


مقاومت نظریه قرآنی مبانی



 هست، کفر و شرك تا گوییم مى ما
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 دشمن مقابل در مقاومت نظریه
 ترویج کنید، تبلیغ را پنجه قوي
 که نکنند تصور بعضی .کنید
 موشک دارد، بمب دشمن چون
 دارد تبلیغاتی هاي دستگاه دارد،

 نشینی عقب ما قبیل، این از و
 یک مقاومت نظریه !خیر نه .کنیم

 هم است؛ درست و اصیل نظریه
.عمل مقام در هم و نظر مقام در
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.و دانش آموزان



مقدمه
 رژیم بر معاصر قرن در ایران اسالمی جمهوري شکوهمند پیروزي
 از متشکل که ـ جهان سیاسی هندسه در تغییر بر عالوه طاغوت،
 دین کارآمدي دینی، حاکمیت تشکیل با بودـ تزویر و زور و زر مثلث

 ،ایستادگی و مقاومت پرتو در حق، نصرت به و رسانده اثبات به را
 و علیه اهللا صلی محمدي ناب اسالم هاي آموزه بر مبتنی نوینی نظام
 چهلمین حالی در انقالب این .کرد عملیاتی و ریزي طرح سلم و آله

 که واژگانی از بسیاري به که کند می سپري را خود پیروزي سالگرد
 را غربت گرد و غبار لغات، فرهنگ و ها المعارف دایره پستوي در

 اجتماعی، سیاسی، ادبیات در و داد اي تازه روح کردند، می تحمل
.بخشید معنا آنها به جهان دفاعی و اقتصادي فرهنگی،



مقدمه
 به و خارج لغت دایرة از امروز که هاست واژه آن جملۀ از مقاومت
 هاي بنیان تحول در عظیمی نهضت که است شده تبدیل جریانی
  است؛ انداخته راه به عمل و اقدام عرصۀ در نیز و اي اندیشه و فکري
 یاري و دوستان که است شده غالبی گفتمان امروز دیروز غریب واژة

 مبدل »المنصورون لهم« نماد به و مسرور را خدا دین کنندگان
  و انداخته لرزه به را استبداد کاخ که پیروز مقاومتی است؛ ساخته

.است آورده ارمغان به مسلمین براي را شکوه و عزت استقالل،
 این در که نمود فحص متعددي معانی با توان می قرآن در را واژه این

 چیستی، حوزة سه در آنها از بخشهایی به فصل سه در نوشتار
.پردازیم می چگونگی و چرایی



:فصل اول
؟مقاومتچیستی 

مفهوم شناسی مقاومت: بخش اول

!چیستی مقاومت خاص؟: بخش دوم
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استحکام
تسلیم نشدن در برابر کسی

ریشه  
مقاومت

 به شیء یک گرفتن قرار معناي به قوم ریشه از
 بر مترتب شیء آن منافع و آثار تمام که شکلی

 که انسان براي قیام حالت مثل باشد؛ حالت آن
.دارد را کارایی بیشترین

مفهوم شناسی مقاومت: بخش اول



مفهوم 
خاص

  بر ها گروه و ها سازمان کشورها، مسلمانان، مقاومت
  و سلطه نظام تهاجم برابر در اسالم دستورات اساس

  می تعریف خاص مفهوم به مقاومت را آنها متحدان
.نمایند

مفهوم 
عام

 یک توسط اسالم دستور اساس بر ایستادگی نوع هر
  و هوي با مقابله در ها مسلمان از جمعی یا مسلمان

  را مکان و زمان هر در دشمن و شیطان هوس
.کنند می تعریف عام مفهوم به مقاومت

مفهوم اصطالحی مقاومت
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  ورسولَه اللَّه حاد منْ یوادونَ الْآخرِ والْیومِ بِاللَّه یؤْمنُونَ قَوما تَجِد لَا
لَوکَانُوا و مهاءآب أَو مهنَاءأَب أَو مانَهإِخْو أَو میرَتَهشع کأُولَئ کَتَب 
 تَحتها منْ تَجرِي جنَّات ویدخلُهم منْه بِرُوحٍ وأَیدهم الْإِیمانَ قُلُوبِهِم فی

ارینَ الْأَنْهدا خَالیهف یضر اللَّه منْهضُوا عرو نْهع کأُولَئ زْبح اللَّه 
22/مجادله .الْمفْلحونَ هم اللَّه حزْب إِنَّ أَلَا

 و خدا با که را کسانى ]و[ باشند داشته ایمان بازپسین روز و خدا به که نیابى را قومى
  آنان عشیره یا برادرانشان یا پسرانشان یا پدرانشان چند هر اند  کرده مخالفت رسولش

  از روحى با را آنها و نوشته را ایمان ]خدا[ که اینهاست دل در بدارند دوست باشند
  جویهایى آن ]درختان[ زیر از که بهشتهایى به را آنان و است کرده تایید خود جانب
 او از آنها و خشنود ایشان از خدا ماندگارند آنجا در همیشه آورد  مى در است روان

رستگارانند که خداست حزب آرى خدا حزب اینانند خشنودند

کافران با مودت  بودن حرام
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کافران با مودت بودن حرام

 "میان جمع که دهد مى هشدار مؤمنان به است، قرآن آیات ترین کوبنده از آیه این
 دو این میان از باید و نیست، ممکن دل یک در "خدا دشمنان محبت "و "خدا محبت

 اال و بپرهیزند خدا دشمنان دوستى از باید مؤمنند راستى اگر برگزینند، را یکى
 قیامت روز و خدا به ایمان که را گروهى هیچ ":فرماید مى نکنند مسلمانى ادعاى

 فرزندان یا پدران چند هر کنند، دوستى رسولش و خدا دشمنان با که یابى نمى دارد
 الْآخرِ الْیومِ و بِاللَّه یؤْمنُونَ قَوماً تَجِد ال( "باشند آنها خویشاوندان یا برادران یا

.)عشیرَتَهم أَو إِخْوانَهم أَو أَبناءهم أَو آباءهم کانُوا لَو و رسولَه و اللَّه حاد منْ یوادونَ

 ضعیف یا زنند مى دو هر از دم که آنها و گنجد، نمى متضاد محبت دو دل یک در 
 از جمعى مخالف صف در اسالمى غزوات در که بینیم مى لذا و منافق، یا و االیمانند،

 و کرده، جدا الهى خط از را خطشان چون ولى بودند، مسلمین خویشاوندان و بستگان
 را آنها از جمعى حتى و کردند، پیکار آنها با بودند، پیوسته حق دشمنان صفوف به

.کشتند



کافران با مودت بودن حرام

  صفحه بر را ایمان خط خدا که هستند کسانى آنها :فرماید می دوم و اول مرحله در
  فی کَتَب أُولئک( "است فرموده تقویت را آنان خودش ناحیه از روحى با و نوشته، قلوبشان
الْإِیمانَ قُلُوبِهِم و مهدبِرُوحٍ أَی نْهم(.

 نهرها که کند مى داخل  بهشت از باغهایى در را آنها خداوند ":فرماید مى مرحله سومین در
 تَجرِي جنَّات یدخلُهم و( "مانند مى آن در جاودانه و است، جارى قصورش و درختان زیر از
.)فیها خالدینَ الْأَنْهار تَحتها منْ

  "خشنودند خدا از نیز آنها و است خشنود آنها از خداوند ":افزاید مى مرحله چهارمین در
)یضر اللَّه منْهع ضُوا ور نْهو است راضى آنها از خدا هم "فرماید مى جالبى؟ تعبیر چه .)ع 

 خدا، نام کنار در نامشان که است رفته باال قدرى به مقامشان یعنى "راضى خدا از آنها هم
.است گرفته قرار او رضایت کنار در رضایتشان و
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 است دیگرى موهبت و نعمت از حاکى که عمومى اعالم یک صورت به مرحله آخرین در 
 حزْب إِنَّ أَال اللَّه حزْب أُولئک( "است پیروز اللَّه حزب بدانید اند، اهللا حزب آنها ":فرماید مى
اللَّه مونَ هحفْلالْم(.

:در این آیه آثار مقاومت در برابر ترك دوستی دشمنان خدا طی پنچ مرحله بر شماري شده است



 بِقَومٍ اللَّه یأْتىِ فَسوف دینه عن منکُم یرْتَد من ءامنُواْ الَّذینَ یأَیهَا
ُمِبهیح و ونَهِبلَّۀٍ یحأَذ لىینَ عنؤْمزَّةٍ الْمأَع لىرِینَ عونَ الْکَافدَاهیج 

 من یؤْتیه اللَّه فَضْلُ ذَالک لَائمٍ لَومۀَ یخََافُونَ لَا و اللَّه سبِیلِ فىِ
شَاءی و اللَّه عاسیم؛ ول54/مائده ع

 خدا که زیرا باك چه بازگردد دینش از شما از که هر اید، آورده ایمان که کسانى اى
 در و فروتنند مؤمنان برابر در .بدارند دوستش و بدارد دوستشان که بیاورد را مردمى

 مالمتگرى هیچ مالمت از و کنند مى جهاد خدا راه در سرکش کافران برابر
 خداوند و دارد، ارزانى خواهد که کس هر به که خداست فضل این .هراسند نمى

.داناست و بخشاینده

عزیز بودن مسلمین در برابر کافران
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 و خدا عاشق که گرفت خواهند بدست کسانى آینده در را اسالم پرچم
 علَى أَعزَّةٍ« ( ... )»یحبونَه و یحبهم بِقَومٍ اللَّه یأْتی« .باشند صالبت با و مجاهد

»اللَّه سبِیلِ فی یجاهدونَ الْکافرِینَ
 و ها سرزنش از نباید جاهلى عادات و ها سنّت شکستن و ایمان راه در

  :شد محیط و جو تسلیم و داشت ترسى دشمن سوء تبلیغات و ها گرى هوچى
  »الئمٍ لَومۀَ یخافُونَ ال« :ندارد اثري دشمن روانی جنگ

 قاطعیت و او راه در جهاد و خدا محبت نیست، مقام و مال تنها خدا فضل 
»اللَّه فَضْلُ ذلک« .است الهى فضل و لطف مظاهر از هم دین در

  و است دشمن برابر در سرسختى و دینى برادران با نرمش مسلمان، رفتار
 علَى أَعزَّةٍ الْمؤْمنینَ علَى أَذلَّۀٍ« .نیست مطلق نرمش، و خشونت از یک هیچ

»الْکافرِینَ
 حقارت احساس کافران برابر در هرگز دارد، واقعى ایمان که کسى
»الْکافرِینَ علَى أَعزَّةٍ«  :کند نمى
 دلى ولى شود، مى کفّار به وابسته و بیمار شد خالى خدا محبت از که دلى

  یسارِعونَ مرَض قُلُوبِهِم فی« .شود نمى وابسته هرگز است پر خدا مهر از که
یهِمف«( ... ) »مهبحی و ونَهبحزَّةٍ« ( ... )»یلَى أَعرِینَ عالْکاف«

عزیز بودن مسلمین در برابر کافران



محمد رسولُ اللَّه و الَّذینَ معه أَشداء علَى الْکُفَّارِ رحماء بینَهم؛ 
.  29/فتح

در بین خود رحیم و رسول خداست و کسانى که با او هستند علیه کفار شدید محمد 
.دلسوزندو 

شدید بودن به معناي قتال و خشونت نیست؛ بلکه به معناي ایستادگی و 
.سازش ناپذیري و تسلیم نشدن در مقابل دشمنان است

یاران پیامبر بسان آتشى سخت و سوزان و سدى محکم و پوالدین در 
.مقابل دشمنان هستند

شدید بودن در برابر کافران

3



  نَکُنْ لَم أَ قالُوا اللَّه منَ فَتْح لَکُم کانَ فَإِنْ بِکُم یتَرَبصونَ الَّذینَ
کُمعم رینَ کانَ إِنْ ولْکافل أَ قالُوا نَصیب وِذْ لَمتَحنَس کُملَیع و 

کُمنَعنَ نَمنینَ مؤْمالْم فَاللَّه کُمحی نَکُمیب موۀِ ییامالْق لَ لَنْ وعجی 
رینَ اللَّهلْکافلَى لنینَ عؤْمبیال؛ الْم141/نساء س.

 را خود شود شما نصیب خدا ناحیه از فتحى اگر تا فرصتند انتظار در که منافقان همان
 آنان به شود کافران نصیب اگر و نبودیم شما با ما مگر :گویند مى دانسته، شما از

 به گذاشتیم نمى و قبوالندیم شما به را خود رهنمودهاى ما که نبود مگر :گویند مى
  ابد تا خدا و کرد خواهد حکم شما بین قیامت در خدا ولى بگروید، مؤمنین دین

.باشند داشته مؤمنان بر تسلطى کمترین کافران که نداده اجازه

مسلمین بر کافران تسلط پذیرش بودن حرام

4



 نداشتن نشانه پذیرى سلطه و ندارند، را کافران ى سلطه پذیرفتن حقِ مؤمنان،
»سبِیلًا الْمؤْمنینَ علَى للْکافرِینَ اللَّه یجعلَ لَنْ« .است واقعى ایمان

 لَنْ« .باشند مأیوس همیشه براى مؤمنان بر سلطه از کفّار که کرد کارى باید 
»... اللَّه یجعلَ

 را مسلمانان بر کفّار نفوذ راه که قراردادى و آمد و رفت نامه، عهد طرح، هر
 نظامى، سیاسى، جهات تمام در باید مسلمانان پس .است حرام کند باز

  اللَّه یجعلَ لَنْ« .باشند برخوردار کامل استقالل از فرهنگى و اقتصادى
»... للْکافرِینَ

  دو و معرکه بیاران آتش طلبی، فرصت نظیر هایی ویژگی یادآوري با آیه این
  برابر در مقاومت و سبیل نفی قاعده به منافقان، براي »تضریب« زنی بهم

.کند می تأکید مسلمین توسط ظالم کفار سلطه پذیرش

سبیل نفی آیه هاي پیام

١
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  خَبالًا یأْلُونَکُم لَا دونکُم من بِطَانَۀً تَتَّخذُواْ لَا ءامنُواْ الَّذینَ یأَیهَا
 صدورهم تُخْفى ما و أَفْواههِم منْ الْبغْضَاء بدت قَد عنتُّم ما ودواْ
118/عمران آل تَعقلُون؛ کُنتُم إِن  االَْیات لَکُم بینَّا قَد  أَکْبرَُ

 که مگیرید، خود همکیشان از جز همرازى دوست اید، آورده ایمان که کسانى اى
  مشقت و رنج خواستار و کنند نمى کوتاهى شما حق در فسادى هیچ از دیگران
  است بیشتر دارند دل در که کینه آن و است آشکار گفتارشان از توزى کینه و .شمایند

.دریابید عقل به اگر ساختیم، آشکار برایتان را آیات .آورند مى زبان به آنچه از

کافران به مسلمین اعتماد عدم
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پیام هاي آیه

 :کنند مى برخورد ما با گوناگون روشهاى با دشمنان
خباالً الیألونکم« :فساد«
وا« :فشارعنتم ما ود« 
اکبر صدورهم ماتخفى« :نفاق« 

»ال تتخذوا بطانۀ من دونکم«. بیگانگان را محرم اسرار خویش قرار ندهیم 

اى در توطئه و فتنه علیه شما  دشمنان خود را بشناسید و هشیار باشید، آنان ذره 
»ال یألونکم خباال ودوا ما عنتّم«. کنند کوتاهى نمى

اگر شما را از روابط صمیمانه با دشمنان نهى . اوامر و نواهى الهى، دلیل و فلسفه دارد
. کنند کند، به خاطر آن است که آنان در توطئه علیه شما کوتاهى نمى مى

  »ال یألونکم... التتخذوا«
اى است و عاقل بودن مسأله دیگر، لذا در این آیه خداوند به  مؤمن بودن مسأله

یا ایها «. کفّار را محرم اسرار خود قرار ندهید، اگر عقل دارید: فرماید مؤمنان مى
»ان کنتم تعقلون... الّذین آمنوا
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 أَولیاء بعضُهم  أَولیاء النَّصارى و الْیهُود تَتَّخذُواْ لَا ءامنُواْ الَّذینَ یأَیهَا
 .الظَّالمین الْقَوم یهدى لَا اللَّه إِنَّ  منهُم فَإِنَّه منکُم یتَولهُم من و  بعضٍ

51 /المائده
 از بعضى ]که[ مگیرید ]خود[ دوستان را نصارى و یهود اید  آورده ایمان که کسانى اى

  خواهد آنان از گیرد دوستى به را آنها شما از کس هر و دیگرند بعضى دوستان آنان
.نماید  نمى راه را ستمگران گروه خدا آرى بود

صمیمی دوست و سرپرست عنوان به کافران انتخاب بودن حرام

 خارجى، سیاست و روابط در قطعاً است، قرآن نهى مورد کفّار از گرفتن یارى وقتى
 به اعتماد و سازش[ ؛ »تَتَّخذُوا ال« .است ممنوع کفّار و کتاب اهل سلطه و والیت پذیرش

]است شده شمرده مذموم کفار

 بعضُهم«  .خویشند مسلکان هم فکر به تنها آنان چون نپذیریم، را دشمنان و کفّار والیت 
یاءلضٍ أَوعا یا« .است ایمان شرایط از دشمن، از تبرّى »بهینَ أَینُوا الَّذذُوا ال آمتَتَّخ ...«
 الْقَوم یهدي ال اللَّه إِنَّ منْهم فَإِنَّه« .خداست والیت قطع کفّار، والیت پذیرش ى نتیجه

 خود »ولى« را کفّار نه »الظَّالمینَ الْقَوم یهدي ال« .است ظلم کفّار، بر تکیه ؛»الظَّالمینَ
 فَإِنَّه« .باشید داشته والیت رابطه اند، پذیرفته را کفّار والیت که آنان با نه و گردانید

منْهم«

پیام ها

6



 52 الفرقان آیه .کَبِیرًا جِهادا بِه وجاهدهم الْکَافرِینَ تُطعِ فَلَا

بپرداز بزرگ جهادى به آنان با قرآن ]از گرفتن الهام[ با و مکن اطاعت کافران از پس

آنها با جهاد لزوم و کافران از اطاعت عدم وجوب

  :هست شکل دو به کفار برابر در مقاومت مراحل

»فَال تُطعِ«. عدم اطاعت از آنان

»و جاهدهم«. مبارزه و جهاد
جهاد علمى با منطق 

قرآن

پاسخ دادن به 
شبهات دشمنان که 

جهاد کبیر است

آیه
ي 

 ها
یام

پ

 تقاضاى گونه هر( »تُطعِ فَال« .است ممنوع کفّار با سازش 
)کنید رد قاطعیت با را کفّار انحرافى

 صالبت با و مقاوم و مستقل کفّار، برابر در توانید مى زمانى
 فَال نَذیراً قَرْیۀٍ کُلِّ فی لَبعثْنا شئْنا لَو« .باشید متمرکز که باشید

 متمرکز پیامبر یک وجود در رهبرى که اکنون یعنى »تُطعِ
.نکنید سازش پس نیرومندید، شما است،
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 و بزرگ جهادى هم آن است، الزم جهاد نیست، کافى کفّار از نکردن پیروى
 »کَبِیراً جِهاداً بِه جاهدهم و ... تُطعِ فَال« .جانبه همه

 با کفّار، از اطاعت ترك با( .است مقاومت و مبارزه هاى شیوه از یکى منفى، ى مبارزه
»جاهدهم و ... تُطعِ فَال« )کن جهاد آنان

 با محاجه و بحث ى وسیله نیرومندترین و فرهنگى و علمى جهاد ابزار بهترین قرآن
].است مقاومت از اي شیوه هم این[ »بِه جاهدهم« .است اسالم دشمنان

 .نباشید بیکار هم شما دارند، ها تالش فکرى و فرهنگى تهاجم براى شما دشمنان
»مهداست طرفینى »جاه.

 »کَبِیراً جِهاداً« .است جهاد ترین بزرگ شرك، و کفر علیه منطقى و علمى جهاد

آیه
ي 

 ها
یام

ه پ
دام

ا

آنها با جهاد لزوم و کافران از اطاعت عدم وجوب



 إِلَیهِم تُلْقُونَ أَولیاء وعدوکُم عدوي تَتَّخذُوا لَا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا
 وإِیاکُم الرَّسولَ یخْرِجونَ الْحقِّ منَ جاءکُم بِما کَفَرُوا وقَد بِالْمودةِ

 وابتغَاء سبِیلی فی جِهادا خَرَجتُم کُنْتُم إِنْ ربکُم بِاللَّه تُؤْمنُوا أَنْ
 أَعلَنْتُم وما أَخْفَیتُم بِما أَعلَم وأَنَا بِالْمودةِ إِلَیهِم تُسرُّونَ مرْضَاتی

1/ممتحنه .السبِیلِ سواء ضَلَّ فَقَد منْکُم یفْعلْه ومنْ
  برمگیرید دوستى به را خودتان دشمن و من دشمن اید  آورده ایمان که کسانى اى

  شما براى که حقیقت آن به قطعا آنکه حال و کنید دوستى اظهار آنها با که ]طورى به[
 خدا به ]چرا[ که کنند مى بیرون ]مکه از[ را شما و ]خدا[ پیامبر ]و[ کافرند آمده

  بیرون من خشنودى طلب و من راه در جهاد براى اگر اید  آورده ایمان پروردگارتان
  آنچه به من که حالى در کنید  مى برقرار دوستى رابطه آنان با پنهانى ]شما[ اید  آمده
  راه از قطعا کند چنین شما از کس هر و داناترم نمودید آشکار آنچه و داشتید پنهان

.است گردیده منحرف درست

کافران با مخفیانه ارتباط ایجاد و سازشکار مسلمانان مذمت
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 پی در مسلمانان از یکی است؛ مستفاد آن نزول شأن از که طوري آیه این در
 روح تقویت به را آنها بالفاصله خداوند که بود اسالم دشمنان به محبت اظهار

  :فرماید می و دهد می هشدار دشمنان مقابل در مقاومت
 "ندهید قرار خویش دوست را خود و من دشمن !اید آورده ایمان که کسانى اى 
 خدا دشمنان فقط آنها یعنى )أَولیاء عدوکُم و عدوي تَتَّخذُوا ال آمنُوا الَّذینَ أَیها یا(

 به دوستى دست چگونه حال این با دارند، دشمنى و عداوت نیز شما با که هستند
 محبت اظهار آنها به نسبت شما ":افزاید مى سپس !کنید؟ مى دراز آنها سوى

 )قرآن و اسالم( آمده شما براى حق از آنچه به نسبت آنها که حالى در کنید مى
 پروردگار که خداوندى به ایمان خاطر به را شما و خدا رسول و اند، شده کافر
 قَد و بِالْمودةِ إِلَیهِم تُلْقُونَ( "رانند مى بیرون دیارتان و شهر از است شما همه
)ربکُم بِاللَّه تُؤْمنُوا أَنْ إِیاکُم و الرَّسولَ یخْرِجونَ الْحقِّ منَ جاءکُم بِما کَفَرُوا

آیه
ي 

 ها
یام

پ

کافران با مخفیانه ارتباط ایجاد و سازشکار مسلمانان مذمت



آنان از تبري واسطه به خدا دشمنان برابر در مقاومت به تشویق

آیه
ي 

 ها
یام

ه پ
دام

ا

کافران با مخفیانه ارتباط ایجاد و سازشکار مسلمانان مذمت

هدایت رمز جلوت و خلوت در خدا دشمنان برابر در مقاومت

 با ارتباط گونه هر و فرموده توصیه پنهان و پیدا مقاومت به را مسلمین خدا
  دوستى رابطه آنها با مخفیانه شما  :است نموده منع جلوت و خلوت در را آنها

 بهتر همه از کنید مى آشکار یا پنهان را آنچه من که حالى در سازید، مى برقرار
  باید پس ؛)أَعلَنْتُم ما و أَخْفَیتُم بِما أَعلَم أَنَا و بِالْمودةِ إِلَیهِم تُسرُّونَ( !"دانم مى

!ندارد؟ اي فایده کاري مخفی که باشیم آگاه

  چنین شما از کس هر ":فرماید مى قاطع تهدید یک عنوان به آیه پایان در
 فَقَد منْکُم یفْعلْه منْ و( "است شده گمراه و منحرف راست راه از کند کارى

  کرده گمان که گشته منحرف خدا معرفت راه از هم .)السبِیلِ سواء ضَلَّ
 طرح که تقوى و اخالص و ایمان راه از هم و ماند، مى مخفى خدا بر چیزى

  که است زده خود زندگانى ریشه به تیشه هم و ریخته، خدا دشمنان با دوستى
 ممکن که است انحرافى بدترین این و ساخته خبر با اسرارش از را دشمنش

.دهد دست ایمان سرچشمه به وصول از بعد مؤمن شخص به است

.است هدایت طریق از انحراف پنهان و پیدا در خدا دشمنان با دوستی و سازش



آیه
اي 

م ه
پیا

متَقآ فَاسکَم رْتن أُممو تَاب کعلَا ماْ وتَطْغَو ا إِنَّهلُونَ بِممیرٌ تَعص112/هود .ب
  سوى به تو، با که کس هر )نیز( و باش استوار اى، شده مأمور که گونه همان !)پیامبر اى( پس
.بیناست کنید مى آنچه به او که نکنید سرکشى و است، آمده خدا

 فرماید می اکرم پیامبر است؛ هود شد، نازل پیامبر بر که اي سوره ترین سنگین
 که است آیه همین در سوره این سنگینی قایلند مفسرین کرد؛ پیر مرا سوره این

 استقامت عدم در یاران از برخی هاي مهري بی و پیامبر یاران استقامت به
.دارد اشاره

و پایدارى رهبر » فاستقم«. در استقامت و پایدارى، رهبر باید پیشگام همه باشد
»و من تاب معک«.نتیجه است بدون همراهى و پایدارى امت بى

» انه بما تعملون بصیر... فاستقم«. استقامت در دین، پاداش الهى را در پى دارد
در عبادت، در ارشاد، . ى امور باشد پایدارى زمانى ارزش دارد که در همه

»فاستقم«. ها و مانند آن تحمل ناگوارى

2

3

4

1

و خداوند کیفر و پاداش همه را » فاستقم«. ى تاریخ انبیا، استقامت است تیجه
»فاستقم...کال لیوفّینّهم«. دهد، پس استقامت کن بدون کم و کاست مى

مسلمانان و خدا رسول به استقامت به امر
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آیه
اي 

م ه
پیا

استقامت بر اساس حق و وظیفه

استقامت در برابر فزون طلبی

استقامت در راه تبلیغ دین

استقامت در عدالت ورزي

استقامت ارزشمند

استواري در راه دین در برابر 
طلبى؛  هاى برخاسته از فزون تفرقه

استواري در راه دین در برابر 
طلبى؛  هاى برخاسته از فزون تفرقه

استواري در راه دین در برابر 
طلبى؛  هاى برخاسته از فزون تفرقه

5

6

7

8

مسلمانان و خدا رسول به استقامت به امر آیه هاي پیام ادامه



آیه
اي 

م ه
پیا

  تَحزَنُواْ ولَا تَخَافُواْ أَلَّا الْملَآئکَۀُ علَیهِم تَتَنَزَّلُ استَقَامواْ ثُم اللَّه ربنَا قَالُواْ الَّذینَ إِنَّ
.30/فصلت . تُوعدونَ کُنتُم الَّتى بِالْجنَّۀِ وأَبشرُواْ

  نمودند، مقاومت )عقیده این بر( پس خداست، ما پروردگار« :گفتند که کسانى همانا
 بر باد بشارت و مباشید غمگین و نترسید ):گویند مى و( شوند مى نازل آنان بر فرشتگان

.شدید مى داده وعده پى در پى که بهشتى به شما

»مقاومت در کنار توحید«توحید و استقامت 

رساند، مقاومت است وگرنه چه بسیار  کند و به نتیجه مى آن چه ایمان را بارور مى
»قالوا ربنا اللّه ثم استقاموا«. مؤمنانى که بد عاقبت شدند

قالوا «. استقامت، در کنار ایمان ارزش است وگرنه کفّار نیز بر باطل خود استقامت دارند
»ربنا اللّه ثم استقاموا

براى زمان و » ثم«کلمه (» ثم استقاموا«. استقامتى ارزشمند است که طوالنى باشد
)هاى دور است فاصله

؛ »تتنزّل علیهم المالئکۀ«. کند انسان در اثر ایمان و مقاومت، فرشتگان را به خود جلب مى
»تتنزّل علیهم المالئکۀ«. شوند فرشتگان بر غیر پیامبران نیز نازل مى
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و هم حزن و اندوه  » ال تخافوا«. کند مقاومت در راه حقّ، هم خوف از آینده را برطرف مى
»ال تحزنوا«. نسبت به گذشته را



آیه
اي 

م ه
پیا

  لَا ثُم أَولیآء منْ اللَّه دونِ من لَکُم وما النَّار فَتَمسکُم ظَلَمواْ الَّذینَ إِلَى تَرْکَنُواْ ولَا
  113/هود .تُنْصرُونَ

  شما براى )صورت این در( و گیرد مى فرا را شما )عذاب( آتشِ که نکنید تمایل ستمگران به و
 قرار کمک مورد )اى ناحیه ازهیچ( پس نیست، سرپرستى و دوست هیچ خداوند، برابر در

.گرفت نخواهید

ظالمان به عملی و قلبی تمایل بودن حرام

ستمگران، (» الترکنوا«. ، ممنوع استو خارجىبه ستمگران داخلى و اعتماد هرگونه تمایل 
 )الیق پیروى و رهبرى نیستند

ى آتش داده،   ى آن وعده هر گناهى که قرآن درباره. (بر ستمگران، گناه کبیره استتکیه 
 »فتمسکم النار... ال ترکنوا«) گناه کبیره است

  »من دون اللّه من اولیاءما لکم  و «. به جاى تمسک به ظالم، به خدا توکّل کنیم

  »ثم التنصرون«.ى تکیه بر ستمگران، غربت و تنهایى است نتیجه
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رکون    .شود مودت و محبت به ظالم و اطاعت از او، از مصادیق رکون به ظالم محسوب مى
.و تکیه بر ظالم، آتش و عذاب خداوند را در پى دارد



ظالم غیر کافران به نیکی

لَا ینْهاکُم اللَّه عنِ الَّذینَ لَم یقَاتلُوکُم فی الدینِ ولَم یخْرِجوکُم منْ 
8/ممتحنه. دیارِکُم أَنْ تَبرُّوهم وتُقْسطُوا إِلَیهِم إِنَّ اللَّه یحب الْمقْسطینَ

دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون ] کار[خدا شما را از کسانى که در ] اما[
اند باز نمى دارد که با آنان نیکى کنید و با ایشان عدالت ورزید زیرا خدا    نکرده

.دادگران را دوست مى دارد

قرآن مجید در مورد ارتباط و روابط حقوقی تجاري اقتصادي  
اجتماعی فرهنگی  صورت فردي و جمعی نسبت به کافران غیر ظالم 

دستور به نیکی می دهد
ضمن داشتن  مرزهاي اعتقادي  با آنان می –مسلمانان در روابط 

توانند با این گروه از کافران روابط حقوقی بر اساس مبانی اسالم و 
عقل و شرع داشته  باشند

بدون ایجاد اعتماد، والیت و محبت داشته باشند؛ بدون آنکه به آنها 
خیانت شود با پرهیز از ظلم و ستم، تعدي و مالحظه اعراض و نوامیس   

.مسلمینغیر 
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:فصل دوم
؟مقاومتچرایی 

»دستاوردها«اهمیت مقاومت : بخش اول

پیامدهاي شوم مقاومت: بخش دوم



غیبی هاي امداد عامل

الهی رضوان و محبت

متعال خداوند همراهی و معیت

بلندي سر و عزت

رفاه و پیشرفت

مغفرت  الهی

دشمن خدعه و مکر،کید از بخش نجات و ساز امنیت

قرآن آیات اساس بر مقاومت آثار و اهمیت

نصرت الهی و پیروزي بر دشمن



و لَقَد قَتبتُنَا سمنَا کَلادبعینَ للرْسالْم مإِنَّه مونَ لَهورنصالْم نَا إِنَّ وندج  
مونَ لَهب171-173/صافات  الْغَال.

  شده معین پیش از اند شده فرستاده رسالت به که بندگانى براى ما فرمان شک بى  
.است پیروز که ماست سپاه همانا و .پیروزند که ایشانند همانا .است

الهی نصرت

عبودیت و بندگى خدا،  » لقد سبقت کلمتنا«. آینده بشر با پیروزى انبیا و شکست دشمنان آنان است
»لعبادنا المرسلین«. شرط رسیدن اولیا به مقام رسالت بوده است

و » انّ«حرف (» انهم لهم المنصورون«. پیروزى پیامبران و مکتب آنان بر دیگر مکاتب حتمى است 
  )ى حتمى بودن است و جمله اسمیه، نشانه» الم«حرف 

پیامبران و پیروان آنان » المنصورون... لعبادنا«. ى دریافت نصرت الهى است بندگى خدا، زمینه
»انّ جندنا لهم الغالبون«. ها پیروز است لشگر خدا هستند و لشگر خدا قطعاً در همه صحنه

پیام هاي آیه

1



 سبِیلِ فى أَصابهم لمآ وهنُواْ فَما کَثیرٌ رِبیونَ معه قَتَلَ نَّبِى من وکَأَین
ا اللَّهمفُواْ وا ضَعمتَکَانُواْ واس اللَّهو بحبِرِینَ ی146/عمران آل  الْص.

  در آنچه براى پس جنگیدند، بسیارى خداپرستان آنان همراه که پیامبرانى بسیار چه و
 و ندادند ذلّت به تن و شدند ناتوان نه و کردند سستى نه رسید، آنان به خدا راه

.دارد دوست را صابران خداوند

الهی محبت

از زندگى رادمردان تاریخ و هنگام احساس ضعف، » ...وکاین«. تاریخ انبیا همراه با مبارزه است
 » و کاین من نبى«. مقاومت آنان درس بگیرید

فشارها، مردان خدا را وادار به    »فما وهنوا... ربیون«. ى مقاومت است ایمان به خدا، سرچشمه
 »وما استکانوا«. کند تسلیم نمى

فما وهنوا «. مشکالت نباید عامل سستى وضعف شود، بلکه باید عامل حرکت و تالش جدیدى گردد
کند، در راه خدا بودن  دهد و تحمل مشکالت را آسان مى آنچه به انسان روحیه مى    »لما اصابهم

  »فى سبیل اللّه«. آنهاست

پیام هاي آیه

و نه توان رزمى خود را از دست » فما وهنوا«بازند؛  زمندگانِ بصیر، نه از درون روحیه خود را مى
ى شما مسلمانان، راه جهاد و مبارزه است، پس باید صبور و مقاوم  راه آینده» وما ضعفوا«دهند؛  مى

»واللّه یحب الصابرین«: نشویمانجام وظیفه و پایدارى بر حقّ مهم است، پیروز بشویم یا . باشید
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69/عنکبوت .  الْمحسنینَ لَمع اللَّه وإِنَّ سبلَنَا لَنَهدینَّهم فینَا جاهدواْ والَّذینَ

  نشان آنان به را خود )به قرب( هاى راه کردند، جهاد )و تالش( ما راه در که کسانى و
.است نیکوکاران با خداوند همانا و داد خواهیم

متعال خداوند همراهی و معیت
3

ل گام باید و است الزم تالش الهى، ى ویژه هدایت به رسیدن براىاو 
 دیگر جاى در چنانکه ،»لنهدینّهم - جاهدوا« .بردارد انسان خود را

 داشته بر الهى گامى که همین    »ینصرکم اللَّه تنصروا ان« :فرماید مى
»لنهدینّهم - جاهدوا« .آید مى غیبى هاى هدایت راه، وسط در شد،
هاى وعده به »فینا« :است خلوص دهد، مى ارزش ها تالش به آنچه 

 بودن، نیکوکار ى نشانه  از .»لنهدینّهم« .باشیم داشته اطمینان خداوند
»المحسنین لمع - فینا جاهدوا« .است اخالص و حقّ راه در تالش

همه به انسان رسیدن یعنى ضعیف، اى بنده با بزرگ خداى بودن همراه 
 نشان ما به را قرب راه هم ،خداوند »المحسنین لمع اللّه انّ« .چیز
 مع ...لنهدینّهم« .گیرد مى را ما دست مقصد، به رسیدن تا هم و دهد مى

   »المحسنین

آیه
اي 

امه
پی



 بِخَمسۀِ ربکُم یمددکُم هذَا فَورِهم منْ ویأْتُوکُم وتَتَّقُوا تَصبِرُوا إِنْ بلَى
نَ آلَافکَۀِ ملَائینَ الْمموس125/عمران آل .م.

  بتازند شما بر ]خروش و[ جوش همین با و نمایید پرهیزگارى و کنید صبر اگر آرى
.کرد خواهد یارى نشاندار فرشته هزار پنج با را شما پروردگارتان همانگاه

غیبی امدادهاي عامل
4

ان تصبروا و «. استقامت وتقوا، عامل نزول فرشتگان وامدادهاى غیبى است -1
 »یمددکم ربکم... تتّقوا

...  تصبرواوتتّقوا ان«. امدادهاى الهى، اختصاص به زمان پیامبر ندارد -2
  »ربکم یمددکم

تصبروا  ان«. مقاومت همراه با تقوا ارزش دارد وگرنه لجاجت و یکدندگى است -3
  »و تتّقوا

یاتوکم من «. از دشمن غافل نشویم که هجوم او خشمگینانه و خروشان است -4
  »فورهم

هرگاه هجوم دشمن بر اهل تقوا شدید باشد، خداوند نیز برامدادهاى خود   - 5
»بخمسۀ آالف... یاتوکم من فورهم«. افزاید مى

آیه
اي 

م ه
پیا



139/عمران آل .مؤْمنینَ کُنْتُم إِنْ الْأَعلَونَ وأَنْتُم تَحزَنُوا ولَا تَهِنُوا ولَا
و اگر مؤمنید سستى مکنید و غمگین مشوید که شما برترید

سربلندي و عزت
5

1- تهنوا وال« .نیست مسلمانان نهایى شکست ى نشانه جنگ، یک در موضعى شکست 
 »االعلون انتم و تحزنوا وال

 »...االعلون وانتم« .کند تقویت را ها روحیه باید رهبر -2
 وانتم« .رسید خواهید پیروزى به ها جنگ در برگردید، اطاعت و ایمان به اگر -3

  »مؤمنین کنتم ان االعلون
 کنتم ان االعلون انتم« .شد غالب جهان همه بر توان مى ایمان، ى سایه در -4

  »مؤمنین
 تفکّر و صحیح عقاید خاطر به برترى نیست، مالك ظاهرى شکست و پیروزى -  5

»مؤمنین کنتم ان االعلون وانتم« .است اصل سالم
 الهى، بینش در ولى است، تجهیزات و سالح پیروزى عامل مادى، بینى جهان در -6

»مؤمنین کنتم ان« .است ایمان پیروزى عامل

آیه
اي 

م ه
پیا



 .أَلیمٍ عذَابٍ منْ تُنْجِیکُم تجارةٍ علَى أَدلُّکُم هلْ آمنُوا الَّذینَ أَیها یا
 و بِأَموالکُم اللَّه سبِیلِ فى وتُجاهدونَ ورسوله بِاللَّه تُؤْمنُونَ
کُمذَ أَنفُس کُمرٌ لخَی إِن لَّکُم ونَ کُنتُملَمتَع . رْلَکُمغْفی کُمذُنُوب 

لْکُمخدیو نَّاترِى جن تَجا مهتتَح ارالْأَنْه نَ واکسۀً مى طَیِّبف 
نَّاتنٍ جدع کذَل زالْفَو یمظالْع . ا  أُخْرَى وونَهبرٌ تُحّنَ نَصم اللَّه  
فَتْحو ّرِ قَرِیبشبینَ ونؤْم10-13 /صف . الْم.

  عذابى از را شما که نمایم راه تجارتى بر را شما آیا اید  آورده ایمان که کسانى اى
  راه در هایتان جان و اموال با و آورید ایمان رسولش و خدا به .رهاند  مى دردناك

.بدانید اگر است، بهتر شما براى این که کنید جهاد خدا
 آنها زیر از نهرها که هایى باغ به و آمرزد مى را شما گناهان خداوند )صورت، این در(

 این .کند مى واردتان جاودان هاى بهشت در پسند دل هاى خانه و است جارى
 از نصرت و یارى دارید، دوست را آن که دیگرى نعمت و .است بزرگى رستگارى

.ده بشارت را مؤمنان !)پیامبر اى( و است نزدیک پیروزى و خداوند جانب

عظیم فوز و الهی مغفرت
6



 یا« .کنند مى درك را معنا این خدا به مؤمنان فقط نیست، درك قابل همه براى معنوى تجارت١.
»...ادلّکم هل آمنوا الّذین ایها

»تنجیکم تجارة على ادلّکم هل« .پایدار و ثابت سودى هم آن است، سود دنبال به فطرتاً انسان٢.

 پر تجارت پیامبران، از پیروى ؛» باللّه تؤمنون ...تجارة« .نیست دنیوى امور در تنها تجارت،٣.
»رسوله و باللّه تؤمنون ...تجارةٍ« .است سود

 و تجارت موضوع .کرد استفاده باید مردم توجه مورد موضوعات و عناوین از دین، تبلیغ در۴.
 مطرح سود پر تجارت یک عنوان به خدا، به ایمان لذا است، همه نظر مورد درآمد کسب

»رسوله و باللّه تؤمنون ...تجارةٍ« .شود مى
»تجاهدون ...تؤمنون« .دارد الزم جهاد و تالش نیست، قلبى باور تنها ،ایمان۵.
 ...تؤمنون« .دارد الزم تداوم نیست، کارساز مقطعى و فصلى و موسمى جهاد و ایمان۶.

).است استمرار و دوام نشانه مضارع فعل( »...تجاهدون
 از قبل مال با جهاد( .برسیم تر سنگین کارهاى به تا کنیم شروع تر سبک کار از دستورات، در٧.

»انفسکم و باموالکم« .)است آمده جان با جهاد
»جنّات یدخلکم ...تجاهدون ...تؤمنون« .بهانه نه دهند بها به را بهشت٨.
 با جهاد و رسول و خدا به ایمان مسئله آیات، این در( .دارد پى در را کامل پاداش کامل، عمل٩.

 مطرح دیگر سوى از بزرگ فوز و بهشت در ورود و گناهان همه مغفرت و سو یک از جان و مال
»العظیم الفوز ذلک ...مساکن ...جنّات ...لکم یغفر« ).است شده

 شود مى رها عذاب از خدا، با اى معامله با که دارد قرار عظیم فوز و الیم عذاب میان در انسان ٠١.
»العظیم الفوز ذلک ...الیم عذاب من تنجیکم«.رسد مى فوز به و

آیه هاي پیام



.16/جن .غَدقاً مآء لَأَسقَینَاهم الطَّرِیقَۀِ علَى استَقَامواْ وأَلَّوِ
  آن در تا کنیم، مى سیراب فراوان آبى با را آنان کنند، استقامت )حق( طریق بر اگر و
.  کنیم امتحانشان )آسایش و رفاه(

استقامت ارمغان رفاه و پیشرفت
7

>>الطریقۀ على لواستقاموا ان و<< .است آن بر استقامت و پایدارى ایمان، از تر مهم -1
>>الطریقۀ على ...قددا طرائق<< .است قبول قابل حق راه یک تنها ها، راه میان در -2
>>السقیناهم ...استقاموا لو<< .است دعوت شیوه بهترین ایمان، برکات و آثار بیان -3
>>غدقا ماء السقیناهم<< .شود مى ظاهر نیز دنیا در بلکه نیست، آخرت در تنها ایمان آثار -4
  ها استقامت بعضى زیرا ندارد، ارزش استقامتى هر و .است ارزش حق راه بر استقامت -  5

>>الطریقۀ على استقاموا<< .است دندگى یک و لجاجت
 چنانکه(>> فیه لنفتنهم غدقاً ماء السقیناهم<< .است آزمایش اسباب از یکى رزق، توسعه -6

>>لیبلونى ربى فضل من هذا<< .دانست آزمایش سبب را خودش رزق توسعه نیز سلیمان حضرت
>>غدقا ماء<< .گذارد مى اثر طبیعت در ، مستقیم راه بر استقامت -7
 لنفتنهم<< .نشوید مغرور رزق توسعه با ؛>>فیه لنفتنهم غدقا ماء<< .است غفلت زمینه رفاه - 8

 تازه که ندانید یافته پایان را خود کار پاداش، دریافت و حق راه بر استقامت از بعد حتّى ؛>>فیه
>>...فیه لنفتنهم غدقا ماء<< .شود مى شروع دیگرى آزمایش

>>صعدا عذاباً ...غدقا ماء<< .قهر هم و دارد مهر هم خداوند، -9

آیه
اي 

م ه
پیا



 وإِنْ بِها یفْرَحواْ سیئَۀٌ تُصبکُم وإِنْ تَسؤْهم حسنَۀٌ تَمسسکُم إِنْ
 آل .محیطٌ یعملُونَ بِما اللَّه إِنَّ شَیئاً کَیدهم یضُرُّکُم لَا وتَتَّقُواْ تَصبِرُواْ
.120/عمران

 بدان آنها رسد، شما به بدى اگر و سازد غمگین را آنان رسد، شما به خوبى اگر
 ى حیله باشید، پرهیزکار و کنید صبر )برابرشان در( اگر و شوند مى شادمان

 دهند مى انجام آنچه به خداوند همانا .نرساند شما به آسیبى هیچ آنان ى بدخواهانه
.دارد احاطه

دشمن خدعه و مکر،کید از بخش نجات و ساز امنیت

پیام هاي آیه
و إِنْ تَصبِرُوا و تَتَّقُوا ال یضُرُّکُم مسلمین؛ استقامت، هوشیاري و تقوا پیشگی رمز تضمین امنیت 

توزیهاى آنها استقامت کنید، و  اما اگر در برابر کینه ":کَیدهم شَیئاً إِنَّ اللَّه بِما یعملُونَ محیطٌ
اى  هاى خائنانه خود به شما لطمه توانند بوسیله نقشه پرهیزگار و خویشتن دار باشید، آنان نمى

  ."کنید کامال احاطه دارد وارد کنند، زیرا خداوند به آنچه مى

در این آیه به مؤمنان هشدار داده است، تا خداوند : و اعتماد به دشمنپرهیز از خاص انگاري 
دشمنان خود را جزء خاصان خویش قرار ندهند و رازهاى مسلمانان و نیک و بد ایشان را، در 

برابر این گروه آشکار نسازند، این اعالم خطر به صورت کلى و عمومى است و باید در هر 
.زمان و در هر حال مسلمانان به این هشدار توجه کنند
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»سازش شوم پیامدهاي« ضرورت :دوم بخش

اسالمخروج از 

ارتجاع به جاهلیت

پستیذلت و خواري و 

از مرز انسانیتظالم شدن و خروج 

رنج و زحمت



 أَولیاء بعضُهم أَولیاء والنَّصارى الْیهود تَتَّخذُوا لَا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا
 .الظَّالمینَ الْقَوم یهدي لَا اللَّه إِنَّ منْهم فَإِنَّه منْکُم یتَولَّهم ومنْ بعضٍ
.51/مائده

 از بعضى ]که[ مگیرید ]خود[ دوستان را نصارى و یهود اید  آورده ایمان که کسانى اى
  خواهد آنان از گیرد دوستى به را آنها شما از کس هر و دیگرند بعضى دوستان آنان
. نماید  نمى راه را ستمگران گروه خدا آرى بود

اسالم از خروج
1

 آمنوا الّذین أیها یا« .دارد خاصى انتظارات مؤمنش، بندگان از خداوند -1
  »...التتّخذوا

 »...التتّخذوا آمنوا الّذین أیها یا« .است ایمان شرایط از دشمن، از تبرّى -2
  الیهود تتّخذوا ال« .پردازد نمى فردى احکام به تنها و است سیاست دین اسالم، -3
 »اولیاء النصارى و
  سیاست و روابط در قطعاً است، قرآن نهى مورد کفّار از گرفتن یارى وقتى -4

آیه  »التتّخذوا« .است ممنوع وکفّار کتاب اهل وسلطه والیت پذیرش خارجى،
اي 

م ه
پیا



آیه هاي پیام

 مسلکان هم فکر به تنها آنان چون نپذیریم، را دشمنان و کفّار والیت - 5
 »بعض أولیاء بعضهم« .خویشند

 نابودى خاطر به پیوندشان نصارى، و یهود میان شدید اختالفات وجود با -  6
  »بعض اولیاء بعضهم« .است اسالم

 با تعهدات به نسبت ولى وفادارند، خودشان میان تعهدات به نسبت تنها کفّار - 7
 اولیاء بعضهم ...اولیاء والنصارى الیهود التتّخذوا« .نیستند پایبند مسلمانان

 »...بعض
 کفّار از اند، پذیرفته را کفّار سلطه و والیت که اسالمى هاى دولت آن - 8

 آنان جزو را انسان وگروه، هرکس با دوستى( »منهم فانّه« .شوند مى محسوب
  ).سازد مى

 اند، پذیرفته را کفّار والیت که آنان با نه و گردانید خود »ولى« را کفّار نه - 9
  »منهم فانّه« .باشید داشته والیت رابطه

 اللَّه انّ منهم فانّه« .خداست والیت قطع کفّار، والیت پذیرش ى نتیجه - 10
 »الظالمین القوم الیهدى

»الظالمین القوم یهدى ال« .است ظلم کفّار، بر تکیه -11



... . یرُدوکُم عنْ دینکُم إِنِ استَطَعواْ  یزَالُونَ یقَتلُونَکُم حتَّىو لَا ... 
217/بقره

....برگردانند دینتان از را شما بتوانند اگر تا جنگند، مى شما با پیوسته )مشرکان(

جاهلیت به ارتجاع

  .بشناسیم را خود دشمن هاى تالش و ها هدف آرزوها، است الزم -1
 »دینکم عن یردوکم حتّى یقاتلونکم والیزالون«
 .نیست شما ارتداد و کفر ى کننده توجیه دشمن، هجوم .2
آیه  »....یقاتلونکم والیزالون«

اي 
م ه

پیا

2



 ودواْ خَبالًا یأْلُونَکُم لَا دونکُم من بِطَانَۀً تَتَّخذُواْ لَا ءامنُواْ الَّذینَ یأَیهَا
 قَد  أَکْبرَُ صدورهم تُخْفى ما و أَفْواههِم منْ الْبغْضَاء بدت قَد عنتُّم ما

.118/عمران آل .تَعقلُونَ کُنتُم إِن  االَْیات لَکُم بینَّا
 که مگیرید، خود همکیشان از جز همرازى دوست اید، آورده ایمان که کسانى اى

  مشقت و رنج خواستار و کنند نمى کوتاهى شما حق در فسادى هیچ از دیگران
  است بیشتر دارند دل در که کینه آن و است آشکار گفتارشان از توزى کینه و .شمایند

.دریابید عقل به اگر ساختیم، آشکار برایتان را آیات .آورند مى زبان به آنچه از

زحمت و رنج
3

  :یابیم مى در خود درباره را دشمنان آرزوهاى بنگریم، قرآن در »ود« ى واژه به اگر
 عن تغفلون لو کفروا ودالّذین« .باشیم غافل خود ى سرمایه و سالح از ما خواهد مى او -1

  >137< »امتعتکم و اسلحتکم
 >138< »فیدهنون تُدهن لو ودوا« .خواهد مى نرمش و سازش ما از او -2
 »عنتّم ما ودوا« .خواهد مى زحمت و فشار و رنج ما براى او -3
 یردونکم لو الکتاب اهل من کَثیرٌ ود« .خواهد مى را دین از بازگشت و ارتداد ما براى او - 4

>139< »کفّاراً ایمانکم بعد من
 افراد با صفا، با برخورد .است عقلى بى ى نشانه گر، توطئه دشمنِ با صمیمى روابط بنابراین

 »تعقلون کنتم ان ...اکبر صدورهم تخفى ما« .است عقلى کم صفا، بى

آیه
اي 

م ه
پیا



 ینصرُُکُم الَّذى ذَا فَمن یخَْذُلْکُم إِن و  لَکُم غَالب فَلَا اللَّه ینصرُْکُم إِن
.160/عمران آل .الْمؤْمنُون   فَلْیتَوکلَ اللَّه على و  بعده من

 خوار را شما اگر و .کرد نخواهد غلبه شما بر کس هیچ کند، یارى را شما خدا اگر
  توکل خداى بر که باید مؤمنان پس کرد؟ خواهد یاریتان پس آن از کسى چه دارد،
 .کنند

پستی و خواري و ذلت
4

 نصرت اما شوند، مى واقع دیگر عوامل الشعاع تحت طبیعى هاى پیروزى - 1
  »لکم غالب فال اللّه ینصرکم ان« .گیرد نمى قرار الشعاع تحت الهى امداد و
 ...ینصرکم« .است خداوند ى اراده با هردو شکست و پیروزى -2

  »یخذلکم
»المتوکّلون فلیتوکّل« .نیست جدا خدا بر توکّل از ایمان، -3

ھرگاه میان انسان و : فرمودندعلیه السالم   امام صادق
گناه، مانعى حائل نشد و انسان گرفتار معصیت گرديد، اين 

  .خذالن الھى است
نکته

آیه
اي 

م ه
پیا



 لَمنَ إِذاً إِنَّک الْعلْمِ منَ جآءك ما بعد منْ أَهوآءهم اتَّبعت ولَئنِ
.145/بقره . الظَّلمینَ

  رسیده تو به )وحى( علم آنکه از پس کنى، پیروى آنان هوسهاى از اگر همانا و ...
.بود خواهى ستمگران از صورت این در شک بى است،

انسانیت مرز از سقوط
5

  یاد  سوگند و برداشته پرده کتاب اهل لجاجت و عناد از آیه، این•
 و اسالم از آنها بیاید، آنان براى دلیل و آیه هم هرچه که کند مى
  ولى اند، فهمیده را حقیقت چون .کرد نخواهند پیروى آن ى قبله

 .زنند مى باز سر آن پذیرش از آگاهانه
 و هوا تابع نیز پیامبر فرض بر اگر .است یکسان همه براى قانون،•

 »اذاً انّک« .شد خواهد کیفر گرفتار شود، هوس
 اذاً« .است ظلم مردم هاى خواسته از پیروى الهى، قانون وجود با•

  »الظالمین من

آیه
اي 

م ه
پیا



:فصل سوم
؟مقاومتچگونگی 
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چگونگی مقاومت؟



 و کُمریح بتَذْه وا فَتَفْشَلُوا وعال تَناز و ولَهسر و وا اللَّهأَطیع و
.46/ اصبِرُوا إِنَّ اللَّه مع الصابِر؛ انفال

اش را و نزاع مکنید که سست شوید، و در نتیجه  و فرمانبرى کنید خدا و فرستاده
داران است دارى کنید که خدا با خویشتن نیرویتان تحلیل رود و خویشتن

»  أَطیعوا اللَّه و رسولَه«. قانون و رهبر الهى، محور وحدت است
به رهبر آسمانى اشاره دارد» رسولَه«، به قوانین الهى و »أَطیعوا«

در این آیه، عامل اطاعت و وحدت  از عوامل پیروزى مؤمنان ذکر  
.  ى روانى و باطنى یاد شده است شده است و  از صبر در جنبه

وحدت و پرهیز از نزاع و تشتت
1



إِن تمْسسکُم حسنَۀٌ تَسؤْهم و إِن تُصبکُم سیئَۀٌ یفْرَحواْ بِها  و إِن تَصبرُِواْ 
120/آل عمران. محِیطو تَتَّقُواْ لَا یضُرُّکُم کَیدهم شَیا  إِنَّ اللَّه بِما یعملُونَ 

اگر خوبى به شما رسد، آنان را غمگین سازد و اگر بدى به شما رسد، آنها بدان شادمان  
ى آنان هیچ  ى بدخواهانه صبر کنید و پرهیزکار باشید، حیله) در برابرشان(شوند و اگر  مى

دهند احاطه دارد همانا خداوند به آنچه انجام مى. آسیبى به شما نرساند

تقوایى ما،  پروایى و بى راه نفوذ دشمن، یا ترس و طمع ماست و یا بى
إِنْ تَصبِرُوا و تَتَّقُوا ال «. که صبر و تقوا، راه خنثى کردن آنهاست

ضُرُّکُمی«

اى جز صبر و تقوا   در برابر حسودانى که از رشد ما ناراحتند، چاره 
»  إِنْ تَصبِرُوا و تَتَّقُوا ال یضُرُّکُم«. نیست

صبر و تقوا

دهد و  خداوند با افشاى روحیات دشمن، به مسلمانان هم روحیه مى
.»ال یضُرُّکُم کَیدهم«، »إِنْ تَمسسکُم حسنَۀٌ تَسؤْهم«. هم بیدار باش

2



 ماءحلَى الْکُفَّارِ رع اءدأَش هعالَّذینَ م و ولُ اللَّهسر دمحممنَهی29/فتح.... ب

محمد رسول خدا است و کسانى که با او هستند علیه کفار شدید و بى رحمند و در بین خود  
.دلسوزندرحیم و 

 "را توصیف کند، و) ص(کالم در این صدد است که مؤمنین به رسول خدا  
و . که دو صفت متضاد است از صفات ایشان شمرده شده "رحمت "و "شدت
تا توهمى که   "رحماء بینَهم "را مقید کرد به جمله "أَشداء علَى الْکُفَّارِ "جمله

رحمى  ممکن بود بشود دفع کرده باشد، و دیگر کسى نپندارد که شدت و بى
شود مسلمانان به طور کلى و حتى نسبت به خودشان هم   نسبت به کفار، باعث مى

یعنى در بین خود   "رحماء بینَهم "فرمود "اشداء "سنگدل شوند لذا دنبال
کند که سیره مؤمنین با کفار   و این دو جمله مجموعا افاده مى. مهربان و رحیمند

.استشدت و با مؤمنین رحمت 

مهر و محبت در میان مومنان
3

شود، اما نه جمع میان   خالصه مى» قهر«و » مهر«در حقیقت عواطف آنها در این 
این دو در وجود آنها تضادى دارد، و نه قهر آنها در برابر دشمن و مهر آنها در  

.نهندشود که از جاده حق و عدالت قدمى بیرون  برابر دوست سبب مى

آیه
ي 

 ها
یام

پ



یأَیهَا الَّذینَ ءامنُواْ من یرْتَد منکُم عن دینه فَسوف یأْتىِ اللَّه بِقَومٍ 
یحِبهُم و یحِبونَه أَذلَّۀٍ على الْمؤْمنینَ أَعزَّةٍ على الْکَافرِینَ 

 فَضْلُ اللَّه کۀَ لَائمٍ  ذَالملَا یخََافُونَ لَو و بِیلِ اللَّهونَ فىِ سدَاهیج
.54/مائده. یؤْتیه من یشَاء  و اللَّه واسع علیم

به خدا (هر کس از شما که از دین خود برگردد ! اید اى کسانى که ایمان آورده
خداوند در آینده قومى را خواهد آورد که آنان را دوست  ) زند، چون ضررى نمى

آنان نسبت به مؤمنان نرم و فروتن و در برابر  . دارد و آنان نیز خدا را دوست دارند
کنند و از مالمت هیچ  کافران سرسخت و قاطعند، در راه خدا جهاد مى

و شایسته  (این فضل خداست که به هر که بخواهد . هراسند اى نمى کننده مالمت
دهد و خداوند وسعت بخش بسیار داناست مى) ببیند

تالش خستگی ناپذیر
4



رفتار مسلمان، نرمش با برادران دینى و سرسختى در برابر دشمن است و هیچ 
»أَذلَّۀٍ علَى الْمؤْمنینَ أَعزَّةٍ علَى الْکافرِینَ«. یک از خشونت و نرمش، مطلق نیست

با  » یحبهم و یحبونَه«. دوستى متقابل میان بنده و خدا، از کماالت بشر است
فَسوف  «... » منْ یرْتَد«. نوید جایگزینى دیگران، جلو یأس و ترس را بگیرید

»و ال یخافُونَ«... » یأْتی

. ها نیز نگاه کنیم ها نگاه نکنیم به رویش اسالم رو به گسترش است، تنها به ریزش
»رْتَدنْ یم « ...»ی اللَّهأْتی«

دوستی با بیگانگان و دست دراز کردن به سوي آنها نشانه قدرت و تفاخر  
نیست؛ بلکه وعده الهی است که این جماعت از جامعه اسالمی گریزان و 

مرتد می شوند هر چند صاحب نام و آوازه باشد و خداوند قومی را بر آنها 
.  مسلط خواهد کرد که آن قوم براي تحقق جامعه فاضله تالش خواهند کرد

از ویژگی هاي این جماعت دوستی با خدا و دوستان خدا و دشمنی با  
.دشمنان خداست

پیام هاي آیه

1

2

3

4



سبیلِ اللَّه و ال تُلْقُوا بِأَیدیکُم إِلَى التَّهلُکَۀِ و أَحسنُوا إِنَّ   و أَنْفقُوا فی
195/بقره. اللَّه یحب الْمحسنین

و در راه خدا انفاق کنید، و خود را با دست خود به هالکت میفکنید، و نیکى کنید که  
.دارد خدا نیکوکاران را دوست مى

جهاد نیز بدون پشتوانه مالى و » أَنْفقُوا«. ى هر حرکتى است اقتصاد، پشتوانه 
اگر مردم به هنگام هجوم دشمن و در  . گذشت از برخى امکانات، امکان ندارد

.شوند راه دفاع از حقّ، اموال خود را بکار نگیرند، گرفتار شکست قطعى مى

أَنْفقُوا فی سبِیلِ اللَّه و ال تُلْقُوا بِأَیدیکُم  «. با انفاق، خود و اموالتان را بیمه کنید
»إِلَى التَّهلُکَۀِ

انفاق مالی و اقتصادي

هاى مالى همه باید رنگ الهى داشته و براى   در اسالم جبهه و جنگ و کمک
محبوب خدا شدن، بهترین تشویق   4» فی سبِیلِ اللَّه«. رضاى خداوند باشد

.»إِنَّ اللَّه یحب الْمحسنینَ«. براى احسان است

5

آیه
اي 

م ه
پیا



 یکُمواْ فجِدلْی نَ الْکُفَّارِ ولُونَکُم مینَ یلُواْ الَّذنُواْ قَاتامینَ ءَا الَّذأَیهی
123/توبه. غلْظَۀً  و اعلَمواْ أَنَّ اللَّه مع الْمتَّقین

اید، با کافرانى که نزدیک شمایند جنگ کنید تا در شما  اى کسانى که ایمان آورده
شدت و درشتى یابند، و بدانید که خدا با پرهیزگاران است

به معناى صالبت، قدرت و هیبت است، نه سنگدلى و بد  » غلْظَۀً« 
نمایى و رژه و لباس  از این رو در مسائل نظامى، مانور و قدرت. خلقى

و شعار و هر چه که قواى اسالم را قدرتمند نشان دهد، مورد ستایش  
پیامبر خدا صلى اللَّه علیه و آله نیز هنگام فتح مکّه، مسلمانان را . است

فرمان داد تا در مقابل چشم ابو سفیان رژه رفتند تا با نشان دادن  
.ى مشرکان تضعیف شود قدرت و شکوه سپاه اسالم، روحیه

اقتدار

هر چه براى ایجاد صالبت و شدت الزم است باید تدارك دید، چه  
هاى   شجاعت رزمندگان و چه ابزار و سالحهاى پیشرفته و چه آموزش

سپاه اسالم، باید صالبت و . »و لْیجِدوا فیکُم غلْظَۀً«. پیشرفته و تخصصى
.  هیبت داشته باشد

6



 ودع ونَ بِهبلِ تُرْهالْخَی اطبن رم ةٍ ون قُوتُم متَطَعا اسم مواْ لَهدأَع و
اللَّه و عدوکُم و ءاخَرِینَ من دونهِم لَا تَعلَمونَهم اللَّه یعلَمهم  و ما 

ن شىقُواْ ملَا   تُنف أَنتُم و کُمإِلَی فوی بِیلِ اللَّهفىِ س ونء60/انفال. تُظْلَم
توانید نیرو و اسبان سوارى آماده کنید تا دشمنان خدا و دشمنان  و در برابر آنها تا مى

و آنچه را که در  . را بترسانید -شناسد شناسید و خدا مى و جز آنها که شما نمى -خود
.نشودتمامى به شما بازگردانده شود و به شما ستم  کنید به راه خدا هزینه مى

داشته ... مسلمانان باید آمادگى رزمى کامل، از نظر تجهیزات، نفرات و 
و أَعدوا  «. ى مقابله با خیانت و حمله دشمن باشند باشند و از پیش آماده

تُمتَطَعا اسم ملَه«
هدف از آمادگى نظامى، حفظ مکتب و وطن مسلمانان است، نه غارت و 

ى مسلمانان سربازند   در اسالم، همه» ...و أَعدوا لَهم «. استعمار و امثال آن
»...تُنْفقُوا منْ «، »تُرْهبونَ«، »أَعدوا«. و بسیج مردمى ضرورى است

ترین امکانات رزمى را براى دفاع آماده کنید و از  در هر زمان، پیشرفته
هیچ چیز فروگذار نکنید، چه قدرت سیاسى و نظامى، چه امکانات تبلیغى 

.»منْ قُوةٍ«. و تدارکاتى

7
آمادگی همه جانبه



فَلْیقاتلْ فی سبِیلِ اللَّه الَّذینَ یشْرُونَ الْحیاةَ الدنْیا بِالْآخرَةِ و منْ یقاتلْ 
74/نساء. فی سبِیلِ اللَّه فَیقْتَلْ أَو یغْلب فَسوف نُؤْتیه أَجراً عظیما
فروشند و کسى   پس باید در راه خدا کسانى بجنگند که زندگى دنیا را به آخرت مى

جنگد، کشته شود یا پیروز گردد، بزودى پاداشى بزرگ به او  که در راه خدا مى
.دادخواهیم 

الَّذینَ یشْرُونَ  «، »فَلْیقاتلْ«. شود جهاد، توفیقى است که به همه داده نمى
.دنیاطلبان نه لیاقت جبهه را دارند و نه شجاعت آن را» الْحیاةَ الدنْیا

:  فرماید مى» یغْلب«به جاى . (مجاهد فى سبیل اللَّه هرگز مغلوب نیست
ى حقّ، فرار و شکست مطرح نیست، یا شهادت یا  در جبهه» فَیقْتَلْ«

» فَیقْتَلْ أَو یغْلب«. پیروزى

و معامله با خدا» شهادت طلبی«

ى جهاد اصغر و مبارزه با دشمن   جهاد اکبر و مبارزه با دنیا پرستى، مقدمه
زندگى آخرت برتر از زندگى  » ...فَلْیقاتلْ فی سبِیلِ اللَّه الَّذینَ «. است

یشْرُونَ الْحیاةَ الدنْیا «. دنیاست و معامله دنیا با آخرت کار بزرگى است
»أَجراً عظیماً«، »بِالْآخرَةِ
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هیدأَی کُمطُواْ إِلَیسبأَن ی مقَو مإِذْ ه کُملَیع اللّه تمعنُواْ اذْکُرُواْ نینَ آما الَّذها أَیی  م
11/مائده. فَکَف أَیدیهم عنکُم واتَّقُواْ اللّه وعلَى اللّه فَلْیتَوکَّلِ الْمؤْمنُونَ

خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که قومى آهنگ   اید نعمت  اى کسانى که ایمان آورده
دستشان را از شما کوتاه داشت و از خدا  ] خدا[یازند و  آن داشتند که بر شما دست 

.»پروا دارید و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند

با تقوا و توکّل و ایمان، لطف خدا را به خود جلب، و خطر دشمنان را 
»  فَکَف أَیدیهم عنْکُم و اتَّقُوا اللَّه و علَى اللَّه فَلْیتَوکَّلِ الْمؤْمنُونَ«. دفع کنیم

کند،  همان گونه که به خاطر گناه، خداوند دشمن را بر انسان مسلط مى(
).توجه به خدا هم موجب دفع دشمنان است

و اتَّقُوا اللَّه و علَى اللَّه فَلْیتَوکَّلِ  «. ى ایمان و تقوا تکیه بر خداست الزمه
اذْکُرُوا  «. تقوا و توکّل داشتن، اثر یاد خداوند و ایمان است» الْمؤْمنُونَ

اللَّه تمعن « ) ...»اتَّقُوا اللَّه نُونَ«... ) »وؤْمکَّلِ الْمتَوفَلْی«

اعتماد و توکل بر خداوند
9

آیه
ي 

 ها
یام

پ



بصیرت و روشنگري
10

بصیرَةٍ أَنَاْ ومنِ اتَّبعنى و سبحنَ   قُلْ هذه سبِیلى أَدعواْ إِلَى اللَّه علَى
 اللَّهآ  وینَ کهفمشْرِکنَ الْم67-68/ أَنَاْ م

ام کرد با بینایى به سوى   من و هر کس پیروى. این راه من است: بگو) اى پیامبر تو نیز(
منزه است و من از مشرکان نیستم) از هر شریکى(کنیم و خداوند  خدا دعوت مى

آیه
ي 

 ها
یام

پ

»سبیلى هذه« .است همگان ودید شناخت معرض در و روشن انبیا، راه -1
 اعالم و بیان ترس بدون و صراحت با را خود مواضع باید حقّ راه پیمایندگان -2

  *»سبیلى هذه« .کنند
»اللَّه الى ادعوا« .خود سوى به نه باشد، خدا سوى به باید رهبر دعوت -3
»بصیرة على« .باشد داشته کامل بصیرت باید رهبر -4
 على« .کرد ترغیب کارى انجام به نباید آگاهى بدون و بسته چشم را مردم -5

*»بصیرة
 سوى به را مردم آگاهى و بصیرت با که باشند مبلغى کدام هر باید پیامبر پیروان -6

»اتّبعنى من و اَنَا ...اللَّه الى ادعوا« .کنند دعوت خدا



وما کَانَ قَولَهم إِلَّآ أَنْ قَالُواْ ربنَا اغْفرْ لَنَا ذُنُوبنَا وإِسرَافَنَا فى أَمرِنَا 
147/آل عمران  .الْکَفرِینَوثَبت أَقْدامنَا وانْصرْنَا علَى الْقَومِ 

همانا کسانى که از عبادت . مرا بخوانید تا براى شما اجابت کنم«: و پروردگارتان گفت
»شوند ورزند به زودى با سرافکندگى به جهنّم وارد مى من سر باز زده و تکبر مى

؛ میان »قالَ ربکُم ادعونی«. گفتگو با خداوند، کلید رشد و تربیت انسان است
اکثر دعاهاى قرآن  . (اى تنگاتنگ است دعاى انسان و ربوبیت خداوند، رابطه

»ربکُم ادعونی«). آمده است» ربنا«همراه 
؛ در دعا  »قالَ ربکُم ادعونی«. خداوند، از ما خواسته که به درگاه او دعا کنیم

خداوند  » ادعونی«. فقط خدا را بخوانیم، نه خدا و دیگران را در کنار هم
ى آن است که درخواست ما  داند، ولى دستور دعا نشانه نیازهاى ما را مى

»ادعونی«. آثارى دارد

دعا و نیایش

.  دعا، درمان تکبر است. »یستَکْبِرُونَ«. ى تکبر است دعا نکردن، نشانه
»عبادتی«. دعا عبادتى مخصوص و الهى است» یستَکْبِرُونَ عنْ عبادتی«
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آیه
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 لَّکُملَع اتَّقُواْ اللَّه ابِطُواْ ور ابِرُواْ وص برُِواْ ونُواْ اصامینَ ءا الَّذهأَیی
200/آل عمران. تُفْلحون

در برابر  (استقامت کنید و ) در برابر مشکالت و هوسها! (اید اى کسانى که ایمان آورده
و از مرزها مراقبت کنید ) و دیگران را به صبر دعوت کنید(پایدار باشید ) دشمنان نیز

.و از خداوند پروا داشته باشید، شاید که رستگار شوید
کنند، کشته   از دیگران عقب نمانید، اگر کفّار در کفر خود مقاومت مى

کنند، شما نیز در راه خدا با جان و مال  دهند و مال خرج مى مى
»صابِرُوا«. پایدارى کنید

» رابِطُوا«. ارتباط با مردم، خدا و پیامبران. اسالم، دین ارتباط است
دار باشد و در مسیر تقوى و رضاى  صبر و مصابره و مرابطه باید جهت

صابِرُوا و رابِطُوا «. الهى قرار گیرد، و گر نه کفّار هم این امور را دارند
اتَّقُوا اللَّه و«

داشتن تشکل و شبکه گفتمانی و نهادي

اسالم دین جامعى است، صبر و تقوى در کنار توجه به مرزها بیان شده  
.»رابِطُوا«، »اصبِرُوا«. است
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أَلَّذینَ قَالَ لَهم النَّاس إِنَّ النَّاس قَد جمعواْ لَکُم فَاخْشَوهم فَزَادهم إِیمناً  
173/آل عمران.  وقَالُواْ حسبنَا اللَّه ونعم الْوکیلُ

بر  ) کافر مکّه(بى شک مردم : به ایشان گفتند) منافق(مردم ) چون(مؤمنان کسانى هستند که 
بر ایمانشان  ) آنها به جاى ترس(اند، پس از آنان بترسید، )و بسیج شده(ضد شما گرد آمده 
.استکند و او چه خوب نگهبان و یاورى  خداوند ما را کفایت مى: بیافزود و گفتند

.»ایمانا فزادهم فاخشوهم« .نهراسید دشمن توخالى تبلیغات برابر در .1
  »فاخشوهم« .باشید دشمن نفوذى افراد مواظب ها، جبهه در .2
 .خداست به توکّل و ایمان دشمن، تهدیدات برابر در اهرم ترین قوى .3
  »الوکیل نعم و اللّه حسبنا«
  خدا با را خود اتصال و توکّل گیرد، مى قرار بال گرداب در وقتى مؤمن .4

  »ایماناً زادهم« .کند مى بیشتر
  اللَّه حسبنا ...استجابوا« .وتوکّل ایمان هم است، الزم وتالش حرکت هم .5
».الوکیل نعم و

شجاعت و نهراسیدن
14



 والیت
محور راهبرانه 

مقاومت



آیین بر مبتنی نظامی و جامعه در دین حاکمیت والیت، حاکمیت 
 راهبرانه و مشترك سرفصل که است مردم متن از برآمده و وحیانی

  و چرایی چیستی، هاي حوزه در مقاومت مختلف هاي گونه براي
.است چگونگی

و است نجات طریق پرمهرش، دامان به تمسک و والیت به اتصال 
  سعادت؛

و بختی نگون فرجامش و است شقاوت آغازش آن از تخطی و عدول 
 .ضاللت

والیت محور راهبرانه در مقاومت



والیت

إِنَّما ولیکُم اللَّه ورسولُه والَّذینَ ءامنُواْ الَّذینَ یقیمونَ الصلَوةَ و یؤْتُونَ 
 مهونَالزَّکَوةَ وعک55/مائده. ر.

دارند   ولى و سرپرست شما، تنها خداوند و پیامبرش و مؤمنانى هستند که نماز را برپا مى
.دهند و در حال رکوع، زکات مى

  .دافعه هم و دارد جاذبه هم .برائت دین هم و است والیت دین هم ،اسالم١.
 :فرماید مى آیه این کرد، نهى نصارى و یهود والیت پذیرش از قبل، آیات
 یا« .دهید قرار خود ولى داد، انگشتر رکوع در که را کسى و رسول و خدا
»...اللَّه ولیکم انّما ...تتّخذوا ال آمنوا الّذین ایها

 روح که شود استفاده است ممکن آمده »ولیکم« ،»اولیائکم« جاى به اینکه از٢.
.»ولیکم« .است الهى والیت شعاع السالم، علیهما على و پیامبر والیت

 انّما« .ندارند را مردم بر والیت حقّ نیستند، زکات و نماز اهل که کسانى٣.
  ).است خاص افراد در والیت انحصار ى نشانه ،»انّما«( »...اللَّه ولیکم

آیه
ي 

مها
پیا



والیت

  .باشد پایدار زکات وپرداخت نماز ى اقامه به نسبت که است کسانى آنِ از والیت١.
).است دوام نشانه »یؤتون« و »یقیمون«( »...یؤتون و الصلوة یقیمون«

 باطل نباشد، امام و رسول و خدا طریق از که سرپرستى و حکومت والیت، هرگونه٢.
).است حصر عالمت »انّما« کلمه( »...اللَّه ولیکم انّما« .است

  ...اللَّه ولیکم انّما« .باشد شما ولى و رهبر نباید باشد، تفاوت بى فقرا به نسبت که کسى٣.
 »الزکاة یؤتون و

  آنِ از ابتدا مسلمین، بر والیت .یکدیگر برابر در نه یکدیگرند، طول در ها والیت۴.
»...آمنوا الّذین و رسوله و اللَّه ولیکم انّما« .امام آنگاه پیامبر، سپس خداست،

  داشته والیت نیز وآله علیه اهللا پیامبرصلى خود زمان در السالم علیه على حضرت۵.
 .بالقوه والیت نه است، بالفعل والیت والیت، ظاهر( »رسوله و اللَّه ولیکم انّما« .است
 بالقوه همه یا و است بالفعل همه یا که شده برده بکار یکبار آیه در والیت زیرا
.)باشد مى

آیه
ي 

مها
پیا



والیت

.  و من یتَولَّ اللَّه و رسولَه و الَّذینَ ءامنُواْ فَإِنَّ حزْب اللَّه هم الْغَلبونَ
.56/مائده

ولى خود  ) که در آیه قبل بیان شد(و هرکس که خدا و پیامبرش وچنان مؤمنانى را 
.همانا حزب خدا پیروز است) از حزب خداست(بگیرد 

 پذیرفته را السالم علیهم بیت اهل و پیامبر خدا، والیت که اند کسانى تنها اللّه، حزب - 1
 »اللّه حزب فانّ ...اللَّه یتولّ ومن« .باشند

  .بپذیرند را السالم علیهم بیت اهل و پیامبر خدا، والیت که است کسانى با نهایى ى غلبه - 2
  »الغالبون هم ...یتولّ من و«
 .غالبند هم او به وابستگان ،  ]129[  »أمره على غالب واللّه« است، غالب خداوند چون - 3
  »الغالبون هم اللّه حزب«
.»الغالبون هم« .است مطمئن خود ى آینده به اللَّه حزب الهى، هاى وعده با -4

آیه
ي 

مها
پیا



والیت

... منکُمیأَیها الَّذینَ ءامنُواْ أَطیعواْ اللَّه وأَطیعواْ الرَّسولَ وأُولى الْأَمرِ 
)59/نساء(

خدا را اطاعت کنید و از رسول و اولى االمر خود  ! اید اى کسانى که ایمان آورده
. اطاعت کنید) جانشینان پیامبر(

آیه
ي 

مها
پیا

با وجود سه مرجع  . کند ى مردم در برابر خدا و پیامبر اشاره مى این آیه به وظیفه
  .گیرند بست قرار نمى هرگز مردم در بن» اولى االمر«و » پیامبر«، »خدا«

آمدن این سه مرجع براى اطاعت، با توحید قرآنى منافات ندارد، چون اطاعت  
از پیامبر و اولى االمر نیز، شعاعى از اطاعت خدا و در طول آن است، نه در 

.عرض آن و به فرمان خداوند اطاعت از این دو الزم است

» التطع«دستور ... قرآن درباره مفسدان، مسرفان، گمراهان، جاهالن، جباران و
باید کسانى باشند که از اطاعتشان » اطیعوا«بنابراین موارد . دهد مى» التتّبع«و 

  .نهى نشده باشد و اطاعتشان در تضاد با اوامر خدا و رسول قرار نگیرد
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