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 چكیده 

گاه در یک ن ودر صدد ارائه راهبردی است در جهت رسیدن به ظهور حضرت حجت عج اهلل تعالی فرجه « حدید»سوره مبارک 

 مطرح شده ل مجزامنسجم هدایتی به چهار دسته آیات تقسیم می گردد، که در این نوشتار هر دسته از آیات به صورت یک فص

 ول تا ششماآیات  و در پایان، از سیر هدایتی کل سوره جمع بندی و نتیجه گیری به عمل می آید. فصل اول سوره مشتمل بر

دهم سوره ا پانزربوط به معرفی و افعال و اوصاف خداست. فصل دوم که شامل آیات هفتم تاست که یک بحث توحیدی است و م

آیه  و سپس از نماید است، مردم را خطاب قرار می دهد. به این صورت که از آیه هفتم تا یازدهم دعوت به ایمان و انفاق می

د و لمات هستنظرفتار نی اند و عاقبت منافقان که گدوازدهم وارد بیان صحنه هایی از قیامت می شود. عاقبت مومنان که نورا

در  توراتی کهنکه دسگفتگوی بین ایشان را به تصویر می کشد. عالوه بر آن مبتنی بر یک بشارت است و یک انذار؛ با هدف ای

ابد، با یک دامه می یهارم اآیات قبل فرموده بود به انجام برسد. فصل سوم سوره که از آیه شانزدهم آغاز شده و تا آیه بیست و چ

ه کصل چهارم فاست.  سوال شروع شده و در صدد ارائه بینش ها و تنظیم گرایش ها در جهت اثبات انفاق و پرهیز دادن از بخل

کتب به  ل و انزالسال رسفصل پایانی سوره است و از آیه بیست و پنجم تا آیه بیست و نهم می باشد، ابتدا می فرماید فلسفه ار

ر طول دسد که ی قسط است. سپس مصادیقی از سلسله ارسال رسوالن الهی را برمی شمرد و به این نتیجه می ردلیل برپای

خواهد  ایشان می ان، ازتاریخ، انسانها با افراط و تفریط باعث شدند که این هدف اجرایی نگردد. پس با خطاب قرار دادن مؤمن

 سول خدا زمینه ساز برپایی دولت قسط باشند.که با رعایت تقوای الهی و داشتن ایمان واقعی به ر

 ر کرد.اق عبودر کل سوره می فرماید: برای حرکت از توحید به سمت برپایی قسط و عدل، باید از گذرگاه ایمان و انف
 

 انفاق -ظهور -سوره حدید -تدبر -تفسیر منسجم هدایتیهای کلیدی: واژه

 

  مقدمه
لی ورسیدن به ظهور حضرت  راهبرد اساسی در جهت آمادگی جامعه اسالمی برای ای است که یکسوره« حدید»سوره مبارک 

 خواهد شایستگی الزم را برای تحقق قسط و عدل ایجاد نماید.دهد و میرا ارائه می عج اهلل تعالی فرجهعصر 
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ما و جامعه اسالمی را  این سوره بخش مهمی از سبک زندگی قرآنی است که در یک نگاه کلی با یک راهکار اعتقادی عملیاتی،

 دهد که آمادگی و شایستگی الزم را برای پذیرایی واقعی از قدوم مبارک موالیمان به دست آوریم.به آن سمت سوق می

 ایم. ر انتظار، اندر خم یک کوچهای که تا محقق نشود ما در مسیسوره

سط قایی دولت اه برپرهور بیافریند و گامی بزرگ در به امید اینکه این تالش کوچک بتواند تحولی در زندگی شیعیان منتظر ظ

 الهی باشد و مورد قبول حضرتش واقع گردد. 

 ان شاءاهلل
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 فصل اول: آیات توحیدی
 [ 1ی شود.]مگفته « اتمسبَّح»از سوره هایی است که با تسبیح آغاز می گردد. اصطالحاً به این سوره ها « حدید»سوره مبارک 

این آیات  شود که در فضای سخن سوره یعنی حالت نامطلوبی که باعث شدهوقتی ابتدای سوره ای تسبیح می آید، فهمیده می

ین طلبند. پس اا میربرای درمان آن نازل شود، مطالب، سخنان و توهّماتی وجود دارد که آمدن تسبیح و توحید در اول سوره 

 که قرار است در این سوره گفته شود. فصل طلیعه و مقدمه ای است برای مطالبی

ای شده است. چهارچوب هدایتی با دقت در فصلهای بعدی سوره مشخص می شود که چه چیزی باعث آمدن چنین مقدمه

ای ستورات برده این سوره حدید، دعوت به ایمان و انفاق است. پس الزم است قبل از اینکه توهّم نیازمند بودن خدا در سای

 [2د، ذات مقدسش از این تهمت ها منزه گردد.]کسی پیش بیای

 :تسبیح

 تسبیح می گوید برای خدا آنچه در آسمانها و زمین است و او شکست ناپذیر و باحکمت است.

با ساحت  ازگارىتسبیح به معناى منزه داشتن است و منزه داشتن خدا یعنی که هر چیزى را که مستلزم نقص و حاجت و ناس

  [3]ت او نفى کنى و معتقد باشى که خداى متعالى داراى چنین صفات و اعمالى نیست.کمال او باشد از ساح

الق همه خخودش  عالم خدا را از هر عیب و نقص و عجزی مبرّا می داند و شهادت می دهد که خدا بی نیاز است. خدایی که

یا قات است آمه مخلوهو تأمین کننده روزی آسمانها و زمین، درختان، جانوران، کوه ها، انسانها و تداوم بخش نسل انسانها 

 است.  نیازمند جان بی مقدار و پول ناچیز ماست؟ اگر خوب نگاه کنید می بینید که او شکست ناپذیر و باحکمت

لق نفوذ ی قدرت مطیعن« الذی یقهر وال یقهر والعزیز»کسی است که مقهور می کند و مقهور نمی شود « عزیز»راغب می گوید: 

و را فاسد یعنى کسی که فعل او متقن و محکم است، آن قدر محکم است که هیچ چیز فعل ا« حکیم»[ و 4]ست.ناپذیر ا

یچ چیز بر او هدانایى است که « حکیم»[ پس 5]کند و نیز آن قدر متقن است که جاى هیچ اعتراض کردنى در آن نیست.نمى

 [6]مخفى نیست.

 ناپذیر است پس حقیقتا سزاوار تسبیح است. خدا قدرت مطلق نفوذ ناپذیر و علم مطلق نفوذ

 «:عزیز»شرح صفت 

بر هر  راند و اومی می وهمه عالم با وجودش او را تسبیح می گوید چون: برای اوست فرمانروایی آسمانها و زمین، زنده می کند 

 چیزی تواناست. 

 «:حكیم»شرح صفت 

 داناست.او اول و آخر است و آشکار و پنهان است و او به هر چیزی  

 او.  آخری بعد از نیست« ال آخِرَ بعَده»یعنی « اآلخِرُ»نیست اولی قبل از او؛ و « ال اوّلَ قبلَه»یعنی « األوَّلُ»

هیچ چیز از او مخفی تر نیست. این « ال ابطَنَ منه»هم یعنی « الْبَاطِنُ»آشکارتر از او نیست، « ال اظهرَ منه»یعنی « الظَّاهِرُ»

[ به همین دلیل در آخر 7، به این معنا که خدا به همه چیز احاطه مطلق دارد. ]«محیط»هم یعنی صفت  چهار صفت در کنار



 

 3 

[ خدای می فرماید: 8آیه می فرماید: او به هر چیزی داناست یعنی به همه چیز احاطه دارد. علم یعنی احاطه عالم بر معلوم. ]

بل ندارم، آخری هستم که بعد ندارم، ظاهری هستم که آشکارتر از من محیط مطلق به همه عالم وجود هستم. اولی هستم که ق

من نیست و باطنی هستم که پنهان تر از من نیست پس به هر چیزی که در این عالم وجود دارد عالم هستم و این شرح صفت 

 حکیم است.

د بحث ر آیات بعلذا د ایت نمی کند؛بحث تا اینجا کلی است و برای اینکه باعث شود مردم به خدا ایمان حقیقی پیدا کنند، کف

 را جزئی تر کرده و بیشتر توضیح می دهد:

 «: وَهُوَ عَلَى کُلِِّ َشیْءٍ قَدِیرٌ  »شرح عبارت 

« عرش»م. ام عالاو کسی است که آسمانها و زمین را در شش مرحله آفرید، سپس مستقر شد بر عرش. و این یعنی تسلط بر ب

 انتخابات ریاست [ و این به معنای جسمانی بودن این استقرار نیست. مثال کسی که در9.]باالترین رتبه وجودی عالم است

جود ه سکانی ونکنید  جمهوری بتواند پیروز شود می گویند فالنی سکان اداره جامعه را در دست گرفت، در صورتی که اگر نگاه

 در کنترل لق کرد وخیعنی مسلط شد و این یعنی که  «اسْتَوَى عَلَى الْعَْرشِ»دارد و نه چیزی که سکان داشته باشد. پس 

 گرفته است و در قبضه قدرت دارد.

 «: وَهُوَ بِكُلِِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ »شرح عبارت 

ن آی کند در معروج  می داند آنچه فرو می رود در زمین و آنچه خارج می شود از آن و آنچه نازل می شود از آسمان و آنچه 

سی که تمام است. آن کید بینگفت که بگوید: و او با شماست هر جا که باشید، و خدا به آنچه انجام می ده )را می داند(. اینها را

 است.  روجی اولخ[ این مطلب، 10جزئیات عالم را می داند به تمام جزئیات اعمال شما نیز عالم است و آن را می بیند.]

ه مقصد ا اشاره بد، اینجآیه دوم است ولی در آنجا اشاره به مبدأ بوبرای اوست فرمانروایی آسمانها و زمین. این قسمت تکرار 

 [11است: و همه امور به سوی خدا باز می گردد.]

وز را جای ر وداخل می کند شب را در روز و داخل می کند روز را در شب، یک معنای ظاهری اش این است که شب می آید 

مان روز ود و زعنای علمی و دقیق ترش این است که شب داخل روز می شمی گیرد و روز هم جای شب را می گیرد؛ اما یک م

 می تواند و معناکمتر و کمتر می شود و همین طور روز داخل شب می شود و زمان شب را کمتر و کمتر می کند. البته هر د

 [12درست باشد.]

  خروجی دوم:

عنی مای ما به شب بر وباطی وجود دارد؟ اگر دقت کنیم روز و او دانا به درون سینه هاست. بین این عبارت و روز وشب چه ارت

و  عنی روشنییبینیم بروشنی و تاریکی است. در روشنی می توانیم همه چیز را ببینیم و وقتی هوا تاریک می شود نمی توانیم 

چیز  ماید: همهمی فر خداتاریکی نسبتی بین علم پیدا کردن یا نکردن ما ایجاد می کند و علم ما را کم و زیاد می کند. اما 

 عْمَلُونَتَ بِمَا  »دست من است و من که شب و روز را خودم آفریدم، هرگز مقهور آنها نمی شوم. به خاطر همین خدایی که 

هان شکار و پنآده اید. است یعنی آنچه آشکار است را می بیند همو آگاه به چیزهایی است که درون دلهایتان نهان کر«  بَصِیر

 [13]فرقی ندارد.برای او 

رد تا به دو خروجی را باز ک «عَلِیمٌ وَهُوَ بِكُلِِّ شَیْءٍ»و « وَهُوَ عَلَى کُلِِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ »پس از آیه چهارم تا ششم دو عبارت 

 برسد.« وَُهوَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ»و « وَاللَّهُ بِمَا تَْعمَلُونَ بَصِیرٌ»

لم مطلق، هر کجا باشید با شماست، هم اعمالتان را می بیند و هم از نیات باطنی شما آگاه نتیجه اینکه این خدای قادر و عا

دانست که در آخر الزمان خداوند متعال مى[از امام سجاد علیه السالم درباره توحید پرسیدند؛ حضرت فرمودند: 14است. ]
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لَّه احد و آیات آغاز سوره حدید، تا علیم بذات الصدور، را کنند، لذا سوره قل هو الآیند که در مسائل تعمق و دقت مىاقوامى مى

 [15] 1شود.نازل فرمود، پس هر کس ما وراى آن را طالب باشد هالک مى

یی که زمان. آنهارا نازل کرد برای ژرف اندیشان آخر ال« توحید»و سوره « حدید»خدای بزرگ آیات شش گانه ابتدای سوره 

مال کدر مسیر  ن عالمر در آیات الهی و عمل کردن به آنها وجود خویش را با حرکت تکوینی ایدغدغه دارند تا با تفکر و تدب

یقی است ارف عمهمراه نمایند. این آیات پایان معرفت توحیدی ممکن برای بشر است. از نظر عمق بینش توحیدی متضمن مع

 که می تواند پاسخگوی تشنگان مسیر بندگیِ تنها قدرت مطلق حقیقی باشد.

 جمع بندی:

 واهد آمد.خت بعد این آیات با آوردن بحث تسبیح درصدد بستر سازی برای رسیدن به ایمان حقیقی است که دستور آن در آیا

 (15 – 7فصل دوم: دعوت به ایمان حقیقی )آیات 

 امر به ایمان و انفاق:

ن کُنتُم إِ»بارت به قرینه ع« آمِنُوا» این فصل با یک بیان امری آغاز می شود: ایمان بیاورید به خدا و رسولش. مخاطب

ن فرموده این ر به ایماین را امو منظور از اینکه مؤمندر انتهای آیه بعد، کفار و مشرکین نیستند بلکه مؤمنین هستند « مُّؤْمِنِین

 [16. ]است که آثار ایمان خود را در عمل ظاهر سازند

ا از راین مال  یست. پسنجانشین قرار داد یعنی مالی که اصالتا مال خودت و انفاق کنید از آنچه شما را درباره آن مستخلف و 

الک ا که مکجا آوردی؟ مالک حقیقی که اجازه هر تصرفی را دارد کس دیگری است و تو فقط  مالک اعتباری هستی! خد

مله ج[ پس 17.]ن مالن در ایحقیقی است اعتبارا آن را به تو داده که از آن انفاق کنی. تو نماینده خدا هستی در تصرف کرد

ه االن ین مالی کااشد که استدالل است برای دستور انفاق و خاصیتش این است که وقتی انسان متوجه ب« مُّسْتَخْلَفِیَن فِیهِ»

داشته وشش برددر اختیار اوست مال خودش نیست و از جانب خدا مأمور شده که در آن تصرف کند، سنگینی انفاق از روی 

موال اامى است که نه تنها )از چیزهایى که ...( تعبیر ع« ِممَّا»[ و تعبیر به 18]کندن از آن برایش آسان می گردد. شده و دل 

و  م و هدایتلکه علبشود. انفاق مفهوم وسیعى دارد که منحصر به مال نیست، ها و مواهب الهى را شامل مىبلکه تمام سرمایه

 [19] شود.مادى دیگر را نیز شامل مىهاى معنوى و آبروى اجتماعى و سرمایه

رای از، چون بی این فردر ابتدا« فاء»پس آن کسانی که ایمان آوردند از شما و انفاق کردند برای آنان اجری بزرگ است. حرف 

دهی  دد انگیزهصو در  تفریع و نتیجه گیری است، با بیان عاقبت ایمان به همراه انفاق، در جایگاه تبشیر و تشویق به انفاق

ه تنها در آن است، ن اى به عظمت الطاف و مواهب الهى، و ابدیت و خلوص و دوامتوصیف اجر به بزرگى، اشاره[ 20بیشتر است.]

 [ 21]شود.آخرت که در دنیا نیز قسمتى از این اجر کبیر عائد آنها مى

 توبیخ بر عدم ایمان:

یدا کرده بیرونی پ فاق ظهورنی همان ایمانی که دارای اثر است و با انرا پشتیبانی کند. یع« آمِنُوا»این آیه می خواهد  دستور 

اورید به یمان بی[ می فرماید: شما را چه شده که ایمان نمی آورید درحالیکه پیامبر دعوت می کند شما را تا ا22است.]

یعنی حالی « دْعُوکُمْیَرَّسُولُ وَال»برای هم حال است « وَقَْد أَخَذَ«. »لَا تُؤْمِنُونَ»پروردگارتان. و این جمله حال است برای 

 [ 23است در دل جمله حالیه دیگر.]

                                                           
فمن « علیم بذات الصدور » و اآلیات من سورة الحدید، الى قوله: « قُلْ ُهوَ اللَُّه أَحَدٌ » ان اللَّه عز و جل علم انه یکون فى آخر الزمان اقوام متعمقون فانزل اللَّه تعالى: » 1

 «رام وراء ذلک فقد هلک.
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اما اگر فاعل را پیامبر « لَا تُؤْمِنُونَ»کیست؟ اگر خدا باشد این هم مثل قبلی می شود جمله حالیه دوم برای « أَخَذَ»فاعل 

فته پس موظفید به حرفش گوش کنید و ایمان بیاورید یعنی پیامبر از شما میثاق گر«. یَدْعُوکُمْ»بگیریم حال می شود برای 

[ اگر واقعا مومن هستید چرا ایمان به خدا نمی آورید؟ آیا این جمله مبهم نیست؟ از آخر به اول اگر 24چون تعهد داده اید.]

کنید و ایمان نمی برویم اینگونه می شود: اگر مومن هستید پس چرا پای میثاقتان نمی ایستید و دعوت پیامبر را اجابت نمی 

 آورید؟؟

 در آیه قبل:« اللَّه»توضیح 

ج کند رسول( خارا او )این خدایی که از ایمان او سرباز می زنید کسی است که نازل می کند بر بنده خودش آیه های روشن را ت

 شما را از تاریکی ها به سوی نور. 

له ت تا بوسیرده اسند؟ چون خدا به او آیه ها را نازل کپس جایگاه رسول مشخص شد، چرا رسول شما را دعوت به ایمان می ک

 آنها شما را از تاریکی ها نجات دهد؛ و قطعا خدا نسبت به شما مهربان و اهل رحمت است. 

نین را ا )ص( مؤمسول خداى است به اینکه آن ایمانى که ردر اینکه این آیه شریفه را با ذکر رأفت و رحمت خدا ختم کرد اشاره

ه ا هستند، نشوند خود آنهمند مىخواند در راستای خیر و صالح آنهاست، چون تنها کسانى که از آن ایمان بهرهمى به سویش

اکید شده بود ت برد و نه رسولش، پس در این خاتمه آن ترغیب و تشویق بر ایمان و انفاق که در صدرخدا از آن سودى مى

 یت انسانهارای ترباق جان و مال خیلی سخت و خشن است و آیا راه بهتری ب[ نکته دیگر اینکه شاید بگویید که انف25]است.

ن عرض ایما یزی دروجود ندارد؟ در جواب باید گفت: خدا از روی رافت و رحمتش می خواهد که شما رفع تعلق کنید. انفاق چ

 نیست بلکه روح و حقیقت ایمان است.

ن ا هم ایمامن کرد ند بگوید که درست است، رسول ما را دعوت به ایماحاال ممکن است مخاطبی که خود را جزء مؤمنین می دا

 گفتیم، پس مشکل کجاست؟« آمنّا»آوردیم و 

 توضیح کیفیت ایمان حقیقی:

 «ضِمِیَراثُ السََّماوَاتِ وَالْأَرْ وَلِلَّهِلَكُْم أَلَّا تُنفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ  وَمَا»

ی اگر است. یعن «ؤْمِنُونَتُلَكُمْ لَا  َما»می باشد. یعنی درواقع این عبارت تفسیر « فسیریهأن ت»است و « أن ال»ترکیب « ألّا»

که  وب می شودمن محسواقعا مؤمن هستید چرا انفاق نمی کنید؟ ایمان واقعی از نظر خدا یعنی انفاق. کسی در پیشگاه خدا مؤ

ه هایم را انم و روزقت می خووینکه بگوید: من مؤمنم، نمازم را اول ا«. لبیک!»هر وقت گفت: با جان و مالت به میدان بیا، بگوید: 

فت: خدا)ص( گ ت رسولمی گیرم...، به تنهایی برای داشتن ایمان حقیقی کافی نیست. واجبات دینی الزم االجراست، اما هر وق

ا اجابت ه ایمان ربدعوت  نکردید یعنیبه میدان بیایید، باید همه بیایند! اگر پیامبر شما را دعوت به انفاق کرد و شما اجابت 

ا ا رسولش رید: خدنکردید، چون از شما میثاق گرفته که هر وقت دعوتتان کرد اجابت کنید؛ به همین خاطر است که می فرما

ه می فاق است کبا ان فرستاده تا شما را از ظلمات درآورد و به سمت نور ببرد و این انفاق است که چنین می کند و شما فقط

نفاق نمی اراه خدا  که در توانید از تاریکی ها خارج شوید و به نور برسید. لذا با یک بیان توبیخی می فرماید: شما را چه شده

ا ول مال خداکنید  کنید؟ در حالیکه برای خداست میراث آسمانها و زمین! همه این چیزهایی که نگه می دارید و انفاق نمی

 ماند.بوده و در آخر هم برای خدا می 

به آسمانها و زمین اضافه  اضافه میراثو  [26]جمله حالیّه در موضع تعلیل است« مِیرَاثُ السَّمَاَواتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ»عبارت 

و  ر آسمانهاده خدا ها و زمین با آنچه در آن دو است همان میراث است، پس آنچخواهد بفرماید: آسمانبیانیه است، یعنى مى

شوند و ىمن فانى همه انسانهاى روى زمی. ده و صاحبان عقل چون انسان آنها را ملک خود پنداشته ملک خداستزمین خلق کر

 [ 27]آنچه می ماند همه از آن خداست.

 ایجاد انگیزه برای انفاق:
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 [28]در آن:  حاال برای اینکه انگیزه پیدا کنیم برای انفاق، خدا تذکری می دهد نسبت به برتری و فضیلت پیش دستی کردن

 «عْدُ وَقَاتَلُوامِن بَ أَنفَقُواینَ نَ الَّذِةً مِّقَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَ مِنلَا یَسْتَوِی مِنكُم مَّْن أَنفَقَ »

یفه ااین دو ط بین خواهد بفرماید:است به معناى همان تساوى معروف است، مى« ال یَسْتَوِی»که مصدر فعل « استواء»کلمه 

 تساوى نیست، و این دو طایفه عبارتند از:

د از پایان جنگ انفاق کردند و قتال کسانى که بع -2ل از جنگ انفاق کردند، و در جنگ شرکت هم جستند. کسانى که قب -1

 [ 29نمودند.]

ک دارد و ی قبلی این فتح یک این آیه در صدد آسیب زدایی از انفاق در زمینه تسویف در آن است. یک فتحی وجود دارد، که

« ال»بهتر است   در این آیه شریفه فتح مکه است ولی« فتح»[ یکی از مصادیق 30بعدی. فتح یعنی گشایش و باز شدن گره.]

ی از شما که انفاق [ آن کسان31جنس بگیریم که در آن صورت نشان می دهد که مطلق فتح منظور می باشد.]« ال»را در اینجا 

کنند  ش( و قتالاز شدنباز شدن گره )یعنی گرهی به کار اسالم افتاده که االن این انفاق شما کمک می کند به ب کنند قبل از

قتال  وره انفاق گن این )که نشان می دهد انفاق به مال و جان هر دو منظور است( مساوی نیستند با دیگرانی که بعد از باز شد

 باالتر است.  کردند و ایشان به مراتب درجه شان نزد خدا

ی بعد از اند و عده دا کردفدر واقعه عاشورا دو تا خون ریخته شد، عده ای قبل از شهادت امام جان و مالشان را در راه ولی خدا 

 عد از عاشورا هزارانبگفتند و « لبیک»امام قبل از شهادتش « هل من ناصر»نفر به ندای  72شهادت امام. حاال مقایسه کنیم: 

ر گزار ربال تاثیهدای کشواهی امام به پا خواستند و همه به شهادت رسیدند، اما خون همه آنها به اندازه یکی از نفر به خونخ

ا توجیهی اشته یدنبوده است! البته خدا می گوید: ما هر چه باشد می خریم و به همه وعده نیکو می دهد و اگر کسی عذر 

 ی داند. داشته بر عدم همراهی، خدا آگاه است و همه را م

خیره ه زمانی ذچبرای  اما مشکل اینجاست که می توانستند سر وقت بروند و نرفتند! شما این گونه نباشید. این جان و مال را

امله ل برای معدم عاقکردید؟ تا خوب می خرند بیایید بفروشید! می خواهید از قیمت که افتاد تازه به فکر فروشش بیفتید؟ آ

 چون اگر بکند کاله سرش می رود.پرسود وقت کشی نمی کند 

ی مؤمنان را مال م مؤمن زیرک است. زرنگ باشید! در مسیر توحید گرهی به کار اسالم افتاده که اجابت دعوت رسول و جان و

 «!لبیک»بگوید و مؤمنان « هل من ناصر»طلبد. او 

ند! گمان نمی دان ت او را دعوت به ایماناو در حقیقت دعوت به ایمان است ولی مؤمنان ظاهربین، دعو« هل من ناصر»ندای 

ورتی این در ص وانند؛ می کنند که اقرار به زبان برای ایمان داشتن کافی است و اجابت دعوت را برای صدق ایمان واجب نمی د

دن از شحمت برافت و راست که تا اجابت نکنند به ایمان و نور نخواهند رسید و خدا به اجابت ایشان نیازی نداشت و از روی 

 گره را به دست ایشان مقرر فرموده بود، تا آنان از ظلمت خارج شوند و به نور برسند.

ند، اکرده  در چنین شرایطی دلخوش کنندگان به ایمان ظاهری رسول را با دعوتش تنها گذاشته اند و به میثاقش پشت

 ند. می ده ند و زمان را دارند از دستتعهدشان را به حضور در رکاب ولی خدا و بذل مال و جانشان از یاد برده ا

هید! یک دست می دخدا می گوید: بجنبید تا ِکی می خواهید دست دست کنید؟ به وسعت یک تاریخ است که دارید زمان را از 

 یشه عقبیدکه هم روز و دو روز نیست، یک فتح و دو فتح نیست، همیشه دیر می فهمید و دیر می جنبید! به خاطر همین است

 آرمانی که خدا می خواهد محقق نمی شود. و آن

 تبشیر در راستای بیان انگیزشی قبل:

 کیست آن کسی که قرض بدهد به خدا قرض نیکو!
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این نهایت کرامت و مهربانی خداست. جان و مال را خودش داده حاال که بذل آنها را می خواهد می گوید: قرض بده پس می 

می کند. چون این فعل مضارع آمده است منظور این است که پیوسته « لَهُ فَیُضَاِعفَهُ »خدا دهم! نه اینکه به اندازه همان، بلکه 

 و برای او اجری گرانقدر است. « وَلَهُ أَجْرٌ َکرِیمٌ»دارد دو برابر می کند 

ض پایان فی یاى بىراستى تعبیر عجیبى است خدایى که بخشنده تمام نعمتها است، و همه ذرات وجود ما لحظه به لحظه از در

معمولى  ف وامهاىبر خال گیرد و مملوک او است، ما را صاحبان اموال شمرده، و در مقام گرفتن وام از ما برآمده، واو بهره مى

نها وعده وه بر ایکند و عالدهند، او چندین برابر، گاه صدها و گاه هزار برابر، بر آن اضافه مىکه عین همان مقدار باز پس مى

 [ 32]دهد.داند نیز مىکه پاداشى است عظیم که جز خدا نمى« اجر کریم»

ات هد خروجی این دستورت و می خوااس« نفِقُواتُلَكُمْ أَلَّا  َما»و « أَنفِقُوا»و « َلكُمْ لَا تُْؤمِنُونَ َما»، «آمِنُوا»اینجا نقطه تالقی 

 هی هم می کند.را بگیرد که حاال که اینها را گفتم پس بیایید و عمل کنید و انگیزه د

 ظرف اجر کریم:

قرضى نیکو به خدا  ه این است که: هر کسمعناى آی «انِهِمبَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَبِأَیْمَ  نُورُهُمتَرَى الْمُْؤمِنِینَ وَالْمُْؤمِنَاتِ یَسْعَى  یَوْمَ»

ن سوى آنان و به از آ شاپیش جلوتربینى دارندگان ایمان به خدا از مرد و زن نورشان پیبدهد اجرى کریم دارد، در روزى که مى

ما اگر بخواهیم ا[، 33]د یعنى پرونده اعمالشان را بدست راستشان داده می شو« بِأَیْمَانِهِم»دود. که سعادت آنان آنجاست مى

مت سرو و در  ان پیشترجمه دقیق تری داشته باشیم با توجه به آیات سوره مبارک انشقاق باید بگوییم که دلیل این که نورش

دهد ىمو نور سدهند و در دو هاى عملشان را از این دو سو به آنها مىکند این است که نامهراستشان به سرعت حرکت مى

صراط  برند و برببهشت  یعنی از روبرو و طرف راست و این شعار آنها و نشانه سعادت و رستگارى آنهاست. و هر گاه آنها را به

 [ 34کند.]مىبگذرند این نور همراهشان حرکت 

ز قیامت به شارتى است که در روه حکایت بمت از آیاین قس «ِمن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا َتجْرِیبُشْرَاکُُم الْیَوْمَ جَنَّاتٌ » 

تى ز جناامرو گویند: بشارتتاندهند و دهنده آن مالئکه است، که به دستور خداى تعالى و تقدیر او مىمؤمنین و مؤمنات مى

مان هه در آیه کاست،  است که از دامنه آنها نهرها جارى است، و شما در آن جاودانید. و مراد از بشارت مژده خوشحال کننده

نیم که زیم می بینورشان در جلو و سمت راستشان است. این نور چیست؟ یک نگاهی که به آیات قبل بیاندا [ 35.]بهشت است

ول خدا)ص( را به ه دعوت رسهستند ک معلوم می شود اینها کسانی« مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ جَكُملِیُخْرِ»در آیه نهم فرمود: 

حصار را می [ و ان37صل است]ضمیر ف« هُوَ»این است رستگاری بزرگ. « الْعَظِیمُذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ [ »36انفاق اجابت کردند.]

 دانند. ختی مییگر مانند غوطه خوردن در نعمات دنیا و خوشگذرانی را خوشبرساند و نشان می دهد که عده ای چیزهای د

 انذار از عاقبت کسانی که دعوت رسول را اجابت نكنند:

 ی کنند بهمالتماس اى برگیریم. گویند: به ما مهلت دهید تا از نور شما شعلهروزى که مردان و زنان منافق به مؤمنان مى

 هید ولی گفته می شود برگردید پشت سرتان و التماس نور کنید.مومنین از نورتان به ما بد

ور امروز که روز [  چون ن38.]ردیمبه دنیا برگردید و از آنجا نور به دست آورید زیرا ما در آنجا کسب نور کیعنی دنیا. « وَرَاءکُمْ»

 ور در دنیاست نه اینجا!ن[ التماس 39]نه عمل.قیامت است یا از اعمال است، و یا از ایمان، و شما در دنیا نه ایمان داشتید و 

اما از آنجایی که منافقان فکر می کنند باید به پشت سرشان برگردند، بر می گردند و بین ایشان دیواری کشیده می شود. اما 

یا با مؤمنین و این، در حقیقت تشبیهى است از حالى که منافقین در دنیا داشتند، چون منافقین در دناین دیوار در هم دارد 

اتصال و ارتباط داشتند )و مانند کفار یکسره رابطه خود را با مؤمنین قطع نکرده بودند( و با اینکه با مؤمنین ارتباط داشتند، در 

عین حال با حجابى خود را از مؤمنین پنهان کرده بودند، )یعنى واقعیت خود را پنهان کرده بودند، و مؤمنین حتى احتمال هم 

که این افراد ظاهر الصالح گرگانى در لباس میش بوده باشند( و عالوه بر این که در و دیوار مذکور وضع دنیایى  دادندنمى



 

 8 

خورند و سر بینند و بیشتر حسرت مىکند، این فایده را هم دارد که منافقین از آن در، وضع مؤمنین را مىمنافقین را ممثل مى

 [ 40]گزند.انگشت ندامت مى

و شند. کعذاب می  نشان می دهد که بخاطر خود این دیوار« مِن قِبَلِهِ الْعَذَاب»است و پشتش عذاب است . داخلش رحمت 

ین منافق اینکه دیوار مذکور داخلش که به طرف مؤمنین است طورى است که مشتمل بر رحمت است و ظاهرش که به طرف

ار آخرت، ان دیوب است، چون ایمان هم در دنیا نظیر هماست مشتمل بر عذاب است، با وضعى که ایمان در دنیا دارد مناس

ى ایمان برا بردند، و همینکردند و لذت مىبراى اهل اخالص از مؤمنین نعمت و رحمت بود، و از داشتن آن شادى و مسرت مى

در  جسم ایمانذکور تمپس دیوار . کردند و اصال از آن ناراحت و متنفر بودنداهل نفاق عذاب بود، از پذیرفتنش شانه خالى مى

 [ 41]دنیا است، که براى متحصنین به آن حصن، رحمت و براى کسانى که خارج آن حصن بودند عذاب و نفرت است.
لیل شما به د له ولیبفریاد بر می آورند که مگر ما در دنیا با شما نبودیم؟ مگر در یک شهر و یک کوچه نبودیم؟ می گویند 

ین یعنی امروز و فردا اگفتید: فردا و « هل من ناصر»[ هر چه گفتند: 42و مشغول دنیا کردید.] نفاقتان خودتان را دچار فتنه

ما را ر و دراز شزوهای دو[ تا اینکه به شک افتادید چه نیازی هست که ما جان و مالمان را بدهیم، دیگران بدهند! آر43کردید.]

 ه بود. شیطان شما را به خدا مغرور ساخترسید که  فریفت. تا جایی که فرمان خدا یعنی مرگ رسید اما در حالی

ر چشمتان برق زد و شما را به یعنی د« غَرَُّکم[ »44می شود هم به معنای دنیا باشد و هم شیطان باشد با ابزار دنیا.]« الْغَرُور»

 خودش جلب کرد و از اهلل غافل کرد. یعنی جلب شدن به دنیا و دور شدن از خدا.

 است.« حشر»و « منافقون»معنی منافقان در اینجا غیر از منافقان در سوره بر اساس این آیه 

م در ها بخورند رن ایمان می توانند مؤمن باشند و با یک ایمان ظاهری می توانند هم در دنیا نان ای« آمنِّا»فکر کردند با یک 

ن ید با داده بتوانینجا مثل دنیا نیست کاآخرت! در صورتیکه هرگز چنین نیست. پس: امروز از شما فدایی گرفته نمی شود. 

یا دادن  ر گرفتارىن از هتوانید از این راه خود را از عذاب خالص کنید، چون راه نجات یافترشوه جرم خود را بخرید و شما نمى

اولى را  ندارید،ا ریچ یک عوض است، که انسان بدهد و خود را از گرو آن عذاب درآورد، و یا پارتى و یارى یاوران است که شما ه

 [ 45.]«لنَّارُامَأْواکُمُ » نفى کردند، و دومى را با جمله« لَا یُؤْخَذُ مِنكُمْ ِفدْیَةٌ فَالْیَوْمَ» با جمله

های روی انسان روزی خواهد رسید که این انسان حاضر است تمام هستی اش، فرزندانش، همسرش خانواده و قبیله اش و همه

الَّذِیَن  ِمنَوَلَا [ »46ز عذاب نجات یابد اما هرگز در آن روز فدیه ای از کسی پذیرفته نمی شود.]زمین را قربانی کند که ا

ان جزء کافر ما دیگرشنشان می دهد که خدا می خواهد بفرماید: شما دیگر احساس همراهی با مؤمنان نداشته باشید « کَفَرُوا

 [ 47شده اید.]

 ول کنند ونید قبکشورند و در قبرستان مسلمانان بگذارند. اگر خواستید ازدواج فقط در حدی مؤمن هستید که جسدتان را ب

و با  قط دنیاستردش فبُنگویند نجس است و سر سفره ات بنشینند؛ ایمان به زبان همین قدر می ارزد و نه بیشتر! ایمان زبانی 

 پایان دنیا تمام می شود.

له د معامبد و آن موالی شماست و چه بد بازگشتگاهی است و چه مأوای شما آتش است پس بروید در آتش آرامش بگیری

 کردند.

ابت ت وقتی اجسول اسرفریاد موالی موالی سر می دهند و از خدا کمک می خواهند اما غافلند از اینکه والیت اهلل با اجابت 

یشگاه د در پت. دوست دارننکردی، موالی شما خدا نیست بلکه آتش است. همین یک جمله تحمّلش از همه آتش سخت تر اس

 خدا به سجده بیفتند اما حسرت آن سجده ای که نمی توانند بکنند از همه جهنم سخت تر است.

 حكم زنان در انفاق:
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یک نکته ای که باید در این آیات و آیات فصل بعد به آن توجه کنیم این است که زنان را هم به مردان اضافه کرده است؛ به این 

گویند انفاق مختص مردان است و خود را از این فیض محروم کنند. انفاق به مال و جان جنسیت ندارد و همه دلیل که زنان ن

 مؤمنین باید رسول خدا)ص( را در این دعوت اجابت کنند. خانمی که همسر است، دختر است، زن است، نصف کار با او است.

( بعضی ها زنجیر پای شوهرانشان 14بن/آیه وره تغاس«)عَدُوًّا لَّكُمْ َفاحْذَرُوهُمْ کُمْوَأَوْلَادِإِنَّ مِْن أَزْوَاجِكُمْ »هم در بُعد منفی: 

ا پشتیبان وی در جنگ با خدا و رسول می ( ی4سوره مسد، آیه«)حَمَّالَةَ الْحَطَبِ وَاْمرَأَتُهُ ...یَدَا أَبِی لَهَب تَبَّتْ»می شوند. 

 عراج رود.د به ماست مادر یا همسر مجاهدی پشت سرش است. از دامن زن مر شوند؛ و هم در بُعد مثبت: مرد اگر در میدان

ادن و خوب چراندن شوهر [ منظور تر و خشک کردن ظاهری و شام و نهار د48«]جهادُ االمرأهِ حسنُ التَّبَعُّل»اینکه فرمودند 

 نیست بلکه عالوه بر آن باید کاری کند که همسرش همیشه پای رکاب ولی خدا باشد.

 مع بندی:ج

مان و عوت به ایدد کرد تا اینجا فصل دوم تمام می شود و آیات این فصل آمده اند تا بر پایه معرفت توحیدی که فصل اول ایجا

کنید از  اجابت انفاق را بیان کند بدین صورت که ایمان حقیقی همان انفاق است و انفاق، اجابت دعوت رسول است و اگر

 سپس در دامنه آن دعوت برای ایجاد انگیزه بیشتر، تبشیر و انذار آورد. ظلمات به نور خواهید رسید و

ی توجیه ضا را براهیم. فدقت کنید که اگر می خواهیم حقیقتا به این آیات عمل کنیم، باید برویم به آن سمت که دل به دنیا ند

نم! کیاز پیدا فردا ن کند و می گوید شایدباز نکنیم. پای توجیه اگر به وسط بیاید، یک شکم می خورد، ده شکم هم ذخیره می 

 َمن أَنُطْعِمُ»یستم. نو اگر بگویند کسی هست که هیچ ندارد بخورد! جواب می دهد: او را هم خدا روزی بدهد. من که خدای او 

 (47؟)سوره یس/آیه«أَطَْعمَهُ اللَّهُلَّوْ یَشَاء 

ه یدن به هملید رسکد تا این اندازه ارزش و ثمره نداشت. چون بیاییم حقیقتا اهل انفاق شویم. سخت است ولی اگر سخت نبو

باید  عد رفتاریدر بُ چیز انفاق است. اگر بگویند حرف اصلی قرآن در یک کلمه چیست؟ در بُعد معرفتی باید بگوییم: توحید و

 بگوییم: انفاق.

شود  ل است. میود واصی! کسی اگر این گونه باول و آخر دین همین است. اینکه خدا را باور کنی و به خاطر او از دنیا بگذر

 [  49«.]موتوا قبل ان تموتوا»همان: 

به طی می ی یک شاگر می بینیم در جبهه ها افرادی بچه سال، راهی را که دیگران ده ها سال طول می کشد تا بروند، گاه

 دند!یز رسیاشتند، اما به همه چکنند، به خاطر این است که از همه تعلقات دنیا دست کشیدند. پا روی همه چیز گذ

مؤمنان!  ای»که:  در یک اقدام هدایتی مؤمنان را مورد خطاب قرار می دهد« حدید»در این راستا این فصل از سوره مبارک 

د. در این نور برسی د و بهدعوت رسول را بشنوید و حقیقتا به خدا ایمان بیاورید و در راه او انفاق کنید تا از ظلمات رها شوی

 افتید.ه جهنم دربت زده صورت است که فردای قیامت، نورانی و رستگار خواهید بود. مبادا در روز موعود، در جرگه منافقان ظلم

 

 (24 – 16فصل سوم: آسیب زدایی از انفاق )آیات 
ره ما چرا سوا. ن شدتا اینجای سوره در پی طرح مباحث توحیدی و دعوت به ایمان حقیقی با انفاق دیدیم که مطلب کاملی بیا

 تمام نشده و ادامه می یابد؟

شان که دلهای د، چرالحن استفهامی و توبیخی آیات نشان می دهد که گویا مؤمنین به این آیات توجهی ندارند و عمل نمی کنن

 است.راهم لهی، فسخت شده است و نرمی مورد نیاز برای پذیرش حق را ندارد. زمینه فسق و نافرمانی نسبت به این دعوت ا

 [ 50برخی بخل می ورزند و دیگران را نیز به بخل دعوت می کنند.]
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پس الزم است که در دو طبقه مفهومی و مصداقی عمل جراحی بر روی دلهای مؤمنین انجام شود تا آمادگی پذیرش این 

 دستورات و عمل به آنها را پیدا کنند.

 فاز اول: اثبات انفاق

 الیه اول: مفهومی

 بیان توبیخی بر عدم خشوع دلهای مؤمنین: ایجاد انگیزه با

د؟ از تاب نباشناهل ک آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمنین به یاد خدا و آنچه که از حق نازل شده خاشع گردد؟ و مانند

تیجه: در نبود. نخاشع  تقابل بین این دو جمله روشن می شود که اهل کتاب قلبشان در برابر ذکر خدا و در برابر فرامین الهی

غب رای است. ازه زمانببه معنای سرآمد و انتهای یک « اَمَد»پس طوالنی شد بر آنها اَمَد و در نتیجه دلهای آنان سخت شد. 

ز عبارت است ا به معناى زمان خاصى است، أمد« أمد»این است که زمان عام است ولى « أمد»و « زمان»گوید: فرق بین مى

در این « امد»[ معنای 51.]رسد، ولى زمان به معناى از آغاز تا انجام عمر آن استبه سر مى اى که عمر و مهلت چیزىلحظه

بَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ مَعَهُمُ الْكِتَا أَنزَلْنَاوَاتِ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَ لَقَدْ»سوره، از فصل بعد فهمیده می شود. آنجا که می فرماید: 

« نْهُمْ َفاسِقُونَمِّکَثِیرٌ وَ: »... آخرِ این زمان، برپایی دولت قسط است که در ادامه آیات می رسد به اینجا که« ْسطِالنَّاسُ بِالْقِ

 تشابه این دو فراز از آیات شانزدهم و بیست و چهارم نیز مستندی بر این مدعاست.

 اینها به ر مورددهمان برپایی دولت قسط بود  خاشع نبودن دلهای اهل کتاب در برابر حق باعث شد که تحقق وعده الهی که

 [ 52طول بیانجامد در نتیجه دلهایشان سخت شد و بسیاری از ایشان نافرمان شدند.]

ین یک ایم که سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا سنگ شدن دلها همان عدم خشوع نیست؟ در جواب باید بگوی

له ین مرحد و به سخت شدن دل می انجامد و در آن صورت است که کسی که به اسیر است که از عدم خشوع شروع می شو

 برسد فاسق است و از خط انبیا و رسل الهی خارج شده است.

اهل  ا برتر ازدتان رحال این سوال توبیخی خدا، تلنگری است برای مؤمنان که: آیا وقت آن نرسیده است که دلهای شما که خو

سیر سقوط د و این ماشع شوا بر عملکردشان در برابر اولیاء الهی شماتت می کنید، در برابر این ذکر خکتاب می دانید و ایشان ر

 [ 53را تکرار نکنید؟]

 ایجاد بینش:

ک سیر شی وارد یان بیناما چرا دلها تکان نمی خورد؟ عقبه فکری مسموم است و باید درمان شود. لذا در ادامه آیات با یک بی

 ان این درد می شود: هدایتی در جهت درم

 بدانید که خدا زنده می کند زمین را پس از مرگش!

 ت از حیاتقتی اساین چه ربطی به خشوع دل دارد؟ هم در مبدا ربط دارد و هم در مقصد. مبدأ این است که این عبارت حقی

زنده می  رده رامپس از مرگ که خدا به یک صورت عینی و محسوس در برابر دیدگان بشر قرار داده است. هر سال خدا زمین 

ن نشانه آن ید شد. این خواهآقرار دادیم که اگر عقلتان را به کار بیاندازید متوجه  کند. این زنده شدن زمین را برای شما نشانه

 است که مرگ در این دنیا نشانه پایان نیست. بعد از مرگ دوباره زنده شدن است. 

مرگ پس نکته اول اینکه اگر شما به زنده شدن هر ساله زمین بعد از مرگش دقت کنید که یک نمونه عینی از حیات پس از 

[ اما نکته دوم آیا 54است باعث می شود دلهای شما سخت نشود. علم به حیات پس از مرگ نتیجه اش خشوع دل است.]

قلبهای شما از زمین مرده هم سخت تر است؟ خدایی که می تواند به این راحتی زمین مرده را زنده کند آیا نمی تواند قلبهای 

انصاف به سخن خدا توجه کنید و دلتان را در معرض تابش انوار الهی قرار دهید، آیا  مرده شما را زنده کند؟ اگر واقعا شما با
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تصور کردید باز هم تاثیری ندارد؟ خیر بلکه بدانید که همان خدایی که زمین مرده را زنده می کند دلهای شما را هم می تواند 

 [ 55زنده کند پس دست به دامن او باشید.]

 ى( عدل بعد ازهادق علیه السالم آمده است که مقصود از این آیه، )زنده شدن زمین به وسیلدر برخى احادیث از امام ص

ى کفر ه وسیلهبمقصود آن است که زمین  [ و در حدیث دیگرى از امام باقر علیه السالم روایت شده که56ستمکارى است.]

لب قبل که درباره [ این روایات مؤید مط57]سازد.ىآن زمین را بعد از مرگش زنده م«( عج»میرد و قائم )آل محمد مردم مى

مد زمان، ن به سرآگفتیم نیز هست. بدین صورت که هدف غایی از بیان همه این مطالب هدایتی و تربیتی، رسید« امد»معنای 

 یعنی برپایی دولت قسط است.

ربیت، شیوه تین در تعلیم و ن مطرح شد، بنابر افکر و اندیشه و در این آیه رفتار و کردار انسا 17قلب و دل، در آیه  16در آیه 

مادگى روحى و خشوع آدر گام بعد سخن از « أَ لَْم َیأْنِ»شود، ، کالم با سؤال مطرح مى16گام به گام الزم است، در آیه 

 هاست، در گام بعد سخن از علم و تعقّل و در این آیه، طرح مسأله با قاطعیّت است. دل

« صدق»از ماده  «مصّدّق»وع را بروید راه این است: باید با انفاق صدق ایمان خودتان را اثبات کنید. اگر می خواهید راه خش

 رد به خداخویش دا می گویند چون صدقه دهنده با این عمل« صدقه»است و به همین معناست. انفاق مالی را هم به این دلیل 

 صدق ایمان خویش را ثابت می کند. 

ام ار را انجر این کت و نشان می دهد که این شخص سیره اش صدقه دادن است نه اینکه یک بار و دو بااسم فاعل اس« مصّدّق»

ین و ر اصل متصدقکه هم حرف صاد در آنها تشدید دارد، و هم حرف دال، د «مصدقات»و  «مصدقین»اصل دو کلمه داده باشد. 

  [58.]متصدقات، و از باب تفعل هستند

 ند و هرگزبر می کهمان هایی هستند که به خدا قرض نیکو می دهند. خدا هم برای آنها چندین برا« مصّدّقین و مصّّدقات»

 کسی در این راه خسارت نمی کند و برای آنها اجری گرانقدر است.

 الیه دوم: مصداقی

 ایجاد انگیزه با تبشیر و انذار: 

 ت و بینش،د معرفذار هم می آورد تا در تکمیل ایجادر دامنه این راهکار عملی برای رسیدن به خشوع دل، یک تبشیر و ان

دق ی نهایت صند یعناانگیزش هم ایجاد کند: کسانی که ایمان آوردند به خدا و پیامبرانش آنها همان کسانی هستند که صدیق 

زان می المی [ حضرت عالمه طباطبایی در تفسیر59]است.« صدق»صیغه مبالغه از « صدیق» ایمانشان را ثابت کرده اند.

گویند انجام نچه مىکسانى هستند که ملکه صدق در گفتار و کردارشان سرایت کرده، در نتیجه آ« صدیقین»مراد از فرمایند: 

 [ 60گویند.]کنند مىدهند، و آنچه مىهم مى
ی ستفاده مهد ایعنی کسانی که در پیشگاه خدا از آنها به عنوان شا« شهدا»هم هستند. « شهداء»هستند « صدّیق»و چون 

ارد، و آن اینکه د[، اما یک معنای دیگر هم 61گاهی به معنای این است که به اعمال مردم گواهی می دهند]« شهادت»شود. 

بهانه  نند ایشانل می کدر صحرای محشر که مردم را به صف کرده اند و از ایشان نسبت به عدم انفاق و اثبات راستی ایمان سوا

رده و به کا حاضر ما دوست داشتیم انفاق کنیم اما نمی شد! در این حال است که خدا ّصدیقون رتراشی کرده و می گویند: 

ا این ید. خدمردم نشان می دهد که ببینید این ها هم مثل شما در دنیا زندگی می کردند پس می شد، ولی شما نخواست

نزد پروردگارشان  [ آنها کسانی هستند که62د.]و معیار برای عمل دیگران معرفی می نمای« شاهد»را به عنوان « صدّیقون»

را از  نفاق مردمه با ااست برای آنها اجرشان و نورشان. این نور همان نوری است که در آیات قبل به آن اشاره فرموده بود ک

 تاریکی ها به سوی نور خارج می نمود.

 . وزخ هستنددها اهل تکذیب کردند آیه های ما را آناما نقطه مقابل این افراد چه کسانی هستند؟ کسانی که کفر ورزیدند و 
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است که در فصل دوم بیان فرمود. یعنی افرادی که در « ایمان»در این سوره به معنای نقطه مقابل همان تعریفی از « کفر»

 ظاهر مدعی ایمان هستند اما به حقیقت ایمان خویش که انفاق است عمل نمی کنند. 

 ایجاد بینش:

اهد آن می خو ا تکراربر آیه هفدهم ایجاد معرفت و بینش نسبت به معاد و حیات آخرت بود و در این مرحله خدا د« اعْلَمُوا»

 در تکمیل آن بحث، درباره حیات دنیا بینش بدهد:

ازى ب به معناى« لعب»ه کلمبدانید که حیات دنیا بازیچه و سرگرمی و تجمل و فخرفروشی و زیاده نمایی در اموال و اوالد است. 

رضى سیدن به غنظور رمدولک و نظایر آن( که اطفال به نظامدارى است )که دو طرف بازى به نظام آن آشنایى دارند، مانند الک

یاتى و مهم و ح اى است که انسان را از کارىبه معناى هر عمل سرگرم کننده« لهو»دهند. و کلمه خیالى آن را انجام مى

نوعى   فالنى بهفهماند که مثالاست، یعنى مى« بناى نوع»به اصطالح علم صرف « زینت»ه اى واجب باز بدارد. و کلموظیفه

ین معنا به ا« الدتکاثر در اموال و او»به معناى مباهات کردن به حسب و نسب است. و « تفاخر»مخصوص خود را آراسته، و 

ن جالبی دارند. شیخ بهایی ذیل این آیه بیا[ 63]است که شخصى به دیگرى فخر بفروشد که من مال و فرزند بیشترى دارم.

و وجوانی له، در نایشان می گویند: اینها احواالت انسان در مراحل مختلف زندگی است به این صورت که در کودکی لعب است

ن ، و همیازى استبچون تا کودک است حریص در لعب و است، در جوانی زینت، در میانسالی تفاخر و در کهنسالی تکاثر است. 

به حد  بلوغش شود، و پس از آنکهها مىمند به لهو و سرگرمىشود عالقهبندیش محکم مىرسد و استخوانکه به حد بلوغ مى

لب توجهى رکب جاپردازد و همواره به فکر این است که لباس فاخرى تهیه کند، منهایت رسید، به آرایش خود و زندگیش مى

رسد آن وقت مى کهولت ره به زیبایى و آرایش خود بپردازد، و بعد از این سنین به حدسوار شود، منزل زیبایى بسازد، و هموا

افتد، نسب مى وه حسب کند، و برایش قانع کننده نیست، بلکه بیشتر به فکر تفاخر باست که دیگر به اینگونه امور توجهى نمى

 [ 64]شود.مى و چون سالخورده شد همه کوشش و تالشش در بیشتر کردن مال و اوالد صرف

« پوشاندن»ه معنى ب« کفر»در اینجا به معنى افراد بى ایمان نیست، بلکه به معنى کشاورزان است، زیرا اصل معنى « کفار»

حیات دنیا مانند  مَثَل[ 65گویند.]مى«  کافر»پوشاند از این رو به او است، و چون کشاورز بذر افشانى کرده و آن را زیر خاک مى

ی شود پس مژمرده ه کشاورزان از دیدن رویش پس از آن متعجب می شوند و می گویند: عجب بارانی! اما سپس پبارانی است ک

و  ده بودشمی بینی آن را که زرد شده سپس خشک می شود. چرا خشک می شود؟ چون همان بارانی که با آن عظمت نازل 

ی از عالم یا می بینی در دندنیا هم مانند همین است. اگر آبادانمایه سبزی و خرمی آن بود، بخار شده و به آسمان باز می گردد. 

یبای دنیای فر ن همانباال آمده و به همان جا هم باز می گردد. فقط آمده چند صباحی سرسبزی و جلوه ایجاد کند و برود. ای

آیه  سمت ازقدر این . فانی است؛ اما در آخرت دو چیز وجود دارد: یکی عذاب شدید است و دیگری مغفرت و رضوان الهی

دا شستشو ه مغفرت خخواهد به رضوان خدا درآید، باید قبال به وسیلآمده، براى اینکه کسى که مى« رضوان»قبل از « مغفرت»

، تا صیفى نکردنین توچو تطهیر شده باشد. و نیز در این جمله مغفرت را توصیف کرد به اینکه از ناحیه خداست، ولى عذاب را 

ن ذاب، و ایت نه عها اشاره کرده باشد به اینکه مطلوب اصلى و آن غرضى که خلقت به خاطر آن بوده مغفرت اسبه قول بعضى

 [ 66]آورد.شود، و با خروجش از زى بندگى و عبودیت آن را پدید مىخود انسان است که باعث عذاب مى

 نقش دنیا این وسط چیست؟ و نیست حیات دنیا مگر کاالی فریب! 

ا فریب د. اما شمرا انتخاب کنی« عذاب شدید»، «مغفرت و رضوان»ت دنیا می خواهد شما را فریب دهد که به جای یعنی حیا

اده شده ست. آمانخورید: سبقت بگیرید به سمت مغفرت پروردگارتان و بهشتی که عرض آن به اندازه عرض آسمانها و زمین 

 ش. است برای کسانی که ایمان آوردند به خدا و فرستادگان

یعنی دل به دنیا ندهید. روایت زیبایی از پیامبر اکرم )ص( در این باره داریم که می فرماید: دنیا مثل آب است و انسان مثل 

کشتی. اگر آب نباشد کشتی حرکت نمی کند، ولی آب تا کی به نفع کشتی است؟ تا وقتی که زیر آن است. اما اگر این کشتی 
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غرق شدن آن می شود. دنیا اگر نبود انسان نمی توانست به سمت خدا برود اما به شرط  سوراخ شد و آب وارد آن شد موجب

اینکه زیر پایش باشد و سبب رسیدنش به خدا شود وگرنه اگر به درون دلش یا باالی سرش نفوذ کند او را نابود خواهد 

است. فضل خدا به کسی داده می [ این فضل خداست که به هر کس می خواهد می دهد و خدا دارای فضل بزرگ 67کرد.]

؛ همان کسانی که دل به دنیا «عذاب شدید»حرکت بکند نه « مغفرت و رضوان»شود که گول دنیا را نخورد و بیاید به سمت 

نبندند و قبول داشته باشند که دنیا فریبای فانی است و چشم انسان را پر می کند اما به کام مرگ می کشاند. دنیا می رود و 

که می ماند آخرت است. تا اینجای فصل سوم در دو طبقه مفهومی و مصداقی مؤمنین را دعوت به آمدن در مسیر  آن چیزی

 انفاق کرد.

 فاز دوم: سلب بخل

 الیه اول: ایجاد بینش

همد که فون می چاما حرف آخر این فصل این است که بخل نورزید! اگر کسی این آیات را بفهمد دیگر هرگز بخل نمی ورزد 

ت کتابی اس نکه درآل ورزیدن بی نتیجه است. می فرماید: هیچ مصیبتی در زمین و نه در جانهای شما اصابت نمی کند مگر بخ

نها ن به انساآناحیه  مراد از مصیبتى که در زمین و ازکه نوشته ایم و تصمیم خدا بر آن اخذ شده است. عالمه می فرمایند: 

رى و آورد، بیماوى مىرهاى ویرانگر و امثال آن است، و مراد از مصیبتى که به جان آدمى ها و زلزلهرسد، قحطى و آفت میوهمى

دایی که در [ این قطعا بر خدا آسان است. همان خ68.]جراحت و شکستن استخوان و مردن و کشته شدن و امثال آن است

 فصل اول سوره به شما معرفی شد.

 ست شادمانشده ا ست می دهید تاسف نخورید و نسبت به آنچه که به شما دادهچرا این حرف را می زند؟ چون: بر آنچه از د

شود  ینکه حادثل از ادهیم که حوادث را قب: اینکه ما به شما خبر مىنشوید! عالمه می فرمایند: معنای این آیه این است که

ر نعمتى ، و به خاطرود اندوه مخوریدستتان مىدهیم که از این به بعد دیگر به خاطر نعمتى که از دایم، براى این خبر مىنوشته

نبود که  شد، و ممکندهد خوشحالى مکنید، براى اینکه انسان اگر یقین کند که آنچه فوت شده باید مىکه خدا به شما مى

ر ه دنن کسى اى است که خدا به او سپرده چنیشد و ممکن نبود که نشود، ودیعهفوت نشود، و آنچه عایدش گشت باید مى

دارد و  حقوقى ماند که سر برجخورد، و نه در هنگام فرج و آمدن نعمت، )مثل کارمندى مىهنگام فوت نعمت خیلى غصه مى

دارد خدا دوست ن گردد(.شود و نه از دادن بدهى غمناک مىهایى هم باید بپردازد نه از گرفتن حقوق شادمان مىبدهى

 انسانهای خیال زده فخر فروش را. 

 گیزه در راستای بخل نورزیدن:ایجاد ان

! و این ی کنندمانسانهای خیال زده فخرفروش چه کسانی هستند؟  کسانی که بخل می ورزند و دیگران را نیز به بخل امر 

 نهایت بخل است که به دیگران هم سرایت می کند.

اصابت  ردن ازیعنی جلوگیری ک و حاال یک سوال و اینکه اصال چرا انسان بخل می ورزد و معنی بخل چیست؟ بخل ورزیدن

م و ه این توهورتی کصمصیبت. یعنی من جان و مالم را به خدا نمی دهم، که برای خودم بماند و کسی هم از من نمی گیرد! در 

به  ایم، فقط نوشته خیالی بیش نیست! تو خیال می کنی که اگر جان و مالت را خودت ندهی از تو نمی گیریم. همه را از قبل

ا خدا ند که قطعرد بداصت داده ایم که خودت آنها را بدهی و به فضل و کمال برسی. و هر کس در برابر این دستور پشت کتو فر

 بی نیاز و ستوده است و هیچ نیازی به انفاق کردن شما ندارد.

 جمع بندی:

دّقین و زمره مصّ دن درل دعوت به آماین فصل در دو فاز عمل کرد: یکی اثباتی و دیگری سلبی. اثبات انفاق و سلب بخل. فاز او

 مصّدقات بود و فاز دوم نهی از ورود به زمره بخیالن.
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فاز اول خودش در دو الیه عمل کرد: الیه اول مفهومی الیه دوم مصداقی؛ و باز در هر الیه دارای دو قسمت انگیزشی و بینشی 

 بود.

 الیه اول: انگیزه: خشوع دل، بینش: حیات پس از مرگ. 

 دوم: انگیزه: مّصدّق شدن، بینش: پوچی حیات دنیا. الیه

و اصالح  دم بخلعدر فاز دوم نیز دو الیه بینش و انگیزش داشت. بینش: نوشته شدن مصیبت ها از قبل، انگیزش: دعوت به 

 انگیزه.

 در مجموع این فصل به دنبال این است که: 

ق ان و انفاردن ایمرسول خدا صلی اهلل علیه و آله به همراه کفراخوان نسبت به خشوع دل نسبت به یاد خدا و دعوت قرآنی 

 بدهد.

سول را ه خدا و رنشان ببه این صورت که بفرماید: ای مؤمنان! در میان مردان و زنان صدقه دهنده باشید. همانان که صدق ایما

 ید.با انفاق ثابت کرده اند و در جرگه خیال زدگان فخرفروش بخیل و امرکننده به بخل نباش

 (29 – 25فصل چهارم: دعوت به یاری خدا در جهت قیام به قسط )آیات 
نش ا و رسوالاری خدیاز ظاهر آیات این فصل استفاده می شود که فضای نزول آیات این است که پیامبر اکرم )ص( مردم را به 

سق نی و فر معرض نافرمادر جهت قیام به قسط دعوت می کند ولی ایشان در اجابت دعوت آن حضرت سستی می کنند و د

 هستند.

 دند. افرمان بونآنها  اگر این گونه نبودند جا نداشت که بفرماید: رسوالن قبلی هم مردم را دعوت به برپایی قسط کردند اما

 حرکت هدایتی آیات برای از بین بردن این فضا به این صورت است: 

 هدف از ارسال پیامبران الهی:

ل کردیم. ان نازکی پس از دیگری به همراه دالیل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب و میزمی فرماید: ما رسوالن را ی

هم  رپایی قسطاست که بر پایه آن قسط و عدل برپا می شود. یعنی کتاب خودش مایه ب« کتاب»همان حیثیتی از « میزان»

د، خوب از ب وز باطل مانى، و معیار سنجش حق ابه این ترتیب پیامبران با سه وسیله مجهز بودند: دالئل روشن، کتب آسهست. 

 یعنى سه بعد قوانین، )معجزه( باشد، و هم کتاب آسمانى، و هم بیان کننده احکام و« بینه»و مانعى ندارد که قرآن مجید هم 

 [ 69]در یک محتوى.

« انمیز»و « ابکت»ال هدف فقط انزهدف ما از ارسال پیامبران این بود که مردم قسط را بر پاکنند، اما برای رسیدن به این  

 ن است.کافی نبود: و آهن را فرو فرستادیم که در آن شدت و حدّت زیادی وجود دارد و منافعی برای مردم در آ

« حدید»راد از ی شود که ممعلوم م« مَن یَنصُرُُه وَرُسُلَهُ»و اینکه بعدا می فرماید: « فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ»با توجه به دو قرینه 

شود دفع  ط برپامان جهاد و جنگ است. یعنی ما آهن را فرستادیم که به وسیله آن شرّ ظالمین که نمی خواهند دولت قسه

ه کسانی لوم شود چکه مع شود. برپایی قسط و عدل جز با اینکه مردم جانشان را بذل کنند اتفاق نمی افتد. ما آهن را فرستادیم

و به « قَاتَلَفَتْحِ وَ بْلِ الْقَ مِنمَّْن أَنفَقَ  »...ود می گذرند. در فصل دوم هم فرمود: برای برپایی دولت قسط از جان و مال خ

 همین دلیل است که در کل سوره منظور از انفاق، فقط دادن مال نیست بلکه بذل مال و جان است.

[ یعنی تا شما خدا 70م فعلی است نه ذاتی.]عل« لِیَعْلَمَ»تا خدا بداند که چه کسانی او را و رسوالنش را یاری می کنند به غیب. 

را یاری نکنید موضوعی برای دانستن یا ندانستن وجود ندارد. تا وقتی که یاری نکردید معلوم نمی شود که یار هستید. آنهایی 

شود خدا  که این کلمه را جور دیگری معنا می کنند بیهوده خود را به زحمت انداخته اند. دلیلی وجود ندارد که مثال گفته
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یعنی یک وقتی شما کسی را یاری می کنید که با چشم او را می بینید ولی « بِالْغَیْبِ»خودش می داند می خواهد شما بدانید! 

یاری کردن خدا و رسول از جنس نادیدنی ها و غیب است. حتی رسول را فقط حیثیت انسان بودنش را می بینید و اینکه االن 

از جنس غیبی است. یعنی افرادی که خدا و رسول را در حالی که نمی بینند با تکیه بر ایمانشان  این انسان رسول خداست باز

ختم [ در حالی که قطعا خدا قوی و شکست ناپذیر است و به یاری شما نیازی ندارد. عالمه می فرماید: 71یاری می کنند.]

لى به جهاد براى همین بوده که امتثال کنندگان را از دیگران کردن آیه با این جمله گویا اشاره باشد به اینکه دستور خداى تعا

اى است که به هیچ وجه ضعف در او راه جدا کند، نه اینکه خداى تعالى احتیاجى به نصرت ناصرى داشته باشد، چون خدا قوى

 [ 72]یابد.ندارد، و عزیزى است که ذلت به سویش راه نمى

 ط.ولت قسدد: ارسال رسل به همراه کتاب و میزان و حدید به هدف برپایی این آیه اجمال بحث این فصل را بیان کر

 تفصیل مطلب قبل:

 در ادامه آیات، این امر را در طول تاریخ بررسی می نماید:

بسیاری از  شدند ولی هدایت و قطعا فرستادیم نوح و ابراهیم را و در ذریه ایشان نبوت و کتاب را قرار دادیم پس عده ای از آنها

طلبی که متوجه به  الن باانها فاسق بودند. با توجه به سیاق یعنی پیامبرانشان را در مسیر برپایی دولت قسط یاری نکردند؛ و آ

جه آن و در نتی ر نکرددر فصل سوم آمد، می توانیم بگوییم چرا یاری نکردند؟ چون خشوع دل نداشتند و آیات خدا در ایشان اث

لهی شکست متحان ااوت دل گرفتند و فاسق شدند و دیگر یاری نکردند. بیشتر آنها در این ابه طول انجامید و قس« اَمَد»

 خوردند.

ه ای اما فاید ستادیماما خدای متعالی می فرماید: من از ارسال رسل خسته نشدم، سپس یکی پس از دیگری پیامبران خود را فر

نی که لبهای کساقیم در دیم و دادیم به او انجیل را و قرار دادنداشت تا حضرت عیسی: و عیسی پسر مریم را از پس آنها فرستا

نیاگریزی بود. اما زهد و د یعنی اینها قلبهایشان مثل بقیه سخت نبود و خاشع و قابل نفوذ  از او تبعیت کردند مهربانی و رحمت.

طریق  خواهند ازبه آنها کما راضی شدیم را خودشان ابداع کردند و این را ما بر آنها ننوشتیم مگر برای طلب رضایت خدا. یعنی 

 ادند! ام افتبزهد و ریاضت به رضایت خدا برسند، اما متاسفانه رعایت نکردند حق آن را و به قول معروف از آن طرف 

بر خدا پیام ، به یاریاه خداربرای خدا این مهم بود که آنها دل بسته دنیا نباشند و فارغ از محبت دنیا با بذل جان و مالشان در 

اری ولی دست از ی ختند ودر راه برپایی قسط و عدل بشتابند، اما آنها گوشه عزلت گزیدند و به زعم خودشان به عبادت خدا پردا

سعادة فى یان البترجمه تفسیر خدا برداشتند. چنین قطع تعلق و عبادتی قطعا هرگز مورد قبول خدا نخواهد بود. در کتاب 

این همان  و[ 73]دى خدا منتهى نشدنه آمده است که منظور این است با آن رهبانیّت به خلیفهمقامات العبادة ذیل این آی

که  ،دادیم  اجرشان راپس به کسانی از آنها که ایمان آوردند  چیزی است که باعث خروج آنها از راه رسیدن به دولت قسط شد.

 متاسفانه در اقلیت بودند و بیشتر آنها نافرمانی کردند.

 ار به مؤمنان برای تحقق دولت قسط الهی:راهك 

متاسفانه این سرفصل امتحانی خدا تا کنون بیشتر، مردودی داده است و هنوز اجابت عمومی نشده است. پس از بیان تاریخچه 

ای ارسال رسل و ناکامی مردم در برابر یاری کردن آنها در برپایی دولت قسط، وقت آن است که ما را مورد خطاب قرار دهد: 

ایمان بیاورید به رسول او، همان رسولی که دعوت کرد شما را که ایمان و کسانی که ایمان آورده اید! تقوای خدا را پیشه کنید 

قبول دین براى نجات کافى بود براى اهل کتاب هم قبول دین  اگر مجرّد اسالم ناشى از بیعت عاّم وبیاورید به پروردگارتان ... 

پس شما اى مؤمنین در صورت دین محمّد صلّى اللّه علیه و آله توقّف نکنید و  شدند.فاسق نامیده نمىشد و خودشان کافى مى

در جمیع اوامر و نواهى خدا از او بترسید به رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله با ایمان حقیقى  به بیعت عام اکتفا نکنید، بلکه

تمام دعوا در عالم سر همین دعوت است. دعوتی که هنوز که هنوز است [ 74شود.]ایمان آورید که آن با بیعت خاصّ حاصل مى
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در همین است که بیایید ایمان « حدید»در گوش زمان و در کرانه های تمام زمین می پیچد اما لبیک گو ندارد! روح سوره 

تظر است ببیند در مسیر تشکیل بیاورید به رسولی که شما را می رساند به برپاشدن قسط و عدل در عالم. همان رسولی که من

سال است که پیامبر خدا  1400جامعه عدل جهانی چه کسی او را یاری می کند. شما بیایید این تاریخ سیاه را تکرار نکنید. 

سال  14000سر می دهد ولی هنوز اجابتش نکرده ایم! صبر خدا زیاد است، اگر « هل من ناصر»دارد ما را صدا می کند و ندای 

رد برای او تفاوتی نمی کند، این ما هستیم که اگر اجابت نکنیم یکی پس از دیگری مغبون و خسران زده از این دنیا می هم بگذ

رویم. چرا که خدا هر آنچه که باید انجام می داد تا مردم دعوتش را اجابت کنند، انجام داده است. آیا بیانی روشن تر از این می 

کفل به معناى « یُؤْتِكُْم کِفْلَیِْن مِن رَّحْمَتِهِ»تا « بِرَسُولِهِ وَآمِنُواأَیُّهَا الَّذِیَن آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ  ایَ »تواند وجود داشته باشد که: 

 [ یعنی دو نصیب از رحمت خودش را به شما بدهد. این دو نصیب از رحمت خدا چیست؟75.]حظ و نصیب است

ط ین همان خوید. ااست که قرار می دهد برای شما نوری که بوسیله آن راه بر در ادامه توضیح می دهد که: نصیب اول این 

 ت می آید.[ و در سایه ایمان حقیقی یعنی انفاق به دس76نوری است که از ابتدا تا انتهای سوره کشیده شده است]

نظور از ماند که  رمودهفز روایات بسیاری از مفسرین از جمله عالمه طبرسی و عالمه طباطبایی )ره( ذیل این فراز با استفاده ا

بیان کامل تر گفته  صاحب تفسیر انوار درخشان در یک[ 77.]نورى که با آن آمد و شد کنید امامى است که به وى اقتدا کنید

ت رى او دعویت ظاهاست: محتمل است نور که وسیله سیر و سلوک و راهنماى زندگى بشر است امام بحق باشد که آثار و نوران

فقی است که سوره مبارک [ این مساله مؤید همان ا78]یروى از برنامه مکتب قرآن و سنت رسول صلّى اللّه علیه و آله است.به پ

یمان ه داشتن اباطب را ترسیم نموده و به دنبال تحقق یافتن آن است. از ابتدای سوره تا اینجا در یک سیر هدایتی مخ« حدید»

ازد. اگر سمشخص  فاق همراه کرد تا راه رسیدن به امام و برپایی دولت قسط را برایشحقیقی با عمل کردن به آن یعنی ان

ارج رآن است خقدن به مومنان خود را در این مسیر قرار دهند از ظلمات و تاریکی ها که در نتیجه عدم حضور امام و عمل نکر

دا اری ولی خه از یکه می توانند در پرتو نوری شده و به سمت نور که همان والیت اهلل است هدایت می شوند؛ آن وقت است ک

 کسب نموده اند مسیر درست بندگی را طی نموده و به حقیقت ایمان دست یابند.

ار مغفرت قر ا موردراما بهره دوم از رحمت خدا که در سایه ایمان حقیقی نصیب مومنان می گردد، غفران الهی است: و شما  

هل کتاب گمان اتا [ آیه آخر خیلی مهم ولی در عین حال دردمندانه است: 79ان است.]دهد که خدا بسیار آمرزنده و مهرب

نپندارند و به این  [ بیایید دعوت رسول خدا را اجابت کنید تا اهل کتاب80]نکنند که مسلمانان، راهى به فضل خدا ندارند

 [ 81از فضل خدا نرسید؟]نتیجه نرسند که دیدید مشکل از ما نبود! دیدید مؤمنان هم دستشان به چیزی 

شتابید ضوان برفضل خدا چیست؟ در فصل قبل بیان فرمود که فضل خدا یعنی اینکه دل از دنیا ببرید و به سوی مغفرت و 

اینها  یند دیدیدنند بگواین آیه می فرماید: بیایید به خدا ایمان بیاورید که اهل کتاب نتوا« ذلك فضل اهلل یؤتیه من یشاء»

ل اب لو ینزَّهل الكتما یودِّ الذین کفروا من ا»ا نرسیدند؟ آنها به شدت منتظرند که شما هم مثل آنها شوید هم به فضل خد

ه شما هم اجابت ک( خودشان دعوت رسول را اجابت نکردند و نمی خواهند 105سوره بقره/«)علیكم من خیر من ربكم واهلل...

هل کتاب تکلیف ورید تا امان بیاناکام بگذارید و دهانشان را ببندید. بیایید ایکنید. بیایید آنها را در رسیدن به این خواسته شان 

که چکمه  ت کنیدیک میلیارد مسلمان را مشخص نکنند و آقا باالسر جوانهای مسلمان نباشند. بیایید دعوت رسول را اجاب

ب فضل دا صاحخبخواهد می دهد و  پوشان آمریکایی نوامیستان را هتک حرمت نکنند. فضل به دست خداست آن را به هر که

 بزرگ است. 

ست که آلوده به اسال خسران کافی نیست؟ دلیلش این  1400چرا مردم بیدار نمی شوند و در خط رسل قرار نمی گیرند؟ آیا 

 دنیا هستند و قرار گرفتن در خط رسل، بذل مال و جان می خواهد. 
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اما خودش ماند و اندک مردانی « هل من ناصر ینصرنی؟»مان فریاد زد: سالها پیش یکی از سالله پاک رسوالن الهی در گوش ز

از اولیاء خدا که همگی به خاک و خون کشیده شدند. هنوز این ندا در عالم طنین انداز است و تمام نشده است. لبیک گویانی 

 قدیم نمایند.می خواهد که قطع تعلق نمایند و جان و مالشان را در طبق اخالص نهاده و به خالق خویش ت

 جمع بندی: 

ست تا اصل آمده فدر این فصل متبلور است و می خواهد نگاه جهانی به مخاطب بدهد. بدین صورت که این « حدید»روح سوره 

 مؤمنان را به اجابت دعوت الهی، برای یاری خدا و رسوالنش در جهت قیام به قسط دعوت نماید. 

یی جهت برپا را در د که از دعوت رسوالنشان سرپیچی کردند و خدا و فرستادگانشای مؤمنان! شما مانند اقوام گذشته نباشی

به  رای رسیدنباکامی ندولت قسط یاری نرساندند. اجابت کنید و ایمان بیاورید و دهان اهل کتاب را در شماتت اهل ایمان در 

 فضل خدا ببندید.

 جمع بندی و نتیجه گیری

توحید  ا تسبیح وبدر مسیری به سمت برپایی دولت قسط قرار می دهد. شروع این مسیر سوره ای است که ما را « حدید»سوره 

ه کمحقق شد  گر اینااست و انتهایش با قسط و عدل. متن این مسیر ایمان و انفاق و گذشتن از مال و جان در راه خدا است. 

لیعه این طدی در نمی رسد. اگر آیات توحی به مقصد خواهد رسید اما اگر نشد این مسیر بن بست می شود و هرگز به انتها

لمت ها ظلم و ظ آن راهبرد بی بدیلی است که انسان و انسانیت را از« حدید»سوره آمده است به این دلیل است که سوره 

 نجات می دهد. 

عوت می دسط ه قبگاهِ گذشتن از مال و جان در راه خداست و پیامبر )ص( مردم را به یاری خدا و رسوالنش در جهت قیام 

 کند. او مردم را به انفاق و گذشتن از مال و جان در راه خدا فرا می خواند.

ز این رو ثر است. اا کم امخاطبان حضرتش خود را مؤمن می دانند اما دلهایشان سخت، و دعوت به ایمان و انفاق، در آن بی اثر ی

ا نیز ریگران رمانی هستند. برخی بخل می ورزند و ددر اجابت دعوت آن حضرت )ص( سستی می کنند و در معرض فسق و ناف

 الن است وو رسو به بخل دعوت می کنند. خدا در صدد دعوت مؤمنان، به ایمان حقیقی و گذشتن از مال و جان در یاری خدا

ه کشوند  مئند و مطاین مقتضی پشتوانه ای غنی از تسبیح و توحید می باشد که توهم نیازمندی خدا در مخاطبان بوجود نیای

 خود به این اجابت نیازمندند.

ورت دهی ص در چنین فضایی الزم است تا با نزول این سوره مبارک در جهت اجابت دعوت رسول، معرفت افزایی و بینش

قیقت نماید. ح عوت میدپذیرد. لذا این سوره با این راهبرد هدایتی نجات دهنده وارد میدان شده و مردم را به حقیقت ایمان 

 ن که همان اجابت دعوت رسول خدا )ص( و گذشتن از مال و جان در راه خداست.ایما

به  نید. نسبتنفاق کاای مؤمنان! حقیقت ایمان، چیزی جز گذشتن از مال و جان در راه خدا نیست؛ پس به خدا ایمان آورید و 

ه بخل بیگران را ید و دت کنید و بخل نورزیاد خدا و دعوت قرآنی رسول خدا)ص( خاشع باشید و صدق ایمانتان را با انفاق اثبا

 دعوت نکنید.

وی آن سود را به خنبیای ابدانید که این تنها راه تحقق آرمان بلند برپایی قسط در زمین است. آرمانی که بسیاری از گذشتگان، 

 یاری نکردند و اینک نوبت شماست.

ایمان باز ز دست و پایا را ن با انفاق مال و جان، بندهای حب دنامید که بتوانیم با استفاده از هدایت این سوره در نوبت خودما

ز ارسال امان الهی که آر کنیم و از ظلمات به سوی نور پرواز کرده و به یاری ولی خدا بشتابیم و برپایی دولت قسط در زمین را

 هزاران رسول است تحقق بخشیم.

 «ن یدیه بالقرآناللهم اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بی»
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 تشكر و قدردانی 

مر رسیدن ی در به ثو علم با تشکر فراوان از سرکار خانم دکتر مریم اسماعیلی که به عنوان استاد راهنما، با حمایت های معنوی

 .این کار نقش به سزایی داشته اند
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