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 بسم اهلل الرمحن الرحیم

ءُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا یَأْتِکُمْ مَثَلُ الَّذینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسا
 هللِ أَإ  نِنَّ نَصْيرَ اهللِنَصْيرُ ا آمَنُوا مَعَهُ مَتييوَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّي یَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذینَ 

 (5)قَریبٌ

 که را کساني سرگذشت در حالي که هنوز ؟داخل خواهید شد بهشت به پنداریدمي)
 ،به لرزه درآمدند و رسید رنج و سختي ایشان به ، بر سر شما نیامد؟اندبوده شما از پیش
 ؟رسید خواهد کِي خدا یاریِ پس :گفتند ،بودند او با که مؤمناني و پیامبر که آنجا تا
 (.است نزدیک خداوند یاری که بدان

لَلیمٌ هللُ لِیُبَیَننَ لَکُمْ وَ یَهْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ یَتُوبَ لَلَیْکُمْ وَ اهللُیُریدُ ا 
الَّذینَ یَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمیلُوا مَیاْلً  یُریدُ أَنْ یَتُوبَ لَلَیْکُمْ وَ یُریدُ هللُوَ ا * حَکیمٌ
 (2)لَظیماً 

 و بنماید راه پیشینیانتان هایتسنّ شما را به و کند آشکار شما برای خواهدمي خدا)
 را شما یتوبه خواهدمي است * خدا حکیم دانای خداوند که ،بپذیرد را شما یتوبه
 در لظیمي کجروی به شما خواهندروند ميمي شهوات پِي از که آنان ولي بپذیرد
 (.افتید

                                                                                                      
 .252 :بقره -5
 .22و  22 :بقره -2





 :تقدیم

 ....نوشتندخود به خداوند را با خون شان به کسانی که حمبت

 ....خود گواهی دادند به کسانی که الاله اال اهلل را با خون

جایگاه پست و ننگین این دنیا را به اهل زمین به کسانی که 

 ....شناسانیدند

 ندو ائمه را لبیک گفتفرستادگان  ،کسانی که دعوت انبیای مههبه 

 ....و قانع به سوی خداوند هجرت کردند شکیبا ،شهید و 
 ....سرشتپاکسروران ای 

منی که نادان و  ؛پذیرا باشیداین حقیر ضاعت ناچیز را از باین 

 ،چیزمبی

ی پذیرفنت شایستهمشا  ،نیستمپذیرفته شدن ی و اگر من شایسته

 .هستید





 حیممحن الرَّبسم اهلل الرَّ

 گفتارپیش

سالم و صلوات تامّ  !الها بارو  ؛سپاس و ستایش تنها از آنِ پروردگار جهانیان است
 !ارزاني فرما ،نامامان و مهدیی ،خود را بر محمد و آل محمد

اوصیا  و انبیاموضوع در خصوص تا کنند تالش ميجن  شیاطین انس وهمواره 
شان از و اینکه نبوت و رسالت ،همان کساني که مردم به ایشان ؛شبهاتي را القا کنند

موضوع  ،ی این شبهاتاز جمله .آورندایمان نمي ،سوی خداوند سبحان و متعال است
 به مخالفت بر  اپیکار و نبرد با شمشیر در برابر کساني که با آنه ،درشتي ،خشونت
 .باشدمي ،خیزندمي

باشد که در کمال   مگر اینکه شبیه لیسينیست فرستاده  ،فرستادهگویي 
شان از هر گونه کساني که قلب ؛نمایندميتسلیم جالدانش به متانت و آرامش خود را 

به صلیب کشیده شود و  ،سپس بدنش تکه تکه شود .سوزی تُهي استرحمت و دل
 ،دشمنان خدا و سربازان شیطان از انس و جن .به قتل برسد ،مقاومتيهیچ بي
بنابراین اگر  .میدان برای آنها خالي بماندخواهند تماميِ فرستادگان به قتل برسند تا مي

جهاد و نبرد و پیکار از جان و  ،فرستاده در برابر جالدانش مقاومت کند یا با شمشیر
 !نیستاده فرست ،اش دفاع نمایدرسالت آسماني
آن تا مردم کنند مي فاسد یاین لقیدهدر انتشار سعي با تمام قوا آنها نیز  امروز

کسي که با شمشیر  ؛فرستادگان خداوند سبحان را یاری نکنند (5)«یتسلّي دهنده»

                                                                                                      
 1» :فرماینداشاره مي ،دهدبه آمدنش خبر مي ای که لیسيبه آن تسلّي دهنده  ایشان -5
 را این چون ولیکن 2روی مي کجا به نپرسد من از شما کسي از و روممي ی خودفرستنده نزد اآلن امّا
بهتر  برای شما من رفتن که گویممي راست شما به من و 2 است شده غم پُر از شما دل گفتم، شما به
 او چون و 8فرستم مي شما نزد را او بروم اگر آمد. اما نخواهد شما نزد دهندهتسلّي نروم اگر زیرا است؛

 آورندنمي ایمان من آنها به زیرا گناه؛ بر اما 3نمود  خواهد ملزم داوری و لدالت و گناه بر را جهان آید،
 از داوری، بر و امّا 55دید  نخواهید مرا دیگر و روممي خود پدر نزد که سبب آن لدالت، از بر و اما 51
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خشم خداوند جبّار سبحان و متعال به سوی اهل زمین که آن را از ظلم و جور و فساد 
 .آیدمي ،اندآکنده کرده
و  فرستادگان و وندخدا یاز انبیاتا  خواهم کردتالش  ،مجالاندک در این 
سبحان و  وندآنها در دفاع از دین خدای شدهاز حق ثابت همچنین  و ،شانپیروان
از اینکه میدان مبارزه پس  شانپیروان شمشیر بر ضد طاغوتیان وبرافراشتن با متعال 
و تالشم بر سعي  و ،دفاع کنم ،شده استخالي طیبه  یجایگاهي برای کلمه از هر

آشکار به جهت گویي خواهد بود مگر بر آنچه برای بحث و تحقیق اختصار و خالصه
و در نتیجه آنچه انسان را برای پیروی از حق و رضای خداوند سبحان  ،شدن حقیقت
و سپاس و ستایش تنها از آنِ خداوند یگانه  ؛إ زم و ضروری ببینم ،گرداندموفّق مي
 .است

 گناهکار تقصیرکار

 الحسناحمد

 (5)ق.هي 5222ذی الحجه  51

                                                                                                      
بگویم،  شما که به دارم نیز چیزهای دیگر بسیار و 52 است شده حکم جهان این رئیس بر که آن رو
جمیِع  به را شما راستي بیاید، روحِ یعني او ولي هنگامي که 59 ندارید شان راتحمّل طاقت ولي اآلن
خواهد  سخن است شنیده آنچه فقط به بلکه کندنمي تکّلم خود از زیرا کرد خواهد هدایت راستي
 .اصحاح شانزدهم :انجیل یوحنا .«گفت

و همان شبیهِ به  ،برای مسیحیان  ی لیسيفرستاده ، همان قائم آل محمد ،و تسلّي دهنده
وصي و »و « ی هدایتنامه» هایتر به کتاببرای روشن شدن بیش .باشدمي ،صلیب کشیده شده

 های انتشارات انصار امام مهدیو سایر کتاب« انجیل و قرآن ،ی امام مهدی در توراتفرستاده
 .مراجعه نمایید

 (مترجم) .ش.هي 5981دی  51 -5



  
 انتشارات انصار امام مهدی  00

 ؟هبشت استدرب هاد ـــرا جــچ

 (5).جهاد اکبر و جهاد اصغرهمان  ای ؛هابدنجهاد ارواح و جهاد  :استنوع جهاد دو 
گردن  و شنیزم خدا براز جانشین  یرویپ جهاد اکبر یجهینتنخستین  که آنجا از

بر او همانگونه که مالئکه  یبرا هسجدهمان  ایي ،باشدنهادن به دستورات او مي
همان  شنیخدا در زمو جانشین  فهیخلکه  آنجا ازي و سجده کردند حضرت آدم
پس  (2)،اندخلق شدهنورهای آنها از  يملکوت یهابهشتو حتي  ،است يقیبهشت حق

                                                                                                      
روایت مي کند که  شیخ کلیني از للي بن ابراهیم از پدرش از نوفلي از سکوني از ابا لبد اهلل -5

آفرین بر گروهي که جهاد » :فرمود ،که بازگشنتدهنگامي  .ای فرستادسَریه به (ای رالده) پیامبر
 !ای رسول خدا :گفته شد .«بر آنها باقي است اصغر را به پا داشتند؛ در حالي که جهاد اکبر همچنان

 .52ص  1ج  :کافي .«جهاد با نفس» :فرمود ؟جهاد اکبر چیست
اولین چیزی که  :لرض کردم  به رسول خدا :از جابر بن لبد اهلل انصاری روایت شده است -2

نور پیامبرِ تو ای جابر، خداوند خلقش فرمود؛ سپس از آن » :فرمود ؟چه بود ،خداوند متعال خلق فرمود
که اراده  يزمان سپس آن نور را در مقام قرب در مقابل خویش قرار داد تا هرهر چیزی را خلق نمود. 

را اقسامي قرار داد. لرش را از قسمتي، کرسي را از قسمتي، و حامالن لرش و آن نور فرماید، سپس 
قسمتي خلق نمود و قسمت چهارم را در مقام حب و دوستي تا آنجا که داران کرسي را از خزانه

هایي قرار داد؛ پس قلم را از قسمتي، لوح را از خداوند اراده فرماید، قرار داد؛ سپس آن را بر قسمت
قسمتي، و بهشت را از قسمتي خلق فرمود و قسمت چهارم را در مقام خوف و ترس تا آنجا که 

قرار داد. سپس آن را اجزایي قرار داد؛ مالئکه را از یک جزء، خورشید را از یک  خداوند اراده فرماید،
جزء، ماه و ستارگان را از یک جزء بیافرید و قسمت چهارم را در مقام رجا و امیدواری تا آنجا که 
جزئي خداوند اراده فرماید، قرار داد. سپس آن را اجزایي قرار داد؛ لقل را از جزئي، للم و حکمت را از 

و لصمت و توفیق را از جزئي بیافرید و جزء چهارم را در مقام حیا تا آنجا که خداوند اراده فرماید، 
صد و بیست و چهار قرار داد. سپس با چشم لطای الهي به آن نگریست؛ نور از آن تراوش کرد و یک
بیافرید. سپس ارواح  هزار قطره از آن برون تراوید و خداوند از هر قطره روح یک نبي و فرستاده را

بحار  .«های آنها ارواح اولیا، شهدا و صالحان را خلق فرمودانبیا نفس کشیدند و خداوند از نفس
 .25ص  21ج  :اإ نوار
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که این  اچر ؛باشدی بهشت ميي دروازهو به این تعبیرهمان جهاد اکبر ي ،این پیروی
 از او یرویپ و شنیخدا در زمجانشین شناخت  به معرفت و دنیرسی دروازه ،پیروی
ی شناخت و معرفت خداوند سبحان و متعال نیز دروازه وندخدا یفهیخل و ،است
  (5).باشدمي
 یا لوضي داشتچشم چیدر راه خدا بدون هجان  مال وبخشیدن  ،جهاد اصغر اما
بخششي است که  ،سنفْ  یدنبخش و ؛باشدمتعال مي خداوند سبحانه و تیرضاغیر از 

بهشت  هایاز در یدر جهاد اصغرچطور  پس ؛فراتر از آن بخشیدني وجود ندارد
« اهللإ  اله اإ  »تالشي از سوی انسان برای گواهي دادن سعي و و حتي پس  ؟!نباشد
 .باشدترین درهای بهشت ميوسیع ،با خونش

  

                                                                                                      
که امور لالم را جاری کند از ایندارد اِبا خداوند » :روایت شده است که فرمود  اهللاز ابا لبد -5

 ،حکمتي و برای هر حکمت ،سببي و برای هر سبب ی،خداوند برای هر چیز ، ومگر از طریق اسباب
؛ که هر کس آن را انکار کند، خداوند را انکار گویایي قرار داده است یدانشي و برای هر دانش دروازه

 .«باشیمکرده است. این باب، رسول خدا و ما مي
 خدا و امر الیانما و» :فرمودمي  شنیدم ابا جعفر :و از لبد الرحمن بن کثیر روایت شده است

ما نازل شد و خدا به  کتاب خدا برصندوق وحي خدا و اهل دین خدا هستیم.  و خداللم  انخازن
 .«هستیم لترت او و ما وارث نبي خدا. شدخدا شناخته نمي ،ما نبودیم اگر و شد یدهما پرست یوسیله

 .85ص  :بصائر الدرجات
با ما خداوند پرستیده شد، با ما » :فرمودمي شنیدم ابا جعفر :استاز برید بن لجلي نقل شده 

خداوند شناخته شد و با ما به یکتایي خداوند تبارک و تعالي ایمان آورده شد و محمد، حجاب خداوند 
به  ؛ و سایر روایات که حقیقتي که ایشان521ص  5ج  :کافي .«....باشدتبارک و تعالي مي
 .نماینداست را تبیین مي نگارش درآورده
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 (نفسبا جهاد )اكرب  جهاد

نگشت و اشیطان یک  ؛داردقرار  (5)بین دو انگشت از انگشتان رحمانانسان  لبق
یا جهل یک انگشت  ،یا تاریکي یک انگشت و نور انگشتي دیگر ،فرشته انگشتي دیگر
 .و لقل انگشتي دیگر

به  دنیرس یتالش برا و يسع ،سجهياد با نفْ و  ،دو انگشت است نیا نیب قلب
 .باشديجهل م ظلمت و ،طانیشگفتن ترک  و ،لقل نور و ،خداوند با فرشته

سرنگون و تباه آتش  است که انسان را در نیا طانیغيرض ش هدف و که آنجا از و
در یک رویارویي  ،کندرحیم بزرگوار را معصیت مي رئوفهنگامي که خالق کند و او را 
باید سالحي داشته باشد تا با استفاده از آن برای به جریان ناگزیر  ،بار قرار دهدخفّت

 .ی لمل بپوشانداین هدف و غرض را جامه ،انداختن آنچه مورد نظرش است

 طیحسب شرا هرکس بر یت براو از ضعف تا قوّ ،آشکار تا نهان زسالح ا نیا

پس برای به گمراهي کشانیدن هر صنفي سالحي درخور وجود  ؛شودبندی ميدرجه
 .دارد
که خواهان  يتا کس ؛پردازمبه این سالح مي« دشمن خود را بشناس»از باب  و

را از  شتنیخوو به دنبال آن  ،را بشناسد شیدشمن خواست در راه جهاد اکبر مجاهدت 
تا  ،مناسب بر تن کند و ستهیشا يزره و وارد دژ مستحکم گردد ،رهانیدهآتش جهنم 

 .نباشد يکه لعنت خداوند بر او بادي طانیش یآسان برا يهدف
که برخي مرکب از انسان  يگمراههای از محرک ،زیاز هر چپیش  ابتدا و درباید 

که و شیطان ي ،شناخت حاصل شود ،باشدبرخي دیگر و در هم تنیده با برخي دیگر مي
برای گمراه کردن هر انساني  ،تنیدهي از این ترکیب بغرنج و در هم لعنت خدا بر او باد

 يزندگ يم جسمانلالَ نیا در که انسانآنجا از و  ؛جویدبهره مي ،او وضعیتتوجه به با 

                                                                                                      
لوالي  .«قلب مؤمن بین دو انگشت از انگشتان رحمان قرار دارد» :فرمایدمي  رسول خدا -5

 .28ص5ج  :اللئالي
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در معرض  ،با این لالم جسماني در این بُعد زماني و این زندگاني دنیوی و کنديم
هر دو محور بحث در  ،اش کرده استنفس انسان و آنچه احاطه ،باشدآزمون مي
برای  (که خداوند لعنتش کند)بنابراین شیطان  .باشندی شیطان ميی اسلحهزمینه

 ،از نفس و محیط بر آن ،دوزخ (الماق)اغوای انسان و واژگون نمودنش در هاویه 
 .باشدهمین لالم جسماني یا دنیا مي ،و آنچه محیط بر انسان است ؛گیردمي سالح بر
از سوی و  ،يانساننفس  و ایدنمحور حول پژوهش و تحقیق از یک سو  نیبنابرا

 :چرا که این سالح ؛زنددور مي ،ی نفس انسانيدیگر در زمینه

  چاقو که  و جسم مانند چاقو ؛است ينفس انسان و يلالم جسماناین ب از مرکّیا

 مرد ایاز زن  طانیش ؛باشدمرد و زن زناکار مي ،مثالي از این دست ؛روديم فرودر آن 
خواهد به ضعف جنسي در این انساني که ميبه لالوه شیطان  .جویدميبهره 

بنابراین برای  .باشدنیازمند مي ،اش بکشدگمراهش کند و در ژرفای دوزخ به تباهي
زن به مانند چاقویي است که شیطان با آن  ،کندنافرماني ميمردی که با زنا خدا را 

زند و ضعف جنسي او همانند مکاني است که شیطان ضربه را در آن وارد ضربه مي
 .کندمي

  چاقو  ،که در این حالت ؛شودبرگرفته مي ياز درون نفس انسان طانیش سالحِ و یا
چیزی  ،بنابراین در این حالت ؛باشدمي ينفسیعني ي يکیهر دو  د آمدنشمحل فرو و
 .باشدبیني ميلُجب و خود بزرگ ،این نوعمثالي از  .این لالم جسماني وجود ندارداز 

 یچاقوهمچنین  و (،نفس)رود يکه در آن فرو م يجسم ،(ایدن)چاقو باید  پس
را  (شوداست که از نفس گرفته و در آن فرو برده مي يسالح چاقو و) ينفسان
از آن شناختي پس از اینکه به صورت سطحي و اجمالي  ،یافتیم قیاگر توف و ؛بشناسیم

 يکلیعني  دو شناخت به هر ما .خواهیم شناختنیز به تفصیل آن را  ،به دست آوردیم
در و تفصیلي که  ،(باشندمي طانیهر دو سالح ش ایدناینکه نفس و  يعنی)اجمالي و 

ي نیازمند گرددشناخت کلي منشعب مي چرا که از اینپردازم يبه آن نمياین مجال 
 .باشیممي

 ،باشندمانعي ندارد که نگاهي به دنیا و نفس انساني که سالحي برای شیطان مي
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 :نظری بیفکنیم

 (:ایدن)چاقو  -0

تقسیم هایي دستهگرفته است به را در بر و او انسان محیط بر  که يجسمان لالم
و تعامل این انسان  (غیر از خودش)ها و سایر انسان واناتیح ،نباتات ،جمادات :شودمي

انسان که  مینیبيمبه لنوان مثال  .تواند سازگار یا ناسازگار با آنها باشدبا آنها که مي
شهوت با جنس مقابل را ارضای  و ،کشت و زرع ،نقره طال و ،نیزممالکیت داشتن بر 
لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَنسَاءِ وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  زُیَننَ :دوست دارد

 لِنْدَهُ هللُالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِکَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَا
اموال فراوان از  ،فرزندان ،از زنان های نفسانيتن خواستدوست داش) (5)حُسْنُ الْمَآبِ 
 اینها .برای مردمان آراسته شده است ،زرالت و چهارپایان ،دارنشان اسبان ،نقره طال و
 (.است خداوند نیکو نزد بازگشتگاهِ که حالي در ،هستند این جهان زندگاني متاع

کشته شدن در میدان نبرد را همچنین او در معرض ضرر و زیان قرار گرفتن مانند 
کُتِبَ لَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ کُرْهٌ  :دارددوست نمي ،باشدکه از نتایج احتمالي جهاد مي

 هللُ لَکُمْ وَلَسَى أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَلَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَیْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَکُمْ وَا
 ناخوش را آن که حالي در ،شد رمقرّ شما بر جنگ) (2)إ  تَعْلَمُونَ  یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ

 و باشد شما خیرِ  آن در در حالي که بدارید ناخوش را و چه بسا چیزی ،داشتیدمي
 داندمي در حالي که خدا ؛افتد ناپسند برایتان در حالي که باشید داشته دوست را چیزی
 (.دانیدنمي و شما
 بادو هَوویي هستند که به هیچ وجه نسبت به آخرت  ایدنناگزیر از بیان اینکه  و

 ،و در دو جهت مخالف یکدیگر قرار دارند (9)،شونديجمع نمیکدیگر در قلب یک انسان 

                                                                                                      
 .52 :آل لمران -5
 .252 :بقره -2
راه ناپذیر و دو دنیا و آخرت دو دشمن آشتى» :فرمایدمي المؤمنین للي بن ابي طالبامیر -9
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چنین  .به طوری که اگر انسان به یکي از آنها توجه کند به دیگری پشت کرده است
حق  .آورد امکاني وجود ندارد که انسان دنیا و آخرت را در چشم یا قبلش یک جا گرد

یُرِیدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ کَانَ یُرِیدُ حَرْثَ  مَنْ کَانَ  :فرمایدتعالي مي
 بخواهد را آخرت کِشت کس هر) (5)الدُّنْیَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِیب  

 لطا او ن بهآاز  بخواهد دنیا را کِشت کس هر و افزاییممي اشکِشته برایش بر
 (.نیست نصیبي او را آخرت دیگر ولي ،کنیممي
مَنْ کَانَ یُرِیدُ الْعَاجِلَةَ لَجَّلْنَا لَهُ فِیهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِیدُ ثُمَّ  :فرمایدحق تعالي مي و

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْیَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ  *جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ یَصاْلهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً 
 چه هر زودگذر باشد جهان این خواهان کس هر) (2)راًفَأُولَئِکَ کَانَ سَعْیُهُمْ مَشْکُو

 تا سازیم او جایگاه را جهنم آنگاه ،داریم اشبرای کسي که بخواهیم ارزاني بخواهیم
و تالشش را  سعي نماید و قصد آخرت که هر دراُفتد * و رانده شده به آن و نکوهیده

که از سعي و آنان کساني هستند  ،باشد مؤمن برای آن به کار بندد در حالي که
 (.گزاری خواهد شدشان سپاستالش
به خصوص را در بر گرفته است ينفس انسان  که انسان و يجسمان بیترک نیا از و

 ،که لعنت خدا بر او باد طانیسالح  ش ينفس انساننقاط ضعف موجود در  واز منافذ 
 .شودساخته مي

  

                                                                                                      
آن  داشته، بادارد و به آن لشق ورزد آخرت را دشمن بپس کسى که دنیا را دوست  ؛ندامختلف

هر گاه به یکى از دو طرف  ،این دو راه یپوینده :ندااین دو همچون مشرق و مغرب .کندلداوت مى
نهج البالغه با شرح محمد  .«باشندميوو هَدو و آن دو همانند  ،نزدیک شود از دیگرى دور گردد

 .29ص  2ج  :لبده
 .21 :شوری -5
 .53و  58 :اسراء -2
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 :ـــسنفْ -1

سازگار با منفذهای که اگر در آن  ؛دردها است یخانه و بالو خاستگاه اساس که 
دردها  یهمه (للت اصلي)« العللللت »اگر در آن  نیهمچن و ،نبود یویشهوات دن
 ،آن يپس با سالمت .داشتنميبر انسان  يراه چیه طانیش ،نبود «من و منیّت»یعني 

 .ردیميمانسان  ،آن ،با مرگ و گردديمبیمار انسان  ،با درد آن شود ويانسان سالم م
یعني همان من و نفس انسان است  آنچه دراز  ای ،که لعنت خدا بر او باد طانیش و
از نفس   طانیسالح شکه در این صورت  ،کنداستفاده مياو بر ضربه زدن  یبرات منیّ

گیرد تا در برميست ا ایاز آنچه در دن ایو  ،زدن نیز در همانضربه خواهد بود و محل 
 .های نفس ضربه وارد کندحفرهو منافذ 

 میشناختاست آنچه آن را احاطه کرده  آن از نفس و بیترک و طانیسالح شاکنون 
چه  ،مبارزه با نفس همان جهاد اکبر استشویم اینکه به این ترتیب متوجه مي و

 ،طانیبر ش یروزیپمنجر به  ،نفسبندی  آوردگاه سنگر نیدر اچرا که  ؛معنایي دارد
 .گرددميشکستن سالحش ناکام کردنش و 
که از جواهر آل گوهر  نیرا به ا طانیش و جهل ،ظلمت یاسلحهتفصیل  اما شرح و

 تا ؛استکرده  انیلقل را بسپاهیان  جهل وسربازان که  نهمياست وا م  محمد
تا لقلش را به  ،به سپاهیان لقل آراسته گردد ،پس از رها کردن لشکریان جهلمؤمن 

 .کمال برساند و از سالح شیطان به خداوند پناه جوید
از  ،از للي بن حدید ،از احمد بن محمد ،ای از یاران ماشیخ کلیني در کافي از لده

بودم در حالي که در   نزد ابا لبد اهلل :سماله بن مهران نقل کرده است که گفت
قل و جهل به میان آمد که ابو ل ی ازادی .بودندحاضر محضر ایشان جمالتي از شیعیان 

و جهل و لشکرش را  ،را بشناسید تا هدایت شویدلقل و لشکرش » :فرمود اهلللبد
غیر از آنچه شما  ،فدایت شوم ،لرض کردم :سماله گوید .«تا هدایت شوید بشناسید

 .آفرید لقل راتبارک و تعالي  وندخدا» :فرمود حضرت  .دانیمياید نمبما فهمانیده
 ،برو :به او فرمود .لقل اولین مخلوقش از روحانیون از سمت راست لرش از نورش بود
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خداوند تبارک و تعالي به او  .و پیش آمد ،پیش آی :سپس به او فرمود .و او رفت
سپس  .لظیم خلق نمودم و بر تمام مخلوقاتم کرامت بخشیدم لقيتو را بر خُ  :فرمود
 :سپس به او فرمود .و او رفت ،روب :و فرموداز دریای شور و ظلماني آفرید جهل را 
 .پس تو را لعنت کردم ،ر ورزیدیتکبّ :وجل فرمودخداوند لزّ .و پیش نیامد ،پیش آی

خدا را  یمکرمت و لطااین چون جهل  .سپس برای لقل هفتاد و پنج سرباز قرار داد
این هم  !پروردگارا :نسبت به لقل دید دشمنى او را در دل گرفت و لرض کرد

من و  ،او را آفریدى و گرامیش داشتى و تقویتش نمودى ،مانند منهمخلوقى است 
 .به او دادى بمن هم لطا کن یانآنچه از لشکر .ى ندارمیاو توانا او هستم و بر ضدّ
را از رحمت و را و لشکر تو آن نافرمانى کردى تاز پس دهم ولى اگر بلى مي :فرمود

او لطا ه پس هفتاد و پنج لشکر ب .شنود شدموخ :کرد لرض .کنمخود بیرون مي

وزیر که  خیر :ین قرار استه اب هفتاد و پنج لشکرى که به لقل لنایت کرد .فرمود

تصدیق  ؛کفر شایمان و ضدّ ؛باشدميکه وزیر جهل  داد قرار شرّ لقل است و ضد او را
 ؛کاریدادگرى و ضد آن ستم ؛امیدوارى و ضد آن نومیدى ؛انکار حق شحق و ضد

به چشم داشت  ؛سپاسگزارى و ضد آن ناسپاسى ؛شنودى و ضد آن قهر و خشموخ
 ؛خدا و ضد آن حرص و آزه توکل و التماد ب ؛رحمت خدا و ضد آن یأس از رحمتش

دانش و فهم و ضد آن  ؛توزىمهربانى و ضد آن کینه  ؛نرم دلى و ضد آن سخت دلى
 ؛ىیرسوالفتي و بيپاکدامنى و ضد آن لفت و  ؛شعور و ضد آن حماقت ؛نادانى
پروا داشتن و ضد  ؛رفتارى رفتارى و ضد آن بدخوش ؛میل به دنیاى و ضد آن یپارسا

ضد آن  خردمندى و ؛زدگىآرامى و ضد آن شتاب ؛برتواضع و ضد آن کِ ؛آن گستاخى

تسلیم حق  ؛کشىو ضد آن گردنبرداری فرمان ؛ىیگو رخاموشى و ضد آن پُ ؛خردىبي
پوشى و ضد آن چشم ؛تابىى و ضد آن بيیشکیبا ؛شدن و ضد آن تردید کردن

غفلت و یاد داشتن و ضد آن ه ب ؛نیازمندىفقر و نیازى و ضد آن بى ؛ىیجوانتقام
مهرورزى و ضد آن دورى و  ؛فراموشىداشتن و ضد آن در خاطر نگه ؛خبریبي
 ؛تشریک مسالى و ضد آن دریغ و خوددارى ؛قنالت و ضد آن حرص و آز ؛گیرىکناره

برى و ضد آن فرمان ؛شکنىدارى و ضد آن پیمانپیمان ؛دوستى و ضد آن دشمنى
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 ؛و ضد آن مبتال بودن يسالمت ؛و ضد آن بلندى جستن آوردن فرود سر ؛نافرمانى
حق و درستى و ضد  ؛ىیگوى و ضد آن دروغیگوراست ؛ر و انزجارآن تنفّ دوستى و ضد 

 ؛ناخالصيو ضد آن صدق و خلوص  ؛امانت و ضد آن خیانت ؛آن باطل و نادرستى

ى و ضد آن یشناسا ؛ى و ضد آن کودنىزیرک نشاط و ؛چاإ کى و ضد آن سستى
 ؛ضد آن دغلىى و ییک رو ؛مدارا و رازدارى و ضد آن راز فاش کردن ؛ىیناشناسا
روزه گرفتن و  ؛گزاردن و ضد آن تباه کردن نماز نماز ؛پوشى و ضد آن فاش کردنپرده

و ضد  (یا وإ یت)حج گزاردن  ؛جهاد کردن و ضد آن فرار از جهاد ؛ضد آن روزه خوردن
پدر و مادر ه نیکى ب ؛سخن نگهدارى و ضد آن سخن چینى ؛پیمانشکستن لهد و آن 

نیکى و شایستگى  ؛با حقیقت بودن و ضد آن ریاکارى ؛و مادر و ضد آن نافرمانى پدر

تقیه  ؛ىیپوشى و ضد آن خود آرا خود ؛(منکر) و ضد آن زشتى و ناشایستگى (معروف)
ى براى یخودآرا ؛باطلاز دارى جانبتعصب و انصاف و ضد آن  ؛ىیپرواو ضد آن بى

حیا و آزرم و ضد آن  ؛پلیدى آن ضد و پاکیزگى نظافت و ؛کردن شوهر و ضد آن زنا
 ؛رنج انداختنه آسودگى و ضد آن خود را ب ؛میانه روى و ضد آن تجاوز از حد ؛ىیحیابى
درستى و ضد تن ؛برکتىبرکت داشتن و ضد آن بى ؛گیرىگیرى و ضد آن سختآسان

 ؛موافقت با حق و ضد آن پیروى از هوس ؛طلبىالتدال و ضد آن افزون ؛آن گرفتارى
توبه و ضد آن  ؛سعادت و ضد آن شقاوت ؛ت و ضد آن سبکى و جلفىسنگینى و متان
دقت و مراقبت و ضد  ؛آمرزش و ضد آن بیهوده طمع بستندرخواست  ؛اصرار بر گناه
خرمى و شادابى و ضد آن  ؛امتناع از دلا با تکبرا کردن و ضد آن لد ؛آن سهل انگارى
و ضد آن کناره  أنوس شدنم ؛دلى و ضد آن اندوهگینىخوش ؛سستى و کسالت

 .سخاوت و ضد آن بخیل بودنو بخشش و  ؛گرفتن
وصي  ،مبراند جز در پیالشکریان لقلجملگي که و خصوصیات این صفات  يتمام
اما  ؛جمع نشوداست ایمان آزموده رای دلش را ب وندمؤمنى که خدایا جانشین او و و 

همه را دریابند و از لشکریان  دیگر ما برخى از اینها را دارند تا تدریجاً  داراندوست
یعني ) شان در مقام اللى همراه شوندیمبران و اوصیااآنگاه با پیکه جهل پاک شوند 

و  (خواهد بود ،اگر لقلش کامل گردد از اهل آسمان هفتم که همان آسمان لقل است
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ه از جهل و لشکریانش بگزیدن این سعادت جز با شناختن لقل و لشکریانش و دورى 
 (5)«!داردببرى و طلب ثوابش موفق فرمانه خدا ما و شما را ب .یایددست ن

 دارد یبر جهاد اصغر پيشاکرب  جهاد

من  ،بندگان ،نیزم يبندگ و تیخارج کردن انسان از لبود ،جهاداز هدف  نیترمهم
 و سبحان وندخدا تیالتراف به حاکم و ی قهّارکتایخداوند  يبندگ یبه سو ،منیّتو 

خدا در  یفهیخلجانشین و در هر دو که  ،باشدمي ذیتنف و عیتشری لرصهدر دو متعال 
این قانون ی در لرصه یجهاد یمبارزهآوردگاه نخستین  و ،استگرد آمده  شنیزم
و قانون است  نینخست ،که این قانون ،جریان دارد (شنیدر زم وندخدا ينیجانش)الهي 

حق  .زنداین قانون دور ميگِرد  ،آنها پذیرفته شدن طالات و لبادات یا پذیرفته نشدن
وَنِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْماَلئِکَةِ نِنَني جَالِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ  :فرمایدتعالي مي

ي أَلْلَمُ مَا فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدَنمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبَنحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدَنسُ لَکَ قَالَ نِنَن 
 خلیفه و جانشیني زمین در من :گفت فرشتگان به پروردگارت چون و) (2)إ  تَعْلَمُونَ 
 حال و بریزد هاخون و کند فساد آنجا در دهي کهقرار مي را کسي آیا :گفتند .گمارممي
من چیزی  :گفت ؟کنیممي تقدیس را تو و گوییممي تسبیح تو ستایش به ما آنکه
نِلَّا نِبْلِیسَ  *کُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ  مَالئِکَةُ فَسَجَدَ الْ  :و در نهایت (دانیدنمي که شما ،دانممي

 که ابلیس کردند * مگر سجده فرشتگان یهمه) (9)اسْتَکْبَرَ وَکَانَ مِنَ الْکَافِرِینَ 
 (.شد کافران از و فروخت بزرگي
 .زیان دیدکه لعنت خدا بر او باد  سیابل شدند و روزیمالئکه پ ،مبارزه نیا در
 اینفس  باو جهاد مبارزه که همان  ،ترین مبارزات استلرصه لالي نیدر ا یمبارزه
ابتدا ناگزیر مجاهد  .باشدمي «جهاد اکبر» ،نام نهادآن را   سول خدار که طورهمان

                                                                                                      
 .52ح  :کتاب لقل و جهل؛ 21ص  5ج  :کافي -5
 .91 :بقره -2
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جهاد شود و حتي منتقل ميجهاد اصغر میدان کند سپس به ميبا جهاد اکبر شروع 
 .باشدميجهاد اکبر  یاجزا نیتراز مهم يکی ،اصغر

از  نیبازگشت مجاهدپیشواز که به   رسول خدا ثیحداین از چه بسا برخي 
اینگونه  ،گفته بودآمد شان خوشو به آنها به دلیل مجاهدترفته بود نبرد  دانیم
 يجهاد نفس باق ایآنها جهاد اکبر  یبرا وباشد ميم م شوند که جهاد اصغر مقدّمتوهّ

این بود کند  انیب استخويخود م ثیدر حد  که رسول خدا يقتیحقاما  ؛مانده است
 يزمان تا (جهاد اکبر)ارواح اما جهاد پذیرد چه بسا پایان  (د اصغرجها)ها بدنکه جهاد 

ها بدنجهاد طور که همان ،پذیردپایان نمياست زندگاني این دنیا  دیکه انسان در ق
 وارواح تابع ها چرا که بدن ؛ارواحجهاد  یگفتن به ندا کیجز لب ستین یزیچ
مبارزه برگشته بودند  دانیمکه از  یيآنها .باشندمي آنها هایخواستهگویي برای پاسخ
پای سپس به جهاد اصغر  ،قدم نهاده بودندجهاد اکبر در آوردگاه  بودند که ابتدا يگروه
در  که يمادام ،به آنها یادآوری فرمود  رسول خدابنابراین  .بازگشته بودند ،گزارده
مجاهدت و پیکار ست که با نفس خود ا بر آنهابرند قید زندگاني این دنیا به سر مي نیا

 ؛گرفتار خواهند آمد ،ي گرفتار شدکه لعنت خدا بر او بادوگرنه در هر آنچه ابلیس يکنند 
ی که نتیجه ،کنندميرا انکار  شنیدر زم وندخداو جانشین  فهیخل ،که در این صورت

 .همان زیان آشکار خواهد بود ،آن
 َوَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِنْ  *أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ إ  یُفْتَنُون

 چون که اندپنداشته مردم آیا) (5)الْکَاذِبِینَ  الَّذِینَ صَدَقُوا وَلَیَعْلَمَنَّ هللُ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ ا
 پیش که * به یقین کساني را ؟گردندو آزموده نمي شوندمي رها ،آوردیم ایمان گویند
 را گویاندروغ معلوم و اندگفته راست که را کساني خداوند تا ،آزمودیم بودند آنها از

 (.معلوم بدارد
 يبن اب يلل) شنیخدا در زمو جانشین  فهیاز آنها خلبسیاری  ،لمل در و
جهاد اصغر  ،نتیجه و در ؛ناکام ماندنداکبر  دجهاآوردگاه در  را انکار کردند و (طالب

                                                                                                      
 .9و  2 :لنکبوت -5
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 .سودشان نبخشید ،هاهمان پیکار با بدن ای
از  و ،مجاهدت و پیکاربا نفس خود  حذر باشد وبر ياله شیاز آزماباید پس انسان 

 چیهپس  .وگرنه جز آتش نخواهد بود ؛کند یرویپ شنیزمدر  وندخداو جانشین  فهیخل
و کسي که مجاهدت و  ،او در زمینش نجانشی خدا و يّ پرچم ول ریزنیست مگر  یجهاد

صرفاً  ،طلبدکند و زیر پرچمي غیر از پرچم خلیفه و جانشین خدا شهادت ميپیکار مي
 .کندشتاب مي ،در کشته شدن در این دنیا پیش از کشته شدن در آخرت

وقتي یادی از کساني که در مرزها کشته  :از ابان بن تغلب روایت شده است
با این لمل  !وای بر آنها» :حاضر بود و فرمود  ابو لبد اهلل ،شدند به میان آمدمي

به  .کننددر کشته شدن در دنیا و کشته شدن در آخرت شتاب مي ؟در پيِ چه هستند
حتي اگر در بسترهای  ؛شود مگر شیعیان ماخدا سوگند کسي شهید محسوب نمي

 (5).«خویش بمیرند
 خدا و يّول ووارد شود جهاد اکبر ابتدا به ناچار باید در آوردگاه انسان  نیبنابرا
جهاد اصغر میدان به او پرچم  ریسپس ز ،را بشناسد شنیاو در زم یفهیخلجانشین و 
 ،طالت و لبادتي برای او باشد و ردیقرار گ وندخدا یجهادش مورد رضابپردازد تا 

 نیزمسر یبراپیکارش  اگر ،تر از آن خواهد بودپستحتي  ووگرنه چونان چهارپایي 

باز پس گرفتن  یبرا وانیحهمچون  نشیزمسرخاطر ه هم بناباور  و خداملحد  ،باشد
ندارد و صرفاً  که در آن تفقهي یيادهیخاطر لقه او ب ای و ؛کنديمبارزه م ،اشانهیآش

 از مرگش وپس در این صورت که کند پیکار مي ،باشدمي لملمقلّدی برای للمای بي
لمل او را يب یآشکار خواهد شد که للما شیشود برامي دهیبه آتش کش نکهیاز اپس 

  .اندکرده یهبرار  یامام مهد ای  محمد ، يسیل ، يبه مبارزه با موس
 یبرا بهشت است که خدا یاز درها یدرجهاد » :فرمایدمي  انمؤمنامیر 
 نه هر ؛هستند يقیمجاهدان حقهمان  ،ایاول يعنی (2)؛«استفرموده باز  شخاصّ  یایاول

                                                                                                      
 .221ص  1ج  :تفسیر نور ثقلین؛ 522ص  5ج  :محاسن برقي -5
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الهي  یایکنند از اوليتصور م يکه برخگونه آن کند مجاهد است وپیکار کسي که 
جهاد آوردگاه در پیکار کردند و هستند که با نفس خود  يخدا کسان یایاول !باشدمي
حقّاً  ،و به این وسیله کردند یرویپ شنیدر زماش فهیخل خدا و يّاز ول ووارد شدند اکبر 
آنها  یباشد که خداوند برا یدر ،جهادشدند که مستحق آن  و ،شدندخدا  يّ ول که

 .استگشوده 

 اصغر جهاد

 :یاهل انیدر اد جهاد

 تمورد رضایکه  ينید و دیتوحانتشار  اهلل و یکلمهبرای برافراشتن پیکار  ای جهاد
ارد گذصحّه ميبر آن که خداوند سبحان موضولي است  ،استو متعال خداوند سبحان 

که  ه استولده داد و هآن را بر آنها واجب ساخت ،فرمایدتشویق ميآن بر  را نامؤمن و
 دگردان یجهاد روکه از کس  هر و ،است نِ اواز آهر کس در راه خدا جهاد کند بهشت 

 .فرمایدتهدید ميآتش را با 
ی اهلل سبحان هستند و آنها کساني هستند که حامالن کلمه ،فرستادگان و ایانب

 و ایانب خیتار .کشندپرچم جهاد و پیکار در راه خدای سبحان را بر دوش مي
که  يابیدرانجیل و قرآن را ورق بزن تا  ،تورات ،پیش روی شما است فرستادگان
یوشع بن  ،شودهیای ورود به سرزمین مقدس ميدارد و مُمي بر ریشمش  يموس
روزگارش   و داوود ،شودگیرد و به سرزمین مقدس وارد ميمي شمشیر بر نون

     :رساندبه پایان مي دیتوحگسترش ی اهلل و الی کلمهترا در پیکار برای اِل
الْمُلْکَ وَالْحِکْمَةَ وَلَلَّمَهُ مِمَّا یَشَاءُ هللُ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اهللِفَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ ا 

 ذُو فَضْل  لَلَى هللَ  النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْ   لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَکِنَّ اهللِوَلَوإْ  دَفْعُ ا



 11 
 جهاد درب هبشت است

 و بکُشت را جالوت ،داوود شکست دادند و را ایشان خدا خواست به پس) (5)الْعَالَمِینَ 
 اگر و ،بیاموخت او به خواستمي از آنچه و ،ارزاني داد حکمت و او پادشاهي به خداوند
 ،شدمي تباه قطعاً زمین ،کردنمي دفع دیگر بعضي یوسیله به را مردم از بعضي خدا
 :فرمایدو همچنین حق تعالي مي (است جهانیان صاحب فضل و کرم بر خداوند ولي
 ٌاصْبِرْ لَلَى مَا یَقُولُونَ وَاذْکُرْ لَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَیْدِ نِنَّهُ أَوَّاب(2) (صبر گویندمي چه هر بر 

 (.او همواره توبه کننده بود که ،یاد آور مندتوان ی ما داوودِ بنده از و پیشه کن
 گریبا دست د لبادت را بنا و کلیه يدستشود تا با يمجانشین او  مانیسل و
وَوَرِثَ  :فرمایدحق تعالي مي .کندپیکار اهلل در راه خداوند  یکلمه یالتال یبرا

وَ سُلَیْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ لُلَنمْنَا مَنْطِقَ الطَّیْرِ وَأُوتِینَا مِنْ کُلَن شَيْء  نِنَّ هَذَا لَهُ 
 مرغان زبان ما به ،مردم ای :گفت سلیمان از داوود به ارث برد و و) (9)الْمُبِینُ الْفَضْلُ 

 (.برتری و نعمت آشکار است همان ،این که ،چیزی به ما داده شده هر آموخته و از
أَنْتُمْ  خَیْرٌ مِمَّا آتاکُمْ بَلْ هللُفَلَمَّا جاءَ سُلَیْمانَ قالَ أَ تُمِدُّونَنِ بِمال  فَما آتانِيَ ا

ارْجِعْ نِلَیْهِمْ فَلَنَأْتِیَنَّهُمْ بِجُنُود  إ  قِبَلَ لَهُمْ بِها وَ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً  * بِهَدِیَّتِکُمْ تَفْرَحُونَ
مرا  خواهیدمي آیا :گفت سلیمان ،آمد سلیمان نزد (فرستاده) چون) (2)وَ هُمْ صاغِرُونَ 

این شما  بلکه ؛است بهتر داده شما به آنچه از داده من به خدا آنچه ؟دهید یاری مال با
 بر قطعاً سپاهي .سویشان بازگرد شوید * بهمي شادمان خویش یهدیه هستید که به
 آنجا از خفت و خواری به و باشند نداشته را تاب ایستادگي در برابر آن ایشان آوریم که
 (.کنیم بیرونشان
 .باشدمي  مانیسل ود وودانبردهای از آکنده  تورات و

خواهد از من هر کسي مي» :دیفرمايم روانشیبه پ  يسیل نکهیا ،به لالوه

                                                                                                      
 .215 :بقره -5
 .52 :ص -2
 .52 :نمل -9
 .92و  92 :نمل -2



  
 انتشارات انصار امام مهدی  11

ظلم  هیللبه قیام   شانیایعني  ،«باید صلیبش را بر پشتش حمل کند ،پیروی کند
 بیصل .دهديدر راه خدا دستور مپیکار  جهاد ورا به  شروانیپ کند ويفساد دلوت م و
به پیروانش   یعني گویا ایشان ؛همانند کفن امروزی برای ما است روزگارآن در 
 .خواهد مرا پیروی کند باید کفنش را با خود داشته باشدفرماید که هر کس ميمي
در پس از هجرت خود را  یروزها ترشیب  محمدی خدا حضرت فرستاده اما
جهاد و پیکار خود را در مکه با  یروزها کرد و یدر راه خدا سپرپیکار  به جهاد و نهیمد
 دایمان آورده بودن  کساني که به ایشان د ویگذران ،آوردن و دلیلحجت  کلمه وبا 

از آنها کس آن  قرار گرفتند وو اذیت مورد آزار آنجا که تا  ،بودند نیز به همین ترتیب
 .شاهد و شهید به سوی پروردگارش شتافت ،به قتل رسیدکه 
از آن باإ تر که است  يحجت  فرستادگان و ایانبو روش  رهیکه س ستین يشک
 یدر راه خود براپیکار  به جهاد ومتعال  خداوند سبحان و ووجود ندارد  يحجت

 فرستادگان و ایآنچه انب و ،هدادش سبحان و متعال فرمان خود یکلمهبرافراشتن 
بنابراین برای آن کس  .ماندينم يباقحجتي  ،نآاست که دیگر پس از  يآوردند حجت

هیچ  و و بهانه لذرکند هیچ که از فرمان خداوند سبحان و متعال شانه خالي مي
را انکار سبحان و متعال خداوند فرمان که  يکسدر مورد  و ،ماندينم يباقلذرخواهي 
از پس  ثیحد نیپس به کدام ؛خطاب شودکافر جز اینکه ماند ينم يباق یزیکند چ
 !؟دیآوريم مانیا ،فرستادگان و ایروش انب راه و و ،اوآیات  ،خدا

که متوني  ؛وجود دارند ،فعلي تورات در راه خدا درپیکار  بر جهاد و دالّ متون
مختصر  نیا که دراست  ادیزباشند به قدری معترف ميبه آن  انیحیمس و انیهودی
 انیبمند شدن از آن بهره یبرامتني از این جمله را اگر مانعي ندارد اما  ؛دگنجينم
 بن لمران يموسپیامبر خدا از پس  هک يکس نیبه اولو چه بسا بهتر باشد  ؛میکن

پیکار  جهاد وراه خدا  در يتعال اهلل سبحان و یکلمه یالتال یبرا ،که تورات را آورد
 . يموس يوص  بن نون وشعییعني  ؛سری بزنیم ،کرد
 :آمده است (912تا  912ص  :لهد قدیم ي سفر یشوع)تورات  در

به لَجْلون  إ خیش از به همراه تمامي اسرائیل یوشع سپس 92 ...» :اصحاح دهم
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 دم به ،گرفته را آن روز همان در و 91 .کردند جنگ آن با ،زده اردو مقابلش به و گذشتند

با  چنانکه ،هالک کرد روز آن در بودند آن در که کساني رای همه و زدند شمشیر
 آن با ،لَجلون به حَبرون برآمده از تمامي اسرائیل با یوشع و 92 .بود کرده إ خیش

کساني ی همه و شهرهایشی همه و ملکش با را آن ،گرفته را آن و 92 .کردند جنگ
کسي را  بود با لجلون کرده که آنچه هر موافق و ،زدند شمشیر دم به بودند آن در که

 یوشع و 98 .هالک ساخت ،بودند آن در کساني کهی همه با را آن بلکه ،باقي نگذاشت

ی همه و ملکش با را آن و 93 .کرد جنگ آن با و دَبیر بازگشت به تمامي اسرائیل با
 ،بودند آن در که کساني رای همه و ،زدند شمشیر دم به را ایشان و گرفت شهرهایش

 نموده رفتار حَبرونبا  همان صورتي که به و ؛نگذاشت يباق کسي را او و هالک ساختند

 پس 21 .بود نموده رفتار نیز ملکش با لَبْنَه و چنانکه ،کرد رفتار نیز ملکش با دَبیر و بود

 را ملوک آنها جمیع و هایواد ،هامون ،جنوب ،یعني کوهستاني زمین تمامي آن یوشع
 پروردگار ،چنانکه یهوه ،هالک کرد ی کسان راحتي همه و نگذاشت يباق کسي را ،زده

 زمین تمامي و غَزّه تا بَرنیع قادش از را ایشان یوشع و 25 .بود فرموده امر ،اسرائیل

به یک باره  را ایشان زمین ملوک و این جمیع یوشع و 22 .را زد جَبَعون تا جَوشن
 با یوشع و 29 .کردمي جنگ برای اسرائیل ،پروردگار اسرائیل ،یهوه چرا که ،گرفت

 .«گشتند باز جِلْجال در اردو به تمامي اسرائیل
 یوباب نزد ،شنید را این حاصُور ملک یابین چون که شد واقع و 5» :اصحاح یازدهم

 طرف به ملوکي که نزد و 2 ،فرستاد ملک اَخشاف نزد و ملک شِمرون نزد و مادون ملک

 به هایي کهبلندی در و هامون در و ،کِنَّروت جنوب ،لربه در و ،کوهستان در شمال

 و یانتّحِ و موریاناَ و مغرب و مشرق طرف به کنعانیان نزد و 9 ،بودند مغرب طرف
 با آنها و 2 .صْفَهمِ زمین در مونحَرْ زیر ویانحِوّ و ،کوهستان در بوسیانیَ و یانفَرِزّ

 با بود دریای هکنار ریگ مثل ایشان لدد و بودندی بسیار قوم که خودی لشکرهاي تمام
 نزد و آمدند ،شده جمعک ملو ایني تمام و 1 .آمدند بیرون بسیاری هابهارا و اسبان

 یوشع بهپروردگار  و 2 .کنند جنگ اسرائیل با تا زدند اردو جاک ی در رومیمی هاآب

 حضور به ،شده کشته را ایشان جمیعي وقت چنین فردا که زیرا ؛مترس ایشان از :گفت
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 به را ایشانی هاارابه و ،کردي خواهي پِ را ایشان اسبان و ،کرد خواهم تسلیم اسرائیل

ی هاآب نزد ایشان مقابله بهي جنگ مرداني تمام با یوشع پس 2 .سوزانیدي خواه آتش
 اسرائیل دست به را ایشانپروردگار  و 8 .کردند حمله ایشان بر ،آمده ناگهان رومیم

 بهی مِصفَه واد تا و مایم فوترَمِس و بزرگ صیدون تا و زدند را ایشان که ،نمود تسلیم

 و 3 .نگذاشتند يباق ایشان از راي کس کهی حد به ،کشتند ،کرده بیتعقي شرق طرف
ي پِ را ایشان اسبان ،نموده رفتار ایشان با ،بود گفتهی و بهپروردگار  کهی طور به یوشع
 را حاصور ،گشتباز وقت آن در یوشع و 51 .سوزانید آتش اب را ایشانی هاارابه و کرد
 آن جمیعی کردهسر ،آن ازپیش  حاصور زیرا ،کشت شمشیر با راپادشاهش  ،گرفته

 را ایشان ،کشته شمشیر دم به بودند آن در که راي کسانی ههم و 55 .بود کممال
 پس 52 .سوزانید آتش با را حاصور و ،نماندي باقجانداری  هیچ و ،کرد هالکجملگي 

 شمشیر دم به را ایشان و گرفت را آنهاک ملو جمیع وک ملو آنی شهرهاي تمام یوشع

 59 .بود فرموده امرپروردگار ی هبندي موس کههمان طور  کردک هالجملگي  ،کشته
 ،نسوزانید را آنها اسرائیل ،بودند استوار خودی هاتل بر کهي شهرهایی ههمغیر از 
 شهرها آن غنیمتي تمام اسرائیلي بن و 52 .سوزانید را آنفقط  یوشع که حاصوری سوا

 به ،کشتند شمشیر دم به راان مردی ههم اما ،بردندغنیمت  به خودی برا را آنها بهایم و

پروردگار  چنانکه 51 .نگذاشتندي باق راجانداری  هیچ ،کردهک هال را ایشان کهی حد
 یوشعترتیب  همین به و فرمود امر یوشع بهي موس ،بود فرموده امر راي موس خودی هبند

 .نگذاشتي باق ،بود فرمودهي موس به خداوند کهي احکام جمیع ازی چیز و ،نمود لمل
 و وشنجَ زمیني تمام و جنوبي تمام و کوهستان زمین آني تمام یوشع پس 52
ی سو به که حالَق کوه از 52 .گرفت رادشت آن  و اسرائیل کوهستان و لربه و هامون
 آنهاک ملو جمیع و ،است رمانحَ کوه زیر لبنانی واد در که جاد بعل تا روديم باإ  عیرسَ

 و 53 .کرد جنگک ملو این با بسیاری روزها یوشع و 58 .کشت و زد را ایشان ،گرفته را
 و بودند ساکن عونجَبَ در که يیانوّحِ جز ،باشد کرده صلح اسرائیلي بن با که نبودی شهر
 سخت را ایشان دل که بود خداوند جانب از زیرا 21 .گرفتند جنگ در را دیگرانی ههم

 ایشان بر و ،سازدک هالجملگي  را ایشان او و درآیند اسرائیل مقابلرای نبرد ب تا کند
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 و 25 .بود فرموده امري موس بهپروردگار  چنانکه سازد نابود را ایشان بلکه نشود رحمت
ی ههم و لناب و ردَبی و جبرون از کوهستان از را لناقیان ،آمده یوشع زمان آن در
 با را ایشان یوشع و ،ساخت منقطع اسرائیلی هاکوهی ههم و یهودای هاکوه

ي باق اسرائیلي بن زمین در لناقیان ازي کس 22 .کردک هالجملگي شان یشهرها
 را زمیني تمام یوشع پس 29 .ماندندي باقي بعض دوداَش وجَت  وه غزّ دراما  ،نماند

 اسرائیلي بن به را آن یوشع و ،گرفت ،بود گفتهي موس بهپروردگار  آنچه حسب بر

 .«گرفت آرام جنگ از زمین و بخشیدملکیّت  به ایشان اسباط و هافرقه برحسب
برافراشتن  یبراپیکار  در جهاد و  بن نون وشعیکه  یياز روزهاتصویری  نیا
شایسته  .باشدمي ،دیگذران نیزم نیا یبر رو دیتوح وخداوند  نینشر د اهلل و یکلمه

ها که به جهاد یوشع و همراهان وی اختصاص دارد توجه شود تا است به برخي ویژگي
 :حاصل گرددهایي بهره ،هااز شناخت این ویژگي

که همراه  لیاسرائ ياز نوادگان بن آنها ؛بن نون بودند وشعیهمراه که  يکسان -5
که خداوند به  يسرگردانآن در همان کساني که  ؛بودند ،گذشتند ایاز در  يموس

جان  ،مجازاتشان کرده بود ،شان از فرمان جهاد و پیکار خداوند در راه اوجهت سرپیچي
نِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما دامُوا فِیها فَاذْهَبْ أَنْتَ  قالُوا یا مُوسى :فرمایدآنجا که مي .باختند

 هرگز آنجا هستند در وقتي تا !موسي ای :گفتند) (5)وَ رَبُّکَ فَقاتاِل نِنَّا هاهُنا قالِدُونَ 
 (.کنید نبرد آنها با و بروید پروردگارت و تو ،نشینیممي اینجا ما .نشویم داخل به آن
فرزندان صالح این  تیترب ی آنجهینت و ،گرایانه بودمجازاتي اصالح ،سرگردانياین 
 نیجهاد کردند و وارد سرزم  يموس يّوص  وشعیهمراه که  فرزنداني ؛شد

 .مقدس شدند
 ياز کسان ترشیبلبور کردند بسیار از مصر   يموسهمراه که کساني تعداد  -2

از مردمان ماإ مال که قلب تا هنگامي پس  .بود ،کردندنبرد   وشعیکه همراه 
از مردم ماإ مال  هایبقلتا هنگامي که و  ،بخشدن یسود شانباشد کثرت دوستي ایدن

                                                                                                      
 .22 :مائده -5
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 .رساندآسیبي نمي ،کم تعداد بودن ،باشدمتعال  سبحان و وندخدادوستي 
دندان  بُنتا  یکمتر از لشکرهابسیار بودند   وشعیکه همراه  يکسان-9
فتح آن همه  یتعداد آنها برا ،یحساب مادبا  بودند و ،رو شدندهکه با آنها روب يمسلح
 :نمود یاریترس  لب وخداوند آنها را با رُاما  ،نبود يکاف ،ه بودندکه فتح کرد یيشهرها
َمَعَ الصَّابِرِینَ هللُ وَاهللِغَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ ا لِیلَة  کَمْ مِنْ فِئَة  ق (5) (خدا خواست به، 
صبر  که است کساني با خدا که ،کند غلبه بسیار گروهي بر که اندک گروهي بسا چه

 (.کنندپیشه مي
 وشعیو همراه مالزم همگي  ،یضعف امکانات مادتجهیزات و تعداد و کم بودن -2
 و هایتحمل دشوار یروین ،صبر ،مانیسالح ا هب نامؤمن او وهنگامي که اما  ،بود 

ترس در دل  رلب وافکندن خداوند با هنگامي که  ند ودتوکل بر خدا مسلح ش
 ،وارد ،شانیاریبسوجود با ها آوردگاهتمام آن  بهتوانستند  ،یاریشان نمود ،شاندشمنان
منتشر مقدس  نیسرزم دررا  دیتوح اهلل و یکلمه شوند و روزیپ وندخدا یرویبا ن و
 نامؤمن یروزیهستند که با آن پ هاسالح نیتررومندین دهیلق و مانیا نیابنابر .کنند
  .گردديمنعقد م
اطالت طالت او ا و ،و جانشین خداوند فهیخل ،در زمان خود  وشعی نکهیا -1
که از او اطالت کردند از  يپس کسان ؛بود وندخداسرپیچي از او سرپیچي از  و وندخدا

پیکار خداوند با همراه  ،به نبرد برخاستند یکه همراه و يکسان خداوند اطالت کردند و
 نیاهل زم یرااهلل ب یحامالن کلمه خداوند وقوم و ملت  ،آنها در آن زمان .کردند
 .برکت بر آنها نازل شد و یروزیپ ،آرامش ،رحمتپس  ؛بودند
پیکار  اهلل جهاد و یکلمهبرافراشتن خداوند در راه فرستادگان  و ایانباینکه  جهینت
 کم و ،اطالت نمودند ،ه بودکه جهاد را مشروع و واجب ساخت یخداوندفرمان  کردند و
شان دشمنانبسیار بودن  ونساخت ضعف امکانات آنها را ناتوان  دهندگان ویاری بودن
با حکمت  هاکه آنطور همان ؛گردان نکردشان آنها را از جهاد رویه بودن امکاناتانبو و

                                                                                                      
 .223 :بقره -5
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نیکوترین  هب دندیکه کفر ورزآنان با  خداوند دلوت کردند و یسوه بنیکو  یمولظه و
 یبا کافران سودو دإ یل گفتاری ت که حجّ يهنگاماما  ؛مجادله نمودندوجه 
خداوند  وبه مبارزه برخاستند با دشمنان خدا نیزه و شمشیر با انبیای الهي  ،بخشدينم
  .فرمود دییتأ اشمالئکه یلهیوسه ب و یاریآنها را نیز 



 ؟چه یبرا جهاد

بر دو نوع پیکار  که جهاد وشود  انیإ زم است بپرسش  نیبه اپاسخ گفتن  یبرا
 :است
این دو نوع یک از بحث در مورد هر پاسخ طي  و ؛تدافعي :و دوم ،تهاجمي :اول

را و للل هر یک  اسباببه هر یک از آنها خواهم پرداخت و در ادامه  .داده خواهد شد
 .بیان خواهم نمود

 هتامجیهاد ج :اول

حامل پرچم  خود در زمانکه  يواجب بر امت مؤمناست  ایضهیفر ،جهادنوع  نیا
 ياقوام ها وامت یبا همهنبرد  وبه معني تهاجم  و ،دباشيم شنیخدا در زم یفهیخل
تا  ،کننديالتراف نم شنیدر زم وندخداجانشین  حق و نیبه د ،در آن زمانکه است 

خداوند  تیضاکه مورد ر يحق نیإ  اله اإ  اهلل و د یکلمهبردار آنجا که تسلیم و فرمان
 .کنند میتسل خود ش در زماننیخدا در زم یفهیرا به خل خود زمام امور و ،گردند ،است

 و يآسمان یهاکتابو کردند  امیقمهم  نیبه افرستادگانش خدا و  امبرانیاز پبسیاری 
 ،که هیچ شک و تردیدی نسبت به آن وجود ندارد ایگونهه باین موضوع را  يخیتار
امام و   محمد حضرت ، مانیسل ، داوود ، بن نون وشعی .اندکرده انیب
کردشان حجت و فرستادگانش هستند و لمل وخداوند  امبرانیپهمگي که  يلل
به صورت إ  اله اإ  اهلل  یکلمهبرافراشتن  و دینشر توح یبرا ،باشدميشده ثابت  يدلیل

 وسبحان و متعال به نبرد برخاستند خداوند فرمان به آنها  .اندپیکار نموده ،تهاجمي
 ،تعصب قومي ،تخلف ،آن به جهلتوصیف لمل و  نیانکار ا یبرا يراه چیه

در ادامه  .وجود ندارد ،یآزادتمدن و  ،فرهنگلوای تحت  و گرایيمذهب ای یيگراطایفه
 .تمدن و آزادی خواهم پرداخت ،اهلل به بحث و بررسي در خصوص این فرهنگشاءان
چه بسا تفاصیل آن در تمامي ادیان و دارد که قیدهایي  وشروط جهاد نوع  نیا
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 یهادر زمان نید کیممکن است در حتي  وها یکسان و ثابت نباشد تمامي دوران
متعال  خداوند سبحان و سوی ازفرستادگان  و ایکه انب هایيدستوربا توجه به مختلف 
ثابت و کلي  يطور اجماله اما ب ؛یابند لیتبد و رییتغی دیگر ای تا برههاز برههآورند يم
 .باشندمي

چه بسا  و ،برایش اهمیت به سزایي متصور هستندکه مردم شرطي  نیترمهمشاید 
در راه خدا پیکار  از جهاد و اشيچیسرپبرای  ایو بهانه لنوان لذره آن را ببرخي 
 جدابرخي نیز چه بسا  و ؛باشدمي (نفرات و تجهیزات)دّه و لُدّه ی لِمسأله ،دنبرگیر
 ،را برای شانه خالي کردن از جهاد يمانیا یدر جامعهو هوشیاری  يلدم آگاه ای شدن

هر دوی این موارد به موضوع لدّه و لُدّه یا همان نفرات و تجهیزات  که ،بهانه کنند
 :ای را توضیح خواهم دادگانهدر این خصوص موارد سه .گرددمي باز

 :تعداد نفرات و جتهیزات

نفرات و اگر  ؛است يالزام ،هر نوع رویارویي رزمي یشرط برا نیا ي نیست کهشک
این رویارویي سخت و دشوار  ،تجهیزات کافي برای رویارویي نظامي وجود نداشته باشد

شرط دو برابر بودن نیروهای مهاجم نسبت به نیروهای  .و چه بسا ناممکن خواهد بود
ط رویارویي تهاجمي برقرار مدافع براساس محاسبات نظامي امروزین در مجموله شرای

کم کردن مبارز بهتر باشد امکان  نیمهاجمو تجهیزات  يچه آمادگ هرطبیعتاً  ،باشدمي
های قانون صرفاً براساس قیاس نیا .وجود خواهد داشت نینسبت به نفع مهاجم نیا

 .باشدمادی مي
 یبرا ينظام یمعادلهدر  کند ويم دایپ یگرید يمنحن ،معادله ،نامؤمندر مورد اما 
نِذْ تَقُولُ  :دارند مانیا بیآنها به غچرا که  ؛شودوارد ميغیب نیز  یمسئله نامؤمن

بَلَى نِنْ  *لِلْمُؤْمِنِینَ أَلَنْ یَکْفِیَکُمْ أَنْ یُمِدَّکُمْ رَبُّکُمْ بِثَالثَةِ آإ ف  مِنَ الْماَلئِکَةِ مُنْزَلِینَ 
 تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَیَأْتُوکُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا یُمْدِدْکُمْ رَبُّکُمْ بِخَمْسَةِ آإ ف  مِنَ الْماَلئِکَةُ 



  
 انتشارات انصار امام مهدی  11

پروردگارتان  که آیا شما را کافي نیست :گفتيمي مؤمنان به که آنگاه) (5)مُسَوَنمِینَ 
 و صبر کنید اگر ،* آری ؟کند یاریتان ،فرود آمده داری نشانفرشته هزار شما را با سه
 از هزار پنج پروردگارتان شما را با ،و با همین خروش بر شما بتازند ،باشید پرهیزگار
  (.کند دار یارینشان فرشتگان

استغاثه به  و دلا یعني ؛که طرف مقابل فاقد آن استبزرگي دارند مؤمنان سالح 
تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنَني مُمِدُّکُمْ بِأَلْف  مِنَ نِذْ  :زیلز یپروردگار قودرگاه 

 :شما را اجابت کرد که ،خواستید یاری پروردگارتان از که آنگاه) (2)الْمَالئِکَةِ مُرْدِفِینَ 
درخواست یاری او  که از یخداوند و (،کردم پي یاریتان درپي  یفرشته هزار من با
ها به دست او دل واست ها قلبی آفریننده ،شوندان با او ایمن ميمؤمن و شودمي
و او کسي  ؛کنداز قوّت و پایداری مي ماإ مالها را دلکه پس او کسي است  .است

نِذْ یُوحِي رَبُّکَ نِلَى  :نمایدهي از هر چیزی جز ترس و شکست ميآن را تُاست که 
فَثَبَنتُوا الَّذِینَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِینَ کَفَرُوا الرُّلْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْمَالئِکَةِ أَنَني مَعَکُمْ 

 :کردمي وحي فرشتگان به پروردگارت که آنگاه) (9)الْأَلْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ کُلَّ بَنَان  
 هایدل در به زودی .«اند را ثابت قدم بداریدپس آنان که ایمان آورده ،شمایم با من»

 شانتمام انگشتان و بزنید هایشانفراز گردن پس بر .افکند و ترس خواهم بیم کافران
 (.کنید قطع را
 .شوديبرلکس م کامالً ارویي روی یبرا ينظام یمعادله ،در اینجا ،از همین رو و

در و حتي  ،کافر باشد نیمدافعتعداد نصف  نیمهاجمتعداد است که  يکافبنابراین 
 :باشد نیمدافعتعداد دهم  کیمؤمن  نیمهاجمتعداد بود  ياسالم کاف یابتدا
 یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ حَرَنضِ الْمُؤْمِنِینَ لَلَى الْقِتَالِ نِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ لِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا

الْآنَ  * الَّذِینَ کَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ إ  یَفْقَهُونَمِائَتَیْنِ وَنِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ یَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ 
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لَنْکُمْ وَلَلِمَ أَنَّ فِیکُمْ ضَعْفاً فَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَنِنْ  هللُخَفَّفَ ا
 به را مؤمنان !پیامبر ای) (5)مَعَ الصَّابِرِینَ  هللُ وَاهللِأَلْفَیْنِ بِإِذْنِ ا یَکُنْ مِنْکُمْ أَلْفٌ یَغْلِبُوا

یابند مي غلبه تن دویست بر ،صابر و شکیبا باشند تن بیست شما از اگر .برانگیز جنگ
 مردمي آنان زیرا ؛شوندمي پیروز کافران از تن هزار بر ،باشند تن از شما صد اگر و

 .معلوم داشت در شما ضعفي هست ،بر شما تخفیف داده خدا فهمند * اکنون از لاری
 از اگر و ،شوندمي پیروز تن دویست بر ،صابر و شکیبا باشند تن شما صد از پس اگر
خداوند با صبر  و ؛شوندمي پیروز تن هزار دو بر اذن خدا به ،باشند تن هزار شما

 (.پیشگان است
حتي پیش از آنکه آنها  وکند یاری ميرا با مالئکه  نامؤمنمتعال  سبحان و خداوند

شان ترس در دل دشمنان رلب و ،دلا بخوانند و از ساحت او سبحان یاری بجویند
 و شیایانب ،نشید یاری و ،او تیدست آوردن رضاه بو  ،زیرا آنها در راه او ؛افکندمي

 ،کند یاریرا فرستادگانش  و شیایانب ،نشید نکهیاو به ا و ،اندفرستادگانش به پا خاسته
ماید تا آزا اطالت و یاری دادن ایشان ميسزاوارتر است و جز این نیست که او خلق را ب

 :کندنادیده از او اطالت و او را یاری ميبه اساس غیب و  بداند چه کسي بر
لنَّاسُ بِالْقِسْطِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیَننَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ ا

 هللَا نَّ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ نِ هللُوَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ ا
 و کتاب آنها با و فرستادیم روشن هایدلیل با مان رافرستادگان ما) (2)قَوِیٌّ لَزِیزٌ 
 سخت نیرویي آن در که را آهن را به پا دارند و لدالت مردم تا کردیم نازل را نیز ترازو
 و او ،نادیده به کسي چه بداند خدا تا ،فرستادیم فرو است مردم برای منافعي و

 (.است پیروزمند و توانا که خدا ؛کندمي یاری را پیامبرانش
اش را که به نادیده او و فرستاده کسي) مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ و اینچنین با 

های کافران نیز همچنین در دل وشوند ثبات قدم و فرشتگان همراه مي (دهدیاری مي
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شود و با آنها ایمن مي مؤمنهای غیبي هستند که حالو اینها جملگي س ،رلب و ترس
 :کنندشان ميدرک اشدیدگان باطني

ِأَنَني مَعَکُمْ فَثَبَنتُوا الَّذِینَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِینَ  نِذْ یُوحِي رَبُّکَ نِلَى الْماَلئِکَة
 به پروردگارت که آنگاه) (5)کَفَرُوا الرُّلْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَلْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ کُلَّ بَنَان  

ثابت قدم  اند راپس آنان که ایمان آورده ،شمایم با من» :کردمي وحي فرشتگان
فراز  پس بر .افکند و ترس خواهم بیم کافران هایدل در به زودی .«بدارید
 (.کنید قطع را تمام انگشتانشان و بزنید هایشانگردن
مَا لَمْ یُنَزَنلْ بِهِ سُلْطَاناً هللِ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِینَ کَفَرُوا الرُّلْبَ بِمَا أَشْرَکُوا بِا 
 آنان که کافر شدند بیم و هراس دل در) (2)النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِینَ وَمَأْوَاهُمُ 
 گرفتند خدا برایش فرو نفرستاده است شریک حجتي که را چیزی زیرا ؛افکند خواهیم
 (.!را چه بد جایگاهي است کارانو ستم ؛آتش است آنان و جایگاه
 ْأَهْلِ الْکِتَابِ مِنْ صَیَاصِیهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّلْبَ وَأَنْزَلَ الَّذِینَ ظَاهَرُوهُمْ مِن

 برخاسته یاریشان به که را گروه آن کتاب اهل و از) (9)فَرِیقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِیقاً 
 کشید ومي را گروهي ؛افکند بیم هایشاندل در و دژهایشان به زیر آورد از بودند
 (.گرفتیدمي اسارت به را گروهي
 ْهُوَ الَّذِی أَخْرَجَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مِنْ دِیَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَن

وَقَذَفَ  مِنْ حَیْثُ لَمْ یَحْتَسِبُوا هللُ فَأَتَاهُمُ اهللِیَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ ا
الرُّلْبَ یُخْرِبُونَ بُیُوتَهُمْ بِأَیْدِیهِمْ وَأَیْدِی الْمُؤْمِنِینَ فَالْتَبِرُوا یَا أُولِي  لُوبِهِمُفِي قُ
در نخستین  ،بودند کافر که را کتاب اهل از کساني او کسي است که) (2)الْأَبْصَارِ 
 و آنها روند بیرون پنداشتیدنمي شما در حالي که ،راند شان بیروناز سرزمین ،اخراج
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 .باشد دارشاننگاه خدا برابر در که هست آن توان را حصارهاشان پنداشتندمي خود نیز
 چنان ،افکند وحشت شانهادل در برآمد و آنها بر بردندنمي را گمانش که سویي از خدا
 اهل ای پس .کردندمي خراب مؤمنان دست به و خود دست به را هایشانخانه که

 (.بگیرید لبرت !بصیرت
نبرد بن نون  وشعیکه با  يانمؤمن یهدّلُ ولِدّه گفتم  ترپیشکه  یطورهمان و
 یبرا تیوضع و رو شدندیاکه با آنها رو بود يکافران هایتیکمتر از جمعبسیار کردند 
 در داستان طالوت وو حتي  ،نیز اینچنین بودبودند  شکه همراه يمؤمنگروه  طالوت و

 و ،جوان  داوود ؛متعال وجود دارد و بحانخداوند سسوی از  ایهمراهانش نشانه
همراهش نبود جز  زیچ چیهيبود  يسالحهر از  يدستش خال وسایرین از  ش کمترسنّ

جالوت  ،مهلک را به لشکرجالوت وارد کرد یکه ضربه يسنگ یتعداد قالب سنگ و
فَهَزَمُوهُمْ  :لشکریان جالوت گردید به هالکت رساند و للت و سبب اصلي شکسترا 

 ،داوود شکست دادند و را ایشان خدا خواست به پس) (5)جَالُوتَ  اوُدُ  وَقَتَلَ دَهللِبِإِذْنِ ا
 (.بکُشت را جالوت
بر ان با تعدادی اندک و تجهیزات ضعیف مؤمناینکه فقط گروهي از داستان  نیدر ا

بلکه  ،وجود ندارد ،اندتجهیزات فراوان غالب آمدهگروهي از کافران با تعداد بسیار و 
 نیرا در ا یروزیپ يشیهاسنگ و داوودي زاتیتجه نیترکم وتعداد  نیترفیضع

 سال و کم سن و داوودِ ایمؤمنان بر ياز مردم حت کی چیه .پیکار رقم زدند
 داوود و یلهیوسه اما خداوند بباز نکرده بودند  يحسابنبرد  نیدر ا شیهاسنگ
ة اإ  قوّإ  » :با این آیه و نشانه اراده فرمود که بگویدخداوند  ؛سخن گفت شیهاسنگ
 (.هیچ نیرو و تواني نیست مگر با خداوند)« باهلل
 آشامند ويکه نماندک  یآن لده» :که فرموداست شده  تیروا  لبد اهلل ااب از

 که از نهر لبور کردند و يهنگام .مرد هستند زدهیس و صدیس ،گیرندنمي کف دستي بر
 :گفتند ه بودنددینوش (نهر)که از آن  يبه سربازان جالوت نظر افکندند آن کسان
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 ِإ طاقَةَ لَنَا الْیَوْمَ بِجالُوتَ وَ جُنُودِه (نیست سپاهش و جالوت توانِ  را ما امروز)  و
صَبْراً وَثَبَنتْ أَقْدامَنا وَانْصُرْنا لَلَى الْقَوْمِ رَبَّنا أَفْرِغْ لَلَیْنا  :کساني که ننوشیده بودند گفتند

ما را  و های ما را استوار بدارگام فرو ریز و شکیبایي ما بر !ما پروردگار ای) ینَ الْکافِرِ
  (.!پیروز فرما بر کافران

بر  بود و لیجالوت سوار بر ف .ستادیجالوت اهای گام کینزد  داوودتا آنجا که 
 شسربازانش در اطراف و دیخشدريبود که نورش م ياقوتیدر آن  بود و يسرش تاج
آن  .به سمت راست لشکر پرتاب کرد برداشت و يها سنگداوود از آن سنگ .بودند
برداشت  یگریسنگ د .شکست خوردندآنها  افتاد وفرو بر آنها  ورا شکافت هوا سنگ 
 اجالوت را ب .شکست خوردند بر آنها فرود آمد و به سمت چپ جالوت پرتاب کرد و و

 نیبر زماو مُرده  و دیمغزش رسبه تا دوخت سرش به را  اقوتشی زد و يسنگ سوم
 وَ قَتَلَ داوُدُ هللِ بِإِذْنِ ا هَزَمُوهُمْفَ :دیفرمايمو این سخن حق تعالي است که  ؛افتاد

 شکست دادند و را ایشان خدا خواست به پس)  الْمُلْکَ وَ الْحِکْمَةَهللُجالُوتَ وَ آتاهُ ا
  .«(ارزاني داد حکمت و او پادشاهي به خداوند و بکُشت را جالوت ،داوود

 زاتیتجه وتعداد  یمعادلهکه است شایسته در راه خداوند باشد پیکار اگر بنابراین 
 ،گیرداین خصیصه شکلي محدود به خود ميتوجه به و  ،به خود گیرد یگرید يمنحن

 ،شود ونددر راه خداپیکار  جهاد وی دایمي برای موضوع لامل بازدارنده نینه اینکه ا
و باقي  ،باشدسازی هر چه در توان دارند ميآماده ،ان خواسته شدهمؤمنبلکه آنچه از 
مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة  وَمِنْ  لَهُمْ وَأَلِدُّوا  :ی خداوند سبحان و متعال استکارها بر لهده

 یَعْلَمُهُمْ هللُ وَلَدُوَّکُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ إ  تَعْلَمُونَهُمُ اهللِ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ لَدُوَّ ا
هر آنچه در  و) (5)تُظْلَمُونَ   یُوَفَّ نِلَیْکُمْ وَأَنْتُمْ إ هللِوَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْء  فِي سَبِیلِ ا

 و خود و دشمن خدا دشمن ،با آن تا ،کنید آماده سواری اسبان و توان دارید از نیرو
 که را و هرآنچه بترسانید را شناسدمي خداوند و شناسیدنمي شما که دیگری غیر از آنها

 (.نگرددروا  ستم شما به و شود بازگردانیده شما به تمامي به کنیدمي هزینه خدا راه در
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 :هیچ پیروزی نیست مگر از سوی خداوندکه  دیداشته باش نیقی و مانیا و
مَعَ الصَّابِرِینَهللُ  وَاهللِکَمْ مِنْ فِئَة  قَلِیلَة  غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ ا (5) (خواست به 
 که است کساني با خدا که ،کند غلبه بسیار گروهي بر که اندک گروهي بسا چه ،خدا

 (.کنندصبر پیشه مي
را  شانروانیپ وفرستادگان  تیحقانمتعال اِبا دارد جز از اینکه  سبحان و خداوند
که  ،شمار باشنداندک ای مستضعفِ هنگامي است که ایشان لده ،این ونماید  آشکار

پیروز  ،شانق و برتری فراوانفوّ شان با وجود ترا بر دشمن خود و دشمن اخداوند آنه
 .گرداندمي

 به سوی خود دلوت و نشیدمتعال  که خداوند سبحان وهمواره چنین بوده است 
آن که شایستگي دارد کند تا يمگرایانه سلطه ای یویدنهای هر گونه فریباز  يرا خال

وجه جز در حالي که او چیزی جز خداوند و  ،در دینش وارد و در راهش مجاهدت نماید
با آتش و  ،هاها و گرفتاریيبهشت با سختهمواره  ،نینچنیا و ،خواهدخداوند نمي
بلکه با  دیآيدست نمه ب تبا شهواوند خداحق  نید و ،احاطه شده استشهوات 
 .متوجه باشید !خردمندان یپس ا ؛شودحاصل مي هایدشوار و هايسخت

بهشت ) (2)«النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَکَارِهِ وَحُفَّتِ» :فرمایدمي  رسول خدا
 (.و آتش با شهوات پوشیده شده است ،هابا سختي

سبکي شیرین  ،و باطل ،سنگیني تلخ ،حق» :فرمایدمي همچنین ایشان
 (9).«است
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 :وحدت

که در غیر  ؛استو ضروری إ زم  ،یمبارز یهر جامعه یبراهمبستگي و  وحدت
 :جز شکست نخواهد بود ،ی مبارزی قطعي تفرقه و جدایي در جامعهنتیجه ،این صورت

مَعَ هللَ وَرَسُولَهُ وَإ  تَنَازَلُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا نِنَّ اهللَ وَأَطِیعُوا ا 
 که برمخیزید نزاع به یکدیگر با و کنید اش اطالتفرستاده و خدا از) (5)الصَّابِرِینَ 
 (،است با صابران قطعاً خدا کنید که پیشه صبر ،برود شما قوت و مهابت و شوید ناتوان

 نیا .باشدنظر امکانات و تعداد نفرات برتر ميکه از  يبا دشمنبه خصوص در رویارویي 
 مانیسلیا داوود  ،وشعی ،يبا موسهمراه  لیاسرائ يبن ؛نشدمحقق  هگذشتدر وحدت 
چه بسیار و بسیار از منافقیني که شخص آنها  نیبلکه در بپارچه نبودند کی متحد و
وَنِذْ  :چه رسد به دیگران ،وجود داشتند ،هایشان آسوده نبوداز نیش زبان  موسي

أَزَاغَ  نِلَیْکُمْ فَلَمَّا زَاغُوا هللِقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنَني رَسُولُ ا
 ای :گفت خود قوم به آنگاه که موسي و) (2) إ  یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ هللُ قُلُوبَهُمْ وَاهللُا
 شما به سوی ی خدافرستاده من دانیدمي آنکه و حال ،دهیدمي آزارم چرا !من قوم
فاسق  مردمان خدا و ،را بگردانید هاشاندل نیز خداوند شدند گردانروی چون ؟هستم
 (.کندنمي هدایت را و نافرمان
که  يمسلمانان .کردندکوتاهي نميدر راه خدا پیکار  از جهاد و ایوجود انب نیا با

آن  نبود و يراض یگریدآن از  يکی نیا ؛متحد نبودند زیبودند ن  همراه رسول خدا
پیکار  با رسول خداهمراه آنها در حالي که  ،کرديمپیشه نفاق  یگریبا د يکی
 :استروایت شده  نینچنیا ،آیه نیقرائت ا رد از امام صادقتا آنجا که  ،کردنديم
 ُیَا أَیُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْکُفَّارَ بالْمُنَافِقِینَ وَاغْلُظْ لَلَیْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِیر 
 جایگاهشان ،بر آنان سخت بگیر جهاد کن و منافقان یبه وسیله کافران با !پیامبر ای)
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وَمِمَّنْ حَوْلَکُمْ مِنَ  :فرمایدو حق تعالي مي (است سرانجامي و چه بد است جهنم
بُهُمْ  الْأَلْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ مَرَدُوا لَلَى النَنفَاقِ إ  تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذّ 

 را شما گِرد که نشینبادیه هایلرب برخي از) (5)یُرَدُّونَ نِلَى لَذَاب  لَظِیم  مَرَّتَیْنِ ثُمَّ
 را آنها تو ؛ورزندمي اصرار نفاق در نیز از شهرنشینان گروهي و اندمنافق اندگرفته
 لذاب به سپس ؛کرد خواهیم شانلذاب دو بار و ،شانشناسیممي ما ،شناسينمي
 (.شوندبازگردانیده مي بزرگ

 ،تر استاز روز هم روشن طالب يابن اب يلل با همراهموضوع تفرقه و جدایيِ 
 ایشان و ،سوزاندميکردند که جگرش را  یيمتحمل دردهارا  تا آنجا که وی

اجْتِمَاعِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَلَى بَاطِلِهِمْ وَ  مِنْ  لَجَبتُ» :فرمودميچنین معنایي را تکرار بارها 
در  ،تانی شما در حقشان و تفرقهدر اتحاد این قوم در باطل) (2)«تَفَرُّقِکُمْ لَنْ حَقِّکُمْ

                                                                                                      
 .515 :توبه -5
به خدا سوگند که اجتماع اینان بر شگفتا و شگفتا! » :روایت شده است المؤمنیناز امیر -2

است. رویتان زشت و اندوه میراند، و بالث غم و تان دل را مىپراکندگى شما از حقّ شان، و باطل
تان غرق غم باد که خود را هدف تیر دشمن قرار دادید، آنان شما را غارت کردند و شما چیزى به قلب

در تابستان شما . شنودیدوکنند و شما خشما نجنگیدید، خدا را معصیت مىو دست نیاوردید، جنگیدند 
گویید: هوا گرم است، مهلت ده تا گرما برود. در زمستان شما را مي ،کنمآنان مىبا را دلوت به جهاد 

ها براى فرار از گرما و این بهانه یگویید: هوا سرد است، مهلت ده تا سرما بنشیند. همهمي ،خوانممى
تر خواهید گریزان ،شمشیرمقابل سوگند از  گریزید پس به خداست. شما که از گرما و سرما مىا سرما

نشین،  حجله لقل زنان یهایى به اندازهنما، دارندگان رؤیاهاى کودکانه، و لقل اى نامردان مرد. بود
و غم و غصه  شناختم. به خدا قسم حاصل شناختن شما پشیمانىاى کاش شما را ندیده بودم و نمى

خشم، و پى در پى از ام را ماإ مال و سینه خون کردید، است. خدا شما را بکشد، که دلم را پر از
یارى تباه کردید، تا جایى که قریش  کنافرمانى و تر او تدبیرم را ب اندوه به کامم ریختید، یجرله

از  کدام آیا هیچ پسر ابوطالب شجاع است ولى دانش جنگیدن ندارد. خدا پدرانشان را جزا دهد، گفت:
به  ؟ هنوزاست قدمیش از من بیشتر بوده؟ و پیشاست مرا در جنگ داشته یآنان کوشش و تجربه

گذشته، ولى براى کسى  جنگ شدم، اکنون لمرم از شصت یبیست سالگى نرسیده بودم که آماده
 .23ص  5ج  :نهج البالغه با شرح محمد لبده .«که اطالت نشود تدبیرى نیست
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 وارد کرد امامت ضرببر او که ابن ملجم که لعنت خدا بر او باد  يهنگام و (لَجَبَم
فقط و رستگاری فوز  نیا و (به خدای کعبه رستگار شدم)« فُزْتُ وَ رَبِّ الْکَعْبَةِ» :فرمود

و رستگاری و  بلکه فوز ،بودنبهشت  ومتعال  خداوند سبحان و یرضا یبرارستگاری 
در لین  وی شیعه بودن داشتند که ادلابود  ياز آن قوم شدن خالصبا  نجات یافتن
شان و لدم اتحادشان بر کالم پراکندگي نظرات ،شانی اختالفاتحال در نتیجه

 .نوشانیدندبسیاری به او  یهاغصهغم و  ،شانامام
بنابراین آنچه خواسته  ؛طور کامل حاصل نشده وحدت بدر گذشته نتیجه اینکه 
باشد ميحق حول محور  شانتفاهم وای آماده مجموله يکپارچگی وحدت وشده است 
 يحت ،گردد ایهدر راه خدا مُپیکار  جهاد و یبراإ زم  يمجموله تعداد و آمادگ نیتا در ا

اند ولي یعني کساني که در اسالم وارد شده ؛منافقین باشند اگر به همراه جمالتي از
قَالَتِ الْأَلْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَکِنْ قُولُوا  :هایشان وارد نشده استایمان در دل

لِتْکُمْ مِنْ أَلْمَالِکُمْ  وَرَسُولَهُ إ  یَهللَ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا یَدْخُلِ الْأِیمَانُ فِي قُلُوبِکُمْ وَنِنْ تُطِیعُوا ا
 ،ایدنیاورده شما ایمان :بگو .آوردیم ایمان :گفتند الراب) (5) غَفُورٌ رَحِیمٌ هللَ ا نَّ شَیْئاً نِ 

 و خدا اگر و است نشده داخل هایتاندل در ایمان هنوز و ،اسالم آوردیم :بلکه بگویید
 یآمرزنده خدا زیرا ،شودنمي کاسته شما پاداش المال از کنید اطالت را پیامبرش
 (.است مهربان

   :یانقالب اهلی اندیشه ایبرهوشیار  یمانیا یجامعه

 ریتأثچنان  يمانیا یکه بر جامعهآن قدر زیاد نباشد  نامنافقجامعه تعداد در ي عنی
همبستگي برای مواقع خصوص در ه ب ،را به انحراف کامل سوق دهدکه آن گذارد ب

برای  اریهوشآگاه و  نامؤمن ی ازتعداد ای ؛اهللی برافراشتن کلمه یجنگ در جهاد برا
آن  باشند و مسلط ،استکه پذیرای آنها  يمانیای جامعهبر  يانقالب اسالمی اندیشه
شناسانیدن حق و اهلش  وو استوار راسخ به صورتي حق  یکلمهمطرح کردن با هم 
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ی حق و اهلش با آگاهي دادن دربارهخطر نفاق به این ترتیب  و ؛يمانیای به جامعه
ه نتیجه انحراف کامل ب دریابد و کاهش مي ،يمانیا یاز افراد جامعه یاریبستوسط 

تسلط اهل با  و فرقهبا وجود تکه به طور طبیعي  ،آیدينمبه وجود اهلش  سبب نفاق و
 .گردديمحقق نمچنین منظوری  ،اهل حق بودن کم و باطل

  :فرمایدحق تعالي مي
 ٌوَمَا آمَنَ مَعَهُ نِلَّا قَلِیل(5) (بودند نیاورده ایمان او به اندکي جز و.) 
 ُوَقَلِیلٌ مِنْ لِبَادِیَ الشَّکُور(2) (گزارندسپاس من بندگان از اندکي و.)  
 ْنِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَلَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِیلٌ مَا هُم(9) (ایمان که مگر کساني 
 (.هستند اندک نیز اینان و اندکرده شایسته و کارهای اندآورده
 :فرمایدحق تعالي مي و
 َوَالَّذِی أُنْزِلَ نِلَیْکَ مِنْ رَبَنکَ الْحَقُّ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ إ  یُؤْمِنُون(2) (از آنچه و 

  (.آورندنمي ایمان مردم تربیش ولي ؛است حق است شده نازل تو بر پروردگارت
 َفَال تَکُ فِي مِرْیَة  مِنْهُ نِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبَنکَ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ إ یُؤْمِنُون(1) ( پس
 مردم بیشتر ولي ،آمده پروردگارت جانب از و است حق ،آن که ؛تردید مکن آن در
 (.آورندنمي ایمان
 این منظور ،اهلل یهکلمبرافراشتن  یبراپیکار  فضل خداوند با استمرار جهاد وه ب اما
 ،محقق گرددنه چندان کوتاه  يمدتپس از یا  از آن وو چه بسا پس  ،شوديمحقق م
پس اندک  .بودچنین  ،وضعیت  نیامام حس و  يامام للبرای  که طورهمان

برای مبارزه  جهاد و یبرا يمانع يانقالب الهی تفکر جامعه برا یاریبودن هوش
که به مرور دشوار است مانعي  ولامل بازدارنده اما  ،باشدنمياهلل ی برافراشتن کلمه
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 زانیم ،شانوضعیت ،نامؤمن یبراو حتي در آن امتحاني  ؛روديم نیزمان از ب
وليّ اهلل همراه ی برای پیکار در راه برافراشتن کلمه شانمانیاراسخ بودن  وشان نیقی

 ،کندمنصوب ميمهم برای قیام به این  او ي کهکس ای شنیزمدر خدا و جانشین او 
 .وجود دارد
 وفرستادگان  ،ایانباما وضعیت  ستین یاسادهکار  ،در برابر جریان غالب يستادگیا
های طور که در قرآن و کتابهمان .شان به همین صورت بوده استان پیروانمؤمن

قوم آن پیامبر یا  و ،پذیرای پیامبری نشدآغوش باز با  يقوم چیه ،آسماني آمده است
تنها اندک شماری  ؛ندی اهلل با او همراه نشدفرستاده نیز برای پیکار و برافراشتن کلمه

از آنها به للمای  که طورهمان ای ؛اش نموندو اندک شماری یاری ،به او ایمان آوردند
کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاکَ نِلَّا بَشَراً مِثْلَنَا وَمَا فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِینَ  :شودلمل تعبیر ميبي

أَرَاذِلُنَا بَادِیَ الرَّأْیِ وَمَا نَرَى لَکُمْ لَلَیْنَا مِنْ فَضْل  بَلْ نَظُنُّکُمْ  مْ نَرَاکَ اتَّبَعَکَ نِلَّا الَّذِینَ هُ
 خویش همانند انساني جز را تو ما :گفتند بودند کافر که قومش مهتران) (5)کَاذِبِینَ 
 و ،کنندپیروی  تو الرأی ازافراد ضعیف ،ما فرومایگان قوم جز که بینیمنمي و ،بینیمنمي
 (.گو پنداریمشما را دروغ بلکه ،باشد فضیلتي ما بر را شما که بینیمنمي

همان تعداد  ،و این تعداد ،گذرندتَن از نهر مي 959فقط   طالوت همراه بنابراین
اصحاب قائم نیز  و همان تعدادِ  ،حضور داشتند  یاراني بودند که در بدر با رسول خدا

 مُبْتَلِیکُمْ بِنَهَر  هللَفَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ نِنَّ ا :فرمایدحق تعالي مي .دباشمي
یَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنَني نِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِیَدِهِ فَشَرِبُوا فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَیْسَ مِنَني وَمَنْ لَمْ 

جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا إ  طَاقَةَ لَنَا الْیَوْمَ بِجَالُوتَ  مَّامِنْهُ نِلَّا قَلِیالً مِنْهُمْ فَلَ 
 هللِ کَمْ مِنْ فِئَة  قَلِیلَة  غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اهللِمُالقُو ا وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ لَلَیْنَا صَبْراً وَثَبَنتْ أَقْدَامَنَا  *  مَعَ الصَّابِرِینَهللُوَا
 خداوند :گفت ،انداخت راه به را سپاهش طالوت چون) (2)رِینَ وَانْصُرْنَا لَلَى الْقَوْمِ الْکَافِ

                                                                                                      
 .22 :هود -5
 .211و  223 :بقره -2
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 نخورد آن از که هر و نیست من از بخورد آن از که هر ؛آزمایدمي آبي جوی به را شما
 و او چون .نوشیدند آن از اندکي جز همه .است من از بیاشامد تنها کف دستي یا

 سپاهش و جالوت توانِ  را ما امروز :گفتند ،گذشتند نهر از بودند همراهش که مؤمناني
 چه ،خدا خواست به :گفتند ،کرد خواهند دیدار خدا یقین داشتند که با که آناني .نیست
صبر پیشه  که است باکساني خدا که ،کند غلبه بسیار گروهي بر که اندک گروهي بسا
 بر !ما پروردگار ای :گفتند ،شدند روبهرو سپاهش و جالوت با کنند * چونمي

 (.!پیروز فرما ما را بر کافران و های ما را استوار بدارگام فرو ریز و ماشکیبایي

 تدافعیجهاد  :دوم

را حق  نید آناهالي که است  ينیزمدفاع از سر و نامؤمنپیکار  ،این نوع جهاد
 .گیردقرار ميمشرکان یا کافران این سرزمین مورد تاخت و تاز که  يهنگام ،اندپذیرفته
این  .دانندميواجب  ناآن را بر مؤمن يحت و ،زیرا جا يجهاد دفال ياله انیاد یهمه
 ،از إ نهحیوانات  ؛باشدنیز مي واناتیحبرای  يحت یزیغر و یفطر یمسئله ،موضوع
 .کننديدفاع مهایشان پناهگاه و انهیآش

 نیقوان يحت و ،ندارند نظری اختالف نیزماز سرجایز شمردن نبرد تدافعي مردم در 
اشغال  سرزمینبرای دفاع از مقاومت مردم بومي  ،سازمان مللدر  يجهانامروزین 
 ياهگمرپیشوایان  است که نیاهر چیز تر از بیلجاما  ؛دانديمشروع م ی خود راشده
و موافق فرموده که خداوند آن را مشروع  يحقاین از کنند وادار ميما را  ،زمان نیدر ا

 يآنها خائناناما  ؛دفاع نماییم ،آن را قبول دارندمردم  یهمهاست و  زهیفطرت و غر
 ،شدند يراض ایدنزندگاني این به  ،نمودند انتیخمتعال  سبحان و یهستند که به خدا

را  یغرب ماد و کایآمر رگدجال بز تیرضا وآرامش یافتند و زندگي این جهاني آن  اب
وَلَنْ تَرْضَى لَنْکَ الْیَهُودُ وَإ   :فرمایدحق تعالي مي .خریدار شدند ،يالهخشم به 

 هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِی هللِالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ نِنَّ هُدَى ا
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 تو از ترسایان و یهودان) (5) مِنْ وَلِيو وإَ  نَصِیر  هللِجَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَکَ مِنَ ا
 جانب از که است هدایتي ،هدایت :بگو .نهي گردن شانآیین به تا ،شوندنمي خوشنود
 ،کني پیروی آنها یخواسته از است کرده آگاه تو را خدا که پس آن از اگر باشد خدا
  (.داشت نخواهي او جانب از مددکاری و یاور هیچ
که است به ابن مسعود   رسول خداهای وصیتمکارم اخالق از جمله  در
غریبانه  ،طور که آغاز شدآغاز شد و همان یبانهاسالم غر ،ای ابن مسعود» :دیفرمايم
تان که آن زمان را درک از فرزندانکس هر  .یبانخوشا به حال غر پس ،گرددمي باز
نکند و از  ییعآنان را تش هایسالم ندهد و جنازه یشانهابه آنان در مکان ،کند
 ،کنندشما را آشکار مي یلمل و ادلا اآنان به سنت شم .یدننما یادتل شانیمارانب
 یستندآنان از من ن .یرندمشما مي یند یرو بر غ ،نمایندشما مخالفت مي یبا کارها يول

بر مردم زماني خواهد  ،ای ابن مسعود :فرمایدتا آنجا که مي .یستماز آنان ننیز و من 
را  ایرسید که هر کس در دین خود بردبار باشد همچون کسي است که زغال گداخته

گرگان او را  ،در آن زمان اگر کسي گرگ نباشد :و فرمود .گرفته باشد کف دستش
 .خواهند خورد

آنهيا آگياه بياش کيه  .انيدآن زميان فياجر و خائن یللما و فقهيا ،ای ابن مسعود
به آنها رجوع  و از آنها ي که انپیروان آنها و کسهمچنین لق خدا هستند و خشریرترین 
نیيز د نيو مشيورت کنهمنشیني د و با آنها ندوست داشته باشو آنها را  کننددریافت مي
کر ) (2)صُمٌّ بُکْمٌ لُمْيٌ فَهُمْ إ  یَرْجِعُونَ خلق خدا هستند و خداوند آنها راشریرترین 
وَنَحْشُرُهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَيةِ لَلَيى  ،سازدآتش ميوارد  (اند و بازگشتي ندارندو کور و إ ل

 قیامت روز در و) (9)مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ کُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِیرًاوُجُوهِهِمْ لُمْیًا وَبُکْمًا وَصُمًّا 
 و کنیمميي محشورشيان کر و إ ل و کور ،است زمین به رو هایشانچهره که حالي در

                                                                                                      
 .521 :بقره -5 
 .58 :بقره -2 
 .32 :اسراء - 9

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=18
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=18
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کُلَّميا  (،افروزیممي بیشترش نشیند فرو آن یشعله هرچه که آنها است جایگاه جهنم
 بپيزد شيانتن پوست هرگاه) (5)نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَیْرَها لِیَذُوقُوا الْعَذابَ

لَهَا شَهِیقًا وَهِيَ  نِذَا أُلْقُوا فِیهَا سَمِعُوا (،بچشند را خدا لذاب تا ،دهیم دیگرشان پوستي
 بانيگ و آیيد جيوش بيه ،شيوند آن افکنيده در چون) (2)تَکَادُ تَمَیَّزُ مِنَ الْغَیْظِ * تَفُورُ
کُلَّمَا أَرَادُوا أَن یَخْرُجُوا  (،شود پاره پاره خشم از که است بشنوند * نزدیک را زشتش

 از ،(ليذاب) آن از بخواهنيد هرگاه) (9)الْحَرِیقِمِنْهَا مِنْ غَمو أُلِیدُوا فِیهَا وَذُوقُوا لَذَابَ 
 سوزنده آتش لذاب بچشید :که بازگردانند به آن را آنان دیگر بار ،آیند بیرون اندوه آن
 در و کشيندمي فریياد جهينم در آنان) (2)لَهُمْ فیها زَفیرٌ وَ هُمْ فیها إ  یَسْمَعُونَ (،را
 (.شنوندنمي هیچ آنجا

سنت من و روش و شيرایع مين بر کنند بر دین من و آنها ادلا مي !ای ابن مسعود
 .جویمء هستند و من نیز از آنها برائت ميآنها از من بری ،هستند
و  ،یيدنکنمعامليه و در بازارها با آنيان  ،همنشینيدر آشکارا با آنان  !مسعودابن  یا

 دُیيرِیُمَنْ کَانَ  :فرمایدحق تعالي مي .راه ننمایید و به آنها آب ندهید يآنان را به راه
 کيه آنيان) (1)بْخَسُيونَیُلَيا  هَایوَ هُمْ فِ هَایأَلْمالَهُمْ فِ هِمْینُوَفَن نِلَ نَتَهَایوَ زِ ایالدُّنْ اةَیَالْحَ
 جهيان ایين بيه طيور کاميل دررا  کردارشان مزد ،بخواهند را دنیا این زینت و زندگي
مَينْ کيانَ  :فرمایدهمچنین مي (،در آن به آنان هیچ کم داده نخواهد شد و دهیممي
 يميا لَيهُ فِي وَنُؤْتِهِ مِنْها  ایحَرْثَ الدُّنْ دُیریحَرْثِهِ وَ مَنْ کانَ  يحَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ ف دُیری

 افزاییممي اشکِشته برایش بر بخواهد را آخرت کِشت کس هر) (2)ب یالْآخِرَةِ مِنْ نَصِ
 نصیبي او را آخرت دیگر ولي ،کنیممي لطا او ن بهآاز  بخواهد دنیا را کِشت کس هر و

                                                                                                      
 .12 :نساء -5
 .8و  2 :ملک -2
 .22 :حج -9
 .511 :انبیا -2
 .51 :هود -1
 .21 :شوری -2

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=56
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=56
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=56
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=21&AID=100
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=21&AID=100
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 (.نیست
 .ها از ایشان خواهد کشيیدها و جدالها و کینهامت من چه لداوت !ای ابن مسعود

 ،قسم به کسي که مرا به حق مبعوث نمود .ترین این امت در دنیایشان هستندآنها ذلیل
 .خداوند آنها را خسف خواهد نمود و به صورت میمون و خوک مسخ خواهد کرد

ی ایشان به گریه افتادیم و گریه کرد و ما نیز از گریه سپس پیامبر :گفت
برای رحمت بر اشقیا که خداوند  :فرمود ؟کنيچرا گریه مي ،ای رسول خدا :گفتیم

 ببیني اگر) (5)وَ لَوْ تَرَى نِذْ فَزِلُواْ فَلَا فَوْتَ وَ أُخِذُواْ مِن مَّکاَن  قَرِیب  :فرمایدمتعال مي
یعني للما  (شوند گرفتار نزدیک مکاني از و نباشد شانرهایي و بترسند سخت که آنگاه
 (2).«....و فقها
 يکس یبرا يحجت چیه واست  آخر الزمان از زبان رسول خدا یفقهاوضعیت  نیا
وجود  ،پیروی کند يکننديم لیرا تعط يواجب جهاد دفال یضهیفرکه ياز آنها که 
 .ندارد
 يکه انسان در آن زندگ يو وطن نیاگر دفاع از سرزم ؛ماندپرسش باقي مي کی
فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدَنینِ  دهیآفرها را بر آن است که خداوند انسان يکند موافق فطرتيم

ذَلِکَ الدَنینُ الْقَیَنمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ  هللِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ لَلَیْهَا إ  تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اهللِحَنِیفاً فِطْرَتَ ا
 همان ؛سوی این دین کن به پس روی خود را به یکتاپرستي) (9)النَّاسِ إ  یَعْلَمُونَ 

 .نیست تغییری خدا آفرینش در .سرشته است به آن مردم را خداوند که است فطرتي
دفاع اهل  ایآ ،حق استو  (دانندنمي مردم بیشتر ولي ،است این همان دین پایدار

مؤمنان به  که يهنگامش نیدر زم اشفهیخدا وخل يّآنها با ولجنگ  کفر و شرک و
 ؟حق است ،آورندميآنها هجوم  نیسرزم

 یزیغر ای ،يفطرت جسمانهای خصیصهو وطن از  نیزمسردوست داشتن  :پاسخ

                                                                                                      
 .15 :سبأ -5
 .595ص  2ج  :غایبالزام الناصب در اثبات حجت ؛ 922ص  52ج  :مستدرک الوسایل -2
 .91 :روم -9
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وبال  ،صورت نیا ریغ درنگه دارد  حیصح ریکه آن را در مس بر انسان است است و
بخواهد نه  تلالد صالح و ،ریخسرزمینش  یانسان براباید پس  .خواهد بود یگردن و
خدا در و جانشین  فهیخلکه  کنمکید ميأتبخواهد و  ظلم فساد و ،شرّ  شیبرا نکهیا
 نیاهل زم یبرا واست  نیإ  اله اإ  اهلل در تمام زمی خواستار گسترش کلمه شنیزم
 .پر کندداد  از لدل ورا  نیزمخواهد که بنابراین او مي ؛خواهديلدل م صالح و ،ریخ

 خدا و يّبا ول يستادگیاباید  ،سرزمیندفاع از  وطن و و نیزمدوست داشتن  نتیجه در
وارد شدن او به سرزمین و وطن برای فراهم آوردن شرایط و  ،شنیدر زمجانشین او 
در جانشین او خدا و  يّکه با ول يپس کس .لدل و دین حق باشد ،صالح ،گسترش خیر

بلکه با  ،خواهدياصالح نم و ریو وطن خود خ نیزمسر یبرا ،کندميمبارزه  شنیزم
خواستار باقي  ،باقي ماندن حکومت طاغوت وبر این زمین اهل باطل یافتن تسلط 

 .باشدماندن ظلم و جور و فساد مي

 :پاسخ پرسش

برای التال و  ؟روشن شد« چه یجهاد برا»پاسخ پرسش در آنچه گذشت به گمانم 
 هللِالَّذِینَ آمَنُوا یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ ا :دیفرمايمحق تعالي  .اهلل یکلمهبرافراشتن 
کَفَرُوا یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِیَاءَ الشَّیْطَانِ نِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ وَالَّذِینَ 
 اندشده کافر که آنان و ،کنندپیکار مي خدا راه در ،اندآورده ایمان که آنان) (5)ضَعِیفاً 
 نیرنگ شیطان برخیزید کهبه نبرد  شیطان هواداران با پس ؛جنگندطاغوت مي راه در

 (.ضعیف است
 اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ هللَنِنَّ ا :دیفرمايم نیهمچن و

وَالْأِنْجِیلِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَلْداً لَلَیْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ  هللِالْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ ا
 فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بَایَعْتُمْ بِهِ وَذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ هللِأَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ ا مَنْوَالْقُرْآنِ وَ

                                                                                                      
 .22 :نسا -5
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 از به اینکه بهشت ،خریده است را هایشانمال و هاجان مؤمنان از خداوند) الْعَظِیمُ
 که ایولده .شوند و چه کشته بکشند چه ،کنندميپیکار  خدا در راه .باشد نِ آنانآ

 خداوند از کسي چه و ،او است یلهده بر حق به ،داده قرآن و انجیل ،تورات در خداوند
 ،این شما را بشارت باد که ایدکرده ای کهمعامله به این ؟است وفادارتر خود لهد به

 (.است بزرگ همان سعادت و کامیابي
 ،يشخصمصالح خاطر ه نه ب ،اهلل است یکلمه و برافراشتن التال یجهاد براپس 
 يبندگ و ،التبارات است نیا یبرتر از همه ياله نید ؛يقوم ای يوطنمصالح  ای متیغن
 ،های پیشینصرف نظر از وابستگيرا  نامؤمنهمان لاملي است که  ،خداونداطالت  و

باشد و حُب نفس مي منیّتمیهني و قومي که همگي به یک حقیقت که همان من و 
 .آوردگرد مي ،گردندمي باز

اهلل باشد  یکلمه یالتال یبرا دیبا ،تدافعيچه تهاجمي باشد و جهاد چه جهاد  پس
 يمصلحت شخص چیجهاد ه نیمؤمن در ا یبراتا  ،نیسرزم ایدفاع از وطن  ینه برا
نهاده  انیبن يالهتمدن و آزادگي  ،تا فرهنگ ؛اهلل یکلمهمگر برافراشتن  ،نباشددر کار 
 یکه جهان ماد يآزادگ تمدن و ،فرهنگپرچم با کامل طور ه ب نهایا یهمه شود و

پرچم  ،شودچرا که هر آنچه امروز برافراشته مي ؛باشديمتضاد در برافراشته است 
 یبراقوا جن با تمام  از انس و طانیسربازان ششیطان است و چیزی نیست جز اینکه 

کوه دجال  وطمع د با قدرت و نیقانع کردن اهل زم یبرا و نیزم نیآن بر ا تیتثب
 .کنندتالش مي ،آنچه متناسب با آن استهر و (5)(غذااز  يکوه از آتش و يکوه)

                                                                                                      
 ،شودبه ماجرای دجال که از کوه سنام واقع شده بین بصره و کویت به لراق وارد مي ایشان -5

 المؤمنیناصبغ بن نباته از امیر .فرماید که همراهش کوهي از آتش و کوهي از غذا دارداشاره مي
دجال شکارچي شکار است. بدبخت کسي که است » :فرمود ؟دجال کیست !ای امیر مؤمنان :پرسید

شود که تصدیقش کند و سعادتمند، آن که تکذیبش نماید. از سرزمیني که به آن اصفهان گفته مي
شود. چشم راستش مجازی است و چشم چپش در شود، از شهری که یهودیه شناخته ميخارج مي
ای که گویي با خون آمیخته م لکهدرخشد. در آن چشگاهي ميی صبحاش همچون ستارهپیشاني

سوادی شده است، وجود دارد. میان دو چشمش نوشته شده است کافر که آن را هر باسواد و بي
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 یفهیآنها که بر خل يتمدن اله وسربازان خداوند  هیلل طانیسربازان ش قتیدر حق
خود  يدموکراسبا توجه به آنها  ؛نداهالالم جنگ کرد ،استاستوار  شنیخدا بر زم
 و ،يسیل ، یکنند که حکم امام مهديماینچنین التراف و  نندیبيماینگونه 

 ،اینان در نظرزیرا  ؛کنديم یبرابر ،که لعنت خدا بر او بادحکم صدام  با ایلیا
 يآگاهمگر با  ستیاهلل ن تیحاکم یيبرپا یبرا يراه چیپس ه ؛هستند کتاتورید همگي
یعني سپاهیان يآنها  که طورهمان ؛قدرتبا زور و سپس  ياله یبه جامعه دنیبخش
 زور رنگ ویبا ن رااهلل  تیحاکم را بر پا داشتند و (يدموکراس)مردم  تیحاکميي شیطان

 :و قدرت ساقط نمودند
وَرَسُولُهُ وإَ  هللُ یُحَرَنمُونَ مَا حَرَّمَ ا وإَ  بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَإ  هللِقَاتِلُوا الَّذِینَ إ  یُؤْمِنُونَ بِا 

                                                                                                      
کند. در پیش رویش کوهي از دود و رود و خورشید با او حرکت ميخواند. به ژرفای دریاها ميمي

شود. بروز قحطي شدید خارج مي هنگام بینند.پشت سرش کوه سفیدی است که مردم آن را غذا مي
نوردیده دریک میل است و زمین آبگاه به آبگاه زیر پایش اإ غش هر گام بر اإ غ سپیدی سوار است. 

ی جنّ و انس از مشرق تا فرو رود؛ به آوازی که همه شود و بر آبي نگذرد، جز آنکه تا روز قیامت
منم آنکه آفریدم، درست کردم، تقدیر کردم و  ای دوستان من! نزد من آیید، مغرب بشنوند، فریاد کند:

 است يگوید. او یک چشمست و دروغ ميا رهبری نمودم. منم پروردگار واإ ی شما. او دشمن خدا
رود و رود. به راستي پروردگار شما نه یک چشم است، نه راه ميخورد و در بازارها راه ميغذا ميکه 

بیشتر پیروانش در آن روز  آگاه باشید!. استاز این اوصاف ر و واإ تبرتر بسي خداوند  ؛نه زوال دارد

« افیق» ای که آن رابکشد بر سر گردنه« شام»های سبز. خدا او را در زنازادگانند و صاحبان پوستین
 نامند؛ در حالي که سه سالت از روز جمعه گذشته باشد، به دست کسي که مسیح لیسي بن مریم

  آن  :لرض کردیم .«ی کبرا باشدطامّه ،از آنپس  گاه باشید کهآخواند. ميپشت سرش نماز
ی زمین از سوی صفا است که همراهش خارج شدن جنبنده» :فرمود ؟امیرالمؤمنین ایدیگر چیست 

نهد که در آن باشد که بر صورت هر مؤمني مُهر مي  و لصای موسي انگشتری سلیمان
نهد که در آن حک شده کافر حقیقي، تا آنجا که نوشته شده مؤمن حقیقي و بر پیشاني هر کافری مي

دهد: خوشا به سعادت تو ای مؤمن، دوست آورد: وای بر تو ای کافر! و کافر ندا ميمي مؤمن فریاد بر
 .122ص  :کمال الدین .«رسیدم....رستگاری لظیم ميداشتم امروز مثل تو بودم و به 
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 (5)یَدِینُونَ دِینَ الْحَقَن مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ لَنْ یَد  وَهُمْ صَاغِرُونَ 
 و خدا که آنچه را و آورندنمي ایمان قیامت روز و خدا به که کتاب اهل از کساني با)

 ،پیکار کنید پذیرندرا نمي حق دین و کنندنمي حرام خود بر است کرده حرام پیامبرش
 (.بدهند و خواری جزیه مذلت لین در خود دست به که آنگاه تا

                                                                                                      
 .23 :توبه -5





 جهاد با کلمه و ریجهاد با مشش نیبروشـــــــــنگری 

 اطالت وبه سوی  و ،حق او نیدبه سوی  ،متعال خداوند سبحان وبه سوی  دلوت
 .شوديم آغاز کالمبا  شنیدر زمخداوند جانشین از  یرویپ

ادْعُ نِلَى سَبِیلِ رَبَنکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْلِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ  :دیفرمايمحق تعالي 
 (5)سَبِیلِهِ وَهُوَ أَلْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ نِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَلْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ لَنْ 

 آنان با شیوه بهترین با و بخوان پروردگارت راه به نیکو اندرز و حکمت با را مردم)
به  و ترآگاه اندشده منحرف او راه از که کساني به تو پروردگار زیرا ؛کن مجادله
 (.داناتر است یافتگانهدایت
اذْهَبْ بِکِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ نِلَیْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ لَنْهُمْ  :کردسخن آغاز با  مانیسل

از آنها روی  سپس ،به سویشان بیفکن و ببر مرا ینامه این) (2)فَانْظُرْ مَاذَا یَرْجِعُونَ 
 (.گویندپاسخ مي چه بنگر برتاب و
قَالَتْ یَا أَیُّهَا الْمَلَأُ نِنَني أُلْقِيَ نِلَيَّ کِتَابٌ  :بود میرح و میحک ،میکر یانامه ،این و
 ،بزرگان ای :گفت آن زن) (9) الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ هللِنِنَّهُ مِنْ سُلَیْمَانَ وَنِنَّهُ بِسْمِ ا *کَرِیمٌ 
 به :نامه این و است سلیمان از شده * این نامه افکنده من سوی به قدرگران اینامه
 .رحمت استمُهر شده با  يعنی (؛مهربان یبخشنده خداوند نام

ادْعُ نِلَى سَبِیلِ رَبَنکَ  :شودبا بهترین شیوه منتقل مي بحث و جدالبه  سپس
 بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْلِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ نِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَلْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ لَنْ 

 بخوان پروردگارت راه به نیکو اندرز و حکمت با را مردم) سَبِیلِهِ وَهُوَ أَلْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ 
 منحرف او راه از که کساني به تو پروردگار زیرا ؛کن مجادله آنان با شیوه بهترین با و
 (.داناتر است یافتگانبه هدایت و ترآگاه اندشده

                                                                                                      
 .521 :نحل -5
 .28 :نمل -2
 .91و  23 :نمل -9
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یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْکُفَّارَ  :شودمي خشن کشیدهدرشت و گفتاری به  سپس
 و کافران با !پیامبر ای) (5)وَالْمُنَافِقِینَ وَاغْلُظْ لَلَیْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ 

 سرانجامي و چه بد است جهنم شانجایگاه ،بر آنان سخت بگیر جهاد کن و منافقان
 (.است
ارْجِعْ نِلَیْهِمْ  :رسانیدانجام به انتها در   مانیکه سلهمان کاری است  نیا و

سویشان  به) (2)فَلَنَأْتِیَنَّهُمْ بِجُنُود  إ  قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ 
 به و باشند نداشته را آنتاب ایستادگي در برابر  ایشان آوریم که بر قطعاً سپاهي .بازگرد
 (.کنیم شانبیرون آنجا از خفّت و خواری
برافراشتن  یباطل برا حق و نیبی جدا کننده ،ریشمش ،دینبخش یسودکالم  اگر و
بنابراین منتقل  ؛باشدمي شنیزماز او در  یرویپ اطالت وللني ساختن  اهلل و یکلمه

در و حتي  ،ناپذیرو اجتناب يحتم ،اگر گفتار سودی نبخشد ،ی شمشیرشدن به مرحله
 و وندخدا یایاست که انباز همین رو  و ؛واجب شمرده شده است ياله انیتمام اد

پیکار جهاد و  ،اهلل یکلمهبرافراشتن  یدر راه خدا برا وکشیدند  ریشمشفرستادگانش 
که و آنان است کردن  لجله ،ی شمشیرباره به مرحلهمنتقل شدن یک نیابنابر .نمودند
پایان از پس  ریانتقال به شمشی گفتن مرحلهترک  و ،گردندهالک مي ،کنندشتاب مي
 .رسنديبه هالکت مغافالن  است وغفلت و سستي  ،یافتن گفتار

 روشنگری از جهاد بنی اسرائیل

 :طالوتداستان 

وقف فرمان خداوند که خود را بودند  لیاسرائ يبن نااز مؤمنای لدهطالوت جناح 

                                                                                                      
 .3 :؛  تحریم 29 :توبه -5
 .92 :نمل -2
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از ساحت خداوند سبحان و متعال بسي به دور است که  و ،و متعال کرده بودندسبحان 
بدون اینکه فرج و گشایشي برایشان اند دهوقف کرفرمانش  یخود را براکه کساني را 
 برای تعیین پادشاهانتخابات  مردم و تیحاکم در حالي که اینان ؛رها نماید ،قرار دهد
آنها   یخواستند که براو متعال بلکه از خداوند سبحان  ،پذیرفتندرا نميبر خود 
دارند و به  مانیامتعال  خداوند سبحان و تیآنها به حاکمچرا که  ؛کند نییتع يپادشاه
أَلَمْ تَرَ نِلَى الْمأَلِ مِنْ بَنِي  :شوندينم يراضي یعني حاکمیت مردمي آن يِ طانیشلوض 

 قَالَ هَلْ هللِنِذْ قَالُوا لِنَبِيو لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِکاً نُقَاتِلْ فِي سَبِیلِ ا مُوسَىنِسْرائیلَ مِنْ بَعْدِ 
 وَقَدْ أُخْرِجْنَا هللِلَسَیْتُمْ نِنْ کُتِبَ لَلَیْکُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِیلِ ا

 (5) لَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ هللُفَلَمَّا کُتِبَ لَلَیْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا نِلَّا قَلِیالً مِنْهُمْ وَا وَأَبْنَائِنَامِنْ دِیَارِنَا 
 پیامبران از یکي به آنگاه که ندیدی موسي از پس را اسرائیل سرانِ بني از گروه آن آیا)
 آیا نپندارید :گفت .پیکار کنیم خدا راه در تا منصوب کن پادشاهي ما برای :گفتند خود
 نجنگیم خدا راه چرا در :گفتند ؟زد خواهید باز سر آن از شود مقرّر شما بر قتال اگر که
 و ؟!ایمافتاده جدا ماناز فرزندان و ایمشده رانده بیرون مانسرزمین از ما که حالي در
 آگاه ستمکاران به خدا و ؛برتافتند روی آن از اندکي جز شد مقرّر آنها پیکار بر چون
  (.است

فرمان منافقان بر  نینچنیا و !؟شوديم يخال نااز منافقان مؤمن اما مگر گروه
 قَدْ بَعَثَ لَکُمْ هللَوَقَالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ نِنَّ ا :کننديالتراض ممتعال  خداوند سبحان و

لَلَیْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَلَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ طَالُوتَ مَلِکاً قَالُوا أَنَّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ 
 یُؤْتِي مُلْکَهُ مَنْ هللُفِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَا  اصْطَفَاهُ لَلَیْکُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةًهللَالْمَالِ قَالَ نِنَّ ا

 به لنوان پادشاه را طالوت خداوند :گفت آنها به پیامبرشان) (2) وَاسِعٌ لَلِیمٌ هللُیَشَاءُ وَا
 او از سزاوارتر در حالي که ما ؟!باشد پادشاهي ما بر را او چگونه :گفتند .برگماشت شما
 شما بر را او خدا :گفت !داده نشده است چنداني دارایي به او و هستیم پادشاهي به

                                                                                                      
 .222 :بقره -5
 .222 :بقره -2



 11 
 جهاد درب هبشت است

 که هر به را پادشاهیش خداوند و ،است بیفزوده اشنیروی بدني و دانش بر و برگزیده
 (.ی دانا استگشاینده خداوند که ،دهدمي بخواهد
 یکلمهبرافراشتن  در راه خدا وپیکار  یبرا ناطالوت به همراه مجاهدنهایت  در و
 مُبْتَلِیکُمْ بِنَهَر  فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ هللَفَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ نِنَّ ا :به راه افتاداهلل 

غُرْفَةً بِیَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ نِلَّا قَلِیالً  تَرَفَفَلَیْسَ مِنَني وَمَنْ لَمْ یَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنَني نِلَّا مَنِ اغْ
ذِینَ لَّ مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا إ  طَاقَةَ لَنَا الْیَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ ا

 مَعَ هللُ وَاهللِ کَمْ مِنْ فِئَة  قَلِیلَة  غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اهللِیَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُالقُو ا
 جوی به را شما خداوند :گفت ،انداخت راه به را سپاهش ،طالوت چون) (5)الصَّابِرِینَ 
تنها کف  یا نخورد آن از که هر و نیست من از بخورد آن از که هر ؛آزمایدمي آبي
 که مؤمناني و او چون .نوشیدند آن از اندکي جز همه .است من از بیاشامد دستي
 آناني .نیست سپاهش و جالوت توانِ را ما امروز :گفتند ،گذشتند نهر از بودند همراهش
 گروهي بسا چه ،خدا خواست به :گفتند ،کرد خواهند دیدار خدا یقین داشتند که با که
 (.کنندصبر پیشه مي که است کساني با خدا که ،کند غلبه بسیار گروهي بر که اندک
فضیلت و شدن  انینما یبرا وخبیث از پاک  ساختن جدا یبرا يالهآزمون  نیا و
 مُبْتَلِیکُمْ بِنَهَر  هللَنِنَّ ا .... :بودمقرّر شده  مؤمنگروه  نیامیان اهل فضل از  یبرتر

... ) ....فَلَیْسَ مِنَني وَمَنْ لَمْ یَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنَني نِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِیَدِهِ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ 
 آن از که هر و نیست من از بخورد آن از که هر ؛آزمایدمي آبي جوی به را شما خداوند
 (.....است من از بیاشامد تنها کف دستي یا نخورد
 نیا مانیا ،مسئلهبلکه مطرح نبود آب  دنیآشام و يتشنگ یمسئله نجایدر ا

شدن به او و  میتسل و شنیدر زمو جانشین او  فهیخل خدا و يّ به ول جمالت به خدا و
 وندخدابه فتح و پیروزی  و وندخدا یاری داشتن به نیقی یمسئله ،باشداطالت از او مي

ها در آن گروه یکه برا ،باشدبه جانشین او در زمینش مي انِ مؤمناو و به  نِ امؤمن یبرا
کرد که داشتند برایشان تفاوتي نمي نیقیکه به خداوند ای لده ؛نبرد آشکار شد دانیم
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 کَمْ هللِقَالَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُالقُو ا :به سوی مرگ بشتابند یا مرگ آنها را دریابد
 یقین داشتند با که آناني)  مَعَ الصَّابِرِینَ هللُ  وَاهللِفِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ ا لَبَتْ مِنْ فِئَة  قَلِیلَة  غَ

 گروهي بر که اندک گروهي بسا چه ،خدا خواست به :گفتند ،کرد خواهند دیدار خدا
که  يهنگامای لده (.کنندصبر پیشه مي که است کساني با خدا که ،کند غلبه بسیار
خود  يضعف درون نیبا ااما  ،دیلرز شانیپاها دندیلشکر جالوت را دشکوه  و يگستردگ

ای جز از آن بهره و پیکار دروني زیان دیدند نیاما گروه سوم در ا ؛مبارزه کردند
از درون  چرا که آنها در واقع ؛شان نشدنصیب ،رانندشکستي که آن را بر زبان مي

 توانِ  را ما امروز) الْیَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِقَالُوا إ  طَاقَةَ لَنَا  :شکست خورده بودند
 (.نیست سپاهش و جالوت

 رسول خدابا روشنگری از جهاد مسلمانان مهراه 

 :کردنديممجاهدت  کویناندرز  وکالم در مکه با  ارانشی و  خدا رسول      
 ِالْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ نِنَّ رَبَّکَ ادْعُ نِلَى سَبِیلِ رَبَنکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْلِظَة

 نیکو اندرز و حکمت با را مردم) (5)هُوَ أَلْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ لَنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ أَلْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ 
 به تو پروردگار زیرا ؛کن مجادله آنان با شیوه بهترین با و بخوان پروردگارت راه به

 (.داناتر است یافتگانبه هدایت و ترآگاه اندشده منحرف او راه از که کساني
دادن با آنها رویارو و شکنجه آزار و اذیت زنداني کردن با اهل مکه که  يهنگام
 پس از آنکه رسول خدا ،و سپس ،ابتدا شروع به مهاجرت به حبشه نمودند ،شدند

 .ی منوّره یا یثرب مهاجرت نمودندبه مدینه ،ها را در مکه و طائف دیدآن آزار و اذیت
 اهلل یکلمهبرافراشتن  جهاد و یبراسازی زمینهشروع به  نهیدر مد  رسول خدا
 هللُوَنِذْ یَعِدُکُمُ ا :دیفرمايمحق تعالي  .جنگ بزرگ بدر اتفاق افتادو  ؛سبحان نمود

 أَنْ یُحِقَّ هللُأَنَّ غَیْرَ ذَاتِ الشَّوْکَةِ تَکُونُ لَکُمْ وَیُرِیدُ انِحْدَى الطَّائِفَتَیْنِ أَنَّهَا لَکُمْ وَتَوَدُّونَ 

                                                                                                      
 .521 :نحل -5



 11 
 جهاد درب هبشت است

 شما به خداوند که آن هنگام را (به یاد آر) و) (5)الْکَافِرِینَ  بِرَ الْحَقَّ بِکَلِمَاتِهِ وَیَقْطَعَ دَا
 که داشتیدمي شما دوست داد که به دست شما افتد ورا ولده مي گروه دو آن از یکي
 با خواستمي خدا آنکه حال ،افتد شما دست به ،است قدرت از لاری که گروه آن

 (.ریشه کن کند را کافران ثابت و را حق خویش سخنان
 یروزیپیک تنها  و ،داشتی مسلمانان در روحیه میلظ یاثر ،یروزیپ نیا و
 بیغ در آن دست و ،خداوند بود اتیاز آ یانشانه و هیبلکه آشد محسوب نمي ينظام
 .کردندلمس  ،را که همان انتظار شکست در صفوف مشکرین مکه بود ياله

 یبرا يشکست ؛اتفاق افتاد ،آنچه اتفاق افتاد ،در آن آمد و شیاحد پی معرکه سپس
خواستار از مسلمانان  یاآن هنگام که لده ؛هایش بودکه للتش دنیا و زینت ،مسلمانان
های ربالي دندان ،نبردآن  در و ؛کردند را ترک شانایهستپُها شدند و غنیمت
 تنها و گجن دانیرا در م یمسلمانان و شکست و  رسول خدا (نیشیپ یهادندان)

حضرت را محفوظ که با جان خود آنها از اندک  یاهجز لده بگذاشتند فرار پا به 
پس از اینکه  ؛یاری و نصرتي از سوی خداوند برای مسلمانان بود ،پیکاردر آن  .داشتند

خداوند رلب و ترس در  ،مشرکان تصمیم به ریشه کن کردن مسلمانان گرفتند
جان از با  نانامسلم و  که رسول خدا دندیشن نامشرکزیرا  ؛افکند هایشاندل

پس شوکت مشرکان در هم شکست و  ؛اندتصمیم به رویارویي با آنها گرفته يگذشتگ

 .امید و سرافکنده بازگشتند هایشان لبریز از ترس شد و ناقلب
بن ود و لمر  يلل نیالمؤمنریامهنگامي که  و ،پیش آمدخندق کارزار  سپس
 ،آن در و ؛تمام اسالم در برابر تمام کفر قد للم کرد ،در آن ،به قتل رساندرا  یلامر
که با پر کردن رلب و وحشت  ،خداوند سبحان و متعال از مالئکه حاضر بودند سربازان
بالث ایجاد شکست  ،پس از آنکه سستي را در نهادشان افکندند ،های مشرکاندر جان
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا نِعْمَةَ  :فرمایدتعالي ميحق  .شان شدنددر صفوف و ناکامي

مَا تَعْمَلُونَ  بِهللُ لَلَیْهِمْ رِیحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَکَانَ ا لَلَیْکُمْ نِذْ جَاءَتْکُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا هللِا
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 آن هنگام ،بر خود را به یاد آرید خدا نعمت !ایدآورده ایمان که کساني ای) (5)بَصِیراً 
آنها  بر دیدیدنمي که را لشکرهایي و باد ما پس ؛آوردند تاخت شما بر لشکرها که

 (.است دهید بیناانجام مي آنچهبه  خدا و فرستادیم
بر اینکه بسیار بودن نفرات چیزی را ثابت است  لیدل نیبهتر نینجنگ حُ اما
ان را در بدر مؤمنمتعال  سبحان وپس او  ؛استانب خداوند جاز فقط  یروزیپ ؛کندنمي

شان در در حالي که بسیار بودن ،یاری داد و پیروز گرداند ،شانبا وجود کم بودن نفرات
ثُمَّ  :حنین چیزی برایشان به ارمغان نیاورد تا آنکه خداوند یاری و پیروزشان نمود

 سَکِینَتَهُ لَلَى رَسُولِهِ وَلَلَى الْمُؤْمِنِینَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَلَذَّبَ الَّذِینَ کَفَرُوا هللُأَنْزَلَ ا
 نازل مؤمنان بر اش وفرستاده بر را خویش آرامش خدا آنگاه) (2)الْکَافِرِینَ وَذَلِکَ جَزَاءُ 

 لذاب ورزیدند راآنان که کفر مي و فرستاد فرو دیدیدنمي را آنها که لشکریاني و کرد
 (.سزای کافران بود این و ،نمود

 کُرْهٌ لَکُمْ وَ لَسيکُتِبَ لَلَیْکُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ  :فرمایدو نتیجه اینکه حق تعالي مي
 یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ هللُأَنْ تُحِبُّوا شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَکُمْ وَ ا أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ لَسي

و چه بسا  ،داشتیدمي ناخوش را آن که حالي در ،شد مقرر شما بر جنگ) (9)إ  تَعْلَمُونَ 
 داشته دوست را چیزی و باشد شما خیرِ  آن در در حالي که بدارید ناخوش را چیزی
 (.دانیدنمي و شما داندمي در حالي که خدا ؛افتد ناپسند برایتان در حالي که باشید
جهاد  وتهاجمي در خصوص جهاد متعال  خداوند سبحان وفرماني از طرف  نیا

الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ لَلَیْکُمُ یَا أَیُّهَا  :فرمایدطور که حق تعالي ميهمان ؛تدافعي است
 ایمان که کساني ای) (2)الصَنیَامُ کَمَا کُتِبَ لَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ 

 اندبوده شما از پیش که کساني بر که همچنان ،شد مقرر شما بر داشتن روزه ،ایدآورده
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لَلَیْکُمُ  کُتِبَ :فرمایدبه همین صورت نیز مي (شوید پرهیزگار تا ،بود شده مقرر
 (.....جنگ بر شما مقرّر شد)  ...الْقِتَالُ 

روزه بر  ،هیا گرددبه همان صورت که اگر وقت روزه فرا رسد و شرایطش مُ 
هیا اگر وقتش فرا رسد و شرایطش مُ زیحج نهمچنین  و ،شودمسلمانان واجب مي

 حج و طیکه با داشتن شرا يکس ،که در غیر این صورت ،شودبر آنها واجب مي ،گردد
و  شوديآتش جهنم مجازات م اب ،کند يچیسرپ ،آنهارسانیدن به انجام توانایي  روزه و
 شطیشرا وفرا رسد اگر وقت آن یعني  ؛است نینچنیا زیجهاد ن ،ستاسرانجامي چه بد 
 است که نماز و يکس مانندهکند  يچیکس از آن سرپ هر و ،شودميواجب  ،مهیا گردد
  .سرانجامي داردچه بد و جهنم است  شلاقبت باشد وگفته ترک  حج را روزه و
آسان  ؛نموددر حالي که برای شما ناپسند مي جهاد بر شما واجب شدماند اینکه مي

خداوند سبحان  یبرا ختنفرو نیااز همین رو و  ،نیست که انسان جان خود را بفروشد
 اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ هللَنِنَّ ا :باشدميبهشت  شیبهاو است 

 فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَلْداً لَلَیْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِیلِ هللِفِي سَبِیلِ ا اتِلُونَلَهُمُ الْجَنَّةَ یُقَ
 فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بَایَعْتُمْ بِهِ وَذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ هللِبِعَهْدِهِ مِنَ اوَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى 

 از به اینکه بهشت ،خریده است را هایشانمال و هاجان مؤمنان از خداوند) (5)الْعَظِیمُ
 که ایولده .شوند و چه کشته بکشند چه ،کنندپیکار مي خدا در راه .باشد نِ آنانآ

 خداوند از کسي چه و ،او است یلهده بر حق به ،داده قرآن و انجیل ،تورات در خداوند
 ،این شما را بشارت باد که ایدکرده ای کهمعامله به این ؟است وفادارتر خود لهد به

 (.است بزرگ همان سعادت و کامیابي
 ،پاک از پاکیزهآزموني قرار داد تا ناجهاد را آن که ه است منزّ و پاکپس 
أَمْ  :فرمایدحق تعالي مي .گو جدا گرددگو از دروغو راست ،کردار از بدکرداردرست

 آیا) (2) الَّذِینَ جَاهَدُوا مِنْکُمْ وَیَعْلَمَ الصَّابِرِینَ هللُ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَعْلَمِ ا
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 معلوم نکرده است از خداوند هنوز آنکه حال و ؟!شویدوارد مي بهشت اید بهپنداشته
 (.؟ورزندمي پایداری کساني چه اند وکرده جهاد کساني چه شما میان

 الَّذِینَ جَاهَدُوا مِنْکُمْ وَلَمْ یَتَّخِذُوا مِنْ هللُأَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَکُوا وَلَمَّا یَعْلَمِ ا :همچنین
 شما ایدپنداشته آیا) (5) خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ هللُوَلِیجَةً وَا ؤْمِنِینَالْمُ  وَإ  رَسُولِهِ وإَ  هللِدُونِ ا
 و خدا جز و کنندمي جهاد که را شما از کساني خدا آنکه بي ،شویدرها مي خود حال به

در حالي که خداوند به  ؟!بدارد معلوم ،گزینندنمي همرازی به را مؤمنان و پیامبرش
 (.است آگاهکنید آنچه مي
 ،شدن بر نفسپیروز  ،جهاد يحتم یجهیبدانند که نتباید  نامؤمن ،تینها در و
 ،و این ،استنور  یسوه ها بيکیخروج از تار و ،هوا و هوس ،ایدن یهانتیز ،طانیش
و همراه باشد آوردگاه نبرد در  یماد یروزیچه با پ ؛يکاف وبس سترگ  است یاجهینت
الْحَیَاةَ الدُّنْیَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ یُقَاتِلْ فِي  یَشْرُونَ  الَّذِینَ هللِفَلْیُقَاتِلْ فِي سَبِیلِ ا :نباشدچه 
 را دنیا زندگي که آنان پس) (2) فَیُقْتَلْ أَوْ یَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْراً لَظِیماً هللِسَبِیلِ ا
 ،بجنگد خدا راه کس در هر پیکار کنند و خدا راه در باید اندخریده را آخرت فروخته و
 (.داد خواهیم او به به زودی پاداشي بزرگ ،گردد پیروز و چه شود کشته چه

 :دارند ترشیب حیتوض ایپاسخ به  ازیمانند که نيمدیگری باقي  یهاپرسش
 ؟باشد يبا چه کسهمراه  دیبااست خداوند و رضایت خواست  موردکه  یجهاد -
 ؟شودشناخته ميچگونه  ،خداوند رضایِ  موردِ جهادِ صاحب -
 ؟ستیبا جهاد چ یتمدن ماد یرابطه -
 ؟ستیبا جهاد چ يقتمدن اخال رابطه -
 ؟ستیچ یبا تمدن ماد يتمدن اخالق یرابطه -
 ؟ستیانسان چ يتکامل روح با یتمدن ماد یرابطه و -
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 حقبا مهراه  جهاد

ي امری بیان شد که طورهمانمتعال ي و اهلل سبحان یکلمهبرافراشتن  یبرا جهاد
واجب  ،شناسندميرا  هاآن نیکه اهل زم ياله انیدر تمام ادو حتي  ،است مشروع

کنند حق را با ماند این است که برخي تالش ميکه باقي مي ایمسئلهاما  ؛باشديم

رای شده پدید آورند و آن را جهاد ب تحریفباطل در هم آمیزند تا چیزی دگرگون و 
لقل  یکه برا يهر انسان لاقلبنابراین ضروری است  ؛نهندی اهلل نام برافراشتن کلمه

 (کلمة اهلل العلیا)« اهللبرتر  یهکلم»آن چهارچوب ل است بر یقا يخود احترامو خِرَد 
در تا درنگ نماید  ،خواهديم نیزماین را بر  شاستقرارو متعال که خداوند سبحان 

 (حِمارها)لمل  پیرو للمای بي (مقلّدان)ی ی صفوف به استحمار کشیده شدهزمره
مَثَلُ الَّذِینَ حُمَنلُوا التَّوْرَاةَ  :نهدگونه نام ميطور که حق تعالي آنها را اینهمان ؛نباشد

 هللُ وَاهللِ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیاتِ اثُمَّ لَمْ یَحْمِلُوهَا کَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ أَسْفَاراً 
 لمل به آن شد ولي تحمیل آنها بر تورات که کساني مَثَل) (5)إ یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ 

چه زشت است مَثَل آن  .کندمي حمل را هایيکتاب که خَر است آن مَثَل کنندنمي
 (.کندنمي هدایت را کارهمردمان ستم خداوند و اندشمرده دروغ را خدا آیات قومي که
 پاکش تیاهل ب و  محمدرسول خدا حضرت  ثیاحاد مسلمانان قرآن و ما
 معصومین ثیاحاد که قرآن و يمسلمانانآن  بنابراین مَثَل ؛میدر دست داررا 
در قرآن متعال خداوند  و ،استخر همان مَثيَل  ،کنندشان شد و به آن لمل نميتکلیف
خر )توسط مقلّدان  واست بلند  (خران)لمل يب یللماصدای که فرماید بیان مي میکر
نِنَّ أَنْکَرَ الْأَصْوَاتِ  :باشدزشت و ناپسند مي ،شود ولي در لین حالشنیده مي (گانشد

  (.است خران بانگِ  ،هابانگ ترینبه راستي که ناخوش) (2)لَصَوْتُ الْحَمِیر
با لمل يب یللما ،شوديمبعوث مدر آن  يوص ای يکه نب یادر هرجامعههمواره 

مسخره  و با استهزاو حتي  یتفکر ایتدبر هیچ بدون مقلدان  وآنها به جنگ برخاستند 
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تَبَرَّأَ الَّذِینَ اتُّبِعُوا مِنَ  :امتیقو در  ،کردندور شدن از آنها پیروی ميو حملهکردن 
 را لذاب ،پیشوایان که آنگاه) (5)اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ الَّذِینَ 

 (.گردد گسسته ایشان میان جویند و پیوند بیزاری خویش برانفرمان بنگرند و از
ولي تنها  ،ستیاثبات صاحب حق ن یبرامبحثي لقیدتي  ،موضوع نیهر حال ا به
اند جلب که للمای گمراهي آنها را به استحمار کشیدهرا توجه تمام کساني خواستم 
ي به اینکه خداوند و یا یهودیباشد مسیحي  ،کند از مسلمانان باشدفرقي نميکنم ي

وَمَا  :آفریده است ،ای برای او باشدسبحان و متعال انسان را تنها برای اینکه بنده
 (امنیافریده خود پرستش برای جز را انس و جن) (2)نِلَّا لِیَعْبُدُونِ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ 

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ  :لمليب يگمراهپیشوایان  یباشد برا یابنده نکهیا نه
پروردگاری  به اهلل جای به را خویش راهبان و آنها اَحبار) (9)هللِ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ ا

 (.گرفتند

 اهللبرتر  یهکلم

نِنَني جَالِلٌ  :فرمایدخلقت انسان به مالئکه مي یدر ابتدامتعال  سبحانه و خداوند
 فهیخلنخستین این  و (گمارممي خلیفه و جانشیني زمین در من) (2)فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً 
 .بود  حضرت آدم ،پیامبر خدا ،نیزم نیا درو جانشین 
 .قطع نخواهد شدنیز  امتیروز ق تا وو جانشیني در گذشته قطع نشد خالفت  نیا
 ورا پذیرفتند خالفت  نیاکه گروهي شدند  میفرشتگان به دو دسته تقس که طورهمان
به این وضعیت نخستین  ،شدنداهلل  یبه کلمهی ناسپاس کافر کنندهانکار  يگروه
انکار  يگروه ؛شوند میتقسگروه  مردم به دو تاشود يمتکرار  نیزمبر این شکل  نیهم
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و گروهي دیگر اقرار  ،کنندرا پیروی مي (سیبلا)ی نخستین در آزمایش نخستین کننده
است اهلل برتر  یهکلماین همان  .را (مالئکه)کنندگان نخستین در آزمایش نخستین 

آن  منکران به  اقرار کنندگان وی دو دستهشود و مردم به يکه در هر زمان تکرار م
 .شونديم میتقس
که هر کس به آن اهلل است  یهکلمهمان  ،شنیدر زم وندخداو جانشین  فهیخل

 ،به همین سادگي و واضحي ؛مشرک است ،د و هر کس انکارش کندموحّ  ،التراف کند
 و  محمد ، يسیل ، يموس يدر هر زمان .بدون هیچ قید و بندی

در  اخد یفهیخلشخصیت در  ایاوص و ایانبو حتي تماميِ د وشيم دایپ نیحس
را انکار کند  شنیخدا در زمو جانشین  فهیکس خل پس هر ؛کننديم داینمود پ شنیزم

 و ،است حتي اگر ادلای یهودی بودن داشته باشد يموسی واقع انکار کننده در
 نیو همچن است حتي اگر ادلای مسیحي بودن داشته باشد  يسیلی انکار کننده
است هر چند  نیمنکر حس کند و بودن مسلمان یادلااست حتي اگر   منکر محمد
برافراشتن و آشکار  یجهاد براوضعیت  .است يبن لل نیحس یانعیادلا کند از ش

چرا  ؛باشدنشین خداوند در زمینش نیز به همین ترتیب ميجانمودن موضوع خلیفه و 
ی اهلل و جانشین خداوند است که خداوند سبحان و متعال تعیینش که او همان کلمه
 هاآنبا پس  ،شوديمعرفت او حاصل م با شناخت و دیتوح و از آنجا که ؛فرموده است

شناخته خداوند را بشناسد خداوند سبحان را  یهر کس خلفا پس .شوديشناخته م خدا
را کس حق آنها  هر د خداوند را انکار کرده است وکس آنها را انکار کن هر واست 
های نیکوتر همان نامآنها زیرا  ؛متعال را نشناخته است خداوند سبحان ونشناسد 
 .و دست خداوند سبحان و متعال هستند ،و وجه خدا ،خداوند

 ؟ودشیدر هر زمان شناخته م نشیخدا در زم یفهیخل چگونه

  :ازلبارت است  شنیخدا در زمو جانشین  فهیشناخت خلراه  نیترمهم
را شناختند که همان نصّ   آدم ،راهي است که فرشتگان از آن طریق :راه اول
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اش فرمود که او خلیفهتصریح  ، بر آدم ،متعال خدای سبحان و .باشدت ميیا وصیّ
األَرْضِ خَلِیفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ  وَنِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَالَئِکَةِ نِنَني جَالِلٌ فِي :باشددر زمینش مي

فِیهَا مَن یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدَنمَاء وَنَحْنُ نُسَبَنحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدَنسُ لَکَ قَالَ نِنَني أَلْلَمُ مَا 
قيرار  ایخلیفيه زميین در مين :مالئکيه گفيت بيه پروردگارت چون و) (5)إ َ تَعْلَمُونَ
 حال و ،بریزد هاخون و کند فساد آنجا در دهي کهقرار مي را کسي آیا :گفتند ،دهممي
 مين آنچيه : گفيت ؟کنیمميي تقيدیس را تو و گوییممي تسبیح تو ستایش به ما آنکه
 (.دانیدنمي شما ،دانممي

خيدا در  یراه شيناخت خلیفيه (الهيي)و تصيریح باز هم نيص  ، و پس از آدم
شيود و او شناخته ميپیشین  یباشد ولي این بار نص الهي از طریق خلیفهزمینش مي

 یتش در مورد خلیفيهمتعال با وصیت به امّ سبحان و وندکسي است که به فرمان خدا
پس از خود را تعیین  یاو کسي نیست که خلیفه (در واقع) ؛کندپس از خود سفارش مي

را در هر زميان  شاش در زمینمتعال است که خلیفه حان وکند بلکه این خدای سبمي
الهي از طریق و تصریح متن قبلي فقط رسانیدن این  یفرماید و نقش خلیفهتعیین مي
با  ،از انبیا و اوصیا ،به همین جهت است که خلفای خداوند در زمینش ؛باشدوصیت مي

نبيي از انبیيا یيا هیچ ند و کبر بعدی وصیت مي ،زیرا قبلي ؛شوندنام وصي شناخته مي
بر وی وصيیت کيرده  پیش از اوتوان یافت جز آنکه فرد را نمي  هیچ کدام از ائمه

بير   یلئو انبیای بني اسيرا  و یعقوب  و اسحاق  ابراهیم ،آری .باشد
وصیت   به لیسي  و انبیا  و وصیت نمودند و موسيتصریح  ، موسي

و   بيه لليي  وصیت نميود و محميد  نیز به محمد  کردند و لیسي
ن از فرزندانش وصیت کرد و جای خالي باقي نماند که کسي غیير از یو مهدی ائمه
للمای  ،هاها از آنان منحرف شدند در حالي که در این امتولي امّت ؛پُر کندآن را آنها 

لاملي بودند که مردم را به بازگشت به راه اوصیا و ضرورت پیروی از ایشان و دریافت 
لاملي کيه کوشيیدند  خواندند و همچنین للمای غیر فرا ،فقط از ایشان (للم و حکم)
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 .گونه کيه ابين ابيي قحافيه لميل نميودهمان ،لباس حکومت را بر تن خویش نمایند
 :فرمایدمي  ینمؤمنامیرال
وانه لیعلم أن محلي منها محل القطيب مين ابن ابي قحافه أما واهلل لقد تقمصها »

الرحي ینحدر لني السیل وإ  یرقى جذاء أو اصبر للى طخیة لمیاء یهرم فیهيا الکبیير 
ویشیب فیها الصغیر ویکدح فیها المؤمن حتى یلقى ربه فرأیيت أن الصيبر لليى هاتيا 

 (5)«....شجى أری تراثي نهبا وفي العین قذى وفي الحلق  تأحجى فصبر
اى بر تين کيرد خالفت را چون جامهابن ابي قحافه به خدا سوگند که  ،آگاه باشید)

 ،من نسبت به آن چونان محور اسيت بيه آسيیابجایگاه دانست نیک مىدر حالي که 
پس میيان  .نیست رفیع من یپرنده را یاراى پرواز به قله ریزد ومى ها از من فروسیل
رخ  و بيه دیگير سيو گشيتم از آن چشيم پوشيیدم و اى آویختم وخالفت پرده خود و
در اندیشه شدم که با دست شکسته بتازم یا بر آن فضياى ظلميانى شيکیبایى  .برتافتم
 خردساإ ن به پیيرى رسيند و خورده شوند وساإ ن در آن سالفضایى که بزرگ ؛ورزم
شکیبایى در آن حالت  ،دیدم .نایل آیدهمچنان رنج کشد تا به لقاى پروردگارش  ،مؤمن

در حالى که همانند کسيى بيودم کيه  ،من طریق شکیبایى گزیدم تر است وخردمندانه
که میراث من به  ،دیدممى .استخوان در گلویش مانده باشد خاشاک به چشمش رفته و

 (.....رودغارت مى

سالح انبیا و اوصیا یعني للم و  ،خدا در زمینش یبرای شناخت خلیفه :اما راه دوم
باشد و این خصوصیت از کالم ایشان و درمان مشکالت و امور توسط آنها حکمت مي
رها شود تا  منیّتانسان از هوا و هوس و گریزی نیست از اینکه  ؛گرددمشخص مي

خدای سبحان نیز با همین للم بر  .برایش آشکار گردد  حکمت و للم آنها
وَلَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا ثُمَّ لَرَضَهُمْ لَلَى الْمَلَائِکَةِ  :آوردحجت ميفرشتگان دلیل و 

 .بیاموخت آدم به را های اسمهمه و) (2)صَادِقِینَ  کُنتُمْ نِن ؤُلَاءِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَ
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 خبر هااین نام به مرا گوییدمي راست اگر :گفت و کرد لرضه فرشتگان به را آنها سپس
 .باشدی خدا در زمینش ميبهترین دلیل برای خلیفه ،که این (دهید

پرچم بیعت برای خدا یا برافراشتن  ،خدا در زمینش یبرای شناخت خلیفه :راه سوم
اش ن را برای اولین خلیفهآخدای سبحان که  ستوند اخداتنها از آنِ لک و پادشاهي مُ

فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِين رُّوحِيي  :خواستار شد  دمحضرت آیعني  شدر زمین
 در ،دمیدم آن در خود روح از و بردم پایان به را آفرینشش چون) (5)فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِینَ

را گردن نهید چرا کيه او فرمانش یعني او را اطالت نمایید و  (؛بیفتید سجده او به برابر
 .استخلیفه و جانشین من 
قُلِ اللَّهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِي الْمُلْيکَ مَين تَشَياء وَتَنيزِعُ  :فرمایدخدای متعال مي

صياحب  تيویي ،خيدایا بيار :بگيو) (2)الْمُلْکَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء
 کيس هر ،ستانيمي ملک بخواهي که از هر و دهيمي ملک بخواهي که هر به ،ملک
و همچنيین  (گردانييذلیل مي بخواهي که را کس هر و دهيمي لزت بخواهي که را
 .(مالک روز جزا است) (9)مالِکِ یَوْمِ الدِّین :فرمایدمي

پادشاهي از آنِ تيو )« الملک لک إ  شریک لک» :گوییمهمچنین در تلبیه حج مي
 (.است و شریکي نداری

بر خاطر حتي اگر به  ؛کنندمدارا و سازش نمي ،آنها با هیچ کس بر سر این حقیقت
 لیسيي یطور که در گذشيته دربيارههمان .متهم شوند ،این پرچمدوش کشیدن 

پادشياهي سيلطنت و همان  ،«یل حریص استئاو بر پادشاهي بر بني اسرا» :گفتندمي
ی درباره .تباهش نموده بودند ،با روم با سازش و مدارالامل بني اسراییل بيکه للمای 

فقيط  ،نه بهشتي در کار است و نه جهنميي» :گفتندنیز مي دلوت حضرت محمد
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آمد تا پادشاهي را برای خيود و فرزنيدانش  یعني محمد (5)؛«مدلي حکومت است
با آنکيه از « او بر پادشاهي حریص است» :نیز گفته شد  ی لليدرباره .طلب کند
لليي را بيا سيلطنتي کيه دوام )« ملک لّا یبقييما لِعلي و » :گفتشنیدند که مياو مي
هيای آن را برگردانیيدنش از دنیيا و زینيت در حالي که زهيد او و روی (!چه کار ،ندارد
است که کيامالً آشيکار و مشيخص   و محمد  این وضعیت لیسي .دیدندمي
 .باشدمي

گونه یعني آن ؛آورنداتهامات وارد آمده از جانب مردم را به حساب نمي ،انبیا و اوصیا

از  ؛کننيدرفتيار نمي ،دهنيدرضایت مردم را بر خشم خدا ترجیح ميلمل بيکه للمای 

شوند و بيا انبیيا و اوصيیا کيه خواهيان ميلمل بيپیرو للمای  ،این رو است که مردم
حاکمیيت )و چه در تنفیذ  (گذاریقانون)چه در تشریع  ،حاکمیت خدا بر زمینش هستند

باید قانون و دستور از طرف خدا باشد و حاکم نیز از طرف  .خیزندمي بر به نبرد (،و اجرا
باب طبع بیشتر مردميي کيه پیيرو  ،متعال انتخاب شود و این وضعیت خدای سبحان و
 ،باشينداند و متمایل به راحتي و لافیت دنیا در برابير لافیيت آخيرت ميشهوات گشته

 .نیست
تيوان که چیزی نمي ،به ما خبر داده استمردم را بیشتر خدای للیم خبیر وضعیت 

 :بر آن افزود
َرْضِ یُضِلُّوکَ لَن سَبِیلِ اهللِوَنِن تُطِعْ أَکْثَرَ مَن فِي األ(2) (کيه اکثریتي از و اگر 
 .(سازند گمراه خدا راه از را تو ،کني پیروی سرزمین هستند این در

 َّنَأَکْثَرَ النَّاسِ إ  یُؤْمِنُووَ لکِن(9) (ورندآولي بیشتر مردم ایمان نمي). 

                                                                                                      
 .را مانند توپ با یکدیگر دست به دست کنید (حکومت)آن  !ای بني امیه» :گویدابو سفیان مي -5

نه بهشتي  ،نه لذابي در کار است و نه حسابي ،خوردقسم به کسي که ابوسفیان به او سوگند مي
ج  :ی ابن ابي الحدیدبالغهشرح نهج ال« !و نه برانگیختني هست و نه قیامتي ،وجود دارد و نه آتشي

 .19ص  3
 .552 :انعام - 2
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َوَمَا أَکْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِین(5) (چنيد هر ،آورندنمي ایمان مردم بیشتر 
 (.باشي حریص (ایمان آوردنشان به) تو

َوَ لَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَکْثَرُ الْأَوَّلین(2) ( ندبیشتر گذشتگان گمراه شد ،نهاآو پیش از). 
یَعلَميونَ إ  أَکثَيرَهُم کِنَّما خَلَقناهُما نِلّا بِالحَقِّ وَل(9) (ن دو را جيز بيه حيق و آ
 .(دانندنميشان ولي بیشتر ،نیافریدیم
ِهِ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُونَلقُلِ الْحَمْدُ ل(2) ( خيدا نِآاز تنهيا بگو سپاس و ستایش 
 .(دانندنميشان ست ولي بیشترا

هِ  بَل أَکثَرُهُم إ  یَعقِلونَقُلِ الحَمدُ لِل(1) ( ن خيداآاز تنها بگو سپاس و ستایش 
 .(اندیشندنميشان ست ولي بیشترا

 وَقَالُوا نِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَکَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَکِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا یُجْبَيى
هيدایت  از اگر :گفتند) (2)کُلِّ شَيْء  رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَکِنَّ أَکْثَرَهُمْ إ  یَعْلَمُونَنِلَیْهِ ثَمَرَاتُ 
 امين حرميي در را آنهيا ،آیا .رانده خواهیم شد ماناز سرزمین ،کنیم پیروی همراه با تو
 از اسيت رزق و روزی ایين شود کهمي فراهم آن در ثمرات گونه همه که ندادیم جای
 (.دانندنمي بیشترشان ولي ؟ما جانب

 .نیياز ندارنيدابزار خدا در زمینش به بیش از این سه  یمردم برای شناسایي خلیفه
شود ولي در هیچ کس دیگری جمع نمي ،خدا در زمینش یجز در خلیفه ،این سه مورد

شيان همان گروهي کيه خيدا امتحيان ؛تفکیک شدند ،آنها درست مثل گروه نخستین
و بزرگي فروخيت فرشتگان ایمان آوردند و سجده کردند و ابلیس کفر ورزید و  ؛فرمود

این  (.خدا در زمینش ییعني همان خلیفه)ای باشد واسطه ،راضي نشد که بین او و خدا
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او در  یحجت کامل خدای سبحان برای راهنمایي خلق به خلیفه ،گانههای سهشاخص
 .باشندزمینش مي

انبیا و اوصیا را با  ،متعال از سرِ لطف و رحمت وسیعش ن وبا این حال خدای سبحا
معجيزات و  :های ایين آیيات و نشيانههای بسیاری یاری داد که از جملهآیات و نشانه

بینند و سایر مواردی که به دنبال بياز کيردن و بحيث و ن ميامؤمنیاهایي است که ؤر
ميان از های برادرانها و نوشتهکتابتوانید در این خصوص به بررسي آنها نیستم و مي
شان کند و توفیق هر خیری در آخرت و دنیا را بيه که خدا حفظ انصار امام مهدی
 .مراجعه نمایید ،آنها لطا فرماید

یید أی آنها تمعجزه که انبیا به وسیله یاما فقط به صورت جزئي و گذرا درباره
 :نمایمبحثي مي ،این خصوص دارندبه دلیل اهمیت آن و غفلتي که مردم در  ،شدند

 .بهه و سوء تفاهم در مورد معجزه و هدف از آنموضوع شُ
که تبدیل به است لصا  ، دانند از جمله معجزات موسيطور که مردم ميهمان
و از معجزات  ،و این معجزه در زماني رخ داد که سحر و جادوگری رایج بود ،افعي شد
و از معجزات  ،در زماني که طب بسیار شایع بود ،استشفای بیماران  ، لیسي
 .در زماني که بالغت بسیار شایع و منتشر شده بود ،استقرآن  ، محمد

للت مشابهت معجزه با آنچه در آن زمان شایع  ،کسي که درکي از حقیقت ندارد
 ،صرفاً پیروزی بر ساحران ،کند که هدف از معجزهبوده است را اینگونه تحلیل مي

ولي حقیقتي  ؛ت برساندباثاشان را به باشد تا لجز و ناتوانيوران مين و سخنپزشکا
 یاین است که معجزه يبا اینکه در قرآن ذکر شده استيکه بر مردم پوشیده مانده 

همراه با مقداری شبهه و پوشیدگي برای مقهور کردن کسي که جز ماده را  ،مادی
بلکه ایمان باید  ،دهدبه ایمان مادی رضایت نمي ،خداوند سبحان .آیدمي ،شناسدنمي

 .مبتني بر غیب باشد
 َالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّالةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُون(5) (به که آنان 
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 انفاق ،ایمداده روزیشان آنچه از دارند ورا به پا مي نماز و آورندمي ایمان غیب
 (.کنندمي

 َکَرِیم   وَأَجْر   بِمَغْفِرَة   فَبَشِّرْهُ  بِالْغَیْبِ نَنِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّکْرَ وَخَشِيَ الرَّحْم(5) (تو، 
 .بترسد نهان در رحمان خدای از و کند پیروی قرآن از که دهيمي بیم را تنها کسي
 (.کریم بشارت بده مزدی و آمرزش به را کس چنین
َمُّنِیب   بِقَلْب  وَجَاءَ بِالْغَیْبِ نَمنْ خَشِيَ الرَّحْم(2) (خدای از نهان در که را آنهایي 
 (.اندآمده کارتوبه دلي با و ترسندمي رحمان
 ِلَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیَنناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط
الحَدیدَ فیهِ بَأسٌ شَدیدٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ وَلِیَعلَمَ اهللُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالغَیبِ نِنَّ اهللَ  وَأَنزَلنَا

 و کتاب آنها به همراه و فرستادیم روشن هایدلیل با را مانپیامبران ما) (9)قَوِیٌّ لَزیزٌ 
 سخت نیرویي آن در که را آهن را به پا دارند و لدالت مردم تا کردیم نازل را نیز ترازو
 و او ،نادیده به کسي چه بداند خدا تا ،فرستادیم فرو است مردم برای منافعي و

 (.است پیروزمند و توانا خدا که کندمي یاری را پیامبرانش
ای و معجزهخواهد ایمان به غیب است باشد و خداوند سبحان ميآنچه مطلوب مي

یداني برای ایمان به غیب باقي ای باشد که مِبه گونهباید فرستد سبحان ميخداوند که 
و به همین وجود دارد ن آاز شبهه و پوشیدگي در از همین رو است که مقداری و  گذارد
 .مشابهت دارد ،فرستادنش رایج بوده استکه در زمان چه نآمواقع با بسیاری دلیل در 
َلَلَبَسْنَا لَلَیْهِم مَّا یَلْبِسُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَکًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا و(2) (از (را پیامبر آن) اگر و 
بر ایشان  و فرستادیممي مردی صورت به را او هم باز گزیدیممي بر فرشتگان میان

 جای بر اندآورده پدید شبهه که خلط و این)پوشند پوشانیدیم که آنها ميهمان مي
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 (.(نهادیممي
تشابهي که وجود  ،شناسندنمي هگرایان و کساني که جز مادّمادیبه همین دلیل 

فَلَمَّا جَاءهُمُ الْحَقُّ مِنْ لِندِنَا قَالُوا لَوْلَا  :دهندشان قرار ميای برای سقوطدارد را بهانه
سِحْرَانِ تَظَاهَرَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ یَکْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُوا 

 آنچه چرا :گفتند ،آمد به سوی آنان ما جانب حق از چون) (5)وَقَالُوا نِنَّا بِکُل ّ کَافِرُونَ 
 داده موسي به آنچه به این از پیش اینان آیا ؟نشده است داده او به شده داده موسي به
پشتیبان  جادو هستند که دو ،دو هر این که گفتند و ؟بودند نشده کافر بود شده

نان بود آبرای ای بهانه ،تشابه و شباهت (.آوریمنمي ایمان یک هیچ به ما یکدیگرند و
ما به )  نِنَّا بِکُل ّ کَافِرُونَ و  (هر دو جادو هستند) قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا :تا بگویند

 (.آوریمهیچ یک ایمان نمي
 لاذراً  الشبهات جعل... » :فرمایدميدر وصف یکي از منافقان  المؤمنینامیر

 (.تا شبهات را لذری برای سقوط خود قرار دهد ...) (2)«لسقطاته
دیگر  ،ای در آن باقي نماندقاهر و چیره باشد و هیچ تشابه و شبهه ،اما اگر معجزه

اش ایماني خواهد بود که با زور ماند و نتیجههیچ مجالي برای ایمان به غیب باقي نمي
ایمان نیست و چیزی از اسالم در آن وجود ندارد  ،شود که در حقیقتاجبار حاصل ميو 

باشد و خداوند خواهان چنین بلکه تسلیم شدني است که مورد رضایت خداوند نمي
وَجُنُودُهُ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي نِسْرَائِیلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْلَوْنُ  :پذیردچیزی نیست و آن را نمي

 وَأَنَا نِسْرَائِیلَ بَنُو بِهِ آمَنَتْ الَّذِی نِلَّا نِلَهَ لَا أَنَّهُ آمَنْتُ قَالَ الْغَرَقُ  أَدْرَکَهُ نِذَاحَتَّى  بَغْیًا وَلَدْوًا
 قصد به لشکریانش و فرلون .گذرانیدیم دریا از را اسرائیل بني ما) (9)مُسْلِمِینَ الْ  مِنَ
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ی غرق شدن قرار در آستانه تا جایي که فرلون .پرداختند شانتعقیب به یو تعدّ ستم
 ایمان به آن اسرائیل بني که آن جز خداوندی هیچ که آوردم ایمان :گرفت و گفت

 ،لمان و یا حداقلسورد و مآفرلون ایمان مي (.شدگانم از تسلیم من و ،نیست اندآورده
این ست و یاز این ایمان راضي ن ولي خدا ،پیش از مردنش (درست) ،شودتسلیم مي

آلْآنَ وَقَدْ  :دهدميرا گونه جوابش سبحان این خدای و پذیردنميایمان و اسالم را 
تو که   حالي در (؟!وریآایمان مي)یا اکنون آ) (5)لَصَیْتَ قَبْلُ وَکُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ

 .(از مفسدان بودیکردی و پیش از این لصیان مي
 ،مقهور کننده به دست آید یللت است که ایماني که به سبب معجزه این به آن

گذارد تا آن را تأویل شناسند باقي نميمجالي برای آنان که جز این لالم مادی را نمي
شبهه وارد نمایند و به این ترتیب مجالي برای  ،اندکنند یا بر آنان که به آن ایمان آورده
بر جای  ،خواهدآن و از طریق آن مي یرا به واسطهایمان به غیبي که خداوند ایمان 

پناه بردني از  ،چرا که این نوع ایمان ،شودبنابراین چنین ایماني پذیرفته نمي .ماندنمي
هَلْ یَنْظُرُونَ نإِ َّ أَنْ  .گرددروی قهر و اجبار است و ایمان حقیقي محسوب نمي

بَعْ ُ آیاتِ رَبَنکَ إ   کَ أَوْ یَأْتِيَ بَعْ ُ آیاتِ رَبَنکَ یَوْمَ یَأْتيتَأْتِیَهُمُ الْمَالئِکَةُ أَوْ یَأْتِيَ رَبُّ
نیمانِها خَیْراً قُلِ انْتَظِرُوا نِنَّا  یَنْفَعُ نَفْساً نیمانُها لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ کَسَبَتْ في

یا  ؟پروردگارت یا ؟بیایند نزدشان فرشتگان که دارند آن جز انتظاری آیا) (2)مُنْتَظِرُونَ 
 پروردگارت هاینشانه برخي که روزی ؟بیاید آنها پروردگارت بر هاینشانه ای ازپاره
در ایمانش خیری به دست نیاورده  یا نیاورده ایمان آن از پیش که کسي ایمان ،دبیای
الْفَتْحِ لَا قُلْ یَوْمَ  (.منتظریم نیز که ما ،منتظر باشید :بگو .داشت نخواهد سودی ،است

 آوردن ایمان ،فتح و گشایش روز در) (9)یَنْفَعُ الَّذِینَ کَفَرُوا نِیمَانُهُمْ وَلَا هُمْ یُنْظَرُونَ 
 (.مهلت نیز داده نشوند و ندهد سودشان کافران
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 ،با انبیایش ،خواست مردم را از روی ناچاری و به اجبار مؤمن کنداگر خداوند مي
 :فرستاد تا مجالي برای کسي باقي نماند تا بگویدکننده ميمعجزات قاهر و ناتوان

قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا (هر دو جادو هستند) بگویند یا  ْأَضْغَاثُ أَحْلَام  بَلِ افْتَرَاهُ بَل
 است دروغي یا ،است پریشان هایخواب) (5)هُوَ شَالِرٌ فَلْیَأْتِنَا بِآیَة  کَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ 

 شده داده پیشین پیامبران به که گونه آن از ما برای پس .است شالری یا بنددمي که
 (.بیاورد ایمعجزه بود

وَلَوْ شَاء رَبُّکَ آلمَنَ مَن فِي األَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعًا أَفَأَنتَ  :فرمایدحق تعالي مي
 در که کساني یهمه ،بخواهد تو پروردگار اگر) (2)مُؤْمِنِینَتُکْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَکُونُواْ 

 (.؟بیاورند ایمان که داریمي وا اجبار به را مردم تو آیا ؛آورندمي ایمان اندزمین روی
وَنِن کَانَ کَبُرَ لَلَیْکَ نِلْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ  :فرمایدخدای متعال مي

فَلَا  وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ لَلَى الْهُدَى الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِیَهُم بِآیَة نَفَقًا فِي 
 خواهي ،است گران تو بر برگردانیدن آنهاو روی الراض اگر) (9)تَکُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِینَ 

 خدا اگر ،بیاوری برایشان ایمعجزه تا بنه آسمان بر نردباني یا بجوی زمین در نقبي
 (.مباش نادانان از ،پس ؛بردمي راست راه را به همه ،بخواهد

داد و  یترضا ،غیب از طریقه ایمان بکه تنها از آنِ خداوند است سپاس و ستایش 
نداد و  یتماده رضااساس  برایمان را همراه با غیب و از میان غیب قرار داد و به ایمان 

هيای زنيده و قليبصياحبان ماده قرار نداد تا به ایين وسيیله طریق را با ماده و از آن 
 .متمایز گردند ،هر زده شدههای مُو قلب ی نابیناهااز دیدهبینا های چشم

حتي اگر بسیاری از افراد باشند که در این موضوع  ،حق همان است که گفته شد
ای گشودن باب بحث اکتفا کردم و من فقط به مقداری کم و بر .جدل نمایندبحث و 

 به اصل موضوع بر و گذارم تا آن را شرح و بسط دهندان باقي ميمؤمنبقیه را برای 
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 :میگويگردم و ميم

و  شنیخدا در زمو جانشین  فهیخلبا که جهاد همراه شود ميآنچه گذشت روشن  از

 .استباطل بیهوده و  ،هر چیز دیگر غیر از آن حق است و ،به دستور او

وقتي یادی از کساني که در مرزها کشته  :از ابان بن تغلب روایت شده است
با این لمل  !وای بر آنها» :حاضر بود و فرمود  ابو لبد اهلل ،شدند به میان آمدمي
به  !کننددر کشته شدن در دنیا و کشته شدن در آخرت شتاب مي ؟چه هستند در پِي

حتي اگر در بسترهای  ؛شود مگر شیعیان ماخدا سوگند کسي شهید محسوب نمي
 (5).«خویش بمیرند
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 یتکامل روح و یمتدن ماد   فترشیپ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ  :را بشناسدمتعال  شد تا خداوند سبحانه و دهیآفر انسان
 .یعني تا بشناسند (؛امنیافریده خود پرستش برای جز را انس و جن) (5)لِیَعْبُدُونِ نِلَّا 

را  شکه صاحبدر لبادتي  و میمعرفت برسشناخت و تا به  میکنيلبادت م ماپس 
و شناخت  تمعرف ،لبادت ،به این ترتیب ؛ستین یریخهیچ نکند  کیبه خداوند نزد

به  یانسان برا گریبه لبارت د ؛دهدانسان به خداوند سبحان و متعال را افزایش مي
که برای انسان  يکمال نیمراتب ا نیبه باإ تر ارتقا و يروحتکامل رسیدن از نظر 

 .خلق شده است ،پذیر استامکان
 یلالم ماد نیمتعلق به ا ي کهروح است نه جسم ،آنچه مد نظر است پس مهم و

 ؛باشديممتعال  و سبحان وندخداو جانشین  فهیخل يمعن نیا هو انسان باست  يجسمان
در آنجا که صورت خداوند سبحان و متعال تا از نظر روحاني به تکامل برسد  اگر يعنی
 .گرددمي شنیدر زم شبر حق یفهیو خل شودش ميخلق

اجسام و به  فقطجانشینِ خداوند را  کنند انسانِ يکه تالش مشوند یافت مي يکسان
روایت شده است از   طور که از رسول خداهمان نکهیاوجود با  ،منحصر کنندگِل 

کنند يتالش مافراد نادان  نیا !به آنها نظر نیفکند ،هنگامي که خداوند اجسام را آفرید
 شرفتیپرا پیاده شدن  ش اونیآفر ازحتي غرض نهایي  انسان ومورد انتظار از هدف 
ی بین پیشرفت مادی این در حالي است که قرآن رابطه ؛قرار دهند يجسمان یماد

أَنْ رَآهُ  *لَیَطْغَى کَلَّا نِنَّ الْأِنْسَانَ  :فرمایدجسماني و تکامل روحي را اینچنین بیان مي
 يعنی (؛بیند نیازبي را خویشتن که گاهآن * ،کندانسان سرکشي مي که حقاً) (2)اسْتَغْنَى
 شي انسان و انحطاط روحاني او فرابه سوی طغیان و سرک یماد شرفتیپ ونیازی بي
 ؛همان منظور و هدف امروزین در زندگاني بشری بر این زمین است نیا و ،خواندمي

به  که امروزوضعیتي  ؛بیندظلم و سرکشي به خود نمي ،فسادگری ،پس زمین جز فساد
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 .دست آمده است
ای رسیده باشند که به مرحله اندهگرفت نساُ یلالم ماد نیا هب کهمردم شاید برخي 

لالم  نیکه ا نندیبيمبا اینکه اگر نیک بنگرند  ،بینندکمال را در پیشرفت مادی مي
کند و حتي بطور پیاپي و مستمر در حرکت مي ینابود زوال و یسوه بجسماني 

شوند و میرند و کساني دیگر متولد ميمي يهایهر روز انسان ؛معرض نابودی قرار دارد
 :میرند بدون اینکه کسي به جای آنها زنده شودگي ميمروزی خواهد رسید که ه

  کُلُّ مَنْ لَلَیْهَا فَان(5) (فاني است است (زمین)آن  بر چه هر). 
به نزدیک شدن به این زوال و  ،به دست آمده امروزکه  يبزرگمادی  شرفتیپ

مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ  نَاهُ نِنَّمَا مَثَلُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا کَمَاء  أَنْزَلْ :کندنابودی اشاره مي
أَنَّهُمْ  الْأَرْضِ مِمَّا یَأْکُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى نِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّیَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا

صِیداً کَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ کَذَلِکَ حَ  هَاقَادِرُونَ لَلَیْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَیاْلً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَا
 از که آبي است مَثَل این دنیا زندگي به واقع مَثَل) (2)نُفَصَنلُ الْآیاتِ لِقَوْم  یَتَفَکَّرُونَ 

 خورندمي آدمیان که آنها چه ،آمیخت پس گیاه زمین به آن در ،فرستیمفرو مي آسمان
 و شد آراسته و برگرفت خویش یپیرایه زمین چون .چرندمي چهارپایان که آنها چه و

 ،روز به یا هنگام شب ما فرمان ،اندبوده همه آن بر قادر خود که پنداشتند مردمش
 برای را اینچنین آیات ؛است نبوده هیچ دیروز گویي آن را درویدیم که چنان و رسد در

 (.کنیمبه تفصیل بیان مي اندیشندمي آنان که
و در  ،آتش ایدر بهشت جاودانگي  شانلاقبت و ماندگار هستند و يباق ،ارواح اما
 .باشديمدوزخ  اینعمت 

وارد تا  آمد يجسمان یلالم ماداو به این که آدمي باید این نکته را در نظر داشته 
 یلالم ماد نیا گردد و حتي لاقبت خودِ  ،ا جاوید نیستیامتحاني که در آن ماندگار 

 .در جهت زوال و نابودی است ،به لنوان یک کُل يجسمان
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را محقق سازند  يجسمان یماد شرفتیپکه کند تشویق ميرا  ناخداوند مؤمن ،آری
اثر بيبرای ت و نیرومندی نیازی آنها از کافران برآورده گردد و همچنین لزّتا بي

قُوَّة  وَمِنْ  وَأَلِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ  :را به دست آورند (کافر)کردن جنگجویان 
یَعْلَمُهُمْ  هللُ وَلَدُوَّکُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ إ  تَعْلَمُونَهُمُ اهللِ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ لَدُوَّ ا
هر آنچه در  و) (5) یُوَفَّ نِلَیْکُمْ وَأَنْتُمْ إ  تُظْلَمُونَ هللِوَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْء  فِي سَبِیلِ ا

 و خود و دشمن خدا دشمن ،با آن تا ،کنید آماده سواری اسبان و توان دارید از نیرو
 که را و هرآنچه بترسانید را شناسدمي خداوند و شناسیدنمي شما که دیگری غیر از آنها

 (.روا نگردد ستم شما به و شود بازگردانیده شما به تمامي به کنیدمي هزینه خدا راه در
روند پیشرفت در باید برگرفته و همراه با ایمان حقیقي و  یماد شرفتیپ نیاما ا

از یاد خدا و  لاملي بازدارنده ،برایشانتا  ؛ان باشدمؤمنتکاملي مستمر و پیوسته برای 
 ياله قیباشد توف گونهنیاگر اکه  ؛نباشده امر خداوند سبحان و متعال گردن نهادن ب

لَلَیْهِمْ بَرَکَات   اأَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَوَلَوْ  :شدآن خواهد با همراه  يمیلظ
 شهرها مردم اگر) (2)مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَکِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا کَانُوا یَکْسِبُونَ 

 رویشان به را زمین و آسمان برکاتي از ،بودند کرده پیشه پرهیزگاری ،آورده ایمان
 شانمؤاخذه کردارشان کیفر به نیز ما ؛تکذیب کردند را (فرستادگان) ولي ،گشودیممي
 (.کردیم

آنان به برکات را  در ثمرات وکاستي نقصان و متعال هنگامي که  خداوند سبحان و
زیرا  ؛آوردمي رحمآنان به  با این لمل ،چشانديم ،دارد تقوایشان و مانیبه ا دیکه ام
 یسوه توجه بلامل  فقر ضعف وچرا که  ؛دهدسوق مي به سوی ایمان و تقواآنها را 
 .باشدميخداوند 

ذَنْبٌ  :فَقُلْ  نِذَا رَأَیْتَ الْغِنَى مُقْباِلً  ،ابن لمرانیَا » :در حدیث قدسي آمده است
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ای فرزند ) (5)«مَرحَبا بِشِعارِ الصّالِحینَ  :و نذا رَأَیتَ الفَقرُ مُقباِلً فَقُل ،لُجِّلَتْ لُقُوبَتُهُ
گناهي است که لقوبتش  :بگو ،نیازی به تو روی آوردآن هنگام که دیدی بي !لمران

ای  ،خوش آمدی :بگو ،و آن هنگام که دیدی فقر به تو روی آورد ،نزدیک شده است
 (.ی شایستگاننشانه
لذاب آنها  ابدیگر خداوند  ،کنند شهیپ ياله یتقو وآورند  مانیا ،نیاگر اهل زم اما
چه نفعي برای او  ،شانو المال نیبرکت زم ،ثمراتو کاستي در نقصان  وکار دارد چه 

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا  :دهددر حالي که او چنین ولده مي ؟!سبحان خواهد داشت
 ،آورده ایمان شهرها مردم اگر) (2)لَلَیْهِمْ بَرَکَات  مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  اوَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَ 
 (.گشودیممي رویشان به را زمین و آسمان برکاتي از ،بودند کرده پیشه پرهیزگاری
گیری سعي و حرکت انسان به سوی تکامل روحي و ایمان باید جهت ،بنابراین
 .حقیقي باشد

تکامل منظر از  دیبا يکنديتالش م شیکه انسان برانیز ي يجسمان یماد شرفتیپ
از خداوند و برای پیاده اطالت  ،یماد شرفتیدر پو تالش  يسع يعنی ؛باشد يروح

 نیزم نیالدالت بر  رحمت و ،دیتوحگسترش جهت خداوند در  و خواست ارادهساختن 
  .باشد
 يقیتوف شرفتیپاین مپندارند که چنین  نامؤمن ،کافران در مورد پیشرفت مادیِ  اما
پا بالث چرا که  ؛است ی برایشانشرّ ،این پیشرفتبلکه  ،خیری برای آنها است ای ياله

ر در برابر اراده و خواست خداوند سبحان و متعال بر جا ماندن در سرکشي و تکبّ
خَیْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ نِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِیَزْدَادُوا وَإ  یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ  :باشدمي

 آنها به که مهلتي در آنان که کفر ورزیدند مپندارند) (9)نِثْماً وَلَهُمْ لَذَابٌ مُهِینٌ 
 و ؛بیفزایند بر گناهان تا دهیممي مهلت آنها ما فقط به ؛برایشان است خیری دهیممي
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 (.داشتکننده خواهند  خوار آنها لذابي
لَعَمْرُکَ نِنَّهُمْ  :شوديآنها از خداوند م شدن دور و يمستهایش بالث زینتو  ایدن

 (.بودند خود سرگشته مستي در آنها که سوگند تو جان به) (5)لَفِي سَکْرَتِهِمْ یَعْمَهُونَ 
تر و آوردی خبیثدستو چه  ؟!انسان دشمن خدا باشد نکهیتر از ابزرگ يانیز چهو 
وَلَوإْ  أَنْ یَکُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ یَکْفُرُ  !هایشزینتو  ایدن از دتریپل

 یهمه که بود آن نه اگر و) (2)بِالرَّحْمَنِ لِبُیُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّة  وَمَعَارِجَ لَلَیْهَا یَظْهَرُونَ 
 باور را رحمان خدای که را کساني هایخانه هایقطعاً سقف ،شدندمي امت یک مردم
 (.روند باإ  آن بر تا نهادیممي هایينردبان آنها بر و کردیممي نقره از ندارند

 و جهاد یمتدن اخالق ،یماد متدن

 ياخالق شرفتیو پ یماد شرفتیپی در مقولهمردم  شتریبواقعیت این است که 
 يشرفتیپ را یماد شرفتیهر پ بیشتر مردم .اندشدهدچار خلط و سردرگمي بزرگي 

با فرهنگ  یفرهنگ مادپیوستن هم ه باین خود ناشي از کنند که يقلمداد م ياخالق
 .باشدو قرار گرفتن هر دو در یک کفه برای تمامي امت مي ياخالق
و  ایاوص ،ایانب چرا که در غیر این صورت ؛استنادرست  ياسیو قباطل  يزانیم ،این
 و ایدن نیاهای زینت ادیز ایاز کم  انشدستکه  هستندکه از جمله کساني آنها  روانیپ

ترین و باید از منحرف ،بود يخالرو به زوالش  يحکمران آن و یمادتمدن 
نمرود و  ،فرلونو در لوض  !که هرگز چنین نیست ؛بودندترین افراد مياخالقبي
اخالق و باید صاحبان  ،مجلل ساختند یقصرها و شهرها ،هابرج ،آنها که اهرامامثال 
ردیف متهم  ،به لالوه و !ها کجاکجا و این خصیصهآنها  ؛بودندميروشن  یفکرها
 !ها باشدها و لقوبتمصیبت یلهیوسه ب یفرهنگ ماد یکننده رانیوباید آن  ،اول
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 !دارنده است او از آنچه به آن شریکش ميپاک و منزّ
 !رندیگلبرت  شانتا از گذشتگاندرک نکردند آنها را امر سوگند خدا ه ب
ی خطیر انبیا است و همان چیزی است که وظیفه ،يتمدن اخالق شرفتیدر واقع پ 

ات واإ  و کریمانه از اخالقیّچه آنو هر  ،اندآنها از طرف خداوند سبحان و متعال آورده
انبیا و که چیزی نیست مگر تراوشاتي از همان اخالق الهي است ها در اختیار انسان

 ؛اندآورده  شان حضرت محمدو سید و سرور انبیا و فرستادگان و آخرین اوصیا
را به اینکه آمده است تا اخالق  خود برانگیخته شدنبه طور مشخّص  و محمد

من ) (5)«أُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِنِنَّمَا بُعِثْتُ لِ» :فرمایدميمعرفي  ،الهي را به کمال برساند
 (.فقط برای به کمال رسانیدن مکارم اخالق مبعوث شدم

 ،اخالق و ؛است  ایانب میتعال ،انهمیمعدن اخالق کر وخاستگاه که این است حق 
هر قدر هم که  (تمدن مادی)پیشرفت مادی ها است و امت يقیحق شرفتیپ اسیمق

و  ؛همراهش نباشد (تمدن اخالقي)اگر پیشرفت اخالقي  ندارد يارزش چیه ،بزرگ باشد
 !یابندنمي تر مردم آن را دربیش ،با وجود واضح بودن و سادگي این حقیقت

اند این بیشتر مردم از پیش درآمدهای فاسد به دست آوردهکه ای واژگونه یجهینت
گرایي که در به لنوان جلودار مادیهایي که آمریکا در آنها وارد شده ياست که جنگ

 ؛باشدو درست ميحق ي !نیستهم نتیجه هیچ بحثي در جلودار بودن او از نظر اخالقي 
کراسي و ودماستقرار کشي و از آنها از میان برداشتن بساط ظلم و سرهدف چرا که 

که  يانونق ای کایآمر یرو در رو ي کهکس هربنابراین  !حاکمیت مردم و آزادی است
گر ستم ،قرار گیرد ،در پي تثبیت آن بر روی این زمین استو است نهاده  انیبنآمریکا 

 .گردندهای سنجش واژگون ميو اینچنین  است که میزان ؛شودو سرکش مي
لاملي  ،ی گیتي وجود داردخلط و در هم تنیدگي که امروز در لرصهبه لالوه این 

جویندگان حق از کبریت  ،نتیجه و در ؛باشدبرای شفاف ندیدن و تشویش افکار مي
 .اندتر شدهقرمز هم کمیاب
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و کند وضع ميقانون  يچه کس» :بپرسندسؤال را از خود  نیاگر مردم اچه بسا 
خواهند  وتصویر واضح خواهد شد  شانیبرا «؟مردم ایخدا  ؟کنديممنصوب حاکم را 
 وندخدا یجاه است که ب يبتهمان  اشیو آزاد اشيدموکراس ،کایکه آمرفهمید 
و  اناست که در افغانست هایيطاغوتوضعیت همان  ،وضعیت آن ،شوديمپرستیده 

ای شیطاني است همان شدهبه طور کامل مسخ کایآمر .جای گذاشته است برلراق 
هایي شدهشان مسخو پیروان (شان کندکه خداوند لعنت)طور که صدام و بن إ دن 

بن  ،صدام ،کایآمر)چرا که خداوند سبحان و متعال هیچ یک از آنها  ؛شیطاني هستند
شناسند و نمي آنها از قانون الهي هیچ ؛نکرده استمنصوب را  (نظایرشان إ دن و

کنند تا مردم را بفریبند در حالي که آن گونه که برخي ادلا ميخواهان استوار کردنش ي
 .نیستندي دانندچیزی از دین نمي

دیهیات ادیان باز  ،کنداینکه قانون را خداوند وضع و حاکم را خداوند منصوب مي
 ،انجیل و قرآن ،توراتگذارند در ي که بر این مطلب صحّه ميمتون و ،گانه استسه

 ،و حاکم ،تورات است و لیانج ،قرآنهمان زمان  نیقانون در ا ،به زبان ساده .بسیارند
 .باشندمي  ایلیو ا ،يسیل ،یمهدنیز 

 یهمه و ،اندسرچشمه فرود آمده کیهستند که از ي کی گيهم يآسمان یهاکتاب
 .اندشدهفرستاده  أمبد کیاز  هستند و يکینیز  و ائمه ایانب
روشن را به خود پاسخ  نیرا بپرسند و اپرسش  نیاگر مردم از خود ا :میگويم
خواهند را متعال و  خداوند سبحان ،د شدخواهمتفق  دیبر توحشان نظرات و آراء ،دهند
 چیه .خلیفه و جانشین خداوند در زمینش و قانون او معترف خواهند شدبه و  ،پرستید
 يحاکم اله و يجز قانون الهه ببرای تمامي مردم زمین  يقیحق یکنندهمتحد لامل 
متحد و  ،لدالت و رحمت ،اهل زمین را بر حق جملگيِ ،این دو لاملو  ،شودينمیافت 
 .پارچه خواهند نمودیک

یعني همان جانشین  يو حاکم اله يقانون اله کردن ربرقراتثبیت و  یبرا نامؤمن
 و میاخالق کر و لدلقسط و از آکنده  نیتا زم ؛ندارندجهاد از گریزی  ،شنیخدا در زم

 !طور که امروز ماإ مال از ظلم و فساد شده استهمان ؛شود يفرهنگ اخالق
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 یبرا ،که لعنت خدا بر او باد طانیششکریان ل کهشود این است آنچه دیده مي
 یسربازان خدا براچرا پس  ؛کننديمنبرد  يطانیشاخالق و شیطان  تیحاکمتثبیت 

 در ؟!نکنندپیکار  يو اخالق الهمتعال  و خداوند سبحان تیحاکمبرقراری و تثبیت 
در مقابل  فرستادگان و ایانب ياخالق تمدندفاع از  شانجهاد وپیکار آنها که  يحال
بردن  نیاز ب یبرا يین مادتمدّ ران ویايسربازانش  و طانیشی ی همه جانبههجمه
 .باشدمي ،ياخالق اله
یا شما خدا را یاری  ؛طرفي وجود ندارداین است که هیچ حد وسط و بيواقعیت 

و یا در صف شیطان و از طرف حاکمیت او  ،کنیددهید و به حاکمیت او التراف ميمي
صدا إ ل و بي طانیش ،نیب نیساکت در ا و ،کنیدپیکار مي ،که لعنت خدا بر او باد

در  که يکسان و ؛با شیطان ،اندبا شیطانکه و آنان  ،با خدایند ،آنان که با خدایند .است
و گينگ  هایطانیش ،اندنامیدهاینگونه خود را  که طورهمان ،انداین بین ایستاده

 .هستندصدا بي

 



 ف از جهادهـد

برایش   ایاوص و ایو آنچه انب ،است «حق» ،ياله نیغرض از جهاد در د و هدف
 غرضِ بنابراین  .باشدميحق  از یرویحق و پ یسوه مردم ب تیهدا ،نداهخاستبه پا 
به  ایانبزیرا  ؛خواهند باشنداین مردم از هر صنف که مي ؛ستیکشتن مردم ن ایانب
خواستار کنند و اگر خداوند يلمل م ،خواهديممتعال  آنچه خداوند سبحان وهر
 شانخلقمتعال  و سبحاناو بلکه  ؛آفریدنميآنها را  ،بودها ميآنکشتار و  تهالک

 .کنند و وارد بهشت شوند شلبادتفرمود تا 
 ،شودغرض و هدفي برای دین الهي حق محسوب نمي ،به خودی خودپس جهاد 

شروط  نیترکه مهم مینیبيم و ،دن حق به مردمیرسان یاست برا یالهیوسصرفاً بلکه 
در اصرار و افراط  ،حق یسوه دلوت مردم ب ،ستین زیجا جهاد جهاد که بدون آن

 .با بیان روشن و تمام و کمال استدن حق به آنها یو رسان شاندلوت
من  نیسرزماین  ،بفرمایید دیگويکه به شما مبیني را مي يکس يوقت ،از این رو

شمال و  ،غرب ،شرقبه  ،دیو دلوت خود را ابالغ کن دییایب ،استگشوده شما  یبرا
 شیبه رو ریآن است که شمشدرست  میگويم ،دیو مردم را دلوت کن دیجنوب برو
حق  .قلم بردارید ،بروید تا به سوی حق فرا بخوانید و به جای شمشیربلکه  ،ينکش

 نِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ هللِوَنِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ لَلَى ا :فرمایدتعالي مي
است  او که کن توکل خدا بر و گرای صلح به نیز تو ،گرایند صلح به اگر و) (5)الْعَلِیمُ 
 .(دانا شنوای
خداوند سبحان  نید را به حق و صریق و یکسر  حضرت محمدخدا  رسول
بلکه این رومیان بودند که اقدام  ،نمود و از همان ابتدا به رویشان شمشیر نکشیددلوت 

 .نمودند ی خدا حضرت محمدبه کشیدن شمشیر به روی فرستاده
منتشر  ریبا شمش دهیلق و نیدامکان ندارد که باید به این نکته توجه داشته باشیم 
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 انیاد یهمهو روش راه بنابراین  ؛شوديکشته نم ریبا شمش دهیلقطور که همان ،شود
پند و گو و واستفاده از گفت ،خدا یسوه در دلوت ب ياسالمشان ینآخراز جمله ي ياله
مدلا  نیا بر لیدل نیو قرآن بهتر لیانج ،تورات يِ آسمان یهاوجود کتاب است واندرز 
فوران گو و دلوت وگفت ،حکمتاز آنها هستند که  يهایباآنها کتچرا که  ؛است
 !چکدنه شمشیرهایي که خون از آنها مي ،کندمي

است که هدف از  نیا میمؤمن إ زم است بدانیک لنوان ه که ب یاجهینتبنابراین 
آنها  تیدن حق به آنها و هدایبه مردم و رسان دنیرس یبسته برا یهاجهاد گشودن در

و  بدون کشتارپذیر باشد که امکاناگر  ؛ستیو هدف از جهاد کشتن مردم ن ،است
خدا  میآنها را به راه مستق و میبرسان او حق را به آنه میخون به مردم برس ختنیر
تي که دارد حفاظت از زیرا حداقل مزیّ ؛باید این طریق را پیش گیریم ،میکن تیهدا

 .ان استمؤمنزندگي 
کند  ایخدا مه نیدلوت به حق و د یمؤمن خود را برامرد و زن إ زم است که هر 

و به سوی دین حق و دین  ،بیاموزد و بیاموزاندبه کار بندد تا هر چه در توان دارد  و
 .ای ندارد از اینکه خود را برای جهاد آماده کندطور که چارههمان ؛خدا دلوت کند

 .شمشیر برگیرد ،باید با یک دست قلم و با دستي دیگر مؤمن ،بنابراین
 اهلل بسیاریشاءوجوی حق هستند و انسیاری در جستب ،گویمو حق را به شما مي
باید دستان خود را برای پس  .حتي در غرب و خود آمریکا ،حق را یاری خواهند نمود

 نیدیاران  .بگشاییم ،در آن شادکام هستندکه بیرون کشیدن آنها از چاه فراخ شیطان 
 و نجات آنها از آتش و طانیش یهاآنها از دام يمردم و خالص تیهدا یبرا يالهحق 
به هیچ وجه آنها را خواهان کشتار یا و  ،کنندميبهشت تالش  یسوه بشان تیهدا

که به آن است این وضعیتي بلکه  ؛نخواهید یافت ،اینکه جنگ و پیکار را انتخاب کنند
 میتعالگسترش و  نیمصلحت دحفظ با که باشد  پذیرامکان و اگر ؛شوندناچار مي

 طورهمان ،باید در این جهت تالش کنند ،از این گزینه اجتناب ورزند خداوند سبحان
 يموس گونه کههمان وچنین کرد  هیبیددر حُ  نابا مشرک  رسول خدا که
در سطح  آنچه امروز ،لیدلهمین  به .فرلون و قومش در مصر انجام داد باتر پیش
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به حق و در لمل به دنبال شود اگر يها  مطرح متمدن یگووجهان تحت لنوان گفت
اما ما  ؛مقبول و پسندیده استموضولي از نظر ما  ،کردن و به کار بستنش باشندمطرح 

که  ؛است «تمدنوجوی در جست»این لنوان و گزینیم لنواني دیگر برای آن برمي
کند و متحد ميرا  هاانسان یکه همه يقیحقاست  يبه تمدن اله دنیرس ،ی آنجهینت

 .آوردگرد مي ،متعالگفتارشان را بر ترس از خداوند سبحان و 





 نمتـد  وجوی جستد و اـــــــــهــج

ها انتخاب تمدن یگووگفت الملليِبین یلنوان مطرح شدهبرابر لنوان را در  نیا

تمدن  کیاز  شیکه بشود روشن مي ،تر ارایه شدپیشواقع از آنچه  درو ام کرده
 يو اخالق يتمدن روح ،يقیتمدن حق .وجود نداردگو وگفتتضارب آرا و  یبرا يقیحق
نِنَّ هَذِهِ  :باشدبیش از یکي نميباشد و ياند مآورده  ایاوص و ایبر آنچه انب يمبتن

 من و ،آییني یگانه ؛است آیین شما این) (5)أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَالْبُدُونِ 
 (.بپرستید پس مرا ،شما هستم پروردگار

 ؛نگهداری شده باشد و برای دیگران نهگروهي خاص و این چیزی نیست که برای 
وجود  ،متفاوت یهانسبت ابزمین  نیا یکجا هر در ياخالق يتمدن روح نیابلکه 

را  از آنقسمتي که گروهي نزد  وطور که متضادش نیز در همان مکان دارد همان
 .وجود دارد ،کننديبه آنها لمل م دارند و
 ياله يو اخالق يتمدن روح یجووبه جست مندازین نیاهل زم نکیا پس
و از آنچه  دارند آنچه دو طرفاز جو کردن وجستحول  دیگو باوپس گفت ؛باشندمي

دو انحراف میزان از  نیو همچن ،در خود دارد ياخالق و ياز تمدن روحطرف مقابل 
قُلْ مَنْ یَرْزُقُکُمْ مِنَ  :صورت پذیرد ،انحراف طرف مقابل از آنمیزان طرف و 

کیست  :بگو) (2) وَنِنَّا أَوْ نِیَّاکُمْ لَعَلَى هُدىً أَوْ فِي ضاَلل  مُبِین هللُا لِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُ
 در یا شما و ما و اینک ؛خداوند :بگو ؟دهدمي روزی زمین و هاآسمان که شما را از
 (.آشکار گمراهي در یا هستیم هدایت طریق
کورانه باشد و خارج از تعصب کور يصورت موضوله بوجو و تحقیق جستاگر 
و  يصاحب حق اله نشناختبه دنبال آن و  يالهحقیقي به تمدن  دنیرساش جهینت

 خداوند و یقيبر اطالت حق نیزمدر این صورت مردم خواهد بود که او التراف به حق 
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 .خواهد متحد خواهند شديکه خداوند م يمیصراط مستقآن 
آن  ی تمدن است بداند که اوإ ًوجو و تحقیق دربارهجستپِي باید کسي که در 

توانیم مي ایباشد ميروح  اخالق ووجویش است منتسب به تمدن حقیقي که در جست
 ،ترچه بسا پیشگرایي ينه به زمین و قومي ،ی اخالقيهاو ارزش ياله نیدبه  مییبگو

تمدن گفت  توانميپس  ؛يمشخص شده باشد چنین مفهومي ،از آنچه ارایه شد
 ای یيکایآمر ،يتمدن لربتوان گفت نمي ليو یهودیتمدن  و يحیتمدن مس ،ياسالم
واقعي و تمدن  يحیمسواقعي و تمدن  ياسالمواقعي تمدن طور که همان .يغربتمدن 
اند آورده  آنها یایو اوص  يو موس  يسیو ل  محمدبر آنچه  یهودی
بر و نه  اندآورده انیهودی ای انیحیمس ایمسلمانان آنچه حاکمان بر است و نه  يمبتن

 يتمدن اله ،است و آن يکی نهایای همه .نداهلمل به آن سفارش کرديب یآنچه للما
پنهان شده رفته و ست داز  ،لملبه نفع حاکمان طاغوتي و للمای بياست که  يحق
أَوْحَیْنَا نِلَیْکَ  ذِیشَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدَنینِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّ :دیفرمايم يتعالحق  .است

وَمَا وَصَّیْنَا بِهِ نِبْرَاهِیمَ وَمُوسَى وَلِیسَى أَنْ أَقِیمُوا الدَنینَ وإَ  تَتَفَرَّقُوا فِیهِ کَبُرَ لَلَى 
 برای) (5) یَجْتَبِي نِلَیْهِ مَنْ یَشَاءُ وَیَهْدِی نِلَیْهِ مَنْ یُنِیبُ هللُالْمُشْرِکِینَ مَا تَدْلُوهُمْ نِلَیْهِ ا

 وحي تو بر از آنچه و بود کرده وصیت نوح آنچه به از ،کرد مقرر دین و آییني شما
 و دارید نگه پای بر را دین که ایمکرده وصیت لیسي و موسي و ابراهیم به و ایمکرده
 .است دشوار مشرکان بر کنیدمي دلوت به آن آنچه تحمل .مشوید فرقه فرقه آن در
 خود به بازگردد به او را که هر و گزیندمي بر خود رسالت برای خواهدب را که هر خدا
 (.نمایدمي راه

 ؛ی حتمي وجود خواهد داشتیک نتیجه ،تر ارایه شددر پرتو آنچه پیش نیهمچن
لمل نباید از آن غافل شویم یا آن را ای که با وجود این طاغوتیان یا للمای بينتیجه

گوش  بیطپاک و  به سخنخواهند ينمبا وجود همان کساني که  ؛نادیده بگیریم
و وجو با موضوع تمدن حقیقي الهي نیستند خواستار تحقیق و جست وبسپارند 
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های گسترش دگرگوني و يالهحقیقي تمدن خواستار تخریب و انحراف  نیهمچن
به این تا هستند آنها کشیدن انحراف به مردم و  کردن و گمراهبر این زمین  يطانیش

 آدمنپذیرفتن سجده بر  در (که خداوند لعنتش کند) سیابل یبرا يراونیپترتیب 
با وجود  يحتم یجهینتبه نظر من این  .باشند ينشیدر زم وندخداو جانشین  فهیخلي

برخورد و رویارویي است که از آن گریزی نیست و راهي برای اجتناب از  ،چنین افرادی
و  ،است نیزمبر این  يتمدن الهگسترش  یبرا تنها راه ،چرا که این ؛آن وجود ندارد

 یزیچهمان  نیا ،تر در این کتاب ارایه گردید روشن شدطور که از آنچه پیشانمه
 .نمودند امیآن قبه   فرستادگانش وپیامبران خدا است که 
برای آدم  يبنباید میان بلکه  ،ها باشدتمدننباید بین گو وگفتاینکه  جهینت پس

برخورد و  ،به این ترتیبو وجوی تمدن حقیقي الهي در جریان باشد تحقیق و جست
یا همان  ،متضادشباشد بلکه میان تمدن حقیقي الهي و ها نميرویارویي بین تمدن
ها تواند در میان تاریکيطور که برخورد ميهمان ؛گیردصورت مي ،بین نور و ظلمت

 .تفاق افتدبین برخي از آن با برخي دیگر ا
بلکه  ،نور باشد ،گرددرویارو ميیست که هر چه با ظلمت و تاریکي این طور ن

ظلمت و تاریکي  ،اما هرآنچه با نور رویارو گردد و برخورد کند ؛تواند ظلمت نیز باشدمي
ظلمت و  ،ی آنباید به دنبال نور بگردیم و آن را بشناسیم و به وسیله ،از این رو ؛است

  .تاریکي را شناسایي کنیم





 حتیصن

آنچه مدّ پس  ؛اهلل باشد یهکلمبرافراشتن  یبرا خدا و در راه خدا و یبرا دیبا جهاد
به این ترتیب و  ،باشدمياو ی و ارادهو خواست متعال  و خداوند سبحان ،نظر است
 همراهسبحان کنند خداوند پیکار مياهلل  یهکلمالتالی  یبرا که در راه خدا و يگروه
و کسي  ،استپیکار خدا  ،به این ترتیب پیکار آنهاو جمالت خواهد بود  و در اینآنها 

 .با خدا به جنگ برخاسته است ،که با آنها به جنگ برخیزد
 ریغ يدنبال کسبه  ،کندميمبارزه  (تیقوم)زبان  ای نیخاطر سرزمه ب ي کهکساما  

پاداش  يخداوند به کسانزیرا  ؛که به او پاداش دهدباشد مي سبحان و متعالاز خداوند 
 .نندکميمبارزه او سبحان و متعال دهد که در راه يم

متوهم چنین ند اهرا فراموش کرد یاسباب مادللل و که  ياز آنانبرخي  دیشا و
قابل  جهاناین سطح  درو است  يمثال ای يالیخ ،یجهادچنین لملي شوند که 

 بسیارو  اورانی بودن خاطر کماگر ما آن را اجرا و پیاده کنیم به ست و سازی نیپیاده
برایش کافي باشد و کس خداوند  هر اما .داشتنخواهد در بر  یاجهیدشمنان نت بودن

بدون اینکه  ،بیندجز خدا و رضایت او سبحان و متعال چیزی نمي ،به خدا تکیه کند
در نظرش مطرح است  يدر سطح جهان که امروز يو نظام یاقتصاد ،ياسیمعادإ ت س

 لشکر با یلشکر طالوت از نظر ماد ؛بودند گونهنیا  ایانب .التباری داشته باشد
ی فرلون چیزی نبود که با ادوات جنگي گسترده يموس و همراهنبود  جالوت برابر
اما در نظر  ؛تر استمگر خداوند سبحان و متعال که از هر چیزی بزرگ ،رویارو شود

ی انبیا و در لرصه ،آنان که به او و به قدرت او سبحان و متعال حقیقتاً ایمان دارند
گونه که بسیاری آن ،زیرا هدف آنها ؛دجایي برای سازش و نرمش وجود ندار  اوصیا

آنها یاری و نصرت خداوند  هدفبلکه  ،پیروزی مادی نیست ،پندارنداز مردم مي
 هللِفَلَمَّا أَحَسَّ لِیسَى مِنْهُمُ الْکُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِی نِلَى ا :باشدسبحان و متعال مي
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کفر آنها  لیسي چون) (5) وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ هللِ آمَنَّا بِاهللِأَنْصَارُ ا نُ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ نَحْ
 یاران ما :گفتند حواریون ؟هستند خدا راه من در یاران کساني چه :گفت ،دانسترا 

 (.شدگانیمتسلیم ما و گواه باش که آوردیم ایمان خدا به ،خداییم
با  ای ،سازش کنند نیمنافق ایستمگران که با  میابیينمگونه اینرا   آنها پس
بلکه  ،به دست آورندرا  یماد یروزیکنند تا پبه دروغ اظهار دوستي  نااز کافربرخي 

که از نظر مادی  پنداردچنین ميلبد اهلل بن لباس  .کننددرست لکس آن لمل مي
که )در این است که با معاویه   ین للي بن ابي طالبمؤمنالصالح حکومت امیر
سازش کند تا خالفتش پایدار شود حتي اگر برای چند صباحي  (لعنت خدا بر او باد

خوانَد و او را از وإ یت شام لزل نماید و به این  ی منوّره فرارا به مدینهسپس او  ،باشد
بیند و معادإ تش چه بسا کسي ماده را مي .یابدسامان مي  امور برای للي سيرکُ

ببیند که مصلحتي بزرگ برای اسالم  يموافق با حکمترا نظر ابن لباس  ،مادی باشد
 به سرلتکند و حتي سالتي با معاویه سازش نمي  يامام لل اما ،به ارمغان آورد

چرا که خداوند به باقي ماندن ظالم بر ظلمش حتي برای یک  ؛نمایداقدام به لزلش مي
در چنین موقعیت خطیری شام را از دست  چه بسا للي ؛شودلحظه راضي نمي
 .بردسود و بهره مي او از خداوند و رضایتفقط بدهد ولي او 

 ریبزرگ خود را سه سال به تأخ يانقالب الهنیز   نیحسگر به همین صورت ا
به نفع   امور يبرسدفرا که لعنت خدا بر او باد  هیبن معاو دیزیتا مرگ  یعنيي انداختيم

اما او  ؛پیوستبه وقوع مي شیبرا یماد یروزیو پ خورديرقم م  نیامام حس
 :نکردسازش فاسقان و نابکاران و کاران ستمو با برگزید را متعال   و خداوند سبحان

 َوَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ  *فَال تُطِعِ الْمُکَذَنبِین(2) (اطالت ،کنندگان تکذیب از ،پس 
 (.کنند نرمي تا کني نرمي که دارند مکن * دوست

 يراض کایاز آمر ؛باشدی مدارا کن تا مدارا کنند ميهمان معادلهمعادإ ت امروز 

                                                                                                      
 .12 :آل لمران -5
 .3و  8 :قلم -2



  
 انتشارات انصار امام مهدی  11

تو را  کایآمرو  يکنيم نیرا تحس کایطرح آمر ،شود يهم از تو راض کایتا آمر یشويم
 يخداوند هم از تو راضتا  یشويم ياز خداوند راضبه همین ترتیب و  ،کنديم نیتحس
 ؛خواهد نمودستایش را  توهم خداوند  ،يکنستایش را و آیین خداوند اگر طرح  و ،شود
تو اینکه در آمریکا و در میان ملل متحد با آمریکا  :خواهيانتخاب کن که چه ميپس 

اللي نزد  و یا در مأل ،سرافراز کنند يی صلح نوبلرا ستایش و شاید تو را با جایزه
 !ند سبحان و متعال مدح و ستایش شویوخدا





 0پیوست 

آن هنگام که در کنم تا يم تیجهاد روا یبارهدر ثیچهل حددر این پیوست 
باشد که پندی برای و  ،باشد میبرا یارهیذخ ،گیرمپیشگاه پروردگار رحیم قرار مي

را   محمداز پیروی  یکه ادلا يتا کسان ،آورنده باشدادی یبرا یتذکر وپندگیرنده 
 :گردندمتوجه این موضوع  ،کنندی بنا ميمیان خود و جهاد سدّ در حالي کهدارند 
در  نیو مجاهد ،اهل بهشت ین لرفاآحامالن قر» :فرمایدمي  رسول خدا -5
 (5).«بهشت هستنداهل سروران  ،و فرستادگان ،پیشوایان آنراه خدا 
آمین گفت و مالئکه  هارون دلا کرد و يموس» :فرمود  رسول خدا -2

 و ؛ابت شدجتان ااستوار بمانید که دلای :پس خداوند لزوجل فرمود .نیز آمین گفتند
همان طور آن دو را تا روز  ،هر که در راه خداوند لزوجل به جنگ رود اجابتش کنم

 (2).«قیامت اجابت کردم
سالم است که در  يکسمردم  نیترلیبخبه راستي که » :فرمود  رسول خدا -9

ترین مردم کسي است که با جان و مالش در راه خدا جهاد و بخشنده ،کردن بخل ورزد
 (9).«کند
ی حتي اگر به اندازه ،در راه خدا جهاد کندکس  هر» :فرمود  خدا رسول -2
 (2).«شودوارد بهشت مي ،شتری باشدی سکسکه
شخص  نکهیوجود دارد تا انیکویي  ،نیکيباإ تر از هر » :فرمود  رسول خدا -1

  (1).«شود دیدر راه خدا شه
نزد  یشو کشتهدر راه خدا جهاد کن که اگر » :به کسي فرمود  رسول خدا -2

                                                                                                      
 .2ص  55ج  :مستدرک الوسایل؛ 929ص  5ج  :دلائم اإ سالم -5
 .528ص  2ج  :وسایل الشیعه نشر آل البیت؛ 151ص  2ج  :کافي -2
 .598ص  :نوادر راوندی؛ 8ص  55ج  :مستدرک الوسایل -9
 .519ص  2ج  :جامع احادیث الشیعه؛ 8ص  55ج  :مستدرک الوسایل -2
 .929ص  5ج  :دلائم اإ سالم؛ 928ص  2ج  :کافي -1
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اگر  و ،بر خدا خواهد بود و پاداشت اجر یریاگر بم وخورد  يخواهروزی  ،خدا زنده
  (5).«شویبه سوی خدا خارج مياز گناهان  یگردباز
 وندخدا ،جنگ کنند یهنگامي که رزمندگان اراده» :فرمود  رسول خدا -2

خدا  ،شوندآماده مي شانو هنگامي که برای جهاد ،نویسدمي شاندوری از آتش را برای
 ،کنندخود وداع مي یهو زماني که با خانواد ،کندفرشتگان مباهات مي هبه وجود آنها ب
از  شودمانند ماری که از پوست خود بیرون ميهو  ،گریندها برایشان ميدیوارها و خانه

بر هر یک از این مردان چهل فرشته  وجلوند لزّو خدا ،آیندگناهان خود بیرون مي
هیچ  ،حفاظت کنندمسمت راست و سمت چپ  ،پشت سر ،روهگمارد تا او را از روبمي
 هر روز پاداش لبادت هزار برابر و در ،اینکه پاداش آن مضالف گردد مگر کنندنکارى 
 که هر کدام هزار سال خدا را لبادت کند و هر سال سیصد و شصت روزی همانندلابد 

رو ههنگامى که با دشمنان روب و .شودنوشته مي یشانبرا ،روزهای این دنیا است
هنگامى که گام به  و .توانند میزان ثواب آنها را درک کنندمردم جهان نمي ،شوندمى

 ،جنگ تن به تن شروع گردد و بدل شود تیرها رد و ها ومیدان نبرد بگذارند و نیزه
وند متعال پیروزی و ثبات خدا از و گیرندمي آنها را خود اطرافهای بالفرشتگان با 
 در .شمشیرها است یسایه بهشت در :ندا دهدمنادى و  ؛کنندتقاضا مي قدم را برایشان
نوشیدن آب  از گواراتر تر وساده ،شهید پیکر بری شمشیر نیزه و ضربهاین هنگام 
مرکب  ازبا نیزه یا ضربتي هنگامى که شهید  و .گرم تابستان استبسیار  خنک در روز

به خداوند لزوجل همسر او از حور العین را  ،به زمین نرسیده هنوز ،غلطدمى فرو
ها خداوند لزوجل برایش فراهم ساخته است را آنچه از نعمتاو  وفرستد مي استقبال او

این آفرین بر  :زمین گوید ،رسدميهنگامى که شهید به زمین  و ؛دهدبه او بشارت مي
است  تو انتظار هایى درنعمت !تو بشارت بر ،پیکری پاک خارج شداى که از روح پاکیزه

 ؛نکرده است قلب هیچ انسانى خطور بر هیچ گوشى نشنیده و که هیچ چشمى ندیده و
کند  شنودوخ هرکس آنها را ؛اویمی خانوادهمن سرپرست  :فرمایدمىلزوجل خداوند  و

                                                                                                      
 .21ص  51ج  :؛  وسایل الشیعه چاپ آل البیت 122ص  :امالي صدوق -5
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و خداوند  .را به خشم آورد مرا به خشم آورده استکس آنها  هر شنود کرده ووخ مرا
دهد که در هر جای بهشت که بخواهد ی سبزی قرار ميدان پرندهروح او را در چینه
 ؛لرش إ نه برگیرد ازهای طالیي آویخته از قندیلهایش بخورد و از میوه ،دانه برگیرد

ود که وسعت هر غرفه های بهشتي لطا شو به هر مردی از آنها هفتاد غرفه از غرفه
و بر هر غرفه هفتاد در  ،ممالک را روشن کند شنور وی میان صنعا و شام است فاصله

در هر غرفه هفتاد خیمه باشد و در هر خیمه هفتاد  ،ای آویختهپرده ،باشد و بر هر در
 ،های زمردمحکم شده باشاخه ،هایش از مروارید و زبرجد باشدتخت طالیي که ستون

و بر هر فرش هفتاد  ،بر هر تخت هفتاد فرش باشد که بزرگي هر یک چهل ذراع است
به من توضیح  !ینمؤمنای امیر ال :جوان گفت .لاشق و تربیت شدههمسر حور العین 

مرضي و دوست  ،همسری است راضي :فرمود ؟دهید منظور از تربیت شده چیست
 ،که همگي خوش مشرب و سفید روی لغ دارداکه هفتاد هزار کنیز و غالم ناب ،داشتني

هنگامي  .هاجامها و قدحشان در دستان و رداهایي بر دوش ،نشان دارای تاج مروارید

گردنش خون   یهای بریدهکه روز قیامت شود با شمشیری کشیده در حالي که از رگ
در  ،ای لطرآگینبا خوني به رنگ خون و با رایحه ،شوداز قبرش خارج مي ،جاری است
پس سوگند به آنکه جانم در دست او است اگر انبیا بر  .شودی قیامت حاضر ميلرصه

تا به  ،کنندبینند به خاطرشان توقف ميمسیرشان باشند از آنچه از درخشش آنها مي
نها هفتاد هزار تن از آنشینند و یک تن از پس بر آنها مي ،رسندهایي از گوهر ميمائده

کنند که تا آنجا که با یکدیگر نزاع مي ،کندش را شفالت مياهل بیتش و همسایگان
های جاودان بر مائده پس آنها با من و با ابراهیم .تر استکدام یک نزدیک

 (5).«کنندشوند و هر صبح و شام به خداوند متعال نظر مينشین ميهم

مگر رد ی بني آدم را مالئکه خواهند شمهاتمام نیکي» :فرمود  رسول خدا -8
 (2).«شان ناتوان هستندکه آنها از دانستن ثواب ؛های مجاهدانحسنات و نیکي

                                                                                                      
 .52ص  32ج  :؛  بحار اإ نوار 51ص  55ج  :مستدرک الوسایل -5
 .8ص  59ج  :؛  جامع احادیث شیعه  59ص  55ج  :مستدرک الوسایل -2
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 ؛بسیار یاد خدا گوید ،که در جهادکسي خوشا به حال » :فرمود  رسول خدا  -3
با چیزی  ،ای هفتاد حسنه است و هر حسنه ده برابر خواهد شدکه برای او با هر کلمه

به انفاق در راه خدا  !ای رسول خدا :گفتند .که بیش از آن نزد خدا چیزی نیست
 (5).«آری :فرمود ؟ضعیفان آیا همین قدر و ارزش را دارد

کسي است که مانند در راه خدا ه انل مجاهدثَمَ» :فرمود  رسول خدا -51
اش پیوسته در روزه و نماز است تا به خانواده ؛همواره به نماز و نیایش ایستاده است

 (2).«بازگردد
 ،شوداش خارج ميی خانهآستانهاز آنگاه که رزمنده » :فرمود  رسول خدا -55

 (9).«آمرزدميتمام گناهانش را  وانگیرد ی المالش برميرا به سوی نامه يخداوند ملک
در دود شود و نه ينه غبار در راه خدا جمع م» :فرمود  رسول خدا -52
  (2).«جهنم
 (1).«بهشت هستند یدهایکل رهایشمش» :فرمود  رسول خدا -59
شود آرزوی هیچ یک از کساني که وارد بهشت مي» :فرمود  رسول خدا -52

آرزو  ،بیندکه او از آنچه از کرامت خداوند مي ؛مگر شهید ،کندخارج شدن از آن را نمي
 (2).«کند بازگردد و ده بار کشته شودمي
از تو بهترین  !خداوندا :گفتکرد و ميمردی را دید که دلا مي و ایشان -51

ها را لنایت پس برترین بخشیدني ؛کنمدرخواست مي ،شودچیزی را که درخواست مي
 (2).«خونت در راه خدا ریخته خواهد شد ،اگر دلایت اجابت شود» :فرمود .فرما

                                                                                                      
 .521ص  59ج  :جامع احادیث شیعه؛ 59ص  55ج  :مستدرک الوسایل -5
 .8ص  59ج  :جامع احادیث شیعه؛ 59ص  55ج  :مستدرک الوسایل -2
 .8ص  59ج  :جامع احادیث شیعه؛ 59ص  55ج  :مستدرک الوسایل -9
 .221ص  51ج  :جامع احادیث شیعه؛  8ص  55ج  :مستدرک الوسایل -2
 .8ص  59ج  :جامع احادیث شیعه؛ 59ص  55ج  :مستدرک الوسایل -1
 .52ص  59ج  :جامع احادیث شیعه ؛59ص  55ج  :مستدرک الوسایل -2
 .51ص  59ج  :جامع احادیث شیعه؛ 52ص  55ج  :مستدرک الوسایل -2
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 (5).«جهاد فقر و :دارمهنر و پیشه من دو » :فرمود رسول خدا -52
از است بهتر در راه خدا شام جهاد کردن صبح و یک » :فرمود رسول خدا -52
 (2).«چه در آن استآندنیا و هر 
 (9).«جهاد است ،گری امت منگردش» :فرمود رسول خدا -58
آنان از  کنندکساني که جهاد مي یلهیخداوند به وس» :فرمود رسول خدا -53

 (2).«کنديم (خطر)کنند دفع يکه جهاد نم
شهادت در راه )بنده با بخشیدن خون خود » :فرمایدمي امام جعفر صادق -21
  (1).«رسدبه پاداش نیک دوستش و قرب و نزدیکي او مي (خدا
کُتِبَ لَلَیْکُمُ  ی خداوندطبق این فرموده» :فرمایدمي ین لليمؤمنالامیر -25
اگر گروهي از  .جهاد بر تمامي مسلمانان واجب شد (شد مقرّر شما بر جنگ) (2)الْقِتالُ 

 ،تا هنگامي که مجاهدان به کمک نیاز نداشته باشند ،مسلمانان برای جهاد به پا خیزند
شود که یاری اما اگر نیازمند شدند بر همه واجب مي ؛توانند اقدام نکننددیگران مي

 و) (2)فَّةًوَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَا :فرمایدخداوند لزوجل مي .کنند تا کافي شود
و اگر موردی پیش آمد که در آن نیاز شد که  (،روند سفر به همگي که مؤمنان نتوانند

انْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقاإ ً وَ جاهِدُوا  :فرمایدخداوند لزوجل مي ،همگي آنها با سفر بروند
 مال با و ،بروید (جنگ به)بار بار و یا گرانسبک) (8)هللِسَبیلِ ا بِأَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ في

                                                                                                      
 .51ص  59ج  :جامع احادیث شیعه؛ 52ص  55ج  :مستدرک الوسایل -5
 .51ص  59ج  :جامع احادیث شیعه؛ 52ص  55ج  :مستدرک الوسایل -2
 .51ص  59ج  :جامع احادیث شیعه؛ 52ص  55ج  :مستدرک الوسایل -9
 .51ص  59ج  :جامع احادیث شیعه؛ 52ص  55ج  :مستدرک الوسایل -2
 .52ص  59ج  :جامع احادیث شیعه؛ 52ص  55ج  :مستدرک الوسایل -1
 .252 :بقره -2
 .522 :توبه -2
 .25 :توبه -8
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 (5).«(کنید جهاد خدا راه در تانجان و
 انْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقاإ ً ی این سخن خداوند درباره امام جعفر صادق -22
 (2).«خوردگانجوانان و سال» :فرمایدمي (بروید (جنگ به)بار بار و یا گرانسبک)

مِنَ الْمُؤْمِنینَ   اشْتَریهللَنِنَّ اسخن خداوند این ی درباره از امام صادق -29
 فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَلْداً لَلَیْهِ هللِ سَبیلِ ا أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقاتِلُونَ في
 فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذی هللِبِعَهْدِهِ مِنَ ا حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجیلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفي

خریده  را هایشانمال و هاجان مؤمنان از خداوند) (9)بایَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظیمُ 
و چه  بکشند چه ،کنندپیکار مي خدا در راه .باشد نِ آنانآ از به اینکه بهشت ،است
او  یلهده بر حق به ،داده قرآن و انجیل ،تورات در خداوند که ایولده .شوند کشته
 ایدکرده ای کهمعامله به این ؟است وفادارتر خود لهد به خداوند از کسي چه و ،است

که آیا این  پرسیده شد (است بزرگ همان سعادت و کامیابي ،این شما را بشارت باد که
باشد نه کنند یا خاص گروهي ميبرای تمام کساني است که در راه خدا جهاد مي هآی
 ؟همه

 ،نازل شد وقتي این آیه بر رسول خدا» :فرمود  ابو لبد اهلل جعفر بن محمد
خداوند پس  .ال کردند و ایشان پاسخ ندادؤبرخي اصحاب در مورد این آیه از ایشان س

الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ  التَّائِبُونَ  :از آن نازل فرمود
همان ) (2) وَ بَشَنرِ الْمُؤْمِنینَ هللِبِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ لَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ ا

 امر ،گزاران سجده ،کنندگان رکوع ،داران روزه ،ستایندگان ،پرستندگان ،کنندگان توبه
 بشارت را مؤمنان و ؛خدا حدود حافظان و ،منکر از کنندگان نهي و معروف به کنندگان
 (.ده

                                                                                                      
 .52ص  55ج  :مستدرک الوسایل؛ 925ص  5ج  :دلائم اإ سالم -5
 .13ص  1ج  :تفسیر مجمع البیان؛ 51ص  55ج  :مستدرک الوسایل -2
 .555 :توبه -9
 .552 :توبه -2



  
 انتشارات انصار امام مهدی  011

 (هایشانو مال)ها فرماید که جانقصد ميرا اني مؤمنبنابراین خداوند با این وصف 
پس هر کس خواهان بهشت است باید با این شرایط در راه خدا  .خردرا از آنها مي
 ی کساني خواهد بود که رسول خدادر غیر این صورت او از زمره ؛مجاهدت کند

ای از آن ندارند یاری خداوند این دین را با کساني که بهره :فرمایدشان ميیدرباره
 (5).«دهدمي
و واإ ترین  ،و فرع آن زکات ،نمازاصل اسالم » :فرمایدمي امام صادق -22
 (2).«ستا آن جهاد در راه خدا یدرجه
و اگر  ،دیجهاد کن تانبا دستان در راه خدا» :فرمایدمي امام صادق -21
 (9).«دیجهاد کن تانیهابا دل دیو اگر نتوانست ،تانبا زباننتوانستید 
با امام لادل در هر در راه خدا جهاد باد بر شما » :فرمایدمي امام صادق -22
 (2).«بهشت است یهااز در یکه جهاد در راه خدا درچرا  !زمان
که در  يخون یقطرهاز  یاقطره چیهدر نظر خداوند » :فرمود و رسول خدا -22
که در دل شب از ترس  ياشک یقطرهاز  ایو  ؛ستینتر محبوبشود  ختهیراه او ر

 (1).«خداوند ریخته شود
و  ،ان امت من صدیق و شهید هستندمؤمنتمام » :فرمایدمي رسول خدا -28

سپس  .بخشدبا این شمشیر کرامت مي ،از خلقش که بخواهد سخداوند برای هر ک
 وَ رُسُلِهِ أُولئِکَ هُمُ الصَندَنیقُونَ وَ الشُّهَداءُ لِنْدَ هللِوَالَّذینَ آمَنُوا بِا :قرائت فرمود

 گویان وآنها همان راست ،اندآورده فرستادگانش ایمان و خدا به که کساني) (2)رَبَنهِمْ

                                                                                                      
 .51ص  55ج  :مستدرک الوسایل؛ 925ص  5ج  :دلائم اإ سالم -5
 .51ص  55ج  :مستدرک الوسایل؛ 922ص  5ج  :دلائم اإ سالم -2
 .52ص  55ج  :مستدرک الوسایل؛ 929ص  5ج  :دلائم اإ سالم -9
 .52ص  55ج  :مستدرک الوسایل؛ 929ص  5ج  :دلائم اإ سالم -2
 .52ص  55ج  :مستدرک الوسایل ؛929ص  5ج  :دلائم اإ سالم -1
 .53 :حدید -2
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 (5).«(هستند پروردگارشان نزد شهیدان
است  (گریان)در روز قیامت بیدار  هاچشمتمام » :فرمود  جعفر بن محمد -23
از آنچه حرام شده چشمي  ،بوده باشدچشمي که در راه خدا بیدار  :سه چشمجز به 
 (2).«کرده باشدو چشمي که از ترس خدا گریه  ،مانده باشدبسته  ،است
 ،هر کس یک شبانه روز در راه خدا پاسداری کند» :فرمایدمي  رسول خدا -91

اش خارج نشده همانند کسي است که یک ماه رمضان را روزه گرفته و از نماز و روزه
 (9).«است مگر برای نیازی ضروری

کسي است که خود را وقف راه خدا مردم برترین » :فرمایدمي  رسول خدا -95
 (2).«خواهان مرگ یا کشته شدن باشدپیکارش با دشمنان خدا نبرد کند و در این  ،کند
در راه  روز جهاد کیدر جایگاه هر یک از شما » :فرمایدمي  رسول خدا -92
بهتر از  ،و یک روز در راه خدا بودن ،اش استهفتاد سال نمازش در خانهبهتر از  ،خدا

 (1).«هزار روز در غیر آن بودن است
در بهشت خداوند مقام مجاهد در راه خود را » :فرمایدمي  رسول خدا -99

درجه به  ی میان هر دوبه طوری که فاصله ،برديصد درجه باإ تر منسبت به سایرین 
 (2).«ی آسمان تا زمین استی فاصلهاندازه
فرماندهان اهل بهشت  در راه خدا انمجاهد» :فرمایدمي  رسول خدا -92
  (2).«هستند
از تر محبوبدر نظر خداوند لزوجل  یاهقطر چیه» :فرمایدمي  رسول خدا -91

                                                                                                      
 .52ص  55ج  :مستدرک الوسایل؛ 929ص  5ج  :دلائم اإ سالم -5
 .52ص  55ج  :مستدرک الوسایل؛ 929ص  5ج  :دلائم اإ سالم -2
 .28ص  55ج  :مستدرک الوسایل ؛519ص  5ج  :لوالي الئالي -9
 .52ص  59ج  :جامع احادیث شیعه؛ 52ص  55ج  :مستدرک الوسایل -2
 .58ص  55ج  :مستدرک الوسایل؛ 922ص  5ج  :شرح اإ خبار -1
 .58ص  55ج  :مستدرک الوسایل؛ 922ص  5ج  :شرح اإ خبار -2
 .58ص  55ج  :مستدرک الوسایل ؛922ص  5ج  :شرح اإ خبار -2
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ای اشکي که در و قطره ،ریزدی خوني که در راه خدا بقطره :این دو قطره نیست
 (5).«که بنده با این دو جز خداوند لزوجل را نخواهد ،شب بچکد سیاهي
بهشت است  یاز درها یدرجهاد که  دیگاه باشآ» :فرمایدمي رسول خدا -92
 (2).«استفرموده باز  شخاصّ یایاول یبرا که خدا
 ،ای را با نخ یا سوزني تجهیز کندرزمندهکس  هر» :فرمایدمي رسول خدا -92

 (9).«آمرزدخداوند تمام گناهان پیشین و گناهان بعدی او را مي
پاداشي  ،یاری کند يرا با درهم یکس مجاهد هر» :فرمایدمي رسول خدا -98

ای از که هر دانه ،های بهشت خواهد داشتهمانند هفتاد مروارید از مرواریدها و یاقوت
 (2).«آنها برتر از تمام این دنیا است

باني در راه خدا از یک ماه شب یک روز مرز» :فرمایدمي رسول خدا -93
و کسي که در حال مرزباني در راه خدا بمیرد تا روز  ،داری بهتر است داری و روزه زنده

 (1).«قیامت اجر مجاهد را پاداش خواهد داشت
کسي که بر مرزباني مداومت داشته باشد چیزی از » :فرمایدمي رسول خدا -21

 (2).«ار نکرده استه و هیچ راه گریزی از شر را فروگزخیر را از دست نداد

                                                                                                      
 .5295ح  58ص  55ج  :مستدرک الوسایل -5
 .25ص  55ج  :مستدرک الوسایل -2
 .22ص  59ج  :جامع احادیث شیعه؛  22ص  55ج  :مستدرک الوسایل -9
 .22ص  59ج  :جامع احادیث شیعه ؛ 22ص  55ج  :مستدرک الوسایل -2
 .28ص  55ج  :مستدرک الوسایل ؛ 82ص  5ج  :اللئاليلوالي -1
 .22ص  59ج  :جامع احادیث شیعه؛ 28ص  55ج  :الوسایلمستدرک  -2





 :1پیوسـت 

 هایی از قرآنروشنگری

 (لدم)در  ناو از مؤمندارم درخواست بخشش  اشفرستاده خداوند و از
به دلیل  ؛ل است و آخرکه او اوّ ؛خواهم نوشت بر آیات به دلیل کم بودن وقت لذرپي

ان مرا مؤمنچشم امید دارم که  .اندکنندگان کوتاهيپذیرای  ،بزرگوارانکه  ،امکوتاهي
نهم تا در مي وارا ان مؤمنو  ؛از دلا و استغفار در پیشگاه پروردگار رحیم فروگزار نکنند

 .سیراب گردند ،معاني این آیات تدبّر کنند و از حکمت الهي که در آنها آمده است
5- لَغَنِيٌّ لَنِ الْعَالَمِینَ  هللَوَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا یُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ نِنَّ ا(5) (کس جهاد هر 
نیاز بي ی جهانیانهمه از به تحقیق خدا زیرا ؛کندميتالش  خود سود بهتنها  ،کند
 (.است
2- هللِإ  یَسْتَوِی الْقَالِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِیلِ ا 

 الْمُجَاهِدِینَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ لَلَى الْقَالِدِینَ دَرَجَةً وَکُلّاً هللُوَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ ابِأَمْوَالِهِمْ 
ان مؤمن) (2) الْمُجَاهِدِینَ لَلَى الْقَالِدِینَ أَجْراً لَظِیماً هللُ  الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اهللُ وَلَدَ ا
 جهاد خدا راه در خویش جان و مال با مجاهداني که اند بانشین که زیاني ندیدهخانه
 بر کنندمي جهاد خویش جان و مال با که را کساني خداوند .نیستند برابر کنندمي
 ،است داده نیکو هایولده را همه خدا و ،بخشیده است برتری ایدرجه نشینان به خانه

 (.بخشیده است برتری پاداشي بزرگ نشینان به خانه بر را کنندگان جهاد و
9- ْوَلَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِینَ مِنْکُمْ وَالصَّابِرِینَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَکُم(9) (را شما و 
 (.بیازماییم گفتارتان را و بشناسیم را صابرانتان و مجاهدان تا آزماییممي
2-  َالَّذِینَ جَاهَدُوا مِنْکُمْ وَیَعْلَمَ هللُوَلَمَّا یَعْلَمِ اأَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّة 

                                                                                                      
 .2 :لنکبوت -5
 .31 :نساء -2
 .95 :محمد -9
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معلوم  خداوند هنوز آنکه حال و ؟!شویدوارد مي بهشت اید بهپنداشته آیا) (5)الصَّابِرِینَ 
 (.؟ورزندمي پایداری کساني چه اند وکرده جهاد کساني چه شما میان نکرده است از

1-  ْالَّذِینَ جَاهَدُوا مِنْکُمْ وَلَمْ یَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ هللُتُتْرَکُوا وَلَمَّا یَعْلَمِ اأَمْ حَسِبْتُمْ أَن 
 به شما ایدپنداشته آیا) (2) خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ هللُ وَإ  رَسُولِهِ وَإ  الْمُؤْمِنِینَ وَلِیجَةً وَاهللِا

 و خدا جز و کنندمي جهاد که را شما از کساني خدا آنکه بي ،شویدرها مي خود حال
در حالي که خداوند به  ؟!بدارد معلوم ،گزینندنمي همرازی به را مؤمنان و پیامبرش
 (.است کنید آگاهآنچه مي
2-  ُلَکِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِکَ لَهُم

 مال با اندآورده ایمان او با که کساني پیامبر و ولي) (9)وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الْخَیْرَاتُ 
 (.انداینان همان رستگاران و ،آنها است آنِ از هاتمام نیکي .کردند جهاد خود جان و

2-  َوَصَبَرُوا نِنَّ رَبَّکَ مِنْ ذِینَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا لَّ لِثُمَّ نِنَّ رَبَّک
 هارنج آن از پس که نسبت به کساني تو با این حال پروردگار) (2)بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِیمٌ 

به راستي که پروردگار تو  ،فشردند پای و رفتند جهاد به و کردند مهاجرت ،دیدند که
 (.است مهربان یقطعاً آمرزنده ،ی اینهاپس از همه
8- وَرَسُولُهُ هللُ وَإ  بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وإَ  یُحَرَنمُونَ مَا حَرَّمَ اهللِقَاتِلُوا الَّذِینَ إ  یُؤْمِنُونَ بِا 

وَإ  یَدِینُونَ دِینَ الْحَقَن مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ لَنْ یَد  وَهُمْ 
آنچه  و آورندنمي ایمان قیامت روز و خدا به که کتاب اهل از کساني با) (1)صَاغِرُونَ 
 پذیرندرا نمي حق دین و کنندنمي حرام خود بر است کرده حرام پیامبرش و خدا که را

 (.بدهند و خواری جزیه مذلّت لین در خود دست به که آنگاه تا ،پیکار کنید
3-  َیَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّارِ وَلْیَجِدُوا فِیکُمْ غِلْظَةً وَالْلَمُوا یَا َیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِین

                                                                                                      
 .522 :آل لمران -5
 .52 :توبه -2
 .88 :توبه -9
 .551 :نحل -2
 .23 :توبه -1
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همجوار شما  که کافراني با !ایدآورده ایمان که کساني ای) (5) مَعَ الْمُتَّقِینَ هللَأَنَّ ا
 با خداوند که بدانید و ،بیابند درشتي و شدّت شما در و باید ،کنید جنگ هستند

 (.است پرهیزگاران
51- وَالْیَوْمِ الْآخِرِ أَنْ یُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ هللِإ یَسْتَأْذِنُکَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِا 
 با جهاد برای هرگز دارند آخرت ایمان روز و خدا به که آنان) (2) لَلِیمٌ بِالْمُتَّقِینَ هللُوَا
 (.اه استآگ پرهیزگارانبه  خدا و خواهندنمي رخصت تو از و جانشان مال
55- وَکَرِهُوا أَنْ یُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ هللِفَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خاِلفَ رَسُولِ ا 
وَقَالُوا إ  تَنْفِرُوا فِي الْحَرَن قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّاً لَوْ کَانُوا  هللِفِي سَبِیلِ ا وَأَنْفُسِهِمْ

 ،نشیني خود در مخالفت با رسول خدا بر جای ماندگان به خانه) (9)یَفْقَهُونَ 
 و شمردند جهاد کنند را ناخوش خدا راه در خویش جان و مال و اینکه با ؛اندشادمان
 (.اگر بفهمند ؛تر استگرم جهنم آتش :بگو .نروید جنگ به این گرما در :گفتند
52-  َبِقَوْم  یُحِبُّهُمْ هللُآمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ لَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِي ایَا أَیُّهَا الَّذِین 

 وإَ  یَخَافُونَ هللِ وَیُحِبُّونَهُ أَذِلَّة  لَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَلِزَّة  لَلَى الْکَافِرِینَ یُجَاهِدُونَ فِي سَبِیلِ ا
 ایمان که کساني ای) (2) وَاسِعٌ لَلِیمٌ هللُمَنْ یَشَاءُ وَا  یُؤْتِیهِ هللِفَضْلُ ا ذَلِکَلَوْمَةَ إ ئِم  
 که بیاورد را مردمي به زودی خداوند ؛بازگردد دینش که از شما از کدام هر !ایدآورده

 برابر در و فروتنند مؤمنان برابر در ،بدارند آنان نیز او را دوستش و بدارد دوستشان
 این .هراسندنمي مالمتگری هیچ مالمت واز کنندمي جهاد خدا راه در ،سرکش کافران
 (.ی دانا استگشاینده خداوند و ،دارد خواهدارزاني که کس هر به که خدا است فضل
59- وَالَّذِینَ کَفَرُوا یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ الطَّاغُوتِ هللِ الَّذِینَ آمَنُوا یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ ا 
 راه در ،اندآورده ایمان که آنان) (1)أَوْلِیَاءَ الشَّیْطَانِ نِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفاً فَقَاتِلُوا 
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 هواداران با پس ؛جنگندطاغوت مي راه در اندشده کافر که آنان و ،کنندپیکار مي خدا
 (.ضعیف است نیرنگ شیطان به نبرد برخیزید که شیطان
52- مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِي   اشْتَرَىهللَنِنَّ ا
  فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَلْداً لَلَیْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِیلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ هللِسَبِیلِ ا
 مؤمنان از خداوند) (5)بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بَایَعْتُمْ بِهِ وَذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ   فَاسْتَبْشِرُواهللِ ا نَمِ
پیکار  خدا در راه .باشد نِ آنانآ از به اینکه بهشت ،خریده است را هایشانمال و هاجان
 قرآن و انجیل ،تورات در خداوند که ایولده .شوند و چه کشته بکشند چه ،کنندمي
به  ؟است وفادارتر خود لهد به خداوند از کسي چه و ،او است یلهده بر حق به ،داده
 بزرگ همان سعادت و کامیابي ،این شما را بشارت باد که ایدکرده ای کهمعامله این
 (.است
51-  َلَقَدِیرٌ  لَلَى نَصْرِهِمْ هللَذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَنِنَّ الَّ لِأُذِن(2) (کساني به 
به  و ،گرفتند قرار چرا که مورد ستم شد داده شود رخصتتحمیل مي جنگ آنان رب که

  (.توانا است گردانیدنشان پیروز بر تحقیق خداوند
52- یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِهِ صَفّاً کَأَنَّهُمْ بُنْیَانٌ مَرْصُوصٌ هللَنِنَّ ا (9) 

 ،کنندپیکار مي يسربيگویي چون بنیاني صف بسته ي او راه در که را کساني خداوند)
 (.داردمي دوست
52-  ْکُتِبَ لَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ کُرْهٌ لَکُمْ وَلَسَى أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَهُوَ خَیْرٌ لَکُم

 مقرّر شما بر جنگ) (2) یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ إ  تَعْلَمُونَ هللُوَلَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَیْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَکُمْ وَا
در حالي  بدارید ناخوش را و چه بسا چیزی ،داشتیدمي ناخوش را آن که حالي در ،شد
 ناپسند برایتان در حالي که باشید داشته دوست را چیزی و باشد شما خیرِ  آن در که
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  (.دانیدنمي و شما داندمي در حالي که خدا ؛افتد
58-  أَلَمْ تَرَ نِلَى الْمأَلِ مِنْ بَنِي نِسْرائیلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى نِذْ قَالُوا لِنَبِيو لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا

 قَالَ هَلْ لَسَیْتُمْ نِنْ کُتِبَ لَلَیْکُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا هللِمَلِکاً نُقَاتِلْ فِي سَبِیلِ ا
 وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا کُتِبَ لَلَیْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا نِلَّا هللِفِي سَبِیلِ ا اتِلَأَلَّا نُقَ

 از پس را اسرائیل سرانِ بني از گروه آن آیا) (5) لَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَهللُقَلِیالً مِنْهُمْ وَا
 منصوب کن پادشاهي ما برای :گفتند خود پیامبران از یکي به کهآنگاه  ندیدی موسي
 باز سر آن از شود مقرّر شما بر قتال اگر که آیا نپندارید :گفت .پیکار کنیم خدا راه در تا

 رانده بیرون سرزمینمان از ما که حالي در نجنگیم خدا راه چرا در :گفتند ؟زد خواهید
 آن از اندکي جز شد مقرّر آنها پیکار بر چون و ؟!ایمافتاده جدا از فرزندانمان و ایمشده
 (.است آگاه ستمکاران به خدا و ؛برتافتند روی
53-  َأَلَمْ تَرَ نِلَى الَّذِینَ قِیلَ لَهُمْ کُفُّوا أَیْدِیَکُمْ وَأَقِیمُوا الصَّالةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ فَلَمَّا کُتِب

 أَوْ أَشَدَّ خَشْیَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ هللِفَرِیقٌ مِنْهُمْ یَخْشَوْنَ النَّاسَ کَخَشْیَةِ الَلَیْهِمُ الْقِتَالُ نِذَا 
لَلَیْنَا الْقِتَالَ لَوْإ  أَخَّرْتَنَا نِلَى أَجَل  قَرِیب  قُلْ مَتَاعُ الدُّنْیَا قَلِیلٌ وَالْآخِرَةُ خَیْرٌ لِمَنِ  تَکَتَبْ

 جنگ از اکنون شد گفته آنها به که را کساني ندیدی آیا) (2)تِیالً اتَّقَى وإَ  تُظْلَمُونَ فَ
به  ،شد مقرر آنان بر جنگیدن چون ولي .بدهید زکات را بر پا دارید و نماز و بازایستید

 ترسي حتي ،ترسیدندمي خدا از باید که ترسیدند مردم از از آنان چنان ناگاه گروهي
را تا  چرا ما ؟مقرر نمودی ما بر را جنگ چرا !ما پروردگار ای :گفتند و ،آن از تربیش

برای آنکه  آخرت و است این دنیا اندک متاع :بگو ؟مدتي کوتاه مهلت ندادی
 ،خرما یهسته میان در ایرشته قدر به حتي شما به و پرهیزگاری پیشه کند برتر است

 (.شودروا نمي ستم
21-  ِالْمُؤْمِنِینَ لَلَى الْقِتَالِ نِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ لِشْرُونَ صَابِرُونَ یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ حَرَنض
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 (5)هُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَنِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ یَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ إ  یَفْقَ
 بر ،صابر و شکیبا باشند تن بیست شما از اگر .برانگیز جنگ به را مؤمنان !پیامبر ای)

 پیروز کافران از تن هزار بر ،باشند تن از شما صد اگر یابند ومي غلبه تن دویست
 (.فهمند از لاری مردمي آنان زیرا ؛شوندمي
25- َفِیهَا  وَیَقُولُ الَّذِینَ آمَنُوا لَوإْ  نُزَنلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْکَمَةٌ وَذُکِر

ى الْقِتَالُ رَأَیْتَ الَّذِینَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ یَنْظُرُونَ نِلَیْکَ نَظَرَ الْمَغْشِيَن لَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَ 
 چون ؟شودنمي نازل ایسوره چرا :گویندمي اندآورده ایمان که کساني) (2)لَهُمْ
 در که را آنان ،باشد رفته جنگ از سخن آن در که شد نازل صریح و محکم ایسوره
 تو به شده چیره او بر مرگ بیهوشيِ  که کسي چون که بیني هست مرضي دلشان
 (.آنان را سزاوارتر است (مرگ) پس ؛نگرندمي
22- لَکَانَ خَیْراً لَهُمْ هللَطَالَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا لَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا ا (9) 
را  اگر خدا ،تصمیم گرفته شود چون و ؛است (بهتر)گفتاری نیکو  و برداریفرمان)

 (.است بهتر تصدیق کنند برایشان
29-  ًفَال تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً کَبِیرا(2) (اطالت کافران از ،پس 
 (.بزرگ جهادی ؛کن جهاد آنان با (خدا حکم به) و ،مکن
22-  أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إ  تَتَّخِذُوا لَدُوَنی وَلَدُوَّکُمْ أَوْلِیَاءَ تُلْقُونَ نِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ یَا

 رَبَنکُمْ نِنْ کُنْتُمْ هللِکَفَرُوا بِمَا جَاءَکُمْ مِنَ الْحَقَن یُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَنِیَّاکُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِا
هاداً فِي سَبِیلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ نِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَلْلَمُ بِمَا أَخْفَیْتُمْ وَمَا جِ تُمْخَرَجْ

 !ایدآورده ایمان که کساني ای) (1)ألْلَنْتُمْ وَمَنْ یَفْعَلْهُ مِنْکُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ 
 و افکنیدمي دوستي طرح آنان با شما .مگیرید دوستي به را خود دشمن و من دشمن
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 به که سبب به آن و ،کافرند است آمده شما بر که حقي سخن به ایشان آنکه حال
آنگاه که  .راندند بیرون را شما و پیامبر ،بودید آورده ایمان خویش پروردگار ،خداوند
 دوستي آنها با نهان در ،ایدآمده بیرون من رضایت طلب و من راه در جهاد برای
 که هر و ترمآگاه سازیدمي آشکار یا داریدمي پنهان چه هر به حال آنکه من و ،کنیدمي

 (.است گشته منحرف راست راه قطعاً از ،کند از شما چنین
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