
  بسيجي و جهاد
  فضيلت جهاد

 خداوند، مجاهدانى را كه بـا مـال و       ـ َفضََّل اللَُّه اْلُمجاِهديَن بَِأْمواِلِهْم َو أَنـُْفِسِهْم َعلَـى اْلقاِعـدينَ  :فرمايد  خداوند حكيم مي     :برتري جهادگران 
  )95/ساءن(.  است برترى مهمى بخشيده] كنندگان جهاد ترك[جان خود جهاد نمودند، بر قاعدان 

ـ جهاد بهترين تجارت با     ) 11/صف.( است جهاد وسيله رستگاري  : همچنين در ديگر آيات به نكاتي درباره جهاد اشاره كرده است از جمله            
 ـ  )218/بقره.( ـ جهادگران اميدواران به رحمت الهي هستند )88/توبه.( جهادگران استي ها ويژه ـ خيرات و خوبي) 11و 10/صف.( استخدا

ــ  ) 69/عنكبوت.(جهاد سبب هدايت استـ ) 19/توبه.(اند ترين درجه الهي  ـ جهادگران داراي عظيم )15/حجرات.(اقعي، جهادگرانندمومنان و
  )81/توبه.( ـ متخلفين از جهاد در عذاب الهي خواهند بود)6/عنكبوت.(جهاد به نفع خودتان است

َتَحُه اللَُّه ِلَخاصَّـِة َأْوِلَيائِـه  أَبـَْوابِ   ِمنْ   اْلِجَهاَد بَابٌ  فَِإنَ  «:ودالسالم فرم   اميرالمؤمنين علي عليه  :   توفيق اولياء خاص خدا    ـ جهـاد دري از     اْلَجنَِّة فـَ
  )البالغه  نهج27ابتداي خطبه (. »درهاي بهشت است كه خداوند اين در را به روي خواص از اولياء خود باز كرده است

كند و اين توفيـق بـزرگ مخـصوص بنـدگان برگزيـده       ي توفيق جهاد در راه خدا پيدا نميشود كه هركس   از اين سخن حضرت معلوم مي     
خداوند است، به همين دليل اگر اين توفيق نصيب كسي شد بايد آن را قدر بداند و براي رسيدن به اين توفيق نيز بايـد در راه نزديكـي بـه                               

  .نسان گشوده شودخدا تالش كرد تا اين درب بهشتيِ مخصوص اولياء الهي بر روي ا
به همين دليل در . چه در راه خدا انسان به دست آورده است را حفظ كند گردد تا آن از طرفي وقتي اين درب گشوده شد خود عاملي مي

  .ادامه فرموده است جهاد لباس تقوي و زره محكم الهي و سپر با اطمينان اوست
  تبيين جهاد

  )2/6/84(. »ادت، دو فصل بزرگ حركت بسيجي استجهاد و شه«: اند مقام عظماي واليت فرموده
   .خوانيد ايم كه در زير مي را گزينش كرده اي حضرت امام خامنه بررسي چيستي جهاد برخي از فرمايشات اما اين جهاد چيست؟ براي

جهاد دري از ـ   ِمْن َأبـَْواِب اْلَجنَّةفَِإنَّ اْلِجَهاَد بَابٌ «هاي واال و براي همين است كه  جهاد يعني تالش و كوشش در راه ارزش«   :تالش
  )22/7/86( .»درهاي بهشت است

فالنـي آدم  . فالني آدم مبارزي اسـت  . ي مبارزه وجود دارد    معيار جهاد همان چيزي است كه امروز در زبان فارسي ما در كلمه            «   :مبارزه
مبـارز و    ي مبارز، دانـشجوي غيـر      دانشجوي مبارز و طلبه   .  غير مبارز  عالم مبارز، عالم  . ي غير مبارز   ي مبارز، نويسنده   نويسنده. مبارزي نيست 

  .پس جهاد يعني مبارزه. ي غيرمبارز ي مبارز و جامعه جامعه. مبارز ي غير طلبه
توانـد   انسان در رختخواب يا در پستوي خانه كـه نمـي          . كه در آن جد و جهد و تحركي باشد         يكي اين : در مبارزه دو چيز حتماً الزم است      

  .كه در مقابلش دشمني باشد دوم اين... بارزه كند، در مبارزه بايد جد و جهدي وجود داشته باشدم
اگر كسي عليه دوست جد و جهد كند ايـن جهـاد            ... پس جهاد متقوم بر اين دو ركن است       . جا كه دشمن نيست معنا ندارد      مبارزه در آن  

 در مقابل صالح و نظام حق جد و جهد و تالش كند اين فتنه و محاربه است،                  اگر كسي در مقابل دولت حق     . نيست بلكه فتنه و اخالل است     
نامـه،   گيرد به هر شكلي باشد چه به شـكل نوشـتن، گفـتن، كتـاب و چـه بـه شـكل شـب                حاال اين جد و جهدي كه انجام مي       . جهاد نيست 

ها در مقابل دشـمن خـدا و       ي اين  اگر همه . محاربه است گري و اغواگري و بعضي از اشكالش         اش فتنه  بافي همه  زدن و منفي   پراكني، نق  شايعه
گونـه جهـاد      به اين  وسلم  وآله  وعليه  اهللا   صلي پيغمبر. اهللا سبيل شود جهاد في   السالم باشد مي   اهللا و لسان رسوله و اوليائه عليهم       دشمن علي لسان  

  )20/6/73(. »جهاد دايم. ه نيستاهتمامي از امت پيغمبر خواست پس تنبلي و نشستن و بيكارگي و بي. كند دعوت مي
ها و شايد بـا      اهللا در شكلي اگر چه نه به صراحت دوران جنگ، اما با همان دشواري              سبيل ايم كه جهاد في    اينك ما در دوراني قرار گرفته     «

  )18/5/68( .»ي ماست ظرافت بيشتر بر دوش همه
م كه بنده هم صددرصد اين را قبول دارم معنايش اين نيست كه اگر دهيد كه ما اهل كوفه نيستي اين كه شما شعار مي«   :كوفي نبودن

شـاءاهللا هـم    جنگيم اين يكي از كارهاست جنـگ هـم كـه نـداريم ان              اندازيم و مي   آييم و اسلحه به دوش مي      ميدان جنگي آراسته شد ما مي     
اي تامين عدالت، تالش براي حفـظ عـصمت و عفـت        رساني، تالش بر   نداشته باشيم اما كار هميشگي كار توليد علم، توليد سازندگي، خدمت          

  )16/4/83( .»ها تالش براي حفظ عصمت و سالمت نفس خود است ي آن عمومي، تالش براي هدايت و ساختن ديگران و مقدم بر همه
ايـن  « :و فرمودنـد  گري را موارد زير بر شمرده          پنج شاخصه اصلي و مهم انقالبي      14/3/95در تاريخ   اي    حضرت امام خامنه    : جهاد كبير 

  .» مختلف است ...پنج شاخص اگر در كسي وجود داشته باشد، قطعاً انقالبي است؛ حاال درجات انقالبي بودن
  .ها هاي انقالب و همت بلند براي رسيدن به آن گيري آرمان هدفـ 2          .هاي اساسي انقالب  پايبندي به مباني و ارزشـ1
  .ي دشمن و عدم تبعيت از او حساسيت در برابر دشمن و كار دشمن و نقشهـ 4                 .ي كشور نبهجا  پايبندي به استقالل همهـ3
  .  تقواي ديني و سياسي كه اين بسيار مهم استـ 5

                  باسمه تعالی
                                



  :ي شاخص چهارم فرمودند هايشان دربار
  ». نام نهاده است"جهاد كبير"قرآن اين عدم تبعيت را  كه ...ي او را فهميد و از تبعيت دشمن سر باز زد  بايد دشمن را شناخت، نقشه« 

  :باره فرمودند  در سخنان مبسوطي در اين3/3/95ايشان همچنين در تاريخ 
 ي فرقـان اسـت      ي مباركـه     در سـوره   » ِجهـاًدا َکبيـًرا َو جاِهـدُهم بِـه«: نام نهـاده  » يرجهاد كب «جهادي هست كه خداي متعال در قرآن آن را          

ه   . اين آيه در مكّه نازل شده  . جِهاداً كَبيرًا ها جهاد كن؛     ي قرآن با آن     وسيله  يعني به » جاِهـدُهم بِـه«يعني به قرآن،    »  بِه«؛  )52آيه( درسـت توجـ
كردنـد كـار     هـا مـي    ها مأمور به جنگ نظامي نبودند، كاري كه آن         طرح نبود؛ پيغمبر و مسلمان    در مكّه جنگ نظامي م    ! هاي عزيز  كنند جوان 

آن كـارِ ديگـر چيـست؟ آن كـارِ          .  ِجهـاًدا َکبيـًرا اِهـدُهم بِـهَو جٰ : گويد ي شريفه مي    ديگري بود؛ همان كار ديگر است كه خداي متعال در اين آيه           
اطاعـت نكـردن از كفّـار    .  از مشركين اطاعت نكن؛ ِجهاًدا َکبيـًرا اِفريَن َو ٰجاِهدُهم ِبهَفال ُتِطِع الکٰ .] تاس[ديگر، ايستادگي و مقاومت و عدم تبعيت    

جهـاد اكبـر   : بندي جهاد اكبر و جهاد اصغر اسـت  بندي غير از تقسيم اين تقسيم. همان چيزي است كه خداي متعال به آن گفته جهاد كبير          
كند؛ جهاد اصغر، مجاهدت بـا دشـمن         فْس است، همان چيزي است كه هويت ما را، باطن ما را حفظ مي             تر است، جهاد با ن      كه از همه سخت   

جهـاد  «. نام نهاده كه آن همـين اسـت       » جهاد كبير « يك جهاد هست كه خداي متعال آن را          )جهاد اكبر  و( است، منتها در بين جهاد اصغر     
اطاعت يعنـي چـه؟     . ي با تو قرار گرفته اطاعت نكن        از خصمي كه در ميدان مبارزه     يعني چه؟ يعني اطاعت نكردن از دشمن، از كافر؛          » كبير

هاي مختلف؛ تبعيت در ميدان سياست، در ميدان اقتصاد، در ميدان فرهنگ، در            تبعيت نكردن در كجا؟ در ميدان     . يعني تبعيت؛ تبعيت نكن   
  »هاد كبيرج«هاي مختلف از دشمن تبعيت نكن؛ اين شد  در ميدان. ميدان هنر

  بسيجي بايد پيشرو باشد
بسيجى يك فرهنگ است و اگر بخواهيم اين فرهنگ را در يك جمله تعريف كنيم، بايد بگـوييم پيـشرو                    « :اند  مقام معظم رهبري فرموده   

  )5/3/84 (.»هاى اساسى زندگى ى عرصه بودن در همه
  :فرمايد قرآن مي. كار زحمت بيشتري بكشند شند و براي اينهاي زندگي جلوتر با ي عرصه افراد پيشرو بايد از بقيه مردم در همه

ُهْم ساِبٌق بِاْلَخْيراِت بِِإْذِن اللَِّه ذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكبيرُ « ُهْم ُمْقَتِصٌد َو ِمنـْ ُهْم ظاِلٌم ِلنَـْفِسِه َو ِمنـْ َنا اْلِكتاَب الَّذيَن اْصَطَفْينا ِمْن ِعباِدنا َفِمنـْ   .»ثُمَّ َأْورَثـْ
اى بـر خـود سـتم كردنـد، و           هـا عـده     از ميان آن  ) اما(را به گروهى از بندگان برگزيده خود به ميراث داديم           ) آسمانى(س اين كتاب    سپ«
  )32/فاطر (.» پيشى گرفتند، و اين، همان فضيلت بزرگ است) از همه(ها  اى ميانه رو بودند، و گروهى به اذن خدا در نيكي عده

اند، اين گروه پيشرو  خود را به نحو احسن انجام داده، و در اين ميدان مسابقه بزرگ بر همگان پيشى گرفتهگروه ممتازى وظائف سنگين     
چنـان مفهـوم وسـيع و      آن"سـاِبٌق بِـاْلَخْيراتِ "تعبير به .» تعبير شده "ساِبٌق بِاْلَخْيراِت بِِإْذِن اللَّهِ  "عنوان ها به   ها هستند كه در آيه فوق از آن        همان

  .شود اعمال نيك را شامل مىو هاى مثبت زندگى   جنبهي ى دارد كه تقدم در همها گسترده
  ) خالصه ـ265 تا 260، ص 18 جتفسير نمونه (» ذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكبيرُ «: و براي اين گروه سوم فضيلت بزرگي است

فهماند كه سرعت دادن بايد طورى باشد كه زيـادتر   جويى در رسيدن به هدف است، و اين را مى     به معناى غلبه  ) سابق( "مسابقه" كلمه«
  ) ـ خالصه شده290 ص19جترجمه تفسير الميزان  (.»از سرعت حريف شود

  رسد اگر جهاد نكنيد، اين توفيق به ديگران مي
 توفيق و وظيفه الهـي را  آورد كه اين اگر شما از جهاد رو برگردانيد، خداوند ديگراني را به جاي شما مي       فرمايد   سوره مائده مي   54در آيه   

  .به نحو احسن انجام دهند
للَّـِه َو ال  َسـبيِل ا يا أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا َمْن يـَْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ديِنِه َفَسْوَف يَْأِتي اللَُّه ِبَقْوٍم ُيِحبـُُّهْم َو ُيِحبُّونَُه َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمنيَن َأِعـزٍَّة َعلَـى اْلكـاِفريَن ُيجاِهـُدوَن فـي

  َيخاُفوَن َلْوَمَة الِئٍم ذِلَك َفْضُل اللَِّه يـُْؤتيِه َمْن َيشاُء َو اللَُّه واِسٌع َعليٌم 
هـا را     آورد كـه آن     خداوند جمعيتي را مي   ) رساند  به خدا زياني نمي   (ايد، هركس از شما از آيين خود بازگردد           اي كساني كه ايمان آورده    «

هـا در راه خـدا جهـاد         ا را دوست دارند، در برابر مومنان متواضع و در برابر كـافران سرسـخت و نيرومنـد بـا آن                    خد) نيز(دوست دارد و آنان     
  .»گري هراسي ندارند كنند و از سرزنش هيچ مالمت مي

  سخني با بسيجيان
رود بـا    وقوع پيوسـته كـه اميـد مـي        خداوند توفيقي به ما عنايت كرده است تا در دوراني پا به عرصه وجود بگذاريم كه انقالبي بزرگ به                    

اي  امـام خامنـه  از طرفي بـه فرمـوده   . الشريف به انقالب جهاني آن حضرت متصل گردد    فرجه  تعالي  اهللا  سازي براي ظهور امام عصر عجل       زمينه
ل است كه آن را قدر دانسته       توفيق اين سربازي براي امام عصر تا وقتي حاص        . السالم هستند   بسيجيان سربازان امام زمان عليه    ) العالي  مدظله(

فرصت همسنگري در اين جهاد فراهم است خود را به قافله شهدا برسانيد و مراقب باشيد زيور دنيـا و                    . و در جهاد همه جانبه شركت نماييم      
ت   .  مشكالت آن مانع فعاليت شما در بسيج نگردد یاز ا س  و از  تبا         ا آه  ھادت باز باز ا  غ 

  الصاحينوالسالم علی عباداهللا


