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 مقدمۀ مترجم

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

زمین،  مهم  بندگی  از  انسان  خارج کردن  جهاد،  از  ت،  ترین هدف  منی  و  من  بندگان، 
سبحان به  خداوند  حاکمیت  به  اعتراف  و  ار  قه  یکتای  خداوند  بندگی  دو  وسوی  در  متعال 

آمده   گرد  زمینش  در  خدا  خلیفۀ  و  جانشین  در  دو  هر  که  است،  تنفیذ  و  تشریع  عرصۀ 
به  نه  است،  الله  کلمۀ  برافراشتن  و  اعتال  برای  جهاد  چه؟...  برای  جهاد  خاطر  است... 

ش آن مصالح  قومی...  یا  وطنی  مصالح  یا  غنیمت  خود  خصی،  دموکراسی  به  توجه  با  ها 
، و  ، عیسیکنند که حکومت امام مهدیچنین اعتراف میبینند و اینگونه میاین
)لعنه   ایلیا برابری می با حکومت صدام  اینانکند؛  الله(،  همگی دیکتاتور    ، زیرا در نظر 

گاهی بخشیدن به جامعۀ  پس هیچ راهی برای برپایی حاک ؛ هستند میت الله نیست مگر با آ
ــ حاکمیت مردم  یعنی سپاهیان شیطانها ـ طور که آن  همان  ؛ الهی، سپس با زور و قدرت 

کردند  (دموکراسی) ساقط  قدرت  و  زور  و  نیرنگ  با  را  الله  حاکمیت  و  داشتند  پا  بر  ...  را 
ـ  الهی  الهی و حاکم  قانون  برقراری  تثبیت و  ـ  یعنی جانشین خدا در زمینش مؤمنان برای 

از قسط و عدل و اخالق کریم و فرهنگ اخالقی   کنده  تا زمین آ از جهاد ندارند؛  گریزی 
شود؛ همان طور که امروز ماالمال از ظلم و فساد شده است!... واقعیت این است که هیچ  

ند، با شیطان؛  ا حد وسطی وجود ندارد.... آنان که با خدایند، با خدایند، و آنان که با شیطان
ایستاده بین  این  در  که  کسانی  شیطان و  بی اند....  و  گنگ  هرکس  های  هستند....  صدا 

متعال چیزی  وخداوند برایش کافی باشد و به خدا تکیه کند، جز خدا و رضایت او سبحان 
جهانی  نمی  سطح  در  امروز  که  نظامی  و  اقتصادی  سیاسی،  معادالت  اینکه  بدون  بیند، 

ن در  امام صادقمطرح است   ... باشد.  اعتباری داشته  باد  »فرماید:  می  ظرش  بر شما 
درب  از  دربی  خدا  راه  در  جهاد  چراکه  زمان!  هر  در  عادل  امام  با  خدا  راه  در  های  جهاد 

 .« بهشت است
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طور دقیق و هر کلمه با معادل  در ترجمۀ فارسی سعی بر آن بوده است که کلمات به  
جای کلمۀ دیگر قرار داده نشود؛ چراکه حفظ  ای بهکلمه   فارسی آن برگردان شود و به خطا 

هر   در  حال  هر  به  ولی  است؛  مهم  بسیار  کتاب،  این  عمیق  مفاهیم  درک  در  قاعده  این 
ای، ناگزیر مقداری شکاف معنایی وجود دارد و در صورتی که از این بابت کمبودی  ترجمه 

امام مهدی ان،  از خداوند من  باشد  ف  وجود داشته  محترم کتاب و کلیۀ مؤمنین    و مؤل 
پاورقی پوزش می برخی صفحات،  در  عبارت  خواهیم.  درج  با  که  نیاز شده  احساس  هایی 

 »)مترجم(« افزوده شده است. 

ة اللِه َخیٌر َلُکْم، إْن ُکْنُتْم ُمؤِمنیَن   َبقی 
گروه مترجمان انصار امام مهدی





 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

  ْتُهُم ْبِلُکْم َمسَّ
َ
ذیَن َخَلْوا ِمْن ق ِتُکْم َمَثُل الَّ

ْ
ا َیأ َة َو َلمَّ ْن َتْدُخُلوا اْلَجنَّ

َ
ْم َحِسْبُتْم أ

َ
ساُء َو  أ

ْ
اْلَبأ

ذیَن آَمُنوا َمَعُه َمتي  ُسوُل َو الَّ ي َیُقوَل الرَّ اُء َو ُزْلِزُلوا َحتَّ رَّ ال ِإنَّ َنْصَر ا للَنْصُر ا  الضَّ
َ
ریٌب للِه أ

َ
 1ِه ق

  پیش  که  کسانی   سرگذشت  در حالی که هنوز   ؟ داخل خواهید شد  بهشت   به   پندارید می)
  تا   ، به لرزه درآمدند  و   رسید  رنج  و   سختی  ایشان  به   ؟استه  ، بر سر شما نیامداندبوده   شما   از

  که  بدان  ؟ رسید  خواهد ِکی   خدا   یارِی   پس   گفتند   ، بودند  او  با   که   مؤمنانی   و  فرستاده   که   آنجا
 (. است نزدیک  خداوند  یاری 

 ا َو  للُیریُد  ْبِلُکْم 
َ
ق ِمْن  ذیَن  الَّ ُسَنَن  َیْهِدَیُکْم  َو  َلُکْم  َن  ِلُیَبیِّ ا ُه  َو  َعَلْیُکْم  َعلیٌم  للَیُتوَب  ُه 

ا   *  َحکیٌم  َمْیاًل  للَو  َتمیُلوا  ْن 
َ
أ َهواِت  الشَّ ِبُعوَن  َیتَّ ذیَن  الَّ ُیریُد  َو  َعَلْیُکْم  َیُتوَب  ْن 

َ
أ ُیریُد  ُه 

 2َعظیماً 

را به  و  کند   آشکار   شما  برای  خواهدمی  خدا )   و   بنماید  راه  پیشینیانتان   هایت سن    شما 
  ولی  ،بپذیرد   را   شما   ۀ توب  خواهدمی   است * خدا   حکیم  دانای  خداوند  که   ،بپذیرد   را   شما   ۀ توب

 (. افتید  در عظیمی ویرَ کج  به  شما  خواهندروند می می شهوات ِپی از  که آنان
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 تقدیم

 ... به کسانی که محبتشان به خداوند را با خون خود نوشتند

 ... خود گواهی دادند الاله اال الله را با خونبه کسانی که 

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

 ند و ائمه را لبیک گفتفرستادگان   ،کسانی که دعوت انبیا  ۀهمبه 

 ... سوی خداوند هجرت کردندو قانع به  شکیبا ، شهید و 

 ...سرشتپاک سروران  ای 

 ؛ چیزمکه نادان و بی  از من ؛ پذیرا باشیداین حقیر ضاعت ناچیز را از باین 

 .نیستمشدن پذیرفته   ۀشایست هرچند





 حیم حمن الر  بسم اهلل الر  

 پیشگفتار 

سالم و صلوات تام  خود را بر    !الها بار و    ؛سپاس و ستایش تنها از آِن پروردگار جهانیان است
 !ارزانی فرما ،ن امامان و مهدیی ،محمد محمد و آل

شبهاتی را  اوصیا    و  انبیاموضوع  در خصوص  تا  کنند  جن تالش می  شیاطین انس وهمواره  
کنند ایشان  ؛القا  به  مردم  که  کسانی  خداوند    ،همان  سوی  از  رسالتشان  و  نبوت  اینکه  و 

پیکار و    ، درشتی  ،موضوع خشونت  ، این شبهات  ۀاز جمل  .آورندایمان نمی  ،متعال است وسبحان
کسانی برابر  در  شمشیر  با  با    است  نبرد  برمی  به  هاآنکه    ، فرستاده گویی    .خیزند مخالفت 

این  ،نیست فرستاده   عیسیمگر  شبیه  که  که  را    باشد  خود  آرامش  و  متانت  کمال  به در 
است  ؛کندمیتسلیم  جالدانش   ُتهی  دلسوزی  و  رحمت  هرگونه  از  قلبشان  که  سپس    .کسانی 

دشمنان خدا و   .به قتل برسد  ،هیچ مقاومتیبه صلیب کشیده شود و بی  ،شود  چاک چاک بدنش  
تا  به ق   چنیناین  خواهند تمامِی فرستادگان می  ، سربازان شیطان از انس و جن میدان  تل برسند 

جهاد و    ،بنابراین اگر فرستاده در برابر جالدانش مقاومت کند یا با شمشیر   ؛ها خالی بماندبرای آن
 ! نیستفرستاده   ،کنداش دفاع نو رسالت آسمانی خویش از جان ،نبرد و پیکار 

قوا  ها  آننیز    امروز تمام  انتشار  سعی  با  عقیددر  مردم  کنند  می  فاسد  ۀاین  آن  تا 
ی ار    ؛فرستادگان خداوند سبحان را یاری نکنند 1« ۀدهند»تسل  کسی که با شمشیر خشم خداوند جب 



ی  ایشان    -1 نزداآلناما  5)فرمایند:  دهد، اشاره می به آمدنش خبر می  ای که عیسی دهندهبه آن تسل 
ازشما دلگفتم،شمابهرااین چونولیکن  6روی  می کجابهنپرسدمناز شماکسی از و روممی خود  ۀفرستند

نزددهندهتسلینروماگرزیرابهتر است؛ برای شمامنرفتنکهگویم می راستشمابهمنو 7است شدهغم ُپر
ملزمداوریوعدالتوگناهبر راجهانآید،اوچونو  8فرستم  می شمانزدرااوبروماگراما  ؛ آمدنخواهدشما
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کنده کردهـسوی اهل زمین متعال بهوسبحان  . آیدمی ـاندکه آن را از ظلم و جور و فساد آ

 از   وو پیروانشان    خداوند   فرستادگان  و  ایانب   از  که  کرد  خواهم  تالش   سطور،  اندک   نیا  در
  مقابل   ر،یشمش  افراشتنبر   خاطربه  ـمتعالوسبحان  خداوند  نید  از  دفاع   درـ  شانیا  ثابت  حق

  پاک  ۀکلم  ی برا  ییجا  هر  از  مبارزه،  دان یم   نکهی ا  از   پس   البته  ؛کنم  دفاع   ،روانشان یپ  و  انیطاغوت
 بحث  یبرا  آنچه  بر  مگر  ؛بود  خواهد  ییگوخالصه  و  اختصار  بر  تالشم  و  یسع  و؛  بود  یخال  و  یُته
  ی رضا  و  حق   از   ی رو یپ  یبرا   را  انسان   آنچه   جهی نت  در  وـ  قتیحق  شدنآشکار  جهتبه   قیتحق  و

ق   سبحان  خداوند   خداوند   آِن   از   تنها   شیستا  و  سپاس  و  نم؛ی بب  ی ضرور   و  الزم  ـگرداندیم   موف 
 . است گانهی

 گناهکار تقصیرکار 
 الحسن احمد

1ق 1427الحجه ذی15



بهآنزیراگناه؛ براما  9نمود  خواهد اما  10آورند  نمی ایمانمنها  از برو  خودپدرنزد که سبب آنعدالت، 
  12  استشدهحکم جهان ]شیطان[ اینرئیسبر کهروآنازداوری،برو اما  11دید  نخواهیدمرادیگرو روممی

اوولی هنگامی که  13ندارید  تحملشان راطاقتبگویم، ولی اآلنشماکه بهدارمنیزچیزهای دیگربسیارو
آنچهفقط بهبلکه،  کندنمیتکلمخوداززیراد؛کر خواهدهدایتجمیِع راستیبهراشماراستی بیاید،روِح یعنی

 باب شانزدهم. ،انجیل یوحنا (.خواهد گفتسخناستشنیده
ی   شدهکشیده صلیب برای مسیحیان، و همان شبیِه به   عیسی   ۀ، فرستادمحمددهنده، همان قائم آلو تسل 

روشناست برای  بی.  کتابشدن  به  فرستاد  ۀ»نام  هایتر  و  »وصی  و  و   ۀهدایت«  انجیل  تورات،  در  مهدی  امام 
 .کنیدمراجعه  های انتشارات انصار امام مهدیقرآن« و سایر کتاب

 ش. )مترجم( 1385دی  15 -1



 ؟بهشت استدرب را جهاد چ

 1. جهاد اکبر و جهاد اصغرهمان  ای  ؛هابدن و جهاد    هاروح جهاد  :است  دو نوعجهاد 

نهادن به دستورات  گردن   و  نیزم  خدا براز جانشین    ی رو یپ   جهاد اکبر  ۀج ینتنخستین  
ـ و  سجده کردند  حضرت آدمبر گونه که مالئکه  او همان یبرا   هسجدهمان  ایـ ،ستاو

از    یملکوت  یهابهشت و حتی    ، است   یقیهمان بهشت حق  ن ی خدا در زمو جانشین    فهیخل
  ؛ است بهشت   اکبر دربجهاد    حقیقت  در  ـبه این تعبیر ـ پس    2است؛   خلق شدهنورهای آنها  



اباعبدالله  -1 از  سکونی  از  نوفلی  از  پدرش  از  ابراهیم  بن  علی  از  کلینی  می  شیخ  پیامبرروایت  که   کند 
َسریه)عده به  را(  فرمود:  اای  بازگشتند،  که  هنگامی  فرستاد.  پا  اخوش»ی  به  را  اصغر  جهاد  که  گروهی  به  مد 

است باقی  همچنان  اکبر  جهاد  که  حالی  در  فرمود:  «  .داشتند؛  چیست؟  اکبر  جهاد  خدا!  رسول  ای  شد:  گفته 
 . 12ص  5کافی: ج « .جهاد نفس»
عرض کردم: اولین چیزی که خداوند متعال    الله انصاری روایت شده است: به رسول خدا  جابر بن عبداز    -2

سپس از آن هر خیری را خلق نمود.   ،خداوند خلقش فرمود  .ای جابر  تنور پیامبر »خلق فرمود، چه بود؟ فرمود:  
را اقسامی قرار  آن نور  س  سپ  .فرماید که اراده    یزمان  ویش قرار داد تا هرسپس آن نور را در مقام قرب در مقابل خ

خزانه و  عرش  حامالن  و  قسمتی،  از  را  کرسی  قسمتی،  از  را  عرش  و داد.  نمود  قسمتی خلق  از  را  کرسی  داران 
هایی قرار قرار داد؛ سپس آن را بر قسمت   ـتا آنجا که خداوند اراده فرمایدـ قسمت چهارم را در مقام حب و دوستی  

داد؛ پس قلم را از قسمتی، لوح را از قسمتی، و بهشت را از قسمتی خلق فرمود و قسمت چهارم را در مقام خوف و  
قرار داد. سپس آن را اجزایی قرار داد؛ مالئکه را از یک جزء، خورشید را از    ـتا آنجا که خداوند اراده فرمایدـترس  

تا آنجا که خداوند اراده  ـ، ماه و ستارگان را از یک جزء بیافرید و قسمت چهارم را در مقام رجا و امیدواری  یک جزء
)بردباری( را از جزئی و عصمت و توفیق   قرار داد. سپس آن را اجزایی قرار داد؛ عقل را از جزئی، علم و حلم  ـفرماید

قرار داد. سپس با چشم عطای الهی   ـتا آنجا که خداوند اراده فرمایدـرا از جزئی بیافرید و جزء چهارم را در مقام حیا 
قطره از آن برون تراوید و خداوند از هر قطره روح یک نبی و    هزار  124و  به آن نگریست؛ نور از آن تراوش کرد  

شهدا و صالحان    های اولیا،ها روحهای آن های انبیا نفس کشیدند و خداوند از نفسفرستاده را بیافرید. سپس روح 
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از    ی رو یپ  و  ش نیخدا در زم جانشین  شناخت    به معرفت و  دن یرس   درب  ،جهاد اکبر که  ا چر 
  1. است ومتعالسبحانشناخت و معرفت خداوند   درب نیز   وندخدا  ۀ فیخل و ،ستاو

غیر    یا عوضی  چشمداشت  چ ی در راه خدا بدون هجان    مال و بخشیدن    ، جهاد اصغر  اما
بخششی است که فراتر از آن    ، سنفْ   یدنبخش   و  ؛است  ومتعال سبحانخداوند    تیرضااز  

سعی   بلکه و  ؟!نباشدبهشت   هایاز در  یبدر  جهاد اصغرچطور  پس  ؛ بخشیدنی وجود ندارد
گواهیو   برای  انسان  خونشبه  دادن  تالش  با  الله«  اال  اله  در وسیع   ،»ال  های  ب ترین 

 . استبهشت 

  



 . 21ص  25بحار االنوار: ج   «.را خلق فرمود
که امور عالم را جاری کند مگر از طریق  از ایندارد  ِابا  خداوند  »روایت شده است که فرمود:    امام صادق  از    -1

واسباب هر چیز  ،  برای  هر سبب  ی،خداوند  برای  و  هر    توضیحی  ،سببی  برای  هر    توضیحی،و  برای  و  کلیدی 
؛ که هرکس آن را بشناسد، خدا را شناخته و هرکس آن  گویایی قرار داده است  دربو برای هر دانش    کلیدی دانشی

 « .را انکار کند، خداوند را انکار کرده است. این باب، رسول خدا و ما هستیم 
  و  خدا علم    ان خازن  خدا و  امر  الیانما و »فرمود:  می   ن بن کثیر روایت شده است: شنیدم اباجعفراو از عبدالرحم

هستیم.   خدا  دین  اهل  و  خدا  وحی  برصندوق  خدا  به  کتاب  خدا  و  شد  نازل  پرست  ۀوسیلما  ما   اگر   و  شد  یدهما 
 . 81الدرجات: ص بصائر «.هستیم  عترت او  و نبی خدا انما وارث. شدخدا شناخته نمی  ،نبودیم 

با ما خداوند پرستیده شد، با ما خداوند شناخته شد  »فرمود: می از برید عجلی نقل شده است: شنیدم امام باقر
 1کافی: ج  .«    ...تعالی استوتعالی ایمان آورده شد و محمد، حجاب خداوند تبارک وو با ما به یکتایی خداوند تبارک 

 .کنداست تبیین می  به نگارش درآورده که حقیقتی که ایشانرا ؛ و سایر روایات 145ص 
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 (نفس  جهاد ) اكبر  جهاد 
انگشتان رحمان انسان    لب ق از  انگشت  نگشت و فرشته  ا شیطان یک    ؛ داردقرار    1بین دو 

دیگر دیگر  ،انگشتی  انگشتی  نور  و  انگشت  یک  تاریکی  و عقل    ، یا  انگشت  یک  یا جهل 
 . انگشتی دیگر

به خداوند با    دنیرس  یتالش برا  و  یسع  ،سجهاد نفْ و   ،دو انگشت است  نی ا   نیب   قلب
 . است جهل  ظلمت و ،طانیش گفتن ترک  و ، عقل نور و  ، فرشته

و ش  هدف  در  نیا   طانیغرض  را  انسان  که  تباه  آتش    است  و  را  سرنگون  او  و  کند 
خالق   که  می  رئوفهنگامی  معصیت  را  بزرگوار  ت رحیم  خف  رویارویی  یک  در  قرار  کند  بار 

پس  دهد خود، ؛  هدف  به  رسیدن  سالح ناگزیر    برای  تا  هاییباید  باشد  برای    داشته 
 . ها استفاده کنداز آن هایشساختن خواسته محقق

نهان  زا ها  سالح   نیا  تا  قو    ، آشکار  تا  ضعف  از  برا و  شرا   یت  برحسب    طیهرکس 
 . کشاندن هر صنفی سالحی درخور وجود داردپس برای به گمراهی  ؛شودبندی می درجه

باب    و بشناس»از  را  خود  سالح دشمن  این  به  کس  ؛ پردازممی  ها«  خواهان    یتا  که 
اکبر  مجاهدت   به   ، را بشناسد  شیدشمن خو است  در راه جهاد  از    شتن یخو دنبال آن  و  را 

  ی تا هدف  ،و مناسب بر تن کند ستهیشا یا زره  و شودوارد دژ مستحکم  ،رهانیدهآتش جهنم 
 .نباشد الله()لعنه  طانیش  یآسان برا 

که برخی مرکب از برخی  انسان    یگمراههای  از محرک   ،ز یاز هرچپیش    ابتدا و   درباید  
از این    الله()لعنه و شیطان    ، شناخت حاصل شود  ،استتنیده با برخی دیگر  همدیگر و در 



 . 48ص ،1اللئالی: ج عوالی«  .قلب مؤمن بین دو انگشت از انگشتان رحمان قرار دارد»: دومفر رسول خدا -1
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در   پیچیده ترکیب   گمراه   ، تنیدههمو  انسانی  برای  هر  به  با  کردن  بهره    ،او  وضعیت توجه 
با این عالم جسمانی    و  کندی م  یزندگ  یم جسمانعالَ   نیا   در  که انسانآنجا  از  و    ؛جویدمی

نفس انسان و آنچه  پس    ، استدر معرض آزمون    ، در این ُبعد زمانی و این زندگانی دنیوی 
استاحاطه کرده  زمین  ،اش  در  بحث  محور  دو  بنابراین    ؛ هستندشیطان    ۀاسلح   ۀهر 

  (و ژرفای   اعماق)نمودنش در هاویه  انسان و واژگون  کردنگمراهبرای    (اللهلعنه )شیطان  
را احاطه کرده  ، دوزخ او  انسان  ؛گیردمیسالح بر   ، از نفس و آنچه    را احاطه کرده  و آنچه 
 .ستهمین عالم جسمانی یا دنیا  ،است

از سوی دیگر  و  ،  از یک سو  یانساننفس    و   ایدن محور  حول  پژوهش و تحقیق    نی بنابرا 
 : که سالحچرا  ؛ چرخدمی ، نفس انسانی ۀ در زمین

چاقو در  که    یو جسم  مانند چاقو   ؛ است  ی نفس انسان  و   ی جسمانعالم  این ب از  مرک  یا   •
مثال به   ؛رودیم فروآن   زناکار  ، عنوان  زن  و  زن    طان یش   ؛ مرد    ؛جوید میبهره    مرد  ا ی از 

خواهد گمراهش کند و در ژرفای  به ضعف جنسی در این انسانی که می عالوه شیطان  به 
تباهی  به  بکشد دوزخ  نافرمانی    . استنیازمند    ، اش  را  خدا  زنا  با  که  مردی  برای  بنابراین 

زند و ضعف جنسی او  ضربه می  به مرد   مانند چاقویی است که شیطان با آنزن به   ،کندمی
 . کندهمانند مکانی است که شیطان ضربه را در آن وارد می

انسان  طان یش  سالِح یا    • این حالت  ؛ شودبرگرفته می  ی از درون نفس  و  ، که در    چاقو 
دو    آمدنشد فرومحل   حالت  ؛است  ـنفس یعنی  ـ   یک یهر  این  در  این  از  چیزی    ، بنابراین 

 . استبینی ُعجب و خود بزرگ  ،مثال آن . عالم جسمانی وجود ندارد

  ی نفسان  یچاقو   نیز  و  (نفس)رود  ی در آن فرو م  چاقو  که   یجسم  و  (ای دن) چاقو  باید    پس
و ) آن    یسالح  چاقو  در  و  گرفته  نفس  از  که  می است  برده  بشناسیم   (شودفرو  اگر    و  ؛را 

شناختی به    های شیطان سالح از  صورت سطحی و اجمالی  پس از اینکه به   ، یافتیم   ق ی توف
یعنی    دو شناخت  به هر  ما  .خواهیم شناختنیز    ات ئیو با جز  تفصیلبه آن را    ، دست آوردیم



 19 .................................................................................چرا جهاد درب بهشت است؟ 

شناخت  و    ، ( هستند  طانی هر دو سالح ش  ا یدن اینکه نفس و    یعنی)اجمالی  و    یکلشناخت  
ـ  شود شناخت کلی منشعب می  همانکه از  چرا پردازم ـ به آن نمیدر این مجال  تفصیلی که  

 . هستیمنیازمند 

 : نظری بیفکنیم  ،هستند به دنیا و نفس انسانی که سالحی برای شیطان  بد نیست 

 (: ایدن)چاقو   -1

بر    که  یجسمان  عالم او  انسان  محیط  بر  و  در  به  را  است  تقسیم  هایی  دسته گرفته 
و تعامل این انسان    ، (غیر از خودش) ها  و سایر انسان  واناتیح  ، نباتات  ،جمادات  :شودمی

آن  است ها  با  ناسازگار  ممکن  یا  آن  سازگار  مثال  به   ؛ باشد  هابا  انسان  که    م ین یبی معنوان 
بر  مالکیت و   ، نی زمداشتن  زرع   ،نقره  طال  و  را  ارضای    و   ،کشت  مقابل  جنس  با  شهوت 

دارد َن   :دوست  ِمَن    ُزیِّ اْلُمَقْنَطَرِة  َواْلَقَناِطیِر  َواْلَبِنیَن  َساِء  النِّ ِمَن  َهَواِت  الشَّ ُحبُّ  اِس  ِللنَّ
ْنَیا َوا  ْنَعاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمَتاُع اْلَحَیاِة الدُّ

َ
َمِة َواْْل ِة َواْلَخْیِل اْلُمَسوَّ َهِب َواْلِفضَّ ُه ِعْنَدُه ُحْسُن  للالذَّ

خواستداشتدوست )  1اْلَمآِب  نفسانی ن  زنان  های  و   ، فرزندان  ، از  طال  از  فراوان    اموال 
کاال و   هااین   .برای مردمان آراسته شده است  ،زراعت  و  چهارپایان  ،دارنشان   اسبان  ،نقره
 (. است خداوند نیکو نزد بازگشتگاهِ   که حالی در ، هستند این جهان  زندگانی ۀبهر 

شدن در میدان نبرد را که از  گرفتن مانند کشته همچنین او در معرض ضرر و زیان قرار 
احتمالی جهاد   نمی  ، استنتایج  َوَعَسی    :دارددوست  َلُکْم  ُکْرٌه  َوُهَو  اْلِقَتاُل  َعَلْیُکُم  ُکِتَب 

َوا  َلُکْم  َشرٌّ  َوُهَو  َشْیئًا  وا  ُتِحبُّ ْن 
َ
أ َوَعَسی  َلُکْم  َخْیٌر  َوُهَو  َشْیئًا  َتْکَرُهوا  ْن 

َ
وَ للأ َیْعَلُم  ال  ُه  ْنُتْم 

َ
أ

  و چه بسا چیزی   ، یددار می   ناخوش   را   آن  که آن  حال  ،واجب شده  شما   بر   جنگ )  2َتْعَلُموَن 



 .14عمران: آل  -1
 . 216بقره:  -2
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که   بدارید   ناخوش   را  حالی    که   باشید   داشته   دوست  را   چیزی   و  باشد   آن  در   شما  خیرِ   در 
 (. دانیدنمی  و شما  داندمی  خدا  و ؛ افتد ناپسند  برایتان

  هم   باوجه  هیچ که به   َهوویی است نسبت به آخرت    ایدن که  هستیم    ناگزیر از بیان این  و
طوری که  به  ؛ و در دو جهت مخالف یکدیگر قرار دارند 1، شوندی جمع نمدر قلب یک انسان 

چنین امکانی وجود ندارد   .ها توجه کند به دیگری پشت کرده استاگر انسان به یکی از آن
َمْن    : فرمایدتعالی میحق   . آورد  ش یک جا گرد سان دنیا و آخرت را در چشم یا قلبکه ان
ِفي    َکاَن  َلُه  َوَما  ِمْنَها  ُنْؤِتِه  ْنَیا  الدُّ َحْرَث  ُیِریُد  َکاَن  َوَمْن  َحْرِثِه  ِفي  َلُه  َنِزْد  اآلِْخَرِة  َحْرَث  ُیِریُد 

َنِصیب   ِمْن  بر   بخواهد   را   آخرت  ِکشت  هرکس)  2اآلِْخَرِة    و   افزاییم می  اشِکشته   برایش 
را   ِکشت  هرکس بهآاز    بخواهد  دنیا  نصیب و  دیگر    ،آخرت  او در  ولی  ،کنیم می  عطا  او  ن 

 (. ندارد ایبهره 

میحق  و ُثمَّ    :فرماید تعالی  ُنِریُد  ِلَمْن  َنَشاُء  َما  ِفیَها  َلُه  ْلَنا  َعجَّ اْلَعاِجَلَة  ُیِریُد  َکاَن  َمْن 
َمْدُحورًا   َمْذُمومًا  َیْصالَها  َم  َجَهنَّ َلُه  ُمْؤِمٌن    * َجَعْلَنا  َوُهَو  َسْعَیَها  َلَها  َوَسَعی  اآلِْخَرَة  َراَد 

َ
أ َوَمْن 

وَلِئَك َکاَن َسْعُیُهْم َمْشُکو
ُ
  را   هرکه  زودیبه   است،  زودگذر[  دنیای]  خواهان  هرکس)  3راً َفأ

  شد،   خواهد  داخل  رانده  و  خوار  آن  در  که  را   جهنم  آنگاه  دهیم،می  آن  از[  نصیبی]  خواهیم
و تالشش را برای آن به کار    سعی  و  خواهان آخرت باشد  هرکه  * و  داریممی   مقرر  او  برای



ابیامیرالمؤمنین    -1 بن  آشتی»:  مودفر  طالبعلی  دشمن  دو  آخرت  و  راه  دنیا  دو  و  پس    ؛ندامختلفناپذیر 
را دوست   دنیا  را دشمن  بکسی که  به آن عشق ورزد آخرت  و  بادارد  این دو همچون    .کندآن عداوت می  داشته، 

و آن دو همانند   ،هرگاه به یکی از دو طرف نزدیک شود از دیگری دور گردد  ،این دو راه  ۀپویند  ؛ندامشرق و مغرب
 .23ص  4ه: ج البالغه با شرح محمد عبدنهج «هستند.وو َه دو 

 . 20شوری:  -2
 . 19و  18: اسراء -3
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در حالی که و تالششان سپاسگزاری  آنان کسانی    ، باشد  مؤمن  بندد  از سعی  که  هستند 
 (. د شدخواه

ـ نفس انسان    که انسان و  یجسمان  بی ترک  ن یا   از  و از  خصوص  به را در بر گرفته است 
 .شودساخته می  الله()لعنه   طانیش  سالح ـنفس انساننقاط ضعف موجود در   ومنافذ 

 :سنف   -2

سازگار با شهوات  منفذهای  اگر در آن    ؛است  بیماری   ۀ خان  و  بالو خاستگاه  اساس  که  
آن    نیز  و  ، نبود  ی و یدن در  اصلی)العلل«  علت »اگر  و    هابیماری   ۀهم  (علت  »من  یعنی 

ت«  انسان    یراه   چ ی ه  طان یش  ، نبود   منی  سالمت  ؛ داشتنبر  با  سالم    ، آن  ی پس  انسان 
 .ردیمیمانسان   ،با مرگ آن  و شودیمبیمار انسان   ،آن بیماری با  شود ویم

  یبرا   ـ ت یعنی همان من و منی  ـ نفس انسان است    آنچه دراز    ای  ،الله()لعنه   طانیش  و
ضربه  از نفس و محل    طان یسالح ش در این صورت    کهـ  کند استفاده میاو  بر  ضربه زدن  

نیز در همان  بود   زدن  دن   ا ی   ـخواهد  آنچه در  تا در  برمیست  ایاز  های  و شکاف منافذ  گیرد 
 . نفس ضربه وارد کند 

  و  میشناخت است آنچه آن را احاطه کرده  آن از نفس و ب یترک و را  طانیسالح ش اکنون 
  ؛ چه معنایی دارد  ،نفس همان جهاد اکبر است  جهاد شویم اینکه  به این ترتیب متوجه می 

ا   چراکه سنگربندی    نیدر  به    ،نفس آوردگاه  ش  یروز یپ منجر  و ناکام   ،طانیبر  کردنش 
 . شودمی شکستن سالحش 

ا   طانیش   و  جهل  و  ظلمت  هایسالح تفصیل    شرح واما   به  از جواهر  گوهر    ن یرا  که 
م    محمدآل وا  بسپاهیان    جهل وسربازان  که    نهمیاست  را    تا   ؛استکرده    انیعقل 

رها مؤمن   از  جهلپس  لشکریان  آراسته    ، کردن  عقل  سپاهیان  به    ، شودبه  را  عقلش  تا 
 . کمال برساند و از سالح شیطان به خداوند پناه جوید
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از عده  در کافی  یاران ماشیخ کلینی  از  احمد بن محمد  ، ای  بن حدید   ، از  از    ،از علی 
امام صادق  ةسماع نزد  که  است  نقل کرده  مهران  در محضر    ؛ بودم   بن  که  در حالی 

آمد. میان  به  جهل  و  عقل  از  صحبت  بودند.  حاضر  شیعیان  از  جماعتی  امام    ایشان 
»عقل و لشکرش را بشناسید تا هدایت شوید، و جهل و لشکرش را فرمودند:    صادق

سماعه گوید: عرض کردم، فدایت شوم، غیر از آنچه شما به ما    « .بشناسید تا هدایت شوید
داده  نمیاد  تبارک فرمود:    امام صادق  دانیم. یاید  آفرید. عقل  و»خداوند  را  تعالی عقل 

از نورش بود. به او فرمود: برو، و او    و  از سمت راست عرش   ،اولین مخلوقش از روحانیون 
تعالی به او فرمود: تو را بر  ورفت. سپس به او فرمود: پیش آی، و پیش آمد. خداوند تبارک 

از دریای    و بر   کردمسرشتی عظیم خلق   را  تمام مخلوقاتم کرامت بخشیدم. سپس جهل 
شور و ظلمانی آفرید و فرمود: برو، و او رفت. سپس به او فرمود: پیش آی، و پیش نیامد.  

ر ورزیدی؛ در  وجل فرمود: تکب  سپس برای    نتیجه او را از رحمت خود دور کرد.  خداوند عز 
این    75عقل   چون جهل  داد.  قرار  دیدو    بزرگواریسرباز  عقل  به  نسبت  را  خدا    ، عطای 

او را   .این هم مخلوقی است همانند من ،دشمنی او را در دل گرفت و عرض کرد: پروردگارا 
او توانایی  کرداش داشتی و تقویتش  آفریدی و گرامی او هستم و در مقابل  ی، و من ضد  

؛ ولی اگر پس  دهمفرمود: بله می  ندارم. آنچه از لشکریان به او دادی به من نیز عطا کن. 
بیرون می از رحمت خود  را  تو و لشکرت  نافرمانی کردی  عرض کرد: خشنود    کنم.از آن 

 به او عطا فرمود. سرباز  75پس  شدم.

که به عقل عنایت کرد به این قرار است: خیر که وزیر عقل است و ضد او    سربازی   75 
ش کفر؛ تصدیق حق و ضدش انکار حق؛    ؛استرا شر  قرار داد که وزیر جهل   ایمان و ضد 

شنودی و ضد آن قهر و خشم؛  خمیدی؛ عدل و ضد آن جور و ستم؛  اا نامیدواری و ضد آن  
به رحمت خد ناسپاسی؛ چشمداشت  از رحمتش؛ توکل و  شکر و ضد آن  ا و ضد آن یأس 

رحمی و ضد آن قساوت قلب؛ مهربانی و ضد آن خشم و غضب؛  ضد آن حرص و آز؛ دل 
خودداری  و  عفت  حماقت؛  آن  ضد  و  فهمیدن  نادانی؛  آن  ضد  و  آن    کردندانایی  ضد  و 
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خوش  دری؛پرده و  نرمی  دنیا؛  به  رغبت  آن  ضد  و  بدرفتاری؛  پارسایی  آن  ضد  و  رفتاری 
آن  دا پروا  ضد  و  متانت  خودبرتربینی؛  آن  ضد  و  تواضع  گستاخی؛  آن  ضد  و  شتن 

برداری  گویی؛ فرمان خردی؛ خاموشی و ضد آن بیهودهزدگی؛ خردمندی و ضد آن بیشتاب 
پوشی و ضد آن  تابی؛ چشم کشی؛ تسلیم و ضد آن شک؛ صبر و ضد آن بی و ضد آن گردن

بی انتقام نیازمنجویی؛  و  فقر  آن  ضد  و  به نیازی  ازیاددی؛  آن  ضد  و  بردن؛  یادآوردن 
ارتباط؛  خاطربه  قطع  و  جدایی  آن  ضد  و  عالقه  ابراز  فراموشی؛  آن  ضد  و  سپردن 

و ضد آن دریغ و خودداری؛    یمساعک یتشر ورزی؛  مندی به قسمت و ضد آن حرصترضای
ی؛  برداری و ضد آن نافرمانوفایی؛ فرمان دوستی و ضد آن دشمنی؛ وفاداری و ضد آن بی

ر و  تنفشدن؛ دوستی و ضد آن  تندرستی و ضد آن مبتال   ؛ ینیببزرگ   خود  آن  ضد  و  یفروتن
راست دروغانزجار؛  آن  و ضد  خیانت؛  گویی  آن  و ضد  امانت  باطل؛  آن  و ضد  گویی؛ حق 

پاک  و  ناخالصیخلوص  آن  و ضد  کودنی؛ خوش بودن  آن  و ضد  زیرکی  و  داشتن؛  فهمی 
کم  آن  غفلت؛  ضد  و  نرمتوجهی  و  مدارا  انکار؛  آن  ضد  و  آن  عمل شناخت  ضد  و  کردن 

کردن؛  بازی؛ کتمان و ضد آن فاش بودن و ضد آن دغل کردن؛ روراستکارپرده و عیان بی
تباه  آن  ضد  و  روزهنماز  آن  ضد  و  روزه  نماز؛  جهاد کردن  از  خواری؛  فرار  آن  ضد  و  کردن 

حج  نگه جهاد؛  پیمان؛  و  عهد  شکستن  آن  ضد  و  آن  گزاردن  ضد  و  سخن  داشتن 
پدر و مادر؛ باسخن  نافرمانی  پدر و مادر و ضد آن  به  بودن و ضد آن  حقیقتچینی؛ نیکی 

پوشی و  ریاکاری؛ نیکی و شایستگی )معروف( و ضد آن زشتی و ناشایستگی )منکر(؛ خود 
  داری از باطل؛ پروایی؛ انصاف و ضد آن تعصب و جانب آرایی؛ تقیه و ضد آن بیضد آن خود 

کردن؛ نظافت و پاکیزگی و ضد آن پلیدی؛ حیا و آزرم و  خودآرایی برای همسر و ضد آن زنا 
بی آن  میانه ضد  را  حیایی؛  خود  آن  ضد  و  آسودگی  حد؛  از  تجاوز  آن  ضد  و  روی 

رکتی؛ عافیت و  بگیری؛ برکت و ضد آن بی گرفتن و ضد آن سخت آسان  انداختن؛زحمتبه 
؛ حکمت و ضد آن پیروی  طلبیی موردنیاز و ضد آن افزون ضد آن گرفتاری؛ اکتفا به غذا 

و ضد آن سبکی و جلفی؛ سعادت و ضد آن شقاوت؛ توبه و    ،از هوس؛ سنگینی و متانت
بیهوده طمع  بر گناه؛ درخواست آمرزش و ضد آن    و  مراقبت  و  دقتبستن؛  ضد آن اصرار 
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شاد  و ضد آن کسالت؛ دل  کردن و ضد آن امتناع از دعا؛ شادابی؛ دعا انگاری سهل  آن  ضد
اندوه؛ دوستی و ب شدن؛ بخشش و سخاوت و  پیوستن و ضد آن جدا همه بودن و ضد آن 

 بودن. ضد آن بخیل 

جز در پیامبر، وصی و    ،اندتمامی این صفات و خصوصیات که جملگی لشکریان عقل 
او دیگر    جانشین  اما  نشود؛  جمع  است  آزموده  ایمان  برای  را  دلش  خداوند  که  مؤمنی  یا 

این دوست از  تا داران ما برخی  را دارند  پاک    تدریج به   ها  از لشکریان جهل  همه را دریابند و 
با پیامبران و اوصیا  ؛ شوند اگر عقلش کامل  شان در مقام اعلی همراه شوند  ی آنگاه  ]یعنی 
اهل آسمان هفتم خو   شود بود که همان آسمان عقل است[  از  با  اهد  این سعادت جز  و 

گزیدن از جهل و لشکریانش به دست نیاید. خدا ما و  شناختن عقل و لشکریانش و دوری 
 1« .اش موفق بداردبری و رضایتمندی فرمان شما را به  

 دارد  ی بر جهاد اصغر پيشاکبر  جهاد 
من و    ، بندگان  ، نیزم   یدگر ب  و  ت یعبودکردن انسان از  خارج   ، جهاداز  هدف    نیتر مهم 

ت ارکتایخداوند    یبندگ یسو به   ، منی  در    ومتعالسبحان   وندخدا   تی اعتراف به حاکم  و  ی قه 
  و  ، استگرد آمده    نیخدا در زم  ۀ فیخلجانشین و  در  هر دو  که    ،اجراست  و  ع یتشر  ۀعرصدو  

  ( نی در زم  وندخدا   ینیجانش )این قانون الهی    ۀ محدوددر    ی جهاد  ۀمبارز آوردگاه  نخستین  
دارد قانون  ، جریان  این  است    نینخست  ، که  پذیرفته قانون  یا  و  عبادات  و  طاعات  شدن 

آنپذیرفته  حیط  ،هانشدن  قانون    ۀدر  میحق   .استجریان  این  اَل    : فرمایدتعالی 
َ
ق َوِإْذ 

ي َجاِعٌل ِفي   َك ِلْلَمالِئَکِة ِإنِّ َماَء  َربُّ َتْجَعُل ِفیَها َمْن ُیْفِسُد ِفیَها َوَیْسِفُك الدِّ
َ
اُلوا أ

َ
ْرِض َخِلیَفًة ق

َ
اْْل
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َتْعَلُموَن  ال  َما  ْعَلُم 
َ
أ ي  ِإنِّ اَل 

َ
ق َلَك  ُس  َوُنَقدِّ ِبَحْمِدَك  ُح  ُنَسبِّ آر    و)  1َوَنْحُن  یاد  که به    زمانی 

  را   کسی  آیا   گفتند   ، گمارممی   خلیفه و جانشینی  زمین  در   من   گفت   فرشتگان  به  پروردگارت
می کهقرار    تسبیح  تو  ستایش  با  ما  آنکه  حال   و  بریزد  هاخون   و  کند  فساد  آنجا  در  دهی 

می  :گفت  ؟کنیممی   تقدیس  را   تو   و   گوییممی چیزی  شما   ، دانممن  در    (دانید نمی   که  و 
ْجَمُعوَن   َمالِئَکةُ َفَسَجَد الْ   : نهایت

َ
ُهْم أ   ۀ هم)  2ِإْبِلیَس اْسَتْکَبَر َوَکاَن ِمَن اْلَکاِفِریَن   ِإالَّ   *   ُکلُّ

 (. شد  کافران از  و فروخت بزرگی که ابلیس کردند * مگر سجده  فرشتگان

پ  ،مبارزه  ن یا   در ا   ۀمبارز   . زیان دید  الله()لعنه   سیابل   شدند و  روز یمالئکه  عرصه    ن یدر 
آن   سول خدا ر   که  طور   همان   ای نفس    و جهاد مبارزه  که همان    ، مبارزات است  تریِن عالی

سپس به    ،کندمیابتدا با جهاد اکبر شروع  ناگزیر  مجاهد    .است  «جهاد اکبر»  ،نام نهاد را  
جهاد اکبر    یاجزا   ن یتر از مهم   یک ی  ، شود و حتی جهاد اصغرمنتقل می جهاد اصغر  میدان  

 .است

بسا   به    خدا رسول    ث یحداین  از  چه  م  بازگشته  ِن ی مجاهدپیشواز  که  نبرد    دانیاز 
به آن ند  رفت به و  بود مد  اشان خوشدلیل مجاهدت ها  م شوند که  متوه  گونه  این  برخی  ،گفته 

  ی قتیحقاما  ؛ مانده است  یجهاد نفس باق ایها جهاد اکبر  آن ی برا  و است م جهاد اصغر مقد  
خدا  رسول  حد  که  م  ثیدر  بود  کند    انیب  استخو یخود  جهاد  این  د  جها )ها  بدنکه 

زندگانی این  که انسان در   یزمان تا (جهاد اکبر)  هاح رواما جهاد    ،پذیردچه بسا پایان   (اصغر
نمی ست  دنیا که    همان  ؛پذیرد پایان  لب  ستی ن  یزیچها  بدن جهاد  طور  به  ک یجز  گفتن 
  .هستند هاآن هایخواسته گویی برای پاسخ  و هاروح تابع ها  بدن  چراکه ؛هاروح جهاد  یندا 
قدم  جهاد اکبر  در آوردگاه    بودند که ابتدا   یگروه  ، مبارزه برگشته بودند  دانیم که از    ییهاآن
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ها  به آن  دا رسول خبنابراین    ؛ بازگشته بودند  و  ذاشتهپای گسپس به جهاد اصغر    ،نهاده 
هاست که با نفس خود  بر آن برند  زندگانی این دنیا به سر میدر    که  یمادام  ،یادآوری فرمود

پیکار   و  ـ   ؛کنند مجاهدت  ابلیس  آنچه  گرفتار خواهند    ، ـ گرفتار شدالله()لعنه وگرنه در هر 
این صورت   ؛آمد انکار    شنی در زم  وند خدا و جانشین    فهیخل  ،که در  نتیج  ،کنند میرا    ۀکه 
 .همان زیان آشکار خواهد بود  ،آن

  َیُقوُلوا ْن 
َ
أ ُیْتَرُکوا  ْن 

َ
أ اُس  النَّ َحِسَب 

َ
ُیْفَتُنوَن  أ َوُهْم ال  ا  ا  *آَمنَّ َفَتنَّ ْبِلِهْم    َوَلَقْد 

َ
ق ِمْن  ِذیَن  الَّ

وا َوَلَیْعَلَمنَّ اْلَکاِذِبیَن للَفَلَیْعَلَمنَّ ا 
ُ
ِذیَن َصَدق   ایمان   گویند  چون  که  اندپنداشته   مردم  آیا)  1ُه الَّ

نمی  شوندمی  رها   ،آوردیم  آزموده  به   ؟گردندو  را *  کسانی    بودند   هاآن   از  پیش  که  یقین 
 (. معلوم بدارد  را  گویاندروغ  معلوم و اندگفته  راست که را  کسانی خداوند  تا  ،آزمودیم 

را    (طالبیبن اب  یعل)  نی خدا در زمو جانشین    فه یها خلاز آنبسیاری    واقع،  در  و
با    ایجهاد اصغر    ،نتیجه   در   ؛ناکام ماندند اکبر    دجهاآوردگاه  در    انکار کردند و همان پیکار 

 . سودشان نبخشید ، هابدن

انسان   آزما باید  پس  و  بر  یاله  شیاز  باشد  پیکاربا نفس خود    حذر  و  از    و  ،مجاهدت 
  .داشتنخواهد    دوزخ جز  سرانجامی  وگرنه    ؛ کند  یرو یپ   نی زمدر    وندخدا و جانشین    فهیخل

  ی مدع  که  ی فرد   و   ؛ او در زمین  ن جانشی   خدا و   ی  پرچم ول  ر یز نیست مگر    ی جهاد  چ یه پس  
  شهادت   ۀندی جو  و   کندیم  جهاد   نی زم  در   خداوند   ۀفیخل  پرچم  از   ریغبه   ی پرچم  ر یز   است،
 . کندیم شتاب ـآخرت در  شدنکشته  از شی پـ   ایدن  در  شدنکشته  در  است،

یادی  شدند  از کسانی که در مرزها کشته می   هرگاه   :روایت شده است از ابان بن تغلب  
  ؟ با این عمل در پِی چه هستند !ها»وای بر آن  : فرمودمی  صادقامام    ، آمدمیبه میان  
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  فقط   د یشه  ،سوگند  خدا   به  .کنندشدن در آخرت شتاب می در دنیا و کشته شدن  در کشته 
 1« .رندیبم شانیبسترها در  اگر  یحت هستند؛  ما  انیعیش

جانشین و    خدا و  ی  ول  ووارد شود  جهاد اکبر  ناچار باید در آوردگاه  ابتدا به انسان    نی بنابرا 
جهاد اصغر بپردازد تا جهادش  میدان به او پرچم  ری سپس ز  ، را بشناسد شنیاو در زم  ۀفیخل

باشد  و   رد یقرار گ  وند خدا   ی مورد رضا  او    و وگرنه چونان چهارپایی    ؛ طاعت و عبادتی برای 
ناباور   و خدا ملحد  که    ،است  ن یزمسر   ی برا پیکارش    پس یا   ؛تر از آن خواهد بود پست حتی  

او    ا ی  ،کندی مبارزه م  ،اشانه یگرفتن آشپسباز   یبرا   وانیحهمچون    نش یزمسر خاطر  ه ب  نیز
دی برای علمای بی   که در آن تفقهی  ییا ده یخاطر عقه ب پیکار    ،است   عملندارد و صرفًا مقل 

این صورت  که  کند  می ا پس    از مرگش وپس  در  آتش کش  نکهیاز  برا می  دهیبه    شیشود 
  ا ی  محمد   ،یسیع  ،ی ا موسعمل او را به مبارزه ب ی ب  ی آشکار خواهد شد که علما

  .اندکرده  ی هبر ا ر  ی امام مهد 

در   ی بدر جهاد  »  :فرماید می  ان ؤمنمامیر   خدا   یهاب از  که  است    ی برا   بهشت 
این هستند   یقی حق  جهادگران  همان   ا، یاول  یعنی   2« .است  هگشود  ش خاص    یایاول و  گونه  ؛ 

 از  اییول  و  جهادگر  ـشدند   متوجه  آنان  از  یبرخ  که  طور  همانـ   نیست که هرکه پیکار کند
آوردگاه  در  پیکار کردند و  س خود  هستند که با نفْ   یخدا کسان  یا یاول  !باشد  خداوند  یایاول

ًا    ، و به این وسیله  کردند  یرو یپ  ن یدر زماش  فه یخل  خدا و  ی  از ول  ووارد شدند  جهاد اکبر   حق 
آن    و   ، شدندخدا    ی  ول  که که  مستحق  برا   ی بدر   ، جهاد شدند  خداوند  که  ها  آن   یباشد 

 .استگشوده 
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 اصغر جهاد 

 :یهال  انی در اد جهاد

خداوند    ت مورد رضایکه    ینید   و  د یتوح انتشار    الله و  ۀکلم برای برافراشتن  پیکار  ای جهاد
آن    ه ب  را   نامؤمن   و   کیدأ ت   آن   بر  که خداوند سبحان موضوعی است    ، است  ومتعالسبحان 
بر    و  فرموده تشویق   را    ۀوعد  کند،   کاریپ  او  راه  در  که  ی فرد  به  وکرده  واجب    ایشان آن 
 .است داده  آتش ۀوعد شود، گردانی رو  جهاد  از  که ی فرد  به و ، بهشت

کلم   ، فرستادگان  و   ا یانب هستند   ۀحامالن  سبحان  و    ؛ خدای  جهاد  پرچم  که  کسانی 
بر دوش می  را  راه خدای سبحان  در  پیش روی    فرستادگان  و   ا یانب   خ ی تار   .کشندپیکار 

دارد و  می   بر  ر یشمش  ی که موس  یابیدر انجیل و قرآن را ورق بزن تا    و  تورات  ، شماست
می مُ  مقدس  سرزمین  به  ورود  نون  ،شودهیای  بن  بر   یوشع  به  می   شمشیر  و  گیرد 

وارد می داوود  ،شودسرزمین مقدس  ِاع  روزگارش  و  برای  پیکار  در  برافراشتن ترا  و    ال 
   : رساندمیبه پایان  د یتوح گسترش الله و  ۀکلم

 ا ِبِإْذِن  ا للَفَهَزُموُهْم  َوآَتاُه  َجاُلوَت  َداُوُد  َتَل 
َ
َوق َیَشاُء  للِه  ا  ِممَّ َمُه  َوَعلَّ َواْلِحْکَمَة  اْلُمْلَك  ُه 

ْرُض َوَلِکنَّ ا للَوَلْوال َدْفُع ا 
َ
اَس َبْعَضُهْم ِبَبْعض  َلَفَسَدِت اْْل  1اْلَعاَلِمیَن َه ُذو َفْضل  َعَلی  للِه النَّ

و   را   ایشان   خدا   خواست  به   پس) دادند  او    به   خداوند   و   ُکشت  را   جالوت   ، داوود  شکست 
داد  حکمت  و   پادشاهی آنچه  و   ،ارزانی    از   بعضی  خدا   اگر   و  ،موختآ  او  به  خواستمی   از 

زمین  ،کردنمی   دفع  دیگر  بعضی  ۀوسیلبه   را   مردم صاحب    خداوند   ولی  ،شدمی  تباه   قطعًا 
و   برفضل  حق   ؛ (است  جهانیان   کرم  میهمچنین  َیُقوُلوَن    : فرمایدتعالی  َما  َعَلی  اْصِبْر 



 . 251بقره:  -1
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اٌب  وَّ
َ
أ ُه  ِإنَّ ْیِد 

َ
اْْل َذا  َداُوَد  َعْبَدَنا    که   را   ما  ۀ بند  داوود،  و  کن،  صبر   گویند می   آنچه  بر)   1َواْذُکْر 

د] امکانات دارای  (. بود[  خدا  سویبه ]  کنندهبازگشت   بسیار او آری،  آور؛ یاد  به  بود [  متعد 

  ی برا   گریبا دست د  عبادت را بنا و  کلیه   یشود تا با دستیمجانشین او    مانیسل  و
َوَوِرَث ُسَلْیَماُن َداُوَد    :فرماید تعالی میحق   . کندپیکار  الله در راه خداوند    ۀکلم  برافراشتن

ْمَنا َمْنِطَق   اُس ُعلِّ َها النَّ یُّ
َ
اَل َیا أ

َ
وِتیَنا ِمْن ُکلِّ َشْيء  ِإنَّ َهَذا َلُهَو اْلَفْضُل اْلُمِبیُن َوق

ُ
ْیِر َوأ  2الطَّ

و  و) برد  ارث  به  داوود  از  از   پرندگان  زبان   ما   به  ، مردم  ای   :گفت  سلیمان  و    هر   آموخته 
 (. برتری و نعمت آشکار است همان ،این  که ، چیزی به ما داده شده

  ا جاَء وَنِن ِبمال  َفما آتاِنَي ا َفَلمَّ  ُتِمدُّ
َ
ِتُکْم  للُسَلْیماَن قاَل أ ْنُتْم ِبَهِدیَّ

َ
ا آتاُکْم َبْل أ ُه َخْیٌر ِممَّ

ُهْم    *  َتْفَرُحوَن  َو  ًة  ِذلَّ
َ
أ ِمْنها  ُهْم  َلُنْخِرَجنَّ َو  ِبها  َلُهْم  ِقَبَل  ال  ِبُجُنود   ُهْم  ِتَینَّ

ْ
َفَلَنأ ِإَلْیِهْم  اْرِجْع 

با   خواهیدمی  آیا   :گفت  سلیمان   ، آمد  سلیمان   نزد   (فرستاده )   ون چ)  3صاِغُروَن    مال   مرا 
این شما هستید    بلکه  ؛است   بهتر  داده  شما   به  آنچه   از   ،داده  من   به   خدا   آنچه   ؟ دهید  یاری 

  ایشان آوریم که   بر   قطعًا سپاهی  .سویشان بازگردشوید * به می   شادمان  خویش   ۀ هدی  که به 
 (. کنیم بیرونشان آنجا از  خفت و  خواری به  و باشند  نداشته را   تاب ایستادگی در برابر آن

کنده  تورات  . است  مان یسل  ود وو دا نبردهای از آ

پ   یسیع   نکهی ا   ،عالوهبه  می »  :د یفرمایم  روانشیبه  پیروی  هرکس  من  از  خواهد 
کند  ، کند حمل  پشتش  بر  را  صلیبش  قیام    شانیا یعنی    «.باید  و  ه یعل به  فساد    ظلم 

م وی دعوت  به    شروانیپ  کند  و را  مپیکار    جهاد  دستور  خدا  راه  آن  در    ب یصل  .دهدیدر 
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ماست  برای  امروزی  کفن  همانند  ایشان   ؛روزگار  گویا  می   یعنی  پیروانش  که  به  فرماید 
 . خواهد مرا پیروی کند باید کفنش را با خود داشته باشدهرکس می

را    ی روزها  بیشتر   حمد مخدا حضرت    ۀفرستاد  اما از هجرت  خود  به    نه ی در مدپس 
و  راه خدا سپر پیکار    جهاد  با    یروزها   کرد و  ی در  را در مکه  با  خود  پیکار  و    کلمه وجهاد 
دلیل حجت   ویگذران  ، آوردنو  ایشان  د  به  که  بودن  کسانی  آورده  همین    د ایمان  به  نیز 

که  تا    ،بودند   ترتیب  آزار  آنجا  اذیت  مورد  وو  گرفتند    ، شد  کشته که  ها  آناز  کس  آن    قرار 
 . سوی پروردگارش شتافتشاهد و شهید به 

از  باالتر  که  است    یو دلیل   حجت   گان فرستاد   و  ا یانب و روش    رهیکه س   ست ین  یشک 
حجت ندارد    یآن  و  ومتعالسبحان خداوند    ووجود  جهاد  برا پیکار    به  خود  راه    یدر 

است که دیگر   یحجت آوردند فرستادگان و ا یآنچه انب و  ، هدادش فرمان ا کلمه برافراشتن 
از   آن   ؛ ماندینم   ی باقحجتی    ،نآپس  برای  خداوند  بنابراین  فرمان  از  که  کس 

  و   ،ماند ینم  ی باق  ایهیچ عذرخواهی  و   و بهانه   عذر کند هیچ  شانه خالی می   ومتعالسبحان 
جز اینکه  ماند  ینم  ی باق  ی زیرا انکار کند چ   ومتعالسبحان خداوند  فرمان  که    یکس  بارۀ در 

شودکافر   کدام  ؛ خطاب  به  خدا پس    ث یحد  ن یپس  و  و   ،اوآیات    ، از  انب  راه    و   ا ی روش 
 !؟دی آور ی م مانی ا  ،فرستادگان

به آن    انیحیمس  و  ان یهودیکه  فعلی    تورات  در راه خدا در پیکار    بر جهاد و  دال    متون
ندارد  اما    ؛دگنجی نممختصر    نیا   که دراست    اد یز قدری  به ند  ا معترف از  اگر  مانعی  متنی 

از پس    هک  یکس  نیبه اولو چه بسا بهتر باشد   ؛میکن   انیبشدن از آن  مندبهره   یبرا را    هاآن
 تعالموالله سبحان   ۀکلم  یال تاع  ی برا   ،که تورات را آورد   عمرانبن    یموسپیامبر خدا  

 .یموس یوص  بن نون  وشعی یعنی  ؛ سری بزنیم ،کردپیکار  جهاد وراه خدا  در

 : آمده است (357تا  354ص   :عوش ی کتاب عهد قدیم ـ )تورات   در

به َعْجلون گذشتند الخیش از همراه تمامی اسرائیلبه یوشع سپس 34 .. .) : دهم باب
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شمشیر دم به ، گرفتهرا آن روز هماندر و  35  . کردندجنگآنبا   ، زدهاردو مقابلشبه و
  . بودکردهبا الخیشچنانکه  ،هالک کردروز آندربودندآندر کهکسانی را   ۀهموزدند
را آنو  37  . کردندجنگآنبا،َعجلون به َحبرون برآمده از تمامی اسرائیلبا یوشع و  36

شمشیر دمبهبودند آندر کسانی که  ۀ هموشهرهایش  ۀهموپادشاهشبارا آن،گرفته
  ۀ همبارا آنبلکه؛کسی را باقی نگذاشتبود با عجلون کردهکهآنچههرموافقو، زدند

با وَدبیر بازگشتبهتمامی اسرائیلبایوشعو  38  .هالک ساخت،بودندآندرکسانی که
شمشیردمبهرا ایشانوگرفتشهرهایش  ۀهموپادشاهشبارا آنو  39  .کردجنگآن

بهو  ؛نگذاشتیباقکسی را اووهالک ساختند،بودندآندرکهکسانی را   ۀ همو، زدند
َحبرونهمان صورتی که  وبود نمودهرفتار با  َدبیر  با  چنانکه ، کردرفتار نیزپادشاهشبا 

و  آن یوشعپس   40  . بودنموده رفتار نیز پادشاهشَلْبَنه  ، یعنی کوهستانیزمینتمامی 
  ۀحتی همونگذاشتیباق کسی را ،زده را هاملوک آنجمیع وهای واد، هامون  ، جنوب

ایشانیوشع و   41  .بودفرمودهامر، پروردگار اسرائیل،که یهوهچنان   ،هالک کردکسان را 
ه تا َبرنیعقادش از را  ملوک  اینجمیع یوشع و  42  . را زدَجَبعونتا َجوشن زمینتمامی و َغز 
گرفتیک به را ایشان زمینو اسرائیل،یهوهچراکه؛باره  اسرائیل،پروردگار  جنگبرای 

 . (تندبازگشِجْلجالدراردوبهتمامی اسرائیلبایوشعو 43 .کردمی

ملک یوبابنزد،شنیدرا اینحاُصورملک یابینچونکهشدواقعو  1)  : یازدهم  باب
شمالطرفبه ملوکی کهنزدو  2  ،فرستاد ملک َاخشافنزدوملک ِشمروننزدومادون

روتجنوب،عربهدر و، کوهستاندر مغربطرفبه هایی کهبلندی در وهاموندرو،ِکنَّ
دربوسیانیَ ویانَفِرز    و یان ت  حِ   وموریاناَ   ومغربومشرقطرفبه کنعانیاننزد و  3 ،بودند

کهخودی  لشکرهای  تمامبا هاآن و  4  .ْصَفهمِ زمین درمون َحْر زیرویانِحو    و،کوهستان
بیرونبسیاری  هابهارا واسبانبابوددریا  ۀکنار شنمثلایشانعددوبودندی  بسیار قوم

تا زدند اردوجا ک  ی در روم یمی  هاآب نزد وآمدند ، شدهجمع ک  ملو این ی  تمامو  5  .آمدند
چنین فردا که زیرا   ؛ مترسایشان از   : گفتیوشع به پروردگار  و  6  . کنندجنگ اسرائیل با
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  را ایشان اسبانو ،کردخواهم تسلیم اسرائیل حضوربه ، شده کشته را ایشانجمیع ی  وقت
 مردانی تمامبایوشعپس 7 . سوزانیدی خواهآتشبهرا ایشانی هاارابهو،کردی خواهی پِ 

و   8  . کردندحمله ایشانبر،آمده ناگهانرومیم ی  هاآب نزدایشانۀ مقابلبه ی  جنگ 
وبزرگ صیدونتاوزدندرا ایشانکه، نمودتسلیماسرائیلدست بهرا ایشانپروردگار  

ازیکسکه ی  حد به؛کشتند  ، کردهبیتعقی  شرقطرفبهی ِمصَفه  وادتاومایم فوترَ ِمس
رفتار ایشانبا ،بود گفتهی  و به پروردگار  کهی  طور به یوشعو   9  . نگذاشتندیباقرا   ایشان
آندر یوشع و  10  .سوزانیدآتش ابرا ایشانی  هاارابهو کردی  پِ را ایشاناسبان،نموده 
  ، آناز پیش  حاصورزیرا ؛کشتشمشیر با را پادشاهش  ، گرفتهرا حاصور،گشتباز وقت

،کشته شمشیر دم به بودندآندر که را ی  کسان  ۀهم و  11  . بودکممالآنجمیع  ۀکردسر 
  12  .سوزانیدآتشبارا حاصور و،نماندی  باقجانداری هیچو،کردکهالجملگی  را ایشان

دمبهرا ایشانوگرفترا هاآن ک  ملو جمیعوک  ملو آنی  شهرهای  تمامیوشعپس
  .بودفرموده  امرپروردگار    ۀبندی  موسکههمان طور  ،کردک  هال جملگی  ،کشته شمشیر

از    13 ،نسوزانید را هاآناسرائیل ،بودند استوار خودی  هاتل بر که ی  شهرهای  ۀ همغیر 
وشهرها آنغنیمتی  تمام اسرائیلیبنو  14  .سوزانیدرا آنفقط  یوشعکهحاصوری  سوا 
به،کشتندشمشیردمبهرا ان  مرد  ۀهماما؛بردند غنیمت  بهخودی  برا را هاآنایانپچار 
  ، پروردگارکهچنان   15  . نگذاشتندی  باقرا جانداری  هیچ،کردهک  هالرا ایشانکهی  حد 
یوشعترتیب  همینبهو فرمودامریوشعبهی  موس،بودفرمودهامررا ی  موسخود  ۀبند

  . نگذاشتی  باق، بودفرمودهی  موسبهخداوند  کهی  احکامجمیعازی  چیز و،نمود عمل
وهامونووشنَج زمینی  تماموجنوبی  تماموکوهستانزمینآنی  تمامیوشع پس  16

باالعیرَس ی  سو به کهحاَلق کوهاز  17  .گرفترا دشت آن  واسرائیلکوهستانوعربه
، گرفتهرا هاآنک  ملو جمیع و ،استرمان َح   کوه زیرلبنانی  واددرکه جادبعل تا رودیم

نبودی  شهر و   19  .کردجنگ ک  ملو اینبابسیار ی  روزها یوشع و   18  .کشتوزد را ایشان
دیگران  ۀهموبودندساکنعونَجبَ درکهییانوو  حِ جز،باشد کردهصلحاسرائیلی بنباکه
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رای نبرد  بتا کندسخترا ایشان دلکهبود خداوند جانباززیرا   20  . گرفتندجنگ در را 
بلکه نشود رحمتایشانبرو،سازد ک  هالجملگی  را ایشان اوودرآینداسرائیل  مقابل
یوشعزمانآندرو  21  .بودفرمودهامری  موسبهپروردگار  کهچنان سازد نابودرا   ایشان

  ۀ همویهودا ی  هاکوه  ۀ هموعنابورَدبیوبرونحاز کوهستانازرا عناقیان،آمده
  22  .کردک  هالجملگی  شان  یشهرها با را ایشان   یوشع و، ساختمنقطع اسرائیل ی  هاکوه
ی  باقی  بعض دود َاش  وَجت    و ه  غز  در اما  ، نماند ی  باقاسرائیلی بنزمین درعناقیانازی  کس

و،گرفت ،بود گفتهی  موسبهپروردگار  آنچه برحسبرا زمینی  تمامیوشع پس  23  . ماندند
ت  به ایشان اسباط و هافرقه برحسباسرائیلی بنبه را آنیوشع  از زمین و بخشید ملکی 
 . ( تگرفآرامجنگ

برافراشتن    یبرا پیکار    و  در جهاد  بن نون  وشعیکه  است    ییاز روزهاتصویری    نیا 
و  ۀکلم د   الله  رو   د یتوح  و خداوند    ن ینشر  برخی    . دی گذران  ن یزم   ن یا   ی بر  به  است  شایسته 

تا  ویژگی توجه شود  دارد  اختصاص  و همراهان وی  یوشع  به جهاد  که  این  ها  از شناخت 
 :حاصل گردد هایی بهره ،هاویژگی

  ا یاز در   یه موسکه همرا بودند    لیاسرائیبن نون از نوادگان بن  وشع یهمراه    افراد  -1
که  ؛  گذشتند  به   یسرگردانآن  در  همان کسانی  خداوند  سرپیچی که  فرمان  جهت  از  شان 

  :فرماید آنجا که می   . جان باختند  ،مجازاتشان کرده بود   ،جهاد و پیکار در راه او خداوند به  
 ُموسی یا  َنْدُخلَ   قاُلوا  َلْن  ا  هاُهنا  ِإَن  ا  ِإَن  َفقاِتال  َك  َرُب  َو  ْنَت 

َ
أ َفاْذَهْب  ِفیها  داُموا  ما  َبدًا 

َ
أ ها 

  اینجا   ما  . نشویم  داخل  به آن  هرگز   آنجا هستند   در   وقتی  تا   ! موسی  ای   : گفتند)  1قاِعُدوَن 
 (. کنید نبرد  هاآن  با و  بروید   پروردگارت و تو  ، نشینیممی



 . 24: مائده -1
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  ؛ فرزندان صالح شداین    ت یترب  آن   ۀ جینت   و  ، گرایانه بود مجازاتی اصالح   ، سرگردانیاین  
 . مقدس شدند نیو وارد سرزم جهاد کردند یموس ی  وص وشعیهمراه  که  فرزندانی

  بود   ی از کسان  بیشتر عبور کردند بسیار    از مصر  یموس همراه  که  کسانی  تعداد    -2
  دوستیا یاز دن مردمان ماالمال  که قلب  تا هنگامی  پس    ؛کردند نبرد    وشع یکه همراه  
  وندخدا دوستی  از  مردم ماالمال    هایب قلتا هنگامی که  و    ،بخشد ن  یسود  شانباشد کثرت

 . رساندآسیبی نمی  ،تعداد بودنکم  ،باشد  ومتعالسبحان 

همراه    یکسان  -3 لشکرها  بسیاربودند    وشعیکه  از  با  بودند    یانبوه  یکمتر  که 
برا تعداد آن  ، یحساب مادبا    و  ، رو شدنده روبها  آن فتح    ییفتح آن همه شهرها  ی ها  که 

   :نمود  ی ار یترس    عب و ها را با رُ اما خداوند آن  ؛ نبود  ی کاف  ، ه بودندکرد
َ
  ِلیَلة  َکْم ِمْن ِفَئة  ق

اِبِریَن للِه َوا للَغَلَبْت ِفَئًة َکِثیَرًة ِبِإْذِن ا    که   اندک  گروهی  بسا  چه  ، خدا   خواست  به)  1ُه َمَع الصَّ
 (. کنندصبر پیشه می که است کسانی  با خدا  که  ،کند  غلبه   بسیار گروهی بر

و  بودن  کم   -4 و  تعداد  مادتجهیزات  امکانات  همراه  مالزم  همگی    ،ی ضعف  و 
  های تحمل دشوار  یرو ین   ،صبر ،مانیسالح ا  هب نامؤمن او وهنگامی که اما  ؛ بود  وشعی
ش   و مسلح  خدا  بر  ودتوکل  که    ند  با  هنگامی  وافکندن  خداوند  دل    رعب  در  ترس 

  و   ، وارد  ،شانی ار یبسوجود  با  ها  آوردگاه تمام آن    بهتوانستند    ،شان نمود یاری   ،دشمنانشان
ن و  روز یپ   وند خدا   ی رو یبا  و   ۀکلم  شوند  کنندمقدس    نی سرزم  دررا    د یتوح   الله    ؛ منتشر 

پ   هاسالح   ن یتر رومند ین  ده یعق  و   مان یا   ن ی ا بنابر  آن  با  که  دست   ن امؤمن  ی روز یهستند    به 
   .آیدیم

  و   وندخدا اطاعت  طاعت او  ا   و  ،و جانشین خداوند   فهی خل  ،زمان خود   در  وشع ی  -5



 . 249بقره:  -1
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از   از  او  سرپیچی  کسان  ؛بود  وندخدا سرپیچی  خداوند    یپس  از  کردند  اطاعت  او  از  که 
و کردند  و   یکسان  اطاعت  همراه  برخاستند   یکه  نبرد    . کردندپیکار  خداوند  با  همراه    ،به 

زمانآن آن  در  ملت    ، ها  و  وقوم  کلم   خداوند  ب  ۀحامالن  زم  یرا الله  پس    ؛ بودند  نی اهل 
 . ها نازل شدبرکت بر آن  و یروز یپ ،آرامش ، رحمت

  کردند و پیکار  الله جهاد و ۀ کلمبرافراشتن خداوند در راه فرستادگان  و ایانب اینکه  جهی نت
ساخت  ی خداوند فرمان   واجب  و  مشروع  را  جهاد  بودکه  نمودند  ،ه    بودن کم   و  ، اطاعت 

وی ار ی امکانات   دهندگان  ناتوان  آن  ، ضعف  را  وبودن  بسیار   ونساخت  ها  ه  انبو  دشمنان 
آن روی امکاناتشان  جهاد  از  را  نکردها  آنطور    همان  ؛گردان  و  هاکه    ۀموعظ   با حکمت 

و   یسو ه بنیکو   کردند  دعوت  ورز آنان  با    خداوند  کفر  وجه    ه ب  دندیکه  مجادله  نیکوترین 
با  انبیای الهی    ،د یبخشن   یسود   ،با کافرانو دالیل گفتاری  ت  که حج    یهنگاماما    ؛ نمودند

برخاستند  با دشمنان خدا  نیزه و شمشیر   مبارزه  را  آننیز  خداوند    وبه    ۀلیوسه ب  و  یار یها 
   .فرمود دیی تأ اشمالئکه 





 ؟چه  یبرا جهاد

بر    در راه خداوند  پیکار  که جهاد وشود    انیالزم است بپرسش    نیبه ا گفتن  پاسخ   یبرا 
 : دو نوع است

از  هر   بارۀبحث در پاسخ طی    و  ؛تدافعی  :و دوم  ،تهاجمی   :اول داده  یک  نوع  این دو 
شد ادامه    . خواهد  آن در  از  هریک  و  به  پرداخت  خواهم  هریک    اسباب ها  علل  بیان  را  و 

 .کردخواهم 

 تهاجمی هاد  ج :اول
مؤمناست    ایضه یفر   ، جهادنوع    نیا  امت  بر  زمانکه    ی واجب  پرچم    خود   در  حامل 

در آن که  است    یاقوام  ها وامت   ۀبا همنبرد    ومعنی تهاجم  به   و  ،است   نیخدا در زم  ۀفیخل
د  ،زمان و  ن یبه  زم  وندخدا جانشین    حق  نم  نیدر  و  تا    ،کنندی اعتراف  تسلیم  که  آنجا 

د  ۀکلمبردار  فرمان و  الله  اال  اله  ر   شوند   یحق  ن یال  زمام    و  ، خداوند است  تی ضاکه مورد 
را به خل   امور خدا و    امبرانیاز پبسیاری    .کنند  م یتسل  خود  در زمان   نی خدا در زم  ۀفیخود 

ا فرستادگانش   را    ی خیتار   و  یآسمان  یهاکتاب و  کردند    ام یقمهم    نی به  موضوع  این 
شک   ایگونهه ب هیچ  ندارد  درتردیدی  وکه  وجود    ،نون بن    وشع ی  .اندکرده   انیب   ، آن 

  وخداوند    نامبرا یپهمگی  که    یامام علو    حضرت محمد  ،مانیسل   ،داوود
و عمل  دلیلفرستادگانش هستند  و  توح  ی برا   ، استشده  ثابت   ی کردشان حجت    و   دی نشر 

الله    ۀ کلمبرافراشتن   اال  اله  تهاجمیبهال  خداوند  فرمان  به  ها  آن  . نددکر پیکار    ، صورت 
  ، آن به جهل توصیف  عمل و    ن یانکار ا   ی برا   یراه  چ یه  وبه نبرد برخاستند    ومتعالسبحان 

  ،ی آزادتمدن و    ، فرهنگلوای  تحت    و  گراییمذهب   ا ی  ییگرا طایفه   ، تعصب قومی  ،تخلف 
تمدن و آزادی    ، الله به بحث و بررسی در خصوص این فرهنگشاء در ادامه ان  . وجود ندارد

 .خواهم پرداخت
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آن در تمامی ادیان و تمامی    یاتئ جزچه بسا  دارد که  قیدهایی    وشروط  جهاد  نوع    نیا 
با توجه  مختلف    یهادر زمان  نی د  ک یممکن است در  حتی    ودوران یکسان و ثابت نباشد  

ای تا  از برهه آورند  یم  ومتعالسبحان خداوند    سوی  ازفرستادگان    و  ای که انب  اییهدستور به  
 .هستندثابت و کلی  یطور اجماله اما ب ؛ یابند  لیتبد  و ر ییتغ دیگر  ۀبره

چه بسا برخی   و ،برایش اهمیت بسزایی متصور هستندکه مردم شرطی  نیتر مهم شاید 
را ب بهانه   عنوان عذرهآن    ۀ لئمس  ،دنبرگیر در راه خدا  پیکار    از جهاد و  یچیسرپ برای    ایو 

ه عِ  ه و ُعد  گاه  ای  تفرقهبرخی نیز چه بسا  و ؛است (نفرات و تجهیزات) د  و هوشیاری   یعدم آ
جامع خالی  ی مانی ا   ۀدر  شانه  برای  جهادرا  از  کنند  ، کردن  این   که   ، بهانه  دوی  به    هاهر 

باز تجهیزات  و  نفرات  همان  یا  ه  ُعد  و  ه  عد  خصوص    .گرددمی   موضوع  این    نکات در 
 : ای را توضیح خواهم دادگانه سه

 : تعداد نفرات و تجهیزات

کهشک  نیست  برا   نی ا   ی  رزمی  ی شرط  رویارویی  نوع  و  اگر    ؛است  یالزام  ، هر  نفرات 
این رویارویی سخت و دشوار و    ،تجهیزات کافی برای رویارویی نظامی وجود نداشته باشد 

بود خواهد  ناممکن  بسا  می ؛  چه  باقی  آنچه  اینولی  برا   ماند  که  محاسبات    ست  اساس 
می  تهاجمی  رویارویی  شروط  امروزین  دوبرابر  نظامی  مهاجم  نیروهای  تعداد  که  طلبد 

 مبارز بهتر باشد امکان  ن یمهاجم و تجهیزات    یهرچه آمادگطبیعتًا    نیروهای مدافع باشد و
مهاجم  نیا کردن  کم نفع  به  داشت  ن ینسبت  خواهد  بر   ن یا   .وجود  صرفًا  اساس    قانون 

 . محض استهای مادی قیاس 

می   یگر ید  شکل  ، معادله  ، نامؤمن  خصوص   دراما   خود    ینظام  ۀمعادلدر    و  گیردبه 
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به غ آن   چراکه  ؛شودوارد می غیب نیز    ۀمسئل  نامؤمن  یبرا  َتُقوُل    : دارند  مانیا   ب یها  ِإْذ 
ُکْم ِبَثالَثِة آالف  ِمَن اْلَمالِئَکِة ُمْنَزِلیَن   ُکْم َربُّ ْن ُیِمدَّ

َ
َلْن َیْکِفَیُکْم أ

َ
َبَلی ِإْن َتْصِبُروا    *ِلْلُمْؤِمِنیَن أ

ُکْم ِبَخْمَسِة آالف  ِمَن اْلَمالِئَکةُ  ُتوُکْم ِمْن َفْوِرِهْم َهَذا ُیْمِدْدُکْم َربُّ
ْ
ُقوا َوَیأ ِمیَن مُ   َوَتتَّ   آنگاه)  1َسوِّ

نیست می   مؤمنان  به   که کافی  را  آیا شما  با سه   که   گفتی  را    ۀ فرشت  هزار   پروردگارتان شما 
آمده  دارنشان آری  ؟کند  تانیاري   ، فرود  کنید   اگر   ، *  همین    ، باشید   پرهیزگار  و   صبر  با  و 

   (.کند دار یاری نشان  فرشتگان از  هزار  پنج پروردگارتان شما را با   ،خروش بر شما بتازند 

درگاه  استغاثه به    و  دعا   یعنی  ؛که طرف مقابل فاقد آن استبزرگی دارند  مؤمنان سالح  
اْلَمالِئَکِة    :ز یعز   یپروردگار قو  ِمَن  ْلف  

َ
ِبأ ُکْم  ُمِمدُّ ي  نِّ

َ
أ َلُکْم  َفاْسَتَجاَب  ُکْم  َربَّ َتْسَتِغیُثوَن  ِإْذ 

که  ،خواستید  یاری  پروردگارتان  از  که  آنگاه )  2ُمْرِدِفیَن  کرد  اجابت  را  با   :شما    هزار   من 
ان  مؤمن  و  شوددرخواست یاری میاو    که از  یخداوند   و  (،کنممی  پی یاریتان   در پی    ۀفرشت

که پس او کسی است    ؛ها به دست اوستدل   وست  هاقلب  ۀآفرینند  ،شوند با او ایمن می
ت و پایداری می   ماالمالها را  دل هی از هر چیزی جز ترس و  آن را تُ ست که  و او  ؛کنداز قو 

ِفي    :نماید شکست می ْلِقي 
ُ
َسأ آَمُنوا  ِذیَن  الَّ ُتوا  َفَثبِّ َمَعُکْم  ي  نِّ

َ
أ اْلَمالِئَکِة  ِإَلی  َك  َربُّ ُیوِحي  ِإْذ 

َوا  ْعَناِق 
َ
اْْل َفْوَق  َفاْضِرُبوا  ْعَب  الرُّ َکَفُروا  ِذیَن  الَّ ُلوِب 

ُ
َبَنان  ق ُکلَّ  ِمْنُهْم  [  کن  یاد])  3ْضِرُبوا 

  قدم ثابت   را   مؤمنان  پس  شمایم،  با   من  که  کرد  وحی  فرشتگان  به  پروردگارت  که  را   هنگامی
گردن  پس   اندازم،می   ترس  کافران  دل   در   زودیبه   . دارید بزنید باالی  را    ۀ هم  و  ها 

 (. کنید قطع  را  انگشتانشان

رو اینجا  ، از همین  برعکس مکامالً ارویی  روی  ی برا   ینظام  ۀ معادل  ، در  بنابراین    ؛ شودی 



 . 125و  124آل عمران:  -1
 . 9انفال:  -2
 . 12: انفال -3
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اسالم    یدر ابتدا و حتی    ،کافر باشد   ن یمدافعتعداد  نصف    ن یمهاجمتعداد  است که    یکاف
 : باشد   نیمدافع تعداد دهم  کی مؤمن   ن یمهاجم تعداد بود  یکاف

  َعَلی اْلُمْؤِمِنیَن  ِض  َحرِّ ِبيُّ  النَّ َها  یُّ
َ
أ َیْغِلُبوا  َیا  َصاِبُروَن  ِعْشُروَن  ِمْنُکْم  َیُکْن  ِإْن  اْلِقَتاِل 

ْوٌم ال َیْفَقُهوَن 
َ
ُهْم ق نَّ

َ
ِذیَن َکَفُروا ِبأ ْلفًا ِمَن الَّ

َ
َف    *  ِماَئَتْیِن َوِإْن َیُکْن ِمْنُکْم ِماَئٌة َیْغِلُبوا أ اآلَْن َخفَّ

نَّ ِفیُکْم َضْعفًا َفِإْن یَ   هُ للا 
َ
َیْغِلُبوا ِماَئَتْیِن َوِإْن َیُکْن ِمْنُکْم  َعْنُکْم َوَعِلَم أ ُکْن ِمْنُکْم ِماَئٌة َصاِبَرٌة 

ْلٌف َیْغِلُبوا 
َ
ْلَفْیِن ِبِإْذِن ا   أ

َ
اِبِریَن للِه َوا للأ  .فراخوان  جنگ   به   را   مؤمنان  ، پیامبر  ای )  1ُه َمَع الصَّ

  از شما صد   اگر  یابند ومی  غلبه  تن   دویست   بر  ،صابر و شکیبا باشند  تن  بیست  شما  از  اگر
  ند * اکنونا فهم   از  عاری  مردمی  آنان  زیرا   ؛شوند می  پیروز   کافران  از  تن  هزار  بر   ،باشند   تن

داده   خدا  تخفیف  شما  شما ضعفی هست  ،بر  در  داشت  اگر  . معلوم    تن   شما صد  از   پس 
اذن    به   ، باشند   تن   هزار  شما   از   اگر   و   ، شوندمی   پیروز   تن   دویست  بر   ، صابر و شکیبا باشند 

 (. ان استخداوند با صابر  و ؛ شوندمی  پیروز  تن   هزار دو  بر خدا 

مالئکه    نامؤمن متعال  وسبحان   خداوند با  میرا  آن   وکند  یاری  آنکه  از  پیش  ها  حتی 
زیرا    ؛افکندمی در دل دشمنانشان  را  ترس    رعب و   ، دعا بخوانند و از ساحت او یاری بجویند

فرستادگانش به پا    و  پیامبران  و  نید   یار ی  و  ،او  تیآوردن رضادست ه بدر راه    ،ها در راه اوآن
تنها  سزاوارتر است و    ،کند   یار یرا  فرستادگانش    و  پیامبران  و  نید   نکهیاو به ا   و  ،اندخاسته 

اساس غیب    کسی برتا بداند چه  آزمود دادن ایشان  ا اطاعت و یاری خلق را ب   به این جهت 
 : کنداز او اطاعت و او را یاری می  [ نادیدهبه و ]

 َِباْلِقْسِط و اُس  ْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِکَتاَب َواْلِمیَزاَن ِلَیُقوَم النَّ
َ
َناِت َوأ ِباْلَبیِّ ْرَسْلَنا ُرُسَلَنا 

َ
أ ْنَزْلَنا  َلَقْد 

َ
أ

ا  َوِلَیْعَلَم  اِس  ِللنَّ َوَمَناِفُع  َشِدیٌد  ٌس 
ْ
َبأ ِفیِه  َمْن  للاْلَحِدیَد  إِ ُه  ِباْلَغْیِب  َوُرُسَلُه  ِويٌّ  للا   نَّ َیْنُصُرُه 

َ
ق َه 
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را   ما)  1َعِزیزٌ  نیز   ترازو  و  کتاب  هاآن   با  و  فرستادیم  روشن  یلدال   با  فرستادگانمان    نازل   را 
  مردم  برای   منافعی  و  سخت  نیرویی   آن  در  که   را   آهن   را به پا دارند و  عدالت  مردم  تا   کردیم
  را   پیامبرانش  و  او  ،[نادیده  بهاساس غیب ]و    بر  کسیچه  بداند  خدا   تا  ،فرستادیم  فرو  است
 (. است ناپذیر شکست و توانا  که خدا  ؛کندمی  یاری 

  و خدا  که یفرد )ن با کافرا  دل در ترس  نیز و فرشتگان و یقدمثابت   که است نیچننیا 
  ی بیغ  یهاسالح   ها،ن یا   ۀ هم  و   ؛شودهمراه می   ( دهندمی  ی ار ی  ب یغ   در   را   فرستادگانش 

 . کندیم درک  را  آن شان،ی باطن چشم  و دارند مان یا  آن به  ن، ی منؤم که است

  ِذیَن الَّ ُلوِب 
ُ
ق ِفي  ْلِقي 

ُ
َسأ آَمُنوا  ِذیَن  الَّ ُتوا  َفَثبِّ َمَعُکْم  نِّي 

َ
أ اْلَمالِئَکِة  ِإَلی  َك  َربُّ ُیوِحي  ِإْذ 

َواْض  ْعَناِق 
َ
اْْل َفْوَق  َفاْضِرُبوا  ْعَب  الرُّ َبَنان  َکَفُروا  ُکلَّ  ِمْنُهْم    که   را   هنگامی[  کن  یاد])  2ِرُبوا 

  زودی به  .دارید  قدمثابت   را   مؤمنان  پس شمایم،  با  من  که کرد  وحی  فرشتگان به پروردگارت
گردن  پس  اندازم،می  ترس   کافران  دل   در بزنیدباالی  را    قطع   را   انگشتانشان   ۀهم  و  ها 

 (. کنید

  ُلوِب
ُ
ق ِباَسُنْلِقي ِفي  ْشَرُکوا 

َ
أ ِبَما  ْعَب  الرُّ ِذیَن َکَفُروا  َواُهُم  للالَّ

ْ
َوَمأ ِبِه ُسْلَطانًا  ْل  ُیَنزِّ َلْم  ِه َما 

اِلِمیَن  الظَّ َمْثَوی  َوِبْئَس  اُر  و هراس  دل   در)  3النَّ بیم  کافر شدند  که    ؛ افکند  خواهیم   آنان 
آتش    آنان  و جایگاه  گرفتند  خدا   برایش فرو نفرستاده است شریک  حجتی  که  را   چیزی  زیرا 

 (. را چه بد جایگاهی است و ستمکاران ؛است

  ْعَب الرُّ ُلوِبِهُم 
ُ
ق ِفي  َذَف 

َ
َوق َصَیاِصیِهْم  ِمْن  اْلِکَتاِب  ْهِل 

َ
أ ِمْن  َظاَهُروُهْم  ِذیَن  الَّ ْنَزَل 

َ
َوأ
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ِسُروَن َفِریقاً 
ْ
  بودند   برخاسته  شانري یا  به   که   را   گروه  آن  کتاب  اهل  و از)  1َفِریقًا َتْقُتُلوَن َوَتأ

آورد  از به زیر    به  را   گروهی  کشید ومی  را   گروهی  ؛افکند   بیم  هایشاندل  در  و  دژهایشان 
 (. گرفتید می اسارت

  ْن
َ
أ ِل اْلَحْشِر َما َظَنْنُتْم  وَّ

َ
ِدَیاِرِهْم ِْل اْلِکَتاِب ِمْن  ْهِل 

َ
أ ِذیَن َکَفُروا ِمْن  الَّ ْخَرَج 

َ
أ ِذي  الَّ ُهَو 

ُهْم َماِنَعُتُهْم ُحُصوُنُهْم ِمَن ا  نَّ
َ
وا أ َتاُهُم ا للَیْخُرُجوا َوَظنُّ

َ
َذَف ِفي  للِه َفأ

َ
ُه ِمْن َحْیُث َلْم َیْحَتِسُبوا َوق

 
ُ
ْبَصارِ   ُلوِبِهُم ق

َ
اْْل وِلي 

ُ
أ َیا  َفاْعَتِبُروا  اْلُمْؤِمِنیَن  ْیِدي 

َ
َوأ ْیِدیِهْم 

َ
ِبأ ُبُیوَتُهْم  ُیْخِرُبوَن  ْعَب  او  )  2الرُّ

از سرزمینشان    ، در نخستین اخراج  ، بودند  کافر   که   را   کتاب  اهل  از   کسانی   کسی است که 
که   ، راند   بیرون   که   داشتند   گمان هم    خودشانو    روند   بیرون   پنداشتید نمی  شما  در حالی 

 هاآن   بر  بردندنمی  را   گمانش  که  سویی  از  خدا   .داردمصونشان می  خدا   برابر   در  دژهایشان
و   دست   به  و  خود  دست  به  را   هایشانخانه   کهچنان  ؛افکند  وحشت  شانیهادل   در  برآمد 
 (. بگیرید  عبرت ، بصیرت اهل  ای  پس  .کردندمی خراب مؤمنان

ه  گفتم    تر پیشکه    طور   همان   و بسیار  کردند  نبرد  بن نون    وشع یکه با    ی انمؤمن   ۀد  عُ   وِعد 
با آن   بود   یکافران  هایت یکمتر از جمع گروه   طالوت و  یبرا   تی وضع  و  شدندرو  یاها روکه 

همراه  یمؤمن این بودند    شکه  بودنیز  حتی    ،چنین  وو  طالوت  داستان  همراهانش    در 
دارد  ومتعالسبحانخداوند  سوی  از    اینشانه  کمترسن    که  جوان  داوود  ؛وجود  از    ش 

  ی تعداد  و  فالخن ز  همراهش نبود ج  ز یچ  چ یهـ بود    یسالحهر  از    یدستش خال  وسایرین  
به هالکت رساند و علت و  جالوت را    ،جالوت وارد کرد  مهلک را به لشکر  ۀکه ضرب   ـسنگ 

لشکریان جالوت   اصلی شکست  ا   :شدسبب  ِبِإْذِن  دَ للَفَهَزُموُهْم  َتَل 
َ
َوق   3َجاُلوَت   اُودُ ِه 
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 (. ُکشت را   جالوت ، داوود شکست دادند و را  ایشان  خدا  خواست به پس)

ا  نیست  فقطداستان    ن یدر  این  از    ]موضوع[  و  مؤمنگروهی  اندک  تعدادی  با  ان 
بلکه    ؛پیروز شدند گروهی از کافران با تعداد بسیار و تجهیزات فراوان  بر  تجهیزات ضعیف  

ا   ی روز یپ  ـش یهاسنگ   و   داوودـ   زاتیجه ت  ن یکمتر   و تعداد    ن یتر فیضع پیکار    ن یرا در 
بر   یاز مردم حت  کیچ یه   .رقم زدند ا   شیهاسنگ   سال ووسنکم   داوودِ   ایمؤمنان    ن ی در 

خداوند    ؛ سخن گفت  شی هاسنگ   داوود و  ۀلیوسه اما خداوند ب  ؛ باز نکرده بودند   ی حسابنبرد  
هیچ نیرو و توانی نیست مگر با  »«  ة اال باللهقو  »ال   :با این آیه و نشانه اراده فرمود که بگوید

 «.خداوند

کف    آشامند ویکه نماندک    ۀآن عد»  : که فرموداست  شده    ت یروا   دق امام صا  از
به سربازان جالوت   که از نهر عبور کردند و  یهنگام  .مرد هستند  313  ، گیرندنمی   دستی بر 

َة َلَنا اْلَیْوَم ِبجاُلوَت َو    :گفتند  ه بودنددینوش   (نهر )که از آن    ینظر افکندند آن کسان
َ
الطاق

بودند گفتند   (نیست   سپاهش   و  جالوت   تواِن   را   ما   امروز)  ُجُنوِدهِ  ننوشیده    :و کسانی که 
 ِاْلکاِفر اْلَقْوِم  َعَلی  َواْنُصْرنا  داَمنا 

ْ
ق
َ
أ ْت  َوَثبِّ َصْبرًا  َعَلْینا  ْفِرْغ 

َ
أ نا    ما  بر ا،  پروردگار )  یَن َربَّ

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

که   آنجا  ا های  گام   کی نزد  داوودتا  ف  .ستادیجالوت  بر  سوار  و  لی جالوت  بر    بود 
  . بودند  شسربازانش در اطراف  و  د یخشدر یبود که نورش م  ی اقوتیدر آن    بود و   ی سرش تاج

را  هوا  آن سنگ    .سمت راست لشکر پرتاب کردبه   برداشت و  یها سنگ داوود از آن سنگ 
آن   وشکافت   وفرو  ها  بر  د   .شکست خوردندها  آن  افتاد  و  یگر ی سنگ  سمت  به   برداشت 

زد    یسنگ سوم  اجالوت را ب  . شکست خوردند  ها فرود آمد و بر آن   چپ جالوت پرتاب کرد و 
و این سخن    ؛ افتاد  نیبر زماو ُمرده    و  د یمغزش رسبه  تا  دوخت    اشپیشانی به  را    اقوتشی  و

َتَل داُوُد جاُلوَت َو آتاُه ا للِبِإْذِن ا   َهَزُموُهْم فَ   :د یفرمای متعالی است که  حق
َ
ُه اْلُمْلَك َو  للِه َو ق

  خداوند  و  ُکشت  را   جالوت  ، داوود  شکست دادند و  را   ایشان  خدا   خواست  به پس)  اْلِحْکَمةَ 
 . «.(ارزانی داد حکمت و  او پادشاهی به
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باشد  پیکار  اگر  بنابراین   خداوند  راه    زات یتجه   وتعداد    ۀمعادلکه  است  شایسته  در 
گیرد   ی گر ید  ی منحن خود    مانع  نکهی ا   نه  ، باشد  محدود  د یبا   آن،   به   نگاه   جه ی نت  در  ؛ به 

  آنچه :  است  ن یا   است،  شده   خواسته   آنچه.  باشد  خداوند  راه  در   کاریپ  و   جهاد  از   ،یشگ یهم
  متعال وسبحان   خداوند  ۀبرعهد[  مسائل]  یباق  و  دی ساز   فراهم   آنان  یبرا   د،یدار   توان  در

وا    :است ِعدُّ
َ
ا   َلُهْم َوأ َعُدوَّ  ِبِه  ُتْرِهُبوَن  اْلَخْیِل  ِرَباِط  َوِمْن  ة   وَّ

ُ
ق ِمْن  اْسَتَطْعُتْم  ُکْم  للَما  َوَعُدوَّ ِه 

ُیَوفَّ ِإَلْیُکْم  ِه  للُه َیْعَلُمُهْم َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيء  ِفي َسِبیِل ا للَوآَخِریَن ِمْن ُدوِنِهْم ال َتْعَلُموَنُهُم ا 
ْنُتْم ال

َ
  ، با آن  تا  ،کنید   آماده  سواری  اسبان  و  آنچه در توان دارید از نیروهر   و)  1ُتْظَلُموَن   َوأ

دشمن   خدا   دشمن آن   و  خود  و  از  غیر    خداوند   و  شناسیدنمی   شما  کهرا    هادیگری 
  بازگردانیده  شما  به  تمامی  به  کنیدمی  هزینه  خدا   راه  در  که  را   و هرآنچه  بترسانید  شناسدمی

 (. شود روا ن ستم  شما به  و شود

 : نیست مگر از سوی خداوند  ایهیچ پیروزی که  د یداشته باش  ن یقی  و مانیا  و

 ِبِإْذِن ا ِلیَلة  َغَلَبْت ِفَئًة َکِثیَرًة 
َ
اِبِریَن للِه َوا للَکْم ِمْن ِفَئة  ق   ، خدا   خواست  به)   2ُه َمَع الصَّ

صبر پیشه    که  است  کسانی  با  خدا   که  ، کند  غلبه   بسیار  گروهی  بر  که  اندک  گروهی  بسا  چه
 (. کنندمی

  روشن   را   روانشانیپ  و  فرستادگان  تیحقان  که  خواهدیم   فقط  متعال،وسبحان  خداوند  و
  خداوند   که  باشند،  شماراندک  مستضعِف   یا عده   شانیا   که  است  یهنگام  ن،یا   و  ؛کند
ق   وجود باـ  دشمنشان و خود  دشمن  بر  را  هاآن  .گرداندی م روز یپ  ـفراوانشان ی برتر  و تفو 

است   بوده  چنین  خداوند  همواره  خود به   دعوت  و  نش ید   ومتعالسبحان که  را    سوی 
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فریب از    یخال تا  یمگرایانه  سلطه   ای  یو یدن های  هرگونه  در  کند  دارد  شایستگی  که  آن 
وجه خداوند  جز  در حالی که او چیزی جز خداوند و    ،کنددینش وارد و در راهش مجاهدت 

احاطه  با شهوات آتش و   ،هاها و گرفتاری ی بهشت با سختهمواره  ،نیچننیا  و ،خواهدنمی 
  های دشوار   و  های بلکه با سخت  ، دیآیدست نمه  ب  تبا شهوا وند  خدا حق    ن ید   و  ، شده است
 . متوجه باشید !خردمندان یپس ا  ؛ شودحاصل می

 1.« شده است احاطهو آتش با شهوات   ، هابهشت با سختی» :فرمایدمی رسول خدا 

 2« .سبکی شیرین است ،و باطل ، سنگینی تلخ ،حق»  :فرماید می  همچنین ایشان 

 :وحدت

جامع  ی برا همبستگی  و    وحدت ضروری  الزم    ،ی مبارز   ۀهر  این    ؛استو  غیر  در  که 
ِطیُعوا    : جز شکست نخواهد بود  ، مبارز  ۀتفرقه و جدایی در جامع  ،قطعی  ۀنتیج  ،صورت

َ
َوأ

ا للا  ِإنَّ  َوَتْذَهَب ِریُحُکْم َواْصِبُروا  َفَتْفَشُلوا  َتَناَزُعوا  اِبِریَن للَه َوَرُسوَلُه َوال    و  خدا   و)  3َه َمَع الصَّ
  و   برود،   بین   از   شما  قدرت  و   شوید   سست   که  نکنید   نزاع  هم   با  و   برید   فرمان   را   پیامبرش 

نظر امکانات  که از    یبا دشمنخصوص در رویارویی  به   ؛(است  صابران  با  خدا   که  کنید  صبر
  ، یبا موسهمراه    لیاسرائی بن  ؛ نشد محقق    ه گذشتدر  وحدت    ن یا   .استو تعداد نفرات برتر  

و  مانی سلیا  داوود    ،وشعی نبودند ک ی  متحد  ب  ؛پارچه  در  از  ها  آن  نی بلکه  و بسیار  بسیار  چه 
چه رسد    ، آسوده نبود   هایشاناز نیش زبان   موسی که شخص  وجود داشتند  منافقینی  
ا   :به دیگران َرُسوُل  ي  نِّ

َ
أ َتْعَلُموَن  ْد 

َ
َوق ُتْؤُذوَنِني  ِلَم  ْوِم 

َ
ق َیا  ِلَقْوِمِه  اَل ُموَسی 

َ
ق ِإَلْیُکْم  للَوِإْذ  ِه 
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ا  َزاَغ 
َ
أ َزاُغوا  ا  َوا للَفَلمَّ ُلوَبُهْم 

ُ
ق اْلَفاِسِقیَن للُه  اْلَقْوَم  َیْهِدي    که   را   هنگامی[  کن  یاد]  و)  1ُه ال 

  ۀ فرستاد  من  دانیدمی  اینکه  با   دهید،می  آزارم  چرا   من،  قوم  »ای:  گفت  خود  قوم  به  موسی
  و  برگردانید،  را   هایشاندل   خدا   برگشتند، [  حق  از]  چون  پس  هستم؟«  شما  سویبه  خدا 
 (. کندنمی   هدایت را  نافرمان مردم خدا 

که همراه    یمسلمانان  .کردندکوتاهی نمی در راه خدا  پیکار    از جهاد و  ایوجود انب   نیا   با
ن   خدا رسول   نبودند   زیبودند  و  یراض  یگر یدآن  از    یک ی  نیا   ؛متحد  با    یک یآن    نبود 

تا آنجا    ؛ کردندیمپیکار    با رسول خدا همراه  ها  آندر حالی که    ،کردی مپیشه  نفاق    یگر ید
ِبيُّ َجاِهِد    :استروایت شده    ن یچنن یا   ،آیه   نی قرائت ا   رد   ق از امام صادکه   َها النَّ یُّ

َ
أ َیا 

َوِبْئَس   ُم  َجَهنَّ َواُهْم 
ْ
َوَمأ َعَلْیِهْم  َواْغُلْظ  باْلُمَناِفِقیَن  اَر    کافران  با   !پیامبر  ای)  اْلَمِصیُر اْلُکفَّ

و   منافقان   ۀوسیلبه  کن  بگیر  جهاد  سخت  آنان  بد   است   جهنم   جایگاهشان  ، بر  چه    و 
ْهِل    : فرمایدمی  تعالیحق و    ؛ (است  سرانجامی

َ
ْعَراِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن أ

َ
ْن َحْوَلُکْم ِمَن اْْل َوِممَّ

َنْعَلُمُهْم َسُنَعذ  اْلَمِدیَنِة َمَرُدوا َعَلی   َنْحُن  َتْعَلُمُهْم  َفاِق ال  ِإَلی َعَذاب     النِّ وَن  ُیَردُّ ُثمَّ  َتْیِن  ُبُهْم َمرَّ
ازب)  2َعِظیم   از    گروهی  و  اندمنافق   اندگرفته   را   شما  ِگرد  که  نشینبادیه  هایعرب  رخی 

دو    و  ، شناسیمشانمی  ما  ، شناسینمی   را   هاآن  تو   ؛ ورزند می  اصرار  نفاق  در   نیز   شهرنشینان
 (. شوندبازگردانیده می  بزرگ   عذاب به  سپس ؛ کرد خواهیم  عذابشان بار 

تا آنجا    ؛ تر استاز روز هم روشن  طالبی اببن    یعل  با   همراهموضوع تفرقه و جدایِی  
را    یی متحمل دردهارا    که وی چنین    بارها   ایشان  و  ، سوزاندمی کردند که جگرش 

تکرار   را  َعْن    ِمْن   »َعَجبُت   : فرمودمیمعنایی  ِقُکْم  َتَفُر  َو  َباِطِلِهْم  َعَلی  اْلَقْوِم  َهُؤاَلِء  اْجِتَماِع 
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ُکْم  که    یهنگام  و  .«در َعَجَبم ،شما در حقتان  ۀاتحاد این قوم در باطلشان و تفرق  »از  1«َحِق 
به خدای  »  «ُفْزُت َو َرِب  اْلَکْعَبِة »  :فرمود  اماموارد کرد  ت ضرببر او    الله()لعنه ملجم  ابن

شدم رستگار  رستگاری  فوز    نیا   و   .«کعبه  خداوند    یرضا   ی برا رستگاری  فقط  و 
فوز   ؛بود ن بهشت    و  ومتعالسبحان  نجات   بلکه  و  رستگاری  آن    شدنخالص با    یافتنو  از 

پراکندگی    ، اختالفاتشان  ۀ در عین حال در نتیج  و بودن داشتند  ی شیعه که ادعابود    یقوم
 . دندبسیاری به او نوشانی ی هاغصهغم و   ،نظراتشان و عدم اتحادشان بر کالم امامشان

اینکه   ب در گذشته  نتیجه  آنچه خواسته شده    ؛ طور کامل حاصل نشدهوحدت  بنابراین 
  ن یتا در ا   است،حق  حول محور    شانتفاهم  وای آماده  مجموعه  یکپارچگ ی  وحدت و است  

همراه اگر به   یحت  ؛گردد  ا یهدر راه خدا مُ پیکار    جهاد و  یبرا الزم    یمجموعه تعداد و آمادگ
باشند منافقین  از  شده  ؛جماعتی  وارد  اسالم  در  که  کسانی  در  یعنی  ایمان  ولی  اند 



امیرالمؤمنین   -1 است:    از  شده  شگفتا!  »روایت  و  بر  شگفتا  اینان  اجتماع  که  سوگند  خدا  و به  باطلشان، 
تان دل را می است. رویتان زشت و قلبتان غرق غم باد که خود را  اندوه  میراند، و باعث غم و  پراکندگی شما از حق 

شما نجنگیدید،  و  چیزی به دست نیاوردید، جنگیدند  هدف تیر دشمن قرار دادید، آنان شما را غارت کردند و شما  
را معصیت می و شما خشنودیدخدا  تا .  کنند  به جهاد  در  دعوت  را  هوا گرم  می  ،کنم آنان میبا  بستان شما  گویید 

 ۀ م گویید هوا سرد است، مهلت ده تا سرما بنشیند. همی  ،خوانم است، مهلت ده تا گرما برود. در زمستان شما را می
 ،شمشیرقابل  مگریزید پس به خدا سوگند از  سرما میها برای فرار از گرما و سرماست. شما که از گرما و  این بهانه

نشین، حجله عقل زنان ۀانداز هایی بهما، دارندگان رؤیاهای کودکانه، و عقلنَ  ای نامردان مرد. تر خواهید بودگریزان
را ندیده بودم و نمی و غم و غصه است. خدا    شناختم. به خدا قسم حاصل شناختن شما پشیمانیای کاش شما 

و    اندوه به کامم ریختید،  ۀپی جرعدر خشم، و پیاز  ام را ماالمال  و سینه   کردید، شد، که دلم را پر از خون  شما را بکُ 
ب را  تر   اتدبیرم  و  گفت:  کنافرمانی  قریش  که  جایی  تا  کردید،  تباه  دانش    یاری  ولی  است  شجاع  ابوطالب  پسر 

دهد، جزا  را  پدرانشان  خدا  ندارد.  هیچ  جنگیدن  تجرباز    کدامآیا  و  کوشش  داشته  ۀ آنان  جنگ  در  و  است  مرا  ؟ 
اکنون عمرم از   .جنگ شدم  ۀسالگی نرسیده بودم که آمادبه بیست   ؟ هنوزاست  ش از من بیشتر بودهایقدمپیش 
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استدل نشده  وارد  ُتْؤمِ   : هایشان  َلْم  ْل 
ُ
ق ا  آَمنَّ ْعَراُب 

َ
اْْل اَلِت 

َ
ا  ق َوَلمَّ ْسَلْمَنا 

َ
أ وُلوا 

ُ
ق َوَلِکْن  ُنوا 

ُلوِبُکْم َوِإْن ُتِطیُعوا ا 
ُ
یَماُن ِفي ق ْعَماِلُکْم َشْیئًا إِ للَیْدُخِل اْْلِ

َ
َه َغُفوٌر  للا   نَّ َه َوَرُسوَلُه ال َیِلْتُکْم ِمْن أ

ایمان   بگو   . آوردیم  ایمان   : گفتند  اعراب)  1َرِحیٌم  اسالم    بگویید بلکه    ،ایدنیاورده   شما 
  کنید   اطاعت  را  پیامبرش  و  خدا   اگر  و   است  نشده  داخل  هایتاندل   در   ایمان  هنوز  و  ،آوردیم 

 (. است مهربان ۀآمرزند خدا  زیرا   ،شودنمی  کاسته  شما  پاداش اعمال  از

   :یانقالب اله  ۀاندیش ای بر هوشیار   یمانیا ۀجامع

  ر یتأث چنان    ی مانیا   ۀ که بر جامعقدر زیاد نباشد  آن  نا منافقجامعه تعداد  در    اینکه   یعنی
جنگ  بستگی برای  هممواقع  خصوص در  ه بـ   را به انحراف کامل سوق دهدکه آن  گذارد  ب

برا  جهاد  کلم  یدر  ازتعداد  ای  ـالله  ۀبرافراشتن  و    نامؤمن  ی  گاه    ۀاندیشبرای    ار یهوشآ
اسالم آن   یمانیا   ۀجامعبر    ، یانقالب  پذیرای  و  مسلط  ستهاکه  هم    باشند  با  آن 

استوار  راسخ  صورتی  به حق    ۀکلمکردن  مطرح جامع  وو  به  اهلش  و  حق    ۀشناساندن 
گاهی خطر نفاق  به این ترتیب    ؛ یمانیا  از افراد    یار یبسحق و اهلش توسط    ۀ دادن دربار با آ

و  کاهش می   ،ی مانیا   ۀجامع ب  دریابد  کامل  انحراف  وه نتیجه  نفاق  به وجود  اهلش    سبب 
چنین    ، اهل حق  بودن کم  و   تسلط اهل باطل با    و   فرقهبا وجود تطور طبیعی  که به   ،آیدی نم

 . شودی محقق نممنظوری 

   :فرمایدتعالی میحق

 ِلیٌل
َ
 (. بودند  نیاورده ایمان او به اندکی جز و) 2َوَما آَمَن َمَعُه ِإالَّ ق
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 ُکوُر ِلیٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَّ
َ
   (. سپاسگزارند من  بندگان از اندکی و) 1َوق

 ِلیٌل َما ُهْم
َ
اِلَحاِت َوق ِذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ و    اند آورده  ایمان   که  مگر کسانی )  2ِإالَّ الَّ

 (. هستند اندک  نیز اینان  و اندکرده  شایسته  کارهای

 : فرماید می  همچنین

  َك َربِّ ِمْن  ِإَلْیَك  ْنِزَل 
ُ
أ ِذي  ُیْؤِمُنوَن َوالَّ ال  اِس  النَّ ْکَثَر 

َ
أ َوَلِکنَّ    از   آنچه   و)  3اْلَحقُّ 

   (.آورند نمی  ایمان مردم بیشتر ولی ؛ است حق است شده نازل تو   بر  پروردگارت

 اِس الُیْؤِمُنوَن ْکَثَر النَّ
َ
َك َوَلِکنَّ أ ُه اْلَحقُّ ِمْن َربِّ   آن   پس در)  4َفال َتُك ِفي ِمْرَیة  ِمْنُه ِإنَّ

مکن   ایمان  مردم  بیشتر   ولی  ، آمده  پروردگارت  جانب   از   و  است   حق   ،آن  که   تردید 
 (. آورندنمی 

وه  ب  اما جهاد  استمرار  با  خداوند  منظور   ، الله  ۀکلمبرافراشتن    یبرا پیکار    فضل    این 
یا  و چه بسا پس    ،شودیمحقق م از  از آن   همان  ؛شودمحقق  چندان کوتاه  نه   یمدتپس 

حس  و   ی علامام  برای    که   طور اندک   .بود چنین    ، وضعیت  نیامام  بودن  پس 
  ۀ برای برافراشتن کلممبارزه    جهاد و   ی برا   یمانع  یانقالب الهی تفکر  جامعه برا   ی ار یهوش
و حتی    ؛رودی م  نی که به مرور زمان از بدشوار  است  مانعی    و عامل بازدارنده  اما    ؛ یست نالله  

آن     مانشان ی ا بودن  راسخ   و شان  نیقی  زانیم  ، وضعیتشان   ،نا مؤمن  ی برا   هست   آزمونیدر 
برافراشتن کلم  راه    کهی  کس  ا ی  ن یدر زم ولی  خدا و جانشین او  الله همراه    ۀبرای پیکار در 
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 . کندمنصوب میمهم برای قیام به این  او

برابر جریان غالب  یستادگیا    وفرستادگان    ،ا یانبا وضعیت  ام  ؛ست ین  یا ساده کار    ، در 
های آسمانی آمده  که در قرآن و کتاب   طور  همان  ؛بوده است  گونهاین ان پیروانشان  مؤمن
قوم آن پیامبر یا فرستاده نیز برای    و  ،آغوش باز پذیرای پیامبری نشدبا    یقوم  چیه  ،است

کلم برافراشتن  و  نشد   ۀ پیکار  همراه  او  با  اندک   ؛ ندالله  آوردند تنها  ایمان  او  به  و    ،شماری 
یاری اندک بی   که   طور   همان  ا ی  ؛ کردند اش  شماری  آن   عمل علمای  تعبیر  این ها  از  چنین 

ِإالَّ    : دکننمی َبَعَك  اتَّ َنَراَك  َوَما  ِمْثَلَنا  َبَشرًا  ِإالَّ  َنَراَك  َما  ْوِمِه 
َ
ق ِمْن  َکَفُروا  ِذیَن  الَّ  

ُ َ
اْلَمَل َفَقاَل 

ُه  ِذیَن  َکاِذِبیَن   ْم الَّ ُکْم  َنُظنُّ َبْل  َفْضل   ِمْن  َعَلْیَنا  َلُکْم  َنَری  َوَما  ِي 
ْ
أ الرَّ َباِدَي  َراِذُلَنا 

َ
پس  )   1أ

  و   ،بینیمنمی   خویش  همانند  انسانی  جز  را   تو   ما  :گفتند   بودند  کافر  که  قومش  سران
  که   بینیم نمی  و   ، کنندپیروی    تو   از   ،الرأیافراد ضعیف   ،ما  فرومایگان قوم   جز   که   بینیم نمی 
 (. گو پنداریمشما را دروغ  بلکه  ،باشد  فضیلتی  ما  بر  را  شما

می   313فقط    طالوت  همراه  بنابراین نهر  از  تعداد  ،گذرندَتن  این  تعداد    ، و  همان 
رسول خدا  با  بدر  در  که  بودند  داشتند حض   یارانی  تعدادِ   ، ور  همان  نیز  و  قائم  اصحاب   

ا   : فرمایدتعالی میحق   .است ِإنَّ  اَل 
َ
ق ِباْلُجُنوِد  َطاُلوُت  َفَصَل  ا  َفَمْن  للَفَلمَّ ِبَنَهر   ُمْبَتِلیُکْم  َه 

ِمنْ  َفَشِرُبوا  ِبَیِدِه  ُغْرَفًة  اْغَتَرَف  َمِن  ِإالَّ  ي  ِمنِّ ُه  َفِإنَّ َیْطَعْمُه  َلْم  َوَمْن  ي  ِمنِّ َفَلْیَس  ِمْنُه  ِإالَّ َشِرَب  ُه 
َفلَ  ِمْنُهْم  ِلیاًل 

َ
ا ق اَل  َجاَوَزهُ   مَّ

َ
ق َوُجُنوِدِه  ِبَجاُلوَت  اْلَیْوَم  َلَنا  َة 

َ
َطاق ال  اُلوا 

َ
ق َمَعُه  آَمُنوا  ِذیَن  َوالَّ ُهَو   

ا  و 
ُ
ُمالق ُهْم  نَّ

َ
أ وَن  َیُظنُّ ِذیَن  ا للالَّ ِبِإْذِن  َکِثیَرًة  ِفَئًة  َغَلَبْت  ِلیَلة  

َ
ق ِفَئة   ِمْن  َکْم  َوا للِه  َمَع  للِه  ُه 

اِبِریَن  ا  *   الصَّ َداَمَنا َواْنُصْرَنا َعَلی  َبَرُزو   َوَلمَّ
ْ
ق
َ
ْت أ ْفِرْغ َعَلْیَنا َصْبرًا َوَثبِّ

َ
َنا أ اُلوا َربَّ

َ
ا ِلَجاُلوَت َوُجُنوِدِه ق
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اْلَکاِفِریَن    نهر   به  را   شما  خداوند  : گفت  ، انداخت  راه  به  را   سپاهش  طالوت  نچو)  1اْلَقْوِم 
دستی   یا  نخورد  آن  از   هرکه  و  نیست   من   از  بخورد  آن  از   هرکه  ؛ آزمایدمی  آبی کف    تنها 

  بودند همراهش  که   مؤمنانی  و  او  چون   . نوشیدند  آن   از  اندکی  جز   همه   . است  من   از   بیاشامد 
  یقین داشتند با   که   آنان  . نیست  سپاهش   و  جالوت  تواِن   را   ما   امروز   :گفتند   ، گذشتند   نهر  از

  بسیار   گروهی  بر   که  اندک  گروهی  بسا   چه  ، خدا   خواست  به   :گفتند   ، کرد  خواهند   دیدار   خدا 
می  که  است  باکسانی  خدا   که  ،کند  غلبه پیشه  چونصبر   *   سپاهش   و  جالوت  با  کنند 

ما را بر    و  های ما را استوار بدار گام   فرو ریز و  شکیبایی   ما   بر ا،  پروردگار   :گفتند   ، شدند   روبهرو
 (. فرماپیروز   کافران

 تدافعی جهاد   : دوم
جهاد نوع  سر   و   نامؤمنپیکار    ، این  از  را  حق    نید   ،آناهالی  که  است    ینی زمدفاع 

تاز  که    ی هنگام  ، اندپذیرفته  و  تاخت  مورد  سرزمین  می مشرکان  یا  کافران  این    .گیردقرار 
دفاع  یاله  ان یاد  ۀ هم جا  یجهاد  مؤمن   یحت  و  ، ز یرا  بر  را  این    . دانندمی واجب    نا آن 

  و  انه یآش  ، از النهحیوانات    ؛هست نیز    واناتیح برای    یحت  ی زی غر   و   ی فطر   ۀمسئل   ،موضوع
 . کنندیدفاع مهایشان پناهگاه 

در   تدافعی  جایز مردم  نبرد  سر شمردن    ن ی قوان  ی حت  و  ، ندارند  نظریاختالف   نی زماز 
مللدر    سکوالر  بومی    ، سازمان  مردم  از  مقاومت  دفاع  را   ۀشداشغال   سرزمین برای    خود 

ما را    ،زمان  نیدر ا   یاهگمر پیشوایان    است که  نیا هرچیز  تر از  ب یعجاما    ؛داندیمشروع م
است و    زهیو موافق فطرت و غر فرموده  که خداوند آن را مشروع    یحقاین  از  کنند  وادار می

دارند مردم    ۀهم قبول  را  خائنانآن  اما  ؛کنیمدفاع    ،آن  خدا   یها  به  که    ی هستند 
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این  به    ،دندکر   انتیخ  ومتعالسبحان  و  آن    اب  ، شدند  یراض  ای دنزندگانی  یافتند  آرامش 
این جهانی   بز  تیرضا   وزندگی  ماد   و  کایآمر   رگ دجال  به    یغرب  خریدار    ، یالهخشم  را 

ْل    :فرماید می  تعالیحق   .شدند
ُ
ق َتُهْم  ِملَّ ِبَع  َتتَّ ی  َصاَری َحتَّ النَّ اْلَیُهوُد َوال  َتْرَضی َعْنَك  َوَلْن 

ِذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن ا ِه ُهَو اْلُهَدی  للِإنَّ ُهَدی ا  ْهَواَءُهْم َبْعَد الَّ
َ
َبْعَت أ ِه ِمْن  للَوَلِئِن اتَّ

  بگو   .نهی  گردن  آیینشان  به   تا   ،شوند نمی   خشنود   تو  از  ترسایان  و   یهودان)  1َوِليٍّ َوال َنِصیر  
گاه  تو را   خدا   که  پس  آن  از  اگر  باشد   خدا   جانب  از  که  است  هدایتی  ،هدایت   از   است  کرده  آ
   (.داشت نخواهی  او جانب از مددکاری  و یاور  هیچ  ،کنی  پیروی هاآن ۀخواست

  : دیفرمای که ماست   مسعودبه ابن   رسول خدا های  وصیت مکارم اخالق از جمله    در
آغاز شد  آغاز شد و همان   یبانه اسالم غر   ،مسعودابن   ای»   ؛گرددمی  باز غریبانه    ، طور که 

غر   پس حال  به  کندکس  هر   .یبانخوشا  درک  را  زمان  آن  که  فرزندانتان  در    ، از  آنان  به 
  . یدننما  یادت ع   شانیماراننکند و از ب   ییع آنان را تش   های سالم ندهد و جنازه  یشانهامکان

شم سنت  به  و    ا آنان  اعتقاد عمل  کارها   یول  ، کنند می  تظاهر شما    به  مخالفت    ی با  شما 
تا آنجا    . یستماز آنان ننیز  و من    یستند آنان از من ن  . یرندمشما می  یند  یر و بر غ   ،ورزند می

بر مردم زمانی خواهد رسید که هرکس در دین خود بردبار    ،مسعودای ابن   : فرمایدکه می
در آن    : و فرمود  .گرفته باشد   را کف دستش   ایباشد همچون کسی است که زغال گداخته 

 . گرگان او را خواهند خورد ،زمان اگر کسی گرگ نباشد 

گاه باش که    .اندآن زمان فاجر و خائن   یعلما و فقها  ،مسعودای ابن  شریرترین  ها  آنآ
و    کنندها دریافت میو از آن  ها رجوعبه آن ی که  انها و کسخلق خدا هستند و پیروان آن

با آنندوست داشته باش ها را  آن خلق خدا  نیز شریرترین  د  ن و مشورت کننشینی  هم ها  د و 
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آن خداوند  و  را هستند  َیْرِجُعوَن   ها  ال  َفُهْم  ُعْمٌي  ُبْکٌم  الل )   1ُصمٌّ  و  کور  و  و  کر  اند 
ندارند می وارد    ( بازگشتی  َوُبْکًما    ، سازدآتش  ُعْمًیا  ُوُجوِهِهْم  َعَلی  اْلِقَیاَمِة  َیْوَم  َوَنْحُشُرُهْم 

ِزْدَناُهْم   َخَبْت  َما  ُکلَّ ُم  َجَهنَّ َواُهْم 
ْ
أ مَّ ا    که   حالی  در   قیامت   روز   در   و )  2َسِعیًرا َوُصمًّ

  جایگاه   جهنم  و   کنیممی  محشورشان   کر  و  الل   و  کور  ،است  زمین   به  رو  هایشانچهره
ما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم    (، مافروزی می   بیشترش  نشیند   فرو  آن  ۀشعل  هرچه  که  ها استآن ُکلَّ

وا اْلَعذاَب 
ُ
ْلناُهْم ُجُلودًا َغْیَرها ِلَیُذوق   ، دهیم  دیگرشان  پوستی  بپزد   شانتنِ   پوست   هرگاه) 3َبدَّ

َسِمُعوا    (،بچشند   را   خدا   عذاب  تا ِفیَها  ْلُقوا 
ُ
أ َتُفوُر ِإَذا  َوِهَي  َشِهیًقا  ِمَن    *  َلَها  ُز  َتَمیَّ َتَکاُد 

  است   بشنوند * نزدیک را   زشتش  بانگ و  آید  جوش   به  ،شوند  آن افکنده  در  چون)  4اْلَغْیِظ 
وا  کُ   (،شود  پاره پاره   خشم   از  که

ُ
ِعیُدوا ِفیَها َوُذوق

ُ
ن َیْخُرُجوا ِمْنَها ِمْن َغمٍّ أ

َ
َراُدوا أ

َ
َما أ َعَذاَب  لَّ

  به آن  را   آنان   دیگر   بار   ، آیند  بیرون  اندوه   آن  از   ، (عذاب)  آن   از   بخواهند  هرگاه )  5اْلَحِریِق 
 6َلُهْم فیها َزفیٌر َو ُهْم فیها ال َیْسَمُعوَن   (،را   سوزنده  آتش  عذاب  بچشید   : که  بازگردانند 

 (. شنوندنمی   هیچ آنجا در و کشندمی فریاد  جهنم  در آنان)

ابن  میآن  !مسعودای  ادعا  و  ها  من  دین  بر  من  بر  کنند  شرایع  و  روش  و  من  سنت 
 . جویمها برائت می هستند و من نیز از آن بیزار ها از من  آن ، هستند

و آنان را    ، یدنکنمعامله  و در بازارها با آنان    ،نشینی همدر آشکارا با آنان   !مسعودابن   یا 
راه آن  یبه  به  و  ننمایید  ندهیدراه  آب  میحق   .ها  َکاَن    :فرمایدتعالی    اةَ یَ اْلَح   دُ یرِ یُ َمْن 
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نْ  ْعماَلُهْم فِ   ِهْم یُنَوفِّ ِإلَ   َنَتَها ی َو زِ   ا یالدُّ
َ
  زینت  و   زندگی  که   آنان)  1ْبَخُسوَن یُ اَل    َها یَو ُهْم فِ   َها ی أ

در آن به آنان    و  دهیممی  جهان  این  طور کامل در به را    کردارشان  مزد  ، بخواهند  را   دنیا  این
َنِزْد َلُه ف  ُد ی ر یَمْن کاَن    :فرمایدمچنین میه   .(هیچ کم داده نخواهد شد  ی َحْرَث اآلِْخَرِة 

نْ   دُ یر ی َحْرِثِه َو َمْن کاَن     ِکشت   هرکس)  2ب  یاآلِْخَرِة ِمْن َنِص   ی ما َلُه فِ   وَ ُنْؤِتِه ِمْنها    ا یَحْرَث الدُّ
  او  ن بهآاز    بخواهد  دنیا را   ِکشت  هرکس  و   افزاییممی   اشِکشته   برایش بر   بخواهد   را   آخرت

 (. داردن اینصیب و بهره  آخرت او در دیگر ولی ،کنیممی عطا

ابن  عداوت  !مسعودای  چه  من  کینه امت  و  و جدالها  خواهد کشیدها  ایشان  از    .ها 
  ، حق مبعوث نمود قسم به کسی که مرا به   . ترین این امت در دنیایشان هستندها ذلیل آن

 « .خوک مسخ خواهد کردصورت میمون و ها را خسف خواهد نمود و به خداوند آن

ای    : ایشان به گریه افتادیم و گفتیم  ۀ رد و ما نیز از گریگریه ک  پیامبرسپس    :گفت
خدا  می  ،رسول  گریه  متعال  »  :فرمود  ؟کنیچرا  خداوند  که  اشقیا  بر  رحمت  برای 

کَان     : فرمایدمی ِخُذوْا ِمن مَّ
ُ
ِریب  َو َلْو َتَری ِإْذ َفِزُعوْا َفاَل َفْوَت َو أ

َ
  که   آنگاه   ببینی   اگر)  3ق

 4« . ...یعنی علما و فقها  (شوند  گرفتار نزدیک  مکانی  از و نباشد  شانی رهای و بترسند  سخت

از  که    یکس  ی برا   یحجت   چ یه   وست  الزمان از زبان رسول خدا آخر   ی فقهاوضعیت    نیا 
 . وجود ندارد ،پیروی کند  ـکنند ی م ل یرا تعط یواجب جهاد دفاع ۀ ض یفر که ـ ها آن

کند  یم یکه انسان در آن زندگ یو وطن نیاگر دفاع از سرزم ؛ ماندپرسش باقی می کی
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یِن َحِنیفًا ِفْطَرَت    ده یها را بر آن آفر است که خداوند انسان  یموافق فطرت ِقْم َوْجَهَك ِللدِّ
َ
َفأ

ال  للا  َعَلْیَها  اَس  النَّ َفَطَر  ِتي  الَّ ا ِه  ِلَخْلِق  ال    هِ للَتْبِدیَل  اِس  النَّ ْکَثَر 
َ
أ َوَلِکنَّ  ُم  اْلَقیِّ یُن  الدِّ َذِلَك 

را به یکتاپرستی )  1َیْعَلُموَن  این دین کنبه   پس روی خود    که   است   فطرتی   همان  ؛ سوی 
  این همان دین پایدار  .نیست  تغییری  خدا   آفرینش  در  .سرشته است  به آن  مردم را   خداوند

ها با  آنجنگ    کفر و   دفاع اهل شرک و  ا یآ  ، حق استو    (دانند نمی  مردم   بیشتر  ولی  ،است
و  ی  ول زم  اشفه یخل  خدا  به سرزم   که   یهنگامش  نی در    ، آورندمی ها هجوم  آن  ن یمؤمنان 

 ؟ حق است

است    یزی غر   ای  ،یفطرت جسمان های  ویژگیو وطن از    ن یزمسر داشتن  دوست   : پاسخ
  ی وبال گردن و   ،صورت  نیا   ر یغ  در  ؛نگه دارد  ح یصح   ریکه آن را در مس   بر انسان است   و

  شیبرا   نکهینه ا  ،بخواهد تلا عد  صالح و ،ری خسرزمینش   یانسان برا باید پس  .خواهد بود
و  ،شر   و    ظلم  فساد  زمو جانشین    فه یخلکه    کنمکید میأ تبخواهد  در  خواستار    شنی خدا 

عدل    صالح و  و  ر یخ  ،نی اهل زم  یبرا   واست    نیال اله اال الله در تمام زم   ۀگسترش کلم
می  ؛خواهدیم او  ورا    نیزمخواهد  بنابراین  عدل  کندداد    از  داشتن  دوست   نتیجه در  ؛پر 

و  و  نیزم از    وطن  ول  یستادگیا باید    ،سرزمین دفاع  و  ی  با  او    خدا  زم جانشین  و    ،شنیدر 
برای گسترش خیروارد آوردن شرایط  فراهم به سرزمین و وطن  او  و    ، صالح  ،شدن  عدل 

  ی برا   ،کندمی مبارزه    شن یدر زم جانشین او  خدا و    ی  ول  علیهکه    یپس کس  .دین حق باشد
بر این زمین  اهل باطل  یافتن  بلکه با تسلط   ؛خواهدی صالح نم  و  ر یو وطن خود خ  نیزمسر 

  .استماندن ظلم و جور و فساد خواستار باقی  ، ماندن حکومت طاغوتباقی  و
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 : پاسخ پرسش 
گمانم   آنچه گذشت  به  »در  پرسش  برا پاسخ  و    ؟روشن شدچه«    یجهاد  اعتال  برای 

ا   : دیفرمایمتعالی  حق   . الله  ۀکلمبرافراشتن   َسِبیِل  ِفي  ُیَقاِتُلوَن  آَمُنوا  ِذیَن  ِذیَن  للالَّ َوالَّ ِه 
إِ  ْیَطاِن  ْوِلَیاَء الشَّ

َ
أ َفَقاِتُلوا  اُغوِت  ُیَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِل الطَّ ْیَطاِن َکاَن َضِعیفاً َکَفُروا    1نَّ َکْیَد الشَّ

طاغوت    راه  در  اندشده   کافر   که   آنان  و  ،کنند پیکار می  خدا   راه  در  ،اندآورده   ایمان   که  آنان)
 (. ضعیف است  نیرنگ شیطان  به نبرد برخیزید که شیطان هواداران با  پس  ؛جنگندمی

َة  َه اْشَتَری ِمَن  للِإنَّ ا   : دیفرمای م  نیهمچن  نَّ َلُهُم اْلَجنَّ
َ
ْمَواَلُهْم ِبأ

َ
ْنُفَسُهْم َوأ

َ
اْلُمْؤِمِنیَن أ

ْنِجیِل َواْلُقْرآِن وَ   ِه للُیَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِل ا  ْوَراِة َواْْلِ ًا ِفي التَّ  َمْن َفَیْقُتُلوَن َوُیْقَتُلوَن َوْعدًا َعَلْیِه َحق 
ْوَفی ِبَعْهِدِه ِمَن ا 

َ
ِذي َباَیْعُتْم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظیُم ِه َفاْسَتْبِشُروا ِبَبیْ للأ   از   خداوند )  ِعُکُم الَّ

  خدا   در راه  .باشد  ِن آنانآ   از  به اینکه بهشت   ، خریده است  را   هایشانمال   و  هاجان   مؤمنان
  قرآن  و  انجیل   ، تورات  در  خداوند   که   ایوعده   . شوند  و چه کشته  بکشند   چه   ، کنندپیکار می 

این   ؟ است  وفادارتر   خود   عهد  به   خداوند  از  کسیچه  و   ،اوست  ۀ برعهد  حق   به   ،داده   به 
 (. است بزرگ   همان سعادت و کامیابی ،این شما را بشارت باد که ایدکرده  ای کهمعامله

برا پس   برافراشتن  الت اع  ی جهاد  است   ۀکلم  و  ب  ،الله    ، یشخص مصالح  خاطر  ه نه 
از هم  یاله  نی د  ؛ی قوم  ا ی  یوطنمصالح    ای  متی غن   و   یبندگ  و  ،اعتبارات است  ن یا   ۀ برتر 

که    ، خداوند اطاعت   است  عاملی  وابستگیصرف را    ن امؤمنهمان  از    ،ایقبیله های  نظر 
قومی   و  و  ـ میهنی  به یک حقیقت که همان من  تکه همگی  نفس    منی  ُحب    باز   است و 

 .آوردگرد می  ـگردندمی

نه    ، الله باشد  ۀکلم  یال تاع   یبرا   دی با  ،تدافعیچه  تهاجمی باشد و  جهاد چه جهاد    پس
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در کار    یشخص   یمصلحت  چی جهاد ه  ن یمؤمن در ا   یبرا تا    ،ن یسرزم  ایدفاع از وطن    یبرا 
  ۀ هم  نهاده شود و  انیبن  یالهتمدن و آزادگی   ،تا فرهنگ ؛الله  ۀکلممگر برافراشتن    ،نباشد 

در  ، برافراشته  امروزی یکه جهان ماد یآزادگ تمدن و ،فرهنگپرچم  با کامل طور ه ب هانیا 
برافراشته میهر   چراکه  ؛استتضاد   امروز  پرچم شیطان است و چیزی نیست    ، شودآنچه 

اینکه   با تمام    از انس و  طانیسربازان شجز  ا   تی تثب   یبرا قوا  جن  بر    ی برا   و  ن یزم  نیآن 
  و  1( غذا از    یکوه  از آتش و   ی کوه)کوه دجال    و طمع د  با قدرت و   ، ن یکردن اهل زمقانع 



دجال    ایشان  -1 ماجرای  واقع ـبه  سنام  کوه  از  میکه  وارد  عراق  به  کویت  و  بصره  بین  اشاره    ـشودشده 
نباته از امیرالمؤمنین می پرسید: ای امیر    فرماید که همراهش کوهی از آتش و کوهی از غذا دارد. اصبغ بن 

»دجال شکارچی شکار است. بدبخت کسی است که تصدیقش کند و سعادتمند، مؤمنان! دجال کیست؟ فرمود:  
از سرزمینیآن به آن اصفهان گفته می  که تکذیبش نماید.  از شهری که یهودیه شناخته ج میشود خار که  شود، 
درخشد. در آن می   گاهیصبح  ۀمچون ستار اش هشود. چشم راستش مجازی است و چشم چپش در پیشانی می

که گویی با خون آمیخته شده است. میان دو چشمش نوشته شده است کافر که آن را هر  وجود دارد  ای  چشم لکه
کند. در پیش رویش کوهی از دود و  رود و خورشید با او حرکت می دریاها می خواند. به ژرفای  سوادی میباسواد و بی

می غذا  را  آن  مردم  که  است  سفیدی  کوه  سرش  میپشت  خارج  شدید  قحطی  بروز  هنگام  االغ  بینند.  بر  شود. 
سوار   گام  است.  سپیدی  پایش  االغش  هر  زیر  آبگاه  به  آبگاه  زمین  و  است  ومی نوردیده  در یک میل  آبی   شود  بر 

تا روز قیامت آنکه  آوازی  نگذرد، جز  به  از  ۀکه هم  فرو رود؛  و انس  فریاد کند:  جن   تا مغرب بشنوند،  ای  "  مشرق 
 "ردگار واالی شما.که آفریدم، درست کردم، تقدیر کردم و رهبری نمودم. منم پرو دوستان من! نزد من آیید، منم آن

راستی پروردگار  رود. بهخورد و در بازارها راه میغذا میکه    است  یگوید. او یک چشماو دشمن خداست و دروغ می
راه میخورد، نه غذا میشما نه یک چشم است نه  دارد،  نه زوال  و  این اوصاف و واالتر  برتر  بسی  خداوند    ؛رود  از 

گاه باشید!.  است های سبز. خدا او را در »شام« بکشد بر ند و صاحبان پوستین ا ر آن روز زنازادگانبیشتر پیروانش د  آ
در حالی که سه ساعت از روز جمعه گذشته باشد، به دست کسی که مسیح   ،نامند«  افیق»  ای که آن راسر گردنه

گاه باشید کهخواند.  می پشت سرش نماز      عیسی بن مریم  عرض کردیم:    «.خواهد بودکبرا    ۀطام    ،از آنپس    آ
از سوی صفا   ۀجنبندشدن  خارج »فرمود:    امیرالمؤمنین؟   ایآن دیگر چیست   انگشتری زمین  ست که همراهش 

موسی   سلیمان  می   و عصای  زده  ُمهر  مؤمنی  هر  صورت  بر  که  مؤمن باشد  شده  نوشته  آن  در  که  شود 
آورد وای شود که در آن حک شده کافر حقیقی، تا آنجا که مؤمن فریاد بر می حقیقی و بر پیشانی هر کافری زده می 
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 . کنندتالش می  ،آنچه متناسب با آن استهر 

خدا    ۀ فیها که بر خلآن  یتمدن اله وسربازان خداوند   هیعل   طانیسربازان ش  قتیدر حق
کرد  ، استاستوار    شنی بر زم به  ها  آن  ؛ ندا هاعالم جنگ  توجه  گونه  این خود    یدموکراسبا 

اعتراف  این و    نندیبیم امام  ی مچنین    با   ایل یا   و  ، یسیع  ، یمهد کنند که حکم 
نظرزیرا    ؛کندیم   یبرابر   ،الله()لعنهحکم صدام   پس    ؛هستند  کتاتورید  همگی  ،اینان  در 

ن  تی حاکم   ییبرپا  یبرا   یراه  چیه با    ستیالله  گاهمگر  جامع  دنیبخش  یآ   ، یاله  ۀبه 
و  سپس   زور  شیطانـها  آن   که  طور  همان   ؛قدرتبا  سپاهیان  مردم    تیحاکم ــ  یعنی 

 : کردند و قدرت ساقط  زور رنگ ویبا ن را الله  ت یحاکم را بر پا داشتند و  (یدموکراس)

ِبا ُیْؤِمُنوَن  ال  ِذیَن  الَّ اِتُلوا 
َ
ا للق َم  َحرَّ َما  ُموَن  ُیَحرِّ َوال  اآلِْخِر  ِباْلَیْوِم  َوال  َوال للِه  َوَرُسوُلُه  ُه 

َید  َوُهْم َصاِغُروَن َیِدیُنوَن   اْلِجْزَیَة َعْن  ُیْعُطوا  ی  اْلِکَتاَب َحتَّ وُتوا 
ُ
أ ِذیَن  الَّ اْلَحقِّ ِمَن    با )  1ِدیَن 

  پیامبرش   و   خدا   که  آنچه را   و  آورند نمی   ایمان   قیامت   روز   و   خدا   به   که  کتاب   اهل  از   کسانی
  به   که   آنگاه  تا  ،پیکار کنید  پذیرند نمی را    حق  دین  و  کنندنمی  حرام  خود  بر  است  کرده  حرام

 (. بدهند  جزیهو خواری  مذلت  عین در  خود  دست



شتم امروز مثل تو بودم و به رستگاری دهد خوشا به سعادت تو ای مؤمن، دوست دابر تو ای کافر! و کافر ندا می 
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او  نیدسوی  به   ،ومتعالسبحان خداوند  سوی  به   دعوت وسوی  به   و  ،حق    اطاعت 
 .شودی م آغاز کالمبا  شن ی در زمخداوند جانشین از  ی رو یپ

َوَجاِدْلُهْم    : دیفرمای متعالی  حق اْلَحَسَنِة  َواْلَمْوِعَظِة  ِباْلِحْکَمِة  َك  َربِّ َسِبیِل  ِإَلی  اْدُع 
ْعَلُم ِباْلُمْهَتِدیَن 

َ
ْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبیِلِه َوُهَو أ

َ
َك ُهَو أ ْحَسُن ِإنَّ َربَّ

َ
ِتي ِهَي أ   با   را   مردم )  1ِبالَّ

  زیرا   ؛کن  مجادله  آنان  با  شیوه  بهترین  با  و  بخوان  پروردگارت  راه  به  نیکو  اندرز  و  حکمت
گاه  اندشده  منحرف او راه از که  کسانی به  تو  پروردگار   (. داناتر است یافتگانبه هدایت  و  ترآ

ِإَلْیِهْم ُثمَّ    :کردآغاز    سخنبا    مانیسل ْلِقْه 
َ
َفأ ِبِکَتاِبي َهَذا  َعْنُهْم َفاْنُظْر  اْذَهْب  َتَولَّ 

َیْرِجُعوَن  برتاب واز آن  سپس   ، سویشان بیفکنبه   و  ببر   مرا   ۀ نام  این )  2َماَذا    بنگر   ها روی 
 (. گویندپاسخ می  چه

ْلِقَي ِإَليَّ ِکَتاٌب َکِریٌم    : بود  می رح  و   م یحک   ، می کر   یا نامه   ، این  و
ُ
ي أ  ِإنِّ

ُ َ
َها اْلَمَل یُّ

َ
اَلْت َیا أ

َ
ق

ا   * ِبْسِم  ُه  َوِإنَّ ُسَلْیَماَن  ِمْن  ُه  ِحیِم للِإنَّ الرَّ ْحَمِن  الرَّ زن )  3ِه   اینامه   ، بزرگان  ای   :گفت  آن 
نامه  افکنده  من  سویبه   قدرگران این    خداوند  نام   به  :نامه  این  و  است  سلیمان  از  شده * 

 . رحمت استشده با ُمهر  ی عنی (؛ مهربان  ۀبخشند

جدالبه    سپس و  می  بحث  منتقل  شیوه  بهترین  َك    :شودبا  َربِّ َسِبیِل  ِإَلی  اْدُع 
َعْن  َضلَّ  ِبَمْن  ْعَلُم 

َ
أ ُهَو  َك  َربَّ ِإنَّ  ْحَسُن 

َ
أ ِهَي  ِتي  ِبالَّ َوَجاِدْلُهْم  اْلَحَسَنِة  َواْلَمْوِعَظِة    ِباْلِحْکَمِة 
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ْعَلُم ِباْلُمْهَتِدیَن 
َ
  با   و  بخوان  پروردگارت  راه  به   نیکو  اندرز  و  حکمت  با  را   مردم)  َسِبیِلِه َوُهَو أ

  اندشده  منحرف  او  راه  از   که   کسانی  به  تو   پروردگار   زیرا   ؛کن   مجادله  آنان  با  شیوه  بهترین 
گاه  (. داناتر است یافتگانبه هدایت   و ترآ

و  گفتاری  به    سپس می درشت  کشیده  اَر    :شودخشن  اْلُکفَّ َجاِهِد  ِبيُّ  النَّ َها  یُّ
َ
أ َیا 

َواْغُلْظ   اْلَمِصیرُ َواْلُمَناِفِقیَن  َوِبْئَس  ُم  َجَهنَّ َواُهْم 
ْ
َوَمأ   و   کافران  با   !پیامبر  ای)  1َعَلْیِهْم 

و  منافقان کن  بگیر  جهاد  سخت  آنان  بد   است  جهنم   جایگاهشان  ، بر  چه    سرانجامی   و 
 (.است

است    نیا   و کاری  سل همان  ِإَلْیِهْم    : رسانید  انجام به  انتها  در    مانیکه  اْرِجْع 
َصاِغُروَن  َوُهْم  ًة  ِذلَّ

َ
أ ِمْنَها  ُهْم  َوَلُنْخِرَجنَّ ِبَها  َلُهْم  ِقَبَل  ال  ِبُجُنود   ُهْم  ِتَینَّ

ْ
سویشان  به )   2َفَلَنأ

سپاهی  . بازگرد که   بر   قطعًا  آوریم  آن  ایشان  برابر  در  ایستادگی    به   و  باشند   نداشته   را   تاب 
ت و خواری  (. کنیم  بیرونشان آنجا  از  خف 

و  نی ب  ۀکنندجدا   ، ریشمش  ، دینبخش  یسود کالم    اگر  و برا   حق  برافراشتن    یباطل 
و  ۀکلم در    ی رو یپ  اطاعت وساختن  علنی   الله  او  به  بنابراین منتقل   ؛ است  ش نی زماز  شدن 

نبخشد  ، شمشیر   ۀمرحل سودی  گفتار  اجتناب   ی حتم  ، اگر  حتی    ، ناپذیرو  اد و  تمام    انیدر 
است  یاله شده  شمرده  رو  و  ؛واجب  همین  انب از  که  فرستادگانش    و  وندخدا   یا یست 

برا   وکشیدند    ریشمش خدا  راه  و    ، الله  ۀکلمبرافراشتن    یدر    ن یا بنابر   ؛نمودندپیکار  جهاد 
هالک    ،کنند و آنان که شتاب میاست  کردن  عجله   ، شمشیر  ۀ باره به مرحلشدن یک منتقل 

است    ماندنعقب   ، یافتن گفتارپایان از  پس    ریانتقال به شمش  ۀگفتن مرحلترک   و  ،شوندمی
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 . رسندی به هالکت م جاماندگان و

 اسرائیل روشنگری از جهاد بنی

 :طالوتداستان 

مؤمنای  عده طالوت  جناح   را  بودند    لیاسرائی بن  ن ااز  خود  خداوند  که  فرمان  وقف 
بودند  ومتعالسبحان  خداوند    و   ، کرده  ساحت  به   ومتعالسبحان از  که  بسی  است  دور 

بدون اینکه فرج و گشایشی برایشان قرار  اند  دهوقف کر فرمانش    ی خود را برا که  کسانی را  
ا  ر بر خود    برای تعیین پادشاهانتخابات    مردم و  تیحاکم  در حالی که اینان  ؛رها نماید  ،دهد

  چراکه   ؛کند   نیی تع  یپادشاه  هاآن   یخواستند برا   ومتعالسبحان بلکه از خداوند    ؛ پذیرفتندن
حاکم آن به  به    مانیا   ومتعالسبحانخداوند    ت یها  و  یعنی  ـ   آن  ِی طانیش  جایگزین دارند 

مردم  اْلَمَلِ   :شوند ی نم  یراضـ  حاکمیت  ِإَلی  َتَر  َلْم 
َ
َبْعِد  أ ِمْن  ِإْسرائیَل  َبِني  ِمْن  ِإْذ    ُموَسی 

اُلوا ِلَنِبيٍّ َلُهُم اْبَعْث َلَنا َمِلکًا ُنَقاِتْل ِفي َسِبیِل ا 
َ
اَل َهْل َعَسْیُتْم ِإْن ُکِتَب َعَلْیُکُم اْلِقَتاُل  للق

َ
ِه ق

الَّ ُنَقاِتَل ِفي َسِبیِل ا 
َ
اُلوا َوَما َلَنا أ

َ
الَّ ُتَقاِتُلوا ق

َ
ْخِرْجَنا ِمْن ِدَیاِرَنا للأ

ُ
ْد أ

َ
ْبَنائِ ِه َوق

َ
ا ُکِتَب َعَلْیِهُم   َناَوأ َفَلمَّ

َوا  ِمْنُهْم  ِلیاًل 
َ
ق ِإالَّ  ْوا  َتَولَّ اِلِمیَن للاْلِقَتاُل  ِبالظَّ َعِلیٌم  بنی   از  گروه  آن  آیا )  1ُه   را   اسرائیلسراِن 

منصوب    پادشاهی  ما  برای  :گفتند  خود  پیامبران  از  یکی  به  آنگاه که  ندیدی  موسی  از  پس
ر  شما  بر قتال اگر  که  آیا نپندارید  :گفت  .کنیمپیکار   خدا   راه  در  تا  کن   باز  سر   آن  از  شود  مقر 

در   : گفتند  ؟ زد  خواهید   رانده   بیرون   سرزمینمان  از   ما   که   حالی  در   نجنگیم   خدا   راه   چرا 
بر   چون   و  ؟!ایمافتاده  جدا   از فرزندانمان  و   ایمشده ر  هاآن  پیکار    آن   از  اندکی   جز  شد   مقر 
گاه ستمکاران به خدا  و  ؛برتافتند  روی    (. است آ
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خداوند  فرمان منافقان بر  نیچننیا  و !؟شودیم یخال  نااز منافقان مؤمن اما مگر گروه
م  ومتعالسبحان  ا   :کنند ی اعتراض  ِإنَّ  ُهْم  َنِبیُّ َلُهْم  اَل 

َ
َمِلکًا  للَوق َطاُلوَت  َلُکْم  َبَعَث  ْد 

َ
ق َه 

ی َیُکوُن َلُه اْلُمْلُك   نَّ
َ
اُلوا أ

َ
اَل ِإنَّ ا ق

َ
َحقُّ ِباْلُمْلِك ِمْنُه َوَلْم ُیْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِل ق

َ
َه  للَعَلْیَنا َوَنْحُن أ

َبْسَطةً  َوَزاَدُه  َعَلْیُکْم  َوا   اْصَطَفاُه  َواْلِجْسِم  اْلِعْلِم  َوا للِفي  َیَشاُء  َمْن  ُمْلَکُه  ُیْؤِتي  َواِسٌع  للُه  ُه 
پادشاه به   را   طالوت  خداوند  :گفت  هاآن   به  پیامبرشان )  1َعِلیٌم    . برگماشت  شما   عنوان 

ما  ؟!باشد  پادشاهی  ما  بر  را   او  چگونه  :گفتند که  حالی    پادشاهی   به  او  از  سزاوارتر  در 
  دانش   بر   و   برگزیده  شما   بر  را   او  خدا   :گفت  ! داده نشده است  چندانی  دارایی   به او  و   هستیم 

بدنی   و   که   ،دهدمی   بخواهد  هرکه  به  را   شا ی پادشاه  خداوند  و  ،است  زودهاف  اشنیروی 
 (. داناست  ۀ گشایند خداوند

به  الله    ۀکلم برافراشتن    در راه خدا وپیکار    یبرا   نا همراه مجاهدطالوت به نهایت    در  و
افتاد ا   :راه  ِإنَّ  اَل 

َ
ق ِباْلُجُنوِد  َطاُلوُت  َفَصَل  ا  َشِرَب  للَفَلمَّ َفَمْن  ِبَنَهر   ُمْبَتِلیُکْم  َفَلْیَس  َه  ِمْنُه 
اْغ  َمِن  ِإالَّ  ي  ِمنِّ ُه  َفِإنَّ َیْطَعْمُه  َلْم  َوَمْن  ي  ا    َتَرَف ِمنِّ َفَلمَّ ِمْنُهْم  ِلیاًل 

َ
ق ِإالَّ  ِمْنُه  َفَشِرُبوا  ِبَیِدِه  ُغْرَفًة 

 
َ
اْلَیْوَم ِبَجاُلوَت َوُجُنوِدِه ق َة َلَنا 

َ
اُلوا ال َطاق

َ
ِذیَن آَمُنوا َمَعُه ق ُهْم  َجاَوَزُه ُهَو َوالَّ نَّ

َ
أ وَن  ِذیَن َیُظنُّ اَل الَّ

و ا 
ُ
ِلیَلة  َغَلَبْت ِفَئًة َکِثیَرًة ِبِإْذِن ا للُمالق

َ
اِبِریَن للِه َوا للِه َکْم ِمْن ِفَئة  ق   طالوت  نچو)  2ُه َمَع الصَّ

  از  بخورد   آن  از   هرکه   آزماید؛می  آبی   نهر  به  را   شما   خداوند: گفت  انداخت،   راه  به   را   سپاهش
  از   اندکی   جز   همه  است.  من   از   بیاشامد   تنها کف دستی   یا   نخورد   آن   از  هرکه   و   نیست  من
  تواِن  را  ما  امروز گفتند:  گذشتند،  نهر از  بودند همراهش که مؤمنانی و او چون  نوشیدند. آن

آنان   سپاهش  و  جالوت با  که  نیست.  داشتند  به   کرد،   خواهند  دیدار  خدا   یقین    گفتند: 
  است   باکسانی  خدا   که  کند،  غلبه  بسیار  گروهی  بر  که  اندک  گروهی  بسا  چه  خدا،  خواست
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 (. کنند صبر پیشه می که

  ی برتر فضیلت و  شدن  ان ینما  ی برا   وخبیث  از  پاک    ساختنجدا   ی برا   یالهآزمون    نیا   و
ر شده    مؤمنگروه    ن یا میان  اهل فضل از   َه ُمْبَتِلیُکْم ِبَنَهر  َفَمْن َشِرَب  للِإنَّ ا   ....   : بودمقر 

ي ِإالَّ َمِن اْغَتَرَف ُغْرَفًة ِبَیِده ُه ِمنِّ ي َوَمْن َلْم َیْطَعْمُه َفِإنَّ   را   شما   خداوند ...  )  ...ِمْنُه َفَلْیَس ِمنِّ
تنها کف    یا   نخورد   آن  از   هرکه   و   نیست  من   از   بخورد   آن  از   که   هر   ؛ آزماید می  آبی   جوی   به 

 ...(. است من از بیاشامد  دستی

جماعت به    ن یا   مانی ا   ، مسئلهبلکه    ؛ مطرح نبود آب    دنی آشام  و  یتشنگ   ۀ مسئل  نجا ی در ا 
شدن به او و اطاعت از اوست و  م یتسل   و   ش نیدر زمو جانشین او    فه یخل  خدا و   ی  به ول خدا و
پیروزی    و  وندخدا   ی ار ی  به  ، داشتنن یقی  ۀمسئل و  فتح  و  به    ِن امؤمن   ی برا   وند خدا به  او 
زمینش    اِن مؤمن در  او  جانشین    آشکار  نبرد   دانی م  در  ها،دسته   ن یا   جهینت  در ؛  استبه 

خداوند  ای  عده   ؛ شدند به  نمی  نیق یکه  تفاوتی  برایشان  بهداشتند  که  مرگ  کرد  سوی 
آن  مرگ  یا  دریابدبشتابند  را  ا   : ها  و 

ُ
ُمالق ُهْم  نَّ

َ
أ وَن  َیُظنُّ ِذیَن  الَّ اَل 

َ
ِفَئة   للق ِمْن  َکْم  ِلیَلة   ِه 

َ
ق

اِبِریَن للِه َوا للِفَئًة َکِثیَرًة ِبِإْذِن ا   َلَبْت َغ    خواهند   دیدار  خدا   یقین داشتند با   که  آنان)  ُه َمَع الصَّ
  خدا   که  کند،  غلبه  بسیار  گروهی  بر  که  اندک  گروهی  بسا  چه  خدا،  خواست  گفتند: به  کرد،

می  که  است   باکسانی پیشه  لشکر  شکوه    و  یگستردگوقتی  که  ای  عده و    (. کنندصبر 
اما گروه سوم در    ؛ مبارزه کردندخود    ی ضعف درون  ن یبا ا اما    ، دیلرز   شان یپاها دند ی جالوت را د

دیدند  نیا  زیان  درونی  بهره  و  پیکار  آن  میاز  زبان  بر  را  آن  که  شکستی  جز    ،رانند ای 
نشد نصیب واقعآن  چراکه  ؛شان  در  بودند  ها  خورده  درون شکست  َلَنا    :از  َة 

َ
َطاق ال  اُلوا 

َ
ق

  (. نیست  سپاهش و جالوت تواِن  را   ما  امروز) اْلَیْوَم ِبَجاُلوَت َوُجُنوِدهِ 
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 رسول خدابا  روشنگری از جهاد مسلمانان همراه 
ِإَلی   :کردندیم مجاهدت    کوین اندرز    وکالم  در مکه با    انش ار ی  و   خدا   رسول  اْدُع 

ْعَلُم بِ 
َ
أ َك ُهَو  ْحَسُن ِإنَّ َربَّ

َ
أ ِتي ِهَي  ِباْلِحْکَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَّ َك  َمْن  َسِبیِل َربِّ

ِباْلُمْهَتِدیَن  ْعَلُم 
َ
أ   پروردگارت   راه  به   نیکو   اندرز   و  حکمت  با   را   مردم)  1َضلَّ َعْن َسِبیِلِه َوُهَو 

  منحرف   او  راه  از   که  کسانی  به  تو  پروردگار  زیرا   ؛ کن  مجادله  آنان  با   شیوه   بهترین  با   و  بخوان
گاه  اندشده  (. داناتر است یافتگانبه هدایت   و ترآ

مکه  که    یهنگام اذیتبا  اهل  و  شکنجهکردن  زندانی   و  آزار  آنو  با  رویارو  دادن  ها 
آن آزار  دا پس از آنکه رسول خ ،و سپس  ،دندکر ابتدا شروع به مهاجرت به حبشه  ،شدند

ره یا یثرب مهاجرت  ۀ به مدین  ،ها را در مکه و طائف دید و اذیت   . دندکر منو 

خدا  مد   رسول  به    نه یدر  و   ی برا سازی  زمینه شروع    خدای   ۀ کلمبرافراشتن    جهاد 
ُه ِإْحَدی  للَوِإْذ َیِعُدُکُم ا   :د یفرمایمتعالی  حق   .جنگ بزرگ بدر اتفاق افتادو    ؛سبحان نمود 

ا  َوُیِریُد  َلُکْم  َتُکوُن  ْوَکِة  الشَّ َذاِت  َغْیَر  نَّ 
َ
أ وَن  َوَتَودُّ َلُکْم  َها  نَّ

َ
أ اِئَفَتْیِن  اْلَحقَّ  للالطَّ ُیِحقَّ  ْن 

َ
أ ُه 

  آن  از   یکی  شما  به  خداوند  که   آن هنگام را   [ به یاد آر]  و)   2اْلَکاِفِریَن   ِبَر ِبَکِلَماِتِه َوَیْقَطَع َدا 
افتد ورا وعده می  گروه  دو به دست شما    که  گروه  آن  که   داشتیدمی   شما دوست  داد که 

  حق   خویش  سخنان  با   خواستمی  خدا   آنکه  حال   ، افتد  شما  دست به ،است  قدرت  از  عاری 
 (. کن کند ریشه  را  کافران ثابت و را 

  ینظام  ی روز یپیک  تنها    و  ، داشتمسلمانان    ۀروحیدر    بزرگ   یاثر   ، یروز یپ   ن یا   و
را که   یاله ب یدست غ  ، در آن و  ،خداوند بود اتی از آ یا نشانه  و هی بلکه آ  ،شدمحسوب نمی 
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 . کردندلمس  ، همان انتظار شکست در صفوف مشکرین مکه بود

  ی برا   یشکست  ؛دش  انجام  افتاده،اتفاق  حوادث  آن،  در  و  آمد  شیپ  ُاحد  نبرد   سپس
خواستار  از مسلمانان    یاآن هنگام که عده   ؛ هایش بودکه علتش دنیا و زینت  ، مسلمانان

کردند  شانایهست پُ و    شدند  هاغنیمت  ترک  رباعی  دندان  ،نبردآن    در  و  ؛را  های 
و   و  شکست  خدا   رسول   (ن یشیپ   یهادندان ) م  یمسلمانان  در  تنها    گجن   دانیرا 

حضرت را محفوظ  که با جان خود  ها  آناز  اندک    یا ه عدجز  ه ب   نهادند؛فرار پا به    وگذاشتند  
آن    .داشتند بود   ،پیکاردر  برای مسلمانان  از سوی خداوند  نصرتی  و  اینکه    ؛یاری  از  پس 

  هایشانخداوند رعب و ترس در دل   ،کردن مسلمانان گرفتندکنمشرکان تصمیم به ریشه 
به    یگذشتگ جاناز  با    نانامسلم  و  دا که رسول خ  دند ی شن  نامشرکزیرا    ؛افکند تصمیم 

آن با  گرفته رویارویی  در  ؛اندها  مشرکان  شوکت  قلب   پس  و  شکست  از  هم  لبریز  هایشان 
 . امید و سرافکنده بازگشتند ترس شد و نا

آمدخندق  کارزار    سپس که    و  ،پیش  ود   وعمر   یعل   ن یالمؤمنر یامهنگامی    بن 
آن  ، ُکشترا    ی عامر  کرد  ،در  علم  قد  کفر  تمام  برابر  در  اسالم    سربازان  ، آن  در   و   ؛تمام 

های  ر کردن رعب و وحشت در جان که با پُ   ، از مالئکه حاضر بودند   ومتعالسبحان خداوند  
افکندند  ،مشرکان نهادشان  را در  آنکه سستی  از  ایجاد شکست    ، پس  ناکامیباعث  در    و 

شدندصفوف میحق   . شان  ا َیا    : فرمایدتعالی  ِنْعَمَة  اْذُکُروا  آَمُنوا  ِذیَن  الَّ َها  یُّ
َ
ِإْذ  للأ َعَلْیُکْم  ِه 

ا  َوَکاَن  َتَرْوَها  َلْم  َوُجُنودًا  ِریحًا  َعَلْیِهْم  ْرَسْلَنا 
َ
َفأ ُجُنوٌد  بِ للَجاَءْتُکْم  َبِصیراً ُه  َتْعَمُلوَن    ای)  1َما 

  شما  بر  لشکرها  که  آن هنگام  ،بر خود را به یاد آرید  خدا   نعمت   ،ایدآورده   ایمان  که  کسانی
آنچه   خدا   و   ها فرستادیمآن  بر   دیدید نمی   که   را   لشکرهایی  و   باد  ما   پس   ؛ آوردند  تاخت   به 

 (. دهید بیناستانجام می 
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  ؛ کندبودن نفرات چیزی را ثابت نمی بر اینکه بسیار است    ل یدل   ن یبهتر   ن ین جنگ ُح   اما
خداوند  ج از  فقط    ی روز یپ او    ؛ استانب  وجود  مؤمن  ومتعالسبحان پس  با  بدر  در  را  ان 

در حالی که بسیار بودنشان در حنین چیزی    ؛یاری داد و پیروز گرداند   ، بودن نفراتشانکم
نمود پیروزشان  و  یاری  آنکه خداوند  تا  نیاورد  ارمغان  به  ا   : برایشان  ْنَزَل 

َ
أ َسِکیَنَتُه  للُثمَّ  ُه 

َوَعَلی   َرُسوِلِه  َجَزاُء َعَلی  َوَذِلَك  َکَفُروا  ِذیَن  الَّ َب  َوَعذَّ َتَرْوَها  َلْم  ُجُنودًا  ْنَزَل 
َ
َوأ اْلُمْؤِمِنیَن 

  لشکریانی   و  کرد   نازل  مؤمنان  بر   اش وفرستاده   بر   را   خویش  آرامش  خدا   آنگاه)  1اْلَکاِفِریَن 
سزای    این   و  ، نمود   ورزیدند عذابکه کفر می   را   آنان   و   فرستاد  فرو  دیدید نمی   را   ها آن  که

 (. کافران بود

اینکه حق  نتیجه  َو َعسي  :فرمایدتعالی میو  َلُکْم  ُکْرٌه  ُهَو  َو  اْلِقتاُل  َعَلْیُکُم  ْن    ُکِتَب 
َ
أ

َعسي َو  َلُکْم  َخْیٌر  ُهَو  َو  َشْیئًا  ا   َتْکَرُهوا  َو  َلُکْم  َشرٌّ  ُهَو  َو  َشْیئًا  وا  ُتِحبُّ ْن 
َ
ال  للأ ْنُتْم 

َ
أ َو  َیْعَلُم  ُه 

بسا    ، داشتیدمی  ناخوش   را   آن  که  حالی  در  ،شد  مقرر  شما  بر  جنگ)  2َتْعَلُموَن  چه  و 
  باشید   داشته  دوست  را   چیزی   و  باشد  شما   خیرِ   آن  در  در حالی که  بدارید   ناخوش   را   چیزی

 (. دانیدنمی و شما  داندمی در حالی که خدا  ؛ افتد ناپسند  برایتان در حالی که 

جهاد تدافعی    وتهاجمی  در خصوص جهاد    ومتعالسبحانخداوند  فرمانی از طرف    نیا 
َکَما  َیا    : فرمایدمی  تعالیحق که    طور   همان   ؛است َیاُم  الصِّ َعَلْیُکُم  ُکِتَب  آَمُنوا  ِذیَن  الَّ َها  یُّ

َ
أ

ُقوَن  ُکْم َتتَّ ْبِلُکْم َلَعلَّ
َ
ِذیَن ِمْن ق   بر   داشتنروزه   ،ایدآورده   ایمان   که   کسانی   ای )  3ُکِتَب َعَلی الَّ

  پرهیزگار   تا   ،بود   شده   مقرر  اندبوده   شما   از   پیش  که   کسانی  بر   که   همچنان   ، شد  مقرر  شما 
می   ؛ ( شوید نیز  صورت  همین  شما)  ... اْلِقَتاُل َعَلْیُکُم    ُکِتَب   :فرماید به  بر  ر    جنگ  مقر 
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 ...(. شد

و   فرا رسد  اگر وقت روزه  مُ به همان صورت که  بر مسلمانان    ،شود هیا  شرایطش  روزه 
ها واجب  بر آن ، شودهیا اگر وقتش فرا رسد و شرایطش مُ   زیحج ن  همچنین؛ شودواجب می

صورت  ،شودمی این  غیر  در  شرا   یکس  ،که  داشتن  با  و   ط یکه  و  حج  توانایی    روزه 
بد  و    شودی آتش جهنم مجازات م  ا ب  ،کند  یچی سرپ  ،هاآن رساندن  انجامبه  سرانجامی  چه 

واجب   ، شود مهیا    شطیشرا   و فرا رسد  اگر وقت آن  یعنی    ؛ است  ن یچنن یا   ز یجهاد ن   ،ستا 
از آن سرپ   و  ،شودمی نماز و   یمانند کسه  ، کند  یچ یهرکس  را   روزه و  است که  ترک    حج 

   . سرانجامی داردچه بد و جهنم است  شعاقبت باشد وگفته 

اینکه  می بر شما واجب شدماند  ناپسند می در    جهاد  برای شما  آسان    ؛ نمودحالی که 
و    ، خداوند سبحان  یبرا   ختن فرو  ن یا از همین رو  و    ، نیست که انسان جان خود را بفروشد

ا   : استبهشت    ش یبها َة  للِإنَّ  اْلَجنَّ َلُهُم  نَّ 
َ
ِبأ ْمَواَلُهْم 

َ
َوأ ْنُفَسُهْم 

َ
أ اْلُمْؤِمِنیَن  ِمَن  اْشَتَری  َه 

ْنِجیِل َواْلُقْرآِن َوَمْن للِفي َسِبیِل ا   اِتُلوَن ُیقَ  ْوَراِة َواْْلِ ًا ِفي التَّ ِه َفَیْقُتُلوَن َوُیْقَتُلوَن َوْعدًا َعَلْیِه َحق 
ِبَعْهِدِه ِمَن ا  ْوَفی 

َ
اْلَفْوُز اْلَعِظیُم للأ ِبِه َوَذِلَك ُهَو  َباَیْعُتْم  ِذي  ِبَبْیِعُکُم الَّ   خداوند )  1ِه َفاْسَتْبِشُروا 

اینکه بهشت  ،خریده است   را   هایشانمال   و  هاجان   مؤمنان  از آنانآ  از  به  راه  . باشد  ِن    در 
  و  انجیل   ، تورات  در   خداوند  که  ایوعده   .شوند  و چه کشته   بکشند  چه   ، کنندپیکار می   خدا 

  به این  ؟ است  وفادارتر  خود  عهد   به   خداوند   از   کسی  چه   و  ، اوست  ۀ برعهد حقبه  ،داده  قرآن
 (. است بزرگ   همان سعادت و کامیابی ،این شما را بشارت باد که ایدکرده  ای کهمعامله

کردار از  درست   ، پاک از پاکیزهآزمونی قرار داد تا نا جهاد را  که  آنه است  منز    و   پاک پس  
راست   ،بدکردار دروغو  از  جدا  گو  َتْدُخُلوا    :فرماید می  تعالیحق   .شودگو  ْن 

َ
أ َحِسْبُتْم  ْم 

َ
أ
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ا َیْعَلِم ا  َة َوَلمَّ اِبِریَن للاْلَجنَّ ِذیَن َجاَهُدوا ِمْنُکْم َوَیْعَلَم الصَّ وارد    بهشت  اید بهپنداشته   آیا)  1ُه الَّ
از  خداوند  هنوز  آنکه  حال   و  ؟!شویدمی است  نکرده    جهاد   کسانیچه   شما  میان  معلوم 

 ؟(. ورزندمی  پایداری کسانیچه  اند وکرده

ا   : همچنین َیْعَلِم  ا  َوَلمَّ ُتْتَرُکوا  ْن 
َ
أ َحِسْبُتْم  ْم 

َ
ِمْن  للأ ِخُذوا  َیتَّ َوَلْم  ِمْنُکْم  َجاَهُدوا  ِذیَن  الَّ ُه 

ا  اْلُم للُدوِن  َوال  َرُسوِلِه  َوال  َوا   ْؤِمِنیَن ِه  َتْعَمُلوَن للَوِلیَجًة  ِبَما  َخِبیٌر    به   که   ایدپنداشته   آیا)  2ُه 
  و   خدا   از  غیر   و  کرده  جهاد   شما   میان  از  که  را   کسانی  خداوند   و  شوید،می  واگذار  خود

  انجام   آنچه   به   خدا   و   دارد؟نمی  معلوم   اند، نگرفته   اسراری  محرم   مؤمنان،   و   او  ۀ فرستاد
گاه  دهیدمی  (. است آ

  ، طانیش  ، شدن بر نفسپیروز   ، جهاد  ی حتم  ۀ جی بدانند که نتباید    ن امؤمن  ، تی نها  در   و
هوس  ، ای دن  یهانت یز  و  تار   و   ، هوا  از  بی ک یخروج  این   ،استنور    یسو ه ها    یا جه ینت   ، و 

پ  ؛ یکاف  و بس سترگ    است با  نبرد  در    ی ماد   ی روز یچه  باشد  آوردگاه    : نباشدو چه  همراه 
 ا َسِبیِل  ِفي  ِذیَن  للَفْلُیَقاِتْل  الَّ ا   َیْشُروَن ِه  َسِبیِل  ِفي  ُیَقاِتْل  َوَمْن  ِباآلِْخَرِة  ْنَیا  الدُّ ِه  للاْلَحَیاَة 

ْجرًا َعِظیماً 
َ
أ ْو َیْغِلْب َفَسْوَف ُنْؤِتیِه 

َ
أ   را   آخرت  فروخته و   را   دنیا  زندگی   که   آنان   پس )  3َفُیْقَتْل 

و  خدا   راه  در  باید  ،اندخریده  در  پیکار کنند    چه و    شود   کشته  چه  ،بجنگد  خدا   راه  هرکس 
 (. داد خواهیم او به  زودی پاداشی بزرگ به  ،گردد  پیروز

 : دارند  بیشتر ح یتوض  ا یپاسخ به  از یمانند که ن ی مدیگری باقی  ی هاپرسش

 ؟ باشد یکسبا چههمراه  دی بااست   در آن خداوندو رضایت خواست که  یجهاد  -
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 ؟شودشناخته می چگونه  ، خداوند رضاِی  موردِ  جهادِ  صاحب -

 ؟ستیبا جهاد چ  ی تمدن ماد  ۀرابط -

 ؟ستی با جهاد چ  یقتمدن اخال  ۀرابط -

 ؟ ستیچ  یبا تمدن ماد  یتمدن اخالق  ۀرابط -

 ؟ستیانسان چ یتکامل روح  با  یتمدن ماد   ۀرابط و -





 حقبا  همراه جهاد

ـ امری است  بیان شد   که   طور   همان ـ   ومتعالسبحان الله    ۀکلم برافراشتن    ی برا   جهاد
اد و حتی    ،مشروع اما    ؛استواجب    ،شناسند میرا    هاآن   نیکه اهل زم   یاله  انیدر تمام 
کنند حق را با باطل در هم آمیزند  ماند این است که برخی تالش میکه باقی می   ایمسئله

و   دگرگون  چیزی  بتحریف تا  جهاد  را  آن  و  آورند  پدید  کلمشده  برافراشتن  نام    ۀرای  الله 
است    ؛ نهند ضروری  عاقلبنابراین  انسان  برا   ی هر  ِخَرد  عقل    ی که  احترامو  ل  ئقا  یخود 

بر   »چهارچوب  است  العلیا )«  اللهبرتر    ۀ کلمآن  الله  خداوند    ( کلمة    ومتعالسبحان که 
بر    شاستقرار  نماید    ،خواهدی م  ن یزماین  را  زمر تا  درنگ  استحمار    ۀدر  به  صفوف 
دان)  ۀشدکشیده ها آن  تعالیحق که    طور  همان   ؛نباشد   (ِحمارها )عمل پیرو علمای بی  (مقل 
این می را  نام  َیْحِمُل    :نهدگونه  اْلِحَماِر  َکَمَثِل  َیْحِمُلوَها  َلْم  ُثمَّ  ْوَراَة  التَّ ُلوا  ُحمِّ ِذیَن  الَّ َمَثُل 

ْسَفارًا ِبْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَّ 
َ
ُبوا ِبآیاِت ا أ اِلِمیَن للِه َوا للِذیَن َکذَّ   کسانی  َمَثل ) 1ُه الَیْهِدي اْلَقْوَم الظَّ

  را   هاییکتاب   که  َخر است  آن  َمَثل   کنند نمی  عمل   به آن   شد ولی  تحمیل   هاآن   بر  تورات  که
که   .کندمی   حمل قومی  آن  َمَثل  است  زشت    خداوند   و   اندشمرده   دروغ  را   خدا   آیات   چه 

 (. کندنمی  هدایت را  مردمان ستمکار 

در  را    پاکش  تیباهل   و  محمدحضرت  رسول خدا    ثیاحاد  مسلمانان قرآن و  ما
  تکلیفبر آنان    معصومین  ثیاحاد  که قرآن و  یمسلمانانآن    بنابراین َمَثل  ؛ می دست دار 

به آن عمل نمی   هشد بیان    می در قرآن کر متعال  خداوند    و  ، استخر  همان  ل  َمثَ   ، کنندو 
دان    و است  بلند    (خران)عمل  ی ب  یعلما صدای  که  فرماید  می مقل    (گاند ُش   خر )توسط 

می حال  ، شودشنیده  عین  در  ناپسند    ،ولی  و  َلَصْوُت   : استزشت  ْصَواِت 
َ
اْْل ْنَکَر 

َ
أ ِإنَّ 
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   (. است خران بانِگ   ،هابانگ  ترینراستی که ناخوش به ) 1اْلَحِمیر

  او   با   که   بودند  یافراد  شد،   مبعوث   یوص  ا ی  ینب   که   یا جامعه   هر  در   وارههم
با  و حتی    ی تفکر   ا یتدبر  هیچ  بدون  ن  ی مقلد  و   بودند   عمل ی ب  ی علما   همان  که   دند یجنگ یم

    :امتی ق  روز  و در  ،کردندها پیروی می ور شدن از آنو حملهکردن  مسخره  و  استهزا 
َ
أ َتَبرَّ

ِبُعوا ِمَن   اتُّ ِذیَن  ْسَباُب الَّ
َ
اْْل ِبِهُم  َعْت  َوَتَقطَّ اْلَعَذاَب  ُوا 

َ
َوَرأ َبُعوا  اتَّ ِذیَن    از   پیشوایان  که  آنگاه)  2الَّ

 (. گردد  بریده پیوندها  میانشان و  کنند، مشاهده  را  عذاب و  جویند؛ بیزاری پیروان

ا   به ن  یبرا مبحثی عقیدتی    ، موضوع  ن یهر حال    صرفاً ولی    ؛ست یاثبات صاحب حق 
اند جلب کنم  ها را به استحمار کشیده که علمای گمراهی آن را  توجه تمام کسانی  خواستم  

نمی ـ باشدفرقی  مسلمانان  از  یهودی   باشد مسیحی    ، کند  خداوند  یا  اینکه  به  ـ 
َوَما َخَلْقُت    :آفریده است  ، ای برای او باشدانسان را تنها برای اینکه بنده   ومتعالسبحان 

ْنَس ِإالَّ ِلَیْعُبُدوِن اْلِجنَّ     نکه یا   نه  ،(امنیافریده   خود  پرستش  برای  جز  را   انس  و  جن)  3َواْْلِ
ْرَبابًا ِمْن ُدوِن    : عملیب  یگمراهپیشوایان    ی باشد برا   یا بنده 

َ
ْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم أ

َ
َخُذوا أ اتَّ

 (. پروردگاری گرفتند به  الله  جایبه  را  خویش راهبان  و ها َاحبارآن) 4ِه للا 

 اهلل برتر  ۀکلم 
ي َجاِعٌل ِفي    :فرمایدخلقت انسان به مالئکه می   ی در ابتدا متعال  وسبحان   خداوند ِإنِّ
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َخِلیَفةً  ْرِض 
َ
جانشینی   زمین   در   من )  1اْْل و  و    فه یخلنخستین  این    و  ( گمارممی  خلیفه 

 . بود حضرت آدم ،پیامبر خدا   ،ن یزم  نیا  در جانشین  

نشد  خالفت    نیا  قطع  گذشته  در  جانشینی  ق  تا   و و  شدنیز    امت یروز  نخواهد    . قطع 
تقس  که  طور  همان به دو دسته  پذیرفتند  خالفت    نی ا که گروهی  شدند    میفرشتگان    ورا 
شکل   نی به همنخستین   این وضعیِت  ،شدند الله  ۀبه کلمناسپاس کافر  ۀکنندانکار یگروه

نخستین    ۀکنندانکار   یگروه  ؛ شوند  م یتقسگروه    مردم به دو  تاشود  یمتکرار    نی زمبر این  
کنندگان نخستین در  و گروهی دیگر اقرار  ،کنند را پیروی می  (سیبل ا )در آزمایش نخستین  

نخستین   همان    .را   ( مالئکه)آزمایش  تکرار  است  الله  برتر    ۀکلماین  زمان  هر  در  که 
 . شوندیم  میتقس  منکران به آن کنندگان واقرار  ۀ دو دستشود و مردم به یم

که هرکس به آن اعتراف  الله است    ۀ کلمهمان    ،شن یدر زم   وند خدا و جانشین    فهیخل
بدون هیچ    ،به همین سادگی و واضحی  ؛ مشرک است  ،د و هرکس انکارش کندموح    ، کند

و  د  وشیم  دا یپ  نیحس  و  محمد  ، یسیع   ،ی موس  ی در هر زمان  . قید و بندی
تمامِی   زم  ا خد  ۀفیخل شخصیت  در    ایاوص  و   ایانب حتی  پ  شنی در  پس    ؛کنند یم  دا ی نمود 

است    یموس  ۀکنندواقع انکار  دررا انکار کند    شنیخدا در زمو جانشین    فهیهرکس خل
است حتی اگر ادعای    ی سیع  ۀانکارکنند  و  ،بودن داشته باشدحتی اگر ادعای یهودی 

  کند و بودنمسلمان  یادعا است حتی اگر  منکر محمد نیزو   بودن داشته باشدمسیحی
از ش  نیمنکر حس ادعا کند  جهاد  وضعیت    .است  ی بن عل  نیحس  یان عیاست هرچند 

به همین    نشین خداوند جاموضوع خلیفه و    کردنبرافراشتن و آشکار   یبرا  در زمینش نیز 
  ومتعال سبحان الله و جانشین خداوند است که خداوند    ۀاو همان کلم   چراکه  ؛ استترتیب  

با  پس    ،شودیمعرفت او حاصل م  با شناخت و  د یتوح  و از آنجا که  ؛تعیینش فرموده است
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م  خدا   هاآن خلفا   پس   ؛ شودیشناخته  را    یهرکس  سبحان  را  بشناسد  خداوند  خداوند 
را ها  هرکس حق آن  کرده است وها را انکار کند خداوند را انکار  هرکس آن  وشناخته است  

  ،های نیکوتر خداوندهمان نامها  آن زیرا    ؛را نشناخته است   ومتعالسبحان خداوند  نشناسد  
 . هستند ومتعالسبحانو دست خداوند  ،و وجه خدا 

 ؟ودشیدر هر زمان شناخته م نشیخدا در زم ۀفیخل چگونه

   :ازعبارت است  ش نیخدا در زمو جانشین  فه یشناخت خلراه  ن یتر مهم 

یا    آدم  ،یق است که فرشتگان از آن طر   راهی  ،راه اول را شناختند که همان نص  
آدم  ، ومتعالسبحان خدای    . استوصیت   خلیفه تصریح    ، بر  او  که  در  فرمود  اش 
ْرِض َخِلیَفًة    :است زمینش  

َ
ي َجاِعٌل ِفي اْل َك ِلْلَماَلِئَکِة ِإنِّ اَل َربُّ

َ
َتْجَعُل ِفیَها َمن  َوِإْذ ق

َ
اُلوْا أ

َ
ق

ْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن 
َ
اَل ِإنِّي أ

َ
ُس َلَك ق ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ َماء َوَنْحُن ُنَسبِّ   1ُیْفِسُد ِفیَها َوَیْسِفُك الدِّ

  کسی  آیا   گفتند  ، دهمقرار می  ایخلیفه   زمین   در   من   :مالئکه گفت  به   پروردگارت   چون   و)
  تسبیح   تو  ستایش  به  ما  آنکه  حال  و  ،بریزد   هاخون  و  کند  فساد  آنجا  در  دهی کهقرار می  را 

 (. دانیدنمی شما  ، دانممی من  آنچه :گفت ؟ کنیممی  تقدیس را  تو  و  گوییممی

از   پس  نص    ، آدمو  هم  تصریح  باز  خلیف  (الهی)و  شناخت  زمینش    ۀراه  در  خدا 
شود و او کسی است که به  شناخته می  پیشین  ۀولی این بار نص الهی از طریق خلیف است،

خدا  در   ومتعالسبحان  وندفرمان  امتش  به  وصیت  سفارش    ۀ خلیفبارۀ  با  خود  از  پس 
بلکه این خدای    ،کندپس از خود را تعیین می  ۀاو کسی نیست که خلیف  [در واقع]  ؛کندمی

خلیفه   ومتعالسبحان  که  در است  می  ش زمین  اش  تعیین  زمان  هر  در  نقش  را  و  فرماید 
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به همین جهت    ؛استالهی از طریق وصیت  و تصریح  متن  قبلی فقط رساندن این    ۀخلیف
زمینش اوصیا  ،است که خلفای خداوند در  و  انبیا  نام وصی شناخته می   ، از  زیرا    ؛ شوندبا 

توان یافت  را نمی     ائمهکدام از  نبی از انبیا یا هیچ هیچ  کند و  بر بعدی وصیت می  ، قبلی
فرد   آنکه  اوجز  از  باشد  پیش  کرده  وصیت  وی  اسحاق  ابراهیم  ، آری  .بر  و    و 

و    و موسی   کردند و وصیت  تصریح    ، بر موسی    یلئاسرا و انبیای بنی   یعقوب
عیسی  انبیا  عیسی  به  و  کردند  محمد   وصیت  به  و    کردوصیت    نیز 

علی  محمد  ائمه  به  مهدی   و  فرزندانشیو  از  باقی    ن  و جای خالی  وصیت کرد 
در حالی که در   ،ها از آنان منحرف شدند ولی امت ؛ُپر کندآن را ها نماند که کسی غیر از آن

علمای عاملی بودند که مردم را به بازگشت به راه اوصیا و ضرورت پیروی از    ،هااین امت
ایشان  [ت علم و حکم]ایشان و دریافت   از  علمای غیرعاملی که    نیزخواندند و    فرا   ، فقط 

  .گرفت   برعهده را   آنقحافه  گونه که ابن ابی   همان  ، را برعهده بگیرند  نقش اوصیا کوشیدند 
 : فرماید می  ینمنمؤامیرال

تقمصها  » لقد  والله  قحافه  أما  ابی  من ابن  القطب  محل  منها  محلی  أن  لیعلم  وانه 
الکبیر   فیها  یهرم  عمیاء  طخیة  علی  اصبر  أو  جذاء  یرقی  وال  السیل  عنی  ینحدر  الرحی 
ویشیب فیها الصغیر ویکدح فیها المؤمن حتی یلقی ربه فرأیت أن الصبر علی هاتا أحجی  

ق  تفصبر  العین  نهبا  وفی  تراثی  أری  الحلق شجی  وفی  باشید »  1« ....ذی  گاه  خدا    ،آ به 
دانست نیک می در حالی که    ،ای بر تن کرد را چون جامه   خالفت قحافه  ابن ابی سوگند که  

پرنده را   ریزد ومی   ها از من فروسیل   ، من نسبت به آن چونان محور است به آسیابجایگاه  
از آن چشم    ای آویختم وخالفت پرده  پس میان خود و  .رفیع من نیست   ۀقلیارای پرواز به  

در اندیشه شدم که با دست شکسته بتازم یا بر    . رخ برتافتم  و  به دیگر سو گشتم   پوشیدم و
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ورزم شکیبایی  ظلمانی  فضای  بزرگ   فضایی  ؛آن  سال که  آن  در  و ساالن  شوند    خورده 
  دیدم   . همچنان رنج کشد تا به لقای پروردگارش نایل آید  ،مؤمن   خردساالن به پیری رسند و 

در حالی که همانند   ،من طریق شکیبایی گزیدم تر است وشکیبایی در آن حالت خردمندانه 
که    ،دیدم می  . استخوان در گلویش مانده باشد  کسی بودم که خاشاک به چشمش رفته و

 «. ...رودمی  میراث من به غارت

که  سالح انبیا و اوصیا    عبارت است از خدا در زمینش ۀشناخت خلیف  برای   ، اما راه دوم
حکمت    همان و  و    استعلم  ایشان  کالم  از  خصوصیت  این  امور  عالج  و  و  مشکالت 

ت انسان از هوا و هوس و  نیست از اینکه    گریزی  ؛شودها مشخص می توسط آن  رها    منی 
آن  علم  و  حکمت  تا  آشکار    هاشود  بر    . شودبرایش  علم  همین  با  نیز  سبحان  خدای 

می  حجت  و  دلیل  اْلَماَلِئَکِة    :آوردفرشتگان  َعَلی  َعَرَضُهْم  ُثَم   َها  ُکَل  ْسَماَء 
َ
اْْل آَدَم  َم  َوَعَل 

ْسَماِء َه 
َ
نِبُئوِني ِبأ

َ
  سپس  .بیاموخت  آدم  به  را   هااسم   ۀ هم  و)  1َصاِدِقیَن   ُکنُتْم   ِإن  ُؤاَلءِ َفَقاَل أ

  ( دهید   خبر  هااین نام   به  مرا   گوییدمی  راست  اگر  :گفت  و  کرد  عرضه  فرشتگان  به  را   هاآن
 . استخدا در زمینش   ۀبهترین دلیل برای خلیف ، که این

سوم خلیف  ، راه  شناخت  زمینش  ۀبرای  در  خدا  برافراشتن    ، خدا  برای  بیعت  یا  ـ پرچم 
اش ن را برای اولین خلیفه آخدای سبحان  که    ـستوند ا خدا تنها از آِن  لک و پادشاهی  مُ 

وِحي َفَقُعوْا    :شد  خواستار  دمحضرت آ  یعنی  شدر زمین ْیُتُه َوَنَفْخُت ِفیِه ِمن ُر  َفِإَذا َسَو 
  او به   برابر   در   ، دمیدم   آن  در   خود   روح   از   و   بردم   پایان   به   را   آفرینشش  چون)  2َلُه َساِجِدیَن 

اطاعت    (؛بیفتید  سجده را  او  نهیدفرمانش  و    کنیدیعنی  گردن  و    چراکه  ؛ را  خلیفه  او 
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 . استجانشین من 

اْلُمْلَك    :فرماید خدای متعال می  َوَتنِزُع  َتَشاء  اْلُمْلَك َمن  ُتْؤِتي  اْلُمْلِك  ُهَم  َماِلَك  الَل  ِل 
ُ
ق

َتَشاء َمن  َوُتِذُل   َتَشاء  َمن  َوُتِعُز   َتَشاء  ن    هرکه   به   ، صاحب ملک   تویی   ، خدایا  بار  بگو)   1ِمَم 
  عزت   بخواهی  که  را   هرکس  ، ستانیمی   ملک  بخواهی  از هرکه  و  دهیمی   ملک  بخواهی

می  بخواهی  که   را   هرکس  و  دهیمی می  ؛(گردانیذلیل  َیْوِم    : فرمایدهمچنین  ماِلِك 
ین  . (مالک روز جزاست) 2الِد 

می  حج  تلبیه  در  ال    :گوییم همچنین  لک  لک« »الملک  آِن  »  شریک  از  پادشاهی 
 .« توست و شریکی نداری

هیچ آن با  حقیقتها  این  سر  بر  نمی   ، کس  سازش  و  به   ، کنندمدارا  اگر  خاطر  حتی 
پرچمکشیدن  دوشه ب شوند   ،این  در    طور  همان  ؛متهم  دربار که    عیسی  ۀگذشته 

که    یسلطنت  و  همان پادشاهی  ، یل حریص است«ئگفتند »او بر پادشاهی بر بنی اسرا می
بنی بی علمای   مدارا یل  ئاسرا عامل  و  روم  با سازش  بودندکر تباهش    ، با  دعوت    ۀدربار   . ده 

محمد می   حضرت  جهنمینیز  نه  و  است  کار  در  بهشتی  »نه  مدعی    ، گفتند  فقط 
است« محمد  3؛حکومت  بر   یعنی  را  پادشاهی  تا  کندآمد  طلب  فرزندانش  و  خود    . ای 

او می   نیز  علی  ۀ دربار  از  آنکه  با  است«  پادشاهی حریص  بر  »او  که  گفته شد  شنیدند 
در حالی    « !چه کار  ، علی را با سلطنتی که دوام ندارد»  »ما ِلعلی و ملک ال  یبقی«  :گفتمی



 . 26عمران: آل - 1
 .4فاتحه:  - 2
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و    عیت عیسیاین وض  .دیدند های آن را می از دنیا و زینت   اشگردانیکه زهد او و روی 
 . استاست که کاماًل آشکار و مشخص  محمد 

گونه که  یعنی آن  ؛ آورندآمده از جانب مردم را به حساب نمی اتهامات وارد   ، انبیا و اوصیا
روست  ایناز   ؛ کنندرفتار نمی   ، دهندرضایت مردم را بر خشم خدا ترجیح می عمل  بی علمای  

مردم علمای    ، که  بر  میعمل  بی پیرو  خدا  حاکمیت  خواهان  که  اوصیا  و  انبیا  با  و  شوند 
تشریع    ، زمینش هستند در  تنفیذ    ( گذاریقانون ) چه  در  چه  اجرا )و  و  نبرد    (، حاکمیت  به 

خدای    . خیزندبرمی طرف  از  نیز  حاکم  و  باشد  خدا  طرف  از  دستور  و  قانون  باید 
وضعیت  ومتعالبحان س این  و  شود  شهوات    ، انتخاب  پیرو  که  مردمی  بیشتر  طبع  باب 

 . نیست ، هستنداند و متمایل به راحتی و عافیت دنیا در برابر عافیت آخرت شده

توان بر  که چیزی نمی   ، مردم را به ما خبر داده استبیشتر  خدای علیم خبیر وضعیت  
 :آن افزود

 ِْکَثَر َمن ف
َ
 َوِإن ُتِطْع أ

َ
وَك َعن َسِبیِل اللي اْل   این   در   که   اکثریتی   از  و اگر )  1ِه ْرِض ُیِضُل 

. (سازند  گمراه خدا  راه از را  تو   ،کنی پیروی سرزمین هستند 

  اِس ال ُیْؤِمُنوَو لِکَن ْکَثَر الَن 
َ
.(ورند آولی بیشتر مردم ایمان نمی )  2َن أ

  اِس َوَلْو َحَرْصَت ْکَثُر الَن 
َ
  به )   تو   هرچند  ، آورندنمی   ایمان  مردم  بیشتر )  3ِبُمْؤِمِنیَن َوَما أ

(. باشی  حریص (آوردنشان ایمان
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 لیَن َو 
َ
ْکَثُر اْْل

َ
ْبَلُهْم أ

َ
. (ند بیشتر گذشتگان گمراه شد  ،هانآو پیش از ) 1َو َلَقْد َضَل  ق

کَثَرُهم   ِکَن  ما َخَلقناُهما ِإال  ِبالَحِق  َول
َ
  ، حق نیافریدیمن دو را جز به و آ)  2َیعَلموَن   ال  أ

 . (دانندنمی شان  ولی بیشتر 

 ِل اْلَحْمُد  ِل 
ُ
َیْعَلُموَن لق اَل  ْکَثُرُهْم 

َ
أ َبْل  خداست    ِن آاز  تنها  بگو سپاس و ستایش  )  3ِه 

 . (دانندنمی شان  ولی بیشتر 

ِلل الَحمُد  ِل 
ُ
َیعِقلوَن   هِ ق کَثُرُهم ال 

َ
أ ن خداست  آاز  تنها  بگو سپاس و ستایش  )   4َبل 

 . ( اندیشندنمی شان  ولی بیشتر 

 ِِإَلْیه ْن َلُهْم َحَرًما آِمًنا ُیْجَبی  ُنَمِک  َوَلْم 
َ
أ ْرِضَنا 

َ
أ ْف ِمْن  ِبِع اْلُهَدی َمَعَك ُنَتَخَط  َنَت  ِإْن  اُلوا 

َ
  َوق

َوَلِکَن    ا  َلُدَن  ِمْن  ا 
ً
ِرْزق َشْيء   ُکِل   َیْعَلُموَن َثَمَراُت  ْکَثَرُهْم ال 

َ
[  نورِ ]  از   تو   با  »اگر:  گفتند  و)  5أ

  جای  امن  حرمی  در  را   آنان   آیا  «.شد  خواهیم  ربوده  خود  سرزمین  از  کنیم،  پیروی  هدایت
 ولی   شود؟می   سرازیر  آن  سویبه   ماست   جانب  از  رزقی  که چیزی  هر  محصوالت  که   ندادیم

 (. دانندنمی   بیشترشان

این سه    .نیاز ندارندابزار  خدا در زمینش به بیش از این سه    ۀشناسایی خلیفمردم برای  
خلیف  ،شاخصه در  زمینش  ۀ جز  در  هیچ   ،خدا  نمی در  جمع  دیگری  آن  ؛شودکس  ها  ولی 

نخستین  گروه  مثل  شدند  ،درست  امتحانشان    ؛ تفکیک  خدا  که  گروهی    ؛ فرمودهمان 
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و راضی نشد که بزرگی فروخت فرشتگان ایمان آوردند و سجده کردند و ابلیس کفر ورزید و 
خدا  و  او  باشد  واسطه   ، بین  خلیف) ای  همان  زمینش  ۀ یعنی  در  شاخص   (.خدا  های  این 

 . هستنداو در زمینش   ۀحجت کامل خدای سبحان برای راهنمایی خلق به خلیف ، گانهسه

این حال خدای   رحمت وسیعش  لومتعاسبحان با  و  لطف  با    ،از سِر  را  اوصیا  و  انبیا 
یاهایی  ؤمعجزات و ر  ،هااین آیات و نشانه   ۀهای بسیاری یاری داد که از جملآیات و نشانه 

که   میامؤمناست  به ن  که  مواردی  سایر  و  آن بینند  بررسی  و  بحث  و  کردن  باز  ها دنبال 
می  و  کتاب نیستم  به  خصوص  این  در  و  توانید  امام  نوشته ها  انصار  از  برادرانمان  های 

در  کـ   مهدی خیری  هر  توفیق  و  کند  حفظشان  خدا  و  ه  آندنیا  به  را  عطا  آخرت  ها 
 . مراجعه نمایید ـفرماید 

به  فقط  دربار اما  گذرا  و  جزئی  به   ۀ صورت  انبیا  که  تآن  ۀ وسیلمعجزه  شدند أ ها    ، یید 
این  به ـ در  مردم  که  غفلتی  و  آن  اهمیت  دارند دلیل  می   ـخصوص  موضوع    : کنیمبحثی 

 . معجزه و هدف از آن خصوص تفاهم در بهه و سوء ُش 

می   طور   همان مردم  از  که  موسیدانند  معجزات  به  ست  عصا  ،جمله  تبدیل  که 
شد بود  ، افعی  رایج  جادوگری  و  سحر  که  داد  رخ  زمانی  در  معجزه  این  معجزات    ، و  از  و 

بیماران    ،عیسی ک  ،استشفای  زمانی  بوددر  شایع  بسیار  طب  معجزات    ، ه  از  و 
 . بالغت بسیار شایع و منتشر شده بود در زمانی که ، استقرآن  ،محمد 

ندارد حقیقت  از  درکی  که  آنچه    ، کسی  با  معجزه  مشابهت  شایع  را  علت  زمان  آن  در 
پزشکان    ،صرفًا پیروزی بر ساحران  ،کند که هدف از معجزه گونه تحلیل می بوده است این 

ولی حقیقتی که بر مردم پوشیده   ؛ت برساندباثا شان را به تا عجز و ناتوانی استو سخنوران 
همراه با مقداری شبهه    ،مادی  ۀاین است که معجز ـبا اینکه در قرآن ذکر شده استـ مانده  

به    ،خداوند سبحان .آیدمی  ـشناسد نمیکردن کسی که جز ماده را برای مقهور ـ و پوشیدگی  
 . بلکه ایمان باید مبتنی بر غیب باشد ، دهدایمان مادی رضایت نمی 
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 ُینِفُقوَن َناُهْم 
ْ
َرَزق ا  َوِمَم  الَة  الَص  َوُیِقیُموَن  ِباْلَغْیِب  ُیْؤِمُنوَن  ِذیَن    غیب   به   که   آنان)  1اَل 

(. کنندمی  انفاق ،ایمداده شانروزي  آنچه از دارند و را به پا می   نماز  و آورندمی  ایمان

 ْحَم ْکَر َوَخِشَي الَر  َبَع الِذ  َما ُتنِذُر َمِن اَت  ْرهُ   ِباْلَغْیِب   َن ِإَن  ْجر    ِبَمْغِفَرة    َفَبِش 
َ
تنها    ،تو)  2َکِریم    َوأ

  چنین  .بترسد  نهان  در  رحمان  خدای  از  و  کند  پیروی  قرآن  از  که  دهیمی  بیم  را   کسی
 (. کریم بشارت بده  مزدی  و  آمرزش به را  یکس

 ْحَم الَر  َخِشَي  ِنیب    ِبَقْلب    َوَجاءَ   ِباْلَغْیِب   َن مْن    خدای   از   نهان   در  که   را   هاییآن )  3ُم 
 (. اندآمده  کارتوبه  دلی  با  و ترسندمی  رحمان

  اُس ِبالِقسِط  َلَقد نَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َوالمیزاَن ِلَیقوَم الن 
َ
ناِت َوأ ِبالَبیِّ رَسلنا ُرُسَلنا 

َ
نَزلَنا  أ

َ
َوأ

ِويٌّ  
َ
ق اللَه  ِإنَّ  ِبالَغیِب  َوُرُسَلُه  َینُصُرُه  َمن  اللُه  َوِلَیعَلَم  اِس  ِللن  َوَمناِفُع  َشدیٌد  َبأٌس  فیِه  الَحدیَد 

  را نیز   ترازو  و  کتاب  هاآن  همراهبه   و  فرستادیم  روشن   هایدلیل   با را   پیامبرانمان  ما)  4َعزیزٌ 
  برای   منافعی  و  سخت   نیرویی   آن  در   که  را   آهن   را به پا دارند و  عدالت  مردم  تا   کردیم   نازل 

  کندمی   یاری  را   پیامبرانش  و  او  ،نادیده   به  کسیچه   بداند  خدا   تا   ،فرستادیم   فرو  است  مردم
 (. است پیروزمند  و توانا  خدا  که

ای که  و معجزه ایمان به غیب است    ،خواهدو خداوند سبحان می   استآنچه مطلوب  
  ؛ یدانی برای ایمان به غیب باقی گذاردای باشد که مِ گونهباید به فرستد  سبحان می خداوند  

مقداری   که  روست  در  از همین  پوشیدگی  و  دارد  ن  آاز شبهه  در  وجود  دلیل  به همین  و 
با  بسیاری   زمان  چه  نآ مواقع  در  بوده که  رایج  استداشتمشابهت    ،فرستادنش  َوَلْو    .ه 
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َیْلِبُسوَن  ا  َم  َعَلْیِهم  َوَلَلَبْسَنا  َرُجاًل  َجَعْلَناُه  َل  َمَلًکا    قرار   ایفرشته   را   او  اگر  و )  1َجَعْلَناُه 
  مشتبه   آنان  بر  همچنان  را   امر  و  آوردیم،میدر   مردی[  صورتبه ]  را   وی   حتماً   دادیم،می
 (. ساختیممی

تشابهی که وجود دارد    ، شناسندنمی   گرایان و کسانی که جز ماده به همین دلیل مادی 
وِتَي    :دهندشان قرار میای برای سقوط را بهانه 

ُ
أ َلْواَل  اُلوا 

َ
ق اْلَحُق  ِمْن ِعنِدَنا  ا َجاءُهُم  َفَلَم 

   ِمْثَل َما  
ا ِبُکل  اُلوا ِإَن 

َ
اُلوا ِسْحَراِن َتَظاَهَرا َوق

َ
ْبُل ق

َ
وِتَي ُموَسی ِمن ق

ُ
َوَلْم َیْکُفُروا ِبَما أ

َ
وِتَي ُموَسی أ

ُ
أ
  به   شده  داده  موسی  به   آنچه   چرا   گفتند   ، آمد  سوی آنان به  ما   جانب   حق از   چون)  2َکاِفُروَن 

  ؟ بودند  نشده  کافر بود  شده داده موسی  به  آنچه به  این از پیش   اینان آیا  ؟نشده است داده او
و  دو  ،دو  هر  این  که  گفتند  و یکدیگرند  پشتیبان  که  هستند    ایمان   یکهیچ   به  ما  جادو 

و شباهت  (. آوریم نمی  بگویندآبرای  ای  بهانه   ، تشابه  تا  بود  َتَظاَهَرا   : نان  ِسْحَراِن  اُلوا 
َ
  ق

هستند ) جادو  یکدیگرند  دو  پشتیبان  َکاِفُروَن و    ( که    
ِبُکل  ا  هیچ )  ِإَن  به  ایمان  ما  یک 

 (. آوریم نمی 

یکی  المؤمنینامیر  وصف  منافقان    در  عاذراً الشبهاتجعل...  »  :فرمایدمیاز 
 (. داده استشبهات را عذری برای سقوط خود قرار  ...) 3«لسقطاته

اگر معجزه و شبهه   ،اما  تشابه  و هیچ  باشد  و چیره  نماندقاهر  باقی  آن  در  دیگر    ، ای 
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مطلب   اً کند و عمدمی نچه او را به دنیا نزدیک  آجز  فهمد  نمیاو از دین چیزی    .ای عمار! او را رها کن»  «لسقطاته
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اش ایمانی خواهد بود که با زور و  ماند و نتیجه هیچ مجالی برای ایمان به غیب باقی نمی 
ندارد  ،شود که در حقیقتاجبار حاصل می  از اسالم در آن وجود  نیست و چیزی    ؛ ایمان 

تسلیم  خداوند  بلکه  رضایت  مورد  که  است  چیزی    نیست شدنی  چنین  خواهان  خداوند  و 
ْتَبَعُهْم ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدُه َبْغًیا َوَعْدًوا   :پذیردنیست و آن را نمی 

َ
 َوَجاَوْزَنا ِبَبِني ِإْسَراِئیَل اْلَبْحَر َفأ

ی   ْدَرَکهُ   ِإَذا َحَت 
َ
اَل   اْلَغَرُق   أ

َ
هُ   آَمْنُت   ق َن 

َ
ِذي  ِإاَل    ِإَلهَ   اَل   أ َنا   ِإْسَراِئیَل   َبُنو  ِبِه   آَمَنْت   اَل 

َ
  ِمَن   َوأ

و    ستم   قصدبه   لشکریانش   و  فرعون  . گذرانیدیم  دریا   از  را   اسرائیلبنی   ما )  1ُمْسِلِمیَن الْ 
  : شدن قرار گرفت و گفتغرق   ۀ آستاندر    تا جایی که فرعون  .پرداختند  تعقیبشان   به  یتعد  

از    من   و  ، نیست  اندآورده   ایمان  به آن  اسرائیلبنی   کهآن  جز  خداوندی   هیچ   که   آوردم  ایمان
پیش    [درست] ،شودتسلیم می ،لمان یا حداقل سورد و مآفرعون ایمان می   (.شدگانمتسلیم 

  خدای   و   پذیرد نمی این ایمان و اسالم را  ست و  یاز این ایمان راضی ن  ولی خدا   ؛ ردنشاز مُ 
ْبُل َوُکنَت ِمَن اْلُمْفِسِدیَن   :دهدمی را  گونه جوابش  سبحان این 

َ
ْد َعَصْیَت ق

َ
یا  آ)  2آآلَْن َوق

می )اکنون   می  که  حالی  در  (؟!وریآایمان  عصیان  این  از  پیش  و  تو  مفسدان کردی  از 
 . (بودی 

مجالی برای   ،مقهورکننده به دست آید  ۀ سبب معجزایمانی که به؛ ستاین به آن علت ا 
گذارد تا آن را تأویل کنند یا بر آنان که  شناسند باقی نمیآنان که جز این عالم مادی را نمی

آورده  ایمان  آن  که    ،اندبه  غیبی  به  ایمان  برای  ترتیب مجالی  این  به  و  نمایند  وارد  شبهه 
به  را  ایمان  از طریق آن    ۀواسطخداوند  بنابراین چنین    ؛ماندبر جای نمی  ،خواهدمیآن و 
بردنی از روی قهر و اجبار است و ایمان  پناه  ،این نوع ایمان چراکه ؛شودایمانی پذیرفته نمی 

نمی  محسوب  ِتَی    .شودحقیقی 
ْ
َیأ ْو 

َ
أ َک  َربُّ ِتَی 

ْ
َیأ ْو 

َ
أ اْلَمالِئَکُة  ِتَیُهُم 

ْ
َتأ ْن 

َ
أ ِإالَّ  َیْنُظُروَن  َهْل 
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تی َبْعُض  
ْ
َیأ َک َیْوَم  ْو   آیاِت َربِّ

َ
أ ْبُل 

َ
َیْنَفُع َنْفسًا إیماُنها َلْم َتُکْن آَمَنْت ِمْن ق َک ال  َبْعُض آیاِت َربِّ

ا ُمْنَتِظُروَن   َکَسَبْت فی  ِل اْنَتِظُروا ِإنَّ
ُ
  فرشتگان   که  دارند   آن  جز   انتظاری   آیا )  1إیماِنها َخْیرًا ق

پ  ؟پروردگارت  یا   ؟بیایند  نزدشان ازاره یا  بر  های نشانه   ای    که  روزی   ؟ بیاید  هاآن  پروردگارت 
در ایمانش    یا   نیاورده   ایمان  آن  از  پیش  که  کسی  ایمان   ،د بیای   پروردگارت  های نشانه   برخی

است نیاورده  دست  به  باشید  بگو   .داشت  نخواهد  سودی   ، خیری  ما   ، منتظر    نیز  که 
اْلَفْتِح اَل    (. منتظریم َیْوَم  ْل 

ُ
ُیْنَظُروَن ق ِإیَماُنُهْم َواَل ُهْم  ِذیَن َکَفُروا  اَل  فتح و    روز  در )  2َیْنَفُع 

 (. مهلت نیز داده نشوند و ندهد سودشان کافران آوردنایمان  ،گشایش

می خداوند  کند اگر  مؤمن  اجبار  به  و  ناچاری  روی  از  را  مردم  انبیایش  ،خواست    ، با 
اُلوا   : بگوید  کهفرستاد تا مجالی برای کسی باقی نماند  کننده می معجزات قاهر و ناتوان

َ
ق

َتَظاَهَرا  َبْل ُهَو َشاِعٌر    بگویند  یا  ( هر دو جادو هستند)  ِسْحَراِن  اْفَتَراُه  َبِل  ْحاَلم  
َ
أ ْضَغاُث 

َ
أ

ُلوَن  َو 
َ
ْرِسَل اْْل

ُ
أ ِتَنا ِبآَیة  َکَما 

ْ
  یا  بنددمی  که  است  دروغی  یا  ، است  پریشان  هایخواب)   3َفْلَیأ

  ای معجزه   بود  شده  داده  پیشین   پیامبران  به  که  گونهآن  از   ما  برای  پس  .است  شاعری
 (. بیاورد

ُتْکِرُه  :فرمایدمی  تعالیحق نَت 
َ
َفأ

َ
أ َجِمیًعا  ُهْم  ُکُل  ْرِض 

َ
اْل ِفي  َمن  آلَمَن  َك  َرُب  َشاء  َوَلْو 

َیُکوُنوْا ُمْؤِمِنیَن  ی  اَس َحَت    اندزمین   روی  در  که  کسانی  ۀهم   ،بخواهد  تو  پروردگار  اگر)  4الَن 
 (.؟بیاورند  ایمان که  داریمی وا  اجبار  به  را  مردم تو  آیا  ؛ آورندمی  ایمان

ن َتْبَتِغَي َنَفًقا    :فرماید خدای متعال می 
َ
َوِإن َکاَن َکُبَر َعَلْیَك ِإْعَراُضُهْم َفِإِن اْسَتَطْعَت أ
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ِبآَیة   ِتَیُهم 
ْ
َفَتأ َماِء  الَس  ًما ِفي  ْو ُسَل 

َ
أ ْرِض 

َ
اْْل اْلُهَدی  ِفي  ُه َلَجَمَعُهْم َعَلی  الَل  َتُکوَنَن     َوَلْو َشاَء  َفاَل 

  زمین   در   نقبی  خواهی  ،است  گران  تو   بر  هاآن  گردانیو روی   اعراض   اگر)  1ِمَن اْلَجاِهِلیَن 
به   همه   ، بخواهد  خدا   اگر   . بیاوری  برایشان   ایمعجزه   تا   بنه   آسمان  بر   نردبانی   یا   بجوی    را 

 (. مباش  نادانان   از ، پس ؛ بردمی راست راه

است  سپاس و ستایش   آِن خداوند  از  ایمان  بکه  تنها  و    یترضا   ، غیب  از طریق ه  داد 
آن  نداد و    یت ماده رضا اساس    بر ایمان را همراه با غیب و از میان غیب قرار داد و به ایمان  

بینا  های  های زنده و چشم قلب صاحبان ماده قرار نداد تا به این وسیله  طریق  را با ماده و از  
 . شوندمتمایز  ،شدهزده  هر های مُ و قلب  ی نابیناهااز دیده 

ولی    ،باقی مانده است این موضوع    ۀبار در   چه مباحث بسیاری است که اگر   واقعیت این
به مقدار باب    هم  ی آنکم  من فقط  برای    کنممیاکتفا    گوو گفتبرای گشودن  را  بقیه  و 

می مؤمن باقی  دهند ان  بسط  و  شرح  را  آن  تا  بر  و   گذارم  موضوع  اصل  و  ی مبه  گردم 
 : میگویم

و به    شنی خدا در زمو جانشین    فه یخلبا  که جهاد همراه  شود  میآنچه گذشت روشن    از
 .باطل استبیهوده و   ،غیر از آن یهرچیز دیگر  حق است و ،دستور او

شدند یادی  از کسانی که در مرزها کشته می   هرگاه   :از ابان بن تغلب روایت شده است 
پِی چه هستند؟  ها! با این عمل در  »وای بر آن  : فرمودمی  صادقامام    ، آمدمیبه میان  
سوگند کسی شهید    . به خدا کنندشدن در آخرت شتاب می کشته در دنیا و  شدن  در کشته 

 2«.شود مگر شیعیان ما؛ حتی اگر در بسترهای خویش بمیرند محسوب نمی 
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 ی تکامل روح و یتمدن ماد   فتر شیپ

ْنَس ِإالَّ    : را بشناسدمتعال  وشد تا خداوند سبحان  ده ی آفر   انسان َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ
 . یعنی تا بشناسند  (؛امنیافریده خود پرستش  برای  جز را  انس  و جن) 1ِلَیْعُبُدوِن 

را به    شکه صاحبدر عبادتی    و  م یمعرفت برسشناخت و  تا به    م یکنیعبادت م  ماپس  
و شناخت انسان به   تمعرف ، عبادت ،به این ترتیب   ؛ستین  یر یخهیچ نکند   کیخداوند نزد 

رسیدن از  تکاملبه   یانسان برا   گریعبارت دبه   ؛دهدرا افزایش می  ومتعالسبحان خداوند  
باالتر   ارتقا  و   یروحنظر   ا   نی به  امکان  یکمال  ن یمراتب  انسان  برای  استکه  خلق    ، پذیر 

 . شده است

و مهم  مد   پس  استآنچه  جسم  ،نظر  نه  است  کهروح  ا   ی  به  ماد  نیمتعلق    ی عالم 
باست    یجسمان انسان    ی عنی  ؛ است  ومتعالسبحان  وندخدا و جانشین    فه یخل  امعن  نیا   ه و 

برسد    اگر تکامل  به  روحانی  نظر  خداوند  تا  از  صورت  که  خلق  ومتعالسبحان آنجا  ش  در 
 .شودمی  شنی در زم ش بر حق  ۀفیخل  ،شود

م  هستند  یکسان تالش  انساِن یکه  را    کنند  خداوند  ِگل  به    فقطجانشیِن  و  اجسام 
از رسول خدا   طور   همان  نکهی ا وجود  با    ؛منحصر کنند  از    خداوند  شده است  روایت  که 

آفرید را  اجسام  نیفکندبه آن  ، هنگامی که  نظر  نادان    ن یا   !ها  کنند هدف  ی تالش مافراد 
از   انتظار  ومورد  نهایی    انسان  غرض  اونیآفر   ازحتی  پیاده  ش    ی ماد   شرفتیپشدن  را 

بین پیشرفت مادی جسمانی و تکامل روحی    ۀکه قرآن رابط  حالی  در  ؛ قرار دهند  یجسمان
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ْنَساَن َلَیْطَغی    : فرمایدچنین بیان می را این  ْن َرآُه اْسَتْغَنی  * َکالَّ ِإنَّ اْْلِ
َ
انسان    که  قاً ح)  1أ

می   یماد   شرفتیپ   ونیازی  بی   یعنی  (؛بیند  نیازبی  را   خویشتن  که  گاهآن  *  ،کندسرکشی 
همان منظور و    نیا   و  ،خواندمی   شی انسان و انحطاط روحانی او فرا سوی طغیان و سرکبه 

ظلم    ،فسادگری   ،پس زمین جز فساد  ؛هدف امروزین در زندگانی بشری بر این زمین است
 . به دست آمده است که امروزوضعیتی  ؛بیند و سرکشی به خود نمی 

برخی   ماد  ن یا   ه بکه  مردم  شاید  مرحله   انده گرفت  نساُ   ی عالم  که  به  باشند  رسیده  ای 
می مادی  پیشرفت  در  را  بنگرند    ، بینندکمال  نیک  اگر  اینکه  ا   نند یبیمبا  عالم    ن یکه 

پیاپی و مستمر در معرض  ه کند و حتی بحرکت می  ی نابود  زوال و  یسو ه ب جسمانی   طور 
دارد  قرار  انسان  ؛نابودی  روز  می می   یهایهر  متولد  دیگر  کسانی  و  روزی  میرند  و  شوند 

به جای آن   ،میرند گی میمخواهد رسید که ه  اینکه کسی  َمْن    : ها زنده شودبدون  ُکلُّ 
 . (فانی است است ( زمین ) آن  بر هرچه) 2َعَلْیَها َفان  

نزدیک   ، به دست آمده  امروزکه    یبزرگمادی    شرفتیپ نابودی  به  این زوال و  به  شدن 
ْنَزلْ  :کنداشاره می

َ
ْنَیا َکَماء  أ َما َمَثُل اْلَحَیاِة الدُّ ا    َناهُ ِإنَّ ْرِض ِممَّ

َ
َماِء َفاْخَتَلَط ِبِه َنَباُت اْْل ِمَن السَّ
اِدرُ 

َ
ُهْم ق نَّ

َ
ْهُلَها أ

َ
َنْت َوَظنَّ أ یَّ ْرُض ُزْخُرَفَها َوازَّ

َ
َخَذِت اْْل

َ
ی ِإَذا أ ْنَعاُم َحتَّ

َ
اُس َواْْل ُکُل النَّ

ْ
وَن َعَلْیَها  َیأ

َفَجَعْلَنا َنَهارًا  ْو 
َ
أ َلْیاًل  ْمُرَنا 

َ
أ َتاَها 

َ
ِلَقْوم   َح   َهاأ اآلْیاِت  ُل  ُنَفصِّ َکَذِلَك  ْمِس 

َ
ِباْْل َتْغَن  َلْم  ْن 

َ
َکأ ِصیدًا 

ُروَن  پس    ، فرستیمفرو می  آسمان  از   که   آبی است   َمَثل   این دنیا   زندگی  واقع َمَثل به )  3َیَتَفکَّ
در آن  به  زمین    چهارپایان   که  هاآن  چه  و  خورندمی  آدمیان  که  هاآن  چه  ،آمیخت  گیاه 

  قادر   خود  که  پنداشتند   مردمش  و   شد  آراسته  و   برگرفت  خویش  ۀپیرای  زمین   چون  .چرندمی
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  گویی  آن را درویدیم که   چنان  و   رسد فرا   ، روزدر    یا   هنگامشب  ما   فرمان  ، اندبوده   همه   آن  بر 
آیات این   ؛ است  نبوده   هیچ   دیروز  که  برای   را   چنین  بیان  به   اندیشند می   آنان  تفصیل 

 (. کنیممی

و در نعمت   ،آتش ایدر بهشت  جاودانگی  شانعاقبت و ماندگار هستند و یباق ،هاروح اما
 . استدوزخ  ای

وارد  تا    آمد  یجسمان  یعالم ماد او به این  که    باشد  آدمی باید این نکته را در نظر داشته
ماندگار  شود  امتحانی   آن  در  نیست یکه  جاوید  خودِ   ، ا  عاقبت  حتی  ماد  ن یا   و    ی عالم 

 . در جهت زوال و نابودی است ، عنوان یک ُکلبه  یجسمان

را محقق سازند تا    یجسمان   ی ماد  شرفت یپکه  کند  تشویق میرا    ن اخداوند مؤمن  ،آری
اثر کردن جنگجویان  بی برای  ت و نیرومندی  عز    نیز و    شودها از کافران برآورده  نیازی آنبی

به دست آورند  ( کافر) َما    : را  َلُهْم  وا  ِعدُّ
َ
ِبِه  َوأ ُتْرِهُبوَن  اْلَخْیِل  ِرَباِط  َوِمْن  ة   وَّ

ُ
ق ِمْن  اْسَتَطْعُتْم 

ا  ا للَعُدوَّ  َتْعَلُموَنُهُم  ال  ُدوِنِهْم  ِمْن  َوآَخِریَن  ُکْم  َوَعُدوَّ ِفي    هُ للِه  َشْيء   ِمْن  ُتْنِفُقوا  َوَما  َیْعَلُمُهْم 
ْنُتْم ال للَسِبیِل ا 

َ
  سواری   اسبان  و  آنچه در توان دارید از نیروهر   و)  1ُتْظَلُموَن ِه ُیَوفَّ ِإَلْیُکْم َوأ

دشمن  تا  کنید،  آماده آن،  دشمن   خدا   با  آن  و  خود  و  از  غیر    شما   کهرا    هادیگری 
هرآنچه  بترسانید   شناسد می   خداوند  و  شناسید نمی    به   کنید می  هزینه   خدا   راه  در   که   را   و 

 (. شودروا ن ستم شما  به  و شود بازگردانیده  شما به  تمامی

روند پیشرفت تکاملی  در  باید برگرفته و همراه با ایمان حقیقی و    ی ماد   شرفت یپ   ن یاما ا 
نهادن  از یاد خدا و گردن  عاملی بازدارنده   ،برایشانتا    ؛ان باشدمؤمنمستمر و پیوسته برای  

امر خداوند  ب ا که    ؛ دشون  ومتعالسبحان ه  توف   گونه ن یاگر  با  همراه    ی میعظ  یاله  ق یباشد 
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َقْوا َلَفَتْحنَ   : شدآن خواهد   ْهَل اْلُقَری آَمُنوا َواتَّ
َ
أ نَّ 

َ
ْرِض    ا َوَلْو أ

َ
َماِء َواْْل َعَلْیِهْم َبَرَکات  ِمَن السَّ

َیْکِسُبوَن  َکاُنوا  ِبَما  َخْذَناُهْم 
َ
َفأ ُبوا  َکذَّ   پرهیزگاری   ، آورده   ایمان  شهرها   مردم  اگر )  1َوَلِکْن 

  را   [ فرستادگان]  ولی  ،گشودیممی   رویشان  به   را   زمین  و  آسمان  برکاتی از   ،بودند   کرده   پیشه
 (. کردیم  شانمؤاخذه کردارشان کیفر  به نیز   ما ؛ تکذیب کردند

آنان که  به  برکات را    در ثمرات وکاستی  نقصان و  هنگامی که    ومتعالسبحانخداوند  
ا   دیام ها را  زیرا آن   ؛آوردمی   رحمآنان  به    با این عمل   ،چشاندیم   ، دارد  تقوایشان  و  مانیبه 
 . استخداوند  یسو هتوجه ب عامل  فقر  ضعف و چراکه ؛دهدسوق می  سوی ایمان و تقوا به 

ْیَت اْلِغَنی ُمْقِبالً   ،ابن عمرانَیا  »  :در حدیث قدسی آمده است
َ
َلْت    :َفُقْل   ِإَذا َرأ َذْنٌب ُعِج 

َفُقل  ،ُعُقوَبُتهُ  ُمقِباًل  الَفقُر  یَت 
َ
َرأ إذا  اِلحیَن   :و  الص  ِبِشعاِر  عمران»  2« َمرَحبا  فرزند  آن   !ای 

بی دیدی  که  آورد هنگام  روی  تو  به  شده    ،نیازی  نزدیک  عقوبتش  که  است  گناهی  بگو 
 .« شایستگان ۀشان ای ن  ،بگو خوش آمدی   ،و آن هنگام که دیدی فقر به تو روی آورد  ،است

ها  عذاب آن  ا بدیگر  خداوند    ، کنند  شه یپ   یاله  ی تقو   وآورند    مان ی ا   ، نیاگر اهل زم   اما
دارد  چه   در  نقصان    وکار  کاستی  زم  ،ثمراتو  اعمالشان  ن یبرکت  او    ،و  برای  نفعی  چه 

او چنین وعده می   ؟!سبحان خواهد داشت ْهَل    :دهددر حالی که 
َ
أ نَّ 

َ
أ آَمُنوا  َوَلْو  اْلُقَری 

َلَفَتْحنَ  َقْوا  ْرِض   اَواتَّ
َ
َواْْل َماِء  السَّ ِمَن  َبَرَکات     ، آورده  ایمان  شهرها  مردم  اگر)  3َعَلْیِهْم 

 (. گشودیممی  رویشان به  را  زمین و آسمان  برکاتی از ، بودند  کرده پیشه پرهیزگاری 

سوی تکامل روحی و ایمان حقیقی  گیری سعی و حرکت انسان به باید جهت   ،بنابراین
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 . باشد

ـ   ی جسمان  ی ماد   شرفت یپ برا نیز  انسان  م  ش یکه  تکامل  منظر  از    د یبا   ـکند یتالش 
ساختن  از خداوند و برای پیاده اطاعت    ، ی ماد  شرفت یدر پو تالش    ی سع  یعنی  ؛ باشد   یروح

   . باشد ن یزم  نیا عدالت بر  رحمت و ، دیتوح گسترش جهت خداوند در  و خواست اراده

مادِی   خصوص   در  اما که  ن چنین    نامؤمن  ،کافران  پیشرفت    ،شرفت یپاین  پندارند 
آن  ا ی  یاله  ی قیتوف برای  پیشرفتبلکه    ؛هاستخیری  برایشانشر    ، این    چراکه  ؛است   ی 

تکب  جابرپا باعث   و  سرکشی  در  خداوند  ماندن  خواست  و  اراده  برابر  در    ومتعالسبحان ر 
َما ُنْمِلي َلُهْم ِلَیْزَداُدوا ِإْثم  :است ْنُفِسِهْم ِإنَّ

َ
َما ُنْمِلي َلُهْم َخْیٌر ِْل نَّ

َ
ِذیَن َکَفُروا أ ًا  َوال َیْحَسَبنَّ الَّ

  خیری   دهیم می  هاآن   به  که   مهلتی   در   پندارند ن آنان که کفر ورزیدند  )  1َوَلُهْم َعَذاٌب ُمِهیٌن 
است به  ؛ برایشان  فقط  گناهان   تا   دهیم می   مهلت   هاآن   ما  عذابی آن   و   ؛بیفزایند   بر    ها 

 (. کننده خواهند داشتخوار

باعث  زینت و    ا یدن از خداوند مآن  شدن  دور   و  ی مستهایش  ُهْم    :شودیها  ِإنَّ َلَعْمُرَك 
 (. بودند خود سرگشته مستی در هاآن که  سوگند تو  جان به ) 2َلِفي َسْکَرِتِهْم َیْعَمُهوَن 

  از  ترارزشبی وردی  ا دستو چه    ؟!انسان دشمن خدا باشد  نکهیتر از ا بزرگ   یانیز   چهو  
ْحَمِن ِلُبُیوِتِهْم    !هایشزینت و    ا یدن َیْکُفُر ِبالرَّ ًة َواِحَدًة َلَجَعْلَنا ِلَمْن  مَّ

ُ
أ اُس  ْن َیُکوَن النَّ

َ
أ َوَلْوال 

َیْظَهُروَن  َعَلْیَها  َوَمَعاِرَج  ة  
ِفضَّ ِمْن    امت   یک  مردم  ۀهم  که   بود  آن  نه   اگر  و)  3ُسُقفًا 

سقف   ،شدندمی   نقره   از  ندارند   باور  را   رحمان  خدای  که  را   کسانی  هایخانه   هایقطعًا 
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 (. روند  باال آن بر   تا  نهادیممی هایینردبان  هاآن  بر و کردیممی

 و جهاد  یتمدن اخالق  ، یماد تمدن 
که   است  این  مقولمردم    شتریبواقعیت  پ   یماد   شرفتیپ  ۀدر  دچار    یاخالق  شرفتی و 
بزرگی   سردرگمی  و  پ آنان    .اند شدهخلط  قلمداد    یاخالق  یشرفتی پ   را   یماد   شرفتیهر 

که  یم از  کنند  ناشی  خود  ماد  آمیختندرهم این  اخالق  ی فرهنگ  فرهنگ  قرار    ی با  و 
 . هاستامت یک کفه برای تمامگرفتن هر دو در  

قباطل    یزانی م  ،این این صورت  چراکه  ؛استنادرست    ی اسیو  غیر  و    ایاوص  ، ایانب   در 
از جمله کسانی  ها  آن  روانیپ   و   ای دن  نی ا های  زینت   ادیز   ا یاز کم    ان دستشکه    هستند که 

به زوالش    ی حکمران  آن و  ی مادتمدن   از منحرف  ،بود   یخالرو  ترین  اخالقترین و بی باید 
  ،ها که اهرامآن امثال  نمرود و    ، فرعونو در عوض    !که هرگز چنین نیست  ؛بودند افراد می

شهرها  ،هابرج  و  ساختند  یقصرها  صاحبان    ،مجلل  فکرها باید  و  روشن    یاخالق 
خصیصهها  آن  ؛ بودند می این  و  کجاکجا  آن    ، اولردیف  متهم    ، عالوهبه   و   ! ها  باید 

باشدها و عقوبت مصیبت   ۀلیوسه ب  ی فرهنگ ماد   ۀکنندرانیو از  پاک و منز    !ها  او  ه است 
 ! ندساز می شریکشآنچه هر 

 ! رندیگعبرت  شانتا از گذشتگاندرک نکردند  ها را آنامر سوگند خدا ه ب

پ  واقع  اخالق  شرفتیدر  آن   ۀوظیف  ،یتمدن  که  است  چیزی  همان  و  از  انبیاست  ها 
خداوند   هر   ، اندآورده  ومتعال سبحانطرف  اخالقی  چه  آنو  اختیار  از  در  کریمانه  و  واال  ات 

و سید    ا و اوصیاانبی که  چیزی نیست مگر تراوشاتی از همان اخالق الهی  ست  هاانسان



 93 ....................................................................... ی و تکامل روح  یتمدن ماد   شرفتیپ

محمد حضرت  آخرینشان  و  فرستادگان  و  انبیا  سرور  محمد  ؛اندآورده   و  طور  به   و 
آمده است تا اخالق الهی را  کند که  گونه معرفی می این را    خود   شدنبرانگیخته   ،مشخص

برساند کمال  ْخاَلِق »  : به 
َ
اْْل َمَکاِرَم  َم  َتِم 

ُ
ِْل ُبِعْثُت  َما  به »  1«ِإَن  برای  فقط  رساندن  کمالمن 

 .« مکارم اخالق مبعوث شدم

  ، اخالق  و  ؛است  ا یانب   م یتعال  ،انهمی معدن اخالق کر   وخاستگاه  که  این است  حق  
قدر هم که بزرگ  هر   ( تمدن مادی) پیشرفت مادی  هاست و  امت  ی قیحق  شرفت یپ  اسیمق

و با وجود   ؛همراهش نباشد  (تمدن اخالقی)اگر پیشرفت اخالقی  ، ندارد  یارزش چی ه ، باشد
 ! یابندنمی  مردم آن را در  بیشتر ، بودن و سادگی این حقیقتواضح

  است   نی ا   آمده،   وجود  به   فاسد   مقدمات   از  مردم،   از  ی ار ی بس  نزد   که   یا واژگونه   ۀ جینت   و
  در   و   است  کرده  شرفتی پ  ،ی ماد  جهت   از  کهـ   است  شده  آن  وارد   کایآمر   که   ییهاجنگ   که
  آن،   از   هدف   که   دلیل  ن ی ا   به  است؛   حق   ـ ست ین  ی بحث  اشی اخالق  شرفت یپ  در   جه ی نت

  ن ی بنابرا ؛  است  ی آزاد  و  مردم   تی حاکم  و   یکراسو دم  استقرار  و   ان یطغ  و   ستم   نابودکردن
  بر   آن  تیتثب   ِی پ  در  و  نهاده   انی بن  کایآمر   رد کهیگ  قرار  ی قانون  ای   کایآمر   یرو دررو  هرکس

  هامالک   که   است   ن یچنن یا   و   رود؛می به شمار    طاغوت  و  ستمکار   است،   نی زم  ن ی ا   یرو 
 .شودیم واژگون

در به  و  خلط  این  عرصهم عالوه  در  امروز  که  دارد  ۀ تنیدگی  وجود  برای    ، گیتی  عاملی 
افکار  شفاف تشویش  و  در   ؛ استندیدن  از    ، نتیجه   و  حق  سرخ جویندگان  هم    گوگرد 

 . اندتر شده کمیاب 

و حاکم  کند  وضع میقانون    یچه کس»  :بپرسند سؤال را از خود    ن یاگر مردم ا چه بسا  
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که  خواهند فهمید    وتصویر واضح خواهد شد    شانیبرا   «؟ مردم  ای خدا    ؟کندیممنصوب  را  
  .شودی مپرستیده    وندخدا   ی جاه است که ب  ی بتهمان    اشی و آزاد   اشیدموکراس  ،کایآمر 

جای گذاشته   برو عراق    اناست که در افغانست  هاییطاغوتوضعیت همان    ،وضعیت آن
کامل مسخ به   کا یآمر   .است استشدهطور  بن   ، ای شیطانی  و  که صدام  طور  الدن  همان 

کند) لعنتشان  خداوند  مسخ  (که  پیروانشان  هستندشدهو  شیطانی  خداوند    چراکه  ؛ هایی 
نکرده  منصوب  را    (نظایرشان  الدن و بن   ،صدام  ، کایآمر )ها  یک از آنهیچ   ومتعالسبحان 

  برخالف   ستند؛ین  آن  یساز اده یپ   و  می تحک  خواستار  و  شناسندینم  را   یاله  قانون  آنان  ؛است
  ن، ید  از [  واقع  در]  که   یحال   در   ، دهند   ب یفر   را   مردم  خواهند ی م  که  آنان   از   یبعض   ی ادعا

   . فهمندی نم  چیه

خداوند   را  حاکم  و  وضع  خداوند  را  قانون  میاینکه  ادیان  باز    ،کند منصوب  دیهیات 
استسه میمتون  و  ، گانه  ه  صح  مطلب  این  بر  که  توراتی  در  قرآن  ،گذارند  و    ، انجیل 

نیز   ،و حاکم   ،تورات است  و  ل یانج  ،قرآنهمان  زمان   نیقانون در ا   ، به زبان ساده .بسیارند
 .هستند   ا یل یا و  ، یسیع ، یمهد 

  ایانب   ۀ هم  و   ،اندسرچشمه فرود آمده  ک ی هستند که از  ی  ک ی  گی هم  ی آسمان  ی هاکتاب
 .اندفرستاده شده  أ مبد ک یاز  هستند و یک ینیز   و ائمه

  ،دهند بروشن را به خود  پاسخ    ن یبپرسند و ا از خود  را  پرسش    نیاگر مردم ا   :میگویم
و    ، پرستید خواهند  را    ومتعالسبحان خداوند    ، د شدخواهمتفق    د یبر توح شان  ء نظرات و آرا 

شدبه   خواهند  معترف  او  قانون  و  زمینش  در  خداوند  جانشین  و  عامل    چیه   .خلیفه 
زمین    ی قیحق  ۀکنندمتحد  مردم  تمامی  اله ه ببرای  قانون  اله  و  یجز  یافت    یحاکم 

رچه  پامتحد و یک   ، عدالت و رحمت  ، اهل زمین را بر حق  جملگِی   ، این دو عاملو    ،شودی نم
 کرد.خواهند 

خدا  یعنی همان جانشین    یو حاکم اله  یقانون اله  کردنر برقرا تثبیت و    ی برا   نامؤمن
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زم  زم  ؛ ندارندجهاد  از  گریزی    ، شنیدر  کنده    نی تا  و  از  آ کر   و  عدلقسط    و   انه م یاخالق 
 !که امروز ماالمال از ظلم و فساد شده است طور  همان  ؛ شود یفرهنگ اخالق

می دیده  است  آنچه  این    ت یحاکم تثبیت    یبرا   ،الله()لعنه   طانیششکریان  ل  که شود 
برا چرا  پس    ؛ کنندیمنبرد    ی طانیشاخالق  و  شیطان   خدا  تثبیت    یسربازان  و  برقراری 

اله  ومتعالسبحانخداوند    ت یحاکم   و ها  پیکار آنکه    یحال  در   ؟!نکنندپیکار    ی و اخالق 
  طان یش   ۀجانب همه   ۀ هجممقابل    در   فرستادگان  و   ا یانب  ی اخالق  تمدن دفاع از    شان جهاد

 .است یبردن اخالق الهن یباز  یبرا   ـی ن مادتمد  ران  و یاـ سربازانش  و

بی  و  وسط  حد  هیچ  که  است  این  ندارد واقعیت  وجود  یاری    ؛ طرفی  را  خدا  شما  یا 
میمی اعتراف  او  حاکمیت  به  و  او    ،کنیددهید  حاکمیت  طرف  از  و  شیطان  صف  در  یا 

می   الله()لعنه ا   و  ، کنیدپیکار  در  بی  طانیش   ،نی ب  نیساکت  و  با    .ستصدا الل  که  آنان 
  ، اندایستاده در این بین    که   یکسان  و   ؛ با شیطان  ، اندبا شیطانکه  و آنان    ، با خدایند   ، خدایند
 . هستندصدا بی و  گنگ  هایطان یش  ،اندنامیدهگونه این خود را  که  طور همان

  





 ف از جهادهد 

به پا    برایش    ایاوص  و  اینب و آنچه ا   ،ستا   یالهحق    ن یغرض از جهاد در د  و  هدف
ب  ت یهدا   ،ندا ه خاست پ   یسو ه مردم  و  کشتن    ا یانب  غرِض بنابراین    ؛ استحق    از   ی رو یحق 

ن می  ؛ست یمردم  که  صنف  هر  از  مردم  باشند این  خداوند  هر به    ا یانبزیرا    ؛خواهند  آنچه 
م  ،خواهدیم  ومتعالسبحان  خداوند  یعمل  اگر  و  ها  آنکشتار  و    تهالکخواستار  کنند 

کنند و وارد    شعبادتفرمود تا    شانخلق  ومتعالسبحاناو  بلکه    ؛آفرید نمی ها را  آن  ،بودمی
 . بهشت شوند

بلکه    ؛شودالهی محسوب نمی   حق   غرض و هدفی برای دین   ، خودخودِی به پس جهاد  
که  ـ شروط جهاد    نیتر که مهم  م ین یبی م  و  ؛ رساندن حق به مردم  ی است برا   یا له یوسصرفًا  

  رساندن   و  آنان  فراخواندن  در   اصرار  ، حق   یسو ه دعوت مردم ب  ـست ین   ز یجا  جهاد   بدون آن
 . با بیان روشن و تمام و کمال است آنان  به  حق

به شما مبینی  را می  یکس  ی وقت  ،روایناز برا   نیسرزماین    ، بفرمایید  دیگوی که    ی من 
  دیشمال و جنوب برو ،غرب ، شرقبه   ،دی و دعوت خود را ابالغ کن دییایب  ،استگشوده شما 

بروید تا  بلکه   ،ینکش  شی به رو  ر یشمشآن است که  درست    میگویم  ، دیو مردم را دعوت کن 
َوِإْن َجَنُحوا   : فرمایدمی تعالیحق  .قلم بردارید  ،جای شمشیرسوی حق فرا بخوانید و به به 

ْل َعَلی ا  ْلِم َفاْجَنْح َلَها َوَتَوکَّ ِمیُع اْلَعِلیُم للِللسَّ ُه ُهَو السَّ   به   نیز   تو  ،گرایند   صلح  به   اگر   و)  1ِه ِإنَّ
 (. دانا  اوست شنوای  که  کن توکل  خدا  بر   و گرای صلح

  کرد دعوت خداوند سبحان  ن ید  را به حق و صریق و ا کسر  محمدحضرت خدا  رسول
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خدا    ۀبلکه این رومیان بودند که به روی فرستاد  ؛و از همان ابتدا به رویشان شمشیر نکشید 
 .شمشیر کشیدند محمد حضرت

باشیم   داشته  توجه  نکته  این  به  ندارد  که  باید  منتشر    ر یبا شمش  دهیعق  و  نید امکان 
  یاله  ان یاد  ۀ همو روش  راه بنابراین    ؛ شودی کشته نم  ریبا شمش دهی عقکه    طور   همان   ،شود

است  پند و اندرز  گو و  و استفاده از گفت  ،خدا   یسو ه در دعوت ب  ـاسالمینشان  از جمله آخر ـ
کتاب   و بهتر   ل یانج  ،تورات  ِی آسمان  یهاوجود  قرآن   چراکه   ؛ ستمدعا  نیا   بر  ل یدل  نیو 

کتآن که    یهایباها  آنهستند  دعوت و گفت   ،حکمتها  از  و  خداوندبه   گو  فوران    سوی 
 !چکدها مینه شمشیرهایی که خون از آن ،کندمی

  ، است که هدف از جهاد نیا  م یمؤمن الزم است بدان یک عنوان ه که ب یا جه ی نتبنابراین 
و    ، ستهاآن  ت یها و هدا به مردم و رساندن حق به آن   دنیرس   ی بسته برا   یها گشودن در 

خون به    ختن یو ر   بدون کشتار پذیر باشد که  امکاناگر    ؛ستیکشتن مردم ن  ،هدف از جهاد 
باید این    ، می کن  ت یخدا هدا   م یها را به راه مستقآن   و  م یبرسان  اهو حق را به آن  می مردم برس

 . ان استمؤمنتی که دارد حفاظت از زندگی  زیرا حداقل مزی    ؛طریق را پیش گیریم 

  کند و   ایخدا مه   نیدعوت به حق و د  یمؤمن خود را برا مرد و زن  الزم است که هر  
  ؛ سوی حق و دین خدا دعوت کند و به   ،به کار بندد تا بیاموزد و بیاموزاندهرچه در توان دارد  

باید با    مؤمن   ،بنابراین  .ای ندارد از اینکه خود را برای جهاد آماده کند که چاره   طور  همان
 . شمشیر برگیرد  ،یک دست قلم و با دستی دیگر

به شما می را  بسیاری  شاءوجوی حق هستند و انسیاری در جستب  ؛ گویمو حق  الله 
خواهند   یاری  را  آمریکا  ، کردحق  خود  و  غرب  در  خوپس    ؛ حتی  دستان  برای  باید  را  د 

آنبیرون فراخ شیطان  کشیدن  چاه  از  شادکام هستندکه  ها  آن    نی دیاران    .بگشاییم  ،در 
  ها از آتش و و نجات آن  طانیش   یهاها از دامآن  یمردم و خالص  ت یهدا   ی برا   یالهحق  
آنهیچ به و    ، کنندمیبهشت تالش    یسو ه ب شان  تیهدا  اینکه  وجه  یا  را خواهان کشتار  ها 
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کنند انتخاب  را  پیکار  و  یافت  ،جنگ  وضعیتی  بلکه    ؛نخواهید  ناچار  است  این  آن  به  که 
اگر  ؛ شوندمی د حفظ  با  که  باشد    پذیرامکان  و  خداوند    م یتعالگسترش  و    ن یمصلحت 

این گزینه اجتناب ورزند  سبحان  این جهت تالش کنند   ، از  رسول    که   طور   همان   ؛باید در 
ُح   نابا مشرک  خدا  فرعون و    با  ترپیش  ی موس  گونه که  همان  وچنین کرد    هیب ید در 

داد انجام  مصر  در  امروز  ، لیدلهمین    به  .قومش  سطح    آنچه  عنوان  در  تحت  جهان 
م  هاتمدن   یگو و گفت اگر  ی مطرح  بهبه شود  عمل  در  و  مطرح حق  و  دنبال  کردن 

اما ما عنوانی دیگر برای    ؛مقبول و پسندیده استموضوعی  از نظر ما    ،بستنش باشند کاربه 
برمی  عنوان  و  گزینیم  آن  جست »این  نت  ؛ است  « تمدنوجوی  در  به    دنی رس  ، آن  ۀ جی که 
اله هم  یتقیحق  ؛ است  یتمدن  میرا    هاانسان   ۀکه  از  متحد  ترس  بر  را  گفتارشان  و  کند 

 .آوردگرد می  ، ومتعالسبحانخداوند 





 نتمد  وجوی جستد و جها 

ام ها انتخاب کردهتمدن  یگو و گفت  المللِی بین   ۀشدعنوان مطرحبرابر  عنوان را در    نیا 
آنچه   درو   از  ارا پیش واقع  شدئتر  می   ،ه  بشود  روشن  حق  کیاز    ش یکه    ی برا   یقیتمدن 

و   آرا  نداردگو  و گفتتضارب  حق  .وجود  روح  ،یقیتمدن  اخالق  یتمدن  آن   یمبتن  یو    بر 
که است  و  آورده     ایصاو  و   ا یانب  چیزی  یکی    بیش اند  ًة    :نیستاز  مَّ

ُ
أ ُتُکْم  مَّ

ُ
أ َهِذِه  ِإنَّ 

ُکْم   َنا َربُّ
َ
  ، شما هستم  پروردگار   من  و  ،آیینی یگانه   ؛است آیین شما  این)  1َفاْعُبُدوِن َواِحَدًة َوأ
 (. بپرستید  پس مرا 

  یاخالق  یتمدن روح  نیا بلکه    ؛باشد   یخاص  گروه  انحصار  در  که  ستین  یز یچ  ن،یا   و
که متضادش نیز در    طور  همان   ؛وجود دارد   ، متفاوت  ی هانسبت   ا بزمین   ن یا   ی کجا   هر   در

 . وجود دارد ،کنند یها عمل مبه آن   را دارند و از آنقسمتی که  گروهی نزد   وهمان مکان 

  پس  ؛ هستند  یاله  ِی اخالق  و   یمعنو   تمدن  یوجو جست  ازمند ین  ن،یزم  مردم  نی بنابرا 
  خود   در   ی زیچچه   ن یطرف  از   ک یهر   که   است   موضوع   نی ا   شدنمشخص   ی برا   وگوگفت
  ارمغان   به   ی و   ی برا   را   ی اخالق  و   ی معنو   تمدن   از   ی زیچچه   مقابل   طرف   نکه یا   و   دارد

  آن   از  مقابل   طرف  انحراف  زانیم  و   طرف،   هر  انحراف  زانیم  ۀ دربار   ن یهمچن   آورد؛یم
   : است[  یاخالق  و  یمعنو   تمدن]

ُ
ْرِض ق

َ
َماَواِت َواْْل ُکْم ِمَن السَّ

ُ
َیْرُزق ْل َمْن 

ُ
ْو  للا   ِل ق

َ
أ ا  ُه َوِإنَّ

ْو ِفي َضالل  ُمِبین  
َ
اُکْم َلَعَلی ُهدًی أ   روزی   زمین  و   هاآسمان  کیست که شما را از   وبگ )   2ِإیَّ

 (. ر آشکا گمراهی در یا  هستیم  هدایت طریق در  یا   شما و  ما  و اینک ؛ خداوند بگو  ؟دهدمی



 . 92: ءانبیا -1
 . 24: سبأ -2
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تحقیق  جستاگر   و  موضوعه ب وجو  کور   ی صورت  تعصب  از  خارج  باشد  و  کورانه 
تمدن    دن یرساش  جه ی نت آن  به و    یالهحقیقی  به  اله  نشناخت دنبال  حق  و    یصاحب 

آن   خداوند و  یقیبر اطاعت حق نیزمدر این صورت مردم که   ؛خواهد بوداو  اعتراف به حق  
 . خواهد متحد خواهند شدی که خداوند م یمیصراط مستق

در   که  دربار جست ِپی  کسی  تحقیق  و  است    ۀوجو  اوالً باید  تمدن  که  تمدن    بداند  آن 
به  حقیقی که در جست  به    م یی بگوتوانیم  می  ا ی   استروح    اخالق و وجویش است منتسب 

ارزش   یاله  نید به زمین و قومی  ، ی اخالقیهاو  پیش ؛گرایینه  بسا  ارا   ، ترچه  آنچه  ه  ئاز 
مفهومی  ، شد باشد   چنین  شده  اسالمگفت    توانمی پس    ؛مشخص  تمدن    ، یتمدن 
گفت  نمی  لیو   ، یهود ی تمدن    و   یحیمس عربتوان    . یغربتمدن    ا ی  یی کایآمر   ، ی تمدن 

تمدن    یاسالمواقعی  تمدن  که    طور  همان تمدن    یحیمسواقعی  و  بر    یهودیواقعی  و 
بر  است و نه  یمبتن اندآورده  هاآن یایو اوص یو موس یسیو ع محمدآنچه 

عمل به  یب  یآنچه علما بر  و نه    اندآورده   انیهود ی  ای   انیح ی مس  ایمسلمانان  آنچه حاکمان  
کرد سفارش    خاطربه  که  یاله  حق  تمدن  همان.  هستند  یک ی  ها،نی ا   ۀهم  و  ؛ندا هآن 

  خداوند.  است  شده  پنهان  و  رفته  نی ب  از  عمل،ی ب  ی علما  و  یطاغوت  حاکمان  مصلحت
َوالَّ   : فرمود  متعال ُنوحًا  ِبِه  ی  َوصَّ َما  یِن  الدِّ ِمَن  َلُکْم  ِبِه    ِذي َشَرَع  ْیَنا  َوصَّ َوَما  ِإَلْیَك  ْوَحْیَنا 

َ
أ

َتْدُعوُهْم   َما  اْلُمْشرِِکیَن  َعَلی  َکُبَر  ِفیِه  وا 
ُ
ق َتَتَفرَّ َوال  یَن  الدِّ ِقیُموا 

َ
أ ْن 

َ
أ َوِعیَسی  َوُموَسی  ِإْبَراِهیَم 

  از  ،کرد مقرر  دین و آیینی شما  برای ) 1ُه َیْجَتِبي ِإَلْیِه َمْن َیَشاُء َوَیْهِدي ِإَلْیِه َمْن ُیِنیُب للِإَلْیِه ا 
  عیسی   و  موسی  و  ابراهیم  به  و  ایمکرده   وحی  تو  بر   از آنچه  و  بود  کرده  وصیت  نوح  آنچه به
  به آن   آنچه   تحمل   . مشوید  فرقه فرقه   آن  در   و   دارید  نگه   پای   بر   را   دین   که  ایمکرده   وصیت
  بر   خود  رسالت  برای  خواهدب   را   هرکه  خدا   .است  دشوار  مشرکان  بر  کنیدمی   دعوت
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 (. نمایدمی راه  خود به  بازگردد  به او  را  هرکه و  گزیندمی

پیش   ن یهمچن  آنچه  پرتو  ارا در  شد ئتر  نتیج  ، ه  داشت  ۀ یک  خواهد  وجود    ؛حتمی 
بی نتیجه  علمای  یا  طاغوتیان  این  وجود  با  که  را  ای  آن  یا  شویم  غافل  آن  از  نباید  عمل 

بگیریم  که    ؛نادیده  کسانی  سخن خواهند  ی نمهمان  و    به  بسپارند    بیطپاک    وگوش 
خواستار تخریب    نیز و  تمدن حقیقی الهی نیستند    خصوص  در   طرفانه ی بی خواستار تحقیق

انحراف   و مسخ   و  یالهحقیقی  تمدن  و  دگرگونی  زمین    ی طانیش  شدنیگسترش  این  و  بر 
و    کردنگمراه ترتیب  تا    ، هستندها  آن کشیدن  انحرافبه مردم  این    س یابل  یبرا   ینوا ر یپ به 

به    .باشند  ـنش یدر زم  وندخدا و جانشین    فهیخلـ   آدمسجده بر  نپذیرفتن    در  (اللهلعنه)
این   من  افرادی   یحتم  ۀجی نتنظر  چنین  وجود  آن    یبرخورد  و  رویارویی  ،با  از  که  است 

گسترش    ی برا   تنها راه   ، این  چراکه  ؛ گریزی نیست و راهی برای اجتناب از آن وجود ندارد 
ه گردید  ئتر در این کتاب ارا که از آنچه پیش   طور   همان و    ،است   نی زمبر این    یتمدن اله
 . کردند امی آن ق به   فرستادگانش و پیامبران خدا است که   یز یچهمان  ن یا  ، روشن شد

  یوجو جست   درباره   آدم،   فرزندان  ن ی ب  بلکه   ، ستین  هاتمدن   ن یب   وگو،گفت   نکه یا   جه ی نت
  یقیحق   تمدن  ن یب   بلکه  ،ست ین  هاتمدن  نی ب  ییاروی رو  نی همچن  ؛ است  ی اله  یقیحق  تمدن 

تواند در میان  که برخورد می   طور   همان   ؛ظلمت   و  نور   ن یب :  بگو  ا ی  است  آن   مخالف   و  یاله
 . ها بین برخی از آن با برخی دیگر اتفاق افتدتاریکی

  یک یتار   بسا  چه  بلکه  ؛است   نور  رد، یبگ   قرار   یک یتار   مقابل   آنچههر   که   ستین  گونهنیا 
و    کنیم   وجورا جست   نور  باید  ،روایناز   ؛ است  ی ک یتار   رد، یگ قرار   نور   مقابل   آنچه   هر اما    ؛ باشد

 . شودیم شناخته  هایک یتار   که است آن ۀواسطبه   و، آن را بشناسیم





 حت یصن

آنچه مدنظر  پس    ؛الله باشد  ۀ کلمبرافراشتن    یبرا   خدا و در راه خدا و  ی برا   دی با  جهاد
که در راه    یگروهبه این ترتیب  و    ،ستاو  ۀو ارادو خواست    ومتعالسبحانخداوند    ،است
جماعت    و در اینها  آن همراهسبحان  کنند خداوند  پیکار می الله    ۀکلماعتالی    ی برا   خدا و

بود   آن و  خواهد  پیکار  ترتیب  این  خدا   ،هابه  آن  ، ستپیکار  با  که  کسی  جنگ  و  به  ها 
 .با خدا به جنگ برخاسته است ، برخیزد

از    ر یغ   یدنبال کسبه    ، کندمیمبارزه    (ت یقوم)زبان    ا ی  ن یخاطر سرزم ه ب  ی که کساما   
دهد که  ی مپاداش    یخداوند به کسزیرا    ؛ که به او پاداش دهد باشد    ومتعالسبحان خداوند  

 .ندکمیمبارزه  ومتعالسبحان او در راه 

  ن ی چناین   پندارند یم  هستند،   نوس أ م  ی ماد  یهاعلت   با   که   ی افراد  از   ی بعض   بسا   چه   و
اگر ما  و    ؛ست ین  ی عمل  و   ییاجرا   ،یجهان  سطح   در  که  است  یِمثال  ای   یالیخ  ، یجهاد   ۀپروژ

در بر    یا جه یدشمنان نت   بودنبسیار و    اورانی  بودنخاطر کم به یی و عملی کنیم،  آن را اجرا 
جز خدا و رضایت    ، برایش کافی باشد و به خدا تکیه کند هرکس خداوند    اما  . داشتنخواهد  

نمی  ومتعالسبحان او   اینکه    ؛ بیندچیزی  که    یو نظام  ی اقتصاد   ، یاسیمعادالت س بدون 
جهان  امروز سطح  است    ی در  باشدمطرح  داشته  اعتباری  نظرش    گونهنیا   ا یانب   . در 
ماد   ؛بودند نظر  از  طالوت  برابر  لشکر  با  یلشکر  چیزی    یموس  و همراهنبود    جالوت 

که از هر    ومتعالسبحان مگر خداوند    ، فرعون رویارو شود  ۀادوات جنگی گستردنبود که با  
حقیقتًا ایمان    ومتعالسبحاناما در نظر آنان که به او و به قدرت او    ؛تر استچیزی بزرگ 

  ،هازیرا هدف آن  ؛ دجایی برای سازش و نرمش وجود ندار   انبیا و اوصیا   ۀدر عرص  ، دارند
از  آن بسیاری  که  می گونه  نیست  ،پندارند مردم  مادی  و  آن  هدف بلکه    ؛ پیروزی  یاری  ها 

خداوند   ْنَصاِري    :است  ومتعالسبحان نصرت 
َ
أ َمْن  اَل 

َ
ق اْلُکْفَر  ِمْنُهُم  ِعیَسی  َحسَّ 

َ
أ ا  َفَلمَّ
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وَن َنْح للِإَلی ا  اَل اْلَحَواِریُّ
َ
ْنَصاُر ا   ُن ِه ق

َ
ا ِباللأ ا ُمْسِلُموَن للِه آَمنَّ نَّ

َ
کفر    عیسی  چون)  1ِه َواْشَهْد ِبأ

  یاران   ما  :گفتند  حواریون  ؟هستند  خدا   راه  من در  یاران  کسانی  چه  :گفت  ،ها را دانستآن
 (. شدگانیمتسلیم از   ما  و گواه باش که آوردیم ایمان خدا  به ، خداییم

برخی  با    ا ی  ،سازش کنند  ن یمنافق  ا یستمگران  که با    می اب یی نمگونه  این را      هاآن  پس
درست عکس  بلکه  ؛ به دست آورندرا  ی ماد ی روز یکنند تا پدروغ اظهار دوستی به  نا از کافر 

می عمل  عباس  عبد   . کنندآن  بن  می الله  حکومت    پندارد چنین  صالح  مادی  نظر  از  که 
ابی مؤمنالامیر  بن  علی  معاویه    طالبین  با  که  است  این  تا    (اللهلعنه) در  کند  سازش 

پایدار شود  باشد  ،خالفتش  برای چند صباحی  اگر  مدین  ،حتی  به  را  او  فرا   ۀسپس  ره    منو 
  .یابدمی  سامان  سی امور برای علیر کُ   ،این   و را از والیت شام عزل نماید و باخواَند و ا 

کسی   بسا  میکه  چه  را  باشدماده  مادی  معادالتش  و  ابن  ،بیند  با  را  عباس  نظر  موافق 
حتی ساعتی با    یعل  اما   ؛ببیند که مصلحتی بزرگ برای اسالم به ارمغان آورد   یحکمت

نمی  و  معاویه سازش  به عزلش می   سرعتبه کند  باقی   چراکه  ؛ دکناقدام  به  ماندن  خداوند 
در چنین موقعیت    چه بسا علی  ؛ شودظالم بر ظلمش حتی برای یک لحظه راضی نمی 

 .بردو بهره می  سود  او از خداوند و رضایت فقط او ولی  ،خطیری شام را از دست بدهد

اگر   صورت  همین  الهنیز    ن یحسبه  تأخ  یانقالب  به  سال  سه  را  خود    ر یبزرگ 
  نیامام حس  به نفع   امور  ـبرسد فرا    الله()لعنه   هیبن معاو  د یز یتا مرگ    یعنیـ  انداختیم

را    ومتعالسبحان اما او خداوند    ؛پیوست به وقوع می   شی برا   یماد   ی روز یو پ  خوردیرقم م
با  برگزید   نابکاران  و  ستمکاران  و  ِبیَن    : نکردسازش  فاسقان و  اْلُمَکذِّ ُتِطِع  َلْو    *َفال  وا  َودُّ
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  تا  کنی  نرمی که  دارند مکن * دوست اطاعت  ،کنندگانتکذیب از  ،پس)  1ُتْدِهُن َفُیْدِهُنوَن 
 (. کنند نرمی

  یشو ی م  یراض  کای از آمر   ؛ است  « مدارا کن تا مدارا کنند»  ۀ همان معادلمعادالت امروز  
آمر  راض  کایتا  تو  از  آمر   ، شود  یهم  تحس  کایطرح  تحس  کایآمر و    یکنی م  نیرا  را    ن یتو 

اگر    و  ، شود  یخداوند هم از تو راضتا    یشو ی م  یاز خداوند راضبه همین ترتیب  و    ،کندیم
انتخاب کن  پس  ؛کردخواهد ستایش را   توهم خداوند  ،یکن ستایش را و آیین خداوند طرح 

تو را ستایش و شاید تو  اینکه در آمریکا و در میان ملل متحد با آمریکا    :خواهیکه چه می
جایز با  نوبل  ۀرا  کنند   ی صلح  مَل   ، سرافراز  در  خدا   یا  نزد  و    ومتعالسبحان ند  واعلی  مدح 

 ! ستایش شوی



 . 9و  8: قلم  -1





 1پیوست 

  که   یروز   در  تا   کنمیم  تیروا   را   آن  که  است  جهاد  ۀ دربار   ثی حد  چهل  ،پیوست  نیا 
  رنده یپندگ   ی برا   ی پند   بسا  چه   و   باشد   من   ی برا   یا ره یذخ  ستم، یا ی م  مهربان   پروردگار   مقابل

ادعا   یتا کسان  ؛باشد  کنندهی ادآور ی   ی برا   ی ادآور ی  و دارند    محمد  ازپیروی    یکه  در  را 
 : شوندمتوجه این موضوع   ،کنند ی بنا میمیان خود و جهاد سد   حالی که

قر »  :فرمایدمی   خدارسول    -1 عرفا آحامالن  بهشت   ین  مجاهد   ، اهل  راه    نیو  در 
 1. «.بهشت هستنداهل سروران   ، و فرستادگان ،پیشوایان آن ،خدا 

آمین گفت و مالئکه نیز    هارون  دعا کرد و   یموس»  : فرمود  خدا رسول    -2
گفتند فرمود   .آمین  عزوجل  خداوند  ا   :پس  دعایتان  که  بمانید  شد جاستوار  روز    و  ؛ابت  تا 

اجابتش کنم قیامت   به جنگ رود  راه خداوند عزوجل  در  را    که  طور  همان  ،هرکه  آن دو 
 2«.اجابت کردم

که  »به   :فرمود  خدا   رسول  -3 در   یکسمردم    نی تر ل یبخراستی  که  است 
ورزدسالم بخل  بخشنده  ، کردن  خدا  و  راه  در  مالش  و  جان  با  که  است  مردم کسی  ترین 

 3« .جهاد کند

 ۀ سکسک   ۀانداز حتی اگر به ـ   در راه خدا جهاد کند کس  هر »  :فرمود   دا رسول خ  -4
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 1«. شودوارد بهشت می ـشتری باشد 

  راه  در   فرد،   نکهیا   تا  است  یک ین[  کار]  ،یک ین   هر   از  باالتر »  : فرمود  خدا رسول    -5
  2« .برسد شهادت به  خداوند

نزد خدا    یشو   در راه خدا جهاد کن که اگر کشته»  :به کسی فرمود   خدا رسول    -6
از    یشتگاگر باز   و  ، بر خدا خواهد بود  و پاداشت  اجر  یر یاگر بم   وخورد    یخواهروزی    ،زنده

  3«.ایشده پاک گناهان 

دوری از    وندخدا   ،جنگ کنند  ۀهنگامی که رزمندگان اراد»  : فرمود  ا رسول خد  -7
برای را  جهاد  ،نویسدمی  شانآتش  برای  که  هنگامی  وجود    ،شوندآماده می  شانو  به  خدا 

بآن مباهات می  ه ها  خانواد  ، کندفرشتگان  با  که  زمانی  وداع می  ۀو  و    ، کنندخود  دیوارها 
از گناهان خود    شودمانند ماری که از پوست خود بیرون میهو    ، گریندها برایشان میخانه 
گمارد تا او را از  بر هریک از این مردان چهل فرشته می   وجلوند عز  و خدا   ، دشونمی   پاک

اینکه    مگر  کنند نهیچ کاری    ، حفاظت کنندم سمت راست و سمت چپ    ،سرپشِت   ،روهروب
  که   شودی م  نگاشته   مرد  هزار   عبادت  روز،   ازای هربه   او،  ی برا و    ،پاداش آن مضاعف گردد 

  ؛ استی دن عمر  مانند   روز،   کی .  است  روز  شصتوصد یس  روز،   هر .  دندیپرست  سال   هزار   را   خدا 
ها را درک  میزان ثواب آن   توانند نمی   دنیا مردم    ، وندشرو میه هنگامی که با دشمنان روب   و

نیزه   و   ؛ کنند و  بگذارند  نبرد  میدان  به  گام  که  و هنگامی  رد   ها  شود وتیرها  جنگ    و   بدل 
وند متعال  خدا   از  و  گیرند می   ها را خود اطراف آنهای  بال فرشتگان با  ،شروع گرددتن  بهتن 



 . 103ص  7؛ جامع احادیث شیعه: ج 8ص  11ل: ج ئمستدرک الوسا -1
 . 343ص  1؛ دعائم االسالم: ج 348ص  2کافی: ج  -2
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ثبات  و  برایشانپیروزی  را  می  قدم  دهدمنادی  و    ؛کنند تقاضا  در  :ندا    ۀسای  بهشت 
هنگام    در  .شمشیرهاست ضرباین  و  وساده   ، شهید  پیکر  برشمشیر    ۀ نیزه    از  گواراتر  تر 

با نیزه یا ضربتی  هنگامی که شهید    و  ؛ گرم تابستان استبسیار    نوشیدن آب خنک در روز
به  العین را  خداوند عزوجل همسر او از حور   ، به زمین نرسیده  هنوز   ،غلطدمی   مرکب فرو  از

برایش فراهم ساخته است به  ها از نعمت خداوند عزوجل  را آنچه  او    و فرستد  می  استقبال او
روح  این    هب  مرحبا  : زمین گوید  ،رسدمی هنگامی که شهید به زمین    و   ؛دهداو بشارت می

توست که هیچ    انتظار  هایی در نعمت   !تو  بشارت بر   ، پیکری پاک خارج شدای که از  پاکیزه 
و  ندیده  نشنیده و  چشمی  انسانی خطور  بر  هیچ گوشی  خداوند    و  ؛ نکرده است  قلب هیچ 

آنهر   ؛اویم  ۀخانوادمن سرپرست    : فرمایدمی عزوجل   را کس  مرا   خشنود  ها  خشنود    کند 
و آن   کرده  استهرکس  آورده  خشم  به  مرا  آورد  خشم  به  را  در    .ها  را  او  روح  خداوند  و 

پرندچینه  می  ۀ دان  قرار  برگیرد سبزی  دانه  بخواهد  که  بهشت  جای  هر  در  که  از    ، دهد 
و به هر مردی از    ؛عرش النه برگیرد  ازهای طالیی آویخته  از قندیل هایش بخورد و  میوه

میان صنعا و    ۀ های بهشتی عطا شود که وسعت هر غرفه فاصلها هفتاد غرفه از غرفه آن
را روشن کند  شنور   وشام است   در   ، ممالک  بر هر غرفه هفتاد  بر هر در   بو  و    ، بباشد 

آویختهپرده طالی  ، ای  تخت  هفتاد  خیمه  هر  در  و  باشد  خیمه  هفتاد  غرفه  هر  که  در  ی 
باشدستون زبرجد  و  مروارید  از  باشاخه محکم   ، هایش  بر هر تخت هفتاد    ،های زمردشده 

است ذراع  چهل  هریک  بزرگی  که  باشد  حور   ،فرش  همسر  هفتاد  فرش  هر  بر  العین  و 
تربیت  و  گفت  .شدهعاشق  امیر   :جوان  از    !ینمؤمنالای  منظور  دهید  توضیح  من  به 

چیستتربیت  راضی  : فرمود  ؟ شده  است  دوست  ، همسری  و  هفتاد    ، داشتنیمرضی  که 
ناب غالم  و  کنیز  خوش اهزار  همگی  که  دارد  سفید لغ  و  مروارید   ،رویمشرب  تاج    دارای 

هنگامی که روز قیامت شود با    .هاجامها و  قدح در دستانشان    و  رداهایی بر دوش  ،نشان
از قبرش خارج    ، است  گردنش خون جاری   ۀهای بریدشمشیری کشیده در حالی که از رگ

گینبه رنگ خون و با رایحه   رنگیبا    ؛شودمی   .شودقیامت حاضر می   ۀ در عرص  ، ای عطرآ
  ارزش   خاطر  به  رفتند،یم   آنان  راه  به   امبرانیپ   اگر  ،اوست  دست   به  جانم  که  یکس  به   قسم
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  و نند، ی بنش  یگوهر  ییهاسفره  بر و ندیا یب  نکهیا  تا  ستادند یا ی م پا  یرو  شانیبرا   آنان، یبها  و
تا آنجا که با  ؛  گرفتیم قرار گانشانیهمسا  و  خاندان  از  نفر  هفتادهزار  ع یشف  آنان  از   کیهر 

می نزاع  کدامیکدیگر  که  نزدیک کنند  استیک  آن   .تر  ابراهیم پس  با  و  من  با  بر    ها 
 1« .کنندشوند و هر صبح و شام به خداوند متعال نظر می نشین میهای جاودان هم مائده 

خ  -8 نیکی»   :فرمود   دا رسول  بنی هاتمام  شمی  خواهند  مالئکه  را  مگر    ، ردآدم 
 2« .ها از دانستن ثوابشان ناتوان هستندکه آن  ؛ های مجاهدانحسنات و نیکی

که    ؛ بسیار یاد خدا گوید  ،که در جهاد کسی  خوشا به حال  »  :فرمود  خدا رسول    -9
کلمه  با هر  او  برابر خواهد شدبرای  ده  و هر حسنه  است  که    ،ای هفتاد حسنه  با چیزی 

به ضعیفان آیا  انفاق در راه خدا    ،ای رسول خدا   : گفتند  .بیش از آن نزد خدا چیزی نیست 
 3« .آری :فرمود   ؟قدر و ارزش را داردهمین 

کسی است که همواره  مانند  در راه خدا ه  انل مجاهدثَ مَ »  :فرمود   خدا رسول    -10
 4« .اش بازگرددپیوسته در روزه و نماز است تا به خانواده ؛ به نماز و نیایش ایستاده است

خد  -11 رزمنده  : فرمود  ا رسول  که  می   اشخانه   ۀآستان ز  ا   »آنگاه    ، شودخارج 
 5«.آمرزدمیتمام گناهانش را   ود زانگیاعمالش برمی ۀ سوی نامرا به  یخداوند ملک 

من  ؤ)م شوندبا هم جمع نمی   جهنم دود  غبار در راه خدا و  »  : فرمود رسول خدا   -12
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   1«.سوزد( مجاهد در راه خدا هرگز با آتش جهنم نمی

 2« .بهشت هستند ی دهایکل رهایشمش» : فرمود خدا  رسول -13

خ  -14 می»هیچ   :فرمود   دا رسول  بهشت  وارد  که  کسانی  از  آرزوی  یک  شود 
نمی خارج  را  آن  از  شهید   ،کندشدن  می   ؛ مگر  خداوند  کرامت  از  آنچه  از  او  آرزو    ، بیند که 

 3«.کند بازگردد و ده بار کشته شودمی

ایشا  -15 می   مردی  نو  دعا  که  دید  میرا  و  بهترین    !خداوندا   :گفتکرد  تو  از 
می درخواست  که  را  می  ، شودچیزی  بخشیدنی   ؛کنمدرخواست  برترین  عنایت  پس  را  ها 

 4« .خونت در راه خدا ریخته خواهد شد ،»اگر دعایت اجابت شود : فرمود  .فرما

 5«. جهاد  فقر و : دارمهنر و پیشه من دو » : فرمود رسول خدا  -16

از دنیا  است  بهتر  در راه خدا  کردن  جهاد شام  صبح و  یک  »  :فرمود  ا رسول خد  -17
6« .چه در آن استآنو هر 

 7. است« جهاد  ، امت من »گردش : فرمود دا رسول خ  -18

خدا   -19 به »  :فرمود   رسول  می  ۀلیوسخداوند  جهاد  که  که  آنان  از    کنندکسانی 
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 1«.کندیم ( خطر)کنند دفع  ی جهاد نم

بخشیدن خون خود  »  : فرمایدمی   قامام جعفر صاد  -20 با  راه  )بنده  در  شهادت 
   2«.رسدو قرب و نزدیکی او می   عطا و بخشش محبوبشبه  (خدا 

ف  »طبق   :فرماید می   علیین  مؤمنالامیر   -21 َعَلْیُکُم    خداوند  ۀرموداین  ُکِتَب 
ر  شما   بر   جنگ )  3اْلِقتاُل  اگر گروهی از    .استجهاد بر تمامی مسلمانان واجب    (شد   مقر 

پا خیزند  به  باشند   ،مسلمانان برای جهاد  نداشته  نیاز  به کمک    ،تا هنگامی که مجاهدان 
شود که یاری کنند تا  اما اگر نیازمند شدند بر همه واجب می  ؛ توانند اقدام نکنند دیگران می
شود می   .کافی  عزوجل  کاَن   :فرمایدخداوند  ما  ةً   َو  َکاَف  ِلَیْنِفُروا    نتوانند   و)  4اْلُمْؤِمُنوَن 

 ها آن   ۀبه هم   که در آن  پیش آمد  موضوعی و اگر    (، روند  جهاد   سفر   به  همگی  که  مؤمنان
اْنِفُروا ِخفافًا َو    :فرماید خداوند عزوجل می   . بروند  جهاد  سفر به  ها  همگی آن  بایدنیاز شد  

ْنُفِسُکْم في ِثقااًل َو جاِهُدوا  
َ
ْمواِلُکْم َو أ

َ
  ، بروید  (جنگ   به) بار  بار یا گرانسبک )  5هِ للَسبیِل ا   ِبأ

 6« .(کنید  جهاد  خدا  راه در  تانجان و مال با و

بار  سبک )  اْنِفُروا ِخفافًا َو ِثقاالً این سخن خداوند    ۀدربار   صادقامام جعفر    -22
 7«.خوردگان»جوانان و سال  : فرمایدمی ، (بروید  ( جنگ به )بار یا گران
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صا  -23 امام  خداوند  این    ۀدربار   دقاز  ا سخن  اْشَتريللِإنَّ  اْلُمْؤِمنیَن    َه  ِمَن 
َة ُیقاِتُلوَن في  نَّ َلُهُم اْلَجنَّ

َ
ْمواَلُهْم ِبأ

َ
أ ْنُفَسُهْم َو 

َ
ُیْقَتُلوَن َوْعدًا َعَلْیِه  للَسبیِل ا   أ ا  ِه َفَیْقُتُلوَن َو  َحقًّ

ْوفي
َ
ْنجیِل َو اْلُقْرآِن َو َمْن أ ْوراِة َو اْْلِ ذي باَیْعُتْم ِبِه  للِبَعْهِدِه ِمَن ا   ِفي التَّ ِه َفاْسَتْبِشُروا ِبَبْیِعُکُم الَّ

اْلَعظیُم  اْلَفْوُز  ُهَو  ذِلَک  است  را   هایشانمال   و  هاجان   مؤمنان   از   خداوند)  1َو  به    ، خریده 
بهشت  راه  . باشد  آنان ِن  آ  از   اینکه  می   خدا   در  کشته   بکشند  چه   ، کنندپیکار  چه    . شوند  و 

 از  کسیچه   و   ،اوست  ۀعهد  بر   حق   به   ، داده  قرآن   و  انجیل   ،تورات  در   خداوند   که   ایوعده
  ، این   شما را بشارت باد که   ایدکرده  ای که معامله   به این   ؟است   وفادارتر   خود   عهد   به   خداوند

برای تمام کسانی است که   هکه آیا این آی  پرسیده شد   (است  بزرگ  همان سعادت و کامیابی
 ؟ نه همه استکنند یا خاص گروهی در راه خدا جهاد می

مح  بن  جعفر  خدا »  :فرمود    مد ابوعبدالله  رسول  بر  آیه  این  شد  وقتی    ، نازل 
خداوند پس از آن    .پاسخ ندادال کردند و ایشان  ؤاین آیه از ایشان س  بارۀبرخی اصحاب در 

فرمود  اآلِْمُروَن   :نازل  اِجُدوَن  السَّ اِکُعوَن  الرَّ اِئُحوَن  السَّ اْلحاِمُدوَن  اْلعاِبُدوَن  اِئُبوَن  التَّ
ا  ِلُحُدوِد  اْلحاِفُظوَن  َو  اْلُمْنَکِر  َعِن  اُهوَن  النَّ َو  اْلُمْؤِمنیَن للِباْلَمْعُروِف  ِر  َبشِّ َو  همان  )  2ِه 

 ، گزارانسجده  ، کنندگانرکوع   ،دارانروزه   ، ندگانکنش ستای  ، کنندگانعبادت   ، کنندگانتوبه 
  بشارت   را   مؤمنان  و  ؛خدا   حدود  حافظان  و  ،منکر  از  کنندگاننهی   و  معروف  به  کنندگانامر
 (. ده

این با  خداوند  جان مؤمنوصف    سخن  بنابراین  که  مال)ها  انی  آن (  هایشانو  از  ها را 
پس هرکس خواهان بهشت است باید با این شرایط در راه خدا    ؛روشن نموده است  خردمی

کند او  ؛ مجاهدت  صورت  این  غیر  زمر   در  خدا   کسانی   ۀاز  رسول  که  بود    خواهد 
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میشۀ بار در  بهره   : فرمایدان  که  کسانی  با  را  دین  این  یاری  خداوند  ندارند  آن  از  ای 
 1«.دهدمی

  ۀ و واالترین درج  ،و فرع آن زکات  ، اصل اسالم نماز» :فرماید می   امام صادق   -24
 2«.آن جهاد در راه خداست

نتوانستید  و اگر    ، دیجهاد کن   تانبا دستان   در راه خدا »  : فرمایدمی   امام صادق   -25
 3« .دی جهاد کن تان یهابا دل  د یو اگر نتوانست  ،تان با زبان

صادق -26 شما  »  : فرمایدمی   امام  خدا  جهاد  باد  بر  راه  هر  در  در  عادل  امام  با 
 4« .بهشت است ی هاب از در  یب جهاد در راه خدا در  چراکه !زمان

که در راه او   یخون ۀقطر از  یا قطره   چیه »در نظر خداوند  :فرمود  و رسول خدا  -27
ریخته    یاشک   ۀقطر از    ا ی  ؛ستین تر  محبوب شود    ختهیر  خداوند  ترس  از  شب  دل  در  که 

 5«.شود

خدا   -28 هستند امؤمن»تمام    :فرمایدمی  رسول  شهید  و  صدیق  من  امت  و    ،ن 
سپس قرائت    .بخشدبا این شمشیر کرامت می  ،از خلقش که بخواهد  سخداوند برای هرک

ذیَن آَمُنوا ِبا  : فرمود َهداُء ِعْنَد  للَوالَّ یُقوَن َو الشُّ دِّ ولِئَک ُهُم الصِّ
ُ
ِهْم ِه َو ُرُسِلِه أ   کسانی)  6َربِّ
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ایمان  و  خدا   به  که راست آن   ،اندآورده  فرستادگانش  همان  وها    نزد   شهیدان  گویان 
 1« .(هستند  پروردگارشان

به    ، است  ( گریان)در روز قیامت بیدار    هاچشم »تمام    : فرمود  محمدجعفر بن    -29
بیدار    :سه چشم جز   راه خدا  در  باشدچشمی که    ،حرام شده استاز آنچه  چشمی    ، بوده 

 2« .کرده باشدو چشمی که از ترس خدا گریه  ،مانده باشد بسته 

همانند    ، کند  مرزبانی روز در راه خدا  »هرکس یک شبانه   :فرماید می  خدا رسول    -30
روزه  و  نماز  از  و  روزه گرفته  را  اش خارج نشده است مگر  کسی است که یک ماه رمضان 

 3« .برای نیازی ضروری

  ، مردم کسی است که خود را وقف راه خدا کند »برترین    :فرماید می  خدا رسول    -31
 4« .شدن باشدخواهان مرگ یا کشته پیکارش با دشمنان خدا نبرد کند و در این  

از شما    :فرمایدمی  خدا رسول    -32   ، در راه خدا   روز جهاد  کی در  »جایگاه هریک 
بهتر از هزار روز    ، و یک روز در راه خدا بودن  ، تاش اسهفتاد سال نمازش در خانهبهتر از  

 5«.در غیر آن بودن است

در بهشت نسبت به  خداوند مقام مجاهد در راه خود را  »  : فرماید می  خدا رسول    -33
باالتر مسایرین   درجه  فاصل  به طوری  ؛بردی صد  دو   ۀ که    ۀ فاصل  ۀانداز به  درجه    میان هر 
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 1« .آسمان تا زمین است

خدا   انمجاهد»  : فرمایدمی   خدا رسول    -34 راه  بهشت    در  اهل  فرماندهان 
  2« .هستند

خ   -35 عزوجل    یا ه قطر   چیه»  :فرماید می  دا رسول  خداوند  نظر  از  تر  محبوب در 
شب    سیاهی   اشکی که در  ۀو قطر   ،ریزد خونی که در راه خدا ب  ۀقطر   :نیست این دو قطره  

 3« .جز خداوند عزوجل را نخواهد ،که بنده با این دو ، بچکد

بهشت است    ی هاباز در   ی بدر جهاد  که    د یباشگاه  »آ   : فرمایدمی  دا رسول خ   -36
 4« .استفرموده باز   ش خاص   یایاول ی برا  که خدا 

خ  -37 کند رزمنده هرکس  »  :فرمایدمی  دا رسول  تجهیز  سوزنی  یا  نخ  با  را    ، ای 
 5«.آمرزدمی او را  ۀ آیندان خداوند تمام گناهان پیشین و گناه

مجاهد »  :فرماید می  خدا رسول    -38 درهم  یهرکس  با  کند   یرا  پاداشی    ، یاری 
یاقوت  و  از مرواریدها  دانه   ،های بهشت خواهد داشتهمانند هفتاد مروارید  از  که هر  ای 

 6« .ها برتر از تمام این دنیاستآن

داری و  زندهبانی در راه خدا از یک ماه شب یک روز مرز » : فرمایدمی دا رسول خ  -39
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استروزه  بهتر  اجر    ،داری  قیامت  روز  تا  بمیرد  خدا  راه  در  مرزبانی  حال  در  که  کسی  و 
 1«.مجاهد را پاداش خواهد داشت

از    کسی»   :فرماید می  دا رسول خ  -40 باشد چیزی  بر مرزبانی مداومت داشته  که 
 2«.ار نکرده استذه و هیچ راه گریزی از شر را فروگخیر را از دست نداد
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 :2پیوسـت  

 از قرآن هاییروشنگری

و  از مؤمندارم  بخشش    درخواست  اشفرستاده   خداوند  از    [ ننوشتن]در    ناو 
توضیح  نوشت  پی به و  آیات  کم بر  دلیل  به   ، صورت   هر   در که    ؛ بودن وقت عذرخواهمدلیل 

اهل کرم و بخشش  ،است  امکوتاهی امید دارم    .اندکنندگانکوتاهی   عذر  پذیرای   و  چشم 
  وا را  ان  مؤمنو    ؛ فراموش نکنندان مرا از دعا و استغفار در پیشگاه پروردگار رحیم  مؤمنکه  
ر کنند و از حکمت الهی که در آنمی سیراب    ، ها آمده استنهم تا در معانی این آیات تدب 

 . شوند

1-   َما ُیَجاِهُد ِلَنْفِسِه ِإنَّ ا   ، کند  کس جهادهر )  1َلَغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمیَن َه  للَوَمْن َجاَهَد َفِإنَّ
 (. نیاز استبی  جهانیان  ۀهم از به تحقیق خدا  زیرا   ؛کندمی تالش  خود  سود بهتنها 

2-   ا َواْلُمَجاِهُدوَن ِفي َسِبیِل  َرِر  وِلي الضَّ
ُ
أ َغْیُر  اْلُمْؤِمِنیَن  اْلَقاِعُدوَن ِمَن  ِه  للال َیْسَتِوي 

َل ا  ْنُفِسِهْم َفضَّ
َ
ْمَواِلِهْم َوأ

َ
ً َوَعَد  للِبأ ْنُفِسِهْم َعَلی اْلَقاِعِدیَن َدَرَجًة َوُکال 

َ
ْمَواِلِهْم َوأ

َ
ُه اْلُمَجاِهِدیَن ِبأ

َل ا للا  ْجرًا َعِظیماً للُه اْلُحْسَنی َوَفضَّ
َ
نشین که  خانه   انمؤمن)   2ُه اْلُمَجاِهِدیَن َعَلی اْلَقاِعِدیَن أ

ندی باده زیانی  که   اند    برابر   کنندمی   جهاد  خدا   راه  در  خویش  جان  و   مال  با   مجاهدانی 
  به   ،نشینان خانه   بر  کنند می  جهاد   خویش  جان  و  مال  با   که  را   کسانی  خداوند   .نیستند
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  کنندگانجهاد   و  ،است  داده  نیکو   هایوعده   را   همه   خدا   و   ،بخشیده است  برتری   ایدرجه
 (. بخشیده است برتری   پاداشی بزرگ  به  نشینان خانه  بر را 

3-   ْخَباَرُکْم
َ
أ َوَنْبُلَو  اِبِریَن  َوالصَّ ِمْنُکْم  اْلُمَجاِهِدیَن  َنْعَلَم  ی  َحتَّ ُکْم    را   شما  و)  1َوَلَنْبُلَونَّ

 (. بیازماییم  گفتارتان را  و بشناسیم  را  صابرانتان و مجاهدان تا  آزماییم می

4-    ْن
َ
ْم َحِسْبُتْم أ

َ
ا َیْعَلِم ا أ َة َوَلمَّ اِبِریَن للَتْدُخُلوا اْلَجنَّ ِذیَن َجاَهُدوا ِمْنُکْم َوَیْعَلَم الصَّ   2ُه الَّ

بهپنداشته   آیا) از   خداوند  هنوز  آنکه  حال  و  ؟!شویدوارد می  بهشت  اید    معلوم نکرده است 
 (. ورزندمی پایداری  کسانیچه  اند وکرده جهاد  کسانیچه  شما  میان

5-   ا َیْعَلِم ا ْن ُتْتَرُکوا َوَلمَّ
َ
ْم َحِسْبُتْم أ

َ
ِخُذوا ِمْن ُدوِن ا للأ ِذیَن َجاَهُدوا ِمْنُکْم َوَلْم َیتَّ ِه  للُه الَّ

َتْعَمُلوَن للَوال َرُسوِلِه َوال اْلُمْؤِمِنیَن َوِلیَجًة َوا  ِبَما    واگذار  خود   به   که   ایدپنداشته  آیا )  3ُه َخِبیٌر 
  و   او  ۀفرستاد  و  خدا   از  غیر  و  کرده  جهاد  شما  میان  از  که   را   سانیک  خداوند  و  شوید،می

گاه   دهیدمی   انجام  آنچه  به  خدا   و  دارد؟نمی   معلوم   اند،نگرفته   اسراری  محرم   مؤمنان،   آ
 (.است

6-    ْنُفِسِهْم
َ
َوأ ْمَواِلِهْم 

َ
ِبأ َجاَهُدوا  َمَعُه  آَمُنوا  ِذیَن  َوالَّ ُسوُل  الرَّ اْلَخْیَراُت  َلِکِن  َلُهُم  وَلِئَك 

ُ
َوأ

اْلُمْفِلُحوَن  وَلِئَك ُهُم 
ُ
  خود   جان   و  مال   با   اندآورده   ایمان  او  با   که  کسانی   پیامبر و   ولی)  4َوأ

 (. انداینان همان رستگاران و ،هاستآن آِن  از هاتمام نیکی  .کردند جهاد

7-    ََّك  ُثم َبْعِدَها  لَّ لِ ِإنَّ َربَّ َك ِمْن  َبْعِد َما ُفِتُنوا ُثمَّ َجاَهُدوا َوَصَبُروا ِإنَّ َربَّ ِذیَن َهاَجُروا ِمْن 
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َرِحیٌم  پروردگار )  1َلَغُفوٌر  حال  این  کسانی   تو   با  به    ، دیدند   که  هارنج   آن   از   پس   که   نسبت 
  ، هااین  ۀ از همراستی که پروردگار تو پس به  ، فشردند پای و  رفتند جهاد به  و کردند مهاجرت

 (. است مهربان  ۀقطعًا آمرزند

8-  ِذیَن ال ُیْؤِمُنوَن ِبا اِتُلوا الَّ
َ
َم ا للق ُموَن َما َحرَّ ُه َوَرُسوُلُه َوال  للِه َوال ِباْلَیْوِم اآلِْخِر َوال ُیَحرِّ

اْلِجْزَیَة   ُیْعُطوا  ی  اْلِکَتاَب َحتَّ وُتوا 
ُ
أ ِذیَن  الَّ اْلَحقِّ ِمَن  َید  َوُهْم َصاِغُروَن َیِدیُنوَن ِدیَن    با )  2َعْن 

  پیامبرش   و   خدا   که  آنچه را   و  آورند نمی   ایمان   قیامت   روز   و   خدا   به   که  کتاب   اهل  از   کسانی
  به   که   آنگاه  تا  ،پیکار کنید  پذیرند را نمی   حق  دین  و  کنندنمی  حرام  خود  بر  است  کرده  حرام

ت  عین در  خود  دست  (. بدهند  و خواری جزیه مذل 

9-  َ نَّ َیا
َ
اِر َوْلَیِجُدوا ِفیُکْم ِغْلَظًة َواْعَلُموا أ َیُلوَنُکْم ِمَن اْلُکفَّ ِذیَن  اِتُلوا الَّ

َ
ِذیَن آَمُنوا ق َها الَّ یُّ

ِقیَن للا  اْلُمتَّ َمَع  هستند هم   که  کافرانی   با   !ایدآورده  ایمان   که  کسانی  ای)  3َه  شما    جوار 
ت  شما  در  و باید  ، بجنگید  (. است پرهیزگاران با   خداوند که  بدانید  و ، بیابند درشتی و شد 

10-  ِذیَن ُیْؤِمُنوَن ِبا ِذُنَك الَّ
ْ
ْنُفِسِهْم َوا للالَیْسَتأ

َ
ْمَواِلِهْم َوأ

َ
ْن ُیَجاِهُدوا ِبأ

َ
ُه  للِه َواْلَیْوِم اآلِْخِر أ

ِقیَن  ِباْلُمتَّ ایمان  روز  و  خدا   به  که  آنان)  4َعِلیٌم  و    مال  با  جهاد  برای  هرگز  دارند  آخرت 
گ به پرهیزگاران خدا  و  خواهندنمی رخصت  تو  از جانشان  (. اه استآ

11-   ا َرُسوِل  ِخالَف  ِبَمْقَعِدِهْم  ُفوَن  اْلُمَخلَّ ْمَواِلِهْم  للَفِرَح 
َ
ِبأ ُیَجاِهُدوا  ْن 

َ
أ َوَکِرُهوا  ِه 
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ْنُفِسِهْم 
َ
اُلوا ال َتْنِفُروا ِفي    ِه للِفي َسِبیِل ا   َوأ

َ
ًا َلْو َکاُنوا َیْفَقُهوَن َوق َشدُّ َحر 

َ
َم أ ْل َناُر َجَهنَّ

ُ
 1اْلَحرِّ ق

  و   مال  و اینکه با  ؛اندشادمان  ، نشینی خود در مخالفت با رسول خدا ماندگان به خانه جای بر )
  . نروید  جنگ   به  این گرما  در  : گفتند  و   کراهت داشتندجهاد کنند    خدا   راه  در  خویش  جان
 (. اگر بفهمند  ؛ تر استگرم  جهنم آتش  :بگو

12-  ِتي ا
ْ
ِذیَن آَمُنوا َمْن َیْرَتدَّ ِمْنُکْم َعْن ِدیِنِه َفَسْوَف َیأ َها الَّ یُّ

َ
وَنُه  للَیا أ ُهْم َوُیِحبُّ ُه ِبَقْوم  ُیِحبُّ

ا  َسِبیِل  ِفي  ُیَجاِهُدوَن  اْلَکاِفِریَن  َعَلی  ة   ِعزَّ
َ
أ اْلُمْؤِمِنیَن  َعَلی  ة  

ِذلَّ
َ
یَ للأ َوال  َلْوَمَة الِئم   ِه  َخاُفوَن 

  هرکدام   !ایدآورده   ایمان  که   کسانی  ای )  2ُه َواِسٌع َعِلیٌم للِه ُیْؤِتیِه َمْن َیَشاُء َوا للَفْضُل ا   َذِلَك 
آنان نیز    و   بدارد  دوستشان  که  بیاورد  را   مردمی  زودی خداوندبه   ؛ بازگردد دینش  که از  شما  از

  جهاد   خدا   راه  در  ،سرکش  کافران  برابر  در  و  ندا فروتن   مؤمنان  برابر  در   ،بدارند   او را دوستش
  که  هرکس  به  که  خداست  فضل  این  .هراسندنمی   مالمتگری  هیچ  مالمت  از  و  کنندمی

 (. داناست  ۀگشایند  خداوند  و ،داردمی  ارزانی خواهدب

13-   ا َسِبیِل  ِفي  ُیَقاِتُلوَن  آَمُنوا  ِذیَن  ِذیَن  للالَّ َوالَّ اُغوِت  ِه  الطَّ َسِبیِل  ِفي  ُیَقاِتُلوَن  َکَفُروا 
ْیَطاِن َکاَن َضِعیفاً  ْیَطاِن ِإنَّ َکْیَد الشَّ ْوِلَیاَء الشَّ

َ
  خدا   راه  در   ،اندآورده   ایمان  که   آنان )  3َفَقاِتُلوا أ

  شیطان  هواداران  با   پس  ؛جنگند طاغوت می  راه   در  اندشده  کافر  که  آنان   و   ،کنند پیکار می
 (. ضعیف است  نیرنگ شیطان نبرد برخیزید کهبه  

14-   ا ِفي  للِإنَّ  ُیَقاِتُلوَن  َة  اْلَجنَّ َلُهُم  نَّ 
َ
ِبأ ْمَواَلُهْم 

َ
َوأ ْنُفَسُهْم 

َ
أ اْلُمْؤِمِنیَن  ِمَن  اْشَتَری  َه 

ْنِجیِل وَ للَسِبیِل ا  ْوَراِة َواْْلِ ًا ِفي التَّ ْوَفی ِبَعْهِدِه  ِه َفَیْقُتُلوَن َوُیْقَتُلوَن َوْعدًا َعَلْیِه َحق 
َ
اْلُقْرآِن َوَمْن أ
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اْلَعِظیُم للا   َن مِ  اْلَفْوُز  ُهَو  َوَذِلَك  ِبِه  َباَیْعُتْم  ِذي  الَّ ِبَبْیِعُکُم  َفاْسَتْبِشُروا    مؤمنان   از   خداوند )  1ِه 
اینکه بهشت   ، خریده است  را   هایشانمال   و   هاجان آنان آ  از   به  راه  . باشد  ِن  پیکار    خدا   در 
  ، داده  قرآن  و  انجیل  ،تورات  در   خداوند  که  ایوعده   .شوند و چه کشته   بکشند   چه   ،کنندمی

ای  معامله   به این  ؟است  وفادارتر   خود   عهد   به   خداوند  از  کسی چه   و  ، اوست  ۀبرعهد  حقبه 
 (. است بزرگ  همان سعادت و کامیابی ،این شما را بشارت باد که ایدکرده که

15-    ِذَن
ُ
ا ِذیَن  لَّ لِ أ َوِإنَّ  ُهْم ُظِلُموا  نَّ

َ
ِبأ َلَقِدیٌر للُیَقاَتُلوَن  َنْصِرِهْم  َعَلی    که   کسانی  به )  2َه 

شده    چراکه  ؛ است  شده  داده[  جهاد]  رخصت  شده،  تحمیل  آنان  بر  جنگ ستم  آنان  به 
   (. تواناست سخت  آنان پیروزی   بر خدا  البته  و ،است

16-   ا ِذیَن  للِإنَّ  الَّ ُبْنَیاٌن َمْرُصوٌص َه ُیِحبُّ  ُهْم  نَّ
َ
َکأ ًا    خداوند )  3ُیَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِلِه َصف 

ـ   او  راه  در   که  را   کسانی بسته  بنیانی  صف  چون  می   ـسربی گویی    دوست   ،کنندپیکار 
 (.داردمی

17-    ْن َتْکَرُهوا َشْیئًا
َ
َوُهَو َخْیٌر َلُکْم َوَعَسی  ُکِتَب َعَلْیُکُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُکْرٌه َلُکْم َوَعَسی أ

َوا  َلُکْم  َشرٌّ  َوُهَو  َشْیئًا  وا  ُتِحبُّ ْن 
َ
َتْعَلُموَن للأ ال  ْنُتْم 

َ
َوأ َیْعَلُم  ر   شما   بر   جنگ)  4ُه    در   ، شد   مقر 

  آن  در   در حالی که   بدارید   ناخوش   را   و چه بسا چیزی  ،داشتیدمی  ناخوش   را   آن  که  حالی
در حالی    ؛ افتد  ناپسند  برایتان  در حالی که  باشید  داشته  دوست   را   چیزی  و   باشد  شما  خیرِ 

   (. دانید نمی  و شما  داندمی که خدا 
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18-   اُلوا ِلَنِبيٍّ َلُهُم اْبَعْث َلَنا َمِلکًا
َ
َلْم َتَر ِإَلی اْلَمَِل ِمْن َبِني ِإْسرائیَل ِمْن َبْعِد ُموَسی ِإْذ ق

َ
أ

اَل َهْل َعَسیْ للُنَقاِتْل ِفي َسِبیِل ا 
َ
الَّ ُنقَ ِه ق

َ
اُلوا َوَما َلَنا أ

َ
الَّ ُتَقاِتُلوا ق

َ
  اِتَل ُتْم ِإْن ُکِتَب َعَلْیُکُم اْلِقَتاُل أ

ا  َسِبیِل  ِمْنُهْم للِفي  ِلیاًل 
َ
ق ِإالَّ  ْوا  َتَولَّ اْلِقَتاُل  َعَلْیِهُم  ُکِتَب  ا  َفَلمَّ ْبَناِئَنا 

َ
َوأ ِدَیاِرَنا  ِمْن  ْخِرْجَنا 

ُ
أ ْد 

َ
َوق   ِه 

اِلِمیَن ُه  للَوا    آنگاه که  ندیدی   موسی  از   پس   را   اسرائیلسراِن بنی   از   گروه  آن  آیا )  1َعِلیٌم ِبالظَّ
  پیکار کنیم.  خدا   راه  در  تا  منصوب کن  پادشاهی  ما  برای  :گفتند  خود  پیامبران  از  یکی  به

ر  شما   بر   قتال  اگر  که  آیا نپندارید :  گفت   در چرا  :  گفتند  زد؟  خواهید  باز   سر   آن  از   شود  مقر 
فرزندانمان  و  ایمشده   رانده  بیرون  سرزمینمان  از  ما   که  حالی  در  نجنگیم  خدا   راه   جدا   از 

بر  چون  و  ایم؟!افتاده  ر  هاآن   پیکار  و  روی  آن  از  اندکی  جز  شد  مقر    به  خدا   برتافتند؛ 
گاه ستمکاران  (. است  آ

19-    وا ُکفُّ َلُهْم  ِقیَل  ِذیَن  الَّ ِإَلی  َتَر  َلْم 
َ
ُکِتَب  أ ا  َفَلمَّ َکاَة  الزَّ َوآُتوا  الَة  الصَّ ِقیُموا 

َ
َوأ ْیِدَیُکْم 

َ
أ

اَس َکَخْشَیِة ا  َنا ِلَم َکَتبْ للَعَلْیِهُم اْلِقَتاُل ِإَذا َفِریٌق ِمْنُهْم َیْخَشْوَن النَّ اُلوا َربَّ
َ
َشدَّ َخْشَیًة َوق

َ
ْو أ

َ
  َت ِه أ

 
َ
أ ِإَلی  ْرَتَنا  خَّ

َ
أ َلْوال  اْلِقَتاَل  َوال  َعَلْیَنا  َقی  اتَّ ِلَمِن  َخْیٌر  َواآلِْخَرُة  ِلیٌل 

َ
ق ْنَیا  الدُّ َمَتاُع  ْل 

ُ
ق ِریب  

َ
ق َجل  

َفِتیالً    و   بازایستید  جنگ  از  اکنون  شد  گفته  هاآن  به  که  را   کسانی  ندیدی  آیا)  2ُتْظَلُموَن 
از    گروهیبه ناگاه    ،شد  مقرر  آنان   بر  جنگیدن  چون  ولی  ؟ بدهید   زکات  را بر پا دارید و  نماز 

  : گفتند  و   ،آن  از   بیشتر   ترسی  حتی   ، ترسیدندمی  خدا   از   باید  که   ترسیدند   مردم  از   آنان چنان 
نمودی   ما  بر   را   جنگ   چرا   !ما  پروردگار  ای ما  ؟مقرر  ندادی  چرا  تا مدتی کوتاه مهلت    ؟ را 
اندک   متاع   : بگو دنیا  برتر است برای آن  آخرت  و  است   این  پیشه کند  پرهیزگاری    به   و  که 
 (. شودروا نمی ستم  ،خرما  ۀهست میان در ایرشته  قدر  به  حتی  شما

20-    ِض اْلُمْؤِمِنیَن َعَلی اْلِقَتاِل ِإْن َیُکْن ِمْنُکْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن َیْغِلُبوا ِبيُّ َحرِّ َها النَّ یُّ
َ
َیا أ
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ْلفًا ِمَن  
َ
ْوٌم ال َیْفَقُهوَن ِماَئَتْیِن َوِإْن َیُکْن ِمْنُکْم ِماَئٌة َیْغِلُبوا أ

َ
ُهْم ق نَّ

َ
ِذیَن َکَفُروا ِبأ   ، پیامبر   ای)  1الَّ

باشند،  تن  بیست  شما  از  اگر   .فراخوان  جنگ  به  را   مؤمنان   تن   دویست  بر  صابر و شکیبا 
  آنان   زیرا   شوند؛می  پیروز   کافران  از  تن  هزار  بر  باشند،   تن  از شما صد   اگر  یابند ومی   غلبه

 (. ندا فهم   از عاری  مردمی

21-    اْلِقَتاُل ِفیَها  َوُذِکَر  ُمْحَکَمٌة  ْنِزَلْت ُسوَرٌة 
ُ
أ َفِإَذا  َلْت ُسوَرٌة  ُنزِّ َلْوال  آَمُنوا  ِذیَن  الَّ َوَیُقوُل 

َلُهْم  ْوَلی 
َ
َفأ اْلَمْوِت  ِمَن  َعَلْیِه  اْلَمْغِشيِّ  َنَظَر  ِإَلْیَك  َیْنُظُروَن  َمَرٌض  ُلوِبِهْم 

ُ
ق ِفي  ِذیَن  الَّ ْیَت 

َ
  2َرأ
صریح و    ایسوره  چون  ؟شودنمی   نازل  ایسوره   چرا   گویندمی  اندآورده   ایمان  که  کسانی)

  مرضی  هایشاندل   در   که   کسانی  بینی ی م  ،آید   جنگ   از  سخن   آن  در   و   دوش   نازل  محکم
  پس   ؛  کنند می  نگاه  تو  به   دارد  قرار   مرگ  بیهوشی  در  که  کسی   کردننگاه   همچون  هست،

 (. آنان را سزاوارتر است [ مرگ]

22-   ا وا 
ُ
َصَدق َفَلْو  ْمُر 

َ
اْْل َعَزَم  َفِإَذا  َمْعُروٌف  ْوٌل 

َ
َوق َلُهْم للَطاَعٌة  َخْیرًا  َلَکاَن    3َه 

را تصدیق    اگر خدا   ،تصمیم گرفته شود  چون  و  ؛ است  (بهتر)گفتاری نیکو   و  برداریفرمان )
 (. است بهتر  کنند برایشان

23-    اْلَکاِفِریَن َوَجاِهْدُهْم ِبِه ِجَهادًا َکِبیراً َفال ُتِطِع4  (مکن  اطاعت  کافران  از  ، پس ،  
 (. بزرگ جهادی  ؛کن  جهاد آنان علیه ( خدا  حکم به ) و

24-    ِإَلْیِهْم ُتْلُقوَن  ْوِلَیاَء 
َ
أ ُکْم  َوَعُدوَّ ي  َعُدوِّ ِخُذوا  َتتَّ ال  آَمُنوا  ِذیَن  الَّ َها  یُّ

َ
أ ْد  َیا 

َ
َوق ِة  ِباْلَمَودَّ
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ْن ُتْؤِمُنوا ِبا
َ
اُکْم أ ُسوَل َوِإیَّ ُکْم ِإْن ُکْنُتْم َخَرْج لل َکَفُروا ِبَما َجاَءُکْم ِمَن اْلَحقِّ ُیْخِرُجوَن الرَّ   ُتْم ِه َربِّ

بِ  ْعَلُم 
َ
أ َنا 

َ
َوأ ِة  ِباْلَمَودَّ ِإَلْیِهْم  وَن  ُتِسرُّ َمْرَضاِتي  َواْبِتَغاَء  َسِبیِلي  ِفي  أْعَلْنُتْم  ِجهادًا  َوَما  ْخَفْیُتْم 

َ
أ َما 

ِبیِل  السَّ َسَواَء  َفَقْد َضلَّ  ِمْنُکْم  َیْفَعْلُه    و   من   دشمن  !ایدآورده   ایمان  که  کسانی   ای )  1َوَمْن 
  ایشان   آنکه  حال   و  افکنید می   دوستی  طرح   آنان  با   شما   . گیریدن  دوستی  به  را   خود  دشمن

  خویش   پروردگار   ،خداوند  به   که   سبب  به آن  و  ، کافرند  است  آمده  شما  بر   که   حقی  سخن  به
برای   . راندند  بیرون   را   شما   و  پیامبر   ،بودید   آورده   ایمان که    طلب  و  من   راه   در   جهاد   آنگاه 

آنکه من   و  ، کنید می  دوستی   هاآن   با   نهان  در   ، ایدآمده  بیرون   من   رضایت    هرچه   به   حال 
گاه  سازیدمی  آشکار   یا   دارید می   پنهان  از   ، کند  از شما چنین   هرکه   و  ترم آ   راست   راه   قطعًا 

 (. است شده  منحرف
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