است که حيات پس از مرگ اگر امکانش ثابت شود قهراً ضرورتش هم 

تد، دانند این زندگی بنا باشد با مرگ پایان پيدا کند و هيچ اتفاقی نيف ها می شود. چرا؟ بخاطر اینکه همه آدم ثابت می

دانند که این خالف حکمت است، این خالف اوليات توحيد است که یک خدای عالمِ حکيمِ بخواهد یک دنيایی  همه می

های مختلف زندگی کنند، با طرز فکرهای مختلف زندگی کنند و  هایی در این دنيا به سبک را خلق کرده باشد که آدم

کنيم  مرگ در فطرت همه ما هست، آنچه ما در آن شک می بميرند و هيچ اتفاقی نيفتد! یعنی ضرورت حيات پس از

اش برای ما جای  امکان است، که حاال اصالً ممکن است؟ لذا وقتی امکانش ثابت شد خود به خود دیگر در اصل تحقق

 شود حيات پس از مرگ را خدا بتواند و نکند؟ بتواند و رها کند؟ دنيا را عبث و ماند. مگر می شک و شبهه باقی نمی

نتيجه  های گوناگون بی ها و نحله ها به سبک ها، اخالق و رفتار آدم بيهوده رها کند؟ و اینهمه در این دنيا اعمال آدم

ثمربماند؟! آدم کش و کشته شده، ظالم و مظلوم، قاتل و مقتول، همه در یک فنای ابدی قرار بگيرند بی آنکه  بماند؟ بی

آمدیم؛  462تمام است، یعنی ما تا آیه  462های اعتقادی در آیه  ن بحثای کسی به سزای اعمال خودش رسيده باشد؟

فرموده بود ثابت شد.  452های امر به انفاق که در آیه  با آیه الکرسی و بحث احياء مردگان پشتوانه 462تا  455از آیه 
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یَأْتِیَ یَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْکَافِرُونَ هُمُ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ »

 «.مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِی سَبِيلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ»حاال « ﴾452﴿ الظَّالِمُونَ

فرماید: مثل انفاق یا مثل مال انفاق شده، مانند مثل حبه است.  میدقت کنيد یک مطلب را یادآوری کنيم: ن

یک بار ؛ «کَمَثَلِ حَبَّةٍ فِی سَبِيلِ اللَّهِ ونَقُیُنْفِ مَامَثَلُ »یا  « قُ فِی سَبِيلِ اللَّهِیُنْفَ مَامَثَلُ »یک بار این است که بفرماید: 

ها را به حبه تشبيه کرده،  یعنی خود این انفاق کننده« أَمْوَالَهُمْ فِی سَبِيلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍمَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ »فرماید:  می

کند  کنند! اینکه خودشان را به حبه تشبيه کرده، معناش چيست؟ یعنی کسی که انفاق می نه مالی را که انفاق می

کند. انفاق باعث توسعه  کند، وجود خود او توسعه پيدا می ترین فایده انفاقش این است که خود او برکت پيدا می مهم

تواند به اندازه دو آدم، به اندازه ده آدم،  تواند پيش برود؟ یک آدم می وجودی اوست. یک دانه چطور تا هفتصد دانه می

واند سعه وجودی پيدا ت به اندازه صد آدم، به اندازه هزار آدم، به اندازه یک ميليون آدم، به اندازه یک ميليارد آدم، می

کند، ارزش وجودی پيدا کند؛ آنچه که بيشتر در این آیه مدنظر است این است، یعنی اگر ما نخواهيم آیه را توجيه 

! و این خودش «مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ»نه « ونَقُیُنْفِ مَامَثَلُ »کنيم ظاهرش این است. مگر بخواهيم توجيه کنيم بگویيم: 

فرماید: اگر انفاق در راه خدا کرده  ای که خدا می باالتری است، در همين سياق خواهيم رسيد به آن نقطهخيلی بشارت 

شوید. اما  کنيد. شما کامل می رسيد، این خودش خيلی دعوت باالتری است که شما رشد می باشيد به حکمت می

 شرطی دارد.  

 


