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 4/01/0311: تاریخ   56جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 :33 بندی سياق کردیم. عنوان جمع تا سياق سی و سوم را بررسی

 .حج و ایجاد تمایز بین دو رویکرد آخرت طلبانه و دنیاگرایانه در مقوله حج بیان شاکله مناسک

 (812تا  802سیاق سی و چهارم )آیات 

به این آیه  «﴾۸۰۲﴿ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ » 

به آیه قبلش کامال روشن است؛ ای مومنان اگر بعد از  ۸۰2 عطف آیه .قرار نداردلحاظ مفهومی در سير مباحث حج 

 آمدن بينات برای شما، لغزیدید بدانيد خدا عزیز حكيم است.

برای « ﴾۸۱۰﴿ مُ اللَّهُ فِی ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِیَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُهَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ یَأْتِيَهُ»

 است:کيست. دو گزینه مطرح « هَلْ یَنْظُرُونَ»فاعل یا نداشتن این آیه با قبلش باید ببينيم  دانستن ارتباط داشتن

اما با خدا طرف است. یعنی اگر مومنی بعد از ایمان لغزید بداند که رض لغزش هستند، نی باشند که در معفاعلش مومنا

د و ند مومنان را مسخره کننهخوا گردد به الذین کفرویی که می این است: واو که ضمير فاعلی است برمیگزینه دوم 

تواند به مومنان  نمی« هَلْ یَنْظُرُونَ»ی فاعل لزومی ندارد مرجع ضمير همواره ذکر شود. اینجا هم مرجع ضمير، دنبلغزان

: از بنی اسرائيل بپرس چقدر آیه فرماید حاال خطاب به پيامبر اکرم صلی اهلل عليه و آله می؛ برگردد به خاطر محتوای آیه

 بينه به آنها دادیم و آنها نعمت خدا را تبدیل کردند، قدرش را ندانستند و به جای نعمت خدا، تابع هوای نفس شدند،

 .؛ هشدار که به خود آیيد و مواظب باشيد که نلغزیدهم اتصالش روشن است ۸۱۱خدا هم شدید العقاب است. پس 

. آن لغزش احتمالی که ای بسا کند این آیه به علت آن لغزش اشاره می «....زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا »: ۸۱۸آیه 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی »کند:  نطور صحبت می، محصول چيست؟ چرا خدا با مومنان ایمومنان گرفتارش شوند

؟ چون کافرانی هستند که حيات دنيا برایشان زینت داده شده ...«السِّلْمِ کَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ....فَإِنْ زَلَلْتُمْ

تند. آنقدری دارند که  با آن مانور دهند و مومنان را با تكيه معلوم است از نظر دنياگرایی در یک طراز قابل توجهی هس

چون مومنان به اندازه آنها  شوند؟ چرا مومنان مسخره می« وَیَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا». بر دنيایی که دارند بلغزانند

 را مومنان ودارند، : کافرانی که دنياگرا هستند و دسترسی به امكانات دنيایی کند ندارند. پس این فضا را مشخص می

 .کنند مسخره می

این خداست که هر « وَالَّذِینَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ یَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ»فرماید:  بعد خدا می 

خدا  ۸۱3در آیه اصل روزی برای قيامت است.  دهد. هم روزی می به غير حساب ،دهد روزی میبخواهد کسی را 

 «....کانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً »فرماید:  می
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ت نه فقط به اختالف اولی که در این آیه مطرح است، اختالف طبقاتی اساتصال این آیه به قبلش چگونه است؟ 

بد. اختالف به این معنا که یک عده منابع را تصرف کردند و عده دیگری خوب است و راه دیگری  این معنا که راه یكی،

سوره  ۸2را محروم کردند. حق نداشتند این کار را بكنند. نمونه این که فلسفه ارسال رسل برپایی عدالت است در آیه 

کنند تا از  ا را مسخره میفرماید اینكه کافران با تكيه بر حيات دنيا شم خدا می ید است که آیه بسيار راهبردی است.حد

خواهند  ایمان منصرفتان کنند، چون آنها بنا را گذاشتند تا از این اختالف طبقانی هيچگونه دست برندارند. آنها نمی

خواهند هر طور شده، به  د. آنها میورتوسط آنها زیر سوال بایمان بياید که منافع مادی آنها و اختصاصی نگاه کردن دنيا 

طبقه بندی کردن دنيا به جهان اول، کنند تا شما مومنان بلغزید، منصرف شوید از توسعه عدالت، یک نحوی کاری 

تر. این مسئله  برتر و نژاد پایين تر، نژاد بندی کردن انسانها به نسل برتر و نسلهای پایين جهان دوم، جهان سوم. طبقه

بعضی اگر دنيا را هرطور شده از آن محروم کردن.  است. ثروت را، قدرت را، امكانات را برای کسانی خواستند و بقيه

 هم در ابعاد جهانی.   نه، عدالت مهمترین هدف دین است. آن ،تصور کنند یكی از اهداف دین عدالت است

 .کند حل را عدالتی بی معضل این است، بتواند زمين روی بشریت امتحان ترین مهم این

تَّى یَقُولَ الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَأَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا »

 «﴾۸۱۲﴿قَرِیبٌ  الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ

 «امنا» این «امنا»گفتند  گروهی وقتی «آمَنْتُ» گفت کسی وقتی می روید بهشت؟ وریهمين ج کردید فكر

 و کنند می مسخره را مومنان دارند قدرتمند و ثروتمند کفار ها، سختی به رسيدیم وقتی حاال بایستی دیگر، پایش باید

 را ميدان خواهيد می شما فضا این در بكنند، معنا و کنند تفسير طبقاتی اختالف همان با را، دنيا همان خواهند می

حاال این  بایستيد، محكم باید کنيد، می اشتباه برسيد؟ بهشت به کردن خالی ميدان با دارید توقع کنيد؟ بعد خالی

 ما نداریم، را ثروت آن که ما نداریم، را امكانات آن که ما داخلی، خب مقاومت این ایستادن ما چگونه ممكن است،

 که «سْأَلُونَکَ مَاذَا یُنْفِقُونَیَ» مومنان: کنند می سوالی اینجا مانور؟ این مقابل در بكنيم، مقاومت توانيم می چگونه

رٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ فْعَلُوا مِنْ خَيْقُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاکِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَ» فرماید: می

مقاومتتان  رمز مقاومت، سر آن ثانياً «الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَأْتِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا» بكنيد مقاومت اوالً باید شماپس  «عَلِيمٌ

 که گرایانی دنيا آن مقابل در را جامعه این خودتان، جامعه داخل در انفاق فرهنگ توسعه با توانيد می شما انفاق است.

  جوری بيمه کنيد. این ،بلغزانند را شما دنيا ابزار با خواهند می

فَإِنْ »و  «دْخُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّةًا» فضای از دیگر یعنی شود، می قتال بحث، بحث دیگر «کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ»

 ۸2 آیه در خدا شود. نمی برطرف مشكل نجنگيد، خواه زیاده اعانطمّ با این تا باشيد. جنگ ميدان اهل باید «زَلَلْتُمْ

أَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِيهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ» فرماید: می حدید سوره

گذارند قيام  نمی طماع ها (۸2)حدید/ «لنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِىٌّ عَزِیزٌبَأسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِ

فِيهِ بَأسٌ » فرستادیم هم آهن فرماید: بالفاصله همان جا می «وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ» ؟کنيم کار چهبه قسط به نتيجه برسد،

اهدافی  فرستادیم؟ چی برای «وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ» دارد هم دیگری منافع البته دارد. شدیدی  نظامی قدرت که «شَدِیدٌ

 و خدا است، حاضر کسی چه ببيند خواهد می اخد «نصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِوَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن یَ»است،  این اش داشتيم، یكی
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 واردش است، که قتال بحث دیگر محكم، این و مقاوم دست، به شمشير دست، به آهن بكند. یاری را رسوالنش

  شویم. می

 به که دارد تحققی و عينی جنبه یک فهميم، می و خوانيم می ما که دارد،  فهمی و ذهنی جنبه یک قرآن آیات

 چه آیات، بين چه اتصاالت و ارتباطات از خيلی دارد. آثاری و شود می توجه آن به جامعه متن در یا شود، می عمل آن

 آید، می سوره یک در خدا مثالً دهم. می توضيح وقوعی، جنبه آن به تحققی، جنبه آن گردد به سياق ها برمی بين

 به دارد، روحانی جنبه هم دارد، جسمانی جنبه هم دليلش، معاد این افتاد، خواهد اتفاق جسمانی معاد آقا که فرماید می

 به االن هيچ چيز هم شما و من است، تمام بحث ذهنی لحاظ شود. به می تمام کند، بحث می استدالل هم کدام هر

یک پرسه زمانی در است،  گرفته وگو قرار گفت مورد کم کم که بينيم می جامعه، متن در بریم می وقتی آید، نمی ذهنمان

 دارد، موافق جامعه متن در سپ منبع این سخن چيست؟ را؟ ها حرف این گوید می کسی چهسخن ها گفته می شود؛ 

 دارد. مخالف

 گوید، می این شود، می واقع گفتگو مورد خود به خود هستيم، رو به رو الهی پيام این با جامعه متن در ما حاال

 که اینجا به رسيم می وقوعی، نگاه در تحققی، نگاه در انتهایش کرد، مقاومت شود می چگونه کنيم، کار چه گوید، می او

 فقر اما کنيم، گوش را خدا حرف خواهيم می هم ما کنيد، مقاومت فرماید می است، خدا درست حاال ؟چيست راه باالخره

 هيچ خودمان، واقعاً ما ما، که آقا خود برای آید، می وجود به پيام این خودمان جامعه در وقت آن بعد کنيم؟ کار چه را

 بكنيم حل را فقر معضل بتوانيم که داخلی حل راه هيچ ما یعنی نداریم؟ داخلی شكل به فقرمان مشكل حل برای چيز

 ما خود نه، یا ما؟ هستيم مطلق بدبخت فقير نداریم؟ هيچ چيز ما نشویم، کفار تسليم نشویم، مان دشمن تسليم و

است،  ای نتيجه بگيریم، این را ی خودمانفقرا دست توانيم می خودمان کنيم، تكيه مان داخلی های ظرفيت به توانيم می

 داشته اقتصادی مقاومت باید که رسيدیم نتيجه این به جامعه در قهراً قبلی، پيام آن ساختن محقق فرآیند آن در که

 مسخره با و ها دارایی به تكيه با چون است، اقتصادی مدل چون فشار، اعمال مدل آن فهميم، می اینكه خاطر به باشيم.

 خطور ما ذهن به خود به خود است، مان بدبختی و فقر حوزه در ما کشيدن چالش به است، و ما های نداری کردن

 شكل به را خودمان مشكل اقتصادی لحاظ به بتوانيم باید ما است. اقتصادی حل راه یک هم حلش راه پس که کند می

 بيایيم. کوتاه ها آن تحریم خاطر به نباشيم ناچار بشویم، آنها تسليم نباشيم، ناچار که کنيم، حل داخلی

 را تدبر مسير بكند به همه ما. کمک تواند می فنی لحاظ به بگویم، دارم دوست هم دیگر یک بيان به را این حاال

 این الهی، کالم در موجود تدبير که هستيم این دنبال ما تدبر در چيست؟ تفكر با تدبر فرق کرد، طی تفكر همراه باید

 از یا آیه، این به آیه این از الهی کالم در ها وقت خيلی است. اما بكنيم، این تدبر دریافت را الهی کالم در موجود چينش

 این از باید قاعدتاً شما است، که نتایجی یک اساس بر این بشود، منتقل خواهد می خداوند که سياق، این به سياق این

 کنيم استفاده معلوم مقدمات از یعنی تفكر تفكر، گویيم می آن به ما را کردن گيری نتيجه این گرفتيد. می قبلی آیات

است،  این مطلب القاعده علی خب بگوید خواهد می «سْأَلُونَکَ مَاذَا یُنْفِقُونَیَ» االن گویا یعنی مجهول. به رسيدن برای

 این را بلغزانند، شما خواهند می شان، قدرت با ثروتشان، با که کفاری مقابل در ایستادن که فهميدند، متفكران

 خيلی سوال هم جواب بده، جواب آنها تو هم به «مَاذَا یُنْفِقُونَ» که کنند می سوال لذا است، انفاق رمزش ایستادگی

 بگویم، خواهم می من ولی «مَاذَا یُنْفِقُونَ» پرسيدید شما نبود، دقيق باز تان سوال اما: بگوید خواهد می خدا است، جالب
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 مشكل حل برای متوازنی نظام یک اصلی مسئله کنيم؟ انفاق چی «یُنْفِقُونَ مَاذَا» که نيست این اصلی مسئله آقا

 را خود اقربين کس هر باشد، داشته را خودش مادر و پدر هر کس است، ها رتبه رعایت حفظ آن است، و اقتصادی

کس  هر باشد. اگر داشته را سبيل ابن و مساکين و دارد، ایتام امكان هم باز داشت، را اقربين و مادر پدر و باشد، داشته

جامعه که  در متمرکزی متراکم فقر شود، بكند، جامعه مقاوم می حرکت طوری این در جای خود، با احساس مسئوليت

تفكر در مقدمات  با رسد. پس می جواب آید، این به این بخواهد زمينه سقوط را برای این جامعه فراهم بكند، پيش نمی

 اقتصادی باید هم مقاومتش است، اقتصادی فشار آن چون است، ما راه حل انفاق بحث که رسيم می نتيجه به قبلی

 پرسيم. می را سوال این بعد باشد،

 از نعمت کفار قدرت و ثروت و تجمل مانور تاثير تحت باشيد مراقب ،شماست دست خدا نعمت فرماید: می

 خدا که ،شماست هادی قرآن که شماست برای نعمت ،دارید تكيه قرآن بر که شماست برای نعمت .نرود در دستتان

 خدا نعمت «﴾۸۱۱﴿ وَمَنْ یُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ». کنيد مراقبت پس ،شماست دستگير

  .رساند می خودش اوج به را هشدار دیگر اینجا .هستيد روبرو خدا قابع با دهيد تغيير بخواهيد را

 فرماید، می صحبت دقيق خدا چقدر .«وَاللَّهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُوَالَّذِینَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ یَوْمَ الْقِيَامَةِ »فرماید:  می خدا بعد

خَرُونَ مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَیَسْزُیِّنَ لِلَّذِینَ »: فرمود االن ؟«فَوْقَهُمْ یَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالَّذِینَ آمَنُوا» فرماید مین چرا

؟ «وَالَّذِینَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ یَوْمَ الْقِيَامَةِ» فرماید می چرا «فَوْقَهُمْ یَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالَّذِینَ آمَنُوا» :بفرمایيد باید االن بخ ،«آمَنُوا

 شوند می عده یک کنند؛ مین پيشه تقوا آنها همة شوند، می مسخره که یمؤمنان شوند، می مسخره که آنهایی چون

 روند می هم آنها ،قيامت روز در نيستند باالتر که آنها بخ ها ریزش همان شوند می ،«إِنْ زَلَلْتُمْ»: لغزند می که هایی همان

 شيطان خطوات تابع یعنی ،لغزندن یعنی ،کنند پيشه تقوا فضا این در که آنهایی اما شوند. می محشور کفارهمان  با

 روز در هستند کفار از باالتر که متقينی شوند می اینها ،نشوند خارج سلم از زندگی ابعاد از بُعدی هيچ در یعنی ،نشوند

 .«﴾۸۱۸﴿ وَاللَّهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ»شود:  می داده آنجا اصلی رزق و ،قيامت

 را قصه بگذار فرماید می خدا ؟هستند چه دنبال ؟برسند چه به ندخواه می کنند می مسخره که کافران :سوال

  .کنم تعریف انبرایت

فِيمَا لْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِا»

 فَهَدَى اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِینَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ

 «﴾۸۱3﴿ رَاطٍ مُسْتَقِيمٍمِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ إِلَى صِ

 فرماید: می ؟کنند تحمل توانند نمی اینها که کند کار چه آمده دین ؟چيست سر مؤمنان با کفار دعوای جریان

 قرار ،بشود (2۸)نحل/ «أُمَّةٌ هِیَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ» دنيا از یمند بهره در نيست قرار و ،هستند امت یک خدا نظر از مردم

 .«انَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةًکَ» ؛شود تقسيم طبقاتی شكل به دنيا امكانات نيست

 پس «وا فِيهِ فِيمَا اخْتَلَفُفَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ»

 کتاب نبيين با و ،کرده مبعوث رذمن و رمبشِّ را ينيبن خداوند ،کردند پيدا اختالف هم با واحده امت این که است معلوم

 که آنچه در کند حكم مردم بين« وا فِيهِلِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُ» کتب و انبياء وسيله به خدا تا ،کرده نازل حقالب
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 امت همان به ناظر اختالف این ،آمده وجود به آنها بين که اختالفی در مردم بين کند حكم این .کردند اختالف آن در

 این به باشند رسيده مردم اینكه یعنی «أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِیَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ» یعنی واحده امت به ناظر اختالف .است واحده

 داشته باید بيشتر بقيه از کسانی یک ،باشند داشته دنيا از یمتعادل و متوازن یمند بهره نيست قرار همه که دیدگاه

لِيَقُومَ »: کنند عدالت به حكم ،کنند كمح مردم بين اختالف این در که فرستاده را ءانبيا خدا .است اختالف این ؛باشند

 اجرا ،کنند پياده را «أُمَّةً وَاحِدَةً» نظام همان ،برگردانند «أُمَّةً وَاحِدَةً» نظام همان به را مردم (۸2)حدید/ «النَّاسُ بِالْقِسْطِ

  .نباشد طبقاتی ،نباشند طبقات ،کنند

 به دارم که یمؤمنان یآ ؟فهميدید را جایگاهتان مؤمنان آی« ﴾۸۱3﴿ وَاللَّهُ یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»

 گویم می شما به که یمؤمنان آی نشوید شيطان خطوات تابع گویم می شما به دارم که یمؤمنان آی ،لغزیدن گویم می شما

 شما به که یمؤمنان آی ،بگيرید درس اسرائيل بنی از گویم می شما به که یمؤمنان آی ،«دْخُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّةًا»

 اینها گویم می شما به که یمؤمنان آی ،آنها با همراهی از بترسيد هستند عذاب معرض در دیگر کافران این گویم می

 شما ،دارید قرار استراتژیک موقعيت این در شما ؟اید ایستاده کجا فهميد ،زاندغبل را شما خواهند می کنند می نات مسخره

 پای شما .کنندش قبول خواهند نمی خواهان هزیاد ولی ،ببرد بين از را ها خواهی زیاده ات آمده که هستيد دینی به متكی

 ولی دببر ميان از ها انسان بين را طبقاتی اختالف تا آمده که دميزني سينه مكتبی پای و پرچمی پای و دینی

منسجم  متراکمِ جبهه این خواهند می شما کردن مسخره با ،شما لغزاندن با آنها .کنند تمكين ندخواه مین خواهان هزیاد

 !است سخت خدایا .بمانيد عقب دننك ،لغزیدب شما نكند پس ،ببرند بين از را

 کسانی بوده تا ؟بهشتبروید  یهمينطور« ذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْتَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّأَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ »

 این يدخواه مین شما بعد ،کشيدند ها رنج ،کشيدند ها سختی ،کشيدند ها مصيبت ،زدند سينه انبيا های آرمان پای آمدند

 وقتی تا ،باشد همراه ها سختی این با کرده اراده خدا که است راهیراه،  این .کنيد ایستادگی باید ؟کنيد تحمل را رنج

 ؟برسد شما برای گذشتگان ثلم اینكه از قبل شوید می بهشت وارد همينطوری کردید خيال .برسد الهی نصرت وقت که

 او همراه که مؤمنانی و رسول که برسد جایی به کار ،شود ایجاد تزلزل آن ،بياید ها گرفتاری ،بياید ها سختی اینكه

 خسته «﴾۸۱۲﴿ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِیبٌ»؟ رسد می خدا یاری چه زمانی ؟«مَتَى نَصْرُ اللَّهِ» :بگویند صدا یک همه هستند

 ایجاد شما برای کفار که پرفشاری تنگنای این در ،بگيرم را شما دست من ،کنم یاری من که رسد می وقتش !نشوید

 نصرت ،شود مشاهده نصرت آن ما از اگر .هستند جریان در خدا های سنت .رسد می وقتش، کنم حمایت شما از کردند

  رسد. می هم الهی نصرت ،شود دیده قدم ثبات و مقاومت آن ما از اگر رسد. می هم الهی

، دیگر در داخل، بيفتد جا کرده طراحی خود دین که طور آن ،هست که آنطور اسالمی جامعه متن در انفاق اگر

 اسالمی جامعه مرزهای داخل در خودمان ولی ؛دشمنانمان با مقایسه در نباشيم ثروتمند ما همه خيلی شاید لوو

 ما ،امت ما ،ها مسلمان ما یمند بهره ،رفته بين از تبعيض ،شده کم تبعيض بينيم می چون .کرد خواهيم امنيت احساس

  .است متعادل ،است متوازن خودمان داخلی امكانات از ما مندی بهره ؛ایمانی خواهران و ،ایمانی برادران

 :بندی جمع 
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فَإِنْ » ،«کَافَّةً ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ»: مطلب اولين .است مؤمنان لغزش از جلوگيری قسيا این در مطلب مهمترین

 است. اول حرف این ؛مستحكم و مقاوم ،زیدغنل و باشيد محض تسليم همه ،لغزیدن «زَلَلْتُمْ

 با وقت یک ،گذشته سرشان از آب آنها شود می گفته راستا همين در شود. می زده ها حرف بقيه راستا همين در

 شود می گفته راستا این در ؛نكنيد تبدیل را خدا نعمت باشيد مواظب شود می گفته در همين راستا ؛نكنيد همراهی آنها

 استراتژیک نگاه راستا همين در ؛نگيرید قرار ثيرأت تحت شما است مسخره آنها ابزار ؛نگيرید قرار آنها مسخره ثيرأت تحت

 تمكين که است نانیؤمم با طلب هزیاد دنياخواهانمساف  این ،بدانيد مصاف این در را خودتان جایگاه ،شود می داده

 .رسيد می نتيجه به مقاومت با بدانيد و ، جایگاه خودتان را بفهميدرا دین کردند

 فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ« »دْخُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّةًیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ا»های بعد عطف می شنوند به  ببينيد تک تک آیه

 الی آخر، همه به آنجا اشاره می کنند. « مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ

غزش آنان در فضای تالش کافران دنیاگرا برای ایجاد بندی: مقام سازی مؤمنان و جلوگیری از ل جمع

 تزلزل در جامعه ایمانی.

کافران دنياگرا می خواهند در جامعه ایمانی تزلزل ایجاد کنند. این سياق آمده تا مؤمنان را در مقابل این 

 حرکت مقاوم کند. 

کنند ولی بدانيد که فلسفه دین  ه میتوضيح: تسليم حق باشيد و نلغزید، کافران با تكيه بر دنيا مؤمنان را مسخر

از بين بردن همين اختالف طبقاتی بوده ولی اینان از دین الهی رویگردان هستند. شما هم باید مقاومت کنيد تا یاری 

 بندی را رعایت کنيد. خدا برسد. آری انفاق راه حلی مناسب برای مشكالت اقتصادی شماست و در این باره طبقه


