« مانند یک ساختمان در کنار همدیگر محکم و پایدار باشید»
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« وَلَا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ»
خداوندِ متعال در حضرت قرآن ،سوره هود ،آیه  113میفرمایند « :و به کسانى که ستم کرده اند
متمایل مشوید که آتش [دوزخ] به شما مى رسد»  .ظالمان و ستمکاران چه کسانی هستند؟ آنها

مردمی هستند که با خدا مخالفت میکنند .فکر نکنید با بودن در کنار آنها به خودتان لطفی
میکنید .کسانی که با آنها هستند جز ضرر چیزی عایدشان نمیشود و هیچ سودی نخواهند برد.
پس مسلمان باید از مسلمان حمایت و همدیگر را یاری کنند .انتظار چیزی داشتن از کافر و ستمکار
بیهوده است .حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) میفرمایند« :الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ کَالْبُنْیَانِ
الْمَرْصُوصِ» «،وقتی مؤمنان با هم متحد باشند ،مانند یک بنای محکم هستند و در آن نیروی خیر
را پیدا میکنند و از آن بهره میبرند» .اگر مؤمنان با یکدیگر نباشند ،بلکه با مخالفان خدا باشند
و گمان کنند ،که از آن سود خواهند برد ،در حقیقت جز فریب خود ،کاری انجام نمیدهند و هیچ
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سودی نخواهند برد ،زیرا از ابتدا مشخص است .این موضوع جزو منافع شخصی است .تنها مزیت
چنین افرادی این است که همه چیز را برای خود میخواهند .آنها از شما استفاده و سپس شما را
ترک و یا اصالً به شما توجه نمیکنند.
بنابراین مؤمنان و مسلمانان فقط میتوانند از سایر مسلمانان خیر به دست بیاورند .ممکن است
کفار مدتی با شما باشند و سپس شما را ترک و در نهایت بر علیه شما اقداماتی انجام دهند .آنها
این توانایی را دارند که از حرف های شما بر علیه خودتان استفاده کنند .بنابراین مومنان باید
همواره به وصیت و دستور خداوندِ متعال و پیامبر اکرم (ص) پایبند باشند .آنها هرگز نباید در کنار
ظالمان باشند .حتی اگر بودند ،باید از کاری که انجام میدهند آگاه باشند .پیامبر اکرم (ص)
میفرمایند «:این دسته از افراد هر لحظه میتوانند به شما آسیب برسانند».
مانند یک ساختمان محکم باشید و در همه سطوح از یکدیگر حمایت کنید .وقتی از یکدیگر
حمایت کنید ،خداوند به شما کمک ،برکت و قدرت خواهد داد و در نتیجه شما را بر ستمکاران
پیروز خواهد کرد .کسانی که با خدا هستند همیشه پیروزند و آنهایی که با خائنان و مخالفان خدا
هستند همیشه در حالت یأس و زیان خواهند بود.
خداوند بندگان مؤمن خود را با همدیگر جمع میکند .ما باید از همدیگر حمایت و برای هم دعا
کنیم .دعا از هر سالح دیگری از جمله تانک و بمب قویتر است و جزوِ بزرگترین نیروها و سالحها
برای مؤمنان محسوب میشود .با سالح دعا همه چیز به اذن خداوند امکان پذیر است .این وعده
خداوند است .این لطفی است که خداوند آن را به ما عطا کرده است و ظالمان آن را ندارند .خداوند
متعال در حضرت قرآن ،سوره غافر ،آیه  50میفرمایند « :قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْکَافِرِینَ إِلَّا فِی
ضَلَالٍ»« ،مىگویند پس او را بخوانید ،ولى دعاى کافران جز در بیراهه نیست» .کفار هر قدر
میخواهند نماز بخوانند ،دعایشان هیچ فایده ای ندارد .خداوند متعال ما را در پناه خود حفظ
نماید .باشد که إن شاءهلل همیشه با ما حضور داشته باشد و ایمانی قوی به ما عطا کند.
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