
؟ب؟



عنوان :  قــــرآن کتـــاب مقـــــاومت
مجعی از طـــالب حـــوزه علمیــه مشکـــات؛                                                               

یر نظر استاد  محمد حاج ابوالقاسم دوالبی ز

انتشارات : آیه نور                                                

گرافیک : سید قاسم سیدیان 
مشارگان :  3000



مجعی از طـــالب حـــوزه علمیــه مشکـــات  

یر نظر استاد     ز
محمد حاج ابوالقاسم دوالبی



در دو جــای قــرآن »ِاســَتِقم« دارد؛ اســتقامت کــردن 

یعنــی ثبــات ورزیــدن. راه خــدا ، راه اقامــه ی حــق و 

عــدل، راه رســیدن بــه متــّدن اســامی و نظــام حقیقی 

اســامی و جامعــه ی اســامی راه دشــواری اســت. 
مقام معظم رهربی حفظه الله



5

فهرست
9 ...................................... جزء 1 : تقابل همیشگی حق و باطل در طول تاریخ

جزء 2 : افزایش مقاومت؛ هدف مناسک دینی.......................................... 21

33 ......................................................... جزء 3 : نقش دعا در پیروزی 

جزء 4: شهدا و جانبازان اسوه های مقاومت.......................................... 43

53 ......................................... جزء 5: افراد راحت طلب و مؤمنین عزت مدار

65 ................................................. جزء 6: مقاومت امت بر محوریت ولی

81 ...................................................... جزء 7  : مقاومت در برابر سختیها

91 .......................................... جزء 8: انواع تهاجمات و مفاسد جبهه باطل

103 ............................................................ جزء 9: یادآوری نصرت ها 

کتیک های مقاومت......................................................... 111 جزء 10: تا

جزء 11 : ارزش مقاومت در رکاب ولّی الهی............................................ 123

133 ............................................. جزء 12 : پیامبران، طالیه داران مقاومت

541 ......................................................... جزء 13: مقاومت و اّیام اهلل 

159 .................. جزء 14 : توحید و مقاومت در برابر طاغوت؛ پیام محوری ادیان الهی

173 .................................................... جزء 15: باطل از بین رفتنی است 

185 ......................................... جزء 16 : مقاومت در برابر نمادهای شیطانی

جزء 17:  مقاومت و حربه های دشمن................................................. 201



6

213 ....................................................... جزء 18: آینده روشن مقاومت 

223 ............................................................... جزء 19: اصناف جهاد

237 .......................................... جزء 20 : غایت مقاومت؛ استضعاف  زدایی

249 ...................................................... جزء 21: مجاهده؛ شرط نصرت

259 ............................................................ جزء 22: عزت و مقاومت

269 .............................................. جزء 23:   سنت الهی پیروزی سپاه حق

279 ............................................................ جزء 24: بشارت های راه

293 .................................................... جزء 25: وحدت با محوریت دین

جزء 26: شاخص های رزمندگان مقاومت............................................ 305

جزء 27: نقش مردم در مقاومت..................................................... 321

335 ........................................................... جزء 28: بانوان مقاومت

347 ........................................................ جزء 29: نوح  اسوه مقاومت

363 ...................................................... جزء 30: قرآن کتاب استقامت



7

 ؟ب؟

)ان هو اال ذکر للعالمین لمن شاء منکم أن یستقیم(

ــادی و  ــه م ــر هجم ــانها در براب ــردن انس ک ــاوم  ــرای مق ــی ب کتاب ــت.  ــت اس ــاب مقاوم کت ــرآن  ق
ــی. ــوادث طبیع ــا و ح ــر بالی ــانها در براب ــت انس ــردن مقاوم ــاال ب ــز ب ــمن و نی ــوی دش معن

کــه دشــمنان مــا بــا  کرونــا اســت، و در حالــی  گیــر بیمــاری  کشــور مــا در  کــه  در شــرایطی 
گــون ماننــد تحریــم و فعالیت هــای مســموم رســانه ای، در حــال ضربــه زدن بــه نظــام  گونا ابزارهــای 
کــرده اســت. مقــدس اســالمی مــا هســتند، توجــه بــه موضــوع مقاومــت بیــش از پیــش اهمیــت پیــدا 
کتــاب پیــش رو بــا محوریــت مقاومــت در قــرآن و بــه ترتیــب اجــزاء قــرآن  بــرای همیــن منظــور 
ــرد و در  ــرار بگی ــدان ق ــار عالقمن ــا در اختی ــد ت گردی ــن  ــال تدوی ــالب و فض ــی از ط ــط جمع ــم توس کری

مراســم جمــع خوانــی قــرآن در مــاه رمضــان و یــا در ســایر محافــل مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد.
بــرای تدویــن ایــن اثــر در ابتــدا نظــام موضوعــات مقاومــت توســط تعــدادی از طــالب محتــرم 
ــر اســاس موضوعــات منتخــب  گردیــده و ســپس فیــش هــای اولیــه ب حــوزه علمیــه مشــکات تدویــن 
گشــته و  گردیــده و بعــد از آن توســط ســه نفــر از پژوهشــگران مؤسســه نــور الثقلیــن تنظیــم  جمــع آوری 

گرفتــه اســت. در نهایــت توســط اینجانــب مــورد بازبینــی قــرار 
کــه در تهیــه ایــن اثــر نقــش وافــری ایفاء  الزم اســت از طــالب و فضــالی حــوزه علمیــه مشــکات 
نمودنــد و نیــز از پژوهشــگران مؤسســه نــور الثقلیــن، حجــج اســالم هاشــمی و قاســمی و صدیقــی تشــکر 

و قدردانــی نمایم.
که این اثر مورد توجهات حضرت ولی عصر؟جع؟ قرار بگیرد.  امید است 

محمد حاج ابوالقاسم دوالبی
رمضان 1441
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 تقابل همیشگی حق و باطل در طول تاریخ

آیات منتخب: آیات 30 - 39 سوره مبارکه بقره

 ِفیَهــا َمــْن 
ُ

َتْجَعــل
َ
ــوا أ

ُ
ال

َ
 ق

ً
ْرِض َخِلیَفــة

َ ْ
 ِفــی ال

ٌ
ــی َجاِعــل ــِة ِإّنِ

َ
ِئک

َ
َمل

ْ
ــَک ِلل  َرّبُ

َ
ــال

َ
 ق

ْ
ِإذ َو

 
َ

ــُم َمــا ال
َ
ْعل

َ
ــی أ  ِإّنِ

َ
ــال

َ
ــَک ق

َ
ُس ل ُح ِبَحْمــِدَک َوُنَقــّدِ َمــاَء َوَنْحــُن ُنَســّبِ ُیْفِســُد ِفیَهــا َوَیْســِفُک الّدِ

ْســَماِء 
َ
ْنِبُئوِنــی ِبأ

َ
 أ

َ
َقــال

َ
ــِة ف

َ
ِئک

َ
َمل

ْ
ــی ال

َ
ــّمَ َعَرَضُهــْم َعل

ُ
َهــا ث

َّ
ل

ُ
ک ْســَماَء 

َ ْ
ــَم آَدَم ال

َّ
ُمــوَن )۳۰( َوَعل

َ
َتْعل

َعِلیــُم 
ْ
ْنــَت ال

َ
ــَک أ

َ
ْمَتَنــا ِإّن

َّ
 َمــا َعل

َّ
َنــا ِإال

َ
ــَم ل

ْ
 ِعل

َ
ــوا ُســْبَحاَنَک ال

ُ
ال

َ
ْنُتــْم َصاِدِقیــَن )۳۱( ق

ُ
ک ِء ِإْن 

َ
َهــُؤال

ــْم 
ُ

ک
َ
 ل

ْ
ــل

ُ
ق

َ
ــْم أ

َ
ل
َ
 أ

َ
ــال

َ
ْســَماِئِهْم ق

َ
ُهــْم ِبأ

َ
ْنَبأ

َ
ــا أ ّمَ

َ
ل

َ
ْســَماِئِهْم ف

َ
ْنِبْئُهــْم ِبأ

َ
 َیــا آَدُم أ

َ
ــال

َ
َحِکیــُم )۳۲(ق

ْ
ال

ــا  َن
ْ
ل

ُ
 ق

ْ
ِإذ ــوَن )۳۳(َو ُتُم

ْ
ــْم َتک ْنُت

ُ
ک ــا  ــُدوَن َوَم ــا ُتْب ــُم َم

َ
ْعل

َ
ْرِض َوأ

َ ْ
ــَماَواِت َوال ــَب الّسَ ْی

َ
ــُم غ

َ
ْعل

َ
ــی أ ِإّنِ

َنــا 
ْ
ل

ُ
یــَن )۳۴(َوق اِفِر

َ
ک

ْ
اَن ِمــَن ال

َ
َبَر َوک

ْ
َبــی َواْســَتک

َ
 ِإْبِلیــَس أ

َّ
َســَجُدوا ِإال

َ
ــِة اْســُجُدوا ِلَدَم ف

َ
ِئک

َ
َمل

ْ
ِلل

ــَجَرَة 
َ

 َتْقَرَبــا َهــِذِه الّش
َ

ــًدا َحْیــُث ِشــْئُتَما َوال
َ

 ِمْنَهــا َرغ
َ

ل
ُ
 َوک

َ
ــة

َ
َجّن

ْ
ْنــَت َوَزْوُجــَک ال

َ
ْن أ

ُ
َیــا آَدُم اْســک

َنــا اْهِبُطــوا 
ْ
ل

ُ
اَنــا ِفیــِه َوق

َ
ک ــا  ْخَرَجُهَمــا ِمّمَ

َ
أ

َ
ــْیَطاُن َعْنَهــا ف

َ
ُهَمــا الّش

َّ
َزل

َ
أ

َ
اِلِمیــَن )۳۵(ف

َ
وَنــا ِمــَن الّظ

ُ
َتک

َ
ف

ــِه  ــْن َرّبِ ــی آَدُم ِم
َ
ّق

َ
َتل

َ
ــی ِحیــٍن )۳۶(ف

َ
ــاٌع ِإل ْرِض ُمْســَتَقّرٌ َوَمَت

َ ْ
ــْم ِفــی ال

ُ
ک

َ
ــْم ِلَبْعــٍض َعــُدّوٌ َول

ُ
َبْعُضک

ــْم 
ُ

ک
َ
ِتَیّن

ْ
ــا َیأ ِإّمَ

َ
َنــا اْهِبُطــوا ِمْنَهــا َجِمیًعــا ف

ْ
ل

ُ
ِحیــُم )۳۷(ق اُب الّرَ ــّوَ

َ
ــُه ُهــَو الّت

َ
ْیــِه ِإّن

َ
َتــاَب َعل

َ
ِلَمــاٍت ف

َ
ک

ُبــوا 
َّ

ذ
َ

َفــُروا َوک
َ

ک ِذیــَن 
َّ
 ُهــْم َیْحَزُنــوَن )۳۸(َوال

َ
ْیِهــْم َوال

َ
 َعل

ٌ
 َخــْوف

َ
ــل

َ
َمــْن َتِبــَع ُهــَداَی ف

َ
ــی ُهــًدى ف ِمّنِ

ــُدوَن )۳۹( ــا َخاِل ــاِر ُهــْم ِفیَه
َ
ْصَحــاُب الّن

َ
ِئــَک أ

َ
ول

ُ
ــا أ ِبآَیاِتَن

ترجمه آیات:

ــرار  کمــی ق گفــت: مــن در روی زمیــن جانشــین و حا ــه فرشــتگان  ــو ب کــه پــروردگار ت هنگامــی 
کــه فســاد و خونریــزی  کســی را در زمیــن قــرار میدهــی  گفتنــد )پــروردگارا آیــا  خواهــم داد. فرشــتگان 
گذاشــتند، بــه حکــم  کــه قبــل از ایــن آدم پــا بــه عرصــه وجــود  کنــد؟ )زیــرا موجــودات زمینــی دیگــر 
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گــر هــدف از آفرینــش انســان عبــادت اســت(  طبــع جهــان مــاده نیــز آلــوده فســاد و خونریــزی شــدند، ا
کــه شــما  مــا تســبیح و حمــد تــو را بــه جــا می آوریــم، پــروردگار فرمــود: مــن حقائقــی را می دانــم 
نمی دانیــد. )30( ســپس علــم اســماء )علــم اســرار آفرینــش و نامگــذاری موجــودات( را همگــی بــه 
گــر راســت می گوئیــد اســامی اینهــا را  آدم آموخــت بعــد آنهــا را بــه فرشــتگان عرضــه داشــت و فرمــود ا
کردنــد: منزهــی تــو!، مــا چیــزی جــز آنچــه بــه مــا تعلیــم داده  ای،  برشــمارید! )31( فرشــتگان عــرض 
گاه  نمی دانیــم تــو دانــا و حکیمــی. )32( فرمــود ای آدم آنهــا را از )اســامی و اســرار( ایــن موجــودات آ
کــرد خداونــد فرمــود: نگفتــم مــن غیــب آســمانها و زمیــن را میدانــم، و  گاه  کــه آنهــا را آ کــن، هنگامــی 
کــه بــه فرشــتگان  نیــز میدانــم آنچــه را شــما آشــکار می کنیــد یــا پنهــان می داشــتید. )33( و هنگامــی 
کــه ســر بــاز زد و تکبــر  کردنــد جــز شــیطان  کنیــد، همگــی ســجده  گفتیــم بــرای آدم ســجده و خضــوع 
گفتیــم ای آدم تــو بــا همســرت در  کافــران شــد! )34( و  ورزیــد )و بــه خاطــر نافرمانــی و تکبــر( از 
ــد )امــا( نزدیــک ایــن  ــوارا هــر چــه می خواهیــد بخوری گ کــن، و از )نعمتهــای( آن  بهشــت ســکونت 
کــه از ســتمگران خواهیــد شــد! )35( پــس شــیطان موجــب لغــزش آنهــا شــد، و آنانــرا  درخــت نشــوید 
گفتیــم همگــی )بــه  از آنچــه در آن بودنــد )بهشــت( خــارج ســاخت، و )در ایــن هنــگام( بــه آنهــا 
کــه بعضــی دشــمن دیگــری خواهیــد بــود، و بــرای شــما تــا مــدت معینــی  زمیــن( فــرود آئیــد در حالــی 
کلماتــی دریافــت  در زمیــن قــرارگاه و وســیله بهــره بــرداری اســت. )36( ســپس آدم از پــروردگار خــود 
کــرد( و خداونــد توبــه او را پذیرفــت، خداونــد تــواب و رحیــم اســت. )37(  داشــت )و بــا آنهــا توبــه 
کــه  کســانی  گفتیــم همگــی از آن )بــه زمیــن( فــرود آئیــد هــرگاه هدایتــی از طــرف مــن بــرای شــما آمــد 
کافــر شــوند و  کــه  کســانی  کننــد نــه ترســی بــر آنهاســت و نــه غمگیــن می شــوند. )38( و  از آن پیــروی 

کننــد اهــل دوزخنــد و همیشــه در آن خواهنــد بــود. )39( آیــات مــا را تکذیــب 

مقدمه:

ــا  ــمنی ها ب ــرار داد دش ــود ق ــه خ ــوان خلیف ــه عن ــد و او را ب ــان را آفری ــد انس ــه خداون ک از روزی 
کشــمکش و تنــازع اســت،  کــه دنیــا ظــرف  انســان آغــاز شــد. اوال محدودیت هــای دنیــا از ایــن جهــت 
گفتنــد: »اتجعــل فیهــا مــن یفســد فیهــا و یســفک الدمــاء« و از طرفــی  ئکــه  کــه مال همانطــور 
کــه انســان خلیفــه اهلل بمانــد و لــذا  شــیاطین جــن و انســی بــه انســان حســادت ورزیــده و نمیخواهنــد 
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گــر انســان بخواهــد بــه خلیفــه اللهــی برســد بایــد در ایــن تنــازع موفــق عمــل  در ماجــرای ایــن تقابــل ا
ــد. مقاومــت  ــه ضــرورت مســأله مقاومــت را روشــن مینمای ــن نکت ــل باشــد. ای ــن تقاب ــاده ای ــد و آم کن
کــه الزمــه تقابــل حــق و باطــل در طــول تاریــخ اســت ، راه رســیدن بــه مقــام  در برابــر ایــن دشــمنی هــا 

خلیفــة اللهــی اســت.

تبیین آیات منتخب:

ایــن دســته از آیــات بــه چرایــی و چگونگــی موضــوع خالفــت انســان در زمیــن اشــاره دارد و در 
کــه خداونــد بــه فرشــتگان  قــرآن تنهــا همیــن یــک بــار، از آن ســخن بــه میــان آمــده اســت. پــس از آن 
کــه انســان را بــه عنــوان خلیفــه خویــش در زمیــن قــرار خواهد داد، فرشــتگان لب بــه اعتراض  خبــر داد 
کــه خونریــزی و فســاد می کنــد، در ایــن جایــگاه مهــم و ارزشــمند  کــه چگونــه موجــودی را  گشــودند 
کــه می دانســتند زندگــی برخــی انســانها بــا توجــه  قــرار داده اســت. ایــن ســخن آنــان بــدان ســبب بــود 
گزیــر از فســاد و خونریــزی  بــه وجــود قــوای متضــاّد غضــب، شــهوت، جاهطلبــی و غیــره در او، نا
ــان ســازد، اســماء  ــه همــه نمای ــرای اینکــه اســتعداد و قابلیتهــای انســان را ب ــد ب ــود. خداون خواهــد ب
ــه تعبیــر امــام صــادق ؟ع؟:  ــا جمــادات را بــه آدم تعلیــم داد. ب ــام اولیــاى خــود ت و اســرار عالــم، از ن
کــه در زیــر پــاى ماســت، بــه  کوههــا، دره هــا، بســتر رودخانه هــا و حّتــی همیــن فرشــی  تمــام زمین هــا، 
کننــد. فرشــتگان  آدم شناســانده شــد. آنــگاه از فرشــتگان خواســت تــا حقیقــت ایــن اســماء را بازگــو 
گشــتند. ســپس خداونــد بــه فرشــتگان امــر نمــود تــا  کــرده و بــه مقــام آدم واقــف  بــه عجــز خــود اقــرار 
کننــد. فرشــتگان نیــز از ایــن  گرامــی داشــته و بــر او ســجده  کــه همــان خلیفــه اهلل اســت را  مقــام انســان 
ــه فرمــوده  ــان ابلیــس از ایــن فرمــان ســرپیچی نمــود. ب ــد. تنهــا در ایــن می کردن فرمــان الهــی پیــروی 
کــه  کــه در جمــع فرشــتگان عبــادت می کــرد. در ایــن ایــات بیــان شــده  قــرآن، ابلیــس از نــژاد جــّن بــود 
تکّبــر وجســارت ابلیــس، سرچشــمه ى بدبختی هــاى او شــد. ابلیــس از همــان زمــان ســر بــه دشــمنی بــا 
کــه خداونــد  کــه آدم و دودمــان او را تــا آن زمــان  کــرد  کیــد فــراوان ســوگند یــاد  انســان برداشــت و بــا تأ
کار را بــا شــخص حضــرت آدم و همســرش حــوا آغــاز نمــود و  گمــراه ســازد. او ایــن  بــه او مهلــت دهــد،  
گردیــد. خداونــد  کــرد و ســبب بیــرون شدنشــان از بهشــت  آنــان را بــا وسوســه هــای زیــاد دچــار لغــزش 
کــه  گوشــزد نمــود  کــرده و بــه آنــان  کــه ایــن نافرمانــی را از آدم و همســرش دیــد آنــان را از بهشــت بیــرون 
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کــس بــا ســالح ایمــان و  جنــگ میــان ابلیــس و انســان در طــول تاریــخ جریــان خواهــد داشــت و هــر 
عمــل صالــح بــه جنــگ ابلیــس رود، مــالزم بهشــت جــاودان بــوده و در مقابــل،  آنکــه آیــات الهــی را 

تکذیــب نمایــد، در آتــش دوزخ جاودانــه خواهــد بــود.

آموزه های قرآنی درباره شیطان:

اهمیت دشمنی شیطان در قرآن: 

کریــم شــیطان را دشــمن آشــکار انســان ها خوانــده و بارهــا و بارهــا آدمیــان را از او برحــذر  قــرآن 
کریــم حــدود ده بــار بــر دشــمنی شــیطان بــا انســان تصریــح شــده اســت.  داشــته اســت. در قــرآن 
گمــراه  کــه مصمــم اســت جامعــه بشــریت را  کــه در پیشــگاه خداونــد اعــالم نمــود  شــیطان از آن روزی 
کــرد اســلحه خــود را زمیــن نگــذارد و هیــچ گاه در طــول پیــکار خــود  ــاد  و منحــرف نمایــد، ســوگند ی
ِبمــا 

َ
 ف

َ
خســته و ناامیــد نگــردد. در ســوره مبارکــه اعــراف آیــات 16 و 17 ایــن چنیــن آمــده اســت: »قــال

ِفِهــْم َو 
ْ
ْیدیِهــْم َو ِمــْن َخل

َ
ُهــْم ِمــْن َبْیــِن أ

َ
ِتَیّن

َ
ــّمَ ل

ُ
ُمْســَتقیم  * ث

ْ
ُهــْم ِصراَطــَک ال

َ
ُعــَدّنَ ل

ْ
ق
َ َ
َوْیَتنــی  ل

ْ
غ

َ
أ

کــه مــرا بــه  گفــت: پــس بــدان ســبب  ِکرین؛  َثَرُهــْم شــا
ْ
ک

َ
ْیماِنِهــْم َو َعــْن َشــماِئِلِهْم َو ال َتِجــُد أ

َ
َعــْن أ

کمیــن آنهــا بــر ســر راه مســتقیم تــو خواهــم نشســت. * ســپس بــر آنهــا از پیــش  بیراهــه افکنــدى حتمــا در 
کــرد(،  رو و از پشــت سرشــان و از طــرف راســت و از طــرف چپشــان در خواهــم آمــد )و وسوســه خواهــم 
 
َ
 أ

َ
و بیشــتر آنهــا را سپاســگزار نخواهــی یافــت.« در ســوره مبارکــه اســراء آیــه 62 نیــز آمــده اســت: »قــال

؛ 
ً
لیــل

َ
 ق

َّ
ــُه ِإال َت ّیَ ّرِ

ُ
ــَن  ذ

َ
ْحَتِنک

َ َ
ِقیاَمــِة ل

ْ
ــْوِم ال ــِن ِإلــی  َی ْرَت

َ
ّخ

َ
ــْن أ ِئ

َ
ــّیَ ل

َ
ْمــَت َعل ّرَ

َ
ک ــذی 

َّ
ا ال

َ
ْیَتــَک هــذ

َ
َرأ

کــه بــر مــن برتــری دادی؟ ســوگند )می خــورم(  گفــت: بــه مــن بگــو آیــا ایــن اســت چیــزی  ]شــیطان[ 
ــر زادگان او- جــز اندکــی- لجــام خواهــم نهــاد. )و  ــا روز رســتخیز مهلتــم دهــی، بی گمــان ب ــر ت گ ــه ا ک

گرفــت.( افسارشــان را بــه دســت خواهــم 

گر شــیطان را در محاســبات روزمره زندگی خود نبینیــم و لطف و رحمت  کــه ا واقعیــت ایــن اســت 
کریــم در آیــه  کاری دشــوار و ناممکــن خواهــد بــود. قــرآن  گردنــه ســخت انســانیت  خــدا نباشــد، عبــور از 
گــر  ؛ و ا

ً
لیــل

َ
 ق

َّ
ــْیطاَن ِإال

َ
َبْعُتــُم  الّش

َ
ّت
َ
ــْم َو َرْحَمُتــُه ال

ُ
ْیک

َ
 اهَّلِل َعل

ُ
ْضــل

َ
ــْو ال ف

َ
83 ســوره نســاء می فرمایــد: »َو ل

فضــل و رحمــت خــدا بــر شــما نبــود حتمــا همــه شــما جــز اندکــی، از شــیطان پیــروى می کردیــد.«
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راه های فریب شیطان: 

کــرده و او را وسوســه  کــه بیابــد، در درون انســان نفــوذ  ــه ای  شــیطان از هــر مســیری و هــر روزن
ــر  ــان را ذک ــب آدمی ــرای فری ــیطان ب ــی ش ــار راه عموم ــد چه ــراء، خداون ــوره اس ــه 64 س ــد. در آی می کن
کاری می خواهــی بکــن و از همــه ایــن راه هــا اســتفاده  کــه هــر  کــرده و شــیطان را تهدیــد می کنــد 
ــواع  ــده ان ــه را دربردارن ــان هیــچ تســلطی نخواهــی داشــت. عــده ای ایــن آی ــر مؤمن ــدان ب ــی ب کــن، ول
تهاجمــات شــیطانی -اعــم از تهاجــم فرهنگــی، تهاجــم نظامــی و تهاجــم اقتصــادی و تهاجــم 

فکــری- بــه مؤمنــان دانســته اند. ایــن چهــار راه عبارت انــد از:

1- اســتفاده از ابزارهــای تبلیغــی مســموم: ]َو اْســَتْفِزْز َمــِن اْســَتَطْعَت ِمْنُهــْم ِبَصْوِتــَک؛ هــر 
کــن![ کــدام از آنهــا را می توانــی بــا صدایــت تحریــک 

بی گمــان یکــی از مهم تریــن و پرکابردتریــن راه هــای نفــوذ شــیطان، ترویــج بی بنــد و بــاری، 
هرزگــی، نــگاه حــرام، التــذاذات جنســی نامشــروع و نامحــدود در انســان اســت. مقدمــه ایــن بی بنــد 
کــه نمونــه بــارز آن در عصــر نــزول قــرآن،  وبــاری هــم غالبــًا رواج ابــزار و آالت مســموم فرهنگــی اســت 
موســیقی و آالت لهــو ولعــب بــود. قــرآن ایــن ابزارهــا را صــدای شــیطان نامیــده و آن را مقدمــه تحریــک 
و وسوســه آدمیــزاد دانســته اســت. متأســفانه امــروزه ابزارهــای فرهنگــی پیشــرفته نیــز تــا حــّد زیــادی بــه 
ــد. اســتفاده نامشــروع فضــای مجــازی و اینترنــت و ماهــواره و شــبکه های  ایــن آســیب دامــن زده ان
گنــاه باقــی نمانــده اســت. گویــا مفــّری بــرای نجــات از  کــه  فســاد به قــدری در جامعــه ترویــج یافتــه 

ْیِهــْم ِبَخْیِلــَک َو 
َ
ْجِلــْب َعل

َ
گنــاه کاران: ]َو أ 2- تضعیــف مؤمنــان از راه تقویــت جامعــه 

کــن![ گســیل  َرِجِلــَک؛ و لشــکر ســواره و پیــاده ات را بــر آنــان 

لشــکریان شــیطان  نیــز  انســان ها  مــا  از هم نوعــان  برخــی  زیــادی دارد.  لشــکریان  شــیطان 
هســتند. یکــی از ابزارهــای وسوســه شــیطان، افزایــش و تقویــت همیــن لشــکر عظیــم بــرای مقابلــه بــا 
مؤمنــان و صالحــان اســت. بــر ایــن اســاس، مســتکبران و مفســدان و زورگویــان عالــم، همــه بــرادران و 

ــد.  ــر او حرکــت می کنن ــه ام ــوده و ب ــای شــیطان ب اولی

والد؛ و در ثــروت و فرزندان 
َ
ْمــواِل َو اال

َ ْ
ُهْم ِفــی ال

ْ
3- انحــراف اقتصــادی و عاطفــی: ]َو شــاِرک

آنــان شــرکت جوى![
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گــر تعادلــی میــان حــّس  ا بــه طــور غریــزی حریــص و منفعت طلــب اســت. حــال  انســان 
و  مال دوســتی  صفــت  نشــود،  برقــرار  عاطفــی  و  انســانی  غرایــز  و  حــواّس  ســایر  بــا  منفعت طلبــی 
فرزنددوســتی و دنیاپرســتی در فــرد بــه وجــود می آیــد. شــیطان نیــز از همیــن نقطــه ضعــف انســان 
ــن عامــل، ســبب  ــه همی ک ــا جایــی  ــد ت ــال حــرام وسوســه می کن ــل م ــه تحصی ــرده و او را ب ک اســتفاده 
کــت ابــدی او می گــردد. هم چنیــن بســیاری از افــراد را بــه جلوه هــای دلفریبانــه دیگــر  گمراهــی و هال
کلــی  کــرده تــا اینکــه از حقیقــت ناپایــدار عالــم بــه  ماننــد فرزنــد و همســر و پســت و مقــام و ... وابســته 

غافــل شــده و فریــب خورده انــد.

؛ و آنــان را بــا وعده هــا 
ً
ــُرورا

ُ
 غ

َّ
ــْیطاُن ِإال

َ
4- فریبــکاری و اغــوا: »َو ِعْدُهــْم َو مــا َیِعُدُهــُم الّش

کــن! ولــی شــیطان، وعــده اى جــز فریــب و دروغ بــه آنهــا نمی دهــد.« ســرگرم 

گــری اســت. ایــن فریبــکاری چنــد محــور  از مهم تریــن ابزارهــای نفــوذ شــیطان، فریــب و اغوا
اصلــی دارد: 

 َرّبِ ِبمــا 
َ

الــف- شــیطان دنیــا و زینت هــای آن را واقعــی و مانــدگار جلــوه می دهــد: »قــال
گمــراه  گفــت: »پــروردگارا! چــون مــرا  ْجَمعیــَن؛ 

َ
ُهــْم أ

َ
ِوَیّن

ْ
غ

ُ َ
ْرِض َو ل

َ ْ
ُهــْم ِفــی ال

َ
َنــّنَ ل ّیِ َز

ُ َ
َوْیَتنــی  ل

ْ
غ

َ
أ

گمــراه خواهــم  ســاختی، مــن )نعمتهــاى مــاّدى را( در زمیــن در نظــر آنهــا زینــت می دهــم، و همگــی را 
ســاخت، )حجــر،39(« 

ُهــُم 
َ
ل ــَن   ّیَ َز ب- شــیطان اعمــال فــرد را در نظــرش خــوب و مناســب زینــت می دهــد: »َو 

کار شــیطان  ُهــم ؛ و شــیطان اعمالشــان را خــوب جلــوه داد.)نمــل، 24(««. بــه ایــن 
َ
ْعمال

َ
ــْیطاُن أ

َ
الّش

گفتــه می شــود. »َتســویل« 

کشــانده و ذهــن او را درگیــر می کنــد: » َو   ج- شــیطان انســان را بــه آرزوهــای موهــوم و خیالــی 
گمــراه می کنــم، و دچــار آرزوهــاى دور و دراز ]و واهــی و پــوچ [  ُهــْم؛ و یقینــًا آنــان را 

َ
َیّن َمّنِ

ُ َ
ُهــْم  َو ل

َ
ّن

َّ
ِضل

ُ َ
ل

می ســازم . )نســاء،119(« 

شیوه های فریب شیطان: 

ــه  ــرای فریــب آدمیــان ب کریــم، شــیطان شــیوه های متعــددی ب ــه فرمــوده قــرآن  گفتنــی اســت ب
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ــْیطاِن )نــور،21( بــه عبــارت دیگــر، نــوع 
َ

ِبُعــوا ُخُطــواِت الّش
َ
ذیــَن آَمُنــوا ال َتّت

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
کار می گیــرد. یــا أ

کمــک بســیاری بــه  فریبــکاری شــیطان دارای ویژگی هــای خاصــی اســت. شــناخت ایــن ویژگی هــا 
کــرد. در ادامــه بــا برخــی از ایــن ویژگی هــا آشــنا می شــویم: مــا در مقابلــه بــا شــیطان خواهــد 

یــک زمینــه  بــه  تنهــا  انســان  بــرای فریــب  1- محاصــره و تهاجــم همــه جانبــه: شــیطان 
ــا بیشــتر ابعــاد روحــی او را در تســخیر خــود بگیــرد  انحرافــی توجــه نمی کنــد؛ بلکــه تــالش می کنــد ت
کــه تنهــا از یــک ســو بــه دشــمن حملــه نمی کنــد؛ بلکــه  کنــد؛ ماننــد لشــکری  و عرصــه را بــر او تنــگ 
او را محاصــره می کنــد تــا امــکان فــرار بــه  تدریــج بــرای او ســخت شــود. ایــن مطلــب در ســوره مبارکــه 
ِفِهــْم َو 

ْ
ْیدیِهــْم َو ِمــْن َخل

َ
ــِن أ ُهــْم ِمــْن َبْی

َ
ِتَیّن

َ
ــّمَ ل

ُ
اعــراف آیــات 61 و 71 ایــن چنیــن آمــده اســت: »ث

ِکرین؛ ســپس بــر آنهــا از پیــش رو و از پشــت  َثَرُهــْم شــا
ْ
ک

َ
ْیماِنِهــْم َو َعــْن َشــماِئِلِهْم َو ال َتِجــُد أ

َ
َعــْن أ

کــرد(، و بیشــتر آنهــا  سرشــان و از طــرف راســت و از طــرف چپشــان در خواهــم آمــد )و وسوســه خواهــم 
را سپاســگزار نخواهــی یافــت.«

کارهــای خــوب می هراســاند و عواقــب بــدی بــرای  2- تهدیــد و تطمیــع: شــیطان آدمــی را از 
کــرده و حتــی فرجــام خوبــی بــرای آن پیــش  گنــاه آن را توجیــه  آن ترســیم می کنــد؛ حــال آنکــه دربــاره 
ــر  ــما را از فق ــیطان ش ــد: »ش ــد می فرمای ــاق خداون ــاره انف ــره درب ــوره بق ــه 862 س ــد. در آی ــی می کن بین
کــه  کســی  می هراســاند؛ حــال آنکــه خداونــد بــه شــما وعــده فضــل و آمــرزش می دهــد.« نمونــه بــارز 
کــه  کــرد و عاقبــت شــومی داشــت، »برصیصــای عابــد« بــود  بــه ایــن تهدیــد و تطمیــع شــیطان عمــل 

گمراهــی او در آیــه 61 ســوره حشــر آمــده اســت شــرح تأســف بار و عبــرت آمــوز 

گام  گام بــه  کامــاًل تدریجــی و  گام: نفــوذ شــیطان در دل انســان،  گام بــه  3- نفــوذ تدریجــی و 
کــه  کم کــم دایــره آن را وســیع می کنــد؛ طــوری  کــرده و  کوچــک آغــاز  گناهــان  اســت. او در ابتــدا از 

کیــد شــده اســت. گفتــار بــر ایــن مطلــب تأ دیگــر نتــوان از آن رهایــی یافــت. در آیــه ابتــدای 

4- نفــوذ نامحســوس و غیرمترقبــه: شــاید هیــچ یــک از ویژگی هــای فریــب شــیطان بــه 
گمــان آن را نمی کنــد  کــه انســان  کنــد  کــی ایــن مــورد نباشــد. شــیطان از راهــی نفــوذ مــی  بزرگــی و هولنا
ــُه 

ُ
بیل

َ
ــْم ُهــَو َو ق

ُ
ک ــُه َیرا

َ
کریــم می فرمایــد: » ِإّن و بــه همیــن دلیــل، در مقابــل او بی دفــاع اســت. قــرآن 

کــه شــما آنهــا را نمی بینیــد.  ِمــْن َحْیــُث ال َتَرْوَنُهــْم ؛ او و همکارانــش شــما را می بیننــد از جایــی 
ــراف،72( )اع
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راه مبارزه با شیطان:

کــه در خانــه ای محاصــره شــده و در تیــررس  وضعیــت مــا در برابــر شــیطان بــه فــردی می مانــد 
ــه ســمت  کــه ب ــت  ــاره، آن اس ــن راه چ ــرایطی، بهتری ــت. در چنیــن ش دشــمنی قــوی و ســنگدل اس
ــر  ــه قــدرت و تســلطش بســیار فرات ک ــم  کنی ــه  ــه نیرویــی تکی ــرده و ب ک ــرار  ــن ف پناه گاهــی امــن و مطمئ
از دشــمن ماســت. آن پناهــگاه، یــاد خــدا و آن نیــرو، خداونــد متعــال اســت. »اســتعاذه« بــه همیــن 
ــه فضــل و رحمــت او.  ــه خــدا و بازگشــت ســریع و مســتمر ب ــردن ب ــاه ب معناســت. اســتعاذه؛ یعنــی پن
 

ٌ
ــْیطاِن َنــْزغ

َ
ــَک ِمــَن الّش

َ
ّن

َ
ــا َیْنَزغ در آیــه 200 ســوره اعــراف، بــه همیــن نکتــه اشــاره شــده اســت: َو ِإّمَ

کــه  گاه وسوســه اى از شــیطان بــه تــو رســد، بــه خــدا پنــاه بــر؛  ــُه َســمیٌع َعلیــم :  و هــر 
َ
 ِبــاهَّلِل ِإّن

ْ
اْســَتِعذ

َ
ف

او شــنونده و داناســت!

در محضر معصومان؟مهع؟:

ــَی  ــَة آَدَم َو ِه
َ
ِ َدْول ــْ�ن َت

َ
یــَن َدْول  الّدِ

َ
 َجَعــل

َّ
ــّزَ َو َجــل : ِإّنَ اهَّلَل َع

َ
ــال ــُه َق

َ
ّن

َ
ــِد اهَّلِل ع أ ِب َعْب

َ
 1- َعــْن أ

ْن ُیْعَبــَد ِف 
َ
َراَد اهَّلُل أ

َ
ا أ

َ
ــُة آَدَم َو ِإذ

َ
َکاَنــْت َدْول ِنَیــًة 

َ
ْن ُیْعَبــَد َعل

َ
َراَد اهَّلُل أ

َ
ا أ

َ
ــَة ِإْبِلیــَس َفــِإذ

َ
ــُة اهَّلِل َو َدْول

َ
َدْول

ــُة ِإْبِلیــَس. 
َ
َکاَنــْت َدْول ــّرِ  الّسِ

کــه فرمــود: خــداى عــز و جــل دیــن را دو دولــت قــرار  از حضــرت صــادق ؟ع؟ حدیــث شــده 
کــه خداونــد اراده فرمایــد  داده دولــت آدم - و آن دولــت خــدا اســت - و دولــت ابلیــس، هنگامــی 
کــه در پنهانــی  کــه اراده فرمایــد  کار باشــد، و همیــن  کــه آشــکارا پرســتش شــود دولــت آدم بــر ســر 

ــد.  )الکافــی )ط - اإلســالمیة( ؛ ج 2 ؛ ص372( کار آی ــر ســر  ــت ابلیــس ب پرســتش شــود دول

گــر شــیطان دشــمن  ــُة ِلــاذا؟ ا
َ
 َفالَغفل

ً
کاَن الشــیطاُن َعــُدوا 2- امــام جعفرصــادق؟ع؟ : ِان 

)قســم خورده تــو( اســت پــس ایــن همــه غفلــت و بی خبــری چــرا؟! )بحــار، ج 73، ص 157(

ــِن آدَم  ــِن اب ــری ِم ــیطاَن َی�ج ــلم: »إّنَ الش ــه و س ــه و آل ــی اهلل علی ــالم صل ــی اس گرام ــر  3- پیامب
گــردش خــون در تــن آدمــی جریــان دارد! )شــهاب االخبار، ص 35٩(  م« شــیطان، هماننــد 

َ
ــرَی الــّد َمج

کانــوا   
ً
کانــوا رُکبانــا ن 

َ
 فــإ

َّ
 الَقــوُم ف َمعِصَیــِةاهَّلِل َعــّزَ و َجــل

َ
خــذ

َ
4- امــام جعفرصــادق؟ع؟: اذا أ

گنــاه  ــه  ــا ســرعت ب ــه. مــردم وقتــی شــتابان و ب ِت
َ
ــوا ِمــن ِرجال کان ــًة  ــوا ِرجال کان ِمن َخیــل ابلیــَس َو إن 
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کنــدی مرتکــب  کــه آهســته و بــه  آلــوده می شــوند در شــمار لشــکر ســواره نظام ابلیــس هســتند! و زمانــی 
ــود!  )ثواب االعمــال/ص576( گناهــان می شــوند درعــداد پیاده نظامــش خواهنــد ب

ــّنِ  ــیطاُن الجِ ــاِن: ش ــیطاَن ِاثن
َ

ــلم: إّنَ الّش ــه و س ــه و آل ــی اهلل علی ــالم صل ــی اس گرام ــر  5- پیامب
ــِیِّ   الّنَ

َ
ِة َعل ــُد ِبالّصــل ــِس َو َیبُع ن ــِلِّ الَعظــم« و شــیطاُن ااِل ــاهَّلِل الَع َة إاّل ِب ــّوَ ُق  َوال

َ
ــُد »ِبلَحــول َو َیبُع

 
ّ

ة إال ــّوَ  َو ال ق
َ

ــر »ال َحــول ــا ذک ــه ب ک ــی  ــر دو قســم اســت:  شــیطان جّن ــِه علهیــم الســلم شــیطان ب و آِل
کــه بــا صلــوات بــر محمــد و آل محمــد  ِبــاهَّلل الَعــل الَعظــم« طــرد می شــود و شــیطان ِانســی )آدمــی( 

علیهم الســالم از انســان رانــده می گــردد. )مســتدرک، ج 5، ص 342(.

در محضر امام و رهبری:

1- امام خمینی ؟هر؟:  

»جنــگ مــا جنــگ حــق و باطــل بــود و تمــام شــدنی نیســت، جنــگ مــا جنــگ فقــر و     غنــا 
بــود، جنــگ مــا جنــگ ایمــان و رذالــت بــود و ایــن جنــگ از آدم تــا ختــم زندگــی وجــود     دارد. چــه 
ــم، پــس  ــه آرمــان نهایــی     نرســیده ای ــا در جبهــه ب کننــد چــون م ــال مــی  ــه خی ک ــد آنهایــی  ــه نظرن کوت
کــه صــدای  شــهادت و رشــادت و ایثــار و از خودگذشــتگی و صالبــت بیفایــده اســت!     در حالــی 
ــکا و  ــردم در امری ــه     اســالم شناســی م ــه ب ــا از جنــگ هشــت ســالۀ ماســت، عالق اســالمخواهی افریق
کل جهــان از جنــگ هشــت     ســالۀ ماســت.«  )صحیفــه امــام جلــد 21  اروپــا و آســیا و افریقــا یعنــی در 

ص 284(

2- مقام معظم رهبری: 

»دو جریــان در طــول تاریــخ وجــود داشــته: جریــان بّینــات و جریــان اغــوا؛ جریــان هدایــت و 
ــان اســت در طــول تاریــخ،  نــت« یــک جری نا ِبالَبّیِ

َ
ــل رَســلنا ُرُس

َ
ــد ا َق

َ
ــان ضاللــت، اضــالل. »ل جری

کــه حــرف شــیطان اســت، یــک جریــان دیگــر اســت«. )بیانــات در  جَمعیــن« هــم 
َ
ُهــم ا

َ
غِوَیّن

ُ َ
»ال

دیــدار جمعــی از شــاعران و اهالــی فرهنــگ و ادب 30/02/1398(

کــه در تحــت فرمــان  کســی  »هــر والیــت غیــر خدایــی، والیــت شــیطانی و طاغوتی ســت. آن 
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کنــد.«  کــه تحــت فرمــان طاغــوت و شــیطان زندگــی مــی  ولــّی حقیقــی زندگــی نمی کنــد، بایــد بدانــد 
کلــی اندیشــه اســالمی در قــرآن، ص06/09/586.1397( )طــرح 

گفــت، تمــام شــد  »خــدا در قــرآن این همــه اســم شــیطان را آورده. خــب یــک بــار شــیطان را 
رفــت، چــرا مرّتــب تکــرار میکنــد؟ بــرای اینکــه مــن و شــما فرامــوش نکنیــم ایــن دشــمن را. دشــمن را 

بایــد دائــم در نظــر داشــت.« )بیانــات در دیــدار نخبــگان علمــی جــوان 28/07/1395(

دســتگاه  در  اختــالل  ایجــاد  یعنــی  چــه؟  یعنــی  اغــوا  اســت؛  کــردن  اغــوا  شــیطان  »کار 
کارکــرد تقــوا اســت.« )بیانــات در  محاســبه ی شــما -  شــیطان ایــن اســت دیگــر -  نقطــه ی مقابــل، 

)16/04/ نظــام1393  مســئوالن  دیــدار 

کــه بــا شــیاطین و  کنیــد  »شــما در تاریــخ، داعیــه ی حقــی را هرگــز نخواهیــد توانســت پیــدا 
کینــه  طواغیــت مبــارزه نکــرده باشــد و طواغیــت و شــیاطین و زورگوهــا هــم بــا او خصمانــه و بــا بغــض و 
مواجــه نشــده باشــند.« )بیانــات در دیــدار اقشــار مختلــف مــردم و میهمانــان خارجــی شــرکت کننده 

کنفرانــس اندیشــه ی اســالمی12/11/1368( در 



جزء 2 
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افزایش مقاومت؛ هدف مناسک دینی 

آیات منتخب: آیه 183 سوره مبارکه بقره

ــْم 
ُ

ک
َّ
َعل

َ
ــْم ل

ُ
ْبِلک

َ
ِذیــَن ِمــن ق

َّ
ِتــَب َعلــَی ال

ُ
ک َمــا 

َ
ک َیــاُم  ــُم الّصِ

ُ
ْیک

َ
ِتــَب َعل

ُ
ک  

ْ
ِذیــَن َءاَمُنــوا

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
َیأ

ُقوَن)183(
َ
َتّت

ترجمه آیات:

کــه بــر پیشــینیان شــما مقــّرر و الزم  گونــه  اى اهــل ایمــان! روزه بــر شــما مقــّرر و الزم شــده، همــان 
شــد، تــا پرهیــزکار شــوید. )183(

مقدمه:

ــالق  ــادات واخ ــم از اعتق ــن اع ــم دی ــه تعالی ــت. هم ــت اس ــب مقاوم ــرآن مکت ــا و ق ــب م مکت
کنــد؛ مثــاًل هــدف از عبادتــی چــون  کمــک  واحــکام در ایــن زمینــه مــی توانــد بــه مقــاوم ســازی امــت 
ــوا و  ــلیم ه ــتن و تس ــر خویش ــرل ب کنت ــی  ــی توانای ــت؛ یعن ــوا دانســته شــده اس ــرآن، تق ــات ق روزه در آی
کــه عــالوه  هوســهای درونــی و بیرونــی نشــدن. بــه تعبیــر دیگــر، روزه یــک نــوع تمریــن مقاومــت اســت 
کنــد. کمــک مــی  کــردن در برابــر خــدا، مــا را در یــاری فقــرا و مســتضعفان نیــز  بــر خضــوع و ســر خــم 

ــر  ــع و مقــاوم در براب ــه مناســک دینــی، تربیــت انســان هایــی مطی کلی ــی از  آری، هــدف اصل
ــی اســت. نامالیمــات زندگ
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تبیین آیات منتخب:

فواید روزه:

گونــی دارد، و آثــار فراوانــی از نظــر مــادى و معنــوى در وجــود انســان می گــذارد،  گونا روزه ابعــاد 
کــه از همــه مهمتــر" بعــد اخالقــی" و فلســفه تربیتــی آن اســت.

کــه روح انســان را" تلطیــف"، و اراده انســان را" قــوى"، و غرائــز  از فوائــد مهــم روزه ایــن اســت 
گرســنگی و تشــنگی از غــذا و آب و  او را" تعدیــل" می کنــد. روزه دار بایــد در حــال روزه بــا وجــود 
کــه او همچــون حیــوان در بنــد اصطبــل  کنــد  همچنیــن لــذت جنســی چشــم بپوشــد، و عمــال ثابــت 
گیــرد، و بــر هوس هــا و شــهوات خــود  و علــف نیســت، او می توانــد زمــام نفــس ســرکش را بــه دســت 

گــردد. مســلط 

کــه انــواع  در حقیقــت بزرگتریــن فلســفه روزه همیــن اثــر روحانــی و معنــوى آن اســت، انســانی 
ــد  ــی رود، همانن ــراغ آن م ــه س ــد ب ــنه ش گرس ــنه و  ــه تش ــر لحظ ــار دارد و ه ــابه ها در اختی ــا و نوش غذاه
کــه در پنــاه دیوارهــاى بــاغ بــر لــب نهرهــا می روینــد، ایــن درختــان نازپــرورده،  درختانــی اســت 
گــر چنــد روزى آب از پــاى آنهــا قطــع شــود پژمــرده می شــوند، و  کم دوامنــد، ا کــم مقاومــت و  بســیار 

می خشــکند.

نوازشــگر  و  می روینــد  بیابان هــا  و  کوه هــا  دل  در  صخره هــا  البــالى  از  کــه  درختانــی  امــا 
شاخه هایشــان از همــان طفولیــت طوفانهــاى ســخت، و آفتــاب ســوزان، و ســرماى زمســتان اســت، 
پــر اســتقامت و ســخت کوش و  بــا دوام و  گریباننــد، محکــم و  بــه  انــواع محرومیتهــا دســت  بــا  و 
ــا محدودیتهــاى  ــن عمــل را انجــام می دهــد و ب ــا روح و جــان انســان همی ــز ب ســخت جانند. روزه نی
ــز  ــا حــوادث ســخت می بخشــد، و چــون غرائ ــارزه ب ــوان مب ــه او مقاومــت و قــدرت اراده و ت موقــت ب
کنتــرل می کنــد بــر قلــب انســان نــور و صفــا می پاشــد. خالصــه روزه انســان را از عالــم  ســرکش را 
کــه  ُقــوَن )باشــد 

َ
ــْم َتّت

ُ
ک

َّ
َعل

َ
حیوانیــت ترقــی داده و بــه جهــان فرشــتگان صعــود می دهــد، جملــه ل

پرهیــزگار شــوید( اشــاره بــه همــه ایــن حقایــق اســت و نیــز حدیــث معــروف  »الصــوم جنــة مــن النــار«. 
» روزه ســپرى اســت در برابــر آتــش دوزخ« اشــاره بــه همیــن موضــوع اســت.

کــه  کنیــم  کــه از پیامبــر ص پرســیدند: »چــه  در حدیــث دیگــرى از علــی ؟ع؟ می خوانیــم 
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شــیطان از مــا دور شــود؟ فرمــود: روزه روى شــیطان را ســیاه می کنــد، و انفــاق در راه خــدا پشــت او را 
می شــکند، و دوســت داشــتن بــه خاطــر خــدا، و مواظبــت بــر عمــل صالــح دنبالــه او را قطــع می کنــد، 

ــرد.« و اســتغفار رگ قلــب او را می ب

یِق زندگی          ره کجا سوِی سعادت می برند اهِل َهَوس از هوس ها دور شو، کاندر طر

اثر اجتماعی روزه 

کســی پوشــیده نیســت. روزه یــک درس مســاوات و برابــرى در میــان افــراد اجتمــاع اســت،  بــر 
ــه طــور  گرســنگان و محرومــان اجتمــاع را ب ــا انجــام ایــن دســتور مذهبــی، افــراد متمکــن هــم وضــع  ب
کمــک  ــه  ــد ب ــی در غــذاى شــبانه روزى خــود می توانن ــا صرفه جوی ــد، و هــم  ب محســوس در می یابن

آنهــا بشــتابند.

اثر بهداشتی و درمانی روزه 

ک" در درمــان انــواع بیماریهــا  در طــب امــروز و همچنیــن طــب قدیــم، اثــر معجزه آســاى" امســا
کــه در نوشــته هاى خــود اشــاره اى بــه ایــن  کمتــر طبیبــی اســت  بــه ثبــوت رســیده و قابــل انــکار نیســت، 
حقیقــت نکــرده باشــد، زیــرا می دانیــم عامــل بســیارى از بیماریهــا زیــاده روى در خــوردن غذاهــاى 
مختلــف اســت، چــون مــواد اضافــی، جــذب نشــده بــه صــورت چربیهــاى مزاحــم در نقــاط مختلــف 
بــدن، یــا چربــی و قنــد اضافــی در خــون باقــی می مانــد، ایــن مــواد اضافــی در البــالى عضــالت بــدن 
در واقــع لجنزارهــاى متعفنــی بــراى پــرورش انــواع میکربهــاى بیمارى هــاى عفونــی اســت، و در ایــن 
ک و روزه  کــردن ایــن لجنزارهــا از طریــق امســا حــال بهتریــن راه بــراى مبــارزه بــا ایــن بیماریهــا نابــود 

است!.

روزه زباله هــا و مــواد اضافــی و جــذب نشــده بــدن را می ســوزاند، و در واقــع بــدن را" خانــه 
تکانــی" می کنــد.

گوارشــی و عامــل مؤثــرى بــراى  بعــالوه یــک نــوع اســتراحت قابــل مالحظــه بــراى دســتگاههاى 
کــردن آنهــا اســت، و بــا توجــه بــه اینکــه ایــن دســتگاه از حساســترین دســتگاههاى بــدن اســت  ســرویس 

کار اســت، ایــن اســتراحت بــراى آنهــا نهایــت لــزوم را دارد. و در تمــام ســال بــه طــور دائــم مشــغول 
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ــد در  ــگام" افطــار" و" ســحور" نبای ــه هن بدیهــی اســت شــخص روزه دار طبــق دســتور اســالم ب
کامــل بگیــرد، در غیــر ایــن صــورت  ــا از ایــن اثــر بهداشــتی نتیجــه  کنــد، ت غــذا افــراط و زیــاده روى 

ممکــن اســت نتیجــه بــر عکــس شــود.

کتاب خود می نویسد: “ الکسی سوفورین" دانشمند روسی در 

ــی، ضعــف روده هــا، التهــاب  کــم خون ــراى درمــان  ــژه اى ب ــده وی “ درمــان از طریــق روزه فائ
استســقاء،  نقــرس،  روماتیســم،  اســکلیروز،  و داخلــی، ســل،  مزمــن، دملهــاى خارجــی  و  بســیط 
ــد، بیماریهــاى  نوراســتنی، عــرق النســاء، خــراز )ریختگــی پوســت(، بیماریهــاى چشــم، مــرض قن

کبــد و بیماریهــاى دیگــر دارد. کلیــه،  جلــدى، بیماریهــاى 

کــه  ــه بیماریهــاى فــوق نــدارد، بلکــه بیماریهایــی  ک، اختصــاص ب معالجــه از طریــق امســا
مربــوط بــه اصــول جســم انســان اســت و بــا ســلولهاى جســم آمیختــه شــده هماننــد ســرطان ســفلیس، 
ــوا  ــد: »صوم ــالم می فرمای ــر ص اس ــی پیغمب ــث معروف ــد. در حدی ــفا می بخش ــز ش ــون را نی ــل و طاع س

تصحــوا؛  روزه بگیریــد تــا ســالم شــوید.«

آموزه های قرآنی درباره روزه:

اهمیت پیروی دقیق از مناسک دین:

کارگاه انســان ســازی اســت. ایــن  هــدف از دیــن و احــکام آن، تربیــت انســان اســت. قــرآن 
ــه طبیــب  تربیــت وانســان شــدن چطــور اتفــاق مــی افتــد؟ درســت هماننــد مراجعــه یــک مریــض ب
ــن  ــدم اول ای ــب( آری، ق کالطبی ــن  ــی ورب العالمی کالمرض ــم  ــم:  انت ــی خوانی ــت م ــاذق )در روای ح
کنــد؛  قــدم  کــه مــی دهــد را عمــل  کــه انســان بایــد طبیــب را قبــول داشــته باشــد تــا نســخه ای  اســت 
کــرده و آن را سرســری نگیــرد؛ قــدم پایــان هــم اینکــه بــرای درمان  دوم اینکــه بــه نســخه پزشــک توجــه 
کنــد تــا خــوب  گفتــه و ســر ســاعت وبــه مقــدار مشــخص مصــرف  کــه طبیــب  بایــد از آن دارو همانطــور 
ــت:  ــرورش روح اوس ــان و پ ــت انس ــده تربی کنن ــن  گام تضمی ــه  ــن س ــز همی ــی نی ــائل دین ــود. در مس ش
گــوش داده و بــه آن  یعنــی اواًل بــه خداونــد و رســولش ایمــان بیــاورد؛ ثانیــًا ســخنان آنــان را بــه خوبــی 

کــرده و از آن ســرپیچی نکنــد. کنــد و در نهایــت، بــه آن دســتورات بــه دقــت عمــل  توجــه 
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روزه؛ مصداق بارز صبر:

یکــی از مهمتریــن دســتورات قــرآن بــه مؤمنــان بــرای نیــل بــه موفقیــت و پیــروزی بــر مشــکالت 
و دشــمنان، دســتور بــه صبــر و پایــداری اســت. در احادیــث نیــز صبــر بــه منزلــه ســر بــرای پیکــره ایمــان 
ــلِة  ْبــِر َو الّصَ ذیــَن آَمُنــوا اْســَتعیُنوا ِبالّصَ

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
کریــم مــی فرمایــد: » یــا أ دانســته شــده اســت. قــرآن 

کــه ایمــان آورده ایــد! از صبــر و نمــاز ]در همــه امــور زندگــی [ یــارى  کســانی  اِبریــن ؛ اى  ِإّنَ اهَّلَل َمــَع الّصَ
جوییــد؛ زیــرا خــدا بــا صابــران اســت.« )بقــره، 153( 

ــه مناســک  ــا عمــل ب ــه ب ک ــد روحــی مقــاوم اســت  ــر مشــکالت نیازمن ــداری در براب ــر و پای صب
دینــی و احــکام شــریعت، ایــن روح مقــاوم رشــد و نمــو مــی یابــد. در روایــات یکــی از مهمتریــن 
شــاخه هــای صبــر، صبــر در انجــام واجبــات و پرهیــز از محرمــات دانســته شــده اســت. جالــب آنکــه 
کــه همانگونــه  در روایــات فراوانــی مصــداق بــارز صبــر در آیــه شــریفه مذکــور، روزه دانســته شــده اســت 
گذشــت، ســبب افزایــش مقاومــت روحــی و جســمی در برابــر وسوســه هــای درونــی  بیرونــی مــی  کــه 

گــردد.

 نمونه پیروزی صابران: )ماجرای طالوت و جالوت(

کــه  گوشــه اى از تاریــخ بنــی اســرائیل بیــان شــده  در 246 تــا 251 ســوره بقــره )همیــن جــزء 2( 
درس بســیار بزرگــی بــه مــا مــی دهــد: بنــی اســرائیل از پیامبرشــان )کــه در تفاســیر ماننــد تفســیر نمونــه 
کــه در  کــه بــه خــدا بگــو فرمانــده ای بــرای مــا قــرار دهــد  گفتــه انــد نامــش اشــموئیل بــود( خواســتند 
کنیــم.  کــه داریــم واز دیارمــان بیــرون آمدیــم نجــات پیــدا  کنیــم واز وضــع نابســامانی  راه خــدا جهــاد 

خداونــد هــم طالــوت را بــه فرماندهــی آنــان برگزیــد ونشــانه ایــی هــم در تاییــد او قــرار داد.

کــه شــبیه روزه و در واقــع مقاومــت در برابــر خواســته  کــرد؛ آزمایشــی  ســپس آن هــا را آزمایــش 
نقــس بــود. فرمــود وقتــی بــه نهــر رســیدید از آن جــز بــه مقــدار یــک غرفــه بــا دســت، نیاشــامید. و جــز 
کــه در برابــر نفــس و خواســته  عــده قلیلــی از آنهــا در ایــن آزمایــش، مــردود شــدند. همیــن عــده قلیــل 
کــرده بودنــد، در هنگامــه نبــرد نیــز در برابــر دشــمن ایســتادند. عــده باقــی مانــده )یعنــی  ک  آن امســا
 

ً
َبــْت ِفَئــة

َ
ل

َ
ــٍة غ

َ
لیل

َ
ــْم ِمــْن ِفَئــٍة ق

َ
ک همــان مؤمنــان راســتین و مقــاوم( ســخن قلبیشــان ایــن بــود: » 

ــت  کیفی ــل،   ــق و باط ــگ ح ــروزی در جن ــز پی ــی رم ــَن « )یعن اِبری ــَع الّصَ ِن اهَّلِل َو اهَّلُل َم
ْ
ــِإذ ــَرًة ِب ثی

َ
ک
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ایمــان و مقاومــت اســت ونــه تعــداد زیــاد لشــکریان(. ســپس بــا ســپاه جالــوت مواجــه شــدند. طالــوت 
کارزار شــد، آنهــا از درگاه خداونــد در خواســت شــکیبایی  کــم امــا مؤمــن و مجاهــد آمــاده  بــا آن عــده 
کــه آتــش جنــگ شــعله ور شــد،" جالــوت" از لشــکر خویــش بیــرون آمــد و  کردنــد، همیــن  و پیــروزى 
ــدان  کســی را جــرأت می ــد و  ــد، صــداى رعــب آور وى دلهــا را می لرزان ــارز طلبی در بیــن دو لشــکر مب
کمــی ســن بــراى جنــگ هــم بــه  کــه شــاید بــر اثــر  رفتــن او نبــود. در ایــن میــان نوجوانــی بــه نــام" داوود" 
کــه در صــف جنگجویــان بودنــد از  کمــک بــه بــرادران بزرگتــر خــود  میــدان نیامــده بــود، بلکــه بــراى 
کــه در  طــرف پــدرش ماموریــت داشــت، ولــی بــا ایــن حــال بســیار چابــک و ورزیــده بــود، بــا فالخنــی 
کــه درســت بر پیشــانی و ســر" جالوت"  کــرد  دســت داشــت یکــی دو ســنگ آن چنــان ماهرانــه پرتــاب 
کشــته شــد، بــا  کــرد و  کوبیــده شــدند و او در میــان وحشــت و تعجــب ســپاهیانش بــه زمیــن ســقوط 
کشــته شــدن جالــوت تــرس و هــراس عجیبــی بــه ســپاهیانش دســت داد و ســرانجام از برابــر صفــوف 

کردنــد و بنــی اســرائیل پیــروز شــدند. لشــکر" طالــوت" فــرار 

که عوامل پیروزى در چند چیز است: گذشته معلوم می شود  با توّجه به آیات 

ِجْسِم«
ْ
ِم َو ال

ْ
ِعل

ْ
 ِفی ال

ً
1- رهبر توانا و الیق. »زاَدُه َبْسَطة

وا اهَّلِل«
ُ
ُهْم ُملق

َ
ّن
َ
وَن أ

ُ
ِذیَن َیُظّن

َّ
 ال

َ
2- پیروان مؤمن و مقاوم و انقالبی. »قال

داَمنا«
ْ
ق

َ
ْت أ ّبِ

َ
 َو ث

ً
ْینا َصْبرا

َ
 َعل

ْ
ِرغ

ْ
ف

َ
نا أ 3- صبر و استقامت. »َرّبَ

در محضر معصومان؟مهع؟:

۱- مؤمن؛ نیازمند مقاومت درونی:

ــِه  ــَد ِب ــْد َقَع ــٍب َفَق ِب َطاِل
َ
ــِن أ ــوُت اْب ا ُق

َ
ــذ َکاَن َه ا 

َ
 ِإذ

ُ
ــول ــْم َیُق

ُ
ّنِ ِبَقاِئِلک

َ
َکأ  انســان مقــاوم: َو 

َواِتــَع   َو الّرَ
ً
ــُب ُعــودا

َ
ْصل

َ
یــة ا  َو ِإّنَ الشــجرة البر

َ
ال

َ
ــْجَعاِن أ

ُ
ــِة الّش

َ
ْقــَراِن َو ُمَناَزل

َ ْ
ْعــُف َعــْن ِقَتــاِل ال

َ
الّض

ــودا ُ
ُ

 خ
ُ
ْبَطــأ

َ
 َو أ

ً
ــودا ــَوى َوُق ْق

َ
ــَة أ َی

ْ
ِعذ

ْ
ــاِت ال اِبَت  َو الّنَ

ً
ــودا

ُ
 ُجل

ُ
ّق َر

َ
ِضــَرَة أ نَ الْ

ک فرزنــد ابــی طالــب ایــن اســت پــس ضعــف و  گــر خــورا گوینــده اى از شــما می گویــد: ا انــگار 
سســتی او را از جنــگ بــا همــاوردان و معارضــه بــا شــجاعان مانــع می گــردد! بدانیــد درختــان بیابانــی 
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گیاهــان صحرایــی آتششــان قوى تــر، و  چوبشــان ســخت تر، و درختــان سرســبز پوستشــان نازک تــر، و 
خاموشــی آنهــا دیرتــر اســت. )نهــج البالغــه؛ نامــه 45(

کوه:  ۲- مؤمن؛ مقاومتر از 

ْؤِمــُن  ُ لْ
َ
 ِمْنــُه َو ا

ُّ
 ُیْســَتَقل

ُ
َبــل َ ج

ْ
ل

َ
َبــِل ا َ ج

ْ
ل

َ
ــُب ِمــَن ا

َ
ْصل

َ
ْؤِمــُن أ ُ لْ

َ
امــام باقــر علیــه الّســالم فرمــود: » ا

کــوه چیــزى برگرفتــه شــود، ولــی از  کــوه محکمتــر اســت، زیــرا از  ٌء ؛ مؤمــن از   ِمــْن ِدیِنــِه َشْ
ُّ

اَل ُیْســَتَقل
دیــن مؤمــن چیــزى برگرفتــه نشــود.«

۳- صبر؛ رمز پیروزی:  

امــام علــی؟ع؟ در ایــن بــاره چــه زیبــا فرمودنــد: »انســان صبــور و شــکیبا پیــروزی را از دســت 
گرچــه زمانــی طــول بکشــد« نمی دهــد، ا

گار ما قرآن و روز

قــرآن مــا را دعــوت بــه مقاومــت مینمایــد و بــر اســاس روایــات برخــی از مــردم در آخــر الزمــان 
اســوه مقاومــت هســتند.

مقاومت انقلبی مؤمنان در آخرالزمان: 

َتِمــُع َمَعــُه َقــْوٌم  ْ ــّقِ َی�ج َ ــاَس ِإَل الْ ْهــِل ُقــّمَ َیْدُعــو الّنَ
َ
 ِمــْن أ

ٌ
 َرُجــل

َ
ِل ع  َقــال ّوَ

َ ْ
َســِن ال َ ِب الْ

َ
َعــْن أ

ــوَن  
ُ
ل

َ
 اهَّلِل َیَتَوّک

َ
ُبُنــوَن َو َعــل ْ  َی�ج

َ
ــَرِب َو ال َ ــوَن ِمــَن الْ

ُّ
ل  َیَ

َ
َعَواِصــُف  َو ال

ْ
َیــاُح ال ــُم الّرِ ُ  ُتِزلُّ

َ
ِدیــِد ال َ َبــِر الْ َکُز

گــرد او  گردا ِقــ�ن ؛ مــردی از اهــل قــم مــردم را بــه ســوی حــق دعــوت می کنــد و قومــی  ُمّتَ
ْ
عاِقَبــُة ِلل

ْ
َو ال

جمــع می شــوند به صالبــت پاره هــای فــوالد، تنــد بادهــا آنــان را بــه  لــرزه درنمــی آورد و از جنــگ 
کننــد و ســرانجام، پیروزی از  خســته نمی شــوند و تــرس بــه خــود راه نمی دهنــد و بــر خــدا تــوکل مــی 

آن متقیــن اســت. )بحــار ج 57 ص 216(
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در محضر امام و رهبری:

1- امام خمینی ؟هر؟:  

» امــام خمینــی: اســاس عالــم بــر تربیــت انســان اســت. انســان عصــاره همــه موجــودات اســت 
کننــد وانســان یــک موجــود  کــه ایــن عصــاره بالقــوة را بالفعــل  کــه انبیــا آمــده انــد  ووفشــرده همــه عالــم 
گاه نورمقــدس حــق  کــه ایــن موجــود الهــی تمــام صفــات حــق تعالــی در اوســت وجلــوه  الهــی بشــود 

تعالــی اســت. )صحیفــه امــام خمینــی ج 14 ص 153(

2- مقام معظم رهبری: 

کــه مســئولیم -همــه ی مــا- بــه رعایــت تقــوا بیــش  1- » مــاه رمضــان مــاه تقــوا اســت؛ مــن و شــما 
ــه عرایضــی میخواهــم عــرض  ــن زمین ــد دقیقــه ای در ای کلمــه ای، چن ــد  ــم. چن ــاز داری از دیگــران نی
ــی 

َ
ِتــَب َعل

ُ
ک مــا 

َ
ک یــاُم  ــُم الّصِ

ُ
ْیک

َ
ِتــَب َعل

ُ
ک ذیــَن آَمُنــوا 

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
بکنــم. خــب در آیــه ی شــریفه ی »یــا أ

کنیــد- بــه معنــای  ُقــون« -شــاید تقــوا پیشــه 
َ
ــم َتّت

ُ
ک

َّ
َعل

َ
ُقــون«، ایــن »ل

َ
ــم َتّت

ُ
ک

َّ
َعل

َ
ــم ل

ُ
ْبِلک

َ
ذیــَن ِمــْن ق

َّ
ال

ــد در مــورد خــدای متعــال  ــه ایــن اّتفــاق بیفتــد. خــب، امی ک ــد ایــن هســت  ــد اســت، یعنــی امی امی
معنــا نــدارد؛ خــدا عالــم بــه ســّر  و خفّیــات و همــه چیــز اســت، امیــد معنــی نــدارد؛ بنابرایــن مــراد ایــن 
ــه ای باشــد، بســتری باشــد  ــا زمین ــم ت ــرار دادی ــن تشــریع الهــی را ق ــاه رمضــان را، ای ــن م ــه ای ک اســت 
کنــد.  بــرای رواج تقــوا؛ خطــاب هــم خطــاب بــه عمــوم اســت، یعنــی بیــن شــما مــردم تقــوا رواج پیــدا 
کــه در ترجمه هــا رایــج  بنابرایــن مــاه رمضــان، مــاه رواج تقــوا اســت. تقــوا یعنــی چــه؟ تقــوا آن طــوری 
کــردن«؛  کــردن«، یــا در تعبیــرات معمولــی ماهــا »مالحظــه  کــه درســت هــم هســت، یعنــی »پــروا  شــده 
ــروا  ــد؛ پ کــس را داری ــا شــما مالحظــه ی فــالن  ــی را دارد، ی ــی مالحظــه ی فالن ــد فالن ــاًل[ میگوین ]مث
ُقــوا اهَّلل، یعنــی مالحظــه ی خــدا را 

َ
کــردن، معنــای تقــوا اســت. ِاّت کــردن، مالحظــه  یعنــی ایــن. پــروا 

بکنیــد، پــروا داشــته باشــید از خــدای متعــال. یــک خــّط مســتقیمی بــه شــما نشــان داده اســت در 
کــه  کنیــد مثــل زمینــی  کــه محفــوف بــه مشــکالت اســت. فــرض  ایــن حرکــت عظیــم حیــات بشــری 
ــاز میکننــد، میگوینــد ایــن راه، راه  کــه یــک راهــی را ب گوشــه اش میــن وجــود دارد  گوشــه و آن  ایــن 
ســالمت اســت، راه امنّیــت اســت، از اینجــا برویــد؛ صــراط مســتقیم ایــن اســت. مالحظــه ی خــدا 
ــار  گرفت کــه  کــج و راســت نشــوید  ــوا اهَّلل- یعنــی حواســتان باشــد از ایــن راه منحــرف نشــوید،  ُق

َ
-ِاّت
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گــر از ایــن راه رفتیــد، آن وقــت نتایــج خوبــی بــه  خواهیــد شــد، مشــکل برایتــان درســت میشــود. ا
ــان  ــی بی ــات متعــّدد قرآن ــرآن مکــّرر در آی ــج را هــم خــدا در ق ــه آن نتای ک دســت شــما خواهــد رســید 
گــر  ــم ُتفِلحــون -فــالح یعنــی رســتگاری- ا

ُ
ک

َّ
َعل

َ
ــم ُترَحمــون؛ رحمــت الهــی؛ ل

ُ
ک

َّ
َعل

َ
ُقــوا اهَّلَل ل

َ
کــرده: ِاّت

ُکــم َتهَتــدون؛ -کــه در بعضــی از آیــات هســت- 
َ
تقــوا بــود، رســتگاری بــرای انســان پیــش می آیــد؛ َلَعّل

کــوره  راه هــااز جلــوی شــما عقــب  کردیــد، مشــکالت،  تقــوا موجــب هدایــت اســت، وقتــی تقــوا پیشــه 
گــر تقــوا داشــته باشــید، موجــب فرقــان  خواهــد رفــت و راه درســت بــرای شــما روشــن خواهــد شــد. ا
رقاًنــا؛ فرقــان یعنــی قــدرت تشــخیص؛ ]ایــن[ خیلــی مهــم اســت. مــا در همــه ی 

ُ
ــم ف

ُ
ک

َ
اســت: َیجَعــل ل

کــه راه درســت را از نادرســت، حــق را از باطــل  مســائل زندگــی نیــاز داریــم بــه قــدرت تشــخیص 
ــد. یــک  ــه وجــود می آی ــد، قــدرت تشــخیص ب ــه وجــود می آی ــان ب ــا »تقــوا« فرق ــم؛ ب تشــخیص بدهی
گــر تقــوا باشــد،  -»َمخــَرج« یعنــی بن بست شــکنی- ا

ً
ــُه َمخَرجا

َ
ــِق اهَّلَل َیجَعــل ل

َ
چیــز دیگــر: َو َمــن َیّت

ــید،  ــته باش ــوا داش ــر تق گ ــا ا ــه ی زمینه ه ــت. در هم ــان نیس کارت ــت در  ــدارد، بن بس ــود ن ــتی وج بن بس
کنیــد، همــان پــروای مــورد نظــر و مالحظــه ی از خــدای متعــال را داشــته باشــید، بن بســتی  مراعــات 
در مقابــل شــما وجــود نــدارد. و بصیــرت ]هــم بــه انســان میدهــد[. اینهــا وعده هــای قرآنــی اســت 
کــس، هیــچ وعده دهنــده ای صادق تــر از خــدای  ؛هیــچ 

ً
صــَدُق ِمــَن اهَّلِل قیل

َ
بــرای تقــوا. َوَمــن ا

متعــال نیســت؛ وقتــی خــدای متعــال وعــده میدهــد، تحّقــق پیــدا میکنــد، قطعــی اســت و در ایــن 
ــا آخــر آن بارهــا و بارهــا  ــه از اّول ت ــرآن -ک ــه تقــوا در ق شــّکی نیســت. خــب، در حاشــیه ی دعــوت ب
کارســاز و راهگشــا- و در قبــال ایــن، تقــوای از  ماهــا بــه تقــوا دعــوت شــدیم؛ بــه همیــن حقیقــت 
َغیــَر اهَّلِل 

َ
ف

َ
ــا ا ــُه الّدیــُن واِصًب

َ
ــه نظــرم در ســوره ی نحــل اســت: َو ل کــه ب غیــر خــدا هــم مطــرح شــده 

ــا از غیــر خــدا مالحظــه میکنیــد؟ خــب، غیــر خــدا یعنــی چــه؟ مالحظــه ی پــدر نســان،  قــون؛ آی
َ
َتّت

کــه خیلــی خــوب اســت، اینهــا مــراد نیســت؛  کــه خــوب اســت، مالحظــه ی بــرادر مؤمــن  مــادر انســان 
یعنــی قدرتهــای غیــر خدایــی، قدرتهــای ضــّد خدایــی. پــس وقتــی مــا پایبنــد تقــوا شــدیم، از قــدرت 
ــم« یعنــی مالحظــه ی آنهــا  ــروا نمیکنی ــم؛ »پ ــروا نمیکنی ــر خــدا پ ــم، از قدرتهــای غی ــروا میکنی خــدا پ
ــا از آنهــا  ــه اینکــه حواســمان را جمــع نمیکنیــم؛ چــرا، بایــد حواســمان جمــع باشــد اّم را نمیکنیــم. ن
کــه زندگــی مــا، ســعادت مــا، آینــدهِ ی مــا، سرنوشــت مــا دســت آنهــا اســت؛  نمیترســیم، فکــر نمیکنیــم 
ایــن الزمــه ی تقــوا اســت. ببینیــد؛ اینهــا همــه راه هــای پیــروزی یــک مّلــت اســت ، یعنــی در یــک اّمت 
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کــردن بــود، قهــرًا شــکوفایی پیــش  اســالمی وقتــی تقــوا بــود، و ایــن جــور اندیشــیدن، و ایــن جــور عمــل  
ــه«  ِ

ّ
ل

ُ
ک ــی الّدیــِن 

َ
می آیــد، حرکــت پیــش می آیــد و پیشــروی، اعتــال، ارتقــا، و آن وقــت » ِلُیظِهــَرُه َعل

کــه ]از ســوی[ خــدای متعــال، مکــّرر و چنــد بــار در قــرآن آمــده اســت. تقــوا دامنــه ی وســیعی  میشــود 
یــب و شــّک  کــه شــهوات را در دل راه ندهیــد، َر هــم دارد؛ یعنــی از خلــوت دل شــما تقــوا وجــود دارد 
کــه ماهــا  تی  کنیــد؛ ]یعنــی[ ایــن مشــکال در حــق را در دل راه ندهیــد، هــوای نْفــس را از خودتــان دور 

دچــارش هســتیم. )بیانــات در دیــدار مســئوالن نظــام 24/02/1398(

گرفــت،  کار بزرگــی انجــام  2- »در ایــن قضّیــه]ی شــهادت شــهید ســلیمانی و همراهانــش[ 
کــرد و  کــه دنیــا را تــکان داد، متحــّول  گرفــت، انقالبــی بــه وجــود آمــد  حادثــه ی بزرگــی انجــام 
ــه بعدهــا  کشــور را، مســیر تاریــخ منطقــه را و شــاید مســیر تاریــخ جهــان را -ک ــخ  ــخ را، مســیر تاری تاری
کنیــم؛ هدایــت الهــی و  کمــک الهــی بــا ایــن چشــم نــگاه  قضــاوت خواهــد شــد- تغییــر داد. بــه 
دســت قــدرت الهــی را ایــن جــور ببینیــم در همــه ی حــوادث زندگی مــان. آن روز دســت مــردم خالــی 
بــود؛ مــا امــروز بحمــداهلل دســتمان خالــی نیســت، دســتمان ُپــر اســت. مّلــت ایــران امــروز مجّهزنــد در 
ــده  ــزار نظامــی آن وقتــی فای ــزار نظامــی نیســت؛ اب ــه اب ــم، لکــن تکیــه ]فقــط[ ب ــان عال مقابــل زورگوی
ــر  ــی اث ــزار نظام ــه اب ک ــی؛ آن وقــت اســت  ــرت دین ــه همــان ایمــان و غی ــی باشــد ب ــه متّک ک میبخشــد 
کارگشــایی میکنــد. ایــن را امــروز مــا در مقابــل جبهــه ی وســیع دشــمن همیشــه بایــد بــه یــاد  میکنــد، 
ــِاذِن   ــَرًة ِب ثی

َ
ک  

ً
ــة َبــت ِفَئـ

َ
ل

َ
ٍة غ

َ
ــل لیـ

َ
ــٍة ق ــم ِمــن ِفَئ

َ
داشــته باشــیم؛ اینکــه خــدای متعــال میفرمایــد »ک

گاهــی یــک فئــه ی قلیلــه ای بــر یــک جبهــه ی بســیار وســیع  اهَّلل«،)1( مصداقــش همیــن جــا اســت؛ 
کــه مّتکــی باشــد بــه ایــن ایمــان و غیــرت دینــی.«  گســترده ای، بــه قــدرت الهــی پیــروز میشــود وقتــی  و 

ــم 18/10/1398( ــردم ق ــدار م ــات در دی )بیان

کریــم و داســتان جالــوت را بخوانیــد! »و قتــل داوود جالــوت« ایــن داســتان را بــا  3- قــرآن 
کــه نقــش مقاومــت و اســتقامت در میدانهــای ســخت، چــه نقــش  دّقــت و تأّمــل بخوانیــد تــا ببینیــد 

ــدار جمعــی از پاســداران 15/10/1373( ــات در دی ــی اســت. )بیان ــده و مهّم ارزن
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نقش دعا در پیروزی

آیات منتخب: آیه 286 سوره مبارکه بقره

نــا 
ْ

نــا ال ُتؤاِخذ َتَســَبْت َرّبَ
ْ

ک ْیهــا َمــا ا
َ
َســَبْت َو َعل

َ
ک هــا مــا 

َ
 ُوْســَعها ل

َّ
 ِإال

ً
ــُف اهَّلُل َنْفســا ِ

ّ
ل

َ
ال ُیک

نــا َو  ْبِلنــا َرّبَ
َ
ذیــَن ِمــْن ق

َّ
ــی ال

َ
َتــُه َعل

ْ
مــا َحَمل

َ
ک  

ً
ْینــا ِإْصــرا

َ
 َعل

ْ
نــا َو ال َتْحِمــل نــا َرّبَ

ْ
ْخَطأ

َ
ْو أ

َ
ِإْن َنســینا أ

ــی 
َ
اْنُصْرنــا َعل

َ
ْنــَت َمْوالنــا ف

َ
نــا َو اْرَحْمنــا أ

َ
ِفــْر ل

ْ
ــا َو اغ

َ
نــا ِبــِه َو اْعــُف َعّن

َ
 ل

َ
ــة

َ
نــا مــا ال طاق

ْ
ل ال ُتَحّمِ

کاِفریــن
ْ
َقــْوِم ال

ْ
ال

ترجمه آیات:

کار  کــس را، جــز بــه انــدازه توانایــی اش، تکلیــف نمی کنــد. )انســان،( هــر  خداونــد هیــچ 
کرده اســت.  کنــد، بــه زیــان خــود  کار )بــدى(  )نیکــی( را انجــام دهــد، بــراى خــود انجــام داده، و هــر 
کردیــم، مــا را مؤاخــذه مکــن! پــروردگارا!  ــا خطــا  ــر مــا فرامــوش ی گ )مؤمنــان می گوینــد:( پــروردگارا! ا
کــه پیــش از  کســانی  گنــاه و طغیــان،( بــر  کــه )بــه خاطــر  تکلیــف ســنگینی بــر مــا قــرار مــده، آن چنــان 
گنــاه  مــا بودنــد، قــرار دادى! پــروردگارا! آنچــه طاقــت تحمــل آن را نداریــم، بــر مــا مقــرر مــدار! و آثــار 
را از مــا بشــوى! مــا را ببخــش و در رحمــت خــود قــرار ده! تــو مــوال و سرپرســت مایــی، پــس مــا را بــر 

گــردان! کافــران، پیــروز  جمعیــت 

مقدمه:

در دیــن اســالم عرفــان و حماســه بــه هــم آمیختــه اســت. دعــا تأثیــر زیــادی در پیــروزی بــر 
دشــمنان و افزایــش روحیــه مقاومــت دارد. پیامبــر اســالم در معــراج دســت بــه دعــا مــی بــرد و از 
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کافــران را مســئلت مــی نمایــد. بخــش زیــادی از دعاهــای دیگــر قرآنــی نیــز بــه  خداونــد غلبــه بــر 
کــه بــرای پیــروزی در برابــر دشــمنان،  موضــوع پیــروزی بــر دشــمن اشــاره دارد. ایــن نشــان مــی دهــد 
نقــش دعــا و اســتمداد از نصــرت الهــی بســیار مهــم اســت و رزمنــدگان مقاومــت بایــد بــه ایــن نکتــه، 
کــه رمــز  گذشــته انقــالب اســالمی نیــز نشــان داد  توجــه ویــژه ای نماینــد؛ چــه اینکــه تجربــه ســالیان 
ــت برخواســته از ایمــان و  ــزی جــز معنوی ــّده چی ــّده و ُع ــر ِع ــر دشــمنان پ ــی ب ــان انقالب موفقیــت جوان

ــود.  ــد نب ــا خداون کالم، رابطــه مســتحکم ب ــه نصــرت الهــی و در یــک  ــد ب امی

تبیین آیات منتخب:

کــه یکــی از غــرر آیــات قــرآن اســت، خداونــد دعایــی از زبــان  در آیــه پایانــی ســوره بقــره 
رســولش را حکایــت نمــوده اســت. بنــا بــر روایــات متعــدد، پیامبــر اســالم؟ص؟ ایــن دعــا را در شــب 
معــراج از خداونــد درخواســت نمودنــد. ایــن دعــا مضامیــن عالــی و واالیــی دارد. برجســته تریــن ایــن 
ــم  ــروردگار عال ــد، از پ ــه خداون ــه آن حضــرت در اوج تقــرب ب ک ــی آن اســت  ــه پایان ــن، جمل مضامی
کریــم ذکــر  کافــران دارد. مشــابه ایــن دعــا از ســوی دیگــر انبیــاء در قــرآن  تقاضــای یــاری و نصــرت بــر 

شــده اســت.

آموزه های قرآنی درباره دعا:

کــه دعــا جایــگاه باالیــی در متــون  ــا بررســی متــون دینــی متوجــه مــی شــویم  جایــگاه دعــا: ب
دینــی دارد و سفارشــات بســیاری در ایــن بــاره شــده اســت. دعــا، بــه معنــای خوانــدن و صــدا زدن 
کــه در تمامــی ادیــان، بــه ویــژه ادیــان آســمانی مــورد  دیگــری، و از برنامه هــای عبــادی مهمــی اســت 
کــه جوهــر دیــن، بندگــی اســت و بندگــی یعنــی اظهــار خضــوع  گرفتــه اســت؛ چــرا  توجــه خــاص قــرار 
و نهایــت نیــاز در زندگــی. دعــا نیــز نمــاد و نشــانه اظهــار نیــاز اســت. پــس دعــا جوهــره عبــادت و 
 الِعَبــاَدَة؛ درون مایــه 

ُ
عــاء ُمــّخ

ُ
گرامــی اســالم؟ص؟ فرمودنــد: »الّد بندگــی اســت؛ چنان کــه رســول 

ــادت، دعاســت.« ــی عب اصل

آثــار دعــا: دعــا آثــار روانــی، اجتماعــی و تربیتــی و معنــوى بســیار زیــادی چــون افزایــش امیــد 
و آرامــش، آشــنایی بــا معــارف اســالمی، نجــات و رهایــی از مشــکالت، افزایــش بصیــرت و ظرفیــت 



36

دینــی، دفــع بالیــای طبیعــی و غیرطبیعــی، شــکفتگی و انبســاط باطنــی و ماننــد آن دارد. دعــا بــر 
گذاشــتن و تنبلــی نیســت؛ بلکــه  کــج اندیشــان، بــه معنــای دســت روی دســت  خــالف تصــور برخــی 
گــر بدانیــم لطــف خداونــد همــراه ماســت،  کار هــم بــه مــا مــی دهــد؛ زیــرا ا امیــد و روحیــه بیشــتری در 
کــه خــارج از اراده ماســت، هراســی نداریــم. از ایــن رو، حضــرت  از بن بســت ها و اســباب غیرطبیعــی 
علــی؟ع؟ می فرمایــد: »داناتریــن مــردم بــه خــدا، نیایش گرتریــن آن هاســت.« زیــرا فــرد عاقــل می دانــد 
کــه در  ــه دســت خداســت، بســیار بیشــتر از عواملــی اســت  ــرای موفقیــت ب کــه ب کــه تعــداد عواملــی 
کوشــش خــود بــرای  کنــار تــالش و  کننــده در  دســت خــود او باشــد. بــه عبــارت دیگــر، فــرد دعــا 
رســیدن بــه آرمانهــای واالیــش، نقــش نصــرت الهــی و محاســبات غیــر مــادی را نیــز جــدی انگاشــته و 
کارســاز هســتی طلــب اســتمداد مــی نمایــد؛ چــه نیکــو پیامبــر خاتــم؟ص؟ می فرمایــد: »دعــا  از یگانــه  
ســالح مؤمــن، ســتون دیــن و نــور آســمان ها و زمیــن اســت.«هدف اصلــی از دعــا، رشــد خــود بنــدگان 
ــا چیــزی  ــه اظهــار فقــر مــا نــدارد. )ســوره بقــره، آیــه 681( مــا دعــا نمی کنیــم ت اســت و خــدا نیــازی ب
کــه در آیــه بــاال بــه آن اشــاره شــده  کــردن رشــد می یابیــم؛ آن چنــان  بــه دســت بیاوریــم؛ بلکــه بــا دعــا 
کارآمــدی اســباب و عوامــل طبیعــی می شــویم و بــه درگاه  اســت. وقتــی دعــا می کنیــم، متوجــه اوج نا
کــه در نکتــه اول بــه عنــوان  خداونــد غنــی و بی نیــاز روی می آوریــم. ایــن همــان عبــادت اســت 

کمــال آدمیــان بــه آن اشــاره شــد.  هــدف زندگــی و 

را  وعــده  ایــن  و خــود خداونــد  اســت  مســتجاب  دعــا همیشــه  اســتجابت حتمــی دعــا: 
کنــم.« )غافــر، 06(  ــم؛ مــرا بخوانیــد تــا شــما را اجابــت 

ُ
ک

َ
ســتِجب ل

َ
دعونــی ا

ُ
کــرده اســت: »ا ضمانــت 

کــه هــر دو شــرط هــم در ضمــن همیــن عبــارت و وعــده  البتــه ایــن اســتجابت دو شــرط ضمنــی دارد 
ــًا دعــا باشــد و دوم اینکــه، آن را  ــد، حقیقت الهــی آمــده اســت: اول اینکــه، آنچــه از خــدا می خواهی

فقــط از خــدا بخواهیــد.  

مهمتریــن شــرط دعــا: اصلــی تریــن شــرط دعــا، خضــوع و فروتنــی و حضــور قلــب و اظهــار 
تذلــل اصلــی تریــن شــرط دعاســت. خــدا را نبایــد متکبرانــه خوانــد. اصــواًل فــرد متکبــر در ســاحت 
کریــم در آیــه 29 ســوره  قدســی او راه نــدارد. شــیطان بــه همیــن دلیــل از بــارگاه عــرش رانــده شــد. قــرآن 
ْرِض 

َ ْ
فــاَء ال

َ
ــْم ُخل

ُ
ک

ُ
ــوَء َو َیْجَعل ِشــُف الّسُ

ْ
ُمْضَطــّرَ ِإذا َدعــاُه َو َیک

ْ
ــْن ُیجیــُب ال ّمَ

َ
نمــل می فرمایــد: أ

گرفتــارى را  کــه دعــاى مضطــّر را اجابــت می کنــد و  کســی  ــُرون ؛ یــا 
َّ
ک

َ
 مــا َتذ

ً
لیــل

َ
 ِإلــٌه َمــَع اهَّلِل ق

َ
أ
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ــر  کمتــر متذّک برطــرف می ســازد، و شــما را خلفــاى زمیــن قــرار می دهــد؛ آیــا معبــودى بــا خداســت؟! 
می شــوید!« 

و  اولیــاء  پیامبــران،  زبــان  از  فراوانــی  دعاهــای  کریــم  قــرآن  در  قرآنــی:  دعاهــای  نمونــه 
ــارزی  ــه ب کــرده و نمون ــه آداب و شــروط دعــا اشــاره  ــه نوعــی ب کــه هــر یــک ب خردمنــدان نقــل شــده 
از نصــرت الهــی بــرای آنــان نیــز بــوده اســت. در ایــن دعاهــا حاجــات مختلفــی از خداونــد خواســته 
ــه نیازهــای اخــروی مرتبــط اســت. همچنیــن  ــه نیازهــای دنیــوی و برخــی ب ــه برخــی از آن ب ک شــده 
برخــی دعاهــا، جنبــه فــردی و برخــی جنبــه اجتماعــی دارد. یکــی از پرتکرارتریــن دعاهــا زا زبــان 
کافــران اســت. در ادامــه چنــد نمونــه از ایــن دعاهــا ذکــر مــی  مؤمنــان در قــرآن، طلــب نصــرت در برابــر 

شــود:  

َقــْوِم 
ْ
ــی ال

َ
داَمنــا َو اْنُصْرنــا َعل

ْ
ق

َ
ــْت أ ّبِ

َ
ْمِرنــا َو ث

َ
نا فــی  أ

َ
ُنوَبنــا َو ِإْســراف

ُ
نــا ذ

َ
ِفــْر ل

ْ
َنــا اغ 1- َرّبَ

)آل عمــران/147( کاِفریــن  
ْ
ال

2- در خواســت حضــرت نــوح از خداونــد متعــال در برابــر قــوم مفســدش: َرّبِ اْنُصْرنــی  ِبمــا 
ُبــون  )مومنــون39(

َّ
ذ

َ
ک

ْنــَت 
َ
َحــّقِ َو أ

ْ
ْوِمنــا ِبال

َ
َتــْح َبْیَننــا َو َبْیــَن ق

ْ
َنــا اف 3- دعــای حضــرت شــعیب در برابــر قومــش: َرّبَ

فاِتحیــن  )اعراف/89(
ْ
َخْیــُر ال

َقــْوِم 
ْ
ِلل  

ً
ِفْتَنــة نــا 

ْ
َتْجَعل نــا ال  َرّبَ نــا 

ْ
ل

َّ
َتَوک اهَّلِل  ــی 

َ
َعل ــوا 

ُ
قال

َ
ف بــه موســی:  4- دعــای مؤمنیــن 

)85 ِلمین )یونــس/ ا
َ

لّظ ا

نــا آِتنــا  ــوا َرّبَ
ُ
قال

َ
ْهــِف ف

َ
ک

ْ
ــی ال

َ
 ِإل

ُ
ِفْتَیــة

ْ
َوى ال

َ
 أ

ْ
کافــر: ِإذ کهــف در برابــر قــوم  5- دعــای اصحــاب 

ْمِرنــا َرَشــدا )کهــف/10(
َ
نــا ِمــْن أ

َ
ــْئ ل  َو َهّیِ

ً
ُدْنــَک َرْحَمــة

َ
ِمــْن ل

نــا ال  6- در خواســت حضــرت ابراهیــم و یارانشــان در راســتای برائــت جســتن از دشــمنان: َرّبَ
َحکیم )ممتحنــه/5(

ْ
َعزیــُز ال

ْ
ْنــَت ال

َ
ــَک أ

َ
نــا ِإّن نــا َرّبَ

َ
ِفــْر ل

ْ
َفــُروا َو اغ

َ
ک ذیــَن 

َّ
 ِلل

ً
نــا ِفْتَنــة

ْ
َتْجَعل

َقــْوِم 
ْ
نــی  ِمــَن ال  َرّبِ َنّجِ

َ
ــُب قــال

َّ
 َیَتَرق

ً
َخــَرَج ِمْنهــا خاِئفــا

َ
7- دعــای حضــرت موســی: ف

)قصــص/21( اِلمیــَن 
َ

الّظ
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8- درخواســت حضــرت لــوط از پــروردگار دربرابــر ظلــم قومــش بــه بــت پرســتی و بــی حیایــی 
ُمْفِســدین )عنکبوت/30(

ْ
َقــْوِم ال

ْ
ــی ال

َ
و بــی تقوایــی: َرّبِ اْنُصْرنــی  َعل

نــا  گرفتــار بــوده  انــد بــراى نجــات خویــش: َرّبَ کــه در چنــگال دشــمن  9- دعــای مســلمانانی 
ُدْنــَک 

َ
نــا ِمــْن ل

َ
 ل

ْ
ــا َو اْجَعــل ُدْنــَک َوِلّیً

َ
نــا ِمــْن ل

َ
 ل

ْ
هــا َو اْجَعــل

ُ
ْهل

َ
اِلــِم أ

َ
َیــِة الّظ َقْر

ْ
ْخِرْجنــا ِمــْن هــِذِه ال

َ
أ

َنصیرا)نساء/75(

که دعا به همراه دارد می شویم: با بررسی هر یک از این موارد متوجه آثاری 

در ماجــرای دعــای حضــرت داوود و همراهانشــان )ســوره بقــره آیــه 250(، خداونــد مــی فرمایــد 
کشــته شــد. کــه قــوم داوود جالــوت را شکســت داد و جالــوت 

کــه همــراه پیامبــران پیشــین بودند و سســتی   در ســوره آل عمــران آیــه 147 دعــای خداپرســتانی 
کــه خداونــد بــه آنهــا خیــر دنیــا و  کردنــد، آمــده اســت  نکردنــد و تقاضــای عفــو و نصــرت خداونــد را 
کــه خداونــد خیــر الناصریــن اســت و در  آخــرت را داد و نصــرت خداونــد شــامل حــال آنهــا شــد چرا

کافــران رعــب و وحشــت بوجــود آمــد.  دل هــای 

کرد ئکه عذاب را بر قوم حضرت لوط نازل  در اجابت دعای حضرت لوط، خداوند مال

کــرد  در اجابــت در خواســت حضــرت نــوح در برابــر قومــش، خداونــد متعــال بــه ایشــان وحــی 
کشــتی را داد. و بــه ایشــان دســتور ســاختن 

کــه خداونــد پــرده هــای  کریــم آمــده اســت  کهــف در قــرآن  در اجابــت درخواســت اصحــاب 
کهــف پوشــاند و آنهــا ســالها در غــار بــه خــواب فرورفتنــد. خــواب را بــر اصحــاب 

و...

ــرو  ــأس ف ــرى او را در ی ــباب ظاه ــر اس ــه از نظ ک ــد  ــی رخ می ده ــان حوادث ــی انس ــس در زندگ پ
ــا  ــارزه ب ــراى مب ــرى ب ــد پیــروزى، و وســیله مؤث ــه ســوى امی ــد دریچــه اى باشــد ب ــرد، دعــا می توان می ب
یــاس و نومیــدى. بــه همیــن دلیــل دعــا بــه هنــگام حــوادث ســخت و طاقت فرســا بــه انســان قــدرت و 

ــر غیــر قابــل انــکارى دارد. نیــرو و امیــدوارى و آرامــش می بخشــد، و از نظــر روانــی اث
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در محضر معصومان؟مهع؟:

 العبادة؛ دعا مغز و روح عبادت است.« بحار، ج 93، ص 300
ّ

عاُء ُمُخ
ّ

کرم: »الُد 1- پیامبر ا

 َیْنُجــو 
َ

 ِإَمــاٍم ُهــًدى ال
َ

ى َو ال ــٍم ُیــَر
َ
 َعل

َ
ٌة َفَتْبَقــْوَن ِبــل ْم ُشــْهَ

ُ
2- امــام صــادق: »َســُتِصیُبک

ــاُن   َیــا اهَّلُل َیــا َرْحَ
ُ

: »َتُقــول
َ

یــِق؟« َقــال َغِر
ْ
َکْیــَف ُدَعــاُء ال ــُت: »َو 

ْ
یــِق ُقل َغِر

ْ
 َمــْن َدَعــا ِبُدَعــاِء ال

َّ
ــا ِإال ِمْنَ

کــه   ِدیِنــک« ؛ بــه زودی بــا شــبهاتی مواجــه می شــوید 
َ

ــِی َعــل
ْ
ــْت َقل ــوِب َثّبِ

ُ
ُقل

ْ
ــَب ال ِ

ّ
َیــا َرِحــُم َیــا ُمَقل

کــه دعــای غریــق  کســی نجــات پیــدا میکنــد  ِعلــم و امــام بــرای هدایتتــان نداریــد. از ایــن شــبهه تنهــا 
کــه دعــای غریــق چگونــه اســت؟ فرمــود: »یــا اهلل و یــا رحمــان و  کــردم  را بخوانــد. از حضــرت ســؤال 
گــردش دل هــا و افــکار بــه دســت توســت، قلــب مــن را بــر دیــن خــود ثابــت  کــه  کســی  یــا رحیــم، ای 

قــدم بــدار!« بحــار، ج52، ص149

ــْم، َو 
ُ

ْعَداِئک
َ
ــْن أ ــْم ِم

ُ
ٍح  ُیْنِجیک

َ
ــْم َعــل  ِســل

ُ
ک

ُّ
ُدل

َ
أ

َ
 ال

َ
ــِه: »أ ــِه َو آِل ــی اهلُل َعَلْی

َ
3-  قــال النبــی َصّل

َعــاُء«. 
ُ

ْؤِمــِن الّد ُ َح الْ
َ

ــِإّنَ  ِســل ــاِر؛ َف َ ــِل َو الّنَ ْی
َّ
ــْم ِبالل

ُ
ک ّبَ : َتْدُعــوَن َر

َ
ــال ــوا: َبــل ، َق

ُ
ــْم؟ َقال

ُ
َزاَقک ْر

َ
ــِدّرُ أ ُی

کــه  ــی اهلُل َعَلْیــِه َو آِلــِه بــه یــاران خویــش فرمــود: آیــا بــه شــما ســالحی معرفــی نکنــم 
َ
پیامبــر اســالم َصّل

گفتنــد: بلــه، ای رســول خــدا. آنــگاه  کنیــد؟  ــر دشــمنانتان پیــروز شــوید و روزیتــان را بیشــتر  ــا آن ب ب
کــه ســالح مؤمــن دعاســت.   حضــرت فرمــود: در شــب و روز پروردگارتــان را بخوانیــد؛ بــه درســتی 

ــه302( ــد4 صفح ــث/ جل ــی ط-دارالحدی )کاف

ــَناِن« ؛ تأثیــر دعــا )در نابــودی دشــمن( از   ِمــَن الّسِ
ُ

ْنَفــذ
َ
َعــاَء أ

ُ
4- امــام صــادق ع: »ِإّنَ الّد

)469 صفحــه  جلــد4  )کافی)ط-اســالمیه/  اســت.  بیشــتر  شمشــیر 

گفتنــی اســت اهــل بیــت علیهــم الســالم خــود نیــز در میــان دعاهــای خــود بــه ایــن حاجــت   -5
کــه مضمــون اصلــی برخــی دعاهــای منقــول از زبــان پیامبــر و ائمــه اطهار،  توجــه ویــژه نمــوده تــا جایــی 
کفــار مــی باشــد؛ ماننــد دعــای پیامبــر در جنــگ هــا )نقــل شــده در مهــج الدعــوات  پیــروزی بــر 
ص 70 تــا 74(، دعــای امــام ســجاد بــر مــرزداران )دعــای27 صحیفــه ســجادیه( و نیــز دعــای امــام 

حســین؟ع؟  در شــب عاشــورا )بحــار االنــوار جلــد44 صفحــه383(
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در محضر امام و رهبری:

1- امام خمینی ؟هر؟:  

کــه او را »قــرآن صاعــد«     مــی خواننــد از ائمــه معصومیــن  کــه ادعیــه حیاتبخــش  » مــا مفتخریــم 
مــا اســت. مــا بــه »مناجــات     شــعبانیه« امامــان و »دعــای عرفــات« حســین بــن  علــی ـ علیهمــا الســالم ـ 
کتــاب الهــام شــده از جانــب       کــه  و »صحیفــه ســجادیه« ایــن زبــور آل     محمــد و »صحیفــه فاطمیــه« 

خداونــد تعالــی بــه زهــرای مرضیــه اســت از مــا اســت.  )بخشــی از وصیتنامــه امــام خمینــی(

2- مقام معظم رهبری: 

کــه ایمــان را در دل پایــدار و مســتقر میکنــد. ایمــاِن قابــل زوال  1- خصوصیــت دعــا ایــن اســت 
گــون انســان، در خطــر  گونا در مواجهــه ی بــا حــوادث عالــم و ســختیها، خوشــیها، تنعم هــا و حــاالت 
ــا  ــا، ب ــال دنی ــا م ــا در مواجهــه ی ب ــه ایمــان داشــتند؛ ام ک کســانی را  ــن اســت. میشناســید  از بیــن رفت
قــدرت دنیــا، بــا لــذات جســمی و شــهوات قلبــی، ایمــان از دســت آنهــا رفــت. ایــن، ایمــان متزلــزل و 
کــه ایمــان را در دل انســان مســتقر و ثابــت میکنــد و  غیرمســتقر اســت. خصوصیــت دعــا ایــن اســت 
خطــر زوال ایمــان بــا دعــا و اســتمرار توجــه بــه خــدای متعــال از بیــن میــرود. )بیانــات در خطبه  هــای 

نمــاز جمعــه ی تهــران    29/07/1384(

2- دعــا، دمیــدن روح امیــد در انســان اســت. دعــا بــه انســان قــدرت مقاومــت در مقابــل 
و  میشــود  مواجــه  حوادثــی  بــا  خــود  زندگــی  دوران  در  کــس  هــر  میدهــد.  را  زندگــی  چالشــهای 
چالش هایــی پیــدا میکنــد. دعــا بــه انســان توانایــی و قــدرت میدهــد و انســان را در مقابــل حــوادث 
مســتحکم میکنــد؛ لــذا در روایــت از »دعــا« تعبیــر شــده اســت بــه ســالح. از نبــی مکــرم نقــل شــده 
ــه شــما معرفــی  کــه فرمــود: »اال ادّلکــم علــی ســالح ینجیکــم مــن اعدائکــم«؛ اســلحه یی را ب اســت 
یــل و الّنــار فــاّن ســلح الؤمــن الدعــاء«. 

ّ
ّبکــم بالل کــه مایــه ی نجــات شماســت؛ »تدعــون ر کنــم 

در مواجهــه ی بــا حــوادث، توجــه بــه خــدای متعــال، مثــل ســالح بّرنده یــی در دســت انســان مؤمــن 
کارهــای الزم را انجــام میــداد؛ ســپاه را  اســت. لــذا در میــدان جنــگ، پیغمبــر مکــرم اســالم همــه ی 
میآراســت، ســربازان را بــه صــف میکــرد، امکانــات الزم را بــه آنهــا میــداد، توصیه هــای الزم را بــه 
آنهــا میکــرد، اشــراف فرماندهــِی خــودش را اعمــال میکــرد؛ امــا در همــان وقــت هــم وســط میــدان زانــو 
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میــزد، دســت بــه دعــا بلنــد میکــرد، تضــرع میکــرد، بــا خــدای متعــال حــرف میــزد و از او میخواســت. 
ایــن ارتبــاط بــا خــدا، دل انســان را مســتحکم میکنــد. )بیانــات در خطبه  هــای نمــاز جمعــه ی تهــران    

)29/07/1384

کــه اســالم  گــر بخواهیــم در میدانهــای زندگــی، آن راه مســتقیم و صــراط قویمــی را  3- مــا ا
ــا مبــدأ اعلــی، بــا  کــه رابطه مــان را ب کنیــم، احتیــاج داریــم  ــا قــدرت طــی  بــه مــا نشــان داده اســت ب
گنــاه  ــا اجتنــاب از  ــا نمــاز اســت، ب ــا دعاســت، ب کنیــم. ایــن رابطــه ب حضــرت باری تعالــی  محکــم 
ــدان  ــه شــجاعت او در می ک ــای  ــرد شــجاِع اســتواِر قوی ــن - آن م ــد امیرالمؤمنی ــذا شــما ببینی اســت. ل
ــدارد - او وقتــی در محــراب  کــس در او اختــالف ن ــه هیــچ  ک ــم اســت  جنــگ جــزو مشــهورات عال
عبــادت قــرار میگیــرد، »یتملمــل متلمــل الّســلم«، مثــل مارگزیــده بــه خــود میپیچــد؛ اشــک میریــزد؛ 
کــه منســوب  کمیــل و ایــن مناجــات شــعبانیه ای را  ک میســاید. دعــای  گریــه میکنــد؛ پیشــانی بــه خــا
کنیــد؛ ببینیــد چــه تضّرعــی میکنــد ایــن انســان بــزرگ و واال در مقابــل  بــه امیرالمؤمنیــن اســت نــگاه 
پــروردگار! ایــن بــرای مــا درس اســت. )بیانــات در دیــدار اقشــار مختلــف مــردم در ســالروز میــالد 

حضــرت علــی ؟ع؟ 26/04/1387(

4- رهبــر انقــالب خوانــدن دعــای هفتــم صحیــف ســجادیه را در دوران شــیوع بیمــاری توصیه 
ــن  ــح هــم هســت ای ــه در مفاتی ک ــم صحیفــه ی ســّجادّیه را  ــم دعــای هفت ــه میکن ــن توصی ــد. »م کردن
ــَداِئد؛ ایــن دعــا دعــای خیلــی خوبــی 

َ
 الّش

ُ
 ِبــِه َحــّد

ُ
اِرِه َو َیــا َمــْن ُیفَثــأ

َ
ــک َ

ْ
 ِبــِه  ُعَقــُد ال

ُّ
ــل َ ُ

دعــا: َیــا َمــن  ت
اســت، خوش مضمونــی اســت، بــا توّجــه بــه معنــا ایــن دعــا را بخواننــد و بــا ایــن الفــاظ زیبــا از خــدای 

متعــال بخواهنــد.«

تــی رحمــه اهلل علیــه نماینــده امــام در ســپاه  5- خاطــره از دعــای امــام: مرحــوم شــهید محال
تــی تلفــن  بــود و چقــدر عاشــق و مخلــص امــام! یــادم هســت نصــف شــبی بــود، مرحــوم شــهید محال
ــد.  ــه بودن گرفت ــرار  ــا در نزدیکیهــای خرمشــهر در محاصــره ق ــه. آن روز نیروهــای م گری ــت  ــا حال زد ب
گفــت: یــک پیــام بــه امــام بدهیــد؛ بــه امــام  کــرد و مــی  گریــه مــی  تــی هــق هــق  مرحــوم شــهید محال
کنید ما  گفــت امــکان نــدارد، بایــد امــام را بیــدار  گفتــم امــام خوابیــده اســت  کننــد.  کــه دعــا  بگوییــد 
در معــرض خطریــم. باالخــره مرحــوم احمــد آقــا رفــت بــاالی ســر امــام. امــام بیــدار بــود. امــام معمــواًل 
تــی پشــت تلفــن  کــه شــهید محال گفتــه شــد  دو ســاعت بــه اذان صبــح بیــدار مــی شــدند. بــه ایشــان 
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کــرد.  کارش را انجــام داد و دعــا  کنیــد. خــوب، امــام  گویــد آقــا دعــا  کنــد و مــی  گریــه مــی  هســت و 
ــه مواقــع، امــام خــودش را نمــی باخــت. ایشــان از ایــن  دعــای امــام هــم مســتجاب شــد. در اینگون
کتــاب تمــدن اســالمی در اندیشــه امــام( حــوادث زیــاد دیــده بــود. )بــه نقــل از ایــت اهلل توســلی در 

6- خاطــره ای از سرلشــکر حــاج قاســم ســلیمانی از نقــش معنویــت در پیــروزی حــزب  اهلل: 
کــه در تجهیــزات جنگــی و مســائل نظامــی  ایشــان حکایــت جالبــی را نقــل می کنــد: هنگامــی 
غلبــه ی ظاهــری بــا رژیــم صهیونیســتی بــود و ظاهــرًا هیــچ امیــدی بــه شکســت دشــمن نبــود، در 
کل قــوا، ایــن مســئله مطــرح می شــود، اماایشــان بــا اطمینــان می گوینــد در جنــگ  مالقاتــی بــا فرمانــده 
پیــروز می شــوید و بــرای ایــن منظــور دســتور معنــوی ای ارائــه می کننــد تــا به وســیله آن دل مجاهــدان 
کمــک خداونــد را فراهــم آورد، سرلشــکر ســلیمانی دربــاره ایــن  مســتحکم شــود و زمینــه دریافــت 
مالقــات می گوید:حضــرت آیــت  اهلل خامنــه ای فرمودنــد »بــه این هــا ]رزمنــدگان[ بگوییــد دعــای 
کبیــر معــروف اســت و دعــای جوشــن صغیر  جوشــن صغیــر بخواننــد.« در شــیعه عمومــًا دعــای جوشــن 
کــه  حداقــل در بیــن عمــوم مــردم -غیــر از خــواص- معــروف نیســت. بعــد آقــا توضیحــی هــم دادنــد 
کــه ایــن دعــای جوشــن صغیــر حــاال مثــاًل چیســت؛  یعنــی مــا تصــور دیگــری نکنیــم در ایــن موضــوع 
کــه می گوینــد ایــن چهــار تــا قــل هــواهلل را بخــوان یــا مثــاًل ایــن حمــد را بخــوان و  مثــل بعضی هــا 
ــت یــک انســان مضطــر اســت؛  ــر حال ــن دعــای جوشــن صغی ــا فرمودند:»ای موضــوع حــل اســت. آق
کــه در یــک اضطــرار شــدید اســت و می خواهــد بــا خــدا حــرف بزنــد. الزم اســت توجــه  انســانی 
کــه معصومــان در ســیره ی تربیتــی خــود از تعلیــم دعــا بســیار بهــره می بردنــد و از ایــن رهگــذر  کنیــم 
کــه انســان بــا آنهــا مواجــه اســت دســتورالعمل های معنــوی صــادر می کردنــد. یــک  بــرای امــوری 
فصلــی از ایــن دعاهــای معصومیــن اختصــاص بــه دعــا در مقابــل دشــمنان دارد. جمعیــت شــیعیان 
کــه ائمــه علیهم الّســالم بــه ایــن بــال  همــواره بــا تهدیــد از ســوی دشــمنان مواجــه بوده انــد، همان طــور 
کــه همــه راه هــا در مقابلــه بــا دشــمنان بســته  گرفتــار بوده انــد. در ایــن شــرایط دعــا ســالح مؤمنینــی بــود 

ــتند. ــروزی نداش ــرای پی ــادی ب ــد و راه م می ش



 

جزء 4
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شهدا و جانبازان اسوه های مقاومت 

ل عمران آیات منتخب: آیات 169 تا 174 سوره مبارکه آ

ــوَن )169(
ُ
ِهــْم ُیْرَزق ّبِ ْحیــاٌء ِعْنــَد َر

َ
 أ

ْ
 َبــل

ً
ْمواتــا

َ
ــوا فــی  َســبیِل اهَّلِل أ

ُ
ِتل

ُ
ذیــَن ق

َّ
َو ال َتْحَســَبّنَ ال

 
َّ
ال

َ
ِفِهــْم أ

ْ
َحُقــوا ِبِهــْم ِمــْن َخل

ْ
ــْم َیل

َ
ذیــَن ل

َّ
ْضِلــِه َو َیْسَتْبِشــُروَن ِبال

َ
ِرحیــَن ِبمــا آتاُهــُم اهَّلُل ِمــْن ف

َ
ف

ّنَ اهَّلَل ال ُیضیــُع 
َ
ْضــٍل َو أ

َ
ْیِهــْم َو ال ُهــْم َیْحَزُنــوَن )170(َیْسَتْبِشــُروَن ِبِنْعَمــٍة ِمــَن اهَّلِل َو ف

َ
 َعل

ٌ
َخــْوف

ذیــَن 
َّ
قَقــْرُح ِلل

ْ
صاَبُهــُم ال

َ
ُســوِل ِمــْن َبْعــِد مــا أ ِ َو الّرَ

ذیــَن اْســَتجاُبوا هَّلِلَّ
َّ
ُمْؤِمنیــَن )171(ال

ْ
ْجــَر ال

َ
أ

ْجــٌر َعظیــٌم )172(
َ
ــوْوا أ َق

َ
ــْم َو اّت ْحَســُنوا ِمْنُه

َ
أ

ــوا 
ُ
 َو قال

ً
زاَدُهــْم إیمانــا

َ
اْخَشــْوُهْم ف

َ
ــْم ف

ُ
ک

َ
ــْد َجَمُعــوا ل

َ
ــاَس ق

َ
ــاُس ِإّنَ الّن

َ
ُهــُم الّن

َ
 ل

َ
ذیــَن قــال

َّ
ال

ــْم َیْمَسْســُهْم ُســوٌء َو 
َ
ْضــٍل ل

َ
ُبــوا ِبِنْعَمــٍة ِمــَن اهَّلِل َو ف

َ
اْنَقل

َ
 )173( ف

ُ
َوکیــل

ْ
َحْســُبَنا اهَّلُل َو ِنْعــَم ال

ــٍم )174( ــٍل َعظی ْض
َ
و ف

ُ
ــواَن اهَّلِل َو اهَّلُل ذ ــوا ِرْض َبُع

َ
اّت

ترجمه آیات:

نــزد  و  زنده انــد  بلکــه  مرده انــد،  شــدند  کشــته  خــدا  راه  در  کــه  آنــان  مبــر  گمــان  هرگــز  و 
کــه خــدا بــه آنچــه از بخشــش و احســان خــود  پروردگارشــان روزى داده می شــوند. )169( در حالــی 
ــان نپیوســته اند ]و  ــه آن ــوز ب کــه از پــی ایشــانند و هن کســانی  ــراى  کــرده شــادمانند، و ب ــان عطــا  ــه آن ب
کــه نــه بیمــی بــر آنــان اســت ونــه  ســرانجام بــه شــرف شــهادت نایــل می شــوند[ شــادى می کننــد، 
ــاداش  ــدا پ ــه خ ــدا و اینک ــوى خ ــی از س ــت و فضل ــه نعم ــهیدان [ ب ــوند. )170( ]ش ــن می ش اندوهگی
کســانی  مؤمنــان را تبــاه نمی کنــد، شــادمان و مســرورند. )171( بــراى نیکــوکاران و تقواپیشــگان از 
ــراى جنگــی دیگــر بعــد  ــود ]ب ــان رســیده ب ــه آن کــه خــدا و رســول را پــس از آنکــه زخــم و جراحــت ب
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کــه مــردِم ]منافــق و  کســانی  کردنــد، پاداشــی بــزرگ اســت. )172( همــان  از جنــگ احــد[ اجابــت 
گــرد  ــا شــما  گفتنــد: لشــکرى انبــوه از مــردم ]مکــه [ بــراى جنــگ ب ــه آنــان  عوامــل نفــوذى دشــمن [ ب
گفتنــد: خــدا مــا را بــس اســت،  آمده انــد، از آنــان بترســید. ولــی ]ایــن تهدیــد[ بــر ایمانشــان افــزود، و 
کارگــزارى اســت. )173( پــس بــا نعمــت و بخششــی از ســوى خــدا ]از میــدان  و او نیکــو وکیــل و 
گزنــد و آســیبی بــه آنــان نرســیده بــود، و از خشــنودى خــدا  کــه هیــچ  جنــگ [ بازگشــتند، در حالــی 

کردنــد؛ و خــدا داراى فضلــی بــزرگ اســت. )174( پیــروى 

مقدمه:

کــه از جــان  جبهــه مقاومــت نیازمنــد الگوســت و بهتریــن الگوهــا، شــهدا و جانبــازان هســتند 
گذاشــتند. تاریــخ حــّق طلبــی همــواره مدیــون ایثارگــران  خــود بــرای اعتــالی فرهنــگ انقــالب مایــه 
کنــار جهــاد )بــا نفــس درونــی و دشــمنان  و مجاهدانــی بــوده اســت.  ایثــار و شــهادت همــواره در 
کنونــی، ایثــار تــا ســرحّد  گیرنــد. رمــز پیــروزی رزمنــدگان در صــدر اســالم تــا زمــان  بیرونــی( معنــا مــی 

کــردن جــان در راه اعتــالی آئیــن و اهــداف و آرمــان هــای متعالــی بــوده و هســت. فــدا 

تبیین آیات منتخب:

شأن نزول:

ــازل شــده اســت.  ــه احــد ن گذشــته نشــان میدهــد، بعــد از حادث ــات  ــا آی ــات ب ــد ایــن آی پیون
کــه چهــارده نفــر  امــا مضمــون و محتــواى آیــات  تعمیــم دارد و همــه شــهدا حتــی شــهداى بــدر را 
کــه فرمــود: آیــات در بــاره شــهداى  بودنــد شــامل می شــود و لــذا در حدیثــی از امــام باقــر ع نقــل شــده 
کــه خداونــد بــه  کــرم ص نقــل میکنــد  احــد و بــدر هــر دو نــازل شــده اســت. ابــن مســعود از پیامبــر ا
گفتنــد: پــروردگارا! مــا  کــرد و از آنهــا پرســید: چــه آرزویــی داریــد؟ آنهــا  ارواح شــهیدان احــد خطــاب 
کــه غــرق نعمتهــاى جاویــدان توایــم و در ســایه  ــر از ایــن چــه آرزویــی میتوانیــم داشــته باشــیم،  باالت
کــه بــار دیگــر بــه جهــان برگردیــم و مجــددا در  عــرش تــو مســکن داریــم، تنهــا تقاضــاى مــا ایــن اســت 
ــه  ــاره ب کســی دو ب ــه  ک ــر مــن ایــن اســت  ــد فرمــود: فرمــان تخلــف  ناپذی ــو شــهید شــویم، خداون راه ت
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کــه ســالم مــا را بــه  کــه چنیــن اســت تقاضــاى مــا ایــن اســت  کردنــد: حــاال  دنیــا بازنگــردد، عــرض 
کــه  پیامبــر ص برســانی و بــه بازماندگانمــان، حــال مــا را بگویــی و از وضــع مــا بــه آنهــا بشــارت دهــی 

هیچگونــه نگــران نباشــند در ایــن هنــگام آیــات فــوق نــازل شــد.

کــه جمعــی از افــراد سســت ایمــان بعــد از حادثــه احــد می نشســتند و بــر  چنیــن بنظــر میرســد 
کــه چــرا آنهــا مردنــد و  کــه در احــد شــهید شــده بودنــد، تاســف می خوردنــد  دوســتان و بســتگان خــود 
کــه بــه نعمتــی می رســیدند و جــاى آنهــا را خالــی میدیدنــد بیشــتر  نابــود شــدند، مخصوصــا هنگامــی 
ناراحــت می شــدند، بــا خــود می گفتنــد مــا ایــن چنیــن در نــاز و نعمتیــم امــا بــرادران و فرزنــدان مــا در 
کوتــاه اســت. اینگونــه افــکار و اینگونــه ســخنان عــالوه بــر  قبرهــا خوابیده انــد و دستشــان از همــه جــا 
کــه نادرســت بــود و بــا واقعیــت تطبیــق نمی کــرد، در تضعیــف روحیــه بازمانــدگان بــی اثــر نبــود.  ایــن 
ــاد آوری  کشــیده و مقــام شــامخ و بلنــد شــهیدان را ی ــه افــکار  گون ــر ایــن  آیــات فــوق، خــط بطــالن ب

کــرده اســت.

ــه  ــو ســفیان، پــس از پیــروزى ب غــزوه حمــراء االســد:  در پایــان جنــگ احــد، لشــگر فاتــح اب
کار خــود ســخت  کــه بــه ســرزمین" روحــاء" رســیدند از  گرفتنــد، هنگامــی  ســرعت  راه مکــه را پیــش 
گرفتنــد، ایــن  کــردن باقیمانــده مســلمانان  پشــیمان شــدند و تصمیــم بــه مراجعــت بــه مدینــه و نابــود 
کــه لشــکر احــد خــود را بــراى شــرکت در جنــگ دیگــرى  خبــر بــه پیامبــر ص رســید فــورا دســتور داد 
کــه مجروحــان جنــگ احــد بــه صفــوف لشــگر بپیوندنــد. بــه  کننــد، مخصوصــا فرمــان داد  آمــاده 

گوینــد. ایــات 271 و 371 بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد. ایــن غــزوه »حمــراء االســد« مــی 

کــه ایمــان پایــدار را در انســان  آیــات فــوق دربردارنــده محتــوای عالــی و انســان ســازی اســت 
بــه شــدت تقویــت مــی ســازد. از ایــن آیــات نکاتــی بــه دســت مــی آیــد. در اینجــا بــه ده پیــام از ایــن 

کــه در افزایــش روحیــه مقاومــت و ایثــار تأثیــر بســزایی دارد:  کنیــم  آیــات اشــاره مــی 

1- شــهادت، پایــان زندگــی نیســت، آغــاز حیــات اســت. بســیاری از زنــدگان مــرده انــد، ولــی 
ْحیــاٌء«. شــهید زنــده اســت؛ یعنــی هــم حقایــق و واقعیــات 

َ
 أ

ْ
کشــتگان راه خــدا زنــده انــد. »َبــل

هســتی را پــس از مــرگ خــود درک نمــوده و هــم قــادر اســت در آن تصــرف نمایــد.؛ بــر خــالف دیگــر 
کــه شــهیدان را زنــده می دانــد، بــه شــهدای  کــه ارتباطــی بــا دنیــا ندارنــد. مــا بــر مبنــای قــرآن  مــردگان 

ــا آنــان حــرف می زنیــم و توســل می جوییــم. کــرده، ب کربــال ســالم  راه اســالم و خصوصــًا شــهدای 
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کــه بایــد اصــالح  کــت و یــا خســارت بــرای شــهید، تفّکــری انحرافــی اســت  2- تصــّور هال
گروهــی بــه دنبــال القــای ایــن تفکــر در جامعــه هســتند. شــود. »التحســبّن« 

3- شــهدا بــه دنبــال هــدف شــخصی نیســتند و حتــی پــس از مــرگ ســعادت همرزمــان و 
َحُقــوا ِبِهــْم«

ْ
ــْم َیل

َ
ِذیــَن ل

َّ
کننــد:   »َیْسَتْبِشــُروَن ِبال جامــع را آرزو مــی 

کنــار شــهدا دارای ارزش فــراوان هســتند؛ چــه اینکــه مؤمنــان  4- جانبــازان و ایثارگــران نیــز در 
واقعــی، در ســخت تریــن شــرایط نیــز دســت از یــاری اســالم برنمــی دارنــد. »اْســَتجاُبوا...ِمْن َبْعــِد 

َقــْرُح«
ْ
صاَبُهــُم ال

َ
مــا أ

بــه رزمنــدگان و  از مردمــان ســاده اندیــش و ترســو،  تبلیغاتــی دشــمن و برخــی  5- عوامــل 
ــان  ــف آن ــد حری ــی توان ــی نم کس ــت و  ــوی اس ــمن ق ــه دش ک ــد  ــت می کنن ــن و نصیح ــدان تلقی مجاه
بشــود، پــس بهتــر اســت درگیــر جنــگ نشــوید. اّمــا مســلمانان واقعــی، بــدون هیــچ تــرس و هراســی، بــا 

ــد. ــان پاســخ می گوین ــه آن ــد، ب ــه خداون ــوّکل ب ــا ت آرامــش خاطــر و ب

ــه  ــکالت ب ــل مش ــبب تبدی ــدا، س ــه خ ــوّکل ب ــا ت ــراه ب ــه، هم ــام وظیف ــیر انج ــت در مس 6- حرک
ِبِنْعَمــٍة....« ُبــوا 

َ
اْنَقل

َ
»ف آســانی می شــود. 

ــْم  ــد. »َل ــه و ســالم برگشــته ان ــه اســتقبال خطــر رفت ــه در راه خــدا، ب ک کســانی  7- چــه بســیار 
ــت. ــتباه اس ــگ اش ــر جن ــرس از خط ــن ت ــوٌء« بنابرای ــُهْم ُس َیْمَسْس

ــْم َیْمَسْســُهْم ُســوٌء َو 
َ
8- بــرای مــردان خــدا اصــل رضایــت الهــی اســت، نــه شــهادت. »ل

َبُعــوا ِرْضــواَن اهَّلِل«
َ
اّت

کامــل آنــان بــه مکتــب  9-شــرکت مجروحــان در جبهــه، نشــانه ی وفــاداری و عشــق و معرفــت 
َقــْرُح«

ْ
صاَبُهــُم ال

َ
و رهبــر و هــدف اســت. »ِمــْن َبْعــِد مــا أ

ْضــٍل َعِظیــٍم« 
َ
و ف

ُ
کننــده در جبهــه اســت. »َو اهَّلُل ذ 10- فضــِل بــزرگ خــدا، نصیــب شــرکت 

کــه در آســتانه ی  حضــرت علــی ؟ع؟لیــه الســالم بــا داشــتن دههــا فضیلــت اختصاصــی، تنهــا وقتــی 
گرفــت فرمــود: »فــزت و رّب الکعبــة.« شــهادت قــرار 
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آموزه های قرآنی درباره شهادت:

برخی  آیات با محتوای روحیه شهادت طلبی:

 
َّ

ِکــن ال
َ
ْحَیــاٌء َول

َ
 أ

ْ
ْمــَوٌت  َبــل

َ
 ِفــی َســِبیِل ٱهَّلِل أ

ُ
ــوا ِلَمــن ُیْقَتــل

ُ
 َتُقول

َ
1.  شــهید زنــده اســت:  َوال

َتْشــُعُروَن )ســوره 2 - آیــه 154(

گذارد:  2.  شــهید از جــان خــود بــرای رضــای خداونــد و پیشــبرد اهــداف واالی دیــن مایــه مــی 
ِعَبــاِد )ســوره 2 - آیه 207(

ْ
 ِبٱل

ٌ
ــاِس َمــن َیْشــِرى َنْفَســُه ٱْبِتَغــاَء َمْرَضــاِت ٱهَّلِل َوٱهَّلُل َرُءوف

َ
َوِمــَن ٱلّن

ــْم 
ُ
ْو ُمّت

َ
ُتــْم ِفــی َســِبیِل ٱهَّلِل أ

ْ
ِتل

ُ
ِئــن ق

َ
گــذاری دنیــوی نیســت:  َول 3.  مقــام شــهید قابــل ارزش 

ــا َیْجَمُعــوَن )ســوره 3 - آیــه 157( ّمَ  َخْیــٌر ّمِ
ٌ

ــَن ٱهَّلِل َوَرْحَمــة َمْغِفــَرٌة ّمِ
َ
ل

ــوا ِفــی َســِبیِل 
ُ
ِتل

ُ
ِذیــَن ق

َّ
گیــرد:  َوال کار شــهید را خــودش بــه دســت مــی  4. خداونــد ســرانجام 

ُهــْم )ســوره 47 - 
َ
َهــا ل

َ
ف  َعّرَ

َ
ــة

َ
َجّن

ْ
ُهــُم ال

ُ
ُهــْم َوُیْدِخل

َ
ُهــْم َســَیْهِدیِهْم َوُیْصِلــُح َبال

َ
ْعَمال

َ
 أ

َّ
ــن ُیِضــل

َ
ل

َ
اهَّلِل ف

آیــه 4و 5 و 6(

ُهــْم 
َ
ْموال

َ
أ َو  ْنُفَســُهْم 

َ
أ ُمْؤِمنیــَن 

ْ
ال ِمــَن  اْشــَترى   ِإّنَ اهَّلَل  5. شــهادت معاملــه بــا خداســت: 

ــْوراِة َو 
َ
ــا ِفــی الّت

ً
ْیــِه َحّق

َ
 َعل

ً
ــوَن َوْعــدا

ُ
ــوَن َو ُیْقَتل

ُ
َیْقُتل

َ
ــوَن فــی  َســبیِل اهَّلِل ف

ُ
 ُیقاِتل

َ
ــة

َ
َجّن

ْ
ُهــُم ال

َ
ّنَ ل

َ
ــأ ِب

ــذی باَیْعُتــْم ِبــِه َو ذِلــَک 
َّ
ــُم ال

ُ
اْسَتْبِشــُروا ِبَبْیِعک

َ
ْوفــی  ِبَعْهــِدِه ِمــَن اهَّلِل ف

َ
ُقــْرآِن َو َمــْن أ

ْ
ْنجیــِل َو ال ِ

ْ
ال

َعظیــُم )111(
ْ
ــْوُز ال َف

ْ
ــَو ال ُه

6. شــهدا در زمــره بهتریــن همنشــینان هســتند. مطالعــه ســیره شــهدا ســبب همراهــی بــا خــدا و 
یــَن  ِبّیِ

َ
ْیِهــْم ِمــَن الّن

َ
ْنَعــَم اهَّلُل َعل

َ
ذیــَن أ

َّ
ولِئــَک َمــَع ال

ُ
أ

َ
 ف

َ
ُســول گــردد: َو َمــْن ُیِطــِع اهَّلَل َو الّرَ پیامبــر مــی 

)69( 
ً
ولِئــَک َرفیقــا

ُ
اِلحیــَن َو َحُســَن أ ــَهداِء َو الّصَ

ُ
یقیــَن َو الّش ّدِ َو الّصِ

گذاشــته و خــود را وامــدار حرکــت آنــان  7. جامعــه بایــد بــه مقــام شــهید و ایثارگــر احتــرام 
ُمجاِهــُدوَن فــی  َســبیِل اهَّلِل 

ْ
ــَرِر َو ال

َ
وِلــی الّض

ُ
ْیــُر أ

َ
ُمْؤِمنیــَن غ

ْ
قاِعــُدوَن  ِمــَن ال

ْ
بداننــد:  ال َیْســَتِوی ال

 
ًّ
ل

ُ
ک  َو 

ً
قاِعدیــَن َدَرَجــة

ْ
ــی ال

َ
ْنُفِســِهْم َعل

َ
ْمواِلِهــْم َو أ

َ
ُمجاِهدیــَن ِبأ

ْ
 اهَّلُل ال

َ
ــل

َ
ّض

َ
ْنُفِســِهْم ف

َ
ْمواِلِهــْم َو أ

َ
ِبأ

)95( 
ً
 َعظیمــا

ً
ْجــرا

َ
قاِعدیــَن أ

ْ
ــی ال

َ
ُمجاِهدیــَن َعل

ْ
 اهَّلُل ال

َ
ــل

َ
ّض

َ
ُحْســنی  َو ف

ْ
َوَعــَد اهَّلُل ال
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در محضر معصومان؟مهع؟:

1- قــال امیــر المومنیــن ؟ع؟ :»والــذی نفســی بیــده اللــف ضربــه بالســیف اهــون علــی مــن میتــة 
کــه جانــم در دســت اوســت، هــزار ضربــه شمشــیر آســانتر اســت بــر  علــی فــراش. ســوگند بــه خدایــی 

مــن از مــرگ در بســتر.« )وســائل الشــیعه، ج11، ص8، حدیــث12(

کل ذی بــر بــر حــی یقتــل ف ســبیل اهَّلل فــاذا  2- قــال رســول اهلل صلــی اهلل علیــه و آلــه : »فــوق 
کار خیــری، خیــر و  قتــل ف ســبیل اهَّلل فلیــس فوقــه بــر. رســول خــدا؟ص؟ مــی فرمایــد: »باالتــر از هــر 
کشــته شــدن در راه خــدا  کشــته شــود، و باالتــر از  نیکــی دیگــری اســت تــا آنکــه فــردی در راه خــدا 

خیــر و نیکــی نیســت.« )وســائل الشــیعه، ج11، ص10، حدیــث 21(

کــه در دعــا می گویــد: »اســئلک خیــر مــا  3- پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه از شــخصی شــنید 
گــر ایــن دعــا  کــن، فرمــود: ا کــه از تــو درخواســت می شــود بــه مــن عطــا  تســئل« خدایــا! بهتریــن چیــزی 

مســتجاب شــود، در راه خــدا شــهید می شــود.« )مســتدرک، ج2، ص243. (

کنــی؟ آیــا نمــی  کشــته شــدن تهدیــد مــی  4-   امــام ســجاد ؟ع؟ خطــاب بــه یزیــد: » آیــا مــرا بــه 
کشــته شــدن در راه خــدا عــادت ماســت؟« دانــی 

در محضر امام و رهبری:

امام خمینی ؟هر؟:  

کــه زن و مــردش عاشــق شــهادت هســتند و فریــاد  کــه بــرای شــهادت مــی رود، ملتــی  1- »ملتــی 
ــاد  ــز زی ــالن چی ــت، ف ــم اس ک ــز  ــالن چی ــه ف ــر از اینک ــی دیگ ــو ملت ــک همچ ــد، ی ــدن می زنن ــهید ش ش
ــه اقتصــاد  ــه وابســته ب ک ــال آنهایــی اســت  ــن م ــد. اقتصــادش چطــور اســت، ای اســت، ایــن نمی نال
کــه دنبــال ایــن  کــه دل بــه خــدا دادنــد، آنهــا اینطــور نیســتند  هســتند، دل بــه اقتصــاد دادنــد. آنهایــی 
کــم باشــد، نرخــش  کــم باشــد، زیــاد باشــد، نرخــش  کــه فــالن چیــز فــراوان باشــد ؛ فــالن چیــز  باشــند 
کــه در نظــر اینکــه شــهید می خواهــد بشــود، ایــن چیزهــا نیســت.« )ســخنرانی بــه  زیــاد باشــد. اینهــا 

مناســبت حلــول ســال جدیــد و عیــد نــوروز 1/1/64(
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کافــران بــه حریــم قــرآن  کــه خمینــی، در برابــر تجــاوز دیوســیرتان و مشــرکان و  2- »  هیهــات 
کریــم و     عتــرت رســول خــدا و امــت محمــد ـ صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم ـ و پیــروان ابراهیــم حنیــف   
ــن خــون و    ــت و حقــارت مســلمانان باشــد. م ــه هــای ذل ــر صحن گ ــا نظــاره  ــد و ی کت و آرام بمان   ســا
  جــان ناقابــل خویــش را بــرای ادای واجــب حــق و فریضــۀ دفــاع از مســلمانان آمــاده نمــوده ام و     در 

ــد 20 - صفحــه 318( ــام - جل ــم شــهادتم. « )صحیفــه ام ــوز عظی انتظــار ف

مقام معظم رهبری: 

1- » روزبــه روز بایــد یــاد شــهدا و تکــرار نــام شــهدا و نکته یابــی و نکته ســنجی زندگــی شــهدا 
کــه بــه معنــای مجاهــدت  گــر ایــن شــد، آنوقــت مســئله ی شــهادت  کنــد و ا در جامعــه ی مــا رواج پیــدا 
ــرای ایــن جامعــه  ــر ایــن شــد، ب گ تمام عیــار در راه خــدا اســت، در جامعــه مانــدگار خواهــد شــد. و ا
دیگــر شکســت وجــود نخواهــد داشــت و شکســت معنــا نخواهــد داشــت؛ پیــش خواهــد رفــت. 
)بیانــات در دیــدار اعضــای ســتادهای »کنگــره شــهدای امــور تربیتــی«، »کنگــره شــهدای دانشــجو«، 

و »کنگــره شــهدای هنرمنــد«. 27/11/1393(

گرفــت، بــرای این کــه هــدف ســیلی ماجراجویانــه ی  کشــوری مــورد تهدیــد قــرار  گــر  2- » ا
کــه  کنــد؟ یــک راه بیشــتر نــدارد و آن ایــن اســت  کار  امریــکا و اســتکبار قــرار نگیــرد، بایــد چــه 
گــر وارد  کــه ا کنــد یــا احتمــال زیــاد بدهــد  کــه دشــمن یقیــن  کنــد  وضــع خــود را طــوری ســازماندهی 
شــد، پیــروز بیــرون نخواهــد آمــد. ایــن تنهــا راه جلوگیــری از حملــه ی دشــمن اســت. یعنــی چــه کار 
کنــد و  کنــد؛ مردمــش را راضــی نگــه دارد؛ وضــع معیشــت مــردم را روبــه راه  کنــد؟ وحدتــش را حفــظ 
کنــد. *خرمشــهر و فتــح  کــه موجــب می شــود مــردم در مقابــل متجــاوز بایســتند، تقویــت  ارزشــهایی را 
عملیــات بیت المقــّدس و فتــح عملیــات فتح المبیــن و فــاو و بقیــه ی فتوحــات بــزرگ را رزمنــدگان مــا 
بــه ضــرب ســالح بــه دســت نیاوردنــد - مــا تــا آخــر جنــگ از لحــاظ ســالح، یــک چنــدِم عــراق بودیــم 
ــد.  ــه دســت آوردن کاری ب ــدا ــزد و عــوض نخواســتن از ف کاری و م ــدا ــه ضــرب شــهادت طلبی، ف - ب
کــرد* . )بیانــات در دیــدار اعضــای ســتاد بزرگداشــت چهاردهمیــن  اینهــا را بایــد در مــردم تقویــت 

ســالگرد رحلــت حضــرت امــام خمینــی؟هر؟ 03/03/1382(

کــه در راه خــدا مبــارزه  3- »بهتریــن مردنهــا، شــهادت اســت. باالتریــن اجرهــا بــرای انســانی 
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گــوارا بــاد بــر آنهــا  گــوارای شــهادت اســت. خوشــا بــه حــال آن عزیــزان، و  میکنــد، نوشــیدن شــربت 
گرفتنــد. شــهادت، یعنــی وارد شــدن در حریم  ایــن نعمــت بــزرگ الهــی! آنهــا بــا شــهادت، اجرشــان را 
کــم چیــزی نیســت؛ ایــن خیلــی  خلــوت الهــی، و میهمــان شــدن بــر ســر ســفره ی ضیافــت الهــی؛ ایــن 

باعظمــت اســت.« )بیانــات در دیــدار خانواده هــای شــهدای اســتان بوشــهر 11/10/1370(

کــه مّتکــی بــه شــهادت شــد - یعنــی شــهادت را بلــد بــود و هنــر شــهادت را یــاد  4- هــر ملتــی 
گرفــت - بــرای همیشــه ســربلند اســت و هیــچ قدرتــی بــر ایــن ملــت پیــروز نخواهــد شــد).  بیانــات در 

دیــدار جمعــی از خانواده  هــای شــهدا. 05/07/1377  (

لطایف

خاطراتی از ایثارگری شهدا

عشق شهید حججی به شهادت:

کــه مــا بــه ایــران برگشــتیم 6 نفــر از دوســتان مان شــهید شــدند؛ محســن بــا اینکــه  آخریــن بــاری 
نحــوه شهادتشــان را دیــده بــود امــا بازهــم دوســت داشــت شــهید شــود. تمــام این هــا فقــط یــک 
ــه  ــبت ب ــق نس ــات و عش ــه مقدس ــق ب ــب، عش ــه مذه ــق ب ــق، عش ــد، عش ــته باش ــد داش ــل می توان دلی
کــه محســن را بــه ســمت شــهادت هدایــت می کــرد/ )هــم رزم  حضــرت زینــب )س(؛ این هاســت 

شــهید محســن حججــی(

ایــن عاشــقان را جــز شــهادت مــرگ ننــگ اســت

در کامشان یب دوست ماندن چون شرنگ است





جزء 5
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افراد راحت طلب و مؤمنین عزت مدار 

آیات منتخب: آیات 71 تا 80 سوره مبارکه نساء
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ترجمه آیات:

اى اهــل ایمــان! ]در برابــر دشــمْن مهیــا و آمــاده باشــید و[ ســالح ها و ســاز و بــرگ جنگــی خود را 
کنیــد)71( یقینًا از شــما  کــوچ  گــروه یــا دســته جمعی ]بــه ســوى جنــگ با دشــمن [  گــروه  برگیریــد، پــس 
گــر بــه شــما ]رزمندگانــی  ُکنــدى می کنــد، پــس ا کــه ]از رفتــن بــه ســوى جنــگ [ درنــگ و  کســی اســت 
کــه بــا آنــان ]در  گویــد: خــدا بــر مــن محبــت و لطــف داشــت  کــه بــه جنــگ رفته ایــد[ آســیبی رســد، 
کــه  گــر بخشــش و فضلــی از ســوى خــدا بــه شــما رســد چنــان  میــدان جنــگ [ حاضــر نبــودم)72( و ا
گاهــی نداشــته، و  گویــی میــان شــما و او هرگــز دوســتی و موّدتــی نبــوده، ]و از جنــگ شــما بــا دشــمن آ
کاش مــن هــم  بــراى اینکــه از پیــروزى و غنیمــت ســهمی نبــرده، آه ســردى می کشــد و[ می گویــد: اى 
کــه زندگــِی زودگــذِر دنیــا  کســانی  کامیابــی بزرگــی دســت می یافتــم)73( بایــد  بــا آنــان بــودم، پــس بــه 
کــه در راه خــدا بجنگــد  را بــا ســراى جاویــدان آخــرت مبادلــه می کننــد، در راه خــدا بجنگنــد. و هــر 
گــردد، بــه زودى پــاداش بزرگــی بــه او خواهیــم داد)74( شــما را  کشــته شــود، یــا بــر دشــمن پیــروز  و 
کــه ســتمکاران هــر  کــودکان مســتضعف ]ى  ــان و  کــه در راه خــدا و ]رهایــی [ مــردان و زن چــه شــده 
کــه همــواره می گوینــد: پــروردگارا!  گونــه راه چــاره را بــر آنــان بســته اند[ نمی جنگیــد؟ آن مســتضعفانی 
کــه اهلــش ســتمکارند، بیــرون ببــر و از ســوى خــود، سرپرســتی بــراى مــا بگمــار  مــا را از ایــن شــهرى 
کــه ایمــان آورده انــد در راه خــدا می جنگنــد؛  و از جانــب خــود بــراى مــا یــاورى قــرار ده)75( آنــان 
کــه  کافــر شــده اند در راه طاغــوت می جنگنــد. پــس شــما بــا یــاران شــیطان بجنگیــد،  کــه  کســانی  و 
یقینــًا نیرنــگ و توطئــه شــیطان ]در برابــر اراده خــدا و پایــدارى شــما[ سســت و بی پایــه اســت)76( 
گفتــه شــد: ]چــون زمینــه جنــگ  کــه ]پیــش از اعــالم حکــم جهــاد[ بــه آنــان  کســانی را  آیــا ندیــدى 
فراهــم نیســت [ دســت از جنــگ بازداریــد و ]در ایــن شــرایط[ نمــاز را بــر پــا داریــد، و زکات بپردازیــد. 
گروهــی از آنــان ماننــد تــرس از ]عقوبــت [  گاه  کــه جنــگ بــر آنــان الزم و مقــّرر شــد، نــا ولــی هنگامــی 
گفتنــد: پــروردگارا! چــرا جنــگ را بــر مــا  خــدا یــا ترســی ســخت تر از آن از مــردِم ]ُمشــرک [ ترســیدند و 
کــردى؟ و چــرا مــا را تــا زمانــی نزدیــک ]کــه زمــان مــرگ طبیعــی اســت [ مهلــت نــدادى؟  الزم و مقــّرر 
ــته  ــدازه رش ــه ان ــت؛ و ب ــر اس ــد بهت ــوا ورزیده ان ــه تق ک ــان  ــراى آن ــرت ب ــدک، و آخ ــا ان ــاع دنی ــو: مت بگ
کجــا باشــید هــر چنــد در قلعه هــاى مرتفــع و  میــان هســته خرمــا مــورد ســتم قــرار نمی گیرنــد)77( هــر 
گــر خیــرى ]چــون پیــروزى و غنیمــت [ بــه آنــان ]کــه سســت ایمــان  اســتوار، مــرگ شــما را درمی یابــد. و ا
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گــر ســختی وحادثــه اى ]چــون بیمــارى،  و منافق انــد[ برســد، می گوینــد: ایــن از ســوى خداســت. و ا
کامــی [ بــه آنــان رســد ]بــه پیامبــر اســالم [ می گوینــد: از ناحیــه توســت. بگــو:  تنگدســتی، شکســت ونا
کــه نمی خواهنــد ]معــارف الهّیــه وحقایــق را[  گــروه را چــه شــده  همــه اینهــا از ســوى خداســت. ایــن 
بفهمنــد؟)78(  ]اى انســان![ آنچــه از نیکــی بــه تــو رســد، از ســوى خداســت و آنچــه از بــدى بــه تــو 
کــه از ســوى ماســت اینکــه [ تــو را بــراى  رســد، از ســوى خــود توســت. و ]اى پیامبــر! از نیکی هایــی 
کــه از پیامبــر  کافــی اســت)79( هــر  گــواه بــودن خــدا ]بــر پیامبــرِى تــو[  مــردم بــه پیامبــرى فرســتادیم، و 
کــه روى برتابــد ]حســابش بــا ماســت.[ مــا تــو  کــرده و هــر  کنــد، در حقیقــت از خــدا اطاعــت  اطاعــت 
کنــی [ نفرســتادیم)80( کــه بــه طــور اجبــار از فســق و فجــور حفظشــان  را بــر آنــان نگهبــان ]اعمالشــان 

مقدمه:

ــای  ــگاه ه ــه در بزن ک ــود  ــکیل ش ــی تش ــن و انقالب ــی مؤم ــد از مردم ــی بای ــاوم انقالب ــه مق جامع
کریــم  کننــد. خداونــد در قــرآن  مهــم حضــور حماســی داشــته و از آرمان هــای انقــالب خــود پاســداری 
کــه راحــت طلبــی و آســایش خویشــتن را بــر همــت و تــالش و مجاهــدت  گروهــی از مؤمنــان  همــواره از 
کــه در  کــرده اســت. در ســوی مقابــل، آنــان  کــرده و فقــط بــه منافــع خــود مــی اندیشــند، انتقــاد  مقــدم 
راه خــدا از هیــچ مجاهــده و تالشــی دریــغ نکــرده و عــزت مدارانــه در مقابــل خواهــش هــای نفســانی 
خــود و دیگــران ایســتاده و بــا دشــمن بــه دیــده حقــارت مــی نگرنــد، همیشــه مــورد ســتایش قــرآن بــوده 

گرفتــه اســت. کوچکــی میــان ایــن دو دســته صــورت  اســت. در آیــات 71 تــا 80 ســوره نســاء مقایســه 

تبیین آیات منتخب:

کتیکهــاى  کــه بــراى مقابلــه بــا دشــمن از روشــها و تا خداونــد در آیــه 71 دســتور می دهــد 
کنیــد و  در دســته هاى متعــدد یــا بــه صــورت اجتمــاع، بــراى دفــع دشــمن حرکــت  مختلــف اســتفاده 
گونــه وســیله مــادى و معنــوى را در بــر  کــه هــر  کنیــد. جالــب اینکــه معنــی" حــذر" بقــدرى وســیع اســت 
می گیــرد، از جملــه اینکــه مســلمانان بایــد در هــر زمــان از موقعیــت دشــمن، و نــوع ســالح، و روشــهاى 
کارایــی آنهــا بــا خبــر باشــند، زیــرا تمــام ایــن موضوعــات  جنگــی، و میــزان آمادگــی، و تعــداد اســلحه و 

گیــرى از خطردشــمن و حاصــل شــدن مفهــوم" حــذر" مؤثــر اســت. در پیــش 
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بــه دنبــال ایــن فرمــان عمومــی جهــاد و آمــاده بــاش در برابــر دشــمن، در آیــه 72 اشــاره بــه 
کــه در میــان شــما هســتند بــا اصــرار  کــرده مــی فرماید: ایــن افــراد دو چهــره  حــال جمعــی از منافقــان 
کــه مجاهــدان  کننــد ولــی هنگامــی  می کوشــند از شــرکت در صفــوف مجاهــدان راه خــدا خــوددارى 
کــه شکســت  از میــدان جنــگ بــاز می گردنــد و یــا اخبــار میــدان جنــگ بــه آنهــا می رســد، در صورتــی 
و یــا شــهادتی نصیــب آنهــا شــده باشــد، اینهــا بــا خوشــحالی می گوینــد چــه نعمــت بزرگــی خداونــد بــه 
کــه همــراه آنهــا نبودیــم تــا شــاهد چنــان صحنه هــاى دلخراشــی بشــویم. ایــن در صورتــی اســت  مــا داد 
کــه مؤمنــان واقعــی پیــروز شــده اند، و طبعــا بــه غنائمــی دســت یافته انــد، اینهــا  گــر بــا خبــر شــوند  کــه ا
گویــا هیــچ ارتباطــی در میــان آنهــا و مؤمنــان برقــرار نبــوده از روى تاســف  کــه  هماننــد افــراد بیگانــه اى 

کاش مــا هــم بــا مجاهــدان بودیــم و ســهم بزرگــی عائــد مــا می شــد. و حســرت می گوینــد:" اى 

و  پیــروزى  برابــر  در  و هســتند  بــوده  اجتماعــی  هــر  در  متاســفانه  کــه  دو چهــره  افــراد  ایــن 
شکســتهاى مؤمنــان واقعــی فــورا قیافــه خــود را عــوض می کننــد، هرگــز در غمهــا بــا آنهــا شــریک نیســتند 
ــان ســهم  ــد در پیروزى هــاى آن ــی انتظــار دارن گرفتارى هــا همــکارى نمی کننــد، ول و در مشــکالت و 

ــد. کنن ــی پیــدا  ــان و مجاهــدان واقعــی امتیازات ــد مؤمن بزرگــی داشــته باشــند و همانن

کــه آماده انــد زندگــی  کننــد  در آغــاز آیــه بعــد می فرمایــد:" آنهایــی بایــد در راه خــدا پیــکار 
کســانی  پســت جهــان مــاده را بــا زندگــی ابــدى و جاویــدان ســراى دیگــر مبادلــه نماینــد”. تنهــا 
گردنــد، و بــه راســتی دریافتــه  کــه آمــاده چنیــن معاملــه اى  می تواننــد جــزء مجاهــدان واقعــی باشــند 
کــه زندگــی جهــان مــاده در برابــر مــرگ افتخــار آمیــز در مســیر زندگــی جاویــدان اهمیتــی نــدارد،  باشــند 
کــه حیــات مــادى را اصیــل وگرانبهــا و باالتــر از اهــداف مقــدس الهــی و انســانی میداننــد  ولــی آنهــا 

ــود. هیــچ گاه مجاهــدان خوبــی نخواهنــد ب

ــد: چــرا از  ــه یکــی دیگــر از اهــداف جهــاد و مقاومــت اشــاره نمــوده و مــی فرمای ــه 75 ب در آی
کــه هیــچ قــدرت دفاعــی ندارنــد و دســت بــه دعــا بــرده انــد،  در مقابــل زورگویــان  مســتضعفان عالــم 
کید  کنیــد. در آیــه بعــد دوبــاره بــه انتقــاد از عافیــت طلبان پرداختــه و تأ حمایــت نکــرده و دفــاع نمــی 
کــه میــان شــعار تــا عمــل فاصلــه زیــاد اســت. قــرآن در اینجــا می گویــد:" راســتی شــگفت انگیز  نمــوده 
کــه در یــک موقعیــت نامناســب بــا حــرارت و شــور عجیبــی تقاضــا می کردنــد  اســت حــال جمعیتــی 
کنیــد و بــه  کــه فعــال خــوددارى  کــه بــه آنهــا اجــازه جهــاد داده شــود، و بــه آنهــا دســتور داده شــد 
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کــه زمینــه  خــود ســازى و انجــام نمــاز و تقویــت نفــرات خــود و اداى زکات بپردازیــد، امــا هنگامــی 
گردیــد، تــرس و وحشــت یکبــاره وجــود آنهــا را فــرا  از هــر جهــت آمــاده شــد و دســتور جهــاد نــازل 
گشــودند. قــرآن بــه ایــن افــراد دو جــواب می دهــد:   گرفــت، و زبــان بــه اعتــراض در برابــر ایــن دســتور 
کــه چــرا بــه جــاى اینکــه از خــداى قــادر قاهــر بترســند از بشــر ضعیــف و  نخســت جوابــی اســت 
گفتــه شــود بــه فــرض اینکــه بــا تــرک جهــاد  ناتــوان وحشــت دارنــد؟ دیگــر اینکــه بــه چنیــن افــراد بایــد 
کنیــد، باآلخــره" ایــن زندگــی فانــی و بــی ارزش اســت، ولــی جهــان ابــدى  چنــد روزى آرام زندگــی 
کامــل خواهنــد یافــت و  بــراى پرهیــزکاران بــا ارزشــتر اســت، بــه خصــوص اینکــه پــاداش خــود را بطــور 
کمتریــن ســتمی بــه آنهــا نمی شــود. در آیــه 78 اشــاره بــه وضــع جمعــی از منافقــان و یــا افــراد ضعیــف 
کنــار پیغمبــر ص قــرار  کــه در صــف مســلمانان در  کــرده و می گویــد:" آنهــا بــه هنگامــی  االیمــان 
میگیرنــد بــراى حفــظ منافــع و یــا دفــع ضــرر از خویــش بــا دیگــران هــم صــدا شــده و اظهــار اطاعــت 
کــه  کنیــم امــا هنگامــی  فرمــان پیامبــر ص می کننــد، و می گوینــد بــا جــان و دل حاضریــم از او پیــروى 
گفته هــا  مــردم از خدمــت پیامبــر ص خــارج شــدند، آن دســته از منافقــان و افــراد ضعیــف االیمــان 
ــر ضــد  و پیمانهــاى خویــش را بــه دســت فراموشــی می ســپارند و در جلســات شــبانه تصمیمهایــی ب

ســخنان پیغمبــر ؟ص؟ می گیرنــد.

کــه منافقــان در زمــان پیامبــر ص بیــکار نمی نشســتند و بــا  از ایــن جملــه اســتفاده می شــود 
کار شــکنی در برنامه هــاى پیغمبــر  اجتماعــات شــبانه خــود و مشــورت بــا یکدیگــر نقشــه هایی بــراى 
ــد و از  کــه" از آنهــا روى بگردان ــه پیغمبــرش دســتور می دهــد  ــد ب ــد. ولــی خداون ص طــرح می نمودن
گاه در برنامه هــاى خــود قــرار ندهــد، تنهــا بــر  نقشــه هاى آنهــا وحشــت نکنــد و هیچــگاه آنهــا را تکیــه 

کــه بهتریــن یــار و مــددکار و مدافــع اســت". کنــد خدایــی  خــدا تکیــه 

کلیــدی از ایــن مجموعــه  کاربــردی اســتفاده می شــود. ده پیــام  از ایــن آیــات چنــد نکتــه 
نــکات عبــارت اســت از:

ــوع اســلحه،  ــد در هــر حــال آمــاده و بیــدار باشــند، و از طرحهــا، نفــرات، ن 1-  مســلمانان بای
گاه باشــند و متناســب بــا آنهــا طــرح بریزنــد و عمــل  روحّیــه، همــکارى داخلــی و خارجــی دشــمنان آ

ــْم«
ُ
َرک

ْ
وا ِحذ

ُ
ِذیــَن آَمُنــوا ُخــذ

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
کننــد. »یــا أ

2- صحنه هــاى جنــگ، وســیله ى خوبــی بــراى شــناخت افــراد ضعیــف االیمــان و منافقــان 
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ــْم  ...
ُ
اســت. َو ِإّنَ ِمْنک

ونــه  اســتثمار  نــه  کشورگشــایی،  نــه  خداســت،  فقــط  اســالم،  در  جنــگ  از  هــدف   -3
اهَّلِل« َســِبیِل  انتقام.»ِفــی 

ْو 
َ
 أ

ْ
ــل ُیْقَت

َ
ــا پیــروزى. »ف ــا شــهادت ی 4- در جبهــه ى حــّق، فــرار و شکســت مطــرح نیســت، ی

َیْغِلــْب«

که مستضعفی باشد، جهاد است. 5- اسالم مرز نمی شناسد، هرجا 

ــان  ــان جه ــام محروم ــش تم ــات بخ ــه نج ک ــد  ــدر باش ــدى مقت ــه ح ــد ب ــالم بای ــش اس 6- ارت
ــوَن«

ُ
ــْم ال ُتقاِتل

ُ
ک

َ
باشــد. »مــا ل

ــارزه نیســت منتهــا جمعــی در مســیر حــق و جمعــی در  ــی از مب 7- در هــر حــال، زندگــی خال
کنیــد و از  ــاران شــیطان پیــکار  ــا ی ــد:" ب ــال آن می گوی ــه دنب ــد. و ب مســیر باطــل و شــیطان پیــکار دارن

آنهــا وحشــت نداشــته باشــید.

گاهــی از شــعار تــا عمــل فاصلــه  8 - انقالبــی بــودن مهــم نیســت، انقالبــی مانــدن مهــم اســت. 
یــٌق ِمْنُهــْم َیْخَشــْوَن ِر

َ
ِتــَب  ... ِإذا ف

ُ
ک ــا  ّمَ

َ
ل

َ
زیــاد اســت. ف

ْرَتنــا ِإلــی  
َ

ّخ
َ
ــْو ال أ

َ
9- عامــل مهــم تــرک جبهــه و جهــاد، دلبســتگی هاى دنیــوى اســت. »ل

َجــٍل«
َ
أ

ــل نباشــید.  ــان غاف ــد، از توطئه هــاى آن ــور وتاریــک اســتفاده می کنن ک 10- دشــمنان از نقــاط 
ــَت« »َبّیَ

برخی آیات در نکوهش راحت طلبی :

ــُم اْنِفــُروا 
ُ

ک
َ
 ل

َ
ــْم ِإذا قیــل

ُ
ک

َ
ذیــَن آَمُنــوا مــا ل

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
1- دنیاطلبــی؛ عامــل دوری از جهــاد: یــا أ

ــاِة  َحی
ْ
مــا َمتــاُع ال

َ
ــَرِة ف ِخ

ْ
ــَن ال ــا ِم ْنی

ُ
ــاِة الّد َحی

ْ
ــْم ِبال  َرضیُت

َ
ْرِض أ

َ ْ
ــی ال

َ
ــْم ِإل ُت

ْ
ل

َ
اق

َّ
فــی  َســبیِل اهَّلِل اث

 )83 توبــه(
ٌ

لیــل
َ
 ق

َّ
ِخــَرِة ِإال

ْ
ْنیــا ِفــی ال

ُ
الّد

گوینــد: بــراى نبــرد  کــه بــه شــما  اى اهــل ایمــان! شــما را چــه عــذر و بهانــه اى اســت هنگامــی 
کاهلــی می گراییــد ]و بــه دنیــا و  در راه خــدا باشــتاب ]از شــهر و دیارتــان [ بیــرون رویــد؛ بــه سســتی و 
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کاالى زندگــی  شــهواتش میــل می کنیــد؟![ آیــا بــه زندگــی دنیــا بــه جــاى آخــرت دل خــوش شــده اید؟ 
کاالیــی انــدک نیســت. )38( دنیــا در برابــر آخــرت جــز 

 ِمْنُهــْم یــا 
ٌ

ــْت طاِئَفــة
َ
 قال

ْ
2- بهانــه جویــی افــراد سســت ایمــان بــرای عــدم جهــاد:  َو ِإذ

ــوَن ِإّنَ ُبُیوَتنــا َعــْوَرٌة َو 
ُ
ــّیَ َیُقول ِب

َ
یــٌق ِمْنُهــُم الّن ِر

َ
ِذُن ف

ْ
اْرِجُعــوا َو َیْســَتأ

َ
ــْم ف

ُ
ک

َ
 َیْثــِرَب ال ُمقــاَم ل

َ
ْهــل

َ
أ

 
َ

ِفْتَنــة
ْ
وا ال

ُ
ــّمَ ُســِئل

ُ
طاِرهــا ث

ْ
ق

َ
ْیِهــْم ِمــْن أ

َ
ــْت َعل

َ
ــْو ُدِخل

َ
 )31( َو ل

ً
 ِفــرارا

َّ
یــُدوَن ِإال مــا ِهــَی ِبَعــْوَرٍة ِإْن ُیِر

)41( 
ً
 َیِســیرا

َّ
ُثــوا ِبهــا ِإال ّبَ

َ
َتْوهــا َو مــا َتل

َ
ل

گفتنــد: اى اهــل یثــرب )مــردم مدینــه(!  گروهــی از آنهــا  کــه  و نیــز بــه خاطــر بیاوریــد زمانــی را 
گروهــی از آنــان از پیامبــر اجــازه  گردیــد، و  اینجــا جــاى توقــف شــما نیســت، بــه خانه هــاى خــود بــاز 
کــه بــدون حفــاظ  بازگشــت می خواســتند و می گفتنــد خانه هــاى مــا بــدون حفــاظ اســت، در حالــی 
گــر دشــمنان  کــه ا کننــد! 14- آنهــا چنــان بودنــد  نبــود، آنهــا فقــط می خواســتند )از جنــگ( فــرار 
از اطــراف و جوانــب مدینــه بــر آنــان وارد می شــدند و پیشــنهاد بازگشــت بــه ســوى شــرک بــه آنهــا 

ــد. ــگ نمی کردن ــن راه درن ــاب ای ــراى انتخ ــی ب کم ــدت  ــز م ــد، و ج ــد می پذیرفتن می کردن

 َمــَع 
ْ
 ِبــاهَّلِل َو َجِهــُدوا

ْ
ْن َءاِمُنــوا

َ
ــْت ُســوَرٌة أ

َ
نِزل

ُ
آ أ

َ
گریــزان از جهــاد: َو ِإذ 3- رفــاه طلبــان؛ 

ــه( ــَن. )68 توب َقِعِدی
ْ
ــَع ال ــن ّمَ

ُ
ــا َنک ْرَن

َ
 ذ

ْ
ــوا

ُ
ال

َ
ــْم َو ق ــْوِل ِمْنُه  الّطَ

ْ
ــوا

ُ
ْول

ُ
َنَک أ

َ
ــَتئذ ــوِلِه اْس َرُس

کــه از رفــاه بیشــتری برخــوردار  کســانی بــرای فــرار از جهــاد دنبــال بهانــه انــد  کــه  جالــب اســت 
کــه تعــداد  کنیــد بــا مناطــق مرفــه نشــین شــهر. مــی بینیــد  بــوده انــد. مناطــق فقیرنشــین شــهر رو مقایســه 

شــهدای ایــن دومنطقــه بــا هــم قابــل مقایســه نیســت.

ذیــَن 
َّ
ــِم اهَّلُل ال

َ
ــا َیْعل ّمَ

َ
 َو ل

َ
ــة

َ
َجّن

ْ
ــوا ال

ُ
ْن َتْدُخل

َ
ْم َحِســْبُتْم أ

َ
4-  جهــاد؛ ســنت آزمایــش الهــی: أ

اِبریــَن )241 آل عمــران( ــَم الّصَ
َ
ــْم َو َیْعل

ُ
جاَهــُدوا ِمْنک

 مــا داُمــوا فیهــا 
ً
َبــدا

َ
هــا أ

َ
ــْن َنْدُخل

َ
ــا ل

َ
ــوا یــا ُموســی  ِإّن

ُ
گریــز از صحنــه مبــارزه:  قال 5- نمونــه 

ــُدوَن  )42( ــا هاُهنــا قاِع
َ
ــل ِإّن قاِت

َ
ــَک ف ــَت َو َرّبُ ْن

َ
َهــْب أ

ْ
اذ

َ
ف

و  تــو  پــس  شــد،  نخواهیــم  آنجــا  وارد  هرگــز  مــا  آنجاینــد،  در  آنــان  تــا  موســی!  اى  گفتنــد: 
نشســته ایم. )24( در همیــن جــا  کار[  پایــان  ]تــا  مــا  کــه  آنــان [ بجنگیــد  ]بــا  برویــد  پــروردگارت 
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برخی آیات در ستایش عزت مداری و مبارزه طلبی:

ــْم َعــن ِدیِنــِه 
ُ

 ِمنک
َ

 َمــن َیْرَتــّد
ْ
ِذیــَن َءاَمُنــوا

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
1- جبهــه حــق بــی یــاور نمــی مانــد: َیأ

یــَن ُیَجِهُدوَن  ِفِر
َ

ک
ْ
ی ال

َ
ٍة َعل ِعــّزَ

َ
ُمْؤِمِنیــَن أ

ْ
ــی ال

َ
ــٍة َعل

َّ
ِذل

َ
وَنــُه و أ ُهــْم َوُیِحّبُ ِتــی اهَّلُل ِبَقــْوٍم ُیِحّبُ

ْ
 َیأ

َ
َســْوف

َ
ف

 اهَّلِل ُیْؤِتیــِه َمــن َیَشــآُء َواهَّلُل َو ِســٌع َعِلیــٌم(. 
ُ

ْضــل
َ
 ِلــَک ف

َ
ئــٍم ذ

َ
 ال

َ
ْوَمــة

َ
ــوَن ل

ُ
 َیَخاف

َ
ِفــی َســِبیِل اهَّلِل َوال

»45 مائــده«

کمــال خــود بــه جبهــه  کــه بــرای  بدانیــم جبهــه حــق بــه مــا نیــازی نــدارد بلکــه ایــن مــا هســتیم 
کنــد. کســان بهتــری را جایگزیــن مــی  کنــد  حــق و یــاری آن نیــاز داریــم. خداونــد اراده 

ــْم 
َ
ــّمَ ل

ُ
ذیــَن آَمُنــوا ِبــاهَّلِل َو َرُســوِلِه ث

َّ
ُمْؤِمُنــوَن ال

ْ
َمــا ال

َ
2- ایمــان واقعــی در پرتــو جهــاد:  ِإّن

ــوَن )حجــرات51(
ُ
اِدق ولِئــَک ُهــُم الّصَ

ُ
ْنُفِســِهْم فــی  َســبیِل اهَّلِل أ

َ
ْمواِلِهــْم َو أ

َ
َیْرتاُبــوا َو جاَهــُدوا ِبأ

ْخِرُجــوا ِمــْن 
ُ
ذیــَن أ

َّ
گــر جهــاد نبــود هیــچ ذکــری از خــدا روی زمیــن باقــی نمــی مانــد: ال 3- ا

ــْت  َم ُهّدِ
َ
ــٍض ل ــْم ِبَبْع ــاَس َبْعَضُه

َ
ــُع اهَّلِل الّن

ْ
ــْو ال َدف

َ
ــا اهَّلُل َو ل َن ــوا َرّبُ

ُ
ْن َیُقول

َ
 أ

َّ
ــّقٍ ِإال ــِر َح ــْم ِبَغْی ِدیاِرِه

َیْنُصــَرّنَ اهَّلُل َمــْن َیْنُصــُرُه ِإّنَ 
َ
 َو ل

ً
ثیــرا

َ
ک ــُر فیَهــا اْســُم اهَّلِل 

َ
ک

ْ
ــواٌت َو َمســاِجُد ُیذ

َ
َصواِمــُع َو ِبَیــٌع َو َصل

َقــِوّیٌ َعزیــٌز )حــج، 04(
َ
اهَّلَل ل

َو  ــَرِر 
َ

الّض وِلــی 
ُ
أ ْیــُر 

َ
غ ُمْؤِمنیــَن 

ْ
ال ِمــَن  قاِعــُدوَن  

ْ
ال َیْســَتِوی  ال  مجاهــدان:  ارزش   -4

ْنُفِســِهْم 
َ
ْمواِلِهــْم َو أ

َ
ُمجاِهدیــَن ِبأ

ْ
 اهَّلُل ال

َ
ــل

َ
ّض

َ
ْنُفِســِهْم ف

َ
ْمواِلِهــْم َو أ

َ
ُمجاِهــُدوَن فــی  َســبیِل اهَّلِل ِبأ

ْ
ال

قاِعدیــَن 
ْ
ــی ال

َ
ُمجاِهدیــَن َعل

ْ
 اهَّلُل ال

َ
ــل

َ
ّض

َ
ُحْســنی  َو ف

ْ
ــَد اهَّلُل ال  َوَع

ًّ
ل

ُ
ک  َو 

ً
قاِعدیــَن َدَرَجــة

ْ
ــی ال

َ
َعل

 )نســا، 59(
ً
 َعظیمــا

ً
ْجــرا

َ
أ

ِخــِر َو 
ْ

َیــْوِم ال
ْ
َمــْن آَمــَن ِبــاهَّلِل َو ال

َ
ک َحــراِم 

ْ
َمْســِجِد ال

ْ
حــاّجِ َو ِعمــاَرَة ال

ْ
 ال

َ
ُتــْم ِســقاَیة

ْ
 َجَعل

َ
5- أ

اِلمیــَن )توبــه، 19(
َ

َقــْوَم الّظ
ْ
جاَهــَد فــی  َســبیِل اهَّلِل ال َیْســَتُووَن ِعْنــَد اهَّلِل َو اهَّلُل ال َیْهــِدی ال

در محضر معصومان؟مهع؟:

�ــْت 
ُ
ــُه َنْصــَرُه و ناِصــَرُه. و اهَّلِل، مــا َصل

َ
ــُه و َجعل َم

َ
هــاَد و َعّظ ــرَض الجِ 1- عنــه ؟ع؟: إّن اهَّلَل َف

گردانیــد و آن را بــزرگ داشــت و   بــِه. امــام علــی ؟ع؟: خداونــد جهــاد را واجــب 
ّ

ُدنیــا و ال ِدیــٌن إال
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کار دنیــا و دیــن جــز بــا جهــاد درســت نمی شــود. یــارى خــود و یــاور خــود قــرارش داد. بــه خــدا ســوگند 

کار حکمّیــت ایــراد  کــه پــس از برآشــفتن یارانــش از  2- امــام علــی علیه الســالم در خطبــه اش 
کــه جنــگ، شــما  کــه مــن دوســت داشــتم، تــا آن  کار مــن بــا شــما پیوســته چنــان بــود  کــرد: اى مــردم! 
گذاشــت؛  گرفــت و شــمارى را باقــی  کــه شــمارى از شــما را  را فرســوده ســاخت، و بــه خــدا ســوگند 
هرچنــد بــراى دشــمن شــما فرســاینده تر بــود. مــن تــا دیــروز، فرمانــده بــودم و امــر و نهــی می کــردم؛ ولــی 
کــه ]بــه مــن امــر و نهــی می شــود! شــما زنــده مانــدن را دوســت داریــد و  امــروز ]کار بــه جایــی رســیده 

مــن نمی توانــم شــما را بــه آنچــه دوســت نداریــد، وا دارم.

کــردن  3. امــام علــی علیه الســالم در فــرا خوانــدن مــردم بــه جنــگ بــا شــامیان، پــس از یکســره 
کــردم! آیــا بــه جــاى آخــرت، بــه زندگــی  کــه سرزنشــتان  کار خــوارج: آه از شــما! خســته شــدم، از بــس 
دنیــا رضایــت داده ایــد؟! و عــّزت را بــر ذّلــت برگزیده ایــد؟! هــرگاه شــما را بــه جهــاد بــا دشــمنتان فــرا 
گرفتــار آمده ایــد،  گویــی در َســکرات مــرْگ  کــه  خوانــدم، چشــمانتان پیــچ و تــاب برداشــت، آن ســان 

گیجــِی مســتی بــه ســر می بریــد! یــا در 

ــاٍق.  ــن ِنف ــْعَبٍة ِم ــل ُش ــاَت ع ــُه، م ــِه َنفَس ْث ب ــّدِ  ُی�
َ

ــُز، و ل  َیْغ
َ

ــاَت و ل ــن م ــه ؟ص؟: َم 4. عن
کــه جهــاد نکــرده یــا آرزوى جهــاد نداشــته باشــد و بمیــرد بــه نوعــی نفــاق  کســی  پیامبــر خــدا ؟ص؟: 

مــرده اســت.

یــِن، و الْجــُر فیــِه  هــاَد أْشــَرُف العمــاِل بعــَد اإلســلِم، و ُهــو ِقــواُم الّدِ 5. عنــه ؟ع؟: إّنَ الجِ
ــهاَدِة. امــام علــی 

َ
ّنــِة َبعــد الّش ى بالج ــّرُه، فیــِه اَلَســناُت و الُبْشــر

َ
َعظــٌم َمــع الِعــّزِة و اَلَنعــِة، و ُهــو الک

کارهــا بعــد از اســالم اســت. جهــاد مایــه پایــدارى دیــن اســت و عــالوه  ؟ع؟: همانــا جهــاد شــریفترین 
کــه عــّزت و اقتــدار مــی آورد اجــرى بــزرگ دارد. جهــاد، ســخت اســت و دارای پــاداش و در آن  بــر آن 

نویــد بهشــت اســت پــس از شــهادت. 

در محضر امام و رهبری:

امام خمینی ؟هر؟:  

کــه در ایــن چنــد ســاِل مبــارزه و جنــگ بــه هــر دلیلــی از ادای ایــن تکلیــف بــزرگ  » آنهایــی 
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کرده انــد  طفــره رفتنــد و خودشــان و جــان و مــال و فرزندانشــان و دیگــران را از آتــش حادثــه دور 
کــه  کرده انــد  کــه از معاملــۀ بــا خــدا طفــره رفته انــد، و خســارت و زیــان و ضــرر بزرگــی  مطمئــن باشــند 
کــه مــن مجــددًا بــه همــۀ مــردم و  کشــید.  حســرت آن را در روز واپســین و در محاســبۀ حــق خواهنــد 
کــه حســاب اینگونــه افــراد را از حســاب مجاهــدان در راه خــدا جدا ســازند؛  مســئولین عــرض می کنــم 

کوته نظــر دیــروز بــه صحنه هــا برگردنــد. و نگذارنــد ایــن مدعیــان بی هنــر امــروز و قاعدیــن 

ــد  کــه نگذاری ــه همــۀ شــما وصیــت و ســفارش می کنــم  ــا نباشــم ب مــن در میــان شــما باشــم و ی
انقــالب بــه دســت نااهــالن و نامحرمــان بیفتــد. نگذاریــد پیشکســوتاِن شــهادت و خــون در پیــچ و 
کــه  کیــدًا بــه ملــت عزیــز ایــران ســفارش می کنــم  خــم زندگــی روزمــرۀ خــود بــه فراموشــی ســپرده شــوند. ا
هوشــیار و مراقــب باشــید، قبــول قطعنامــه از طــرف جمهــوری اســالمی ایــران بــه معنــای حــل مســئلۀ 

جنــگ نیســت )صحیفــه امــام جلــد 21 - صفحــه 92 « )ســخنرانی(

مقام معظم رهبری: 

کننــد و چیــزی می گوینــد،  کــه مــی آینــد ســؤالی مــی  1- » مــن همیشــه بــه بعضــی از دوســتان 
ــل  ــرف مقاب ــم و ط کردی ــی  ــارزه م ــوت مب ــم طاغ ــا رژی ــک روز ب ــا ی ــت. م ــارزه اس ــدان مب ــم می می گوی
کنیــم. مبــارزه  مــا پلیــس شــاه بــود؛ امــروز بــا نظــام قــدرت طلــِب خونریــِز جهانــی داریــم مبــارزه مــی 
کنیــم و بــه جــان بخریــم. بنــده خــودم بــرای تحمــل  تی دارد؛ ایــن مشــکالت را بایــد تحمــل  مشــکال
کــه آمــاده انــد؛  کــه باشــم. ملــت مــا هــم نشــان داده انــد  مشــکالت آمــاده هســتم؛ در هــر مســؤولیتی 
گفــت. ملــت مــا امتحــان خوبــی داده انــد. مبــارزه،  ــرادران عزیــز مــا االن  کــه یکــی از ب همــان طــور 
کتــاب باشــد. در  ســختی دارد؛ عقــب نشــینی و پیشــرفت دارد؛ امــا همــه چیــز بایــد بــا حســاب و 
کرد؛  کتیــک اســت. عقــب نشــینی غیــر از فــرار اســت؛ نبایــد فــرار  گاهــی تا جنــگ، عقــب نشــینی هــم 
کتیکــی  کتیکــی یکــی از فنــون جنــگ اســت؛ مثــل پیشــروِى تا نبایــد منهــزم شــد. عقــب نشــینِی تا
کــه پیشــروِى بــی نقشــه هــم منجــر بــه شکســت  کماایــن  اســت. فــرار یعنــی عقــب نشــینِی بــی نقشــه؛ 

خواهــد شــد. همــه چیــز بایــد بــا میــزان و بــا حســاب باشــد؛ منتهــا در جهــت حرکــت بــه جلــو.«

کــم نبــود؛ خیلــی از ایــن جوانهــا اصــاًل اعتنــا نکردنــد بــه این کــه  2- »جــوان در ایــن مملکــت 
کســی بــرای  گــر  کشــور هســت؛ مشــغول خــورد و خــواب خودشــان شــدند. ا جنگــی در مرزهــای ایــن 
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گــرم اســت؛  آنهــا از جبهــه ســخن میگفــت، احیانــًا پوزخنــدی هــم میزدنــد. تابســتانها خوزســتان 
کولــر راحــت و آب خنــک داخــل یخچــال و  زمســتانها منطقــه ی شــمال غربــی ســرد اســت. از پــای 
کاِر  کنــار مزرعــه ی محصــول بــر زمیــن مانــده بیــرون آمــدن؛ یــا  گــرم پــدر و مــادر بیــرون آمــدن؛ از  آغــوش 
کــه ممکــن بــود بعــدًا دیگــر بــه آن جــا  کــه ممکــن بــود بعــدًا از او بگیرنــد، یــا اداره ای را  کارخانــه ای را 
ــرای  ــرد، ب ــرب س ــمال غ ــرم و ش گ ــتان  ــه خوزس ــن ب ــدن و رفت ــرون آم ــردن و بی ک ــا  ــد، ره ــش ندهن راه
ــد، از آن  کردن ــاران  ــد. وقتــی شــهرها را بمب کردن ــد؛ نشســتند تماشــا  ــوارا نبــود. خیلیهــا نکردن گ همــه 
کــه بمبــاران میشــدند، رخــت و لبــاس برداشــتند و بــه شــهر دور دســت تر رفتنــد. یــک عــّده  شــهرهایی 
کردنــد. اینهــا هــم ایرانــی بودنــد، خیلیهایشــان هــم مســلمان بودنــد؛ امــا آن هّمــت را  این گونــه عمــل 
ــه ای، عــّده ی دیگــری پیــدا شــدند؛ از جاهــای مختلــف، از قشــرهای  نداشــتند. در چنیــن هنگام
گــرم  کرســی  مختلــف، در ســنین مختلــف، زن و مــرد؛ اینهــا آن راحتــی را، آن خنــکای تابســتان را، آن 
کردنــد؛  کردنــد؛ محصــول روی زمیــن مانــده را رهــا  کردنــد؛ آغــوش پــدر و مــادر را رهــا  زمســتان را رهــا 
ــه راه  ــمت جبه ــه س ــد و ب کردن ــا  ــه را ره ــگاه و مدرس ــد؛ درس دانش کردن ــا  ــه و اداره را ره کارخان کاِر 
کــه دشــمن مرزهــا را شکســته و وارد میهــن اســالمی شــده  کردنــد  افتادنــد. چــرا؟ چــون احســاس 
گــر جــوان، ایثارگرانــه بــه اســتقبال دشــمن نــرود، دشــمن بــه ســراغ او در شــهر و در خانــه ی او  اســت. ا
گماشــتند و رفتنــد.  کردنــد، فهمیدنــد، همــت  ک  خواهــد آمــد. اینهــا وظیفــه ی جهــاد اســالمی را ادرا
کــه خداونــد متعــال در قــرآن فرمــود: »فّضــل اهَّلَلّ  کســانی هســتند  اینهــا بســیجی هســتند. اینهــا همــان 
 عظیمــا«.)1( مجاهدیــن یعنــی همینهــا؛ قاعدیــن یعنــی آنهــا 

ً
المجاهدیــن علــی القاعدیــن اجــرا

کــه در خانــه نشســتند. قاعــد، یعنــی نشســته؛ مجاهــد، یعنــی تالشــگر راه خــدا.
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مقاومت امت بر محوریت ولی  

آیات منتخب: آیات 54 تا 56 سوره مبارکه مائده

ُهــْم َو  ِتــی اهَّلُل ِبَقــْوٍم ُیِحّبُ
ْ
 َیأ

َ
َســْوف

َ
ــْم َعــْن دیِنــِه ف

ُ
 ِمْنک

َ
ذیــَن آَمُنــوا َمــْن َیْرَتــّد

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
یــا أ

ــوَن 
ُ
کاِفریــَن ُیجاِهــُدوَن فــی  َســبیِل اهَّلِل َو ال َیخاف

ْ
ــی ال

َ
ٍة َعل ِعــّزَ

َ
ُمْؤِمنیــَن أ

ْ
ــی ال

َ
ــٍة َعل

َّ
ِذل

َ
ــُه أ وَن ُیِحّبُ

ُه 
ُ
ــُم اهَّلُل َو َرُســول

ُ
ک مــا َوِلّیُ

َ
 اهَّلِل ُیْؤتیــِه َمــْن َیشــاُء َو اهَّلُل واِســٌع َعلیــٌم )54(ِإّن

ُ
ْضــل

َ
 الِئــٍم ذِلــَک ف

َ
ْوَمــة

َ
ل

 اهَّلَل َو 
َّ

ِکُعــوَن )55( َو َمــْن َیَتــَول کاَة َو ُهــْم را ــلَة َو ُیْؤُتــوَن الــّزَ ذیــَن ُیقیُمــوَن الّصَ
َّ
ذیــَن آَمُنــوا ال

َّ
َو ال

غاِلُبــون  )56(
ْ
ــِإّنَ ِحــْزَب اهَّلِل ُهــُم ال

َ
ِذیــَن آَمُنــوا ف

َّ
ُه َو ال

َ
َرُســول

ترجمه آیات:

ــی  ــه خــدا زیان ــردد )ب گ ــاز  ــن خــود ب کــس از شــما از آئی ــر  ــد ه ــه ایمــان آورده ای ک کســانی  اى 
کــه آنهــا را دوســت دارد و آنهــا )نیــز( او را  نمی رســاند( خداونــد در آینــده جمعیتــی را مــی آورد، 
کافــران نیرومندنــد، آنهــا در راه خــدا جهــاد  دوســت دارنــد، در برابــر مؤمنــان متواضــع و در برابــر 
کــس بخواهــد )و  کــه بهــر  کننــدگان هراســی ندارنــد .* ایــن فضــل خــدا اســت  میکننــد و از ســرزنش 
ــا  ــما تنه ــر ش ــت و رهب ــت. سرپرس ــد داناس ــیع و خداون ــدا وس ــل( خ ــد و )فض ــد( می ده ــته ببین شایس
کــه ایمــان آورده انــد و نمــاز را بــر پــا می دارنــد و در حــال رکــوع زکات  خــدا اســت، و پیامبــر او، و آنهــا 
ــرا(  ــد زی ــد )پیروزن ــان را بپذیرن ــا ایم ــراد ب ــر او و اف ــدا و پیامب ــت خ ــه والی ک ــانی  کس ــد. * و  می پردازن

حــزب و جمعیــت خــدا پیــروز می باشــد!
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مقدمه:

گیــرد و بهتریــن محــور،  مقاومــت نیازمنــد اتحــاد اســت و اتحــاد هــم بــر محــور واحــد شــکل مــی 
کــه برخــی تحــت والیــت یهودیــان و مســیحیان  ولــی خداســت. در آیــات قبــل مقدمــه چینــی شــده 

کــه بایــد دلبســته ولــی خــدا بــود .  قــرار دارنــد و دلبســته آنــان هســتند. امــا قــرآن بــه مــا مــی آمــوزد 

تبیین آیات منتخب:

آیه 54 :

گــر  کلــی بــه همــه مســلمانان اخطــار می کنــد:" ا در ایــن آیــه، خداونــد بــه عنــوان یــک قانــون 
ــگ  ــلمین و آهن ــه مس ــن او و جامع ــدا و آئی ــه خ ــی ب ــد، زیان ــرون رون ــود بی ــن خ ــما از دی ــانی از ش کس
ســریع پیشــرفت آنهــا نمی رســانند، زیــرا خداونــد در آینــده جمعیتــی را بــراى حمایــت ایــن آئیــن 
ــرح  ــن  ش ــد، چنی ــام دهن ــزرگ را انج ــالت ب ــن رس ــد ای ــه بای ک ــانی  کس ــات  ــپس صف ــزد. س برمی انگی

می دهــد:

1- آنهــا بــه خــدا عشــق می ورزنــد و جــز بــه خشــنودى او نمی اندیشــند" هــم خــدا آنهــا را 
وَنــُه (. ُیِحّبُ ُهــْم َو  دوســت دارد و هــم آنهــا خــدا را دوســت دارند")ُیِحّبُ

ُمْؤِمِنیَن(
ْ
ی ال

َ
ٍة َعل

َّ
ِذل

َ
2 - در برابر مؤمنان خاضع و مهربان هستند. )أ

ــی 
َ
َعل ٍة  ِعــّزَ

َ
)أ پرقدرتنــد".  و  خشــن  و  سرســخت  ســتمکاران،  و  دشــمنان  برابــر  در  و   -3

یــَن (. کاِفِر
ْ
ال

4- جهــاد در راه خــدا بــه طــور مســتمر از برنامه هــاى آنهــا اســت. )ُیجاِهــُدوَن ِفــی َســِبیِل 
اهَّلِل (.

کــه در راه انجــام فرمــان خــدا و  کــه بــراى آنــان ذکــر می کنــد ایــن اســت  5- آخریــن امتیــازى 
ــٍم (.  الِئ

َ
ْوَمــة

َ
ــوَن ل

ُ
کننــده اى نمی هراســند. )َو ال َیخاف دفــاع از حــق، از مالمــت هیــچ مالمــت 

کــه از شکســتن ســنتهاى  در حقیقــت عــالوه بــر قــدرت جســمانی، چنــان شــهامتی دارنــد 
کثــرت عــددى  گرفته انــد، و بــا تکیــه بــر  کــه راه انحــراف را پیــش  کثریتهایــی  غلــط و مخالفــت بــا ا

ــد. ــد، پروایــی ندارن ــاد اســتهزاء می گیرن ــه ب خــود دیگــران را ب
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کوشــش  انســان(  در پایــان خداونــد می گویــد:" بدســت آوردن ایــن امتیــازات، )عــالوه بــر 
 اهَّلِل 

ُ
ْضــل

َ
ــَک ف کــس بخواهــد و شایســته ببینــد میدهــد". )ذِل کــه بــه هــر  مرهــون فضــل الهــی اســت 

گاه  کــه شایســتگی دارنــد آ کرمــش، وســیع و بــه آنهــا  کــه دایــره فضــل و  ُیْؤِتیــِه َمــْن َیشــاُء(. او اســت 
ــٌم (. ــٌع َعِلی اســت. )َو اهَّلُل واِس

شأن نزول آیه:

کردنــد دســت  کــه از پیامبــر ص در بــاره ایــن آیــه  ســؤال    در روایــت می خوانیــم هنگامــی 
خــود را بــر شــانه" ســلمان" زد و فرمــود:" ایــن و یــاران او و هموطنــان او هســتند". ســپس فرمــود: لــو 
گــر  گــر دیــن )و در روایــت دیگــرى ا یــا لتناولــه رجــال مــن ابنــاء الفــارس: " ا کان الدیــن معلقــا بالثر
گیــرد، مردانــی از فــارس آن را در اختیــار خواهنــد  علــم( بــه ســتاره ثریــا بســته باشــد و در آســمانها قــرار 

گرفــت.

کــه  و در روایــات دیگــرى می خوانیــم ایــن آیــه در بــاره یــاران مهــدى ؟ع؟ نــازل شــده اســت 
کــه از آئیــن حــق و عدالــت مرتــد شــده اند می ایســتند و جهــان را پــر از  بــا تمــام قــدرت در برابــر آنهــا 

ــد. ایمــان و عــدل و داد می کنن

آیه 55:

کــه روزى  کتــب دیگــر از" عبــد اهلل بــن عبــاس" چنیــن نقــل شــده:  در تفســیر مجمــع البیــان و 
گهــان مــردى  کنــار چــاه زمــزم نشســته بــود و بــراى مــردم از قــول پیامبــر ص حدیــث نقــل می کــرد نا در 
کــه ابــن عبــاس  کــه عمامــه اى بــر ســر داشــت و صــورت خــود را پوشــانیده بــود نزدیــک آمــد و هــر مرتبــه 
از پیغمبــر اســالم ص حدیــث نقــل میکــرد او نیــز بــا جملــه" قــال رســول اهلل" حدیــث دیگــرى از پیامبــر 
گشــود  کنــد، او صــورت خــود را  ص نقــل می نمــود. ابــن عبــاس او را قســم داد تــا خــود را معرفــی 
گوشــهاى  ــا ایــن  ــو ذر غفــارى هســتم ب ــد مــن اب ــرا نمی شناســد بدان کــس م و صــدا زد اى مــردم! هــر 
کــر بــاد، و بــا ایــن چشــمان خــود  گوشــم  گــر دروغ بگویــم هــر دو  خــودم از رســول خــدا ص شــنیدم، و ا
رة  ــد البــر کــه پیامبــر ص فرمــود: عــل قائ ــاد،  ــور ب ک ــم هــر دو  ــر دروغ بگوی گ ــان را دیــدم و ا ایــن جری
ــت، و  ــکان اس ــواى نی ــی ؟ع؟ پیش ــه. " عل ــن خذل ــذول م ــره. من ــن نص ــور م ــرة. منص ــل الکف و قات
کــس دســت از یاریــش  کــرد، و هــر  کنــد، خــدا یاریــش خواهــد  کــس او را یــارى   کافــران، هــر  کشــنده 
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بــردارد، خــدا دســت از یــارى او برخواهــد داشــت".

کــرد: اى مــردم روزى از روزهــا بــا رســول خــدا ص در مســجد نمــاز  ســپس ابــو ذر اضافــه 
ــه او  ــزى ب ــی چی کس ــی  ــرد، ول ک ــک  کم ــاى  ــردم تقاض ــد و از م ــجد ش ــائلی وارد مس ــدم، س می خوان
ــه مــن در مســجد  ک ــاش  ــو شــاهد ب ــا ت گفــت: خدای ــرد و  ک ــه آســمان بلنــد  ــداد، او دســت خــود را ب ن
کســی جــواب مســاعد بــه مــن نــداد، در همیــن حــال علــی؟ع؟  کــردم ولــی  کمــک  رســول تــو تقاضــاى 
کــرد. ســائل نزدیــک آمــد  کوچــک دســت راســت خــود اشــاره  ــا انگشــت  ــود ب کــه در حــال رکــوع ب
کــه در حــال نمــاز بــود ایــن جریــان را  و انگشــتر را از دســت آن حضــرت بیــرون آورد، پیامبــر ص 
ــت:"  گف ــن  ــرد و چنی ک ــد  ــمان بلن ــوى آس ــه س ــر ب ــد، س ــارغ ش ــاز ف ــه از نم ک ــی  ــرد، هنگام ک ــاهده  مش
کارهــا را بــر او آســان ســازى  گردانــی و  کــه روح او را وســیع  کــرد  خداونــدا بــرادرم موســی از تــو تقاضــا 
کــرد هــارون را  کننــد، و نیــز موســی درخواســت  گفتــارش را درک  گــره از زبــان او بگشــایی تــا مــردم  و 
کارهایــش شــریک  کنــی و در  کــه بــرادرش بــود وزیــر و یــاورش قــرار دهــی و بوســیله او نیرویــش را زیــاد 
کارهــا را بــر مــن آســان  کــن و  گشــاده  ســازى. خداونــدا! مــن محمــد پیامبــر و برگزیــده تــوام، ســینه مــرا 

گــردد". گــردان تــا بوســیله او، پشــتم قــوى و محکــم  ســاز، از خاندانــم علــی ؟ع؟ را وزیــر مــن 

کــه جبرئیــل نــازل شــد و بــه پیامبــر  ابــو ذر می گویــد: هنــوز دعــاى پیامبــر ص پایــان نیافتــه بــود 
ُه َو 

ُ
ــُم اهَّلُل َو َرُســول

ُ
ک مــا َوِلّیُ

َ
گفــت بخــوان  ِإّن گفــت: بخــوان، پیامبــر ص فرمــود: چــه بخوانــم،  ص 

ِذیــَن آَمُنــوا ...
َّ
ال

آیه 56:  

کیــد و تعقیــب می کنــد، و بــه  ایــن آیــه تکمیلــی بــراى مضمــون آیــه پیــش اســت و هــدف آن را تا
کــه والیــت و سرپرســتی و رهبــرى خــدا و پیامبــر ص و افــراد بــا  کســانی  کــه:"  مســلمانان اعــالم مــی دارد 
کــه در آیــه قبــل بــه آنهــا اشــاره شــد بپذیرنــد پیــروز خواهنــد شــد، زیــرا آنهــا در حــزب خــدا  ایمانــی را 

خواهنــد بــود و حــزب خــدا پیــروز اســت".

غاِلُبوَن (.
ْ
ِإّنَ ِحْزَب اهَّلِل ُهُم ال

َ
ِذیَن آَمُنوا ف

َّ
ُه َو ال

َ
 اهَّلَل َو َرُسول

َّ
)َو َمْن َیَتَول

ــتی  ــی" سرپرس ــد یعن ــاره ش ــش اش ــه پی ــه در آی ک ــت  ــی والی ــر معن ــرى ب ــه دیگ ــه قرین ــن آی در ای
و رهبــرى و تصــرف" دیــده می شــود، زیــرا تعبیــر بــه" حــزب اهلل" و" غلبــه آن" مربــوط بــه حکومــت 
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کــه والیــت در آیــه بــه معنــی  اســالمی اســت، نــه یــک دوســتی ســاده و عــادى و ایــن خــود می رســاند 
سرپرســتی و حکومــت و زمامــدارى اســالم و مســلمین اســت، زیــرا در معنــی حــزب، نوعــی تشــکل و 

هــم بســتگی و اجتمــاع بــراى تامیــن اهــداف مشــترک افتــاده اســت.

ِذیــَن آَمُنــوا در ایــن آیــه، همــه افــراد بــا ایمــان نیســتند بلکــه 
َّ
کــه مــراد از ال بایــد توجــه داشــت 

کــه در آیــه قبــل بــا اوصــاف معینــی بــه او اشــاره شــد. کســی اســت 

کاربردی از این آیات:  ده نکته 

1- در راه ایمــان و شکســتن ســّنت ها و عــادات جاهلــی نبایــد از ســرزنش ها و هوچی گرى هــا 
 الِئــٍم«

َ
ْوَمــة

َ
ــوَن ل

ُ
و تبلیغــات ســوء دشــمن ترســی داشــت و تســلیم جــّو و محیــط شــد. »ال َیخاف

2- رفتــار مســلمان، نرمــش بــا بــرادران دینــی و سرســختی در برابــر دشــمن اســت و هیــچ یــک از 
یــَن« کاِفِر

ْ
ــی ال

َ
ٍة َعل ِعــّزَ

َ
ُمْؤِمِنیــَن أ

ْ
ــی ال

َ
ــٍة َعل

َّ
ِذل

َ
خشــونت و نرمــش، مطلــق نیســت. »أ

ِتــی  
ْ
 َیأ

َ
َســْوف

َ
 ... ف

َ
3- بــا نویــد جایگزینــی دیگــران، جلــو یــأس و تــرس را بگیریــد. َمــْن َیْرَتــّد

ــون 
ُ
... َو ال َیخاف

کنیــم.  گســترش اســت، تنهــا بــه ریزش هــا نــگاه نکنیــم بــه رویش هــا نیــز نــگاه  4- اســالم رو بــه 
ِتــی اهَّلل 

ْ
 ... َیأ

َ
َمــْن َیْرَتــّد

گــر حــول ولــی باشــید پیــروز مــی شــوید و ایــن پیــروزی مختــص بــه پیــروزی مــادی و یــا  5- ا
کــه اطــالق آیــه دلیــل بــر پیــروزى مطلــق آنهــا در تمــام جبهه هــا  کــه  شــک نیســت  معنــوی نیســت چــرا 

اســت.

ــُم اهَّلُل  
ُ

ک مــا َوِلّیُ
َ
کــه اهــل نمــاز و زکات نیســتند، حــّق والیــت بــر مــردم را ندارنــد. ِإّن کســانی   -6

مــا«، نشــانه ى انحصــار والیــت در افــراد خــاّص اســت.
َ
... ) »ِإّن

7- چــون پیــروزى، بــدون تشــکیالت، مدیرّیــت، قــدرت، وحــدت، جــرأت و ... امــکان 
ــن صفــات را داشــته باشــند. ــه ای ــت و غلب کمّی ــراى حا ــد ب ــس »حــزب اهَّلل« بای ــدارد، پ ن

کــه والیــت خــدا، پیامبــر و اهل بیــت علیهــم الســالم را  کســانی اســت  8- غلبــه ى نهایــی بــا 
غاِلُبــوَن 

ْ
  ... ُهــُم ال

َ
ــَول بپذیرنــد. َو َمــْن َیَت
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غاِلُبوَن«
ْ
9- با وعده هاى الهی، حزب اهلل به آینده ى خود مطمئن است. »ُهُم ال

10- تنهــا بــا پذیــرش والیــت خداونــد و سرســپردن بــه والیــت ولــی، پیــروزی حاصــل مــی شــود. 
غاِلُبــوَن ( 

ْ
  ... ُهــُم ال

َ
)َو َمــْن َیَتــَول

آموزه های قرآنی درباره حکومت و والیت:

ِبــِع 
َ
َحــّقِ َو ال َتّت

ْ
ــاِس ِبال

َ
ــْم َبْیــَن الّن

ُ
اْحک

َ
ْرِض ف

َ ْ
 ِفــی ال

ً
َک َخلیَفــة نــا

ْ
ــا َجَعل

َ
1- یــا داُوُد ِإّن

ــْم َعــذاٌب َشــدیٌد ِبمــا  ُه
َ
ــوَن َعــْن َســبیِل اهَّلِل ل

ُّ
ذیــَن َیِضل

َّ
ــَک َعــْن َســبیِل اهَّلِل ِإّنَ ال

َّ
ُیِضل

َ
َهــوى  ف

ْ
ال

ِحســاِب )26(
ْ
ــْوَم ال ــوا َی َنُس

گفتیــم:[ اى داود! همانــا تــو را در زمیــن جانشــین ]و نماینــده خــود[ قــرار دادیــم؛ پــس میــان  ]و 
ــد.  ــرف می کن ــدا منح ــو را از راه خ ــه ت ک ــن  ــروى مک ــس پی ــواى نف ــن و از ه ک ــق داورى  ــه ح ــردم ب م
کرده انــد،  کــه از راه خــدا منحــرف می شــوند، چــون روز حســاب را فرامــوش  کســانی  بی تردیــد 

ــد. )26( ــی ســخت دارن عذاب

ــّجٍ 
َ
ِ ف

ّ
ل

ُ
ک تیــَن ِمــْن 

ْ
ِ ضاِمــٍر َیأ

ّ
ل

ُ
ک  َو َعلــی  

ً
ُتــوَک ِرجــاال

ْ
َحــّجِ َیأ

ْ
ــاِس ِبال

َ
ْن ِفــی الّن ِ

ّ
ذ

َ
2- َو أ
)27( َعمیــٍق 

و در میــان مــردم بــراى حــج بانــگ زن تــا پیــاده و ســوار بــر هــر شــتر باریــک انــدام ]چابــک و 
کــه از هــر راه دور می آینــد، بــه ســوى تــو آینــد. )27( ک [  چــاال

ــْم 
َ
ــٍع ل ــٍر جاِم ْم

َ
ــُه َعلــی  أ ــوا َمَع کاُن ــاهَّلِل َو َرُســوِلِه َو ِإذا  ــوا ِب ذیــَن آَمُن

َّ
ــوَن ال ُمْؤِمُن

ْ
َمــا ال

َ
3- ِإّن

ــوِله  ــاهَّلِل َو َرُس ــوَن ِب ــَن ُیْؤِمُن ذی
َّ
ــَک ال ولِئ

ُ
ِذُنوَنَک أ

ْ
ــَتأ ــَن َیْس ذی

َّ
ِذُنوهُ  ِإّنَ ال

ْ
ــَتأ ــی َیْس

َ
ــوا َحّت َهُب

ْ
َیذ

کار مهمی  کــه بــر ســر  کــه بــه خــدا و پیامبــرش ایمــان آورده انــد، و هنگامــی  مؤمنــان فقــط آناننــد 
گــرد هــم مــی آورد[ بــا پیامبــر باشــند تــا از او اجــازه نگیرنــد ]از نــزد او[ نمی رونــد.  ]کــه طبیعتــًا مــردم را 
کــه بــه خــدا و پیامبــرش ایمــان  ــو اجــازه می گیرنــد، آناننــد  کــه ]بــراى رفتــن [ از ت کســانی  بــه راســتی 

دارنــد.

 
ْ
ِذیــَن َهــاُدوا

َّ
 ِلل

ْ
ُموا

َ
ْســل

َ
ِذیــَن أ

َّ
ــوَن ال ِبّیُ

َ
ــُم بهــا الّن

ُ
 ِفیَهــا ُهــًدى َو ُنــوٌر  یحک

َ
ْوَرئــة

َ
َنــا الّت

ْ
نَزل

َ
ــا أ

َ
4- ِإّن

ْیــِه شــهَداء«)مائده 44(
َ
 َعل

ْ
اُنــوا

َ
ک ِکَتــاِب اهَّلِل َو   ِمــن 

ْ
ْحَبــاُر ِبَمــا اْســُتْحِفُظوا

َ ْ
ــوَن َو ال ِنّیُ ّبَ َو الّرَ
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کــه در برابــر امــر خــدا  کــه در آن هدایــت و روشــنایی اســت تــا پیامبرانــی  مــا تــورات را فرســتادیم 
کــه  کتــاب الهــی  کننــد )همچنیــن( علمــا و دانشــمندان بــه ایــن  تســلیم هســتند بــا آن یهودیــان حکــم 
کــردن نبیــون و بعــد از آن ربانیــون و  گــواه باشــند و داورى نماینــد. حکــم  بــه آنهــا ســپرده شــده بــر آن 

احبــار یعنــی حکومــت عالــم دینــی بــر اســاس تــورات وایــن همــان والیــت فقیــه اســت.

. قــال 
ً
5-  و اذا ابتلــی ابراهیــم رّبــه بکلمــات فاتّمهــّن قــال اّنــی جاعلــک للّنــاس امامــا

ّیتــی قــال ال ینــال عهــدى الظالمیــن.« )بقــره/ 124( و مــن ذّر

کــرده انــد و ظاهــر از ایــن آیــه امــام بــه معنــای رهبــر اجتماعــی  مفســر هــا در معنــی امــام بحــث 
کــه حکومــت تشــکیل مــی دهــد. اســت 

ِخیــَرُة ِمــْن 
ْ
ُهــُم ال

َ
ْن یکــوَن ل

َ
 أ

ً
ْمــرا

َ
ُه أ

ُ
َضــی اهَّلُل َو َرُســول

َ
کاَن ِلُمْؤِمــٍن َو ال ُمْؤِمَنــٍة ِإذا ق 6- َو مــا 

کــه خــدا و پیامبــرش امــری را الزم بداننــد،  ْمِرِهــم ـ هیــچ مــرد و زن بــا ایمانــی حــق نــدارد هنگامــی 
َ
أ

اختیــاری )در برابــر فرمــان خــدا( داشــته باشــد« )احــزاب/36(

کیــف  7- افمــن یهــدی الــی الحــق احــق ان یتبــع امــن الیهــدی اال ان یهــدی فمالکــم 
کســی  ک از او پیــروی شــود یا  کنــد ســزاوارتر اســت  کــه بــه راه حــق هدایــت مــی  کســی  تحکمــون؛ آیــا 
کنیــد؟(,  ــه داوری مــی  ــرده شــود شــما را چــه مــی شــود؟ چگون ــه راه ب ک ــد مگــر آن  ــه راه نمــی یاب ک

)یونــس، آیــه 35(

کنــد در زمــان  کــم اســالمی بایــد عالــم بــه احــکام اســالم باشــد تــا بتوانــد آنهــا را اجــرا  حا
ــان  ــان داده شــده اســت و در زم ــه آن ــد ب ــم از ســوی خداون ــن عل ــام معصــوم ؟ع؟ ای پیامبــر؟ص؟ و ام

غیبــت امــام معصــوم ؟ع؟ داناتریــن مــردم بــه احــکام یعنــی فقهــا ایــن علــم را دارنــد 

ــَک  ْبِل
َ
ــْن ق  ِم

َ
ــِزل ْن

ُ
ــَک َو مــا أ ْی

َ
 ِإل

َ
ــِزل ْن

ُ
ــوا ِبمــا أ ــْم آَمُن ُه

َ
ّن
َ
ــوَن أ ــَن َیْزُعُم ذی

َّ
ــی ال

َ
ــَر ِإل ــْم َت

َ
 ل

َ
8- أ

ُهــْم 
َّ
ْن ُیِضل

َ
ــْیطاُن أ

َ
ُفــُروا ِبــِه َو ُیریــُد الّش

ْ
ْن َیک

َ
ِمــُروا أ

ُ
ــْد أ

َ
ــوِت َو ق

ُ
اغ ــی الّطَ

َ
ُمــوا ِإل

َ
ک ْن َیَتحا

َ
ُیریــُدوَن أ

)60( 
ً
 َبعیــدا

ً
َضــلال

کــم الهــی میدانــد و مراجعــه بــه  خداونــد متعــال در ایــن آیــه شــریفه قضــاوت را در انحصــار حا
کمــان غیــر الهــی را مراجعــه بــه طاغــوت قلمــداد مینمایــد. حا

ــِإْن َتناَزْعُتــْم 
َ
ــْم ف

ُ
ْمــِر ِمْنک

َ ْ
وِلــی ال

ُ
 َو أ

َ
ُســول طیُعــوا الّرَ

َ
طیُعــوا اهَّلَل َو أ

َ
ذیــَن آَمُنــوا أ

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
9 - یــا أ
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ِخــِر ذِلــَک َخْیــٌر َو 
ْ

َیــْوِم ال
ْ
ْنُتــْم ُتْؤِمُنــوَن ِبــاهَّلِل َو ال

ُ
ک ُســوِل ِإْن  ــی اهَّلِل َو الّرَ

َ
وُه ِإل

ُ
ــُرّد

َ
فــی  َشــْی ٍء ف

)59( 
ً
ویــل

ْ
ْحَســُن َتأ

َ
أ

کنیــد و ]نیــز[ از پیامبــر و صاحبــان امــر خودتــان ]کــه امامــان از  اى اهــل ایمــان! از خــدا اطاعــت 
گــر دربــاره چیــزى  کنیــد. و ا اهــل بیت انــد و چــون پیامبــر داراى مقــام عصمــت می باشــند[ اطاعــت 
]از احــکام و امــور مــادى و معنــوى و حکومــت و جانشــینی پــس از پیامبــر[ نــزاع داشــتید، آن را ]بــراى 
گــر بــه خــدا و روز قیامــت ایمــان داریــد، بــه خــدا و پیامبــر ارجــاع دهیــد؛ ایــن  فیصلــه یافتنــش [ ا

]ارجــاع دادن [ بــراى شــما بهتــر واز نظــر عاقبــت نیکوتــر اســت. )59(

ُســوِل َو ِإلــی   ــی الّرَ
َ
وُه ِإل

ُ
ــْو َرّد

َ
ــِه َو ل ذاُعــوا ِب

َ
َخــْوِف أ

ْ
ِو ال

َ
ــِن أ ْم

َ ْ
ــَن ال ــٌر ِم ْم

َ
ــْم أ 10- َو ِإذا جاَءُه

ــْم َو َرْحَمُتــُه 
ُ

ْیک
َ
 اهَّلِل َعل

ُ
ْضــل

َ
ــْو ال ف

َ
ذیــَن َیْســَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهــْم َو ل

َّ
َعِلَمــُه ال

َ
ْمــِر ِمْنُهــْم ل

َ ْ
وِلــی ال

ُ
أ

)83( 
ً
لیــل

َ
 ق

َّ
ــْیطاَن ِإال

َ
َبْعُتــُم الّش

َ
ّت
َ
ال

کــه خبــرى از ایمنــی و تــرس ]چــون پیــروزى و شکســت [ بــه آنــان ]کــه مردمــی  و هنگامــی 
سســت ایمان انــد[ رســد، ]بــدون بررســی در درســتی و نادرســتی اش [ آن را منتشــر می کننــد، و ]در 
گــر آن خبــر را بــه پیامبــر و اولیــاى امورشــان ]کــه بــه ســبب بینــش و بصیــرْت داراى  کــه [ ا صورتــی 
قــدرت تشــخیص و اهــل تحقیق انــد[ ارجــاع می دادنــد، درســتی و نادرســتی اش را در می یافتنــد؛ 
ــع  ــارش من ــود، از انتش ــر نب گ ــد و ا ــازه می دادن ــارش را اج ــود، انتش ــه ب ــت جامع ــه مصلح ــه ب ]چنانچ
گــر فضــل و رحمــت خــدا بــر شــما نبــود، یقینــًا همــه شــما جــز اندکــی از شــیطان پیــروى  می کردنــد[ و ا

)83( می کردیــد. 

در محضر معصومان؟مهع؟:

ِ ِإَمــاٍم َجاِئــٍر 
ّ

ُکل َیــِة 
َ

ِم َداَنــْت ِبَوال
َ

ْســل ِ
ْ

ــٍة ِف اإل  َرِعّیَ
َّ

ُکل َبــّنَ  ِ
ّ

َعذ
ُ َ
 اهَّلُل َتَبــاَرَک َو َتَعــاَل ل

َ
1- َقــال

ِم َداَنــْت 
َ

ْســل ِ
ْ

ــٍة ِف اإل ِ َرِعّیَ
ّ

ُکل ْعُفــَوّنَ َعــْن 
َ َ
ــًة َو ل ًة َتِقّیَ ــا َبــّرَ ْعَماِلَ

َ
ــُة ِف أ ِعّیَ َکاَنــِت الّرَ ْیــَس ِمــَن اهَّلِل َو ِإْن 

َ
ل

ــًة ُمِســیَئًة ْنُفِســَها َظاِلَ
َ
ــُة ِف أ ِعّیَ ــِت الّرَ َکاَن ِ ِإَمــاٍم َعــاِدٍل ِمــَن اهَّلِل َو ِإْن 

ّ
ُکل ــِة  َی

َ
ِبَوال

ترجمــه: امــام باقــر ؟ع؟ فرمــود: خــداى تبــارک و تعالــی فرمــوده اســت: بــدون شــک افــرادی را 
کننــد، عــذاب میکنم  کــه از جانــب خــدا نیســت دینــدارى  کــه در اســالم بــا پیــروى از امــام ســتمگرى 
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کــه در اســالم بــا  کــردار خــود نیکــوکار و پرهیــزگار باشــد و هــر آینــه افــرادی  کــه آن رعیــت در  هــر چنــد 
کــه آن رعیــت نســبت بــه  کنــد، در میگــذرم هــر چنــد  پیــروى از امــام عــادل از جانــب خــدا دینــدارى 

کلینــی ج 1 ص 673 خــود ســتمگر و بدکــردار باشــد. الکافــی ،ثقــة االســالم 

اَن َعــْن َعْبــِد اهَّلِل 
َ

ِبیــِه َعــْن َصْفــَواَن َعــِن اْبــِن ُمْســک
َ
ُهــوٍر َعــْن أ ــٍد َعــِن اْبــِن ُجْ ّمَ 2- َعــِلُّ ْبــُن ُمَ

ْیــَس 
َ
ــْت ِبِإَمــاٍم ل ــًة َداَن ّمَ

ُ
َب أ ِ

ّ
ْن ُیَعــذ

َ
 َیْســَتْ�ِی أ

َ
: ِإّنَ اهَّلَل ال

َ
 َقــال

َ
ــِد اهَّلِل ع َقــال ِب َعْب

َ
ــِن ِســَناٍن َعــْن أ ْب

ــًة َداَنــْت ِبِإَمــاٍم ِمــَن اهَّلِل  ّمَ
ُ
َب أ ِ

ّ
ْن ُیَعــذ

َ
َیْســَتْ�ِی أ

َ
ــًة َو ِإّنَ اهَّلَل ل ًة َتِقّیَ ــا َبــّرَ ْعَماِلَ

َ
َکاَنــْت ِف أ ِمــَن اهَّلِل َو ِإْن 

ــًة ُمِســیَئًة. الکافــی ج 1 ص 376 ــا َظاِلَ ْعَماِلَ
َ
َکاَنــْت ِف أ َو ِإْن 

کــه بــه امــام غیــر الهــی وفــادار اســت،  کــه امتــی را  ترجمــه: خداونــد متعــال حیــا نمیکنــد 
کــه  گــر چــه در اعمالشــان نیکــوکار و بــا تقــوا باشــند. و خداونــد متعــال حیــا میکنــد  عــذاب نماید.ا
گنــه  گــر چــه آن امــت در اعمالــش ظالــم و  کــه بــه امــام الهــی وفــادار اســت عــذاب نمایــد ا امتــی را 

کار باشــد.

یــِز  َعِز
ْ
ُبــوٍب َعــْن َعْبــِد ال ــِد ْبــِن ِعیــَى َعــِن اْبــِن َمْ ّمَ ــَد ْبــِن ُمَ ْحَ

َ
ْصَ�اِبَنــا َعــْن أ

َ
ٌة ِمــْن أ

َ
3- ِعــّد

ُثــُر َعَجــِی 
ْ

ــاَس َفَیک َخاِلــُط الّنَ
ُ
ِب َعْبــِد اهَّلِل ع ِإّنِ أ

َ
ــُت ِل

ْ
: ُقل

َ
ِب َیْعُفــوٍر َقــال

َ
َعْبــِدّیِ َعــْن َعْبــِد اهَّلِل ْبــِن أ

ْ
ال

ــْم 
ُ

ْوَنک
َّ
ــَواٌم َیَتَول ْق

َ
ــاٌء َو أ ــْدٌق َو َوَف ــٌة َو ِص َماَن

َ
ــْم أ ُ  لَ

ً
ــا ن

َ
 َو ُفل

ً
ــا ن

َ
ــْوَن ُفل

َّ
ــْم َو َیَتَول

ُ
ْوَنک

َّ
 َیَتَول

َ
ــَواٍم ال ْق

َ
ــْن أ ِم

 َّ َ
 َعــل

َ
ْقَبــل

َ
 َفأ

ً
ُبــو َعْبــِد اهَّلِل ع َجاِلســا

َ
 َفاْســَتَوى أ

َ
ــْدُق َقــال َوَفــاُء َو الّصِ

ْ
 ال

َ
َماَنــُة َو ال

َ ْ
ــَک ال

ْ
ــْم ِتل ُ ْیــَس لَ

َ
ل

 َمــْن َداَن 
َ

 َعْتــَب َعــل
َ

ْیــَس ِمــَن اهَّلِل َو ال
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َ
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َ
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ل
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َفــُروا أ

َ
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ُکل ــْوا 

َّ
ْن َتَول

َ
ــا أ ّمَ

َ
ِم َفل

َ
ْســل ِ

ْ
 ُنــوِر اإل

َ
َکاُنــوا َعــل ــْم  ُ ّنَ

َ
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َ
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ل

ُ
الّظ
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ک
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 َخَرُجــوا ِبَوال

َّ
َعــّزَ َو َجــل

ــاِر ُهــْم ِفیهــا خاِلــُدوَن. )الکافــی ج 1 ص 376(
َ
ْصحــاُب الّن

َ
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ُ
أ

َ
ــاِر ف

َ
ّف

ُ
ک

ْ
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گفتــم مــن بــا مــردم در ارتبــاط هســتم. و در شــگفتم از اقوامــی  ترجمــه: بــه امــام صــادق؟ع؟ 
کــه والیــت شــما را ندارنــد و والیــت فــالن و فــالن را دارنــد امــا امانتــدار و راســتگو و وفــادار هســتند. و 
کــه والیــت شــما را دارنــد ولــی آنگونــه امانــت دار نیســتند و وفــادار نیســتند و صــادق  گــروه دیگــری 
کــه دینــش را بــا  کردنــد و فرمودند:کســی  نیســتند. امــام ؟ع؟ بــا حالتــی آمیختــه بــا غضــب بــه مــن رو 
کــه دینــش را بــا والیــت امــام عــادل الهــی همــراه  کســی  کنــد، دیــن نــدارد. و  والیــت امــام جائــر همــراه 

کنــد نبایــد ســرزنش نمــود. 

کــه  گفتــم آیــا آنهــا دیــن ندارنــد و اینهــا را نبایــد مالمــت نمــود؟ ســپس فرمــود: آیــا نشــنیده ای 
خــدا فرمــوده اســت: خــدا سرپرســت مؤمنــان اســت و آنهــا را از ظلمتهــا بــه ســوی نــور هدایــت میکنــد؟ 
ــور توبــه و مغفــرت هدایــت میکنــد.  گناهــان بــه ن کــه از ظلمــت  منظــور خداونــد متعــال ایــن اســت 
کافرنــد تحــت والیــت  کــه  کــه آنهــا  چــون والیــت امــام عــادل الهــی را دارنــد.و ســپس فرمــوده اســت 
طاغــوت هســتند و آنهــا را از نــور بــه ســوی ظلمــت خــارج مینمایند.مقصــود خداونــد متعــال آن اســت 
گرفتــار ظلمــت  کــه آنهــا بــر نــور اســالم بودنــد و بواســطه والیــت امــام جائــر از نــور اســالم خــارج شــده 
گردانیــده اســت و آنهــا اهــل دوزخ بــوده  کفــار الزم  کفــر میگردنــد و خداونــد آتــش را بــر آنــان بــه همــراه 

و در آن جاودانــه خواهنــد مانــد.

ــْهِر َرَمَضــاَن َو  َکاِة َو َصــْوِم َش ــّزَ ِة َو ال
َ

ــل ــِة َو الّصَ َی
َ

َوال
ْ
 ال

َ
َســٍة: َعــل ْ َ

 خ
َ

ــِیَ َعــل َم ُب
َ

ْســل ِ
ْ

4- ِإّنَ اإل
کتــاب ســلم بــن قیــس اهلــلل / ج 2 / 906  . ــّجِ َ الْ

ترجمه: اسالم بر 5 پایه بنا شده است: بر والیت و نماز و زکات و روزه ماه رمضان و حج.

واة حدیثنــا فانــم حجــی علیکــم و  5- امــام زمــان:  امــا الــوادث الواقعــه فارجعــوا فهیــا ال ر
انــا حجــة اهَّلل علهیــم () وســائل الشــیعه، ابــواب صفــات القاضــی، بــاب 11، حدیــث 9(

کــه پدیــد مــی آیــد بــه راویــان احادیــث مــا مراجعــه نماییــد. بدرســتیکه  ترجمــه: در حوادثــی 
آنــان حجــت مــن بــر شــمایند و مــن حجــت خــدا بــر ایشــان هســتم.
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در محضر امام و رهبری:

امام خمینی ؟هر؟:  

کــه امــر دولــت اســالمی،  1- »   مــن بــه همــه ملــت، بــه همــه قــوای انتظامــی، اطمینــان مــی دهــم 
گوینــدگان و  گــر بــا نظــارت فقیــه و والیــت فقیــه باشــد، آســیبی بــر ایــن مملکــت نخواهــد وارد شــد.  ا
کــه اســالم  نویســندگان نترســند از حکومــت اســالمی و نترســند از والیــت فقیــه، والیــت فقیــه آنطــور 
کنــد، دیکتاتــوری بــه  کســی صدمــه وارد نمــی  مقــرر فرمــوده اســت و ائمــه مــا نصــب فرمــوده انــد بــه 
کــه بــر خــالف مصالــح مملکــت اســت انجــام نمــی دهــد.« )صحیفــه امــام،  کاری  وجــود نمــی آورد، 

جلــد10، ص58(

کــرده باشــد، والیــت فقیــه  کــه مجلــس خبــرگان ایجــاد  2- قضیــۀ والیــت فقیــه چیــزی نیســت 
کــرده اســت... شــما از والیــت فقیــه نترســید و فقیــه  کــه خــدای تبــارک و تعالــی درســت  چیــزی اســت 
کنــد، ایــن فقیــه دیگــر  گــر یــک فقیهــی بخواهــد زورگویــی  کنــد، ا نمــی خواهــد بــه مــردم زورگویــی 
کــه نگــذارد ایــن امــور از مجــارِی خــودش بیرون  والیــت نــدارد... والیــت فقیــه، والیــت بــر امــور اســت 

کنــد بــر همــۀ دســتگاه هــا. )همــان( بــرود، نظــارت مــی 

کــه فریــاد بــزن تــا بیاینــد پیــش تــو، بــرای  3- اینکــه امــر شــده اســت بــه حضــرت ابراهیــم 
کــه از طریــق ولــی اهلل بایــد طــی بشــود، از طریــق اولیــاء اهلل بایــد طــی بشــود،  اینکــه راه راهــی اســت 
و حضــرت ابراهیــم- ســالم اهلل علیــه- ولــّی وقــت بــود و ولــّی اســت بــرای همــه نســل ها، و رســول 
کــه بایــد  کــرم ولــّی اعظــم  اســت و ولــّی اســت بــرای همــه عالــم، و از راه اینهــا بایــد رســید بــه آنجایــی  ا

ــه 1403( ــهریور 1362/ 10 ذی الحج ــخنرانی 27 ش ــه :س ــوط ب ــید. )مرب رس

مقام معظم رهبری: 

1- ولی؛ مایه ی وحدت

ــاد  ــالف ایج ــردم، اخت ــون م گ گونا ــای  ــن جناحه ــد در بی ــمنان می خواهن ــه دش ک ــی  »آن جای
ــود.« 76/9/5 ــه می ش ــع از تفرق ــت و مان ــه ی الف ــد مای ــه می آی ک ــت  ــری اس ــد، رهب کنن

2- پیوند عاطفی و عقیدتی ولی با مردم
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بــا آحــاد مــردم دارای پیوندهــای  کــم  کــه در آن، شــخص حا »والیــت، حکومتــی اســت 
79/1/6 اســت.«  عقیدتــی  و  فکــری  و  عاطفــی  و  محبت آمیــز 

3- جایگاه رهبری امام خمینی در پیروزی انقالب اسالمی ایران

کارانــه ای انجــام می دادنــد،  کارهــای بــزرگ و مخلصانــه و فدا کشــور  »خیلی هــا در داخــل 
کارهــا نبــود؛ همــه ی ایــن تالش هــا شکســت می خــورد  گــر مرکزّیــت امــام نبــود، هیچ کــدام از ایــن  امــا ا
کــه از نفــس نمی افتــاد، او بــود و دیگــران  کســی  و همــه ی ایــن انســان ها از نفــس می افتادنــد. آن 
هــم بــه نیــروی او قــّوت و نیــرو می گرفتنــد. بعــد هــم هدایــت حقیقــی یــک حرکــت انقالبــی و یــک 
گــون توســط آن  گونا نهضــت بــزرگ در طــول مــدت چهــارده ســال و عبــور دادن آن از آن همــه عقبــات 
گراییدنــد و بــه حاشــیه رانده  کــه افــکار غیــر اســالمی و ضــّد اســالمی بــه انــزوا  بزرگــوار بــود. طــوری شــد 
شــدند؛ روز بــه روز فکــر اســالمی و ایــن تفّکــر منطقــی و مســتحکم و قــوی، غلبــه ی خــود را بــر افــکار 

کــرد. در همــه ی قضایــای مهــم، حضــور امــام محســوس بــود«.  78/3/14 دیگــر ثابــت و آشــکار 

4- سالمت دستگاه مدیریت جامعه ، عامل هدایت جامعه

 
ّ

کل ــّن  ب
ّ

ــه »العذ ک ــم  کرده ای ــم و شــنیده ایم و نقــل  گفته ای »شــاید ایــن حدیــث را ماهــا بارهــا 
کانــت الّرعّیــة ف اعماهلــا بــّرة  وجــل و ان  رعّیــة ف االســلم اطاعــت امامــا جائــرا لیــس مــن اهَّلَلّ عّز
کانــت الّرعّیة   رعّیــة ف االســلم اطاعــت امامــا هادیــا من اهَّلَلّ عــّز و جل و ان 

ّ
کل تقّیــة والعفــوّن عــن 

گــر دســتگاه مدیریــت جامعــه، صالــح و ســالم  ف اعماهلــا ظالــة مســیئة«)1(. حاصــل، این کــه ا
باشــد، خطاهــای متــن جامعــه، قابــل اغمــاض اســت و در مســیر جامعــه، مشــکلی به وجــود نخواهــد 
گــر مدیریــت و رأس جامعــه، از صــالح و ســالمت و عــدل و تقــوا و ورع و اســتقامت دور  آورد. امــا ا
باشــد، ولــو در میــان مــردم صــالح هــم وجــود داشــته باشــد، آن صــالح بدنــه ی مــردم، نمی توانــد ایــن 
کنــد. یعنــی تأثیــر رأس قلــه و هــرم و مجموعــه ی مدیریــت و  جامعــه را بــه ســرمنزل مطلــوب هدایــت 
کــه مــا روی مســأله ی  کننــده در یــک جامعــه، این قــدر فوق العــاده اســت. ایــن اســت  دســتگاه اداره 

ــم«. 69/4/20 ــه می کنی ــدر تکی ــر، این ق غدی

5- مردم, مقاومت, ولی فقیه

»مّلت ها همیشه آماده ی مقاومتند؛ مهم رهبران آنهاست.« /85/1
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کالم رهبری:  کید بر حفظ آرمانها در  6- تأ

گذاشــت ایــن  »تــا مــن زنــده هســتم، تــا مــن مســئولیت دارم، بــه حــول و قــوه ی الهــی نخواهــم 
حرکــت عظیــم ملــت بــه ســوی آرمانهــا ذره ای منحــرف شــود.« 90/2/3

لطایف

تمثیلی درباره فواید امامت و ولی

کننــد و»میــن« هــا را  کــه مــی رونــد قبــاًل راه را بــاز مــی  گروهــی »تخریبچی«هســتند  در جبهــه هــا 
کننــد فاصلــه بیــن ایــن  کننــد، بعــد شــبرنگی چیــزی بــه چوبــی نصــب مــی  در مــی آورنــد و خنثــی مــی 
کســی یــک مقــدار  گــر  کنیــد حــال ا کســازی شــده. بیاییــد از بیــن اینهــا عبــور  دو خــط یعنــی اینجــا پا
کجــا مــی رود؟ روی میــن مــی رود، چــه دســت راســتی باشــد چــه دســت چپــی،  چــپ یــا راســت زد، 
کنــد. نــه میــن چپــی بــر میــن راســتی و نــه راســتی بــر چپــی  میــن، میــن اســت و آدم را تکــه پــاره مــی 
یــُق  ر ــة و الّطَ

َّ
 َمضل

ُ
ــمال مزیتــی دارد، هــر دو انحــراف اســت. بــه فرمــوده ی علــی ؟ع؟:» الیمــ�نُ و الّشِ

گمراهــی اســت راه، راه وســط اســت. انســان هــم بایــد از امــام  ة« چــپ و راســت، 
َ

ــاّد الُوســطی ِهــی الج
کســازی شــده  کــه میــن نــدارد و پا ــه راســت. درســت وســط خــط باشــد، جایــی  ــد و ن ــه چــپ بزن ن
کنــد و بعــد حرکــت مــی  کســازی خــودش را مــی فرســتد و زمینــه را آمــاده مــی  گــروه پا اســت امــام هــم 
کســازی، میــن هــا را برنداشــته  گــروه پا گــر جلــو رفتــی هنــوز  کنــی، ا کنــد. تــو بایــد پشــت ســر او حرکــت 
کــه عقــب بیفتــد و رشــته اتصالــش قطــع شــود، روی میــن مــی  انــد، و روی میــن مــی روی تــا آن هــم 
کاروان باشــد چــون نبریــده آخریــن فــرد هــم باشــد اهــل  کــه پشــت ســر اینهــا و در ایــن  رود. تــا وقتــی 
کنــد از خــط منحــرف  گــم مــی  گــر بریــد دیگــر چشــم او قافلــه را نمــی بینــد و راه را  نجــات اســت امــا ا

کــت مــی رســد.  مــی شــود و بــه هال

تمثیلی دیگر درباره ایجاد وحدت توسط والیت فقیه

کارهــای  کننــد،  کار مــی  کــه همــه بــا هــم  مــا در وجــود خــود اعضــای مختلفــی را مــی بینیــم 
کار دیگــری را انجــام دهنــد چشــم مــی  همــه هــم بــا هــم متفــاوت اســت و هیچکــدام هــم نمــی تواننــد 
ــا  ــا ب گوشــتان چیــزی نمــی توانیــد ببینیــد، ی ــا  گــوش مــی شــنود. شــما چشــمتان را ببندیــد، ب بینــد و 
گــوش و دیگــر اعضــاء هــر  چشــمتان چیــزی را نمــی توانیــد بشــنوید. در عیــن حــال مــی بینیــد چشــم و 
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کنــد و تحــت  کــدام یــار و مــددکار یکدیگرنــد. چــون یــک قلــب و یــک مغــز بــر هــر دو حکومــت مــی 
کــه دارنــد بــا هــم  لــوای یــک والیــت قــرار دارنــد یــک والیتــی بــودن، اینهــا را بــا همــه ی تفاوتهایــی 
کنــد، پــس تفاوتهــا موجــب اختــالف نمــی شــود چــون وقتــی از فرماندهــی واحــدی دســتور  یگانــه مــی 

کنــد. گیرنــد بــا هــم متحــد مــی شــوند، بــا اینکــه ُپستهایشــان فــرق  مــی 





جزء 7  
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مقاومت در برابر سختیها

آیات منتخب: آیات 42 تا 45 سوره مبارکه انعام

ُعــوَن  ــْم َیَتَضّرَ ُه
َّ
َعل

َ
اِء ل ــّرَ

َ
ســاِء َو الّض

ْ
َبأ

ْ
ــْم ِبال ناُه

ْ
َخذ

َ
أ

َ
ــَک ف ْبِل

َ
ــْن ق ــٍم ِم َم

ُ
نا ِإلــی  أ

ْ
ْرَســل

َ
ــْد أ َق

َ
َو ل

کاُنــوا  ــْیطاُن مــا 
َ

ُهــُم الّش
َ
ــَن ل ّیَ وُبُهــْم َو َز

ُ
ل

ُ
َســْت ق

َ
ُعــوا َو لِکــْن ق ُســنا َتَضّرَ

ْ
 جاَءُهــْم َبأ

ْ
ــْو ال ِإذ

َ
ل

َ
)42( ف

ــْیطاُن 
َ

ُهــُم الّش
َ
ــَن ل ّیَ وُبُهــْم َو َز

ُ
ل

ُ
َســْت ق

َ
ُعــوا َو لِکــْن ق ُســنا َتَضّرَ

ْ
 جاَءُهــْم َبأ

ْ
ــْو ال ِإذ

َ
ل

َ
ــوَن )43( ف

ُ
َیْعَمل

ــی ِإذا 
َ
ِ َشــْی ٍء َحّت

ّ
ل

ُ
ک ــواَب  ْب

َ
ــْم أ ْیِه

َ
َتْحنــا َعل

َ
ــِه ف ــُروا ِب ِ

ّ
ک

ُ
ــا َنُســوا مــا ذ ّمَ

َ
ل

َ
ــوَن )43( ف

ُ
ــوا َیْعَمل کاُن مــا 

ُمــوا َو 
َ
ذیــَن َظل

َّ
َقــْوِم ال

ْ
ُقِطــَع داِبــُر ال

َ
ــِإذا ُهــْم ُمْبِلُســوَن )44( ف

َ
 ف

ً
ناُهــْم َبْغَتــة

ْ
َخذ

َ
وُتــوا أ

ُ
ِرُحــوا ِبمــا أ

َ
ف

میــَن )45(
َ
عال

ْ
ِ َرّبِ ال

َحْمــُد هَّلِلَّ
ْ
ال

ترجمه آیات:

کــه بــه مخالفــت آنهــا  کــه پیــش از تــو بودنــد )پیامبرانــی فرســتادیم و هنگامــی  مــا بــه امتهایــی 
برخاســتند( آنهــا را بــه شــدت و رنــج و ناراحتــی مواجــه ســاختیم شــاید )بیــدار شــوند و در برابــر حــق( 
ــد و( تســلیم  ــان رســید )خضــوع نکردن ــه آن ــا ب ــه مجــازات م ک ــد. * چــرا آنهــا هنگامــی  گردن تســلیم 
کــه می کردنــد در نظرشــان زینــت  کارى را  کــرد و شــیطان هــر  نشــدند، ولــی دلهــاى آنهــا قســاوت پیــدا 
کردنــد  کــه )اندرزهــا ســودى نبخشــید و( آنچــه بــه آنهــا یــادآورى شــده بــود فرامــوش  داد. * هنگامــی 
گشــودیم تــا )کامــال( خوشــحال شــدند )و دل بــه آنهــا  درهــاى همــه چیــز )از نعمتهــا( را بــه روى آنهــا 
کردیــم( در ایــن هنــگام همــه مایــوس شــدند )و  گرفتیــم )و ســخت مجــازات  گهــان آنهــا را  بســتند( نا
کــه ســتم  درهــاى امیــد بــه روى آنهــا بســته شــد!( *  و )بــه ایــن ترتیــب( دنبالــه )زندگــی( جمعیتــی 

کــرده بودنــد قطــع شــد و ســتایش مخصــوص خداونــد پــروردگار جهانیــان اســت.

مقدمه:
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کــه ارتبــاط محکمــی بــا مســئله مقــاوت دارد، اســتدراج نــام دارد. خداوند  یکــی از ســنن الهــی 
گــر در ایــن ســختی هــا، صبــر نمــوده و از جــاده  ســختی هایــی بــرای مؤمنــان و جامعــه مــی فرســتد تــا ا
حقیقــت خــارج نگشــته و اســیر زینتهــای دنیــوی نشــوند، بــه ســرمنزل نجــات و مقصــود مــی رســند. در 
کــه در ایــن ســختی هــا تــاب و تــوان خویــش را از دســت داده و تســلیم شــیطان و  کســی  ســوی مقابــل 
گــردد،  گرچــه بنــا بــر ســنت الهــی، تــا مدتــی از رفــاه فــراوان برخــوردار مــی  تمــدن زینــت داده او شــود، ا
ولــی عاقبتــی ســخت و دشــوار در پیــش خواهــد داشــت. آیــات مذکــور بــه ایــن مطلــب تصریــح نمــوده 

است. 

تبیین آیات منتخب:

کــه  کــه پیــش از تــو امتهایــی بودنــد  در آیــات خطــاب بــه پیامبــر، چنیــن اظهــار مــی دارد 
ــه ســوى خــدا  ــد و ب ــه خــود آین ــراى اینکــه آنهــا ب ــراى هدایــت آنهــا فرســتاد و ب ــی ب ــد پیامبران خداون
کــرد تــا آنهــا در برابــر خــدا  گرفتارى هــا و بالهــا و ســختی ها مبتــال  برگردنــد، خداونــد آنهــا را بــه انــواع 
گرفتــارى خــود را از خــدا بخواهنــد و ایــن باعــث پیوند  کننــد و خضــوع و خشــوع بنماینــد و رفــع  زارى 
و ارتبــاط محکــم آنهــا بــا خــدا باشــد. ولــی آنهــا حتــی در آن شــرایط ســخت و بحرانــی روى بــه ســوى 

خــدا نیاوردنــد و در برابــر خــدا زارى نکردنــد. 

کلمــه" تضــرع" در اصــل بــه معنــی ورود شــیر بــه پســتان و خضــوع و تســلیم آن در برابــر دوشــنده 
اســت، ســپس بــه معنــی تســلیم آمیختــه بــا تواضــع و خضــوع آمــده اســت! یعنــی ایــن حــوادث 
ــرود  ــا از مرکــب غــرور و سرکشــی و خــود خواهــی ف ــه آنه ک ــم،  ک را بخاطــر آن ایجــاد می کردی ــا دردن

ــر حــق تســلیم شــوند. آینــد، و در براب

اینکــه آنهــا در آن شــرایط ســخت هــم، رو بــه ســوى خــدا نیاوردنــد، دو عامــل داشــت: یــک 
گنــاه و دورى  کــه در اثــر  عامــل از درون آنهــا بــود و آن قســاوت قلــب و ســنگینی و ســفتی دل آنهــا بــود 
از خــدا بــه ایــن حالــت افتــاده بودنــد. عامــل دیگــر، عاملــی از بیــرون آنهــا بــود و آن اینکــه شــیطان 
گاهــی هــم بــراى تنّبــه و بیــدارى مــردم، آنهــا را غــرق  اعمــال زشــت آنهــا را در نظرشــان آراســته بــود. 
در نعمتهــاى خــود می ســازد و در رفــاه و آســایش قــرار می دهــد و بــه تعبیــر همیــن آیــه درهــاى خیــر و 
گــر ســختی و مصیبــت آنهــا را بــه خــود نیــاورد،  برکــت و هــر نــوع نعمتــی را بــه روى آنهــا بــاز می کنــد تــا ا
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کــه ایــن نعمتهــا از خداســت و شــکرگزار نعمتهــاى  نعمــت و برخــوردارى آنهــا را بــه خــود آورد و بداننــد 
او باشــند و روى بــه ســوى خــدا آورنــد.

گاه نمی کنــد و  گاهــی نعمتهــاى الهــی و رفــاه و آســایش مــادى هــم آنهــا را آ ولــی متأســفانه 
کــه  گمراهــی خــود ادامــه می دهنــد. در چنیــن حالتــی  آنهــا شــادمان و مغــرور از آنچــه دارنــد بــه 
گهــان خداونــد آنهــا را  نــه ســختی و مصیبــت و نــه برخــوردارى و نعمــت آنهــا را بیــدار نکــرد، نا
کیفــر می دهــد و امیــد آنهــا از دنیــا و زندگــی قطــع می شــود و همــه چیــز را از دســت می دهنــد  ســخت 
کــن  کلــی ریشــه  کــه حتــی نســلی از آنهــا در دنیــا باقــی نمی مانــد و بطــور  و نابــود می شــوند تــا جایــی 
کــه نــه ســختی و ناراحتــی و نــه خوشــی و رفــاه  می شــوند. و ایــن بــه ســبب ســتمگرى خــود آنهاســت 
آنهــا را بــه خــود نیــاورد و آنهــا ســخن پیامبــران را نپذیرفتنــد و روى بــه ســوى خــدا نیاوردنــد پــس بایــد 

نتیجــه قهــرى ســتمگرى خــود را ببیننــد و بــه چنیــن سرنوشــت شــومی دچــار شــوند.

کاربردی از این آیات: ده نکته 

گذشــته بــه مــا ایــن  1- ســنن الهــی در طــول تاریــخ یکســان اســت. مطالعــه سرگذشــت اقــوام 
کــه مقاومــت انقالبــی ســبب پیــروزی و تســلیم شــدن عامــل نابــودی امتهاســت.  کنــد  یــادآوری را مــی 

ْبِلــک «
َ
ــن ق َمــٍم ّمِ

ُ
َنا ِإلــَی أ

ْ
ْرَســل

َ
َقــْد أ

َ
» َو ل

ُعوَن« 2- مشکالت، راهی براى بیدارى فطرت وتوّجه به خداوند است. »َیَتَضّرَ

ُعوَن« ُهْم َیَتَضّرَ
َّ
َعل

َ
3- هر رفاهی لطف نیست و هر رنجی قهر نیست. »ل

ِکــن 
َ

4- قســاوت قلــب )گنــاه(، یکــی از موانــع ســربلندی در آزمونهــای الهــی اســت. » َو ال
وبُهــْم «

ُ
ل

ُ
َســْت ق

َ
ق

ــْو ال ... 
َ
ل

َ
5- ریشــه ى غــرور و تــرک تضــّرع، مفتــون شــدن بــه تزیینــات شــیطانی اســت. ف

ــْیطان 
َ

ُهــُم الّش
َ
ــَن ل ّیَ ُعــوا ... َز َتَضّرَ

گاهــی زمینــه ى عقوبت خداســت. »َنُســوا-  6- همیشــه رفــاه زندگــی، نشــانه رحمــت نیســت، 
َتْحنا«

َ
ف

7- مهلــت دادن بــه مجرمــان و ســرگرم شــدن خالفــکاران، یکــی از ســّنت هاى الهــی  اســت. 
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َتْحنــا
َ
ــا َنُســوا ... ف ّمَ

َ
ل

َ
ف

ــن فروپاشــی  ــل خواهــد شــد. بنابرای ــه ى مأیوســانه تبدی ــه نال گهــان ب 8- شــادى عّیاشــان، نا
یکبــاره ابهــت پوشــالی غــرب دور از انتظــار نیســت. )ماننــد ســرنگونی یکبــاره شــاه مقتــدر ایــران یــا 

ِرُحــوا- ُمْبِلُســوَن«
َ
کمونیســم در زمــان انــدک( »ف فروپاشــی 

می کنــد(  ریشــه کن  را  تمّدن هــا  )ظلــم  اســت.  حتمــی  ســتمگران،  ونابــودى  انقــراض   -9
داِبــُر« ُقِطــَع 

َ
»ف

کــه خداونــد خویشــتن را بــرای آن مــورد  کــردن ســتمکار، بــه قــدری پســندیده اســت  10- نابــود 
» ِ

َحْمــُد هَّلِلَّ
ْ
ســتایش قــرار مــی دهــد. »َو ال

آموزه های قرآنی درباره صبر در ابتلئات الهی:

برخی آیات با مضمون صبر در ابتالئات الهی:

َمراِت 
َ
ْنُفــِس َو الّث

َ ْ
ْمــواِل َو ال

َ ْ
ُجــوِع َو َنْقــٍص ِمــَن ال

ْ
َخــْوِف  َو ال

ْ
ــْم ِبَشــْی ٍء ِمــَن ال

ُ
ک

َ
َوّن

ُ
َنْبل

َ
1- َو ل

کاهــش بخشــی از  گرســنگی و  ــرس و  ــدک از ت ــزى ان ــه چی ــد شــما را ب ــَن: و بی تردی اِبری ــِر الّصَ َو َبّشِ
کســان و محصــوالت ]نباتــی یــا ثمــرات بــاغ زندگــی از زن و فرزنــد[ آزمایــش می کنیــم. و  امــوال و 

صبرکننــدگان را بشــارت ده  )بقــره، 155(

ــْتُهُم   ــْم َمّسَ
ُ

ْبِلک
َ
ــْوا ِمــْن ق

َ
ذیــَن َخل

َّ
 ال

ُ
ــْم َمَثــل

ُ
ِتک

ْ
ــا َیأ ّمَ

َ
 َو ل

َ
ــة

َ
َجّن

ْ
ــوا ال

ُ
ْن َتْدُخل

َ
ْم َحِســْبُتْم أ

َ
2- أ

ال ِإّنَ 
َ
ذیــَن آَمُنــوا َمَعــُه َمتــی  َنْصــُر اهَّلِل أ

َّ
 َو ال

ُ
ُســول  الّرَ

َ
ــی َیُقــول

َ
ــوا َحّت

ُ
ِزل

ْ
اُء َو ُزل ــّرَ

َ
ســاُء َو الّض

ْ
َبأ

ْ
ال

گذشــتگان  کــه هنــوز حادثه هایــی ماننــد حــوادث  ریــٌب: آیــا پنداشــته اید در حالــی 
َ
َنْصــَر اهَّلِل ق

ــزل  ــان متزل ــید وچن ــیب هایی رس ــختی ها و آس ــان س ــه آن ــوید؟! ب ــت می ش ــده، وارد بهش ــما را نیام ش
کــه بــا او ایمــان آورده بودنــد ]در مقــام دعــا و  کســانی  کــه پیامبــر و  و مضطــرب شــدند تــا جایــی 
گاه باشــید! یقینــًا  گفتیــم:[ آ درخواســت یــارى [ می گفتنــد: یــارى خــدا چــه زمانــی اســت؟ ]بــه آنــان 

ــارى خــدا نزدیــک اســت. )بقــره، 214( ی

ــَک  ــُروا ِإّنَ َرّبَ ــُدوا َو َصَب ــّمَ جاَه
ُ
ــوا ث ِتُن

ُ
ــا ف ــِد م ــْن َبْع ــُروا ِم ــَن هاَج ذی

َّ
ــَک ِلل ــّمَ ِإّنَ َرّبَ

ُ
3- ث

کــه پــس از آزار دیــدِن  کســانی  گاه یقینــًا پــروردگارت نســبت بــه  َغُفــوٌر َرحیــٌم:  آن 
َ
ِمــْن َبْعِدهــا ل
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کردنــد، و ]بــراى حفــظ  کــرده [ هجــرت نمودنــد، ســپس جهــاد  ]از مشــرکان، ســرزمین شــرک را رهــا 
ــیار  ــال[ بس ــه ب ــن ]هم ــس از ای ــان [ پ ــه آن ــبت ب ــروردگارت ]نس ــد، آرى، پ ــکیبایی ورزیدن ــان [ ش دینش

آمرزنــده و مهربــان اســت. )نحــل، 110(

کرده انــد،  گمــان  ــا َو ُهــْم ال ُیْفَتُنــوَن: آیــا مــردم 
َ
ــوا آَمّن

ُ
ْن َیُقول

َ
ــوا أ

ُ
ْن ُیْتَرک

َ
ــاُس أ

َ
 َحِســَب  الّن

َ
4- أ

کــه بگوینــد: ایمــان آوردیــم، رهــا می شــوند و آنــان ]بــه وســیله جــان، مــال، اوالد و حــوادث [  همیــن 
مــورد آزمایــش قــرار نمی گیرنــد؟ )عنکبــوت، 2(

ــا َو  ْیُتُمون
َ
ــَرّنَ َعلــی  مــا آذ َنْصِب

َ
نا َو ل

َ
ــُبل ــا ُس ــْد َهدان

َ
ــی اهَّلِل َو ق

َ
 َعل

َ
ل

َّ
ــَوک  َنَت

َّ
ال

َ
ــا أ ن

َ
5- َو مــا ل

کــه بــر خــدا تــوکل نکنیــم، در  ــوَن : و مــا را چــه عــذر و بهانــه اى اســت 
ُ
ل ِ

ّ
ُمَتَوک

ْ
ِل ال

َّ
َیَتــَوک

ْ
ل

َ
ــی اهَّلِل ف

َ
َعل

کــه ]در راه  کــرد، و قطعــًا بــر آزارى  کــه مــا را بــه راه هــاِى ]خوشــبختی و ســعادت [ مــان هدایــت  حالــی 
ــد توکل کننــدگان  ــم، پــس بای ــا می رســد، شــکیبایی می ورزی ــه م ــه شــما ب ــد[ از ناحی ــه توحی دعــوت ب

کننــد. )ابراهیــم/12( فقــط بــر خــدا تــوکل 

ُفــوا َعــْن َرُســوِل اهَّلِل َو 
َّ
ْن َیَتَخل

َ
ْعــراِب أ

َ ْ
ُهــْم ِمــَن ال

َ
ــِة َو َمــْن َحْول َمدیَن

ْ
ْهــِل ال

َ
کاَن ِل 6- مــا 

 فــی  
ٌ

 َو ال َنَصــٌب َو ال َمْخَمَصــة
ٌ
ُهــْم ال ُیصیُبُهــْم َظَمــأ

َ
ّن
َ
ْنُفِســِهْم َعــْن َنْفِســِه ذِلــَک ِبأ

َ
ُبــوا ِبأ

َ
ال َیْرغ

ــِه  ــْم ِب ُه
َ
ــَب ل ِت

ُ
ک  

َّ
 ِإال

ً
ــل ــُدّوٍ َنْی ــْن َع ــوَن ِم

ُ
ــاَر َو ال َینال

َ
ّف

ُ
ک

ْ
 َیغیــُظ ال

ً
َســبیِل اهَّلِل َو ال َیَطــُؤَن َمْوِطئــا

کــه اهــل مدینــه و بادیه نشــینانی  ُمْحِســنیَن : شایســته نیســت 
ْ
ْجــَر ال

َ
 صاِلــٌح ِإّنَ اهَّلَل ال ُیضیــُع أ

ٌ
َعَمــل

کــه بــه ســبب پرداختــن بــه خویــش  کننــد؛ و آنــان را نســزد  کــه پیرامــون آناننــد، از رســول خــدا تخلــف 
گرســنگی در راه  از حفــظ جــان او ]در شــداید و ســختی ها[ دریــغ ورزنــد؛ زیــرا هیــچ تشــنگی و رنــج و 
ــه خشــم مــی آورد، قــدم نمی گذارنــد، و  کافــران را ب کــه  ــان نمی رســد، و در هیــچ مکانــی  ــه آن خــدا ب
کام دل نمی رســند[ مگــر آنکــه بــه پــاداش هــر  از هیــچ دشــمنی انتقــام نمی گیرنــد ]و بــا نبــرد بــا او بــه 
کــه خــدا پــاداش نیکــوکاران را  یــک از آنــان عمــل شایســته اى در پرونــده آنــان ثبــت می شــود؛ چــرا 

تبــاه نمی کنــد. )توبــه/120(

ــوا َو ال 
ُ
 َتخاف

َّ
ال

َ
 أ

ُ
ــة

َ
َملِئک

ْ
ْیِهــُم ال

َ
 َعل

ُ
ل ــّمَ اْســَتقاُموا َتَتَنــّزَ

ُ
َنــا اهَّلُل ث ــوا َرّبُ

ُ
ذیــَن قال

َّ
7- اّنَ ال

گفتنــد: پــروردگار مــا  کــه  کســانی  ْنُتــْم ُتوَعــُدوَن: بی تردیــد 
ُ
ک تــی  

َّ
ــِة ال

َ
َجّن

ْ
ْبِشــُروا ِبال

َ
أ َتْحَزُنــوا َو 

خــدا اســت؛ ســپس ]در میــدان عمــل بــر ایــن حقیقــت [ اســتقامت ورزیدنــد، فرشــتگان بــر آنــان نــازل 
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کــه وعــده می دادنــد،  می شــوند ]و می گوینــد:[ مترســید و اندوهگیــن نباشــید و شــما را بــه بهشــتی 
بشــارت بــاد. )فصلــت/30(

: مسلما با هر سختی آسانی و فرج است. )شرح/6(
ً
ُعْسِر ُیْسرا

ْ
8- ِإّنَ َمَع ال

گــر ]انــس و جــن [ بــر طریقــه  : و ا
ً
َدقــا

َ
ْســَقْیناُهْم مــاًء غ

َ َ
ریَقــِة ل ــی الّطَ

َ
ــِو اْســَتقاُموا َعل

َ
ْن ل

َ
9- َو أ

کــرد، )جن/16( کننــد حتمــًا آنــان را از آب فراوانــی ســیراب خواهیــم  حــق پایــدارى 

ُمــوَن : پــس 
َ
َحدیــِث َسَنْســَتْدِرُجُهْم  ِمــْن َحْیــُث ال َیْعل

ْ
ا ال

َ
ُب ِبهــذ ِ

ّ
ــذ

َ
ْرنــی  َو َمــْن ُیک

َ
ذ

َ
10- ف

کــه  گــذار، بــه زودى مــا آنــان را بــه تدریــج از آن جــا  کــه ایــن قــرآن را انــکار می کننــد وا کســانی  مــرا بــا 
نمی داننــد ]بــه ســوى عــذاب [ می کشــانیم. )قلــم، 44(

در محضر معصومان؟مهع؟:

ول عنــم فزعــوا  1- امــام علــی: عــن علــی ؟ع؟ قــال: لــو اّن النــاس حــ�ن تنــزل بــم النقــم و تــز
گــر   فاســد:  ا

ّ
کل  شــارد و اصلــح هلــم 

ّ
کل بــم لــرّد علهیــم  ّبــم بصــدق مــن نّیاهتــم و ولــه مــن قلو ال ر

کــه بــر آنهــا بــال نــازل می شــود و نعمتهــا زایــل می گــردد، بــا نیتهــاى درســت و از تــه دل بــه  مــردم وقتــی 
کارهــاى  پروردگارشــان پنــاه ببرنــد، خداونــد هــر نــوع نعمــت از دســت رفتــه را بــه آنهــا بــاز می گردانــد و 

فاســد آنهــا را اصــالح می کنــد. )خ178 نهــج البالغــه(

2- پیامبــر ؟ص؟ فرمــود: اذا رأیــت اهَّلل تعــال یعطــی عــل العــاىص فــاّن ذلــک اســتدراج منــه 
کــه  ِ َشــْی ٍء(: وقتــی دیــدى 

ّ
ل

ُ
ک ْبــواَب 

َ
ْیِهــْم أ

َ
َتْحنــا َعل

َ
ــُروا ِبــِه ف ِ

ّ
ک

ُ
ــا َنُســوا مــا ذ ّمَ

َ
ل

َ
ث تــل هــذه االیــة )ف

خداونــد بــا وجــود معصیــت بــه تــو نعمــت می دهــد ایــن اســتدراج از او اســت )یعنــی خــدا می خواهــد 
ــُروا ِبــِه ... ِ

ّ
ک

ُ
ــا َنُســوا مــا ذ ّمَ

َ
ل

َ
کــرد: ف کنــد( ســپس ایــن آیــه را تــالوت  بــال نــازل 

در محضر امام و رهبری:

امام خمینی ؟هر؟:  

بــا  بــه غــرب و شــرق  بــازان پیوســته  کــه سیاســت  باشــید  مراقــب  و  بیــدار  و  بایــد هشــیار 
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وسوســه های شــیطانی شــما را بســوی ایــن چپاولگــران بین المللــی نکشــند و بــا اراده ی مصمــم و 
کــه نــژاد آریــا و عــرب از  کنیــد و بدانیــد  کار، خــود بــه رفــع وابســتگی ها قیــام  فعالیــت و پشــت 
کنــد و  گــر خــودی خــود را بیابــد و یــاس را از خــود دور  کــم نــدارد و ا نــژاد اروپــا و آمریــکا و شــوروی 
کار و ســاختن همــه چیــز را  چشــم داشــت بــه غیــر خــود نداشــته باشــد، در دراز مــدت قــدرت همــه 
دارد و آنچــه انســان های شــبیه بــه اینــان بــه آن رســیده اند، شــما هــم خواهیــد رســید . بشــرط اتــکال 
بخداونــد تعالــی و اتــکاء بــه نفــس و قطــع وابســتگی بــه دیگــران و تحمــل ســختی ها بــرای رســیدن 
ــه زندگــی شــرافتمندانه و خــارج شــدن از تحــت ســلطه ی اجانــب. )وصیــت نامــه سیاســی الهــی  ب

ــی( ــام خمین ام

مقام معظم رهبری: 

کــه قابــل جبــران  1- » مــن بــه شــما بــرادران و خواهــران عزیــز عــرض می کنــم: چیزهایــی 
کنیــد. امــا  کننــد، هــم خودتــان بــا هّمــت و تــالش، آنهــا را جبــران  اســت، هــم مســؤوالن بایــد ســعی 
ــن اذا  ذی

ّ
ــن ال ــر الّصابری ــد: »و بّش کنی ــاب  ــدا حس ــای خ ــت، پ ــران نیس ــل جب ــه قاب ک ــی را  چیزهای

ــرای انســان، هیــچ پناهگاهــی بهتــر از  ــا الیــه راجعــون«)1(. ب ــا هَّلَلّ و اّن ــوا اّن اصابتهــم مصیبــة قال
کار بــه خــدا نباشــد، بــار ســنگین مصیبتهــا  گــذاری  گــر تکیــه گاِه تــوّکل بــه خــدا و وا ایــن وجــود نــدارد. ا
کــه دچــار  پشــت انســان را خــم می کنــد. ایــن قضیــه ُبعــد دیگــری هــم دارد. مــن بارهــا بــه دوســتانی 
گاهــی  کــرده ام؛ بــه شــما هــم عــرض می کنــم: ایــن مصیبتهــا  مصیبتهایــی شــده اند، ایــن را عــرض 
گــر مصیبتهــا مــا را بیــدار نکنــد، بلکــه  گاهــی بــرای انســان، نعمــت اســت. ا بــرای انســان، بالســت؛ 
کم کاریهــا و  گــر مصیبتهــا مــا را بــه خــود بیــاورد و ضعفهــا و  کنــد، بــالی مضاعــف اســت؛ امــا ا تنبــل 
کنیــم و ایــن رخنه هــا را ترمیــم نماییــم، ایــن بــال بــرای مــا  غفلتهــای مــا را بــه مــا نشــان دهــد و مــا هّمــت 

ــود.26/10/1382 ــل می ش ــت تبدی ــه نعم ب

کــه بــر آن جمــع یــا بــر آن فــرد یــا  2- » هــرگاه ملتــی، جماعتــی، فــردی در مقابــل یــک محنتــی 
بــر آن ملــت وارد میشــود، صبــر و بصیــرت بــه خــرج داد، آن محنــت بــرای او تبدیــل میشــود بــه نعمــت. 
کلمــه ی حــق، انتشــار حــق، انتشــار توحیــد در طــول تاریــخ در میــان بشــر  راز پیــروزی حــق، پیــروزی 
کمیــت ایــن بــزرگان  کــه تحــت حا همیــن نکتــه اســت. انبیــای عظــام الهــی، و در مــواردی ملتهائــی 
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ــده  ــران نمان ــخ نامــی از پیــام پیغمب ــد در طــول تاری ــد؛ بای کردن ــد، ایــن همــه محنــت را تحمــل  بودن
باشــد؛ بایــد فکــر آنهــا، ایــده ی آنهــا، راه آنهــا در زیــر تندبــاد حــوادث تلــخ بکلــی نابــود شــده باشــد، 
در هــم پیچیــده شــده باشــد، از بیــن رفتــه باشــد. شــما مــی بینیــد بعکــس اســت؛ یعنــی هرچــه تاریــخ 
جلوتــر آمــده، پیــام نبوتهــا در میــان مــردم، در افــکار مــردم، زنده تــر شــده اســت. رازش همیــن نکتــه 

اســت: صبــر و بصیــرت در مقابــل محنتهــا.« )06/04/1390( 
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انواع تهاجمات و مفاسد جبهه باطل

آیات منتخب: آیات 59 تا 87 سوره مبارکه اعراف

 
ُ

ــم ّمــن إالٍه غیــرُه إنــّی  أخــاف
ُ

لقــد أرســلنا ُنوًحــا إلــی  قومــه فقــال یاقــوم اعُبــُدوا اهَّلل مــا لک
بیــٍن)60....    مــن قومــه إّنــا لنرئــک فــی ضــلٍل ّمُ

ُ
ــم عــذاب یــوٍم عظیــٍم)59( قــال المــأ

ُ
علیک

ــُدوا اهَّلل مــا لکــُم ّمــن إالٍه غیــرُه  أ فــل تّتُقــون)65(  و إلــی  عــاٍد أخاُهــم ُهــوًدا  قــال یاقــوم اعُب
ــک مــن الکاذبیــن)66( 

ُ
کفــُروا مــن قومــه إّنــا لنرئــک فــی ســفاهٍة و إّنــا لنُظّن ذیــن 

ّ
 ال

ُ
قــال المــأ

نــت 
ُ

ک کان یعُبــُد ءاباُؤنــا  فأتنــا بمــا تعُدنــا إن  ــوا أ جئتنــا لنعُبــد اهَّلل وحــدُه و نــذر مــا 
ُ
....قال

ــم ّمــن إالٍه 
ُ

مــن الّصادقیــن)70( ..... و إلــی  ثُمــود أخاُهــم صالًحــا  قــال یقــوم اعُبــُدوا اهَّلل مــا لک
ل فــی أرض اهَّلل  

ُ
ک   فذُروهــا تــأ

ً
ــم ءایــة

ُ
 اهَّلل لک

ُ
ــم  هــذه ناقــة

ُ
 ّمــن ّرّبک

ٌ
ــم بّینــة

ُ
غیــرُه  قــد جاءتک

ــُروا إذ جعلکــُم  ُخلفــاء مــن بعــد عــاٍد و 
ُ

ــم عــذاٌب ألیــٌم)73( و اذک
ُ
ــوها بُســوٍء فیأُخذک و ال تمّسُ

ــُروا ءاالء اهَّلل و 
ُ

ُصــوًرا و تنحُتــون الجبــال ُبُیوًتــا  فاذک
ُ
ون مــن ُســُهولها ق

ُ
ــم فــی الرض تّتخــذ

ُ
ک بّوأ

م 
ُ

وًطــا إذ قــال لقومــه أ تأُتــون الفاحشــة مــا ســبقک
ُ
ال تعثــوا فــی الرض ُمفســدین)74( .....و ل

ــم لتأُتــون الّرجــال شــهوًة ّمــن ُدون الّنســاء  بــل أنُتــم قــوٌم 
ُ
بهــا مــن أحــٍد ّمــن العلمیــن)80( إّنک

ــن إالٍه  ــم ّم
ُ

ــا لک ــُدوا اهَّلل م ــوم اعُب ــال یاق ــعیًبا  ق ــم ُش ــن أخاُه ــی  مدی ون)81( ..... و إل
ُ
ســرف ّمُ

ــوا الکیــل و المیــزان و ال تبخُســوا الّنــاس أشــیاءُهم 
ُ
ــم  فأوف

ُ
 ّمــن ّرّبک

ٌ
ــم بّینــة

ُ
غیــرُه  قــد جاءتک

ؤمنیــن)85( و ال تقُعــُدوا  نُتــم ّمُ
ُ

ک ــم إن 
ُ

ک
ّ
ــم خیــر ل

ُ
و ال ُتفســُدوا فــی الرض بعــد إصلحهــا  ذالک

ــُروا إذ 
ُ

ون عــن ســبیل اهَّلل مــن ءامــن بــه و تبُغونهــا عوًجــا واذک
ُ

  صــراٍط ُتوعــُدون و تُصــّد
ّ

ل
ُ
بــک

 الُمفســدین)86( 
ُ

کان عاقبــة کیــف  ــم و انُظــُروا 
ُ
 فکثّرک

ً
نُتــم قلیــل

ُ
ک
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ترجمه آیات:

گفــت: اى قــوم مــن! خــدا را  بــه یقیــن، نــوح را بــه ســوى قومــش فرســتادیم، پــس بــه آنــان 
کــه شــما را جــز او معبــودى نیســت، مــن قطعــًا از عــذاب روزى بــزرگ بــر شــما می ترســم.  بپرســتید، 
گمراهــی آشــکار می بینیــم! )60( ..... و بــه  گفتنــد: مســلمًا مــا تــو را در  )59( اشــراف و ســران قومــش 
کــه شــما را جــز  گفــت: اى قــوم مــن! خــدا را بپرســتید  ســوى قــوم عــاد، برادرشــان هــود را فرســتادیم، 
کافــر بودنــد  کــه  او معبــودى نیســت، آیــا ]از زشــتی ها[ نمی پرهیزیــد؟ )65( اشــراف و ســران قومــش 
گفتنــد: مــا تــو را در ســبک مغــزى و نادانــی می بینیــم و تــو را از دروغگویــان می پنداریــم!! )66( ..... 
کــه مــا فقــط خــدا را بپرســتیم، و آنچــه را پدرانمــان می پرســتیدند  ــا بــه ســوى مــا آمــده اى  گفتنــد: آی
گزنــد بــه مــا وعــده می دهــی بــراى مــا بیــاور. )70(  گــر از راســتگویانی آنچــه را از عــذاب و  گذاریــم؟ ا وا
گفــت: اى قــوم مــن! خــدا را بپرســتید  ......و بــه ســوى قــوم ثمــود، برادرشــان صالــح را فرســتادیم، 
کــه شــما را جــز او معبــودى نیســت، بــراى شــما دلیلــی روشــن از جانــب پروردگارتــان آمــده اســت، ایــن 
گذاریــد تــا  کــه بــراى شــما نشــانه اى ]بــر صــدق رســالت مــن [ اســت، پــس او را وا مــاده شــتِر خداســت 
گرفــت.  ک شــما را خواهــد  کــه عذابــی دردنــا گزنــدى بــه او نرســانید  در زمیــن خــدا بخــورد و آزار و 
ــن، جــاى  ــرار داد، و در زمی ــوم عــاد ق ــس از ق ــه خــدا شــما را جانشــینانی پ ک ــد  ــاد آوری ــه ی )73( و ب
کوه هــا  کــه از مکان هــاى همــوارش بــراى خــود قصرهــا بنــا می کنیــد، و از  ]مناســبی [ بــه شــما بخشــید 
کنیــد و در زمیــن تبهکارانــه فتنــه و آشــوب برپــا  خانه هایــی می تراشــید، پــس نعمــت هــاى خــدا را یــاد 
کار بســیار زشــت  گفــت: آیــا آن  کــه بــه قومــش  نکنیــد. )74( ..... و لــوط را ]بــه یــاد آوریــد[ هنگامــی 
کــس از جهانیــان در آن بــر شــما پیشــی نگرفتــه اســت، مرتکــب می شــوید؟!  کــه هیــچ  و قبیــح را 
ــراى بقــاى  ــزه جنســی ب ــل از اینکــه نعمــت غری ــه حقــوق همســران و غاف ــدون توجــه ب )80( شــما ]ب
کــه بــه آن ]کار بســیار زشــت [ داریــد بــه ســوى مــردان می آییــد،  نســل اســت [ از روى میــل شــدیدى 
گروهــی متجــاوز  کار متجــاوز از حــدود انســانّیت هســتید[ بلکــه در امــور دیگــر هــم  ]نــه فقــط در ایــن 
گفــت: اى قــوم  هســتید. )81( ........ و بــه ســوى مــردم مدیــن، برادرشــان شــعیب را ]فرســتادیم،[ 
کــه شــما را جــز او معبــودى نیســت، یقینــًا برهانــی روشــن از ســوى پروردگارتــان  مــن! خــدا را بپرســتید 
کامــل بدهیــد، و از اجنــاس و امــوال و حقــوق مــردم  بــراى شــما آمــد، پــس پیمانــه و تــرازو را تمــام و 
مکاهیــد، و در زمیــن پــس از اصــالح آن ]بــه وســیله رســالت پیامبــران [ فســاد مکنیــد، ایــن ]امــور[ 
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کــه بــه خــدا ایمــان  کســانی را  کــه  گــر مؤمنیــد. )85( و بــر ســر هــر راهــی منشــینید  بــراى شــما بهتــر اســت، ا
آورده انــد ]بــه مصــادره امــوال، شــکنجه و بــاج خواهــی [ بترســانید، و از راه خدا بازداریــد، و بخواهید آن 
کــه جمعیــت اندکــی بودیــد، ولــی  کــج نشــان دهیــد؛ و بــه یــاد آوردیــد زمانــی  گــرى [  را ]بــا وسوســه و اغوا
کــه ســرانجام مفســدین چگونــه بــود؟ )86( او ]یعنــی خداونــد[ شــما را فزونــی داد، و بــا تأمــل بنگریــد 

مقدمه:

کننــد. ایــن مضمــون عــالوه  دشــمنان بــرای مقابلــه بــا جبهــه حــق از هیــچ تالشــی فروگــذار نمــی 
ــی  ــوده و م ــز ب ــی نی ــواهد تاریخ ــه ش ــتند ب ــت، مس ــه اس گرفت ــرار  ــم ق کری ــرآن  ــد ق کی ــورد تأ ــه م ــر اینک ب
گــروه در همــه عرصــه هــای  باشــد. تاریــخ جنــگ میــان حــق و باطــل نشــان مــی دهــد مقابلــه ایــن دو 
گرفتــه  زندگــی اعــم از عرصــه هــای فکــری و عقیدتــی،  فرهنگــی، سیاســی، اقتصــادی و نظامــی شــکل 
و متکبــران و زورگویــان عالــم بــرای در هــم شکســتن مقاومــت حــق طلبــان، بــا انــواع تهاجمــات فکری 
و فرهنگــی و اقتصــادی و نظامــی بــه جنــگ آنــان رفتــه انــد. بخشــی از آیــات ســوره اعــراف بــه ایــن 
کنــد. نکتــه مهــم اینکــه از پرتــو همیــن ایــات مــی تــوان بــه عومــال سســتی امتهــا  مطالــب اشــاره مــی 
گریــز از حــق مــداری و در نتیجــه فروپاشــی  کــه موجــب  در پذیــرش حــق نیــز پــی بــرد. ایــن عوامــل 

امتهــای ســابق انجامیــد، عبــارت اســت:

کانوا قوما عمین  1- فساد عقیدتی یا بی بصیرتی )قوم نوح(: انهم 

کــه دارای جمــود فکــری بــوده و بــه آداب و رســوم غلــط   2- فســاد فرهنگــی )قــوم عــاد(: 
کان یعبــد  کردنــد: اجئتنــا لنعبــد اهَّلل وحــده و نــذر مــا  کان وابســتگی داشــته و افتخــار مــی  نیــا

ــا.  آباؤن

کــه روحیــه تکبــر و زورگویــی داشــته و بــه تهیدســتان و   3- فســاد سیاســی )قــوم ثمــود(: 
 ... اســتکبروا  الذیــن  المــأ  قــال  کردنــد:  مــی  مســتضعفان زورگویــی 

که در لذتهای شهوانی غوطه ور بودند.  4- فساد اخالقی )قوم لوط(: 

کردند. گرانفروشی می  که  5- فساد اقتصادی )قوم شعیب(:  
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تبیین آیات منتخب:

کانوا قوما عمین قوم نوح )کوردلی و بی بصیرتی(: انهم 

کــه مبتــال  کــرد. او بــه ســوی قومــی فرســتاده شــد  حضــرت نــوح نهصــد و پنجــاه ســال پیامبــری 
بــه فســاد فکــری و اخالقــی بودنــد. آنــان در طــول ایــن ســالها جــز بــا آزار و اذیــت بــا ایــن مــرد الهــی 
کــه ســخن  کوردلــی و شــهوت خواهــی و دنیاطلبــی شــان مانــع از آن مــی شــد  رفتــار نکــرده و همــواره 

حــق را بشــنوند. ایــن قــوم ســرانجام دچــار طوفــان ســهمگین الهــی شــد.

کان یعبــد  گرایــی و جمــود فکــری(: اجئتنــا لنعبــد اهَّلل وحــده و نــذر مــا  قــوم عــاد )ســنت 
آباؤنا.

کــه در ســرزمین" یمــن" زندگــی می کردنــد، از نظــر قــدرت جســمانی و  قــوم" عــاد" مردمــی بودنــد 
کشــاورزى و دامــدارى بــه آنهــا می رســید، ملتــی نیرومنــد و قــوى بودنــد،  کــه از طریــق  ثــروت سرشــارى 
ــرد.  ــا می ک ــا غوغ ــان آنه ــی در می ــد اخالق ــتی و مفاس ــا بت پرس ــده اى مخصوص ــات عقی ــی انحراف ول
کان  کــه آنــان بــه شــدت پایبنــد بــه ســنن و آییــن نیــا بررســی آیــات دربــاره ایــن قــوم نشــان مــی دهــد 
خــود بــوده و رفــاه دنیــوی و قــدرت جســمی بــاالی خــود را نشــانه ای بــر قــدرت فکــری نیــز دانســته و 
کــه از روی لجاجــت و عنــاد  پیامبــر خــدا را متهــم بــه ســفاهت نمودنــد. عاقبــت ایــن قــوم چنــان شــد 

کــت ابــدی شــدند. از پذیــرش حــق ســرباز زده و دچــار هال

قوم ثمود )زورگویی و تکبر سردمداران(: قال المأ الذین استکبروا ...

کــه قــوم ثمــود قــوم متمدنــی بودنــد و بــه شهرنشــینی عــادت  آیــات قــرآن چنیــن می نمایــد 
داشــتند و در رفــاه زندگــی می کردنــد. خاصیــت چنیــن زندگــی شــهرى مرّفــه، پیدایــش فتنــه و فســاد 
ــران و ارزشــهاى اخالقــی ایمــان داشــته باشــند و  ــه خــدا و مکتــب پیامب ــردم ب اســت، مگــر اینکــه م
کوشــش در ایجــاد  ــد و حتــی  ــه فتنــه و فســاد می زدن ــد دســت ب چــون ســران قــوم ثمــود چنیــن نبودن
ــات  ــه طبق ــان ب ــتکبران و مرفه ــد. مس ــود آورن ــه وج ــی ب ــاى زندگ ــی در لذته ــا تنوع ــد ت ــاد می کردن فس
کــه نبایــد بــه پیامبــر خــدا ایمــان بیاورنــد و بایــد  فرودســت و مســتضعف جامعــه فشــار مــی آوردنــد 
کــرده و حتــی بیندیشــند. ایــن اوج تحقیــر مســتضعفان  گوینــد، عمــل  کــه اربــاب زر و زور مــی  آنگونــه 
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کشــورهای مســتکبر و قدرتمنــد چنــان بــا لحــن تکبــر بــا  توســط ایــن زورگویــان بــود. امــروزه نیــز برخــی 
گویــا مالــک جهــان شــده و حتــی افــکار را مــی تواننــد  کــه  گوینــد  کوچــک دیگــر ســخن  دولتهــای 
بــه ســود خــود تغییــر دهنــد؛ غافــل از آنکــه دنیــای امــروز بیــدار شــده و دوران اربــاب رعیتــی بــه ســر 

آمــده اســت.

ــْوٌم 
َ
نُتــْم ق

َ
 أ

ْ
َســاِء  َبــل ــن ُدوِن الّنِ َوًة ّمِ  شــَهْ

َ
َجــال ُتــوَن الّرِ

ْ
َتأ

َ
ــْم ل

ُ
ک

َ
قــوم لــوط )شــهوت طلبــی(: ِإّن

ون 
ُ
ْسِرف ّمُ

لــوط بــرادرزاده و بــرادر همســر حضــرت ابراهیــم بــود و بعــد از او بــه پیامبــرى رســید. قــوم لــوط 
کــه از آنجــا می گذشــتند بــه ناچــار  در منطقــه اى در ســر راه شــام و مصــر زندگــی می کردنــد و مســافرانی 
گاهــی مهمــان آنهــا می شــدند. قــوم لــوط آلــوده بــه عمــل زشــت و ناپســند لــواط شــده بودنــد و آمیــزش 
جنســی بــا مــردان را بــه آمیــزش بــا زنــان ترجیــح می دادنــد و حتــی بــا مهمانــان خــود بــه زور ایــن عمــل 

را انجــام می دادنــد.

لــوط بــه عنــوان پیامبــر و راهنمــاى ایــن قــوم از ایــن عمــل زشــت و وقیحانــه بــه شــدت انتقــاد 
کــس ایــن عمــل  کــه پیــش از شــما هیــچ  کار زشــتی می زنیــد  می کــرد و می گفــت: »آیــا شــما دســت بــه 
ــوم  ــما ق ــد و ش ــردان درمی آمیزی ــا م ــهوت ب ــان از روى ش ــاى زن ــه ج ــما ب ــت؟ ش ــده اس ــب نش را مرتک
کار شــما از روى موازیــن انســانی نیســت و یــک عمــل غیــر طبیعــی  اســرافکارى هســتید.« یعنــی 

انجــام می دهیــد.

گناهــی حیــا و عفــت را نابــود می ســازد و ارزشــهاى اخالقــی را از بیــن می بــرد. روشــن  چنیــن 
گــردد و منکــر جــای  ــوده  کــه وقتــی ارزشــهای اخالقــی یــک جامعــه دســتخوش هوســهای آل اســت 
معــروف را بگیــرد، چنیــن امتــی رنــگ هدایــت و پذیــرش حــق و ایســتادگی در مســیر صحیــح را 
نخواهــد داشــت. راز اینکــه در جوامــع غربــی بــا ایــن همــه پیشــرفت علمــی شــاهد تســخیر همــه ارکان 
کشــورها از حلقــوم امتهــا  قــدرت توســط عــده ای زورگــو هســتیم و از نــدای مبــارزه بــا ظلــم در برخــی 
کشــورها ســرگرم بــه لــذت و  کثریــت مــردم آن  کــه ا نیــز در نمــی ایــد، شــاید در ایــن نهفتــه هســت 

بوالهوســی هــای زودگــذر خــود بــوده و بــه نوعــی تخدیــر شــده انــد.

ْشَیاَءُهم 
َ
اَس أ

َ
 الّن

ْ
 َتْبَخُسوا

َ
ِمیَزاَن َو ال

ْ
 َو ال

َ
ْیل

َ
ک

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
ْوف

َ
أ

َ
قوم شعیب )فساد اقتصادی(: ف
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کــه در ایــن ســوره بطــور مسلســل آمــده، داســتان  داســتان پنجــم از داســتانهاى پیامبــران 
شــعیب و اهــل مدیــن اســت. ایــن پیامبــر بــر مــردم شــهر مدیــن مبعــوث شــد و آنهــا را بــه ســوى خــدا 
کــه در میــان آنهــا  کــرد. مدیــن از شــهرهاى شــام بــود و مردمــی تجــارت پیشــه و مرفــه داشــت،  دعــوت 
کامــال رائــج بــود. در آیــات مــورد بحــث چنیــن  کم فروشــی در معاملــه  بت پرســتی و همچنیــن تقلــب و 
کــه دلیــل روشــنی از  گفــت  کــه »شــعیب پــس از دعــوت قــوم خــود بــه پرســتش خــدا، بــه آنهــا  آمــده 
کــه انحــراف  پروردگارتــان آمــده اســت« و در ادامــه ســخنان شــعیب بــه موعظه هایــی بــر می خوریــم 
کــم فروشــی می کردنــد  کــه قــوم شــعیب  آن جامعــه در آنهــا منعکــس شــده اســت. چنیــن می نمایــد 
ــر ســر راههــا می نشســتند و دیگــران را می ترســانیدند و ایجــاد رعــب و  و اهــل فتنــه و فســاد بودنــد و ب
کــه بــه شــعیب ایمــان آورده بودنــد تهدیــد بــه قتــل می کردنــد و ســعی  وحشــت می کردنــد و افــرادى را 

کننــد. گمــراه  کــه آنهــا را از دیــن خــود  داشــتند 

کــه فســاد اقتصــادی دامــان مــردم  گذشــته آن شــد  ســرانجام قــوم شــعیب نیــز همچــون امتهــای 
کــه بــا پیامبر  گرفتــه و آنــان را بــه مبــارزه بــا حــق و لجاجــت در برابــر آن ســوق داد تــا جایــی  ایــن شــهر را 
خــدا بــه مخالفــت علنــی پرداختــه و اورا تهدیــد نمودنــد. خداونــد نیــز پــس از آنکــه حجــت بــر ایــن 

کــی نمــود. گــروه بــه پایــان رســید، آنــان را دچــار عــذاب دردنا

آموزه های قرآنی )آیات مشابه(:

ْیِهــْم ِبَخْیِلــَک َو َرِجِلــَک َو 
َ
ْجِلــْب َعل

َ
َو اْســَتْفِزْز َمــِن اْســَتَطْعَت ِمْنُهــْم ِبَصْوِتــَک َو أ

کــدام از آنهــا را  ــُرورا :  هــر 
ُ

 غ
َّ
ــْیطاُن ِإال

َ
ْوالِد َو ِعْدُهــْم َو مــا َیِعُدُهــُم الّش

َ ْ
ْمــواِل َو ال

َ ْ
ُهْم ِفــی ال

ْ
شــاِرک

گســیل دار! و در ثــروت  ــر آنهــا  کــن! و لشــکر ســواره و پیــاده ات را ب می توانــی بــا صدایــت تحریــک 
کــن!- ولــی شــیطان، جــز فریــب و دروغ،  و فرزندانشــان شــرکت جــوى! و آنــان را بــا وعده هــا ســرگرم 

ــه آنهــا نمی دهــد. )اســراء،64( وعــده اى ب

عــده ای ایــن آیــه را دربردارنــده انــواع تهاجمــات شــیطانی -اعــم از تهاجــم فرهنگــی، تهاجــم 
نظامــی و تهاجــم اقتصــادی و تهاجــم فکــری- بــه مؤمنــان دانســته اند.)در مباحــث جــزء اول بــه 

کامــل تــری بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــده اســت(. ایــن چهــار راه عبارت انــد از: شــکل 

ــَک؛ هــر  ــْم ِبَصْوِت 1- اســتفاده از ابزارهــای تبلیغــی مســموم: ]َو اْســَتْفِزْز َمــِن اْســَتَطْعَت ِمْنُه
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کــن![ ــا صدایــت تحریــک  کــدام از آنهــا را می توانــی ب

َو  ِبَخْیِلــَک  ْیِهــْم 
َ
َعل ْجِلــْب 

َ
أ ]َو  گنــاه کاران:  تقویــت جامعــه  راه  از  2- تضعیــف مؤمنــان 

کــن![ گســیل  َرِجِلــَک؛ و لشــکر ســواره و پیــاده ات را بــر آنــان 

والد؛ و در ثــروت و فرزندان 
َ
ْمــواِل َو اال

َ ْ
ُهْم ِفــی ال

ْ
3- انحــراف اقتصــادی و عاطفــی: ]َو شــاِرک

آنــان شــرکت جوى![

؛ و آنــان را بــا وعده هــا 
ً
ــُرورا

ُ
 غ

َّ
ــْیطاُن ِإال

َ
4- فریبــکاری و اغــوا: »َو ِعْدُهــْم َو مــا َیِعُدُهــُم الّش

کــن! ولــی شــیطان، وعــده اى جــز فریــب و دروغ بــه آنهــا نمی دهــد.« ســرگرم 

ــوَک 
ُ
ْو َیْقُتل

َ
َفــُروا ِلُیْثِبُتــوَک أ

َ
ک ذیــَن 

َّ
ــُر ِبــَک ال

ُ
 َیْمک

ْ
توطئــه هــای مختلــف علیــه پیامبــر:  َو ِإذ

کــه  کــن [ هنگامــی را  ِکریــَن : و ]یــاد  ما
ْ
ــُر اهَّلُل َو اهَّلُل َخْیــُر ال

ُ
ــُروَن َو َیْمک

ُ
ْو ُیْخِرُجــوَک َو َیْمک

َ
أ

ــا ]از  ــانند ی ــل برس ــه قت ــا ب ــد، ی ــدان دراندازن ــه زن ــو را ب ــا ت ــد ت ــگ می زدن ــو نیرن ــاره ت ــگان درب کفرپیش
کننــد، و ]در آینــده هــم، همــواره بــر ضــد تــو[ نیرنــگ می زننــد و خــدا هــم جــزاى  وطــن [ بیرونــت 

نیرنگشــان را می دهــد و خــدا بهتریــن جــزا دهنــده نیرنــگ زننــدگان اســت. )انفــال، 30(

کانــون هــای زر و زور و تزویــر در برابــر جبهــه حــق: َو قــاُروَن َو ِفْرَعــْوَن َو هامــاَن َو  کامــی  نا
کاُنــوا ســاِبقیَن: و قــارون و فرعــون و  ْرِض َو مــا 

َ ْ
َبُروا ِفــی ال

ْ
اْســَتک

َ
نــاِت ف َبّیِ

ْ
َقــْد جاَءُهــْم ُموســی  ِبال

َ
ل

کردیــم [. و همانــا موســی بــراى آنــان دالیــل روشــن آورد، پــس آنــان در زمیــن تکّبــر  هامــان را ]نیــز نابــود 
گیرنــده ]بــر اراده و قضــا و قــدر مــا[ نبودنــد ]تــا بتواننــد از عــذاب مــا  کردنــد، ولــی پیشــی  و سرکشــی 

بگریزنــد.[ )عنکبــوت، 39(

ــوَن َعــْن 
ُ
ــْو َتْغُفل

َ
َفــُروا ل

َ
ک ذیــَن 

َّ
 ال

َ
دشــمن بــه دنبــال ایجــاد غفلــت در جبهــه مقاومــت اســت: َوّد

کافــران دوســت دارنــد شــما از ســالح ها و   واِحــَدًة: 
ً

ــة
َ
ــْم َمْیل

ُ
ْیک

َ
ــوَن َعل

ُ
َیمیل

َ
ــْم ف

ُ
ْمِتَعِتک

َ
ْم َو أ

ُ
ْســِلَحِتک

َ
أ

کننــد. )نســاء، 102( ســاز و بــرگ جنگــی خــود غفلــت ورزیــد، تــا یک بــاره بــه شــما هجــوم 

در محضر معصومان؟مهع؟؟ع؟:

کســی  کیــدا مــن اظهرعداوتــه؛  سســت ترین دشــمنان  1- امــام علــی ؟ع؟: اوهــن االعــداء 
کــه عداوتــش را آشــکار ســاخته اســت. فهرســت غــرو، ص 239 اســت 
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ــت  ــمن غفل ــه از دش ک ــی  کس ــد؛  ــه المکائ ــام عــن عــدوه، انبهت ــی ؟ع؟: مــن ن ــام عل 2- ام
کیدهــای دشــمن بیــدارش خواهــد ســاخت. فهرســت غــرو، ص 340. کنــد، حیله هــا و 

کالضبــع تنــام علــی طــول اللــدم حتــی یصــل الیهــا  کــون  3- امــام علــی ؟ع؟: و اهَّلل ال ا
کــه بــا ضربــات آرام و مالیــم  کفتــار نیســتم  طالبهــا و یختلهــا راصدهــا؛ بــه خــدا ســوگند مــن هــم چــون 
کمیــن او اســت، غافلگیــرش  کــه در  در برابــر النــه اش بــه خــواب رود تــا صیــاد بــه او رســد و دشــمنی 

کنــد )مــن غافلگیــر نمی شــوم(. نهج البالغــه، خطبــه 6.

در محضر امام و رهبری:

امام خمینی ؟هر؟:  

ــر نشناســید، نمی توانیــد دفعــش  گ »   بایــد متوجــه باشــید. بایــد شــما دشــمنتان  را بشناســید. ا
ــام ج 12       463( ــه ام ــد.« صحیف بکنی

مقام معظم رهبری: 

گفتــه میشــود جنــگ اقتصــادی یــا جنــگ  1- » بعضی هــا از اســم جنــگ بدشــان می آیــد؛ تــا 
ــا جنــگ تبلیغاتــی، اینهــا بدشــان می آیــد، ]میگوینــد[ »آقــا چــرا این قــدر از جنــگ صحبــت  ــرم ی ن
گرچنانچــه  کــه ا کنیــد«! خــب جنــگ هســت. ایــن غفلــت مــا اســت  میکنیــد؟ از صلــح صحبــت 
گــر  ــم  ُیَنــم َعنــه«؛ شــما ا

َ
دشــمن متوّجــه مــا باشــد مــا غافــل باشــیم. امیرالمؤمنیــن فرمــود »َمــن نــاَم  ل

ــش  ــم خواب ــما ه ــمن ش ــما و دش ــل ش ــرف مقاب ــه ط ک ــت  ــن نیس ــش ای ــرد، معنای ــت ب ــنگر خواب در س
کــه شــما خوابــت ببــرد. از اســم  بــرده؛ او مواظــب شــما اســت، او مراقــب شــما اســت، او منتظــر اســت 
کنــد؛ خــب دشــمن االن در حــال جنــگ اســت؛ جنــگ، جنــگ  کــه نبایــد انســان خــوف  جنــگ 
کــه از جنــگ نظامــی  ــرم هســت، جنگهایــی هســت  ــا جنــگ هســت، جنــگ ن نظامــی نیســت اّم
ک تــر اســت؛ دشــمن در حــال جنــگ بــا مــا اســت. بیانــات در دیــدار اعضــای شــورای  خطرنا

هماهنگــی تبلیغــات اســالمی 06/10/1396

ــمن را  ــم: دش ــنفت بگوی ــد ش ــرف را خواه ــن ح ــه ای ک ــی  کس ــر  ــه ه ــما و ب ــه ش ــم ب 2- میخواه
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کــه  کــه هــر مّلتــی را تهدیــد میکنــد ایــن اســت  بشناســید، دشــمن را بشناســید. یکــی از خطراتــی 
دشــمِن خــودش را نشناســد، دشــمِن خــودش را دشــمن ندانــد؛ یــا دوســت بدانــد یــا بی طــرف بدانــد؛ 
ایــن خطــر خیلــی بزرگــی  اســت. ایــن خواب رفتگــی اســت. هــم دشــمن را بشناســید، هــم روشــهای  
گــر غفلــت  دشــمنی اش را بشناســید؛ ببینیــد چه جــوری دشــمنی میکنــد. دچــار غفلــت نشــویم؛ ا
کردیــم، شــبیخون بــه مــا زده خواهــد شــد؛ غفلــت نکنیــم.  گــر غفلــت  کردیــم، غــارت خواهیــم شــد؛ ا
ــی 

َ
ُبــِع َتنــاُم َعل

َ
الّض

َ
ک کــوُن 

َ
 ا

َ
امیرالمؤمنیــن )علیــه الّســالم( فرمــود ــــ در نهــج البالغــه اســت ــــ َو اهَّلِل ال

ــک  ــرود، ی ــواب ب ــه خ ــه ب ــرای اینک ــواًل ب ــه معم ک ــود  ــم ب ــی نخواه ــل آن حیوان ــن مث ــدم ؛ م
َّ
طــوِل الل

وَبــرم چــه  آهنگــی میخواننــد و او بــه خــواب میــرود؛ مــن خــواب نخواهــم رفــت، بیــدارم و میفهمــم ُدور
کنیــم. بیانــات در  میگــذرد. از مــا هــم همیــن را خواســته اند. نبایــد بــه خــواب برویــم، نبایــد غفلــت 

ــدار نخبــگان جــوان علمــی 26/07/1396 دی

کــرد. جوانهــا  3- » در زندگــِی پیچیــده ی اجتماعــِی امــروز، بــدون بصیــرت نمیشــود حرکــت 
ــدان  ــی، متعه ــان روحان ــد. معلم ــش بدهن ــان را افزای ــرت خودش ــند، بصی ــد، بیندیش کنن ــر  ــد فک بای
موجــود در جامعــه ی مــا از اهــل ســواد و فرهنــگ، از دانشــگاهی و حــوزوی، بایــد بــه مســئله ی 
بصیــرت اهمیــت بدهنــد؛ بصیــرت در هــدف، بصیــرت در وســیله، بصیــرت در شــناخت دشــمن، 
بصیــرت در شــناخت موانــع راه، بصیــرت در شــناخت راه هــای جلوگیــری از ایــن موانــع و برداشــتن 
ِکــی طرفیــد، ابــزار  ایــن موانــع؛ ایــن بصیرتهــا الزم اســت. وقتــی بصیــرت بــود، آنوقــت شــما میدانیــد بــا 
الزم را بــا خودتــان برمیداریــد. یــک روز شــما میخواهیــد تــو خیابــان قــدم بزنیــد، خــوب، بــا لبــاس 
معمولــی، بــا یــک دمپائــی هــم میشــود رفــت تــو خیابــان قــدم زد؛ امــا یــک روز میخواهیــد برویــد قله ی 
کنیــد، او دیگــر تجهیــزات خــودش را میخواهــد. بصیــرت یعنــی اینکــه بدانیــد چــه  دماونــد را فتــح 
میخواهیــد، تــا بدانیــد چــه بایــد بــا خودتــان داشــته باشــید. بیانــات در دیــدار عمومــی مــردم چالــوس 

و نوشــهر15/07/1388

بفهمیــم دشــمنِی دشــمن چگونــه  مــا  از دوره هــا  هــر دوره ای  کــه در  اســت  ایــن  مهــم   -4
اســت و چــه کار دارد بــا مــا میکنــد؛ نقشــه ی دشــمن را بفهمیــم؛ درســت مثــل جنــگ نظامــی. در 
کــه نقشــه ی دشــمن چیســت، پیشــگیری میکنــی،  گــر شــما توانســتی حــدس بزنــی  جنــگ نظامــی ا
خــودت را آمــاده میکنــی؛ یــا دفــاِع خــوب میکنــی یــا حملــه ی پیش دســتانه میکنــی؛ در جنــگ 
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نظامــی این جــوری اســت. در جنــگ تبلیغاتــی، در جنــگ اقتصــادی، در جنــگ فرهنگــی، در 
ــه ایــن اســت:  جنــگ امنّیتــی، در جنــگ نفــوذ -اینهــا همــه جنــگ اســت- در همــه ی اینهــا قضّی
بایــد حــدس بزنیــد دشــمن چــه کار میخواهــد بکنــد. بیانــات در دیــدار اعضــای شــورای هماهنگــی 

اســالمی 06/10/1396 تبلیغــات 

کننــد-  کــه مرتبــط بــا مســئله ی فرهنــگ هســتند جــّدًا توّجــه  5- در فرهنــگ -ایــن دوســتانی 
مــا مواجــه هســتیم بــا یــک حملــه ی همه جانبــه؛ یــک جبهــه ی عظیمــی از لحــاظ فرهنگــی دارنــد 
بــه مــا تهاجــم می کننــد؛ ایــن هــم در خــالل حرف هایشــان هســت، البّتــه مــا میدانســتیم ایــن حــرف 
کــه »غلبــه ی بــر جمهــوری اســالمی و غلبــه ی بــر  را، اّمــا حــاال دیگــر خودشــان هــم صریحــًا میگوینــد 
کار  ــا  ــه[ ب ــت، ]بلک ــز نیس ــادی موّفقّیت آمی ــم اقتص ــا تحری ــی و ب ــگ نظام ــا جن ــالم، ب ــت اس کمّی حا
کــرد،  کار  فرهنگــی و نفــوذ فرهنگــی موّفقّیت آمیــز اســت؛ ذهنهــا را بایــد تغییــر داد، روی مغزهــا بایــد 
گزیــده ای از بیانــات در دیــدار  کــرد«؛ ایــن را األن صریــح می گوینــد.  هوس هــا را بایــد تحریــک 

رئیس جمهــور و اعضــای هیئــت دولــت 30/05/1398

کرونا

کارشناســان علــم پزشــکی، احتمــال حملــه  بــا توجــه بــه ســخنان رهبــری و همچینیــن نظریــات 
بیولوژیــک بــودن ایــن بیمــاری منحــوس وجــود دارد، و ایــن هــم نوعــی از تهاجمــات دشــمن اســت 

گرفتــه اســت. گذشــته در خدمــت خــود  کــه علــم را ماننــد 

کــرده اســت و  البتــه دشــمن حربــه هــای دیگــری نیــز بــکار بــرده اســت : از یــک طــرف تحریــم 
کنــد و بدینوســیله میخواهــد بیــن  کمــک پزشــکی  کــه میخواهــد بــه مــا  از طرفــی دیگــر ادعــا میکنــد 

کنــد. جامعــه دو دســتگی ایجــاد 

گــر درســت هــم باشــد، بــاز قابــل  کمــک دشــمنان ا مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد: ایــن پیشــنهاد 
کــه ممکــن  کــرد، چرا ــه او اعتمــاد  کــه آمریــکا متهــم اصلــی اســت و نمیشــود ب اطمینــان نیســت؛ چرا
کمــک اســت و از دشــمنان  کــه بــه ظاهــر  کنــد بــا ایــن ســالح هایــی  اســت بــاز بخواهــد بــه مــا حملــه 

کاری برمــی آیــد. اســالم و جمهــوری اســالمی، هــر 
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یادآوری نصرت ها

آیات منتخب: آیه 26 سوره مبارکه انفال

ــْم 
ُ

ک آوا
َ
ــاُس ف

َ
ــُم الّن

ُ
َفک ْن َیَتَخّطَ

َ
ــوَن أ

ُ
ْرِض َتخاف

َ ْ
 ُمْســَتْضَعُفوَن  ِفــی ال

ٌ
لیــل

َ
ْنُتــْم ق

َ
 أ

ْ
ــُروا ِإذ

ُ
ک

ْ
َو اذ

ُروَن )انفــال، 26(
ُ

ــْم َتْشــک
ُ

ک
َّ
َعل

َ
بــاِت ل ّیِ

ــْم ِمــَن الّطَ
ُ
ک

َ
ــْم ِبَنْصــِرِه َو َرَزق

ُ
َدک ّیَ

َ
َو أ

ترجمه آیات:

ــمرده  ــوان و زبــون ش ــد، و نات ــدک بودی ــی ان گروه ــن  ــما در زمی کــه ش ــد هنگامــی را  کنی و یــاد 
کافــر[ شــما را برباینــد ]تــا شــکنجه و آزار دهنــد  کــه مــردم ]مشــرک و  می شــدید، و همــواره می ترســیدید 
کننــد[ پــس خــدا شــما را ]در شــهر مدینــه [ جــاى داد و بــا یاریــش نیرومندتــان ســاخت، و از  ونابــود 

کنیــد کیــزه اش بــه شــما روزى بخشــید تــا ســپاس گزارى  ]نعمــت هــاى [ پا

مقدمه:

کنــد  گوشــزد مــی  ــه مســلمین  ــد ب ــات دیگــر خداون ــز برخــی آی ــه منتخــب ایــن جــزء و نی در آی
ــود  ــد ب کــه ایــن خداون ــد  ــه یاد آورن کــه دوران ســختی و تــرس خــود از مشــرکان را فرامــوش نکــرده و ب
کــه در اقلیــت محــض بــوده و هیــچ نیــرو و ســالحی نداشــتند، در برابــر مشــرکان  کــه آنــان را در زمانــی 
ــرای پیــروزی  کــه ب ــه مــا تعلیــم مــی دهــد  مغــرور و سرمســت از قــدرت پیــروز ســاخت. ایــن آیــات ب
گذشــته و نصــرت الهــی در بزنــگاه هــا را بــه یــاد آورد و بــه آن  در جبهــه مقاومــت بایــد پیــروزی هــای 

دلگــرم بــود.
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تبیین آیات منتخب:

مســلمانان مّکــه قبــل از هجــرت پیامبــر بــه مدینــه، همــواره مــورد اذّیــت و آزار و شــکنجه ى 
ــر  ــه دیگ ــته جمعی ب ــا دس ــردى ی ــورت ف ــه ص ــر؟ص؟ ب ــر پیامب ــفارش و تدبی ــا س ــذا ب ــد، ل ــرکان بودن مش
بــه شــعب  برخــی  و  و طائــف  یمــن  بــه  بــه حبشــه، بعضــی  مناطــق هجــرت می کردنــد؛ بعضــی 
کردنــد،  کــه بــه مدینــه مهاجــرت  ابی طالــب رفتنــد و پیوســته در تــرس و اضطــراب بودنــد و هنگامــی 
کاشــانه اى نداشــتند و عــّده ى بســیارى از آنــان جــزو اصحــاب ُصّفــه ودر مســجد پیامبــر  هیــچ خانــه و 
گرفتــار  گرفتــه بودنــد. انصــار نیــز در اوائــل هجــرت پیامبــر بــه مدینــه، در فقــر و نــدارى و قحطــی  جــاى 
گرفتــار اذّیــت و آزار یهودیــان  ــه عــالوه  ــه اى خرمــا بســنده می کردنــد، ب ــه دان کــه ب ــه  حــّدى  بودنــد ب

نیــز بودنــد.

بــه چنــان قدرتــی  بــه مســلمانان مکنــت و توانایــی داد و  اّمــا در اواخــر بعثــت، خداونــد 
کشــته و  کــه اهــل ذّمــه بــه آنــان جزیــه می دادنــد و یــا مشــرکان همــواره در تــرس و اضطــراب از  رســیدند 
گرفتــه شــدن توســط مســلمانان بودنــد و بعضــی نیــز بــا طــوع و رغبــت  کنیــزى  اسیرشــدن و بــه غالمــی و 

ــور( امــوال خــود را تقدیــم مســلمانان می کردنــد. )ن

کــه  کــه بــه یــاد آوریــد آن زمــان را  در اینجــا خداونــد ضعــف و ناتوانــی آنــان را یــادآور می شــود 
گرفتــار، و آنهــا می خواســتند شــما را بــه  کوچــک و ناتــوان بودیــد و در چنــگال دشــمنان  گروهــی  شــما 
کــه حتــی مشــرکان و مخالفــان شــما را بــه  ضعــف و ناتوانــی بکشــانند و شــما بــه قــدری می ترســیدید 

ســرعت برباینــد.

کمــی نفــرات مســلمانان را در آن زمــان  کــه نهایــت ضعــف و  ایــن تعبیــر، تعبیــر لطیفــی اســت 
کــه دشــمن  کوچــک در هــوا معلــق بودنــد  گویــی هماننــد یــک جســم  کــه  آشــکار می ســازد آن چنــان 
ــه وضــع مســلمانان در مکــه قبــل از هجــرت در  ــد و ایــن اشــاره ب ــه آســانی می توانســت آنهــا را بربای ب
برابــر مشــرکان نیرومنــد و یــا اشــاره بــه مســلمانان بعــد از هجــرت در مقابــل قدرت هــاى بــزرگ آن روز 

هماننــد ایــران و روم اســت. )نمونــه(

کــه مســلمین در زمیــن مســتضعف  کــه منظــور از" آن روزى  از ســیاق آیــه اســتفاده می شــود 
کفــار( محصــور  کــه مســلمین در مکــه )در میــان  بودنــد" روزگار ابتــداى اســالم و قبــل از هجــرت بــوده 
ــاُس" همــان مشــرکین عــرب 

َ
ــُم الّن

ُ
َفک ْن َیَتَخّطَ

َ
ــوَن أ

ُ
بوده انــد. و نیــز منظــور از" نــاس" در جملــه " َتخاف
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کــه شــما را در مدینــه جــاى  ــْم" ایــن اســت 
ُ

ک آوا
َ
و رؤســاى قریــش اســت. و مقصــود از اینکــه فرمــود:" ف

ــدر  ــد در جنــگ ب ــه خداون ک ــی اســت  ــم بنصــره" نصرت داد. و منظــور از نصــرت و تأییــد در" و أیدک
کــه خداونــد بــه ایشــان  کــرد، و مقصــود از" رزق طیــب" آن غنیمت هــاى جنگــی اســت  از مســلمین 

کــرد. )المیــزان( روزى نمــود، و آن را بــراى آنهــا حــالل 

که: کلی از این آیات می آموزیم  به طور 

1- یــادآورى روزهــاى ناتوانــی و روزهــاى یــارى خداونــد، مایــه ى دور شــدن از فتنه هاســت. 
ــُروا«

ُ
ک

ْ
- َو اذ

ً
ُقــوا ِفْتَنــة

َ
»َو اّت

کــه   »
ٌ

ِلیــل
َ
ْنُتــْم ق

َ
 أ

ْ
ــُروا ِإذ

ُ
ک

ْ
کمــی نفــرات وناتوانــی وآوارگــی نهراســیم، »َو اذ 2- در راه حــّق، از 

ــْم  ...
ُ

َدک ّیَ
َ
ــْم َو أ

ُ
ک آوا

َ
یــارى خداونــد حتمــی اســت. ف

ــْم ِبَنْصــِرِه« و بهبــودى وضــع اقتصــادى  
ُ

َدک ّیَ
َ
ــْم«، تــوان رزمــی و پیــروزى  »أ

ُ
ک آوا

َ
3- امنّیــت  »ف

بــاِت«، از نعمت هــاى ویــژه ى الهــی اســت. ّیِ
ــَن الّطَ ــْم ِم

ُ
ک

َ
»َرَزق

4- یــادآورى روزهــاى ضعــف و مقایســه ى آن بــا روزهــاى پیــروزى، مایــه ى شــکرگزارى و 
ُروَن 

ُ
ــْم َتْشــک

ُ
ک

َّ
َعل

َ
ــُروا ... ل

ُ
ک

ْ
عشــق و تــوّکل بــه خداونــد اســت. َو اذ

ک، عــّزت و قــدرت و  گــروه انــدِک ضعیــِف هراســنا 5- در ســایه ى ایمــان، خداونــد بــه 
آیــه( )کّل  می بخشــد.  مکنــت 

آموزه های قرآنی )آیات منتخب(:

کند: که خداوند نصرت خود در سختی ها را به اهل حق یادآوری می  برخی آیات 

1- نجات بنی اسرائیل از چنگال فرعون: 

ــْم َو َیْســَتْحُیوَن 
ُ

ْبناَءک
َ
ُحــوَن أ ّبِ

َ
َعــذاِب ُیذ

ْ
ْم ُســوَء ال

ُ
ــْم  ِمــْن آِل ِفْرَعــْوَن َیُســوُموَنک

ُ
ک ْینا  َنّجَ

ْ
و ِإذ

ــْم َعظیــٌم )49( 
ُ
ک ــْم َبــلٌء ِمــْن َرّبِ

ُ
ْم َو فــی  ذِلک

ُ
ِنســاَءک

َمداِئــِن 
ْ
 ِفْرَعــْوُن ِفــی ال

َ
ْرَســل

َ
أ

َ
َبُعــوَن )52( ف

َ
ــْم ُمّت

ُ
ک

َ
ْســِر ِبِعبــاِدی ِإّن

َ
ْن أ

َ
ْوَحْینــا ِإلــی  ُموســی  أ

َ
َو أ

َجِمیــٌع 
َ
ــا ل

َ
غاِئُظــوَن )55( َو ِإّن

َ
نــا ل

َ
ُهــْم ل

َ
ــوَن )54( َو ِإّن

ُ
ِلیل

َ
 ق

ٌ
ِشــْرِذَمة

َ
حاِشــِریَن )53( ِإّنَ هــُؤالِء ل
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ذِلــَک 
َ

ک یــٍم )58(  ِر
َ

ک ُنــوٍز َو َمقــاٍم 
ُ

ک ــاٍت َو ُعُیــوٍن )57( َو 
َ
ْخَرْجناُهــْم ِمــْن َجّن

َ
أ

َ
حــاِذُروَن )56( ف

ْصحــاُب 
َ
 أ

َ
َجْمعــاِن قــال

ْ
ــا َتــراَءا ال ّمَ

َ
ل

َ
ْتَبُعوُهــْم ُمْشــِرِقیَن )60( ف

َ
أ

َ
 )59( ف

َ
ناهــا َبِنــی ِإْســراِئیل

ْ
ْوَرث

َ
َو أ

ِن 
َ
ــی  ُموســی  أ ــا ِإل ْوَحْین

َ
أ

َ
ــَیْهِدیِن )62( ف ــی َس ّبِ ــی َر  ِإّنَ َمِع

َّ
ل

َ
ک  

َ
ــال ــوَن )61( ق

ُ
ُمْدَرک

َ
ــا ل

َ
ُموســی  ِإّن

یــَن  َخِر
ْ

ــّمَ ال
َ
ْفنــا ث

َ
ْزل

َ
َعِظیــِم )63( َو أ

ْ
ــْوِد ال الّطَ

َ
ک  ِفــْرٍق 

ُّ
ل

ُ
ک ــکاَن 

َ
ــَق ف

َ
اْنَفل

َ
َبْحــَر ف

ْ
َک ال اْضــِرْب ِبَعصــا

یــَن )66( َخِر
ْ

َنــا ال
ْ
َرق

ْ
غ

َ
ــّمَ أ

ُ
ْجَمِعیــَن )65( ث

َ
ْنَجْینــا ُموســی  َو َمــْن َمَعــُه أ

َ
)64( َو أ

 2- یادآوری نصرت الهی در جنگ بدر

ُروَن )123(
ُ

ْم َتْشک
ُ

ک
َّ
َعل

َ
ُقوا اهَّلَل ل

َ
اّت

َ
 ف

ٌ
ة

َّ
ِذل

َ
ْنُتْم أ

َ
ُم اهَّلُل ِبَبْدٍر َو أ

ُ
َقْد َنَصَرک

َ
َو ل

 3- نصرت الهی در هنگام تنهایی رسول خدا:

 
ْ
غــاِر ِإذ

ْ
 ُهمــا ِفــی ال

ْ
َنْیــِن ِإذ

ْ
َفــُروا ثاِنــَی اث

َ
ک ذیــَن 

َّ
ْخَرَجــُه ال

َ
 أ

ْ
َقــْد َنَصــَرهُ  اهَّلُل ِإذ

َ
 َتْنُصــُروُه ف

َّ
ِإال

ــْم َتَرْوهــا َو 
َ
ــَدُه ِبُجُنــوٍد ل ّیَ

َ
ْیــِه َو أ

َ
 اهَّلُل َســکیَنَتُه َعل

َ
ــَزل ْن

َ
أ

َ
 ِلصاِحِبــِه ال َتْحــَزْن ِإّنَ اهَّلَل َمَعنــا ف

ُ
َیُقــول

یــا َو اهَّلُل َعزیــٌز َحکیــٌم )40(
ْ
ُعل

ْ
 اهَّلِل ِهــَی ال

ُ
ِلَمــة

َ
ک ــْفلی  َو  َفــُروا الّسُ

َ
ک ذیــَن 

َّ
 ال

َ
ِلَمــة

َ
ک  

َ
َجَعــل

در محضر معصومان؟مهع؟:

1- خطبه 56 :از سخنان آن حضرت است در مقایسه یاران پیامبر با یاران خود

ْعَماَمَنــا 
َ
ْبَناَءَنــا َو ِإْخَواَنَنــا َو أ

َ
 آَباَءَنــا َو أ

ُ
ــا َمــَع َرُســوِل اهَّلِل ) صــل اهَّلل علیــه وآلــه ( َنْقُتــل ُکّنَ َقــْد 

َ
َو ل

 ِف 
ً
ِ َو ِجــّدا

َ
ل

َ ْ
 َمَضــِض ال

َ
 َعــل

ً
ــرا ــِم َو َصْب َق

َّ
 الل

َ
 َعــل

ً
ــا  َو ُمِضّی

ً
 َو َتْســِلیما

ً
ــا  ِإَیان

َّ
ــَک ِإال ِل

َ
ــا ذ یُدَن ــا َیِز َم

َســاِن 
َ
ِ َیَتَخال ــْ�ن

َ
َفْ�ل

ْ
 ال

َ
ِن َتَصــاُول

َ
َنــا َیَتَصــاَوال َخــُر ِمــْن َعُدّوِ

ْ
ــا َو ال  ِمّنَ

ُ
ُجــل َکاَن الّرَ َقــْد 

َ
َعــُدّوِ َو ل

ْ
ِجَهــاِد ال

ى اهَّلُل 
َ
ــا َرأ ّمَ

َ
ــا َفل َنــا ِمّنَ ًة ِلَعُدّوِ َنــا َو َمــّرَ َنــا ِمــْن َعُدّوِ

َ
ًة ل ــّرَ َ

َ
ُنــوِن ف َ َس الْ

ْ
َکأ َمــا َیْســِی َصاِحَبــُه  ُ ّیُ

َ
ْنُفَســُهَما أ

َ
أ

 
ً
ــا ئ ــُه َو ُمَتَبّوِ  ِجَراَن

ً
ــا ِقی

ْ
ُم ُمل

َ
ْســل ِ

ْ
ــَتَقّرَ اإل ــّیَ اْس ْصــَر َح ــا الّنَ ْیَن

َ
 َعل

َ
ل ــَز ْن

َ
ــَت َو أ ْب

َ
ک

ْ
ــا ال َن  ِبَعُدّوِ

َ
ل ــَز ْن

َ
ــا أ ِصْدَقَن

َیــاِن ُعــوٌد َو اْیــُم اهَّلِل  ِ
ْ

 اْخَضــّرَ ِلل
َ

یــِن َعُمــوٌد َو ال َتْیــُمْ َمــا َقــاَم ِللّدِ
َ
ِت َمــا أ

ْ
ــا َنــأ ُکّنَ ــْو 

َ
َعْمــِری ل

َ
ْوَطاَنــُه َو ل

َ
أ

. 
ً
ــا َنَدمــا َ ُتْتِبُعّنَ

َ
 َو ل

ً
ــا َدمــا َ َتْ�َتِلُبّنَ

َ
ل

ــدان و عموهــاى خــود را  ــدران و فرزن ــم، پ ــه بودی ــه و آل ــی اهلل علی ــار رســول خــدا صّل کن ــا در  م
بــه امــر حــق می کشــتیم، و ایــن مســئله جــز بــر ایمــان و تســلیم و حرکــت در راه راســت و شــکیبایی بــر 
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ــا دشــمن نمی افــزود. و مــردى از مــا و مــردى از دشــمن چــون  کوشــش مــا در جهــاد ب ــم، و  ســوزش ال
کــدام یــک از آن دو  دو شــیر نــر بــا هــم در می افتادنــد، و در صــدد بــر آوردن جــان یکدیگــر بودنــد تــا 
کام دیگــرى بریــزد. یــک بــار مــا بــر دشــمن پیــروز می شــدیم، و یــک بــار دشــمن بــر  جــام مــرگ را بــه 
کــرد، و یــارى خــود را بــر مــا فــرو فرســتاد،  مــا. چــون خداونــد راســتی مــا را دیــد دشــمن مــا را ســرکوب 
گــردن بــراى اســتراحت بــه زمیــن نهــد و در جــاى  کــه ســینه و  کــه اســالم هماننــد شــترى  تــا آن وقــت 
ــروز شــما  ــار ام ــد رفت ــارى  مانن ــان رفت ــا در آن زم ــر م گ ــم قســم ا ــه جان ــد اســتقرار یافــت. ب خــود بخواب
ــه  ــا نمی شــد، و شــاخه اى از درخــت ایمــان ســبز نمی گشــت. ب ــر پ ــه اى از بنــاى اســالم ب داشــتیم پای
ــه دنبالــش دچــار  ــد دوشــید، و ب ــه جــاى شــیر خــون خواهی ــد ب ــه داری ک ــا ایــن وضعــی  خــدا قســم ب

ندامــت خواهیــد شــد.

در محضر امام و رهبری:

 4- امام خمینی ؟هر؟:  

ــم  گفت ــزی را  ــک چی ــن ی ــه م ک ــه(  ــوان  اهلل  علی ــام )رض ــاری ام ــی در دوران بیم ــک وقت 1- »ی
کــه مــن از اّول انقــالب  گفتنــد  کار خــدا بــود و یــک موّفقّیتــی بزرگــی بــود، ایشــان بــه بنــده  کــه ایــن 
ــا را  کارهــای م ــه یــک دســت قدرتــی دارد  ک ــا حــاال میبینــم  کار -یــک چنیــن چیــزی- ت ــا از اّول  ی
کــه بیــرون آمــدم نوشــتم حــاال االن ]عیــن عبــارت[ یــادم  پیــش میبــرد. مــن عیــن عبــارت ایشــان را بعــد 
نیســت؛ ]فرمودنــد[ یــک دســت قدرتــی را میبینــم. واقــع قضّیــه همیــن اســت؛ دســت قدرتــی اســت 

ــد. 1397/12/23 ــام می ده ــا را انج کاره ــن  ــه دارد ای ک

مقام معظم رهبری: 

کــه حاضــر نیســتند  1- »قــدرت خــدا پشــت ســر آدمهــای تنبــل نمی آیــد؛ پشــت ســر مّلت هایــی 
کــه وارد میــدان میشــوند،  کســانی می آیــد  کننــد نمی آیــد. قــدرت خــدا پشــت ســر آن  کاری  فــدا
ــه  ــد ب ــد؛ اینهــا مّتکی ان کار آمــاده میکنن ــرای همــه  حرکــت می کننــد، تــالش می کننــد، خودشــان را ب
ُهــم؛)1( ایــن آیــه ی 

َ
ِفریــَن ال َمولــی  ل

ٰ
ّنَ الک

َ
ذیــَن ءاَمنــوا َو ا

َّ
ــی ال

َ
ّنَ اهَّلَل َمول

َ
قــدرت الهــی. ذِلــَک ِبــا

کــه همــه ی عالــِم وجــود تحــت قــدرت  قــرآن اســت؛ خــدا، مــوالی شــما اســت؛ شــما موالیــی داریــد 
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کردنــد شــعار  کّفــار بنــا  کافریــن ندارنــد. در جنــگ بــدر وقتی کــه  او اســت؛ ایــن مــوالی شــما اســت و 
ل   نــا َو ال َمــو هَّلُل َموال

َ
دادن و بتهــای خودشــان را اســم آوردن، پیغمبــر فرمــود بــه مســلمانها بگوییــد: ا

ــم؛)2( خــدا مــوالی مــا اســت، پشــتیبان مــا اســت، قــدرت مــا مّتکــی بــه قــدرت او اســت و شــما 
ُ

ک
َ
ل

کــه دارنــد از همــه ی امکانــات  نداریــد ایــن را؛ همین جــور هــم شــد. االن 37 ســال، 38 ســال اســت 
اســتفاده میکننــد بــرای اینکــه ایــن رویــش مبــارک را، ایــن جمهــوری اســالمی را، ایــن انقــالب 
نــا. مّلــت ایــران در صحنــه اســت؛ بــه یــک عــّده  هَّلُل َموال

َ
مجّســم را شکســت بدهنــد و نتوانســته اند؛ ا

کنارنشســته ی نــق زِن ُغــرزن یــا پیــرو شــهوات نــگاه نکنیــد؛ مّلــت در صحنــه اســت، مّلــت  آدمهــای 
کــه حاضرنــد جانشــان را فــدا  در میــدان اســت. در میــان ایــن مّلــت، زمــره ی عظیمــی حضــور دارنــد 
کــه قــدرت خــدا را مــی آورد پشــت ســِر انســان؛ ایــن یعنــی جنــگ  کننــد؛ ایــن همــان چیــزی اســت 

نامتقــارن« .1395/3/3

کــرده اســت. در برهه هــای مختلــف  کمــک  2- »خــدای متعــال در طــول ایــن ســی ســال بــه مــا 
ملــت، آدم مشــاهده میکنــد و می بینــد.  ایــن  را پشــت ســر  را، دســت قدرت الهی  الهــی  کمــک 
کــه مظهــر اســتکبار اســت - دولــت آمریــکا دچــار مشــکالت  کــه امــروز دولتــی  یکیــش همیــن اســت 
کوچکــی نیســت. بــه همیــن هفــت، هشــت ســال  کامی هــای دولــت آمریــکا، چیــز  فراوانــی اســت. نا
کنیــد؛ در قضیــه ی فلســطین شکســت خوردنــد، در زدودن فکــر فلســطین از ذهــن ملتهــا  اخیــر نــگاه 
شکســت خوردنــد؛ در تســلط بــر سرنوشــت ملــت عــراق شکســت خوردنــد، آن حکومــت مطلقــه ی 

کام ماندنــد.1387/2/16 کــه میخواســتند در عــراق بــه وجــود بیاورنــد، نــا یــک جانبــه ای 

که دســت قدرت الیــزال الهــی پشــت ســر ایــن ملــت اســت و ایــن  3- مــن بــه روشــنی میبینــم 
ــه راه  ــن ملــت را ب ــوارد، ای ــد در همــه م ــی ســیهدین«. خداون ــد: »اّن معــی رب ــت میکن ملــت را هدای
کمــک ایــن ملــت آمــده  کــرده اســت؛ در نقــاط حّســاس، لطــف و فضــل الهــی بــه  درســت هدایــت 
اســت. بــاز هــم همین طــور خواهــد شــد. بــاز هــم ایــن ملــت بــه فضــل پــروردگار، در ایــن تجربــه و 
ــه دهــان  ــا تصمیم گیریهــای خــود، مشــت محکمــی ب در همــه تجربه هــای دیگــر خواهــد توانســت ب

دشــمن بزنــد.1377/7/15
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کتیک های مقاومت  تا

آیات منتخب: آیات 55 تا 67 سوره مبارکه توبه

ــّنَ 
َ
ــا َتخاف ــُروَن )57( َو ِإّمَ

َّ
ک

َّ
ُهــْم َیذ

َّ
َعل

َ
َفُهــْم ل

ْ
ْد ِبِهــْم َمــْن َخل َشــّرِ

َ
َحــْرِب ف

ْ
ُهــْم ِفــی ال

َ
ــا َتْثَقَفّن ِإّمَ

َ
ف

ذیــَن 
َّ
خاِئنیــَن )58( َو ال َیْحَســَبّنَ ال

ْ
ْیِهــْم َعلــی  َســواٍء ِإّنَ اهَّلَل ال ُیِحــّبُ ال

َ
 ِإل

ْ
اْنِبــذ

َ
 ف

ً
ــْوٍم ِخیاَنــة

َ
ِمــْن ق

َخْیــِل 
ْ
ٍة َو ِمــْن ِربــاِط ال ــّوَ

ُ
ُهــْم َمــا اْســَتَطْعُتْم ِمــْن ق

َ
وا ل

ُ
ِعــّد

َ
ُهــْم ال ُیْعِجــُزوَن )59( َو أ

َ
َفــُروا َســَبُقوا ِإّن

َ
ک

ُمُهــْم َو مــا ُتْنِفُقــوا 
َ
ُموَنُهــُم اهَّلُل َیْعل

َ
ــْم َو آَخریــَن ِمــْن ُدوِنِهــْم ال َتْعل

ُ
ک ُتْرِهُبــوَن ِبــِه َعــُدّوَ اهَّلِل َو َعُدّوَ

اْجَنــْح 
َ
ِم ف

ْ
ــل ُمــوَن )60( َو ِإْن َجَنُحــوا ِللّسَ

َ
ْنُتــْم ال ُتْظل

َ
ــْم َو أ

ُ
ْیک

َ
 ِإل

َّ
ِمــْن َشــْی ٍء فــی  َســبیِل اهَّلِل ُیــَوف

َعلیــُم )61( 
ْ
ــمیُع ال ــُه ُهــَو الّسَ

َ
ــی اهَّلِل ِإّن

َ
 َعل

ْ
ل

َّ
هــا َو َتــَوک

َ
ل

ترجمه آیات:

ــه  ک ــی  ــه جمعیتهای ک ــن  ک ــه  ــا حمل ــه آنه ــان ب ــی آن چن ــگ بیاب ــدان( جن ــا را در )می ــر آنه گ ا
گاه )بــا ظهــور  گیرنــد(. * و هــر  گردنــد )و عبــرت  کنــده شــوند، شــاید متذکــر  پشــت ســر آنهــا هســتند پرا
ــه  ــه غافلگیران ــه عهــد خــود را شکســته حمل گروهــی بیــم داشــته باشــی )ک ــت  نشــانه هایی( از خیان
کــن )کــه پیمانشــان لغــو شــده اســت( زیــرا خداونــد خائنــان را  کننــد( بــه طــور عادالنــه بــه آنهــا اعــالم 
گرفتنــد تصــور نکننــد )بــا ایــن اعمــال( پیــروز می شــوند  کفــر پیــش  کــه راه  دوســت نمــی دارد. *  و آنهــا 
کــرد.* و در برابــر آنــان آنچــه در  کیفــر مــا بیــرون می رونــد( آنهــا هرگــز مــا را عاجــز نخواهنــد  )و از قلمــرو 
قــدرت و تــوان داریــد از نیــرو ]و نفــرات و ســاز و بــرگ جنگــی [ و اســبان ورزیــده ]بــراى جنــگ [ آمــاده 
کــه نمی شناســید،  کنیــد تــا بــه وســیله آنهــا دشــمن خــدا و دشــمن خودتــان ودشــمنانی غیــر ایشــان را 
کامــل  کنیــد، پاداشــش بــه طــور  ولــی خــدا آنــان را می شناســد بترســانید. و هــر چــه در راه خــدا هزینــه 
گراینــد، تــو  گــر دشــمنان بــه صلــح  گرفــت. )60( و ا بــه شــما داده می شــود، و مــورد ســتم قــرار نخواهیــد 

کــه یقینــًا او شــنوا و داناســت. )61( کــن،  گــراى، و بــر خــدا تــوکل  هــم بــه صلــح 
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مقدمه:

کفر و اســتکبار  خداونــد متعــال در ایــن آیــات بــه چنــد وظیفــه مهــم مؤمنــان در تقابــل با جریــان 
کافــر مجهــز نمــوده و در  کــه مســلمانان خــود را در برابــر  کنــد  کنــد. مقاومــت ایجــاب مــی  اشــاره مــی 
ــا  ــه تنه ک ــن نیســت  ــای ای ــن معن ــه ای ــار را داشــته باشــند. البت کف ــا  ــل ب ــی تقاب ــا آمادگ تمــام عرصــه ه
ــا  ــق ب ــد تواف ــود، بای ــا نم ــت اقتض ــرد مقاوم ــر راهب گ ــه ا ــت. بلک ــار اس کف ــا  ــگ ب ــت جن ــرد مقاوم راهب
گونــه ای رفتــار شــود  گرفتــه و در صــورت خیانــت از ســوی مشــرکان، بایــد بــه  مصلحــت رهبــر صــورت 
ــد.  ــلمین را نکنن ــه مس ــت ب ــال خیان ــز خی ــان نی ــان آن ــتان و همراه ــه دوس ــان بلک ــود آن ــا خ ــه تنه ــه ن ک

گفتنــی اســت در ایــن آیــات مســئله احتیــاط در مقابــل دشــمن بــه شــدت پررنــگ اســت.

تبیین آیات منتخب:

کار بــردن  کنونــی و بــرای بــه  کاربــردی در زمانــه  ایــن آیــات در بردارنــده نــکات بســیار مهــم و 
کتیکهــای مختلــف در جبهــه مقاومــت اســت. چهــل مــورد از ایــن نــکات عبــارت اســت از: تا

ــن از  ــده باشــد و ای ــق وکوبن ــده، ســریع، دقی کنن ــر  ــد غافلگی ــا دشــمنان، بای 1- برخــورد شــما ب
ُهــْم« از »ثقــف«، بــه معنــاى درک چیــزى 

َ
ْد ِبِهــْم  }»َتْثَقَفّن َشــّرِ

َ
ُهــْم  ... ف

َ
اصــول نظامــی اســت. َتْثَقَفّن

کامــاًل هوشــیار باشــید تــا غافلگیــر نشــوید.{ کّفــار،  اســت از روى دّقــت و ســرعت. یعنــی در برخــورد بــا 

کــه وســعت و دنبالــه ى توطئــه و  گاهــی و دیــد رهبــر مســلمانان بایــد بــه قــدرى باشــد  2- آ
ْد ِبِهــْم« }»تشــرید«، بــه  َشــّرِ

َ
توطئه گــران را بشناســد وبــر علیــه آنــان تصمیــم درســت وقاطــع بگیــرد. »ف

ــد  کنی ــه  ــه دشــمن حمل ــان ب ــاى ایجــاد ناامنــی و اضطــراب و متفــّرق ســاختن اســت. یعنــی چن معن
ــه  ــان، ب کــه حامیــان پشــت پرده و نیروهــاى پشــت جبهــه ى آن و برنامه ریــزى جنگــی داشــته باشــید 

ــه فکــر حملــه و پشــتیبانی نباشــند.{ وحشــت افتــاده و ب

مــّره و خــط اّول بســنده نکنیــم و از عقبه هــاى دشــمن و طّراحــان  بــه دفاع هــاى روز   -3
ــه جلــو خیــره شــد، بلکــه  ــْم« چنانکــه در رانندگــی نبایــد تنهــا ب َفُه

ْ
ــْن َخل صحنــه غافــل نشــویم. »َم

ــز چشــم دوخــت. ــر نی ــر و دورت ــه فرات ــد ب بای

کــه آنــان را  کــه امنّیــت و ثبــات جامعــه را بــه هــم می زننــد، آن اســت  کیفــر پیمان شــکنانی   -4
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ْد ِبِهــْم« َشــّرِ
َ
وحشــت زده و مضطــرب ســازیم. »ف

ــا آنکــه اســالم، دیــن رأفــت ورحمــت اســت، ولــی خیانــت وپیمان شــکنی و بهم زننــده  5- ب
ْد ِبِهــْم« َشــّرِ

َ
نظــم و امنّیــت را تحّمــل نمی کنــد. »ف

َفُهْم«
ْ
ْد ِبِهْم َمْن َخل َشّرِ

َ
6- جامعه ى اسالمی باید هیبت و شوکت داشته باشد. »ف

ــز  ــد و نی کنن ــر  ــرف نظ ــا ص ــه م ــّدد ب ــه ى مج ــر حمل ــا از فک ــم ت ــم بگیری ــر چش ــار، زه کّف 7- از 
ْد ِبِهــْم« َشــّرِ

َ
ــُروَن«. »ف

َّ
ک

َّ
ُهــْم َیذ

َّ
َعل

َ
َفُهــْم ل

ْ
مایــه ى عبــرت دیگــران شــود. »َمــْن َخل

8- در مســائل مهــم نظامــی و اجتماعــی، منتظــر وقــوع خیانــت نباشــید، بلکــه بایــد بــا احتمــال 
ً

ــَن  ... ِخیاَنــة
َ
ــا َتخاف کــرد. َو ِإّمَ عقالیــی نســبت بــه خیانــت نیــز اقــدام 

9- اســالم بــه قراردادهــا و معاهــدات خــود پایبنــد اســت و تــا احتمــال خیانتــی نیســت، وفــا 
کــه شــواهد وقرائنــی بــر  ْیِهــْم  }آیــه در مــوردى اســت 

َ
 ِإل

ْ
اْنِبــذ

َ
 ف

ً
ــَن  ... ِخیاَنــة

َ
ــا َتخاف الزم اســت. َو ِإّمَ

کــرد.{ کــه بــراى پیشــگیرى بایــد در لغــو پیمــان پیــش دســتی  توطئــه و خیانــت دشــمن وجــود دارد، 

ــارى  ــا و بی اعتب ــردن قرارداده ک ــل  ــر باط ــم ب ــت و تصمی ــن خیان ــواهد و قرائ ــخیص ش 10- تش
ــر  ــْم« )مخاطــب شــخص پیامب ْیِه

َ
 ِإل

ْ
ــذ اْنِب

َ
ــر جامعــه اســالمی اســت. »ف ــارات رهب ــدات، از اختی تعّه

اســت، نــه اّمــت اســالمی(

کــه احتمــال توطئــه نباشــد، وگرنــه اعــالم  تــا زمانــی اســت  بــه معاهــدات،  11- پایبنــدى 
ْیِهــْم«

َ
ِإل  

ْ
اْنِبــذ

َ
»ف می شــود.  انصــراف 

کنیــد.  گــر از خیانــت دشــمن نگــران هســتید، ناجوانمــردى نکنیــد و لغــو پیمــان را اعــالم  12- ا
«، بــه معنــاى افکنــدن اســت. مــراد از افکنــدِن پیمــان بــه 

َ
ْیِهــْم« از »َنَبــذ

َ
 ِإل

ْ
اْنِبــذ

َ
ْیِهــْم« }»ف

َ
 ِإل

ْ
اْنِبــذ

َ
»ف

کنیــد تــا غافلگیــر نشــوند و  کــه قبــاًل بــه آنــان اعــالم و ســپس پیمــان را لغــو  طــرف دشــمن، ایــن اســت 
شــما هــم ناجوانمــردى نکــرده باشــید.{

13- بــا دشــمن هــم عــدل وانصــاف داشــته باشــید. »َعلــی  َســواٍء«، یعنــی بالعــدل. }»َعلــی  
کــه آنــان در فکــر توطئــه و پیمــان  ــه  گون ــه مثــل اســت، یعنــی همــان  ــه معنــاى مقابلــه ب ــا ب َســواٍء«، ی

ــا دشــمن اســت.{ ــا بــه معنــاى رفتــار عادالنــه ب کنیــد. ی شــکنی اند، شــما هــم پیمــان را لغــو 
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گرفــت. یکــی از ســنتهای حتمــی الهــی، شکســت  14- از ســّنت هاى الهــی نمی تــوان پیشــی 
کافــران اســت. »َو ال َیْحَســَبَن  ... َســَبُقوا« توطئــه هــای 

گرفته انــد.  کفــار خیــال نکننــد بــر شــما پیشــی   کــه  گیریــد  15- چنــان ابتــکار عمــل را بــه دســت 
َفُروا َســَبُقوا«

َ
ک ِذیــَن 

َّ
»ال َیْحَســَبّنَ ال

کــه در آیــه ى قبــل مطــرح بودنــد و بیــم خیانتشــان می رفــت،  کســانی  کّفــار و  ُهــْم«، بــه 
َ
ضمیــر »ل

کــه همــواره احتمــال خیانــت او حّتــی در صــورت عهــد و پیمــان  برمی گــردد. یعنــی در برابــر دشــمن 

کامــل، از نظــر تجهیــزات، نفــرات و ... داشــته باشــند و  ــد آمادگــی رزمــی  16- مســلمانان بای
ُهــْم َمــا اْســَتَطْعُتْم« }ایــن آیــه دســتور 

َ
وا ل

ُ
ِعــّد

َ
آمــاده ى مقابلــه بــا خیانــت و حملــه دشــمن باشــند. »َو أ

آمــاده بــاش همــه جانبــه ى مســلمانان در برابــر دشــمنان و تهیــه هــر نــوع ســالح، امکانــات، وســایل و 
کّفــار  کــه رعایــت ایــن دســتورات، ســبب هــراس  شــیوه هاى تبلیغــی حّتــی شــعار و ســرود را می دهــد 
کــه در یمــن اســلحه ى جدیــدى  از نیــروى رزمــی مســلمانان می شــود. پیامبــر ؟ص؟ وقتــی بــا خبــر شــد 
کــه بــا یــک  ســاخته شــده، شــخصی را بــراى تهیــه ى آن بــه یمــن فرســتاد. از آن حضــرت نقــل شــده 

کننــده و تیرانــداز«.{ تیــر، ســه نفــر بــه بهشــت می روند:»ســازنده ى آن، آمــاده 

17- هــدف از آمادگــی نظامــی، حفــظ مکتــب و وطــن مســلمانان اســت، نــه غــارت و اســتعمار 
ُهــْم  ...

َ
وا ل

ُ
ِعــّد

َ
و .... َو أ

کثــر تــوان خــود را بــراى تأمیــن بودجــه دفــاع از نظام اســالمی و ترســاندن  18- دولــت بایــد حّدا
دشــمنان خــدا اختصــاص دهــد. »َما اْســَتَطْعُتْم«

گاهــی هــم بایــد تــوان و قــدرت بــه  کافــی نیســت،  کارســاز و  کــره  گفتگــو و مذا 19- همــه جــا 
ٍة« ــّوَ

ُ
میــدان آیــد. »ِمــْن ق

ٍة«  ــّوَ
ُ
20- ایجــاد رعــب در دل دشــمن بــا هــر وســیله اى حّتــی بــا ظاهرســازى الزم اســت. »ِمــْن ق

کــردن مــوى صــورت، دشــمن را بترســانید، تــا نگوینــد ارتــش  }در حدیــث آمــده اســت: بــا خضــاب 
اســالم پیــر اســت.{

21- بــه امکانــات امــروز قانــع نباشــید و تجهیــزات نظامــی و دفاعــی را تــا مــرز تهدیــد دشــمنان 
ٍة ... ُتْرِهُبــوَن ِبــِه َعــُدّوَ اهَّلِل  ــّوَ

ُ
گســترش دهیــد. ِمــْن ق
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ــوان دشــمن را  ــا تفرقــه، نمی ت 22- وحــدت و یکپارچگــی هــم نوعــی قــدرت اســت، چــون ب
ــِه َعــُدّوَ اهَّلِل  ــوَن ِب ٍة ... ُتْرِهُب ــّوَ

ُ
ترســاند. ِمــْن ق

وا، ُتْرِهُبوَن ، 
ُ

ِعّد
َ
23- در اســالم، همه ى مســلمانان ســربازند و بســیج مردمی ضرورى اســت. أ

کــه جمعّیــت  ُتْنِفُقــوا و ... }امــام خمینــی »قــدس ســره« در روزهــاى اّول پیــروزى انقــالب اســالمی 
ایــران حــدود ســی میلیون بــود، فرمــود: »مــا بایــد ارتــش بیســت ملیونــی داشــته باشــیم«{

24- اســب هاى جنگــی، آن روز و ابــزار نظامــی امــروز، بایــد بــه حــال آمــاده بــاش نگهــدارى 
َخْیــِل«

ْ
و تغذیــه شــود. »ِربــاِط ال

َخْیِل«
ْ
ٍة َو ِمْن ِرباِط ال ّوَ

ُ
25- هم آمادگی نیروها الزم است، هم تجهیزات. »ِمْن ق

26- بایــد ُبنیــه دفاعــی مســلمانان در زمینه هــاى فرهنگــی، اقتصــادى، سیاســی، نظامــی، 
کــه دشــمن از هــر جهــت بترســد و توطئه هایــش خنثــی شــود.  عقیدتــی و ... چنــان قــوى باشــد 

ــت( ــده اس ــان ش ــق بی ــور مطل ــه ط ــِه«، ب ــوَن ِب )»ُتْرِهُب

کرامــت انســانی مطــرح اســت، نــه اغــراض شــخصی، نــژادى و  27- در اســالم، مکتــب و 
ــْم«

ُ
ک قومــی. »َعــُدّوَ اهَّلِل َو َعُدّوَ

ُموَنُهــُم« شــاید مــراد منافقــان باشــند، 
َ
28- همــه ى دشــمنان، شــناخته شــده نیســتند. »ال َتْعل

ُمُهــْم«
َ
ُمُهــْم َنْحــُن َنْعل

َ
چــون همیــن تعبیــر دربــاره ى آنــان هــم آمــده اســت. »ال َتْعل

29- تنهــا بــراى دشــمنان شــناخته شــده برنامه ریــزى نکنیــد، بلکــه پیش بینــی الزم حّتــی 
ُموَنُهــُم«

َ
بــراى دشــمنان ناشــناخته ى حــال و آینــده هــم داشــته باشــید. »ال َتْعل

کافی نیست. »ُتْنِفُقوا« 30- تأمین قدرت دفاعی، بودجه الزم دارد، موعظه و شعار 

کننــد و ایــن تنهــا مخصــوص  31- مــردم بایــد در بودجــه ى جنــگ و تأمیــن جبهــه، مشــارکت 
کــه مســلمانان بایــد همــواره  زمــان جنــگ نیســت. َو مــا ُتْنِفُقــوا ... )آیــه مطلــق اســت و می رســاند 

کننــد.( بــراى آمادگــی، پــول خــرج 

کمــک بــه جبهــه، از هــر راهــی؛ مالــی، جانــی، آبــرو، اطالعــات، قلــم و ... الزم اســت.   -32
»ِمــْن َشــْی ٍء«
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کمک هــاى مالــی، ســبب قــدرت اّمــت می شــود و نتیجــه ى آن بــه خــود مــردم و وضــع   -33
ــْم«

ُ
ْیک

َ
 ِإل

َّ
اقتصــادى جامعــه و عــّزت مســلمانان برمی گــردد. »ُیــَوف

ــا تقاضــاى صلــح، از ســوى دشــمن باشــد. »َو  34- مســلمانان بایــد در اوج قــدرت باشــند ت
ــوا« ِإْن َجَنُح

اْجَنــْح  } حضــرت علــی ؟ع؟ در 
َ
35- اســالم، جنگ طلــب نیســت. َو ِإْن َجَنُحــوا ... ف

ــدّوک و هَّلل  ــه َع ک الی  دعــا
ً
ــه مالــک اشــتر می نویســد: »ال تدفعــّن ُصل�ــا ــه 53 ب نهج البالغــه، نام

کل  ر 
َ

 لبــلدک و لکــن الــذ
ً
نــودک و راحــًة مــن مهومــک و أمنــا فیــه رضــا فــاّن ف الصلــح دعــة لج

ّبــا قــارب لیتغّفــل« صلــح پیشــنهادى دشــمن را رد  ر مــن عــدّوک بعــد ُصلِ�ــه، فــان العــدّو ر
َ

الــذ
گاهــی نزدیکــی  ــاش، چــون  ــاش و از نیرنــگ دشــمن برحــذر ب ــی پــس از صلــح هوشــیار ب مکــن، ول

کــردن اســت!{ دشــمن، بــراى غافلگیــر 

36- فرمــان جنــگ و پذیــرش صلــح، بــا پیامبــر خــدا و از اختیــارات رهبــرى جامعــه اســالمی 
اْجَنــْح« نفرمــود: »فاجن�ــوا«

َ
اســت. »ف

اْجَنْح«
َ
39- از موضع قدرت، سوء استفاده نکنید. »ف

40- در پذیــرش صلــح، هــم احتمــال خطــر و توطئــه اســت، هــم زخــم زبــان برخــی دوســتان، 
ــی اهَّلِل« 

َ
 َعل

ْ
ل

َّ
کــرد. »َتــَوک ولــی بایــد بــر خــدا تــوّکل 

آموزه های قرآنی )آیات مشابه(:

کتیکهای جبهه مقاومت: برخی آیات دربردارنده نکاتی درباره تا

 
َّ

ُمْشــِرِکیَن َعْهــٌد ِعنــَد اهَّلِل َو ِعنــَد َرُســوِلِه ِإال
ْ
ــوُن ِلل

ُ
ْیــَف َیک

َ
کافــران اعتمــاد نکنیــد: ک 1- بــه 

ــّبُ  ــْم  ِإّنَ اهَّلَل یُح  لَه
ْ
ــَتِقیُموا اْس

َ
ــْم ف

ُ
ک

َ
 ل

ْ
ــَتَقُموا ــا اْس َم

َ
ــَراِم  ف ــِجِد الْح َمْس

ْ
ــَد ال ــْم ِعن

ُ
ــَن َعاَهدّت ِذی

َّ
ال

َواِهِهــْم َو 
ْ
ف
َ
ــم ِبأ

ُ
  ُیْرُضوَنک

ً
ــة  ِذّمَ

َ
 َو ال

ًّ
ــْم ِإال

ُ
 ِفیک

ْ
ُبــوا

ُ
 َیْرق

َ
ــْم ال

ُ
ْیک

َ
 َعل

ْ
ْیــَف َو ِإن َیْظَهــُروا

َ
ک ِقیــَن)7( 

َ
ُمّت

ْ
ال

ــْم   َعــن َســِبیِلِه  ِإنّهَ
ْ
وا

ُ
َصــّد

َ
 ف

ً
ِلیــل

َ
َمًنــا ق

َ
 ِباَیــاِت اهَّلِل ث

ْ
ِســُقوَن)8( اْشــتَرْوا

َ
ثَرُهــْم ف

ْ
ک

َ
وُبُهــْم َو أ

ُ
ل

ُ
بــَی  ق

ْ
َتأ

ُمْعَتــُدوَن)10( 
ْ
ئــَک ُهــُم ال

َ
ْول

ُ
  َو أ

ً
ــة  ِذّمَ

َ
 َو ال

ًّ
ُبــوَن فــِی ُمْؤِمــٍن ِإال

ُ
 َیْرق

َ
ــوَن)9( ال

ُ
 َیْعَمل

ْ
اُنــوا

َ
ک َســاَء َمــا 

کــه همــواره  چگونــه مشــرکان را نــزد خــدا و پیامبــرش پیمانــی ]اســتوار[ توانــد بــود ]در صورتــی 
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کنــار مســجد الحــرام پیمــان بســته اید، پــس تــا  کــه بــا آنــان در  کســانی  پیمــان شــکنی می کننــد[ مگــر 
کنیــد؛  کننــد، شــما هــم بــه پیمانتــان بــا آنــان پایــدارى  کــه ]بــه پیمانشــان [ بــا شــما پایــدارى  زمانــی 
زیــرا خــدا پرهیــزکاران را دوســت دارد. )7( چگونــه ]مشــرکان بــر پیمــان خــود پــاى بندنــد؟[ و در 
گــر بــر شــما چیــره شــوند، نــه ]پیونــِد[ خویشــاوندى را در حــّق شــما رعایــت می کننــد، نــه  کــه ا صورتــی 
کــردن شــما[ امتنــاع  پیمانــی را!! شــما را بــا زبانشــان خشــنود می کننــد، ولــی دل هایشــان ]از خشــنود 
دارد و بیشترشــان فاســقند. )8( آیــات خــدا را در برابــر بهایــی انــدک فروختنــد و مــردم را از راه 
خــدا بازداشــتند؛ راســتی چــه بــد اســت آنچــه را همــواره انجــام می دادنــد. )9( در حــّق هیــچ مؤمنــی 

کاراننــد. )10( ــِد[ خویشــاوندى و پیمانــی را نمی کننــد؛ و آنــان همــان تجــاوز  رعایــِت ]پیون

ذیــَن 
َّ
ــوا ال

ُ
ذیــَن آَمُنــوا قاِتل

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
2- ضــرروت افزایــش قــدرت بازدارندگــی در جبهــه حــق: یــا أ

قیــَن )توبــه، 123(
َ
ُمّت

ْ
ّنَ اهَّلَل َمــَع ال

َ
ُمــوا أ

َ
 َو اْعل

ً
َظــة

ْ
ــْم ِغل

ُ
َیِجــُدوا  فیک

ْ
ــاِر َو ل

َ
ّف

ُ
ک

ْ
ــْم ِمــَن ال

ُ
وَنک

ُ
َیل

کنیــد؛ و آنــان بایــد در شــما  کــه هم جــوار شــما هســتند، نبــرد  کافرانــی  اى اهــل ایمــان! بــا 
کــه خــدا بــا پرهیــزکاران اســت. )123( سرســختی و شــدت یابنــد؛ و بدانیــد 

ِذیــَن عاَدْیُتــْم ِمْنُهــْم 
َّ
ــْم َو َبْیــَن ال

ُ
 َبْیَنک

َ
ْن َیْجَعــل

َ
کــره بــا دشــمنان؛ ممنــوع: َعَســی اهَّلُل أ 3- مذا

یــِن  ــْم ِفــی الّدِ
ُ

وک
ُ
ــْم ُیقاِتل

َ
ِذیــَن ل

َّ
ــُم اهَّلُل َعــِن ال

ُ
ک ُفــوٌر َرِحیــٌم )7( ال َیْنها

َ
ِدیــٌر َو اهَّلُل غ

َ
ًة َو اهَّلُل ق

َ
َمــَوّد

ُمْقِســِطیَن )8( 
ْ
ْیِهــْم ِإّنَ اهَّلَل ُیِحــّبُ ال

َ
وُهــْم َو ُتْقِســُطوا ِإل ْن َتَبّرُ

َ
ــْم أ

ُ
ــْم ِمــْن ِدیاِرک

ُ
ــْم ُیْخِرُجوک

َ
َو ل

ــُروا َعلــی   ــْم َو ظاَه
ُ

ــْن ِدیاِرک ــْم ِم
ُ

ْخَرُجوک
َ
ــِن َو أ ی ــی الّدِ ــْم ِف

ُ
وک

ُ
ــَن قاَتل ِذی

َّ
ــِن ال ــُم اهَّلُل َع

ُ
ک مــا َیْنها

َ
ِإّن

اِلُمــوَن )9( 
َ

ولِئــَک ُهــُم الّظ
ُ
أ

َ
ــْم ف ُه

َّ
ْوُهــْم َو َمــْن َیَتَول

َّ
ْن َتَول

َ
ــْم أ

ُ
ِإْخراِجک

ــد، و  کن ــرار  ــد محبــت برق ــق اســالم( پیون ــان شــما و دشــمنانتان )از طری ــد اســت خــدا می امی
کــردن و رعایــت عدالــت نســبت بــه  خداونــد قــادر و آمرزنــده و مهربــان اســت. خــدا شــما را از نیکــی 
کــه در امــر دیــن بــا شــما پیــکار نکردنــد و از خانــه و دیارتــان بیــرون نراندنــد نهــی نمی کنــد،  کســانی 
کــه  کســانی نهــی می کنــد  کــه خداونــد عدالت پیشــگان را دوســت دارد. تنهــا شــما را از دوســتی  چــرا 
کردنــد، و شــما را از خانه هایتــان بیــرون راندنــد، یــا بــه بیــرون رانــدن شــما  در امــر دیــن بــا شــما پیــکار 
کــس آنهــا را دوســت دارد ظالــم و ســتمگر اســت. کنیــد، و هــر  کردنــد از اینکــه بــا آنهــا دوســتی  کمــک 

ْیماَنُهــْم ِمــْن َبْعــِد َعْهِدِهــْم َو 
َ
ُثــوا أ

َ
4- عواقــب تــرک پیمــان را بــه دشــمن بقبوالنیــد: َو ِإْن َنک
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ُهــْم َیْنَتُهــوَن )12(
َّ
َعل

َ
ُهــْم ل

َ
ْیمــاَن ل

َ
ُهــْم ال أ

َ
ْفــِر ِإّن

ُ
ک

ْ
 ال

َ
ــة ِئّمَ

َ
ــوا أ

ُ
قاِتل

َ
ــْم ف

ُ
َطَعُنــوا فــی  دیِنک

ــه و عیــب  ــه طعن ــان ب ــن شــما زب ــس از تعهدشــان شکســتند و در دی ــر پیمان هایشــان را پ گ و ا
کــه آنــان را ]نســبت بــه پیمان هایشــان [  کفــر بجنگیــد  گشــودند، در ایــن صــورت بــا پیشــوایان  جویــی 

کــه ]از طعنــه زدن و پیمــان شــکنی [ بازایســتند.)12( هیــچ تعهــدى نیســت، باشــد 

کنید.  کفــار و نیــز تجدیــد یــا تقویــت نیروهــای خود صلــح  گاهــی بــرای رســوا نمــودن چهــره   -5
گســترش آییــن اســالم  کریــم صلــح حدیبیــه را فتــح بزرگــی بــرای اســالم مــی دانــد زیــرا ســبب  قــرآن 
در ســرزمینهای بیشــتر و رســوایی مشــرکان و در نهایــت غلبــه مســلمانان بــدون جنــگ و خونریــزی بــا 
ــَر 

َ
ّخ

َ
ْنِبــَک َو مــا َتأ

َ
َم ِمــْن ذ

َ
ــَک اهَّلُل مــا َتَقــّد

َ
 »1« ِلَیْغِفــَر ل

ً
 ُمِبینــا

ً
ْتحــا

َ
ــَک ف

َ
َتْحنــا ل

َ
ــا ف

َ
آنــان شــد: » ِإّن

ــا   : همان
ً
یــزا  َعِز

ً
 »2« َو َیْنُصــَرَک اهَّلُل َنْصــرا

ً
 ُمْســَتِقیما

ً
ــَک ِصراطــا ــَک َو َیْهِدَی ْی

َ
ــُه َعل ــّمَ ِنْعَمَت َو ُیِت

گنــاِه پیــش و پــس )از هجــرت  گشــایش آشــکارى را بــراى تــو پیــش آوردیــم. تــا خداونــد بــراى تــو  مــا 
کنــد و تــو را بــه راه راســت  کّفــار مّکــه بــه تــو نســبت می دهنــد( ببخشــد و نعمتــش را بــر تــو تمــام  کــه  را 

هدایــت نمایــد. و خداونــد تــو را بــا پیــروزى شکســت ناپذیــرى یــارى نمایــد.«

در محضر معصومان؟مهع؟:

کــره بــا دشــمن: امــام علــی ؟ع؟ در نامــه 53 بــه مالک  کتیــک مذا 1- روایتــی جامــع در بیــان تا
کــه خشــنودى خــدا در آن اســت رد  اشــتر توصیــه می کننــد: »هرگــز پیشــنهاد صلــح از طــرف دشــمن را 
کشــور در صلــح تامیــن می گــردد. لکــن  کــه آســایش رزمنــدگان، و آرامــش فکــرى تــو، و امنیــت  مکــن، 
گاهــی دشــمن نزدیــک می شــود تــا غافلگیــر  کــردن، زیــرا  زنهــار! زنهــار! از دشــمن خــود پــس از آشــتی 
ــو و دشــمن  گــر پیمانــی بیــن ت کــن. حــال ا کنــد، پــس دوراندیــش بــاش، و خوشــبینی خــود را متهــم 
ــا در پنــاه خــود او را امــان دادى، بــه عهــد خویــش وفــادار بــاش، و آنچــه برعهــده  گردیــد، ی منعقــد 
گــردان، زیــرا هیــچ یــک از واجبــات الهــی  گرفتــی امانــت دار بــاش، و جــان خــود را ســپر پیمــان خــود 
کــه در افــکار و تمایــالت  کــه همــه مــردم جهــان بــا تمــام اختالفاتــی  هماننــد وفــاى بــه عهــد نیســت 
ــی  ــه عهــد و پیمان ــه مشــرکین زمــان جاهلیــت ب ک ــا آنجــا  ــد، در آن اتفــاق نظــر داشــته باشــند. ت دارن
گــوار پیمان شــکنی را آزمودنــد، پــس هرگــز  کــه آینــده نا کــه بــا مســلمانان داشــتند وفــادار بودنــد، زیــرا 
کســی جــز نــادان  پیمــان شــکن مبــاش، و در عهــد خــود خیانــت مکــن، و دشــمن را فریــب مــده، زیــرا 
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ــرد  گی ــام او شــکل مــی  ــا ن ــه ب ک ــی  ــد عهــد و پیمان گســتاخی روا نمــی دارد، خداون ــر خــدا  ــدکار، ب ب
ــا  ــا رحمــت خــود مایــه آســایش بنــدگان، و پناهــگاه امنــی بــراى پنــاه آورنــدگان قــرار داده اســت، ت ب
همــگان بــه حریــم امــن آن روى بیاورنــد. پــس فســاد، خیانــت، فریــب، در عهــد و پیمــان راه نــدارد، 
کــه در آن بــراى دغلــکارى و فریــب راههایــی وجــود دارد، و پــس از  کنــی  مبــادا قــراردادى را امضــا 
که بر  کارى و دقــت در قــرارداد نامــه، دســت از بهانــه جویــی بــردار، مبــادا مشــکالت پیمانــی  محکــم 
گردنــت نهــاده، تــو را بــه پیمــان شــکنی وادارد، زیــرا شــکیبایی  گرفتــه، و خــدا آن را بــر  عهــده ات قــرار 
کــه امیــد پیــروزى در آینــده را بــه همــراه دارد، بهتــر از پیمان شــکنی اســت  تــو در مشــکالت پیمانهــا 

گــوى پیمــان شــکنی باشــی« کیفــر آن مــی ترســی، و در دنیــا و آخــرت نمــی توانــی پاســخ  کــه از 

2- لــزوم طــرح و برنامه ریــزى و فریــب عملیــات جنگــی :  عــن عــل؟ع؟ قــال: قــال النــی؟ص؟: 
ثــلث حیســن فهیــّن الکــذب: الکیــدة ف الــرب : ای علــی! در ســه جــا دروغ، پســندیده اســت: 
کــردن ســازش میــان مــردم. )بحاراالنــوار، ج  مکــر در جنــگ، وعــده دادن تــو بــه همســرت، و برقــرار 

100، ص 242 - 241(

ــه امــداد الهــی:  عــن النــی؟ص؟ قــال:  ــه مشــرکان ب ــی علی ــر در جنــگ روان 3- پیــروزی پیامب
ــت داده  ــج موهب ــن پن ــه م ــب...: ب ــرت بالرع ــل: »... وُنِص کان قب ــّیٌ  ــّن ن  ل یعطه

ً
ــا ــت خس عطی

ُ
ا

کــه{ مــن بــا تــرس انداختــن در دل  کــه بــه انبیــاء ســابق داده نشــد: }یکــی از آنهــا ایــن اســت  شــده 
دشــمنانم یــاری شــده ام.« )بحاراالنــوار، ج 89، ص 14(

4- پذیــرش صلــح بــه خاطــر مصالــح از جانــب رهبــر دینــی:  امــام حســن ؟ع؟:  یــا ابــا ســعید إذا 
ــب ان یســّفه رأىی فیمــا أتیتــه مــن مهادنــة أو ماربــة،  کــره، ل حیج  مــن قبــل اهَّلل تعــال ذ

ً
کنــت إمامــا

ق الســفینة وقتــل الغــلم  ضــر؟ع؟ ّلــا خــر ى الن تــر ، أال
ً
کان وجــه المکــة فیمــا أتیتــه ملتبســا وان 

ــدار ســخط مــوىس؟ع؟ فعلــه، لشــتباه وجــه المکــة علیــه، حــّی اخبــره فــرىض، هکــذا  وأقــام الج
ــو ال مــا أتیــت لــا تــرک مــن شــیعتنا عــل وجــه  هلکــم بوجــه المکــة فیــه ول ــا ســخطم عــّل بج َن

َ
ا

ــرا  ــوان م ــام هســتم نمی ت ــی ام ــا ســعید وقتــی مــن از جانــب خــداى تعال الرض احــد اال قتــل: اى اب
کــرده ام بــراى  کــه  کارى  گــر چــه ســّر  کــرد، ا کــرده ام چــه صلــح  و چــه جنــگ تخطئــه  کــه  کارى  در 
کــرد، و آن پســر  کشــتی را ســوراخ  کــه وقتــی آن  دیگــران روشــن و آشــکار نباشــد. آیــا خضــر را ندیــدى 
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گرفــت چــون ســّر آن را  کار او مــورد اعتــراض موســی؟ع؟ قــرار  کشــت، و آن دیــوار را بــر پــا داشــت،  را 
کــه  کار مــن  ــه اســت  گون گشــت، و همیــن  گفــت راضــی  ــه او  کــه عّلــت را ب ــا وقتــی  نمی دانســت، ت
ــه  ک ــی  ــد، در صورت ــرار داده ای ــراض ق ــرا هــدف اعت ــد م ــا را نمی دانی کار م ــه خاطــر اینکــه ســّر  شــما ب
کار را نمی کــردم احــدى از شــیعیان مــا بــر روى زمیــن باقــی نمی مانــد، و همــه را می کشــتند.  گــر ایــن  ا

)بحاراالنــوار، ج 44، ص 2 - 1، ح 2(

در محضر امام و رهبری:

مقام معظم رهبری: 

کار بردیــم؛ یــک عــّده ای آن را بــه معنــی دســت  1- » مــا تعبیــر »نرمــش قهرمانانــه« را بــه 
را  همیــن  هــم  دشــمنان  از  بعضــی  کردنــد؛  معنــا  اســالمی  نظــام  هدفهــای  و  آرمانهــا  از  برداشــتن 
کننــد؛  مستمســکی قــرار دادنــد بــرای اینکــه نظــام اســالمی را بــه عقب نشــینی از اصــول خــودش مّتهــم 
اینهــا خــالف بــود، اینهــا بدفهمــی اســت. نرمــش قهرمانانــه بــه معنــای مانــور هنرمندانــه بــرای دســت 
ــه  ــلوکی - ب ــوع س ــر ن ــدا - در ه ــالک راه خ ــه س ک ــت  ــن اس ــای ای ــه معن ــت؛ ب ــود اس ــه مقص ــن ب یافت
کــه حرکــت میکنــد، بــه هــر شــکلی و بــه هــر نحــوی  گــون و متنــّوع اســالمی  گونا ســمت آرمانهــای 
ــٍذ  ِهــم َیوَمِئ ِ

ّ
کنــد بــرای رســیدن بــه مقصــود. »ِو َمــن ُیَول هســت، بایــد از شــیوه های متنــّوع اســتفاده 

َقــد بــآَء ِبَغَضــٍب ِمــَن اهَّلل؛« هرگونــه حرکتــی - 
َ
 ِالــی  ِفَئــٍة ف

ً
ــزا و ُمَتَحّیِ

َ
 ِلِقتــاٍل ا

ً
فــا  ُمَتَحّرِ

ّ
ُدُبــَرُه ِاال

چــه حرکــت بــه جلــو، چــه حرکــت بــه عقــب - مثــل میــدان رزم نظامــی، بایــد بــه دنبــال رســیدن بــه 
ــه ای یکــی از  اهــداِف ازپیــش  تعیین شــده باشــد. اهدافــی وجــود دارد؛ نظــام اســالمی در هــر مرحل
ایــن اهــداف را دنبــال میکنــد، بــرای پیشــرفت، بــرای رســیدن بــه نقطــه ی تعالــی و اوج، بــرای ایجــاد 
کنــد بــه ایــن هــدف در ایــن مرحلــه برســد. البّتــه مرحله گــذاری  تمــّدن عظیــم اســالمی؛ بایــد ســعی 
اســت، قطعــه قطعــه اســت. راهنمایــان و هادیــان و متفّکــران و مســئوالن مربــوط، ایــن قطعــات را 
کــه  کننــد  معّیــن میکننــد، هدفگــذاری میکننــد، حرکــت جمعــی آغــاز میشــود. همــه بایــد تــالش 
هــر حرکتــی در هــر مرحلــه ای بــه اهــداف خــودش برســد. ایــن آن نظــاِم صحیــِح حرکــِت منطقــی 
کشــور بایــد همــواره بــه یــاد  کالن  ]اســت [. ایــن را همــه ی فّعــاالن عرصــه ی سیاســت و مدیرّیــت 
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داشــته باشــند؛ آحــاد مــردم، شــما عزیــزاِن بســیجی - فّعــاالن عرصــه ی بســیج - هــم بایــد ایــن را 
ــید.29/08/1392 ــته باش ــاد داش ــه ی ــواره ب هم

2- »   ثالثــًا ایــن نــگاه وســیع جغرافیــای مقاومــت را از دســت ندهیــد؛ ایــن نــگاه فرامــرزی را از 
ــوا؛ 

ّ
ل

َ
 ذ

ّ
َی َقــوٌم َقــّطُ ف ُعقــِر داِرِهــم ِاال دســت ندهیــد. قناعــت نکنیــم بــه منطقــه ی خودمــان: مــا ُغــِز

کــه در خانــه  کســانی  کــه آن  ایــن حدیــث از معصــوم )علیــه الّســالم( }خ 27 نهــج البالغــه{ اســت 
کــه یــک چهاردیــواری را  نشســتند تــا بــه آنهــا حملــه بشــود دچــار ذّلــت شــدند. ایــن جــوری نباشــد 
کســی اســت، چــه تهدیــدی  کــه پشــت ایــن دیــوار چــه  کارمــان بــه ایــن نباشــد  کنیــم و دیگــر  انتخــاب 
گاهــی اوقــات از واجب تریــن  وجــود دارد. ایــن نــگاه وســیع فرامــرزی، ایــن امتــداد عمــق راهبــردی 
کــه خیلی هــا متوّجــه بــه ایــن نیســتند،  کــه مــورد توّجــه قــرار بگیــرد  کشــور هــم الزم تــر اســت  واجبــات 
خیلی هــا توّجــه بــه ایــن ندارنــد. حــاال بعضی هــا هــم توّجــه دارنــد و بــه نفــع دشــمن حــرف میزننــد 
-]مثــاًل میگوینــد[ »نــه غــّزه، نــه لبنــان«- اّمــا خیلی هــا هــم توّجــه ندارنــد؛ واقعّیــت ایــن اســت. 
کــه جــزو وظایــف و جــزو مســئولّیتهای ســپاه اســت،  ایــن نــگاه بــه ایــن منطقــه ی وســیع جغرافیایــی 

نگذاریــد در داخــل ســپاه تضعیــف بشــود )10/07/1398(

کــه یکــی از  کشــید  3- » جمهــوری اســالمی از مؤّلفه هــای قــدرت قطعــًا دســت نخواهــد 
مؤّلفه هــای قــدرت، نیــروی دفاعــی اســت؛ دفــاع از دور. یکــی از مؤّلفه هــای قــدرت، نیــروی دفاعــی 
کشــورهای منطقــه و  اســت؛ یکــی از مؤّلفه هــای قــدرت، عمــق راهبــردی مــا اســت. حضــور در 
اســت؛  اســالمی  راهبــردی جمهــوری  اســالمی، عمــق  از جمهــوری  مّلتهــای منطقــه  طــرف داری 
ــا  ــد. ی ــی صرف نظــر نمیکن ــت عاقل ــچ دول ــد؛ هی کن ــد صرف نظــر  ــن نمیتوان جمهــوری اســالمی از ای
ســرمایه ی اجتماعــی مــردم؛ ایــن اّتحــاد مــردم و اجتمــاع مــردم زیــر پرچــم اســالم؛ حرکــت جمهــوری 
کــه اســاس و  اســالمی بــا شــعار و افتخــار بــه اســالمی  بــودن و مســلمان بــودن؛ اینهــا چیزهایــی اســت 
ــت  ــی دس کس ــا  ــه از اینه ک ــد  ــه بدانن ــت؛ هم ــالمی اس ــوری اس ــوام جمه ــه ی ق ــتخوان بندی و مای اس

برنخواهــد داشــت. )02/03/1397(



جزء 11 
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ارزش مقاومت در رکاب ولّی الهی

آیات منتخب: آیات 119 تا 121
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ترجمه آیات

کــه  کنیــد و بــا صادقــان باشــید ]صادقانــی  کــه ایمــان آورده ایــد! از خــدا پــروا  کســانی  اى 
ــل  ــه اه ک ــت  ــته نیس ــتند.[ )119(شایس ــالم هس ــوار اس ــول بزرگ ــت رس ــل بی ــران و اه ــان پیامب کامل ترینش
کــه بــه ســبب  کننــد؛ و آنــان را نســزد  کــه پیرامــون آناننــد، از رســول خــدا تخلــف  مدینــه و بادیه نشــینانی 
پرداختــن بــه خویــش از حفــظ جــان او ]در شــداید و ســختی ها[ دریــغ ورزنــد؛ زیــرا هیــچ تشــنگی و رنــج 
کافــران را بــه خشــم مــی آورد، قــدم  کــه  گرســنگی در راه خــدا بــه آنــان نمی رســد، و در هیــچ مکانــی  و 
کام دل نمی رســند[ مگــر آنکــه  ــه  ــا او ب ــرد ب ــا نب ــد ]و ب ــد، و از هیــچ دشــمنی انتقــام نمی گیرن نمی گذارن
ــاداش  ــدا پ ــه خ ک ــرا  ــود؛ چ ــت می ش ــان ثب ــده آن ــته اى در پرون ــل شایس ــان عم ــك از آن ــر ی ــاداش ه ــه پ ب
ــچ ســرزمینی  ــد و هی ــه نمی کنن ــی را هزین کوچــك و بزرگ ــال  ــچ م ــد. )120(و هی ــاه نمی کن نیکــوکاران را تب
ــت  ــان ثب ــده اعمالش ــه در پرون ــر آنک ــد مگ ــرى [ نمی پیماین کار خی ــام  ــا انج ــمن ی ــا دش ــرد ب ــراى نب را ]ب

ــاداش دهــد. )121(  ــد، پ ــه همــواره انجــام می دادن ک ــی  ــر عمل ــه بهت ــان را ب ــا خــدا آن می شــود، ت
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مقدمه

جــزء یازدهــم بــا ادامــه ســوره توبــه آغــاز می شــود و در ادامــه ســوره یونــس نیــز در آن آمــده اســت. 
کیــد فراوانــی نســبت بــه مقاومــت  ســوره توبــه، مدنــی و ســوره یونــس، مکــی اســت. در ســوره توبــه، تأ
کــه  در جهــاد بــا دشــمنان مطــرح شــده اســت. آیــات ابتدایــی ایــن جــزء، از منافقانــی ســخن می گویــد 
گــر چــه ادعــای مســلمانی و همراهــی بــا جبهــه حــّق را دارنــد و ســوگند می خورنــد مــا باشــماییم، امــا  ا
کــه پــای ســختی ها، جهــاد و مقاومــت بــه میــان می آیــد بــا هــزار بهانــه عقــب می نشــینند. قــرآن  آنــگاه 

از ایشــان چنیــن یــاد می کنــد:

کــه بــه ســوى  »آنهــا بــراى فریــب شــما بــه زودى دســت بــه دامــن قســم می شــوند، و هنگامــی 
کرده انــد  گــر خطایــی  کنیــد، و ا کــه از آنهــا صــرف نظــر  آنــان بازگشــتید ســوگند بــه خــدا یــاد می کننــد 
ــا روى  ــد[ و از آنه ــرار نگیری ــان ق ــر آن ــت تاثی ــه تح ــه هیچوج ــما ب ــی ش ــازید. ]ول ــان س ــمول عفوش مش

گذشــت[  گردانیــد، ]امــا بــه عنــوان اعتــراض و خشــم و انــکار! نــه بــه عنــوان عفــو و بخشــش و 

کــرد »إّنُهــم  کــه آنهــا موجوداتــی پلیدنــد، و بایــد از چنیــن موجــودات پلیــدى صــرف نظــر  چــرا 
ِرجــٌس« و چــون چنیننــد جایگاهــی جــز جهنــم نخواهنــد داشــت: »و مأواُهــم َجهّنــم«؛ و همــه اینهــا 

کانــوا یکســبون« )توبــه، 95( کــه خودشــان انجــام داده انــد: »جــزاًء ِبمــا  نتیجــه اعمالــی اســت 

ــد، مشــمول عنایــت  گام بردارن ــه خــرج داده، در مســیر جهــاد  ــه مقاومــت ب ک ــل، آنهــا  در مقاب
الهــی خواهنــد بــود:

کــه در موقــع شــدت و  »رحمــت خــدا شــامل حــال پیامبــر ص و مهاجــران و انصــار، همانهــا 
کردنــد، شــد« بحرانــی از او پیــروى 

کــه بــا رهبــران شایســته الهــی همــراه  در آیــات محــّل بحــث، خداونــد بــه مؤمنــان توصیــه می کنــد 
ــژه  ــات وی ــا از عنای ــد ت کنن باشــند و در رکاب ایشــان، ســختی ها و دشــواری های مقاومــت را تحمــل 

الهــی برخــوردار شــوند.

تبیین آیات منتخب

در آیــه 119 بــه مؤمنــان دو دســتور داده شــده اســت: 1. تقــوا و خداترســی. 2. همراهــی همیشــگی 
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کــه در ایــن آیــه صــدق بــه  کــه صــدق، مراتــب و درجاتــی دارد. از آن جــا  بــا راســتگویان. روشــن اســت 
گفتــار و نیــز  طــور مطلــق آمــده اســت، تمــام درجــات آن را در برمی گیــرد: صــدق در رفتــار، صــدق در 
کــه در تمــام ایــن مراحــل صــادق باشــد؛ یعنــی در رفتــار،  کســی  صــدق در نیــت و عقیــده. بی شــّک، 
کــذب و خطــا یافــت نشــود و تمــام وجــودش از هــر اشــتباهی بــه دور باشــد؛  گفتــار و نیــت اش ذره ای 
کســی ادعــای عصمــت نشــده اســت. پــس ایــن  مســّلمًا معصــوم اســت و بــه جــز ائمــه طاهریــن، بــرای 

آیــه بــه همراهــی و تبعّیــت از اهــل بیــت دســتور می دهــد. 

آیــات 120 و 121، نوعــی اعــالم بســیج عمومــی و تشــویق مســلمانان بــه شــرکت در جهــاد و دفــاع 
کــه نبایــد از  از جــان پیامبــر اســت. در آیــه 120 بــه مســلمانان مدینــه و اطــراف آن، هشــدار می دهــد 
ــر  ــر عزیزت ــد و نبایــد جــان خــود را از جــان پیامب ــار ایشــان تخّلــف ورزن کن ــر و جهــاد در  دســتور پیامب
کننــد. در ادامــه بــه ســختی هایی  بدارنــد، بلکــه بایــد بــا جان هــاى خــود از جــان پیامبــر دفــاع 
گونــه  کــه مجاهــدان در راه خــدا متحمــل می شــوند، اشــاره می نمایــد و پــس از بر شــمردن هفــت 
گرســنگی، حملــه بــر دشــمنان، ضربــه  از ایــن مشــکالت و تالش هــا )تشــنگی، رنــج و خســتگی، 
ــد: »تک تــک ایــن رنج هــا  ــی، پیمــودن ســرزمین ها(، می فرمای خــوردن از دشــمنان1، هزینه هــای مال
و ســختی ها، بــه عنــوان »عمــل صالــح« ثبــت می گــردد و در برابــر آن هــا پاداشــی بــزرگ دریافــت 

کــه خداونــد هرگــز پــاداش نیکــوکاران را ضایــع نمی کنــد.«  می کننــد؛ چــرا 

نکات

آیا منظور از صادقین تنها معصومان است؟

ــا  ــا، تنه ــراوان، در اینج ــات ف ــاس روای ــر اس ــی ب ــت، ول ــیعی اس ــوم وس ــن« مفه ــه »صادقی ــر چ گ
معصومــان؟مهع؟ مــراد هســتند. از جملــه روایــات، روایــت زیــر اســت: 

کــه روزى امیــر مؤمنــان ع بــا جمعــی از مســلمانان  ســلیم بــن قیــس هاللــی چنیــن نقــل می کنــد: 

كنیــم و متناســب بــا لغــات، آن  گــر روى تركیب بنــدى خــود ایــن جملــه بخواهیــم تكیــه  1 . »َو ال ینالــون ِمــن عــدّوٍ نیــًا« ا
كــه آنهــا هیــچ ضربــه اى بــر پیكــر دشــمن وارد نمى كننــد، مگــر اینكــه در  را تفســیر نمائیــم معنــى جملــه چنیــن اســت 
نامــه اعمالشــان نوشــته خواهــد شــد، زیــرا جملــه” نــال مــن عــدوه” در لغــت بــه معنــى ضربــه زدن بــه دشــمن اســت. 

گذشــته خواهــد بــود. )نمونــه( ع آیــه قرینــه بــر تفســیر  ولــى توجــه بــه مجمــو
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کــه خــدا »یــا  گفتگــو داشــت از جملــه فرمــود: شــما را بــه خــدا ســوگند می دهــم آیــا می دانیــد هنگامــی 
گفــت: اى رســول خــدا  کــرد ســلمان  کونــوا مــع الصادقیــن« را نــازل  أیهــا الذیــن آمنــوا اتقــوا اهَّلل و 
آیــا منظــور از آن عــام اســت یــا خــاص؟ پیامبــر ؟ص؟ فرمــود: مأموریــن بــه ایــن دســتور همــه مؤمناننــد و 
امــا عنــوان صادقیــن مخصــوص بــرادرم علــی ؟ع؟ و اوصیــاء بعــد از او تــا روز قیامــت اســت. هنگامــی 
گفتنــد آرى ایــن ســخن را از پیامبــر ؟ص؟ شــنیدیم. )تفســیر  کــرد، حاضــران  کــه علــی ؟ع؟ ایــن ســؤال را 

برهــان جلــد 2 صفحــه 170( 

ــتور  ــپس دس ــوا و س ــه تق ــتور ب ــت دس ــده، نخس ــتور داده ش ــوق دو دس ــه ف ــن، در آی ــر ای ــزون ب اف
ــا  ــتین و ب ــان راس ــه مؤمن ــد و هم ــام باش ــه ع ــن در آی ــوم صادقی ــر مفه گ ــن، ا ــا صادقی ــودن ب ــراه ب ــه هم ب
کونــوا مــن الصادقیــن از صادقیــن باشــید، نــه بــا صادقیــن  گفتــه شــود و  گــردد بایــد  اســتقامت را شــامل 

گــروه خاصــی اســت. کــه »صادقیــن« در آیــه بــه معنــی  باشــید و ایــن خــود قرینــه روشــنی اســت 

کــه انســان همنشــین آنهــا باشــد، بلکــه بــدون  از ســوى دیگــر منظــور از همــراه بــودن ایــن نیســت 
کســی معصــوم نباشــد ممکــن اســت بــدون قیــد  گــر  کــه همــگام آنهــا باشــد. آیــا ا شــك منظــور آن اســت 
گــروه  کــه ایــن  و شــرط، دســتور پیــروى و همگامــی بــا او صــادر شــود؟ آیــا ایــن خــود دلیــل بــر آن نیســت 
کردیــم، بــا دقــت و تامــل از خــود آیــه نیــز  تنهــا معصوماننــد؟! بنــا بــر ایــن آنچــه را از روایــات اســتفاده 

کــرد. )نمونــه( می تــوان اســتفاده 

کــه بــه تعصــب و شــك آورى معــروف اســت،  جالــب توجــه اینکــه مفســر معــروف »فخــر رازى« 
ایــن حقیقــت را پذیرفتــه و می گویــد:« خداونــد مؤمنــان را بــه همــراه بــودن بــا صادقیــن دســتور داده، 
کــه  کننــد  کســی اقتــدا  کــه جائــز الخطــا هســتند بایــد بــه  کــه: آنهــا  بنــا بــر ایــن آیــه داللــت بــر ایــن دارد 
معصــوم اســت، تــا در پرتــو او از خطــا مصــون بماننــد، و ایــن معنــی در هــر زمانــی خواهــد بــود، و هیــچ 

دلیلــی بــر اختصــاص آن بــه عصــر پیامبــر ؟ص؟ نداریــم.

کــه مفهــوم آیــه ایــن اســت و در هــر زمانــی بایــد معصومــی  آنــگاه اضافــه می کنــد: »قبــول داریــم 
باشــد، البتــه وی در ادامــه خطــا نمــوده و آن معصــوم را مجمــوع امــت می دانــد، نــه یــك فــرد! )تفســیر 

فخــر رازى جلــد 16 صفحــه 220- 221(1

گــر او بــه  گرفتــار اشــتباه شــده اســت، ا 1 . بــه ایــن ترتیــب فخــر رازى نیمــى از راه را بــه خوبــى پیمــوده، امــا در نیمــه دوم 
گــر منظــور  كــه در متــن آیــه اســت توجــه مى كــرد نیمــه دوم راه را نیــز بطــور صحیــح مى پیمــود، و آن اینكــه ا یــك نكتــه 
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که داللت بر وجود معصوم در هر عصر و زمان می کند. نتیجه اینکه آیه فوق از آیاتی است 

آموزه ها

ُقــوا، 
َ
 1. تکامــل جامعــه در ســایه ى ایمــان، تقــوا و اطاعــت از رهبــر معصــوم اســت. »آَمُنــوا، اّت

اِدِقیــَن« َمــَع الّصَ

»لهــِل  نــدارد!  روســتا  و  شــهر  اســت؛  تکلیــف همگانــی  برابــر دشــمنان،  در  مقاومــت   .2  
ُهــم«

َ
َمــن حول و  المدینــِة 

کســی حــق تخلــف از فرمــان حکومتــی   3. اطاعــت بی چــون و چــرا از ولــّی خــدا الزم اســت و 
کان لهــل المدینــة ... أن یتخلفــوا« وی را نــدارد. »مــا 

 4. مســلمان بایــد در راه عقیــده، مقاومــت بــه خــرج داده و آمــاده  تحّمــل هــر ســختی و فشــارى 
... 

ٌ
«، »َنَصــٌب«، »َمْخَمَصــة

ٌ
باشــند. »َظَمــأ

کّفــار  کــه موجــب خشــم و هــراس  5. راهپیمایی هــا و حــرکات دســته جمعــی مســلمانان   
ــاَر«

َ
ّف

ُ
ک

ْ
ال َیِغیــُظ   

ً
»َمْوِطئــا پــاداش دارد.  نــزد خــدا  می گــردد، در 

ُمْحِسِنیَن«
ْ
ْجَر ال

َ
« ... »أ

ٌ
«، »َنَصٌب«، »َمْخَمَصة

ٌ
گنج میّسر نمی شود. »َظَمأ  6. نابرده رنج، 

 7. نیکوکار واقعی، انقالبی و اهل مقاومت و جهاد است. »أجُر الُمحِسنین«

کمیــت  کــم باشــد یــا زیــاد.  کنیــم؛   8. در راه تقویــت جبهــه مقاومــت بایــد در حــّد تــوان هزینــه 
کبیــرًة .... ِلَیجزَیُهــُم اهَّلل ...« مهــم نیســت. در هــر صــورت، در نــزد خــدا اجــر دارد. »صغیــرًة و ال 

گار ما قرآن و روز

ــرای مقاومــت و جهــاد فراهــم  ــراوان ب ــا وجــود حکومــت اســالمی، زمینه هــای ف ــز ب  1. امــروز نی
کــه جبهــه مقاومــت را یــاری رســانده و دشــمنان را بــه خشــم آورد، ارزشــمند اســت.  گامــی  اســت. هــر 

ع اســت، و در واقــع پیــرو جزئــى از پیشــوا  ع امــت باشــد، خــود ایــن” پیــرو” نیــز جــزء آن مجمــو از صادقــان مجمــو
كــه پیــروان از پیشــوایان، و تابعــان  كــه ظاهــر آیــه ایــن اســت  ع خواهــد شــد، در حالــى  مى شــود، و اتحــاد تابــع و متبــو

كنیــد(. )نمونــه( از متبوعــان جــدا هســتند )دقــت 



12٩

بــر ایــن اســاس، همــه حرکت هــای جهــادی؛ تالش هــای علمــی، فرهنگــی، اقتصــادی، تولیــدی، 
کــه در راه تقویــت جبهــه مقاومــت در برابــر دشــمنان انجــام می شــود، ســتودنی  درمانــی و خدماتــی 

اســت و اجــر مجاهــدان را در پــی دارد. 

کــه بــه واســطه آن دامنگیــر جامعــه اســالمی   کرونــا و چالش هایــی   2. بــا پیدایــش ویــروس 
کارانــه و مخلصانــه بــه میــدان  شــد، بســیاری از پزشــکان و پرســتاران، بلکــه دیگــر اقشــار جامعــه، فدا
ــد،  هیــچ یــک از ایــن مشــکالت و تالش هــا؛ تشــنگی ها،  ــه فرمــوده خداون گام برداشــتند، ب ــارزه  مب
هــدر  ســرزمین ها  پیمــودن  و  مــال  هزینه کرد هــای  دیدن هــا،  آســیب  گرســنگی ها،  خســتگی ها، 
نمــی رود؛ همگــی بــه عنــوان »عمــل صالــح« ثبــت می گــردد و در برابــر آن هــا پاداشــی بــزرگ دریافــت 

ــد.  ــع نمی کن ــوکاران را ضای ــاداش نیک ــز پ ــد هرگ ــه خداون ک ــرا  ــد؛ چ می کنن

در محضر معصومان؟مهع؟

 مصداق صادقین

امــام باقــر ؟ع؟ فرمــود: پــس از آنکــه أمیــر المؤمنیــن علــّی بــن ابــی طالــب ؟ع؟ )بعــد از جنــگ 
گســتاخی و  ــا  ــه ب ــه معاوی ک ــد  ــزارش دادن گ ــه او  ــگام ب ــن هن ــه بازگشــت. در ای کوف ــه شــهر  نهــروان( ب
بی شــرمی بــه دشــنام دادن و لعــن وى پرداختــه و خنجــر بیــداد او رشــته زندگانــی دوســتان علــی ؟ع؟ 
کــرد. امــام ؟ع؟ پــس از حمــد  را بریــده اســت، حضــرت بــه ســخنرانی پرداخــت و خطبــه اى ایــراد 
ــان افتخــارات  ــه بی ث« )ضحــی، 11( ب ــّدِ ــک َفَح ــِۀ رّبِ ــا ِبِنعَم ــه »َو َاّم ــه آی ــا اســتناد ب ــای الهــی، ب و ثن

خویــش پرداختــه و فرمودنــد: 

 
ُ

ــْم َیُقــول
ُ

ــوا ِف ِدیِنک
ُّ
ــا َفَتِضل هْیَ

َ
ْن َتْغِلُبــوا َعل

َ
وا أ ُر

َ
ــاٍء اْحــذ ْسَ

َ
ُقــْرآِن ِبأ

ْ
ُصــوٌص ِف ال  َو ِإّنِ َمنْ

َ
ال

َ
»... أ

ــاِدق ...« )معانــی االخبــار، ص59( ِلــَك الّصَ
َ

َنــا ذ
َ
« أ اِدِقــ�نَ ُکوُنــوا َمــَع الّصَ : »َو 

َّ
اهَّلُل َعــّزَ َو َجــل

بــه شــما هشــدار  کــه در قــرآن مجیــد هــم نامهایــی مخصــوص مــن اســت و  گاه باشــید  »آ
گمــراه  می دهــم تــا مبــادا از راه خیره ســرى آنهــا را نادیــده بگیریــد و از راه دیــن خــود دور افتــاده و 
گردیــد )اینــك ایــن شــما و ایــن آیــات قــرآن( خداونــد- عــّز و جــّل- می فرمایــد: »بــا صادقــان باشــید« 

ــن همــان صــادق هســتم.« و م
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در محضر امام و رهبری

شــدن،  تســلیم  لکــن  اســت؛  آســانی  کار  اینکــه  نــه  دارد،  هــم  ســختی هایی  ایســتادگی 
که شــما در راه اســتقامت و مقاومت هر ســختی ای  ســختی های بیشــتری دارد؛ فرقش هم این اســت 

ــد داد:  ــر خواه ــما اج ــه ش ــال ب ــدای متع ــوید، خ ــل بش ــه متحّم ک

 فــی َســبیِل  اهَّلِل  َوالَیَطئــوَن 
ٌ

 َو ال َنَصــٌب َوال َمخَمَصــة
ٌ
ُهــم ال ُیصیُب ُهــم َظَمــا

َ
ّن
َ
»ذاِلــَک ِبا

 صاِلــح.« هــر 
ٌ

ُهــم ِبــه! َعَمــل
َ
ِتــَب ل

ُ
ک  

ّ
 ِاال

ً
ّفــاَر َو ال َینالــوَن ِمــن َعــُدّوٍ َنیــل

ُ
َموِطًئــا َیغیــُظ الک

گــر تســلیم دشــمن  کــه ا کــه شــما تحّمــل بکنیــد، یــک عمــل صالــح اســت؛ در حالــی  ســختی ای 
بشــوید، ســختی هایتان هیــچ اجــری هــم پیــش خــدای متعــال نــدارد، بلکــه تــن بــه ظلــم دادن 

ــد.  ــم بروی ــار ظل ــر ب ــه زی ــد، ن کنی ــم  ــه ظل ــد: ن ــتور میده ــوری دس ــن ج ــرآن ای ــم دارد. ق ــازات ه مج

کــه   صاِلــح« مــن عــرض میکنــم 
ٌ

ُهــم ِبــه َعَمــل
َ
ِتــَب ل

ُ
مطلــب آخــر راجــع بــه عمــل صالــح: »ک

کــه در جهــت اســتقالل سیاســی  کنونــی، هــر حرکتــی، هــر اقدامــی، هــر حرفــی  امــروز در دنیــای 
کشــورها و مّلتهــا باشــد، در جهــت اســتقالل و  کشــورها و مّلتهــا ]باشــد[، در جهــت اســتقالل فرهنگــی 
کشــورها و مّلتهــا باشــد، در جهــت وحــدت باشــد، در جهــت اقتــدار اّمــت اســالمی  رشــد اقتصــادی 
باشــد، در جهــت ترویــج علــم در دنیــای اســالم باشــد، در جهــت رشــد دادن جوانهــای دنیــای اســالم 
کار  گــر شــما در زمینــه ی علــم  باشــد، هــر حرکتــی در ایــن جهــت عمــل صالــح اســت، حســنه اســت. ا
کار میکنیــد ]عمــل صالــح  کار میکنــد، در زمینــه ی انــرژی هســته ای  میکنیــد، در زمینــه ی تحقیقــات 
اســت[. انــرژی هســته ای نیــاز مّلتهــا اســت؛ فــردای ایــن عاَلــم، همــه ی مّلتهــا احتیــاج بــه انــرژی 
صلح آمیــز هســته ای دارنــد؛ انحصارطلبــان غربــی میخواهنــد ایــن را در اختیــار خودشــان نگــه دارنــد 
و قطره قطــره بــه مّلتهــا بدهنــد در مقابــل شــرف مّلتهــا، در مقابــل اســتقالل مّلتهــا. اینکــه بــا حرکــت 
که ما  هســته ای جمهــوری اســالمی مقابلــه میکننــد، بــه خاطــر ایــن اســت؛ َوااّل خودشــان هــم میداننــد 
از جهــت مبنایــی، دینــی، اعتقــادی، دنبــال ســالح هســته ای نیســتیم و ]بــا آن[ مخالفیــم. میخواهنــد 
ایــن دانــش، ایــن صنعــت، ایــن توانایــی، وجــود نداشــته باشــد؛ نســبت بــه مــا هــم همیــن جــور اســت، 
ــد.  ــازی نکنی ــان غنی س ــد، خودت ــا بخری ــد از م ــت؛ میگوین ــور اس ــن ج ــم همی ــران ه ــه دیگ ــبت ب نس
هــر حرکتــی در راه بــه دســت آوردن ایــن قــدرت انجــام بگیــرد عمــل صالــح اســت؛ هــر فّعالّیــت 
کمــک  کمــک بــه مــردم،  مهــّم اقتصــادی انجــام بگیــرد عمــل صالــح اســت؛ هــر حرکتــی در جهــت 
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ــغ  ــت تبلی ــی در جه ــر حرکت ــت؛ ه ــح اس ــل صال ــرد عم ــام بگی ــرا انج ــه فق ــک ب کم ــتضعفین،  ــه مس ب
حقایــق و مقابلــه ی بــا موهومــات انجــام بگیــرد عمــل صالــح اســت. )بیانــات مقــام معظــم رهبــری 

)1398/08/24





جزء 12 
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 پیامبران، طالیه داران مقاومت

آیات منتخب: 112 تا 115 سوره مبارکه هود

ــوَن َبِصیــٌر)112(
ُ
ــُه ِبَمــا َتْعَمل

َ
 ِإّن

ْ
 َتْطَغــْوا

َ
ِمــْرَت َو َمــن َتــاَب َمَعــَک َو ال

ُ
َمــا أ

َ
ک اْســَتِقْم 

َ
ف

 
َ

ــّمَ ال
ُ
ْوِلَیــاَء ث

َ
ــن ُدوِن اهَّلِل ِمــْن أ ــم ّمِ

ُ
ک

َ
ــاُر َو َمــا ل

َ
ُم الّن

ُ
ــک َتَمّسَ

َ
 ف

ْ
ُمــوا

َ
ِذیــَن َظل

َّ
 ِإلــَی ال

ْ
ُنــوا

َ
 َتْرک

َ
َو ال

وَن)113( ُتنَصــُر

ترجمه آیات

ــو بســوى  ــا ت ــه ب ک کســانی  ــن  ــن؛ و همچنی ک ــه اى، اســتقامت  ــان یافت ــه فرم ک ــه  پــس همان گون
کــه خداونــد آنچــه را انجــام می دهیــد  کننــد(! و طغیــان نکنیــد،  خــدا آمده انــد )بایــد اســتقامت 
ــرد؛ و در آن  گی ــرا  ــه موجــب می شــود آتــش شــما را ف ک ــه ننماییــد،  ــر ظالمــان تکی ــد! )112(و ب می بین

ــوید! )113( ــارى نمی ش ــت؛ و ی ــد داش ــدا نخواهی ــز خ ــتی ج ــی و سرپرس ــچ ول ــال، هی ح

مقدمه

بخــش قابــل توجهــی از جــزء 12، بــه ســوره هــود، اختصــاص یافتــه اســت. ایــن ســوره 123 آیــه 
دارد و در اواخــر حضــور پیامبــر؟ص؟ در مکــه نــازل شــده اســت. ]مجمــع البیــان، التحریــر[ از انســجام 
ــد. ]تســنیم[ ســوره های  ــرود آمدن ــا هــم ف ــا ب ــا بیشــتر آن ه ــات ی ــه همــه آی ک ــن ســوره روش می شــود  ای
»إســراء«، »یونــس« و »هــود«1 بــه ترتیــب در پــی یکدیگــر نــازل شــده اند و همگــی از ِاعمــال فشــارها و 
محدودیت هــای مشــرکان در ســال های پایانــی حضــور مســلمانان ســخن در مکــه ســخن می گوینــد؛ 
کــه پــس از وفــات ابوطالــب و خدیجــه، دو حامــی بــزرگ پیامبــر؟ص؟ دوران ســختی بــرای  چــرا 

1 . ترتیــب نــزول ایــن ســه ســوره بــه ترتیــب، 50، 51 و 52 اســت. در ترتیــب مصحــف، دو ســوره یونــس و هــود، دهمیــن 
و یازدهمیــن ســوره و ســوره اســراء، هفدهمیــن ســوره مصحــف شــریف اســت.  
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کــه داســتان مقاومــت  ایشــان پیــش آمــده  بــود؛ از ایــن رو، ایــن ســوره، ســوره مقاومــت اســت؛ ســوره ای 
کــم، در برابــر انبوهــی از  کــه بــا وجــود نفــرات  پیامبــران پیشــین را در مســیر حــق بازگــو می نمایــد 

دشــمنان پیــروز شــدند و ســرانجام، در آیــات پایانــی ســوره می فرمایــد: 

ــؤاَدَک َو جــاَءَک فــی  هــِذِه 
ُ
ــُت ِبــِه ف ُســِل مــا ُنَثّبِ ْنبــاِء الّرُ

َ
ْیــَک ِمــْن أ

َ
 َنُقــّصُ َعل

ًّ
ل

ُ
ک »َو 

ُمْؤِمنیــَن« )هــود، 120(  »و هــر سرگذشــتی از سرگذشــت هاى ]پندآمــوز[ 
ْ
ــرى  ِلل

ْ
 َو ِذک

ٌ
 َو َمْوِعَظــة

ُ
َحــّق

ْ
ال

کنیــم، و بــراى  کــه دل تــو را بــه آن پابرجــا و اســتوار  کــه برایــت می خوانیــم، حقیقتــی اســت  پیامبــران را 
تــو در ایــن سرگذشــت ها حــق و بــراى بهــره بــردن مؤمنــان پنــد و تذکــرى آمــده اســت.«

تبیین آیات منتخب

کــه  گرفتــه می شــود، ایــن اســت  کــه از تبییــن داســتان اقــوام پیشــین  یکــی از نتائــج مهمــی 
پیامبــر؟ص؟ و بــه دنبــال او مؤمنــان راســتین، از انبــوه دشــمنان نهراســند و در شکســت قــوم بــت 
کــه بــا آن رو بــرو هســتند شــک و تردیــدى بــه خــود راه ندهنــد و بــه امدادهــاى  پرســت و ســتمگرى 
کــه اختصاصــی  گذشــته، ســّنتی اســت  ــا ســتمگران  ــد ب ــرا برخــورد خداون الهــی مطمئــن باشــند؛ زی
کــه فرمــان یافتــه اى  گونــه  گذشــتگان نــدارد، از ایــن رو می فرمایــد: »]ای پیامبــر[ پــس همــان  بــه 
کــه همراهــت بــه ســوى خــدا روى آورده انــد ]ایســتادگی و  کــن و نیــز مؤمنانــی  ایســتادگی و مقاومــت 

کــه او بــه آنچــه انجــام می دهیــد، بیناســت.« کننــد[ و سرکشــی مکنیــد  مقاومــت 

در حدیث معروفی از ابن عباس چنین می خوانیم:

 »هیــچ آیــه اى شــدیدتر و مشــکل تر از ایــن آیــه بــر پیامبــر؟ص؟ نــازل نشــد؛ از ایــن روی، هنگامــی 
کــه اصحــاب از آن حضــرت پرســیدند: »چــرا بــه ایــن زودى موهــاى شــما ســفید شــده و آثــار پیــرى 

کــرد!«1 گشــته؟« فرمــود: »مــرا ســوره هــود و واقعــه پیــر  نمایــان، 

که آیه فوق نازل شد پیامبر فرمود: در روایت دیگرى می خوانیم: هنگامی 

کار و تــالش اســت( و از آن پــس پیامبــر  کمــر بزنیــد )کــه وقــت  کمــر بزنیــد، دامــن بــه  »دامــن بــه 

كانــت اشــد علیــه و ال اشــق مــن هــذه االیــة، و لذلــک قــال الصحابــه حیــن قالــوا لــه  1 . مــا نــزل علــى رســول اهَّلل ؟ص؟ آیــة 
ع الیــک الشــیب یــا رســول اهَّلل! شــیبتنى هــود و الواقعــه تفســیر مجمــع البیــان جلــد 5 صفحــه 199. اســر
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هرگــز خنــدان دیــده نشــد«.1

کــه تنهــا راه نجــات، مقاومــت اســت؛ پــس بــه ظالمــان و  کیــد می فرمایــد  در آیــه بعــد تأ
 
ْ
ُنــوا

َ
 َتْرک

َ
کــه نتیجــه ای جــز بدبختــی و رفتــن بــه جهّنــم نخواهــد داشــت: »َو ال مســتکبران تکیــه نکنیــد 

ــاُر« 
َ
ُم الّن

ُ
ــک َتَمّسَ

َ
 ف

ْ
ــوا ُم

َ
ِذیــَن َظل

َّ
ــَی ال ِإل

کــه »ُرکــون«، دوســتی و خیرخواهــی و  در مجمــع البیــان فرمــوده: از امامــان؟مهع؟ نقــل شــده 
کــه بــا »الــی« متعــدى شــده داللــت بــه میــل و ارادت  ُنــوا« 

َ
طاعــت نســبت بــه ظالمــان اســت . »ال َتْرک

کارهــاى دیــن و دنیــا دخالــت بدهیــم  کــه آنهــا را در  کّفــار آن اســت  دارد. اعتمــاد و میــل بــه ظالمــان و 
و محــرم اســرار بدانیــم و بــه مشــاوره بنشــینیم، ماننــد بســیارى از دولتهــاى مســلمان نســبت بــه آمریــکا 
کــه آنهــا را قبلــه خــود قــرار داده انــد نتیجــه میــل بــه ظالــم، رســیدن آتــش و چشــیدن  و ســایر مســتکبران 
ــن آن در  ــرک و پذیرفت ــه ش ــد ب ــراف از توحی ــودن و انح ــته ب ــه وابس ــر ب کار منج ــن  ــی ای ــت یعن آن اس

جــاى ایمــان می شــود و آن ســبب رســیدن بــه آتــش می باشــد.2

گســترش فســاد و  تکیــه بــر ســتمگران، باعــث تقویــت آن هاســت و تقویــت آن هــا، موجــب 
تباهــی در جامعــه  اســت. هم چنیــن وابســتگی بــه دیگــران - بــه ویــژه ســتمگران و مســتکبران- 

نتیجــه اى جــز بدبختــی نخواهــد داشــت و جلــوی خودکفایــی و رشــد جامعــه را می گیــرد.3 

نکات

چرا این آیه پیامبر؟ص؟ را پیر می کند؟

ــر دوش انســان  ــار ســنگینی ب کــدام ب کــه هــر  ــه وجــود دارد  ــرا چهــار دســتور مهــم در ایــن آی زی
می گــذارد:

کــه بــه معنی طلب قیام اســت یعنی  1. فرمــان بــه اســتقامت و مقاومــت »فاســَتِقم«؛ اســتقامت 
کــه سســتی در تــو راه نیابد، چه فرمان ســخت و ســنگینی؟. کــن  در خــود آن چنــان حالتــی ایجــاد 

1  »شمروا، شمروا، فما رئى ضاحكا« در المنثور ذیل آیه.
2 . تفسیر احسن الحدیث، ج 5، ص 63 

3 . ر.ک: تفسیر نمونه.
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کار نســبتا آســانی اســت، امــا نگــه داشــتن آن بســیار مشــکل  همیشــه بدســت آوردن پیروزیهــا 
آنهــم در جامعــه اى آن چنــان عقــب افتــاده و دور از عقــل و دانش در برابر مردمی لجوج و سرســخت، 
و در میــان دشــمنانی انبــوه و مصمــم، و در طریــق ســاختن جامعــه اى ســالم و ســر بلنــد و بــا ایمــان و 

کار ســاده اى نبــوده اســت. پیشــتاز، اســتقامت در ایــن راه 

هــر  و  ِمــرت« 
ُ
ا کمــا  »فاســَتِقم  باشــد  داشــته  الهــی  انگیــزه  تنهــا  بایــد  اســتقامت  ایــن   .2

گونــه وسوســه شــیطانی از آن دور بمانــد، یعنــی بدســت آوردن بزرگ تریــن قدرت هــاى سیاســی و 
اجتماعــی، آنهــم بــراى خــدا!.

3.  رهبــرى مؤمنــان و رهــروان مســیر خــدا و آنهــا را هــم بــه اســتقامت و مقاومــت واداشــتن. »َو 
َمــن تــاَب َمَعــک«

کــه مشــابه ایــن آیــه در ســوره  امــام؟هر؟ از استادشــان آیــت اهلل شــاه آبــادی؟هر؟ نقــل فرمودنــد 
کــرد؛ زیــرا  ِمــرُت«1، امــا پیامبــر؟ص؟ نفرمــود آن ســوره مــرا پیــر 

ُ
کمــا ا شــوری نیــز آمــده اســت: »فاســَتِقم 

ــز در مســیر  ــد مؤمنــان را نی کــه بای ــاَب َمَعــک« در آنجــا نیامــده اســت. ایــن دســتور  ــن ت عبــارت »َو َم
اســتقامت و مقاومــت بــا خــود همــراه ســازی، دســتور ســختی بــود.2 

گونــه تجــاوز و طغیــان  4. مبــارزه را در مســیر حــق و عدالــت، رهبــرى نمــودن و جلوگیــرى از هــر 
گرفتــار  گاهــی اهــل اســتقامت و مقاومــت،  از مســیر عدالــت خــارج شــده و  »َو ال َتطَغــوا«؛ زیــرا 

ــوند. ــد می ش ــاوز از ح ــان و تج طغی

آرى مجمــوع ایــن جهــات دســت بــه دســت هــم داد و پیامبــر؟ص؟ را آن چنــان در زیــر بــار 
کــرد!.3 گرفــت و او را پیــر  کــه حتــی مجــال لبخنــد زدن را از او  مســئولیت فــرو بــرد 

آموزه ها

1. رهبران الهی، باید طالیه داران، پیشگامان و اسوه های مقاومت باشند: »َفاسَتِقم« 

1 . سوره شوری، آیه 15. 
2 . سّر الصلوة، امام خمینى ؟هر؟، ص ۷3-۷2،

3 . ر.ک: تفسیر نمونه.
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ــوا«  ُن
َ

ــوع اســت. »ال َتْرک ــه ســتمگران داخلــی و خارجــی، ممن ــل و اعتمــاد ب ــه تمای گون 2. هــر 
ــرى نیســتند( ــروى و رهب ــق پی )ســتمگران، الی

3. پایدارى رهبر بدون همراهی و پایدارى اّمت بی نتیجه است. »َو َمْن تاَب َمَعَک«

ــه  ک ــر نیســت؛ چــرا  ــا بی ثم ــا دشــواری همــراه اســت، ام ــتقامت و مقاومــت، ب ــر چــه اس گ 4. ا
ــوَن َبِصیــر« 

ُ
ــُه ِبمــا َتْعَمل

َ
اْســَتِقْم  ... ِإّن

َ
گاه اســت و پــاداش می دهــد. »ف خداونــد بــه همــه آنهــا آ

جَرهــم ِبغیــِر حســاب« )زمــر، 10(
َ
ــی الصابــروَن ا

ّ
پاداشــی بی حســاب: »انمــا یوف

ْوِلیاَء«
َ
ْم ِمْن ُدوِن اهَّلِل ِمْن أ

ُ
ک

َ
کنیم. »َو ما ل 5. به جاى تمّسک به ظالم، به خدا توّکل 

ّمَ ال ُتْنَصُروَن«
ُ
6. نتیجه ى تکیه بر ستمگران، غربت و تنهایی است. »ث

گار ما قرآن و روز

1. ســردار قاســم ســلیمانی، طالیــه دار مقاومــت بــود. نمی گفــت: »برویــد و محکــم بایســتید« 
ــه مقاومــت فرامی خوانــد. ــز ب ــود، مقاومــت می کــرد« و آنــگاه دیگــران را نی بلکــه »خــود پیشــقدم ب

کشــور، بــه عنــوان  کرونــا، آزمــون مقاومــت بــود؛ خوشــبختانه مســئوالن بهداشــت  2. بیمــاری 
کادر درمانــی اســتوارانه  کردنــد و اســتقامت ورزیدنــد،  رهبــران ســالمت جامعــه خــوب مقاومــت 
کردنــد. برخــی تولیدگــران، شــبانه روز  کــه شــهیدانی را در ایــن راه تقدیــم  کردنــد، تــا جایــی  مقاومــت 
کمبــود وســایل بهداشــتی و درمانــی حــل شــود. برخــی از مــردم، بــه صــورت  کردنــد تــا مشــکل  فعالیــت 
گونــه رخدادهــا، ایــن پیــام را بــرای  جهــادی و خودجــوش بــه یــاری دیگــر هموطنــان برخاســتند. ایــن 
کارخانــه، رســانه، بلکــه هــر  کــی نیســت؛ بیمارســتان،  کــه مقاومــت، تنهــا در ســنگرهای خا مــا دارد 

کوچــه و هــر خانــه، همــه و همــه ســنگر مقاومــت اســت.

کــه مــردم بایــد بــا طالیــه داران  مقاومــت  کــه از ایــن آیــات می گیریــم آن اســت  3. درس دیگــری 
ــاری،  ــن بیم ــد. در ای ــرانجام نمی رس ــه س ــران ب ــت رهب ــورت، مقاوم ــن ص ــر ای ــد، در غی کنن ــی  همراه
کنــد، امــا مــا بــا ایشــان همراهــی نکنیــم، توصیه هــا را  هــر چــه جامعــه پزشــکی، شــبانه روز مقاومــت 

کرونــا را شکســت نخواهیــم داد.  جــدی نگیریــم و در ایــن نبــرد همراهشــان نباشــیم، 
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در محضر معصومان؟مهع؟

پیامبران، طالیه داران مقاومت با وجود هرنوع سختی

ُهــْم ...« )نهــج البالغــه، 
َ
بیــَن ل ِ

ّ
ذ

َ
ُمک

ْ
ــَرُة ال ْث

َ
ک  َعَدِدِهــْم، َو ال 

ُ
ــة

َّ
ــُر ِبِهــْم ِقل  ال ُتَقّصِ

ٌ
»... ُرُســل

خ 1(

کوتاهــی آنــان  کنندگانشــان، باعــث  کثــرت تکذیــب  کمــی عــدد پیروانشــان و  کــه  پیامبرانــی 
نگشــت. 

پیامبر اسلم؟ص؟، اسوه مقاومت

االمــام علــی »ع«: لقــد رأیُتــی یــوم بــدر، و حنــن نلــوذ بالّنــی »ص« و هــو أقربنــا ال العــدّو. 
ــه  ک ــر »ص«  ــه پیامب ــدر«، ب ــی »ع«: در روز جنــگ »ب ــام عل ــذ بأســا.1 ام ــاس یومئ ــن أشــّد الن کان م و 
نزدیکتریــن مــا بــه دشــمن بــود پنــاه جســته بودیــم؛ دلیــرى و صولــت او در آن روز از همــه مــردم بیشــتر 

و ســختتر بــود.

4 االمــام علــی »ع«: کّنــا إذا احــّر البــأس و لــی القــوم، إّتقینــا برســول اهَّلل؛ مفــا یکــون احــد اقــرب 
کــه چــون جنــگ ســخت و خونریــز می شــد، و نبــرد  ال العــدّو منــه.2 امــام علــی »ع«: چنــان بودیــم 
صــورت مغلوبــه پیــدا می کــرد، بــه پیامبــر خــدا پنــاه می بردیــم، و )در چنیــن احوالــی( هیــچ یــک از 

مــا بــه دشــمن نزدیکتــر از او نبــود.

منبع: الحیاة / ترجمه احمد آرام، ج 2، ص: 50-49

ائمه، اسطوره های مقاومت

ِب َیْ�ــَی 
َ
ِب َهاِشــٍم َعــْن أ

َ
ــِن أ ــِن ْب ْحَ ــِد الّرَ ــِن ِعیــَى َعــْن َعْب ــِد ْب ّمَ ّیِ َعــْن ُمَ ــِر ْمَی ِ

ْ
ِب َعــِن ال

َ
أ

ْرَشــَدُه ِإَل َعــِلٍّ ع  
َ
 َفأ

َ
ُه  َعــْن َمَســاِئل

َ
ل

َ
ــوِدّیٌ ِإَل ُعَمــَر َفیَســأ : َجــاَء َیُ

َ
ِب َعْبــِد اهَّلِل ع َقــال

َ
ــَدِنِّ َعــْن أ َ الْ

ِنُ   و ــُه  َعِلٌ  ع  َیا َهــاُر
َ
  ل

َ
ــْم ِمــْن ِإَمــاٍم َعــْدٍل .....َقال

ُ
ک َکــْم َبْعــَد َنِبّیِ ِن  ْخِبــْر

َ
 أ

َ
 َقــال

ْ
ــُه َعــِلٌّ ع َســل

َ
 ل

َ
َفَقــال

1  ) 2(.» مكارم االخاق«/ 1۷.
2  ) 3(.» مكارم االخاق«/ 1۷.
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 َیْسَتْوِحُشــوَن 
َ

ــْم  َو ال ُ لَ
َ

ُن  َمــْن  َخذ
َ

ال
ْ

ُهــْم  ِخــذ  َیُضّرُ
َ

- ال
ً

 َعــْدال
ً
ــٍد ص  َبْعــَدُه  اْثَنــا َعَشــَر ِإَمامــا َ�ّمَ ِلُ

َواىِس َو .... 1. َبــاِل الــّرَ جِ
ْ

ْثَبــُت ِف ِدیــِن اهَّلِل ِمــَن ال
َ
َفُهــْم أ

َ
َف َمــْن َخال

َ
ِخــل

یــک نفــر یهــودی بــه نــزد عمــر آمــد و از او ســؤاالتی پرســید. او نیــز یهودی را به ســمت علی؟ع؟ 
گفــت: چنــد امــام عــادل بعــد از پیامبرتــان خواهنــد  کــرد. علــی؟ع؟ فرمــود: بپــرس. یهــودی  هدایــت 
کــردن آنهــا توســط  آمد....علــی ؟ع؟ فرمــود: بعــد از پیامبــر مــا دوازده امــام عــادل وجــود دارنــد. رهــا 
دیگــران ضربــه ای بــه آنهــا نمــی زنــد و از مخالفــت مخالفــان وحشــتی ندارنــد و در راه دیــن خــدا از 

کوههــای بلنــد محکــم ترنــد...

کارگزاران لزوم استقامت مسئولین و 

َزَمــُه اهَّلُل ِمــْن ذِلــَک ِااّل ِبااِلْهِتمــاِم َو ااِلْســِتعاَنِة ِبــاهَّلِل، 
ْ
ل

َ
ــوال ِمــْن َحقیَقــِة مــا ا

ْ
ــُرُج ال ْیــَس َی�نْ

َ
َو ل

.
َ

ْو َثُقــل
َ
ْیــِه ا

َ
 َعل

َ
ْیــِه فیمــا َخــّف

َ
ْبــِر َعل ، َو الّصَ ــّقِ َ

ْ
وِم ال ــُز

ُ
ِ َنْفِســِه َعــل ل َو َتْوطــ�ن

کوشــش و یــارى خواســتن  و والــی از اداى آنچــه خداونــد برعهــده او قــرار داده برنیایــد جــز بــا 
از خداونــد، و مهّیــا نمــودن خــود بــر به کارگیــرى حــق و اســتقامت بــر آن، چــه اینکــه بــر او آســان باشــد 

یــا ســخت. )نهــج البالغــه، نامــه 53 عهدنامــه مالــک اشــتر(

در محضر امام و رهبری

از  صیانــت   - انقالبهــا  جملــه  از   - اجتماعــی  بــزرگ  تحــوالت  همــه ی  اصلــی  چالــش 
جهتگیری هــای اصلــی ایــن انقــالب یــا ایــن تحــول اســت. ایــن مهمتریــن چالــش هــر تحــول عظیــم 
کــه هدفهائــی دارد و بــه ســمت آن هدفهــا حرکــت و دعــوت میکنــد. ایــن جهتگیری  اجتماعــی اســت 
گــر جهتگیــری بــه ســمت هدفهــا در یــک انقــالب، در یــک حرکــت اجتماعــی  بایــد حفــظ شــود. ا
صیانــت نشــود و محفــوظ نمانــد، آن انقــالب بــه ضــد خــود تبدیــل خواهــد شــد؛ در جهــت عکــس 
کــه در ســوره ی مبارکــه ی هــود،  کــرد. لــذا شــما در قــرآن مالحظــه میکنیــد  اهــداف خــود عمــل خواهــد 
کمــا امــرت و مــن تــاب معــک و التطغــوا اّنــه  خــدای متعــال بــه پیغمبــرش میفرمایــد: »فاســتقم 

كمال الدین: 1۷5.  )5 (  1
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بمــا تعملــون بصیــر«.)1( پیغمبــر را امــر میفرمایــد بــه اســتقامت. اســتقامت، یعنــی پایــداری؛ راه را 
ــتقیم در  ــت مس ــن حرک ــل ای ــه ی مقاب ــردن. نقط ک ــت  ــت حرک ــت درس ــه دادن؛ در جه ــتقیم ادام مس
ایــن آیــه ی شــریفه، طغیــان قــرار داده شــده اســت؛ »و التطغــوا«. طغیــان، یعنــی سرکشــی؛ منحــرف 
کــه همــراه تــو و بــا تــو هســتند، ایــن راه را  کســانی  شــدن. بــه پیغمبــر میفرمایــد: هــم تــو - شــخصًا - هــم 
درســت ادامــه بدهیــد و منحــرف نشــوید؛ »اّنــه بمــا تعملــون بصیــر«. مرحــوم عالمــه ی طباطبائــی 
بزرگــوار در تفســیر المیــزان میفرمایــد: لحــن ایــن آیــه، لحــن تشــدد اســت؛ هیــچ نشــانه ی رحمــت در 
کــر«. در درجــه ی اول، 

ّ
ایــن آیــه نیســت. خطــاب بــه خــود پیغمبــر اســت؛ »مــن افــراد الّنــّی بالذ

کــرم  کــه پیغمبــر ا خــود پیغمبــر را مخاطــب قــرار میدهــد: »فاســتقم«. لــذا ایــن آیــه بــه نحــوی اســت 
کــرد. ایــن بــه خاطر  دربــاره ی ســوره ی هــود فرمودنــد: »شــّیبتی ســورة هــود«؛)2( ســوره ی هــود مــرا پیــر 
کــه پیغمبــر میفرمایــد »مــن را پیــر  کــه آن بخشــی از ســوره ی هــود  همیــن آیــه اســت. در روایــت اســت 
کــه در یــک  کــه در ایــن آیــه هســت. در حالــی  کــرد«، همیــن آیــه ی مبارکــه اســت؛ بــه خاطــر تشــدیدی 
ــوان »فاســتقم  ــا عن کمــا امــرت«،)3( ام ــادع و اســتقم  ــرآن هــم دارد: »فلذلــک ف جــای دیگــر ق
کمــا امــرت و مــن تــاب معــک و ال تطغــوا« - منحــرف نشــوید، از راه برنگردیــد - خطــاب 
کــه بــه خــود پیغمبــر اســت. ایــن خطــاب، دل پیغمبــر را میلرزانــد. ایــن بــه خاطــر  ســختی اســت 
کــه هویــت اصلــی هــر انقالبــی  کــه تغییــر جهتگیری هــا و منحــرف شــدن از راه اصلــی -  همیــن اســت 
بــه آن جهتگیری هاســت و در واقــع، ســیرت انقالبهــا همیــن جهتگیری هــای اصلــی اســت - بکلــی 

راه را عــوض میکنــد و ایــن انقــالب بــه هدفهــای خــود نمیرســد. )14/ 03/ 1389(

مــا در نظــام جمهــوری اســالمی اهــداف و مبانــی و ارزشــهایمان الهــی اســت، لیکــن ابزارهــا و 
روشــها و انســانهایمان، مــادی و بشــری اند و آن اهــداف الهــی را هــم صدیقیــن، انبیــاء، معصومیــن و 
کــه  کننــد، بلکــه همیــن انســانها و آدمهــای معمولــی -  ئکــه نمی خواهنــد در جامعــه ی مــا عمــل  مال
کننــد و آن اهــداف واال و عالــی را تحقــق ببخشــند. بنابرایــن،  مالحظــه می کنیــد - می خواهنــد عمــل 
احتمــال خطــا و آســیب پذیری در همه جــا وجــود دارد. البتــه به خاطــر همیــن خطاهــا هــم اســت 
کــه آســیب پذیریها به وجــود می آیــد؛ لــذا یــک وظیفــه ی عمــده ی همــه ی مســؤوالن در بخشــهای 
کننــد و آن  کننــد؛ خطاهــای خودشــان را شناســایی  کــه دائمــًا خــود را رصــد  مختلــف، ایــن اســت 
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کار  ــن  ــه ای ــا همــه ب ــد؛ م ــرت بگیرن گذشــته ی خودشــان عب ــد و از خطاهــای  کنن خطاهــا را اصــالح 
کرده انــد، عبــرت بگیریــم و  کــه دیگــران  کرده ایــم، یــا اشــتباهاتی  کــه  موظفیــم و بایــد از اشــتباهاتی 

کنیــم. کنیــم و آنهــا را برطــرف  بــا دقــت و پیگیــری، اشــتباهات و خطاهــای خودمــان را پیــدا 

کمــا امــرت«)1( باشــد. به هیچ وجــه عــدول  ک مــا بایــد »فاســتقم  در اهــداف و مبانــی، مــال
از مبانــی و عــدول از ارزشــها جایــز نیســت؛ اهــداف، اهــداف الهــی اســت و هیــچ تردیــد، شــک 
یــا ارتــدادی از ایــن اهــداف جایــز نیســت؛ امــا در روشــها بایســتی تکامــل، اصــالح، تغییــر و رفــع 
ــه آن  ــو ب ــا، ول کــدام روش م ــا باشــد؛ ببینیــم  کارهــای دائمــی و برنامه هــای همیشــگی م خطــا، جــزو 
کــه جــای ایــن  کنیــم. بایــد مراقــب باشــیم  کــرده باشــیم، غلــط اســت، آن را عــوض و اصــالح  عــادت 
تعبیــرات عــوض نشــود؛ یعنــی مــا در زمینــه ی اهــداف، می گوییــم اســتقامت؛ بایــد جــای »هــدف« را 
بــا »روش« اشــتباه نکنیــم. اســتقامت در روشــها الزم نیســت، اســتقامت در اهــداف الزم اســت. در 
کــه آزمــون مــا آزمــون  کنیــم  کار روشــها آزمــون و خطــا جــاری اســت. البتــه بایــد از تجربه هــا اســتفاده 
کنیــم و پشت ســر هــم اشــتباه؛ امــا در زمینــه ی اهــداف،  ــه  ــم تجرب کــه دائ موفقــی باشــد و نخواهیــم 

بایســتی قــرص و محکــم بایســتیم و یــک قــدم پاییــن نیاییــم. )1383/6/31(

ــن راه و  ــدن در ای ــات ورزی ــی ثب ــردن یعن ک ــرآن »ِاســَتِقم« دارد؛)2( اســتقامت  در دو جــای ق
گــون قــرار نگرفتــن. راه، راه همــواری نیســت؛ راه خــدا، راه تــالش در راه  گونا تحــت تأثیــر عوامــل 
خــدا، راه اقامــه ی حــق و عــدل، راه رســیدن بــه تمــّدن اســالمی و نظــام حقیقــی اســالمی و جامعــه ی 
کردنــد و  کــه پیغمبــران در ایــن راه بــا زحمــت حرکــت  اســالمی راه دشــواری اســت؛ راهــی اســت 

پیــش رفتنــد. )96/8/18(

کــه ایــن هــم جــزو تجربه هــای اساســی مــا اســت و بایســتی شــماها در  یــک موضــوع دیگــر 
کــه هســتید- بــه آن توّجــه داشــته باشــید، مســئله ی اعتمــاد نکــردن  کشــور -در هــر بخشــی  مدیرّیــت 
بــه دشــمن و بــه وعده هــای دشــمن اســت؛ ایــن حــرف، جــّدی اســت؛ ایــن مســئله، جــّدی اســت؛ 
کردیــم بــه دشــمن، ضربــه خوردیــم؛ بــا اینکــه میتوانســتیم اعتمــاد نکنیــم،  مــا یــک جاهایــی اعتمــاد 
کــردن بــه دشــمن و بــه وعــده ی  کردیــم. ایــن اعتمــاد  کنیــم، اّمــا  گمــان نمیکردیــم اعتمــاد  بــا اینکــه 
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گفته انــد عمــل  کــه »نــه، بعیــد اســت اینکــه  کنیــم  ــه میزنــد؛ اینکــه مــا اســتبعاد  ــه مــا ضرب دشــمن، ب
کاِر بــا بیگانــگان اســت، بایــد بــا دّقــت تمــام  کــه بحــث  نشــود«، ایــن درســت نیســت. آن وقتــی 
ــه خــرج داد. نبایــد  ــه خــرج داد و احتیــاط ب کــرد و وســواس ب کــرد و مالحظــه  ــات تکیــه  روی جزئّی
گفتــه ام، مــا  کیفّیــت بیان....بنــده مکــّرر  کنیــم، نــه در  کــرد؛ نــه در عمــل اعتمــاد  ــه اینهــا اعتمــاد  ب
ــم، االن هــم همین جــور  ــد، اعتمــاد داشــته ایم و داری کردن ــال  ــد برجــام را دنب ــه رفتن ک ــه مســئولینی  ب
ــه ی برجــام، مــا  ــراد خــودی و عالقه منــد و مؤمــن میدانیــم؛ لکــن در همیــن قضّی ]اســت[، اینهــا را اف
ــل- از یــک  ــده ی مقاب کره کنن ــل، مذا ــه حــرف آن طــرف مقاب ــادی -به خاطــر اعتمــاد ب ــوارد زی در م
کردیــم، بــه یــک چیــزی اهتمــام نورزیدیــم، یــک خألیــی باقــی مانــد؛ دشــمن  نقطــه ای صرِف نظــر 
همیــن االن از همــان خــأل دارد اســتفاده میکنــد؛ اینهــا واقعــًا مســائل مهّمــی اســت. )بیانــات بیانــات 

در دیــدار مســئوالن نظــام 2/03/1396(

لطایف 

کاوه خاطره ای از شهید محمود 

کجــا مــی  گفتــم »تــوی ایــن هــوا  گفــت »مــن مــی رم بیــرون«  بــاران خیلــی تنــد مــی آمــد. بــه مــن 
گفــت »می خــوای بدونــی؟ پاشــو تــو هــم بیــا.«  کــردم . باالخــره  خــوای بــری؟« جــواب نــداد. اصــرار 
ــم  ــود. رفتی ــاد ب ــی آب ــک حلب ــرودگاه ی ــای ف ــهر. نزدیکی ه ــوی ش ــم ت ــهرداری راه افتادی ــدروز ش ــا لن ب
ــی رفــت  کوچــه صــاف م گل و شــل. آب وســط  ــر از آب و  ــش پ کوچه های کوچــه پــس  ــوی  آنجــا. ت
کــرد بــه بــد  کــه دیــد، شــروع  کــه زد، پیرمــردی آمــد دم در. مــا را  تــوی یکــی از خانه هــا. در خانــه را 
کــه مــا داریــم؟ نمــی آد یــه ســری بــه  گفــت »آخــه ایــن چــه شــهردایه  گفتــن بــه شــهردار. مــی  و بــی راه 
گفــت: »خیلــه خــب پدرجــان، اشــکال نــداره.  مــون بزنــه، ببینــه چــی می کشــیم.« آقــا مهــدی بهــش 
کجــا بــود.«  گفــت: »بریــد بابــا شــماهام! بیلــم  کنیــم؟« پیرمــرد  شــما یــه بیــل بــه مــا بــده، درســتش مــی 
کوچــه، راه آب می کندیــم. گرفتیــم. تــا نزدیکی هــای اذان صبــح تــوی  از یکــی از هــم ســایه هــا بیــل 

صفوان جمال و هارون 

کرایــه وســائل حمــل و نقــل  کــه - بــه اصطــالح امــروز - یــک بنــگاه  صفــوان مــردی بــود 
گاهــی دســتگاه  کــه  کــه آن زمــان بیشــتر شــتر بــود، و بــه قــدری متشــخص و وســائلش زیــاد بــود  داشــت 
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ــی  ــه م ک ــفری  ــک س ــرای ی ــارون ب ــت. روزی ه ــی خواس ــا م ــل باره ــل و نق ــرای حم ــت، او را ب خالف
کرایــه لــوازم.  خواســت بــه مکــه بــرود، لــوازم حمــل و نقــل او را خواســت. قــرار دادی بــا او بســت بــرای 
کــرد - یــا  کاظــم اســت. روزی آمــد خدمــت امــام و اظهــار  ولــی صفــوان، شــیعه و از اصحــاب امــام 
کــرده ام. حضــرت فرمــود: چــرا شــترهایت  کاری  کــه مــن چنیــن  کــرده بودنــد -  قبــال بــه امــام عــرض 
کرایــه دادم، بــرای ســفر معصیــت  کــه بــه او  گفــت: مــن  کرایــه دادی؟  را بــه ایــن مــرد ظالــم ســتمگر 
کرایــه نمــی دادم. فرمــود: پولهایــت  کرایــه دادم و اال  نبــود. چــون ســفر، ســفر حــج و ســفر طاعــت بــود 
کرایــه هایــت مانــده یــا نــه؟ بلــه، مانــده. فرمــود: بــه دل خــودت  گرفتــه ای یــا نــه؟ یــا ال اقــل پــس  را 
کرایــه داده ای، آیــا تــه دلــت عالقــه منــد اســت  کــه شــترهایت را بــه او  یــک مراجعــه ای بکــن، اآلن 
گفــت: بلــه.  کرایــه تــو را بدهــد؟  کــه برگــردد و پــس  کــه ال اقــل هــارون ایــن قــدر در دنیــا زنــده بمانــد 

گنــاه اســت. 1 فرمــود: تــو همیــن مقــدار راضــی بــه بقــای ظالــم هســتی و همیــن 

1 . منبع: مجموعه آثار شهید مطهری جلد 18/صص : 108-10۷
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مقاومت و اّیام اهلل

آیات منتخب: 5 تا 7 سوره مبارکه ابراهیم

ْرُهــم  ِ
ّ

ک
َ
ــوِر َو ذ

ُ
َمــاِت ِإلــَی الّن

ُ
ل

ُ
ْوَمــَک ِمــَن الّظ

َ
ْخــِرْج ق

َ
ْن أ

َ
َنا ُموســَی  بآَیاِتَنــا أ

ْ
ْرَســل

َ
َقــْد أ

َ
َو ل

 
َ

 ِنْعَمــة
ْ
ــُروا

ُ
ک

ْ
 ُموســَی  ِلَقْوِمــِه اذ

َ
ــال

َ
 ق

ْ
وٍر)5(َو ِإذ

ُ
ــاٍر َشــک ِ َصّبَ

ّ
ــکل ِ

ّ
اِلــَک لَیــاٍت ل

َ
ــاِم اهَّلِل ِإّنَ فــِی ذ ّیَ

َ
ِبأ

ــْم َو 
ُ

ْبَناَءک
َ
ُحــوَن أ ّبِ

َ
اِب َو ُیذ

َ
َعــذ

ْ
ْم ُســوَء ال

ُ
ــْن َءاِل ِفْرَعــْوَن َیُســوُموَنک ــم ّمِ

ُ
ک نَجا

َ
 أ

ْ
ــْم ِإذ

ُ
ْیک

َ
اهَّلِل َعل

ْرُتْم 
َ

ــک ــِن َش ئ
َ
ــْم ل

ُ
ک َن َرّبُ

َّ
ذ

َ
ــأ  َت

ْ
ــٌم)6(َو ِإذ ــْم َعِظی

ُ
ک ّبِ

ــن ّرَ ٌء ّمِ
َ

ــل ــم َب
ُ
اِلک

َ
ــِی ذ ْم َو ف

ُ
ــاَءک ــَتْحُیوَن ِنَس َیْس

َشــِدید )7(
َ
ابــِی ل

َ
َفْرُتــْم ِإّنَ َعذ

َ
ک ئــِن 

َ
ــْم َو ل

ُ
ک

َ
یَدّن ِز

َ َ
ل

ترجمه آیات

ــوم خــود را از  ــه: ق ک ــم [  کردی ــه او وحــی  ــا نشــانه هاى خــود فرســتادیم ]و ب ــا موســی را ب و همان
تاریکی هــا بــه ســوى روشــنایی بیــرون آور و روزهــاى خــدا را ]کــه روزهــاى رحمــت، عــذاب، پیــروزى 
کــن، بی تردیــد در ایــن روزهــاى خــدا بــراى هــر شــکیباى  و شکســت اســت [ بــه آنــان یــادآورى 
کــه  کــن [ زمانــی را  گــزارى نشــانه هایی ]از توحیــد، ربوبیــت و قــدرت خــدا[ اســت  )5(و ]یــاد  ســپاس 
کــه شــما را از ]چنــگال [  گاه  گفــت: نعمــت خــدا را بــر خودتــان بــه یــاد آوریــد، آن  موســی بــه قومــش 
ــد، و پســرانتان  ــه پیوســته شــما را شــکنجه ســخت می دادن ک ــان [  ــان رهایــی بخشــید، ]همان فرعونی
را ســر می بریدنــد، و زنانتــان را ]بــراى بیــگارى [ زنــده می گذاشــتند، و در ایــن ]حــوادث [ آزمایــش 
کــرد  کــه پروردگارتــان اعــالم  کنیــد[ هنگامــی را  بزرگــی از ســوى پروردگارتــان بــود. )6(و ]نیــز یــاد 
ــد،  کنی ــر ناسپاســی  گ ــم، و ا ــر شــما می افزای ــد، قطعــا ]نعمــت [ خــود را ب کنی ــزارى  گ ــر ســپاس  گ ــه: ا ک

ــت. )7( ــخت اس ــم س ــد عذاب بی تردی
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مقدمه

در جــزء 13، بخشــی از ســوره یوســف و نیــز ســوره های رعــد و ابراهیــم آمــده اســت. ســوره 
کــه در مّکــه نــازل شــده اســت. ایــن ســوره چهاردهمین ســوره در ترتیب مصحف  ابراهیــم 52 آیــه دارد 
کــه بعــد از ســوره نــوح و قبــل از ســوره انبیــا نــازل شــده  و هفتــاد و یکمیــن ســوره در ترتیــب نــزول اســت 
ــه  ک ــد؛ در روزهایــی  ــازل شــده ان ــر اســالم در مکــه ن اســت. ایــن ســه ســوره، در اواخــر حضــور پیامب
صف آرایــی بیــن مشــرکان و پیامبــر اســالم؟ص؟ بــه اوج خــود رســیده اســت. بی شــک، مقاومــت در 
ایــن زمــان، ضروری تــر و البتــه دشــوارتر اســت. خداونــد بــا نقــل ســختی ها و دشــواری های پیامبــران 
و اّمت هــای ایشــان، بــه مؤمنــان قــّوت قلــب داده و آنــان را در مســیر مقاومــت یــاری می رســاند. یکــی 
ــت  ــه دس ک ــت  ــژه ای اس ــای وی ــادآوری موقعیت ه ــمنان، ی ــر دش ــه در براب ــت جامع ــای تقوی از ابزاره
عنایــت و قــدرت خداونــد در آن زمان هــا ظهــور و بــروز بیشــتری داشــته اســت؛ از ایــن رو، خداونــد در 
آیــات آغازیــن ســوره ابراهیــم، بــه داســتان تبلیــغ و رســالت موســی ؟ع؟ پرداختــه و یکــی از تکالیــف 

آن حضــرت را »یــادآوری اّیــام اهَّلل« شــمرده اســت. 

تبیین آیات منتخب

کرده است و می فرماید: آیه هفتم سوره ابراهیم، به رسالت های موسی ؟ع؟ اشاره 

ْرُهــم  ِ
ّ

ک
َ
ــوِر َو ذ

ُ
َمــاِت ِإلــَی الّن

ُ
ل

ُ
ْوَمــَک ِمــَن الّظ

َ
ْخــِرْج ق

َ
ْن أ

َ
َنا ُموســَی  بآَیاِتَنــا أ

ْ
ْرَســل

َ
َقــْد أ

َ
َو ل

ــاِم اهَّلِل... ّیَ
َ
ِبأ

کــه: قــوم خــود را از  کردیــم [  »و همانــا موســی را بــا نشــانه هاى خــود فرســتادیم ]و بــه او وحــی 
کــن« تاریکی هــا بــه ســوى روشــنایی بیــرون آور و روزهــاى خــدا را بــه آنــان یــادآورى 

گرفتاری هــا و رســیدن بــه پیــروزی و موفقیــت، یــادآوری  یعنــی یکــی از ابزارهــای برون رفــت از 
»اّیــام اهَّلل« اســت.

کــه  ّیــاِم  اهَّلل« 1وجــود دارد: 1. منظــور ایــن اســت 
َ
رُهــم ِبا ِ

ّ
ک

َ
البتــه دو احتمــال در معنــای »ذ

1 . »لمــا ضمــن التذكیــر معنــى اإلنــذار و الوعــظ عــدی بالبــاء، أی ذكرهــم تذكیــر عظــة بأیــام اهَّلل.« )التحریــر و التنویــر،  ج 
12، ص223(
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کــه بــه وســیله ی اّیــام اهلل خــدا را، دیــن  اّیــام اهلل را بــه یــاد آنهــا بیــاور؛ 2.احتمــال مقصــود ایــن اســت 
کــه موســی ؟ع؟،  را، قیامــت را بــه یــاد آنهــا بیــاور.1 بــه هــر روی، »اّیــام اهلل«، چنــان بــا اهمیــت اســت 

ــاد مــردم بیــاورد.  ــه ی ــام اهلل را ب ــه اّی ک ــر عظیم الشــأن الهــی مأمــور اســت  پیامب

ِ َصّباٍر َشکوٍر.«
ّ

ل
ُ

یاٍت ِلک
َ

خداوند در ادامه می فرماید: »ِإّنَ فی ذِلَک ل

گــزارى نشــانه هایی ]از توحیــد،  بی تردیــد در ایــن روزهــاى خــدا بــراى هــر شــکیباى ســپاس 
ربوبیــت و قــدرت خــدا[ اســت.

کــه ایــن دو  کســانی  کســانی؟ بــرای  اّیــام اهلل آیه انــد، نشــانه اند، دلیــل راهنــد. بــرای چــه 
کــه یکــی فزونــی صبــر و  صفــت را دارنــد: صّبارنــد و شــکورند. ایــن دو وصــف، صیغــه مبالغــه هســتند 

اســتقامت را می رســاند و دیگــرى فزونــی شــکرگزارى نعمــت .

کــه ســر تــا پــا اســتقامت و صبــر هســتند. یکپارچــه اهــل اســتقامت و  کســانی  صّبــار یعنــی 
ایســتادگی می کننــد.  و  میــدان خــارج نمی شــوند  از  انــدک چیــزی  بــه  صبرنــد. 

شــکورند، یعنــی اّواًل نعمــت را می شناســند، ابعــاد پنهــان و آشــکار نعمــت را می بیننــد؛ ثانیــًا 
قدرشــناس نعمتنــد، یعنــی ارزش ایــن نعمــت را، وزن ایــن نعمــت را، قیمــت ایــن نعمــت را می داننــد؛ 
ــه خــدا داده، احســاس  ک ــی  ــن نعمت ــر اســاس ای ــد، ب ــر اســاس آن احســاس مســئولّیت می کنن ــًا ب ثالث

مســئولیت می کننــد. 2  

که حضرت موسی ؟ع؟ به این دستور الهی جامه عمل پوشانید:  در آیه ی بعد می فرماید 

م ِمن آِل ِفرَعوَن ...
ُ

ک نجا
َ
م ِإذ أ

ُ
یک

َ
 اهَّلِل َعل

َ
ُروا ِنعَمة

ُ
 ُموسی  ِلَقوِمِه اذک

َ
َو ِإذ قال

گفــت: نعمــت خــدا را بــر خودتــان بــه یــاد آوریــد،  کــه موســی بــه قومــش  کــن [ زمانــی را  و ]یــاد 
کــه پیوســته شــما را شــکنجه  کــه شــما را از ]چنــگال [ فرعونیــان رهایــی بخشــید، ]همانــان [  گاه  آن 
ســخت می دادنــد، و پســرانتان را ســر می بریدنــد، و زنانتــان را ]بــراى بیــگارى [ زنــده می گذاشــتند، 

و در ایــن ]حــوادث [ آزمایــش بزرگــی از ســوى پروردگارتــان بــود. )6(

در ادامه، ندای عمومی پروردگار نقل شده است: 

خ 2۷/10/1398 1 . ر.ک: بیانات مقام معظم رهبری در خطبه نماز جمعه مور
خ 2۷/10/1398 2 . ر.ک: بیانات مقام معظم رهبری در خطبه نماز جمعه مور
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َشِدید )7(
َ
ابِی ل

َ
َفْرُتْم ِإّنَ َعذ

َ
ک ئِن 

َ
ْم َو ل

ُ
ک

َ
یَدّن ِز

َ َ
ْرُتْم ل

َ
ئِن َشک

َ
ْم ل

ُ
ک َن َرّبُ

َّ
ذ

َ
 َتأ

ْ
َو ِإذ

کنیــد، قطعا  گــزارى  گــر ســپاس  کــه: ا کــرد  کــه پروردگارتــان اعــالم  کنیــد[ هنگامــی را  و ]نیــز یــاد 
کنیــد، بی تردیــد عذابــم ســخت اســت.1  گــر ناسپاســی  ]نعمــت [ خــود را بــر شــما می افزایــم، و ا

کــه آنهــا را در برابــر آن نجات  کالم موســی بــه بنــی اســرائیل باشــد  ایــن آیــه ممکــن اســت دنبالــه 
ــا داد، و  ــه آنه ــت ب ــی نعم ــده فزون ــرد، و وع ک ــکرگزارى  ــه ش ــوت ب ــراوان دع ــاى ف ــروزى و نعمته و پی
کفــران تهدیــد بــه عــذاب نمــود، و نیــز ممکــن اســت یــک جملــه مســتقل و خطــاب بــه  در صــورت 
گــر خطــاب بــه  مســلمانان بــوده باشــد، ولــی بــه هــر حــال از نظــر نتیجــه چنــدان تفــاوت نــدارد؛ زیــرا ا

بنــی اســرائیل هــم باشــد بــه عنــوان درســی ســازنده بــراى مــا در قــرآن مجیــد آمــده اســت.2

نکات

1. مراد از »اّیام اهَّلل« چیست؟

ــه  ک ــادآوری نمــا«. از آنجــا  ــه مــردم ی ــام اهلل را ب ــه: »اّی ک ــه موســی, دســتور می دهــد  ــد ب خداون
ــان دهنده  ــدا( نش ــای خ ــام اهَّلل« )روزه ــه »اّی ــر ب ــس، تعبی ــت؛ پ ــرای خداس ــا ب ــام روزه ــّک تم بی ش
کــه در آن  هــا رخ داده یــا رخ خواهــد داد، ســلطنت،  کــه بــه خاطــر حوادثــی  روزهــای خاّصــی اســت 
کــه  عــّزت و وحدانّیــت او بــروز بیشــتری خواهــد نمــود؛ ماننــد روز مــرگ یــا روز قیامــت، یــا روزهایــی 

بــا عنایتــی ویــژه پیامبــران و پیروانشــان را یــاری بخشــید. 3   

كیــد اســت زیــرا مــاده افعــال از آن )ایــذان( بــه معنــى اعــام اســت و چــون  1 . »تــأّذن« از بــاب تفعــل و بــه معنــى اعــام بــا تا
كیــد از آن اســتفاده مى شــود. )تفســیر نمونــه، ج10، ص2۷4( بــه بــاب تفعــل درآیــد، تا

ــى ؟ع؟  كام موس ــه  ــه، ادام ــن آی ــه ای ك ــت  ــاور اس ــن ب ــر ای ــى ب ــه طباطبای ــه عام ــه، ج10، ص2۷4. البت ــیر نمون 2 . تفس
كامــى ابتدایــى اســت، عــاوه بــر ایــن، خــداى تعالــى در چنــد جــاى از  كام  نیســت. ایشــان مى فرمایــد: » ظاهــرا ایــن 
كــه  كــه خــود در حقیقــت اســتعمال نعمــت اســت بــه نحــوى  كــه شــكر نعمــت،  كــرده  كامــش ایــن حقیقــت را اعــام 
احســان منعــم را یــادآورى و اظهــار مى كنــد، و در مــورد خــداى تعالــى برگشــت بــه ایمــان و تقــوى مى شــود( مایــه زیــاد 

كفــران آن، باعــث عــذاب شــدید اســت. شــدن نعمــت، و 
كــرده، و حــال  گــر قبــا ایــن معنــا ســابقه نمى داشــت، ممكــن بــود بگوییــم خداونــد بوســیله موســى ؟ع؟ آن را اعــام  آرى ا
كان غفــارا  گفتــه اســت: »فقلــت اســتغفروا ربكــم إنــه  كــه  آنكــه ســابقه داشــته، مثــا از حضــرت نــوح حكایــت مى كنــد 

یرســل الســماء علیكــم مــدرارا و یمددكــم بأمــوال و بنیــن« )المیــزان، ج12، ص23(
3 . المیزان، ذیل آیه.
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البتــه مفســران در تفســیر ایــام اهلل دیدگاه هــای دیگــری نیــز بیــان داشــته اند 1.امــا مهــم آن اســت 
کــه هــدف از یــادآوری روزهــای سرنوشت ســاز انبیــای پیشــین و چگونگــی نجــات مؤمنــان و نابــودی 

کافــران، پندگیــری و هوشــیاری ملت هــا اســت.2 

گاه »ایــام اهلل« بــرای حــوادث  گذشــته نیســت. در قــرآن  2. »اّیــام اهَّلل« فقــط روزهــای بــزرگ 
کار رفتــه اســت:  آینــده بــه 

ِســُبوَن« 
ْ

کاُنــوا َیک  ِبمــا 
ً
ْومــا

َ
ــاَم اهَّلِل ِلَیْجــِزَی ق ّیَ

َ
ذیــَن ال َیْرُجــوَن أ

َّ
ذیــَن آَمُنــوا َیْغِفــُروا ِلل

َّ
 ِلل

ْ
ــل

ُ
»ق

)جاثیه، 14( 

کــه امیــد بــه ایــام اهلل ]روز رســتاخیز[ ندارنــد مــورد عفــو قــرار دهنــد  کســانی را  »بــه مؤمنــان بگــو: 
کــه انجــام می دادنــد جــزا دهــد«.  تــا خداونــد هــر قومــی را بــه اعمالــی 

کــه روز ظهــور  در میــان روایــات نیــز مصادیــق فراوانــی بــرای »اّیــام اهلل« ذکــر شــده اســت 
حضــرت مهــدی,، روز رجعــت و روز قیامــت از بارزتریــن آن هــا اســت 3 و همگــی رخدادهایــی 

کــه هنــوز رخ نــداده اســت.  هســتند 

کیــد( آورده و  کــردن نعمــت را بــه طــور صریــح )آن هــم بــا نــون تا 3. خداونــد وعــده زیــاد 

كــه ایــام اهَّلل روزهــای پیــروزی پیامبــران و پیــروان آنــان اســت؛ ماننــد رهایــى قــوم حضــرت  گروهــى نوشــته اند   . 1
موســى؟ع؟ از دســت فرعونیــان و رهایــى حضــرت ابراهیــم؟ع؟ از آتــش )طبــری، جامع البیــان، 1420ق، ج 13، 

ص 2۷4( ج 6،  بیــروت،  تبیــان،  طوســى،  ص239؛ 
كــه خداونــد بــر اقــوام ســركش ماننــد قــوم عــاد و ثمــود عــذاب نــازل  گفته انــد: ایــام اهَّلل اشــاره بــه روزهایــى اســت  عــده ای 

كــرده اســت. )طبــری، جامع البیــان، 1420ق، ج 11، ص 22۷؛ طبرســى، مجمع البیــان، 1408ق، ج 5، ص 209(
كــه ایــام اهَّلل هــم بــه عــذاب خداونــد و هــم بــه نعمــت او اشــاره دارد. بــه عقیــده اینــان »ایــام  برخــى دیگــر بــر ایــن باورنــد 
كــه یكــى از فرمان هــای خــدا در آن چنــان  اهَّلل«، تمــام روزهــای دارای عظمــت در تاریــخ زندگــى بشــر اســت؛ هــر روزی 
كــه بقیــه امــور را تحت الشــعاع خــود قــرار داده اســت. )طبرســى، مجمع البیــان، 1408ق، ج 6، ص 46۷؛  درخشــیده 

عامــه طباطبایــى، المیــزان، 1394ق، ج 12، ص18(
گفته انــد: میــان ایــن دیدگاه هــا اختافــى وجــود نــدارد؛ زیــرا نعمــت دادن بــه مؤمــن در حكــم  برخــى از مفســران هــم 
كاشــانى،  بــرای قومــى دیگــر عــذاب اســت. )فیــض  بــرای قومــى  نعمــت و  ایــام  كافــر اســت وایــن  عــذاب دادن 

ص 80.( ج 3،  13۷3ش،  تفســیرصافى، 
2 . نمونه، ج10، ص2۷2.  

3 . ر.ک: تفسیر نور الثقلین، ذیل آیه.
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کننــدگان،  کفــران  کــم: حتمــا نعمــت را برایتــان زیــاد می کنــم« ولــی در تهدیــد علیــه 
َ
فرمــوده: »لزیدّن

کــه عذابتــان می کنــم، بلکــه بطــور تعریــض و اشــاره فرمــوده: »عــذاب مــن  بــه صراحــت نفرمــوده 
کــه در وعــده و وعیدشــان غالبــا تصریــح بــه  کریمــان اســت  ســخت اســت«، آرى ایــن، شــیوه و روش 

عــذاب نمی کننــد. 1  

آموزه ها

1. توّجــه بــه تاریــخ، زمینــه ى صبــر و شــکر را در انســان بــه وجــود مــی آورد. یــادآورى مصیبت هــا 
ــدارى  ــه پای ــه ب ــد و توّج ــه شــکر وادار می کن گذشــته و برطــرف شــدن آنهــا، انســان را ب و تلخی هــاى 
 ِ

ّ
ل

ُ
یــاٍت ِلــک

َ
اّمت هــا و پیــروزى آنــان، آدمــی را بــه صبــر و مقاومــت دعــوت می کنــد. »ِإّنَ ِفــی ذِلــَک ل

وٍر«  
ُ
ــاٍر َشــک َصّبَ

کــه تــرس  کــه ایــام اهلل را بــه چشــم دیــده و در خاطــر دارد، بایــد چنــان صبــور باشــد  2. ملتــی 
وٍر«  

ُ
ــاٍر َشــک ِ َصّبَ

ّ
ل

ُ
یــاٍت ِلــک

َ
و نگرانــی از هیــچ دشــواری و تحریــم نداشــته باشــد. »ِإّنَ ِفــی ذِلــَک ل

کــه بــه رفاه زدگــی ،  ــاٍر« آن هــا  ِ َصّبَ
ّ

ل
ُ

ِلــک یــاٍت 
َ

3. صبــر، زمینــه درک حقیقــت اســت. »ل
برکــت  و  ارزش  نمی تواننــد  کرده انــد،  عــادت  مشــکالت  در  بی تابــی   و  صبــری   کــم  تن  آســایی، 

کننــد. خودکفایــی، اســتقالل و حفــظ هویــت ملــی و دینــی را درک 

4. نجــات یافتــن از دشــمنان و پیــروزی بــر آنهــا، بلکــه نجــات از هــر نــوع مهلکــه، آســیب یــا 
رُتم 

َ
ِئــن َشــک

َ
گــذارده شــود تــا ایــن نعمت هــا افــزون شــود: »ل کــه بایــد شــکرش  بیمــاری، نعمتــی اســت 

کنیــم، نعمــت از دســت رفتــه و دچــار عــذاب  کفــران نعمــت  گــر غفلــت ورزیــده و  کــم«، امــا ا
َ
زیَدّن

َ
ال

َشــِدید«
َ
ابــِی ل

َ
َفْرُتــْم ِإّنَ َعذ

َ
ک ئــِن 

َ
الهــی خواهیــم شــد: »َو ل

ــر روزهــای  ــد ب گاه بای ــی  ــرای امیدآفرین گذشــته نیســت. ب ــام اهَّلل« فقــط روزهایــی در  5. »اّی
کــرد. )آزادی قــدس، نابــودی و فروپاشــی آمریــکا و ظهــور امــام زمــان  کیــد  مهــم تاریخــی پیــش رو تأ

ــتند.(  ــام اهلل هس ــن ای ــی از ای نمونه های

1 . ر.ک: منهج الصادقین، ج 5، ص 125، و روح المعانى، ج 13، ص 191؛ المیزان فى تفسیر القرآن، ج 12، ص: 23
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گار ما قرآن و روز

4. در تاریــخ انقــالب مــا، بســیاری از روزهــا و رخدادهــا، یــوم اهلل بــود؛ 15 خــرداد 1342؛ 17 
کــه روز نجــات از حکومــت فرعونــی پهلــوی بــود.  شــهریور 1357؛ 22 بهمــن 1357 

5. تشــییع جنــازه پرشــور و میلیونــی شــهید قاســم ســلیمانی و نیــز بمبــاران پایــگاه نظامــی آمریــکا 
در عیــن األســد، دو نمونــه روشــن یــوم اهلل در روزگار مــا بــود.

رُهــم  ِ
ّ

ک
َ
6. یــادآوری و بزرگداشــت »یــوم اهلل«هــا، یــک فرهنــگ و آمــوزه قرآنــی اســت: »َو ذ

ّیــاِم اهَّلل« پــس بزرگداشــت دهــه فجــر، بزرگداشــت روزهــای پیــروزی و موفقیــت در برابــر دشــمنان و 
َ
ِبا

مســتکبران، یــک توصیــه قرآنــی اســت.  

گــذار نعمــت یــوم اهلل باشــیم  7. الزمــه عمــل بــه آیــه »لن شــکرتم الزیدنکــم« و اینکــه شــکر 
گرفتــه تــا مــردم تــا جریــان مقاومــت در منطقــه خواســتار بیــرون  کــه همگــی مــا از مســئولین  ایــن اســت 

کــردن آمریــکای جنایتــکار از منطقــه باشــیم. 

در محضر معصومان؟مهع؟

 مصادیق ایام اهَّلل در روایات

که فرمود: در حدیثی از امام باقر ع می خوانیم 

»ایام اهلل، یوم یقوم القائم ع و یوم الکرة و یوم القیامة«

»ایام اهلل روز قیام مهدى موعود)عج( و روز رجعت و روز قیامت است .«1 

َثــٌة َیــْوُم 
َ

ــاَم اهَّلِل َثل ّیَ
َ
ّنَ أ

َ
ِدیــِث  أ َ ِوَی ِف الْ ــُه ُر

َ
ّن

َ
ــُه اهَّلُل ِف َتْفِســیِرِه أ َکــَر َعــِلُّ ْبــُن ِإْبَراِهــَم َرِحَ

َ
ذ

ِقَیاَمــِة3.2
ْ
ــْوِت َو َیــْوُم ال َ

ْ
ِم َو َیــْوُم ال

َ
ــل ِة َو الّسَ

َ
ــل  الّصَ

ُ
ْفَضــل

َ
ْیــِه أ

َ
َقــاِئِ َعل

ْ
ال

ئــه ســبحانه« ؛ »ایــام اهلل )روزهــاى( نعمتهاى  ئــه ببال پیامبــر ؟ص؟ فرمــود: »ایــام اهلل نعمائــه و بال

1 . تفسیر نور الثقلین، ج2، ص 526. 
2  ) 1( تفسیر القّمّى: ج 1 ص 36۷.

3  استرآبادى، على، تأویل اآلیات الظاهرة فى فضائل العترة الطاهرة - ایران ؛ قم، چاپ: اول، 1409ق.
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او و آزمایشــهاى او بوســیله بالهاى او اســت .«1

اهمیت شکر نعمت

َقاَل علی ؟ع؟: 

ر« )نهج البالغه، ح 13( 
ْ

ک
ُ

ِة الّش
َّ
ْقَصاَها ِبِقل

َ
وا أ ُر  ُتَنّفِ

َ
َعِم  َفل ْطَراُف  الّنِ

َ
ْم أ

ُ
ْیک

َ
ْت ِإل

َ
ا َوَصل

َ
»ِإذ

»چون طلیعه نعمتها به شما رسید، با ناسپاسی دنباله آن را از خود دور نسازید«

َقاَل علی ؟ع؟: 

 ُتْغَفر« )غرر الحکم، ص719(
َ

َئٍة ال َکَسّیِ ُر 
َ

 ُتْشک
َ

»ِنْعَمٌة ال

که بخشوده نشود.« گناهی است  گزارده نشود، چون  که شکرش  »نعمتی 

در محضر امام و رهبری

سخنی دربارۀ اّیام  اهَّلل 

ْرُهــْم  ِ
ّ

ک
َ
ذ »َو  بــه حضــرت موســی:  تبــارک و تعالــی  کــه فرمــوده اســت خــدای  امــر دومــی 

کــن بــه »اّیــام خــدا«. همــۀ اّیــام مــال خداســت؛ لکــن بعضــی از اّیــام یــک  ّیاِم اهَّلِل«اینهــا را متذّکــر 
َ
ِبأ

کــرم؟ص؟ هجــرت  کــه پیغمبــر ا کــه بــرای آن خصوصیــت »یــوم اهلل « می شــود. روزی  خصوصیتــی دارد 
ــوِم  ــوم اهلل « اســت. ی ــد »ی کردن ــه مّکــه را فتــح  ک ــوم اهلل « اســت. روزی  ــه، ایــن روز »ی ــه مدین ــد ب کردن
ــو وطــن خــودش،  ــد ت ــه ... نمی توانســت زندگــی بکن ک ــم را  ــه یــک یتی ک قــدرت نمایــی خداســت 
ــه دســت او شــد؛ و آن ُقْلُدرهــا و آن ثروتمندهــا و آن  ــه ب ــح مّک ــۀ خــودش، بعــد از چنــدی فت ــو خان ت
کــردم،  َقــاء« دیگــر آزادتــان 

َ
ل قدرتمندهــا همــه در تحــت ســیطرۀ او واقــع شــد، و فرمــود: »أنــُمُ الّطُ

کــه امیرالمؤمنیــن ـ ســالم  اهلل  علیــه ـ شمشــیر را  برویــد؛ ایــن »یــوم اهلل « اســت. یــوم خــوارج، روزی 
کــرد، ایــن هــم »یــوم اهلل « بــود. ... روزهایــی  کشــید و ایــن فاســدها را، ایــن غّده هــای ســرطانی را درو 
ــه ای وارد  ــد، یــک زلزل ــی را وارد می کن ــه ملتهــا یــک چیزهای ــرای تنبی ــی ب ــارک و تعال ــه خــدای تب ک

1 . تفسیر نور الثقلین، ج2، ص 526. 
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کــه  کــه شــالق بزنــد بــه ایــن مــردم  می کنــد، یــک ســیلی وارد می کنــد، یــک طوفانــی وارد می کنــد، 
ــه خــدا مربــوط اســت. کــه ب آدم بشــوید، اینهــا هــم »یــوم اهلل « اســت. چیزهایــی اســت 

»ایام  اهَّلل « ۵۱ خرداد و ۷۱ شهریور

کــه یــک ملــت ایســتاد در  از آن »یوم  اهلل «هــا 15 خــرداد بــود. 15 خــرداد هــم از »ایــام اهلل « بــود 
کــه پنــج مــاه تقریبــًا حکومــت نظامــی شــد. منتهــا قــدرت نداشــت  کــرد  کاری  مقابــل یــک قــدرت و 
ــاز اجتمــاع درســت نشــده بــود، بیــدار نشــده بودنــد، شکســت خوردنــد. نــه شکســت؛ بــه  ملــت؛ ب
حســب ظاهــر؛ و ااّل از همانجــا مبــدأ پیــروزی ملــت اســت.... 17 شــهریور هــم »ِمــْن ایــام اهلل « اســت، 
کردیــد، از یــاد نبایــد بــرود ایــن  کنیــد ایــن »اّیــام اهلل « را. چنانچــه  بایــد متذکــر باشــید. بایــد یــادآوری 
که جوانهــای ما را از عشــرتکده ها  کــه آدم ســازند. ایــن اّیام اســت  »اّیــام اهلل « بــرای اینکــه ایــن ایام انــد 
کــه ملــت مــا را بیــدار می کنــد، و  ــام الهــی هســت  بیــرون مــی آورد بــه میــدان جنــگ می بــرد. ایــن اّی
کــن. یادتــان نــرود ایــن  ْرُهــْم ِبَاّیــاِم اهلل« ؛ »اّیــام اهلل « را در ذکــر مــردم وارد  ّکِ کــرد. امــر می کنــد: »َذ بیــدار 
ــل »17 شــهریور«. آن  ــل »15 خــرداد«؛ مث ــود؛ مث ــام اهلل « ب گذشــت، و »اّی ــا  ــر ملــت م ــه ب ک ــی  ــام بزرگ ای
کــه هیــچ نداشــت یــک قــدرت  کــه یــک ملتــی  کــرد از »اّیــام اهلل « بــود؛  کــه ایــن خبیــث فــرار  روزی 
کــه نتوانســت بمانــد. نــه قــدرت خــودش، قــدرت همــه؛ دنیــا ایســتاده بــود  را شکســت، بــه طــوری 
مقابــل شــما، مــن مّطلــع بــودم، دنیــا ایســتاده بــود پشــتیبان، پشــتیبان خــودش اول؛ پشــتیبان وارث آن، 

کــه نگهشــان دارنــد.  کــه ایــن شــخص بختیــار باشــد، ثانیــًا. ایســتاده بودنــد دنبــال او 

کردنــد اینهــا. آن شــبی  کودتــا  کــه  یکــی از ایــام بــزرگ خــدای تبــارک و تعالــی آن شــبی بــود 
کســی بیــرون نیایــد و آن  کــه روز هــم  کــه مــا تهــران بودیــم و روز هــم اعــالم حکومــت نظامــی شــد 
گوشــش  کــه تمــام ســران قــوم، هرکــس  شــب، ـ بعدهــا بــه مــا اطــالع دادنــد ـ اینهــا آن شــب بنــا داشــتند 
کار، خــدا نخواســت، آن قیــام ملــت و آن قیــام  کننــد تــا تمــام بشــود  می ُجنبیــد ِبُکشــند و تصفیــه 
کردنــد، نیروهــای آن طــرف هــم بــه ایــن طــرف  کــه اینهــا قیــام  کــه بعــدش  نورانــی ملــت، ملــت متعهــد 
کــه الهــی بــود و »ِمــن ایــام اهلل « بــود. ایــن را از  ملحــق شــدند، ِهــی ملحــق شــدند، یــک مســئله ای بــود 
کردنــد بــرای اینکه در یک شــب  کْیدهــا را درســت  کردنــد و تمــام  کــه تمــام چیزهــا را جمــع  یــاد نبریــد 
کاری از آنهــا بیایــد همــه را از بیــن  کــه احتمــال مــی رود یــک  کننــد و همــۀ اشــخاصی  کودتــا  بریزنــد 
کــه شــما  ببرنــد، ملــت را بــاز برگرداننــد بــه آن حــال اّول، خــدا نخواســت. ایــن یکــی از »اّیــام اهلل « بــود 
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ملــت شــریف نورانــی بــا قلب هــای ُپــر از ایمــان نترســیدید و آن روز ریختیــد بــه خیابانهــا، بــا اینکــه 
کــه آنهــا می خواســتند.  اعــالم حکومــت نظامــی بــود، ریختیــد بــه خیابانهــا، و خنثــی شــد آن چیــزی 

کبیر انقالب اسالمی، 1358/06/17 در مدرسه فیضیه( )فرمایشات رهبر 

یوم اهلل یعنی چه؟ 

کــه  کــه دســت قــدرت خــدا را انســان در حــوادث مشــاهده میکنــد؛ آن روزی  یعنــی آن روزی 
کشــورهای دیگــر بــه پــاس خــوِن فرمانــده  ده هــا میلیــون در ایــران، و صدهــا هــزار در عــراق و بعضــی 
ســپاه قــدس بــه خیابانهــا آمدنــد و بزرگ تریــن بدرقــه ی جهــان را شــکل دادنــد، ایــن یکــی از اّیــام اهلل 
کار هیــچ عاملــی جــز دســت قــدرت خــدا نمیتوانســت باشــد. آن روزی  اســت. آنچــه اّتفــاق افتــاد، 
کوبیــد، آن روز  کــه موشــکهای ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی، پایــگاه آمریکایــی را در هــم  هــم 
گذشــته، در همیــن دو  هــم یکــی از اّیــام اهلل اســت. مــا ایــن دو روز را جــزو اّیــام اهلل در همیــن چنــد روز 
کردیــم؛ اینهــا روزهــای نقطــه ی  گذشــته، در مقابــل چشــم خودمــان مــا مّلــت ایــران مشــاهده  هفتــه ی 
ــی،  ــک نیروی ــه ی ک ــن  ــا. ای ــتند اینه ــاّدی نیس ــای ع ــازند، روزه ــای تاریخ س ــد، روزه ــف تاریخن عط
کــه بــه یــک قــدرت متکّبــر زورگــوی عالــم  یــک مّلتــی، ایــن قــدرت را دارد، ایــن تــوان روحــی را دارد 
ایــن جــور ســیلی بزنــد، نشــان دهنده ی دســت قــدرت الهــی اســت، پــس آن روز جــزو اّیــام اهلل اســت؛ 
روزهــا تمــام میشــوند، لکــن تأثیــرات ایــن روزهــا در زندگــی مّلتهــا باقــی میماننــد؛ در روحیــه ی مّلتهــا، 
کــه ایــن روزهــا باقــی میگذارنــد آثــار مانــدگار و بعضــًا جاودانه  در منــش مّلتهــا، در مســیر مّلتهــا، آثــاری 

اســت.

ــا  ــت م ــت؛ مّل ــکور اس ــار و ش ــه ی صّب ــک جامع ــا ی ــر م ــه نظ ــی ب ــه ی ایران ــاال جامع ــب، ح خ
ــت ایــران  ــت ُپراســتقامتی اســت و مّلــت شــکرگزاری اســت. در طــول ایــن ســالهای متمــادی، مّل مّل
ــار و شــکور بایــد از  همــواره سپاســگزار الطــاف الهــی در طــول ایــن ســالها بــوده اســت. مــا مّلــت صّب
کــه ابعــاد مــاّدی و معنــوِی ایــن پدیــده را  گفتیــم اّولیــن مســئله ایــن اســت  ایــن آیــات درس بگیریــم. 
ــت  کنیــم. مــن عــرض میکنــم پــس از 41 ســال از پیــروزی انقــالب اســالمی، ایــن جمعّی شناســایی 
کســی پدیــد  کــدام دســت قدرتــی بــه میــدان آورد؟ ایــن اشــک و عشــق و شــور را چــه  بی نظیــر را 
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کــدام عاملــی میتوانســت یــک چنیــن معجــزه ای را نشــان بدهــد جــز دســت قــدرت الهــی؟ آن  آورد؟ 
کــه دســت قــدرت خــدا را نمیتواننــد در ایــن حــوادث ببیننــد و تحلیل هــای مــاّدی در ایــن  کســانی 
مســائل میکننــد، عقــب میماننــد. بایــد دســت قــدرت خــدا را دیــد. ُبعــد معنــوی و بســیار مهــّم ایــن 
کار را میکنــد. وقتــی خــدای متعــال یــک چنیــن حرکتی  کــه خــدای متعــال ایــن  حادثــه همیــن اســت 
کــه اراده ی الهــی بــر پیــروزی ایــن مّلــت  کنــد  را در مّلــت بــه وجــود مــی آورد، انســان بایــد احســاس 
کــه ایــن مّلــت در ایــن راه و در  کــه اراده ی الهــی بــر ایــن اســت  اســت. ایــن نشــان دهنده ی ایــن اســت 
کنــد و پیــروز شــود. ...  مــردم بــا ایــن حضورشــان در میــدان بــا خــّط امــام بیعــت  ایــن خــط حرکــت 
گذشــت بیــش از ســی ســال از رحلــت امــام بزرگــوار   کردنــد؛ بیعتــی بــا ایــن عظمــت، آن هــم بعــد از 
ــت  ــکا، دول ــت آمری ــوایی دول ــت؛ رس ــی اس ــدرت اله ــات ق ــی از آی ــم یک ــهادت ه ــن ش ــود ای .... خ
کــه سرشــناس ترین و قوی تریــن  کســی را  بی آبــروی آمریــکا، رســوایی ایــن دولــت را رقــم زد؛ اینهــا 
کردنــد. درمیــدان روبــه روی جنــگ بــا او مواجــه نشــدند،  فرمانــده  مبــارزه ی بــا تروریســم بــود را تــرور 
ــه ی  ــد؛ ایــن ]کار[ مای کردن ــراف  ــرد، خودشــان هــم اعت ک ــرور  ــه او را ت ــه و بزدالن ــکا دزدان ــت آمری دول
روســیاهی آمریــکا شــد؛ ... رســوایی از ایــن باالتــر چــه میشــود؟ پاســخ قدرتمندانــه ی ســپاه هــم 
ــه  ــز یــک طــرف قضّی ــزرگ شــهید عزی ــازه و شــهادت ب ــوم اهلل تشــییع جن ــن ی ــر اســت. ای درخــور تدّب
کنــش قدرتمندانــه ی ســپاه طــرف دیگــر قضّیــه اســت، آن هــم درخــور  اســت، عکس العمــل و وا
ــر نظامــی بــود،  ــه ضربــه ی نظامــی بــود، ضربــه ی مؤّث ــر اســت، ایــن ضربــه ی بــه آمریــکا بــود. البّت تدّب
ــکا  ــِی آمری ــه هیبــت ابرقدرت ــه  ب ــود، ضرب ــی ب ــه ی حیثّیت ــه ی نظامــی، ضرب ــر از ضرب ــر و باالت ــا مهم ت اّم
ــم،  کردی ــم  ــا تحری ــه م ک ــد  ــران نمیشــود. حــاال اعــالم میکنن ــزی جب ــا هیــچ چی ــه ب ــن ضرب ــود ... ای ب
کار نمیتوانــد آبــروی از دســت رفته ی آمریــکا را برگردانــد. ایــن  ــا ایــن  تحریمهــا را افزایــش میدهنــد اّم
کــه  کمــک الهــی اســت  پاســخ قدرتمندانــه یــک چنیــن خصوصّیتــی بــود. ایــن هــم یــک جلــوه ی 
ــه نمــاز جمعــه تهــران،  ــری در خطب ــات مقــام معظــم رهب ــه اســت. )بیان پاســخ مجاهــدت مخلصان

)1398/10/27

کــردم و دیــدم امــروز  کــه مــا بــه عهــده داریــم، مــن فکــر  - در بیــن ایــن وظایــف معنویــای 
کــه بایــد  وظیفــه ی »شــکر«، یکــی از بزرگتریــن وظایــف ماســت. ....... بــه نظــر مــن اولیــن نعمتــی 
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کشــور،  کنیــم، عــزت و اســتقالل ملــی اســت. یــک روز در همیــن  امــروز مــا خــدا را بــه خاطــر آن شــکر 
باالتریــن مقــام سیاســی آن بــرای تصمیم گیریهــای اساســی، منتظــر اشــاره ی ســفیران انگلیــس و 
کشــور متفــق در جنــگ بین الملــل دوم، بــرای  امریــکا بــود. یــک روز در همیــن تهــران، رؤســای ســه 
گذاشــتند. در همیــن تهــران، رؤســای  کردنــد؛ یکــی را برداشــتند، یکــی را  کشــور رئیــس معیــن  ایــن 
کــس بمانــد،  کاخ ســفید، معیــن نمیشــدند؛ امینــی بیایــد، اقبــال بــرود؛ فــالن  دولــت بــدون اجــازه ی 
کــس بــرود؛ فــالن وزیــر در فــالن جــا نصــب بشــود یــا نشــود؛ سرنوشــت ملــت مــا ایــن بــود. نفــت  فــالن 
ــا حــق نداریــد  ــا منطقــه ای وارد بشــوید ی کشــور بفروشــید، در فــالن پیمــان بین المللــی ی را بــه فــالن 
ــد؟  ــی می مان ــی باق ــرور و عزت ــردمدارانی، غ ــئوالن و س ــن مس ــک چنی ــا ی ــی ب ــرای ملت ــوید. ب وارد بش
کــه عــزت و  کشــور، ملــت و مســئوالن مــا، ایــن اســت  بنابرایــن، اولیــن نعمــت بــزرگ الهــی بــرای 
کشــور مــا  کــه بــر نظــام سیاســی  کنــد  اســتقالل ملــی دارنــد. امــروز هیــچ قدرتــی در دنیــا نمیتوانــد ادعــا 
ــا  ــر روی تصمیم گیری هــای م ــری ب ــد اث ــد او می توان ــا تهدی ــح، نهیــب ی ــم اســت و اشــاره، تصری ک حا

بگــذارد.

کشــور مــا وجــود دارد، شــکوفایی استعدادهاســت. آن روز  کــه امــروز در  نعمــت بــزرگ دیگــری 
ایــن جوانهــای فعــاِل در انــرژی هســته ای بــه همیــن حســینیه آمــده بودنــد و یــک نمایشــگاه درســت 
کــه انســان از دیــدن ایــن  کــرده بودنــد؛ یــک عرصــه ی مینیاتــوری از یــک حرکــت و واقعیــت عظیــم، 
همــه پیشــرفت لــذت می بــرد؛ امــا مــن بیشــتر از دیــدن ایــن جوانهــا لــذت بــردم. )بیانــات مقــام معظــم 

رهبــری، تاریــخ  1385/3/29(

لطایف            

 کفر نعمت از کفت بیرون کندشکر نعمت نعمتت افزون کند

آردشــکر نعمــت هــر آنکــه نگــذارد زوال  خــدا  را  نعمتــش 
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توحید و مقاومت در برابر طاغوت؛ پیام محوری ادیان الهی

آیات منتخب: 36 سوره مبارکه نحل

ِمْنُهــْم َمــْن 
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َ
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ْ
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ترجمه آیات

کــه [ خــدا را بپرســتید و از ]پرســتش [  کنــد  کــه ]اعــالم  و همانــا در هــر امتــی پیامبــرى فرســتادیم 
گروهــی  کــرد و  گروهــی از آنــان را ]کــه لیاقــت نشــان دادنــد[ هدایــت  طاغــوت بپرهیزیــد. پــس خــدا 
گمراهــی بــر آنــان مقــرر شــد. پــس در زمیــن بگردیــد و بــا تأمــل  ]دیگــر را بــه ســبب تکبــر و عنادشــان [ 

کــه ســرانجام تکذیب کننــدگان چگونــه بــود. )36( بنگریــد 

مقدمه

در جزء چهاردهم قرآن  دو سوره آمده است؛ سوره مبارکه حجر و سوره مبارکه نحل.

ســوره حجــر، در مکــه و در ابتــدای علنــی شــدن دعــوت پیامبــر؟ص؟ نــازل شــده اســت. ایــن 
کافــران،  کافــران نســبت بــه رســول خــدا؟ص؟ ســخن می گویــد.  ســوره، از تمســخرها و تهمت هــای 
آن حضــرت را مجنــون خوانــده و قــرآن را هذیــان دیوانــگان می شــمردند. خداونــد در ایــن ســوره 
کــه همــه پیامبــران بــا چنیــن برخوردهایــی روبــرو شــده اند، پــس بایــد  پیامبــرش را تســاّل می دهــد 
کننــدگان روی  در مســیر تبلیــغ و انجــام فرامیــن الهــی صبــوری و پایــداری پیشــه نمایــی و از مســخره 

ــزان[ ــی. ]المی برگردان
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ــه اســت  ــم در ترتیــب مصحــف و دارای 128 آی کری ــرآن  ســوره نحــل، شــانزدهمین ســوره ى ق
گرفتــه اســت. یکــی از نام هــاى ایــن ســوره،  کــه بــه دلیــل اشــاره بــه خلقــِت زنبــور عســل، »نحــل« نــام 
»نعمــت« اســت؛ زیــرا افــزون بــر پنجــاه نعمــت در آن بیــان شــده اســت. ]نــور[ ایــن ســوره هفتادمیــن 
ســوره در ترتیــب نــزول اســت و پیــش از ســوره نــوح نــازل شــده اســت. از شــأن نــزول  آیــات ایــن ســوره، 
ــه  ــوط ب ــه دیگــر آن، مرب ــه و 88 آی ــه اواخــر دوران مّک ــوط ب ــه اّول آن، مرب ــه 40 آی ک ــده می شــود  فهمی
کــه دیگــر آیــات نیــز  اوایــل زمــان هجــرت بــه مدینــه اســت. البتــه عالمــه طباطبایــی بــر ایــن بــاور اســت 

بــه مکــی بــودن شــباهت بیشــتری دارنــد. ]ر.ک: المیــزان[

کــه در مکــه نــازل شــده اســت و بــر پیــام محــوری  بــه هــر روی، آیــه 36 از جملــه آیاتــی اســت 
کیــد دارد. همــه ادیــان الهــی تأ

تبیین آیات منتخب

مشرکان با بهانه جویی ها، از پذیرش دعوت پیامبر سر باز می زدند. از جمله می گفتند: 

کردنهــا، همــه مــورد رضــاى  آنچــه مــا انجــام می دهیــم، از پرســتش بتهــا، و حــرام و حــالل 
گــر خــدا می خواســت خــودش جلــوی مــا را می گرفــت، بلکــه  خــدا اســت و بــدون اذن او نیســت. ا
گونــه زندگــی می کردنــد، پــس چــرا قبــال پیامبرانــی نفرســتاده و از آن  کان مــا نیــز همیــن  اجــداد و نیــا
کار راضــی نیســتم، ایــن  کان مــا نگفــت مــن بــه ایــن  نهــی نکــرده اســت؟! چــرا از همــان روز اول بــه نیــا

کارهــا رضایــت دارد.   گونــه  کــه خداونــد خــودش بــه ایــن  ســکوت او دلیــل بــر آن اســت 

خداوند با دو بیان پاسخ داده است:

»کذلک فعل الذین من قبلهم فهل علی الرسل إال البلغ المبین« 

کارهــا را انجــام دادنــد )و بــه همیــن بهانه هــا متوســل شــدند( ولــی آیــا  پیشــینیان آنهــا نیــز همیــن 
پیامبــران الهــی وظیفــه اى جــز ابــالغ آشــکار دارنــد؟ 

کــرده، هرگــز ســکوت نکــرده اســت، و هــر پیامبــرى  یعنــی اوال اینکــه می گوئیــد خداونــد ســکوت 
آمــده آشــکارا دعــوت بــه توحیــد و نفــی شــرک نمــوده اســت، ثانیــا وظیفــه خــدا و پیامبر مجبور ســاختن 

کار انجــام شــده اســت. ]نمونــه[ نیســت، بلکــه نشــان دادن راه و ارائــه طریــق اســت و ایــن 
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کل أمة رسوال«1؛ ما در هر امتی رسولی فرستادیم. * »و لقد بعثنا فی 

آنگاه هدف از بعثت را بیان می دارد:

ُغــوَت2؛ »کــه خــداى یکتــا را بپرســتید و از ]پرســتش و اطاعــت[   الّطَ
ْ
 اهَّلَل َو اْجَتِنُبــوا

ْ
ِن اْعُبــُدوا

َ
أ

کنید« طاغــوت اجتنــاب 

بــر اســاس ایــن عبــارت، دعــوت بــه »توحیــد« و »مقاومــت در برابــر طاغــوت«، اســاس دعــوت 
گــر پایه هــاى توحیــد محکــم نشــود، و طاغوت هــا از جوامــع انســانی و  تمــام پیامبــران بــوده؛ زیــرا ا

کــردن نیســت. محیــط افــکار طــرد نشــوند، هیــچ برنامــه اصالحــی قابــل پیــاده 

کــه مایــه ســعادت آدمــی  توحیــد و مقاومــت در برابــر طاغوت هــا، دو روی یــک ســکه هســتند 
ــوا ال الــه اال اهَّلل تفل�ــوا«3 در ایــن عبــارت »ال الــه اال  هســتند؛ از ایــن رو، پیامبــر ؟ص؟ فرمــود: »قول
اهَّلل«، هــم نفــی اســت و هــم اثبــات. هــم اقــرار بــه معبودیــت و وحدانیــت خــدا اســت، هــم نفــی 

ــر خــدا، همــه طاغوت هــا و مســتکبران.  عبــادت همــه غی

وقتــی محــور زندگــی همــه موّحــدان، توحیــد خالــص بــود؛ آثــار و بــرکات آن در ابعــاد مختلــف 
زندگــی فــردی و اجتماعــی ظاهــر می شــود:  

ْرُعهــا 
َ
ــٌت َو ف هــا ثاِب

ُ
ْصل

َ
ــٍة أ َب َشــَجَرٍة َطّیِ

َ
ک  

ً
ــة َب  َطّیِ

ً
ِلَمــة

َ
ک  

ً
ْیــَف َضــَرَب اهَّلُل َمَثــل

َ
ک ــَر  ــْم َت

َ
 ل

َ
»أ

هــا« )ابراهیــم، 24 و 25( ّبِ ِن َر
ْ
ــِإذ  حیــٍن ِب

َّ
ل

ُ
ک هــا 

َ
ل

ُ
ک

ُ
ــماء * ُتْؤتــی  أ ــی الّسَ ِف

ک ]کــه اعتقــاد واقعــی بــه توحیــد  کلمــه پــا کــه خــدا چگونــه مثلــی زده اســت؟  »آیــا ندانســتی 
ک اســت، ریشــه اش اســتوار و پابرجــا و شــاخه اش در آســمان اســت  *  اســت [ ماننــد درخــت پــا

ــی می دهــد« ــر زمان ــروردگارش در ه ــه اجــازه پ ــوه اش را ب می

1 . »َو َلَقــد َبَعثنــا ...«، عطــف علــى جملــة »كذلــک فعــل الذیــن مــن قبلهــم« ]ســورة النحــل: 35[. و هــو تكملــة إلبطــال 
كل  شــبهة المشــركین إبطــاال بطریقــة التفصیــل بعــد اإلجمــال لزیــادة تقریــر الحجــة، فقولــه تعالــى: »و لقــد بعثنــا فــى 
أمــة« بیــان لمضمــون جملــة »فهــل علــى الرســل إال البــاغ المبیــن« ]النحــل: 35[ و جملــة »فمنهــم مــن هــدى اهَّلل 

....« بیــان لمضمــون جملــة »كذلــک فعــل الذیــن مــن قبلهــم« )التحریــر و التنویــر، ج13، ص120(
ع الخافــض و الجــار و المجــرور متعلقــان ببعثنــا و یجــوز أن  2 . یجــوز أن تكــون مصدریــة و هــى مــع مدخولهــا نصــب بنــز
تكــون مفســرة ألن البعــث فیــه معنــى القــول و اعبــدوا فعــل أمــر و فاعــل و لفــظ الجالــة مفعــول بــه و اجتنبــوا الطاغــوت 

كریــم و بیانــه، ج5، ص29۷( فعــل أمــر و فاعــل و مفعــول بــه. )اعــراب القــرآن ا
3 . بحار االنوار، ج 18، 202.
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ادامــه آیــه 36 ســوره نحــل، نتیجــه دعــوت انبیــا را چنیــن برمی شــمرد: »گروهــی از آن امت هــا 
گرفــت.«  گمراهــی دامانشــان را  گروهــی از آنــان ضاللــت و  کــرد و  کــه خــدا هدایتشــان  کســانی بودنــد 

گام برداشــتند  یعنــی عــده ای از نعمــت هدایــت پیامبــران بهــره بــرده و در مســیر اهــداف بعثــت 
و موّحدانــه، در برابــر طاغوت هــای زمانــه مقاومــت ورزیدنــد، امــا عــده ای بــه خاطــر جهالــت و عنــاد 
گمراهــی  و سســتی و هواپرســتی و دنیاخواهــی، تــن بــه توحیــد و مقاومــت در برابــر طاغوت هــا نــداده و 

گرفــت.  کــت دامانشــان را  و هال

گمراهــان و تقویــت روحیــه هدایــت یافتــگان، ایــن دســتور  کــردن  در پایــان آیــه، بــراى بیــدار 
کــه بــر صفحــه زمیــن و در دل  گذشــتگان را  کنیــد و آثــار  عمومــی را صــادر می کنــد در روى زمیــن ســیر 
کردنــد  کــه آیــات خــدا را تکذیــب  کســانی  کار  ک نهفتــه اســت بررســی نمائیــد و ببینیــد ســرانجام  خــا

ِبیــَن « ِ
ّ

ذ
َ

ُمک
ْ
 ال

ُ
کاَن عاِقَبــة ْیــَف 

َ
ک اْنُظــُروا 

َ
ْرِض ف

َ ْ
ِســیُروا ِفــی ال

َ
کشــید: »ف کجــا  بــه 

نکات

1. مراد از طاغوت چیست؟

کــه در شــّر و  کســی  »ُطغیــان«، بــه معنــای تجــاوز از حــد و انــدازه خــود اســت؛ از ایــن رو، بــه 
گفتــه شــده اســت. پــس طاغوت هــا،  معصیــت، فراتــر از حــد خــود قــدم بــردارد، طاغــی و طاغــوت 
و  شــیطان  کاهــن،  بــرای  خــود،  ثانــوی  کاربــرد  در  »طاغــوت«  متجــاوزان.1  و  طغیان گــران  یعنــی 

ــت.2 ــه اس کار رفت ــه  ــی ب گمراه ــردمداران  س

کــه ایــن لفــظ معنایــی  کاربردهــای متفــاوت واژه طاغــوت چنیــن برمی آیــد  از تعــدد معانــی و 

كــه یــاء یــا واو آن بــر غیــن مقــّدم و بــه الــف بــدل شــده  1 . طاغــوت، بــر وزن َفَعُلــوت در اصــل َطَغیــوت یــا َطَغــووت بــوده 
اســت. ایــن لفــظ بــه صــورت مفــرد و جمــع و مذكــر و مؤنــث بــكار مــى رود. )ر.ک: لســان العــرب، ج15، ص9؛ مجمــع 

البحریــن، ج 1، ص2۷6(
2 .  بــه نظــر ابوهــال عســكری، طاغــوت بــه  ســبب فخامــِت لفــظ از طاغــى بلیغ تــر و اســتعمال آن نیــز بیشــتر اســت، 
ــام  ــن ن ــان، بدی ــدت طغی ــبب ش ــه س ــز ب ــیطان نی ــه و ش گرفت ــام  ــوت ن ــدا طاغ ــز خ ــه ج ــودی ب ــر معب ــه ه ك ــوری  به ط
كــه وزن طاغــوت )فاعــول(، بــه نوعــى  خوانــده شــده اســت. )الفــروق اللغــه، ص 155( بــر ایــن اســاس عــاوه بــر ایــن 
گــون آن اغلــب بــه معنــای اســم فاعــل بــه  كار رفتــه اســت.   گونا كاربردهــای  كثــرت و مبالغــه داللــت دارد، در  بــر 

)المیــزان فــى تفســیر القــرآن، ج 4، ص3۷5( 
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کــه  گفته انــد  کــه بــر افــراد مختلفــی صــدق می کنــد. از ایــن رو، مفســران در معنــای آن  عــام دارد 
کاهنــان  ــر ایــن اســاس، همــه ســاحران و  ــر و متجــاوزی اطــالق می شــود. ب ــه هــر طغیان گ طاغــوت، ب
ــده  گمراه کنن ــادت می شــوند، انســانهای  ــه عب ک ــه ای  ــا َاجّن ــا شــیاطین ی ــا ی ــر، بت ه و مانعــان راه خی
ــری می شــوند، طاغــوت هســتند.1 مســتکبران  ــدون رضایــت خــدا فرمانب ــه ب ک کســانی  ــردم و همــه  م
ــوت  ــد، طاغ ــا می برن ــه یغم ــم را ب ــتضعفان عال ــّق مس ــتاده اند و ح ــن ایس ــیر دی ــر مس ــه در براب ک ــم  عال

هســتند.

2. ایمــان، تنهــا عبــادت و مســجد و محــراب نیســت؛ یــک رکــن ایمــان بــه انبیــاء، مقاومــت 
ــر ایــن  ــز ب ــوَت« آیــات دیگــر قــرآن نی

ُ
اغ ــوا الّطَ ــُدوا اهَّلَل َو اْجَتِنُب ِن اْعُب

َ
ــر طاغوت هــا اســت: »أ در براب

مطلــب داللــت دارد:

َمــن یکُفــر 
َ
  در ســوره بقــره پیــش از ایمــان بــه خــدا، »کفــر بــه طاغــوت« مطــرح شــده اســت: »ف

کفــر بــه  َقــد اسَتَمَســَک ِبالُعــروِۀ الُوثقــی« )بقــره، 256( یعنــی بــدون 
َ
ِبالطاغــوِت و ُیؤِمــن ِبــاهَّلل ف

طاغــوت، ایمــان بــه خــدا معنــا نــدارد.

ــان  ــه آموزه هــای ادی ــا ایمــان ب ــه احــکام و فرامیــن طاغوت هــا، ب ــن دادن ب   در ســوره نســاء، ت
الهــی ناســازگار شــمرده شــده اســت:

ْبِلــَک 
َ
 ِمــْن ق

َ
ْنــِزل

ُ
ْیــَک َو مــا أ

َ
 ِإل

َ
ْنــِزل

ُ
ُهــْم آَمُنــوا ِبمــا أ

َ
ّن
َ
ذیــَن َیْزُعُمــوَن أ

َّ
ــی ال

َ
ــْم َتــَر ِإل

َ
 ل

َ
»ا

ُهــْم 
َّ
ْن ُیِضل

َ
ــْیطاُن أ

َ
ُفــُروا ِبــِه َو ُیریــُد الّش

ْ
ْن َیک

َ
ِمــُروا أ

ُ
ــْد أ

َ
ــوِت َو ق

ُ
اغ ــی الّطَ

َ
ُمــوا ِإل

َ
ک ْن َیَتحا

َ
ُیریــُدوَن أ

« )نســاء، 60(
ً
 َبعیــدا

ً
َضــلال

گمــان می کننــد بــه آنچــه بــر تــو و پیــش از تــو نــازل شــده ایمــان آورده انــد،  کــه  کســانی  آیــا بــه 
کمــه نــزد طاغــوت برنــد؟!  کــه می خواهنــد ]در مــوارد نــزاع و اختالفشــان [ داورى و محا ننگریســتی، 
ــم  ک ــه محا ــا ســوق دادنشــان ب ــد، و شــیطان ]ب ــر ورزن کف ــه طاغــوت  ــد ب ــان یافته ان ــه فرم ک ــی  در حال
ــد[ دچــار  ــه رحمــت خــدا دســت نیابن ــز ب ــه هرگ گمراهــی دورى ]ک ــه  ــان را ب طاغــوت [ می خواهــد آن

کنــد. )60(

 َتعُبــدوا 
ّ

ال
َ
کــه از مــردم خواســته اند: »ا   قــرآن در مــوارد متعــدد از زبــان پیامبــران نقــل می کنــد 

1 . المیزان فى تفسیر القرآن، ج 2، ص344؛ تفسیر نمونه، ج 2، ص281.
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 اهَّلل« )هــود، 26( هرگــز غیــر خــدا را نپرســتید!
ّ

ِاال

گمراهــان یکســان نیســت؛ در مــورد اول می فرمایــد:  3. تعبیــر الهــی دربــاره هدایت یافتــگان و 
گمــراه ســاخت«، بلکــه  کــرد« امــا در مــورد دوم نمی فرمایــد: »گروهــی را خــدا  »گروهــی را خــدا هدایــت 

؛ گمراهــی بــراى آنهــا ثابــت شــد و دامانشــان را چســبید!« 
ُ

ــة
َ
لل

َ
ْیــِه الّض

َ
ــْت َعل

َ
می فرمایــد: »َحّق

کــه در دیگــر آیــات قــرآن و برخــی از روایــات  ایــن تفــاوت در تعبیــر، اشــاره بــه واقعیتــی اســت 
نیــز وارد شــده اســت. هدایــت، لطــف الهــی اســت. مقدمــات فــراوان آن را در اختیــار بشــر قــرار داده 
ــتاده،  ــران را فرس ــرده، پیامب ک ــیج  ــد بس ــراى توحی ــرت را ب ــیده، فط ــل بخش ــت عق ــه او نعم ــت؛ ب اس
آیــات تشــریعی و تکوینــی را ارائــه نمــوده اســت و تنهــا یــک تصمیم گیــرى آزادانــه از ناحیــه بنــدگان 

کــه آنهــا را بــه ســر منــزل مقصــود برســاند.  کافــی اســت 

کــرده و از مســیر  کســی بــا وجــود ایــن الطــاف الهــی، بــه ایــن نعمت هــا پشــت  گــر  حــال، ا
کــت را بــرای خویــش قطعــی  گمراهــی و هال هدایــت بهــره نبــرد، در حقیقــت، بــا ایــن رفتــار خــودش، 

ســاخته اســت.

کــه بــه دور خورشــید می چرخــد، همــواره  در تفســیر نــور مثــال جالبــی آمــده اســت: زمیــن 
بخشــی از آن رو بــه خورشــید و روشــن اســت و بخشــی پشــت بــه خورشــید و تاریــک اســت. می تــوان 
کــه زمیــن دارد از خــود اوســت.   کــه زمیــن دارد از خورشــید اســت، امــا هــر تاریکــی  گفــت: هــر نــورى 

آموزه ها

7. زندگــی انســان مســلمان، بایــد یکســره توحیــد و مقاومــت در برابــر طاغوت هــا باشــد و 
کــه بــا پرســتش و اطاعــت غیــر خــدا، اطاعــت مســتکبران عالــم  عبــادت موحدانــه، یعنــی عبادتــی 
ک ســنجش دیــن داری، تنهــا عبــادات فــردی و جمعــی نیســت،  همــراه نباشــد. بــر ایــن اســاس، مــال
ــن داری اســت.  ــرای ســنجش دی ــاری ب ــر طاغوت هــا، خــود معی بلکــه مقاومــت  و ایســتادگی در براب

ــوَت« 
ُ

اغ ِن اْعُبــُدوا اهَّلَل َو اْجَتِنُبــوا الّطَ
َ
»أ

کار انســان نمی آیــد؛  افــزون بــر ایــن، درصــورت پذیــرش والیــت طاغــوت دیگــر هیــچ عملــی بــه 
کــردن  کارکــرد اصلــی خــود را از دســت داده اســت. بــه عنــوان نمونــه، خاصیــت نمــاز، دور  کــه  چــرا 
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ــه بارزتریــن منکــرات و زشــتی ها، اطاعــت از طاغــوت اســت. از ایــن رو،  ک از فحشــا و منکــر اســت 
کــه مأمــون دســتور می دهــد  نمــاز عیــد امــام رضــا ؟ع؟، چنــان بــرای حکومــِت بنی عّبــاس خطــر دارد 
کــه می بینیــم نمازهــاى امــروز بســیاری اثــرى  کــه امــام را از وســط راه بازگرداننــد. ایــن درحالــی اســت 
کــه بــه قســمتی از قــرآن عمــل شــده و قســمتی فرامــوش شــده اســت. زیــرا قــرآن می فرمایــد:  نــدارد؛ چــرا 

کــم ُترَحمــون« )نــور، 56(
ّ
 لعل

َ
کاَةَواطیُعواالّرُســول لوَةوآُتواالّزَ »َواقیُمواالّصَ

از نــگاه قــرآن، مســافرت ها و جهان گردی هــا نیــز بایــد هدفمنــد بــوده و بــا عبرت آمــوزی همــراه 
بیــن « ِ

ّ
ذ

َ
ُمک

ْ
 ال

ُ
کاَن عاِقَبــة ْیــَف 

َ
ک انُظــروا 

َ
ســیروا ... ف

َ
باشــد، نــه صرفــًا خوشــگذرانی. »ف

گار ما قرآن و روز

8. امــروزه برخــی نابخــردان، بــا شــعارهای ظاهــر فریبــی چــون »اســالم رحمانــی«، »تســاهل و 
کاری خــالف  ــم را  ــر مســتکبران عال ــه مقاومــت در براب ک ــد  ــالش دارن ــی« ت تســامح« و »صلــح جهان
کننــد و در مقابــل، بــه  کارهــا را تنــدروی و انحــراف از دیــن معرفــی  گونــه  دیــن نشــان دهنــد و ایــن 
کــه، بــر اســاس آیــه  36  خیــال خویــش »اســالمی بی خطــر!!!« بــرای بشــر بــه ارمغــان آورنــد، در حالــی 

نحــل، ایــن تفکــر بــا مضمــون تمــام ادیــان آســمانی ناســازگار اســت.

گــر چــه دنبــال صلــح و آســایش و آرامــش و امنیــت جهانــی اســت، امــا آیــا ایــن صلــح و  اســالم، ا
گســترش  کــه یکســره، درپــی ظلــم و زورگویــی و  امنیــت جهانــی، بــا وجــود مســتکبران و خونخواهانــی 

فســاد و نابســامانی هســتند، امکان پذیر اســت؟

آیــا بــا ســر فــرودآوردن در برابــر ایــن قدرت هــا و تســلیم شــدن در برابــر اقدامــات زورگویانــه 
ایشــان، می تــوان صلــح و امنیــت و آرامــش را انتظــار داشــت؟!!!

کــرده )انمــا المؤمنــون ِاخــوۀ( و ایشــان  از ایــن رو، بــه بــرادری و مــوّدت میــان مســلمانان حکــم 
ــر دشــمنان و مســتکبران سرســخت اســت  ــه رحمــت فــرا می خوانــد )ُرحمــاُء َبیَنُهــم( امــا در براب را ب

)اشــّداُء علــی الکفــار(

کــرده، پــس  کــه اســتعمارگری مســتکبران و طاغوت هــا، تغییــر  کنیــم  البتــه نبایــد فرامــوش 
گــر روزی بــا اســتفاده از ســربازان نظامــی بــه  گیــرد. ا مقاومــت هــم بایــد متناســب بــا آن صــورت 
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کمــک نفــوذ فرهنگــی و سیاســی حملــه می کننــد. امــروزه  کشــور حملــه می کردنــد، امــروزه بــه  یــک 
بــا پیشــرفت های علمــی و توانمندی هــای اقتصــادی، عرصــه را بــر جوامــع اســالمی و مســتضعفان 
جهــان، تنــگ می کننــد. بنابرایــن، امــروزه دینــداری، یعنــی حرکــت در جهــت رشــد و توســعه اقتصــاد 

ــتکبران. ــوذ مس ــلط و نف ــری از تس ــرای جلوگی ــالش ب ــی و ت مقاومت

کار را بــه  9. موّحــدان واقعــی، اهــل بیــت ؟ع؟، خــدا را در تمامــی رخدادهــا می بیننــد و همــه 
ــَزُع  ْف َ ــَت الْ ْن

َ
ــاِت، َو أ ُمِهّمَ

ْ
ــّوُ ِلل ْدُع َ ــَت الْ ْن

َ
ــد: »... ... أ اذن او می داننــد. امــام ســجاد ؟ع؟ می فرمای

َکَشــْفت ...«؛ »تویــی آن   َمــا 
َّ

ــا ِإال ِشــُف ِمْنَ
َ

 َیْنک
َ

 َمــا َدَفْعــَت، َو ال
َّ

ــا ِإال  َیْنَدِفــُع ِمْنَ
َ

ــاِت، ال ِلّمَ ُ ِف الْ
کــه در دشــواری ها خوانــده شــوی و در ســختی ها پناهگاهــی. هیــچ بالیــی از دفــع نشــوند، جــز آنکــه 
تــواش برانــی و هیــچ اندوهــی از دل مــا رخــت نبنــدد، مگــر آنکــه تــواش از میــان بــردارى.« )صحیفــه 
گرفتاری هــا و بیماری هــا، از جملــه  ــواع  ســجادیه، بخشــی از دعــای هفتــم(؛ بنابرایــن، مــا نیــز در ان

کرونــا، نبایــد از دعــا و تضــّرع در محضــر خداونــد غافــل شــویم. بیمــاری 

در محضر معصومان؟مهع؟

 اطاعت جباران، عبادت آنها است.

 َفَقــْد َعَبــَده « )کنــز الدقائــق، 
ً
ــارا َطــاَع  َجّبَ

َ
: »... َمــْن  أ

َ
ــُه َقــال

َ
ّن

َ
ِبیــِه ع أ

َ
ِب َعْبــِد اهَّلِل َعــْن أ

َ
      َعــْن أ
ج11، ص290(

ی  اِطــُق ُیــَؤّدِ َکاَن الّنَ ْصَغــی ِإَل َناِطــٍق َفَقــْد َعَبــَدُه َفــِإْن 
َ
: »َمــْن أ

َ
ِب َجْعَفــٍر ع َقــال

َ
    َعــْن أ

ــْیَطاَن.« 
َ

ــْیَطاِن َفَقــْد َعَبــَد الّش
َ

ی َعــِن الّش اِطــُق ُیــَؤّدِ َکاَن الّنَ  َفَقــْد َعَبــَد اهَّلَل َو ِإْن 
َّ

َعــِن اهَّلِل َعــّزَ َو َجــل
ص434( ج6،  )الکافــی، 

در محضر امام و رهبری

حّج؛ نماد توحید و مقاوت در برابر طاغوت باید باشد

کــه فریضــه ای عبــادی - سیاســی  کیــد داشــت  امــام خمینــی ؟هر؟، در فریضــه حــّج، تأ
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اســت و حــّج، بــدون مراســم برائــت از مشــرکان، ارزشــی نــدارد. بــه نظــر امــام؟هر؟ عمــق جنبــه هــای 
کــس دیگــری  کــرام: و خاّصــه عبــاد اهلل  توحیــدی و سیاســی حــج را جــز انبیــای عظــام و اولیــای 
کــه  کنــد. ایــن پــدِر توحیــد و بــت شــکِن جهــان بــه مــا و همــة انســان هــا آموخــت  ک  نمــی توانــد ادرا
کــه جنبــة توحیــدی و عبــادی داشــته باشــد، جنبــه هــای سیاســی  قربانــی در راه خــدا، پیــش از آن 
کنیــد و دیــن  کــه خــود و عزیــزان خــود را فــدا  و ارزش هــای اجتماعــی دارد. بــه مــا و همــه آموخــت 
ــرک  ــی ش ــد و نف ــر توحی ــل نش ــا مح ــد اینج ــا فهمان ــة م ــه هم ــد. ب ــا نمایی ــی را برپ ــدل اله ــدا را و ع خ
اســت. ابراهیــم بــت شــکن و فرزنــد عزیــزش، بــت شــکن دیگــر، ســید انبیــا، محمــد مصطفــی؟ص؟ بــه 
کــه اّم الُقــری اســت و آنچــه  کعبــه  کــه بــت هــا هــر چــه هســت بایــد شکســته شــود و  بشــریت آموختنــد 
کــرده تــا آخریــن نقطــه زمیــن، تــا آخریــن روز جهــان، بایــد از لــوث بــت هــا تطهیــر  از آن بســط پیــدا 
کتــر از ابرقــدرت هــای زمــان مــا؟! مگــر آن هــا بــت  گــردد؛ بــت هــر چــه باشــد و چــه بتــی بدتــر و خطرنا
کرنــش و پرســتش خــود مــی خواننــد، و بــا زور و  کــه جهانیــان را بــه اطاعــت و  هــای بــزرگ نیســتند 
کعبــه معّظمــه یکتــا مرکــز شکســتن ایــن بتهاســت. زر و تزویــر خــود را بــه آنــان تحمیــل مــی نماینــد؟ 

ــُجوِد(  کــِع الّسُ َقاِئِمیــَن َو الّرُ
ْ
اِئِفیــَن َو ال ــْر َبیِتــی ِللّطَ خداونــد تعالــی بــه ابراهیــم فرمــود: ) َو َطّهِ

کلمــة توحیــد را از آن مــکان مقــدس ســر  کلمــه و  کنیــم و نــدای توحیــد  ]2[مــا بایــد از آن هــا تبعیــت 
کوبنــده در مجمــع  گری هــا و اجتماعــات زنــده و  دهیــم و بــا فریادهــا و دعــوت هــا و تظلــم هــا و افشــا
کــه در رأس آن هــا شــیطان بــزرگ اســت،  مســلمانان در مکــة مکّرمــه بــت هــا را بشــکنیم و شــیاطین را، 
کنیــم تــا حــج خلیــل اهلل و حبیــب اهلل و ولــی اهلل را بــه جــا آوریــم. )صحیفــه  در َعَقبــات »َرمــی« و طــرد 

امــام، ج 18، ص 88-87( 

انقلب؛ نمونه ای از مقاومت در برابر طاغوت ها:

ــع شــد،  ــان واق ــه     درت ک ــی  ــا تحول ــان، ب ــا ایمــان خودت ــان، ب ــا قــدرت خودت ــز ب شــما ملــت عزی
کردیــد. شــما  کــه از خــارج دراز شــده بــود قطــع  دســت تبهــکاران را در داخــل و دســت غارتگــران     را 
کــه  گذاشــتید. شــمایی  یــک حکومــت     طاغوتــی را برداشــتید و بــه جــای او یــک حکومــت     اســالمی 
کاری بکنــد  کــه انســان یــک  کردیــد بایــد دنبالــش باشــید     تــا نگهــش داریــد، نمــی شــود  کار را  ایــن 

کنــد. )صحیفــه امــام ، ج19  ، ص  66 ( کاره   رهایــش  و نیمــه 
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ــی  ــی اجتماع ــط زندگ ــالم را از محی ــی اس ــوزه ی عمل ــالم را و ح ــی اس ــوزه ی معرفت ــی ح هرکس
عُبــُدوا 

ُ
کنــد، بالشــک اســالم را نشــناخته اســت. قــرآن بــه مــا میگویــد: ا مــردم و سیاســی مــردم دور 

اهَّلَل َو اجَتِنُبــوا الّطاغــوت؛)2( عبودّیــت خــدا -یعنــی تســلیم در مقابــل خــدا بــودن- و اجتنــاب از 
ــُروا  َف

َ
ک ذیــَن 

َّ
ذیــَن ءاَمنــوا ُیقاِتلــوَن فــی َســبیِل اهَّلِل َو ال

َّ
ل
َ
ــد[: ا ــه ی دیگــر ]میگوی طاغــوت، و در آی

کاَن َضعیًفــا«؛)3(  ــیطاِن 
َ

یــَد الّش
َ

ک ــیطاِن ِاّنَ 
َ

وِلیــآَء الّش
َ
ــوا ا

ُ
قاِتل

َ
ُیقاِتلــوَن فــی َســبیِل الّطاغــوِت ف

اینهــا دســتور قــرآن اســت. اینکــه مــا خودمــان را و مردممــان را و جوانانمــان را و مســئولینمان را بــه 
ــت،  ــی نیس ئ ــه ی عقال ــک توصی ــط ی ــم، فق ــرا میخوانی ــا ف ــن حرفه ــل ای ــئولّیت در مقاب ــاس مس احس
یــک توصیــه ی سیاســی نیســت؛ ایــن یــک خواســت دینــی اســت؛ رعایــت آن، تقــوای دینــی اســت. 

)بیانــات مقــام معظــم رهبــری در ســالگرد رحلــت امــام خمینــی، 1395/03/14(

****

؛)3( نکتــه ی مهّمــی اســت: »َبعــث« اســت، برانگیختــن 
ً

ــٍة َرســوال ّمَ
ُ
ِ ا

ّ
ل

ُ
ک َقــد َبَعثنــا فــی 

َ
َو ل

کــه در جامعــه ای ظهــور میکنــد، فقــط  اســت، یــک حرکــت معمولــِی درس آمــوز نیســت. پیغمبــری 
ُمُهــُم الِکتــاَب َو الِحکَمة«  ِ

ّ
کــه آمــده تــا یــک چیزهایــی را بــه مــردم یاد بدهــد؛ بلــه، »ُیَعل ایــن نیســت 

یِهــم«)4( هســت اّمــا همــه ی اینهــا در قالــب یــک بعثــت اســت، در قالــب یــک حرکــت 
ّ
هســت، »ُیَزک

عظیــم اســت. بعثــت یعنــی برانگیختگــی. جهــت ایــن برانگیختگــی چیســت؟ َســمت و ســوی ایــن 
کــه در خــود قــرآن بــاز مکــّرر ذکــر شــده  برانگیختگــی چیســت؟ َســمت و ســو عبــارت اســت از همــان 
ِن اعُبــُدوا اهَّلَل َو اجَتِنُبــوا الّطاغوت؛ اّواًل عبودّیت خدا، 

َ
 ا

ً
ــٍة َرســوال ّمَ

ُ
ِ ا

ّ
ل

ُ
ک َقــد َبَعثنــا فــی 

َ
اســت: َو ل

یعنــی چهارچــوب حیــات را در خدمــت اوامــر الهــی و نواهــی الهــی قــرار دادن؛ و ]ثانیــًا[ اجتنــاب از 
کیســت؟ همــه ی ظالمــان، همــه ی پادشــاهان خبیــث، در مثــل امــروزی همــه ی  طاغــوت. طاغــوت 
کشــورهای دیگــر هســتند -اینهــا  کــه امــروز در آمریــکا و در بعضــی از  رؤســای جمهــور مثــل اینهایــی 
کــن تــا آلــوده  کــه دامنــت را از آنهــا دور  همــان طواغیتنــد- معنــای اجتنــاب از طواغیــت ایــن نیســت 
کــه یــک خّطــی در مقابــل خــّط توحیــد و خــّط عبودّیــت الهــی وجــود  نشــوی؛ معنایــش ایــن اســت 
کفــر بــه طاغــوت، همــراه و مــالزم بــا ایمــان بــاهلل اســت؛ ایــن، جهــت  دارد و آن، خــّط طاغــوت اســت. 
بعثــت انبیــا اســت. )بیانــات مقــام معظــم رهبــری در ســالگرد رحلــت امــام خمینــی، 1398/03/14(
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ریشــه ی آزادی در فرهنــگ اســالمی، جهان بینــی توحیــدی اســت. اصــل توحیــد بــا اعمــاق 
کــه معتقــد  کســی  کــه دارد، آزاد بــودن انســان را تضمیــن میکنــد؛ یعنــی هــر  معانــی ظریــف و دقیقــی 
بــه وحدانیــت خداســت و توحیــد را قبــول دارد، بایــد انســان را آزاد بگــذارد. لــذا شــما می بینیــد 
در دعــوت انبیــا در ســوره های مختلــف قــرآن، در ســوره ی انبیــا، در ســوره ی اعــراف، در چنــد 
کــه از پیغمبــران مختلــف حــرف میزنــد، مثــاًل میگویــد: »و الــی عــاد اخاهــم هــودا قــال یــا  ســوره 
قــوم اعبــدوا اهَّلل«؛)1( اول آنهــا را از خــدا میترســاند و دنبــال ســِر او اطاعــت از خــدا و اطاعــت از 
ــران  ــد. تمــام پیغمب ــد و مطــرح میکن ــردم پیشــنهاد میکن ــه م ــه نماینــده ی خداســت، ب ک خــودش را 
کــه غیــر خــدا  کســانی  کنیــد و از طاغــوت، از  اولیــن حرفشــان عبــارت بــوده از اینکــه از خــدا اطاعــت 
کنیــد؛ »ان اعبــدوا اهَّلل و اجتنبــوا  کننــد، اجتنــاب  کننــد و بــرده  هســتند و میخواهنــد انســان را اســیر 
ــا همیــن لفــظ و ایــن مفهــوم مکــرر ذکــر شــده. بنــا برایــن آزادی اســالمی  الّطاغــوت«،)2( در قــرآن ب
ــی  ــد نف ــدا بای ــر خ ــت غی ــه عبودی ــت از اینک ــارت اس ــد، عب ــت. ... روح توحی ــد اس ــر توحی ــی ب متک
ــد  ــه انســان بای ک بشــود. یعنــی توحیــد در هــر دینــی و در دعــوت هــر پیغمبــری معنایــش ایــن اســت 
از غیــر خــدا - چــه آن غیــر خــدا یــک شــخص باشــد، مثــل فرعونــی، نمــرودی؛ چــه غیــر خــدا یــک 
تشــکیالت و یــک نظــام باشــد، یــک نظــام غیــر الهــی؛ چــه غیــر خــدا یــک شــی ء باشــد؛ چــه غیــر 
خــدا هوی هــا و هوســهای خــود او باشــد؛ چــه غیــر خــدا عادتهــا و ســنتهای رایــج غیــر الهــی باشــد - و 

کنــد.  از هرچــه غیــر خداســت، اطاعــت و عبــادت نکنــد و فقــط از خــدای متعــال اطاعــت 

کــرد، بالهــای او بســته خواهــد شــد و از پــرواز بــاز خواهــد مانــد در  گــر اطاعــت غیــر خــدا  .... ا
همــه ی رشــته ها؛ حتــی علــم و دانــش هــم بــا توحیــد در ســر راه انســان قــرار میگیــرد و انســان بــا او آشــنا 
ــرک  ــا و ش ــر آن روز دنی ــم ب ک ــت حا ــم جهال ــه علی رغ ک ــالم  ــدر اس ــلمان ص ــد مس ــما ببینی ــود. ش میش
کــه درهــای  کــرد  کــرد، آنچنــان آزادی و فتوحــی پیــدا  گرایــش پیــدا  کــم بــر آن روز دنیــا بــه توحیــد  حا
علــم و دانــش بــه روی او بــاز شــد و جلــو افتــاد و همــه ی بشــریت بــه دنبــال او وارد وادی علــم شــدند 
کــه امــروز دنیــا و بشــریت دانــش خــودش را مدیــون اســالم اســت و مدیــون توحیــد مســلمانهائی اســت 
گذاشــتند. ایــن آزادی اســالمی اســت. پــس ریشــه ی آزادی در  کــه اوْل بــار قــدم در وادی دانــش 
کــس غیــر خــدا نمیشــود و  کــه بنــده ی هیــچ  اســالم عبــارت اســت از شــخصیت و ارزش ذاتــی انســان 
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در حقیقــت ریشــه ی آزادی انســان توحیــد و معرفــت خــدا و شــناخت خداونــد اســت. 

الّســالم(  و  الّصــالة  )علیــه  امیرالمؤمنیــن  و  اســت  همیــن  بــرای  اصــاًل  اســالمی  .... جهــاد 
دربــاره ی جهــاد اســالمی میفرمایــد: »لیخــرج الّنــاس مــن عبــادة العبــاد ال عبــادة اهَّلل و مــن طاعــة 
العبــاد ال طاعــة اهَّلل و مــن والیــة العبــاد ال والیــة اهَّلل«؛)4( اصــاًل جهــاد بــرای ایــن اســت؛ جهــاد 
کشورگشــائی نیســت، بــرای فتــح ســرزمین نیســت، بــرای بــه دســت آوردن غنائــم جنگــی  بــرای 
کــه انســانها رااز بردگــی بنــدگان بــه عبودیــت خــدا ســوق بدهنــد؛ از  نیســت، جهــاد بــرای ایــن اســت 
ــه اطاعــت خــدا بکشــانند؛ از  اطاعــت و فرمانبــری بنــدگان و نظامهــای ســاخته ی دســت بنــدگان ب
کــه خودشــان بــرده ی هــوا و هــوس و  کمیــت و سرپرســتی بنــدگان و انســانهای ضعیــف  والیــت و حا
کننــد و بــه والیــت اهلل و سرپرســتی خــدا ببرنــد.  شــهوت و غضــب خودشــان هســتند، انســانها را خــارج 

ــه نمــاز جمعــه، 1365/10/19( ــات مقــام معظــم رهبــری در خطب )بیان

لطایف 

امــام صــادق ؟ع؟ فرمــود: حضــرت عیســی بــن مریــم علیــه الّســالم در ضمــن ســیاحت بــه 
دیــده  و خانه هــا جنازه هایشــان  کوچه هــا  و در  بودنــد  مــرده  آن  اهالــی  تمــام  کــه  رســید  قریــه اى 
کــه آنهــا بــه غضــب الهــی مرده انــد زیــرا در غیــر ایــن  می شــد، جنــاب عیســی علیــه الّســالم دانســت 
ــت و  ــم حکای ــت داری ــد: دوس کردن ــرض  ــرت ع ــاب آن حض ــارى اصح ــدند، ب ــن می ش ــورت دف ص

سرگذشــت ایشــان را بدانیــم.

گفته شد: اى روح اهلل آنها را صدا بزن. به حضرتش 

گفــت: بلــی  حضــرت عیســی علیــه الّســالم فرمــود: اى اهــل قریــه، یــک نفــر از آنهــا در جــواب 
یــا روح اهلل 

حضرت فرمود: این چه حالی است و قّصه شما چیست؟

گرفتارى افتادیم. گفت: صبح در عافیت و سالمتی بوده و شب در هاویه و  او در جواب 

حضرت فرمود: هاویه چیست؟

کوههایی از آتش می باشد. که در آن  گفت: دریایی از آتش  او 
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که مشاهده می کنم انداخته است؟ حضرت فرمودند: چه عملی شما را به این روزى 

گفت: حّب به دنیا و اطاعت و پرستش طاغوت. او 

حضرت فرمودند: مگر حّب شما به دنیا چه مقدار بوده؟

کــه وقتــی مــادرش بــه طــرف او  کــه طفــل بــه مــادرش محّبــت دارد  گفــت: همــان مقــدارى  او 
گشــته و وقتــی بــه او پشــت می کنــد و از  می آیــد و می خواهــد او را شــیر دهــد طفــل مســرور و شــادمان 

ــردد محــزون می شــود. وى جــدا می گ

حضرت فرمود: چقدر عبادت و اطاعت طاغوت را می کردید؟

گفت: هر وقت امر می کردند ما اطاعتشان را می نمودیم. او 

حضرت فرمود: از بین این همه چطور تو فقط جواب مرا دادى؟

گفــت: زیــرا ســایرین لجام هایــی از آتــش بــر دهانشــان هســت، فرشــتگان درشــت و ســختی  او 
گــر چــه در میــان ایشــان هســتم ولــی از آنهــا  کــه نمی تواننــد ســخن بگوینــد و مــن ا بــر آنهــا مــوّکل بــوده 
گشــت ولــی  کــه در بیــن آنهــا بــودم شــامل  نیســتم منتهــی وقتــی عــذاب بــر ایشــان نــازل شــد مــن را هــم 

گــردم. گــون  کــه می ترســم از آن در آتــش واژ مــن بــه درختــی آویــزان شــده ام 

کدان هــا خوابیــده و نــان  جنــاب عیســی علیــه الّســالم بــه اصحابــش فرمــود: در مزبله هــا و خا
کــه بــا ســالمتی دیــن همــراه باشــد. )علــل الشــرایع،  جــو تنــاول نمــودن خیلــی نعمــت اســت بــه شــرطی 

ج2، ص467(
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باطل از بین رفتنی است

آیات منتخب: 80 و 81 سوره مبارکه اسراء
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ترجمه آیات

کــن و بــه نیکــی بیــرون آور و برایــم از  کار و شــغلی [ بــه نیکــی وارد  و بگــو: پــروردگارا! مــرا ]در هــر 
نــزد خــود نیرویــی یــارى دهنــده قــرار ده. )80( و بگــو: حــق آمــد و باطــل نابــود شــد؛ بی تردیــد باطــل 

نابــود شــدنی اســت. )81(

مقدمه

کهــف آمــده اســت. ایــن ســوره 111 آیــه دارد و  در جــزء پانزدهــم قــرآن، دو ســوره اســراء و 
ــه نام هــای  ــازل شــده اســت. ایــن ســوره ب ــر پیامبــر ؟ص؟ ن ــه در مکــه ب ک پنجاهمیــن ســوره ای اســت 

»ُســبحان« و »بنــی اســرائیل« نیــز خوانــده می شــود.

ک شــماری خداونــد  محتــوای اصلــی ایــن ســوره، یکتاپرســتی و نفــی شــرک اســت و بــا پا
ــخن  ــم زد، س ــرائیل رق ــی اس ــرای بن ــد ب ــه خداون ک ــتی  ــپس از سرنوش ــود. س ــاز می ش ــی آغ ــر نقص از ه
کــه هــر جامعــه ای بــا اطاعــت خــدا عزتمنــد و بــا سرکشــی و نافرمانــی  می گویــد و از آن نتیجــه می گیــرد 
خــدا تحقیــر خواهــد شــد. )المیــزان( بــه عبــارت دیگــر، مقاومت هــا در مســیر حــّق، ســرانجام نتیجــه 

ــدگار.  ــر و مان ــود شــدنی اســت و حــّق، زوال ناپذی ــر و ناب کــه باطــل زوال پذی می دهــد؛ چــرا 
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تبیین آیات منتخب

بــه ســوی توحیــد  کــه مــردم را  بــه عنــوان رهبــر جامعــه اســالمی وظیفــه دارد  پیامبــر ؟ص؟، 
کــردن  بازگــو  از  پــس  ســوره،  ایــن  در  بایســتد.  طاغوت هــا  و  زورگویی هــا  برابــر  در  و  بخوانــد  فــرا 
کــه بــه لطــف و امــداد  بهانه جویی هــا و مخالفت هــای مشــرکان، بــه اســتواری و مقاومــت پیامبــر؟ص؟ 
کــه ایــن دو  کــرده و آنــگاه، دســتوراتی را خطــاب بــه پیامبــر ؟ص؟ بیــان مــی دارد  الهــی اســت، اشــاره 
گویــا ایــن دســتورات، پیامبــر؟ص؟ را در مســیر مقاومــت یــاری می رســاند.  آیــه، از جملــه آنهــا اســت؛ 

کنــد: گونــه دعــا  در آیــه 80 از او می خواهــد تــا ایــن 

کــن و بــه نیکــی بیــرون آور و برایــم از نــزد خــود نیرویــی  و بگــو: پــروردگارا! مــرا بــه نیکــی وارد 
ــارى دهنــده قــرار ده.1 ی

کارهــا را  پیامبــر؟ص؟ در ایــن آیــه دســتور می یابــد تــا از خداونــد، راســتی و صــدق در همــه 
گــر چــه برخی مفســران مصادیقــی چون ورود بــه مدینه  کنــد.  بخواهــد و بــر نیــروی الهــی تکیــه و تــوّکل 
ــه برشــمردند،  ــه هنــگام رســتاخیز را مصــداق آی ــر و خــروج از آن ب ــا دخــول در قب و خــروج از مکــه، ی
کــه تعبیــر جامــع ایــن آیــه، هیچ گونــه محدودیتــی نــدارد و تقاضایــی اســت بــراى  ولــی پــر واضــح اســت 
کــه رمــز شکســت بســیارى از  کار، و در هــر برنامــه؛ چــرا  ورود و خــروج صادقانــه در همــه چیــز، در همــه 

حرکت هــا، نبــود صداقــت در آن هــا و قطــع امــداد الهــی از آن اســت. ]نمونــه، نــور[

کنــد  در آیــه بعــد پیامبــر؟ص؟ دســتور می یابــد تــا ظهــور و پیــروزی حــّق را بــه همــگان اعــالم 
کــه هرگــز تــوان  کننــد  کــه توطئــه اخــراج و ... را در ســر دارنــد، دلســرد شــوند و یقیــن  تــا مشــرکانی 

رویارویــی بــا وی را ندارنــد. ]المیــزان[
]ای پیامبر ما[ بگو: »حق آمد و باطل نابود شد؛ بی تردید باطل نابود شدنی است.«2

ــق  ــاب افعــال هســتند. در ایــن صــورت، ایــن دو واژه، مفعــول مطل ج«، مصــدر میمــى از ب 1 . واژگان »ُمدَخــل« و »ُمخــَر
ــه، ج 5، ص 48۷ (  ــرآن و بیان ــراب الق ــرآن، ج 15، ص 98؛ اع ــراب الق ــى اع ــدول ف ــود. )ر.ک: الج ــد ب ــى خواهن نوع

برخــى نیــز آن دو را اســم مــكان شــمرده اند. )ر.ک: التحریــر و التنویــر، ج 14، ص 14۷(    
كــه  گفتــه مى شــود: »زهقــت نفســه« معنایــش ایــن اســت  كــت و بطــان اســت، وقتــى  2 .  »زهــوق«، بــه معنــاى ها
كــت بیــرون شــد. )ر.ک: المصبــاح المنیــر، ج 2، ص258؛  گویــى اینكــه جانــش بــه ســوى ها جانــش بیــرون آمــد، 

المحكــم و المحیــط األعظــم، ج 4، ص 118(
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ــه و  ــح مک ــه، فت ــه مدین ــالم، ورود ب ــور اس ــون ظه ــی همچ ــز مصادیق ــه نی ــن آی ــراى ای ــران ب مفس
کــه در همــه ى آنهــا باطــل شکســت خــورده اســت، ولــی آیــه داراى  شکســتن بت هــا برشــمرده اند 

گســترده اى اســت و فنــاى باطــل و بقــاى حــق را نویــد می دهــد. مفهــوم 

آری! پایان مقاومت، پیروزی حّق و حّق طلبان و نابودی باطل و طاغوت ها است. 

نکات

گانه   1. درخواست های سه 

کارهــا و از جملــه  کــه در آیــه 80 آمــده اســت، ســه عامــل موفقیــت آدمــی در همــه  دعایــی 
کارهــا؛  کارهــا؛ 2. خــروج صادقانــه از  مقاومــت در برابــر دشــمنان را در بــردارد: 1. ورود صادقانــه در 

3. برخــورداری از یــاری الهــی. 

گفتــار و خبــر دادن از وقایــع نیســت و مراتــب مختلــف  در نــگاه قــرآن، صــدق منحصــر در 
دارد؛ از جملــه صــدق در نّیــت، صــدق در بــاور و صــدق در رفتــار. در آیــه 177 ســوره بقــره1، پــس از 
ــان  ولئــک الذیــن َصَدقــوا«، یعنــی آن

ُ
ــد: »ا برشــمردن نیکی هــای اعتقــادی و رفتــاری متعــدد می فرمای

کــه باورهــای نیکــو داشــته و تــن بــه عمــل دادنــد، اهــل صدق انــد. از ایــن رو، اهــل بیــت در نقطــه قلــه 
ــه،  اِدقیــن «  )توب ــَع الّصَ ــوا َم وُن

ُ
ک ــوا اهَّلَل َو  ُق

َ
ــوا اّت ذیــَن آَمُن

َّ
ــا ال َه ّیُ

َ
ــا أ ــد: »ی ــد و قــرآن می فرمای صدق ان

 )119

کار بایــد صادقانــه باشــد؛ یعنــی بــا نّیــت درســت  بــه هــر روی، بــر اســاس ایــن آیــه، آغــاز و پایــان 
کــه آغــازی غیــر صادقانــه دارد و بــا  کارهایــی  گشــته و ظاهــر و باطــن یکــی باشــد. چــه بســا  آغــاز 
گــر چــه آغــازى صادقانــه دارد، ولــی  قصــد ریــا، فریــب، برترى جویــی و ماننــد آن شــروع می شــود، یــا ا
پایانــی آمیختــه بــه غــرور، عجــب، مّنــت و شــهرت طلبی دارد و در نتیجــه، بــرکات آن محــو می شــود. 

ِخــِر َو اْلَماِئَكــِة َو اْلِكتــاِب َو 
ْ

ــوا ُوُجوَهُكــْم ِقَبــَل اْلَمْشــِرِق َو اْلَمْغــِرِب َو لِكــّنَ اْلِبــّرَ َمــْن آَمــَن ِبــاهَّلِل َو اْلَیــْوِم اآل
ُ
ْن ُتَوّل

َ
1 . َلْیــَس اْلِبــّرَ أ

قــاَم 
َ
قــاِب َو أ ــاِئلیَن َو ِفــي الّرِ ــبیِل َو الّسَ كیَن َو اْبــَن الّسَ ــِه َذِوي اْلُقْربــى  َو اْلَیتامــى  َو اْلَمســا یــَن َو آَتــى اْلمــاَل َعلــى  ُحّبِ ِبّیِ الّنَ

ذیــَن 
َ
ولِئــَک اّل

ُ
ِس أ

ْ
اِء َو حیــَن اْلَبــأ ــّرَ

َ
ســاِء َو الّض

ْ
اِبریــَن ِفــي اْلَبأ كاَة َو اْلُموُفــوَن ِبَعْهِدِهــْم ِإذا عاَهــُدوا َو الّصَ ــاَة َو آَتــى الــّزَ الّصَ

ُقــون ولِئــَک ُهــُم اْلُمّتَ
ُ
َصَدُقــوا َو أ
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گــر ایــن  کار بــه نتیجــه واقعــی نمی رســد. امــا ا گــر صداقــت نباشــد، امــداد الهــی هــم نخواهــد بــود و  ا
ــزد  دعــا مســتجاب شــد و اعمــال فــرد یکســره صادقانــه بــود، ســرانجامش جایــگاه صــدق اســت، ن

پــروردگار: »فــی َمقعــد ِصــدٍق عنــد ملیــٍک ُمقَتــِدٍر« )قمــر، 55( 

  2. سّر پیروزی حّق و زوال باطل

ــر ایــن  ــود اســت « ب ــه یــک ســنت الهــی اشــاره دارد: »حــق پیــروز اســت و باطــل ناب ــه 81، ب آی
گاه هیمنــه ای یافتــه و حــّق و حق طلبــان را  گــر چــه باطــل، زرق و بــرق و جوالنــی دارد،  اســاس، ا
زیــر انــواع فشــارها قــرار می دهــد، لکــن ایــن جــوالن و جــوش و خــروش موّقــت اســت. از ایــن رو، 
«؛1 باطــل تنهــا جــوالن دارد؛ اّمــا دولــت 

ٌ
ــة

َ
َحــّقِ َدْول

ْ
« َو »ِلل

ٌ
ــة

َ
باِطــِل َجْول

ْ
در روایــات آمــده اســت: »ِلل

ــف روی آب  ک ــون  ــل چ ــرآن، باط ــوده ق ــه فرم ــد. ب ــه می مان ــق جاودان ــت و ح ــق اس ــدار از آِن ح پای
 َو 

َ
َحــّق

ْ
ذِلــَک َیْضــِرُب اهَّلُل ال

َ
ک اســت و نابودشــدنی و حــّق، چــون خــود آب اســت و مانــدگار: » 

ْرض « )رعــد، 17( 
َ ْ
ــُث ِفــي ال

ُ
َیْمک

َ
ــاَس ف

َ
ــا مــا َیْنَفــُع الّن ّمَ

َ
َهــُب ُجفــاًء َو أ

ْ
َیذ

َ
َبــُد ف ــا الّزَ ّمَ

َ
أ

َ
 ف

َ
باِطــل

ْ
ال

ــی آنچــه  ــاب می شــوند، ول ــه بیــرون پرت کفهــا ب ــا  ــد! ام ــد، حــق و باطــل را چنیــن مثــل می زن »خداون
ــه فرمــوده عالمــه طباطبایــی در جــاى  ــد« و ب ــد آب[ در زمیــن می مان ــردم ســود می رســاند ]مانن ــه م ب
ــْت ِمــْن 

َ
ــٍة اْجُتّث َشــَجَرٍة َخِبیَث

َ
ک ــٍة  ِلَمــٍة َخِبیَث

َ
ک  

ُ
دیگــر قــرآن، همیــن مضمــون آمــده اســت: »َوَمَثــل

ــراٍر« )ابراهیــم، 26(؛ »)همچنیــن( »کلمــه خبیثــه« ]کــه باطــل اســت[ را بــه 
َ
هــا ِمــْن ق

َ
ْرِض مــا ل

َ ْ
ــْوِق ال

َ
ف

ــرار و ثباتــی نــدارد«  کــه از روى زمیــن برکنــده شــده، و ق کــرده  کــی تشــبیه  درخــت ناپا

ســّنت پیــروزی نهایــی حــّق و اهــل حــّق، بــا تعابیــر دیگــری نیــز در قــرآن آمــده اســت، از جملــه 
دربــاره انبیــای الهــی آمــده اســت:

ُهــُم 
َ
ُهــم الَمنصــورون * و ِاّنَ ُجنَدنــا ل

َ
ُهــم ل

َ
کِلَمُتنــا ِلِعباِدنــا الُمرَســلین * ِاّن َقــد َســَبَقت 

َ
»و ل

الغاِلبــون« )صافــات، 171 - 173(؛ »وعــده قطعــی مــا بــراى بنــدگان فرســتاده مــا از پیــش مســلم 
کــه آنــان یــارى شــدگانند * و لشــکر مــا پیروزنــد!« شــده ... * 

کــه ســرانجام بــر  آیــات متعــدد دیگــر قــرآن نیــز صالحــان و حق گرایــان را وارثــان زمیــن می دانــد 

1 .  غرر الحكم، جلد 5، صفحه 25، حدیث ۷31۷ و ۷318
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جهــان مســلط شــده و باطــل نابــود می شــود.1

اما سّر پیروزی حّق و زوال باطل چیست؟ 

ــا قوانیــن عالــم  کــه ب کلمــه باطــل نهفتــه شــده، زیــرا چیــزى اســت  دلیــل ایــن موضــوع در باطــن 
آفرینــش هماهنــگ نیســت و ســهمی از واقعیــت و حقیقــت نــدارد. ســاختگی، قالبــی، بی ریشــه و 
کــه داراى ایــن صفــات اســت نمی توانــد بــراى مدتــی طوالنــی باقــی  میــان تهــی اســت، و مســلما چیــزى 
« )یونــس، 32(؛ 

ُ
ــّق َح

ْ
ــُم ال

ُ
ک ــُم اهَّلُل َرّبُ

ُ
ذِلک

َ
ــا حــّق، نامــی از نام هــا و اوصــاف خداســت: »ف ــد. ام بمان

کتاب هــای آســمانی و  « )طــه، 114(2؛ خلــق او، بــر اســاس حــّق اســت3؛ 
ُ

َحــّق
ْ
َمِلــُک ال

ْ
ــی اهَّلُل ال

َ
َتعال

َ
»ف

شــریعت او حــّق اســت،4 وعده هــای او نیــز حــّق اســت5 و ســرانجام، روز قیامــت و حکــم رانــدن او حــّق 
گشــت، تــوأم بــا راســتی و درســتی و هماهنــگ بــا نظــام حــّق  اســت6 و هــر چــه از ســنخ حــّق و حقیقــت 

 شــیٍئ هالــٌک اال َوجَهــه« )قصــص، 88( 
ّ

کــه: »کل اســت و چنیــن چیــزى بایــد باقــی بمانــد؛ چــرا 

ْرَض َیِرُثهــا ِعبــاِدَی الّصاِلُحــوَن«؛ » در زبــور بعــد از ذكــر )تــورات( نوشــتیم: 
َ
ّنَ ْاأل

َ
ْكــِر أ ُبــوِر ِمــْن َبْعــِد الّذِ َكَتْبنــا ِفــى الّزَ 1 . »َو َلَقــْد 

ــاهَّلِل َو  ــَتعیُنوا ِب ــِه اْس ــى ِلَقْوِم ــاَل ُموس ــاء، 105(؛ » ق ــد«. )انبی ــد ش ــن خواهن ــت( زمی ــته  ام وارث )حكوم ــدگان شایس بن
گفــت: از خــدا یــاری  قیــَن«؛ » موســى بــه قــوم خــود  ْرَض هَّلِلِّ ُیوِرُثهــا َمــْن َیشــاُء ِمــْن ِعبــاِدِه َو اْلعاِقَبــُة ِلْلُمّتَ

َ
اْصِبــُروا ِإّنَ ْاأل

ــذار  گ كــه بخواهــد، وا كــس از بندگانــش  ــه هــر  كــه زمیــن از آن خداســت و آن را ب كنیــد،  جوییــد و اســتقامت پیشــه 
ــُتْضِعُفوا  ــَن اْس ذی

َ
ــى اّل ــّنَ َعَل ْن َنُم

َ
ــُد أ ــراف، 128( » َو ُنری ــت«. )اع ــزكاران اس ــرای پرهی ــک( ب ــرانجام )نی ــد و س ــى  كن م

ــًة َو َنْجَعَلُهــُم اْلواِرثیــَن«؛ » مــا مــى  خواهیــم بــر مســتضعفان زمیــن مّنــت نهیــم و آنــان  ِئّمَ
َ
ْرِض َو َنْجَعَلُهــْم أ

َ
ِفــى ْاأل

ذیــَن آَمُنــوا ِمْنُكــْم َو َعِمُلــوا الّصاِلحــاِت 
َ
را پیشــوایان و وارثــان روی زمیــن قــرار دهیــم«. )قصــص، 5( َوَعــَد اهَّلُل اّل

كارهــای شایســته انجــام داده  انــد، وعــده  كــه ایمــان آورده و  كســانى از شــما  ْرِض«؛ »خداونــد بــه 
َ
ُهْم ِفــى ْاأل َلَیْســَتْخِلَفّنَ

كرد«.)نــور، 55( كــه قطعــًا آنــان را حكمــران روی زمیــن خواهــد  مــى  دهــد 
ّنَ اهَّلَل ُهــَو 

َ
ّنَ اهَّلَل ُهــَو اْلَحــّقُ ...« )حــّج، 6(؛ »ذِلــَک ِبــأ

َ
2 . آیــات دیگــر نیــز متناســب بــا ایــن مطلــب وجــود دارد: » ذِلــَک ِبــأ

ــٍذ  ِ اْلَحــق « )كهــف، 44(؛ »َیْوَمِئ
ــُة هَّلِلَّ ــَک اْلَوالَی ــِه ُهــَو اْلباِطــل  ...« )حــج، 62(؛ »ُهناِل ّنَ مــا َیْدُعــوَن ِمــْن ُدوِن

َ
اْلَحــّقُ َو أ

ّنَ اهَّلَل ُهــَو اْلَحــّقُ اْلُمبیــُن« )نــور، 25(
َ
یِهــُم اهَّلُل دیَنُهــُم اْلَحــّقَ َو َیْعَلُمــوَن أ ُیَوّفِ

ــماواِت  ْنُفِســِهْم مــا َخَلَق اهَّلُل الّسَ
َ
ــُروا فــي  أ

َ
 َو َلــْم َیَتَفّك

َ
ْرَض ِباْلَحــق ...« )انعــام، ۷3(؛ »أ

َ ْ
ــماواِت َو األ ــذي َخَلــَق الّسَ

َ
3 . »َو ُهــَو اّل

 ِباْلَحــّقِ  ...« )روم، 8(
َ
ْرَض َو مــا َبْیَنُهمــا ِإاّل

َ ْ
َو األ

قــًا ِلمــا َمَعُهــْم  ْنــِزَل َعَلْینــا َو َیْكُفــُروَن ِبمــا َوراَءُه َو ُهــَو اْلَحــّقُ ُمَصّدِ
ُ
ْنــَزَل اهَّلُل قاُلــوا ُنْؤِمــُن ِبمــا أ

َ
4 . »َو ِإذا قیــَل َلُهــْم آِمُنــوا ِبمــا أ

ْنــِزَل ِإَلْیــَک 
ُ
ــذي أ

َ
َب ِبــِه َقْوُمــَک َو ُهــَو اْلَحــق   ...« )انعــام، 66(؛ »المــر ِتْلــَک آیــاُت اْلِكتــاِب َو اّل

َ
َكــّذ  ...« )بقــره، 91(؛ »َو 

ِكتاُبنــا َیْنِطــُق َعَلْیُكــْم ِباْلَحــق « )جاثیــه، 29( ــَک اْلَحــق  ...« )رعــد، 1(؛ »هــذا  ِمــْن َرّبِ
َب ِبِه َقْوُمَک َو ُهَو اْلَحق   ...« )انعام، 66(

َ
َكّذ 5 . »ِإّنَ َوْعَدَک اْلَحّقُ ...« )هود، 45(؛ »َو 

...« )فاطر، 20( 6 . »ذِلَک اْلَیْوُم اْلَحق  ...« )نبأ، 39(؛ »َو اهَّلُل َیْقضي  ِباْلَحّقِ
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گــر اهــل حــّق در راه حــّق مقاومــت ورزیــده و خــدا را می خواننــد و بــر او تکیــه می کننــد، تکیــه  ا
 الحــّق« و او ایــن نداهــا را پاســخ می دهــد، اما پشــتوانه های 

ُ
گاهــی واقعــی و حقیقــی دارنــد: »لــه دعــوۀ

ُهــْم 
َ
پوشــالی اهــل باطــل، هرگــز نمی تواننــد پاســخ مناســبی دهنــد؛ بــه فرمــوده قــرآن: »ال َیْســَتجیُبوَن ل

ــَغ فــاُه َو مــا ُهــَو ِبباِلغــه« )رعــد، 14(؛ »آنهــا همچــون 
ُ
مــاِء ِلَیْبل

ْ
ــی ال

َ
ــِه ِإل ْی

َ
ّف

َ
ک باِســِط 

َ
ک  

َّ
ِبَشــْي ٍء ِإال

کف هــاى )دســت( خــود را بــه ســوى آب می گشــاید تــا آب بــه دهانــش برســد، و  کــه  کســی هســتند 
هرگــز نخواهــد رســید« 

آموزه ها

ــل َرّبِ 
ُ
کــه چگونــه بخوانیــم وچــه بخواهیــم. »و ق کــردن را هــم بایــد از خــدا آموخــت    1. دعــا 

دِخلني...«
َ
ا

 »
ً
کسب قدرت براى اهداف مقدس ارزش دارد. »و اجَعل لي ِمن لُدنک ُسلطانا  .2  

که دوامی ندارد. »کان زهوقا«   3. از جلوه ها و زرق و برق باطل نباید هراسید 

گار ما قرآن و روز

ــا همــه  ــر باطــل - ب   1. در روزگار مــا بارهــا و بارهــا، مــردم بــه چشــم خویــش پیــروزی حــّق را ب
صولــت و قــدرت ظاهــری اش- دیدنــد. پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران، آزادســازی خرمشــهر، 
مقاومــت هشــت ســاله در برابــر دنیــا، پیــروزی حــزب اهلل در جنــگ 33 روزه، پیــروزی جبهــه 

مقاومــت بــر داعــش و ...

کــه خــود را  کرونــا، نمونــه ای از فروپاشــی هیمنــه ظاهــری غــرب بــود. آنــان  گیــری ویــروس    2. فرا
در قلــه پیشــرفت، تمــدن و توانمنــدی می دیدنــد، در برابــر ویروســی نادیدنــی )!!( بــه هــم ریختنــد و 

کــه ضعیفشــان می پنداشــتند، بســیار عاجزانه تــر بــه مقابلــه پرداختنــد. کشــورها  گاه، از برخــی 

  3. بــر اســاس پیــام قــرآن، شکســت قدرت هــای باطلــی چــون آمریــکا، اســرائیل قطعــی اســت 
و بی شــّک، بــه ســوی نادبــودی پیــش می رونــد.
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در محضر معصومان؟مهع؟

کارهای سخت دعا برای عبور از 

کارى، تــرس و وحشــت داشــتی ایــن آیــه  گاه بــراى ورود بــه  امــام صــادق؟ع؟ می فرمایــد: »هــر 
کــن.« ]نــور الثقلیــن[ را بخــوان و اقــدام 

قیام امام زمان ؟ع؟ و زوال حکومت های باطل

امام باقر ؟ع؟، درباره آیه 81 فرمودند: 

»اذا قام القائم ذهبت دولة الباطل « 

کرد، حکومت باطل از بین می رود..« ) تفسیر نورالثقلین، ج 3، ص 212( وقتی قائم قیام 

در محضر امام و رهبری

کــه منافــع خودشــان را در ایــران از دســت  کــه قدرتهــاى بــزرگ جهانــی،  ــع نباشــید  شــما متوّق
کــه از دســت بدهنــد، آنهــا آرام بنشــینند و  کشــورها هــم خــوف ایــن را دارنــد  داده انــد و در ســایر 
کــه ایــن نهضــت  کوشــش می کننــد  کــه دارنــد،  کمیــن هســتند و بــا همــه قــوا  گر باشــند. آنهــا در  تماشــا
کــه بــراى آنهــا  کشــور وارونــه جلــوه بدهنــد و ایــن یــک مســئله اى اســت  اســالمی ایــران را در خــارج از 
کــه آیــه شــریفه را شــما خواندیــد  حیاتــی اســت؛ ... آنهــا البتــه بایــد دســت و پــا بزننــد، همــان طــورى 
. باطــل اآلن خــودش را در مقابــل حــق 

ً
کاَن َزُهوقــا  

َ
باِطــل

ْ
 ، ِإّنَ ال

ُ
باِطــل

ْ
 َو َزَهــَق  ال

ُ
َحــّق

ْ
کــه: جــاَء ال

کشــورهاى اســالمی   کــه همــه  زبــون می بینــد و بــراى او باطــل خیلــی ارزشــمند اســت. باطــل آنهــا بــود 
کشــور  کــه از مرکــز دانشــگاهها تــا همــه جــاى  جهــان را عقــب نگــه داشــته اســت، باطلهــاى آنهــا بــود 
کــه در معــرض زهــوق   کــرده بودنــد و باطــِل خودشــان را بــه پیــش می بردنــد و حــاال می بیننــد  نفــوذ 
کــه مفــاد  کنیــم  کوشــش  کــه اینهــا دیگــر دســت برداشــته اند. ... مــا بایــد  کنیــم  گمــان  اســت. نبایــد مــا 
کــه حــق را در جامعــه  کننــد  کوشــش  کنیــم و همــه ملتهــاى اســالمی بایــد  ایــن آیــه شــریفه را متحقــق 

کــه مصــداق  جــاَء اْلَحــُق  متحقــق بشــود. کننــد،  خودشــان پیــاده 

گــر حــق آمــد، باطــل خــود بــه خــود زاهــق خواهــد شــد. ... آمــدن حــق شــعار نیســت، آمــدن  ا
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حــق عمــل اســت، آمــدن حــق، نشــان دادن بــه حســب اعتقــادات و اخــالق و اعمــال اســت، پیــاده 
گــر احــکام الهــی در یــک ملــت پیــاده بشــود، باطــل از آن ملــت  کــردن همــه احــکام الهــی اســت. ا
ــه ســفارش شــده اســت،  ک ــی  ــر در همــه ملتهــاى اســالمی، احــکام الهــی- اخالق گ ــد و ا ــوچ می کن ک
اخــالق انســانی، عقایــد ایمانــی پیــاده بشــود، خــود بــه خــود باطــل زاهــق می شــود. )صحیفــه امــام، 

ج 13، ص: 162(

***

ــتر  ــب بیش ــا بمرات ــا و در درون م ــون م ــده در پیرام ــل مژده دهن ــه عوام ک ــتیم  ــی هس ــک مّلت ــا ی م
کنیــد،  پیــدا  ببینیــد،  را  مژده دهنــده  ایــن عوامــل  ناامید کننــده.  و  مأیوس کننــده  از عوامــل  اســت 
کنیــد و  کنیــد، قصدتــان را و نّیتتــان را خالــص  بــه آنهــا دلگــرم بشــوید، بــه خــدای متعــال تــوّکل 
کــرد. ان شــاءاهلل همــه ی  کــرد و مــدد خواهــد  کمــک خواهــد  کــه خــدای متعــال شــما را  بدانیــد 
شماها زوال دشــمنان بشــرّیت، یعنــی همیــن تمــّدِن آمریکایــِی منحــط و زوال اســرائیل را بــه لطــف 

ــد. ــد دی ــی خواهی اله

)بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار جمعــی از دانشــجویان؛ 1398/03/01 ؛شــانزدهمین 
روز از مــاه مبــارک رمضــان(

***

گــول بزنــد؛  کســی را  البّتــه اینهــا )دشــمنان اســالم( نابودشــدنی هســتند. ... ایــن ظواهــر نبایــد 
ا؛)ســوره ی 

ً
کاَن َزُهوق  

َ
اینهــا رفتنــی هســتند، اینهــا ساقط شــدنی و نابودشــدنی هســتند. ِاّنَ الباِطــل

اســراء، بخشــی از آیــه ی 81( اینها باطلنــد و قطعــًا دچــار زوال و ســقوط و بدبختــی و فروافتادگــی 
خواهنــد شــد؛ در ایــن هیــچ تردیــدی نیســت. البّتــه ممکــن اســت چهــار صبــاح زودتــر یــا دیرتــر انجــام 
گــر درســت  بگیــرد؛ بســتگی دارد بــه اینکــه مؤمنیــن، جامعــه ی مؤمــن، چه جــوری عمــل بکنــد؛ ا
گــر درســت عمــل نکنــد، ایــن اّتفــاق چهــار صبــاح دیرتــر  عمــل بکنــد، ایــن اّتفــاق زودتــر می افتــد؛ ا
کــه اینهــا چشــم امیدشــان بــه آنهــا  کســانی  می افتــد؛ اّمــا حتمــًا ایــن اّتفــاق می افتــد. هــم اینهــا، هــم آن  

اســت، همــه ساقط شــدنی هســتند.

... آنچــه آینــده دارد، آن اســالم اســت، آن قــرآن اســت، ... خــدای متعــال ایــن را فرمــوده 
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کــه آینــده متعّلــق اســت بــه مؤمنیــن، متعّلــق اســت بــه صالحیــن، متعّلــق اســت بــه مجاهدیــن  اســت 
کســی دچــار  گــر  فی ســبیل اهلل؛ در ایــن هیــچ تردیــدی نیســت؛ ایــن یــک وعــده ی الهــی اســت. اّمــا ا
کنــد.  وسوســه و تردیــد هــم بشــود، وعــده ی الهــی هــم دل او را آرام نکنــد، تجربه هــا بایــد دل او را آرام 
گرچنانچــه هیــچ  ــا دارم. ا ــه ایــن معن ــا همــه ی وجــود اعتقــاد ب بنــده مکــّرر ایــن را عــرض میکنــم و ب
کــه مّلــت ایــران از ســی  چهــل ســال پیــش  وعــده ای هــم بــه مــا داده نشــده بــود، بــا ایــن تجربه هایــی 
کــه پیــروزی  کــه آینــده متعّلــق بــه او اســت؛ بایــد یقیــن میکــرد  بــه ایــن  طــرف دارد، بایــد یقیــن میکــرد 

کریــم 139/03/06( متعّلــق بــه او اســت. )بیانــات در محفــل انــس بــا قــرآن 

***

ــت  ــت و حرک ــود اس ــم وج ــی عال ــی و طبیع ــان اصل ــق، جری ــدل و ح ــون ع ــه چ ک ــم  ــا میدانی م
موجــودات و همــه اجــزای عالــم و رشــد همــه ســّلولهای موجــود زنــده و حرکــت همــه ملکولهــای اشــیا 
و اجســام در جهــت حــّق اســت؛ رشــد غیــر حــق، رشــد باطل و رشــد ســرطانی اســت و محکــوم بــه 
ــر اســاس داعیــه حــق باشــد و تــالش و مجاهــدت پشــت ســر آن  ــه ب ک فناســت. بنابرایــن هرحرکتــی 
کــه اّدعــا میکنیــم و میگوییــم ملــت ایــران و نظــام جمهــوری  باشــد، آن پیــروز خواهــد شــد. لــذا مــا 
ــر ایــن اســاس -  کشــید، ب ــد  ک خواهن ــه خــا اســالمی، باالخــره مســتکبران را از تحــت تفرعنشــان ب
کــه حــق پیــروز  یعنــی قاعــده و قانــون عالــم آفرینــش - حــرف میزنیــم. ...  طبیعــت عالــم ایــن اســت 
کننــد و بــرای آن تــالش نماینــد.  میشــود، بــه شــرط این کــه اهــل حــق دنبــال آن بایســتند و مبــارزه 

)بیانــات در دیــدار جمعــی از پرســتاران؛ 1376/06/19(

***

کــراِت  ... یــک جملــه راجــع بــه رژیــم صهیونیســتی عــرض بکنیــم؛ بعــد از اتمــام ایــن مذا
کــه شــد، تــا  کراتــی  گفتنــد فعــاًل بــا ایــن مذا هســته ای، شــنیدم صهیونیســت ها در فلســطین اشــغالی 
25 ســال از دغدغــه ی ایــران آســوده ایم؛ بعــد از 25 ســال فکــرش را میکنیــم. بنــده در جــواب عــرض 
ــه توفیــق الهــی و  ــا 25 ســال دیگــر، ب میکنــم اّواًل شــما 25 ســال آینــده را نخواهیــد دیــد. ان شــاءاهلل ت
بــه فضــل الهــی چیــزی بــه نــام رژیــم صهیونیســتی در منطقــه وجــود نخواهــد داشــت؛ ثانیــًا در همیــن 
ــه ی اســالمِی مبــارز و حماســی و جهــادی، یــک لحظــه صهیونیســت ها را راحــت  مــّدت هــم روحّی
کیســت؛ حــاال دولتهــا و  گذاشــت؛ ایــن را بداننــد. مّلتهــا بیــدار شــده اند، میداننــد دشــمن  نخواهــد 
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کننــد، ]اّمــا[ بــه جایــی  بوقهــای تبلیغاتــی و ماننــد اینهــا میخواهنــد جــای دشــمن و دوســت را عــوض 
نمیرســد. مّلتهــا -مّلتهــای مســلمان، بخصــوص مّلتهــای منطقــه- حواسشــان جمــع اســت و میداننــد. 

خــب، ایــن وضــع رژیــم صهیونیســتی و آن هــم ]وضــع [ آمریــکا.

)بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم؛ 94/06/18(

لطایف 

داستان عاِلم و صدر اعظم 

که خیلی وقتها پیش اتفاق افتاده. یکی از علماى یکی از شهرســتانهاى  قصه اى را شــنیده ام 
ــران  ــافرخانه هاى ته ــی از مس ــده و در یک ــران آم ــه ته ــته- ب ــاد داش ــاط زی ــم خط ــه در قدی ک ــارس-  ف

کن شــده بــود. ســا

کــه از او  کــس را هــم نمی شــناخته  در اینجــا پولــش را دزد می زنــد. مــرد محترمــی بــوده. هیــچ 
کمــک بگیــرد.

فرمــان  می آیــد  کنــد.  پولــی  تحصیــل  اینکــه  بــراى  می رســد  فکــرش  بــه  طرحــی  بعــد 
ــی می نویســد  ــا یــک خــط بســیار عال کاغــذ اعــال ب ــه مالــک اشــتر را روى یــک  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ب
کنــد. )طبــق معمــول، اینهــا هــم پولــی می دادنــد.( خیلــی روى  کــه آن را بــه صــدر اعظــم وقــت اهــدا 
آن زحمــت می کشــد. بعــد وقــت می گیــرد و نــزد آن آقــاى صدراعظــم مــی رود. او نــگاه می کنــد و 
ــن  ــه ای ک ــد  ــت. می فهم ــتر اس ــک اش ــه مال ــن؟ع؟ ب ــان امیرالمؤمنی ــد فرم ــت؟ می گوی ــد چیس می پرس
کمــی می نشــیند. بعــد می خواهــد بــرود. می گویــد نــه، شــما  کمــک آمــده. آن آقــا  بــراى دریافــت 
بفرماییــد. بــاز می نشــیند. مــردم می آینــد و می رونــد. آخــر وقــت می شــود، می بینــد خبــرى نشــد. 
کــه همــه غیــر از نوکرهــا می رونــد،  کــه بــرود. می گویــد نــه، شــما بفرماییــد. وقتــی  دوبــاره بلنــد می شــود 
کار دارم. ــا شــما  ــه، شــما بفرماییــد، مــن ب ــد ن ــرود. صــدر اعظــم می گوی ــاز می خواهــد ب ــم ب ــن عال ای

کــس داخــل  ــد، هیــچ  ــد در را ببن ــّراش می گوی ــه ف ــد، ب ــدگان رفتن کنن ــه همــه مراجعــه  ک وقتــی 
ــه آورده اى؟ آن  ــراى چ ــن را ب ــد ای ــیند. می گوی ــارش می نش کن ــو.  ــا جل ــد بی ــا می گوی ــه آن آق ــد. ب نیای
گــر بخواهــم بــه شــما خدمتــی بکنــم  کــردم ا عالــم می گویــد: شــما صــدر اعظــم هســتید، مــن فکــر 
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کــم  کــه دســتور حکومــت اســت و یــک حا کــه فرمــان امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را  چیــزى از ایــن بهتــر نیســت 
کنــد، بــه شــما اهــدا  گونــه بایــد حکومــت  کنــد ایــن  گــر بخواهــد بــر طبــق موازیــن اســالمی حکومــت  ا
گفــت: بیــا جلــو. او را خــوب نزدیکــش آورد  کــردم می توانــم از ایــن راه خدمتــی بکنــم.  کنــم. فکــر 
گفــت: مــن از خــودت یــک چیــزى می پرســم. خــود علــی؟ع؟ بــه ایــن عمــل می کــرد یــا  و بــه آرامــی 
گرفــت؟ آیا جز شکســت  کــرد چــه نتیجه اى  کــه عمــل  گفــت: خــودش  نمی کــرد؟ بلــه، عمــل می کــرد. 
گفــت: جوابــت را همیــن جــا بــه تــو  کــه تــو حــاال ایــن را بــراى مــن آورده اى؟  چیــزى نصیبــش شــد 
کــه رفتنــد  کــردى مــردم برونــد. مــردم هــم  می دهــم. تــو چــرا ایــن را جلــو مــردم بــه مــن نگفتــی؟ صبــر 
گوشــم می گویــی. از  کــردى و آرام بــه  چــرا جلــو نوکرهــاى خــودت نگفتــی؟ تــازه نوکرهایــت را بیــرون 
کــی می ترســی؟ از ایــن مــردم می ترســی. از چــه چیــِز مــردم می ترســی؟ غیــر از همیــن علــی؟ع؟ اســت 
کجاســت؟ تــو خــودت  کــه مثــل تــو عمــل می کــرد اآلن  کــرده؟ معاویــه  کــه اآلن در همیــن مــردم حلــول 
کنــون  کــه حــاال معاویــه را لعنــت بکنــی. ولــی علــی؟ع؟ بــه دلیــل همیــن منطقــش ]ا هــم مجبــورى 
کــه طرفــدار دارد، پــس  زنــده اســت.[ پــس علــی؟ع؟ شکســت نخــورده. بــاز هــم امــروز منطــق اوســت 

بــاز هــم حــق پیــروز اســت.1

1 . مجموعه آثار استاد شهید مطهرى )فلسفه تاریخ)1 - 4((، ج 15، ص: 1012.
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مقاومت در برابر نمادهای شیطانی

آیات منتخب: آیات 83 تا 98 سوره طه
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ترجمه آیات

کــوه طــور[ پیشــی  کــه قبــل از قــوم خــود ]در آمــدن بــه  کــرد  اى موســی! چــه چیــز تــو را شــتابان 
کــه  گروهــی هســتند  گرفتــی؟ )83(گفــت: پــروردگارا! مــن بــه ســوى تــو شــتافتم تــا خشــنود شــوى. آنــان 
گفــت: اى موســی! مــا بــه راســتی قــوم تــو را پــس از آمــدن  اینــک بــه دنبــال مــن می آینــد. )84( ]خــدا[ 
ک به ســوى  کــرد. )85(پــس موســی خشــمگین و اندوهنــا گمــراه  کردیــم و ســامرى آنــان را  تــو امتحــان 
گفــت: اى قــوم مــن! آیــا پروردگارتــان بــه شــما ]دربــاره نــزول تــورات [ وعــده اى  قومــش بازگشــت، 
ــر  ــان ب ــه خشــمی از پروردگارت ک ــا خواســتید  ــد ی ــی آم ــر شــما طوالن ــان آن وعــده ب ــا زم ــداد؟ آی نیکــو ن
کردیــد؟! )86(گفتنــد: مــا بــا اراده خــود بــا وعــده تــو  کــه بــا وعــده مــن مخالفــت  شــما فــرود آیــد 
کــه بارهایــی ســنگین از زیــور و زینــت ایــن قــوم را حمــل  کردنــد  مخالفــت نکردیــم، بلکــه مــا را وادار 
ــت  ــور و زین ــه از زی ــم ]آنچ ــامرى ه ــورت س ــن ص ــه همی ــم و ب ــش [ انداختی ــان را ]در آت ــس آن ــم، پ کنی
گاو داشــت  کــه صــداى  گوســاله اى  داشــت [ در آتــش انداخــت. )87(پــس بــراى آنــان مجســمه 
کــه ]موســی آن  گفتنــد: ایــن معبــود شــما و معبــود موســی اســت  گاه ]او و پیروانــش [  بیــرون آورد، آن 
کــرد ]بــه ایــن خاطــر بــراى طلــب معبــود بــه طــور رفــت.[ )88(پــس آیــا درک نمی کننــد  را[ فرامــوش 
کــه آن را می خواننــد[ پاســخی بــه آنــان نمی دهــد و مالــک و  کــه ]گوســاله، هنگامــی  ]و نمی فهمنــد[ 
صاحــب اختیــار هیــچ ســود و زیانــی بــراى آنــان نیســت؟! )89(و بــه راســتی هــارون پیــش از ایــن بــه 
گرفته ایــد، و بی تردیــد  گوســاله مــورد امتحــان قــرار  گفتــه بــود: اى قــوم مــن! شــما بــه وســیله ایــن  آنــان 
کنیــد و فرمانــم  پروردگارتــان ]خــداى [ رحمــان اســت، بنابرایــن از مــن ]کــه پیامبــر او هســتم [ پیــروى 
گوســاله باقــی می مانیــم تــا موســی بــه ســوى  گفتنــد: مــا همــواره بــر پرســتیدن  را اطاعــت نماییــد. )90( 
ــدى  ــی دی ــارون! وقت ــت: اى ه گف ــارون [  ــه ه ــت، ب ــی بازگش ــه موس ک ــی  ــردد. )91(]هنگام گ ــاز  ــا ب م
گمراهــان [  گمــراه شــدند چــه چیــز تــو را مانــع شــد )92(از اینکــه مــرا ]در برخــورد شــدید بــا  آنــان 
کــردى؟ )93(گفــت: اى پســر مــادرم! نــه ریــش مــرا بگیــر  کنــی؟ آیــا از فرمــان مــن ســرپیچی  پیــروى 
کــه بگویــی: میــان بنی اســرائیل تفرقــه و جدایــی انداختــی و ســفارش مــرا  و نــه ســرم را، مــن ترســیدم 
کار  گفــت: اى ســامرى! ســبب  ]در حفــظ وحــدت بنی اســرائیل [ رعایــت نکــردى. )94( ]موســی [ 
گاه  کــه آنــان آ گاه شــدم  ک [ تــو چــه بــود؟ )95(گفــت: مــن بــه حقایــق و اســرارى آ ]بســیار خطرنــا
ــر هواپرســتی [ آن را دور انداختــم ]و  ــر اث گرفتــم و ]ب نشــدند، پــس اندکــی از دانــش و اســرار رســول را 
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کــردن  گمــراه  ک را بــراى  کار بســیار خطرنــا گوساله ســازى پرداختــم [؛ و این گونــه نفــس مــن ]آن  بــه 
کیفــر تــو ]بــه  گفــت: پــس ]از میــان مــردم [ بــرو، یقینــا  بنی اســرائیل [ در نظــرم آراســت. )96( ]موســی [ 
کــه ]دچــار بیمــارى  گوســاله [ در زندگــی ایــن اســت  خاطــر دور انداختــن آثــار رســالت و ســاختن 
کــس نزدیکــت آیــد بگویــی:[ بــه مــن دســت نزنیــد؛ و تــو را وعده گاهــی  مســرى ویــژه اى شــوى تــا هــر 
کــه هرگــز نســبت بــه تــو از آن تخلــف نخواهــد شــد، و  ]از عــذاب بســیار ســخت قیامــت [ اســت 
کــه حتمــا آن را در آتــش بســوزانیم،  کــن  کــه همــواره مالزمــش بــودى نــگاه  کنــون [ بــه معبــودت  ]ا

ســپس ســوخته اش را در دریــا می پاشــیم. )97(

مقدمه

بیشــتر جــزء شــانزدهم قــرآن، بــه دو ســوره مریــم و طــه اختصــاص دارد. ســوره طــه 135 آیــه دارد 
و در مکــه نــازل شــده اســت. محتــوای ســوره را هماننــد ســایر ســوره های مکــی، مســائل محــوری دیــن 
همچــون توحیــد و معــاد تشــکیل می دهــد. غــرض ایــن ســوره، تذکــر و یــادآورى از راه انــذار اســت؛ چرا 
کــه آیــات انــذار آن بــر آیــات تبشــیرش  غلبــه دارد؛ بنابرایــن، در قالــب داســتان حضــرت موســی؟ع؟ 
کننــدگان آیــات خــدا اشــاره  کــت طاغیــان و تکذیــب  )کــه بیــش از 80 آیــه را در بــر می گیــرد( بــه هال
دارد. در ادامــه بــه یــادآورى احــوال قیامــت و خصوصیــات آن و داســتان فریــب خــوردن آدم؟ع؟ و 
کننــده اى، بــراى  حــوا و هبــوط آن هــا بــه زمیــن می پــردازد و در نهایــت نصیحــت و اندرزهــاى بیــدار 

همــه مؤمنــان بیــان می کنــد. ]المیــزان[

تبیین آیات منتخب

کــه  گروه هــا و جنبش هایــی شــکل می گیــرد  معمــوال در برابــر هــر انقــالب و حرکتــی نوپدیــد، 
تــالش دارنــد،  آن انقــالب و حرکــت اصالحــی را در هــم پیچیــده و جامعــه را بــه همــان فضــای 
گذشــته یــک مرتبــه نابــود  کــه بــا تحقــق یــک انقــالب، تمــام عناصــر فاســد  پیشــین بازگرداننــد؛ چــرا 
کــه بــراى حفــظ موجودیــت خویــش بــه تــالش  نمی شــوند، معمــوال تفاله هایــی از آن باقــی مي ماننــد 
کیفیــت آنهــا، دســت بــه اعمــال ضــد انقالبــی آشــکار  کمیــت و  ــا تفــاوت شــرائط و  برمی خیزنــد و ب

ــا پنهــان می زننــد. ی
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خداونــد در ســوره طــه، داســتان موســی ؟ع؟ و قومــش را بــرای عبرت آمــوزی مســلمان نقــل 
ــه و از منشــأ ایــن انحرافــات و  ــه تبییــن انحرافــات قــوم موســی ؟ع؟ پرداخت ــراز، ب می کنــد. در ایــن ف
چگونگــی مقابلــه موســی بــا ایــن انحرافــات و مقاومــت در برابــر نمادهــای شــیطانی ســخن می گویــد.

گــزارش آخریــن فصــل از سرگذشــت موســی؟ع؟ و بنی اســرائیل آغــاز می شــود:  در ایــن آیــات، 
گوساله پرســتی بنی اســرائیل  ــه میعــادگاه طــور و ســپس  رفتــن موســی؟ع؟ و نماینــدگان بنی اســرائیل ب
کننــد،  گروهــی از بنی اســرائیل نیــز موســی؟ع؟ را همراهــی  کــه  در غیــاب آن هــا. برنامــه ایــن بــود 
کــه ســر از پــا  گفتــن بــا خــدا چنــان در دل موســی؟ع؟ شــعله ور بــود  امــا شــوق مناجــات و ســخن 
کــرده بــود. از ایــن رو، بــا  نمی شــناخت و همــه چیــز حتــی خــوردن و آشــامیدن را در ایــن راه فرامــوش 

ــه میعــادگاه رســید. ســرعت راه را پیمــود و پیــش از دیگــران ب

ایــن دیــدار، بــه جهــت آزمایــش مــردم از ســی شــب بــه چهــل شــب تمدیــد شــد و بدیــن ســبب 
کــه در بعضــی از تفاســیر آمــده در میــان بنی اســرائیل نشــر یافــت. در  شــایعه مــرگ موســی؟ع؟ چنــان 
کــرد و از طــال  کــه مــردى نیرنگ بــاز و منحــرف بــود از ایــن فرصــت اســتفاده  ایــن میــان، »ســامرى« 
کــرد؛  کــه نــزد بنی اســرائیل از فرعونیــان بــه یــادگار مانــده بــود، نمــادی شــیطانی را عَلــم  و جواهراتــی 
ــه  ک ــی  ــا اطالعات ــامرى ب ــید. س ــوش می رس گ ــه  ــی از آن ب ــداى مخصوص ــه ص ک ــاخت  ــاله اى س گوس
کــه هــواى  فشــرده از  گذاشــته بــود  کار  گوســاله طالیــی  داشــت، لوله هــاى مخصوصــی در درون ســینه 
گاو بیــرون می آمــد.1 او بنی اســرائیل را  گوســاله، صدایــی شــبیه صــداى  آن خــارج می شــد و از دهــان 
گفــت: »ایــن خــدای شــما و موســی؟ع؟ اســت.« بنی اســرائیل  کــرد و  گوســاله دعــوت  بــه پرســتش آن 
کــه بــه ســجده افتادنــد هفتــاد هــزار نفــر بــود. ]نمونــه[ در برابــر آن بــه ســجده افتادنــد و عــدد آن هایــی 

کار  کــه دیــده و عقلشــان را بــه  گوساله پرســتان می پــردازد. آن هایــی  آیــات بعــد بــه توبیــخ 
گفتــن دارد، نــه تــوان جلــب منفعــت یــا دفــع ضــرر.  گوســاله نــه تــوان ســخن  نبســتند تــا ببیننــد ایــن 

ــد. کنن ــرات هــارون؟ع؟ توجــه  ــه تذک ــا ب گــوش شــنوایی هــم نداشــتند ت ــه  ک آنهایــی 

كــه از زیــر پــاى جبرئیــل  ک  گوســاله ســامرى بــه خاطــر مقــدارى خــا گفته انــد  1 . جمعــى از مفســران بــا اســتفاده از آیــه 96 
كــه جــان نداشــته  كلمــه »جســد« بــه معنــاى بدنــى اســت  كــه  برداشــته و در آن ریختــه بــود، صــدا داشــت؛ در حالــى 
كار رفتــه  كلمــه در قــرآن بــه  كــه ایــن  باشــد و هرگــز بــر بــدن جانــدار اطــاق نمى شــود، عــاوه بــر آن در تمــام مــواردى 

اســت بــه معنــاى جســم بى جــان آمــده اســت . ]نمونــه[
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کــه از فرمــان مــن پیــروی  موســی؟ع؟ بــا عتــاب بــرادر خویــش را بازخوســت نمــود: »چــه شــد 
کــردى؟« البتــه موســی؟ع؟ یقیــن داشــت بــرادرش بی گنــاه  نکــردی؟ آیــا از فرمــان مــن ســرپیچی 
کــه انحــراف  کنــد؛ 1. بــه بنی اســرائیل بفهمانــد  کار، می خواســت دو چیــز را ثابــت  اســت، امــا بــا ایــن 
گناهــی بــاور نکردنــی و  از توحیــد و بازگشــت بــه شــرک، آن هــم بعــد از دیــدن آن همــه معجــزات 
کــه حتــی بــرادر و جانشــین موســی؟ع؟ نیــز باید دربــاره آن پاســخگو بوده  گناهــی  نابخشــودنی اســت؛ 
کار خــود را بکننــد؛  کــرد تــا دیگــران حســاب  گیــرد. موســی؟ع؟ از بــرادرش شــروع  و مــورد عتــاب قــرار 
کــه هــارون؟ع؟ می دهــد بی گناهــی اش بــر همــگان ثابــت شــود و او را بــه مســامحه  2. بــا توضیحاتــی 

در ادای رســالت متهــم  نســازند. ]نمونــه[

کــه از التهــاب او بکاهــد و  کــه هــارون؟ع؟ ناراحتــی شــدید بــرادر را دیــد، بــراى ایــن  هنگامــی 
گــر بــه  کــه ا کــردم  گفــت: »فرزنــد مــادرم! ریــش و ســر مــرا مگیــر، مــن فکــر  کنــد،  عــذر خویــش را بیــان 
ــد و ایــن باعــث  ــان بنی اســرائیل می افت ــه شــدیدى در می ــم، تفرق کن ــرى پیــدا  ــزم و درگی ــارزه برخی مب
ــن  ــن از ای ــد؛ بنابرای ــم می انجامی ــتار ه کش ــه  کار ب ــا  ــه بس ــوند و چ ــته ش ــرائیل دو دس ــود بنی اس می ش
کــه تــو بــه هنــگام بازگشــت بگویــی چــرا در میــان بنی اســرائیل تفرقــه افکنــدى و ســفارش مــرا  ترســیدم 
 الُمفِســدین ؛ اعــراف، 142( اجــرا نکــردی؟! 

َ
ِبــع َســبیل

َ
صِلــح َو ال َتّت

َ
کــه دســتور بــه اصــالح بــود )ا

کــرد و موســی؟ع؟ هــم عــذرش را پذیرفــت و  بدیــن ترتیــب هــارون؟ع؟ بی گناهــی خــود را اثبــات 
گفــت: پــروردگارا! مــرا و  کــرد: »]موســی [  بــرای خــود و بــرادرش در ســوره اعــراف ایــن چنیــن دعــا 

ــه[ ــو مهربان تریــن مهربانانــی.« ]نمون کــه ت ــرادرم را بیامــرز، و مــا را در رحمتــت درآور،  ب

بــر اســاس روایــات، موســی؟ع؟ قصــد داشــت تــا ســامرى را بــه قتــل برســاند، اّمــا خداونــد بــه او 
کشــتن او صــرف نظــر نمــا ]ر.ک: مجمــع،  کــه چــون ســامرى مــرد ســخاوتمندى اســت از  وحــی فرمــود 
کــرد و بــه  اذَهــب« او را از میــان قــوم بنی اســرائیل طــرد 

َ
صافــی[، از ایــن روى موســی؟ع؟ بــا جملــه »ف

 
َ

ن َتُقــول
َ
ــَک ِفــي الَحیــاِة ا

َ
ــِاّنَ ل

َ
گفته انــد: جملــه »ف وی اجــازه هیــچ ارتباطــی بــا مــردم نــداد. بعضــی  

ال ِمســاَس« دســتور موســی؟ع؟ نبــود، بلکــه نفریــن او بــود، بــه همیــن جهــت، ســامری بــه بیمــارى 
گــر تمــاس می گرفــت  کســی نمی توانســت بــا او تمــاس بگیــرد و ا کــه تــا آخــر عمــر  مرمــوزى مبتــال شــد 
ــا  کــس می خواســت نزدیکــش شــود، فریــاد مــی زد: »ب دچــار تــب شــدیدی می شــد؛  از ایــن رو، هــر 
گفته انــد: مبتــال بــه مــرض وســواس شــد، بــه  مــن تمــاس مگیــر و نزدیــک مــن میــا«؛ بعضــی  دیگــر 
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کــه از مــردم وحشــت می کــرد و می گریخــت و فریــاد مــی زد: »ال ِمســاَس ال ِمســاَس«. ایــن  طــورى 
گــر روایتــش صحیــح باشــد. ]المیــزان[ وجــه خوبــی اســت ا

نکات

ُسول« چه بوده؟ ِر الّرَ
َ
ث
َ
  1. مقصود سامرى از این سخن »ِمن ا

در میان مفسران دو تفسیر معروف است:

کــه )بــراى  کنــار رود نیــل آمــد، جبرئیــل را بــر مرکبــی دیــدم  کــه لشــکر فرعــون بــه    1. هنگامــی 
تشــویق آن لشــکر بــه ورود در جاده هــاى خشــک شــده دریــا( در پیشــاپیش آن هــا حرکــت می کــرد، 
کــردم و آن را در درون  گرفتــم، و بــراى امــروز ذخیــره  ک زیــر پــاى او یــا مرکبــش را بــر  قســمتی از خــا

گوســاله طالیــی افکنــدم و ایــن صــدا از برکــت آن اســت. بــر ایــن دیــدگاه اشــکاالتی وارد اســت؛ 

  2. مــن در آغــاز بــه بخشــی از آثــار و آموزه هــای ایــن رســول )موســی( مؤمــن شــدم، و ســپس در 
گرایــش نمــودم و ایــن در نظــر  کــردم و آن را بــه دور افکنــدم، و بــه ســوى آییــن بت پرســتی  آن تردیــد 
ــه هــر دو تفســیر اشــکاالتی را  ــه طباطبایــی؟هر؟ نســبت ب ــه[ عالم ــود. ]نمون ــر ب ــر و زیبات مــن جالب ت
کالم ســامری مطــرح فرمــوده اســت:  وارد نمــوده اســت و آنــگاه احتمــال دیگــری را نســبت بــه تبییــن 
کــه خــوب اســت بــا طالهــاى رســول مجســمه اى بســازم، پــس مشــتی از اثــر  گرفــت  »پــس وسوســه مــرا 
گوســاله اى  گرفتــم و در آتــش انداختــم، و بــراى مــردم  کــه همــان زیورهــاى طالیــی باشــد-  رســول را- 
کــه موســی؟ع؟  کــه صــدا می کــرد،« مقصــود از زینــت قــوم، طالجــات قبطیــان بــوده اســت  در آوردم 
کننــد و چــون ایــن طالهــا، مــال  دســتور داده بــود، آن هــا را جمــع آورى نمــوده، بــا خــود حمــل 
موســی؟ع؟ یــا منســوب بــه او بــوده، ازایــن رو، مــراد از اثــر رســول، همان هــا می باشــد. ]ر.ک: المیــزان[

  ۳. چگونگی مقاومت در برابر نمادهای شیطانی

گوســاله  ســامری بازگــو  ایــن آیــات رفتــار دو ولــّی خــدا، هــارون و موســی را در برابــر نمــاد شــیطانِی 
می کنــد  و می تــوان نــکات زیبایــی بــرای چگونگــی مقاومــت در برابــر نمادهــای شــیطانی بــه دســت 

آورد: 
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گاهی بخشی(  کار فرهنگی )آ گام اول:  الف( 

هارون طبق آیات وظیفه خود را در چهار مرحله پیاده نمود:

ِتْنُتــْم ِبــِه« تــا مغزهــاى خفتــه بیــدار شــود و احتمــال 
ُ
مــا ف

َ
ــْوِم ِإّن

َ
1. هشــدار خطــر فتنــه: »یــا ق

کننــد. خطــر دهنــد و در ســخنانش تأمــل 

کــه از بــدو قیــام  گــون خداونــد را  گونا 2. تذّکــر و یــادآوری لطــف بی شــمار خــدا: او نعمتهــاى 
موســی تــا زمــان نجــات از چنــگال فرعونیــان شــامل حــال بنــی اســرائیل شــده بــود بیــاد آنهــا آورد، و 
کــرد، تــا اثــر عمیق تــرى بگــذارد و هــم آنهــا  مخصوصــا خــدا را بــا صفــت رحمــت عامــه اش توصیــف 

ْحمــُن (. ــُم الّرَ
ُ

ک را بــه آمــرزش ایــن خطــاى بــزرگ امیــدوار ســازد )َو ِإّنَ َرّبَ

گــر خطــر فتنــه اســت و لطــف خــدا ثابــت اســت؛ پــس بایــد بــه  3. لــزوم تبعیــت از ولــّی خــدا: ا
ْمــِري «.

َ
ِطیُعــوا أ

َ
ِبُعوِنــي َو أ

َ
اّت

َ
گــوش فــراداد: »ف کالم رســول و فرســتاده خــدا 

گام دوم: برخورد عملی: ب( 

1. بازخواست عمومی:

ــه ســمت  ــه فهمیــد قومــش آســیب زده و فتنــه زده شــدند، خشــمگینانه ب ک ــگاه  موســی ؟ع؟ آن
قومــش بازگشــت و ایشــان را بازخواســت نمــود. او فریــاد بــرآورد اى قــوم مــن! مگــر پــروردگار شــما 
ــان  ــورات و بی ــزول ت ــده ن ــم ربکــم وعــدا حســنا(. وع ــم یعدک ــداد” )أ ل ــما ن ــه ش ــی ب ــده نیکوی وع

ــان؟! ــر فرعونی ــروزى ب ــات و پی ــده نج ــا وع ــمانی ی ــکام آس اح

ســپس افــزود:” آیــا مــدت جدایــی مــن از شــما بــه طــول انجامیــده”؟! )أ فطــال علیکــم 
گیــرم مــدت وعــده بازگشــت مــن از ســی روز بــه چهــل روز تمدیــد شــد، ایــن زمانــی طوالنــی  العهــد( 
گــر ســالها مــن از شــما دور  کنیــد حتــی ا کوتــاه خودتــان را حفــظ  نیســت، آیــا شــما نبایــد در ایــن مــدت 
کرده ایــد  کــه بــا چشــم خــود مشــاهده  کــه بــه شــما تعلیــم داده ام و معجزاتــی را  بمانــم آئیــن خــدا را 

کــم باشــد. بایــد بــر شــما حا

وی در پایان بازخواست عمومی خود فرمود:

ــا  ــه ب ک ــازل شــود  ــر شــما ن ــان ب ــن عمــل زشــت خــود می خواســتید غضــب پروردگارت ــا ای ــا ب “ ی
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ــد؟! کردی ــت  ــن مخالف ــده م وع

2. بارخواست از مسئوالن امر:

کــه چــرا جلــوی  گام دوم ســراغ جانشــین خــود رفتــه و بــه ظاهــر او را بازخواســت نمــود  وی، در 
کــردی؟ ایــن بازخواســت چنــان ســخت گیرانه  انحــراف را نگرفتــی؟ آیــا تــو از فرمــان مــن ســرپیچی 
کــه بــه فرمــوده قــرآن، موســی بــا شــدت و عصبانیــت هــر چــه تمام  تــر ایــن ســخنان را بــا  و جــدی بــود 

گرفتــه بــود و می کشــید! کــه ریــش و ســر او را  بــرادرش می گفــت و بــر او فریــاد مــی زد، در حالــی 

کــه او وظیفــه خــود را انجــام داده بــود و حّجــت را تمــام  بــا پاســخ هــارون بــر همــگان معلــوم شــد 
کــرده بود.

ــیطانی  ــرک آموز و ش ــای ش ــا نماده ــورد ب ــی ؟ع؟ را در بزخ ــت موس ــت، جدّی ــن دو بازخواس ای
ــه و ســرکردگان انحــراف فراهــم ســاخت. کمــه ســران فتن ــرای محا نشــان داد و فضــای عمومــی را ب

3. برخورد با ایجادگران نمادهای شیطانی:

ــع،  ــان قاط ــک فرم ــا ی ــه او، ب کم ــس از محا ــت و پ ــه رف ــأ فتن ــامری، سرمنش ــراغ س ــه س ــی ب موس
َهــْب«، ب: نفریــن  »ال ِمســاَس«، ج: تهدیــد 

ْ
اذ

َ
چندیــن مجــازات برایــش قــرار داد: الــف: طــرد »ف

.»
ً
ــَک َمْوِعــدا

َ
ــه عــذاب آخــرت  »ل ب

4. از بین بردن نمادهای شیطانی 

کــه پیوســته او را  گفــت: “بــه ایــن معبــودت  کــه موســی بــه ســامرى  برنامــه بعــدی ایــن بــود 
کــن و ببیــن مــا آن را می ســوزانیم و ســپس ذرات آن را بــه دریــا می پاشــیم”   عبــادت می کــردى نــگاه 
(. موســی 

ً
َیــّمِ َنْســفا

ْ
ُه ِفــي ال

َ
َنْنِســَفّن

َ
ــّمَ ل

ُ
ــُه ث

َ
ّن

َ
ق ُنَحّرِ

َ
 ل

ً
ِکفــا ْیــِه عا

َ
ــَت َعل

ْ
ــِذي َظل

َّ
)َو اْنُظــْر ِإلــی  ِإلِهــَک ال

؟ع؟ بدیــن وســیله ریشــه نمــاد شــیطانی را خشــکانید.

5. مجازات پیروان نمادهای شیطانی

گنــاه شــما بــه  کــه ایــن  کــرد  گوساله پرســتان بنــی اســرائیل آمــد و بــه آنهــا حالــی  بعــد بــه ســراغ 
کــه شمشــیر در میــان خــود  کــردن از آن راهــی جــز ایــن نیســت  ــه  ــراى توب ــه ب ک ــزرگ اســت  قــدرى ب
کالبــد ایــن جامعــه  کثیــف از  کشــته شــوند، و ایــن خون هــاى  گروهــی بــا دســت یکدیگــر  بگذاریــد و 
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گنهــکاران بدســت خودشــان اعــدام شــوند تــا بــراى همیشــه  بیــرون ریــزد و بــه ایــن ترتیــب جمعــی از 
ک از مغــز آنهــا بیــرون رود. ]نمونــه[ ایــن فکــر انحرافــی خطرنــا

آموزه ها

م«
ُ

م َیِعدک
َ
ل
َ
کرد. »ا کار را توبیخ    4. در جاى خود باید خطا

م«
ُ

ک َضٌب ِمن َرّبِ
َ

  5. قهر و غضب از لوازم تربیت است. »غ

اِمِري«   6. بزرگ ترین ضربه ها را عوامِل فاسد خودى منحرف می زنند. »الّسَ

خــَرَج 
َ
ا

َ
»ف اســت.  مؤّثرتــر  باشــد،  همــراه  روانشناســی  و  جامعه شناســی  بــا  کــه  هنــرى   .7   

« )عامــل موفّقیــت ســریع ســامرى در جلــب توّجــه بنی اســرائیل، شــناخِت زمینه هــاى 
ً

ُهــم ِعجــل
َ
ل

گاوپرســتی در آن جامعــه و حضــور نداشــتن رهبــر بــود.(

ک    8. هنــر در دســتان منحرفــان، همچــون تیــغ در دســت زنگــی مســت، مهلــک و خطرنــا
»

ً
ــدا  َجَس

ً
ــم ِعجــل ُه

َ
خــَرَج ل

َ
ا

َ
اســت. »ف

  9. بــراى ریشــه کن ســاختن انحراف هــا و نمادهــای شــیطانی، ابتــدا بایــد ریشــه ى انحــراف و 
 » مــا َخْطُبــَک یــا ســاِمِرّيُ

َ
کــرد. »ف شــکل گیری ایــن نمادهــا را بررســی 

کــرد؛ آزادى اندیشــه، بــه معنــاى بــاز    10. مفســدان فرهنگــی را بایــد از میــان جامعــه طــرد 
اذَهــب«

َ
کــردن دیگــران نیســت. »ف گمــراه  گذاشــتن دســت منحرفــان در 

گاهــی بایــد    11. حفــظ افــکار و بــاور مــردم، از حفــظ طــال و حفــظ منابــع مالــی مهم تــر اســت. 
ــُه«؛ بلکــه ریشــه نمادهــای 

َ
ّن

َ
ق ُنَحّرِ

َ
بــراى ایجــاد مــوج و مبــارزه بــا منکــر، اشــیاى قیمتــی فــدا شــوند. »ل

شــیطانی بایــد خشــکیده شــود.

گار ما قرآن و روز

گرایش هــای  ــرای انحــراف مــردم، از عالقمندی هــا و    1. همــواره در طــول تاریــخ، دشــمنان ب
درونــی بهــره بــرده و آن هــا را از مســیر حــّق منحــرف می کننــد. امــروزه نیــز، ســردمداران عالــم، بــه 
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ــح و ...  ــه ســرگرمی، تفری ــردم ب ــه م ــن مســیر از عالق ــال نمادســازی های شــیطانی هســتند و در ای دنب
کــه آدمــی را از مســیر خــدا و حــّق جــدا می کنــد و بــه  اســتفاده می کننــد. بــر ایــن اســاس، هــر نمــادی 
کتــر یــک فیلــم؛  کارا گوســال ســامری باشــد؛ چــه  انحــراف می کشــاند، نمــادی شــیطانی اســت؛ چــه 

چــه یــک هنــر ضّددینــی.

ــودی  ــرای ناب ــا دست ســاز بشــر و نمــادی از شــیطنت شــیاطین، ب کرون ــروس  ــر وی گ ــی ا   2. حت
گوســاله ســامری بــه مــا  کشــاندن حّق طلبــان و نمادهــای دینــی باشــد، داســتان  بشــر و بــه چالــش 
کــه اواًل ایــن رخدادهــا و چالش هــا، ابــزار آزمــون و ابتــالء مؤمنــان اســت؛ ثانیــًا عاقبــت  می آمــوزد 
نمادهــای شــیطانی، نابــودی و ریشــه کن شــدن اســت؛ پــس هشــیارانه و امیدوارانــه، مراقــب باشــیم 

ــم.   ــوری و مقاومــت، آن را شکســت دهی ــا صب ــده و ب ــرون آم ــون الهــی، ســربلند بی ــه از آزم ک

در محضر معصومان؟مهع؟

علی ؟ع؟؛ وصّی پیامبر؟ص؟

ــه  ـّ أن
ّ

وَن ِمــْن ُمــوىس، ِاال نزلــِة هــار کــرم ؟ص؟ خطــاب بــه علــی ؟ع؟ فرمــود: »أنــَت ِمــّی ِبَ پیامبــر ا
ــن  ــد از م ــه بع ــز این ک ــتی ج ــی هس ــه موس ــبت ب ــارون نس ــه ه ــن به منزل ــه م ــبت ب ــو نس ــدی؛ ت ــّی َبع َن ال

پیامبــری نخواهــد بــود.«

حدیــث منزلــت از احادیــث مشــهور نبــوی و مــورد قبــوِل عالمــان شــیعه و اهــل ســنت اســت.1 
عالمــان شــیعه بــه ایــن حدیــث بــرای اثبــات جانشــینی حضــرت علــی؟ع؟ پــس از پیامبــر و نیــز برتــری 
ــر  ــر دیگــر اصحــاب اســتدالل می کننــد. از نظــر عالمــان شــیعی ایــن حدیــث متوات موقعیــت ایشــان ب
کــه مهم تریــن آن هــا در  اســت. ایــن حدیــث در مناســبت های مختلــف از پیامبــر ؟ص؟ شــنیده شــده 

جنــگ تبــوک اســت. 

1 .  مســند احمــد بــن حنبــل، ج1، ص2۷۷، ج3، ص41۷؛ صحیــح البخــاری، ج5، ص129؛ ســنن ترمــذی، ج5، 
قاضــى  ص45۷؛  الدالئــل،  تلخیــص  و  االوائــل  تمهیــد  كتــاب  باقانــى،  ص106-10۷؛  ج8،  كافــى،  ص638؛ 
ــر  ــدادی، ج4، ص465؛ فخ ــخ بغ ــدادی، تاری ــب بغ ــم 1، ص158؛ خطی ــى، ج10، قس ــد، المغن ــن احم ــار ب عبدالجب

المقاصــد، ج5، ص296 ح  كام، ج2، ص25۷؛ تفتازانــى، شــر البراهیــن در علــم  رازی، 
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یافته های از این روایت:

-  ایــن حدیــث، عــالوه بــر فضیلــت امــام علــی؟ع؟، بــر خالفــت و عصمــت ایشــان نیــز داللــت 
دارد، زیــرا پیامبــر؟ص؟، بــه جــز نبــوت، همــه فضائــل و ویژگی هــا و مناصــب هــارون را بــرای حضــرت 
کــرده اســت. بنــا بــر آیــات قــرآن، حضــرت موســی از خــدا خواســت تــا بــرادرش هــارون را  علــی ثابــت 
گردانــد تــا یــاری اش دهــد. خــدا بــا درخواســت او موافقــت  وزیــر او ســازد و در امــر رســالت شــریکش 
کــرد و هــارون، در غیــاب موســی، جانشــین او شــد؛ بنابرایــن، تمــام مناصــب حضــرت موســی بــرای 
گفتــه  گــر او بعــد از موســی زنــده می مانــد، جانشــین وی می شــد )مطابــق  بــرادرش نیــز بــوده اســت و ا

یهودیــان هــارون چهــل ســال پیــش از موســی درگذشــت(.

-  هــارون نــزد موســی دارای مقــام و جایــگاه واالیــی بــوده اســت و از اینجــا می تــوان بــه عظمــت 
کــرم پــی بــرد. بــا بررســی تشــبیه موجــود  مقــام امــام علــی؟ع؟ و ســزاواری او بــر خالفــت بعــد از رســول ا

در ایــن حدیــث، چندیــن نکتــه ظریــف به دســت می آیــد.

کارش بــود،  -  بــا تکیــه بــر ماجــرای هــارون و موســی در قــرآن، هــارون وزیــر و شــریک موســی در 
پــس علــی؟ع؟ نیــز در امــر خالفــت و والیــت، جــز نبــوت، شــریک پیامبــر ؟ص؟ بــود.

-  هــارون دومیــن شــخصیت بعــد از موســی در میــان بنی اســرائیل بــود، علــی؟ع؟ هــم در میــان 
امــت پیامبــر ؟ص؟ چنیــن بــود.

کتــب  ــر در  ــه توات ــه ب ک ــه دلیــل حدیــث مؤاخــات،  ــود و علــی؟ع؟ ب ــرادر موســی ب -  هــارون ب
ــود. ــرادر رســول خــدا؟ص؟ ب شــیعه و ســّنی نقــل شــده، ب

-  هارون برترین فرد قوم موسی نزد خدا و پیامبرش بود، علی؟ع؟ نیز چنین بود.

-  هــارون خلیفــه موســی در غیبتــش بــه طــور مطلــق بــود، علــی؟ع؟ نیــز چنیــن بــود، بــه ویــژه بــا 
کــه فرمــود: » الینبغــی أن أذهــب ِااّل و أنــت َخلیَفتــی  ». )شایســته نیســت مــن بــه  تصریــح پیامبــر ؟ص؟ 

جنــگ تبــوک روم مگــر اینکــه تــو جانشــین مــن باشــی(.

ــه تصریــح پیامبــر ؟ص؟ عالم تریــن  ــود، علــی؟ع؟ هــم ب -  هــارون عالم تریــن فــرد قــوم موســی ب
فــرد بعــد از پیامبــر ؟ص؟ بــود.

-  اطاعــت از هــارون بــر یوشــع بــن نــون )وصــی موســی( و امــت موســی واجــب بــود، اطاعــت 
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از علــی؟ع؟ نیــز بــا فــرض وصایــت ابوبکــر، عمــر، عثمــان یــا هــر فــرد دیگــری، بــر آنهــا واجــب بــود.

-  هارون محبوب ترین فرد نزد خدا و موسی بود، علی؟ع؟ نیز این گونه بود.

بــرادرش هــارون، نیرومنــد و محکــم ســاخت و پشــت پیامبــر  بــا  -  خــدا پشــت موســی را 
علــی؟ع؟. بــا  را  کــرم؟ص؟  ا

-  هارون معصوم از خطا و نسیان بود، و علی؟ع؟ نیز چنین بود.

در محضر امام و رهبری

امام:

بایــد از هنرمنــدان  متعهــد بخواهنــد تــا در راه تربیــت صحیــح و تهذیــب جامعــه وضعیــت تمــام 
ــا هنرهــا و نمایشــنامه ها  گرفتــه، و راه و روش زندگــی شــرافتمندانه و آزادمنشــانه را ب قشــرها را در نظــر 
کننــد. ملــت عزیــز در طــول پنجــاه  بــه ملــت بیاموزنــد، و از هنرهــاى بدآمــوز و مبتــذل جلوگیــرى 
گرفتــار مجــالت و روزنامه هــاى تخریب کننــده و فاســدکننده نســل جــوان و از آنهــا  ســال ســیاه اخیــر 
کــه بــا برنامه هــاى خــود ملــت را بــه حــد وافــر در آغــوش غــرب  بدتــر ســینماها و رادیــو- تلویزیــون بــود 
گروهــی از خرابیهــاى تــوپ و تانکهــا و ســالحهاى  و غربزده هــا غلطانیــد و ضررهــاى رســانه هاى 
گذراســت، و ضررهــاى فرهنگــی باقــی و بــه  کــه ضررهــاى ســالحها  مخــرب باالتــر و بدتــر اســت چــه 

نســلهاى بعــد انتقــال پیــدا می کنــد. 

صحیفــه امــام  ج 19 ص159 پیــام بــه ملــت ایــران در ســالگرد پیــروزى انقالب)جنــگ - 
گروهــی(  رســانه هاى   - دانشــگاه 

مقام معظم رهبری

  1. امــروز در دنیــا باطل تریــن حرفهــا را در ذهــن یــک مجموعــه ى عظیمــی از مــردم بــه صــورت 
کار را  کمــک ابــزار هنــر ایــن  کــه بــدون هنــر امــکان نداشــت، امــا بــا هنــر و بــه  حــق جلــوه می دهنــد 
ــواع و اقســام شــیوه هاى هنــرى  می کننــد. همیــن ســینما، هنــر اســت؛ همیــن تلویزیــون، هنــر اســت؛ ان
کننــد.  کار می گیرنــد بــراى اینکــه بتواننــد یــک پیــام باطــل را بــه شــکل حــق بــه ذهنهــا منتقــل  را بــه 
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کــرده اســت. بنابرایــن هنــر این قــدر اهمیــت پیــدا 

)04/ 04/ 1387( بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار جمعــی از مداحــان و ستایشــگران 
اهــل بیت)علیهم الســالم(

کســانی بــا اســتفاده ى از هنــر، بــا اســتفاده ى از بیــان، بــا اســتفاده ى از    2. اینکــه ببینیــم 
گــون، بــا اســتفاده ى از پــول، راه مــردم را بزننــد، ایمــان مــردم را مــورد تهاجــم قــرار  گونا ابزارهــاى 
کنیــم و  کننــد، مــا بنشــینیم تماشــا  بدهنــد، در فرهنــگ اســالمی و انقالبــی مــردم رخنــه ایجــاد 
کــه آزادى اســت، ایــن جــور آزادى در هیــچ جــاى دنیــا نیســت! در هیــچ جــاى دنیــا. همــان  بگوییــم 
کــه دارنــد، به شــّدت ســخت گیرند.  کــه اّدعــاى آزادى می کننــد، در آن خطــوط قرمــزى  کشــورهایی 

)01/ 01/ 1393( بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوى در اولین روز سال 1393 

کامــاًل بــه آن توجــه داشــت، عامــل  کــه بایــد در مواجهــه ى بــا دنیــاى غــرب    3. یکــی از نکاتــی 
ــراى  ــد ب کرده ان کثــر اســتفاده را  ــار غربی هاســت. اینهــا از هنــر حدا کــه در اختی ــزار هنــرى اســت  و اب
ترویــج ایــن فرهنــگ غلــط و منحــط و هویت ســوز؛ بــه خصــوص از هنرهــاى نمایشــی، بــه خصــوص 
کرده انــد. اینهــا بــه صــورت پــروژه اى یــک ملــت را تحــت مطالعــه قــرار  کثــر اســتفاده را  از ســینما حدا
می دهنــد، نقــاط ضعفــش را پیــدا می کننــد، از روانشــناس و جامعه شــناس و مــورخ و هنرمنــد و اینهــا 
اســتفاده می کننــد، راه هــاى تســلط بــر ایــن ملــت را پیــدا می کننــد؛ بعــد بــه فیلــم ســاز، بــه فــالن بنــگاه 
کــه بســازد و می ســازد. سلیقه ســازى می کننــد، فرهنگ ســازى  هنــرى در هالیــوود ســفارش می کننــد 
گــر احتیــاج  کردنــد، آن وقــت ا کردنــد، ذائقه هــا را عــوض  می کننــد؛ بعــد از آنکــه ســلیقه ها را عــوض 
ــد. ایــن، شــیوه ى  ــد، نیروهــاى نظامــی و ژنرالهــا را وارد می کنن ــود، دالرهــا را وارد می کن ــه زر و زور ب ب
کــه مســئولیت ایجــاد تمــدن  کننــد  حرکــت غربی هاســت؛ بایــد مراقــب بــود. بایــد همــه احســاس 
کار، مواجهــه ى بــا تمــدن غــرب  اســالمِی نویــن بــر دوش آنهاســت؛ و یکــی از حــدود و ثغــور ایــن 

کــه تقلیــد از آن انجــام نگیــرد. اســت، بــه صورتــی 

)23/ 07/ 1391( بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جوانان استان خراسان شمالی
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ــا هدفهــا و  ــا محتــوا، ب کــه مــا میگوییــم یعنــی چــه؟ یعنــی این کــه هنــرى ب   4. »هنــر اســالمی« 
گمــراه میکنــد، جوانــان  کــه انســانها را  غایــات و آرمانهــاى اســالمی بــه وجــود آیــد تــا در مقابــل هنــرى 
کمــال  گمــراه میکنــد، بشــر را ســرگرم بــه امــور غیــر واقعــی و دروغ میکنــد، انســان را از آن آرمانهــا و  را 
کمک  کنــد- بــاز میــدارد، در صحنه ى عملــی،  کــه بایــد بــه آن ســمت حرکــت  مطلوبهــاى خــودش- 
بــه ظلمــه ى عالــم میکنــد، از مظلومیــن عالــم هرگــز دفاعــی نمیکنــد و در خدمــت زر و زور اســتکبار 
ــه جــز ایــن هــدف  ک ــا  کنــد؛ م ــر ذهنیــت مــردم تســلط پیــدا  ــر ب ــه آن هن ک اســت، بایســتد و نگــذارد 

دیگــرى نداریــم.

04/ 11/ 1371( بیانات در دیدار با اعضاى حوزه هنرى سازمان تبلیغات اسالمی

لطایف 
ِسحر با معجزه هپلو نزند دل خوش دار                    سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد )حافظ(
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 مقاومت و حربه های دشمن 

آیات منتخب: آیات 3 و 5 و 36 سوره انبیاء
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ترجمه آیات

کــه ستم پیشــه اند رازگویــی خــود را پنهــان  دل هایشــان ]بــه خوشــگذرانی [ مشــغول اســت؛ و آنــان 
کــه بشــرى ماننــد شماســت؟ آیــا شــما بــا چشــم بــاز  گفتنــد:[ آیــا ایــن پیامبــر جــز ایــن اســت  داشــتند ]و 
گفتنــد: ]نــه، قــرآن ســحر نیســت [ بلکــه  گاهــی بــه ســوى ســحر می رویــد؟! )3( ]مشــرکان [  وشــناخت وآ
خواب هایــی آشــفته و پریشــان اســت، ]نــه [ بلکــه آن را بــه دروغ بربافتــه، ]نــه [ بلکــه او شــاعر اســت، 
گذشــته را  کــه پیامبــران  گــر فرســتاده خداســت [ بایــد بــراى مــا معجــزه اى بیــاورد ماننــد معجزه هایــی  ]ا
کافــران چــون تــو را ببیننــد جــز بــه مســخره ات نمی گیرنــد ]و می گوینــد:[  ]بــا آنهــا[ فرســتادند. )5(.... 
کــه خــود بــه ذکــر ]خــداى [  کــه معبــودان شــما را تنقیــص می کنــد؟ در حالــی  کســی  آیــا ایــن اســت آن 

کــی ندارنــد.[ )36( کار، با کافرنــد ]و از ایــن  رحمــان ]کــه توحیــد و قــرآن اســت [ 

مقدمه

جــزء هفدهــم دربردارنــده دو ســوره انبیــاء و حــّج اســت. ســوره انبیــاء، ســوره ای مکــی اســت 
کــه بــه جهــت یادکــردن از شــانزده پیامبــر، »انبیــاء«  کــه هفتــاد و یکمیــن ســوره در ترتیــب نــزول اســت 
خوانــده شــده اســت. ]کوثــر[ غــرض اصلــی ایــن ســوره، پرداختــن بــه مســأله »نبــوت«، شــبهات 
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منکــران و پاســخ گویی بــه آن هــا اســت. ]المیــزان[ در ایــن میــان، بــه حربه هــای دشــمنان بــرای مقابلــه 
کــرده اســت.          بــا دعــوت حــّق پیامبــران پرداختــه و از صبــوری و مقاومــت پیامبــران ســخن یــاد 

تبیین آیات منتخب

مشــرکان مکــه بــرای توطئه چینــی مقابــل تبلیغــات پیامبــر؟ص؟ مجالــس مشــورتی و ســّری ترتیــب 
ــورد از  ــه دو م ــه ســوم ســوره، ب ــا طــرح واحــدى ظاهــر شــوند. در آی ــردم ب ــوده م ــر ت ــا در براب ــد ت میدادن
ــود  ــد خ ــت مانن ــرى اس ــخص«، بش ــن ش ــد: »ای گفتن ــت: 1.  ــده اس ــاره ش ــان اش ــوای آن ــوای نج محت
شــما و در هیــچ چیــز از ویژگیهــای بشــریت از شــما جــدا نیســت، پــس شــما نیــز بایــد هــر چــه را او ادعــا 
کــه این گونــه نیســت، پــس او هــم ماننــد  می کنــد )ماننــد اتصــال بــه غیــب و ...( داشــته باشــید؛ حــال 
ــر نیســت، آنچــه آورده و ادعــا دارد نشــانه  ــه او پیامب ک گفتنــد: حــال  ــر نیســت؛ 2.  شماســت و پیامب
کــه  کــه شــما از آوردن نظیــر آن عاجزیــد، و ســزاوار نیســت  نبــوت اوســت، ســحرى بیــش نیســت 

فریــب ســحر او را خــورده، بــه او ایمــان آوریــد. ]المیــزان[

کفــار بــه تدریــج، تهمت هایشــان را شــدت بخشــیدند و بــا طــرح ســه ایــراد دیگــر علیــه پیامبــر، 
بــه غوغاســاالری علیــه ایشــان پرداختنــد؛ نخســت ســخنان پیامبــر؟ص؟ را خواب هــای پریشــانی 
ــتر  ــم بیارزش ــحر ه ــخنان او از س ــن، س ــت، بنابرای ــته اس ــی پنداش ــی اله ــا را وح ــه او آن ه ک ــد  خواندن
اســت؛ زیــرا ســحر مبتنــی بــر قواعــد علمــی اســت، ولــی خــواب ارزش علمــی نــدارد. ســپس او را بــه 
ــعر  ــت و ش ــاعر اس ــد او ش گفتن ــانده،  ــه اوج رس ــت را ب ــت وقاح ــد و در نهای کردن ــم  ــی مته دروغگوی
میســراید؛ ایــن تهمــت از تهمــت پیشــین ســنگینتر اســت؛ زیــرا در نــگاه ایشــان، دروغگــو، فکــر میکنــد 
کفــار بــا ایــن ایرادهــا،  چــه بگویــد، ولــی شــاعر بــدون هیــچ تدبــری، بــه خیال پــردازی میپــردازد. 
ــد معجزهــای ماننــد معجــزه  ــد بای ــر پیامبــر؟ص؟ راســت میگوی گ گفتنــد: ا ــرآن را نپذیرفتــه و  اعجــاز ق

ــزان[ گذشــته بیــاورد. ]المی ــران  پیامب
کاری جــز  گاه پیامبــر را ببیننــد،  در آیــه 36 بــه موضع گیــری دیگــر مشــرکان اشــاره می کنــد؛ آنهــا هــر 
کــرده می گوینــد: »آیــا ایــن همــان  گرفتــن پیامبــر ندارنــد. آنهــا بــا بی اعتنایــی بــه پیامبــر اشــاره  بــه ســخره 

ــم«
ُ

ــُر آلهِتک
ُ

کــه خدایــان و بت هــاى شــما را بــه بــدى یــاد می کنــد؟« »أ هــذا الــذی یذک کســی اســت 

کنــد- نــه  کســی از ایــن بتهــاى ســنگی و چوبــی بدگویــی  گــر  کــه ا تعجــب در ایــن اســت 
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بدگویــی بلکــه حقیقــت را بیــان نمایــد و بگویــد اینهــا موجــودات بــی روح و فاقــد شــعور و بی ارزشــی 
کــه آثــار رحمتــش  کســی منکــر خداونــد بخشــنده و مهربانــی شــود  گــر  هســتند، تعجــب می کننــد، امــا ا
گرفتــه و در هــر چیــز دلیلــی بــر عظمــت و رحمــت او اســت، بــراى آنهــا جــاى تعجــب  پهنــه جهــان را 

نیســت. ]نمونــه[

نکات

حربه های دشمنان در مواجهه با انبیای الهی:

در ایــن ســوره و دیگــر ســوره های دیگــر قــرآن، بــه حربه هــای متنــوع دشــمنان بــرای ســرکوب 
ــا اشــاره شــده اســت: انبی

کوبیدن شخصیت )تمسخر و تحقیر(  .۱

کافــران بــرای تحقیــر و زیــر ســؤال بــردن شــخصیت پیامبــران، آنــان را تمســخر می کردنــد. افــزون 
 
ّ
کــه بیــان شــد در آیــه 11 ســوره حجــر می خوانیــم: »و مــا یأتیهــم مــن رســول اال بــر آیــه 36 ایــن ســوره 

کانــوا بــه یســتهزؤون« )حجــر، 11( یــا در آیــه 30 ســوره یــس آمــده اســت: »یــا حســرة علــی العبــاد 
کانــو بــه یســتهزئون« مــا یأتیهــم مــن رســول اال 

مشــرکان شــخصیت و موقعیــت پیامبــر اســالم را تحقیــر می کردنــد )فرقــان: 10ـ7 و 20(. بــه عنــوان 
گفتنــد: چــرا ایــن قــرآن بــر مــردی بــزرگ از  ) آن(  دو شــهر  کریــم از قــول آنــان می فرمایــد: »و  مثــال قــرآن 

)مکــه و مدینــه( فــرود نیامــده اســت؟« )زخــرف، 31(

در جریان حضرت نوح نیز موج شدید تمسخر را می بینیم:

کلمــا مــر علیــه مــأ مــن قومــه ســخرو منــه، قــال ان تســخرو منــا  »و یصَنــُع الفلــک و 
کمــا تســخرون« )هــود، 38( فإنــا نســخر منکــم 

۲. نسبت های ناروا )برچسب زدن بر پیامبر(

ــواع نســبت های  ــر اســالم، ان ــه پیامب ــران و از جمل ــری از فعالیــت پیامب ــرای جلوگی دشــمنان، ب
ــه: ــد. از جمل ــه ایشــان نســبت می دادن ــاروا را ب ن
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ساحر و دروغگو

گفتنــد: ایــن )پیامبــر( جادوگــری  کافــران  اب« )ص، 4( و 
ّ

کــذ »و قــال الکافــرون هــذا ســاحر 
بســیار دروغگو اســت.

ِشــٌر« )قمــر، 25( آیــا از میــان مــا فقــط بــر او 
َ
اٌب أ

َّ
ــذ

َ
ک  ُهــَو 

ْ
ْیــِه ِمــْن َبْیِننــا َبــل

َ
ــُر َعل

ْ
ک ِ

ّ
ِقــَی الذ

ْ
ل
ُ
 أ

َ
»أ

وحــی نــازل شــده اســت؟! ]نــه، چنیــن نیســت [ بلکــه او بســیار دروغگــو ]و[ متکبــرى هوســباز اســت. 

تی خیاال

گفتنــد: خــواب هــای پریشــانی اســت؛ بلکــه دروغ  ــوا اضغــاث احــلم بــل افتریــه« ؛  »قال
بســته اســت.

نادان و سبک مغز

َنراَك فی  َسفاَهة« )اعراف، 66(
َ
ا ل

َ
ْوِمِه ِإّن

َ
َفُروا ِمْن ق

َ
ک ذیَن 

َّ
 ال

ُ َ
َمأ

ْ
 ال

َ
» قال

شاعر

»بل هو شاعر«

 مجنون

کســی  گفتنــد: ای  کــر اّنــک لمجنــون« )حجــر، 6(؛ و 
ّ

»و قالــوا یــا ایهــا الــذی نــزل علیــه الذ
کــه ذکــر )قــرآن( بــر تــو نــازل شــده! مســلمًا تــو دیوانــه ای.

کاهن  -

َك ِبکاِهٍن َو ال َمْجُنون « )طور، 29( ْنَت ِبِنْعَمِة َرّبِ
َ
ما أ

َ
ْر ف ِ

ّ
ک

َ
ذ

َ
»ف

گرفتــن جــّن،  کــه بــا بــه خدمــت  کســی اســت  کاهــن،  مرحــوم طبرســی در ذیــل آیــه، فرمــوده: 
کــه تــو بــه  مّدعــی علــم غیــب اســت. بنابرایــن، ترجمــه آیــه بــه ایــن صــورت اســت: »پــس انــدرز ده 
کهانــت اســت  کاهنــی و نــه دیوانــه«؛ یعنــی پیشــگویی های تــو نــه بــر اســاس  لطــف پــروردگارت، نــه 

ــه وحــی اســت. ــه از روی بی عقلــی؛ بلکــه ایــن پیشــگویی ها، مســتند ب و ن
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برتری جو و فساد انگیز

ــْم 
ُ

ْیک
َ
 َعل

َ
ــل

َ
ْن َیَتَفّض

َ
ــْم ُیریــُد أ

ُ
ک

ُ
 َبَشــٌر ِمْثل

َّ
ْوِمــِه مــا هــذا ِإال

َ
َفــُروا ِمــْن ق

َ
ک ذیــَن 

َّ
 ال

ُ َ
َمــأ

ْ
 ال

َ
قــال

َ
» ف

« )مؤمنون، 24(

ْن 
َ
ْو أ

َ
ــْم أ

ُ
 دیَنک

َ
ل ــّدِ ْن ُیَب

َ
 أ

ُ
خــاف

َ
ــی أ ــُه ِإّنِ ــْدُع َرّبَ َی

ْ
 ُموســی  َو ل

ْ
ُتــل

ْ
ق

َ
ُرونــی  أ

َ
 ِفْرَعــْوُن ذ

َ
»َو قــال

َفســاد« )غافــر، 36(
ْ
ْرِض ال

َ ْ
ــی ال ــَر ِف ُیْظِه

۳. غوغا ساالری و جلوگیری از انتشار پیام پیامبر

ْم َتْغِلُبون « )فصلت، 26(
ُ

ک
َّ
َعل

َ
َغْوا فیِه ل

ْ
ُقْرآِن َو ال

ْ
ا ال

َ
َفُروا ال َتْسَمُعوا ِلهذ

َ
ک ذیَن 

َّ
 ال

َ
»َو قال

۴. ایجاد تردید و شبهه افکنی

کاری از پیــش نمی برنــد، بــه فکــر  کــه بــا اســتهزا و نســبت های نــاروا،  وقتــی مخالفیــن دیدنــد 
کــه بــه انســانی، از طــرف خــدا  گفتنــد: امــکان نــدارد  ایجــاد تردیــد و شــبهه افکنی افتادنــد؛ مثــاًل مــی 
کــه انســان هســتیم، وحــی مــی شــد. پــس  کار شــدنی بــود، بایــد بــه مــا هــم  گــر ایــن  وحــی شــود؛ زیــرا ا
گــر خــدا  کافــران می گفتنــد: ا کــذب و دروغ اســت.  ادعــای پیامبــر، مبنــی بــر وحــی از طــرف خــدا، 

کار می کــرد: مــی خواســت پیامبــری بفرســتد، بایــد فرشــته ای را مأمــور ایــن 

نــا  ــْو شــاَء َرّبُ
َ
ــوا ل

ُ
 اهَّلَل قال

َّ
 َتْعُبــُدوا ِإال

َّ
ال

َ
ِفِهــْم أ

ْ
ْیدیِهــْم َو ِمــْن َخل

َ
 ِمــْن َبْیــِن أ

ُ
ُســل  جاَءْتُهــُم الّرُ

ْ
»ِإذ

ــة« )فصلت، 14(
َ
 َملِئک

َ
ْنــَزل

َ َ
ل

کــه در بــازار راه مــی رود، غــذا می خــورد؟!  گاهــی آنــان می گفتنــد: ایــن چگونــه پیامبــری اســت 
گنــج و باغ هــای سرســبز نــدارد؟  کنــد و یــا چــرا  کمــک  چــرا فرشــته ای بــر او نــازل نمــی شــود تــا بــه او 

ــٌك 
َ
ْیــِه َمل

َ
 ِإل

َ
ْنــِزل

ُ
ــْو ال أ

َ
ْســواِق ل

َ ْ
عــاَم َو َیْمشــی  ِفــی ال  الّطَ

ُ
ل

ُ
ک

ْ
ُســوِل َیــأ ا الّرَ

َ
ــوا مــا ِلهــذ

ُ
»َو قال

 ِمْنهــا ....« )فرقــان، 20 و 21( 
ُ

ل
ُ

ک
ْ
 َیــأ

ٌ
ــة

َ
ــُه َجّن

َ
ــوُن ل

ُ
ْو َتک

َ
ْنــٌز أ

َ
ک ْیــِه 

َ
قــی  ِإل

ْ
ْو ُیل

َ
 * أ

ً
ــوَن َمَعــُه َنذیــرا

ُ
َیک

َ
ف

۵. فریب، تطمیع و تهدید

کافران بود: تطمیع و تهدید پیامبر یا پیروان ایشان، روش دیگر 

وَک 
ُ

َخــذ
َ
ّت

َ
ا ال

ً
ِإذ ْیــَرُه َو

َ
ْیَنــا غ

َ
ْیــَک ِلَتْفَتــِرَی َعل

َ
ْوَحْیَنــا ِإل

َ
ــِذی أ

َّ
َیْفِتُنوَنــَک َعــِن ال

َ
اُدوا ل

َ
ک ِإْن  »َو
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« )اســراء، 73( 
ً

َخِلیــل

ُیْدِهُنوَن« )قلم، 9(
َ
ْو ُتْدِهُن ف

َ
وا ل

ُ
»َوّد

ِتنا« )ابراهیم، 13(
َّ
َتُعوُدّنَ فی  ِمل

َ
ْو ل

َ
ْرِضنا أ

َ
ْم ِمْن أ

ُ
ک

َ
ُنْخِرَجّن

َ
َفُروا ِلُرُسِلِهْم ل

َ
ک ذیَن 

َّ
 ال

َ
»َو قال

َمْسُجونیَن« )شعراء، 29(
ْ
َك ِمَن ال

َ
ّن

َ
ْجَعل

َ َ
ْیری ل

َ
 غ

ً
َت ِإلَها

ْ
َخذ

َ
ِئِن اّت

َ
 ل

َ
»قال

۶. تبعید

 نکثوا ایمانهم و هّموا باخراج الّرسول ...« )توبه، 13(
ً
»اال تقاتلون قوما

۷. فشار اقتصادی و تحریم  

ِ َخَزاِئــُن 
ــوا َوهَّلِلَّ

ُ
ــی َیْنَفّض

َ
ــی َمــْن ِعْنــَد َرُســوِل اهَّلِل َحّت

َ
 ُتْنِفُقــوا َعل

َ
ــوَن ال

ُ
ِذیــَن َیُقول

َّ
»ُهــُم ال

َیْفَقُهــوَن«  )منافقــون، 7(   
َ

ُمَناِفِقیــَن ال
ْ
ال ِکــّنَ 

َ
َول ْرِض 

َ ْ
ــَماَواِت َوال الّسَ

۸. تحمیل جنگ

بــه عنــوان نمونــه، پیامبــر اســالم در طــول دوران حکومــت اســالمی، بارهــا از ســوی دشــمنان، بــا 
کــه غــزوات پیامبــر را بیــش از 20 عــدد شــمرده اند.  گردیــد؛ تــا جایــی  چالــش نظامــی مواجــه 

آموزه ها

کافــر  کــه   1. نســبت هاى ضــد و نقیــض بــه پیامبــر؟ص؟، خــود بهتریــن دلیــل بــر آن اســت 
و  جانــب  بــه  حــق  قیافه هــای  گــول  پــس  ]نمونــه[  َبــل«   ... َبــل   ... »َبــل  نیســت.  حق طلــب 

نخوریــم! را  دشــمنان  خیرخواهانــه 

کــه می زنــد، اّمــا از درون دچــار تردیــد اســت. »َبــل... َبــل   2. دشــمن بــا همــه ى تهمت هایــی 
لَیأِتنــا ِبآَیــٍة« ]المیــزان[ پــس، از غوغاســاالری های رســانه های دشــمنان نهراســیم!

َ
... َبــل ... ف
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گار ما قرآن و روز

 1. امــروزه نیــز دشــمنان اســالم، بیــش از هــر زمــان دیگــر، از حربه هــای متنــوع بــرای مقابلــه بهــره 
گرفتــه تــا ارعــاب و تهدیــد و تطمیــع و تحریم هــای  می برنــد. از تحقیــر و تمســخر و برچســب زنی 
ــرم  ــای ن ــت؛ جنگ ه ــده اس ــر ش ــم پیچیده ت ــمنان ه ــای دش ــان، حربه ه ــذر زم گ ــا  ــه ب ــه؛ البت ظالمان
کــرده اســت؛ جنگ هــای رســانه ای و  امــروزه نقشــی فراتــر از جنگ هــای ســخت و نظامــی پیــدا 
ســایبری و جنگ هــای بیولوژیکــی، دو نمونــه روشــن از ایــن نــوع حربه هــا اســت. حتــی بعیــد نیســت 
کرونــا، خــود نمونــه ای از جنگ هــای بیولوژیکــی باشــد، افــزون بــر ایــن، در همیــن جریــان،  بیمــاری 
گرفتــه شــد. بــا ورود ایــن ویــروس بــه ایــران، بــازار هــزاران دروغ،  کار  ده هــا نــوع حربــه دیگــر نیــز بــه 
مسئله ســازی و تحریــف داغ شــد؛ منشــأ آن را بــه دروغ، طــالب چینــی و حــوزه شــمردند؛ ایــران را بــه 
کشــور را در برابــر  کنتــرل بیمــاری ناتــوان خواندنــد؛  کردنــد؛ ایــران را در  کتمــان شــمار مــردگان متهــم 
کردنــد. صحنه هــای زیبــای جان فشــانی پزشــکان، پرســتاران و  بیمــاری بــه شــدت ناتــوان توصیــف 
کردنــد تــرس و ناامیــدی هــر چــه بیشــتر را در جامعــه  کردنــد و تــالش  دیگــر اقشــار جامعــه را سانســور 
گرفتــه و بــا آنکــه همچنــان  کننــد. در ایــن فضــا، بســیاری از باورهــای دینــی را بــه ُســخره  تزریــق 

ــد!  ــانی دادن کمک رس ــالی  ــای پوش ــد، وعده ه ــه داده بودن ــران را ادام ــه ای ــای ظالمان تحریم ه

در محضر معصومان؟مهع؟

کنندگان دینداران عاقبت مسخره 

 
َ

ــِل ْبــِن ُعَمــَر َقــال
َ

َفّض ُ یــَد َعــِن الْ ــٍد َعــِن اْبــِن ِســَناٍن َعــْن ُمْنــِذِر ْبــِن َیِز ّمَ ــَد ْبــِن ُمَ ْحَ
َ
َعْنــُه َعــْن أ

 
َ

ْیــَس َعــل
َ
ْوِلَیــاِئ َفَیُقــوُم َقــْوٌم ل

َ
ــُدوُد ِل ْیــَن الّصُ

َ
ِقَیاَمــِة َنــاَدى ُمَنــاٍد أ

ْ
َکاَن َیــْوُم ال ا 

َ
ُبــو َعْبــِد اهَّلِل ع ِإذ

َ
 أ

َ
َقــال

 َّ ُ
ــْم ث ُفوُهــْم ِف ِدیِنِ ــْم َو َعاَنُدوُهــْم َو َعّنَ ُ ْؤِمِنــ�نَ َو َنَصُبــوا لَ ُ ُوا الْ

َ
ِذیــَن آذ

َّ
ِء ال

َ
 َهــُؤال

ُ
ــٌم َفُیَقــال ْ ُوُجوِهِهــْم لَ

. الکافــی )ط - اإلســالمیة(، ج 2، ص: 351 ــْم ِإَل َجَهــّمَ ُیْؤَمــُر ِبِ

کجاینــد روگردانــان از دوســتانم؟ پــس  »چــون روز رســتاخیز شــود ندادهنــده ای نــدا زنــد: 
کــه مؤمنــان را  کســانی  گفتــه شــود: ایناننــد آن  ــدارد و  گوشــت ن کــه چهــره آنهــا  ــا شــوند  ــر پ مردمــی ب
ــد.  گرفتن ــه آنهــا در دینشــان ســخت  ــد و ب کردن ــازى  ــا آنهــا لجب ــر آنهــا ایســتادند و ب ــد و در براب آزردن
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ــد.« ــه دوزخ برن ــا را ب ــه آنه ک ــود  ــان ش ــپس فرم س

در محضر امام و رهبری

بزرگنمایی نقاط ضعف ایران

کنیــد ایــن همــه دروغ پردازیهــا و ایــن همــه شــیطنتها یــک امــر عــادی نیســت.  گــوش  گــر  ا
ــا وارد  ــی خرابیه ــود، خیل ــع میش ــتارها واق کش ــی  ــود، خیل ــع میش ــا واق ــی جنگه ــا خیل ــوب، در دنی خ
کــه در دنیــا واقــع میشــود، یک  کــه از آن مســائلی  کــه مــا مالحظــه میکنیــم، میبینیــم  میشــود، امــا وقتــی 
کــه  کمــی شــاید منعکــس بشــود، امــا مســائل ایــران هــر روز و هــر شــب در رســانه ها هســت و بــاد میزننــد 
کــه بــه ضــرر ایــران اســت  کننــد، آنجایــی  کوچکــش  کــه بــه نفــع ایــران اســت  ایــن مســائل را آنجایــی 

کننــد. بزرگــش 

کــه از آن جنــگ، خیلــی اوقــات غفلــت داریــم؛  »لکــن یــک جنــگ دیگــری هــم هســت 
تأثیــر جنــگ  زمینه ســاز  گاهــی  بلکــه  نیســت،  اقتصــادی  از جنــگ  کمتــر  آن جنــگ،  اهّمّیــت 
اقتصــادی اســت؛ آن جنــگ چیســت؟ آن جنــگ، جنــگ رســانه ای، جنــگ فضاســازی عمومــی، 
جنــگ تبلیغاتــی اســت.«)بیانات در دیــدار اعضــای مجلــس خبــرگان رهبــری151/06/1397(

کــه دشــمن را درســت بشناســند، فریــب خدعــه  ی  کشــور هــم ایــن اســت  توصیــه  بــه مســئولین 
گاهــی  گاهــی دنــدان نشــان میدهــد،  دشــمن را نخورنــد. دشــمن از طــرق مختلــف وارد میشــود؛ 
گاهــی هــم لبخنــد نشــان میدهــد؛ همــه ی اینهــا بــه یــک معنــا اســت. لبخنــد  مشــت نشــان میدهــد، 
ــد َبــَدِت 

َ
دشــمن هــم مثــل همــان دنــدان نشــان دادِن دشــمن اســت، فرقــی نمیکنــد، دشــمنی اســت: ق

کَبــُر؛)11( آنچــه در دلهــای نجــس و سرشــار از 
َ
فواِهِهــم َو مــا ُتخفــی ُصدوُرُهــم أ

َ
الَبغضــاُء ِمــن أ

کینــه ی آنهــا وجــود دارد از اســالم و مســلمین و بخصــوص جمهــوری اســالمی، خیلــی بیشــتر  بغــض و 
کــه در حرفهایشــان ظاهــر میشــود. فریــب دشــمن را نخورنــد، خدعــه ی دشــمن  از آن چیــزی اســت 
کلمــه دارنــد خدعــه  ــه معنــای واقعــی  کــه غربی هــا ب را قبــول نکننــد. امــروز شــما مالحظــه میکنیــد 
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کامــاًل آشــکار و شمشیرازرو]بســته[ اســت،  گذشــته و  کــه دیگــر از خدعــه  کار آمریــکا  میکننــد. حــاال 
کننــد؛  کار  ]اّمــا[ اروپایی هــا هــم دارنــد همین جــور بــا خدعــه عمــل میکننــد. مــن نمیگویــم چــه 
کننــد، ]منتهــا[ مواظــب باشــند مخــدوع نشــوند، مواظــب باشــند فریــب  دولتی هــا بنشــینند فکــر 
کاری بکنیــم، خودشــان را  نخورنــد، از دشــمن رودســت نخورنــد، بــه امیــد اینکــه بتوانیــم یــک 
ــه  ک ــد  ــد؛ بدانن ــد، هــم از دشــمن وحشــت نکنن ــب نخورن ــد؛ هــم فری ــت را دچــار مشــکل نکنن و مّل
کــه دیــن او را  دســت خــدا بــاالی دســتها اســت و خــدای متعــال طــرف دار و پشــتیبان مّلتــی اســت 

کار را انجــام خواهــد داد. ــت بحمــداهلل ایــن  ــد و ایــن مّل ــاری میکنن ــد و ی نصــرت میکنن
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کــه ملــت ایــران را تخطئــه  امــروز، سیاســت ایــن اســت. نــه امــروز، از اّول انقــالب این طــور بــود 
کننــد. هــر  کــه بــا آنهــا جــّدی تــر مخالــف اســت، بیشــتر تخطئــه  کــس را  کننــد. مســؤوالن ایــران و هــر 
کــه از آن بیشــتر ضــرر میبیننــد، بیشــتر آن را بــه بــاد تمســخر بگیرنــد. رفتــار بــا زن را مســخره  کاری 
کننــد؛ مصــرف  کننــد؛ نمــاز جماعــت رامســخره  کننــد؛ عبــادت را مســخره  کننــد؛ دانشــگاه را مســخره 

کننــد. نکــردن مشــروبات الکلــی و اجــرای حــدود الهــی را مســخره 

کردنهــا، آدمهــای بزرگــی را مســتأصل  گاهــی همیــن تمســخرها و تحقیــر و توهیــن   عزیــزان مــن! 
کــه بــه اجبــار همرنــگ جماعــت میشــوند. آن وقــت ابرقدرتهــا دستهایشــان  و بیچــاره میکنــد؛ آن طــور 
ــد و مانعــی را از  کارشــان را پیــش بردن ــه  ک ــد  ــاه میخندن ــاه ق ــه ق ــد، مخفیان را روی دلشــان میگذارن
ــه علنــًا و صریحــًا،  ک ــد  ــخره میکنن ــا مس ــی را در دنی ــان انقالب ــالن جری ــتند! آن قــدر ف ســِر راه برداش
کنــد. در  آرمانهــا، آرزوهــا و شــعارهای انقالبــی خــودش را پــس بگیــرد، یــا تخطئــه و یــا حّتــی مســخره 
کــه در حضــور دشــمناِن دیــروز خــودش ایســتاد؛ بــه امــروِز  کســی  صحنــه سیاســت جهانــی دیــده شــد، 
ــه آنهاوقتــی  ــد! البت ــه همرنــگ جماعــت شــود، و آنهــا خندیدن ــرای این ک گفــت، ب خــودش متلــک 
ــّدن و  ــدر آدم متم ــما چق ــه! ش ــد: به ب ــد و میگوین ــوش میکنن ــان را خ ــد، دلش ــزی را میبینن ــن چی چنی
گونــه موانــع را از بیــن  چیزفهمــی هســتید! امــا در واقــع یــک مانــع را از پیــش رو برداشــته اند. بدیــن 

میبرنــد.

کــه شــیعه معتقــد بــه علــی بــن  ابــی طالــب علیه الّســالم بایــد از شــجاعت آن  این جاســت 
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حضــرت درس بگیــرد. »التستوحشــوا فــی طریق الهــدی لقّلــة اهلــه«؛ وحشــت نکنیــد. از روگردانــدن 
و ِاعــراض دشــمن احســاس تنهایــی نکنیــد. از تمســخر دشــمن دربــاره آنچــه در دســت شماســت - 

ــان سســت نشــود.  گرانبهایــی اســت - عقیده ت گوهــر  کــه 

بیانات در خطبه های نمازجمعه 20/11/1374

لطایف 

هلکت، عاقبت تمسخر حدیث پیامبر”صلی اهَّلل علیه و آله”

کنــد،  امــام ســجاد”؟ع؟” مشــغول ســخنرانی بودنــد و فرمودنــد: انســان نمیدانــد بــا مــردم چــه 
کــه از پیامبر”صلــی اهلل علیــه و آلــه” شــنیدهایم بــه آنــان بگوییــم ممکــن اســت مــورد  گــر بعضــی امــور  ا
ــان  ــم. در ایــن می ــه بگذاری گفت ــم ایــن حقایــق را نا ــرار دهنــد، از طرفــی طاقــت هــم نداری تمســخر ق
گفــت شــما آنچــه شــنیده ایــد را بگوییــد. پــس حضــرت فرمودنــد مــی دانیــد وقتــی  َضَمــَرة بــن معبــد 
ــام  ــان ام ــد؟ اطرافی گوی ــی  ــه م ــد، چ ــی برن ــتان م گورس ــه  ــد و ب گذارن ــی  ــوت م ــدا را در تاب ــمن خ دش
ــا نمــی شــنوید؟  ــد: آی گوی ــد مــی  ــه او را مــی برن ک کســانی  ــه  ــر. حضــرت فرمــود: ب ــد خی کردن عــرض 
کــه مــرا فریــب داد و بــه ایــن روز ســیاه انداخــت و نجاتــم  از دشــمن خــدا بــه شــما شــکایت دارم 
کــه  کردنــد و مــرا خــوار نمودنــد و از اوالدی  کــه بــا مــن دوســتی  نــداد. مــن شــکایت دارم از دوســتانی 
کــردم ولــی  کــه ثروتــم را در آبــادی آن خــرج  کردنــد و از خانــه ای  کــردم ولــی مــرا ذلیــل  حمایتشــان 
کنیــد ایــن قــدر عجلــه نکنیــد. در ایــن میــان  کن شــدند. بــه مــن رحــم  ســرانجام، دیگــران آنجــا ســا
کنــد و روی شــانۀ  کنــد ممکــن اســت حتــی حرکــت  گــر بتوانــد بــه ایــن خوبــی صحبــت  گفــت ا ضمــرة 
گــر ضمــرة ســخنان پیامبر”صلــی اهلل علیــه و آلــه”  حاملیــن بنشــیند. پــس حضــرت فرمودنــد: خدایــا! ا
کــه در  کــرد. غــالم وی  کنــد از او انتقــام بگیــر. ضمــرة چهــل روز زنــده بــود و بعــد فــوت  را مســخره مــی 
کنــار ایشــان  کنــار جنــازه اش بــود، پــس از مراســم دفــن محضــر امــام زیــن العابدیــن”؟ع؟” رســید و در 
کــرد از دفــن ضمــرة. امــا با صحنــۀ عجیبــی رو به رو  کجــا مــی آیــی؟ عــرض  نشســت. امــام فرمودنــد از 
کامــاًل آن صــدا را در زمــان زندگــی  کــه  ک بــر او ریختنــد صدایــش را شــنیدم  کــه خــا گردیــدم. وقتــی 
کــرد  کــه داشــتی خــوارت  گفــت وای بــر تــو ضمــرة بــن معبــد امــروز هــر دوســتی  اش مــی شــناختم. مــی 
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کــه پناهــگاه و خوابــگاه ابــدی توســت. امــام زیــن العابدیــن”؟ع؟”  و عاقبــت رهســپار جهنــم شــدی 
کــه حدیــث پیغمبر”صلــی اهلل علیــه و  کســی  فرمودنــد از خداونــد عافیــت مســألت دارم، زیــرا ســزای 

کنــد، همیــن اســت. آلــه” را مســخره 

بحاراالنوار: ج 46، ص 142

شعر

بســاخت کشــی  بادیــه  انــدر  بتاخــتنــوح  َتســُخر  از یپ  گــو  مَثــل  َصــد 

نیســت آب  و  چــاه  کــه  بیابــاین  مــی کنــد کشــی چه نادان ابلهی اســتدر 

بتــاز کشــی  ایــن  می گفــت:  یکــی  و آن یکــی می گفــت: َپــرش هــم بســازآن 

کــژ اســت وآن یکی می گفت: پشــتش کژمژ اســتآن یکــی می گفــت: دنبالــش 

و آن یکی می گفت: پایش کژ چراست؟آن یکــی می گفــت پاالنــش کجاســت؟

وآن یکی می گفت: این خر هبر کیست؟آن یکی می گفت کاین مشکی هتی است

کــی بــه منــزل مــی بــرد؟آن یکــی می گفــت: جــو چون می خورد؟ ورنــه بــارت 

مگــر کاری  یب  می گفــت:  یکــی  ــوت و عقلــت شــد ز ســرآن  ــا شــدی فرت ی

ــه فرمــان خداســت واهــد گشــت کاســتاو مهی گفــت: ایــن ب رَبکهــا نخ ایــن ِبحچُ
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آینده روشن مقاومت

آیه منتخب: آیه 55 نور
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ترجمه آیات

کارهــاى شایســته انجــام داده انــد، وعــده داده  کــه ایمــان آورده و  کســانی از شــما  خــدا بــه 
کــه پیشــینیان آنــان را  گونــه  کنــد، همــان  کــه حتمــا آنــان را در زمیــن جانشــین ]دیگــران [  اســت 
کــه بــراى آنــان پســندیده بــه سودشــان اســتوار و محکــم  کــرد، و قطعــا دینشــان را  جانشــین ]دیگــران [ 
ــرا بپرســتند ]و[  ــه [ فقــط م ک ــا جایــی  ــد، ]ت کن ــه امنیــت  ــل ب ــرس و بیمشــان را تبدی ــا ت ــد، و یقین نمای
کــه پــس از ایــن نعمــت هــاى ویــژه ناسپاســی ورزنــد ]در  هیــچ چیــزى را شــریك مــن نگیرنــد. و آنــان 

فاســق اند. )55( حقیقــت [ 

مقدمه

بیشــترجزء هجدهــم بــه ســوره مؤمنــون و نــور اختصــاص دارد. ســوره نــور، از جملــه ســوره های 
کــه بــه تدریــج در طــول ســال های پــس از هجــرت نــازل شــده اســت ]کوثــر[ و بــه خاطــر  مدنــی اســت 
کــه از آیــه آغازیــن ایــن ســوره برمی آیــد،  گونــه  گرفتــه اســت. همــان  آیــه نــور )آیــه 35 ســوره(، نــور نــام 
ــتای  ــز در راس ــی نی ــث معارف ــت و مباح ــکام اس ــی اح ــان برخ ــوره، بی ــن س ــزول ای ــی از ن ــرض اصل غ
همیــن احــکام مطــرح شــده اســت. ]المیــزان[ محوری تریــن نکتــه ایــن ســوره، اهمیــت حفــظ نظــام 
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کدامنی برای  خانــواده، از طریــق رعایــت حریــم آن اســت. بــه همیــن دلیــل، مســائلی چــون عفــت و پا
گرفتــه اســت و احــکام متناســب بــا  کیــد قــرار  زنــان و حفــظ نــگاه بــرای مــردان در ایــن ســوره مــورد تأ

کوثــر[   هــر یــک ذکــر شــده اســت. ]ر.ک: نمونــه، 

تبیین آیات منتخب

یکی از آیات مهّم سوره نور، آیه 55 این سوره است. در شأن نزول این آیه می خوانیم:

بــاز از آن هــا  بــا روی  کردنــد، انصــار  کــه پیامبــر؟ص؟ و یارانــش از مکــه هجــرت  هنگامــی 
کــه مســلمانان  کردنــد بــه طــوری  کردنــد؛ امــا مشــرکان عــرب یــک دل علیــه آن هــا قیــام  اســتقبال 
کــه بــا خیــال  کننــد و همیشــه می گفتنــد آیــا روزی می رســد  جــرأت نمی کردنــد اســلحه را از خــود دور 
کنیــم و اطمینــان و آرامــش داشــته باشــیم و جــز از خدا از هیچکس نترســیم .  آســوده، شــب اســتراحت 

در ایــن زمــان آیــه نــازل شــد و بــه ایشــان وعــده آرامــش و قــدرت یافتــن داد:

َمــا 
َ

ک ْرِض 
َ ْ
ال فــِی  ُهْم 

َ
َیْســَتْخِلَفّن

َ
ل ِلَحــِت  الّصَ  

ْ
ــوا

ُ
َعِمل َو  ــم 

ُ
ِمنک  

ْ
َءاَمُنــوا ِذیــَن 

َّ
ال اهَّلُل  َوَعــَد 

ــن َبْعــِد  ُهــم ّمِ
َ
ّن

َ
ل ُیَبّدِ

َ
ُهــْم َو ل

َ
ــِذى اْرَتضــَی  ل

َّ
ُهــم ِدیَنُهــُم ال

َ
َنــّنَ ل ِ

ّ
ُیَمک

َ
ْبِلِهــْم َو ل

َ
ِذیــَن ِمــن ق

َّ
َف ال

َ
اْســَتْخل

ْمًنــا ...
َ
َخْوِفِهــْم أ

کارهــاى شایســته انجــام داده انــد، وعــده داده  کــه ایمــان آورده و  کســانی از شــما  خــدا بــه 
کــه پیشــینیان آنــان را  گونــه  کنــد، همــان  کــه حتمــا آنــان را در زمیــن جانشــین ]دیگــران [  اســت 
کــه بــراى آنــان پســندیده بــه سودشــان اســتوار و محکــم  کــرد، و قطعــا دینشــان را  جانشــین ]دیگــران [ 

ــد ... کن ــه امنیــت  ــل ب ــرس و بیمشــان را تبدی ــا ت ــد، و یقین نمای

کــه از دو  گروهــی از مســلمانان  کــه خداونــد بــه  بــه هــر حــال از مجمــوع آیــه چنیــن بــر می آیــد 
ویژگــی »ایمــان« و »عمــل صالــح« برخوردارنــد، ســه نویــد داده اســت:

1- استخالف و حکومت روى زمین.

کلمــه »تمکیــن« اســتفاده  2- نشــر آئیــن حــق بــه طــور اساســی و ریشــه دار در همــه جــا )کــه از 
می شــود(1.

ع و گســترش یافتــن بــه صورت اســتعاره ای  كــه بــرای معنــای شــیو 1 . اصــل معنــای »تمكیــن«، »ثبــوت« و »رســوخ« اســت 
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3- از میان رفتن تمام اسباب خوف و ترس و وحشت و ناامنی.

کــه بــا نهایــت آزادى خــدا را بپرســتند1 و فرمان هــاى او  و نتیجــه ایــن امــور آن خواهــد شــد 
گــردن نهنــد و هیــچ شــریك و شــبیهی بــراى او قائــل نشــوند و توحیــد خالــص را در همــه جــا  را 

]نمونــه[ بگســترانند. 

نکات

بِلِهم« چیست؟ 
َ
ِذیَن ِمن ق

َّ
َف ال

َ
َما اسَتخل

َ
۱. مراد از جمله »ک

ــت  ــد خالف ــی مانن ــا خالفت ــه آن ه ــد ب ــود دارد: 1. خداون ــال وج ــه دو احتم ــن جمل ــورد ای در م
کــه ایــن احتمــال  آدم؟ع؟ )بقــره، 30(، داوود؟ع؟ )ص، 26( و ســلیمان؟ع؟ )نمــل، 16( بدهــد 
بعیــد اســت؛ 2. مــراد از خالفــت، ارث بــردن زمیــن و تســلط یافتــن بــر آن اســت )ر.ک: اعــراف، 128؛ 
ــر اســاس ایــن معنــا، مــراد از خلفــای قبــل آن هــا، مؤمنــان امت هــای قبــل ماننــد قــوم  انبیــاء، 105(. ب
کافــران، ایشــان را نجــات  کــت  ــودی و هال ــا ناب ــد ب کــه خداون ــح و شــعیب اســت  ــوح، هــود، صال ن
کننــد. )ر.ک: ابراهیــم، 13 و 14(  داد و توانســتند جامعــه صالحــی را تشــکیل دهنــد و در آن زندگــی 

]المیــزان[

۲. تحقق وعده الهی: 

ــود  ــی وج ــای مختلف ــاره دارد، دیدگاه ه ــانی اش کس ــه  ــه چ ــی ب ــده اله ــن وع ــه ای ــورد اینک در م
ــه  ــد ترسشــان را ب ــه خداون ک ــازل شــده  ــورد اصحــاب پیامبــر؟ص؟ ن ــه در م ــن آی ــه: 1. ای دارد؛ از جمل

گســترش مى یابــد، دیگــر نگرانــى از بیــن رفتنــش وجــود نخواهــد داشــت  كــه  گرفتــه شــده اســت؛ زیــرا هنگامــى  كار  بــه 
كمــى بــدان ایمــان آورده باشــند، هماننــد چیــز متزلــزل  گــر تنهــا افــراد  و ماننــد چیــز محكــم و راســخ خواهــد بــود، امــا ا

خواهــد بــود و دغدغــه از بیــن رفتنــش وجــود دارد. )التحریــر و التنویــر، ج 18، ص: 230(  
كنایــه اســت از ثبــات آن چیــز.در آیــه مــورد بحــث تمكیــن  كــردن آن اســت در مــكان و ایــن  تمكیــن هــر چیــزى بــر قــرار 
كفــرى جلوگیــرش نشــود، و امــرش را  دیــن عبــارت اســت از اینكــه: آن را در جامعــه مــورد عمــل قــرار دهــد، یعنــى هیــچ 
ســبک نشــمارند، اصــول معارفــش مــورد اعتقــاد همــه باشــد، دربــاره آن اختــاف و تخاصمــى نباشد.)تســلط جهانــى 

دیــن( )المیــزان(
1 .  عبارت »َیْعُبُدوَننى  ال ُیْشِرُكوَن بى  َشْیئًا« حال از »ُهم« است، لذا ویژگى جامعه موعود را بیان میكند. )المیزان(
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کــرد و در زمــان خالفــت خلفــا، اســالم را پیــش بــرده و عــزت بخشــید؛ 2. ایــن آیــه بــه  امنیــت تبدیــل 
ــه  ــرد و زمیــن را ب ک ــه امنیــت تبدیــل  ــد ترسشــان را ب کــه خداون عمــوم امــت پیامبــر؟ص؟ اشــاره دارد، 
ــه بــه حکومــت پــر از عــدل و آرامــِش مهــدی موعــود؟جع؟ اشــاره دارد.  آن هــا ارث داد. 3. ایــن آی
ک و  ــر شــود، چنیــن جامعــه پــا گــر بــا دقــت در آیــه شــریفه تدّب دیــدگاه ســوم مناســب تر اســت؛ زیــرا ا
ک باشــد، از زمــان پیامبــر؟ص؟  کفــر و فســق پــا گونــه  کــه بــه تمــام معنــا صالــح باشــد و از هــر  کیــزه ای  پا
کنــون تشــکیل نشــده اســت. مصــداق ایــن جامعــه، روزگار ظهــور امــام زمــان؟جع؟ خواهــد بــود و  تــا 
روایــات متواتــر از پیامبــر؟ص؟ و امامــان معصــوم؟ع؟ در مــورد تشــکیل چنیــن جامعــه ای، بــا محتــوای 
کامــاًل منطبــق اســت. امــام ســجاد؟ع؟ هنــگام تــالوت ایــن آیــه فرمــود: »بــه خــدا ســوگند  آیــه شــریفه 
کــه خــدا ایــن وعــده خــود را در حــق ایشــان و بــه وســیله مــردی از  ایشــان، شــیعیان مــا اهل بیت انــد 
ــاره ایشــان فرمــود:  ــه پیامبــر؟ص؟ در ب ک کســی  ــرد و او مهــدی ایــن امــت اســت؛  ک ــا عملــی خوهــد  م
گــر از دنیــا یــک روز باقــی مانــده باشــد، خــدا آن روز را آنقــدر طوالنــی می کنــد تــا مــردی هم نــام مــن  ا
کــه از ظلــم و جــور پــر شــده بــود.  کنــد همچنــان  کنــد و زمیــن را پــر از عــدل و داد  از خاندانــم قیــام 

]المیــزان[ 

گفــت از نــگاه قــرآن، ســرانجام مقاومــت، پیــروزی و تمکیــن دیــن خــدا  کّلــی می تــوان  بــه طــور 
اســت و افــزون بــر آیــه 55 نــور، در آیــات دیگــر قــرآن نیــز، بارهــا بــه حکومــت نهایــی صالحــان تصریــح 
ــه« )توبــه، 33؛ فتــح، 28 

ّ
ل

ُ
ک شــده اســت، از جملــه ســه مرتبــه آمــده اســت: »لُیظِهــَرُه علــی الّدیــِن 

و صــف، 9( اســالم بــر همــه ى ادیــان پیــروز خواهــد شــد. همچنیــن در آیــه دیگــری می فرمایــد: »أن 
الرض یرثهــا عبــادی الصالحــون« )انبیــاء، 105( بنــدگان صالــح مــن وارث زمیــن خواهنــد شــد.

در برخــی دیگــر از آیــات، عاقبــت و انجــام را از آِن متقیــن برمی شــمرد: »و العاقبــة للتقــوى« 
)طــه، 132( یــا »و العاقبــة للمتقیــن« )اعــراف، 128(

کامــل اســالم چنــد حدیــث نقــل می کنــد و   »قرطبــی« در تفســیر خــود، دربــاره ى پیــروزى 
کــه اســالم در آن خانــه وارد خواهــد شــد. می گویــد: در زمیــن خانــه اى نخواهــد بــود مگــر آن 

کــرم ؟ص؟ در آخریــن حــج خــود در مســیر برگشــت از مکــه )روز هیجدهــم ذى الحجــه(  پیامبــر ا
ــد  ــازل ش ــه ن ــرار داد، آی ــود ق ــین خ ــی ؟ع؟ را جانش ــرت عل ــد، حض ــان خداون ــه فرم ــم ب ــر خ در غدی
ــا«  ــراى شــما پســندیدم؛ »رضیــت لکــم الســلم دین ــل ب کام ــن  ــوان دی ــه عن ــن اســالم را ب ــروز م ام
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کــه پســندیده اســت؛ »دینهــم  )مائــده، 3( در ایــن آیــه نیــز وعــده ى خداونــد پیــروزى آن دینــی اســت 
گرفــت، اســالم غدیــر خــم اســت. ]نــور[ کــه جهــان را خواهــد  الــذی ارتضــی لهــم«. بنابرایــن اســالمی 

آموزه ها

ــد. »وعــد اهَّلل الذیــن  ــوس نکن ــا را مأی ــا فشــار و ســختی ها، آنه ــد ت ــد دهی ــان، امی ــه مؤمن  9. ب
آمنــوا«

گســترده حــق، ایمــان و عمــل صالــح  گرفتــن حکومــت   10. ویژگی هــای اساســی بــرای بدســت 
اســت. »الذیــن آمنــوا منکــم و عملــوا الصالحــات«

 11. دیــن، از سیاســت جــدا نیســت، بلکــه سیاســت و حکومــت بــراى حفــظ دیــن اســت. 
یعبدوننــی «  ... »لیســتخلفنهم 

 12. دســت خــدا را در تحــوالت تاریــخ ببینیــم. »وعــد اهَّلل ... لیمکنــن لهــم- لیبدلنهــم « و 
کوتــاه دنیایــی تفســیر نکنیــم. همــه چیــز را بــا نگاه هــای 

کنیــم. »یعبدوننــی ال  گونــه شــرک را رهــا   13. بــرای رســیدن بــه حقیقــت عبــادت، بایــد هــر 
»

ً
یشــرکون بــی َشــیئا

گار ما قرآن و روز

کمونیســم، لیبرالیســم، سوسیالیســم و... در پــی ایجــاد   3. هرکــدام از ایــن مکاتــب فکــری 
ــرای حکمرانــی  ــد و داعیــه یــک نظــام مطلــوب را ب ــرای مــردم سرزمینشــان بوده ان یــک آرمان شــهر ب
کــه از تحــوالت در  و اداره جامعــه خویــش، بلکــه سراســر دنیــا در ســر می پروراندنــد. امــا هــر انــدازه 
ــی  ــن نظریه هــای سیاســی غرب ــت ای کفای ــذرد؛ عــدم  گ ــی  اقتصــاد و سیاســت و معــادالت جهــان م
ــتاوردی  ــت دس ــا در نهای ــا و تئوری ه ــن نظام ه ــه ای ــه نتیج ک ــرا  ــود؛ چ ــاس می ش ــش احس ــش ازبی بی
ــرای  ــدی آن، ب کارآم ــه نا ک ــت  ــی نداش ــهروندان غرب ــرای ش ــرمایه داری را ب ــام س ــک نظ ــروز ی ــز ب ج
کرونــا رخ داد،  گیــر  کــه در جریــان بیمــاری فرا همــگان روشــن اســت. جنبــش والســتریت و اتفاقاتــی 

ــه پوشــالی اســت.  ــن هیمن نمونه هایــی از شکســته شــدن ای
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کتابــی تحت  فرانســیس فوکویامــا، ســه ســال پــس از طــرح اولیــه نظریــه پایــان تاریــخ، بــا تدویــن 
عنوان»پایــان تاریــخ و سرنوشــت آخریــن انســان« از لیبــرال دمکراســی بــه عنــوان سرنوشــت نهایــی بشــر 
کنــد بــا ســیطره ی اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی لیبرالیســم برجهــان  کیــد مــی  یــاد مــی نمایــد و تأ
گذشــت چنــد ســال از اشــغال عــراق،  کنونــی، پایــان تمامــی ایدئولــوژی هــا رقــم خــورده اســت. امــا بــا 
ــو  ــه ای تحــت عنوان»پــس از ن ــا انتشــار مقال ــه نتیجــه نرســیدن نظریــه اش ب ــرای توجیــه ب فوکویامــا ب
کتــاب  کاری« در روزنامــه آمریکایــی نیویــورک تایمــز نوشــت: »برداشــت هــای معمولــی از  محافظــه 
گــذار جهــان بــه لیبــرال دمکراســی را عنــوان نکــرده ام و حرکــت  پایــان تاریــخ اشــتباه بــوده اســت. مــن 
محتــوم بشــر بــه ســمت لیبــرال دمکراســی، برداشــت نادرســتی از متــن بــود. عصــاره نظریه»پایــان 
تاریــخ« حرکــت بــه نفــع مدرنیزاســیون اســت،  اشــتیاق انســان امــروزی بــه حرکــت بــه ســمت زیســتن 

در یــک جامعــه مــدرن و پیشــرفته از نظــر تکنولوژیــک اســت نــه لیبــرال دمکراســی«.

کــه نشــانه های افــول تمــام مکاتــب و ایســم های خودســاخته رخ نمــوده  امــا واقعیــت آن اســت 
اســت و تنهــا راه نجــات، تنهــا راه تأمیــن آزادی و تنهــا راه امنیــت واقعــی، دیــن مبیــن اســالم اســت. 

در ایــن تنگناهــا و چالش هــا، اعتقــاد بــه آن پیــروزی نهایــی، نویدبخــش و امیدآفریــن اســت. 

در محضر معصومان؟مهع؟
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در محضر امام و رهبری

امام:

 1. انقــالب مــا نقطــه شــروع انقــالب بــزرگ جهان اســالم، بــه پرچمــداری حضــرت حجــت 
ــش را در  ــور فرج ــد و ظه ــت نه ــلمانان و جهانیان من ــر همه مس که خداوند ب ــت  ــداه( اس ــا ف )ارواحن

عصــر حاضــر قــرار دهد.صحیفــه ج 21 ص 108

کــه از انقــالب اســالمی ایران   2. ایــن تحــول و دگرگونــی جهانــی، جرقــه و بارقــه ای الهــی اســت 
کــه انفجــاری عظیم  کــه ایــن انقــالب، جرقــه و بارقــه ای الهــی باشــد  ناشــی شــده اســت:» امیــد اســت 
در توده هــای زیــر ســتم ایجــاد نمایــد و بــه طلــوع فجــر انقــالب مبــارک حضــرت بقیــة اهلل ـ ارواحنــا 

لمقدمــه الفــداء ـ منتهــی شــود.منبع ج 15 صحیفــه ص 62

ــا قــدرت اســالم در  ــم ت کنی کوشــش  ــد  ــا بای  3. انتظــار فــرج، انتظــار قــدرت اســالم اســت و م
عالــم تحقــق پیــدا بکنــد و مقدمــات ظهــور ان شــاء اهلل تهیــه بشــودصحیفه ج 8 ص 274

مقام معظم رهبری:

کنیم  1. باید در راه ایجاد جامعه مهدوی تالش 

 21/01/1399

ــه قــدر امکان مــان  کــرده و ب کنیــم؛ خودســازی  مــا بایــد در راه ایجــاد جامعــه مهــدوی تــالش 
کــه  کنیــم  کنیــم و محیــط پیرامونــی خــود را در حــد وســع خــود بــه جامعــه مهــدوی نزدیــک  دگرســازی 

جامعــه قســط، معنویــت، معرفــت، بــرادری، علــم و عــزت اســت.

ج است و انسان را از حالت یاس و درماندگی نجات می  دهد ج یک نوع فر  2. انتظار فر

 21/01/1399

در انتظــار فــرج، امیــد و تحــرک اســت و اقــدام وجــود دارد. خــود انتظــار فــرج یــک نــوع فــرج 
ــتن و  ــط نشس ــای فق ــه معن ــار ب ــد. انتظ ــی ده ــات م ــی نج ــاس و درماندگ ــت ی ــان را از حال ــت و انس اس
کــردن و  گذاشــتن و چشــم بــه در دوختــن نیســت، بــه معنــای آمــاده شــدن، اقــدام  دســت روی دســت 
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کنــد. کــه مــی تــوان بــه آن دســت یافــت و بایــد بــرای آن تــالش  کنــد عاقبتــی وجــود دارد  اینکــه احســاس 

 3. انتظار یعنی امید

21/01/1399

کــه نخبــه هســتند و حــوادث را مــی تواننــد تشــخیص دهنــد و چــه  آحــاد بشــر چــه آنهایــی 
گاهانــه و برخــی  گرفتــار زندگــی هســتند همــه ایــن احســاس نیــاز را دارنــد، بعضــی آ کــه  تــوده مــردم 
ــان  ــم الهــی در انتهــای پای ــرج و یــک حرکــت عظی ــن وعــده یــک ف ــان ای ــه. در همــه ادی گاهان غیرآ
کنــد و مفیــد فایــده ای باشــد در اســالم  تاریــخ داده شــده اســت. بــرای اینکــه ایــن نیــاز جهــت پیــدا 
ــه اینکــه آینــده  ــه انتظــار داشــته باشــیم. انتظــار یعنــی امیــد، اعتقــاد ب ک ــا  خواســته شــده اســت از م

ــاز نیســت و ســازنده اســت. قطعــی وجــود دارد و صــرف نی

 4. مأموریت بزرگ حضرت بقیه اهلل ارواحنا فداه قسط و عدل است

21/01/1399

امــروز قابــل حــل شــدن نیســت. علــم پیشــرفته در  مســئله عدالــت بوســیله علــم پیشــرفته 
ــی  ــم نم ــا را عل ــره ه گ ــن  ــت. ای ــا و ... اس ــر ملته ــلطه ب ــروزی و س ــگ اف ــی و جن ــی عدالت ــت ب خدم
کنــد و احتیــاج بــه یــک قــدرت الهــی و دســت پرقــدرت امــام معصــوم دارد. ماموریــت  توانــد حــل 

بــزرگ حضــرت بقیــه اهلل ارواحنــا فــداه قســط و عــدل اســت.

5. نیاز جامعه بشری به به یک منجی

 21/01/1399

کــه جامعــه بشــری به قدر امروز احســاس  کــم دوره ای اتفــاق افتــاده باشــد  در تاریــخ بشــر شــاید 
کننــد و چــه  ــاز را احســاس مــی  ــه ایــن نی گاهان کــه آ ــه یــک منجــی داشــته باشــند. چــه نخبــگان  ب
گاه خودشــان احســاس نیــاز بــه یــک  کننــد ولــی در ناخــودآ کــه احســاس نیــاز مــی  بســیاری از مــردم 
ــت الهــی  ــه هدای ــه عصمــت و ب منجــی و مهــدی و یــک دســت قــدرت الهــی و امامــت معصــوم، ب
کمونیســم تــا  گــون از  گونا گــون و مســلک هــای  گونا کــه بشــریت مکاتــب  کننــد. امــروز بعــد از آن  مــی 
کــرده  کــه دارنــد را تجربــه  دموکراســی غربــی، تــا لیبــرال دموکراســی رایــج در دنیــا بــا ایــن همــه ادعایــی 
کلــی وضعیــت  کــه بــه  کننــد. بــا ایــن همــه پیشــرفت هــای علمــی حیــرت اور  احســاس ارامــش نمــی 
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کنــد. بشــریت دچــار فقــر، بیمــاری و فحشــا  زندگــی دنیــا را تغییــر داده احســاس خوشــبختی نمــی 
گنــاه و بــی عدالتــی، نابرابــری، فشــار طبقاتــی بسیار،سواســتفاده قدرتهــا از علــم و سواســتفاده  و 
کــه مــی توانــد مشــکالت  کشــفیات طبیعــت اســت. خــرد انســانی و تجربــه نعمــت بزرگــی اســت  از 

گــره هــا بــا ایــن هــا بــاز نمــی شــود. کنــد. برخــی  حیــات را حــل 

لطایف 

ــا و چــراغ چشــم و ره انتظــار دوســت ــد         م ــان را هبــم زن ــر دو جه ــه ه ــاد فتن ــر ب گ

  ****

ور غم که عاقبت              این شام صبح گردد و این شب سحر شود ای دل صبور باش و مخ



جزء 19 
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اصناف جهاد

آیه منتخب: آیه 52 فرقان

ِبیًرا  )52(
َ

ک ِفِریَن َو َجِهْدُهم ِبِه ِجَهاًدا 
َ
ک

ْ
 ُتِطِع ال

َ
ل

َ
ف

ترجمه آیه

کافــران را ]کــه انتظــار دارنــد از ابــالغ وحــی بــاز ایســتی [ فرمــان مبــر و بــه وســیله ایــن ]قــرآن [  پــس 
کــن  بــا آنــان جهــاد]ى فرهنگــی و تبلیغــی [ 

مقدمه

در جــزء نوزدهــم ســوره های فرقــان، شــعراء و نمــل آمــده اســت. ســوره فرقــان، بــه شــهادت 
ــازل شــده  ــزول: 41( ن ــه پــس از ســوره یــس )ترتیــب ن ک کلــی آیاتــش، ســوره ای مکــی اســت  ســیاق 
کــه دعــوت  کوثــر[ غــرض و محتــوای اصلــی ایــن ســوره بیــان ایــن حقیقــت اســت  اســت. ]المیــزان، 
کتــاب او از ناحیــه پــروردگار بــوده اســت. و در  پیامبــر؟ص؟ دعوتــی حــق، رســالتش از جانــب خــدا و 
ــر نبــوت و قــرآن  کافــران ب کــه  ایــن راســتا، در چندیــن نوبــت و بــه صــورت پشــت ســرهم ایرادهایــی 

کــرده بودنــد، بــه صــورت روشــن و رســا دفــع شــده اســت. ]المیــزان[  وارده 

ســوره شــعراء نیــز، بــه غیــر از 4 آیــه آخــر آن، در مّکــه نــازل شــده اســت. نــام ایــن ســوره بــه دلیــل 
کــه در چهــار آیــه ى آخــر آن آمــده، »شــعراء«  مذّمــِت شــاعران بیهوده گــوى و ســتایش از شــاعران مؤمــن 
نامیــده شــده و نــام دیگــر آن »طســم« اســت. غــرض از ایــن ســوره، تســلی خاطــر رســول خــدا؟ص؟ در 
برابــر تکذیــب قــرآن، تهمت هــای نــاروای مشــرکان و آزار آن هاســت، از ایــن روی، بــه بیــان سرگذشــت 
پیامبرانــی همچــون حضــرت موســی، ابراهیــم، نــوح، لوط، صالح، هــود و شــعیب؟مهع؟ و برخوردهاى 

لجوجانــه  مــردم بــا آنــان می پــردازد. ]مجمــع، المیــزان[
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تبیین آیات منتخب

بــرای تبییــن درســت ایــن آیــه بایــد بــه آیــات پیشــین نظــری بیاندازیــم. خداونــد در آیــات 
پیشــین از قــدرت فرســتادن بادهــا و نــزول بــاران و حیات بخشــی بــه زمین هــای مــرده و ســیراب 

گفــت:  ســاختن انســان ها و چارپایــان ســخن 

ــَماِء َمــاًء َطُهــوًرا )48(  َنــا ِمــَن الّسَ
ْ
نَزل

َ
َیــاَح ُبْشــَرا َبیــَن َیــَدْى َرْحَمِتــِه َو أ  الّرِ

َ
ْرَســل

َ
ــِذى أ

َّ
َو ُهــَو ال

ِثیــًرا)49(
َ

ک َناســَی 
َ
ْنَعاًمــا َو أ

َ
ْقَنــا أ

َ
ــا َخل ْیًتــا َو ُنْســِقَیُه ِمّمَ ــَدًة ّمَ

ْ
ُنْحــَی ِبــِه َبل ِ

ّ
ل

کــه بادهــا را پیشــاپیش ]بــاران [ رحمتــش بــه عنــوان مــژده دهنــده بــاران فرســتاد، و از  »و اوســت 
کنیــم و  کردیــم. )48( تــا بــه وســیله آن، ســرزمینی مــرده را زنــده  کننــده نــازل  آســمان آبــی پــاك و پــاك 

آن را بــه آفریده هــاى خــود از دام هــا ومردمــان بســیار بنوشــانیم. )49(«

مــا  گــر  »ا می فرمایــد:  و  کــرده  اشــاره  اســالم  پیامبــر  مقــام  عظمــت  بــه  ادامــه  در  خداونــد 
کل قریــة  می خواســتیم در هــر شــهر و دیــارى، پیامبــرى می فرســتادیم« »و لــو شــئنا لبعثنــا فــی 

نذیــرا«

کــه خداونــد قــدرت دارد دانه هــاى حیاتبخــش بــاران را بــه تمام ســرزمین هاى  یعنــی همانگونــه 
کــه وحــی و نبــوت را در هــر شــهر و دیــارى بــر قلــب پیامبــرى  مــرده بفرســتد، ایــن توانایــی را نیــز دارد 
کننــده و بیــم دهنــده اى بفرســتد، امــا بــه خاطــر مقــام ارجمنــد و  کنــد، و بــراى هــر امتــی انــذار  نــازل 
کــه تــو نــزد مــا دارى تــو را بــه ســوى تمامــی قریه هــاى عالــم، نذیــر و رســول فرســتادیم  منزلــت عظیمــی 
و  خداونــد آنچــه را شایســته تر اســت بــراى بنــدگان برمی گزینــد؛ زیــرا تمرکــز نبــوت در وجــود یــك فــرد 

کندگــی می شــود. گونــه تفرقــه و پرا باعــث وحــدت و انســجام انســان ها و جلوگیــرى از هــر 

آنگاه به آیه 52 می رسیم. خداوند به پیامبر دو دستور مهم می دهد: 

کافــران بکــوش، امــا بــه  کافــران اطاعــت مکــن؛ »فــل تطــع الکافریــن« در راه اصــالح   1. از 
کــه در آن صــورت، از مســیر  ــا آنــان سازشــکارانه برخــورد نکــن و از ایشــان پیــروی مکــن  هیچ وجــه ب

گشــت. حــّق منحــرف خواهــی 

»
ً
کبیرا  

ً
کن؛ جهادی بزرگ؛ »و جاِهدُهم ِبِه ِجهادا  2. با آنان، به وسیله قرآن، جهاد 
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در مــورد ضمیــر »ِبــِه« دو احتمــال وجــود دارد1: 1. بــه عــدم اطاعــت برگــردد؛ یعنــی بــا ایــن 
ــا  ــرآن ب ــه وســیله ق ــردد؛ یعنــی ب ــرآن برمی گ ــه ق کــن. 2. ب ــارزه  ــان مب ــا آن پیــروی نکردنــت از ایشــان، ب

کــن؛ جهــادی بــزرگ. آنــان، جهــاد 

بســیاری از مفســران احتمــال دوم را برگزیده انــد. عالمــه طباطبایــی )ره( نیــز بــه قرینــه ســیاق، 
ــه ســیاق چنیــن خواهــد  ــا توجــه ب ــه ب ــر را قــرآن می دانــد. از نظــر ایشــان، مــراد از ایــن آی مــراد از ضمی

بــود: 

کــردن  حجــاب جهــل و غفلــت از دلهــاى مــردم بــه  وقتــی َمَثــل رســالت الهــی در بــر طــرف 
کــه بــا آمــد و شــد ســایه ها بــر خــدا داللــت  وســیله اظهــار حــق و اتمــام حجــت، َمَثــل آفتــاب اســت 
کــه روز، زمــان تکاپــو و جنبــش و بــروز حیــات  دارد، و نیــز َمَثــل روز اســت نســبت بــه شــب )چــرا 
کــه  اســت( و نیــز َمَثــل بــاران اســت نســبت بــه زمیــن مــرده و چارپایــان و انســانهاى تشــنه، پــس حــاال 
گشــته اى، دیگــر جــا نــدارد  تــو حامــل ایــن رســالت شــده اى، و بــه ســوى همــه اهــل قریه هــا مبعــوث 
کــه بــراى  کنــی، چــون اطاعــت ایشــان تباه گــر ایــن نامــوس عمومــی اســت  کافــران اطاعــت  کــه از 
کــه در تبلیــغ رســالت خــود و اتمــام حجــت بــر مــردم بــه وســیله قــرآن  هدایــت قــرار داده ایــم. پــس بایــد 
ــا  کنــی ب کوشــش و جهــد خــود را مبــذول دارى و جهــاد  ــر دعــوت حــق اســت نهایــت  کــه مشــتمل ب

آنــان جهــادى بــس بــزرگ.

نکات

 ۱.  اصناف جهاد

ِجهــاد، از مــاده َجهــد یــا ُجهــد اســت2و ایــن مــاده، بــه معنــای ســختی، تــالش تــوأم بــا رنــج و 

ــْو ِشــْئنا َلَبَعْثنــا  كرده انــد: » و یجــوز أن یرجــع الضمیــر فــى  ِبــِه  إلــى مــا دل علیــه: َو َل ح  1 . برخــى احتمــال ســومى هــم مطــر
كل نذیــر مجاهــدة  كل قریــة نذیــرا لوجبــت علــى  كافــة القــرى، ألنــه لــو بعــث فــى  كونــه نذیــر  ُكّلِ َقْرَیــٍة َنِذیــرًا مــن  ِفــى 
كلهــا، فكبــر جهــاده مــن أجــل ذلــك و  قریتــه، فاجتمعــت علــى رســول اهَّلل صلــى اهَّلل علیــه و ســلم تلــك المجاهــدات 
َكِبیــرًا جامعــا لــكل مجاهــدة.« )ر.ک: الكشــاف  كافــة القــرى  ِجهــادًا  كونــك نذیــر  عظــم، فقــال لــه  َو جاِهْدُهــْم  بســبب 

عــن حقائــق غوامــض التنزیــل، ج 3، ص: 28۷(
2 .الُجْهــد بالضــّم فــى الحجــاز و بالفتــح فــى غیرهــم: الوســع و الطاقــة، و قیــل المضمــوم الطاقــة، و المفتــوح المشــّقة. 
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کــردن  ــه معنــی بســیار تــالش  ــوان اســت.1 »ِجهــاد«، مصــدر بــاب مفاعلــه و ب کارگیــری نهایــت ت ــه  ب
کار مــی رود. بــه هــر روی، جنــگ را از  گاهــی بــه صــورت اســم بــه معنــای جنــگ بــه  می باشــد و نیــز 

کــه تــالش تــوأم بــا رنــج اســت.2  گوینــد  آن جهــت ِجهــاد 

که جهاد، اصنافی دارد: با تأمل در آیات قرآن و روایات می یابیم 

کــه همــان مبــارزه بــا دشــمنان و مقابلــه نظامــی بــا آن هــا بــه واســطه مــال و جــان   1. جهــاد صغیــر 
کــرده  کــه آیــات متعــدد قــرآن از آن یــاد  کاری بایســته و ارزشــمند اســت  اســت. ایــن نــوع جهــاد، 

اســت؛ از جملــه:

ولِئــَك َیْرُجــوَن َرْحَمــَت 
ُ
ذیــَن هاَجــُروا َو جاَهــُدوا فــی  َســبیِل اهَّلِل أ

َّ
ذیــَن آَمُنــوا َو ال

َّ
»ِإّنَ ال

ــره، 218( اهَّلل « )بق

ــْم 
ُ

ک
َ
ــْم َخْیــٌر ل

ُ
ْم فــی  َســبیِل اهَّلِل ذِلک

ُ
ْنُفِســک

َ
ــْم َو أ

ُ
ْمواِلک

َ
 َو جاِهــُدوا ِبأ

ً
 َو ِثقــاال

ً
»اْنِفــُروا ِخفافــا

ُمــون « )توبــه، 41(
َ
ْنُتــْم َتْعل

ُ
ک ِإْن 

الهــی نجــات  ک  از عــذاب دردنــا را  آدمــی  کــه  اســت  قــرآن، جهــاد تجارتــی  فرمــوده  بــه 
: می بخشــد

ــوَن  لیــم  * ُتْؤِمُن
َ
ــذاٍب أ ــْن َع ــْم ِم

ُ
ــْم َعلــی  ِتجــاَرٍة ُتْنجیک

ُ
ک

ُّ
ُدل

َ
 أ

ْ
ــل ــوا َه ــَن آَمُن ذی

َّ
ــا ال َه ّیُ

َ
ــا أ » ی

ْنُتــْم 
ُ

ک ــْم ِإْن 
ُ

ک
َ
ــْم َخْیــٌر ل

ُ
ْم ذِلک

ُ
ْنُفِســک

َ
ــْم َو أ

ُ
ْمواِلک

َ
ِبــاهَّلِل َو َرُســوِلِه َو ُتجاِهــُدوَن فــی  َســبیِل اهَّلِل ِبأ

ُمــون « )صــف، 9 و 10(
َ
َتْعل

کــه ایــن جهــاد، بــه واســطه قــرآن  کــه در آیــه محــل بحــث آمــده اســت. از آنجــا  کبیــر   2. جهــاد 
ــه واســطه قــرآن جنگیــد.  کافــران ب ــا  ــا نــدارد ب کــه معن انجــام می گیــرد، جهــاد نظامــی نیســت؛ چــرا 
بلکــه مــراد از آن مبــارزه فکــری، عقیدتــی و فرهنگــی اســت. افــزون بــر ایــن، ایــن ســوره مکــی اســت و 

می دانیــم دســتور جهــاد مســلحانه در مکــه نــازل نشــده بــود.

ــا دشــمن بیرونــی( عبــارت اســت از ســتیز و  کــه مقابــل جهــاد اصغــر )جهــاد ب ــر  کب  3. جهــاد ا

)المصباح المنیر، ج 2، ص112(
1 . المصباح المنیر، ج 2، ص112؛ القاموس المحیط، ج 1، ص: 396؛ مفردات راغب، ص 101.

2 .  قاموس قرآن، ج2، ص ۷۷.
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ــده  ــه ش گرفت ــر  ــهور پیامب ــت مش ــک روای ــالح، از ی ــن اصط ــهاى آن. ای ــس و خواهش ــا نف ــت ب مخالف
کــه از نبــرد بــا دشــمن بــاز  گروهــی از اصحــاب  اســت. بــر اســاس ایــن روایــت، پیامبــر اســالم ؟ص؟ بــه 
کبــر بــر ایشــان  کــه جهــاد اصغــر را بــه انجــام رســانده اند، و جهــاد ا می گشــتند، فرمــود: مرحبــا بــه قومــی 

کبــر چیســت؟ فرمــود جهــاد بــا نفــس.1   گفتنــد: اى پیامبــر خــدا، جهــاد ا باقــی اســت. 

در دیگر روایات هم به این نوع جهاد اشاره شده است:

امام علی ؟ع؟:

م َتْســَعدوا.« بدانیــد 
ُ

ْفــِس، فاْشــَتِغلوا بِجهــاِد أْنُفِســک َبــَر ِجهــاُد الَنّ
ْ
ک مــوا أَنّ الِجهــاَد ال

َ
»اعل

کبــر، جهــاد بــا نْفــس اســت، پــس بــه جهــاد بــا نْفســهاى خویــش پردازیــد تــا نیــك بخــت  کــه جهــاد ا
شــوید.

پیامبر اسالم:

کنیــد  اهــدون أعدائکــم«. بــا هواهــاى نفســانیتان همانگونــه جهــاد  کمــا تج »جاهــدوا أهواءکــم 
کــه بــا دشــمنانتان2

بــر اســاس روایــات، ایــن نــوع جهــاد نیــز هماننــد جهــاد بــا دشــمنان، بســیار ضــروری و حیاتــی 
هــا ِمــن هواهــا 

َ
کاظــم ؟ع؟ بــه هشــام بــن حکــم می فرمایــد: »جاِهــد نفَســک لَتُرّد اســت. امــام 

ــته های  ــا آن را از خواس ــز ت ــارزه برخی ــه مب ــود ب ــس خ ــا نف ــدّوک3: ب ــاِد ع کِجه ــک  ــٌب علی ــه واج فإّن
ــو فــرض و واجــب اســت.«  ــر ت ــا دشــمن ب ــد جهــاد ب ــارزه همانن ــن مب ــی. ای کن ]نادرســتش[ دور 

کبیر  ۲.  اهمیت جهاد 

کــه بهتریــن  « بــر می آیــد 
ً
کبیــرا  

ً
بــه فرمایــش مرحــوم طبرســی، از آیــه »َو جاِهدُهــم بــه ِجهــادا

ــه شــبهه هاى دشــمنان دیــن را باطــل  ک کســانی  اســت  و بزرگتریــن جهــاد در پیشــگاه خــدا، جهــاد 

ــاُد  ــَى اْلِجَه ــَر َو َبِق ْصَغ
َ ْ
ــاَد األ ــْوٍم َقَضــُوا اْلِجَه ــاَل َمْرَحبــًا ِبَق ــوا َق ــا َرَجُع ٍة َفَلّمَ ــَث ِبَســِرّیَ ــّىَ ص َبَع ِب ّنَ الّنَ

َ
ــِد اهَّلِل ع أ ــى َعْب ِب

َ
ــْن أ 1 . َع

ــِس. )الكافــى، ج5، ص 12( ْف ــاُد الّنَ ــاَل ِجَه ــُر َق ْكَب
َ ْ
ــاُد األ ــا اْلِجَه ــا َرُســوَل اهَّلِل ص َو َم ــَل َی ــُر ِقی ْكَب

َ ْ
األ

2 . بحار االنوار، ج 65، ص 3۷0. 
3 . تحف العقول، ص 399. 
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می کننــد.1  

کــی می گوشــند  کــه جهادگــران نظامــی، در راه حفــظ مرزهــای خا ــه  ــر ایــن اســاس، همان گون ب
ــد از خــط و مرزهــای فکــری -  ــز بای ــران فرهنگــی نی ــه تجــاوز را نمی دهنــد، جهادگ و اجــازه هیچ گون
کننــد و در برابــر جنــگ نــرم دشــمنان، رادمردانــه بایســتند تــا اجــازه هیچ گونــه نفــوذ  عقیدتــی مراقبــت 

و تســلط دشــمنان را بــه ســاحت های مختــاف فکــری و فرهنگــی ندهنــد.

ــِذی َیــِل ِإْبِلیــَس َو 
َّ
ْغــِر- ال

َ
َمــاُء ِشــیَعِتَنا ُمَراِبُطــوَن ِف الّث

َ
امــام صــادق ؟ع؟ می فرمایــد: »ُعل

ــْم ِإْبِلیــُس َو ِشــیَعُتُه  هْیِ
َ
َط َعل

َّ
ْن َیَتَســل

َ
 ُضَعَفــاِء ِشــیَعِتَنا َو َعــْن أ

َ
وِج َعــل ــُر نُ

ْ
َنُعوُهــْم َعــِن ال یَتــُه َیْ َعَفاِر

ــَزَر  نَ ــْرَك َو الْ وَم َو الّتُ ــْن َجاَهــَد الــّرُ  ِمَّ
َ

ْفَضــل
َ
َکاَن أ ِلــَك ِمــْن ِشــیَعِتَنا 

َ
ــِن اْنَتَصــَب ِلذ َ َ

 ف
َ

ال
َ
َواِصــُب أ َو الّنَ

ــم ؛ علمــاى شــیعه مــا  ْبَداِنِ
َ
ِلــَك َیْدَفــُع َعــْن أ

َ
یَنــا َو ذ ّبِ ْدَیــاِن ُمِ

َ
ــُه َیْدَفــُع َعــْن أ

َ
ّن

َ
ٍة ِل ــِف َمــّرَ

ْ
ل

َ
ــَف أ

ْ
ل

َ
أ

همچــون مــرزداران، مانــع یــورش شــیاطین بــه شــیعیان ناتــوان شــده، و جلــوى غلبــه ناصبــان شــیطان 
گونــه در مقــام دفــاع از شــیعیان مــا برآیــد فضیلتــش از  کــه ایــن  صفــت را می گیرنــد. پــس بدانیــد هــر 
کیــش پیــروان مــا دفــاع می کنــد  جهادکننــده بــا روم و تــرك و خــزر، هــزاران بــار بیشــتر اســت، زیــرا آن از 

و ایــن از جســم آنــان. «

کبیر را می بینیم. در سوره شعراء و در برخورد موسی با فرعون، نمونه هایی از این جهاد 

- در برابر شبهه افکنی فرعون و مّنت گذاردن بر او می ایستد.

ــاع  ــا بیان هــای متعــدد از »رّب العالمیــن« دف ــا وجــود تمســخرها و تهدیدهــای فرعــون، ب - ب
می کنــد.

- در مقابــل فریب هــای تبلیغاتــی دشــمن، تــن بــه مقابلــه و مبــارزه می دهــد و در برابــر دیــدگان 
مــردم هــر آنچــه ســاحران بــه حرکــت درآورده بودنــد، از بیــن می بــرد. 

کــه همــراه بــا بنی ارائیــل بــه نیــل می رســند و وحشــت تمــام وجــود قومــش را فــرا می گیــرد  - آنــگاه 
کامــل می فرمایــد:  « و آنــگاه بــا اعتقــاد و یقیــن 

ّ
کــرده می فرمایــد: »کل کننــده مقابلــه  بــا افــکار مأیــوس 

کار، آرامــش و امیــد را بــه جامعــه بازمی گردانــد. »ِاّنَ معــَی رّبــی َســَیهِدین« و بــا ایــن 

1 . و فــى هــذا داللــة علــى أن مــن أجــل الجهــاد و أعظمــه منزلــة عنــد اهَّلل ســبحانه جهــاد المتكلمیــن فــى حــل شــبه 
المبطلیــن و أعــداء الدیــن  )مجمــع البیــان، ج۷، ص2۷3(
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 آموزه ها

کّفــار، بــا آنــان جهــاد   1. مبــارزه ى منفــی، یکــی از شــیوه هاى مبــارزه اســت. )بــا تــرك اطاعــت از 
ــل ُتِطــِع  ... َو جاِهْدُهــْم «1

َ
کنیــم.( »ف

و  بــزرگ  اســت، آن هــم جهــادى  نیســت، جهــاد الزم  کافــی  کّفــار  از  پیــروى نکــردن   .2  
2»

ً
ِبیــرا

َ
ک  

ً
ِجهــادا ِبــِه  جاِهْدُهــْم  َو   ... ُتِطــِع   ــل 

َ
»ف همه جانبــه. 

 3. دشــمنان شــما بــراى تهاجــم فرهنگــی و فکــرى تالش هــا دارنــد، شــما هــم بیــکار نباشــید و 
گیریــد. »جاِهْدُهــْم« طرفینــی اســت. کار  نهایــت تــوان خویــش را بــه 

گار ما قرآن و روز

ــتعمار  ــس از دوران اس ــه پ ک ــی  ــی روش های ــه دارد؛ یعن ــو تکی ــتعمار ن ــر اس ــرب ب ــروزه، غ  4. ام
ــه می شــود.  گرفت ــکار  ــن از آن هــا ب گرفت کشــورها و بهــره  ــر  ــرای تســلط اقتصــادی و سیاســی ب کهــن، ب
کشــورهای ضعیــف بــا وجــود اســتقالل سیاســی حقیقــی یــا  کــه  روش »نواســتعماری« ســبب می شــود 
ظاهــری، همچنــان در مراحــل اولیــه رشــد اقتصــادی در جــا بزننــد یــا حتــی عقــب برونــد، و در مقابــل، 
کالن بدســت  کشــورهای پیشــرفته از بهره بــرداری منابــع آن هــا و از راه داد وســتد اقتصــادی ســودهای 
آورنــد. از ســوی دیگــر، بــا اســتفاده از فضــای رســانه ای بــر ذهــن و حتــی احساســات مخاطبــان چنــان 
کــه خــود می خواهنــد می ســازند. از ایــن رو، مســلمانان،  گونــه  کــه آن هــا را آن  تأثیــر می گذارنــد 
کفــار قــدم برداشــته و از بــرکات زندگــی اســالمی دور می شــوند. بــر ایــن  گاه در پــی تبعیــت از  ناخــودآ
ــن  ــر ای ــرآن، در براب کمــک فرهنــگ حیات بخــش ق ــا  ــا ب ــی الزم اســت ت ــروزه جهــاد بزرگ اســاس، ام

کیــد ورزیــم. اســتعمارگری ها و نفوذهــای جدیــد بایســتیم و بــر ســبک زندگــی اســالمی تأ

کنــار مبــارزه بــا خــود بیمــاری، مبــارزه بــا هجمه هــای  کــه در  کرونــا هــم دیدیــم   5. در جریــان 
رســانه ای، امیدبخشــی بــه مــردم و پاســخ گویی بــه انــواع شــبهات فکــری، فرهنگــی نیــز ضــرورت 

ــه از مقابلــه پزشــکی پیــدا نمــود.   گاه، اهمیــت افزون ــراوان یافــت، بلکــه  ف

كه ضمیر در »به« را به عدم اطاعت برگردانیم.  1 . این آموزه، بر اساس آن است 
كه ضمیر در »به« را به عدم اطاعت برنگردانیم؛ بلكه به قرآن برگردانیم.  2 . این آموزه، بر اساس آن است 
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در محضر معصومان؟مهع؟

 اصناف جهاد

ــاِنِّ  ْصَهَ
َ ْ
ــٍد ال ّمَ َقاِســِم ْبــِن ُمَ

ْ
َثَنــا َســْعُد ْبــُن َعْبــِد اهَّلِل َعــِن ال

َ
 َحّد

َ
ِب َرىِضَ اهَّلُل َعْنــُه َقــال

َ
َثَنــا أ

َ
 َحّد

ُتُه َعــِن 
ْ
ل

َ
: َســأ

َ
ِب َعْبــِد اهَّلِل ع َقــال

َ
ّیِ َعــْن ُفَضْیــِل ْبــِن ِعَیــاٍض َعــْن أ ْنَقــِر ِ

ْ
ْیَماَن ْبــِن َداُوَد ال

َ
َعــْن ُســل

 
َ

ٌة ال ــّنَ ــاٌد ُس ــْرٌض َو ِجَه ــاَداِن َف ــٍه َفِجَه ْوُج
َ
ــِة أ َبَع ْر

َ
 أ

َ
ــل ــاُد َع َه جِ

ْ
 ال

َ
ــال ــٌة َفَق یَض ْم َفِر

َ
ــَو أ ٌة ُه ــّنَ  ُس

َ
ــاِد أ َه جِ

ْ
ال

ُجــِل َنْفَســُه َعــْن َمَعــاىِص اهَّلِل  َجاَهــَدُة الّرَ ُ َ
َفْرَضــْ�نِ ف

ْ
َحــُد ال

َ
ــا أ ّمَ

َ
ٌة َفأ  َمــَع َفــْرٍض َو ِجَهــاٌد ُســّنَ

َّ
ُیَقــاُم ِإال

ــاُد  َه جِ
ْ

ــا ال ّمَ
َ
ــْرٌض َو أ ــاِر َف

َ
ّف

ُ
ک

ْ
ــَن ال ــْم ِم

ُ
وَنک

ُ
ــَن َیل ِذی

َّ
ــَدُة ال اَه َ ــاِد َو ُمج َه جِ

ْ
ــِم ال ْعَظ

َ
ــْن أ ــَو ِم  َو ُه

َّ
ــل ــّزَ َو َج َع

ــْو َتَرُکــوا 
َ
ــِة َو ل ّمَ

ُ ْ
یــِع ال  َجِ

َ
َعــُدّوِ َفــْرٌض َعــل

ْ
اَهــَدَة ال َ  َمــَع َفــْرٍض َفــِإّنَ ُمج

َّ
 ُیَقــاُم ِإال

َ
ٌة ال ــِذی ُهــَو ُســّنَ

َّ
ال

ــَع  ــُدّوَ َم َع
ْ
ِتَ ال

ْ
ــأ ْن َی

َ
ــاِم أ َم ِ

ْ
 اإل

َ
ٌة َعــل ــّنَ ــَو ُس ــِة َو ُه ّمَ

ُ ْ
اِب ال

َ
ــْن َعــذ ــَو ِم ا ُه

َ
اُب َو َهــذ

َ
َعــذ

ْ
ــُم ال َتاُه

َ َ
ــاَد ل َه جِ

ْ
ال

ــا َو   َو َجاَهــَد ِف ِإَقاَمِتَ
ُ

ُجــل َقاَمَهــا الّرَ
َ
ٍة أ  ُســّنَ

ُّ
ل

ُ
ٌة َفــک ــِذی ُهــَو ُســّنَ

َّ
َهــاُد ال جِ

ْ
ــا ال ّمَ

َ
ــِة َفُیَجاِهَدُهــْم َو أ ّمَ

ُ ْ
ال

ــِیُّ ص   الّنَ
َ

ٍة َقــال ــُه ِإْحَیــاُء ُســّنَ
َ
ّن

َ
ْعَمــاِل ِل

َ ْ
ْفَضــِل ال

َ
ــْعُی ِفهَیــا ِمــْن أ  َو الّسَ

ُ
َعَمــل

ْ
ــا َفال وِغَهــا َو ِإْحَیاِئَ

ُ
ُبل

ُجوِرِهــْم َشْ ء 
ُ
ْن َیْنَتِقــَص ِمــْن أ

َ
ــِر أ ــا ِمــْن َغْی  ِبَ

َ
ْجــُر َمــْن َعِمــل

َ
ْجُرَهــا َو أ

َ
ــُه أ

َ
ًة َحَســَنًة َفل َمــْن َســّنَ ُســّنَ

)الخصــال، ج 1، ص: 240(

کــه آیــا آن مســتحب  فضیــل بــن عیــاض می گویــد: از امــام صــادق ؟ع؟ راجــع بــه جهــاد پرســیدم 
اســت یــا واجــب؟ فرمــود: جهــاد چهــار نــوع اســت: دو نــوع آن واجــب و یــك نــوع آن مســتحب اســت 
ولــی جــز بــا جهــاد واجــب صــورت نمی گیــرد، و یــك نــوع آن مســتحب اســت، یکــی از نــوع واجــب 
ــت و  ــن جهادهاس ــت و آن بزرگتری ــان اس گناه ــاره  ــود در ب ــس خ ــا نف ــان ب ــردن انس ک ــاد  ــاد، جه جه
کــه واجــب اســت، و امــا جهــادى  کــه نزدیــك شــما هســتند  کافرانــی اســت  کــردن بــا  دیگــرى جهــاد 
ــا دشــمن اســت  ــردن ب ک ــرد، جهــاد  ــا جهــاد واجــب صــورت نمی گی ــی جــز ب ــه مســتحب اســت ول ک
گرفتــار عــذاب می شــوند و ایــن همــان  کننــد،  گــر جهــاد را تــرك  ــه همــه امــت واجــب اســت و ا کــه ب
کنــد،  کــه همــراه بــا امــت نــزد دشــمن بیایــد و جهــاد  عــذاب امــت اســت و آن بــر امــام مســتحب اســت 
کنــد و در برپایــی  کــه شــخص آن را بــر پــا  کار خیــرى اســت  کــه مســتحب اســت، هــر  و امــا جهــادى 
کار و تــالش او از بهتریــن اعمــال اســت، چــون او ســّنتی  کــه  کنــد  کوشــش  کــردن آن  و تکمیــل و زنــده 
کــس ســّنت و روش نیکویــی را بــر جــاى بگــذارد،  کــرده اســت. پیامبــر خــدا ؟ص؟ فرمــود: هــر  را احیــا 
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کــرده بــه او می رســد بــدون آنکــه چیــزى از پــاداش  کــه بــه آن عمــل  کســی  پــاداش آن و پــاداش هــر 
کاســته شــود. آنهــا 

 نوع جهاد مرد و زن

یــٍف  ــَواَن َعــْن َســْعِد ْبــِن َطِر
ْ
ِ ْبــِن ُعل َســْ�ن ُ ــْوَزاِء َعــِن الْ َ ج

ْ
ِب ال

َ
ِبیــِه َعــْن أ

َ
َعــِلُّ ْبــُن ِإْبَراِهــَم َعــْن أ

َســاِء َفِجَهــاُد  َجــاِل َو الّنِ  الّرِ
َ

َهــاَد َعــل جِ
ْ

َکَتــَب اهَّلُل ال ْؤِمِنــ�نَ ع   ُ ِمیــُر الْ
َ
 أ

َ
 َقــال

َ
ْصَبــِغ ْبــِن ُنَباَتــَة َقــال

َ ْ
َعــِن ال

ى ِمــْن  ــَر  َمــا َت
َ

ــَر َعــل ْن َتْصِب
َ
ِة أ

َ
ــْرأ َ  ِف َســِبیِل اهَّلِل َو ِجَهــاُد الْ

َ
ــِه َو َنْفِســِه َحــّیَ ُیْقَتــل  َماِل

ُ
ل

ْ
ــذ ُجــِل َب الّرَ

ــِه.      ْوِجَهــا َو َغْیَرِت ى َز
َ

ذ
َ
أ

ِل  . َبّعُ ِة ُحْسُن الّتَ
َ
ْرأ َ َو ِف َحِدیٍث آَخَر ِجَهاُد الْ

در محضر امام و رهبری

جهادکبیر

وابستگی فکری بزرگترین وابستگی ها

کــرارًا تذکــرداده ام بزرگتریــن وابســتگی ملتهــای مســتضعف بــه اَبرقدرتهــا و  کــه  همــان طــور 
کــه ســایر وابســتگیها از آن سرچشــمه می گیــرد. و  مســتکبرین؛ وابســتگی فکــری و درونــی اســت، 
ــرای ملتــی حاصــل نشــود، اســتقالل در ابعــاد دیگــر حاصــل نخواهــد شــد. و  ــا اســتقالل فکــری ب ت
بــرای بــه دســت آوردن اســتقالل فکــری و بیــرون رفتــن از زنــدان وابســتگی بــه غیــر، بایــد از خــواب 
کــه بــر بعضــی از قشــرهای ملــت و خصوصــًا طبقــه دانشــمند و متفکــر و روشــنفکر تحمیــل  مصنوعــی 
شــده اســت، برخیزیــد و خــود را و مفاخــر و َمآثــر مّلــی و فرهنگــی خــود را دریابیــد. بزرگتریــن فاجعــه 
ــز از غــرب ]اســت [، و مــا  گمــان می کننــد همــه چی ــه  ک ــا ایــن وابســتگی فکــری اســت  ــرای ملــت م ب
کنیــم. شــما اســتادان و فرهنگیــان و دانشــجویان  در همــه ابعــاد فقیــر هســتیم، و بایــد از خــارج وارد 
کنیــد، و  کوشــش  دانشــگاهها و دانشســراها، و نویســندگان و روشــنفکران و دانشــمندان معّظــم بایــد 
کشــور  مغزهــا را از ایــن وابســتگی فکــری شستشــو دهیــد. و بــا ایــن خدمــِت بــزرگ و ارزنــده، ملــت و 

خــود را نجــات دهیــد.



233

پیام به استادان، دانشجویان و دانش آموزان )کوشش دشمن جهت زدودن اسالم(

امام خمینی )ره(؛ 31 شهریور 1358

http://emam.com/-/SjlQEC :بیشتر بخوانید

مقام معظم رهبری:

کبیر یعنی جهاد برای عدم تبعّیت، برای عدم دنباله روی از دشمن. جهاد 

گرفتــه  کــه در میــدان مبــارزه ی بــا تــو قــرار  کافــر؛ از خصمــی  یعنــی اطاعــت نکــردن از دشــمن، از 
کجــا؟ در  اطاعــت نکــن. اطاعــت یعنــی چــه؟ یعنــی تبعّیــت؛ تبعّیــت نکــن. تبعّیــت نکــردن در 
میدانهــای مختلــف؛ تبعّیــت در میــدان سیاســت، در میــدان اقتصــاد، در میــدان فرهنــگ، در میــدان 

کبیــر«. هنــر. در میدانهــای مختلــف از دشــمن تبعّیــت نکــن؛ ایــن شــد »جهــاد 

1395/03/03

بیانات در دانشگاه افسرى و تربیت پاسداری امام حسین علیه السالم

ماهیت جهادکبیر

کــه یــک  مقــام معظــم رهبــری برگشــت ضمیر«بــه« را«عــدم الطاعــه« مــی داننــد:  }ذهنــم رســید 
ــل ُتِطــِع الکِفریــَن َو جِهدُهــم ِبــه «، یعنــی »بعــدم 

َ
کــه »ف وجــه اوضحــی در اینجــا وجــود دارد 

ــتتر در آن  ــد[ و مس ــدا ]میکن ــقاق پی ــل از آن انش ــه فع ک ــدری  ــی آن مص ــة یعن ــة«؛ عدم االطاع االطاع
بیــًرا؛ پــس 

َ
ک ــل ُتِطــِع الکِفریــَن َو جاِهدُهــم ِبــه ، یعنــی بــه ایــن عدم االطاعــة، ِجهــاًدا 

َ
فعــل اســت؛ ف

ــر؛  کبی عدم االطاعــة شــد جهــاد 

1395/03/06

بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری

کبیر چرایی جهاد 

ــت،  ــد اس ــد ناامی کن ــی وارد  ــه ی اساس ــالمی ضرب ــام اس ــه نظ ــد ب ــه بتوان ــمن از اینک ــروز، دش ام
کافــی انگیــزه و ایمــان و صــدق و آمادگــی وجــود دارد؛ لــذا ناامیدنــد  چــون میدانــد در داخــل به قــدر 
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کننــد.  کننــد، اّمــا ناامیــد نیســتند از اینکــه بتواننــد نفــوذ  از اینکــه بتواننــد ضربــه ی اساســی وارد 
ــاد اســت. ابزارهــای نفــوذ هــم امــروز زی

ــر جــوان  گ ــه خودشــان می پســندند. ا ک ــد  ــار بیاورن ــه شــکلی ب ــی را ب ــد جــوان ایران ســعی دارن
کــردن نقشــه های  کــرد، آمریــکا دیگــر بــرای پیــاده  ایرانــی بــه شــکل آمریکاپســند و استکبارپســند رشــد 
خــود در ایــران خرجــی و هزینــه ای نخواهــد داشــت؛ ایــن جــوان خــودش مثــل نوکــر بی جیره ومواجــب 

کــرد؛ کار خواهــد  بــرای آنهــا 

کــردن، روشــنگری؛ امــروز  کبیــر بــه میــزان زیــادی متوّقــف بــه تبییــن اســت؛ تبییــن، بیــان  جهــاد 
کنیــد ذهنهــا را بــا عمق یابــی، بــه اعمــاق حقایــق و مســائل برســانید روشــنگری الزم اســت. ســعی 
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کبیر سازوکار جهاد 

ــَک ِاّنَ  یــَک ِمــن َرّبِ
َ
ِبــع مــا یوحــی  ِال

َ
کــن؟ َو اّت کافریــن نکــن، پــس چــه کار  خــب، اطاعــت از 

ــِق اهَّلَل َو ال ُتِطــِع الکِفریــَن و الُمنِفقیــَن 
َ
ِبــّیُ اّت

َ
َهــا الّن ّیُ

َ
کاَن ِبمــا َتعَملــوَن َخبیــًرا. ]میفرمایــد:[ یا اهَّلَل 

کاَن ِبمــا َتعَملــوَن  ــَک ِاّنَ اهَّلَل  یــَک ِمــن َرّبِ
َ
ــع مــا یوحــی  ِال ِب

َ
کاَن َعلیًمــا حکیًمــا * َو اّت ِاّنَ اهَّلَل 

کار داری، برنامــه ی زندگــی داری؛ وحــی  َخبیــرا؛ از آنهــا تبعّیــت نکــن؛ تــو برنامــه داری؛ تــو برنامــه ی 
ــو را تنهــا نگذاشــته اســت؛ قــرآن در اختیــار تــو اســت، اســالم در اختیــار تــو اســت، برنامــه ی  الهــی ت
اســالم در اختیــار تــو اســت؛ ایــن راه را بــرو. ببینیــد اینهــا همــه آیــات اّول ســوره ی احــزاب اســت؛ 
یــَک 

َ
ــع مــا یوحــی  ِال ِب

َ
ــِق اهَّلَل َو ال ُتِطــِع الکِفریــَن َو الُمنِفقیــن؛ بعــد، َو اّت

َ
پشــت ســر هــم؛ اّول، ِاّت

ک؛ ِمــن َرِبّ

ــد؛ َو  ــار می آورن ــود دارد، فش ــر وج ــب، خط ــه خ ک ــت  ــؤال اس ــن س ــواب ای ــر ]آن [، ج ــت س پش
کــن؛ بــه  فــی  ِبــاهَّلِل َوکیــل؛ در مقابــل همــه ی ایــن فشــارها بــه خــدا تکیــه 

َ
ک ــی اهَّلِل َو 

َ
ل َعل

َّ
َتــَوک

ــد عــوض  ــا خــدا بیای ــد بنشــینید ت کنی ــا  کار را ره ــه  ک ــن نیســت  ــش ای ــوّکل معنای ــن. ت ک ــه  خــدا تکی
کــه شــما راه بیفتیــد، عــرق بریزیــد، تــالش  کار را انجــام بدهــد؛ ایــن نیســت؛ تــوّکل ایــن اســت  شــما 
کــرد؛ امــروز مســئله ی  کمــک خواهــد  کــه خــدای متعــال شــما را  کنیــد، آن وقــت یقیــن داشــته باشــید 
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جمهــوری اســالمی ایــن اســت.
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کبیر: ذوابعادی جهاد 

کبیــر را عــدم تبعیــت از دشــمن مــی داننــد و معتقــد هســتند رزمنــده  مقــام معظــم رهبــری جهــاد 
کننــد؛ ایــن جهــاد هوشــمندی الزم دارد،  کبیــر بایــد هوشــمند باشــد}همه هوشــمندانه حرکــت  جهــاد 
کســانی در آنجا بدرخشــند  که  ایــن جهــاد اخــالص الزم دارد. ایــن جهــاد مثــل جهــاد نظامــی نیســت 
و چــه شهیدشــان، چــه زنده شــان و چــه جانبازشــان مثــل قهرمــان نشــان داده بشــوند -کــه ماهــا 
کــه ممکــن  افتخــار میکنیــم بــه ایــن شــهدا و ایــن جانبــازان و ایثارگــران- ایــن جهــاد جهــادی اســت 
ــا چهــره ی او را هیچ کــس نشناســد؛ اخــالص الزم دارد  کســی خیلــی هــم زحمــت بکشــد، اّم اســت 

ایــن جهــاد{.
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لطایف 

رفته با مطرب و اینترنت و ساز آمده استبــا تفنگــش نتوانستــــــــه شکـــــــارم بکنــــــــد

گر که غفلت کین از پنجره باز آمده استدمشین کو به دو صد حیله ز در بیرون شد

شاعر:سردار محمد رضا نقدی
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غایت مقاومت؛ استضعاف  زدایی

آیه منتخب: آیه 5 قصص

ــُم  ُه
َ
 َو َنجَعل

ً
ــة ئّمَ

َ
ــْم أ ُه

َ
ْرِض َو َنجَعل

َ ْ
 فــِی ال

ْ
ِذیــَن اْســُتْضِعُفوا

َّ
ُمــّنَ َعلــَی ال

َ
ن ّن

َ
یــُد أ َو ُنِر

َواِرِثیــن  )5(
ْ
ال

ترجمه آیه

ما می خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روى زمین قرار دهیم! 

مقدمه

بیشــتر جــزء بیســتم بــه ســوره های قصــص و عنکبــوت اختصــاص یافتــه اســت. ســوره قصــص، 
کــه در شــهر مقــدس مکــه نــازل شــده اســت و از آنجایــی  چهــل و نهمیــن ســوره در ترتیــب نــزول اســت 
کــه بــه داســتان برخــی پیامبــران، بــه ویــژه حضــرت موســی ؟ع؟ پرداختــه، ســوره قصــص نامیــده 
گرفتــار  کــه مؤمنــان در چنــگال دشــمنان نیرومنــد و ثروتمنــدی  شــده اســت. ایــن ســوره، در شــرائطی 
کــه ایــن  بودنــد و جمعــی از آینــده اســالم بیمنــاك و نگــران بــه نظــر می رســیدند، نــازل شــد. از آنجــا 
حالــت شــباهت زیــادى بــه وضــع بنی اســرائیل در چنــگال فرعونیــان داشــت، بخشــی زیــادی از 
محتــواى ایــن ســوره را داســتان موســی؟ع؟ و بنی اســرائیل و فرعونیــان تشــکیل می دهــد. بــه ویــژه از 
کــه موســی؟ع؟ طفــل شــیرخوارى در چنــگال فرعونیــان بــود، امــا آن قــدرت  زمانــی ســخن می گویــد 
کــرد، و ســرانجام  شکســت ناپذیر عاَلــم، ایــن طفــل ضعیــف را در دامــان دشــمنان نیرومنــدش بــزرگ 
ــلمانان  ــس، مس ــد. پ ــم پیچی ــان را در ه ــتگاه فرعونی ــه دس ک ــید  ــه او بخش ــوت ب ــدرت و ق ــدر ق آن ق
ــه لطــف پــروردگار و قــدرت بی انتهــاى او دلگــرم باشــند، و از فزونــی جمعیــت و قــدرت دشــمن،  ب

هراســی بــه خــود راه ندهنــد.
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کــه  بخــش دیگــرى از ایــن ســوره را داســتان قــارون آن مــرد ثروتمنــد مســتکبر را بازگــو می کنــد 
کــرد؛ تــا روشــن شــود ثروتمنــدان و قدرتمنــداِن مشــرك  سرنوشــتی همچــون سرنوشــت فرعــون پیــدا 
کمتریــن مقاومتــی  گرفتــه،  کــه بــه پیــروزى مســتضعفان تعلــق  توانایــی آن را ندارنــد در برابــر اراده اهلل 

نشــان دهنــد. ]نمونــه،  المیــزان[

 تبیین آیات منتخب

اصلــی  غــرض  کــه  شــمرد  ســوره  ایــن  پنجــم  آیــه  می تــوان  را  قصــص  ســوره  آیــه  مهم تریــن 
دیگــر آیــات ســوره را نیــز مشــخص می کنــد. خداونــد در آیــه چهــارم بــه بیــان وضعیــت مهنت بــار 
بنی اســرائیل پرداختــه و فرعــون و جنایاتــش را در قالــب چنــد عنــوان توصیــف می کنــد: 1. اســتکبار 
کــردن مــردم،  کــه ادعــای خدایــی نمــود. 2. دســته دســته  و برترى جویــی در زمیــن )مصــر( جایــی 
گــروه مشــخص  تــا یــك دل و یك جهــت نشــوند و در مقابــل او نایســتند. فرعــون مــردم مصــر را بــه دو 
کــه بومیــان آن ســرزمین بودنــد و »ســبطیان« یعنــی مهاجــران بنی اســرائیل  کــرد: »قبطیــان«  تقســیم 
کن  زمــان فرمان روایــی یوســف؟ع؟، در مصــر ســا از  و  از نســل فرزنــدان یعقــوب؟ع؟ بودنــد  کــه 
گذشــته بــود، فرعــون و قبطیــان آن هــا را شــهروند  شــده بودنــد. بــا اینکــه چهارصــد ســال از آن زمــان 
کــه بــرای جلوگیــری از ازدیــاد نســل  درجــه دو می دانســتند. 3. اســتضعاف بنی اســرائیل؛ آن چنــان 
گرفتــن، زنــده نگــه  بنی اســرائیل، پســران آن  هــا را ســر می بریــد و زنــان آن هــا را بــراى بــه خدمــت 

می داشــت. 4. خالصــه بــا وجــود ایــن همــه جنایــات، از مفســدان بــود.

آنــگاه، در آیــه پنجــم بــه یکــی از ســنت های خداونــد، یعنــی پیــروزی نهایــی مســتضعفان بــر 
کــه بشــارتی اســت بــراى همــه انســان هاى آزاده و عدالت طلــب. می فرمایــد:  ســتمگران اشــاره دارد 

ُهــُم 
َ
َو َنجَعل  

ً
ــة ئّمَ

َ
أ ُهــْم 

َ
َو َنجَعل ْرِض 

َ ْ
ال فــِی   

ْ
اْســُتْضِعُفوا ِذیــَن 

َّ
ال َعلــَی  ُمــّنَ 

َ
ّن ن 

َ
أ یــُد  ُنِر »َو 
 )5( َواِرِثیــن«  

ْ
ال

ما می خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم1 و آنان را پیشوایان و وارثان روى زمین قرار دهیم! 

كــه بــا آن وزن مى شــود، ســپس بــه نعمتهــاى بــزرگ، ســنگین  كلمــه” منــت” در اصــل از” مــن” بــر معنــى ســنگى اســت   . 1
گــر بــا لفــظ و ســخن باشــد زشــت  گــر جنبــه عملــى داشــته زیبــا و پســندیده اســت، و ا كــه ا گرانبهــا اطــاق شــده اســت  و 
ع ســبب  گفتــه مى شــود، و همیــن موضــو گــر چــه منــت در اســتعماالت روزمــره بیشــتر بــه معنــى دوم  و بدنمــا اســت، 
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کنــد و قــدرت و شوکتشــان را درهــم  یعنــی فرعــون می خواســت بنــی اســرائیل را تــار و مــار 
بشــکند، امــا مــا می خواســتیم آنهــا قــوى و پیــروز شــوند. او می خواســت حکومــت تــا ابــد در دســت 
ــرانجام  ــپاریم! و س ــتضعفان بس ــه مس ــت را ب ــه حکوم ک ــم  ــرده بودی ک ــا اراده  ــا م ــد ام ــتکبران باش مس

چنیــن شــد.1

پــس، جملــه »و نجعلهــم أئمــة« عطــف تفســیر اســت بــراى« نمــن« و همچنیــن جمــالت 
کــه بعــد از آن پــی در پــی آمــده، همــه منــت مذکــور را تفســیر می کننــد. )المیــزان( دیگــرى 

نکات

 ۳. حکومت جهانی مستضعفان

ــه بــه وقایــع و رخدادهــای بنی اســرائیل اشــاره دارد، ولــی بــه یــک ســنت و قاعــده  گــر چــه آی ا
ــن رو: همیشــگی اشــاره دارد؛ از ای

یعنــی  ْرِض«، 
َ ْ
ال فــِی   

ْ
اْســُتْضِعُفوا ِذیــَن 

َّ
»ال توصیــف  از  »بنی اســرائیل«  واژه  جــای  بــه   -

اســت. بــرده  بهــره  مســتضعفان 

ُهْم«
َ
«، »َنجَعل کار برده است: »ُنِریُد«، »َنُمّنَ - افعال جمله را به صورت مضارع به 

کــرده اســت و و هیــچ مانعــی  از ســوی دیگــر، ایــن پیــروزی قطعــی اســت؛ زیــرا خداونــد اراده 
کــن فیکــون«  گــردد، قــرآن می فرمایــد: »إنمــا أمــره إذا أراد شــیئا أن یقــول لــه  نمی توانــد ســد راه آن 
کــه باشــد، پــس آن چیــز خواهــد بــود  کنــد  کــه هــرگاه چیــزى را اراده  )یــس، 82( همانــا فرمــان اوســت 

و محقــق خواهــد شــد. 

تداعــى نامطلوبــى بــه هنــگام مطالعــه آیاتــى همچــون آیــات مــورد بحــث مى شــود، ولــى بایــد توجــه داشــت” منــت” 
ــز شــامل  كــه مفهــوم اول )بخشــیدن نعمتهــاى ســنگین( را نی گســترده اى دارد  در لغــت و اســتعماالت قــرآن معنــى 

مى شــود. )تفســیر نمونــه، ج 19، ص: 134(
كــه جملــه »و نریــد ....« را حــال بگیریــم از واژه »كلمــۀ« درآیــه پیشــین؛  1 . عامــه طباطبایــى مى فرمایــد: بهتــر آن اســت 
گونــه خواهــد بــود: »یســتضعف طائفــة منهــم و نحــن نریــد ان َنُمــّنَ «؛  فرعــون طایفــه اى از  یعنــى عبــارت ایــن 
كــه ضعیــف شــمرده شــدند منــت مى نهیــم   كرده ایــم بــر همانهــا  كــه مــا اراده  اهــل زمیــن را ضعیــف شــمرد در حالــى 

)المیــزان، ج 16، ص 9(
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ایــن ســنت الهــی در برخــی آیــات دیگــر قــرآن نیــز آمــده اســت. از جملــه: »و أورثنــا القــوم 
کانــوا یســتضعفون مشــارق الرض و مغاربهــا« )اعــراف، 137( مــا مســتضعفان را وارث  الذیــن 

ــم. گرداندی ــن  شــرق و غــرب زمی

یکــی از نمونه هــای ایــن پیــروزی، شــکل گیری حکومــت پیامبــر اســالم؟ص؟ و یارانــش بعــد 
کــه بــا همــه ســختی ها و فشــارهای دشــمنان، ســرانجام مکــه را فتــح نمــوده و  از ظهــور اســالم بــود 

پیروزی هــای فــراوان نصیبشــان شــد. 

گســترده تر آن، حکومــت عــدل جهانــی امــام مهــدى؟جع؟ اســت. از ایــن رو، اهــل  نمونــه 
بیــت؟مهع؟ ایــن آیــه را اشــاره بــه ایــن ظهــور بــزرگ دانســته اند. در حدیثــی از امــام زیــن العابدیــن علــی 

بــن الحســین ع می خوانیــم:

»و الــذى بعــث محمــدا بالحــق بشــیرا و نذیــرا، ان البــرار منــا اهــل البیــت و شــیعتهم 
کســی  بمنزلــة موســی و شــیعته، و ان عدونــا و اشــیاعهم بمنزلــة فرعــون و اشــیاعه؛ ســوگند بــه 
کــه نیــکان از مــا اهــل البیــت و  کــه محمــد ص را بــه حــق بشــارت دهنــده و بیــم دهنــده قــرار داد 
پیــروان آنهــا بمنزلــه موســی و پیــروان او هســتند، و دشــمنان مــا و پیــروان آنهــا بمنزلــه فرعــون و پیــروان 
او می باشــند« )ســرانجام مــا پیــروز می شــویم و آنهــا نابــود می شــوند و حکومــت حــق و عدالــت از آن 

مــا خواهــد بــود(. ]مجمــع البیــان[

کــه از دادن شــیر  امــام علــی؟ع؟ نیــز فرمــود: »دنیــا پــس از چموشــی و سرکشــی، همچــون شــترى 
بــه دوشــنده اش خــوددارى می کنــد و بــراى بچــه اش نگــه مــی دارد، بــه مــا روى مــی آورد ... « ســپس 

ن َنُمــّنَ ... را تــالوت فرمــود.« ]نهــج البالغــه، ح 209[
َ
یــُد ا آیــه »َو ُنِر

 ۴. غایت مقاومت؛ استضعاف زدایی

گرفتــه اســت، امــا خداونــد بنــا  گــر چــه خواســت و اراده الهــی بــه پیــروزی مســتضعفان تعلــق  ا
کــه:  نــدارد ایــن پیــروزی بــه صــورت معجزه آمیــز و بــه یکبــاره رقــم بخــورد؛ چــرا 

ْنُفِســِهم « )رعــد، 11(؛ »خداونــد سرنوشــت هیــچ 
َ
ــُروا مــا ِبأ ــی ُیَغّیِ

َ
ــُر مــا ِبَقــْوٍم َحّت »ِإّنَ اهَّلَل ال ُیَغّیِ

قــوم )و ملتــی( را تغییــر نمی دهــد مگــر آنکــه آنــان آنچــه را در خودشــان اســت تغییــر دهنــد!«
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گــوار اســتضعاف  کــه در حالــت نا کــه مســتضعفان بفهمنــد  پــس، در گام اول، الزم اســت 
کــه از اســتضعاف فکــری رنــج  هســتند و بخواهنــد از ایــن وضعیــت رهایــی یابنــد. بســیاری از مــردم 
کــه در آن هســتند را بــه خوبــی  کــه وضعیــت نامناســبی  می برنــد، حتــی قــدرت فکــری الزم ندارنــد 

کننــد. درک 

گام دوم، حرکت و تکاپو برای رهایی از اســتضعاف اســت؛ به عبارت دیگر، »مســتضعف«1 
کــه  کســی اســت  کــه ضعیــف و ناتــوان و فاقــد قــدرت و نیــرو باشــد، مســتضعف  کســی نیســت 
گرفتــه، ولــی بــا  نیروهــاى بالفعــل و بالقــوة دارد، امــا از ناحیــه ظالمــان و جبــاران ســخت در فشــار قــرار 
کت و تســلیم نیســت، پیوســته  کــه بــر دســت و پــاى او نهاده انــد ســا ایــن حــال در برابــر بنــد و زنجیــر 
گــر از راه مهاجــرت و تغییــر مــکان زندگــی  تــالش می کنــد، تــا زنجیرهــا را بشــکند و آزاد شــود، حتــی ا
کــه می توانســتند بــا مهاجــرت، از ایــن وضعیــت رهایــی  ئکــه مســتضعفانی را  باشــد؛ از ایــن رو، مال

کــرده و بــه جهنــم رهنمونشــان می کننــد! کننــد، چنیــن ســرزنش  یافتــه و دیــن خــود را حفــظ 

ــا ُمْســَتْضَعفیَن 
َ
ّن

ُ
ک ــوا 

ُ
ْنُتــْم قال

ُ
ک ــوا فیــَم 

ُ
ْنُفِســِهْم قال

َ
 ظاِلمــی  أ

ُ
ــة

َ
َملِئک

ْ
اُهــُم ال

َّ
ذیــَن َتَوف

َّ
»ِإّنَ ال

ــُم َو ســاَءْت 
َ
واُهــْم َجَهّن

ْ
ولِئــَك َمأ

ُ
أ

َ
ُتهاِجــُروا فیهــا ف

َ
 ف

ً
ْرُض اهَّلِل واِســَعة

َ
ــْن أ

ُ
ــْم َتک

َ
 ل

َ
ــوا أ

ُ
ْرِض قال

َ ْ
ِفــی ال

َمصیرا« )نســاء، 97( 

گام ســوم، تــالش بــرای آزاد ســازی مســتضعفان اســت؛ زیــرا بســیاری از مســتضعفان زیــر 
گــر چــه می خواهنــد نجــات یابنــد، تــوان رهایــی از ایــن وضعیــت را  گرفتــار شــده و ا یــوغ مســتکبران 
کــه چــرا بــه داد مســتضعفان نمی رســید؛ مســتضعفانی  ندارنــد. قــرآن مســلمانان را ســرزنش می کنــد 

ــه التمــاس از خــدا می خواهنــد رهایــی یابنــد: کــه ب

ــداِن 
ْ
ِول

ْ
ســاِء َو ال جــاِل َو الّنِ ُمْســَتْضَعفیَن ِمــَن الّرِ

ْ
ــوَن فــی  َســبیِل اهَّلِل َو ال

ُ
ــْم  ال ُتقاِتل

ُ
ک

َ
»َو مــا ل

ــا َو  ُدْنــَك َوِلّیً
َ
نــا ِمــْن ل

َ
 ل

ْ
هــا َو اْجَعــل

ُ
ْهل

َ
ــِم أ اِل

َ
ــِة الّظ َی َقْر

ْ
ْخِرْجنــا ِمــْن هــِذِه ال

َ
نــا أ ــوَن َرّبَ

ُ
ذیــَن َیُقول

َّ
ال

 «)نســاء، 75(« 
ً
ُدْنــَك َنصیــرا

َ
نــا ِمــْن ل

َ
 ل

ْ
اْجَعــل

بــر ایــن اســاس، غایــت مقاومــت، اســتضعاف زدایی اســت تــا بــا از بیــن رفتــن فاصله هــای 

كــه او را بــه  كســى اســت  1 . واژه” مســتضعف” از مــاده” ضعــف” اســت، امــا چــون بــه بــاب اســتفعال بــرده شــده بــه معنــى 
كرده انــد. )نمونــه( كشــانده اند و در بنــد و زنجیــر  ضعــف 
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کنارهــم در پشــت ســر رهبــر جامعــه اســالمی  طبقاتــی و نزدیــک شــدن مــردم بــه یکدیگــر، همگــی در 
کننــد.  حرکــت 

 آموزه ها

 4. اراده الهــی بــر پیــروزی مســتضعفان اســت. »نریــد أن نمــن علــی الذیــن اســتضعفوا فــی 
الرض   ... «  و آینــده از آن ایشــان »نجعلهــم أئمــة ...« پــس، در بدتریــن شــرایط، نــا امیــدی معنــا 

نــدارد؛ بایــد بــا امیــد فــراوان، بــه مقاومــت ادامــه دهیــم.

گار ما قرآن و روز

 6. امــروزه، بــا ظهــور انقــالب اســالمی، بــار دیگــر روحیــه حمایــت از مســتضعفان و اســتکبار 
گونــه ای قابــل توجــه در جهــان زنــده شــده اســت. بــر همــه نیروهــای انقالبــی الزم اســت تــا  ســتیزی بــه 
کــرده و  ایــن هــدف بــزرگ، یعنــی اســتضعاف زدایی در جهــان را بیــش از پیــش مطالبــه و پیگیــری 
گامــی در ایــن راســتا دریــغ نورزنــد. بــا ایــن نــگاه قرآنــی، شــعارهایی چــون »نــه غــزه، نــه لبنــان،  از هــر 

جانــم فــدای ایــران!« معنایــی نخواهــد داشــت.

کشــورهای مدعــی حقــوق بشــر میــان افــراد  کــه در بســیاری از  کرونــا هــم دیدیــم   7. در جریــان 
دارا و مــردم پاییــن دســت، میــان ســفید پوســت و ســیاه پوســت، میــان افــراد مریــض و معلــول بــا 
افــراد ســالم و حتــی میــان جوانــان بــا ســالخوردگان تفــاوت قائــل بودنــد و بــرای اغــراض اقتصــادی، 
کشــورها مــردم  کــه جمعیــت آســیب پذیر بیشــتری از بیــن بــرود، حتــی در بســیاری از  حاضــر بودنــد 
قــدرت تأمیــن هزینــه آزمایــش را هــم نداشــته و بــرای انجــام آزمایــش مراجعــه نمی کردنــد!! امــا در 
ــا حداقــل هزینه هــا شناســایی و درمــان شــوند!   کــه تمــام بیمــاران ب ــود  نظــام اســالمی، تکلیــف آن ب

حتــی رهبــر نظــام اســالمی از مــردم می خواهــد تــا پویــش خدمت رســانی راه انداختــه و همــه بــه 
کننــد. کمک رســانی  کــه در ایــن جریــان آســیب دیده انــد  اقشــار ضعیفــی 

در محضر معصومان؟مهع؟
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 اصناف جهاد

ــفل  ِمــَن  َبَقــِة الّسُ َّ اهَّلَل اهَّلَل ف الّطَ ُ
ُه ِمصــَر-: ... ث

ّ
ــا َوال ّ

َ
ِکتاِبــِه لألشــَتِر ل اإلمــاُم عــّلٌ ؟ع؟ - ِمــن 

َبَقــِة  مــی ، فــإّنَ ف هــذِه الّطَ ک�نِ واُل�تاِجــ�نَ وأهــِل الُبــْؤىس  والّزَ ــم، ِمــن اَلســا ُ ــَة لَ
َ
ذیــَن ال ِحیل

ّ
ال

 ِمــن َبیــِت ماِلَك ... 
ً
ــم ِقْســما ُ  لَ

ْ
ــِه فهِیــم، واجَعــل ، واحَفــْظ هَّلِل مــا اســَت�َفَظَك ِمــن َحّقِ

ً
 وُمعَتــّرا

ً
قاِنعــا

ولئــَك ِثَقَتــَك 
ُ

ْغ ال ، فَفــّرِ
ُ

جــال ِقــُرُه الّرِ
َ

ــن َتقَتِ�ُمــُه الُعیــوُن، وت یــَك ِمُنــم ِمَّ
َ
 إل

ُ
ــْد امــوَر َمــن الَیِصــل

َ
وَتَفّق

 فهِیــم باإلعــذاِر إَل اهَّلِل َیــوَم َتلقــاُه؛ 
ْ

ّ اعَمــل ُ
یــَك اموَرُهــم، ث

َ
َیرَفــْع إل

ْ
واُضــِع، فل شــَیِة والّتَ ِمــن أهــِل النَ

ــِه   فأعــِذْر إَل اهَّلِل ف َتأِدَیــِة َحّقِ
ٌّ

نصــاِف ِمــن َغیِرِهــم، وکل ــِة أحــَوُج إَل اإل ِعّیَ ِ الّرَ فــإّنَ هــؤالِء ِمــن  َبــ�ن
یــه  )نهــج البالغــة، نامــه 53(

َ
إل

امام علی ؟ع؟ در عهدنامه مالک اشتر:

ــادگان و  کار افت ــد، و از  ــه راه چــاره ندارن ک ــان  ــه پاییــن اجتمــاع، از آن خــدا را خــدا را در طبق
ــان  ــد، در می ــا در آمده ان ــه از پ ک ــان امراضــی  ــان و ســختی و صاحب ــه زی ــدان و دچارشــدگان ب نیازمن
کــه عفــت نفسشــان مانــع  کســانی  کــه روى ســؤال و اظهــار حاجــت دارنــد و  کســانی هســتند  اینــان 

از ســؤال اســت.

ــه حفــظ آن  ــو خواســته ب ــان از حفــظ حقــوق از ت ــد در مــورد آن کــه خداون ــر ایــن آنچــه را  ــا ب بن
ــت  .....  ــار توس ــه در اختی ک ــال  ــت الم ــی از بی ــرداز، نصیب پ

کــن، بــراى  کنجــکاوى  کــه دیده هــا خوارشــان می شــمارد، و مــردم تحقیرشــان می کننــد  از آنــان 
کــن، تــا  کــه خــدا تــرس و فروتــن اســت مهّیــا  گرفتــن امــور اینــان انســانی مــورد اعتمــاد خــود را  بــه عهــده 
کــه بــه وقــت لقــاء حــق عــذرت  کــن  وضــع آنــان را بــه تــو خبــر دهــد. ســپس بــا آنــان بــه صورتــی عمــل 
ــد، و در اداى  ــرى و انصــاف نیازمندترن ــه دادگ ــان رعیــت از همــه ب ــان در می ــرا این ــه شــود، زی پذیرفت

کــه عــذرت نــزد خداونــد قبــول شــود. حــق همــگان بایــد چنــان باشــی 

در محضر امام و رهبری

ای دانشــمندان مــا، ای دانشــجویان مــا، ای فرهنگیــان مــا، ای دانشــگاهیان مــا! اجتماعــات 
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کردیــد و  کــه ایــن همــه خدمــت  کنیــد. شــما بودیــد  ــرای راه ایــن مســتضعفین تقویــت  ــان را ب خودت
کشــیدید بــرای خالصــی از یــوغ  ایــن همــه خــون دادیــد و ایــن همــه حبــس رفتیــد و ایــن همــه زجــر 
دشــمنان، خالصــی از چپاولگــری چپاولگــران. نگذاریــد زحمــات خودتــان هــدر بــرود. قلمهــا را در 
گفتــار را در راه خدمــت بــه مســتضعفین، و اعمــال را در  کار بیندازیــد؛  راه خدمــت بــه ایــن خلــق بــه 

خدمــت بــه مســتضعفین.  )امــام خمینــی )ره(؛ 13 آبــان 1358(

ــان  ــا شــیاطین، و میــدان ســازندگی جوان ــرد اســت ب کار اســت، میــدان نب ــران میــدان  ــروز ای ام
ــه مســتضعفان جهان.)امام  اســت، و میدان خدمــت به اســالم و خدمــت به مســلمین و خدمــت ب

خمینــی )ره(؛ 26 دی 1361(

کوشــش  کنیــم. مــا بایــد در صــدور انقالبمان به جهان  مــا بایــد از مســتضعفین جهــان پشــتیبانی 
ــورهای  کش ــن  ــالم بی ــرا اس ــم؛ زی ــار بگذاری کن ــم  ــادر نمی کنی ــان را ص ــا انقالبم ــه م ــر اینک ــم و تفک کنی
ــه  ک ــید  گاه باش ــت. .... آ ــان اس ــتضعفین جه ــام مس ــتیبان تم ــد و پش ــل نمی باش ــی قائ ــلمان فرق مس
جهــان امــروز دنیــای مســتضعفین اســت و دیــر یــا زود پیــروزی از آنــان اســت و آنــان وارثیــن زمیــن و 

کننــدگان خدایند.)امــام خمینــی )ره(؛ 01 فروردیــن 1359( حکومــت 

مــا بــه پیــروی از اســالم بــزرگ، از جمیع مســتضعفین حمایت می کنیــم؛ و از شــما و هر ســازمانی 
کشــور خویــش بپاخاســته اســت پشــتیبانی می کنیــم. مــا از مبــارزات  کــه بــرای نجــات  در جهــان 
کامــاًل پشــتیبانی می نماییــم. و  بــرادران فلســطینی و مــردم جنــوب لبنــان در مقابــل اســرائیل غاصــب 
کــه نصــر  بــه خواســت خــدای تعالــی بــر دشــمنان بشــریت و اســالم پیــروز خواهیــم شــد. و امیــد اســت 

خدایــی و فتــح مســلمانان نزدیــک باشــد.)امام خمینــی )ره(؛ 04 آذر 1358(

کــه اســالم و پرچــم دیــن را، از پرچمهــای فرهنگهــا و تمدنهــا و ایدئولوژیها و مکاتب  ایــن اســت 
ــای ســرمایه داری و  ــروز در دنی ــرای طبقــه ی محــروم. ام ــد: ســعی ب ــز می کن ــی متمای کل ــه  ــون، ب گ گونا
که زیر ســلطه ی اســتکبار جهانی اســت، حرکت به ســمت رشــد پولداران و ســرمایه داران  کشــورهایی 
کمکــی هــم بــه محرومیــن  گــر یک وقــت  اســت؛ و آنچــه بــه فکــر آن نیســتند، طبقــات محــروم اســت. ا
کننــد. مبنــای  کــه بتواننــد از آنهــا بــه نفــع پولــداران و ســرمایه داران اســتفاده  بشــود، بــرای ایــن اســت 
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اقتصــاد امــروز دنیــای ســرمایه داری و اســتکبار، بــر ایــن اســت. در طــول زمــان هــم، همیشــه ســالطین 
ــالم  ــد. اس ــن را نمی گوی ــالم ای ــا اس ــد. ام کرده ان ــت  ــن روال حرک ــر همی ــدان و مســتکبران، ب و قدرتمن
کــه  می خواهــد محرومیــت از روی زمیــن و بخصــوص در جوامــع اســالمی، برداشــته شــود. آن جــا 
کــم اســت، بایــد محرومیــت نباشــد. انســانها بایــد از مواهــب الهــی برخــوردار شــوند، تــا  دیــن خــدا حا
کمــال برســانند. عــدل در جامعــه بایــد مســتقر  بتواننــد در یــک محیــط مناســب و مســاعد، خــود را بــه 
ــه  ک کــه دنبــال آن، عمــل اســت و شــعاری اســت  شــود. ایــن، شــعار اســالم اســت و شــعاری اســت 
کــه  کســانی  بــرای توده هــای مظلــوم و محــروم عالــم، دارای جاذبــه اســت. نــه مثــل آن سوسیالیســتها و 
کردنــد و  کشــورها و ملتهــا و جوامــع را معطــل  دم از طرفــداری از محرومیــن می زدنــد؛ امــا هفتــاد ســال 

روزبــه روز آنهــا را عقبتــر راندنــد. 1371/7/15

بیانات در دیدار مردم استان چهارمحال و بختیاری

کــه پشــت پــرده ى سیاســتهاى اســتعمارى  ــه مّلتهایــی اســت  کمــک ب جهــاد اســالم در واقــع 
کــه نــور اســالم بــه اینهــا نرســد؛ نــور هدایــت بــه اینهــا  و اســتکبارى و اســتبدادى قــرار داده شــده اند 
نرســد. جهــاد بــراى دریــدن ایــن پرده هــا و ایــن حجابهــا اســت؛ جهــاد اســالمی ایــن اســت. بحــث 
ــا ماننــد اینهــا، بحثهــاى فرعــی اســت؛ بحــث  ــا ابتدائــی اســت ی ــا جهــاد، دفاعــی اســت ی اینکــه آی
ســآِء َو  جــاِل َو الِنّ ــم ال ُتقاِتلــوَن فــی َســبیِل اهَّلِل َو الُمســَتضَعفیَن ِمــَن الِرّ

ُ
ک

َ
اصلــی ایــن اســت: مــا ل

الِولــدان؛ چــرا جهــاد نمیکنیــد، مقاتلــه نمیکنیــد، نبــرد نمیکنیــد در راه خــدا - و بالفاصلــه ]میگویــد 
ــی شــما  ــن احســاس مســئولّیت اســت؛ یعن ــراى نجــات مســتضعفین؟ ای [- و در راه مســتضعفین، ب
کــف دســتت بگیــر در میدانهــاى خطــر، بــراى  بــرو جــان خــودت را بــه خطــر بینــداز و جانــت را 
اینکــه مســتضعفان را نجــات بدهــی؛ معنــاى ایــن، همــان مســئولّیت اســت دیگــر. یــا ایــن حدیــث 
ســِلم«؛ و از ایــن قبیــل، فــراوان آیــات و  یــَس ِبُ

َ
مــوِر اُلســِلم�نَ َفل

ُ
 َیــَمَّ ِبا

َ
صَبــَح َو ل

َ
معــروِف »َمــن ا

کــه ایــن جــزو بّینــات اســالم اســت؛ یعنــی اســالم انســان را این جــور  روایاتــی در متــون اســالمی اســت 
کــه مســئول باشــد؛ هــم نســبت بــه خــود، هــم نســبت بــه نزدیــکان خــود، هــم نســبت  خواســته اســت 
گــر برویــد دنبــال ایــن فکــر را در  کــه حــاال ا بــه جامعــه ى خــود، هــم نســبت بــه بشــرّیت مســئول اســت. 
متــون اســالمی بگیریــد، چیزهــاى عجیب وغریبــی انســان مشــاهده میکنــد از ایــن اهتمــام و از ایــن 
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احســاس مســئولّیت.)1393/9/6( بیانــات در دیــدار اعضــاى مجمــع عالــی بســیج مســتضعفین

کوشــش بــرای رفــع فقــر و محرومیــت  مهم تریــن مســأله ی دســتگاه مــا و نظــام جمهــوری اســالمی 
کمــک بــه طبقــات مســتضعف و محــروم اســت. واقعــا بایــد صحــت  در جامعــه، و حمایــت و 
ــرار  کارهــای دیگــر را در اولویتهــای بعــد ق ــه رفــت و  ــن قضی ــال ای ــن ســنجید و دنب ــه ای برنامه هــا را ب
کــه تعدادشــان هــم زیــاد اســت -  کارهــای مربــوط بــه طبقــات محــروم و مســتضعفان جامعــه -  داد. 

ــا یــک حرکــت اساســی را می طلبــد. حقــا و انصاف

گرامیداشــت  بیانــات در دیــدار بــا رئیــس جمهــور و اعضــای هیــأت وزیــران، بــه مناســبت 
1370/06/03 دولــت  هفتــه ی 

کــه محرومیــت دارد و دســتش از حقــوق خــود خالــی مانــده اســت، بایــد بیشــتر توجــه  کســی  آن 
و همــت و تــالش را اختصــاص داد. لــذا امــام بــه طــور دائــم بــر حقــوق مســتضعفان و محرومــان و 
کســانی  پابرهنــگان تکیــه می کــرد. عمــال هــم در تمــام مــدت پیــروزی انقــالب تــا امــروز و قبــل از آن، 
کردنــد، ســختیهای نظــام را بــه جــان خریدنــد و در  کردنــد، از نظــام دفــاع  کــه بیــش از همــه ســینه ســپر 
مقابــل دشــمنان ایســتادند، طبقــات محــروم و پابرهنــه و مســتضعفان جامعــه بوده انــد. این هــا بایــد 

گیرنــد. بیــش از دیگــران مــورد توجــه قــرار 

بیانات در اجتماع زائران مرقد مطهر امام خمینی )ره( 1380/03/14

کل جائــع.  کل فقیــر. اللهــم اشــبع  در دعــای روزهــای مــاه رمضــان می گوییــم: »اللهــم اغــن 
کــه همــه خــود را  کل عریــان«. ایــن دعــا فقــط بــرای خوانــدن نیســت؛ بــرای ایــن اســت  کــس  اللهــم ا
بــرای مبــارزه بــا فقــر و مجاهــدت در راه ســتردن غبــار محرومیــت از چهــره ی محرومــان و مســتضعفان 

موظــف بداننــد. ایــن مبــارزه، یــک وظیفــه ی همگانــی اســت.

بیانات در خطبه های نماز عید فطر 1381/09/15
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لطایف 

کوچــه راه می رفــت چنــد دفعــه ای بــه  کــه بــا عصــای  زیــر بغــل در  یــک روز ابراهیــم را دیــدم 
کــرد و ســرش را پاییــن انداخــت، رفتــم جلــو و پرســیدم: "چیــزی شــده آقــا ابــرام؟" آســمان نــگاه 

گفــت: "هــر روز تــا ایــن موقــع حداقــل یکــی از     اول جــواب نمــی داد ولــی بــا اصــرار مــن 
ــروز  ــا ام ــم ام ــود مشــکلش رو حــل می کردی ــرد و هــر طــور شــده ب ــا مراجعــه می ک ــه م بنده هــای خــدا ب
کــه خــدا توفیــق  کــرده باشــم  کاری  کســی بــه مــن مراجعــه نکــرده. می ترســم نکنــه  از صبــح تــا حــاال 

ــه". ــه باش گرفت ــن  ــت رو از م خدم

کتاب سالم بر ابراهیم / ص 166

زندگی نامه و خاطرات پهلوان بی مزار شهید ابراهیم هادی



جزء 21
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مجاهده؛ شرط نصرت

آیات منتخب: آیه 69 سوره مبارکه عنکبوت

ُمْحِسنین 
ْ
َمَع ال

َ
نا َو ِإّنَ اهَّلَل ل

َ
ُهْم  ُسُبل

َ
َنْهِدَیّن

َ
ذیَن جاَهُدوا فینا ل

َّ
َو ال

ترجمه آیات:

کننــد، قطعــًا بــه راه هــاى خــود، هدایتشــان  کــه در راه مــا )بــا خلــوص نّیــت( جهــاد  و آنهــا 
کــرد؛ و خداونــد بــا نیکــوکاران اســت.  خواهیــم 

مقدمه:

ــان در راه برپایــی  ــه مؤمن ک ــی  ــه در صورت ک ــرآن بارهــا وعــده داده اســت  ــد متعــال در ق خداون
ــود. ایــن همراهــی و  ــان خواهــد ب ــاری او همــراه آن ــد، نصــرت و ی کنن ــن تــالش و مجاهــد  ــه دی و اقام
کــه ایــن وعــده الهــی،  »معیــت« همیشــگی و خــاص مــی باشــد. تاریــخ حــق طلبــی نیــز نشــان داده 
کیــد و تصریــح  وعــده ای صــادق و انجــام شــدنی اســت. در آیــه 69 ســوره عنکبــوت ایــن ســخن بــا تأ

فــراوان ذکــر شــده اســت.

تبیین آیه منتخب:

کــه در عیــن حــال آخریــن آیــه ســوره عنکبــوت اســت واقعیــت مهمــی را بیــان می کنــد  ایــن آیــه 
گرچه مشــکالت  کــه عصــاره ای از تمــام ایــن ســوره و هماهنــگ بــا آغــاز آن اســت. می فرماید: راه خدا 
فــراوان دارد، مشــکل از نظــر شــناخت حــق، مشــکل از نظــر وسوســه های شــیاطین جــن و انــس، 
مشــکل از نظــر مخالفــت دشــمنان ســر ســخت و بی رحــم، و مشــکل از نظــر لغزشــهای احتمالــی. 
ــر ایــن مشــکالت نیــرو و اطمینــان می دهــد و  کــه بــه شــما در براب امــا در اینجــا یــک حقیقــت اســت 
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کننــد قطعــا بــه راههــای  کــه در راه مــا )بــا خلــوص نّیــت( جهــاد  کــه: »آنهــا  حمایــت می کنــد و آن ایــن 
ُهــْم  َنْهِدَیَنّ

َ
ِذیــَن جاَهــُدوا ِفینــا ل

َّ
کــرد، و خداونــد بــا نیکــوکاران اســت« )َو ال خــود هدایتشــان خواهیــم 

ُمْحِســِنیَن(.
ْ
َمــَع ال

َ
نا َو ِإَنّ اهَّلَلَّ ل

َ
ُســُبل

کلمــه" جاهــدوا" از مــاده" جهــد"  گرانقــدر المیــزان دربــاره ایــن آیــه مــی نویســد: «  مؤلــف تفســیر 
کار بــردن آخریــن حــد  اســت، و" جهــد" بــه معنــاى وســع و طاقــت اســت، و" مجاهــدة" بــه معنــاى بــه 
وســع و قــدرت در دفــع دشــمن اســت، و جهــاد بــر ســه قســم اســت، جهــاد بــا دشــمن ظاهــرى، و جهــاد 
کــه  گفتــه اســت. و معنــاى« جاَهــُدوا ِفینــا« ایــن اســت  بــا شــیطان، و جهــاد نفــس. راغــب ایــن طــور 
کــه: جهادشــان در امــورى اســت  کنایــه از ایــن اســت  جهادشــان همــواره در راه مــا اســت، و ایــن تعبیــر 
ــی اســت، چــه جهــاد در راه عقیــده باشــد، و چــه در راه عمــل، و چــون  ــه خــداى تعال ــه متعلــق ب ک
ــه خــدا و اطاعــت اوامــر و نواهــی او  جهادشــان در راه خــدا اســت هیــچ عاملــی ایشــان را از ایمــان ب

بازنمــی دارد. }المیــزان{

کوشــش اســت و در این جــا شــامل هــر نــوع تــالش در  گفتــه شــد »َجهــاد« بــه معنــاى  بنابــر آنچــه 
کــه شــامل مــوارد زیــر اســت: راه خــدا می شــود، 

الف( جهاد نظامی و مبارزه با دشمنان اسالم؛

ب( جهاد فرهنگی و تالش در راه اعتالى علمی و فرهنگی مسلمانان؛

ج( جهاد با نفس و مبارزه با هوس هاى سرکش درون؛

بــراى  بهتــر  زندگــی  ســاختن  و  فنــی  پیش رفت هــاى  راه  در  تــالش  و  ســازندگی  جهــاد  د( 
آنــان. بــه  مــادى  امدادهــاى  و  مســلمانان 

کــه بــه ســوى خــدا منتهــی  گفتنــی اســت مقصــود از راه هــاى خــدا، مســیرهاى مختلفــی اســت 
کــه در نهایــت  می شــود هم چــون مســیر دانــش، تزکیــه ى نفــس، مقاومــت در برابــر دشــمنان و ... 

ــازد. ــل می س ــت نای ــه هدای ــان را ب انس

کرده است: تالش و اخالص. در این آیه پیروزى و موفقیت را متوقف بر دو شرط اساسی 

گــر تــالش  کــه ا کنــد ره بــه جایــی نمی بــرد، همــان طــور  گــر انســان تنبلــی و سســتی  یعنــی، ا
کارنباشــد و بــراى خــدا عمــل نکنــد، هدایــت الهــی  شــامل حــال او نمی شــود  کنــد ولــی اخــالص در 
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کامی هــاى مســلمانان در طــول تاریــخ اســالم بــوده اســت. و همیــن دو مطلــب رمــز موفقیت هــا و نا

کیــدات  کــه خداونــد مؤکــدا بــه همــه مجاهــدان راهــش داده، و بــا انــواع تا ایــن وعــده اى اســت 
گــرو دو چیــز  کیــد ثقیلــه( آن را مؤکــد ســاخته و پیــروزى و ترقــی و موفقیــت را در  کیــد و نــون تا )الم تا

شــمرده،" جهــاد" و" خلــوص نیــت".

کامــی نصیــب مــا شــود معلــول یکــی از دو چیــز اســت: یــا در  گونــه شکســت و نا بنــا بــر ایــن هــر 
کار مــا نبــوده اســت. کرده ایــم، و یــا اخــالص در  کوتاهــی  جهــاد 

گــر درســت بیندیشــیم می توانیــم سرچشــمه مشــکالت و مصائــب جوامــع اســالمی را در  و ا
کنیــم. چــرا مســلمانان پیشــرو دیــروز، امــروز عقــب مانده انــد؟ چــرا دســت نیــاز در  همیــن امــر پیــدا 
همــه چیــز حتــی در فرهنــگ و قوانیــن خویــش بــه ســوى بیگانــگان دراز می کننــد؟ چــرا بــراى حفــظ 
کننــد؟ چــرا یــك روز  خــود در برابــر طوفانهــاى سیاســی و هجومهــاى نظامــی بایــد بــه دیگــران تکیــه 
ــر ســر ســفره دیگــران  ــد ب ــد امــا امــروز بای دیگــران ریزه خــوار خــوان نعمــت علــم و فرهنــگ آنهــا بودن
ــاوزان؟!  ــغال متج ــا در اش ــرزمینهاى آنه ــیرند و س ــران اس ــگال دیگ ــرا در چن ــره چ ــینند؟ و باآلخ بنش
کرده انــد و یــا نیتهــا آلــوده شــده  تمــام ایــن" چراهــا" یــك پاســخ دارد و آن اینکــه یــا جهــاد را فرامــوش 

اســت.

آرى جهــاد در صحنه هــاى علمــی و فرهنگــی و سیاســی و اقتصــادى و نظامــی بــه دســت 
کوته نگــرى و اغــراض   فراموشــی ســپرده شــده، حــب نفــس و عشــق بــه دنیــا و راحــت طلبــی و 
کشــتگانی  ــه دســت خودشــان بیــش از  کشتگانشــان ب ــه  ک ــا آنجــا  ــره شــده، ت ــر آنهــا چی شــخصی ب
گروهــی غربــزده و شــرق زده، خودفروختگــی  کــه دشــمن از آنهــا قربانــی می گیــرد! خودباختگــی  اســت 
گرفتــه،  جمعــی از زمامــداران و ســران، و یــاس و انــزواى دانشــمندان و متفکــران هــم جهــاد را از آنهــا 

و هــم اخــالص را.

گاه مختصــر اخالصــی در صفــوف مــا پیــدا می شــود و مجاهــدان مــا تکانــی بــه خــود  هــر 
ــها  ــود؛ یأس ــته می ش گسس ــارت  ــاى اس ــد؛ زنجیره ــرا می رس ــر ف ــر یکدیگ ــت س ــا پش ــد پیروزیه می دهن
کندگــی و نفــاق بــه  کامیابــی، ذلــت بــه عــزت و ســربلندى، پرا کامیهــا مبــدل بــه  تبدیــل بــه امیــد و نا
ــه  ــك جمل ــه در ی ک ــرآن  ــم و الهــام بخــش اســت ق ــردد، و چــه عظی ــل می گ وحــدت و انســجام تبدی
کــه در راه خــدا جهــاد می کننــد مشــمول هدایــت  کــرده! آرى آنهــا  کوتــاه هــم درد و هــم درمــان را بیــان 
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گمراهــی و شکســت مفهومــی نــدارد. ــا هدایــت او  کــه ب الهــی هســتند و بدیهــی اســت 

گروهــی منکــران  کــه مــردم ســه دســته انــد:   جالــب آنکــه از ایــن آیــه و آیــه قبــل مــی فهمیــم 
کــه بــه  گروهــی پیکارگــر مخلــص هســتند  کــه هیــچ هدایتــی بــراى آنهــا ســودى نمی دهــد، و  لجوجنــد 
گــروه ســومی از اینهــا هــم برترنــد، آنهــا دور نیســتند تــا نزدیــك شــوند، از او جــدا  حــق می رســند. امــا 
َتــرى ( اشــاره 

ْ
ــِن اف ــُم ِمّمَ

َ
ْظل

َ
کــه همیشــه بــا اوینــد! آیــه 68 )َو َمــْن أ کــه بــه او بپیوندنــد، چــرا  نیســتند 

گــروه دوم اســت. و جملــه  ِذیــَن جاَهــُدوا ِفینــا« از آیــه 69 اشــاره بــه 
َّ
گــروه اول بــود. جملــه »و ال بــه 

گــروه ســوم!. ُمْحِســِنیَن « اشــاره بــه 
ْ
َمــَع ال

َ
پایانــی همیــن آیــه  »ِإّنَ اهَّلَل ل

کــه  کــه مقــام« محســنین« از مجاهدیــن فراتــر اســت چــرا  ضمنــا از ایــن تعبیــر روشــن می شــود 
آنهــا عــالوه بــر جهــاد و تــالش در راه نجــات خــود داراى مقــام ایثــار و احســانند و بــراى دیگــران نیــز 

ــه{ تــالش می کنــد. }نمون

ایــن ایــه بــا وجــود اختصــار، نــکات و آمــوزه هــای زیــادی دارد. از آن جملــه بــه مــا مــی آمــوزد 
کــه:

گام اّول را خــود انســان  1- بــراى رســیدن بــه هدایــت ویــژه ى الهــی، تــالش الزم اســت و بایــد 
ــْم«

ُ
ُهــْم«، چنانکــه در جــاى دیگــر می فرمایــد: »ِإْن َتْنُصــُروا اهَّلَلَّ َیْنُصْرک َنْهِدَیَنّ

َ
بــردارد. »جاَهــُدوا- ل

گام و یــک لحظــه تــالش خالصانــه، هدایــت و نجــات ابــدى را بــه دنبــال  گاهــی، یــک   -2
ُهــْم« بــه صــورت مضــارع و مســتمّر آمــده اســت.( َنْهِدَیَنّ

َ
دارد. )»جاَهــُدوا« بــه صــورت ماضــی و »ل

ــه  ک ــن  کار از روز اّول روشــن باشــد، همی ــرى، الزم نیســت تمــام ابعــاد  ــت و رهب 3- در مدیرّی
ــْم« ُه َنْهِدَیَنّ

َ
ــُدوا- ل ــد. »جاَه ــی می آی ــاى غیب ــط راه، هدایت ه ــد، در وس ــته ش ــر داش ــی ب ــی اله گام

4- آنچه به تالش ها ارزش می دهد، خلوص است. »ِفینا«

نا«
َ
5- راه هاى وصول به قرب الهی، محدودّیتی ندارد. »ُسُبل

کیــد،  ُهــْم« )حــرف الم و نــون تأ َنْهِدَیَنّ
َ
6- بــه وعده هــاى خداونــد اطمینــان داشــته باشــیم. »ل

کیــد اســت( نشــانه هاى تأ

7- همــراه بــودن خــداى بــزرگ بــا بنــده اى ضعیــف، یعنــی رســیدن انســان بــه همــه چیــز. »ِإَنّ 



254

ُمْحِســِنیَن« چنانکــه در دعــاى عرفــه ى امــام حســین ؟ع؟ می خوانیــم: »مــا ذا فقــد مــن 
ْ
َمــَع ال

َ
اهَّلَلَّ ل

کــه تــو را از دســت  کمبــودى دارد و هــر  کــه تــو را یافــت، چــه  وجــدک و مــا ذا وجــد مــن فقــدک« هــر 
داد، چــه دارد؟

9- خداونــد، هــم راه قــرب را بــه مــا نشــان می دهــد و هــم تــا رســیدن بــه مقصــد، دســت مــا را 
ــِنیَن  ُمْحِس

ْ
ــَع ال َم

َ
ــْم  ... ل ُه َنْهِدَیَنّ

َ
ــرد. ل می گی

آموزه های قرآنی )آیات مشابه(:

برخی آیات دربردارنده نکاتی درباره مجاهده و نصرت الهی:

ُمِبیُن(
ْ
ُغ ال

َ
َبل

ْ
 ال

َّ
ُسوِل ِإال ی الّرَ

َ
 َو َما َعل

ْ
1- نور 54: )َو ِإن ُتِطیُعوُه تْهَتُدوا

ْیــِن ِمــن 
َ
ِکْفل ــْم 

ُ
 ِبَرُســوِلِه ُیْؤِتک

ْ
 اهَّلَل َو َءاِمُنــوا

ْ
ُقــوا

َ
 اّت

ْ
ِذیــَن َءاَمُنــوا

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
2- حدیــد 28: )َیأ

ِحیــٌم( ُفــوٌر ّرَ
َ

ــْم َو اهَّلُل غ
ُ

ک
َ
ــْم ُنــوًرا َتْمُشــوَن ِبــِه َو َیْغِفــْر ل

ُ
ک

َّ
ْحَمِتــِه َو َیْجَعــل ل ّرَ

َینُصَرّنَ اهَّلُل َمن َینُصُرُه
َ
3- حج 40: َول

م (
ُ

قداَمک
َ
ت أ م َوُیَثّبِ

ُ
ذیَن آَمنوا ِإن َتنُصُروا اهَّلَل َینُصرک

َّ
َها ال ّیُ

َ
4- محمد 7: ) یا أ

 
ّ

ال
َ
 أ

ُ
ــة

َ
یِهــُم الَملِئک

َ
 َعل

ُ
ل ــّمَ اســَتقاموا َتَتَنــّزَ

ُ
َنــا اهَّلُل ث ذیــَن قالــوا َرّبُ

َّ
5- فصلــت 30: )ِإّنَ ال

نُتــم توَعــدوَن (
ُ

ک تــی 
َّ
ــِة ال

َ
بِشــروا ِبالَجّن

َ
َتخافــوا َوال َتحَزنــوا َوأ

ا (
ً
َدق

َ
سَقیناُهم ماًء غ

َ َ
ریَقِة ل ی الّطَ

َ
ِو اسَتقاموا َعل

َ
ن ل

َ
6- جن 16: ) َوأ

چند نمونه تاریخی قرآنی در نصرت الهی مؤمنان

کنیــم.  بــا تدبــر در آیــات قرآنــی نمونــه هایــی از نصــرت الهــی بــرای جبهــه حــق را مشــاهده مــی 
گرفتــه تــا وقایــع مربــوط بــه موســی و فرعــون و بنــی اســرائیل و  از ماجــرای حضــرت نــوح و ابراهیــم 
جنــگ طالــوت و جالــوت و از همــه نزدیکتــر، پیــروزی مســلمانان بــر مشــرکان رد جنگهــای نخســتین 

کنیــم: اســالم. در ادامــه دو نمونــه از ایــن آیــات را مــرور مــی 

1- اعراف 821: 

هــا َمــن َیشــاُء ِمــن ِعبــاِدِه 
ُ
ِ یوِرث

رَض هَّلِلَّ
َ
 موســی ِلَقوِمــِه اســَتعینوا ِبــاهَّلِل َواصِبــروا  ِإّنَ ال

َ
) قــال
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قیَن(
َ
 ِللُمّت

ُ
َوالعاِقَبــة

 
َ

َجْمعــاِن قــال
ْ
ــا َتــراَءا ال ّمَ

َ
ل

َ
ْتَبُعوُهــْم ُمْشــِرِقیَن )60( ف

َ
أ

َ
ســوره الشــعراء )آیــات 60 تــا 68(:  ف

ْوَحْینــا ِإلــی  
َ
أ

َ
ــي َســَیْهِدیِن )62( ف ّبِ  ِإّنَ َمِعــي َر

َّ
ل

َ
ک  

َ
ــوَن )61( قــال

ُ
ُمْدَرک

َ
ــا ل

َ
ْصحــاُب ُموســی  ِإّن

َ
أ

ــّمَ 
َ
ْفنــا ث

َ
ْزل

َ
َعِظیــِم )63( َو أ

ْ
ــْوِد ال الّطَ

َ
ک  ِفــْرٍق 

ُّ
ل

ُ
ک ــکاَن 

َ
ــَق ف

َ
اْنَفل

َ
َبْحــَر ف

ْ
ِن اْضــِرْب ِبَعصــاَك ال

َ
ُموســی  أ

یــَن )66( ِإّنَ ِفــي  َخِر
ْ

َنــا ال
ْ
َرق

ْ
غ

َ
ــّمَ أ

ُ
ْجَمِعیــَن )65( ث

َ
ْنَجْینــا ُموســی  َو َمــْن َمَعــُه أ

َ
یــَن )64( َو أ َخِر

ْ
ال

ِحیــُم )68( ــُز الّرَ ی َعِز
ْ
ــَو ال ُه

َ
ــَك ل ــْم ُمْؤِمِنیــَن )67( َو ِإّنَ َرّبَ َثُرُه

ْ
ک

َ
کاَن أ  َو مــا 

ً
ــة َی

َ
ــَك ل ذِل

ــه خوبــی تصویرگــری شــده  در آیــات فــوق ماجــرای ناامیــدی بنــی اســرائیل و نصــرت الهــی ب
اســت.

 2- بقره 942: 

یــَس 
َ
ل

َ
َمــن َشــِرَب ِمنــُه ف

َ
ــم ِبَنَهــٍر ف

ُ
 ِإّنَ اهَّلَل ُمبَتلیک

َ
 طالــوُت ِبالُجنــوِد قــال

َ
َصــل

َ
ّمــا ف

َ
ل

َ
)ف

 ِمنُهــم 
ً

لیــل
َ
 ق

ّ
بوا ِمنــُه ِإال َشــِر

َ
 ِبَیــِدِه ۚ ف

ً
ــة

َ
رف

ُ
 غ

َ
 َمــِن اغَتــَرف

ّ
ــُه ِمّنــی ِإال

َ
ِإّن

َ
ــم َیطَعمــُه ف

َ
ِمّنــی َوَمــن ل

 
َ

َنــا الَیــوَم ِبجالــوَت َوُجنــوِدِه ۚ قــال
َ
 ل

َ
ــة

َ
ذیــَن آَمنــوا َمَعــُه قالــوا ال طاق

َّ
ّمــا جــاَوَزُه ُهــَو َوال

َ
ل

َ
ۚ ف

ثیــَرًة ِبــِإذِن اهَّلِل ۚ َواهَّلُل َمــَع 
َ

ک  
ً

َبــت ِفَئــة
َ
ل

َ
ــٍة غ

َ
لیل

َ
ــم ِمــن ِفَئــٍة ق

َ
ک ــو اهَّلِل 

ُ
ُهــم ُملق

َ
ّن
َ
ذیــَن َیُظّنــوَن أ

َّ
ال

ــَن( الّصاِبری

کمــی نفــرات بــر جبــه باطــل و معیــت الهــی  در ایــن آیــات نیــز ماجــرای پیــروزی جبهــه حــق بــا 
بــا صابــران منعکــس شــده اســت. 

3- سوره احزاب )آیات 9 تا 71(:

 
ً
ْیِهــْم ِریحــا

َ
نا َعل

ْ
ْرَســل

َ
أ

َ
ــْم ُجُنــوٌد ف

ُ
 جاَءْتک

ْ
ــْم ِإذ

ُ
ْیک

َ
 اهَّلِل َعل

َ
ــُروا ِنْعَمــة

ُ
ک

ْ
ِذیــَن آَمُنــوا اذ

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
یــا أ

 
َ

ْســَفل
َ
ــْم َو ِمــْن أ

ُ
ْوِقک

َ
ــْم ِمــْن ف

ُ
 جاُؤک

ْ
 )9( ِإذ

ً
ــوَن َبِصیــرا

ُ
کاَن اهَّلُل ِبمــا َتْعَمل ــْم َتَرْوهــا َو 

َ
 ل

ً
َو ُجُنــودا

ُنوَنــا )10( ُهناِلــَك 
ُ

ــوَن ِبــاهَّلِل الّظ
ُ
َحناِجــَر َو َتُظّن

ْ
ــوُب ال

ُ
ُقل

ْ
َغــِت ال

َ
ْبصــاُر َو َبل

َ ْ
ــِت ال

َ
 زاغ

ْ
ــْم َو ِإذ

ُ
ِمْنک

وِبِهــْم َمــَرٌض 
ُ
ل

ُ
ِذیــَن ِفــي ق

َّ
ُمناِفُقــوَن َو ال

ْ
 ال

ُ
 َیُقــول

ْ
 )11( َو ِإذ

ً
 َشــِدیدا

ً
ــزاال

ْ
ــوا ِزل

ُ
ِزل

ْ
ُمْؤِمُنــوَن َو ُزل

ْ
اْبُتِلــَي ال

ــْم 
ُ

ک
َ
 َیْثــِرَب ال ُمقــاَم ل

َ
ْهــل

َ
 ِمْنُهــْم یــا أ

ٌ
ــْت طاِئَفــة

َ
 قال

ْ
 )12( َو ِإذ

ً
ــُرورا

ُ
 غ

َّ
ُه ِإال

ُ
مــا َوَعَدَنــا اهَّلُل َو َرُســول

یــُدوَن  ــوَن ِإّنَ ُبُیوَتنــا َعــْوَرٌة َو مــا ِهــَي ِبَعــْوَرٍة ِإْن ُیِر
ُ
ِبــّيَ َیُقول

َ
یــٌق ِمْنُهــُم الّن ِر

َ
ِذُن ف

ْ
اْرِجُعــوا َو َیْســَتأ

َ
ف
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َّ
ُثــوا ِبهــا ِإال ّبَ

َ
َتْوهــا َو مــا َتل

َ
 ل

َ
ِفْتَنــة

ْ
وا ال

ُ
ــّمَ ُســِئل

ُ
طاِرهــا ث

ْ
ق

َ
ْیِهــْم ِمــْن أ

َ
ــْت َعل

َ
ــْو ُدِخل

َ
 )13( َو ل

ً
 ِفــرارا

َّ
ِإال

 )15( 
ً
کاَن َعْهــُد اهَّلِل َمْســُؤال ْدبــاَر َو 

َ ْ
ــوَن ال

ُّ
 ال ُیَول

ُ
ْبــل

َ
کاُنــوا عاَهــُدوا اهَّلَل ِمــْن ق َقــْد 

َ
 )14( َو ل

ً
َیِســیرا

 
ْ

ــل
ُ
 )16( ق

ً
ِلیــل

َ
 ق

َّ
ُعــوَن ِإال

َ
 ال ُتَمّت

ً
َقْتــِل َو ِإذا

ْ
ِو ال

َ
َمــْوِت أ

ْ
ــْم ِمــَن ال َرْرُت

َ
ِفــراُر ِإْن ف

ْ
ــُم ال

ُ
ــْن َیْنَفَعک

َ
 ل

ْ
ــل

ُ
ق

ُهــْم ِمــْن 
َ
 َو ال َیِجــُدوَن ل

ً
ــْم َرْحَمــة

ُ
راَد ِبک

َ
ْو أ

َ
 أ

ً
ــْم ُســوءا

ُ
راَد ِبک

َ
ــْم ِمــَن اهَّلِل ِإْن أ

ُ
ــِذي َیْعِصُمک

َّ
ا ال

َ
َمــْن ذ

)17( 
ً
ــا َو ال َنِصیــرا ُدوِن اهَّلِل َوِلّیً

کــه مجموعــًا هفــده آیــه را تشــکیل می دهــد پیرامــون یکــی  ایــن آیــات و چندیــن آیــه بعــد از آن 
گفتــار آنهــا در عمــل-  از بزرگتریــن آزمونهــاى الهــی در مــورد« مؤمنــان« و« منافقــان« و امتحــان صــدق 

گذشــته از آن بحــث شــد- ســخن می گویــد. کــه در آیــات 

کــه در حقیقــت  از یکــی از مهمتریــن حــوادث تاریــخ اســالم، جنــگ احــزاب، بــود، جنگــی 
کفــر بــه نفــع مســلمین بــر هــم  کفــه موازنــه قــوا را در میــان اســالم و  نقطــه عطفــی در تاریــخ اســالم بــود و 

کلیــدى بــود بــراى پیروزیهــاى بــزرگ آینــده زد و پیــروزى در آن 

در محضر معصومان؟مهع؟:

1- مــن أصلــح أمــر دینــه أصلــح اهلل أمــر دنیــاه و مــن أصلــح مــا بینــه و بیــن اهلل أصلــح اهلل مــا بینــه 
کــس امــر دینــش را  کــه از بــرای خــدا باشــد، خداونــد بــرای اوســت، و هــر  کــس  و بیــن النــاس :  هــر 
کــس آنچــه را میــان او و خداســت اصــالح  کنــد و هــر  اصــالح نمایــد خداونــد امــر دنیایــش را اصــالح 
کنــد. بحــار األنــوار، عالمــه مجلســی، ج  79،  نمایــد، خداونــد آنچــه را بیــن او و مــردم اســت اصــالح 

ص 197

ْصــَر: چــون خداونــد 
َ
ْیَنــا الّن

َ
 َعل

َ
ْنــَزل

َ
ْبــَت َو أ

َ
ک

ْ
َنــا ال  ِبَعُدّوِ

َ
ْنــَزل

َ
َنــا أ

َ
ى اهَّلُل ِصْدق

َ
ــا َرأ ّمَ

َ
ل

َ
2- ف

کــرد، و یــارى خــود را بــر مــا فــرو فرســتاد )خطبــه 56( راســتی مــا را دیــد دشــمن مــا را ســرکوب 

در محضر امام و رهبری:

مقام معظم رهبری: 

کــه در شــمال آفریقــا ایــن حــوادث عجیــب بــه  کســی دو ســال قبــل از ایــن ادعــا میکــرد  گــر  1- ا
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کشــوری مثــل لبنــان، یــک  کــه در  کســی میگفــت  گــر  کثــر بــاور نمیکردنــد. ا وقــوع خواهــد پیوســت، ا
گــروه جــواِن مؤمــن خواهنــد توانســت رژیــم صهیونیســتی و ارتــش مجهــز صهیونیســتی را شکســت 
کــه نظــام جمهــوری اســالمی  کســی میگفــت  گــر  کســی بــاور نمیکــرد؛ امــا اینهــا اتفــاق افتــاد. ا بدهنــد، 
کــه از شــرق و غــرب علیــه او اعمــال میشــد، خواهــد توانســت ســی و دو ســال  بــا ایــن همــه دشــمنی 
کســی بــاور نمیکــرد؛ امــا اتفــاق افتــاد. آن وقتــی  کنــد و روزبــه روز قوی تــر شــود و جلوتــر بــرود،  مقاومــت 
کنیــم، نصــرت الهــی  کــه مــا موجــودی خودمــان را وارد میــدان  کــه مــردم بــه میــدان بیاینــد، آن وقتــی 
ذیــن جاهــدوا فینــا لنهدیّنهــم 

ّ
ــه مــا نشــان میدهــد؛ »وال قطعــی اســت. خــدای متعــال راه را هــم ب

کمــک میکنــد، هــم بــه اهــداف عالــی میرســاند؛ شــرطش  ســبلنا«. خــدا، هــم هدایــت میکنــد، هــم 
کــه مــا در میــدان باشــیم.« )بیانــات در دیــدار شــرکت کنندگان در اجــالس جهانــی  ایــن اســت 

ــان و بیــداری اســالمی«10/11/1390( »جوان

کار اســت  ــر ســر  کــه بــه فضــل پــروردگار، نظــام اســالمْی مســتقر و دولتــی اســالمی ب 2- »امــروز 
کشــور جــزو ممتــازان اســالمی و دینــی و تجربه شــده های ایــن راه هســتند، بــرای انطبــاق  و مســئوالن 
کنیــد و ببینیــد تکلیفتــان  کار  ایــن دو خــط، زمینــه از همیشــه آماده تــر اســت. شــما بــرای خــدا 
کنیــد  چیســت و چــه چیــزی خــدا را از شــما راضــی می کنــد. در شــناخت موضــوع، ســخت گیری 
کــه تســویالت نفســانی در مراحــل  کــه تســویالت نفســانی جلــِو چشــم را نگیــرد؛ چــون می دانیــد 
مقّدماتــی، جلــِو چشــم انســان را می گیــرد. انســاْن بــا دّقــت می توانــد آن پــرده را از جلــِو چشــم بــردارد 
کنــد و در امــر خــود دچــار اشــتباه نشــود. ایــن، بــرای همــه ممکــن  و حســاب خــود را بــا خــدا روشــن 
گــر این گونــه شــد، بــدون تردیــد مجلــس، مجلــِس موّفقــی  کــه ایــن طــور شــود. ا کنیــم  اســت. ســعی 
ذیــن جاهــدوا فینــا لنهدیّنهــم ســبلنا«، یــک 

ّ
کشــور پیــش خواهــد رفــت.....»و ال خواهــد شــد و 

کنیــد، خــدای متعــال  آیــه ی مبّینــه اســت و هیــچ تشــابهی در آن نیســت. شــما بــرای خــدا مجاهــدت 
هــم راه را بــه شــما نشــان خواهــد داد.« )بیانــات در دیــدار نماینــدگان پنجمیــن دوره مجلــس شــورای 

اســالمی29/03/1375(
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نکات و لطایف:

شعر درباره مجاهدت:

کــه تکبیــر بــس اســت؟/ اســب و میــدان بــال، نیــزه و شمشــیر  گفــت  گفــت و غلــط  کســی  چــه 
بــس اســت؟

کــه آواز بــس  کــه پــرواز بــس اســت؟/ ســرب در حنجــره ام ریخــت  کســی بــال مــرا بســت  چــه 
اســت؟

گــر هســت همــان از لــب شمشــیر خــوش  ســجده در مذهــب مــا بــا خطــر تیــر خــوش اســت/ ذکــر ا
ست ا

کرونا

ــا جهــاد  کرون ــر بیمــاری  مقــام معظــم رهبــری: »تــالش هــای پزشــکان و پرســتاران و ... در براب
فــی ســبیل اهلل اســت.«

کــه  کشــور، یعنــی ایــن مســئله ی بیمــاری شــایعی  »امــروز میخواهــم راجــع  بــه مســئله ی جــاری 
کشــور هســت، چنــد جملــه عــرض بکنــم. قبــاًل از پزشــکان و پرســتاران و مجموعه هــای درمانــی،  در 
کنــم.  ایــن عزیــزان سپاســگزاری  کــرده ام؛ الزم میدانــم مجــّددًا از همــه ی  مــن صمیمانــه تشــّکر 
ــرای همــه ی مــا اســت و بحمــداهلل  کــه درس ب ــًا در ایــن روزهــا نمونه هایــی دیــده شــد  ــًا و انصاف حّق
کشــور اســت.  نشــان دهنده ی مســئولّیت پذیری و تعّهــد انســانی و دینــِی مجموعه هــای درمانــی مــا در 
پزشــکان، پرســتاران، بقّیــه ی عوامــل درمانــی حقیقتــًا در حــال جهــاد فی ســبیل اهلل  هســتند؛ ایــن 
ــم  ــروز اینهــا میکننــد جهــاد فی ســبیل اهلل اســت و ارزش خیلــی باالیــی دارد. الزم میدان ــه ام ک کاری 
کــه  کنــم -همسرانشــان، فرزندانشــان و پــدر مادرهایشــان  از خانواده هــای ایــن عزیــزان هــم تشــّکر 
تحّمــل میکننــد ایــن ســختی را- بعضــی از ایــن عزیــزان روزهــا، شــبهای متوالــی بــه منــازل خودشــان 
کار شــبانه روزی در واقــع میکننــد، خانواده هــا تحّمــل میکننــد،  کار هســتند،  ســر نمیزننــد و مشــغول 

صبــر میکننــد، از آنهــا هــم مــن عمیقــًا متشــّکرم«



 

جزء 22
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 عزت و مقاومت

آیه منتخب: آیه 10 سوره مبارکه فاطر

متن آیه:

ِلــُح   الّصَ
ُ

َعَمــل
ْ
ــُب َو ال ّیِ

ِلــُم الّطَ
َ

ک
ْ
ْیــِه َیْصَعــُد ال

َ
ُة َجِمیًعــا  ِإل ِعــّزَ

ْ
ــِه ال

ّ
لل

َ
َة ف ِعــّزَ

ْ
یــُد ال َن ُیِر

َ
کا َمــن 

ئــَك ُهــَو َیُبــوُر)10(
َ
ْول

ُ
ــُر أ

ْ
اٌب َشــِدیٌد  َو َمک

َ
ُهــْم َعــذ

َ
ئاِت ل ــّیِ

ــُروَن الّسَ
ُ
ِذیــَن َیْمک

َّ
ُعــُه  َو ال

َ
َیْرف

ترجمه آیه:

کیــزه بــه  کــه( تمــام عــّزت بــراى خداســت؛ ســخنان پا کــه خواهــان عــّزت اســت )بدانــد  کســی 
کــه نقشــه هاى بــد می کشــند، عــذاب  ســوى او صعــود می کنــد، و عمــل صالــح را بــاال می بــرد؛ و آنهــا 

ســختی بــراى آنهاســت و مکــر )و تــالش افســادگرانه( آنــان نابــود می شــود 

مقدمه:

یکــی از مهمتریــن اصــول در سیاســت خارجــی حکومــت اســالمی از دیــدگاه قــرآن، اصــل 
ــه رعایــت ایــن اصــل فرمــان داده  ــان را ب ــم مؤمن کری ــرآن  ــادی از ق ــات زی »عــزت مــداری« اســت. ای
کــس دیگــری  کبریایــی را بــر تــن  اســت. خداونــد عــزت را باالصالــه از آن خــود دانســته و ایــن جامــه 
گــر  نکــرده اســت. حقیقــت عــزت چیــزى جــز رســیدن بــه مرحلــه شکســت ناپذیرى نمی باشــد. ا
کــرد و چــه چیــز می توانــد بــه انســان عــزت دهــد؟ در  کجــا بایــد جســتجو  چنیــن اســت عــزت را در 
کــه در  کــه حقیقــت عــزت در درجــه نخســت قدرتــی اســت  یــك تحلیــل روشــن بــه اینجــا می رســیم 
دل و جــان انســان ظاهــر می شــود، و او را از خضــوع و تســلیم و ســازش در برابــر طاغیــان و یاغیــان 
کــه بــا داشــتن آن هرگــز اســیر شــهوات نمی شــود، و در برابــر هــوا و هــوس ســر فــرود  بــاز مــی دارد؛ قدرتــی 
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کــه او را بــه مرحلــه نفوذناپذیــرى در برابــر" زر" و" زور" ارتقــا می دهــد. آیــا ایــن  نمــی آورد؛ قدرتــی 
قــدرت جــز از ایمــان بــه خــدا، یعنــی ارتبــاط بــا منبــع اصلــی قــدرت و عــزت سرچشــمه می گیــرد؟ ایــن 
در مرحلــه فکــر و عقیــده و روح و جــان، و امــا در مرحلــه عمــل عــزت از اعمالــی سرچشــمه می گیــرد 
کــه داراى ریشــه صحیــح و برنامــه و روش حســاب شــده باشــد و بــه تعبیــر دیگــر آن را در عمــل صالــح 
کــه بــه انســان ســر بلنــدى و عظمــت می دهــد و بــه او عــزت و  کــرد، ایــن دو اســت  می تــوان خالصــه 

ــه ایــن مطلــب اشــاره دارد. ــه صراحــت ب ــه 10 ســوره فاطــر ب شکســت ناپذیرى می بخشــد. آی

تبیین آیات منتخب:

کــه نمی گــذارد  کلمــه" عــزت" بــه معنــاى آن حالتــی اســت  گفتــه:  کتــاب مفــردات  راغــب در 
کــه می گوینــد:" أرض عــزاز-  انســان شکســت بخــورد، و مغلــوب واقــع شــود، و از همیــن قبیــل اســت 
کــه هســت از بــاب توســعه در  زمینــی ســخت" پــس صالبــت، اصــل در معنــاى عــزت اســت، چیــزى 

گفتــه میشــود. کــه قاهــر اســت و مقهــور نمی شــود عزیــز  کســی هــم  اســتعمال، بــه 

عــزت بــه ایــن معنــا، یعنــی  اینکــه چیــزى قاهــر باشــد و نــه مقهــور، یــا غالــب باشــد و شکســت 
کســی را فــرض  ناپذیــر، مختــص بــه خــداى عــز و جــل اســت، چــون غیــر از خــداى عــز و جــل، هــر 
کــه نفعــش در آن باشــد مالــك نیســت،  کنــی، در ذاتــش فقیــر، و در نفســش ذلیــل اســت، و چیــزى را 
ــا  کار را ب کــه همیــن  کنــد، و ســهمی از عــزت بــه او بدهــد، هــم چنــان  مگــر آنکــه خــدا بــه او ترحــم 
ُمْؤِمِنیــَن- عــزت خــاص خــدا و 

ْ
ُة َو ِلَرُســوِلِه َو ِلل ِعــّزَ

ْ
ِ ال

کــرده، و فرمــوده:" َو هَّلِلَّ مؤمنیــن بــه خــود 
ــِه 

َّ
ِلل

َ
َة ف ــّزَ ِع

ْ
ــُد ال ی کاَن ُیِر ــْن  ــه" َم ــه: جمل ک ــد  ــن ش ــان روش ــن بی ــا ای ــت" ب ــن اس ــدا و مؤمنی ــول خ رس

کــس عــزت می خواهــد بایــد از خــداى تعالــی بخواهــد،  کــه هــر  " معنایــش ایــن اســت 
ً
ُة َجِمیعــا ِعــّزَ

ْ
ال

کــه خــودش بالــذات عــزت داشــته  زیــرا عــزت همــه  اش ملــك خــدا اســت، و هیــچ موجــودى نیســت 
باشــد. }المیــزان{

کیزگــی محتــواى  کیزگــی ســخن بــه پا کیــزه اســت، و پا “ الکلــم الطیــب” بــه معنــی ســخنان پا
ــاك و درخشــان  ــی پ ــر واقعیتهــاى عین ــه ب ک ــه خاطــر مفاهیمــی اســت  ــوا ب ــی محت کیزگ آن اســت، و پا
تطبیــق می کنــد، و چــه واقعیتــی باالتــر از ذات پــاك خــدا، و آئیــن حــق و عدالــت او، و نیــکان و 
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گام بــر می دارنــد؟ لــذا” الکلــم الطیــب” را بــه اعتقــادات صحیــح نســبت  کــه در راه نشــر آن  کانــی  پا
کرده انــد. بــه مبــدء و معــاد و آئیــن خداونــد تفســیر 

کــه بــه ســوى خــدا اوج می گیــرد، و دارنــده اش را نیــز پــرواز  کــی اســت  آرى یــك چنیــن عقیــده پا
گیــرد، و غــرق در عــزت خداونــد عزیــز شــود. می دهــد، تــا در جــوار قــرب حــق قــرار 

کار  کــه میــوه آن عمــل صالــح اســت، هــر  مســلما از ایــن ریشــه پــاك شــاخه هایی می رویــد 
شایســته و مفیــد و ســازنده، چــه دعــوت بــه ســوى حــق باشــد، چــه حمایــت از مظلــوم،. چــه مبــارزه 
ــه در  ک ــز  ــرورش، و خالصــه هــر چی ــم و ســتمگر، چــه خودســازى و عبــادت، چــه آمــوزش و پ ــا ظال ب
گــر بــراى خــدا و بــه خاطــر رضــاى او انجــام شــود آن هــم  گســترده داخــل اســت ا ایــن مفهــوم وســیع و 
ــب آن، و  ــل صاح ــراج و تکام ــه مع ــد، و مای ــروج می کن ــروردگار ع ــف پ ــمان لط ــه آس ــرد و ب اوج می گی

برخــوردارى از عــزت حــق می شــود.

ْیــَف َضــَرَب 
َ

ک ــْم َتــَر 
َ
 ل

َ
کــه در ســوره ابراهیــم آیــه 24 بــه آن اشــاره شــده أ ایــن همــان چیــزى اســت 

 
َّ

ل
ُ

ک هــا 
َ
ل

ُ
ک

ُ
ــماِء ُتْؤِتــي أ ْرُعهــا ِفــي الّسَ

َ
هــا ثاِبــٌت َو ف

ُ
ْصل

َ
ــٍة أ َب َشــَجَرٍة َطّیِ

َ
ک  

ً
َبــة  َطّیِ

ً
ِلَمــة

َ
ک  

ً
اهَّلُل َمَثــل

کیــزه، مثالــی زده اســت؟ هماننــد  هــا:" آیــا ندیــدى خداونــد چگونــه بــراى ســخن پا ّبِ ِن َر
ْ
ــِإذ ِحیــٍن ِب

کــه ریشــه آن ثابــت و برقــرار، و شــاخه آن در آســمان افراشــته، هــر زمــان میوه هــاى خــود  درختــی پــاك 
را بــه اذن پــروردگارش بــه مشــتاقان می دهــد". 

کــه نقشــه ســوء می کشــند عــذاب  کســانی  ســپس بــه نقطــه مقابــل آن پرداختــه، می گویــد:" 
کوشــش  ُهــْم َعــذاٌب َشــِدیٌد(. " و تــالش و 

َ
ئاِت ل ــّیِ

ــُروَن الّسَ
ُ
ِذیــَن َیْمک

َّ
شــدیدى بــراى آنهاســت" )َو ال

ولِئــَك ُهــَو َیُبــوُر(.
ُ
ــُر أ

ْ
آلــوده و ناپــاك و فاسدشــان نابــود می گــردد و بــه جایــی نمی رســد" )َو َمک

کــه بــا ظلــم و ســتم و دروغ و تقلــب می تواننــد  گرچــه ایــن فاســدان مفســد چنیــن می پندارنــد 
کار هــم عــذاب الهــی را بــراى  کننــد، و مــال و ثــروت و قدرتــی، امــا در پایــان  کســب  عزتــی بــراى خــود 

خــود فراهــم ســاخته اند و هــم تالشــهاى آنهــا بــر بــاد مــی رود.

ــه عــزت خــود می پنداشــتند"" َو  ــان ســاختگی را مای ــرآن" خدای ــه ق گفت ــه  ــه ب ک ــد  کســانی بودن
کــه خــود را عزیــز،  ا" )مریــم- 81(. و منافقانــی بودنــد  ُهــْم ِعــّزً

َ
وُنــوا ل

ُ
 ِلَیک

ً
وا ِمــْن ُدوِن اهَّلِل آِلَهــة

ُ
َخــذ

َ
اّت

گردیــم، عزیــزان، ذلیــالن را بیــرون  گــر بــه مدینــه بــاز  و مؤمنــان را ذلیــل فکــر می کردنــد، و" می گفتنــد ا
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 )منافقــون-8(.
َّ

ل
َ
ذ

َ ْ
َعــّزُ ِمْنَهــا ال

َ ْ
ُیْخِرَجــّنَ ال

َ
َمِدیَنــِة ل

ْ
ــی ال

َ
ِئــْن َرَجْعنــا ِإل

َ
ــوَن ل

ُ
کــرد"!" َیُقول خواهنــد 

ــاه و  گن ــا از  ــد، ی ــه عــزت خویــش تصــور می کردن ــه را مای ــه قــرب فراعن ک ــد  ــراد دیگــرى بودن اف
کــه بــه  کردنــد، و تنهــا ایمــان و عمــل صالــح اســت  ظلــم و ســتم آبــرو می طلبیدنــد امــا همگــی ســقوط 

ســوى خداونــد عزیــز بــاال مــی رود! }نمونــه{

از ایــن آیــه آمــوزه هــای مهمــی در زندگــی مــا مســلمانان اســتفاده مــی شــود. برخــی از ایــن پیامهــا 
عبــارت اســت از:

کّفــار، یــا عــّزت را در دلبســتگی بــه اشــیاى  1- عــّزت واقعــی، نــزد خداســت، نــه پیــش مــردم. 
ا« )مریــم، 81( و یــا آن را از  ُهــْم ِعــّزً

َ
وُنــوا ل

ُ
 ِلَیک

ً
وا ِمــْن ُدوِن اهَّلِل آِلَهــة

ُ
َخــذ

َ
مــاّدى می جوینــد، »َو اّت

ــه  ــال آنک ــاء، 139(  و ح َة« )نس ــّزَ ِع
ْ
ــُم ال ــوَن ِعْنَدُه  َیْبَتُغ

َ
ــد. »أ ــب می کنن ــن و آن طل ــه ای ــتگی ب وابس

}»
ً
ُة َجِمیعــا ــّزَ ِع

ْ
ــِه ال

َّ
ِلل

َ
عــّزت تنهــا نــزد خداونــد اســت. »ف

ــُم  ِل
َ

ک
ْ
 ... ال

ً
ُة َجِمیعــا ــّزَ ِع

ْ
ــِه ال

َّ
ِلل

َ
2- عــّزت واقعــی، در ســایه ى ایمــان و عمــل صالــح اســت. ف

ــُح  اِل  الّصَ
ُ

ــل َعَم
ْ
ــُب َو ال ّیِ

الّطَ

 
ُ

َعَمــل
ْ
ــر می گذارنــد. »ال ــا عمــل رابطــه ى تنگاتنــگ اســت و در یکدیگــر اث 3- میــان عقیــده ب

ُعــُه«
َ
ــُح َیْرف اِل الّصَ

کــه عــّزت را از طریــق ایمــان و عمــل صالــح می جوینــد، راه رشــد و تکامــل  4- راه مؤمنــان 
ــد محــو و  ــه عــّزت را از طریــق فریــب و نیرنــگ می خواهن ک ــُد- یرفــع« و راه دیگــران  اســت. »َیْصَع

ــوُر« کــت اســت. »َیُب هال

گناه به عّزت نمی رسد. »َیُبوُر« کس با نیرنگ و  5- هیچ 

آموزه های قرآنی )آیات مشابه(:

برخی آیات دربردارنده نکاتی درباره عزتمندی:

کردنــد:  1.»ســاحران دنیاپرســت« معاصــر فرعــون، نیرنگهــاى خــود را بــه نــام و بــه عــزت او آغــاز 
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کــه مــا پیــروز خواهیــم  گفتنــد بــه عــزت فرعــون ســوگند  غاِلُبــوَن:" 
ْ
َنْحــُن ال

َ
ــا ل

َ
ِة ِفْرَعــْوَن ِإّن ــوا ِبِعــّزَ

ُ
َو قال

ــا  ــی همانه ــد، ول ــی موســی ع شکســت خوردن ــه زودى از عصــاى چوپان ــا ب شــد" )شــعراء- 44(. ام
گرفتنــد و ایمــان  کــه از زیــر پرچــم مذلــت بــار فرعــون بیــرون آمدنــد، و در ســایه توحیــد قــرار  هنگامــی 
کــه ســخت ترین تهدیدهــاى فرعــون در آنهــا  آوردنــد، چنــان نیرومنــد و شکســت ناپذیــر شــدند 
ــد و شــربت شــهادت  ــش را عاشــقانه در راه خــدا دادن ــی جــان خوی ــا و حت ــاد، دســت و پ ــر نیفت مؤث
کــه در برابــر زر و زور تســلیم نمی شــوند و شکســت ناپذیرند و  نوشــیدند، و بــا ایــن عمــل نشــان دادنــد 

تاریــخ پــر افتخــار آنهــا امــروز بــراى مــا یــك دنیــا درس آموزنــده اســت.

کافــران نرنجــد؛ چــون  کــه دربرابــر تحقیــرو آزارهــای  2. خداونــد بــه رســولش دلــداری مــی دهــد 
 ِ

َة هَّلِلَّ ــّزَ ِع
ْ
ــْم ِإّنَ ال ُه

ُ
ْول

َ
ــَك ق ــه او عــزت در دنیــا و آخــرت خــواد داد: َو ال َیْحُزْن ــا اوســت و ب خداونــد ب

َعلیــُم )یونــس، 65(
ْ
ــمیُع ال  ُهــَو الّسَ

ً
َجمیعــا

گــرم و دوســتانه برقــرار مــی  کافــران روابــط  کــه چــرا بــا  کنــد  3. خداونــد منافقــان را توبیــخ مــی 
وَن 

ُ
ِخــذ

َ
ذیــَن َیّت

َّ
کــه آنــان دارای عــزت هســتند. هرگــز ایــن چنیــن نیســت:  ال کننــد  گمــان مــی  کننــد و 

 )نســاء، 
ً
ِ َجمیعــا

َة هَّلِلَّ ــّزَ ِع
ْ
ــِإّنَ ال

َ
َة ف ــّزَ ِع

ْ
 َیْبَتُغــوَن ِعْنَدُهــُم ال

َ
ُمْؤِمنیــَن أ

ْ
ْوِلیــاَء ِمــْن ُدوِن ال

َ
کاِفریــَن أ

ْ
ال

)139

کــه عــزت را در مســائل مــادی و دنیــوی مــی بیننــد،  4. یکــی از نشــانه هــای منافقــان ایــن اســت 
ــْن َرَجْعنــا  ِئ

َ
ــوَن ل

ُ
کــه دســتگاه محاســباتی آنــان اشــتباه اســت. َیُقول کنــد  کیــد مــی  ولــی خداونــد تأ

ُمناِفقیــَن 
ْ
ُمْؤِمنیــَن َو لِکــّنَ ال

ْ
ُة َو ِلَرُســوِلِه َو ِلل ِعــّزَ

ْ
ِ ال

 َو هَّلِلَّ
َّ

ل
َ
ذ

َ ْ
َعــّزُ ِمْنَهــا ال

َ ْ
ُیْخِرَجــّنَ ال

َ
َمدیَنــِة ل

ْ
ــی ال

َ
ِإل

ُمــوَن )منافقــون، 8(
َ
ال َیْعل

کــه در صــورت ایمــان واقعــی، مؤمنــان را برتــر و عزیزتــر از  کلــی خداونــد ایــن اســت  5. قانــون 
ْنُتــْم ُمْؤِمنیــَن« 

ُ
ک ــْوَن ِإْن 

َ
ْعل

َ ْ
ْنُتــُم ال

َ
همــگان در دنیــا و آخــرت قــرار دهــد: »َو ال َتِهُنــوا َو ال َتْحَزُنــوا َو أ

)آل عمــران، 139(

در محضر معصومان؟مهع؟:

؛ هیــچ   َعّزَ
ّ
 ِإال

ٌ
لیــل

َ
َِبــِه ذ َخــذ 

َ
َال أ  و 

َّ
ل

َ
 ذ

ّ
 َعزیــٌز ِإال

َ
1- امــام حســن عســگری ع: مــا َتــَرَك الَحــّق
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کــه  کــه ذلیــل شــد و هیــچ ذلیلــی بــه حــق عمــل نکــرد مگــر ایــن  عزیــزى حــق را تــرك نکــرد، مگــر ایــن 
عزیــز شــد. ) تحــف العقــول ص 489 (

: مــردن در ســایه  ٍ
ّ

ل
ُ
2- امــام حســین ؟ع؟ مــی فرمایــد: »َمــْوٌت فــی ِعــّزٍ َخْیــٌر ِمــْن حیــاٍة فــی ذ

کنــد  گویــد جهــاد بــا نفــس حکــم مــی  عــزت بهتــر اســت از زندگــی بــا ذلــت. امــام حســین ؟ع؟ نمــی 
کــرده ایــم. کــه مــا تــن بــه حکــم یزیــد و ابــن زیــاد بدهیــم، چــون بیشــتر بــا نفــس خودمــان مجاهــده 

آن حضــرت در جــای دیگــر و بــا نــدای بلنــد در طــول تاریــخ همــه آزادگان جهــان را بــه عــزت 
ــَز َبْیــَن 

َ
ــْد َرک

َ
ِعــّیِ ق

َ
ِعــّیَ اْبــَن الّد

َ
ال َو ِاّنَ الّد

َ
مــداری در برابــر طواغیــت جهــان دعــوت نمــوده اســت: »ا

ُمْؤِمنــوَن 
ْ
ُه َو ال

ُ
نــا َو َرســول

َ
َبــی اهَّلُل ذِلــَك ل

ْ
، ِیأ

ُ
ــة

َّ
ل ِ

ّ
ــا الذ

َ
ــِة َو َهْیهــاَت ِمّن

َّ
ل ِ

ّ
ِة َو الذ

َّ
ــل َنَتْیــِن َبْیــَن الّسِ

ْ
اث

کــه یکــی  کــس، از مــن خواســته اســت  کــس پســر نا َو ُحجــوٌر طاَبــْت َو َطُهــَرْت : پســر زیــاد، ایــن نا
ــه  ــن ب کجــا و ت ــا   م

ُ
ــة

َّ
ل ِ

ّ
ــا الذ

َ
ــا شمشــیر، َو َهْیهــاَت ِمّن ــه ذلــت بدهــم و ی ــن ب ــا ت ــم: ی ــدو را برگزین از این

ــه اینکــه  ــد ن ــه ذلــت بدهیــم. مــی خواســت بفرمای ــن ب کجــا! خــدا راضــی نمــی شــود ت ذلــت دادن 
احساســات شــخصی مــن اســت؛ مکتــب مــن بــه مــن اجــازه نمــی دهــد، خــدای مــن بــه مــن اجــازه 
نمــی دهــد، پیغمبــر مــن بــه مــن اجــازه نمــی دهــد، تربیــت مــن بــه مــن اجــازه نمــی دهــد، مــن در دامــن 
علــی ؟ع؟ و در دامــن زهــرا )ســالم اهلل علیهــا( بــزرگ شــده ام. مجموعــه آثــار شــهید مطهــری . ج23، 

ص: 243

ُیِطــِع 
ْ
ل

َ
ْیــِن ف اَر

َ
َراَد ِعــّزَ الّد

َ
َمــْن أ

َ
یــُز ف َعِز

ْ
َنــا ال

َ
 َیــْوٍم أ

َّ
ل

ُ
ک  

ُ
ــْم َیُقــول

ُ
ک 3- قــال رســول اهلل ص: ِإّنَ َرّبَ

کــس خواهــان  یــز:  خــداى تعالــی هــر روز مــی فرمایــد: مــن پــروردگار عزیــز شــما هســتم، پــس هــر  َعِز
ْ
ال

کنــد. )بحــار االنوار)ط-بیــروت( ج 68 ،  کــه از خــداى عزیــز اطاعــت  عــّزت دو جهــان اســت بایــد 
ص 120(

4. قــال الباقــر علیه الّســالم : »ان اهَّلل تعالــی اعطــی المؤمــن ثــلث خصــال: العــز فــی الدنیــا 
و الخــره و الفلــح فــی الدنیــا و الخــره و المهابــه فــی صــدور الظالمین؛ خداونــد متعــال ســه 
خصلــت بــه مؤمــن عنایــت فرمــوده اســت: الــف. عــزت دنیــا و آخــرت ؛ ب. رســتگاری و پیــروزی 

دنیــا و آخــرت؛ ج. تــرس و مهابــت مؤمــن در دل ســتمگران. )کلینــی، الکافــی، ج8، ص234.(

کلهــا و لــم یفــوض  5. قــال الصــادق علیه الّســالم : »قــال ان اهَّلل فــوض الــی المؤمــن امــره 
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گــذار نمــوده؛ امــا بــه او اجــازه  الیــه ان یکــون ذلیل؛ همانا خداوند متعــال امــور مؤمــن را بــه او وا
ذلیــل بــودن را نــداده اســت )مجلســی، بحــار االنــوار، ج64، ص72(

6. امــام علــی ؟ع؟ مــی فرمایــد:» مــن اذل نفســه فــی طاعــة اهَّلل فهــو اعــز ممــن تعــزز 
کــه بــا  کســی اســت  کنــد، عزیزتــر از  کــس نفــس خــود را در طاعــت خــدا خــوار  بمعصیــة اهَّلل« هــر 

ــه عــزت برســد. ــی خــدا ب نافرمان

در محضر امام و رهبری:

امام خمینی ؟هر؟:

ــران پیــش از  ــه در ای ک ــن تحقیرهــا  ــر یکــی از ای ــی قــدس ســره در براب ــام خمین 1- حضــرت ام
کاپیتوالســیون( فرمودنــد: ...اســتقالل مــا را فروختنــد، بــاز  انقــالب انجــام شــد )تصویــب الیحــه 
کردنــد... عــزت مــا پایکــوب شــد، عظمــت ایــران از بیــن رفــت، عظمــت ارتــش  هــم چراغانــی 
گــر یــک خــادم آمریکایــی یــا یــک  کــه ا کردنــد. قانونــی بــه مجلــس بردنــد...  ایــران را پایکــوب 
کنــد... پلیــس ایــران حــق نــدارد جلــو او را  آشــپز آمریکایــی مرجــع تقلیــد شــما را در وســط بــازار تــرور 
کننــد. امــام راحــل بــا  بگیــرد... بایــد پرونــده بــه آمریــکا بــرود و در آنجــا، ارباب هــا تکلیــف را معیــن 
حساســیت نســبت بــه موضــوع مــی فرمــود: »مــردم در ســر دو راهــی عــزت و ذلــت قــرار داشــته و بایــد 

ــا تحمــل ســختی و اســتقالل.« گرایــی ی ــا رفــاه و مصــرف  ــد: ی تصمیــم بگیرن

مقام معظم رهبری: 

1- عــزت ملــی چیســت؟ عــزت ملــی عبــارت اســت از اینکــه یــک ملــت در خــود و از خــود 
ــل احســاس عــزت، احســاس حقــارت اســت؛ یــک ملــت  احســاس حقــارت نکنــد. نقطــه ی مقاب
وقتــی بــه درون خــود - بــه ســرمایه های خــود، بــه تاریــخ خــود، بــه مواریــث تاریخــی خــود، بــه 
کنــد، احســاس حقــارت و  موجــودی انســانی و فکــری خــود - نــگاه میکنــد، احســاس عــزت و غــرور 

ذلــت نکنــد. )22/02/1388(

کســی اســت  ــه هــر  ــق ب ــد و متعل ــه خداون ــق ب کامــل متعل ــرآن، عــزت واقعــی و  2- در منطــق ق
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کــه در جبهــه ی خدائــی قــرار میگیــرد. در مصــاف بیــن حــق و باطــل، بیــن جبهــه ی خــدا و جبهــه ی 
کــه در جبهــه ی خدائــی قــرار میگیرنــد. ایــن، منطــق قــرآن  کســانی اســت  شــیطان، عــزت متعلــق بــه 

ــه العــّزة جمیعــا) 14/03/1391(
ّ
کان یریــد العــّزة فلل اســت. در ســوره ی فاطــر میفرمایــد: »مــن 

کــه رهبــر ایــن انقــالب و زمامــدار ایــن انقــالب و پیشــوای ایــن انقــالب  3- همــت امــام - 
کنــد؛ عــزت آنهــا را بــه آنهــا  کــه روح عــزت ملــی را در ایــن مــردم احیــاء  گماشــته شــد  بــود - بــر ایــن 
برگردانــد. امــام بزرگــوار فرهنــگ »مــا میتوانیــم« را بــه دهــان مــردم انداخــت و در دل آنهــا جایگزیــن 
ــون ان  ــم االعل ــوا و انت ــوا و ال تحزن ــود: »و ال تهن ــه فرم ک ــت  ــی اس ــگ قرآن ــان فرهن ــن هم ــرد؛ ای ک

مؤمنیــن) 14/03/1391( کنتــم 

4- »عــزت ملــی فقــط حــرف هــم نیســت. ایــن ترجمــه ی عملــی در همــه ی عرصه هــای زندگــی 
کــه یــک دولــت، یــک نظــام، بــه ملــت  کشــور بــه ایــن معناســت  مــا دارد. عــزت ملــی در مدیریــت 

خــود متکــی باشــد، بــه مــردم متکــی باشــد.

کشــور بــه قــدرت خودکفائــی برســد،  کــه  عــزت ملــی در مســائل اقتصــادی بــه ایــن اســت 
گــر چیــزی از دنیــا نیــاز دارد، میگیــرد، چیــزی هــم دنیــا بــه او نیــاز داشــته باشــد و در مقابــل  بتوانــد ا
کــه جــوان  از او بگیــرد؛ مغلــوب نباشــد، مقهــور نباشــد. عــزت ملــی در عرصــه ی علــم بــه ایــن اســت 
کــه  کنــد مرزهــای علــم را درنــوردد - همیــن چیــزی  دانشــجوی او، پژوهشــگر او، عالــِم محقــق او ســعی 
کنــد. عــزت یــک ملــت در سیاســتهای  گفتیــم نهضــت نرم افــزاری و تولیــد علــم - و علــم را تولیــد  مــا 
کــه از اســتقالِل رأی  کشــورهای دیگــر و دولتهــا و قدرتهــا ایــن اســت  گــون و در تعاملــش بــا  گونا
کــه نتواننــد در هیــچ  کنــد  برخــوردار باشــد. یــک دولــت، یــک نظــام در مقابــل قدرتهــا آنچنــان ظهــور 
کننــد. عــزت ملــی در عرصــه ی فرهنــگ بــه ایــن اســت  مســئله ای اراده ی خودشــان را بــر او تحمیــل 
کــه یــک ملــت بــه ســنتهای خــود پایبنــد باشــد، بــرای آنهــا ارج قائــل باشــد، مقلــد فرهنگهــای بیگانــه 
کــه تــک  کشــور و ارتبــاط بــا انســانها، عــزت ملــی بــه ایــن اســت  و مهاجــم نشــود. در نحــوه ی اداره ی 
ــا نظیــر  ــا اخ لــک فــی الّدیــن و اّم تــک انســانها در یــک جامعــه مــورد احتــرام قــرار بگیرنــد. »اّم
گــر هم دیــن شــما هــم نیســت، مــورد  گــر هم دیــن شماســت، مــورد احتــرام اســت؛ ا لــک فــی الخلــق«؛ ا
کــه پــرورده ی بیانــات امــام و هدایتهــای امــام اســت، بــرای  احتــرام اســت.  راه ایــن ملــت بــزرگ مــا 
رســیدن بــه اوج اعتــالء و پیشــرفت عبــارت اســت از اینکــه ایــن عــزت ملــی را در همــه ی عرصه هــا 
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کنــد.« )14/03/1388( حفــظ 

کشــور و بــه عــزت و عظمــت و پیشــرفت ملــت ایــران  5- »همــه بداننــد مــا بــه منافــع و مصالــح 
ــدون مالحظــه وارد  کنــد، ب ــد  ــه بخواهــد آن را تهدی ک کــس  ــل هــر  بشــدت پایبنــد هســتیم و در مقاب

کــرد.« )11/10/1398( ــه او ضربــه ی خــود را وارد خواهیــم  خواهیــم شــد و ب



جزء 23
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  سنت الهی پیروزی سپاه حق

آیات منتخب: آیات 171 تا 173 سوره مبارکه صافات

َمْنُصــوُروَن )172( َو ِإّنَ 
ْ
ُهــُم ال

َ
ُهــْم ل

َ
ُمْرَســلیَن )171( ِاّن

ْ
ِلَمُتنــا ِلِعباِدَنــا ال

َ
ک َقــْد َســَبَقْت 

َ
َو ل

غاِلُبــوَن )173(
ْ
ُهــُم ال

َ
ُجْنَدنــا ل

ترجمه آیات:

کــه آنهــا یــارى  وعــده قطعــی مــا بــراى بنــدگان فرســتاده شــده مــا از قبــل مســلم شــده. * 
پیروزنــد. صحنه هــا(  تمــام  )در  مــا  لشــکر  و   * می شــوند. 

مقدمه:

ــا قاطعیــت  کــه خداونــد ب ــاری خداونــد باشــند. وعــده ای  ــه ی مؤمنــان بایــد همــواره دلگــرم ب
کــه لشــکر حــق در تمــام عرصــه هــای تقابــل بــا جریــان باطــل پیــروز  تمــام از آن خبــر داده ایــن اســت 
ــرای  ــات ب ــه صاف ــوره مبارک ــند. س ــته باش ــر داش ــتادگی و صب ــه ایس ــرط انک ــه ش ــه ب ــود؛ البت ــد ب خواهن
گونــه  همیــن منظــور نــازل شــده و بــا ذکــر جریــان تقابــل حــق و باطــل در زندگــی انبیــاء مختلــف، ایــن 
ک خواهــد  کــه لشــکر حــق پیــروز و جبهــه باطــل هــال کــه ایــن ســنت الهــی اســت  گیــرد  نتیجــه مــی 

شــد.
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تبیین آیات منتخب:

کیــد بــر نصــرت الهــی اســت.  هــدف اصلــی از ســوره مبارکــه صافــات، تثبیــت جبهــه حــق و تأ
گذشــته و رویارویــی آنــان بــا  خداونــد ایــن هــدف را بــا ذکــر ماجراهــای زندگــی نــه نفــر از پیامبــران 
گرفتــه تــا ابراهیــم ؟ع؟ و موســی ؟ع؟ و لــوط ؟ع؟ و یونس  کنــد. از نــوح ؟ع؟  مخالفانشــان دنبــال مــی 
؟ع؟ همگــی در پرتــو یــاری خداونــد بــر دشمنانشــان پیــروز شــدند. ایــن ســنت همیشــگی خداونــد 
کــه بــا ذکــر پیامبــران مختلــف مشــخص  اســت و اختصاصــی بــه پیامبــران نــدارد. در انتهــا و هنگامــی 
کــه: » َو ِإّنَ  کلــی و توضیــح پیرامــون آن داده میشــود  کــه غلبــه بــا جبهــه ی حــق اســت، قانــون  شــد 

َغاِلُبــوَن «
ْ
ُجنَدَنــا لُهــُم ال

کنیم: در ادامه برخی آیات سوره را دنبال می 

حضرت نوح ؟ع؟:

ــه او الهــام  ــوح ؟ع؟ اســطوره مقاومــت و ایســتادگی اســت، و برنام ــی حضــرت ن ــخ زندگان تاری
کارشــکنیهاى ســخت دشــمنان و نابخردیهــاى آنهــا. بــه  بخــش بــراى همــه رهــروان راه حــق در برابــر 
کــرده و پــس از ذکــر نصــرت او،  بــر او در طــول تاریــخ و تــا دامنــه  همیــن دلیــل خداونــد از او ســتایش 

ِمیــَن (.
َ
عال

ْ
قیامــت ســالم و درود مــی فرســتد: )َســلٌم َعلــی  ُنــوٍح ِفــي ال

حضرت ابراهیم ؟ع؟:

خداونــد در ســوره صافــات از ماجــراى بت شــکنی ابراهیــم و برخــورد شــدید بت پرســتان بــا او 
کــه چگونــه یــک نوجــوان در برابــر هیمنــه  گفتــه و نصــرت خــود بــر ابراهیــم را یــادآور مــی شــود  ســخن 
پوشــالی اســتکبار آن زمــان ایســتاد و بــا منطــق اســتوار و قلــب ســلیم بــه جنــگ آنــان رفــت. خــدا نیــز 
کــرد و توطئــه هــای دشــمنان را خنثــی ســاخت. و در قســمت دیگــرى پیرامــون بزرگتریــن  او را یــاری 
گــردد  کارى ابراهیــم خلیــل و مســاله قربانــی فرزنــدش بحــث می کنــد تــا بــر مؤمنــان روشــن  صحنــه فــدا
کــه در راه حــّق، بایــد از همــه عالیــق و دلبســتگی هــا دور شــد و پیــروی بــی چــون و چــرا از دســتورات 

خداونــد داشــت.
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حضرت موسی و هارون علیهما السالم:

گوشــه اى از الطــاف الهــی نســبت بــه" موســی" و بــرادرش" هــارون" اشــاره  در ســوره صافــات بــه 
گذشــت آمــده،  شــده، و بحثهایــی هماهنــگ بــا آنچــه در بــاره" نــوح" و" ابراهیــم" در آیــات پیشــین 
محتــواى آیــات شــبیه بــه یکدیگــر، و الفــاظ نیــز از جهاتــی هماهنــگ اســت، تــا یــك برنامــه تربیتــی 
کــه لشــکر خونخــوار فرعونــی بــا قــدرت  کــه در آن روز  کنــد و بگویــد  منســجم را در بــاره مؤمنــان پیــاده 
و نیــروى عظیــم و در پیشــاپیش آنهــا شــخص فرعــون بــه حرکــت درآمــد، بنــی اســرائیل قومــی ضعیــف 
کافــی بودنــد، امــا دســت لطــف خــدا بــه یــارى آنهــا آمــد،  و ناتــوان و فاقــد مــردان جنگــی و ســالح 
کاخهــا و ثروتهــا و باغهــا  کــرد، و آنهــا را از غرقــاب رهایــی بخشــید و  فرعونیــان را در میــان امــواج دفــن 

گنجهــاى فرعونیــان را بــه آنهــا ســپرد. و 

حضرت الیاس ؟ع؟:

گردیــد، و  کــه بــراى هدایــت یــك قــوم بت پرســت مامــور  الیــاس نــام یکــی از پیامبــران اســت 
گرویدنــد. بعضــی با  گروهــی از مؤمنــان مخلــص بــه او  کثریــت آن قــوم بــه تکذیــب او برخاســتند، امــا  ا
کــه ایــن پیامبــر از ســرزمین" شــامات"  توجــه بــه اینکــه نــام بــت بــزرگ ایــن قــوم" بعــل" بــوده معتقدنــد 
کــه امــروز جــزء لبنــان اســت و در مــرز ســوریه  برخاســت، و مرکــز فعالیــت او را شــهر" بعلبــك" می داننــد 
قــرار دارد. خداونــد در آیــات 123 تــا 132 بــه شــرح زندگانــی سراســر مبــارزه ایــن پیامبــر الهــی پرداختــه 

است.

حضرت لوط ؟ع؟:

کــرد، ســپس بــه مبــارزه  لــوط" همچــون ســایر انبیــاء نخســت دعــوت خــود را از توحیــد شــروع 
شــدید بــا مفاســد محیــط پرداخــت، مخصوصــا همــان انحــراف معــروف اخالقــی و همجنس گرایــی 

کــه رســوایی آن در تمــام تواریــخ منعکــس اســت. آنهــا 

کشــید، و خــون جگرهــا خــورد، و آنچــه در توان داشــت بــراى اصالح  ایــن پیامبــر بــزرگ مرارتهــا 
کار  ــه  ــان از اعمــال ننگینشــان ب ــرى آن ــوم منحــرف و زشــت ســیرت و زشــت صــورت و جلوگی ایــن ق
گــر افــراد اندکــی بــه او ایمــان آوردنــد بــه زودى خــود را از آن محیــط  بســت، امــا نتیجــه اى نگرفــت، و ا
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آلــوده نجــات بخشــیدند.

ســرانجام لــوط از آنهــا نومیــد شــد و در مقــام دعــا بــر آمــد، و از خداونــد تقاضــاى نجــات خــود 
گــروه انــدك را همگــی نجــات داد، جــز  کــرد و آن  کــرد، خداونــد دعــاى او را اجابــت  و خاندانــش را 
گاه بــه دشــمنان او نیــز  کــه نــه تنهــا از تعلیمــات او پیــروى نمی کــرد بلکــه  همســرش همــان پیــر زنــی 

کمــك می نمــود.

خداونــد ســخت ترین مجــازات را بــراى ایــن قــوم قائــل شــد، نخســت شــهرهاى آنهــا را زیــر و 
کــه همگــی نابــود شــدند و  گونــه اى  کــم بــر آنهــا فــرو باریــد، بــه  کــرد، و بعــد بارانــی از ســنگریزه مترا رو 

حتــی اجسادشــان محــو شــد.

حضرت یونس ؟ع؟:

در ادامــه ی ســوره ی مبارکــه صاّفــات بــه ماجــرای حضــرت یونــس ؟ع؟ اشــاره میشــود. در 
کــه فقــط بــه بحــث غلبــه ی آنهــا اشــاره شــده بــود اشــاره بــه ایــن  مــورد ایشــان بــر خــالف انبیــا ســابق 
ــه  ک ــی  ــد :)همــه ی اقوام ــع برخــوردار بودن ــا از تمت ــا مــدت ه ــوم آن حضــرت ت ــه ق ک مطلــب میشــود 
ایمــان نیاوردنــد آن طــور شــدند، ولــی قــوم ایشــان ایمــان آورد و از تمتــع برخــوردار شــد( آری، وقتــی 
کــه عــذاب قــوم را در بــر میگرفــت آنهــا را در بــر میگیــرد قــوم در مســیر قــرار بگیرنــد بــر عکــس حالتــی 

کلی سوره: گیری  نتیجه 

گیــری  ــد در انتهــا و بعــد از بیــان سرگذشــت قــوم هــای ســابق، از ایــن قصــص نتیجــه  خداون
کلــی خویــش را بیــان میفرمایــد: ــون  کــرده و قان

ِإّنَ  َو  َمنُصــوُروَن)172( 
ْ
ال لُهــُم  ــْم  ِإنّهُ ُمْرَســِلیَن)171( 

ْ
ال ِلِعَباِدَنــا  کِلَمُتَنــا  َســَبَقْت  َقــْد 

َ
ل َو 

َغاِلُبــوَن)173(
ْ
ال لُهــُم  ُجنَدَنــا 

کلیدی به دست می آید: از این سه آیه چند نکته 

ِلَمُتنا«
َ

ک 1- یارى شدن مؤمنان، سّنت الهی است. »َسَبَقْت 

َقــْد َســَبَقْت 
َ
2- آینــده حتمــی بشــر بــا پیــروزى جبهــه حــق و شکســت دشــمنان آنــان اســت. »ل

ِلَمُتنــا« حــرف »اّن« و حــرف »الم« و جملــه اســمیه، نشــانه ى حتمــی بــودن اســت(
َ
ک
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َمْنُصوُروَن 
ْ
3- بندگی خدا، زمینه ى دریافت نصرت الهی است. ِلِعباِدَنا ... ال

4- پیامبــران و پیــروان آنــان لشــگر خــدا هســتند و لشــگر خــدا قطعــًا در همــه صحنه هــا پیــروز 
غاِلُبــوَن« )غلبــه بــه صــورت مطلــق آمــده اســت.(

ْ
ُهــُم ال

َ
اســت. »ِإّنَ ُجْنَدنــا ل

ســؤال: بــا آنکــه خداونــد وعــده نصــرت و پیــروزى مــردان خــدا را داده اســت، پــس چــرا 
گاهــی شــاهد شکســت آنــان هســتیم؟

ً آن وعده هاى الهی محّقق شــده و امروز عدد پیروان ادیان آســمانی بســیار بیشــتر 
پاســخ: اّوال

از پیــروان مکاتــب بشــرى اســت. مخالفــان انبیــا از میــان رفته انــد و نــام و نشــانی از آنهــا نیســت. اّمــا 
نــام پیامبــران زنــده اســت و مکان هــاى منســوب بــه آنهــا، مــورد احتــرام مــردم. محبوبّیــت و قداســت 
آنهــا نــزد مــردم بــا هیــچ یــك از دانشــمندان و هنرمنــدان و نویســندگان و شــاعران و سیاســتمداران 

تاریــخ قابــل مقایســه نیســت.

انجــام  در  پیروانشــان  سســتی  و  کوتاهــی  از  ناشــی  همــواره  آنــان،  شکســت هاى  ؛  ً
ثانیــا

مســئولّیت ها بــوده اســت، نــه عــدم نصــرت و امــداد الهــی. چنانکــه شکســت مســلمانان در جنــگ 
احــد، ناشــی از سســتی و اختــالف و نافرمانــی آنــان بــود.

؛ پیروزى علمی و منطقی و عقلی را فراموش نکنیم. ً
ثالثا

کت و قهر الهی درباره مخالفان را از یاد نبریم. ؛ هال ً
رابعا

ــا آمــدن و ظهــور حضــرت مهــدى تمــام اهــداف حــق  ؛ عمــر جهــان تمــام نشــده و ب
ً
خامســا

ــور{ عملــی خواهــد شــد. }ن

آموزه های قرآنی )آیات مشابه(:

برخی آیات دربردارنده نکاتی درباره غلبه مؤمنان:

کریــم بــه وعــده نصــرت الهــی و تقابــل دو جریــان حــق و باطــل اشــاره  آیــات زیــادی از قــرآن 
نمــوده اســت.
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َغِلُبوَن)مائده، 56(
ْ
ِإّنَ ِحْزَب اهَّلِل ُهُم ال

َ
 ف

ْ
ِذیَن َءاَمُنوا

َّ
ُه َو ال

َ
 اهَّلَل َو َرُسول

َّ
1- َو َمن َیَتَول

ــن َبْعــِدِه   ــم ّمِ
ُ

ــِذى َینصُرک
َّ
ا ال

َ
َمــن ذ

َ
ــْم ف

ُ
ک

ْ
ل

ُ
ــْم  َو ِإن یْخذ

ُ
ک

َ
اِلــَب ل

َ
 غ

َ
ــل

َ
ــُم اهَّلُل ف

ُ
2- ِإن َینصْرک

ُمْؤِمُنــوَن )آل عمــران، 061(
ْ
َیَتــَوکِل ال

ْ
ل

َ
َو َعلــَی اهَّلِل ف

ِوّيٌ َعزیٌز )مجادله، 21(
َ
َنا َو ُرُسلي  ِإّنَ اهَّلَل ق

َ
ِلَبَن  أ

ْ
غ

َ َ
َتَب اهَّلُل ل

َ
ک  -3

برخی سوره ها دارای مضمون مشترک با سوره صافات:

در برخــی ســوره هــا نیــز هماننــد ســوره صافــات نمونــه هایــی از نصــرت خداونــد ذکــر و ماننــد 
گیــری شــده اســت؛ ماننــد: همیــن ســوره نتیجــه 

1- سوره هود: 

ــت.  ــده اس ــاره ش ــی اش ــده ی اله ــون و وع ــن قان ــه ای ــیر ب ــن س ــا همی ــا ب ــز تقریب ــوره نی ــن س در ای
کفــر و اســتیالی ایشــان  ــه و ؟ع؟ و عــذاب اهــل  ــا و آل ــوح علــی نبین ــر ماجــرای حضــرت ن بعــد از ذک

میفرمایــد:

ــِل  ْب
َ
ْوُمــَك ِمــن ق

َ
 ق

َ
نــَت َو ال

َ
ــا أ ُمَه

َ
نــَت َتْعل

ُ
ک ــا  ــَك  َم ْی

َ
ــا ِإل ــِب ُنوِحیَه َغْی

ْ
ــاِء ال نَب

َ
ــْن أ ــَك ِم

ْ
ِتل

ــَن)49(  ِقی
َ
ُمّت

ْ
 ِلل

َ
ــة َعِقَب

ْ
ــْر  ِإّنَ ال اْصب

َ
ا  ف

َ
ــاذ َه

2- سوره اعراف:

کیــدی بــر ســنت الهــی در  ایــن ســوره نیــز بــه بیــان سرگذشــت انبیــاء اختصــاص یافتــه تــا تأ
 
ْ
ــَتِعیُنوا ــِه اْس  ُموســَی  ِلَقْوِم

َ
ــال

َ
ــم: »ق ــه 128 ایــن ســوره مــی خوانی ــان باشــد. در آی نصــرت حــق طلب

ِقیــَن«
َ
ُمّت

ْ
 ِلل

ُ
َعِقَبــة

ْ
َهــا َمــن َیَشــاُء ِمــْن ِعَبــاِدِه  َو ال

ُ
ِ ُیوِرث

ْرَض هَّلِلَّ
َ ْ
  ِإّنَ ال

ْ
ِبــاهَّلِل َو اْصبــُروا

در محضر معصومان؟مهع؟:

 ِبَمشــَرٍب ...« ؛ و به زودی خدا از ســتمکار 
ً
 َو َمشــَربا

ً
ل

َ
ک َم َمأ

َ
ن َظل 1- »َو َســَینَتِقُم اهَّلل ِمّمَ

کــه در خــور اوســت بــدو خوراَند و چشــاَند.« )نهج البالغــه، خطبه 158( کشــد و آن را  انتقــام 

ــَک.« ؛ »هــر 
َ
ــُه ِللَحــّق َهل عــی و خــاَب َمــن ِافَتــری َمــن أبــدی َصفَحُت

َ
ــَک َمــن الّد

َ
2- »َهل

ک  کــس بــا حــق در افتــاد هــال گردیــد و دروغگــو زیــان دیــد. هــر  ک  کــرد، هــال کــس بــه غیــر حــق اّدعــا 
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شــد.« )نهج البالغــه، خطبــه 21(

َبــأِس اهَّلِل َوصلواِتــِه  ــم ِمــن 
ُ

بِلک
َ
صــاَب الَمــَم الُمســَتکِبریَن ِمــن ق

َ
3- »ِاعَتِبــُروا ِبمــا ا

کــه پیــش از شــما متکّبــران  گیریــد و تجربــه بیاندوزیــد از آنچــه  و وقائِعــِه َو َمُثلِتــِه.« ؛ عبــرت 
کیفرهــای ســخت او«.  ــار ســاخت، از غضــب خداونــدی و حمــالت و عذاب هــا و  گرفت اّمت هــا را 

)193 خطبــه  )نهج البالغــه، 

در محضر امام و رهبری:

مقام معظم رهبری: 

ــران،  ــی در ای ــم انقالب ــان عظی ــران و پیــروزی بســیج و پیــروزی ایــن جری ــت ای 1- پیــروزی مّل
گــر  ــم؛)1( ا

ُ
ک

َ
ــل غاِلــَب ل

َ
ــُم اهَّلُل ف

ُ
تضمین شــده اســت. خــدای متعــال در قــرآن میفرمایــد: ِان َینُصرک

کــردن خــدا چــه جــوری  کــس بــر شــما غلبــه نمیکنــد. خــب، یــاری  کنــد، هیــچ  خــدا شــما را یــاری 
کردیــد دیــن خــدا را، جهت گیــری الهــی را،  گــر شــما یــاری  ــم  ؛)2( ا

ُ
اســت؟ ِان َتنُصــُروا اهَّلَل َینُصرک

ــن  ــرد؛ ای ک ــد  ــاری خواه ــرد و ی ک ــد  ــرت خواه ــما را نص ــم ش ــدا ه ــدا را، خ ــی را، راه خ ــق خدای منط
ــد اهــداف  کشــور دارن ــی در  ــم انقالب ــان عظی ــروز وجــود دارد. ایــن جری ــه ام ک ــزی اســت  همــان چی
الهــی را دنبــال میکننــد، ایجــاد جامعــه ی اســالمی را دارنــد دنبــال میکننــد، تحّقــق شــریعت الهــی 
کار خــدا اســت، راه خــدا اســت، نصــرت  کشــور دارنــد طلــب میکننــد و دنبــال میکننــد؛ پــس  را در 
ــی خــدای  ــرد، و وقت ک ــی نصــرت خــدا شــد، خــدای متعــال هــم نصــرت خواهــد  خــدا اســت؛ وقت
کــرد.06/09/1398 کــس بــر شــما غلبــه نخواهــد  ــم؛)3( هیــچ 

ُ
ک

َ
ــل غاِلــَب ل

َ
کــرد، ف متعــال نصــرت 

کــرده و  کشــور مــا در ایــن مــّدت بیشــترین تهدیــد و عنــاد و خباثــت را از اســتکبار دریافــت   -2
کــرده اســت. مــا ســخن قــرآن  کســب  مّلــت مــا در ایــن مــّدت، بیشــترین ایمــان و ایســتادگی و افتخــار را 
)4( و میفرمایــد: ِإّنَ اهَّلَل 

ً
کاَن َضعیفــا ــیطاِن 

ّ
یــَد الَش

َ
ک کــه مىفرمایــد: إَنّ  کردیــم  را در عمــل تجربــه 

َقِدیٌر)6(. مــا 
َ
ِإَنّ اهَّلَل َعلــی َنْصِرِهــْم ل ْحِســُنوَن)5( و میفرمایــد: َو ِذیــَن ُهــم ّمُ

َّ
ال َقــوا ّوَ

َ
ِذیــَن اّت

َّ
َمــَع ال

افــق آینــده  را در برابــر مّلــت خــود و جهــان اســالم، روشــن  می بینیــم و بــا اعتمــاد روزافــزون بــه وعــده ی 
 

ُ
َعاِقَبــة

ْ
کــرده اســت، بــا عــزم راســخ ادامــه مىدهیم. َوال کــه امــام خمینــی عظیــم ترســیم  الهــی، راهــی را 

ِقیَن)08/11/82( ُمَتّ
ْ
ِلل
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لطایف:

مرگ با خفت مستکبرین

کــه در جلــوی جبهــه ی حــق ایســتادگی میکردنــد از  کــه مســتکبرینی  خــوب اســت اشــاره شــود 
بیــن رفتنــد، بــا خفــت هــم از بیــن رفتنــد. مثــاًل:

کــه پشــه هــای  کــه خداونــد بــا لشــکر عظیــم خــود  1- عاقبــت نمــرود بنــا بــر روایــات، ایــن شــد 
ــان را از میــان برداشــت. نمــرود  کوچــک بودنــد بــه جنــگ نمــرود و لشــکر او رفــت و تمامــی نمرودی
کــرد تــا وارد مغــز او شــد و هــر روز او را عــذاب  کــرد ولــی خداونــد پشــه ای را مأمــور  کاخ خــود فــرار  بــه 
کــردن ســردردهای نمــرود بــا پتــک بــه ســر او مــی زدنــد تــا پشــه بــرای چنــد  گوینــد بــرای آرام  مــی داد، 
کــرد و ســرانجام بــا  گیــرد و ســردرد نمــرود خــوب شــود. ایــن روال چهــل ســال ادامــه پیــدا  لحظــه آرام 

ایــن وضــع نکبــت بــار بــدون ایمــان بــه خداونــد از دنیــا رفــت.

کنونــی، مســتکبرانی چــون رضاشــاه و فرزنــد منحوســش، صــدام، معمــر  2- هــم چنیــن در زمــان 
قذافــی، علــی عبــداهلل صالــح و ... بــا خفــت و خــواری مردنــد و در مقابــل، مؤمنــان راســتینی چــون 
کــرده و  امــام راحــل ره ، شــهید حــاج قاســم ســلیمانی و ابــو مهــدی و ... بــا عــزت و افتخــار رحلــت 

تشــییع شــدند.

ــه  ــزایی دارد در اینک ــه س ــر ب ــلمان« تاثی ــن س ــه »ب ــاب ب ــی« خط ــای »حوث ــیار زیب ــه ی بس جمل
ــا توســت،  ــا ب مخاطــب متوجــه بشــود دســتگاه محاســباتی خــدا شــکل دیگــری اســت: » وقتــی دری
جــو بــا توســت، خشــکی بــا توســت، نفــت بــا توســت، پــول بــا توســت، مــزدوران بــا تــو هســتند، ِامریــکا 
کشــورهای عربــی بــا تــو هســتند، امــا پیــروز نمی شــوی، یقیــن  و اســرائیل و انگلیــس و فرانســه و اتحــاد 

کــه خــدا بــا تــو نیســت«... بــدان 





جزء 24
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بشارت های راه

آیات منتخب

 َتخافــوا  َو الَتحَزنــوا َو 
ّ

ال
َ
 ا

ُ
ة

َ
ـــِئک

ًّ
یِهــُم الَمل

َ
 َعل

ُ
ل ــّمَ اســَتقاموا َتَتَنــّزَ

ُ
َنــا اهَّلُل ث ذیــَن قالــوا َرّبُ

َّ
ِاّنَ ال

نیــا َو ِفــی الِخــَرِة 
ُ

ــم ِفــی  الَحْیــوِة الّد
ُ

ُؤک
ّ
وِلیِا

َ
نُتــم توَعــدوَن )30( َنحــُن ا

ُ
ک  تــی 

َّ
ــِة ال

َ
بِشــروا ِبالَجّن

َ
ا

فــوٍر َرحیــٍم )32(
َ

 ِمــن غ
ً

عــوَن )31( ُنــُزال
َ

ــم فیهــا مــا  َتّد
ُ
ک

َ
م َو ل

ُ
نُفُســک

َ
ــم فیهــا مــا َتشــَتهِیّ ا

ُ
ک

َ
َول

ترجمه آیات

گفتنــد: پــروردگار مــا اهلل اســت، ســپس پایــدارى نمودنــد، فرشــتگان  کــه  کســانی  30 بی تردیــد 
کــه   کــه هرگــز مترســید و غمگیــن نشــوید و شــما را مــژده بــاد بــه بهشــتی  گوینــد(  بــر آنهــا فــرود آینــد )و 
وعــده داده می شــدید.31 مــا سرپرســتان و دوســتان و یــاران شــما در دنیــا و آخرتیــم، و بــراى شــما در 
کنیــد مهّیاســت.32 پذیرایــی ابتدایــی اســت از  کنــد و هــر چــه طلــب  آنجــا هــر چــه نفســتان اشــتها 

)جانــب خــداى( آمرزنــده اى مهربــان.

مقدمه

گاهــی بــا مؤمنــان هم نــوا شــده، ســرود  گاه  همــه انســان هــا بــه موجــب فطــرت الهــی خویــش، 
کــه مؤمــن بایــد بــا اســتقامت در مســیر و دوام ذکــر،  ایمــان را ســر می دهــد. امــا دشــواری راه آنجاســت 
ــا، از یــک  ــی همت ــود ب ــت معب حــالوت ایمــان را بچشــد و آن را در دل رســوخ دهــد. در نظــام هدای
ئــات و آزمــون هــای ســخت، متناســب بــا مراتــب ایمــان، الزمــه پویــش راه بندگــی اســت. از  ســو ابتال
ئــات و صبــر جمیــل  گــرو اســتقامت هنــگام ابتال ســوی دیگــر دســتیابی بــه درجــات واالتــر ایمــان، در 
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کــه پوینــدگان طریــق حــق را  ــه آمــوزه هــای دیــن اســت. ســنت خــدای رئــوف آن اســت  در عمــل ب
دســتگیری نمایــد و بــا بشــارت هایــی آنــان را اســتواری و پایایــی بخشــد. در آیات یادشــده، ســرانجام 
اســتقامت مؤمنــان در عبودیــت و بشــارت هــای امیدبخــش الهــی بــه زیبایــی تصویرگری شــده اســت.

تبیین آیات منتخب1

نزول فرشتگان بر مؤمنان با استقامت

کــه امــور متضــاد را در برابــر هــم قــرار  می دانیــم روش قــرآن بــراى تبییــن مطالــب ایــن اســت 
گذشــته  کــه در آیــات  گــردد، و از آنجــا  می دهــد تــا بــا مقایســه بــا یکدیگــر وضــع آنهــا بــه خوبــی روشــن 
کفــر پافشــارى داشــتند، و خداونــد آنهــا را بــه عذابهــا و  کــه بــر  ســخن از منکــران لجوجــی در میــان بــود 
کــه در ایمانشــان  کیفرهــاى مختلــف تهدیــد می کنــد، در آیــات مــورد بحــث ســخن از مؤمنانــی اســت 
ــرار داده اشــاره  ــراى آنهــا ق ــه ب ک ــاداش و موهبــت  ــه هفــت پ ــد ب ــر جــا هســتند، و خداون ــا ب راســخ و پ

گذشــته اســت. کیفرهــاى  کــه غالبــا نقطــه مقابــل  می کنــد 

گفتــه خــود  ــر ســر  کــه می گوینــد پــروردگار مــا اهلل اســت، ســپس ب کســانی  نخســت می گویــد:« 
گفتــار نشــان  کمتریــن انحرافــی پیــدا نمی کننــد، و آنچــه الزمــه آن اســت در عمــل و  می ایســتند و 
ــوا 

ُ
ِذیــَن قال

َّ
کــه نترســید و غمگیــن مباشــید« )ِإّنَ ال می دهنــد فرشــتگان الهــی بــر آنهــا نــازل می شــوند 

ــوا(. ــوا َو ال َتْحَزُن
ُ
 َتخاف

َّ
ال

َ
 أ

ُ
ــة

َ
َملِئک

ْ
ــُم ال ْیِه

َ
 َعل

ُ
ل ــّزَ ــّمَ اْســَتقاُموا َتَتَن

ُ
ــا اهَّلُل ث َن َرّبُ

کــه دم از عشــق اهلل می زننــد، ولــی در عمــل اســتقامت ندارنــد، افــرادى  کســانی  بســیارند 
کــرده، و در عمــل  کــه وقتــی در برابــر طوفــان شــهوات قرارمی گیرنــد بــا ایمــان وداع  سســت و ناتواننــد 
کــه منافعشــان بــه خطــر می افتــد همــان ایمــان ضعیــف و مختصــر را نیــز  مشــرك می شــوند، و هنگامــی 

از دســت می دهنــد.

کــه در ایمــان و عمــل صالــح خالصــه می شــود در ایــن آیــه  کــه ارزش انســان  کوتــاه ســخن ایــن 
ــّمَ اْســَتقاُموا« منعکــس شــده اســت.

ُ
َنــا اهَّلُل ث ــوا َرّبُ

ُ
در جملــه »قال

ــه از ســوى فرشــتگان  ک ــی  ــد مواهب ــزرگ اشــاره می کن ــه هفــت موهبــت ب ــات ب ــن آی ــرآن در ای ق

1 . تفسیر نمونه، ج 20، ص: 269 به بعد با اندكى تصرف و تلخیص
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ــود. ــارت داده می ش ــا بش ــه آنه ــوند ب ــازل می ش ــا ن ــر آنه ــه ب ک ــی  اله

کــه در پرتــو ایمــان و اســتقامت فرشــتگان بــر او نــازل  کار انســان بــه جایــی می رســد  آرى 
کــه سراســر لطــف و مرحمــت اســت بــه او اعــالم می دارنــد. می گردنــد و پیــام الهــی را 

که به آن اشاره شد. پس از نخستین و دومین بشارت در مورد عدم« خوف« و« حزن« 

کــه بــه آن وعــده داده  در ســومین مرحلــه می گوینــد:« بشــارت بــاد بــر شــما بــه آن بهشــتی 
ُتوَعــُدوَن(. ْنُتــْم 

ُ
ک ِتــی 

َّ
ال ــِة 

َ
َجّن

ْ
ِبال ْبِشــُروا 

َ
أ )َو  می شــدید« 

ــا و در آخــرت  ــاران و مــددکاران شــما در زندگــی دنی و در چهارمیــن بشــارت می افزاینــد:« مــا ی
ــما را  ــها ش ــم، و از لغزش ــك می کنی کم ــما  ــه ش ــا ب ــم، در نیکی ه ــا نمی گذاری ــما را تنه ــز ش ــتیم« هرگ هس

ِخــَرِة(.
ْ

ْنیــا َو ِفــی ال
ُ

َحیــاِة الّد
ْ
ــْم ِفــی ال

ُ
ْوِلیاُؤک

َ
ــا وارد بهشــت شــوید )َنْحــُن أ حفــظ می نمائیــم ت

ــراى شــما هــر چــه بخواهیــد از مواهــب و نعمتهــا  در پنجمیــن بشــارت می گوینــد: در بهشــت ب
ْم (.

ُ
ْنُفُســک

َ
ــْم ِفیهــا مــا َتْشــَتِهی أ

ُ
ک

َ
کار نیســت« )َو ل فراهــم اســت و هیــچ قیــد و شــرطی در 

کــه نــه تنهــا نعمتهــاى مادى و آنچه دلخواه شــما اســت به شــما می رســد،  ششــمین بشــارت ایــن 
ُعوَن (.

َ
کنیــد در اختیار شــما اســت« )َو َلُکْم ِفیها مــا َتّد بلکــه« آنچــه از مواهــب معنــوى طلــب 

کــه شــما میهمــان خــدا  کــه بــه آنهــا می دهنــد ایــن اســت  و باالخــره هفتمیــن و آخریــن مــژده اى 
در بهشــت جاویــدان او هســتید، و« همــه ایــن نعمتهــا بــه عنــوان پذیرایــی یــك میزبــان از یــك میهمــان 

ُفــوٍر َرِحیــٍم(.
َ

 ِمــْن غ
ً

گرامــی از ســوى پــروردگار غفــور و رحیــم بــه شــما ارزانــی داشــته می شــود« )ُنــُزال

نکات تفسیری و آموزه های عملی

1. بشــارت هــاى فرشــتگان الهــی در روح و جــان انســانهای بــا ایمــان و پــر اســتقامت پرتوافکــن 
و  پرتگاههــا  در  و  می بخشــد،  تــوان  و  نیــرو  آنهــا  بــه  زندگــی  ســخت  هــاى  طوفــان  در  می شــود، 

لغزشــگاهها بــه آنهــا ثبــات قــدم می دهــد.

2. فرشــتگان در چهارمیــن بشــارت می گوینــد:« مــا دوســتان شــما در دنیــا و آخــرت هســتیم« و 
که آنهــا در دنیا زنده اند از فرشــتگان می شــنوند  کــه ایــن مژده هــا را بــه هنگامــی  ایــن دلیــل بــر آن اســت 
گــوش جــان می شــنوند، و در  کــه مؤمنــان بــا  امــا نــه بشــارتی بــا زبــان و الفــاظ، بلکــه بشــارت هایــی 
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گرفتاریهــا در اعمــاق دل احســاس می کننــد و آرامــش می یابنــد. مشــکالت و 

کــه در روایــات متعــددى ایــن آیــه تفســیر بــه زمــان فــرا رســیدن مرگ شــده اســت،  درســت اســت 
کــه حــال حیــات را نیــز شــامل می شــود  گســترده ترى  ــه معنــی  ولــی در روایــات دیگــرى نیــز تفســیر ب

گردیــده اســت.1

کــه بــه وســیله آن از میهمــان پذیرایــی می کننــد و بعضــی بــه  3. » نــزل« بــه معنــی ارزاقــی اســت 
ــه  ک ــا نشــان می دهــد  ــر لطیــف و زیب ــد، و ایــن تعبی کرده ان اولیــن وســیله پذیرایــی از میهمــان تفســیر 
مؤمنــان بــا اســتقامت همــه میهمــان خداینــد و بهشــت میهمــان ســراى اهلل اســت و نعمتهایــش وســائل 

پذیرایــی دوســتان خــدا.

کــه  4. » اســتقامت« همچــون« عمــل صالــح« میــوه درخــت« ایمــان« اســت زیــرا ایمــان هنگامــی 
گونــه اســتقامت  کــرد، همــان  کنــد انســان را دعــوت بــه اســتقامت خواهــد  کافــی پیــدا  عمــق و نفــوذ 

در مســیر حــق بــر عمــق ایمــان نیــز می افزایــد، و ایــن دو تأثیــر متقابــل دارنــد.

ــوى را  ــرکات معن ــا ب ــه تنه ــتقامت ن ــان و اس ــه ایم ک ــود  ــتفاده می ش ــز اس ــرآن نی ــر ق ــات دیگ از آی
ــز در ســایه ایــن دو بهره منــد  ــرکات مــادى ایــن جهــان نی ــه ســوى انســان ســرازیر می کنــد، بلکــه از ب ب

خواهــد شــد، در ســوره« جــن« آیــه 16 می خوانیــم:

گاه افــراد بــا ایمــان بــر طریقــه  : »هــر 
ً
َدقــا

َ
ْســَقْیناُهْم مــاًء غ

َ َ
یَقــِة ل ِر ــی الّطَ

َ
ــِو اْســَتقاُموا َعل

َ
ْن ل

َ
َو أ

کننــد آب فــراوان بــه آنهــا می نوشــانیم« )و ســالهایی پــر بــاران و پــر برکــت نصیــب آنهــا  حــق پایــدارى 
می کنیــم(.

ــوا« و هــم  حــزن و 
ُ
 َتخاف

َّ
ال

َ
5. مقاومــِت در راه حــّق، هــم خــوف از آینــده را برطــرف می کنــد. »أ

گذشــته را. »ال َتْحَزُنــوا«2 انــدوه نســبت بــه 

کــه فرشــتگان بــراى مؤمنــان مقــاوم می آورنــد، آرامــش روحــی و  6. باالتریــن هدیــه ى آســمانی 
ْبِشــُروا«3

َ
ــوا َو ال َتْحَزُنــوا َو أ

ُ
 َتخاف

َّ
ال

َ
روانــی اســت. »أ

1 . به تفسیر نور الثقلین جلد 4 صفحه 546 و 54۷ روایات شماره- 38 و 40 و 45 و 46 مراجعه شود
2 . تفسیر نور، ج 8 ، صص 33۷ و 338 .

3 . همان.
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7. توّجه به حمایت و پشتیبانی فرشتگان، دلهره مؤمنان را برطرف می کند.
ْم«1

ُ
ْوِلیاُؤک

َ
وا َو ال َتْحَزُنوا .. َنْحُن أ

ُ
 َتخاف

َّ
ال

َ
 »أ

کــه نشــان  ــه اولیایــش در دنیــا، در آیــات دیگــر قــرآن آمــده اســت  ــد ب 8. بشــارت هاى خداون
ــز و برنــده  انــد؛ زیــرا: می دهــد اولیــاى خــدا در همیــن دنیــا نیــز فائ

وُب« )رعد، 28(
ُ
ُقل

ْ
ِر اهَّلِل َتْطَمِئّنُ ال

ْ
ال ِبِذک

َ
8/1. آرامش دارند. »أ

ُمْؤِمُنوَن« )آل عمران، 122(
ْ
ِل ال

َّ
َیَتَوک

ْ
ل

َ
8/2. توّکل دارند. »ف

ْم َتَرْوها« )احزاب، 9(
َ
 ل

ً
8/3. امداد غیبی می شوند. »َو ُجُنودا

ُحْسَنَیْیِن« )توبه، 52(
ْ
8/4. همواره پیروز هستند. »ِإْحَدى ال

« )انفال، 29(
ً
ْرقانا

ُ
ْم ف

ُ
ک

َ
 ل

ْ
8/5. بینش و نور دارند. »َیْجَعل

« )طالق، 2(
ً
ُه َمْخَرجا

َ
 ل

ْ
8/6. در بن بست قرار نمی گیرند. »َیْجَعل

 َیَرُه« )زلزال، 7(
ً
ٍة َخْیرا ّرَ

َ
 ذ

َ
 ِمْثقال

ْ
َمْن َیْعَمل

َ
کارشان را بیهوده نمی بینند. »ف  .8/7

 الِئٍم« )مائده، 54(
َ

ْوَمة
َ
وَن ل

ُ
8/8. از مالمت ها نمی ترسند. »ال َیخاف

زاَدُهــْم 
َ
ف اْخَشــْوُهْم 

َ
ف ــْم 

ُ
ک

َ
ل َجَمُعــوا  ــْد 

َ
ق ــاَس 

َ
الّن نمی ترســند.»ِإّنَ  مــردم  از   .8/9

)1 7 3 ، ن ا ل عمــر آ ( »
ً
نا یما ِإ

ْنَت قاٍض« )طه، 72(
َ
ِض ما أ

ْ
اق

َ
8/10. از طاغوت نمی ترسند. »ف

ُهْم ِبِإیماِنِهْم« )یونس، 9( ّبُ گرفتار حیرت نیستند. »َیْهِدیِهْم َر  .8/11

ا« )مریم، 96(
ً
ْحمُن ُوّد ُهُم الّرَ

َ
 ل

ُ
8/12. محبوبّیت دارند. »َسَیْجَعل

 اهَّلِل« )بقره، 138(.2
َ

کارهاى فانی خود را با رنگ الهی جاودانه می کنند. »ِصْبَغة  .8/13

1 . همان.
2 . تفسیر نور ذیل آیه 64 یونس
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گار ما  قرآن و روز

۱. پایداری یاران انقلب

کــه در روز  کــم نیســتند مدعیــان ایمــان و دینــداری. ولــی چــه بســیارند افــرادی  در روزگار مــا 
کــه بایــد آثــار ایمــان و دلدادگــی آنــان بــه مســیر حــق روشــن شــود، ناپدیــد مــی شــوند و  گاه  واقعــه و آن 
گروهــی دیگــر نــه تنهــا چنیــن لغزشــی را مرتکــب  کننــد و  گروهــی حــق را یــاری ننمــوده و ســکوت مــی 

گــذارده و بــه یــاری باطــل مــی شــتابند. مــی شــوند، بلکــه پــا را فراتــر 

پــروردگار بــی همتــای عالمیــان آیــات مبــارک را بــرای همــه دلــدادگان راه توحیــد و مؤمنــان 
مقــاوم در عرصــه بندگــی فــرو فرســتاد تــا قیامــت همــگان بداننــد توفیــق در بندگــی مشــروط بــه 
اســتقامت در ادعــای ایمــان و پایبنــدی عملــی بــه آمــوزه هــای دیــن و حضــور فعاالنــه در جبهــه حــق 
و مشــارکت در ســتیز بــا باطــل اســت و در صــورت تحقــق وظیفــه بندگــی، بشــارت هــا و الطــاف الهــی 

ــود. ــًا دســتگیر مؤمنــان خواهــد ب یقین

بــرای مثــال بنگریــد سرنوشــت یــاران و دلــدادگان انقــالب شــکوهمند اســالمی را. بســیاری از 
مؤمنــان بــا عشــق تــا لحظــات آخــر یاریگــر حــق و حقیقــت بودنــد و در مبــارزه بــا طاغــوت و اباطیــل 
کردنــد. از ســوی دیگــر  خودســاخته بشــر اســتواری نمودنــد و در ایــن راه رضایــت معبــود را از آن خــود 
گرایــی و آســیب هــای  کــه در پیمــودن ایــن مســیر دچــار سســتی، هواپرســتی، ماللــت، باطــل  ــان  آن
کارنامــه خــود بــرای عبــرت ســایران ثبــت نمودنــد و از مواهــب ویــژه الهــی  دیگــر شــدند، خســران را در 

و عنایــات حضــرت حــق خــود را دور ســاختند.

۲. اجتناب از طاغوت باعث بشارت خداوند

یکــی از اصــول مســلم انقــالب اســالمی، استکبارســتیزی و مبــارزه بــا طاغــوت هــای زمــان 
کــه مســیر خــود را بــر اســاس  اســت. بشــارت الهــی و عنایاتــش همــواره شــامل حــال امتــی اســت 
ــی اهَّلِل 

َ
ناُبــوا ِإل

َ
ْن َیْعُبُدوهــا َو أ

َ
ــوَت أ

ُ
اغ ذیــَن اْجَتَنُبــوا الّطَ

َّ
رضایــت معبــود ترســیم نمــوده اســت؛ َو ال

ــْر ِعبــاِد، )زمــر/17 و 18( َبّشِ
َ
ُبْشــرى  ف

ْ
ُهــُم ال

َ
ل
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 ۳. مقاوم سازی امت، رسالت رهبران الهی 

 َو 
ْ
ُقــوا

َ
 َو َتّت

ْ
بشــارت هــای خداونــد بــرای اطمینــان قلــب مؤمنیــن اســت؛ »َبلــَی ِإنَتْصبــِروا

ــُه 
َ
ِمیَن َو َمــا َجَعل ــِة ُمَســّوِ

َ
ئک

َ
َمل

ْ
َنال ٍف ّمِ

َ
ــم بِخْمَســِة َءاال

ُ
ک ــْم َرّبُ

ُ
ا ُیْمِدْدک

َ
ْوِرِهــْم َهــذ

َ
ــن ف ــم ّمِ

ُ
ُتوک

ْ
َیأ

ــم ِبــِه «) آل عمــران/125- 126(
ُ
وُبک

ُ
ل

ُ
ــْم َو ِلَتْطَمئــن ق

ُ
ک

َ
 ُبشــْرى  ل

َّ
اهَّلُل ِإال

بــر اســاس امــر پــروردگار بــه نبــی رحمــت ؟ص؟ رهبــر الهــی بایــد ایــن بشــارت هــا را مــدام بــه مــردم 
گــردد. تذکــر دهــد تــا استقامتشــان در مســیر افــزون تــر 

بــدون ایــن بشــارتها، ادامــه مســیر ناممکــن اســت. فلــذا در جــای جــای قــرآن خداونــد بــه 
اِلحــاِت  ــوا الّصَ

ُ
ذیــَن آَمُنــوا َو َعِمل

َّ
ــِر ال پیامبــرش دســتور داده تــا بــه مؤمنیــن و ... بشــارت دهــد:»َو َبّشِ

ــذی 
َّ
ا ال

َ
ــوا هــذ

ُ
 قال

ً
َمــَرٍة ِرْزقــا

َ
ــوا ِمْنهــا ِمــْن ث

ُ
مــا ُرِزق

َّ
ل

ُ
ک ْنهــاُر 

َ ْ
ــاٍت َتْجــری ِمــْن َتْحِتَهــا ال

َ
ُهــْم َجّن

َ
ّنَ ل

َ
أ

ــَرٌة َو ُهــْم فیهــا خاِلــُدوَن1«، »َو  ْزواٌج ُمَطّهَ
َ
ُهــْم فیهــا أ

َ
 َو ل

ً
ُتــوا ِبــِه ُمَتشــاِبها

ُ
 َو أ

ُ
ْبــل

َ
نــا ِمــْن ق

ْ
ُرِزق

ــِر  ــراِت َو َبّشِ َم
َ
ــِس َو الّث ْنُف

َ ْ
ــواِل َو ال ْم

َ ْ
ــَن ال ــٍص ِم ُجــوِع َو َنْق

ْ
َخــْوِف َو ال

ْ
ــَن ال ــْم ِبَشــْی ٍء ِم

ُ
ک

َ
َوّن

ُ
َنْبل

َ
ل

اِبریــَن2«. الّصَ

 

ــوَن فــی  َســبیِل 
ُ
 ُیقاِتل

َ
ــة

َ
َجّن

ْ
ُهــُم ال

َ
ّنَ ل

َ
ُهــْم ِبــأ

َ
ْموال

َ
ْنُفَســُهْم َو أ

َ
ُمْؤِمنیــَن أ

ْ
»ِإّنَ اهَّلَل اْشــَترى  ِمــَن ال

ْوفــی  ِبَعْهــِدِه 
َ
ُقــْرآِن َو َمــْن أ

ْ
ْنجیــِل َو ال ِ

ْ
ــْوراِة َو ال

َ
ــا ِفــی الّت

ً
ْیــِه َحّق

َ
 َعل

ً
ــوَن َوْعــدا

ُ
ــوَن َو ُیْقَتل

ُ
َیْقُتل

َ
اهَّلِل ف

َعظیــم3« 
ْ
َفــْوُز ال

ْ
ــذی باَیْعُتــْم ِبــِه َو ذِلــَک ُهــَو ال

َّ
ــُم ال

ُ
اْسَتْبِشــُروا ِبَبْیِعک

َ
ِمــَن اهَّلِل ف

 در محضر معصومان

استقامت یاران جبهه حق

گویــا و پــر معنایــی  امــام علــی ؟ع؟ در یکــی از خطبه هــاى نهــج البالغــه ایــن آیــه را بــا عبــارت 
تفســیر می کنــد و بعــد از تــالوت آن می فرمایــد:

1 . بقره 25 .
2 . بقره 155 .
3 . توبه 111 .
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کتابــه و علــی منهــاج امــره و علــی الطریقــة الصالحــة من  و قــد قلتــم »ربنــا اهَّلل« فاســتقیموا علــی 
عبادتــه، ثــم ال تمرقــوا منهــا، و ال تبتدعــوا فیهــا، و ال تخالفــوا عنها1؛ 

ــر انجــام  کنیــد، ب ــر ســر ایــن ســخن پایمــردى  کنــون ب گفتیــد پــروردگار مــا »اهلل« اســت ا » شــما 
ــه  ــه فرمــان داده، و در طریــق پرســتش شایســته او، اســتقامت ب ک کتــاب او، و در راهــی  دســتورهاى 
خــرج دهیــد، از دایــره فرمانــش خــارج نشــوید، در آئیــن او بدعــت مگذاریــد و هرگــز بــا آن مخالفــت 

نکنیــد« 

  در محضر امام و رهبری

خاطره ای از امام بزرگوار

کــس در حــرف و عمــل امــام بزرگــوار مــا، نشــانی از افســردگی و  تــا روزهــای آخــر زندگــی، هیــچ 
کــه از  تردیــد و خســتگی و وادادگــی و تســلیم طلبی پیــدا نکــرد. بســیاری از انقالبی هــای دنیــا وقتــی 
دوران جوانــی خــارج مــی شــوند و بــه پیــری مــی رســند، دچــار تردیــد مــی شــوند، دچــار محافظه کاری 
گیرنــد. بیانیه هــای امــام در ســال  گاهــی حرفهــای اصلــی خودشــان را هــم پــس مــی  مــی شــوند؛ حّتــی 
گاهــی انقالبی تــر بــود، تندتــر بــود، قوی تــر بــود؛ پیــر  هــای آخــر عمــر، حّتــی از ســخنان ســال 42 ایشــان 
کریــم مــی  کــه در قــرآن  مــی شــد، امــا دل او جــوان بــود، روح او زنــده بــود؛ ایــن همــان اســتقامتی اســت 
فرمایــد: »و ان لــو اســتقاموا علــی الّطریقــة الســقیناهم مــاء غدقــا«. در آیــه ی دیگــر مــی فرمایــد: 

ذیــن قالــوا رّبنــا اهَّلل ثــّم اســتقاموا تتنــّزل علیهــم الملئکــة«.2
ّ
»اّن ال

امام خامنه ای مد ظله العالی

آرامش الهی

گــون - چــه به لحاظ مســائل شــخصی، چه  گونا کــه ایــن اضطرابهــای  در یــک چنیــن مــواردی 
بــه لحــاظ مســائل اجتماعــی - بــرای مؤمنیــِن بــه اســالم پیــش می آیــد، اینجــا بایــد منتظــر ســکینه ی 

1 . نهج الباغه خطبه 1۷6
2 . 14/03/1392بیانات رهبر معظم انقاب در مراسم بیست  و چهارمین سالگرد رحلت امام خمینى )رحمه اهَّلل(
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ــذی انــزل الّســکینة فــی قلــوب المؤمنیــن«؛ خــدا دلهــا را 
ّ
الهــی بــود؛ آنوقــت مــی فرمایــد: »هــو ال

کــرد، آرامــش بــه آنهــا داد، آنهــا را از تالطــم هــای روحــی برحــذر و برکنــار داشــت و مســلمانها  قــرص 
کــه خــدا بــه آنهــا داد، آســوده شــدند.  آن وقــت نتیجــه ی  از لحــاظ روانــی، بــه خاطــر ایــن آرامشــی 
کــه: »لیــزدادوا ایمانــا مــع ایمانهــم«؛ آن وقــت  ایــن ســکینه ی الهــی و آرامــش روحــی ایــن مــی شــود 
کنــد؛ ایمــان آنهــا  بــذر ایمــان در دل آنهــا عمیــق تــر مــی رویــد، نــور ایمــان دل آنهــا را بیشــتر روشــن مــی 
کــه بــرای یــک مجموعــه ی مســلمان، مجموعــه ی مؤمــن مهــم اســت  عمیــق تــر مــی شــود. ایــن اســت 
کــه خــدا پشــت ســر  کمــک کار اوســت، بدانــد  کــه خــدا  کــه بــه خــدا حســن ظــن داشــته باشــد، بدانــد 
گامهــا اســتوار  گامهــا هــم محکــم مــی شــود؛ وقتــی  رهپویــان راه حــق اســت. وقتــی دلهــا قــرص شــد، 

شــد، راه به آســانی طــی مــی شــود، بــه هــدف نزدیــک مــی شــود.1  

ــراوان و  ــد ف کی ــا تأ ــال ب ــدای متع ــی خ ــرد وقت ک ــد  ــرت خواه ــدا نص ــه خ ک ــید  ــع باش خاطرجم
چنــد جانبــه میفرمایــد: »و لینصــرّن اهَّلل مــن ینصــره«؛)1( بی گمــان، بی تردیــد، حتمــًا و یقینــًا 
کننــد  وقتــی  کــه او را، یعنــی دیــن او را یــاری  کســانی را  خــدای متعــال نصــرت میکنــد، یــاری میکنــد 
کــه داریــم از دیــن خــدا حمایــت میکنیــم، یــارِی دیــن  خــدا ایــن را میگویــد  مــن و شــما هــم میدانیــم 

کــرد.2   کــه خــدا نصــرت خواهــد  خــدا میکنیــم. بنابرایــن، خاطرجمــع باشــید 

کردنــد، طرفــی ببندنــد. انقــالب اســالمی، خیلــی ریشــه  دار اســت؛  کــه  نتوانســتند از توطئــه  ای 
خیلــی قــوی اســت؛ خیلــی ارکان مســتحکمی دارد؛ و خــدای متعــال هــم پشــتیبان ماســت؛ همیــن 
کــه  کــه فرمودنــد: مــن از اولــی  کــرده  ام  کــه مــن بارهــا از قــول امــام )رضــوان اهلل علیــه( نقــل  طــور 
کارهــا را پیــش  کــردم - یــک دســت قدرتــی دارد  وارد ایــن قضیــه شــدیم، دیــدم - یــا احســاس 
میبــرد. حقیقتــًا همیــن جــور اســت؛ و ایــن را ایشــان بــه مــن فرمودنــد انســان ایــن دســت قــدرت الهــی 
کان  کان هَّلل  ــا مــا نــدارد - »مــن  را می  بینــد. البتــه ایــن دســت قــدرت الهــی، قــوم و خویشــی  ای ب
اهَّلل لــه«، »إن تنصــروا اهَّلل ینصرکــم«، »و لینصــرّن اهَّلل مــن ینصــره« - بایــد در خدمــت ایــن 
کنیــم؛ تالشــمان و  کــه داریــم، بیاوریــم میــدان و بــرای ایــن راه تقدیــم  راه باشــیم؛ خالصانــه؛ آنچــه 
کــرد؛  کــرد؛ لطــف خواهــد  کنیــم. خــدای متعــال هــم تفضــل خواهــد  کارمــان را بــرای ایــن راه تقدیــم 

1 . نماز جمعه ی تاریخى تهران، بیست و نهم خردادماه هشتاد و هشت
2 . دیدار اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت ولى امر، پنجم مردادماه هشتاد وهشت
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کــرده و ســنگ دشــمن بــه ســوی خــودش برگشــته؛  کار شــده و خــدای متعــال تفضــل  امــروز هــم همیــن 
کردنــد، طرفــی ببندنــد. 1 کــه  کــرده بــه طــرف خــودش؛ و نتوانســتند از توطئــه  ای  کمانــه  تیــرش 

یکی از بشارت های امروز برای ما

یکــی از نقــاط امیــد، فرســودگی جبهــه ی مقابــل مــا اســت. بنــده بــه طــور قاطــع میگویــم -البّتــه 
یــک عــّده ای فــورًا بنــا میکننــد توجیــه و تأویــل و انــکار و ماننــد اینهــا، لکــن بنــده قاطعــًا ایــن را 
کــه حــاال وقتــش نیســت- امــروز تمــّدن غربــی دچــار  میگویــم، میتوانــم ایــن را ثابــت هــم بکنــم 
؛  انحطــاط اســت، یعنــی واقعــًا در حــال زوال اســت: َعــل َشــفا ُجــُرٍف هــاٍر َفانــاَر ِبــه؛ ف نــاِر َجَهــّمَ
گــودال اســت؛ ایــن جــوری اســت. البّتــه حــوادث و تحــّوالت جوامــع بتدریــج اّتفــاق می افتــد؛  لــب 
ــر زبــان  کرده انــد و ب یعنــی زود احســاس نمیشــود. حّتــی خــود اندیشــمندان غربــی ایــن را احســاس 
می آورنــد و میگوینــد. ایــن هــم یکــی از نقــاط امیــد مــا اســت. تمــّدن غربــی، تمــّدن مــاّدی در مقابــل 
مــا قــرار دارد و رو بــه فرســودگی اســت. ایــن هــم یکــی از نقــاط امیدبخــش اســت؛ و بعــد هــم وعــده ی 
؟)3( چــه 

ً
صــَدُق ِمــَن اهَّلِل قیــل

َ
ــم«. خــب، َوَمــن ا

ُ
کــه »ِان َتنُصــُروا اهَّلَل َینُصرک تخّلف ناپذیــر خــدا 

ــد: ِان  کســی از خــدا درســت تر اســت؟ خــدا میگوی کســی از خــدا راســتگوتر اســت؟ وعــده ی  چــه 
کردیــد خــدا را، یعنــی بــه ســمت تمــّدن اســالم و جامعــه ی  گــر شــما نصــرت  ــم؛ ا

ُ
َتنُصــُروا اهَّلَل َینُصرک

اســالمی و تحّقــق دیــن خــدا پیــش رفتیــد، خــدا شــما را یــاری میکنــد؛ نقطــه ی امیــد. پــس عنصــر 
کــه وجــود نقطــه ی امیــد اســت، وجــود دارد.2 ســّوم هــم 

کمک الهی حتی برای یک لحظه مأیوس نشدن ملت ایران از 

کــرده اســت؛ دلهــای مــا را پــر از امیــد  خداونــد متعــال دلهــای مــا را بــا اتــکال بــه خــود روشــن 
کمــک الهــی مأیــوس نشــدیم، و امیــدوارم تــا آخــر هــم یــک لحظــه  کــرده اســت. مــا یــک لحظــه از 
کــه فرمــود »ال تیأســوا مــن روح اهَّلل« خــدای متعــال ایــن  کمــک مأیــوس نشــویم. همانطــور  از ایــن 

ملــت را، یــک ملــت بــا اراده، بــا شــوق و امیــدوار قــرار داده اســت.3

1 . دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، دوم مهرماه هشتاد و هشت
2 . بیانات در دیدار جمعى از دانشجویان01/03/1398

3 . بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز میاد حضرت على )علیه السام( 26/04/138۷
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لطایف 

1. امــام حســین ؟ع؟ پــس از نمــاز ظهــر عاشــورا بــه اصحــاب خــود فرمــود:»ای یــاران مــن! 
درهــای بهشــت بــه روی شــما بــاز شــده و نهرهــای آن جــاری و میــوه هایــش آمــاده اســت. بنگریــد، 
کشــته شــده اند منتظــر قــدوم شــما هســتند و شــما را  کــه در راه خــدا  پیامبــر خــدا اســت و شــهدایی 
ــر دفــاع  ــه بهشــت بشــارت مــی دهنــد. پــس، از دیــن خــدا و پیامبــر خــدا حمایــت و از حــرم پیامب ب

کنیــد.«

ــدا  ــه خ ــو. ب ــون ت ــان خ ــا نگاهب ــای م ــاد و خون ه ــو ب ــدای ت ــا ف ــای م گفتند:»جان ه ــاب  اصح
ــو و حرمــت نخواهــد رســید.«1 ــه ت گزنــدی ب کســی از مــا زنــده باشــد، هیــچ  ــا وقتــی  ســوگند، ت

2. خدا ناظر است!

ْهَجِتــِه َو  َقــْوِم ِبُ
ْ
 ِلَقــاِء ال

َ
ِتــِه َعــَزَم َعــل ِحّبَ

َ
َســْ�نُ ع َمَصــاِرَع ِفْتَیاِنــِه َو أ ُ ى الْ

َ
ــا َرأ َّ

َ
 َو ل

َ
» َقــال

 ِمــْن 
ْ

ــاُف اهَّلَل ِفیَنــا َهــل ــٍد َی�نَ  ِمــْن ُمَوّحِ
ْ

ّبُ َعــْن َحــَرِم َرُســوِل اهَّلِل ص َهــل
ُ

اّبٍ َیــذ
َ

 ِمــْن ذ
ْ

َنــاَدى َهــل
َســاِء  ْصــَواُت الّنِ

َ
ٍ َیْرُجــو َمــا ِعْنــَد اهَّلِل ِف ِإَعاَنِتَنــا َفاْرَتَفَعــْت  أ  ِمــْن ُمِعــ�ن

ْ
ُمِغیــٍث َیْرُجــو اهَّلَل ِبِإَغاَثِتَنــا َهــل

 
َ
ــأ ْوَم

َ
ُه َو أ

َ
َخــذ

َ
ــُه َفأ َع َوّدِ

ُ
ــّیَ أ ــَر َح ِغی ــِدَی الّصَ

َ
ــَب َناِوِلیــِی َول ْیَن  ِلَز

َ
ــال ــِة َو َق ْیَم نَ َم  ِإَل الْ

َ
ــّد یــِل َفَتَق َعِو

ْ
ِبال

ــُه  َبَ�
َ

ــِرِه َفذ ْ َ
ــَع ِف حن ــْهٍم َفَوَق ــاَل ِبَس ــُه اهَّلُل َتَع َعَن

َ
ــِدّیُ ل َس

َ ْ
ــِل ال اِه

َ
ک

ْ
ــُن ال ــُة ْب

َ
ــاُه َحْرَمل ــُه َفَرَم

َ
ل ــِه ِلُیَقّبِ ْی

َ
ِإل

 َّ َ
َن َعــل  َهــّوَ

َ
َّ َقــال ُ

ــَماِء ث ــَو الّسَ ْ َ
ِم حن

َ
َتــا َرَمــی ِبالــّد

َ َ
ــا اْمَتأل ّمَ

َ
ْیــِه َفل

َ
ّف

َ
َم ِبک

َ
ــّیَ الــّد

َ
َّ َتل ُ

ْیَنــَب ُخِذیــِه ث  ِلَز
َ

َفَقــال
ــُه ِبَعــْ�نِ اهَّلِل. «

َ
ّن

َ
 ِب أ

َ
ل ــَز َمــا َن

کشــته شــده و روى زمیــن افتاده انــد آهنگ  کــه دیــد جوانــان و دوســتانش  گفــت: حســین  راوى 
کــه از حــرم رســول خــدا  کننــده ای هســت  شــهادت و رویارویــی بــا دشــمن نمــود و صــدا زد: آیــا دفــاع 
کــه  ــا فریادرســی هســت  کــه در حــق مــا از خداونــد بترســد؟ آی ــا خداپرســتی هســت  کنــد؟ آی دفــاع 
کــه بــه امیــد آنچــه نــزد خداســت مــا را یــارى  کنــد؟ آیــا یــاورى هســت  کمــک  بــه خاطــر خــدا بــه مــا 
ــه  ــه در خیمــه آمــد و ب ــه الّســالم ب ــد شــد حســین علی ــه شــیون و زاری بلن ــان ب کنــد؟ پــس صــدای زن
گرفــت و همیــن  کــودک را  کنــم.  زینــب فرمــود: فرزنــد خردســال مــرا بــه مــن بــده تــا بــا او خداحافظــی 
که  کنــد، او را با تیــر زد  کــه خــدا او را لعنــت  کاهــل اســدى  کودکــش را ببوســد حرملــة بــن  کــه خواســت 

كربا، ص 308. تنقیح المقال، ج 2، ص 28 1 . قصه 
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کــودک را  گرفــت و همــان دم جــان داد. حســین علیــه الّســالم بــه زینــب فرمــود:  کــودک جــا  گلــوى  در 
گرفــت و چــون دســتهایش پــر از خــون  کــودک  گلــوى  کــف دســت را بــه زیــر خــون  بگیــر ســپس هــر دو 
شــد خــون را بــه ســوى آســمان پاشــید و ســپس فرمــود: آنچــه بــر مــن وارد آمــد برایــم آســان اســت، چــون 

در محضــر خــدا اســت.1

1 . اللهوف على قتلى الطفوف، سید ابن طاووس ص 116
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وحدت با محوریت دین

آیه های منتخب

هیــَم  ینــا ِبــه“  ِابْرّ یــَك َومــا َوّصَ
َ
 ِال

ّ
وَحینــِا

َ
ــذِیّ ا

َّ
ــم ِمــَن الّدیــِن مــا َوّصــْیّ ِبــه؛ نوًحــا َوال

ُ
ک

َ
َشــَرَع ل

ــِه  ی
َ
ــم ِال ــی الُمشــِرکیَن مــا َتدعوُه

َ
ــَر َعل ُب

َ
ک ــِه  ــوا فی ق ــَن َوالَتَتَفّرَ ــوا الّدی قیُم

َ
ن ا

َ
َوموســْیّ َوعیســًیّ ا

َءُهــُم 
ّ
 ِمــن َبعــِد مــا جِا

ّ
ا ِاال قــِوّ یــِه َمــن ُینیــُب )13( َومــا َتَفّرَ

َ
ُء َوَیهــدِیّ ِال

ّ
یــِه َمــن َیشــِا

َ
هَّلُل َیجَتبــِیّ ِال

َّ
ا

ذیــَن 
َّ
ُقِضــَی َبیَنُهــم َوِاّنَ ال

َ
ی ل َجــٍل ُمَســّمً

َ
ــَك ِالــًیّ ا  َســَبَقت ِمــن َرّبِ

ٌ
ِلَمــة

َ
ک ــوال 

َ
الِعلــُم َبغًیــا َبیَنُهــم َول

ِمــرَت 
ُ
 ا

ّ
مــِا

َ
ک ــادُع َواســَتِقم 

َ
ِلــَك ف

ّْ
ِلذ

َ
فــی َشــّكٍ ِمنــُه ُمریــٍب )14( ف

َ
ــَب ِمــن َبعِدِهــم ل

ّ
ــوا الِکْت

ُ
اوِرث

َءُهــم ... )15(
ّ
هوِا

َ
ِبــع ا

َ
َوالَتّت

ترجمه آیه های منتخب

کــرده بــود و آنچــه  کــه بــه نــوح  توصیــه  کــرد  13 بــراى شــما از دیــن )آســمانی( همــان را تشــریع 
کــه بــه ابراهیــم و موســی و عیســی  توصیــه نمودیــم، )و هــدف از  کردیــم و آنچــه را  کــه بــر تــو وحــی  را 
تشــریع( اینکــه ایــن دیــن را )بــه اجتمــاع و وحــدت( برپــا داریــد و در آن متفــرق نشــوید. بــر مشــرکان 
ــه  کــس را بخواهــد ب ــد هــر  ــران اســت. خداون گ ــه ســوى آن دعوتشــان می کنــی دشــوار و  ــه ب ک آنچــه 
کــه بــه ســوى او بازگــردد بــه ســوى خــود، هدایــت می کنــد. کــه را  ســوى خــود جلــب می نمایــد، و هــر 

کامــل )بــه حّقانّیــت شــریعت( بــه آنهــا رســید،  گاهــی  کنــده نشــدند مگــر پــس از آنکــه آ 14 و پرا
کلمــه اى  گــر نبــود  )و ایــن تفرقــه( بــه خاطــر ظلــم و حســد و برترى جویــی در میــان خودشــان )بــود(، و ا
گذشــته، تــا مــدت معینــی حتمــا میــان آنهــا داورى قطعــی می شــد، و البتــه )اغلــب(  کــه از پــروردگارت 

کتــاب )آســمانی( را بــه ارث دریافتنــد در شــّکی تردیــد زا و ابهــام  آورنــد. کــه پــس از آنهــا  کســانی 

کــه مامــور شــده اى  کــن، و آن چنــان  15- تــو نیــز آنهــا را بــه ســوى ایــن آئیــن واحــد الهــی دعــوت 
اســتقامت نمــا، و از هــوا و هوســهاى آنــان پیــروى مکــن ...
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مقدمه

بــرای توفیــق در مســیر بندگــی، آمــوزه هایــی منســجم از جانــب معبــود بــی همتــا توســط انبیــاء در 
کــه در همــه شــرایع  گرفتــه اســت. دیــن الهــی متشــکل از بایدهــا و نبایدهایــی اســت  اختیــار بشــر قــرار 

همســو و هــم افــق بــوده اســت. 

کیــد قــرآن اســت، اتحــاد و یکپارچگــی دیــن و آمــوزه  آنچــه در ایــن آیــات نورانــی، مــورد تأ
هــای وحیانــی و شــرایع اســت. متناســب بــا ایــن حقیقــت، خــدای متعــال امــر بــه اقامــه دیــن واتحــاد 

ــان نمــوده اســت. ــر دشــمنان توحیــد و انحرافــات آن جامعــه ایمانــی و مقاومــت یکپارچــه در براب

تبیین آیه منتخب1

اسلم عصاره آئین همه انبیاست

ــز از  ــات قبــل نی ــر مشــرکان اســت و در آی ــه بســیارى از بحث هــاى ایــن ســوره در براب ک از آنجــا 
کــه دعــوت  همیــن موضــوع ســخن بــه میــان آمــده، آیــه مــورد بحــث ایــن حقیقــت را روشــن می ســازد 
اســالم بــه توحیــد دعــوت تــازه اى نیســت، دعــوت تمــام پیامبــران اولــوا العــزم اســت، نــه تنهــا اصــل 
توحیــد بلکــه تمــام اصــول دعــوت انبیــا در مســائل بنیــادى در همــه ادیــان آســمانی یکــی بــوده اســت.

ــو تنهــا  ــو اســت و« آنچــه خوبــان همــه دارنــد ت آنچــه در شــرایع همــه انبیــا بــوده و در شــریعت ت
کــه تشــریعات و قوانیــن فرعــی هماهنــگ  دارى«!هــر چنــد تکامــل جامعــه انســانی ایجــاب می کنــد 

بــا تکامــل انســانها رو بــه تکامــل رود تــا بــه حــد نهایــی و خاتــم ادیــان رســد.

کلــی عقائــد و  کــه نشــان می دهــد اصــول  در آیــات دیگــر قــرآن نیــز شــواهد فراوانــی وجــود دارد 
قوانیــن و وظایــف در همــه ادیــان یکســان بــوده. مثــال در شــرح حــال بســیارى از انبیــا در قــرآن مجیــد 

ــْوِم اْعُبــُدوا اهَّلَل2«.
َ
کــه نخســتین دعوتشــان ایــن بــود »یــا ق می خوانیــم 

1 . تفسیر نمونه، ج 20، ص: 3۷۷ به بعد با تلخیص و تصرف
كه به ترتیب در مورد نوح، هود، صالح، شعیب آمده است. 2 . اعراف 59، 65، ۷3، 85 هود - 50، 61، 84 
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کلــی بــه همــه ایــن پیامبــران بــزرگ می افزایــد:« بــه همــه  در دنبالــه آیــه بــه عنــوان یــك دســتور 
ــَن َو ال  ی ــوا الّدِ ِقیُم

َ
ْن أ

َ
ــد« )أ ــاد نکنی ــه ایج ــد و در آن تفرق ــا داری ــن را برپ ــه دی ک ــم  کردی ــه  ــا توصی آنه

ــوا ِفیــِه(.
ُ
ق َتَتَفّرَ

توصیه به دو امر مهم:

کــردن بلکــه اقامــه و احیــاى   نخســت برپــا داشــتن آئیــن خــدا در همــه زمینه هــا )نــه تنهــا عمــل 
آن(.

دوم پرهیز از بالى بزرگ، یعنی تفرقه و نفاق در دین.

ُبــَر 
َ

گــران اســت« )ک و بــه دنبــال آن می افزایــد:« هــر چنــد ایــن دعــوت شــما، بــر مشــرکان ســخت 
ْیــِه(.

َ
ُمْشــِرِکیَن مــا َتْدُعوُهــْم ِإل

ْ
ــی ال

َ
َعل

ــان  ــی آن ــان می گــردد و محــور وحــدت و همدل ــه اتحــاد مســتضعفان و قیــام آن ــرا توحیــد مای زی
ــرد. ــا را می گی ــم آنه ــتی ها و مظال ــو هواپرس ــود و جل ــد ب خواه

ــو العــزم عــدم تفرقــه در دیــن اســت و مطمئنــا  کــه یکــی از دو رکــن دعــوت انبیــاى اول از آنجــا 
کردنــد، ایــن ســؤال پیــش می آیــد پــس سرچشــمه اینهمــه اختالفــات  همــه آنهــا روى ایــن مســاله تبلیــغ 

کجــا اســت؟ مذهبــی از 

ــن بیــان  ــی را چنی ــات دین ــی اختالف ــه، سرچشــمه اصل ــن ســؤال پرداخت ــه پاســخ ای ــه بعــد ب آی
ــم و  ــر آنهــا شــد، و عل ــد مگــر بعــد از آنکــه اتمــام حجــت ب ــه را پیــش نگرفتن ــا راه تفرق ــد:« آنه می کن
کافــی بــه آنهــا رســید، و ایــن تفرقــه جویــی بــه خاطــر حــب دنیــا و ریاســت و ظلــم و حســد و  گاهــی  آ

 َبْیَنُهــْم(.
ً
ــُم َبْغیــا

ْ
ِعل

ْ
ــْن َبْعــِد مــا جاَءُهــُم ال  ِم

َّ
ــوا ِإال

ُ
ق عــداوت بــود« )َو مــا َتَفّرَ

کن! که مامور شده اى استقامت  گونه  آن 

کــه در آیــات قبــل مســاله تفرقــه امتهــا بــر اثــر بغــی و ظلــم و انحــراف مطــرح شــده، در آیــه  از آنجــا 
کــه بــراى حــل اختالفــات و احیــاى آئیــن انبیــا بکوشــد،  مــورد بحــث پیامبــر ؟ص؟ را دســتور می دهــد 

و در ایــن راه نهایــت اســتقامت را بــه خــرج دهــد.

کــن، و از اختالفــات برهــان«  می فرمایــد:« انســانها را بــه ســوى آئیــن واحــد الهــی دعــوت 
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ــاْدُع(.
َ
ف ِلذِلــَك 

َ
)ف

کــه مامور شــده اى ایســتادگی  گونــه  ســپس دســتور بــه اســتقامت در ایــن راه داده، می گویــد: »آن 
ِمْرَت(.

ُ
مــا أ

َ
ک کــن« )َو اْســَتِقْم 

کــه اهــواء و هوســهاى مــردم در ایــن مســیر از موانــع بــزرگ راه اســت، در ســومین دســتور  و از آنجــا 
ْهواَءُهــْم(.

َ
ِبــْع أ

َ
می افزایــد: »و از هــوا و هوســهاى آنهــا پیــروى مکــن« )َو ال َتّت

گروهــی تــو را بــه تمایــالت و منافــع شــخصی خــود دعــوت می کننــد، همــان دعوتــی  کــه هــر  چــرا 
گــرد آئیــن  کندگــی و نفــاق اســت، پــا بــر ســر ایــن هواهــا بگــذار، و همــه را  کــه ســرانجامش تفرقــه و پرا

کــن... . واحــد پــروردگار جمــع 

نکات تفسیری و آموزه های عملی

1. مفاهیمــی چــون »واعتصمــوا...« )نســاء/ 164(، »تعاونوا...« )مائــده/ 2(، »اصلحوا...« 
 

ٌ
ــف بینهــم...« )انفــال/ 63(، »اّمــة

َّ
)نســاء/ 164(، »اصــلح بیــن النــاس...« )نســاء/ 114(، »ال

واحــدة...« )انبیــاء/ 92(، »اّمــة وســط...« )بقــره/ 142(، »حــزب اهَّلل« )مجادلــه/22(، »صبغــة 
ــرآن بیــان  ــه در جــای جــاِی ق ک اهَّلل...« )بقــره/128( و »انمــا المؤمنــون اخــوة« )حجــرات/10 ( 

شــده اســت، دلیــل مبرهنــی بــر اهمیــت وحــدت نــزد خداونــد متعــال اســت.

2. در ایــن آیــه تنهــا بــه پنــج تــن از پیامبــران خــدا اشــاره شــده )نــوح و ابراهیــم و موســی عیســی 
کــه پیامبــران اولــو العــزم یعنــی صاحبــان دیــن و آئیــن جدیــد تنهــا ایــن پنــج تــن  و محمــد ص( چــرا 
هســتند، و در حقیقــت آیــه اشــاره اى اســت بــه انحصــار پیامبــران صاحــب شــریعت در ایــن پنــج نفــر.

کــه داراى همــه  کــه نخســتین شــریعت یعنــی آئینــی  3- در آغــاز از نــوح یــاد شــده، چــرا 
ــه و دســتورات  ــران پیــش از او برنام گشــت و پیامب ــود از او آغــاز  ــادى و اجتماعــی ب ــن عب ــه قوانی گون
کتــب آســمانی قبــل از  محــدودى داشــتند. و بــه همیــن دلیــل در قــرآن و روایــات اســالمی ســخنی از 

ــوح نیامــده اســت. ن

کــه مامــور شــده اى( ممکــن اســت اشــاره بــه مرحلــه عالــی  کمــا امــرت« )آن چنــان  4. جملــه« 
کیفیــت و مــدت و خصوصیــات دیگــر  کمیــت و  اســتقامت و یــا اشــاره بــه اینکــه اســتقامت هــم از نظــر 
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همــه بایــد منطبــق بــر دســتور و برنامــه الهــی باشــد.

َءُهــُم الِعلــُم َبغًیــا َبیَنُهــم «؛ بــه ایــن ترتیــب سرچشــمه 
ّ
 ِمــن َبعــِد مــا جِا

ّ
ا ِاال قــِوّ 5. » َومــا َتَفّرَ

ــم و انحــراف از حــق و اعمــال  ــود، بلکــه بغــی و ظل ــرى نب ــی خب اختــالف هــاى مذهبــی جهــل و ب
ــود. نظرهــاى شــخصی ب

کینه تــوز« دســت بــه دســت هــم دادنــد و  » دانشــمندان دنیــا طلــب« و« عــوام هــاى متعصــب و 
ایــن اختالفــات را بنیــان نهادنــد.

ــان بشــر ایجــاد اختــالف  ــد مذهــب در می ــه می گوین ک ــه آنهــا  ــه پاســخ روشــنی اســت ب ــن آی ای
گــر دقــت شــود مذهــب  کــرده، و خــون ریــزی هــاى فراوانــی در طــول تاریــخ ببــار آورده اســت، زیــرا ا
کــه در مــورد اســالم و قبایــل  همیشــه عامــل وحــدت و یکپارچگــی در محیــط خــود بــوده )همانگونــه 
حجــاز و حتــی اقــوام خــارج از جزیــره عــرب تحقــق یافــت و بــه اختالفــات پایــان و امــت واحــدى 

ســاخت(.

ــات دامــن زد،  ــه اختالف ــرد، ب ک ــه ایجــاد  ــردم تفرق ــان م ــی سیاســت هــاى اســتعمارى در می ول
ــك  ــر مذاهــب آســمانی خــود ی ــل آن ب ــزودن ســلیقه هاى شــخصی و تحمی ــزى شــد، اف ــه خونری و مای

ــه می گرفــت. ــه آنهــم از »بغــی« مای ک ــود  ــه ب ــزرگ دیگــر تفرق عامــل ب

گار ما قرآن و روز

گراســت و یکــی از ملزومــات  1. تمــدن نویــن اســالمی، تمدنــی خدامحــور، دیــن بنیــاد و حــق 
کــه وحــدت، زمینــه  و راهبردهــای مهــم آن، ایجــاد همگرایــی در جهــان اســالم اســت. در حالــی 
ســاز تحقــق تمــدن نویــن اســالمی اســت، در ایــن ســو تمــدن نویــن اســالمی نیــز بسترســاز تحکیــم و 
کــه بــه عنــوان ایــده برتــر میتوانــد  کشــورهای اســالمی اســت  تقویــت اتحــاد و انســجام بیــن مســلمانان و 
ــرم،  ــذاری ن ــب آن تأثیرگ ــلمان و متعاق ــای مس ــت ه ــذب مل ــه و ج ــب توج ــی در جل ــق توانای از طری
رونــد پیشــرفت و تعالــی فکــری، معنــوی و مــادی در میــان ملــل مســلمان را رونــق بخشــیده و جوامــع 

اســالمی را بــه ســمت ســاخت یــک قــدرت بــزرگ در جهــان بــه حرکــت در آورد.

ــه  ــد: »شــرع لکــم مــن الّدیــن مــا وّصــی ب ــه شــوری می فرمای ــم در ســوره مبارک کری ــرآن  2. ق
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 و الــذی أوحینــا إلیــک و مــا وّصینــا بــه ابراهیــم و موســی  و عیســی  أن أقیمــوا الّدیــن و 
ً
نوحــا

کــه از مقّومــات اصلــی وحــدت اســت، چــه در بیــن  ال تتفّرقــوا فیه«)شــوریر31( یکــی از بحثهایــی 
کــه می فرمایــد  شــیعیان و اهــل ســنت و یــا مســلمانان و ســایر ادیــان، عمــل بــه ایــن آیــه شــریفه اســت 
گر این  گرفتــه تــا پیامبــر اســالم، اقامــه  دیــن در جهــان اســت. مــا ا وظیفــه همــه ی انبیــا از نــوح و ابراهیــم 
اصــل را بــه عنــوان یــک تکلیــف بــه حســاب نیاوریــم، بحــث از وحــدت بحثــی بی نتیجــه خواهــد 
کــه اصــال تشــریع دیــن بــرای چیســت؟ می فرمایــد  مانــد. ایــن آیــه نیــز مؤّیــد همــان نکتــه  اول اســت 

وظیفــه  اولیــه  همــه انبیــا اقامــه و اجــرای دیــن اســت.

کــه می گوینــد »دیــن امــری شــخصی اســت و مــا بــه اعمــال و عقایــد دیگــران چــکار  ایــن 
داریــم؟« حــرف نادرســتی اســت. وظیفــة حکومــت اســالمی، وظیفــه انبیــا طبــق ایــن آیــه شــریفه اقامه  
کــم اســالمی ببینــد یــک حکــم از احــکام دیــن در جامعــه معطــل مانــده و بــه آن  گــر حا دیــن اســت. ا
کــه آن را اجــرا نمایــد و مبنــای فکــری و علمــی اش نیــز همیــن آیــه اســت.  عمــل نمی شــود، وظیفــه  دارد 
گــر بخواهیــم تمــدن اســالمی در پرتــو وحــدت شــیعه و ســنی و پیــروان ادیــان الهــی داشــته باشــیم،  مــا ا
گــر بخشــی از شــیعیان بگوینــد در زمــان  کــه دیــن بایــد اجــرا شــود، امــروز ا بایــد ایــن مؤلفــه را بپذیریــم 
غیبــت مــا وظیفــه ای بــرای اجــرای دیــن نداریــم یــا اهــل ســنت بگوینــد مــا وظیفــه ای بــرای اجــرای 
کــم شــد تبعیــت می کنیــم، اینهــا چــه زمانــی می تواننــد فکــر  کــه حا کســی  دیــن نداریــم، بلکــه از هــر 
کامــل  کننــد؟ البتــه براســاس مبانــی شــیعه اجــرای دیــن بــه نحــو  بلنــدی مثــل تمــدن اســالمی را تصــور 
کــه مــا توانایــی داریــم،  در زمــان ظهــور حضــرت حجت)عــج( پیــاده می شــود؛ امــا در محــدوده ای 

بایــد ایــن را بــه عنــوان یــک اصــل قــرار بدهیــم.

3. جهادگران انقالبی عصر ما

کننــد. در  نیروهــای جهــادی و مــردم همگــی بــا وحــدت مــی تواننــد ایــن بیمــاری را زمینگیــر 
کرونــا از شــدت اتحــاد مــردم ایــران اظهــار  کشــورهای مبتــال بــه  مصاحبــه ای یکــی از ســران یکــی از 
ــورت 24  ــه ص ــادی ب کار جه ــدت و  ــا وح ــد ب ــته بودن ــان توانس ــه ایرانی ــود و از اینک ــرده ب ک ــگفتی  ش
کشــور خــود معرفــی  ــه  ــه صــورت الگــو ب ــد ایــن وحــدت را ب ــه دهن ــه بیمــاران ســرویس ارائ ســاعته ب
کــه بــه صــورت اپیدمــی در  گیــری  ــا وحــدت نباشــد یــک بیمــاری وا کــه ت ــود. مســلم اســت  کــرده ب
کشــور تنهــا نیســتند و  آمــده را نمیتــوان جلویــش ایســتاد. امــروز پزشــکان و پرســتاران و پرســنل درمانــی 
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یــک ایــران بــرای پایــان دادن بــه ایــن بیمــاری منحــوس پشــت ســر آنهاســت.

همچنیــن در ایــن شــرایط نبایــد از دعاهــای دســته جمعــی و وحــدت آفریــن غافــل شــد و بایــد 
کنــار رعایت بهداشــت،  بدانیــم بــدون تردیــد یکــی از موثــر تریــن راهــکار هــای پیشــگیری و درمــان در 

کنــد. کــه اثــر آن را چندیــن برابــر مــی  دعــا و توســل اســت آن هــم بــه صــورت دســته جمعــی 

کــرده  کــه دشــمن را خشــمگین و ناامیــد  ایــن وحــدت مــردم ایــران در مراحــل مختلــف اســت 
اســت. میبینیــم وقتــی جایــی ســیل مــی آیــد ســریعا یــک عــده خــود را بــه آنجــا میرســانند و عــده ای 
ــه و بالیــای طبیعــی دیگــر  ــا ارســال اقــالم خــود را شــریک غــم ایشــان میکننــد. در مــورد زلزل دیگــر ب
کــه  هــم بــه همیــن صــورت اســت. تــا حــاال هیــچ بالیــی نتوانســته مــردم ایــران را شکســت دهــد چــرا 
ــروز هــم  ــد. ام همیشــه مــردم اتحــاد داشــته و دســت در دســت همدیگــر مشــکل را شکســت داده ان
کننــده، حضــور  کارگاه هــای تولیــد ماســک، تولیــد مــواد ضدعفونــی  کرونــا بــه همیــن شــکل اســت. 
نیروهــای جهــادی در بیمارســتان هــا و... همگــی نشــان از وحــدت ملــت ایــران دارد و ایــن ویژگــی 

بشــارت پیــروزی ملــت ایــران در ایــن اپیدمــی را هــم بــه همــراه دارد.

در محضر معصومان

کند هرچند زیر عمامه من باشد او را بکشید! که به تفرقه دعوت می  کسی   .1

 َمــْن 
َ

ال
َ
ْئــِب  أ ِ

ّ
َغــَمِ ِللذ

ْ
 ِمــَن ال

َّ
ــاذ

َ
ّنَ الّش

َ
َکَمــا أ ــْیَطاِن 

َ
ــاِس ِللّش  ِمــَن الّنَ

َّ
ــاذ

َ
ُفْرَقــَة َفــِإّنَ الّش

ْ
ُکــْم  َو ال ا  ِإّیَ

ــَت ِعَماَمــِی َهــِذه ...1؛ و از تفرقــه و جدایــی بپرهیزیــد،  ْ َ
َکاَن ت ــْو 

َ
ــوُه َو ل

ُ
ــَعاِر  َفاْقُتل ا الّشِ

َ
َدَعــا ِإَل َهــذ

گــرگ  گلــه نصیــب  گوســپند دور مانــده از  کــه  کــه یکســو شــده از مــردم بهــره شــیطان اســت، چنــان 
گرچــه زیــر عمامــه  کنــد او را بکشــید  کــه بــه ایــن شــعار )تفرقــه( دعــوت  کســی  گاه باشــید  اســت. آ

مــن باشــد. 

2. هواها و حب و بغض ها عامل تفرقه

ــَراِئِر َو   ُخْبــُث الّسَ
َّ

ــْم ِإال
ُ

َق َبْیَنک  ِدیــِن اهَّلِل َمــا َفــّرَ
َ

ْنــُمْ ِإْخــَواٌن َعــل
َ
ــا أ َ

َّ
امــام علــی ؟ع؟: » َو ِإن

1 . نهج الباغة: الخطبة 12۷.
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وَن1«؛ شــما بــر مبنــاى دیــن خــدا 
ُ

 َتــَواّد
َ

ــوَن َو ال
ُ
ل

َ
 َتَباذ

َ
 َتَناَصُ�ــوَن َو ال

َ
وَن َو ال ُر  َتــَواَز

َ
َماِئــِر َفــل

َ
ُســوُء الّض

ــن  ــه ای ــرده، ب ــدا نک ــم ج ــما را از ه ــا ش ــدى نّیت ه ــا، و ب ــی درون ه ــز آلودگ ــزى ج ــتید، چی ــرادر هس ب
لحــاظ یکدیگــر را یــارى نمی دهیــد، و خیــر خواهــی نمی کنیــد، و بــه هــم بــذل و بخشــش نداریــد و 

ــد.  ــا یکدیگــر دوســتی نمی کنی ب

در محضر امام و رهبری

امام خمینی )ره(

گرفتــه بــود؛ تمــدن  آنهــا فــوق تمدنهــا بــود؛ معنویــات  کــه مجــد آنهــا دنیــا را  مســلمین آنهــا بودنــد 
آنهــا باالتریــن معنویــات بــود؛ رجــال آنهــا برجســته تریــن رجــال بــود؛ توســعه مملکتشــان از همــه 
کــه بــا ایــن ســیطره، بــا  ممالــک بیشــتر بــود؛ ســیطره حکومتشــان بــر دنیــا غالــب شــده بــود. دیدنــد 
کــه آنهــا می خواهنــد؛ نمی شــود  کــرد چیزهایــی را  ایــن وحــدت  دول اســالمی، نمی شــود تحمیــل 
کــرد. در صــدد  ذخایــر اینهــا را، طــالى ســیاه اینهــا را، طــالى زرد اینهــا را، نمی شــود اینهــا را قبضــه 

کــه بیــن ممالــک اســالمی تفرقــه  بیندازنــد. چــاره برآمدنــد؛ چــاره ایــن بــود 

مقام معظم رهبری

کتیک یا اصل؟! وحدت تا

کــرد؛ وحــدت یــک اصــل اســالمی اســت: »  کتیــک نــگاه  نبایــد بــه وحــدت بــه چشــم تا
واعتصمــوا بحبــل اهَّلل جمیعــا«. یعنــی اعتصــام بــه حبــل اهلل، جمیعــًا و مجتمعــًا الزم اســت. اعتصام 

بــه حبــل اهلل، بــه صــورت تــک تــک ممکــن نمــی شــود: »والتفّرقــوا«.2

نسخه شفابخش امت اسالمی

»وحــدت بیــن مســلمین، بــه صــد دلیــل واجــب، و بــه صــد دلیــل ممکــن اســت«3 و »تنها نســخه 

1 . نهج الباغه، خطبه 113.
2 . بیانات در دیدار رئیس جمهور موقت افغانستان و رهبران مجاهدان افغانى، 68/۷/11

كارگزاران حج 13/12/13۷6 3  . بیانات در دیدار 
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شــفا بخــش بــرای عــالج دردهــای جهــان اســالم می باشــد.«1

رهبــر انقــالب اســالمی معانــی متعــددی بــرای وحــدت بیــان نموده انــد، از آن جملــه می تــوان بــه ایــن 
کــه وحــدت یعنــی: مقابلــه بــا دشــمن و همدلــی بــا همدیگــر2، تکیــه بــر مشــترکات3، همــکاری ِفــَرق 
ــه  ــرادری5، نفــی تنــازع ن ــا هــم4، احســاس ب ــا همدیگــر و عــدم معارضــه و مضــاّده آن هــا ب مســلمین ب

نفــی اثبــات عقیــده6، یکدلــی عاطفــی و سیاســی در مقابــل دشــمن7 اشــاره نمــود.

کارکردهــای وحــدت اشــاره  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در مــوارد متعــددی بــه اهــداف و 
ــه: شــالوده ریزی و تکویــن بنیان هــای تمــدن نویــن اســالمی8،  ــوان ب کــه از آن جملــه می ت ــد  نموده ان
خــروج از ســیطره ی سیاســی و اقتصــادی دشــمن9، نجــات امــت اســالمی از ســلطه ی اســتکبار10، قــرار 
ــت و  ــری از مرعــوب شــدن دول کمیــت اســالم11، جلوگی ــن وحــدت در خدمــت و در جهــت حا گرفت
ملت های مســلمان در برابر اســتکبار12، تشــکیل امت واحده13، جهانی شــدن ارزش های اســالمی14، 
نقش آفرینــی مســلمانان در عرصه هــای جهانــی15، پیش بــرِد حرکــت عمیــق امــت اســالمی بــه ســمت 

كشورهاى اسامى 2۷/4/1394 1  . بیانات در دیدار مسئوالن نظام و سفراى 
كنفرانس وحدت اسامى 24/0۷/1368 2  . بیانات در دیدار میهمانان شركت كننده در 
كنفرانس وحدت اسامى  29/10/1392 3 . بیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان 

كنفرانس وحدت اسامى 4/6/13۷3 4  . بیانات در دیدار میهمانان 
5  . بیانات در دیدار جمعى از روحانیون حوزه های علمیه ی اهل سنت 05/10/1368

كستان  19/0۷/1368 6 . بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم و مسئوالن و جمعى از شیعیان استان سرحّد پا
كارگزاران حج 13۷5/12/16 ۷ . بیانات در دیدار 

8 . بیانات در دیدار جمعى از دانش آموزان و دانشجویان 11/08/13۷3
كنفرانس وحدت اسامى 30/5/1385 كنندگان در همایش  9 . بیانات در دیدار شركت 

كنگره بزرگداشت حضرت آیت اهَّلل العظمى بروجردى و عامه شیخ محمود شلتوت 18/10/13۷9 10  . پیام به 
كنفرانس وحدت اسامى 16/0۷/1369 كننده در  11 . ( بیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان شركت 

كشورهای اسامى 25/9/1380 12 . بیانات در دیدار مسئوالن و سفرای 
گزاران نظام 10/4/13۷8 كا 13  . ( بیانات در دیدار 

14  . بیانات در مراسم بیعت طاب و روحانیون 04/04/1368
لســوتو  و  جنوبــى  آفریقــای  موزامبیــک،  نامیبیــا،  كشــورهای  جمعــه ی  ائمــه ی  از  جمعــى  دیــدار  در  بیانــات   .  15

03 /12 /1368
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ــل اســالم و امــت اســالمی2 و اهــداف بســیار دیگــر  ــر جبهــه ی مقاب کارایــی در براب پیــروزی1، دارای 
ــه در بیانــات مختلــف بــه آنهــا اشــاره نموده انــد. کــه معظم ل

   
کــه خــدای متعــال در آن آیــه ی شــریفه ی ســوره ی شــوری، بــه نــوح و بــه ابراهیــم و بــه موســی   وصّیتــی 
قیُمــوا الّدیــن؛ )12( آنکــه مــورد نظــر اســت، اقامــه ی دیــن اســت؛ یعنــی 

َ
ن ا

َ
کــرده اســت: ا و بــه بقّیــه 

یــِه اهَّلُل 
َ
ــی الُمشــِرکیَن ماَتدعوُهــم ِال

َ
ُبــَر َعل

َ
ک قــوا فیــِه  کــرد؛ َو الَتَتَفّرَ همــه ی دیــن را بایــد اقامــه 

یــِه َمــن ُینیــب؛ )13( یعنــی همــه ی دیــن - همــه ی اجــزا و 
َ
یــِه َمــن َیشــآُء َو َیهــدی ِال

َ
َیجَتبــی ِال

همــه ی ارکان دیــن - مــورد توّجــه اســت، و معــارض اصلــی هــم در مقابــل ایــن حرکــت و ایــن رویکــرد 
- یعنــی اقامــه ی دیــن بتمامــه، بجمیــع اجزائــه، بکّلــه - عبارتنــد از قلدرهــای عالم، مســتکبران عالم؛ 
یــه؛ )14( آنچــه تــو بــه آن دعــوت میکنــی، بــرای مشــرکین ]گران 

َ
ــی الُمشــِرکیَن مــا َتدعوُهــم ِال

َ
ُبــَر َعل

َ
ک

اســت[؛3

لطایف 

 خاطــره ای از دوران تبعیــد حضــرت آقــا بــه شــهر ایرانشــهر اســتان سیســتان و بلوچســتان: » مــن 
خــودم در بلوچســتان تبعیــد بــودم... دســتگاه ها نمی خواســتند بگذارنــد تالشــی از ســوی مــا انجــام 
کــه یــک نشــانه ای از اتحــاد شــیعه و ســنی  کنیــم  کاری  گفتیــم بیاییــد  بگیــرد؛ امــا در عیــن حــال مــا 
کــرم در دوازدهــم  کــه ایــن مســئله "هفتــه" وحــدت - والدت نبــی ا را در ایــن شــهر نشــان بدهیــم؛ 
ربیــع االول بــه روایــت اهــل ســنت، و در هفدهــم ربیــع االول بــه روایــت شــیعه - آن روز بــه ذهــن مــا 

گرفتیــم.« کردیــم؛ یعنــی از دوازدهــم تــا هفدهــم جشــن  رســید و در ایرانشــهر آن را عمــل 

ــا طلــب ی ــه را در دل در ــوی از دِل یب معرفــت         گوهــر یــک دان نکتــه وحــدت مج

كارگزاران نظام 1۷/1/1386 1  . بیانات در دیدار 
كشورهای اسامى 19/6/1389 2  . بیانات دردیدار مسئوالن نظام  و سفرای 

3  . بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى93/12/21





جزء 26
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شاخص های رزمندگان مقاومت

آیه منتخب

ًدا  ًعــا ُســّجَ
َّ

یُهــم ُرک ّفــاِر ُرَحَمــاُء َبیَنُهــم َتَر
ُ

ــي الک
َ
ِشــّداُء َعل

َ
ذیــَن َمَعــه، ا

َّ
 اهَّلِل َو ال

ُ
ــٌد َرســول ُمَحّمَ

ُهــم ِفــي 
ُ
ــجوِد ذِلــَک َمَثل ــِر الّسُ

َ
ث
َ
 ِمــَن اهَّلِل َو ِرضواًنــا ســیماُهم فــي ُوجوِهِهــم ِمــن ا

ً
ضــل

َ
َیبَتغــوَن ف

اســَتوي َعلــي ســوِقه؛  
َ
َظ ف

َ
اســَتغل

َ
خــَرَج َشــطَئه فــآَزَره ف

َ
رٍع ا ــَز

َ
ک ُهــم ِفــي ااِلنجیــِل 

ُ
وریــِة َو َمَثل

َ
الّت

ــوا الّصاِلحــاِت ِمنُهــم َمغِفــَرًة 
ُ
ذیــَن ءاَمنــوا َو َعِمل

َّ
ّفــاَر’ َوَعــَد اهَّلُل ال

ُ
ّراَع  ِلَیغیــَظ ِبِهــُم الک ُیعِجــُب الــّزُ

جــًرا َعظیًمــا )29(
َ
َو ا

ترجمه آیه

ــار نیرومنــد و سرســخت و  کّف کــه همــراه اوینــد در برابــر  کســانی  محّمــد فرســتاده خداســت، و 
کــه پیوســته فضــل  در میــان خودشــان مهربان انــد، آن هــا را همــواره در حــال رکــوع و ســجود می بینــی 
و بخشــش خداونــد و خشــنودى او را می طلبنــد، نشــانه )عبــادت و خشــوع( آنهــا در اثــر ســجده 
در رخسارشــان پیداســت ایــن صفــت آن هاســت در تــورات )موســی(، و صفــت آن هــا در انجیــل 
کــه )خداونــد( جوانه هــاى آن را )از اطرافــش( بــرآورده و تقویــت  )عیســی( هماننــد زرعــی اســت 
کشــاورزها را بــه اعجــاب  کــه  کلفــت و ســتبر شــده و بــر ســاقه هاى خــود ایســتاده بــه طــورى  کــرده تــا 
کســانی  کّفــار را بــه خشــم و غیــظ آورد. خداونــد به  کــرده( تــا بــه وســیله آنهــا  وامــی دارد، )خــدا چنیــن 
کــه ایمــان آورده و عمل هــاى شایســته انجــام داده انــد آمــرزش و پاداشــی بــزرگ را وعــده داده  از آنــان 

اســت.
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مقدمه

خالــق هســتی بــه واســطه رحمــت خویــش، خلقــت را بنــا نهــاد و بــرای اســتواری و هدفمندی بر 
اســاس علــم و حکمــت خویــش نظامــی را در آن اســتوار نمــود تــا بندگانــش بــا ســعی و تــالش خویــش، 
کوله بــار بندگــی را مملــو از نیکــی هــا و فضایــل نماینــد و شایســتگی قــرب و رحمــت خــاص و ابــدی 
کننــد. حــق و حــق طلبــان را محبــوب خویــش و باطــل و باطل گــروان را مبغــوض خویــش  او را پیــدا 
کارزار و ســتیز حــق و باطــل، طریــق حــق را برگزیننــد و بپوینــد؛ مجاهدانــه  قــرار داد تــا بندگانــش در 
گیرنــد و بــه درجــات واالی قــرب الهــی دســت یابنــد. کار  بــرای اقامــه حــق، جــان و مــال خــود را بــه 

برگزیــدگان عالــم خلقــت یعنــی انبیــاء، پیشــوایان و پرچــم داران اقامــه حق و نابــودی باطل اند. 
لکــن شــرط پیــروزی آنــان، نصــرت و یــاری مؤمنــان و دلــدادگان جبهــه حــق اســت. چنیــن یاورانــی 
را نمــی تــوان در میــان افــراد سســت و بــی بنیــان یافــت. بلکــه جلــوداران و پیشــتازان حــق، بایــد 
نهایــت اســتواری در عمــل بــه آمــوزه هــا را پیشــه ســازند و خــود نمونــه ای بــارز از زیبایــی جامعــه 
حــق طلبــان باشــند. در ایــن آیــه نورانــی خــدای ســبحان اوصــاف یــاران و مــددکاران پیامبــر خاتــم 

کتــب آســمانی تبییــن مــی نمایــد. حضــرت مصطفــی صلــی اهلل علیــه و آلــه را از زبــان 

تبیین آیه منتخب1

کــه در  گویایــی از اصحــاب و یــاران خــاص پیامبــر ؟ص؟ و آن هــا  در ایــن آیــه ترســیم بســیار 
کــه  کــه هــم افتخــار و مباهاتــی اســت بــراى آنهــا  کــرده  خــط او بودنــد از لســان تــورات و انجیــل بیــان 
در »حدیبیــه« و مراحــل دیگــر پایمــردى بــه خــرج دادنــد، و هــم درس آموزنــده اى اســت بــراى همــه 

مســلمانان در تمــام قــرون و اعصــار.

 اهَّلِل(.
ُ

ٌد َرُسول در آغاز می فرماید:« محمد فرستاده خدا است« )ُمَحّمَ

ــه توصیــف یارانــش پرداختــه و اوصــاف ظاهــر و باطــن و عواطــف و افــکار و اعمــال  ســپس ب
آنهــا را طــی پنــج صفــت چنیــن بیــان می کنــد:

کفــار شــدید و محکــم هســتند«؛  کــه بــا او هســتند در برابــر  کفــار؛ »کســانی  1. شــدت در برابــر 

1 . تفسیر نمونه، ج 22، ص: 114 به بعد؛ با تصرف و تلخیص
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ــاِر(.
َ
ّف

ُ
ک

ْ
ــی ال

َ
اُء َعل

َ
ِشــّد

َ
ِذیــَن َمَعــُه أ

َّ
)َو ال

2. مهربانی با اهل ایمان؛ »در میان خود رحیم و مهربانند«؛ )ُرَحماُء َبْیَنُهْم(.

کبــر، خــود خواهــی و غــرور؛  3. عبادتــی دائمــی و تســلیم در برابــر فرمــان حــق و دوری از 
ــْم  ــغولند«؛ )َتراُه ــدا مش ــادت خ ــه عب ــواره ب ــی و هم ــجود می بین ــوع و س ــال رک ــا را در ح ــته آنه »پیوس

.)
ً
دا  ُســّجَ

ً
عــا

َّ
ُرک

ک و خالــص؛ »آنهــا همــواره فضــل خــدا و رضــاى او را می طلبنــد«؛ )َیْبَتُغــوَن  4. نیــت پــا
.)

ً
 ِمــَن اهَّلِل َو ِرْضوانــا

ً
ْضــل

َ
ف

نــه بــراى تظاهــر و ریــا قــدم بــر می دارنــد، و نــه انتظــار پــاداش از خلــق خــدا دارنــد، بلکــه 
چشمشــان تنهــا بــه رضــا و فضــل او دوختــه شــده، و انگیــزه حرکــت آنهــا در تمــام زندگــی همیــن اســت 

و بــس.

5. ســیمای مؤمنانــه؛ »نشــانه آن هــا در صورتشــان از اثــر ســجده نمایــان اســت«؛ )ِســیماُهْم 
ــُجوِد(  ــِر الّسُ

َ
ث
َ
ِفــي ُوُجوِهِهــْم ِمــْن أ

کــه در تفســیر ایــن جملــه فرمــود: »هــو الســهر  در حدیثــی از امــام صــادق ؟ع؟ نیــز آمــده اســت 
فــی الصــالة1«؛ منظــور بیــدار مانــدن در شــب بــراى نمــاز خوانــدن اســت )کــه آثــارش در روز در چهــره 

آنهــا نمایــان اســت(.

بــه هــر حــال قــرآن بعــد از بیــان همــه ایــن اوصــاف می افزایــد:« ایــن توصیــف آنهــا )یــاران 
گفتــه  کــه از پیــش  ــْوراِة( ایــن حقیقتــی اســت 

َ
ُهــْم ِفــي الّت

ُ
محمــد؟ص؟ در تــورات اســت )ذِلــَک َمَثل

کــه از پیــش از هــزار ســال قبــل نــازل شــده  کتــاب بــزرگ آســمانی  شــده و توصیفــی اســت در یــک 
اســت.

ــه،  ــل« پرداخت ــی »انجی ــمانی یعن ــر آس ــزرگ دیگ ــاب ب کت ــک  ــا در ی ــف آن ه ــه توصی ــپس ب س
ــارج  ــود را خ ــاى خ ــه جوانه ه ک ــت  ــی اس ــد زراعت ــل همانن ــا در انجی ــف آنه ــد: »توصی ــن می گوی چنی
ســاخته، ســپس بــه تقویــت آن پرداختــه، تــا محکــم شــده و بــر پــاى خــود ایســتاده اســت، و بــه قــدرى 

1 . من ال یحضره الفقیه و روضة الواعظین )مطابق نقل تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحه ۷8(.
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ْنِجیــِل  ِ
ْ

ُهــْم ِفــي ال
ُ
کــه زارعــان را بــه شــگفتی وا مــی دارد«؛ )َو َمَثل کــرده و پــر برکــت شــده  نمــو و رشــد 

اَع(. ّرَ اْســَتوى  َعلــی  ُســوِقِه ُیْعِجــُب الــّزُ
َ
َظ ف

َ
اْســَتْغل

َ
ُه فــآزره ف

َ
ْخــَرَج َشــْطأ

َ
ْرٍع أ ــَز

َ
ک

ــرون  ــار ریشــه ها بی کن ــن ســاقه و  ــه از پائی ک ــی  ــه« اســت، جوانه های ــه معنــی« جوان ــْطأ » ب » َش
می آیــد.

» آزر« از ماده« موازره« به معنی معاونت است.

» استغلظ« از ماده« غلظت« به معنی سفت و محکم شدن است.

کــه بــر پــاى خــود  جملــه« اســتوى علــی ســوقه« مفهومــش ایــن اســت بــه حــدى محکــم شــده 
کــه« ســوق« جمــع« ســاق« اســت(. ایســتاده )توجــه داشــته باشــید 

ــر،  ــاد، و محصــور واف ــه حــدى از نمــو ســریع و جوانه هــاى زی اَع« یعنــی ب ّرَ ــّزُ ــر« ُیْعِجــُب ال تعبی
کار دارنــد در شــگفتی فــرو می رونــد. کــه پیوســته بــا ایــن مســائل ســر و  کشــاورزانی  کــه حتــی  رســیده، 

کــه در انجیــل آمــده نیــز پنــج وصــف عمــده بــراى مؤمنــان و  جالــب اینکــه: در توصیــف دوم 
کــردن بــراى پــرورش- محکــم شــدن- بــر  کمــک  یــاران محمــد ؟ص؟ ذکــر شــده اســت )جوانــه زدن- 

پــاى خــود ایســتادن- نمــو چشــمگیر اعجاب انگیــز(.

کــه ابعــاد وجــود آنهــا  کــه در تــورات بــراى آنهــا ذکــر شــده اوصافــی اســت  در حقیقــت اوصافــی 
کــه در انجیــل  ــا اوصافــی  را از نظــر عواطــف و اهــداف و اعمــال و صــورت ظاهــر بیــان می کنــد و ام

آمــده بیانگــر حرکــت و نمــو و رشــد آنهــا در جنبه هــاى مختلــف اســت.

ــاز نمی ایســتند، همــواره  کــه آنــی از« حرکــت« ب ــا صفــات واال  آرى آنهــا انســان هایی هســتند ب
جوانــه می زننــد، و جوانه هــا پــرورش می یابــد و بــارور می شــود.

گفتــار و اعمــال خــود در جهــان نشــر می دهنــد و روز بــه روز خیــل تــازه اى  همــواره اســالم را بــا 
بــر جامعــه اســالمی می افزاینــد.

آرى آنهــا هرگــز از پــاى نمی نشــینند و دائمــا رو بــه جلــو حرکــت می کننــد، در عیــن عابــد بــودن 
مجاهدنــد، و در عیــن جهــاد عابدنــد، ظاهــرى آراســته، باطنــی پیراســته، عواطفــی نیرومنــد، و نیاتــی 
ک دارنــد، در برابــر دشــمنان حــق مظهــر خشــم خداینــد، و در برابــر دوســتان حــق نمایانگــر لطــف  پــا

و رحمــت او.
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ســپس در دنبالــه آیــه می افزایــد: ایــن اوصــاف عالــی، ایــن نمــو و رشــد ســریع، و ایــن حرکــت پــر 
کفــار می شــود« ایــن  کــه دوســتان را بــه شــوق و نشــاط مــی آورد ســبب خشــم  برکــت، بــه همــان انــدازه 

ــاَر(.
َ
ّف

ُ
ک

ْ
کافــران را بــه خشــم آورد« )ِلَیِغیــَظ ِبِهــُم ال کــه  بــراى آن اســت 

ــح  ــد و عمــل صال ــه ایمــان آورده ان ک ــا را  کســانی از آن ه ــد  ــد:« خداون ــه می فرمای ــان آی و در پای
ــوا 

ُ
آَمُنــوا َو َعِمل ِذیــَن 

َّ
ال انجــام داده انــد وعــده آمــرزش و اجــر عظیمــی داده اســت« )َوَعــَد اهَّلُل 

.)
ً
 َعِظیمــا

ً
ْجــرا

َ
اِلحــاِت ِمْنُهــْم َمْغِفــَرًة َو أ الّصَ

گفتــه شــد ایمــان و عمــل صالــح در آن جمــع بــود، بنــا بر  کــه در آغــاز آیــه  بدیهــی اســت اوصافــی 
گــروه  ایــن تکــرار ایــن دو وصــف اشــاره بــه تــداوم آن اســت، یعنــی خداونــد ایــن وعــده را تنهــا بــه آن 
کــه در خــط او باقــی بماننــد، و ایمــان و عمــل صالــح را تــداوم بخشــند، و  از یــاران محمــد ؟ص؟ داده 
کــه یــک روز در زمــره دوســتان و یــاران او بودنــد، و روز دیگــر از او جــدا شــدند و راهــی  کســانی  گرنــه 

گرفتنــد، هرگــز مشــمول چنیــن وعــده اى نیســتند. بــر خــالف آن را در پیــش 

ــه مــوارد ایــن  کلمــه« مــن« در اینگون کــه اصــل در  ــه ایــن نکتــه  ــا توجــه ب ــر بــه« منهــم« )ب تعبی
ــت  ــن اس ــر ای ــل ب ــاند دلی ــی را می رس ــن معن ــز همی ــه نی ــر آی ــد، و ظاه ــض« باش ــراى« تبعی ــه ب ک ــت  اس
گروهــی بــه ایمــان و عمــل صالــح ادامــه می دهنــد، و  گــروه تقســیم خواهنــد شــد:  کــه یــاران او بــه دو 
گروهــی جــدا شــده و از ایــن فیــض بــزرگ  مشــمول رحمــت واســعه حــق و اجــر عظیــم می شــوند امــا 

محــروم خواهنــد شــد.

نکات تفسیری و آموزه های عملی

ــا او  ــه ب ک ــُه« )کســانی  ــَن َمَع ِذی
َّ
ــه »َو ال 1. همراهــی ایمانــی نــه مصاحبــت جســمانی: جمل

کــه منافقیــن  هســتند( مفهومــش همنشــین بــودن و مصاحبــت جســمانی بــا پیامبــر ؟ص؟ نیســت، چــرا 
هــم داراى چنیــن مصاحبتــی بودنــد، بلکــه منظــور از »معــه« بــه طــور قطــع همــراه بــودن از نظــر اصــول 
کــه در همــه چیــز بــا پیامبــر ؟ص؟ بودنــد، در فکــر و عقیــده و اخــالق  ایمــان و تقــوى اســت. افــرادی 
کــه همزمــان بــا او بودنــد هــر چنــد خطشــان بــا او متفــاوت بــود. بنــا بــر ایــن  کســانی  و عمــل، نــه تنهــا 
کلــی در بــاره همــه معاصــران و همنشــینان پیامبــر ؟ص؟  مــا هرگــز نمی توانیــم از آیــه فــوق یــک حکــم 



311

کنیــم.1  اســتفاده 

گام،  گام اول اســت، مهم تریــن  2.  ایمــان بــدون عمــل! : ایمــان بــه رســول خــدا، »آمنــوا بــه« 
ِذیــَن َمَعــُه«.2

َّ
همراهــی بــا رســول اســت. »َو ال

ــاِر 
َ
ّف

ُ
ک

ْ
ــی ال

َ
اُء َعل

َ
ِشــّد

َ
3. بی تفاوتــی ممنــوع: مســلمان بایــد مظهــر حــّب و بغــض باشــد. »أ

ــا  ــه ه ــکوت در فتن ــت. س ــع اس ــل دارای موض ــق و باط ــرد ح ــواره در نب ــن هم ــْم«.3 مؤم ُرَحمــاُء َبْیَنُه
ــاری باطــل و اســتخفاف حــق اســت. نوعــی ی

بــه  کانونــی از عواطــف و محبــت نســبت  یــاران جبهــه حــق، عــادل و متعادل انــد:   .4
بــرادران و دوســتان و هم کیشــان و آتشــی ســخت و ســوزان و ســدى محکــم و پوالدیــن در مقابــل 
ــان  ــه جمــع می ــا ن دشــمنان. در حقیقــت عواطــف آنهــا در ایــن »مهــر« و« قهــر« خالصــه می شــود، ام
ایــن دو در وجــود آنهــا تضــادى دارد، و نــه قهــر آنهــا در برابــر دشــمن و ِمهــر آنهــا در برابــر دوســت ســبب 

ــد. ــرون نهن ــی بی ــت قدم ــق و عدال ــاده ح ــه از ج ک ــود  می ش

5. خودکفایــی جامعــه مؤمنــان: جامعــه اســالمی بایــد خودکفــا، مســتحکم و مســتقل باشــد 
اْســَتوى  َعلــی  ُســوِقِه«.

َ
تــا روى پــاى خــود بایســتد؛ »ف

ــان  ــه »فضــل« نش ــر ب (؛ تعبی
ً
ــا ــَن اهَّلِل َو ِرْضوان  ِم

ً
ْضــل

َ
ــوَن ف ــن: )َیْبَتُغ ــی مؤم 6. خودشناس

کــه پــاداش  کمتــر از آن می داننــد  کــه آنهــا بــه تقصیــر خــود معترف انــد و اعمــال خــود را  می دهــد 
گــر فضــل تــو  کوشــش بــاز هــم می گوینــد خداونــدا! ا الهــی بــراى آن بطلبنــد، بلکــه بــا تمــام تــالش و 

بــه یــارى مــا نیایــد واى بــر مــا! 

کفــار، مهــرورزی و عطوفــت نســبت بــه  7. خصوصیــات یــاران مقاومــت: شــدت در برابــر 
اهــل ایمــان، اتصــال عبــودی مســتمر بــا معبــود، خشــوع و خضــوع و تســلیم در برابــر او، دوری از 
کبــر، خودخواهــی و غــرور، داشــتن امیــد، اخــالص، ظاهــر آراســته و  خلقیــات نازیبایــی همچــون 
نورانــی، نشــاط و حرکــت، صبــر و پایــداری در عمــل و اقامــه حــق، اســتحکام، مقاومــت و پایــداری 

1 . تفسیر نمونه، ذیل آیه
2 . تفسیر نور، ج 9، 149.

3 . همان
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تــا حصــول نتیجــه، خوداتکایــی و عــدم وابســتگی، رشــد و نمــو چشــمگیر و اعجاب انگیــز اهــل حــق 
کافــران را بــه خشــم درآورنــد از مهم تریــن خصوصیــات یــاران  کــه  و جبهــه حــق طلبــان تــا بــدان جــا 

مقاومــت هســتند.

گار ما قرآن و روز

حقیقتــی انکارناپذیــر در اغلــب اعصــار تاریــخ بشــریت تکــرار شــده اســت؛ »کاســتی هــواداران 
کــه  جبهــه حــق« و »فزونــی هواخواهــان جبهــه باطــل«. امــا اراده خالــق توانــای هســتی بــر آن اســت 
حــق را بــر باطــل اســتیال بخشــد و در نهایــت، زمیــن را در اختیــار بنــدگان صالحــش قــرار دهــد و 
گاه  ــان«، هــر  ــا وجــود »اقلیــت مؤمن ــخ ب گواهــی تاری ــه  ــود ســازد. ب کاری را ناب ــم و ســتم و زشــت  ظل
نبــردی میــان اهالــی حــق و تابعــان باطــل درگرفتــه اســت، در صــورت مقاومــت اهــل حــق و پایــداری 
و پایبنــدی آنــان بــه دســتورات اولیــاء الهــی، بــا وجــود همــه محدودیــت هــا، در صــورت مقاومــت و 

پایمــردی و پایبنــدی اهــل ایمــان، پیــروزی آنــان بــه اذن خداونــد رقــم خــورده اســت.

در روزگار مــا نیــز مســتکبران و زشــت پنــداران عالــم متحــد و یکصــدا، بــه دنبــال اســتیالی 
تفکــر فاســد خویــش بــر عالم انــد تــا بتواننــد زمینــه اســتعمار ملت هــا را فراهــم آورنــد. شــیطان بــزرگ 
آمریــکای جنایتــکار بــه همــراه اذنــاب خویــش بــا انــواع فشــار، ظلــم، تهدیــد، تطمیــع، تحریــم، تفرقه، 
کشــتار  اســالم هراســی، ایــران هراســی، فرقــه ســازی، تحریــف آمــوزه هــا، جنــگ و خونریــزی، تــرور و 

دلــدادگان طریــق حــق، ســعی در همرنگــی آنــان بــا مســیر باطــل خــود دارنــد. 

گــر اهــل ایمــان پایــداری نماینــد و بــا اعتقــاد راســخ بــه آمــوزه هــای وحیانــی و الهــی عمــل  ا
ــی سســتی،  ــود. ول ــی خواهــد ب ــان نتیجــه پایان ــروزی حتمــی آن ــد و پی ــد، نصــرت قطعــی خداون کنن
گرایــی و هواپرســتی شکســت حتمــی آنــان را در پــی خواهــد داشــت.  عافیــت طلبــی، غفلــت، دنیا
کــه بــه عنــوان بازیچــه ای در دســت  کشــورهای اســالمی را  بنگریــد سرنوشــت بســیاری از ســران 
کــرده و امــت اســالمی را بــه  گرفتــه و دیــن و دنیــای خــود را در راه اســتکبار فــدا  جریــان اســتکبار قــرار 

ــد. ســوی انحطــاط ســوق داده ان

گــروه هایــی بــا ادعــای روشــنفکری و بلــد بــودن زبــان دنیــا، بــا عقــب نشــینی از  از ســوی دیگــر 
کننــد؛  کننــد، عــداوت اســتکبار را تمــام  حــدود الهــی و جابــه جایــی مرزهــای شــریعت، تــالش مــی 
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گاه اســالم  غافــل از اینکــه اســتکبار و اهــل آن ذاتــًا بــا اســالم نــاب ســتیز و معارضــه دارنــد. هیــچ 
ئمــت بــا مســتکبران و ظالمــان عالــم نخواهــد داشــت.  حقیقــی و انحــراف نیافتــه، ســر دوســتی و مال
َتُهــم 1«؛ و هرگــز یهــود و 

َّ
ِبــَع ِمل

َ
ــرْيّ َحّتــْيّ َتّت ْصّ

َ
 الّن

َ
ــن َترضــْيّ َعنــَک الَیهــوُد َو ال

َ
بــه تعبیــر قــرآن » َو ل

کنــی.  نصــارى از تــو خشــنود نخواهنــد شــد تــا آنکــه از آییــن آنــان پیــروى 

بدیهــی اســت تنهــا راه دســت یافتــن بــه تمــدن اســالمی، مقاومــت در برابــر مســتکبران و تقویــت 
جبهــه مقاومت اســت.

در محضر معصومان

۱. آثار مهرورزی به مؤمنان

ــم 
ُ

ک ــوا َمــن في الرِض َیرَحْ ُهــم الّرحــُن تبــارَک و تعــال، ارَحُ پیامبــر خــدا ؟ص؟: الراِحــوَن َیرَحُ
َمــن في الســماء2؛ 

ــن رحــم  کنان زمی ــه ســا ــد. ب ــاِن دلرحــم رحــم می کن ــه مردم خــداى رحمــاِن خجســته و واال، ب
کنــد. کــه در آســمان اســت بــه شــما رحــم  کنیــد تــا آن 

۲. خشم ستوده

 ِســناَن الَغَضــِب هَّلِل ســب�اَنُه، َقــِوَي عــل أشــّداِء الباِطــل 3؛ 
َ

امــام علــی علیــه الســالم: َمــن أَحــّد
کنــد، بــر نیروهــاى باطــل چیــره شــود. کــس ســر نیــزه خشــم را بــه خاطــر خداونــد ســبحان تیــز  هــر 

در محضر امام و رهبری

پیام امام؟هر؟ در شهادت شهید بهشتی

کاران  کــوردالن بــا آنکــه دیده ایــد بــا شــهادت رســاندن شــخصیتهاى بــزرگ صفــوف فــدا شــما 

1 . بقره 120
كنز العّمال: 5969.  . 2
3 . غرر الحكم: 8۷50.
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در راه اســالم فشــرده تر و عــزم آنــان مصمم تــر می شــود، می خواهیــد بــا بــه شــهادت رســاندن عزیــزان 
کنیــد. شــما تــا توانســته اید بــه فرزنــدان اســالم چــون شــهید  کار را از صحنــه بیــرون  مــا ایــن ملــت فــدا
ــد  کردی ــه حملــه  ــه ناســزا و تهمتهــاى ناجوانمردان ــا حرب ــه ب کابین ــز مجلــس و  بهشــتی و شــهداى عزی
کــوس رســوایی همه تــان بــر ســر  کار افتــاد و  کــه آن حربــه از  کنــون  کنیــد، و ا کــه آنهــا را از ملــت جــدا 
کــه بــه خیــال خــام  بازارهــا زده شــد، در ســوراخ ها خزیــده و دســت بــه جنایاتــی ابلهانــه زده ایــد 
کــه در قامــوس  کار را بــا ایــن اعمــال وحشــیانه بترســانید، و نمی دانیــد  خــود ملــت شــهیدپرور و فــدا
کنــون اســالم بــه ایــن شــهیدان و شــهیدپروران افتخــار می کنــد و بــا  شــهادت واژه وحشــت نیســت. ا
کــه روزى رخــش ببینیــم  ســرافرازى همــه مــردم را دعــوت بــه پایــدارى می نمایــد، و مــا مصمــم هســتیم 
گــر چــه دوســتان و عزیــزان وفــادارى را از دســت  کنیــم ... مــا  کــه از اوســت تســلیم وى  و ایــن جــان 
گــر چــه  کــه هــر یــک بــراى ملــت ســتمدیده اســتوانه بســیار قــوى و پشــتوانه ارزشــمند بودنــد، مــا  دادیــم 
ــاِر ُرَحمــاُء َبْیَنُهــْم 1 بودنــد و بــراى 

َ
ّف

ُ
ک

ْ
ــی ال

َ
اُء َعل

َ
ِشــّد

َ
کــه  أ بــرادران بســیار متعهــدى را از دســت دادیــم 

ــد، لکــن  ــه شــمار می رفتن ــی ســدى اســتوار و شــجره اى ثمربخــش ب ــوم و نهادهــاى انقالب ملــت مظل
کمبــودى را  ــا اتحــاد و اتــکال بــه خــداى بــزرگ هــر  ســیل خروشــان خلــق و امــواج شــکننده ملــت ب
کــرد. ملــت ایــران بــا اعتمــاد بــه قــدرت ال یــزال قــادر متعــال همچــون دریایــی مــواج  جبــران خواهــد 
بــه پیــش مــی رود و در مقابــل ابرقدرتهــا و تفاله هــاى آنــان بــا صفــی مرصــوص 2 ایســتاده اســت، و شــما 
کــه در ســوراخها خزیده ایــد و نَفس هــاى آخــر را می کشــید بــه جهنــم می فرســتد  درمانــدگان عاجــز را 

کشــور و ملــت اســت.3 و خداونــد بــزرگ پشــت و پنــاه ایــن 

مقام معظم رهبری

انقالب؛ یک موجود زنده

ــود،  ــه ب ــک جرّق ــالب ی ــد انق ــال می کنن ــه خی ک ــی  ــت؛ اینهای ــده اس ــود زن ــک موج ــالب ی انق
زد و تمــام شــد، از شــناخت حقیقــت انقــالب خیلــی دورنــد. نــه خیــر، انقــالب یــک حقیقــت 

ــاِر ُرَحمــاُء َبْیَنُهــْم« محمــد؟ص؟ 
َ

اُء َعَلــى اْلُكّف
َ

ِشــّد
َ
ِذیــَن َمَعــُه أ

َ
ــٌد َرُســوُل اهَّلِل َو اّل 1  - بخشــى از آیــه 29 ســوره فتــح:» ُمَحّمَ

كفــار ســخت مى گیرنــد و بــه خویشــتن مهرباننــد« كــه بــا اوینــد، بــر  كســانى  فرســتاده خداســت و 
2  - استوار و مستحكم

3 . صحیفه امام ؛ ج 15 ؛ ص2
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کــه توّلــد دارد، رشــد دارد، ِقــوام دارد و عمــر طوالنــی دارد در  زنــده اســت، یــک موجــود زنــده اســت 
صورتــی؛ و بیمــاری دارد، مــرگ دارد، نابــودی دارد، در صــورت دیگــری؛ انقــالب این جــور اســت؛ 
مثــل هــر موجــود زنــده ی دیگــری. انقــالب چــون موجــود زنــده اســت، پــس افزایــش دارد، رشــد دارد، 
ُهــم ِفــی 

ُ
کریــم میفرمایــد: َوَمَثل کمال یافتگــی بــرای آن وجــود دارد. ببینیــد، قــرآن  قوام یافتگــی و 

اســَتوْیّ َعلــْیّ ســوِقه؛ یعنــی َمَثــل اصحــاب 
َ
َظ ف

َ
اســَتغل

َ
ئــاَزَره ف

َ
خــَرَج َشــطَئه ف

َ
رٍع ا ــَز

َ
ک ااِلنجیــِل 

کــه از زمیــن ســر  گیاهــی اســت  پیغمبــر، جامعــه ی اســالمی -یعنــی همــان انقالبّیــون- مثــل یــک 
ــه تدریــج ســاقه ی آن محکــم  ــه تدریــج رشــد می کنــد، ب می زنــد، خــودش را نشــان می دهــد، بعــد ب
می شــود، بــه تدریــج قــد می کشــد، بــه تدریــج تبدیــل می شــود بــه یــک موجــوِد مســتقِرّ بابرکــِت 
ّراع«؛  کــه »ُیعِجــُب الــّزُ کجــا اســت؟ دنبالــه ی آیــه می فرمایــد  شــگفت انگیز؛ شــگفت انگیزی اش از 
ــار؛  ّف

ُ
ــُم الک ــَظ ِبِه ــن نشــانده، شــگفت آور اســت، ِلَیغی ــر زمی ــاه را ب گی ــن  ــه ای ک ــرای خــود آن کســی  ب

دشــمن را هــم بــه خشــم مــی آورد؛ انقــالب این]طــور[ اســت؛ روزبــه روز می توانــد رشــد و تکامــل پیــدا 
بکنــد.1

گون برای ملت ایران گونا مشاهده فضل پروردگار درقضایای 

کــه مــا امیــد و تــوّکل و حســن ظــّن خودمــان را بــه خــدا، بــه ایــن  آنچــه مهــم اســت، ایــن اســت 
کــه مایــه ی  دیــن، بــه ایــن معــارف و بــه ایــن احــکام از دســت ندهیــم. اصــل ایــن اســت. آنچــه 
ــد.  کن ــزل  ــن را متزل ــان اســت. دشــمن می خواهــد ای ــد و اطمین پیشــرفت اســت، رســوخ ایمــان و امی
گوینــدگان، شــما  مراقــب باشــید؛ بــه خصــوص شــما خــواص، شــما مســؤوالن، شــما روشــنفکران، شــما 
ــان را  ــد و اطمین ــه دشــمن می خواهــد ایمــان و امی ک ــد  ــرم. ببینی ــرم و دانشــگاهیان محت علمــای محت
کار  کنیــد؛ بقیــه ی  کــه ایمــان و امیــد و اطمینــان را مســتحکم  کنــد. شــما وظیفه تــان ایــن اســت  متزلــزل 
را خــوِد ایــن دیــن بــا آن قــدرت و ایــن ایمــان اســالمی بــا آن توانایــی، انجــام می دهــد. مــا دنبالــه ی 
کســی  جریــان دیــن حرکــت می کنیــم؛ نــه این کــه مــا بخواهیــم ایــن جریــان را راه ببریــم؛ مگــر مــا چــه 
کــه ایــن جریــان بــه اشــخاص وابســته اســت. بنــده و امثــال بنــده  هســتیم؟! دشــمن خیــال می کنــد 
کــه مــا را هــم بــا  کــه بخواهیــم ایــن جریــان را راه ببریــم؟! ایــن جریــان اســت  کســی هســتیم  چــه 
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خــود می بــرد. بــه فضــل الهــی، ایــن جریــان حــادث شــده و پیــش آمــده اســت؛ متوّقــف شــدنی 
هــم نیســت؛ دشــمن هــم بی خــود خــود را معّطــل می کنــد. فضــل پــروردگار از اّول انقــالب شــامل 
حــال مــا بــوده اســت و مــا به وضــوح دســت قــدرت الهــی را دیده ایــم؛ به وضــوح تفّضــالت حضــرت 
گــون، همــان  گونا و در قضایــای  کرده ایــم  و حــس  را دیده ایــم  ارواحناله الفــداء  بقیةاهلِل االعظــم 
کــه بــه مــا وعــده داده شــده اســت - »کــزرع اخــرج شــطأه فــازره فاســتغلظ فاســتوی علــی  چیــزی 

کــرده اســت1 ســوقه«؛ و مصــداق آن، همیــن حرکــت شــما مــردم مســلمان اســت - تحّقــق پیــدا 

لطایف

استقامت در راه حق، درسی از بعثت پیامبر؟ص؟

کــه  گذشــت ســه ســال یــا بیشــتر -  کــه بــا  کــه در مرحلــه ی اول بعثــت، بعــد از آنــی  وقتــی 
دعــوت پنهانــی بــود، مخفــی بــود - پیغمبــر توانســته بــود ســی چهــل نفــر را مســلمان بکنــد، بعــد امــر 
ک المســتهزءین«؛  کفینــا کــه: »فاصــدع بمــا تؤمــر و اعــرض عــن المشــرکین. اّنــا  الهــی آمــد 
کــن. پیغمبــر؟ص؟ آمــد وســط  کار را علنــی  کــن، بــرو تــوی میــدان، پرچــم را بــه دســت بگیــر و  علنــی 
کــه شــنیده اید. بــزرگان و صنادیــد قریــش و زرمنــدان و زورمنــدان آن جامعــه بــه  میــدان و قضایائــی 
ــود. آمدنــد پیــش جنــاب  کردنــد، تطمیــع آن بزرگــوار ب کــه  کاری  خــود ترســیدند و لرزیدنــد. اولیــن 
گــر ریاســت میخواهــد، مــا ریاســت مطلــق خودمان را  کــه ایــن بــرادرزاده ی تــو ا گفتنــد  ابی طالــب؟ع؟ 
کــه از همــه ی مــا ثروتمندتــر بشــود؛  گــر ثــروت میخواهــد، آنقــدر بــه او ثــروت می دهیــم  بــه او میدهیــم؛ ا
ــد  ــم. بگوئی ــاب می کنی ــان انتخ ــاه خودم ــوان پادش ــه عن ــا او را ب ــد، م کن ــاهی  ــت پادش ــل اس ــر مای گ ا
ــر جــان پیغمبــر؟ص؟  ــه ب ک ــاب ابی طالــب؟ع؟  ــردارد. جن ــد، دســت ب ــه می زن ک ــی  از ایــن حرف هائ
گفــت بــزرگان مکــه ایــن پیغــام  ک بــود، پیــش پیغمبــر؟ص؟ آمــد و  می ترســید و از توطئــه ی آنهــا بیمنــا
را دادنــد. ... پیغمبــر فرمــود: »یــا عــّم! واهَّلِل لــو وضعــوا الّشــمس ف مییــی و القمــر ف مشــال العــرض 
گــر خورشــید را در دســت  عــن هــذا االمــر ال افعلــه حــّی اظهــره اهَّلِل او یذهــب بــا فیــه«؛ عموجــان! ا
راســت مــن بگذارنــد، مــاه را در دســت چــپ مــن بگذارنــد، بــرای اینکــه مــن از ایــن هــدف دســت 
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کنــد یــا همــه ی مــا از بیــن  کار را نمی کنــم؛ تــا وقتــی یــا خــدا مــا را پیــروز  بکشــم، ســوگند بــه خــدا ایــن 
برویــم.

ورقــت عینــاه مــن الّدمــع«؛ چشــم مبــارک پیغمبــر؟ص؟ لبریــز  کــه »ّث اغر بعــد در روایــت دارد 
کــه دیــد، منقلــب شــد  اشــک شــد و از جــا بلنــد شــد. ابوطالــب ایــن ایمــان، ایــن اســتقامت را وقتــی 
کــه می خواهــی بکــن؛ هدفــت را  گفــت: »یابــن اخــی اذهــب و قــل مــا احببــت«؛ بــرو هــرکاری  و 
مّنک بــی ء«؛ ســوگند بــه خــدا مــن تــو را بــا هیــچ چیــز عــوض نمی کنــم. 

ّ
کــن. »واهَّلِل ال اســل دنبــال 

ایــن ایســتادگی، ایســتادگی می آفرینــد. ایــن اســتقامت از پیغمبــر، ریشــه ی اســتقامت را در ابوطالــب 
کــه در  مســتحکم می کنــد. ایــن پایبنــدی بــه هــدف، نترســیدن از دشــمن، طمــع نورزیــدن در آنچــه 
کــردن  کــه دشــمن می خواهــد بدهــد در مقابــل متوقــف  دســت دشــمن اســت، دل نبســتن بــه امتیــازی 
ایــن راه، ایســتادگی می آفرینــد، آرامــش بــه وجــود مــی آورد، اعتمــاد بــه راه و بــه هــدف و بــه خدائــی 
کــه ایــن هــدف متعلــق بــه اوســت، بــه وجــود مــی آورد. لــذا ســی، چهــل نفــر بیشــتر نبودند. همین ســی، 
چهــل نفــر در مقابــل آن همــه مشــکالت، آن همــه دشــواری ها ایســتادند و روز بــه روز زیــاد شــدند. روز 
کــه بــا عمــار چــه می کننــد، بــا بــالل چــه معاملــه ای می شــود، ســمیه و یاســر  بــه روز در مکــه می دیدنــد 
چــه جــور زیــر شــکنجه قــرار می گیرنــد و شــهید می شــوند؛ این هــا را می دیدنــد، در عیــن حــال ایمــان 
می آوردنــد. پیشــرفت حــق این جــوری اســت. صرفــًا در حالــت آســایش، در حالــت امــن و امــان 
کــردن و پــای آن ســینه زدن، حــق پیــش نمــی رود. حــق آن وقتــی پیــش مــی رود  پرچــم حــق را بلنــد 
 کــه صاحــب حــق، پیــرو حــق، در راه پیشــرفت حــق از خــود اســتقامت و اســتحکام نشــان بدهــد.
ذیــن معــه اشــّداء علــی الکّفــار رحمــاء بینهــم«؛ 

ّ
آیــه ی قــرآن می فرمایــد: »محّمــد رســول اهَّلِل و ال

کفــار دائــم در حــال جنگنــد. اشــداء، شــدت، یعنــی  ــا  کــه ب کفــار معنایــش ایــن نیســت  اشــداء بــر 
اســتحکام، اســتواری، خــورده نشــدن. یــک فلــزی زنــگ می زنــد، خــورده می شــود، پــوک می شــود، 
کــه بگــذرد، دچــار خوردگــی و زنگ زدگــی و  از بیــن مــی رود؛ یــک فلــز هــم قرن هــای متمــادی 
پوســیدگی و پوکــی نمی شــود. اشــداء یعنــی ایــن. شــدت یعنــی اســتحکام. اســتحکام یــک وقــت در 
گفتگــوی بــا دشــمن اســت،  میــدان جنــگ اســت، یــک جــور بــروز می کنــد؛ یــک وقــت در میــدان 
کــه الزم بــود بــا طــرف  یــک جــور بــروز می کنــد. شــما ببینیــد پیغمبــر در جنگ هــای خــود، آن جائــی 
خــود و دشــمن خــود حــرف بزنــد، چــه جــوری حــرف می زنــد. ســرتا پــای نقشــه ی پیغمبــر اســتحکام 



318

گفتگــو  اســت؛ اســتوار، یــک ذره خلــل نیســت. در جنــگ احــزاب پیغمبــر بــا طرف هــای مقابــل وارد 
گفتگــو اســت، بــا  گــر  گــر جنــگ اســت، بــا شــدت؛ ا گفتگوئــی! تاریــخ را بخوانیــد. ا شــد، امــا چــه 

گــر تعامــل اســت، بــا شــدت؛ بــا اســتحکام. ایــن معنــای اشــداء علــی الکفــار اســت. شــدت؛ ا

ــرم اســت،  ــز ن کری ــه؛ این جــا دیگــر خا کــه هســتند، ن رحمــاء بینهــم، یعنــی در بیــن خودشــان 
انعطــاف وجــود دارد؛ این جــا دیگــر آن شــدت و آن صالبــت نیســت. اینجــا بایــد دل داد و دل 

کــرد. ــا تعاطــف رفتــار  ــا هــم ب گرفــت. اینجــا بایــد ب

اســتقامت عجیــب ســه ســال در شــعب  بــه  بعثــت، منجــر می شــود  ایســتادگِی اول  همــان 
گیــاه،  ابی طالــب. شــوخی نیســت؛ ســه ســال در یــک دره ای در مجــاورت مکــه، بــدون آب، بــدون 
در زیــر آفتــاب ســوزان. پیغمبــر، جنــاب ابی طالــب، جنــاب خدیجــه، همــه ی مســلمان ها و همــه ی 
کــه بــرای  کردنــد. راه هــم بســته بــود  کــوه - زندگــی  خانواده هایشــان تــوی ایــن تکــه - شــکاف 
ــود،  ــی آزاد ب ــنن جاهل ــق س ــر طب ــه ب ک ــم -  ــام موس ــی در ای گاه ــد.  ک نیای ــورا ــد، خ ــذا نیای ــا غ این ه
یعنــی جنــگ نبــود - می توانســتند داخــل شــهر بیاینــد، امــا تــا می خواســتند جنســی را در دکانــی 
ــفارش  ــان س ــدان خودش ــا و فرزن ــه نوکره ــه ب ــزرگان مک ــه ی ب ــب و بقی ــل و ابوله ــد، ابوجه کنن ــه  معامل
کــه هــر وقــت آنهــا خواســتند جنســی را بخرنــد، شــما وارد معاملــه شــوید، دو برابــر پــول  کــرده بودنــد 
بدهیــد، جنــس را شــما بخریــد و نگذاریــد آنهــا جنــس بخرنــد. بــا یــک چنیــن وضعیــت ســختی ســه 

ــد. ایــن شــوخی اســت؟ گذراندن ســال را 

کــه چنیــن  آن اســتقامت اّولــی، آن عمــود مســتحکم ایــن خیمــه، آن دل متــوکل علــی اهلل اســت 
گرســنگی  کــه آحــاد صبــر می کننــد. شــب تــا صبــح بچه هــا از  اســتقامتی را در فضــا بــه وجــود مــی آورد 
کفــار قریــش  گــوش  گریــه ی بچه هــا از تــوی شــعب ابی طالــب بــه  کــه صــدای  گریــه می کردنــد 
کمــک  می رســید و ضعفــای آنهــا هــم دلشــان می ســوخت؛ امــا از تــرس اقویــا جرئــت نمی کردنــد 
کــه چقــدر در شــعب مردنــد، چقــدر بیمــار  کــه بچــه اش در مقابلــش پرپــر مــی زد -  کننــد. امــا مســلمان 
کشــیدند - تــکان نخــورد. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه فرزنــد عزیــزش محمــد بــن  گرســنگی  شــدند، چقــدر 
کنــده شــوند؛  کوه هــا ممکــن اســت تــکان بخورنــد؛ از جــا  حنفیــه فرمــود: »تــزول الجبــال و ال تــزل«؛ 
کنــده نشــو. ایــن همــان نصیحــت پیغمبــر اســت؛ ایــن همــان وصیــت پیغمبــر اســت. ایــن  تــو از جــا 
اســت راه برخاســتن امــت اســالمی؛ بعثــت امــت اســالمی ایــن اســت. ایــن درس پیغمبــر بــه ماســت. 
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بعثــت ایــن را بــه مــا تعلیــم می دهــد.

صــرف اینکــه بنشــینیم، بگوئیــم آیــه ای نــازل شــد و جبرئیلــی آمــد و پیغمبــر مبعــوث بــه رســالت 
کــی ایمــان نیــاورد، مســئله ای را حــل نمیکنــد. مســئله  کــی ایمــان آورد و  کــه  شــد و خوشــحال بشــویم 
ــر  ــه مــادر همــه ی حــوادث دوران حیــات مبــارک پیغمب ک ــه -  ــد از ایــن حادث ــا بای ــه م ک ایــن اســت 

اســت - درس بگیریــم. همــه ی ایــن بیست وســه ســال درس اســت.

کــرد. هــر  گفتــم زندگــی پیغمبــر را میلــی متــری بایــد مطالعــه  مــن یــک وقــت بــه بعضــی دوســتان 
لحظــه ی ایــن زندگــی یــک حادثــه اســت؛ یــک درس اســت؛ یــک جلــوه ی عظیــم انســانی اســت؛ 
تمــام ایــن بیست وســه ســال همین جــور اســت. جوان هــای مــا برونــد تاریــخ زندگــی پیغمبــر را از 
ــه  ــی ب ــد امت ــر شــما می بینی گ ــاده اســت. ا ــی افت ــد چــه اتفاق ــد و ببینن ــع محکــم و مســتند بخوانن مناب
کــه امــروز هــم بهتریــن حرفهــا، بهتریــن راه هــا، بزرگ تریــن درس هــا،  ایــن عظمــت بــه وجــود آمــد - 
شــفابخش ترین داروهــا بــرای بشــریت تــوی همیــن مجموعــه ی امــت اســالمی اســت - ایــن جــور 
کــرد و ریشــه دار شــد. وااّل صــرف اینکــه حــق بــا مــا باشــد، مــا پیــش  گســترش پیــدا  بــه وجــود آمــد، 
نمی رویــم؛ حــق همــراه بــا ایســتادگی. امیرالمؤمنیــن - بارهــا مــن ایــن جملــه را از آن بزرگــوار نقــل 
 اهــل البصــر و الّصبــر«. ایــن پرچــم 

ّ
کــردم - در جنــگ صفیــن فرمــود: »ال یحمــل هــذا العلــم اال

ــه چیســت، هــدف  ــه اواًل بصیــرت داشــته باشــند، بفهمنــد قضی ک ــد  کنن ــد  ــد بلن کســانی می توانن را 
چیســت؛ ثانیــًا صبــر داشــته باشــند. صبــر یعنــی همیــن اســتقامت، ایســتادگی، پابرجائــی. ایــن را مــا 

ــم.1 ــد از بعثــت درس بگیری بای

1 . بیانات در دیدار مسئوالن نظام به مناسبت مبعث حضرت رسول اعظم ؟ص؟ در تاریخ 138۷/5/9  
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نقش مردم در مقاومت

آیه منتخب

ــَب َو المیــزاَن ِلَیقــوَم الّنــاُس ِبالِقســِط 
ّ
نَزلنــا َمَعُهــُم الِکْت

َ
ــِت َو ا

ّ
ْن نا ِبالَبّیِ

َ
رَســلنا ُرُســل

َ
َقــد ا

َ
ل

ه ِبالَغیــِب 
َ
ــَم اهَّلُل َمــن َینُصــُره َو ُرُســل

َ
نَزلَنــا الَحدیــَد فیــِه َبــأٌس َشــدیٌد َو َمناِفــُع ِللّنــاِس َو ِلَیعل

َ
َو ا

ــِوّیٌ َعزیــٌز )25(
َ
ِاّنَ اهَّلَل ق

ترجمه آیه

کتــاب و تــرازو ]ى تشــخیص  همانــا مــا پیامبــران خــود را بــا دالیــل روشــن فرســتادیم و بــا آنــان 
ــراى مــردم قــوت  کــه در آن ب ــر خیزنــد، و آهــن را  ــه عدالــت ب ــا مــردم ب ــم ت کردی ــازل  حــق از باطــل [ ن
کســانی او و  و نیرویــی ســخت و ســودهایی اســت فــرود آوردیــم و تــا خــدا مشــخص بــدارد چــه 
پیامبرانــش را در غیــاب پیامبــران یــارى می دهنــد یقینــًا خــدا نیرومنــد و توانــاى شکســت ناپذیر 

اســت.

مقدمه

مجموعــه آمــوزه هــای الهــی موســوم بــه »دیــن« بــرای هدایــت و ســعادت همــه بشــریت از جانب 
گرفتــه اســت. در میــان همــه معــارف دیــن،  معبــود بــی همتــا بــه واســطه پیامبــران در اختیــار بشــر قــرار 
گاه متصــور اســت  تحقــق »عدالــت« از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت. تحقــق حقیقــی دیــن آن 
کــه آمــوزه هــای بنیادیــن آن همچــون »عدالــت« در همــه ابعــاد فــردی و اجتماعــی و سیاســیش محقــق 
شــود. در ایــن عرصــه انبیــا علیهــم الســالم پرچمــداران تحقــق شــریعت و برپایــی عدالت انــد. لکــن 
کــه  گاه  بــدون همراهــی »مــردم« در اقامــه قســط و عــدل توفیــق چندانــی حاصــل نخواهــد شــد. آن 
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ــزم  ــداری و ع ــرد و پای گی ــرار  ــگان ق ــاق هم ــورد اتف ــود و م ــی ش ــی عموم گفتمان ــه  ــل ب ــت« تبدی »عدال
عمومــی بــا محوریــت انبیــا و اولیــاء الهــی بــرای اقامــه عــدل ایجــاد شــود، امــکان برپایــی آن میســر مــی 
گونــه  کــه جامعــه را تــک تــک افــراد آن جامعــه مــی ســازند و بــه تعالــی مــی رســانند. هــر  گــردد؛ چــرا 
ــه ســمت عقــب و افــول محســوب شــود.  ــد نشــانگر قدمــی ب سســتی در پیگیــری آرمــان هــا مــی توان
کــه مــردم  همــه جوامــع بــا هــر اندیشــه و بــاوری، در صورتــی بــه آرمــان هــای خــود دســت مــی یابنــد، 

کننــد. آنهــا یکدالنــه و مقــاوم بــا رهبــران خــود همراهــی و همدلــی 

تبیین آیات منتخب1

هدف اصلی بعثت انبیاء

کــه در آیــات قبــل بــه آن  کــه ســبقت بــه ســوى رحمــت و مغفــرت و بهشــت پــروردگار  از آنجــا 
کــه از پرمحتواتریــن آیــات  اشــاره شــده بــود نیــاز بــه رهبــرى« رهبــران الهــی« دارد در آیــه مــورد بحــث 
کــرده و هــدف ارســال انبیــاء و برنامــه آنهــا را دقیقــا بیــان می کنــد و  قــرآن اســت بــه ایــن معنــی اشــاره 

نــاِت(. َبّیِ
ْ
نا ِبال

َ
نا ُرُســل

ْ
ْرَســل

َ
َقــْد أ

َ
ئــل روشــن فرســتادیم« )ل می فرمایــد: »مــا رســوالن خــود را بــا دال

ِمیــزاَن(.                        
ْ
ال َو  ِکتــاَب 

ْ
ال َمَعُهــُم  نــا 

ْ
ْنَزل

َ
أ )َو  کتــاب آســمانی و میــزان فرســتادیم«  بــا آنهــا  » و 

ِقْســِط(.
ْ
ــاُس ِبال

َ
کننــد« )ِلَیُقــوَم الّن » تــا مــردم بــه عــدل و داد قیــام 

ئــل عقلــی«  کــه شــامل« معجــزات« و« دال گســترده اى دارد  ئــل روشــن( معنــی  » بینــات« )دال
ــا آن مجهــز بودنــد. کــه انبیــا و رســوالن الهــی ب می شــود 

کــه روح و حقیقــت همــه یــك چیــز  کتــب آســمانی اســت، و از آنجــا  کتــاب« همــان  منظــور از« 
گذشــت زمــان و تکامــل انســانها،  ــا  کتــاب« بــه صــورت مفــرد می کنــد، هــر چنــد ب ــه«  ــر ب اســت تعبی

ــر می شــود. کاملت ــواى آن  محت

که مصداق حســی آن ترازوهایی  کردن و ســنجش« اســت  و اما« میزان« به معنی« وســیله وزن 
کــه وزن اجنــاس را بــا آن می ســنجند، ولــی مســلما در اینجــا منظــور مصــداق معنــوى آن اســت،  اســت 
کــه تمــام اعمــال انســانها را می تــوان بــا آن ســنجید، و آن احــکام و قوانیــن الهــی، و یــا  یعنــی چیــزى 

1 . تفسیر نمونه، ج 23، ص: 3۷0 به بعد با تصرف و تلخیص



324

کــه معیــار ســنجش نیکیهــا و بدیهــا، و ارزشــها و ضــد ارزشــها اســت. کلــی اســت،  آئیــن او بــه طــور 

کتــب آســمانی، و معیــار  ئــل روشــن،  بــه ایــن ترتیــب پیامبــران بــا ســه وســیله مجهــز بودنــد: دال
ســنجش حــق از باطــل و خــوب از بــد.

کامــل همــان اجــراى« قســط  بــه هــر حــال هــدف از اعــزام ایــن مــردان بــزرگ بــا ایــن تجهیــزات 
و عــدل« اســت.

کــه بــه هــر حــال در یــك جامعــه انســانی هــر قــدر ســطح اخــالق و اعتقــاد و تقــوا بــاال  از آنجــا 
گردنکشــی بــر می دارنــد و مانــع اجــراى قســط  کــه ســر بــه طغیــان و  باشــد بــاز افــرادى پیــدا می شــوند 

و عــدل خواهنــد بــود لــذا در ادامــه آیــه می فرمایــد:

که در آن قوت شدیدى است، و نیز منافعی براى مردم«! کردیم  » ما آهن را نازل 

اِس(.
َ
ٌس َشِدیٌد َو َمناِفُع ِللّن

ْ
َحِدیَد ِفیِه َبأ

ْ
َنا ال

ْ
ْنَزل

َ
)َو أ

آرى تجهیــزات ســه گانه انبیــاء الهــی بــراى اجــراى عدالــت وقتــی می توانــد بــه هــدف نهایــی 
کــه از ضمانــت اجرایــی آهــن و« بــاس شــدید« آن برخــوردار باشــد. برســد 

گفتــه  » بــاس« در لغــت بــه معنــی شــدت و قــوت و قــدرت اســت و بــه مبــارزه و جنــگ نیــز بــاس 
می شــود، و لــذا بعضــی از مفســران آن را بــه معنــی وســائل جنگــی اعــم از دفاعــی و تهاجمــی تفســیر 
کرده انــد، در روایتــی از امیــر مؤمنــان علــی ع نقــل شــده در تفســیر ایــن آیــه فرمــود: یعنــی الســلح و 

غیــر ذلــك1:« منظــور اســلحه و غیــر آن اســت« 

که این از قبیل بیان مصداق است. روشن است 

کــه انســان از آهــن می بــرد، و می دانیــم اهمیــت آهــن  گونــه بهــره اى اســت  منظــور از »منافــع« هــر 
ــازه اى در تاریــخ بشــر شــروع  کشــف آن دوران ت ــا  کــه ب ــاد اســت  ــه انــدازه اى زی در زندگــی انســانها ب
کشــف چهــره زندگــی انســان در تمــام زمینه هــا  کــه بــا ایــن  کــه بــه دوران آهــن معــروف اســت چــرا  شــد 

گشــت، و ایــن خــود بیانگــر ابعــاد واژه« منافــع« در آیــه فــوق اســت. دگرگــون 

ــش  ــن آفرین ــمانی و همچنی ــب آس کت ــزول  ــاء و ن ــال انبی ــداف ارس ــر از اه ــی دیگ ــه یک ــپس ب س

1 . تفسیر« نور الثقلین« جلد 5 صفحه 250 .
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کســانی  کــه خداونــد بدانــد چــه  کــرده، می فرمایــد:« هــدف ایــن اســت  وســائلی همچــون آهــن اشــاره 
ــِب(. َغْی

ْ
ُه ِبال

َ
ــْن َیْنُصــُرُه َو ُرُســل ــَم اهَّلُل َم

َ
او و فرســتادگانش را در غیــاب او یــارى می کننــد« )َو ِلَیْعل

منظــور از علــم خداونــد در اینجــا تحقیــق عینــی علــم او اســت، یعنــی تــا آشــکار شــود چــه 
کســانی از ایــن  ــه قســط می کننــد و چــه  ــام ب ــد و قی ــارى خــدا و مکتــب او بپــا می خیزن ــه ی کســانی ب

ــد. ــاز می زنن ــر ب ــزرگ س ــه ب وظیف

تعبیــر بــه« یــارى خداونــد« مســلما بــه معنــی یــارى دیــن و آئیــن و نماینــدگان او و بســط آئین حق 
کســی نــدارد، و همــگان بــه او نیازمندنــد،  گرنــه خداونــد نیــازى بــه یــارى  و قســط و عــدل اســت، و 
کــه« خداونــد قــوى و شکســت  ــا ایــن جملــه پایــان می دهــد  ــه را ب ــراى اثبــات همیــن معنــی آی ــذا ب ل

یــٌز(. ــِوّیٌ َعِز
َ
ناپذیــر اســت« )ِإّنَ اهَّلَل ق

ــود  کنــد و تمامــی دشــمنان را ناب ــا یــك اشــاره همــه جهــان را زیــر و رو  ــراى او ممکــن اســت ب ب
ــق  ــن طری ــت از ای ــل انسانهاس ــت و تکام ــه تربی ک ــی  ــدف اصل ــی ه ــد، ول گردان ــروز  ــش را پی و اولیائ

ــرده اســت. ک ــارى آئیــن حــق  ــه ی ــذا آنهــا را دعــوت ب ــردد، ل حاصــل نمی گ

نکات تفسیری و آموزه های عملی

۱. مردم ضامن اجرای عدالت

کــه از« خــود جوشــی مــردم«  ِقْســِط« ایــن اســت 
ْ
ــاُس ِبال

َ
ــوَم الّن نکتــه جالــب در جملــه »ِلَیُق

ــد،  کنن ــه قســط  ــه اقام ــاء انســانها را وادار ب ــه انبی ک ــوده  ــن ب ــد: هــدف ای ــد، نمی فرمای ســخن می گوی
کــه  کــه مــردم مجــرى قســط و عــدل باشــند! آرى مهــم ایــن اســت  بلکــه می گویــد: هــدف ایــن بــوده 
گردنــد، و ایــن راه را بــا پــاى خویــش بپوینــد. کــه خــود مجــرى عدالــت  مــردم چنــان ســاخته شــوند 

۲. اهداف مختلف بعثت انبیاء

ایــن آیــه بــه یکــی از اهــداف متعــدد ارســال پیامبــران اشــاره می کنــد، زیــرا می دانیــم انبیــا 
می کردنــد. پیگیــرى  را  متعــددى  اهــداف 

ْیِهــْم آیاِتــِه َو 
َ
ــوا َعل

ُ
 ِمْنُهــْم َیْتل

ً
یــَن َرُســوال ّیِ ّمِ

ُ ْ
ــِذی َبَعــَث ِفــی ال

َّ
- تعلیــم و تربیــت: »ُهــَو ال
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کــه از میــان مــردم درس نخوانــده  کســی اســت  «1؛ » او 
َ

َمــة
ْ
ِحک

ْ
ِکتــاَب َو ال

ْ
ُمُهــُم ال ِ

ّ
یِهــْم َو ُیَعل ِ

ّ
ُیَزک

ــوزد«.  کتــاب و حکمــت بیام ــد، و  کن ــه  ــا را تزکی ــد، و آنه ــر آنهــا بخوان ــا آیاتــش را ب رســولی فرســتاد ت

ــْت  کاَن ِتــی 
َّ
 ال

َ
ــلل

ْ
غ

َ ْ
ــْم َو ال ــْم ِإْصَرُه - شکســتن غلهــا و زنجیرهــاى اســارت: »َو َیَضــُع َعْنُه

کــه  ْیِهــْم«2؛ » پیامبــر اســالم بارهــاى ســنگین را از دوش آنــان را بــر مــی دارد و غــل و زنجیرهایــی را 
َ
َعل

گردنشــان بــود می شــکند«. بــر دســت و پــا و 

کــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه: » بعثــت التمــم مــکارم  - تکمیــل ارزشــهاى اخالقــی: پیامبــر ا
مبعــوث شــده ام«. بــراى تکمیــل فضائــل اخالقــی  مــن  االخــالق«3؛« 

ــَب َو المیــزاَن ِلَیقــوَم 
ّ
نَزلنــا َمَعُهــُم الِکْت

َ
ــِت َو ا

ّ
ْن نا ِبالَبّیِ

َ
رَســلنا ُرُســل

َ
َقــد ا

َ
- »اقامــه قســط«: »ل

کتــاب و تــرازو  الّنــاُس ِبالِقســِط«؛ همانــا مــا پیامبــران خــود را بــا دالیــل روشــن فرســتادیم و بــا آنــان 
کردیــم تــا مــردم بــه عدالــت بــر خیزنــد ]ى تشــخیص حــق از باطــل [ نــازل 

پــس اهــداف بعثــت انبیــا را در هدفهــاى« فرهنگــی« و« اخالقــی« و« سیاســی« و« اجتماعــی« 
کــرد. می تــوان خالصــه 

۳. معنای اقامه عدل

کریــم نوعــًا بــه معنــای مقاومــت اســت نــه ایســتادن عمــودی ایــن  منظــور از قیــام در قــرآن 
ــْم ِبواِحــَدٍة 

ُ
ِعُظک

َ
مــا أ

َ
 ِإّن

ْ
ــل

ُ
کنند: »ق ایســتادن یعنــی ایســتادگی; مــردم بــرای اقامــه قســط ایســتادگی 

ــبحان  ــدای س ــد خ ــه می کن ــك موعظ ــدا ی ــد خ ــم می فرمای کری ــرآن  ــه ق «]25[ در آن آی ــوا هَّلِلِّ ْن َتُقوُم
َ
أ

کــه بــرای حفــظ  بــه رســول خــود فرمــود: بگــو! مــن شــما را بــه یــك امــر موعظــه می کنــم و آن ایــن اســت 
کنیــد. نــه بایســتید. منظــور از ایســتادن همــان مقاومــت اســت. نــه  احــکام و ِحکــم الهــی ایســتادگی 
یعنــی ایســتادن عمــودی. چــون انســان حاالتــی دارد از قیــام و قعــود و اضطجــاع و اســتلقا و ماننــد آن 
کار  کــه انســان هــم بــه  و در بیــن ایــن شــئون و حــاالت. قوی تریــن حالــت، حالــت ایســتادن اســت 
خــود می رســد هــم جلــو بیگانــه را در حــال ایســتادن می گیــرد از آن بــه قیــام و مقاومــت و امثــال ذلــك 

1 . آیه 2 سوره جمعه
2 . آیه 15۷ سوره اعراف

3 . » بحار االنوار« جلد ۷1 صفحه 3۷3 باب حسن الخلق ذیل حدیث اول.
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ــی مقاومــت  ــد یعن کنی ــام  ــرای حفــظ قســط و عــدل قی ــد ب کنی ــی ایســتادگی  ــر شــده اســت. یعن تعبی
کــه مقــاوم اســت  گرچــه ایســتاده عمــودی باشــد. آن  کــه مقــاوم نیســت نشســته اســت  کنیــد. آن 

گرچــه نشســته باشــد.1 ایســتاده اســت 

گار ما  قرآن و روز

در روزگار مــا نیــز تمایــل بــه رفــاه و عافیــت طلبــی فزونــی یافتــه اســت. خیلــی از مردمــاِن متعلــق 
کــه بــا وجــود رغبــت بــه ایــن جبهــه، حاضــر نیســتند بــرای آن هزینــه ای  بــه جبهــه حــق را مــی بینــی 
کنــد. حــق را مــی پســندد ولــی مشــروط بــه آنکــه مجاهدانــی باشــند و همــه دشــواری هــا را  پرداخــت 
کننــد و حتــی جــان خــود را در ایــن راه  بــه جــان بخرنــد و عاشــقانه بــرای اقامــه دیــن خــدا مقاومــت 
نثــار نماینــد و بعــد از آمــاده شــدن ســفره حــق و اســتیالی آن بــر باطــل، بیاینــد و در خوشــی هــا دیــن و 
کــه دوران مقاومــت و مبــارزه بــا باطــل اســت ترجیــح مــی دهنــد برای  کنــون  دینــداران را یــاری دهنــد. ا
کوچــک  گــر  کننــد و اشــک بریزنــد و ابــراز ارادت نماینــد. امــا ا گریــه  اهــل حــق و شــهدا و ایثارگــران آن 

تریــن یــاری و نصرتــی الزم باشــد، شــرمنده خواهنــد بــود.

کــه نفــاق نــام دارد. یعنــی از یــک  گریــزی در مقــام عمــل، آفتــی اســت  عافیــت طلبــی و حــق 
گســترش  گــر ایــن آســیب  گرایشــاتی بــه اهــل باطــل. ا تــی بــه اهــل ایمــان و از ســوی دیگــر  ســو تمایال
یابــد و همــه اهــل حــق در هنــگام مبــارزه بــا باطــل، از جبهــه حــق فاصلــه بگیرنــد، حــق و حقیقــت 

گاه تحقــق نخواهــد یافــت و آمــوزه هــای دیــن بــه دســت فراموشــی ســپرده خواهــد شــد. هیــچ 

گرانــه فریــاد  کاســتی هــای جامعــه اســالمی دم مــی زننــد و مطالبــه  کــه دائمــا از  بســیارند آنــان 
کــه آنــان بــرای یــاری حــق و  اعتــراض ســر مــی دهنــد؛ امــا بــه هنــگام محاســبه فــردی روشــن مــی شــود 

تحقــق آن هیــچ قدمــی برنداشــته انــد!

گویــد و بیشــتر بــا عمــل خویــش دیگــران را بــه نیکــی و معــروف دعــوت  کمتــر ســخن مــی  مؤمــن 
گونــه شــد، بــی تردیــد  گــر ایــن  گــر بــا باطــل. ا مــی نمایــد. خــود در عمــل جلــودار حــق اســت و مبــارزه 

تــا پیــروزی حــق و حــق جویــان فاصلــه ای نخواهــد بــود.

1 . آیت اهَّلل جوادی آملى، تفسیر تسنیم
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گرو اراده آنان ۱. سرنوشت هر جامعه در 

گــر مــردم یــک ملــت خودشــان قیــام نکننــد و در برابــر ظلــم مســتکبران مقاومــت نکننــد،  ا
ــُر مــا  ــد رفــت؛ »ِإّنَ اهَّلَل ال ُیَغّیِ ــرون نخواهن ــا بی ــر ســلطه آنه ــرد و از زی ک ــر نخواهــد  سرنوشتشــان تغیی
گروهــی آنچــه را دارنــد )از نعمــت و رفاه  ْنُفِســِهْم1«؛ همانــا خداونــد بــر هیــچ 

َ
ــُروا مــا ِبأ ــی ُیَغّیِ

َ
ِبَقــْوٍم َحّت

کفــر یــا طاعــت  یــا بــال و ســختی( تغییــر نمی دهــد تــا آنکــه آنــان آنچــه را در خــود دارنــد )از ایمــان و 
و فســق( تغییــر دهنــد.

کــه در دو مــورد از قــرآن بــا  ْنُفِســِهْم« 
َ
ــُروا مــا ِبأ ــی ُیَغّیِ

َ
ــُر مــا ِبَقــْوٍم َحّت جملــه »ِإّنَ اهَّلَل ال ُیَغّیِ

کلــی و عمومــی را بیــان می کنــد، قانونــی سرنوشت ســاز  تفــاوت مختصــرى آمــده اســت، یــك قانــون 
و  بینــی  جهــان  اساســی  پایه هــاى  از  یکــی  کــه  قانــون  ایــن  دهنــده!  هشــدار  و  آفریــن  حرکــت  و 
کــس در دســت  جامعه شناســی در اســالم اســت، بــه مــا می گویــد مقــدرات شــما قبــل از هــر چیــز و هــر 
ــه  ــه اول ب ــوام در درج ــی اق ــبختی و بدبخت ــی در خوش ــر و دگرگون ــه تغیی گون ــر  ــت، و ه ــما اس ــود ش خ
خــود آنهــا بازگشــت می کنــد، شــانس و طالــع و اقبــال و تصــادف و تاثیــر اوضــاع فلکــی و ماننــد اینهــا 
ــربلند و  ــد س ــود بخواه ــی خ ــه ملت ک ــت  ــن اس ــت ای ــه اس ــاس و پای ــه اس ــدارد، آنچ ــه ن ــدام پای هیچک
ســرفراز و پیــروز و پیشــرو باشــد، و یــا بــه عکــس خــودش تــن بــه ذلــت و زبونــی و شکســت در دهــد، 
گرفــت، بلکــه ایــن  حتــی لطــف خداونــد، یــا مجــازات او، بی مقدمــه، دامــان هیــچ ملتــی را نخواهــد 
کــه آنهــا را مســتحق لطــف یــا مســتوجب عــذاب  اراده و خواســت ملتهــا، و تغییــرات درونــی آنهاســت 

خــدا می ســازد.2

۲.  اهمیت استقامت مردم 

حضــرت بــه مالــک اشــتر مــی فرمایــد: توجــه و میــل تــو بــه تــوده مــردم باشــد؛ زیــرا آنهــا بــا 
کننــد. اســتقامت خــود و مهیــا بــودن در برابــر دشــمن، جامعــه اســالمی را حفــظ مــی 

1 . رعد 11
2 .  تفسیر نمونه، ج 10، ص: 146
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ــْن ِصْغــُوَك 
ُ

َیک
ْ
ــِة َفل ّمَ

ُ ْ
ــُة ِمــَن ال َعاّمَ

ْ
ْعــَداِء ال

َ ْ
ُة ِلأل

َ
ُعــّد

ْ
ْســِلِم�نَ َو ال ُ ــاُع الْ یــِن َو ِجَ ــا ِعَمــاُد الّدِ َ

َّ
»َو ِإن

ــَك َمَعُهــْم1«؛ همانــا ســتون دیــن، و جمعّیــت مســلمانان، و مهّیــا شــدگان بــراى جنــگ بــا 
ُ
ــْم َو َمْیل ُ لَ

دشــمن تــوده مردمنــد، پــس بایــد توّجــه و میــل تــو بــه آنــان باشــد.

کردن ولی ۳. تسلط دشمن در صورت رها 

گــر چــه  گــر مــردم در برابــر دشــمن مقاومــت نداشــته باشــد ظالمــان ا ســنت الهــی بــر ایــن اســت ا
باطــل هســتند ولــی بــر آنهــا مســلط مــی شــوند.

ّنَ هــؤالِء الَقــوُم  َیظَهــَر
َ
ــذی َنفــى ِبَیــِدِه ل

ّ
ــُخ أص�اَبــُه: »أمــا و ال ّبِ اإلمــاُم عــّلٌ ؟ع؟ و ُهــو ُیَو

ــم )باِطِلِهــم(، و  ــم، و لکــْن إلســراِعِهم إل باِطــِل صاِحِهِ
ُ

ل ِباَلــّقِ ِمنک ــم أو یــس لّنُ
َ
ــم، ل

ُ
یک

َ
عل

ــه آنکــه  2« ؛ . امــام علــی ؟ع؟ در توبیــخ اصحــاب خــود فرمــود: هــان! ســوگند ب
ــّیِ ــم َعــن َح

ُ
إبطائک

جانــم در دســت اوســت، ایــن جماعــت بی گمــان بــر شــما چیــره خواهنــد شــد، نــه بــه خاطــر اینکــه 
کــه آنــان در حمایــت از باطــل امیــر خــود می شــتابند و  ــان از شــما برحّق ترنــد، بلکــه بــدان ســبب  آن

ــد. ــدى می کنی کن ــن  ــق م ــت از ح ــما در حمای ش

در محضر امام و رهبری

امام خمینی 

گیــری و حــذف از حضــور اجتماعــی  کــردن مــردم از عرصــه تصمیــم  حضــرت امــام حــذف 
سیاســی را شــیطنت دشــمنان مــی داننــد.

بدهنــد،  انجــام  را  کار  می خواهنــد  توطئه هایشــان  بــا  اینهــا  کنیــد!  توجــه  باشــید!  »بیــدار 
کار خودشــان را  نمی تواننــد بــا دخالــت نظامــی کار بکننــد، اینهــا می خواهنــد بــا شیطنت هایشــان 
کــه سیاســت از مذهــب خــارج اســت و بســیار ضــرر بــه  انجــام بدهنــد. آن وقــت شــیطنت ایــن بــود 
مــا زدنــد و مــا بســیار ضــرر خوردیــم و آنهــا هــم بســیار نفــع بردنــد. ایــن مطلــب شکســت خــورده. 

1 . نهج الباغه نامه 53
2 . نهج الباغة: الخطبة 9۷.
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کــه سیاســت حــق مجتهدیــن اســت یعنــی، در امــور سیاســی در ایــران پانصــد نفــر  حــاال می گوینــد 
کار بــه  کارشــان، هیــچ  کارشــان. یعنــی مــردم برونــد ســراغ  کننــد، باقیشــان برونــد ســراغ  دخالــت 
مســائل اجتماعــی نداشــته باشــند، و چنــد نفــر پیرمــرد مــاّل بیاینــد دخالــت بکننــد. ایــن از آن توطئــه 
کنــار می گذاشــت. منتهــا بــه  ســابق بدتــر اســت بــرای ایــران. بــرای اینکــه، آن یــک عــده از علمــا را 
کنــار  گذاشــته می شــوند، ایــن تمــام ملــت را می خواهــد  کنــار  واســطه آنهــا هــم یــک قشــر زیــادی 
کنــد، ایــن می خواهــد مجتهــد را بــا  بگــذارد. یعنــی نــه اینکــه ایــن می خواهــد مجتهــد را داخــل 
گــر چنانچــه افــرادی در  کــه ا دســت همیــن ملــت از بیــن ببــرد. بایــد دانشــگاهی هــا متوجــه باشــند 
گــول اینهــا را نخورنــد.  کــه  کننــد  کــه شــیطنت دارنــد می کننــد، اینهــا را بایــد توجــه  دانشــگاه هســتند 
کــه در آنجــا  خودشــان دخالــت در امــور انتخابــات بکننــد. انتخابــات سرنوشــت حتــی شــمایی 
ــه سرنوشــت آحــاد ملــت در دســت اوســت، وظیفــۀ آحــاد  ک هســتید را تعییــن می کنــد. یــک امــری 

ــد«.1 کن ــت  ــه در آن دخال ک ملــت اســت 

مقام معظم رهبری

گناهان جمعی ملت ها!

کــه خطایــی  گناهــان جمعــی ملت هاســت. بحــث یــك نفــر آدم نیســت  گناهــان،  یــک نــوع از 
گاهــی یــك ملــت یــا جماعــت مؤثــرى از یــك ملــت مبتــال  انجــام دهــد و یــك عــده از آن متضــرر شــوند؛ 
گاهــی ســال هاى متمــادى  گنــاه هــم اســتغفار خــودش را دارد. یــك ملــت  گناهــی می شــوند. ایــن  بــه 
در مقابــل منکــر و ظلمــی ســکوت می کنــد و هیــچ عکس العملــی از خــود نشــان نمی دهــد؛ ایــن هــم 
ــی  ــر مــا بقــوم حّت گنــاه دشــوارترى هــم باشــد؛ ایــن همــان »اّن اهَّلل ال یغّی گنــاه اســت؛ شــاید  یــك 
کــه نعمت هــاى بــزرگ را زایــل می کنــد؛ ایــن  گناهــی اســت  یغّیــروا مــا بانفســهم« اســت؛ ایــن همــان 
گنهــکار مســلط می کنــد.  کــه بالهــاى ســخت را بــر ســر جماعت هــا و ملتهــاى  گناهــی اســت  همــان 
کــه  مجتهــد بزرگــی مثــل شــیخ فضــل اهلل نــورى  کردنــد  کــه در شــهر تهــران ایســتادند و تماشــا  ملتــی 
کــه او را بااینکــه جــزو بانیــان و بنیان گــذاران و رهبــران  را بــاالى دار بکشــند و دم نزدنــد؛ دیدنــد 
ــراى مشــروطیت همراهــی نکــرد، ضــد  ــان انگلیســی و غرب گ ــا جری ــه جــرم اینکــه ب ــود، ب مشــروطه ب

1 . صحیفه امام جلد18، صفحه368
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کردنــد و پنجــاه ســال بعــد چوبــش را خوردنــد. در همیــن شــهر تهــران مجلــس  مشــروطه قلمــداد 
ــد.  کردن ــب  ــاه را تصوی ــا ش ــه رض ــت ب ــلطنت و حکوم ــال س ــا انتق ــد و در آنج ــکیل ش ــانی تش مؤسس

گنــاه ملــی و عمومــی بــود.1 آن هــا یــك عــده آدم خــاص نبودنــد؛ ایــن یــك 

رمز پیروزی انقالب

پیــروزی انقــالب وابســته بــه حضــور تــوده هــای مــردم در صحنــه بــوده و تــداوم آن هــم وابســته 
بــه همیــن عامــل اســت.

ــه  ــه تــوده مــردم نبــود ایــن انقــالب حــاال حاالهــا پیــروز نشــده بــود، ب گــر ایمــان ب کــه ا بدانیــد 
دلیــل اینکــه ایــن مملکــت ســابقه انقــالب زیــاد داشــته، مبــارزه و جنبــش در ایــن مملکت زیاد شــده، 
در تمــام ایــن جنبشــها آنچــه متکــی بــه تــوده مــردم بــود پیــروز شــد، آنچــه متکــی بــه یــک قشــر خــاص 
کشــیده نشــده بــود،  کــه دقیقــا بــه ســطح تــوده مــردم  بــود، ســرکوب شــد و انقــالب خــود تــا آن وقتــی 
کــه بتوانــد پیــروز بشــود... تــداوم ایــن انقــالب هــم  یــک انقــالب ناپایــدار و متزلــزل بــود و معلــوم نبــود 

کــه در ســطح تــوده هــای مــردم باشــد.2 در صورتــی خواهــد بــود 

رفع سایه جنگ با حضور مردم

کردیــم،  پیــدا  مســئولیت  آمدیــم  کــه  »مــا  گفته انــد:  بعضی هــا  کــه  شــنفته ایم  گذشــته  در 
برداریــم«. کشــور  ســر  از  را  ســایه ی جنــگ  توانســتیم 

ــه، ایــن حرف هــا، حرف هــای درســتی نیســت. از بنــده بشــنوید، آنچــه ســایه ی جنگ را،  ن
کــرده، حضــور  کشــور رفــع  ســایه ی تعــرض دشــمن را در طــول ایــن ســال های متمــادی از ســر ایــن 

مــردم بــوده اســت.3

اثرات مقاومت ملت فلسطین

کنــد؛  یــک روز دشــمِن آنهــا از امــروز ضعیفتــر بــود، امــا توانســت بــر ملــت فلســطین تســّلط پیــدا 
چــون مقاومــت نبــود. امــروز دشمنشــان صــد برابــر از آن روز قویتــر اســت، امــا در مقابــل ملــت فلســطین 

كارگزاران نظام ، 08/ 08/ 1384 1 . بیانات در دیدار 
2 . بیانات در تاریخ 59/4/12
3 . بیانات در تاریخ 96/2/10
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کــرده اســت. معنــای ایســتادگی اّمــت اســالمی  دچــار ناتوانــی اســت؛ چــون ایــن ملــت ایســتاده و قیــام 
کــه روزانــه دچــار  کــه باشــد، ایــن اســت. امــروز همیــن جمعیــت فلســطینِی مظلــوم  در هــر نقطــه ای 
مصائــب و قســاوتهای رژیــم صهیونیســتی هســتند، توانســته اند آن رژیــم ظالــم و ناحــق را دچــار 
گــر مــورد تهاجــم  کشــورهای عربــی و همســایه های فلســطین، ا کننــد. امــروز بســیاری از  اختــالل 
گــردن همــه اّمــت  کننــد. آنهــا بــه  کــه آن مــردم مظلــوم مــی  اســرائیل نیســتند، بــه برکــت مقاومتــی اســت 

اســالم و ملت هــای عــرب - بخصــوص همســایگان فلســطین - حــّق بزرگــی دارنــد.1 

عقب نشینی صهیونیسم از غزه نتیجه مقاومت

عقب نشــینی صهیونیســت ها از غــزه بعــد از 38 ســال اشــغال غــزه، حادثــه ی بســیار مهمــی 
کــره بــود؛ ایــن حــرف  کــه ایــن عقب نشــینی بــر اثــر مذا کننــد  اســت....عده یی مــی خواهنــد وانمــود 
ک  کودکانــه اســت. در طــول 70 ســال اشــغال فلســطین، صهیونیســت ها از یــک متــر خــا خیلــی 
کــدام اســت!؟ ایــن عقب نشــینی بــر اثــر مقاومــت  کــره  کــره عقــب ننشســتند؛ مذا اشــغالی بــا مذا
فلســطینی هــا بــود. حادثــه ی اول، عقب نشــینی و فــرار از جنــوب لبنــان بــود؛ ایــن هــم حادثــه ی دوم 
گروه هــای جهــادی فلســطین بداننــد؛  کــه بــر اثــر مقاومــت پیــش آمــد. ملــت فلســطین بدانــد،  اســت 
کــره غــزه را آزاد نکــرد؛ هیچ  کــرد؛ نــه خیــر، مذا کــره غــزه را آزاد  کننــد مذا کــه خیــال  در ایــن دام نیفتنــد 
کــرده،  کــرد. آنچــه غــزه را آزاد  نقطــه ی دیگــر را هــم آزاد نکــرد؛ تــا ابــد هــم هیــچ جــا را آزاد نخواهــد 

فشــار مقاومــت ملــت فلســطین بــوده اســت؛ آنهــا ناچــار شــدند.

لطایف 

کردند جنگ و جبهه را مردم اداره 

ســردار ســلیمانی: »در جنــگ، تقریبــا اداره عمومــی جنــگ - منهــای بخــش هــای تخصصــی 
ــه مــی شــد. ایــن جنــگ از  ــود درصــد توســط مــردم ارائ ــد تســلیحات- بیــش از ن جنــگ مثــل خری
کــه قابلیــت حضــور  کــه از 600 هــزار نفــر  استشــنایی تریــن حــوادث دنیــا بــوده اســت. یــک جامعــه ای 
گیــرد  در جنــگ داشــته 120 هــزار نفــر ایثارگــر داشــته باشــد و بعــد خــودش اداره جنــگ را بــر عهــده 

1  . بیانات مقام معظم رهبری 82/۷/2
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گونــه بــود. کشــور مــا ایــن  اســتثنایی هســت. همــه جــای 

کاروان هایــی از جیرفــت آمــده بودنــد و آن  کــه  گیــالن غــرب بودیــم  کــه در  مــن یــادم هســت 
کــه خرمــن هــای بزرگــی از میــوه ایجــاد شــده بــود. از مناطــق محــروم بــه جبهــه  قــدر مرکبــات آوردنــد 
کاروان  کــه واقعــا خــودش مرکــز محرومیــت اســت،  کمــک ارســال مــی شــد. از منطقــه محــروم زابــل 

کردنــد.«1 کــه آدم متحیــر مــی شــد. جبهــه را ]مــردم[ اداره مــی  هایــی بــه ســمت جبهــه مــی آمــد 

کمک های مردمی چند نمونه از 

کار  در ایــن ایــام ابتــال و شــیوع بیمــاری خــاص، همدلــی و همراهــی مــردم بــا مدافعــان فــدا
کمــک هــای  کنیــم. ســاختن ماســک در خانــه و هدیــه بــه بیمارســتان هــا،  ســالمت را مشــاهده مــی 
نقــدی بــه بیمارســتان هــا، حضــور داوطلبانــه روحانیــون جهــادی در بیمارســتان هــا بــه عنــوان همــراه 
کمــک  کــردن ســطح شــهر توســط هیئــات مذهبــی و نیروهــای مقاومــت بســیج،  بیمــار، ضدعفونــی 
کــه امــکان بیــرون رفتــن از  رســانی نیروهــای جهــادی جهــت تهیــه اقــالم مــورد نیــاز بــه خانــواده هایــی 

خانــه را نداشــتند و... بخشــی از جلــوه هــای مؤمنانــه مســلمانی در ایــن ایــام اســت.

ج میاد تهران كرمان در بر 1  . سخنرانى سردار شهید قاسم سلیمانى در جشنواره فرهنگى اقتصادی 
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بانوان مقاومت

آیات منتخب

کاَنتــا َتحــَت َعبَدیــِن  َت لــوٍط  
َ
َت نــوٍح َو امــَرا

َ
َفــُروا امــَرا

َ
ک ذیــَن 

َّ
 ِلل

ً
َضــَرَب اهَّلُل َمَثــل

 الّنــاَر َمــَع 
َ

 ادُخــل
َ

ــم ُیغِنیــا َعنُهمــا ِمــَن اهَّلِل َشــیئًئا َو قیــل
َ
ل

َ
خاَنتاُهمــا ف

َ
ِمــن ِعباِدنــا صاِلَحیــِن ف

ــت  َرّبِ ابــِن لــی ِعنــَدَك 
َ
َت ِفرَعــوَن ِاذ قال

َ
ذیــَن ءاَمُنــوا امــَرا

َّ
 ِلل

ً
الّداِخلیــَن )01( َو َضــَرَب اهَّلُل َمَثــل

ِلمیــَن )11( َو َمرَیــَم 
ّ

نــی ِمــَن الَقــوِم الْظ نــی ِمــن ِفرَعــوَن َو َعَمِلــه؛ َو َنّجِ ــِة َو َنّجِ
َ
َبیًتــا ِفــی الَجّن

هــا َو  ّبِ ــِت َر ِلْمّ
َ

ــت ِبک
َ
ق

َ
ــا َو َصّد ــن روِحن ــِه ِم ــا فی َنَفخن

َ
رَجهــا ف

َ
ــت ف حَصَن

َ
ــِیّ ا  ت

َّ
َن ال ــَت ِعمــْرّ ابَن

ــَن )21( ِنتی
ّ
ــَن الْق ــت ِم کاَن ــه؛  َو  ُتِب

ُ
ک

ترجمه آیات

کــه در تحــت  کفــر ورزیده انــد زن نــوح و زن لــوط را مثــل زده  کــه  کســانی  10 خداونــد بــراى 
)زوجیــت( دو بنــده صالــح از بنــدگان مــا بودنــد، پــس بــه شوهرانشــان )بــه واســطه نفــاق( خیانــت 
ــه آنهــا  ــه محــض مــرگ( ب ــد، و )ب ــد و آنهــا از آن دو زن چیــزى از )عــذاب( خــدا را دفــع نکردن کردن
گفتــه شــود: همــراه واردیــن داخــل  گفتــه شــد وارد آتــش بــرزخ شــوید، و )در روز قیامــت( بــه آنهــا 
ــل زده: آن  ــون را مث ــد زن فرع ــان آورده ان ــه ایم ک ــانی  کس ــراى  ــد ب ــوید. 11 و خداون ــدى( ش ــش )اب آت
گفــت: پــروردگارا، بــراى مــن در نــزد خــود )در قــرب جــالل و رحمــت خــود( در بهشــت  کــه  گاه 
گــروه ظالمــان )دربــار و ملتــش(  خانــه اى بســاز، و مــرا از فرعــون و عمــل وى رهایــی بخــش، و از 
کــه دامــان خــود پــاك نــگاه داشــت، پــس در او از  نجــات ده. 12 و نیــز مریــم دختــر عمــران را، زنــی 
کــه بــه اراده مــا وجــود می یابــد( دمیدیــم )تــا عیســی در رحمــش خلــق شــد(،  روح خویــش )روحــی 
کتاب هــاى )آســمانی و  گفتــه( و  کلمــات پــروردگارش را )آنچــه بــا انبیــاء بــه عنــوان وحــی ســخن  و 

لــوح محفــوظ( او را تصدیــق نمــوده و از اطاعت کننــدگان خــدا بــود.



337

مقدمه

کافــر و در مقابــل دو تــن از زنــان ســرفراز مقاومــت مؤمنانــه جبهــه  خــدای ســبحان دو تــن از زنــان 
کــدام را مطــرح مــی نمایــد و بــا ایــن بیــان مؤمنــان را بــه اســتواری  حــق را معرفــی نمــوده و ســرانجام هــر 

و مقاومــت در اقامــه دیــن و عمــل بــه وظایــف الهــی دعــوت مــی نمایــد.

تبیین آیات منتخب

کافر الگوهایی از زنان مؤمن و 

خداونــد متعــال در ایــن آیــات بــراى اینکــه درس عملــی زنــده اى بــه مســلمانان بدهــد بــه ذکــر 
کــه در خانــه دو پیامبــر بــزرگ خــدا بودنــد، و سرنوشــت دو  سرنوشــت فشــرده دو نفــر از زنــان بی تقــوا 

کــه یکــی از آنهــا در خانــه یکــی از جبارتریــن مــردان تاریــخ بــود می پــردازد. زن مؤمــن و ایثارگــر 

کافــران زده اســت، مثلــی بــه همســر نــوح و همســر  نخســت می فرمایــد:« خداونــد مثلــی بــراى 
ــوٍط( »1«.

ُ
َت ل

َ
ــَرأ ــوٍح َو اْم َت ُن

َ
ــَرأ َفــُروا اْم

َ
ک ِذیــَن 

َّ
 ِلل

ً
لــوط« )َضــَرَب اهَّلُل َمَثــل

کردنــد«  » آنهــا تحــت سرپرســتی دو بنــده از بنــدگان صالــح مــا بودنــد، ولــی بــه آن دو خیانــت 
خاَنتاُهمــا«.

َ
)کاَنتــا َتْحــَت َعْبَدْیــِن ِمــْن ِعباِدنــا صاِلَحْیــِن ف

» امــا ارتبــاط آنهــا بــا ایــن دو پیامبــر بــزرگ ســودى بــه حالشــان در برابــر عــذاب الهــی نداشــت، 
ــْم ُیْغِنیــا َعْنُهمــا 

َ
ل

َ
کــه وارد می شــوند« )ف کســانی  کــه وارد در آتــش شــوید همــراه  گفتــه شــد  و بــه آنهــا 

اِخِلیــَن(.
َ

ــاَر َمــَع الّد
َ
 الّن

َ
 اْدُخــل

َ
 َو ِقیــل

ً
ِمــَن اهَّلِل َشــْیئا

کــه در ماجــراى افشــاى اســرار و آزار آن  و بــه ایــن ترتیــب بــه دو همســر پیامبــر اســالم ص 
گمــان نکننــد همســرى پیامبــر  کــه  حضــرت صلــی اهلل علیــه و آلــه دخالــت داشــتند هشــدار می دهــد 
کــه رابطــه همســران نــوح  کیفــر آنهــا باشــد، همان گونــه  صلــی اهلل علیــه و آلــه بــه تنهایــی می توانــد مانــع 

گرفتــار عــذاب الهــی شــدند. و لــوط، بــه خاطــر خیانــت، از خانــدان نبــوت و وحــی قطــع شــد، و 

کــه پیوندهــاى خــود را بــا اولیــاء  و در ضمــن هشــدارى اســت بــه همــه مؤمنــان در تمــام قشــرها 
گنــاه و عصیــان مانــع عــذاب الهــی نپندارنــد. اهلل در صــورت 
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ــز  ــا هرگ ــت آنه ــه خیان ــد، البت کردن ــت  ــزرگ خیان ــر ب ــن دو پیامب ــه ای ــن دو زن ب ــال ای ــر ح ــه ه ب
ــی نشــده اســت،  ــه بی عفت ــوده ب ــرى آل ــچ پیامب ــز همســر هی ــرا هرگ ــود، زی انحــراف از جــاده عفــت نب
کــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه صریحــا آمــده اســت، »مــا بغــت امــرأة  کــه در حدیثــی از پیامبــر ا چنــان 

ــوده عمــل منافــی عفــت نشــد. ــز آل نبــی قــط1«؛ همســر هیــچ پیامبــرى هرگ

کــه بــا دشــمنان آن پیامبــر ؟ع؟ همــکارى می کــرد، و اســرار  خیانــت همســر« لــوط« ایــن بــود 
ــود. ــن ب ــز چنی ــوح نی ــر ن ــپرد، و همس ــمن می س ــه دش ــه او را ب خان

کــرده، می گویــد: »خداونــد مثلــی بــراى مؤمنــان ذکــر  ســپس دو مثــال بــراى افــراد باایمــان ذکــر 
کــه بــه پیشــگاه خــدا عرضــه داشــت: پــروردگار مــن! خانــه اى  کــرده: همســر فرعــون را، در آن زمــان 
کارهایــش رهایــی بخــش، و مــرا از ایــن  کــن، و مــرا از فرعــون و  برایــم در جــوار قربــت در بهشــت بنــا 
ــْت َرّبِ اْبــِن ِلــی 

َ
 قال

ْ
َت ِفْرَعــْوَن ِإذ

َ
ِذیــَن آَمُنــوا اْمــَرأ

َّ
 ِلل

ً
قــوم ظالــم نجــات ده« )َو َضــَرَب اهَّلُل َمَثــل

اِلِمیــَن(.
َ

َقــْوِم الّظ
ْ
ِنــی ِمــَن ال ِنــی ِمــْن ِفْرَعــْوَن َو َعَمِلــِه َو َنّجِ ــِة َو َنّجِ

َ
َجّن

ْ
 ِفــی ال

ً
ِعْنــَدَك َبْیتــا

گفته اند  کــه نــام همســر فرعــون« آســیه« و نــام پــدرش« مزاحــم« بــوده اســت،  معــروف ایــن اســت 
کــرد اعمــاق قلبــش بــه نــور ایمــان  کــه معجــزه موســی ؟ع؟ را در مقابــل ســاحران مشــاهده  هنگامــی 
روشــن شــد، و از همــان لحظــه بــه موســی ایمــان آورد او پیوســته ایمــان خــود را مکتــوم می داشــت، 
کــه فرعــون  کــرد، هنگامــی  کتمــان  کــه بتــوان آن را همیشــه  ولــی ایمــان و عشــق بــه خــدا چیــزى نیســت 
کــه دســت از دامــن آئیــن موســی ؟ع؟  کــرد، و اصــرار داشــت  از ایمــان او بــا خبــر شــد بارهــا او را نهــی 

کنــد، ولــی ایــن زن بــا اســتقامت هرگــز تســلیم خواســته فرعــون نشــد. بــردارد، و خــداى او را رهــا 

ســرانجام فرعــون دســتور داد دســت و پاهایــش را بــا میخهــا بســته، در زیــر آفتــاب ســوزان 
کــه آخریــن لحظه هــاى عمــر خــود را  قــرار دهنــد، و ســنگ عظیمــی بــر ســینه او بیفکننــد، هنگامــی 
کــن و  می گذارنــد دعایــش ایــن بــود« پــروردگارا! بــراى مــن خانــه اى در بهشــت در جــوار خــودت بنــا 
مــرا از فرعــون و اعمالــش رهایــی بخــش و مــرا از ایــن قــوم ظالــم نجــات ده«! خداونــد نیــز دعــاى ایــن 
کنــار بهتریــن زنــان جهــان ماننــد مریــم قــرار داد.  کار را اجابــت فرمــود و او را در  کبــاز فــدا زن مؤمــن پا

گرفتــه اســت. کــه در همیــن آیــات در ردیــف او قــرار  چنــان 

1 . » در المنثور« جلد 6 صفحه 245.
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کــه الگویــی بــراى افــراد باایمــان محســوب می شــود اشــاره  ســپس بــه دومیــن زن بــا شــخصیت 
کــه دامــان خــود را پــاك  کــرده، می فرمایــد: و نیــز »خداونــد مثلــی زده اســت« مریــم »دختــر عمــران را 

ْرَجهــا( 
َ
ْحَصَنــْت ف

َ
ِتــی أ

َّ
َیــَم اْبَنــَت ِعْمــراَن ال نگاهداشــت« )َو َمْر

َنَفْخنا ِفیِه ِمْن ُروِحنا(.
َ
» و ما از روح خود در او دمیدیم« )ف

که پیامبر اولو العزم پروردگار شد. و او به فرمان خدا بدون داشتن همسر، فرزندى آورد 

ــه همــه آنهــا ایمــان  ــرد، و ب ک کتابهایــش را تصدیــق  ــروردگار و  ــد »او ســخنان پ ســپس می افزای
ــِه(. ُتِب

ُ
ک ــا َو  ه ّبِ ِلمــاِت َر

َ
ــْت ِبک

َ
ق

َ
آورد« )َو َصّد

قاِنِتیَن(.
ْ
کاَنْت ِمَن ال » و او از مطیعان فرمان خدا بود« )َو 

کتــب آســمانی و اوامــر الهــی مؤمــن، و از  از نظــر ایمــان در ســرحد اعلــی قــرار داشــت، و بــه تمــام 
گــوش  کــف، و چشــم بــر امــر و  نظــر عمــل پیوســته مطیــع اوامــر الهــی بــود، و بنــده اى بــود جــان و دل بــر 

بــر فرمــان داشــت.

کــه جمعــی از یهودیــان  و بــه هــر حــال قــرآن بــا ایــن تعبیــرات دامــان مریــم را از ســخنان ناروایــی 
کدامنــی او را زیــر ســؤال می بردنــد،  آلــوده و جنایتــکار، در بــاره او می گفتنــد، و شــخصیت، و حتــی پا

پــاك می شــمرد، و مشــت محکمــی بــر دهــان بدگویــان می کوبــد.1

نکات تفسیری و آموزه های عملی

۱. زنان اسوه مقاومت

یکــی از زیباتریــن نــکات قابــل اســتفاده از ایــن آیــات، نــگاه واالی قــرآن بــه مقــام زن اســت. 
کرامــت نیســت. هــر انســانی فــارغ از  در بندگــی و عبودیــت جنســیت زنانــه یــا مردانــه مایــه برتــری و 
ــا  ــد ب ــه خداون ک ــد  ــدی باش ــا ح ــال ت کم ــن  ــد و ای ــت یاب ــت دس ــه اوج عبودی ــد ب ــی توان ــیت م جنس
کــه »آســیه« و »مریــم« زنانــی از جامعــه مؤمنــان هســتند، آنــان را اســوه مقاومــت مؤمنانــه بــرای  وجــودی 

هــر مــرد و زنــی معرفــی نمایــد.

1 . تفسیر نمونه، ج 24، ص: 298 با تصرف
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۲. آزادی زن

زن در عقیــده و عمــل آزاد اســت. وابســتگی خانوادگــی و اقتصــادى و اجتماعــی او را مجبــور 
خاَنتاُهمــا

َ
ــِن ِمــْن ِعباِدنــا ... ف نمی کنــد. کاَنتــا َتْحــَت َعْبَدْی

۳. ارتباط عصمت و وابستگان فاسد!

وابســتگان فاســد، ضربــه  اى بــه عصمــت و عدالــت رهبــران آســمانی نمی زنند.»َعْبَدْیــِن ِمــْن 
خاَنتاُهمــا« تفســیر نــور

َ
ِعباِدنــا ... ف

۴. هشدار به منسوبان رهبران الهی

کــه پیوندهــاى خــود را بــا اولیــاء  »و در ضمــن هشــدارى اســت بــه همــه مؤمنــان در تمــام قشــرها 
گنــاه و عصیــان مانــع عــذاب الهــی نپندارنــد« تفســیر نمونــه اهلل در صــورت 

۵. برخی جلوه های اسوه گی آسیه ؟اهع؟

»-حضــرت آســیه محیــط  زده نبــود و جامعــه شــخصّیت او را نســاخته بــود. او بــا منطــق در برابــر 
رژیمی فاســد ایســتاد.

کاخ و رفــاه و مادیــات  کــرد و از  - رفــاه زده نبــود و در راه ایمــان بــه تمــام مظاهــر دنیــوى پشــت 
گذشــت .

- صبــور بــود و زیــر شــکنجه جــان داد و بــه شــهادت رســید، ولــی از راه و مکتبــش دســت بــر 
نداشــت.

- حامی رهبر معصوم زمان خود، حضرت موسی  بود.« تفسیر نور

کــه آخریــن لحظه هــاى عمــر خــود را می گذارنــد دعایــش ایــن بــود« پــروردگارا!  - وی هنگامــی 
کــن و مــرا از فرعــون و اعمالــش رهایــی بخــش و  بــراى مــن خانــه اى در بهشــت در جــوار خــودت بنــا 
کاخ عظیــم فرعــون را تحقیــر می کنــد  مــرا از ایــن قــوم ظالــم نجــات ده«! همســر فرعــون بــا ایــن ســخن 
کــه او را  و آن را در برابــر خانــه اى در جــوار رحمــت خــدا بــه هیــچ می شــمرد، و بــه ایــن وســیله بــه آنهــا 
کــه از طریــق« ملکــه مصــر بــودن« در اختیــار  کــه ایــن همــه امکانــات چشــمگیرى  نصیحــت می کردنــد 
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تــو اســت بــا ایمــان بــه مــرد شــبانی همچــون موســی از دســت نــده! پاســخ می گویــد.

ِنــی ِمــْن ِفْرَعــْوَن َو َعَمِلــِه« بیــزارى خــود را، هــم از خــود فرعــون و هــم از  - بــا جملــه »َنّجِ
ــه و ســتیز حــق و باطــل بــی طــرف نیســت بلکــه  ــم و جنایاتــش، اعــالم مــی دارد؛ مؤمــن در فتن مظال

ــد. کن ــت مــی  ــد و حــق را تقوی گوی ــح ســخن مــی  صری

اِلِمیــَن« ناهمرنگــی خــود را بــا محیــط آلــوده و بیگانگــی 
َ

َقــْوِم الّظ
ْ
ِنــی ِمــَن ال - بــا جملــه »َو َنّجِ

خویــش را از جنایــات آنهــا برمــال می کنــد، و چقــدر حســاب شــده اســت ایــن جمله هــاى ســه گانه اى 
کــه ایــن زن بــا معرفــت و ایثارگــر و اســوه مقاومــت در جبهــه حــق و حقیقــت در واپســین لحظه هــاى 
ــردان مؤمــن جهــان الهام بخــش  ــان و م ــراى همــه زن ــد ب ــه می توان ک ــرد، جمله هایــی  ک عمــرش بیــان 
کــه فشــار محیــط، یــا همســر را،  کســانی  کــه بهانه هــاى واهــی را از دســت تمــام  باشــد، جمله هایــی 

مجــوزى بــراى تــرك اطاعــت خــدا و تقــوى می شــمرند، می گیــرد.

کــه فشــار  - زرق و بــرق و جــالل و جبروتــی برتــر از دســتگاه فرعونــی وجــود نداشــت همان طــور 
و شــکنجه اى فراتــر از شــکنجه هاى فرعــون جنایتــکار نبــود، ولــی نــه آن زرق و بــرق، و نــه ایــن فشــار 
و شــکنجه، آن زن مؤمــن را بــه زانــو در نیــاورد و هــم چنــان بــه راه خــود در مســیر رضــاى خــدا ادامــه 

کــرد. داد تــا جــان خویــش را در راه معشــوق حقیقــی فــدا 

۶. برخی جلوه های اسوه گی مریم؟اهع؟

کدامنــی و عفــت هــر زن مؤمــن، تجلــی بندگــی و اســتقامت او در مســیر عبودیــت اســت.  پا
ــت. ــس اس ــود ابلی ــر جن ــه در براب ــت مؤمنان ــوه ای از مقاوم ــی، جل ــوع آلودگ ــر ن ــتن از ه ــظ خویش حف

 صبــر و اســتقامت در اجــرای دســتورات الهــی و تحمــل افتراهــای نــا اهــالن و دوری از سســتی 
و وادادگــی در عمــل بــه وظیفــه جلــوه زیبایــی در مقاومــت در طریــق حــق اســت.

کــه 34 مرتبــه در دوازده ســوره از او  کــه نامــش در قــرآن آمــده، حضــرت مریــم اســت  تنهــا زنــی 
نــام بــرده شــده 

ــت و  ــانگر عف ــان، نش ــورد زن ــن واژه در م ــت؛ ای ــه اس ــاى قلع ــه معن ــن« ب ــْت« از »حص ْحَصَن
َ
»أ

ــت. ــی اس کدامن پا
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ــْم  ْوِلِه
َ
کــی زدنــد، »َو ق کان دفــاع می کنــد. چــون بــه حضــرت مریــم تهمــت ناپا خداونــد از پــا

کدامــن اســت.  «)نســاء156(، خداونــد در قــرآن دو بــار فرمــود: او پا
ً
 َعِظیما

ً
َیــَم ُبْهتانــا َعلــی  َمْر

ْرَجها«)أنبیــاء 91، تحریــم 12(
َ
ْحَصَنــْت ف

َ
»أ

ْرَجها«
َ
ْحَصَنْت ف

َ
ِتی أ

َّ
َیَم اْبَنَت ِعْمراَن ال کدامنی اوست. »َمْر ارزش زن به پا

َنَفْخنا ِفیِه ِمْن ُروِحنا« تفسیر نور
َ
ْرَجها ف

َ
ْحَصَنْت ف

َ
فرزند پاك از دامان پاك برمی خیزد. »أ

گار ما قرآن و روز

»زنــان« بــه عنــوان بخشــی از جامعــه مؤمنــان نقــش اساســی در تعالــی جامعــه اســالمی دارنــد. 
بــه دلیــل حضــور بیشــتر مــادر در خانــه و تعامــل افــزون تــر او بــا فرزنــدان بخــش عمــده مســئولیت 
کار و تــالش و اســتقامت در مســیر  تربیــت بــر عهــده اوســت. از ســوی دیگــر مــردان جامعــه بــرای 
کنــده  کــه زن در نقــش همســری بــا فراهــم نمــودن محیطــی آ بندگــی نیازمنــد ســکونت و آرامش انــد 
گــر زنــان  از مهــر و مهــرورزی و محبــت مــی توانــد، مــرد را در حیــات معنــوی یــاری نمایــد. بنــا بــر ایــن ا
مــا راه عبودیــت و بندگــی را بپیماینــد، خانــه و خانــواده نیــز رنــگ و بــوی صــالح و فــالح را بــه خــود 
گیــرد. اســتقامت مؤمنانــه زنــان در عمــل بــه وظایــف الهــی خــود، همــان »حســن التبعــل« اســت  مــی 

کــه نبــی مکــرم ؟ص؟ آن را جهــاد زنــان مؤمــن خوانــده اســت. 

ــوه  ــان و دنیاپرســتی و جل ــان مؤمــن مرعــوب فرهنــگ غــرب و غربگرای ــر زن گ ــز ا ــا نی در روزگار م
ــاری جبهــه حــق بداننــد و در ایفــای  ــه ی ــر مســئوالنه خــود را موظــف ب گ گــری و ظواهــر آن نشــوند و ا
ــدان تربیــت  ــد، همســران مؤمــن و فرزن گیرن کار  ــه  نقــش همســری و مــادری خــود نهایــت تــالش را ب
ــن همــان مقاومــت  ــه حــق. ای ــرای اقام ــود ب ــد ب ــه ای خواهن ــان هــر یــک شــجره طیب ــان آن ــه دام یافت
کــه ضامــن ســعادت و اعتــالی جامعــه اســالمی  زن در جبهــه حــق و نبــردش بــا جبهــه باطــل اســت 

ــد.  ــاهده می کنی ــدس مش ــاع مق ــت را در دف ــن مقاوم ــه ای ــت. نمون اس

و  پشــتیبانی،  نظامــی،  همچــون  گونــی  گونا راههــای  از  مقــدس  دفــاع  در  انقالبــی  بانــوان 
نمودنــد. مشــارکت  مقــدس  دفــاع  در  و...  درمانــی  و  امــدادی،   ، فرهنگــی  تدارکاتــی، 

بــر اســاس آمــار تهیــه شــده از فهرســت شــهدای جنــگ تحمیلــی، زنــان قهرمــان ایــران 6 هــزار و 
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کــه بیشــتر آنهــا در بمبــاران و  کردنــد  428 نفــر شــهیده در طــول ســالهای دفــاع مقــدس تقدیــم اســالم 
موشــک بــاران شــهرها بــه شــهادت رســیده اند. طبــق آمــاری بــه نقــل از نشــریه داخلــی بنیــاد شــهید و 

امــور ایثارگــران، 500 نفــر از ایــن افــراد، رزمنــده بودنــد؛ 

کل جانبازان زن 5 هزار و 735 نفر است  تعداد 

همسران شهدا 61 هزار و 52 نفر بوده اند.

همسران جانبازان 317 هزار و 193 نفرند.

این است معنای ایمان و بندگی و دلدادگی معبود ...

در محضر معصومان

1. چهار زن برتر أهل بهشت

در روایتــی از رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه می خوانیــم: »افضــل نســاء اهــل الجنــة خدیجــة 
بنــت خویلــد، و فاطمــة بنــت محمــد ؟ص؟، و مریــم بنــت عمــران، و آســیه بنــت مزاحــم، امــرأة 

فرعــون!1«؛

برتریــن زنــان اهــل بهشــت چهــار نفرنــد« خدیجــه« دختــر خویلــد و« فاطمــه« دختــر محمــد ص 
و« مریــم« دختــر عمــران و« آســیه« دختــر مزاحــم همســر فرعــون.

کانــون  2. مقاومــت در مشــکالت زندگــی توّســط حضــرت زهــرا ســالم اهلل علیهــا و حفــظ 
خانــواده

ــا  ــی داری ت ــا غذای ــان! آی ــه ج ــی ؟ع؟ فرمود:»فاطم ــان عل ــر مؤمن ــان امی ــی از صبحگاه در یک
کــه پــدرم را بــه نبــّوت و شــما را بــه امامــت  گرســنگی ام برطــرف شــود؟ پاســخ داد: نــه، بــه خدایــی 
کافــی نداریــم، آنچــه بــود بــه شــما و فرزندانــم دادم  کــه دو روز اســت در منــزل غــذای  برگزیــد ســوگند 
و خــود از غــذای انــدک موجــود اســتفاده نکردم.امــام بــا تأســف فرمــود: فاطمــه جــان! چــرا بــه مــن 
گفــت: »یــا اباالســن اّن الســت�ی مــن اهلی ان  اطــالع نــدادی تــا بــه دنبــال تهّیــه غــذا بــروم؟ فاطمــه 

1 . » در المنثور« جلد 6 صفحه 246.
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کــه تــو را بــه چیــزی  کنــم  تقــّدر علیــه؛ ای ابــا الحســن! مــن از خدایــم حیــا مــی  کلــف نفســک مــا ال ا
کــه تــو بــر آن تــوان و قــدرت نــداری«. ایــن درس بزرگــی  وادار نمایــم )و از تــو درخواســتی داشــته باشــم( 
کــه بخاطــر درخواســت هایــی  کــه زهــرا؟اهع؟ را بــه عنــوان الگــو پذیرفتــه انــد،  اســت بــرای همــه زنانــی 
کــرده زندگــی مشــترک  کــه در تــوان شــوهر نیســت زندگــی و نشــاط زندگــی را از بیــن نبرنــد، و خــدای نا

را متالشــی نکننــد.

در محضر امام و رهبری

عنایت اسلم به زن

ــر مــردان  کــه ب ــوان دارد بیشــتر از عنایتــی اســت  ــه بان کــه اســالم ب امــام خمینــی )ره(: عنایتــی 
ــردان شــجاع را در دامــن خــود  ــا م ــد. زنه ــد و زنهــا حــق بیشــتر دارن ــر ملتهــا حــق دارن ــردان ب دارد. م
کریــم انسان ســاز اســت، و زنهــا نیــز انسان ســاز. وظیفــه زنهــا انسان ســازى  بــزرگ می کننــد. قــرآن 
گرفتــه بشــود، ملتهــا بــه شکســت و انحطــاط مبــدل خواهنــد  گــر زنهــاى انسان ســاز از ملتهــا  اســت. ا
کــه ملتهــا را تقویــت می کننــد،  شــد، شکســت خواهنــد خــورد، منحــط خواهنــد شــد. زنهــا هســتند 

شــجاع می کننــد.1  

- بانوان پرافتخار

کالن  در صحنــه  هــاى فرهنگــی و  کــه بانــوان و زنــان  پیــر و جــوان و خــرد و  مــا مفتخریــم 
اقتصــادى و نظامــی حاضــر، و همــدوش مــردان یــا بهتــر از آنــان در راه تعالــی اســالم و مقاصــد قــرآن 
کــه زنــان بزرگــوارى زینب گونــه- علیهــا ســالم اهلل- فریــاد  کریــم فعالیــت دارنــد؛ ... و مــا مکــرر دیدیــم 
کــه فرزنــدان خــود را از دســت داده و در راه خــداى تعالــی و اســالم عزیــز از همــه چیــز خــود  می زننــد 
گذشــته و مفتخرنــد بــه ایــن امــر؛ و می داننــد آنچــه بــه دســت آورده انــد باالتــر از جنــات نعیــم اســت، 

چــه رســد بــه متــاع ناچیــز دنیــا.2

1 . صحیفه امام، ج 6، ص: 300
2 . وصیت نامه امام خمینى رحمة اهَّلل علیه
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- جهاد زنان مؤمن

ــِل« ؛ 1 یعنــی ثــواب مجاهــدت آن جوانــی را  َبّعُ ِة ُحْســُن الّتَ
َ
ــْرأ َ مقــام معظــم رهبــری: »ِجَهــاُد الْ

کار، بــه ایــن زن  گرفتــه، بــه خاطــر ایــن  کــف دســتش  کــه رفتــه تــوی میــدان جنــگ و جــان خــودش را 
کمتــر از آن نیســت. البتــه شــوهرداری خیلــی ســخت اســت. بــا  کار هــم زحمتــش  میدهنــد؛ چــون ایــن 
کلفتشــان، بــا قــد بلندترشــان؛ خــب،  توقعاتشــان، بــا انتظاراتشــان، بــا بداخالقیهاشــان، بــا صــدای 
گیــرا و صمیمــی و دارای ســکینه و آرامــش -  گــرم و  زنــی بتوانــد بــا ایــن شــرائط، محیــط خانــه را 
َســَکن - قــرار بدهــد، خیلــی هنــر بزرگــی اســت؛ ایــن واقعــًا جهــاد اســت؛ ایــن شــعبه ای از همــان جهــاد 

کــه فرموده انــد؛ جهــاد بــا نفــس اســت.2 کبــری اســت  ا

- نقش زنان در دفاع مقّدس

ــی  ــا حّت ــازه ی بچه هاشــان مــی آمــد ی ــه جن ک ــر ایــن مادرهــا آن وقتــی  گ ــری: ا مقــام معظــم رهب
ک مــی زدنــد، اعتــراض بــه امــام و اعتراض  کردنــد، یقــه چــا گلــه مــی  کردنــد،  نمــی آمــد، آه و نالــه مــی 
گیــر مــی  کردنــد، مطمئنــًا جنــگ در همــان ســالهای اول و در همــان مراحــل اول زمیــن  بــه جنــگ مــی 

شــد. نقــش مــادران شــهدا ایــن اســت.

همســران صبــور شــهدا، زنهــای جــوان، شــوهران جــواِن خودشــان را در آغــاز زندگــی شــیرین 
خانوادگــِی مــورد آرزو از دســت بدهنــد. اواًل راضــی بشــوند ایــن شــوهر جــوان بلنــد شــود بــرود جائــی 
کننــد، سرشــان را  کننــد؛ بعــد هــم افتخــار  کــه ممکــن اســت برنگــردد؛ بعــد هــم شــهادت او را تحمــل 
کــه تــا امــروز ادامــه دارد، همســری بــا  بــاال بگیرنــد. اینهــا آن نقــش هــای بــی بدیــل اســت. بعــد آنچــه 

جانبازان است.3  

نقش زنان در بیداری اسالمی

گــر زنــان در حرکــت اجتماعــی یــک ملتــی حضــور نداشــته باشــند، آن حرکــت بــه جائــی  ا
گــر زنــان در یــک حرکــت حضــور پیــدا بکننــد، یــک حضــور  نخواهــد رســید، موفــق نخواهــد شــد. ا

كافى، همچنین در حكمت 132 نهج الباغه. تبّعل: إطاعة زوجها  . 1
2 . نشست اندیشه های راهبردی 90/10/14
3 . نشست اندیشه های راهبردی90/10/14



346

کــرد. در  گاهانــه و از روی بصیــرت، آن حرکــت بــه طــور مضاعــف پیشــرفت خواهــد  جــدی و آ
ایــن حرکــت عظیــِم بیــداری اســالمی، نقــش زنــان، یــک نقــش بــی بدیــل اســت و بایــد ادامــه پیــدا 
کتریــن میدانهــا  کــه همســران خــود را و فرزنــدان خــود را بــرای حضــور در خطرنا کنــد. زنــان هســتند 
کننــد. مــا در دوران مبــارزه بــا طاغــوت در ایــران و همچنیــن  و جبهه هــا آمــاده میکننــد و تشــجیع مــی 
بعــد از پیــروزی انقــالب تــا امــروز، برجســتگی نقــش زنــان را بــه طــور واضــح و ملمــوس مشــاهده 
ــا  ــور م کش ــوان  ــا، بان ــان م ــد، زن ــل ش ــا تحمی ــر م ــال ب ــت س ــه هش ک ــی  ــر در جنگ گ ــم. ا ــم و دیدی کردی
در میــدان جنــگ، در عرصــه ی عظیــم ملــی حضــور نمــی داشــتند، مــا در ایــن آزمایــش دشــوار و پــر 

محنــت پیــروز نمــی شــدیم.1

 لطایف 

همســران شــهدا یکــی از پرافتخارتریــن زنــان تاریــخ انــد. بنگریــد دل نوشــته ای از زبــان یکــی 
کار شــهدا بــا عنــوان »عشــق ســوزان اســت«: از همســران فــدا

کــه ســری از مــن گفتــه بــودم  دیدی که من حق داشمت؟! عاشق تری از مناز اولــش هــم 

بــودی دلبســته ام  و  مــن  بــودم  مــندلبســته ات  از  دیگــری  عشــق  کــرد  رهایــت  امــا 

مــنآتش شدی، رفی و گفی: عشق سوزان است از  کســتری  خا جــز  کاش  منانــد  بــایق 

مــنرفــی و جــا مانــده فقــط ُمشــت َپــری از تــو از  تــری  چشــماِن  باقیمانــده  و  رفــی 

کــه برگــردی « خوانــدم 
ً
مــن»َفــاهلُل َخْیــٌر َحاِفظــا از  هبتــری  روز  و  حــال  بــا  برگشــته ای 

حــاال... و  بــودم  لبخندهایــت  عاشــق  بــا خنده هــای زمخــی ات دل می بــری از مــنمــن 

ینــب؟! یمن! مــن کجــا و حضــرت ز حــق داشــی اینقــدر راحــت بگــذری از مــن...عاشــق تر

سیده تکتم حسینی

كنندگان در اجاس جهانى زنان و بیداری اسامى 91/4/21 1 . بیانات در جمع شركت 
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نوح  اسوه مقاومت

آیات منتخب 

 
َ

لیــٌم )1( قــال
َ
ن َیأِتَیُهــم َعــذاٌب ا

َ
بــِل ا

َ
وَمــَک ِمــن ق

َ
نــِذر ق

َ
ن ا

َ
وِمــه“ ا

َ
رَســلنا نوًحــا ِالــْیّ ق

َ
 ا

ّ
ِاّنــِا

ــم 
ُ

نوِبک
ُ
ــم ِمــن ذ

ُ
ک

َ
طیعــوِن )3( َیغِفــر ل

َ
قــوُه َو ا

َ
ِن اعُبــُدوا اهَّلَل َو اّت

َ
ــم َنذیــٌر ُمبیــٌن )2( ا

ُ
ک

َ
َقــوِم  ِاّنــی ل ْیّ

 َرّبِ 
َ

مــوَن )4( قــال
َ
نُتــم َتعل

ُ
ک ــو 

َ
ــُر ل

َ
َء الُیَؤّخ

ّ
 اهَّلِل ِاذا جــِا

َ
َجــل

َ
ی ِاّنَ ا َجــٍل ُمَســّمً

َ
ــم ِالــًیّ ا

ُ
رک َو ُیَؤّخِ

مــا َدَعوُتُهــم 
َّ
ل

ُ
ک  ِفــراًرا )6( َو ِاّنــی 

ّ
ءِیّ ِاال

ّ
ــم َیِزدُهــم ُدعــِا

َ
ل

َ
 َو َنهــاًرا )5( ف

ً
یــل

َ
ومــی ل

َ
ِاّنــی َدَعــوُت ق

َصــّروا َو اســَتکَبُروا اســِتکباًرا 
َ
صاِبَعُهــم فــِیّ ءاذاِنِهــم َو اسَتغَشــوا ِثیاَبُهــم َو ا

َ
ا ا ُهــم َجَعلــِوّ

َ
ِلَتغِفــَر ل

ُقلــُت 
َ
ُهــم ِاســراًرا )9( ف

َ
ســَررُت ل

َ
ُهــم َو ا

َ
نــُت ل

َ
عل

َ
ــّمَ ِاّنــِیّ ا

ُ
ــّمَ ِاّنــی َدَعوُتُهــم ِجهــاًرا )8( ث

ُ
)7( ث

مــواٍل َو 
َ
ــم ِبا

ُ
ــم ِمــدراًرا )11( َو ُیمِددک

ُ
یک

َ
َء َعل

ّ
ــمِا ّفــاًرا )10( ُیرِســِل الّسَ

َ
کاَن غ ــه} 

َ
ــم ِاّن

ُ
ک اســَتغِفروا َرّبَ

نهــاًرا )12( ...
َ
ــم ا

ُ
ک

َ
ــٍت َو َیجَعــل ل

ّ
ــم َجُن

ُ
ک

َ
َبنیــَن َو َیجَعــل ل

ترجمه آیات

کــه قــوم خــود را بیــم ده پیــش از آنکــه عذابــی  1. همانــا مــا نــوح را بــه ســوى قومــش فرســتادیم 
ک بــه آنــان رســد. دردنــا

گفت: اى قوم من، بی تردید من براى شما بیم دهنده اى آشکارم، 2. نوح 

کنید. که خدا را بپرستید و از او پروا نمایید و از من اطاعت   .3

کــه بــر هــر زنــده اى بــه طبــع  گناهــان شــما ببخشــاید و شــما را تــا مدتــی معیــن )اجلــی  4. تــا از 
کیفــر طغیانتــان نکشــد(، همانــا اجــل خدایــی هــر  اّولــی نوشــته شــده( مهلــت دهــد )و پیــش از آن بــه 

گــر بدانیــد. گاه فــرا رســد هرگــز تأخیــر نمی افتــد، ا
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کردم. گفت: پروردگارا، من قوم خود را شب و روز دعوت   .5

6. اما دعوت من براى آنها جز فرار )از حق( نیفزود.

کــردم تــا بــر آنهــا ببخشــایی، انگشــتان خــود را در  7. و البتــه مــن هــر وقــت آنهــا را دعــوت 
کردنــد و  کشــیدند و )بــر مخالفــت و عنــاد( اصــرار  کردنــد و لباس هــاى خویــش بــر ســر  گوش هایشــان 

بــه شــدت تکبــر ورزیدنــد.

8. باز هم من آنها را با صداى بلند و آشکار دعوت نمودم.

9. و باز دعوت را بر آنها علنی و در اجتماعشان، و سّرى و در نهان انجام دادم.

که او همواره بسیار آمرزنده است. کنید  که از پروردگار خود طلب آمرزش  گفتم  10. پس 

11. تا آسمان )ابر( را بر شما پرباران فرستد.

کند و براى شما باغ ها و براى شما نهرها قرار دهد. 12. و شما را با اموال و پسران یارى 

مقدمه

کــه بندگــی را بــه اوج رســانده انــد. راه را مــی شناســند  عرصــه بندگــی، نیازمنــد راهبرانــی اســت 
کمــال عبودیــت مــی رســانند. واالیــی  و از پیــروان خــود دســتگیری نمــوده آنــان را قــدم بــه قــدم بــه 
ــالش  ــل و ت ــل باط ــر اه ــان در براب ــتادگی آن ــت و ایس ــه مقاوم ک ــود  ــی ش ــن م گاه روش ــران آن  ــن راهب ای
بــی وقفــه آنــان بــرای هدایــت مردمــان جامانــده از جــاده حــق را مشــاهده نماییــم. یکــی از برتریــن 
کــه 950 ســال در راه هدایــت قــوم خــود  بنــدگان خالــص خــدای متعــال حضــرت »نــوح« ؟ع؟ اســت 
گریــزاِن باطل مــرام را بــه ســوی »اهلل« و نفــی  تــالش شــبانه روزی نمــود و بــر اســاس امــر معبــود، حــق 
شــرک و زشــت کاری فراخوانــد. ســوره نــوح مقاومــت ایــن بــزرگ مــرد تاریــخ را آن چنــان زیبــا بــه 

کــه ســتایش هــر مؤمنــی را برانگیختــه مــی ســازد. کشــیده  تصویــر 

تبیین آیات منتخب1

کــه مربــوط بــه مســاله دعــوت او می باشــد،  ایــن ســوره بیانگــر آن قســمت از حــاالت نــوح اســت 

1 . تفسیر نمونه، ج 25، ص: 5۷ به بعد با تلخیص و تصرف
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و نــکات جالبــی را در زمینــه دعــوت بــه ســوى حــق مخصوصــا در برابــر اقــوام لجــوج بــه همــه رهــروان 
راه خــدا می آمــوزد.

کــرده، می فرمایــد:” مــا نــوح را بــه ســوى قومــش فرســتادیم،  نخســت از مســاله بعثــت او شــروع 
نا 

ْ
ْرَســل

َ
ــا أ

َ
ک بــه سراغشــان آیــد” )ِإّن کــن پیــش از آنکــه عــذاب دردنــا گفتیــم: قــوم خــود را انــذار  و 

ِلیــٌم(.
َ
ِتَیُهــْم َعــذاٌب أ

ْ
ْن َیأ

َ
ْبــِل أ

َ
ْوَمــَک ِمــْن ق

َ
ْنــِذْر ق

َ
ْن أ

َ
ْوِمــِه أ

َ
 ِإلــی  ق

ً
ُنوحــا

ــْم َنِذیــٌر ُمِبیــٌن(« 
ُ

ک
َ
ــی ل ــْوِم ِإّنِ

َ
 یــا ق

َ
اى قــوم! مــن بــراى شــما بیــم دهنــده آشــکارى هســتم« )قــال

کنیــد و هــر چــه غیــر از او اســت بــه دور  کــه خداونــد یگانــه یکتــا را پرســتش  هــدف ایــن اســت 
ِن اْعُبــُدوا 

َ
کنیــد« )أ کــه دســتور خــدا اســت اطاعــت  افکنیــد، تقــوا را پیشــه نمــوده، و از دســتورات مــن 

کــرد:  ــوِن( در حقیقــت نــوح محتــواى دعــوت خــود را در ســه جملــه خالصــه  ِطیُع
َ
ــوُه َو أ ُق

َ
اهَّلَل َو اّت

کــه  کــه او از ســوى خــدا آورده  پرســتش خــداى یکتــا، رعایــت تقــوا و اطاعــت از قوانیــن و دســتوراتی 
مجموعــه عقایــد و اخــالق و احــکام بــود.

کوتــاه بیــان  ســپس بــه تشــویق آنهــا پرداختــه نتائــج مهــم اجابــت ایــن دعــوت را در دو جملــه 
ــْم 

ُ
ک

َ
گناهــان شــما را می آمــرزد” )َیْغِفــْر ل کنیــد خداونــد  گــر دعــوت مــرا اجابــت  می کنــد و می گویــد: ا

ــْم(.
ُ
ُنوِبک

ُ
ِمــْن ذ

کــرده و  ســپس می افزایــد:” و شــما را تــا زمــان معینــی بــه تاخیــر می انــدازد، عمرتــان را طوالنــی 
ی(. َجــٍل ُمَســّمً

َ
ــْم ِإلــی  أ

ُ
ْرک عــذاب را از شــما دور مــی دارد” )َو ُیَؤّخِ

گــر می دانســتید” )ِإّنَ  کــه اجــل نهایــی الهــی فــرا رســد تاخیــر پیــدا نمی کنــد ا “ زیــرا هنگامــی 
ُمــوَن(.

َ
ْنُتــْم َتْعل

ُ
ک ــْو 

َ
ــُر ل

َ
 اهَّلِل ِإذا جــاَء ال ُیَؤّخ

َ
َجــل

َ
أ

کردم، اما ... از هر فرصتی براى هدایت آنها استفاده 

در ایــن آیــات در ادامــه رســالت و ماموریــت نــوح بــراى دعــوت قومــش، ســخنانی از زبــان خــود 
کــه بســیار آموزنــده اســت. کــه بــه پیشــگاه پــروردگار شــکایت می بــرد، نقــل شــده  او، هنگامــی 

کــه می توانــد راهگشــا بــراى همــه مبلغــان دینــی  ســخنان نــوح در ایــن زمینــه ســخنانی اســت 
کــردم«  گفــت پــروردگارا! مــن قــوم خــود را شــب و روز بــه ســوى تــو دعــوت  باشــد، می فرمایــد:” نــوح 

کوتاهــی نکــردم. ( و لحظــه اى در ارشــاد و تبلیــغ آنهــا 
ً
 َو َنهــارا

ً
ْیــل

َ
ْوِمــی ل

َ
ــی َدَعــْوُت ق  َرّبِ ِإّنِ

َ
)قــال
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ــْم َیِزْدُهــْم ُدعاِئــی 
َ
ل

َ
“ امــا ایــن دعــوت و ارشــاد مــن چیــزى جــز فــرار از حــق بــر آنهــا نیفــزود” )ف

ــا توجــه  ــه ســوى چیــزى ســبب فــرار از آن شــود، امــا ب کــه دعــوت ب ( و ایــن عجیــب اســت 
ً
ــرارا  ِف

َّ
ِإال

بــه اینکــه تاثیــر دعوتهــا نیــاز بــه یــک نــوع آمادگــی و ســنخیت و جاذبــه متقابــل دارد، جــاى تعجــب 
کــه دعــوت مــردان خــدا را می شــنوند در مقابــل آن  کــه افــراد لجــوج و دشــمن حــق، هنگامــی  نیســت 
کفــر و نفــاق را راســخ  مقاومــت بــه خــرج می دهنــد، و همیــن مقاومــت آنهــا را از خــدا دورتــر می کنــد و 

ــر می ســازد. ت

کــه  کــردم  ســپس نــوح در ادامــه ایــن ســخن می افزایــد:« خداونــدا! مــن هــر زمــان آنهــا را دعــوت 
گوشــهاى  ایمــان بیاورنــد تــا تــو آنهــا را مشــمول آمــرزش خــود قــرار دهــی، آنهــا انگشــتان خویــش را در 
خــود قــرار داده، و لباسهایشــان را بــر خــود پیچیدنــد و در مخالفــت و عــدم ایمــان اصــرار ورزیدنــد 
ــْم َو  ــی آذاِنِه ــْم ِف صاِبَعُه

َ
ــوا أ

ُ
ــْم َجَعل ُه

َ
ــَر ل ــْم ِلَتْغِف مــا َدَعْوُتُه

َّ
ل

ُ
ک ــی  ــد« )َو ِإّنِ کردن ــتکبار  ــدیدا اس و ش

.)
ً
بارا

ْ
َبُروا اْســِتک

ْ
وا َو اْســَتک َصــّرُ

َ
اْسَتْغَشــْوا ِثیاَبُهــْم َو أ

نوح هم چنان به سخنان خود در پیشگاه پروردگار ادامه داده، می گوید:

ــی َدَعْوُتُهــْم  ــّمَ ِإّنِ
ُ
کــردم” )ث “ خداونــدا! ســپس آنهــا را آشــکارا بــه توحیــد و عبــادت تــو دعــوت 

.)
ً
ِجهارا

در جلسات عمومی و با صداى بلند آنها را به سوى ایمان فرا خواندم.

ــان  ــا بی ــراى آنه ــان را ب ــد و ایم ــت توحی ــان، حقیق ــکارا و نه ــردم« آش ــت نک ــز قناع ــن نی ــه ای ب
.)

ً
ُهــْم ِإْســرارا

َ
ْســَرْرُت ل

َ
ُهــْم َو أ

َ
ْنــُت ل

َ
ْعل

َ
ــی أ ــّمَ ِإّنِ

ُ
داشــتم« )ث

پاداش دنیوى ایمان

ــار روى  ــر خــود بــراى هدایــت آن قــوم لجــوج و ســرکش، ایــن ب “ نــوح” در ادامــه بیانــات مؤث
کننــد  گنــاه توبــه  گــر از شــرک و  کــه ا بشــارت و تشــویق تکیــه می کنــد، و بــه آنهــا وعــده مؤکــد می دهــد 
خــدا درهــاى رحمــت خویــش را از هــر ســو بــه روى آنهــا می گشــاید، عــرض می کنــد:” خداونــدا مــن 
ــُت 

ْ
ُقل

َ
کــه او بســیار آمرزنــده اســت” )ف کنیــد  گفتــم: از پــروردگار خویــش تقاضــاى آمــرزش  ــه آنهــا  ب

.)
ً
ــارا

َ
ّف

َ
کاَن غ ــُه 

َ
ــْم ِإّن

ُ
ک اْســَتْغِفُروا َرّبَ
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کنیــد بارانهــاى پربرکــت آســمان  گــر چنیــن  ک می ســازد، بلکــه” ا گناهــان پــا نــه تنهــا شــما را از 
( خالصــه هــم بــاران رحمــت 

ً
ــْم ِمــْدرارا

ُ
ْیک

َ
ــماَء َعل را پــی در پــی بــر شــما فــرو می فرســتد” )ُیْرِســِل الّسَ

معنــوى و هــم بــاران پــر برکــت مــادى او شــما را فــرا می گیــرد.

ْمواٍل َو َبِنیَن(.
َ
ْم ِبأ

ُ
سپس می افزاید:” و اموال و فرزندان شما را افزون می کند،” )َو ُیْمِدْدک

“ و براى شما باغهاى خرم و سرسبز و نهرهاى آب جارى قرار می دهد.”

.)
ً
ْنهارا

َ
ْم أ

ُ
ک

َ
 ل

ْ
اٍت َو َیْجَعل

َ
ْم َجّن

ُ
ک

َ
 ل

ْ
 )َو َیْجَعل

بــه ایــن ترتیــب یــک نعمــت بــزرگ معنــوى، و پنــج نعمــت بــزرگ مــادى بــه آنهــا وعــده 
کفــر و عصیــان اســت،  ک شــدن از آلودگــی  گناهــان و پــا داده، نعمــت بــزرگ معنــوى بخشــودگی 
امــا نعمتهــاى مــادى: ریــزش بارانهــاى مفیــد و بــه موقــع و پــر برکــت، فزونــی امــوال، فزونــی فرزنــدان 

)ســرمایه هاى انســانی(، باغهــاى پــر برکــت، و نهرهــاى آب جــارى...

نکات تفسیری و آموزه های عملی

۱. درس مقاومت

بــه حــق و عدالــت اســت  اســتقامت در مســیر دعــوت  مــا  بــرای  نــوح ؟ع؟  درس زندگــی 
کــرد و مأیــوس نشــد. بایــد از نــوح درس بگیریــم و مأیــوس نشــویم  حضــرت نــوح 950 ســال اســتقامت 
کثــرت دشــمن بترســیم و در اجــرای دیــن خــدا هیــچ واهمــه ای نداشــته  کمــی یــار و یــاور و نــه از  نــه از 

باشــیم.

۲. دوازده سال تبلیغ برای هدایت هر نفر!!!

گــر بدانیــد در طــول نهصــد و پنجــاه ســال دعــوت نــوح نبــی ؟ع؟ تنهــا  شــگفت انگیز اســت ا
کنیــم روشــن  گــر ایــن دو عــدد را بــر یکدیگــر تقســیم  کــه ا حــدود هشــتاد نفــر بــه او ایمــان آوردنــد 

ــرد!!. ک ــغ  ــه طــور متوســط حــدود دوازده ســال تبلی ــراى هدایــت هــر یــک نفــر ب ــه ب ک می شــود 

گــر مبلغــان اســالمی از یــک چنیــن اســتقامت و پشــتکارى برخــوردار باشــند اســالم بــا ایــن  آیــا ا
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محتــواى غنــی و جالــب عالمگیــر نخواهــد شــد؟!1

۳. استکبار و غرور مانع هدایت

ــْم َو  ــْوا ِثیاَبُه ــْم َو اْسَتْغَش ــی آذاِنِه ــْم ِف صاِبَعُه
َ
ــوا أ

ُ
ــْم َجَعل ُه

َ
ــَر ل ــْم ِلَتْغِف مــا َدَعْوُتُه

َّ
ل

ُ
ک ــی  )َو ِإّنِ

.)
ً
بارا

ْ
َبُروا اْســِتک

ْ
وا َو اْســَتک َصــّرُ

َ
أ

ــوح ؟ع؟ اســتکبار و غــرور  ــوم ن ــی ق ــل مهــم بدبخت ــه یکــی از عوام ک ــه نشــان می دهــد  ــن آی ای
کــه در برابــر انســانی ماننــد خــود هــر چنــد نماینــده خــدا  بــود، زیــرا خــود را باالتــر از ایــن می دیدنــد 
کبــر و و غــرور همیشــه یکــی  کانــون علــم و دانــش و تقــوا ســر تســلیم فــرود آورنــد، ایــن  باشــد و قلبــش 
از موانــع مهــم راه حــق بــوده و ثمــره شــوم آن را در تمــام طــول تاریــخ بشــر در زندگــی افــراد بی ایمــان 

مشــاهده می کنیــم.

۴. استحکام ریشه های فساد مانع هدایت

ــه هاى  ــه ریش ک ــرود  ــش ب ــدر پی ــل آن ق ــیر باط ــر در مس گ ــه ا ک ــت  ــن اس ــان چنی ــاختمان انس س
کــرده بــه صــورت طبیعــت ثانــوى  گــردد، و در اعمــاق وجــودش نفــوذ  فســاد در وجــود او مســتحکم 
در آیــد نــه دعــوت مــردان خــدا در او اثــر می بخشــد، و نــه پیامهــاى رســاى الهــی فایــده اى می دهــد.

۵. راه و رسم تبلیغ

کــه وســیله اى بــراى تســلی خاطــر  آنچــه در آیــات فــوق دربــاره دعــوت نــوح آمــده در عیــن ایــن 
کــه در مکــه بــه او پیوســتند بــود یــک برنامــه عمومــی و همگانــی را بــراى  پیامبــر ؟ص؟ و مؤمنــان اندکــی 

همــه مبلغــان راه خــدا ارائــه می دهــد.

ــز عمومــی شــهر جمــع  ــرده، در یــک مرک ک ــز انتظــار نداشــت مــردم دعوتــش را اجابــت  او هرگ
گوش به ســخنانش  کــه همــگان چشــم بــه دهــان او دوختــه و  شــوند ســپس بــا آرامــش خاطــر در حالــی 
دارنــد پیــام الهــی را بــه آنــان برســاند، بلکــه از لحــن آیــات اســتفاده می شــود )و در بعضــی از روایــات 
کوچــه و بــازار آنهــا را بــه طــور  گاه بــه ســراغ مــردم در خانه هایشــان می رفــت، یــا در  کــه او  نیــز آمــده( 
گاه در مجالــس  خصوصــی صــدا مــی زد، و بــا حوصلــه و لحــن محبــت آمیــزى تبلیــغ می کــرد، و 

1 . تفسیر نمونه، ج 25، ص: 6۷
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کــه بــه منظورهــاى دیگــرى از قبیــل جشــن و عــزا تشــکیل شــده بــود می آمــد و بــا صــداى بلنــد  عمومــی 
ــن و  ــا عکــس العملهــاى نامطلــوب و توهی ــا همیشــه ب ــد، ام ــر آنهــا می خوان ــان خــدا را ب و آشــکار فرم
کار خــود برنداشــت.  گاه ضــرب و جــرح روبــرو می شــد، ولــی بــا ایــن حــال هرگــز دســت از  اســتهزاء، و 
ــر ســرمایه او در راه  ــر، و پشــتکار و اســتقامت بی نظی ــه عجیــب، و آن دلســوزى عجیب ت ایــن حوصل

دعــوت بــه آئیــن حــق بــود. 1

۶. رابطه« تقوى« و« عمران و آبادى«۲

ــه  ک ــی اســتفاده می شــود  ــه خوب ــات فــوق، ایــن نکتــه ب ــه آی ــرآن، از جمل ــات مختلــف ق از آی
ــی اســت. ــه ویران ــاه مای گن ــم و  ــر و ظل کف ــادى جامعه هــا، و  ــه آب ــت مای ایمــان و عدال

ْیِهــْم 
َ
َفَتْحنــا َعل

َ
َقــْوا ل

َ
اّت ُقــرى  آَمُنــوا َو 

ْ
 ال

َ
ْهــل

َ
ّنَ أ

َ
أ ــْو 

َ
ل در آیــه 96« اعــراف« می خوانیــم: َو 

کننــد درهــاى  گــر اهــل شــهرها و آبادیهــا ایمــان بیاورنــد و تقــوا پیشــه  ْرِض:” ا
َ ْ
ــماِء َو ال َبــَرکاٍت ِمــَن الّسَ

ــه روى آنهــا می گشــائیم”. ــن را ب ــرکات آســمان و زمی ب

ــِدی  ْی
َ
َســَبْت أ

َ
ک ــِر ِبمــا  َبْح

ْ
ــّرِ َو ال َب

ْ
ــی ال َفســاُد ِف

ْ
ــَر ال ــه 41 ســوره« روم« می خوانیــم: َظَه و در آی

ــاِس:” فســاد در خشــکی و دریــا بــر اثــر اعمــال مــردم ظاهــر شــد«.
َ
الّن

ــْم:« 
ُ

ْیِدیک
َ
َســَبْت أ

َ
ک ِبمــا 

َ
ــٍة ف ــْم ِمــْن ُمِصیَب

ُ
صاَبک

َ
و در آیــه 30« شــورى« آمــده اســت: َو مــا أ

ــْو 
َ
هــر مصیبتــی بــه شــما می رســد بــه خاطــر اعمــال شــما اســت” و در آیــه 66 مائــده آمــده اســت َو ل

ْوِقِهــْم َو ِمــْن َتْحــِت 
َ
ــوا ِمــْن ف

ُ
ل

َ
ک

َ َ
ِهــْم ل ّبِ ْیِهــْم ِمــْن َر

َ
 ِإل

َ
ــِزل ْن

ُ
 َو مــا أ

َ
ْنِجیــل ِ

ْ
ــْوراَة َو ال

َ
قاُمــوا الّت

َ
ُهــْم أ

َ
ّن
َ
أ

گــر آنهــا تــورات و انجیــل و آنچــه از طــرف پروردگارشــان بــر آنــان نــازل شــده اســت بــر پــا  ْرُجِلِهــْم:« ا
َ
أ

گرفــت( و  دارنــد، از آســمان و زمیــن روزى می خورنــد” )و بــرکات زمیــن و آســمان آنهــا را فــرا خواهــد 
آیــات دیگــرى از ایــن قبیــل.

کــه آثــارش را بــه  ایــن« رابطــه« تنهــا یــک رابطــه معنــوى نیســت، بلکــه عــالوه بــر رابطــه معنــوى 
خوبــی می بینیــم رابطــه مــادى روشــنی نیــز در ایــن زمینــه وجــود دارد.

1 . تفسیر نمونه، ج 25، ص: 66
2 . تفسیر نمونه، ج 25، ص: ۷1 به بعد
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کــردن  فرامــوش  و  قانون شــکنی،  مســئولیت،  احســاس  عــدم  سرچشــمه  بی ایمانــی  و  کفــر 
ارزشــهاى اخالقــی اســت، و ایــن امــور ســبب از میــان رفتــن وحــدت جامعه هــا، متزلــزل شــدن 
ــه هــم خــوردن تعــادل  ــان، هــدر رفتــن نیروهــاى انســانی و اقتصــادى، و ب پایه هــاى اعتمــاد و اطمین

اجتماعــی اســت.

گــردد بــه ســرعت عقب نشــینی  کــم  کــه ایــن امــور بــر آن حا کــه جامعــه اى  بدیهــی اســت 
گرفــت. می کنــد و راه ســقوط و نابــودى را پیــش خواهــد 

ــا وجــود عــدم ایمــان و تقــوا از پیشــرفت نســبی وضــع  ــه ب ک ــر می بینیــم جوامعــی هســتند  گ و ا
کــه  مــادى برخوردارنــد، آن را نیــز بایــد مرهــون رعایــت نســبی بعضــی از اصــول اخالقــی بدانیــم 
میــراث انبیــاى پیشــین و نتیجــه زحمــات رهبــران الهــی و دانشــمندان و علمــا در طــول قرنهــا اســت.

ــه  ک ــه شــده اســت  ــاد تکی ــی زی ــن معن ــز روى ای ــات اســالمی نی ــوق در روای ــات ف ــر آی عــالوه ب
گنــاه ســبب فزونــی روزى و بهبــودى زندگــی می شــود، از جملــه:  اســتغفار و تــرک 

ــاد اســتغفار  ق1: “ زی ز ــر لــب ال ــر االســتغفار تج کث ــه فرمــود: ا ک در حدیثــی از علــی ؟ع؟ آمــده 
کنــی”. کــن تــا روزى را بــه ســوى خــود جلــب 

که فرمود: کرم ؟ص؟ چنین نقل شده  در حدیث دیگرى از پیغمبر ا

ق فلیســتغفر اهَّلل، و مــن  ز مــن انعــم اهَّلل علیــه نعمــة فلی�مــد اهَّلل تعــال، و مــن اســتبطا الــر
ــه او بخشــیده شــکر  ــی ب ــد نعمت ــه خداون ک کســی  ــاهَّلل2: “  ــوة اال ب ــه امــر فلیقــل: ال حــول و ال ق حزن
کــه بــر اثــر  کســی  کنــد، و  کــرده از خــدا طلــب آمــرزش  کــه روزیــش تاخیــر  کســی  خــدا را بجــا آورد، و 

گــردد بگویــد: ال حــول و ال قــوة اال بــاهَّلل” . حادثــه اى غمگیــن 

ق و  ز ور الــر در نهــج البالغــه نیــز می خوانیــم: »و قــد جعــل اهَّلل ســب�انه االســتغفار ســببا لــدر
«3؛ “ 

ً
ــْم ِمــْدرارا

ُ
ْیک

َ
ــماَء َعل  ُیْرِســِل الّسَ

ً
ــارا

َ
ّف

َ
کاَن غ ــُه 

َ
ــْم ِإّن

ُ
ک لــق، فقــال ســب�انه اْســَتْغِفُروا َرّبَ رحــة الن

خداوند ســبحان، اســتغفار را ســبب فزونی روزى و رحمت خلق قرار داده، و فرموده از پروردگارتان 

1 . تفسیر« نور الثقلین« جلد 5 صفحه 424
2 . تفسیر« نور الثقلین« جلد 5 صفحه 424

3 . » نهج الباغه« خطبه 143.
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کــه او بســیار آمرزنــده اســت، بــاران پــر برکــت آســمان را بــر شــما می فرســتد”. کنیــد  طلــب آمــرزش 

گار ما قرآن و روز

کــرده انــد.  کــر  گــوش فلــک را بــا آن  کــه مســتکبران روزگار مــا  1. »آزادی بیــان« ادعایــی اســت 
گاه دیگــر نــه آزادی بیانــی  کــه ســخن شــما منافــع آنــان را بــه خطــر انــدازد. آن  وای بــه حــال روزی 
کــه در بــاره هلوکاســت  کســانی را  کنیــد عواقــب  هســت نــه آزادی پــس از بیــان! بــرای نمونــه جســتجو 

کــرده انــد. کشــتار یهودیــان، تحلیــل متفاوتــی در غــرب ارائــه  و فرضیــه 

رســانه هــای دنیــای اســتکبار دائمــًا در حــال تبلیــغ علیــه اندیشــه هــای توحیــدی و وحیانــی 
کلــک چهــره اســالم حقیقــی را بــا راه انــدازی  بــه ویــژه اســالم نــاب محمــدی اســت. بــا هــزاران دوز و 
ــرا و  گ ــه  ــای تفرق ــه ه ــانه ای فرق ــی و رس ــاری مال ــی ی ــج و حت ــی، تروی ــای انحراف ــه ه ــا و نحل ــه ه فرق
کینــه و تــرس  کــردن آتــش  کشــورهای اســالمی و برافروختــه  اختــالف افکــن، ایجــاد هــراس میــان 
گــری و جنــگ و خونریــزی میــان مســلمانان بــا منابــع خودشــان  نســبت بــه یکدیگــر، ترویــج افراطــی 
کالم تــالش بــرای ایجــاد هــراس  و  تهاجــم فرهنگــی و تهــی ســازی درونــی جهــان اســالم و خالصــه 
ــا ژســت  کــه ب ــه اســالم و مســلمانان بخشــی از ترفندهایــی اســت  و وحشــت در مــردم دنیــا نســبت ب

مصلحانــه و متمدنانــه بــدان دســت مــی یازنــد.

ــی از  کنیــد و در شــبکه هــای جهان ــی بیــان اســتفاده  ــر بخواهیــد از ایــن آزادی خیال گ حــال ا
اســالم نــاب ســخن بگوییــد، هیــچ یــک از ایــادی مســتکبران حاضــر بــه ارائــه خدمــات در ازای 
ــرون  ــای ب ــبکه ه ــه ش ک ــد  ــان ان ــدر هراس ــاب آن ق ــالم ن ــج اس ــت و از تروی ــی نیس ــع مال ــت مناب دریاف
کننــد و ظالمانــه مانــع ارائــه اندیشــه نــاب دینــی  مــرزی جمهــوری اســالمی را بــه راحتــی تحریــم مــی 

بــه مــردم حقیقــت جــوی عالــم مــی شــوند.

گرایــان از ابتــدای  کــه ســتمگران و باطــل  ایــن همــان رفتــار متکبرانــه و مســتکبرانه ای اســت 
کــه در ایــن ســوره بــه رفتــار زشــت قــوم نــوح اشــاره  کننــد. همچنــان  تاریــخ بشــر تــا بــه امــروز تکــرار مــی 
کنــد و نحــوه مواجهــه آنــان بــا ســخنان ایــن ابرمــرد عرصــه مقاومــت در رســالت و پیامبــری را  مــی 
کــه موجــب شــگفتی انســان مــی شــود. مگــر ممکــن اســت در زیــر ایــن آســمان  کشــد  بــه تصویــر مــی 
کننــد؟ ســخن از  کــه حتــی حاضــر بــه شــنیدن حــرف حــق نباشــند و از آن فــرار  کســانی پیــدا شــوند 
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پذیــرش نیســت ســخن تنهــا از شــنیدن اســت.

گونه افراد بسیار بوده اند. ولی تاریخ می گوید این 

گــوش نهــاده  کــه آنهــا را دعــوت بــه توحیــد می کــرد انگشــت در  نــه تنهــا قــوم نــوح بــه هنگامــی 
ــر اســالم  کــه حــق را نشــنوند و نبیننــد، بلکــه در عصــر پیامب ــد  ــر ســر و صــورت می پیچیدن و جامــه ب
کــه وقتــی صــداى دل انگیــز پیامبــر ؟ص؟ بــه آیــات قــرآن بلنــد  گروهــی بودنــد  ؟ص؟ طبــق صریــح قــرآن 
کــه هیچکــس  می شــد بــا جــار و جنجــال و ســوت و صفیــر چنــان غوغایــی بــه راه می انداختنــد 
ــْم َتْغِلُبــوَن ؛ 

ُ
ک

َّ
َعل

َ
َغــْوا ِفیــِه ل

ْ
ُقــْرآِن َو ال

ْ
ا ال

َ
َفــُروا ال َتْســَمُعوا ِلهــذ

َ
ک ِذیــَن 

َّ
 ال

َ
صــداى او را نشــنود، َو قــال

ــا پیــروز  کنیــد ت ــه هنــگام تــالوت آن جنجــال  ــرا ندهیــد و ب ــه ایــن قــرآن ف گــوش ب گفتنــد:  کافــران   “
شــوید” )فصلــت 26(.

کــه امــام حســین ؟ع؟ ســاالر شــهیدان  کربــال نیــز آمــده اســت هنگامــی  در تاریــخ خونیــن 
کــه صــداى  کنــد چنــان جنجالــی بــه راه انداختنــد  می خواســت دشــمنان منحــرف را ارشــاد و بیــدار 

گــم شــد.1 امــام در میــان آنهــا 

کــه ویــژه پیامبــران اولــوا العــزم اســت، در  2. »نوح« فرســتاده بــزرگ پــروردگار، بــا قاطعیتــی 
کــه داشــت، در مقابــل دشــمنان نیرومنــد و  کــم و محــدودى  نهایــت شــجاعت و شــهامت، بــا نفــرات 
سرســخت ایســتادگی می کنــد، و قــدرت آنهــا را بــه بــاد مســخره می گیــرد، و بــی اعتنائــی خویــش را 
بــه نقشــه ها و افــکار و بت هــاى آنهــا نشــان می دهــد، و بــه ایــن وســیله یــک ضربــه محکــم روانــی 

بــر افکارشــان وارد می ســازد.2 

ــه پیامبــران الهــی و اســوه هــای  ــا تأســی ب امــروزه هــم اهــل ایمــان و دلــدادگان راه حــق بایــد ب
مقاومــت مؤمنانــه در عمــل بــه وظایــف دینــی خــود و اقامــه حــق و عــدل و برپایــی آییــن الهــی نهایــت 

گیرنــد تــا بــه پیــروزی نهایــی موعــود دســت یابنــد. کار  تــالش و اســتقامت را بــه 

3. مظلومیت نوح ؟ع؟ در خانواده خود

یکــی از ویژگــی هــای حضــرت نــوح؟ع؟ عــدم همراهــی همســر و فرزنــدش بــا وی اســت. ایــن 

1 . » بحار االنوار« جلد 45 صفحه 8.
2 . تفسیر نمونه
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کــه یــک پیامبــر الهــی همســر و فرزنــدش، همراهیــش نکننــد؛ »پســر نــوح بــا بــدان  خیلــی ســخت اســت 
ــئله ای  ــن مس ــز چنی ــالمی نی ــالب اس ــخ انق ــه در تاری ــد« همچنانک ــم ش گ ــش  ــدان نبوت ــت خان بنشس
کــه فرزندان شــان بــا آن هــا همراهــی نکردنــد و این هــا از  را شــاهد بودیــم و برخــی از بــزرگان بودنــد 

کردنــد. فرزنــدان خــود تبــری پیــدا 

در محضر معصومان؟مهع؟

کفر کافران برای استمرار خط  ۱. تلش 

کــه بعضــی از آن قــوم منحــرف دســت فرزنــدان  در بعضــی از تفاســیر اســالمی آمــده اســت 
گرفتــه و نــزد« نــوح« می بردنــد، و بــه فرزنــد خــود چنیــن می گفتنــد: از ایــن مــرد بتــرس  خویــش را 
کــرده، و مــن االن همــان ســفارش را بــه تــو  کــه پــدرم بــه مــن  کنــد ایــن وصیتــی اســت  گمــراه  مبــادا تــو را 

ــرده باشــم(1 ک ــر خواهــی را ادا  ــا حــق وصیــت و خی ــم )ت می کن

ــا عمــر طوالنــی خــود در طــی چنــد نســل هــم چنــان بــه  کــه نــوح ب ایــن ســوره نشــان می دهــد 
ــز خســته نمی شــد. ــه مــی داد و هرگ ــش ادام دعــوت الهــی خوی

۲. جلوه ای از اسوه گی حضرت نوح در مقاومت مؤمنانه

ــه انــدازه آن  ــود. هیــچ یــک از پیامبــران ب ــرای حضــرت نــوح؟ع؟ ب عمــر طوالنــی افتخــاری ب
حضــرت اشــتغال بــه تبلیــغ آییــن الهــی نورزیــده و همچــون او امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر نکردنــد. 
کــه  کوتــاه بــود; اّمــا مشــکل مهــم آن حضــرت ایــن بــود  چــون عمــر دیگــر انبیــا نســبت بــه آن حضــرت 
کــه  کافــی بــرای بیــان نظراتــش نداشــت. نــه مســجدی، نــه ســالن اجتماعاتــی، نــه مرکــز دیگــری  ابــزار 
کــرد. و لــذا مترّصــد اجتمــاع مــردم بــه مناســبت عروســی یــا عــزا و ماننــد آن  بتــوان مــردم را در آن جمــع 
گوشــه ای جمــع شــده انــد در جمــع آنهــا  کــه متوّجــه مــی شــد مــردم بــه هــر عّلــت در  بــود. هنگامــی 
حاضــر مــی شــد و بــه تبلیــغ دیــن خــدا مــی پرداخــت. بــا زبــان خــوش همــراه بــا مهربانــی و عطوفــت و 
کــرد. عــالوه بــر ایــن، برنامــه تبلیغــی  محّبــت، حرفــش را مــی زد و دعــوت خــدا را بــه آنهــا ابــالغ مــی 

1 . تفسیر نمونه، ج 25، ص: 64
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خصوصــی و خانــه بــه خانــه هــم داشــت. طبــق برخــی از روایــات دِر خانــه هــای مــردم را مــی زد و مــی 
گفــت: »قولــوا ال الــه اال اهَّلل تفلحــوا« )تفســیر اثنی عشــرى، ج 13، ص 328 و ترجمــه تفســیر منهــج 
کنیــد و  گــر مــی خواهیــد ســعادتمند و خوشــبخت شــوید بتهــا را رهــا  الصادقیــن، ج 5، ص 644.( ا
بــه خــدای یگانــه ایمــان آوریــد. آن حضــرت شــب و روز، آشــکار و پنهــان، و خالصــه بــه هــر شــکل 

کــرد.1 ممکــن مــردم را بــه ســوی خــدا دعــوت مــی 

۳. علت نامگذاری نوح ؟ع؟

آنچــه بیشــتر در دعــوت نــوح بــه چشــم مــی خــورد، پایــدارى و مداومــت و اســتقامت در تبلیــغ 
ــوم  ــراى ق ــت را ب ــم و تربی ــا و تعلی ــذار، الق ــاع، ان ــالیب اقن ــا و اس ــیوه ه ــه ش ــال هم ــت. وى 950 س اس
گروهــی  کورباطنــی و حــق ناپذیــرى و لجاجــت قومــش، جــز بــه ایمــان  خویــش آزمــود، امــا بــه لحــاظ 
کان؟ فقــال:  انــدک توفیــق نیافــت. در حدیــث آمــده: »ســأل الشــامی أمیرالمؤمنیــن عــن اســم نــوح مــا
نــه نــاح عــل قومــه ألــف ســنة إال خســ�ن عاما2؛ مــرد شــامی درباره  اســه الســکن و إمنــا ســی نوحــا ل
نــام نــوح پیامبــر از امیــر المومنیــن ؟ع؟ پرســید، حضــرت فرمــود: نامــش ســکن بــود و چــون 950 ســال 

گریســت و انــدوه خــورد، نــوح نامیــده شــد.«  گمراهــی قومــش  بــر 

در محضر امام و رهبری

امام خمینی ؟هر؟

کــرد،  گــر چنانچــه آمریــکا بخواهــد دخالــت نظامــی بکنــد مــا چــه خواهیــم  »]می گوینــد[ ا
گــر«ش را هــم نبایــد بگوینــد... مگــر آمریــکا می توانــد دخالــت نظامــی در ایــن مملکــت  اصــاًل ایــن »ا
بکنــد؟... غلــط می کنــد دخالــت نظامــی بکند...آمریکاهیــچ غلطــی نمی توانــد بکنــد... نترســید، 

نترســانید«.

کنید...گرانــی و  »مــردم را در صحنــه حاضــر نگــه داریــد... آنــان را در مقابــل شــیاطین مجهــز 

1  . زندگى پر ماجرای نوح؟ع؟، آموزه ها و عبرت ها )آیت اهَّلل مكارم(
2  . بحار االنوار، ج 11، ص 286
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کــرد«. کمبــود هســت، ولــی بایــد بــه خاطــر اســالم مقاومــت 

ایــران  ایــن قضیــه  بــه  راجــع  ریاست جمهورشــان  در  کارتــر  کنیــم...  مقاومــت  »می توانیــم 
بایــد تجدیدنظــر بکننــد«. شکســت خواهنــد خــورد و 

کنیــم...  »بایــد محکــم بایســتیم و خودمــان را بــرای مقابلــه بــا مشــکالت احتمالــی آینــده مهیــا 
کــه هرچــه می خواهیــم، در خانــه مــا حاضــر باشــد«. توقــع ایــن را نداشــته باشــیم 

داشــته  هــراس  نبایــد  ســختی ها  از  بکشــند...  تســلیم  و  ســازش  بــه  را  ایــران  »می خواهنــد 
کردنــد؟ آیــا حاضــر بــه تســلیم و ســازش  کــرم در مقابــل ســختی ها عقب نشــینی  باشــیم. آیــا پیغمبــر ا

کنیــم«. شــدند؟... بایــد بایســتیم، بایــد مقاومــت 

»امــروز روز مقاومــت اســت... بــر صــدام و آمریــکا و اســتکبار غــرب ســیلی زنیــد« و »در برابــر 
دولــت آمریــکا بــا همــه قدرتــش مقاومــت می کنیــم و از هیــچ قدرتــی نمی ترســیم«.منبع: روزنامــه 

کیهــان

امام خامنه ای مد ظله

کند  که انســان یــک راهــی را انتخاب  معنــای مقاومــت چیســت؟ معنــای مقاومــت این اســت 
کنــد و موانــع نتوانــد او  کــه آن را راه حــق میدانــد، راه درســت میدانــد، و در ایــن راه شــروع بــه حرکــت 
کنیــد  کنــد؛ ایــن معنــای مقاومــت اســت. فــرض  کنــد و او را متوّقــف  را از حرکــت در ایــن راه منصــرف 
یــک وقــت در یــک جــاّده ای انســان بــه یــک مســیلی برخــورد میکنــد، بــه یــک حفــره ای برخــورد 
کــوه برســد، بــه یــک صخــره ای  ــه ی  ــه قّل کــه میخواهــد مثــاًل ب کوهســتان  ــا در حرکــت در  میکنــد، ی
کــه برخــورد میکننــد بــه ایــن صخــره یــا بــه ایــن مانــع یــا بــه ایــن دزد  برخــورد میکنــد؛ بعضی هــا وقتــی 
گــرگ، برمیگردنــد، از ادامــه ی راه منصــرف میشــوند؛ بعضــی نــه، نــگاه میکننــد ببیننــد  یــا بــه ایــن 
کــدام اســت، آن راه را پیــدا میکننــد یــا  راه ُدور زدن ایــن صخــره چیســت، راه مقابلــه ی بــا ایــن مانــع 
مانــع را برمیدارنــد یــا بــا یــک شــیوه ی عاقالنــه از مانــع عبــور میکننــد؛ مقاومــت یعنــی ایــن؛ و امــام ایــن 
کــرده بــود و در ایــن راه حرکــت میکــرد؛ ایــن راه چــه بــود؟ حــرف امــام  جــوری بــود؛ راهــی را انتخــاب 
کمّیــت  کمّیــت دیــن خــدا بــود؛ حا کــه بــر آن ایســتادگی و پافشــاری میکــرد؟ حــرف امــام حا چــه بــود 
دیــن خــدا و مکتــب الهــی بــر جامعــه ی مســلمین و بــر زندگــی عمــوم مــردم؛ ایــن حــرف امــام بــود. بعــد 
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کنــد و نظــام جمهــوری اســالمی را تشــکیل  کــه بــر موانــع غلبــه پیــدا  کــرد  از آنکــه توفیــق ایــن را پیــدا 
کنیــم اّمــا زیــر بــار  کــه مــا نــه ظلــم میکنیــم، نــه زیــر بــاز ظلــم میرویــم؛ ظلــم نمــی  کــرد  بدهــد، اعــالم 
کنیــم؛ ایــن حــرف امــام بــود.1 کنــار نمی آییــم و از مظلــوم حمایــت مــی  ظلــم هــم نمــی رویــم؛ بــا ظالــم 

کــه بنــده امــروز دربــاره ی آن بیشــتر مــی   یــک خصوصّیــت از خصوصّیــات امــام هســت 
کــه  کنــم و آن، خصوصّیــت »مقاومــت« اســت؛ مقاومــت، ایســتادگی. آن چیــزی  خواهــم صحبــت 
کــرد بــرای زمــان خــود  امــام را در هیئــت یــک مکتــب، یــک اندیشــه، یــک تفّکــر، یــک راه، مطــرح 
و در تاریــخ، بیشــتر ایــن خصوصّیــت بــود؛ خصوصّیــت ایســتادگی، مقاومــت، عــدم تســلیم در مقابــل 
کشــید؛ چــه  ــا  ــه رخ همــه ی دنی ــر طاغوت هــا امــام مقاومــت خــودش را ب ــع. در براب مشــکالت و موان
کــه خیلی هــا خســته  شــدند، خیلی هــا مشــرف بــه ناامیــدی  طاغــوت داخــل در دوران مبــارزات 
کــه ایــن مــال  شــدند اّمــا امــام محکــم ایســتاد، امــام بــدون ذّره ای عقب نشــینی در راه مبــارزه ایســتاد؛ 
دوران قبــل از پیــروزی انقــالب بــود. و بعــد از پیــروزی انقــالب هــم فشــارها از نــوع دیگــر و بــه صــورت 
همه جانبه تــر در مقابــل امــام ظاهــر شــد، ]اّمــا[ امــام بــاز هــم اصــل مقاومــت را، ایســتادگی را از دســت 
کــه تــالش دشــمن و تهدیــد دشــمن نمی توانســت  کــرد.« ایــن بــه جهــت آن بــود  ننهــاد، مقاومــت 

دســتگاه محاســباتی امــام را بــه هــم بریــزد؛ زیــرا بــه بّینــات دیــن مبیــن اســالم مّتکــی بــود.2

ــه  ــکا ب ــاو آبراهــام لینکلــن و بمب افکن هــای بــی 52 آمری گذشــت دو هفتــه از اعــزام ن پــس از 
کیــد  کــه رهبــر معظــم انقــالب در دیــدار رمضانــی بــا مســئوالن نظــام )98/2/24( تأ خلیج فــارس بــود 

کردنــد: »در مواجهــه بــا دشــمن شــعار جمهــوری اســالمی و انقــالب اســالمی، مقاومــت اســت«.

خمینــی  امــام  رحلــت  ســالگرد  ســی امین  مراســم  در  بیاناتشــان  در  همچنیــن  معظم لــه 
گفتنــد و مبانــی  )رحمــه اهلل( در 14 خــرداد جــاری، از »دکتریــن مقاومــت امــام خمینــی ؟هر؟« ســخن 
کــردن در  کــرده و فرمودنــد: »ایســتادگی و مقاومــت  مقاومــت در اندیشــه حضــرت امــام را تبییــن 
مقابــل زیاده خواهــی دشــمن و زورگیــری دشــمن و باج خواهــی دشــمن، راه جلوگیــری از پیــش آمــدِن 

ــا مقاومــت اســت«. ــه ب او اســت؛ پــس صرف

1  . منبع: بیانات حضرت آقا در روز سه شنبه-14/3/1398 
2 .  بیانات مقام معظم رهبری در روز سه شنبه-14/3/1398 
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لطایف

کــه وقتــی حضــرت نــوح ؟ع؟ از هدایــت قومــش ناامیــد شــد بــه  در برخــی روایــات آمــده 
کنــم؟ خداونــد فرمــود: یــک هســته  کشــتی را شــروع  کار ســاخت  کــرد: چــه زمانــی  خداونــد عــرض 
کــن! نــوح پیامبــر؟ع؟ هســته خرمــا را  کارت را شــروع  خرمــا بــکار، هــر وقــت درخــت خرمــا ثمــر داد 
کــرد:  کــرد تــا درخــت خرمــا بــه بــار نشســت. ســپس خطــاب بــه خداونــد عــرض  کاشــت آنقــدر صبــر 
آیــا زمــان مجــازات و عــذاب ایــن قــوم ســرکش فــرا نرســیده اســت؟ خداونــد فرمــود: نــه، هســته دیگری 
کاشــت و منتظــر  کــن. حضــرت نــوح؟ع؟ هســته دیگــری  ــر  ــه ثمــر نشســتن آن صب ــا زمــان ب ــکار و ت ب
کــرد. چندیــن بــار ایــن داســتان تکــرار شــد  مانــد. وقتــی بــه ثمــر نشســت دوبــاره ســؤال خــود را مطــرح 

تــا زمــان موعــود فــرا رســید. 1

كتاب زندگى پر ماجرای نوح؟ع؟، آموزه ها و عبرت ها )آیت اهَّلل مكارم(  . 1
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قرآن کتاب استقامت

آیات منتخب

ْن َیْســَتقیَم )28( َو 
َ
ــْم أ

ُ
میــَن )27(ِلَمــْن شــاَء ِمْنک

َ
عال

ْ
ــٌر ِلل

ْ
 ِذک

َّ
َهُبــوَن)26(ِإْن ُهــَو ِإال

ْ
ْیــَن َتذ

َ
أ

َ
ف

ِمیــَن)29(؛ تکویــر 
َ
َعال

ْ
ن َیَشــاَء اهَّلُل َرّبُ ال

َ
 أ

َّ
َمــا َتَشــاُءوَن ِإال

ترجمه آیات

ــراى آن  ــت. )27( ب ــان نیس ــراى جهانی ــادآورى ب ــز ی ــن ج ــد؟! )26( ای ــا می روی کج ــه  ــس ب پ
کــه بخواهــد اســتقامت ورزد)28( و شــما اراده نمی کنیــد مگــر آنکــه خداونــد، پــروردگار  کــس از شــما 

جهانیــان، بخواهــد )29(

مقدمه

کج روهــای باطــل اندیــش را یــادآور  در بخشــی از ایــن ســوره، نمونــه ای از نــزاع اهــل حــق بــا 
گرایــش مــردم بــه طریــق  می شــود. توطئــه اینــان بــرای مشــوش نمــودن چهــره حــق و جلوگیــری از 
ســعادت، اتهــام جنــون بــه نبــی مکــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه بــود. آنــان بــا ایــن تهمــت آشــکار، ارتبــاط 
حضــرت بــا عالــم غیــب و انتســاب قــرآن بــه پــروردگار عالمیــان را دروغ پنداشــته آن را القائــات 
کــج روی ، یاوه گویــی  آنــان را ابطــال مــی  شــیطانی معرفــی مــی نمودنــد. معبــود بــی همتــا بــا رد ایــن 
گان طریــق حــق مــی خواهــد در تعامــل  نمایــد و قــرآن را »ذکــر للعالمیــن« معرفــی مــی نمایــد و از دلــدا

بــا دشــمنان اســتقامت را پیشــه ســازند و از سســتی و تزلــزل پرهیــز نماینــد.
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تبیین آیات منتخب

یکــی از ترفندهــای زشــت کاران اهــل باطــل، ایجــاد تردیــد در پیــروان حــق اســت تــا آنــان را از 
اقامــه آمــوزه هــای دیــن بازدارنــد و از بالندگــی جامعــه دینــی و دیــن داران جلوگیــری نماینــد. عجیــب 
کتفــا نمی کننــد، بلکــه بــا تمــام قــوا  کــه ایــن طیــف بــه انحــراف فــردی خویــش و هم کیشــان ا آن اســت 
گیــر نمــودن باطــل و خاموشــی چــراغ  گرونــدگان بــه آن حملــه ور شــده، ســعی در فرا بــه جبهــه حــق و 

حــق و حــق طلبــی مــی نماینــد. 

کــرد و  ســردمدارن فاســد بــرای پیــروزی در ایــن نبــرد از هیــچ اقــدام نادرســتی دریــغ نخواهنــد 
کامجویــی خود  گرایــی و  بــرای اســتمرار ســیطره خــود بــر جوامــع و مردمــان آن بــا نیــت چپــاول و لــذت 

تمــام امکاناتشــان را بــه میــدان مــی آورنــد. 

کــه محتوایش  کالم خــدا اســت، چرا  کــه قــرآن مجیــد  کیــد شــده  در آیــات پیــش از ایــن فــراز تأ
کامــل بــر  کــه بــه وســیله پیــک وحــی بــا قــدرت و امانــت  نشــانگر رحمانــی و الهــی بــودن آن اســت 
کــه در ابــالغ رســالت هرگــز بخــل  کــه در نهایــت اعتــدال عقــل اســت نــازل شــده، پیامبــرى  پیامبــرى 

کــرده اســت. کاســت بیــان  نورزیــده، و آنچــه بــه او تعلیــم شــده بی کــم و 

کالم بــزرگ مــورد  در آیــات مــورد بحــث خداونــد مخالفــان را بــه خاطــر عــدم پیــروى از ایــن 
کجــا می رویــد”؟  توبیــخ قــرار می دهــد و بــا یــک اســتفهام توبیخــی می گویــد:” بــا ایــن حــال شــما بــه 

َهُبــوَن(.
ْ

ْیــَن َتذ
َ
أ

َ
)ف

ــروزان  ــه ایــن چــراغ ف گام می نهیــد؟ و چــرا پشــت ب ــه بیراهــه  ــرده، ب ک چــرا راه راســت را رهــا 
ــتید؟ ــش هس ــالمت خوی ــعادت و س ــمن س ــر دش ــد؟! مگ ــی می روی ــوى تاریک ــه س ــوده رو ب نم

ِمیَن(.
َ
عال

ْ
ٌر ِلل

ْ
 ِذک

َّ
سپس می افزاید:” این قرآن جز تذکر براى جهانیان نیست” )ِإْن ُهَو ِإال

همه را اندرز می دهد، هشدار می دهد، تا از خواب غفلت بیدار شوند.

کافــی نیســت، بلکــه” قابلیــت  کــه بــراى هدایــت و تربیــت تنهــا” فاعلیــت فاعــل”  و از آنجــا 
کــه می خواهنــد  قابــل” نیــز شــرط اســت، در آیــه بعــد می افزایــد:” قــرآن مایــه بیــدارى اســت بــراى آنهــا 

ْن َیْســَتِقیَم(.
َ
ــْم أ

ُ
اســتقامت بورزنــد” )ِلَمــْن شــاَء ِمْنک

قابــل توجــه اینکــه در آیــه قبــل می گویــد:” قــرآن مایــه ذکــر و بیــدارى بــراى همــه جهانیــان 
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ــت و  ــول هدای ــر قب ــی ب ــه تصمیم ک ــا  ــد همانه ــر می کن ــی را ذک ــروه خاص گ ــا  ــه تنه ــن آی ــت” و در ای اس
ــه  ــه آی ک ــه خاطــر آن اســت  ــد، ایــن تفــاوت ب گرفته ان پیمــودن راه راســت و ایســتادگی در ایــن مســیر 
ــن فیــض را، و  ــرى از ای گی ــه شــرط بهــره  ــن آی ــد، و ای ــان می کن ــن فیــض الهــی را بی ــل عمومیــت ای قب
کــه اصــل فیــض عــام اســت ولــی اســتفاده از آن مشــروط بــه اراده و  تمــام مواهــب عالــم چنیــن اســت 

تصمیــم اســت.

کــه نشــان می دهــد خداونــد انســان را آزادو مختــار  بــه هــر حــال ایــن آیــه از آیاتــی اســت 
آفریــده، و تصمیــم نهایــی بــراى پیمــودن راه حــق و باطــل بــا خــود او اســت.1

کــه در پیــش روى  کــه نشــان می دهــد راه اصلــی  تعبیــر بــه” یســتقیم” تعبیــر جالبــی اســت 
انســان قــرار دارد راه مســتقیم هدایــت و ســعادت اســت، و بقیــه راههــا همــه انحرافــی اســت، تمامــی 
کــه او را در ایــن راه مســتقیم بــه حرکــت در آورنــد،  نیروهــاى درون و بــرون انســان همــه بســیج شــده اند 
ــا  کار نباشــد انســان ب کننــده در  گمــراه  ــر افــراط و تفریطهــا، وسوســه هاى شــیطانی، و تبلیغــات  گ و ا
گام می نهــد می دانیــم خــط مســتقیم همیشــه نزدیکتریــن راه  نــداى فطــرت در همیــن مســیر مســتقیم 

بــه مقصــد اســت.

ــه  ک کنــد  ــه مشــیت و اراده انســان ممکــن اســت ایــن توهــم را ایجــاد  ــر ب ــه تعبی ک ــا از آنجــا  ام
کــه هیــچ نیــازى در پیمــودن ایــن راه بــه خداونــد و توفیــق الهــی نــدارد، در  انســان چنــان آزاد اســت 
کــه آخریــن آیــه ایــن ســوره اســت بــه بیــان نفــوذ مشــیت پــروردگار پرداختــه می فرمایــد:” شــما  آیــه بعــد 
 

َّ
کــه پــروردگار جهانیــان اســت بخواهــد” )َو مــا َتشــاُؤوَن ِإال اراده نمی کنیــد مگــر اینکــه خداونــدى 

ِمیــَن(.
َ
عال

ْ
ْن َیشــاَء اهَّلُل َرّبُ ال

َ
أ

نکات تفسیری و آموزه های عملی

۱. رجوع به قرآن شرط استواری در بندگی

گویــد: مــی  ســخن  قیامــت  روز  در  هســتی  اوضــاع  تغییــر  از  ســوره  ایــن  ابتــدای   در 
ــْت 

َ
ل ِعشــاُر ُعّطِ

ْ
ا ال

َ
َرْت - َو ِإذ  ُســّیِ

ُ
ِجبــال

ْ
ا ال

َ
ــَدَرت - َو ِإذ

َ
ُجــوُم اْنک

ُ
ا الّن

َ
َرْت - َو ِإذ ــّوِ

ُ
ک ــْمُس 

َ
ا الّش

َ
ِإذ

كمى تغییر 1 . تفسیر نمونه، ج 26، ص: 201 به بعد با 
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َرْت  ِبحــاُر ُســّجِ
ْ
ا ال

َ
ُوُحــوُش ُحِشــَرْت  - َو ِإذ

ْ
ا ال

َ
- َو ِإذ

کســی مــی خواهــد در آن روز بــر قــوام  گــر  در انتهــای ســوره بــا بیــان آیــه مذکــور مــی تــوان فهمیــد ا
خــودش باقــی بمانــد و از تغییــر در امــان بمانــد )مــن شــاء منکــم ان یســتقیم( یکــی از راه هایــش ایــن 

کنــد. کــه بــه قــرآن رجــوع  اســت 

۲. یاد خدا و توکل بر او شرط موفقیت در پایداری

ْن َیشــاَء 
َ
 أ

َّ
کــه »َو مــا َتشــاُؤَن ِإال ْن َیْســَتقیَم« بیــان مــی شــود 

َ
ــْم أ

ُ
بعــد از آیــه »ِلَمــْن شــاَء ِمْنک

گــر مــا بخواهیــم اســتقامت داشــته باشــیم بایــد بــه ایــن  کــه ا گفــت  میــَن “؛ مــی تــوان 
َ
عال

ْ
اهَّلُل َرّبُ ال

کــه همیــن اســتقامت را هــم بایــد از خداونــد متعــال بخواهیــم و در اســتقامت خــود بــه  کنیــم  توجــه 
خداونــد توجــه داشــته باشــیم.

ک نســتعین؛ در عبــات خــود  ک نعبــد و بالفاصلــه ایــا کــه ایــا در ســوره حمــد بیــان مــی شــود 
گــر توجــه مــا در مســیر بــه خداوند نباشــد نمــی توانیم اســتقامت  کمــک مــی خواهیــم. ا هــم از خداونــد 

کامــل داشــته باشــیم کــه قــدرت مــادی  داشــته باشــیم، ولــو ایــن 

۳. بصیرت و پرهیز از غفلت الزمه استقامت

ْن 
َ
ــْم أ

ُ
میــَن . ِلَمــْن شــاَء ِمْنک

َ
عال

ْ
ــٌر ِلل

ْ
 ِذک

َّ
در انتهــای ایــن ســوره بیــان مــی شــود »ِإْن ُهــَو ِإال

گــر بخواهنــد اســتقامت داشــته باشــند نیــاز بــه توجــه و یــادآوری و  کــه مــردم ا َیْســَتقیَم « مــی فهمیــم 
کــه ایــن هــم بــا رجــوع بــه  عــدم غفلــت دارنــد نســبت بــه اهــداف، آرمــان هــا، وظایــف، دشــمن و ... 
گــر ایــن توجــه و یــادآوری نباشــد مــردم نمــی  قــرآن حاصــل مــی شــود )ان هــو اال ذکــر للعالمیــن(؛ و ا

کننــد تواننــد اســتقامت 

۴. شرط پیروزی مؤمنان، اراده و خواست آنان در اقامه دین

»ان هو اال ذکر للعالمین؛ لمن شاء منکم ان یستقیم«.

کــه مــی خواهنــد  کســانی  در آیــه بیــان شــده اســت قــرآن مایــه تذکــر و توجــه اســت بــرای 
کــه مــی خواهنــد »لمــن شــاء« و ایــن اراده را دارنــد. کســانی  اســتقامت داشــته باشــند؛ بــرای 
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کــه در مقابــل ســختی  گــر ملتــی همــه امکانــات را داشــته باشــد ولــی اراده نکنــد و نخواهــد  ا
ک مــی شــوند؛ و  کنــد؛ خیلــی زود شکســت مــی خورنــد و هــال هــا در مقابــل دشــمن و .. اســتقامت 
کاملــی نداشــته باشــد ولــی اراده و خواســت اســتقامت  کــه امکانــات  گــر ملتــی ولــو ایــن  بــر عکــس ا
کــه دارد مــی توانــد پیــروز  کنــد قطعــا بــا توجهاتــی )ذکــر للعالمیــن( و دعاهایــی )ان یشــاء اهَّلل(  مــی 

بشــود.

۵. خودپرستی چالش جبهه حق 

مین «؛
َ
عال

ْ
ْن َیشاَء اهَّلُل َرّبُ ال

َ
 أ

َّ
»َو ما َتشاُؤَن ِإال

کــه  کــه مــا داریــم تحــت اختیــار و اراده خداونــد اســت همــان طــور  آن اختیــار و اراده ایــی هــم 
گــر مــا عبادتــی  ک نســتعین« یعنــی ا گوییــم »ایــا ک نعبــد« بالفاصلــه مــی  در ســوره حمــد بعــد از »ایــا

کمــک و یــاری خداونــد اســت. هــم بکنیــم بــا 

گــرو خواســت و اراده و  ۶. اصــلح آســیب های فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی در 
همراهــی و اســتقامت مــردم  

»ان هو اال ذکر للعالمین لمن شاء منکم أن یستقیم«؛

که استقامت را بخواهند، و این اراده را داشته باشند. کسانی است  قرآن مایه ذکر و توجه 

 
ً

 ِنْعَمــة
ً
ــرا ــْم َیــُک ُمَغّیِ

َ
ّنَ اهَّلَل ل

َ
کــه خداونــد در ســوره انفــال مــی فرمایــد ذِلــَک ِبــأ همــان طــور 

ّنَ اهَّلَل َســمیٌع َعلیــم « األنفــال : 53 
َ
ْنُفِســِهْم َو أ

َ
ــُروا مــا ِبأ ــی ُیَغّیِ

َ
ــْوٍم َحّت

َ
ْنَعَمهــا َعلــی  ق

َ
أ

کنند و بخواهند این تغییر را. که خود مردم تغییر  خداوند در صورتی تغییر می دهد 

۷. عقب نشینی از آموزه های وحیانی افیون ملتهای مسلمان

فأین تذهبون

ــرآن  ــه از درگاه ق ک ــد  کن ــی  ــرزنش م ــان را س ــی؛ انس ــتفهام توبیخ ــک اس ــا ی ــال ب ــد متع خداون
کجــا مــی رویــد؟

ــی  ــتفهام توبیخ ــک اس ــب ی ــاز در قال ــدیدتر ب ــی ش ــا بیان ــقاق ب ــوره انش ــه در س ک ــور  ــان ط هم
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گویــد »فمــا لهــم ال یؤمنــون  و إذا قــرئ علیهــم القــرآن  خطــاب بــه پیامبــر در مــورد انســان هــا مــی 
ــده مــی شــود ســجده نمــی  ــر آن هــا خوان ــات الهــی ب کــه وقتــی ایــن آی ال یســجدون « چطــور اســت 
کنــد »فمــا لهــم  کننــد؟ یــا در آیــه دیگــری بــاز خداونــد در قالــب یــک اســتفهام توبیخــی ســوال مــی 

عــن التذکــرة معرضیــن «

گار ما قرآن و روز

کــه ســتیز اهــل حــق و باطــل بــه زمــان نــزول قــرآن اختصــاص نــدارد. امــروز هــم  جالــب اســت 
مســتکبران عالــم بــرای خاموشــی فــروغ حــق، ماننــد ســلف ناصالــح خــود، هــر جــا ســخنی از اســالم 

کشــند.  راســتین و قرائــت صحیــح آن باشــد، بــرای نبــرد صــف مــی 

تشــکیک در آموزه هــا، تولیــد خرافــات و ایجــاد فرقــه هــای انحرافــی بــه نــام دیــن، بهتــان بــه 
کارهــای مدیریــت جوامــع  پیــروان جبهــه حــق و تــرور شــخصیتی یــا فیزیکــی آنــان، رخنــه در ســاز و 
کشــورهای مســلمان  اســالمی، تولیــد اخبــار و تحلیــل هــای دروغ، ایجــاد اختــالف و جنــگ در میــان 
و تخریــب زیرســاخت هــا و زیربناهــای حیاتــی و اقتصــادی آنــان بخشــی از نقشــه مســتکبران امروزین 

اســت.

و  کافــران  ســتیزه  روش هــای  تبییــن  بــه  ســعادت  کتــاب جاودانــی  کــه  روســت  همیــن  از 
ــا آنــان  پرداختــه اســت و بــه پیــروان حــق و حقیقــت راهبــرد  راهبردهــای عملــی مواجهــه و مقابلــه ب
اســتقامت و اســتواری، دل ســپردن بــه خــدای ســبحان و یــاری جســتن از او، بهــره از آمــوزه هــای 

قرآنــی و عمــل بــه آن را مــی آمــوزد.

در محضر معصومان؟مهع؟

۱. مهم ترین مصداق استقامت

تفســیر البرهــان: قلــت: قولــه تعــال: فأیــن تذهبــون* إن هــو إال ذکــر للعالمیــن ؟ قــال: »أیــن 
کــر للعالــ�ن  لــن أخــذ اهَّلل  ون منــا؟ إن هــو إال ذ تذهبــون ف عــل ؟ع؟، یعــی والیتــه، أیــن تفــر

میثاقــه عــل والیتــه«.
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مئــة مــن  قلــت: قولــه تعــال: لمــن شــاء منکــم أن یســتقیم ؟ قــال: »ف طاعــة عــل ؟ع؟ و ال
بعده«.

قلــت: قولــه تعــال: و مــا تشــاؤن إال أن یشــاء اهَّلل رب العالمیــن ؟ قــال: »لن الشــیئة إل 
اهَّلل تعــال ال إل النــاس«.

ــال و  ــد متع ــداری در راه خداون ــتقامت، پای ــداق اس ــن مص ــت مهمتری ــن روای ــه ای ــه ب ــا توج ب
کــه همــه چیــز دســت خداونــد  اهــل بیت)علیهــم الســالم( اســت و در ایــن راه توجــه داشــته باشــیم 

متعــال اســت.

۲. خواست خداوند را چطور متوجه بشویم

محمــد الســیاری، عــن فــالن، عــن أبــی الحســن ؟ع؟، قــال: »إن اهَّلل عــز و جــل جعــل قلــوب 
مئــة مــوردا إلرادتــه، فــإذا شــاء اهَّلل شــیئا شــاءوه، و هــو قولــه: و مــا تشــاؤن إال أن یشــاء اهَّلل رب  ال

العالمیــن «. البرهــان

گــر مــی خواهییــم  بــا توجــه بــه ایــن روایــت اراده اهــل بیــت همــان اراده خداونــد اســت، ا
کــه خداونــد از مــا چــه خواســته اســت بــه خواســته اهــل بیت)علیهــم الســالم(  از خودمــان  ببینیــم 

ــم. کنی توجــه 

در محضر امام و رهبری

۱. توجه به خداوند نه توجه به امکانات

و  افتــاد  رودررویــی علنــی  و  بــه معارضــه  کارشــان  کــه  وقتــی   ... موســٰی  همیــن حضــرت 
کردنــد بــه  کــه ســَحر، ]یعنــی[ صبحــگاه خیلــی زود یــا نیمــه شــب، حرکــت  کــرد  بنی اســرائیل را جمــع 
کــه شــد و یک مقــداری  کننــد و برونــد و از دســت فرعــون خــالص بشــوند، صبــح  کــه فــرار  بیــرون شــهر 
کرده انــد و همــه  کــه بنی اســرائیل شــهر را خالــی  روز بــاال آمــد، جاســوس های فرعــون خبــر دادنــد 
کــه اینهــا حــاال می رونــد یک جــای دیگــر و یــک هســته ای درســت  رفته انــد؛ فرعــون دســتپاچه شــد 
ــد؛ حــاال چقــدر  ــد و پشــت  ســر اینهــا راه افتادن کردن گفــت جمــع بشــوید. لشــکر را جمــع  می کننــد؛ 
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کــه ایــن لشــکر  کمتــر یــا بیشــتر فاصلــه شــده  فاصلــه شــده مــن نمی دانــم، شــاید یــک روز یــا دو روز یــا 
راه افتــاده اســت. خــب، آنهــا پیــاده داشــتند بــدون تجهیــزات می رفتنــد -یــک مشــت مــردم بودنــد؛ 
زن، مــرد، بّچــه- ]اّمــا[ اینهــا بــا تجهیــزات و ســپاه و لشــگر و اســب و همه چیــز؛ طبعــًا زود بــه آنهــا 
ــه وای! لشــکر فرعــون دارد  ک ــد  ــه آنهــا ]هــم[ رســیدند. اصحــاب موســی از دور دیدن می رســیدند؛ ب
َءا الَجمعــان«، وقتی که  ّما َتــٰرٓ

َ
ل

َ
کــه »ف می آیــد؛ دســتپاچه شــدند. در قــرآن -ســوره ی شــعرا- می فرمایــد 

کــه پشــت ســر می آمدنــد،  گــروه فرعــون  کــه جلــو می رفتنــد و  گــروه حضــرت موســی  گــروه یعنــی  دو 
کــه می توانســتند یکدیگــر را ببیننــد،  همدیگــر را از دور دیدنــد و این قــدر بــه هــم نزدیــک شــدند 
گفتنــد  کــه بــا موســی بودنــد، خوفشــان برداشــت،  ُمدَرکــون؛ بنی اســرائیل 

َ
ــُب موســٰیٓ ِاّنــا ل صحـٰ

َ
 ا

َ
قــال

کــه یــا موســی! االن بــه مــا می رســند؛ »ُمدَرکــون« یعنــی االن آنهــا می رســند، مــا را می گیرنــد و قتل عــام 
، هرگــز چنیــن 

ٓ ّ
ل

َ
ک  

َ
گفــت: قــال می کننــد. موســی چــه جــواب داد؟ حضــرت موســی در جــواب 

ــا مــن اســت،  ــَی َرّبــی؛ معّیــت ایــن اســت. ]گفــت[ خــدا ب  َمِع
َ

چیــزی پیــش نخواهــد آمــد؛ چــرا؟ ِاّن
ــت  ــدر اهّمّی ــی این ق ــت اله ــَیهدین.ببینید! معّی ــی َس ّب ــَی َر  ِاّنَ َمِع

ٓ ّ
ل

َ
ــت؛ ک ــن اس ــا م ــن ب ــروردگار م پ

ذیــَن ُهــم ُمحِســنون،این معّیــت را بایــد قــدر 
َّ
َقــوا َو ال

َ
ذیــَن اّت

َّ
دارد. اینکــه می گوینــد: ِاّنَ اهَّلَل َمــَع ال

گــر ده  کــه هیــچ، ا کنیــم، بدانیــد آمریــکا  گــر مــن و شــما بتوانیــم ایــن معّیــت الهــی را حفــظ  دانســت. ا
کــه خــدا بــا او اســت، بــر  کســانی در دنیــا نیــرو داشــته باشــند، ایــن نیرویــی  برابــر قــدرت آمریــکا هــم 

کــرد. 03/09/1395 آنهــا غلبــه خواهــد 

کنار محاسبات مادی ۲. محاسبات معنوی در 

کــه ملــت ایــران در پیــش دارد، توّجــه بــه خــدا و تــوّکل بــه خــدا  در ایــن راه عظمــت و عّزتــی 
و ارتبــاط بــا خــدا، یــک نقــش بــزرگ و اساســی دارد. عــّده ای غافل انــد، همــه اش روی محاســبات 
کمــک الهــی و تــوّکل بــه خــدا و  مــاّدِی محــض محاســبه می کننــد؛ در محاسباتشــان معنوّیــت و 
کأّنــُه هیــچ راهــی نــدارد. خــب ایــن محاســبات مــاّدی را مســتکبرین  حســن ظــّن بــه وعــده ی الهــی 
ــد؟  ــب می رون ــه روز عق ــرا روزب ــد، چ ــبه[ می کنن ــم ]محاس ــما ه ــر از ش ــد، بهت ــد می کنن ــم دارن ــم ه عال
کننــد؟ چــرا مجبــور می شــوند  چــرا دچــار ایــن همــه مشــکالت می شــوند؟ چــرا مجبــور می شــوند ظلــم 
ــا 

َّ
کســتان - انســان های بی گنــاه را بُکشــند؟ َو ِامن کننــد - بــه افغانســتان، بــه عــراق، بــه پا لشگرکشــی 
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کــه ضعیــف اســت احتیــاج دارد بــه این کــه ظلــم بکنــد؛  کســی  لــِم َضعیــف؛ آن 
ُ

َی�تــاُج ِال الّظ
کار  کــه ظلــم می کننــد؛ چــون دستشــان بــا ســالح آشــنا اســت، ایــن ســالح را بی محابــا بــه  ضعیفنــد 
می برنــد، ظالمانــه، متجاوزانــه، خودســرانه؛ خــب ایــن خــودش عقب رفــت اســت، هــم عقب رفــت 
در معیارهــای معنــوی، هــم عقب رفــت در محاســبات مــاّدی. روزبــه روز تمــّدن غــرب دارد مشــکالت 
ــا خواهــد انداخــت؛ ایــن به خاطــر  بیشــتری در اطــراف خــود می تنــد، و ایــن مشــکالت اینهــا را از پ
قطــع ارتبــاط بــا مبــدأ هســتی اســت؛ ایــن به خاطــر قطــع ارتبــاط بــا معــدن نــور و عظمــت اســت؛ 
واُحنــا ُمَعلَقــًة ِبِعــّزِ ُقدِســک؛ اینهــا الزم اســت. امــروز بــرای  ر

َ
 ِال  َمعــِدِن الَعَظَمــة، و َتصیــَر ا

َ
َفَتِصــل

ملــت ایــران ایــن زمینــه آمــاده اســت.22/03/1392

لطایف

کردیــم )لمــن شــاء منکــم ان یســتقیم( و توانســتیم 8  مــا در جنــگ تحمیلــی اراده اســتقامت 
کشــورمان از دســت نرفــت.  ک  ســال ادامــه بدهیــم تــا بــه نتیجــه مطلــوب خــود رســدیم و وجبــی از خــا

کشــورهاى  ایــن دفــاع  مقــّدس ، از بزرگتریــن افتخــارات ملــت ایــران بــود. همــه ى دنیــا، ناتــو، 
ــک  کم ــراق   ــه ع ــدند، ب ــت ش ــم همدس ــه باه ــع منطق ــورهاى مرتج کش ــکا،  ــوِد آمری ــرق، خ ــوک ش بل
کننــد.1 کشــور را اشــغال  ک ایــن  کردنــد و بــه ایــران فشــار آوردنــد؛ امــا نتوانســتند یــک وجــب از خــا

فتــح انتظــار  نکشــد  گشــودین  مــژگان  ات        اراده  ببالــد  رزم  عــزم  بــه  جــا  هــر 

***

ه ای تو یچ به پیشم تکه ای از شیشه ای توفلک در پیش من باز

یــت گــر زمن صــد تکــه ای تــوبه دســمت چکیش ســفت از اراده بــه رو

ى بزرگ تهران )01/ 02/ 13۷9(
ّ

1 . بیانات هبر معظم انقاب در دیدار با جوانان در مصا


