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 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

، ھر امت سرکشی پایان  34ی  ): تفسیر آیھ60- 16درس ( – 007ی اعراف  سوره –تفسیر مطول 
  تلخی دارد

سپاس خداوند جھانیان را و درود و سالم بر سرورمان محمد راستین وعدھی امانتدار. بار خدایا تنھا 

دانیم و تو بسیار دانا و حکیم ھستی. بار خدایا چیزی بھ ما بیاموز کھ ما را  میآن چھ بھ ما آموختی را 

سود رساند و ما را از آن چھ بھ ما آموختی بھره مند ساز و علم ما را بیفزای و حق را بھ ما حق بنما 

ن عنایت و ما را توفیق پیروی از آن عنایت فرما و باطل را بھ ما باطل بنما و ما را توفیق پرھیز از آ

دھند و بھترین آن را پیروى مى   ی کسانی قرار بده کھ بھ سخن گوش فرا مى فرما و ما را از زمره

ھای نادانی و  ی بندگان صالح خود قرار بده. ما را از تاریکی كنند و با رحمت خود ما را از جملھ

  رج نما.توھم بھ نور معرفت و دانش بیرون ببر و از شھوات بھ سمت بھشت قرب الھی خا

ی سی و چھارم در خدمت شما ھستیم و این آیھ  ی اعراف و با آیھ با درس شانزدھم از دروس سوره

  فرماید: کھ می

ٍة أََجٌل فَِإَذا َجاَء أََجلُُھْم َال یَْستَأِْخُروَن َساَعةً َوَال یَْستَْقِدُموَن﴾   ﴿ َوِلكُّلِ أُمَّ

توانند] ساعتى آن را پس اندازند و   رسد نھ [مى﴿ و براى ھر امتى اجلى است، پس چون اجلشان فرا 

  نھ پیش﴾

  مفھوم و ابعاد آیھ:

  این آیھ ابعاد و مفاھیم دقیق و مھمی دارد.

  معناى امت: – 1

ھا کھ صفات مشترک و پیوندھای مشترکی دارند. چیزی  نخست: امت کیستند؟ گروه زیادی از انسان

ھا  بھ نام روانشناسی امت نموده است. بیشتر امتکھ روانشناسان را وادار بھ ایجاد دانش جدیدی 

  ھای مشترکی دارند. ویژگی

  فرماید: کند و می بھ عنوان مثال: خداوند عز وجل یھودیان را توصیف می

َر﴾ ُر أَْلَف َسنٍَة َوَما ُھَو بُِمَزْحِزِحِھ ِمَن اْلعَذَاِب أَْن یُعَمَّ   ﴿ یََودُّ أََحُدھُْم لَْو یُعَمَّ

ی  كھ عمر دراز یابد، رھاننده ن دوست دارد كھ [بھ او] ھزار سال عمر داده شود و آن(ھر یك از آنا

  كنند بیناست.) او از عذاب [دوزخ ] نیست و خداوند بھ آنچھ مى

  ) 96( سوره بقره آیھ: 
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ی اصول و  امتی بر کار تأکید دارد. امتی حرص مال دارد. امتی غرق شھوات است. امتی سرچشمھ

  افراد امت پیوندھای مشترک وجود دارد.خیر است. میان 

  ھای امت اسالم: ویژگی

    گوید: اما خداوند متعال این آیھ را مختص امت عربی و اسالمی نموده است آن جا کھ می

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس﴾   ﴿ كُْنتُْم َخْیَر أُمَّ

  (شما بھترین امت بودید کھ برای راھنمایی مردم فرستاده شدید.)

  ) 110یھ : (آل عمران آ

  اما این خیر بودن علتی دارد:

﴾ِ   ﴿تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِا�َّ

  نمایید و بھ خدا ایمان دارید.) کنید و نھی از منکر می (امر بھ معروف می

  ) 110(آل عمران آیھ : 

م و بھ خداوند چنان ایمان نداشتھ باشیم کھ ما را وادار اگر امر بھ معروف نکنیم و نھی از منکر ننمایی

شویم کھ خداوند آفریده و ھیچ برتری نسبت بھ آنان نداریم و  ھایی می بھ اطاعتش نماید مانند سایر امت

کنند را مورد خطاب قرار  این معنای این سخن خداوند است کھ افرادی کھ ادعای فرزند خدا بودن می

  دھد: می

ْن َخلََق﴾﴿ قُْل فَلِ  بُكُْم بِذُنُوبِكُْم بَْل أَْنتُْم بََشٌر ِممَّ   َم یُعَذِّ

کند، بلکھ شما بشری از میان آفریدگان خدا  (بگو پس چرا خدا شما را بھ خاطر گناھانتان عذاب می

  ھستید.)

  ) 18( سوره مائده آیھ: 

اگر مسلمانان در آخر الزمان بگویند: ما امت برگزیده ھستیم. ما امت سرور پیامبران و فرستادگان 

  ھستیم. پاسخ الھی آماده است:

ْن َخلََق﴾ بُكُْم بِذُنُوبِكُْم بَْل أَْنتُْم بََشٌر ِممَّ   ﴿ قُْل فَِلَم یُعَذِّ

شما بشری از میان آفریدگان خدا کند، بلکھ  (بگو پس چرا خدا شما را بھ خاطر گناھانتان عذاب می

  ھستید.)
  شود: ھر امتی اجلی دارد کھ چون فرا رسد در آن زمان متوقف می – 2

  ی کریمھ: بنابراین، آیھ

ٍة ﴾   ﴿ َوِلكُّلِ أُمَّ

  ﴿ھر امتی﴾
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ھر گروه بزرگی صفاتی مشترک دارد. این امت بزرگ شده، قوی گشتھ و اجلی برایش نھاده شده 

  ھای برتری باال رفتھ است اما اجلی دارد: است. این امت در پلھ

ٍة أََجٌل ﴾   ﴿ َوِلكُّلِ أُمَّ

  ﴿ھر امتی اجلی دارد﴾
  در قوم عاد عبرتی برای عبرت گیران نھفتھ است!!!

زند کھ ھتک حرمت کرده و  ھای سرکش، زورگو، ستم کار می مثال خداوند عز وجل مثالی از امت

ھای استبدادگر  کردند. این امت کشتند و خونریزی می ه، میزنند، بھ بندگان ستم کرد دست بھ غارت می

  زند. سرکش را خداوند برای ما مثال می

  فرماید: ی قوم عاد می خداوند در باره

  ﴿ لَْم یُْخلَْق ِمثْلَُھا فِي اْلبَِالِد﴾

  ھا را در شھرھا نیافرید.) (کھ مانند آن

  ( سوره فجر )

  فرماید: میھای مختلفی برتری یافتھ بود،  در زمینھ

ةً﴾   ﴿َوقَالُوا َمْن أََشدُّ ِمنَّا قُوَّ

  تر است.) (و گفتند: چھ کسی از ما قوی

  ) 15( سوره فصلت آیھ: 

  برتری و قدرت.

  ﴿ أَتَْبنُوَن بِكُّلِ ِریعٍ آَیَةً تَْعبَثُوَن﴾

سازید و (در آن) بھ  ای می (آیا شما باالي ھر بلندی و مكان مرتفعی كاخ سر بھ فلك كشیده

  پردازید؟) شگذراني و كارھای بیھوده میخو

  ( سوره شعراء )

  برتری سازندگی شگفت آور:

َِّخذُوَن َمَصانَِع لَعَلَّكُْم تَْخلُُدوَن﴾   ﴿ َوتَت

  مانید؟) سازید كھ انگار جاودانھ می ھایی می (و دژھا و قلعھ

  ( سوره شعراء )

  صنعتی:
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  ﴿َوإِذَا بََطْشتُْم بََطْشتُْم َجبَّاِریَن﴾

كنید و ھمچون ستمگران و سركشان كیفر  گامی كھ مجازات مي كنید، از حّد تجاوز می(و ھن

  دھید) می

  ( سوره شعراء )

  و نظامی:

  ﴿ َوَكانُوا ُمْستَْبِصِریَن﴾

  (در حالی كھ چشم بینا داشتند.)

  ( سوره عنكبوت )

  ھای مختلف. و علمی، سازندگی، صنعتی، نظامی، علمی، قدرت و در زمینھ

  ی زندگی شان را فشرده بگوییم در دو کلمھ چکیده اش قابل بیان است: اگر بخواھیم خالصھ

  ﴿ َطغَْوا فِي اْلبَِالِد * فَأَْكثَُروا فِیَھا اْلفََساَد ﴾

  (در شھرھا سرکشی کردند و بسیار فساد نمودند.)

  ھا است . سرکشی حملھ، بھ فساد کشیدن و فیلم

  أَْكثَُروا فِیَھا اْلفََساَد ﴾﴿ َطغَْوا فِي اْلبَِالِد * فَ 

  ھا بسیار فساد نمودند.) (در شھرھا سرکشی کردند و در آن

  ھا نیز سرکشی کردند. در سرزمین خود سرکشی نکردند بلکھ در سایر سرزمین

  ﴿ فَأَْكثَُروا فِیَھا اْلفََساَد ﴾

  َصاِد﴾﴿ فََصبَّ َعلَْیِھْم َربَُّك َسْوَط َعَذاٍب * إِنَّ َربََّك لَبِاْلِمرْ 

ھا بسیار فساد نمودند. لذا پروردگار تو تازیانھ عذاب را بر سر ایشان فرو ریخت. مسلّماً  (و در آن

  پروردگار تو در كمین (مردمان و مترّصد اعمال ایشان) است.)

  ( سوره فجر )

   برای عاد، و اقوام شبیھ آن، خداوند چگونھ آنان را نابود کرد؟

ا َعاٌد فَأُْھلِ  َرَھا َعلَْیِھْم َسْبَع لَیَاٍل َوثََمانِیَةَ أَیَّاٍم ُحسُوماً فَتََرى اْلقَْوَم ﴿ َوأَمَّ كُوا بِِریحٍ َصْرَصٍر َعاتِیٍَة *َسخَّ

  فِیَھا َصْرَعى َكأَنَُّھْم أَْعَجاُز نَْخٍل َخاِویَة﴾
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نین (و قوم عاد بھ وسیلھ تندباد سرد و سركش و پر سر و صداي ویرانگري نابود شدند. خداوند چ

بودی) در این مّدت  جا می تندبادي را ھفت شب و ھشت روز پیاپي بر آنان گمارد . (اگر در آن

  ھای پوك و توخالی درختان خرمایند.) اند و انگار تنھ دیدی كھ روی زمین افتاده مردمان را می

  ( سوره الحاقة )

نابود ساختھ است بھ جز عاد کھ تر را نیز  خداوند ھر قومی را نابود نمود بیان نمود کھ از آنان قوی

  وقتی آنان را نابود ساخت چنین فرمود:

ةً﴾ َ الَِّذي َخلَقَُھْم ھَُو أََشدُّ ِمْنُھْم قُوَّ   ﴿ أََولَْم یََرْوا أَنَّ �َّ

  دانستند كھ خداوندی كھ ایشان را آفریده است از آنان نیرومندتر است؟!) (مگر آنان نمی

  ) 15( سوره فصلت آیھ: 

تر بوده است و با این وجود خداوند آنان را نابود کرده است و در این  خداوند از قوم عاد قویتنھا 

  فرماید: ی زیبایی است کھ خداوند می اشاره

  ﴿ َوأَنَّھُ أَْھلََك َعاداً اْألُولَى﴾

  (و این كھ او است كھ عاد نخستین را نابود كرده است.)

  ( سوره نجم )

دیدند و  کھ یک عاد دوم نیز بوده است. و جھان از آنان بسیار ستم میی زیبایی بھ این است  اشاره

  صفات عاد دوم بر صفات عاد اول منطبق بوده است.

ھای سرکش اجلی دارند. بھ این سخنان دقیق گوش فرا دھید: یک امت بسیار قوی کھ  بنابراین: ملت

ای نفوذ در تمامی کشورھا است. تر بوده است، قدرتمند و ستمگر است و دار تنھا خداوند از آن قوی

کند، آزادیاش را با در بند کشیدن  ھا برنامھ ریزی می برای ایجاد شکوه خود بر روی آوار ملت

ھا و  ھای ضعیف، فرھنگ خود را بر از بین بردن فرھنگ ملت ھا، قدرتش را بر ناتوانی ملت ملت

ین امت قوی در دراز مدت نھ تنھا با دارد. موفقیت ا ھا بر پا می ثروت خود را با فقیر ساختن ملت

  عدالت خداوند بلکھ با وجود خودش نیز در تناقض است. زیرا:

ٍة أََجٌل ﴾   ﴿ َوِلكُّلِ أُمَّ

  ﴿ھر امتی اجلی دارد﴾

  بھ بیان عامیانھ ھر امتی ده روز دارد.
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  خواند: ھر امتی اجلی دارد: سخنی کھ بھ خوش بینی فرا می

کند.  خواند و این ما را از احساس ناکامی و فروپاشی، ناامیدی دور می بنابراین، این بھ خوش بینی می

  ھای مؤمنان نیست. فروپاشی، و ناکامی از ویژگی

رومیان، مغوالن، یونانیان، فرعونیان، و نظامیان شرق کجایند؟ امپراطوری؟ شاید خداوند متعال 

  تان را خوش نیاید.ی برایش چیده باشد کھ دوس برنامھ

  مفھوم: ھر امتی اجلی دارد: – 3

  مفھوم :

ٍة أََجٌل ﴾   ﴿ َوِلكُّلِ أُمَّ

  ﴿ھر امتی اجلی دارد﴾

  یعنی این برایشان ادامھ نداشت و ھیچ چیزی جاودان نیست:

ٍة أََجٌل ﴾   ﴿ َوِلكُّلِ أُمَّ

  ﴿ھر امتی اجلی دارد﴾

  برای ناامید نشدن، احساس ناکامی نکردن، تسلیم نشدن و ضعیف نشدن معنویاتت.

  ﴿ َوَال تَِھنُوا َوَال تَْحَزنُوا َوأَْنتُُم اْألَْعلَْوَن إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِیَن﴾

  ﴿و اگر مؤمنید سستى مكنید و غمگین مشوید كھ شما برترید﴾

  (آل عمران )

گویند  کنند، می خواھند می بخشد، ھر چھ می دھد، قدرت می صت میای دارد. بھ آنان فر خداوند برنامھ

ترسانند، تا آن کھ یک سست ایمان بگوید: خدا کجا  کنند، می کنند، تھدید می کنند، ستم می و شادی می

بخشد، ھر چھ  دھد، بھ او نیرو می اند. خداوند بھ قوی فرصت می ھا این را گفتھ است؟ و سست ایمان

ھا تحمیل  ی ملت ی خود را بقیھ کند، اراده ھا تحمیل می د، فرھنگ خود را بر بقیھ ملتکن گوید؛ می می

کند، تا آن کھ یک سست ایمان بگوید: خداوند کجا است؟ سپس  کند، نابود می کند، بمباران می می

  گوید: ال إلھ إال هللا. شود. تا آن کھ کافر می ھایش آشکار می نشانھ

رساند کھ بگوید: خداوند کجا  یک امتحان مؤمن ضعیف را بھ این حد می دو امتحان سخت وجود دارد،

  گوید: ال إلھ إال هللا. رساند کھ می است، و یک امتحان کافر را بھ جایی می

کنند  کند آنان ھر چھ بخواھند می نماید و سست ایمان فکر می دھد و قوی می خداوند آنان را فرصت می

  کند: یولی او ناگھان آنان را نابود م
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  ﴿ أَْخذَ َعِزیٍز ُمْقتَِدٍر﴾

  ﴿زبردستى زورمند [گریبان] آنان را گرفتیم﴾

  (قمر )

  نماید. و آنان را ضرب المثل می

  قانون خداوند با سرکشان و ستمکاران:

  نماید: در این آیھ دقت کنید. این آیھ سیاست خداوند با سرکشان را ترسیم می

  ِض﴾﴿ إِنَّ فِْرَعْوَن َعَال فِي اْألَرْ 

  ﴿ فرعون در سرزمین [مصر] سر برافراشت﴾

  ) 4(قصص: 

  بسیار قدرتمند گشتھ بود و گفت:

  ﴿ أَنَا َربُّكُُم اْألَْعلَى﴾

  ﴿ و گفت پروردگار بزرگتر شما منم﴾

  (نازعات )

  گفت :

  ﴿ َما َعِلْمُت لَكُْم ِمْن إِلٍَھ َغْیِري﴾

  ﴿ من جز خویشتن براى شما خدایى نمىشناسم﴾

  ) 38(قصص: 

اش را نابود خواھد کرد. دستور  ھا او خوابی دید کھ کودکی بنی اسرائیلی پادشاھی زیرا طبق روایت

شد.  داد کشتھ می داد تمام پسران بنی اسرائیل را بکشند. ھر مامایی کھ خبر تولد نوزاد پسر را نمی

را پرورش  اش را نابود خواھد کرد؛ در قصر خودش او مسألھ آسان است. اما کودکی کھ پادشاھی

  ھای واالی الھی است. بنابراین: دھد. این از حکمت می

  ﴿ إِنَّ فِْرَعْوَن َعَال فِي اْألَْرِض﴾

  ﴿ فرعون در سرزمین [مصر] سر برافراشت﴾

  ) 4(قصص: 

  سیاست روشن در قبال او:
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  ﴿ َوَجعََل أَْھلََھا ِشیَعاً﴾

  ﴿ و مردم آن را طبقھ طبقھ ساخت﴾

  ) 4(قصص: 

ی سرکشان  ی، تو کردی، تو آشوری، تو عربی، تو سنی یا شیعھ ھستی. برگ برندها اختالفات فرقھ

توانند این  ای است و مسلمانان تنھا با آگاھی و بیداری و ھمبستگی و محبت، می ھمین اختالفات فرقھ

  برگ برنده را از او بگیرند. بنابراین :

ا ِشیَعاً یَْستَْضِعُف َطائِفَةً ِمْنُھْم یُذَبُِّح أَْبنَاَءھُْم َویَْستَْحیِي نَِساَءُھْم ﴿ إِنَّ فِْرَعْوَن َعَال فِي اْألَْرِض َوَجعََل أَْھلَھَ 

  إِنَّھُ َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدیَن﴾

اى از آنان را  ﴿ فرعون در سرزمین [مصر] سر برافراشت و مردم آن را طبقھ طبقھ ساخت طبقھ

گذاشت   كشى] زنده بر جاى مى  را [براى بھره داشت پسرانشان را سر مىبرید و زنانشان  زبون مى

  كھ وى از فسادكاران بود﴾

  ( قصص )

   چرا؟ اکنون در این سخن پروردگار جھانیان دقت نمایید:

ةً َونَْجعَلَُھُم اْلَواِرثِیَن*وَ  َن لَُھْم فِي نُمَ ﴿ َونُِریُد أَْن نَُمنَّ َعلَى الَِّذیَن اْستُْضِعفُوا فِي اْألَْرِض َونَْجعَلَُھْم أَئِمَّ ّكِ

  اْألَْرِض َونُِرَي فِْرَعْوَن َوَھاَماَن َوُجنُوَدھَُما ِمْنُھْم َما َكانُوا یَْحَذُروَن﴾

شده بودند منت نھیم و آنان را پیشوایان   ﴿ و خواستیم بر كسانى كھ در آن سرزمین فرو دست

ھیم و [از طرفى] بھ فرعون [مردم] گردانیم و ایشان را وارث [زمین] كنیم * و در زمین قدرتشان د

  و ھامان و لشكریانشان آن چھ را كھ از جانب آنان بیمناك بودند؛ بنمایانیم﴾

  (قصص )

کند و زمانی کھ مؤمن سھل انگار بھ خدا باز  بنابراین خداوند کافر را بر مؤمن سھل انگار مسلط می

  ی الھی است. کند. این برنامھ ی او نیز کافر را درمان می فرماید و بھ وسیلھ گردد او را قوی می

  کنم: این آیھ اصلی در این موضوع است کھ باری دیگر تکرارش می

ْستَْحيِ نَِساَءھُْم ﴿ إِنَّ فِْرَعْوَن َعَال فِي اْألَْرِض َوَجعََل أَْھلََھا ِشیَعًا یَْستَْضِعُف َطائِفَةً ِمْنُھْم یُذَبُِّح أَْبنَاَءھُْم َویَ 

ةً َونَْجعَلَُھْم إِنَّھُ َكاَن ِمْن اْلمُ  ْفِسِدیَن * َونُِریُد أَْن نَُمنَّ َعلَى الَِّذیَن اْستُْضِعفُوا فِي اْألَْرِض َونَْجعَلَُھْم أَئِمَّ

  اْلَواِرثِیَن ﴾

اى از آنان را   ﴿ فرعون در سرزمین [مصر] سر برافراشت و مردم آن را طبقھ طبقھ ساخت طبقھ

گذاشت   كشى] زنده بر جاى مى  زنانشان را [براى بھره داشت پسرانشان را سر مىبرید و زبون مى

شده بودند منت نھیم   كھ وى از فسادكاران بود * و خواستیم بر كسانى كھ در آن سرزمین فرو دست
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  و آنان را پیشوایان [مردم] گردانیم و ایشان را وارث [زمین] كنیم ﴾

َن لَُھْم فِي اْألَْرِض َونُِرَي فِْرَعْونَ    َوَھاَماَن َوُجنُوَدُھَما ِمْنُھْم َما َكانُوا یَْحذَُروَن﴾ ﴿ َونَُمّكِ

﴿ و در زمین قدرتشان دھیم و [از طرفى] بھ فرعون و ھامان و لشكریانشان آن چھ را كھ از جانب 

  آنان بیمناك بودند بنمایانیم﴾

  (قصص )

  بنابراین:

ٍة أََجٌل ﴾   ﴿ َوِلكُّلِ أُمَّ

  ﴿ھر امتی اجلی دارد﴾

  نُوا َوَال تَْحَزنُوا َوأَْنتُْم اْألَْعلَْوَن إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِیَن ﴾﴿ َوَال تَھِ 

  ﴿ و اگر مؤمنید سستى مكنید و غمگین مشوید كھ شما برترید﴾
  باید از اسباب استفاده کرد:

  ولی:

  ﴿ َوقُِل اْعَملُوا ﴾

  خواھید] بكنید﴾  ﴿ و بگو [ھر كارى مى

  ) 105(توبھ: 

ٍة ﴾   ﴿ َوأَِعدُّوا لَُھْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ

  ﴿ و ھر چھ در توان دارید از نیرو بسیج كنید﴾

  ) 60( انفال: 

خواھد. این بیش از حد توان ما است اما استفاده از قدرت  و خداوند عز وجل از ما قدرت ھمسان نمی

  در دسترس را از ما خواستھ است.

كُْم﴾﴿ َوأَِعدُّوا لَُھْم َما  ِ َوَعُدوَّ ٍة َوِمْن ِربَاِط اْلَخْیِل تُْرِھبُوَن بِِھ َعُدوَّ �َّ   اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ

ھاى آماده بسیج كنید تا با این [تداركات] دشمن خدا و  ﴿ و ھر چھ در توان دارید از نیرو و اسب

  دشمن خودتان بترسانید﴾

  ) 60(انفال: 

  دشمن شما باید دشمن خدا باشد.

ھا و ناامید نشدن آنان و درمان  گیرد؟ برای تحقق سالمتی انسان خداوند از سرکشان انتقام می چرا

گیرد و سپس از خودش  ی خداوند است. با او انتقام می گیرد. ستمگر تازیانھ ھا از آنان انتقام می انسان

  گیرد. انتقام می
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  َكانُوا یَْكِسبُوَن﴾﴿ َوَكَذِلَك نَُولِّي بَْعَض الظَّاِلِمیَن بَْعضاً بَِما 

  ﴿ و این گونھ برخى از ستمكاران را بھ [كیفر] آن چھ بھ دست مىآوردند سرپرست برخى دیگر مى

  گردانیم﴾

  (انعام )

گویم در آن دقت کنید: اگر دشمنان سرکش بخواھند از آنان انتقام بگیرند نخواھند  بھ شما سخنی می

  گیرد، انتقام بگیرند. توانست آن طور کھ خداوند از آنان انتقام می

  ﴿ إِنَّ بَْطَش َربَِّك لََشِدیٌد﴾

  سنگین است﴾  ﴿ آرى عقاب پروردگارت سخت

  (بروج )

توانند یک دھم انتقام خداوند را  اگر دشمنان سرکشان بخواھند با تمام قدرت از آنان انتقام بگیرند نمی

  بگیرد.

  تواند: ند میاگر فساد یا سرکشی دیدید نا امید نشوید و این سخن خداو

ٍة أََجٌل ﴾   ﴿ َوِلكُّلِ أُمَّ

  ﴿ھر امتی اجلی دارد﴾
  ھا بر مردم: حکمت از مسلط کردن ستمکار و مصیبت

ای وجود دارد و تنھا زمانی  ی مھم این کھ با علم خداوند سطح اجتماعی بسیار گسترده اما نکتھ

اش پایبند باشید کھ  رید و برنامھتوانید بھ خداوند پناه برید و با او آشتی کنید و بھ او روی آو می

رسانند و  ستمگری بھ شما آسیب برساند. پس ظلم نقش بسزایی دارد. آنان بھ مسلمانان آسیب می

  روند. آورند و بھ مساجد می خواھند و بھ او روی می برند و از او پناه می مؤمنان بھ خداوند پناه می

خورد کھ در استانبول از شدت ترس در  ند میپس یک زلزلھ در ترکیھ یکی از برادران برایم سوگ

  مساجد جایی برای نمازگزاران باقی نمانده بود.

کنم اگر بگویم کھ بیشتر مردم بھ خدا  ھا نقش بسزایی در ھدایت انسان دارد. مبالغھ نمی این مصیبت

ی  یمانھبازگشتند و بھ بیان قرآنی بھ سوی او گریختند و بھ او روی آوردند و پس از یک تدبیر حک

الھی با او آشتی نمودند و مھم این است کھ اطاعت کنید و مھم این است کھ پس از دعوت بیانی بھ او 

  روی آورید.
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ُ فِیِھْم َخْیراً َألَْسَمعَُھْم َولَْو أَْسَمعَُھْم لَتََولَّْوا َوھُْم ُمْعِرُضوَن﴾   ﴿ َولَْو َعِلَم �َّ

کرد حتما باز بھ  ساخت و اگر آنان را شنوا می  شنوایشان مى یافت قطعا  ﴿ و اگر خدا در آنان خیرى مى

  تافتند﴾  حال اعراض روى برمى

  ) 23(انفال: 

ترین نکتھ گوش دادن بھ یک درس، یک خطبھ و خواندن یک کتاب یا تفسیر یک آیھ است. توجھ  مھم

  ترین انسان است. کردن و پند گرفتن و پایبند بودن، این گونھ بودن کامل

سُوِل إِذَا َدَعاكُْم ِلَما یُْحیِیكُْم ﴾﴿ یَا  ِ َوِللرَّ   أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا اْستَِجیبُوا ِ�َّ

اید چون خدا و پیامبر شما را بھ چیزى فرا خواندند كھ بھ شما حیات   ﴿ اى كسانى كھ ایمان آورده

  بخشد آنان را اجابت كنید﴾  مى

  ْم أَنََّما یَتَّبِعُوَن أَْھَواَءھُْم﴾﴿ فَِإْن لَْم یَْستَِجیبُوا لََك فَاْعلَ 

  ھاى خود را پیروى مى كنند﴾ ﴿ پس اگر تو را اجابت نكردند بدان كھ فقط ھوس

  ) 50(قصص: 

  تر وجود دارد، ادب تربیتی: یک آزمایش دشوار

  ِجعُوَن﴾﴿ َولَنُِذیقَنَُّھْم ِمَن اْلعَذَاِب اْألَْدنَى ُدوَن اْلعَذَاِب اْألَْكبَِر لَعَلَُّھْم یَرْ 

چشانیم امید كھ آنھا [بھ خدا]  ﴿ و قطعا غیر از آن عذاب بزرگتر از عذاب این دنیا [نیز] بھ آنان مى

  بازگردند﴾

  (سجده )

برد و این دشوارتر  ی ادب کردن تربیتی می ای نداشت خداوند شما را بھ مرحلھ اگر دعوت بیانی فایده

کند. اگر بھ رژیم غذایی  ی سخت گیرانھ شفا پیدا میی شدید کھ با رژیم غذای است. مانند ورم معده

شود. اما اگر یک  پایبند نباشید باید جراحی کنید. جراحی دشوار است. بیھوشی دارد. شکم باز می

کنید و پایبندی دارید یا  رژیم غذایی سخت داشتھ باشید نیازی بھ جراحی نیست. یا این کھ اطاعت می

تحمل کنید. اگر پس از سختی توبھ نکنید یک راه سوم نیز وجود این کھ باید یک ادب پرورشی را 

کنید و دنیا بھ  آید، و شما از خداوند اطاعت نمی دارد و آن اکرام تدریجی است، دنیا بھ سوی شما می

  آورد: بھترین شکل بھ شما روی می

ُروا بِِھ فَتَْحنَا  ا نَُسوا َما ذُّكِ َعلَْیِھْم أَْبَواَب كُّلِ َشْيٍء َحتَّى إِذَا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا أََخْذنَاھُْم بَْغتَةً فَِإَذا ُھْم ﴿ فَلَمَّ

  ُمْبِلُسوَن﴾
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﴿ پس چون آن چھ را كھ بدان پند داده شده بودند فراموش كردند درھاى ھر چیزى [از نعمتھا] را بر 

د شاد گردیدند ناگھان [گریبان] آنان را گرفتیم و آنان گشودیم تا ھنگامى كھ بھ آن چھ داده شده بودن

  یكباره نومید شدند﴾

  )44(انعام: 

  بنابراین یک دعوت بیانی، یک ادب کردن تربیتی، یک اکرام تدریجی و سپس نابودی:

  ﴿ أََخْذنَاھُْم بَْغتَةً ﴾

  ﴿ ناگھان [گریبان] آنان را گرفتیم﴾

دارد و تنھا راه شناخت خدا و آشتی با او از طریق ھا وجود  بنابراین یک مجموعھ ی بزرگ از انسان

  تحمل سختی است و بنابراین:

کند کھ سخت بگیر، تنگ بیا و بر دوستان من ناخوش روی باش تا  پروردگارتان بھ دنیا وحی می

  دیدار مرا بخواھند.

تا بیشتر مورد خداوند گواه است کھ مؤمن اگر خداوند را بشناسد و بداند کھ او وی را بھ سختی افکنده 

  شود؛ چرا کھ خداوند شما را در شرایط سختی قرار داده است. توجھ باشد امکان ھدایت تضمین می

ی پنج دارد و امیدی بھ شفای  بنابراین با دقت در این مثال بنگرید: یک شخص بیماری تومور درجھ

گوید: ھر  د؟ بھ او میپرسد چھ بخور او نیست و تنھا چند ماه از عمر او مانده است و از پزشک می

یابد. پزشک او را از  خواھی بخور. اما انسانی کھ ورم معده دارد با رژیم چھارماھھ نجات می چھ می

دارد و اگر سخت گیری کند امیدی وجود دارد. سخت  ی معده بر حذر می خوردن مواد آزاردھنده

  ی خیر و خوبی و امکان شفا یافتن و بھبودی و توبھ است. گیری مایھ

دھد و او را زودتر  اش را دوست داشتھ باشد او را مورد آزمایش قرار می بنابراین اگر خداوند بنده

گویم: شما بسیار  کند و اگر از سوی خداوند مجازات شدیدی شدید دقت کنید ببینید چھ می مجازات می

  مورد توجھ ھستید.

عافیت تو برای ما بسیار بیشتر است و  اما پیامبر بھ ما یاد داده است کھ بگوییم: ای خداوند نعمت و

  مھم این است کھ در سالمتی کامل اطاعت کنید.

برادران، حقیقتی کھ باید بھ آن ایمان داشتھ باشیم این است کھ آن سرکشان اگر بر مؤمنان سخت 

د نگیرند و آنان را تھدید نکنند و اگر آنان را در برخی موارد تحریم نکنند و اگر آنان محاصره نکنن

  کنند و شاید بھ خدا پناه نبرند. آنان بھ راه حق اعتراف نمی
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شود و باید مانند شمعی کھ  بنابراین این سختگیری در روز قیامت حکمت آن برای انسان آشکار می

  شود، در محبت خداوند ذوب شوید. در آتش ذوب می

ِ َرّبِ اْلعَالَِمیَن﴾   ﴿ َوآَِخُر َدْعَواھُْم أَِن اْلَحْمُد ِ�َّ

  ﴿ و پایان نیایش آنان این است كھ الحمد � رب العالمین [=ستایش ویژه پروردگار جھانیان است] ﴾

  (یونس )

  کند: ای کھ این درس را تنظیم می بای دیگر: آیھ

نَاَءھُْم َویَْستَْحيِ نَِساَءھُْم ﴿ إِنَّ فِْرَعْوَن َعَال فِي اْألَْرِض َوَجعََل أَْھلََھا ِشیَعًا یَْستَْضِعُف َطائِفَةً ِمْنُھْم یُذَبُِّح أَبْ 

ةً َونَْجعَلَُھْم إِنَّھُ َكاَن ِمْن اْلُمْفِسِدیَن * َونُِریُد أَْن نَُمنَّ َعلَى الَِّذیَن اْستُْضِعفُوا فِي اْألَْرِض َونَْجعَلَُھْم أَئِمَّ 

َن لَُھْم فِي اْألَْرِض َونُِري فِْرَعْوَن َوَھاَمانَ    َوُجنُوَدُھَما ِمْنُھْم َما َكانُوا یَْحذَُروَن﴾ اْلَواِرثِیَن * َونَُمّكِ

اى از آنان را  ﴿ فرعون در سرزمین [مصر] سر برافراشت و مردم آن را طبقھ طبقھ ساخت طبقھ

گذاشت   كشى] زنده بر جاى مى  برید و زنانشان را [براى بھره  داشت پسرانشان را سر مى  زبون مى

شده بودند منت نھیم   یم بر كسانى كھ در آن سرزمین فرو دستكھ وى از فسادكاران بود * و خواست

و آنان را پیشوایان [مردم] گردانیم و ایشان را وارث [زمین] كنیم * و در زمین قدرتشان دھیم و [از 

  طرفى] بھ فرعون و ھامان و لشكریانشان آنچھ را كھ از جانب آنان بیمناك بودند بنمایانیم﴾
  افتد: خداوند اتفاق می ھمھ چیز با اراده و حکمت

ی خداوند بھ حکمت مطلق مربوط  شود. اراده ی خداوند انجام می باید بدانید کھ ھمھ چیزی با اراده

است. حکمت مطلق بھ خیر مطلق ربط دارد. این ھمان ایمان است. اگر سختی و مصیبتی کھ بھ 

ھای مثبت رویدادھای  ھ جنبھی کمی از مردم پی ب مسلمانان رسید پس از آن خوبی باشد، اکنون عده

ھای مثبت در رأس آن تقسیم جھان بھ دو بخش است. بخش خاکستری  اند. این جنبھ اخیر جھان برده

نھان شده و سفید و سیاه باقی مانده است. مؤمنان و غیر مؤمنان، راستگویان و دروغگویان و 

ت. سفید و سیاه. این یک منجالب اند. اوضاع جھان بھ وخامت رسیده اس مخلصان و خائنان باقی مانده

ھا بدل شده است. اسالم مسلمانان را یکپارچھ کرده است.  و باتالق بزرگ است. اسالم بھ کانون توجھ

  ھا باعث وحدت گشتھ است. این سختی

  ھای مثبت رویدادھای اخیر: آشکار شدن جنبھ

ھای  ویدادھای اخیر جنبھاگر شخصی ژرف نگر باشد و بررسی دقیقی انجام دھد خواھد دید کھ در ر

  مثبتی وجود دارد کھ تنھا خدا از آن آگاه است:

ھایی در زمین ھست. پیش از پنجاه سال بلوک شرق  ای با اصول و ارزش اگر درست باشد کھ عرصھ

ھایش و تمرکز بر  ھایش و تمرکز بر گروه گرایی و بلوک غرب با اصول و ارزش با اصول و ارزش

ای الھی است. شرق از درون فرو پاشید.  ست. اسالم وحی آسمانی و برنامھفردگرایی وجود داشتھ ا
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ھا اسالم باقی ماند درحالی کھ غرب بسیار قوی، باھوش و ثروتمند  ی اصول و ارزش در عرصھ

شود، مطرح کردن ارزش آزادی،  ھای بسیار زیبایی طرح کرده است. حق باید گفتھ  است. ارزش

ھا، حق دادخواھی، و تمام انواع آزادی و جھانی شدن،  فرصت دموکراسی، حقوق بشر، برابری

ی برگ  سپتامبر مطرح کرده است. چشم زمینیان را ربوده و دارنده 11احترام بھ ادیان را پیش از 

ھا دوست داشتند در غرب  سبز برای ورورد بھ این کشورھا گویی وارد بھشت شده استا. تمام انسان

  کند. بنابراین حقیقت غرب آشکار شد. ھا خیانت نمی ل بھ انسانزندگی کنند اما خداوند متعا

سال پیش، تعداد اندکی از روشنفکران در جھان اسالم حقیقت غرب را  30یا  20بھ خدا سوگند 

توان این تمدن را محترم شمرد.  دانند. اکنون نمی کشف کردند. اکنون کودکان ما حقیقت غرب را می

رود. در  ک نیروی سرکوب گر است و ھرگز تمدن واالیی بھ شمار نمیشاید از آن بترسید چرا کھ ی

ی  ھا تنھا اسالم باقی مانده است. این بزرگترین دستاوردی است کھ در دوره ی اصول و ارزش عرصھ

  اخیر برای اسالم محقق شده است.

  درد ابزاری برای خوشبختی است:

ھای خداوند الضار است. نباید گفت: نام  ز نامی خوشبختی است. بنابراین ا رسد درد وسیلھ بھ نظر می

شود. الضار النافع، اوست زیان دھنده و سود رساننده. او ضرر  هللا الضار. نام الضار با النافع بیان می

کشد تا باال  رساند تا فایده برساند. نباید گفت: هللا الخافض باید گفت: هللا الخافض الرافع. پایین می می

کند تا عزت دھد. نباید گفت: هللا المانع.  هللا المذل. باید گفت: هللا المذل المعز. خوار میبرد. نباید گفت: 

  ستاند تا ببخشد. شاید ستاندن عین بخشیدن باشد. باید گفت: هللا مانع است، می

بھ خدا اگر در روز قیامت حکمت چیزی کھ خداوند نصیب انسان نموده برای او آشکار شود شگفت 

د. درآمدش کم بوده است. یتیم مانده یا بیماری داشتھ است. در ازدواج موفق نبوده است. زده خواھد ش

گویم:  ھایی کھ در پس آزمایشات الھی برای انسان رخ داده آشکار شود می اگر در روز قیامت حکمت

  بھ خدا اگر مانند شمع در محبت خداوند ذوب نشوید این دین ناقص است.

(( إن ھذه الدنیا دار التواء ال دار استواء ، ودار ترح ال دار فرح فمن عرفھا لم یفرح لرخاء ، ولم 

یحزن لشدة ، أال وإن هللا تعالى خلق الدنیا دار بلوى ، واآلخرة دار عقبى ، فجعل بلوى الدنیا لثواب 

  اآلخرة ، وثواب اآلخرة من بلوى الدنیا عوضا ، فیأخذ ویبتلي لیجزي ))

(این دنیا محل گذر است نھ محل اقامت. محل اندوه است نھ محل شادی. کسی کھ آن را بشناسد (

  شود. ھان کھ خداوند متعال دنیا را  شود و بھ خاطر یک غم اندوھگین نمی برای یک شادی شاد نمی
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 ی پاداش آفریده است. آزمایش دنیا رای برای ثواب آخرت و ثواب ی آزمایش و آخرت را خانھ خانھ

کند تا پاداش  گیرد و آزمایش می آخرت را جایگزین مصیبت و سختی دنیا قرار داده است پس می

  دھد.))

  [دیلمی از ابن عمر ]

ھای بزرگی کھ تأثیرات فراوانی در  بنابراین: درد ابزاری برای خوشبختی است. چھ بسیار انسان

اند: اندوه  یده بوده است. بنابراین گفتھفرھنگ بشری دارند اما یتیم بوده و در فقر پرورش یافتھ و ستمد

بینید کھ  آورد. می شود. اما نعمت چیزی را بھ ارمغن نمی خالقیت است. اندوه گاھی باعث برتری می

یابد و بھ چیزی پایبند  خواند و برتری نمی ی ثروتمندی رشد یافتھ است درس نمی کودکی کھ در خانھ

تھ است. و بھ این ترتیب نعمت او را فاسد کرده است. نیست. دارای تمایالت بسیار و از دست رف

ھای بسیار زیاد دارند. زیرا  دانند. قھرمانی بینید کھ مردم آنان را مستقل می گاھی قھرمانانی از فقرا می

  ی خالقیت است. اندوه مایھ

ان تولد و باید باور داشتھ باشید کھ شما در انتخاب مادر و پدر و مرد یا زن بودن و مکان تولد و زم

اند کھ چیزی را کھ شما در  ھا و استعدادات خود مختار نیستید. علمای توحید تأکید کرده نیز در توانایی

آن دخالتی ندارید خیر محض برای شما است. امکان بھتر از آن نبوده است. از آن چھ بھ شما داده 

  توانید برای خود داشتھ باشید. شده بھتری را نمی

زاری برای خوشبختی است و ضرر راه سود و خواری راھی بھ برتری و حقارت بنابراین: درد اب

  راھی بھ سوی عزت و ستاندن گاھی عین بخشش است .

ی خداوند پناه  بنابراین مؤمن در پی یک مشکل، در پی یک نیمھ مصیبت و یا یک خطر بھ خانھ

خواند و خداوند  آید و نماز می د میکند یا بھ مسج گذارد و با خداوند آشتی می برد و عمره یا حج می می

کند خداوند را با کارھای نیک و  پردازد یا تالش می کند و یا بھ تالوت قرآن می را در آن یاد می

  فداکاری و بخشش، خشنود کند.

شود. مھم این  ھا می ھا تبدیل بھ شادی ھای الھی را بدانید، مصیبت بنابراین وقتی کھ حکمت مصیبت

دھد خیر است. ایمان شما زمانی کھ فکر  مان داشتھ باشید ھمھ چیزی کھ خدا انجام میاست کھ کامال ای

  شود. داند، کامل نمی کنید خداوند امور جاری زمین را نمی

  ﴿ َوَما تَْسقُطُ ِمْن َوَرقٍَة إِالَّ یَْعلَُمَھا﴾

  داند﴾  افتد مگر [اینكھ] آن را مى  ﴿و ھیچ برگى فرو نمى

  

  ) 59(انعام: 
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آید. عاقالنھ است کھ فرود یک برگ را بداند و فرود یک موشک را نداند؟! محال است.  میموشکی 

گوید باش  تواند در مقابل سرکشان کاری بکند ایمان شما ناقص است. می وقتی گمان کنید خداوند نمی

  شود. گوید نباش نیست می باشد و می می

  ھمھ چیز بھ دست خداوند عز وجل است:ی آسیا بھ اندازھی یک ملیون بمب ھستھ ای بود،  زلزلھ

  ﴿ إِْن َكانَْت إِالَّ َصْیَحةً﴾

  ﴿ [باز ھم] یك فریاد است و بس﴾

  ) 29(یس: 

  کند . دھد و اھمال نمی اما خداوند مھلت می

  تدبیر الھی است: بھ خدمت دین درآوردن دشمنان:

دقت کنید چھ  -باشندی دیگر: سرکشان ھر چھ ستمکار باشند و ھتک حرمت کنند و فاسد  یک نکتھ

گیرد بدون آن کھ خودشان احساس  ناگزیر خداوند آنان را برای خدمت دین خود بھ کار می -گویم  می

  کند. کنند و بدون آن کھ بخواھند و بدون ھیچ پاداش و ثوابی این کار را می

وادار بھ توبھ گویم: بزرگترین عامل بیداری مسلمانان دشمنان اسالم ھستند. آنان را  می دانم چھ می

کنند. جاھایی کھ در  کنند. آنان را وادار بھ کسب دانش می کنند. آنان را وادار بھ آشتی با خداوند می می

ھا بسیار  دید کھ فروشگاه آن زندگی بسیار آسان است و انحراف و شھوت و تجارت پرسود بود می

کھ در آن نگرانی و ناآرامی است و  ھایی رونق دارند و این بزرگترین مانع از خداوند متعال بود. جا

خوانند.  خوانند. قرآن می کنند. نماز شب می کند؛ در آنجا مساجد پر است. مردم توبھ می فشار وارد می

داند. از جوانان  ھایی وجود دارد کھ تنھا خدا می کنند. بھ خدا سوگند در این شھر قھرمانی ھمکاری می

ھایی  یرد. بھ منحرفان نگاه نکنید. در این شھر خانھگ دختر و پسر فداکاری و بخشش صورت می

  وجود دارد کھ اولیای خداوند در آن ھستند.

  (( رأیت عمود اإلسالم قد ُسل من تحت وسادتي فأتبعتھ بصري فإذا ھو بالشام ))

شود و من آن را با چشم خود نگریستم و  ((ستون اسالم را دیدم کھ در زیر بالش من جستجو می

  م است))دیدم در شا

  [ أحمد ]

(( رأیت لیلة أسري بي عمودا أبیض كأنھ لؤلؤة تحملھ المالئكة ، قلت : ما تحملون ؟ قالوا : عمود 

اإلسالم ، أمرنا أن نضعھ بالشام ، وبینا أنا نائم رأیت عمود الكتاب اختلس من تحت وسادتي فظننت 

  ین یدي حتى وضع بالشام ))أن هللا تخلى من أھل األرض فأتبعتھ بصري فإذا ھو نور ساطع ب

((شبی کھ بھ اسری برده شدم دیدم کھ مرا با ستونی سفید بردند گویی مرواریدی بود کھ فرشتگان 
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بردند. گفتند: چھ بر دوش دارید؟ گفتند: ستون اسالم را کھ بھ ما دستور داده شده در شام  آن را می

ر بالش من ربوده شد، گمان نمودم بگذاریم. و در حالی کھ خواب بودم دیدم ستون کتاب از زی

خداوند اھل زمین را رھا کرده است. چشم بھ آن دوختم دیدم نوری است درخشان در مقابل چشمانم 

  کھ در شام گذاشتھ شد))

  [طبرانی از عبد هللا بن حوالھ ]

آیم مصداق سخن  ام. ھر وقت بھ این سرزمین می بھ خدا سوگند من بسیار بھ شرق و غرب سفر کرده

  کنم. پیامبر را در آن مشاھده می

  (( رأیت عمود اإلسالم قد ُسل من تحت وسادتي فأتبعتھ بصري فإذا ھو بالشام))

((ستون اسالم را دیدم کھ از زیر بالش من کشیده و برده شد و من آن را با چشم خود نگریستم و 

  دیدم در شام است))

  [ أحمد ]

ر بدانید چگونھ باعث بازگشت مسلمانان بھ سوی خداوند گوییم: اگ ی مھم: گاھی بھ سرکشان می نکتھ

اید؛ ناخواستھ بسیار پشیمان  گشتھ اند، و بدون آن کھ بدانید باعث حسن تعاملشان با خداوند می شده

راند. ما را بھ درگاه او وا  شوید. طرف دیگر کسی است کھ ھمیشھ ما را بھ سوی خداوند می می

  دارد. می

  ن إلى الجنة في السالسل ))(( عجبت ألقوام یساقو

  شدند)) ((تعجب کردم از اقوامی کھ با زنجیر بھ بھشت کشانده می

  [طبرانی از ابوامامة ابو نعیم ، از ابوھریره ]

بینید کھ ھمھ چیز دست خداوند بوده است. آن سرکشان را  شود. می ھا روز قیامت مشخص می تمام این

ی کھ سختی و دشواری بوده بازگشت بھ سوی خداوند برای خیر امت بھ کار گرفتھ است. ھر جای

  اتفاق افتاده و توبھ و آشتی با خدا صورت پذیرفتھ است. این بسیار روشن است.

   

  ھایش از بین برد: تواند ھدایت خداوند را نسبت بھ آفریده ھیچ کس نمی

انند ھدایت خداوند از تو دھم کھ نیروھای زمینی ھمھ با ھم باز ھم نمی بنابراین، بھ شما اطمینان می

  ھایش را بگیرند. دلیل: آفریده
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ِ فََسیُْنِفقُونََھا ثُمَّ تَكُوُن َعلَْیھِ    ْم َحْسَرةً ثُمَّ یُْغلَبُوَن﴾﴿إِنَّ الَِّذیَن َكفَُروا یُْنِفقُوَن أَْمَوالَُھْم ِلیَُصدُّوا َعْن َسبِیِل �َّ

كنند تا [مردم را] از راه خدا بازدارند پس بھ  ىگمان كسانى كھ كفر ورزیدند اموال خود را خرج م  ﴿بى

  شوند﴾  سپس مغلوب مى  گاه حسرتى بر آنان خواھد گشت كنند و آن ی] آن را خرج مى زودى [ھمھ

  ) 36(انفال: 

  باید چھ کنیم؟

  بنابراین: توپ در زمین ما است و خداوند منتظر ما است.

رك معاصیھم لتقطعت أوصالھم من حبي ، (( ولو یعلم المعرضون انتظاري لھم ، وشوقي إلى ت

  ولماتوا شوقاً إلي ، ھذه إرادتي بالمعرضین فكیف بالمقبلین ))

کشم و چقدر بھ ترک نافرمانی و  ((اگر رویگردانان از من بدانند چھ قدر انتظار آنان را می

رد. این گناھانشان اشتیاق دارم از عشق بھ من بھ خود خواھند لرزید و از شوق بھ من خواھند م

  آورند.)) خواست من نسبت بھ رویگردانان از من است چھ رسد بھ آنان کھ بھ من روی می

  [ روایت منقول ]

خداوند منتظر ما است. امور تنھا در اختیار او است نھ کسی دیگر. ھیچ معبودی جز خداوند وجود 

ستاننده و عزت بخش و خوار کننده خدا است. این ندارد. تنھا برتری دھنده و خوار کننده و بخشنده و 

اند. تنھا زمانی بھ شما دستور داد او را بپرستید کھ  توحید است. بندگان چیزی بھتر از توحید نیاموختھ

  گردد. اکنون راه حل: شما را مطمئن کرد ھمھ چیز بھ او باز می

كُْم َكْیُدھُمْ    َشْیئاً ﴾ ﴿ َوإِْن تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا َال یَُضرُّ

  ﴿ و اگر صبر كنید و پرھیزگارى نمایید نیرنگشان ھیچ زیانى بھ شما نمىرساند.﴾

  ) 120(آل عمران: 

ھا و اموال دست شان و  ھای قاره پیما و ماھواره ھای آنان، سالح، ھواپیمابران، موشک تمام نقشھ

  ھای آنان تمام این ھا: ی آنان و ثروت مناطق سیطره

كُْم َكْیُدھُْم َشْیئًا ﴾﴿ َوإِْن تَْصبُِرو   ا َوتَتَّقُوا َال یَُضرُّ

  رساند.﴾ ﴿ و اگر صبر كنید و پرھیزگارى نمایید نیرنگشان ھیچ زیانى بھ شما نمى

اما اگر نافرمانی کنید، و صبر کنید پس از نافرمانی عذاب و مرگ است ولی پس از اطاعت و صبر 

ی یاری یافتن با اطاعت خداوند   است، شما آمادهھایی کھ از جانب هللا در راه یاری و صبر بر دشواری

  ھستید و بنابراین این آیھ بسیار دقیق است:
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َ َال یُغَیُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّى یُغَیُِّروا َما بِأَْنفُِسِھْم﴾   ﴿ إِنَّ �َّ

  دھد تا آنان حال خود را تغییر دھند.﴾  ﴿ در حقیقت خدا حال قومى را تغییر نمى

  ) 11(رعد: 

دھد. توپ در زمین ما  دھد و اگر تغییر دادیم خداوند تغییر می اگر تغییر نکنیم خداوند تغییری نمی

است. امور در اختیار ما است. رھایی ما بھ دست دشمنان ما نیست. انسان سست ایمان چنین 

  اندیشد کھ رھایی ما بھ دست دشمنان ما است درحالی کھ این امر بھ دست خود ما است. می

  إِْن تَعُوُدوا نَعُْد﴾﴿ وَ 

  گردیم﴾ ﴿ و اگر [بھ جنگ] برگردید ما ھم بر مى

  ) 19(انفال: 

  ی توحید است. در ھستی تنھا یک خدا است و ھیچ معبودی جز هللا وجود ندارد و این کلمھ

ھر انسانی کھ بھ طور فردی، گروھی، شرکتی، سازمانی و اجتماعی کھ دست بھ ظلم و گناه بی 

می ندارند. بھ جز مؤمن راستگوی پایبند کھ نمودار او ھمیشھ صعودی است. بھ جز زند سرانجا می

کسی کھ باور دارد شکوه خود را بر آوار دیگران بنا نھاده و زندگی خود را بر مرگ دیگران و 

عزت خود را بر خواری دیگران و امنیت خود را بر ترس دیگران و ثروت خود را بر فقر دیگران 

  آید کھ: ھا پایانی ندارند. این آیھ می این بنا نھاده است.

ٍة أََجٌل ﴾   ﴿ َوِلكُّلِ أُمَّ

  ﴿ھر امتی اجلی دارد﴾

  آید: ای کھ مؤمن از آن بھ وجد می ی آرامش بخش، آیھ یک آیھ

ٍة أََجٌل فَِإَذا َجاَء أََجلُُھْم َال یَْستَأِْخُروَن َساَعةً َوَال یَْستَْقِدُموَن ﴾   ﴿ َوِلكُّلِ أُمَّ

توانند] ساعتى آن را پس اندازند و   راى ھر امتى اجلى است پس چون اجلشان فرا رسد نھ [مى﴿ و ب

  نھ پیش﴾

توان با آن پنج قاره را پنج  اند. بمب اتم دارند کھ می ھای شرقی از درون فرو پاشیده برخی از حکومت

  اند. بار نابود کرد بدون ھیچ گونھ جنگ خارجی از درون متالشی شده

  اْلبَاِطَل َكاَن َزُھوقًا ﴾﴿ إِنَّ 

  ﴿ آرى باطل ھمواره نابودشدنى است﴾

  (إسراء )

  اگر عمر او ھفتاد سال باشد نابود شونده است و اگر سالح اتمی داشتھ باشد باز ھم نابود شونده است .
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  ﴿ إِنَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزُھوقًا ﴾

  ﴿ آرى باطل ھمواره نابودشدنى است.﴾

  قط خدا است. ایمان ال إلھ اال هللا است.این ایمان است. ایمان ف

  پایان:

ی کوتاھی کھ ناامیدی را از  کند. آیھ ی کوتاھی کھ انسان را شاد می ای کوتاه اما پر معنا بود. آیھ آیھ

اید. ما از نظر خداوند جایگاه  برد. نگویید تمام شدیم؛ تمام نشده زداید. ناکامی، پستی را می انسان می

  شود و خداوند با ما است و باید با خدا آشتی کنیم. خدا اعمال ما نابود نمی واالیی داریم. بھ

   

 


