
سوره مبارکه محمد صلی اهلل علیه و اله

کفر و اعمال ایمان و عمل صالح 
متناسب با آن

عرصه ها و بسترهایی 
که ایمان و کفر ظهور  

پیدا می کند

گرفتن = قتال 
میدان = نَفَس کفر 

را از کفر گرفتن

.این عرصه عرصه ظهور کفرهای پنهان است
.این عرصه های عرصه های هزینه کردن هستند

افراد جامعه ایمانی

اطاعت از خدا و رسول= مومنین راستین 

ابتدا ایمان 
می آورند 

...ولی 

ازابتدا 
کفردارند 

ولی 
می پوشانند

همراستای با 
کفار هستند
کفار ثابت 
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سنجش عیار ایمان 

ایمان تنها در گاه 
ایمان در هر حالتسهولت و راحتی

عدم تعمیق ایمان در 
قلب فرد

قتال با کفار به صورت 
.دائمی است

مفهوم قتال به معنی 
قطع جریان کفر

ضرورت قطع جریان 
کفر در همه شئونات 

زندگی

عدم تشخیص رگه های 
کفر در شئونات 

زندگی

دلدادگی به خداوند و 
قطع تعلق از دنیا

وجود رگه هایی از 
دلدادگی به دنیا 

تمایز در ایمان
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خداوند اراده کرده است که به واسطه ظهور ایمان حقیقی 
.مؤمنین جریان هدایت در عالم فراگیر شود

اگر مؤمنینی نتوانند به این ایمان حقیقی دست یابند خداوند 
جریان هدایت را به وسیله مؤمنین دیگری که ظهود دهنده 

.ایمان حقیقی اند در عالم می گستزاند

. مقاصد الهی بدون تبلور یافتن ایمان حقیقی محقق نمی شود



:حقایق محکم سوره

کفر در برابر ایمان است و این کفر ممکن است در فرد به ظاهر 
. مؤمن وجود داشته باشد

کفر در برابر ایمان دارای بازدارندگی مؤمنان در مسیر 
چه از ناحیه کافران خارج از مرزها باشد و چه از . کمالشون است

ناحیه کافران در لباس مؤمنان 

انسان های مؤمن باید نگران این باشند که نکند کفری در آنها 
زیرا آن کفر فرد مؤمن را در برابر سایر . النه کرده باشد

.  مؤمنین به مقابله می اندازد

چه کم باشد و چه . کفر به عنوان یک آسیب اجتماعی است
.زیاد

تبعیت از حق ویژگی مؤمن و تبعیت از باطل ویژگی کافر 
شاخص ایمان و کفر در گرو تشخیص حق از باطل است  . است

حق آن چیزی است که ثابت واقع است و از ناحیه خداوند به 
.شکلی به ثابت واقع بودن آن داللت داده شده است

بهشت و جهنم حق . مرگ حق است/دنیا دار فناست: مانند
. است

مهم ترین مظهر حق والیت است و مهم ترین معرکه تشخیص 
در جهاد با دشمن . والیت مداری صحنه قتال با کفار است

.ایمان ها سنجیده می شود

صحنه قتال به عنوان شکننده ترین صحنه های زندگی که 
.می تواند فرد را در برابر ولی الهی سست کند

این صحنه بیشتر از هر چیز واقعیت نمایی می کند تا 
.حکمت نمایی

هر انسان مؤمنی در جامعه ایمانی باید بر خودش و دیگران 
.ثابت کند که جز الذین قتلوا فی سبیل اهلل

.نصاب ایمان با قتال در راه خدا معلوم می شود

دینداری در بستر جهاد در راه خدا یعنی قتال در راه خدا معنا 
در غیر این بستر، خداوند برای مسلمان ها . پیدا می کند

. دینداری قرار نداده است



پس زمینه های سوره محمد ص متکی آیات سوره

زندگی انسان مجموعه ای از خوشی ها و ناخوشی ها

برخی خوشی را خوشی ها دنیوی می گیرند و معتقدند که 
.انسان باید تا آنجایی که می  تواند خوش زندگی کند

نوعا این . این افراد کامال مخالف فقر مادی، انواع ضعف  هستند
.افراد خوشی را در محدوده خودشان تعریف می کنند

افکاری هستند 
که باعث 

موضعگیری در 
زندگی می َ شود

: موضعگیری
مخالفت با 

عامل های بر هم 
ادبیات ترس و ادبیات سازش با زورگوها و به تدریج زدن خوشی ها

مقابله کنندگان با دین و دینداری

برخی خوشی را خوشی ها رنگ دینی می زنند و معتقدند که 
انسان باید تا آنجایی که می  تواند خوش زندگی کند و البته با 

.رعایت اخالق و انجام فرائض
با این . این افراد کامال مخالف فقر مادی، انواع ضعف  هستند

. تفاوت که در زندگی قائل به نوعی دینداری نرم هستند
.دینداری که مسالمت آمیز باشد

ادبیات دین ولی منهای جهاد و منهای تهاجم بر علیه 
مستکبران

: موضعگیری
دین را عامل 
احیای دنیا و 
البته آخرت 

.می دانند

برخی خوشی را فقط خوشی های دینی می دانند و معتقدند که 
. انسان تنها در پناه خدا و دینداری خوش است

این افراد کامال مخالف فقرند اما نه فقر مادی بلکه فقر دین، نه 
ولی فقر واقعی را فقر دین . اینکه از فقر مادی استقبال کنند

به جز به . می دانند و ضعف  را ضعف ارتباط با خدا می دانند
دینداری فکر نمی کنند و می دانند اگر دین حاکم بشود همه 

خوبی ها و رحمت ها جاری می شود و اگرنباشد اگر همه 
.راحتی ها و تنعمات باشد ارزشی ندارد

ادبیات ادبیات جهاد و شهامت و شهادت و ازخودگذشتگی 

: موضعگیری
دین را عامل 
احیای انسان 

.می دانند

ضد خوشی . در زندگی انسان شیطان مانع خوشی اوست
...انسان را خالی از معنویت می کند و . واقعی اوست
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