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  مختصر تعريفى از صاحب آتاب

ن  مم ا ا   ا
سالم و درود خداوند بر محمد و خاندان پاكش, امامان و مهديين كه امرمان تسليم 

 .آهنا است
سيد احمد الحسن, وايشان احمد فرزند اسماعيل فرزند صالح فرزند حسين فرزند 
سلمان فرزند محمد المهدى فرزند حسن العسكرى فرزند علي الهادى فرزند 

زند موسي الكاظم فرزند جعفر الصادق فرزند محمد الجواد فرزند علي الرضا فر
السجاد فرزند حسين الشهيد فرزند علي امير مؤمنين مي  محمد الباقر فرزندعلي

 .كه درود و سالم خدا بر آن ها باد. باشد
عموم مردم ,  برای) محمد فرزند حسن عسكری( او جانشين وفرستاده امام مهدي 

اهل سنت همان مهدي ای است كه رسول  ۀيماين موعود نزد شيعيان, و طبق عقيد
خدا به تولد ايشان درآخر الزمان بشارت داده اند; ومعزي براي پيامربان خدا و 

او را درانجيل داده است, ونجات  ۀفرستادگانش كه پيامرب خدا حضرت عيسي وعد
 .ظهورشان را به يهوديان داده بودند ۀكه پيامرب خدا ايليا, وعد دهنده ای

درعراق پايتخت دولت عدل الهي دعوت عظيم ) ش.هـ ١٣٧٨(الديمي١٩٩٩سال 
دعوت وداليل احتجاجاش براي مردم همانگونه  است . الهي خوي شرا اغاز نمود 

كه پيامربان و فرستادگان خداوند از قبل بر قومشان احتجاج مي كردند,  و 
 وصيت جد:  ( داليل ايشان شامل. دعوتشان در كل عالم انتشار پيدا كرد

و . بزرگوارشان پيامرب اكرم , كه اسم و شأن و منزلتشان در آن اشاره شده است
و نيزعلمي   −)همچنين ده ها  داليل معترب ديگر نزد مسلمانان, مسيحيان و يهوديان
و پرچم بيعت   −كه با آن به مبارزه و مناظره بزرگان اديان و كل طوائف برخاستند

شها دت خداي پاك و منزه در ملكوت توسط و . خدا و دعوت به حاكميت خداوند 
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صدها رؤياي صادقه پيامربان و اوصيايي كه  در خواب  صادقه  كه به حقانيت  
 .دعوتش شهادت مي دهند

و همانا با خط مباركشان مجموعه اي از كتاب هايي كه شامل بسياري از مسايل 
كتاب توحيد, : ان بهاز آن ها مي تو. خداشناسي بودند را در ميان مردم منتشر كردند

, سفر حضرت موسی به مجمع روشنگری از دعوات فرستادگانمتشاهبات, 
, جهاد درب هبشت, حاكميت خدا نه گوساله  ۀفتنالبحرين, نبوت خاتمه , 

 .فاتحه و چندين كتاب ديگر اشاره كرد ۀگزيده ای از تفسير سور حاكميت مردم,
براهيم و موسي و عيسي و اما هدف دعوت ايشان, همان هدف دعوت نوح و ا

است تا همانا توحيد و يگانگي در تمام جهان ) درود خداوند بر آن ها باد( محمد 
هدف پيامربان و فرستادگان هدف اوست و بيان تورات و انجيل و . انتشار پيدا كند

قرآن و آنچه را كه در مورد آن دچار اختالف شده اند را بيان نمود, و پر شدن زمين 
داد همانگونه كه از جور و ستم پر شده است, مي باشد; تا  گرسنگان را  از عدل و

تا يتيمان را پس از غم و اندوه . سير كند و تنگدستان را در نيازمندي باقي نماند
طوالنيشان شاد گرداند و زنان بيوه  از آنچه كه نيازهاي مادي دارند, با احرتام 

مت و راستي در شريعت است تحقق و تا آنچه  از عدل و رح. ... دريافت كنند
 .بخشد

همانا بسياري از مؤمنان در مناطق زيادي از جهان به اين دعوت مبارك و فرخنده 
 .پيوسته اند

جهت كسب اطالعات بيشرت به سايت رسمي انصار امام مهدي و اغرفه گفتگوي 
 .صويت در پالتاك مراجعه نماييد

 



 ۵ _________________________________________________ سيد امحد احلسن 

 
] سر[حال آنكه هنوز مانند آنچه بر شويد و  آيا پنداشتيد كه داخل هبشت مى

شما نيامده است آنان دچار سختى و زيان شدند و به ] سر[پيشينيان شما آمد بر 
و كسانى كه با وى ايمان آورده ] خدا[تكان درآمدند تا جايى كه پيامرب ] هول و[

 .)١( بودند گفتند پيروزى خدا كى خواهد بود هشدار كه پيروزى خدا نزديك است

كسانى را كه پيش از شما ] و رسم[خواهد براى شما توضيح دهد و راه  خدا مى
خدا   *اند  را به شما بنماياند و بر شما ببخشايد و خدا داناى حكيم است بوده

كنند  پيروى مى] ى نفسانى[ ها خواهد تا بر شما ببخشايد و كسانى كه از خواسته مى
 .)٢( خواهند شما دستخوش انحراىف بزرگ شويد مى

 

 

 

                                                            
  .٢١٤: بقره -١
 .٢٧ – ٢٦: نساء -٢



 

 

 



 

 

 اهداء
  .�سبت به خداو�د را با خون �وشتند به کسا�ی که حمبت خود،

  .�وشنت شانبه کسا�ی که شهادت الاله اال ا را با خو�
  .به کسا�ی که اهل د�یا را به معرفت رسا�دن ود�یا را رها کرد�د

که دعوت ا�بیاء ومرسلین و ائمه را لبیک گفته، وبا شهادت وبردباری به  سوی  به کسا�ی
 .ا�د خداو�د مهاجرت کرده

این حتفه �اچیز را از من جاهل مسکین قبول کنید گرچه خود را از اهل ان منی سروران ازاده 
 .بینم

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



  مقدمه
م ن ا   م ا ا

والحمد هللا رب العالمين وصل اللهم علی محمد وال محمد االئمه والمهدين 
 وسلم تسليما

واوصياء كسانی كه   هميشه شياطين انس وجن تالش می كنند كه پيرامون انبياء
 ديگران شبهاتی بوجود آورد ند,خداوند سبحان است, برای  نبوت ورسالت آهنا از

اين شبهات سخت گيری وتندی ومبارزه وكشيدن شمشير رو در روی  از جمله
 .مخالفت ميكند كسانی كه با آهنا 

وبه نظر ميرسد رسول نمی تواند رسول باشد وقتی كه فرستاده شد مگر اينكه 
خود را با كمال آرامش به جالدين  كه  ,عمل كند مانند  شبيه حضرت عيسی 

قلبهايشان از هر ترحمی خالی است  تسليم كند وهمچنين جسمش را تكه تكه كنند 
دشمنان خدا, سربازان  ,وبه صليب كشيده شود وبدون هيچ مقاومتی كشته شود

شيطان از انس وجن اينگونه می خواهند كه همه فرستاده شدگان كشته شوند تا 
نظر اهنا اگر فرستاده در مقابل جالدين خود  ا خالی بماند, ودرميدان برای آهن

مقاومت كند يا اينكه از خود و از رسالت آسمانی با حمل شمشير وجهاد ومبارزه, 
 .دفاع كند رسول وفرستاده نيست

وامروزه آهنا سعی وتالش ميكنند اين عقيده فاسده را منتشركنند تا مردم معزی 
و حامل شمشير غضب جبار الهی برروی اهل  سبحان,وسوگوار مرسلين خداوند 

 .كه اهنا آن را پر از ظلم وجور فساد كرده اند, را كسی ياری ونصرت ندهند زمين,
وشيعيان آهنا واز  ودر اين چند سطور كم  تالش می كنم از انبياء خدا ومرسلين 

طاغوتيان حق ثابت آهنا در دفاع از دين خدای تعالی با بر گرفتن شمشير بر ضد 
نوع جايگاهی برای كلمه طيبه  وپيروان آهنا بعد از اينكه ميدان مبارزه خالی از هر
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دفاع كنم وسعی می كنم بطور خالصه آنچه كه دربحث برای بيان  شده است,
حقيقت الزم وضروری است بيان كنم ودر هنايت انسان با پيروی از حق ورضای 

 .تنها فقط مخصوص خداوند است وستايش .خداوند تعالی به موفقيت می رسد
 

 مذنب مقصر احمد الحسن      
 ق هـ1427ذو الحجه  /15

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ۱۱ _________________________________________________ سيد امحد احلسن 

 
 چرا جهاد درب بهشت است ?

 .جهاد به جهاد ارواح و جهاد اجساد يا جهاد اكرب و جهاد اصغر تقسيم می شود
زمين  واز آنجايكه نتيجه اوليه جهاد اكربپيروی وهمراه شدن با خليفه خدا برروی

يا سجود برای او همانگونه كه مالئكه (وتسليم در برابر اوامر ودستورات ايشان, 
 ).برای حضرت آدم ڠ سجده كردند

واز آنجايكه خليفه خدا در زمين همان هبشت حقيقی است, بلكه هبشت های 
ملكوتی از انوار وی خلق شده اند; بس تبعيت از خليفه خدا جهاد اكرب است واين 

چون او باب رسيدن به معرفت وشناخت خليفه خدا در  هبشت است,همان درب 
  .)١( زمين وپيروی از او,وخليفه خدا درب معرفت خدای سبحان وتعالی می باشد

همانا بذل مال ونفس در راه خدا بدون هيچ چشم داشتی بجز : اما جهاد اصغر
 وبخشش نفس باالترين بخشش است كه .رضای خداوند سبحانه وتعالی است

پس چگونه نميتوان جهاد اصغررا دربی از درهبای  باالتر از آن بخششی نيست,
بلكه وسيع ترين درب هبشت است, بعد از آنكه انسان تالش  هبشت به حساب آورد,

 .می كند كه با خون خود شهادت دهد كه هيچ خدايی نيست جز اهللا
 

 )جهاد نفس(جهاد اكبر 
 رحمان قرار گرفته استقلب انسان بين دو انگشت از انگشتهای 
 شيطان يک انگشت وفرشته يک انگشت 

 يا انگشتی درتاريكی و ضلمت, ونور انگشتی ديگر

                                                            
اوصياء دربی هستند که خداوند با ان به مردم عطا می کند : (از امام ابو عبد اهللا ۏ فرمود: نقل از ابی بصير  -١

  .١٩٣ص١ج: کافی) نمی شد وبا انها خداوند بر خلق احتجاج کردواگر انها نبودند خداوند شناخته 
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 وعقل انگشتی ديگر يا جهل انگشتی  را گرفته,
وقلب بين اين دو انگشت است, پس جهـاد با نفس, سعی وتالش برای رسيدن 

 .)١(به خداوند سبحان با فرشته ونور وعقل, وترک شيطان وظلمت وجهل می باشد 
واز آنجايكه هدف وغـرض شيطان اين است كه انسان را درآتش جهنم گرفتار 

گينی مقابل خداوند كند و او را با معصيت خداوند مهربان در يک رو در رويی نن
حتما برای تحقق اين هدف سالحی دارد كه بوسيله آن . رئوف رحيم كريم قرار دهد

از ضعف  واين سالح از آشكار تا هنان و خواسته های خود را جامه عمل پوشاند,
تا قوت برای هركس برحسب شرايط خود سالحی مناسب برای گمراهی او استفاده 

 . ميكند
كسی كه  ا بشناس, تا درمسير اسلحه اش قرار نگيری,طرفی دشمن خود ر واز

مبارزه كند الزم است كه دشمن خود را بشناسد  )جهاد نفس(بخواهد با جهاد اكرب 
وخود را از آتش جهنم نجات دهد ونفس خود را محفوظ و  ايمن كند تا هدفی آسان 

 .برای شيطان ملعون نباشد
های انسان برای  گمراهی مركب انگيزه  −چيز الزم است درابتدا وقبل از هر

ومشتبک با يكد يگر است وشيطان كه لعنت خداوند براو باد از اين دامها مركب  با 
زيرا انسان دراين عالم . توجه به احوال هر انسان برای گمراهی وی استفاده ميكند

است كه بحث اسلحه شيطان حول  جسمانی زندگی ميكند ودر اين عالم گرفتار
ان ومحيط آن می چرخد وشيطان ملعون از همين نفس ومحيط آن محور نفس انس

برای گمراهی انسان وگرفتار كردن آن در آتش جهنم مسلح می شود ومحيط انسان 

                                                            
آسانى ] لى[برد و اند آنان را از تاريكيها به سوى روشنايى به در مى خداوند سرور آسانى است آه ايمان آورده -١

نان اهل برند آ همان  طاغوتند آه آنان را از روشنايى به سوى تاريكيها به در مى[اند سرورانشان  آه آفر ورزيده
 ). ٢۵٧بقره(آتشند آه خود در آن جاودانند 

 



 ۱۳ _________________________________________________ سيد امحد احلسن 

بنابراين از يكطرف بحث حول محور دنيا وانسان . همان عالم جسمانی يا دنيا است 
 :      زيرا سالح می چرخد ونفس انسانی از طرفی ديگر

مانند چاقويی كه در جسم  از عالم جسمانی ونفس انسانی استمركب  ـ١
بنابراين شيطان از زن يا مرد  وهمچنين از ضعف  مانند زانی وزانيه , فرومی رود,

جنسی حاصل در نفس انسانی كه می خواهد او را گمراه كند تا در آتش جهنم 
پس برای مردی كه با عمل زنا خداوند را معصيت كند زن  .استفاده ميكند بيفكند,

برای او مانند چاقويی می ماندكه شيطان در بدن او فرو كرده است اما ضعف جنسی 
 .  مانند مكانی می ماند كه شيطان چاقو را در آن فرو كرده است 

انسان است پس بنابر اين چاقو ومحل فرو  سالح شيطان از درون نفس ـ٢
است وآن نفس است پس عالم جسمانی چيزی يافت نمی شود ,ومثال  رفتنش  يكی

 .آن ُعجب وخود بزرگ بينی است
 ,)نفس(وجسمی كه چاقو در آن فرو می رود  ,)دنيا(پس الزم است چاقو 

وآن چاقو وسالحی ايست كه از نفس گرفته ميشود (وچاقوی نفسانی را بشناسيم 
ديم اسلحه شيطان را كه بصورت مفصل  واگر توفيق پيدا كر ,)ودر نفس فرو می رود

بعداز اينكه آن را بطور ساده شناختيم, خواهيم شناخت وما به هردو شناخت  كلی و 
 ).يعنی وجود نفس ودنيا هر دو سالح شيطان هستند(تفصيلی نياز داريم 

 :)دنيا(ـ چاقو  الف
تقسيم  عالم جسمانی كه  انسان را در بر ميگيرد به جمادات ونباتات وحيوانات

می شود وبقيه انساهنا می باشند وارتباط انسان با آهنا متناسب طبع او يا مخالف آن 
مثال می بينی كه تملک بر زمين وطال ونقره وزراعت وحيوانات وقضاء  است ,

َهَواِت ِمَن النَِّساِء ﴿شهوت با جنس مقابل را دوست دارد,  ُزيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ
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َمِة َواْألَْنَعاِم َواْلَحْرِث َواْلَبنِيَن َوالْ  ِة َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ َهِب َواْلِفضَّ َقنَاطِيرِ اْلُمَقنَْطَرِة ِمَن الذَّ
ْنَيا َواهللاُ ِعنَْدُه ُحْسُن اْلَمآِب    .)١( ﴾َذلَِك َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ

وزر برای مردمان ميل به شهوات دنيا از زنان وپسران وهمياهنای پر از سيم 
اينها كاالی زندگانی دنياست  واسبان نشان دار وچهارپايان وكشتزار آرايش شده,

 .وبازگشت نيكو نزد خداوند است
و متعرض شدن در مقابل ضرر را دوست ندارد ,مانند كشته شدن در ميدان 

 .مبارزه وآن ازنتايج احتمالی جهاد است 
ُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر َلُكْم ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَ ﴿  

 .)٢( ﴾َوَعَسى َأْن ُتِحبُّوا َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َواهللاُ َيْعَلُم َوَأْنُتْم ال َتْعَلُمونَ 
مكروه طبع شماست ,گاه باشد  جهاد با كافران را برشما نوشتند وحال آنكه آن, 

وگاه باشد كه  داريدوحال آنكه آن چيز برای شما نيكوست,كه شما چيزی را مكروه 
وخدا می داند  شما چيزی را دوست داريد وحال آنكه آن چيز برای شما بد است,

 .وشما نمی دانيد
ولزوم آنكه دنيا نسبت به آخرت در جهت مخالف هستند, وهيچ وقت در قلب  

جه كرد  پشت به ديگری انسان با هم جمع نمی شوند, اگر انسان نسبت به يكی تو
كرده وبرای انسان غير ممكن است كه بتواند دنيا وآخرت را باهم در چشم يا قلب 

َمْن َكاَن ُيرِيُد َحْرَث اْآلِخَرِة َنِزْد َلُه فِي َحْرثِِه ﴿: عالیت قال اهللا .خود يكجا جمع كند
ْنَيا ُنْؤتِِه ِمنَْها َوَما َلهُ     .)٣( ﴾فِي اْآلِخَرِة ِمْن َنِصيٍب  َوَمْن َكاَن ُيرِيُد َحْرَث الدُّ

كشت سرای آخرت را بخواهد برای او در كشتش  )با عمل خود( هر كس  
خودكشت اين جهان خواهد از دنيا  هبره ای بدو بدهيم  )باكردار(بيفزاييم وهر كه 

 .واو را در سرای آخرت هيچ هبره ای نيست
                                                            

  .١٤: آل عمران -١
  .٢١۶: البقرة -٢
  .٢٠: الشورى -٣
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ْلنَا َلُه فِيَها َما َنَشاُء لَِمْن ُنرِيُد ُثمَّ َجَعْلنَا َلُه َجَهنََّم َمْن َكاَن ُيرِيُد اْلَعاِجَلَة ﴿: وقال َعجَّ
َوَمْن َأَراَد اْآلِخَرَة َوَسَعى َلَها َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلئَِك * َيْصالَها َمْذُمومًا َمْدُحورًا 

 .)١( ﴾َكاَن َسْعُيُهْم َمْشُكوراً 
سعی وكوشش خود متاع فانی دنيا را طالب هر كسی به  :خداوند می فرمايد

 ليكن به هر كه خواهيم و هر چه مشيت ازلی باشد, ما هم به او می دهيم, است,
سپس در آخرت دوزخ نصيب او می كنيم كه با نكوهش و مردودی به جهنم در آيد 

كسانی كه طالب آخرت باشند و برای آن به قدر طاقت بكوشند البته به شرط * 
 .دا سعی آهنا مقبول خواهد بودايمان به خ

واز اين تركيب جسمانی كه انسان را احاطه كرده است ونفس انسان 
كاستی ها ونقاط ضعف موجود در آن از سالح  شيطان كه لعنت خدا  ومخصوصا ً

 .بر او باد می باشند
 :ـ نفـــس2

وآن اساس, بالء وخانه دردها است كه اگر در آن كاستيهای سازگار با شهوات 
شيطان هم  نبود,) منيت) (أنا( دنيوی نبود , وهمچنين اگر در آن علت همه دردها

پس با سالمتی آن انسان سالم می شود وبا درد آن . هيچ راه نفوذی بر انسان نداشت 
وشيطان كه لعنت خدا بر او باد يا آنچه درنفس  .مريض ميگردد وبا مرگ آن می ميرد
ار می گيرد وآن منيت يا أنا می باشد, وسالح انسان است برای ضربه زدن به او بك

شيطان  نفس و منيت انسان است ونيز جای برای فروبردن ان سالح, يا اينكه از 
 .از طريق نقصها وی استفاده ميكند آنچه در دنيا ست برای ضربه زدن  به نفس,

پس در حال حاضر سالح شيطان وتركيب آن از نفس وآنچه آن را احاطه كرده را 
شناختيم وبدين وسيله دريافتيم كه معنی مبارزه با نفس همان جهاد اكرب است; چون 

                                                            
  .١٩ – ١٨: االسراء -١
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حفظ ونگهداری نفس در اين مبارزه باعث پيروزی بر شيطان وشكستن سالحش 
وجهل وشيطان را به اين وغلبه كردن برآن است, اما شرح وتوضيح اسلحه ظلمت 

است وا می گذاريم كه جنود جهل وجنود عقل  جوهره كه از جواهر آل محمد 
تامؤمن خود را با سربازان عقل زينت بخشد بعد از اينكه از جنود  را بيان كرده اند,

وسربازان جهل دوری كرد وعقل خود را به تكامل رساند واز اسلحه شيطان به 
  .خداوند پناه  برد

جعلت فداك : فقلت: عرفوا العقل وجنده والجهل وجنده هتتدوا, قال سماعةإ(
إن اهللا عزوجل خلق العقل وهو أول : ال نعرف إال ما عرفتنا, فقال أبو عبد اهللا 

أقبل : أدبر فأدبر, ثم قال له: خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره فقال له
خلقا عظيما و كرمتك على جميع خلقي, خلقتك : فأقبل, فقال اهللا تبارك وتعالى

أقبل : أدبر فأدبر, ثم قال له: ثم خلق الجهل من البحر االجاج ظلمانيا فقال له: قال
استكربت فلعنه, ثم جعل للعقل خمسة وسبعين جندا فلما رأى : فلم يقبل فقال له

هذا خلق  يا رب: الجهل ما أكرم اهللا به العقل وما أعطاه أضمر له العداوة فقال الجهل
مثلي خلقته وكرمته وقويته وأنا ضده وال قوة لي به فأعطني من الجند مثل ما أعطيته 

قد رضيت : نعم فإن عصيت بعد ذلك أخرجتك وجندك من رحمتي قال: فقال
: فأعطاه خمسة وسبعين جندا فكان مما أعطى العقل من الخمسة والسبعين الجند

و وزير الجهل, وااليمان وضده الكفر, الخير وهو وزير العقل وجعل ضده الشر وه
والتصديق وضده الجحود, والرجاء وضده القنوط, والعدل وضده الجور, والرضا 
وضده السخط, والشكر وضده الكفران, والطمع وضده اليأس, والتوكل وضده 
الحرص, والرأفة وضدها القسوة, والرحمة وضدها الغضب, والعلم وضده الجهل, 

والعفة وضدها التهتك, والزهد وضده الرغبة, والرفق وضده  والفهم وضده الحمق,
الخرق, والرهبة وضدها الجرأه, والتواضع وضده الكرب, والتؤدة وضدها التسرع, 
والحلم وضدها السفه, والصمت وضده الهذر, واالستسالم وضده االستكبار, 



 ۱۷ _________________________________________________ سيد امحد احلسن 

لغنى والتسليم وضده الشك , والصرب وضده الجزع, والصفح وضده االنتقام, وا
وضده الفقر, والتذكر وضده السهو, والحفظ وضده النسيان, والتعطف وضده 
القطيعة, والقنوع وضده الحرص, والمؤاساة وضدها المنع, والمودة وضدها 
العداوة والوفاء وضده الغدر, والطاعة وضدها المعصية, والخضوع وضده التطاول, 

ق وضده الكذب, والحق والسالمة وضدها البالء, والحب وضده البغض, والصد
وضده الباطل, واألمانة وضدها الخيانة, واالخالص وضده الشوب, والشهامة 
وضدها البالدة, والفهم وضده الغباوة, والمعرفة وضدها االنكار, والمداراة وضدها 
المكاشفة, وسالمة الغيب وضدها المماكرة, والكتمان وضده اإلفشاء, والصالة 

اي (ضده اإلفطار, والجهاد وضده النكول, والحج وضدها االضاعة, والصوم و
الوالدين وضده  وضده نبذ الميثاق, وصون الحديث وضده النميمة, وبر) الوالية

العقوق, والحقيقة وضدها الرياء, والمعروف وضده المنكر, والسرت وضده التربج, 
النظافة والتقية وضدها اإلذاعة, واإلنصاف وضده الحمية, والتهيئة وضدها البغي, و

وضدها القذر, والحياء وضدها الخلع, والقصد وضده العدوان, والراحة وضدها 
التعب والسهولة وضدها الصعوبة, والربكة وضدها المحق, والعافية وضدها البالء, 
والقوام وضده المكاثرة, والحكمة وضدها الهواء, والوقار وضده الخفة, والسعادة 

صرار, واالستغفار وضده االغرتار, والمحافظة وضدها الشقاوة, والتوبة وضدها اإل
وضدها التهاون, والدعاء وضده االستنكاف, والنشاط وضده الكسل, والفرح 

فال تجتمع هذه . وضده الحزن, وااللفة وضدها الفرقة والسخاء وضده البخل
الخصال كلها من أجناد العقل إال يف نبي أو وصي نبي, أو مؤمن قد امتحن اهللا قلبه 

يمان, وأما سائر ذلك من موالينا فإن أحدهم ال يخلو من أن يكون فيه بعض هذه لإل
الجنود حتى يستكمل, وينقي من جنود الجهل فعند ذلك يكون يف الدرجة العليا مع 

, )اي اذا تم عقله كان من اهل السماء السابعة وهي سماء العقل(األنبياء واألوصياء 
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ه , وبمجانبة الجهل وجنوده, وفقنا اهللا وإياكم وإنما يدرك ذلك بمعرفة العقل وجنود
  .)١( )لطاعته ومرضاته

از  از احمد بن محمد, شيخ كلينی در كافی روايت می كند از عده ای از صحابه,
 بودم كه عده ای از اهللا  نزد أبی عبد :از سماعه بن مهران گفت علی بن حديد,

عقل وجهل به ميان آمد وامام جعفر صادق  مواليان پيش ايشان بودند كه  حرف از
 فرمود :  

, سماعه  عقل و سربازانش وجهل وسربازانش را بشناسيد تا هدايت شويد
 فدايت شوم نمی دانيم بجز آنچه كه به ما ياد داده ای, ابو عبد اهللا : گفتم :گفت
بود  از مخلوقات روحانی او اولين خلق همانا خدای عزوجل عقل را آفريد, :فرمود

رفت  برو, :فرمود عرش بوجود آورد پس به او) راست( يمين كه از نور خود در
تورا بس خلق : برگشت, خداوند تبارک وتعالی فرمود برگرد, :فرمود سپس به او

سپس جهل را از دريای ظلمانی  :فرمود عظيم آفريدم وبر تمام خلقم كرامتت دادم,
بر نگشت پس به او  برگرد,: ه او فرمودتلخ آفريد پس به او فرمود برو, رفت سپس ب

وپنج سرباز برای عقل قرار داد  سپس هفتاد كردی واو را لعنت كرد, تكّبر :فرمود
ودر آن هنگام كه جهل كرامت وبخشش خداوند نسبت به عقل را مشاهده كرد 

يا رب اين موجود را مانند  :دشمنی وعداوت را برای وی پنهان كرد پس جهل گفت
دی وبه او كرامت وقوت دادی ومن ضد او هستم اما من نسبت به او من خلق نمو

خداوند  هيچ نيرويی ندارم به من سربازانی عطا كن به مانند آنچه كه به او داده ای,
پيچی كردی تو وسربازانت را از رحمت خودم  بله اما اگر بعد از اين سر :فرمود

و پنج سربازداد از آنچه كه  دراضی شدم خداوند به او هفتا: بيرون خواهم كرد گفت
خير وآن وزير عقل است وضد ان شروآن وزير  :هفتادو پنج سرباز به عقل داده بود

واميدواری وضدآن نا  تصديق وضد آن انكار, ايمان وضد آن كفر, جهل است,
                                                            

 . ٢٠ص ١ج: شيخ آليني -آافي  -١
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خشنودی وضد آن قهر وخشم, سپاسگزای وضد آن نا  وعدل وضد آن ستم, اميدی,
توكل واعتماد  مت خدا وضد آن يأس از رحمت خدا,وچشم داشت به رح سپاسی,

مهربانی وضد آن كينه  نرم دلی وضد آن سخت دلی, به خدا وضدآن حرص وآز,
 وپاكدامنی وضد آن رسوائی وبی پاكی, فهم ودانش وضد آن نادانی, توزی,

وپروا داشتن وضد  خوشرفتاری وضد آن بد رفتاری, پارسائی وضد آن دنيا پرستی,
خردمندی  وآرامی وضد آن شتابزدگی, فروتنی وضد آن خود پسندی, آن گستاخی,

رام بودن  وضد آن بی خردی, شكيبايی وضد آن بيتابی, خاموشی وضد آن پر گويی,
ضد آن گردنكشی, تسليم حق شدن وضد آن ترديد كردن, چشم پوشی وضد آن 

 بودن,بياد داشتن وضد آن بی خرب  بی نيازی وضد آن نيازمندی, انتقام جوئی,
 مهرورزی وضدآن دوری وكناره گيری, درخاطر نگه داشتن وضد ان فراموشی,

دوستی  تشرييک مساعی وضد آن دريغ وخودداری, قناعت وضد آن حرص وآز,
 فرمانربی وضد آن نافرمانی, پيمان داری وضد آن پيمان شكنی, وضد آن دشمنی,

دوستی وضد آن سالمت وضد آن مبتال بودن,  سرفرودی وضد آن بلندی جستن,
حق ودرستی وضد آن باطل  تنفر وانزجار, راستگويی وضد آن دروغگويی,

چاالكی وضد آن  پاكدلی وضد آن ناپاكی, امانت وضد آن خيانت, ونادرستی,
داری  مدارا وراز سستی, زيركی وضد آن كودنی, شناسايی وضد آن ناشناسيی,

 ضد آن إفشا كردن,كتمان و يكرويی وضد آن دغلی, وضد آن راز فاش كردن,
جهاد  روزه داشتن وضد آن روزه خواری, نمازكردن وضد آن ضايع كردن نماز,

كردن وضد آن فرار از جهاد, حج گزاردن وضد آن پيمان حج شكستن , سخن 
نگهداری و ضد آن سخن چينی , نيكی به پدر و مادر وضد آن نافرمانی پدر و مادر, 

وشايستگی وضد آن زشتی ونا شايستگی,  با حقيقت بودن ضد آن ريا كاری, نيكی
تقيه و ضد آن بی پروايی, انصاف وضد آن  خود پوشی و ضد آن خود آرايی,

جانبداری از باطل, خود آرايی برای شوهر و ضد آن زنا دادن, پاكيزگی وضد آن 
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پليدی, حيا و آزرم و ضد آن بی حيائی, ميانه روی و ضد آن تجاوز از حد, آسودگی 
را به رنج انداختن, آسان گيری و ضد آن سختی گيری, بركت داشتن وضد آن خود 

وضد آن بی بركتی, تندرستی وضد آن گرفتاری, اعتدال و ضد آن افزون طلبی, 
موافقت با حق و ضد آن پيروی از هوس, سنگينی و متانت و ضد آن جلفی 
 وسبكی, سعادت وضد آن شقاوت, توبه و ضد آن اسرار بر گناه, طلب آمرزش و

ضد آن بيهوده طمع بستن, دقت ومراقبت ضد آن سهل انگاری, دعا كردن و ضد آن 
سرباز زدن, خرمی و شادابی و ضد آن سستی و كسالت, خوشدلی و ضد آن 

 .اندوهگينی, مأنوس و ضد آن كناره گرفتن, سخاوت و ضد آن بخيل بودن
امربيا اين همه خصلتهای سربازان عقل در كسی جمع نمی شوند بجز در يک پي

وصی يا مؤمنی كه خداوند قلب آن را برای ايمان امتحان كرده باشد و اما بقيه آن 
ازمواليان ما هستند كه هر كدام دارای بعضی از اين جنود هستند و با دوری كردن 
جنود جهل از خود به درجه كمال می رسند كه درآن وقت در درجه باال همراه انبياء 

اينكه اگر عقل آن به استكمال رسيد از اهل آسمان هفتم يا (و اوصياءقرار می گيرد 
وبا شناخت عقل و سربازانش, ودر كنار آن جهل ) می شود و آن آسمان عقل است

و سربازانش به اين در جه نائل می شود, خداوند ما و شما را توفيق دهد برای 
 .)١( پيروی از او و رضايش

 

* * * 
 جهاد بزرگ بر جهاد اصغر پيش دارد

مهمرتين هدف جهاد خارج كردن انسان از عبوديت وبندگی زمين وبندگان 
ومنيت, و هدايت او به سوی بندگی خداوند يكتا واعرتاف به حاكميت خدای 
سبحانه وتعالی در دو بخش  تشريع وتنفيذ است, كه همه آهنا در خليفه خدا در زمين 

                                                            
  .٢٠ص ١ج: شيخ کلينی -کافی  -١



 ۲۱ _________________________________________________ سيد امحد احلسن 

جانشينی (قانون الهی  واولين مبارزه جهادی ونطاق  سخن بر  اين جمع شده است,
انجام گرفت وآن نخستين قانون است كه قبول طاعات وعبادات يا  )خدا در زمين

 :رد آن می باشد  وجهاد حول محور آن می چرخد ,خدای تعالی فرمود
ْن ُيْفِسُد َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَمالئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي اْألَْرِض َخِليَفًة َقاُلوا َأَتْجَعُل فِيَها مَ ﴿ 

ُس َلَك َقاَل إِنِّي َأْعَلُم َما ال َتْعَلُمونَ  َماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ  ﴾فِيَها َوَيْسِفُك الدِّ
)١(. 

من در زمين خليفه خواهم  :بيادآر وقتی كه پروردگار فرشتگان را فرمود
ا بريزند وماكه آيا كسانی را خواهی گماشت كه فساد كنند وخوهن :گفتند گماشت,

من چيزی از اسرارخلقت  :خداوند فرمود. خود تسبيح وتقديس كننده شما هستيم
ُهْم َأْجَمُعوَن ﴿ودر هنايت,  .می دانم كه شما نمی دانيد إِالَّ * َفَسَجَد اْلَمالئَِكُة ُكلُّ

 .)٢( ﴾إِْبِليَس اْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن اْلَكافِرِينَ 
بجز شيطان كه *فرشتگان بدون استثناءسجده كردند پس به فرمان خدا تمام 

 .غرور وتكرب ورزيدواز زمره كافران گرديد
در اين مبارزه مالئكه پيروز شدند وابليس كه لعنت خدا بر او باد شكست خورد 
ومبارزه در اين زمينه از نوع اول بود وآن مبارزه بانفس است يا همانطوريكه رسول 

آن را جهاد اكرب ناميد , ومجاهد ناچار است كه ابتدا با جهاد اكرب شروع   خدا
كند سپس به جهاد اصغر قدم بگذارد  كه يكی از مهمرتين اجزاء جهاد اكرب است , 

كه به استقبال بازگشت مجاهدين  وممكن است بعضی ها از حديث رسول خدا 
مقدم تر است وبرای آهنا جهاد  از ميدان مبارزه رفته بود متوهم شوند كه جهاد اصغر

در حديث خود  لكن حقيقتی كه رسول خدا  اكرب يا جهاد نفس باقی مانده است,
تمام می شود اما ) جها د اصغر(می خواست بيان كند آن است كه جهاد اجساد 

                                                            
 .٣٠: البقرة -١
 .٧٤ – ٧٣: ص -٢
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تازمانی كه انسان در قيد حيات است تمام نمی شود, كما ) جهاد اكرب(جهاد نفس 
چيزی نيست جز لبيک گفتن به ندای  جهاد نفس است ,زيرا  اينكه  جهاد اجساد

وآهنايی كه از ميدان مبارزه برگشته بودند  اجساد تابع نفوسند وتسليم خواسته آهنا,
گروهی نيستند جز اينكه در مسابقه جهاد اكرب شركت كرده و سپس به جهاد اصغر 

ميكه در اين دنيا از آهنا  ياد فرمود وگفت مادا  قدم گذاشتند  كه رسول خدا
هستند بر آهناست كه با نفس خود مبارزه كنند واال ّبه همان چيزی گرفتارمی شوند 
كه ابليس ملعون گرفتار شد وان خليفه خدا در زمين را انكار كنند ونتيجه خسران 

 آشكار خواهد بود 
َوَلَقْد َفَتنَّا الَِّذيَن ِمْن * َتنُوَن َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيْتَرُكوا َأْن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم ال ُيفْ ﴿ 

   .)١( ﴾َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ اهللاُ الَِّذيَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذبِينَ 
ايمان به خدا آورديم رهاشان كنند  :آيا مردم چنين پنداشتند كه صرف اينكه گفتند

وما امتهای كه پيش از  *نيست هرگز چنين  وبر اين دعوی هيچ امتحانشان نكنند?
اينان بودند به امتحان در آورديم تا خدا دروغگويان را از راستگويان كامال ًمعلوم 

 .دارد
را ) علی بن ابيطالب ڠ(ودر عمل تعداد زيادی از آهنا خليفه خدا در زمين 

انكار كردند ودر اين جها اكرب شكست خوردند وجهاد اصغر يا به عبارتی كشتن 
پس بر انسان است كه از آزمايش الهی بر حذر  .هيچ سودی برای آهنا نداشتاجساد 

باشد وبا نفس خود مبارزه كند واز خليفه خدا در زمين پيروی كند واال بايد منتظر 
آتش جهنم باشد وهيچ جهادی بجز زير پرچم ولی خدا وخليفه آن در زمين مورد 

چمی غير از پرچم خليفه خدا در قبول قرار نميگيرد, وهر كس ادعا كند كه زير پر
زمين مبارزه كند وشهادت طلب باشد  او در كشه شدن در دنيا قبل از آخرت عجله 

 .كرده است
                                                            

  .٣ – ٢: العنكبوت -١



 ۲۳ _________________________________________________ سيد امحد احلسن 

إذا ذكر هؤالء الذين يقتلون يف  كان أبو عبد اهللا : عن أبان بن تغلب قال  •
واهللا ما يتعجلون قتلة الدنيا وقتلة اآلخرة ! ويلهم ما يصنعون بهذا ?: (الثغور يقول

 .)١( )الشهيد إال شيعتنا وإن ماتوا على فرشهم
هنگاميكه ازكسانی كه درمرزها كشته می شوند ياد می  :از ابان بن تغلب گفت

وای بر آهنا با آن چه ميكنند ? در كشته شدنش در دنيا وآخرت عجله  :كرد می فرمود
رختخواب خود كردند به خدا قسم هيچ شهيدی نيست جز شيعيان ما حتی اگر بر 

 .بميرند
را  )مبارزه با نفس( بنابراين برای انسان الزم وضروری است كه ابتدا جهاد اكرب

سپری كند وولی خدا وخليفه او در زمين را بشناسد سپس زير پرچم آن به جهاد 
قرار گيرد وبيانگر اطاعت از او باشد  در  اصغر بپردازد تا جهادش مورد رضای خدا

و اگرمبارزه اش برای سر  حيوان ويا پست تر از آن خواهد بود, غير اينصورت مانند
زمين باشد ملحد هم بخاطر زمينش مانند حيوان برای باز پس گرفتن آشيانه اش 
مبارزه می كند ويا اينكه او بخاطر عقيده ايی مبارزه می كند كه پيروان علمای بی 

آتش كشيده شود برای وی عمل در آن تفقه ندارند وپس  از مرگش وبعد از اينكه به 
يا  يا عيسی  آشكار خواهد شد كه علمای بی عمل او را به مبارزه با موسی 

 . رهربی كردند يا امام مهدی  محمد 
الجهاد باب من ابواب الجنة فتحه اهللا لخاصة : (فرمود وامير مؤمنان 

  .)هئأوليا
وی باز كرده  هبشت دری از درهای هبشت است كه خدافقط برای اولياء خاص

نه هركسی كه مبارزه می كند  يعنی اينكه فقط اولياء مجاهدان حقيقی هستند, .است
بلكه اولياء  مجاهد است وهمانطوری كه برخی تصور می كنند از اوليای  خداست,

خدا كسانی هستند كه با نفس خود مبارزه كردند ودر ميدان جهاد اكرب رفتند واز ولی 
                                                            

  .١٦٤ص ١ج: خالد البرقىأحمد بن محمد بن  - محاسن  -١
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پيروی كردند كه حقيقتا ً ولی خدا شدند ومستحق آن هستند  خدا وخليفه آن در زمين
 .تا اينكه جهاد برای آهنا دری باشد كه خداوند برای آهنا باز كرده است

* * * 
 

 جهاد اصغر
 :جهاد در اديان اللهی

جهاد يا مبارزه تنها برای اعال ی كلمه اهللا ونشر توحيد ودينی كه خداوند سبحان 
ومسئله ای ايست كه خداوند سبحان آن را مقرر داشته وتعالی خواسته است 

ومؤمنين رابر آن وا داشت وآن را بر آهنا واجب ساخت ووعده داد كه هر كس در راه 
خدا جهاد كند هبشت نصيب آن می گردد وهركس از جهاد رو گردانی كند آتش 

 .جهنم جايگاه او خواهد بود
اهنا حاملين پرچم جهاد ومبارزه  وهمچنين حاملين كلمه اهللا انبياء ومرسلين 

وتاريخ انبياء ومرسلين در بين دستان شماست می توانيد  در راه خداوند می باشند,
شمشير  در تورات وانجيل وقرآن آن را ورق بزنی ودر می يابی كه موسی 

شمشيرش را  راحمل می كند برای ورود به سرزمين مقدس ويوشع بن نون 
روزهای خود را صرف  مين مقدس می شود وداوودحمل می كند و وارد سر ز

     .جهادبرای اعالی كلمه اهللا ونشر توحيد  قرار  ميدهد
ا َيَشاُء ﴿ َمُه ِممَّ َفَهَزُموُهْم بِإِْذِن اهللاِ َوَقَتَل َداُوُد َجاُلوَت َوآَتاُه اهللاُ اْلُمْلَك َواْلِحْكَمَة َوَعلَّ

َبْعَضُهْم بَِبْعٍض َلَفَسَدِت اْألَْرُض َوَلكِنَّ اهللاَ ُذو َفْضٍل َعَلى َوَلْوال َدْفُع اهللاِ النَّاَس 
 .)١( ﴾اْلَعاَلِمينَ 

                                                            
  .٢٥١: البقرة -١



 ۲۵ _________________________________________________ سيد امحد احلسن 

, امير آهنا جالوت را كشت وخدايش پس به ياری خدا شكست دادند و داود 
پادشاهی و فرزانگی عطا فرمود و از آنچه می خواست بدو بياموخت و اگر خدا 

ی ديگر بر نمی انگيخت فساد روی زمين را فرا می برخی مردم را در مقابل بعض
 . گرفت و ليكن خدا فضل و كرمش بر همه اهل عالم است

اٌب ﴿ :وقال تعالى   ُه َأوَّ   .)١( ﴾اْصبِْر َعَلى َما َيُقوُلوَن َواْذُكْر َعْبَدَنا َداُوَد َذا اْألَْيِد إِنَّ
بسيار ) ر اجرای امر ماكه د(تو برسخنان آهنا صرب كن واز بنده ما داود ياد كن 

 . نيرومند بود و دائم بدرگاه ما توبه و انابه ميكرد
وحضرت سليمان خليفه آن می شود تا با يک دست هيكل عبادت را بنا كند وبا 

 .دست ديگر برای اعالی كلمه اهللا در راه خداوند جهاد می كند
ْمنَا َمنْطَِق الطَّْيرِ َوُأوتِينَا ِمْن َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُوَد َوَقاَل َيا ﴿ :قال تعالى َأيَُّها النَّاُس ُعلِّ

  .)٢( ﴾ُكلِّ َشْيٍء إِنَّ َهَذا َلُهَو اْلَفْضُل اْلُمبِينُ 
گفت ای ) بر سبيل سپاسگزاری(داود ميراث گرفت و  )پدر خود(سليمان از 

داده اند  )ميدهندكه به پيمربان (منطق مرغان آموختند وبما از هر چيزی  مردم ما را
كه بر هيچكس پوشيده (آن افزونی هويداست ) فرمانروايی وپيامربی(بيگمان اين 

 ).نيست
سپس اينكه  است, عليهما السالموتورات مملو از مبارزات داود وسليمان 

به پيروانش می فرمايد هر كس كه بخواهد دنبال من بيايد صليب بر  عيسی 
ايشان عليه ظلم وفساد دعوت می كند وبه  ديگر يا به عبارتی دوش خود حمل كند,

پيروان خود برای جهاد ومبارزه در راه خدا دستور می دهد وصليب آن زمان امروزه 
برای ما مانند كفن است, مانند اينكه به پيروانش می فرمايد هر كس بخواهد دنبال 

 .من بيايد كفن خود را همراه خود حمل كند
                                                            

  .١٧: ّص -١
  . ١٦: نمل -٢
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روزهای خود را در مدينه منوره بعد از هجرت به جهاد بيشرت   اما رسول خدا
ومبارزه در راه خدا سپری كرد وروزهای خود وآن كسانی كه ايمان آورده اند را در 
مكه با كلمه وحجت به جهاد ومبارزه گذراند وتا اينكه مورد اذيت وآزار قرار گرفتند 

 .تندوچقدر كشته دادند وبه سوی خدای خود گواهی دهنده وشهيد رف
حجتی بود كه بعد از آن حجتی  وهيچ شكی نيست كه سيره انبياء ومرسلين ۏ

نيست وخداوند سبحان وتعالی به جهاد ومبارزه در راه خود برای اعالی كلمه خود 
آوردند ديگر هيچ حجتی باقی نمی ماند,  دستور داد وآنچه كه انبياء ومرسلين 

عذر ومعذوری باقی نمی ماند  وبرای متخلف از امر خدای سبحان وتعالی هيچ
وبرای كسی كه امر خداوند را انكار كند چيزی باقی نمی ماند اال به او كافر گويند 
پس به كدامين حديث بعد از خدا ونشانه های او وراه وروش انبياء ومرسلين ايمان 

 !!می آوريد?
 ومتون دال بر جهاد ومبارزه در راه خدا در حال حاضر درتورات موجود است

كه يهوديان ومسيحيان به آن اعرتاف می كنند آنقدر زياد هستند كه دراين نوشته 
يک قسمت از ان برای  اما خالی از لطف نخواهد بود اگر. مختصر نمی گنجند

استفاده كردن بيان كنيم وهبرت اينكه به اولين كسی كه درراه خدا بعد از حضرت 
اد ومبارزه كرد اشاره كنيم كه در موسی برای اعالی كلمه اهللا سبحان وتعالی تجه

است گريزی  تورات از وی به يوشع بن نون تعبير شده است كه وصی موسی 
 .بزنيم

 )357−354عهد قديم سفر يشوع ص (در تورات آمده است 
 ىثم اجتاز يشوع وكل إسرائيل معه من لخيش إل 34…( :اإلصحاح العاشر

وأخذوها يف ذلك اليوم وضربوها بحد السيف  35عجلون فنزلوا عليها وحاربوها 
ثم صعد يشوع  36. وحرم كل نفس هبا يف ذلك اليوم حسب كل ما فعل بلخيش



 ۲۷ _________________________________________________ سيد امحد احلسن 

وأخذوها وضربوها بحد  37وجميع إسرائيل معه من عجلون إلى حربون وحاربوها 
حسب كل ما فعل بعجلون  لم يبق شاردا. السيف مع ملكها وكل مدهنا وكل نفس هبا 

 39 .ثم رجع يشوع وكل إسرائيل معه إلى دبير وحارهبا 38 .فحرمها وكل نفس هبا
لم يبق . وأخذها مع ملكها وكل مدهنا وضربوها بحد السيف وحرموا كل نفس هبا

 40 .كما فعل بحربون كذلك فعل بدبير وملكها وكما فعل بلبنة وملكها. شاردا
لم يبق . والجنوب والسهل والسفوح وكل ملوكها فضرب يشوع كل أرض الجبل

فضرهبم يشوع من قادش  41. شاردا بل حرم كل نسمة كما أمر الرب إله إسرائيل
وأخذ يشوع جميع أولئك  42. برنيع إلى غزة وجميع أرض جوشن إلى جبعون

ثم  43. الملوك وأرضهم دفعة واحدة ألن الرب إله إسرائيل حارب عن إسرائيل
 .)جميع إسرائيل معه إلى المحلة إلى الجلجالرجع يشوع و

 األصحاح الحادي عشر 
دون وإلى ملك  فلما سمع يابين ملك حاصور أرسل إلى يوباب ملك ما 1( 

وإلى الملوك الذين إلى الشمال يف الجبل ويف العربة  2شمرون وإلى ملك أكشاف 
الشرق والغرب  الكنعانيين يف 3جنوبي كنروت ويف السهل ويف مرتفعات دور غربا 

واألموريين والحثيين والفرزيين واليبوسيين يف الجبل والحويين تحت حرمون يف 
فخرجوا هم وكل جيوشهم معهم شعبا غفيرا كالرمل الذي على  4. أرض المصفاة

فاجتمع جميع هؤالء الملوك  5. شاطئ البحر يف الكثرة بخيل ومركبات كثيرة جدا
فقال الرب  6 .ياه ميروم لكي يحاربوا إسرائيلبميعاد وجاءوا ونزلوا معا على م

ليشوع ال تخفهم ألين غدا يف مثل هذا الوقت أدفعهم جميعا قتلى أمام إسرائيل 
فجاء يشوع وجميع رجال الحرب معه  7. فتعرقب خيلهم وتحرق مركباهتم بالنار

م فدفعهم الرب بيد إسرائيل فضربوه 8. عليهم عند مياه ميروم بغتة وسقطوا عليهم
. وطردوهم إلى صيدون العظيمة وإلى مسرفوت مايم وإلى بقعة مصفاة شرقا
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عرقب خيلهم . ففعل يشوع هبم كما قال له الرب 9. فضربوهم حتى لم يبق لهم شارد
ثم رجع يشوع يف ذلك الوقت وأخذ حاصور وضرب  10 .وأحرق مركباهتم بالنار

وضربوا كل  11. ممالكألن حاصور كانت قبال رأس جميع تلك ال. ملكها بالسيف
فأخذ  12. وأحرق حاصور بالنار. ولم تبق نسمة. حرموهم. نفس هبا بحد السيف

حرمهم كما أمر . يشوع كل مدن أولئك الملوك وجميع ملوكها وضرهبم بحد السيف
غير أن المدن القائمة على تاللها لم يحرقها إسرائيل ما عدا  13. موسى عبد الرب

وكل غنيمة تلك المدن والبهائم هنبها بنو إسرائيل  14. عحاصور وحدها أحرقها يشو
. لم يبقوا نسمة. وأما الرجال فضربوهم جميعا بحد السيف حتى أبادوهم . ألنفسهم

لم يهمل . كما أمر الرب موسى عبده هكذا أمر موسى يشوع وهكذا فعل يشوع 15
جبل وكل فأخذ يشوع كل تلك األرض ال 16. شيئا من كل ما أمر به الرب موسى

من الجبل  17الجنوب وكل أرض جوشن والسهل والعربة وجبل إسرائيل وسهله 
وأخذ . األقرع الصاعد إلى سعير إلى بعل جاد يف بقعة لبنان تحت جبل حرمون

. فعمل يشوع حربا مع أولئك الملوك أياما كثيرة 18. جميع ملوكها وضرهبم وقتلهم
لحويين سكان جبعون بل أخذوا لم تكن مدينة صالحت بني إسرائيل إال ا 19

ألنه كان من قبل الرب أن يشدد قلوهبم حتى يالقوا إسرائيل  20. الجميع بالحرب
وجاء  21للمحاربة فيحرموا فال تكون عليهم رأفة بل يبادون كما أمر الرب موسى 

يشوع يف ذلك الوقت وقرض العناقيين من الجبل من حربون ومن دبير ومن عناب 
فلم  22. حرمهم يشوع مع مدهنم. هوذا ومن كل جبل إسرائيلومن جميع جبل ي

فأخذ يشوع  23. يتبق عناقيون يف أرض بني إسرائيل لكن بقوا يف غزة وجت وأشدود
كل األرض حسب كل ما كلم به الرب موسى وأعطاها يشوع ملكا إلسرائيل حسب 

  .)واسرتاحت األرض من الحرب. فرقهم وأسباطهم
پس يشوع با همراهی همه اسرائيل از لخيش تا س −34(....اصحاح دهم 

و در آن روز با ضرب شمشير وارد شدند   − 35عجلون وارد شدند وبا آن جنگيدند 



 ۲۹ _________________________________________________ سيد امحد احلسن 

وآن را تصاحب كردند ودر آن هر نفسی را از بين بردند برحسب هر چه كه با لخيش 
سپس يشوع با همراهی همه اسرائيل ازعجلون تا حربون پيشروی  −36كرده بودند 

وهمه شهرها وملک اهنا وهمه افراد آن را با ضرب  − 37ردند وبا آن جنگيدند ك
سپس يشوع با همراهی همه اسرائيل به دبير برگشت  -38شمشيرتصاحب كردند 

وهمه ملک وشهرها را با ضرب شمشيرتسخير كرد وتمام نفوس  -39وبا آن جنگيد 
كه با حربون كرد با دبير  همانطوری.وهيچ گريزنده ای باقی نگذاشت  را از بين برد,

يشوع همه زمينها وكوه ها  -40. وملک آن كرد وهمانطوريكه با لبنه و ملک آن كرد
وجنوب ودشت وبياباهنا با دارايی آهنا زير سلطه خود گذاشت وهمانطوريكه 
. پروردگار اسرائيل دستور داده هيچ گريزنده ای باقی نگذاشت وهمه را از بين برد

ا ضربه وارد كرد از قادش برنيع تا غزه وهمه زمين جوشن تا يشوع به آهن -41
ويشوع همه ملوک وسرزمينهايشان يک دفعه تصاحب كرد چون رب  - 42. جبعون

سپس يشوع وبا همراهی همه  -43.پروردگار اسرائيل بجای اسرائيل جنگيد 
      .)اسرائيل به محله وبه جلجال برگشت

 

 :صحاح يازدهم
ملک حاصور با خربشد به دنبال پادشاه مادون وپادشاه  هنگاميكه يابين از(

ودنبال تمام پادشاهانی كه بطرف شمال در كوه  −2شمرون وپادشاه أكشاف فرستاد 
كنعانيان در شرق  - 3ودر عربه جنوبی كنروت ودر دشت ودر مرتفعات اطراف غربا 

سرزمين  وغرب وأموريين وحثيين و فرزيين ويبوسيين در كوه حويين زير حرموندر
وخود وتمام لشكريان همراهش مانند شن كنار دريا از فراوانی در  -4مصفاه فرستاد 

تمام آن پادشاهان در وعده مقرر جمع  -5اسب ها وسواره های بسيار خارج شدند 
پس خدا به  - 6شدند وآمدند وبا هم در آب ميروم برای جنگ با اسرائيل پياده شدند 

ن فردا در اين موقع در جلوی اسرائيل همه را يشوع گفت از آهنا مرتس چون م
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 −7 .كشتن قرار می دهم و اسب هايشان ناتوان وسواره های آهنا در آتش می سوزند
پس يشوع وتمام مردان جنگی همراهش بطور ناگهانی در كنار آب ميروم آمدند وبر 

ا را عقب خداوند به دست إسرائيل به آهنا ضربه وارد كرده و آهن -8 .آهنا يورش بردند
همچنان ضربه ای به  .راندند به صيدون بزرگ ومسرفوت مايم وبقعه مصفا شرقی

پس يشوع بر طبق قول  −9آهنا وارد كردند كه هيچ فراری برای آهنا باقی نگذاشتند 
سپس يشوع  -10 .پروردگاربا آهنا كرد اسبان آهنا ناقص وسوا ره های آهنا را آتش زد

حاصور را گردن زد چون حاصور قبال ًسركرده تمام در آن هنگام برگشت پادشاه 
وهمه را از دم شمشير گذراند وهيچ چيزی باقی نگذاشت  - 11 .ممالک بود

ويشوع تمام شهرهای آن پادشاهان را گرفت وتمام  -12وحاصور را با آتش سوزاند 
 به غيراز آن شهرهايی كه برتاللشان باقی  -13پادشاهانشان را از دم ششير گذراند 

وتمام  -14 .مانده اسرائيل آهنا را نسوزاند و يشوع حاصور وحدود آن را سوزاند
واما همه . غنايم آن شهرها وحيوانات بنی اسرائيل برای خودشان غارت كردند

همانطوريكه  -15مردان را از شمشير گذراند وهيچ چيز برای آهنا باقی نگذاشتند 
شوع دستور داد ويشوع همان كار را دستور داد موسی نيز به ي خداوند به موسی 

ويشوع  -16 .و از دستوری كه خدای موسی داده هيچ چيزی را اهمال نكرد. كرد
تمام سرزمين كوهستانی وتمام جنوب وتمام زمين جوشن ودشت وعربه 

از كوهستان أقرع باال تا  -17 .وكوهستان اسرائيل ودشتهای آن را تصاحب كرد
وتمام پادشاهانشان را گرفت .سعير تا بعل جاد در سرزمين لبنان زير كوه حرمون 

وهيچ  −19. ويشوع روزهای زيادی با آن پادشاهان جنگ كرد -18. وبه قتل رساند
 -20. شهری با بنی اسرائيل صلح نكرد وبا همه جنگيد بجز حيين وساكنان جبعون

بود كه قلب هايشان محكم شود تا اسرائيل با جنگ روبرو  چون ازطرف خداوند
شود وهيچ رأفتی نداشته باشند بلكه همانطوری كه خداوند موسی به آهنا دستور 

ويشوع در آن زمان آمد وعناقيين را از كوهستان واز حربون  -21. داده عمل كنند
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ل منقرض كرد واز واز دبير واز عناب واز تمام كوه يهوذا واز تمام كوهستان إسرائي
وهيچ عناقيونی در سرزمين إسرائيل باقی نمانده واما درغزه وجت  −22 .بين برد

ويشوع تمام سرزمينهايی كه هر چه خداوند به موسی  −23 .وأشدود باقی ماندند
. حسب فرقه وقبيله به مملوكيت إسرائيل در آورد گفته بود گرفت ويشوع آهنا را بر

 .)وزمين از جنگ آرام شد
در جهاد ومبارزه برای اعالی  واين قسمتی از روزهايی كه يوشع بن نون 

 .                  كلمه اهللا ونشر دين الهی وتوحيد بر روی اين زمين گذراند
ودر اينجا به جوانب معدودی كه به جهاد يوشع وهمراهانش مربوط است   

 :بارتند ازالتفات نظر می نماييم تا فائده شناخت آن حاصل شود وآن ع
آن كسانی كه با يوشع بن نون بودند آهنا از نوادگان بنی اسرائيل كه همراه  -1

بيابان سرگردان شدند و از بين رفتند اهنم  كه در از دريا گذشتند, موسی 
جهاد  ومبارزه در راه خدای عز وجل بود  خداوند اهنا را  به علت مخالفت  به امر

ما هيچ گاه وارد آن نمی شويم مادامی كه جباران در آهنا گفتند كه ای موسی ( :كه
آنجا باشند پس ای موسی تو وپروردگارت برويد وبجنگيد كه ما همين جا نشسته 

  .)١( )ايم 
وصی  و نتيجه سرگردانی تربيت آن فرزندان صالحی شد كه با يوشع 

 .جهاد كردند و وارد سرزمين مقدس شدند  حضرت موسی 
مصر گذشتند خيلی بيشرت از آن كسانی كه  از وتعداد افرادی كه با موسی  -2

مبارزه كردند, پس آهنايی كه قلب هايشان از حب دنيا پرباشد  همراه يوشع 
كثرت آهنا سودی نمی بخشد و قلوب قومی كه از حب خدای سبحان وتعالی مملو 

 .باشد كمی عدد به آهنا ضرری نمی رساند

                                                            
 .٢٤: مائده -١
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بودند خيلی كمرت از آن لشكرهای تا به دندان  آن كسانی كه همراه يوشع  −٣
مسلحی كه با آهنا روبرو شدند بلكه اگر بخواهيم حساب مادی وعددی بكنيم تعداد 
آهنا برای فتح آن همه شهرهايی كه فتح كردند كافی نبود ,اما خداوند آهنا را با رعب 

ابِرِينَ َكْم ِمْن فَِئٍة َقلِ ﴿وترس ياری كرد   .)١( ﴾يَلٍة َغَلَبْت فَِئًة َكثِيَرًة بِإِْذِن اهللاِ َواهللاُ َمَع الصَّ
چه بسا گروهی اندک كه بفرمان وياری خدا بر گروهی فراوان پيروز شده اند 

 .وخداوند پشتيبان شكيبايان است 
بود اما  كمی عدد وتعداد و ضعف امكانات مادی همه آهنا مالزم يوشع  -4

وقتی كه او ومؤمنين با سالح ايمان وصرب ونيروی تحمل دشواريها وتوكل بر خدا 
مسلح شدند وخداوند با ايجاد رعب وترس در دل دشمنانشان, توانستند در تمام آن 
مبارزه های بسيار سخت حضور هبم رسانند  وبا نيروی خدا پيروز شوند وكلمه اهللا 

بنابر اين ايمان وعقيده نيرومند ترين . ر كنندوتوحيد درسرزمين مقدس را منتش
 . سالح هستند كه با آن پيروزی مؤمنين منعقد ميشود

در زمان خود خليفه اهللا بود وطاعت او طاعه خدا ومعصيت  اينكه يوشع  -5
او معصيت خدا است پس آن كسانی كه از او اطاعت كردند از خداوند اطاعت 

ارزه كردند در واقع همراه خداوند مبارزه كردند كردند وآن كسانی كه همراه وی مب
وآهنا در آن زمان ملت خداوند وحامالن كلمه اهللا برای اهل زمين بودند كه رحمت 

 .وآرامش وپيروزی وبركت بر آهنا نازل شد
در نتيجه انبياء ومرسلين خداوند در راه اعالی كلمه اهللا جهاد ومبارزه كردند 

روع و واجب ساخت را اطاعت نمودند وكمی ياری وامر خداوندی كه جهاد را مش
دهندگان وضعف امكانات آهنا را ناتوان نمی كند وزيادی دشمنانشان وعده بسيار 
آهنا باعث ترک جهاد آنان نمی شود همانا كه آهنا با حكمت وموعظه حسنه بسوی 
 خداوند دعوت كردند وبا كسانی كه كفر ورزيدند با نيكی مجادله نمودند ودر آن

                                                            
 .٢٤٩من اآلية : البقرة -١



 ۳۳ _________________________________________________ سيد امحد احلسن 

هنگام كه حجت زبان با كافران سودی نمی بخشد , پيامربان خدا با شمشير با 
 . دشمنان خدا روبرو شدند وخداوند آهنا را ياری وبوسيله مالئكه خود تأييد نمود

 

* * * 
 جهاد براي چيست ?

برای جواب دادن به اين سؤال الزم است بيان كنم كه جهاد ومبارزه بر دو نوع 
دوم دفاعی وجواب در خالل بحث در مورد هر يک ازآهنا,  اول هجومی و است,

 .داده شده وهر كدام را توضيح واسبابش را مشخص مينمايم
 جــهاد هجــومی: اوالً 

واين جهاد فريضه واجب بر امت مؤمنه ای كه حامل پرچم خليفه خدا در زمين و 
واقوامی كه به  در زمان خود می باشند واين به معنای هجوم ومبارزه با همه امت ها

دين حق وخليفه خدا در زمين  در  زمان خود اعرتاف نمی كنند تا اينكه مطيع كلمه 
ال اله اال اهللا و دين حقی كه مورد رضايت خداوند است بشوند, وزمام امورخود را 

زيادی از پيامربان خدا و رسوالن او به  ۀبه خليفه خدا در زمين تسليم كنند, كه عد
 ردند كه كتاهبای آسمانی وتاريخی بطور اجمالی آهنا را بيان كردند,اين امر قيام ك

وحضرت  وحضرت سليمان  وحضرت داوود  ويوشع بن نون 
كه آهنا پيامربان ورسوالن خدا هستند  برای نشر توحيد  وامام علی  محمد 

كامل و كه عمل آهنا حجت  واعالی كلمه ال اله اال اهللا مبارزه كردند مبارزه هجومی,
وبه امر خداوند جهاد كردند وهيچ راهی برای انكار اين عمل و وصف  . گويا است

آن به جهل يا تخلف يا حزبی يا قومی گرايی يا مذهبی ويا تحت عنوان فرهنگ 
فرهنگ وآزادی را مورد بحث  وآزادی وتمدن باشد وجود ندارد, در اتی  تمدن,

 .قرار خواهم داد إنشاء اهللا
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اد شروط وقيودی وجود دارد كه ممكن است بطوركامل در همه وبرای اين جه
اديان وهمه دوران ثابت نباشد وممكن است در يک دين در زماهنای مختلفی بر 
حسب دستوراتی كه انبياء ومرسلين ازجانب خداوند سبحان وتعالی می آورند تغيير 

 .وتبديل شوند , اما بطور اجمالی ثابت هستند
وممكن است  لتی كه مردم آن رابا اهميت تصور ميكنند,ممكن است مهم ترين ع

بعضی ها آن را بعنوان عذری به جهت سرپيچی از جهاد ومبارزه در راه خدا قرار 
در جامعه  عدم آگاهیوشايد بعضی ها جدايی يا . استعدد وآمادگی می دهند, آن 

آمادگی  ايمانی, برای آهنا عذری باشد  جهت سرپيچی از جهاد وهمه اين امور در
 .و اين سه موردرا  توضيح خواهم داد می دهم وارد  است,  وتعداد

بدون شک اين شرط برای همه نوع مبارزه امری الزامی است كه اگر  :عده وعدد
در آنجا عده وعدد كافی برای مقابله لشكری نباشد مواجهه ومقابله سخت 
ودشوارخواهد بود وشايد هم غير ممكن باشد اما شرايط مقابله هجومی بنا به 

 ين باشد,معادله نظامی, اين است كه بايدعدد مهاجمين ودو برابر تعداد مدافع
وواضح است كه هرچه آمادگی مهاجمين مبارز هبرت باشد امكان تقليل اين نسبت به 

اما اين  نفع مهاجمين خواهد بود, واين برای مقايسات مادی صرف صدق می كند,
امربرای مؤمنين منحنی ديگری پيدا می كند ومعادله نظامی  برای مؤمنين مسئله 

 .هنا به غيب ايمان دارندغيبيات در آن دخيل می باشد, چون آ
ُكْم َربُُّكْم بَِثالَثِة آالٍف ِمَن اْلَمالئَِكِة ﴿   إِْذ َتُقوُل لِْلُمْؤِمنِيَن َأَلْن َيْكِفَيُكْم َأْن ُيِمدَّ

آالٍف  َبَلى إِْن َتْصبُِروا َوَتتَُّقوا َوَيْأُتوُكْم ِمْن َفْوِرِهْم َهَذا ُيْمِدْدُكْم َربُُّكْم بَِخْمَسةِ * ُمنَْزلِيَن 
ِمينَ    .)١( ﴾ِمَن اْلَمالئَِكُة ُمَسوِّ

آنگاه كه به مؤمنان می گفتی آيا كفايتتان نمی كند كه پروردگارتان شما را به سه  
آری اگر شكيبايی * هزار فرشته ای كه از آسمان فرستاده خواهند شد كمک كند 

                                                            
  .١٢٥ – ١٢٤: آل عمران -١
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ساعت بسوی بپرهيزيد ومشركان در همين  )از گناهان ونافرمانی رسولتان(كنيد و
نشانه گذار كمک  تهپروردگارتان شما را به پنج هزار فرش )وبر شما بتازند(شما آيند 
 .ميكند

ودر دست مؤمنان سالحی عظيم است كه طرف مقابل فاقد آن است وآن دعاء 
 .است واستغاثه به پروردگار قوی و عزيز

ُكْم بَِأْلٍف ِمَن اْلَمالئَِكِة ُمْرِدفِينَ إِْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأنِّي مُ ﴿ .  )١( ﴾ِمدُّ
روزی را كه از پروردگارتان فرياد رس خواستيد وشما را اجابت كرد كه  )بياد آريد(

بی شبهه به هزار تن ازفرشتگان شما را مدد خواهم كرد در حاليكه آن هزار تن 
 .فرشته را فرشتگانی ديگراز پی در آينده اند

ه ازاو كمک می گيرند وبه او ايمان دارند خالق قلب ها وبه دست وخداوندی ك
اوست دلها واوست كه آهنا را پراز نيرو و استقامت می كند واوست كه آهنا را خالی 

 .از ترس وشكست می كند
ُقُلوِب الَِّذيَن  إِْذ ُيوِحي َربَُّك إَِلى اْلَمالئَِكِة َأنِّي َمَعُكْم َفَثبُِّتوا الَِّذيَن آَمنُوا َسُأْلِقي فِي﴿

ْعَب َفاْضرُِبوا َفْوَق اْألَْعنَاِق َواْضرُِبوا ِمنُْهْم ُكلَّ َبنَانٍ   .)٢( ﴾َكَفُروا الرُّ
وحی كرد كه ) كه به ياری مؤمنان آمدند(زمانی كه پروردگارت به آن فرشتگان 

 )بخدا ورسول(آنانی را كه ) دلهای(با شمايم پس  )در ياری دادن مؤمنان(من 
) از دوستانم(ه انداستوار سازيد بزودی در دلهای آنانكه كفر ورزيده اند ترس گرويد

را بخاطر  )يعنی سرها(فراز گردن كافران ) ای فرشتگان(را خواهم افكند پس 
آنست كه ايشان با خدا وفرستاده وی مخالفت كردند وهر كه با خدا ورسولش 

 .مخالفت كند البته خداوند سخت عقوبت است
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اطر است كه معادله نظامی برای مواجهه در اينجا كامال ً برعكس وبه اين خ
وكافی است كه عدد مهاجمين نصف عدد مدافعين كافر باشد, بلكه در  ميشود,

 .ابتدای اسالم كافی بود كه عدد مهاجمين مؤمن يک دهم عدد مدافعين باشد
ِض اْلُمْؤِمنِيَن َعَلى ﴿ اْلِقَتاِل إِْن َيُكْن ِمنُْكْم ِعْشُروَن َصابُِروَن َيْغِلُبوا َيا َأيَُّها النَّبِيُّ َحرِّ

ُهْم َقْوٌم ال َيْفَقُهونَ  اْآلَن  *ِماَئَتْيِن َوإِْن َيُكْن ِمنُْكْم ِماَئٌة َيْغِلُبوا َأْلفًا ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا بَِأنَّ
َف اهللاُ َعنُْكْم َوَعِلَم َأنَّ فِيُكْم َضْعفًا َفإِْن يَ  ُكْن ِمنُْكْم ِماَئٌة َصابَِرٌة َيْغِلُبوا ِماَئَتْيِن َوإِْن َخفَّ

ابِرِينَ  َيُكْن ِمنُْكْم َأْلٌف َيْغِلُبواَأْلَفْيِن بِإِْذِن اهللاِ   ).١( ﴾َواهللاُ َمَع الصَّ
ای پيامرب گرويدگان را به كازار ترغيب كن اگر از شما بيست تن بر كارزار صبور 

 )شكيبا(پيروز خواهند شد و اگر از شما صد تن  )شمناناز د(باشند بر دويست تن 
غلبه خواهند كرد بعلت آنكه ناگرويدگان گروهی اند ) از دشمنان(باشند بر هزار تن 

اين حكم را كه بايستی يكی از شما مؤمنان در برابر ده (اكنون خدا * كه نمی فهمند 
نه سستی (سستی است  بر شما آسان گردانيد ودانست كه در شما )تن ايستادگی كند

) در بدن بلكه در ميان شما مردمی هبم رسيده اند كه در صفات روحی ضعيف اند
غلبه ) از مشركان(باشند بر دويست تن ) بر كارزار(پس اگر از شما صد تن شكيبا 

دشمنان  از(باشند بر دو هزار تن ) شكيبا بر جهاد(خواهند كرد واگر از شما هزار تن 
 .با شكيبايان است) بمدد كاری(ز خواهند شد وخدا بأذن خدا پيرو)  

وخداوند سبحان وتعالی مؤمنين را با مالئكه وايجاد رعب وترس در دل 
دشمنانشان آهنا را ياری می دهد حتی قبل از اينكه او را بخوانند واز اوسبحان 
وتعالی ياری بجويند چون در راه اوبرای بدست آوردن رضای او وياری دينش 

ش ورسوالنش قيام كردند واو اولی تر است به اينكه دينش وانبيائش وانبيائ
ورسوالنش را ياری كند وبلكه خداوند خلق را به پيروی وياری از آهنا امتحان می 

 .كند تا بداند چه كسی در غيب اورا ياری واطاعت می كند
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اْلكَِتاَب َواْلِميَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط  َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأْنَزْلنَا َمَعُهمُ ﴿ 
ِب إِنَّ َوَأْنَزْلنَا اْلَحِديَد فِيِه َبْأٌس َشِديٌد َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َولَِيْعَلَم اهللاُ َمْن َينُْصُرُه َوُرُسَلُه بِاْلَغيْ 

 .)١( ﴾اهللاَ َقِويٌّ َعِزيزٌ 
روشن فرستاديم وبا ايشان كتاب وترازو را حق پيامربان خويش رابا نشانه های 

نازل كرديم تا مردم بعدل وراستی قيام كنند و آهن را فرستاديم در آن نيروی نربد و 
وسودها برای مردم تا  )از آن آلتهائی سازند كه در كارزار بكار آيد(كارزار سخت 

ن خدا خدا آنكس را كه در غيب دينش وفرستادگانش را ياری ميكند بداند بيگما
  .توانا وغالب است

َمْن َينُْصُرُه َوُرُسَلُه ﴿و همراه آنكه دين خدا وفرستادگانش را ياری ميكند 
ثبات ومالئكه وهمچنين رعب وترس در دل آن كسانی كه كفر ورزيدند  ﴾بِاْلَغْيِب 

می باشد كه همه آهنا سالحهای غيبی هستند ومؤمنان به آن ايمان دارند وبصيرهتای 
 ا درک ميكند ُ ُآهنا آن ر
إِْذ ُيوِحي َربَُّك إَِلى اْلَمالئَِكِة َأنِّي َمَعُكْم َفَثبُِّتوا الَِّذيَن آَمنُوا َسُأْلِقي فِي ُقُلوِب الَِّذيَن ﴿

ْعَب َفاْضرُِبوا َفْوَق اْألَْعنَاِق َواْضرُِبوا ِمنُْهْم ُكلَّ َبنَانٍ    .)٢( ﴾َكَفُروا الرُّ
وحی كرد كه  )آمدند كه بياری مؤمنان(فرشتگان زمانی را كه پروردگارت بآن 

 )بخدا ورسول(آنانی را كه  )دلهای(با شمايم پس ) در ياری دادن مؤمنان(من 
از (گرويده اند استوار سازيد بزودی در دلهای آنانكه كفر ورزيده اند ترس 

را  )يعنی سرها(فراز گردن كافران ) ای فرشتگان(را خواهم افكند پس ) دوستانم
 .را بزنيد )يا دو دست ودو پا(بزنيد واز ايشان نيز اطراف انگشتان 

ْل بِِه ُسْلَطانًا ﴿ ْعَب بَِما َأْشَرُكوا بِاهللاِ َما َلْم ُينَزِّ َسنُْلِقي فِي ُقُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّ
 .)٣( ﴾َوَمْأَواُهُم النَّاُر َوبِْئَس َمْثَوى الظَّالِِمينَ 
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كافر شده اند هراس وترسی خواهيم افكند بسزای آنانكه آنان در دلهای آنانكه 
چيزهايی را خدا شريک قرار دادند كه خداوند بر شريک بودن آهنا دليلی نفرستاده 

 .وجای مشركان آتش دوزخ است وجايگاه ستمكاران چه بد جايگاهی است
اِصيِهْم َوَقَذَف فِي ُقُلوبِِهُم َوَأْنَزَل الَِّذيَن َظاَهُروُهْم ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب ِمْن َصيَ ﴿

ْعَب َفرِيقًا َتْقُتُلوَن َوَتْأِسُروَن َفرِيقًا  .)١( ﴾الرُّ
وخدا از اهل كتاب آنانرا كه احزاب وكافران قريش را پشتيبانی كردند از قلعه 

را افكند در حاليكه شما  )از پيامرب وسپاهش(هاشان فرود آورد ودر دلهايشان ترس 
مردانشان را ميكشيد وزنان (ا كشتيد وگروهی را برده گرفتيد مؤمنان گروهی ر

 ).واطفالشان را باسيری ميربديد
ِل اْلَحْشرِ َما َظنَنُْتْم ﴿ ُهَو الَِّذي َأْخَرَج الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب ِمْن ِدَياِرِهْم ِألَوَّ

ُهْم َمانَِعُتُهْم  ُحُصوُنُهْم ِمَن اهللاِ َفَأَتاُهُم اهللاُ ِمْن َحْيُث َلْم َيْحَتِسُبوا َأْن َيْخُرُجوا َوَظنُّوا َأنَّ
ْعَب ُيْخرُِبوَن ُبُيوَتُهْم بَِأْيِديِهْم َوَأْيِدي اْلُمْؤِمنِيَن َفاْعَتبُِروا َيا ُأولِي  َوَقَذَف فِي ُقُلوبِِهُم الرُّ

 .)٢( ﴾اْألَْبَصارِ 
اهل كتاب را برای اولين بار كافران ) برای نصرت اسالم(اوست خدائی كه 

همگی را از ديارشان بيرون كرد وهرگز شما مسلمين گمان نمی كرديد كه آهنا از 
ديار خود بيرون روند وآهنا هم حصارهای محكم خود را از قهر خدا نگهبان خود 
می پنداشتند تا آنكه عذاب خدا را آنجا كه گمان نمی بردند بداهنا فرا رسيد ودر 

فكند تا به دست خود ومؤمنان خانه هايشان را ويران كردند ای دلشان ترس ا
 . هوشياران عالم از اين حادثه پند وعربت گيريد

وهمانطوری كه قبال ً گفتم عدد وعده مؤمنينی كه با يوشع بن نون مبارزه كردند 
همچنين اين وضعيت . خيلی كمرت از جمعيت كافرانی بود, كه با آهنا روبرو شدند
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ت وعده ای از مؤمنانی كه همراه او بودند تكرار شد, بلكه در داستان برای طالو
طالوت وهمراهانش نشانه ايست از خداوند سبحان وتعالی است وحضرت داوود 

  هيچ چيز  –جوان وسنش كمرتاز بقيه بود ودستش خالی از سالح بود
كه ضربه مهلک را به  –همراهش نبود بجز قالب سنگ وتعدادی سنگ 

لشكرجالوت وارد كرد وجالوت را كشت كه علت اساسی شكست لشكر جالوت 
پس به ياری خدا شكست دادند . )١( ﴾َفَهَزُموُهْم بِإِْذِن اهللاِ َوَقَتَل َداُوُد َجاُلوَت ﴿ بود

در اين داستان نه فقط تعداد قليل  امير آهنا جالوت را كشت, وداوود 
وتجهيزات ضعيف گروه مؤمنان بر تعداد زياد وتجهيزات قوی گروه كافران غلبه 

 –وسنگهايش  داوود  –كردند بلكه اينكه ضعيف ترين عدد وكمرتين تجهيزات 
پيروزی را در اين مبارزه محقق كرد هيچ يک از مردم حتی مؤمنان بر داوود كم سن 

ش در اين مبارزه حساب نكردند اما خداوند بوسيله داوود وسال وسنگهاي
   .خداوند خواست در اين آيه بگويد أن ال قوة اال باهللا وسنگهايش تكلم كرد,

القليل الذين لم يشربوا و لم يغترفوا ( :روايت شده كه فرمود اهللا  از ابی عبد
  .)ثالث مائة و ثالثة عشر رجال

نمی آشامند واغرتاف نميكنند سيصدو سيزده مرد آن عده كم كسانی هستند كه (
   .)هستند

درآن هنگام كه از هنر عبور كردند وبه سربازان جالوت نظر افكندند آن كسانی كه 
الطاَقَة َلنَا اْلَيْوَم بِجاُلوَت َو ُجنُوِدِه و قال الذين لم يشربوا َربَّنا ﴿از آن نوشيدند گفتند 

 .﴾َوَثبِّْت َأْقداَمنا َواْنُصْرنا َعَلى اْلَقْوِم اْلكافِرِينَ َأْفرِْغ َعَلْينا َصْبرًا 
امروز طاقت وتوان تحمل جالوت وسربازانش را نداريم وآنانی كه ننوشيدند  

گفتند خداوندا به ما صربی عطا فرما وثابت قدم كن وما را بر قوم كافران پيروز 
 .گردان

                                                            
 .٢٥١: البقرة -١



 است ىهبشتجهاد درب   _____________________________________________  40

سوار بر فيل بود وبر سرش تا نزديک قدم جالوت ايستاد ,وجالوت  وداوود 
 تاج بود ودر آن ياقوتی بود كه نورش می در خشيد وسربازانش در اطراف او بودند,

ودر هوا  وداوود از آن سنگها سنگی برداشت وبه سمت راست لشكر پرتاب كرد,
سير كرد وبر آهنا افتاد وشكست خوردند  وسنگ ديگری برداشت وبه سمت چپ 
جالوت پرتاب كرد وبر آهنا فرود آمد وشكست خوردند وجالوت را به سنگ سومی 
زد وياقوتش را بر سرش چسباند وتا مغزش رسيد وبر زمين مرده افتاد كه خداوند 

ادن وداود جالوت راكشت وخداوند به اذن خدا اهنا راشكست د: تعالی می فرمايد
َفَهَزُموُهْم بِإِْذِن اهللاِ َو َقَتَل داُوُد جاُلوَت َو آتاُه اهللاُ اْلُمْلَك َو ﴿به او حكمت وملک را داد 

  .)١( )اْلِحْكَمةَ 
پس هبرت است معادله عدد وتجهيزات منحنی ديگری را دنبال كند, اگر مبارزه در 

نه اينكه اين امر باعث كندی در جهاد  آن محدود ميباشد,راه خداوند باشد توجه به 
ومبارزه در راه خدا شود, ووظيفه مومنان أعدوا لهم مااستطعتم ومابقی آن بر 

ٍة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل ﴿خداوند سبحان وتعالی است  وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ َوَأِعدُّ
ُكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدونِِهْم ال َتْعَلُموَنُهُم اهللاُ َيْعَلُمُهْم َوَما ُتنِْفُقوا ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اهللاِ  َوَعُدوَّ

  .)٢( ﴾ِمْن َشْيٍء فِي َسبِيِل اهللاِ ُيَوفَّ إَِلْيُكْم َوَأْنُتْم ال ُتْظَلُمونَ 
 وايمان ويقين داشته باشيد كه پيروزی فقط از نزد خداوند است

ابِرِينَ َكْم ِمْن فَِئٍة ﴿     .)٣( ﴾َقِليَلٍة َغَلَبْت فَِئًة َكثِيَرًة بِإِْذِن اهللاِ َواهللاُ َمَع الصَّ
چه بسياراست كه گروهی اندک بر سپاهی بسيار غالب آمده وخدا ياور صابران 

 .است
وخداوند سبحان وتعالی نمی پذيرد كه حقانيت مرسلين وپيروانشان را 
آشكارنشود ودر آن هنگامی كه عده آهنا كم وضعيف است خداوند آهنا را بر دشمنان 

                                                            
  .٨٣ص ١ج : تفسير قمى -١
  .٦٠:أنفال -٢
 .٢٤٩من اآلية : بقرة -٣
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خود ودشمنانشان پيروز می كند با اينكه آهنا دارای كثرتی متعالی وبرتر هستند 
ودعوتش را خالی از وهميشه اينچنين است كه خداوند سبحان وتعالی دينش 

مغرورات دنيوی يا سلطنتی می كند تا هركس دينش وجهاد در راهش آنكس كه 
واوچيزی نخواهد بجز خدا و وجه اهللا واينچنين هميشه , داخل شود ومبارزه  كند

هبشت با مكاره وسختی بدست می آيد وآتش با شهوات خواهش های نفسانی 
ت بدست نمی آيد بلكه با سختی حاصل می شود, ودين خدا حقيقتا ًبا شهوا

 .ودشواری پس ای خردمندان توجه كنيد وپند گيريد
 .)١( )ُحفت الجنة بالمكاره وُحفت النار بالشهوات( :فرمود رسول اهللا  

هبشت با مكاره وسختی حاصل می شود و آتش با ( :فرمود رسول خدا 
 .)شهوات

 .)٢( )حلوالحق ثقيل مر والباطل خفيف ( :فرمود رسول اهللا 
 .)حق سنگين وتلخ است وباطل سبک وشيرين( :فرمود رسول خدا 

 :وحدت ويكپارچگی
مبارز الزم است واال تفرقه وجدايی در جامعه مبارز  عهوحدت برای هر جام

َوَأطِيُعوا اهللاَ َوَرُسوَلُه َوال َتنَاَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ﴿قطعا ًباعث شكست مي شود 
ابِرِينَ ِريُحُكْم   .)٣( ﴾َواْصبُِروا إِنَّ اهللاَ َمَع الصَّ

وپيرو فرمان خدا ورسول باشيد وهرگز راه اختالف وتنازع نپوئيد كه در اثر 
تفرقه قدرت شما نابود خواهد شد بلكه همه يک دل ,پايدار وصبور باشيد كه خدا 

 .با صابران است
آمادگی وتعداد برتر وبالخصوص اگر رودر روئی با دشمنی باشد كه از لحاظ 

واما اين وحدت باآنچه كه گذشت محقق نمی شود, بنی اسرائيل با موسی يا  باشد,
                                                            

  .٩٤ص ٦مستدرك سفينة البحار ج -١
  .٩٤ص ٦مستدرك سفينة البحار ج -٢
  .٤٦: أنفال -٣



 است ىهبشتجهاد درب   _____________________________________________  42

متحد ويک پارچه نبودند بلكه در بين آهنا از منافقينی كه ... يوشع يا داوود وسليمان 
َوإِْذ َقاَل ﴿از زبان آهنا سالم نمی ماند بسيارزيادي پيدا می شود  وجود موسی 

ا َزاُغوا َأَزاَغ اهللاُ ُموَسى لِ  َقْوِمِه َيا َقْوِم لَِم ُتْؤُذوَننِي َوَقْد َتْعَلُموَن َأنِّي َرُسوُل اهللاِ إَِلْيُكْم َفَلمَّ
  .)١( ﴾ُقُلوَبُهْم َواهللاُ ال َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقينَ 

 برای چه مرا رنج می دهيد :ای رسول ياد آور وقتی كه موسی به قوم خود گفت
در صورتی كه بر شما معلوم است كه من رسول خدا هستم باز چون از حق روی 
گردانيديد خدا هم دلهايشان را از اقبال به حق بگردانيد وخدا هرگز مردم فاسق را 

 .هدايت نخواهد كرد
وبا اين وجود آن انبياء از جهاد ومبارزه در راه خدا دست بر نمی داشتند, 

بودند نيز متحد نبودند بلكه اين يكی از  خدا ومسلمانانی كه همراه رسول 
مبارزه  ديگری راضی نبود وآن يكی با ديگری نفاق می كرد, و آهنا با رسول خدا 

روايت شده كه در قرائت اين اينچنين است  می كردند و حتی از امام صادق 
اَر باْلُمنَافِِقيَن ﴿  .﴾َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصيرُ َيا َأيَُّها النَّبِيُّ َجاِهِد اْلُكفَّ

ای پيامرب با كافران بوسيله منافقين مبارزه كن وبر آهنا سخت بگير وجايگاه آهنا 
 .جهنم وبد جايی است

ْن َحْوَلُكْم ِمَن اْألَْعَراِب ُمنَافُِقوَن َوِمْن َأْهِل اْلَمِدينَِة مَ ﴿: وقال تعالی َرُدوا َعَلى َوِممَّ
وَن إَِلى َعَذاٍب َعظِيمٍ  َتْيِن ُثمَّ ُيَردُّ   .)٢( ﴾النَِّفاِق ال َتْعَلُمُهْم َنْحُن َنْعَلُمُهْم َسنَُعّذ ُبُهْم َمرَّ

آگاه باشيد بعضی از اعراب اطراف مدينه منافقند وبعضی از اهل شهر مدينه هم  
ا بر سيرت ناپاک آهنا آگاهيم و منافق وبر نفاق ثابتند وشما از نفاقشان آگاه نيستيد م

 .        آنان را دو بار عذاب می كنيم وعاقبت هم به عذاب سخت ابدی باز می گردند

                                                            
  .٥: الصف -١
  .١٠١: التوبة -٢
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 مسئله تفرقه وتشتت از آفتاب هم روشن تر است, وهمراه علی ابن ابيطالب 
متحمل دردهايی كردند كه جگرش را سوزاند, وبارها اين معنی را  حتی وي را 
از  ).جتماع هؤالء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكماعجبت من (تكرار كرد 

 .اجتماع اين قوم بر باطلشان وتفرقه شما از حقتان در عجبم
 وهنگامی كه ابن ملجم كه لعنت خدا بر او باد ضربه اش را وارد كرد امام 

واين فوز نه فقط برای رضای خداوند سبحان وتعالی ) فزت ورب الكعبه(فرمود 
بلكه همچنين فوزی بجهت خالصی از آن قومی كه ادعا می كردند كه  وهبشت بود,

آهنا شيعه هستند وغصه های زيادی از دستشان خورد بجهت اختالفشان وتشتت 
 .آرائشان وعدم وحدت آهنا بر كالم امامشان

و اينک  نتيجه وحدت ويكپارچگی در گذشته بطور كامل حاصل نشد, در
ه وتفاهم در خصوص حق مورد نظر است تا اينكه در اين وحدت ويكپارچگی جامع

مجموعه تعداد و آمادگی برای جهاد ومبارزه در راه خدا مهيا باشد, وحتی اينكه به 
منافقين يا آن كسانی كه در اسالم داخل شدند اما ايمان در قلب  انضمام عده ای از

ُقْل َلْم ُتْؤِمنُوا َوَلكِْن ُقوُلوا  َقاَلِت اْألَْعَراُب آَمنَّا﴿هايشان داخل نشده است باشد 
ا َيْدُخِل اْألِيَماُن فِي ُقُلوبُِكْم َوإِْن ُتطِيُعوا اهللاَ َوَرُسوَلُه ال َيِلْتُكْم ِمْن َأْعَمالِكُ  ْم َأْسَلْمنَا َوَلمَّ

  .)١( ﴾َشْيئًا إِنَّ اهللاَ َغُفوٌر َرِحيمٌ 
شما كه ايمانتان به قلب : بگوايمان آورديم به آهنا : اعراب گفتند) ای رسول(

ما اسالم آورده ايم و اگر : وارد نشده به حقيقت هنوز ايمان نياورده ايد ليكن بگوئيد
خدا ورسول را اطاعت كنيد او از اعمال شما هيچ نكاهد واز گناه گذشته ميگذرد 

 .كه خدا بسيار آمرزنده ومهربان است
 :  جهت ايده انقالب الهی جامعه ايمانی هوشيار,

                                                            
 .١٤: الحجرات -١
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مجموعه عدد منافقين زياد نباشد تا انجايي كه بر جامعه ايمانی  يعني اينكه در
تأثير گذارد وآهنا را به انحراف كامل سوق می دهد بخصوص در هنگام شدت يافتن 
جنگ در جهاد برای برتری كلمة اهللا باشد, يا اينكه در آنجا تعداد مؤمنين هوشيار 

اسالمی بر مجتمع ايمانی مسلط باشند وآن هم بصورت مطرح كردن   ايده انقالب
كلمه حق بطور راسخ ومعرفی مجتمع ايمانی به حق واهلش باشد ودر نتيجه خطر 
نفاق بوسيله اگاه بودن از حق واهلش از جانب بسياری از افراد جامعه ايمانی ازبين 

وطبعا ً با  ی شود,ميرود  در نتيجه انحراف كامل بسبب نفاق واهلش حاصل نم
 : قال تعالىوجود تفرقه وتسلط اهل باطل  وكمی اهل حق اين امر محقق نمی شود, 

 .وبا ان ايمان نياوردند بجز عده ای اندک .)١( ﴾َوَما آَمَن َمَعُه إِالَّ َقِليٌل ﴿
ُكورُ ﴿  .وتعداد اندكی از بندگان من شكر گذار هستند .)٢( )َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَّ

الَِحاِت َوَقِليٌل َما ُهمْ ﴿  مگر آنانكه ايمان آوردند  .)٣( ﴾إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ
 .وعمل صالح انجام دادند كه آهنا هم بسيار اندک هستند

 .)٤( ﴾ُيْؤِمنُونَ َوالَِّذي ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك اْلَحقُّ َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال ﴿: وقال تعالى
وليكن اكثر مردمان  وقرآنيكه به حق وراستی بر تو از جانب پروردگار نازل گرديد,

 . به آن ايمان نمی آورند 
ُه اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس الُيْؤِمنُو﴿   .)٥( ﴾نَ َفال َتُك فِي ِمْرَيٍة ِمنُْه إِنَّ

وعده قطعی پروردگار است واكثر مردم ايمان كه در آن هيج شكی نيست واين 
  .نمی آورند

واما آن بفضل خداوند با استمرار جهاد ومبارزه برای برتری كلمة اهللا محقق می 
شايد بعد از آن ويا در مدتی نه چندان كوتاه همانطوريكه اين حالت به همراه  شود,

                                                            
 .٤٠: هود -١
  .١٣: سـبأ -٢
 . ٢٤: ّص -٣
  .١: الرعد -٤
  .١٧: هود -٥
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بود, پس اندک بودن هوشياری جامعه براي  فكر  وامام حسين  امام علی 
انقالب الهی  مانعی برای جهاد ومبارزه بجهت اعالی كلمة اهللا نمی باشد ولكن 
مانع وعقبه ای ميباشد كه به مرور زمان از بين می رود, بلكه برای مؤمنين وحال آهنا 

مة اهللا همراه وميزان يقين آهنا ورسوخ ايمانشان در مبارزه برای برتری بخشيدن كل
برای قيام بر اين امر نصب می شود  خليفه اودر زمين يا آن كسی كه از جانب او 

 .امتحانی است
پس ايستادگی رودر روی احزاب امر ساده ای نيست ولي واقع انبياء ومرسلين 

هيچ قومی با خوش آمد گويی به  وكسانی كه از آهنا پيروی كردندهمين است,
ند همانطوريكه در قرآن وكتب آسمانی آمده است, وهيچ قومی استقبال پيامربی نرفت

همراه آن برای مبارزه واعالی كلمة اهللا  قيام نمی كند  ولكن همراه آن عده ای اندک 
ايمان آوردند, وعده ای كمی ياريش دادند , يا همانطوريكه از آهنا به علمای بی عمل 

ُروا ِمْن َقْوِمِه َما َنَراَك إِالَّ َبَشرًا ِمْثَلنَا َوَما َنَراَك َفَقاَل اْلَمَألُ الَِّذيَن َكفَ ﴿تعبير می شود 
ْأِي َوَما َنَرى َلُكْم َعَلْينَا ِمْن َفْضٍل َبْل َنُظنُُّكْم  َبَعَك إِالَّ الَِّذيَن ُهْم َأَراِذُلنَا َباِدَي الرَّ اتَّ

سران كفار قومش پاسخ دادند كه ما ترا مانند خود بشری بيشرت نمی  .)١( ﴾َكاِذبِينَ 
دانيم ودر بادی نظر ,آنان كه پيرو تواند اشخاصی پست بيش نيستند وهيچگونه 

 .مزيتی برشما نسبت به خود نمی بينيم بلكه شمارا دروغگو می پنداريم 
به همان  نفر بودند وآهنا 313 كه از هنر می گذشتند فقط  وهمراه طالوت 

نيز همين تعداد  در بدر بودند واصحاب قائم  تعدادی كه همراه رسول خدا 
  .هستند

ا َفَصَل َطاُلوُت بِاْلُجنُوِد َقاَل إِنَّ اهللاَ ُمْبَتِليُكْم بِنََهرٍ َفَمْن َشرَِب ِمنُْه ﴿: قال تعالی َفَلمَّ
ُه ِمنِّي إِالَّ َمِن اْغَتَرَف ُغْرَفًة بَِيِدِه َفَشرُِبوا ِمنُْه إِالَّ َقلِ  يالً ِمنُْهْم َفَلْيَس ِمنِّي َوَمْن َلْم َيْطَعْمُه َفإِنَّ

                                                            
  . ٢٧: هود -١
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ا َجاَوزَ  ُه ُهَو َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه َقاُلوا ال َطاَقَة َلنَا اْلَيْوَم بَِجاُلوَت َوُجنُوِدِه َقاَل الَِّذيَن َفَلمَّ
ُهْم ُمالُقو اهللاِ َكْم ِمْن فَِئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت فَِئًة َكثِيَرًة بِإِْذِن اهللاِ َواهللاُ َمَع الصَّ   .)١( ﴾ابِرِينَ َيُظنُّوَن َأنَّ

پس هنگامی كه طالوت لشكر كشيد سپاه خود را گفت خدا : وند می فرمايدخدا 
هر كه از آن بياشامد از من وآئين من نيست وهرآنكه  شما را به هنر آبی آزمايش كند,

پس همه سپاه آشاميدند به جز . هيچ نياشامد يا كفی بيش نگيرد از من خواهد بود
اهش مواجه با دشمن شدند لشكر بدين سبب چون طالوت وسپ. عده قليلی از آهنا

ما را تاب مقاومت جالوت وسپاه او نخواهد بود, آنانكه به لقاء  :بيمناک گشته گفتند
چه بسيار شد كه  :رحمت خدا وثواب آخرت معتقد بودند ثابت قدم مانده گفتند
 . گروهی اندک بر سپاهی بسيار غالب آمده وخدا ياور صابران است

ا َبَرُزوا ﴿ لَِجاُلوَت َوُجنُوِدِه َقاُلوا َربَّنَا َأْفرِْغ َعَلْينَا َصْبرًا َوَثبِّْت َأْقَداَمنَا َواْنُصْرَنا َوَلمَّ
  .)٢( ﴾َعَلى اْلَقْوِم اْلَكافِرِينَ 

و چون آهنا در ميدان مبارزه جالوت آمدند از خدا خواستند كه پروردگارا به ما 
 .شكست كافران ياری فرماصرب و استواری بخش وما را ثابت قدم دار وبر 
* * * 

 جهــاد دفاعــی: ثانيا ً
وآن مبارزه مؤمنين ودفاع از سر زمينی كه ديانت اهل آن, دين حق است,  آهنم 
هنگامی كه كافران ومشركان به آن سرزمين هجوم می آورند, وهمه اديان الهی جهاد 

وبلكه آن يک مسئله دفاعی را جايز ميدانند وحتی آن را بر مؤمنين واجب ميدانند 
فطری وغريزی است كه حتی در نزد حيوانات كه آهنا از النه وآشيانه وجايگاهشان 

می يابی ومردم در تجويز مبارزه دفاعی از سر زمين اختالف ندارند,  دفاع می كنند,
وحتی قوانين جهانی در بين الملل در حال حاضر به اعتباری مقاومت اهالی از 

                                                            
  . ٢٤٩: بقرة -١
  . ٢٥٠: بقرة -٢
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وعجيب تر از همه اينكه رهربان  .د مشروع وجايز می داندسرزمين اشغال شده خو
گمراهی در اين زمان ما را در دفاع از حق كه خداوند آن را مشروع كرده و موافق 
فطرت و غريزه كه همه مردم به آن اقرار دارند باز می دارند, لكن آهنا خائنانی هستند 

راضی شدند وبه آن كه به خدای سبحان وتعالی خيانت كردند وبه حيات دنيا 
اطمينان كردند وحيات دنيا ورضای دجال بزرگ آمريكا وغرب مادی را به عذاب 

 :الهی خريدند , خداوند تعالی می فرمايد
َتُهْم ُقْل إِنَّ ُهَدى اهللاِ ُهَو ﴿ َوَلْن َتْرَضى َعنَْك اْلَيُهوُد َوال النََّصاَرى َحتَّى َتتَّبَِع ِملَّ

َبْعَت َأْهَواَءُهْم َبْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اهللاِ ِمْن َولِيٍّ َوال اْلُهَدى َوَلئِِن اتَّ 
  .)١( ﴾َنِصيرٍ 

 هرگز يهود ونصاری از تو راضی نخواهند شد مگر آنكه پيروی از آيين آهنا كنی,
راهی كه خدا بنمايد به يقين تنها همان است والبته اگر از ميل آهنا : بگو ای پيغمرب

 . پيروی كنی بعد از آنكه طريق حق را دريافتی ديگر خدا يار وياور تو نخواهد بود
 : به ابن مسعود كه می فرمايد در مكارم اخالق از جمله وصايای رسول خدا 

يعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء, فمن أدرك يابن مسعود اإلسالم بدأ غريبا وس(
ذلك الزمان ممن يظهر من أعقابكم فال يسلم عليهم يف ناديهم وال تشيع جنائزهم وال 
يعود مرضاهم فإنهم يستسنون بسنتكم ويظهرون بدعواكم ويخالفون أفعالكم 

  .فيموتون على غير ملتكم, أولئك ليسوا مني ولست منهم
مسعود يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه مثل القابض يابن : إلى أن يقول

 .بكفه الجمرة فإن كان يف ذلك الزمان ذئبا وإال أكلته الذئاب
علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة أال إنهم أشرار خلق اهللا, وكذلك يابن مسعود  

 أتباعهم ومن يأتيهم ويأخذ منهم ويحبهم ويجالسهم ويشاورهم أشرار خلق اهللا
دخلهم نار جهنم صم بكم عمي فهم ال يرجعون ونحشرهم يوم القيامة على ي

                                                            
  .١٢٠: بقرة -١
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وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا, كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب, إذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي 

منها من غم اعيدوا فيها وقيل لهم تفور تكاد تميز من الغيظ كلما أرادوا أن يخرجوا 
ذوقوا عذاب الحريق, لهم فيها زفير وهم فيها ال يسمعون, يابن مسعود يدعون أنهم 

يابن مسعود ال . على ديني وسنتي ومنهاجي وشرايعي إنهم مني براء وأنا منهم برئ
 تجالسوهم يف المالء وال تبايعوهم يف األسواق وال تهدوهم إلى الطريق وال تسقوهم

من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها : (الماء, قال اهللا تعالى
ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له : (يقول اهللا تعالى) وهم فيها ال يبخسون
  .)يف اآلخرة من نصيب

يابن مسعود وما أكثر ما تلقى أمتي منهم العداوة والبغضاء والجدال أولئك أذالء 
ويمسخهم قردة وخنازير,  ليخسفن اهللا بهمهذه االمة يف دنياهم, والذي بعثني بالحق 

رحمة : ما يبكيك? فقال: يا رسول اهللا: فبكى رسول اهللا وبكينا لبكائه وقلنا: قال
يعني ) لو ترى إذ فزعوا فال فوت وأخذوا من مكان قريبو: (لألشقياء يقول اهللا تعالى

  .)١( )…العلماء والفقهاء,
ای ابن مسعود اسالم غريب شروع شد وغريب بر می گردد همانطوريكه شروع 
شد پس خوشا به حال غربا, پس هر كس آن زمان را درک كرد كه از نسلهای شما 

تشيع جنازه آهنا شركت نمی  می آيند درمحلشان به آهنا سالم نمی كنند وكسی در
 كند وبه عيادت مريضانشان نميروند كه آهنا در سنت شما فراموش می شوند  كه در
ظاهر با شما هستند اما در درون با افعال شما مخالفند وبر غير ملت شما می ميرند, 

 ای ابن مسعود بر: كه من از آهنا نيستم و آهنا از من نيستند  تا آنجايی كه می فرمايد
مردم زمانی فرا رسد كه هر كس بر دين خود صبور وشكيبا باشد مانند كسی كه يک 

                                                            
  .١٣١ص ٢إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب ج - ١
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زغال روشن بدست گرفته است پس در آن زمان بايد گرگ باشد و الی گرگها آن را 
 .                   خواهند خورد

ای ابن مسعود علماء وفقهای آهنا خائن وفاجرند آهنا أشرارخلق خدا هستند, 
وان آهنا وهركس برای آهنا برود وازآهنا بگيرد وآهنا را دوست داشته وهمچنين يير

باشد وهمنشين آهنا شود وبا آهنا مشورت كند أشرار خلق خدا هستند كه خداوند آهنا 
را كر والل وكور وارد آتش جهنم می كند وبازگشتی ندارند وآهنا را در روز قيامت 

يم ومأوای آهنا جهنم است كه اگر كور و كر والل و بر صورهتايشان محشور می كن
آتش آن فروكش كند آن را بر می افروزيم, وهر چه پوستشان بسوزد به آهنا پوست 
غير از آن مبدل می كنيم تا عذاب جهنم را بچشند, اگر در آن افكنده شوند در حالی 
كه بر افروخته است صدای مهيب از آن می شنوند كه از غيظ می خواهد از هم جدا 

هر چه بخواهند ازغم آن خارج شوند در آن بازگردانده می شوند وبه آهنا می شود و
گويند عذاب آتش را بچشيد, كه برای آهنا در آن زفير است وآهنا در آن ناشنوا 
هستند, ای ابن مسعود آهنا ادعا می كنند كه بردين و سنت وراه وشريعتم هستند كه 

ای ابن مسعود با آهنا در مأل عام . هستم آهنا از من دوری می جويند ومن از آهنا بری
هم نشين نشويد ودر بازار با آهنا خريد وفروش نكنيد وآهنا را به راهی هدايت نكنيد 

من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها : (وبه آهنا آب ندهيد , كه خداوند تعالی می فرمايد
ومن : (می فرمايد و خداوند تعالی )نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها ال يبخسون

 .)كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له يف اآلخرة من نصيب
ای ابن مسعود امتم چه بسيار از آهنا دشمنی وكينه وجدال می بينند آهنا پست 
ترين اين امت در دنيای خود هستند, قسم به آنكه مرا بحق مبعوث كرد كه خدا به 

مسخ كند, پس رسول خدا گريه كرد وما  آهنا مخسوف كند وآهنا را به بوزينه وخوک
چه چيزی تو را به گريه انداخت ? : ای رسول خدا: به گريه آن گريه كرديم و گفتيم
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ولو ترى إذ فزعوا فال فوت : (ترحمی بر اشقياء كه خداوند می فرمايد: فرمود 
  .)…يعني العلماء والفقهاء,) وأخذوا من مكان قريب

وهيچ حجتی نيست برای  ز زبان رسول خدا واين حال فقهای آخر الزمان ا
كسی كه از آهنا پيروی كند درحليكه آهنا فريضه واجب جهاد دفاعی را تعطيل می 

 .كنند
ودر اينجا جای سؤال باقی می ماند كه اگر دفاع از سرزمين و وطنی كه انسان در 

َفَأِقْم ﴿آن زندگی می كند موافق فطرتی است كه خداوند انساهنا را بر آن آفريده 
يُن  يِن َحنِيفًا فِْطَرَت اهللاِ الَّتِي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها ال َتْبِديَل لَِخْلِق اهللاِ َذلَِك الدِّ َوْجَهَك لِلدِّ

تو ای رسول باپيروانت مستقيم روی بجانب . )١( ﴾اْلَقيُِّم َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْعَلُمونَ 
وپيوسته از طريقه دين خدا كه فطرت خلق را بر آن آفريده آئين پاک اسالم آور 

پيروی كن كه هيچ تغييری درخلقت خدا نبايد كرد اين است آئين استوار حق ليكن 
 .اكثر مردم از حقيقت آگاه نيستند

وآن حق است پس آيا دفاع اهل شرک وكفر ومبارزه آهنا با ولی خدا وخليفه آن 
 رزمين آهنا هجوم كردند حق است ?  در زمين  هنگاميكه مؤمنان به س

جواب اينكه حب سر زمين و وطن از فطرت جسمانی يا غريزه ای است وبر 
انسان است  كه آن را در مسير صحيح استفاده كند درغير اين صورت وبال گردن 

پس مستلزم است كه انسان برای وطن خود خير وصالح وعدل . وی خواهد بود
ر وفساد وظلم  بخواهد و اكيدا ً خليفه خدا در زمين نشر بخواهد نه اينكه برای آن ش

كلمه ال اله اال اهللا در تمام زمين وبرای اهل زمين خير وصالح وعدل می خواهد واو 
می خواهد زمين را پر از عدل وداد بكند, و می بايست حب زمين و وطن ودفاع از 

به سرزمين و وطن برای شهر ايستادگی با ولی خدا وخليفه او در زمين باشد و ورود 
پس كسی كه با ولی خدا و خليفه آن در  نشر خير واصالح وعدل ودين را ميسر كند,

                                                            
 .٣٠:الروم -١



 ۵۱ _________________________________________________ سيد امحد احلسن 

زمين مبارزه كند, برای سر زمين و وطن خود خير واصالح نمی خواهد, بلكه می 
خواهد ظلم وفساد و ستم بر زمين با تسلط اهل باطل وبقاء دولت طاغوت بر اين 

 .سر زمين باقی بماند
 

 :الؤجــواب س
فكر كنم در آنچه كه گذشت جواب سؤال جهاد برای چيست روشن شد ?  وآن 

الَِّذيَن آَمنُوا ُيَقاتُِلوَن فِي َسبِيِل اهللاِ ﴿ :اعالء وبرتری كلمه اهللا است, خداوند می فرمايد
ْيَطاِن َكاَن  َوالَِّذيَن َكَفُروا ُيَقاتُِلوَن فِي َسبِيِل الطَّاُغوِت َفَقاتُِلوا َأْولَِياءَ  ْيَطاِن إِنَّ َكْيَد الشَّ الشَّ

  .)١( ﴾َضِعيفًا
اهل ايمان در راه خدا وكافران در راه شيطان جهاد می كنند پس شما مؤمنان با 

كه مكر وسياست شيطان بسيار ) از آهنا بيم وانديشه مكنيد(دوستان شيطان بجنگيد 
 .سست وضعيف است

اهللاَ اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم بَِأنَّ إِنَّ ﴿: وهمچنين خداوند می فرمايد
ْنِجيِل َلُهُم اْلَجنََّة ُيَقاتُِلوَن فِي َسبِيِل اهللاِ َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعدًا َعَلْيِه َحّقًا فِي التَّْوَراِة َواْألِ 

 َفاْسَتْبِشُروا بَِبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتْم بِِه َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفى بَِعْهِدِه ِمَن اهللاِ 
  .)٢( ﴾اْلَعظِيمُ 

خدا جان ومال اهل ايمان را به هبای هبشت خريداری كرده, آهنا در راه خدا جهاد 
كنند كه دشمنان دين را به قتل رسانند ويا خود كشته شوند اين وعده قطعی است بر 

هدی است كه در تورات وانجيل وقرآن ياد فرموده واز خدا با وفاتر به عهد خدا وع
كيست ? ای اهل ايمان شما به خود بشارت دهيد كه در اين معامله ومعاهده با خدا 

 .سعادت بزرگی است

                                                            
  . ٧۶: نساء -١
  .١١١: توبة -٢
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پس جهاد برای اعالی كلمه اهللا است ونه بخاطر مصلحت شخصی يا غنيمت يا 
الهی برتر از همه اين اعتبارات است وبندگی  مصلحت وطنی يا قومی بنابراين دين

مؤمنين را بدون در نظر گرفتن مصالح عشيره ای وميهنی  واطاعت پروردگار,
وحب  )أنا(وقومی متحد می سازد وهمه اينها به يک حقيقت برمی گردد و آن منيت 

 .نفس است
نه  پس جهاد چه جهاد هجومی چه جهاد دفاعی بايد برای اعالی كلمه اهللا باشد

برای دفاع از وطن يا سرزمين باشد وبرای مؤمن در اين جهاد نبايد هيچ مصلحت 
شايد فرهنگ الهی وتمدن الهی وآزادگی  تا. جز اعالی كلمه اهللا شخصی نباشد,

الهی بنيان هناده شود وهمه اينها بطور با فرهنگ وتمدن وآزادگی كه جهان مادی 
اقض می باشدچون اينكه امروزهرچه برپا امروزی شعار آن را بر پاداشته است در تن

داشته شودجيزی نيست بجز اينكه پرچم شيطان می باشدكه سربازان شيطان از انس 
وجن با تمام  تالش برای تثبيت آن بر اين زمين وبرای قانع كردن اهل زمين با قدرت 

در  وآنچه متناسب با آن است,) كوهی از آتش وكوهی از طعام( وطمع دو كوه دجال
حقيقت سربازان شيطان عليه جند اهللا وتمدن الهی آهنا كه بر خليفه خدا بر زمين 

اعالم جنگ كردند وآهنا بر حسب دموكراسی خود می بينند و مقرر  متمركز است,
حكم صدام   با وايليا  وحضرت عيسی  می كنند كه حكم امام مهدی 

پس هيچ راهی  رهستند,برابری ميكند; چون همه آن در نظرشان ديكتاتو )ملعون(
برای برپايی حاكميت اهللا نيست جز آگاهی بخشيدن به جامعه الهی سپس قدرت 

را بر پا ) دموكراسی( حاكميت مردم )يا جند شيطان(بكار می ايد همانطوريكه آهنا 
 . داشتند وحاكميت الهی رابا نيرنگ وزورنقض كردند 



 ۵۳ _________________________________________________ سيد امحد احلسن 

َم اهللاُ َوَرُسوُلُه  َقاتُِلوا الَِّذيَن ال ُيْؤِمنُوَن بِاهللاِ ﴿ ُموَن َما َحرَّ َوال بِاْلَيْوِم اْآلِخرِ َوال ُيَحرِّ
َوال َيِدينُوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب َحتَّى ُيْعُطوا اْلِجْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم 

  .)١( ﴾َصاِغُرونَ 
روز قيامت  نياورده  و كارزار كنيد با هركس از اهل كتاب كه ايمان به خدا و 

آنچه را كه خدا و رسولش حرام كرده حرام نميدانند و به دين  حق نمی گروند  تا 
 .آنگاه  كه با ذلت وتواضع  به اسالم جزيه دهند

 

* * * 
 نكتـــه ای

 بين جهاد با شمشير وجهاد با كلمه
 دعوت برای خداوند سبحان ودين حق او, وبرای اطاعت وپيروی از خليفه اهللا

 :در زمين با كالم وكلمه شروع می شود, خداوند تعالی می فرمايد
اْدُع إَِلى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن إِنَّ ﴿ 

  .)٢( ﴾بِاْلُمْهَتِدينَ َربََّك ُهَو َأْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو َأْعَلُم 
خلق را به حكمت وبرهان وموعظه نيكو به راه خدا دعوت كن وبا  ای رسول,

هبرتين طريق مناظره نما كه البته خدا كسی را كه از راه او گمراه شده وآنكه هدايت 
 .يافته هبرت ميداند

  :با كلمه شروع كرد وسليمان 
  .)٣( ﴾ْيِهْم ُثمَّ َتَولَّ َعنُْهْم َفاْنُظْر َماَذا َيْرِجُعونَ اْذَهْب بِكَِتابِي َهَذا َفَأْلِقْه إِلَ ﴿

 .اينک نامه مرا به جانب آنان برب وبازگرد تا بنگری پاسخ چه ميدهند 

                                                            
  .٢٩: توبة -١
  .١٢٥: نحل -٢
  .٢٨: نمل -٣
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َقاَلْت َيا َأيَُّها اْلَمَألُ إِنِّي ُأْلِقَي إَِليَّ كَِتاٌب َكرِيٌم ﴿بود ونامه ای كريم وحكيم ورحيم 
ُه ِمْن *  ِحيمِ إِنَّ ْحَمِن الرَّ ُه بِْسِم اهللاِ الرَّ   .)١( ﴾ُسَلْيَماَن َوإِنَّ

چون هدهد نامه را از منقار در بر بلقيس افكند به شگفت آمد وُمهر نامه را بر 
نامه  :گرفت ومطالعه كرد وآنرا بسيار مهم يافت و رو به رجال در بارش كرده وگفت

 .همراه استيعنی اينكه با رحمت  .بزرگی به من رسيده
  .سپس به مجادله منتقل می شوی به آنچه كه هبرت است

اْدُع إَِلى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن إِنَّ ﴿
  .)٢( ﴾َربََّك ُهَو َأْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ 

ای رسول,خلق را به حكمت وبرهان وموعظه نيكو به راه خدا دعوت كن وبا 
هبرتين طريق مناظره نما كه البته خدا كسی را كه از راه او گمراه شده وآنكه هدايت 

 .يافته هبرت ميداند
اَر ﴿سپس به قول شديد منتقل می شوی  َواْلُمنَافِِقيَن َيا َأيَُّها النَّبِيُّ َجاِهِد اْلُكفَّ
  .)٣( ﴾َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصيرُ 

بيش (ای پيغمرب با كافران ومنافقان جهاد ومبارزه كن وبر آهنا بسيار سخت بگير 
 .مسكن آهنا دوزخ وبسيار بد منزلگاهی است) از اين مدارا مكن

اْرِجْع إَِلْيِهْم ﴿واين چيزی است كه حضرت سليمان در آخر امر انجام داد 
  .)٤( ﴾َفَلنَْأتَِينَُّهْم بُِجنُوٍد ال ِقَبَل َلُهْم بَِها َوَلنُْخرَِجنَُّهْم ِمنَْها َأِذلًَّة َوُهْم َصاِغُرونَ 

 ای فرستاده بلقيسيان با هدايا بسوی آنان باز گرديد كه من لشكری بيشمار كه
هيچ بآن مقاومت نتوانند كرد بر آهنا می فرستم و آهنا را با ذلت و خواری از آن ملک 

 .بيرون ميكنيم

                                                            
  . ٣٠ – ٢٩: نمل -١
  .١٢٥: نحل -٢
  .٩: تحريم -  ٧٣: توبة -٣
  .٣٧: نمل -٤
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واگر كلمه سودی نبخشد اين شمشير است كه فاصل بين حق وباطل برای 
پس انتقال به مبارزه . اعالی كلمه اهللا واظهار اطاعت وپيروی از او در رزمين است

وقتيكه كلمه سودی نبخشد بلكه در تمام اديان الهی با شمشير امری ايست حتمی  
امری يست واجب وبه اين دليل  است كه انبياء خدا ورسوالنش شمشير بلند كردند 
ودر راه خدا برای اعالی كلمه اهللا جهاد و مبارزه  نمودند بنابر اين انتقال مستقيم به 

انتقال به شمشير شمشيرعجله است كه عجله كنند گان به هالكت می رسند , وترک 
 .بعد از اتمام كلمه خذالن است وخذالن شدگان به هالكت می رسند

* * * 
 نكتــــه ای

 در جهاد بنی اسرائـيل
 :قصه طالوت

قوم طالوت قومی بودند از مؤمنين بنی اسرائيل كه خود را برای امر خداوند 
ای امر سبحان محصور داشتند وخداوند پاک ومنزه است كه كسانی كه خود را بر

خداوند وقف كر ده اند بدون آنكه برای آهنا فرج و گشايشی قرار, ندهد ترک كند, 
بلكه از  وحاكميت مردم وانتخابات را به جهت اختيارپادشاه ورهرب قبول نمی كنند,

چون آهنا به حاكميت  خداوند سبحان خواستند كه برای آهنا  پادشاهی تعيين كند,
ارند و به بديل  شيطانی  آن راضی نمی شوند و آن خداوند سبحان وتعالی ايمان د

َأَلْم َتَر إَِلى اْلَمِأل ِمْن َبنِي إِْسرائيَل ِمْن َبْعِد ُموَسى إِْذ َقاُلوا لِنَبِيٍّ ﴿. حاكميت مردم است
َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأالَّ َلُهُم اْبَعْث َلنَا َمِلكًا ُنَقاتِْل فِي َسبِيِل اهللاِ َقاَل َهْل َعَسْيُتْم إِْن ُكتَِب 

ا ُكتَِب ُتَقاتُِلوا َقاُلوا َوَما َلنَا َأالَّ ُنَقاتَِل فِي َسبِيِل اهللاِ َوَقْد ُأْخرِْجنَا ِمْن ِدَياِرَنا َوَأْبنَائِنَا َفَلمَّ 
  .)١( ﴾َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل َتَولَّْوا إِالَّ َقِليالً ِمنُْهْم َواهللاُ َعِليٌم بِالظَّالِِمينَ 

                                                            
  .٢٤٦: بقرة -١
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نديدی آن گروه بنی اسرائيل را كه پس از وفات موسی از پيغمربان وقت خود 
تقاضا كردند كه پادشاهی برای ما بر انگيز تا به سر كردگی او در راه خدا جهاد كنيم 

چگونه شود كه : اگر جهاد فرض شود مبادا نافرمانی كنيد, گفتند: ? پيغمرب آهنا گفت
ما وفرزندان ما را به ستم از ديارمان  كه دشمنان ما,ما به جنگ نرويم در صورتی 

بيرون كردند, پس چون با در خواست آهنا جهاد مقرر گرديد به جز اندكی همه روی 
 .گردانيدند و خدا از كردار ستمكاران آگاه است

واينچنين می شود كه  حال آيا در يک جامعه مؤمنه از منافقين خالی می شود ?
 .ند سبحان وتعالی اعرتاض می كنندمنافقان بر امر خداو

َوَقاَل َلُهْم َنبِيُُّهْم إِنَّ اهللاَ َقْد َبَعَث َلُكْم َطاُلوَت َمِلكًا َقاُلوا َأنَّى َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلْينَا ﴿
اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َوَنْحُن َأَحقُّ بِاْلُمْلِك ِمنُْه َوَلْم ُيْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِل َقاَل إِنَّ اهللاَ 

  .)١( ﴾َبْسَطًة فِي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َواهللاُ ُيْؤتِي ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء َواهللاُ َواِسٌع َعِليمٌ 
كه از كجا : گفتند. خداوند طالوت را به پادشاهی شما بر انگيخت: پيغمرب آهنا گفت

كه ما به پادشاهی شايسته تر از اوييم اورا بر ما بزرگی وپادشاهی رواست در صورتي
او را خداوند بر گزيد ودر دانش علم  :رسول گفت .واو را مال فراوان نيست

وتوانائی فزونی بخشيد وخدا ملک خود را به هركه خواهد می بخشد كه او به 
 .حقيقت توانگر و داناست

ی كلمه اهللا ودر نتيجه طالوت به همراه مجاهدين برای مبارزه در راه خدا واعال
ا َفَصَل َطاُلوُت بِاْلُجنُوِد َقاَل إِنَّ اهللاَ ُمْبَتِليُكْم بِنََهرٍ َفَمْن َشرَِب ِمنُْه ﴿حركت كرد  َفَلمَّ

ُه ِمنِّي إِالَّ َمِن اْغَتَرَف ُغْرَفًة بَِيِدِه َفَشرُِبوا ِمنُْه إِالَّ َقلِ  نُْهْم يالً مِ َفَلْيَس ِمنِّي َوَمْن َلْم َيْطَعْمُه َفإِنَّ
ا َجاَوَزُه ُهَو َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه َقاُلوا ال َطاَقَة َلنَا اْلَيْوَم بَِجاُلوَت َوُجنُوِدِه َقاَل الَِّذيَن  َفَلمَّ

ُهْم ُمالُقو اهللاِ َكْم ِمْن فَِئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت فَِئًة َكثِيَرًة بِإِْذِن اهللاِ َواهللاُ َمَع ال ابِرِينَ َيُظنُّوَن َأنَّ   .)٢( ﴾صَّ

                                                            
  .٢٤٧: بقرة -١
  .٢٤٩: بقرة -٢
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پس هنگاميكه طالوت لشكر كشيد سپاه خود را گفت, خدا شمارا به هنر آبی 
پس همه سپاه . آزمايش كند, هر كه از آن بياشامد از من وآئين من نخواهد بود

بدين سبب چون طالوت وسپاهش مواجه با دشمن . آشاميدند بجز عده قليلی از آهنا
ما را تاب مقاومت جالوت وسپاه او نخواهد بود,  :شدند لشكر بيمناک گشته گفتند

چه : آنانكه به لقاء رحمت خدا و ثواب آخرت معتقد بودند ثابت قدم مانده گفتند
 .بسيار شده كه گروهی اندک بر سپاهی بسيار غالب آمده وخدا ياور صابران است
ل واين امتحان الهی برای جدايی خوب از بد وبرای نمايان شدن برتری اهل فض

إِنَّ اهللاَ ُمْبَتِليُكْم بِنََهرٍ َفَمْن َشرَِب ِمنُْه َفَلْيَس ِمنِّي َوَمْن  …﴿ از اين جماعت مؤمنه بود
ُه ِمنِّي إِالَّ َمِن اْغَتَرَف ُغْرَفًة بَِيِدِه  در اينجا مسئله تشنگی وآشاميدن  ﴾…َلْم َيْطَعْمُه َفإِنَّ

آب نبود بلكه مسئله ايمان اين جماعت به خدا وبه ولی خدا وخليفه آن در زمين 
وتسليم امر ولی خدا واطاعت وپيروی از وی است, ومسئله يقين, ياری رساندن 
خدا وفرج وگشايش خدا برای مؤمنين به سبب ايمان به خليفه او در زمين وتسليم 

پيروی برای دين خداوند است, كه برای آن گروه ها در ميدان نربد برای ايشان و
آشكار شد, گروهی كه به امر خداوند يقين پيداكردند افراد آهنا هيچ ابائی نداشتند كه 

ُهْم ُمالُقو اهللاِ َكْم ﴿سراغشان بيايد به سوی مرگ بروند يا مرگ, َقاَل الَِّذيَن َيُظنُّوَن َأنَّ
ابِرِينَ ِمْن فَِئٍة َقِليلَ    .)١( ﴾ٍة َغَلَبْت فَِئًة َكثِيَرًة بِإِْذِن اهللاِ َواهللاُ َمَع الصَّ

: آنانكه به لقاء رحمت خدا و ثواب آخرت معتقد بودند ثابت قدم مانده گفتند 
چه بسيار شد كه گروهی اندک بر سپاهی بسيار غالب آمده وخدا ياور صابران 

 .است
گام كه گسرتدگی وضخامت لشكر جالوت را وگروهی پاهايشان لرزيد در آن هن

اين  ديدند لكن آهنا با اين ضعف درونی نفوس مبارزه كردند, اما گروه سوم در
مبارزه درونی و نفسانی, خود را باختند ودر آن هيچ نيافتند بجز شكست, كه از آن 
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ْلَيْوَم َقاُلوا ال َطاَقَة َلنَا ا﴿صحبت می كنند چون آنان از درون شكست خورده بودند 
 .)١( ﴾بَِجاُلوَت َوُجنُوِدهِ 

 .ما  تاب مقاومت با جالوت وسپاه او را نخواهيم داشت: گفتند 
  

 نكتــه ای
 از جهاد مسلمانان همراه رسول خدا 

 ويارانش در مكه با كلمه وموعظه نيكو مبارزه می كردند   رسول خدا
َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن إِنَّ اْدُع إَِلى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة ﴿

  .)٢( ﴾َربََّك ُهَو َأْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ 
ای رسول ,خلق را به حكمت وبرهان وموعظه نيكو به راه خدا دعوت كن وبا 

بته خدا كسی را كه از راه او گمراه شده وآنكه هدايت هبرتين طريق مناظره نما كه ال
 .يافته هبرت ميداند

در آن هنگام كه با اذيت وزندانی و شكنجه اهل مكه مواجه شدند وبعد از آنكه 
در مكه وطائف اذيت وآزارهايی از آهنا ديد, آغاز به مهاجرت كردند  رسول خدا 

در مدينه شروع  ابتدا از مكه  به حبشه سپس به مدينه منوره يثرب ورسول خدا 
به آمادگی افراد برای جهاد واعالی كلمه اهللا كرد ند, و آن جنگ بزرک بدر بود, كه 

وَن َأنَّ َغْيَر َوإِْذ َيِعُدُكُم ا﴿: خداوند تعالی می فرمايد َها َلُكْم َوَتَودُّ هللاُ إِْحَدى الطَّائَِفَتْيِن َأنَّ
ْوَكِة َتُكوُن َلُكْم َوُيرِيُد اهللاُ َأْن ُيِحقَّ اْلَحقَّ بَِكِلَماتِِه َوَيْقَطَع َدابَِر اْلَكافِرِينَ    .)٣( ﴾َذاِت الشَّ

ای رسول بياد آر هنگامی كه خدا به شما وعده فتح بر يكی از دو طائفه را داد 
وشما مسلمين مايل بوديد آن طايفه ای كه شوكت وسالح ندارد اموالشان نصيب 
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شما شود وخدا می خواست كه صدق سخنان حق را ثابت گرداند واز ريشه كافران 
 .را بر كند

يم داشت وتنها پيروزی نظامی نبود واين پيروزی در روحيه مسلمين اثری عظ
ودر آن دست غيب الهی را لمس كردند, كه  بلكه آيه ونشانه ای از آيات خداوند بود,

 .باعث ايجاد شكست در صفوف مشركين مكه شد
سپس جنگ احد پيش آمد ودر آن شكستی برای مسلمانان بود در آن هنگام كه 

ند وپست های خود را ترک كردند عده ای از مسلمانان به جمع آوری غنائم پرداخت
) دنداهنای پيشين( ودرآن جنگ رباعيه كه به سبب آن دنيا خواهی وزينتهای آن بود,

شكست ومسلمانان وی را در ميدان جنگ تنها گذاشتند وفرار  رسول خدا 
اندكی كه با جان خود از او دفاع كردند ودر آن مددی از خداوند  ۀكردند بجز عد

هنگامی كه با ايجاد رعب وترس در دل مشركين كه تصميم به از  برای مسلمين بود
بين بردن  مسلمين كردند, جون مشركين شنيدند كه رسول خدا ومسلمين با جان 
گذشتگی با آهنا روبرو خواهند شد, باعث از بين رفتن شوكت مشركين شد , 

 .وقلبهای آهنا پر ازرعب وترس شد وبا نا اميدی برگشتند
عمر بن ود عامری را  وقتيكه امير المؤمنين علی  ندق بود,سپس در جنگ خ

كشت, مبارزه تمام اسالم در برابر تمام كفر بود, ودرآن جنگ از مالئكه كه جنود 
خداوند سبحانه وتعالی هستند, بودند كه با ايجاد رعب وترس وناتوانی در دل 

تعالی می كه خداوند . مشركين  باعث ايجاد شكست در صف های  آهنا شد ند
 : فرمايد
 َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْذُكُروا نِْعَمَة اهللاِ َعَلْيُكْم إِْذ َجاَءْتُكْم ُجنُوٌد َفَأْرَسْلنَا َعَلْيِهْم ِريحًا﴿

  .)١( ﴾َوُجنُودًا َلْم َتَرْوَها َوَكاَن اهللاُ بَِما َتْعَمُلوَن َبِصيراً 
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كه خدا به شما عطا كرد وقتيكه لشكر بسياری ای اهل ايمان به ياد آريد نعمتی را 
از كافران بر عليه شما جمع شدند, پس ما به مدد شما بادی تند وسپاهی بسيار كه به 

 .چشم نمی ديديد فرستاديم وخدا خود به اعمال شما آگاه بود
واما جنگ حنين هبرتين دليلی است كه ثابت شود كه كثرت نظاميان به تنهايی 

آورد, وهمانا پيروزی از خانب خداوند سبحان وتعالی است كه چيزی بدست نمی 
او مدد دهنده مؤمنين در جنگ بدر با تعداد اندک آهنا  بود وكثرت آهنا در حنين برای 

ُثمَّ َأْنَزَل اهللاُ َسكِينََتُه ﴿آهنا كارساز نبود تا اينكه خداوند آهنا را با ياری خود تأييد كرد 
َب الَِّذيَن َكَفُروا َوَذلَِك َجَزاُء  َعَلى َرُسولِِه َوَعَلى اْلُمْؤِمنِيَن َوَأْنَزَل ُجنُودًا َلْم َتَرْوَها َوَعذَّ

 .)١( ﴾اْلَكافِرِينَ 
آنگاه خدا وقار وسكينه خود را بر رسول خود وبر مؤمنان نازل فرمود 
ولشكرهايی از فرشتگان كه شما نمی ديديدبه مدد شما فرستاد و كافران را به عذاب 

 .ذلت افكند واين است كيفر كافرانو
اين امر از خداوند سبحان وتعالی در خصوص جهاد هجومی ودفاعی 

َياُم َكَما ﴿: همانطوريكه خداوند تعالی فرمود َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعَلْيُكُم الصِّ
ُكْم َتتَُّقونَ  ُكتَِب َعَلْيُكُم ﴿ همچنين فرمودو .)٢( ﴾ُكتَِب َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَّ

 .﴾…اْلِقَتاُل 
ای اهل ايمان روزه  برای شما نوشته شده و واجب گرديد چنانكه امم سابقه را (

جهاد نيز ( :و فرمود) فرض شد واين دستور برای آن است كه پاک وپرهيزكار شويد
 ...).نوشته شد و بر شما واجب گرديد  برای شما

وهمانطوريكه روزه در هنگام رسيدن وقتش و با داشتن شرائط آن بر مسلمين 
واجب است, وحج نيز در رسيدن وقتش و احراز شرايط آن بر آهنا واجب است, 
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وگرنه كسی كه با داشتن شرايط حج وروزه وقادر به انجام آهنا باشد تخلف 
جهاد نيز  ست,وسرپيچی كند به آتش جهنم مجازات ميشود كه چه بد جايگاهی ا

اينچنين است كه اگر وقت آن برسد وشرايط آن بوجود آمد, واجب است, وهركس 
از آن تخلف وسرپيچی كند مانند كسی است كه نماز وروزه وحج راترک كرده باشد 

 . وعاقبت آن جهنم است كه چه بد جايگاهی است
واضح است كه جهاد بر شما واجب شده واز آن اكراه داريد وبرای انسان آسان 
نيست كه نفس خود را بفروشد, و لذا اين فروش برای خداوند سبحان است كه 

إِنَّ اهللاَ اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم بَِأنَّ َلُهُم اْلَجنََّة ﴿هبای آن هبشت است 
 اتُِلوَن فِي َسبِيِل اهللاِ َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعدًا َعَلْيِه َحّقًا فِي التَّْوَراِة َواْألِْنِجيِل َواْلُقْرآنِ ُيقَ 

 ﴾مُ َوَمْن َأْوَفى بَِعْهِدِه ِمَن اهللاِ َفاْسَتْبِشُروا بَِبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتْم بِِه َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِي
)١(.  

خدا جان ومال اهل ايمان را به هبای هبشت خريداری كرده, آهنا در راه خدا جهاد 
كنند كه دشمنان دين را به قتل رسانند ويا خود كشته شوند اين وعده قطعی است بر 
خدا وعهدی است كه در تورات و انجيل و قرآن ياد فرموده واز خدا با وفاتر به عهد 

خود بشارت دهيد كه در اين معامله ومعاهده با خدا  كيست ? ای اهل ايمان شما به
 .سعادت بزرگی است

پاک ومنزه است خدايی كه جهاد را برای امتحان قرار داد كه خوب را از بد 
َأْم ﴿: وصالح را از طالح و راستگو از دروغگو مشخص كند, خدای تعالی فرمود

ا َيْعلَ  ابِرِينَ َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّ   .)٢( ﴾ِم اهللاُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمنُْكْم َوَيْعَلَم الصَّ

آنكه خداوند جهادگران و شكيبايان  شويد بى آيا پنداشتيد كه داخل هبشت مى
ا َيْعَلِم اهللاُ الَِّذيَن ﴿: وهمچنين فرمود *شما را معلوم بدارد  َأْم َحِسْبُتْم َأْن ُتْتَرُكوا َوَلمَّ
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ِمنُْكْم َوَلْم َيتَِّخُذوا ِمْن ُدوِن اهللاِ َوال َرُسولِِه َوال اْلُمْؤِمنِيَن َولِيَجًة َواهللاُ َخبِيٌر بَِما َجاَهُدوا 
  .)١( ﴾َتْعَمُلونَ 

چنين می پنداريد كه شما را بدون آزمايش به حال خود رها می كنند در حالی كه 
از شما چه كسی به حقيقت خدا هنوز در مقام طاعت ومجاهده معلوم نگردانيده كه 

مؤمن است كه جز خدا ورسول و مؤمنان را هرگز دوست خود نخواهد گزيد وخدا 
 .از همه كار شما آگاه است

ودر هنايت الزم است كه مؤمنين بدانند كه نتيجه حتمی جهاد چيره شدن بر نفس 
يجه وشيطان و زينتهای دنيا وهوسهای درونی وخروج از تاريكی ها بسوی نور كه نت

ای بزرگ وكافيست چه با پيروزی مادی در ميدان جنگ همراه باشد يا نباشد 
ْنَيا بِاْآلِخَرِة َوَمْن ُيَقاتِْل فِي َسبِيِل اهللاِ ﴿  َفْلُيَقاتِْل فِي َسبِيِل اهللاِ الَِّذيَن َيْشُروَن اْلَحَياَة الدُّ

 .)٢( ﴾ًاَفُيْقَتْل َأْو َيْغِلْب َفَسْوَف ُنْؤتِيِه َأْجرًا َعظِيم
مؤمنان بايد در راه خدا به آنان كه حيات مادی دنيا را بر آخرت گزيدند بجنگند و 
هر كس در جهاد به راه خدا كشته شد يا فاتح گرديد زود باشد كه او را اجری عظيم 

 .دهيم
 .ودر اينجا پرسشهايی می مانند كه نياز به جواب يا توضيح بيشرت دارند

 خواهد بايد با چه كسی باشد ? جهادی كه خداوند آن را می
 وصاحب جهاد چگونه بداند كه مورد رضايت پيشگاه خداوند است ?

 و رابطه تمدن مادی با جهاد چيست ? 
 ورابطه تمدن اخال قی با جهاد چيست ? 

 ورابطه تمدن اخالقی با تمدن مادی چيست ?
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 ورابطه تمدن مادی در تكامل روحی انسان چيست ? 
 
 
 

 جهاد همراه حق
جهاد برای اعالی كلمه اهللا سبحانه وتعالی است همانطوريكه مشخص شد در 

 بلكه  واجب می باشد تمام اديان الهی كه اهل زمين آن را شناختند امريست مشروع,
و انچه باقی می ماند اينكه كسانی هستند كه می خواهند حق وباطل را به هم بيآميزند 

رست كنند  وآن را جهاد برای اعالی كلمه جهاد د معلومی از تا شكل مسخ شده و نا
لذا از ضروريات است كه هر انسان عاقل كه برای عقل خود احرتامی  اهللا بنامد,

قائل است بر حدود كلمة اهللا العليا كه خداوند سبحان استقرار آن را بر تمام زمين 
 تابعين علمای بی عمل) خرانی باشند كه( ميخواهد توقف كرده تا اينكه مانند

ُلوا التَّْوَراَة ُثمَّ َلْم ﴿ همانطوريكه خداوند تعالی آهنا را می نامد )خران( َمَثُل الَِّذيَن ُحمِّ
ُبوا بِآياِت اهللاِ َواهللاُ  َيْحِمُلوَها َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفارًا بِْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ

  .)١( ﴾الَيْهِدي اْلَقْوَم الظَّالِِمينَ 
وصف حال آنان كه تحمل علم تورات كرده وخالف آن عمل نمودند در َمثــَل 

آری ) از آن هيچ هبره نربد و(ماند كه بار كتاهبا بر پشت كنند ) خران( به حماری
قومی كه َمثـَل حالشان اين است كه آيات خدا را تكذيب كردند بسيار مردم ستمگر 

 .رهربی نخواهد كرد بدی هستند و خدا هرگز ستمكاران را
در  واهل بيت پاكش  وما مسلمانان قرآن واحاديث حضرت محمد 

حمل كردند سپس آهنا را حمل  دست داريم ومسلمانانی كه قرآن واحاديث آهنا 
َمثـَل آهنا مانند خری می ماند, وخداوند تعالی در قرآن كريم تبيان كرد كه  نمی كنند

) خر شده گان(بلند ومسموع است از طرف مقلدين ) خران(صوت علمای بی عمل 
                                                            

  .٥: جمعة -١
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 .)١( ﴾إِنَّ َأْنَكَر اْألَْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِمير﴿: ولكن در عين حال منكر وقبيح است
  .بدترين آوازها بانگ خران است

هميشه در هرجامعه ای كه در آن نبی يا وصی مبعوث می شود هميشه علمای بی 
عمل وتابعين آهنا بدون تدبر يا تفكر بلكه با استهزاء ومسخره كردن با آهنا مبارزه 

 : ميكنندوبه آهناحمله ور می شوند و در روز قيامت
َبُعوا َوَرأَ ﴿ بُِعوا ِمَن الَِّذيَن اتَّ َأ الَِّذيَن اتُّ   .)٢( ﴾ُوا اْلَعَذاَب َوَتَقطََّعْت بِِهُم اْألَْسَباُب َتَبرَّ

هنگاميكه بيزاری جويند رؤسا و پيشوايان باطل از پيروان خود وعذاب خدا را 
 .مشاهده كنند هر گونه وسيله و اسباب از آهنا قطع و روابط  باطل بجا نماند

 بحث عقائدی برای اثبات صاحب حق نيست ولكن به هر حال اين بحث,
خر (خواستم التفات نظری باشد برای هر كسی كه علمای گمراه آن را استحمار 

و از آنجا خداوند سبحان ) مسلمين يا مسيح يا يهود(كردند چه از  )كرده باشند
 .وتعالی انسان را آفريد تا برای او بنده باشد

  .)٣( ﴾َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْألِْنَس إِالَّ لَِيْعُبُدونِ ﴿ 
 .وانس را نيافريدم اال برای عبادت كردنجن 

 :نه اينكه بنده ای باشد برای علمای گمراه كنندگان بی عمل
  .)٤( ﴾اتََّخُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَبابًا ِمْن ُدوِن اهللاِ ﴿

 .علماء ورهبانان خود را به مقام ربوبيت  شناخته وخدا را نشناختند
 

* * * 
 العلياكلمة اهللا 

 :خداوند سبحانه وتعالی در ابتدا كه انسان را خلق كرد فرمود
                                                            

  .١٩: لقمان -١
  .١٦٦ :بقرة - ٢
  .٥٦ :ذريات -٣
  .٣١:توبة -٤
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  .)١( ﴾إِنِّي َجاِعٌل فِي اْألَْرِض َخِليَفةً ﴿ 
 .به فرشتگان فرمود كه من در زمين خليفه خواهم گماشت

واين خالفت از اول قطع . بود وخليفه اول دراين سرزمين حضرت آدم 
وهمانطوريكه فرشتگان به دو دسته تقسيم . نشد وتاروز قيامت هم قطع نخواهد شد

شدند بعضی به اين خالفت اقرار كردند وگروهی از درانكار جحود وكفر به كلمه 
اهللا در آمدند هم به همين شكل اين امر در زمين تكرار می شود و مردم به دو  دسته 

به عنوان اولين منكر وگروهی ) إبليس(گروهی پيرو منكر اول  شوند, تقسيم می
و اين  شدند, )فرشتگان(پيرو اقرار كنندگان آغازين به عنوان اولين  اقرار كنندگان 

امر كلمة اهللا العليا كه در هر زمان تكرار می شود و مردم به اقرار كنندگان ومنكران 
 .به آن  تقسيم می شوند

خليفه خدا در زمين خود كلمة اهللا است وبطور ساده و بودن هر پيچيدگی كه هر 
. كس به آن اقرار كند از موحدين است وهر كس منكر آن شود از مشركين می باشد

  وحضرت محمد وحضرت عيسی  ودر هر زمان حضرت موسی 
وجود خليفه خدا در  در پيدا می شد بلكه همه انبياء واوصياء وامام حسين 

زمين نمود پيدا می كنند پس هركس خليفه خدا در زمين را انكار كند براستی كه 
را انكار كرده هر چند ادعا كند كه يهودی است وحضرت  حضرت موسی 

را انكار كرده هر چند كه ادعای مسيحيت كند و همچنين منكر حضرت  عيسی 
است هر  كند ومنكر امام حسين ميباشد هر چند كه ادعای مسلمانی  محمد 

است, وجهاد برای اعالی كلمة اهللا و  چند كه ادعا كند از شيعه حسين ابن علی 
إظهار امر خليفه خدا در زمين اينچنين است چون او كلمة اهللا وخليفه خداست كه 

چون توحيد با شناخت ومعرفت او . خدا ی سبحان وتعالی او را تعيين كرده است
پس بوسيله آهنا خداوند شناخته می شود و هر كس خلفاء خداوند  حاصل می شود

                                                            
  .٣٠: بقرة -١
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سبحان را شناخت خداوند را شناخت وهركس آهنا را انكار كند خداوند را انكار 
كرده است وهركس به حق آهنا جهالت كند به خداوند سبحان وتعالی جهالت كرده 

 .الی هستندچون آهنا اسماء اهللا الحسنی و وجه اهللا ويد اهللا سبحانه وتع
 

* * * 
 

 چگونه خليفه خدا در زمينش در هر زمان شناخته می شود ?
  :مهم ترين روش برای شناخت خليفه خدا در زمين عبارتند از

را شناختند وآن  آن چيزی است كه مالئكه بو سيله آن حضرت آدم  :راه اول
نص صريحی  كه خداوند سبحانه وتعالی بر حضرت آدم . نص صريح است

َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَمالئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي ﴿كرده كه او خليفه خدا بر روی زمين است 
َماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك  اْألَْرِض َخِليَفًة َقاُلوا َأَتْجَعُل فِيَها َمْن ُيْفِسُد فِيَها َوَيْسِفُك الدِّ

ُس َلَك َقاَل إِنِّي َأعْ    .)١( ﴾َلُم َما ال َتْعَلُمونَ َوُنَقدِّ
من در زمين خليفه خواهم گماشت, : بياد آر وقتی كه پروردگار فرشتگان را فرمود

آيا كسانی خواهی گماشت كه فساد كنند و خوهنا بريزند وما خود تسبيح : گفتند
من چيزی از اسرار خلقت بشر می دانم كه شما : خداوند فرمود. وتقديس می كنيم

 .نمی دانيد
نص الهی راهی برای شناخت خليفه خدا در   همچنين بعد از حضرت آدم 

زمين شد ولی اين بار نص الهی از طريق خليفه قبلی شناخته می شود كه بوسيله 
وصيت كردن بر وصی بعد از خود در بين امتش از طرف خدا می باشد و در واقع 

ن خداوند سبحانه وتعالی اين وصی نيست كه خليفه بعد از خود را تعيين كند بلكه آ
است كه در هر زمان خليفه اش را در زمين معين می كند, ونقش خليفه سابق 
رساندن اين نص الهی از طريق وصيت كردن است, ولذا به همين خاطر است كه 

                                                            
  .٣٠ :بقرة -١
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چون خليفه سابق به . خلفاء خدا در زمين از انبياء ومرسلين,  اوصياء ناميده شدند
يا ائمه ۏ پيدا نمی  كند وهيچ پيامربی از انبياء خليفه ما بعدش توصيه می 

وإسحاق  شود مگر اينكه خليفه  قبل به او وصيت كرده باشد, حضرت ابراهيم 
تصريح  بر حضرت موسی  ويعقوب عليهم السالم وانبيائی از بنی اسرائيل 

به حضرت عيسی  وانبياء  كردند و به او وصيت كردند وحضرت موسی 
 وحضرت عيسی . دوصيت كردن  وحضرت محمد  به حضرت محمد
ومهديين از فرزندان امام زمان وصيت كرد  وائمه دوازده گانه  به علی  

ولكن امت ها از آهنا منحرف . آن را پر كند و خألی پيدا نمی شود كه غير از آهنا 
اوصياء  شدند كه در بين آهنا علمای عامل پيدا شدند كه مردم را به بازگشت به راه

وهمچنين علماء بی . وضرورت پيروی از آهنا وگرفتن دين از آهنا ارشاد كردند 
. عملی پيدا شدند كه كوشش كردندكه نقش اوصياء را به خود نسبت دهند

مانند جامه بر تن كرد, امير المؤمنين علی  را) خالفت(همانطوريكه بن ابی قحافه 
 فرمود : 
أبي قحافة وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من أما واهللا لقد تقمصها ابن (

فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها . ينحدر عني السيل وال يرقى إلي الطير. الرحى
وطفقت أرتإى بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها . كشحا
لصبر على ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه فرأيت أن ا. ويشيب فيها الصغير. الكبير

  .)…هاتا أحجى فصبرت ويف العين قذى ويف الحلق شجا أرى تراثي نهبا
اي بر تن كرد و نيک  خالفت را چون جامه» فالن«به خدا سوگند كه . آگاه باشيد

سيلها از من فرو . دانست كه پايگاه من نسبت به آن چونان محور است به آسياب مي
پس ميان خود و خالفت . رفيع من نيستريزد و پرنده را ياراي پرواز به قله  مي
در انديشه . اي آويختم و از آن چشم پوشيدم و به ديگر سو گشتم و رخ برتافتم پرده

شدم كه با دست شكسته بتازم يا بر آن فضاي ظلماين شكيبايي ورزم, فضايي كه 



 است ىهبشتجهاد درب   _____________________________________________  68

بزرگساالن در آن سالخورده شوند و خردساالن به پيري رسند و مؤمن, همچنان 
ديدم, كه شكيبايي در آن حالت . تا به لقاي پروردگارش نايل آيد رنج كشد
تر است و من طريق شكيبايي گزيدم, در حالي كه, همانند كسي بودم كه  خردمندانه

 .خاشاک به چشمش
برای شناخت خليفه خدا در زمينش همان سالح انبياء و اوصياء  :اما راه دوم

كالم ودستيابی به راه حلی برای است و آن علم وحكمت می باشد كه  از طريق 
مشكالت وامور جاری آنان شناخته می شود و برای انسان الزم وضروری است كه 

منيت جدا شود تا حكمت وعلم آهنا ۏ برای وی آشكار گردد وخداوند ) أنا(از 
َها ُثمَّ َعَرَضهُ ﴿: سبحان توسط آن بر مالئكه احتجاج كرد َم آَدَم اْألَْسَماَء ُكلَّ ْم َعَلى َوَعلَّ

    .)١( ﴾اْلَمالئَِكِة َفَقاَل َأْنبُِئونِي بَِأْسَماِء َهُؤالِء إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقينَ 
وياد داد به آدم همه اسماء را وآنگاه حقايق آن اسماء را در نظر فرشتگان پديد 

 .اسماء اينان را بيان كنيد اگر شما در دعوی خود صادقيد :آورد و فرمود
 .دليل بر خليفه خدا در زمين استواين هبرتين 
البيعه : (برای شناخت خليفه خدا در زمينش آن ّعّلم وپرچم است :اما راه سوم

  .بيعت برای خداوند است يا مالكيت برای خدا وند است) هللا
بر مالئكه احتجاج كرد  وخداوند سبحان با آن برای خليفه اول حضرت آدم 

ْيُتُه َوَنَفْخُت ﴿   .)٢( ﴾فِيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِدينَ َفإَِذا َسوَّ
پس چون آن عنصر را معتدل بيارايم ودر آن از روح خويش بدمم همه بر او 

 . سجده كنيد
يا به عبارت ديگر از او اطاعت كنيد واز فرمان وی پيروی كنيد چون آن خليفه 

 :كه خداوند می فرمايد. من است

                                                            
  .٣١ :بقرة -١
  .٢٩ :حجر -٢
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ُهمَّ َمالَِك ﴿  ْن َتَشاءُ ُقِل اللَّ   .)١( ﴾اْلُمْلِك ُتْؤتِي اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوَتنِْزُع اْلُمْلَك ِممَّ
خدايا پادشاه مـِلک هستی, تو هر كه را خواهی سلطنت بخشی : بگو ای پيغمرب

واز هر كه خواهی بگيری و هر كه را خواهی عزت دهی وهر كه  را خواهی خوار 
 .وتنها تو بر هر چيز توانايی هرخير ونيكی به دست تو است گردانی,

ينِ ﴿: و هچنين خداوند می فرمايد پادشاه وصاحب روز جز  )٢( ﴾َمالِِك َيْوِم الدِّ
 . است

پادشاهی برای تو وهيچ شريكی ) الملك لك ال شريك لك(و در تلبيه حج 
 .نداری

و خليفه خداوند بر اساس اين حقيقت با كسی سياست بازی نمی كنند  هرچند 
كه بسسب حمل رسالت خداوند متهم می شدند, در قديم در باره حضرت عيسی 

  گفتند كه او به ملک بنی اسرائيل طمع دارد كه علمای بی عمل به علت مداهنه
 دعوت حضرت محمد آهنا با  حكومت روم آن را از دست داده بودند ودر مورد 

هيچ هبشت وجهنمی در كار نيست ) انه ال جنة وال نار ولكنه الملك: (گفته  شد كه
آمده است كه پادشاهی را  بلكه مسئله پادشاهی است , يا اينكه می گفتند محمد 
او بر ملک ( :گفته می شد برای خود وفرزنداش به دست آورد, ودر مورد علی 

علی ) ماِل علي وملك ال يبقى: (با آنكه آهنا می شنيدند كه می فرمايد) حريص است
وپارسايی و رو گرداندن او از دنيا ! را با حكومت رانی بی دوام چه نسبتی است ?

كه  وحال حضرت محمد  وزخرف آن را می ديدند واين است حال عيسی 
 .بر هيچ كس مخفی نيست

واوصياء توجهی به اهتامات مردم نمی كنند همانطوری كه حال و  انبياء ومرسلين
روز علمای بی عمل كه رضای مردم را به سخط وعذاب الهی طلب می كنند ومی 

                                                            
  .٢٦: آل عمران -١
 .٤ :فاتحة -٢
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خواهند وبه همين دليل است كه مردم از علمای بی عمل پيروی می كنند وبا انبياء 
مبارزه بر می خيزند  واوصياء  كه آهنا را به حاكميت خدا در زمين دعوت می كنند به
الزم ) قانون وحاكم(چه  در مرحله قانون گذاری  و چه در مرحله اجرای قانون 

وضروری است كه دستو دستور الهی باشد, وحاكم تعيين شده از طرف خداوند 
سبحانه وتعالی است, واين مناسب حال و روز خيلی از مردمی كه كه تابع ميل 

در دنيا را بر عافيت آخرت ترجيح ميدهند, وخواهش های نفسانی هستند وخوشی 
َوإِْن ﴿حال اكثريت كه بر آن افزونرتی نيست خرب می دهد  وخداوند عليم وخبير از

واگر از اكثريت آنچه در زمين  )١( ﴾ُتطِْع َأْكَثَر َمْن فِي اْألَْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسبِيِل اهللا
َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال ﴿ است پيروی كنی شما را از راه خداوند گمراه خواهند نمود

 .و لكن اكثر مردم ايمان نمی آورند )٢( ﴾ُيْؤِمنُونَ 
و تو هرچند جهد وترغيب در ايمان  .)٣( ﴾َوَما َأْكَثُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت بُِمْؤِمنِينَ ﴿

 .مردم كنی باز اكثر آنان ايمان نخواهند آورد
لِينَ ﴿ وقبل از اينان اكثر پيشينيان هم سخت گمراه  .)٤( ﴾َوَلَقْد َضلَّ َقْبَلُهْم َأْكَثُر اْألَوَّ

 .شدند 
آهنا جز به حق واز روی  .)٥( ﴾َما َخَلْقنَاُهَما إِالَّ بِاْلَحقِّ َوَلكِنَّ َأْكَثَرُهْم ال َيْعَلُمونَ ﴿

 .حكمت ومصلحت نيافريديم و ليكن اكثر مردم از آن آگاه نيستند 
ِه َبْل َأْكَثُرُهْم ال َيْعَلُمونَ ﴿ بگو كه ستايش مخصوص خداوند  .)٦( ﴾ُقِل اْلَحْمُد لِلَّ

 .است بلكه اكثر آهنا نمی دانند 

                                                            
  .١١٦: أنعام -١
 .١٧: هود -٢
  .١٠٣ :يوسف -٣
  .٧١ :صافات -٤
  .٣٩ :دخان -٥
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ِه َبْل َأْكَثُرُهْم ال ﴿ بگو كه ستايش مخصوص خداوند  .)١( ﴾َيْعِقُلونَ ُقِل اْلَحْمُد لِلَّ
 .است بلكه اكثر آهنا تعقل نمی كنند 

ْن َلُهْم َحَرمًا آِمنًا ُيْجَبى ﴿ َوَقاُلوا إِْن َنتَّبِِع اْلُهَدى َمَعَك ُنَتَخطَّْف ِمْن َأْرِضنَا َأَوَلْم ُنَمكِّ
ا َوَلكِ    .)٢( ﴾نَّ َأْكَثَرُهْم ال َيْعَلُمونَ إَِلْيِه َثَمَراُت ُكلِّ َشْيٍء ِرْزقًا ِمْن َلُدنَّ

كه اگر ما با تو اسالم را كه از طريق هدايت است پيروی كنيم ما را از : وگفتند
آيا ما حرم مكه را برايشان محل ايمن قرار نداديم : سرزمين خود به زودی برانند بگو

ليكن اكثر تا به اين مكان نعمت وثمرات كه روزيشان كرديم ازهر طرف بياورند ? و
 . مردم نادانند

مردم  بيشرت ازاين سه وسيله  شناخت خليفه خدا در زمين  به چيز ديگری احتياج 
ندارند كه جمع شدن اين شرايط  فقط در خليفه خدا در زمين می باشد اما  

به دو دسته تقسيم شدند ومالئكه سجده كردند  )مالئكه( همانطوريكه گروه اول
واين  راضی نبود,) خليفه خدا در زمين( و نسبت به واسطه كفر ورزيد) لع( وابليس

 .موارد سه گانه حجت تامه از طرف خدا جهت وجود خليفه خدا در زمين می باشد
وبا اين وجود خداوند سبحانه وتعالی وبخاطر رحمت گسرتده او انبياء واوصياء 
را با آيات ونشانه های زيادی كه از جمله آهنا معجزات و روءياها يی كه مؤمنين می 

كه من در صدد مناقشه و استقصاء آهنا نيستم به {بينند و غيره آهنا را تأييد كرده اند 
  .}نوشتند مراجعه كنيد مام مهدی كتاهبايی كه برادران انصار ا

خداوند آهنا را برای هر خيری در دنيا و آخرت محفوظ و نگه دارد ولكن فقط 
مناقشه جزئی در خصوص معجزاتی كه انبياء به و سيله آهناتأييد شدند خواهيم 

 :داشت  وآن بخاطر اهميت آن وغفلت مردم از آن كه عبارتند از

                                                            
  .٦٣ :عنكبوت -١
  .٥٧ :قصص -٢
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در معجزه وهدف آن اينكه مردم ميدانند كه ) سرپوش گذاشتن( مسئله تلبيس
عصايی بود كه به افعی تبديل شد  كه در  ازجمله معجزات حضرت موسی 

شفای  زمان انتشار سحر وجادو بود واز جمله معجزات حضرت عيسی 
بيماران در زمانی كه طب وپزشكی در آن منتشر شده بود واز جمله معجزات 

مانی پيش آمد كه بالغت كالم منتشر شده قرآن است وآن در ز حضرت محمد 
بود ودر اينجا كسی كه با حقيقت آشنايی نداردعلت شباهت معجزه با آنچه در زمان 

وطب وبالغت می داند ولكن حقيقتی  وقوع ان  را تنها بر ای غلبه معجزه بر سحر
كه كه بر مردم مخفی مانده با آنكه در قرآن ذكر شده اينكه معجزه مادی برای كساني

جز ماده چيزی نميدانند آمده است كه خداوند سبحانه وتعالی راضی نمی شود كه 
 :  ايمان به ماده  باشد بلكه الزم وضروری است كه ايمان به غيب باشد  و می فرمايد

ا َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقونَ ﴿  الَة َوِممَّ   .)١( ﴾الَِّذيَن ُيْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصَّ
كسانيكه به غيب ايمان می آورند ونماز را بر پا می دارند واز آنچه به آهنا روزی 

 .داديم انفاق می كنند
ْرُه بَِمْغِفَرٍة َوَأْجرٍ َكرِيمٍ ﴿ ْحَمَن بِاْلَغْيِب َفَبشِّ ْكَر َوَخِشَي الرَّ َبَع الذِّ َما ُتنِْذُر َمِن اتَّ   .)٢( ﴾إِنَّ

ست كه كتاب حق را پيروى كند و از ا] سودمند[بيم دادن تو تنها كسى را 
به آمرزش و پاداشى پر ارزش مده ] چنين كسى را[رحمان درغيب  برتسد ] خداى[
 .ده

ْحَمَن بِاْلَغْيِب َوَجاَء بَِقْلٍب ُمنِيٍب ﴿  .)٣( ﴾َمْن َخِشَي الرَّ
َواْلِميَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأْنَزْلنَا َمَعُهُم اْلكَِتاَب ﴿

ِب إِنَّ َوَأْنَزْلنَا اْلَحِديَد فِيِه َبْأٌس َشِديٌد َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َولَِيْعَلَم اهللاُ َمْن َينُْصُرُه َوُرُسَلُه بِاْلَغيْ 
  .)١( ﴾ ٌ اهللاَ َقِويٌّ َعِزيز

                                                            
  .٣ :بقرة -١
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روانه كرديم و با آهنا كتاب و ترازو پيامربان خود را با داليل آشكار ] ما[به راستى 
را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند و آهن را كه در آن براى مردم خطرى 
سخت و سودهايى است پديد آورديم تا خدا معلوم بدارد چه كسى در غيب او و 

 .كند آرى خدا نيرومند شكست ناپذير است پيامربانش را يارى مى
واستار ايمان بندگان به غيب ميباشد  ومعجزهايی را سبحانه وتعالی خ خداوند

كه می فرستد حتما در آن ايمان به غيب وجود دارد وبه  همين دليل در آن اندكی 
پوشيدگی است  كه در بيشرت مواقع در زما نی كه ارسال می شوند شبيه به هم هستند 

وچنانچه فرشته ای  .)٢( ﴾نَا َعَلْيِهْم َما َيْلبُِسونَ َوَلْو َجَعْلنَاُه َمَلكًا َلَجَعْلنَاُه َرُجالً َوَلَلَبْس ﴿
به رسالت فرستيم, هم او را به صورت بشری در آوريم و بر آنان همان لباس مردان 

 .بپوشانيم
وبه اين دليل مادی گرايان وكسانی كه بجز ماده چيزی را نمی شناسند در مشابه  

ا ﴿بودنشان عذری برای سقوطشان می بينند  َجاَءُهُم اْلَحقُّ ِمْن ِعنِْدَنا َقاُلوا َلْوال َفَلمَّ
ُأوتَِي ِمْثَل َما ُأوتَِي ُموَسى َأَوَلْم َيْكُفُروا بَِما ُأوتَِي ُموَسى ِمْن َقْبُل َقاُلوا ِسْحَراِن َتَظاَهَرا 

ا بُِكلٍّ َكافُِرونَ    .)٣( ﴾َوَقاُلوا إِنَّ
چرا به : فرستاده شد گفتندپس هنگاميكه رسول گرامی حق از جانب ما بر آهنا 

اينها سحر وجادوگری : اين رسول مانند مانند موسی معجزاتی داده نشده? و گفتند
ما به همه اينها سخت بی ايمان وبی : است كه موسی وهارون ظاهر می كنند و گفتند

 .عقيده ايم
سحر ﴾ِسْحَراِن َتَظاَهَرا﴿بنابراين تشابه برای آهنا عذری شده كه بگويند 

ا بُِكلٍّ َكافُِرونَ ﴿ و) دوگری است كه موسی وهارون ظاهر می كنندوجا ما به ( ﴾ إِنَّ
در حالی كه يكی از  اميرالمؤمنين ) همه اينها سخت بی ايمان وبی عقيده ايم
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شبه ) ... جعل الشبهات عاذرا لسقطاته... : (منافقين را توصيف می كند می فرمايد
  .ه اندها را برای سقوط خود عذری قرار داد

اما اگر معجزه قدرتمند باشد ودر آن هيچ شبه ای نباشد در آن حالت برای ايمان 
به غيب هيچ جايگاهی باقی نمی ماند  كه در اين حالت  پناه بردن به ايمان اجباری 
می شد  اين نه ايمان است ونه اسالم است بلكه  تسليم شدن است  واين مورد 

َوَجاَوْزَنا بَِبنِي ﴿ی خواهد وقبول نمی كند رضايت خداوند نميباشد وآن را نم
إِْسرائيَل اْلَبْحَر َفَأْتَبَعُهْم فِْرَعْوُن َوُجنُوُدُه َبْغيًا َوَعْدوًا َحتَّى إَِذا َأْدَرَكُه اْلَغَرُق َقاَل آَمنُْت 

ُه ال إَِلَه إِالَّ الَِّذي آَمنَْت بِِه َبنُو إِْسرائيَل َوَأَنا ِمَن اْلُمْسِلمِ     .)١( ﴾ينَ َأنَّ
وما بنی اسرائيل را از دريا گذرانيديم پس آنگه فرعون و سپاهش به ظلم وتعدی 

اينک من ايمان آوردم به : از آهنا تعقيب كردند تا چون هنگام غرق او فرا رسيد گفت
آنكه بنی اسرائيل به او ايمان دارند و جز او خدايی نيست ومن هم تسليم فرمان او 

 .هستيم
پس فرعون ايمان ميآورد ومسلمان می شود يا بگوئيم تسليم می شود قبل از 
اينكه بميرد اما خداوند به اين ايمان و اين اسالم نه راضی می شود ونه قبول می كند 

 : وخداوند سبحان با اين جواب به او پاسخ می دهد
 .)٢( ﴾آْآلَن َوَقْد َعَصْيَت َقْبُل َوُكنَْت ِمَن اْلُمْفِسِدينَ ﴿

اكنون ايمان آوردی ? در صورتی كه عمری پيش از اين به كفر : به او خطاب شد
 .و نافرمانی زندگی كردی واز بد كاران بودی

اين ايمان به سبب يک معجزه قدرتمند وقهار حاصل شد  وبرای كسانی كه بجز 
اين جهان مادی چيز ديگری را نمی شناسند برای تأويل يا وارد شدن  شبهه بر 

كه به آن ايمان آوردند هيچ مجالی نيست و با اين وجود برای غيب  واز  كسانی
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لذا تا اين حد ايمان . طريق غيب آنچنان كه خدا می خواهد جايگاهی باقی نمی ماند
َهْل َينُْظُروَن إِالَّ َأْن َتْأتَِيُهُم ﴿پذيرفتنی نيست  چون آن التجاء واجباری است نه ايمان 

تَِي َربَُّك َأْو َيْأتَِي َبْعُض آَياِت َربَِّك َيْوَم َيْأتِي َبْعُض آَياِت َربَِّك ال َينَْفُع اْلَمالئَِكُة َأْو َيأْ 
ا  َنْفسًا إِيَماُنَها َلْم َتُكْن آَمنَْت ِمْن َقْبُل َأْو َكَسَبْت فِي إِيَمانَِها َخْيرًا ُقِل اْنَتظُِروا إِنَّ

  .)١( ﴾ُمنَْتظُِرونَ 
آنكه فرشتگان قهر بر آهنا در آيند ويا امر خدا ويا قضای الهی آيا انتظار دارند جز 

بر آنان رسد و همه هالک شوند, يا برخی داليل و آيات خدا آشكار شود, روزی كه 
قهر خدای تو بر آهنا برسد آن روز هيچ كس را ايمان نفع نبخشد اگر قبل از آن ايمان 

در انتظار نتيجه اعمال : ند, بگونياورده و يا در ايمان كسب خير وسعادت نكرده باش
 .زشت باشيد ما هم هستيم

  .)٢( ﴾ُقْل َيْوَم اْلَفْتِح ال َينَْفُع الَِّذيَن َكَفُروا إِيَماُنُهْم َوال ُهْم ُينَْظُرونَ ﴿
كه روز فتح, ايمان آنان كه كافر بودند سود نبخشد و به آهنا با : ای رسول ما بگو

 .نظر لطف ورحمت ننگرند
واگر خداوند می خواست كه ايمان مردم با التجاء وبه اجبار باشد همراه انبياء 

ِسْحَراِن ﴿معجزات قهار می فرستاد تا مجالی برای كسی باقی نماند كه بگويد 
َأْضَغاُث َأْحالٍم َبِل اْفَتَراُه َبْل ُهَو َشاِعٌر َفْلَيْأتِنَا بِآَيٍة ﴿او ) سحری ظاهر است( ﴾َتَظاَهَرا
ُلونَ  َكَما   .)٣( ﴾ُأْرِسَل اْألَوَّ

شاعر  خواب وخيالی بی اساس است بلی محمد (يا  ) اظهار جادوگری(
بزرگی ست كه اين كلمات را خود فرا بافته است و گرنه بايد مانند پيغمربان گذشته 

 .)آيت و معجزه ای برای ما بياورد
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ُهْم َجِميعًا َأَفَأْنَت َوَلْو َشاَء َربَُّك َآلَمَن َمْن فِي ﴿خداوند می فرمايد  اْألَْرِض ُكلُّ
  .)١( ﴾ُتْكرُِه النَّاَس َحتَّى َيُكوُنوا ُمْؤِمنِينَ 

اگر خدای تو می خواست اهل زمين همه يكسر ايمان می آورد ند آيا تو مردم را 
 به اجبار وا می داری كه ايمان بياورند ?

إِْعَراُضُهْم َفإِِن اْسَتَطْعَت َأْن َتْبَتِغَي  َوإِْن َكاَن َكُبَر َعَلْيَك ﴿: ونيز خداوند می فرمايد
َماِء َفَتْأتَِيُهْم بِآَيٍة َوَلْو َشاَء اهللاُ َلَجَمَعُهْم َعَلى اْلُهَدى  َنَفقًا فِي اْألَْرِض َأْو ُسلَّمًا فِي السَّ

  .)٢( ﴾َفال َتُكوَننَّ ِمَن اْلَجاِهِلينَ 
د اگر توانی نقبی در زمين بساز يا چنانجه انكار و اعرتاض آهنا تورا سخت می آي

نردبانی بر آسمان بر افراز تا آيتی بر آهنا آوری و اگر خدا می خواست همه را مجتمع 
 .بر هدايت می كرد پس تو البته از آن جاهالن مباش

پس حمد و ستايش خداوندی كه به ايمان به غيب راضی است وايمان را از راه 
ه ايمان به ماده راضی نمی شود و آن را در ماده و از غيب  واز خالل غيب قرار داد وب

طريق ماده قرار نمی دهد تا اينكه اهل قلوب وبصيرت نافذ  از بصيرهتای كور وقلب 
هر چند كه بسيارند كه در  های مختوم  جدا سازد و در حقيقت واقعيت همين است,

ومابقی را به  اين موضوع مناقشه می كنند ولكن به اين  موارد كم اكتفا می كنم
 :مؤمنين وا می گذارم تا در آن بيافزايند  وبه اصل موضوع بر می گردم و می گويم

از آنچه كه گذشت روشن شد كه جهاد همراه خليفه خدا در زمين و به دستور او, 
 .عين حق است وبه غير از آن زخرف باطل است

لذين يقتلون يف إذا ذكر هؤالء ا كان أبو عبد اهللا : عن أبان بن تغلب قال 
ويلهم ما يصنعون بهذا ? يتعجلون قتلة يف الدنيا وقتلة يف اآلخرة, واهللا : (الثغور يقول

  .)٣( )ما الشهداء إال شيعتنا, وإن ماتوا على فراشهم
                                                            

  .٩٩ :يونس -١
  .٣٥ :أنعام -٢
  .١٦٤ص ١ج :أحمد بن محمد بن خالد البرقى - محاسن  -٣



 ۷۷ _________________________________________________ سيد امحد احلسن 

وقتی كه آن  افراد درمرزها مبازره می كنند  اهللا  ابی عبد: أبان بن تغلب گفت
وای به حال آهنا كه با آن چكار ميكنند ? استعجال می كنند در كشه شدن : می فرمايد

در دنيا و آخرت, بخدا قسم كه هيچ شهيدی نيست جز شيعيان ما, واگر بر بسرت 
 .خود بميرند

* * * 
 پيشرفت تمدن مادی وتكامل روحی

َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ ﴿ خداوند سبحانه وتعالی را بشناسدانسان آفريده شد تا 
 .هيچ جن وانسی را نيافريدم  مگربرای عبادت كردن .)١( ﴾َواْألِْنَس إِالَّ لَِيْعُبُدونِ 

يعنی به معرفت برسند ومانيز عبادت می كنيم تا به معرفت برسيم وعبادتی كه 
نيست ودر هنايت عبادت صاحب خود را به خداوند نزديک نكند در آن خيری 

يا به عبارتی ديگر انسان برای .,معرفت به خداوند سبحانه وتعالی را زياد می كند
تكامل روحی وارتقاء به باالترين مراتب اين كمال ممكن خلق شده است, پس مهم 
ومنظور روح است نه جسم متعلق به اين عالم مادی جسمانی و انسان با اين معنا 

وتعالی می باشد; يعنی اگربه تكامل روحی برسد تا وجه اهللا  خليفه خدای سبحانه
بر حقش در زمين باشد, و كسا نی هستند كه تالش می كنند انسان  فهدر خلق و خلي

را خليفه خدا فقط بر روی اجسام و ِگل قرار دهند با اينكه خداوند به اجسام نظر 
آمده  نكرد از آن زمانی كه آهنا را خلق كرده است همان طوريكه از رسول خدا 

نظور ازآفرينش آن است, واين جاهالن تالش می كنند كه هدف انسان وبلكه م
تحقق وپيشرفت مادی وجسمانی قرار دهند, در صورتيكه قرآن برای ما رابطه 

َكالَّ إِنَّ اْألِْنَساَن ﴿پيشرفت مادی جسمانی و تكامل روحی را بيان كرده است 
خير انسان از كفر و طغيان نمی ايستد وسركش  ،)٢( ﴾َأْن َرآُه اْسَتْغنَى﴿ ﴾َلَيْطَغى

                                                            
  .٥٦ :ذريات -١
  .٧ – ٦ :علق -٢
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يعنی همان غنای مادی وپيشرفت مادی باعث * به دارائی ميرسد چونكه * ميشود 
طغيان انسان وانحطاط روحی وی می شود واين هدف امروزی حيات بشريت در 
اين زمين است, و زمين مانندآنچه امروزه حاصل شده به خود فساد وافساد و ظلم 

 .وطغيان نديده است
ا انجايی كه تصور كردند  كه وبعضی ازمردم با اين عالم مادی  انس  گرفتند ت 

كمال را در پيشرفت مادی ديدند, و اگر اهنا ملتفت شوند می بينند كه اين عالم مادی  
بسوی زوال ونابودی بلكه در زوال مستمر سير می كند كه در هر روز انساهنايی می 
 ميرند وانساهنايی به دنيا می آيند و روزی می آيد كه همه انساهنا در آن می ميرند

هر چه بر زمين است  .)١( ﴾ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفانٍ ﴿ وكسی بجای آهنا آفريده نمی شود
وپيشرفت بزرگ مادی امروزه به نزديک شدن اين زوال اشاره می . نابود می شود

َماِء َفاْخَتَلَط بِِه ﴿كند  ْنَيا َكَماٍء َأْنَزْلنَاُه ِمَن السَّ َما َمَثُل اْلَحَياِة الدُّ ا َيْأُكُل إِنَّ َنَباُت اْألَْرِض ِممَّ
ُهْم َقاِدُروَن  يَّنَْت َوَظنَّ َأْهُلَها َأنَّ النَّاُس َواْألَْنَعاُم َحتَّى إَِذا َأَخَذِت اْألَْرُض ُزْخُرَفَها َوازَّ

ُل َعَلْيَها َأَتاَها َأْمُرَنا َلْيالً َأْو َنَهارًا َفَجَعْلنَاَها َحِصيدًا َكَأْن َلْم َتْغَن بِاْألَ  ْمِس َكَذلَِك ُنَفصِّ
ُرونَ   .)٢( ﴾اْآلياِت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ

محقق در َمـثـَل, زندگانی به آبی می ماند كه از آسماهنا فرو فرستاديم تا به آن 
باران انواع مختلف گياه زمين از آنچه آدميان و حيوانات تغذيه كنند برويد, تا آنگاه 

بسته و آرايش كرده و مردمش خود را بر آن كه زمين از خرمی و سبزی به خود زيور 
قادر و متصرف پندارند ناگهان فرمان ما به شب يا روز در رسد و آن همه زيور زمين 
را درو كند و چنان شود كه گوئی ديروز در آن هيچ نبود, اينگونه خدا آياتش را 

 .روشن برای اهل فكر بيان فرمايد

                                                            
  .٢٦ :رحمن -١
  .٢٤ :يونس -٢



 ۷۹ _________________________________________________ سيد امحد احلسن 

آهنا خلود در هبشت يا جهنم و در  اما ارواح باقی و ماندگار هستند وعاقبت
 .نعمت يا جحيم می باشد

والزم وضروری است كه انسان آگاه باشد كه در اين عالم مادی جسمانی آمده 
است تا اينكه امتحان پس دهد نه اينكه در اين دنيا باقی و جاودانه بماند بلكه همه 

بله ,خداوند  اين عالم مادی جسمانی سير و حركت آن بسوی زوال ونابودی است
مؤمنين را به پيشرفت مادی جسمانی سفارش می كند تا ازكافرين بی نياز وغنی 

وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ﴿باشند  تا عزتی به دست آورند تا در مقابل آهنا بايستند  َوَأِعدُّ
كُ  ٍة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اهللاِ َوَعُدوَّ ْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدونِِهْم ال َتْعَلُموَنُهُم اهللاُ ُقوَّ

  .)١( ﴾َيْعَلُمُهْم َوَما ُتنِْفُقوا ِمْن َشْيٍء فِي َسبِيِل اهللاِ ُيَوفَّ إَِلْيُكْم َوَأْنُتْم ال ُتْظَلُمونَ 
آماده ومهيا كنيد در مقابل مبارزه از آذوقه و آالت جنگی, اسبان سواری برای 

خدا و دشمنان خودتان و بر قوم ديگری كه شما بر دشمنی آنان مطلع هتديد دشمنان 
نيستيد و خدا به آهنا آگاه است وآنچه در راه خدا صرف می كنيد خدا به شما عوض 

 .خواهد داد و هرگز به ستم نخواهد شد
و اما اين پيشرفت مادی بايد همراه باايمان حقيقی ودر راه تكامل روحی مستمر 

شد, تا اينكه مانعی برای ذكر خداوند سبحان وتعالی نباشد و اگر  برای مؤمنين با
َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمنُوا ﴿اينگونه باشد توفيق الهی عظيمی همراه آن خواهد بود 

ُبوا َفَأَخْذَناُهْم  َماِء َواْألَْرِض َوَلكِْن َكذَّ َقْوا َلَفَتْحنَا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السَّ بَِما َكاُنوا َواتَّ
  .)٢( ﴾َيْكِسُبونَ 

و چنانچه مردم شهر و ديار همه ايمان آورده و پرهيزگار می شد ند همانا ما 
آيات (درهای بركات آسمان و زمين را بر روی آهنا ميگشوديم و ليكن چون تكذيب 

 .كردند ما هم آنانرا به كيفر كردار زشتشان رسانيديم )و پيغمربان ما را

                                                            
  .٦٠ :أنفال -١
  .٩٦ :أعراف -٢
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ان وتعالی آنانی كه اميد به ايمان وتقوی آهنا است نقصان و پس خداوند سبح
كمی در ثمرات وبركات را به آهنا می چشاند وبه اين وسيله به آهنا رحمت ميبخشد 
چون باعث سوق دادن آهنا بسمت ايمان و تقوی ميشود, وبا توجه به حديث قدسی 

 ...  ضعف وفقرباعث توجه بسوی خداوند می شود 
اذا رايت الغنى مقبال فقل ذنب عجلت عقوبته واذا رايت الفقر  ابن عمران يا(

 ).مقبال فقل مرحبا بشعار الصالحين
ای پسر عمران هرگاه ديدی غنا ودارائی به سمت شما می آيد بگو گناهی است  

كه در عقوبت آن تعجيل شده است و اگر ديدی فقر به سوی تو می آيد پس بگو 
 .خوشا به شعار صالحين

اهل زمين ايمان آوردند وتقوی الهی پيشه كردند خداوند به عذاب آهنا چه  اما اگر
می كند وچه نفعی برای او در نقصان وكمی ثمرات و بركت زمين شان و اعمالشان 

َقْوا َلَفَتْحنَا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ﴿دارد بلكه به آهنا وعده داده كه  َلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمنُوا َواتَّ
َماِء َواْألَْرضِ ِمَن  اگر اهل قری ايمان بياورند وتقوی پيشه كنند بر اهنا می  ﴾السَّ

 .گشايم بركاتی از آسمان و زمين
پس الزم است كه سعی و حركت انسان بسوی تكامل روحی و ايمان حقيقی 
باشد اما  درپيشرفت مادی جسمانی كه انسان برای آن تالش می كند بايد از ديدگاه 

اشد يعنی  سعی در پيشرفت مادی برای اطاعت وپيروی از خدا تكامل روحی ب
 . وبرای تحقق اراده خداوند در نشر توحيد ورحمت وعدالت بر اين زمين  باشد

واما مؤمنين مپندارند كه پيشرفت مادی كافران توفيق الهی يا در آن برای آهنا 
ركشی وتكرب خيری هست بلكه برای آهنا شر است چون باعث ادامه دادن آهنا درس

 بر اراده خداوند سبحانه وتعالی است



 ۸۱ _________________________________________________ سيد امحد احلسن 

َما ُنْمِلي َلُهْم لَِيْزَداُدوا ﴿  َما ُنْمِلي َلُهْم َخْيٌر ِألَْنُفِسِهْم إِنَّ َوال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ
  .)١( ﴾إِْثمًا َوَلُهْم َعَذاٌب ُمِهينٌ 

گمان نكنيد آنان كه به راه كفر رفتند مهلتی ما به آهنا دهيم به حال آنان هبرت 
خواهد بود, بلكه مهلت برای امتحان می دهيم تا بر سركشی بيفزايند و آنان را 

 . عذابی است خوار وذليل كننده
دنيا و زيور آن سبب مستی وسرگردانی و دوری آهنا از خداوند سبحانه وتعالی  

ُهْم َلِفي َسْكَرتِِهْم َيْعَمُهونَ ﴿می شود    .)٢( ﴾َلَعْمُرَك إِنَّ
بجان تو قسم كه اين مردم دنيا هميشه در مستی و شهوات نفسانی در حيرت و 

 .گمراهند
چه زيانی بزرگرت از اينكه انسان دشمن خدا باشد و چه كسبی پليدترازدنيا و 

 زيورهای آن 
ةً ﴿ ْحَمِن لُِبُيوتِِهْم ُسُقفًا ِمْن  َوَلْوال َأْن َيُكوَن النَّاُس ُأمَّ َواِحَدًة َلَجَعْلنَا لَِمْن َيْكُفُر بِالرَّ

ٍة َوَمَعاِرَج َعَلْيَها َيْظَهُرونَ    .)٣( ﴾فِضَّ
و اگر نه اين بود كه مردم همه يک نوع و يک امتند ما آنان كه كافـر به خدا می 

كه با ) چند طبقه(خام قرار ميداديم و  ۀسقف خاهنايشان از نقر) به مال دنيا(شوند 
 .نردبام باال روند

* * * 
 تمدن مادی و تمدن اخالقی و جهاد

در حقيقت بيشرت مردم دچار يک سر درگمی  بزرگی بين پيشرفت مادی و 
پيشرفت اخالقی شده اند وهر پيشرفت مادی راپيشرفت كننده اخالقی قلمداد می 

كه ناشی از هبم آميخته شدن ) رش بيشرت استهركس مالش بيشرت باشد اعتبا( كنند
                                                            

  .١٧٨ :آل عمران -١
  .٧٢ :حجر -٢
  .٣٣ :زخرف -٣
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فرهنگ مادی با فرهنگ اخالقی است  كه در هر امتی يكسان بحساب می آيند, و آن 
يک ميزان و قياس باطل است و اّال انبياء واوصياء و پيروان آهنا كه هر كدام كه 
 دستش از كم يا زياد زخرف اين دنيا وفرهنگ مادی آن وحكمرانی زائل آن خالی

 .شد وحاشا آهنا پست ترين اخالقيات را داشتند
و فرعون و نمرود و شبيه آهنا آنا نی كه اهرام و برج ها وقصرها و شهرهای  

مجلل ساختند آهنا صاحب اخالق و فكرهای روشن بودند وآهناكجا و اين 
 .اخالقيات كجا

حان وهمچنين متهم اول ويران كننده فرهنگ مادی بوسيله مجازاهتا خداوند سب
می باشد كه پاک ومنزه از آنچه شرک می ورزند, بلكه بخدا قسم امر آهنا را نفهميد 

 .ند تا از گذشتگا ن پند بگيرند
در واقع پيشرفت تمدنی اخالقی از اهداف انبياء است كه از طرف خداوند آن را  

به ارمغان آورده اند و هر چه كه در دست انسانيت از اخالق كريمه موجود است 
ی نيست مگر نمونه ای از آن اخالق الهی كه انبياء و اوصياء آن را به ارمغان چيز

 . آورده اند
بعثت وی منحصراً   و سرور انبياء و مرسلين و خاتم آهنا حضرت محمد 

: می فرمايد جهت به كمال رساندن اخالقيات الهی بوده است كه آن بزرگوار 
 .شدم تا مكارم اخالق را به اتمام برسانممبعوث ) انما بعثت التمم مكارم االخالق(

است واخالق مقياس  به حق كه اصل ومعدن اخالق كريمه تعاليم انبياء 
) فرهنگ مادی(پيشرفت حقيقی امتها است و هيچ ارزشی برای تقدم مادی نيست 

فرهنگ (هرچند كه تقدم بزرگ باشد اگر تقدم و پيشرفت اخالقی همراه آن نباشد 
 .وشنی اين حقيقت و ساده بودن آن اما اكثر مردم آن را در نمی يابندوبا ر). اخالقی

و نتيجه معكوسی كه از مقدمات فاسده در نزد اكثر مردم بدست آمده جنگهايی 
مقدمه مادی است ودر هنايت هيچ بحثی در ((است كه آمريكا بوجود آورده است 
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و سركشی و حق است چون هدف آن از بردن ظلم )) پيشرفتهای اخالقی نيست
و هركس رو در روی آمريكا . برقرای دموكراسی وحاكميت مردم و آزادی آهنا است

يا قانونی كه او بنيان هناده و می خواهد كه بر روی اين زمين برقرار شود ايستادگی 
از اين  كند ظالم وسركش است و اينچنين شد كه  موازين به هم ريخت وبعد

ن عدم وضوح ديدگاه  وتشويش افكار كمک سردرگمی موجود در سطح جهان به اي
 . هم كمياب تر شدند) قرمز(كرد و در هنايت طالبان  حق  از كربيت احمر

چه كسی قانون گذاری ميكند و (وشايد اگر مردم اين سؤال را از خود بكنند كه 
برای آهنا روشن خواهد شد ومتوجه می ) حاكم را تنصيب می كند خدا يا مردم ?

ا و دموكراسی و آزادی آن بتی است كه بجای خدا عبادت می شود شوند كه آمريك
وحال و روز آن حالت طاغوتيان است كه در افغانستان و عراق قرار داده است و 

لعنت خدا بر (آمريكا يک شيطان مسخ شده است همانطوريكه صدام و ابن الدن 
آمريكا, صدام, ( وپيروان آهنا ممسوخ های شيطانی هستند , چون همه اهنا) آهنا باد

از طرف خداوند منصوب نشده اند و همچنين آهنا قانون الهی ) ابن الدن واشباه آهنا
را نمی دانند و برقرای آن را نمی خواهند همانطوريكه بعضی از آهنا بنام دين مردم را 

 .فريب می دهند در حالی كه آهنا در دين هيچ تفقهی ندارند
كه خداوند قانون گذاری می كند و حاكم از  از بديهيات سه دين الهی اين است

طريق خداوند منصوب می شود كه متون دال بر اين موضوع در تورات و انجيل 
وقرآن بسيارند وبه زبان ساده اينكه قانون در اين زمان قرآن و انجيل وتورات است و 

است و كتاهبای  و ايليا  حضرت عيسی  و حاكم حضرت مهدی 
يكی  هستند كه از يک مبداء نازل شدند وهمه انبياء و ائمه  آسمانی همه يكسان

 .هستند واز يک جا فرستاده شده اند
می گويم كه اگر مردم از خود اين سؤال را بپرسند و اين جواب روشن را به  

خود دهند همه آهنا بر توحيد متفق وجمع خواهند شد و خداوند سبحانه و تعالی را 
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قانون خدا وخليفه آن در زمين  اقرار خواهند كرد, و هيچ عبادت خواهند كرد و به 
عامل ايجاد كننده اتحاد حقيقی بجز قانون الهی وحاكم الهی پيدا نمی شود كه اهل 

و برای مؤمنين چاره ای جز جهاد . زمين را بر حق و عدالت ورحمت متحد می كنند
تا .  می باشد, نيست برای برقرای  قانون الهی و حاكم الهی كه خليفه خدا در زمين

اينكه زمين پر از عدل و داد واخالق كريمه وفرهنگ اخالقی  شود كما اينكه امروز 
پر از ظلم وفساد شده است, بلكه نتيجه اينكه سربازان شيطان كه لعنت خدا بر او باد 
برای برقراری حاكميت و خـُلق شيطانی مبارزه می كنند, پس برای چه سربازان خدا 

اری حاكميت خداوند سبحانه وتعالی و اخالق الهی مبارزه نكنند درحالی برای برقر
در مقابل هجوم   كه جنگ وجهاد آهنا دفاع از تمدن اخالقی انبيا ومرسلين

شيطان وسربازانش كه اصحاب تمدن مادی می باشدكه برای از بين بردن اخالق 
 .می كنند الهی تالش

جز اينكه خداوند را ياری كرده وبه حقيقت اين است كه هيچ چاره ای نيست   
حاكميت آن اقرار كنی و يا اينكه همراه شيطان وبرای حاكميت آن مبارزه كنی و 
ساكت در اين بين شيطان گنگ است پس آنانی كه با خدا هستند با خدايند وكسانی 
كه با شيطان هستند با شيطانند وكسانيكه بيطرفند همانطوريكه خود را می نامند 

 .گـنگ هستندشيطان 
* * * 

 

 هـد ف از جهاد
به خاطر   هدف وغرض از جهاد در دين الهی حق و آنچه كه انبياء واوصياء

 .آن قيام كردند, هدايت مردم بسوی حق و پيرو ی ازحق است
و غرض انبياء كشتن مردم نيست و مردم هرگونه باشند چون انبياء به آنچه  

خداوند سبحان وتعالی می خواهد عمل می كنند و اگر خداوند هالک و قتل آنان را 
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بخواهد آهنا را خلق نمی كرد بلكه سبحانه وتعالی آهنا را خلق كرد كه او را عبادت 
برای دين الهی غرض وهدف نيست  پس جهاد فی عينه. كنند و وارد هبشت شوند

 .بلكه وسيله ای است برای رساندن حق به مردم
و می بينيم كه مهم ترين شروط جهاد كه بدون آهنا جايز نيست دعوت مردم 
بسوی حق و ازدياد در دعوت آهنا و رساندن حق به آهنا بوسيله بالغ مبين و تام 

 .است
ه شما می گويد كه سرزمين من ولذا صحيح آن است كه وقتی می يابی كسی كه ب

برای شما مهيا است بياييد و دعوت خود را ابالغ كنيد وبه شمال و جنوب و شرق 
وغرب برويد و مردم را دعوت كنيد می گويم صحيح تر آن است كه شمشير را به 
روی او نكشی  بلكه برای دعوت  به حق ميروی و قلم را بجای شمشير استفاده كن 

 :می فرمايدكه خداوند تعالی 
ِميُع اْلَعِليمُ ﴿ ُه ُهَو السَّ ْل َعَلى اهللاِ إِنَّ ْلِم َفاْجنَْح َلَها َوَتَوكَّ   .)١( ﴾َوإِْن َجنَُحوا لِلسَّ

اگر دشمن به صلح و مسالمت تمايل داشتند تو نيز مايل به صلح باش وبر خدا 
 . توكل كن كه خدا شنوا ودانا است

كسری وقيصر را به حق ودين الهی دعوت كرد بدون اينكه ابتدا  رسول خدا 
بلكه روم خود مبادرت به حمل شمشير به روی  بوسيله شمشير با آهنا روبرو شود,

 .كردند  رسول خدا
الزم است ملتفت شويم كه دين وعقيده ممكن نيست با شمشير منتشر شود كما 

همه اديان الهی كه از جمله آخرآهنا  اينكه عقيده با شمشير كشته نمی شود لذ ا راه
اسالم در دعوت بسوی خدا استفاده از گفتگو و تذكر است وبلكه وجود كتاهبای 
آسمانی تورات و انجيل و قرآن هبرتين دليل براين مدعا هستند, چون آهنا كتبی 

                                                            
  .٦١ :أنفال -١
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هستند كه حكمت و گفتگو و دعوت بسوی خدا را افاضه می كند نه شمشيرهايی كه 
 .ندخون می چك

پس اينک نتيجه ای كه بعنوان مؤمنين الزم است آن را بدانيم اين است كه هدف 
از جهاد گشودن درهبای بسته است برای رسيدن به مردم و رساندن حق به آهنا و 
هدايت آهنا و هدف از جهاد كشتن مردم نيست پس اگر مقدور بود كه بدون كشتارو 

آهنا برسانيم وآهنا را به راه مستقيم خدا  ريختن خون كسی به مردم برسيم و حق را به
هدايت كنيم الزم است كه اين راه را در بر گيريم چون حداقل چيزی كه دارد محا 

 .فظت ازحيات مؤمنين است
و الزم است كه هر مؤمن و مؤمنه ای خود را برای دعوت به حق و دين خدا مهيا 

دهد وبه حق و دين خدا دعوت و آماده كند وهر چه در توان دارد بياموزد و آموزش 
كند و خود را برای جهاد آماده سازد و مؤمن بايد قلم را در يک دست و شمشيررا  

 .در دست ديگری حمل كند
وبه حق به شما می گويم كه عده زيادی حتی در غرب و خود آمريكا انشاء اهللا 

ست تعالی در جستجوی حق هستند واز حق پيروی خواهند كرد ; پس الزم است د
 . خود را برای كشيدن آهنا از حفره های شيطانی  كه در آن زندگی می كنند دراز كنيم

پس اهل دين الهی برای هدايت مردم و خالصی آهنا از دامهای شيطانی و نجات 
آهنا از آتش وهدايت كردن آهنا بسوی هبشت بحق بايد تالش كنند و ابدا آهنا راضی 

كه مبارزه را اختيار كنند, بلكه آن حالتی است كه به كشتن مردم نخواهی يافت يا اين
در هنگام ناچاری به آن روی می آورند و اگرامكان دفع خطر همراه با مصلحت دين 
و نشر تعاليم خداوند سبحانه وتعالی ميسر باشد بايد تالش كنند همانطوريكه رسول 

با در گذشته  با مشركين در حديبيه وهمانگونه كه  حضرت موسی  خدا 
 . فرعون و قومش در مصر انجام داد
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آنچه امروزه بصورت جهانی تحت عنوان گفتگوی تمدهنا  مطرح  وبه اين دليل,
 می شود اگر ان را برای به اجرا در آوردن مطرح كننددر نزد ما امريست پسنديده;

لكن برای عنوان آن اسمی ديگر انتخاب ميكنيم و آن بحث در باره تمدنی كه نتيجه 
يدن به تمدن الهی حقيقی كه همه انساهنا را ير ترس از خداوند سبحانه وتعالی آن رس

 .يكپارچه و متفق سازد
   

* * * 
 

 از تمـدن جهـا د و گفتگـو
اين عنوان را در مقابل عنوان مطرح شده جهانی گفتگوی تمدهنا انتخاب كرده ام 

حقيقی برای گفتگو در واقع از آنچه كه مطرح شد روشن شد كه بيش از يک تمدن 
ومحاوره نيست و تمدن حقيقی عبارت است از تمدن روحی و اخالقی مبتنی بر 

ًة ﴿آورده اند می باشد و آن يكی است   ۏ آنچه كه انبياء واوصياء ُتُكْم ُأمَّ إِنَّ َهِذِه ُأمَّ
اينک اين امت شما يک امت واحده است ومن يكتا  .)١( ﴾َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاْعُبُدونِ 

 .پروردگار شما هستم, پس تنها مرا پرستش كنيد
و اين مربوط به همه اقوام است و مختص به يک قوم نيست و اين تمدن روحی 
اخالقی درهركجای اين سرزمين به نسبتهای متفاوت موجود است كما اينكه نقيض 

می كه بعضی از آنرا دارند وبه آهنا عمل می آن در همان جا موجود است وهمان قو
 .كنند

پس اينک اهل زمين نياز به جستجو درباره تمدن روحی و اخالقی الهی دارند, 
پس گفتگو بايد جستجو كردن آنچه دو طرف از تمدن روحی واخالقی دارند باشد و 

 ُقْل َمنْ ﴿همچنين از فاصله انحراف هرطرف و انحراف طرف مقابل از آن  باشد

                                                            
  .٩٢ :انبياء -١
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ا َأْو إِيَّاُكْم َلَعَلى ُهدًى َأْو فِي َضالٍل ُمبِينٍ  َماَواِت َواْألَْرِض ُقِل اهللاُ َوإِنَّ  ﴾َيْرُزُقُكْم ِمَن السَّ

)١(.  
كی ازآسماهنا و زمين شما را روزی می دهد ? بگو آن خداست و ما با شما : بگو

 در هدايت يا درگمراهی مبين هستيم ?
و خارج از تعصب كور كورانه باشد نتيجه آن و اگر بحث بصورت موضوعی 

رسيدن به تمدن الهی به حق و شناخت صاحب حق الهی و اعرتاف به حق آن 
خواهد بود كه با اين وجود اهل زمين بر اطاعت به حق از خداوند وصراط مستقيمی 

 .كه خداوند آن را می خواهد متحد و يكپارچه خواهند شد
سی كه تمدن را جستجو ميكند اوال ً منسوب به و الزم است اشكار شود كه آن ك

و به زمين . اخالق وروح يا اينكه بگوييم دين الهی و اخالقيات و ارزشها می باشد
پس امكان اين ) همانطوريكه توضيح داده شد(يا قوميت نسبت داده نمی شود 

وجود دارد كه بگوييم تمدن اسالمی و تمدن مسيحی وتمدن يهودی ونبايد بگوئيم 
كما اينكه تمدن اسالم واقعی و تمدن مسيحی . مدن عربی يا آمريكا يی يا غربیت

و  و حضرت عيسی  واقعی و تمدن يهودی واقعی بر آنچه حضرت محمد 
و اوصياء آهنا ۏ آورده اند مبتنی است و نه با آنچه حاكمان  حضرت موسی 

مسلمين يا مسيحيت يا يهوديان آورده اندو نه آنچه كه علمای بی عمل به آن سفارش 
كردند وتمام اينها يكی است و آن تمدن الهی به حقی است كه از بين رفته و بخاطر 

است, خدای تعالی  مصلحت حاكمان و طاغوتيان و علمای بی عمل مخفی مانده
ْينَا بِِه ﴿: می فرمايد ى بِِه ُنوحًا َوالَِّذي َأْوَحْينَا إَِلْيَك َوَما َوصَّ يِن َما َوصَّ َشَرَع َلُكْم ِمَن الدِّ

ُقوا فِيِه َكُبَر َعَلى اْلُمْشرِكِيَن َما  يَن َوال َتَتَفرَّ إِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّ
  .)٢( ﴾إَِلْيِه اهللاُ َيْجَتبِي إَِلْيِه َمْن َيَشاُء َوَيْهِدي إَِلْيِه َمْن ُينِيُب  َتْدُعوُهمْ 

                                                            
  .٢۴ :سـبأ -١
 
  .١٣ :شورى -٢



 ۸۹ _________________________________________________ سيد امحد احلسن 

خدا شرع و آئينی كه برای شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامی است كه نوح 
را هم به آن شفارش كرد وبر تو نيز همان را وحی كرديم و به ابراهيم و موسی 

نموديم كه دين خدا را بر پا داريد و هرگز تفرقه و وعيسی هم آنرا را سفارش 
مشركان را كه بخدای يگانه و ترک بتان دعوت ) و بدانكه(اختالف در دين مكنيد 

ميكنی در نظرشان بسيار بزرگ آيد, خدا هركه را بخواهد بسوی خود بر می گزيند و 
 .هركه را بدرگاه خدا به تضرع باز آيد هدايت می فرمايد

ز آنچه واضح و روشن بيان شد اينكه يک نتيجه حتمی وجود دارد و همچنين ا
كه نبايدهمراه با طاغوتيان يا علمای بی عملی كه نمی خواهند كلمه طيبه را بشنوند 
وبحث درموضوعات تمدن الهی حقيقی را نمی خواهندو همچنين بد جلوه دادن 

ا را می خواهند تمدن الهی حقيقی ونشرمسخ شيطانی و گمراهی مردم و انحراف آهن
برای خليفه خدا در  تا پيراونی برای ابليس لعنه اهللا كه درسجود حضرت آدم

باشند غافل نباشيم يا غفلت نكنيم, می گويم نتيجه حتمی  زمينش امتناع كرد,
برخورد با آهناست كه هيچ راه و گريزی از آن نيست چون آن تنها راهی است برای 

ست, و اين آن چيزی است كه پيغمربان ومرسلين خدا نشر تمدن الهی در اين زمين ا
برای آن قيام كردند همانطوريكه برای شما روشن شد از انچه در اين كتاب تقديم 

 .شد روشن گشت
پس درنتيجه گفتگوی بين تمدهنا نبايد باشد بلكه آن بين بنی آدم باشد برای بحث 

بين تمدهنا باشد بلكه بايد در باره تمدن الهی حقيقی است و همچنين برخورد نبايد 
 .بين تمدهنای الهی حقيقی و نقيض آن يا بگوئيم بين نور و ظلمت باشد

كما اينكه ممكن است كه برخورد بين تاريكی ها بعضی با بعضی ديگر باشد, 
ودرست نيست كه بگويم هر آنچه كه با ظلمت بر خورد كند نور است  بلكه شايد 

ر برخورد كند ظلمت است, لذا الزم است ظلمتی باشد, و لكن هر چه به نو
 .جستجو كنيم تا نوررا بشناسيم وبوسيله نور ,ظلمت را بشناسيم
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* * * 
 

 نصيحت
جهاد بايد برای خدا و در راه خدا وبرای اعالی كلمة اهللا باشد پس هدف 
خداوند سبحانه وتعالی و خواست او است و اينچنين گروهی كه در راه خدا وبرای 

اهللا مبارزه كنند خداوند همراه و با ان جماعت خواهد بود كه مبارزه با  اعالی كلمة
 .آهنا مبارزه با خدا می شود

مبارزه پس دنبال كسی باشد غير از ) قوميت(اما هركس بخاطر سرزمين يا زبان  
خداوند كه به او پاداش و مزد دهد چون خداوند پاداش به كسانی می دهد كه در راه 

 .آن مبارزه كننند
و شايد بعضی از آنانی كه اسباب مادی را فراموش كردند متوهم شوند كه 
اينچنين طرح جهادی خيالی يا مثالی است كه غير قابل انطباق درسطح جهانی است 
 . و اگر آن را تطبيق دهيم بخاطر كمی ياوران و كثرت دشمنان نتيجه ای نخواهد داد

حساب آورد هيچ چيزی بجز اما هركس خداوند را نظاره گر ومدد رسان به 
خداوند سبحانه و تعالی ورضای او نخواهد ديد و معادالت سياسی واقتصادی و 
نظامی كه امروزه در سطح جهانی مطرح است از درجه اعتبار در نزد وی ساقط می 

لشكر طالوت از نظر مادی با لشكرجالوت برابری . باشند, وانبيا اينگونه بودند
در حدی نبودند كه با آالت جنگی وسيع  ت موسی نداشتند و همراهان حضر

فرعون روبرو شوند بجز خداوند سبحانه وتعالی كه او بزرگرت از هر چيز می باشد 
لكن در نزد كسانی كه به اوسبحانه وتعالی و قدرتش ايمان آوردند در وجود انبياء 
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برای سازش ومداهنه هيچ جايی وجود نداشت چون هدف آهنا  واوصياء 
وزی مادی نبود همانطوريكه بسياری از مردم خيال می كردند بلكه هدف آهنا پير

ا َأَحسَّ ِعيَسى ِمنُْهُم اْلُكْفَر َقاَل ﴿ياری خداوند و نصرت او سبحانه وتعالی است  َفَلمَّ
ا ُمْسِلُمونَ َمْن َأْنَصاِري إَِلى اهللاِ َقاَل اْلَحَواِريُّوَن َنْحُن َأْنَصاُر اهللاِ آَمنَّا بِاهللاِ وَ    .)١( ﴾اْشَهْد بَِأنَّ

پس چون عيسی دريافت كه قوم ايمان نخواهند آورد گفت كيست كه با من دين 
ما ياری كنندگان دين : گفتند) شاگردان خاص او(خدا را ياری كند ? حواريون 

 .خداييم و به خدا ايمان آورده ايم گواهی ده كه ما تسليم فرمان اوئيم
يابيم كه با قوم ظالمين يا منافقين مداهنه يا سازش كنند يا اينكه با پس آهنا را نمی 

بعضی از كافرين تعارفات سياسی كنند تا پيروزی مادی را تحقق بخشند بلكه بطور 
اهللا بن عباس والی شام در نظرخود می بيند كه با  كامل برعكس آن است, كه عبد

ی ايام كوتاهی كه به جهت معاويه كه لعنت خدا بر او باد سازش كند ولو برا
كه آن حضرت او , بود استقامت و دوام خالفت اميرالمؤمنين علی ابن ابيطالب 

را به مدينه منوره فرا خواند و او را از واليت شام عزل كرد و اينگونه برای امام علی 
  امور باقی می ماند, شايد كسانی حساب وكتابشان از نظر مادی باشد  رأی و

اس حكيمانه تلقی می كنند واين عمل مصلحت بزرگی برای اسالم به نظر ابن عب
 . ارمغان  آورد

با معاويه و حتی برای يک ساعت سازش نمی كند ودر ان  اما امام علی 
زمان اقرار به عزل آن می كند چون خداوند راضی به تاييد و اقرار ظالم بر ظلم خود 

شام را  دشوار شايد امام علی  حتی برای يک لحظه ودر اين جايگاه نمی باشد,
 . از دست داده باشد و اما در عوض رضای خداوند سبحانه وتعالی را كسب كرد

اگر انقالب الهی بزرگ خود را برای سه سال به تأخير  همچنين امام حسين  
می انداخت تا مرگ يزيد بن معاويه كه لعنت خدا بر او باد برسد اموربه نفع  امام 

                                                            
  .٥٢ :آل عمران -١
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ی خوردند و پيروزی مادی برای او محقق می شد اما او خداوند رقم م حسين 
َفال ﴿ نكردسبحانه و تعالی را انتخاب كرد و با ظالمين و فاسقين صلح و سازش 

بِيَن  وا َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهنُونَ *ُتطِِع اْلُمَكذِّ  .)١( ﴾َودُّ
مايلند كه تو با كافران بسيار * پس تو و امتت هر گز از مردم كافر پيروی مكنيد 

 .آهنا مداهنه و مدارا كنی تا آهنا هم با تو مدارا كنند به نفاق
و امروزه معا د له همان معادله است مدارا می كنی تا مدارا كنند از آمريكا راضی 
می شوی تا آمريكا هم از تو راضی شود, طرح آمريكا را تحسين می كنی آمريكا تو 

داوند راضی می شوی خداوند هم از تو راضی را تحسين می كند, و همچنين از خ
می شود واگر طرح الهی را مدح كنی خداوند تورا مدح خواهد نمود, پس اختياركن 
می خواهی درحضور  ميان آمريكائيان و در امم متحده آمريكا از تو تمجيد كنندو 
شايد هم به شما جايزه صلح نوبل بدهند, يا اينكه در مأل  االعلی نزد خداوند 

 . سبحانه و تعالی ستايش شوی
 

* * * 
 :1ضميـمه 

اين چهل حديث در باره جهاد برای شما روايت می كنم تا ذخيره ای برای من در 
روزی كه بين دستان خدای خود قرار می گيرم باشد و شايد يک عربتی معترب 
وتذكری برای ياد آورنده باشد تا به آن ملتفت شوند آن كسانی كه ادعا می كنند كه 

 .جهاد سدی قرار دادند هستند كه بين خود و آهنا پيروان حضرت محمد 
حملة القرآن عرفاء أهل الجنة والمجاهدون يف سبيل اهللا ( :قال رسول اهللا  .١

حامالن قران عرفای اهل هبشت و مجاهدين در ). قوادها والرسل سادة أهل الجنة
 .راه خدا راهنمای به ان و فرستادگان سروران هبشت هستند

                                                            
  .٩ – ٨ :قلم -١
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, وأمنت المالئكة فقال اهللا عليهما السالمدعا موسى وأمن هارون : (وقال  .٢
 :وجل استجيبت له, كما  استقيما فقد أجيبت دعوتكما ومن غزا يف سبيل اهللا عز

و مالئكه نيز  موسی دعا كرد وهارون اجابت كرد, .)استجيبت لهما إلى يوم القيامة
اجابت شد در راه راست باقی بمانيد زيرا دعوت شما : ايمان اوردن و خداوند فرمود

وهر كس در راه حق جهاد كند برای او استجابت كنم همانگونه كه برای اهنا تا 
 .قيامت استجابت كردم

إن أبخل الناس من بخل بالسالم وأجود الناس من جاد بنفسه وماله ( وقال  .٣
بخيلرتين شما كسی است كه در اسالم بخيل باشد  :وفرمود .)يف سبيل اهللا تعالى
  .ا كسی است كه بانفس ومال  خود در راه خدا  جود كندوجواد ترين شم

 ).من ختم له بجهاد يف سبيل اهللا ولو قدر فواق ناقة, دخل الجنة( :وقال  .٤
 .هركس به اندازه بشت شرتی جهاد كند وارد  هبشت می گردد

باالتر از ) ان فوق كل بر بر حتى يقتل الرجل شهيدا يف سبيل اهللا: (وقال  .٥
  .رستگاری رستگاری وجود دارد تا اينكه مرد در راه خدا شهيد شودهر 

جاهد يف سبيل اهللا, فإنك إن تقتل كنت حيا عند اهللا ترزق, ( :لرجل وقال  .٦
ونيز به ). وإن مت فقد وقع أجرك على اهللا, وإن رجعت خرجت من الذنوب إلى اهللا

د خدا زنده خواهی ماند در راه خدا جهاد كن كه اگر كشته  شوی نز :شخصی فرمود
و رزق خواهی داشت واگر بميری اجرت بر خدا خواهد بود واگر باز گردی از 

  .گناهان خدا خارج شدی
إن الغزاة إذا هموا بالغزو كتب اهللا لهم براءه من النار, فإذا تجهزوا : (وقال  .٧

لغزوهم باهى اهللا تعالى بهم المالئكة, فإذا ودعهم أهلوهم بكت عليهم الحيطان 
والبيوت, ويخرجون من ذنوبهم كما تخرج الحية من سلخها, ويوكل اهللا عز وجل 

يديه ومن خلفه وعن يمينه بكل رجل منهم أربعين ألف ملك , يحفظونه من بين أ
وعن شماله, وال يعملون حسنة إال ضعفت له, ويكتب له كل يوم عبادة ألف رجل 
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يعبدون اهللا ألف سنة, كل سنة ثالثمائة وستون يوما, اليوم مثل عمر الدنيا, وإذا 
صاروا بحضرة عدوهم انقطع علم أهل الدنيا عن ثواب اهللا إياهم, وإذا برزوا لعدوهم 

سنة وفوقت السهام وتقدم الرجل إلى الرجل, حفتهم المالئكة واشرعت اال
الجنة تحت ظالل : بأجنحتهم ويدعون اهللا تعالى لهم بالنصر والتثبيت, ونادى مناد

السيوف, فتكون الطعنة والضربة أهون على الشهيد من شرب الماء البارد يف اليوم 
يصل إلى األرض حتى يبعث الصائف, وإذا زال الشهيد من فرسه بطعنة أو بضربة, لم 

زوجته من الحور العين فتبشره بما أعد اهللا عز وجل له من الكرامة, فإذا وصل  اهللا 
مرحبا بالروح الطيبة التي خرجت من البدن الطيب, أبشر فإن : إلى األرض تقول له

أنا : لك ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر, ويقول اهللا 
هله, ومن أرضاهم فقد أرضاين, ومن أسخطهم فقد أسخطني, ويجعل اهللا خليفته يف أ

روحه يف حواصل طير خضر تسرح يف الجنة حيث تشاء, تأكل من ثمارها, وتأوي إلى 
قناديل من ذهب معلقه بالعرش, ويعطى الرجل منهم سبعين غرفه من غرف 

ن الخافقين, يف كل الفردوس, سلوك كل غرفة ما بين صنعاء والشام, يمال نورها ما بي
غرفة سبعون بابا, على كل باب ستور مسبلة, يف كل غرفة سبعون خيمة, يف كل خيمة 
سبعون سريرا من ذهب قوائمها الدر والزبرجد, مرصوصة بقضبان الزمرد, على كل 
سرير أربعون  فراشا, غلظ كل فراش أربعون ذراعا, على كل فراش سبعون زوجا من 

يا أمير المؤمنين أخبرين عن التربة ما هي ? : با, فقال الشابالحور العين عربا اترا
هي الزوجة الرضية المرضية الشهية, لها سبعون ألف وصيف وسبعون ألف : قال

عليهم تيجان اللؤلؤ, على رقابهم المناديل,  وصيفة, صفر الحلى, بيض الوجوه,
ه شاهرا سيفه تشخب بأيديهم االكوبة واألباريق, وإذا كان يوم القيامة يخرج من قبر

أوداجه دما, اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك, يحضر يف عرصة القيامة, فو 
الذي نفسي بيده لو كان االنبياء على طريقهم لترجلوا لهم مما يرون من بهائهم, حتى 
يأتوا على موائد من الجوهر فيقعدون عليها ويشفع الرجل منهم يف سبعين ألفا من 
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رته, حتى أن الجارين يختصمان أيهما أقرب, فيقعدون معي ومع أهل بيته وجي
 ).على مائدة الخلد, فينظرون إلى اهللا تعالى يف كل بكرة وعشية إبراهيم 
كل حسنات بني آدم تحصيها المالئكة إال حسنات المجاهدين, (:وقال  .٨

مالئكه و فرمودند كه تمام حسنات بنی ادم را ). فإنهم يعجزون عن علم ثوابها
زيرا كه اهنا از شمارش علم و ثواب ان عاجز  خواهند شمارد اال حسنات مجاهدين,

  .هستند
طوبى لمن أكثر ذكر اهللا يف الجهاد, فإن له بكل كلمة سبعين ألف ( :وقال  .٩

يا رسول اهللا, : حسنة, كل حسنة عشرة أضعاف, مع ما له عند اهللا من المزيد, قالوا 
خوشا به حال ان شخصی  ).نعم:  على قدر ذلك للضعفاء, قالوالنفقة يف سبيل اهللا

كه در جهاد ذكر خدا را ياد كند  زيرا در هركلمه هفتاد حسنه دارد و هر حسنه ده 
 ...برابر خواهد شد 

مثل المجاهدين يف سبيل اهللا , كمثل القائم القانت , ال يزال يف ( :وقال  .١٠
مثل مجاهد مانند كسی است كه در  :فرمودو ). صومه وصالته حتى يرجع إلى أهله

 .حال قيام وسجود است كه در نماز وروزه باشد تا وقتی كه به خانه باز گردد
إذا خرج الغازي من عتبة بابه, بعث اهللا ملكا بصحيفة ( :وقال رسول اهللا  .١١

هركس برای جهاد وكارزار از درب خود خارج  :و فرمود ) سيئاته فطمس سيئاته
خداوند ملكی با صحيفه اش  برای وی ارسال می كند وتمام گناهانش را شود 

 .خواهد امرزد
ه غبار در راه خدا ن) ال يجتمع غبار يف سبيل اهللا ودخان يف جهنم: ( وقال .١٢

 . جمع مي شود و نه دخان در جهنم
   .شمشيرها  كليدهای هبشت هستند) السيوف مفاتيح الجنة( :وقال  .١٣
ما من أحد يدخل الجنة فيتمنى أن يخرج منها إال الشهيد, فإنه : (وقال  .١٤

وفرمود كسی تمنای ). يتمنى أن يرجع فيقتل عشر مرات, مما يرى من كرامة اهللا
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خروج از هبشت را نمی كند اال شهيد زيرا تمنا می كند كه باز گردد و ده مرتبه ديگر 
 .. ده است كشته شود بخاطر انچه كه خداوند به او كرامت بخشي

اللهم إين أسألك خير ما تسأل, فاعطني : رجال يدعو ويقول ورأى  .١٥
وفرمود ). ان استجيب لك اهريق دمك يف سبيل اهللا: (افضل ما تعطي, فقال 

شخصی از خداوند طلب كرد هبرتين خير را از خداوند وبه او فرمود خونت را در 
 .راه خدا بريز

وفرمود من دو حرفه ). الفقر, والجهاد: اثنتينإن لي حرفتين : (وقال  .١٦
  .دارم فقر وجهاد

رفت و ) غدوة أو روحة يف سبيل اهللا, خير من الدنيا وما فيها: (وقال  .١٧
 .برگشت در راه خدا, هبرت از دنيا و هر چه كه در آن است

  .سياحت امتم جهاد است). سياحة أمتي الجهاد( وقال رسول اهللا  .١٨
خداوند به وسيله جهاد  )إن اهللا يدفع بمن يجاهد عمن ال يجاهد: (وقال  .١٩

 ). گران از كسانی كه جهاد نمی كنند دفع می كند
 ) . بانفاق المهج يصل العبد إلى بر حبيبه وقربه: (وقال جعفر الصادق  .٢٠

الجهاد فرض على جميع المسلمين لقول : (وقال امير المؤمنين علي  .٢١ 
, فإن قامت بالجهاد طائفة من المسلمين, وسع سائرهم )عليكم القتالكتب (: اهللا

التخلف عنه, ما لم يحتج الذين يلون الجهاد إلى المدد , فإن احتاجوا لزم الجميع أن 
, وإن أدهم أمر )وما كان المؤمنون لينفروا كافة: (يمدوا حتى يكتفوا, قال اهللا 

انفروا خفافا وثقاال وجاهدوا : (اهللا يحتاج فيه إلى جماعتهم نفروا كلهم , قال 
جهاد فريضه ی است بر : می فرمايد امام علی ) بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللا

واگر طائفه از ) جنگ(نوشته شد بر شما قتال (طبق فرموده خداوند  تمام مسلمين,
تا زمانی كه مجاهدين  وسائرين تخلف كردند, مسلمين به جهاد مشغول شدند,

ديگران نشدن بر ديگران ملزم نيست واگر از اهنا مدد خواستن ملزم شد بر محتاج 



 ۹۷ _________________________________________________ سيد امحد احلسن 

 )وتمام مومنين اهنا را تنها نگذارند:(ديگران نصرت مجاهدان وخداوند می فرمايد
تمام جوانان وسال خوردگان با مال ( :واگر بر جماعت الزم شد خداوند می فرمايد

 .)و جان در راه خدا جهاد كنيد
شبانا : (قال) انفروا خفافا وثقاال: (يف قول اهللا وقال جعفر الصادق  .٢٢ 

 ) . تمام جوانان وسال خوردگان با مال و جان در راه خدا جهاد كنيد .)وشيوخا
إن اهللا اشترى من المؤمنين أنفسهم : (عن قول اهللا  وُسئل الصادق  .٢٣

ن ويقتلون وعدا عليه حقا يف وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلو
التوراة واالنجيل والقرآن ومن أوىف بعهده من اهللا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به 

خدا از مؤمنان جان   در حقيقت :هنگامی كه اين ايه نازل شد )وذلك هو الفوز العظيم
در اينكه هبشت براى آنان باشد خريده است همان كسانى كه ] هباى[و مالشان را به 

به عنوان وعده حقى در تورات ] اين[شوند  كشند و كشته مى جنگند و مى راه خدا مى
و انجيل و قرآن بر عهده اوست و چه كسى از خدا به عهد خويش وفادارتر است 

ايد شادمان باشيد و اين همان كاميابى بزرگ  اى كه با او كرده پس به اين معامله
 أم لقوم دون قوم ? فقال أبو عبد اهللا جعفر بن أهذا لكل من جاهد يف سبيل اهللا( .است

ايا اين ايه بر تمام مجاهدان  :از امام صادق تفسير ان سوال شد) علهما السالممحمد 
إنه لما : (جواب دادن در ران خدا  داللت دارد يا بر قومی خواص است و امام 

يجبه, فأنزل اهللا , سأله بعض أصحابه عن هذا فلم نزلت هذه االية على رسول اهللا 
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون االمرون ( :بعقب ذلك

 فابان ) بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اهللا وبشر المؤمنين
, فمن أراد الجنة فليجاهد )وأموالهم(بهذا صفة المؤمنين الذين اشترى منهم أنفسهم 

ينصر اهللا : هذه الشرائط, وإال فهو من جملة من قال رسول اهللا يف سبيل اهللا على 
از وی  اين ايه در هنگام نزول بر رسول خدا ) هذا الدين بأقوام ال خالق لهم

حامدين,  عابدين, تائبين,(سوال شد و جوابی بداهنا نداد تا اينكه اين ايه نازل شد 
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نندگان از منكر و محافظين راكعين و ساجدين امرين به معروف و هنی ك سائحين,
ودر اين ايه مومنين را خواستار است كه  )حدود خداوند و بشارت بدهيد مومنين را

نفس وجان خود را درران خداوند قرار داده وان را هبای ايمان به خداوند قرار 
س هركه هبشت را پگذاشتن وخدوند جان و مال مومنين را خريداری كرده است 

اوند با اين شرايط جهاد كند وگرنه با كسانی قرار می گيرد كه می خواهد در راه خد
يروز می كند اين دين را بو سيله كسانی كه هيچ نسيبی پخداوند : در مورد اهنا فرمود

   .در دين ندارد
أصل االسالم الصالة, وفرعه الزكاة, وذروة سنامه الجهاد يف : (وقال  .٢٤
 ). سبيل اهللا
سبيل اهللا بأيدكم, فإن لم تقدروا فجاهدوا بألسنتكم  جاهدوا يف: (وقال  .٢٥

در راه خداوند با دستان خويش  و فرمود  )., فإن لم تقدروا فجاهدوا بقلوبكم
 .جهاد كنيد و اگر نمی توانيد با زبان و اگر نتوانستيد با دلهايتان  جهاد كنيد

ن الجهاد يف عليكم بالجهاد يف سبيل اهللا مع كل إمام عادل, فإ: (وقال  .٢٦
زيرا كه  بر شما جهاد با امام عادل در هر زمان, ).سبيل اهللا باب من أبواب الجنة

 .جهاد در راه خدا دربی از درهبای هبشت است
ما من قطرة أحب إلى اهللا تعالى من قطرة دم يف سبيل : (وقال رسول اهللا  .٢٧

هيچ قطره ی  محبوبرت نزد خداوند  )اهللا, أو قطرة دمع يف جوف الليل من خشية اهللا
مانند قطره خونی كه در راه او ريخته شود نيست  يا قطره اشكی با خشوع از خداوند  

 . در شب
كل مؤمن من أمتي صديق وشهيد, ويكرم اهللا بهذا السيف من : (وقال  .٢٨

عند والذين آمنوا باهللا ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء : شاء من خلقه, ثم تال
هر مومنی صديق و شهيد است و خداوند با اين شمشير كرامت  :وفرمود  )ربهم
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انان كه  به خداوند و رسوالن ايمان اوردن : می دهد هركه را بخواهد وايه راخواند
 . انان صديق وشهيد نزد خدواند هستند

 :يوم القيامة إال ثالث عيون ةكل عين ساهر: (وقال جعفر بن محمد  .٢٩
 )وعين بكت من خشية اهللا وعين غضت عن محارم اهللا, سهرت يف سبيل اهللا,عين 

تمام چشمان در قيامت باز است اال سه تا وان چشمی كه : فرمود وامام صادق 
در راه خدا باز بوده وچشمی كه از محارم بسته بوده و چشمی كه در راه خدا 

 .گريسته
يوما وليلة, كان يعدل صيام شهر  من رابط يف سبيل اهللا: (وقال رسول اهللا  .٣٠

هركه در راه  :وفرمود  .)رمضان وقيامه, ال يفطر وال ينفتل عن صالة إال لحاجة
خدا يک شب و يک روز رابطه داشته باشد, مانند كسی است ماه رمضان را روزه 
گرفته و عبادت داشته  واز نماز وعباداتش و روزه خارج  نمی شده الی برای 

 .حاجتی
خير الناس رجل حبس نفسه يف سبيل اهللا, يجاهد ( : وقال رسول اهللا .٣١

هبرتين شما كسی است كه  : وفرمود) أعداءه يلتمس الموت أو القتل يف مصافه
خود را  برای جهاد در راه خدا محبوس داشته با دشمنان جهاد می كند و مرگ يا 

 . وفاتش را لمس می كند
دكم يوما يف سبيل اهللا, أفضل من صالة يف مقام أح: (وقال رسول اهللا  .٣٢

مقام   وفرمود. )بيته سبعين عاما, ويوم يف سبيل اهللا, خير من ألف يوم فيما سواه
شخصی از شما در يک روز جهاد, هبرت از نماز در خانه به مدت هفتاد سال است و 

 . هبرت از هزار روز مانند اهنا است
المجاهد يف سبيله على غيره مائة درجة يف يرفع اهللا : (وقال رسول اهللا  .٣٣

خداوند مقام   و نيز فرمود  )الجنة, ما بين كل درجتين كما بين السماء واألرض
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مجاهد در راه خود را صد درجه باالتر از شخصی ديگر در هبشت باال می برد و بين 
 . هر درجه تا درجه ديگر مانند فاصله زمين تا اسماهنا است

و فرمود ) المجاهدون يف سبيل اهللا قواد أهل الجنة: (اهللا وقال رسول  .٣٤
 . مجاهد در راه خدا  فرماندهان اهل هبشت هستند :

قطرة : ما من قطرة أحب إلى اهللا عز وجل من قطرتين: (وقال رسول اهللا  .٣٥
و فرمود ) , وقطرة دمعة يف سواد الليل, ال يريد بهما العبد إال اهللا دم يف سبيل اهللا

هيچ قطری محبوبرت نزد خداوند مانند قطره خون در راه خدا و قطره اشكی در  :
 .شب  كه با اهنا بنده خواستار خداوند عزوجل باشد

أال وإن الجهاد باب من أبواب الجنة , فتحه اهللا ( :وقال رسول اهللا  .٣٦ 
اگاه باشيد كه جهاد دربی از درهبای هبشت است كه خداوند  :وفرمود  .)الوليائه

 . انرا برای خاص اولياء خويش قرار داده است
من جهز غازيا بسلك أو إبرة , غفر اهللا له ما تقدم من : (وقال رسول اهللا  .٣٧

خداوند تمام ... هركس در راه خدا وند جهاد كند  و فرمود ) ذنبه وما تأخر
 .. خواهد كرد انچه انجام داده وانچه انجام خواهد داد  گناهانش را مغفرت

من أعان غازيا بدرهم, فله مثل أجر سبعين درا من درر الجنة : (وقال  .٣٨
هركس مجاهدی   :و فرمود ) وياقوتها, ليست منها حبة إال وهي أفضل من الدنيا

هبشتی است   را با درهمی نصرت دهد  برای او مانند هفتاد در  از  درها و ياقوت
 . وهر كدام از ان از زمين وانچه در ان است هبرت است

رباط يوم يف سبيل اهللا خير من قيام شهر وصيامه, ومن : (وقال رسول اهللا  .٣٩
حركت  :وفرمود  )مات مرابطا يف سبيل اهللا كان له أجر مجاهد إلى يوم القيامة

يک ماه روزه است وهركس يک روز برای جهاد هبرت از روزه داشتن وعبادت كردن 
در اين راه اماده شدن برای جهاد درراه خداكشته شود اجر شهيد را خواهد داشت 

 .  تا روز قيامت
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من لزم الرباط, لم يترك من الخير مطلبا, ولم يترك من : (وقال رسول اهللا  .٤٠
 ).  الشر مهربا

* * * 
 :2ضميمه 

 : بياناتی از قرآن
مغفرت می خواهم و از مؤمنين پوزش می طلبم از  از خداوند وفرستاده او 

تعليق برآيات بعلت تنگی وقت كه او اول و آخر است و بسبب كوتاهی من 
وبزرگواران برای مقصرين طلب آمرزش ميكنند پس اميدوارم كه مؤمنين برای بنده 

 در معانی و نزد خداوندی رحيم و مهربان دعاء وطلب آمرزش نمايند, و تدبير
 .دن از حكمت الهی كه در آن وارد شده را بعهده می گذارمسيراب ش

 

َما ُيَجاِهُد لِنَْفِسِه إِنَّ اهللاَ َلَغنِيٌّ َعِن اْلَعاَلِمينَ ﴿   .)١( ﴾َوَمْن َجاَهَد َفإِنَّ

و هر كه جهاد كند تنها براى خود جهاد می كند زيرا خدا از جهانيان سخت 
  .نياز است بى

َرِر َواْلُمَجاِهُدوَن فِي َسبِيِل اهللاِ ال َيْسَتِوي ﴿ اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن َغْيُر ُأولِي الضَّ
َل اهللاُ اْلُمَجاِهِديَن بَِأْمَوالِِهْم َوَأْنُفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة وَ  ُكال بَِأْمَوالِِهْم َوَأْنُفِسِهْم َفضَّ

َل اهللاُ اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجرًا َعظِيمًاَوَعَد اهللاُ اْلُحْسنَى وَ    .)٢( ﴾َفضَّ
ديده نيستند با آن مجاهدانى كه با مال و جان خود در  نشين كه زيان مؤمنان خانه 

باشند خداوند كسانى را كه با مال و جان خود  كنند يكسان نمى راه خدا جهاد مى
] پاداش[نشينان مزيت بخشيده و همه را خدا وعده  اى بر خانه كنند به درجه جهاد مى

 .نشينان به پاداشى بزرگ برترى بخشيده است خانهمجاهدان را بر ] لى[نيكو داده و
                                                            

  .۶ :عنکبوت -١
  .٩۵: نساء -٢
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ابِرِيَن َوَنْبُلَو َأْخَباَرُكمْ ﴿ ُكْم َحتَّى َنْعَلَم اْلُمَجاِهِديَن ِمنُْكْم َوالصَّ   .)١( ﴾َوَلنَْبُلَونَّ
آزماييم تا مجاهدان و شكيبايان شما را باز شناسانيم و  البته شما را مى

 .ى كنيمشما را رسيدگ] مربوط به[گزارشهاى 
 

ا َيْعَلِم اهللاُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمنُْكْم َوَيْعَلَم ﴿ َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّ
ابِرِينَ   .)٢( ﴾الصَّ

آنكه خداوند جهادگران و شكيبايان  شويد بى آيا پنداشتيد كه داخل هبشت مى
 .شما را معلوم بدارد

   

ا َيْعَلِم اهللاُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمنُْكْم َوَلْم َيتَِّخُذوا ِمْن ُدوِن اهللاِ َأْم َحِسْبُتْم َأْن ﴿ ُتْتَرُكوا َوَلمَّ
 .)٣( ﴾َوال َرُسولِِه َوال اْلُمْؤِمنِيَن َولِيَجًة َواهللاُ َخبِيٌر بَِما َتْعَمُلونَ 

ميان شما شويد و خداوند كسانى را كه از  ايد كه به خود واگذار مى آيا پنداشته
اند معلوم  جهاد كرده و غير از خدا وفرستاده او و مؤمنان محرم اسرارى نگرفته

 .دهيد آگاه است دارد و خدا به آنچه انجام مى نمى
 

ُسوُل َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه َجاَهُدوا بَِأْمَوالِِهْم َوَأْنُفِسِهْم َوُأوَلئَِك َلُهُم ﴿ َلكِِن الرَّ
 .)٤( ﴾ئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ اْلَخْيَراُت َوُأولَ 

اند  اند با مال و جانشان به جهاد برخاسته ولى پيامرب و كسانى كه با او ايمان آورده
 .و اينانند كه همه خوبيها براى آنان است اينان همان رستگارانند

ِذيَن َهاَجُروا ِمْن َبْعِد َما ُفتِنُوا ُثمَّ َجاَهُدوا وَ ﴿ َصَبُروا إِنَّ َربََّك ِمْن ُثمَّ إِنَّ َربََّك لِلَّ
 .)٥( ﴾َبْعِدَها َلَغُفوٌر َرِحيمٌ 

                                                            
  .٣١: محمد -١
  .١۴٢:آل عمران  -٢
  .١٦:توبة -٣
  .٨٨:توبة -٤
  .١١٠ :نحل -٥



 ۱۰۳ _________________________________________________ سيد امحد احلسن 

زجر كشيدن ] آن همه[با اين حال پروردگار تو نسبت به كسانى كه پس از 
نسبت به [هجرت كرده و سپس جهاد نمودند و صرب پيشه ساختند پروردگارت 

 .قطعا آمرزنده و مهربان است] همه مصايب[بعد از آن ] آنان
 

َم اهللاُ َوَرُسوُلُه ﴿ ُموَن َما َحرَّ َقاتُِلوا الَِّذيَن ال ُيْؤِمنُوَن بِاهللاِ َوال بِاْلَيْوِم اْآلِخرِ َوال ُيَحرِّ
َوال َيِدينُوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب َحتَّى ُيْعُطوا اْلِجْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم 

  .)١( ﴾َصاِغُرونَ 
آورند و آنچه را خدا  كسانى از اهل كتاب كه به خدا و روز بازپسين ايمان نمىبا 

گردند  دارند و متدين به دين حق نمى اند حرام نمى اش حرام گردانيده و فرستاده
 .خود جزيه دهند خوارى به دست] كمال[كارزار كنيد تا با 

  

اِر َوْلَيِجُدوا فِيُكْم ِغْلَظًة َواْعَلُموا َيا َيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َقاتُِلوا الَِّذيَن َيلُ ﴿ وَنُكْم ِمَن اْلُكفَّ
 .)٢( ﴾َأنَّ اهللاَ َمَع اْلُمتَِّقينَ 

با كافرانى كه مجاور شما هستند كارزار كنيد و آنان بايد در شما خشونت بيابند و 
 .بدانيد كه خدا با تقواپيشگان است

 

بِاهللاِ َواْلَيْوِم اْآلِخرِ َأْن ُيَجاِهُدوا بَِأْمَوالِِهْم َوَأْنُفِسِهْم َواهللاُ الَيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن ُيْؤِمنُوَن ﴿
  .)٣( ﴾َعِليٌم بِاْلُمتَِّقينَ 

كسانى كه به خدا و روز بازپسين ايمان دارند در جهاد با مال و جانشان از تو عذر 
 .تقواپيشگان داناست] حال[خواهند و خدا به  و اجازه نمى

 

ُفوَن بَِمْقَعِدِهْم ِخالَف َرُسوِل اهللاِ َوَكرُِهوا َأْن ُيَجاِهُدوا بَِأْمَوالِِهْم ﴿  َفرَِح اْلُمَخلَّ
 

                                                            
  .٢٩ :توبة -١
  .١٢٣ :توبة -٢
  .٤٤ :توبة -٣
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فِي َسبِيِل اهللاِ َوَقاُلوا ال َتنِْفُروا فِي اْلَحرِّ ُقْل َناُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحّرًا َلْو َكاُنوا  َوَأْنُفِسِهمْ 
  .)١( ﴾َيْفَقُهونَ 
نشستن خود پس از رسول خدا شادمان شدند و از ] خانه[ماندگان به  جاىبر 

اينكه با مال و جان خود در راه خدا جهاد كنند كراهت داشتند و گفتند در اين گرما 
 .تر است  بيرون نرويد بگو اگر دريابند آتش جهنم سوزان

ينِِه َفَسْوَف َيْأتِي اهللاُ بَِقْوٍم ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َمْن َيْرَتدَّ ِمنُْكْم َعْن دِ  َيا﴿
ٍة َعَلى اْلَكافِرِيَن ُيَجاِهُدوَن فِي َسبِيِل اهللاِ َوال َيَخاُفوَن َلْوَمَة الئِمٍ   َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمنِيَن َأِعزَّ

 .)٢( ﴾َعِليمٌ َذلَِك َفْضُل اهللاِ ُيْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواهللاُ َواِسٌع 
ايد هر كس از شما از دين خود برگردد به زودى خدا  اى كسانى كه ايمان آورده

دارد و آنان او را دوست دارند  آورد كه آنان را دوست مى را مى] ديگر[گروهى 
كنند و از  بر كافران سرفرازند در راه خدا جهاد مى] و[با مؤمنان فروتن ] اينان[

ترسند اين فضل خداست آن را به هر كه بخواهد  سرزنش هيچ مالمتگرى نمى
 .دهد و خدا گشايشگر داناست مى

  

الَِّذيَن آَمنُوا ُيَقاتُِلوَن فِي َسبِيِل اهللاِ َوالَِّذيَن َكَفُروا ُيَقاتُِلوَن فِي َسبِيِل الطَّاُغوِت ﴿
ْيَطاِن َكاَن  ْيَطاِن إِنَّ َكْيَد الشَّ  .)٣( ﴾َضِعيفًاَفَقاتُِلوا َأْولَِياَء الشَّ

اند در  كنند و كسانى كه كافر شده اند در راه خدا كارزار مى كسانى كه ايمان آورده
] در هنايت[جنگند پس با ياران شيطان بجنگيد كه نيرنگ شيطان  راه طاغوت مى
 .ضعيف است
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َلُهُم اْلَجنََّة ُيَقاتُِلوَن فِي َسبِيِل اهللاِ إِنَّ اهللاَ اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم بَِأنَّ ﴿
َن َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعدًا َعَلْيِه َحّقًا فِي التَّْوَراِة َواْألِْنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفى بَِعْهِدِه مِ 

 .)١( ﴾ْلَفْوُز اْلَعظِيمُ اهللاِ َفاْسَتْبِشُروا بَِبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتْم بِِه َوَذلَِك ُهَو ا
اينكه هبشت براى آنان ] هباى[خدا از مؤمنان جان و مالشان را به   در حقيقت

كشند و كشته  جنگند و مى باشد خريده است همان كسانى كه در راه خدا مى
به عنوان وعده حقى در تورات و انجيل و قرآن بر عهده اوست و چه ] اين[شوند  مى

ايد  اى كه با او كرده خويش وفادارتر است پس به اين معاملهكسى از خدا به عهد 
 .شادمان باشيد و اين همان كاميابى بزرگ است

 

ُهْم ُظِلُموا َوإِنَّ اهللاَ َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديرٌ ﴿ ِذيَن ُيَقاَتُلوَن بَِأنَّ   .)٢( ﴾ُأِذَن لِلَّ
است چرا كه  داده شده] جهاد[به كسانى كه جنگ بر آنان تحميل شده رخصت 

 .اند و البته خدا بر پيروزى آنان سخت تواناست مورد ظلم قرار گرفته
 

ُهْم ُبنَْياٌن َمْرُصوٌص ﴿   .)٣( ﴾إِنَّ اهللاَ ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيَقاتُِلوَن فِي َسبِيِلِه َصّفًا َكَأنَّ
خدا دوست دارد كسانى را كه در راه او صف در صف چنانكه گويى   در حقيقت 
 .كنند اند جهاد مى ريخته شده از سرب بنايى

 

ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر َلُكْم َوَعَسى ﴿
  .)٤( ﴾َأْن ُتِحبُّوا َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َواهللاُ َيْعَلُم َوَأْنُتْم ال َتْعَلُمونَ 

كارزار واجب شده است در حالى كه براى شما ناگوار است و بسا چيزى را بر شما 
داريد و آن  داريد و آن براى شما خوب است و بسا چيزى را دوست مى خوش نمى

 .دانيد داند و شما نمى براى شما بد است و خدا مى
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َقاُلوا لِنَبِيٍّ َلُهُم اْبَعْث َلنَا َمِلكًا َأَلْم َتَر إَِلى اْلَمِأل ِمْن َبنِي إِْسرائيَل ِمْن َبْعِد ُموَسى إِْذ ﴿
َأالَّ ُنَقاتِْل فِي َسبِيِل اهللاِ َقاَل َهْل َعَسْيُتْم إِْن ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأالَّ ُتَقاتُِلوا َقاُلوا َوَما َلنَا 

ا ُكتَِب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل َتَولَّْوا إِالَّ ُنَقاتَِل فِي َسبِيِل اهللاِ َوَقْد ُأْخرِْجنَا ِمْن ِدَياِرَنا َوَأْبنَائِنَ  ا َفَلمَّ
 .)١( ﴾َقِليالً ِمنُْهْم َواهللاُ َعِليٌم بِالظَّالِِمينَ 

سران بنى اسرائيل پس از موسى خرب نيافتى آنگاه كه به پيامربى از ] حال[آيا از 
گفت اگر ] مربآن پيا[خود گفتند پادشاهى براى ما بگمار تا در راه خدا پيكار كنيم 

جنگيدن بر شما مقرر گردد چه بسا پيكار نكنيد گفتند چرا در راه خدا نجنگيم با 
ايم پس هنگامى كه جنگ  فرزندانمان بيرون رانده شده] نزد[آنكه ما از ديارمان و از 

] حال[پشت كردند و خداوند به ] همگى[بر آنان مقرر شد جز شمارى اندك از آنان 
 .ستمكاران داناست

 

ا ُكتَِب ﴿ َكاَة َفَلمَّ الَة َوآُتوا الزَّ وا َأْيِدَيُكْم َوَأِقيُموا الصَّ َأَلْم َتَر إَِلى الَِّذيَن ِقيَل َلُهْم ُكفُّ
لَِم َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل إَِذا َفرِيٌق ِمنُْهْم َيْخَشْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة اهللاِ َأْو َأَشدَّ َخْشَيًة َوَقاُلوا َربَّنَا 

ْنَيا َقِليٌل َواْآلِخَرُة َخْيٌر لَِمِن َكَتبْ  ْرَتنَا إَِلى َأَجٍل َقرِيٍب ُقْل َمَتاُع الدُّ َت َعَلْينَا اْلِقَتاَل َلْوال َأخَّ
 .)٢( ﴾اتََّقى َوال ُتْظَلُموَن َفتِيالً 

بداريد و نماز را ] از جنگ[دست ] فعال[آيا نديدى كسانى را كه به آنان گفته شد 
همين كه كارزار بر آنان مقرر شد بناگاه گروهى از ] لى[بدهيد وبرپا كنيد و زكات 

تر و گفتند  ترسيدند مانند ترس از خدا يا ترسى سخت] مشركان مكه [=آنان از مردم 
پروردگارا چرا بر ما كارزار مقرر داشتى چرا ما را تا مدتى كوتاه مهلت ندادى بگو 

قوا پيشه كرده آخرت هبرت است و دنيا اندك و براى كسى كه ت] از اين[برخوردارى 
 .به قدر نخ هسته خرمايى بر شما ستم نخواهد رفت] در آنجا[
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ِض اْلُمْؤِمنِيَن َعَلى اْلِقَتاِل إِْن َيُكْن ِمنُْكْم ِعْشُروَن َصابُِروَن َيْغِلُبوا ﴿ َيا َأيَُّها النَّبِيُّ َحرِّ
ُهْم َقْوٌم ال َيْفَقُهونَ ِماَئَتْيِن َوإِْن َيُكْن ِمنُْكْم ِماَئٌة َيْغِلُبو   .)١( ﴾ا َأْلفًا ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا بَِأنَّ

شما بيست تن شكيبا باشند بر ] ميان[اى پيامرب مؤمنان را به جهاد برانگيز اگر از 
شوند و اگر از شما يكصد تن باشند بر هزار تن از كافران پيروز  دويست تن چيره مى

 .فهمند د كه نمىان گردند چرا كه آنان قومى مى
 

َلْت ُسوَرٌة َفإَِذا ُأْنِزَلْت ُسوَرٌة ُمْحَكَمٌة َوُذكَِر فِيَها اْلِقَتاُل ﴿ َوَيُقوُل الَِّذيَن آَمنُوا َلْوال ُنزِّ
َرَأْيَت الَِّذيَن فِي ُقُلوبِِهْم َمَرٌض َينُْظُروَن إَِلْيَك َنَظَر اْلَمْغِشيِّ َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت َفَأْوَلى 

  .)٢( ﴾َلُهمْ 
نازل نمى ] در باره جهاد[اى  گويند چرا سوره اند مى و كسانى كه ايمان آورده

اى صريح نازل شد و در آن نام كارزار آمد آنان كه در دلهايشان  شود اما چون سوره
 .نگرند مرضى هست مانند كسى كه به حال بيهوشى مرگ افتاده به تو مى

 .)٣( ﴾َذا َعَزَم اْألَْمُر َفَلْو َصَدُقوا اهللاَ َلَكاَن َخْيرًا َلُهمْ َطاَعٌة َوَقْوٌل َمْعُروٌف َفإِ ﴿
پذيرى و سخنى شايسته برايشان هبرت است و چون كار به تصميم  فرمان] ولى

 .باشند] دل[كشد قطعا خير آنان در اين است كه با خدا راست
 

  .)٤( ﴾َكبِيراً َفال ُتطِِع اْلَكافِرِيَن َوَجاِهْدُهْم بِِه ِجَهادًا ﴿
قرآن با آنان به جهادى بزرگ ] الهام گرفتن از[پس از كافران اطاعت مكن و با 

 .بپرداز
 

ِة َوَقْد ﴿ ُكْم َأْولَِياَء ُتْلُقوَن إَِلْيِهْم بِاْلَمَودَّ ي َوَعُدوَّ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ
ُسوَل َوإِيَّاُكْم َأْن ُتْؤِمنُوا بِاهللاِ َربُِّكْم إِْن ُكنُْتْم  َكَفُروا بَِما َجاَءُكْم ِمَن اْلَحقِّ ُيْخرُِجوَن الرَّ
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ِة َوَأَنا َأْعَلُم بَِما َأْخَفْيُتْم َخَرْجتُ  وَن إَِلْيِهْم بِاْلَمَودَّ ْم ِجهادًا فِي َسبِيِلي َواْبتَِغاَء َمْرَضاتِي ُتِسرُّ
بِيلِ    .)١( ﴾َوَما أْعَلنُْتْم َوَمْن َيْفَعْلُه ِمنُْكْم َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَّ

را به دوستى برمگيريد ايد دشمن من و دشمن خودتان  اى كسانى كه ايمان آورده
كه با آهنا اظهار دوستى كنيد و حال آنكه قطعا به آن حقيقت كه براى ] به طورى[

به ] چرا[كنند كه  بيرون مى] از مكه[و شما را ] خدا[پيامرب ] و[شما آمده كافرند 
ايد اگر براى جهاد در راه من و طلب خشنودى من  خدا پروردگارتان ايمان آورده

كنيد در حالى كه من به  پنهانى با آنان رابطه دوستى برقرار مى] شما[يد ا بيرون آمده
آنچه پنهان داشتيد و آنچه آشكار نموديد داناترم و هر كس از شما چنين كند قطعا از 

 .راه درست منحرف گرديده است
 

* * * 
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