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        جهادجهادجهادجهاد
  با تجديد نظر و اضافات

        

        

        

        

        



  فهرست مطالب

        

        

  پيشگفتار 

  

  كليات جهاد -١

  

  جهاد از ديدگاه لغت شناسان 

 

  جهاد از ديدگاه فقه و شريعت اسالمي 

 

  جهاد و جهد از ديدگاه قرآن 

  

  جهاد از ديدگاه قرآن -٢

  

 انقالب اسالمي 

  

 

  قسيم بندي آيات جهاد و قتال ت

  

  آيات تشريع جهاد -١

  فضيلت و برتري جهاد -٢

  فضيلت جهاد در موقع احتياج بيشتر به آن -٣



  هجرت و جهاد -٤

  خط پيامبران خدا خط سرخ امت -٥

  ساختن افراد بر اساس ارزشها در ضمن جهاد -٦

  نكوهش سستي كنندگان در جهاد و متخلفان راه دين -٧

   امر به جهاد مي كند آياتي كه-٨

  جهاد با اهل كتاب -٩

  جنگ و قتال با پسشوايان و ريشه هاي كفر -١٠

  قتال با دوستان شيطان -١١

  بيان فلسفة جهاد -١٢

  پيكار براي برانداختن فتنه و فساد -١٣

  قتال براي دفاع از مظلومان و مستضعفان -١٤

  ن نكنيد استقامت و پايداري داشته باشيد و هرگز پشت به دشم-١٥

  آياتي كه شدت و كوبندگي و سر سختي در جهاد را الزم مي داند -١٦

  قتال با كافران و اعمال قدرت از سوي مسلمانان -١٧

  قتال با متجاوزان و ايجاد صلح و آرامش در جامعة اسالمي -١٨

  امدادهاي غيبي جهاد گران اسالمي -١٩

  هدف جهاد -٢٠

  تهيه و تجهيز وسايل جهاد -٢١

  اتي كه شهيدان را در هاله اي از عظمت نشان مي دهد آي-٢٢

 

  

  جهاد اسالمي در چه زماني تشريع و مطرح گرديد ؟-٣

  

  

  شكل گيري جامعة اسالمي در مدينه 



  

  مسأله جهاد و سوره هاي مدني 

  

  جهاد و گسترش رسالت اسالم در طول تاريخ 

  

  نگاهي به اهداف جهاد اسالمي از ديدگاه آيات مدني 

  

   پر معني از صالح الدين ايوبي كالمي

  

  بيان هدف جهاد در سورة بقره 

  

  ابعاد ديگري از برنامة جهاد در سورة بقره 

  

  مسائل جهاد در سورة انفال 

  

  نگاهي به سوره هاي آل عمران و احزاب

  

  چند سورة ديگر 

  

  جهاد و فطرت انسان 

  

  مسلمانان در چه موقعي بايد براي جهاد بسيج شوند ؟



  

   و شهادت از ديدگاه نهج البالغه جهاد-٤

  

  فضيلت جهاد و عواقب ترك آن 

  

  سرزنش سهل انگاري در جنگ و جهاد 

  ذلت و خواري ، يا شجاعت و سرافرازي ؟

  

  انبوهي صفوف دشمن نبايد سبب سستي شود 

  

  آنها كه از جنگ فرار مي كنند 

  

  پايداري و مقاومت در ميدان جهاد 

  

  فنون مبارزه و روش جنگ 

  

  موزش نظامي در لحظه ا ي حساسآ

  

  هجوم و گريز، يا عقب نشيني براي حمله اي محكم تر 

  

  رفتار مسلمانان در برابر دشمن در شكست يا پيروزي

  



  شوق شهادت در راه جهاد براي خدا

  

  جهاد مجاهد ، مرزبان و شهيد در روايات اسالمي -٥

  

  ارزش جهاد و مجاهد در روايات اسالمي

  

  اسبان تيزتك 

  

  بهشت در ساية شمشير 

  

  دري در بهشت ، مخصوص مجاهدين راه خدا

  

  ارزش قطره اي از خون مجاهد

  

  باز فضيلت شمشير مجاهد 

  

  فضيلت جهاد 

  

  مجد و عظمت براي نسلهاي آينده 

  

  اسب و شمشير مجاهدين 

  جهاد تا قيامت بايد بر پا باشد 



  

  در رابطه با يك تير سه نفر وارد بهشت مي شوند

  

   كسي كه پايش در جهاد غبار آلود شده است پاداش

  

  پاداش كسي كه مجاهد را تجهيز و خانوادة او را اداره كند 

  

  پاداش كسي كه در ضمن جهاد زخم بر داشته است 

  

  پاداش بدرقة مجاهدين 

  

  پاداش كسي كه قصد شركت در جهاد دارد 

  

  پاداش كسي كه پيام جهاد گر را برساند 

  

   نسبت به جهاد گر نظر مساعد ندارد كيفر و گناه كسي كه

  

  پاداش كسي كه در ضمن شركت در جهاد از دنيا رفته است 

  

  پاداش گامهايي كه در راه جهاد برداشته مي شود 

  

  جهاد برتر 



  

  ارزش نيت جهاد 

  

  مقام و منزلت شهيد در راه خدا 

  

  مرگ در بستر يا زير ضربات شمشير؟

  

  مقام شهيد واالترين مقامهاست 

  

  فت خصلت براي شهيدان ه

  

  نخستين كسي كه داخل بهشت مي شود 

  

  درخشندگي چهرة مجاهد و شهيد در دودمان پيامبر 

  فضيلت جهاد دريابي و شيد جهاد دريابي

  

  حاكم باشد  اسالمي  بايد روح جهاد گري در جامعة

  

   كسي كه در جنگ با اسلحة خودش كشته شده است 

  

  را فراهم نكنيد با ترك جهاد وسيلة هالكت خود 

  



  تحصيل آمادگي الزم 

  

  مرزداري و مرزباني در اسالم

  

  تربيت اسالمي و خانواده هاي جهاد گران و شهدا-٦

  

  خانواده هاي جهاد گران يا جهاد گران خانه 

  

  شهادت حارثه بن سراقه و عكس العمل مادر وخواهرش 

  

  پس از جنگ احد 

  

  ! دادند زناني كه همسران خود را به خانه راه نمي

  

  خواهر حمزه در كنار نعش مثله شدة برادر 

  

  ماجراي دو شير زن ديگر

  

  جهاد ، واجب عيني است يا واجب كفايي ؟-٧

  

  توضيح كوتاهي پيرامون واجب عيني كفايي

  



   عيني يا كفايي بودن وجوب جهاد از ديدگاه فقه فقها

  

  جهاد اسالمي ، عاملي براي گرايش كفار به اسالم 

  

  اد از ديدگاه احاديث و روايات هدف جه-٨

  

  !آيا جهاد عملي شورشگرانه است ؟

  بحث اصالت ابزار يا اصالت ايمان در جهاد اسالمي -٩

  

  اسلحه و ابزار جنگي ضامن پيروزي نيست 

  

  !جهان غير اسالمي و اصالت ابزار 

  

  اسالم و اصالت ايمان 

  شرايط اخالقي سپاه توحيدي -١٠

  

  خصوصيات ارتش توحيدي 

  

  قاريان و حافظان قرآن در صف مقدم -١

  

  فقه و فقاهت ، شرط ديگر مجاهد اسالم -٢

  



  ضعف و قدرت از ديدگاه اسالم 

  

  كثرت اسلحه و نفرات ارتش بدون قدرت ايماني و معنوي بي ثمر است 

  

  روح ايمان در جنگ بدر

  

  شجاعت ، شرط ديگري براي مجاهد اسالم -٣

  صبر و ثبات -٤

  د عالي همت واال و مقص-٥

  

  نمونه يي از تاريخ صدر اسالم 

  

  علو همت در سپاه توحيدي اسالم

  

  جهادگران و جنبه هاي منفي شرايط روحي -١١

  

  متثاقلون 

  تثاقل در روايات وتاريخ

  هم تصفيه شود » ناكصين«لشگر اسالم بايد از 

  مرجفون هم نبايد همراه ارتش توحيدي باشند 

  راه چاره چيست ؟

  نيز بايد تصفيه شوند واپس نشسته ها 



  يك داستان تاريخي با چند فراز جالب 

  داستان اي خيثمه 

  داستان ابوذر 

  و داستان گرانباران و عقب نشستگان 

  

  شرايط لزوم شركت در جهاد -١٢

  آيا مسلمان هم شرط جهاد است؟

  

  شركت زنان در جهاد -١٣

  جهاد براي زنان واجب نيست ، آيا حرام نيز هست ؟

  زنان از حق شركت در ان محرومند اموري كه 

  نگاهي به وضع قوانين 

  شبر زني در جنگ احد

  عزيمت است ، نه رخصت 

  آيا زنان هرگز حق پيكار ندارند؟

  پيرامون موارد شك

  

  جهاد ابتدايي يا جهاد دفاعي ؟-١٤

  »المنار« نظر 

  پاسخ به اشكالتراشي دشمنان 

  نظر عالمه طباطبائي 

  نظر مفسران ديگر 



  احب تفسير آلوسي نظر ص

  »مجمع البيان« نظر صاحب 

  نظر فخر رازي و چند تن ديگر 

  نكتة ديگري از عالمة طباطبائي

  چه مي گويد؟» الكاشف«تفسير 

  دين اسالم، مدافع حقوق بشر است 

  آياتي در تشريع جهاد ابتدايي

  نظر فقها دربارة جهاد ابتدايي

  جهاد در كتب ا هل سنت 

  ه روايات جهاد ابتدايي از ديدگا

  خبري از طريق اهل تسنن 

  جهاد به عنوان يك رسالت عظيم جهاني -١٥

  در برابر كساني كه قصد نابودي اسالم را دارند

  يزدگرد، طاغوت ايراني در برابر مسلمانان 

  بياني از ابن اثير
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  »بسم اهللا الرحمن الرحيم «

  



  پيشگفتار

  

  اي نام تو بهترين سر آغاز 

  باز بي نام تو نام كي كنم

  

  ما  بپا خاستة و امروز بيش از هر زمان ديگري ، معنا و مفهوم جهاد در ميان ملت مسلمان

  

  جهاد گر  ملت اين زندگي رد آن گوناگون ابعاد و عمق و اصالت خود را به دست آورده

  

  .متبلور گشته است 

  

  به جرأت مي توان گفت كه نه تنها در ايران بلكه در هيچ نقطه اي از سر زمينهاي اسالمي ، 

  

  جهاد  فلسفة كه است نشده ديده هرگز پس از دوران درخشان اما كوتاه صدر اسالم ،

  

  اساس  و پايه ردم نفوذ كند وبدين صورت عميق و دقيق و گسترده در اعماق جان و دل م

  

  هرگز ازياد نخواهد برد كه در اين برهة شگرف از  تاريخ. فرهنگ عام ملتي را تشكيل دهد 

  

  نه يك ملت مسلمان در راستاي خط خونين تشيع اصيل ، فلسفة عميق جهاد را .زمان ، چگ

  

  در  كه است نهاده راهي در گام آن همچون چراغي فرا راه خويش قرار داده و در پرتو



  

  راه  در جهاد انتهاي آن خورشيد فالح و رستگاري و عظمت نور افشاني مي كند ؛ ملتي كه

  

  برنامه هاي  سرلوحة را متعال خداوند احكام استقرار راه در قرآن و اسالم و مجاهدت

  

  در اين راه هر آن آماده است تا ابراهيم وار همه چيز خود را قرباني  زندگي خويش ساخته و

  

  با  پرچم كه پيداست ناگفته البته ،. كند و اسماعيل وار پاي خود به به مسلخ عشق برود 

  

  عظمت اين جهاد مقدس و اين عشق و ايثار و اين فداكاري و مقاومت را رهبر كبير انقالب 

  

   اين و آورده و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران حضرت امام خميني دامت بركاته بوجود

  

  . به اين آموخته است درس را او

  

  عليهما  قاسم و علي اكبر راه پيمودن در كه را ما هر روز در مطبوعات جريان جواناني

  

  السالم بر يكديگر سبقت مي گيرند و با خون خود خاطرة عاشورا و كربال را زنده مي دارند ، 

  

  دراني را كه پس مي خوانيم و حتي در بسياري از روزها جريان پدراني را كه چند پسر ، و ما

  

  بلكه كنند نمي از شنيدن خبر شهادت آنها نه تنها اشك غم نمي ريزند و آه افسوس آميز



  

  مي گذارند و با كمال افتخار » فرقدان« سر به اوج عظمت آسمانها مي سابند و پاي بر فرق 

  

   نائل به فكر فرستادن فرزند ديگري از تبار خويش مي افتند تا به فضيلت و ثواب بيشتري

  

  .شوند و افتخار افزون تري كسب كنند 

  

  رخت  كه ما هم اكنون سالهاست سنگر نشيناني را در جبهة شرف و دين و استقالل داريم

  

     از جهان مادي بربسته ، روي به عالم ِعلوي آورده و براي حفظ كيان اسالم تمام لذت هاي

  :مادي را ترك كرده اند و لبخند زنان مي گويند

  

  بداني  لذّت ترك ذّتل اگر

  دگر لذّت نفس لذّت نخواني

  سفرهاي ِعلوي كند مرغ جانت 

  نشاني آزبارش چنبر گر از

  

  به  پرداختن ضرورت بيش از هميشه كه است همانندي در چنين دوران شكوهمند و بي

  

  و  فلسفه هرچه افزون تر دربارة معناي عميق و دقيق جهاد و روشنگري و »جهاد« بحث

  

  احساس اسالم آن و سير تاريخي آن در فرهنگ گستردة ساز انسان و رفشگ فضيلت



  

  از  و بيش دوخته اند اسالمي ايران به چشم مي شود ؛ زيرا امروزه جهان و مردم جهان

  

  تمام  در سرزمين اين مردم هميشه نيازمند آگاهي يافتن به رمز و راز پيروزيهاي شگرف

  

  .رتو فلسفة جهاد توقف نا پذيرشان هستند زمينه ها و ابعاد مبارزاتي خود در پ

  

  و  گرديد مطرح قم مقدسة مطالب اين كتاب به عنوان يكي از بحثهاي اينجانب در حوزة

  

  آغاز پس از اينكه برخي از برداران فاضل آن را از نوارها پياده كردند ، كلية آن مطالب را از

  

  ث مزبور را كه به واسطة داشتن مبانيتا به آخر مورد مطالعه قرار دادم و آن قسمت از مباح

  

  بقيه  و استداللي عميق الزم بود تنها در جلسات بحثي حوزة علميه مطرح شود ، جدا كردم

  

  را به اين صورت كه مالحظه مي شود در اختيار جامعة اسالمي قرار دادم؛ اميداوارم به فضل 

  

  گامي  حناه فداه اين اقداموتوفيق خداوند متعال و در ساية توجهات حضرت ولي عصر ارو

  

  .در راه بهتر شناختن معارف عظيم اسالمي باشد 

  

  كه  »نشر فرهنگ اسالمي  دفتر« كنندة  اداره محترم برداران از در اينجا الزم مي دانم



  

  به  اسالم محتواي پر و فرهنگ اصيل به  انتشار سريع اين كتاب رابراي خدمت بيشتر

  

  .وفقهم اهللا تعالي . ر كنم عهده گرفتند ، صميمانه تشك

  حسين نوري
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  كليات جهاد
  

  



  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  جهاد از ديدگاه لغت شناسان 

گوينـد   مـي  » ِجهـاد  « از مجموع آنچه كه علم واژه شناسي و علماي لغت شناس دربـارة              

قدر  معناي وسعت ،  به  » جهد« از نظر لغوي ، يا از ريشة        » ِجهاد« نتيجه مي گيريم كه واژة      

  .به معناي سختي و مشقت گرفته شده است » جهد« ، توان و طاقت ، و يا از 

به كسي مي گويند كـه      » مجاهد  «بدانيم ، در آن صورت ،       » جهد  « هرگاه جهاد را از ريشة      

و  حـدّ  وسـعت     آخـرين  تـا  ، بـه كـف دارد     نيرو و و طاقت  توان و قدرت هر آنچه را كه از    

 در در نظر بگيريم ،   » جهد«ر راه هدف خود بكار گيرد ؛ و اگر ِجهاد را از ريشة              امكانانش ، د  

طر در فراخناي دشواريها و مشكالت گام     خارابطه با آن ، مجاهد كسي را گويند كه با طيب            

در  را خـود  سـرافرازي  بگذارد وبراي رسيدن ه اهداف خود در سنگالخ هستي پيش تازد و           

  .عرصة پيكارها جستجو كند 



معنايي  به نظر مي رسد كه در رابطه با بحث ما ، معناي مناسب تر و كامل تر جهاد ، همان                   

گرفته ميشود ؛ زيرا جهاد در اين معني ، با آنچه كه از نظر قوانين          » جهد«است كه از ريشة     

  .شرعي مطرح است ، نزديكي و مناسبت بيشتري دارد 

  ،  مصدر است از جاهد ، يجاِهد ، ِجهاداً» اد ِجه« :آمده است  ١در كتاب معروف كنز العرفان

 دهجاههاد « و .مهد« به معني زمين سخت و سفت ، و » جهد« و » جقدرت معناي به» ج  

  و  « :شاهد اين معني هم آية شريفة قرآن است ، آنجا كه مي فرمايد . و توان و نيروست 

  يعني هم به ضم-به هر دو صورت» جهد «ا كلمة  ، كه دراينج٢»الذّين ال يجدون ِاال جهدهم

  آن كساني كه « : قرائت شده و در هر دو صورت ، معني آيه اين است -جيم و هم به فتح آن

  .» جز قدرت و نيروي خويش امكاناتي ندارند 

  

  جهاد از ديدگاه فقه و شريعت اسالمي 

احاديث آمده نيز به دو صـورت       قرآن و    در كه نظر واژة جهاد ، از نظر شرعي ، يعني از اين         

  :قابل بررسي است 

  سعي و كوشش : بود  خواهد بگيريم معني آن چنين) جهد(هرگاه اين واژه را از ريشه اول 

  ،  بگيريم) جهد(با صرف مال و ثروت و جان و بكار گرفتن تمام امكانات ؛ و اگر ريشة دوم 

   راه م نيروها و تحمل سختي ها درگذشتن از مال و جان و صرف تما: چنين معني مي دهد 

  .رسيدن به هدف و مقصود 

  لحاظ  از ِجهاد معني در هر دو صورت و با در نظر داشتن هر كدام از اين دو ريشة لغوي ،

  و كلمة  توحيد برتري شرعي اين است كه انسان با گذشتن از جان و مال خويش ، در راه

  با  ، الهي دين ر ايمان و بر افراشتن پرچماسالم وپايداري رسالت اسالمي و اقامة شعائ

  .تمامي امكانات خود تالش و مبارزه كند 

                                                
  .٣٤٠،ص ١ج  - ١
  .٧٩/توبه  - ٢



  ، اگر از جهد بگيريم به معني سختي و » ِجهاد « كلمة : فقيه بزرگوار صاحب جواهر ميگويد 

  ١ .١مشكل و مشقت است ، و اگر از جهد بگيريم به معني طاقت و نيروست

     پايگاه راه اعتالي در و مال اد عبارت است از ايثارجاناز لحاظ شرع و فقه اسالمي جه

  .اسالم و پايداري در راه اقامة شعائر ديني با تحمل مشكالت در برابر طوفان حوادث 

  

  ِجهاد و جهد از ديدگاه قرآن 

كلمـات   و » جهـاد  « واژة  ، از   متعـدد  مـوارد  در و در قران كريم ، به صورتهاي گونـاگون       

  .م برده شده و روي آن سخت تأكيد گرديده است همخانوادة آن نا

براي پي بردن به اهميت مسأله جهاد از راه مقايسة ميان آن و موضوعات مهم ديگر ، الزم                  

از  بـار ٣٣،   )نماز  (  »صلوه  «  بار از    ٧١در قرآن مجموعاً    : است در اين نكته دقت كنيم كه        

  ياد »تطهر  «و  » تطهير  « بار از   ١٢و  » حج« بار از   ١١،  ) روزه(» صوم  «  بار از    ١٢،  » زكوه«

قرآن  مي بينيم  وقتي ، ت ، پس ، با توجه به اهميت و عظمت اين مسائل در اسالم             سشده ا 

در  مـي تـوانيم    ، نام برده اسـت    بار٧١تا١١بين   حداكثر مهم كريم از اين مسائل عظيم و     

 چرا در قرآن كريم تا اين       برخوردار مي باشد و    يابيم كه مسأله جهاد از چه اهميت ويژه اي        

  .حد مورد تأكيد و كثرت استعمال قرار گرفته است 

از  متخلفـان  و كـرده  تمجيـد  ا ز مجاهدان مورد از جهاد نام برده و   ٣٣مثالً قران كريم ، در      

مورد از پيكار و قتال در راه خدا ياد         ٣٨و در    جهاد را مورد نكوهش و انتقاد قرار داده است ،         

ن راه را ستوده و مخالفان و متخلفان آن را نكوهش كرده است ، ونيز آيات  كرده وپيروان اي  

فضيلت جهاد و پيكـار در       و و برتري  بسيار ديگري هست كه معني و مفهوم آنها بر عظمت         

    .راه خدا گواهي مي دهد 

                                                
  .٣،ص ٢١جواهر الكالم ،چاپ جديد ، ج  - ١



قتـال  « و كلمات همريشه و همخانوادةآن و نيز        » جهاد  « بلي ، اين همه تأكيد و تكرار واژة         

دهندة  ، خود نشان  مشقات از آن و لغات و آيات و تغييراتي كه بر معناي آنها داللت داردو»

  .قائل شده است » پيكار در راه خدا «عظمت و اهميتي است كه قرآن و اسالم براي جهاد و 
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  جهاد ازديدگاه

  قرآن
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  



  انقالب اسالمي 

 و از  انقالب و ايجاد تحولي بود كه از جانب خداوند بوجـود آمـد             يك حقيقت در اسالم دين

كه  كه اين انقالب فرا گير ،جنگ و جهاد را به دنبال خواهد داشت ؛ انقالبي               آغاز روشن بود  

و استثمار   مي خواهد جامعه را زير و رو كند و آداب و عادات غلط را درهم بكوبد،جلوي ظلم                

در  را د انساني عده اي را ريشه كن كند ، عدل و انـصاف            را بگيرد ، منافع غير مشروع و ض       

اقتـصاد   و سياسـت  و در فرهنـگ   ، سراسر جامعه بر پا سازد ، تبعيضات را از ميان بردارد          

را »  اهللا« بكشد و حكومت   جامعه تحول بنيادي ايجاد كند ، بر حكومت غير خدا خط بطالن           

و اسـتثمار    بـه  عـادت  مع گروهي كـه    مطا مسلماً چنين انقالبي با منافع و     . حكمفرما سازد   

الهـي و   انقـالب  ايـن  برابـر  در پايمال كردن حقوق ديگران و استبداد دارند و نمي خواهند     

فراگير تسليم شوند ، سازش نخواهد داشت و آنها نقش بادهاي مخالفي را كه در برابر اين 

 برابـر   در كه  خواهند بود   تند بادهايي  كشتي به ورزيدن در خواهند آمد ايفا خواهند كرد ، يا          

آنها كـساني    كنيم اين چراغ خواهند وزيد و يا به عبارت بهتر كه از قرآن كريم استفاده مي              

  :را خاموش كنند » نور خدا« كردن مي خواهند » پف«خواهند بود كه با 

  . ١»يريدونَ ان يطفوا نور اِلله ِباَ فواٍههم « 

و   فلـسفه   بيـان  و » تسريع جهـاد   «صمانه اي جز    در برابر چنين جبهه گيريها و تحرك خ       

فضيلت آن و تشويق و ترغيب براي فـراهم كـردن وسـايل و تجهيـزات جهـاد و روشـن                  

 كفر و سرد مداران ريشه ها  و معرفي  دين دشمنان ساختنرموز پيشرفت وغلبه و پيروزي بر     

 حـق ، راهـي  و استكبار وبيان مقام و منزلت جهاد گران و عظمت و شـرافت شـهيدان راه             

جهـاد  «-و توضيح بيـشتر نيـز داده خواهـد شـد       -و لذا بنابر آنچه كه گفته شد       وجود ندارد 

  .صد در صد منطقي است و تمام خبرها و فضيلتها در زير ساية شمشير است »اسالم

  

                                                
  .٣٢/توبه - ١



  تقسيم بندي آيات ِجهاد و قتال 

اسـتقرار   و ديـن  الياع آياتي كه از يك سو مسلمانان و مؤمنان را امر به قتال در راه خدا و     

 پيكار نشده اند تشويق    شعائر ايمان مي كند واز سوي ديگر كساني را كه هنوز وارد عرصة            

و  جهـاد  فلـسفة  از كه آياتي و ترغيب مي كند تا به ضف پيكارگران راه خدا بپيوندند و نيز            

 و  مقـام  دوفضيلت آن و وجود و ابعاد قتال با افراد و گروههايي كه بايد با آنها رويارويي كر            

از  و اسـت  فـراوان  منزلت جهادگران و فضيلت و عظمت شهيدان راه خدا را بيان مي كند ،    

اين رو ، براي شناخت عظمت و اهميت جهاد از ديدگاه اسالم ، الزم است بيش از هر چيز                   

آيات قرآن عزيز را كه ريشة فرهنگ و فقه اسالمي است مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم                 

 را   خـويش  زنـدگي  محـيط  و فكـر  ، رهنمودها و تعبيرات پر محتوا و با تركيب آن        و از نور    

  .روشن سازيم 

 كلمـات    و و مشقات » قتال  « مورد از   ٣١و در   » جهاد  « مورد از   ٣٣در اين كتاب مقدس در      

و  تقـدير  مـورد  ، دو هـر  ايـن  و شده اسـت   همخانوادة انها با تجليل و احترام سخن گفته       

بخـش   روشـنايي  ، قع گرديده اند ، و لذا براي اينكه مفاهيم اين آيات          تقديس خداوندي وا  

   :١اين فصل از كتاب گردد ، به اين ترتيب آنها را دسته بندي مي كنيم

  آيات تشريع ِجهاد-١

 اَن    عـسي   و لكُـم  خيـر  هـو  و كُتب عليكم االقتالُ و هو كره لكُم و عسي اَن تَكرهوا شيئًا           «

  .٢»هو شر لكُم واللُه يعلم و انُتم التعلمونتُحبواشيئاً و 

و  نـاگوار  شـما  بـر  آنكـه   و حال گرديد مقرر حكم پيكار و قتال در راه خدا بر شما نوشته و  

شما ناگوار و مـشقت آميـز اسـت امـا در             براي كه چيزهايي بسيار چه ولي ، سنگين است 

در  ولـي  ميداريـد  دوسـت  را چيزي خير و صالح شما در آن است ، و چه بسيار كه            حقيقت

  .و خداوندبه مصالح امور داناست و شما نمي دانيد . واقع شر شما در آن است 
                                                

  . گرديده استاز هر دسته اي مقداري از آيات مربوط ذكر - ١
  .٢١٦/بقره  - ٢



  :در تفسير مجمع البيان مي گويد 

اين ناگواري و مشقت آميز بودن جهاد به معناي آن نيست كه افراد مؤمن از آن بدنـشان            « 

بـر    طبعـاً   است رات و مشكالت  بيايد ، بلكه به اين معناست كه چون جهاد مستلزم مخاط          

  شـود  صـاد ر   آن افراد سنگين مي آيد ، و اين هم قبل از آن است كه فرمان خداوند دربارة               

افـراد   ، داوند در آن قـرار دارد ولي پس از امر الهي و توجه به اينكه خواست و خشنودي خ    

  ».لوه مي كندمؤمن نه تنها آن را سنگين نمي داند بلكه در نظر آنها لذتبخش و شيرين ج

 منتها وجوب -همة مفسران اجماع دارند كه آيه داللت بروجوب جهاد        : پس از آن مي گويد      

  . ١دارد-كفايي

الزم  امـر  يـك  »كتُِب عليكُم  « نكته اي كه در اين وجود دارد اين است كه جهاد را با كلمة            

كُِتـب   « كلمـة  با را  گرفتن  روزه ٢كُِتب علَيكم الصّيام  « قلمداد كرده و همان طور كه با كلمة         

 جهاد» كُتب عليكم القتالُ    « با كلمة  راواجب ساخته است ،    قصاص كردن  ٣»عليكُم القصاصُ   

  .و پيكار را واجب گردانيده است 

ذن ِللذين يقاتلون ِبانهمُ ظلمواو ان اَهللا علي نصرِهم لقدير الذين اُخرجوا ِمن ديِارِهم بغيـر                اُ

  . ٤قُولوا ربنا اُهللاحٍق االّ َآن ي

 گونه براي مسلماني كه از دشمنان اسالم ستمهاي بسيار كشيدند اجازة جنگ و قتال بااين             

دشمنان ظالم و ستمگر داده شد و خداوند قدرت و توانايي ياري دادن به آنها را دارد ؛ افراد 

رانده و آواره   حق از خانه و ديار خويش        مسلماني كه با ستمها و تحرك خصمانه كافران بنا        

  .شدند و جرمي جز اين نداشتند كه مي گفتند پروردگار ما خداي يگانه است 

  

  فضيلت و برتري جهاد -٢
                                                

  .٣١٠، ص ٢مجمع البيان ، ج  - ١
  .١٨٣/بقره  - ٢
  .١٨٣/بقره - ٣
  .٤٠و٣٩/حج - ٤



ديگـر سـخن گفتـه       افعال و اعمال به نسبت ِجهاد قرآن كريم در موارد متعددي از برتري      

  :است از آن جمله 

 ن باِهللا و اليوِم االخِر و جاهد في سبيِلاَجعلتُم ِسقايه الحاج و ِعماره المسجِد الحراِم كمن ام  

فـي   جاهـدوا  و هـاجروا  و االقوم الضالمين الذين امنُو    اِهللا ال يستون عند اِهللا و اُهللا ال يهدي        

ربهـم   اولئك هم الفـائزون يبـشرهم      اعظم درجه عند اهللاِ  و      انفِسهم و اِهللا با موالِهم   سبيِل

 ١ خالدين فيها ابداً ان اَهللا عنده اجرعظيم        مقيم نعيم  فيها  لهم اٍتجن و رضواٍن و منه برحمه

.  

آيا شما رتبة سق بودن و آب دادن بـه          ):مذكور به بياني ساده چنين مي شود         آيات ترجمة(

قيامـت   روز و خـدا  بـه  كه حجاج و يا عمل تعمير مسجد الحرام را با مقام و عمل آن كس             

   خدا جهاد مي كند ، يكسان و برابر مي دانيد ؟ايمان آورده است و در راه

هـدايت   را ظالمـان  گروه خداوند نه هرگز نزد خداوند اين دو عمل با هم مساوي نيستند و           

اينان  ، آنان كه ايمان آوردند و در راه جهاد براي خدا از جان و مال خود گذشتند               . نمي كند   

پيـروز و    و رسـتگار  عـالم  دو د ر هـر    و دارنـد  عظيم پاداشي بلند و  مقامي خدا در پيشگاه 

پروردگارشان آنان را به رحمت بي پايان خويش بشارت مي دهد ؛ بـشارت        . سعادتمند ند   

و  جاويـد  نعمتهـاي  آنهـا  براي آنجا در به مقام رضا وخشنودي خويش و به بهشتهايي كه        

بـود،   واهنـد خ برخوردار نعمتها از آنها در آن بهشت ابدي براي هميشه      . پايدار وجود دارد    

  .كه طاعت خداوندرا پاداش و اجري بزرگ در نزد اوست  زيرا

  

  شأن نزول اين آيات 

  

  مزبور  آيات ، دانشمندان علوم و معارف اسالمي و مفسران و آگاهان به كالم و بيان قرآني

                                                
  .٢٢- ١٩/توبه  - ١



  

  مطالبي  اين آيات نزول داستان بررسي و تفسير قرار داده و پيرامون چگونگي و را مورد

  

  :كرده اند بيان 

ايـن   : اسـت  آورده چنـين  آيات صاحب تفسير مجمع البيان دربارة محل و شأن نزول اين         

آيات ، دربارة علي بن ابي طالب عليه السالم و عباس بن عبدالمطلب و طلحه بن شيبه نازل 

 و  كـار  دربـارة  تفـاخر  بـا  ، عبا س و طلحه كه گشته است ، و ماجرا مربوط به روزي است      

روز  آن . د سخن مي گفتند و نسبت به مقام و مرتبة خود مباهات مي كردنـد              مسؤوليت خو 

  .آنها با امير مؤمنان علي بن ابي طالب عليه السالم گفتگو داشتند 

صـاحب   كه است من كليددارخانة هستم و در حقيقت مانند اين       : طلحه بن شيبه مي گفت      

آن  در م و داخل خانه بروم و حتي      اگر دلم بخواهد مي توانم درش را بگشاي       . اين خانه منم    

اين  بيتوته كنم ، زيرا من صاحب چنان مقام وااليي هستم كه افتخار در دست داشتن كليد               

  .خانه را به من سپرده اند 

من نيز سر پرست آبدار خانة كعبه       : عباس بن عبدالمطلب هم با تفاخر و مباهات مي گفت           

بـه   كه اين مقامي است  . را به عهده دارم     هستم و مسؤوليت آب دادن به حجاج خانة خدا          

  .هر كسي ارزاني نمي شود

و  آندو از اين گونه سخنان مي گفتند و هر دم مي خواستند شأن و مقام خود را باال تر برند                   

  . براي خود افتخارات بيشتري برشمارند 

 از ايمان  درمقابل گفته هاي آنان ، حضرت علي بن ابي طالب عليه السالم ، با لحني بر آمده                

چـه مـي     شـما  نمي دانـم   : فرمود سادگي آرامي و  به عميق و صفاي باطن و عظمت روح ،       

گوييد و اين افتخاراتي كه براي خود بر مي شماريد چه پايه و مايه اي دارد ، ولي همين قدر 

مـي   نمـاز  يگانـه  خـداي  برابر در و مي دانم كه من شش ماه تمام رو به قبله مي ايستادم           



و  سـنگ  مقابـل  در و در حالي كه همان وقت ساير مردم هنوز بت مي پرسـتيدند           گزاردم ،   

هميـشه در راه     و هستم» مرد ِجهاد   « و مي دانم كه من      . چوب خضوع و خشوع مي كردند       

  .خدا جهاد كرده و از جان و مال و همة هستي ام چشم پوشيده ام 

ت روشنگر نازل شد ؛ آياتي كه در اين موقع بود كه آن آيا: صاحب مجمع البيان مي نويسد     

و  خانـه  آبـدار  مسؤو ليـت   و مي گويد  بوضوح از برتري جهاد نسبت به اعمال ديگر سخن        

جهاد به خاطر خدا داراي اجر و ارزشي بـسيار كمتـر مـي              برابر در را كعبه حريم كليدداري

  . ١داند

  

  بيان ديگري براي شأن نزول 

  :دين صورت نقل شده است در مورد اين آيات ، شأن نزول ديگري هم ب

عبـدالمطلب    بـن  روزي حضرت علي بن ابي طالب عليه السالم خطاب به عمويش عباس           

  عمو جان ، آيا نمي خواهي مهاجرت كني و به رسول خدا بپيوندي ؟: گفت 

 از  يعنـي  ( مـي گـويي   آيا كاري كه من انجام مي دهم ، از آنچه تو   : عباس در پاسخ گفت     

آب مي  كعبه حجاج به زش تر نيست ؟ من خانة خدا را تعمير مي كنم و برتر و باار)هجرت 

  .دهم ، و اين اعمال بسيار با اهميت و ارزنده است 

است كه  كه سخن عباس بن عبدالمطلب نشانة نوعي طرز تفكر نادرست مي شود مالحظه(

 طرز تفكـر   اين . دور افتند  آن باشند و از حقايق و واقعيات به        گرفتار چه بسا افراد بسياري   

و اساسي كه    مقابل در كه اساسي و آن است كه انسان در برابر مسؤليتهاي اصيل        بر مبتني

 پناه برد و گمان      فرعي در مقابل وي قرار مي گيرد شانه خالي كند و در عوض ، به كارهاي              

  رهايي يافته  كند كه با انجام آن اعمال فرعي از تحمل بار مسؤو ليتهاي مهمتر

  )است

                                                
  .١٤ ، ص ٥مجمع البيان ، ج  - ١



عبـاس   تفـاخر آميـز    سخنان د ر مقابل   و هنگام هر صورت ، گفته شده است كه در اين        به  

برتري آن نسبت به اعمال ديگـر ،         و ِجهاد ارزش آيات مزبور نازل شد و ضمن بيان كردن       

  .  ١كساني را كه به راههاي فرعي مي روند ، مورد انتقاد و نكوهش قرار داده است

  

  صورت ديگري از نقل همين ماجرا

به  ماجراي شآن نزول اين آيات به صورت ديگري نيز نقل شده است كه البته كيفيت اصلي               

بدين معني كه حاكم ابولقاسم حسكاني نقل . دست مي آيد ، با دو نقل پيشين مشابه است        

. روزي شيبه و عباس روبروي يكديگر ايـستاده بودنـد و سـخن مـي گفتنـد          : كرده است   

 مقام و شأن و رتبه هايشان بود كه هر كدام بدان مباهـات       موضوع سخن آنها ، همين بيان     

. شبيه در مقابل عباس تفاخر مي كرد و از مسؤو ليت خويش سخن مي گفـت                 . مي كردند   

در  . عباس نيز در برابر شيبه فخر مي فروخت و بلندي قدر و مرتبة خود رابيـان ميداشـت                 

آنهـا   بـه  و از را ه رسـيد     لـسالم عليـه ا   طالب ابي بن اين هنگام حضرت امير مؤمنان علي     

علي عليه السالم در حالي كه مي انديشيد اين گونـه   .نزديك شد و سخنان هر دو را شنيد     

ولـي   گذشـت ،   آنهـا  برابر از است تفاخرها تا چه اندازه بي اساس و فاقد ارزش و اهميت          

ل بركنـدن  هجرت از وطن و د كه پس از عبور وي اين آيات نازل شد و آشكار و اثبات كرد       

از زاد و بوم و گام نهادن در راه جهاد به خاطر خدا ، بسيار برتر از اين گونه اعمال و افعال                      

  .است 

  

  دوستي خداوند

م بنيانبيلِه صفاً كانهفي س قاتلوني الذين ص ِان الَله يحب٢مرصو.   

                                                
  .همان - ١
  .٤/صف  - ٢



ايستند و  نين ميخداوند كساني را كه در صف جهاد با كافران مانند بنايي استوار و سدي آه

  .با يگپارچگي و همدستي به پيكار عليه آنها مي پردازند ، دوست مي دارد 

استقرار  اين آيه با لحني دل آويز و پر شكوه مسلمانان را تشويق مي كند كه ، در راه خدا و               

دين و شعائر ايمان ، محكم و استوار بايستند و به جنگ و جهاد با كافران و مشركان بروند            

افـراد   گونـه  ايـن  كه است لي ترين و واالترين پاداشي كه براي آنها وجود دارد همين          ، عا 

  .مورد دوستي و محبت خداوند متعال قرار مي گيرند 

  

  .خوشا به حال كساني كه خداي تعالي دوستشان بدارد 

  پاداش بزرگ 

تل في سبيِل اِلله فيقتل او فَليقاتل في سبيِل اهللا الذين يشرون الحيوه الدنيا ِباالخرِه و من يقا

  . ١يِغلب فسوف نؤتيِه اجراً عظيماً

مـي   اسـت  جـاوداني  كـه  آخـرت  زندگي به فاني است  كه را كساني كه زندگي اين جهان    

فروشند وبراي دست يافتن به سعادت آخروي به زندگي مادي اين عالم پشت پا مي زنند ،  

 كسي كه به پيكار در راه خدا بپردازد ، چه اينكه و. بايد به جهاد و پيكار در راه خدا بپردازند 

   .كشته شود يا پيروز گردد در هر دو صورت اجر ومزد بزرگي به او خواهيم داد 

  

  معامله با خدا 

 في سبيِل اِهللا فيقتلون يقاتلون الجنه لهم م و اموالُهم ِبانانفسه المؤمنين اَهللا اشتري من ان

   .٢ حقاً في التوريِه و االنجيِل و القرآِن و من اوفي بعِهدِه من اِهللاو يقتلُون وعداً عليِه

اين گروه كه از دنيا . خداوند جان و مال اهل ايمان را به بهاي بهشت خريداري كرده است        

دشمنان دين را مي كشند و از ميان وزندگي آن چشم پوشيده و در راه خدا جهاد مي كنند و 

                                                
  .٧٤/ نساء - ١
  .١١١/توبه - ٢



و   در اين راه كشته مي شوند ، در هر دو حال نزد خدا پاداشي بزرگ               بر مي دارند و يا اينكه     

است  ارزنده دارند و آن هم بهشت جاويد است ، و اين وعدة قطعي و خالف ناپذير خداوند                

  .كه در سه كتاب آسماني تورات و انجيل و قرآن ذكر شده است 

  شد ؟و براستي كيست كه از خداي متعال نسبت به عهد خويش با وفاتر با

  : مي گويد ١در تفسير الميزان) ره(استاد بزرگوارم عالمه طباطبائي 

پيغمبر خدا صلي اهللا عليه و آله در مسجد بود كه اين آيه نازل گرديد و در آن هنگام كه اين 

گوشه  آيه استقبال كردند و تكبير گفتند و در آن ميان مردي از انصار در حالي كه دوو طرف                 

: روي دوشش انداخته بود به طرف حضرت پيغمبر حركت كرد و گفت          هاي عباي خود را بر      

  يا رسول اهللا ، خداوند با جان و مال معاملة بهشت مي كند ؟

ما پاي اين معمله مي     ! چه معامله پر سودي     : گفت   .بلي  : پيغمبرصلي اهللا عليه و آله فرمود       

  .ايستيم و هرگز آن را بهم نمي زنيم 

  

  الپاداش بزرگ و درجات وا

انفُـسهم   اِهللا بـاَمواِلِهم  سبيل الضرِرالمجاهدون غير اُولي  المؤمنيِن  من  القاعدون ال يستِوي 

 و  و عـد اُهللا الحـسني       و كالً  درجه  القاعدين فضلَ اللُه المجاهدين ِباموالِهم و انفِسهم علي      

فره و رحمه و كان اُهللا غفوراً      علي القاعدين اجراًعظيماًدرجاٍت منه و مغ      اللُه المجاهدين  فَضلَ

   . ٢رحيماً

خانـه   در آنان كه از رفتن به جهاد سر باز مي زنند و با آنكه عذر و علتي در كارشان نيست                  

. مي نشيند با كساني كه در راه خدا با بذل و مال و جان خود جهاد مي كنند يكسان نيستند   

عافيـت  (  ا نسبت به افراد خانه نشين     خداوند جهاد كنندگان به وسيلة مال و جان خويش ر         

 جهـاد     فضل   و  برتري. فضل و برتري داده و به همه وعده هاي نيكو فرموده است             ) طلب

                                                
  ٤٢٩، ص٩ج - ١
  .٩٦و٩٥/ نساء - ٢



بزرگ  گران نسبت به كساني كه به جهاد نمي روند و در خانه مي نشيند ، به پاداشي است                 

  .ن است و خداوند بخشاينده و مهربا. و درجات واال ، و به بخشايش و رحمت است 

  

  امتحان به وسيلة جهاد 

الصابرين وا منكُم و يعلمجاهد و لما يعلِم اُهللا الذين ١اَم حسبتُم اَن تدخلُوا الجنه.   

گمان مي كنيد داخل بهشت خواهيد شد بدون آنكه خدا امتحان كند ؟ و آنان كه در راه دين 

 مقامشان را بر عالمي معلوم جهاد مي كنند و در سختي ها صبر و مقاومت پيشه مي سازند ،

  .گرداند 

خداوند متعال به طور مكرر از      . سنتهاي الهي دربارة انسانها موضوع آزمايش است         يكي از 

آزمايش الهي سخن گفته و نعمتها و رفاه ها ، و رنجها و مشكالت را وسيلة امتحان انسانها 

  .معرفي كرده است 

راهـي   چه در در برابر نعمتهاي الهي كه آنها را      مراتب ايمان و اخالص و روحيات انسانها ،         

رنجهـا و    همچنـين از   و مي كننـد   برداري بهره به مصرف مي رسانند و از آنها در چه راهي         

  .مصيبتها چگونه استقبال مي نمايند ، روشن مي شود 

و  مـي كننـد    مصرف است كرده افراد با ايمان ، نعمتهاي خدا را در همان راهي كه او معين            

  . و مشكالت را نردباني براي رسيدن به تكامل خود مي دانند مصائب

  تا نبيند رنج و سختي مردكي گردد تمام ؟ تا نيايد باد و باران گل كجا بويا شود؟

  متـذكر  آيـة فـوق   در كـه  گونه و همان  ، يكي از موارد امتحان انسانها موضوع جهاد است      

امتحان موفق بيرون آيند و لـذا بـاز         بهشت خواهند شد كه از       داخل كسانيگرديده است ،    

  :مي فرمايد 

   .١ولنبلونكُم حتي نعلم المجاهدين منكُم

                                                
  .١٤٢/آل عمران - ١



  .شما را امتحان مي كنيم تا مجاهدان شناخته شوند 

  فضيلت ِجهاد در موقع احتياج بيشتر به آن 

هر چند همواره به منظور جلوگيري از چپاول و مطامع جباران و آزمنداني كه اسالم را                 جهاد

صورت بگيرد و براي عدالت بايد پرچم جهاد         با منافع خود در تضاد مي بينند الزم است كه         

ولـي فـضيلت و ثـوابش در همـة           ، حركت باشد  همواره در  آن شمشير و اهتزاز هميشه در 

  .اعصار و ادوار يكسان نيست 

قـدرت   و دارد تـري  خطرنـاك  نقشه هـاي   و بيشتر آن روزي كه دشمكن تحرك خصمانة     

 تري را در كمين اسالم و جامعة اسالمي تهيه ديده است باروزي كه دشمن در وضع         افزون

  :در اين مورد قرآن مي فرمايد . ديگري قرار دارد ، فضيلت و پاداش جهاد نيز تفوت دارد 

  اليستَوي منكُم من انفق ِمن قبِل الفتِح و قاتلَ اُولئك اعظم درجه ِمن الذين انفُقوا ِمن بعد و 

  . ٢اتلُواق

پيش از فتح مكه ، در زماني كه هنوز اسالم قدرت نيافته بود و دشمنان                كه آن جهاد گراني  

مـي   احساس تحرك خطرناك و نقشه هاي مخرب تري داشتند و احتياج بيشتري به جهاد            

مقامـشان   در راه پيشرفت دين اسالم انفاق كردند و به جهاد پرداختنـد ، فـضيلت و                شد ، 

ه پس از فتح مكه و در زمان قدرت اسالم بـه جهـاد برخاسـتند مـساوي                  باجهاد گرائي ك  

  .نيست و گروه اول از فضيلت بيشتري برخوردارند

  

  هجرت و ِجهاد-٤

 فـضيلت  گـاهي  ولي جهادهر چند چنانچه شرح داده شد داراي فضيلت بسيار زيادي است          

   .ديگري با ان توأم مي گردد و فضيلت آن را مضاعف و دو چندان مي سازد

                                                                                                                                       
  .٣١) / ص(محمد  - ١
  ١٠/ حديد  - ٢



بـا  آميـزي   تجليـل  و شـكوه  پر حنيكي از موضوعاتي كه در قرآن مجيد در چهار مورد با ل   

به جهاد اين دسـته از جهـاد گـران        ديگري عظمت و شكوه و جهاد به طور توأم ذكر شده     

 و فداكاري    اساساً هجرت در راه خدا نوعي گذشت      . است  » هجرت در راه خدا     « بخشيده  

و حـق    كلمـة  ِاعالي د رراه  نداينكه در نقطة ديگري بهتر بتوا     است كه يك انسان به خاطر       

 تقويت جبهة اسالم گام بردارد خانه و كاشانه و وطن و خويشاوندان را پشت سر مي گذارد

و با تحمل هزاران مشكل به مقصد ديگري روي مي آورد و اين مشكالت را در راه رسـيدن              

  .به هدف بر خود هموار مي سازد 

آغـوش   بـا  هم را ة خطير مستلزم جهاد نيز مي گردد و اين انسان كامل آن          گاهي اين وظيف  

اينجاست كه مصداق اين قبيل آيات قراني واقع مي شود كه از ان جمله اين . باز مي پذيرد  

  :آيه است 

و  عنـداهللاِ  درجـه  اعظـم  انفـسِهم  و الذّين امنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيِل اِهللا بـاموالِهم   

م فيها نعيمٌ  مقيمٌ اولئك همو رضواٍن و جناِت له م برحمٍه منهم ربهيبشره ١ الفائزون.   

جهـاد   بـه  جانـشان  و مال با آن افراد با ايماني كه از وطن خود هجرت كردند و در راه خدا           

هـستند و انـان رسـتگاران و         واالتـري  منزلـت  و مقام داراي خدائند نزد در انها پرداختند

و  رضـوان  پروردگارشان به رحمت خويش آنها را بشارت مي دهد و         . نند  سعادتمندان جها 

خشنودي خود را شامل آنان مي گرداند و بهشتهايي را كه در آن نعمت جاويد است نصيب                 

  .انها مي سازد

  

  خط پيامبران خدا خط سرخ است 

  :قرآن كريم دو خط را در پيش پاي انسانها ترسيم ميكند 

  . حق و خدايي استخط انبياء كه همان خط-١

                                                
  .٢١و ٢٠/ توبه  - ١



  .خط طاغوتيان كه همان خط باطل و شيطاني است -٢

بـا   ا ز آغـاز    كه است خطي ولي اين موضوع را بيان مي كند كه خط انبياء خط سرخ است؛            

كه پيامبران خـدا آن را       درختي ، خون سرخ جهاد گران و شهيدان رنگين شده و در نتيجه          

شمشير  به ثمر رسيده و همين خون است كه بر        نشانده اند با همين خون آبياري گرديده و         

  :پيروز شده 

مـا   و ضـعفُوا  مـا  و و كاِبن ِمن نبٍي قاتل معه ربيون كثير فما وهنُوا لما اصابهم في سبيل اهللاِ   

اسرافَنا فـي    و اغفرلَنا ذنُوبنا  استكانُوا و اُهللا يحب الصابرين و ما كان قولهم ِاال ان قالُوا ربنا            

ثوابالدنيا و حسن ثواِب االخرِة       ثِبت اقدامنا و انصُرنا علي القوِم الكافرين فاتيهم اهللاُ         امِرنا و 

   .١يحب المحسنين و اُهللا

و  پيروانـشا ن بـه قتـال    و تربيت شدگان از چه بسا پيغمبراني كه به همراه جمعيت زيادي       

ـ     هرگـز  و پرداختند دشمنانشان برابر در جهاد راه  در كـه  ا و مـشكالتي   در برابرسـختي ه

خواسـتة   مقابـل  در سـر  و نگرديدنـد  تـسليم  و نـشدند  زبون آمد پيش خداوند براي آنها  

دشمنان فرود نياورند و راه صبر و ثبات پيش گرفتند ، كه خداوند شكيبا پيشگان را دوست                

بـار    كـه   نمـي گفتنـد    ايـن  جـز  و نشدند پناهنده خدا به جز سختي هيچ انها در . ميدارد  

 از گناهان ما بگذر و از اسراف و زياده رويهاي كه از ما صادر شـده        خود وردگارا ، به كرم   پر

  كـافران  كـردن  نـابود  و محـو  را بر   و ما   است صرف نظر بفرما و گامهاي ما را استوار بدار         

پس ، خداوند فتح و ظفر در دنيا و ثواب نيكو درآخرت را نصيبشان              . مظفر و پيروز بگردان     

  . كه خدا نيكوكاران را دوست مي داردگردانيد ،

اين است خط هابليان در برابر قابليان ، خط ابراهيميان در برابر نمروديان ، خط موسي عليه 

و ابوجهـل هـا      د ر برابر   ه و آله  السالم در برابر فرعونيان ، خط حضرت محمد صلي اهللا علي          

يه السالم در مقابل طلحه ها      بولهب ها و بوسقيان هاي زمان ، خط حضرت امير المؤمنان عل           

                                                
  .١٤٨-١٤٦/ آل عمران  - ١



: و زبيرها و معاويه ها و نهروانيان ، و خط حسينيان در برابر يزيديان در هر عـصر و زمـان              

  پيروزي  ، خط خون و جهاد و شهادت در برابر استكبار و ستم و قداره بندان ؛ و فرجام كار

  .خون بر شمشير 

جهاد گراني تربيت الهي يافته ، مقاوم     در خط انبياء ،     -چنانكه قرآن ترسيم كرد   -و سرانجام 

و  درگـاه  بـر  دست و پايدار در راه خدا ، تسليم ناپذير ، خويشتن دار و شكيبا ، رو به خدا و    

خواستار بخشش گناهان و اسرافكاري و خواستار پيروزي ، و در خط مقابل انبياء دنياي كفر 

  .قرار گرفته است 

  

  هادساختن افراد بر اساس ارزشها در ضمن ِج

 بـاقي  اينكـه  بـراي  اسـت  آمده بوجود خاصي هر انقالبي كه بر اساس معيارها و ارزشهاي       

  افرادي مصمم و مقاوم و هماهنگ بابماند و يا شكست و انحراف مواجه نشود ، الزم است 

  .موازين ان ساخته و تربيت شوند تا انقالب مزبور را نگهداري كرده و به پيش ببرند 

آن  بـه  مربـوط  حوادث ن افرادي راهي جز اينكه انها را در كشاكش        براي ساخته شدن چني   

راه هـاي پـر فـراز و نـشيب را در           و بگذارند سر پشت را جزرو مدها  تا انقالب قرار بدهند  

مسير پيشرفت انقالب بپيمايند وجود ندارد ؛ چون رشد و نمو و نضج گرفتن و شكوفا شدن      

سـنن   از اسـت  سـنتي  و كلـي  اين قانوني است   استعدادها جز از اين راه فراهم نيست ، و        

  :مولوي در تأثير بالها و كشاكش حوادث در تكامل انسانها مي گويد . آفرينش 

   يوسف صديق را شد ميهمان          آمد از آفاق ياري مهربان

  برو ساده آشنايي متكي           كاشنا بودند وقت كودكي

  زنجير بود و ما اَسد گفت آن       بازگفت از جورا خوان و حسد

  عار نايد شير را از سلسله         ما نداريم از رضاي حق گله

  بر همه زنجيرسازان مير بود       شير را بر گردن ار زنجير بود



  گفت همچون در محاق و كاست ماه    گفت چون بودي نودر زندان و چاه

  ر سماني در آخر بدر گردد د        در محاق ارماه نو گردد دوتا

  چون اديم طائفي خوش مي شود     پوست از دار و بالكش مي شود

  پس زخاكش خوشه ها بر ساختند         گندمي را زير خاك انداختند

   قيمتش افزود و نان شد جانفزا         بار ديگر كوفتندش ز آسيا

  گشت عقل و فهم و جان هوشمند         بار ديگر زير دندان كوفتند

  

 نيز براي ساختن افرادي با چنين وصف ، انهـا رادر مـتن طوفانهـاي حـوادث و     قرآن كريم 

مخصوصاً مشكالت و رنجهايي كه در ارتباط با جهاد و جنگها      -مشكالتي كه در صدر اسالم    

آنان را با ذكر آياتي كه با پيشامدهاي سخت و آزمايـشهاي             مي داد و   قرار-آمده بود  بوجود

آنهـا   حـا ل بـه     عين در و برد م به طرف كمال پيش مي     دشوار تناسب داشت ، قدم به قد      

در اين كتاب مقدس آياتي از . دلگرمي مي داد و در وجود آنان اميد و آرامش ايجاد مي كرد        

   :اين قبيل فراوان است از جمله 

                   من و ترجون ونَ  كَما تآلمونم يأ لمفانه اِهللا ما  و ال تَهنُوا في ابتغاِء القوِم ِان تكونُوا تألمون

ون١ال يرج .  

 و رنـج   آنـان بـه     حركـت  و كار از اگر شما . در تعقيب كردن دشمنان هرگز سستي نكنيد        

  .زحمت مي افتيد ، با اين تفاوت آنها اميدي ندارند 

ِان كنتُم مؤمنين ٢و ال تهنُوا و ال تحزنُوا و انتُم اال علون .  

 مرتبـه  بلنـد  و د ، زيرا شما فاتح و پيروز      سستي نكنيد و غم و اندوه به خود راه ندهي          هرگز

  .ترين ملل هستيد اگر در ايمان خود ثابت و استوار باشيد 

اال علَون وا ِالي السلِم و انتم١فَال تهنُوا و تدع.   

                                                
  .١٠٤/نساء  - ١
  .١٣٩/آل عمران  - ٢



هرگز سستي بخرج ندهيد و كافران را دعوت به صلح و سازش نكنيد كه شما بر آنها غالب      

  .و بلند مرتبه تريد 

  

  ستي كنندگان در ِجهاد و متخلفان راه دين نكوهش س-٧

خـدا   راه در همچنانكه در آيات قرآن بسياري از مؤمنان تشويق و ترغيب به پيكار و قتـال              

پاداش بزرگي رابراي آنان بيان كرده است تا به جهت حفظ اسـالم و               و فضيلت شده اند و  

نيـز   متخلفـان  براي ، اشدب استقرار شعائر ايمان و دين همواره ميدان جهاد گرم و متالطم          

خداوند كساني را كه از دستور قتال با دشمنان          ، در اين گونه آيات   . آياتي نازل شده است     

دچار بـيم و هـراس مـي شـوند و            دشمنان با كارزار و جنگ راه در دين تخلف مي ورزند و    

ر سستي نشان مي دهند و يا در خانه هاي خود مي نشينند و راحتي و آسايش شخصي را ب                  

شركت در جهاد و پيكار در راه خدا ترجيح مي دهند ، بسختي مورد نكوهش قرار داده و از                   

  :طرز عمل آنان انتقاد فرموده است 

        امنُوا ما لكُم ِاذا قبلَ لكُم ا الذينهاِنفُروا في سبيِل اِهللا انّا قلـتُم الـي االرضِ      قيل ِاذا يا اي لكم 

  . ٢خرِه فما متاع الحيوِه الدنيا ِفي االخرِه اال قليلٌارضيتم ِبالحيوِه الدنيا ِمن اال

و براي جهاد (است كه چون گفته مي شود در راه خدا  شده چه را شما ، آورندگان ايمان اي

مـي   بـار  سنگين از خانه هايتان بيرون شويد ، به زمين مي چسبيد و          )و پيكار به خاطر حق    

دل خوش  و شده راضي ه زندگي چند روزة دنياشويد و از جاي خود حركت نمي كنيد ؟ آيا ب

كه از زندگي ايـن      بهره اي  و دنيا اين متاع حال آنكه  ؟ پوشيده ايد  چشم داشته و از آخرت   

كم ارزشي بيش    و عالم جاويد ، چيز اندك     جهان مي توان برد ، در قبال آخرت و زندگي در          

  .نيست 

                                                                                                                                       
  .٣٥)/ص(محمد  - ١
  .٣٨/توبه  - ٢



قوماً غَير كُم و ال تضروه شيئاً و اُهللا علي كِل شـيٍء             عذاباً اليماً و يستِبدل      يعذبكُم االّ تنفُرو ا  

١قدير.   

اگر از جاي برنخيزيد و به جهاد نرويد ، خداوند شما را به عذابي دردناك گرفتار خواهد كرد 

بـه   ديگـران  جايگزيني و اين. و به جاي كرد شما گروهي ديگر را جايگزين خواهد ساخت   

   .دا نمي رساند ، و او به هر چيزي تواناست جاي شما هرگز صدمه و زياني به خ

و جايگزين شدن امت برتر و شايسته       » استبدال« در همين جا بايد توجه داشت كه مسأله         

نـشانه هـاي     برتـرين  و بزرگترين از ، حميت تر به جاي قوم سست عنصر و فاقد همت و         

هترين و گويا ترين    قرآني ، و از اصيل ترين و دقيق ترين اصول جامعه شناسي است ، كه ب               

  . شاهد آن نيز تاريخ مي كند ، در حقيقت ، يكي از بزرگترين و جدي ترين خطر هاست 

 و مسلمانان متعهد همواره به اين مسأله توجه داشتند و از كتاب مقدس و آسماني خود پند               

  .عبرت مي گرفتند 

         واَ ان يجاهدرسوِل اِهللا و كره بمقعِدِهم خالف المخلفُون وابامواِلهم و انفسِهم في سبيِل     فرح

حراً لَو كانُوا يفقهون اشد جهنم ٢اِهللا و قالُو ا ال تنفُرو ا في الحِر قُل نار .  

از جهاد تخلف كرده و در خانة خود نشستند ، خوشـحال         پيغمبر فرمان كساني كه بر خالف   

را  نند و مؤمنان ديگـر شدند و كراهت داشتند از اينكه با مال و جان خود در راه خدا جهاد ك           

 و خانـه  از سـوزان  در اين هواي گرم و    « : هم از رفتن به جهاد منع مي كردند و مي گفتند            

به آنان بگو آتش دوزخ از اين هواهاي گرم بسيار سوزنده تر     . » وطن خويش بيرون نرويد     

  .اگر مي توانستيد بفهميد ، اين مطلب را درك مي كرديد . است 

   اولُوا الطوِل منُهم  و ِاذا اُنزَلت س رسولِه استأذنك وامعاَن امنُوا باِهللا و جاِهد ذرنـا   قـالُوا  و وره

م ال يفقُهونعلي قلوبِهم فه الخوالِف و طبع رضُوا ِبان يكونُوا مع القاعدين ٣نكُن مع.   

                                                
  .٣٩/توبه  - ١
  .٨١/توبه - ٢
  .٨٧و ٨٦/توبه  - ٣



ـ       سوره اي نازل     و آنگاه كه   راه مي شود كه امر مي كند به خداي يگانه ايمان آوريد و بـه هم

صاحبان امكانات و قدرت مـالي  (پيامبرش به جهاد در راه دين خدا برويد ، قدرتمندان آنها     

از  كـه  كـساني  كنار در  اجازة بده   از تو اجازة معافي مي خواهند و مي گويند ما را رها كن            )

كه  انها به همين هم رضايت مي دهند   . رفتن به جهاد عذري دارند ، ما نيز در خانه بنشينيم            

  . نروند   زنان و كودكان و افراد معلول و عاجز در خانه بمانند و به جهادبا

  .بر قلب و انديشة آنها مهر ظلمت نقش بسته است و ديگر حقايق را درك نمي كنند 

   عليهم القتالُ كُِتب اَلَم تر الَي الذين قيلَ لهم كفُوا ايديكُم و اقيموا الصلوه و اتُوا الزكوه فلّما

الِقتـالَ   قالُوا ربنا ِلم كتبتَ علينَا ا فريق منُهم يخشون الناس كخشيتِه اِهللا او اشد خشيته و ِاذ

   .١لَوال اَخرتَنا ِالي اجٍل قريٍب قُل متاع الدنيا قليلُ و االخره خبر لمِن اتّقي و ال تُظلمون فتيالً

به ما اجازة جنگ بدهيد ، و چون  : آيا نمي نگري و عجب نداري از حال مردمي كه مي گفتند

از خـودداري كنيـد و بـه وظيفـة اداء نمـاز و زكـات خـود                  )عجالتـاً   (به آنها گفته ميشد كه    

 ؟ اما چون آيات جهاد نازل     ) اعتراض مي كردند و خواستار پيكار با دشمنان بودند        (بپردازيد

 در آن هنگام دچار     قتال با دشمنان براي آنان واجب گشت ، ديدي كه گروهي از آنان            شد و   

 يعنـي   (به همان اندازه كه بايد از خدا بترسند ، و بلكه بيش از آن ، از مردم                  . ترس شدند   

 بار خدايا ، چرا حكم جهاد و قتال را بر ما          :  ترسيدند و گفتند     )كساني كه دشمن آنها بودند      

مرگ طبيعي بـه   و چرا عمر ما را تا هنگام اجل و )كه در پيكار دشمن بميريم   (واجب كردي   

متاعي  دنيا زندگي كه بگو ) اي پيامبر ، به كساني كه چنين اعتراضي دارند(تأخير نيفكندي؟ 

اندك و نا چيز است و جهان آخرت ابدي براي هر كس كه داراي تقوا باشد مهيا شده است 

  .و اندكي هم مورد ظلم واقع نمي شويد 

در   در هر يك بنوعي از عافيت طلباني كه        از اين گونه آليات در قرآن كريم فراوان است كه         

ايـن   در مـا  آنچـه  . اسـت  شده انتقاد خانه مي نشينند و به ميدان جهاد گام نمي گذارند ،          

                                                
  .٧٧/نساء - ١



آيات بود ، و براي آشـنايي بـا تمـام     گونه اين از نمونه اي قسمت نقل و بيان كرديم ، تنها   

  .  مراجعه شودآيات مربوط به اين مطلب بايد به قرآن كريم و تفاسير قرآني

  

  آياتي كه امر به ِجهاد مي كند-٨

ِجهـاد   به در اين قسمت ، به نقل و بررسي آياتي مي پردازيم كه مسلمانان و مؤمنان را امر                

تشويق و تحريض مجاهدان راستين به ِجهـاد در راه و   بيشتر هدف از اين آيات ،  . مي كند   

  :ِاعالي اسالم و استقرار شعائر ايمان است 

يا ايالمصير م جهنُم و ِبسو اغلُظ علِيهم و ماؤبه و المناِفقين جِاهِد الكفار االنبي١ .١ه  

ر كن و بر آنان سخت بگير و خشونت اي پيامبر ، با كافران و منافقان به ِجهاد ير خيز و پيكا

  .و شدت عمل نشان بده ؛ جايگاه آنان جهنم است كه بدجايگاه و سر انجامي است 

حيثُ   في سبيِل اِهللا الذين يقاتلونكُم و ال تَعتدوا ِان اَهللا ال يحب المعتدين و اقُتلُوهم               و قاتلُوا 

  ثقفتُموهم و اخِرجوهم ِمن حيثُ اخرجوكُم و الِفتنه اشد ِمن القتِل و ال تقاِتلوهم ِعند المسجدِ             

انتََهـوا فـِان اَهللا      فِاِن الكاِفرين ِلك جزاءُ الحراِم حتي يقاِتلوكُم فيِه فِان قاتلُوكُم فاقتلُوهم كذ       

رحيم ٢غفُور.   

ستم  يا كساني كه به جنگ و دشمني با شما بر خيزند ، در راه خدا جهاد و پيكار كنيد ، ولي                    

آنهـا   كـه  كجـا  هـر  . نمـي دارد   دوست را  تجاوزگران و تجاوز نكنيد كه خدا ستمكاران و      

كردنـد   بيـرون  ا ز شهرها يتان    را نيد و همان طور كه شما     را يافتيد به قتل برسا    ) مشركان(

فـساد    مـي كننـد   آنهـا  كه فتنه هايي) بدانيد(شما نيز آنها را از شهريتان بيرون برانيد ، و      

با آنان در نزديكي حريم مسجد الحرام جنگ و         . انگيزتر وسخت تر از جنگ و كشتار است         

آن محـل    در و كند ، ولي اگر آنها پيشدسي كردند      قتال نكنيد تا آنها نيز در آنجا با شما نجن         

كيفـر   كـه  برسـانيد  قتلـشان  به و بجنگيد امن به جنگ دست زدند ، در آن صورت ، با آنها    
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سـتم   و ا ز شـرك    دسـت  و دشمني كوتاه آمدنـد    و پس ، اگر در جنگ    . است   كافران اين 

 كه خداوند بخشاينده و برداشتند شما نيز از آنها در گذريد و دست از جنگ و قتال بكشيد ،       

  . مهربان است 

مالحظه مي شود كه اين آيات به صورتي ترديد ناپذير و آشكار از جنگ با كافران و جهـاد                   

با كساني سخن مي گويد كه نه تنها سر آشتي با اسالم ودين خدا ندارنـد بلكـه كمـر بـه            

ينه ورزي و دشـمن     آنهايي كه دست از ك    . نابودي مسلمانان و شعائر اسالمي هم بسته اند         

بت پرستان كـه از      و قبايل قريش  افراد ، يعني گروهي از مردم مكه    -خويي بر نمي داشتند   

 ادامـه  خـود  راه بـه  انچند-آغاز به مقابله با اسالم و دشمني با رسول خدا برخاسته بودند           

 و مسلمانان را تحت ستم و تجاوز گرفتند كه سرانجام چاره اي جز مقابلة جـدي بـا                 دادند  

 پـاي  پـيش  و فرمـود  تعيـين  تعـالي  خـداي  نيز را راه و روش اين مقابله  . باقي نماند    نهاآ

  . مسلمانان گذاشت وآن عبارت از جهاد در راه خدا و قتال با اين گروه از مشركان مكه بود 

آيات مزبور نه تنها تكليف مسلمانان صدر اسالم را در مقابله با كافران و مـشركان روشـن     

  تجاوز و ه براي هميشه روشي را كه اسالم و مسلمانان بايد در برابر ستمساخته است بلك

  :داشته باشد آشكارا بيان مي كند 

          ونعلي القتاِل ِان يكُن ِمنكُم ِعشر حِرِض المؤمنين ا النبيهوا مـاتيِن و     يا اييغلب رونِان  صاب

  . ١م ال يفقُهونيكُن منكُم مائه يغلبوا الفاُ من الذين كفُروا بانهم قو

و  صـبر  شـما  از نفـر  بيست اي پيامبر ،مؤمنان را به جنگ و جهاد تشويق كن ، زيرا كه اگر           

پيـروز   دشمنان از نفر بردباري داشته باشيد و پايداري و مقاومت نشان دهيد ، بر دويست            

بـر  )  براثر قدرت ايمان و نيروي صبر و پايداري خو د(خواهيد شد ، و اگر يكصد نفر باشيد    

برابر دين  در كه ( هستند نادان هزار نفر از كافران غلبه خواهيد كرد ، زيرا آنها گروهي افراد

  .)و دانش شما تاب مقاومت نخواهند داشت 
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 »فقـه  «  را كـافران  بـر  رمز پيروزي مسلمانان -همان طور كه مالحظه مي كنيد     -در اين آيه  

تعبيـر  ايـن  . ي ، معرفي مي كنـد   سالميعني درك صحيح و جهان بيني درست جهادگران ا        

  بزرگ  پيغمبر كه است نيز واقع شده و مفاد اين دو آيه اين تحريم سورة٩آية  در عيناً

 منافقـان   بـا   داشـته  را اسالم همان طور كه از جانب خداوند مأموريت جهـاد بـا كـافران     

  .مأمور به پيكار بوده است نيز

  . ١ كبيراًفَل تطِع الكافرين و جاِهدهم ِبِه جهاداً

  .از كافران پيروي و اطاعت مكن و با آنها به جهاد دست بزن ، جهادي بزرگ 

كُنـتُم   ِان لكُـم  خيـر  ذلكُم سبيلِ  اهللاِ   في انفروا خفافاً و ِثقاالً و جاِهدوا باَ موالكُم و انفسكُم         

٢ .٢تعلمون  

كـوچ   )...و فقيـر   غني و  سواره و پياده ، مجرد و متأهل ، پير وجوان ؤ          (سبكبار و سنگين بار     

،  برخيزيـد  جهـاد  و در راه او با مال و جان خود به)و از خانه و ديار خود بيرون برويد  (كنيد  

  .كه اين كار اگر بدانيد براي شما بهتر است 

  ٣.ِ ٣و جاهدوا في اِهللا حق جهِاده 

  .در راه خدا چنانچه شايسته است به جهاد برخيزيد

  

  ِجهاد با اهل كتاب-٩

  يدينُون تلُوا الذين ال يومنُون باِهللا و ال باليوِم االِخِر و ال يحِرمون ما حرم اُهللا و رسوله و القا

ونم صاِغرعن يدوه عطُلوا الجزيهحتَي ي اوتُو ا الكتاب الذين من الحق ٤ .٤دين  

ايمـان   قيامـت  وزر و خـدا  بـه  كه) يهود و نصاري    ( با كساني از اهل كتاب       )اي اهل ايمان  (

و به هر گونه حرام (نياورده اند و آنچه را كه خدا و رسولش حرام كرده اند حرام نمي دانند            
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 و به دين حق و آيين اسالم گرايش و ايمان پيدا نمي كنند ، قتال                )و گناهي اقدام مي كنند      

قتي كه به ذلت و  تا و) و با صبر و قدرت و پايداري به جهاد خود ادامه دهيد (و كار زار كنيد 

آورند و با  فرود سر) در برابر اسالم و حكومت اهللا (زبوني دچار شوند و به حقارت و تواضع    

  .دست خود جزيه دهند 

شـاهد   و بنـشينند  آرام و سـاكت  نبايـد  اين آيه نيز نشان مي دهد كه مسلمانان و مؤمنان         

و  حـرام  هـر گونـه   به د وباشند كه چگونه ديگران از اجراي احكام خدا شانه خالي مي كنن           

گناهي دست مي زنند و فساد و بي ايماني را گسترش مي دهند ، بلكه وظيفه دارند به جنگ 

قرار  »اهللا« اين گروهها بروند و با جهاد مؤمنانة خويش ، آنان را در مسير حركت به سوي                  

  .دهند 

  

  جنگ و قتال با پيشوايان و ريشه هاي كفر -١٠

با تب نخست اهميت قرار دارد مبارزه       ر با كفر و شرك ، آنچه در مرا        در جهاد اسالمي و پيكا    

متعـال  ه و فساد است ، چنانكه خداوند        ريشه هاي كفر و رهبران و سردمداران شرك و فتن         

  :در موارد متعددي از قرآن كريم اين مسأله مهم و اساسي را ياد آوري ميفرمايد ، از جمله 

  ١. ١فقاتلوا اِئمه الكُفِر

  .ران و ريشه هاي اصلي كفر جنگ و قتال كنيد بارهب

  

  .از آيه و آيات ديگري كه مشابه همين مفهوم را مي رساند 

بـا   در پيكـار   : مي گويد  مؤمنان مي توان استفاده كرد كه دستور جهاد و پيكار اسالمي ، به           

يـن  ا و كفر و شرك هدفتان بيشتر مرمداران و رهبران و عوامل اصلي كفر و ناسپاسي باشد   

ريشه هاي اصلي را آماج كارزارهاي خود قرار دهيد و در جنگ و قتال اسالمي ، آنهايي را كه 
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به عنوان رهبران گروههاي كفر و نا سپاسي ،دسته هايي از مستضعفان و ناآگاهان را فريب 

و  دنيـا  مي دهند و به سوي انحراف و شرك مي كشانند و به دام بدبختي و تيره روزي اين                 

ي ديگر مي افكنند ، هدف قرار دهيد ؛ زيرا با نابودي اين پيشوايان اصلي ، ريشه        عذاب دنيا 

هاي كفر از بين مي رود و پيروان آنها چه بسا كه خود بخـود ارشـاد و راهنمـايي شـوند و                    

  .ديگرنيازي به پيكار با آنان نباشد 

  

  قتال با دوستان شيطان -١١

في سبيِل اِهللا و      الذّين قاتلونفي سبيِل الطاغُوِت ، فقاِتلُوا اَوليـاءَ         امنُوا ي كفُروا يقاِتلُون الذّين  

  .١الشيطاِن ِانّ  كيد الشّيطاِن كان ضَعيفاً

ايمان در راه خدا پيكار و جهاد مي كنند ، و كافران در راه طاغوت به جنگ و قتال مـي                      اهل

قتـالبر   به جنـگ و   )وتو پيروان طاغ  (با دوستان شيطان    ) اي مؤمنان    (پس ، شما    . پردازند  

  . ، كه مكر و سياست شيطان بسيار سست است )و از آنها بيم نداشته باشيد (خيزيد 

  

  بيان فلسفة ِجهاد-١٢

يذكر فيهـا    مساجد و  و صلواتٌ   بيع و صواِمع لهدِ مت  و لوال دفع اِهللا الناس بعضُهم ببعضِ      

    .٢ره ِان اَهللا لقِوي عزيزٌاسم اِهللا كثَيراً و لينصُرون اُهللا من ينصُ

از مردم را با بعضي ديگر دفع نكند همانا صومعه ها و معابد و مساجد كـه           بعضي و اگر خدا  

و هر كه خـدا را يـاري كنـد          . در آن نماز و ذكر خدا مي شود ، همه خراب و ويران مي شد                

  .ست البته خدا او را خواهد كرد ، بدرستي كه او هر آينه تواناي غالب ا

لي العالَميناَهللا ذُوفضٍل ع ِت االرضُ و لكندبعضُهم بِبعٍض لفس اِهللا الناس فع٣و لوال د .  
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و و سـتمگران  ( خداوند برخي از مردم را به دست بعضي ديگر دفع و نابود نمـي كـرد          اگر

زمـين  ، فـساد بـر روي        )نمي نـشانيد      و صالحان جهان خود    مفسدان را به وسيلة مؤمنان    

خداوند متعال بر جهانيان منت مي گذارد و         سترده مي شد و جهان را فرا مي گرفت ؛ ولي          گ

نمي دهد كه نا پسندي و فساد در جهان پيروز گردد ، زيرا كه او خـداي                  اجازه خود از لطف 

  .فضل و كرم بر تمامي اهل اين عالم است 

ـ              مطالـب   خـود  اشـعار  در دادياي ما هم كه از معارف بلند و سازندة اسالم الهام مي گرفتن

يعنـي   بـزرگ  سـراي  سـخن  گفتـار  فراواني در فلسفة نهضت وجهاد دارند كه براي نمونه 

  :نظامي را در اينجا مي آوريم 

  كرد  اُشتلُم  و  دويد  كعبه  در       مكه گم كرد به خر كي كُردي

   گم گشتن خرزمن چه راز است؟       است دراز ر ا رهي كاين باديه

    بخنديد خر ديد چو و  خر ديد       وچوگشت بازپس ديداين گفت 

   بود  اشتلم  به  فتنش  ايا  و        بود گم   ميانه  از  خرم گفتا

  مي برد نيز باز  و مي شد  خر        كرد آن زد  نمي  اشتلمي گر

  بودن ؟ مرده موش چو  در آب        فسرده بودن ؟ يخ چو چند تا

  ؟ جفايي  راضي چه شوي به هر        قفايي ؟ هر به گردن چه نهي

   آرد   زبوني    كشي    بيداد          آرد    دروني   خلل خواري

       آغوش در كشي گُل خرمِن تا          مي باش چه خارحربه بردوش

  

  پيكار براي بر انداختن فتنه و فساد -١٣

        الدين و يكُون م حتّي ال تَكُون فتنهاَهللا ِبما        و قاِتلُوه وا فانهللاِ  فاِن انتََه كُله  و    يعلمون بـصير

النّصير ولي و نَعمالم وليكُم يعماَهللا م وا ان١ .١ِان تولّوا فاعلم  
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فسادي باقي   و فتنه ديگر زمين روي در ، به جهاد و پيكار با كافران برخيزيد تا        )اي مؤمنان (

از آنها (ر صورتي كه كافران دست از كفر كشيدند و د. نماند و دين خدا آيين همگاني گردد   

آنگـروه  ( و اگـر  .  ؛ خدا به اعمال آنها بصير و آگاه اسـت            )بپذيريد و دست از قتال برداريد       

  در انديشه و بيم و غم فرو نرويد و (به دين خدا پشت كردند ، شما مؤمنان )كافران

  . پرست و ياور است بدانيد كه خدا سر پرست و بزرگ و آقاي شما و بهترين سر

وارد  كـافران  فـساد  و فتنـه  بدين گونه ، خداوند مؤمنان را امر مي كند كه براي بر انداختن  

و  باشـند  ميدان كارزار شوند و البته به آنان اميدواري و پشتگرمي مي دهد كه بيمي نداشته     

 اري و سر پرستيبدانند كه سر پرستي آنها را خداوند قادر متعال بر عهده دارد ، و آنها را ي         

در اين . خواهد كرد تا در راه پيروزي بر كفر و فساد ، محكم و استوار و اميدوار پيش بروند           

باره آيات ديگري نيز وجود دارد كه همين گونه به مؤمنان دستور مي دهد كه تا از بين رفتن 

  : ند ، مانند فتنه ها و نابودي فسادها ، با فتنه انگيزان و فسادگران كافر جنگ و قتال كن

ِالّا علي الّظالمين دوانوا فَال عِهللا فِاِن انتَه ينالد و يكُون فتنه تي ال تكُونم ح١و قاتلُوه.   

خـدا   ديـن  آيـين  را همه و با كافران جهاد كنيد تا فتنه و فساد از روي زمين بر طرف شود             

 با سـتمكاران   جز مقابله كنيد كه باشد ، و اگر از فتنه دست كشيدند با آنها به عدالت رفتار              

  .روا نيست 

  قتال براي دفاع از مظلومان و مستضعفان -١٤

          ستضعفَينفي سبيِل اِهللا و الم ما لكُم ال تُقاتلُون و الِولـدانِ  و النـساءِ  و الِرجـالِ  ِمن  الـذين 

 ِمـن ِمن لدنك ولياً  و اجعـل لَنـا    لَنا  اَهلُها و اجعل    ا ِمن ِهذهِ  القريِه الظاِلم ِ      يقُولُون ربنااَخِرجن 

  . ٢لدنك نَصيراً

زنـان و   لي كه از ميان شما جمعي مـردان و          چرا در راه خدا جهاد و كارزار نمي كنيد؟ در حا          

مـي   كنـان چاره شده اسير ظلم و ستم كافران هستند و دائماً نالـه             كودكان مستضعف و بي   
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از  مـا  بـراي   ظالم و ستمگرند بيرون ببر و      كه مردمانش خدايا ، ما را از اين شهري        : يند  گو

  . سوي خود نگهدار و ياوري بفرست 

استفاده مي شود، عالوه بر موارد و مواضعي كه براي جهاد در راه خـدا و        آيه چنانچه از اين  

پيكار با كافران و دشمنان دين بر شمرده شده است ، دفاع از مظلومان و مستضعفان تحت 

و مستـضعفان   نجـات  بـراي  كـه  اسـت  الزم آنهـا  بر لذا و  گشتهستم نيز بر مؤمنان مقرر   

  .مظلومان دست به پيكار بزنند تا آنان را از زير يوغ ستم نجات بدهند 

  

  استقامت و پايداريداشته باشيد و هرگز پشت به دشمن نكنيد -١٥

 يكي از موجبات اساسي پيروزي و پيشرفت است و لذا يكي از صفاتي             استقامت و پايداري  

كـه    اسـت  است و بر آنـان الزم     » پايداري  «  آن باشند ،     ه همواره بايد جهاد گران داراي     ك

  .هرگز به فكر خالي كردن صحنه نيقتند و پشت به دشمن نكنند 

نمودن شت به دشمن كردن و صحنه را خالي         در قرآن مجيد آياتي وجود دارد كه مؤكداً از پ         

  :نهي مي كند كه از آن جمله است 

     لذين امنُوا ِاذا لقيتُم الذين كفروا زَحفاَ فَل تُولَوهم االّ دبار وَ  من يولهِم يومئٍذ دبره ِااليا ايها ا

صيرالم و بِئس نمجه اِهللا و مأويه زاّ ِالي فيٍه فَقَد باَء بغضٍب ِمنتحيتحِرفاً  لقتالٍ  اَو م١م.   

هرگـز   شـديد  روبرو كارزار ميدان تعرض كافران در  اي اهل ايمان ، هر گاه كه با تهاجم و           

خـشم  پشت به دشمن كند ، به سوي غضب و پشت به آنها نكنيد ، و هركس در روز جنگ         

بـراي  ترين منز ل است ، مگـر اينكـه          بد خدا روي آورده و جايگاهش دوزخ خواهد بود كه        

 ي به نبرد ادامهرعايت مصالح جنگي و نظامي جاي خود را عوض كند تا در نقطة مناسب تر       

  . دهد ، يا جاي خود را عوض كند تا به همراه ديگر همرزمان جنگ را تداوم بخشد 

  

  آياتي كه شدت و كوبندكي و سر سختي در جهاد را الزم مي داند -١٦
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بخـرج   عطوفـت  و رحمـت  يكديگر يكي از ارزشهاي بزرگ اسالمي اين است كه در برابر         

  :آيه اي از سورة فتح مي گويد . ت و مقاوم باشند دهند ، ولي در برابر كافران سر سخ

   .١محمد رسولُ اِهللا و الذين معه اَِشداُء علَي الكُفاِر رحماُء بينَهم

بـا    فرستادة خداست و همراهان و يارانش در برابر كافران سختگير و مقاوم و             )ص(محمد  

  .مسلمانان مهربانند 

آياتي در قرآن كريم هست كه فرمان سر سختي و شدت           اين اساس ، در رابطه با جهاد         بر

  :عمل در جهاد را صادر مي كند 

نافِقينو الم جاِهِد الكُفار ا النبيهاغلُظ علَيِهم يا اي ٢و.   

گير و با غلظت و خشونت با آنهـا  اي پيغمبر ، با كافران و منافقان جهاد كن و برآنها سخت      

  .برخورد كن

  . ٣عناِق و اضِربوا منهم كُلّ بناٍنفَاضِربوا فَوق اال

  .گردنهاي كافران را بزنيد و انگشتهاي آنها را قطع كنيد 

   .٤فَاِذا لقيتُم الّذين كفروا فَضَرب الِرقاِب

 هنگامي كه در ميدان جهاد در برابر كافران قرار گرفتيد با تمام قـدرت گردنهـا ي آنهـا را                   

  .بزنيد 

  

  مال قدرت از سوي مسلمانان قتال با كافران و ِاع-١٧

مـع   اَهللا اَن يا اَيها الذين امنُوا قاتلُوا الذين يلُونكُم ِمن الكُفاِر و ليِجدوا فيكُم ِغلظه و اعلمـوا              

تقين٥الم.   
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و بـا    اي اهل ايمان ، جهاد با كافران را از هر كسي كه به شما نزديك تر است شروع كنيد                  

در  بايد كاري كنيد كه كـافران . )ن را ادامه دهيد و پيشروي كنيد     قدرت و قاطعيت ، پيكارتا    

 و با ابرازقاطعيت و استحكام    (شما درشتي و قدرت و قاطعيت و نيرومندي و پايداري ببينند            

 هرگز نبايد بيمي    (ولي شما مؤمنان    . )و درشتي شما مؤمنان ، از سپاه اسالم بيمناك شوند           

  .يد كه خداي تعالي همواره يار و ياور پرهيزگاران است بدان)به دل راه دهيد بلكه بايد 

مـي   شر ك آشـكار    و كفر اهل بدين گونه ، يكي ديگر از اهداف جهاد در راه خدا و پيكار با             

كـه   اين اسـاس اسـت     بر مشركان و از اين ديدگاه ، فلسفة قتال و پيكار با كافران         . شود  

 بـه    و نبينند هيچ گونه سستي و ضعفي    دشمنان اسالم در سپاه مسلمانان و لشكريان خدا         

نيرومنـد و    سـپاهي  را اسـالم  سپاه بلكه ، انديشة جسارت و گستاخي نسبت به آنها نيفتد       

را  خـود  جـان  خـدا  راه در و مـي نهـد    ميـدان  به گام درشتي قاطع بيابند كه با خشونت و     

ايستگي همچون سالحي برنده در كف مي گيرد و هدفش تنها نشان دادن قدرت اسالم ، ش

روزمندي اسـت كـه د رسـاية يـاري          پي نيروي مسلمين سپاه فرازي سروري مؤمنان ، سر   

  .حمايت خداوند به مؤمنان ارزاني شده است 

اَال تُقاِتلون قَوماً  نَكثُوا اَيمانَهم و هموا ِبِاخراِج الرسوِل و هم بدؤكم اَولَ مرٍه اتخشَوئهم فاُهللا 

 علَـيِهم  قاِتلُوهم يعِذبهم اُهللا ِبايديكُم و يخزِهم و ينصُركُم. نتُُم مؤمنين تخشَوه ِان كُ حق اَن 

ؤِمنينقَوٍم م ورشِف صُد١وَ  ي.   

تـا    كردنـد  اهتمـام  سرسـختانه  كه كساني ،ي كه عهد و پيمان خود را شكتند     چرا با گروه  

نمـي   پيكـار  و قتـال  به ، ازندس و او را آواره    را از شهر و وطن خود بيرون كنند          رسول خدا 

؟ در حالي كه آنان بودند كه اول بار به دشمني برخاستند و اقدام به جنگ و قتال با                   پردازند

  آيا از آنها در بيم و انديشه ايد ؟ . شما كردند 
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تـا   خيزيـد  مـي  بـر  قتال و پيكار به حال آنكه اگر براستي اهل ايمان باشيد ، با آن كافران          

  آنـان  بـر  را شـما  و افكند خواري ها را به دست شما عذاب دهد و به ذلت و          خداوند يكتا آن  

  . شفا بخشد )به مرهم فتح و پيروزي بر كافران(پيروز گرداند و دلهاي اهل ايمان را 

اسـالم   در پيكـار  و قتـال  مواضـع  و موارد بطوريكه از اين آيات استفاده مي شود ، يكي از         

مان شكني و پيشدستي در جنگ و قتال ، مسلمانان را آنجاست كه دشمنان با بدعهدي و پي

در اين گونه موارد مـسلمانان       ، اسالمي براساس احكام . مورد ستم و تجلوز قرار مي دهند        

ادامـه   جـور  و ظلـم  به همچنان او نبايد آرام بنشينند و اجازه دهند كه دشمنان خدا و دين          

  .دهند و باعث گسترش ستم و فساد در جهان گردند 

بـه   و آرامـش  و د ر صلح   ي ،كساني كه با پيروان دين خدا پيمان مي بندند كه با ايشان            آر

به ظلم و جور عليـه آنهـا         و مي كنند  غافلگير را شيوه اي مسالمت آميز زندگي كنند اما آنها       

 آواره   خود مي پردازند و در جنگ و قتال بر آنان پيشدستي مي كنند و حتي از شهر و وطن                 

العملي  ، بايد نابود شوند ؛ زيرا در صورتي كه در مقابل اينن عهد ي عكس            شان مي سازند    

عهـد   بـه نقـض   ديگـران  هم و مي دهند نشان داده نشود ، هم خود به پيمان شكني ادامه 

تشويق و تحريض مي شوند و در نتيجه ، وقتي مسلمانان در كنار كساني زندگي كنند كه در 

بـه   و  آن احتمال مي رود كه پيمان خود را بشكنند         به عهدشان اطميناني نيست و هر      وفاي

 آنهـا    و مي بنـدد   بر رخت ظلم و تجاوز دست يا زند ، امنيت و آرامش از جامعة مسلمانان            

در  لحظـه  هر ديگر نمي توانند با خيال آسوده و اطمينان خاطر به زندگي ادامه دهند و بايد              

تهديـد از سـوي پيمـان شـكنان         و  بيم و هراس بسر برند و خود و زندگيشان را در خطر             

و  بردارند ميان از را ها ناامني و پس ، بر مسلمانان است كه اين گونه بيم و هراسها          . بدانند

سزاي پيمان شكنان را بدهند و كساني را كه در جنگ و قتال پيشدستي كرده اند ، به جاي                 

و هم ماية عبرت ديگران     خود بنشانند ، تا هم آنها از بين بروند و ديگر خطري ايجاد نكنند               

  .گردند 



  

  صلح و آرامش در جامعة اسالمي  قتال با متجاوزان و ايجاد-١٨

    ؤمنينالم ما علي االُخـري فَقـاِتلُوا           وِان طاِئفتانِ  ِمنغَت ِاحديهوا بينُهما فَِان باقتَتلُوا فاصِلح 

 ما ِبالعدِل و اَقِسطُوا ِان اَهللا يحـب       الي امِر اِهللا فِان فاَءت فاصِلحوا بينه       ءالتَّي تَبغي حتّي تفي   

قِسطين١الم .  

شـما   ، برخيزنـد  قتـال  و دشـمني  بـه  يكديگر با اگر دو گروه از طوائف اهل ايمان و اسالم 

 بر  )از اهل ايمان و اسالم      (و اگر يك قوم      . برقرار كنيد  مؤمنان البته بايد در ميان آنها صلح      

و آنقدر به ( طايفة ظالم جنگ و قتال كنيد با آن ، اوز كردتج و  ظلم) از مؤمنان (قوم ديگري 

  .)دارد  و از ظلم وتجاوز دست( تا به فرمان خدا بر گردد)سركوبي او ادامه دهيد

 (بدهيـد    كه به حكم حق باز آمد ، ميان دو گروه را با حفظ عدالت ، صلح                صورتي در ،  پس

  . رفتار كنيد  با مساوات و عدالت)اساساً با هر دوست يا دشمني 

كافران  اين آيه بوضوح نشان مي دهد كه قتال و پيكار مسلمانان تنها اختصاص به جنگ با               

اگـر   حتـي  كه مي كند و مشركان و مافقان ندارد ، بلكه اساس عدالت گستري اسالم حكم        

سـر   را او بايد گروهي از ايمان آورندگان هم به ظلم و تجاوز عليه گروه ديگر دست بزند ،               

  نداشته  كافي قدرت كرد و با او به قتال و پيكار پرداخت ، تا براي ادامة طلم و تجاوزكوب 

   .باشد 

ايـن    مبـين  ، القاءمي كنـد   را اين آيه و ساير دستورهاي اسالمي كه همين معاني و مفاهيم          

اسـتحكام و توانـايي    و قـدرت  به اصل اساسي است كه جوامع اسالمي براي دست يافتن        

هر چيـز نيازمنـد آن    از پيش ، استقرار احكام خدا و شعائر اسالم و ايمان       داشتن در جهت    

برقرار باشـد ، تـا جـايي كـه هرگـاه             امنيت و آرامش و صلح خودشان ميان در كه هستند

بـه   نسبت ظلم و تجاوز   گروهي از اهل ايمان پا را از اين حد فراتر بگذارند و درصدد آزار و              
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نخواهند داشت   ورت ، فرقي با دشمنان اسالم و مسلمانان       مؤمنان ديگر بر آيند ، در اين ص       

مـسأله   اين باالخره و. و آنها را نيز بايد با تمام قدرت سركوب كرد و به جاي خود نشانيد                

زننـد و    بهـم مـي    را اسالمي جامعة مربوط به كساني است كه با ايجاد جنگ داخلي امنيت         

نيز اصل و اساس صـلح طلبـي و عـدالت            اينجا در  ؛ منتها   مي شوند   تضعيف اسالم   باعث

در  انتقـامجويي شخـصي   و كينه توزي گستري اسالم حكم مي كند كه به هيچ روي مسألة      

استقرار عـدالت و حفـظ و گـسترش          نيز تنها  و قتال   جنگ اين ميان نباشد ، بلكه هدف از     

و تن صلح و آرامش است ، چنانكه به محض دست كشيدن ظالم و متجاوز ا ز ظلم و تجاوز 

،  آ ن صـورت  در ، زيـرا  در دادن به اجراي عدالت ، ديگر بايد از قتال با او دست برداشـت       

به پيكار و جنـگ بـا او         لزومي ندارد  ديگر و هدفي كه مورد نظر اسالم است به دست آمده        

  .ادامه داده شود

  

  امدادهاي غيبي ِجهاد گران اسالمي -١٩

هاد گراني كه در راه اعالي كلمة اسالم و بسط خداوند متعال براي تشويق و دلگرم كردن ج

« و گسترش دين خدا و از ميان برداشتن قدرتهاي كفر و استكبار و برقرار ساختن حكومت 

گام بر مي دارند ، در قرآن مجيد به طور مكرر از امدادهاي غيبي كه براي آنها فراهم                  » اهللا  

مـي   بـازگو  را »بدر«  جبه هاي    گاهي بسيج هزاران فرشته به    : مي سازد سخن گفته است      

در .كند و گاهي از القاي ترس و هراس و رعب در دل دشمنان اسـالم سـخن مـي گويـد                      

بـا   را فرشـته  سورة آل عمران پس از اينكه براي كمك رساني به جبهه ، اعـزام هـزاران               

ِاال  و ماجعلَـه اهللاُ   :پرچمي كه نشان مخصوص سپاهيان اسالم بود بيان ميكند ، مي فرمايد             

   .١بشري لكُم و لِتطمِئنُ قلُوبكُم ِبِه و ما النصر ِالّاَ ِمن عِنداِهللا العزيزِ  الحكيِم
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و  بدهنـد  فـتح  و پيـشرفت  مـژدة  به شما  مگر براي اينكه   خداوند آن فرشتگان را نفرستاد    

نا و پيروزي نيست مگر از جانب خداي توا        دلهاي شما را به نصرت خدا مطمئن كنند، و فتح         

  .و دانا 

 جهـاد  جبهـة  بـه  در سورة انفال نيز پس از بين اعزام هزاران ملك بـراي كمـك رسـاني               

منتها با اين تفاوت كـه در سـورة آل          . گراناسالم ، همين آيه اي را كه ذكر گرديد مي آورد            

، و در سـورة   »وما النَّصر ِالَّا ِمن ِعنِداهللاِ  العزيزِ  الحكيِم« : عمران  در آخر آيه فرموده است       

  .»و ماالنصر ِاالّ ِمن ِعنِداهللاِ  ِان اَهللا عزيزٌ حكيم « : انفال در آخر آيه فرموده است 

قرآن مجيد در چهارده مورد از القاي ترس و رعب در دل دشمنان اسالم سخن گفته و اين                

   در سورة مثالً . موضوع رايكي از امدادهاي خداوند به جهاد گران اسالم قلمداد كرده است

  : انفال مي گويد 

   .١ساُلقي في قُلُوِب الذين كَفروا الرعب فاضِربوا فوق األعناِق و اضِربوامنُِهم كُلَّ بناٍن

انگشتهايـشان   و را بزنيـد   آنهـا  شـما گردنهـاي    و مي افكنم  هراس و در دل كافران رعب   

  .راقطع كنيد 

  

  هدف ِجهاد -٢٠

مـسأله   شـده  تأكيـد  آن روي  مكراً   مجيد در رابطه با جهاد     يكي از موضوعاتي كه در قرآن     

است و تنها همين موضوع است كه جهاد اسالمي را از جنگهاي ديگري كـه               » هدف جهاد «

در طول تاريخ بوقوع پيوسته و همچنان بوقوع خواهد پيوست ، به طور كلي جدا مي سازد و     

در  را نيـز  و همين طور قتال» بيل اهللافي س« و آن اين است كه در ده مورد جهاد را با كلمة            

كـه   اسـت  منظو ر اين   و مفاد ذكر كرده است كه باالخره    » في سبيل اهللا  « ده مورد با كلمة     

خدا باشد و بس و حتـي        براي و جهاد اسالمي الزم است فقط با هدف خدايي انجام بگيرد         

                                                
  .١٢/ ا���ل  - ١



انجـام   سـبيل اهللا   فيخدا و    يعني حركت و كوچ براي جهاد نيز بايد به قصد         » نَفز« عبارت  

  .بگيرد 

از  پايةهـدف  بـر  فقط قرآن كريم براساس همين موضوع جنگاوران رادر دو صف متمايز كه        

  :هم متمايز مي گردند ، قرار مي دهد و مي گويد 

  . ١الَّذين امنُوا يقاِتلُون في سبيِل اِهللا و الَّذين كَفَروا يقاِتلُون في سبيِل الطاغُوت

 و  خدا ايمان دارند در راه خدا پيكار مي كنند ، اما پيكار كافران براي طاغوتها               افرادي كه به  

  .راه ستمگران است در

  

  تهيه و تجهيز وسايل جهاد-٢١

براي اينكه مسلمانان كه رسالت عظيم جهاد در راه پيشبرد اهداف اسالمي را برعهده دارند 

در   تأكيد مي كند كه الزم است      در تأمين اين هدف بزرگ جهاني موفق باشند ، قرآن كريم          

. زمينة تجهيز و تهيه و تكميل آالت و ابزار جنگي و وسايل نظامي گامهاي مهمـي بردارنـد    

پـرور   فـضيلت  مكتب در بايد توجه داشت كه هر چند ايمان و صفات روحي مسلماناني كه           

مـي   فااي اسالم تربيت شده اند نقش بسيار مهمي در پيشرفت آنها در صحنة جنگ و نبرد              

و ما با توفيق خداوند در اين كتاب فصل مستقلي تحت عنوان اختصاص داده و برتري  -كند

پـذير   ولي باالخره جهاد بدون سالح و تكنولوژي امكان       -و اهميت ايمان را متذكر شده ايم      

  :نيست و لذا قرآن مجيد مي گويد 

  . ٢يِل تُرهبون ِبِه عدو اِهللا و عدوكُموَ  اعدوالَهم ما استَطعتُم ِمن قُوهٍ  و ِمن ِرباِط الخَ

اندازه كه مي توانيد و در توان خود داريد ؤ قوه و قدرت و اسبان سواري به قدري كه در  آن

  .دل دشمنان خودتان ترس و هراس ايجاد كنيد ، فراهم سازيد 

  :اين آيه دو مطلب را براي ما بيان مي كند 

                                                
  .٧٦/���ء  - ١
  .٦٠/ا���ل  - ٢



م اسالم گام بر مي داريد و مي خواهيد قوانين حيـاتبخش   شما مسلمانان كه زير پرچ     . الف

دشمناني  مسلماً اسالم را در شؤون فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي و اخالقي حاكم بسازيد ،             

آنهـا را    بعالوه و داريد كه الزم است از نقشه ها و دسيسه ها و قدرتهاي آنها غافل نباشيد              

مـسلمانان   دشـمنان  معرفـي  دربارة ان كريم ا ز قر   يك فصل  و لذا . به طور كامل بشناسيد     

  :است و اين كتاب مقدس همان طور كه مي گويد 

 » لكُم عدو الشَّيطان شيطان دشمن شماست ، مي گويد .١»ِان  :  

   .٢ِان الكاِفرين كانُوا لكُم عدواً مبيناً

   .كافران به طور كلي دشمنان شمايند 

هالناِس عداو اشد نلتِجدودامنُوا اليه ٣ للَّذين.   

  . اين مطلب را خواهي يافت كه يهود سر سخت ترين دشمنان مسلمانان هستند 

  . ٤هم العدو فَاحذَهم

  . منافقان دشمنان شما هستند ، احتياط الزم را در برابر آنها در نظر بگيريد

،  دارنـد  كـه  قـدرتي  و امكانـات  تمـام  با صهيونيسم و نتيجه اينكه مثلق شوم كفر و نفاق      

  .دشمنان شما هستند

در  بايد شما در تكميل و تجهيز نيرو و نفر       : »تُرهبون ِبِه عدواهللا و عدوكُم      « : مي گويد   . ب  

قـدرت شـما     مرغوب  و كنند چنان سطح بااليي باشيد كه دشمنان شما در مقابلتان ترس      

صلي اهللا عليه و آله در موقع        يغمبرحضرت پ : مردي به نام حكم بن عمرو مي گويد         . باشند  

بلنـد   همچنان عزيمت به جهاد به ما فرمان مي دادند كه ناخنهاي خود را نچينيم و بگذاريم         

  . ٥باشد تا عليه دشمن در صحنة جنگ آن را بكار ببريم

                                                
١ -  �2�"/٦.  
  .١٠١/���ء  - ٢
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جهـاد   امكانـا ت در  از بهره بر داري   از اين نمونه معلوم مي شود كه اسالم تا چه اندازه به           

  .مي دهد اهميت 

  

  آياتي كه شهيدان را در هاله اي از عظمت نشان مي دهد-٢٢

خود  است و ناگزير همة انسانها در مسير مسافرت       » مرگ«هرچند پايان زندگي هر انساني      

تفـاوت   هم با بگذرند و طعم آن را بچشند ، ولي مرگها        » دروازه« به سوي حق بايد از اين       

 بـراي گروهـي    و-يعني از عسل شيرين تر    - ١»العسلاَخلي ِمن   «براي بعضي مرگ    : دارند  

  .حنظل تلخ تر است ؛ براي برخي چهرة مرگ زيبا و براي دسته اي زشت است از

لحـاظ   از انـسانها  زنـدگي  د ر نحـوة    را و زشـتي   زيبايي اين و ريشة اي شيريني و تلخي    

كرد ؛ چون كيفيت     وكردار و گفتاري كه داشته اند بايد جستجو           ملكات اعتقادات و اخالق و   

مرگ هركسي انعكاسي از كيفيت زندگي اوست و آنان كه خوب زندگي كردند خوب هم مي 

   :ميرند

    

  :مولوي مي گويد 

   رو ست   همرنگ  يقين  صافي  آينة     اوست مرگ هر يك اي پسر همرنگ

   است  زنگي هم  آئينه   زنگي  پيش     است رنگي پيش تُرك آئينه را خوش

  دار  هوش جان  اي ترساني  زخود آن     فرار اندر ز مرگ ترسي مي كه  اي

   برگ  مرگ  و درخت همچون  تو جان     مرگ رخسار ني  توست  روي زشت

  است هم ضميرت ازخود  و خوش  نا خوش      است از تو رسته است ارنكويست اربد

  ٢وغَا   اندر  ام مد  شد  مي   زره   با      مصطفي     عم   حمزه   جواني در

                                                
عليه السالم داد هنگامي كه حضرتش از  اين جمله نظر دارد به پاسخي كه جناب قاسم عليه السالم به حضرت سيدالشهداء- ١

  ). شيرين تر از عسل(» احلي ِمن العسل« : و وي پاسخ داد ) مرگ در نظر چگونه است؟(» كيف انتَ و الموتُ «: او پرسيدند 
  .جنگ: وغا- ٢



 آمدي غَز و   در مست   سر  زره بي       شدي   صف در  اندر آخر حمزه چون

   خويش   ، شمشير در صِف  فكندي  در      پيش   پيش   برهنه تن و باز سينه

    فحول   شاه   شكن   صف اي هژبر       رسول    عم  كاي   پرسيد ند خلق

  خدا    پيغام  ز    خواندي   تهلكه        » ِالي   مباَيديكُ  تلقُو ا ال «  كه ني

   معركه    در   چنين انداز ي  در   مي       تهلكه   در  را  خويش تو  چرا پس

   زره  بي  صف  سوي رفتي نمي   تو       زه  سخت زفت  و  بودي چون جوان

  ؟   ز ني يم  لي اٌ با ال  هاي  پرد ه      منحني   و ضعيف و  پير شدي چون

   جهان    اين    وداع مي ديدم مرگ        جوان   بودم  كه  چون  حمزه گفت

  ؟   شود    كي  برهنه ها د اژ  پيش       رود ؟  كي  رغبت سوي مردن كس به

   زبون   را   فاني  شهر  اين  نيستم        كنو ن    من   محمد  نور  از ليك

   دست او به  بگيرد  » ال تُلقوا   «  امر       ت اس  تهلكه آنكه مردن پيش جانش

   خطاب   در  را  آيد مر او »ساِرعوا  «        با ب كه مردن پيش او شد فتح آن و

   از هدي گشت  ديد بر گرگش  هر كه         فدا     كردش  ديد  يوسف هر كه

 به سخن موالي متقيان     براي اينكه بدانيم بهترين و زيباترين مرگها كدام است بايد گوش          

   :عليه السالم فردا داريم كه فرمود

ِان               يف اَهونضَربٍه ِبالس ابِن اَبي طالٍب ِبيِدِه أل لف وِت القَتلُ و الَّذي نَفسالم ماكر ِمـن   علي

   .١علَي الِفرِش في غَيِر طاعِه اهللا

گند به آن خدايي كه جان      سو. ترين و بهترين مرگها كشته شدن درراه خداست          كرامت با

طالب در دست قدرت اوست ، هزار ضربت بر من آسانتر است از جان دادن بر بستري                  ابي

  . كه در غير طاعت خدا باشد 

                                                
  .١٣٣نهج البالغه ، خطبة  - ١



بـا    و  مي پيوندند » لقاءاهللا« روي همين اصل است كه قرآن مجيد براي جهاد گرائي كه به             

 خـون    و  و آن را زينت مي بخشند نثار خون و اهداي جان ،چهرة اسالم را رنگين مي كنند          

حيات و حركت را در رگهاي پيكر جامعة اسالمي به جريان مي اندازند ، عظمت مخصوصي                

 النِبـينَ و   ِمن«  :قائل است و آنان را در وسط پيامبران و صديقان قرار مي دهد و مي گويد        

از    آنهـا    حـساب    اساسـاً  و با اين بيان ، چهرة شهدا       ١»و الصاِلحين  الصديقين و الشُهداءِ  

  ٢)والتَقُولُوا ِلمن يقتلُ في سبيِل اِهللا امواتٌ    (نگوييدو» مرده«ديگران جداست و به آنها هرگز       

  :آنان در مقعد صدق الهي در جوار نعمت خداوندي زنده و متنعم هستند و 

 ل احياٌء ِعندقُتلُوا في سبيِل اِهللا امواتاً ب الذين بنسرزَقُونو ال تح٣رِبِهم ي .  

مرده اند بلكه آنها زنده هـستند و         ، شده اند  هرگز گمان نكنيد كساني كه در راه خدا كشته        

   .در پيشگاه خاص پروردگار متنّعم مي باشند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٦٩/نساء  - ١
  .١٥٤/ بقره  - ٢
  .١٦٩/آل عمران  - ٣



٣  

  جهاداسالمي

  در چه زماني

  تشريع و مطرح گرديد؟
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  شكل گيري جامعة اسالمي در مدينه

 است   گرفته ليل اين مسأله ، كه تشريع جهاد اسالمي در چه تاريخي صورت           بررسي و تح  

تا با نگرشي    بحثي مفصل و پردامنه الزم دارد، ولي از آنجا كه در كتاب كوشش شده است              

در   آن  ابعـاد  وسيع و كلي ، همة ابعاد و مسائل جهاد مورد بررسي قرار گيرد و هر بعدي از                

د ، ناگزير اين موضوع را نيز يكي از فصول كتاب حاضر يك فصل كتاب مطرح و بررسي شو

  .قرار داده ايم 

   

  مسأله جهاد و سوره هاي مدني

 يعنـي     ( اسـت » مكـي «سورة آن   ٨٦سورة قرآن مجيد    ١١٤چنانكه مي دانيد ، از مجموع       

سورة ديگر آن مدني است و پس از هجرت برقلب مبارك           ٢٨و  ) پيش از هجرت نازل شده    

آنچه در اينجا ، و به مناسبت موضوع بحث خود كه           . ل و القاء گرديده است      ناز) ص(پيامبر  

آور شويم اين است كه در سوره هـاي مكـي قـرآن كـريم             ياد بايد ، است جهاد به مربوط

،  مقابـل  در ،  امـا    اسـت   بحث جهاد مطرح نيست و حتي نامي هم از جهاد به ميان نيامده            

 گرفت و سوره هاي مدني بر پيامبرنازل شد آشكار          زماني كه جامعة اسالمي در مدينه شكل      

و   تـشويق   جهـاد  امـر  در شركت گرديد كه در بسياري از اين سوره ها امت مسلمانان به          

  .ترغيب و حتي مكلّف و موظّف شده اند 

مكـه   بايد دانست كه در آغاز ظهور اسالم ، يعني در زماني كه جامعة اسالمي تازه در شهر                

ديگـر   نقـاط  و  حبـشه    بـه   مهاجر هاي دسته اهي مسلمانا ن به صورت    تولد يافته بود و گ    

 مهاجرت مي كردند و باالخره هنگامي كه مهاجرت دسته جمعي آنان به سوي مدينه صورت

 اجتمـاع   اصـوالً   و  گرفت ، هنوزاثري از آن جامعة متشكل و نيرومند اسالمي وجود نداشت           



 غير مجتمع و پراكنده اي كه فقط عقيـدة          در مجموع از صورت افراد و گروههاي       مسلمانان

مشتركي داستند و تنها وجه اشتراك و پيوندشان همين اشتراك عقيده و ايمان بود ، فراتر                

  . نمي رفت

الهـي   رسالت هدف و روش پيامبر در شهر مكه و در سالهاي آغاز ين ظهور اسالم ، تبليغ               

ايجـاد نطفـة     حقيقـت  در  ،  هدف همين درمسير. خويش ودعوت مردم به دين اسالم بود        

. گسترش آن در مكه صورت پذيرفت        انقالب و تشكيل هسته هاي انقالبي و سازماندهي و        

امادر طول مدتي كه اين روش براي رسيدن به هدف ادامه داشت ، از سوي مسلمانان هيچ                 

ـ   جـور مـشركان    و برابر ظلم  در مسلحانه گونه قيام و اقدام به پيكار يا مقاومت هاي         ت و ب

پرستان صورت نمي گرفت ؛ زيرا اساساً طبق آيات مكي قرآن مجيد ، مسلمانان از هر گونه    

  .درگيري نظامي و بكار بردن نيروي قهريه و ورود در ميدان نبرد منع شده بودند

هدف  در آن دوراني كه نطفة انقالب بسته مي شد و پيامبر با شكيبايي پيامبرانة خود در راه                

  بر تمامي  ،  بست بكا ر مي گرانه مسالمت و آرام خدا روشي انمتعالي اش طبق فرم

توان خود  مسلمانان واجب بود كه در راه اهدافشان صبر پيشه كنند و همة مقاومت و تاب و        

هـيچ   بـه  و بفـشرند  پاي خود را در اين راه بكار برند كه در اوج شكيب و تحمل ، بر ايمان   

انقالبي و انقالب جـوان و       آيين و دست نزنند و دين   گونه عمل انتقامي يا اقدام جنگجويانه       

پريشان كننـده   و نوپاي خود را به مسير زد و خوردها ، نا آراميها ، تنشها و در گيري دشوار         

  .نيفكنند 

ترين  همين روش دقيق و شگرف پيامبر كه مبتني بر بهترين و روشن ترين و نتيجه بخش               

است ، نتايج - چه در گذشته و چه در حال حاضر-روشهاي انقالبي در همة ادوار زندگي بشر

خـوي   دشـمن  و كينه تـوز   مشركان كه سبب شد  درخشاني به بار آورد ؛ زيرا از يك طرف        

شـگفت    و شـگرف  بـه اهميـت   -داشتند پيامبر كه با  خصومتهايي و با همة مخالفتها  -مكه

 انقالب   خفه كردن انقالب اسالمي پي برند ، و از سوي ديگر از شتاب در مبارزة با اسالم و                 



بدين گونه ،آنها همچنان نوعاً در سكوت خود نسبت به انقالب تاريخ       . در نطفه نيز بازمانند     

اهميـت   و عظمت سازي كه در قلب اجتماعشان بپا مي خاست باقي ماندند و تنها روزي به             

ر د ر ا  تـاريخ  عرصـة  ، مسأله پي بردند كه ديگر انقالب اسالمي مي رفت تا در اوج قدرت            

بدين . مقابل اين قدرت فزاينده و بي مانند ، از دست آنان نيز كاري ساخته نبود                 نوردد ودر 

  مكي آنچه در مرحلة اول مطرح است و بيشتر مورد توجه قرار دارد ،  هاي سوره سان ، در

و صـفات جمـال و       ، خـدا  قدرت آفريدگاري  و متعال خداوند همانا بحثهاي عقيدتي دربارة   

پيامبران  باالخره مسائل مربوط به اصول عقايد و توحيد و معاد و رسالت هاي            جالل الهي و    

بنابر اين ، نه تنها . گذشته و نبوت و خاتميت حضرت رسول اكرم صلي اهللا عليه و آله است 

،  باشد نبايد انتظار ذاشت كه در سوره هاي مكّي آيات مربوط به جنگ و جهاد مطرح شده               

ن سوره ها حتي آيات مربوط به حكومت و رهبري و قوانين اجتماعي و    بلكه اصوالً نبايد در آ    

  .بحثهاي مربوط به ادارة امور جامعه نيز ، چنانكه بايد و شايد ، به ميان آمده باشد 

) مدينـه (  »يثرب«  اما پس از گذشت اين مرحلة نخستين و هنگامي كه مسلمانان به شهر            

رامي و رهبر بزرگوار اسالم به مدينه گام نهاد ، وارد شدند و بخصوص پس از آنكه پيامبر گ  

گيـري   نخـستين مراحـل شـكل      ، آن پس  از . آغا ز گشت   اسالم دوران ديگري در تاريخ   

  آنگـاه  و فـراهم آمـد    اسـالمي  رشد جامعة  و پيدايش حكومت اسالمي شروع شد و زمينة     

 و قـضاوت  اساس جامعة اسالمي به صورت تشكيالت دقيق و عميق حكومتي جلوه گر شد              

  .رهبري جماعات و احياء و برگزاري مراسم عمومي اسالمي ظاهر گرديد 

برابـر    در مختلفـي  پيـامبر جبهـه هـاي      ، اسالم گسترش و در اين مرحلة تازه از پيدايش     

و  هـا  گروههاي متعدد مي بست ، قـرار       و با قبايل  مشركان مي گرفت ، معاهدات گوناگون     

وضع   ، قوانين و ضوابط گوناگون براي ادارة امور جامعه         قرار دادهاي مختلف امضاء مي كرد     

و  ، مـي كـرد    ريـزي  ر ا پي   نيرومند و مي فرمود ، پايه هاي يك اجتماع منسجم و متشكل         

مـسائل  . انجام مي داد  را بتدريج كار يك حكومت انقالبي دقيق و مستحكم و حساب شده     



طـور   خانوادگي و به   ي موضوعات مختلف مربوط به اخالق ، اجتماع ، حكومت ، ذهبري و حتّ           

كلّي هر آنچه كه براي بهترين شيوة اداره كردن جامعه الزم مي آيد مانند مسائل مربوط به                 

مـسائل   و سـاير  نظـامي  رهبـري  ، چهره هايش و زن ، ازدواج ، ارث ، حقوق افراد ، منافق  

در  كتـه اي  ن گوناگون طرح و بررسي و تحليل و پاسخگويي مي شد تا كوچكترين نكته اي             

  . ابهام باقي نماند 

مـسألة   ، اسـالم  كيـان  و مـسلمين  قدرت جامعة و در اينجا بود كه براي دوام و بقا و حفظ       

در برابر دشمنان و نابود كردن آنها و از ميان           تشكيل قدرت و آمادگي براي دفاع و مقاومت       

مـي   پيـدا  تضرور نيز اسالم برداشتن موانع و مشكالت موجود بر سرراه نشر و گسترش         

سـازندة   و دقيـق  فر مانهاي  كرد ؛ لذا در اين مرحله بود كه آيات مربوط به جنگ و جهاد و              

  .نظامي نيز يكي پس از ديگري نازل و صادر مي گرديد 

  

  ِجهاد و گسترش رسالت اسالم در طول تاريخ

مجتمـع   خاص سوره هاي مدني شكل: آمده است ) ٢٧ص(در الجهاد في التفكر االسالمي      

و حفظ و گسترش     المي واحدي را در مدينه ترسيم كرد و براي دوام و قوام اين مجتمع             اس

مختلفـي   گوناگون قـوانين   موارد در ، قدرت آن ، و در نتيجه نشر و گسترش تعاليم اسالم          

  .تشريع گرديد 

امنيـت اجتمـاعي و گـسترش        بـراي  ها سور ه  ضمن ا ين   در كه اهميتي يكي از قوانين پر   

كه  روست ازهمين. بود  » جهاد اسالمي « در طول تاريخ ، وضع گرديد قانون         رسالت اسالم 

  با اندك دقتي معلوم مي شود در سوره هاي مكّي نامي از جهادوپيكار به ميان نيامده است ،

كه قوانين مربوط به مجتمع اسالمي واحد و متشكّل تشريع          -بلكه فقط در سوره هاي مدني     

ي روشن و ترديد ناپذير و به گونه اي مؤكد و بي چون و چرا               مسأله جهاد با بيان   -مي گرديد 

  .مطرح شده است 



بنابر اين ، بحث ما نيز در اينجا بيشتر روي سوره هاي مدني ، كه آيات جهاد و قتال در آنها        

  .مطرح گرديده است ، خواهد بود 

صـورت   بحثهـايي  مـدني  سوره هاي  ترتيب دربارة گفتني است كه در منابع و مآخذ متعدد       

 بررسي شده است ، از جمله زركـشي   بحث و ، گرفته و سوره هاي مزبور ، به ترتيب نزول       

 كتابها و نيز سيوطي در كتاب اتقان و همچنين       )١٩٤ص(در كتاب البرهان في علوم القرآن       

گونه ذكر  بدين را كه در اين زمينه بحث كرده اند ، ترتيب سوره هاي مدني   معتبري مؤلفان

  :مي كنند 

حديــد .٨زلزلــه .٧نــساء .٦ممتحنــه.٥احــزاب.٤آ ل عمــران .٣انفــال .٢بقــره .١

حـــشر .١٥بينـــه.١٤طـــالق١٣انـــسان .١٢الـــرحمن.١١رعـــد١٠)محمـــد.(٩

.٢٥جمعه.٢٤صف.٢٣تغابن.٢٢تحريم.٢١حجرات٢٠مجادله.١٩منافقون.١٨حج١٧نور.١٦

  .نصر.٢٨توبه.٢٧مائده.٢٦فتح

مـي   ، آنهـا  در جهاد وط به جنگ و   بايك نگاه كلي به ترتيب نزول اين سوره ها و آيات مرب           

بـا نظـري     و برداشت گامها ي شايسته اي    اهداف آن  توان در راه شناخت جهاد اسالمي و      

جهاد و چگـونگي اقـدام بـه         احكام ، قرآني كريمة دقيق تر مي توان دريافت كه اين آيات       

و  تژي آن جهاد ، شكل و كيفيت آمادگي براي جهاد ، اسباب و وسايل آن ، تا كتيك و استرا                 

در اين آيات ، مسائل و ابعاد       . باالتر ازهمه مقاصد و هدفهاي جهاد اسالمي را بيان مي كند            

بـه   گوناگون جهاد ، اعم از آداب و رسوم آن ، شكوه و عظمتش ، كيفيت شركت مسلمانان                

پيشتگرمي يكديگر در عرصة قتال و جهاد ، و مسألة صالبت و شجاعت جهاد گران مطـرح     

  .شده است 

همچنين ، موضوعاتي چون خودداري از فراز از جهاد و پشت كردن به ميدان نبرد ، پاداش                 

انتظـار   در عظيم مجاهدان ، ارزش و عظمت مقاومت كنندگان و شكيبايان ، اجر بزرگي كه             

ميدان جهاد است ، احكام مربوط به غنائمي كه در جنگ و جهاد به دست مي آيد                  شهيدان



و  ماهيـت  جهاد اسالمي دستگير مي شوند ، تشويق به جهاد ، بيان          ،مسأله اسيراني كه در     

جوهرة جهاد ، و به طور كلي قوانين نظامي ، اخالقي و اجتماعي جهاد اسالمي و پيكار در راه 

  .خدا در اين سوره ها بروشني بيان و تصوير شده است 

  

  نگاهي به اهداف ِجهاداسالمي از ديدگاه آيات مدني

. ر ترتيب سوره هاي مدني گفتيم ، سورة بقره نخستين سورة مدني است     چنانكه هنگام ذك  

بايـد   البتـه  . وبنيادهاي جهاد ، و چگونگي نظام آن بيان شده اسـت   در اين سوره ، اساس    

جامعـة    بـه  مربـوط  مختلـف  احكام  و افزود كه در اين سوره،آيات فراواني پيرامون قوانين       

ر ميان آنها آيات مربوط به جهاد واساس و اصـول و            اسالمي نيز بيان گرديده است ، ولي د       

حتي بايد دانست كه در اين سوره       . كيفيت و اهداف آن از موقعيت ويژه اي برخوردار است           

اما اين صـلح    -صلحي كه باالترين آرزوي بشريت است     -دربارة صلح نيز سخنبه ميان آمده     

روي  ز زشتي ها و نادرستي هـاي      در هنگامي متحقق خواهد بود كه جهان از فتنه وفساد ، ا           

مـي   آيـه  ايـن  در چنانكـه  ، زمين ، ازاسباب زور و سلطه گري و استكبار ، آزاد و رها گردد             

  : فرمايد 

لِم كافَّهِنُواادخُلُوِافي السام ذينا اله١يا اي .  

  .اي كساني كه ايمان داريد ، همگي به صلح و آرامش در آييد

ديني را  چگونه ميتوان وحدت:پيرامون اين آيه مي گويد  ٢ر الميزانعلّامة طباطبائي در تفسي

روشي مسالمت جويانه  با و سلم و گرايش به صلح در جامعة انساني پاسداري كرد ؟ تنها با

وحـدت دينـي را      از نگهداري راه متعال خداوند در اين آيه  . مي توان بدين وادي گام نهاد       

در اين . مي گويد ، راه زيستن در صلح است   آن سخنراهي كه اين آيه از. نشان مي دهد 

راه است كه وحدت ديني جامعة انساني از بين نخواهد رفت ، سعادت دنيا و آخرت انسان                  

                                                
  .٢٠٨/بقره  - ١
  .١٠٣، ص ٢ج  - ٢



آن روزي كـه     در مگـر  افكند نخواهد سايه قومي سر هالك و نابودي بر    زايل نخواهد شد ،   

جنگ و ورطه هـاي جنـگ طلبـي    را به دنياي نا آرام  صلح و آرامشس پشت پا بزنند و خود     

همگـي   ولي اين آيه مربوط به مسلمانان است كه بـاي بـراي حفـظ ديـن خـود               . بكشانند

  .بكوشند تا ميان خود جنگ بوجود نياورند و صلح برقرار كنند

عميقـي   و  روشـنگر    مـسائل   آنگاه و شروع مي شود  ١٩٠در سورة بقره ،آيات جهاد از آية        

  .ر ضمن آيات بعدي ادامه پيدا مي كند پيرامون آن مطرح مي گردد و د

يكي از نكات درخور توجه و تأمل اين است كه در اين سوره ، عالوه بربيان عظمت و شكوه 

مسائلي  جهاد و ارزش و اهميت نشان دادن خشونت و سختگيري نسبت به دشمنان دين ،           

 كـه    است ،آشكارآري  . اشاره قرار گرفته است      هم دربارة سختي ها و مشقّات جهاد مورد       

. پرداخت اقدام به جهاد ، مسأله ساده اي نيست كه با آساني و راحت طلبي نيز بتوان به آن

 جهـاد    راه جهاد در راه خدا دشواري و مشقتدارد و ارزش و احترام و اعتبار كساني كـه در                

هـاد  به همين مشقّتها و دشواريها ج      جديت و مقاومت نشان مي دهند ، با توجه         و پافشاري

  . اما بايد دانست كه ضمن طرح اين دشواريها جهاد آشكارتر مي شود . آشكارتر مي شود 

قتـال   و اما بايد دانست كه ضمن طرح اين دشواريها ، ضرورت جهاد و لزوم قيام به پيكار               

در راه پيشبرد اهداف انساني آن نيز بيان شده است ؛ زيرا درساية همين جهاد و جانفشاني 

 سـراغ    بـه  سـعادت  و آسايش و ست كه حريت و آزادي انسان تأمين مي گردد        درراه خدا 

اصالتهاي انساني لگدكوب شـود      و ارزشها آن آري ، صلحي كه در    . جوامع انساني مي آيد     

، را حـت   نيـست  طلبي چنين صلحي صلح صلح نيست ، ذلّت و خواري است و تن دادن به          

ار آورد و چنان ضربه اي به استقالل و آزادي و طلبي است و چه بسا چنان پستي و ذلّتي به ب

  .امنيت جامعه وارد سازد كه جز شور بختي و ادبار چيزي نصيب افراد نگردد 

مطابق بيان قرآن كريم ، گاهي انساناز روي ناداني فرق ذلّت و پستي ناشي ازراحت طلبي و 

ي ، آنچه را كه به نفع تن آساني را با صلح و سلم درك نمي كند و از روي جهل و ساده لوح            



قرآن كريم در همين سورة     . وي و حيثيت و شؤون انساني اوست نمي فهمد و نمي پسندد             

  :مي فرمايد٢١٦آية 

تِحبـوا   اَن عـسي  و كُِتب علَيكُم الِقتالُ وهو كُره لكُم و عسي اَن تكرهواَ شيئاً و هو خير لكُم              

  .شيئاً و هو شر لكُم 

نمـي   را  بر شما واجب شده است و شما آن را نمي پسنديد ، و چه بسا چيزيپيكار و جهاد  

حـال   داريد دوست پسنديد در حالي كه خير و فايدة شما در آن است ، و چه بسا چيزي را                

  .آنكه شر و زيان شما در آن است 

و  انـدازد  هالكـت  بـه  را خود در همين سوره ، ضمن آيه اي ياد آور ميشود كه انسان نبايد            

يك نوع نـابودي     و جمعي باعث سوق دادن جامعه به سوي يك خود كشي عمومي و دسته           

و  بنيادي شود ؛ اما جالب توجه اينكه همين آية شريفه هالكت را در شركت مردم در جنـگ    

پيكار و در خودداري مردم از رفتن به كام خطرها نمي داند بلكه ، برعكس ، مي گويد عامل           

آيـه   ايـن  به . عه همانا نرفتن به ميدان جهاد و قتال نكردن است         اصلي هالكت مردم و جام    

  :توجه كنيد 

مـع   اَهللا ان اعلمـوا  و اَهللا اتقُـوا  و علـيكُم  اعتـدي  فَمِن اعتَدي عليكُم فاعتدوا عليِه بِمثِل ما      

  ١ .١و ال تُلقُوا ِبايديكُم ِالَي التَّهلكِه المتقين و انِفقُوا في سبيِل اِهللا

به همان انـدازه بـه او تجـاوز          كسي به شما ستم و تجاوز كرد ، شما نيز همان گونه و               اگر

و بـا   (در راه خـدا انفـاق كنيـد       . از خدا بپرهيزيد و بدانيد كه خدا با پرهيزگاران است         . كنيد

 كـه فـرد مـسلمان    (خود را به دست خويش به هالكت نيفكنيـد          )خودداري كردن از انفاق     

  .)يش در راه نابودي خلق گام نهدهرگز نبايد به دست خو

، ير كبير فخر رازي نيز مراجعه كردبراي تفسير اين آيات ، مي توان به تفسير قرطبي و تفس

  .اما الزم است در اين رابطه مسائلي به طور فشرده در همين جا بيان شود 

                                                
  .١٩٥و ١٩٤/بقره  - ١



سـوء   واقع رو د  قبالً گفتيم كه برخي ازاين آيه و معني و مفهوم بلند و عميق آن سوء تعبير               

كناره گيري  به معني را » وال تُلقُواِباَيديكُم ِالَي التَّهلُكَهِ    «  كه   معني  بدين ، استفاده كرده اند  

 تعبير كـرده   از جنگ و حفظ جان خود و سالمت جويي و عافيت طلبي از هر گزند و خطري             

پرمعني با گام  يق واند ؛ حال آنكه ، برعكس ، اين آيه در حقيقت سلالمتي را به گونه اي عم

در كنـاره    واقعـي  سالمت نهادن به كام اژدها جستجو مي كند و به مسلمانان مي آموزد كه            

گيري نيست ، زيرا اين راهي است كه بيشتر افراد مرتجع و محافظه كار و كساني كه عمق               

خـود  آري ، اينان . راستين اسالم و انقالب الهي اسالم را درك نكرده اند ، پيش مي گيرند      

و سالمتـشان    ماننـد  خطر بركنار  از تا نهند نمي گام جهاد ميدان به و را محافظت مي كنند   

  .مصونيت داشته باشد ، غافل از آنكه اين خود عين هالك و نابودي است 

هـيچ   بـه  حاضر خود براساس آنچه از اين آيه مي فهميم ، آنان كه در راه حفظ جان و مال               

نه در جهاد شركت مي كنند ، نه قسمتي از مال و ثروت خود را گونه همكاري نيستند ، يعني 

از  نيـازي  هيچ در راه تهية آالت و ادوات جنگ و لوازم و مايحتاج جهاد گران مي دهند و نه              

چرا؟ از آن روي كه      . ارتش اسالم را برآورده ميسازند ، در حقيقت به سوي هالكت ميروند           

 شكست و سركوبي اسالم نشوند ، جان و مال آنها اگر ارتش اسالم را تقويت كنند و باعث

بـه   اسـالمي  جامعة حيثيت و نيز حفظ مي شود؛ اما اگر دشمن پيروز شود ، آزادي و حريت            

دست دشمنان و بيگانگان نابود ميشود و همين افراد مرتجع نيز هرچه دارند توسط دشمن               

 جـان و نـاموس آنهـا رحـم      و مـال  به  و اجنبي   دشمن كه است به تاراج مي رود و طبيعي     

  .نخواهد كرد 

  

بـا   همگـامي  و همكـاري  مي آيد  به حساب  پس ، در حقيقت آن كاري كه حفظ جان و مال          

اسـت كـه     آنـان  با همراهي عدم ، جهاد گران و سلحشوران اسالم مي باشد ، و بر عكس          

  .هالكت واقعي وحتّي يك نوع خودكشي دسته جمعي محسوب مي گردد



  

   صالح الدين ايوبيكالمي پرمعني از

 همـين  براسـاس  و در ك كـرده  ازميان كساني كه در جوامع مسلمان اين روش اسالمي را  

  . تعليم قرآني گام به ميدان جهاد و مبارزه نهاده اند ، مي توان از صالح الدين ايوبي نام برد

جنگهـاي   نـام آور   قهرمانـان  از و روزي به صالح الدين كه از بزرگترين سرداران اسالمي        

آنهـا   بـراي  و  نمي كنـي    آوري جمع چرا مال و ثروتي براي فرزندانت     : صليبي بود ، گفتند     

  گنجي باقي نميگذاري تا پس از تو عمر خود را در راحت و آسايش بسر برند ؟

را  خـود  اسـتقالل  و برتـري  و اگر حكومت دردست ما مسلمانان بماند و قدرت       : پاسخ داد   

صـورت   آن در و) يعني مال مسلمانان خواهد بود    (آن ما خواهد بود     حفظ كنيم ، همه چيز از       

فرزندان من نيز از آن بهره اي خواهند داشت و در بي نيازي بسر خواهند برد؛ اما اگر روزي 

به  رسيد كه دشمن برما ظفر يافت و قدرت و عظمت از دست ما خارج شد ، همة هستي ما                  

فرزنـدان    ثروت  روز ارند از بين خواهد رفت و آن      خطر خواهد افتاد و هر آنچه كه همگان د        

  .١بنابر اين ، نيازي نيست كه من آنها گنج اندوزي كنم. من توسط دشمن تاراج خواهد شد 

هنگامي كه اين سلطان و اين پيكارگرخستگي ناپذير مسلمان از جهان رفت چون دارايي او 

 و   اسـت  مانـده  باقي از او  طالدرهم پول رايج و يك قطعه       ٤٧را شمردند ، ديدند كه فقط       

مـي   صف اسـالم   در براستي بلي ، اين بود تمام ميراث يك پادشاه واقع نگر كه          .ديگر هيچ 

   .٢جنگيد

ر ا از  صالح الدين ايوبي ، با اين سياست و اسن روش اسالمي ، كشورهاي قلمـرو اسـالم        

وي  . وارد سـاخت     حفظ كرد و بزرگترين شكستها را بر آنها        شر دشمنان اسالم و مسلمين    

 سال   اكثر نقاط اشغال شده را از دشمنان پس گرفت و جنگهاي صليبي را پس از دويست               

                                                
  .٣١٠ذيل النوادر شاهنشاه ابن ايوب ، ص  - ١
  المختصر في تاريخ البشر ابو - ٢



سال در تاريخ اسالمي نامي جـاودان  با پيروزيهاي خود تغيير مسير داد و بدين      ، كشمكش

  .يافت 

  

  بيان هدف جهاد در سورة بقره 

كار  همچنين ،. به ميان آمده است در همين سورة بقره ، از هدف جهاد در اسالم نيز سخن           

آيـات   در ، مـي پوشـد    عمل جامة بردهاي جهاد و محدوده اي را كه جهاد در چارچو ب آن           

  :به اين بيان آسماني قرآن توجه كنيد . متعدد اين سوره پيدا مي كنيم 

حيـثُ   اقُتلُـوهم  و  المعتـدين  يِحب ال قاِتلُوا في سبيِل اِهللا الذَّين يقاِتلُونَكُم والتَعتدوا ِان اهللاَ        

ثِقفُتموهم و اَخِرجوهم ِمن حيثُ اَخرجوكُم و الِفتنه اَشَد ِمن القَتِل و ال تُقاتلُِوهم ِعنِد المسِجد               

 اَهللا   انتهوافـان  فَـِان  لحراِم حتَّي يقاِتلُوكُم فيِه ِفاَن قاتَلُوكُم فَاقتُلُوهم كذِلك جزاُء الكافِرين         ا

يمرح ١ .١غفور   

خـدا   كـه  مداريـد  روا تجـاوز  و كنيـد  پيكار خدا در راه  باكساني كه به جنگ شمامي آيند ،      

كنيد و همان طـور كـه شـما          نابود يافتيد كجا هر در را آنان. تجاوزگران رادوست نميدارد    

زيـان   و ت تربرپا كردن شورش و فتنه ، سخ. رابيرون كرده اند شما نيز آنها رابيرون كنيد         

و باآنان در نزديكي مسجد الحرام پيكار نكنيد تا آنها نيز با شما .بارتر از قتل و كشتار است 

بـه   و بكـشيد  را آنهـا  كردنـد  پيكار و جنگ پس ، اگر اقدام به    . در آنجا به جنگ نپردازند      

 دسـت  آن از و دادنـد  اگر جنگ راپايـان    و.  هالكت رسانيد كه پاداش كافران چنين است      

 ، ازآن روي كـه  ) شما نيز دست از پيكار برداريد و عملي خودسرانه انجام ندهيد      (كشيدند  

  .خداوند بخشايندة مهربان است 

كـار   و جهاد مالحظه ميشود كه در آيات فوق ، تصوير دقيق و روشني از برنامة اسالم براي              

ابتـدا   . اسـت  شدهبردهاي پيكار درراه خدا و بسياري نكات قابل تعمق وتأمل ديگر مطرح      

                                                
  .١٩٢-١٩٠/بقره  - ١



در راه   جنگ و قتال كنيد نه    ) في سبيل اهللا    (اين مسلمانان ، شما بايد در راه خدا         : مي گويد   

تذكّر  منافع شخصي و مطابق هوسهاي خودتان ، كه اين مطلب در هيجده جاي قرآن مورد              

كنندگان هيچگاه به ديگران تجاوز نكنيد ، زيرا خدا تجاوز : بعد مي گويد . قرار گرفته است 

  .را دوست نميدارد

آيـات   كـه  زمـاني  در اسالمي محتواي اين آيات ، معلوم ميشود كه جهاد        با اندكي دقّت در   

بـرده   مي بسر مزبور نازل شده برنامه اي خاص داشته است و مسلمانان در وضعيتي ويژه            

دفـاعي  آرام و  روش به عبارت ديگر ، در آن زمان جامعة اسالمي طبق فرمان خدا يك   . اند  

بلكـه   نمـي شـدند    پيـشقدم  جنگهـا  در تنها نه جامعه اين يعني افراد . را پيش گرفته بود     

مي كردند و همين كه دشمن دست از جنگ مي كشيد آنها نيز              همواره به دفاع از خود اكتفا     

 .تيب افراد متعهد كامل ميپرداختند    از تعقيب او دست برميداشتند و فقط به نشر اسالم و تر           

ن منوال جريان داشت تاآنكه زمان جنگ خندق فرا رسيد و مرحلة جديد ديگري              اوضاع بدي 

  .در اسالم آغاز شد 

 توسـط    مدينـه  محاصـرة   . روي آورد  مـسلمين  سوي به درجنگ خندق مشكالت فراواني   

محاصره  كافران و دشمنان اسالم و مسلمانان بطول انجاميد و دشواريهاي فراوان ناشي از            

فـشار   و گـشت  مسلمانان از يك سو گرسنگي گريبانگير    : وه گر شد    يكايك و پي درپي جل    

خطر رابر سر جامعة اسالمي گسترده ساخت و روح و روان افراد آن را تحـت         دشمن ساية 

و  خـستگي  فشار گذاشت ، و از سوي ديگر ادامة محاصره و حالت دفاعي مسلمانان باعث             

تحليل مـي    به را  شكيب و تحمل   فرسودگي مي شد و حالت انتظاري بي ثمر و فرساينده ،          

  .برد

راه  و دادنـد  تغييـر  را خـود  هميشگي از اين رو ، مسلمانان در اين جنگ ، سرانجام روش          

نظـامي جهـان     كتيكهاي تا در كه راه جديد آنها يك راه ميانه بود      .ديگري را انتخاب كردند   

مـسلمانان   كه تمنظور از روش هجوم دفاعي آن اس   . مي نامند »هجوم دفاعي «امروز آن را    



بـا   آنها . در ضمن حفظ حالت دفاعي خود ، به سنگرهاي دشمن كافر هم هجوم مي بردند              

حملـة   خطر امكان دقّت تمام ، پايگاههاي دشمن را زير نظر مي گرفتند وقسمتهايي ر اكه            

آنگـاه   و دشمنان و در نتيجه سقوط مسلمانان از آنجا بيشتر قّوت مي گرفت پيدا مي كردند          

قاط رامورد هجوم قرار مي دادند و در آن پايگاهها بر دشمن ضربه وارد مي كردنـد                 همان ن 

را  بدين سان ، در جنگ خندق اوضاع به صورتي در آمد كه مسلمانان وضع و برنامة سابق                .

از  بعـد  . رها كردند و روش آنها در جنگ و پيكار، از آن پس چهره اي ديگر به خود گرفت                 

نيز  ا ديگر تنها به دفاع بسنده نمي كردند ، بلكه دست به هجوم            آن نيز مسلمانان در جنگه    

  .مي زدند و جهاد في سبيل اهللا خود را با برنامه اي گسترده تر به اجرا در مي آوردند

  

  ابعاد ديگري از برنامة ِجهاد در سورة بقره

هاي جهاد در ادامة بررسيهاي خود در آيات همين سوره ،به ابعاد و زواياي ديگري از برنامه 

  .اسالمي برخورد مي كنيم و نكات متعدد ديگري را به دست مي آوريم 

بـه  »في سـبيل اهللا   « عبارت   سورة بقره  در يكي از اين نكات آن است كه مالحظه مي شود         

  .فراواني مورد استفاده قرار گرفته است 

ورده مي شود ،    آ» قاِتلُوا«و  » قتال«كلمات   دنبال تكرار اين عبارت ، بخصوص كه همواره به       

عبارت ديگـر ، از      به . نشان دهندة پيوند ناگستني اين جمله با جهاد و جنگ اسالمي است           

اينجا معلوم مي شود كه جهاد اسالمي ، همواره در راه خدا انجام مي گيرد و هرگز مسائل و  

همـين   گاه منافع شخصي در آن مطرح نيست ، به ويژه آنكه دراين معني مالحظه مي شود              

 سورة بقره كه مي ١٩٥مورد استفاده قرار مي گيرد ، مانند آية » ِانفاق«  ، به همراه كلمة قيد

نيـز   انفاق كه و اين نشان مي دهد    ) . در راه خدا انفاق كنيد    (» واِنفقُوا في سبيِل اهللا   «: گويد  

  .باشد نه در راه مسائل شخصي و هواهاي نفساني ) في سبيل اهللا(بايد در راه خدا 



بودن ، نشان دهندة جهت و هدف جهاد مجاهدان و انفاقهاي اتفاق  »  في سبيلِ اهللا     «همين  

قـاِتلُوا  « يعني   ، اين معني در آيات فراواني از قرآن كريم تكرار شده است          . كنندگان است   

 اكـرم     رسول  روايات بسياري نيز در اين زمينه از      . » انِفقُوا في سبيلِ اهللا   «و  » في سبيِل اهللا  

در   عليه و آله رسيده است كه ارزش قتال و جهاد در راه خدا را بيان مي كند ، و ما        صلي اهللا 

  :اينجا به نقل پاره اي از اين روايات مي پردازيم 

مردي به خاطر : و آله سؤال شد   از ابي موسي روايت است كه از پيامبر اكرم صلي اهللا عليه           

مردي ديگـر از روي     شود مي جنگد ،ابراز شجاعت و براي آنكه سيماي انقالبي اش آشكار 

به جنگ كشانده شده  كاري ريا اثر بر نفر و سومين تعصّبات خود به جنگ و جهاد مي رود ؛

  است ؛ كداميك از اينها در راه خدا مي جنگند و كارشان جهاد في سبيل اهللا است ؟ 

برسد و عظمت   به برتري   » كلمه اهللا «كسي كخه پيكار مي كند تا       : حضرت در پاسخ فرمود     

   . ١اسالم افزون شود ، اوست كه قتال و جهاد في سبيل اهللا كرده است

رزمنده  : و در روايتي ديگر آمده است كه عبداهللا بن عمرو مي گويد شنيدم پيامبر مي فرمود 

به دست آورد ، دو سوم اجر او پرداخت شده و يـك              غنيمتي و اي كه در راه خدا جنگ كند      

دسـت   بـه  غنيمتـي  كه پيكا رگري  اما  ؛  ر آخرت دريافت خواهد كر د     سوم اجرش را نيز د    

  .نياورد، تمام پاداش وي در پيشگاه خدا محفوظ است 

اهللا  صـلي  اكـرم  در حديثي ديگر آمده است كه ابي امامه نقل مي كند مردي خدمت رسول             

 ببرد و   مردي كه جنگ مي كند به اميد آنكه هم اجري         : عليه و آله رسيد و از حضرت پرسيد         

 آلـه  و عليـه  هم به نام و شهرتي برسد ، چه پاداشي خواهد داشت ؟ رسول اكرم صلي اهللا               

  .هيچ پاداشي به او نمي دهند : فرمود 

                                                
 ، ٤همين حديث د ركتب ديگري هم آمده است ، از جملـه مـسند احمـد  ج     . ٢٤، كتاب جهاد ص ١٥صحيح بخاري ، باب  - ١

  ؛ كتاب جهاد٢١؛ سنن نسائي ، كتاب جهاد ، باب ٢٤؛ رجال ابي داود ، كتاب جهاد ، باب ١٤٩ باب صحيح مسلم ، كتاب اماره ،
  .ابن ماجه ، باب سيزدهم 



آن مرد سؤال خود را سه بار تكرار كرد و هر سه بار حضرت فرمـود هـيچ پاداشـي نـدارد                      

 اعمال فقط عمـل خـالص     خداوند در ميان    : سپس رسول اكرم صلي اهللا عليه و آله فرمود          .

او  خـاطر  بـه  بايد عمل ، پس. رامي پذيرد و عمل غير خالص ارزشي در پيشگاه خدا ندارد       

  ١ .١انجام گيرد و هدفش فقط گرايش به سوي او باشد

 صـورتي  در ، از اين روايات نيـز اسـتفاده مـي شـود كـه جهـاد و قتـال ،                   چنانكه گذشت 

 مهمترين از  خدا باشد ، و اساساً اين مسأله ، يكي         ارزش و اعتبار خواهد بود كه در راه       داراي

  .واساسي ترين ابعاد جهاد اسالمي است 

در سورة بقره همچنين مي بينيم كه مسلمانان به حمايت و دفاع از آزادي دعوت شده انـد                  

واصوالً به مسلمانان دستور مي دهد با آن كساني كه بـا آزادي مخالفـت كننـد بـه پيكـار                     

فسا د   و ها فتنه و  با آنها به جنگ و قتال ادامه دهند تا اين شيوة استبدادي            برخيزند و آنقدر  

  اشا ره بـه    ٢»قاِتلُوهم حتي ال تكُون فِتنه      «ناشي از آن فرو نشيند ، چنانكه آية شريفة          هاي  

 يقـاِتلُونكُم  ال يزالُون  و «: همين معني دارد ، و به همين معني دارد ودرآية ديگر مي فرمايد     

هدف انان اين است كه شما      :  در اين آيه مي گويد       ٣»عن دينكُم ِاِن استطاعوا    يردوكُم حتّي

بـا   پيكـار  به هميشه آنها چون اين روش شما را نمي پسندند ،        . منحرف كنند    را از راهتان  

  .شما خواهند پرداخت تا اگر در كار خود موفق شوند ، شما را از دينتان بيرون برند 

ره مسلمانان را به جانبازي و فداكاري و ايثار فـرا مـي خوانـد و از آنـان كـه                     همين سو  در

  .جانشان را در راه خدا به كف مي گيرند تا اسالم به پيروزي برسد ، ستايش مي كند 

در سورة بقره به اصول و روشهايي برخورد مي كنيم كه طي آنها رهنمودهاي دقيق و كاملي                 

اي اعالي كلمة حق بيان گرديده و اصوالً بايـد گفـت كـه در               بر پيكار و خدا راه در جهاد از

  .آيات اين سوره ،به طور كلي سياست اسالم در جهاد تصوير شده است 

                                                
  .٣٩٢مسند احمد بن حنبل ،ص  - ١
  .١٩٣/  بقره - ٢
  .٢١٧/ بقره - ٣



اما بايد دانست كه مسائل طرح شده در اين سوره ، نسبت به ساير مواضع قرآن خالصه تر 

عنايـت   و توجـه  آن در كـه  ديگـر  سـوره اي   به ، رو از اين . و فشرده تر بيان شده است       

مراجعـه  -انفـال  سورة به يعني-بيشتري نسبت به مسألة جهاد و پيكار صورت گرفته است         

   .مي كنيم

 

  مسائل ِجهاد در سورة انفال 

جهاد  سورة مباركة دومين سورة مدني است كه از لحاظ اوامر و احكامي كه پيرامون مسأله              

  . در آن بيان شده جاي ويژه اي دارد 

 سوره به مناسبت جنگ بدر يا نخستين پيكار سرنوشـت سـاز مـسلمانان               بيشتر آيات اين  

مـي  .نازل شده و پيرامون مسائلي كه در اين جنگ پيش آمد ، سخن به ميان آورده اسـت                   

از يك سـو  . اسالم از اهميت و ارزش ويژه اي برخوردار است  تاريخ دانيم كه جنگ بدر در   

نشان ميدادند   دشمن به را خود جنگي رتقد اين نخستين جنگي بود كه طي آن مسلمانان       

بـه جهـازات    بـودن  مسلح و سپاه نفرات تعداد ، و از سوي ديگر با اين جنگ ثابت شد كه      

و اعتقـاد وبـه      ايمان پرتو در اصلي پيروزي بلكه ، جنگي ، تنها مايه و علت پيروزي نيست       

،  نان براي بـار اول    مهمتر از همه اينكه مسلما    . كمك امدادهاي غيبي الهي به دست مي آيد       

آن  از كه پيش شدند مي به طور جدي و در عمل با مسأله اي به نام جنگ كفر و دين مواجه

فقط سخناني درباره اش شنيده بودند و هنوزفرصتي پيش نيامده بود كه آن را از قـوه بـه                   

 بار براي نخستين واقع در كه لذا جنگ بدر براي مسلمانان پيكار سختي بود . فعل در آورند    

مي گذاشت تا معلـوم شـود چـه          آزمايش آنهارا با جان و مال و تمام هستي شان به بوتة          

  . كسي سر بلند بيرون خواهد آمد

 اهللا البته ، مسلمانان كه قبالً وعده هاي پيروزي نهايي حق بر باطل را از زبان مبارك صـلي                 

روحيـه اي     با  ،  ن داشتند عليه و آله شنيده بودند و به فتح و غلبة خود در اين جنگ اطمينا              



بـه   آنهـا  اطمينان .  سرشار از اميد و با قوت قلبي بي مانند روي به ميدان نبرد نهاده بودند              

حدي بود كه از قبل روي غنائمي هم كه در اين جنگ به دست خواهد آمد و بين آنها تقسيم 

و   شـدند   يـك نزد هـم  به لشكر دو اما زماني كه صفوف   . خواهد شد ، حساب كرده بودند       

شايد پيش  كه مواجه شدند نيروي با ناگهان مسلمانان  ، كردند آرايي روبروي يكديگر صف  

آنهـا در طـرف   . صورت نزد خود مجسم نساخته بودند  اقالً  بدين يا نكرده از آن فكرش را  

عالوه بر . مقابل ، لشكري ديدند كه تعداد نفراتش دست كم سه برابر نفرات خودشان بود             

تمام افراد دشمن به مجهزترين صورت وارد ميدان شده و به تمام جهـازات جنگـي               اين ،   

در واقع ، مسلمانان با دشمني روبرو شدند كه به تعبيـر جنگـي ، تـا                 . آن روز مسلح بودند     

بـه   عـداوتي  و كينـه  دندان مسلح بود و همه گونه وسايل پيكار و قتال را داشت و با چنان              

بـين    از و جمعـي   معلوم بود هدفش فقط و فقط كشتار دسته        آوردگاه آمده بود كه بوضوح    

  .بردن كلية مسلمانان و به اصطالح خفه كردن اسالم در نطفه بود و بس

در  مـسلمانان  نيروي كه اما در عوض مسلمانان چه وضعي داشتند ؟ در تواريخ آمده است            

 خنجـر    چنـد  و رشمـشي  چند جز تقريباً  چيزي   از تجهيزات جنگي  . برابر دشمن قليل بود     

بـه   روي بودنـد  آورده فـراهم  خودشـان  كه ساز نداشتند ، و بقية افراد با سالحهاي دست       

سالح آنها ازتكه چوبهايي تشكيل مي شد كه قطعه اي آهن را بر سر          . نبردگاه نهاده بودند    

نيز  را آن بسته بودند و حتي بعضي از افراد چوبهايي در دست داشتند كه همان قطعه آهن               

در ميان مسلمانان از سواره نظام تقريباً خبري نبود؛ زيرا كمتر كسي در ميان آنها . د بود فاق

كـه    بودند عالوه بر اينها ، مسلمانان افرادي . پيدا مي شد كه صاحب اسب يا شتري باشد          

غير از سالها محاصرة اقتصادي در شعب       . سالها زجر و شكنجه و محروميت كشيده بودند         

يروي بدني بسياري از آنها را تحليل برده بود ، پس از مهاجرت به مدينه نيز                ابي طالب كه ن   

نبودند و معاش خود را با كارهاي سود         هرگز از يك رفاه و گشايش عادي زندگي برخوردار        

نمـي   آنهـا  پيـروزي  بـه  اميدي گونه هيچ و دشمنانشان پيش بيني مي كرد و هيچ مي كرد        



عـدة   . باغها و نخلستانها ي اطراف تأمين مي كردند       سخت و طاقت فرساي روزانه در       .برد

تنها  زيادي پيرمرد قرتوت و مشتي جوان كم تجربه در ميان آنها بودند كه هنوز از جنگ نه                

در مجموع ، وضع ظاهري دو لشكر طوري بود . تجربه بلكه حتي تصور درستي هم نداشتند 

  نتيجة جنگ را به زبان مسلمانان و به كه هر كس از دور آنها را نظاره مي كرد ، به طور قطع 

هرگـز   كـه  داشت وجود چيزي در صف مسلمانان  . اما نتيجة حقيقي چيزي غير از اينها بود         

و  ايمـان  نيـروي  طـرف  يـك  از آن كمترين اثري از آن در ميان دشمنان ديده نمي شد ، و           

كه چون ابر رحمت بر اعتقاد آنها ، و از طرف ديگر و مهمتر از همه امدادهاي غيبي الهي بود 

چند ساعت از آغاز جنگ نگذشـته        از بيش از اين رو ، هنوز    . فراز سر شان بال گشوده بود       

دشـمنان   آن از اضـمحالل  و شكـست  و بود كه بوضوح معلوم شد پيروزي يار مسلمانان ،        

  ....است 

ا غلبة جنگ بدر كه نخستين پيروزي بزرگ و يكي از بزرگترين پيروزيهاي مسلمانان بود ، ب              

  .اسالم و شكست و رسوايي كفر و شرك به پايان رسيد 

چگـونگي   و مطـرح  رابطـه  اين در در سورة مباركة انفال مسائل بسيار مهم وقابل توجهي        

نيرويـشان   پيروزي آنها ، با آنكه     پيروزي مسلمين در اين جهاد خدايي تشريح شده و علل         

ا آنكه موقعيت نظامي نا مناسبي آنها را        كم و نفراتشان اند اندك و سالحشان ناچيز بود و ب          

گرديـده   بررسـي  و مطـرح  ، بـود  در تنگنا گذاشته و بعضاً موجب ترس و وحشتشان شده 

  .است 

در اين سوره آيات بسياري هست كه از نيروي نظامي مؤمنان در مقابل نيروي مشركان ، از                

 آنها به هنگام رويا رويي  مقاومت و پايداري پيكارگران با ايمان ، و از همكاري و همسنگري           

  .با دشمن سخن گفته و نتايج درخشاني گرفته است 

عالوه بر اينها ، مسألة مهمي كه در اين سوره دربارة جنگ بدر و به طور كلي تمام جنگهاي 

. اسالمي مطرح شده است ، مسألة غنائمي است كه در جنگها به دست پيكارگران مي افتد 



و  چـشمگير  غنـائم  جنـگ  ايـن  در ، و بنابر شهادت تواريخ   طبق آيات شريفة همين سوره      

مـسائلي شـد ، از    ايجاد باعث  نسبتاً فراواني به دست مسلمانان افتاد و وجود همين غنائم        

رخ داد ، زيرا براي تقسيم غنـائم      گفتگوهايي جمله آنكه بين عده اي از پيكارگران مسلمان       

هم سالح جنگي در اختيار داشتند و هـم         ، عده اي كه      مي شد  ابراز جنگي نظرهاي مختلفي  

جبهه و به ا صطالح پيشتازان عرصة پيكار بودند ، نقش خود را در شكـست                 مقدم صف در

ارزنده تر مي دانستند و در نتيجه بر آن بودند كه تمام غنائم جنگـي                و مهمتر دشمن دادن

  .ه شمار مي آوردندبايد بين آنها تقسيم شود و اين را ساده ترين و طبيعي ترين حق خود ب

گروهي ديگر از مسلمانان كساني بودند كه وقتي دشمن در ميدان جنگ شكـست خـورد و            

شروع به عقب نشيني و فرار از ميدان كرد ، او را تعقيب كرده و تا فرسنگها دورتر اتز محل 

ما دشمن را تعقيـب كـرديم و در نتيجـه از            : گروه هم مي گفتند      اين . بودند رانده تا جنگ

ميدان جنگ و محلي كه غنائم در آن ريخته شده بود دور شديم ودر اين حال شما توانستيد 

جمع آوري كنيد ؛ پس مهم ما نيز از ايـن            را غنائم و با خاطري آسوده در محل باقي بمانيد      

نه جزو پيكارگران ميـدان   كه گروهي هم. غنائم اگر بيش از شما نباشد ، كمتر نخواهد بود           

نه از تعقيب كنندگان دشمن ، بلكه در اطراف وجود مبارك پيامبر باقي مانده و جنگ بودند و 

غنـائم جنگـي ذي حـق و     مورد در  را خود ، پاسداري از حضرتش را به عهده گرفته بودند    

  .شريك مي شمردند 

بدين گونه ، در جنگ بدر در ميان گروههايي از مسلمانان بر سـر مـسأله تقـسيم غنـائم                     

از اين رو ، در سورة انفال مسائل روشنگري در اين باره مطرح شده              .  اد شد ايج اختالفاتي

  :كه مباحث آن از چگونگي تقسيم غنائم شروع مي شود

  . ١و الرسوِل فاتقُواَهللا و اَصِلحوا ذاتَ بيِنكُم يسلُونَك عِن االنفاِل قِل االنفالُِ ِهللا

                                                
  .١/  انفال - ١



عبارت از اموال عمومي و     (انفال  :  به آنان بگو     .اي پيامبر ، از تو دربارة انفال سؤال مي كنند           

پرهيزگـار   پـس  . اوسـت  پيـامبر  و خداوند  از آنِ  )تحت اختيار حكومت اسالم ، و در واقع         

  .باشيد ، تقواي الهي پيشه كنيد و در روابط ميان خود و ديگران به اصالح گراييد

  :و بعد دنبال اين مبحث آموزنده وروشنگر چنين مي خوانيم

يريـد   و ذيِعديكُم اُهللا ِاحدي الطائِفتيِن اَنَّها لكُم و تَودون ان غَيرَ  ذاِت الشَّوكِه تكُون لكُم              و اِ 

الكافِريندابر بِكلماِتِه و ِيقطع قالح ِحق١اُهللا اَن ي.   

يفه را  اي پيامبر ، به ياد آور هنگامي را كه خدا به شما وعدة فتح و پيروزي بر يكي از دو طا                    

مايل بوديد بـا آن طايفـه كـه          مسلمانان شما و )كاروان شام    غلبه بر قافلة قريش با    (  داد

 (امـوال آنهـا      و شـويد   روبرو ) و غلبه بر آن آسان تر است       (شوكت و سالحي همراه ندارد      

 اما.  نصيب شما شود     )بدون تالش و رنج ، و بدون دست يا زيدن به جهاد و پيكار سخت                

ست كه صدق و بر حق بودن سخنان حق را ثابت گرداند و ريشة كـافران را از        مي خوا  خدا

  .بيخ بر كند

  در اين آيه ، مسائل مهمي در ارتباط با چگونگي در گرفتن جنگ بدر ومقدمات و پيامدهاي 

 اي انديـشه  و قـصد  آن مطرح شده و بخصوص بحث در اين است كه چگونه مسلمانان با            

سـاخت تـا      روبروسـت   ديگر پيشامدي با را بودند ، اما خدا آنان    ديگر از خانه بيرون آمده      

را بـه يـادآور كـه        آنگـاه  : پس مي فرمايـد    . ثابت شود  آنها به عمالً حق صدق وعده هاي  

فاقد اسلحه و جهازات جنگي و بدون آمادگي كافي براي جنگي دشـوار از               و ضعيف گروهي

دست يافتن به غنيمت به ميـدان بتازنـد و         فكر اين نبودند كه براي       در و خانه بيرون آمدند  

آنجا با گروهي بازرگان و تجارب پيشه روبروشوند كه خود را براي جنگي دشوار آماده كرده 

اين خواست خدا بود كه مـسلمانان     .... به قتل و كشتار جمعي مسلمانان بسته بودند          كمر و

                                                
  .٧/  انفال - ١



ـ        صدق و شوند مواجه گروهي با چنان  ين و در عمـل مـشاهده       وعده هاي حق را به رأي الع

  .كنند

 چنين بود جريان جنگ بدر و چگونگي حالت و انديشه ها و اوضاع مسلمانان و آن همـه                     

در نتيجه . امدادهاي غيبي خدايي كه به تقويت مادي و معنوي پيكار گران مسلمان انجاميد          

حي از امداد ، هم از نظر استراتژيكي موقعيتشان بهبود يافت و هم از نظر قدرت فكري و رو

القلـوِب   في السكينه انزلَ« هاي غيبي برخوردار شدند ، بطور يكه بر اساس كالم آسماني            

  ؤِمنينآرامش در قلبشان جاي گرفت و تهور و شجاعت انقالبي سراسر وجودشـان               ١»الم ،

يروي كم و فاقـد سـاز و بـرگ جنگـي            ن با كه جايي تا ، ساخت آكنده خروش و را از خشم  

  .د دشمن نيرومند را به زانو در آورند و هفتاد نفر از آنها را به خاك و خون بكشند توانستن،

اي پيكار گران مسلمان ، آنجاكه با دشمنان روبروست ميشويد به ميـدان و سـپاه                 پس ،    

   :پشت نكنيد و از مصاف با آنان و حشت و گريز نداشته باشيد 

  .  ٢االَ دبار فروا زخفاً فال تُولوهميا ايها الذين امنُوا لقيتُم الذين ك

 آورده ايد ، هرگاه در ميدان جنگ ، باهجوم و تعرض كـافران مواجـه                 ايمان كه كساني اي

  .شويد ، مبادا از بيم آنان پشت به ميدان كنيد و از جنگ بگريزيد 

 ميدان جنگ عقبگرد كند ، در صورتي كـه هـدفش           در كس هر :و در آية بعدي مي فرمايد       

   موضع بهتر و گشودن جبهه اي ديگر و موقع در گريز به خاطر تغيير جبهه و قرار گرفتن

پيوستن به گروه ديگري از افـراد سـپاه اسـالم            يا و سنجيده تر  حمله اي   و دست زدن به   

نباشد بلكه از ترس جان و به خاطر نوميدي از امدادها و الطاف الهي و تنها گذشتن مؤمنان       

  . باشد ، عذابي دردناك در انتظار اوست و غضب خدايي اورا فرا گرفتدر برابر دشمنان

ياد آوريد كـه در مكـه گروهـي انـدك و         به : فرمايد مي مباحث و باز در دنبالة اين مسا ئل     

ضعيف بوديد و كاري از شما ساخته نبود ، بلكه ترس از نابودي به دست هر آن شما را زير                    

                                                
  .٤/ فتح - ١
  .١٥/  انفال - ٢



بخشيد و راه وروش آموخت       بود كه شما را نيرو و امكانات       فشار و آزار قرار مي داد ، و خدا        

پـس ، بـه   . و به مددهاي روحي و جسمي او جان گرفتيد و از خطر رستيد و نيرومند شديد     

 پيكاردر راه خدا بپردازيد و در زمينة مبارزه با دشمن تا آنجا كه امكانات داريد نيروي نظامي

دقيـق سـپاهيگري و بـه        اصول و مقـررات     نبرد ميدان در و بسيج هنگامي در ، بسيج كنيد 

، از خدا و رسول او فرمـان بريـد و بـه              رعايت كنيد  را ارتشي ديسپلين و  نظامات  عبارتي

اختالف و دودستگي و چند گانگي نگراييد تا نيرويتان تحليل نرود و از درون پوك نشوبد و                 

  ....به سوي نابودي و اضمحالل نشتابيد 

پايـداري  ....  گرديـد  پيـروز  تا باشيد  بينيد مقاومت كنيد و به ياد خدا  آنجا كه دشمن را مي    

  .....پيشه كنيد كه خدا با شكيبايان و مقاو مان و ثابت قدمان است 

به بعد شروع مي شود و ٤٥ر سورة مباركة انفال ، دستورها و مسائل مربوط به قتال از آية           د

  :  تا جايي كه مي فرمايد مباحث و اصولي ديگر را به مسلمانان مي آموزد ،

و ال تكُونُوا كالَّذين خَرجوا ِمن ِديارِهم بطراً و رثاَء الناسِ  و يصدون عن سبيل اِهللا و اُهللا بما                    

  . ١يعلمون محيطٌ

 يـا   ) نه براي جهاد د رراه خدا بلكـه          (نباشيد كه   ) منافقان  (و شما مؤمنان مانند آن كساني       

و . شدند و مردم را از راه خدا منع كردنـد            ريا و تظاهر خارج   براي هوس و غرور و يا براي        

  . كامالً احاطه دارد )و مي انديشند ( علم خدا به هر چه مي كنند )آنها بترسند كه (

در جنگ اُحد كه خداوند در آن براي مسلمانان تنبه و هشداري قرار داده بود ، و از ايـن رو                     

و بـي    ها شكستي وارد آمد ، عده اي با سر مستي         در ابتداي آن جنگ از جانب دشمن بر آن        

آية فوق به اين گونه افراد اشـاره   . نيازي و مغرور از بادة پيروزي به ميدان نبرد آمده بودند            

بـشدت   مي كند و آنهايي را كهه با چنين روش و طرز فكري به عرصة پيكار گام نهاده اند                 

                                                
  .٤٧/ انفال - ١



رمايد اينها از آمدن به پيكار ، قصدشان        مورد سرزنش و انتقاد و توبيخ قرار مي دهد ، مي ف           

  .خود خواهي و ريا كاري است و مي خواهند مردم را از زاه خدا دور سازند 

ر ايـن آيـات      سورة انفال مـي گويـد كـه د         ٤٨ تا   ٤٥ پيرامون سه آية     ١ در تفسير الميزان  

  : ، شش دستور نظامي به مسلمين آموخته مي شود شريفه

  .رمست نشويد از پيكار خود مغرور و س-١

  . مانع راه خدايي مباشيد و مردم را از اين راه باز مداريد -٢

  .پايداري كنيد و ثبات داشته باشيد -٣

  .ياد خدا هميشه و همه جا و هر آن در قلب و فكر شما باشد -٤

  .با تمام وجود از خدا و رسول پيروي كنيد -٥

  .ف ايجاد نكنيدبا همديگر به جنگ و نزاع نپردازيد و تفرقه و اختال-٦

رعايت اين اصول همواره نيروبخش است و مي تواند در پيـروزي يـك گـروه پيكـار گـر                    

  .مسلمان سخت مؤثر باشد و آنان را تا مرز پيروزي برساند

  نگاهي به سوره هاي آل عمران و احزاب

سورة مباركة آل عمران ، كه سومين سورة مدني است ، برخي آيات آن مسألة جهاد كرده و 

در اين سوره همچنين مالحظه مي      . ر قسمتي از آيات نيز به جمگ ُآحد اشاره مي فرمايد            د

شود كه مسلمانان تشويق و ترغيب شده اند تـا گروهـي متحـد و يكپارچـه ، هماهنـگ و                     

همبسته ، و همگي در كنار هم آويخته از ريسمان خدايي باشند ، بطوريكه نه در ميان آنهـا                   

باشد ، نه به فرقه هاي گوناگون تقسيم شوند ونه راههاي مختلف      دو گونگي و چند دستگي      

همچنين ، در اين سوره مي فرمايد كه مسلمانان هرگز كافران و دشمنان اسالم . را بپيمايند

و مسلمين را دوست نداشته باشند ، با آنها رفاقت و معاشرت نكنند ، از آنـان بـراي خـود                     

  . دوست نگيرند و بدانها نزديك نگردند

                                                
  .٩٧ ، ص٩ ج - ١



عالوه بر اينها ،در آيه اي از اين سوره ، بشارتي اميد بخش به پيكار گران مي دهد و آينده                    

اي سرشار از پيروزي و نور و خوشبختي را در پيشگاه شـهيدان اسـالم و جنـگ و جهـاد                     

  : اسالمي ترسيم مي كند 

ند رِبِهم يرزقُون فِرحين ِبما اتاهم       و لَا تحسبن الَّذينَ  قُِتلُوا في سبيلِ  اِهللا امواتاً بل احياٌء عِ             

  . ١اُهللا

مرده اند وهمه   ) شهيدان اسالم (چنين مپنداريد كه كشته شدگان در راه خدا         ):مي فرمايد   (

چيز براي آنها شده است ؛ اين طور نيست ، بلكه اينان در پيشگاه خداي خود زنده هستند                  

  .و اضي اند است خشنود دايشان دادهاز نعمتهاي الهي روزي مي خورند و به آنچه خ و

همان گونه كه گفته شد ، در قسمتي از آيات اين سوره جنگ اُحد يا تمام مسائل و جوانب و 

در اين آيه ، گام     . نتايج آن و تنبه و هشداري كه براي مسلمانان داشته ترسيم شده است              

ح و بررسي شـده و      به گام و نكته تمام علل و جهات شكست و در ماندگي مسلمانان مطر             

تخلف آنان از اداء تكليف و انجام وظيفه ، عدم ذعايت دستوره هاي پيـامبر و آنچـه باعـث        

دقت در اين آيات    . شد تا يك جنگ پيروزمندانه به شكست منجر شود ، عنوان شده است              

، نه تنها براي روشنگري مسائل جهاد از ديدگاه قرآن و فرهنـگ اسـالمي جالـب توجـه و            

زي در جنگ را نيز يه پيكار گران اسالمي آموخته و بـدانها             .است بلكه راههاي پير   آموزنده  

نشان داده است كه اگر خواهان پيروزي هستند چه چيزهايي را از خـود دور سـازند ، چـه                    

  .چيزهايي را در خود تقويت كنند و چگونه و با چه روحيه و طرز فكري وارد ميدان شوند

حزاب نازل شده و سورة بعد از آن ، از لحاظ بحث ما ، سورة  سورة آل عمران قبل از جنگ ا      

  .احزاب و چهارمين سورة مدني است

سورة احزاب نيز بيشتر آياتش مربوط به همين جنگ احزاب است و از اين رو ، خود سورة                  

از آنجا كه اين سوره به مناسبت جنگ احـزاب ،           . نيز به نام همان جنگ ناميده شده است         

                                                
  .١٦٩/ آل عمران - ١



 جنگهاي تاريخ صدر اسالم ، نازل شده است طبيعتاً بسياري از آياتش به              يكي از نخستين  

به  مسائل جنگ ، ميدان مبارزه و چگونگي حاالت رزمندگان اسالم به ويژه هنگامي كه قدم              

  :صحنه كارزار مي گذارند مربوط است 

القُلُوب الحناِجر و تظُنُّون     ِاذا جاؤكُم ِمن فَوِقكُم و ِمن اسفَلَ ِمنكُم و اذ زاغَِت االبصار و بلَغَتِ             

      ١. ١باِهللا الظنوناً هنا لك ابتُلي المؤمنُون و زلِزلُوا ِزلزاالً شَديداً

                                                
  .١١و ١٠/ آل عمران - ١



چشماهايتان خيره و قلبهايتان به تـپش افتـاده و          ...از هر طرف شمارا محاصره كرده بودند      

 كه چرا كمكهاي»...نُوناً و تُظنُّون باهللا الظ« ايمانهايتان به بوتة آزمايش در آمده بود 

  ...خدايي به ما نمي رسد ، و مرگ و وحشت ناشي ازآن در چشمهايتان خوانده مي شد

  :پس از چند آيه ، از اوضاع و احوال شگرف و حماسه اي مؤمنان سخن مي گويد 

ورسولُه و مازادهم ِالَّا      و لَماَرأ المؤِمنون االحزاب قالُوا هذا ما وعدنا اُهللا و رسولُه و صدق اهللاُ             

ايماناًو تَسيلماً ِمن المؤمنين ِرجالٌ صَدقُوا ما عاهدوا اَهللا عليِه فَِمنهم من قَضي نَخبه و ِمـنهم         

من ينتَِظر و ما بدلُوا تبديلًا ِليجِزي اهللاُ و الصاِدقين ِبصدِقِهم و يعِذب المنـاِفقين ِان شـاَء اَو                   

   .١ب علَيِهم ِان اَهللا كان غَفُوراً رحيماًتَيو

ولي مؤمنان چون لشكر و نيروهاي احزاب و نيروهاي احزاب كفر را با چشم خود ديدند ، به  

جاي آنكه از كثرت و تحرك آنها بيمناك شوند بر ثبات و ايمانـشان بيفـزود و گفتنـد ايـن       

آنان بزرگمرداني هستند كه . ا داده بودند همان است كه خدا و رسول اوقبالً به ما وعدة آن ر

به پيماني كه با خدا بسته بودند كامالً وفا كردند ؛ برخي بر آن پيمان پاي فشردند تا در راه                    

خدا به شهادت رسيدند ، و بعضي به انتظار فيض شهادت مقاومت كـرده و عهـد خـود را                    

 فتارشان پاداش دهد و منافقان    هرگز تغيير ندادند ، تا خدا راستگويان را به سبب راستي گ           

  .را ، اگر خواهد ، عذاب كند يا توبة آنها را بپذيرد ، كه خدا آمرزنده و مهربان است

مردانـي كـه بـه      ( » قَضي نَخبه «بسياري از مفسران قرآن در اين مورد مي گويند منظور از            

در جنـگ موتـه     ، عبيده در جنگ بدر ، حمزه در جنگ اُحد و جعفر             ) شهادت نائل گرديدند    

حـضرت  » من ينتِظـر  « ، و مقصود از  است كه در هنگام نزول آيه به شهادت رسيده بودند      

امير مؤمنان عليه السالم است كه در هنگام نزول اين آيه به شهادت نرسـيده بـود ، ولـي                    

                                 .اشتياق شديد داشت كه به اين فيض نائل شود

  

                                                
  .٢٤ -٢٢/  ا�5اب -  ١



   چند سورة ديگر

 در بين سوره هاي مدني ، از لحاظ طرح مسائل مربوط به جنگ و قتال و جهاد در راه خدا و                  

آلـه   و احكام و مقررات آن ، به سوره اي چشمگير تر به نام سـورة محـم صـلي اهللا عليـه               

برخورد مي كنيم كه مسائل را از ديدگاهي پردامنـه تـر مطـرح كـرده و حتـي بـسياري از                

  . نبرد و گوشه و كنار آن را هم مورد بررسي قرار داده است جزئيات مربوط به ميدان

آيـات   از در اين سوره كه نام ديگرش سورة قتال است ، مجموعة دقيق و حساب شده اي               

طـرز   و نظامي به چگونگي رفتن به ميدان كارزار و نبرد در راه خدا ، نوع برخورد با اسيران                

پيـروان   بـر  خـدا  راه رهـروان  كامـل  پيروزي و خصم نابودي تا رفتار با آنان ، ادامة جنگ      

فَـِاذا لَقيـتُم     :مثالً در اين سوره چنين مـي خـوانيم          . راههاي غير خدايي مطرح شده است       

           عدنّاً بفَامِّا م ثاقوا الوم قشُدوهتي ِاذا اَثخَنتُمالِرقاِب ح وا فَضَربكَفَر تّـي       الذَّينا ِفداًء حو ِام 

اَوزار رب١هاالح.   

بـا   آنكه چون در ميدان جنگ با كافران روبرو شويد شجاعانه آنها را گردن بزنيد و پس از                

اسـيران   ، مغلـو ب سـاختيد   بكلي و ريختن خون و كارزار سخت ، دشمن را از پا در آورده         

 فرو  جنگ را محكم بع بند كشيد تا آنان را يا آزاد كنيد و يا فديه بگيريد تا در نتيجه ، جنگ                    

  .د ند و آتش فتنه خاموش گردنشي

الجنَّـه   يـدِخلُهم  و ِبـالَهم  يصِلح و سيهديِهم والَّذين قتُلُِوا في سبيِل اِهللا فَلَن يِضلَّ اَعمالَهم       

    .٢عرفَها لَهم

خداوند هرگز رنج واعمالشان را بي نتيجه و پاداش نمـي            شدند كشته خدا آنان كه در را ه    

قـبالً   كـه  بهـشتي  بـه  و اصالح نمايد  را را به سعادت هدايت كند و امورشان      گذارد و آنان    

  .مقامات آن را به آنها شناسانده است واردشان سازد 

   .١يا ايها الَّذين امنُوا ِان تَنصُروا َهللا ينصُركُم و يثُِبت اَقدامكُم

                                                
  ٤) / ص( محمد  - ١
  .  ٦-٤) / ص(  محمد - ٢



را  شـما  مي كند و قدمهاي   اي اهل ايمان ، اگر شما خدا را ياري كنيد خدا هم شما را ياري                

  .ثابت و استوار مي سازد 

   .٢و الَّذين كَفَروا فَتَعساً لَهم واَضَلَّ اَعمالَهم

  .آنان كه كافر شدند هالك و نابود شوند و خداوند اعمالشان را ضايع و باطل مي سازد 

است  هيو نيز يكي از سوره هاي مدني كه در بر گيرندة آياتي جنگ و فتح و عظمت و شكو    

 مـسرت    و آفرين اميد كه با جهاد اسالمي ارتباط دارد ، سورة فتح است كه با اين عبارات             

  :بخش آغاز شده است 

و    علَيـك  نِعمتَـه  تَأخّر و يـِتم  ِانَّا فَتَحنا لَك فَتحاً مبيناً ليغفر لَك اُهللا ما تَقَدم ِمن ذَنِبك و ما            

كهِديستقي ِصراطاً يماًم و نصُركزيزاً نَصراً اُهللا يـو الَّـذي     عاَنـزَلَ  ه  كينَهِب   فـي  الـسقلُـو

  ٤ .٣المؤمنين ليزدادوا ايماناً مع ايمانِهم ولِلِه جنُود السمواِت و الَارِض و كان اهللاُ  عليماً حكيماً

 و پيروز گردانـديم و       فاتح ) پس از فتح شهر مكه     (ما تو را با پيروزي آشكار       )اي رسول ما  (

نعمـت   و عيبها و نقصهايي كه بر تو مي گرفتند يا ممكن بود بگيرند همه را از بـين بـرديم                 

و . و تو را به راه راست وحـي و نبـوت هـدايت كنـيم            . خود را بر تو به خد كمال رسانديم         

 اوسـت خـدايي كـه   . خداوند تو را به پيروزي و فتحي با عزت و كرامت ياري خواهد كـرد            

و بدانيد كه . سكينت و وقار را در دلهاي مؤمنان برقرار كرد تا به مراتب و ايمانشان بيفزايد 

  .سپاه زمين و آسمانها لشكر خداست و خداوند به نظام و حكمت آفرينش داناست 

حديـد   سـورة  كـرده  مطـرح  جهاد اسالمي  و جنگ با ارتباط سورة ديگري كه آياتني را در     

در ايـن بـاره عنـوان و         را مسائلي كه زمينه است  اين در  ديگر سورة حج ، سوره اي    .است

  :بررسي مي كند ، از جمله آنجا كه مي فرمايد 

ساِجدمصَلَواتٌ و و عِبي و ت صَواِمعِدمم ِببعٍض لَهعضَهب اِهللا الناس فعلَوال د ١و.    

                                                                                                                                       
  .٧) / ص( محمد - ١
  .٨)/ ص( محمد- ٢
  .٤- ١/  فتح - ٣



ديگـر نـابود     بعضي دست  به را بعضي خدا ) اين گونه پيكار هاي در راه خدا نباشد و           (اگر  

امـا كوبنـده    . نكند ، عبادتگاهها ، صومعه ها ، كنيسه ها ، عبادتها ومساجد از بين مي روند                 

قرآني در زمينة جنـگ و       سوره هاي  ترين ، حماسي ترين ، انقالبي ترين و شور انگيزترين         

ا سورة توبـه    نازل شده كه همان    مدينه دوره هاي  آخرين قتال و مسائل نظامي اسالمي ، در      

مسلمانان پيمان بسته بودند تا  با كه مي گويد سخن اين سوره بيشتر دربارة كساني. است 

با صلح و مسالمت زندگي كنند ، اما ناگهان پيمان خود را شكستند و با دشمنان مـسلمانان      

الم هم پيمان آنها پرداختند تا از اين طريق جبهة اس          دوستان اتحاد كردند و به آزار و ايذاء      

در اينجا بود كه آن آيات شور انگيز نازل شد و با لحني بسيار حماسي و بر . را تضعيف كنند 

انگيزاننده مسلمانان را به جهاد و پيكار با كافران ومشركان تشويق كرد ، بطوريكه در چند                

كه دشمنان اسالم را هر      است شده داده دستور روشني و قسمت از اين سوره به صراحت     

د ر هر گوشه و كنار آنها را بگيرند و بكـشيد و فرصـت                و يديد به آنها حمله كنيد    كجا كه د  

ايمان بياورند و از گذشـته هـا توبـه           اسالم ندهيد ، مگر آن افرادشان را كه به خدا و آيين          

  ... كنند

سورة نـصر    ، و باالخره آخرين سورة مدني كه پيرامون مسائل جنگ و جهاد گفتگو مي كند             

 سوره به وضوح و روشني پيروزي نهايي مسلمانان را نويد مي دهـد ، قـوت               در اين . است  

 جبهـة    وضـع  ، مـي كنـد    تقويـت  را شرك و كفر بر قلب و اميد به نصرت الهي و پيروزي       

اسالم خاضع ميشوند تذكر مي دهد و باا شعار          برابر شكست خورده و ساير افراد را كه در       

پيروزي سر مـست شـود و        آوردن دست به از يدنبا و اشاره ياد آوري مي كند كه مسلمان       

دجار غرور و خود خواهي گردد ، و نيز در همين سوره است كه به تذكراتي دربارة استغفار و 

  .طلب بخشش از پيشگاه خداوند تبارك و تعالي مي پردازد 

  

                                                                                                                                       
  .٤٠/ حج  - ١



  جهاد و فطرت انسان 

گامي كه ايـن كتـاب   هن.  داده است  بخرج زيادي قرآن مجيد دربارة جهاد عنايت و اهتمام  

مـورد مطالعـه قـرار      -گذشـت  آن شرح كه-مدني را  هاي سوره و مي زنيم  ورق مقدس را 

ميدهيم ، مي بينيم پس از هر چند آيه اي دستور جهاد مي دهد و يا از فضيلت آن سخن مي 

كه چند آيه دربارة اصول اعتقادي يا اجتماعي و يا اخالقي و احكام              گويد و نوعاً در هر مورد     

جهاد صادر شده و يا از فضيلت جهاد سخن بـه            فرمان يا  اين كتاب است پشت سر آن      در

  . ميان آمده است 

 انـد  انداختـه  راه به از طرف ديگر ، دشمنان اسالم نيز تبليغات پر سرو صدايي عليه اسالم        

لذا توجه به اين مطلب الزم است   . كه اسالم دين شمشير است و با شمشير به پيش رفته            

  . عنايت قرآني به موضوع جهاد روشن شود كه رمز

در اين مورد بايد گفت موضوع جهاد پيش از آنكه در تحت قوانين و مقررات ديني و مذهبي 

  .در آيد يك امر فطري و نفساني است 

د اده  قـرار  » غـضب  «خداوند حكيم ، در غريزه و باطن كلية موجودات زنده قوه اي به نام          

وقع حيات و حيثيت خود را در معرض خطر و تهاجم مي بيند با است كه اين موجودات هر م    

و  قـوي  نـاخن هـاي    و نيرومند از قبيل چنگالهاي  -تمام وسايل و ابزاري كه در اختيار دارند       

دفـاع مـي     خود حيثيت و حق به دفاع بر مي خيزند و از حيات و        -دندانهاي نيرو و امثال آن    

و  زنبـور  نـيش  و پشت هاي خار پشت و الك    مي توان گفت مثالً فلسفة وجودي خار      . كنند  

و بعضي از ميوه ها خار       مور نيز همين است ، و شايد فلسفة اينكه در اطراف برخي از گل ها              

هـم   سـالح  اين لطيف و قرار داده شده نيز همين است كه بايد در كنار آن گل معطر و زيبا              

  .وجود داشته باشد تا پاسخگوي نقشه و دست متجاوز باشد 

  :نت آفرينش است و امري است اساسي اين س

  كتاب آفرينش را خطا نيست 



  خطا در خامة صنع خدا نيست

در انسان هم يكي از كامل ترين موجودات جهان خلقت است و حيثيـت و حيـات او ابعـاد                    

گوناگون و پردامنه اي دارد ، خداوند حكيم قوة غضب را بـراي دفـاع از حيـات و حقـوق و            

منها ، انسان چون عاقل است ضرورت دارد كه         . و قرار داده است     حريم حيثيت و شرافت ا    

در مورد او سان هم يكي از كامل ترين موجودات جهان خلقت است و حيثيـت و حيـات او                    

                .ابعاد بكار بردن نيروي غضب در پرتو عقل و هدايت شرع انجام بگيرد 

راه  در هـدايت شـرع    پرتـو  در و قـل ع چراغ همانطور كه قوة شهوت انسان بايد در شعاع       

جلوگيري شود غريزة غضب نيـز       انحرافي مسير صحيح بكار گرفته شود و از افتادن آن در        

  .به همين ترتيب است 

انسان چون از طرفي چنگ و دندان قوي و امثال آن ندارد و از طرف ديگر خطرات بيشتري                  

و  عقـل  قوة با ي دهد ، از اين رو     حيثيت و حيات و شرافت اورا مورد تهديد و تهاجم قرار م           

مـي   دفـاع  خود شرافت فكر خود سالحهاي جنگي مؤثر و كاملي ميسازد و با آن از حيات و             

  .كند 

 راه هـاي     در و گـردد  منحرف خود بلي ، اگر بكار بردن اين غضب و قوة دفاع از راه اصلي            

 نامهاي گونـاگون از  خانمانسوز به جنگ هاي انحرافي بكار بيفتد ، در گيريهاي زيانبخش و      

حيثيـت انـساني    و حقـوق  بين بـردن  از و ديگران قبيل كشور گشايي و تجاوز به سرزمين     

گنـاهي   و بـزرگ  ستمي را بوجود مي آيد كه ا سالم اين قبيل درگيريها و جنگهاي ويرانگر           

اصلي و عقاليي خـود      سير از عظيم مي داند ، و اين موضوع عيناً مانند آن است كه شهوت            

  .ف شود كه موجب پيدايش فساد و فحشاء مي گرددمنحر

گفتـة   بـه  بنـا  و است فطري امر از آنچه گفته شد اين موضوع روشن گرديد كه جهاد يك          

خود  قرآن اختصاص به دين اسالم ندارد و اديان ديگر نيز در امتداد خط سرخ به پيشرفت               

  .ادامه داده اند 



  : قرآن مي گويد 

مـا   و ضَـعفُوا  مـا  و  معه ِرِيبون كَثير فَما وهنُوا ِلما اَصابهم في سبيِل اهللاِ         وكأيِّن ِمن نَِبي قاتَلَ   

الصّاِبرين اُهللا بِحب تكانُوا و١اس.   

چه بسيارند پيامبراني كه به همراه از ترترتيب يافتگان الهي با دشمنان بـه جنـگ و قتـال                   

ه خدا براي آنان پيش آمد سست نشدند و ازخـود           پرداختند و هرگز در برابر آنچه كه در را        

           .ضعف نشان ندادند و تسليم نگر ديدند ، و خداوند صابران را دوست مي دارد 

از توضيحي كه داده شد اين مطلب نيز روشن گرديد كه اگر يـك ديـن ، اساسـاً اصـلي و               

به طـرف تـو زد طـرف    قانوني در مورد جهاد و دفاع نداشته باشد و بگويد اگر كسي سيلي        

، چنين ديني بر خالف فطرت است و هر ديني كه بـر    ٢چپ را نيز بگير تا سيلي ديگري بزند       

اين موضـوع درسـت مثـل آن        . خالف فطرت انساني باشد دين الهي و قابل قبولي نيست           

                  .است كه يك دين دستور بدهد غريزة شهوت بكلي ريشه كن شود 

سـبيل   فـي  « اساس بر ة جهاد و دفاع اسالم ، و اينكه چرا اسالم جهاد را           بنابر اين ، فلسف   

بودن قرار داده است ، روشن شد و دانستيم كه اين موضوع چيزي جز خواست فطري    » اهللا

  .انسان نيست 

قرآن كريم در طي آيات متعددي فلسفة جهاد را روشن مي سازد كه ما قبالً به ذكر پاره اي                

  : اكنون به چند مورد ديگر اشاره مي كنيم از آنها پرداختيم و

   .٣لَوال دفع اِهللا الناس بِعضهم ِببعٍض لَفَسدِت الَارضَ

 ( افـراد  بعـضي   را به وسـيلة ) فاسد و تبهكار و مشرك و كافر  (اگر خداوند بعضي از افراد      

وي زمـين را    ر )  و كفر و بي دينـي      ( دفع نمي كرد و از بين نمي برد ، فساد            )مؤمن و صالح    

  .مي گرفت 

                                                
  .١٤٦/ آال عمران  - ١
  .  رخ داده است اين مطلب در انجيل فعلي وجود دارد كه به طور مسلم تحريفي در آن  - ٢

  .٢٥١/ بقره  - ٣



ونجِرمالم ِبطلَ الباِطلَ و لو كَِرهو ي الحق ِحق١لي.   

چنـد   هـر  ، كند نابود را محقق و پايدار سازد و باطل و ناحق را محو و           ) دين اسالم ( تا حق   

  .براي بدكاران خوشايند نباشد 

   .٢ِاذا دعاكُم ِلما يحييكُميا ايها الَّذين امنُوا استَجيبوا لِلِه و لِلرِسوِل 

آن  در اي اهل ايمان ، آنجا كه خدا و پيامبرش شما را به آنچه هستي و زندگي واقعي شـما                  

  .است دعوت مي كنند ، شما آن دعوت را اجابت كنيد و پاسخ مثبت دهيد 

در  قتـال  بلي ، اين آيات و بسياري ديگر از اين گونه آيات ، هم لزوم دفاع از دين و جهاد و      

مـي   كـه  حـد  آن را نشان مي دهند ؛ ارزشي تا       آن واالي راه خدا را مي سانند و هم ارزش       

  و  كـه هـستي    آنچه براي گويد جهاد و پيكار در راه خدا ماية نجات انسان و پايه اي است             

آن اسـت    حقـوق  حفظ و زندگي واقعي انسان مؤمن شمرده مي شود و باعث حيات جامعه          

مظلومـان   حقـو ق   و اسالمي جامعة ار اسالمي ، چه در راه دفاع از       بدين سان ، جهاد و پيك     .

هر  در باشد و چه براي حفظ هستي اسالم و چه در راه تبليغ و استقرار و گسترش اسالم ،                 

  .صورت دفاع از حقوق انسانيت است 

  از  ، »ا بتـدايي   «چه جنبـة   داشته باشد و» دفاعي « به بيان ديگر ، جهاد و قتال چه جنبة    

حال آنكـه شـرك      ، ديدگاه اسالم به عنوان دفاع از حق انسان و انسانيت صورت مي گيرد            

 كه از   شده وارد براي همين است كه در اسالم احكامي      . وكفر هالك انسانيت را در بر دارد        

كـه   دارد پاك كردن روي زمين از لوث شرك و كفر و بت پرستي سخن مي گويد و تأكيـد                 

.  زمين محو گردد و در عوض ، دين خدا در همه جا تحقق پيدا كند                 بايد كفر و فساد ازروي    

كه همـين    است آورد ه شده    نيز بحثي كوتاه اما روشنگر     ٣در اين زمينه ، در تفسير الميزان      

  .مسأله رامورد تأكيد قرار مي دهد

                                                
  .٨/ انفال  - ١
  .٢٤/ انفال  - ٢
  .١٦٣ ، ص ٢ج  - ٣



بدين گونه ، بنابر داليلي كه ذكر كرديم ، در اسـالم و جوامـع اسـالمي نيـاز از ارزشـهاي               

و نياز به داشـتن يـك نيـروي         -كه همانا حقوق كل جامعة انسانيت را در نظر دارد         -المياس

پس ، الزم است كه اسالم به چنين نيرويي . دفاعي توانا و منظم بوضوح احساس مي شود 

  .مسلح و مجهز باشد تا از چنين ايده هاي الهي و انساني پر ارجي دفاع كند

  هاد بسيج شوند ؟مسلمانان در چه مواقعي بايد براي ج

ما در فصلهاي آتي اين كتاب به توفيق خداوند متعال بحث جامعي دربارة مسألة دفاعي يـا                

ابتدايي بودن خواهيم داشت ، ولي در اينجا نيز براي روشن شدن همـين بحـث بـه طـور                    

بودن جهـاد در اسـالم نظرهـاي        » ابتدايي« يا  » دفاعي  « مختصر بايد بگوييم كه در مورد       

بعضي از فقها و دانشمندان علوم اسالمي به تنها دفاعي بـودن  . ي ابراز شده است   گوناگون

  .پذيرفته و شرح كرده اند ١جهاد عقيده دارند و برخي ديگر ابتدايي بودن آن را نيز 

مـثالً صـاحب تفـسير    . حتي در بحثهاي تفسيري نيز اين بحث به ميان كشيده شده است      

«  قتال مسأله جهاد ، جنبة پيشتاز ندارد و هرگز به جنگ و          المنار معتقد است كه اسالم د ر        

دفاعي « نمي كند ، بلكه تمام اشكال و جنبه ها و جبهه هاي جهاد اسالم به صورت     » ابتداء  

 جانب به جهاد اقدام كرد كه خطري از   - و بايد  -يعني در اسالم ، هنگامي مي توان      . است  » 

 شده است و مؤمنان نيـز مـي خواهنـد          لمانانكافران و دشمنان متوجه اسالم و جامعة مس       

مـي   دفـاع  به دست برابر اين خطر به پاسخگويي و جلوگيري برخيزند و در نتيجه ، ناگزير            

  .زنند 

 صـاحب    ، رضـوان اهللا عليـه     طباطبائي عالمه ما ولي در مقابل اين خطر ، نظر استاد بزرگ        

تأييد قرار مي دهد و مي گويـد         دمور را ابتدايي تفسير الميزان بحثي دارد كه طي آن جهاد       

،  دفـاعي  جنبة به جهاد كنند و بدون در نظر داشتن       » ابتداء  « در موارد الزم ، مسلمين بايد       

به خاطر هدفهايي كه منظور جهاد اسالمي است ، كافر به ميدان نهند و در راه خدا دست به 

  .پيكار وقتال بزنند 



اسـالم   روشن امتيازات از  باشيم كه يكي   براي روشن شدن اين موضوع بايد توجه داشته       

تفـاوت بـودن     بـي  با كه ديني است  ؛ اين است كه ديني است تعهد آفرين و مسؤليت آور         

  .تضاد دارد 

نيست فردي مسلمان باشد ودر عين حال در برابر جريانها و  منطق اين دي مي گويد ممكن

بزرگ اسالم  پيامبر . فاوت بماندت بي جهان اوضاع حاكم بر محيط و افراد و ملتها و بلكه كل

  :صلي اهللا عليه و اله فرمود 

   .١من اَصبح و لَم يهتَّم ِبأموِر المِسلمين فَلَيس بمُِسِلٍم

دارد  ار تبـاط  كسي كه صبح كند در حالي كه به كارها و جريانها يي كه با زندگي مسلمانان             

  .اهميت ندهد ، مسلمان نيست 

   :و نيز حضرتش فرمود 

  . ٢من سِمع رجلًاينادي باللمسلِمين فَلَم يجِبه فَلَيس ِبمسِلٍم

و  اميـد  چشم و كسي كه بشنود فردي مسلمانان را صدا مي زند و از آنجا كمك مي خواهد              

  .كمك به سوي انها دارد ،ولي جواب مثبت به او ندهد و اعتنا نكند ، مسلمان نيست 

ايجاب مي كند كه انسان در درجة اول در راه خـود سـازي              به طور خالصه ، تعهد اسالمي       

گام بردارد و خود را اصالح كند تا به عنوان يك فرد مسلمان ، پاك و مهذب و سر چـشمة                     

ثانياً نسبت به سرنوشت جوامع و انسانهاي ديگر از لحـاظ           . خير و سعادت و خدمت باشد       

و احساس مـسؤليت نمايـد و آن        فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي و اخالقي بي تفاوت نباشد           

اندازه كه مي تواند گامهاي مؤثري در راه تعـالي و ترقـي آنهـا بـردارد و در راه خـدمت و              

احسان و تعليم و تربيت صحيح و رفع نارساييها و مشكالت زنـدگي آنـان كوشـا باشـد و           

جيـر  مخصوصاً از حال مظلومان و مستضعفان كه قدرتهاي كفر و اسـتكبار ، آنهـا را بـه زن                  

استضعاف و ستم و استثمار كشيده و مي كشند و منابع فرهنگي و اقتصادي آنها را به غارت 

                                                
  .١٦٣ ، ص ٢ اصول كافي ، ج - ١
  .١٦٤ همان ، ص ص - ٢



برده و مي برند ، يك لحظه غافل نباشد و در اين مورد احساس همدردي و مسؤليت نمايد                  

. و گامهايي در راه پاره كردن اين زنجير هاو درهم شكستن اين قدرتهاي افسونگر بردارد                

استين ، فردي است كه بداند چه تعدادي از مسلمانان در كشورهاي جهـان              يك مسلمان ر  

زندگي مي كنند ، بلكه چه تعدادي از افراد انسان در سطح گيتي بوجود آمده انـد و در چـه            

وضعي بسر مي برند و چه كشورهايي آنها را در برمي گيرد و اوضاع آنها از لحاظ فكـري و                    

القي و مذهبي چگونه است و چه نقشه هايي در رابطـه  فرهنگي ، سياسي و اقتصادي ، و اخ   

با آنها كشيده شده و كشيده مي شود و چه قدرتهايي در پي استثمار آنها فعاليت مي كنند و 

هـم   چه توطئه هايي آنها را تعقيب كرده و مي كند و چه تاريخي را پشت سر گذاشته اند و  

وظيفة خود را نسبت بـه ايـن جريانهـا ،    اكنون قلمهاي تاريخ دربارة آنها چه مي نويسد تا       

                                          .چنانكه شايسته است ، انجام بدهد

مواهب  به طور خالصه ، از طرفي روشن است كه خالق انسان و جهان حق بهره برداري از                

 دسـت  كـه  را دينـي  حفظ فطرت  حق و زندگي ، حق رشد و تكامل ، حق استقالل و آزادي          

و  داده قـرار   قدرت خداوند دروجود همة انسانها به وديعت نهاده است براي همة انـسانها            

گونـه اي گـام      بـه  حيات راه در  الزم است كه انسانها در صحنة زندگي طوري رفتار كنند         

رسيدن به حقوق و اهـداف       راه بردارند كه مزاحم حقوق ديگران نباشد ، بلكه يكديگر را در          

       . زندگي كمك كنند

  :از طرف ديگر ، مي دانيم كه كفر با ظلم و شتم توأم است كه قرآن مجيد مي گويد     

ونالظّاِلم مه نالكافِرو ١و .  

  .كافران ستمكارنند

  :و نيز مي فرمايد 

  . ١ِان الكاِفرين كانُوا لَكُم عدواً مبيناً

                                                
  .٢٥٤/ بقره  - ١



  . كافران دشمنان آشكار شما مسلمانانند

  :و نيز مي فرمايد

ودهنُوا اليام للَِِّذين دواهالناِس ع اَشَد ن٢لَتِجد .  

  .اين مطلب را خواهي يافت كه يهود سر سخت ترين دشمنان مسلمانان هستند

  :و دربارة منافقان نيز مي گويد 

   .٣هم العدوفَاحذَرهم

  .داشته باشيد در برابرآنها نيز نسبت به خود تحفظ . منافقان هم دشمنان شما هستند 

و باالخره ، قرآن كريم اين مثلث شوم يعني كفر و نفاق و صهيونسيم را دشمنان مسلمانان                 

وريشة حق شكني ها و ستمريها و استكبار و استضعاف معرفي مي كند و پـس از معرفـي                   

  :دشمنان اسالم ، از نقشه ها و توطئه هاي آنان نيز پرده بر مي دارد و مي گويد 

كثير ّدداً ِمن ِعنِد اَنفُِسِهموسعِد ايماِنكُم كُفاراً حونَكُم ِمن بدر٤ ِمن اَهِل الِكتاِب لَو ي.   

دارنـد   شـما  به نسبت به سبب رشك وو حسدي كه) يهود و نصاري (بسياري از اهل كتاب     

  .مي خواهند شما را از عالم اسالم به كفر برگردانند 

   .٥لَو يِضلُّونَكُمودت طاِيفَه ِمن اهِل الكِتاِب 

گمـراه   و منحرف گروهي از اهل كتاب دوست مي دارند كه شما را از صراط مستقيم اسالم             

  .سازند

رم اَكبهورما تُخفي صُد غضا ُء ِمن اَفواِهِهم وِت البدوا ما ِعنتُّم قد بالُونَكُم خباالً ود٦ال ي .  

دوست  الل نسبت به شما كوتاهي نمي كنند و       آنها هيچ وقت از هيچ گونه ايجاد فساد و اخت         

  .مي دارند كه شما در رنج و معصيت باشيد 

                                                                                                                                       
  .١٠١/نساء  - ١

  .٨٢/مائده  - ٢
  ٤/ منافقون  - ٣
   .١٠٩/ بقره  - ٤
  .٦٩/ آل عمران  - ٥
  .١١٨/ آل عمران  - ٦



   .١ود الذَّين كَفَروا لَو تَغفُلُون عن اَسِلحِتكُم و اَمِتعِتكُم

عليـه   آنهـا  از توانيـد  مـي  كه سالحهايي از كافران دوست مي دارند و مي خواهند كه شما        

به شما عنايت فرموده اسـت       خداوند كه همچنين از كاالهايي  دشمنان خود استفاده كنيد و      

  .غافل بمانيد و بي خبر باشيد و از آنها بهره برداري نكنيد

نمـي   بـر  دسـت  كردن ظلم از هرگز نتيجه اينكه بنابر آنچه گفته شد ، در برابر كافران كه          

ـ                   سلمانان و  دارند و در مقابل دشمناني كه همواره در فكر توطئه و نقـشه كـشيدن عليـه م

كه تجارب زندگي نيز آن را ثابت مي كند و چپـاول فرهنگـي و               -مستضعفان جهان هستند  

  : واضح است كه اسالم تعهد آفرين چه مي گويد-اقتصادي آنها بر هيچ كس پوشيده نيست

  آيا مي توان بي تفاوت نشست و تنها تماشاگر اين صحنة رقّت بار بود؟ 

  .ست معلوم است كه منطق اسالم اين ني

    اگر خاموش بنشيني گناه است               چو مي بيني كه نابينا و چاه است

كـه   حال ، اگر منظور كساني كه مي گويند در اسالم جهاد ابتدايي وجود ندارد ايـن اسـت                 

وبه زنـدگي    مسلمانان مي توانند در برابر اين نقشه ها و جنايتها آرام و بي تفاوت بنشينند              

هند و تماشاگر اين صحنه ها باشند ، مسلماً اين طـور نيـست و اسـالم                 فردي خود ادامه د   

  هرگز اجازة بي تفاوت نشستن را نمي دهد ، و اگر مقصود اين است كه در عين تحقق

اين جريانها ، تا آنجا به ما حملة نظامي مسلمانان و مظلومـان نكنـيم و سـخني نگـوييم و                

ولـي  . يست و اسالم چنين اجازه اي را نمي دهـد     گامي برنداريم ، باز هم مسلماً اين طور ن        

چنانچه منظور اين است كه ما بايد هميشه در فكر باشيم كه تحصيل قدرت كنيم و امكانات 

الزم را فراهم سازيم و پس از تحصيل قدرت و فـراهم سـاختن امكانـات ، فعاالنـه و بـا                      

و خائنانـة آنهـا را   شجاعت حركت كنيم و با شدت هر چه تمامتر جلوي نقشه هـاي شـوم    

بگيريم و فكر و فرهنگ و اقتصاد خود را حفظ و حراست كنيم بلكه اين رسالت را كه نـشر                    

                                                
  .١٠٢/ نساء  - ١



اسالم آزادي بخش و سعادت آفرين است در سراسر جهان گسترش بـدهيم و كانونهـاي            

فساد و عداوت و مراكز ستم و استثمار و اسراف و چپاولگري را نابود سازيم ، اين موضـوع              

  .مان منطق اسالم و همان جهاد ابتدايي است كه برخي از افراد آن را الزم نمي دانندعيناً ه

از اين رو ، بنابر آنچه گفته شد نتيجه مي گيريم كه هر گاه در موردي از موارد و در نقطه اي 

حيثيـات   بـا  و  گرديد از نقاط جهان خطري متوجه جان مسلمانان يا فرهنگ و اقتصاد آنها           

صورت ، بر تمـام      آن در جامعه اي از جوامع بشري مورد تهديد قرار گرفت ،         مسلمانان در   

و  دفـع  جهـت  در و آماد ه سـازند    خطر مسلمانان ديگر است كه خود را برا ي مقابله با آن          

طبيعي است كه وقتي مسلمانان براي دفع خطر و رغع تهديد و ظلم از جان و مال و حيثيات 

متوجه  اقدام كرده اند ؛ چرا كه در اينجا ظاهرآ خطري         » ي  جهان ابتداي « مسلمانان ديگر به    

-را آنان نبوده و شخصاً مورد تهديد قرار نداشته اند ، اما چون گوشه اي از جوامع اسالمي                

و  كيـان  از در معرض خطر و تهديد يافته اند ، براي حفظ شؤون جوامع اسالمي و حمايـت             

  . ، دست به جهاد زده اند حيثيات اسالم

بنابر آنچه گفته شد ، در زمينة اقدام به جهـاد ، مـسأله اساسـي و حيـاتي                 . سوي ديگر   از  

ديگري نيز مطرح مي شود كه همانا ريشه كني كفر و شرك و فـساد جهـاني و جـايگزين                    

  . ساختن اسالم و گسترش ابعاد و مباني اسالمي است به شرحي كه ذكر گرديد 

    

  

  

   

  

  

  



  

  

  

  

  

  

٤  

  جهاد و شهادت

  گاه نهج البالغهاز ديد
  

  

  

  

  

  

  

  



بررسي مطالب نهج البالغه ، مالحظه مي شود كه يكي از اساسي ترين و مهمترين مسائلي   

كه در كلمات و سخنان عميق و گهربار علي بن ابي طالب عليه السالم از آن بسيار سـخن                   

ـ   ٣٢اين بررسي نشان ميدهد كه در . رفته ، مسأله جهاد است    ام مورد در نهـج البالغـه ، ن

جهاد و مشتّقات اين واژة افتخار آفرين برده شده و از مجاهدين راه خد ا و اسالم تمجيد و  

اليته ، در همين مواردي كه مجاهدين مورد تمجيد واقـع           . ستايش فراوان بعمل آمده است      

شده اند ، در مقابل ، سيل نكوهش و رگبار تند انتقـاد از زبـان گويـا و كـالم غـراي اميـر                       

ليه السالم نسبت به كاهالن و سستي كنندگان و كساني كه بر جـاي خـود بـه                  المؤمنين ع 

« سنگيني مي نشينند و رفتن به ميدان جنگ و جهـاد برايـشان سـنگين و دشـوار اسـت                     

هستند ، و نيز نسبت به كساني كه بـا قاعـدين و بـر جـاي نشـستگان      » قاعدين از جهاد  

                    .كنند ، ديده مي شودهمگام شده اند و با آنها همدلي و همصدايي مي 

كورد در نهج البالغه ، از پيكار و قتال در راه خدا و اسالم سخن به ميان آمده است و     ٣١در  

هنگـام   به كه در اين موارد ، ازآنان    . پيكار گران جبهة اسالمي مورد تمجيد قرار گرفته اند          

و كشانه و    و سفره هاي رنگين خانه    پيكار كاهلي مي كنندو خانه نشيني در پيش مي گيرند           

مـرد   و خـونين  هاي آغوش گرم خانواده و رفاه و آسايش در چهار ديواري خود رابه صحنه    

  .آزماي پيكار تر جيح مي دهند ، بشد ت انتقاد شده است

كـه   آنـان  از حـضرت  و سخن رفته )جنگ و جنگاوري (  مورد نيز از حزب و محاربه        ٤٠در  

نكوهش  و گرايشهاي پست مادي چشمشان را كوري كرده انتقاد و         عشق به حيات حيواني     

  .كرده است 

مالحظه مي شود كه رويهمرفته اين موضوع در نهج البالغه بيش از قرآن مطرح شده است        

 مورد از اين موضوع سخن به ميان آمده و حال آنكه در نهج ٧٢، چه آنكه در قرآن مجيد در 

و  بزرگمـر د شمـشير     ، عليه السالم  ضرت امير المؤمنان   مورد وجود دارد كه ح     ١٠٣البالغه  



سخن ، پيرامون رسالت جهاد و مجاهد و پيكار گر اسالمي سخن گفته است و اين موضوع                

  .با جنبة تفسيري و توضيحي نهج البالغه نسبت به قرآن ارتباط دارد 

دي كـه لـزوم     اكنون ما به دسته بندي ديدگاههاي نهج البالغه دربارة مسأله جهاد و مـوار             

اقدام به جهاد و ارزش مجاهدين و نكوهش قاعدين سخن رفته است مـي پـردازيم و در                  

                 .مورد ، با نگرشي اجمالي ، مسأله را مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم

به طور كلي ، مي توان گفت كه جهاد از چشم انداز وسيع حضرت امير مؤمنان عليه السالم                  

موارد  غه به چهار بخش يا چهار موضوع كلي تقسيم شده و از هر موضوع ، در               در نهج البال  

                   :اين چهار موضوع عبارتند از . گوناگوني سخن به ميان آمده است 

                                   .فضيلت و نتايج جهاد و عواقب ترك آن. الف  

                                           .پايداري مبارزه و روش جنگ. ب 

                                       .فنون شهادت در راه جهاد براي خدا. ج

                                        .شوق شهادت در راه جهاد براي خدا.د

                .كه در بخشهاي آينده به بررسي هر يك با ذكر شواهد الزم مي پردازيم

  

  فضيلت جهاد و عواقب ترك آن 

است و از زبان گرم وشـور   فصل جهاد در نهج البالغه يكي از فصلهاي درخشان اين كتاب         

انگيز امير مؤمنان عليه السالم آنقدر عبارتهاي رسا و زيبا دربارة جهاد صادر گرديده اسـت          

ز كالم آن حضرت كه ذكر همة آنها احتياج به يك كتاب مبسوط و مستقل دارد و همين قدر ا

اين مطلب مهم به دست مي آيد كه پرچم افتخار آميز عزّت و سر بلنـدي سـر بـر آسـتان       

جهاد و پيكار مي سايد و جز از اين راه از هيچ راهي عزّت و شرافت يك ملّت تـأمين نمـي       

شود و در عين حال ديو ذلّت و خواري از آستانة ترك جهاد سر به در مي آورد و امير مؤمنان 



يه السالم خود نخستين كسي است كه بر چهرة طغيانگران ويرانگر با شدت و صـالبت                عل

  صحيه زد و در راه اجراي عدالت و مساوات شمشير برق آساي خود را بكار انداخت 

گرامـي تـرين مـرگ      ( ١»ِان اَكرم الموِت القتـلُ      « و اوست كه با شعار حماسه آفرين خود         

  :  با گفتار شور آفرين ، اين راه را هموار كرد و فرمود ،و)كشته شدن در راه خداست 

و انّي اِلي ِلقاِء    ... ِانّي واِهللا لَو لَقيتُهم واِحداً و هم ِطالع االرِض كُلِها ما بالَيتُ و الَ استوحشتُ                

ـ             هـِذِه االم امر لكنَِّني اسي اَن يِلي راٍج و نتظرسِن ثَواِبِه لمو ِلح شتاقهـا و   اهللا لمـفَها ؤِه س

              ٢. ٢فجارها فَيتِِّخـذُوا مـالَ اِهللا دوالً و ِعبـاده خَـوالً و الـصّاِلحين حربـاً و الفاِسـقين ِحزبـاً                     

قسم به خداوند ، اگر من به تنهايي در برابر اين ستمگران در حالي كه آنها صفحة پهنـاور                   

 وحشت نمي كنم و هراسي به دل خـود راه نمـي             زمين را پر كرده باشند قرار بگيرم هرگز       

زيرا من به مالقات خداوند مشتاق و به پاداشهاي نيك الهي اميدوار هستم و تنهـا                ... دهم  

تأسف و ترس من از اين است كه امور اين امت را سفيهان و فاجران در دسـت بگيرنـد و                

ان و فقيران را محروم     اموال خداوند را در ميان خودشان دست بدست بگردانند و مستضعف          

سازند و بندگان خدا را بردگان خود قرار بدهند و با صالحان و نيكان به مخالفت و ستيز بر                   

  .خيزند و از فاسقان و بدكاران براي خودشان حزب بوجود بياورند

آري ، امير مؤمنان عليه السالم و كلمات او بود كه تحول و حماسة شور انگيـزي را در روح                    

 برابر ستمگران و مستبدان بوجود آورد ، بطوريكه در رگهاي هر انقالبي كـه در                شيعيان در 

چنانچـه  . جريـان داشـت   » خون علـوي  « عالم اسالم پس از آن حضرت صورت گرفت ،         

جهادگران و ايجاد كنندگان نهضتهاي عصر اُموي و عباسي در حجاز و عراق و شام و ايران 

د ، علي عليه السالم را امام و پيشواي همة آنهـا خواهيـد    و افريقا و غير آن را در نظر بگيرن        

و غير آن مي خوانيم و مـي        ) قربانگاههاي علويين   ( نهضتهايي كه در مقاتل الصالبين      . ديد

بينيم كه چگونه رويا روي ستمگران و جباران ايستادند ، اين نكته را براي مـا روشـن مـي          

                                                
  .١٢٢نهج البالغه فيض اسالم ، خطبة  - ١
  .٦٢همان ، نامة  - ٢



لسالم را در پيش گرفتند و در اين راه تا آخـرين            كنند كه آنان همان راه امير مؤمنان عليه ا        

قطرة خونشان جانفشاني كردند وهمه شاگردان اين مكتب بودند و از آن الهام و مايه مـي                 

تشّيع سرخ ، رنگ خود را از مكتب امير مؤمنان عليه السالم كسب كرد و پرچمـي                 .گرفتند  

ن پرچمي بـود كـه اميـر        كه هميشه مستضعفان و محرومان در زير آن جمع مي شدند هما           

مؤمنان عليه السالم آن را بر افراشته بود ، و لذا نام آن حضرت بر زبـان مظلومـان تـاريخ                     

                              .هميشه جاري مي شد و كالم او به آنها نيرو مي داد

افـراد   از بعـضي  كـه  مواقعي در امير مؤمنان عليه السالم بارها در موارد گوناگون ، به ويژه          

و يا سستي و كاهلي نشان مي        زدند سست عنصر از گام نهادن به ميدان جنگ سر باز مي          

    و  ذلّـت  و نفـرت ،   و ننـگ  دادند ، با دلي دردمند و بياني آتشين به آنها هشدار مي داد كه             

خواهـد   جايي به را نسل آن خواري دامن نسلي را خواهد گرفت كه از جهاد گريزان باشد و  

اين سزاي كساني است  و ، بزند خود دشمنان و ستمگران پاي  عاجزانه بوسه بررسانيد كه

 .رسالت انساني خود با سستي و كاهلي سر باز زده اند انجام از و كه به راه ترك جهاد رفته

  بـه نقـل قـسمتهايي از نهـج         ، باره اين در حضرت بيانات  از  هايي نمونه عنوان اكنو ن به  

                                                   .البالغه مي پردازيم

  : چنين مي خوانيم ٢٧در خطبة 

            التَّقـوي ، و ِلبـاس ـوه اُهللا ِلخاصَِّه اَولياِئِه ، و هنَِّه فَتَحِمن اَبواِب الج باب الِجهاد فَِان عدا باَم

اهللاُ ثَوب الذُّلِّ و شَملَه البالِء و  ركه رغبه عنه ألبسهِدرع اِهللا الحصينَه ، و جنَّنُه الوثيقه ، فَمن تَ

 سيم ِمنه ِبتَضييع الِجهاِد و قو اُديلَ الح لي قلبِه ِباِلاسهابع القماَءٍه ، و ضُِرب ِيثَ ِبالصَّغاِر ود

     النِّصف ِنعو م الخَسف .       وتُكُم ِالي ِقتاِل هؤعإعالناً         اَال و انّي قَد د نَهاراً و ِسراً و الء القَوِم لَيالً و

اُغزُوهم قَبلَ اَن يغزُوكُم ، فَواهللا ما غُِزي قَوم قَطُّ في عقِر داِرهم ِالّا ذَلّـوا فَتَـوا       : ، و قُلتُ لكُم     

               الَاوطانُ ، و لَيكُملكَِت عم الغاراتُ ، و لَيكُمتّي شُنَّت عتَخاذَلتُم ح هذا اَخُو غاِمٍد و قَـد      كَلتُم و

وردت خَيلُه الَانبار وقَد قَتَلَ حسان ابنَ حسان البكِري و ازالَ خـيلكُم عـن مـساِلِحهاو لَقَـد                   



بلَغنَي ان الرجلَ مِنهم كان يدخُلُ علَي المرأِه المسلِمِه و اُألخري المعاِهدِه فينَتـزع ِحجلَهـا و       

ِئدها وِر عاثَها ، ما تَمتَِنع ِمنه ِالّا ِباإل سِترجاِع و اإل سِترحاِم ، ثُم انصَرفُوا و اِفرين ،  قلُبها و قَال  

ما نالَ رجالً مِنهم كَلم و ال اُريق لَهم دم ، فَلَو اَن امراً مسِلماً ماتَ ِمن بعِد هذا أسفاً ما كان ِبِه 

اجِتمـاع   الهـم  و اِهللا يميتُ القَلب ويجِلب    !! دي جِديراً ، فَيا عجباً عجباً       ملوماً ، بل كان ِبِه عنِ     

: هؤالِء القَوِم علي باِطِلِهم و تَفَر قُكُم عن حِقكُم فَقُبحاً لَكُم و تَرحاً حين ِصرتُم غَرضاً يرمـي       

      و ال تَغزو و تَغُزون ، ونال تُغير ليكُم وع غارير يرتُكُم ِبالسفَِاذا أم ، عصَي اهللاُ و تَرضَوني و ، ن

إلَيِهم في اياِم الحِر قُلتُم هِذِه حماره القَيِظ اَمِهلنا يسِبخ عنَّا الحر ، و ِاذا اَمرتُكُم ِبالسيِر ِاليِهم                 

ا البرد ، كُلُّ هذا ِفراراً ِمن الحرِّ و القُـِر فَـإذا   فِي الِشتاِء قُلتُم هِذِه صَبا ره القُِر اَمِهلنا ينسِلخ عنَّ   

            لُـومال ِرجـالَ ، ح يا اَشباه الرِّجـاِل و يِف اَفَرالس اِهللا ِمن ون فَانتُم وِر و القُرِّ تَِفرالح كُنتُم ِمن

عِرفكُم ، معِرفَه و اِهللا جرت نَدماً       الَاطفاِل ، و عقُولُ رباِت الِحجال ، لَوِددتُ اَنّي لَم أركُم و لَم اَ             

و أعقَبت سدماً ، قاتَلَكُم اُهللا لَقَد مألتُم قَلبي قَيحاً ، و شَحنتُم صَدري غَيظـاً و جـر عتُمـوني                     

ن أبي  ِان اب : نُغَب التَّهاِم اَنفاساً وأفسدتُم علَي رأيي ِبالِعصياِن و الِخذالن حتي قالَت قُريشٌ             

و هل اَحد ِمنهم أشد لَها ِمراسـاً و         ! طاِلٍب رجلٌ شُجاع و لِكن ال ِعلم لَه ِبالحرِب ، ِلِله أبوهم             

                   لَي الِستّينقتُ عو ها أنَا ذاقَد ذَر ، لَغتُ الِعشرينما ب ضتُ فيها وقاماً ِمنّي لَقَد نَهفيها م ماَقد

                                                 .اليطاعو لِكن ال رأي لمَِن 

پس از پايان جنگ صفين و آتش بس موقتي كه بين امير المـؤمنين          : ماجرا چنين است كه     

علي عليه السالم و معويه برقرار شد ، طرفين تعهد كردند كه تا مدتي معين آتش بـس را                   

اما سربازان شـام    . اربه خود داري ورزند     حفظ كنند و از دست زدن به هر گونه حمله و مح           

آنها گاه و بيگاه . كه در مرز دو طرف متمركز بودند ، اين عهد و پيمان را زير پا مي گذاشتند 

به دستور معاويه به مردم عراق ، به ويژه ساكنان مناطق مرزي مانند شهر انبار ، شـبيخون    

  ، بر زنان و دختران وارد مي شـدند و          مي زدند ، به اموال و نواميس مردم تجاوز مي كردند          

مـي   تصاحب شكنجه و دارايي آنها از قبيل دستبند و گردبند و حتي لباسها يشان را با زور              



نمودند ، و با الخره از هيچ گونه قتل و غارت و فشار و خونريزي و آتش افروزي خـودداري                

 و تعدي آشـكار ، مـردم        حيرت آور اينكه در برابر اين پيمان شكني ها و ظلم          . نمي كردند   

عراق آنچنانكه الزم بود مقاومت جدي نشان نمي دادند و از حقوق و نـواميس خـود دفـاع                 

نمي كردند ، بلكه با خواري و ذلّت سكوت اختيار مي كردند تا دشمن به آسودگي هـر چـه                    

اين سست عنصري و بي حميتي و كاهلي ذلت آور . خواهد ، بكشد و هر چه را خواهد ، ببرد 

، بر حضرت امير مؤمنان عليه السالم سخت گران مي آمد و دلش را لبريز از غم و جـانش                    

را آكنده از آتش خشم مي ساخت و با كلمات آتشين خود ، آن مردم سست عنـصر و بـي                     

خطبه اي كه ذكر شد ، يكي از همان بيانـاتي  . حميت را به باد نكوهش و مالمت مي گرفت       

چنين موردي از سر خشم و درد و اندوه بيان كرده و در آن از         است كه علي عليه السالم در       

گويي هر كلمة آن با خـون دل و آتـش    فضيلت جهاد و عواقب شوم ترك آن سخن گفته و           

                                                   .درونش آميخته است 

  :مي فرمايد 

از درهـاي بهـشت و       جهاد ، دري  .... و اما پس از ستايش پروردگار و درود بر رسول اكرم            

پيـراهن  . رحمت الهي است كه تنها برروي بندگان خاص و دوستان خداوند باز مي شـود                

سر بازي ، زرهي آهنين است كه دست فداكاري و روح مليت آن را بـر انـدام جـوانمردان                    

افتو پس از   جامة فاخر جهاد ، در زندگي لباس شر       . پاكباز و خونگرم و ايثار گر مي پوشاند         

آري ، گلگون كفناني كه در راه دين و عدالت و بر كندن ظلم . مرگ جامة بهشت خواهد بود 

داد به خون پاك خود رنگين شده انـد ، در ايـن جهـان نـام و افتخـار                     و گستردن عدل و   

آنان كه اين لباس تقوا . خواهند داشت و در آن جهان در فردوس برين جاي خواهند گرفت 

 از خويش دور كنند و شانه از زير بار وظيفة جهاد و مسؤليت رهـايي بخـش و                   و عدالت را  

انساني خود خالي سازند ، غبار ذلّت و تيره روزي سيمايشان را خواهد پوشـانيد و طوفـان                  

سيل بدبختي و خفّت ترك كنندگان جهاد را        . ننگ و عار سامانشان را درهم خواهد ريخت         



. و امواج ننگ و عار ، زبون و سيه روزشان خواهد ساخت به پستي و حقارت خواهد كشانيد 

به سزاي اين سستي و كاهلي كه در مقابل وظيفة جهاد و پيكار با دشمنان از خود بروز داده  

         .اند ، حق از آنان رخت بر مي بندد و عدالت و كمال انساني از آنان ممنوع مي گردد

ين خدا و دفـاع از اصـالت و شـرافت    اه حق و دمن شب و روزشما را به جهاد ومبارزه در ر   

انساني دعوت مي كنم و پيوسته نغمة جانبازي و فداكاري را در گوشهاي سنگين شما مـي                 

نوازم ؛ ولي افسوس كه دِم گرم من در آهن سرد شما اثر نمـي كنـد و رگهـاي غيـرت و                       

                                        .حميت در شما به جوشش در نمي آيد 

اي گرانباران كه در خانه نشسته و تن به ذلّت و خواري داده ايد ، اكنون بار ديگر سـخنان                    

خود را تكرار مي كنم ، باشد كه اين بار بـه غيـرت آييـد و خـون افـسرده و سـردتان در                         

شريانهايتان به جريان افتد و شرف انساني خود را دريابيد و با پيوستن به صف جهـاد ، از                   

                                             .حيات خود دفاع كنيد حقوق و 

بارها گفته ام و باز مي گويم كه ذليل ترين اقوام جهان مردمـي هـستند كـه كوچـه هـاي                      

! براستي چه بيهوده مردمي كه شما بوده ايـد        . شهرشان ميدان تاخت و تاز بيگانگان شود        

ر از شـانه در افكنـده ايـد و بـه انـدازه اي از اداء      آغاز بار وظيفه را به بهانه هاي شـرم آو         

كسي كه  . مسؤوليت خود گرييخته ايد كه روز گارتان بدين گونه ننگين و سياه شده است               

از منطقة انجام وظيفه و كسب افتخار فرار كند ، در دو جهان بهـره اي جـز ننـگ و ذلّـت                       

                                                 .ورسوايي نخواهد داشت 

اكنون معويه چون صيادي حيله باز كه خرگوشهاي غفلت زده را به خـواب مـي انـدازد تـا                   

   چـون  نظرتان در آسوده تر شكار شان كند ، شما را اغفال كرده و روز روشن را اين چنين               

                        ديگر چه انتظار داريد؟. شبي سياه و هراس آور ساخته است 

 زدگان ، واليت انبار از دست رفت و فرماندار رشيد و فعالش حسان بن حـسان                 اي غفلت 

به من خبر رشيده اسـت كـه نيـروي          . بكري به دست سربازان تجاوز كار شام كشته شد          



سپاهيان ما كه مأمور انتظامات مرزي بوده اند با كمال شجاعت مقاومت كرده و تا آخـرين                 

 دالئرانه جام شهادت را سر كشيده اند ؛ اما چـون از             نفر مردانه در مقابل دشمن جنگيده و      

مردم آن واليت به آنها كمك و ياري نشده است دشمن بر آنان فائق آمـده و در آن شـهر              

قتل و غارت را به آخرين درجه رسانيده و از هيچ عمل ناشايست نسبت بـه خـون و مـال                     

                                              .مردم خود داري نكرده است 

شنيده ام كه نه تنها مسلمانان بلكه پيروان مذاهب ديگر هم كه اكنون در پناه اسالم بـسر                  

مي برند و قوانين اسالم آسايش آنان را تضمين و تـأمين كـرده اسـت ، از خونخـواري و                     

درندگان شـام بـر زنـان مـسلمان و غيـر            . درنده خويي متجاوزان شام در امان نبوده اند         

. ن وارد شده اند و زيوره هاي زنانه را با كمال قساوت و بيشرمي به غارت برده انـد              مسلما

گوشواره و گلوبند زنان از گوش و گردن آنها به دست ستمگران ربوده شده و حتي پوشاك    

و قيمتي بوده است ، از نظر دور نداشته و به زور و فشار از آنان ربوده  زنان را نيز ، اگر فاخر

 در مقابل اين متجاوزان قادر به دفاع نبوده و كاري نمي توانسته اند انجام دهنـد  اند و زنان  

جز اينكه صدا به گريه و زاري بلند كنند و خويشان خود را به كمك بطلبند ، اما كسي هم به 

بدين گونه ، دشمنان شما از اين جنگ و تجـاوز بـا غنيمـت و                . ياري آنها نمي آمده است      

پيروزي و غرور به مرزهاي خود باز گشته اند ، در حالي كه به يك نفـر از             دارايي بسيار و با     

اگـر مـرد مـسلماني از       . آنها نيز زخمي نرسيده و خووني از هيچ يك ريخته نـشده اسـت               

شنيدن اخبار اين واقعه از فرط حزن و اندوه بميرد بر او مالمت و سر زنشي نيست ، بلكـه                    

  !مقابل اين واقعه همان سزاوارتر است كه بميرد به نزد من مرد مسلمان با حميت در 

سوگند به خدا ، اينكـه معاويـه و همراهـانش بـر كـار باطـل و                   !چقدر جاي شگفتي است   

نادرست خود چنين اجتماع و اتّحادي دارند و اين گونه جديت و پافشاري نشان مي دهنـد                 

و اختالف داريد و با هـم       ولي ، در مقابل ، شما كه در كار درست و بر حق خود چنين تفرقه                 



اجتماع نمي كنيد ، دل را ما ال مال از خون مي كند و مي ميراند و غـم و انـدوه را در جـان                          

                                                 .آدمي شعله ور مي سازد 

پس ، رويهاي شما زشت و دلهايتان در چنگ غم اسير گردد به هنگامي كه آماج تيـر آنهـا    

ار گرفته ايد و آنها به روي شما تير مي اندازند و شما از روي بي حميتـي و بـر تفرقـه و                   قر

اختالفي كه داريد ، سينة خود را مقابل تير آنها گرفته و ساكت و خاموش نشـسته ايـد تـا                     

شما مي شورند و شما  از چيست كه متجاوزان بر. خونتان را بريزند و حقّتان را پايمال كنند 

 نمي خيزيد ؛ مال شما را به غارت مي برند و شما چيزي ازآنهاغارت نمي كنيد ؛ با از جاي بر

شما جنگ وقتال مي كنند و شما به جنگ با آنها معصيت مي كنند و عصيانگرانه دسـت بـه             

جنايت مي زنند و شما راضي هستيد و قدمي براي جلوگيري از آنها بر نمي داريد؟ هر بار كه 

برابر دشمن و جهاد در راه خدا و حق دعوت مي كنم به بهانه هـايي                شما را براي بسيج در      

وقتي كـه در ايـام   . كودكانه از فرمان من سر باز مي زنيد و ننگ و عار را به جان مي خريد  

تابستان به شما امر كردم به جنگ آنها بويد جواب داديد كه اين روزها هوا گرم است ؛ بـه    

و هنگامي كه در ايـام زمـستان دسـتور          . شكسته شود   ما مهلت بده تا حرارت سوزان هوا        

تي مهلت بده تا سرما بر طرف شودجنگ دادم ، گفتيد اين روزها هوا بسيار سرد است ؛ مد.                                                        

انه بـراي   شما كه تا ايت درجه از گرمي و سردي هوا بيمنا كيد و اين همه عذر وبه                ! شگفتا  

فرار از گرما و سرما مي آوريد ،پس سوگند به خدا كه در ميدان جنـگ از مقابـل شمـشير                     

                                        .دشمن بسي زودتر فرار خواهيد كرد 

اي نامرداني كه آثار مردانگي در شما نيست بلكه ظاهري شبيهمردان داريد و خود بويي از                

ده ايد ، اي كساني كه عقلشان مانند عقل كودكـان خردسـال و زنـان           مردي و مردانگي نبر   

تازه به حجله رفته است ، اي كاش شما را هرگز نمي ديدم و نمي شناختم ، كه سوگند بـه            

خدا شما را بكـشد و دلهايتـان را         . خدا نتيجة شناختن شما پشيماني و حزن و اندوه است           



ن كرديد و سينه ام را از خشم آكنديد و در هـر             بسوزاند كه دل مرا چركين و ماالمال از خو        

                                 .نفس ، پي در پي غم و اندوه به من خورا نديد 

شما بوديد كه به سبب نافرماني و بي اعتنايي به دستورهاي من ، رأي و تدبيرم را فاسد و                    

ري است ، لكن علـم جنـگ   تباه ساختيد ، تا جايي كه قريش گفتيد پسر ابي طالب مرد دلي          

آيـا   . ) كه بدون فكر و تأمل چنين سخني گفته انـد           (خدا پدرشان را بيامرزد     . كردن ندارد   

هيچ يك از آنان ممارست و جديت مرا در جنگ داشته و پيشقدمي و ايستادگي اش بيشتر                 

م ، و از من بوده است ؟ هنوز به سن بيست سالگي نرسيده بودم كه آمادة جنگ و جهاد بود

اكنون زياده از شصت سال از عمرم مي گذرد كه همچنان آمادة جهاد و پيكـارم و همـواره                   

اما چه بايد كرد كه رأي و تدبير براي كسي كه           . رأي و تدبيرم در جنگها صائب بوده است         

                   .فرمانش را نمي برند و احكامش راپيروي نمي كنند باقي نمي ماند 

  گاري در جنگ و جهاد سرزنش سهل ان

سخن شور انگيز ديگري آمـده و حـضرت درسـرزنش آن            ٢٩باز در همين معنا ، در خطبة        

دسته از اصحابش كه در جنگ و جهاد مسامحه و سهل انگاري روا مي داشتند ، انتقـاداتي                  

  :كوبنده و بيدار كننده بيان فرموده است 

لِفه اَهواؤهم ، كَالمكُم يوهِي الـصُّم الـصِّالب و فِعلُكُـم            أيها الناس المجتَِمعه اَبدانُهم ، المختَ     

حيدي حياِد  : كَيتَ و كَيتَ ، فَإذا جاَء الِقتالُ قُلتُم         : يطِمع فيكُم اال عداَء تَقُولون فِي المجاِلِس        

ليلَ ، دِفاع ِذي الـديِن      ، ما عزَّت دعوه من دعاكُم ولَا استراح قَلب من قاساكُم ، أعاليلُ ِبأ ضا              

                    عم ؟و ونداِركُم تَمنَع عدداٍر ب اَي ، اال ِبالِجد قالح دركال ي الذَّليلُ ، و الضَّيم منَعطُوِل ال يالم

 ِبالسهِم الَا أي اماٍم بعدي تُقاِتلُون ؟ اَلمغرور و اِهللا من غَرر نُموه ، و من فازَِبكُم فَقَد فازَ و اِهللا

خيِب ، و من رمي ِبكُم فَقَد رمي ِبأفوق ناِصٍل ، أصبحتُ و اِهللا ال أصَدق قَولَكُم ، و ال اَطمع في 

نَصِركُم ، و ال أُوِعد العدوبكُم ما بالَكُم ؟ ما دواؤكُم ما ِطبعكُم ألقَوم ِرجالٌ اَمثالُكُم ، أقَولًا ِبغَيِر                   

                               ! و غَفلَه ِمن غَير ورٍع ؟ و طمعاً في غَيِر حٍق ؟ِعلٍم ؟



اين خطبه نيز مربوط به زماني است كه عده اي از ياران آن حضرت ، از پيكار بـا خـصم و                      

پايمردي در مقابل دشمنان دين و خدا كوتاهي مي كردنـد و از همراهـي بـا حـضرتش در                    

در آن هنگام ، امير المؤمنين عليه الـسالم بـا قلبـي             . ر باز مي زدند     ميدان جنگ و جهاد س    

اندوهگين و دلي دردمند ، با چهره اي برافروخته و ايمـاني مـستحكم و اميـدي گـران بـه              

كمكهاي ال يزال الهي ، لب گشود و مرواريد هاي سينه را چون گلوله هاي آتـش در قالـب                

                                     :د كلمات جاي داد و بر سر و روي آنان باري

اي مردمي كه در ظاهر و بر حسب بدنها و پيكرهايي كه از شما ديده مـي شـود ، در كنـار                       

يكديگر و مجتمع و به هم پيوسته ايد اما از درون و به لحـاظ افكـار و عقايـد و آرزوهـا و                         

و ظاهرتان بـا عمـل و      آمالتان بسي دور از هم و مختلف الجهت هستيد ، چقدر ميان سخن              

. در ظاهر از جنگ و پيكار سخن مي گوييد و رجز مي خوانيـد              ... باطنتان تفاوت وجود دارد     

سخنان شما و آن همه الف و گزافي كه بكار مي بريد چنان است كه ديگران را مي ترساند            

د و و سنگهاي سخت را نرم مي كنداما عمل و رفتار شما كه هنگام جنگ در خانه مي نشيني               

حاضر به گام نهادن در ميدان جنگ نمي شويد ، دشمن را شادمان مي كند و در شـما بـه                     

طمع مي اندازد كه به سوي شما هجوم آورد ، بر شما غلبه بايد و آنچـه را كـه داريـد بـه                        

  .تصّرف در آورد 

هنگامي كه در مجالس امن و امان گرد هم نشسته ايد ، چنين و چنان مي گوييـد و در الف                    

نها اظهار دليري مي كنيد ، اما چون وقت جنگ وپيكار با دشمن پيش مي آيد مي گوييـد              زد

                                      ! ، اي جنگ از ما دور شو١»حيدي حياد «

آن كسي كه شما را به كمك و ياري فرا خواند ، حتي اگر بـراي دفـاع از شـرف و نـاموس        

يد و به ياري اش نرفتيد و آن كسي كه به خاطر شما رنج و خودتان بود ، دعوتش را نپذيرفت

                                   .سختي كشيد ، دل او راحت و آسايش نيافت
                                                

  .يك مثل معروف عربي است كه عربها هنگام فرار از دشمن بر زبان مي آورند» حيدي حياد « جملة  - ١

  



عذرها و بهانه هاي شما كه براي ترك جهاد و خوداري از جنگ با دشمن ابـراز ميداريـد ،                    

دهكاري كه بدهي خـود را      مانند ب . همگي نادرست و باطل و سبب ضاللت و گمراهي است           

بدون دليل موجه و با بهانه هاي بيجا به تأخير اندازد ، شما هم چون نمي خواهيد به جهـاد                    

در راه خدا برويد ،بهانه مي آوريد و امروز و فردا مي گوييد و با اين سهل انگاري و مسامحه 

                                            .، خود را خوار و ذليل مي سازيد 

آگاه باشيد كه شخص ذليل و ترسو نمي تواند از ظلم و ستمي كه بر او روا مي دارنـد جلـو                    

. گيري كند ، و براي هيچ قومي حق و آسايش به دست نمي آيد مگر به تالش و كوشـش                      

بعد از آنكه خانة شما را تصرف و ويران كردند و شهر و ديار خود را ازدست داديـد ،ديگـر               

ي خواهيد از تصّرف دشمن حفظ كنيد ؟ و اگر رهبـر و پيـشوايتان را از دسـت           كدام خانه م  

بدهيد ، با كدام امام و اميري بعد از من به جهاد مي رويد تا دشمن را از خود دور سازيد ؟                      

سوگند به خدا ، فريب خوردة واقعي آن كسي كه شما فريبش داده ايـد و بـه عـده هـاي                      

شما امير و پيشواي خود را وعدة ياري و همراهـي داد ه            دروغين شما دل بسته است ، زيرا        

ايد اما هنگام رود رويي با دشمن از او روي گردانيده ايد و براي فرار از نبرد و جهاد بهانـه                     

تيرها كمتر شانس موفّقيت و اصابت به هدف را داشته ، موفق و رسـتگار شـده اسـت ، و                     

د و به جانب دشمن رود و بخواهـد بـر او   كسي كه با دل بستن به كمك شما تير اندازي كن    

غلبه يابد و از ظلم و تعدي اش جلوگيري كند ، همچون كسي است كه با تيري سر شكسته 

و بدون پيكان تير انداخته است و چنين تيري اكر به هدف هم اصابت كنـد ، چـون پيكـان           

 پس ، شـما هـم       .ندارد و فاقد تيزي و برندگي الزم است ، بر آن هدف كارگر نخواهد بود                

بفرض كه بر دشمن دست يابيد ، بر اثر بيم و هراسي كـه در دل داريـد ، كـاري از پـيش                      

           .نخواهيد برد و در ممانعت از پيشروي او در شهر و ديارتان موفّق نخواهيد شد

از اين رو ، به خدا سوگند روزها را گذرندم و شبها را صبح كردم در حالي كه گفتار و عهد و 

يمان شما را كه الف و گزافي بيش نيست باور نكردم و بـه همراهـي شـما دل نبـستم و                      پ



اكنون هم به كمك و نصرتتان طمعي ندارم و از اين رو ، دشمن را نيز بـه هـواي يـاري و                       

همراهي شما بيم نمي دهم ، زيرا ترساندن او با پشتگرمي شما كاري بيهوده اسـت ، از آن             

پس . دقولي شما ، هم بر من و هم بر دشمن آشكار شده است              روي كه ديگر بي وفايي و ب      

                   .، نه من بر شما دل مي بندم و نه دشمن از شما هراسناك مي شود 

براستي حال شما چگونه است كه با اين همه ترغيب و تشجيعي كـه از مـن مـي شـنويد                     

 و عالجتان به چه چيـزي  همچنان سهل انگاري و كاهلي مي كنيد ؟ داروي درد شما چيست       

پس . ميسر مي شود ؟ بدانيد كه دشمنان نيز مردماني هستند مانند شما ، نه برتر و تواناتر                  

                 چرا شما مانند آنها نيستسد و از آنان بيم و خوف به دل راه مي دهيد ؟

اريد كه اينچنين آيا سخني را بر زبان مي آوريد كه نمي دانيد چيست و خود به آن اعتقاد ند              

براي رفتن به جهاد در زبان با يكديگر مي گوييد چنين و چنان خواهم كرد ، در حـالي كـه                     

اصالً قصد و اراده اي براي جنگ با دشمن نداريد ؟ و آيا در دوري كردن از معاصي غفلـت                    

مي ورزيد و آيا در آنچه باطل و غير حق است طمع بسته ايد و اميد سود و نفعـي داريـد ؟                       

واي بر شما ، كه در راه باطل و نافرماني از خدا و رسول و امام بر حق سودي نيست ، بلكه                      

                          .هر چه هست بدبختي و تيره روزي در دنيا و آخرت است 

  ذلّت و خواري ، يا شجاعت و سر فرازي ؟

م پـيش جـستند و   در جنگ صفين ، لشكر يان معويه بر اصحاب امير المؤمنين عليه الـسال     

بدين گونه ، . زودتر از آنان خود را به رود فرات رساندند و راه ورود به آب را تصرف كردند              

سپاه ظلم و ستم ناجوانمردانه از نزديك شدن ياران آن حضرت به فـرات و برداشـتن آب                  

        .جلوگيري كردند تا سپاه حق را در مضيقة بي آبي قرار دهند و آنها را درهم شكنند 

در اين هنگام علي عليه السالم خطبه اي پر شور و حماسي ايراد كـرد تـا خـون غيـرت و                    

حميت رادر رگهاي يارانش به جوش آورد و آنها را به انتخاب شـجاعت و سـر افـرازي در         



اين بيانات گرم و شور انگيـز و تكـان دهنـده ، در خطبـة     . برابر ذلّت و خواري دعوت كند    

                       :خطبه چنين آغاز مي شود . ثبت شده است نهج البالغه نقل و ٥١

                  وا ِمـنالِدماِء تَرو ِمن وفيوا السولٍه أو رحتَأخيِر م ذَلٍه ولي موا عالِقتالَ فَاَِقر و كُممقَِد استَطع

وتكُِم قاِهرينفي م ياهالح و ورينقهيا ِتكُم موتُ في حالماِء فَالم...                    

لشكر معاويه با تصرف شريعة فرات و جلوگيري از دست يافتن شما به آب ، در واقـع بـه                    

                        .شما پيام مي دهند كه خواهان جنگ و كارزار با شما هستند 

يـا بـه   : براستي كه اينجا صحنة انتخابي بزرگ است و شما بر سر دوراهي واقع شده ايـد         

ت و خواري گردن نهيد و شرافت و عزت را از دست ندهيد و بيچاره از تشنگي در برابـر              ذلّ

دشمن سر تسليم فرود آوريد ، يا آنكه شمشيرهاي خود را از خونهاي آنها سيراب كنيد تـا                 

ولي بدانيد مرگ شما اين است كه ذليالنه و با وضـع مغلـوب شـدن      . از آب سيراب شويد     

شما اين است كه در حال غلبه بر دشمن و زيـر بـار زور و تـسليم                  زندگي كنيد ، و زندگي      

نرفتن بميرند ؛ چرا كه مرگ توأم با عزّت و شرافت از زندگي بـا خفّـت و خـواري برتـر و                       

                                                       ...ارزنده تر است

واهي اسالمي سر چـشمه مـي   اين تفسير براي مرگ و حيات كه از روح حماسي و شرافتخ       

             .گيرد يكي از درسهايي است كه در مكتب درخشان علوي جلوه گر مي شود 

  انبوهي صفوف دشمن نبايد سبب سستي شود

حضرت امير مؤمنان عليه السالم نامه اي توسط مالك اشتر براي مردم مصر مرقوم داشته               

 كه قبل از رسيدن بـه مـصر رخ داد ، بـه              هرچند اين نامه بر اثر شهادت مالك اشتر        . ١اند

مردم مصر نرسيد ، اما نامة آن حضرت درست در همان لحظاتي كه مشغول نگارشش بود ، 

در واقع به سينة تاريخ سپرده مي شد و امروز هم مي بينيم كه در تـاريخ اسـالم و نيـز در       

ي از سر گذشت خود   در اين نامه ، حضرت ابتدا شمه ا       . تاريخ بشريت جاودانه مانده است      

                                                
  .البته اين نامه غير از عهدنامة معروفي است كه به عهدانامة مالك اشتر شهرت يافته است  - ١



را بعد از رحلت حضرت رسول اكرم صلي اهللا عليه و آله بيان مي كند و سپس در اين بـاره                    

كه جهاد حضرتش براي اجراي حق است و هرگـز از انبـوهي و فراوانـي نفـرات دشـمن                    

هراسي ندارد ، مطالبي رابيان مي فرمايد كه خـود در بردارنـدة شـور انگيزتـرين بيانـات                   

                            .له جهاد وپيكار در راه خدا و دين خداستپيرامون مسأ

در قسمتي از اين نامه كه پيرامون جهاد و مسائلي در ارتباط با آن بحث كرده است ، چنين                 

  :مي خوانيم 

 ِمـن   ِانّي واِهللا لَو لَقيتُهم واِحداً و هم ِطالع االرِض كُلِها ما بالَيـتُ و لَـا استَوحـشتُ ، وإنـيِ                    

ضَالِلِهم الِذي هم فيِه و الهدي الّذي أنَا علّيِه لَعلي بصيرٍه ِمن نَفسي و يقَيٍن ِمن ربي ، و إني                    

   ، شتاقـِه                    ِالي ِلقاءالِله لَمهـِذِه الُام أمـر ِلـيلِكنَّني اسـي أن ي راٍج ، و نتَظرسِن ثَواِبِه لَمِلح و

خذُوا مالَ اِهللا دولًًا ، و ِعباده خَولًًا ، و الـصّاِلحين حربـاً ، و القاِسـقين                  سفَهاؤها و فُجارها فَيتَّ   

ِحزباً ، فَإن مِنهم الذَّي شَِرب فيكُم الحرام و جِلد حداً فِي اِلاسالِم ، و إن ِمنهم من لَم يسِلم                    

 ذِلك ما أكثَرتُ تَاليبكُم و تَأنيبكُم ، و جمعكُـم  حتّي رِضخَت له علَي اِلاسالِم الرضا ِئخُ ، فَلَوال       

 .و تَحريضكُم ، و لتر كُتكُم ِاذ أبيتُم و ونَيتُم

                     ما ِلِككُم تُـزوي ، وإلي م ت ، وِالي أمصاِركم قِد افتُِتح إلي أطراِفكُم قَِد انتقَصَت ، و أال تَرون

  ! ِالي ِبالِدكُم تُغزي ؟

ِالي ِقتاِل عدِوكُم ، و ال تَثاقلوا إلَي االرِض فتُِقروا ِبالخَسِف ، و تَبؤوا ِبالذُِّل         -ُهللارِحمكُم ا -ِانفروا

المالس و نهنَم علَم ي ن نامم و ، رِب االِرقأخَا الح وإان ، بكُم االخَسنصي ١، و يكُون .  

لشكرش روبرو شوم و آنها از فرط       به خدا سوگند اگر من به تنهاي با معويه و تمامي افراد             

. هراسي نخواهم داشت     انبوهي و فراواني همة روي زمين را انباشته باشند ، كمترين بيم و            

من دربارة گمراهي و ضاللتي كه آنان در آن گرفتارند و نيز دربارة هدايت و رسـتگاري كـه                   

 ، ازجانـب    خود بر آن هستم ، از جانب خويش هدايت و رستگاري كه خـود بـر آن هـستم                  

                                                
  .٦٢غه فيض االسالم ، نامة نهج البال - ١



خويش بينايي و آگاهي و از جانب پروردگارم اشتياقي سوزان در دلم هست و اميداوارانه در 

پس ، اندك يا بـسيار بـودن نفـرات دشـمن بـرايم              . انتظار نيكوي پاداش خداوند هستم      

يكسان است و ا ز جنگ با آنان پروا ندارم ؛ چرا كه جنگ با آنها در هـر صـورت ، چـه بـه         

ولـي  . ي شود و چه به شهادت ختم گردد ، سبب افزوني سعادت انسان است             پيروزي منته 

رنج و اندوه من از يكي است كه بيخردان و بدكاران را مي بينم كه رهبـري و امامـت ايـن               

مي بينم كه ايـن رهبـران   . امت را به دست گرفته اند و بر آنها واليت و حكمراني مي كنند          

مال مسلمين را بين خودشان دست به دست مي گردانند غاصب و بيخرد ، مال خدا و بيت ال

، بندگان خدا را غالم و بردة خود مـي سـازند ، نيكـان و پاكـان را دشـمن مـي دارنـد و                          

آري ، بـراي شـاهد   . بدكرداران و ستمگران گناهكار را دوستان و ياران خود قرار مي دهند  

ت كه در بين شما مـسلمانان       اين مدعا مي بينيم و مي دانسم كه از ميان ايشان كسي هس            

شراب آشاميد و چون اين كار زشت و نافرماني از حكم خدا ثابت شد ، او را به حدي كه در  

، و از ايشان كساني را مـي شناسـيم كـه مـسلمان           ١اسالم تعيين شده است تازيانه زدند     

بعـد از آن    و  ) مانند ابوسفيان و معاويه     ( نشدند تا آنكه مال و منال به ايشان بخشيده شد           

پس ، اينان نه اسالمشان به خاطر حق بود و نه امروز پيكار شـان در  . ظاهراً اسالم آوردند    

                                                          .راه حق است

راندن آنها بر مسلمانان و بندگان خـدا    اكنون اگر به خاطر والي شدن اين اشخاص و حكم         

ينقدر به جنگ و جهاد و پيكار براي احقاق حق مسلمانان وادار نمي كـردم و                نبود ، شما را ا    

يعني در گرد -به خاطر سستي و كاهلي كه نشان مي دهيد مورد سرزنش قرارتان نمي دادم

آوردن و اجتماع و اتحادتان با يكديگر و در تشويق و ترغيبتان براي جنگ و جهـاد ، ايـن                    

هنگامي كه مي ديدم زيرا بار جنگيدن با دشمني نمي و يا -همه كوشش و تالش نمي كردم    

                                                
اشارة حضرت به مغيره بن شعله از بني اميه است كه در زمان عمر حاكم كوفه شده بود ، و در همان زمان مستي با مردم  - ١

نماز گزارد و عدد ركعات نماز را افزود ، و در محراب كه جاي ايستادن پيشنماز در مسحد است قي كرد و بدين سبب او را حد 
  .                        و نيز عتبه ابي سفيان كه در طائف پيش مردم شراب خورد و خالدين عبداهللا او را حد زدزدند ،



آيا نمي نگريد و درنمي . رويد و ستي و گرانباري مي كنيد ، به حال خود رهايتان مي ساختم         

ياييد كه سرز مينهاي اطرا شما رفته رفته كمتر و كوچكتر شده و آنهـا هـر روز قـسمتي از                

را وسيع تر مي سـازند ؟ آيـا نمـي    شهر و ديارتان را تصرف مي كنند و خطة حكومت خود    

بينيد كه به شهر و ديارتان غلبه يافته اند و آنچه را كه در تصرف شما بوده است به دسـت         

گرفته اند و در شهرهايتان جنگ و كشتار به راه انداختـه انـد و اكنـون نيـز قـصد دارنـد                       

 و تحت حكومـت     تصرفات خود را افزون تر كنند و تمام مملكت اسالمي را در اختيار گيرند             

                                          جابرانه و بيخردانة خود در آوردند ؟

خدا شما را بيامرزد ، به جنگ و پيكار با دشمن خود كمر همت بر بنديد و گـام بـه ميـدان                       

كارزارش نهيد ، خود را بر زمين گران مسازيد و به سستي و كاهلي در چهار ديواري خانـه                   

قرار نگيرند ، كه اگر چنين كنيد زود خواهد بود كه بـه خـواري تـن درد هيـد و بـه                 هايتان  

بدانيـد كـه دشـمن      . بيچارگي و ذلّت بر گرديد و پست ترين چيزها بهره و نصيبتان گردد              

جنگجوبيدار و هشيار است و هركسي كه فارغ از فكر دشمن با خيال آسوده بخوابـد بايـد                  

ت و به خواب غفلت نرفته ، بلكه بيدار است و با چـشم بـاز          بداند كه دشمن از او فارغ نيس      

       .و سالم و درود بر كسي كه شايستة آن است. منتظر فرصتي براي ضربه زدن است 

  

  آنها كه ازجنگ فرار مي كنند

در يكي از كوتاهترين خطبه ها ، يا در واقع يكي از سخنان كوتاهي كه در بخش خطبه هاي 

بط شده است ، حضرت با همان بيان گرم و شور انگيز و تكان دهنده             نهج البالغه ثبت و ض    

اي كه همواره تا اعماق جان آدمي نفوذ مي كند و دلهاي با ايمان را شعله ور مي سازد ، بار                     

                       .عظمت جهاد و ننگ فرار سخن به ميان آورده است  ديگر از

ه در اين است كه حضرت هرگز يك مـضمون را بـا             يكي از امتيازات فوق العادة نهج البالغ      

حتي هنگامي كه   . يك قاب و قالب بياني بياني بيش از يك بار بر زبان يا قلم نياورده است                 



يك مضمون تكراري مطرح مي شود ، شگفتي كالم و بيان حضرت كه با اعجاز پهلـو مـي                   

چار مي شد يك مضون بسيار پيش مي آمد كه حضرت نا. زند ، آن را رنگي تازه مي بخشد     

و مطلب واحد رابراي تأكيد و ياد آوري و جلب توجه اشـخاص مختلـف بـراي دومـين يـا                     

سومين يا حتي چند مين بار بيان كند ، اما هميشه با آن احاطه و تسلط بي نظيري كـه بـر                      

زبان و ادبيات عرب داشت و با آشنايي شگفت انگيزش به كار برد و تأثير كـالم و تلفيـق                    

 ها ، همان مطلب تكراري را چنان بيان مي نمود كه گويي بزرگترين سخنوران جهان ،                 واژه

تمام نيروي خالقة ادبي و هنري خود را روي هم نباشته و با همكاري يكديگر خواسته انـد                  

مطلبي را با زيباترين قاب و قالبهاي هيچ نكتة كالمي ، براي اولين و آخرين بار در عمر خود 

                       .گر هيچ نكتة ناگفته اي را در آن باقي نگذارند بيان كنند و دي

يكي از موارد متعدد اين خالقيت شگفت انگيز كه سراسر نهج البالغه سر شار از آن است ، 

در همين خطبه يا كالم مورد بحث ديده مي شود كه حضرت براي چندمين بار ، از عظمت و 

، در كنار ننگ و خفّت فرار از كارزار با دشمن سخن گفته ارزش جهاد و پاداش بي مانند آن 

                             :در اين خطبة كوتاه و عميق چنين مي خوانيم . است 

و كَانّي اَنظُر ِاليكُم نِكشُّون كشَيشَ الضِّياِب ، ال تأخُذُون حقاً ، و ال تمنُعون ضَميماً ، قَد خُليتُم 

، الطَّريق مولِلمتلّو لَكهاله لِلمقتَِحِم و ١ .١ فَانَّجاه  

حضرت در اين كالم ، در توبيخ و سرزنش آن دسته از اصحابش كـه ازر فـتن بـه ميـدان          

                :جنگ با دشمن شانه خالي مي كردند و گرانباري مينمودند ، مي فرمايد 

ن صفوفتان در مقابل دشـمن در  چنان است كه شما را به هنگام فرار از جنگ و درهم ريخت        

حال حركت و گام برداشتن نمي بينم ، بلكه از فرط ترس و شتابي كه براي ترك ميـدان و                    

گريز از مقابل دشمن داريد ، چنان سروصدا به راه انداخته و غوغا و هياهو بر پا مي كنيد كه 

                                                
  .١٢٣نهج البالغه فيض االسالم ، خطبة  - ١



 كـه در    صداي شما در حال فرار مانند صداي پوست خشن و ناهموار سوسمارهايي اسـت             

           .هنگام راه رفتن درهم مي لولند و با سرو صداي بسيار به هم ماليده مي شوند 

آري ، مي گريزند و در گريزتان شتاب داريد ، در حالي كـه حقـي از حقـوق خـود و سـاير             

مسلمانان را نمي گيرند و با عدم ايستادگي در مقابل دشـمن ، از ظلـم و سـتم سـتمگران        

                                                     .د جلوگيري نمي كني

آزاد گذاشته انـد ، پـس نجـات ور      ) راه بهشت و افتخار     ( بدانيد كه شما را در انتخاب راه        

ستگاري براي كسي است كه خود را در آن راه اندازد و براي خدا پيكار كنـد ، و هالكـت و                      

اري از جهاد ، از گامم نهادن در اين راه خود           نكبت و بدبختي از آن كسي است كه با خود د          

                                                           .داري ورزد

آنچه ذكر شد ، نمونه اي بسيار مختصر از بيانات گرمي بخش آن حضرت دربـارة فـضيلت                

سـت ،   جهاد و عظمت پاداشهاي نيكوي آن و ننگ و رسوايي و نكبت ناشي از ترك جهاد ا                

 ولي همين چند نمونه بخوبي نشان مي دهد كه مسألة جهاد در راه خدا و پيكار با دشـمنان                 

دين و قرآن و اسالم و اصالتهاي انساني مسلمانان از چه مقدار اهميت و ارزش برخـوردار                 

همچنين ، از اين بيانـات مـي تـوان          . است و در فرهنگ اسالمي چه جايگاه و پايگاه دارد           

لي عليه السالم كه خود عالي ترين و واالترين مظهـر و سـمبل و الگـوي                 فهميد حضرت ع  

جهاد در راه خداست با چه ديدگاه عميقي ، كه اصـول و مـوازين انـسان شناسـي و روان                     

شناسي و جامعه شناسي در برابر آن رنگ مي بازد ، به تحليل و بررسي اين مسأله پرداخته 

االي حضرتش ، در جاي ديگري نمي توان آن را و به نتايجي رسيده است كه جز در كالم و     

                                                            .سراغ كرد

  پايداري و مقاومت در ميدان ِجهاد 



دومين موضوعي كه در بررسي مسائل و مطالب نهج البالغه ، در ارتباط با مـسأله جهـاد ،                   

 كه علي عليه السالم ياران خود را به پايداري و           جلب توجه مي كند مربوط به مواردي است       

    .ثبات قدم و مقاومت و استقامت در راه جهاد و در ميدان پيكار با دشمنان فرا مي خواند 

در اين موارد نيز لحن و بيان حضرت سرشار از شور و حرارت و آگنده از عشق و ايمان به                    

 برانداختن ريشة ظلم و ستم و فساد و         خدا ، شوق اجراي احكام و قوانين الهي و اسالمي ،          

ايجاد جامعة راستين اسالمي است كه در آن گـسترش عـدل و قـسط ، و بـاالتر از همـه                      

ضرورت و حركت به سوي كمال انساني و هدف نهايي خلقت ، اصـلي پايـدار و اصـيل بـه         

                                                         .شمار مي آيد 

 زمينه ، حضرت چند بار از شكوه و عظمت جنگ و جهاد در زمـان پيـامبر اكـرم اهللا       در اين 

عليه و آله ياد مي كند و پايداري و مقاومت مسلمانان را در آن هنگامه هاي قتال و پيكار بـا                     

دشمن كه با حضور و با تحت نظارت رسول اكرم صلي اهللا عليه وآله صورت مي گرفت ، به            

يي از مقاومت و استقامت در ميدان نبرد بيان و يادآوري مي فرمايد ، عنوان سر مشق و الگو    

                                           : مي خوانيم ٥٥از جمله در خطبة 

نَقتُـلُ اباَءنـا و أبناَءنـا و ِاخوانَنـا و اعمامنا،مـا             ) صلي اهللا عليه و آله    ( ولقَد كُنّامع رسولِ  اِهللا      

  يزيدنا

  ك ِاال إيماناً و تَسليماً و مِضياً علي اللقَِم ، و صَبراً علي مضَِض االَلِم ، وِجداً في جهادِ  العدوِّذِل

  ايهما  ولقَدكان الرجلُ ِمناو االخر ِمن عدِونا يتصاوالِن تصاولَ الفَحليِن ، يتخالسانِ  انفُسهما

انـزلَ   لعدونا ِمنا فَلما رأي اهللاُ ِصدقَنا      عدِونا و مره  يسقي صاحبه كاس المنُوِن ، فَمره لنا ِمن         

ِبعدوناَ الكبتَ ، و انزلَ علينَا النصر ، حتَّي استقر اِالسـالم ملقيـاً ِجرانـه ، و متبونـاً اوطانـه و           

                 و ايـم ، ودلِاليماِن ع ال اخضرو ، لِلِذينِ  عمود مري لَو كُنانأتيما أتيتُم ما قاماِهللا لَتخلبنَّهـا  لع 

                                                     .دماً ، و لتتُِبعنَّها نَدماً



 در اين خطبه ، حضرت به يادآوري آن روزهاي با شكوه جنگيدن در ركـاب رسـول اكـرم                   

صلي اهللا عليه و آله پرداخته و از اخالص و ثبات قدم خويش و ساير مسلمانان و اصـحاب                   

مبر و فداكاريها و جانبازيهاي آنان در نبردهاي صدر اسالم سخن گفته و ارزش و عظمت پيا

جنگ براي ياري دين مقدس اسالم را بيان داشته و آنگاه اصحاب خود را پند و اندرز داده                  

و به جهاد در راه خدا و پيكار با دشمنان دين و قرآن تشويق و ترغيب فرموده و آنهـا را از                      

                          .در اين امر حياتي سر زنش نموده است سستي و كاهلي 

  :حضرت مي فرمايد 

زماني كه ما در ركاب رسول خدا صلي اهللا عليه و آله بوديم و براي ياري دين اسـالم مـي                     

جنگيديم ، آنچنان مخلصانه و با ثبات قدم پيش مي رفتيم و براي پيـشبرد حـق و عـدالت          

 شمشير مي زديم كـه حتـي پـدران و فرزنـدان و بـرداران و                 بدون كمترين باك و هراس    

 اگر بر خـالف حـق و دشـمن خـدا و             (عموهاي خويش را نيز در اين جنگها و در راه خدا ژ           

مي كشتيم و از ميان بر مي داشتيم و اين رفتار و اين پيكار هاي مخلصانه ، بر             )اسالم بودند 

شاهراه حق و صبر و ثبات قدم و اسـتقامت  ايمان و تسليم و اطاعت ما مي افزود و ما را در     

در مقابل سختي ها و ناراحتي ها پيش مي برد و در جهاد و كوشش پيگير با دشمن و طـي                     

طريق در راه راست ، مقاوم تر و ثابت قدم تر مي ساخت و شكيبايي ما رادر تحمل رنـج و                  

            . كرد درد و تالش و سعي ما رابراي جهاد با دشمنان دين و حق افزون تر مي

در آن هنگامه هاي جنگ و جهاد ، روش ما در جنگيدن با دشمن چنين بود كه گاهي مردي                   

از ما با يكي از افراد دشمن به يكديگر حمله مي كردند و مانند دو قهرمان بـا هـم در مـي                       

و تا پاي جان با يكديگر نبـرد        - همچون در افتادن دو حيوان نر خشمگين و غرنده         -افتادند

هر كدام از آندو در صدد بود كه ديگري را بكشد وكارش را تمـام كنـد و ايـن            . ي كردند   م

تالش خستگي ناپذير تا آخرين نفس ادامه مي يافت ، تا سر انجام كداميك بتوانـد جـام                   

                                               .مرگ را به ديگري بنوشاند 



و گاهي هم دشمن بر ما غالب مي گـشت ، امـا چـون               گاهي ما بر دشمن پيروز مي شديم        

خداوند اخالص و راستي و ثبات قدم ما را در راه حق ديد ، و چون نشان داديم كه چگونـه              

تا آخرين قطرة خون در راه اسالم ايستادگي مي كنيم و همه چيز خود را فدا مـي سـازيم ،    

پيروزي را بـه مـا عنايـت        سر انجام خواري و ذلّت را نصيب دشمنان ما ساخت ونصرت و             

تا آنكه اسالم بر زمينها گسترده شد و استقرار يافت و امر و امر دين منظم گرديد و . فرمود 

سرزمين پهناوري براي خود برگزيد و در آن قرار و آرامش گرفت و ماننـد شـتري كـه در                    

نگرانـي  هنگام استراحت و آسايش سينه و گردن خود را بر زمين مي افكند ، از اضطراب و       

                                        .و ناراحتي از سوي دشمن رهاي يافت

به جان خودم سوگند ، اگر ما در مبارزه مانند شما مي بوديم و اگر در يـاري رسـاندن بـه                      

اسالم رفتاري چون شما مي داشتيم و در پيكار با دشمن سستي و كاهلي مي كرديم ، هرگز 

 قرار نمي شد و شاخه اي از درخت ايمان سر بر نمـي آورد و قـوانين             پايه اي براي دين بر    

                                          .اسالم در جهان منتشر نمي گشت 

و سوگند به خدا ، از اين رفتار ناپسند و سستي و سهل انگاري در كارزار ، و با اين عمل بي 

ييد كه از اين دنيا مانند شتري كـه آن را بـي             رويه و نادرست خود ، چنان راه افراط مي پو         

بـه دنبـال آن ،      . حساب بدوشند و از پستانش خون بچكد ، شما هم خون خواهيد دوشيد              

زماني كه دشمن بر شما مسلّط شود ، آيندة شومي در پـيش خواهيـد داشـت و پـشيمان                    

                                                          .خواهيد شد

در ارزش و اهميت مقاومت و پايداري در جهاد ، همين بس كه حضرت مي فرمايد اگـر آن                   

ثبات و استقامتهاي ياران رسول اهللا در جنگ با دشمن نبود ، امروز پاية ديـن نيـز وجـود                    

   .نداشت ، واين نكته اي است كه تا دنيا دنياست ارزش و اعتبار خود را حفظ خواهـد كـرد                   

                                                 گفنون مبارزه وروش جن



-سومين قسمت از سخنان امير المؤمنين عليه السالم در ارتباط با مسائل جهاد در راه خدا               

مربوط بـه فنـون مبـارزه و روشـهاي     -كه در اين بخش مورد بحث و برسي قرار مي دهيم    

حـضرت در ايـن قـسمت از        بـه عبـارت ،      . است كه بايد در ميدان جنگ بكار گرفته شود          

سخنان خود ، در واقع به يارانش آموزش نظامي مي دهد و رعايت اصول و موازيني را كـه                   

 در ١١آموزد ، از جمله در خطبة  در جنگ باعث پيروزي بر دشمن مي گردد ، به يارانش مي        

                                                  :همين زمينه آمده است 

االِجبالُ و ال نَزُل عضَّ علي ناِجِذك ، أِعِر الَله جمجمتَك ، ِيدِفي الَـارِض قَـدمك ، إرِم                 تَزُولُ  

بحانَهالنَّصرِمن ِعِند اِهللا س اعلَم اَن صَرك ، واقضَي القَوِم ، و غُضَّ ب ِببصِرك.              

(  الـسالم در جنـگ جمـل   اين خطبه حاوي قسمتي از سخناني است كه امير المؤمنين عليه        

جنگي كه عايشه در آن نقش مهمي داشت و به شكست دشمن و پيروزي حق و ياران امير      

و در  . خطاب به فرزند خود محمد بن حنفيه فرمـوده اسـت            ) المؤمنين عليه السالم انجاميد   

همين خطبه است كه نكات بسيار مهمي از علم جنگ و فنون مبارزه در راه حق را به فرزند                   

آموزش داده است ؛ آموزشي كه همواره در سپاه حق اسالم بايد مور توجه قرار گرفته و ش 

                                                  :مو به مو رعايت و اجرا شود 

فرزندم ، در ميدان نبرد و در ميان چكاچاك شمشيرها و نيزه ها چنان استوار و محكم و پـا                  

جنگجو در ميـدان    . از جا كنده شوند اما تو از جاي خود حركت مكني             بر جا بمان كه كوهها    

دندن روي دندان بگذار . جنگ بايد از كوه محكم تر بايستد و هرگز راه فرار در پيش نگيرد 

و مصّمم و مقاوم باش و تمام سختي هاي جنگ را تحمل نما و هرگز به خـاطر دشـواريها                    

                                                    .ميدان را خالي نكن 

يعني در ميدان جنگ تمام مغز و انديشه ات را متوجه           -كاسة سرت را به خداوند عاريه بده      

پاي خود را چون ميخ در زمين بكوب و مانند ميخ ثابت            -خدا كن و در راه او از سرت بگذار        

                                     .قدم باش و صحنة كارزار را ترك مكن 



در عرصة پيكار چشم خود را به دور دستها بدوز تا انتهاي لشكر و آخرين صفوف دشمن را               

نيز بيني ، كه هم آخرين حيله ها و تدابير و جنگي آنها را در نظر بگيري و هم تا زماني كـه                       

. تمام دشمنان شكست نخورده اند از آنان ايمن و فارغ نشوي و به غفلـت دچـار نگـردي         

ه چشم خود را از اطراف فرو بند تا آنكه تب و تاب دشمن چشمت را نگيـرد و دچـار                      وآنگا

                                                  .تزلزل و هراست نسازد 

به هر طرف نگاه مكن تا برق شمسير خيره ات نكند و موجب وحشتت نگردد ، بلكه هـدف                   

ايمان و اطمينان به سـوي آن پيـشروي كـن ، و             مستقيم خود را در نظر بگير و با قدرت و           

بدان و آگاه باش كه فتح و اطمينان به سوي آن پيشروي كن ، و بدان و آگاه باش كه فتح و 

                              .پيروزي و غلبة نهايي از جانب خداوند سبحان است 

ان جنـگ ، نكتـة   آري ، حضرت پس از آموختن فنون نظامي و روش ثبت و مقومت در ميـد  

بسيار مهمي را به فرزندش و در واقع به تمام مسلمانان جهان در همة زمانها و مكانها مي                  

آموزد ، و آن اينكه اگر جنگجو داراي ايمان و اخالص بوده و جنگ و پيكارش به خاطر خـدا     

و در راه دين و حق باشد ،در آن صورت است كه پس از بكار بردن آداب و فنون جنگ ،اگر             

   .خدا بخواهد و ارادة بالغه اش بر آن قرار گيرد ، فتح و پيروزي نصيب جنگجو خواهد شـد                    

بلي ، از اين سخنان بيشتر و پيشتر از آنكه فنون نظامي را بياموزيم ، ايمـان و اخـالص در                     

مقابل حق و اعتقاد راستين به خاطر جنگ و مبارزه در راه خدا و دين را مي آموزيم ؛ چرا كه         

ين مسائل در بين نباشد ، جنگ جز خونريزي و كشتاري بيهوده چيز ديگري نخواهـد                اگر ا 

                                                                .بود 

 

  آموزش نظامي در لحظه اي حساس 

در جنگ صفين كه بيش از يك سال سپاهسان معاويه با لشكريان آن حضرت مي جنگيدند 

     و دشـت  در . داشـت  جنـگ ادامـه    پهناور  در تمام شب و روز در صحنة       ، خروش و غرش   



شمشير ها و نيزه ها مي درخشيد و خونها موج مي  ماه پرتو در و هامون ، در شعاع خورشيد

  ...عمار ، اويس قرني ، عبداهللا بن هاشم مرقال و  مالك اشتر. زد 

گاهي جنـگ چنـان شـدت مـي     . جزء پرچمداران و طاليه داران سپاه حق و حقيقت بودند        

گرفت و وضع خاصي بوجود مي آمد كه آن شب جنگ و اين روز نبرد ، نام خاصّي پيدا مـي          

  يعني شبي كه طنين فريادها و خروشها اوج گرفتـه         » ليله الهرير « كرد كه يكي از آن شبها       

  . است ناميده شد 

ي تا اعماق جان و دل      حضرتش در صبح آن شب خطبه اي ايراد كرد كه از ديدگاه فرمانده            

سپاهيان خود را مي كاويد و آنان را قوت قلب مي بايست در ميدان مسائل روحي و معنوي                  

را يادآوري كرد بلكه جزئياتي مانند طرز زره پوشـيدن و شـشمير كـشيدن و نيـزه زدن و                    

پيشروي كردن در قلب سپاه خصم و نظاير آن را با موشكافي تمام شرح داد ، و آن خطبـه                  

                                                          : است اين

معاِشر المسلِمين استَشِعروا الخَشيته و تَجلببوا السكينه و عضُّوا علَـي النّواِجـِذ فَِانَّـه اَنبـي                 

اِدها قَبلَ سلّها و الحظُوا الخَـزر و        ِللسيوِف عِن الهاِم و اَكِملُوا اللَّأ مه و قَلِقلُوا السيوف في اَغم           

اطعنُوا الشَّزر و ناِفحوا ِبالظبي و ِصلُوا السيوف ِبالخُطي و اعلَموا اَنَّكُم ِبعيِن اِلله ومع ابِن عـِم                  

يـوم الِحـساب    فَعاِدوا الكَروا ستَحيوا ِمن الفَر فَِانَّه عارفي الَاعقـاِب و نـار             ) ص(رسوِل اِهللا   

وطيبوا عن اَنفُِسكُم نَفساً و امشوا ِالَي الموِت مشياً سجحاً و علَـيكُم ِبهـذَا الـسواِد الَـاعظَِم                   

والرِّواِق المطنَِّب فَاضِربوا ثَبجه فَِان الشَّيطان كاِمن في ِكسِرِه قَـد قَـدم لِلوثبـِه يـداً و اَخَّـر         

و انتم االعلون و اُهللا معكُم و لَـن  «  فَصَمداً صَمداً حتَي ينَجلي لَكُم عمود الحقِّ  ِللنُّكوِص رجلًا 

                                                       ١ .١»يِتركُم اَعمالَكُم 

  :اي گروه مسلمانان ، اين چند موضوع را در جنگ مراعات كنيد 

                                                
  .٦٥نهج البالغه فيض االسالم ، خطبة  - ١



 چون خوف از خدا بـر هـر دلـي كـه             ( را شعار خود قرار دهيد       ترس وخشيت از خداوند   -١

مسلط گرديد ، ديگر صاحب آن دل در راه انجام وظيفه هرگز سستي بخـرج نمـي دهـد و                    

                                                     )كوتاهي نمي كند 

  . ش برويد وقار و آرامش را روية خود قرار دهيد و با اطمينان و استحكام پي-٢

 دندانهايتان را بر هم بفشاريد ، زيرا اين طرز رفتار شمشيرها را از سرها دور كننده تـر                 -٣

  .است 

  .زره خود را كامل بپوشيد تا جايي از بدن شما نمايان و در تيررس دشمن نباشد -٤

 شمشيرها را در غالف خود پيش از بيرون كشيدن حركت دهيد تا در وقت لزوم ، بيرون -٥

  .)يدنش آسان تر صورت بگيرد كش

دشمن را به گوشة چشم و خشم آلود بنگريد كه اين نشان دهندة بي اعتنايي شـما بـه                 -٦

                                             .دشمن و ناچيز شمردن اوست 

به جانب چپ و راست نيزه بزنيد و از هيچ طرف غفلت نكنيد كه مبادا دشمن كمين كرده -٧

  .و از چپ يا راست به شما حمله كند باشد 

  .هم با نوك و هم بالبة شمشيرها زد و خورد نماييد تا مانع جلو آمدن دشمن شوبد -٨

 بـه دشـمن   ) اگر شمـشيرها كوتـاه اسـت    (شمشيرها را به واسطة پيش نهادن گامها    -٩

ـ                 . برسانيد   ادن يعني خود را به دشمن نزديك سازيد كه يكي از عالئم دليري پـا پـيش نه

 .است و بدانيد كه خدا شما را در نظر دارد و با پسر عموي رسول صلي اهللا عليه وآله هستيد

پي در پي حمله كنيد و پس از هر حمله ، به دشمن فرصت استراحت و تجديد و تـرميم   ١٠

                                                         .قوا ندهيد 

، زيرا فرار ننگ براي فرزندانتان و موجب آتش در روز حساب           از گريختن شرم نماييد     -١١

                                                   .و رستاخيز خواهد بود 



ازاينكه روحتان در حال جنگ از بدن جدا شود خوشحال شويد و به آساني بـه سـوي                  -١٢

 خرسند باشـيد ، زيـرا       مرگ برويد و از كشته شدن در راه حق براي ياري و پيشرفت دين             

اين موضوع زندگي موقّت و عاريت شما را به زندگاني جاويـد مبـدل خواهـد سـاخت كـه          

                                                   :خداوند فرموده است 

رزَقُونهِِم يبر ل اَحياٌء ِعندبيِل اهللا اَمواتاً بقتُلُِوا في س الذين نبال تَحس ١. ١و  

مپندار كساني كه در راه خدا كشته شدند مرده اند ، بلكه زنده هستند و به رزق مخصوص « 

                                               ».خداوندي متنعم مي باشند 

و خيمـة بـر   ) لشكر انبوه معاويـه  (  بر شما الزم است كه به اين سياهي بسيار بزرگ        -١٣

منظور حضرت خيمة معاويه است كه بنابر نقل تاريخ صد هزار تن ( ها افراشته شده به طناب  

حمله كنيد  ) در اطراف آن گرد آمده و با هم پيمان بسته بودن كه تا سر حد جان دفاع كنند                   

و درون آن سراپرده را بزنيد ، زيرا شيطان در گوشة آن پنهان شده و براي پيشروي دست              

يعني مضطرب و (گشتن پاي خود را پس نهاده است خود را پيش داششته و براي عقب بر 

نگران است و نقشه اش اين است كه اگر شما ترس و سستي از خود نشان بدهيد ، جلـو                    

بيايد و بر شما مسلط شود و اگر شجاعت بخرج دهيد و غالب شويد ، فرار كند و جان خود                    

پـس ، از    ) . دهـد   را از اين مهلكه اي كه خود با دست خويش بوجود آورده است نجـات ب               

                            .روي اراده و عزم حمله كنيد تا حقيقت حق هويدا شود 

«    :آنگاه حضرت د رپايان كالم خود آيه اي از قرآن كريم را خواند كه معناي آن اين است 

  و شما برتر و باالتر يد و خدا . سست نشويد و صلح و آشتي را از آنها در خواست نكنيد 

            . ٢»با شما همراه است و هرگز كردار و اعمالتان را بدون پاداش نمي گذارد 

                                                
  .١٦٩/ آل عمران  - ١
  .٣٥) / ص( محمد  - ٢



همچنين ، حضرت در همين زمينه طي خطبة ديگري ، عالوه بر تشويق و ترغيب ياران خود         

به جهاد در راه خدا ، آداب جنگ و فنون نظامي را به آنان مي آموزد و همچنـان جزئيـات و                      

                                      .ز از نظر دور نمي دارد دقايق مسأله را ني

  :ضبط و ثبت شده چنين است١٢٤اين خطبه كه به شمارة 

         ـِن الهـام ، ووِف عيأنبي لِلس لي الَاضراِس ، فَإنَّهضُّوا عع و ، وا الحاِسرأِخر و ، ارعوا الدفَقَِدم

ه أمورلأل ِسنَِّه ، و غُضَوا األ بصار ، فَإنَّه أربطُ لِلجأِش ، و اَسـكن    التَووا في أطراِف الرِّماج ، فَإنَّ     

ِللقُلوِب ، و أميتُوا الَاصوا تَ ، فَإنَّه أطراد ِللفَشَِل ، و رايتَكُم فَـال تَميلُوهـا ، و ال تُخَلُّوهـا ، و ال                         

لِذمار ِمنكُم ، فَإن الصّاِبرين علي نُـزُوِل الحقـائِق      تَجعلُوها ِالّا ِبأيدي شَجعاِنكُم ، و الماِنعين ا       

هم الذَّين يحفُّون ِبراياِتِهم ، و يكتَِنفُونَهـا ِحفافَيهـا ووراَءهـا و أمامهـا ، ال يتـأخَّرون عنهـا         

أخاه ِبنَفـِسِه ، و لَـم يِكـل    فَيسلموها ، و ال يتَقدمون علَيها فَيفِردوها ، أجزَأ أمروِقرنُه ، واسي       

ِقرنه ِالي أخيِه فَيجتَِمع علَيِه ِقرنُه ، و ِقرن أخيِه و أيم اِهللا لَِئن فَررنُم ِمـن سـيِف العاِجلَـِه ال                      

وِجدهِفي الِفراِر م إن ، ظماألع نامالس ِب ورالع أنتُم لَها ميم يِف االِخرِه ، ووا ِمن ساِهللا ، تَسلَم 

والذُّلَّ اللَاِزم ، و العار الباِقي ، و إن الفار لَغَير مزيٍد في عمِرِه ، و ال محجوٍز بينه و بـين يومـِه              

 الرائح الي اِهللا كَالظَّماِن يِرد الماَء الجنَّه تَحتَ أطراِف العوالِي ، اليوم تُبلَي األخبازُ ، و اِهللا أل نَا           

أشوق إلي ِلقاِئِهم ِمنهم إلي ِدياِرِهم أللهم فَإن ردوا الحق فَافضُض جماعتهم و شَِتت كَلِمتهم 

                   و النَّـسيم ِمنه جخرراٍك يطَعٍن د ونواِقِفِهم دن ما عزُو لوم لَن يم ، إنَّهم ِبخطاياهأبِسله و ،

لِعظام و ينِدر السواِعد و األ قدام ، و حتي يرموا ِبالمناِسِر تَتَبعها            ضَرٍب يِفلق الهام ، و يطيح ا      

 ، يسالخم تلُوهي الخَميس ِبِبالِدِهمرجحتّي ي و ، الِئبا الحموا ِبالكتاِئِب تَقفُوهرجي و ، ناِسرالم

             .١اِن مساِربِهم و مساِرِحِهمو حتّي تَدعق الخُيولُ في نواِحِر أرِضِهم ، و ِبأ عن

  هنگامي كه با صفوف دشمن روبرو شديد ، افراد زره پوش را در صفهاي نخست قرار دهيد                 

  دنـدانها را بـر هـم   . و افراد بي زره را پشت سر آنها بگذاريد كه پشتوانة زره داران باشند    

                                                
  .١٢٤بة نهج البالغه فيض االسالم ، خط - ١



ز هر چيز ديگـري شمـشيرها را از         بفشاريد و استقامت كنيد ، كه استقامت در جنگ بيش ا          

                                  .سرهايتان دور مي كند و خطر را از مي راند 

هم د ر هنگام حمله با نيزه پيكر خـود را پـيچ و              : در اطراف نيزه ها پيچ و خم داشته باشيد          

م در مقابل ضربات    خم دهيد و كوتاه و بلند تا از بهترين زاويه ها ضربه را وارد سازيد ؛ و ه                 

نيزة دشمن پيكر خود را پيچ و خم دهيد كه از آسيب نيزه ها در امان بمانيد ، زيرا جنگ بـا                      

   .نيزه بدين طريق مؤثر تر خواهد بود 

در هنگامة جنگ ، چشمها را پاييين اندازيد و مانند افراد هراسان ، دائماً به ايـن سـو و آن                     

برد چشم پوشاندن از هر طرف سبب بـسياري قـوت           سو نگران مباشيد ، زيرا در هنگامة ن       

                                 .قلب و آرامش دلها و نترسيدن از دشمن است 

صداهايتان را خاموش كنيد و غوغا و هياهو بر پا نسازيد ، زيرا متانت و آرامـش ، زودتـر و                     

                        .بهتر از هر چيزي ديگر ، خوف و ترس را از شما دور مي كند 

آري ، در جنگ تر سوها جنجال و هياهو بر پا مي كنند ، در حالي كه جنگاوران دليـر بـدون                      

        .سروصدا و بي نياز از سخن و هياهو پيش مي تازند و كار خويش را انجام مي دهند

 در صحنة پيكار ، پرچم خود را كه نشانة تشكل و انجام شما در جنگ است ، از جاي خـود                    

حركت ندهيد و دورش را خالي نكنيد ، كه استقرار پرچم و يكپـارچگي در كنـار آن باعـث                    

               .توجه و تمركز و قدرت شما و موجب ترس و شكست دشمن خواهد شد 

هرگز پرچم را به دست هر كسي ندهيد مگر به دست دالوران و كساني كه شـما را از هـر                     

ه كه حفظ و نگهداري آن الزم است دفاع ميكنند ، زيرا            پيشامد بدي مانع مي شوند و ازآنچ      

چنين كساني هرگز و در هيچ حالتي پرچم را از دست نمي دهند مگر آنكه بر دشمن پيـروز                  

                                                  .گردند يا كشته شوند 



 اطراف پرچم حلقه مـي      كساني كه بر بالها و سختي ها ي جنگ شكيبا هستند آنانند كه در             

از آن عقب نمي افتند كه بـه        : زنند و آن را ازراست و چپ و عقب و جلو محافظت مي كنند               

                 .دشمن تسليمش كنند ، و بر آن پيشي نمي گيرند كه تنها يش گذارند 

قابل او مرد بايد كه در ميدان جنگ از دشمني كه با او روبرو مي شود نگريزد ، بلكه بايد در م

به دفاع برخيزد و با دالوري او را از پاي در آورد و آنگاه به ياري برادر همـسنگر و همـرزم                      

خود برود و او را كمك و به سوي برادرش توجه دهد ، بلكه بـر عكـس بايـد بـا بـرادرش         

و به خدا سـوگند كـه   .همدست شود و هر دو باتفاق آهنگ دشمن كنند و او را از بين ببرند           

مشير اين دنيا بگريزند ، در آن دنيا از شمشير آخـرت و خـشم خـدايي در امـان                    اگر از ش  

پس ، كسي كه به جهاد نمي رود و در راه خدا شمشير نمي زنـد و در خانـة                    . نخواهيد بود   

    .خود به آسايش و استراحت مي گذارند ، از عذاب ابدي الهي راه نجات نخواهد داشت 

و نجياي قوم هستيد ، چرا براي شمشير زدن و جلوگيري           ياران من ، شما كه بزرگان عرب        

از دشمن خود را آماده نمي سازيد ؟ بدانيد كه براستي فرار از جنگ خشم خـدا را بـر مـي                 

انگيزد و رحمتش را دور مي سازد و ذلت و بيچارگي هميـشگي بـراي شـخص را دور مـي      

 اعقاب و فرزنـدانش     سازد و ذلت و بيچارگي هميشگي براي شخص و ننگ و بدنامي براي            

                                                       .فراهم مي آورد 

بدانيد كه هر كس از جنگ فرار كند ، به طول عمر و زندگاني اش افزوده نمي شـود و ايـن      

پس ، كسي   . فرار نمي تواند مرگ را براي هميشه از او دور كند و تا ابد زنده نگاهش دارد                  

 مي كند و به سوي خدايش مي رود ، بايد از فرط شوق مانند تشنه اي باشد كه به    كه جهاد 

           .آب گوارا مي رسد ، زيرا بهشت جاويد زير نيزه هاي رزمندگان راه حق است 

امروز كه روز پيكار است ، خبرها آشكار مي شود ، واقعيتها از پرده بيرون مي افتد و درستي 

 در اين هنگامة شمشير زدن و كشتن يا كشته شدن آشـكار مـي               و نادرستي گفتار هركس   

                                                               .گردد



به خدا سوگند كه با شمشير آخته و عزم راسخ به پيكار ، چنان آمـادة نبـرد و مالقـات بـا                       

 كه آنها براي برگـشتن      دشمن هستم كه اشتياق من به مالقات آنها بيش از اشتياقي است           

                     .به شهرها و آسودن در خانه ها و غنودن در بسترها يشان دارند

  هجوم و گريز ، يا عقب نشيني براي حمله اي محكم تر

بايد توجه داشت كه اگر حضرت بارها و بارها و با كلمات و بياناتي گوناگوني به سرزنش و                  

ز از ميدان را ننگ و باعث عذاب ناميـده اسـت ، منظـور آن      مالمت فرار يان پرداخته و گري     

فراري است كه بازگشتي در پي نداشته باشد ، و گرنه امير المؤمنين علي عليه السالم كـه                  

بزرگترين قهرمان ميدان جنگ و آگاهانه ترين مربي و آموزگار فنون نظامي است ، به ايـن                 

 گاهي يك فرار كوتاه يا عقب نشيني حـساب  مسأله نيز كامالً توجه دارد كه در ميدان جنگ   

شده براي تقويت نيروها و بسيج حمله اي محكم تر ، بسيار با ارزش تر از حمله هاي بـي                    

                                            .حساب و هدر دادن نيروهاست 

 و گريز و عقب از اين رو ، مي بينيم كه در كنار سرزنش فرار يان خود نيز يارانش را ه جنگ

نشيني هاي حساب شده در مواقع لزوم دعوت مي كند و اساساً اين نكته را به عنوان يكي                  

حـال آنكـه قبـل از ايـن گونـه بيانـات و              . از رموز و فنون علم جنگ به يارانش مي آموزد           

آموزشهاي حضرت كساني بودند كه طبق آداب و رسوم اقوام عرب هر نوع نشيني را ، حتي 

 اما حضرت به ياران خود آموزشي. ت هم اقتضا مي كرد ، ننگ و عار مي دانستند   اگر مصلح 

مي دهد كه اين رسم غلط و جالهانة عربها را رها كنند ، زيرا بـسا كـه در هنگامـة جنـگ                       

مصلحت ايجاب ميكند كه انسان موقتاً از ميدان عقب بنشيند و ايـن عقـب نـشيني را بـه                    

هد تا دشمن به تصور هزيمت و اضمحالل طرف مقابل ،           عموان يك تا كتيك جنگي انجام د      

از سنگرهاي خود بيرون آيد و پيش بتازد و آنگاه كساني كه موقتاً ميدان را خالي كرده انـد                   

  .بتوانند با استفاده از فرصت از هر طرف به دشمن حمله كنند و در محاصره قرار ش دهند 



د كه اگر بـر اثـر هجـوم دشـمن دچـار             حتي باالتر از اين ، حضرت يارانش را پند مي ده          

شكست شديد و نيروي خود را در معرض نابودي يافتيد و ناگريز از فـرار شـديد ، نااميـد                    

پس ، اگر . نشويد ، زيرا شما خواسته ايد از مرگ بي نتيجة خود و يارانشان جلوگيري كنيد       

ما نيـست ، بلكـه      فرار شما براي ترك ميدان و بازگشت به خانه هايتان نباشد ،ننگي بر ش             

بايد سبب شكست خود را بررسي كنيد ، ضعفها و علتها را از بين ببريد و نيرويي قوي تر و           

             :بيانات حضرت در اين زمينه ، چنين است .تازه تر تدارك ببينيد و بر گرديد 

ملَهها حعدب ولَهال ج و ، هها كَرعده بلَيكُم فَرع نِظنُوا  ال تَشتدو قُوقَها ، وح يوفا السطواع و ، 

ِللجنُوِب مصاِرعها ، و اذمروا انفُسكُم علَي الطَّعِن الدعِسِي ، و الـضَّرِب الِطلَحفـي ، و أميتُـوا                   

ِكِن استَـسلَموا ،  األصواتَ فَإنَّه أطرد لِلفشَِل فَوالَّذي فَلَق الحبه ، و برأ النَّسمه ، ما أسلّموا ، ول   

وهروا أعواناً علَيِه اَظهدجوا الكُفر فَلَما ورأس ١ !! . ١و                                

هرگاه آن عقب نشيني و گريزي كه در پي آن بازگشتي بهتر و محكم تـر وجـود دارد ، بـر                    

 حملة نيرومند تري شما ناگوار نباشد ، و آن شكستي را كه به دنبالش هجوم حساب شده و

به دشمن خواهيد كرد براي خود ننگ ندانيد ، كه جوالن و جا خالي كردنهاي كه بعـد از آن           

                               .حمله كردن باشد خود قسمتي از فنون جنگ است 

در ميدان نبرد ، حقوق شمشيرها را بدرستي اداء كنيد و تيغة شمـشيررا چنانكـه شايـستة                  

الوران است بر دشمن فرود آوريد ، بر آنها بتازيد و پهلوهايشان را برزمين برسانيد بازوي د

چنان دالورانه نيزه اندازي كنيد كه بر قلب دشمن و          . ، به خاكشان افكنيد و نابودشان كنيد        

اندرون سپاهشان كارگر افتد و چنان استوار شمشير بزنيد كه از دشمن خدا چيـزي بـاقي                 

                                                             .نماند 

صداهاي خود را خاموش كنيد و هيـاهو        . در راه نابودي دشمن كوشش بسيار داشته باشيد         

بر پا نسازيد تا نگراني و اضطراب بر شما مستولي نشود ، بلكه با دلي آرام و مطمـئمن بـه            

                                                
  .١٦نهج البالغة فيض االسالم ، نامة  - ١



بيش از هر چيز ترس و نگرانـي        ،زيرا سكوت سنگين و پر هيبت        سوي دشمن پيش برويد   

                           .را از شما دور مي كند و دشمن را دچار وحشت مي سازد

، خصم شما در باطن و از » آن پروردگاري كه دانه را شكافت و انسان را آفريد « سوگند به 

 و   يعنـي منافقـان ودورويـان      (روي اخالص و ايمان اسـالم نيـاورده اسـت ، بلكـه آنهـا                

 هنگامي كه شمـشير مـسلمانان را        )دروغگويان همچون معاويه و عمر وعاص و نظاير آنها        

باالي سر خود ديدند ، ازترس تن به تسليم مصلحتي دادند و بدروغ اظهار اسالم كردند و                 

كفر باطني خود را پنهان داشتند ، ولي هنگامي كه ياراني يافتند و نيرويي گرد آوردند كه از                  

تيباني كند ، بار ديگر كفر خود را آشكار ساختند و به مخالفت با اسالم و جنـگ  كفر آنها پش  

                                                  .و دشمني با ما پرداختند 

  رفتار مسلمان در برابر دشمن در شكست يا پيروزي 

ه بيـان طـرز     يكي از عميق ترين و با شكوه ترين آموزشهاي نظامي آن حضرت ، مربوط ب              

رفتار جنگجوي مسلمان در برابر دشمن است ؛ چه آنجايي كه دشمن شكست خورده و چه         

                                              .آنجايي كه پيروز شده است 

در اين بيانات كه عالوه بر آموزش فنون نظامي و چگونگي رفتار نفرات ارتـش اسـالم بـا                   

يق ترين درسهاي انسانيت نيز آموخته مي شود ، بروشـني مـي     دشمنان ، عالي ترين و عم     

آموزيم كه در جنگ ، هدف اصلي چيزي بسيار باالتر و ارزنده تر از پيروزي است و آن رفتن 

به راه خدا ، اجراي قئانين الهي اسالم و رعايت عدل و داد و جلوگيري از سقوط ارزشـهاي       

   .در منجالب تباهي هاست  انساني

ا با نقل يكي از سخنان حضرت به پايان مي بريم كه وقتي تصميم به جنگيدن                اين بخش ر  

سخنان حضرت در اين زمينه ، با دعا و         . با مردم شام در صفين گرفت ، بيان فرموده است           

  : نيايش به درگاه خداوند متعال و بدين گونه آغاز مي شود 



فُوِف ، الَِّذي جعلته مغيضاً ِللَّيـِل و النَّهـاِر ، و مجـري              اَللَّهم رب السقِف المرفوع ، والجِو المك      

ِللشَّمس و القَمِر ، و مختَلفاًً ِللنُّجوِم السياره ، و جعلـتَ سـكانَه ِسـبطاً ِمـن مـال ئكِتـك ، ال          

             علتَها قَراراً ِلال نَاِم ، وهذه األرِض الَّتي ج رب و ِمن ِعبادِتك ونساماألنعاِم     ي و وامجاً لِلهدرم 

                      لتَها ِلـألرِض أوتـاداً وعواِسي التَّي جالِجباِل الر رب ري ، واال يري و ما يحضي ِممما ال ي و ،

ِللخَلِق اعِتماداً ، ِان أظهرننا علي عدونا فَجِنبنا البغي و سِددنا ِللحِق ، و إن أظهـرتهم علينـا                   

    .١...قنَا الشَّهاده ، و اعِصمنا ِمن الِفتَنِه فَارزُ

با رخدايا ، اي پروردگار اين سقف بلند و برافراشته و اين جو و فضاي متراكم و نگاهداشته                  

، كه آن را جاي پيدايش و گردنش شب و روز و مسير خورشيد و ماه و محـلّ رفـت و آمـد      

را ساكنان آن ساختي كه هرگز از عبادت        ستارگان سيار قرار دادي و گروهي از فرشتگانت         

و بندگي ات خسته نمي شوند ، و اي پروردگار اين زميني كه آن را مركز سـكونت خـسته                    

زميني كه آن را مركز سكونت وجاي آرميدن انسانها و محل  نمي شوند ، و اي پروردگار اين

 كه به چشم مـي    چه آنها -رفت و آمد حشرات و چهار پايان و آنچه به شمارش در نمي آيد             

قرار دادي ، و اي پروردگار كوههاي محكم و اسـتوار           -آيند و چه آنها كه به چشم نمي آيند        

كه آنها را براي زمين ميخهاي محكم و براي مخلوق خود تكيـه گـاه مطمـئن سـاختي ، از               

درگاهت درخواست مي كنم كه اگر ما را بر دشمنان پيـروز كـردي ، از تجـاوز و تعـدي و                      

سبت به آنها بر كنارمان دار و به راه حق استوارمان ساز ، و اگر هم دشـمنان را                   ستمگري ن 

بر ما غلبه دادي ، شرف شهادت را نصيب ما گردان و از شرك و فساد و تباهكاري نگاهمان  

                                                               ....دار

جانبخش كه انسان را با شور و حـالي ديگـر متوجـه             پس از دعاهاي پر شور و دل انگيز و          

خداوند متعال مي سازد و قلب را قوت مي دهد ، حضرت خطـاب بـه يـاران خـود و بـراي            

               :ترغيب آنها به جنگ و جهاد ، چنين مي فرمايد 

                                                
  .١٧٠ نهج البالغة فيض االسالم ، خطبة - ١



  .؟ العار ورائكُم و الجنَّه اَمامكُماَين الماِنع ِلِلذِّماِر و الغاِئر ِعند نُزُوِل الحقاِئِق ِمن اَهِل الِحفاِظ

براي حفظ آنچه براي مرد مؤمن و غيرتمند الزم است از دشمن جلـوگيري              كجاست آن كه  

نمايد ؟ و كجايند آن مردان غيوري كه هنگام بروز مشكالت اهل خود را رعايت كنند و بـه                   

نگ و جهاد روي بگردانيـد      پاسداري از عقيده و ايمان و آب و خاكشان بر خيزند ؟ اگر از ج              

ننگ در پشت سر شماست ، و اگر در راه خدا جهاد كنيد بهشت پيش رويتان قرار دارد ، و                    

                                      .اين با شماست كه كداميك را بر گزينيد

  شوق شهادت در راه جهاد براي خدا 

 با جهاد در را ه خدا مـورد بحـث و            چهارمين قسمت از مسائل نهج البالغه را كه در ارتباط         

بررسي قرار مي دهيم ، اختصاص دارد به اشتياق سوزان امير المـؤمنين عليـه الـسالم بـه          

اين اشتياق شهادت و بيان آن كه بارهـا         . شهادت و بياناتي كه در اين زمينه فرموده است          

 رهبـري   در سخنان و نوشته هاي آن حضرت شنيده و ديده شده است ، در حقيقت نـوعي                

است كـه حـضرتش در مـورد        » خود پيشگامانه   « عملي بسيار ارزنده و تحريك و تشويق        

از .اصحاب خود براي مردانه و دالورانه رفتن به ميدان جنگ و جهاد بكار مي بـرده اسـت                   

در يكي از ايام صفين ، عـده اي از          :  مي خوانيم    ٥٤اين گونه سخنان است آنچه در خطبة        

بدين تصّور باطل دچار آمدند كه حضرت در شروع به جنگ با مـردم    سپاهيان آن حضرت ،     

شام درنگ و كندي مي كند ، و حتّي بعضي از لشكريانش به گمان باطل خـود گفتنـد كـه                     

تأمل و تأخير حضرتش در صدور فرمان جنگ ، شايد به خاطر ترسي است كـه از مـرگ و                    

                                      :حضرت در پاسخ آنان فرمود. كشته شدن دارد 

أكُل ذِلك كَراِهيه الموِت ؟ فَواِهللا ما أُبالي دخَلتُ ِالَي الموِت أو خَرج الموتُ ِالَي ، و                 :أما قَولُكُم   

الحرب يوماً إال و انّا أطمع أن تَلحـق بـي            شَكاً في أهِل الشّاِم ، فَو اِهللا ما دفَعتُ        : أما قَولُكُم   

اِئفَه فَتَهتَِدي بي ، و تَعشُوإلي ضَوئي و ذِلك أحب ِالَي ِمن أن أقتُلها علي ضَالِلها و إن كانَت ط

                                                          .تَبوُء ِباثاِمها 



ـ          ت ، اماسخن شما كه آيا اين همه تأمل و درنگ من براي ترس از مرگ و كشته شـدن اس

سوگند به خدا هيچ باك و هراسي ندارم از اينكه به كام مرگ فرو روم يا اينكه بنا گاه مرگ        

واما سخن شما در اينكه مرا در جنگ را يك روز هم به تـأخير نينـدازيم مگـر                   . مرا دريابد   

براي آنكه مي خواهم و اميد دارم كه گروهي از كوردالن شامي به مـن ملحـق شـوند و از                     

ت بردارند و به راه راست هدايت گردند و اين تأمل و درنگ در جنگ نزد مـن                  گمراهي دس 

  .محبوب تر است از اينكه آن گمراهان را بكشم واگر چه با گناهانشان باز مي گردند

  :آمده است ١٢٢و در همين زمينه در خطبة 

لف ضَربٍه بالسيِف اَهون علَـي ِمـن        ِان اكرم الموِت القَتلُ ، و الذَّي نَفس ابِن اَبيطاِلٍب ِبيِدِه ال           

                                         .ِميتٍَه علَي الِفراِش في غَيِر طاعِه اهللا 

سوگند به خدايي كـه  . گرامي ترين و بهترين مرگها شهادت و كشته شدن درراه خداست           

ابل تحمل تر از مردن     جان پسر ابي طالب اوست ، هزار ضربت شمشير بر من آسان تر و ق              

                          .بر بستر راحتي است كه در راهي غير از طاعت خدا باشد 

  :مي خوانيم ٢٣باز در همين زمينه در نامة 

ِلٍب و اِهللا ما فَجأني ِمن الموِت واِرد كَِرهتُه ، و ال طاِلع اَنكَرتُه ، و ما كُنتُ ِالّا كَقاِرٍب ورد ، و طا         

دجو....  

سوگند به خدا ، از مرگ چيز تازه اي به سوي من نمي آيد كه از آن رنجش و كراهتي داشته 

        ....باشم ؟ و چيزي براي من پيدا نمي شود كه آن را با تمام وجودم نخواسته باشم 

  :و در قسمت پاياني يكي از نامه ها در اين باره چنين مي فرمايد 

ال طَمعي ِعند ِلقائي عدوي ِفي الشَّهادِه و تَوطيني نَفسي علَي المنَّيِه ال جببتُ أن ال فَواَ اِهللا لَو 

  ١. ١اَبقي مع هوالِء يوماً واِحداً وال اَلتِقي ِبِهم اَبداً

  به خدا سوگند ، اگر هنگام مالقات با دشمن و نبرد و جهاد با او آرزوي شهادت در وجودم 

                                                
  .٣٥نهج البالغة فيض االسالم ، نامة  - ١



 رغبت تمام دل به مرگ در راه خدا ننهاده بودم ، هرگز نمي خواستم كه حتـي                  نبود و اگر با   

يك روز را با اين ياران سست عنصر و كاهل و گريزان از جنگ و جهاد بگذرانم و يا چـشم     

به روي آنها بيفتد ، زيرا با چنين افرادي پيروزي بر دشمن ميسر نيست ، بلكه ناچار با آنها                   

                     . روزي به دست يابم و به آرزويم برسمزندگي مي كنم كه اگر پي
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  جهاد ، مجاهد ،

  مرزبان و شهيد
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  ارزش جهاد و مجاهد در روايات اسالمي

مسأله جهاد و شخصيت مجاهد في سبيل اهللا در فرهنگ اسالمي از اهميت و ارزش وااليي                

و چون جنبه ها ابعاد بسيار گوناگون و پردامنه اي دارد ، از اين رو بحـث                 بر خوردار است ،     

دربارة اين جنبه ها نيز به صورتي بسيار وسيع بايد مطرح شـود ارزش و اهميـت جهـاد ،                    

فضيلت مجاهد ، اهميتي كه نيزه و شمشير و سـاير سـالحها و حتـي اسـبهاي مجاهـدين               

ر كساني كه به نحوي به جهاد و مجاهد كمك          اسالمي در جنگ و جهاد دارد و نيز ارزش كا         

كرده اند و همچنين ارج خوني كه در راه خدا جاري گرديده و ارزش زخمـي كـه بـر پيكـر       

مجاهد رسيده و حتي پاهايي كه در اين راه غبار آلود شده است ، هريك به نوبة خود جاي                   

 شرح مختـصري مـورد      ويژه و مقام وااليي رادر فرهنگ اسالمي پيدا كرده است كه بايد با            

                                                       .بحث قرار گيرد 

اهميت اين مسأله آنجا آشكار مي شود كه اساساً خود قرآن كريم هم كـه اصـلي تـرين و                    

عظيم ترين منبع تمام علوم و معارف و فرهنـگ اسـالمي اسـت ، در ايـن زمينـه آيـات و                

  :و بارها همين مسأله را مورد تأكيد قرار داده است ؛ مثالً مي فرمايداشارات فراوان دارد 

    غيظُ الكُفـاروِطأ يم نطؤال ي بيِل اِهللا وفي س صَهخمال م و ال نَصَبأوم ضَمهصيم اليِباَنَّه ذِلك

             ِان لٌ صاِلحمم ِبِه علَه وٍ  نَيلًا ِاال كُِتبدِمن ع نالُونال ي ال           و و حـِسنينالم اَجـر ـضيعاَهللا ال ي 

ينِفقُون نَفَقَه ضغيره و ال كَبيره و ال يقطعون و اِدياً ِالّا كُِتب لَهم لِيجزيهم اُهللا اَحسن ما كانُوا                   

عملُون١ي.                                                             

گي و خستگي در راه خدا نمي كشند و هيچ قدمي كـه كـافران را                هيچ رنج تشنگي و گرسن    

  خشمگين كند بر نمي دارند و هيچ ضربتي به دشمنان دين نمي زنند مگر اينكه در مقابل هر 

ميش ود و خداوند هرگز      يك از اين رنجها و زحمتها عمل صالحي در نامة اعمالشان نوشته           

يچ مالي كم يا زياد در راه خدا انفاق نمي كنند   اجر نيكوكاران را ضايع نخواهد گذاشت ، و ه        

                                                
  .١٢١و ١٢٠/ توبه  - ١



و هيچ سرزميني را نمي پيمايند جز آنكه در نامة عمل آنها نوشته مي شود تا خداوند بهتر از   

                             .آنچه كه انجام داده اند به آنها اجر و مزد عطا بفرمايد

  اسبان تيز تك

تعال به اسبان تيز تـك سـواران اسـالم در جهـااد بـا          در سورة مباركة عاديات ، خداوند م      

كافران سوگند ياد مي كند و با اين سوگند عظيم الهي ، ارزش و اهميت آنها را آشكار مـي                    

                                                              :سازد 

  . ١ فَاَثَرن ِبِه نَفعاً فَوسطن ِبِه جمعاًو العاِدياِت ضَبحاً فَالموِرياِت قَدحاً فَالمغيراِت صُبحاً

جهاد با كافران بر آنها نشـستند و   دالوران اسالم در جنگ و (سوگند به اسبان تيز تك كه       

 از سم ستوران بر سـنگها       نفسهايشان به شماره افتاد و در تاختهاي خود ،        )پيش تاختند تا  

  .يختند و سپاه دشمن را در ميان گرفتندآتش افروختند و از ديار كافران گردوغبار بر انگ

از اين گونه آيات و اشارات در قرآن كريم فراوان است ، كه خود ارزش و اهميـت مجاهـد                    

                     .سالح و جهازات پيكارش را بخوبي آشكار مي سازد . اسالم ، و

  بهشت در ساية شمشير

أله روبرو مي شويم و بوضوح مي بينيم در يررسي روايات و احاديث اسالمي نيز با همي مس         

كه پيامبر اكرم و ائمة معصومين سالم اهللا عليهم در بيانات مقدس خود تا چه در جه بـراي      

اين مسائل ارزش قائل شده و به مجاهد و جهازات جنگ و جهاد اهميت و بها داده اند ، تا                    

اهدين دانسته و اساساً    جايي كه همة خوبيها را در شمشير ، و بهشت را درساية سالح مج             

  بسته به اينكه در راه خدا و اسالم به حركت و جوالن ( شمشير را كليدهاي بهشت و دوزخ 

  در آيد يا در غير آن ، يا اينكه نسبت به مجاهدين اسالمي كليد بهشت و نسبت به كافران 

                                          .معرفي كرده اند) كليد دوزخ است

   در نخستين باب از ابواب جهاد اولين حديثي كه از سه محدث ١در كتاب وسائل الشيعه

                                                
  .٥-١/ عاديات  - ١



                  :بزرگوار كليني ، صدوق وشيخ طوسي نقل مي كند اين حديث است 

ال اَلخَير كُله فِي السيِف ، و تَحـتَ ِظـلَ الـسيِف ، و               ) : ص(قالَ رسولُ اِهللا    : عن اَبي عبِداِهللا    

                             .يقيم الناس ِاال السيف ، و السيوف مقاليد الجنَِّه و الناِر 

 كـه   (تمامي نيكيها در شمـشير      : امام صادق فرمود كه پيامبر صلي اهللا عليه و آله فرمودند            

  جمـع شـده و     )سالح جهاد و وسيله اي براي كسب و حفظ قدرت جامعة اسـالمي اسـت                

مردم به عـدل و داد      .مجموعة خوبيها در زير ساية شمشير جهاد گران اسالم آرميده است            

 ) اگر در راه خدا بكار روند(بر نمي خيزند و نمي گرايند مگر به قدرت شمشير ، و شمشيرها 

                        . كليدهاي دوزخند) اگر جز اين باشد (كليدهاي بهشت و 

  مجاهدين راه خدادري در بهشت ، مخصوص 

                             :در روايات ديگري در همين زمينه چنين مي خوانيم 

ِللجنَِّه باب يقالُ لَه باب المجاِهدين يمضُون ِالَيِه فَِاذا هو          : قالَ رسولُ اُهللا صَلَّي اُهللا علَيِه وآِلِه        

     وفهم ، ويِبس ونتقَِلدم مهو فتُوحم               ِبِهـم ، قـالَ تَـرك ِحـبتُر الِئكهالم وِقِف وِفي الم معالج 

 اُمتي ِبـسناِبِك    ) اَغزَّ (الجهاد اَلبسه اُهللا ذُال و فَقراُ في معيشِتِه و محقاً في دِيِنِه ِان اَهللا اَغني                

                                                       .٢خيلها و ِرماِحها

بهشت را دري هست كـه      : فرمود  -كه سالم و درود خداوند بر او و بر خاندانش باد          -پيامبر

آن در به روي ايشان     . گويند  ) دري كه مخصوص جهادگران است      (» باب مجاهدين «آن را   

باز است و آنها از آن در عبور مي كنند ، در حالي كه شمشيرهايشان آويخته اسـت و همـة                 

            .ر گرد آمده اند و فرشتگان بر آنها آفرين مي گويندمردمي كه در صحنة محش

هركس كه جهاد را تـرك كنـد ، خداونـد متعـال             : سپس پيامبر صلي اهللا عليه و آله فرمود         

لباس ذلّت و خواري بر او مي پوشاند ، زندگي اش به تنگناي فقر و پريشاني مـي افتـد ، و           

ند امت مرا به وسيلة نيـزه هـا و اسـبهايش            بدرستي كه خداو  . دينش دچار زوال مي شود      

                                                                                                                                       
  .  ٥، ص ١١ج  - ١
  .٥همان، ص  - ٢



 و يا به وسيلة پيروزيهاي نظامي كه به دست مي آورند ، (ازهمه چيز دنيا بي نياز و مستغني        

                                          . كرده است)همگي را غريز گرامي

  ارزش قطره اي از خون مجاهد 

زش و فضيلت خونهاي پاك و عطر آگـين شـهيدان   فرهنگ پربار و عظيم اسالمي دربارة ار      

                             :كه در راه جهاد اسالمي ريخته شود ، چنين مي گويد

   .١ما ِمن قَطرٍه اَحب ِالَي اِهللا عزَّوجلَّ ِمن قَطرِه دٍم في سبيِل اهللا) : ص(قالَ رسولُ اُهللا  

هـيچ قطـره اي در پيـشگاه خداونـد متعـال       : رمايـد   صلي اهللا عليه وآله مي ف      پيغمبر اكرم 

               .محبوب تر و گرامي تر از قطرة خوني كه در راه خدا ريخته شود ، نيست 

  باز فضيلت شمشير مجاهد 

دربارة ارزش و فضيلت شمشيري كه مجاهدين راه خدا به جوالن در مـي آورنـد حـضرت                  

                                                 :صادق عليه السالم فرمود

يقبلُوا حتي اَمره ِبالِقتـاِل ،       ِان اَهللا عزَّوجلَّ بعثَ رسولّه ِباِلاسالِم ِالَي النّاِس عشر ِسنينَ فَابوا          

                             .٢فَالخَير ِفي السيِف و تَحتَ السيِفَ وَ األمر يعود كَما بداَ

خداوند متعال پيامبرش را ده سال به رسالت بر انگيخت و به ميان مـردم فرسـتاد ، ولـي                    

مردم رساللتش را نپذبرفتند و بهآن حضرت و آيين مقدسش ايمان نياوردنـد تـا اينكـه از                  

سوي خداوند دستور جهاد آمد و قدرت شمشير ، دشمنان را مرعوب ساخت و باعث تقويت 

بنابر اين ، نيكي در شمشير نهفته و در زير سـاية آن             . ديد  مسلمانان و گسترش اسالم گر    

       .قرار گرفته است و امر اسالم آخر االمر نيز به همان ترتيب كه بود بر خواهد گشت 

    

  فضيلت جهاد 

  :حضرت امير مؤمنان عليه السالم فرمود 

                                                
  .    ٨همان ، ص  - ١
  .٩همان ، ص  - ٢



ناِصره و نَضره لهعج و هعظَّم و ضَ الِجهاداَهللا فَر ِاال ِبِهِان ديننياً وت داِهللا ما صَلح ١ و.   

آن را امري بزگ و ارزنده شمرده و بـراي          .خداوند جهاد را بر مؤمنان فرض و واجب نموده          

به خدا سوگند كه دنيـا وديـن مـردم          . اسالم و جامعة مسلمانان يار و ياور قرار داده است           

                                     .اصالح نمي شود مگر به جهاد در راه خدا 

آري ،اگر جهاد نباشد دنياي ما از كفر و ظلم و فساد پـاك نمـي شـود و تـسلط جـابران و                   

اگر انسانها نسبت به جهاد اقـدام و  . فاسدان از زندگي و جامعة بشري بر چيده نمي گردد      

 نپردازنـد   رجهان بـه جانبـازي     امور و پياده كردن احكام الهي د       قيام نكنند و در راه اصالح     

         . سعادت دنيا و آخرتشان تأمين نمي شود و هرگز به فالح و رستگاري نمي رسند

بلي ، در ساية جهاد و جانبازي در راه خداوند است كه هم اصالح دين و دنيا و هم شوكت و 

عظمت در زندگي و خوشنامي و افتخار براي فرزندان و نسلهاي آيندة انـسان فـراهم مـي         

                                                               .گردد

حضرت باقر عليه السالم به مـن  : مردي از راويان حديث به نام سليمان بن خالد مي گويد  

 ٢اصل اسـالم  : فرمود  . بفرماييد  : مي خواهي دربارة اسالم توضيحي بدهم ؟ گفتم         : فرمود  

   ٣است» جهاد « ن نماز و فرع آن زكات و قلّه و اوج عظمت آ

جبرئيل مرا خبري داد كـه چـشمم بـدان          « :پيامبر بزرگ اسالم صلي اهللا عليه و آله فرمود          

او گفت يا محمد ، هر آن كس از امت تـو            . روشن شد و قلبم از آن سرور و شادماني يافت           

ر در  كه پيكار كند و درراه خدا كمترين ناراحتي و صدمه اي به او برسد به حدي كه حتي اگ                  

اش شـود يـا سـرش درد         حال جنگ قطره اي از آسمان بر او فرود آيد و موجب نـاراحتي             

                  . ٤»قيامت ثواب شهادت را خواهد دادبگيرد ، خداي تعالي بر او در روز 

                                                
  .  ٩همان ،ص  - ١
  .ظور احكام عملي اسالم است من - ٢
  .٣٩٢، ص ٦٦بحار االنوار ،ج  - ٣

  .٦، ص ١١وسائل الشيعه ، ج  - ٤



مجاهد در راه خدا تا هنگامي كه به خانه اش برگردد مانند كسي             « :و نيز آن حضرت فرمود      

     .» ١د و شب زنده داري قيام كرده است گرفتن روزه و شبها به تهجاست كه روزها به

يـك صـبح يـا    : حضرت رسول اكرم صلي اهللا عليه و آله فرمود « :انس بن مالك مي گويد     

  .» ٢شام در راه جهاد گام نهادن از دنيا و هر چه در آن است بهتر است

يا رسول  : ليه وآله عرض كرد     مردي خدمت حضرت رسول صلي اهللا ع      « :ابو امامه مي گويد     

حـضرتش  . اهللا ، اجازه بده كه من رهبانيت اختيار كرده و در گو شه اي به عبادت پـردازم                   

                               .» ٣رهبانّيت امت من جهاد در راه خداست: فرمود

يب داده ثواب ايستادن در صفي كه براي جهاد في سبيل اهللا تر ت« :و نيز آن حضرت فرمود   

                                    .» ٤شده از عبادت شصت سال باالتر است

كـسي  : من از پيغمبر اسالم صلي اهللا عليه و آله شنيدم كه فرمود             « :معاذبن جبل مي گويد     

             ».كه در راه خدا چند ساعت به جهاد بپردازد بهشت بر او واجب مي گردد

  اي آينده مجد و عظمت براي نسله

  .اُغزُوا تُوِرثُوا اَبنائَكُم مجداً) ص(قالَ قالَ النَِّبي ) ع(عن اَبي عبِداِهللا 

: حضرت پيغمبر صلي اهللا عليه و آله فرموده است          : حضرت امام صادق عليه السالم فرمود       

به ميدان جنگ و جهاد برويد و در راه خدا پيكار كنيد تا شوكت و عظمت و افتخار فرزندان                   

                                                    .خود را فراهم نماييد 

  اسب و شمشير مجاهدين

ارزش وعظمـت    سخناني كه از حضرت رسول اكرم و ائمة هدي سالم اهللا علـيهم دربـارة              

جهاد و قدر و قيمت اسب وشمشير و جهازات جنگي مجاهدين في سـبيل اهللا در روايـات                  

                                                
  .١٦٤، ص ٤؛ سنن ترمذي ، ج ٩٢١ ، ص ٢سنن ابن ماجد ، ج  - ١
  .٢٠٢ ، ص ٢؛ سنن دارمي ، ج ١٦٤، ص ١٤؛ سنن ترمذي ، ج ٩٢١ ، ص ٢سنن ابن ماجه ، ج  - ٢
  .٥ ، ص ٣سنن ابي داود ، ج  - ٣
  .٩، ص ١١وسائل الشيعه ، ج - ٧. ٩٣٣،ص ٢سنن ابي ماجه ، ج -٦. ٢٠٢ ، ص ٢سنن دارمي ، ج  - ٤



آنقدر فراوان است كه بايد فقط به ذكر برخي از آنها در اينجا اكتفا كنيم       اسالمي مي خوانيم    

                                         :حضرت پيغمبر صلي اهللا عليه و آله : 

                  ١ .١خُيولُ الغُزاِه ِفي الدنيا خُيولُهم ِفي الجنَِّه و ان اَردبه الغُزاِه لَسيوفُهم

 و با آنها ميدان جهاد رفته و با دشـمن           (اسبهايي كه پيكار گران اسالمي در اين دنيا دارند          

 همان اسبهايي است كه در بهشت خواهند داشت و سوار بر آنها بر بهشت               )نبرد مي كنند    

  .ورود خواهند كرد و نيز ردا و لباس آنان شمشيرهايي است كه در راه خدا بكار برده اند

  :عليه السالم حضرت باقر 

اَلخَير كُلُّه ِفي السيِف و تَحتَ السيِف و في ِظلِّ السيِف و ِان الخّيـر كُـلَّ الخَيـِر معقُـود فـي                       

  ٢. ٢نَواِصي الخَيِل ِالي يوِم الِقيامِه

قرار دارد و در زير شمـشير جمـع شـده و در سـاية               ) قدرت(همة نيكيها در پرتو شمشير      

بسته شده و تا روز     ) نيروي نظامي (است ، و تمام خوبيها به پيشاني اسبها         شمشير آرميده   

                                         .قيامت وضع به همين ترتيب است 

        جهاد تا قيامت بايد بر پا باشدجهاد تا قيامت بايد بر پا باشدجهاد تا قيامت بايد بر پا باشدجهاد تا قيامت بايد بر پا باشد

از آنجا كه بقاي عزّت و عظمت اسالم در گرو جهاد در راه خداوند است واگر روزي جهـاد                   

 تعطيل و متوقّف شود دشمنان اسالم كه هميشه اسالم را در جهت مخالف منافع در راه خدا

و مطامع خود تشخيص داد ه اند ، عليه اسالم و مسلمانان نقشه ها و دسيسه هاي خـود را                 

 بكار مي گيرند ، اسالم جهاد را به عنوان يكي از اركان دين هميشه الزم مي داند و بـر آن                    

                                                        .تأكيد مي كند 

عليه و آلـه     من در محضر حضرت رسول صلي اهللا      « : مردي به نام سلمه بن نفيل مي گويد         

يا رسول اهللا ، پس از اينكه اسالم تثبيت شده است عدهّ اي اسلحة              : بودم ، شخصي گفت     

                                                
   .٥همان ، ص  - ١
  .٩همان ، ص  - ٢



اده اند و مـي گوينـد ديگـر         خود را برزمين گذاشته و اسبهاي خود را براي استراحت فرست          

                                                     .جهاد لزومي ندارد 

  ». ١جهاد الزم است تا روز قيامت بر پا باشد و صورت بگيرد.نين نيست اينچ: پيامبر فرمود 

  

  در رابطه با يك تير سه نفر وارد بهشت مي شوند 

ي پر اهميت است كه براي برداشتن هر گامي و انجام هر            جهاد از ديدگاه اسالم به اندازه ا      

مثالً حضرت رسول اكرم    . عملي در راه جهاد ، از پيشوايان اسالم پاداشي مقرر شده است             

خداوند در رابطه با يك تير كه در جهاد اسـالمي بكـار رفتـه         « : صلي اهللا عليه و آله فرمود       

                                         :است سه نفر را وارد بهشت مي كند 

سازندة آن تير را كه به قصد اينكه در جهاد اسالمي بكار رود آن را سـاخته و پرداختـه                    -١

                                                              . است

  . كسي كه آن تير را به طرف دشمن افكنده است -٢

  » .٢و ياري كرده استكسي كه او را در اين موضوع كمك -٣

  پاداش كسي كه پايش در راه جهاد غبار آلود شده است 

كسي كه پاهايش در راه خدا غبار آلود شـده          « : حضرت پيغمبر صلي اهللا عليه و آله فرمود         

  ». ٣است خداوند بدن او را بر آتش جهنّم حرام مي گرداند

                          

  و با خانوادة او را اداره كند پاداش كسي كه مجاهد را تجهيز 

پاداش كسي كه براي خدا ، مجاهد در راه « :حضرت رسول اكرم صلي اهللا عليه و آله فرمود 

خدا را تجهيز نمايد و وسايل الزم را در اختيار او بگذارد مانند پاداش همان مجاهدي است                 

                                                
  .        ١٨٥، ص ٣جامع االصول ، ج  - ١
  .٩٤٠، كتاب جهاد ، ص ٢سنن ابن ماجه ،ج - ٢
  .٢٠٢،ص ٢؛ سنن دارمي ، ج ١٧٠، ص ٤سنن ترمذي ، ج  - ٣



ـ   . كه در راه خداوند جهاد مي كند         انوادة مجاهـد را بـر   و نيز پاداش كسي كه ادارة امـور خ

       ». ١عهده بگيرد مانند پاداش همان مجاهدي است كه در راه خدا به جهاد مي پردازد

        

  پاداش كسي كه در ضمن جهاد زخم برداشته است 

كسي كه در راه خدا زخم برداشته است ، روز ثيامت « : حضرت پيغمبر صلي اهللا و آله فرمود

آشكار و رنگ آن -كه نشانة جهاد است-او همان زخمدر حالي محشور مي شود كه در پيكر 

                               »  .٢زخم رنگ خون و بوي آن بوي مشك است

  

  پاداش بدرقة مجاهدين 

سوگند به خدا ، بدرقة يك فرد مجاهد في سـبيل  « :پيغمبر اكرم صلي اهللا عليه و آله فرمود       

                             » .٣ستاهللا ، از دنيا و هر چه در آن است بهتر ا

پاداش كسي كه قصد شركت در جهاد دارد ولي به واسطة داشتن عـذر محـروم گرديـده                  

                                                                است

« :در بازگشت از يكي از جنگهاي اسالمي حضرت پيغمبر اكرم صلي اهللا عليه و آله فرمـود                  

ينه كساني هستند كه در جنگ با ما شركت نكردند ، ولـي در اجـر و پـاداش بـا مـا                       در مد 

               » .٤هستند و عدم شركت آنها به جهت عذري بود كه داشتند شريك

  

  پاداش كسي كه پيام جهاد گر را برساند 

ننـد  كسي كه پيام جهاد گر را برساند ما       « : حضرت رسول اكرم صلي اهللا عليه و آله فرمود          

١كسي است كه بنده اي را آزاد كرده باشد و در پاداش جهاد با جهاد گر شريك است
 .«  

                                                
  .٩٢٢، كتاب جهاد ، ص ٢ابن ماجه ، ج سنن  - ١
  .١٨٤، ص ٤سنن ترمذي ، ج  - ٢
  .٩٤٣، كتاب جهاد ، ص ٢سنن ابن ماجه ، ج  - ٣
  .٩٢٣همان ،ص  - ٤



  كيفر و گناه كسي كه نسبت به جهاد گر نظر مساعد ندارد 

كسي كه غيبـت جهـادگري را بكنـد و    « : حضرت پيغمبر اسالم صلي اهللا عليه و آله فرمود     

نسبت به خانوادة او نظـر مـساعد نداشـته          پشت سر او بدگويي نمايد و او را آزار دهد ، يا             

                »  .٢باشد ، اعمال نيكش از بين مي رود و در آتش جهنم افكنده مي شود

  

  پاداش كسي كه در ضمن شركت در جهاد از دنيا رفته است 

كسي كه از خانة خود براي شـركت در جهـاد در       « :پيغمبر اكرم صلي اهللا عليه و آله فرمود         

 خارج شده است اگر كشته شود يا بميرد ثواب شهيد را خواهد داشت و مقام شهيد راه خدا

حتي اگـر از اسـبش بيفتـد و بميـرد ، يـا              « : سپس اضافه كرد    . » را به دست خواهد آورد    

جانوري او را بگزد و بميرد ، يا در رختخواب خود بميرد ، يا به هر مرگـي كـه پـيش بيايـد                       

                            » .٣ا به او داده مي شودبميرد پاداش شهيد در راه خد

  

  پاداش گامهايي كه در راه جهاد برداشته مي شود

كسي كه به قصد جهاد در راه خدا از خانة « :حضرت پيغمبر اكرم صلي اهللا عليه و آله فرمود 

به او خود خارج شود به تعداد هر گامي كه در اين راه بر ميدارد خداوند هفتصد هزار حسنه                  

عنايت مي كند و هفتصد هزار گناه او را مي آمرزد و هفتصد هزار درجه به او مرحمـت مـي                     

فرمايد و به هر مرگي كه در اين راه بميرد ، شهيد است و ثواب شهادت در راه خدا را دارد                     

و اگر از اين سفر سالم برگشت ، تمام گناهانش آمرزيده شده است و خداوند دعـاي او را                   

                                                    » .٤ كندمستجاب مي

                                                                                                                                       
  .١٤،ص ١١وسائل الشيعه ، ج  - ١
  . همان  - ٢
  .٩، ص ٣سنن ابي داود ، ج  - ٣
  .١٢ همان ، ص - ٤



  ِجهاد برتر 

: كدام جهاد برتر است ؟ فرمود       : از امام صادق عليه السالم پرسيدم       « : ابو بصير مي گويد     

 چنين كسي (جهاد آن كسي كه در هنگامة نبرد اسبش پي شود و خونش در راه خدا بريزد             

                               ». ١)ست يافته است به باالترين درجات جهاد د

     ارزش نيت ِجهاد

كسي كه از روي صدق نيت از خداونـد         « : حضرت رسول اكرم صلي اهللا عليه و آله فرمود           

بـه   را شـهيد  ثـواب  شهادت در راه خدا بخواهد و در آرزوي شهادت باشد ، خداوند متعال            

                  » .٢ شود يا خود بميردعنايت مي كند ، چه اينكه در جنگ كشته

  

  مقام و مزلت شهيد در راه خدا

هيچ يك از اهل بهشت دوست نمي دارد كـه بـه          « :پيغمبر اكرم صلي اهللا عليه و آله فرمود         

دنيا بر گردد و از برگشتن به دنيا شادمان نمي شود مگر شهيد كه چون به مقام با عظمت و 

 پاداش شهادت دست يافته است ، دوست مي دارد كـه ده             كرامت شهدا نائل گرديده و به     

مرتبه به دنيا برگردد و كشته شود تا فضيلت و مقام بيشتري را در رابطـه بـا شـهادت بـه               

                                                     »  .٣دست بياورد

به دنيا برگردد   هيچ كس پس از مردن دوست نمي دارد ديگر          « :و در حديث ديگري فرمود      

هر چند تمام دنيا و آنچه را كه در آن وجود دارد به او بدهند مگر شهيد كـه چـون مقـام و                        

فضيلت شهيد را درك كرده است دوست مي دارد باز هم به دنيا برگردد و بار ديگر نيـز در                    

                                                  » .٤راه خدا كشته شود

                                                
  .٦همان ، ص  - ١
  .٢١همان ،ص  - ٢
  .١٨٧،ص ٤ ، ج سنن ترمذي - ٣
  .همان  - ٤



   يا زر ضربات شمشير ؟مرگ در بستر

قالَ سألتُه عن قَوِل اَميِر المؤمنين أللـف        ) ع(عن سعِد ابِن الَاشعري عن اَبِي الحسِن الرِّضا         

                      ١.في سبيِل اِهللا)ع(ضَربٍه ِبالسيِف اهون ِمن موٍت علي ِفٍراش فَقالَ 

   

السالم در بارة فرمايش حضرت اميرمؤمنان عليه سعد بن اشعري از حضرت امام رضا عليه 

مرگ بر اثر هزار ضربة شمشير دشمنان بر من بهتـر و            « :السالم سؤال كرد كه مي فرمايد       

آري ، چنين است    : ، حضرت رضا عليه السالم فرمود       »آسان تر از مردن بر بستر آرام است       

                      .در راه خدا باشد ) مرگ با ضربات شمشير (در صورتي كه آن 

        

        مقام شهيد واالترين مقامهاست مقام شهيد واالترين مقامهاست مقام شهيد واالترين مقامهاست مقام شهيد واالترين مقامهاست 

            :همچنين در بيان مقام واالي شهيد ، پيامبر صلي اهللا عليه و آله فرموده است 

                    ِبر فَوقَه بيِل اِهللا فَلَيسبيِل اِهللا ، فَاِذا قُِتلَ في سقتَلَ في ستي يح ،كُلِّ ذي ِبرٍّ ِبر فَوق .  فَـوقو

   .٢لِّ ذي عقُوِق عقُوق حتي يقتُلَ اَحد واِلديِه ، فَِاذا قَتَلَ اَحد واِلديِه فَلَيس فَوقَه عقُوقكُ

برتر وباالتر از هر نيكويي ، نيكي ديگري قرا ر دارد تا آنكه برسد به كشته شدن در راه خدا 

، )كي وااليي دست يابد و به چنان ني(پس هر گاه كسي در راه خدا كشته شود      ) . شهادت  (

بـاالتر و بزرگتـر از هـر    )و به موازات همين امـر     (. ديگر هيچ نيكي باالتر از آن وجود ندارد         

تخلّف و پست تر و شنيع تر از هر بدي ، اين است كه انسان يكي از والدينش را بكـشد و                    

ـ            ود اگر كسي مرتكب چنين گناهي گرديد بايد دانست كه ديگر گناهي پـست تـر از آن وج

                                                              .ندارد 

                                                
  ١١،ص١١وسائل الشيعه ،ج - ١
  .١٠همان ،ص  - ٢



  

  هفت خصلت براي شهيدان 

خداوند براي شهيدان راه خدا اين هفت       « : حضرت رسول اكرم صلي اهللا عليه و آله فرمود          

                                              :خصلت را مقرر فرموده است 

 قطرة خوني كه از بدن او برزمين ريخته مي شود تمام گناهانش مـورد عفـو     با نخستين -١

                                                         .قرار مي گيرد

 سرش در كنار دو حوري از حوريان بهشتي قرار مي گيرد و آنها غبار از چهرة شهيد پاك-٢

                                    .مي كنند و به او خوشامد ومرحبا مي گويند 

  . از لباسهاي بهشتي بر اندامش پوشانده مي شود -٣

پذيرايي كنندگان بهشتياني كه وارد بهشت مي شوند بر سر اينكه كـداميك او را عطـر                 -٤

                                       .آگين كنند بر يكديگر سبقت مي گيرند 

  .كرش مفارقت كند جايگاه خود را در بهشت مي بيند پيش از اينكه روحش از پي-٥

به روحش گفته مي شود اين تو و اين بهشت ؛ در هر نقطه و مقـامي كـه مـي خـواهي                      -٦

                                                           .اقامت كن 

ين موضوع به وجه خداوند نگاه مي كند و چشمش با نظر به اين وجه روشن مي شود و ا-٧

رضايت و خشنودي و راحت هر شهيد را تأمين ممي كند كه نگاهش به وجهة خداوند بيفتد            

 . ١و الطاف مخصوص خداوند را دربارة خود احساس كند و خشنودي آفريدگار را درك نمايد

  نخستين كسي كه داخل بهشت مي شود 

ت كه داخل بهشت مـي      شهيد ، اول كسي اس    « :حضرت پيغمبر صلي اهللا عليه و آله فرمود         

                                                              ٢».شود 

  درخشندگي چهرة مجاهد و شهيد در دودمان پيامبر

                                                
  .١٠همان ،ص  - ١
  .٣٩٣،ص ٦٦بحاراالنوار ، ج  - ٢



در ميان خاندان پيغمبر اكرم صلي اهللا عليه و آله هر يك از افرادي كه مجاهد و شهيد بودند 

اي او عظمت و احترام مخصوصي قائـل      درخشندگي خاصي داشتند و اعضاي آن دودمان بر       

                                                               .بودند

اهل . يكي از اين افراد ، زيد فرزند جهادگر و شهيد حضرت امام سجاد عليه السالم است                 

ن آن اطالع بيت صلي اهللا عليه و آله او را از آغاز مي شناختند و از سرنوشت او به وسيلة بيا              

   .كامل داشتند 

اي حسين ، « :حضرت رسول اكرم صلي اهللا عليه و آله روزي به حضرت سيدالشهداءفرمود 

او در نزد خداوند به انـدازه اي  . از صلب تومردي كه زيذ ناميده مي شود ، پديد خواهد آمد             

نده و نوراني   واالمقام و با عظمت است كه در روز قيامت او و يارانش با چهرة بسيار درخش               

           » .١به عرضة محشر قدم مي گذارند و بدون حساب داخل بهشت مي گردند

آن خاندان مقدس در انتظار چنين فرزند مجاهدي بودند تا اينكه نوزادي در دودمان مبارك               

حضرت سجاد عليه السالم پا به عرصة وجود نهاد و امام خواست بـراي نامگـذاري وي از                  

رد ، و لذا قرآن مجيد را روي دست گرفت و باز كـرد و چـشم مبـاركش در                    قرآن الهام بگي  

                                            :صدر صفحه به اين جمله افتاد 

  . ٢و فَضَّلَ اُهللا المجاِهدين علَي القاِعدين اَجراً عظيماً

ند به وسيلة اجـر عظيمـي   خداوند جهادگران را بر كساني كه مي نشينند و به جهاد نمي رو          

                                                   .برتري بخشيده است 

  :حضرتش قرآن را بر هم نهاد و دوباره باز كرد ، چشمش در صدر صفحه به اين آيه افتاد 

ي نَّهالج ملَه م ِباناَموالَه م وهاَنفُس ؤِمنينالم اَهللا اشتري ِمن ِان قتُلُونبيل اِهللا فَيفي س قاِتلُون

و يقتَلُون وعداً علَيِه حقاً ِفي التَّوريِه واإلنجيِل و القُرآ ِن و من اَوفي بعِهدِه ِمن اِهللا فاستَبِشروا       

ظيمو الفَوزُ العه عتُم ِبِه و ذِلكالذَّي باي يِعكُم١ِبب .                                 

                                                
  .  ٥٧٧، ص ١؛ سفينه البحار ، ج ١٧٠همان ، ص  - ١
  .٩٥/نساء  - ٢



ند جانها و مالهاي اهل ايمان را به بهاي بهشت خريداري كرده است ؛ آنان كه در راه                  خداو

ايـن وعـدة قطعـي و برحـق         . خدا به جهاد مي پردازند ، مي كشند و يا كشته مي شـوند               

خداست كه در سه مرتبه كتاب آسماني تورات و انجيل و قرآن ذكر فرموده و چه كـسي از                   

ا در اين معامله به خودتان بشارت  است ؟ اي اهل ايمان ، شمخداوند به عهده خود با وفاتر

                     . بدهيد كه اين معاملة با خداوند سعادت و پيروزي بزرگي است

                      .سوگند به خدا اين همان زيد است كه منتظرش بوديم : فرمود 

اراي منزلت و مقام مخـصوص      اين چهرةمخصوص در اين دودمان طهارت و تقوا هميشه د         

         :بود و گاهي هنگامي كه چشم حضرت باقر عليه السالم به او مي افتاد ، مي فرمود

يا زَيد تكلَدو ت اُمبِباَوتاِرِهم لَقَد اَنج الطاِلب يِتِه وِمن اَهِل ب ِيد٢هذا س.              

چقدر نجيب و پاك    . آنها قيام خواهد كرد     اين آقايي است از اهل بيت خود و به خونخواهي           

                              !بوده آن مادري كه تو را بوجود آورده است ، اي زيد 

بعد از من خواهي ديـد كـه ايـن          « : حضرت سجاد عليه السالم به ابووحمزة ثمالي فرمود         

ام خواهد كرد و به جهاد      فرزندم در ناحيه اي از نواحي كوفه در برابر ستمكاران بني اميه قي            

خواهد پرداخت و كشته خواهد شد و پس از اينكه او را دفن كردند ، اتبـاع آن سـتمكاران                    

قبر او را مي شكافند و او را از قبر بيرون مي آوردند و كفنش را از بدنش مي كنند و جنـازة                       

جنـازة او را  وي را به دار مي آويزند و پس از آن     سپس. عريانش را روي زمينها مي كشند       

            »  .٣از دار پايين مي آورند و مي سوزانند و خاكسترش را به باد مي دهند

                      .تمام اين جريانها را من با چشم خود ديدم : ابوحمزه مي گويد 

                                                                                                                                       
  .١١١/ توبه  - ١
  .١٧٠،ص ٦٤بحار االنوار ، ج  - ٢
  .٥٧٧،ص ١سفينه البحار ، ج  - ٣



زيد در زمان حضرت صادق عليه السالم قيام كرد و به شهادت رسيد حضرت صادق عليـه                 

قسم به خدا ، زيد و يـارانش در جهـاد     : دت او اشك فراوان ريخت و گفت        السالم در شها  

                      .  ١خود همان راه اميرمؤمنان عليه السالم و يارانش را پيمودند

قسم به آن پروردگاري كه جان من « : و نيز حضرت رسول اكرم صلي اهللا عليه و آله فرمود   

انان مشقّت الزم نمي آمد ، من هميشه در جهادها كه           در قبضة قدرت اوست ، اگر بر مسلم       

از مسلمانان به جهاد رفته اند در   پيش مي آيد شركت مي كردم و هرگز در حالي كه جمعي             

مدينه نمي ماندم ، ولي چون نه آنقدر امكانات مالي هست كه همة افرادي را كه ميل دارنـد       

ناتي از قبيل مركب و ساير لوازم دارند در جنگ شركت كنند همراه ببرم و نه خود آنقدر امكا

كه شركت نمايند و ماندن آنها در مدينه نيز در موقعي كه من در جبهه باشم بسيار بر آنهـا       

قـسم بـه آن    . ناگوار است ، لذا من ناگزير در بعضي مواقع در جنـگ شـركت نمـي كـنم                   

 شركت كنم و    پروردگاري كه روح من دردست اوست ، دوست دارم در جهاد في سبيل اهللا             

كشته شوم و دوباره زنده شوم و شركت كنم و كشته شوم و باز هم شركت كـنم و كـشته     

                                                        »  .٢شوم

      ». ٣شفاعت شهيد دربارةهفتاد نفر از خويشاوندانش پذيرفته مي شود« : و نيز فرمود 

اهللا بن عمرو بن حزام به شهادت رسيد ، پيغمبر اكـرم صـلي          هنگامي كه در جنگ اُحد عبد     

آيا به تو خبر بدهم كه پروردگارمتعال به پدر تو چـه            : اهللا عليه وآله به فرزند او جابر فرمود         

                                                              گفت ؟

                                                .بفرماييد : جابر عرض كرد 

عبـداهللا  . هر آنچه را كه دوست مي داري از مـن بخـواه             : خداوند به پدر تو فرمود      : فرمود  

: خداوند فرمود. گفت ، پروردگارا ، مرا به دنيا برگردان تا يك بار ديگر در راه توكشته شوم 

                                                
  .١٧١، ص ٦٤حار االنوار ، ج ب - ١
  .٩٢٠ ، كتاب جهاد ،ص ٢سنن ابن ماجه ، ج  - ٢
  .١٥، ص ٣؛ سنن ابي داود ، ج ١٨٨، ص ٤سنن ترمذي ، ج  - ٣



ن جريان وضع مرا ابالغ بنابراين به بازماندگان م   : عبداهللا گفت   . اين تقاضا پذيرفته نيست     

                                          :بفرما خداوند اين آيه را نازل كرد 

            . ١و ال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا امواتا بل احياء عندربهم يرزقون

پيشگاه گمان مبريد كساني كه در راه خدا كشته شده اند مرده اند ، بلكه آنها زنده اند و در      

                                    . ٢خداوند از نعمتهاي او متنعم مي باشند

     

  فضيلت ِجهاد دريايي و شهيد ِجهاد دريايي 

ثواب جنـگ د ردريـا ده برابـر ثـواب جنـگ در              « :پيغمبر اكرم صلي اهللا عليه و آله فرمود         

  ». ٣خشكي است

يا غرق شود خداوند بـه او اجـر دو شـهيد را    مجاهدي كه در در« :و در حديث ديگر فرمود    

   » .٤عنايت مي كند

شهيد در جنگ دريايي دو برابر شهيد در جنـگ و   « :حضرتش در حديث ديگر فرمودند           

و خداوند ملك الموت را بـراي قـبض روح همـة افـراد مـأمور                . جهاد در خشكي اجر دارد      

 فضيلت دارند كه خداونـد خـود ،         ساخته است مگر شهيدان جنگ دريابي كه آنقدر مقام و         

  »  .٥ارواح آنها قبض مي كند

كسي كه از دنيا مي ذود ، اگر بـه جهـاد            « : بايد روح جهاد گري صلي اهللا عليه و آله فرمود         

  » .٦نرفته و يا خود رابراي جهاد رفتن آماده نكرده باشد با قسمتي از نفاق از دنيا رفته است

ه خدا را مالقات كند در حالي كه اثري از جهاد در وجود             كسي ك « :و در حديثي ديگر فرمود      

     » .١او نباشد ، در وضعي خدا را مالقات كرده است كه در ايمان او نقضي وجود دارد

                                                
  .  ١٦٩/ آل عمران  - ١
  .٧، ص ٤سنن ترمذي ، ج  - ٢
  .٩٢٧ ، كتاب جهاد ،ص ٢سنن ابن ماجه ، ج  - ٣
  .٧،ص ٣سنن ابي داود ، ج  - ٤
  .٩٢٨، كتاب جهاد ، ص ٢اجه ج سنن ابن م - ٥
  .١٠ ،ص ٣ ؛ سنن ابي داود ، ج١٨٣ ،ص ٣جامع االصول ، ج  - ٦



دشمنان اسالم هرگز به خود جرآت       اينكه البته فلسفة اين موضوع روشن است ، زيرا براي        

تُرهبـون ِبـِه عـدو اهللا و        « صداق كامل   اقدام و طرح نقشه اي عليه مسلمانان را ندهند و م          

 باشند ، الزم است جهاد هميشه در ميان مسلمانان پابرجا و روح جهاد گـري در             ٢»عدوكُم

كسي كـه خـود بـه جنـگ نرفتـه و            « :ميان آنها زنده باشد ،و لذا آن حضرت نيز فرمودند           

ا داره نكرده باشد ، در همـين        جنگجوي اسالمي را تجهيز نكرده و يا خانوادة جنگجويي را           

                   » .٣جهان به بلية خانمان برانداز و هالك كننده اي گرفتار خواهد شد

  

  كسي كه در جنگ ، با اسلحة خود كشته شده است 

برادر من در روز    « :  آمده است كه مردي به نام سلمه بن اكوع مي گويد             ٤در سنن ابي داود   

خت ، ولي در ضمن بكـار بـردن شمـشير بـه طـرف دشـمن ، آن       جنگ خيبر به جهاد پردا 

اصحاب پيغمبر اكرم صلي اهللا عليه و آلـه         . به طرف خودش برگشت و او را كشت          شمشير

در اين هنگام با هم بحث مي كردند كه آيا او هم جزء مجاهدين و شهداي اسالم است ؟ تا 

مشير خودش كشته شود آيـا      اگر كسي در حال جنگ با ش      : اينكه از خود حضرت پرسيدند      

               ».بلي ، جزء جهادگران اسالمي است : شهيد است ؟ حضرتش پاسخ داد 

و نيز در يكي از جنگهاي اسالمي يكي از جهادگران مشغول جهاد بود كـه شمـشيرش در                  

حالي كه آن را به طرف دشمن كشيده بود به سوي خودش برگشت و در نتيجة اصابت آن                  

يغمبر اكرم صلي اهللا عليه و آله شخصاً او را در ميان لباس و خونش پيچيـد و                  پ. كشته شد   

يا رسـو ل اهللا ، آيـا او شـهيد           : ياران آن حضرت پرسيدند     . بر او نماز گزارد و دفنش كرد        

                    .بلي ، شهيد است و من گواه شهيد بودن او هستم : است ؟ فرمود 

                                                                                                                                       
  .١٨٤،ص ٣؛ جامع االصول ، ج١٨٩، ص ٤سنن ترمذي ترمذي ، ج  - ١
  .  ٦٠/ انفال  - ٢
  .٩٢٣، ص ٢سنن ابن ماجه ، ج  - ٣
  .٢٠، ص ٣ج  - ٤



  

   و سقوط خود را فراهم نكنيدبا ترك ِجهاد وسيلة هالكت 

                      :مي دانيم كه در قرآن كريم جمله اي به اين مضمون وجود دارد 

   .١و التُلقُوا ِباَيديكُم ِالَي التَّهلُكَِه

  .خودتان را با دست خودتان به هالكت نيفكنيد

ه و همان شخصي است     ابو ايوب انصاري كه يكي از ياران پيغمبر اسالم صلي اهللا عليه و آل             

كه آن حضرت در حين ورود به مدينه به منزل وي نزول اجالل كرد و اين افتخار جاويـد از                    

علّت نزول اين آيه اين است كه وقتي اسالم روبه رشد           : اين راه نصيب او گرديد مي گويد        

ـ   : مي رفت و براي جهاد در راه اسالم اعالن بسيج مي شد ، جمعي از انصار گفتنـد                    ه مـا ب

. صالح اموال وثروت خود مي پردازيمجاي شركت در جهاد در مدينه مي مانيم و به حفظ و ا

و » و اَنِفقُوا في سبيِل اِهللا و ال تُلقُوا ِباَيديكُم ِالَـي التَّهلُكـِه   « : در اين مورد اين آيه نازل شد  

 زنـدگي اقتـصادي     مفاد آيه اين است كه اموال خود را در راه جهاد خرج كنيد و با تنها بـه                 

                         .پرداختن و ترك جهاد در راه خدا كردن ، خود را به هالكت نيندازيد 

گفت كه در جنگ فتح قسطنطيه شـركت كـرده بـود و              اين سخن را ابو ايوب در حالي مي       

پس از گفتن اين كالم ، آنقدر به جهاد كـردن در آن صـحنه ادامـه داد تـا در قـسطنطنيه                      

                                                       .٢ن گرديدمدفو

  

  تحصيل آمادگي الزم 

ازآنجا كه اسالم و جامعة اسالمي هميشه در معرض خطر قرار دارد و كـساني كـه اسـالم                   

جلوي منافع مطامع آنها را گرفته است همواره در اين فكر بسر مي برند كـه نقـشه هـايي                 

 بكشند و از اين رو دست به توطئه ها و دسيسه ها مي زننـد ، و بـه                    عليه اسالم و مسلمين   
                                                

  .١٩٥/ بقره  - ١
  .١٢،ص ٣سنن ابي داود ، ج  - ٢



طور خالصه چون جامعة اسالمي همواره در خطر تهـاجم فكـري و فرهنگـي و سياسـي و                   

اقتصادي دشمنان قرار دارد ، الزم است كه مسلمانان بيدار و هشيار باشند و براي خودشان 

ور مهمي را در اين مورد صادر مي كند وهمة آمادگي الزم را فراهم سازند و قرآن مجيد دست

                                        :مسلمانان را مخاطب قرار مي دهد كه 

   .١ياايها الَّذين امنُوا خُذُوا ِحذركُم

  .اي اهل ايمان ، وسايل آمادگي خود را فراهم سازيد 

  :رد كه اين آمادگي را مي توان در اين چند نوع خالصه ك

  

  :آمادگي تسليحاتي   

مي دانيم در هر زماني سالح مخصوص معمول گرديده و بكار رفته و مـي رود و پيـشرفت                   

، و لذا بـر مـسلمانان الزم    سالحها و تنوع آنها بسيار است   علم و تجارب بشري در تكميل     

« دستور است كه از لحاظ تسلحيات در هر زمان آمادگي كامل و الزم را فراهم سازند تا به                

عمـل  ١ ٢»و اَِعدوا لَهم ما استَطعتُم ِمن قُوٍه و ِمن ِرباِط الخَيِل تُرهبون ِبِه عدو اِهللا و عـدوكُم                 

                                                              .كرده باشند 

  :آمادگي فكري 

ارد و از لحاظ قـدرت و امكانـات و از           اينكه وضع دشمن از جهت توطئه و نقشه هايي كه د          

نظر وضع اقتصادي و فرهنگي و جغرافيايي در چه حدي است ، همة اينها بايد مورد توجـه                  

قرار بگيرد ، و گرنه ممكن است مسلمانان غافلگير شوند ، زيرا دشـمنان هميـشه دوسـت                

                        :دارند كه مسلمانان را غافلگير كنند ، چنانكه قرآن مي گويد 

  ٢ .٣ود الَّذين كَفَروا لَوتَغفُلُون عن اَسلحَِِتكُم و اَمِتعِتكُم

                                                
  ٧١/ ساء ن- ١
  .وتا آنجا كهمي توانيد نيرو و اسبان سواري آماده كنيد تا دشمنان خدا و دشمنان خود را بترسانيد : ٦٠/ انفال  - ٢
  ١٠٢/ نساء  - ٣



  .زيرا كافران انتظار دارند كه شما از اسلحه و اسباب خود غفلت كنيد 

  :آمادگي رزمي و استراتژيكي 

 و-چه دريايي و چه هوايي و يـا زمينـي         -از جهت نمرين و فرا گرفتن فنون نظامي و جنگي         

همچنين حفاظت مرزها و نقاط استراتژيكي و تكميل نيرو و نفر ، آمادگي كامل بايد محفوظ                

                                                               .باشد

  :آمادگي اقتصادي 

از لحاظ امكانات اقتصادي بايد سعي شود توان اقتصادي جامعه كامل باشد تا اگر جرياناتي 

جهاد طوالني  كه مسلمانان ناگزير شوند براي حفظ حيثّيت و مكتب خود دست بهپيش آمد   

                                                            .بزنند ، به مضيقه نيفتند و از اين راه هيچ گونه ضعفي متوجه جامعة اسالمي نشود

  آمادگي روحي 

چنانكـه در   -قوي باشند كه قدرت و قوت روحي      و نيز الزم است مسلمانان از جهت روحيه         

از قدرت سالح ، قوي تر و موثّرتر        -بيان خواهيم كرد  » اصالت ابزار يا اصالت ايمان      « فصل  

البتّه ، تحصيل قوت و قدرت روحي تنها از راه توجه به معارف بلندي كه اسالم دارد ، فراهم 

                           .م مي شود كه ما شرح آن را در فصول گذشته بيان كردي

حضرت امير مؤمنان عليه السالم در آموزش نظامي همواره بر تحصيل و حفظ آمادگي الزم               

                                               :تأكيد مي كرد و مي فرمود 

  . ١فَخُذُوا ِللحرِب اُهبتَها و اَِعدوا لها عدّتَها

  .و لوازم آن را فراهم سازيد براي جنگ آماده شويد 

                                                
  .٢٦نهج البالغه ، خطبة - ١



  مرزداري و مرزباني در اسالم

بـه معنـاي    » مرابطه  «در كتابهاي حديث و فقه اسالمي در اواخر كتاب جهاد فصلي دربارة             

مرزداري گشوده شده است كه در آن دربارة فضيلت و ساير جهات مرزداري مطالبي بيـان                

  . نموده و احاديثي ذكر كرده اند 

يك روز مـرزداري در راه  «:  صلي اهللا عليه و آله نقل شده است كه فرمود        از حضرت پيغمبر  

  »  .١خدا از دنيا و آنچه كه در آن است بهتر است

يك روز حفاظت از مرز كشورهاي اسـالمي در راه خداونـد بهتـر    « :و نيز آن حضرت فرمود  

  »  .٢است از پرداختن به اين موضوع يك هزار روز در غير مرزها

يك شب حفاظت از : شنيدم كه فرمود من شخصاً از پيغمبر خدا « :لك مي گويد انس بن ما

  مرزهاي كشورهاي اسالمي بهتر است از اينكه شخص در خانة خود هزار سال روزه هاروزه

   » .٣بگيرد و شبها به شب زنده داري و تهجد بپردازد

ر شـب بـه تهجـد      يك شب مرزداري در راه خدا مانند اين اسـت كـه هـزا             « :و نيز فرمود    

  »  .٤پرداخته و هزار روز روزه گرفته است

براي مرزداري ثواب بسياري مقرر شـده       « :عالّمه اعلي اهللا مقامه در كتاب تذكره مي گويد          

من از رسول خدا صلي اهللا عليه و آله نيدم كه مي فرمود يك شب : سلمان مي گويد . است 

و . اه روزه گرفتن و شب زنـده داري كـردن       مرزداري كردن در راه خدا بهتر است از يك م         

و . معناي مرزداري اين است كه در مرز كشور اسالمي به منظور حفظ اسالم اقامت گزينـد         

بهترين و با فضيلت ترين مرزداري ، اقامت در مرزهايي است كه با خوف و خطر بيـشتري                  

  »  .٥همراه باشد

                                                
  .٤٣، ص ٤صحيح بخاري ، ج  - ١
  .٦٢،ص ١مسند احمد بن حنبل ، ج  - ٢
  .٥٠٦سنن ابن ماجه ، ص  - ٣
  .همان - ٤
  .، كتاب جهاد ١تذكره ، ج  - ٥



دو :  صـلي اهللا عليـه و آلـه فرمـود      پس از آن از ابن عباس نقل مي كند كه حضرت پيغمبر           

                             :چشم است كه از آتش جهنم مصون ومحفوظ است 

  .چشمي كه از خوف خدا گريسته باشد 

  .چشمي كه در راه خدا براي حفظ مرزهاي كشور اسالمي بيدار مانده باشد 

 كه حضرت امام سـجاد      موضوع حفظ و حراست مرزهاي اسالمي به اندازه اي اهميت دارد          

عليه السالم در صحيفة سجاديه يكي از دعاهاي خود را اختصاص به آن داده كـه ترجمـة                  

                                       :قسمتهايي از آن به اين ترتيب است 

 و ، زَِّتكِبع سلِمينالم صِّن ثُغُورح اِلِه ، و ٍد ومحلي مصَلّ ع ماسِبغ اَللَّه و ، تكماتَها بقُواَيِّد ح

     ِتكم ِمن جدطايا هذ             . عاشـح م ، وتَهِكثَر ِعد ٍد و آِلِه ، ومحلي مصَِل ع مم  اَللّهاَسـلِحتَه ، و 

     و تَوحد  اخرس حورتَهم ، و امنَع حومتَهم ، و اَِلف جمعهم ، و دِبر اَمرهم ، و واِتربين ِميِرِهم ،                  

          .ِبكِفايِه مؤِنِهم ، و اعضُدهم ِبالنَّصِر ، و اَِعنُهم ِبالصَّبِر ، و الطُف لَهم فِي المكِر 

 مـا  اَللّهم صَلِّ علي محمٍد و آِلِه ، و عِرفهم ما يجهلُون ، و علِمهم ماال يعلَمـون ، و بـِصرهم                     

 ونبِصرالي.                                                           

    امـح ِه الغُروِر ، واعالخَد منياهد ِذكر ودالع ِلقاِئِهم اَنِسِهم ِعند آِلِه ، و ٍد ومحلي مصَلِّ ع ماَلله

          اَعي نَصب نَّهِل الجاجع ن قُلُوِبِهم خَطَراِت الماِل الفَتُوِن ، وح ِمنها ِلابصاِر هـم مـا          علَو ِنِهم ، و

اَعددتَ فيها ِمن مساِكِن الخُلِد و مناِزِل الكَرامِه و الحوِر الِحساِن واألنهـاِر المطَّـِردِه بـاَنواِع                 

ثَ نَفسه عن الَاشِربِه و الَاشجاِر المتدِليِه بصُنُوِف الثَّمِر حتي اليهم اَحد ِمنهم ِباإلدباِر و اليحِد

                                                          ...ِقرِنِه ِبفِراٍر 

اَللّهم و اَيما غاٍز غَزاهم ِمن اَهِل ِملتَِّك ، اَو مجاِهٍد جاهدهم ِمن اَتباِع سـنَِّتك ِليكُـون دينُـك        

 فَلَِقِه اليسر ، و هِيي لَه الَامر ، و تَولَّه ِبالنُّجِح ، و تَخَير               الَاعلي و ِحزبك الَاقوي و حظُّك الَاوفي      

                        نـهاَطـِف ع ِبالنـشَّاِط ، و ِتعـهم لَيِه فِي النَّفَقَِه ، واَسبغ ع الظَّهِر ، و استقِولَه و ، االصحاب لَه



ِه ِذكر الَاهِل و الولَِد ، و اثُرلَه حـسن الِنيـِه ، و      حراره الشَّوِق ، و اَِجره ِمن غَمِّ الوحشَِه ، و انسِ          

                                         ١... ، و اَصِحبه السالمه تَولَّه بِالعافَيِه

پروردگارا ، بر محمد و آل او رحمت فرست و مرزهاي مسلمانان را به عـزّت خـود محكـم                    

به نيروي خود تقويت فرما و عطاياي ايشان را از توانگري خود            گردان و محافظان مرزها را      

                                                          .سر شار ساز

پروردگارا ، بر محمد و آل او رحمت فرست و جمعيت مرزداران را بيشتر كـن و سـالحهاي             

ط حساس جبهه شان را محكم كن آنان را براتر ساز و حوزه هاي آنها را حراست فرما و نقا

   بـه  را مشكالتـشان  و و جمعيتشان را الفت ده و كارشان را به وجه شايسته رو به راه كـن       

                          .تنهايي كفايت نا و به وسيلة صبر و تحمل امدادشان فرما

هلند بـه آنهـا   پروردگارا ، بر محمد و آل او رحمت فرست و آن دقايق جنگي را كه به آن جا                 

                                  .بياموز و آنچه را كه نمي بينند به ايشان بنماي 

پروردگارا ، بر محمد و آل او درود فرست و هنگام برخوردتـشان بـا دشـمن فكـر دنيـاي                     

فريبنده و گول زننده را از يادشان ببر و انديشه هاي گمـراه كننـده را از دلـشان بـزداي و        

 از مـسكنهاي    -ا نصب العينشان ساز و آنچه را كه در بهشت فـراهم سـاخته اي              بهشت ر 

جاويد و مزلهاي عزّت و حوريان زيبا و نهرهايي كـه بـه انـواع آشـاميدنيها روان شـده و                     

پيش چشمشان جلوه گر سـاز تـا هـيچ يـك از             -درختاني را كه زير بار ميوه ها خم گشته        

ر جنگجويـاني ماننـد     ند و به خيال فرار از براب      ايشان آهنگ روي برگرداندن از دشكمن نكن      

  ...خود نيفتد 

پروردگارا ، هر جنگاور و مجاهدي كه با دشمن به اين منظور بجنگد كه دين تو بلنـد تـر و                     

حزب تو قوي تر و بهره و نصيب تو كامل تر گردد ، كارهايش را رو به راه كن و پيروز يش                      

ا براي او برگزين و پشتش را قوي ساز و جيره اش      ياران ر  )بهترين(را خود بر عهده گير و       

                                                
  .٢٧صحيفة سجادية ، دعاي  - ١



را سرشار گردان و او را به نشاط و خرمي بهره مند كن و آتش اشتياق وطـن را در دلـش                      

سرد نما و ازغم تنهايي اش برهان و ياد زن و فرزند را از خاطرش بزداي و او را به حـسن           

دار شـو و سـالمت را رفيـق         نيت و آهنگ نيك راهنمايي كن و تندرستي را برايش عهـده             

  .... راهش ساز 

    

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

٦  

  تربيت اسالمي

و خانواده هاي جهاد گران 

  و شهدا



  خانواده هاي جهادگران ، يا جهاد گران خانه

الزم است فصل كوچكي بگشاييم و بحث كوتاهي داشته باشـيم دربـارة خـانواده      در اينجا 

عم از همسران و مادران و خواهران پيكار كننـدگان راه خـدا           هاي جهادگران دربارة زنان ،ا    

كه گرچه خود در خانه نشسته بودند ، اما قلبهايـشان در ميـدان جنـگ و جهـاد و همـراه                      

به شمار » جهاد گران چهار ديواري خانه« جهادگران بود ؛ زناني كه در واقع بايد آنها را نيز 

                                                               .آورد 

تربيت اسالمي ، تنها در مجاهدين تـأثير نكـرده بـود ،    : نكتة در خور اهميت و توجه اينكه    

بلكه اگر از يك سو مرداني را بار آورده بود كه جان بر كف و شعار توحيد بر لب و ياد خـدا                       

ند و شهادت در اين راه      در دل به ميدان جنگ مي رفتند و با دشمنان خدا و دين مي جنگيد              

مقدس را بزرگترين سعادت خود مي دانستند ، از طرف ديگر خانواده هاي آنان را نيز چنان             

آري ، خانواده جهاد گران ، اعم از پدران ، . تربيت كرده بود كه تاريخ بشر آنها نديده است 

و يـا  ( ركاب پيامبر  مادران ، خواهران ، همسران و دختران آنها در مدتي كه عزيزانشان در              

مـي جنگيدنـد ، بـه       ) بدون حضور پيامبر و در ركاب نماينده و فرمانده انتخابي حـضرتش           

صورت نمونه هاي درخشاني از استقامت و بردباري و صبر بر مـشكالت و تحمـل مـرگ و                   

                                          .شهادت عزيزان خود جلوه مي كردند 

ن اين حقيقت كه هـيچ مـادري را طاقـت آن نيـست كـه خبـر وارد آمـدن            با در نظر داشت   

كوچكترين آسيبي به فرزند خود را بشنود و آن را با آرامش قبـول و تحمـل كنـد ، و ايـن                       

حقيقت كه خواهر تحمل سختي هاي برادر را ندارد و دختر رنج و ناراحتي پدر را طاقت نمي 

 و تعب ببيند و آرام بمانـد ، و بـا توجـه بـه ايـن      آورد و زن نمي تواند شوهر خود را در نج         

اسـت و گـاه در مقابـل     واقعيت كه جنس حساس زن نوعاً بسيار آسيب پـذير و زود رنـج         

كمترين مشكالت تاب و مقاومت از دست مي دهد و شيون و زاري مي كند ، اكنون در نظر                   

بـر شـهادت ،   بگيريد كه در آن جنگهاي صدر اسالم همين جنس حساس زن پي در پي خ             



و قطعـه قطعـه شـدن اعـضاء و           خبرهاي مربوط به كشتن شدن و چاك چاك شدن بدنها         

جوارح پدران و برداران و فرزندان و شوهران خود را مي شنيد و در مقام دختر و خـواهر و                    

مادر و همسر ، چنان تحمل و پايمردي نشان مي داد و چنان اين مصيبتها را بـه هـيچ مـي         

آرامش قبول و تحمل مي كرد كه داستان هر يك مي تواند حماسه اي را               گرفت و با صبر و      

                                                          .بوجود آورد 

آري ، هيچ انگاشتن و به هيچ گرفتن مصيبت مرگ عزيزان و حتي شادمان شدن از اينكـه                  

ي بزرگ زنان و خانواده هاي جهـاد  عزيزان در راه هدف شهيد شده اند ، خود از مجاهدتها          

گران به حساب مي آيد و از جملة خصوصيتهايي است كه فقط دراسالم و تربيت اسـالمي                 

                                                        .ديده مي شود 

ه از اين همه حماسه ها و شهامتها و مجاهدتها شور انگيز ناگزيريم تنها به ذكر چند مورد ب              

عنوان نمونه اكتفا كنيم ؛ چرا كه شرح همة آنها با تمام شكوه و عظمتشان نه ميسر است و            

                                      .نه مقدور ، و نه هدف كتاب حاضر است 

  شهادت حارثه بن سراقه و عكس العمل مادر و خواهرش 

 در شرح نهج البالغة ابن ابي . ستاز جملة اين وقايع ، ماجراي شهادت حارثه بن سراقه ا

                 :در شرح وقايع جنگ بدر آمده است كه   ٢ و نيز در سيرة حلبي١الحديد

در ميدان جنگ و در گرما گرم مبارزة بي امان ، حارثه بن سراقه دالورانه پيش مي تاخت و          

مـة پرشـور ،     در آن هنگا  . سالح بر دست و تكبير بر لب بردشمنان اسالم هجوم مي بـرد              

ناگهان تيري جانسوز ، از گوشه اي نا معلوم انداخته شد كه نـه جهـت انداختـه شـدنش                    

همين قدر بود كـه  . معلوم بود و نه معلوم شد كه چه كسي آن را كسي آن را انداخته است       

تير جانسوز به حارثه بن حارثه اصابت كرد و آن جهاد گر با ايمان ناگهان بر خاك افتـاد و                    

                            .خود غلتيد و در راه معبود جاوداني جان باخت در خون 

                                                
  .، چاپ بيروت ٥٠٧،ص ٣ج  - ١
  .١٦٢،ص ٢ج  - ٢



مادرو خواهر حارثه در مدينه بودند و در انتظار اخبار مربوط به جنگ و جهاد گران بسر مـي   

          .بردند كه خبر آمد چه نشسته ايد كه فرزند و برادرتان در ميدان نبرد كشته شد 

 تصّور مي كردند كه هم اكنون مادر پير و خواهر جوان حارثه شيون              شايد خيلي از اطرافيان   

خواهند كرد و بر سر خواهند كوفت و صورت بهناخن خواهند خراشـيد و خـود را بـرزمين                   

  .خواهند افكند و خاك را در چنگ فشرده و بر سر خواهند ريخت واشك خون خواهند باريد 

حارثه برخاست و با نگـاهي ثابـت و حـالتي آرام و             اينها نبود ، بلكه نخست مادر       ! ... امانه  

به خدا سوگند كه : موقّر و صدايي كه از آن ايمان و اطمينان مي باريد ، محكم و قاطع گفت 

آنگاه از او خواهم   . برايش نخواهم گريست تا رسول خدا از جنگ باز گردد و مالقاتش كنم              

 شده تا بر او هرگز اشك نريزم و         پرسيد كه آيا فرزندم در بهشت است و شهادت او قبول          

              بلكه به خاطر او شادمان باشم ، يا آنكه در دوزخ است كه بر او زار بگريم ؟

ساعاتي بعد ، پيامبر و اصحاب و لشكريان پيروزمندش كه ميدان جنگ را با سر افـرازي و                  

 رسيد و بدون اشك و مادر حارثه خدمت پيامبر. فتح پشت سر نهاده بودند ، از راه رسيدند 

يارسول اهللا ، تو مي داني كه حارثه در قلب من جايگاهي            : شيون و با ايمان و صالبت گفت        

ميخواسـتم بـر او     . ارزنده و منزلتي بس بلند داشت و اكنون خبر مرگش رابرايم آورده اند              

 كـه اصـالً     بگريم ، اما با خود گفتم نمي گريم تا آنكه از شما بپرسم كه آيا او بهشتي است                 

                         نگريم ، يا جهنمي است كه برايش گريه اي تلخ سر دهم ؟

به آن كه جانم به دست اوست سوگند كه فرزند تو : رسول اكرم صلي اهللا عليه و آله فرمود    

                                    .اكنون در بهشت برين سكني گرفته است 

بنابراين بر او نخواهم گريست ، بلكه برايش شـادي خـواهم   : ه گفت مادر داغديده شادمان  

                                                                .كرد 

خواهر حارثه نيز همين را گفت و آنگاه هر دو از خدمت پيامبر مـرخّص شـدند و بـه خانـه                   

در و خواهر داغديده خوشحال تر و در آن ايام در شهر مدينه هيچ كس از اين ما      . برگشتند  



خندان تر نبود ، و هميشه در چشمانشان روشنايي مخصوص و برق شور و حيات ديده مي                 

                                                                .شد 

 سيرة حلبي در اينجا اضافه كرده است كه حارثه خود از پيامبر تقاضا كرده بود كه از درگـاه  

احديت براي او توفيق نائل آمدن به شهادت و نوشيدن جام اين فـيض عظـيم را مـسئلت         

                                                                .كند

  پس از جنگ اُحد

دربارة جنگ احد ، يكي از تجربيات تلخ و در عين حال عبرت آموز و ارزندة مسلمانان بود و          

  : است كه  آورده ١بوط به آن ، باز همين ابن ابي الحديد در شرح معروفشدربارة مسائل مر

پس از خاتمة جنگ ،رسول اكرم صلي اهللا عليه و آله وقتي از دفن شهيدان اين پيكار تلـخ                   

مسلمانان و جهادگران حضرتش را     . فراغت يافت ، اسبش را سوار شد و به حركت درآمد            

 و مجروح بودند و با زخمهاي خونفشان و بدنهايي          احاطه كرده بودند و بيشترشان مصدوم     

حضرت آمد تا نزديك قبيلة بنـي       . چاك خورده و استخونهايي درهم كوفته راه مي پيمودند          

                                   .حارث رسيد كه مشرف بربني عبداالشهل بود

نه را ديـد ، قلـب   پيامبر چون آن صح. آنان در آن ساعت بر كشتگان خويش مي گريستند          

مباركش به ياد بيكسي عموي بزرگوارش و قهرمان سلحشور نبردهاي بدر و اُحد و شـهيد               

اما حمزه ، او را كسي نيست تا پس : اُحد ، يعني حمزه بن عبدالمطلب ، افتاد و آنگاه فرمود     

                                                 .از مرگ برايش گريه كند

قبيله همين كه صداي حضرت را شنيدند از خيمه ها بيرون جستند و چون ديدند كـه                 زنان  

حضرت در صحت و سالمت است و گزندي به وجود مباركش نرسيده ، همه شادمان شدند     

از ميان آنها زني به نام امّ  عامر االشهيله بيرون آمد و گريه و زاري را رها كرد و نطري به           . 

  حضرت هنوز مسلّح بود و زره برتن داشت ام عامر روي به . نداخت سراپاي مبارك پيامبر ا

                                                
  .٥٩٦، ص ٣شرح نهج البالغه ، ج  - ١



 مـصيبتي  هـر  پس از آنكه تو را سالم مي بينم ، ديگر تحمل  :  حضرت كرد و شادمانه گفت      

                                                     .برايم آسان است 

معاويه بن الحارث بن خزرج به سوي در اين هنگام زن ديگري به نام كبسه دختر عتبه بن       

  بـه  رو سـعد . آن لحظه سعد بن معاذ عنان اسب حضرت را در دست داشت     . حضرت آمد   

يا رسول اهللا ، اين زن مادرم است : حضرت كردو در حالي كه به كبسه اشاره مي كرد گفت 

                                                          .فّقيت رسيدي قربانيانت را در راه خدا دادي تا به مو! درود و آفرين بر تو : حضرت فرمود 

  به شهادت رسيده بود ) كبسه (در آن جنگ ،عمرو بن معاذ برادر سعدبن معاذ وپسر آن زن 

كبسه نه چون مادري كه فرزند از دست ، بلكه همچون زني جهاد گر كه در ميدان مجاهدت 

يا رسول : ت كه هنوز سوار بر اسب ايستاده بود عرض كرد          ايستاده است ، خطاب به حضر     

اهللا ، تو را كه سالم مي بينم ، مصيبتهايم برايم نرم مي گردد و تحمل آنها آسان و گوارا مي      

                                                               .شود 

اي ام سـعد ،     : سپس فرمـود    حضرت او را به خاطر شهادت عمروبن معاذ تسليت گفت و            

خشنود باش و اهلش را نيز بشارت بده كه كشته شدگان آنها اكنون در بهشت به گرد هم                  

                   .آمده اند و جمعشان جمع است و جمعي است سعادتمند و رستگار 

د زن هنگامي كه اين مژده را از رسول خدا شـني . كشته شدگان اين قبيله دوازده نفر بودند        

فوراً نزد زنهاي قبيله و خانواده هاي آن دوازده نفر رفت و بشارت رسول خـدا را بـه آنـان                     

يكباره همگي از گريه دست كشيدند و خود را نزديك پيامبر صلي اهللا عليه و آله          . ابالغ كرد   

راضي شديم اي رسول خدا ، و چه كسي بعد از ايـن پيـروزي و بعـد از        : رساندند و گفتند    

                                           مژده خواهد گريست ؟شنيدن اين

  !زناني كه همسران خود را به خانه راه نمي دادند



در آن دوران شكوهمند شكوفايي اسالم و تشكيل حكومـت و           : يك نكتة بسيار مهم اينكه      

روح جامعة اسالمي ، همان طور كه روح صبر و استقامت در اهل مدينه تربيت شـده بـود ،                    

                    .ايمان و ثبات تا پاي شهادت نيز تا اعماق جانشان نفوذ كرده بود

: آورده اسـت      ١از جمله مي توان به موردي اشاره كرد كه ابن ابي الحديد در شـرح خـود                

ماجرا مربوط به جنگ موته است ؛ جنگي نابرابر و ناجوانمردانه كه آن عـدة دشـمنان كـه                   

در ماجراي موته . بودند ، پيش از ده برابر عدة مسلمانان بود ) سيحيان م(عبارت از نصاري 

، چنانكه مبي دانيم و تاريخ گواهي مي دهد ، جنگ چندان مهمي صورت نگرفت ؛ زيرا پس                  

از اينكه جعفر قهرمان رشيد اسالم به شهادت رسيد سركردة سـپاهيان اسـالمي ، وضـع                 

كه مبادا تلفات سنگيني بدهد و پيروزي جالـب و          ديد و بيمناك ششد      مسلمانان را در خطر   

چشمگيري هم به دست نياورد و اين موضوع به سپاه اسـالم صـدمات جـسمي و روحـي                   

                 .فراوان بزند ؛ از اين رو نقشة جنگ را تغيير داد و تاكتيك عقب نشيني را انتخاب كرد 

فظ جان مسلمانان حـايز اهميـت       اين تاكتيك از حيث مسائل نظامي و همچنين از لحاظ ح          

بود و كاري زشت يا غير اصولي هم نبود ، زيرا همواره در تمام جنگهاي دنيا يكـي از واقـع         

با اين همه ، چون . بينانه ترين امور اين است كه يك لشكر در موقع الزم عقب نشيني كند 

ينه جنـگ تـا     اين تاكتيك به هر حال يك عقب نشيني و خالي كردن ميدان بود و مردم مد               

پاي مرگ و تا آخرين نفس و مباره تا آخرين قطرة خون را در هر حالتي به عقـب نـشيني                     

ترجيح مي دادند و سلحشورانه بر آن بودند كه شهادت در راه خدا فيض عظيم است ، اين                  

ماجرا بر آنها سخت گران آمد و از اين رو ، با افراد سپاه كه در واقع افـراد خـانواده هـاي                       

                       . بودن ، چنان رفتار و برخوردي كردند كه در تاريخ نظير ندارد خودشان

مـردم  . آري ، هرگز هيچ لشكري چنان روزي را كه بر لشكر موته گذشت ، نديـده اسـت                   

 مدينه با چهره هاي عبوس و گرفته و با رفتارهاي سرد و تحقير آميـز و خالصـه بـا رويـي                     

                                                
  .٦١١همان ، ص  - ١



لشكر موته به هر جا كه مي رفت با چهره هـاي سـرد و               . ال كردند   بسيار تلخ از آنها استقب    

رو مي شدو اين وضع تا جايي رسيده        قيافه هاي ناراضي و ناراحت و حالتهاي يأس آور روب         

بود كه مردان از جنگ برگشته ، خسته و كوفته و با پاهاي تاول زده و زخم آلود به در خانـه      

بودند در را به روي آنها باز كنند و از همان پشت در هاي خود مي رفتند اما زنانشان حاضر ن 

چرا ميدان جنگ را ترك كرديد ؟ چـرا بـه           : ، مردان خود را شماتت مي كردند و مي گفتند           

مقابله با دشمن نرفتيد ؟ چرا با ياران خود نرفتيد تا آنكه يا پيروزي به دست آوريد و يـا در              

                                       ...راه خدا شهيد شويد ؟ چرا برگشتيد ؟

  ! آري ، چنين بود روحية خانوادة جهاد گران 

  خواهر حمزه در كنار نعش مثله شدة برادر 

  .دربارة همين مسأله ، باز در جاهاي ديگر مطالب تاريخي بسيار داريم 

  : ابن اسحاق مي گويد ١در سيرة ابن هشام

ه در جنگ اُحد همراه هند به ميدان جنگ آمده هند همسر ابوسفيان و ساير زنان مشركان ك

بودند ، در طول جنگ با سخنان و شعارهاي تحريك آميز خود آتش كينة مردان مـشرك را        

دامن مي زدند و آنها را به انتقـامجويي و خـونريزي و خونخـواهي كـشتگان جنـگ بـدر                      

ـ           . تحريض و تشويق مي كردند       سلمانان پس از آنكه جنگ به مرحلة غم انگيز شكـست م

رسيد و عده اي از سلحشوران اسالم و از جمله حمـزه عمـوي پيـامبر و قهرمـان پرشـور       

اسالم شهيد شدند ، هند و زنان همراهش به سراغ پيكرهاي خون آلود شهيدان آمدند و از           

فرط كينه توزي و خونخواري به مثله كردن يعني قطعه قطعه كـردن آن بـدنهاي مطهـر و                   

ن زنان سنگدل و خونخوار ، هر يك از شهيدان را كه مي ديدنـد ، بـا                  اي. گلگون پرداختند   

خنجر تكه تكه اش مي كردند و دست و پا و گوش و بيني اش را مي بريدند ، تا آنجـا كـه                

هند تعداد زيادي از گوشها و بيني هاي شهيدان را جمـع آوري كـرد و بعـد از آن قطعـات       

                                                
  .٩١، ص ٣ج  - ١



ي براي پايش و گردنبندي بـراي گـردنش         پيكرهاي شهدا يك رشته نخ عبور داد و خلخال        

درست كرد كه تا روز فتح مكّه به دست مسلمانان ، آن خلخال و گردنبند را بر پاي و گردن            

  .خود آويخته بود 

رنشان و گرانقيمت خود را به غالم همين هند بود كه پيش از جنگ ، گردنبند و خلخال جواه

ت كه در بحبوحة جنگ ، حمزه را بكشد         وحشي اش جبير بن مطعم رشوه داد و از او خواس          

و آن غالم نيز در گرما گرم جنگ خود را به حمزه رسانيد و او را از پشت سر و بـه طـرزي                      

ناجوانمردانه كشت و در مقابل ، عالوه بر طالهايي كه گرفته بود ، آزادي خود را نيز از سوي      

                                                     .هند به دست آورد 

به هر حال ، وقتي حمزه به شهادت رسيد و پيكر خون آلودش برزمين افتاد ، هند خود را به            

ولـي   ، كـشيد  دنـدان  بـه  و آورد بيـرون  را جگـرش  و كشتة او رسانيد و شكمش را دريد      

 .ناميـد » هند جگر خوار    « پس تاريخ او را به عنوان        نتوانست دندان در آن فرو برد و از آن        

ين مورد ، مرحوم مجلسي اضافه كرده است كه هندگوشها و بيني حمزه را بريـد و بـه                   ا در

 انتقام خون پدر و برادر مشركش كه در جنگ بدر به دست حمزه كشته شده بودند ، از آنها

 ١گردنبندي ساخت و به گردن خود آويخت و عالوه بر آن دست و پاي حمزه را نيز قطع كرد

                                           :د و باز ابن اسحاق مي نويس

مرد شجاع و قهرمان دالور سپاه اسالم ، به  آن راد زپايان جنگ ، صفيه خواهر حمزه ،پس ا

حمزه برادرتني صفيه بود و عالقة بسيار شديدي نـسبت بـه او             . ديدن كشتة برادرش آمد     

                                                             .داشت 

وقتي پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله ديد كه صفيه براي ديدن جسد بـرادرش بـه سـوي                    

مادرت : ميدان جنگ مي رود ، به فرزند آن زن زبيربن عوام كه در آنجا حضور داشت فرمود 

                      .صفيه را از اينجا برگردانيد تا نبيند كه با برادرش چه كرده اند 



صفيه با لحني محكم و     . پيامبر فرمودند از اينجا برگرد      : بير به سوي مادرش رفت و گفت        ز

چرا برگردم ؟ به : استوار و صدايي كه رنگ ايمان و طنين شجاعت و دالوري داشت ، گفت 

  را  اش پاره پاره خواهيم پيكر من خبر رسيده كه برادرم حمزه مثله شده است و من مي

بـه  . بر او رفته در راه خدا بوده و ما به آنچه كه او خشنود است خشنوديم ببينم ، زيرا آنچه  

اميد خداي تعالي در كنار جسد مثله شدة برادرم خود را نگاه مي دارم و پايداري مـي كـنم    

                                         .ومشاهدة آن صحنه را تاب مي آورم 

خود و مادرش را بـاز گفـت ، و حـضرت            يان گفتگوي   آنگاه زبير به خدمت پيامبر آمد و جر       

               .چون اين ماجرا بشيند صفيه را اجازه داد كه به ديدن پيكر برادرش برود

صفيه بر بالين برادرش حمزه آمد ، چون كوهي استوار ايستاد و در كمال صـبر و بردبـاري                   

ِانّا ِلِله و انّـا     « م و پرطنين آية     سپس بر او درود فرستاد و با صدايي محك        . نگاهي به او كرد     

را خواند و با همان صبر و پايداري ، براي برادر شهيدش از درگـاه احـديت                 » ِاليِه راِجعون   

                                       .١استغفار كرد و دالورانه بازگشت

   ماجراي دو شير زن ديگر 

كه هر يك مي تواند در تكمام ادوار اسـالم ،           در اين باره ماجراهاي تاريخي ، فراوان است         

، ميـان  از ايـن   ما و باشد سرمشق امتهاي اسالمي و خانواده هاي دالور و شهيد پرور آنان          

  .چك ديگر اكتفا مي كنيم تنها به شرح دونمونة كو

  دربارة استقامتهاي شور انگيز و دالورانة اين شير زنان ، باز ابن اسحاق چنين روايت ميكند 

مبر اكرم صلي اهللا عليه و آله بر زني از بني دينار گذر كرد كه در راه خـدا و اسـالم سـه             پيا

شوهر ، برادر و پدر او در جنگ اُحد شركت كرده و هر سـه بـه شـهادت                   : شهيد داده بود    

ابتدا گمان مـي رفـت      . پس از پايان جنگ ، خبر كشته شدگان به او رسيد            . رسيده بودند   

ن از عزيزتن ئكسانش را از دست داده است ، در مقابل چنين حادثـه               زني كه يكباره سه ت    

                                                
  .٩٧ ،ص ٢سيرة ابن هشام ، ج  - ١



امـا آن زن بـا      . اي دست كم تاب و توان از كف داده و با تمام وجود اشك خواهد ريخـت                  

آرامشي شگفت انگيز و با ايمان و وقاري پرصالبت ، محكم بر جاي ايستاد و به جـاي هـر                    

  : ر زبان آورد ، فقط با عشق و ايمان پرسيد بود دربارة شهيدانش ب  ممكن گونه سؤالي كه

                       به من از پيامبر خبر دهيد و بگوييد كه حضرتش چگونه است ؟

پيامبر سالمت است و همان گونه كه دوست داري باشـد ، بـه همـان گونـه                  : جواب دادند   

                                                               .است

  .او را به من نشان دهيد تا آسوده شوم : باز با شور و بيتابي گفت 

آن زن  . در اين هنگام پيامبر از راه رسيد و ديگران حـضرتش رابـه آن زن نـشان دادنـد                    

اي رسول خـدا ، بعـد از   : همين كه حضرت را ديد كه صحيح و سالم است ، شادمانه گفت    

ر ما آسان مي گردد و بار هر داغ و رنجي بر دوش          آنكه تو را سالمت مي بينيم هر مصيبتي ب        

                         ١ .١حال كه تو را سالم ديدم ديگر غمي ندارم. ما سبك ميشود 

  :و عالمة مجلسي آورده است 

زني از بني نجار شوهر و برادر و پدرش را به خيل شهيدان سپرده بود كه هر سـه همـراه                     

خبـر  .يكار با كافران و مشركان به شهادت رسيده بودنـد           پيامبر و در ركاب حضرتش در پ      

زني بي آنكه خم به ابرو آورد نزديـك پيـامبر           . شهادت آن سه را براي آن داغديده آوردند         

. شد و اين در حالي بود كه گروهي از مسلمانان گرداگردش را گرفته و نگران حال او بودند 

بگـو  :  نزديكش بود با صبر و پايداري پرسيد         اما آن زن به جاي هرگونه بيتابي از مردي كه         

                                             بدانم كه آيا پيامبر زنده است ؟

  .آري ، هم زنده است و هم سالمت : آن مرد جواب داد 

  آيا مي توانم حضرتش را از نزديك ببينم ؟: زن پرسيد 

  .آري ، اينك اين تو و اين پيامبر : مرد گفت 

                                                
  .٩٩ ، ص ٣سيرة ابن هشام ، ج  - ١



سپس را را برايش گشودند تا به سوي نقطه اي كه پيامبر ايستاده بود برود و حضرتش را                  

اي رسول خدا  : آن زن به نزديك پيامبر رفت و با صالبت و شادماني گفت             . از نزديك ببيند    

  .١، بعد از آنكه تو را سالمت مي بينم ، ديگر تحمل هر ناراحتي و رنجي بر من آسان است

ود روحية مقاوم و پر صالبت خانواده هاي شهيدان اسالم كـه در دامـن ايـن            آري ، چنين ب   

    .٢مكتب انسان ساز تربيت شده بودند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٩٩،ص ٣همان ، ج   -١
ز نيز نتيجة جنگ تحميلي از سوي استكبار جهاني بر انقالب شكوهمند اسالمي ايزان ، اين كشور قربانيان فراوني مي امرو -٢

دهد ، در ميان پدران و مادران و همسران و خوهران شهيد پرور ي كه عزيران خود رابه جبهة جنگ مي فرستد از اين قبيل 
  .نمونه ها فراوان مي بينيم



  

  

  

  

  

  

  

٧  

  ِجهاد

  واجب عيني است

  يا واجب كفايي ؟



، يعني در اينكه جهاد بر هر فرد مسلماني واجب شمرده مي شود ،              » واجب ِجهاد « در اصل   

گونه بحث و گفتگويي نيست ، زيرا مسألة جهاد يك مسألة اجمالي است و اصالً               جاي هيچ   

يكي از فروع دين اسالم وبلكه يكي از ضروريات اسالمي ، در جهت حفظ شؤون و استقرار          

پس ، كسي كه منكر جهـاد و منكـر وجـوب آن      . شعائر اسالم ، همين موضوع جهاد است        

 ساير فروع دين را انكار كند ، خارج از اسالم شمرده            باشد ، مانند كسي كه نماز يا روزه يا        

                                 .مي شود و ديگر نمي توان او را مسلمان ناميد 

بنابر اين ، بحثي كه ما در اينجا مطرح مي كنيم ، در وجوب يا عدم وجوب جهـاد نيـست ،                      

ل و ايمان و اعتقـاد بـه اينكـه          يعني با قبو  . بلكه در شرح و بيان كيفيت وجوب جهاد است          

آيا واجب عيني است يا     : جهاد واجب است ، مي خواهيم بحث كنيم كه چگونه واجبي است             

                                                        واجب كفايي ؟

  توضيح كوتاهي پيرامون واجب عيني و واجب كفايي 

بتدا دربارة اين دو نوع واجب توضيح كوتاهي پيش از ورود درمتن بحث اصلي ، الزم است ا    

                                                            .داده شود 

واجب عيني و واجب كفايي با يكديگر وجوه اشتراك و اختالفي دارند كه اطالع بر آنها مـارا      

                              .در شناخت واجب عيني و واجب كفايي كمك مي كند 

  :وجوه اشتراك آنها عبارت از اين است كه 

در  هم در واجب عيني و هم در واجب كفايي ، خطاب به همة مـسلمانان اسـت و وقتـي                   -١

امري مسألة وجوب آن مطرح باشد ، صرف نظر از اينكه واجـب عينـي اسـت يـا كفـايي ،         

                       .معناي آن اين است كه كلية مسلمانان مورد خطاب آن واقع شده اند 

    در هر دو نوع واجب ، امر براين قرار دارد كه اگر همه به انجام آن واجب قيام كنند ،-٢



همگي مستحق اجر و پاداش خواهند بود؛ ولي اگر هيچ كس به انجام آن قيام نكرد و همـه          

  .آن را ترك گفتند ، همگي مستحق كيفر و عذاب هستند 

فرق اين دو واجب عبارت از اين است كه در واجب عيني همگان بايد و اما جهت اختالف يا    

آن را انجام دهند و انجام دادن يك گروه باعث معافيت ديگران نمي شود ؛ بلكه همين قدر         

كافي الزم نيست همگان به انجام آن قيام كنند ، بلكه همين قدر كافي است كه عـدة الزم    

ن تر ، در واجب كفايي وقتي عده اي از افراد به اندازة به عبارت روش. به انجام آن بپردازند 

الزم قيام كردند و به انجام آن امر واجب پرداختند ، وجوب آن از ديگران ساقط مي شود و            

                    .ديگر الزم نيست بقية افراد هم حتماً به آن امر اقدام و قيام كنند 

به انجام آن قيام مي كنند اجر و پاداش دارند    همچنين ، در واجب عيني ، كساني كه نسبت          

امـادر واجـب    . و كساني كه آن را ترك مي كنند عذاب و عقاب الهي در انتظارشان اسـت                 

كفايي ، آن عده اي كه اقدام به انجام عمل مي كنند پاداش ميبرند ، ولي كـساني كـه بـه                      

 بر اساس عدم نياز به      خاطر حصول و تحقق آن امر واجب ، ديگر به قيامشان نيازي نيست            

وجودشان وارد ميدان عمل نمي شوند ، عذاب و كيفري نمي بينند همـان طـور كـه اجـر و                     

                                              . پاداشي هم نخواهند داشت

البته ، واجب كفايي را يا خود شرع به طور صريح و روشن معين ميكند و يا خود ما آن را از                      

پس ، اگر لفظي از شارع براي ما برسد كه فقـط واجـب بـودن                . هدست مي آوريم    قرائن ب 

رابيان كرده باشد و عيني بودن يا كفايي بودن آن راتعيين نكرده باشد ، دو صورت خواهـد                  

                                                             :داشت 

در ايـن  . ن مي دهد اين واجب عيني اسـت  لفظي وجود دارد كه ظاهر آن نشا    : صورت اول   

صورت بايد گفت آن واجب عيني است ، مگر آنكه قرينه اي عليه آن در دست باشد و نشان 

بنابراين ، كفايي بودن ، قرينه اي الزم . دهد كه واجب مزبور عيني نيست بلكه كفايي است 

                      .دارد كه بيان كنندة كفايي بودن آن باشد ، و گرنه عيني است 



در اين صورت ، اگر شك كرديم كه واجب مزبـور           . چنان لفظي در بين نباشد      :صورت دوم   

عيني است يا كفايي و قرينه اي هم براي آن در دست نداشتيم ، در اينجـا مقتـضاي اصـل       

يعني بايد مبنا را بر اين بگذاريم كه آن واجب عيني است            . عملي ، همان واجب عيني است       

                        .نسبت به آن براساس حكم واجب عيني رفتار و عمل كنيم و 

  عيني يا كفايي بودن وجوب ِجهاد از ديدگاه فقه و فقها 

در مورد عيني يا كفايي بودن وجوب جهاد ، آنچه اكثر فقها و علما بر آن اتفّاق كـرده انـد ،                      

                                              .بيان كنندة كفايي بودن است 

فقهاي عامه نيز همچون فقهاي خاّصه ، جهاد را واجب كفايي مي دانند ، مگـر سـعيد بـن                    

                                  .مسيب كه گفته است جهاد وجوب عيني دارد 

در بين مسلمين اختالفي در مورد اصل وجوب جهاد نيست ، بلكـه             : آمده است     ١ر جواهر د

ب جهاد از ضروريات دين است و اينكه آن واجب كفايي است ،مورد اتفاق نظر علماي                وجو

                                                              .ماست 

جهاد واجب كفايي است و اگر برخي به انجام اين واجب برخيزند ، : عالمة حلّي مي نويسد    

ي در مرحلة اول بر همه واجب است ، مثـل واجـب             تكليف از ديگران ساقط خواهد شد ، ول       

عيني ، فقط فرق آن در اين است كه اگر تعداد الزم از افراد مسلمان اين واجـب را بجـاي                 

  ٢ .٢آوردند و آن را جامة تحقّق پوشاندند ، از ديگران ساقط مي شود ، بر خالف واجب عيني

ن جهاد ذكر كرده اند چهار دليل است        و اما در اين مورد ، داليلي كه براي واجب كفايي بود           

                                     :كه در جواهر و منتهي و تذكره آمده است 

اجماع فقهاي عامه و خاصّه براين مسأله داللت دارد كه وجوب جهـاد ، وجـوب كفـايي                  -١

                                                               .است 

                                                
  .٨،ص ٢١ج  - ١
  .٨٩٨، ص ٢منتهي ، ج  - ٢



اگر همـه بـه جهـاد         زيرا   .نيز كفايي بودن وجوب جهاد را مي رساند       » الحرج  « عدة  قا-٢

در جامعة اسالمي الزم مي آيد ، حال آنكه اسالم » حرج« و » عسر« بروند ، در آن صورت ،   

                    :را نفي كرده است به حكم آنكه قرآن كريم مي فرمايد » حرج « 

   .١ِفي الدين ِمن حرٍجو ما جعلَ علَيكُم 

  . چيزي از خرج قرار نداديم )اسالم(براي شما در دين 

سيرة رسول اكرم صلي اهللا عليه و آله نيز بيان كنندة همين مسأله است ، بدين صـورت             -٣

خود پيامبر گاهي كساني را   . كه پيامبر و اصحابش ، همگي با هم به تمام جنگها نمي رفتند              

ايي مي فرستاد كه خود با آنها همراهي نمي كـرد ، حـال آنكـه در                براي شركت در سريه ه    

. غزوه ها شخصاً شركت مي فرمود و به ميدان جنگ و قتال با دشمنان اسـالم مـي رفـت                     

پس ، اگر جهاد واجب عيني بود ، الزم مي آمد كه خود پيامبر نيز در تمام جنگها شـركت و           

آن حضرت عكس اين مسأله را اثبات مـي  همكاري داشته باشد ، حال آنكه سيره و مغازي   

              .كند و نشان مي دهد كه جهاد واجب عيني نيست بلكه واجب كفايي است 

  :محكم ترين و قاطع ترين دليل ما كالم مقدس الهي است ، آنجا كه مي فرمايد-٤

        ونجاِهدالم اُولي الضَّرِر و غَير ؤمنينالم ِمن ونستَوِي القاِعدالي         ـبيِل اِهللا ِبـاَمواِلِهم وفـي س 

اَنفُِسِهم فَضَّلَ اُهللا المجاِهدين ِباَموالِهِم و اَنفُـسِهم علَـي القاِعـدين درجـه و كُلّـا وعـداُهللا                   

                        .٢الحسني و فَضَّلَ اُهللا المجاِهدين علَي القاِعدين اَجراً عظيماً

مانند نابينايي ، چالقي و لنگي ، (جاي خود مي نشينند و بدون هيچ عذري آن مؤمناني كه بر   

از رفتن به جهاد خود داري مي كنند با كساني كه در راه خدا با مال )مرض ، فقر و امثال آنها

خدا آنان را كه با مال و جان خود در . و جانشان جهاد مي كنند هرگز يكسان و برابر نيستند 

د نسبت به خانه نشينان برتري و بلندي مرتبـه بخـشيده و همـة اهـل               راه خدا جهاد ميكنن   

                                                
  .٧٨/ حج  - ١
  .٩٥/نساء - ٢



خداونـد مجاهـدان را بـر وانشـستگان برتـري داده و             . ايمان را وعدة نيكو فرموده است       

                                            .پاداشي بزرگ به آنان خواهد داد

اد و موضع و چگونگي عمل و رفتـار         در اين آيه نكات مهمي مطرح است كه در رابطه با جه           

نخست بايد دانست كه در آية مزبـور محـل          .مردم د ربرابر آن ، بايد مورد توجه قرار گيرد           

بحث آن موردي نيست كه به دليل پيشامد خاصي يا به خاطر امر استسثنايي و وضع ويـژه                

مي شوند و ديگـر     اي ، به دستور پيامبر يا امام ، تمامي مسلمانان به شركت در جهاد ملزم                

هيچ دليلي براي خود داري از جهاد نمي تواند معتبر باشد ، بلكه اگر موردي پيش آمـد كـه                

امر به شركت همگاني در جهاد راه خـدا دايـر گرديـد ، در آن صـورت ، همگـان ملـزم و                        

ناگزيرند از جاي برخيزند و به جهاد در راه خدا قيام كنند ؛ مثل موردي كه در غزوة تبـوك                     

 آمد و امر براين داير شد كه همگان ، از سبك و سنگين ، براي شـركت در جهـاد از                      پيش

               :خانه و شهر و ديار خود خارج شوند و به سوي محلّ مورد نظر كوچ كنند 

  ١....نِفروا ِخفافاً و ِثقالًا ِا

   .همگي ، پير و جوان ، سبك و سنگين ، متأهل و مجرد به سوي جهاد حركت كنيد

و در خانـه    ) مجاهـدون (كه پيرامـون جهـادگران      -در سورة نساء  -اما در آية مورد بحث ما     

بحث مي كند ، مسائلي مطرح است كه بـا توجـه بـدانها مـي تـوان                  ) قاعدون(نشستگان  

                  .صريحاً دريافت كه جهاد واجب عيني نيست بلكه واجب كفايي است 

و كُـالّ وعـد اُهللا      « :مسأله بخصوص از آنجا آشكار مي شود كه در آية مزبـور مـي فرمايـد                 

                    ).خداوند ، همة اهل ايمان را وعدة نيكو فرموده است (» الحسني 

 در اينجا نتيجه مي گيريم كه جهاد واجب كفايي است ، چون اگر واجب عينـي بـود ، مـي                     

ن شركت كنند و به همين دليل ، كساني كه در جهاد شركت نمي كننـد                بايست همگان در آ   

هيچ گونه پاداشي نمي داشتند ، بلكه اجر و پاداش الهي صرفاً به جهاد گـردان تعلّـق مـي             

                                                
  .٤١/ توبه  - ١



در حالي كه مي بينيم اين طور نيست و به صراحت آيه ، خداوند بـه هـر دو گـروه                     . گرفت  

                                                  .وعده هاي نيكو مي دهد

يعني -»قاعدون  « ديگر آنكه بدين ترتيب اگر جهاد واجب عيني بود ، در آن صورت ، گروه                

معذور نبودند و به سزاي نافرماني و خودداري از شـركت در            -آنهايي كه به جنگ نرفته اند     

زبور آنهـا را گناهكـار      حال آنكه آية م   . جهاد ، براي آنان گناه و كيفر در نظر گرفته مي شد             

قلمداد نمي كند ، بلكه آنچه مطرح مي سازد ، برتري درجه و فضيلت جهاد گران نسبت به                  

                                                           .آنان است 

يعنـي  . رابيان مي كند    ) اُولي الضرر (نكتة سوم آن است كه آية مزبور صراحتاً معذور بودن           

و » ضـرر   « كساني كه از صحت و سالمت بدن برخوردار نيـستند و بـه نـوعي                : يد  مي گو 

از قبيل كوري ، فلج ، پيري و فقر و عسر و حـرج مبـتال هـستند ، الزم                    » علتّي  « بيماري يا   

                                         .نيست در جنگ و جهاد شركت كنند 

اين آيه داللت بـراين دارد      :  ذيل همين آيه مي گويد        به همين مناسبت در    ١در مجمع البيان  

چون اگر واجب عيني بود ، به جنـگ نرفتگـان و در             . كه وجوب جهاد ، وجوب كفايي است        

خانه نشستگان به هيچ وجه مستحق اجر و پاداش و مشمول وعده هاي نيكوي الهي نمـي                 

                                                              .شدند

   جهاد اسالمي ، عاملي براي گرايش كفّار به اسالم 

اساساً بايد توجه داشت كه جهاد اسالمي ، عاملي است كه موجب گرايش كفّـار بـه ديـن                   

در يك بيان كلّي ، جهاد به خاطر از ميـان           . اسالم و دعوت آنان به روش اسالمي مي گردد          

بليغات اسالمي و نـشر و گـسترش اسـالم و           برداشتن موانع گوناگون از سر راه اسالم و ت        

هر چند دفاع از مواضع اسـالم در منطقـه اي كـه             . احكام الهي ، وضع و مقرر گشته است         

قلمرو اسالم و امت مسلمان در خطر حملة كفار باشد يك مسأله حياتي و پراهميت است و                 

                                                
  .٩٧،ص ٥ج  - ١



 جب است كه به دفاع    در چنين مواردي برهمة افراد و به ويژه بر مرزداران قلمرو اسالمي وا            

برخيزند و در اين راه به جهاد دست بزنند ولي ، بي شك ، جهادي كـه در ايـن قـسمت از        

نيست ، بلكه جهادي است به معناي دعوت        » دفاع  « بحث مما مطرح است جهاد به معناي        

كفار به سوي اسالم ، و اين جهاد در حقيقت حركتي است توأم بـا تـالش بـراي از ميـان                  

وانع و از بين بردن آنچه كه سد راه پيشرفت نعاليم اسـالمي اسـت و نـابودي                  برداشتن م 

          .هرگونه مانع و رادعي كه با مقاومتهاي خصمانه راه گسترش اسالم را مي بندند 

حركت در اين راه و توفيق در مسير آن ، بي شك بايد با قـدرت ارتـش و نيـروي مهـاجم      

مان به دست آيد و چنين امري بي شـك نمـي توانـد    اسالمي و جانفشاني جهاد گران مسل   

است وبايد هم چنين باشد ، مگر اينكه درمورد » كفايي« واجب عيني باشد ، بلكه وجوب آن 

مخصوصي امام عليه السالم يا ولي فقيه شركت همگان را الزم بداند كه ، در اين صورت ،                  

                .بر همه الزم است در آن شركت جويند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

٨  

  از ديدگاه هدف ِجهاد

  احاديث و روايات
    



به دنبال نظري كوتاه كه به آيات مربوط به جهاد و پيكار اسالمي در سوره هاي مدني و نيز                   

در نهج البالغه افكنديم ، جا دارد به روايات و احاديثي هم كه در اين زمينه آمده است و به                    

تي دارد ، نگاهي افكنيم و مـسائلي را طـرح و بررسـي              هدف و مقصود جهاد اسالمي اشارا     

                                                               .كنيم

نخستين و مهمترين نكته اي كه در اين زمينه جلب توجه مي كند اين است كه مـي بينـيم                 

اسـالمي را پيـروزي   احاديث وروايات مربوط به پيكار و جهاد ، قبل از هر چيز ، عدف جهاد            

  .راه خدا و اعالي كلمة حق در برابر كفر و شرك و در سراسر جهان بشريت دانسته است 

در ميان كتب عامه ، در كتاب صحيح بخاري كه يكي از مهمترين كتب مورد توجـه ومحـلّ                   

              :اعتماد و استناد اهل سنّت است ، روايتي جلب توجه مي كند بدين صورت 

امبر اكرم صلي اهللا عليه و آله سؤال شد دربارة مردي كه به خاطر ابراز شـجاعت مـي                   از پي 

، و مرد ديگري كه به خاطر تعصّبات خود مقاتله ) تا سيماي انقالبي اش هويدا گردد      (جنگد  

مي كند ، و مرد سومي كه از روي رياكاري مشغول جنگ شده است ، كداميك در راه خـدا                    

                         ؟)ش جهاد في سبيل اهللا است  و پيكار(جنگ مي كند 

و آنچه خدا خواسته است ، تعالي و » كلمه اهللا « آن كس كه پيكار ميكند تا : حضرت فرمود 

برتري يابد و آن كس كه هدفش از جنگ اعالي كلمة حق است ، اوسـت كـه در راه خـدا                      

                                                       .شمشير مي زند 

در مـسند   : همين حديث ، در كتب و ماخذي هم كه ذيالً نام مي بـريم آورده شـده اسـت                    

، و در باب سيزدهم كتاب جهاد ابن ٤، سنن نسائي   ٣، رجال ابي داود    ٢ ، صحيح مسلم   ١احمد

                                                                 .ماجه 

  :ر آمده است در حديثي ديگ

                                                
  .٣٩٢،ص ٤ج  - ١
  .١٤٩كتاب اماره ،باب  - ٢
  .٢١و٢٤كتاب جهاد ،باب  - ٣
  .٢١و٢٤كتاب جهاد ،باب  - ٤



  : شنيدم كه پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله مي فرمو د: از عبداهللا عمرو نقل شده است كه 

يعني در اين جنگ غنيمتي به دست ( پيكار گري كه در راه خدا جنگ كند وبه غنيمت برسد     

دو سوم پاداشش پرداخت شده و يك سوم ديگـر را  )آورد و طبق مقررات صاحب آن شود        

يعني جنگ را در راه خدا و براي اهداف         ( در آخرت پاداش مي گيرد ، و اگر غنيمتي نيابد            هم

تمام ) الهي و اسالمي انجام دهد ، ولي در پايان آن جنگ غنيمتي از دشمن به دست نياورد 

  ).كه در آخرت به او داده خواهد شد ( اجر و پاداشش در پيشگاه خدا برايش محفوظ است 

ابي امامه نقل   :  حديثي ديگر از ابي امامه آورده است كه مي گويد            ١ن حنبل در مسند احمد ب   

بـه نظـر   : مي كند مردي خدمت رسول اكرم صلي اهللا عليه و آله رسيد و از حضرت پرسيد           

شما مردي كه جنگ مي كند به اميد آنكه هم اجري ببرد و هم شهرتي به دسـت آورد چـه                     

                                                  پاداشي خواهد داشت ؟

  .هيچ پاداشي براي او نيست : پيامبر فرمود 

هـيچ پاداشـي بـراي او       : آن مرد سؤالش را سه بار تكرار كرد و حضرت هر سه بار فرمود               

خداوند در ميان اعمال انسان فقط عمل خـالص را مـي پـذيرد و               : و سپس فرمود    . نيست  

عملي از اعمال انسان را قبول نمي كند مگر آن          . يست  براي عمل غير خالص ارزشي قائل ن      

         .٢عملي را كه به خاطر او انجام گيرد و هدفش فقط گرايش به سوي او باشد

آنچه ذكر شد ، تنها نمونة بسيار مختصري از احاديث و رواياتي بود كه دربارة جهاد و پيكار 

ست ، اما همين چند نمونة كوتـاه نيـز          اسالمي و اهداف آن در اسناد و منابع اسالمي آمده ا          

بروشني نشان مي دهد كه هدف اصلي جهاد اسالمي فقط و فقط اعالي كلمة حق و مبـارزه             

اسالم جهاد را مقرر كرده است تا مسلمان پيكار گـر ، بـا        . در راه خدا و آيين خدايي است        

ين غرور و تكبر و     جهاد خود براي پياده كردن و اجراي احكام حق تالش كند و بدون كمتر             

خود خواهي و شهرت طلبي و مال دوستي ، تنها به سوي خدا گرايش داشته باشد و طبيعي 

                                                
  .٣٩٢ص  - ١
  .در فصل مربوط به آيات قرآن به مناسبتي ، بحثي دربارة هدف جهاد انجام گرفت  - ٢



هر گاه در پيكار ، اين هدف در كـار  : است كه اين سخن خود بخود اين معنا را هم دارد كه  

ه نباشد و يا با اميال و آرزوهاي دنيوي و خصلتهاي پست توأم و آلوده گردد ، شخصي كه ب                  

جنگ آمده از هدف اصلي دور افتاده و براي پيكار او هيچ اجر و پاداشي در نزد خداوند وجود 

                                                               .ندارد 

  !آيا جهاد عملي شور شگرانه است ؟

 اسالمي ، اهميت    اكنون كه با استفاده از آيات قرآن مجيد ، نهج البالغه و احاديث و روايات              

جهاد از ديدگاه اسالم و هدف اسالم از جهاد تا حدودي روشن شد ، الزم اسـت از جنبـة                    

                                      . ديگري هم بدين مسأله نظري بيفكنيم

مي خواهيم بدانيم كه جهاد چه مسيري را پيش پاي جهاد گران مي گذارد و مقصود نهايي                 

 و به ويژه در جهان بشريت چه منظوري را دنبال مي كند و تا كدامين حد                 از جهاد چيست ،   

                                                         پيش مي رود ؟

  : در اين زمينه بهتر است بحث را از اين ديدگاه مطرح كنيم كه 

شده و خود نيز مخـالف      آيا جهاد عملي شورشگرانه است ، يا براساسي عاقالنه بنياد نهاده            

                                        هر نوع شورش و شور شگري است ؟

آيا بنياد جهاد بر اساس جنگجويي و وحشگيري عربهاي جاهلي استوار شده و منظور از آن                

                                                    !كشور گشايي است ؟

 خاطر به دست آوردن غنـائم جنگـي ، چپـاول امـوال ديگـران و            آيا جهاد پيكاري است به    

                                                 !رسيدن به مال و ثروت ؟

  و باالخره اگر هيچ كدام از اينها نيست ، پس براستي چيست ؟

اصد آنچه مسلّم است اينكه هدف از جهاد اين گونه انحرافات نيست ، بلكه بكلي از اين مق                

انحرافي ميسر است و هدفي ديگر را دنبال مي كند ؛ هدفي برتر از خواسته هـاي مـادي ،                    

باالتر از اميال و تمنّيات پست دنيوي ، و واالتر از جنگجـويي و كـشور گـشايي و سـيادت               



يافتن عربها بر اقوام وملل ديگر ؛ هدفي كه بر اساس بينشي انساني و عدالتخواهانه استوار 

خواهد انسان را به فطرت خود باز گرداند و اصالتهاي انساني او را احياء كند و او شده و مي 

به همين جهت است كه مي بينيم خطّ جهاد مؤمنان .را از انحراف و اضمحالل نجات بخشد     

با خط جهاد كافران و مشركان كامالً تفوت دارد و اين تفاوت را قرآن مجيد چه زيبـا بيـان                   

                                                           :كرده است 

   .١اَلذَّين امنُوا يقاِتلُون في سبيِل اِهللا و الَّذين كفَروا يقاِتلُون في سبيِل الطاغُوِت

 ايمان آورده اند در راه خدا پيكار مي كننـد ، امـا پيكـار               ) به خدا و دين اسالم       (كساني كه   

                                 .، و در راه ستمگران است كافران براي طاغوتها 

فـي سـبيل    « مسأله خطّ جهاد گران اسالمي و جنگجويان غير مسلمان ، در همين موضوع              

                                   :بودن يا نبودن است كه روشن مي شود »اهللا

 مي گردد ، زيرا مـي بينـيم كـه در    با مراجعه به قرآن مجيد اين نكته بهتر و كامل تر معلوم 

                                                         :آيات آسماني 

آمده و مورد تشويق و ترغيب قرار گرفته        » في سبيل اهللا    « با قيد   » ِقتال« در ده مورد كلمة     

  .است 

  .آمده است » في سبيل اهللا« با ثيد » جهاد «  در ده مورد كلمة 

  .با قيد في سبيل اهللا نازل شده است » نفر « ك مورد كلمة در ي

پس ، مالحظه مي شود كه جنگ و مبارزه و جهاد اسالمي ، با تكـرار وتأكيـد فـراوان ، بـه            

. عنوان اقدامي پاكبازانه و ايثارگرانه در راه خدا و با گرايش به سوي خدا مطرح شده است 

نشر توحيد و خداپرسـتي و حـق جـويي و           -همان گونه گفته شد   -در طليعة هدفهاي جهاد   

اعالي كلمة توحيد و استقرار حق و پياده كردن احكام نجاتبخش و عزت آفـرين اسـالم و                  

                                                
  .٧٦/ نساء  - ١



نابودي كفر و شرك و جاهليت قرار گرفته است تا از اين طريق راه براي گرايشهاي فطري               

     .عالي برساند آري ، جهاد اسالمي مي خواهد انسان را به ت. و راستين خلق گشوده شود 

او را از قيد و بند تمايالت وتعلّقات غير خدايي رها سازد و اصالتهاي انساني اش را به بـاز                    

                  .گرداند و وي را از بندگي طاغوت و هر آنچه غير خداست نجات دهد 

 بنابر اين ، مي بينيم كه جهاد اسالمي يك عمل شورشگرانه و يك جنگ بي هدف نيـست ،                  

همان گونه كه جنگي به خاطر كشور گشايي و استيال بر سرزمينها و خلفهـاي ضـعيف هـم     

                                                              .نيست 

براي روشن شدن مسأله ، به اين نمونه هايي كه از ميان آيات قرآن مجيد در زمينة دستور                  

جه كنيدجنگ و جهاد اسالمي نقل مي كنيم تو:                                  

فِتنه تي ال تَكُونم حقاِتلُوه ١و.   

 و راه راست الهـي از مـانع         (با آنان به پيكار برخيزند و بكشيدشان تا فتنه ريشه كن شود             

                                                          ).پاك گردد

   .٢فَقاِتلُوا اَئِمه الكُفِر

  .رهبران كفر و گمراهي را نابودكنيد 

٣فَقاِتلُوا اَوِلياَء الشَّيطان.   

  .با ياران و دوستان شيطان پيكار كنيد 

تاريخ جنگهاي اسالمي و خواسته هاي مشروع و غير مادي و غير دنيوي پيكار گران اسالم                

  .، شاهد صادقق و عادلي براين مدعاست

  

  

                                                
  .١٩٣/ بقره  - ١
  .١٢/ توبه  - ٢
  .٧٦/نساء - ٣



  

  

  

٩  

  بحث اصالت ابزار

  لت ايمان دريا اصا

  جهاد اسالمي



  اسلحه و ابزار جنگي ضامن پيروزي نيست 

در فصول پيشين ، پيرامون ارزش و اهميت اسلحه و جهازات و ابزار جنگـي مجاهـدين در                  

ممكن است بحث مزبور براي بعضي افـراد سـؤاالتي را           . پيكار هاي اسالمي بحث كرديم      

آيا اسالم براي اسلحه و جهازات جنگي       : كه  بوجود آورد و مسائلي را در زمينه مطرح سازد          

اصالت قائل شده است ؟ آيا در پيكار و جهاد اسالمي نقـش اصـيل و مهـم و اساسـي بـا                       

اسلحه و اسب و ساير لوازم وآالت و ادوات جنگي است ، يا آنكه ديدگاه بـاالتري مطـرح                   

                             است و ارزش و اصالت در جاهاي ديگري جستجو مي شود ؟

در پاسخ چنين پرسشهايي به طور خالصه و با اطمينان مي توان گفت كـه اسـالم هرگـز                   

حتي افراد و نفرات لشكر و كم يا زياد بودن شما سپاهيان و             . اصالت را به ابزار نداده است       

نيروهاي انساني قشون نيز از نظر اسالم داراي اصالت و در درجة اول اهميت نيست ،بلكـه      

داراي اصالت واهميت است و نقشي سازنده ومؤثّر دارد ، همانا روح ايمان و استحكام آنچه 

                       .اعتقادات الهي و اسالمي حاكم بر سپاه و نفرات ارتش است 

به عبارت روشن تر ، اسالم مي گويد وقتي روح ايمان بر سپاهي حاكم باشـد ، بـا نفـرات            

صر و ناقص نيز مي توان در برابر قـشونهاي بـزرگ بـا نيـروي                اندك و اسلحه و ابزار مخت     

انساني بسيار و آالت و ادوات جنگي فراوان و كامل ، فتح و ظفر به دست آورد و دشـمن و                     

                                                        .درهم شكست 

 وبارها بـه مـوارد فـراوان و         در سراسر تاريخ اسالم ، به ويژه در تاريخ صدر اسالم ، بارها            

برخورد مي كنيم و بوضوح مي بينيم كه چگونه سپاهي با نفرات بسيار     گويايي از اين مسأله   

كم ، آن هم متشكل از ك عده پيرمرد سپيد موي يا جوانان و نوجوانان كم تجربه كه تقريباً                

 ابزار جنگي شان    هيچ گونه آموزش و تعليم جنگي كامل نداشته اند و در حالي كه اسلحه و              

ناقص بوده است ، تنها به اتكاي خدا و با قدرت و صالبت ايمـان قـدم بـه ميـدان جنـگ                   



گذاشته اند و در مقابل دشمناني كه از هر گونه امكانات و نفرات و جهازات جنگي برخوردار           

           .بوده اند ، به فتح و پيروزي چشمگير دست يافته و دشمن را شكست داده اند 

، اگر اسالم براي اسلحه و ابزار جنگي ارزش واهميتي قائل شـده اسـت بـه معنـاي                   پس  

اصالت دادن به آن نيست ، بلكه ارزش اسلحه و ابزار جنگ فقط از اين ديدگاه مطرح است       

كه براي تقويت نيروي رزمي بكار رود و مؤمنان را در راه دفاع از حق و حقيقت مجهزتـر و                    

  عنـوان   از اين بود و اگر اسلحه و ابزار جنگي اصالت داشت و بـه اگر غير. نيرومندتر سازد  

مهمترين عامل پيروزي در جنگ نقش مؤثر و تعيين كننده اي داشت ، د ر آن صورت ، اصالً 

معنا تحقق به خود نمي گرفت ؛ زيرا در صدر اسالم و به ويژه در زمان رسول اكـرم صـلي                     

اندك و ناچيز داشتند كه هم تجربة جنگي نداشت و          اهللا عليه و آله مسلمانان نيرويي بسيار        

هم فاقد تعليمات نظامي و اسلحه و ابزار نداريم پس فاقد وتوان رزمـي هـستيم ، و چـون                  

توان جنگ نداريم پس به ميدان جنگ هم نمي رويم و حاضريم در خانه هاي خود بنشينيم                 

انه وكاشانة ما حمله كننـد ،  و تسليم دشمن شويم و اجازه دهيم كه آنها به شهر و ديار و خ          

          .ما را درهم بشكنند ، بر ما تسلّط بيابند و همگيمان را تحت انقياد خود در آوردند 

مهمتر از همه اينكه اگر اسلحه و ابزار جنگي اصالت داشت ، پيامبر اكرم صـلي اهللا عليـه و         

بعاً به آنها دسـتور جهـاد       آله نيز وقتي مي ديد كه يارانش اسلحه و توان رزمي ندارند ، ط             |

حال آنكه مي بينيم    . نمي داد و اصالً مسأله اي به نام جنگ و جهاد اسالمي مطرح نمي شد              

هرگز چنين نبوده است بلكه ، برعكس ، در همان دوراني كه سپاه اسـالم تقريبـاً از هـيچ                    

آلـه فرمـان    گونه امكانات و تجهيزات جنگي برخوردار نبود ، پيامبر اكرم صلي اهللا عليـه و                

جهاد را از سوي خداوند متعال دريافت كرد و اين فرمان را با يارانش در ميـان گذاشـت و              

آنان را به جنگ با دشمن نيرومند دعوت نمـود ، و تـاريخ بوضـوح نـشان مـي دهـد كـه                        

مسلمانان با وجود همان ضعف و كمبود تجهيزات نظامي و عدم امكانات رزمي ، به جنگ با                 

. مجهز ميرفتند و همواره هم پيروز و سربلند از ميدان جنگ بر مي گشتند          دشمن نيرومند و    



نكتة قابل توجه اينكه اساساً مسلمانان شور انگيزترين و حماسي تـرين جنگهـاي تـاريخ                

اسالم را درست در همان دوراني انجام دادند و به پيروزي رساندند كه از لحاظ اسـلحه و                  

        .دچاركمبودهايآشكار و مضيقه هاي فراوان بودند ابزار جنگي و عداد نفرات سپاه ، 

بنابر اين ، در آغاز اين فصل از مباحث مربوط به جهاد ، اين تذكّر و تأكيد الزم است كه از                     

ديدگاه اسالم اسلحه و ابزار جنگي داراي اصالت نيست ، بلكه ارزش و اهميت آن در جايي                 

ر اختيار مؤمن باشد و بازوي ايمان و اعتقـاد ، در  اعتبار پيدا مي كند كه در خدمت ايمان و د 

راه خدا آن را به جوالن و حركت در آورد و به عنوان وسيله اي براي تقويت جبهـة اسـالم                     

                .بكار برد نه به عنوان تنها عامل يا حتي مهمترين عامل پيروزي در جنگ

  !جهان غير اسالمي و اصالت ابزار 

 اسالم دربارة ابزار و آالت جنگي بيان شد ، براي روشن تر شدن بحث               با آنكه فشردة نظر   

                             .الزم است توضيحات بيشتري دراين مورد داده شود 

در آغاز اين توضيحات ، بي مناسبت نيست كه مسألة ارزش و اهميـت آالت و ادوات و بـه                   

       .ر اسالمي نيز مورد بررسي قرار دهيم را از ديدگاه جهان غي» اصالت ابزار « عبارتي 

نخستين نكته اي كه در اين مورد جلب توجه مي كند اين است كه امروزه مي بينيم جهـان       

يعني به جـاي ارزش     . كرده است   » اصالت ابزار   « را با   » اصالت ايمان   « غير اسالمي جاي    

» اهللا « اني و معنوي اش بـا    در ارتباط وجد  -گذاري به انسان و نيروي فكر وروح و ايمان او         

ارزش و بهاي اصلي را براي تكنيك و تكنولوژي ، و در يك كالم ، بـراي ابـزار و جهـازات                      

                                                .مصنوع بشر قائل مي شود 

از آنجا كه شكستهاي پي در پي و روز افزون جهان غير اسالمي و بخصوص جهان ماديون               

به صـورت   » ابزار گرايان   « مدرن و پيشرفته ، براي       جود برخورداري از ابزار و جهازات     با و 

مسأله اي مرموز و تعجب آور جلوه مي كند كه قادر به شكافتن و شناختن پرده اي اسـرار                   

آنها چون  . آن نيستند ، با اين حال ، علت آن را نيز باشتباه در جاي ديگر جستجو مي كنند                   



 ، در ادامـة   پـس . مان برخوردار نيستند ، ارزش آن را نيـز نمـي شناسـند              خود از سالح اي   

مي رساند و چنين مـي پندارنـد كـه          » ابزار  « شكستهاي روز افزون ، بخطا گناه را متوجه         

 قليل اسـت و يـا از لحـاظ         ابزارهاي آنان در برابر ابزارهاي طرف مقابل ، يا از لحاظ كميت           

 افـزايش كمـي و   -رو دائمـاً تـالش خـود را در دو جهـت    كيفيت عقب مانده تر ، و از اين      

قرار مي دهندو هر روز بر دامنة اين تالش نا فرجام مـي             -پيشرفت كيفي و تكنيكي ابزارها    

                                                             .افزايند 

د كـه در جهـان      با نگاهي به آمار و ارقام رسمي كشورهاي صاحب تكتيك ، روشن مي شو             

غير اسالمي امروز ، باور و وابستگي به اصالت ابزار ، از دو زاويه دامن مي گسترد و افزايش 

، و ديگر ، تأسيس روز      » ابزار سازي   « نخست ، افزايش رو به تزايد كارخانجات        : مي يابد   

ي بـه   افزون مراكز و مدارس گوناگون آموزشي كه در آنها فنون مختلف رزمي توأم با آشناي              

ابـزار  « و اين دو زاوية . طرز كارپيچيدة ابزار و سالحهاي مدرن جنگي تعليم داده مي شود            

، ارقام درشت و غالباً سرسام آوري از بودجه ها و اعتبارات كشورهاي غير اسالمي » گرايي 

را به خود اختصاص مي دهد كه در اكثر موارد بيش از تمامي اعتبارات رفاهي و فرهنگـي و                   

                                  .ي ، و گاه بالغ بر چندين برابر آن است انسان

اكنون با نظام سلطه جويي و برتري طلبي كه بر اركان اين گونه كشورهاي قدرتخواه حاكم 

است ، تالش حكومتگران بر آن است كه براي به دست گـرفتن سـكان سـلطة جهـاني ،                    

    . اهرمهاي قدرت و اصالت ابزار تكيه داشته باشد ارتشي پديد آوردند كه هر چه بيشتر بر

خصوصيت چنين ارتشي دردرجة اول مجهز بودن به جهازات پيشرفته و ابزارهاي پيچيـده              

باقدرت تخريب هر چه افزون تر ، و در درجة دوم تعليم و آمـوزش سـربازان و افـسراني                    

 داشتن فرماندهاني كه فكر  است كه قدرتشان به قدرت ابزار شان بستگي دارد و در اختيار           

و انديشه و ابتكارشان تنهاا در پيوند با قدرت ابزارهاي مورد استفاده شان كار برد پيدا مي                 

                                                                .كند



نخست آنكه چـون ابـزار آنهـا        : از اين رو در چنين نظاماتي همواره دو مسأله مطرح است            

پيوسته در برابر ابزار پيشرفته تر از خود كار سازي اش را از دست مي دهد ، لـذا پـس از                      

گذاشتن هر دورة كوتاهي مدرن ترين جهازات به آالت و ابزاري كهنـه و از كـار افتـاده و                    

واپس مانده مبدل بيرون آيند به عنوان مشتي آهن و فوالد بالاستفاده دور ريخته مي شوند                

به جهازات مدرن تري بدهند ، و ديگر آنكه در اين نظامات افراد انساني بـه  تا جاي خود را   

« و اتكاي بي چـون و چـرا بـه قـدرت             » ابزار«خاطر پيوند و ارتباط فاقد روح و انديشه با          

مصنوع انسانن ، از جوهر ايمان خالي مي شوند و خود نيز به زائده و پيچ و مهره                  » جهازات

ر بدل مي گردند و در حقيقت ارزش انسان تا حد ارزش آالت             اي در ساختمان تكنيكي ابزا    

                                                   .و ابزار سقوط مي كند

در چنين نظامي است كه موفقيت اوالّ ظاهري است و عمض و اصالت ندارد ، ثانياً پيـروزي         

نـدارد ، و ثالثـلً در برابـر قـدرت     و بي دنباله و موقتي است و قدرت ادامه » ابتر « ظاهري  

ايمان سر انجام محكوم به شكست و اضمحالل است و اگر هـم در كوتـاه مـدت يـاراي                    

برابري با آن را داشته باشد در دراز مدت ميدان را به سـود اصـالت ايمـان و پيروزيهـاي                     

                                             .حاصله از آن خالي خواهد كرد 

  الم و اصالت ايمان اس

قبالً بايد توجه داشت كه اگر ما ضعف ابزار سخن مي گوييم و اگر شكـست پـذير آالت و                    

ادوات مصنوع دست بشر را در برابر قدرت پيروزي آفرين ايمان بـه خداونـد مطـرح مـي                   

سازيم ، بدين معنا نيست كه خواسته باشيم قدرت و كاربرد فيزيكي ابزار و جهازات جنگي                

طور كلي تخطئه كنيم و آن را از هر جهت ناديده انگاريم ، بلكه همان طور كه قبالً نيز                   را به   

مختصر اشاره اي كرديم ، منظور ما بيان اين نكته است كه ابزار هنگامي كه توأم با جـوهر                  

اي براي هموار ساختن راه پيـروزي ، كارسـاز          » وسيله  «ايمان بكار گرفته شود ، به عنوان        

                    .در غير اين صورت به تنهايي ارزشي نخواهد داشت خواهد بود و 



از اين رو ، مي بينيم كه آيين استوار و الهي اسالم نيز براي ابزار و آالتن جنگي در ميـدان                     

جهاد ، براي تجهيز و تدراك وسايل و اكمكانات الزم و مناسب با احتياجـات روز ، و بـراي        

ن پيشرفته و فراهم ساختن بنيه و نيروي الزمـو كـافي ،             كسب دانش جنگي و تحصيل فنو     

ارزش و اهميتي شايسته و در خور تحسين قائل شـده اسـت منتهـا ، اسـالم همـواره بـا                   

صراحت و تأكيد فراوان اعالم داشته كه در برخورد نيروها نقش اصـلي بـراي رسـدن بـه                   

، قدرت روحي و فكري استوار پيروزي نه از آن ابزار و ادوات جنگي ، كه از آن وجدان بيدار              

زيرا در ميدانهاي مصا ف ، رزمنده اي كه از جـوهر ايمـان و               . و نيروي ايمان سرشار است      

عقيده نيرو مي گيرد ، با اتكا به همان اصالت ايمان قادر خواهد بود سرنوشت جنـگ را بـه            

        .آيد دست گيرد و مسير آن را دگرگون سازد وخود پيروز و سربلند از ميدان بيرون 

با توجه به همين نكته است كه پيامبر اسالم در هنگامة جنگهاي اسالم و كفر ، مسلمانان را 

در مساجد اين معبدهاي توحيد پروردگار و سنگرهاي وحدت و انسجام رزمنـدگان پاكبـاز               

اسالم در صفوف پرصالبت و شكوهمند نماز جماعت فراهم مي آورد و آيـت حيـاتبخش و                 

) خدا و آخـرت  (دا رابر آنان فرو مي خواند ، تا خورشيد ايمان به مبدء و معاد              تحرك زاي خ  

بدين گونه ، در تاريـك تـرين        . در ژرفاي روح و جان آنها بيش از پيش پرتو افشاني كند             

لحظات جنگهاي اسالم و كفر ، انوار خورشيد ايمان ديوار ظلمتهـا و تيرگيهـا را فـرو مـي                    

                           .گان اسالم هموار مي ساخت ريخت و راه را برا ي رزمند

فضاي تازه و شرايط جديدي كه انقالب پرشكوه پيامبر و مكتب رحماني قرآن بـه ارمغـان                 

آورده بود ، زمينة مساعدي فراهم ساخت تا در آن استعدادها بشكفد ، طرز تفكرها تازگي و 

سد و متجلي شـود و نيـروي ابتكـار و           طراوت يابد ، سجاياي اخالقي و معنوي به تعالي بر         

و اين همه نبود جز در پرتو ايماني كه اسالم بـه            . خالقيت فرصت پروبال گشودن پيدا كند       

                        .ارمغان آورده و آن را به پيروان طريق حق ارزاني داشته بود



ـ        ه معجـزات  بدين گونه ، جهان آن روز همچون جهان امروز با شگفتي ديـد كـه ايمـان چ

در مدتي كوتاه از ميان همان مردمي كـه نـه تنهـا پدرانـشان بلكـه                 : شگرفي مي آفريند    

خودشان نيز در دورة تاريك جاهليت زيسته بودند و حتي از فرهنگ و تمدن دنيـاي آن روز      

نيز كمترين بهره اي نداشتند ، بنا گاه شايسته ترين و كـاردان تـرين فرمانـدهان جنگـي              

ورترين سلحشوران قدم به عرصة نبرد نهادند و مـردان ايمـان و آگـاهي ،      برخاستند و دال  

وجدان و بيداري ، فرياد و اعتراض ، علم و عمل ، انديشه و اقدام ، و رجال قلم و شمشير با 

گامهاي استوار و ايمان آتشين و عقيدة آهنين ، بـراي نفـي بيـدادگري و اجـراي عـدالت                    

مة حريفان صاحب فرهنگ و تمدن و زور و زر و آموزش          اسالمي چنان به ميدان آمدند كه ه      

                                       .و تخصّص ، ناچار از ترك ميدان شدند 

آنها اگر چه در آموزشگاههاي نظامي ايران يا روم دو دول مقتـدر و گـرد نفـر ازآ ن زمـان                 

دهاي انواع اسلحة مجهز    آموزشهاي تخصصي نديده بودند و با فنون پيچيدة رزمي و كاربر          

وقت آشنايي نداشتند ، ليكن در پرتـو ايمـان راسـتين و نيـرو بخـش اسـالمي خـود بـا                       

و با وجود كمبود نفرات و فقـدان         مقتدرترين قشونهاي عصر خويش به هماوري برخاستند      

تجهيزات كافي توانستند آن لشكرهاي مجهز و بي شمار را شكست دهند و سرانجام ابزار             

                          . به دست آوريد و آن را عليه خودشان بكار برند و آالت را

بدين سان ، واقعيتهاي تاريخي و اسناد بي چون و چراي پيروزيهـاي درخـشان سـپاهيان     

صدر اسالم ، شاهدي صادق و انكار نا پذير در تأييد اين تلقي راستين مكتب اسالم اسـت        

زار ، و اگر چه نبايد كار سازي ابـزار هـم بكلـي ناديـده     اصالت از آن ايمان است نه اب : كه  

در اين  . گرفته شود ، اما در مقابلة ابزار با ايمان ، بي ترديد پيروزي از آن ايمان خواهد بود                   

معنا ، تاريخ اسالم نيز هميشه شهادت داده است كه خون و ايمان مردان خدا ، بر شمشير                  

                      . شيطان پيروز بوده است و جهازات اهريمنان و ديوان و اولياي

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



١٠  

  شرايط اخالقي سپاه

  توحيدي



  خصوصيات ارتش توحيدي

براي روشن شدن وجوه گوناگون بحث مربوط به سالح و ابـزار در جهـاد اسـالمي ، الزم                   

  توحيـدي   ر ارتـش  د انـساني  نيـروي  يا نفرات و افراد است به نكته اي مهم در ارتباط با       

اسالم اشاراتي داشته باشيم و خصوصيات چنين ارتشي را مورد بحث قرار دهيم و امتيازات 

                           .آن را نسبت به ارتش غير توحيدي دشمنان برشماريم 

ابتدا بايد دانست كه ارتش توحيدي اسالم عبارت است از مجموعة نيروهاي انساني كه با               

مي و تحت لواي اسالم ، تكبير گويان و خدا جويان ، براي برانداختن دشـمنان                ايمان اسال 

برروي زمين ، در هر زمان و هر مكان ، گام به ميـدان نبـرد                » اهللا« خدا و استقرار حكومت     

به عنوان توضيحي كوتاه و روشنگر پيرامون خصوصيات ارتش توحيدي ، گفتني            . مي نهند   

ن ، عالوه بر تمامي امت شهيد پرور ما كه با حضور هميـشگي           است كه به تعبير امروز ين آ      

جهت تقويت مي كنند ميتوان جبهة اول و صـف           خود در تمامي صحنه ها جبهة اسالم را از        

مقدم رزمندگان راه خدا يا مجاهدين راسـتين اسـالم را متـشكل از تمـام سلحـشوراني                  

ي ، بسيجي و عشاير ، جـان بـر   دانست كه با هدف واحد و عناوين گوناگون ارتشي ، سپاه      

                                   .كف و شهادت طلب گام به ميدان نهاده اند 

نكتة ديگر آنكه چون خصوصيات اصيل اين رزمندگان بيش و پيش از هر چيز بر بنيادهـاي                 

 « اخالقي و اخالق اسالمي آنان استوار است ، بجا خواهد بود كه اين خصوصيات رابا عنوان             

اين شرايط اخالقي ، بـا در نظـر داشـتن    . بررسي كنيم » شرايط اخالقي مجاهدين اسالم  

آنچه از آغاز ظهور اسالم و درگير شدن مسلمانان در نخستين جنگ خـود بـا مـشركان و                   

                  :دشمنان شكل گرفته است ، مي توان به قرار ذيل تقسيم بندي شود 

   صف مقدم قاريان و حافظان قرآن در-١

تاريخ نشان مي دهد كه در صف بندي ارتش اسالم ، در زمان رسول اكرم صلي اهللا عليه و             

آله براي آن دسته از افرادي كه در قرائت حفظ كردن قرآن بـر ديگـران پيـشي داشـتند ،                



جايي متمايز در نظر گرفته مي شده است ، بدين سان كه اين گروه در صف مقـدم سـپاه                    

 و ديگران ، با رعايت همين مسذله و ميزان تسلط آنها بر آيات قرآني ، در           مستقر مي شدند  

  صفوف بعدي قرار مي گرفتند 



حتي سيره نويس مشهور تاريخ اسالم ، در مورد شهداي جنگ اُحـد و ارج نهـادن پيـامبر           

چـون پيـامبر بـر      : اكرم صلي اهللا عليه و آله به شهدايي كه حافظ قرآن بودند آورده است               

من گواهم براينان ، كه هركس در راه خدا مجروح شده « : گان روز اُحد گذشت ، گفت كشت

باشد ، خداوند او را در روز قيامت بر مي انگيزد در حالي كه از جراحتهايش خون فـرو مـي       

ببينيد كه از اينـان كـداميك    . رنگ آن ، رنگ خون و بوي آن ،بوي مشك خواهد بود             . ريزد  

  ، سپس او را پيشاپيش همراهـانش در قبـر      ) حفظ كرده اند    (  هستند   قرآن را بيشتر حافظ   

                   .١آن روز ، هر دو سه مرده را در يك قبر مدفون مي ساختند. » داريد

بلي، در آن ايام سرنوشت ساز براي تاريخ اسالم و در آن هنگامه هاي جنـگ و نبـرد كـه                     

قم مي زد ، در سپاه اسالم درست برخالف سـپاه           نتيجة آن هر چه مي بود آيندة اسالم را ر         

دشمن رفتار مي شد ؛ بدين معنا كه در لشكر مـشركان ، ارج و بهـاي اصـلي بـه نيـروي                       

جسماني ، قدرت جنگاوري و تجهيزات جنگي داده مي شد و هركس كه پرتوان تر و جنگ                 

ـ         ز تـك تـري   آزموده تر بود و سالح و ابزار جنگي بيشتر و مجهز تري داشت و براسـب تي

نشسته بود ، در صف اول قرار مي گرفت و صفهاي بعدي نيز بـر همـين اسـاس تنظـيم و            

درجه بندي مي شد ، تا افراد ضعيف تر در صفوف عقب تر قرار گيرند و كمتـر در معـرض                     

اماسپاه اسالم با نيروي جـسماني و تجهيـزات جنگـي كـاري             . خطرات سپاه مقابل باشند     

را براساس نيروي ايمان و مجهز بودن بـه اعتقـادات اسـالمي             نداشت ، بلكه صفوف خود      

تنظيم مي كرد ، تا جايي كه قاريان و حافظان قرآن را كه غالباً افرادي سالخورده و فرتوت                  

بودند ، به خاطر همان مباني اعتقادي و مجهز بودن به قدرتهاي ايماني در صـف اول قـرار                  

جنـگ قـدرت   . سألة ايمان ، و جنگ جنگ قرآن بـود         چرا ؟ از آن رو كه مسأله ، م        . مي داد   

طلبي و تفوق جويي نبود ، جنگ اسلحه و نيروي نظامي نبود ؛ جنگ اسالم با كفـر و پيكـار                     

قرآن با شرك و بت پرستي بود و مردان خدا با اين هدف گام به ميدان نهـاده بودنـد كـه                      

                                                
   .٩٨ ، ص ٣سيرة ابن هشام ، جلد  - ١



پس ، چه بهتر كه سـالح       . ند  فرمان خدا را اجرا و احكام قرآن را در جهان بشري پياده كن            

آنها نيز مالح ايمان و اعتقاد و تقوا باشد و كساني كه بيشتر به ايـن سـالح مجهزنـد ، در                      

  صف اول قرار گيرند و اسلحة نيرومند قرآن و ايمان را پيشاپيش ديگـران بكـار برنـدو بـا                   

  .بخشند پيروزي بر دشمن يا شهادت در راه خدا ، به صفوف پشت سر خود قوت قلب ب

گرچه سپاهيان اسالم با تمام قلب و ايمان خود به ميدان مي رفتند و گر چه نفرات صـفوف   

مقدم به خاطر همان سالح ايمان و اعتقاد خود ، جانبازانه و ايثارگرانه به قلب سپاه دشمن                 

خواهنـد داشـت و      مي تاختند ، ولي از آنجا كه در هر جنگي به هر حال هر دو طرف تلفاتي                

ص از آنجا كه اين تلفات در صفوف مقدم بـيش از صـفوف ديگـر خواهـد بـود ، در                      بخصو

جنگهاي صدر اسالم نيز همين گروه قاريان و حافظان قرآن بيش از سـايرين در معـرض                 

ميتـوان  ١خطر قرار داشتند ، از همين روي است كه همان طور كه شيخ شلتوت ذكـر كـرده        

ردن آيات قرآن از آنجا شكل گرفت و مطرح     گفت فكر جمع آوري و به صورت مكتوب در آو         

شد كه قاريان و حافظان قرآن در صف اول سپاه اسالم مي جنگيدند ؛ زيرا بيم آن مي رفت          

كه اين گروه در ميدانهاي جنگ وجهاد از بين بروند وبا مرگ آنها آيات قرآني نيز به دسـت    

                                                   .فراموشي سپرده شود

جنگ با مسيلمة كـذاب كـه بـه ادعـاي     ( » يمامه « همين حافظان قرآن بودند كه در جنگ   

با تمام قدرت روحي و نيروي ايماني به ميدان رفتند ، حماسـه هـا               ) پيامبري برخاسته بود    

آفريدند ، براي حفظ دژ سترگ اسالم و فرهنگ پويا و انسان ساز قرآن از خطري كه بدان                  

ده بود رشادتها نشان دادند ، خون دادند ، جان فدا كردند تا ايمانشان از ميان نرود روي آور

آنان با حفظ و قرائت قرآن ، نه تنها فرهنگ اسالمي را در جامعة خود پاسداري مي كردند             . 

 نشر و گسترش مي دادند ، بلكـه در  و آن را در زمان صلح و آرامش در ساير جوامع بشري          

 و قرائت قرآن ،مسؤوليت جنگ و جهاد در راه خدا را هـم انجـام مـي          عين مسؤوليت حفظ  



 دادند و در همان حال ، در ميدان جنگ نيز با قدرت و صالبت پيش مي رفتند و بر شمشيرها

   . ١پيروز مي شدند

بنابراين ، به دنبال ششهادت سرخ و پرشكوه حافظان قرآن در جنگ يمانه و تكـرار آن در              

ين فكر قوت گرفت و مطرح شد كه مي بايست آيـات قرآنـي تـدوين و                 چند مورد ديگر ، ا    

و آنگاه مؤمنان ، از هر سو دنبال اين فكر را گرفتند و خليفة وقت را بدين امـر                   . ضبط شود   

                   .فرا خواندند و او را واداشتند كه اين مهم را به مرحلة انجام برساند 

   اسالم فقه و فقاهت ، شرط ديگر مجاهد-٢

خصوصيت ديگر رزمندگان مؤمن و نفرات ارتش توحيدي ، برخـورداري از فقـه و فقاهـت                 

است ، كه هركس از اين خصوصيات بيشتر بهره داشته باشد ، در صف پيكار و جهـاد نيـز                    

                                                    .جاي ممتاز تري دارد 

ق كه مبنايي استوار داشته باشد ،و فقاهت برخـورداري از           فقه عبارت است از شناختي عمي     

پس ، مجاهد راستين اسالم عالوه بر شرايط ديگر از اين           . شناخت به صورت مذكور است      

خصوصيت نيز بايد برخوردار باشد ، زيرا پذيرش سختي ها و تحمل ناگواريها و جلـوگيري                

 مـسؤليت در خـطّ اسـتوار حـق ،       از لغزش در ورطه هاي هول و هراس ، به هنگام انجـام            

زمماني براي مجاهد راستين اسالم ميسر و آسان اسـت كـه از چنـان شـناخت عميـق و                    

به ديگر سخن ، بايد شـناختي عميـق داشـته باشـد از جـوهرة          . استواري برخوردار باشد    

هستي ، از مبدء كائنات عالم ، از نقشي كه ايفاي آن به عنوان انـساني صـاحب وجـدان و                     

شه و ايمان برعهدة اوست ، از اينكه سر آغاز كجا بوده است و سرانجام كجا خواهـد                   اندي

بود ، و از آنچه در پهنة اين محدودة سر آغاز و سرانجام به او سپرده شده است ، و بايد در 

  راه اجراي آن قبل از هر چيز تفكر عميق و قبل از عمل ، ايمان راستين و استوار داشته باشد 

                                                
  .٢٥٠تفسير شلتوت ، ص  - ١



ت كه امروز هم مي بينيم رهبر كبير انقالب و امام امت شهيدپرور ما خطـاب                بي جهت نيس  

                                                   »...با يك دست ديگر سالح را برگيريد و به قلب دشمن بتازيد « : به رزمندگان مي فرمايد 

 ؛ چرا كه در اينجا جنگ شخصي و باالخره با اتكا به اين خصوصيات گام به ميدان نبرد نهد      

و اختالفات خصوصي مطرح نيست ، بلكه جنگ بر سر ايمان و حفظ اصـالتها و ارزشـهاي                  

است و جنگ ايماني بدون بر خورداري جنگجويان از ايمان راسـتين و مـستحكم و                 ايماني

مبتني بر درك و دريافت و شناخت و تعقّل ، چيزي جز يك سلسله زد و خوردها و كشتاري                   

                                                    .بي معنا نخواهد بود 

در شناخت ارزش فقه يا فهم و درك عميق ، و نقش آن در تفوق بر دشمن ، كافي است به                   

     :آيه اي اشاره شود كه ضمن آن خداوند متعال نيز بوضوح از اين مسأله سخن مي گويد 

      ح ا النَِّبيهغلبُِوا ِمـائتيِن و             يا أيي ونصاِبر ونكُن مِنكُم ِعشرلَي الِقتاِل ِان يع ؤمنينِرضَ الم

   .١ِان يكُن ِمنكُم ِمائه يغلبوا اَلفاً ِمن الَّذين كَفَروا ِباَنَّهم قَوم اليفقَهون

، بر دويست اگر بيست نفر از شما صابر باشند   . اي پيامبر ، مؤمنان را به كارزار ترغيب كن          

 غالب مي شوند ، و اگر از شما صد نفر باشند بر هزار نفر از آنها غلبه       ) از افراد دشمن     (نفر  

) فاقـد فهـم عميـق       (قـه   مي كنند ؛ بدين سبب كه كافران ، قومي نادان و بي نـصيب از ف               

                                                             .هستند

ضعف « كه براي مؤمنان وصف شده ، براي كافران » قدرتي « ه در برابر  مالحظه مي شود ك   

  .بكار رفته است » 

  :ضعف و قدرت از ديدگاه اسالم 

« واژة  » و عِلـم اَن فـيكُم ضَـعفاً         « هنگام بحث در اين معنا با ذكـر          ٢تفسير معتبر الميزان  

ستة اخالقي گرفته ،    را به مفهوم ضعف و بي فروغي خصلتهاي روحي و صفات برج           » ضعف  

چه ، آن كس كه ايماني      . كه نتيجة قهري ايمان متزلزل و اعتقاد بي پايه و خلل پذير است              

                                                
  .٦٥/ انفال  - ١
  .١٢٥، ص ٩ج  - ٢



راستين و اعتقادي استوار دارد ، وجودش كانون سرشار و پرباري است از توان و باروري ،                 

مقاومت و شجاعت ، و منبعي است جوشان از سجاياي برجسته ، تفكر منطقـي و عميـق ،                   

تحليل ابعاد گونه گون جريانهاي مختلف ، قاطعيت در مقام تـصميم گيـري ، صـراحت بـه             

در برابـر سـتم و       در برابـر حـق ، خروشـيدن       ) تعبد  ( هنگام ابزار حقيقت ، تسليم محض       

بيدادگري ، تن ندادن به خفّت بندگي و خواري اسارت ، نهراسيدن از مرگ ، و شتافتن بـه               

م و پايان زندگي در جهان خـاكي ، زيـرا چنـين كـسي ، در     پيشباز لحظة موعود مرگ جس  

« : چنين صورتي ، از ديدگاه فنا به قرار گاه بقا مي رسد ، چنانگه در همين معنا گفتـه انـد                      

  . » حيات ابدي در فناي تن است 

بنابر اين ، آشكار مي شود كه مقصود آيه ، ضعف مادي نيست ؛ چرا كه مـسلمانان نيـز نـه       

نازل شدن اين آيه ، بلكه تا سالهاي بعد كه با گسترش قلمرو اسالمي از لحاظ                تنها هنگام   

روز افزوني يافته بودند ، هنوز هـم در ضـعف            امكانات مادي نسبت به سالهاي اوليه قدرت      

مادي بسر مي بردند و هنوز از اين لحاظ چنان قدرتي نداشتند كه بتوان آنهـا را در رديـف                    

در نتيجه ، قدرتي هم كه براي مسلمانان بر شمرده مي           . قرار داد ملتهاي قدرتمند آن زمان     

شود ، يعني همان قدرتي كه بيست نفر رابر دويست نفر و يكصد نفر رابر يكهزار نفر فايق                  

مي كند ، قدرت مادي و متكي بر ابزار و جهازات نيست ، بلكه مراد قدرت معنوي و متكـي                    

   .بر ايمان مسلمانان است 

قرآن با تغييرات عميق و تكرارها و تأكيدهاي فراوان ، همـواره جامعـة بـرين                بدين سان ،    

اسالمي رابه اين اصل توجه مي دهد كه بيش و پيش از تكيه بر ابزار و تكنيك و اتكال بـه                     

جهازات و قواي مادي ، بر نيروي سجاياي اخالقي وروحاني از طريق تقويت ايمان و تجهيز 

كي باشد تا مسير تكامل موجودات را بيابد و خدا گـراي و خـدا   بهس الح اعتقاد و ايقان مت 

جوي و خدا پوي شود و عزّت راستين را از خدا و عظمت اصيل را از ايمـان بـه او بدانـد و                        

بشناسد ؛ زيرا در آن صورت است كه فزوني ايمان ، كمبود ابزار و آالت را جبران مي كند و                  



شدن ميسر پيروزي ، اين نكته آشكار تر مـي          با گشوده شدن درهاي رحمت الهي و هموار         

  . شود كه اصالت از آن ايمان است و ابزار و ادوات ، فرعي است بر اين اصل 

  كثرت اسلحه و نفرات ارتش بدون قدرت ايماني و معنوي ، بي ثمر است 

عالي ترين بررسيها و تحليلهاي مربوط به مقايسة ايمان با قدرت ابـزار را بايـد در قـرآن                   

جو كرد ، زيرا در كالم اهللا مجيد كم نيست شمار آياتي كه وجود ابزار وادوات جنگي و                  جست

كثرت افراد انساني سپاه را در حالت فقدان نيروي روحي كافي و عدم و عدم برخورداري از 

از جملة اين گونه    . آمادگي معنوي ، نه تنها سودمند نمي شمارند بلكه بي ثمر هم مي دانند               

   :كه مي خوانيم آيات آنجاست 

       ت ثُـمبحاالرضُ ِبما ر ليكُمضاقَت ع نكُم شَيئاً وتُكُم فَلَم تُغِن عتكُم كَثربنيٍن ِاذاَ عجح ومي و

   .١و ليتُم مدِبرين

ياد كن روز نبرد حنين را كه كثرت نفرات ، شما را به غرور دچار كرد ، در صورتي كه چيزي     

دوشتان برنداشت و زمين با تمام وسـعتش بـر شـما تنـگ آمـد و            از مشكالت شما را ا ز       

   .سرانجام عقب نشيني كرديد 

و مي بينيم كه بروشني بحث از اين است كه در صورت عدم برخورداري از شرايط وجداني      

و اخالقي مورد نظر اسالم ، حتي با وجود كثرت نفرات ، نمي توان در ميدان كارزار نقـشي                   

   .مثبت ايفا كرد 

ر اين مورد صاحب تفسير المنار ديدگاه مكتب توحيد را در مورد نقش ايمان در مقايسه با                 د

ابزار ، كاربرد معنويت را در برابر ماديت و ارزش كيفيت را در برابر كميت چنين بازگو مـي                   

  : كند 

مؤمنان به حكم موضع اعتقادي و پايگاه ديني شان موظفند كه در جهت فرا گيري علوم و « 

  جهز شدن به فنون و هر آنچه حيات و رشد و كمال و تعالي و ترقّي جامعة انساني بدان م

                                                
  .٢٥/ توبه  - ١



چـه همانـا    . هرچه پخته تري برخوردار شوند       بستگي دارد ، كوشا باشند و از بينش علمي        

آگاهي وسيع و بينش عميق و انديشة راستين آنهاست كه موجب هماوردي با خصم قـوي                 

 ميشو د ، چنانكه با عدة نفـرات  )نفر آنها در برابر صد نفر از كفار  كمتر از ده (تر و پيروزي    

اندك مي توانند لشكري رابا نفرات بسيار به ذلّت و شكست و هزيمـت بكـشانند و خفّـت               

   ».تالشي و فرار را نصيب آنها سازند 

  :و به دنبال آن مي افزايد 

وق انسان متكي بـه عقيـده در        نخستين گام رادر جهت برتري نيروي ايمان بر ابزار و تف          « 

برابر قواي مادي و كميتهاي عاري از كيفيت ، پرورش يافتگان راستين مكتب اسالم كه در                

حضرت محمد صلي اهللا عليه و آله پرورده شده بودند ، » پيامبر نور « نظام فكري و تر بيتي     

اد زندگي مسلمانان پرتـو  پس از آنان نيز تا زماني كه حاكميت قرآن بر تمام ابع. برداشتند  

نمونـه اي كـه ذيـالً       . افكن بود ، زندگي عيني مسلمانان شاهدي صادق براين حقيقت بود            

بيان مي شود ، روند توفيق آميز مؤمنان را در برخورد بـا نيروهـاي كفـر و قـواي اهـريمن                      

  . حكايت مي كند

تا از قاتـل سـفير و       سپاه اسالم با سه هزار نفر به سوي موته نزديكي شام در حركت بود               

حـداقل متـشكّل از يكـصد و        ) روميـان   ( فشون دشمن   . انتقام بگيرد    فرستادة پيامبر خدا  

پنجاه هزار نفر بود و به نقل از واحدي در كتاب البسيط نفرات شركت كنندة رومي صد هزار 

انكه تن و نيز دستياران سپاه روم از عربهاي لخم و جذام نيز صد هزار تن ديگر بودند ، چن                  

واقعة . از كثرت نيروهاي دشمن در اين جنگ شگفت زده شدي و به شك و ترديد افتادي                 

يرموك را كه بسيار مشهورتر نيز هست چگونه تفسير مي كني كه تاريخ نگاران تعداد كـلّ     

نفراتي را كه هرقل براي حنگ با مسلمانان فراهم آورده بود و از افراد روم و شام و جزيره                    

ودند بيش از دويست هزار تن ذكر كرده اند ؟ و چون باز بيم شكست داشتند ، به و ارمينيه ب

فرستادن نيروهاي كمكي ديگري هم پرداختند ، در حالي كه كلّ نفرات سپاه توحيد بيـست      



و چهار هزار نفر بود كه سرانجام نبرد اين دو سپاه نيز كشته شدن تعداد هفتاد هزار نفر از                   

   » .١كفّار بود

و تكيه به صفات برجستة روحي ، از حوزة طهارت و » اهللا « آنان بودند كه با اتّكال بر آري ، 

پاكي و حصارهاي فضيلت و تقوا نگهباني كردند و بدين سان ، اين ميـوه هـاي شـيرين و                    

پرشهد شجرة پاك اسالم و اين محصولهاي پرتوان و سرشار از سازندگي و قدرت قرآن ،             

اصالت از ايمان است نه از ابزار و نه حتّي از تعداد نفرات كـه بـا                 به تاريخ ثابت كردند كه      

وجود كثرت چشمگير ، عدم برخورداري از نيـروي ايمـان بـه شكـست و اضـمحالل مـي             

   .كشاندشان 

وقتي هجمه هاي هولناك و مرگبار جنگ به سوي ما روان « : علي عليه السالم فرموده است 

يم و هراس و يأس در انداممان مي گـسترانيد ، بـه             مي شد و خون و مرگ ، موجي تند از ب          

  . »رسول خدا پناه مي برديم كه هيچ كس از او به دشمن نزديكتر نبود 

  :روح ايمان در جنگ بدر 

پيرامون جنگ بدر ، نكاتي ذكر شـده اسـت كـه توجـه بـدانها                 ٣و بحار االنوار   ٢ در سفينه 

 با مسلمين در مورد دو مسأله و انتخـاب          پيانبر: ديدگاه ديگري بر همين مسأله مي گشايد        

  .يكي از آندو به گفتگو مشورت پرداخت 

   آيا به تعقيب كاروان قريش كه كاالهاي تجارتي قريش را حمل مي كرد بپردازند؟

  يا خود رابراي جنگ با سپاه تازه نفس كفر كه از مكّه بيرون آمده است آماده كنند ؟

طرح شد مقداد ، يار باوفاي رسول خدا صلي اهللا عليه و چون اين دو مسأله از سوي پيامبر م

يا رسول اهللا ، هم اكنون قريش و مروان مغـرور و        : آله ، با قامتي افراشته برخاست و گفت         

  چهره هاي معروفش كمر به الغاي نور مكتب تعالي بخش تو بسته و براي انهدام پايه هاي 

                                                
  .٩٠ ، ص ١٠المنار ، ج  - ١
  .٤١٤ ، ص ١ج  - ٢
  .٢١٧ ، ص ١٨ج  - ٣



ن حال ، ما به تو ايمان داريم و تو را تصديق با اي. نظام توحيدي عزم خود را جزم كرده ان 

مي كنيم و گواهي مي دهيم كه آنچه تو براي بشريت و نجات او آورده اي برحـق اسـت و                     

رحمت و بركت ، و چنانچه فرمان دهي تا همـه در آتـشي سـوزان و شـعله ور در افتـيم و            

مان تو را اجابت مي كنيم كالبدهاي خود را به خارهاي نوك تيز و برنده بساييم ، بيدرنگ فر      

و گفتند  « به خدا سوگند ، پاسخي را كه بني اسرائيل به خدمت موسي عليه السالم دادند                . 

ما هرگز به تو نخـواهيم  » كه اي موسي ، ما در اين مكان مي نشينيم ، تو و خدايت بجنگيد   

يز از همراهان   بر طبق فرمان پروردگارت حركت كن ، ما ن        : پاسخ ما به تو چنين است       . داد  

   .تو هستيم 

در برابر اي پاسخ ، پيامبر وعدة پاداش نيكوي الهي را به مقـداد بـشارت داد و آنگـاه بـاز                 

   .اي مردم ، نظرهاي خود را ابزار كنيد : فرمود 

مخاطب حضرت ، گروه انصار بودند ؛ چون از يك سو بيشتر عدة حاضران در جلسه را آنها                  

قبـل از هجـرت   ( ي ديگر بر اسـاس پيمـاني كـه پـيش از آن        تشكيل مي دادند ، و از سو      

ما از ذمة توبري هـستيم ، تـا         « : در عقبه با پيامبر بسته بودند ، ذكر كرده بودند           ) حضرت  

در آن صورت ، از شما همچون فرزندان و خـانواده هـاي   . وقتي كه به خانة ما مدينه بياييد     

ر در اين انديشه بود كه بعيد نيست گروه انصار ، اين بود كه پيامب. » خود دفاع خواهيم كرد 

اما ناگهان سعد بن معاذ     . براساس همان شرط معهود ، از شركت در جنگ خودداري كنند            

پدر و مادرم به فدايت اي رسول خدا ، گويا از مـا نظـر               : از بزرگان انصار برخاست و گفت       

  ؟مي خواهي 

  .بلي ، چنين است : حضرت فرمود 

پدر ومادرم به فدايت اي رسول خدا ، ما همانان ايمان آورديم و تو را تـصديق  : سعد گفت   

پس ، اكنون بـه هـر چـه         . كرديم و بردرستي و حقانيت برنامة آسماني ات شهادت داديم           

هرآنچه خواهي بردار و آنچـه      . خواهي ما را فرمان ده و مال و منال ما را در اختيار خود گير                



وگند ، اگر فرمان فرو افتادن در امواج خروشان اين اقيـانوس را             به خدا س  . نخواهي بگذار   

. صادر كني ، آن را اجرا خواهيم كرد تا موجب سرافرازي و چشم روشني و مباهات تو گردد 

  !  بيا و فرمان پر بركت و سرشار از ميمنت حركت را صادر كن

، پيامبر رابه وجد و سرور      ابزار وفاداري سعد ، اين سزباز مؤمنو ايثار گر و سلحشور اسالم             

به پيش  . به پيش ، كه بركت تأييد و نصرت خدا بدرقة راهتان باد             : آورد و آنگاه فرمان داد      

را از خداوند دريافـت كـرده ام ؛   ) كاروان يا سپاه قريش    ( ، كه وعدة غلبه بر يكي از ايندو         

وط سركـشان خـود   قسم به خدا كه نقطة سـق ..... خداوندي كه هرگز خُلف وعده نمي كند       

    بينم خواه قريش همچون ابي جهل ، عتبه بن ربيعه ، شيبه بن ربيعه و فالن و فالن را مي

و در پي صدور فرمان حركت ، خود پيامبر راهي بدر كه چاهي بـود تـا كاروانيـان در                          

                                  .كنارش بياسايند و از آبش بياشامند گرديد 

 در همان نقطه جنگي پرشور درگير شد كـه در آن ، سـپاه اسـالم بـا وجـود عـدم                       سپس

برخورداري از سالح و تجهيزات كافي ، به پيروزي درخشاني رسيد و همين جنگ بود كه به 

      .عنوان نخستين جنگ پيروز و نخستين پيروزي با شكوه اسالم در تاريخ ثبت گرديد 

  

   اسالم شجاعت ، شرط ديگري براي مجاهد-٣

سومين خصوصيتي كه در رديف خصوصيات اصلي مجاهد اسالم مطـرح اسـت و در واقـع                 

  .است» شجاعت « يكي از اصلي ترين ويژگيهاي ارتش توحيدي به شمار مي رود ، خصلت 

شجاعت به آن معناي عميق انساني و اخالقي اش ، با جسارت و گستاخي و فضايلي نظيـر           

.  تأكيد مي كنـد ، تفاوتهـاي اساسـي و چـشمگيري دارد               آن كه جهان غير اسالمي بر آن      

، يكي از دستاوردهاي اختصاصي فرهنـگ انـسان          شجاعتي كه در بحث ما مورد نظر است       

؛ فرهنگي زاينده و خالق كه در گستردة پويايي و تحـرك آفرينـي اش ،                 پرور اسالم است  



چنين زمينة مـساعدي ،     زمينه اي مساعد و مناسب براي انسان سازي فراهم مي كند و در              

  .به پرورش دادن روح پر تكاپوي انسان بر اساس اين ارزشهاي واال و اصيل مي پردازد 

مكتب اسالم بر اساس آموزشهاي الهي و قرآني بر آن است كه صفات رذيلة همچون جبن                

و  ، ترس و بيم ، يأس و سرخوردگي ، بيقراري و عدم ثبات ، ترديد و تزلزل ، ناپايـدداري                    

بي هدفي را از جان و روان آدمي بزدايد و به جاي آنها صفات حميدة روحي ،                  گشتگي و سر

همچون قدرت و پردلي ، اميد و اطمينان ، آرامش و ثبات قدم ، مقاومت و پايداري ، وقار و                    

  .متانت ، و در يك كالم ، صالبت و شجاعت را جايگزين كند 

، ثمرة اين تالش و اهتمام و سازندگي        بر همين اساس است كه در بررسي روحية اسالمي          

، در ارواح پرصالبت و سرشار از شجاعت و خصلتهاي پاك آسماني ظهور و بروز مي كند ؛                  

ارواحي كه منش خدايي و اخالق الهي يافته اند و جز در مقابل ملكوت و جبروت بي همتا ي       

فته نمي شوند و به هيچ چيز او از هيچ چيز بيم به دل راه نمي دهند ، با هيچ چيز د ر دنيا فري

جوهرة حول و قوت را از او مي دانند ، اساس مدد و كمـك را از او                  . اين دنيا دل نمي بندند      

دريافت مي دارند ، با نام او زبان مي گشايند ، با دلبستگي به او قدم در راه مي گذارند ، با                      

لحظه لحظة هستي خـود بـه       ياد او زندگي مي كنند ، با شوق پيوستن به او مي ميرند و در                

شكوه الطاف و عنايات او تكيه مي زنند و چون جز او نمي بينند و جزاو نمي خواهند و جز او                   

نمي شناسند ، در برابر هر آنچه كه غير او باشد ، كمترين بيم و هراسي بـه خـود راه نمـي     

پيكارهاي اين است رمز و راز نيروي حيرت آور و شجاعت بي مانندي كه در عرصة                . دهند  

  جبهة اسالم و جبهة كفر ، همواره از قواي اسالم به منصة ظهور مي رسد ، و اين اسـت آن   

قدرت شگرفي كه در ارتش توحيدي شكوفا مي شود و قواي كفر را با تمام تجهيزات و بـا      

وجود بهره مندي از سيل آهن و پوالد و تكنيك و تاكتيـك وآالت و ابـزار وادوات ، خـوار و                      

   .سازد و به زانو در مي آورد زبون مي 



عربهاي شبه : اين تاريخ است كه بوضوح مي گويد . تاريخ بهترين شاهد اين سخن است 

جزيرة عربستان در دوران جاهليت ، هنگامي كه با هجوم وحـشيانة پيـل سـواران ابرهـه                  

ميم پادشاه حبشه روبرو شدند ، چنان گيج و مبهوت و هراسان و مأيوس و متزلزل و بي تص

ماندند كه قدرت هر گونه ابزار وجود و مقاومت و پايداري را از دست دادند و به جاي ماندن 

در خانه و شهر و ديار خود ، و اعتراض و مبارزه و مقابله و هر گونه اقدامي بـراي دفـاع از                       

خويش ، تن به ننگ و رسوايي دادند و به فراري ننگين             خانه و زندگي و ناموس ومقدسات     

ضحانه از برابر دشمن گونه ، بدون هيچ مقابله و مبارزه و مقاومتي ، راه تجاوز را براي                  و مفت 

مهاجمان وحشي و مغرور ، هموار و بي خطر ساختند و به قبول ننگ شكست و فرار صـحه                   

  . نهادند 

و باز همين تاريخ است كه شهادت مي دهد پـس از ظهـور اسـالم و در پـي تغييـرات و                       

يين الهي و آسماني اسالم و مكتب انسان ساز و شور آفرين و شـهادت               تحوالت ناشي از آ   

عنصر و جبون و بـي مقاومـت چنـان قـدرت و مقاومـت و              پرور قرآن ، همان اقوام سست     

شهامت و شجاعتي پيدا كردند كه چشم زمين و زمان ، و تاريخ و جهان خيره ماند ، چرا كه 

آن عربهاي بي فرهنگ و جاهل ، كه حتّي از . ود نظير آن را هزگز از هيچ قوم و ملّتي نديده ب

اوهام و خرافات خود وحشت داشتند و از ترس در پاي بتهاي سنگي و بيجـان موجـودات                  

جاندار و حتي انسان را قرباني مي كردند ، در پرتو شهامت آفرين اسـالم بـه چنـان روح                    

ـ          ة بزرگتـرين قـدرتهاي   سلحشورانه و پرتواني دست يافتند كه از آن پس بيباكانه به مقابل

زمان خود مي رفتند ، با شجاعتي وصف نا پذير به قلب دشمن مي زدند و ارتشهاي مقتدر و 

مجهز آنان را با سپاهي قليل و فاقد اسلحه و تجهيزات الزم چنان به شكست و اضـمحالل      

نه در مدتي كوتاه فرو مي ريخت و به افسا مي كشيدند كه شوكت و ابهت چندين قرني آنها

  .ها مي پيوست 



نبودند ؟ آيا اين قوم عرب همان نبـود         » عام الفيل   « آيا اين مردم همان اقوام عرب حادثة        

كه از خشم و غضب موهوم چند بت بيجان و ساخته شده از سنگ و چوب و خرما وحـشت   

داشت ؟ آيا همان قومي نبود كه در مقابل هر نوع زور و ستم سر تسليم فرود مي آورد و به                     

ول هر ذلّتي تن در مي داد ؟ آيا زمين همان زمين و خاك همان خـاك و آب همـان آب و                       قب

هوا همان هوا و خوراك همان خوراك ولباس همان لباس نبود ؟ آيا همان آفتاب وهمان ماه                 

و ستاره در آسمان نمي درخشيد و بر سرشان نور نمي پاشيدند ؟ آيا تمـام مظـاهر مـادي            

   سالهاي سال با آنها بسر برده بودند؟ زندگي شان همان نبود كه

پس ، اين همه دگرگوني از كجا آمده و اين روح سلحـشوري و ايـن شـجاعت و بيبـاكي                     

  چگونه در جان و روان آنها دميده شده بود ؟ 

آري ، اين قدرت شگرف زاييده مكتب الهي و انسان ساز اسالم بود كه در ارواح سـست و                

 آفريني پديد آورده و بيم و هراسشان را بـا شـجاعت و     خمود آنها جوهر شهامت و حماسه     

   .توانايي عوض كرده بود 

شجاعت و شهامتي كه اسالم تعليم مي دهد و از مؤمنان طلب مـي كنـد تـا در راه حـق و                       

حقيقت و دفاع از حقّانيت دين و اصالت دين و اصالت انساني خودشان بكار برند ، ارتباطي             

اين است كـه    . هرچه هست ، مربوط به روح و روان است          . رد  با قدرت و توانايي جسم ندا     

در تاريخ مي بينيم نامدارترين و قوي ترين پهلوانان جبهة كفـر و شـرك وقتـي بـا صـف                     

مسلمانان روبرو مي شوند ، يا به دست مؤمناني سالخورده و فرتوت و يا مسلماناني جوان و 

مي گردند و يا پا به فرار مي گذارنـد ؛           جنگ نيازموده كشته مي شوند ، يا توسط آنها اسير           

حال آنكه جنگاوران اسالم ، سواره يا پياده ، مسلح يا با دست خالي ، در برابر دشمن مـي                    

ايستد و با شجاعتي بي مانند تا آخرين قطرة خون خود مبارزه مي كنند كه يا پيروز شوند و          

  . يا به فيض شهادت نائل آيند 



آكنده از ماجراهايي اسـت كـه شـكوه و جـالل ايـن گونـه                تاريخ جنگهاي اسالم سراسر     

به عنوان نمونه اي بـسيار كوچـك يكـي از ايـن داسـتانهاي               . را نشان مي دهد      شهامتها

تاريخي رانقل مي كنيم تا آشكار شود وقتي كه در اسالم سخن از شهامت و شـجاعت بـه       

   .ميان مي آيد ، مراد از ان چگونه شهامتي است 

مـردي از سلحـشوران و مجاهـدان         اسالم تاريخي اسالم آمده اسـت     در قصص تاريخي    

اسالم كه سالها در جنگ عليه كفر و شرك شيرددالنه شركت جسته بود ، با گذشت زمـان         

روي به پيري نهاد و اندك اندك به ضعف و سستي جسم گرفتـار آمـد ، امـا هنـوز جـائي                       

در همان ايام پيري ، بار ديگر       . پرتوان و روحي سلحشور و قوت قلبي چون جوانان داشت           

پيرمرد كه همچنان آمادة جنگيدن بود ، لبـاس رزم   . بين اسالم و دشمنان جنگي پيش آمد        

پوشيد و به سپاه پيوست ، اما به علت ضعف ناشي از سالخوردگي ياراي پريدن بر ركـاب                  

  . ونشستن اسب نداشت 

 دوتن از آنان زيـر بـازويش را         ياران و همرزمانش چون چنين ديدند به ياري اش آمدند و          

در آن ميان ، جواني خام و مغرور كه خود به كناري . گرفتند تا بر پشت اسب سوارش كنند       

مجاهـدان مـسلمان را     : ايستاده بود و صحنه را تماشا مي كرد ، به طعن و تمسخر گفـت                

اسـب  اين پيرمرد كه بـراي سـوار شـدن بـر            ! بنگريد كه با چه مرداني به جنگ مي روند          

توانايي الزم را ندارد و بايد دوتن زير بازويش را بگيرند ، درميدان جنگ چه خواهد كـرد و         

   چه كاري از پيش خواهد برد ؟

پير جهانديده و جنگ آزموده و ترتيب يافتة ايمان و اسالم ، اين سسخن شنيد و روي بـه                   

 امـا اگـر تـوهم    راست است كه دوكس مرا ياري كردند تا بر اسب بنـشينم ،       : جوان گفت   

جرأت مي داشتي كه به ميدان نبرد نزديك شوي ، مي ديدي كه دو هزار مرد نيز نمي توانند 

  .  از اسب فرودم آورند



آن جوان خام و خام انديش به ميدان جنگ نزديك هم نشد ، اما پـس از پايـان جنـگ و                      

ز بـر اسـب خـود    پيروزي سپاه مسلمانان ، چون سلحشوران اسالم بازگشتند ، پيرمرد هنو  

افراد سپاه . نشسته بود و شاد و سر بلند و لبخند بر لب ، پيشاشيش سپاهيان ديگر مي آمد 

پيروزي ما در ايـن جنـگ ، پـس از الطـاف و              : اسالم كه همراه او بودند همه جا مي گفتند          

كـه از   امدادهاي الهي ، به دست اين مرد مبارز پير و با راهنماييها و پشتازيها و بيباكيهايي                 

خود نشان داد ، ميسر شده است ؛ زيرا او چون شير ژيان در ميدان نبرد به هر طـرف مـي                    

تاخت و شمشيرش را فرود مي آورد و با فريادهاي رعد آسا سـايرين را نيـز بـه جنـگ و                      

مقاومت فرا مي خواند و باعث و حشت دشمن مي شد ، و هرگـاه كـه ديگـران احـساس                      

نه به استقبال خطر . همين كه نگاهش به او مي افتاد كه چگخستگي يا نوميدي مي كردند ،

و شهادت مي رود و جانبازانه شمشير مي زند ، بار ديگر روحيه مي يافتند و به ادامة جنـگ                    

  . تشويق مي شدند 

آري ، اين خود يكي ديگر از مظاهر آشكار قدرتي است كه از اصـالت ايمـان سـر چـشمه                

  . الن مي كشد ميگيرد و بر اصالت ابزار خط بط

    صبر و ثبات-٤

خصوصّيت برجسته و مهم ارتش توحيدي ، كه همانند آن هرگز در ارتشهاي غير               چهارمين

صبر و ثبات مجاهدين اسالم در عرصة پيكارهاسـت كـه ارزش            . توحيدي ديده نمي شود     

  . واالي آن همواره مورد تأييد و تأكيد قرآن كريم بوده است 

ت قرآني كه بر ارزش صبر و ثبات و نقش سازنده و مـؤثّر آن تكيـه                 ذكر نمونه هايي از آيا    

   .كرده اند ، به قدر كافي در اين زمينه روشنگر تواند بود 

 قرآن كريم همواره در اين مورد مؤمنان رابه صبر و ثبات قدم تشويق مي كند ، آنان را بـه                    

 و شكيبايي را تذكّر مـي       استواري و مقاومت فرا مي خواند ، نقش تعيين كننده و مؤثر صبر            



در . دهد و ياري و امدادهاي الهي را نسبت به صابران و ثابت قئمـان يـادآوري مـي كنـد                     

  : مي فرمايد » استواري « و » ثبات « ارتباط با خصوصيت 

   .١الذَّين امنُوا ِاذا لَقيتُم ِفئه فَاتبتُوا و اذكُروا اَهللا كثَيراً لعلَّكُم تُفِلحون يا ايها 

 برخورد كرديد ، ثابت قدم      ) از دشمنان    (اي كساني كه ايمان آورده ايد ، هر گاه با گروهي            

  .  نائل شويد) و پيروزي (و استوار بمانيد و خدا را بسيار ياد كنيد ، باشد كه به فالح 

  : مي فرمايد » شكيبايي « و » صبر « و به دنبال آن در رابطه با خصوصيت 

   .٢و رسولَه و ال تَنازغُوا فَتقشَلُوا و تَذهب ريحكُم و اَصِبروا ِان اَهللا مع الصّاِبرينو اطيعوا اَهللا 

و خدا و پيامبر او را اطاعت كنيد و منازعه و مناقشه نكنيد كه بر اثر آن دل به ترس سپاريد                     

ـ     . ونيروهايتان سستي گيرد     ابران و صبر و شكيبايي پيش گيريد ، كـه خـدا يـار و يـاور ص

   .شكيبايان است 

  : و باز جاي ديگر مي فرمايد 

الصّاِبرين عاَهللا م ِبِاذِن اِهللا و هكثَير ت ِفئه٣ِمن ِفئٍه قَليلٍَه غَلَب.   

غلبـه و پيـروزي      چه بسيار بوده كه گروهي اندك به خواست و اذن خدا ، بر گروهي انبـوه               

  . كيبايان است و خدا با صابران ويارو همراه ش. يافته است 

  :و ثبات قدم مي فرمايد » پايداري« و » صبر « باز در ارتباط با خصوصيت 

انـصُرنا علَـي القـوِم       و اَقدامنا ثَِبت و صَبراً و لَما برزُوا ِلجالُوتَ و جنُوِدِه قالُوا ربنا اَفَرغ علَينا         

٤الكاِفرين .   

  

                                                
  .٤٥/انفال  - ١
  .٤٦/انفال  - ٢
  .٢٤٩/ بقره  - ٣
  .٢٥٠/ بقره  - ٤



الوت و سپاهيانش به ميـدان نبـرد رفتنـد ،            براي جنگ با ج    ) طالوت و سپاهيانش     (و چون   

پروردگارا، به ما صبر و پايداري بخش و فدمهايمان را ثبات و استواري عطا كـن و                 : گفتند  

   .بر گروه كافران پيروزمان گردان 

نمـل نيـز بـر       سـورة ١١٠ و )ص( محمـد  سـورة ٣١ ، بقره سورة١٧٧ آيات در همچنين و

و  آمـد  كـار  ارزش دو عنـوان  بـه  آن كـار آيـي    و بردكا ر  و »ثبات« و  » رهبر  « خصوصيت  

ابزار « با  » ايمان  «سرنوشت ساز تكيه و تأكيد شده است ؛زيرا اين خصوصيات در برخورد             

آن  بـه  بايـد  بالـضّروره  توحيـدي  ارتش كه است ، در حقيقت ، همچون زرهي مستحكم      » 

  .مسلح و مجهز باشد 

«  اكرم صلي اهللا عليه و آله نيز كـه در خطبـة              گفتار نغز و سرشار از جوهر سازندگي پيامبر       

خطاب به مجاهدان اسالم ايراد شد و آنان را به صبر و پايداري در راه دفاع از حق و                   » اُحد

پيـامبر در ايـن زمينـه مـي         . حقانيت فرا خوانده است ، بر همين مسأله تكيه و تأكيد دارد             

و ثبات قدم نشان دادن بر جهاد آغاز كنيد اي مؤمنان ، كارهيتان را با صبر كردن « : فرمايد 

  .» تا پيروزي در همة كارها از آن شما باشد 

يادآوري اين نكته هم بي مناسبت نيست كه عالي ترين نمونه صبر و ثبات را مي بايست در 

وجود مقدس حضرت رسول صلي اهللا عليه و آله و آن همه شكيبايي و صبر و ثباتي كـه در                    

و بعد مي . بتهاي ناشي از ظلم مشركان در مكّه نشان داد ، جستجو كرد        برابر رنجها و مصي   

بينيم كه عالي ترين و كامل ترين مظاهر و نمودهاي صبر و ثبات در وجود مقدس حـضرت                  

امير المؤمنين عليه السالم متجلي مي شود و آن حضرت در همة زمينه ها و جبهه ها چه در                   

ان پيامبر و چه در مقابل مـشكالت زمـان امـامتش            جبهة جنگ با كافران و مشركان در زم       

  .هرگز در ثبات قدم و پايداري اش كمترين خللي ايجاد نمي شود 



آري ، آن بزرگواران كه در تمام زمينه هاي تعليمات اسالمي پيشقدم و سر مشق بودند ، در 

قـدم را بـه     اين مورد نيز با گفتار و كردار و رفتار خود شايسته ترين الگوهاي صبر و ثبات                 

  .پيروان آيين حق نشان داده اند 

  همت واال و مقصد عالي -٥

ويژگي پنجم از خصوصيات مجاهدين راستين اسالم داشتن همت و اال و مقصد عالي است      

و اين خصوصيتي است كه از نخستين مراحل ظهور اسالم همواره باروح وجان سـپاهيان               . 

فته است ، چنانكه امروز هم آشكارا مالحظه مي اسالم عجين بوده و در طول تاريخ تداوم يا

شود كه اين خصوصيت از باارزش ترين و كار سازترين خصوصيات ارتـش توحيـدي بـه                 

  .شمار مي رود 

در حقيقت ، مكتب انسان ساز اسالم با ايجاد تغييرات و تحـوالت ژرف بنيـادي در اعمـاق      

حصار غبـار گرفتـه و محـدود و         روح وروان و فكر و انديشة انسان ، باعث شد كه بشر از              

مسدودي كه احاطه اش كرده بود ، بيرون آيد ؛ باعث شد كـه انـسان مـسلمان و مـؤمن ،      

جوهرة وجود خود را بازشناسـد و جايگـاه رفيـع خـويش را در عرصـة هـستي بازيابـد و                  

  .مسؤوليتهاي خطيري را كه به عنوان خليفة خدا بر روي زمين به عهده دارد ، درك كند

گونه ، اسالم باران رحمتي شد كه گرد و غبارهاي بازمانده از دوران حاكميت كفـر و                 بدين  

شرك را شست و بر اساس موازين آن ، انساني كه در چارچوبهاي حاكميت بـه خباثـت و                   

  . پليدي كشبده شده بود ، خود را تطهير كرد

اصد آنان را از    چنين بود كه اسالم ، شعاع درك و بينش پيروان خود را وسعت بخشيد ، مق               

قالبهاي حقير و محدود بيرون برد و اوج داد و به سوي تعالي كشانيد و براي رسيدن به آن                   

مقاصد عالي ، همت واال به آنان ارزاني داشت ، تاآنجا ككه از آن پس در انديشة گروندگان     

نه به دين مقدس اسالم جز اعتالي كلمة حق و تبلور بخشيدن به قوانين الهي ومحو هر گو                

  .فساد و تباهي چيزي نبود 



مجاهدان اسـالم از  : تاريخ اسالم نمونه هاي فراواني را در بر دارد كه مبين همين نكته اند       

هر آنچه كه از مقاصد عالي الهي و آسماني دور مي شد و پيگيري آنها همت انـسان را بـه                     

مداشت مادي  پستي و حقارت مي كشانيد ، دل مي بريدند و در عوض ، بدون كمترين چش               

و بي توجه به لذايذ فاني و زود گذر دنيوي ، در پي تعالي روح خود و پيگيري مقاصد عـالي                     

  .كه چشم به آسمانها داشت و راه به سوي خدا مي برد ، گام مي سپردند 

  :نمونه اي از تاريخ صدر اسالم 

اال دست يافته نمونه هاي در خشاني از اين انسانهاي شايسته كه در پزتو اسالم به همتي و

و با تمام جان و قلب خود در پي مقاصد عالي آسماني و الهي بر آمده بودند و به آنچه زميني 

  .و مادي و فاني است پشت پا مي زدند ، در تاريخ صدر اسالم فراوان است 

يكي از اين نمونه ها عمروبن حِمق است كه تاريخ اسـالم ، قـسمتهايي از سـخنان وي و                    

رفتار و چگونگي اعمال و كردارش را ضبط و ثبت كرده تا سرمشق ديگران              همچنين شيوة   

   .باشد 

تاريخ اسالم از عمروبن حِمق نقل مي كند كه روزي در خدمت اميـر المـؤمنين علـي عليـه          

به خدا سوگند كه من و همراهانم براي آنكه از تو كمكهاي مـادي در  « : السالم عرض كرد   

و نيز براي كسب قدرت يا نام و آوازه و و جاهت يا احـراز               . يم  يافت كنيم به جنگ نيامده ا     

ما تنها به   . پست و مقام ، همراهي با تو و يارانت و جنگ با دشمنانت را انتخاب نكرده ايم                  

پـسر   اين دليل همراه تو به استقبال دشمن آمده و به سوي ميدان جنگ شتافته ايم كه تو                

به تمام افراد ديگر براي رهبري مسلمانان و حكومت عم پيامبر و شايسته ترين فرد نسبت      

به خدا سوگند ، اگر بر حمل كوههـاي سـخت و سـنگين مـأمورم                .بر قلمرو اسالم هستي     

 چندان صـبور  سازي و بر كشيدن آب درياها تكليفم كني ، فرمانبر هستم و براين فرمانبري   

الي شوريد و دوستانت را كمك      در عرصة پيكار نيز در ح     . و پايدار ميمانم تا مرگم فرا رسد        



با ايـن همـه ،      . خواهم كرد ، تا آنكه خداوند شأن تو را باال برد و حجت تو را آشكار سازد                  

  ».بازهم گمان ندارم كه تمامي حقوقي را كه برعهدة من داري ، اداء كرده باشم 

: رد كـه  پس از اين سخنان گرم و مخلصانه ، امام بزرگوار نخست او را بدين كلمات دعا ك    

و پس از دعا ، خطاب بـه  . »بار خدايا ، قلب او را نوراني كن و به راه راست هدايتش فرما « 

   .» ١اي كاش در ميان انبوه پيروان ، صد نفر چون تو مي داشتم« : او فرمود 

  : علو همت در سپاه توحيدي اسالم  

ي به تـاريخ و بـا بهـره         اكنون كه ويژگيهاي مجاهد راستين اسالم را بر شمرديم ، با نگاه           

گيري از اسناد و مدارك و ماخذ انكار ناپذير ، نمونه هاي عملي ايـن ويژگيهـا را در سـپاه                     

   .اسالم پيگيري و بازنگري مي كنيم 

نمونه اي كه در اينجا ذكر مي شود ، با استفاده از مطالب يكي از معتبرترين متون تاريخي ، 

ر ديگر براي تكميل و تأييد مطالـب آن بهـره گيـري              و از ماخذ معتب    ٢تنظيم و نگاشته شده   

موضوع مورد بحث نيز مربوط به يكي از مهمترين حوادث صدر اسالم ، يعنـي          . شده است   

   .جنگ مسلمانان با ايران ساساني است 

سپاهيان ايران به سركردگي رستم فرخزاد از مدائن به راه افتادند و پس از چهر ماه راه .... 

سپاه اسالم با ارتش يزدگرد ساساني تعيـين         دسيه كه در آن سرنوشت جنگ     پيمايي به قا  

افراد ارتش ساساني با جالل و جبروت ظاهري و در حالي كه به كامل تـرين                . شد رسيدند   

سالحها و آالت سالحها و آالت و ادوات جنگي آن روز مسلح بودند ، روبروي سپاه اسـالم                  

 عدبن وقاص و با نفراتـي انـدك و آالت و ابـزاري            سپاه اسالم به سركردگي س    . اردو زدند   

  .ناقص در آنجا مستقر شده بودند 

با آنكه سپاه ايران به خودي خود چندين برابر سپاه اسالم نفرات داشـت ، بـاز نيروهـاي                    

كمكي از هر طرف سر مي رسيدند و به طور مداوم به آنها ملحق مي شدند ، تا جـايي كـه                      

                                                
  .٣٢٨، ص ٢تنقيح المقال ، ج  - ١
  .است)٣٢٢-٣١٩ ، ص ٢ج ( مأخذ مزبور الكامل في التاريخ  - ٢



ايران و اسبهاي تيزپا و اسلحه و آالت جنگ بـه در يـايي از            دامنة دشت از كثرت سپاهيان      

مرد و مركب و آدم و آهن مبدل شده بود ، بدان سان كه چشم انسان قادر نبـود در برابـر                      

  . آنها بايستد و انتهاي اين خيل خروشان مردان مسلح و مجهز را تشخيض دهد

وان ، سـران سـپاه ايـران را       كثرت افراد و مجهز بودن به آالت و ادوات جنگي مدرن و فرا            

دچار غرور و نخوت كرده بود ، چنانكه از دور با چشم حقارت به ارتش اسالم مي نگريستند 

و اين مرداني را كه نه تنها اسب و مركبشان به اندازة كافي نبود بلكه پيادگان آنها نيز پاي                   

 بـه چيـزي نمـي       كاري و كار ساز و كامل در دست نداشـتند ،           افزار مناسب برپاي و سالح    

گرفتند ؛ زيرا عدة قليل گروه را با گروه كثير خود مقايسه مي كردند و مي انديشيدند كه اين 

گروه پياده و پا برهنه و بي خبر از تاكتيهاي جنگي و نظامي را در نخستين مراحل نبرد و بـا      

  . چند يورش پي در پي بكلي متالشي كرده و از پاي در خواهند آورد 

ف ديگر ، در اردوي مسلمانان خونسردي و آرامش و تحمل و توكّل حكومت مـي                اما در طر  

آرامش و سكوت اردوي مسلمانان نشان مي داد كه آنها قصد ندارنـد بـراي شـروع                 . كرد  

جنگ پيشقدم شوند ، بلكه حتي فرصت حملة نخست و آغاز جنگ را نيز براي طرف ديگـر                  

  . باقي گذاشته اند 

الوه بر هزارها اسب و اسب سوار و دهها هزار پياده نظام ، سي و دو فرحزاد ، ع سپاه رستم

فيل تنومند هندي نيز همراه داشت كه به طرز مخـصوصي سـازمان يافتـه و در محلهـاي                   

معيني مستقر شده بودند و در آرايش جنگي مدرن و حساب شدة ايرانيان ، جاي ويـژه اي                  

س تاكتيكهاي پيشرفتة جنگي ، پيشاپيش      داشتند تابه هنگام حمالت سازمان يافته بر اسا       

طاليه داران سپاه بر سپاهيان اسالم بتازند و افراد آن را زير دست و پاي خود له كنند و راه  

  . را براي مردان جنگي هموار سازند 

» خفان  « كه در آن مستقر شده بود ، به سوي محلي به نام             » عتيق  « رستم ، از مكان خود      

آنجا در نقطـه    . ه اي كه سپاه اسالم در آن استقرار يافته بود ، رسيد             حركت كرد تا به منطق    



برروي پلي ايستاد و خيل سلحشوران مسلمان را         اي بلند و مشرف به مقرّ  سربازان اسالم        

نظاره كرد ، سپس شخصي را به عنوان سفير نزد زهره فرستاد واو را براي مالقات و گفتگو       

  . دعوت كرد 

 با سفير ، بر اساس پيام رستم ، از اردوي خود خارج شد و نزد رستم                 زهره پس از مالقا ت    

رستم مايل بود كه در چنان بحبو حه اي تنها به انعقاد پيماني اكتفـا شـود و بـدون                    . رفت  

وي گرچـه در ايـن مـسأله        . جنگ يا هيچ برخوردي ، بين دو سپاه مصالحه برقـرار گـردد            

شانة تمايل شديد او بـه مـصالحه و د رگيـر            صراحتي نشان نمي داد ، ولي لحن گفتارش ن        

شما : نشدن در جنگ و مقابله بود ؛ از اين رو با لحني ماليم و مصالحه طلب ، به زهره گفت 

همسايگان ما بوديد ، ما سالهاي سال با شما پيوند و ارتباط داشـتيم و در مواقـع لـزوم از                  

  . منافع شما دفاع مي كرديم 

ن و عربها و سالها بسر بردن در مصالحه و مسالمت دو طرفه   سپس از چگونگي ارتباط ايرا    

سرگذشت آنهايي كه بـا     : آنگاه زهره در پاسخ او گفت       . شان بتفضيل با زهره سخن گفت       

پيمانهاي دو جانبه هر دو از منافع يكديگر دفاع مي كرديد  شما در ارتباط بودند و بر اساس    

 و مقصودهاي ما با آنها كه شما پـيش از ايـن             آرمانها و آرزوها و مطلوبها    . ، يكسان نيست    

اي سردار ايراني ، بدان كه ما براي جهانگشايي و به منظور دنيا . مي شناختيد ، مغاير است 

شما نيامده ايم ، بلكه تنها انگيزة ما براي حركت و تـالش و               طلبي و زياده خواهي به سوي     

ر حقيقت ، ارزشهاي جاويد خدايي  د. جنب و جوش و مبارزه و جهاد ، توجه به آخرت است             

موجب شده است كه ما بر ظلم شما بشوريم و بر قدرت شما بتازيم تـا تبـاهي و فـساد را        

آري در اوار گذشته اوضاع به همان منوال بود كـه تـو گفتـي و اعتبـار آن        . ريشه كن كنيم    

انگيخـت و آن    پيمانها و ارزش آن سنتها تا زماني بود كه خداوند از ميان مـا رسـولي را بر                 

بزودي مـا دعـوت او را پاسـخ داديـم و     . رسول مردم را به سوي پروردگار يكتا فرا خواند     

اين گروه اندك را كه به دعوت تـو ايمـان آورده و پاسـخ               « : خداوند به رسول خود فرمود      



موافق گفته اند ، بر طيف وسيع و گروه بي شمار كافران و بي دينان سـلطه و برتـري مـي                      

ا دستهاي نيرومند و بازوهاي پرتوان اينان ، از كافران بي شـمار انتقـام خـواهم             بخشم و ب  

پيروزي را از آن اين گروه قرار دادم و تا زماني كه بدان پاي بند بوده و بر اسـاس                    . گرفت  

و آن ، ايـن  . آن اين ثبات قدم و استواري نشان دهند ، اين عنايت شامل آنان خواهد بـود          

اض از آن جز خواري و زبوني ، و پاداش پيوستن و در آويختن بـه                حق است كه سزاي اعر    

   .»آن جز عزّت و سرافرازي نيست 

  آيين رسول شما چيست ؟: رستم پرسيد 

ستونهاي اين آيين عبارت است ا ز گواهي دادن بر يگانگي و بي مثل و ماننـد                 : زهره گفت   

ليه و آله و اعتراف كـردن بـه    بودن خدا و شهادت دادن به پيامبري رسول اكرم صلي اهللا ع           

   .حقانيت برنامه اي كه پيامبر براي هدايت مردم از خداوند دريافت داشته است 

  ديگر چيست و چه مي گوييد ؟. چه نيكوست اين آيين : رستم گفت 

رها ساختن بندگان از بندگي افراد انساني كه خود نيز جز گروهـي از بنـدگان                : زهره گفت   

 دادن آنان به پرستش و بندگي خدا ؟ كه تنهـا او شايـستة پرسـتيده    خدا نيستند ، و سوق 

آري ، آيين ما مي گويد كه . شدن و بندگي ديدن از سوي بندگان و مخلوقات خويش است        

   ....مردمان همگي برابر و برادر و از يك پدر و مادرند 

نيز بـه حقانيـت ايـن       بگو كه اگر ما     .... باز هم بگو    . چه نيكو آيييني است     : رستم باز گفت    

آيين ايمان آورديم ، شما دربارة ما چه تصميمي مي گيريد ؟ آيا از جنگ با ما در مي گذريد و 

  از سرزمين ما باز مي گرديد ؟ 

جا كه اردو زده است بر مي گردد و از  آري ، سوگند به خدا كه سپاه ما از همين: زهره گفت 

ازرگاني و گسترش روابط تجاري و افتصادي به اين پس ، ديگر جز براي انجام فعاليتهاي ب

سر زمينها ي شما نخواهيم آمد ؛ زيرا اختالف ما و شـما اخـتالف شـخص نيـست ، بلكـه                      



اختالف در آيين و اعتقاد است و ما جز براي خدا و در راه آيـين خـدا بـا كـسي يـر جنـگ        

  . نخواهيم داشت 

.  به سوي سپاهيان خود بر گشت        رستم سخنان زهره را پذيرفت و در پي تصديق گفتار او          

سران سپاه را به چادر خويش خواند و آنچه را كه ميان او و زهره گذشته بود ، برايشان باز                

  ...گفت و آنگاه به دفاع از موازين آيين اسالم پرداخت و آنها را به پذيرفتن آن فرا خواند 

ة سپاه خود و مقايسة آن ولي سران سپاه كه با مشاهدة كثرت نفرات و تجهيزات خيره كنند

با سپاه قليل و فاقد تجهيزات و وسايل جنگي اسالم ،دچار غرو بودند و گمان مي كردند كه              

  .تنها با يك هجوم نا گهاني ، سپاه را تارو مار خواهند كرد ، پيشنهاد رستم را نپذيرفتند 

ه اي مـذاكرات    ناگزير بار ديگر براي سعد پيغام فرستاد كه كسي رابراي انجام پـار             رستم

سعد خواست جمعي از افراد سـپاه خـود را          . ديگر و طرح مسائل تازه تر نزد آنها بفرستد          

چنين مكـن ، زيـرا مـردم    : براي مذاكره بفرستد ، ولي ريعي بن عامر مخالفت كرد و گفت   

فارس آداب و رسوم خاصي دارند ، بطوريكه اگر هيئتي از ما نزد آنان رود ، گمـان خواهنـد          

  .ه از ترس و براي خوشامد گويي و بهاي بيش از اندازه دادن به آنها چنين كرده ايم كرد ك

اين سخن از سوي ديگر مسلمانان نيز تأييد شد و از اين رو ربعي بن عامر خود به تنهايي                   

   .براي مذاكره نزد رستم رفت 

سـرزمين  چه چيزي شما را به ايـن        : رستم توسط مترجم خود از اين سرباز اسالم پرسيد          

  ؟كشانيده و به جنگ با ما بر انگيخته است 

خداي يگانه و آفريدگار بزرگ و توانا ما را به اين سر زمين روانهكرده است تا             : ربعي گفت   

بندگانش را از فشارهاو دشواريها و تيره روزيها به آسايش و فراخي و بهروزي فرا خوانيم                

 بر آنها روا داشته مي شود ، بـه برابـري و             و از جور و ستمهايي كه زير نام اديان گوناگون         

  .برادري و دادگري و مساوات اسالمي دعوتشان كنيم 



خداي بزرگ ما را با دين خود به سوي بندگانش روانه كرده است تا خلق را به ايـن آيـين                     

هر كس آيين خدا را پذيرفت ما نيز به فرمـان           . الهي و آسماني و رهايي بخش فرا خوانيم         

و داد و آرامـش و       مي پذيريم و در خانه اش وامي گذاريمش تـا در سـاية عـدل              خدا از او    

رستگاري اسالم بسر برد ، و هركس امتناع كرد با او مي جنگيم و از هيچ چيز هراسـي بـه                     

وقتي يك مـسلمان در راه      . دل راه نمي دهيم ، زيرا در جنگ ما هرگز شكست وجود ندارد              

استقرار آيين بر حق خدايي مي جنگد ، بيش از دو راه            دين خود و براي اعتالي كلمة حق و         

يا پيروز مي شود كه اين خود توفيق الهي است ويا در راه هدف به شهادت : در پيش ندارد 

بدين گونه ، مـا را  . مي رسد كه اين خود فوزي عظيم و راهي به سوي بهشت جاويد است     

ت پيش آيد ، يا فتح و ظفر است از جنگ باكي نيست ، چرا كه در هر جنگي آنچه ممكن اس       

يا مرگ و شهادت ، و اين هر دو نيز براي ما راهي است كه به سعادت و رستگاري منتهـي                     

هر حال ، در سپاه ما چيزي به نـام فـرار و عقـب نـشيني وجـود نـدارد و هـر                        به. ميشود  

بيـرون  جنگجوي مسلماني از لحظه اي كه آمادة نبرد مي شود و پاي از خانه و كاشانه اش                  

خود مجسم مي كند و جز اين نمي انديشد كه تا آخرين             مي نهد ، مرگ و شهادت را پيش       

قطرة خونش مقاومت خواهد كرد و براي اين زندگي كوتاه مادي و دنيوي ، در برابر آخرت و 

  .زندگي جاويدي كه انتظارش رامي كشد ، ارزشي قائل نخواهد شد 

گر لحظاتي در فكر فرو رفـت و پـس از انديـشة و              رستم چون اين سخنان بشنيد ، بار دي       

آيا ممكـن اسـت     . سخنان شما را شنيديم     : تأمل در كلمات مرد مسلمان ، چنين پاسخ داد        

چندي صبر كنيد و ما را بگذاريد تا در فرصت كافي و با فراع بال و آسودگي خيال پيـشنهاد   

  گيريم ؟ شما را بررسي كنيم و با آرامش خاطر و بدون تعجيل تصميم ب

آري ، در اين شرايط ، ما بر اساس روش مخصوصي كه پيامبرمان هميشه              :ربعي پاسخ داد    

با دشمنان در پيش مي گرفت و پس از او نيز همواره سران سپاه ما بدان روش عمل كرده                   

از اين رو ، شما از هم اكنون تا سه روز ديگر مهلت داريد كـه                . اند ، با شما رفتار مي كنيم        



براي تصميم گيـري    .  پيشنهاد ما تأمل و تعمق كنيد و سپس تصميم خود را بگيريد              دربارة

نيز سه راه در پيش داريد كه در انتخاب هر كدام از آنها كه مناسب حال و دلخواهتان باشد 

   :، آزاد و مختار خواهيد بود 

 اسـت ،    راه پذيرفتن اسالم و در آمدن به سلك پيروان اين آيين مقدس الهي نخستين            -١

كه در آن صورت ما وش ما همگي با هم برادر و برابر خواهيم بود و اساساً جنگي با يكديگر   

  .   نخواهيم داشت

هرگاه از شرط نخست سر باز زديد ، بايد شرايط ما را براي پرداخت خراج اسالمي يـا                  -٢

         .جزيه به حكومت اسالمي بپذيريد ، كه اين امر نيز موجب توقف جنگ خواهد شد 

شما نيـز اگـر     . و در صورت عدم پذيرش اين دو راه ، چارة ديگري جز جنگ نمي ماند                -٣

هيچ كدام از اين دو شرط را قبول نكرديد ، ناچار مي بايست براي جنگ آمـاده شـويد تـا                     

   .درميان ما و شما شمشير حكم كند 

ومـت و سـپاه   اين روش پيامبر ما و پس از او روش سـاير سـران حك      : ربعي سپس افزود    

حال ، من   . ماست كه اكنون من به نمايندگي از سوي ديگر برادرانم با شما در ميان نهادم                

مي روم و شرح اين گفتگو را با ساير مسلمانان در ميان مي گذارم ؛ سپس ما سه روز صبر           

مي كنيم و اگر در پايان روز سوم هيچ كدام از شـرط هـاي اول و دوم مـا از سـوي شـما                         

  . نشد ، براي جنگ آماده مي شويم و صبح روز چهارم به ميدان نبرد مي آييم پذيرفته 

رستم كه مي ديد اين مرد چنين محكم و با صالبت سخن مي گويد و چنان است كه گويي                   

آيا شما هم يكي از سـران آنهـا و از فرمانـدهان    : اختيار سپاه اسالم با اوست ، سؤال كرد      

   سپاه هستيد ؟

 خير ، مسلمانان فرمانده و فرمانبري در ميان خود ندارند ، چرا كه همگـي                :ربعي پاسخ داد    

تمام مسلمين به مثابه يك تـن واحـد و اعـضاي يـك              . فرمان خدا و رسولش را مي برند        

پيكرند و نزديكان و اقوام و برادران يكديگر به شمار مي روند و در عرصة جامعه همچـون                  



مسؤوالن حكمتي يا سران .  با گذشت زندگي مي كنندافراد يك خانوادة مهربان و دلسوز و 

سپاه نيز هيچ برتري خاصّي بر ديگران ندارند جز آنكه گروه مسلمانان بر اساس فـضايل و     

در . مكارم اخالقي و امتيازات روحي ، با رأي و نظر خود ، آنها را به سركردگي برگزيده اند                   

ن مسؤوليت بيـشتر و تـن دادن بـه          جهان اسالم ، رياست و سر كردگي چيزي جز پذيرفت         

در ميان ما ، افراد رده هاي پايين تـر بـه همـان              . زحمات و جانفشانيهاي افزون تر نيست       

برتـري جـز بـه       در ميان ما فـضيلت    . اندازه ارزش و اعتبار دارند كه افراد رده هاي باالتر           

ي يگانـه ، متقـي      همانا گرامي ترين شما نزد خدا     « :پرهيزگاري نيست و آيين ما مي گويد        

  » .ترين و پرهيزگارترين شما ست 

دربارة : چون سخنان ربعي بدينجا رسيد ، رستم با افراد خود به خلوت رفت و با آنان گفت                  

پيشنهادهاي اين مرد چه مي گوييد ؟ آيا سخني نغزتر و كالمي پر مغزتر و گفتاري زيباتر و           

هادي قاطع تر و كوبنـده تـر از ايـن           عزت بخش تر و پيامي صريح تر و انساني تر و پيشن           

  ؟سراغ داريد 

آيا ما را به قبول و تصديق سـخنان او فـرا مـي       :افراد سپاه رستم با خشم و خروش گفتند         

هرگز به سخنان اين درشتخوي هاِر بياباني گوش فرا نمـي دهـيم و بـه                ... خواني ؟ هرگز    

نيست كه پا از حد خود فراتـر        او جز يك باديه نشين بي سرو پا         . آيين او دل نمي سپاريم      

پس ، ننگ بر مـا بـاد   . نهاده است و اكنون براي سپاه نيرومند ايران تعيين تكليف مي كند     

آيا سرو وضع او و پيراهن پاره و خاك آلود و قيافة . اگر سخنان او را به چيزي گرفته باشيم 

رسد و اين ماييم كه بايد      اين اوست كه بايد از ما بت      ... محقّرو توحش آميزش را نمي بيني ؟      

چرا به او اجازه دادي تا جسارت و گستاخي را به           . براي او و همراهانش تعيين تكليف كنيم        

جايي رساند كه براي سرداري چون تو دالور ، و سپاهي چون سپاه ايران نيرومند و مجهز و 

  مسلح و جنگ آزموده ، تكليف و پيشنهاد و شرط بگذارد ؟ 



با سرو وضع و پيراهن خاك آلودش چه كارتـان          ... واي بر شما    : ها زد كه    رستم بانگ بر آن   

فكر بلند و كالم نغز و اخالق نيكويش را بنگريد و به آييين انساني و داد گرانـه                  ... هست ؟   

   .....اي كه پيشنهاد مي كند بينديشيد 

م ربعـي را در  ولي افراد سپاه رستم چنان اسير غرور و خود خواهي بودند كه نه معناي كـال    

  .مي يافتند و نه محتواي سخن رستم را

) ربعي  (روز ديگر ، رستم دوباره پيغام داد كه همان مرد           . مذاكرات آن روز به نتيجه نرسيد       

براي انجام پاره اي مذاكرات ديگر به اردوي سپاه ساساني برود ، اما سعد بر خالف پيغـام       

دداري كرد و به جاي او حذيفه بـن محـض را            و تقاضاي رستم ، اين بار از اعزام ربعي خو         

   .فرستاد

چرا تو را فرستاده اند ؟ حال آنكه من خواستار گفتگو با ربعي بودم : رستم از حذيفه پرسيد 

امير سپاه ما را دوست مي دارد كه در تقسيم مأموريتهانيز به            : حذيفه بن محض پاسخ داد      

  .بعيضي قائل نشود عدالت و مساوات رفتار كند و در ميان افرادش ت

چه عامل و انگيزه اي شما را به جنگ با كما كشانيده و سـپاهتان را  : پرسيد  رستم از او نيز 

  يه اين سوي آورده است ؟

حذيفه نيز همان سخناني را كه قبالً زهره و ربعي مطرح كرده بودند بر زبان آورد وعلّـت و                   

 و جور از روي زمين و برقراري عدالت و انگيزة جنگ را تنها استقرار دين خدا و نابودي ظلم

  . مساوات در ميان بندگان خدا معرفي كرد

رستم در پايان مذاكرات از حذيفه نيز خواست كه به او و افـراد سـپاهش فرصـتي بـراي                    

برادري كه ديروز از سوي ما نـزد        : انديشيدن و تصميم گيري داده شود ، ولي حذيفه گفت           

برمان سه روز مهلت تعيين كرده است تا شما طي اين مدت شما آمده بود ، طبق روش پيام

من نيز بـر    . يكي از سه پيشنهاد او را كه پيشنهاد تمام افراد ماست ، انتخاب و قبول كنيد                 

هما ن اساس از طرف ساير برادرانم نمايندگي دارم كه پيشنهاد و گفتار بـرادرم را تكـرار                  



 ، از ديروز آغاز شـده و امـروز دومـين روز آن        بنابر اين ، فرصتي كه شما مي خواهيد       . كنم  

امااز آغـاز پـس فـردا كـه اتمـام سـه روز و شـروع              . است و تا پايان فردا نيز ادامه دارد         

چهارمين روز مهلت شماست ، ديگر ما و شما حرفي نخواهيم داشت جز آنكه يكي از سـه                  

   .پيشنهاد ما عملي شود 

اد مسلمانان سر باز زدند و حذيفه نيز بـه اردوي           افراد سپاه رستم بازهم از پذيرش پيشنه      

  . مسلمانان بازگشت 

ايـن بـار مغيـره بـن        . روز بعد بار ديگر ايرانيان از سپاه اسالم نماينده اي ديگر خواستند             

چون به اردوي ايران رسيد ، برگروهي از سران سپاه ساساني كه            . شعبه به سوي آنها آمد      

سر و لباسهاي فاخر و زربافت در برداشتند ، وارد شد و بي تاجهاي جواهرنشان و پرتاللؤبر 

مدتها بود كه از اعمال زشت و نـا هنجـارو رفتـار و كـردار ناشايـست شـما                    : محابا گفت   

گزارشهاي گوناگون و پي در پي به ما مي رسيد و معلوم مي داشت كه قومي پـست تـر و                     

ر آراسته و لباسـهاي زربافـت و        فريب اين ظاه  . فرومايه تر از شما نمي توان سراغ گرفت         

شما مقام وشأن انسان را كه نزد خداوند جايگاهي واال دارد ،            .زيور آالت قيمتي را نخوريد      

به پستي كشانده ايد وبنده اي ديگر از مخلوقات خدا را كه در هيچ چيز از شما باالتر نيست 

، حال آنكه پرسـتش     و در همه چيز با خودتان يكسان است ، به مقام پرستش رسانده ايد               

او شريكي مشئوم و نفرت انگيز  مخصوص ذات پاك باري تعالي است و پرستش مخلوقات

ما قوم عرب هرگز يكديگر را پرستش نمي كنيم و اطاعت بي چـون و چـرا از يـك                    .است  

انسان . انسان ديگر و بندگي كردن در برابر مخلوقي چون خود را محكم و مطرود مي دانيم 

 و مقامي باالتر از آن دارد كه در برابرمثل و مانند خود تعظيم و تكريم نشان                 در نظر ماشأن  

                           .دهد و در برابر او بندگي و اطاعت وعبوديت كند 

آنگاه .  عده اي از حاضران كه داناتر و منصف تر بودند ، سخنان او را تصديق و تأييد كردند

شتة قوم و كشور خود گشود و از افتخارات اجداد و نياكانش            رستم زبان به شرح تاريخ گذ     



سـنّت ديرينـه و روش هميـشگي مـا     : سخن گفت و سپس روي به مغيره كرد و ادامه داد  

اقتدار و اعتال و غلبه بر دشمنان و حاكميت در شهرها و تفوق بر اقوام و سرزمينهاي ديگـر             

به پاي ما نمي رسـند ، چنانكـه در طـول            بوده است و در اين زمينه هيچ كدام از ملل ديگر            

تاريخ حاكميت و تفوق بي چون و چراي خود ، جز پاره اي كوتاهي از زمـان و دوره اي زود                    

ما در تاريخ افتخارات .... گذري از روزگار ، هميشه پيروز و سر بلند و قرين افتخار بوده ايم 

ده ايم و اكنون خطري كه از جانب خود خطرات فراواني ديده و آنها را با آساني از سر گذران

شما پيدا شده است ، در كنار مجموع خطرات كوبنده اي كه تا كنون با آنها روبرو گشته ايم 

همان گونه كه تا كنون از عهدة دفع تمامي خطرات بزرگ و كوچك             . كمترين اهميتي ندارد    

ندگي ناهنجار و پرمشقتي شما ز. بآساني بر آمده ايم ، از عهدة دفع شما نيز بر خواهيم آمد 

همين بس كه شما در . داشته ايد و هنوز هم گرفتار گرسنگي و در ماندگي و بينوايي هستيد 

آتش فقر و فالكت مي سوزيد و هم اكنون نيز درد گرسنگي وفشار كمبـود وسـايل رفـاه و          

آسايش و مضيقة خورد و خوراك و اثاث و پوشاك شما را بدينجا كـشانيده اسـت ؛ چـون                    

شم به ثروت فراوان و نعمت و رفاه مردم ايران دوخته ايد و فشار قحطي و تا جايي كـه                    چ

نرمش و مسالمت ما را دليل ترس ما گرفتهايد و چشم عقلتان چنان كور شده كه عظمـت                  

سپاه ما را نمي بينيد و درك نمي كنيد كه قشون گرسنه و فالكت زده و ناتوان و ذليل شـما                

            .....ي لشكريان ما حتي ساعتي نيز تاب نخواهد آورد در برابر هجوم رعد آسا

اي قوم وحشي و گرسنه و بيابانگرد ، تا دير نشده است فكر باطل جنگ با سـپاه نيرومنـد                    

در كنيد و اندكي به خود آييد و پايان كـار و نتيجـة رفتارمـان را در نظـر          ايران را از سر به    

به جان خود رحم كنيد و بدون هيچ گونه قتل و خونريزي راه آوريد و آنگاه ، با رأي و تدبير ، 

ما نيز از سر ترحم ، هر چه از غالّت و خرما بخواهيد در              . خود گيريد و در پي كار خود رويد         

        .....اختيارتان مي گذاريم تا از گرسنگي هالك نشويد و به سرزمين خود باز گرديد 



 از سر خشم و با برافروختگي و هيجان بـر زبـان             مغيره ، پس از شنيدن سخنان رستم كه       

بعد از ستايش و سپاس خداوند متعال ، بايد بگويم آنچه : آورده بود ، چنين آغاز سخن كرد 

از افتخارات و اقتدار و شوكت و جالل خود گفتيد ، نيازي به گفتن نداشت ، زيرا ما شـما را                     

و مي دانيم كه پيش از ظهـور اسـالم      بخوبي مي شناسيم و از تاريخ و گذشتة شما آگاهيم           

رهايي بخش كه قدرت را در فطرت انسان مي بيند و آن رادر فضيلت او جستجو مي كنـد ،   

شما با تكيه بر ثروت و قدرت ظاهري خود ، با جور و ستم و زور و بيدادگري ، مردم را زير                      

 تفاوت گذاشتن بين سيطره گرفته و نام اين ظلم و بيداد و سلطه جويي و كشتار بيگناهان و

كت و  بندگان خدا و عبوديت و بندگي در برابر قدرتمندان را جالل و جبروت و اقتدار و شـو                 

 اما دربارة آنچه كه راجع به ما گفتيد ، بايد بگويم درست اسـت              ...افتخارات گذاشته بوديد    

م ، مـا    كه پيش از اين ، يعني قبل از ظهور دين مقدس و عزّت آفرين و رهايي بخش اسال                 

قومي فرومايه و پراكنده و اسير ذلّت و خواري بوديم ، اما ناگهان به خواست وارادة خداوند                 

  ....قادر متعال همه چيز در هم ريخت و قوم عرب به فطرت انساني و الهي خود بازگشت 

زيرا خداوند مهربان از ميان ما رسولي را برگزيد و به هدايت ما و رهبري و راهنمايي جهان            

شريت بر انگيخت تا دنياي را از حصار ظلم و بيدادي كه در زبان شما نام قدرت و افتخار                   ب

.... به خود گرفته است و نسلهاي انساني را به ذلّت و استضعاف مي كشاند ، رهايي بخشد                  

قوم ما كه پيش از ظهور اسالم قومي درمانده و زبون و فاقد ارزشهاي خدايي و اصـالتهاي    

س از ظهور پيامبر خدا به فضايل نيكو آراسته شد و ديگر جز خدا را نديـد و                  انساني بود ، پ   

مأموريتي كه دين مقدس ما برعهدة يكايكمان       ...  را نجست و جز خدا را نخواست         جز خدا 

نهاده است ، تنها رهايي و نجات و فالح قوم و طايفة خودمان نيـست ، بلكـه بـر اسـاس                      

اريم كه نسلهاي انساني را به نجات و فالح اسـالمي و            موازين اسالم ، وظيفه و مأموريت د      

خدايي فرا خوانيم و هر كس را كه مانعي در اين راه ايجاد كند ، به خاطر اعتالي كلمة حق                    

و استقرار آيين پاك اسالم ، به جنگ فرا خواهيم خواند ؛ زيرا مـا اگـر دشـمن را بكـشيم                      



سـت دشـمن كـشته شـويم در ِعـداد           پيروزي و غلبه به دست مي آوريم ، و اگر هم بـه د             

شهيدان اسالم و فداييان راه خدا و قرآن قرار خواهيم گرفت و درهاي بهشت جاويد خـدا                 

                                            ....به رويمان گشوده خواهد شد 

با چنين برداشت و هدفي است كه تاكنون به كشور شما آمده ايم تـا               : مغيره سپس افزود    

لم و جوري را كه حكّام ايران بر مردم درمانده و مستضعف اين سرزمين روا مي دارند ، و             ظ

بيداد و زورگويي بيشرمانه اي را كه بر مردم ساير كشورها تحميـل مـي كننـد ، از ريـشه                     

براندازيم و عدالت الهي و مساوات اسالمي را در آن مستقر سازيم ؛ زيرا ما از اين جنگ نه              

ردن مال و غنيمت و ثروت و مكنت داريم و نه قصد مي خواهيم با شكست قصد به دست آو

دادن شما دست به كشور گشايي بزنيم و قلمرو و جغرافيايي و سياسي خود را پهنـاور تـر               

سازيم ، بلكه مي خواهيم قلمرو دين خدا گسترده تر شود و احكامي الهي و قوانين اسالمي                 

خداوند متعال اراده است كه     . وي زمين اجرا گردد     در منطقه اي وسيع تر به وسعت تمام ر        

مشيت الهي بر آن است كه طاغوتها . كفر و شرك و ظلم و ستم از روي زمين بر چيده شود 

و مـا  .و جباران نابود شوند و محرومان تاريخ نماينده و جانشين خدا برروي زمـين گردنـد         

ا اگر پيروز شويم به آن هدف مقدس اكنون مأموريت داريم كه دراين راه قدم برداريم ، زير         

و الهي رسيده ايم ، و اگر شكست بخورييم و كشته شويم خونهاي ماراه رابـراي نـسلهاي    

بعدي آماده و هموار مي سازد تا بيايند و مسيرما را ادامه دهند و با قدرت و تـوان و تـالش       

ان و ظالمـان پيـروز      بيشتر و با ايثار وفداكاري گسترده تر ، سرانجام بر مـشركان و كـافر              

پس ، در اين جنگ يا ما خود پيروز مي شـويم و  . شوند و حكم خدا را بر آنها جاري سازند    

شما را نابود مي كنيم يا زمينه را براي پيروزي نسلهاي آيندة مسلمانان و نابودي اعقـاب و                  

كست وارثان ستمگران آماده مي سازيم و در هر دو حال ، آنچه نصيب ما مي شود هرگز ش                 

و مرگ نيست ، بلكه سعادتي عظيم براي ما و فتح و ظفري حتمي و قطعـي بـراي جهـان                     

   ... .اسالم است



آخر چه چيزي باعث شده است كه بـا چنـين اطمينـان و              : رستم با حيرت و ناباوري گفت       

استحكامي سخن بگوييد ؟ آيا فكر نمي كنيد كه هم خودتان در اين جنگ شكست خواهيد                

ندان و نسلهاي آيندة شما از اعقاب و اخالف ما شكست خواهند خورد ؟ آيا               خورد و هم فرز   

شما هرگز اردوي لشكر ايران را با دقّت و واقع بيني نظاره كرده ايد ؟ و آيا ديـده ايـد كـه               

سراسر دامن دشت و صحرا ماالمال از سـپاهي عظـيم و خيـل جوشـان مـرد و مركـب و                      

                                      جنگجويان مسلح و اسبان تيزتك است ؟

اطمينان و استحكام ما به خاطر پشتگرمي به وعدة خداوند است كه به ما : مغيره پاسخ داد 

مژده فتح و ظفر نهايي داده و ما ايمان داريم كه وعدة خداوند تخلف پذير نيست بلكه فقط                  

 آيد و اين هم علّتي جز       ممكن است اندكي ديرتر از آنچه ما و شما تصور مي كنيم به دست             

       ....خواست وارادة خداوندي ندارد كه خود صالح و مصلحت هر چيز را بهتر مي داند 

ايمان مستحكمي كه ما به صحت وعدة خداوند و درستي راه خود داريـم ، در طـول مـدت           

ن كوتاهي كه از تاريخ ظهور اسالم مي گذرد نيز به اثبات رسيده است ؛ چرا كه از نخـستي                  

روزي كه جنگهاي ما در راه خدا و قرآن شروع شده است هميشه با دشمناني روبرو شده و              

پيكار كرده ايم كه هم تعداد نفراتشان بسيار بيش از ما بـوده و هـم اسـلحه و تجهيـزات                   

بيشتري نسبت به ما داشته و هم از ثروت و رفاه و امكانات مادي فراواني برخـوردار بـوده                   

 رو ، هميشه مانند شما دچار غرور شده و پنداشته اند كه به خـاطر فزونـي       و از همين  ... اند

حال آنكه ما مسلمانان با توكّل به خـدا و          . امكانات و تجهيزاتشان بر ما پيروز خواهند شد         

با ايمان به مسير خدايي خود ، با همان نفرات اندك و غالباً بدون اسلحه و دست خالي بـه                    

ده ايم ، زيرا سالح دشمن آهن و پوالد و سالح مـا ايمـان بـوده                جنگ آنها رفته و پيروز ش     

از سوي ديگر ، آنها براي دنيا و هواهاي نفس و اميال دنيوي مي جنگيده اند ، ولي ما . است 

به فرمان خدا و در راه دين و ايمان خود و به خاطر عشق به حق و حقيقت نبرد مـي كـرده                



 بر دشمنان نيرومند بوده است و در جنگ با شما نيـز      اين است آنچه كه راز پيروزي ما      . ايم

   . ...ضامن پيروزي ما خواهد بود 

آرزوي چنـين برخـوردي بـا سـپاه         : وقتي سخن به اينجا رسيد ، رستم خشمگينانه گفـت           

نيرومند ايران و پيروزي بر آنها آرزويياست كه شما وحشيان باديـه نـشين آن را بـه گـور                    

    ... .خواهيد برد

مغيـره نيـز از اردوي ايـران رفـت و      . ونه ، مذاكرات آن روز هم به نتيجـه نرسـيد            بدين گ 

   . ...نان منتظر پايان مهلت ماندندمسلما

و سرانجام ،بين سپاه نيرومند و مسلح و مجهز دولـت ساسـاني و سلحـشوران مـسلمان                  

ن را جنگي جنگي دامنه دار آغاز شد، جنگي كه باتوجه به ظواهر امر ، از هر جهت مي توان ا

نا برابر ناميد ، زيرا مسلمانان نه در سپاه خود نفرات كافي داشتند ، نـه امكانـات مـادي و                     

اسلحه و جهازات جنگي دراختيارشان بود و نه حتي پوشـاك و خـوراك و آذوقـة مناسـب                   

همراه آورده بودند ، بطوريكه بسيار بودند كساني كه كفش مناسبي نيز بر پايشان نبود يـا                 

اما ر عوض ،    ...ي بود كه حتّي يك وعده غذاي كافي و نيروبخش به آنها نمي رسيد               روزهاي

قلبي سرشار از ايمان ، دروني پر نور ، روحي شعله ور از عشق به خدا و انديشه اي پاك و                     

خداجو داشتند كه برتر و باالتر از هر سالحي بود و بـه همـين جهـت تمـامي كمبودهـا و                      

ت به سپاه ايران داشتند ، همان سالح اصيل و ارزنده يعني ايمان             را كه ظاهراً نسب    نقايصي

                                   .پر شور و حماسه آفرينشان جبران مي كرد 

بدين گونه ، چشم تاريخ با بهت و خيرگي ديد كه سپاهي ظاهراً ضـعيف و فاقـد امكانـات                    

صاحب همه گونه وسـايل و تجهيـزات        جنگي ، به نبرد با لشكري بظاهر عظيم و نيرومند و            

                                .برخاست و سرانجام نيز بر آن بزرگ غلبه يافت 

چرا ؟ براستي آن كدام نيروي نهائي بود كه باعث مـي شـد لـشكري بـا تمـام نقـصها و                       

كمبودهايش بر قشوني بزرگ با تمام وسايل و امكاناتش پيروز شود ؟ چه علتي داشت ككه 



تيجة آن جنگ درست بر خالف آن چيزي كه تمام جهان غير اسالمي آن روز محاسبه مي                  ن

                                   كرد از آب در آيد وهمة حسابها بهم بخورد ؟

تمام تحليگران واقع بين و منصف تاريخ ، اعم از دوست و دشمن ، اعتراف كـرده انـد كـه        

آن جنگ بزرگ و سرنوشت ساز ، چيزي جز شكوه ايمـان            تنها عامل پيروزي مسلمانان در      

همة مورخان گفته اند كه سپاه ايران ساساني در آن . در ميان افراد سپاه اسالم نبوده است 

پول و ثروت و رفاه داشت ، آسايش و راحتي زندگي داشت ، حقوق : جنگ همه چيز داشت     

ه و جوشن محكم ، شمشير و نيزه و پاداش و جايزه داشت ، اسبان تيزتك تربيت شده ، زر    

آنهـا بـدون كمتـرين      . و گرز و تير و كمان وتمامي جهارات جنگي مدرن آن هم ايمان بود               

ايمان و اعتقادي به جنگ آمده بودند و فقط به خاطر حقوقي كه به عنوان سپاهي دريافـت                  

اندهان لشكر  مي كردند يا ترس از پادشاه و دستگاه سلطنت و يا اجبار به فرمانبري از فرم               

بود كه گام به ميدان نهاده بودند؛ از اين رو ، افراد رده هاي باالي سـپاه نـه تنهـا شـور و                       

كشش و عالقه اي به جنگ نداشتند ، بلكه در دل آرزوها مي كردند كه اين جنگ هـر چـه                     

ودر كنـار    زودتر تمام شود و آنها به شهر و ديار خود برگردند و در خانه هاي راحـت خـود                  

افرادي هم كه در رده هاي بـسيار        . اده هايشان به عيش و نوش هميشگي ادامه دهند          خانو

پايين قرار داشتند و از ترس و ناچاري به جنگ آمده يا صحيح تر آنكه آورده شده بودنـد ،                  

هيچ گونه عالقه اي به جنگ و سرنوشت و نتيجة آن نداشتند ، زيرا اينان در زمان صلح نيز                   

آلودي را مي گذرانيدند و چيزي جز ظلم و زور و استثمار نصيبشان نبود زندگي دشوار و رنج 

و در جنگها نيز به عنوان سياهي لشكر و پيشمرگهايي كه مي بايست جان خـود را فـداي                   

شاه و دوام و بقاي دستگاه ظالم سلطنتي كنند ، به ميدان آورده مي شدند ، و طبيعي است                   

افراد ردة باال ، هيچ كدام با شور و عالقه و هيجان بـه              كه هم اين افراد ردة پايين و هم آن          

جنگ نيامده و هدفي را دنبال نمي كردند ، زيرا آنچه در ميدان نبرد مي گذشت هيچ گونـه                   

                                                   .ربطي به آنها نداشت 



چيز نداشت و يا اگر هم داشت اما سپاه اسالم از وسايل و تجهيزات ظاهري جنگ ، يا هيچ    

آنقدر اندك و ناقص بود كه تقريباً مي توان گفت چيـزي نبـود ؛ ولـي در عـوض تمـام آن                

« كمبودهاي ظاهري ، بزرگترين و مؤثرترين سالح بـاطني و معنـوي را داشـت و آن هـم                    

بوط پادشاه و فرماندهان نبود ، جنگي نبود كه به آنها مر           جنگ مسلمانان جنگ  . بود  » ايمان

آن نيز   نباشد يا نتيجة آن برايشان بي تفاوت باشد ، بلكه جنگي بود كه كوچكترين مسائل              

با زندگي و سرنوشت و آخرت آنها ارتباط داشت و با تمام وجود خود در آن هدفي بزرگ و                   

مسلمانان در ميدان جمگ به هيچ چيز جز خدا و آيـين مقـدس              . الهي را تعقيب مي كردند      

آنها هرگز در انديشة بازگشت به شهر و ديار و زندگي راحـت در              . كردند  خدايي فكر نمي    

خانه به قصد جنگ بيرون در آمده بودند تمام عاليق دنيوي را رها كرده و فقط در انديـشة                   

آن بودند كه در راه اجرا و پياده كردن احكام خدا و اعالي كلمة حق و استقرار آيين الهي و                    

 مبارزه كنند و بنابر مشيت و حكمت بالغة ،يا شاهد پيـروزي را        شعائر مذهبي ، با جان و دل      

  در آغوش كشند و يا به فيض شهادت دست يابند و به لقاي معبود ازلي و ابديشان بپيوندند 

آري ، افراد سپاه ايران ساساني براي رفع تكليف و انجام وظيفه اي كـه در ازاي حقـوق و                    

د ، ولي سپاه اسالم به خاطر جهاد در راه خـدا و             مقرري برعهده داشتند به جنگ آمده بودن      

                            .ايثار جان عزيز و خون پاكش قدم به ميدان نهاده بود 

جنگ سپاه كوچك و فاقد اسلحه و ابزار مسلمانان با سپاه بزرگ و مـسلح و مجهـز ايـران           

اصل بزرگ و مهمي را در ساساني نمونة درخشاني از جنگهاي اسالمي بود كه يك بار ديگر 

در جنگهاي عقيدتي ابزار و جهـازات جنگـي         : تاريخ به تأييد و تثبيت رسانيد ، و آن اينكه           

اصالتي ندارند ، بلكه به طور كامل و مطلق ، اصالت بـا ايمـان اسـت و عامـل پيروزيهـاي                      

درخشان مسلمانان در جنگهاي صدر اسالم نيز فقط ايمان مستحكم آنـان بـوده اسـت و                 

                                                                .بس



به تعبير ديگر جنگهاي صدر اسالم ، جنگ نفر با نفر و سپاه با سپاه نبود ، جنگ وسـيله بـا    

وسيله واسلحه با اسلحه نبود ، بلكه جنگ ايمان با كفر و شرك مسلح و يا به عبارتي جنگ                   

يعني دشمنان به خاطر مسائل دنيوي و مادي ،بدون هيچ گونه            . ايمان با اسلحه و ابزار بود     

هدف واالي معنوي براي كشتار وحشيانة انسانهاي ديگر به ميدان مي آمدند ، حـال آنكـه                 

مسلمانان به خاطر خدا و آيين خوب الهي و با هدفهاي پاك معنوي مـي آمدنـد تـا در راه                     

 كردند مسير كشتار انسانها نبـود بلكـه         اسالم و خدا جهاد كنند ، و مسيري هم كه طي مي           

مسير پاك الهي براي نجات انسان از كفر و شرك و ظلم وفساد و از بين بردن موانع ايـن                    

پس ، طبيعي است كه مي بايد جهاد هدفدار در مقابل جنگ و كشتار بـي                . اعداف نيكو بود    

        . به اثبات برسد هدف پيروز شود و اصالت ايمان در برابر بي اصالتيِ  اسلحه و ابزار



  

  

  

  

  

١١  

جهادگران و جنبه هاي 

  منفي شرايط روحي



در بحثهاي گذشته ، موارد مهم و اساسي از شرايط مجاهدين اسالم را چه از لحاظ فقهي                 

و چه از لحاظ مسائل اخالقي و شرايط مثبت روحـي جهـاد گـران و نيـز مـوارد اصـلي از                       

اكنـون الزم اسـت     . ١حث و بررسي قرار داديم    خصوصيات ارتش توحيدي اسالم را مورد ب      

مسائل مربوط به جهاد و مجاهدين را از بعد و ديدگاه ديگري هم كه مربوط به جنبه هـاي                   

منفي در سپاه اسالم و ضعفهاي اخالقي جهاد گران است ، مورد بحث قـرار دهـيم ؛ زيـرا                    

     .آنهـا اقـدام كـرد     تنها با شناختن جنبه هاي منفي و ضعفهاست كه مي توان براي عـالج               

آيا در سپاه توحيدي اسالم ضعفهاي اخالقي و جنبه هاي منفي روحي مجاهدين قابل قبول               

است و مي توان ازآنها چشم پوشي كرد ؟ و آيا مي توان هر كسي را با هر گونه ضـعفهاي                     

        اخالقي و شرايط منفي در سـپاه اسـالم پـذيرفت و همـراه او بـه جنـگ و جهـاد رفـت؟                       

اما اينكه چـرا چگونـه ، ايـن مـسأله اي        . بيعي است كه پاسخ اين پرسشها منفي است         ط

مي دانيم كه هدف اسالم ، تهذيب و تزكيـة اخـالق انـسان در               . است كه بايد برسي شود      

تمام زمينه ها اعم از فردي و اجتماعي است ، و اين هدف بي شك ارتش و سپاه اسالمي را 

 اسالم ارتشي پاك و منزّه متشكل از افرادي پاك و منزه مي خواهد بلي ،. نيز دربر مي گيرد 

و خود نيز سپاهي را كه مي بايست در خدمت اهداف الهي و توحيدي باشد ، بـه گونـه اي                     

اسالم مي خواهد و مي كوشد تا سپاهي را فراهم آورد و تحت            . پاك و منزه رهبري مي كند       

ندگانش از صـفات ناصـواب وانحرافـي بـه دور     فرماندهي قرار دهد كه تماسي افراد و رزم     

باشند و آنگاه تالش مي كند كه آنان را همواره از صفات نكوهيده باز دارد و به سوي تعالي                   

پيروزي ارتش اسالم همواره در ساية ايمان به خدا و اعتقاد كامل به             .اخالقي رهنمون گردد  

شود و قـدم بـه ميـدان جنـگ          راه خدا بوده و تا جهان باقي است بر همين منوال تشكيل             

 ارتـشي   بگذارد ، ولي با ايمان به خدا و اهداف الهي نجگند و پيروز هم بشود ، زيرا چنـين                  

پـس ، ارتـش اسـالم    . ديگر ارتش اسالمي نيست و ازعنايات الهي برخوردار نخواهد بود    

                                                
  .رجوع شود به فصلهاي هفتم و دهم  - ١



ونـه  بايد خود را متصف به صفاتي سازد كه مورد پسند خداوند متعال است و بايد از هـر گ                  

  .گرايش به صفات زشت و غير اسالمي و غير خدايي به دور باشد 

بررسـي   مـورد  براي آنكه چنين ارتشي داشته باشيم بايد رزمندگان رابامعيارهاي اسالمي          

قرار دهيم و صفات خوب و بد را در آنان بشناسيم و دارندگان صفات بد را كنـار گـذاريم و      

يم و از اجتماع آنها ارتش نيرومنـدي بـراي   صاحبان صفات خوب را متشكل و منجسم ساز     

اسالم فراهم آوريم ؛ ارتشي كه ضعف و فتـور در آن راه نـدارد و شـرايط منفـي روحـي و                

  .اخالقي ، نمي تواند همچون موريانه آن را از داخل بخورد و بپوساند و فرو بريزد 

  :  چنين آمده است١در اين باره ، در تفسير شلتوت

مي از عناصر سست عهد و فتنه جو ، سربازان ترسو و بي تعهد كـه                پاك كردن لشكر اسال   

باعث خواري و ذلّت لشكر اسـت ، در قـرآن كـريم بـه صـورت راهنماييهـاي سـازنده و                      

و   ندارنـد  روشنگري آمده و صفات اين گونه افراد كه با معيارهاي ارتش اسالمي مطابقـت       

  .، بيان شده است وجود آنها باعث ضعف و فتور در ارتش توحيدي مي شود 

مهمترين صفات منفي و شرايط اخالقي زشت و ناهنجار و ذلّت آفرين كه براي ايـن گونـه                  

  :ان شده ، عبارت از موارد زير استافراد بي

متُثَاِقلُون  

» متثـاقون   « يعني دير جنبي و به سگيني نشستن و از جاي خود حركت نكردن و               » تثاقل« 

د پاي مي كشندو به نداي جهاد دير پاسخ مي دهند ؛ تنبل كساني هستند كه از رفتن به جها

و كسل هستند و با دير جنبي و بر جاي نشستن خود ، سعي مي كنند كه ديگـران را نبـرد                      

راضـي   و خـشنود  اسـالم  سپاه شكست به خود همراه و به نشستن وادار كنند، دلهايشان       

امة اين روش تشويق مي كنند      است و كمان ديگري را هم كه از جهاد پاي كشيده اند به اد             

و موجي از سست عهدي و بيكارگي و تنبلي به راه مي اندازند ؛ نه خود به جهاد مي روند و                     

                                                
  .٢٥١تفسير شلتوت ،ص  - ١



نه ديگران را براي جهاد تشويق مي كنند ، بلكه از رفتن ديگران هم با سخنان يأس آميـز                   

                                                     .جلوگيري مي كنند 

                                      :خداوند متعال در قرآن كريم مي فرمايد 

 يا اَيها الَّذين امنُوا خُذُوا ِحذركُم فَانِفروا ثُباٍت اَِو نِفروا جميعاً و ِان ِمنكُم لَمن لَيبِطـئن فَـِان                  

م اَكُُن معهم شَهيداً و لَِئن اَصابكُم فَـضلُ ِمـن اِهللا            اَصابتكُم مصيبه قالَ قَد اَنعم اُهللا علَي ِاذ لَ        

لَيقُولَن كَاَن لَم تَكُن بينَكم و بينه موده يا لَيتَني كُنتَ معهم فَاَفوزَ فَوزاً عظيمـاً فَليقُاِتـل فـي                    

ل فـي سـبيِل اِهللا فَيقُتَـل اَو يغِلـب           سبيِل اِهللا الَّذين يشرون الحيوه الدنيا ِباالِخرِه و من يقاتِ         

اي ايمان آوردگان ، آمادگي خود را كامالً حفظ كنيد و سـالحتان    .١فَسوف نُؤتيِه اَجراً عظيماً  

. گروه گروه ،يا همگي با هم به كارزار برويد و بر دشمن بتازيد . رابر گيرند و به جنگ برويد 

اين گونه  . به زمين مي كشد و سنگين باري مي ند          يقيناً بعضي از شما دير مي جنبد و پاي          

خدا به مـن  : افراد اگر فاجعه و مصيبتي براي شما رخ مي دهد ، شاد مي شوند و مي گويند        

و اگـر بـه خواسـت و    . لطف و عنايت كرد و منت نهاد كه همراه آنها نبودم تا كشته شـوم           

و آنها هيچ دوسـتي ورابطـه اي        كمك خدا به پيروزي و غنيمتي برسيد ، مثل آنكه بين شما             

آنـان كـه    . اي كاش با آنها بودم و به پيروزي عظيم نائل مي شدم             : نبوده است مي گويند     

زندگي دنيا را به آخرت فروخته اند بايد در راه خدا جنگ كنند و كسي كه در راه خدا پيكـار         

                                   .م داد پيـروز گـردد ، در هـر صـورت ، اجـري بـزرگ بـه او خـواهي                    كند و كشته شود يـا     

در اين آيات ، تثاقل كنندگان صراحتاً مورد نكوهش قرار گرفته اند و اي نكتة دقيق و مهـم                   

بيان شده است كه انسان نبايد زندگي آخرت را در مقابل زندگي چنـد روزة ايـن عـالم از                    

صـاحب  . ر المنار نقـل كنـيم   در اينجا مناسب است كه نكته اي را نيز از تفسي  . دست بدهد 

آنها كساني هستند كـه بـه جهـاد    : مي نويسد » متثاقون «  پيرامون  ٢ در تفسير خود    المنار

 ، و يا آنكه در امر جهاد سنگيني و سستي نشان مي دهند و با تنبلي و دير جنبي                     نمي روند 

                                                
  .٧٤-٧١/ نساء - ١
  .٢٥٤،ص ٥ج  - ٢



ان گاهي نـه تنهـا      اين. به اين عهد وفا مي كنند ، در حالي كه از ته دل بدان راضي نيستند                 

خود به جنگ و جهاد نمي روند بلكه مي كوشند تا ديگران را نيز با خود همعقيده ساخته و از 

سورة ٨٢و  ٨١ پيرامون شأن نزول آيات      ١در سيرة ابن هشام   . رفتن به جهاد منصرف كنند      

بـل  گروهي كه تثاقل و سنگين باري مي كردند و در مقا اين آيه دربارة:توبه چنين مي گويد   

در آن زمان هنگامي كه امر جهاد       . امر جهاد خود خود را به تنبلي مي زدند نازل شده است             

كه از ته دل ايمان نياورده بودند و حب جان بيش از حب خدا ( صادر شد ، برخي از منافقان 

اكنون هـوا گـرم اسـت و در چنـين گرمـاي             « : به بعضي ديگر گفتند     )برايشان مطرح بود  

 رفتن از خانه دشوار و جنگيدن محال است و نمـي تـوان در ايـن گرمـاي                   سوزاني بيرون 

آنها اين سخنان را كه بهانه اي پيش نبود ، براي فرار از جنـگ و                . » سخت به جهاد رفت     

اينان در واقع كساني بودنـد كـه در حقانيـت     . نرفتن به جهاد در راه خدا عنوان مي كردند          

به جهاد نروند تا پيامبر در ميدان جنگ بي يار و ياور اسالم شك كرده بودند و مي خواستند 

  :آنگاه خداوند اين آيه را نازل كرد . بماند و از دشمن شكست بخورد 

و قالوا ال تَنِفروا فِي الحِر قُل نار جهنَّم اَشَد حراً لَو كانُوا يفقَهون فَليـضحكُوا قَلـيالً و ليبكُـوا                  

   . ٢ا كانُوا يكِسبونكَثيراً جزاءًً ِبم

                                                
  .٥١٧،ص ٤ج - ١
  .٨٢و ٨١/ توبه  - ٢



به آنها بگو كه اگـر فهـم و در ك           )اي پيامبر ما ،   (. و مي گويد در هواي گرم به جهاد نرويد          

پس ، كم   . داريد ، بدانيد كه آتش جهنم بسيار شديد تر و سوزاننده تر از اين گرماهاست                

و شادمان نباشيد  (پس ، كم بخنديد .  و شديدتر و سوزانده تر از اين گرماهاست (بخنديد 

 به خاطر آنچه كه در عوض اين اعمال خـود بـه          ) و اندوهگين باشيد     ( و بسيار گريه كنيد      )

   .دست مي آوريد

سورة نساء كه از زبان متثـاقلون       ٧٣ ، در دنبالة اين مطلب ، در تفسير آية           ١در تفسير المنار  

نبـودم  ) جهاد گران   (ها  خدا به من لطف و عنايت كرد و منت نهاد كه همراه آن            « گفته است   

كار منافقون و سست عهدان به آنجا رسيد كه از شكست :، چنين مي گويد » تا كشته شوم 

سپاه اسالم و از وارد آمدن مصيبت و ناراحتي بر مؤمنان شاد مي شدند و شادي آنها از اين        

« :فتنـد   جهت بود كه خودشان از مصيبت و ناراحتي بر كنار مانده بودند و از اين رو مـي گ                  

  لياُهللا ع مدر آيه  . آري ، منافقان چنين هستند      ) . خدا بر من منت نهاد و لطف كرد         ( » قَدانع

هيچ گونه رابطـه و     )منافقان و متثاقل  (گويي كه بين شما و آن شخص        « :نيز اضافه مي كند     

فرمايد از سياق كالم در قرآن مجيد مي فهميم كه منظور آن است كه ب. » مودتي وجو ندارد 

براستي بين شما و ايچنين اشخاصي وجود مـي داشـت ، آن شـخص قـضايا را از چنـين                     

ديدگاهي نمي نگريست و هنگامي كه مصيبتي به ديگران مي رسيد ، آن را براي خود نعمتي 

به حساب نمي آورد ؛ زيرا اخالق اسالمي حكم مي كند كه در چنين وضعي همة مسلمانان و  

د و مصيبت اجتماع اسالمي و ساير مسلمانان را همچون مـصيبت            افراد جامعه غمگين شون   

دربارة صفت منفي تثاقل و دارندگان اين صفت كـه وجودشـان            . خودشان به حساب آورند   

وحدت و انسجام مسلمانان است و باعث ايجاد تفرقه و رخنـه و                 مضر براي سپاه اسالم و    

            ود و در فرجام جز شكستو سستي و تن آسايي رزمندگان مي ش شكاف در لشكر اسالم

                                                
  .٢٥٦،ص ٥ج  - ١



و سر افكندگي حاصلي به بار نمي آورد ، در قرآن كريم مسائل عميق و عبرت آموز بسياري                  

                           :بيان شده است ، از آن جمله در آيه اي ديگر مي خوانيم 

رضيتُم بالحيوِه الدنيا ِمن االِخرِه     ما لَكُم ِاذاقيلَ لكُم اِنفروا في سبيِل اِهللا اثا قَلتُم ِالَي االرِض اَ            

   .١فَما متاع الحيوِه الدنيا ِفي االِخرِه ِالّا قَليلٌ

چرا هنگامي كه به شما گفته مي شود براي جهاد در راه خدا بسيج شـويد و قيـام كنيـد ،                       

 و از و راضي شده ايـد  سنگيني و گرانباري مي كنيد ؟ آيا به زندگي كوتاه اين دنيا دل بسته    

 زندگي دنيا و آنچه در      ) بدانيد كه    (آخرت و زندگي جاويد چشم پوشي و غفلت كرده ايد ؟            

آن است ، در مقابل زندگي آخرت و نسبت بدانچه در آن جهان وجود دارد ، چيـزي غيـر از          

  .متاعي اندك و بي ارزش نيست 

كـه متثـاقلون و     و جز آنچه بيان شد ، باز آيات بسيار ديگري در قرآن كـريم آمـده اسـت                   

گرانباران و سست عهدان را نكوهش مي كند و تثاقل و دير جنبي را يكي از ناهنجـارترين                  

ضعفهاي روحي و اخالقي براي رزمندگان و سپاهيان اسالم به شمار مي آورد ، ليكن چـون             

قصد ما برسي تفصيلي اين گونه آيات نيست ، به همين مختصري كه به عنوان نمونه بيـان     

  .ت مي كنيمشد قناع

  

   تثاقل درروايات و تاريخ

صفت گرانباري و دير جنبي در روايات و اخبار و تاريخ نيز به عنوان يكـي از زشـت تـرين             

جنبه هاي منفي و ضعفهاي روحي و اخالقي لشكريان اسالم مطرح شده و مـورد نكـوهش    

  .قرار گرفته است 

                                                
  .٣٨/ توبه  - ١



جيد و كلمات رسول اهللا عليه و آله        از جمله در كتاب گرانقدر نهج البالغه كه پس از قرآن م           

نمونـه اي از     نظير و تالي ندارد ، در اين باره مطالب با ارزش و روشنگري آمده است كه به                

  .آن اشاره مي كنيم 

پس از آنكه جنگ صفين ، با آتش افروزي معاويه به اوج خود رسيد و آنگاه با حيلـه گـري                     

ت آميز ابو موسـي اشـعري بـدان صـورت     مشاور مكار و توطئه گرش و نيز با حماقت خيان    

تأسف بار به پايان رسيد و قضية حكميت به نفع معاويه تمام شـد ، آتـش فتنـه هـا فـرو                       

در آن ايـام ، معاويـه بـراي         . ننشست و فجايع معاويه و همدستانش همچنان ادامه يافت          

ن مرعوب ساختن طرفداران حضرت امير مؤمنان عليه الـسالم و سـاكنان ايـاالت مـسلما               

نشين پيرو آن حضرت ، سپاهيان سفاك و خونخواري را به شهرستانهاي تحـت حكومـت                

علي عليه السالم مي فرستاد تا به مردم آن مناطق شبيخون بزننـد و بـا غـارت و كـشتار                     

كوچك و بزرگ و آتش زدن خانه ها و نخلستانها و مزارع ، رعب و هراسي از لشكر معاويه                   

  .د ردل آنها ايجاد كنند

از اين غارتگران خونخوار و ناجوانمرد ، شخصي به نام نعمان بـشير بـود كـه طبـق                   يكي  

دستور معاويه ، با دو هزار نفر از لشكريان خونخوار كفر و باطل ، از شام حركت كرد تا بـه                     

عين « يكي از شهرهاي طرفداران حضرت علي عليه السالم كه در نزديكي كوفه واقع بود و 

حاكم آن سرزمين كه مالك بن ارجبـي نـام داشـت و             . يخون بزند   نام داشت ، شب   » التمر  

افراد سپاهش بيش از صدنفر نبودند و با آن عدة اندك نمي توانـست در برابـر آن لـشكر                    

جرار و خوانخوار تاب بياورد ، قاصدي به نزد امير مؤمنان عليه السالم فرستاد و حـضرت را   

  .از جريان آگاه ساخت و از او كمك خواست 

گـرم و شـور      ير مؤمنان عليه السالم به محض اطالع از جريان ، بر منبر رفت و با كالمي               ام

انگيز ، مردم را براي مبارزه با آن گرگ خونخوار و جلوگيري از كشتار مسلمانان بيگناه بـه                  

اما اهالي سست عهد كوفه در مقابل آن بيانات تكـان دهنـده و              . جهاد و جنگ دعوت كرد      



 دادند و از جاي حركت نكردند وعدة كمي هـم كـه دعـوت حـضرت را     آتشين تثاقل نشان 

به هر حال ، از آن همـه        . اجابت كردند ، با دير جنبي و تساهل و كنُدي خود را آماده كردند               

مردان كوفي تنها گروه اندكي نزديك به سيصد نفر براي جنگ وجهاد آماده شدند و بقيه بر 

 پرخون و دردمند داشت بار ديگر بر منبر رفـت و  آنگاه حضرت كه دلي. جاي خود نشستند   

با كالمي كه درد و رنج از آن مي باريد و واژه واژة آن در روح و دل بيداران آتش بر پا مـي                        

  :كرد ، چنين فرمود

منُيتُ ِبمن ال يطيع ِاذا أمرتُ ، و ال يجيب ِاذا دعوتُ ال أبالكُم ما تَنتِظرون بنـصِركُم ربكُـم ؟                  

تغِوثـاً  ، فَـال                     أمادينستـصِرخاً واُئـاديكُم مفـيكُم م تُحِمشُكُم ؟ اَقُوم هكُم ، و ال حميجمعي 

                 ـدركعن عواقِب المساءِه فما ي األمور لي أمراً ، حتي تَكشَّف ونلي قوالً وال تُطيع ونتَسمع

جر جرتُم جرجره الجمِل االسِرو و      ِبكُم ثارٌ  و ال يبلغُ ِبكُم مرام دعوتكُم إلي نصرِ  اخواِنكُم فَ             

         ضَعيف تذائبم نيدِمنكُم ج ِالَي جخَر ـم  « تثاقُلَ النِّضِو االدبِر ثمِالَي الموِت و ه ساقُونكأنَماي

ون١ينَظر« .  

به كساني گرفتار شده ام كه چون امرشان مي كنم ، نمي پذيرند و چون دعوتشان مي كنم      

اي بي پدرها ، براي پيروزي و كمك خدايتان منتظر چه هستيد ؟ آيـا               . د  ، پاسخم نمي دهن   

 كافي يست ؟    ) و مسلمان بودن همگي تان       (براي گرد آمدن و هماهنگ شدنتان ، همديني         

در ميان شما ايـستاده ام و        در شما نيست كه از جاي خود تكانتان دهد         آيا غيرت و حميتي   

پاسخ نمي دهيد و به فرمانم گوش دل نمي سپاريد ،           سخنم را   . فرياد كنان كمك مي طلبم      

به ياري و همراهي   . ) و كار از كار بگذرد       (تا آنكه پيشامدها ي بد و اتفاقات ناگوار رخ دهد           

 و به كمك شما انقالبي بر پا نمي شـود و بـه هـدفي نميتـوان                 ) نمي توان دل بست      (شما  

عوت مي كنم و شما همچون شـتري كـه          شما را براي ياري و كمك به برادرانتان د        . رسيد  

در سستي و دير جنبيدن مانند شتري كه پشتش زخم شده           . نافش درد مي كند ، مي ناليد        

                                                
  .٣٩نهج البالغه فيض االسالم ، خطبة  - ١



آن گروه از شما كه به همراهي من برخاسـته ، بـسيار             . باشد آهسته آهسته حركت ميكنيد      

 نه به   (اندك و ضعيف است ؛ گويي كه مرگ به سويشان بال گسترده و دارند به كام مرگ                  

 و بـاز آن       .) و مرعوب شده اند      ( مي روند و با چشماني باز مي نگرند          )سوي جهاد خدايي  

  :حضرت در يكي از نامه هاي خود مي نويسد 

                     ماِلِككُم تُـزوي ، وِالي م ت ، وِالي اَمصاِركُم قَِد افتُِتح ون ِالي اَطراِفكُم قَدِ  ِانتقَصَت ، واَال تَر

تُغزي انِفروا و رِحمكُم اُهللا ِالي ِقتـاِل عـدِوكُم ، و ال تَثّـاقلُوا اِلـي االرِض فَتُِقـروا       ِالي ِبالِدكُم   

ِبالخَسِف ، و تَبوؤا ِبالذُّلِّ و يكون نَصيبكُم األخس و ان أخا الحرِب األِرق ، و من نام لم يـنُم                     

والسالم ، ١عنه.   

سـپاهيان  ( تان كوچكتر شده و شهرهايتان به دست آنـان  آيا نمي بينيد كه محدودة حكومت     

 آنچه در تصّرف شما بـود ،        ) آيا نمي بينيد و نمي فهميد كه       (گشوده شده است ؟ و      )معاويه  

آنهابه دست آورده اند و به جنگ در شهريتان پرداخته اند ؟ براي جهاد از خانه هاي خـود                   

 رحمت كند ، به جنـگ دشـمنان خـود           خحدايتان. بيرون آييد و به سوي دشمن كوچ كنيد         

خود را برزمين گران نسازيد ، بر جـاي ننـشينيد ، در             . برويد و تثاقل و سنگين باري نكنيد        

خانه هايتان نمانيد و سستي نكنيد ، كه خوار و ذليل مي شويد و پست ترين نتيجه عايدتان 

ر كه به خـواب     جنگجو هشيار است و ه    ). شكست مي خوريد و خوار مي شويد        ( مي گردد   

برود و چشمش را ببندد ، دشمنش كه نخفته و بيدار مانده است دمار از روزگارش در مـي                   

  .آورد 

تا اينجا دو فراز از نهج البالغه نقل شد و ديديم كه علي عليه السالم در هر قسمت ، تثاقل                    

رده و و دير جنبي و تنبلي را در لشكر اسالم امري زشت و صفتي نا هنجار و نكوهيـده شـم      

                                                .آن را سرزنش كرده است 

                                                
  .  ٦٢همان، نامة  - ١



مي بينيم كه  درروايات فراوان ديگري نيز با همين معنا برخورد مي كنيم ، از جمله در تذكره     

از نظر فقه پربار اسالمي ، اين عناوين مطرح شده و شـركت سـربازي كـه داراي صـفات                    

بـراي  : سپاه اسالم موجب شكست سپاهيان شمرده شـده اسـت          مشروحة زير باشد ، در      

امام و رهبر و كساني كه از جانب او به حكومت نصب شده اند ، جايز نيـست كـه هنگـام                      

جنگ و جهاد ، كساني را همراه خود ببرد كه وجودشان موجـب سـستي در ميـان افـراد و                     

  :اين گونه افراد عبارتند از . شكست سپاه مي شود 

ني كه به عناوين مختلف ، لشكر را از رفتن به ميدان جنگ باز مـي دارنـد وروح                   كسا. الف  

يأس در جان آنها مي دمند و با تخريب روحيه باعث دلسردي و ترس آنها مي شوند ، مانند 

هوا بسيار گرم است و در اين حرارت و گرماي سوزان           : كساني كه به رزمندگان مي گويند       

يلي سرد است و اين سوز سرما لشكر ما را از پاي در مي آورد نمي توان جنگيد ، يا هواي خ

، يا راه خيلي دور است و طي كردن اين راه ما را خسته مي كند و مشكالت بين راه تـاب و             

توان ما را از بين مي برد ، يا دشمنان زياد هستند و عدة مسلمانان كم است و با اين نفرات 

  ...ار كنند  شكست بخورند و فراندك بعيد نيست كه

يعني كساني كه بين لشكريان شايعه پراكني مي كنند ؛ شايعاتي كه هنـوز             » مرجفُون« . ب

البته در جنگ هر نـوع     .( درباره اش تحقيق نشده و صحت و سقم آنها معلوم نگشته است             

شايعه ، اعم از صحيح يا سقيم ، اگر به نفع دشمن باشد نبايد پخش شود ، زيـرا موجـب                     

بلي ، مرجفون را نيز نبايد برد ، چرا كه با شايعه ) ست روحي سربازان مي شود    يأس و شك  

  .پراكني وحية لشكر را تضعيف مي كنند

عدة زيادي از مسلمانان در ميدان جنگ با دشمن كشته شده اند ، يا ايـن                : مثالً مي گويند    

ود كه اينها بتوانند از سپاه مسلمانان طاقت مقابله با آن لشكر جرار را ندارد ، يا گمان نمي ر

يا اخبار دروغين از شكست و هزيمـت مـسلمانان ويـا            ... چنگ دشمن زنده بيرون آيند ،و       

                                                               .پيروزيهاي دروغين دشمنان پخش ميكنند و باعث ترس و دلسردي مي شوند



ست كه ممكن است يعضي از اين شايعات صحت داشـته و            البته ، اين نكته را هم بايد دان       

آگاهي بر آنها ضروري باشد و بي خبري از آنها باعث بروز خطراتي براي لشكر اسالم گردد 

، اما چنين اخباري نبايد بين عموم سپاهيان پخش شود ، بلكه بايد اين خبرها را به امـام و        

 منـصوب شـده اسـت برسـانند ، زيـرا            رهبر يا امير لشكر و يا حاكمي كه از سـوي رهبـر            

آنهاهستند كه مي دانند اصل اين گونه خبرها از كجاست و در مقابلش چه عكـس العملـي                  

  .بايد نشان داد و براي خنثي كردن خطرات ناشي از آن چه اقداماتي بايد بعمل آورد 

ز راههـاي   ديگر از كساني كه نبايد همراه لشكر اسالم برده شوند ، آنهايي هستند كه ا                . ج

گوناگون به دشمن كمك مي كنند ؛ مثالً براي دشمن جاسوسي مي كنند و اخبـار و اسـرار                   

لشكر اسالم را به وسيلة نامه يا رمز و يا حيله هاي ديگر به دشمكن مي رسانند و آنها را بر  

اين گونه  . مسائل پوشيدة نظامي و تا كتيكها و نقشه هاي جنگي مسلمانان آگاه مي سازند               

اد گاهي هم همكاري با دشمن را به صورت غير مستقيم انجام مي دهند ، بـدين شـكل              افر

كه اگر خودشان رأساً جاسوسي نمي كنند ، ولي در عوض جاسوسان دشمن را پيش خـود               

نگاه مي دارند و به آنها محلّ اختفا و امكان وقوف براسرار نظامي اسالمي را مي دهند و زير          

 اردوگاه اسالم سالم عبورشان مي دهند و آنها را با آسـودگي       پوشش چتر حمايتي خود ، از     

                                             .خيال به سوي افراد خودشان مي فرستند

كساني كه بين مسلمانان ايجاد دشمني و خصومت مي كنند و باعث كينه و عـداوت در                  . د 

 نمامي و سخن چيني و بـا غيبـت كـردن در    اين افراد با. ميان افراد سپاه اسالم مي شوند  

پشت سر ديگران مي كوشند تا روابط مسلمانان رابا يكديگر تيره سازند و فتنه و فـساد را        

در ميان لشكريان رواج دهند و آنها را نسبت به يكديگر بدبين و دشمن سازند ، كـه در ان         

پراكندگي باعـث مـي     صورت اتحاد و انسجام لشكر اسالم بهم مي خورد و همين تفرق و              

                                  .شود كه دشمن بآساني بر آنها غلبه پيدا كند 

  : خداوند متعال دربارة اين گونه فتنه گران مي فرمايد 



لَه ماعونوَ  فيكُم س الفِتنَه بغُونكُموا ِخاللَكُم يوكُم ِالّا خَباالً و ألوضَعا فيكُم ما زادجوم و لَو خَر

اُهللا عليم ِبالظالِمين لقَِد ابتَغُواالِفتنه ِمن قَبلُ و قَلبوالكَ  االمور حتي جاَء الحق و ظهر امراِهللا و        

ونم كاِره١ه.   

با شما مؤمنان براي جهاد بيرون مي آمدند ، جـز خيانـت و مكـر و                 ) منافقان(اگر اين افراد    

 هر چه مي توانستند در كار شما خرابـي و اخـالل             فساد در سپاه شما چيزي نمي افزودند و       

ونيز در  . اينان از هر سو در جستجوي فتنه وشورش در ميان شما بر مي آمدند               . مي كردند   

ميان لشكر شما از آنان جاسوساني وجو د دارد و كساني هستند كه به تبليغات آنها گـوش                  

يش از اين هم در صدد فتنه گـري و  اينها پ. و خدا به احوال ظالمان داناست . فرا مي دهند   

بهم مي زدند و همه چيز را       ) اي رسول ما  ( خواستار انهدام اسالم بودن و كارها را براي تو          

و به گونه اي ديگر جلوه مي دادند ، تا آنكه حق بر تو روي آورد و امر خدا آشـكار                      برعكس

 كمـال كراهـت را   )م  از فتوحـات اسـال  (گرديد ، در حالي كه آنها سخت ناراحت بودنـد و     

  .داشتند 

  :و باز دربارة اين گونه افراد مي فرمايد 

                        ـعوا مـدم وَ قيـلَ اقعطهم فَثَـباُهللا انبعـاثه و لِكـن كـِره هعد وا لهال عد وجوا الخُرلَو اَرادو

٢القاِعدين .   

ظامي فـراهم   اگر آنان قصد سفر جها د داشتند ، درست مهياي آن مي شدند و تجهيزات ن               

مي كردند ، ليكن خدا هم از توفيق دادن و برانگيختن آنها براي جهاد كراهـت داشـت و از            

اين رو را سنگين بار كرد و از سفر جهاد بازداشت و حكم شد كه شما هم با معذوران عاجز 

  .و برجاي نشستگان ، در خانة خود بنشينيد

 توجه كرد تا مبدا باعـث سـوء تفـاهم و    در اينجا نكتة باريك و دقيقي هست كه بايد به آن  

سوءتعبير شود ، و آن اين است كه اگر خداوند از يك سو مردم را به جهاد فرا خوانده و امر 

                                                
  .٤٨و ٤٧/ توبه  - ١
  .٤٦/ توبه  - ٢



فرموده و از سوي ديگر توفيق رفتن به جهاد را از آن عده سلب كرده است ، بايد دانـست                    

اعث اين امر شده است و      كه اين سلب توفيق بر آنان ظلم نيست ، چرا كه نفاق خود آنها ب              

خداوند نخواسته كه گروهي منافق همراه مؤمنان به جهاد بروند و در صف سپاهيان اسـالم             

ارادة تشريعي خداوند بـر آن بـوده كـه          : نكتة باريك در اينجا ست كه     . اخالل و فتنه كنند     

ل بر او ،    مسلمانان همگي به جهاد بروند و با كوشش و جانبازي در راه خداو با ايمان و توكّ                

در اين ميان گروهي منافق و مرجف و جاسوس و متثاقـل         . غلبه و پيروزي به دست آورند        و

نيز بودند كه با جاسوسي يا شايعه پراكني يا ايجاد دشمني يا فتنه گري و فساد انگيـزي و                   

يا با خواندن آيات يأس و دميدن روح نوميدي و ايجاد رعب وهراس در ميـان مـسلمانان ،         

 هم زدن اتحاد و اتفاق مسلمين و ايجاد شكاف و ضعف در سپاه اسالم را داشتند و                  قصد بر 

رفتن آنها به همراه رزمندگان اسالم ، جز ضرر و خسران و شكست و هزيمت ، نتيجـه اي                   

به بار نمي آورد ؛ از اين رو باز ارادة تشريعي خداونـد بـر آن بـود كـه ايـن گـروه همـراه         

بدين گونه است كه مي بينـيم خداونـد در نتيجـة            . گ نروند   رزمندگان مؤمن به ميدان جن    

اعمال بد آنها توفيق رفتن به جهاد را به آنان نداد و رحمت و هدايت خود را شامل حالشان                   

پس ، آنها با اعمال و افكار و نيات خود و به پـاداش        . نكرد تا بدين نعمت عظمي نائل آيند        

يق رسيدند و جزاي آنها همان بس كه ارادة از          رفتار و كردار شخصي شان به اين عدم توف        

اين ، گونـه اي     . جاي برخاستن و به جهاد رفتن و جانفشاني و تالش در راه خدا را نيافتند                

        .همانند آنها به فكر و انديشه فرو روند و عبرت بگيرند  تنبيه است تا آنها و افرادي

   .١ فَلَما زاغُواازاغَ اُهللا قلوبهم

ر باطن شدند و دلهاي خود را از حقيقت برگرداندند ، خـدا نيـز بـه ايـن بـدبختي      چون كو 

  .دچارشان كرد 

  :و يا 

                                                
  .٥/ صف  - ١



   .١نَسوااَهللا فَاَنساهم اَنفُسهم

آنها را ازياد خودشان برد » خويشتن « چون خدا را به دست فراموشي سپردند ،خداوند نيز       

  . كشانيد به فراموشي» خودشان « آنها را ا ز نظر » خود« و 

و اما دربارة اعمال و رفتار اين گونه افراد در ميدان جنگ كه چيزي جز تظاهر نيست و آن را 

اگر يكي از اين فتنـه گـران و   : از اعماق دل انجام نمي دهند ، بايد اين نكات را هم بدانيم         

راي تظاهر منافقان و كساني كه همراه بردن آنها با سپاه اسالم جايز نيست ، از ناچاري يا ب      

به ميدان جنگ برود ، براي او سهمي از غنائم جنگي كنار گذاشته نمي شود و حقوقي هـم                   

« ، حتي براي آنها هيچ گونـه         )نه به خودشان و نه به اسبشان        ( به آنها پرداخت نمي گردد    

چنين كسي اگر در جنگ پيروزي هـم كـسب كنـد و             . هم وجود نخواهد داشت      ٢»رضحي  

يا در ميدان نبرد به ياري مسلمانان برخيزد ، از آنجا كه منافق است و در                كافري را بكشد و     

                    .دل خود نيت پاك و خالصانه ندارد ، اين كارهايش بي فايده است 

، مـردم بـه     . اگر امير و فرمانده لشكر ، خودش نيز يكي از اين افراد منافق و فتنه گر بـود                   

ر نبايد همراه او به جنگ بروند ، زيرا وقتي يك سرباز ساده به            محض آگاهي از اين امر ديگ     

  خاطر چنين خصوصياتي از رفتن به جهاد ممنوع است ، فرمانده و امير نيز به طريق اولي 

ممنوع خواهد بود ، مضايقاَ آنكه امير فتنه گر و منافق ضرر و زيانش بسيار بيشتر از سـرباز                   

  .فتنه گر و منافق است 

  هم در همـين بـاره مـي     ٤نيز آورده است و در تحرير       ٣مطلب را عالّمه در منتهي    نظير اين   

در آنجا كه مرجف يا مخذّل به جنگ و جهاد برخيزند ، براي آنها سهمي نيـست و                  : فرمايد  

  .اگر هم داشته باشند ، براي اسب آنها هم سهمي نمي دهند 

                                                
  .١٩/حشر  - ١
انعامي است كه امير و فرمانده لشكر به كسي كه در ميدان جنگ فداكاري و جانفشاني و تالش بيشتري كرده باشد »رضخ« - ٢

  .، مي دهد 
  .٩٠٦،ص ٢ج - ٣
  .١٤٦تحرير ،ص  - ٤



 رهبر از شخصي يكـي از ايـن         اگر امام و  : آورده است     ١همچنين ، شيخ طوسي در مبسوط     

 همكاري مـي كنـد ، سـزاوار    ) و دشمنان (صفات راببيند يا آنكه متوجه شود او با مشركان     

  .است كه او همراه نبرد و نبايد مرجف و مخذل را همراه ببرد 

بهتر است برگـرديم ،     : به ديگران بگويد    ) مخذّل(بدين گونه است كه شخص      » تخذيل  « 

يا بگويد كه بعضي از اينهـا تـاب مقاومـت و            . برابر دشمن را نداريم     ما قدرت مقاومت در     

و بدين طريق روحية مسلمانان را تضعيف كند و آمـادگي جنگـي آنهـا را                . پايداري ندارند   

  .خدشه دار سازد 

به من خبر رسيده كه دشمن : بگويد ) مرجف(بدين گونه است كه مثالً شخص »  ارجاف« و 

. لوم نيست كه ما بتوانيم از آن رهايي يابيم و جان به سالمت بريم در كمين ما نشسته و مع

يزودي براي دشمن كمك خواهد رسيد و دائماً نيروهاي تازه نفس به آنهـا              : يا آنكه بگويد    

  .خواهند پيوست 

يا كمك به دشمن اين گونه است كه مثالً شخـصي ، جاسوسـي از دشـمن را در                   » اعانه« 

نار خود جاي دهد و يا خبرهاي لشكر گـاه مـسلمين را در اختيـار                اردوگاه مسلمانان و در ك    

        .دشمنان و جاسوسان آنها بگذارد و آنان را بر اسرار نظامي سپاه اسالم آگاه سازد 

  بلي ، اگر يكي از اين گونه افراد به جهاد آيد و در ميدان نبرد هم حاضر شود و جنگ هم   

هد داشت ، زيرا او از مجاهدان نيست ، بلكه از عاصيان بكند ، باز سهمي برايش وجود نخوا

و شهيد رضوان اهللا عليه نيز در لمعه ، كتاب جهاد ، دربارة مخذل و مرجف و سـهم                   . است  

  .نداشتن آنها نظير همين مطالب را بيان كرده است 

  

   هم شود» ناكصين « لشكر اسالم بايد از 

                                                
  .٧،ص ٢ج - ١



متثاقلون سخن به ميان آمده و با اشاره بـه آيـات            قبالً گفتيم كه در تفسير شلتوت ، دربارة         

اكنون يادآور مي . قرآني ، لزوم كنار گذاشتن شدن آنها از ارتش اسالمي توصيه شده است 

  : بحث در اين باره ادامه يافته و چنين آمده است  ١شويم كه در همان تفسير

ناكـصين  . ن تصفيه شود    لشكر اسالم بايد از متثاقلين خالي گردد و همچنين بايد از ناكصي           

كساني هستند كه پيش از فرا رسيدن جنگ وعده ها مي دهند و رجز خواني مي كنند كه در      

ميدان جنگ چنين و چنان خواهيم داد ، ولي همين كه هنگامة جنگ فرا مي رسد و امـر بـر                     

 تشكيل و انسجام سپاه قرار مي گيرد ، ناگهان خود را كنار مي كشند و سستي و تن آساني   

وقتي دستور جهـاد صـادر     . نشان مي دهند و در گوشه اي آرام و بي سرو صدا مي نشينند               

مي گردد و فرمان داده ميشود كه همه براي جنگ در راه خدا آماده و بـسيج شـويد ، ايـن                      

گروه گردن مي كشند و عجوالنه و در حالي كه وحشت بر جانشان نشسته و ترس به مرگ  

خدايا ، چرا براي ما جنگ را واجب كردي ؟ اگر ممكـن             : ند  نزديكشان كرده است ،مي گوي    

   !باشد مدتي آن را به تأخير بينداز 

  :خداوند دربارة اينان مي فرمايد 

ِاذا  اَلَم تَرِالَي الذَّين قيلَ لَهم كُفوا اَيِديكُم و اَقيموا الصَّلوه و اتُوا الزَّكوه فَلَماكتُِب علَيِهم القَتالُ 

لَـوال   او اشد خَشيه و قالوا ربنا ِلم كتَبتَ علَينَا الِقتالَ          اِهللا ق ِمنهم يخشون الناس كَخَشيهِ    فري

اَخَّرتَنا ِالي اَجٍل قريٍب قُل متاع الدنيا قليلٌ و االِخره خير ِلمِن اتَّقي و ال تُظلمون فتيالً اين مـا                    

  . ٢و كُنتُم في بروٍج مشَيدٍهلَتكُونوا يدِريكَكُم الموتُ و 

: مي گفتنـد  ) قبالً بارها به تو اي رسول ما( آيا نمي نگري و عجب نداري از حال مردمي كه        

گفتـه مـي شـد      ) طبق ارداه و مشيت الهي      ( و بدانها   . به ما اجازة جنگ با دشمنان را بده         

زيرا كه هنـوز از     (  قيام كنيد    اكنون از جنگ خود داري نماييد و به و ظيفة نماز و زكات خود             

به هنگام  ( و ديدي آنگاه كه بر آنها       ) . سوي خداوند مأموريت جنگ به ما داده نشده است          

                                                
  .٢٥٢ص  - ١
  .  ٧٨و٧٧/نساء - ٢



بيش از آن انـدازه     ) همان افراد منافق    ( حكم جهاد آمد ، در آن هنگام        ) درگيري جنگ بدر    

) عيف و زبون خدا بودند يعني از دشمنا خود كه بندگان ض( كه بايد از خدا بترسند ، از مردم 

اي خدا ، چرا براي ما حكم جنگ و جهاد را فرض و واجب كردي كه عمر : ترسيدند و گفتند 

اي رسول ما ، به آن افرادي كه از         ( ما را تا به هنگام اجل و مرگ طبيعي به تأخير نيفكني ؟              

اچيز است و جهـان     بگو كه متاع دنيا و زندگي دنيوي ، اندك و ن          ) اين گونه اعتراضها دارند     

و از هيچ كس جـز خـدا   ( آخرت كه جهاني ابدي است ، براي هر كسي كه خداترس باشد             

هر كجا  . بسيار بهتر از اين دنياست و آنجا كمترين ستم دربارة كسي نخواهد شد              ) نترسد  

در هنگامي كه ( مرگ شما ) نيز پناه گرفته باشيد ،( باشيد ، اگرچه در كاخهاي بسيار محكم 

و از مرگ هـيچ گونـه راه گريـز و چـارة             ( فرا خواهد رسيد    ) ادة خداوند بر آن قرار گيرد       ار

  ).رهايي نخواهد بود 

آري ، اي ن گونه افراد كساني هستند كه پيش از احساس خطر جنگ ، تظاهر به قـدرت و                   

ن كه  رجز خواني مي كنند و خود را مؤمنان پاكباز راه خدا و اسالم نشان مي دهند ، اما همي                  

خطر جنگ براستس نزديك شد ، از گفته هاي خود بر مي گردند و نشان مي دهند كه مرد                    

دل بسته اند و حاضر نيستند از آن جنگ و خطر نيستند بلكه به متاع اندك و نا چيز اين دنيا 

پس وجود چنين افرادي در ارتش و سپاه اسالمي نه تنها مفيد و مثمر ثمـر     . دست بردارند   

مي تواند خطرناك و تفرقه انگيز هم باشد و سپاه اسالم را از داخـل بتراشـد و    نيست بلكه   

لذا اين گونه افراد را بايد از ارتش توحيدي اسالم پاكسازي كرد و به آنها اجازة . فرو بريزد 

  .همراهي با ارتش را نداد 

  

  مرجفون هم نبايد همراه ارتش توحيدي باشند



ة صفات و خصوصيات افراد ارتـش اسـالمي ادامـه           در تفسير شلتوت همچنين بحث دربار     

يافته و دربارة مرجفون نيز گفته و آنها را هم از جملة كساني شمرده است كه نبايد همـراه                   

   .اسالم به ميدان جنگ برده شوند

پراكنده مي سـازند و      مرجفون يعني كساني كه اراجيف و شايعات بي اساس را بين مردم            

افراد لشكر اسالم سستي و اضطراب و نگرانـي بوجـود آيـد و     باعث مي شوند كه در ميان       

اساساً بعضي ازمدم كه ما نيز در زندگي روزمرة خود بـا            . بالمال به ضعف آنها منتهي شود       

نمونه هايي از آنها روبرو مي شويم عادت دارند كه شايعه پراكني كنند و هر آنچه را كه مي                 

اين گونه  . شده باشد ، بين مردم پخش كنند        شنوند ،بدون آنكه صحت آن برايشان ثابت        

افراد به نتايج اين عمل خود هم فكر نمي كنند و چه بسا كه با يك شايعه پراكني بي مـورد         

  .اساس بسياري از خانواده ها و زندگيها فاميلي و اجتماعي را در هم بريزند 

حمل باشد ، در ميان افراد اگر وجود اين گونه افراد در ميان خانواده ها و اقوام بنوعي قابل ت

لشكر اسالم به هيچ وجه قابل تحمل نيست و بايد حتماً آنها را تصفيه كرد و كنار گذاشت ؛                

زيرا در بحبوحة جنگ ، اين مسأله بـسيار حـساس اسـت و گـاه بـا سرنوشـت جنـگ و                       

بيشتر اوقات پخش كردن شايعات ، پيش از آنكه . سرنوشت يك قوم و ملّت بازي مي كند 

نگ تمام شود و به نتيجة نهايي برسد و پيروز كامل نصيب مسلمانان گردد هر چند هم كه ج

تا آن لحظه پيروزي با مسلمانان بوده است بازهم موجب اضطراب و نگرانـي مـي شـود و                   

روحيه ها را چنان تضعيف مي كند كه بعيد نيست يك جنگ رو به پيروزي ، به خاطر همـان     

  .شايعات منجر به شكست شود 

از جملـه در    . نمونة بسيار روشني از مورد عملكرد ورجفون را در تاريخ صـدر اسـالمداريم               

جنگ اُحد كه به خاطر اشتباه تاكتيكي و نافرماني چندتن از كمانداران سپاه اسالم ، پيروزي 

مسلمانان به شكست منجر شد ، در واقع ضربة اصلي را مرجفون به سپاه اسالم زدند ؛زيرا 

گامة جنگ و گرما گرم زدو خورد مسلمانان و مشركان ، ناگهان شايعه اي در بين                در آن هن  



ايـن  . سپاهيان پخش شد مبني براينكه پيامبر اسالم در جنگ به شـهادت رسـيده اسـت     

شايعة هولناك و تكان دهنده چنان ضربة محكمي بر لشكريان اسـالم وارد آورد و تـأثير و        

هدان چنان تلخ و ناگوار بود كه ناگهان سپاهيان اسالم          بازتاب آن در ميان رزمندگان و مجا      

روحية خود را از دست دادند و دچار ضعف و سستي شدند و از عرصة كارزار پـا بـه فـرار                      

گذاشتند و اوضاع چنان در هم ريخت كه از جانب خداوند متعال آيه اي نازل شد و به آنهـا              

 در همان آغاز گسترش و قـدرت يـابي          هشدار داد ، كه اگر اين آيه نازل نمي شد ، احتماالً           

  :آيه چنين بود . اسالم ، چنان شديدي بر آن وارد مي آند كه ديگر جبران نبود 

، اَفَِان ماتَ اَو قُِتلَ انقَلَبتُم علي اَعقاِبكُم و مـن            و ما محمد ِالّارسولٌ  قَد خَلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ         

  . ١ن يضُر اهللاَ شيئاً و سجِزي اُهللا الشاِكرينينقَِلب علي عِقبيِه فَلَ

آيـا اگـر او     . محمد پيامبري است همچون پيامبران پيشين و رسوالني كه قبل از او آمدنـد               

 و راه پيشين و قبـل از  (بميرد يا كشته شود شما به عقب بر مي گرديد و مرتجع مي شويد           

؟ هر كسي كه عقبگرد كنـد ،    ) مي گيريد    اسالم آوردن وراه اجداد مشرك خود را در پيشين        

 ، و خدا به افراد      ) بلكه ضرر متوجه خود اوست       (به خدا هيچ گونه ضرر و زياني نمي رساند          

  .شاكر و سپاسگزار پاداش آنها را خواهد داد

پس ، طبق تصريح قرآن كريم اين افراد حتي در صورت درست بودن شايعه و به شهادت                 

ين خود را رها نمي كردند و پا به فرار نمي گذاشتند ، بلكه بايد در                رسيدن پيامبر هم بايد د    

راه خداي خود به جنگ ادامه مي دادند ؛ زيرا اگر هم پيامبر شهيد شده بود ، دين و رسالت                  

و كتاب او از بين نرفته بود ، و مهمتر از همه آنكه خداوند قادري كه پيامبران را مبعوث مـي      

  .ابدي است كند ، همچنان پا برجا و 

  راه چاره چيست ؟

                                                
  .١٤٤/ آل عمران  - ١



 به ويژه امير و فرمانده        در اين مثال و مواردي شبيه آن ، راه چاره چيست و لشكر اسالم و              

لشكر چه بايد بكند ؟ آيات زندگي بخش و در خشان قرآن در اين مـورد هـم راه چـاره را                      

  .نشان داده است 

  :مي فرمايد 

لخَوِف اَذاَعوا ِبِه و لَو ردوه ِالّي الرسوِل و اِلي اُولي األمِر ِمـنهم              و ِاذا جائهم اَمر ِمن االمِن اَِو ا       

  .  ١لَعِلمه الَّذين يستَنِبطُونَه منُِهم

 فوراً و بدون فكر و      (هنگامي كه خبري از امن و آسايش يا زحمت واضطراب به آنان برسد              

 جانشينان وي (نه مسائل را به پيامبر و اگر اين گو) حال آنكه (. آن را پخش مي كنند )تأمل

) فهميـدگان ودارنـدگان درك وشـعور      ( صاحبان امر برگردانند و به آنان واگذارند ، آنان           )و

 و آنگاه اگر به صالح لشكر و ادامه وو نتيجـة            (بهتر درك مي كنند كه منظور چه بوده است          

  ).جنگ بود ، آن خبر را از راه درستش پخش مي كنند 

 احزاب ، نسبت به اين گونه افراد مرجف ، شديد بسيار زيادي نشان داده و آنها را          در سورة 

  :مي فرمايد . به محروميتهاي بزرگ و بدي فرجام كارشان وعده فرموده است 

قالَـت  و ِاذيقُولُ المناِفقُون و الَّذين في قُلُوِبِهم مرضٌ ما وعدنا اُهللا و رسـولُه ِالّـا غُـروراً وِاذ                    

         وا ولَكُم فَارِجع قامال م ثِربم يا اَهلَ يِمنه وتَنا        طاِئفَهيب ِان قُولُوني النَِّبي مِمنه فَريق ستَأِذني

  .  ٢عوره و ما ِهي ِبعورٍه ِان يريدون ِالّا ِفراراً

: ا يكديگر مي گفتنددر آن هنگام ، منافقان و آنان كه در دلهايشان مرض و شك ريب بود ،ب

فريبـي  ) وعدة فتح و نـصرت      ( آن وعده اي كه خدا و رسولش به ما دادند           )ديدي كه آخر    (

اي اهـل يثـرب ،    : بيش نبود ؟ و در آنوقت طايفه اي از آن كافران ومنافقـان ديـن گفتنـد                  

 زيرا كه همه كشته خواهيد شد ، پس از گـرد     (ديگربراي شما در مدينه جاي ماندن نيست        

، پـس از  )امبر پراكنده شويد و به شهر و ديار خود برويد وزندگي راحت را از سر گيريـد               پي

                                                
  .٨٣/ نساء  - ١
  .١٣و١٢/احزاب - ٢



براي رفتن از پيامبر اجازه ) نزد پيامبر آمدند و(و در آن حال گروهي از آنها . اينجا باز گرديد 

در صورتي كه دروغ مي گفتند و       . خانه هاي ما ديوار و حفاظي ندارد        : خواستند و مي گفتند     

  .ودشان چيزي غير از فرار از ميدان جنگ نبودمقص

دردنبالة همين آيات ، با لحن بسيار كوبنده و قاطعي از اين گونه افراد سخن به ميان آمده و 

  :شديدترين حمالت نسبت به آنها صورت گرفته است ، چنانكه مي فرمايد 

 تَوها و ما تَلبثُوا ِبها ِالّا يـسيراً و لَقَـد كـانوا           و لَو دِخلَت علَيِهم ِمن اَقطاِرها ثُم سِئلُوا الِفتنَه ال         

      االدبار نولَووا اَهللا ِمن قَبلُ ال يدعاه          الِفرار كُمنفَعولًا قُل لَن يسؤرتُم   و كانَ  عهداهللاِ  مِان فَر

 يعـِصمكُم ِمـن اِهللا ِان اَرادِبكُـم         ِمن الموِت اَِو القَتِل و ِاذاً ال تُمتَّعون ِاالّ قليالً قُل من ذَا الَّذي             

                     ـِوقينعاُهللا الم علَماً و ال نصيراً قَد يوِن اِهللا و ليم ِمن دلَه ونِجدو لَا ي حمهِبكُم روءاً اَو ارادس

          اسالب أتُونال ي نا وِالي لُمِلِأ ِخواِنِهم ه ِمنكُم و القائِلين    ع هِالّا قليالً اَِشح    لَيكُم فَِاذا جـاَءالخَوف

  ِالَيك وننظُرم يأيتَهلَقُوكُم            رس الخَوف بوِت فَِاذا ذهالم نغشي عليِه مم كَالَّذي ياَعينُه ورتد

ِبالسَِنٍه حداٍد اَِشحه علَي الخَيِر اُولِئك لَم يؤِمنُوا فَاَحبطَ اُهللا اَعمالَهم و كـان ذلـك علَـي اِهللا                   

يراً يحسبون األحزاب لَم يذهبوا وِان يأِت االَحزاب يودوا لَو انَّهم بـادون ِفـي االَعـرابِ                   يس

   . ١يسئلون عن اَنباِئكُم و لو كانُوا فيكُم ما قاتَلوا ِالّا قَليالً

 و اگر دشمنان دين ، از پي غارت و چپاول به شهر و خانه هايشان هجوم بياورند و سـپس                   

از آنها بخواهند كه مجدداًبه كفرو شرك برگردند ، آنان نيز اجابت خواهند كرد، در صـورتي          

 چـون همگـي     (كه با آن كفر و شرك ، بيش از زماني اندك در مدينه زندگي نخواهند كرد                 

با ) در جنگ اُحد كه اكثرشان فرار كردند(و آن منافقان پيش از اين هم .)هالك خواهند شد   

و خلق خدا نسبت به عهدي كـه بـا          . م بسته بودند كه به جنگ پشت نكنند         خدا عهد محك  

چه پيمان حق را بشكنند و چه آن را نگه دارند ، به ثواب يا عقاب حاصل از                  (خدا مي بندند    

اگر از مرگ يا كشته شدن فـرار        :  به منافقان بگو     )اي رسول ما  (.  مسؤول خواهند بود     )آن  

                                                
  .   ٢٠و ١٤/ احزاب  - ١



فع شما نخواهد بود ، زيـرا بـيش از انـدك زمـاني از زنـدگي                مي كنيد ، آن فرار هرگز به ن       

اگر خدا براي شما بال و شري را بخواهـد و يـا لطـف و                : به آنها بگو    . كامياب نخواهيد شد    

مرحمتي را اراده فرمايد ، ديگر چه كسي هست كه شما را از راه خدا به خير يـا شـر منـع                       

خدا از حال آن مردم كه      .  ياوري نخواهد بود     تواند كر د؟ و هرگز خلق را جز خدا هيچ يار و           

خـود مـي    ) وطايفه و اقوام     (مسلمانان را از جنگ مي ترسانند و باز مي دارند و به برادران              

گويند با ما متفق باشيد نه بامؤمنان ، بخوبي آگاه است و آنها را چنان مي بينـي كـه وقتـي              

 و هراس دوران ميزنـد نگـاه مـي          خوفي فرا رسد از شدت ترس به تو با چشمي كه از بيم            

و باز وقتي كه جنگ     . كنند ، مانند كسي كه ا زسختي مرگ ، حال بيهوشي به او دست دهد                

با زبان تنـد و گفتـار خـشن ،بـا كمـال      ) و فتح و غنيمتي به دست آمد(و خطر برطرف شد   

ند و خدا   اينان هيچ به خدا ايمان نياورده ا      . حرص و بخل ، بسختي مطالبة غنيمت مي كنند          

نابود مي كند ، و اين براي خـدا بـسيار           ) چون همه از روي ريا و فريب است          (اعمالشان را   

 كه از چند قبيله و    (و آن منافقان گمان مي كنند كه لشكرهاي كافران و احزاب            .آسان است   

 هنـوز از دور مدينـه نرفتـه و شكـست            )گروه تشكيل شده و به جنگ اسالم آمده بودنـد           

و اگر آن دشمنان بار ديگر عليه السالم لشكر كشي كنند ، اين منافقان باز هم          . نخورده اند 

آرزويشان اين خواهد بود كه كاش در ميان اعراب باديه نشين بوده و از جنگ آسوده و بـر                   

 تا در صورت مساعد بودن اوضاع بـه  (آنها از اخبار جنگي شما جويا مي شوند      . كنار باشند   

گر هم عدة زيادي از آنها به ميان سپاه شما بيايند و در صفوف شما قرار                 و ا  )شما بپيوند ند    

                                                 . بـه جنـگ و پيكـار بـر نمـي خيزنـد      ) آن هم بـه ريـا و نفـاق    (گيرند ، جز اندكي از آنها  

ستور قتل آنها را نيز     شدت عمل در مورد اين افراد ، به جايي مي رسد كه خداوند اجازه و د               

صادر مي فرمايد ، تا اگر از راههاي ماليم و مالطفت آميز قدم در صراط مستقيم نگذاشتند                 

آري ، . ، با كشته شدن آنها ، لشكر اسالم و جامعة اسالمي از شرّ  وجودشان آسوده شـود                

 است اينكه گفتيم در سورة احزاب نسبت به مرجفون شدت عمل نشان داده شده براي اين



: كه دستور تصفية خونين و قتل و كشتار آنها صادر گرديده است ،چنانكه خداوند ميفرمايـد       

ناِفقوننتَِه المال  لَِئن لَم ي ِّبِهم ثم نَّكدينَِه لَنُغِريِفي الم رِجفُونالم ضُ ورفي قُلُوِبِهم م الَّذين و

ِفي الَّذين خَلَـوا     سنَّه اهللاِ . ين ما ثُِقفُوا اُِخذُوا و قُِتلُواتَقتيالً       ملعونين اَ . يجاِورونَك فيهاِاالّ قَليالً    

   . ١ِمن قَبلُ و لَن تَِجد ِلسنَِّه اهللاِ  تَبديالً

 برضـد   (البته منافقان و آنان كه در دلهايشان مرض و ناپاكي است وهم آنها كه در مدينـه                  

 دلهاي اهل ايمان را مضطراب ) با اين اعمال خوداسالم تبليغات و شايعه پراكني مي كنند و

 متنبه نشوند و با ماليمت و مسالمت قدم در طريق حق نگذارند (و هراسان مي سازند ، اگر 

 آنها بر مي انگيزيم     )قتال و كشتار    (دست نكشند ،ما هم تو را بر        )و از اين زشتي و بدكاري     

از آن پس جز اندك زماني نتواند در مدينه در  مسلّط مي گردانيم ، تا ) بر مال و جان آنها  (و  

اين مردم پليد بدكار ، راندة درگاه حقند و بايد هر جا كه پيدا شوند ،                . جوار تو زندگي كنند     

اين سنت خدا و طريقة حق است كه در تمام دورانها و . آنان را بگيرند جداً به قتل برسانيد 

افراد شايعه پراكن و مرجف را  و انگيزان فتنه و انمنافق كه (امتهاي گذشته نيز برقرار بوده    

  .و بدان كه سنّت خدا هرگز مبدل نخواهد شد .)رسوالن حق به قتل مي رساندند

اين آيات كوبنده اي كه نقل شد ، هم چهرة منافقان و آنهايي را كه وجودشان براي لشكر و 

  د ، نشان مي دهد و هـم راه         است و نبايد همراه سپاه اسالم برده شون        جامعة اسالمي مضر

  .مقابله با آنها و چارة از بين بردن شر وجودشان راباز مي نمايد 

  واپس نشسته ها نيز بايد تصفيه شوند 

يكي ديگر از گروههايي كه نبايد همراه لشكر اسالم به جنگ برده شـوند و بلكـه بايـد از                    

 ، واپس مي نشينند و خود را        سپاه اسالم تصفيه گردند ، كساني هستند كه به قصد و تعمد           

  .عقب مي كشند و با پشت سرماندگانه همراه مي شوند 

                                                
  .  ٦٢-٦٠/ احزاب  - ١



اين گونه افراد نيز تنها شوق جنگ و جهاد ندارند و آمادة قتـال در راه خـدا و رسـيدن بـه            

پيروزي يا شهادت نيستند ، بلكه وجودشان در ميان افراد لشكر مي تواند ايجـاد ضـعف و                  

 نها را نيز از راه به در برد ؛ لذا تصفية اين گروه نيز الزم شمرده              سستس كند و بسياري از آ     

  .شده است 

  :در قرآن مجيد مي فرمايد

فَِرحَ  المخَلَّفُون ِبمقعِدِهم ِخالف رسوِل اِهللا و كَِرهوا اَن يجاِهـدوا ِبـاَمواِلِهم و اَنفُـِسِهم فـي                  

   .١كانُوا يفقَهون حراَ لَو ِر قُل نار جهنَّم اَشَدفيِ  الح سبيِل اِهللا و قالُوا ال تَنِفروا

آن كساني كه بر جاي خود ماندند و واپس نشستند و خوشحالند كه از حكم جهاد در ركاب     

رسول خدا تخلف ورزيدند و جهاد با مال و جانشان در راه خدا برايشان سخت ناگوار بود و            

 به آنها مي گفتند كه شـما د ر ايـن هـواي گـرم و                 مؤمنان را هم از جهاد منع مي كردند و        

سوزان از خانه و ديار خود بيرون نرويد ، آنان را بگو كه آتش دوزخ بسيار سوزان تر از اين 

  .هواي گرم است ،اگر مي فهميدند

نـشين قـرار داده و چنـين مـي          و باز در جاي ديگر اين گونه افراد را در رديف زنان خانـه               

  :فرمايد

   .٢ن يكُونُوا مع الخَواِلِف و طُِبع علي قُلُوِبِهم فَهم ال يفقَهونرضُوا ِباَ

راضي بدان بودنـد كـه بـا زنـان و كودكـان و              ) واپس نشستگان و برجاي ماندگان      ( آنها  

دلهاي آنان نقش كفر و ظلمت گرفت       . ) و به جهاد حاضر نشوند       (عاجزان در خانه بنشينند     

  .تا از حقايق هيچ نفهمند

و همين موضوع و مضمون ، كه از مطالب بسيار مهم و درخـور توجـه در زمينـة جنگهـاي                     

همين سورة توبه بار ديگر يادآوري وتأكيد شـده         ٩٣اسالمي و افراد جهادگر است ، در آية         

  :در جاي ديگر مي فرمايد . است 

                                                
  .٨١/ توبه  - ١
  .  ٨٧/ توبه  - ٢



ونا فَاستَغِفرلنا يقُولُون باَ لـِسنَِتِهم مـا        لَك المخَلَّفُون ِمن االَعراِب شَغلَتنا اَموالُنا و اَهلُ        سيقُولُ

    .١لَيسَ  في قُلُوِبِهم

 كه از حضور    (خيلي زود خواهي ديد كه باز پس نشستگان و عقب ماندگان از اعراب باديه               

 )د رجنگها و در سفر فتح مكّه تخلف مـي ورزنـد ، بـه عنـوان عـذري بـراي تعلّـل خـود                        

يت و اموالمان از آمدن در ركاب تو بازداشت ، اكنون از خواهندگفت كه ما را محافظت اهل ب   

 اين مردم منافق چيزي را برزبان مي آورند كه دردل           )اما(. خدا براي گناه ما آمرزش بطلب       

يعني آنها معتقدبه گناهي براي خود نبودند و تنها از روي ريا            (خود هيچ به آن عقيده ندارند       

   ).مي كردند كاري بود كه از رسول خدا طلب آمرزش 

  :و باز در مورد اين گونه افراد و نشانه ها و عالئم آنها فرمايد 

   ٢سيقُولُ المخَلَّفُون ِاذَا انطَلَقتُم ِالي مغاِنم ِلتَأخُذُوها ذَرونا نَتَِّبعكُم

 همراهي نكردند ،باز چون ) سپاه اسالم(كساني كه باز پس ماندند و تخلف كردند و با شما      

 گرفتن غنائم جنگي به آنجا حركت كنيد ، بزودي خواهند گفت بگذاريد             )فتح خيبر و   (براي  

  .) تا از غنائم سهمي هم به آنها برسد (تا ما با شما بيعت كنيم 

  :و در آية بعد مي فرمايد 

ـ     قُل لِلمخَلفَّين ِمن االَعراِب ستُدعون ِالي قَوٍم اُولي بأس ٍ          م اَو يشَديٍد تُقاِتلُونَهونفَـِان   سِلم

           . ٣اَليماً تُطيعوا يؤتكُم اُهللا اَجراً حسناً و ِان تَتَولَّوا كَما تَولَّيتُم ِمن قَبلُ يعذِّبكُم عذاباً

و عقب ماندن و باز پس نشستن ( تخلف كردند ) از جنگوجهاد ( با اعرابي كه )اي رسول ما(

بزودي براي جنگ با قومي )قيقتاً قصد متابعت داريد  اگر براستي و ح    (:  بگو )را پيش گرفتند  

دعوت مي شويد كه ستيز كنيد ، تا وقتي كه تسليم شوند            ) پارس و روم     (شجاع و نيرومند    

در اين دعوت اگر اطاعت كرديد ، خدا به شما اجر نيكو خواهد داد و اگر نافرماني كنيد ، و                    . 

                                                
  .١٥و١١/ فتح  - ١
  .١٥و١١/ فتح  - ٢
  .   ١٦/ فتح  - ٣



 ، خدا ) پشت به ميدان جنگ كنيد ( كرديد مخالفت) در حديبيه (همان طور كه پيش از اين    

  .شما را عذابي دردناك خواهد داد 

بيان كنندة اين نكته دقيـق و سرنوشـت سـاز اسـت كـه ارتـش        اين آيات آسماني ، همه  

اسالمي بايد از وجود عناصر ناياب و مضر پاكسازي شود و تنها افرادي مؤمن و مهـذّب در                  

اسالم از تشكيل لشكر و ارتش و رفتن به ميدان جنگ ، سپاه اسالم باقي بمانند ؛زيرا قصد 

قتل و غارت و به دست آوردن غنيمت نيست ، بلكه قصد اصلي و نهايي ، پياده كردن احكام 

مقدس اسالم و برافراشتن پرچم شعائر وذهبي در سراسر جهان و ايجاد برادري و برابري               

 سـازي، در زمينـة ارتـش و افـراد           لذا چنين مكتب پربار و انسان     . بين تمام مؤمنان است     

  اهـداف   همـين  پـي  در ، خالص ايماني رزمنده اش ، نياز به كساني دارد كه با قلبي پاك و           

خدايي گام در ميدان جنگ نهند و در هر قدم كه پيش مي روند ، جز براي خدا و دين خدا                      

   .نجنگند 

  

  يك داستان تاريخي با چند فراز جالب

، در تواريخ و ماخـذ اسـالمي    ) شرايط روحي رزمندگان اسالم   ( در زمينة مطلب مورد بحث      

براي نمونه يكي از آنها را كه چند فـراز جالـب دارد و در               . مطالب بسياري وارد شده است      

ــيم      ــي كن ــل م ــت ،نق ــالم اس ــدر اول اس ــاريخي از دوران ص ــتان ت ــك داش ــع ي                  .واق

  :داستان ابي خيثمه 

 عليه و آله خبر رسيد كه هرقل قيصر روم لشكر انبوهي تدارك ديده به پيامبر اكرم صلي اهللا

ايـن لـشكر نيرومنـد كـه     . و كار آزموده به سوي مدينه مي آيد    و با ارتشي مسلّح و مجهز     

تاكنون در صدها جنگ بزرگ و كوچك پيروزي به دست آورده و به عنوان لشكري جـرار و                  

وم اين بار مي خواهد شـهر مـسلمانان را از          خونخوار شهرت يافته است به دستور قيصر ر       



بيخ بركنده و ويران كند و تمامي مسلمين را از دم تيغ بگذارند تا ديگرچيزي به نام اسالم                  

   .و مسلمان در جهان باقي نماند 

آنگاه خود بر بـاالي  .پيامبر با شنيدن اين خبر ، مردم را به جمع شدن در مسجد فرا خواند           

خواند و سپس مسلمانان را دعوت كرد كه خود را آمادة جهاد كننـد و      منبر رفت و خطبه اي      

  .براي جنگي بزرگ تدراك ببينند 

 اكثريت عظيمي از مردم دعوت پيامبر را به جان پذيرفتند و بي درنگ آمادة جنگ شـده و                  

در اين ميان ، شخصي به نام . براي جهاد قيام كردند وخود را به ركاب رسول خدا رساندند 

خيثمه زندگي در داخل خانه و زير ساية خنك درختـان و بـسر بـردن در كنـار دو زن                     ابي  

زيبايش را به بيابانهاي خشك و گرم ترجيح داد ، و راحت غنودن و آسـودن در خانـه ، از                     

  .بودن در ميدان جنگ به كامش شيرين تر آمد 

مه در خانـة خـود بـه        وقتي سپاه اسالم به راه افتاده و تازه شهر را ترك گفته بود ابي خيث              

زنـانش  . در اين موقع وقت غذا خوردن رسـيد         . پشتي تكيه داده بود و استراحت مي كرد         

غذاهاي مطبوعي را كه با حسن سليقه آماده كرد و در ظرفهاي پاكيزه و اشـتها بـر انگيـز                    

ماده اما همين كه غذاها را پيش روي او بر سفرة گستر ده و آ. زيخته بودند ، برايش آوردند 

بـا انـدوه و دل گرفتگـي    . نهادند ، ناگهان بر دل ابي خيثمه سايه اي از غم مالل نشـست       

آيا رواست كه پيامبر خدا اكنون ، در حالي كه سالحهاي جنگي سـنگين برخـود                : انديشيد  

آويخته ، در بيابانهاي گرم و خشك در حال حركت باشد و من در اينجـا آسـوده نشـسته                    

را درساية خانه و در كنار دو زن زيبا با خيال را حت بخورم و خم بر                باشم و غذاي مطبوعي     

. اين را گفت و غذا را نيمه خورده رها كرد و برخاست ! ابرو نياورم ؟ چنين غذايي زهرم باد 

بي درنگ شترش را سوار شد تا خود را به سپاه اسالم برساند وهمراه آنها به ميدان جنگ                  

راه را به سرعت طي كرد و ساعاتي بعد ، خود را به لشكر              . ند  رود و به جهاد خدايي قيام ك      

  .اسالم رساند و به پيامبر ملحق شد و پيامبر او را دعاي خير فرمود 



اين امر نشان داد كه بر قلب ابي خيثمه مهر نخورده و جزو افراد كور باطني كه از حقيقـت                    

 همچون بـاز پـس مانـدگان و         هيچ نمي فهمند نشده است و به همين جهت ، با آنكه ابتدا            

عقب نشستگان در خانة خود باقي مانده بود ، ولي سرانجام هدايت الهي او را به راه خـود                   

  .برد 

  

  :داستان ابوذر

فراز ديگري از اين داستان مربوط به ابوذر صحابي بزرگوار و سازش ناپـذير رسـول خـدا                

 لشكر پيش مي رفتنـد ، ابـوذر         هنگامي كه افراد   در همان جنگ  . صلي اهللا عليه و آله است       

سه روز بود كه كسي از وي خبري نداشت و اين امر بر             . سه روز از ياران پيامبر عقب ماند        

بعضي از ياران پيامبر نيز از اين امر شگفت زده شده بودند و           . قلب پيامبر سنگيني مي كرد      

تند و حتي كم كم مـي       از اينكه سه روز است ابوذر از قافلة آنها عقب مانده ، سخنها مي گف              

رفت كه شايعاتي قوت بگيرد مبني بر اينكه ابوذر تساهل و مسامحه كرده و واپس نشسته                

اوشتري كندو داشت كه نمي . ابوذر غمگين و رنجور بود  اما چند فرسخي دور از آنها   .است  

 ايـن  از. دانست هم ابوذر را بر پشت خود سواري دهد و هم لوازم و اسباب او را حمل كند                  

با ايـن   . رو ، ابوذر فقط بار وسايل را بر پشت شتر نهاده بود و خودش با او پياده مي رفت                    

سر انجام نيز در نقطـه اي از بيابـان ، شـتر بـرزمين        . حال ، شتر بسيار كنُد راه مي پيمود         

ابوذر هم ناگزير بارها را برداشت و بـردوش    . نشست و از رفتن باز ماند و ديگر برنخاست          

  . كشيد و به جانب لشكر حركت كردخود

هنگام ظهر بود كه لشكريان اسالم از دور مرد پياده اي را ديدند كـه بـا قـامتي خميـده ،                      

و چـون   . اين بايد ابوذر باشد     : پيامبر فرمود   . خسته و افتان و خيزان به سوي آنها مي آيد           

. آبـش دادنـد   . تشنه است او را سيراب كنيد كه  : پيامبر فرمود   . رسيد ، ديدند ابوذر است      

سپس ابوذر كه از فرط تشنگي لبهايش خشك شده بود وقتي به پيامبر رسيد و اسبابش را 



برزمين گذاشت ، حاضران ديدند كه در ميان اسباب او مشكي هست كه مقداري آب زالل و 

. ابوذر شتابان آن مـشكي را خـدمت حـضرت آورد كـه از آن بنوشـد                  . گوارا در آن است     

  تو كه آب داشتي ، چرا تشنه بودي؟: پرسيد حضرت 

وقتي از شما عقب ماندم ، در بيابان به سنگي رسيدم كه آب خنك و گـوارايي                 : ابوذر گفت   

اين بود كه آن    . چنين آب زالل و خنكي در اين بيابان يافت نمي شود            . بر آن گرد آمده بود      

 تا وقتي كه پيامبر خـدا از آن         را در مشك ريختم و با خود عهد كردم از اين آب نمي نوشم             

  .نوشيده باشد 

تنها زندگي مي كني ، تنها مي ميـري ، تنهـا برانگيختـه مـي     : پيامبر او را دعا كرد وفرمود   

  .شوي و به بهشت نيز تنها وارد خواهي شد

آري ، ابوذر نيز مردي نبود كه واپس بماند و عقب بنشيند و از اينكه همراه لشكر اسالم بـه   

  .رزار نرفته است خوشحال باشد ميدان كا

  و داستان گرانباران و عقب نشستگان... 

اما در اين ميان ، گروهي از منافقان گرانباري و سنگين جايي كردند و چهرة منافقانة خـود                  

يـا  ( رابا عقب نشستن از كاروان لشكريان اسالم نشان دادند ، بلكه چند تن از مؤمنان نيز      

ن از كساني كه تا آن روز خود را مؤمن نشان داده و بـه چهـرة                 در حقيقت بايد گفت چند ت     

اين افراد كعب   . سستي كردند و از خود گرانباري نشان دادند         ) منافق شناخته نشده بودند     

ايـن عـده در آن لـشكر كـشي همـراه            . بن مالك ، مراره بن ربيع و هالل بن اميه بودنـد             

  .سپاهيان اسالم نرفتند و در خانه ماندند

من هرگز اسب و راحلة آماده نداشتم و اگر ضرورتي پيش مي            : ب اينكه كعب مي گويد      جال

آمد از اين جهت در مضيقه بودم ، اما عجيب اين است كه در روز حركت لشكريان ،بـراي                   

من نيز اسب و وسيله بدون زحمت و مرارتي فراهم شده بود و من ديگـر هـيچ بهانـه اي                     



رفـت و بـه     ل ، هر روز مي گفتم همين امروز و فردا خواهم            با اين حا  . براي نرفتن نداشتم    

  .سپاه اسالم خواهم پيوست

چون دو رفي و همراهم مراره بن ربيع و هالل بن اميه را نيز ديدم كـه                 : وي اضافه مي كند     

هر روز با آنهـا بـه       . مثل من از رفتن با لشكريان خود داري كرده اند ، دلگرم و شاد شدم                

 كارهاي روزمره را انجام مي داديم و به همه مي گفتيم كه امروز و فردا مـا   بازار مي رفتيم و   

هم به جنگ مي رويم ، و اين وضع آنقدر ادامه پيدا كرد كه سرانجام لشكر اسالم از جنـگ    

ما كه از عمل خود پشيمان شده بوديم ، وقتي جلـو رفتـيم و بـه                 . تبوك به مدينه برگشت     

وقتي خبر به خانواده    . را نداد و ساير مؤمنان نيز چنين كردند         پيامبر سالم گفتيم ، جواب ما       

هاي ما رسيد كه پيامبر و يارانش جواب سالم ما را نمي دهند و با ما سخن نمـي گوينـد ،                      

جدا ) شوهران خود(همسران ما به خدمت پيامبر رفتند تا كسب تكليف كنند كهآيا بايد از ما 

وقتي ما . ا نشويد ، ولي آنان نبايد به شما نزديك شوند         ازآنها جد  نه: شوند يا خير ؟ فرمود      

در خانة خود و در ميان خانواده هايمان چنين وضعي داشتيم ، ناگفته معلـوم اسـت كـه در                

. بيرون خانه و بين افراد جامعه ، چه وضع دشوار و روزهاي مرارت باري را مي گذرانيـديم                   

ردكانها و حتي در مسجد نيز كسي با ما حـرف           در كوچه و خيابان در گذر گاهها ، در بازار د          

نمي زد و جواب سالممان را نمي داد و سؤاالتمان را كه اكنون چه كنيم و اين لكة ننـگ را                     

نسبي و سـببي نيـز       افراد فاميل و خويشاوندان   . چگونه از دامن بشوييم ، پاسخ نمي گفت         

مديگر بر مي خورديم ، روي از      رفت و آمد خود رابا قطع كرده بودند و اگر هم در جايي به ه              

و چنين بود كه ديگر زندگي براي ما تلخ . ما مي گرداندند و بي اعتنا از كنارمان مي گذشتند 

و سياه و غير قابل تحمل شد ، بعالوة آنكه آتش پشيماني هم به جان و دلمان افتاده بـود و       

 زاري در خلـوت و      روحمان را مي سوخت و شعله ور مي كرد و ديگر چاره اي جـز گريـه و                 

  .گريختن از مردم و بيرون از شهر و پناه گرفتن در مناطق خارج شهر نداشتيم 



آري ،براي كعب و دو رفيقش زندگي در شهر و در ميان مردم و حتي بسر بـردن بـا افـراد            

خانواده اي كه گويي در زير يك سقف با بيگانه اي بسر مي بردند ، چنان تلخ و دشوار شد                    

  .دند خانه و ديار را ترك گويند و به خارج شهر فرار كنندكه ناگزير ش

كار آنها در تمام شب و      . چنين بود كه آن سه تن به دامن كوهي در بيرون شهر پناه بردند               

آنقـدر مـي    . روز گريه و زاري كردن بود و اشك ندامت باريدن و از سـوز دل آه كـشيدن                   

رفتند و ساعتي را در حالتي شبيه خـواب و          گريستند و مويه و ناله مي كردند كه از حال مي            

استراحت مي گذراندند ، ولي خيلي زود بيدار مي شدند و دوباره گريه و زاري را از سر مـي    

  .گرفتند و به درگاه خداوند توبه مي كردند

تنها ارتباط آنها با شهر و جامعة اسالمي انسانها اين بود كه هر رو ز زنهايشان غذاي آنها                  

ي بردند و بدون آنكه با شوهران خود حرفي بزننـد ، غـذا را جلـوي آنهـا مـي                     را به كوه م   

  .گذاشتند و ظروف غذاهاي قبلي را بر مي داشتند و با خود مي آوردند 

مدتي بدين منوال گذشت و كسي سراغ آنها را نگرفت و خبري از اينكـه پيـامبر و مـردم                    

 به دست نيامد ؛ گويي تمام افراد جامعه جامعه آنها را بخشيده و با آنها آشتي كرده باشند ،     

و خويشاوندان و دوستان و خانواده يكباره آنها را فراموش كرده اند و چنان وضـعي پـيش         

آري ، ميـزان دلزدگـي و خـشم و          . آمده كه گوييا اصالً هرگز اين سه نفر وجود نداشته اند            

ا كرده و به سنگين باري  نفرت و قهر مردم نسبت به كساني كه جهاد در ركاب پيامبر را ره             

جالب تر از اينها آنكـه  . و خانه نشيني و واپس ماندگي دل خوش كرده اند ، تا اين حد بود         

وقتي مدتّي بدين شكل گذشت و خبري از آتشي با آنها و پذيرفتـه شـدن مجددشـان در                   

  .به دست نيامد ،كعب بن مالك تصميم جالب تو جهي گرفت  جامعه

روزي به دو رفيقم گفتم دوستان ، حاال كه هيچ كس           : ب نقل مي كند     تاريخ از قول خود كع    

با ما حرف نمي زند ودر واقع ما را شايستة همصحبتي و قابل معاشرت نمي داند ، و حاال كه 

گناه و تقصير ما چنان بزرگ و شرم آور است كه خانواده هايمان نيز از ما ننگ دارند و با ما                     



را با هم سخن بگوييم ؟ بهتر است كه ما سه نفر نيز همديگر نمي شوند ، خود ما چ همكالم

اكنون مدتي است كه هـر سـه   . را با مجازات سكوت و بي اعتنايي كيفر دهيم و تنبيه كنيم  

در اينجا دور از مردم گريه و ناله سر مي دهيم و به درگاه خداوند توبه مي كنـيم ، ولـي در                     

گرفته به طور كامل اجرا نمي شود ، زيرا جامعه مي واقع مجازاتي كه جامعه براي ما در نظر     

خواهد كه ما را طرد كند و در تنهايي و بي مونسي باقي بگذارد ، بطوريكه هيچ كس رابراي             

درد دل كردن و بار دل سبك نمودن نداشته باشيم و بدرستي معناي منزوي شدن و مطرود       

هر حال تنها نيستيم و در كنار هم     ولي چون در اينجا ما به       . گشتن را درك و احساس كنيم       

بسر مي بريم ، رنج تنهايي رابه طور كامل حس نمي كنيم و چون با هم سخن مي گوييم و                    

پس مجازاتي كه ما مستوجب . درد دل مي كنيم ، درد بي همكالمي را كامالً درك نمي كنيم       

بـه خـاطر همـين ،    آن هستيم هنوز به طور كامل و قاطع دربارة ما اجرا نشده و چه بسا كه        

پس ، بياييد از امروز خود ما نيز از همديگر جدا شويم و هر يك          . نوبة ما پذيرفته نمي شود      

                                                    .به كوهي پناه ببريم و جداگانه وو در تنهايي كامل به گريه و ناله و نوبه بپردازيم 

 هر كدام از آن سه جداگانه به كوهي پناه برد و به توبه و انابـه      پيشنهاد كعب مقبول افتاد و    

هر يك از آنها چنان با سوز دل مي گريست و از عمق جان ناله سر مي داد و بـه                     . نشست  

درگاه خداوند استغاثه و طلب بخشايش مي كرد كه طنين سوزناك آن در كوهـستان مـي                 

     .اي گريـه ونالـة آنهـا را مـي شـنيد      پيچيد و اگر كسي از پاي آن كوهها مي گذشت ، صد     

خبر اين گونه جدا شدن و تنها ماندن و از سوز دل گريستن و ناليدن آن سه نفـر نيـز بـه                       

   .مردم شهر رسيد ، ولي باز عكس العملي ديده نشد

شب سوم كه پيامبر در خانة ام سلمه بود . سه روز هم بدين ترتيب در اشك و ناله گذشت 

چون زمان و مكـان و      : مد و آياتي برقلب مبارك حضرتش نازل شد كه          فرشتة وحي فرود آ   

دنيا براي اين بيچارگان تنگ شده و ديگر جاي زندگي ندارنـد و خودشـان هـم چنـان از                    



كارشان بيزار شدند كه از يكديگر جدا شده و حتي از خويشتن خويش هم دل بريدند و از                  

  .ه آنان را بخشيدو توبه شان را پذيرفت ته دل ناله و گريه و توبه كردند ، خداوند گنا

آياتي كه در اين مورد نازل شده ، جزو آيات سورة شريفة توبه است كه آية اول جنبة كلـي        

   :عين آيات مورد بحث چنين است . دارد و آية دوم مربوط به همين سه نفر است 

ذين اتَّبعوه في ساعِه العسرِه ِمن بعـِد مـا         لَقَد تاب اُهللا علَي النَِّبِي و المهاِجرين و االَ نصاِر الَّ          

كاد يزيغُ قُلُوب فَريٍق مِنهم ثُم تاب علَيِهم ِانَّه ِبِهم رؤف رحيم و علَي الثَّالثَهِ  الـذَّين خُِلفُـوا                    

 اَن ملجأ ِمن اِهللا ِالّـا       وظنُّوا حتي ِاذا ضاقَت علَيِهم الَارضُ ِبما رحبت و ضاقَت علَيِهم أنفسهم          

حيمالر وَ  التَّواباهللاَ  ه وا ِانتُوبلَيِهم ِليع تاب ١ِالَيِه ثُم.    

خدا بر پيامبر و اصحابش از مهاجر انصار كه در ساعت سـختي كـه نزديـك بـود دلهـاي                     

ند ، بـار    از رسولش پيروي كرد   ) در سختي هاي جنگ تبوك و غيره        ( بسياري از آنها بلغزد     

لطف فرموده و از لغزشهايشان در گذشت كه او دربارة رسول و مؤمنـان بيقـين مـشفق و                   

 سنگين باري كـرده و از جنـگ   (كه ) كعب و هالل و مراره ( و برآن سه تن   . مهربان است   

 تخلف و نافرماني نمودند تا آنكه زمين باهمة پهناوري بـر آنهـا              )تبوك يا توبه از اين گناه       

 ) وديگر جايي براي زندگي نمي يافتند و از همه سو و همه كس رانده شده بودند(تنگ شد   

و بلكه از خودشان نيز دلتنگ شدند و داستند كه از غضب خداوند غير از لطف و رحمت خود 

 تـا  ) و توفيـق توبـه داد  (او هيچ ملجأ و پناهگاهي نيست ، پس خدا باز بر آنها لطف فرمود               

                                                            .توبه پذير و در حق خلق بخشاينده و مهربان است  بسيارتوبه كنند ، كه خداوند 

با تفصيل بيشتر و توضيح و تشريح موارد و ابعـاد گونـاگون              ٢ همين جريان در الدر المنثور    

                                                       .ماجرا آمده است 

  

  

                                                
  .١١٨و ١١٧/ توبه  - ١
  .   ٢٨٦،ص ٣ج  - ٢



  

  

  



  

  

  

  

  

١٢  

  شرايط لزوم

  شركت در

  جهاد



در موضوع جهاد اسالمي ، يكي از مسائل بسيار مهم و در خور بحث و بررسي ، كـه بـدون    

تجزيه وتحليل و نتيجه گيري از آن نمي توان به همة ابعاد و جهات مثبت و سازندة جهـاد                   

  .پي برد ، مسأله شرايط شركت در جهاد است 

اساساً چه كـسي مـي      : ر نگاه اول مي توان به اين صورت كلي مطرح كرد كه             موضوع را د  

ديگر ، فردي كه مي خواهد در جهاد شركت كند و به  تواند در جهاد شركت كند ؟ به عبارت

عنوان يك حركت سرنوشت ساز در مسير رسيدن به اهـداف اسـالمي در جنـگ و جهـاد                   

ر در راه خدا بگذارد ، اصوالً بايـد داراي چـه   حضور فعال داشته باشد و قدم به ميدان كارزا     

  شرايط و خصوصياتي باشد ؟

پيش از رسيدن به مرحلة تجزيه و تحليل اين موضوع وو پرداختن به جزء جزء آن ، در يك                 

نگاه كلّي و عمومي مي توان پاسخ دادكه شرايط اولية پيكار گـران و شـركت كننـدگان در         

عقل ، سالمت جسم وروح و مبتال نبودن بـه امـراض ،         جهاد اسالمي عبارت است از بلوغ ،        

  .، تمكّن از اداء نفقه و ذكور بودن ) يعني آزاد بودن و بندة كسي نبودن ( حريت

يكـي  : در مباحث گذشته بيان كرديم كه قوانين نظامي جهاد اسـالمي چنـد قـسم اسـت                  

بخشهاي آتي ضمن بحثهاي ديگر كه در فصول و  . ، دومسياسي و سوم اقتصادي       عسكري

مطرح خواهيم كردمسائل مربوط به تهية وسايل جنگي در قوانين نظامي برسي خواهدشد ،         

ولي اكنون نخستين بحث از اين بحثها را كه به اولين قانون از قوانين نظامي جهاد يعني به 

قوانين عسكري مربوط مي شود ، مطرح و بررسي مي كنيم ، و اين بحث همان است كه در 

در نظـام الهـي     :  بخش بدان اشاره كرديم و گفتيم از اينجا شروع مي شـود كـه                آغاز اين 

  اسالم جهاد بر چه كسي و با چه شرايطس واجب است ؟

  در آغاز مقال بايد دانست كه اين شرط از شرايط فقهي و اخالقي جهاد محسوب مي شـود        

و معتبـر   شرايط فقهي شخص مجاهد اسالمي چند چيز است كه در منـابع و ماخـذ مهـم                  

اسالمي دربارة آنها بحث و بررسيهاي دقيق وروشنگرصـورت گرفتـه اسـت ، و در         فرهنگ



از . اين باره تقريباً تمام منابع مهم اسالمي مشابه يكديگر سخن گفته و بحث كـرده انـد                  

  : پيرامون همين موضوع شرايط مجاهد چنين آمده است ١جمله در تذكره

   وروِب اُمجطُ ِفي الوشتَرقلُ    يلُوغُ ، اَلعالب ِسنَّه             ِض وـرِن المع المهالس و هالذُّ كُوِري و هرِّيالح و

  .التَّمكُّن ِمن النَّفَقَِه 

بلوغ ، عقـل ، حريـت ، ذكـور بـودن ،             : شرايط وجوب جهاد ، شش چيز و عبارت است از           

   .، و تمكن و قدرت بر اداء نفقه  سالمت از انواع بيماري

د البتّه بايد دانست كه اين شرايط مربوط به جهاد ابتدايي است نه جها د دفاعي ، و در جها                 

د ندارد ؛ چرا كه در آنجا ديگر هدف از جهـاد ، در واقـع                دفاعي بسياري از اين شرايط وجو     

دفاع هر چه سريع تر و شديدتر و گسترده تر از عزّت اسـالم و حيثيـت و شـرف جامعـة                      

و نواميس مسلمان است ،آن هم به وسيله اي كه ممكن و ميـسر باشـد و     اسالمي و نفوس    

لذا در جهاد دفاعي ، شرايط كمتر و آسان تر شده است تـا              . بهتر بتوان نتيجه بخش گردد    

عدة هرچه بيشتري را شامل شود و مسلمانان با امكانات بيشتر و در واقع با هر آنچه كه در               

 دين و مكتب و جان و نـاموس خـود در برابـر دشـمنان                قوه و امكان خود دارند به دفاع از       

  .متجاوز برخيزند 

لذا در اينجا چون بحث ما پيرامون جهاد ابتدايي است ، شرايطي كه نـام بـرديم مطـرح و            

  .معتبر است و ما نيز روي همين اصل ، بحث خود را پيرامون شروط مذكور قـرار داده ايـم         

خ كلي و فشرده مي توان گفت دو شرط بلـوغ و            اين شرايط چرا مطرح است ؟ در يك پاس        

عقل از آن جهت مطرح است كه اساساً در اسالم ايندو مقدمة هر تكليف شرعي و مـذهبي                  

كسي كه به بلوغ نرسيده و يـا در عقـل او خلـل وجـود دارد ،                  . مسلمانان به شمار مي رود      

در روز جنگ بزرگ     : ابن عمر نقل مي كند    . تكاليف شرعي و مذهبي نوعاً از او ساقط است          

و بسيار پراهميت اُحد ، وقتي پيامبر اكرم از لشكريان آمادة مبارزه سان مي ديد ، مـرا هـم          

                                                
  .٢كتاب جهاد ، ج  - ١



كه در آن زمان چهارده ساله بودم به محضر آن حضرت عرضه كردند ، ولي با آنكـه در آن                    

ت بـه   روز وجود حتّي يك رزمندة بيشتر براي لشكر اسالم بسيار اهميت داشت ، آن حضر              

  .من اجازة شركت در جنگ ندادند ، چرا كه هنوز به سن تكليف شرعي نرسيده بودم 

در مورد شرط حريت و بردة كسي نبودن ، چون در زمان ما موضوع بنـدگي و عبـد بـودن                     

منتفي شده است نيازي هم به بررسي دربارة شرط حريت باقي نمي ماند و ما نيـز از ايـن                    

   .١مورد ، بدون بحث مي گذريم

و اما در مورد شرط سالمت از مرض بايد گفت اين شرط از آن جهـت مطـرح اسـت كـه                      

 سختي دارد و اين مرض او را از پاي انداخته است ، جهاد بـر او واجـب        شخصي كه مرض  

  :در قرآن مي فرمايد . نيست ، زيرا مرض قدرت جنگيدن را از او سلب كرده است 

  .  ٢ المرضي و ال علَي الَّذين اليِجدون ما ينُِفقُون حرجلَيس علَي الضُّعفاِء و ال علَي

  را خـود   عيـال  نفقـة  و بر افراد ناتوان و ضعيف وبر بيماران و بر افراد فقيري كه خرج سفر       

  .ندارند ، تكليف جهاد نيست 

ـ                     ه مي بينيم كه در اينجا فرد مريض هم استثنا ء شده است ، و اين البته در صورتي است ك

بيماري او يك مرض جدي وبازدارنده از جنگ باشد ، زيرا بسياري از امراض وجود دارد كه                 

همين طور ، كسي كه پـايش  .  مانع از جهاد نيست ٣مانع از جهاد نمي شود مثالً اعور بودن       

   .لنگ است از جهاد معاف نشده است 

وجوب و عدم وجوب     طشر موضوع ، شد البته بايد توجه داشت كه آنچه در اين زمينه بيان         

ولـي ايـن    . است ؛ يعني خواستيم بگوييم كه از نظر اسالم جهاد بر مريض واجب نيـست                

بدان معنا نيست كه شخص مريض اصالً حق و اجازة شركت در جهاد را ندارد ؛ چرا كه اگر  

كسي مريض باشد و با اين حال به جنگ و جهاد هم برود ، ثـواب جهـاد رابـرده اسـت و                       

                                                
  .اسالم هم از آغاز قوانيني وضع كرد كه اگر به آن عمل مي شد در مدت كوتاهي بردگي ريشه كن مي گرديد - ١
  ٩١/ توبه  - ٢
  .كسي كه يكي را دوتا مي بيند : » اعور «  - ٣



اين راه كشته شود نيز مرگ او شهادت در راه خدا محسوب مي شـود و ثـواب                  چنانچه در   

پس ، آنچه در بحث ما مطرح مي باشد اين است كه آيـا جهـاد بـر چنـين           . شهيد را دارد    

و امـا در     .شخصي واجب است يا خير ؟ و مي بينيم كه اسالم مي گويد نه ، واجب نيـست                   

 كه جزو شرايط جهاد شمرده شده است ، در همان           مورد شرط تمكّن و توانايي بر اداء نفقه       

   :سورة توبه و در قسمت ديگري از آيه اي كه ذكر شد مي فرمايد 

وال علَي الَّذين ال يِجدون ما ينِفقُون حرج ِاذا نَصَحوِاِهللا و رسولِه ما علَي المحـِسنين ِمـن                ... 

حيمر اُهللا غَفُور بيٍل و١س.   

بركساني كه چيزي نمي يابند تا اتفاق كنند و خرج سفر و نفقة عيال خود قـرار دهنـد                    و   ...

 هرگاه آنها هم به راه رضاي خدا و رسول او خلـق         ) و از جهاد معاف هستند       (خرجي نيست   

را نصيحت و هدايت كنند ، كه برنيكوكاران از هيچ راه حرج و زحمتي نيست و خدا بر آنـان        

   .آمرزنده و مهربان است

در اينجا نيز مي بينيم كه مسألة شرط وجوب مطرح است نه مسألة حق و اجازه نداشـتن ؛                   

چرا كه در اينجا هم شركت كردن داوطلبانه در جنگ و جهاد بسيار جالب و باارزش و داراي 

  :آية بعد مي فرمايد . ثواب است 

ا اَحِملُكُم علَيِه تَولَّوا و اَعينُهم تَفيضُ مـن         و ال علَي الَّذين ِاذا ما اتوك ِلتَحِملَهم قُلتَ ال اِجدم          

 نِفقُونوا ما يِجدزَناً اَالّ يمِع حَالد.  

و همچنين برآن مؤمناني كه مهياي جهاد شده اند و نزد تو آيند كه زاد و لوازم سفر آنهـا را      

نهـا بـر مـي      مساعدت كنم ندارم ، و آ     مهيا سازي و تو پاسخ دهي كه من مالي كه به شما             

گردند در حالي كه از شدت حزن اشك از چشمانشان جاري است كـه چـرا نمـي تواننـد                    

  .مخارج سفر خود را فراهم سازند ، بر آنها هم حرج و گناهي بر ترك جهاد نيست 

  :و در آية بعدي مي فرمايد 

                                                
  .٩١/توبه  - ١



 يكُونُوامع الخَواِلِف و طَبع اُهللا علـي        ِانَّما السبيلُ علَي الَّذين يستَأِذنُونَك وهم اَغنياُء رضُواِباَن       

ونعلَمم ال يقُلُوِبِهم فَه.  

گناه و عقوبت براي آن كساني است كه با وجود دارايي و تمكن از تو اجازه مي خواهند تا از 

و به  (جنگ و جهاد معافشان كني و خوش دارند كه با زنان و كودكان خود در خانه بنشينند                  

                                                              . ، و خدا بردل آنها نقش كفر و ظلمت زده كه هيچ از حقايق درك نكنند)وند جهاد حاضر نش

  :در شرايع االسالم و جواهر الكالم آمده است 

              لَي الصبع ِجبِهٍم فَال ي ٍر ذَكٍَر ، غَيركَلٍَّف حلي كُِل مو فَرضٌ عه جنُوِن ِبال ِخالٍف كَما      والم ِي و

  . ١عِن الغُنيِه بِل اِالجماع ِبِقسميِه علَيِه مضافاً ِالي خَبِر رِفع القَلَم عنِ الصَّبِي و المجنُوِن

 (بنابر اين ، بر كودكان كه       . آن جهاد به اجماع علما واجب است بر هر مرد آزاد غير پيرمرد              

  . و ديوانگان واجب نيست )يد به حد بلوغ نرسيده ا

يعني بر ضعفا جهاد واجب نيـست كـه          ، »٢لَيس علَي الضُّعفاءِ  « :در مورد ضعفا نيز فرموده      

شامل پيرمردان و آن افراد ضعيف البنيه اي مي شود كه قادر به برداشتن سـالح جنگـي و                   

  .رفتن به ميدان و مواجهه و در گير شدن با دشمن نيستند 

    .٣، عالمه نيز همين مطالب را مطرح كرده و همين گونه فرموده استدر اين مورد 

و اما در مورد شرط ذكور بودن از شرايط وجوب جهاد بايد گفت كه از نظـر اقـوال عامـه و            

خاصّه شرط ديگري از شروط واجب شدن جهاد بر شخص ذكور بودن اوست و لذا جهـاد                 

طور باال ديديم ، تـذكره و شـرايع و جـواهر    چنانكه در س  . واجب نيست   ) بانوان  ( بر نساء   

باشد و نقل اجماع نيز بـراين مطلـب         ) مرد(شرط كرده بودند كه شخص جهاد كننده مذكر         

       .كرده اند و عالمه هم ذكور بودن را شرط جهـاد شـمرده و ادعـاي اجمـاع كـرده اسـت                       

                                                
  .٥، ص ١جواهر ، ج  - ١
  .٩١/ به تو - ٢
  .٨٩٩، ص ٢منتهي ، ج  - ٣



ِجهـاد الِقتـالَ فيـِه      : نّساِء ِجهاد ؟ فَقالَ     هل علَي الِ  ) ص( قُلتُ يا رسولَ اِهللا     : ِلِروايِه عاِئشَه   

همرالع و جاَلح.  

آيا بر زنـان هـم جهـاد هـست ؟     ) ص(يا رسول اهللا : روايت عايشه است كه عرض كردم    

        .نباشد ، مانند حج و عمره ) يعني جنگ و خونريزي ( جهادي كه درآن قتال : فرمود 

  :از طريق اماميه 

الرجـِل اّن يبـدلَ مالَـه و         كَتَب اُهللا الِجهاد علَي الرِّجِل و النِّساِء فَِجهاد       : ِن نُباتَه   عن اَصبِغ اب  

المرئِه اَن تَصِبر علي مـا تَـري ِمـن أذي زَوِجهـا و               و ِجهاد . نَفَسه حتّي يقتَلَ في سبيِل اِهللا       

   .١غيرِتِه

خداوند بر مـرد و     : ه وآله روايت كرده است كه فرمود        ابن نباته از پيامبر اكرم صلي اهللا علي       

پس ، جهاد مرد آن است كه به كارزار زندگي وارد شود و با بـذل                . زن جهاد را واجب كرد      

مال و جان خود در جهاد شركت كند تا در راه خدا كشته شود ، و جهاد زن آن است كه بـر      

 و امور زنـدگي زناشـويي و        (ل كند   ناراحتي هاي وارده از شوهرش صبر و غيرت او را تحم          

  .)سامان خانواده را بخوبي عهده دار شود و آن را به انجام رساند 

 از تفصيل بين ايندو كه براي هر يك از زن و مرد جهادي عنوان كرده و تكليفي مـشخص                   

نموده است كه هيچ كدام حكم ديگري را ندارد ، مي توان فهميد كه جهـاد بـرزن واجـب                    

   .٢اهل قتال نيست ، پس سهمي از غنيمت جنگي نيز نداردنيست و چون 

نيـز همـين مطلـب را از     ٣در اينجا خالقي بين عامه و خاصه ديده نمي شود چه در المغنـي       

عايشه نقل كرده و معلوم نموده كه عامه نيز نظرشان همين است و روايت ديگر عايشه هم  

                                                 ميدهد كـه    همين معني رانشان  ) الحج و العمره     فَقالَ ِجهاد الِقتالَ فيهِ   (كه قبالً  نقل كرديم      

                                                
  .١٥، ص ١١وسائل الشيعه ،ج  - ١
  .٨٩٩ ،ص ٢منتهي ، ج  - ٢
  .٣٦٦ ،ص ٢ج - ٣



جهادي كه در آن قتال هست يعني پيكار اسالمي و جنگ در را ه خدا كه در ميـدان كـارزار                

                                          .صورت مي گيرد برزن واجب نيست 

آورده است كه ذكوريت و حريت براي شركت در جهاد شرط است ، ولي اگر               در تذكره نيز    

امام زنها ر ا همراه خود بياورد و يا عبد را با اجازة مالك او وارد ميدان جنگ كند ، اشـكالي                     

زنها در حاشية ميدان نبرد براي آب رساندن و سيراب كردن جنگجويـان و پخـتن                . ندارد  

ان و مجرمان مفيد و الزم هستند و پيـامبر اكـرم صـلي اهللا           غذا و پرستاري و مداواي بيمار     

                                                          .عليه و آله نيز ام سلمه را همراه خود به جنگها مي بردند 

 دليل عدم وجوب جهاد بر زنان همين روايت عايشه است كه البته خبري به اين تعبيـر                     

  اجازه خواستم از پيـامبر كـه در        « : بخاري از عايشه نقل مي كند كه        . ه نيست   در كتب عام

   .» ١، فرمود جهاد زنها حج استجهاد شركت كنم 

ابعـاد  » شـركت زنـان در جهـاد        « عنوان   از آنجا كه ما در فصل بعدي همين كتاب تحت           

ومي به گسترش دامنة    مختلفي از اين مسأله را مورد بحث قرار داده ايم ، در اينجا ديگر لز              

بحث نيست ، منتها چون در اينجا شرايط شركت كنندگان در جهاد مطرح بـوده و يكـي از      

     .شرايط نيز ذكور بودن جهاد گر است ، الزم ديديم مختصري در ايـن بـاره بحـث كنـيم                     

بايد گفت كه در مورد عدم وجوب جهاد برزنان در منابع وماخذ اسالمي آنچه نقل شده نوعاً 

با اين حال ، بعضي هم      . با استفاده از اجماع است و استناد به جهات ديگر بسيار كم است              

اَلرِّجـالُ  « از راه ديگر اين مسأله را اثبات كرده اند ، از جمله آنكه مثالً در اين باره بـه آيـة           

 در     .د تمسك جسته و آن را دليل عدم وجوب جهاد بر زنان آورده ان» قَوامون علَي الِنساِء 

. همين مورد ، عالمه طباطبائي صاحب الميزان بحث جالبي دارد كه دريغ است نقـل نـشود                

  : وي مي گويد 

  . ١اَلرجالُ قوامون علَي الِنساِء ِبما فَضَّلَ اُهللا ِبِه بعضَهم علي بعٍض: قالَ اهللا 

                                                
  .٦٢ا ز ابواب جهاد ،ص ١٦١، باب ٤صحيح بخاري ، ج  - ١



. خيزد  به ادارة امر بر مييكي قوام وديگري قيام ، يعني آنكه : دو صيغة مبالغه دارد » قيم «

از آنجا كه مرد در قوة تعقل بر زن برتري دارد و از آن رو كه در تحمل مشكالت و سـختي                      

زندگي زن بر اساس . ها مقاوم تر است ، ادارة امور اجتماع به دست مرد سپرده شده است 

 مـسائل   احساسات و عواطف رفيق و لطيف انساني بنيانگذاري شده و از اين رو بيـشتر در               

سه مـسأله قـضاوت و حكومـت و جهـاد كـه ادارة نظـام                . عاطفي صالحيت دخالت دارد     

اجتماعي و حيات جامعه بدان بستگي دارد ،بايد به دست مردان نيرومندي سپرده شود كـه   

در جهاد هر دو جنبة جسمي و عقلي مطـرح          . از عهدة مشكالت عقلي و جسمي آن بر آيند          

ي عقل و پيروي نكردن از عواطف و احـساسات مـورد توجـه              است ، در قضاوت صرفاً نيرو     

تنهـا از عواطـف كـاري     است ، و در حكومت كه رهبري و رياست نظام اجتماعي است ، نه 

ساخته نيست ، كه پحته مرداني چند نيز در اين امر كفايت نمي كنند و بلكه شـوراهايي از                   

  .مردان براي پيشبرد كار الزم است 

آن طور كه بعضي گمان كرده اند ، محدود به مـسائل ازدواج             » قوامون  « اين آية ذكر شدة     

از علتي كه در آن آورده مي توان فهميد كه شامل همة مـسائلي             . وزندگي خانوادگي نيست    

كارهاي اساسي اجتماع كه مبنـايش بـر عقـل و           . است كه ادارة جامعه بدان بستگي دارد        

 هرگز تحت تأثير احساسات قرار نگيريـد ، بـر       نيروي تفكر نهاده شده ، بجز از مرداني كه        

و از آنجا كه مردان به فكر كردن سزاوارترو مي توان گفت كه پيشرو تر از زنـان         . نمي آيد   

عالمـه   . ٢هستند ، از اين رو بايد متصدي مسأله قـضاوت و حكومـت هـم مـردان باشـند                  

 اينجا خالصـه اي از آن را     طباطبائي در جاي ديگر ي را در اين مورد بيان مي دارد كه ما در              

و روش خرومندانـه وعقـل گرايانـه دارد         گرايش خاصي كه قرآن نسبت به       : نقل مي كنيم    

عنايتي كه به رهبري عقل سليم انساني نشان مـي دهـد و نهـي قـرآن و اسـالم از هـوي        

پرستس و پيروي كور و كر از شهوات ، همگي مسائلي است كه از آنها مي توان فهميد كه                   

                                                                                                                                       
  .٣٤/ نساء  - ١
  .٣٦٥، ص ٤الميزان ،ج  - ٢



به رسالت عقل و رهبري آن ارج بسيار نهاد و نظامي را كه بر بنيان عقل استوار شوود        قرآن  

                                                .مورد توجه قرار داده است 

قرآن عواطف عميق و گرانبار انساني را نمي كوبد و آن را يكباره طـرح نمـي كنـد ، بلكـه                      

دم و ادارة امور آنان از مسائلي است كـه در خـور عميـق               مسأله رهبري و رعايت عموم مر     

لذا اسالم با توجه به همة اين مـسائل ، بـه تعـديل              . ترين و دقيق ترين ريز بيني هاست        

عواطف پرداخته و احساسات و عواطفي را كه تحت رهبري عقل ارضاء شود ، تأييد و امضاء  

عواطف و غرايز خود نوعي پيروي از در اين صورت ، پيروي كردن از اين گونه          . كرده است   

                                                       .عقل سليم است 

و گفتيم كه به پيروي و رعايت همين هدف ، قرآن از روشهايي كه به رهبري عقلي صـدمه                   

بـر  از آنجا كه بناي زندگي . مي زند و به سالمت عقل لطمه وارد مي آورد ، نهي كرده است     

عقل است ، از چيزهايي كه عقل را ضعيف و يا خارج از حيطة مقبول و مطلوب زنـدگي مـي             

شراب ، مسكر عقل زدايي كه جز ديوانگي چيزي به بار نمي آورد ، و            . كند ، بايد پرهيز كرد      

قمار كه روح انساني را به ابتذال مي كشد و همين طور اقسام معامالت غرري كه شـخص                  

همة احكامي كه در آن از نيروي تعقل استفاده نشده باشد .... د و الي آخر   را فريفته مي ساز   

                                           .، حرام و باطل عنوان شده است 

از اين احكام و از اين حرام و حاللها مي توان فهميد كه آن معيار اصلي و اساسي اسالمي ، 

                                         .در نظرشارع مقدس چه بوده است 

و اگر شخص جستجوگر و اهل مطالعه ، اندك دقّت و توجهي داشته باشد ، مي تواند درك                  

كه از بزرگترين و اساسي ترين مسائل عقلي ( و رهبري مردم  كند كه زمام امور كلي جامعه

، بايـد بـه    ) ست  و فكري است و در راستاي آن بايد از عواطف و احساسات رفيق دوري ج              

دست نيرومند كسي سپرده شود كه نيروي ديگري جز نيروي عقل بر او حكومت نكنـد ، و                  

مردان از آن رو كه عقلشان بر احساساتشان حاكم است ، در اين موارد از زنان سزاوارترند 



نيز درصدد بيان همين نكتة مهم اجتماعي است كه مردان عهده دار            » قوامون« و اين آية    . 

   . ١م زندگي و كار پرداز تر از زنانندنظا

جالب است كه در اينجا ما از روش پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله نيز كمكي بگيريم و بـه                  

رفتار آن حضرت نگاهي بيفكنيم ، زيرا عمل حضرتش همواره دقيقترين و عالي ترين مفسر         

                          .قرآن بوده است 

دوران حيات پرثمر و افتخار آفرين خود هرگز زني را به مسند قضاوت             بلي ، آن حضرت در      

ننشاند و هرگز رهبري قومي از اقوام اسالم را به دست زني نـسپرد و همچنـين هرگـز در                    

                       .دوران حيات آن حضرت زنان به جنگ و جهاد دعوت نشدند 

 مي فرسـتاد بـه منظـور اينكـه آنـان بـه              بلي ، آنهارا همراه خود به ميدان جنگ مي برد يا          

  .سپاهيان اسالم آب برسانند و سيرابشان كنند و مجروحان را مداوا نمايند 

حضرت پيغمبر صلي اهللا عليه و آله زني به نام ام سليم و جمعي « : انس بن مالك مي گويد 

ب و نيـز    از نان انصار را به جبهة جنگ مي فرستاد براي اينكه لـشكريان اسـالم را سـيرا                 

   .» ٢مجروحان را مداوا كنند

من شخصاً در چند غزوه همراه پيغمبـر اسـالم صـلي اهللا             «: زني به نام ام عطيه مي گويد        

عليه وآله حاضر بودم تا مجروحان را مداوا كنم و غذا براي لشكريان اسالم فـراهم سـازم               

         » .٣ري كنمونيز آنها كه به ميدان مي رفتند اثاث و لوازمشان را حفظ و نگهدا

ولي در غير اين گونه امور ، يعني در غير قضاوت و رهبري و شركت در جهاد ، به ويـژه در                      

مسائلي نظير مديريت خانه ، پرورش فرزندان ، كار و تالش دوشـادوش افـراد خـانواده ،                  

پرستاري و مراقبت از اهل خانه و به طور كلي در كلية امور فرهنگي و اجتمـاعي و سياسـي         

كه با منطق و رهبري عقلي منافاتي ندارد پيامبر نه تنها با شركت فعال زنان مخالفتي نكرد                 

                                                
  .٣٦٨همان ، ص  - ١
  .١٨،ص ٣سنن ابي داود ، ج - ٢
  .٢١٠ ،ص ٢ سنن دارمي ، ج - ٣



بلكه نمونه هاي فراواني هم در اين زمينه ها مي بينيم كه حـاكي از تـشويق و ترغيـب آن                     

                        .حضر ت است و در ماخذ و اسناد متعددي نيز نقل شده است 

                                         ط جهاد است ؟آيا مسلمان بودن شر

در بيان شرايطي كه با وجود آنها جهاد برشخص واجب مي شود شش شرط رابر شمرديم                

آيا مسلمان بـودن  : ، ولي در اينجا بحث كوتاهي هم الزم است در اين باره صورت گيرد كه  

                                                  هم جزو شرايطي است ؟

بايد بگوييم كه از نظر ما اسالم داشتن و مسلمان بودن شرط وجوب جهاد نيست ، چه مـا                   

را نيز شرط   » اسالم« ولي ابوحنيفه   . اسالم را شرط صحت عمل مي دانيم نه شرط وجوب           

لذا طبـق نظـر او شـرايط اوليـة     . دانسته است ، زيرا آنان اسالم را شرط وجوب مي دانند         

                  .جهاد هفت چيز مي شود كه يكي از آنها مسلمان بودن است وجوب 

ما از آنجا كه كفّار را ، هم برترك اصول و هم بر ترك فـروع                : در اينجا نكتة باريكي هست      

مورد عذاب و عقاب مي دانيم ، از اين رو چنانچه آنان فروع را ترك كنند ، به دليـل اينكـه                      

فقـط   ند ، ما بر هر دو مسؤولشان مي شناسيم ، ولي سنت انهـا را              اصول را رعايت نكرده ا    

                                                  .اصول معاقب مي دانند 

پس ، در مورد جهاد و شرايط آن مي گوييم كه اسالم شرط وجوب جهاد نيست و چنانچـه           

كه تحـت حمايـت و رهبـري        غير مسلماناني   ( در حكومت اسالمي جهادي برپا شد ، آنان         

                    .نيز بايد در آن جهاد شركت كنند) حكومت اسالمي بسر مي برند 

) ٢اسـالم ،  ) ١: اين قدامه در شرط وجوب جهاد مي گويد هفت چيز شرط وجـوب اسـت             

سـالمت از  ) ٧ذكوريـت ،  ) ٦داشتن نفقـه و مخـارج الزم ،   ) ٥حريت ، ) ٤عقل ) ٣،  ) بلوغ

 اين قدامه هم كه بر مذاهب ابن حنبل است را شـرط وجـوب جهـاد دانـسته و                    و  .١مرض

                                                
  .٣٦٦، ص ١٠المغني ، ج  - ١



اسالم شرط است ، چه آنكه در جهـاد         : مجموع شرايط را هفت شرط شمرده و گفته است          

                                              .نمي توان به كافر اعتماد كرد 

هاد نمي دانيم و داليل خود را نيز به طور          ولي چنانكه گفته شد ، ما اسالم را شرط وجوب ج          

                                   .١ايجاز و اختصار در اين زمينه بيان داشتيم

  

                                                
شمسي در حوزة علمية قم ميداديم و كتاب حاضر قسمتي از آن مباحث ١٣٥٥در ضمن بحث فقهي كه در اين زمينه در سال  - ١

  .است



  

  

  

  

١٣  

  شركت زنان

  در

  ِجهاد
  

  

  



  ِجهاد براي زنان واجب نيست ، آيا حرام نيز هست ؟

گهـاي اسـالمي ايـن    يكي از مسائل مهم و در خور بحث و بررسي ، در رابطه با جهاد و جن      

   ١آيا زنان هم مي توانند در اين امر مهم اسالمي شركت كنند يا خير ؟: است كه 

آيا اساساً : اين مسأله را مي توان به چند گونه مطرح وبررسي كرد ، از اين قرار كه بگوييم         

جهاد بر زنان واجب نيست ولي به گونة استجبابي مي توانند درآن شركت كننـد ،يـا آنكـه          

والً زنان از پيوستن به صف جهاد من و از حق شركت در جهاد محروم واقع شده انـد ؟                    اص

و عالوه بر عـدم   آيا براي زنان شركت در جهاد فقط واجب نيست ، يا آنكه جايز هم نيست      

  وجوب ، امري حرام نيز شمرده مي شود ؟

د و در خـور    مالحظه مي گردد كه اين بحث به خودي خود موضوعي شيرين و پرجاذبـه دار              

  .تأمل و تعمق و بررسي دقيق است 

در مرحلة نخست بايد بگوييم كه امر شركت زنان در جهاد در احكام و قوانين اسالمي بـه                  

اول اينكه در بعضي از اين مسأله شـركت زن          : طور كلي به دو تقسيم و مطرح شده است          

ضي ديگر از احكام بـه  عنوان شده است ، و دوم آنكه در بع     » رخصت  « در جهاد به صورت     

  . مطرح شده است » عزيمت « صورت 

يعني در مورد احكامي كه در آنها به     . در مورد رخصت و عزيمت توضيح كوتاهي الزم است          

داده شده است ، شخص اين اجازه و اختيار را دارد كه آن احكام رابـه      » رخصت  « شخص  

« رتي كـه احكـامي بـه صـورت     صورتهاي چند گانه اي كه دارند بجاي آورد ؛ ولي در صـو    

مطرح و عنوان شده باشد ، شخص فقط اجازه و حق دارد كه آن احكـام را تنهـا   » عزيمت  

                                 .به يك نوع كه برايش تعيين شده است بجاي آورد 

  :براي روشن تر شدن موضوع مثالي مي آوريم 

                                                
فر و اهميت و حساسيت اين مسأله ، به ويژه اكنون كه انقالب پرشكوه در كشور ما به ثمر رسيده و مي رود تا حصارهاي ك - ١

  . ظلم رادر هم بشكند، بيشتر مورد توجه قرار دارد و توضيح و بررسي آن الزام آور مي نمايد 



معناي . است » عزيمت« ني شكسته بودن ، از نظر ما شيعيان ، قصر نماز شخص مسافر يع

اين سخن آن است كه شخص مسافر حق ندارد نماز خود را به دو نوع برگزار كند و بايـد                    

تنها به همان صورت معين كه برايش تشريع و تعيين شده است يعني به صورت نماز قصر 

 اهـل سـنت ، بـه        در حالي كه همين مسألة نماز مسافر ، از ديدگاه         . يا شكسته برگزار كند     

مطرح و عنوان مي شود ، بدين معنا كه شخص مسافر اجـازه دارد كـه                » رخصت« صورت  

  .و هم به صورت اتمام يعني تمام و كامل بخواند ) شكسته (نمازش را ، هم به صورت قصر 

پس از دانستن معناي رخصت و عزيمت ، و با ذكر اين مقدمه كـه جهـاد زنـان در بعـضي       

رخصت ودر بعضي ديگر به صورت عزيمت مطرح شده است ، مي توانيم             احكام به صورت    

  .بحث خود را به طور روشنگرانه تري دنبال كنيم 

اكنون مسأله در اين است كه درمورد شركت زنان در جهاد و جنگهاي اسالمي ، با اين همه 

جوب آن  مسائلي كه درباره اش عنوان شده و با اين همه سيره ها و فلسفه ها كه از عدم و                  

سخن مي گويد ، آيا منظور اين است كه واجب نيست زنان در جهاد شركت كنند و الزام و                   

اجباري ندارند ؟ و اگر همراه مردان در جهاد شركت كردند وبه ميدان كـارزار رفتنـد ، آيـا                    

كاري داوطلبانه و پسنديده انجام داده اند و در اين امر با مردان مساوي هستند ، يـا آنكـه                 

 منظور از اينكه زنان جواز شركت در جهاد را ندارند اين اسـت كـه جهـاد بـراي زن                 خير ، 

  حرام شمرده شده و به هيچ وجه حق شركت در آن به او داده نشده است ؟

  .بلي ، واجب نبودن امري يك مسأله است و حرمت داشتن آن مسأله اي ديگر 

و »حرجـي بـر او نيـست        « ه است   مي بينيم كه آية شريفه فرمود     » اَعرج« مثالً در موضوع    

يعني آيـة شـريفه     . مالحظه مي كنيم كه طرح اين مسأله از باب رخصت است نه عزيمت              

؛ يعني اگر به جنگ و جهاد       » حرجي نيست   « اين مسأله را مطرح مي كند تا معلوم شود كه         

، آيـة  اما در ضمن . نرود عذرش مورد قبول است و بر او حرج و گناهي محسوب نمي شود               

شريفه ممانعت هم نمي كند ،بلكه اجازه و رخصت مي دهد كه شخص اگر دلش خواست و                 



مردي به نام عمروبن    : مثالً در تاريخ نقل شده است كه      . رغبتي داشت ، گام به ميدان نهد        

وقتي پـسرها آمـادة     . جموح چند فرزند پسر داشت كه همگي عازم جبهة جنگ اُحد بودند             

مروبن به خدمت رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله رسيد و اجازه خواست              پيكار شدند ، خود ع    

تا خودش نيز در كنار پسرانش و ساير رزم آوران مسلمان در جنگ اُحد شركت كند ؛ ولي                   

هستي و الزامـي نـدارد در       » اَعرج  « حضرت او را از شركت در جنگ بازداشت و فرمود تو            

  .پيكار شركت كني 

از جنـگ   اينكه مـرا :  پيامبر پريشان خاطر ودلگير شد با اندوه پرسيد          عمرو از اين ممانعت   

بازداشتيد آيا از آن جهت است كه اساساً شركت من در جنگ جايز نيست و حام شـمرده                  

به حـساب مـي آيـم       » اعرج« مي شود ، يا دليلش آن است كه چون پاي من لنگ است و               

  جنگ و جهاد بر من واجب نيست ؟

  .برتو واجب نيست : حضرت پاسخ فرمود 

عمرو ، از پاسخ پيامبر دريافت كه اگر جنگ بر او واجب نيست ، اين عدم وجوب به معناي                   

همين كـه   . عدم جواز نيست و او مي تواند به دلخواه خود در آن جنگ شركت كند يا نكند                  

افر اين مطلب را فهميد ، از فرط نشاط و شادماني سر از پاي نشناخت و با شور و اشتياق و               

به سوي ميدان جنگ شتافت و در همان نخستين لحظات جنگ نيز به درجة رفيع شهادت                

   .١رسيد

هـيچ يـك از فقهـاي    ) يعني شركت زنان در جهاد( با توجه به آنچه گذشت ، در اين مورد       

. بحث نشده اند و فقط فرموده اند كه شركت زن در جهاد واجب نيست                عاليقدر ، متعرض  

تر شدن مسأله ، در اينجا الزم است كه نخست بـه روايـات وتـاريخ                براي هر چه روشن     

                                                   .اسالمي مراجعه كنيم 

                                                
  .  ٢٥٩، ص ٢سفينه البحار ، ج  - ١



 از ابن عباس خبر ينقل مي كند كه نمايندة زنان به خدمت پيامبر اكرم               ١ تفسير الدر المنثور  

يندة زنان هستم براي ابالغ اين مسأله كـه  من نما : صلي اهللا عليه و آله رسيد و عرض كرد          

جهاد حكمي است كه مردان در آن سود دو جانبه مي برند ، زيرا اگر پيروز شوند به پيروزي 

اسالم كمك كرده اند و ثواب مي برند ، و اگر هم كشته شوند به در جة شهادت رسيده اند                  

رخوردار ؛ ولي ما زنان با اينكـه        و در جهان ديگر زنده هستند و از نعمتها ي الهي متنّعم و ب             

هر كاري يـار و مـددكار و كمـك رسـان آنهـا       در امور زندگي با آنها شركت مي كنيم و در        

  .هستيم ، متأسفانه از اين حق و مزيت محروم و بي نصيب مانده ايم 

تمام آن زناني كه چنين خواسته اي دارند ، با هر كدامشان كه مالقات كردي     : پيامبر فرمود   

كه پيروي و اطاعت از دستورهاي شوهر و قبول حقوق شوهري و بجا             ) از قول پيامبر    ( و  بگ

آوردن آن هر زني را به مرحلة مجاهدين پاكباخته مي رساند ، و چـه اندكنـد زنـاني كـه از        

  .عهدة چنين مسؤوليتي بخوبي و بدرستي بر آيند 

سماء دختر يزيد انصاري نقـل      و باز در جاي ديگري از همان كتاب آمده است كه بيقهي از ا             

 مي كند كه به خدمت پيامبر آمد در حالي كه آن حضرت را اصحابش احاطـه كـرده بودنـد                   

جانم و جان پدر و مادرم به فدايت ، من به نمايندگي از طرف زنان و بـه       : آنگاه عرض كرد    

بـا  يعني همة زنان در اين سخن       ( سخنگويي از جانب همة زنان شرق و غرب عالم اسالم           

خدمت رسيده ام و عرض مي كنم كه خداونـد تـو را بحـق بـر                 ) من همعقيده و همزبانند     

ماسخنت را به گوش جان شنيديم و آويزة گوش .تمامي زنان ومردان به رسالت برانگيخت 

اما دريغا كه   ... يم و به راه برحق تو آمديم        ايمان خود راچراغي فراراه خويش ساخت     .كرديم  

   من به نمايندگي زنان مـي      (.و كوتاهي و خانه نشيني باقي مانده ايم          تما زنان در محدودي 

 ما زنان آرزوي دل شما مردان را بر مي آوريم ، فرزندانتان را به دنيا مي آوريم و                   )گويم كه   

شما مـردان بـه نمـاز جماعـت و عيـادت از      ولي . يتان را انجام مي دهيم زندگ امور خانه و 

                                                
  .١٥٢ ، ص ٢ج - ١



بعد از حج و بسي از اين گونه احكام و برتر و بـاالتر از همـه                مريض و تشييع جنازه و حج       

هنگامي كه يكي از شما مردان      . آنكه در مورد جهاد در راه خدا بر ما زنان برتري جسته ايد              

به حج رود يا عمره بجاي آورد و يا در لباس جنگاوري شجاع به مرزباني حدود اسالم يا به                   

والتان را حفظ مي كنيم ، لباستان را مي بافيم و مي دوزيم  پيكار با دشمنان برود ، ما زنان ام       

، فرزندانتان را تربيت مي كنيم و بسي زحمات و رنجها برخود هموار مي سازيم ، ولي ما را                   

  از رنجها چه سود ، اي پيامبر خدا ؟

آنگاه به تمام رو . پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله را اين سخنوري و خوشكالمي خوش آمد     

آيـا  : سپس رو بـه اصـحاب خـود فرمـود           . برگشت تا اين گوينده را مورد تفقد قرار دهد          

  سخنان زني را كه هرگز زيباتر از آن در مسائل ديني نديدم ، شنيديد ؟ او كيست ؟

  .گمان نداريم كه زني ديگر سؤالي همانند او كند : حاضران عرض كردند 

از گرد و از طرف من به زناني كه تـو رسـالت             اي زن ، به محلّ خود ب      : سپس پيامبر فرمود    

سخنگويي آنان را برعهده داري بگو كه نيكو شوهرداري كردن هر كـدام از شـما و جلـب                   

البتـه  ( خشنودي شوهرتان و به همراهي او گام برداشتن و به خواسته هايش تن دد دادن                

 كـه برمـردان     ، برابر است با تمامي اين مزيتهـايي       ) سخن در خواسته هاي مشروع است       

  .شمردي 

و زن كه با شنيدن اين بشارت از فرط خوشحالي در پوست نمي گنجيد از محـضر پيـامبر                   

                                   .١بازگشت تا اين خبر را به همة زنان برساند

ر هر آنچه برت: و باز بيهقي نقل مي كند از انس كه عده اي از زنان نزد پيامبر آمدند و گفتند 

اي رسول خدا ، آيا مـا  . ي وجود داشت ، مردان با جهاد در راه خدا يكباره براي خود بردند       

زنان را نيز همانند آنان به كاري راهنمايي نمي كني كه بدين ثواب عظيم نائل آييم و عملي                  

  همسنگ عمل مجاهدان راه خدا انجام دهيم ؟

                                                
  .١٥٣همان ، ص  - ١



 مي كند و رنجي كه در پيروي شوهر و بر تالشي كه هر كدام از شما د ر خانه: پيامبر فرمود 

آوردن خواسته هاي او مي كشد ، مساوي با پيكار مجاهدان را ه خداست و اينها و آنهـا بـا          

   .١يكديگر هم اجر و هم پاداشند

    اكنون ببينيم كه از برسي اين روايات چه استفاده اي مي كنيم و چه بدسـت مـي آوريـم ؟                    

چـرا   را ؟» عزيمت«را مي رساند يا» رخصت« وايات ، مسألة    آيا موارد مطرح شده در اين ر      

پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله به اين شير زنان دالوري كه خواستار ورود به ميدان رزم و                   

جهاد و همگامي با مردان مجاهد هستند ، اجازة جهاد نمي دهد و آنان را بـه راهـي ديگـر                     

بر اكرم صلي اهللا عليه و آله در پاسخ آن زنـان            رهنمون مي شود ؟ حال آنكه ممكن بود پيام        

بفرمايد كه شما زنان هم مي توانيد در جهاد شركت كنيد ، ولي رعايت وظايف ديگر بـراي                  

و يا سخنان ديگري از اين قبيل ، كه به هر حال اگر پيـامبر مـي فرمـود ،               . شما بهتر است    

  .دليل جواز شركت در جهاد براي زنان مي بود 

امبر چنين پاسخهايي در جواب آنها نفرموده و در واقع رخصتشان نداده بلكه در              ولي چرا پي  

  محدودة عزيمت نگاهشان داشته است ؟

  .براي يافتن پاسخ روشن ، به طرح و بررسي چند مسألة ديگر نيز مي پردازيم 

  

  اموري كه زنان از حقّ  شركت در آن محرومند

كت در آن محرومند ، روايتي داريم كه صـاحب          در مورد مسائلي كه زنان اساساً از حق شر        

در وصاياي پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله به « : وسائل آن را آورده است بدين صورت كه         

يا علي ، زن را حق شركت در نماز جمعه و جماعت نيست ، و : علي عليه السالم آمده است    

جنازه نيز او را نرسد ؛ هرولة بين        اذان و اقامه نيز همين طور ؛ عيادت مريض و دنبال كردن             

صفا و مروه ، لمس الحجر االسود يعني سنگ سياهي كه د ر خانة كعبه نصب شده است ،                   

                                                
  .همان  - ١



در حج ، زن جز بـضرورت       . كوتاه كردن مو و عهده دار شدن مقام قضاوت نيز او را نرسد              

ي تواند باشد ؛ از ذبح نمي كند ؛ در تلبيه بلند نمي گويد ؛ متولي ازدواج خويش به تنهايي نم

 خارج  ) بدون اجازة شوهر     (خانة شوهرش بدون اجازة او حق خارج شدن ندارد و آنان كه             

زن حق بخشندگي از مـال شـوهرش را         . به لعنت خدا و جبرئيل گرفتار خواهند شد          شوند

شب زنده داري كردنش ، به صورتي كه باعث شـود شـوهرش از او               . بدون اجازة او ندارد     

  .» ١گردد ، سزاوار نيست ، اگر چه شوهرش به ظلم كرده باشدخشمگين 

  

  نگاهي به وضع قوانين

با نگرشي كوتاه در وضع قوانين ، اين اصل به دست مي آيد كه در قانونگـذاري ، وضـع و                     

مثالً شارع مقدس اسـالم بـراي زنـاني كـه     . حال اكثريت افراد رعايت و مالحظه مي گردد  

اين حكم كه شامل تمام زنان مي       .را وضع كرده است     »  ِعده «طالق داده مي شوند ، حكم       

شود ، از آن جهت است كه وقتي زني مطلقه شد و از شوهر خود جدا گرديد ، مدتي را صبر         

كند و از ازدواج مجدد خود داري ورزد تا به طور يقين ثابت شود كه وي از شوهرش قبلـي                    

  .خود باردار نبوده است 

مثالً حاكم شرع .  ، گاهي ممكن است اصالً چنين شبه اي پيش نيايد  حال آنكه در اين مورد    

، زني را كه چند ين سال است شوهرش گم شده و ديگر از او خبري و نـشاني در دسـت                      

در اينجا آشكار است كه با گذشت چندين سال ، هيچ گونه اثـري              . نيست ، طالق مي دهد      

 احتمال بارداري او را از شوهر قبلي اش از حمل در زن باقي نيست و به هيچ روي نمي توان

ولي از آنجا كه اكثريت بسيار زياد زنان        . تصور كرد ، تا فلسفه و حكمت عده بر آن باز شود           

به هنگام طالق ، از شوهر حي و حاضر خود جدا مي شوند و اين احتمال وجود دارد كه از او                 

.  و همة زنها بايد آن را رعايت كنند باردار باشند ، لذا يك چنين حكم كلّي صادر شده است     

                                                
  .، باب دوم از ابواب صفات قلضي ٦، ص ١٨وسائل ، ج  - ١



پس ، مالحظه مي شود كه حكم كلّي صادر و به صورت قانون وضع مي شود و در آن ، حال             

اغلب افراد رعايت مي گردد ، در حالي كه متحمل است در اين ميان موارد نادر و اسـتثنايي      

ر باب جهاد زنـان نيـز       د. هم پيدا شود ، ولي آن باعث سلب قانونيت از قانون نخواهد شد              

بايد گفت چون اغلب زنها از شركت در كارهاي سخت و سـنگين عاجزنـد و از نظـر بنيـة              

وقدرت تحمل و نيروي تعقّل از مردان ضعيف ترند و طاقـت وتحمـل ميـدان كـارزار و در                    

آن را ندارند ، لذا اين حكم از آنها برداشته شده است ؛ چرا كه مسألة جهاد  گيريهاو شدايد

و جنگ با دشمن مربوط به سرنوشت جامعه اسـت و شكـست يـا پيـروزي در آن نقـش                     

اساسي و سرنوشت سازي در زندگي جامعه دارد و از اين رو بايد تا آنجا كه ممكن است از  

نقاط ضعف و سستي پرهيز كرد و چون وجود زنها در جبهة جهاد و قتـال ، در واقـع نقطـة           

    .رود ، حكم بر عدم شركت آنها قـرار گرفتـه اسـت    ضعفي براي سپاه اسالم به شمار مي       

البته، ممكن است فرد معيني از زنان كه قدرت تعقلّي برتر نسبت به زنان ديگر دارد و بنية                  

يز برخوردار است ، اجازة بدني اش بر خالف زنان ديگر قوي است و از تاب تحمل فراواني ن

ر زنان نيز پيدا مي شوند ، ولي تاريخ چهره          بلي، از اين گونه شي    . شركت در جهاد پيدا كند      

ور ، حكمي جدا از حكم كلّي زنـان         هاي تابناكي را كم به ياد دارد و حكم اين گونه زنان دال            

                                                               .است

  

                                                   شير زني در جنگ اُحد 

پس از آنكه در جنگ اُحد ، ياران رسـول اكـرم صـلي اهللا               :  آمده است    ١در سفيتنه البحار    

عليه و آله را توان مقاومت در برابر دشمنان نماند وهمه از ميدان كارزار پاي به گريز نهادند  

در . اند  ، به همراه پيامبر بغير از ابودجانه و امير المؤمنين عليه السالم كس ديگري باقي نم               

آن لحظات دردناك ، هر بار كه گروهي حمله ميكردند ، علي عليه السالم آنان را از نزديـك               

                                                
  .٥٨٤ ، ص ٢ج - ١



شدن به پيامبر باز مي داشت و مردانه مي ايستاد و اجازه نمي داد كه دشمن مشرك رو در                   

روي رسول خدا صلي اهللا و آله قرار گيرد ، بلكه هر بار دشمناني را كه نزديك مي شدند بـا               

به قتل مي رسانيد و اين زد و خورد و درگيري تـا آنجـا ادامـه يافـت كـه                      ربات شمشير ض

  .باالخره شمشير علي عليه السالم شكست 

در آن هنگامة عجيب وحساس ، شير زني به نام نسيبه ، دختر كعـب مازينـه ، بـه همـراه                      

مواره بـه همـراه     او ه . پيامبر مانده بود و در آن ميدان پرخروش پيكار ، جانفشاني مي كرد              

در آن  . پيامبر در جنگها شركت مي كرد و بيماران و مجروحان را معالجه و مداوا مي نمـود                  

روز وانفساي اُحد نيز در آنجا حضور داشت و دالورانه تالش مي كرد ، كه ناگاه فرزندش را              

ريد آن شير زن ناگهان سرراه بر فرزند خويش گرفت و بر او شـو             . ديد كه قصد فرار دارد      

  فرزندم ، ه كجا و از چه كسي مي گريزي ؟ از خدا و پيامبرش ؟! هان : كه 

شعلة گرم سخن مادر ، قلب فرزند راچنان سوزانيد كه ناگاه گويي آتش به جانش افتـاد ،                  

يكپارچه شور و حرارت و نيرو شد و مجدداً به ميدان رزم برگشت و آنقـدر جنگيـد تـا بـه                     

ر بيجـان و خـون آلـود پـسرش را ديـد ، شمـشيرش را                 نسيبه وقتي پيك  . شهادت رسيد   

برداشت و با غرشي طوفاني بر قاتل فرزندش حمله برد و با چند ضربة شمشير او را كشت                

                    !آفرين بر نسيبه : در اين هنگام پيامبر لب به تحسين او گشود كه 

ز پيامبر دفاع مي كرد تا آنجا    در اين روز خطرناك كه مردان گريختند ، اوباسينه سپركردن ا          

  .كه زخمهاي بسياري برداشت 

و باز دربارة همين شير زن ، واقدي مورخ معروف آورده است كه او پيكاري سـخت كـرد و                

  .امتحاني عظيم داد و در آن پيكار دوازده زخم از نيزه و شمشير بر تنش نشست 

دروغگويي بي آزرمي كه    ( مسيلمة كذّاب    و اين آخرين پيكار او نبود ، زيرا او در روز پيكار با            

  )پس از پيامبر اسالم ، همچون چند كذّاب ديگر ادعاب نبوت كرد



پيكاري كه در يمانه رخ داد بار ديگر از خود چنان شجاعت و شهامتي بـروز داد كـه حتـي                     

  .مردان رزمنده و دالور را نيز به شگفتي واداشت 

گيري با مسيلمة كذّاب به قتل رسـيد ، نـسيبه آن            آري ، آن روز كه ابودجاجه در ماجراي در        

شير زن عرصة نبرد ، متهورانه وارد باغ شخصي و كاخ مسيلمه شد و شمشير در دسـت و                   

عظمت جنين كار شـجاعانهاي را  . جان بر كف ، به سوي مقّر مدعي دروغين پيامبري رفت   

اقـع حـساس و مواضـع       از آنجا بايد دانست كه اين گونـه اقـداميها و تالشـها ، در آن مو                

خطرناك ، جز خطر كردن و به كام اژدها فرو رفتن نبوده است ؛ چرا كه در اين گونه موارد ، 

جز براي كساني كه از هيچ خطري باك ندارند و در راه خدا جان خود را ناقابل ترين هديـه      

ي و ها مي دانند ، و جز براي مشتاقان راه شهادت ، براي كس ديگر كمتـرين اميـد پيـروز           

آن شيرزن مي خواست خود به تنهايي وارد كاخ مـسيلمه شـود و آن      . موفقيت وجود ندارد    

در ايـن   . دشمن خدا و پيامبر و اسالم و حق را يكتنه از ميان بردارد و به هالكـت برسـاند                    

زمان ، اطرافيان مسلمه كه گروهي سـست عنـصر و خـود فروختـه و دشـمنان اسـالم و                     

 به سوي نسيبه هجوم آوردند و بـا ضـربات شمـشير بـه جـانش                 بدخواهان پيامبر بودند ،   

  .افتادند و دستش را قطع كردند 

دربارة اين زن دالور از پيامبر گرامي نقل شده است كه در روز جنگ عبرت اموز اُحـد مـي                    

» فـالن « و  » فـالن   « مقام نسيبه ، بدان هنگام و در آن پيكار ، از پايگـاه و ارزش                : فرمود  

او را بدان روز ديدند كه دالورانه مي جنگيد و چنان شـهامتي از خـود                . تر است   بيشتر و بر  

  .بروز مي داد كه سيزده زخم برداشت 

 ابن ابي الحديد ، شارح معتزلي نهج البالغه كه يكي از جالب ترين و مفصل ترين شـروح                  

 ايـن   رابر اين كتاب عظيم نوشته است ، در اينجا اظهار تأسف ميكند كـه اي كـاش راوي                 

روايت در اينجا به كنايه سخن نمي گفت و معلوم مي داشت كـه منظـور از فـالن و فـالن              

و در همـين مـورد ، عالّمـة         . كيست ، تا مردم در مورد مقام نسيبه به شبهه دجار نگردنـد              



شايد راوي معذور بوده و نتوانسته پيرامون نـامم آن دو نفـر مـورد    : مجلسي فرموده است    

  . بوضوح از آنها نام ببرد ، ودر واقع تقيه كرده است نظر سخني بگويد و

آنچه گذاشت ، گفتيم كه نوعاً زنها را نشايد كه چنين رادمرديها از خـود نـشان                |براساس  

حال ، اگر زني پيدا     . دهند و همواره در ميدان نبرد و كارزار ، شجاعت و شهامت ابراز دارند               

ناء از خود رشادت و دلالوري نشان داد و فـوق           شد كه نه بر حسب نوع ، بلكه به طور استث          

العاده بودن خود را به اثبات رسانيد ، امر ديگري است كه در اصل و اساس قانون تغييـري      

  .ايجاد نمي كند 

  

   عزيمت است ، نه رخصت

بدين سان ، از روايات و داليل و شواهد تاريخي كه تا اينجا مورد بررسي قرار داديم ، اين                   

از آنجا كه خداوند مردان را بر زنان بر حسب تعقـل بيـشتر و               : تفاده مي كنيم    مطالب را اس  

قدرت تحمل سختي ها و مشتقتهاي افزون تر برتري داده اسـت ، و از آنجـا كـه زنـدگي                     

احساسي و عاطفي زنان و رقّت قلب و رأفت بيش از حد آنان باعث مي شـود كـه نتواننـد                   

ر روند و در عرصة نبرد و خون وكشتار گام نهند ، و نيـز        چنانكه بايد و شايد به ميدان كارزا      

از بررسي اين روايات و دقّت در فلسفة آفرينش زن ، چنين نتيجه به دست مي آيد كه عدم 

بـدين معنـي كـه رهبـري خلقهـا و      . وجوب جهاد بر زنان از نوع عزيمت است نه رخصت        

در حق الناس و چه در حـق        برخاستن به جهاد و رفتن به ميدان جنگ و قضاوت كردن چه             

اهللا از آنان صحيح و جايز نيست ؛زيرا اين مسائل از اموري است كه حيـات جامعـه بـدان                    

قرار داشت كه    بستگي دارد و روشن است كه وقتي مسأله اي در چنان درجه اي از اهميت              

حيات جامعه و سرنوشت امت بدان وابسته بود ، كاريابد به دست كساني سپرده شود كـه                 

نوعاً دچار ضعف و سستي نگردند و با قدرت تعقل و نيروي تحمل شدايد و مصائب از عهدة 

به عبارت ديگر ، طوفانهاي شـديد و گـاه بنيـان برانـداز             . حلّ و انديشة آنان حاكم نباشد       



احساسات و عواطف آنان را نلغزاند و به پرتگاه سقوط در ورطة منافع و مالحظات شخصي                

   .ساسي نكشاند و مسائل فردي و اح

به همين نسبت ، در مورد حكومت و قضاوت نيز بسيار روشن است كه زنان حق ندارند در                  

، يعنـي درچـار   » شركت نكـردن نيـست       اجازة« اين امور وارد شوند و اين موضوع البته و        

جاي نمي گيرد ، بلكه اساساً حق شركت كردن در اين امـور را ندارنـد و           » رخصت  « چوب  

  . قرار دارد » عزيمت« ي است كه دچارچوب اين موضوع

قومي كه رهبري آنها به دست زنان است به پيروزي نمي رسند      « آري ، خبري كه مي گويد       

و شيخ طوسي آن را به طور مرسل نقل كرده ، نزد فقهاي ما جزو مسلّمات به حساب مي                   » 

   .آيد و ترديدي در مفاد آن به خود راه نمي دهند 

  حق پيكار ندارند ؟آيا زنان هرگز 

اكنون اين پرسش مطرح مي شود كه آيا زنان ،به هيچ روي ، در هيچ شرايط و مـوقعيتي و               

حتي آنجا كه مسألة مرگ و حيات جامعه و سرنوشت يك امت اسالمي مطرح است ، باز هم 

  حق شركت در پيكار را ندارند و بايد ساكت و بي تفاوت در كناري بنشينند ؟

 برسيهايي كه تاكنون انجام داديم و با توجه بدآنچه در مورد جهاد ابتـدايي        بديهي است از  

مربوط به آنجا كه نيروي رزمنده به اندازة كـافي وجـود            (در فصل آينده مطرح خواهيم كرد       

، در اينجا   )دارد و امام يا رهير مسبمين هم دستور خاصي در مورد شركت زنان نداده است                

است كه گفتيم ، يعني زنان حق شركت كردن در جهـاد را             صورت مسأله به همان صورتي      

اما اگر هدف از شركت زنان در برنامه هاي جنگي ، نمرين و آمادگي براي روز مبادا          . ندارند  

باشد ، يا در صورتي كه امام و رهبر مسلمين امر خاصي رابراي شركت زنان در جهاد صادر         

          باشد ، نه تنها الزم اسـت كـه          ت اسالم مطرح  كند و يا در آنجا كه هدف دفاع از حقوق ملي

زنان هم شركت كنند و از مردان مستثني نيستند ، بلكه شركت آنها به مرحلة وجـوب هـم                   



در مبحث دفاع ، بحث خواهد شـد كـه در مـوارد    . ( مي رسد كه از آن نمي توان سرباز زد    

  .)حتي كودكان هم مستثني نيستند  خاصّ

ت ديگري هم مورد بحث واقـع شـود و آن ايـن اسـت كـه                 ممكن است اين مسأله از جه     

جهادها و پيكار هاي گذشته ، بيشتر به جنگ تن به تن و هنر نماييهاي يكتنه در ميدان نبرد 

ختم مي شد و در آن حالت ، رزمنده مي بايست آن توان و قدرت جسمي را داشته باشد كه 

شود و با آنها دست و پنجه نرم كند و بتواند با مردان تنومند و شجاعان جنگ آزموده روبرو 

در چنان جنگهايي ، نا گفته پيداست كه تا چه حد شركت زنان . حريف را به هالكت برساند 

 .در نبرد كاري عبث و زيانبار بود و گاه امكان داشت به چه فجايع و فضايحي منتهي شـود      

بـزار بـسيار پيـشرفتة      ولي در جنگهاي امروزين كه بيشتر به كمك آالت و ادوات مدرن و ا             

ماشيني و سالحهايي كه با نيروي الكتريكي و الكترنيكي و بـا فـشردن دكمـه هـا تنظـيم                    

دستگاهها اداره مي شود ، يا از طريق مسائل جاسوسي و يـا كودتاهـاي سـريع و برنامـه                    

ريزي شده و رهبريهاي پشت پرده انجام مي گيرد وديگر موضوع به عنوان جنگ تـن بـه                  

 و سپر و كمان و كمند منتفي شده است ، امكان دارد چنين شبهه اي بيـشتر                  تن با شمشير  

گرچـه مـسألة    . مطرح باشد و شركت زنان را در جنگ بيشتر موجه و پسنديده جلوه دهد               

روح عاطفي و جنبة احساساتي بودن زنان در هيچ مورد و موقفي فراموش شدني نيـست و                

ها چندان قوي و مقاومت شكن است كـه در هـر            امواج نيرومند غرايز و احساسات زنانة آن      

لحظه اي امكان دارد پا ي ارادة زنان را سست كند وآنان را در ميدان مبـارزة اسـير خـود                     

سازد و از پاي در آورد همان طوري كه گاهي مردان نيز دچار اين حاالت مي شوند ، ولي در 

ن ، حق شركت در جهاد از كليـة         بنابراي. مردان به طور ندرت و در زنان غالباً پيش مي آيد            

زنان يا ، اگر بخواهيم دقيق تر بگوييم ، از نوع زنان ابتدائاُ سلب مي شود ، ولي اگر امـام و            

رهبر مسلمين مصلحت بداند و شرايط ايجاب كند ، برهمة زنان الزم است بسيج شـوند و                 

ي جداگانه خواهـد    گام به ميدان كارزار و عرصة جهاد بگذارند كه ، در آن صورت ، موضوع              



بود و بر اين گونه موارد است كه عمل نسيبه يا زماني همانند او را مي تـوان تطبيـق داد و                      

آنگاه از دالوري و جانفشاني زنان نيز در راه اعالي كلمة حق و پيشبرد اهداف عالية اسـالم            

   .بهره جست 



  پيرامون موارد شك

 روايات و نيز بر اساس قاعدة كلي ، زنان حق تا اينجا چنين نتيجه گرفتيم كه از نظر آيات و

بـستگي  (ولي همچنين گفتيم كه ممكن است مواردي پيش آيد      . شركت در جهاد را ندارند      

كـه  ) دارد به شرايط فرد ، اوضاع و احوال زمان و يا نوع جنگ با صالحديد رهبر مـسلمين                   

زن حق شركت در جهاد را      شك در اينكه آيا در اينجا       : براي ما مسألة شك هم پيش بيايد        

  دارد يا خير ؟ و اساساً در اين مورد قاعده چه مي گويد ؟

البتّه مسلّم مي دانيم كه آياتي داريم كه جهاد رابر همگان واجب كرده است ، ولـي از ايـن                   

مثالً در قـرآن  . آيات مطلق ، بعضي به دليل بعضي ديگر از آيات و احاديث استثناء شده اند            

از شركت در جهاد اسـتثناء شـده اسـت و يـا همچنـين               ) يعني لنگ   (ج  كريم شخص اعر  

بـر   است تا جهاد  حال ، موردي پيش آمده كه ما نمي دانيم موردي از عام           . شخص مريض   

واجب باشد ، يا به دليل اينكه مثالً شخص لنگ است ، يا مـريض و يـا زن اسـت ،                        عموم

ع شك در اين گونه موارد اين اسـت         مقتضاي قاعده ، در موضو    . خارج از قاعدة كلي است      

بر شـما نوشـته شـد ،        ( » والخ  ... كتُِب علَيكُم الِقتالُ  « كه مراجعه به عمومات كنيم ، مانند        

و ساير آياتي كه مسألة وجوب      ) يعني واجب ومقرر گرديد شركت در قتال و جنگ اسالمي           

  .جهاد را مي رساند 

ر موردي كه شك كرديم نمي توان به عمومات         ولي در اصول بحثي داريم كه مي گويد در ه         

  تمسك جست ، چرا ؟

نمـي  . در اصول امده است كه در شبهة مصداقيه ، مخصّص تمسك به عام جـايز نيـست                  

دانيم آن لنگي كه آية قرآن او را استثناء كرده ، آيا اين مرد لنگي را هم كه اكنون در مقابـل                   

م است كه شخص لنگ استثناء شده است ، ولـي           ما قرار دارد در بر مي گيرد يا خير ؟ مسلّ          

آيا اين مورد خاص هم كه ما با آن روبرو شده ايم از همان استثناثات است يا نه ؟ در اينجا            



و همچنين است در . ديگر نمي توان به عمومات تمسك جست و براساس ان نتيجه گرفت 

  ...مورد مريض 

 اصل براين است كه زن نمـي توانـد          پس ، اگر در مورد شركت زن در جهاد شك كرديم ،           

شركت كند ، زيرا به خطر انداختن خويش و جان باختن يـك مـسألة سرسـري و سـاده                    

روشن و   اگر دليلي . نيست ، بلكه نياز به دليلي محكم دارد و حفظ جان از امور واجب است                

ـ                      ه محكم اجازه نداد كه كسي خود را به كشتن دهد ، شركت كردن او در عرصـة قتـال ، ك

مسألة به خطر انداختن جان در آنجا مطرح است ، امر مهمي اسـت و دليـل محكمـي مـي        

  .خواهد 

اصل اولي ،عدم جواز شركت زن در جهاد است و در اين مورد به عمومات ونيز : نتيجه آنكه 

جست ، زيرا در جايي كه پاي خون و آبرو و شـرف              هم نمي توان تمسك   » اباحه« به اصل   

يان باشد ، يقيناً مورد احتياط است و بايد دليلي متقن د ردست باشد و چون                جامعه اي در م   

چنين دليلي در دست نيست ، بايد به اين نتيجه رسيد كه به طور كلّي و طبق قاعده ، زنـان   

     .ندارند ) غير از موارد استثنايي كه گفته شد ( حق شركت در جنگ و جهاد اسالمي را 

  

                                                                     

   

  

  

  

  

  

  



  

  

  

١٤  

  ِجهاد ابتدايي

  يا

  ِجهاد دفاعي



  



               سـالها و   از مباحث بسيار مهم و بحث انگيزي كه در مورد جهاد اسالمي مطرح است و طي

قرنها پيرامون آن مباحث شور انگيزي در گرفته ،اين است كه ما در اسالم آيا جهاد ابتدايي 

 داريم ، يا آنكه هرچه هست فقط جهاد دفاعي است ؟ يعني اينكه جامعـة اسـالمي آيـا                هم

بايد همواره سرش به كار خودش گرم باشد و فقط هنگامي كـه از طـرف دشـمنان مـورد                    

تهديد و حمله قرار گرفت براي دفاع صف آرايي كند و به ميدان جنگ برود ، يا آنكه خيـر ،                     

طر حمله و تهديد از جانب كسي ، با قصد گسترش اسالم و            امت اسالمي مي تواند بدون خ     

اعالي كلمة و تهديد از جانب كسي ، با قصد گسترش اسالم و اعالي كلمة حق و اسـتقرار               

شعائر مذهبي و نجات بشريت از ورطة گمراهي و جهالت ، به طور ابتدايي و با صطالح بـا                   

  امن نجات بخش اسالم فرا خوانـد ؟       پيشدستي به جهاد برخيزد و جهان و جهانيان را به د          

 ، ١»ال ِاكراه ِفي الديِن قَد تَبين الرشد ِمن الغَـيِّ       « بحث مطرح شدة ديگر اين است كه آية         

جنگ و جدال و بكار بردن شمشير اسالم چه سازشي دارد و كالً بـا بـودن جهـاد                    با روش 

 قدرتي خطر و تهديـدي در كـار         يعني دست زدن به جهاد پيش از آنكه از جانب         ( ابتدايي  

را چگونه توجيه مـي  » ...ال ِاكراه ِفي الديِن   « كه در اسالم وجود دارد ، شما اين آية          ) باشد  

كنيد ؟ در اين بحث ، اختالفي بين بعضي تفاسير ، از جملة تفسير المنار و تفسير الميزان و                   

  . غيره هست كه بايد بدانها بپردازيم 

  

  نظر المنار

جهاد ابتدايي نداريم و هرگز به سـراغ كـافران و             معتقد است كه در اسالم ،      ٢ المنار تفسير

مشركاني كه با ما كاري ندارند نمي رويم ، بلكه آنچه در اين زمينه بـوده و هـست ، جهـاد       

 .دفاعي است 

                                                
  .ار و اكراهي در پذيرش دين نيست ، راه هدايت از راه گمراهي روشن شده است اجب: ٢٥٦/ بقره  - ١
  .٢١٥، ص ٢ج - ٢



 سورة بقره مطالبي را عنوان مي كند كه براي بحـث در             ١٩٤تا  ١٩٠ المنار در تفسير آيات     

   :اين آيات مي گويد . مورد بحث چه مي گويد  ينه ابتدا بايد ببينيم آياتاين زم

               عتَدينالم ِحباِهللا الي وا ِانقاِتلُونَكُم و لَا تَعتَدي قاِتلُوا في سبيِل اِهللا الَّذين يثُ   . وم حاَقتُلوه و

شَد ِمن القَتِل و ال تُقاِتلُوهم ِعند المسِجِد      ثَِقفتُموهم و اَخِرجوهم ِمن حيثُ اَخرجوكُم و الِفتنه اَ        

كذِلك جزاُء الكاِفرين فِاِن انتَهـوا فَـِان اَهللا          الحراِم حتّي يقاِتلُوكُم فيِه فَِان قاتَلوكُم فَاقتُلوهم      

   حيمر ِللِه فَِانِ          . غَفُور الّدين كُوني و ِفتنَه نتي ال تَكوم حهقاِتلو لَـي       وِالّا ع دوانوا فَال عانتَه 

  وا              . الظّاِلمينِن اعتَـدي علَـيكُم فَاعتَـداتُ ِقصاصٌ فَمرمالح راِم وِبالشَّهر الح راماَلشَّهِر الح

 تَّقينالم عاَهللا م وا اَناعلَم اتَّقُوا اَهللا و لَيكُم وا اعتَدي علَيِه ِبِمثِل مع.                    

 در راه خدا با انان كه به جنگ و دشمني شما برخيزند جهاد كنيد ، ليكن ستمكار نباشـيد                     

هرجـا مـشركان را يافتيـد بـه قتـل رسـانيد و از             . كه خـدا سـتمگران را دوسـت نـدارد           

شهرهايشان برانيد ، چنانچه آنها شما را از وطن خود آواره كردند و فتنه گريي كه انها كنند 

و در مسجد الحرام با آنها قتال مكنيـد ، مگـر   . ش بيشتر از جنگ است    ، سخت تر و فساد    

اين است . در اين صورت ، رواست كه در حرم انها را به قتل رسانيد . آنكه پيشدستي كنند 

و اگر دست از شرك و ستم بدارند ، از آنهـا درگذريـد كـه خـدا آمرزيـده و        . كيفر كافران   

  .مهربان است 

يد تا فتنه و فساد از روي زمين بر طرف شود و همه را آيين ، دين خـدا         و با كافران جهاد كن    

 كه سـتم جـز بـر      ) با آنها به عدالت رفتار كنيد        (باشد و اگر از فتنه و جنگ دست كشيدند          

  .ستمكاران روانيست 

ماههاي حرام را در مقابل ماههاي حرام دهيد كه اگر حرمت آن را نگاه نداشته و بـا شـما                    

 شما نيز قصاص كنيد ، پس ، هر كس به جور و ستمكاري بر شـما دسـت دراز               قتال كنند ،  

يعني ( كند ، او را به نيروي مقاومت از پاي در آوريد به قدر ستمي كه بر شما رسيده است                    



و از خـدا بترسـيد و بدانيـد كـه خـدا بـا               ) با كافران و ظلم آنان نيز به عدل مقاومت كنيد           

                                                      .پرهيزكاران است 

برخي گمان كرده اند    : ، در تفسيرش مي گويد       المنار پس از آنكه آيات فوق را نقل مي كند         

در حالي كه آيات سورة بقـره       ) ٨تا  ٥آيات  (كه اين آيات منسوخ است به آيات سورة توبه          

» آيات سيف «  توبه قيد ندارد ومقيد است به كساني كه با شما پيكار مي كنند و آيات سورة

                                                      .ناميده مي شود 

   :براي روشن شدن بحث الزم است به آيات مورد اشاره از سوره توبه هم نظري بيندازيم                 

 وخُـذُوهم واحـصُروهم     فَِاذَا انسلَخَ الَاشهر الحـرم فَـاقتُلوا المـشِركين حيـتُ وجـدتُموهم            

       رحيم اَهللا غَفُور م ِانبيلَها سفَخَلو اتُواالزَّكوه و وا الصَّلوهوا واَقامرصٍَد فَِان تابم كَلَّ موالَهداقعو

              نَها مم اَبِلغه اِهللا ثُم كَالم عسمتّي يح فَاَِجره كاستَجار شِركينالم ِمن دِان اَح م    وِبـانَّه ذِلك 

   ونعلَمالي قَوم .          ـدتُم ِعنـدعاه وِلِه ِالَّـا الَّـذينسر ِعند اِهللا و ِعندهدع شِركينلِلم كُوني كيف

كَيـف و ِان يطهـروا      . فَاستقاموا لَكُم فَاستقيموا لَهم ِان اَهللا يِحب المتَّقـين           المسِجِد الحرامِ 

  لَيكُم ال يع                 م فاِسـقُونهاَكثـر م وهبتَأبي قُلـو رضُونَكُم باَفواِهِهم وي هوا فَيكُم ِالَّا و ال ِذمرقب.    

در )  وذي حجه و محرم و رجب كه مدت امان اسـت           ذي قعده (پس از آنكه ماههاي حرام      

ه كنيـد و    گذشت ، آنگاه مشركان را هر جا يابيد به قتل برسانيد و آنها را دستگير و محاصر                

چنانچه از شرك توبه كردند و نماز اسالم بپا داشتند و زكـات             . هرسو در كمين آنها باشيد      

و  . كه خدا آمرزيده و مهربان است ) و توبه شان پذيريد (دادند ، پس از آنها دست بداريد    

را خـا   هر گاه يكي از مشركان به تو پناه آورد كه از دين آگاه شود ، به او پناه بده تا كـالم                       

بشنود و پس از شنيدن سخن خدا ، او را بي هيچ خوفي به مأمن و منزلش برسان ، زيرا كه 

چگوننه مشركان كه عهد خدا و رسول را شكـستند ، خـدا و              . اين مشركان مردمي نادانند     

رسولش عهد آنان را نگه دارند ؟ چون با عهد شكن نبايد عهد نگه داشـت ، لـيكن بـا آن            

دالحرام عهد بسته ايد تا زماني كه آنها برعهد خود پايدارند شما هم             مشركان كه در مسج   



چگونه با مـشركان    .  را دوست مي دارد      ) عهد نگهدار  (عهد آنان را بپاييد ، كه خدا متقيان         

 ظفـر يابنـد     )مـسلمين   (عهد شكن وفاي به عهد توان كرد در صورتي كه آنها اگر برشما              

مان را نخواهند داشت ؟ به زبان بازي و سخنان فر           مراعات هيچ عالقة خويشي و عهد و پي       

يبنده شما را خشنود مي سازد ، در صورتي كه در دل جز كينة شما ندارنـد و بيـشتر آنـان                      

  .فاسق و نابكارند 

. المنار پس از بحث دربارة اين دو دسته آيه ، اضافه مي كند كه اين آيات نسخ نشده است 

مد عبده نقل مي كند كه علت نزول اين آيات چه بوده            و در پاسخ به اشكال از استادش مح       

است ، و اينكه از مجموع اين آيات بر مي آيد و از تطبيق سبب نزول آيات با آنها مي تـوان      

نتيجه گرفت كه چون مشركان در مـاه حـرام پيكـار كـرده انـد و مـسلمانان مجبـور بـه                       

كس بـا مـسلمانان عهـدش را        هر  . پاسخگويي گشته اند ، از اين رو عيبي بر آنان نيست            

آنجا كه آنان شروع . رعايت نكند بايد با او جنگ كرد و از اين لحاظ ، آيه نسخ نشده است          

به پيكار كنند ، اگر چه در ماه حرام و در سرزمين حرام باشد ، اشكالي ندارد كـه بـه آنهـا                   

ـ              . پاسخگويي شود    ه داشـته و    بلي ، اين حكم به قوت خود باقي است و همه وقت هم ادام

آيات همه به هم مربوط است و در يك واقعه نازل شده و نيازي به جدا                . نسخ نشده است    

  . نيست در اينجا بياوريم  كردنش نيست ، همان طور كه آيات برائت را نيز الزم

هر كس امر به جهاد در      . وي از ابن عباس نيز نقل مي كند كه نسخي در اينجا وجود ندارد               

ومي معني كند ، در صورتي كه شرط نباشد ، آيات را از اسلوب خود خـارج                 اين آيات را عم   

  .تحمل آيه بر آن بار كرده است  كرده و معنايي خارج از

آيات سورة آل عمران در جنگ اُحد نازل شده كه مسلمانان را تهييج كرده است تا از تجاوز 

ت سورة انفال هم در جنگ      آيا. مشركان جلوگيري كنند و پاسخ جنگشان را با جنگ بدهند           

  .بدر بزرگ نازل شده است و باز مشركان بودند كه حمله كرده بودند 



اين ٧دربارة عهدشكنان مشركان نازل شده و مي بينيم كه در آية ) توبه (آيات سورة برائت 

  :سوره فرموده است 

                           ...فَما استَقاموا لَكُم فَاستَقيموا لَهم ...

    ... در برابر شان ايستادگي كنيد هرجا كه با شما پايداري كردند شما نيز... 

                                 :و پس از يادآوري عهدشكني آنان مي فرمايد 

          .١... هم بدؤكُم اَولَ مرٍه اَيمانَهم و هموا ِبِاخراِج الرسوِل و اَال تُقاِتلُون قَوماً نَكثُوا

 آيا با قومي كه عهدشان را شكستند و در بيرون راندن پيامبر كوشيدند و اولين بار آنها به                   

                                 ...ند ، به پيكار بر نمي خيزيد ؟شما حمله كرد

ـ                    از آري مشركان ابتدا به پيكار با مسلمانان پرداختند تا آنان را از دين و آيين الهي شـان ب

و اگر آنان ابتدائاً نيز دست به پيكار نزده باشند و در هر پيكار پيـشقدم نباشـند ،                   .گردانند  

همين كه پيامبر را از سرزمينش و از مسكن مألوف و محـل زنـدگي اش بيـرون كردنـد و                     

مسلمانان را به شكنجه گرفتند و رنج و دردشان دادند تا از پيشرفت اسالم جلوگيري كنند                

قلمداد مي كند و ما مسلمانان را مي رسد كه بـه آنهـا   » معتد « وزات ، آنان را   همة اين تجا  

                                                           .حمله كنيم 

از اين رو ، پيكارهاي پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله همه دفاع از حق و پيروانش بود و بـه           

ادست مي يازيد و بدين دليل است كه پيش از هر پيكـاري             حمايت از راه حق به اين جنگه      

                            .مي بينيم كه دعوت به راه حق را شرط اصلي مي داند 

بلي ، مالحظه مي كنيم كه دعوت پيامبر همواره با دليل وبرهان بوده است نه بـا شمـشير و           

يري شـد و گوينـدة اسـالم را    آنجا كه از دعوت و پيشرفت و گسترش اسالم جلوگ  . سنان  

كشتند و يا مبلّغ اسالمي را تهديد كردند ، ديگر بـر ماسـت كـه بـه پيكـار برخيـزيم و از                        

                                                
  .١٣/ توبه  - ١



گويندگان و مبلّغان حمايت كنيم و دين را نشر دهيم ، نه از آن جهـت كـه مخالفـان را در                      

                                :پذيرش دين مجبور كنيم ، زيرا قرآن مي فرمايد 

                                     .الِاكراه ِفي الديِن قَد تَبين الرشد ِمن الغَيِّ 

           .اجباري د ر پذيرش دين نيست ؛ راه هدايت از راه گمراهي روشن شده است 

                                               :و در آيه اي ديگر مي گويد 

                                     . ١مؤِمنين كره الناس حتي يكُونُوااَفَاَنتَ نُ

                                  آيا تو مردم را مجبور مي كني تا مؤمن شوند ؟

آري ، از همة اينها بر مي آيد كه وقتي مانع و رادعي بر سـر راه پيـشرفت اسـالم و نـشر                        

ا كه سخنگو و مبلغ اسالم را نيازردند و نكشتند ، و هنگامي             حقايق دين وجود نداشت ، آنج     

 كه امنيت مسلمانان تجاوز نكرد ، در آن صورت ، خداوند متعال امـر جهـاد و پيكـار را بـر                     

واجب نكرده است و الزم نيست با حمله به ديگران خونريزي كنيم و جانها را از كالبدها به                  

                                                            .در آوريم 

اين يك اصل مسلّم است كه مسلمانان راستين ، هرگز به خاطر مسائل ديگري غير از دين                 

و دفاع از اسالم و گسترش حقايق ديني و شعائر مذهبي ، دست به جنگ و جهاد نمي زنند                   

 زياده طلبـي    و پيكار هاي آنان هرگز رنگ امور مادي و دنيوي و مسائلي چون طمع ورزي و               

در زندگي و تجاوز به حقوق و آزدايهاي انساني و به غنيمت گرفتن اموال ديگران را نداشته 

                                                               .است

حقايق تاريخي براساس غيز قابل مدرك غير قابل ترديد نشان مـي دهـد كـه پيكارهـاي                  

بلـي ، در آن دوران      . خاطر حمايت از دعوت اسالمي بوده اسـت         مسلمانان صدر اسالم به     

تاريخ ساز مي بينيم كه مسلمانان همواره به مقابله با دشمن و دفاع از دين بر مي خاستند و 

با بكار گرفتن تمامي قدرت و توان خود دشمنان را از تسلط بر قلمرو اسالم و چيره شـدن               

                                                
  .٩٩/ يونس  - ١



  .خصومت ورزي نبود ، بلكه جلوگيري از تجاوز بـود         هدف آنها   . بر مسمانان باز مي داشتند      

نمونه ، در تاريخ اسالم مي بينيم روميان كه كشور و حكومتي قدرتمند داشتند ، با      به عنوان 

غرور و تكبر به حدود كشور اسالمي تجاوز كرده و ساكنان آن مناطق را كـه بـه محـدودة                    

م زندگي مي كردند مورد ايـذاء و        قلمرو اسالمي مربوط مي شد و مردمش تحت لواي اسال         

نيـز بـه   ) نصرانيان (آزار قرار داده بودند و در همان هنگام ، گروههايي از عربهاي مسيحي    

روميان كمك مي كردند و ابـزار و آالت جنگـي و بخـصوص سـرباز و نفـرات رزمنـده در                      

 اضمحالل اختيارشان مي گذاشتنذ ، زيرا اين دسته از عربها نيز آرزوي شكست مسلمانان و

در اينجا و به خاطر جلوگيري از اين نقشه ها . و نابودي اسالم و حكومت اسالمي را داشتند 

و توطئه ها بود كه مسلمانان به پيكار بر خاستند و به جنگ متجاوزان رفتند تـا از تجـاوز و          

                                                .تعدي آنان جلوگيري كنند 

ديگر مي بينيم كه پارسيان و حكومتگران متجاوز و مغرور اين سرزمين نيز از آزار و در جاي 

در تاريخ مي بينيم كه روزي پادشاه و كاخ نـشينان           . ايذاء مسلمانان خود داري نمي كردند       

               مـي نماينـد و      ايران نامة پيامبر اسالم را پاره ميكنند و دعوتش را با اهانت و جـسارت رد

نيز مورد توهين و تهديد قرار مي دهند و روزهاي ديگر نقشه هـايي عليـه                فرستاده اش را    

اسالم و مسلمين طرح مي كنند ؛ ولي با همة اين واقعيتها مي بينيم كه مسلمانان در برابـر                   

با وجـود ايـن ، بايـد        . اين نقشه ها بپامي خيزند و تجاوزگران را سرجاي خود مي نشانند             

يرومند و ارتش پيروزي مانند نيروهـاي اسـالمي بـه خـود             گفت كه هنوز تاريخ بشر ملّت ن      

نديده است كه در كمال قدرت ، دست از بسياري خونخواريهـا و چپاولهـا نگـه دارد و بـه               

عنوان نيروي فاتح ، هستي مغلوب شدگان را زير لگدهاي افراد سپاه خود محو و نابود نكند 

ه ويژه اي دانشمندان و مورخان غربي       اين واقعيتي است كه بيگانگان و غير مسلمانان و ب         . 

هم كه همواره ازديدگاه منفي بافي و اشكال تراشي به اسالم نگريسته انـد بـدان اعتـراف       

                                                              .دارند 



يـت از   خالصة سخن آنكه جهاد و پيكار در اسالم ، به عنوان دفاع از حق واهل حق ، و حما                  

امـروزه نيـز رهبـران كـشورها        . دعوت به اسالم و تبليغ و گسترش آن وضع شده اسـت             

ورؤساي حمهور و سالطين كشورهاي اسالمي كه ادعاي حمايـت از اسـالم و مـسلمين را                 

بايد اسالم را به گونه اي . دارند بايد در زنده نگهداشتن اسالم راستين و تبليغ آن بكوشند 

ابق با عصر جديد و علوم آن و پيشرفتهاي بشر در عرصه هاي گوناگون نو ، با روشهايي مط

تطبيق دهند و در اين راه با پرورش استعدادها و بسيج نيروهـا كوشـا باشـند ، نـه آنكـه                      

استعدادها را بكشند و نيروها را متالشي سازند و اسالم را با چهره اي مسخ شـده و غيـر                    

                                            .واقعي به جهانيان عرضه كنند 

آنان كه روش اديان زنده و مكاتب نو را مي دانند و از راههاي تبليغاتي و انتـشاراتي آنهـا                    

آگاهي دارند ، مي توانند نكات دقيق و ظريفي را كه در اين مورد وجود دارد درك كنند و اين 

روش توسعه و ترويج يـك مكتـب و   مسأله را در يابند كه در اين راه چگونه بايد گام زد و            

  .حاضر چگونه است  نشر و گسترش يك ايدئولوژي در جهان

  

                                              پاسخ به اشكالتراشي دشمنان

بدين ترتيب و با داليلي كه بيان شد ، اشكالي كه دشمنان اسالم به ساحت مقـدس ايـن                   

دين جنگ و قتال و نيزه و شمشر مي نامند و پيـشرفت و  دين الهي وارد مي سازند و آن را        

گسترش آن را از آثار اعمال زور و در ساية سر نيزه مي دانند و يا گفتة جاهالن متعصبي كه 

مي گويند اسالم دين الهي نيست زيرا كه خداي بخشايندة مهربان هرگـز بـه خـونريزي                 

جهـان و بـشريت را      (!!)  صـلح    فرمان نمي دهد و عقايد اسالمي خطري است كه تمدن و          

تهديد مي كند ، و اشكاالت ديگري نظير همينها ، سخناني ياوه و مطالبي باطـل و بيهـوده                   

در ضمن مطالب بخشها و فصلهاي گذشته ، در موارد گوناگون بـا داليـل روشـن و      . است  

ته ايم كه   انكار ناپذير پاسخ بسياري از اين گونه اباطيل و اراجيف را داده ايم و روشن ساخ               



اسالم ديني است كه براساس لطف و مهرباني نسبت به جهانيان بنيد نهاده شده و جنگ و 

مـشابه همـين مطالـب در       . كشتار ، به معنايي كه ديگران قائلند ، هرگز در آن وجود ندارد              

در ضمن ، تفسير مزبور پيرامون همين موضوع به آياتي نيـز            . نيز آمده است     ١تفسير المنار 

   .ل كرده كه تفصيل آنها در همان جلد دهم بيان شده است استدال

  

                                                     نظر عالمه طباطبائي

ايـشان در تفـسير     . و ديگران نظـر ديگـري دارنـد         ) ره(در همين زمينه ، عالمه طباطبائي       

پيرامون جهاد ابتدايي و پاسخ به       سورة بقره ،     ١٩٥تا  ١٩٠آيات    ، به دنبال تفسير    ٢الميزان

اسـالم از روش    « به كساني كه مي گفتنـد       :اشكال فوق ، بحثي را مطرح كرده و مي گويد           

اديان ديگر تجاوز نموده وبا خونريزي و چپاولگري پيشرفت كرده و بدون آنكه راه هدايت و 

ه برخي از مبلغان    دعوت پويد ، مردم را به زور وادار به پذيرش اسالم كرده است تا آنجا ك               

، پاسخ مي دهيم كه قرآن بين مي كند » مسيحي ، اسالم را دين خون و شمشير لقب دادند 

. و با توضيح انقالبي اش مي فرمايد اسالم بر اساس فطرت انساني بنياد نهاده شده است                 

فطرت انساني بر اسـاس     . بي شك ، در زندگي انساني و كمال ان بايد به راه فطرت رفت               

دفاع از اين اصل و نشر توحيد . يد بنا شده و قوانين فردي و اجتماعي براين بنياد است توح

اسالم بـراي   . و حفاظت و پاسداري از رسالت توحيدي ، حق مشروع انسان حق جو است               

نخست دعوتي مسالمت جويانه كرده و      : پيمودن اين راه ، روشي معتدل پيش گرفته است          

 كه در اين راه وجود دارد تن در داده است ؛ سـپس دفـاع از                 به تمام مشكالت و رنجهايي    

اساس و حقوق اسالمي و جان و مال مسلمين را عهـده دار گـشته و در پايـان بـه جنـگ                       

    .ابتدايي و پيش گرفتن روش حمله گرانه پرداخته است 

                                                
  .٣٦١، ص ١٠ج  - ١
  .به بعد٦٨، ص ٢ج - ٢



 و  بي ترديد ، توحيد با خونريزي آغاز نگشته است ، ولي آنجا كه دفاع از شؤوفات توحيدي                

با توجه به اينكه خداونـد  . پيشبرد اهدافش مطرح باشد ، پيكار راه حتمي هر انقالبي است          

 ١اُدع ِالي سبيِل رِبك ِبالحكمِه و الموِعظَِه الحسنِه و جاِدلهم ِبالَّتي ِهي اَحـسن             « :مي فرمايد   

ـ     » ه روش بهتـر و  آنان را با حكمت و دانش و پندهاي نيكو به راه خـدايت دعـوت كـن و ب

، يقين داريم كه در راه پيروزي حق و پاسداري از توحيد و ) پسنديده تر با آنان مجادله نما       

 ولـي ايـن   . حيات و حيات انساني ، مواردي پيش خواهد امد كه اكراه و تحميل بوجود آيد                

نده ارائه  مسأله اي نيست كه ما از آن اباءداشته باشيم ، زيرا اگر در اين راه داليلي قانع كن                 

شد و جاي هيچ گونه اشكالي نماند ، هر كس كه از اطاعت سر پيچي كند بايد به زور او را                     

به اطاعت وادار كرد ، و اين روش همة انقالبها و همة حكومتهـاي عادلـه و همـة راههـاي                     

                                                        .منصفانه است 

نـسلي كـه بـراي    ( نا آگاه و لجباز و عنود ، فقط در يك نسل خواهند بـود    ثانياً افراد متمرد    

و نسل بعد ، پس از آنكه آگاهانه با فطرت و اصول ) نخستين بار با آن مكتب آشنا مي شود         

توحيدي آشنا شد و براساس اصول اسالمي ترتيب يافت ، در همان راه فطـري و اصـولي                  

؟ حال آنكه   »  مجبور شده است كه اسالم را بپذيرد         «پس ، چرا بايد گفت      . گام برمي دارد    

                                 .او خود ، اسالم را درك كرده و پذيرا شده است 

كه دشمنان براي كوبيدن اسالم بدان متوسل مي شوند و مطالـب            ( مسألة انبياي ديگر نيز     

 كه برخي از آنان همچون نوح و ياوه اي بيش نيست ؛ چرا) خود ساخته اي را بيان مي كنند 

هود و صالح عليهم السالم قدرت متشكل و نيروي رزمنده در اختيار نداشته انـد ، گروهـي                  

ديگر چون عيسي عليه السالم اگر خود جنگي نكرده اند سالها و قرنهـا بعـد از وفاتـشان                   

ود آمده اند   بوج) مانند نيروهاي مسيحي و برپا كنندگان جنگهاي صليبي         ( نيروهاي رزمنده   

                                                
  .١٢٥/ نحل  - ١



و برخي ديگر همچون موسي عليه السالم و سليمان و پيامبراني ديگر ، پيكارگراني مـدافع                

                         .حق و انسانيت بوده و در اين راه قيامها و مبارزها كرده اند 

  

                                                      نظر مفسران ديگر

ال « بقره ، و نيـز دربـارة آيـة           سورة١٩٥تا  ١٩٠فسران ديگر پيرامون آيات     بررسي نظر م  

نشان مي دهد كه نظر عالّمه طباطبائي با ساير مفسران مـشابه ، و بـا                » ...ِاكراه ِفي الديِن    

                                            .نظر صاحب المنار متفاوت است 

يابيم كه در اين پاسـخگويي ، المنـار راهـي             فقهي ، در مي    به تفاسير و كتب    بلي ،با توجه  

به چند نمونـه نظـري      . منفرد پيش گرفته و بقية مفسران راه ديگري برخالف او گزيده اند             

                                                           .مي افكنيم 

                                                 نظر صاحب تفسير آلوسي

جملة خبر است به اعتبار حقيقت معني ؛ يعني » ال ِاكراه ِفي الديِن« ، به  ١بنابر تفسير آلوسي

به معناي وادشتن كسي به كـاري اسـت كـه مطـابق     » اكراه« اكراهي متصور نيست ، زيرا   

ـ   . ميلش نيت و آنچه او در آن راه خيري نمي بيند و آن را نمي پـسندد           اد و ولـي ديـن ، بني

                                                 .اساسش بر خبر است 

مـردم را  ( » ال تُكِرهوا ِفـي الـديِن   « :ممكن است خبر بگيريم به معني نهي    : او مي افزايد    

جاِهِد الكُفار « در اين صورت اين قانوني عام است كه به آية ) . وادار به پذيرش دين نكنيد 

اين نظر  . نسخ شده و اينها دستور مي دهند كه بايد به دين واردشان كرد              » ...فِقين  و المنا 

                                              .از ابن مسعود نقل شده است 

                                                
  .١١، ص ٣ج - ١



يا ممكن است بگوييم ويژة اهل كتابي است كه پذيراي جزيـه شـده              : و باز اضافه مي كند      

ه و ضحاك نقل شده و درشأن نزول آيه مي توان مؤيـداتي             اين نظري است كه از فتاد     .اند  

                                                       .براين نظريافت 

         .در هر صورت ، مي بينيم كه تفسير آلوسي هم جهاد را دفاعي فرض نكرده است 

  

                                                  نظر صاحب مجمع البيان

           :ذكر كرده است » الِاكراه ِفي الديِن « مرحوم طبرسي وجوه گوناگوني را دربارة 

             .تنها دربارة اهل كتاب نقل و نازل شده است ؛ آنان كه به جزيه مي دادند -١

                              .دربارة جميع كفّار آمده و سپس نسخ شده است -٢

ور آن است كه به كساني كه بعد از جنگها پذيراي دين اسالم شده اند ، نگوييد كه                  منظ-٣

او به زور قبول دين كرده است ؛ زيرا پس از جنگ آنگاه كه رضايت به اسـالم داد و قبـول                     

                                .كرد كه پيرو اسالم باشد ، او ديگر مجبور نيست 

                                 .صارنازل شده است دربارة گروهي ويژه از ان-٤

مقصود آن است كه در دين از جانب خدا اكراه و اجباري در كار نيـست ، ولـي بنـده در                 -٥

پذيرش دين آزاد است ؛ زيرا دين حقيقي و پذيرش آن از اعمال قلـب اسـت و آنچـه كـه          

دين حقيقي نيست ) ين اداء شهادت( ممكن است شخص ظاهراً مجبور به پذيرش آن باشد      

چنان كلمه اي بگويد    ! ، همان طور كه اگر مؤمني مجبور به گفتن كلمة كفر شود و فقط لفظا              

پس ، منظور دين واقعي است و آن اسالم قلبي است كه مـورد توجـه و             . ، كافر نمي گردد     

    .١خواست خداوند تعالي است

  

                                              نظر فخر رازي و چند تن ديگر

                                                
  .٣٦٤ ، ص ٢مجمع البيان ، ج  - ١



       :از آن جمله . فخر رازي در تفسير خود چند وجه در خور تعمق وتأمل را ذكر مي كند 

اول اينكه خداي تعالي چون داليل اثبات توحيد را به گونه اي روشن و متقن كه جاي هـيچ     

پـس از روشـن     : گونه عذر و بهانه اي باقي نماند كامالً بيان كرد ، پس از آن مي فرمايـد                  

 در كـه  رسـد  نمـي  را كـافري  هـيچ  ديگر ، شدن اين راه و بودن اين داليل واضح و كامل         

و . پوشش كفر خويش باقي بماند مگر آنكه مجبور باشد ، و اين هم بي شك جايز نيـست                   

                                :مشابه اين آيه ، آية ديگري است كه مي فرمايد 

   . ١ن و من شاَء فَليكُفرفَمن شاَء فَليوِم

                      .هركس مي خواهد ايمان آورد ، و هركس مي خواهد كافر شود 

                                                    :و همين طور اين آيه 

    .٢س حتّي يكُونُوا مؤِمنينو لَو شاَء ربك الَمن من ِفي الَارِض كُُلُّهم جميعاً اَفَانتَ تُكِره النا

آيا تو مردم را بـه پـذيرش        . اگر خدا بخواهد ، همة مردم روي زمين ، همگان ايمان آورند             

                                     دين مجبور مي كني كه آنان مؤمن شوند ؟

                                               :و در جاي ديگر مي فرمايد 

لَعلمك باِخع نَفسك اَالّ يكُونُوا مؤِمنين ِان نَشَأ نُنَزِّلُ علَيِهم ِمن السماِء ايه فَظَلَّـت اَعنـاقُهم                 

٣لَها خاِضعين .   

 تو چنان در انديشة هدايت خلقي كه مي خواهي جان عزيزت را غم اينكه               ) اي رسول ما،     (

 اگر ما بخواهيم ، از آسمان آيـت قهـر نـازل             )!دار   غم م  (. ايمان نمي آورند ، هالك سازي       

                              .گردانيم كه همه بجبر گردن زير بار ايمان فرود آرند

                                                
  .٢٩/ كهف  - ١
  .٩٩/ يونس  - ٢
  .٤و٣/ شعراء  - ٣



قَد تَبـين  « : وآنچه اين بيان را تأكيد مي كند ، و آن است كه پس از اين سخن مي فرمايد         

مراهي و كجروي جـدا گـشته و داليـل و آيـات             راه رشد و هدايت از گ     ( » الرشد ِمن الغَِي    

                                   . )روشن ، راه راست را آشكار ساخته است 

و سپس فخر رازي نيز وجه اول و سوم تفسير البيان را ذكر كرده است كـه مجموعـاً مـي                     

،  ٤يـضاوي ،تفـسير ب   ٣،تفسير صـافي   ٢مشابه اين نظر در منهاج الصادقين       .١شود سه وجه  

آمده است كه اجباري در پذيرش دين نيست ، زيرا ايمـان             ٦و تفسير المراغي   ٥الدر المنثور 

در حقيقت اذعان و پذيرش و خضوع دروني است و اين امر ، بـي ترديـد بـا زور و اعمـال               

            .قدرت امكان ندارد ، چرا كه بدين وادي جز از راه دليل و برهان ، راه ديگري نيست 

                                             تة ديگري از علّامه طباطبائينك

اين آيه ، دين اجباري     : مي فرمايد   » ال ِاكراه   « عالّمه طباطبائي در تفسير خود پيرامون آية        

عمـل ،    را نفي مي كند ، زيرا دين سلسله اي از آگاهيها و معارف علمي است كه بـا پيونـد                   

اعتقاد و ايمان نيز از كارهاي قلبي است ، آنجا كه با قدرت و اكـراه و  . د عقايد بوجود مي آي 

رفتار روزمره و . اجبار و اكراه در اعمال ظاهري اثر مي بخشد . اجبار راهي بدان وجود ندارد 

اعمال تحت تأثير زور و قدرت قرار مي گيرد ، ولي اعتقاد قلبي را به زور شمشير نمي توان                   

 .لعه را راهي ديگر است و بايد با روشها و مسائل ديگري بدان دست يافت آن ق. تغيير داد   

اگر ما آيه را قضيه اي اخباري بگيريم ، حكايت از حقيقت و تكوين مـي كنـد و نتيجـه اي                      

در راه پذيرش دين و اعتقاد را نفي مي كند ، و اگـر حكمـي انـشايي و                ديني دارد كه اكراه   

بر مي آيد ، حكمي اسـت       » ...قد تبين الرشد ِمن الغَِي       « تشريعي باشد ، همان گونه كه از      

                                                
  .١٥، ص ٧تفسير كبير ، ج  - ١
  .٩٩، ص ٢ج - ٢
  .٢١٥،ص ١ج - ٣
  .٢٥٩،ص ١ج - ٤
  .٣٢٩،ص ١ج - ٥
  .١٦ ،ص ٣ج - ٦



به قلعة عقايد قلبي راهي نيست ، و  كه بر بنيادي فطري و تكويني بنا شده كه قدرت وزور را

   .١آن راه از جايديگر كشيده شده است

  تفسير الكاشف چه مي گويد ؟

بعضي : مي گويد   »  فساد   است عليه ستم و    اسالم پيكاري « زير عنوان    ٢در تفسير الكاشف  

از مفسران ونويسندگان جديد مي كوشند تا در راه دفاع از اسالم به هر طريقي دست زنند                

از جمله آنكه ايـن     . ، و لو آنكه راهشان با حقايق قرآني و اسلوب آن مطابقت نداشته باشد               

رار گيـرد و    گروه مي گويند اسالم به هيچ كس اجازة پيكار نمي دهد مگر آنكه مورد حمله ق               

مجبور به دفاع از خويش شود ، و جنگهاي اسالمي كه در دوران پيامبر صورت گرفـت نيـز           

اين گروه به آياتي نيز استدالل . همه دفاعي بود نه ابتدايي و حمله گرانه و آغاز كنندة جنگ 

                                                        :كرده اند مانند 

   . ٣ي سبيِل اِهللا الَذين يقاِتلُونَكُمقاِتلُوا ف

                           .با آنان كه با شما پيكار مي كنند ، در راه خدا پيكار كنيد 

آنچه اينان را به بيان چنين گفتاري واداشته اسـت، بـه گمـان خودشـان پاسـخگويي بـه           

دين اسالم ، دين «  اند كه اشكاالت پرسر و صدايي است كه دشمنان اسالم به راه انداخته

                                                    .» جنگ و قتال است 

. اما حق چيست ؟ حقيقت اين است كه اسالم در مواردي مشخص اجازة پيكار مـي دهـد                   

سپس تفسير الكاشف مواردي را يادآور مي شود ، از جمله پيكاري كه در راه پيروزي حـق                  

                       :جام مي شود ، و آنگاه به اين آيه نيز استدالل كرده است بر كفر ان

   . ٤و قاِتلُوهم حتّي ال تَكُون ِفتنَه و يكُون الدين ِللِه

                     .و با آنان پيكار كن تا فتنه از ميان برخيزد و دين از آن خدا گردد

                                                
  .٣٦٠ ،ص ٢الميزان ، ج  - ١
  .٢٩٦ص . ٢ج - ٢
  .١٩٠/ بقره  - ٣
  .١٩٣/ بقره  - ٤



                                         تدين اسالم ، مدافع حقوق بشر اس

با توجه به همة تفاسيري كه فشرده اي از آنها بيان شد ، و نيـز از جهتـي بـا عنايـت بـه                         

همراهي ساير آيات جهاد كه مؤمنان را به جهاد و پيكار تحريض كرده اسـت و ماليمـت و                   

ت و بـه خـاطر دفـع    سازش را نفي مي كند مي بينيم كه اسالم ديني مدافع حقوق بشر اس    

                     :مثالً مي فرمايد . فساد و ظلم و استعباد و استثمار تالش مي كند 

   .١قاتلُِوا الذَّين يلُونَكُم ِمن الكُفارِِ

                             .با كفاري كه نزديك و همجوارتان هستند پيكار كنيد 

                         .٢ِببعٍض لَفَسدِت الَارضُلَو ال دفع اِهللا الناس بعضَهم 

    .اگر خدا برخي از مردم را به دست بعضي ديگر نابود نمي كرد ، زمين ا فساد مي گرفت 

ساِجدم صَلَواتٌ و و عِبي و ت صَواِمعِدمٍض لَهم بِبعضَهبع اِهللا الناس فع٣و لو ال د .        

 ندهد و دفع بعضي از مردم را با بعضي ديگر نكند ، همانا صـومعه                و اگر خدا رخصت جنگ    

ها و دير و كنشها و مساجدي كه در آن نماز و ذكر خدابسيار مي شود ، همه خراب و ويران                

                                                             .مي شد 

ي غير خدا و اعتالي اصالتهاي انساني       لذا مي بينيم كه اسالم به خاطر نجات انسان از بندگ          

ونابودي ظلم و كفر و فساد بپا مي خيزد و چون دنبالة فكر مادي ، هدف مادي و قهر و غلبة                     

مادي است و جهانخواري مادي صفتانه انسان را به گمراهي مي كشاند و كساني كه در اين 

مكاري مي رسد و در روي      مسير گام بر مي دارند پايان كارشان به سركشي و طغيان و ست            

زمين به فساد و افساد دست مي زنند، از اين رو اسالم پيكار با آنـان را بـه خـاطر نجـات             

انسانيت از كفر و ظلم و فساد الزم مي داند و در اين زمينه خداونـد در قـرآن مجيـد مـي                       

                                                              :فرمايد 

                                                
  .١٢٣/ توبه  - ١
  .٢٥١/ بقره  - ٢
   .٤٠/ حج  - ٣



                                          . ١ذين كَفَروا اَولياُءهم الطاغُوتَو الَّ

                                .كساني كه كافرند تحت رهبري ستمگران هستند

    .٢و الَّذين كَفَروا يقُاِتلُون في سبيِل الطاغُوِت

                          .ي كنند آنان كه كافرند ، در راه طاغوتها و ستمگران جنگ م

ليناالو وا ِان هذا ِاالّ اَساطيركفر قُولُ الَّذين٣ي.    

كافران نه تنها به واقعيتهاي هستي و آيات خدايي ايمان نمي آورند ، بلكه آن را از افـسانه                   

                                                . هاي گذشتگان مي دانند

    .٤سبيِل اِهللا لَّذين كَفَروا ينِفقُون اَموالَهم ليصدوا عنِان ا

 اموال خود را خرج و اتفاق       ) و راههاي انحرافي   (كساني كه كافرند ، هميشه در راه شيطان         

                               .مي كنند براي آنكه مردم را از راه خدايي باز دارند 

    .٥تَّعون و يأكُلُون كَما تَأكُلُ االنعامو الذَّين كَفَروا يتُم

  .آنان كه كفر مي ورزند ، مانند حيوانات مي خورند و زندگي مي كنند

قد حضُواِبِه الحوا ِبالباِطِل ليكَفَر جاِدلُ الَّذيني ٦و .   

                        .كافران به روشي باطل مجادله مي كنند تا حق را نابود سازند 

خداوند متعال در جاي ديگري از قرآن مجيد ديدگاه قرآن را نسبت به مؤمنان چنـين بيـان             

  :مي فرمايد 

    .٧زُيِّن للَّذين كَفَروا الحيوه الدنيا و يسخَرونَ ِمن الَّذين امنُوا

                                                
  .٢٥٧/ بقره  - ١
  .  ٧٦/نساء  - ٢
  .٢٥/انعام  - ٣
  .٣٦/ انفال  - ٤
  .١٢) / ص(محمد  - ٥
  .٥٦/ كهف  - ٦
  .٢١٢/ بقره  - ٧



زندگي دنيوي چشم كافران را پوشانيده و براي آنان زينت شده اسـت و از ايـن رو آنـان                     

                                            .ؤمنان را به مسخره مي گيرند م

                                      :و باز از درون كافران چنين خبر مي دهد 

    .١ِاذ جعلَ الَّذين كَفَروا في قُلُوبِهم الحميه حِميه الجاِهليِه

          .يرت جاهلي و حميت نا آگاهانه را ه يافته است در درون كافران و در قلوبشان غ

                     :است  و دربارة آنان كه دين الهي را به بازيچه مي گيرند فرموده

.  ٢َءال تَتَِّخذُوا الدين اتَّخَذُوا دينَكُم هزُواً و لَِعباً ِمن الذَّين اوتُوا الكِتاب ِمن قَبِلكُم والكُفار اَوليا            

اهل كتـاب از يهـود و       ( با آن گروه از كساني كه قبل از شما به آنان كتاب داده شده است                

   .و يا كفّاري كه دين شما را به بازيچه گرفتند ،دوستي نكنيد ) نصاري 

ن اَفواِهِهم و مـا  ال تَتخَِّذُوا ِبطانَه ِمن دوِنكُم اليألونَكُم خَباالً و دوا ما غَِنتُّم قَد بدِت البغضاُء مِ            

 رم اَكبهرو٣....تُخفي صُد.    

محرم اسراري از غير خودتان نگيريد ، زيرا آنان از هيچ فسادي در بـارة شـما خـود داري                    

طبع كافران چنين است و كينه و خـشمي         . نمي كنند و دوست دارند شما به سختي بيفتيد          

        .... .انه وادارشان مي سازد كه در دلشان زبانه مي كشد هر آن به طرحهاي ستمگر

با توجه به انچه گذشت ، مالحظه مي شود كه جهاد ابتدايي ، علي رغـم آن چيزهـايي كـه             

دفاع از حقوق بشر   : دشمنان و كينه توزان مطرح مي سازند ، افقي برتر از انتقانجويي دارد              

تمامي پايگاهها و سـنگر  و نفي و پيشگيري از هر گونه ظلم و ستم و فتنه و فساد و دفاع از     

   .هاي انساني ، طرح كلي مسيري است كه جهاد ابتدايي در اسالم در آن گام مي سپارد 

    

                                              آياتي در تشريع جهاد ابتدايي

                                                
  .٢٦/ فتح  - ١
  .٥٧/ مائده  - ٢
  .١١٨/ آل عمران  - ٣



 در قرآن كريم آيات روشنگر بسياري آمده است كه با بياني كوبنده جهاد ابتدايي را تشريع               

. مي كند و مسلمانان را در جهت پرداختن بدين امر حياتي و انسان ساز رهنمون مي گردد                  

                                                   :از آن جمله مي فرمايد 

ا فيكُم ِغلظَهِجدولي الكُفاِر و لونَكُم ِمني امنُوا قاِتلُوا الَّذين ا الَّذينه١يا اي.                 

اي اهل ايمان ، با كافران از هركسي كه با شما نزديكتر است شروع به جهاد و قتال كنيد ،                    

 تـا از سـپاه اسـالم    (كه كافران در شما درشتي و نيرومندي و قوت و پايداري حس كننـد     

  . )بيمناك شوند 

   . ٢ميا ايها النَِّبي جاِهِد الكُفار و المناِفقين و اغلُظ علَيِه

 تا وقتـي    (اال اي رسول گرامي ، اكنون با كافران ومنافقان به جهاد و كارزار پرداز و بر آنها                  

                       .عمل و سختگيري در پيش گير   شدت)كه ايمان نياورده اند 

ونم ينَتَهم لَعلَّهلَه م ال اَيمانالكفُِر ِانَّه ه٣ فَقاِتلُوا اَِئم.    

 ازبـيم قـدرت     (يشوايان و رهبران كفر و ستمگري جهاد و كارزار كنيد ، باشد كه آنـان                با پ 

   . از طعن زدن به دين اسالم بس كنند )اسالم و از ترس جهاد مسلمين 

بنابر اين ، به كساني كه مي گويند اسالم با زور شمشير پيشرفت كرده است بايد گفت اگر  

 يژگيهاي اسالم است كه اين سخن صحيح نيست         منظورتان آن است كه جنگ و قتال از و        

، زيرا در اديان ديگر نيز به شهادت قرآن و تورات امر قتال وجود دارد ؛ ولي اگر مي گوييـد     

كه اسالم مردم را مجبور به پذيرش قلبي دين كرده است ، در آن صورت نيـز بـر اسـاس      

 و شـعور و انـصافي      عقل و منطق پاسخ مي دهيم و اين پاسخ را هيچ صاحب عقـل و درك               

نمي تواند انكار كند كه ايمان و عققايد قلبي را هرگز نمي توان با زور و قـدرت بـر كـسي                      

و اگر مقصودتان آن است كه اسالم عالوه بر پيكار هايي كه به خاطر نجـات                . تحميل كرد   

                                                
  .١٢٣/ توبه  - ١
  .٩/ تحريم  - ٢
  .١٢/ توبه  - ٣



كـه  مستضعفان ومظلومان و ستمد يدگان داشته ، و عالوه بر مبارزاتي كه با طاغيان و آنان               

     با مسلمانان سر ستيزدارند و در راه نشر توحيد و اسالم موانع مختلف مي تراشند و برضـد

حكومت عادالنة اسالمي قيام مي كنند الزم شمرده ، پيكار ديگري را نيز واجب كـرده كـه                  

و . خارج از اين چارچوب است ، در آن صورت هم پاسخ مي گوييم كه آري ، چنـين اسـت        

اسالم ،با اين هدف واال كه رسالت توحيد جهانگير شود و ظلم و ستم              توضيح مي دهيم كه     

از ريشه قطع گردد و اگر نتوان كفر انگيز و كفر انگر و فتنه ساز وفساد گـستر را تـضعيف                     

كرد و استضعاف و استعباد و استثمار را از بين برد ، با شرايطي منطقـي چنـين جهـادي را                    

      .نيست كه از افتخارات اسالم نيز به شمار مي رود و اين نه تنها نقص . الزم مي داند 

امراض مسري و مهلك همچون و با و طاعون هستند ، بايد بـا زور و                 بلي ، آنان كه كانون      

                          .قدرت واكسينه شوند و اين ، هيچ منافاتي با آزادي ندارد 

ا به گونه اي جالب ترسيم و تقسيم مي         خود جهاد ر   ١فريد وجدي در دائره المعارف اسالمي     

                                                    :وي مي نويسد . كند 

      .از ديدگاه اسالم جهاد به معني پيكار است و به خاطر سه هدف تشريع گرديده است 

ِذن للَّـذين  اُ« دفاع از جامعة اسالمي ، انگاه كه خطري ان را تهديد كنـد و آيـة مباركـة       -١

 قاتَلُوندر تأييد اين روش است  ٢»...ي.                                        

قاِتلُوا في سبيِل   « حمايت و دفاع از تبليغ و دعوت اسالمي ، به دليل آية مباركة               در جهت -٢

ا كه شما را مي كشند      در راه خدا قتال كنيد ، و بكشيد كساني ر         (  ٣»....اِهللا الَّذين يقاِتلُونكُم    

... «.                                                               

قاِتلُوهم حتي ال تكُون ِفتنه و يكُون       « به خاطر توسعه و نشر اسالم ، به دليل آية مباركة            -٣

ديـن از آن خداونـد   قتال وجهاد كنيد تا زماني كه فتنـه از ميـان بـرود و             (  »١الدين كُلُّه ِللهِ  

                                                
  .٢٥٥ ، ص ٣ج  - ١
  .٣٩/ حج  - ٢
  .١٩٠/ بقره  - ٣



اُِمرتُ اَن « : و همچنين به دليل روايتي از رسول اكر م صلي اهللا عليه كه فرمده است       ).گردد

   .»اُقاِتلَ حتي يقُولُوا ال ِاله الَّا اهللا 

  

                                              نظر فقها دربارة جهاد ايتدايي

در اينجـا  . ون نظر فقها دربارة جهاد ابتدايي داشته باشيم اكنون جا دارد كه بحثي نيز پيرام    

اين نكته جالب است كه فقها جهاد ابتدايي را فرد ممتاز جهاددانسته و بدين عنـوان از آن                  

                                                         .نام مي برند 

ه جهاد با آنان واجب است ، از طريـف          حلّي اعلي اهللا مقامه پس از آنكه اصنافي را ك          عالّمة

بر مي شمارد و پس از ذكر آية         ٢»شورشگران  « سه گانة يهود و نصاري و مشركان و بغاه          

، و نيز بعد از ذكر حديث حفص بن غياث ، مي » اُقتُُلُوا المشِركين حيثُ وجدتُموهم « مباركة 

 سال اقالً يك مر تبـه الزم اسـت ،   كمترين مقدار از جهاد آن است كه در     : مسأله  « : گويد  

ولـي اگـر    .زيرا ترك آن بيشتر از اين مدت ، موجب تقويت كافران و اعادة آنان مي شـود                  

    ٣».مصلحت اقتضا كند كه بيش از اين مقدار به تأخير اندازند ، مجازند 

در اينجا توضيح اين نكته ضروري است كه عالمه ، از مسألة بسيار دقيق و حساسي است                  

و دقايق اسالمي حق دارند اين مـصلحت را تـشخيص            كه تنها فقها و صاحبنظران مسائل     

                                        .دهند و نسبت به آن حكم صادر كنند 

جهاد با كفار يا بدان جهت است كه آنان را از ستمگري و حمله    «: مي گويد    ٤صاحب جواهر 

و در . رند ويا به خاطر كشانيدن آنان به سوي اسالم است          به مسلمين و قلمرو اسالم باز دا      

    ».هر حال كمترين مقدارش آن است كه در هر سال الزم است يك مر تبه صـورت گيـرد                    

                                                                                                                                       
  .٣٨/ انفال  - ١
  .، يا به ستم خاستگاه يا ظلم پيشگان و ظلم طلبان شورشگران عليه عدل  - ٢
  .٩٠٤ ،ص ٢منتهي ، ج  - ٣
  .  ٤٦،ص ٢١ج - ٤



كمترين مقداري از زمان كه مي توان در طي آن از جهاد :مسأله « :  است ١و در تذكره آورده

                        :خداي تعالي مي فرمايد . دست كشيد يك سال است 

                       . ٢فَِاذَا انسلَخَ الَاشهر الحرم فَاقُتلُوا المشِركين حيثُ وجد تُموهم

         .آنگاه كه ماههاي حرام گذشت ، هر جا كه مشركان را يافتيد ، با آنان پيكار كنيد 

اصل ايجاب مي كنـد     . مي شمارد   يعني پس ا ز سپري شدن ماههاي حرام جهاد را واجب            

از سوي ديگر ، جزيه و پرداختن آن از سوي اهل ذمه به حكومـت            . كه منظور ،تكرار نباشد     

اسالمي ، ننگي بود كه هر سال يك مرتبه گرد آن بر چهرة اهل ذمه مي نشست و مسلمين                   

 ، و همين جزيه را به جاي كمك اهل ذمه به مسلمانان و حكومت اسالمي از آنان مي گرفتند   

فلذا ترك گفتن آن كافران و برننخاستن       . طور زمان مي گذشت و به جهاد آنان نمي آمدند           

آنها بر امور    به جهاد آنها اگر پيش از يك سال طول بكشد ، موجب تقويت كافران و تسلّط               

. مي شود و و چه بسا كه باعث بي اعتنايي آنان به حكومت اسالمي تحريك و تحريض كند 

ن و با توجه بدين جهات است كه اقالً در هر سال بايد يك بار به جهاد با آنان رفت ، بنابراي

مگر آنكه رفت ، مگر آمكه عذري موجه و چاره ناپذير دامنگير حكومت اسالمي گردد ؛ مـثالً         

مسلمانان از لحاظ كميت و تعداد نفرات رزمنده در ضعف و كمبود باشند ، يا منتظر امـام و                   

بلي ، يك بار جهاد در سال ، كمترين مقدار است      . ده و نيرويشان ضعيف باشد      رهبر خود بو  

؛ حال آنكه اگر امام و رهبر مسلمين در پيكار خود با كفّار و دشمنان دين به مقداري بيش از 

يك مرتبه در سال نياز پيدا كرد و امر به جهاد داد ، بر مسلمين واجب است كه بدين پيكار                    

  ».ه ميدان جهاد نهند قيام كنند و گام ب

             ».جهاد در هر سال يك مرتبه واجب است « :نيز مي گويد  ٣و در كتاب قواعد

                                                
   ، كتاب جهاد١ج - ١
  .٥/ توبه  - ٢
  .  ١٠٠ ،ص ١ج - ٣



از ظاهر جواهر بر مي آيد كه سالي يك بار جهاد واجب است و مسلمين بايـد نخـست بـه                   

قتال دشمنان نزديكتر بپردازند ، مگر آنكه در نقاط دورتر خطري عظيم تر و مهمتـر وجـود                  

    .١اشته باشدد

  

                                                  جهاد در كتب اهل سنّت

                 .در كتابهاي معتبر اهل سنّت نيز مسألة جهاد به همين گونه آمده است 

كمترين مقداري كه بايد در آن جهاد كرد ، در سـال يـك مرتبـه      : آورده است     ٢ در المغني 

هر قومي از مسلمين بايد با كفاري كه بدانها نزديكتر هستند جهاد و : ده است و افزو. است 

                                                            .پيكاركنند 

در . فصل دوم ، در شناخت آنان كه بايد به پيكارشان رفـت             : مي گويد    ٣در بدايه المجتهد  

رد ، همه متّفقند كه جميع مشركان از اين صنف هستند           مورد كساني كه بايد با آنها جنگ ك       

                      ».قاِتلُوهم حتي التكُون ِفتنه و يكُون الدين كُلُّه ِللِه « به دليل آية 

پس از آنكه اقسام قتال و جهاد ابتدايي را ذكر ، دربارة مدت زمـاني           ٤و در كتاب الجصّاس   

                                . يك مرتبه الزم است جهاد گفته است كه سالي

  .نيز مسأله به همين صورت مطرح و بيان شده است   ٥و در تفسير روح المعاني

يا ايها الذَّين امنُوا قاِتلُوا الَّـذين يلُـونكُم         (  سورة توبه    ١٢٣در تفسير آية    ٦و در كنزالعرفان  

گفته كه اين آيه جهاد ابتدايي را مورد توجـه قـرار داده               ٧)لظَه  ِمن الكُفاِر و ليِجدوا فيكُم غِ     

  و  دارد وجود بدين گونه ، از نظر آيات قرآني ، متوجه و معتقد مي شويم كه جهاد ابتدايي  . است 

                                                
  .٤٩، ٤٦، ١٥ ، ٣،ص ٢١جواهر ، ج  - ١
   ٣٦٧، ص ١٠ج - ٢
  .  ٣٦٩ ، ص ١ج - ٣
  .٢٦١، ص ١ج - ٤
  .١٨٤، ص ٩ج - ٥
  .٣٥٦، ص ١ج - ٦
  .اي ايمان آوردگان ، با آن گروههايي از كفار كه در جوار شما هستند پيكار كنيد تا صالبت و سختي شما را در يابند - ٧



   

البته ، رواياتي نيز داريم كه جهاد ابتدايي را تأييد مي كند ، از . اشكالي بر اين روش نيست 

                       :ز رسول اكرم صلي اهللا عليه و آله كه مي فرمايد جمله روايتي ا

                    .ال اَزالَ أقاِتلَ الناس المشِركين حتّي يقُولُوا ال ِاله الّا اُهللا  اُمرتُ اَن

من مأمور هستم كه تا استقرار توحيد هميشه با مشركان پيكار كنم تا آنكه بگويند خـدايي                 

                                                 .داي يگانه نيست بجز خ

نزديك به همين مضمون در صحيح بخاري و مسلم و سنن ترمذي و ابـي داود و نـسائي و                

                                   .ابن ماجه و مسند احمد بن حنبل آمده است 

                                               :مي گويد  ١در صحيح مسلم

اُِمرتَُ ان اُقاِتلَ الناس حتي يقُولُوا ال اله االَّ اُهللا فَمن قالَ ال ِالـه اال َّاُهللا فَقَـد         : قالَ رسولُ اُهللا    

                                                   .عِصم ِمن ماِلِه و نَفِسِه 

 از جانب خداوند مأمورم كه با مردم آنقدر به قتال           من: فرمودند  ) ص(حضرت رسول اكرم    

                                        .ادامه بدهم تا توحيد استقرار پيدا كند 

و بدين ترتيب ، ثابت مي شود كه جهاد ابتدايي از ديدگاه آيات و روايـات مطـرح شـده و                     

                                                           .ثابت است 

                                              جهاد ابتدايي ازديدگاه روايات

حال . از نظر آيات قرآني مسلّم شد كه قتال و جهاد ابتدايي ضرورتي است اسالمي و ثابت                 

                  .، نگرشي كوتاه به روايات خاصّه و عامه در اين مورد خواهيم داشت 

فقط قدري . همين خبر آمده است  ٤و باز در فروغ كافي ٣و همين طور در وسائل ٢بدر تهذي

محمدبن : از نظر مضمون و متن با هم اختالف دارند كه ما دراينجا از تهذيب نقل مي كنيم                  

                                                
  »...االَمر ِبقتاِل الناِس «  ، باب ٣٨، ص ١ج - ١
  باب اصناف من يجب جهاده) .چاپ جديد(٥٩، باب ١٣٦،ص ٦ج - ٢
  . ، ابواب جهاد عدو٥ ، باب ١٥، ص ١١ج  - ٣
  .  ١٠ ، ص ٥ج  - ٤



، از قاسم بن محمد اصفهاني ، از سـليمان بـن   ) كاشاني (احمد يحيي ، از علي بن قاساني      

مـردي از   :  بن غياث ، از امام صادق عليه السالم نقل شده است كه            داود منقري ، از حفص    

سؤال . پيرامون جنگهاي علي عليه السالم سؤال كرد ) امام محمد باقر عليه السالم   ( پدرم  

خداوند : كننده از مخلصان و دوستداران ما بود ، و امام باقر عليه السالم در جوابش فرمود                 

 آله و سلم را به پنج شمشير بـه تبليـغ و تـرويج اسـالم بـر                   متعال محمد صلي اهللا عليه و     

سه شمشير از آنها هميشه كشيده شده است و غالف نمي شود تـا آنكـه جنـگ        . انگيخت  

 ١كند و بدان هنگام كه آفتاب از مغرب طلوع       . تمام شود ، و جنگ پايان نمي گيرد تا قيامت           

كساني كه ايمان نياورده انـد ، ديگـر         ، مردم به آسايش خواهند رسيد ، و در آن هنگام آن             

چهارمين شمشير گاهي كـشيده شـود و زمـاني          . ايمان آوردنشان سودي نخواهد بخشيد      

پنجمين شمشير در غالف است و عليه كس ديگر بكار گرفته شده و به . ديگر به غالف رود 

                                            .فرمان ما حكمش اجرا مي شود 

چـه خـداي تعـالي       اما اولين شمشير ، شمشيري است كه برمشركان عرب آخته شـود ،            و

هرجا مشركان را يافتيد آنان را بكـشيد و بگيريـد و بندشـان زنيـد و در                  « : فرموده است   

اگر ايمان آوردند و پس از توبه كردن ، نماز بپاي داشتند و زكات دادند               . كمينشان بنشينيد   

اينان يا بايد ايمان آورده و مسلمان شوند و يا آنكـه كـشته           . » ستند  ، برادران ديني شما ه    

« :مباركه اي كه مي فرمايد  دومين شمشير بر اهل كتاب كشيده ميشود ، به دليل آية. شوند 

انان كه به خدا و روز قيامت ايمان نمي آورند و به حرام خدا پـاي بنـد نيـستند و تعهـدي                  

اهل كتابند ، با آنان قتال كنيد تا آنكه جزيه دهند و بـه زيـر                نسبت به دين خدا ندارند و از        

اينان نيز چنانچه مسلمان نشوند يا جزيـه  . »سلطة حكومت اسالمي سر تعظيم فرود آورند     

  .نپردازند ، مورد شمشير جهاد واقع مي شوند 

                                                
  .   طلوع آفتاب از مغرب ، يا منظور قيامت است و كنايه است ، و يا آنكه اشاره به ظهور حضرت مهدي عجل اهللا فرجه است  - ١



كشيده مـي  ) است  ... منظور كفار ترك و عجم و خزر و       ( سومين شمشير بر مشركان عجم      

گردنها يشان را بزنيد تا آنجا كه اسيرشان كنيد ، بـدان هنگـام              : خدا فرموده است    . ود  ش

بندهايشان را محكم كنيد ؛ مي توان آنان را بخشيد و يا عوض گرفـت و آنگـاه آزادشـان                    

                      .١و اينان يا كشته مي شوند و يا بايد قبول اسالم كنند. ساخت 

اه كشيده مي شود ، آن شمشيري است كه بر اهل بغي و تجـاوز          چهارمين شمشير كه گهگ   

اگر دو طايفـه از مؤمنـان بـه جنـگ بـا يكـديگر               « : خداوند فرموده است    . آخته مي شود    

اگر يكي از آنان بر ديگري طغيان كند ، با آن طايفـه اي     . يرخيزند ، بين آنان مصالحه كنيد       

نكه به راه هدايت بر گردد و به حكم خـدا           كه ستمگري و طغيان كرده است جهاد كنيد تا آ         

                                                           .»گردن نهد

بعد از من يكي از شـما بـر سـر تفـسير قـرآن و                : پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله فرمود         

پرسيد . جنگ برخيزد ، همان گونه كه من بر سر تنزيلش به جنگ برخاسته ام                تأويلش به 

   .٢آن كه با دست خود به كفشش پينه مي زند:كيست آن كس ؟ فرمود : ند 

: عمار ياسر به هنگامي كه در جنگ جمل زير پرچم علي عليه السالم جنگ مي كـرد گفـت           

به خدا سـوگند    . سه بار با اين پرچم به همراه پيامبر جنگ كردم و اين چهارمين بار است                

ند و ميدان پيكار را بر ما آنقـدر  ند و ضربه بر گرده هايمان فرود آر،اگر آنقدر بر ما فشار آور     

ما را بدوانند ، مي    ) نخلستاني در نزديكي يمن     (سخت و دشوار سازند كه تا سرزمين حجر         

دانيم كه بر حقّيم و آنان بر طزيقة باطل گام مي زنند ، و خطّ مشي علـي عليـه الـسالم در                       

 در جنگ با اهل مكّه است كه هر كس در خانه اش را ببندد پيكار با اينان همان روش پيامبر

: فرمود ) جمل(و علي عليه السالم نيز در جنگ بصره      . و به محاربه برنخيزد ، در امان است         

                                                
در ضمن ، بايد توجه داشت كه طيق تفاسير ما اگر در جريان جنگ اسير گرفته شد ، چون اگر آزادش كنند به همسلكان  - ١

ولي اگر جنگ تمام شده باشد ، احكام مزبور جاري .  موجب تقويت آنان خواهد شد ، او را بايد كشت خود خواهد پيوست و
  .است

اشارة رسول اكرم صلي اهللا عليه و آله به حضرت علي عليه السالم بوده است كه مي دانيم حتي در دوران حكومت نيز جامة  - ٢
  .ه بر كفشش مي زد خود را وصله بر روي وصله مي دوخت و با دست خود پين



اسيرشان نكنيد و غنيمتهايشان را باز پس دهيد و فرار يانشان را دنبال نكنيد و هر آن كس 

  . كرد ، در امان است كه ر به روي خويش بست و شمشير در غالف

و اما پنجمين شمشير ، شمشيري كه هميشه در غالف است ، به آن قـصاص حـق از حـق                     

در . » جان را به حان و چشم را به چشم بايد قصاص كـرد              « :شود و بدين آيه اشاره دارد       

اگـر  . اينجا ، كيفيت قصاص مربوط به خواست اولياي مقتول است و حكمش به عهدة مـا                 

ول و يا قصاص ، هر كدام را خواستند و رضايت يا قصا ص را مايل شدند حكمـش                   دية مقت 

                                              .به عهدة ما نهاده شده است 

اينها شمشيرهايي است كه خداي جهان آفرين ، بدانها پيامبر را به رسالت بـر انگيخـت و          

نكار كند و يا به ايـن روش ايمـان نيـاورد ، كـافر     هر كس كه آنها را منكر شود يا يكي را ا          

                                                               .است 

                                                 خبري از طريق اهل تسنّن

 در ايـن بـاره      نيز كه جهاد ابتدايي را تأييد مي كند و        ) اهل سنّت ( در اينجا ، خبري از عامه       

                                                    .است ، نقل مي شود 

صحيح بخاري و مسلم و سنن ترمذي و ابي داود و ابن ماجه و دارمي و مسند احمد حنبل و                

     :اين خبر را نقل كرده اند ، كه ما ان را از صحيح مسلم نقل مي كنيم كه آورده است ....

       .اُِمرتُ اَن اُقاِتلَ الناس حتّي يقُولُوا ال اِله ِالَّا اهللا : لُ اُهللا صَلَّي اُهللا علَيِه و سلَّم قالَ رسو

مأمورم شدم با مردم پيكار كنم تا آنجا كه بگويند          : رسول خدا صلي اهللا عليه و سلم فرمود         

                                                          .ال ِاله ِالَّا اهللا 

اين روايت به غير اهل كتاب تخصيص خورده است ، چه در مورد اهل كتاب ، اسالم آوردن                  

و يا گردن نهادن به جزيه كفايت مي كند و مجوس نيز از همين اهل كتاب به حـساب مـي           

                .، از كفّار و مشركان حكمشان همين است  آيند ، ولي در غير اهل كتاب



همانند معجم المفهرس كه فهرسـتي پيرامـون الفـاظ    ( ر كتاب معجم الفاظ حديث نبوي       د

كه به صورت فهرست بزرگي پيرامون روايات و در هفت جلـد تنظـيم شـده                ) قرآن است   

مراجعه كرد و مالحظه نمود كه اين گونه روايات         » ِقتال« و  » قَتَلَ« است ، مي توان به مادة       

                                            . ده استمجموعاً در آنجا گرد آم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٥  

  ِجهاد

به عنوان يك رسالت 

  عظيم جهاني
  

  

  

  

اكنون ما در برابر آنان كه نتوانسته بودند به يك اشكال دشمنان پيرامـون جهـاد ابتـدايي                  

 كه در اسالم جهاد پاسخ دهند و براي فرار از اشكال ، ميدان را خالي كرده و پذيرفته بودند   

، پاسخ مي دهيم كه نه تنها اسالم ديـن شمـشير و             ) مانند صاحب المنار    ( ابتدايي نداريم   

جنگ و جهاد و دفاع از كيان دين و عزّت و شرف مسلمين است ، كه گاهي حماة ابتدايي را               



نيز نيز الزم و واجب مي شمارد و از جملة داليل عزّت و سر افرازي اسالم و مسلمين يكي                   

                                                          .همين است 

براي روشن شدن مطلب ، در اينجا اشكال يا اشكال تراشي مغرضان را به طـور مبـسوط                  

                                                   .تري بررسي مي كنيم 

 زندگي مي كنند ، نه تنها هـيچ كـدام از            هم اكنون كه قريب يك ميليارد مسلمان در جهان        

روي اجبار به اسالم نگراييده اند و نه تنها شمشير و زهر چشم و اعمال قـدرت و اكـراه و                     

زور آنان را به اسالم وادار نكرده بلكه ، برعكس ، اين درخشش عـدالت اسـالمي و نظـام     

ستين و كامل الهي مؤمن انساني اسالم است كه آنان را به راه حقيقت كشانيده و به دين را    

آنان كه مي گويند اسالم دين زور و شمشير است ، اگر منظورشان اين است               . كرده است   

كه جنگ و قتال موضوعي است كه فقط در اسالم ديده شده و در اديان ديگر نيست ، بايد                   

 گفت كه اين سخن ياوه اي بيش نيست ، زيرا اگر از تاريخ و تاريخ اديان ، علـم و آگـاهي            

دارند و از وجدان علمي و انصاف انساني برخوردار هستند ، تاريخ پيامبران گذشته در مقابل 

را اگر جويـاي   چشمانشان نهاده شده است و هميشه مي توانند بدان رجوع كنند و واقعيت 

                                                  .واقعيت باشند در يابند 

و حتي به شهادت كتب تاريخي و تحقيقاتي كه مورخان و محقّقان به شهادت كتب آسماني 

خودشان نوشته اند ، بروشني خواهند ديد كه موسـاي مـسلّح چگونـه عليـه ظلـم و زور و        

طاغوت قيام و مبارزه مي كند و به نسليح و تجهيز مردم خود مي پردازد ، و يـا جانـشينان                    

ح مي شوند و به شهر حمله مي كنند ، و يـا             موسي را مي بينند كه در آن بيابان چگونه مسلّ         

داود نبي را مي بينيد كه به پيكار بر مي خيزد و خود با دست خويش زره مي بافـد و آالت و     

ادوات جنگي زمان خود را توليد مي كند و بكار مي برد و مردمش را نيز مسلّح مي سـازد و                     

ـ           ين پيـامبران ديگـر را كـه در    جالوت را مي كشد و دين الهي را استقرار مي بخشد ، و هم



تاريخهاي خودشان سرگذشت آنان و ماجراي مبارزاتشان آمده است و قرآن نيـز از آنـان                

                                                  :بدين گونه ياد مي كنند 

ي سبيِل اِهللا و ما ضَـعفُوا و مـا          و كَأِين ِمن نَِبي قاتَلَ معه ِريُِبون كَثير فَما وهنُوا ِلما اَصابهم ف            

استكانُوا و اُهللا يِحب الصاِبرين و ما كان قَولَهم ِاال اَن قالُوا ربنا اغِفرلَنا ذُنوبنا و اسرافَنا فـي                   

ِب اَمِرنا و ثَِبت اَقدامنا و انصُرنا علَي القوِم الكافِرين فَاتيهم اُهللا ثَـواب الـدنيا و حـسن ثَـوا                   

                                             .١االِخرِه و اُهللا يِحب المحِسنين

چه بسا پيامبراني كه به همراه آنان مؤمنان و پويندگان راه خدا به پيكار برخاستند و ضعف                 

و سستي نشان ندادند و سر زير بار دشمن فرود نياوردند و راه صبر و ثبات پيش گرفتند ،                   

آنها در هيچ سختي جز به خدا پناهنده نشده و جـز  . ند صابران را دوست مي دارد       كه خداو 

اين نمي گفتند كه بار پروردگارا ، به كرم خود از گناه و ستمي كه خود دربارة خويشتن كرده 

پس ، خداوند فتح و     . ايم در گذر و ما را ثابت قدم بدار و ما را بر محو كافران مظفّر گردان                  

نيا و ثواب در آخرت را نصيبشان گردانيد ، كه خدا نيكوكـاران را دوسـت مـي           پيروزي در د  

                                                               .دارد 

و اگر منظورشان اين است كه اسالم مردم را مجبور به پذيرش اين دين كـرده پاسـخش    

يش قلبي است و اين چيزي است كـه  آن است كه دين واالترين عقيده و متعالي ترين گرا        

                       .هرگز نمي تواند با زور شمشير و ِاعمال قدرت تحقّق پيدا كند 

لذا همان طور كه گفته شد ، پيشرفت روز افزون و جهانگير اسالم همچـون هـر عقيـده و                    

ضـافي  نيازي بـه توضـيح ا     . گرايش قلبي راستين ديگر ، هرگز بر اين اساس نبوده است            

نيست كه قريب يك ميلياردمسلمان جهان امروز همگي در عقيدة خود آزاد بوده و هستند و                

قدرتي با اعمال زور و بكار بـردن شمـشير و سـالح و تهديـد و                  در هيچ كجاي دنيا ، هيچ     

پيـشرفت سـريع    . ارعاب ، آنها را وادار به پذيرفتن چنين دين و عقيده اي نكـرده اسـت                 

                                                
  .١٤٨-١٤٦/ آل عمران  - ١



ز هم كه هر روز آفاق تازه تري را مي گشايد و نواحي جديد و گسترده        اسالم در جهان امرو   

قدرت و اجبار و اكراه ندارد ، بلكه  تري را در مي نوردد ، نه تنها كمترين نشانه اي از ِاعمال            

دليلي محكم بر همان ارزشهاي واال و اصالت نظام انسان ساز و روشناييبخشي رسالت ان               

                                                               .است 

و اما اگر منظور بدگويان اين است كه اسالم عالوه بر جنگ با بغاه و قتال با دشمنانش ، به             

مستـضعفان ، پرچمـداري تعهـدات        دنبال هدفهاي ارزنده و انساني ديگر همچون نجـات        

انساني خـدا بـرروي زمـين       اخالقي ، پيشبرد اهداف انساني رسالت و بر پا داشتن خالفت            

شمشير آخته و سالح بر كشيده و گام به ميدان نبرد نهاده است ، در پاسخ بايد گفت كـه                    

اش ، جلوگيري از كفر و فساد و گسترش ابعـاد            دفاع از حريم انسان و ايده آلهاي انساني       

ستي و اش ، نفي هر نوع استعباد و استثمار و شركي كه زير بناي هر گونه بت پر               ستمگرانه

طاغوت گرايي است وظيفة اولية اسالمي و انساني مسلمانان و اساساً جزو اصول و مبـاني                

آري ، يكي از ابعاد حنمي و انكار ناپذير اصل اساسي توحيد ، مبارزه بـا                . دين اسالم است    

لـذا مـا بـا      . شرك و بندگي غير خدا و ريشه كن ساختن تمامي جهات غير توحيدي است               

اي دفع شرك و نفي و نابودي استعباد ، بـه هـر نـوع پيكـار توحيـدي و                    شرايطي الزم بر  

اصالحگرانه رأي مي دهيم و در راه اعالي اسالم و حق و اعتالي شعائر مذهبي از آن دفـاع            

                                                            .مي كنيم 

هدف اسـالم   : وجه داشت ، و آن اينكه        در اينجا نكتة دقيق و ظريفي هست كه بايد بدان ت          

در اين گونه موارد هرگز سلطه جويي و كشور گشايي نيست ، بلكه همان طور كـه تـاريخ                   

درخشان و كارنامة افتخار آفرين اسالم نشان مي دهد ، هميشه در ايـن مـوارد آنهـا كـه                     

برحق گرويده اند به اين دين پاك و    اسالم آورده اند ، بدون هيچ گونه اعمال زور و اجباري          

و آن سرزمينها و افرادي هم كه يكي از اديان آسـماني ديگـر را داشـته انـد ، بـه ديـن و                         

حكومت خود باقي گذاشته شده اند و فقط در راستاي مبارزات خدا جويانة اسالمي ، رهبري 



ر تاريخ و مدارك واضح و انكارنا پذي. و سرپرستي جامعة اسالمي را بايد پذيرا مي شده اند 

نشان مي دهد كه اين گونه افراد و سرزمينها ، پس از پذيرفتن رهبري جامعة اسالمي ، جز        

پرداختن جزيه كه در واقع يك ماليات ضروري و عمومي براي ادارة امور كشور و جامعه به                 

شمار مي رود و مقدار آن نيز كمتر از مقدار زكات است كه خود مسلمانان مي پردازند وظيفة 

                                                     .ته اند ديگري نداش

و بدگويان و منكران جالب است كـه در دمـشق و در              آگاهي بر اين مسأله ، براي معاندان      

دورة جنگهاي اسالمي كه در روم براي نخستين بار اتّفـاق مـي افتـاد ، گروهـي از مـردم                     

ادث تاريخي تحـت رهبـري و سرپرسـتي         مسيحي مذهب و ارمني نژاد انجا كه طي ان حو         

اسالم قرار گرفتند ، خود داوطلبانه به جنگ بـا مـسيحيان مخـالف برخاسـتند و بـه خيـل                     

سپاهيان اسالم پيوستند و در كنار حاميان مسلمان خـود عليـه دشـمنان اسـالم شمـشير                

    ، از يخيتار كشيده و مبارزه كردند ، و جالب تر آنكه اين حادثة تأمل انگيز و عبرت آموز

اعترافات خود غريبان و مستشرفان آنهاست كه بر اساس مدارك و اسناد معتبـر تـاريخي            

  . ١وباتحقيقات ومطالعات دامنه دار به دست آمده است

بر اساس آنچه گذشت ، روشن شد كـه هـدف واالي اسـالم بوجـود اوردن يـك جامعـة                     

ـ          ان اسـت كـه حقـوق همـة     توحيدي و استقرار يك حكومت عادالنة انساني حاكم بـر جه

لذا كساني كه در برابر اين      . خلقهاي تحت ستم و مستضعفان در آن رعايت و مجري شود            

رسالت عظيم ايستادگي كنند و به خاطر حفظ منافع در خطر افتادة خود به پيكار با اسـالم                  

 برخيزند و قصد نابودي اسالم و مسلمين ر داشته باشند ، حكومت اسالمي در برابـر ابنـان       

 تكليفي دارد ؟ طبيعي است كه اين گونه دشمنان يا بايد نابود شوند و يا بايد در برابـر                     چه

اگر هم اهل كتـاب     . فرود آورند و رسالت الهي و انساني آن را قبول كنند             اسالم سر تسليم  

هستند ، يعني رسالت آسماني و دين الهي و توحيدي ديگري دارند ، مي توانند بهدين خود  

                                                
 ، چاپ ششم ، به نقل از سر آرنولد ، در كتاب الدعوه الي االسالم ، ترجمه حسن ابراهيم و ١٩٢شبهات حول االسالم ، ص  - ١

  .  ٥٨غيره ، ص 



نند و با شرايطي اساني و عادالنه رهبري اسالم را پذيرا شده و فقط مقداري جزيه                باقي بما 

بپردازند كه آن نيز به مصرف انتظام امور و ادارة آحاد و افـراد جامعـه و برطـرف سـاختن                     

نيازهاي مادي اجتماع خواهد رسيد كه خود آن اهل كتاب هم از منافع آن در جامعة اسالمي                 

                                                    .برخودار خواهند بود 

و اما مشركان و بت پرستان و ماتر ياليستها و فسادگران كه دشمنا آشتي ناپذير اسـالم و                  

اساساً مخالفان سرسخت همة اديان الهي و آسماني هستند ، بايد بدانند كه اسالم در برابر 

ه انعطاف پذيري نيست و با كساني كه حاضر         خطّ مشي ضد انساني آنها حاضر به هيچ گون        

نيستند به سوي اصطالح خويش گام بدارند و افكار غلط و فاسد وضد انساني خود را طرد                 

مقابلـه در ميـدان پيكـار و سـخن بـا زبـان              : كنند ، تنها يك راه مقابله و يك سخن دارد           

 ، نمـي توانـد و نبايـد         بلي ، اسالم به كساني كه قصد نابودي آيين الهي را دارند           ! شمشير

فرصت دهد تا توطئه هاي فساد آميز و پليد خود را به مرحلة اجرا رسانند و به آن جامة عمل 

                                                            .بپوشانند 

عينـي   هـدف  كـه  ديـد  خـواهيم  وضوح كمال در ، تاريخ به باز در اين مورد نيز با نگرشي      

مردم از اسـتعباد و اسـتثمار جبـاران و         نجات خاطر به و بوده است  ن اسالم همين  مجاهدا

گردانـدن او    باز و طاغوتهاي تاريخ بپا خاسته بودند و براي رهاي انسان از بندگي غير خدا            

  .اش مبارزه مي كردند به فطرت متعالي و ارزشها و اصالتها ي انساني

سالم با حكومتگران ستم پيشة ايراني ، در جنـگ          كه در دورة جنگهاي ا     مي بينيم  تاريخ در

هزار سرباز ايراني را در صفهاي متعدد جمـع         ٣٠بر   بالغ ايران ذات السالسل سران ارتش   

ميدان  ترك و ارتش از گريز توانايي بسته بودند تا يكديگر به كرده و آنان را با زنجير آوري

 بـه ميـدان آورده بودنـد تـا بـرروي      آنگاه آنان را با چنين وضـعي    . جنگ را نداشته باشند   

آنها دفاع مي كردند و براي نجات آنهـا از           انساني و انسانهاي خدا جويي كه از حقوق الهي      

طاغوتهاي حكومت ستمگر ايـران   ، آري. ظلم و ستم به جنگ امده بودند ، شمشير بكشند   



 جنگ كـساني  كه عمري تحت ستم نگه داشته بودند ، اكنون نيز به         را كساني مي خواستند 

در  . ستم بـود   و بفرستندكه قصد شان نجات دادن همان ستمديدگان از زنجيره هاي ظلم          

بـر   صـادقي  گـواه  سـو  يـك  از ، ايراني سربازان بودن حالي كه خود همين پاي د ر زنجير       

نشان مي داد كه ملّـت   ديگر عادالنه بودن هدفهاي طرف مقابل به شمارميرفت ، و از سوي   

حكومتگران ظالم نيز كمتـرين پايگـاهي در         و فاسد است  حكومتي سرانايران تحت ستم    

اكنون براي حفظ منافع خود ناچارند گروههاي مردم رابا زنجير به هـم          و ميان مردم ندارند  

    .بفرستند  ببندند با ِاعمال زور به ميدان جنگ

  

                                          يزدگرد ، طاغوت ايراني در برابر مسلمانان

جنگ قادسيه و وارد شدن عربها بر يزدگرد و مالقات مـسلمين بـا               پيرامون ، طبري تاريخ

واالي  هـدف  كـه  آورده اسـت    انگيـزي   تأمل  اين طاغوت درماندة ايران ساساني ، سخن      

                 .مسلمانان را از آن پيكار بزرگ و سرنوشت ساز بخوبي نشان مي دهد 

ژنده پوش و پابرهنه راديدنـد و        عرب هاي  نخست آنكه اهل فارسي وقتي    : وي مي نويسد    

كـشهاي   يـدك  و شمـشيرها  به و آنگاه سالحهاي ناقص و ابتدايي آنها را از نظر گذراندند        

براق و طاليي خود و آن همه ساز وبرگي جنگي و آال ت وادوات مجهز و بـسيار مـدرن آن                     

عربها وكمبودهاي آالت جنگي آنـان و در          بيچارگي روز كه در اختيارشان بود نگريستند ، از       

                 .عين حال از پيروزيهاي شگرفي كه به دست آورده بودند تعجب كردند 

دردرضمن آن حوادث ، مسلمانان براي مذاكره و اتمام حجت با يزدگرد با او مالقاتي كردند 

دنيا را از دريچة مـال و        و داشت توي از آنجا كه اخالقي ناپسندد و ديدگاهي حقير و پس          . 

 چركين يقـة     پيراهن هاي  ثروت دنيا و رفاه مادي مي نگريست ، وقتي چهرة آفتابسوخته و           

سـؤالي   لـذا   و  بپـردازد  آنان تمسخر به عربها را ديد ، از همان ديدگاه حقير خود خواست         



پوشهايي كـه بـرتن     به اين رو  :  پرسيد و آورد زبان كودكانه كه حاكي از نابخرديش بود بر      

  داريد چه مي گوييد ؟

مـي  » البرد« به آنها    : داد رهبر مسلمانان حاضر در آن مالقات كه نعمان نام داشت ، پاسخ           

يعنـي   ايـن  كه را به فال بد گرفتند     و آ ن   از اين پاسخ ، چهرة ايرانيان درهم رفت       . گوييم  

هاي ساده و محقّري كه عربها به سپس يزدگرد از كفش! آنكه عربها ايران و جهان را بردند 

  ؟پاي داشتند پرسيد كه نام اينها چيست 

  .» ِنعال« ما به اينها مي گوييم : نعمان نيز گفت 

و مهمتر از آن آمادگي روحي شكـست كـه در ايرانيـان              ، طرف يك از كلمه تلفّظ اين  طرز

و از آن چنين تعبيري     معني كنند   » ناله« را نيز به     وجود داشت ، منجر بدان شد كه اين لفظ        

                                                 .را نتيجه بگيرند كه پس عربها نالة ما را در خواهند آورد

ما به : پرسيد ، و نعمان پاسخ داد  و در مرتبة سوم ، يزدگرد از انچه كه در دست عربها بود        

پريـشان و    روحيـة  ايرانيـان بـا آن     نيز بار اين . مي گوييم  ) يعني تازيانه ( » سوط« اينها  

گرفتند و چنين برداشت كردند كـه       » سوخت  « به جاي    را »سوط«  مضمحل شدة خود لفظ   

  .گروه مسلمين سرزمين و اموال ما را به آتش كشيده و خواهند سوخت 

از عربها پرسيدند كه شما براي چـه         ايرانيان ، سرانجام ، پس از اين پرسشهاي مقدماتي      

  جا آمده ايد؟به اين

من سخن بگويم ، يا هر كدام        مي خواهي : نعمان سركردة مسلمانان حاضر در جلسه گفت        

نتيجـه   در و اسـت  هدف همة مـا يكـي      زيرا ؟ حاضرند اينجا از اين سربازان و افرادي كه     

خواسـتند كـه او بـه        نعمـان  از سـپاه  ا هل  .  بود خواهد يكي نيز پاسخهايمان  و  سخنان

در  مـا  : انب همة حاضران سخن بگويد و سپس نعمان شروع به سخن كرد           نمايندگي از ج  

 جهـل  هاي پيامبري فرستاد و اوما را از تاريكي       تاريكي و تباهي غوطه ور بوديم كه خداوند       

    ... يي هاي هدايت رهنمون شدبه روشنا



ر دسـتو  انسان ها هدايت بدين گونه ، براي هدايت ما دستور زكات داده و براي پيشرفت و          

از  : » ِمـن الكُفـار   قاِتلُوا الَّذين يلُونَكُم« : جنگ و جهاد صادر فرموده است ، چنانكه فرمايد         

و آنان را به انصاف و عدالت        كنيد همسايگان كافرتان در هدايت و راهنمايي به اسالم آغاز        

ي از  چـشمداشت  بـدون  مـي دهـيم    قرار راهبر بر آنان  را قرآن اگر قبول كردند ما   . بخوانيد  

كه عدالت در آنجا مستقر گردد و خلق از عبـادت و             همين  فقط  .منافعشان يا سرزمينشان    

ولي چنانچه  . بپيوندند ، ما را كفايت مي كند         خالق بندگي طاغوتها رهايي يابند و به عبادت      

از آنجا كه دين ما خوبيها را تأييد         بر خطّ مشي ما گردن ننهادند و از اهل كتاب هم نبودند ،            

را به خـاك عبوديـت       صورتشان و ، ما بر طغيانگران مي شوريم      و پستي ها را نفي مي كند      

   .١...م كنند خداي تعالي مي ساييم تا در پيشگاه او به عدالت قيا

                                                         بياني از ابن اثير

أييد گفتار نعمان بر زبان آورد كه ابـن         مغيره بن شعبه سخناني در ت      سپس در همان جلسه   

طبق بيـان ابـن اثيـر در آن         .اثير در تاريخ مفصّل خود قسمتهايي از آن را بيان كرده است           

  درون بياباني بي آب و علف و جهل زاري خشك و عطش خداي تعالي ما را از  : ديدار گفت   

. در جهان پراكنده سازيم از آن را زده برانگيخت تا ايدئولوژي الهي و فرهنگ انساني ناشي

نه عقب ( خداوند ما را برانگيخت تا ملتّهاي مستضعف و تحت ستم و عقب نگهداشته شده 

را كه در روي زمين پراكنده اند به اتحاد و اتفاق تحت لواي اسالم فرا خوانيم و آنان    ) مانده

مردم را از . يم را از عبادت طاغوتها و بندگان ، به عبادت و اطاعت خداي يگانه رهنمون شو

تنگي زندگي دنيا كه به دست گروه قليلي ستمگر بناروا بـر گروههـاي كثيـري از فقيـران                   

ستمكش بوجود آمده است رها سازيم و تحت تعليمات ديني خود به آسايش و گشادگي در 

آنها را از خطّ مشي هاي انحرافي و جزميتها و ستمگريهاي وارد شده د ر               . زندگي برسانيم   

 ديگر برهانيم و گسترة عدالت اسالمي رادر چشم انداز آنان قرار دهيم تا تشنه كامان اديان

                                                
  .٤٩٨، ص ٣تاريخ طبري ، ج  - ١



در ايـن   . عدالتخواه زير پرچم توحيد از آب گواراي هدايت و عدالت اسالمي سيراب شوند              

مسير ، هركس كه راه ما را پذيرفت مسلماني است همانند ما وبرادرما كـه بـا مـا دريـك                     

دگي خواهد كرد و كسي را بركـسي مزيتـي نخواهـد بـود ، و اگـر           شرايط كامالً مساوي زن   

گروهي هم رسالت ما را نپذيرند و انكار كنند و با به مخاصمه برخيزند ، شمشيرهاي خود را      

كرد ، كه در اين پيكار يا كـشته شـويم و در بهـشت                آخته و با آنان جهاد و مبارزه خواهيم       

يروز گرديم و آن را كه ميخواهد مانع راه هدايت برين جاي گيريم و يا بر دشمن خيره سر پ  

بدين گونه  .١م و راه را هموار و پاكيزه سازيمو گسترش اين رسالت عظيم گردد از بين ببري

، در مي يابيم كه پيشبرد هدفهاي واالي اسالمي و گسترش حكومت الهي بر روي زمـين و        

ه عنوان عـالي تـرين و اساسـي    نابودي شرك و فساد و ظلم ، از نظر مجاهدان اسالمي ، ب     

پس ، پيكار در اين راه و جانبازي براي نيـل بـدين    . ترين ايده آلهاي انان شمرده مي شد        

، كه نجات نسلهاي مظلوم و سرگـشته مـي ناميدنـد و نيـز               » دفاع عاجزانه   «اهداف را نه    

  برافراشتن پرچم توحيد 

، در همين نكته مي دانـستند كـه بـه           را كه تنها راه رهايي انسان از وادي ظلم و ظالم بود             

جهاد در راه خدا برخيزند و تحت پرچمداري و قيادت رهبري اسالمي ، هدفهاي الهي خودد      

بلي ، اين است هدف از جنگ و پيكار ابتدايي ، اين اسـت جهـاد   . را به پيروزيهاي برسانند   

رد و جان بر كف     الهي و مبارزات نجاتبخش ، و اين است آنچه كه مي بايست از آن دفاع ك               

د ر راه نيل بدان قدم در ميدان مصاف نهاد و آن را جزو اصول اساسي خطّ مشي اسالمي به 

روشن مي شـود كـه خداونـد متعـال و       . بدين سان   . شمار آورد و در راهش جان فدا كرد         

پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله مسلمانان و جامعة اسالمي را انقـدر شـكوهمند و صـاحب                   

و عظمت خواسته اند كه عالوه بر اجراي قوانين اسالمي و ايجاد واسـتقرار جامعـة                شوكت  

پيروزمند اسالمي و رفع تمامي كمبودها و نيازها ي ان ، يك مسألة بـسيار مهـم و حيـاتي                    

                                                
١
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 پيكار عليه همة دشمنان خلقهاي محروم جهان بـراي ايجـاد          : ديگر را نيز مقرر داشته اند       

ي واحد در ساية عدالت راستين الهي و اسالمي ، نه عـدالتهاي  يك حكومت عادالنه و جهان  

دروغين و پوشالي زميني و مادي كه ضوابط و مقررات آن ساخته و پرداختـة دسـت بـشر                   

. ناتوان است و از روي جهل و ضعف و ميل به ظلـم و برتـري جـويي وضـع شـده اسـت             

 عظـيم آسـماني و يـك        بنابراين ، جامعة مسلمين وظيفة دارد كه به عنـوان يـك رسـالت             

مسؤوليت خدشه ناپذير جامعه و حكومت واحد جهاني ، در زير پرچم عدل گـستر اسـالم                 

قيام كند و براي بازستاندن حقوق تمامي مستضعفان جهان و خلقهـاي محرومـي كـه بـه                  

ضعف و زبوني و بيچارگي كشانيده شده اند وتحت سيطرة ستمگران از اصالتها و ارزشهاي 

ر و جدا مانده اند ، جانبازانه به دفاع برخيزد و در راه اين هدف و برا ي نيـل             انساني خود دو  

  . به پيروزي نهايي ، به جهاد و جنگ رهايي بخش اقدام نمايد 

  

 


