جلسه ششم (آیه )9
قطعی بودن افول قدرتهای طاغوتی
ُ َّ
ُ
ُ
ُ
أ لم يأ ِتكم نبؤا الذين ِمن قب ِلكم قو ِم نوح و
َّ
َّ
ُ
عاد و ث ُمود و الذين ِمن بع ِد ِهم ال يعل ُمهم ِإال
ُ
ُ ُ
ُ
ُّ
َّ ُ
نات فردوا أي ِديهم
الله جاءتهم ُر ُسلهم ِبالب ِّي
ِ
ُ َّ
ُ ُ
واه ِهم و قالوا ِإنا كفرنا ِبما أر ِسلتم ِب ِه و
في أف ِ
َّ
ُ
ِإنا لفي شك ِم َّما تدعوننا ِإلي ِه ُمريب.

آيا داستان هالكت كسانى كه پيش از شما بودند :قوم نوح و عاد و ثمود و
كسانى كه بعد از آنان بودند به شما نرسيده است؟ هيچكس جز خدا از
حقيقت حالشان و تاريخ حياتشان آگاه نيست .پيامبرانشان با داليلى روشنگر
به سويشان آمدند ،ولى آنان دست پيامبران را به دهانشان برگرداندند (آنان را
به سكوت واداشتند) و گفتند :ما به آيينى كه شما براى آن فرستاده شدهايد
كافريم و در درستى آنچه ما را بدان فرامىخوانيد ترديد داريم و دعوت شما به
يكتاپرستى مايه بدگمانى ما شده است.

رفتارهای تبليغی:
 .1ويژگى منحرفان را بر مصاديق كنونى جامعه معاصر (اعم از كفار ،منافقان داخلى و )...تطبيق دهيد.
 .2نشانه هاى افول آمريكا و غرب را بشماريد (به ويژه از كالم رهبر انقالب) و اين آيه را بر آنها تطبيق بدهيد.
اين آيه يكى از مصاديق تذكر و ّ
توجه به «ايام الله» است.
اين آيه نمونه ها و مصاديقى را ذكر ميكند كه خداوند با قدرت خود ،دشمنان و ابرقدرتهاى كفر را از بين برد.
حكومتهاى طاغوتى ،هرچند از علم و توانايى و امكانات برخوردارند و ابرقدرت باشنننند؛ اما چون ايمان ،عمل صنننال ،
اخالق و معنويت ندارند ،قطعا دچار سقوط ميشوند .جوامعى مانند عاد ،ثمود ،فرعون و ...از اين قبيلند.
آمريكا و غرب نيز قطعا چنين سرنوشتى خواهند داشت.
باور به اين سنت الهی ،دو اثر مهم دارد:
 .1نا اميد ساختن ابرقدرتهاى دوران كنونى كه بدانند آنها هم قطعا دچار افول ميشوند.
 .2اميدوار كردن مومنان كه در برابر دشمنان مقاومت كنند تا به پيروزى برسند.
خداوند در آيات متعددى علت سقوط حكومتهاى طاغوتى را «كفر ،انحراف و فساد» ميداند.
در اين آيه ،ويژگى هاى منحرفين و مفسدين را بيان ميكند:
ويژگی های منحرفان و مفسدان
شخصيت و مكتب منحرفين و مفسدين ويژگى هايى دارند .اين ويژگى ها ميتوانند به عنوان «معيارهاى تشخيص حق
از باطل» نيز استفاده شوند.
اين آيه ويژگى هاى جبهه باطل و معيارهاى شناخت آنها را اينگونه بيان ميكند:
 .1عدم پذيرش حق
با اينكه جبهه حق داراى ادله روشن و متقن است ولى منحرفان آن ادله را نمى پذيرند .نمونه آن وجود مكاتب انحرافى
فراوانى است كه با وجود آگاهى از ادله و حقانيت مكاتب حق در عرصه هاى سياسى ،مذهبى و اقتصادى ،آنها را نمى
پذيرند.
 .2واكنش منفى در مقابل جبهه حق
براى خفه كردن صداى حق و حقيقت با مبارزه ،شانتاژ ،دروغ پراكنى و تهمت در فضاى مجازى ،فضاى حقيقى و انواع
رسانه ها سعى و تالش ميكنند.
 .3مخالفت با مكتب عالوه بر مخالفت با شخص
آنها با مكتب حق گرچه مكتب عالى باشنند مخالفت ميكنند .به عنوان نمونه با قصننا به بهانه حقوق بشننر ،با شننوراى

نگهبان به بهانه آزادى ،با انرژى هسته اى به بهانه صل و ...مخالفت ميكنند.
 .4تشكيک در حقانيت مكتب اسالم
منشننا اين شننک بدبينى و لجاجت اسننت .آنها در هر چيزى درباره جبهه اسننالم تشننكيک ميكنند .مانند نماز ،حجاب،
خمس و. ...
ْ
ّ
شك ،ترديد طبيعى است ،اما « َريب» يعنى هم توهم و هم ترديد و هم همراه با سوء ظن و تهمت است .يعنى شك آنان
منطقى و سازنده و حركتآفرين و جست و جوگرانه نبود ،بلكه برخاسته از توهمات آنان و همراه با تهمت بود.
يكى از اشكاالت مردم ،شک و ترديد همراه با توهم و سوء ظن به دستورات الهى و راهبران الهى است.
اينكه برخى از مردم ،به گفته هاى رهبران الهى سنننوء ظن دارند و بدون دليل حرف آنها را ّرد ميكنند ،از نشنننانه هاى
لجاجت و نزديک به كفر است.
ّ
بله شكى كه زمينه تحقيق و قبول حقيقت شود ،شک سازنده و مفيد ا ست ،ولى شكى كه در برابر حرفهاى آ شكار و
مخرب و باز دارندهى انسان از پذيرش ّ
مطرح است ،همان لجاجت و شک ّ
حق است.
اين آيه ويژگى هاى كفار را بيان ميكند؛ اما متاسننفانه برخى مردم در جامعه اسننالمى زندگى ميكنند اما صننفات كفار را
دارند و مانند آنها به رهبران الهى با توهم و تهمت و سوء ظن مينگرند.
عبرت گيری؛ راه مقابله با منحرفان
يكى از معيارهاى مهم شناخت مسير و مكتب حق و باطل ،عبرت از كسانى است كه در مكتب انحراف قدم برداشتند و
نابود شدند .ببينيم بنى اميه و بنى عباس به چه سرنوشتى دچار شدند؟ در دوران معاصر ،پهلوى چه شد؟
در نظام اسالمى ،سرانجام بنى صدر ،رجوى ،مخالفين نظام و سران فتنه چه شد؟
سر انجام برجام چه شد؟
الزمه اين عبرت ،خواندن تاريخ است.
خداوند ّ
سنتها و قوانين ثابتى در تاريخ و جامعه دارد كه با مطالعه تاريخ ميتوان آنها را شناخت و عبرت گرفت.
چرا تاريخ نميخوانيم؟
يكى از اشننكاالت جامعه ما اين اسننت كه «تاريخ» نميخوانيم تا دسننت قدرت الهى را در طول تاريخ ببينيم و اميدوار به
وعده هاى الهى شويم .در حالى كه خداوند در موارد متعددى دستور داده حاالت گذشتگان را مطالعه و تامل كنيم.
خداوند در آيات ديگرى ميفرمايد:
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كان عاق َبة ال َ
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نات فما كان الله ِليظ ِلمهم و ِلكن كانوا أنفسهم يظ ِلمون» (روم)9 ،
ِمما عمروها و جاءتهم رسلهم ِبالبي ِ
قرآن با صننراحت دسننتور ميدهد تاريخ را بخوانيم تا ببينيم عاقبت جواما و ابرقدرتهاى گذشننته چه شنند .كسننانى كه
قدرتمند تر از قدرت هاى كنونى بودند ،از جهت تكنولوژى و توسنننعه ،پيشنننرفته تر بودند ،اما خداوند آنها را به خاطر
دشمنى با جبهه دچار افول كرد.

جلسه هفتم (آیه  10و )11
معيارهای غلط در انتخاب مسير
َّ
ُ ُ ُ ُ
ماوات
فاط ِر ال َّس
ِ
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ِ
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ُ
َّ
ِّ ُ
ُيؤخركم ِإلی أ جل ُمسَََمی قالوا ِإن أنتم ِإال
ُ
ُّ
ُ ُ ُ
بش َر ِمثلنا تريدون أن ت ُص َدونا ع َّما كان يع ُبد
ُ
ُ
آباؤنا فأتونا ِب ُسلطان ُمبين.

پيامبرانشان گفتند :آيا در يكتايى خدا كه پديدآورنده آسمانها و زمين و
ساماندهنده آنهاست ترديدى هست؟ او شما را دعوت مىكند تا پارهاى از
گناهان شما را بر شما ببخشايد و تا سرآمدى ّ
معين به شما مهلت دهد ،زيرا
اگر بخشوده نشويد ،پيش از مهلت ّ
مقرر ،به سزاى گناهانتان به هالكت
خواهيد رسيد .گفتند :شما جز بشرى مانند ما نيستيد؛ اگر از جانب خدا
پيامى به شما مىرسيد به ما نيز رسيده بود .شما مىخواهيد با اين ّادعا ما را
از آنچه پدرانمان مىپرستيدند بازداريد .اگر از جانب خدا فرستاده شدهايد
براى ما معجزهاى آشكار بياوريد.

ُ َّ
ُ ُ ُ ُ ُ
ال بشََر مث ُل ُكم و پيامبرانشان در پاسخ آنان گفتند :آرى ،ما جز بشرى مانند شما نيستيم ،ولى
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ِ
قالت ل َّهم رسََل ِ
آدميان در بهرهمندى از نعمتهاى خدا يكسان نيستند ،بلكه خدا به هر يك
ُ ُّ
َّ
ُ
باد ِه و ما
لكن الله يمن علی من يشَََاء ِمن ِع ِ
ِ
ّ
از بندگانش كه بخواهد ،با اعطاى مقام نبوت ،نعمتى سنگين به او ارزانى
َّ
َّ
ُ
ُ
كان ل نا أن نأ ِتيكم ِبسَََل طان ِإال ِب ِإذ ِن الل ِه و
مىداردّ .اما اينكه از ما درخواست معجزه مىكنيد بدانيد كه ما نمىتوانيم
َّ
ُ
َّ
علی الل ِه فليتوك ِل ال ُمؤ ِمنون.
بىاذن خدا معجزهاى براى شما بياوريم.
رفتارهای تبليغی:
 .1مطالب اين جلسه را بر مسئله انتخابات ،ويژگى هاى رئيس جمهور اصالح و معيارهاى تشخيص اصل ،
تطبيق بدهيد.
 .2به مردم توصيه كنيد در برابر رسانه هاى بيگانه و منافق كه معيارهاى صحي و غلط را جابجا ميكنند ،دقت
و حساسيت داشته باشند.
يكى از گامهاى مهم رشد انسان و صعود به قله سالمت،حركت در زندگى بر اساس دليل و منطق روشن است.
پيروزى در عرصننه هاى اقتصنناد ،سننياسننت ،فرهنگ و تمدن ،خانواده و ...مرهون حركت بر اسنناس معيارهاى صننحي
است.
انسنان ،مختار و تصنميم گير اسنت و تصنميمات او يا بر اسناس معيار سنالم و توحيدى اسنت كه نتيجه آن سنالمتى در
وصول به مقصد است و يا بر اساس معيارهاى غلط و انحرافى است كه فرجام آن هالكت است.
مهمترين عرصننه اى كه انسننان نياز به تصننميم صننحي دارد ،عرصننه پذيرش دين ،ايمان به دسننتورات الهى و پيروى از
رهبران الهى است.
برنامه ها و اهداف دعوت الهی
در واقا اين دو هدف و برنامه سبب و م سبب ه ستند؛ يعنى پاكى ان سان و جامعه از گناه و ستم ،سبب ادامهى حيات
آن است؛ همان طور كه آلودگى به گناه و ستم ،سبب نابودى و مرگ افراد و جامعه مىشود.
 .1پاک كردن انسانها از آلودگى گناهان و بخشش آنها
سازى روح و جسم و محيط زندگى بشر.
يعنى پاک
ِ
ّ
 .2ادامهى حيات بشر تا زمان مقرر
انسان داراى دو مرگ و اجل است:
 .1اجل حتمى :كه در مورد همهى انسانها صادق است و هر كس روزى خواهد مرد؛ زيرا توانايى بشر براى
ادامهى زندگى محدود است و روزى عمرش به پايان مىرسد.

ّ
 .2اجل معلق :يعنى مرگ برخى افراد بر اثر عوامل و موانعى در نيمهى راه فرا مىرسد؛ مَال برخى آلودگىها
و گناهان و ستمها سبب مرگ او مىشوند.
ايمان به فرستادگان الهى و عمل به برنامههاى آنان جلوى مرگ غيرحتمى را مىگيرد و آن را به تاخير مىاندازد.
براى مَال ،صلهى رحم و صدقه دادن و توبه و برخى د ستورات بهدا شتى ،مَل پرهيز از خون خوارى ،شراب خوارى و
مردارخوارى ،سبب طوالنى شدن عمر انسان مىشود.
امام صننادق (ع)« :كسننانى كه بر اثر گناهان مى ميرند ،بيش از كسننانى هسننتند كه با مرگ طبيعى از دنيا مى روند؛ و
كسننانى كه بر اثر نيكى به ديگران زنده مى مانند (و عمر طوالنى مى يابند) بيش از كسننانى هسننتند كه به عمر معمولى
باقى هستند».
معيارهای غلط تصميم گيری
انسانها در برابر برنامه ها و اهداف رهبران دينى و دستورات اسالمى ،دو نوعند :عده اى ميپذيرند و عده اى نه.
علت اصلى تقسيم شدن انسانها به اين دو گروه ،داشتن معيار صحي يا غلط است.
در اين دو آيه ،خداوند معيارهاى غلط را بيان ميكند:
 .1تقليد كوركورانه
يكى از ويژگيهاى اينگونه انسانها اين است كه تصميمات آنها بر اساس تقليد كوركورانه است .به خاطر تقليد كوركورانه
در مقابل حق ايسنتاده و متعصنبانه انتخاب مى كنند .مَال در ازدواج بر معيارهاى تعصنبى تكيه مينمايد ،در سنيا ست
تابا حزب خويش است و لو بداند غلط است.
 .2تعصب
گاهى تع صب به پدران خود دارند چون پدرانمان بت پرست بودند ما هم بت پرستيم .گاهى حزب سيا سى ا ست .گاه
مكتب فكرى است.
 .3حسادت
ري شه تع صبات ان سانها اين ا ست كه نمىخواهند بپذيرند كه بقيه از آنها بهتر فهميده يا م سير شان بهتر ا ست .لذا به
انبيا هم مىگفتند شما هم مَل ما ب شر ه ستيد .اين كه خود شان را همطراز بقيه ميدانند مَال فردى بى سواد ا ست
ولى خودش را از علما كمتر نمىداند.
 .4ضعف استدالل
هميشنننه از طرف مقابل دنبال دليل هسنننتند ولى خودشنننان قربانى بى دليلى هسنننتند و هيچ دليلى ندارند .تا دليل
ميخواهى ميگويند :دليل شما چيست؟ دليل را هم نمى پذيرند .راه مبارزه با آنها ،پاسخگويى صري و روشن و مستدل
است.
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عوامل پيروزی و كاميابی در برابر دشمنان

ّ
َّ
َّ َّ
و ما چه عذرى داريم كه بر خدا توكل نكنيم و حال آنكه او راههايى را كه براى
و ما لنا أال نتوكل علی الل ِه و قد هدانا ُسَََ ُبلنا
َّ
ما شايسته است به ما نشان داده است؟ به همين جهت بر آزارهايى كه براى
ُ
و لنصَََ ِبر َّن علی مََا آذيت ُمونََا و علی الل َ ِه
ّ
ابالغ توحيد به ما رساندهايد صبر مىكنيم .پس اهل توكل بايد فقط بر خدا
ُ ِّ ُ
َّ
ّ
.
ون
ل
فليتوك ِل المتوك
توكل كنند.

رفتارهای تبليغی:
 .1روحيه اميدوارى را در مردم تقويت كنيد .در همين راستا روحيه مقاومت مردم را تحسين كنيد.
 .2راهبرد رهبر معظم انقالب در مواجهه با آمريكا ،برجام و عدم اعتماد به آمريكا و اروپا را تبيين كرده و اينكه
بايد به توان داخلى تكيه كرد نه به آمريكا.
دشمن با تمام نيرو و قواى خود وارد عرصه شده و در مقابل جبهه حق مى ايستد.
پيروزى در برابر اينچنين دشمنى ،نيازمند دو عنصر اصلى است :توكل و مقاومت.
الف) توكل بر خدا
انسان ذاتا دوست دارد به يک قدرت برتر تكيه كند و كارهاى خودش را با كمک يک نيروى برتر پيش ببرد و مشكالتش
را حل كند.
خداوند به اين نياز انسان پاسخ داده است و فرموده بهترين نيرو ،نيروى الهى است و بايد به او توكل كنيم.
َ َ َ َّ
الله َف ْل َي َت َو َّكل ْالم َت َو ِّكل َ
ون» ميفرمايد چون انسنننانها اهل تكيه به ديگران و واگذارى كارها به ديگران
لذا در جمله «و على
ِ
ِ
هستند ،بايد به خدا توكل كنند .يعنى اگر توكل و تكيه گاه هم ميخواهى باز هم خدا.
توكل يعنى تمام نيروى خود را اسنننتفاده كرده و به ميدان ورود نموده و در بن بسنننت ها با تكيه بر خدا حركت كند كه
حتما موفق ميشود .مانند جنگ بدر و هشت سال دفاع مقدس.
دليل توكل بر خدا اين ا ست كه خداوند تمام راههاى سعادت را براى ب شر باز نموده و ان سان با حركت در م سير درست
قطعا به پيروزى خواهد رسيد؛ اما اگر مسير را اشتباه برود ،قطعا در چاله خواهد افتاد و سرانجامش نابودى است.
ب) صبر و مقاومت
يعنى پشتكار در برابر اذيتهاى كفار و دشمنان.
دشمن،
با فشارهاى اقتصادى چون تحريم و جنگ اقتصادى و برهم زدن بازار و گرانى
و همچنين با فشارهاى سياسى چون شانتاژ سياسى و شايعه سازى و تخريب مسئوالن سالم
و نيز با فشارهاى امنيتى چون تهديد و...
و فشارهاى فرهنگى چون فضاى مجازى و...
دنبال اذيت كردن مسننلمين اسننت .لذا بايد در مقابل اين اذيت با پشننتكار مبارزه نمود و در مقابل برنامه هاى دشننمن
كوتاه نيامد.
رابطه توكل و مقاومت
توكل ،باعث مقاومت انسان در برابر مشكالت و سختى ها ميشود .زيرا ميداند كه باالخره مشكالت حل خواهد شد.
َ
َ َ َّ َ َّ َ َ َّ
لذا در اين آيه خداوند توكل را مالزم با مقاومت دانسنننته اسنننتَ « .و ما ل نا أال ن َت َوكل َعلى الل ِه َ ...و ل َن ْصننن ِب َر َّن َعلى ما
َ
آذ ْيتمونا» (صبر در نگاه قرآن كريم يعنى مقاومت و ايستادگى و خسته نشدن از مشكالت و سختى ها).

لذا اثر حقيقى توكل اين اسننت كه انسننان در برابر عظمت مشننكالت ،احسنناس حقارت و ضننعف نكند ،بلكه با اتكاى بر
قدرت بى پايان خداوند ،خود را پيروز بداند ،و به اين ترتيب توكل اميد آفرين نيرو بخش و تقويت كننده ،و س نبب فزونى
پايدارى و مقاومت است.
لذا پيامبر از جبرئيل پرسيد توكل چيست؟ پاسخ داد:
َ َ ََْ َ ْ ْ َ ْ ْ
َ ْ َ ْ َ َ َ َ َْْ ََ َ َ ْ َْ َْ
« ْالع ْلم ب َا َّن ْال َم ْخل َ
وق َال َيضننر َو َال َي ْن َفا َو َال ي ْعطي و ال يمنا و اسننتعمال ال َ
س ِمن الخل ِق ف ِإذا كان العبد كذ ِلك لم يعمل
ا
ي
ِ
َ ِ
َ ِ ِ
َّ ِ َ َ َ
َّ َ َ ْ َ ْ
َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِْل َحد ِسوى الل ِه و لم ير ج و لم يخف ِسوى الل ِه و لم يطما ِفي أحد ِسوى الل ِه فهذا هو التوكل»
آگاهى به اين واقعيت كه مخلوق نه زيان و نفا مى رسننناند و نه عطا و منا دارد ،و چشنننم از دسنننت مخلوق برداشنننتن،
هنگامى كه بندهاى چنين شد جز براى خدا كار نمىكند و از غير او اميد ندارد ،اين حقيقت توكل است.
ّ
ّ
توكل بر خدا انسان را از وابستگى به ديگران كه سرچشمهى ذلت و بردگى است نجات مىدهد و به او آزادگى و اعتماد
به نفس مىبخشد .در مقابل ،كسانى كه به خدا توكل نكنند و به ديگران چشم داشته باشند ،دچار ذلت ميشوند.
لذا ملتى كه اهل توكل به خداوند اسننت ،در برابر مشننكالت و دشننمنان ناتوان نميشننود و چشننمش به دسننت بيگانگان
نيست و به توان داخلى تكيه ميكند.
نقطه مقابل توكل و صبر
نقطه مقابل توكل ،وابستگى به ديگران است.
و هر كس به خدا توكل نكند ،به غير خدا توكل ميكند.
ك سانى كه به دنبال پارتى بازى و ر شوه دادن و ...ه ستند ،توكل شان به خدا كم ا ست و ري شه در ضعف نگاه توحيدى
دارند .يا مسئولى كه براى اداره كشور ،اميدش به بيگانگان است ،ضعف در نگاه توحيدى دارد.
َ َ َ َّ
ّ
الله َف ْل َي َت َو َّكل ْالم َت َو ِّكل َ
ون» ميفرمايد اگر تكيه گاه مطمئنى ميخواهى بايد تنها بر خدا توكل كنى ،نه بر
در جمله «و على
ِ
ِ
مخلوقات ضعيف و ناتوان كه از خود چيزى ندارند.
اما برخى گفتند بايد به كدخدا تكيه كنيم.
توكل يعنى انتخاب كردن وكيل.
ما وقتى وكيل انتخاب ميكنيم كه خودمان نميتوانيم مشننكل خودمان را حل كنيم يا اگر بتوانيم ،باز هم از كسننانى كه
توانايى بيشترى دارند استفاده ميكنيم.
توكل به خدا هم همين اسننت و براى انسننان مومن فرقى ندارد كه خودش بتواند مشننكلش را حل كند و كارى را انجام
دهد يا نه .بلكه خودش در هر صورت تالش ميكند اما به در حين تالش ،تنها اميدش به خدا است.
راهرو گر صد هنر دارد توكل بايدش
تكيه بر تقوا و دانش در طريقت كافرى است
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َّ

گونه شناسی برنامه های دشمن در مبارزه با توحيد و فرجام شناسی آن
ُ

ُ

َّ ُ

ُ ُ
و قال الذين كفروا ِلرسَََ ِل ِهم لنخ ِرجنكم ِمن و كسانى كه كافر شدند ،به پيامبرانشان گفتند :بىترديد ،شما و پيروانتان را
َّ
ُ ُ َّ
أر ِضَََ نا أو لتعودن في ِمل ِت نا فأوحی إليهم از سنننرزمين خود بيرون مى كنيم مگر اين كننه بننه آيين مننا درآيينند .پس
ِ ِ
َّ
ُ ُ
پروردگارشان به آنان وحى كرد كه حتما ستمكاران را نابود خواهيم كرد.
ر ُّبهم لنهلك َّن الظالمين.

ِ
ِ
َّ ُُ
ُ
و لنسَََ ِكننكم اْلرض ِمن ب ع ِد ِهم ذ ِلك ِلمن و شما را پس از آنان در همان سرزمين سكونت خواهيم داد .اين وعده براى
كسى است كه از مقام من بيم داشته و از تهديد من ترسيده است.
عيد.
خاف مقامي و خاف و ِ
ُ ُّ
و استفت ُحوا و خاب كل ج َّبار عنيد.

و پيامبران چنان از ستم كافران به ستوه آمدند كه از خدا طلب يارى كردند و
خدا هم آنان را يارى كرد و هر زورگوى ستيزهگرى از نجات خود نوميد شد و
به هالكت رسيد.

رفتارهای تبليغی:
 .1آيه را به برنامه هاى دشمنان كنونى انقالب اسالمى تطبيق بدهيد.
 .2به اهميت دعا براى فرج امام زمان (عج) و ظهور حضرت به عنوان حكومت جهانى كه بر همه دشمنان غلبه
ميكند ،اشاره كنيد.
اين آيات به دو برنامه مهم دشمن در برابر رهبران الهى و دستورات دينى اشاره كرده و سپس قانون نابودى ستمگران و
پيروزى رسوالن الهى و شرايط آن را ذكر ميكند.
برنامه های دشمنان در برابر رهبران الهی
دشننمن كه عارى از باورهاى توحيدى و اخالق فاضننله انسننانى اسننت ،براى رسننيدن به هدف خود و نابودى اسننالم از
ابزارهاى گوناگونى براى رسيدن به هدف خود استفاده مى نمايد ،در اين آيات به دو مورد پرداخته است.
َ
َ ْ
 .1تهديد (لنخ ِر َج َّنك ْم ِم ْن أ ْر ِضنا)
هنگامى كه ضعف استدالل كافران روشن مىشد ،به تهديد و خشونت متوسل مىشدند.
تهديد همراه شدت و تاكيد با انحصارگرايى در داشته ها از ابزارهاى دشمن است .مانند تهديد به جنگ و حمله ،جنگ
ه شت ساله رژيم بعث بر عليه ايران ،سرنگونى هواپيما ى م سافربرى ،داعش ،فتنه  ،۸۸طالبان ،جنگ سعودى عليه
يمن و. ...
تهديدهاى روانى ،فرهنگى ،سياسى و غيره نيز ميتوان بر شمرد.
َّ
َ
 .2ارتداد و واپسگرايى اعتقادى (ل َتعود َّن في ِمل ِتنا)
دشنننمن تالش مىكند فكر نيرو هاى انقالبى را بزند .لذا در اي جاد واپسنننگرايى و انحراف اعتقادى و فكرى و تربيت
نيروهاى ضد دين با ايجاد شبهه تمام تالش خود را مى نمايد.
شننبهاتى نسننبت به دين ،روزه ،نماز ،اهل بيت عليهم السننالم ،انقالب اسننالمى ،روحانيت ،مرجعيت ،عاشننورا و ...از
مصاديق آن است.
قانون الهی و فرجام دشمنان
ّ
تاريخ مبارزات
در برابر برنامه هاى د شمنان ،اين قانون و سنت الهى بيان شده كه ارادهى خدا بر آن ا ست كه در طول ِ
آن پيامبران باشد و كافران ستمكار نابود شوند.
پيامبران با كافران ،پيروزى از ِ
ّ
كفار ،زمين را منطقه ى قدرت نمايى خود مى دانند ،غافل از آن كه حكومت زمين به دسننت انبيا و مؤمنان مى رسنند .در

َ
َ
َْ َ
َ ْ
برابر تهديد كفار« :لنخ ِر َج َّنك ْم ِم ْن أ ْر ِضنا» وعده خداوند« :لن ْس ِك َن َّنكم اْل ْرض» است.
فرجام مكتب باطل ،نابودى آنها در دنيا توسط خداست .همانند سپاه ابرهه ،يزيد ،پهلوى و ...و در آخرت گرفتار آتش
خواهند شد.
در اين آيه دو شرط روانشناختى براى پيروزى بر ستمكاران بيان شده است
 .1ترس از مقام خدا
 .2ترس از تهديدهاى خدا
اين ترس بسيار سازنده است و از گناه و ستم باز مىدارد؛ چون اگر اين دو شرط تحقق نيابد ،ممكن است انسان خود
در صف ستمكاران داخل شود و مستحق نابودى گردد.
اما اگر اين دو شننرط تحقق يابد ،انسننان مراقب اعمال خويش بوده ،به وظايف دينى خود عمل مى كند و مؤمن و دادگر
مىشود و از غير از خدا نمىترسد و بدين ترتيب زمينهى پيروزى خود را در اجتماع فراهم مىسازد.
منظور از «ترس»:
از اين آيه و آيات مشابه استفاده مى شود كه اگر ترس در مورد خدا مطرح مى شود ،ترس از مقام اوست كه در حقيقت
ترس از اعمال خود ماست ،و گرنه خود خدا موجودى دوستداشتنى و محبوب مؤمنان است.
منظور از «مقام خدا»:
داورى خدا در هنگام محاسبهى اعمال انسانها.
موقعيت حسابرسى و
.1
ِ
ِ
 .2قيام خدا براى نظارت و مراقبت شديد بر اعمال انسانها كه سبب ترس و احساس مسئوليت مىشود.
 .3قيام خدا براى اجراى عدالت و احقاق حق.
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ُ

َّ

ِّ

فرجام تالش و پيشرفت بدون ايمان

ُ ُ

ُ
مث َل ال َذين ك فروا ِبر ب ِهم أ عمََال هم كرمََاد ك سانى كه به پروردگار شان كافر شدهاند ،اعمال شان در مَل به خاك سترى
َّ
ِّ ُ
عاص َف ال يق ِد ُرون مى ماند كه در روزى طوفانى تندبادى بر آن بوزد كه بر اندكى هم از آنچه
اش َتدت ِب ِه الريح في يوم ِ
ُ
َّ
ُ
َّ
ُ
ذلك هو الضَََالل فراهم آورده اند دسننت نمى توانند يافت .اين اسننت آن گمراهى اى كه از حق
ِم ما كسَََبوا علی شَََي ء ِ
ُ
فاصلهاى دور و دراز دارد.
البعيد.
رفتارهای تبليغی:
 .1به سابقه  42سال دشمنى آمريكا با ايران و بى ثمر بودن اين دشمنى ها اشاره كنيد.
 .2به اوضاع آشفته كشور آمريكا و ديگر كشورهاى اروپايى (به ويژه اوضاع يک سال اخير) اشاره كرده و نشانه
هاى افول آمريكا را ذكر كنيد.
يكى از موفقيتهاى ظاهرى اهل باطل تالش هاى فراوان آنهاست .پيشرفتهاى علمى ،شهرسازى ،صنعت ،تكنولوژى،
ادارى و ...كه قابل مشاهده است.
اما قرآن به نكته بسيار مهمى اشاره ميكند .عمل انسان مانند جسم انسان است ،اگر جسم داراى روح باشد زنده است
ولى اگر روح ندا شته با شد ،جنازه اى ا ست كه عالوه بر عدم فايده ،م ضر هم ه ست ،عمل اگر داراى روح ايمان با شد
ارزشمند است اما اگر روح ايمان در آن نباشد مفيد نخواهد بود؛ بلكه داراى ضرر و فساد است.
َّ
ئات ِه ْم َح َسنات» ولى اعمال
خداوند بدىهاى مؤمنان را در شرايطى به نيكىها وحسنات تبديل مىكند« ،ي َب ِّدل الله َس ِّي
ِ
َ ْ َ
ّ
كفار ،حسننناتشننان را نابود مى كندَ « ،ك َرماد ْاشن َت َّد ْت ب ِه ِّ
الري » و در آيات ديگر آمده اسننتَ « :ح ِبطت أ ْعماله ْم» يعنى
بد
ِ
اعمالشان محو مىشود.
َ
ّ
قرآن در آيات زيادى م سالهى پوچ شدن و بى ثمر بودن اعمال كفار را مطرح كرده ا ست :از جمله مى فرمايدَ « :و ق ِد ْمنا
َ ْ
ِإلى ما َع ِملوا ِم ْن َع َمل ف َج َعلناه َهباء َم ْنَورا» ما اعمال آنها را مىآوريم و پوچ مىكنيم.
بی ثمر بودن برنامه های دشمنان
در اين آيه به دو نكته اشاره شده:
 .1كفر به رب
يعنى زير پا گذاشتن قوانين تشريعى و تالش بر اساس قوانين و معيارهاى بشرى و سليقه اى.
تالش كفار غالبا يا هميشه بر خالف قوانين تشريعى است .مانند ثروت اندوزى بر اساس استَمار و استعمار و تالش در
سود آورى .بر خالف اسالم كه دنبال تعديل ثروت است.
تالش براى آرامش انسان بر اساس اومانيسم و انسان محورى حتى جواز به آلودگى به گناه.
تالش براى رسيدن به صنعت حتى ساخت بمب اتم و نابودى مردم هيروشيما.
 .2تالش آنها مانند خاكسترى است كه در روز طوفانى ،تندبادى بوزد و همه را نابود كند كه قابل استفاده نيست.
نتيجه تالش در غرب و مكاتب غير ايمانى از همگسنننيختگى غرب در نظام خانواده ،اخالق ،بحران معنو يت ،جنگ
سعودى و سكوت جامعه بين الملل ،عجز در مقابل كرونا در عرصه پزشكى و ...است.
چرا اعمال آنها تشبيه به خاكستر در برابر باد شده؟
 .1خاك ستر مانند خاك و غبار موجود مفيدى ني ست ،بلكه باقيمانده يك م شت آتش ا ست لذا اعمال آنها ممكن
است ظاهرى داشته باشد اما فقط همان ظاهر است و محتوايى ندارد .در يك ظرف كوچك خاك ممكن است

گل زيبايى برويد اما در ميان خروارها خاكستر حتى علف هرزهاى نخواهد روئيد!
 .2در ميان ذرات خاكسننتر هيچ نوع چسننبندگى و پيوند وجود ندارد و حتى با كمك آب نيز نمى توان آنها را به هم
پيوند داد .لذا دشمنان بر خالف مؤمنان كه اعمالشان منسجم و به هم پيوسته است ،اين انسجام و توحيد در
عمل را ندارند.
َ
ْ
عاصف» تاكيد مىكند .يعنى خاكستر آن چنان پراكنده مىشود كه هر ذرهاى
 .3اين تشبيه را با عبارت « ِفي يوم ِ
از ذراتش در نقطه دور دستى خواهد افتاد به طورى كه با هيچ قدرتى نمىتوان آن را جما كرد.
چرا اعمال آنها بیمحتوا است؟
چون آن چيزى كه به عمل ،شكل و محتوا مىدهد ،نيت و انگيزه و هدف و برنامه آن است.
اگر برنامه و انگيزه و هدف ،سالم و ارزنده و قابل مالحظه باشد خود عمل نيز چنين خواهد بود ،ولى اگر برترين اعمال
را با انگيزهاى پست انجام دهيم ،آن عمل به كلى مسخ و بىمحتوا مىشود.
مَال برنامه هايى تحت عنوان حقوق بشننر در جهان غرب پيشنننهاد مى شننود ،همين برنامه از ناحيه پيامبران نيز دنبال
شده ،اما محصول و محتوا و ثمره اين دو از زمين تا آسمان متفاوت است.

