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  مربيان در صف مقدم
  جهاد كبير

  
 پـنج شاخــصه اصـلي و مهــم   14/3/95در تـاريخ  اي  حـضرت امـام خامنــه  

اين پنج شاخص اگر در كـسي       «  :گري را موارد زير بر شمرده و فرمودند         انقالبي
 مختلـف    ...وجود داشته باشد، قطعاً انقالبي است؛ حـاال درجـات انقالبـي بـودن             

  ».است
  .هاي اساسي انقالب  پايبندي به مباني و ارزشـ1
  .ها هاي انقالب و همت بلند براي رسيدن به آن گيري آرمان هدفـ 2
  .ي كشور جانبه  پايبندي به استقالل همهـ3
  .ي دشمن و عدم تبعيت از او حساسيت در برابر دشمن و كار دشمن و نقشهـ 4
  . ي كه اين بسيار مهم است تقواي ديني و سياسـ 5

  :ي شاخص چهارم فرمودند هايشان دربار
 ...ي او را فهميد و از تبعيت دشمن سر باز زد             بايد دشمن را شناخت، نقشه    « 

  ».نام نهاده است "جهاد كبير"قرآن اين عدم تبعيت را كه 
  :باره فرمودند  در سخنان مبسوطي در اين3/3/95ايشان همچنين در تاريخ 

جنگ نظامي مطرح نيست؛ امروز براي كشور ما جنگ نظاميِ سـنّتي            ] امروز[
و متعارف احتمال بسيار بسيار ضعيفي است لكن جهاد بـاقي اسـت؛ جهـاد يـك         

معنـاي جنـگ نظـامي        فقط به معناي قتال نيست،      جهاد فقط به  . چيز ديگر است  
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در بين جهادهـا جهـادي هـست        . تري دارد   نيست؛ جهاد يك معناي بسيار وسيع     
 ِجهـاًدا   َو ٰجاِهـدُهم بِـه« : نـام نهـاده   » جهاد كبيـر  «كه خداي متعال در قرآن آن را        

ِهـدُهم اجٰ «يعني به قرآن،    »  بِـه«؛  )52آيه (ي فرقان است    ي مباركه    در سوره   »َکبيـًرا
اين آيـه در مكّـه نـازل    . ِجهـادًا َکبيـًراها جهاد كن؛  ي قرآن با آن   وسيله  ي به يعن»  بِـه

در مكّـه جنـگ نظـامي مطـرح نبـود؛         ! هاي عزيـز   درست توجه كنند جوان   . شده
كردند كـار   ها مي ها مأمور به جنگ نظامي نبودند، كاري كه آن        پيغمبر و مسلمان  

: گويد ي شريفه مي    ر اين آيه  ديگري بود؛ همان كار ديگر است كه خداي متعال د         
آن كارِ ديگر چيست؟ آن كارِ ديگر، ايستادگي و مقاومت     .  ِجهاًدا َکبيًرا ِهدُهم ِبهاَو جٰ 

 از مــشركين ؛ ِجهــاًدا َکبيــًرا ِهــدُهم بِــهاِفريَن َو جٰ افَــال ُتِطــِع الٰکــ.] اســت[و عــدم تبعيــت 
متعـال بـه آن     اطاعت نكردن از كفّار همان چيزي است كه خـداي           . اطاعت نكن 

بندي جهاد اكبر و جهـاد اصـغر          بندي غير از تقسيم     اين تقسيم . گفته جهاد كبير  
تر است، جهاد با نفْـس اسـت، همـان چيـزي              جهاد اكبر كه از همه سخت     : است

كند؛ جهاد اصغر، مجاهدت بـا دشـمن         است كه هويت ما را، باطن ما را حفظ مي         
جهـاد  « كه خداي متعـال آن را        است، منتها در بين جهاد اصغر يك جهاد هست        

يعنـي چـه؟ يعنـي اطاعـت        » جهـاد كبيـر   «. نام نهاده كه آن همين است     » كبير
ي بـا تـو قـرار گرفتـه           نكردن از دشمن، از كافر؛ از خصمي كه در ميدان مبـارزه           

ت نكـن         . اطاعت نكن  ت؛ تبعيـ ت نكـردن در     . اطاعت يعني چه؟ يعني تبعيـ تبعيـ
يت در ميـدان سياسـت، در ميـدان اقتـصاد، در            هاي مختلف؛ تبع   كجا؟ در ميدان  

هاي مختلف از دشمن تبعيت نكن؛ اين        در ميدان . ميدان فرهنگ، در ميدان هنر    
  »جهاد كبير«شد 
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  :ايشان سپس در اين باره افزودند
قدر مهم است كه خداي متعال پيغمبر خود را مكرّر بـه            اين تبعيت نكردن آن   

ــي ــد آن توصــيه م ــه. كن ــان آي ــ ي تك ــه ي اول ســوره دهدهن : ي احــزاب ي مبارك
ِاتـَِّق اَهللا َو «] فرمايـد  مي[؛ ِفرينَ اٰياَيـَُّها النَِّبیُّ اتَِّق اَهللا َو ال ُتِطـِع الٰکـ* الرَّحيم  الرَّحمنِ  اهللاِ  ِبسمِ 

ت نكـن؛             ! پيغمبر! »ال ُتِطـِع الکِفـرين ِانَّ اَهللا کـاَن تقوا داشته بـاش و از كـافران تبعيـ
دانيم فـشارهايي كـه بـر تـو وارد           دانيم مشكالت تو را، ما مي      ، ما مي  َعليًمـا حکيًمـا

ـ كننـد  كنند، تطميع مـي  تهديد ميـ كنند تا تو را وادار به تبعيت كنند   مي ا    امـ 
؛ ِفريناَو ال ُتِطـِع الٰکـ. ، حواست جمع باشـد ِاتـَِّق اهللاَ شما مراقب امر و نهي الهي باش،       

 خـداي متعـال بـا      يز بزرگ و مهمي است كه     اين اطاعت نكردن از كافرين، آن چ      
  .زند اين لحن با پيغمبرش حرف مي

 ِالَيـَک ِمـن رَبـَِّک  َو اتَِّبع ما يـوحی« كار كن؟     خب، اطاعت از كافرين نكن، پس چه      
ريَن و فِ ايـَُّهــا النَِّبــیُّ اتَّــِق اَهللا َو ال ُتِطــِع الکــاَ  يٰ :]فرمايــد مــي. [ِانَّ اَهللا کــاَن ِبمــا َتعَملــوَن َخبيــًرا

ــا االُمنــ ــا حکيًم ــع مــا يــوحی* ِفقيَن ِانَّ اَهللا کــاَن َعليًم ــَک ِمــن رَبِّــَک ِانَّ اَهللا کــاَن ِبمــا  َو اتَِّب  ِالَي
ت نكـن؛ تـو برنامـه داري؛ تـو برنامـه              ؛ از آن  »َتعَملـوَن َخبيـرا ي كـار داري،      ها تبعيـ

 اختيـار تـو     ي زندگي داري؛ وحي الهي تو را تنها نگذاشته است؛ قـرآن در             برنامه
. ي اسالم در اختيار تو است؛ اين راه را بـرو  است، اسالم در اختيار تو است، برنامه  

ِاتـَِّق اَهللا َو ال ي احزاب است؛ پشت سر هم؛ اول،          ها همه آيات اول سوره     ببينيد اين 
، ] آن[ر  پــشت ســ  ِالَيــَک ِمــن رَبِّــک َو اتَِّبــع مــا يــوحیبعــد،  ؛ِفقيناِفريَن َو الُمنــاُتِطــِع الکــ

َو تـَوَکَّـل َعَلـی اِهللا آورنـد؛   جواب اين سؤال است كه خب، خطر وجود دارد، فشار مي    
. ي اين فشارها به خدا تكيه كن؛ به خدا تكيه كن         ؛ در مقابل همه    بِـاِهللا وَکـيال َو َکفی

توكّل معنايش اين نيست كه كار را رها كنيد بنشينيد تا خدا بيايد عـوض شـما                 
جام بدهد؛ اين نيست؛ توكّل اين است كه شما راه بيفتيد، عـرق بريزيـد،               كار را ان  

وقت يقين داشته باشيد كه خداي متعال شـما را كمـك خواهـد                تالش كنيد، آن  
  .ي جمهوري اسالمي اين است كرد؛ امروز مسئله
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  :ايشان همچنين به نكته مهم ديگري  اشاره فرمودند
هـي و انقالبـي كارهـاي فرهنگـي         اللّ  هـاي مـؤمن و حـزب       كه گفتيم جوان   اين

هاي فرهنگـي كـشور را        ي دستگاه   خودجوش را رها نكنند و دنبال بكنند، و همه        
كنيم كه در اين جهت حركت كنند، اين، بخش فرهنگيِ اين            دعوت كرديم و مي   

  .عدم تبعيت است، اين جهاد بزرگ است، جهاد كبير است
  :فرمودندي خصوصيت اين جهاد هم  اي درباره امام خامنه

اين جهـاد مثـل     . اين جهاد هوشمندي الزم دارد، اين جهاد اخالص الزم دارد         
شان  جا بدرخشند و چه شهيدشان، چه زنده جهاد نظامي نيست كه كساني در آن

كنيم به اين  كه ماها افتخار ميـ و چه جانبازشان مثل قهرمان نشان داده بشوند  
ـ شهدا و اين جانبازان و ايثارگران جهاد جهادي است كه ممكن است كسي  اين  

كـس نـشناسد؛ اخـالص الزم دارد          ي او را هيچ     خيلي هم زحمت بكشد، اما چهره     
  .اين جهاد

  :و درباره شرط مهم اين جهاد فرمودند
امروز اين جهاد كبير به ميزان زيادي متوقّف به تبيـين اسـت؛ تبيـين، بيـان                 

يـابي،   ها را با عمق نيد ذهنسعي ك. كردن، روشنگري؛ امروز روشنگري الزم است  
  .به اعماق حقايق و مسائل برسانيد

  حفظ شعارها هم از لوازم اين جهاد كبير است
جهـاد  ـ هاي بزرگ اين جهاد عظـيم    از بخش]  يكي[يكي از كارهاي بزرگ و 

دهند،  ها را نشان مي شعارها هدف.  عبارت است از حفظ شعارهاي انقالب ـبزرگ
هـايي هـستند كـه در راه     دهند، شعارها مثل عالمت  نشان مي شعارها راه را به ما      

  .كه انسان راه را اشتباه نكند ذارند براي اينگ مي
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ِفريَن َو افَـال ُتِطـِع الٰکـ در توضـيح آيـه    همچنـين   العـالي     مـد ظلـه   اي    امام خامنه 
  :فرمودند )52/فرقان(  ِجهاًدا َکبيًرا ِهدُهم ِبهاجٰ 

ي  كه حاال كلمه ، قرآن است، با اين    » بِـه « ضمير   اند مراد از اين     در تفاسير گفته  
قرآن در عبارت نيامده است كه ضمير به آن برگردد لكن، هـم مرحـوم طبرسـي           

ي   ي طباطبائي؛ مرحوم عالّمـه      ، هم مرحوم علّامه   ] گفته است [» البيان  مجمع«در  
؛ »آنبالقر«يعني  »  بِـه «دهد كه مراد از      گويند سياق كالم نشان مي     طباطبائي مي 

جا همين را در سخنراني گفتم؛ بعد كه آمدم، به ذهنم رسيد كه يك              بنده هم آن  
، يعنـي   »  ِهـدُهم بِـهاِفريَن َو جٰ افَـال ُتِطـِع الٰکـ «جا وجود دارد كه      وجه اوضحي در اين   

 يعنـي آن مـصدري كـه فعـل از آن انـشقاق پيـدا                االطاعـة   عدم؛  »بعدم االطاعة «

، يعنـي   ،  »  ِهـدُهم بِـهاِفريَن َو جٰ افَـال ُتِطـِع الٰکـ «،  ستو مستتر در آن فعل ا     ] كند مي[
شد جهاد كبير؛ اين معنا اقرب       االطاعة  عدم، جِهادا كَبيرًا؛ پس     االطاعة  عدمبه اين   

  6/3/95 .به ذهن است
*******************  

 سوره فرقان كه مـورد نظـر امـام          52البيان ذيل آيه     عالمه طبرسي در مجمع   
  : نويسد مي»  كبيراًجهاداً(اي بود  خامنه
ترين  شود كه برترين و پرشكوه     از آيه شريفه اين درس بزرگ دريافت مي       « 

ها در پيشگاه خدا، جهاد علمي و فكري و فرهنگي اسـت؛ جهـاد               جهادها و تالش  
ها و شبهات بدانديـشان و       ها و ساخته   كساني است كه با روشنگري خويش بافته      

زدايند و مردم را با روح و جان ديـن خـدا و              فكار مي گمراه گران را از اذهان و ا      
  ».سازند هاي بلند آن آشنا مي هدف
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  :فرمايد در ذيل همين آيه مينيز عالمه طباطبايي 
 به شـهادت سـياق      "به" اين جمله متفرع است بر معناي آيه قبلي و ضمير            «

و  بـه معنـاي جـد        "جهاد" و نيز    "مجاهده"گردد و كلمه     آيات، به قرآن برمي   
جهد و به كار بردن نهايت نيرو در دفع دشمن است؛ و چـون گفتـيم ضـمير بـه                    

با قرآن با دشمنان جهاد كن، يعني قـرآن       : شود كه  گردد معنا اين مي    قرآن برمي 
را بر آنان بخوان و معارف و حقايق آن را بر ايـشان بيـان كـن و حجـت را بـر                       

  ».ايشان تمام نما
   . فكري و فرهنگي استبنابراين، جهاد كبير، جهاد عملي،

  نتيجه
به معناي عـدم اطاعـت      (طور كه در خالل مطالب روشن شد جهاد كبير            همان

دستوري الهي است كه امروزه به آن نياز بيشتري داريـم و محـور              ) از مستكبران 
از طرفي اين موضوعات نياز بـه تبيـين دارد و           .  فكري و فرهنگي است    ،اين جهاد 

  .نبرد قرآن استسالح اصلي جبهه حق در اين 
با اين مقدمات روشن است كه در جبهـه مقـدم ايـن نبـرد مقـدس مربيـان                   

نگري در قـرآن    عقيدتي سياسي بسيج قرار دارند و براي خط شكني نياز به ژرف           
و آشنايي هر چه بيشتر با آن دارند تا بتوانند با اين صالح جهاد كبير را به پـيش                   

 پس. ارهاي اسالم است پافشاري نمايند     و بر شعارهاي انقالب كه همان شع       ببرند
يادگيري مفهومي قرآن و عمل به آن براي تشويق ديگران بـه ايـن عمـل بـراي                  

  .مربيان عزيز از اولويت برخوردار است
اي براي مربيان محتـرم در        هاي ويژه   رسد براي اين مهم بايد دوره       به نظر مي  

محافـل قرآنـي علمـا و       نظر گرفته شود يا اين عزيزان خود به دنبال شركت در            
  .بزرگان دين باشند


