
 

  هللا تخفيف ميدهد !!
 
 

هيچ خريداری ندارد و بايد آن حرف را بعد از زدن با کلی خوار شدن پس گرفت حتی اگر آن  همه می دانيم حرف غير منطقی
  حرف از سوی هللا باشد، آنهم به مردمان به اصطالح نفهم عرب جاهلی.

  
وياگچنانکه می بينيد   مسلمانان بسيار قليل بوده در ميگيرد در اين جنگ تعداد    جنگی ميان محمد و يارانش و اعراب بت پرست  

د:می گوي وبه آنها روحيه مضاعف دهد ومحمد چنين وهللا محمد را وا می دارد که يارانش را تشويق به جنگ کند   
 

ا الفا من الذين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين و ان يكن منكم مائة يغلبو
)۶۵كفروا بانهم قوم ال يفقهون (  

   
كنند; اى پيامبر! مؤمنان را به جنگ (با دشمن) تشويق كن! هرگاه بيست نفر با استقامت از شما باشند، بر دويست نفر غلبه مى

 )۶۵فهمند! (ند كه نمىگردند; چرا كه آنها گروهى هستو اگر صد نفر باشند، بر هزار نفر از كسانى كه كافر شدند، پيروز مى
 

تن از  ١٠٠ تن و ٢٠٠تن از شما بر  ٢٠  هللا  طبق اين آيه هللا به ياران محمد می گويد که ای ياران شکيبا باشيد که به ياری
.تن پيروز می شوند ١٠٠٠بر شما   

 
می کند و ياران محمد نيز بنا غ به يارانش ابال يد و محمد آن راآاين حرف غير منطقی و مبالغه آميز از سوی هللا به محمد می 

 و موهومی را باور کنند و جانشان را کف احمق و نفهم نبودند که چنين جمله ی خيالی آنقدر به آنچه می گويند (اعراب جاهلی)
می  سازگار نيامده و به خرده گيری از هللاا  گويا اين حرف به مزاق آنه .دستشان بگزارند و به همين خيال به مبارزه بپردازند

خود را پس می گيرد واعتراف می کند که  خنده دار و مبالغه آميزی زده سريعا حرف پردازند و هللا هم وقتی می فهمد چه حرف
دانسته که ياران محمد ضعف ايمان دارند( در اصل فکر ميکرده احمق تر از اين حرفها هستند).  نمی  

 
  از انفال ۶۶بعدی دقت کنيد؛ آيه  به آيه

  
و علم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين و ان يكن منكم الف يغلبوا الفين باذن هللا و هللا  اآلن خفف هللا عنكم

   )۶۶مع الصابرين (
 

ر ، و دانست كه در شما ضعفى است; بنابراين، هرگاه يكصد نفر با استقامت از شما باشند، بتخفيف دادهم اكنون خداوند به شما 
شوند; و اگر يكهزار نفر باشند، بر دو هزار نفر به فرمان خدا غلبه خواهند كرد! و خدا با صابران است! دويست نفر پيروز مى

)۶۶( 
  

فقط ندانستن درجه  ،و دليل سخن اولش را جالب است هللا حرف خود را به راحتی پس ميگيرد و سخنش را منطقی تر ميزند
. و دوباره صفت شکيبايی و صبور بودن را عامل موفقيت می داند که شامل ياران محمد هم در ايمان ياران محمد بيان ميکند

مورد اول هم در مورد دوم می شود؛ يعنی دليل پس گرفتن حرفش را به خود ربط داده نه به ياران محمد تا مبادا ياران محمد 
 باز از او خرده بگيرند.

 
  توانا و عقل کل که همه چيز را ميداند و بر همه چيز آگاه است، بزرگترين هللا ها ست و و بسيار خنده آور است که اين هللا دانا، 

چيزی ميگويد که نشان از  حماقت و بزرگ گويی دارد و پس از آنکه گند کار در ميايد، گفته خود را پس ميگيرد و  ،  وو و 
  آنرا عوض ميکند.
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