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 تعريف لغوي حق:

قَّ نوشتة ابن منظور چنين آمده است: حق نقيض باطل است.  )0F1( »ربلسان الع«در  حَ وَ

 : رُ مْ قَّ «آن كار محقق و ثابت شد، يا به گفتة ازهري: واجب گرديد. در قرآن هم األْ به  »حَ

َّ َعلَۡيِهُم ٱۡلَقۡوُل ﴿ آمده است:» ثابت گرديد«معناي  ََ  ََ ن ِ ّّ يعني:  .]63[القصص:  ﴾اَََل ٱ
در اين آيه هم ». ان عذاب در بارة آنها مسلم و ثابت شده بود، گفتند...كساني كه فرم«

تْ « قَّ ّقۡت َ�َِمُة ٱلَۡعَذاِب َ�َ ﴿ آمده است.» الزم و ثابت گرديد«به معناي » حَ ََ  َۡ ِِ � ََ ََ

 ََ �فِرِ� قَّ « . و»رمان عذاب بر كافران الزم و ثابت شده است و اما ف« .]71[الزمر:  ﴾ٱۡلَ� تَحَ اسْ

ءَ ال ْ َفإِۡن ﴿ ، در همين معنا در قرآن چنين آمده است:مستحق شديعني: فالن چيز را . »يشَّ
ُهَمَ  َّ َ

َ  َ�َ َ َِ ٓ سۡ ٱُع ّقَ ََ ََ  ۡ اگر معلوم شد كه آن دو نفر (به علت «يعني:  .]107: ة[المائد ﴾َمٗ إِث

 .»اند خيانت) گناه را بر خود ثابت كرده
قاً «همچنين آمده است:  )1F2(»اَلْمعجم الْوسيط«در  ِقُّ حَ رُ حيَ َمْ قَّ األْ يعني: فالن مسئله . »حَ

رُ «صحت يافت، ثابت شد و راست از آب درآمد. و  َمْ قَ األْ قَّ َ يعني: فالن قضيه صحت . »حتَ

رَ «يافت و عمالً رخ داد. و  َمْ قَّ األْ قَّ يعني: فالن مسئله را اثبات كرد و راستي آن را . »حَ
 نشان داد.

بر ثبوت لزوم و صحت » حق«گردد كه مفهوم لغوي  به مطالب فوق معلوم مي با توجه
 يعني: ثابت، الزم و صحيح.» حق«توان گفت كه  استوار است. بنابراين، مي

 

 

                                           
 به بعد. 332/  11لسان العرب،  -1

 .187/  1المعجم الوسيط،  -2
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 تعريف لغوي باطل:

(در لسان العرب
2F

ءُ «آمده است كه  )1 ْ طَلَ اليشَّ بيهوده از بين رفت و تباه شد، باطل  :»بَ
 است.» طيلابا«نقيض حق و جمع آن 

ءُ همچنين آمده است:  )3F2(»المعجم الوسيط«در  ْ طَلَ اليشَّ گرديد و حكم آن ساقط : تباه بَ

طَلَ «شد.  بْ ء أَ ْ  نادرستي فالن چيز را نشان داد و آن را باطل كرد.: »اليشَّ
هم در اين باره چنين آمده است: باطل، نقيض  )4F3(»مفردات غريب القرآن«در كتاب 

پردازيم، ثابت نشود،  اي كه وقتي به جستجوي آن مي مسئلهحق، و عبارت است از 

 ﴿فرمايد:  خداوند در قرآن مي
َ

�لَِك بِأ �ِطُل َ� ِ ٱۡلَ� ّن َمَ نَۡدُعوَن ِمَ ُدَنِه
َ

َ ََ   َ َ َۡ َ ُوَو ٱ َّ  ﴾ّن ٱ
اين بدان خاطر است كه خداوند حق است و آنچه را كه غير از او به فرياد « .]30[لقمان: 

 .»كنند، باطل است پرستش ميطلبند و  مي

 تعريف اصطالحي حق و باطل:

اند، گويا آنان به معناي لغوي اين واژه  تعريف اصطالحي ارائه نكرده» حق«فقها براي 
هاي صحيح  اند، و براساس همان معنا آن را در مباحث فقهي خود بر گزاره اكتفا كرده

را بر اموري كه به لحاظ » باطل« اند. به همين ترتيب، ديني و واجبات شرعي اطالق كرده
 اند. شرعي نادرست اند و منشأ و مبناي امور صحيح شرعي نيستند، اطالق كرده

 
 
 
 

                                           
 .59/  13لسان العرب،  -1
 .60 / 1المجم الوسيط،  -2
 .50مفردات...، راغب اصفهاني، ص  -3
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 معناي تدافع:

(در اين باره در لسان العرب
5F

ةٍ «چنين آمده است:  )1 وَّ زالَةُ بِقُ ِ : اَإلْ عُ فْ لدَّ دفع يعني: از  »اَ

فَ «شود:  ميان برداشتن چيزي با قدرت. گفته مي دِفاعاً دَ عاً وَ فْ هُ دَ عُ فَ دْ يعني او را با زور  »عهُ يَ

نْهُ «دور كرد. و  عَ عَ يعني: از او دفاع كرد و مانع رسيدن آسيب به وي شد، در همين  »دافَ

نْكَ ال«كنيم:  معناست كه دعا مي عَ اهللاُ عَ فَ دِفاعاً ـدَ عاً وَ فْ وءَ «يا . »مكروهَ دَ نْكَ السُّ ُ عَ عَ اهللاّ دافَ

مُ «ني: خداوند آسيب و صدمه را از تو دور كند. و يع. »دِفاعاً  وْ قَ عَ الْ افَ دَ يعني: گروهي . »تَ

ة«از اين طايفه، گروهي ديگر را پس راندند. و  عَ دافَ . يعني پيكار، همستيزي و رقابت، »مُ
 يعني: شتافتن به دنبال يك كار.» اندفاع«و باألخره 

عَ «همچنين آمده است:  )6F2(»المعجم الوسيط«در  فَ ءَ  دَ ْ فالن چيز را با قدرت از  »اليشّ

ِ ٱَََّس َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض ﴿ ميان برداشت. در قرآن آمده است: َّ لَۡوَ  َدۡعُ  ٱ لَّفَسَدِت  ََ
�ُض 

َ
برد،  اگر خداوند برخي از مردم را به وسيلة برخي ديگر از ميان نمي« .]251: ة[البقر ﴾ٱۡ�

لَ دَ «. »شد گمان زمين دچار تباهي مي بي وْ قَ عَ الْ الناً «آن گفته را با استدالل رد كرد. : »فَ عَ فُ فَ دَ

ذا دِفاعاً «فالني را به انجام فالن كار واداشت.: »إِىل كَ ةً وَ عَ دافَ نْهُ مُ عَ عَ از وي پشتيباني : »دافَ

هُ «كرد و كمكش نمود.  عَ هِ هو «شود:  با وي به رقابت پرداخت. گفته مي: »دافَ مِ وْ يَّدُ قَ سَ

عٍ غريُ  دافَ مُ «يعني: او رئيس بالمنازع گروه خود است:  .»مُ وْ عَ الْقَ دافَ همديگر را راندند،  »تَ

 به همستيزي پرداختند.

 مراد از حق و باطل و پيكار ميان اين دو:

مراد ما از حق در اين كتاب هرگونه باور يا كاري است كه از ديدگاه دين ثابت و 
باشد. مراد از باطل هم نقيض حق در معناي ياد صحيح و ماندگاري يا انجام آن واجب 

                                           
 و صفحات بعدي. 441/  9لسان العرب،  -1
 .288/  1المعجم الوسيط،  -2
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شده است، يعني: باور يا عملي كه به لحاظ ديني فاقد سند و ارزش بوده، از ويژگي 
برداشتن آن الزم است. بر اين اساس معناي حق  بهره است، و ترك و از ميان حقانيت بي

 دستورات خدا و معناي باطل نواهي او خواهد بود.
آمدن شرايط مناسب  هم اين است كه با فراهم» و تدافع ميان حق و باطلپيكار «مراد از 

 يكي از اين دو ديگري را با استفاده از قدرت حذف و از ميدان خارج كند.

 پيكار ميان حق و باطل، در حقيقت پيكار طرفداران آنهاست

ان و گرايان يا ديندار خواهان و باطل پيكار ميان حق و باطل در اصل پيكار ميان حق
غير دينداران است، زيرا اين افراد بشرند كه مفاهيم صواب يا ناصواب را بر دوش 

كشند، و در جهت ابراز بروني آن مفاهيم و بناي شئون زندگي بر مبناي آنها تالش و  مي
جويان و غير مؤمنان يا  ورزند، و در نتيجه ميان طرفين يعني مؤمنان يا حق جديت مي

 دهد. پيكار رخ ميگرايان كشاكش و  باطل

 وقوع پيكار ميان حق و باطل حتمي است

جويان و كژروان امري ناگزير و حتمي خواهد  كشمكش ميان حق و باطل يا ميان حق
بود، زيرا حق و باطل سرشت همستيزي و همگريزي دارند، و آشتي ميان دو مقولة 

جود يكي از آنها اي است كه و همگريز منتفي و ناممكن است، و ماهيت اين دو به گونه
از اين رو، همزيستي حق  مستلزم نبود ديگري يا دست كم ضعف و عدم نمود آن است.

آميز و بدون سلطة يكي بر ديگري غير قابل تصور است، مگر  و باطل به صورت مسالمت
اطالعي آنان از مفاهيم حق و  به عللي همچون ناتواني هواخواهان آنها، يا ناآگاهي و بي

بودن تأثير اين مفاهيم در  رنگ هاي آن مفاهيم و يا به علت ضعيف و كم تهباطل و بايس
 شخصيت آنها.
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 كشاند: باطل نيرو و تواني دارد كه آن را به تجاوزگري مي

عبارت است از: برچيدن چيزي با استفاده » تدافع«پيشتر اشاره كرديم كه معناي لغوي 
رفداران اين دو با تكيه به زور و قدرت از قدرت. از اين رو، پيكار ميان حق و باطل يا ط

اي كه هركدام از اين دو جناح در صدد حذف ديگري و تصرف  گيرد، به گونه صورت مي
پايگاه آن است، بر همين اساس صرف حفظ موجوديت و پاسداشت جايگاه كنوني 

زر و زور و  گيري از گرايان را قانع نخواهد كرد، بلكه به تكاپو خواهند افتاد تا با بهره باطل
اندازي و  جويان را برچينند و با سنگ يا هرگونه ابزار كارساز ديگري بساط حقيقت و حق

 ايجاد موانع مردم را از آنان دور كنند.
آري، چنين است رابطة هميشگي باطل و قدرت كه قدرتمندي باطل را به حدودشكني 

گيري از قدرت و جنگ به  سازد، حتي با بهره كشاند و آن را وادار مي و تجاوزگري مي

َاْ ﴿فرمايد:  جويان بپردازد. خداوند در اين باره مي ستيز با حق و حق ََ َ�َفُر ِن ّّ إِّن ٱ
ةٗ نُنفُِقوَن  َ�ۡ ََ وُن َعلَۡيِهۡم  ُِ َ ّم ت ُُ َهَ  ََ ِ  فََسُُنفُِقو َّ ْ َعَ َسيِيِل ٱ َا د  ُُ َ �لَُهۡم ِص ۡمَل

َ
 ﴾ّم ُ�ۡغلَبُونَ ُُ  َ
بخشند تا [مردم را] از راه خدا باز دارند. پس به  به راستى كافران مالهايشان را مى«. ]36[األنفال: 

] پشيمانى بر آنان خواهد بود، سپس  كنند، آن گاه [آن خرج كردن مايه زودى آن را خرج مى
 .»مغلوب گردند

َُ�ۡم َعَ﴿ فرمايد: باز خداوند مي � نَُرد  ّّ ََ ۡم  ُِ َ ِلُون �َ َٰ ُ َ  نََاالُوَن ن ۡم إِِن  ََ ُِ ِ دِنن
�ُعوا �َ ََ همواره به جنگ با شما ادامه خواهند داد تا اگر بتوانند شما را از « .]217: ة[البقر ﴾ٱۡس

خواهان از آنجا كه در راستاي پشتيباني از  پوشان با دين . پيكار حق»تان برگردانند دين
كه خداوند باشد، پيكاري است در مسير غير خدا، چنان شان مي باورها و منافع باطل

ِلُوَن ِ� َسيِيِل ﴿ فرمايد: مي �َ َٰ ُ ْ ن َا ََ َ�َفُر ِن ّّ ٱ ََ   ِ َّ ِلُوَن ِ� َسيِيِل ٱ �َ َٰ ُ ْ ن ََ َااَمُنوا ِن ّّ ٱ
�ُغوتِ  جنگند و كسانى كه كافر  اند در راه خدا مى آنان كه ايمان آورده« .]76[النساء:  ﴾ٱلّ�

 .»جنگند اند در راه طاغوت مى شده
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 امي داشته باشد:حقيقت بايد ح

وقتي ويژگي باطل و خصلت قدرت باطل چنين است كه باطل و هوادارانش را به 
ماندن از تجاوز باطل و  كشاند، پس حق هم به ناچار براي مصون ستيزي مي حق

گرايان، و نيز براي نابودسازي كژي و كژروان نيازمند قدرت و قوت خواهد بود، از  باطل
افكني در  ويان را مأمور و موظف ساخته كه جهت هراسج اين روست كه خداوند حق
ورزي و تعرض به جبهة حقيقت به  كردن دشمنان از طمع قلوب اهل باطل و مأيوس

ٖ ﴿ گردآوري نيرو و كسب آمادگي نظامي بپردازند: َ اُّو� م ِمِ َُ َطۡع ََ ْ لَُهم ّمَ ٱۡس َا ِعد 
َ

َ ِمَ  ََ ََ

ۡيِل  ُ تُۡروُِبوَن بِهِۦ عَ ِرَِ�َِط ٱۡ�َ َّ ُهُم ٱ ََ ۡعلَُمو ََ ََ ِمَ ُدَنِِهۡم َ   رِ� ََ َََاا َََعُدَُّ�ۡم   ِ َّ َّ ٱ ُد
 ٖ ا ْ مَِ َ�ۡ َمَ تُنفُِقوا ََ ۡظلَُموَن ِ� َسيِيِل  َ�ۡعلَُمُهۡم   َُ ۡم َ   َُ ن

َ
َ ََ ۡم  ُِ َّ إَِصۡ ِ نَُو َّ [األنفال:  ﴾٦ٱ

]، آماده سازيد! و (همچنين)  دشمنانهر نيرويى در قدرت داريد، براى مقابله با آنها [« .]60
اسبهاى ورزيده (براى ميدان نبرد)، تا به وسيله آن، دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد! و 

شناسد! و هر چه  شناسيد و خدا آنها را مى (همچنين) گروه ديگرى غير از اينها را، كه شما نمى
شود، و به  بطور كامل به شما بازگردانده مىدر راه خدا (و تقويت بنيه دفاعى اسالم) انفاق كنيد، 

 .»شما ستم نخواهد شد!
خداوند همچنين پيروان حق را موظف ساخته است تا در جهاد عليه باطل و پيكار 
براي اعالي قوانين خدا و برچيدن قوانين كفر از بذل مال و جان و هرگونه وسيلة مورد 

ني پيرامون انواع گوناگون جهاد و از جمله نياز در نبرد دريغ نورزند. در قرآن آيات فراوا

َفَعٗ ﴿ وجود دارد، از جمله:» پيكار نظامي« َِ  ْ َا ثَِقَٗ  ٱنفُِر ََ ۡم َ  ُِ نُفِس
َ

َ ََ ۡم  ُِ ِ �ل ۡمَل
َ

ْ بِأ َا �ِهُد �َ ََ  
 ٞ �ۡ ََ ۡم  ُِ ِ �ل �َ  ِ َّ ۡعلَُموَن  ِ� َسيِيِل ٱ ََ ۡم  َُ ۡم إِن ُكن ُِ  بار سبكبار يا سنگين« .]41: التوبة[ ﴾٤لّ

(و در هرحال كه هستيد) به سوي جهاد بشتابيد و با مال و جان در راه خدا نبرد كنيد، اين كار 

 .»برايتان سودمندتر خواهد بود، اگر بدانيد

ٞ ﴿يا اين آيه:  ََُوَو ُكۡره َََُل  ُم ٱۡلقِ ُِ َرُوو ُكََِب َعلَۡي ِۡ َ ن ت
َ

َ  ََ َََع ۡم   ُِ ْ َشۡ� ّل ۡ�ٞ  ٔٗ ا ََ ََُوَو   َ
ََعَ  ۡم   ُِ ْ َشۡ� ّل وا ِب  ُُ ن 

َ
َ  ََ ٗٔ  ٞ ََُوَو َ�ِ ۡعلَُموَن َ  ََ ۡم َ   َُ ن

َ
َ ََ ُ َ�ۡعلَُم  َّ ٱ ََ ۡم   ُِ  .]216: ة[البقر ﴾٢لّ
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جنگ بر شما واجب گشت در حالي كه اين كار برايتان سنگين است، اما اي بسا كه شما از «
چيزي باشيد كه به زيان  چيزي بدتان بيايد كه در اصل برايتان مفيد است، و اي بسا مشتاق

� ﴿فرمايد:  . همچنين مي»داند نه شما شماست، و (خوب و بدكارها را) خدا مي ّّ ََ ِلُوُوۡم  �َ ََ ََ

 ٞ َنة َۡ ِ وَن ف ُِ َ َُ ُ� ُهۥ  َ  ت ِن ِّ وَن ٱ ُِ �َ ََ ِ ّ اى  تا آنكه هيچ فتنه بجنگيدو با آنان «. ]39[األنفال:  ﴾َِ

 .»دا باشدباقى نماند و دين، سراسرش براى خ

 سنت خداوند در پيكار ميان حق و باطل:

سنت خداوند در كشاكش ميان حق و باطل بر اين امر نهاده شده كه سرافرازي و 
جويان و سرافكندگي و نابودي ارزانيِ باطل و  پيروزي همواره از آن حق و حق

� ﴿ فرمايد: گرايان خواهد بود. چنانكه خداوند مي باطل ُ ٱۡلَ� َّ ُُ ٱ َ�ۡم ََ َّ َ َۡ َ  ٱ َِ ُ� ََ ِطَل 
ِهِۦٓ  �َ لَِ� َِ ِ و خداوند با سخنان و داليل خود باطل را نابود و حق را اثبات و « .]24[الشوري:  ﴾ب

ي«. »كند استوار مي ْرشَ خمَ روال كار خداوند اين است كه با «گويد:  در تفسير اين آيه مي »زَ
طل را نابود و كار را به سود خود يعني با آيات وحياني يا دخالت عملي خود با» كلمات«

ِ ﴿ فرمايد: كند، همانگونه كه مي حق يكسره مي َِ َ َۡ َُ بِٱ ۡقِذ ََ �ِطِل َعَيۡدَمُغُهۥ فَإَِذا بَۡل  َ�َ ٱۡلَ�
 َٞ ِ اندازيم و حق مغز سر باطل را از هم  بلكه ما حق را به جان باطل مي« .]81[األنبياء:  ﴾ُوَو َزاو

 .)7F1(»گردد و و نابود ميپاشد، و باطل هرچه زودتر مح مي

ُ ﴿ در تفسيري رازي هم در بارة آية: َّ ُُ ٱ �َۡم اين آيه اشاره دارد كه «آمده است كه   ﴾ََ
 .)8F2(»سنت خداوند، ابطال باطل و اثبات حق است

ََ ﴿ فرمايد: اي ديگر خداوند مي در آيه ُُ َ�َمَل ٱلُۡمۡفِسِدن ِ ل ُۡ ُ َ َ  ن َّ  .]81[يونس:  ﴾إِّن ٱ

+             »در »كند خداوند عمل تباهكاران را اصالح نمي .

                                           
 .222/  4تفسير زمخشري،  -1

 .168/  27تفسير رازي،  -2
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اي است كلي و بيانگر سنت خداوند در پيكار حق  اين آيه قاعده«تفسير اين آمده است كه 
گيرد، چرا كه سحر  و باطل و صالح و فساد و افسونگري ساحران فرعون را هم دربر مي

گردد. خالصه، آيه بيانگر اين است كه  كار باطل و فاسد محسوب مي آنان هم نوعي
 .)9F1(»گرداند خداوند عمل تباهكاران را ثمربخش و اصالح نمي
بخشد،  يعني به كارشان دوام نمي«گويد:  زمخشري هم در تفسير آية يادشده چنين مي

 .)10F2(»سازد بلكه آن را نافرجام و متالشي مي
مراد از عدم اصالح عمل تباهكاران، سلب «يه گفته است: آلوسي هم در تفسير همان آ

دوام و عدم تقويت آن با نيروي الهي است، يعني خداوند عمل فسادكاران را ثبات و دوام 
كند، بلكه  گرداند يا آن را تقويت و تأييد نمي بخشد، بلكه آن را زايل و نابود مي نمي

 .)11F3(»سازد بطالنش را آشكار و آن را نابود مي

 ناپذير است: رساني به دينداران تخلف نت خداوند در ياريس

سنت خداوند در پشتيباني از مؤمنان هيچگاه خالف نخواهد بود، زيرا خدا كه 
ترين و راستگوترين مقام هستي است، خود به بيان اين حقيقت پرداخته است،  صادق

 چنانكه با داليل قرآني اين مطلب را ذيالً ارائه خواهيم كرد.

 تي كه به سنت خداوند در پشتيباني از مؤمنان اشاره دارند:آيا

ْ ﴿فرمايد:  خداوند مي –الف  ْ لََوّلُوا َا ََ َ�َفُر ِن ّّ ُم ٱ ُِ ََلَ � ََ لَۡو  ََ  َ ِصِٗ ََ ُدََن  ّم َ  َ�ِ ُُ �َر  ََ ۡد
َ
ٱۡ�

 ��ٗ ُِ َ َ  ن لََ َ�َِد لِسُ  ٢ََ ََ لَۡت ِمَ َ�ۡبُل   ََ ِّ اَۡد  ِ ٱّل َّ ۡبِدنٗ� ُسّنَة ٱ ََ  ِ َّ و اگر «  ﴾٢ّنةِ ٱ
 * يافتند  كردند، آن گاه كارسازى و ياورى نمى جنگيدند، به يقين پشت مى كافران با شما مى

                                           
 .468/  11تفسير المنار،  -1

 .263 – 4/  2تفسير زمخشري  -2

 .167/  11تفسير آلوسي،  -3
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] شيوه خداوند كه پيش از اين گذشته است و براى سنّت خدا تبديلى نخواهى  [چنين است
 .»يافت

ِ ٱ﴿ قرطبي در تفسير اين بخش از آيه: َّ لَۡت ِمَ َ�ۡبُل ُسّنَة ٱ ََ ِّ اَۡد  گويد:  مي  ﴾ّل
ابن كثير  »رساني به مؤمنان عليه دشمنان خود بوده است روش خداوند و روال قبلي او ياري«

سنت يزدان و روال كار خدا در جهان اينگونه است كه «گويد:  در همين زمينه چنين مي
ساز به دفاع از ايمان  همواره به هنگام رويارويي كفر و ايمان در آوردگاهي سرنوشت

عليه كفر پرداخته و حق را سرافراز و باطل را سرنگون خوار ساخته است، همانگونه كه 
 .)12F1(»روز بدر چنين كرد

بَۡت رُُسلٞ ﴿ فرمايد: باز خداوند مي -ب  لََقۡد ُكِذِ بُواْ  ََ � َمَ ُكِذِ َ�َ ْ َا ُ�َ َُ ِمَِ َ�ۡبلَِك فَ
 َ ت

َ
َ  ّّ ََ  ْ َا َُذ

ُ
َ ََ َ �ُهۡم ن �ِت ٮ َل لَِ�َِ� َ  ُمَبِدِ ََ نََ   پيامبران زيادي پيش از تو « .]34[األنعام:  ﴾ۡ�ُ

ها شكيبايي ورزيدند و نيز مورد آزار و اذيت قرار گرفتند، (اما  تكذيب شدند، اما در برابر تكذيب

. »همچنان پابرجا ماندند) تا آنگاه كه ياري ما به آنان رسيد و مقررات خدا هم تغييرناپذير است
مراد از مقررات تغيرناپذير خدا عهد ازلي خداست مبني بر حمايت قاطعانه از مؤمنان چه 

َنَ لِعَِبَدِنََ ٱلُۡمۡرَسلَِ� ﴿ فرمايد: در دنيا و چه در آخرت، چنانكه مي َُ لََقۡد َسَبَقۡت َ�َِم ََ١ 
ََن  ُر و ُُ ُهۡم لَُهُم ٱلَۡمن َّ ِ �لِبُ  ١إ عهد ازلي ما « .]173-171[الصافات:  ﴾١وَن نّن ُجنَدنََ لَُهُم ٱۡلَ�

مان اين است كه آنان قطعاً ياري خواهند شد و لشكريان ما  در بارة بندگان برگزيده و رسوالن

 .»حتماً پيروز خواهند شد

ُهۡم لَُهُم ﴿را اين فرمودة خداوند: » كلمه«زمخشري در تفسير اين آيات،  -ج َّ ِ إ
ََن  ُر و ُُ �لُِبوَن نّن جُ  ١ٱلَۡمن افزايد:  داند و در ادامة توضيح خود مي مي. ﴾١نَدنََ لَُهُم ٱلَۡ�
هاي دنيوي و برتري  وعدة پيروزي مؤمنان بر مخالفان در پيكارگاه »كلمه«مراد از آية 

 ستيزان در جهان آخرت است. نهايي دينداران بر دين

                                           
 .192/  4تفسير ابن كثير،  -1
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غۡ ﴿فرمايد:  خداوند در جايي ديگر مي -د
َ
�َ ُ َّ َب ٱ ََ � َك رُُسِ�ٓ ََ  ۠ نََ

َ
َ ّ ََ ِ ٌّ َعاِ�اٞ  ل ِ َ اَو َّ إِّن ٱ

گمان من و پيامبرانم پيروز خواهيم شد.  خداوند مقرر كرده است كه بي«. ]21: مجادلةـال[ ﴾٢

خداوند «. در توضيح اين آيه چنين آمده است: »ناپذير است آري، خداوند نيرومند شكست
ناپذير قطعي و غير قابل  ليست مقدرات تخلفچنين حكم كرده و در لوح ازلي و در 

تغيير خود چنين مقرر كرده كه سربلندي و فيروزي دنيا و آخرت از آن خود او كتاب او 
 .)13F1(»و رسوالن و بندگان ديندارش خواهد بود

ََۡ ﴿فرمايد:  خداوند باز در اين مورد مي -هـ  ْ ِ� ٱ ََ َااَمُنوا ن ِ ّّ ٱ ََ َنُ�ُ رُُسلََنَ  ََ ةِ إِنَّ  َيو�
�ُد  ۡشَ�

َ
َ�ۡوَم َ�ُقوُم ٱۡ� ََ َيَ  َۡ  ّ گمان ما پيامبران خود و مؤمنان را در زندگي  بي« .]51[غافر:  ﴾٥ٱ

. ابن كثير در تفسير اين آيه »خيزند، ياري خواهيم كرد دنيا و در آن روزي كه گواهان به پا مي
ن بوده كه وي در دنيا سنت و قانون خداوند چه در گذشته و چه اكنون، چني«گويد:  مي

مدافع و ياريگر بندگان ديندارش بوده و آنان را در مقابل آزار و اذيت مخالفان سرافراز و 
گستر و  گويد: هيچ پيامبري الهي و هيچ گروهي از مؤمنان حق سازد. سدي مي شادمان مي

را در  اند، مگر آن كه به محض پايان يافتن آن پرور به دست ملت خود كشته نشده ندي
خواهان در دنيا به قتل  افزايد: پيامبران و دين شان باز پس گرفته اند، سدي مي دنيا از قاتالن

. مفهوم اين سخن اين )14F2(»اند حال در آنجا سربلند و موفق بوده اند، اما در همان رسيده مي
شوند، اگرچه به ظاهر مغلوب اهل  است كه مؤمنان كه طرفداران حقيقت محسوب مي

شده اند، اما در عين حال موفق و پيروز بوده اند، زيرا  طل بوده و به دست آنان كشته ميبا
فرجام نهايي و غلبه ولو پس از مدتي از آن مؤمنان خواهد شد، بدين ترتيب كه 

گرايان خواهند گرفت، و اين عالمت  جويان را از باطل هايي خواهند آمد و انتقام حق گروه
 ط مؤمنان برآنان است.شكست تباهكاران و تسل

                                           
 .229/  4تفسير ابن كثير،  -1

 .84و  83/  4تفسير ابن كثير،  -2
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ّقَ َعلَۡيَنَ نَۡ�ُ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ﴿فرمايد:  و بألخره خداوند مي –و  ََ َن  ََ . ]47روم: ال[ ﴾ََ
. در توضيح اين آيه آلوسي »رساندن به دينداران وظيفة هميشگي ما بوده است ياري«

حمايت از اين آيه از آنجا كه مؤمنان را صاحب حق و خداوند را موظف به «گويد:  مي
دارد كه انتقام [خداوند از تجاوزكاران] به خاطر دفاع از  كند، و بيان مي آنان معرفي مي

بخش افتخار و ارجمندي آنهاست. ظاهر آيه هم گوياي  گيرد، فزوني مسلمانان صورت مي
 †بودن آن است، و لذا مؤمنان غير معاصر با انبياء  بودن اين حمايت و همگاني دنيوي

 .)15F1(»گيرد مي را هم دربر

 افتد: حمايت الهي از مؤمنان، گاه به خاطر دستيابي به پيروزي بزرگتري به تعويق مي

شدن بستر  بايد دانست كه تجلي عملي سنت الهي در حمايت از دينداران گاه تا فراهم
تر و  تر با دوام مناسب و تحقق شايستگي مؤمنان براي برخورداري از موفقيتي گسترده

افتد. به عنوان  از سوي خدا براي آنان درنظر گرفته شده است، به تأخير مي كارسازتر كه
با آن كه از همراهي آن مؤمنان هم برخوردار بود، نه يك  صنمونه، پيروزي رسول اهللا 

روزه يا يك شبه و حتي نه يك ساله، بلكه پس از گذشت چندها سال از نبوت ايشان 
دادن قريش و فتح مكه بود كه  ل شكستصورت گرفت؛ چنانكه اين موفقيت محصو ص

در سال هشتم هجري رخ داد، يعني دو سال پيش از وفات پيامبر ص!! و البته به دنبال اين 
خواهان پيوستند، و خداوند هم اين سوره را در  پيروزي مردم گروه گروه به صف دين

ُُ ﴿بارة آن فرو فرستاد:  َۡ ٱلَۡف ََ  ِ َّ رَ  ١إِذَا َجََٓا نَۡ�ُ ٱ ََ ِ َّ َِ ٱ لُوَن ِ� دِن َُ نَۡت ٱَََّس نَۡد
َ

َ
ۡفَواٗجَ 

َ
َن تَّوابَۢ�  ٢َ ََ ۡغفِۡرهُ  إِنُّهۥ  ََ ٱۡس ََ َۡمِد َرِ�َِك  َِ  ُۡ ِ  .]3-1[النصر:  ﴾٣فََسِب

آنگاه كه ياري خدا و پيروزي (= فتح مكه) فرا رسيد و مردم را ديدي كه گروه گروه اسالم «

 .»پذير است را ستايش كن و از او طلب آمرزش كن كه بسيار توبه پذيرند، پروردگار خود را مي
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بر عرب يا قريش و بر فتح  صرسول اهللا «گويد:  زمخشري در تفسير اين سوره مي
ها هزار نفر از  مكه دست يافت، فتح مكه در دهم رمضان سال هشتم هجري رخ داد و ده

كردند. پس از فتح  ح همراهي ميرا در اين فت صمهاجرين و انصار و قبايل عرب، پيامبر 
اي كه پيشتر تك  هاي مردم به سوي اسالم روي آوردند، به نحوي كه قبيله مكه انبوه دسته

 .)16F1(»گشود شد، اكنون يكجا به روي اسالم آغوش مي تك يا دو نفر دو نفر وارد اسالم مي

 شوند: پيش از پيروزي مؤمنين گاهي دچار صدمه و شكست مي

اوند از دينداران براساس سنت الهي دفاع از مؤمنان منوط است، به طبعاً حمايت خد
ستيزي كه به طور طبيعي گاه با تحمل صدمات  بذل تالش جدي و پرداخت هزينة باطل

گردد، و البته اين منافاتي با قانون الهي  شديد و حتي شكست از دشمن هم همراه مي
ست و برندة نهايي ميدان هم نصرت مؤمنان ندارد، زيرا مالك سنجش فرجام امور ا

هايي  ها و مرارت پروران خواهند بود، و در وراي صدمه ديدن همواره خداانديشان و دين
شوند، دست حكيمانة  كه مؤمنان پيش از كاميابي و غلبة قطعي بر اهل باطل متحمل مي

ا بيان الهي و تدبير نكته سنجانة رباني پنهان است، و اين حقيقتي است كه قرآنكريم آن ر

إِن ﴿ فرمايد: كرده و مفسران هم بدان اشاره نموده اند. خداوند در همين باره مي
ۡم اَۡرحٞ  ُِ تِۡلَك  َ�ۡمَسۡس ََ ۥ   ۡثلُُه َّ ٱلَۡقۡوَم اَۡرٞح ِمِ ََ ُ  َعَقۡد  َّ ِصَۡعلََم ٱ ََ نَُّم نَُداَِلَُهَ َ�ۡ�َ ٱََِّس 

َ
ٱۡ�

ۡم  ُِ ِخَذ مِن َّ �َ ََ  ْ ََ َااَمُنوا ن ِ ّّ �لِِمَ� ٱ َّ ِب  ٱل ُِ   َ ُ َّ ٱ ََ  َ ََ َااَمُنواْ  ١ُشَهَدآَا ِن ّّ ُ ٱ َّ َ  ٱ ِ َِ ِصَُم ََ
 ََ �فِرِ� ََ ٱۡلَ� ََ َ�ۡم اگر شما (در جنگ احد) آسيبي ديده ايد، « .]141-140عمران:  [آل ﴾١ََ

گردانيم تا خداوند  گروه مقابل هم آسيبي مشابه ديده اند، و اين روزگار است آن را ميان مردم مي
دينداران را بشناسد و از شما گواهاني برگيرد (يا شهادت را نصيب برخي از شما گرداند) و 

دارد و تا اين كه خداوند (با اين آزمون) مؤمنان را خالص و  خداوند ستمكاران را دوست نمي

 .»كافران را هالك گرداند
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شدن به سبب نبرد نبايد  زخمي ديدن و خداوند به بيان اين حقيقت پرداخته كه آسيب
روحية دشمن ستيزي دچار سازد، چرا كه چنين  همتي و ضعف مؤمنان را به سست

ديدگي و شكست از  شان وارد آمده بود. اما آسيب هايي هم پيشتر به دشمنان صدمه
دشمنان آنان را با وجودي كه اهل باطل اند و فرجام دردناكي هم درپيش دارند، در پيكار 

ما سست نكرد، حال شما دينداران كه حقگرا هم هستيد به طريق اولي نبايد در عليه ش
(گرا ضعف و سستي به خرج دهيد نبرد و مجاهدت عليه آن دشمنان باطل

17F

1(. 

نَُّم نَُداَِلَُهَ َ�ۡ�َ ٱََِّس  تِۡلَك ﴿ و اما مفهوم
َ
اين است كه اگرچه فرجام كار به سود  .﴾ٱۡ�

ها دشمنان را  نگرش روزانديشانه و به واسطة برخي حكمت شماست، اما گاه به اقتضاي
گردانيم، مثالً به منظور شناسايي دينداران راستين يا بر گرفتن شماري  بر شما مسلط مي

ستيزان به فيض شهادت نايل آيند، يا براي  فدايي از شما بدينگونه كه در جهاد با دين
ها و يا به منظور نابودسازي  ز ناخالصيپذيري مؤمنان و پيراستن آنها ا سنجش ميزان دين

اي دانست كه در وراي  كفار. شايد بتوان اينها را وجود گوناگون تدبير حكيمانه
(نمودنِ دشمن بر مؤمنان نهفته است غالب

18F

2(. 
در اين آية شريفه اوقات فيروزي و مراد از گردش آن ميان مؤمنان و » ايام«مراد از 

ت به دست كردن آن ميان طرفين كه اين انتقال فيروزي دشمنان آنها عبارت است از: دس
ستيزان؛ لذا اين كه  جويان و حق سنتي است از سنن خداوند در زمينة پيكار ميان حق

گرا، جاي شگفتي نخواهد  و بنشيند و گاه بر دوش باطلج هماي دولت گاه بر شانة حق
مي است، كاميابي يا بود، زيرا آنچه براي حامالن حق تضمين و تعهد شده، نيك فرجا

(شود ناكامي هم با عاقبت كارها سنجيده مي
19F

. البته بايد دانست كه در حقيقت گردش )3
پيروزي تابع نوع رفتار دو طرف است و طعم شيرين كامروايي را فقط كسي خواهد 

                                           
 .14/  9تفسير رازي،  -1
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چشيد كه عوامل پيروزي را بشناسد و سپس به نحو احسن به كار بندد، حال كه چنين 
لوازمي چون: آوردن  سازي عملي و فراهم ت تكيه زدن جز با زمينهاست و بر تخت بخ

كردن حداكثر  داشتن و فراهم همگرايي و استواري نگرش صحيح ارادة توانمند، آمادگي
نيروي ممكن ميسر نخواهد بود، پس بر مؤمنان واجب است كه در انجام اين امور و و 

ردش روزگار به نفع آنها صورت گيرد كردن ديگر لوازم موفقيت پيشدستي ورزند تا گ مهيا
(نه به نفع دشمن

20F

1(. 

َنَ لِعَِبَدِنََ ٱلُۡمۡرَسلَِ� ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي َُ لََقۡد َسبََقۡت َ�َِم ُهۡم لَُهُم  ١ََ َّ ِ إ
ََن  ُر و ُُ �لُِبوَن  ١ٱلَۡمن به  وعدة ازلي ما راجع« .]173-171[الصافات:  ﴾١نّن ُجنَدنََ لَُهُم ٱۡلَ�

بندگان مأمورمان اين است كه حمايت ما فقط مخصوص آنها و پيروزي هم فقط نصيب 

يا وعدة ازلي خدا عبارت » كلمه«. در تفسير اين آيه آمده است كه »لشكريان ما خواهد بود

ََن ﴿است از:  وُر ُُ ُهۡم لَُهُم ٱلَۡمن َّ ِ �لُِبوَن  ١إ رتري مؤمنان و بيانگر ب ﴾١نّن ُجنَدنََ لَُهُم ٱلَۡ�
هاي دنيوي همچون پيكار فكري و نبردهاي نظامي و نيز برتري آنها  بر دشمنان در رزمگاه

ها  بر مخالفان در جهان آخرت است. البته نبايد شكست ظاهري دينداران در برخي صحنه
را به عدم پيروزي و نقض سنت حمايت الهي از آنان تفسير و تحويل كرد، چرا كه برتري 

(آنِ ايشان و مسلمانان بعدي خواهد بودنهايي از 
21F

2(. 

ََ ﴿ فرمايد: در جاي ديگر در قرآن خداوند در همين باره مي ن ِ ّّ ٱ ََ َنُ�ُ رُُسلََنَ  ََ إِنَّ 
�ُد  ۡشَ�

َ
َ�ۡوَم َ�ُقوُم ٱۡ� ََ َيَ  َۡ  ّ ِ ٱ ة َيو� َ َۡ ْ ِ� ٱ قطعاً پيامبران خود و مؤمنان را ما «.]51[غافر:  ﴾٥َااَمُنوا

. در تفسير اين آيه »كنيم خيزند، ياري مي ي دنيا و در آن روزي كه گواهان به پا ميدر زندگ
خداوند متعال با اعطاي برهان و توفيق غلبه بر دشمنان، آنان را در «گويد:  زمخشري مي

هاي دنيوي  بخشد و اگرچه به عنوان آزمايش الهي در برخي صحنه هردو جهان برتري مي
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. آلوسي / هم در تفسير اين )22F1(»دة نهايي ميدان ايشان خواهند بودشوند، اما برن مغلوب مي
گيري از  شان را با برهان توفيق كاميابي و با انتقام ما پيامبران خود و پيروان«گويد:  آيه مي

كنيم، و اگر به اقتضاي سنت آزمايش گاه  مخالفان آنها در زندگي دنيوي حمايت مي
آيد،  اي وارد نمي افتد، بر اصل برتري مؤمنان خدشه موفقيتي ظاهري براي كفار اتفاق مي

 .)23F2(»زيرا مالك برد و باخت فرجام امور است و باالتربودن ميزان كاميابي در يك كار
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 عوامل پيروزي و موانع آن

سنت الهي پشتيباني از مؤمنان در مقابل اهل باطل زماني در متن زندگي مردم تحقق 
هاي فردي و  هاي خداوند زمينه سخة دين اسالم و توصيهخواه يافت كه مؤمنان براساس ن

اجتماعي رشد و كاميابي را فراهم نموده و خود و جامعة خود را از موانع سربلندي پالوده 
و پيراسته باشند. حال اين عوامل پيروزي كه تدارك آنها براي مؤمنان ضرورت دارد و 

يند، كدامند؟ معرفي اين عوامل و شان بايد بزدا موانعي كه از شخصيت خود و از جامعه
هاي الزم براي كاميابي  موانع موضوع بحث بعدي ما خواهد بود كه با معرفي پيش زمينه

 كنيم. شروع مي

 الف) ايمان

يكي از شروط پيروزي كه سنت الهي نصرت دينداران از رهگذر آن صورت پذيرفته و 
است. در اشاره به همين حقيقت » ايمان«خداوند هم آن را در قرآن به ما معرفي كرده، 

ّقَ َعلَۡيَنَ نَۡ�ُ ٱلُۡمۡؤمِنِ�﴿ فرمايد: ترين گويندگان است، مي خداوند كه صادق ََ َن  ََ ََ﴾ 
. صاحب تفسير المنار »رساندن به دينداران وظيفة هميشگي ما بوده است ياري« .]47روم: ال[

اين كه حمايت الهي و پيروزي اين آيه دليل محكمي است بر «گويد:  پيرامون اين آيه مي
گوياي  –ظاهر آيه «دارد:  . و آلوسي هم اظهار مي)24F1(»محصول دينداري و ايمان است

 †دنيوي بودن اين حمايت و همگاني بودن آن است، و لذا مؤمنان غير معاصر با انبيا 
 .)25F2(»گيرد را هم دربر مي
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َُ ﴿فرمايد:  در همين زمينه باز خداوند مي ِ ُهواْ إِن �َۡسََۡفَ ََ ُُ  نن تَن َۡ ْ َعَقۡد َجََٓاُ�ُم ٱلَۡف وا
 ٞ �ۡ ََ ۡم  َعُهَو  ُِ ۡغِ�َ َعن َُ لََ  ََ ُعۡد  ََ  ْ َا ُعوُد ََ ۡم  نن  ُِ ۡم َشۡ� ّل ُِ َُ ّن ٱ ٔٗ فَِئ

َ
َ ََ َۡت  َُ لَۡو َك ََ َ َمَ  َ  َّ

خواستيد، اينك  ى] را م [شما اى مشركان!] اگر پيروزى [آيينِ حق« .]19[األنفال:  ﴾١ٱلُۡمۡؤِمنَِ� 
پيروزى براى آيينِ حق آمد [پس به آن ايمان آوريد]، و اگر [از دشمنى و مخالفت با خدا و 

] بازگرديد، ما نيز [بر ضد  ] بازايستيد، براى شما بهتر است، و اگر [به دشمنى و مخالفت رسول
ا] را از شما گرديم، و هرگز جمعيت شما هر چند زياد باشد، چيزى [از عذاب خد شما] بازمى

پيام آيه «. قُرطُبي در توضيح اين آيه گفته است: »كند، و يقيناً خدا با مؤمنان است دفع نمى
هرچند كه شمار اعضايش  –اين است كه فرد يا گروه مورد حمايت خدا را هيچ گروهي 

 .)26F1(»تواند به زانو درآورد نمي –زياد هم باشند 
دا با مؤمنان كه ويژة آنها و ميوة الهي و همراهي خ» معيت«پيداست كه اين 

باشد، متناسب است با مقدار ايمان آنها، درجة ژرفاي آن ايمان و ميزان  شان مي دينداري
گمان صحابة بزرگوار كه با اوصاف  ها و كردارهاي آنان. بي بازتاب آن در عواطف انديشه

ه اند، به واسطة در اين آيه مورد خطاب واقع گشت» مورد حمايت خدا بودن«و » مؤمنين«
همراهي ويژة خدا «پذيري، از اين امتياز يعني:  ژرفا و وسعت ايمان و باالبودن ميزان دين

و  صبهرة وافري داشتند، و به همين خاطر بود كه چه در زمان حيات پيامبر » با مؤمنان
شان  چه پس از وفات ايشان با وجود كمي نيروهاي آنها و فراواني شمار نفرات دشمنان

با مؤمنان از » معيت خدا«شدند. خالصه اين كه  مواره از نصرت الهي برخوردار ميه
بخشيدن به آنان دقيقاً به تناسب مقدار ايمان و  طريق كمك و پشتيباني و سپس با غلبه

 گردد. درجة رسوخ آن در شخصيت دينداران حاصل مي
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 وضعيت كنوني مسلمانان، ناقض سنت الهي حمايت از مؤمنان نيست:
هميشه برقراربودن سنت الهي حمايت از مؤمنان كه خدا در قرآن از آن سخن گفته 

اي ترديد نداريم و شرايط  است، واقعيتي است قطعي و حتمي كه در راستي آن ذره
نامطلوب فعلي مسلمانان و اين كه امروزه دينداران نه شهريار و حاكم، بلكه مقهور و 

سازد، چرا كه اين  اي وارد نمي اعده خدشهمغلوب دشمنان خويشند، بر صحت اين ق
يابد، مؤمنان هم كساني هستند كه به با معيارهاي  تجلي مي» حمايت از مؤمنان«سنت در 

ها و معيارهاي ديني  ها و آرزوهاي خود، بلكه براساس ارزش خود بافته و خيالپردازي
ا عدم فيروزي ورز به حساب آيند. لذ و دين» مؤمن« صمندرج و قرآن و سنت پيامبر 

شدن سنن خداوندي، بلكه] بدين معنا  مسلمانان امروزي بر اهل باطل [نه بيانگر نقض
است كه آن ايمان مطلوب و لوازم اخالقي و رفتاري آن هنوز در شخصيت آنان تحقق 
نيافته است، و در نتيجه شايستگي برخورداري از نصرت موعود خدا به مؤمنان را ندارند. 

ند به بازنگري وضعيت خود پرداخته و خود و اوصاف و اعمال و مسير از اين رو موظف
فعلي خود را بر مفاهيم و لوازم ايمان عرضه كرده و با ارزيابي آنها براساس معيارهاي 

زدايي و  هاي دروني و بروني خود در صدد آفت ها و كاستي ايماني، ضمن يافتن خلل
ني در متن زندگي فردي و اجتماعي خويش هاي ايما كردن ارزش ها، و عملي كاستي جبران

برآيند، تا تضمين الهي حمايت از مؤمنان در بارة آنها مصداق پيدا كند، و در حوزة 

ّقَ َعلَۡيَنَ نَۡ�ُ ٱلُۡمۡؤِمنِ�﴿ فراگيري اين وعدة آسماني قرار گيرند: ََ َن  ََ ََ﴾ 

 ايمان و عوامل مادي كاميابي:
نياز نخواهد كرد،  ا از عوامل مادي كاميابي بيداشتن ما ر پيداست كه صرف ايمان

عواملي چون: تعداد نبرد شمار رزمندگان و ديگر ابزارها و لوازم جنگ و همچنين 
هاي جهاد غير از ميدان نبرد نظامي و لوازم رقابت با اهل  ابزارهاي موفقيت در ديگر حوزه

كردن نيروي مادي  به مهيا ها. از همين روست كه خداوند ما مؤمنان را باطل در اين حوزه
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ٖ ﴿فرمايد:  موظف كرده است، چنانكه مي م ِمَِ اُّو� َُ َطۡع ََ ْ لَُهم ّمَ ٱۡس َا ِعد 
َ

َ ِمَ ِرِ�ََِط  ََ ََ

ۡيلِ  زيرا اسالم ديني است واقعگرا كه در عين تأكيد بر نيروي ايمان و كارسازي آن  ﴾...ٱۡ�َ
ورزد، اين قدرت  مادي غفلت نميدر تحقق پيروزي از كارآمدي و نقش اثرگذار عوامل 

ايمان يا اين كارسازي آن در تحقق نصرت، البته حد و مرز معيني دارد كه خداوند آن را 
بيان فرموده تا در چاه غلو سقوط نكنيم و جايگاه و ارزش واقعي هرچيزي را به دور از 

ها و در نتيجه از  افراط تعيين كنيم، و بدينگونه از دچارشدن به توهم و اشتباه در ارزيابي
 ناكامي و عدم پيروزي بر دشمنان نجات يابيم.

ِرِِض ٱلُۡمۡؤِمنَِ� َ�َ ﴿ باشند: آيات زير بيانگر صحت مدعاي فوق مي ََ   ِِ ّ َهَ ٱَ  �
َ

ُ  �َ
 ْ م ِمَِ ُِ ن َ ِمِ ُِ َ � نن ن ْ ِمَْئَتَۡ�ِ ََن َ�ۡغلُِبوا ُ�ِ� ََن َ� ۡم ِعۡ�ُ ُِ ن َ ِمِ ُِ َ � إِن ن َََِل ٞ ٱۡلقِ َ�ۡغلُِبٓواْ  ئَة

لۡفٗ 
َ

َ ََ ُهۡم اَۡومٞ َ ِمِ َّ َ
ْ بُِ َا ََ َ�َفُر ن ِ ّّ ۡم �ٱلۡ  ٦ّ  َ�ۡفَقُهوَن  ٱ ُِ ّن عِي

َ
َََعلَِم َ ۡم  ُِ ُ َعن َّ ّفَ  ٱ ََ  ََ

ٞ  َ  َضۡعفٗ  م ِمَِْئَة ُِ َ ِمِن ُِ َ ٞ  فَإِن ن ِ  َصَبَِرة لٞۡ  َ�ۡغل
َ

ۡم َ ُِ ن َ ِمِ ُِ َ � نن ن ْ ِمَْئَتَۡ�ِ ْ َ�ۡغلُِبوا لَۡفۡ�ِ ُبٓوا
َ

َ
 ََ �ِ�ِ� َّ ُ َمَ  ٱل َّ ٱ ََ  َِ َّ اي پيامبر! مؤمنان را به پيكار (با « .]66-65[األنفال:  ﴾٦�ِإِۡذِن ٱ

دشمنان) تشويق كن، اگر بيست نفر شكيبا در ميان شما باشند، بر دويست نفر و اگر صد نفر 
ي هستند كه (از ماهيت و هدف جنگ و باشند بر هزار نفر غالب خواهند آمد، زيرا كافران گروه

اطالعي و اضطراب توانايي و ثبات آنها را  فهمند، (و اين بي فرجام نهايي خويش چيزي) نمي
كاهد). اكنون خداوند برايتان تخفيف قائل شد و مشاهده كرد كه در شما ناتواني و  مرتباً مي

تان باشند  گر صد نفر شكيبا در ميانباشيد، در اين حال) ا كار و ناآزموده مي ضعفي هست (و تازه
پيروز خواهند  –با مدد و حمايت الهي  –بر دويست نفر و اگر هزار نفر باشند، بر دو هزار نفر 

 .»شد، و خدا همراه و پشتيبان شكيبايان است
اعالم  صوجه استداللي بخش اول آيه اين است كه خداوند به اصحاب پيامبر 

كيبا و ورزيده حريف دويست نفر كافر خواهند شد، و اين كند كه بيست نفر رزمندة ش مي
قبل از تخفيف است. و خداوند نگفته كه بيست مؤمن صبور بر دو هزار نفر غالبت 

شان منبع نوعي قوت و توان است و اين  خواهند شد، زيرا مؤمنان شكيبا اگرچه ايمان



  سنت إلهي در پيكار ميان حق و باطل  24

 

خره اين قدرت ايماني هم توانايي از قوت كفرِ موجود در درون كفار بيشتر است، اما باأل
در غلبه بر قدرت كفر و كفار حد محدودي دارد، چنانكه مقرر فرموده كه قدرت ايمان 

سازد، و برهمين بنا بيست مؤمن توانايي  يك نفر مؤمن را از ده تن كافر نيرومندتر مي
 شكست دويست كافر را دارند.

دة خداوند و نه در  اعالم او رسد، نه در وع اما آنگاه كه شمار كفار به هزار نفر مي
نيامده كه بيست مؤمن بر اين تعداد كافر غلبه خواهند كرد، بلكه سخن از اين رفته كه بنا 

كند. اين  به عرف عادي شمار مؤمنان در چنين حالتي براي دستيابي به پيروزي كفايت نمي
 –گان و از جمله شمار رزمند –بدين معناست كه نيروي مادي و ساز و برگ جنگي 

كارسازي و نقش انكارناپذير خاص خود را دارد و بر دينداران، عموم امت و جماعت 
خواه واجب است كه حقيقت يادشده را مدنظر قرار داده و با ديدة نكته سنجانه و  دين

آموزانه بدان نگريسته و درس عبرت بگيرند و ضمن عنايت به لزوم ارزيابي دقيق  درس
هاي دشمن و يا نزديك به آن  دارك نيرو در حد تواناييامكانات خود و دشمن به ت

بپردازند كه در اين صورت سپاه مؤمنان به واسطة نيروي ايمان بر سپاه كفار رجحان يافته 
 و با توفيق و ياري خداوند پيروزي از آن مؤمنان خواهد شد.

 نيروي مادي به لحاظ رواني هم اثرگذار است:
در كاهش  –و از جمله فراواني افراد  –نيروي مادي توجه بدين حقيقت الزم است كه 

و افزايش روحية هردو طرف موثر است. به عنوان مثال گروهي كه خود را به لحاظ ساز 
كند، تحت تأثير همين احساس  تر حس مي و برگ جنگي از طرف مقابل مجهزتر و قوي

شمار نفرات دشمن  برد. چنانكه كمتر ديدن دستي كرده و بر دشمن حمله مي معموالً پيش
بخشد كه با جديت و شكيبايي و اطمينان به پيروزي به  به مؤمنان جرأت و شهامت مي

پيكار عليه كفار و حمله برآنان بپردازند. ديگر انواع نيروهاي مادي از جمله نوع سالح و 
گيري احساس ضعف يا قوت مؤثرند. حقيقت  ميزان آن همانند شمار رزمندگان در شكل
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خواند تا در عصر كنوني كه عصر تنوع  راد جوامع و تشكالت ديني را فرا ميمذكور اف
 نيروها و امكانات مادي است، بكوشند كه از حيث تجهيزات از دشمنان توانمندتر باشند.

در اشاره به اثر بخشي مادي در روحية رزمندگان مسلمان و كافر خداوند در قرآن 

ُ ﴿ فرمايد: چنين مي َّ ُهُم ٱ َِ ََِك اَلِيٗ�  إِۡذ نُرِ� ُهۡم َكثِ�ٗ   ِ� َمَنَ َِ � َرٮ
َ

لَۡو َ َُۡم ََ � لَّفِشۡل
رِ  َۡ َ

ۡم ِ� ٱۡ� َُ �اَۡ� �ََ�َ ََ ِ ُدَر  ُ ۢ بَِذاِت ٱل َ َسّلَم  إِنُّهۥ َعلِيُم َّ َّ ٱ ِِ � ََ ُموُوۡم إِذِ  ٤ََ ُِ نۡذ نُرِ�
ۡم اَلِيٗ�  ُِ ِ ۡ�ُين

َ
ۡم ِ�ٓ َ َُ مۡ ٱۡ�ََقۡي ُِ ُ�َقِلِلُ ََ رٗ    َۡ َ

َ ُ َّ َ ٱ ِِ ۡ�ُينِِهۡم ِصَۡق
َ

َ ٓ�ِ َ َن َمۡفُعوٗ  ََ ِ  نَ� ٱ�  َّ

ُر  و َُ ُ
آنگاه كه خداوند در خواب دشمنان را به تو اندك نشان « .]44-43[األنفال:  ﴾٤تُرَۡجُ  ٱۡ�

شديد و در خصوص كار (جنگيدن يا  داد، قطعاً سست مي داد، و اگر آنان را زياد نشان مي
گشتيد، ولي خداوند (شما را از اختالف) نجات بخشيد كه او از  گيدن) دچار كشمكش مينجن

ها مطلع است. و ياد كن آنگاه كه خداوند آنان را به هنگام رويارويي در  هاي درون سينه نهاني
بايست تحقق پذيرد،  نظر شما كم و شما را نيز در نظر آنان كم جلوه داد تا موضوعي را كه مي

 .»گردد م رساند و منشأ و فرجام تمامي امور به خداوند باز ميبه انجا
در تفسير اين دو آيه آمده است كه اندكي پيش از آغاز كشاكش در غزوة بدر خداوند 

هم يارانش را  صاز طريق خواب شمار نفرات كفار را به پيامبر اندك نشان داد و پيامبر 
بودن شمار دشمنان موجب اميدواري   اندك در جريان خوابي كه ديده بود، قرار داد. اعالم

دهد كه  و تحريك بيشتر صحابه به پيكار عليه مشركان گرديد. خداوند به پيامبر تذكر مي

ُهۡم َكثِ�ٗ ﴿ او َِ � َرٮ
َ

لَۡو َ مۡ ﴿ ،»داد اگر شمار كافران را به تو زياد نشان مي« ﴾�ََ َُ   ﴾ّلَفِشۡل
و  »شدند ار سستي و وحشت ميمؤمنان در پيشدستي و حمله بر كفار دچ«يعني: 

مۡ ﴿ َُ �اَۡ� يعني: بر سرِگزينش جنگيدن يا نجنگيدن، ميان مؤمنان درگيري و كشمكش   ﴾َ�ََ�
داد. سپس خداوند به بيان اين مسئله پرداخته كه به منظور تصديق خواب پيامبر  رخ مي

داري كردن خبر ايشان براي مؤمنان كه باعث افزايش اطمينان جديت و پاي و عيني ص
شود، شمار نفرات دشمن را در نظر آنها كمتر جلوه داده  آنها در جنگ با دشمنان مي

ۡم ﴿است.  ُِ �َُقِلِلُ ۡ�ُينِِهمۡ ََ
َ

داد كه  يعني: مؤمنين را هم در نظر كفار كمتر جلوه مي ﴾ِ�ٓ َ
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داشت، اما  بردن بر مؤمنان وامي توجهي به حمله اين امر آنان را در عين عدم آمادگي و كم
ناگهان به نحوي غير منتظره با شمار فراواني سرباز مؤمن كه قبالً از آنها خبري نبود، 

شدند و پيروزي نصيب مؤمنان  شدند و در نتيجه طعمة مرگ و نابودي مي مواجه مي
(گرديد مي

27F

1(. 
شده در تفسير آنها و وجه استناد به آنها اين است كه  تناسب اين آيات و مطالب گفته

به لحاظ  –كه در اينجا كمي يا فراواني تعداد رزمندگان است  –ات مادي نيرو و تجهيز
ورزي به هنگام پيكار و در رقم  شناختي و ايجاد انگيزه در رفتن به جبهه شجاعت روان

بودن شمار جنگاوران دشمن  خوردن فرجام نبرد، تأثير خاصي دارد. زيرا اطالع از اندك
گردد.  ية پايداري و افزايش اميد به كاميابي مييابي براي حمله تقويت روح باعث جرأت

برعكس، فراوان پنداشتن شمار لشكر خصم هراس از رفتن به مصاف هماورد، و كندي و 
سستي در صورت اقدام به جنگ را به بار خواهد آورد، نوع و ميزان سالح و ديگر لوازم 

جهاد هم از حيث هاي  پيكار حق و باطل چه پيكار نظامي و چه پيكار در ديگر حوزه
 ايفاي نقش روان شناختي و تأثير بر نتيجة نبرد، در حكم شمار رزمندگان هستند.

 ب) خداترسي و تقوا:

م ﴿فرمايد:  خداوند متعال مي ُِ ن نُِمّدُ�ۡم َر� 
َ

ۡم َ ُِ فَِي ِۡ َ لََ ن
َ

ُقوُل لِۡلُمۡؤمِنَِ� َ ََ إِۡذ 
  ٖ� ََ �َثةِ َاا �َِكةِ  بَِثَ�  ََ ََ ٱلَۡم ِ ِمِ �َذا  ١َ� ُمَ�ل رِوِۡم َ� تُوُ�م ِمَِ فَۡو

ۡ
ُ�َ ََ  ْ ُقوا َّ ََ ََ  ْ َا ُ�ِ ُۡ َ بََ�   إِن ت

  ٖ� ََ ِ َاا ۡمَسة م ِ�َ ُِ َسِوِمَِ�  ُ�ۡمِدۡدُ�ۡم َر�  َُ  ِ �َِكة  ََ ََ ٱلَۡم  .]125-124عمران:  [آل ﴾١ِمِ
با سه هزار از  گفتي: آيا براي شما كافي نيست كه پروردگارتان بدانگاه كه تو به مؤمنان مي«

تان كرد!. آري، اگر اهل شكيبايي و خداترسي باشيد و دشمنان هم اينك بر  فرشتگان مأمور ياري
 .»شما يورش آورند، پروردگارتان با پنج هزار فرشتة يورشگر و نشاندار ياريتان خواهد كرد

                                           
 .225و  224/  2تفسير زمخشري،  -1
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ظاهر آيه بيانگر اين است كه در صورتي كه «در تفسير دو آيه چنين آمده است: 
ضورشان مورد نياز باشد، دوشادوش رزمندگان به نبرد خواهند پرداخت، اين امكان هم ح

هست كه در خود پيكار نيازي به همكاري آنان نباشد، و صرفاً براي تقويت روحية 
مجاهدان در رزمگاه حضور يابند. حاضركردن پنج هزار فرشته را هم خداوند به سه شرط 

 .)28F1(»يورش فوري كفار -3خداترسي.  -2شكيبايي.  -1منوط كرده است: 
حمايت فرشتگان از دينداران محصول خداترسي و تقواي آنان بوده است، زيرا 

فرمايد،  اي از تقواست، چه تقوا همانگونه كه ابن تيميه / مي شكيبايي هم خود شاخه
لة . صبر هم كه از جم)29F2(»جمع ميان انجام بايدها، و ترك نبايدهاي الهي«عبارت است از: 

او امر الهي و لذا بخشي از تقواست. حمايت فرشتگان از مؤمنان هم در جهت پيروز 
توان تقوا يا خداترسي را يكي از عوامل مهم  نمودن آنان بر مشركان بوده، و از اين رو مي

 ساز تحقق سنت الهي نصرت مؤمنان دانست. زمينه

 به لشكريانش در مورد لزوم رعايت خداترسي: سفارش عمر 
به سعد بن ابي وقاص و لشكر اعزامي به عراق چنين  ر وصاياي عمر بن خطاب د

كنم،  من تو و رزمندگان همراهت را به خداترسي در همة احوال توصيه مي«آمده است: 
ستيزي و كارآمدترين تاكتيك جنگي است، به تو و  چه خداترسي كارسازترين ابزار دشمن

تر بگيريد،  تان جدي گناه و معصيت را از دشمناندهم كه پرهيز از  همراهانت فرمان مي
زيرا خطر گناه براي لشكر از خطر دشمن بيشتر است. پيروزي مسلمانان صرفاً محصول 

بود، از عهدة شكست  هاي خداست، و اگر غير از اين مي شان از فرمان سرپيچي دشمنان
مان، پس اگر  نه ميزان تجهيزاتآمديم، زيرا نه شمار افراد ما با آنها برابر است و  آنها برنمي

در گنهكاري و ضعف اخالقي هم با آنان همسان شويم، آنان به لحاظ نيروي نظامي بر ما 
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برتري خواهند يافت، و پيداست كه اگر نتوانيم با فضل معنويت بر آنان پيروز شويم با 
ي شما را تكيه بر قدرت نخواهيم توانست. مطمئن باشيد كه در مسيرتان ديده باناني اله

مجاهد «پايند كه از رفتار شما آگاهند، پس از آنان حيا كنيد و از آنجا كه حامل عنوان  مي
ها و معاصي مياالييد. دل بدين خوش مكنيد كه  هستيد، دست به انجام زشتي» راه خدا

چون دشمن زشت كردارتر از ماست، حتي اگر هم مرتكب رفتارهاي ناشايست شويم، 
نخواهند شد؛ زيرا اي بسا اقوامي كه مغلوب قومي بدكارتر از خود  هيچگاه بر ما مسلط

كفار  شدند، همانگونه كه قوم بني اسرائيل بر اثر عمل به كارهاي منفور خدا تحت سلطة
شان تحت كنترل آنها درآمد و وعدة خداوند همواره  مجوس قرار گرفتند و شهرهاي

كنيد، توفيق  پذير است. همانگونه كه عليه دشمنان از خداوند درخواست نصرت مي تحقق
خودشكني و غلبه بر نفس را هم از درگاه خداوند طلب نماييد، كاميابي در اين خصوص 

 .)30F1(»د و شما خواستارمرا از بارگاه الهي براي خو

 پ) حمايت از دين اسالم:

ساز تجلي سنت الهي حمايت از مؤمنان در مبارزه عليه باطل  از ديگر عواملي كه زمينه
باشد، عنايت مؤمنان به حمايت اسالم با تمام قواست، چنانكه خدا در  گرايان مي و باطل

ِ ﴿ فرمايد: قرآن مي ْ إ ََ َااَمُنوٓا ِن ّّ َهَ ٱ  �
َ

ُ ۡم َ�  ُِ ۡاَداَم
َ

ُ�ثَِبِۡت َ ََ َ نَنُ�ُۡ�ۡم  َّ ْ ٱ َا  ﴾٧ن تَنُ�ُ
گرداند و  اي مؤمنان! اگر خدا را ياري كنيد، خدا هم شما را ياري و پيروز مي« .]7[محمد: 

 .»سازد هايتان را استوار مي گام

َ ﴿در تفسير آيه آمده است:  َّ ْ ٱ َا ا ياري يعني اگر دين خدا و رسولش ر ﴾... إِن تَنُ�ُ
ها  تان ياري و پيروز خواهد كرد و شما را در رزمگاه كنيد، او هم شما را در برابر دشمنان
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. امام فخررازي هم در تفسير )31F1(»قدم خواهد بخشيد يا در پويش مسير روشن اسالم ثبات
 گويد: خود مي

ياري  -2ياري دين و روش خدا.  -1تواند چند جنبه داشته باشد:  ياري خدا مي«
 .)32F2(»عت و گروه خداجما

نصرت دين خدا هم به دينگونه است كه فرد مسلمان شخصيت خود [يعني عواطف، 
ها و رفتارهاي خود] را كامالً به خدا بسپارد، به نحوي كه هيچ بخشي از وجودش  انديشه

چون و چرا و فرمانروايي كامل خداوند مقاومت نشان ندهند، نشانة  در برابر حاكميت بي
هاي عاطفي، فكري و رفتاري شريعت خداوند  صلت هم پذيرش كامل توصيهبارز اين خ

است. واپسين مرحلة نصرت دين خدا هم عبارت است از: تكاپوي هميشگي فرد مسلمان 
پسندنمودن تمامي روابط  به منظور برپايي دين خدا در زمين و تالش جدي او براي دين

ر تنظيم روابط گوناگون خود با ديگران و با اي كه [در اين زمينه يعني د ميان مردم به گونه
 محيط] داوري را فقط نزد دين ببرند و فقط حكم او را بپذيرند.

يابد، همان  مسأله بسيار مهم ديگري كه از رهگذر آن ياري رساني به خداوند تحقق مي
هاي ياري رساني به  اي است كه امام فخررازي / آن را به عنوان يكي از جنبه مسأله

َ ﴿ند معرفي نمود، آنجا كه اشاره كرد: خداو َّ ْ ٱ َا يعني: اگر جماعت و  ﴾... إِن تَنُ�ُ
و پيداست كه حزب خدا، حزبي است كه به ياري رساني به ». گروه خدا را ياري كنيد

هاي اسالمي در  خدا يعني به حمايت از دين او يا به تالش براي برپايي قوانين و ارزش
نيست كه تحقق نصرت دين خدا با مشاركت همگاني مؤمنان و  پردازد. ترديدي زمين مي

هاي  گيرد تا با تالش تر صورت مي همگرايي آنها براساس اين آرمان ارزشمند، بهتر و كامل
تر  تر و كامل پراكنده و فردي. همكاري گروهي همچنين از آنجا كه پيروزي دين را سريع
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برخورداري از حمايت و عنايت الهي هم كنندة شرايط الزم براي  بخشد، فراهم تحقق مي
مندي مؤمنان  توان گفت كه براساس سنت خداوندي ميزان بهره خواهد بود. از اين رو مي

نوازانة الهي متناسب با مقدار تالشي كه خود آنان در  از الطاف آسماني و عنايات بنده
 آورند. ميسازي ابزارهاي جهاد و توسعة دين به عمل  جهت حمايت دين خدا، آماده

ساز براي جلب حمايت الهي مورد  اي ديگر كه نصرت دين را به مثابة عاملي زمينه آيه

ّن ٱ﴿دهد، اين آيه است:  اشاره قرار مي َصَنُ�َ ٌّ َعاِ�اٌ ََ ِ َ لََقو َّ ۥٓ  إِّن ٱ هُ ُ َمَ نَنُ�ُ [الحج:  ﴾َّ

. در تفسير »د قدرتمند چيره استگمان خداون كند، بي قطعاً خدا ياوران خود را ياري مي«. ]40
ور خداوند به كسي كه داراي چنان وصفي باشد (= يا«گويد:  اين آيه امام فخررازي مي

گويد:  . و زمخشري هم در همين زمينه مي)33F1(»است خدا) وعدة كمك و كاميابي داده
اري . نحوة ي)34F2(»خداوند قطعاً ياوران دين خود و مدافعان دوستانش را ياري خواهد كرد«

ورزي براي برپايي دين خداوند در  رساني به خداوند را هم كه بيشتر بيان كرديم: تالش
 ها و روابط بشر حاكم گردد. اي كه بر تمامي فعاليت زمين، به گونه

 اندازي تشكيالت جمعي براي ياري دين خدا: راه

نّ ﴿: پيشتر اشاره كرديم كه زمخشري ياري رساني به خدا در آية َصَنُ�َ ُ َمَ ٱ ََ َّ

هُۥ را به حمايت از دين خدا و دوستان خدا تفسير نموده است، و فخررازي هم  ﴾نَنُ�ُ

َ نَنُ�ُۡ�مۡ ﴿يكي از معاني اين آيه:  َّ ْ ٱ َا را كمك به حزب خدا و تشكل  ﴾إِن تَنُ�ُ
 خواه معرفي كرد. خداپرست و دين

ت كه ياري رساني به دين شود كه آيا اين بدان معني اس اكنون اين پرسش مطرح مي
كردن لوازم  خدا بايد به شيوة گروهي صورت گيرد؟ به عبارت ديگر: آيا براي مهيا

اندازي تشكيالت  گستري و جلب حمايت موعود خدا از مؤمنين بايد به راه باني و دين دين
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رود اين است  جمعي پرداخت؟ پاسخ اين است كه آنچه شرعاً از هر مسلماني انتظار مي
ها و قوانين خدا به حمايت دين خدا  در حد توان با تالش در جهت اجراي ارزشكه 

بپردازد كه در اين صورت به تناسب سعي و تالشي كه به عمل آورده است، خدا هم 
توان كرد كه راهي كه اسالم  متقابالً وي را حمايت خواهد كرد، اما در اين هم شك نمي

و قرآن روي آن دست گذاشته است، همان  براي حمايت دين خدا بدان توصيه نموده

ٞ ﴿فرمايد:  فعاليت جمعي است، چنانكه خداوند بزرگ مي ّمة
ُ

ۡم َ ُِ ن َ ِمِ ُِ َ�ۡ نَۡدُعوَن إَِ�  ََ
ََن  ُر َُ ۡ

َ�أ ََ  ِ وَن ٱۡ�َۡ� َُ ِ �َِك ُوُم ٱلُۡمۡفل  ََ َْ ُ
َ ََ  � ِ َِ ٱلُۡمنَكر َ�ۡنَهۡوَن َع ََ  َِ َ عمران:  [آل ﴾١بِٱلَۡمۡعُر

هاي علمي، اخالقي و فني مردم  يد از شما گروهي باشند كه (پس از كسب صالحيتبا«. ]104
را) به سوي نيكي و بهروزي فرا خوانند و امر به معروف و نهي از منكر نمايند و اينان رستگاران 

واژة امت هم در يكي از دو وجه خود به معناي بخشي از امت است و نه همة  .»اند واقعي
(آن

35F

در آية يادشده، جماعتي از مسلمانان است كه » امت«عناست كه مراد از . اين بدان م)1
به كار فراخواني ديگران به دين خدا و امر به معروف و نهي از منكر و خالصه به حمايت 

ورزد. از آنجا كه جماعت هم سازماندهي جمعي است، پس جماعت فوق  دين اهتمام مي
دهد، و فعاليت آن در اين فرم  مند انجام مي كار حمايت از دين را به شيوة گروهي سامان

تر است. به عبارت ديگر:  هاي فردي و پراكندة مسلمانان كاراتر و ثمربخش از فعاليت
هاي پراكندة افراد مختلف و مشاركت جمعي در قالب يك تشكيالت  همسوشدن تالش

د بود. معناي ها و نتايجي به بار خواهد آورد كه با تالش فردي ممكن نخواه منظم، ميوه
اين سخن اين خواهد شد كه شيوة مشاركت گروهيِ منظم قطعاً از جمله امور مطلوب 

براي حمايت » جماعت«اندازي يك  باشد، چرا كه خود به راه اسالم و محبوب خداوند مي
فرمايد:  از دين و همچنين به همكاري و مشاركت امر فرموده است، چنانكه در قرآن مي
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﴿ ْ نُوا ََ َعَ ََ ٱّ�ۡقَوى� ََ ََ  ِ در كارهاي نيك و امور مبتني بر تقوا باهم «  .]2: ة[المائد ﴾َ�َ ٱۡلِ�ِ

 .»همكاري كنيد
و تشكيل » تنظيم جمعي«هاي پراكندة افراد يا همان  الزمة همكاري تركيب تالش

كردن خير مورد نظر است كه در رأس آن نصرت دين قرار  جماعتي ديني براي عملي
 دارد.

يا » تشكيالت جمعي«اندازي يك  توان گفت: راه شده مي به مطالب گفتهبا توجه 
جماعت ديني كاري است به لحاظ شرعي مطلوب و مستحب و در صورت همراهي 
شرايط و شدت نياز به وجود آن و به شرطي كه هدف از اين كار ياري دين باشد، درجة 

يافتن  بودن باطل و شدت رود، تا آنجا كه حتي در صورت قوي استحباب آن باالتر مي
گمان رويارويي با اهل  رسد. بي مي جويان، به حد واجب دشمني اهل باطل با حق و حق

نه با  –همانگونه كه در دوران ما چنين است  –باطل آن هم در چنان سطحي از قدرت 
جويان و قدرتي اگر نه بيشتر از  هاي پراكندة فردي، بلكه با همكاري جمعي حق تالش

ل دست كم در حد قدرت آنان ميسر خواهد بود و اين فراهم نخواهد شد، مگر اهل باط
خواهان غيرتمند در قالب يك تشكل ديني واحد كه به گونة  در صورت همسويي دين

آمدن  پردازد، و بر مسلمانان است كه با به صحنه سامانمند به دين باني و باطل ستيزي مي
جماعت مصداق حزب اهللا اعضاي آن اولياي خدا چنين جماعتي بدان بپيوندند، زيرا اين 

ٞ ﴿و ظهور آن تحقق عملي اين فرمان خداست:  ّمة
ُ

ۡم َ ُِ ن َ ِمِ ُِ َ�ۡ ََ  ِ . ﴾نَۡدُعوَن إَِ� ٱۡ�َۡ�
تشكيالت «و جماعت هم يعني » جماعت«هم چنانكه پيشتر اشاره شده به معناي » امت«

داست، لذا پيوستن بدان در هدف از تشكيل اين جماعت هم حمايت از دين خ». گروهي
حكم همكاري با دينداران و مشاركت در حمايت از دين خداست، حمايت از اين دين 

 خواه است. هم وظيفة يكايك مردان و زنان دين
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 كردن نيروست ت) چهارمين عامل پيروزي، جهاد و فراهم

ييم از شود، اما اين فريضه اگر نگو جهاد با مال و جان از فرايش ديني محسوب مي
سوي همة مسلمانان، از سوي بيشتر آنان به فراموشي سپرده شده است، و اين در حالي 

زدايي و  است كه جهاد يگانه راه كاميابي و تنها ابزار كسب عزت دين گستري، باطل
دستيابي به خشنودي خداست... و ترك آن به برتري باطل و اهل باطل خواري مؤمنان و 

 منجر خواهد شد.زوال هيبت و دولت آنان 

ٞ ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي ََُوَو ُكۡره َََُل  ُم ٱۡلقِ ُِ َرُوو ُكََِب َعلَۡي ِۡ َ ن ت
َ

َ  ََ َََع ۡم   ُِ اْ ّل
ْ َشۡ�  ٔٗ َشۡ�  وا ِب  ُُ ن 

َ
َ  ََ َََع ۡم   ُِ ٞ ّل �ۡ ََ ََُوَو   َ ٗٔ  ٞ ََُوَو َ�ِ ۡعلَُموَن َ  ََ ۡم َ   َُ ن

َ
َ ََ ُ َ�ۡعلَُم  َّ ٱ ََ ۡم   ُِ لّ

جنگ بر شما واجب گشت در حالي كه برايتان سنگين است، اما اي بسا « .]216: ة[البقر ﴾٢

كه شما از چيزي بدتان بيايد كه در اصل برايتان مفيد است، و اي بسا مشتاق چيزي باشيد كه در 

 .»داند نه شما اصل به زيان شماست، و (خوب و بد كارها را) خدا مي

ََ  ﴿آيد، و لفظ  شما سخت و گران مي گويد كه جهاد بر طبع اين آيه مي ايجاب  .﴾َع

ها و مشقات جهاد در نظرتان  رساند، لذا معني آيه چنين خواهد شد: چه بسا سختي را مي
آوردن غنايم و كسب پاداش  ناپسند و سنگين باشد، و حال آن كه غلبه بر دشمن، به دست

 آيند. خوبي به حساب مي شود، همه براي شما خير و الهي كه از طريق جهاد حاصل مي

ْ َشۡ� ﴿ وا ِب  ُُ ن 
َ

َ  ََ ٞ  ٔٗ َََع ََُوَو َ�ِ مۡ َ  ُِ طلبي و ترك  آسايي و عافيت يعني: چه بسا تن ﴾لّ
جهاد در نظرتان مطلوب جلوه كند، در حالي كه اين كار از آنجا كه باعث خواري و زوال 

قُرطُبي در اين باره  شود، برايتان شر و زيانبار است. امام حشمت و اقتدار شما مي
صحت زيانباربودن ترك جهاد كامالً روشن است، چنانكه در منطقة اندلس رخ «گويد:  مي

داد: مسلمانان آنجا با ترك جهاد بزدلي و سستي به هنگام جنگ و عادت به فرار از 
رزمگاه باعث شدند، دشمن برآن مناطق دست يابد و به قتل و اسيرگرفتن و چپاول و 
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ا هللاّ راجعون!! ازد! دزدي بپرد ا هللا وإنّ چنين فرجام ناگواري البته محصول كردارهاي إنّ

 .)36F1(»ناپسند خودشان بود

 ترك جهاد سبب نزول عذاب است
سوزي ترك جهاد اشاره كرديم، اكنون به ديگر پيامدهاي  آوري و عزت پيشتر به ذلت

ْ �ُ ﴿ ناگوار آن از زبان اين آيه توجه كنيد: َا ِصمٗ إِّ  تَنفُِر
َ

ۡم َعَذابًَ َ ُِ ۡ ب �َۡستَۡبِدۡل اَۡوًمَ َعِذِ ََ  َ
 ُ َه  ُُ َ َ  ت ََ ُ�ۡم  َ�ۡ ٱ ٔٗ َشۡ� ََ ََ  َ اٖ َ ۡ�َ ِ

ِ�ُ � َ�َ ُ اگر به جهاد نرويد، شما « .]39: التوبة[ ﴾٣اَِدنٌر  َّ

تان خواهد كرد و (يقين بدانيد كه  را به شدت مجازات خواهد كرد و قومي ديگر را جايگزين
رسانيد، و  زنيد و) هيچ زياني به خدا نمي نكردن از اسالم فقط به خود صدمه مي با حمايت شما

 .»خدا بر انجام هركاري تواناست
براساس اين آيه مخلصانه به سوي «فرمايد:  امام ابن العربي مالكي در بارة اين آيه مي

ار شدن، واجب شرعي نشاندنِ قوانين خدا روانة نبرد با كف –جهاد شتافتن و با هدف برتر 
كردن دشمن بر افرادي كه هنوز چنين  است. مجازات دردناك موعود هم در دنيا با مسلط

گيرد، عالوه بر اين با نشاندن  دردي نچشيده اند، و در آخرت با آتش جهنم صورت مي
 .)37F2(»ديگران بر جايگاه شما
متخلفين از مجازاتي كه در كمين «گويد:  هم در اين باره مي /شهيد سيد قطب 

جهاد است، نه فقط اخروي بلكه دنيوي هم هست: عذاب ناشي از تحمل خواري درد 
ها و خيرات و آنها را در دست  نوكري دشمنان و حسرت جانكاه محروميت از نعمت

گردد: و هر ملتي جهاد  كنندگان از جهاد مي دشمن ديدن كه دامنگير دون همتان و تخلف

                                           
 .39و  38/  3تفسير قرطبي،  -1

 .938و  937/  2ابن عربي، احكام القرآن،  -2
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نيش مهر خواري و ذلت نهاد و در نتيجه چندها برابر را ترك كرد، خداوند بر پيشا
 .)38F1(»روزي از دست دشمنان كشيد هاي مبارزه با دشمن ذلت و تحقير و سيه هزينه

 شود: كنندگان از جهاد گفته مي آنچه به تخلف

مۡ ﴿ خداوند در قرآن در تذكر به چنين افرادي فرموده است: ُِ ََ َااَمُنواْ َمَ لَ ِن ّّ َهَ ٱ  �
َ

ُ  �َ 
َُم  رَِضي

َ
�ِض� َ

َ
ۡم إَِ� ٱۡ� َُ ِ ٱثَّاَۡل َّ ْ ِ� َسيِيِل ٱ َا ُم ٱنفُِر ُِ  إَِذا �ِيَل لَ

ِ إِّ  اَلِيٌل  َرة َِ َيَ ِ� ٱخ َۡ  ّ ِ ٱ ة َيو� َ َۡ �ُ  ٱ َٰ � َعَمَ َم ِ َرة َِ ََ ٱخ َيَ ِم َۡ  ّ ِ ٱ ة َيو� َ َۡ اي « .]38: التوبة[ ﴾٣بِٱ

چسبيد؟ مگر  شود، به زمين مي كه وقتي نداي جهاد سر داده مياهل ايمان! شما را چه شده است 
 .»ايد؟! آخر خوشي دنيوي كه جز اندكي نيست! به جاي آخرت به دنيا دل خوش كرده

دهند و يا با تنبلي و اكراه روانة  از اين رو به كساني كه به نداي جهاد پاسخ مثبت نمي

َُم﴿ شود: شوند، به عنوان يادآوري گفته مي پيكار مي رَِضي
َ

َ  ِ َرة َِ ََ ٱخ يََ ِم َۡ  ّ ِ ٱ ة َيو� َ َۡ آيا  ﴾ بِٱ
آوريد، به آسايش دنيوي و  به جاي بهروزي كامل اخروي كه با جهاد به دست مي

ِ إِّ  اَلِيٌل ﴿ ايد؟! دههاي ناقص آن قانع ش خوشي َرة َِ َيَ ِ� ٱخ َۡ  ّ ِ ٱ ة َيو� َ َۡ �ُ  ٱ َٰ آخر  ﴾َعَمَ َم
هاي دنيوي  ناچيزبودن ماهيت و مدت لذت صي نيست!!. پيامبر خوشي دنيا كه جز اندك

كند كه يكي از انگشتانش را در آب  را در مقايسه با لذات اخروي به فردي تشبيه مي
اقيانوس فرو برده و آن را بيرون آورده است، سپس فرمود: اكنون دقت كنيد كه چه با 

(خود آورده است؟!
39F

2(. 
هاي علما از  ر خصوص جهاد و مجاهدان و استنباطد صهاي پيامبر  همچنين فرموده

پيرامون مقولة جهاد به چنين افراد سست ايمان و سردجوشي  صقرآن و سنت پيامبر 
ِبُّ أَنْ «: صشود. به عنوان مثال اين فرمودة پيامبر  تذكر داده مي نَّةَ حيُ َ لُ اجلْ خُ دْ دٌ يَ ا أَحَ مَ

                                           
 .224/  10، 4مجلد سيد قطب، في ظالل القرآن،  -1

 .423/  10تفسير المنار،  -2
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ىلَ  ا عَ هُ مَ لَ يَا وَ نْ عَ إِىلَ الدُّ جِ رْ يَا يَ نْ عَ إِىلَ الدُّ جِ رْ نَّى أَنْ يَ تَمَ ، يَ يدُ هِ ، إِالَّ الشَّ ءٍ ىْ نْ شَ ضِ مِ  األَرْ

، لِ  اتٍ رَّ َ مَ رشْ تَلَ عَ قْ يُ ةِ ـمَ ـفَ امَ رَ نَ الْكَ  مِ رَ لِ ـمَ ـلِ «و در روايتي: . »ا يَ نْ فَضْ  مِ رَ ا يَ

ةِ  هادَ ضر نيست به هيچ فرد بهشتي حتي در مقابل تمامي چيزهاي روي زمين حا«. )40F1(»الشَّ

دنيا برگردد مگر شهيد كه به واسطة فزوني قدر و ارزش و يا به واسطة برتري و فضلي كه 
 .»كند كه به دنيا باز گردد و ده بار به شهادت برسد بيند، آرزو مي به دليل شهادتش مي

اين حديث كاملترين و برترين سخني «گويد:  ابن بطال در توضيح اين حديث مي
فضل شهادت گفته شده است، و از آنجا كه جز شهادت هيچ عمل است كه در مورد 

تر و بيشتر  صالحي مستلزم فداكردن جان نيست، به همين خاطر ميزان پاداش آن هم افزون
بعد از واجبات كاري برتر از جهاد «. امام احمد بن حنبل فرموده است: )41F2(»شده است

عان راستين اسالم و حريم شناسم، آخر فقط جهادگران با دشمن اند كه مداف نمي
مسلمانند، و چه عملي از اين برتر؟! ديگران در آسايشند و آنان در هراس و اضطراب، و 

. شيخ اإلسالم ابن تيميه در بارة حساسيت )42F3(»كنند شان را در راه خدا فدا مي هاي جهان
است  نگهباني از مرزهاي مملكت اسالمي كه مدخل اعدا و راه تهاجم آنان به مسلمانان

محافضت مخلصانه از مرزها از اعتكاف در مكه و مدينه و بيت المقدس برتر و «گويد:  مي
 .)43F4(»تر است باارزش

 تدارك نيرو براي جهاد:
صرف عزم بر دشمن ستيزي و دفاع از مملكت اسالمي به تنهايي كافي نيست، بلكه 

اي جهاد هم الزم همانگونه كه خداوند دستور داده است، ميهاكردن تجهيزات الزم بر

                                           
 روايت از بخاري. -1

 .33و  32/  6ابن حجر عسقالني، شرح صحيح البخاري،  -2

 .349و  348/  8ابن قدامه حنبلي، المغني،  -3

 .418/  28ابن تيميه حراني، مجموع فتاوي،  -4
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ٖ ﴿است:  َ اُّو� م ِمِ َُ َطۡع ََ َاْ لَُهم ّمَ ٱۡس ِعد 
َ

َ ۡيِل  ََ ِمَ ِرِ�ََِط ٱۡ�َ َََعُدَُّ�ۡم ََ  ِ َّ َّ ٱ تُۡروُِبوَن بِهِۦ َعُد
اٖ  ْ ِمَ َ�ۡ َمَ تُنفُِقوا ََ ُ َ�ۡعلَُمُهۡم   َّ ُهُم ٱ ََ ۡعلَُمو ََ ََ ِمَ ُدَنِِهۡم َ   رِ� ََ ِ ِ� َسيِيِل  َََاا َّ َّ ٱ  نَُو

ۡظلَُموَن  َُ َُۡم َ   ن
َ

َ ََ ۡم  ُِ  .]60[األنفال:  ﴾٦إَِصۡ

ٖ ﴿ مراد از هرنوع ابزار و نيروي جنگي است كه مقدار آن با شمارش تعيين  ﴾ِمَِ اُّو�

+شود.  مي     _.  رباط، نوع خاصي از اسب است كه در پيكار و مرزباني به كار

تُۡروُِبوَن ﴿اسبان ويژة جنگي را تخصيص كرده است. » الخيل«به  شدن آيد و با اضافه مي
َََعُدَُّ�مۡ   ِ َّ َّ ٱ يعني بدين وسيله كساني را كه دشمن خدا و خودتان قلمداد   ﴾بِهِۦ َعُد

ََ ِمَ ُدَنِِهمۡ ﴿ سازيد، زده مي كنيد، يعني يهوديان و كفار عرب را وحشت مي رِ� ََ  ﴾َََاا

اٖ ﴿ شان مشهود نيست. داوتعني ديگر كافراني كه ع ْ ِمَ َ�ۡ َمَ تُنفُِقوا ِ ِ� َسيِيِل  ََ َّ  ﴾...ٱ
اي متحمل  سازي نيرو در حد توان و در دفاع از مرزهاي اسالمي هر هزينه يعني درآماده

شويد چه كم و چه زياد، چه نقدي و چه غير نقدي، خداوند به گونة كامل آن را تالفي 
(خواهد كرد

44F

1(. 

 عوامل نيروبخش: مفهوم نيرو و

ٖ ﴿ در آية شريفة َ اُّو� م ِمِ َُ َطۡع ََ ْ لَُهم ّمَ ٱۡس َا ِعد 
َ

َ به صورت نكره و عام » ةقُو«واژة   ﴾ََ

آمده و به نوعي نيروي خاص محدود نشده، و سپس از ميان منابع گوناگون نيرو فقط 
دايرة ترديد  مورد اشاره قرار گرفته است. بي» هاي جنگي اسب«نوعي از آنها يعني 

فراگيري معناي نيرو هرچيزي را كه در جنگ با دشمن به كار مسلمانان بيايد، شمار 
گيرد، اما آيا  پيكارها و انواع گوناگون ابزارهاي جنگي در هر زمان و مكاني را دربر مي

نيروي مورد نظر كه مسلمانان براي نبرد با دشمن و دفع شر وي به تهية آن موظف و 

                                           
و تفسير المنار،  26/  10تفسير آلوسي،  – 38تا  35/  8تفسير قرطبي،  – 232/  2تفسير زمخشري،  -1

10  /61. 
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صر به ساز و برگ جنگي است، و آيا مراد از نيرو فقط نيروي نظامي مأمور شده اند، منح
فهمم عبارت است از: توانايي  است؟. آنچه كه من از معناي قوت و كاربردهاي آن مي

ها هم فرق  ها فارغ از خوشايند و بدآيند ديگران. ماهيت خواسته كردن خواست عملي
آنگاه، گاه نابودسازي آنها، گاه  كند: گاه هدف دفع بيگانگان است، گاه دوركردن مي

شان به پرداخت چيزي است. نيرو هم براساس معناي  يافتن بر آنان و گاه واداركردن تسلط
شود: گاه نيرومندشدن از طريق  كردن هدف، تعريف مي خود اين واژه يعني: توانايي عملي

هاي دينيِ جهاد  تجهيز نظاميان، آموزش فنون جنگي به آنان و تربيت آنها براساس آموزه
گيرد، گاه با فرماندهي افراد با  طلبي آنها صورت مي گرايانه و تقويت روحية شهادت

كفايت و برآوردن نيازهاي ارتش مانند خوراك، پوشاك و سنگر و ديگر لوازم جنگي، گاه 
گيرد، و باألخره گاه از طريق  از طريق خودكفايي توليدي و اقتصادي حكومت صورت مي

ها مانند كشاورزي و  و دانش و پرورش افراد كارشناس در تمامي زمينهتوسعة علم 
هاي آنها. تمامي موارد يادشده به تناسب نيازهاي زمان و مكان  صنعت با تمامي شاخه

هاي ايماني كه ضرورتي فرا زماني و فرا  كنند، جز تربيت افراد براساس ارزش تغيير مي
 مكاني است.

 يني استسازي نيرو يك ضرورت د آماده
براي امت اسالمي از آنجا كه بدان امر شده است،  –شده  به معناي ياد –كردن نيرو  مهيا

رساند، مگر در  يكي از وظايف ديني است، صيغة امر هم قاعدتاً الزام و وجوب را مي
اي بازدارنده كه البته در امر به تهية نيرو و ابزار جنگي، هيچ قرينة  صورت وجود قرينه

ْ لَُهم ّمَ ﴿ماند:  وجود ندارد و لذا حكم مسئله به صورت واجب باقي مياي  صارفه َا ِعد 
َ

َ ََ

 ٖ َ اُّو� م ِمِ َُ َطۡع ََ تمامي امت اسالمي و نماينده يا مقامي كه اجراي اين امر از سوي  ﴾ٱۡس
امت به وي واگذار شده است، مخاطب فرمان موجود در اين آيه هستند. مقصود امت از 

حاكم اسالمي، اين است كه در مقام نايب مسلمانان، وظايف شرعيِ  انتخاب خليفه يا
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مختص به كل جامعة اسالمي و از جمله تهية نيروي الزم براي جهاد را با استفاده از 
قدرت ملت اجرا كند و خليفه يا ولي امر مسلمين اجازة كوتاهي در انجام اين وظيفه را 

ت به ويژه بر نخبگان جامعه الزم است كه كاري بر عموم افراد مل ندارد و در صورت كم
اقدامات الزم در جهت تجهيز ارتش اسالم را به عمل آورند. گاه فراگيري علوم مختلف 

گيرد كه در اين صورت كسب اين علوم با  دنيوي هم جزء ضروريات تدارك نيرو قرار مي
 ، جنبة واجب»شرط تحقق يك كار واجب، خودش هم واجب است«توجه به قاعدة 

 كند. كفايي پيدا مي

 هاي تدارك نيروست تربيت ارتش ورزيده يكي از شاخه
تربيت ارتش كار آزموده بخشي از تدارك نيروست، لذا آموزش نظاميان مسلمان و 

سازي مادي آنها با تعليم  سازي ايماني آنها براساس باورهاي اسالمي، آماده آماده
دادن  ون نظامي به آنها و نيز شركتهاي به كارگيري انواع مختلف سالح و فن مهارت

شدن  سربازان در مانورهاي متناوب به منظور حفظ نشاط آنها و جلوگيري از فراموش
باشند كه  هاي پيشين همه و همه از ضروريات داشتن يك ارتش فعال اسالمي مي آموخته

توانه حديثي نقل شده كه آن را به عنوان پش صبايد مورد توجه قرار گيرند، از پيامبر 
هُ «آمده است كه  صكنم، در سخنان پيامبر  هايم ذكر مي ديني گفته كَ رَ مَّ تَ يَ ثُ مْ لِمَ الرَّ نْ عَ مَ

نَّا يْسَ مِ لَ وْ »فَ ىصَ «. أَ دْ عَ قَ هركس فن تيراندازي را فرا گيرد، سپس آن را ترك «. )45F1(»فَ

 .»مرتكب گناه شده است«يا فرمود: » نمايد از ما نيست

 يد به حدي باشد كه دشمن را به هراس افكند:نيروي مسلمانان با

                                           
، حديث شمارة 539/  2حديث البشير النذير،  روايت از مسلم، و نيز از سيوطي در الجامع الصغير منْ -1

8862. 
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ْ لَُهم ّمَ ﴿ شود خداوند متعال ما را در اين آية شريفه: چنانكه مالحظه مي َا ِعد 
َ

َ ََ

 ٖ َ اُّو� م ِمِ َُ َطۡع ََ ۡيِل  ٱۡس ِمَ ِرِ�ََِط ٱۡ�َ ََ ِمَ ُدَنِِهۡم ََ رِ� ََ َََاا َََعُدَُّ�ۡم   ِ َّ َّ ٱ تُۡروُِبوَن بِهِۦ َعُد
 ََ اٖ َ   ْ مَِ َ�ۡ َمَ تُنفُِقوا ََ ُ َ�ۡعلَُمُهۡم   َّ ُهُم ٱ ََ ۡظلَُموَن ِ� َسيِيِل  ۡعلَُمو َُ نَُۡم َ  

َ
َ ََ ۡم  ُِ َّ إَِصۡ ِ نَُو َّ ٱ

افكني در قلب دشمنان خدا و  آوري نيرو به منظور هراس به جمع .]60[األنفال:  ﴾٦
بيند بايد دشمن را  تدارك مي دشمنان ما امر فرموده است، يعني نيرويي كه امت اسالمي

مرعوب سازد و اين محقق نخواهد شد، مگر در صورتي كه توان مسلمانان چنان از توان 
كفار بيشتر و برتر باشد كه جرأت تعرض به مسلمانان و حكومت اسالمي را از آنان سلب 

جه كند و آنان را از امكان كسب پيروزي در صورت حمله مأيوس و نوميد سازد و در نتي
افكن عليه دشمنان امري  سازي اين نيروي هراس شرشان را از مسلمين باز دارند. آماده

خوش داشتن به حقانيت خود  دارد، چرا كه دل كاري برنمي است ضروري، و سستي و كم
كند و حق يقيناً بايد قدرت و تواني  و بطالن حريف، براي كسب پيروزي كفايت نمي

گرايان را به وحشت افكنده و  حمايت بگيرد و باطل و باطلداشته باشد كه آن را در كنف 
 انديشة تعرض به حكومت اسالمي را از سرشان بيرون كند.

 ث) از ديگر عوامل پيروزي، شكيبايي، رقابت در بردباري و مرزباني است

ِ ﴿ فرمايد: پروردگار توانا در قرآن مي َََصَب  ْ َا ْ ٱۡصِ�ُ ََ َااَمنُوا ِن ّّ َهَ ٱ  �
َ

ُ َرابُِطواْ َ�  ََ  ْ َا ُر
وَن  َُ ِ ۡفل َُ ۡم  ُِ َ لََعّل َّ ْ ٱ ُقوا َّ ٱ اي اهل ايمان! شكيبايي پيشه كنيد، و « .]200عمران:  [آل ﴾٢ََ

(در برابر دشمنان) پايداري ورزيد و از مرزهاي خود پاسداري كنيد و از خدا بترسيد تا رستگار 
 .»شويد

﴿ ْ َا ت ناشي از پيكار با دشمنان شكيبايي ها و مشكال يعني در برابر آسيب ﴾ٱۡصِ�ُ

ْ ﴿بورزيد.  َا دادن شما و  يعني در پايداري و استقامت با دشمناني كه براي شكست  ﴾َصَبُِر
ورزند، رقابت كنيد و  كردن مشعل حقيقتي كه در دست داريد، پايداري مي خاموش
من يا حريف در با دشيعني رقابت ». مصابره«تر از آنان نباشيد. پس  تاب تر و بي ناشكيب
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ْ ﴿ميدان صبر. و  و هوشياري نسبت به نفوذ » باش آماده«به منظور حفظ وضعيت   ﴾َرابُِطوا
 هاي جنگي در سرحدات بمانيد. دشمن از مرزها با تجهيزات و اسب

هاي جنگي تمامي انواع تجهيزات  در زمان ما الزم است كه مرزبانان عالوه بر اسب
از حملة دشمن را به همراه داشته باشند. و اشارة  نوين مورد نياز براي حفظ مرزها

ونَ ﴿ خداوند به لزوم رعايت تقوا َُ ِ ۡفل َُ ۡم  ُِ َ لََعّل َّ ْ ٱ ُقوا َّ ٱ بدين معناست كه جهاد بايد  ﴾ََ
با رعايت موازين تقوا و لوازم خداترسي صورت گيرد. بنابراين، شكيبائي رقابت با 

ملكت اسالمي، و پروا پيشگي و كسب تقوا از دشمنان در پايداري، مراقبت از مرزهاي م
طريق دوري از معاصي و عمل به كارهاي خداپسندانه، همه و همه از عوامل غلبه بر 
دشمن در دنيا و در صورت وجود اخالص و قصد برپايي حقيقت و عدالت و نيت 

از اسباب رستگاري و نجات از عذاب  –كه الزمة پيكار ديندارانه است  –گستري  دين
(شوند اخروي محسوب مي

46F

1(. 
به عالوه امر به صبر و مصابره و مرزباني هرچند بنا به ديدگاه مفسران، به زمان 

توان گفت  شود، اما با توجه به ظاهر آيه مي رويارويي با دشمنان و پيكار با آنان مربوط مي
ر هاي رويارويي با دشمن را چه در رزمگاه و چه در ديگ كه اين فرمان تمامي جنبه

ها در صورتي كه نوع رويارويي نيازمند صبر و رقابت در پايداري باشد، دربر  حوزه
گيرد، مانند حالت مجادله و مناظره با آنان حالت تنگناي ناشي از اعمال فشار يا تحريم  مي

از سوي اهل باطل و ديگر شرايط دشواري كه در داخل مرزهاي اسالم از سوي معاندان 
 شود. مي بر مناديان حق تحميل

 
 

                                           
التفسير القيم نوشتة ابن قيم جوزيه،  – 332تا  327/  4تفسير قُرطُبي،  – 160/  1تفسير زمخشري،  -1
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 كنندة صبر و رقابت با دشمنان در پايداري: عوامل تقويت
كنندة صبر و مصابره با مخالفان يادآوري و توجه به اين فرمودة  از جمله عوامل تقويت

ۡم اَۡرحٞ ﴿خداست:  ُِ ۡثلُُهۥ إِن َ�ۡمَسۡس َّ ٱۡلَقۡوَم اَۡرٞح ِمِ ََ اگر « .]140عمران:  آل[ ﴾َعَقۡد 

دارد كه  . خداوند در اين آيه بيان مي»اند تان هم صدمه ديده الفانمخايد،  اي ديده صدمه
ها نبايد جديت در پيكار با دشمن و رقابت با وي را در  شدن يا درد ناشي از زخم مجروح

هايي ديده اند، و آنجا كه  وجود مؤمنان سست كند، زيرا دشمنان آنها هم قبالً چنين آسيب
ها و صدمات  بي و بديِ فرجام كارشان، بر اثر جراحتآنان با وجود نادرستي مسير انتخا

ناشي از كارزار ضعف و سستي از خود نشان ندادند، شما مؤمنان با فرجام نيك و 
رسد در پيكار  حقانيتي كه داريد، به طريق اولي نبايد به علت درد و رنجي كه به شما مي

(و رقابت با آنان سرد و سست شويد
47F

1(. 
ر تقويت مروحية بردباري و مصابره با دشمنان، اين فرمودة خدا از ديگر عوامل مؤثر د

ْ ِ� ﴿ است: َ  تَِهُنوا تَرُۡجوَن ََ ََ لَُموَن  
ۡ

لَُموَن َكَمَ تَُ
ۡ

ُهۡم نَُ َّ ِ لَُموَن فَإ
ۡ

ْ تَُ ونُوا ُِ َ ٱبََِۡغَٓاِ ٱۡلَقۡوِم  إِن ت
ِكيًمَ  ََ ُ َعلِيًمَ  َّ َن ٱ ََ ََ  َ ِ َمَ َ  نَرُۡجوَن َّ ََ ٱ در تعقيب دشمن سستي « .]104النساء: [ ﴾١ِم

كشند، تازه  شويد آنان نيز همچون شما رنج و سختي مي نورزيد، اگر دچار رنج و درد سر مي
برخالف شما اميدي هم به دريافت پاداش الهي ندارند، و خداوند همواره عليم و حكيم بوده 

 .»است

 ج) ذكر خدا:

راوان به ياد خدابودن است، چنانكه خداوند در خواهان، ف از ديگر عوامل بختياري دين

َُۡم فِئَةٗ ﴿فرمايد:  قرآن مي ْ إِذَا لَقِي ََ َااَمُنٓوا ِن ّّ َهَ ٱ  �
َ

ُ َ َكثِ�ٗ  َ�  َّ ْ ٱ َا ٱۡذُكُر ََ  ْ وا َُ ُ ۡم فَٱثۡي ُِ � ّلَعّل

                                           
 .14/  9تفسير رازي،  -1
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وَن  َُ ِ ۡفل يداري اي مؤمنان! هرگاه با گروهي از دشمنان مواجه شديد، پا« .]45األنفال: [ ﴾٤َُ

 .»بورزيد و خدا را فراوان ياد كنيد تا سرافراز و رستگار شويد
معناي آيه اين است كه اي مؤمنان، هنگامي كه در ميدان پيكار با گروهي از دشمنان 
كافر و يا اهل بغي [= مسلماناني كه عليه دولت اسالمي دست به اسلحه برده اند] روبرو 

فرار نكنيد، زيرا پايداري نيرويي است معنوي كه شديد، در برابرشان استوار بمانيد و 

َ َكثِ�ٗ ﴿بسيار اوقات علت تامة دستيابي به موفقيت است. عبارت  َّ ْ ٱ َا ٱۡذُكُر يعني  ﴾�ََ
پيش از آغاز نبرد و در حين نبرد خدا را بسيار ياد كنيد. قدرت او، وعدة او مبني بر دفاع 

نان و مجاهدان شكيبا و نهي او از نااميدي ولو از پيامبران و مؤمنان معيت ويژة او با مؤم
ترين شرايط، و نيز اين حقيقت را كه منبع قدرت خداست و او هركس را  در سخت

كند، به ياد خود بياوريد. پيداست كسي كه  بخواهد با نيروي شكست ناپذيرش ياري مي
ل ايماني كه به اين حقايق را در ذهن خود حاضر كند و در آنها به تأمل بپردازد، به دلي

كند، توشه و توان دشمن هيچگاه وي را مرعوب و  برتري خداوند از دشمان پيدا مي
هراسان نخواهد كرد، اين دستور الهي مبني بر فراوان به ياد خدابودن بيانگر اين است كه 

ترين حالت قلبي و در باالترين حد نگراني و دلواپسي  فرمود مؤمن بايد حتي در پرمشغله

ونَ ﴿ ر ذكر خداوند سستي نورزد. نيز د َُ ِ ۡفل َُ ۡم  ُِ كه اين اميد به رستگاري منوط  ﴾ّلَعّل
ساز  ذكر خدا كه اين دو امر زمينه -2پايداري و  -1كردن هردو شرط است، يعني  به فراهم

(باشند پيروزي دنيوي و برخوردارشدن از پاداش اخروي مي
48F

1(. 
بدين معناست كه بر فرد مسلمان و جماعت  باألخره اين كه امر به ذكر خدا در رزمگاه

مسلمان واجب است كه به هنگام رقابت و پيكار با اهل باطل خدا را بسيار ياد كند، 
 كنند. همانگونه كه رزمندگان مسلمان او را به هنگام نبرد با اهل باطل ياد مي
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 چ) هفتمين شرط پيروزي رعايت احتياط است

 فرمايد: زي است، چنانكه خداوند در قرآن ميرعايت هوشياري و احتياط شرط پيرو

﴿ ٞ ُقۡم َطَٓ�َِفة ََ ةَ فَۡل لَو� ُّ َ�ۡمَت لَُهُم ٱل
َ

ُهۡم  فَإَِذا نَذا ُكنَت عِيِهۡم فَأ ََ ََ ِ ۡسل
َ

َ ْ ا َٓ ُذ َُ ۡ
ۡصَأ ََ ۡنُهم ّمَعَك  ِمِ

 َُ ُ َرى� لَۡم ن َۡ ُ
ِت َطَٓ�َِفٌة َ

ۡ
ۡ�َأ ََ ۡم  ُِ ِ َرآ� ََ ْ ِمَ  ْ فَۡلَيُكونُوا َا َاْ َسَجُد ُذ َُ ۡ

ۡصَأ ََ ْ َمَعَك  وا ل  َُ ْ فَۡلُي وا ل 
ۡم َعَيِميلُوَن  ُِ ِ ۡمََِعَ

َ
َ ََ ۡم  ُِ ِ َ ََ ِ ۡسل

َ
َ َۡ ۡغُفلُوَن َ� ََ ْ لَۡو  َا ََ َ�َفُر ن ِ ّّ ّد ٱ ََ ُهۡمَ  ََ ََ ِ ۡسل

َ
َ ََ ۡذرَُوۡم  َِ

م ّمۡيلَةٗ  ُِ َدٗة   َعلَۡي َِ � ذٗ  َ�
َ

ۡم َ ُِ ِ َن ب ََ ۡم إِن  ُِ َ  ُجنَََح َعلَۡي ن طَ ِمَِ مّ ى ََ
َ

َ  ََ َُم ّمۡر َۡ ُكن َ
رأ َ

ََ َعَذابٗ  �فِرِ� َعّد لِۡلَ�
َ

َ َ َّ ۡذَرُ�ۡمَ إِّن ٱ َِ  ْ َا ُذ َُ ََ ۡم   ُِ ََ ََ ِ ۡسل
َ

َ ْ ِهينٗ تََضُعٓوا  َ  .]102النساء: [ ﴾١َ َ 
اي  شان بودي و نماز (خوف) را برايشان به پا داشتي، دسته زماني كه (تو اي پيامبر) در ميان«

به نماز بايستند و بايد اسلحة خود را به همراه داشته باشند، و وقتي (نصف) نماز مجاهدان با تو 
را با تو خواندند (سالم بدهند و به كشيك بپردازند و) از شما مواظبت كنند، و دستة ديگري كه 
هنوز نماز نخوانده اند بيايند و با كمال هوشياري و احتياط و در حالت مسلح با تو به نماز 

شديد و آنان يكباره  كنند كه اي كاش از اسلحه و بار و بنة خود غافل مي كافران آرزو مي بايستند.
آوردند).  آوردند (و با استفاده از فرصت در حين نماز دمار از روزگارتان درمي بر شما تاخت مي

اگر بر اثر بارندگي دچار مشكل شديد و يا مريض بوديد، بر شما گناهي نيست كه اسلحة خود 
زمين بگذاريد (ولي تا حد امكان، وسايل سبك دفاعي را از خود دور نكنيد) و مراقب خود را 

 .»گمان خداوند عذابي خواركننده براي كافران فراهم كرده است باشيد، بي
است و چگونگي برگزاري نماز را در حالتي كه  صدر اين آيه روي سخن با پيامبر 

دارد. معناي آيه  قرار گرفته اند، بيان ميمسلمانان به هنگام جنگ رو در روي دشمن 
اي به نماز بايستند و تو هم  همچنين است: مسلمانان را به دو گروه تقسيم كن. ابتدا دسته

برايشان امامت كن. وقتي اين گروه به سجده رفتند، گروه غير نمازگزار از پشت سر شما 
» رعايت احتياط«جا خداوند را با رعايت احتياط به صورت مسلحانه مراقبت كنند. در اين

را يكي از ابزارهاي جنگي فرد مسلمان در كارزار معرفي نموده، و به همين خاطر هم 

َاْ ﴿را به كار برده است: » أخذ = برگرفتن«براي اسلحه و هم براي احتياط واژة  ُذ َُ ۡ
ۡصَأ ََ
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ُهمۡ  ََ ََ ِ ۡسل
َ

َ ََ ۡذرَُوۡم   فرمايد: . در ادامه مي»هاي خود را برگيرند بايد هوشياري و سالح« .﴾َِ

ۡذَرُ�مۡ ﴿ َِ  ْ َا ُذ َُ خداوند پس از صدور اجازة بر زمين گذاشتن سالح در صورت  ﴾ََ
كند،  بارندگي و بيماري يكبار ديگر آنان را به حفظ هوشياري و جديت در احتياط امر مي

حفظ  بردن برآنان را پيدا نكند. اين آيه بيانگر لزوم تا دشمن مجال اعمال نيرنگ و يورش
هوشياري به هنگام نبرد با دشمن است، و همين امر وجوب حفظ هوشياري در برابر 

(رساند هاي احتمالي را مي تمامي آسيب
49F

1(. 

ََ َعَذابٗ ﴿ ظاهر عبارت: �فِرِ� َعّد لِۡلَ�
َ

َ َ َّ ِهينٗ إِّن ٱ  َ بيانگر اين است كه اين عذاب  ﴾ََ 
انان برآنان است، البته در صورتي كه رسد، عذاب غلبة مسلم خواركننده كه به كفار مي

ساختن ابزارهاي جنگي عليه دشمنان را به كار  مسلمانان دستور خداوند مبني بر فراهم
(گرفته باشند

50F

2(. 

فرماندهان مسلمان لشكريان خود را به رعايت احتياط و ديگر عوامل 

 كنند: پيروزي امر مي
ص لزوم توجه به عوامل هاي خداوند در خصو هاي گذشته توصيه مسلمانان نسل

پيروزي بر دشمنان را هوشمندانه درك كرده و فرماندهان مسلمان همواره لزوم رعايت 
 كردند. اين عوامل را به لشكريان خود گوشزد مي

با روميان به هنگام فتح شام چنين » يرموك«از جمله ابن كثير ضمن گزارش نبرد 
طلبي دو گروه ابوعبيده فرماندة  مبارزهآرايي دو لشكر و شروع  به هنگام صف«گويد:  مي

لشكر مسلمانان، سربازان تحت فرمانش را چنين موعضه كرد: اي فرمانبران خدا! خداوند 
قدم خواهد  را ياري كنيد كه او هم در مقابل شما را ياري خواهد كرد و به شما ثبات

                                           
 .26و  25/  11تفسير رازي،  -1
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از كفر موجب بخشيد. اي جماعت مسلمانان! شكيبايي ورزيد كه شكيبايي وسيلة نجات 
هايتان را به سوي دشمن  خشنودي خدا و شويندة ننگ و عار است، سپس ادامه داد: نيزه

ها را بپوشيد و جز ذكر دروني، سخني مگوييد و سكوت را رعايت كنيد  نشانه رويد، زره
 .)51F1(»تا آنگاه كه به ياري خدا فرمان حمله را صادر خواهم كرد

رعايت سكوت توصيه به رعايت احتياط شرعي توصية ابوعبيده به پوشيدن زره و 
توان برآن قياس كرد.  است، و هرنوع احتياط مشروعي را كه شرايط جنگ طلب كند، مي

موعظة ابوعبيده همچنين به عوامل پيروزي و لزوم عنايت به آنها اشاره دارد، عواملي 
 چون: شكيبايي، ذكر خدا، جديت در ياري خدا.

 موانع پيروزي:

لهي حمايت از مؤمنان، نيازمند اين است كه مسلمانان از موانع پيروزي تحقق سنت ا
دوري كرده و شخصيت و رفتارهاي خود را از اين گونه موانع بپيرايند. موانعي همچون: 

 همستيزي و سرپيچي از دستور فرمانده، سرمستي و رياكاري.

 نخستين مانع: همستيزي

�  ﴿ فرمايد: خداوند در اين باره مي
َ

ُ ۡم فَِئةٗ َ�  َُ ْ إِذَا لَقِي ََ َااَمُنٓوا ِن ّّ َ  َهَ ٱ َّ ْ ٱ َا ٱۡذُكُر ََ  ْ وا َُ فَٱثۡيُ
وَن َكثِ�ٗ  َُ ِ ۡفل َُ ۡم  ُِ مۡ  ٤� ّلَعّل ُِ َُ تَۡذَوَب رِ� ََ  ْ ََۡفَشلُوا ْ َع �اَُعوا َ  تََ� ََ ۥ  رَُسوَ�ُ ََ  َ َّ ْ ٱ ِطيُعوا

َ
َ ََ﴾ 

اي از دشمن روبرو شديد پايداري نماييد و  هاي مؤمنان! هنگامي كه با دست« .]46-45األنفال: [
آورش اطاعت كنيد و از  خدا را فراوان ياد كنيد تا سرافراز و رستگار شويد. و از خدا و پيام

خوريد و عظمت و شكوهتان از ميان خواهد  كشمكش و همستيزي بپرهيزيد كه شكست مي
 .»رفت

                                           
 .7/  7ابن كثير، البدايه والنهايه،  -1



 47 سنت إلهي در پيكار ميان حق و باطل

 

است كه به معناي ناكامي و  »فَشَل«ساز ناتواني و  براساس اين آيه همستيزي زمينه
رساندن كار است و از بزرگترين اسباب ضعف و هراس محسوب  امتناع از به انجام

ْ ﴿ شود، از اين رو مفسران مي ََۡفَشلُوا را اينگونه معنا كرده اند: مرعوب نيروي دشمن    ﴾َع

مۡ ﴿ خواهيد شد و از عهدة پيكار با او بر نخواهيد آمد. ُِ َُ تَۡذَوَب رِ� ني اقتدار و يع ﴾ََ
يافتن كار آن را به باد و  حكومت شما از ميان خواهد رفت، اين آيه دولت و نحوة جريان

(وزش آن تشبيه كرده است
52F

1(. 

 مانع دوم: سرمستي و رياكاري
غرور و سرمستي و از سرِ فخر فروشي و گردنكشي يا رياكاري روانة عرصة پيكار 

آنجا كه خداوند صرفاً از كساني كه با هدف شدن، يكي ديگر از موانع كاميابي است و از 
كنند، حمايت خواهد كرد، لذا خود در  كسب خشنودي خدا و دفاع از دين او جهاد مي

رَُجواْ ﴿ قرآن از جنگ افروزي جبارانه و رياكارانه نهي كرده است:  ََ  ََ ِن ّّ ْ َكٱ ونُوا ُِ َ َ  ت ََ

�رِوِم َ�َطرٗ  َ ِمَ دَِ� رِئ ََ و مانند كساني كه از سر گردنكشي و . ]47نفال: األ[ ﴾ََٓا ٱََِّس � 

يعني  ﴾�َ�َطرٗ ﴿قلدري و به منظور خودنمايي در برابر مردم به ميدان نبرد رفتند، نباشيد. 

َ ﴿ فخر فروشانه و متكبرانه و رِئ يعني به منظور جلب ستايش مردم و به قصد   ﴾ََٓا ٱََِّس ََ
كنند. مقصود آيه عبارت است از: منع اين كه ديگران دليري و گذشت آنها را تحسين 

مؤمنان از همسويي با اينگونه افراد در فخر فروشي و رياكاري، و توصيه به رعايت 
(خداترسي و اخالص

53F

2(. 
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 پيروزي و كمكي در كار نخواهد بود، مگر از جانب خدا:
پيشتر اشاره كرديم كه سنت خداوند در حمايت از مؤمنان سنتي است قطعي كه 

كردن عوامل و رفع  يابد، و تحقق آن منوط است به فراهم لف در آن راه نميهيچگاه تخ
ساز را فراهم  موانع آن، و بر مؤمنان واجب است كه بنا به فرمان خداوند اين عوامل زمينه

و اين موانع را رفع نمايند، اما با اين وجود آنان بايد به خداوند اعتماد و توكل ورزند نه 
كه در اجراي فرمان او براي دستيابي به موفقيت آماده كرده اند. آري، به اسباب، و عواملي 

هاي تاكتيكي و تجهيزات جنگي، بلكه حتماً و  سازي توكل و اعتماد مؤمنان نه بر زمينه
منحصراً بايد بر خداوند باشد، تا قلوب آنان همچنان اميدوار به حمايت و امداد الهي و 

غِيُثوَن ﴿فرمايد:  اند. در اين خصوص خداوند ميصرفاً متكي به خالق جهان باقي بم ََ إِۡذ �َۡس
لٖۡ  

َ
ُ�م بُِ ِمد  َُ  ِِّ َ

ۡم َ ُِ َ َجََب ل ََ ۡم فَٱۡس ُِ ۡردِعَِ�  َرّ� َُ �َِكةِ   ََ ََ ٱلَۡم ُ إِّ   ٩ِمِ َّ َمَ َجَعلَُه ٱ ََ
َۡ ِعندِ  َمَ ٱَّۡ�ُ إِّ  ِم ََ ۡم   ُِ َّ بِهِۦ اُلُو�ُ ِ ِ�َۡطَم� ََ ى�  ِكيٌم  ُۡۡ�َ ََ َ َعاِ�ٌا  َّ ِ  إِّن ٱ َّ  ﴾١ٱ

به ياد آوريد آنگاه كه از خدا تقاضاي كمك و حمايت كرديد و او هم «. ]9-6األنفال: [
فرستم. البته اين  درخواست شما را پذيرفت (و گفت:) من هزار فرشتة پياپي را به كمك شما مي

هايتان بود، و نصرت  گرفتن دل براي آراماي  ارسال فرشتگان فقط نوعي مژده براي شما و وسيله

 .»ناپذير و حكيم است گمان خداوند شكست و كمكي در كار نيست، مگر از جانب خدا، بي

 خواه: كاميابي جماعت دين
خواه در كار فراخواني مردم به سوي خدا و حاكميت بخشيدن به  جماعت دين

است، لذا بر جماعت الزم شريعت اسالم، تابع سنت الهي در پيكار ميان حق و باطل 
گذاري  است كه به منظور كاميابي در دفع باطل به پيروزي رساندن پيام حق خويش و پايه

 حكومت ديني به مهياكردن عوامل موفقيت و رفع موانع بپردازد.
جماعت در كار ارزنده و جهاد نيكخواهانة خويش معموالً با رويگرداني و مخالفت 

گرايي متهم خواهد شد. لذا جماعت بايد با درك  ان به باطلمردم مواجه و از سوي دشمن
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اين حقيقت و دخالت دادن آن در ارزيابي و محاسبات خويش بدين نكته عنايت ورزد كه 
كردن  اندازي در راه دعوت و مقاومت در برابر پذيرش و گسترش دين و متهم سنگ

مورد رسوالن الهي هم گرايي اختصاص به عصر حاضر نداشته و در  گران به باطل دعوت
داده است. طبعاً جماعت  سابقه داشته و بخشي از تاريخ دعوت آنان را تشكيل مي

تر است، و نه به لحاظ حقانيت و  خواه كنوني نه نزد خدا از پيامبران عزيزتر و نازنين دين
ورزي از انبيا برتر است، اما حتي همين انبيا نيز با اذيت و مخالفت و اتهام  اخالص

گرايي روبرو شدند، ولي كوتاه نيامدند و همانگونه كه خدا به آنان دستور داده بود،  طلبا
صبوري و بردباري پيشه كردند، و بعد از اين صبوري و استواري بود كه از نصرت الهي 

بَۡت رُُسلٞ ﴿ فرمايد: برخوردار شدند، چنانكه خداوند مي لََقۡد ُكِذِ ََ  � َ�َ ْ َا ُ�َ َُ َمَ  ِمَِ َ�ۡبلَِك فَ
 َ ت

َ
َ  ّّ ََ  ْ َا َُذ

ُ
َ ََ  ْ بُوا ِ ُكِذِ َّ �ِت ٱ َل لَِ�َِ� َ  ُمَبِدِ ََ نََ   �ُهۡم نَۡ�ُ پيامبران زيادي پيش « .]34األنعام: [ ﴾ٮ

ها صبوري ورزيدند و مورد اذيت و آزار واقع شدند (اما  از تو تكذيب شدند، اما در برابر تكذيب
دريافت داشتند و هيچ چيز مقررات خداوند را دگرگون پايدار ماندند) تا باألخره نصرت ما را 

 .»نتواند كرد

َنَ ﴿ ناپذير خداوند اين قانون الهي است: مراد از مقررات دگرگون َُ لََقۡد َسَبَقۡت َ�َِم ََ

ََن  ١لِعَِبَدِنََ ٱلُۡمۡرَسلَِ�  ُر و ُُ ُهۡم لَُهُم ٱلَۡمن َّ ِ �لُِبوَن  ١إ الصافات: [ ﴾١نّن ُجنَدنََ لَُهُم ٱۡلَ�

مان اين است كه آنان قطعاً ياري  عهد ازلي ما در بارة بندگان برگزيده و رسوالن« .]171-173

. نكتة مؤمن نواز و شادي بخشِ اين آيه »خواهند شد و لشكريان ما حتماً پيروز خواهند شد
وعده اين است كه خداوند عين همان نصرتي را كه به پيامبرش وعده كرده، به مؤمنان نيز 

بودن سنت الهي در حمايت از پيامبران و  داده است. خداوند همچنين قطعي و حتمي

ْ ِ� ﴿ فرمايد: پيروان آنها را بيان فرموده است، چنانكه مي ََ َااَمُنوا ن ِ ّّ ٱ ََ َنَ  َنُ�ُ رُُسلَ ََ إِنَّ 
�ُد  ۡشَ�

َ
َ�ۡوَم َ�ُقوُم ٱۡ� ََ َيَ  َۡ  ّ ِ ٱ ة َيو� َ َۡ گمان ما پيامبران خود و مؤمنان را در  بي« .]51غافر: [ ﴾٥ٱ

 .»خيزند، ياري خواهيم كرد زندگي دنيا و در آن روزي كه گواهان به پا مي
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خواه را هم در صورت التزام به  پس سنت خداوند در حمايت از مؤمنان جماعت دين
 اسباب و شرايط نصرت دربر خواهد گرفت.

 خواه: نيروي مورد نياز جماعت دين
تر از نيروي مخالفان فراهم آورد، نيروي  الش كند كه نيرويي قويجماعت بايد ت

سازي آن در  ها و نهادينه جماعت هم متكي است بر گسترش بيداري اسالمي ميان توده
درون افراد و جذب نيكخواهان ديندار و صادق كه در اين صورت با گسترش بيداري 

ها را  هاي جامعه و تمامي اليه تر شده دارشدن آن دامنة جماعت گسترده اسالمي و ريشه
دربر خواهد گرفت و با افزايش شمار اعضاي جماعت و هواداران آن نيروي جماعت 

 بيشتر شده و به نصرت الهي نزديكتر خواهد شد.

 جماعت بايد از كشمكش و اختالف بپرهيزد:
با  جماعت در راستاي پرهيز از موانع پيروزي بايد از اختالف داخلي چه اختالف افراد

يكديگر و چه با امير جماعت دوري گزيند، راه نجات از اين آفت هم پاكسازي درون از 
گردانيدن نيت براي  هاي هوي و هوس همراه با احساس نظارت خدا و خالص آلودگي

پروردگار است كه البته اين هم به تنهايي كافي نيست، بلكه بايد براي نحوة كار جماعت 
يف و اختيارات امير جماعت نظام نامه و دستورالعمل دقيق و رابطة اعضا با آن و وظا

گيري در مورد كارها به اجتهاد امير  نامة جماعت تصميم تدوين گردد. چنانچه بنا به اساس
هاي ديني بر اعضا واجب است. يا اگر  جماعت پس از رايزني امير در چارچوب ارزش

شوراي جماعت باشد، امير جماعت  نامه امير جماعت مقيد به رأي اكثريت بر مبناي اساس
باشد، و ديگر اعضاي جماعت هم  ملزم به اطاعت از رأي اكثريت شورا در حدود شرع مي
گردد، مبناي  تر ابالغ مي هاي پايين موظفند رأي مقرر را كه توسط امير براي اجرا به رده

لمه فعاليت خويش قرار دهند. در پرتو چنين روشي كار جماعت به معناي واقعي ك
گروهي شده و به صورت همآهنگ و منظم و عاري از اختالف و چندگانگي جريان 
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خواهد يافت، چنين حركتي با اين كيفيت براي جماعت ضروري است، حتي اگر گهگاه 
در برخي مراحل و يا در برخي جزئيات كار به وقوع خطا و اشتباه هم منجر شود، زيرا 

خطا هم باشد، از ضرر كار صحيح اما پراكنده و گمان ضرر كار همآهنگ هرچند در آن  بي
زيان » دفع افسد به فاسد«تر است و بنا به قاعدة  آهنگ براي جماعت كمتر و سبك ناهم

 گردد. تر به منظور دفع زيان بزرگتر تحمل مي سبك

 دادن پرهيز كند: خواه بايد از رياكاري و بهانه به دست طاعنان جماعت دين
خود جداً از رياكاري دوري كند و هيچگاه بر جلب خشنودي  جماعت بايد در فعاليت

ها و  مردم و رضايت آنها از كار خود حرص نورزد، زيرا رياكاري جماعت را از مهرورزي
كند. وظيفة اصلي جماعت اين است  بهره مي عنايات كريمانة خداوند و از رضايت او بي

تي مردم و دوري از خوشايند مردم در اعتنايي به نارضاي كه با عمل به اوامر خداوند و بي
 هاي ديني حريصانه در پي كسب خشنودي خداوند برآيد. صورت ناهمخواني با مالك

اين البته بدين معنا نيست كه جماعت از خشم و نارضايتي مردم پرهيز نكند و 
مند به كسب خشنودي آنان نباشد. هرگز، زيرا رضايت مردم باعث اعتماد آنها به  عالقه
گردد، و مورد اعتماد مردم بودن، براي جماعت امري مطلوب و ضروري به  عت ميجما

هاي ديني را فداي جامعه كند و براي  آيد، و ليكن جماعت نبايد ارزش حساب مي
دستيابي به رضايت مردم مرتكب اعمال خالف شرع گردد. فراتر از اين جماعت حتي 

د مباح هستند، ترك كند تا بدين وسيله به بايد اموري را كه ذاتاً و يا براي تمامي افرا
پراكني ندهد كه همواره  سازي و شبهه ساز مجال تهمت گرايانِ فرصت طلب و شايعه باطل

اي هستند كه خريدار كاالي طعن و تهمت بوده و بدون مطالبة دليل به  در ميان مردم عده
اك و ترك كارهاي مباح به ن پردازند... لذا پرهيز از انجام كارهاي شبهه تصديق شايعات مي

منظور اعتمادسازي در جامعه از جمله امور الزمي است كه مد نظر قراردادن آن بر 
بودن فراگيري خواندن و نوشتن،  جماعت واجب است. مگر نه اين كه با وجود مباح
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خداوند به منظور بستن دهان طاعنان و براي اين كه كفار پيامبر را به اقتباس قرآن از كتب 
شتگان متهم نكنند، ايشان را از فراگيري خواندن و نوشتن به دور داشت، چنانكه در گذ

�بٖ ﴿ فرمايد: اين خصوص در قرآن مي َٰ ِ ْ ِمَ َ�ۡبلِهِۦ ِمَ ك لُوا َۡ ََ َمَ ُكنَت  ُهۥ  ََ ط  ُ ََ   َ ََ

ۡرتَََب �َِيِمينَِك  إِذٗ  َّ خواندي و  ي نميتو پيش از قرآن كتاب« .]48العنكبوت: [ ﴾٤ٱلُۡمۡبِطلُوَن ا 

 .»افتادند گرايان به شك و ترديد مي نوشتي كه در اين صورت باطل با دست راستت چيزي نمي
گمان  دانستي، بي در تفسير اين آيه آمده است كه اگر تو خواندن و نوشتن مي

گفتند: شايد پيامبر قرآن را از كتب بر جاي  پرداختند و مي جويي مي گرايان به بهانه باطل
دانستند كه پيامبر  از انبياي پيشين برگرفته و خود آن را نوشته است، در حالي كه مي مانده

آن كه  ها بي سال ص داند، آخر رسول خدا فردي اُمي است و خواندن و نوشتن نمي
آور و معجز ه را براي  خواندن و نوشتن بداند، با آنها زيسته بود، سپس اين كتاب شگفت

بود،  ويسندگان را ناتوان ساخت. اگر پيامبر قبالً با سواد ميآنان آورد كه سخنوران و ن
ميان آنان چنين بود، مجال د، اما اكنون كه سابقة پيامبر دردادن شايد اين را دستاويز قرار مي

(اين كار را نيافتند
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مراد ما از حق در اين كتاب هرگونه باور يا كاري است كه از 
 گاري يا انجام آن واجب باشد.ديدگاه دين ثابت و صحيح و ماند

مراد از باطل هم نقيض حق در معناي يادشده است، يعني: باور يا 
عملي كه به لحاظ ديني فاقد سند و ارزش بوده، از ويژگي حقانيت 

برداشتن آن الزم است. بر اين اساس،  بهره است و ترك و از ميان بي
 د بود.معناي حق دستورات خدا و معناي باطل نواهي او خواه

هم اين است كه با » پيكار و تدافع ميان حق و باطل«مراد از 
آمدن شرايط مناسب يكي از اين دو ديگري را با استفاده از  فراهم

 قدرت حذف و از ميدان خارج كند.
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