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 مقدمه

از آنجا که دين اسلام، يک دين اجتماعی است و به مسائل اجتماع 

 ینگاه مورد بررس نيآن را با ا لیمنابع اص ديبایای دارد متوجه ويژه

وجود دارد  نهیزم نيدر ا یمتعدد ثيو احاد دیقرار داد. کلام الله مج

اره کرده اش یلاتیتشک کرديخاصه با رو یزندگ یکه به جنبه اجتماع

د در موجو یلاتیتوان نکات تشک یتامل در آنها م یاندک بااست که 

 آورد.  یآنها را بدست م

تحت عنوان  یزیاستخراج چ یلازم به ذکر است که ادعا البته

 يیادعا ،یبه طور کامل و جامع از منابع اسلام «یاسلام لاتیتشک»

 یلامبزرگ اس یتوان گفت علما یبزرگ است که به جرئت م اریبس

جا محقق تلاش خود  نيدر ا یکنند؛ ول ینم انیرا ب يیادعا نیهم چن
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و ثقل د یعني یاسلام لیمنابع اص براساسامکان  یرا کرده است تا جا

 یلاتیتشک یهااز آموزه یشمه ا اتيو روا دیکلام الله مج یگران بها

 کند.  انیموجود در آن را ب

 یلاتیشده است مطالب تشک یسعو به سراغ قرآن رفته  جزوه نيا در

 شود.  انیبه کار رفته در آن ب

 میمستق ریو غ میمستق دیاز کلام الله مج یاریبس اتياست که آ یگفتن

و  یستیو چ يیچرا رامونیپ یدارند و مطالب هیتک یبر مسائل اجتماع

 لاتیکند. تشک یم انیرا ب یاجتماع یابعاد مختلف زندگ یچگونگ

و  ستیابعاد استثنا ن نياز ا یاجتماع یبه عنوان سمبل زندگ یاسلام

 یهاشدن آموزه یاتیآن را حاصل عمل گر،يد یانیب هتوان ب یم یحت

 در حاق واقع دانست.  دیکلام الله مج یاجتماع

 ریالزاما تفاس هيهر آ ليشده ذ انیب یهاریبه ذکر است که تفس لازم

 یرأه ب ریاز تفس یبه منظور دور یول ستین یبدون نقص و اشکال

 ریحدالامکان برگرفته از تفاس یتلاش شده است مطالب استخراج

 مشهور باشد.

است  «دين تشکیلاتی»جزوه حاضر، هفتمین جزوه از سلسله جزوات 

که از صحبت های استاد گرامی دکتر حسین عرب اسدی، استخراج 

 شده است. 

 پايگاه مضمار
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 22تا  2 اتیبقره، آ سوره

 هيصورت که چهار آ نيکند به ا یجامعه را سه دسته ماين آيات، 

در مورد  هيآ زدهیدر مورد کافران و س هيدو آ ن،یاول مربوط به متق

 دیواهخ یدهد که اولا هرگاه م ینشان م یدسته بند نياست. ا نیمنافق

 دیداشته باش رو نیمخاطب یبند میتوان تقس ديبا دیکن یلاتیکار تشک

 ایثان د؛یکن یبا توجه به آرمان مورد نظرتان دسته بند ديو آنها را با

 یژگيو نيو ثالثا ا دیبدان ديرا هم با نیمخاطب نيهر کدام از ا یژگيو

 . ديیخود بگو میت یها را به اعضا

با  اياست فرد با م نيا اي م؛یکن یرا دسته بند نیمخاطب ديابتدا با پس

 ايد ندار یبا ما کار ايشود  یدو دسته م ستیو اگر با ما ن ستیما ن

 شود.  یما م یدر مجموع سه دسته مخاطب برا نيمخالف ماست که ا

 یاشعر یطرف ابوموس يیکه جا دینیب یرا م یدسته بند نيا خيتار در
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اشعث است که  گريد يیندارد و جا نیرالمومنیبه ام یاست و کار

 ديگو یم هيدارد. آ یهمکار نیکند و با منافق یم یمدام سنگ انداز

 نهايبلکه رسم ا دیها را بدان نيطور نباشد که فقط در دلتان ا نيکه ا

 یلاتیو شاخص هم اهداف سازمان و اهداف تشک دیکن انیب ديرا با

قد نفر منت کيمعنا دارد. اگر  یراستا دسته بند نيشماست که در ا

 یحق ندارد او را محروم کند ول لاتیاست رهبر تشک لاتیرهبر تشک

 تواند او را محروم کند. یناسازگار است م لاتیاگر با اهداف تشک

در مورد  هيآ یادترياست که تعداد ز نیچهارم در مورد منافق نکته

ت چه معلوم اس بايتقر نیکه متق لیدل نيکند. به ا یصحبت م نهايا

ال َّذينَّ آمَّنُوا وَّ عَّمِلُوا الص َّالِحاتِ سَّیَّجْعَّلُ لَّهُمُ الر َّحْمُن »هستند:  یکسان

 نینهم چ رانبرقرار است، کاف نشانیب یرابطه دوست کي یعني«  وُد ًّا

 یژگيو نی. منافقستیگونه ن نيا نیدر مورد منافق یدارند، ول یحال

، «وَّ مِنَّ الن َّاسِ مَّن يَّقُولُ ءَّامَّن َّا بِالل َّهِ وَّ بِالْیَّوْمِ الاَّخِرِ »است که  نيشان ا

که بعد از اتمام  یکنند درحال یم یدر اهداف سازمان با تو اعلام آمادگ

ولُ ءَّامَّن َّا بِالل َّهِ يَّقُ» ستین لاتیبا تشک تشانیکه ن ديشو یجلسه متوجه م

 «. م بِمُؤْمِنِینَّوَّ بِالْیَّوْمِ الاْخِرِ وَّ مَّا هُ

 «الل َّهَّ وَّ ال َّذِينَّ ءَّامَّنُواْ وَّ مَّا يخَّدَّعُونَّ إِل َّا أَّنفُسَّهُمْ وَّ مَّا يَّشْعُرُونَّ  يخَّدِعُونَّ»

 تشانین نیمنافق ديفرما یکند و م یرا فاش م نیمنافق تیقسمت ن نيا

قصد خدعه  یآدم ها دو نوع هستند عده ا نگونهيخدعه زدن است. ا
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ه کرده اند  ک ریگ یستيتوان آن را ندارند مثلا در رو دربا یدارند ول

ند قولشان بزن ريترسند اگر ز یچون به شما قول داده اند کار کنند م

ند کارشان را ترس یمثلا م یبرا نندیضرر بب لاتیوابسته به نوع تشک

برچسب منافق بخرند و... در  اي رندیمدرک نگ اياز دست بدهند 

 یرا همراه شما نکهيافراد تحمل و صبر ا نيکه در واقع ا یصورت

افقان شما و من نیشوند ب یم یعده دسته ا نيا نيکنند، ندارند؛ بنابرا

شان به طرف  یشخص لیکنند که م یکه دائما اعتراض و غرولند م

و اهل خدعه  یهستند که نفوذ یخلاف شماست. نوع دوم هم عده ا

توانند  ینم قتیعده هم در حق نيا ديفرما یمتعال م یاند که خدا

ه زنند نه ب یافراد به خودشان خدعه م نيا نکهيا لیبه دل نندک یکار

 خدا.

ستند ه نیمؤمن هیافراد در ظاهر کاملا شب نياست که ا نيا یبعد نکته

خوانند و... چرا  یگذارند، نماز م یم شيمعنا که مثل شما ر نيبه ا

منافق  گريد ستیکه اگر قرار بود مشخص باشند که اهدافشان با ما ن

 نبودند. 

توان  یهم م اتيدر روا گريد ریجامعه را به تعاب یدسته بند نيا

دست  نیرالمومنیام یاست که روز تيمثال روا یمشاهده کرد برا

الن َّاسُ »ودند: مرا گرفتند و با هم به قبرستان کوفه رفتند، آنگاه فر لیکم

 میستق نيا«  رَّعَّاع رَّب َّانِی ٌ وَّ مُتَّعَّل ِمٌ عَّلَّى سَّبِیلِ نَّجَّاةٍ وَّ هَّمَّجٌ ثَّلَّاثَّةٌ عَّالِمٌ 
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بودن انجام شده  قتیعلم است و با هدف دنبال حق شيمبنا یبند

که  زند یاست دست وپا م« نجاه لیسب یمتعلم عل»که  یاست؛ فرد

مشکل دارد به  یلیخ« همج رعاع» طيشرا یدرست باشد ول ریدر مس

شما مشکلات  یگروه برا نيا یکلان اجتماع یهاکه در بحث یطور

ود. ش یجابجا م رشانیکنند چرا که با حرکت باد مس یم جاديا یاديز

مبنا  نيبر ا قایدق  یمقام معظم رهبر انیبحث عوام وخواص در ب

اند  یشتاستوار است. اگر عوام در زمان خواص اهل حق باشند، به

 اند.  یاگر در زمان خواص اهل باطل باشند، جهنم یول

 یهاه نقششود ک یم فيتعر یلاتیمتناسب با هر تشک یدسته بند نيا

 ود. انجام ش یدسته بند نيمتناسب با ا ديبایم لاتیافراد در تشک

  



 

 

 مروری بر آیات تشکیلاتی قرآن کریم )بخش اول(

9 

 

 252تا  242 اتیبقره، آ سوره

ست ا نيداستان طالوت و جالوت است. نکته اول ا رامونیپاين آيات 

 نیشود، به هم یاز جانب خدا نصب م یاسلام لاتیکه رهبر تشک

 ید مخو یخواهند به جنگ بروند، از نب یم یوقت لیاسرائ یخاطر بن

از جانب خدا انتخاب کند.  یپادشاه و ملک شانيا یخواهند که برا

 لاتیدر انتخاب رهبر تشک ،یاسلام لاتیتشکدهد که در  ینشان م نيا

نظام  یریمردم در شکل گ ریتأث ینکته نف نيکاره اند. البته ا چیمردم ه

 نیمبا ه یخورد؛ ول ینظام شکست م ند،يایچرا که مردم اگر ن ستین

را  امدنشانیکار ن یمردم هستند که چوب پا نيشکست هم باز ا

 ديوگ یم هيشوند. آ یم لطکه اشرار بر آنها مس یبه صورت خورندیم

ر گفتند: مگر ممکن است د لیاسرائ یبن د؟یاز کجا معلوم شما بجنگ

  م؟یراه خدا نجنگ
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 ريمد ايرهبر  کيشود که شاخص انتخاب  یسؤال مطرح م حال

را  يیاه یژگيو یکنند برخ یشروع م لیاسرائ یبن ست؟یچ یاسلام

 لاتیرسد و انتظار دارند رهبر تشک یمورد به ذهنشان م نيکه در ا

 گاهيکنند؛ طالوت پول ندارد، جا یم انیآنها را داشته باشد، ب ديبا

او را  ديخداست که با نيچون ا که یندارد. در صورت یاجتماع

 لیرائاس یبه مردم بن یربط چیانتخاب مَّلَّک ه نيانتخاب کند، پس ا

گذارد؛ رهبر و  یمتعال شاخص م یخدا نجايباز هم در ا یندارد ول

 ني. منظور از ایهم دانش داشته باشد و هم توانمند ديبایاسلام ريمد

است.  جيالان را هک گريد یهااست نه دانش نيدانش، دانش فهم د

شاخص ها هم بسنده نکرد و شاخص  نيمتعال باز به ا یالبته خدا

 آورند.  یکه آن را فرشتگان م یتابوت را هم گذاشت، تابوت

 یر نمکا یپا تياکثر ،یلاتیکار تشک کيدر  ديفرما یم 942 هيآ در

اء و امتحان ابتل دانیم یلاتیکار تشک یو اساسا ابتدا تا انتها ستنديا

ان شدند. امتح لیاسرائ یآب نهر سپاه بن دنیبا ننوش نجاياست که در ا

هست، چه افراد بخواهند و چه نخواهند.  شهیاست که هم یزیابتلاء چ

راهم را ف یابتلائ نیچن ی نهیخودش زم ديهم با لاتیتشک رمرأس ه

از آب نهر خوردند مگر  تيداستان اکثر نيشد که در ا نيآورد. ا

رکت در راه خدا ح ی. شما وقتستادنديکار نا یپا تياکثر یعني ؛یاندک

که  شوند یم ادهیآورند و پ یکم م یعیبه طور طب یعده ا کي د،يکرد
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دارند. در ادامه  شيهم رو یو عده ا نديوگ یها م زشيبه آنها ر

تعداد  نيبا ا میتوان یگفتند: ما نم دندیکه به سپاه جالوت رس یهنگام

 یده اع ی. ولارندیو آنها بس میما کم هست م؛یسپاه جالوت بجنگ اديز

 یبر گروه بزرگ یکه به اذن اله یهم گفتند که چه بسا گروه کوچک

 تیقلا شما اگر ست،یمهم ن تيراکث یلاتیشوند. در کار تشک روزیپ

 .ديرکار را جلو  بب دیتوان یم دیمطمئن باش دیکار داشته باش هيپا

 یروزیپ یدعا برا نيبهتر« رَّب َّنا أَّفْرِغْ عَّلَّیْنا صَّبْراًّ وَّ ثَّب ِتْ أَّقْدامَّنا» هيآ در

چرا که  است یلاتیدر نبرد مقابل کفار کسب صبر آن هم از نوع تشک

ور صب یلاتیبعد مطرح خواهد شد که اگر به صورت تشک اتيدر آ

د خواهن یهم از خدا م نجايدر ا روزند،یبه ده پ کيباشند به نسبت 

باشد  طيمتناسب با شرا دي. پس دعا باديفرما تيکه به آنها صبر عنا

 . شود یشده است، پس مستجاب م تيبطور کامل رعا نجايکه در ا

 لاتیتشک نيرا شکست داد. حال در ا نهايکه خدا ا ديفرما یم 952 هيآ

نشان  نيکند. ا یم امبریدهد و خدا هم او را پ یداود امتحان را پس م

ا شوند. اساس یم تیخوب ترب یهاخوب آدم لاتیدهد که از تشک یم

در  یاله یقرار گرفته است که اوامر و نواه نيا یبرا یسنت اله

ساد را ف نیمجاهده نبود، زم نيو اگر ا ابديتحقق  یاسلام لاتیتشک

 گرفت. یفرا م

 نيکند که از ا یم یادآوريرا  یمکرم اسلام سنت امبریبه پ 959 هيآ
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است  یتايکه افتاد آ یاتفاقات نيا ديگو یشود و م یاستخراج م اتيآ

رار راه ق نياست که اگر در ا امبریپ یتو ا یدر آن برا يیکه نشانه ها

 گردد.  یم یجار یسنت اله یریبگ
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 222 هیآل عمران، آ سوره

صبر  نيا ديصبرکند، بعد با دياول با یجامعه اسلام ديفرما یم هيآ نيا

 معنا که هر يک صبر خود را به صبر نيگفتمان قالب جامعه بشود به ا

شود که تک تک افراد نیروى ديگرى تکیه دهد چون باعث مى

 دو مفهوم نييکديگر را به هم وصل کنند و همه نیروها يکى شود. ا

طه مراب« وَّ رابِطُوا»است .  یدر مقام اجتماع یکي و یدر مقام فرد یکي

رت بود از وصل از نظر معنا اعم از مصابره است، چون مصابره عبا

کردن نیروى مقاومت افراد جامعه در برابر شدائد و مرابطه عبارت 

است از همین وصل کردن نیروها، اما نه تنها نیروى مقاومت در برابر 
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در جمیع شؤون زندگى دينى، چه  کارها،شدائد، بلکه همه نیروها و 

جامعه  گريد ریدر حال شدت و چه در حال رخا و خوشى . به تعب

بر را ص نيتک تک افرادش صبر کنند، سپس ا ديابتدا با یاماسل

 در جامعه کنند و بعد با هم رابطه برقرار کنند. ریفراگ یگفتمان

است.  ها نهفته یاز ارتباطات و همبستگ ینوع ،ینیرابطه طرف نيا در

شته با هم رابطه دا ديبایجامعه اسلام یکه ا ديگو یصراحتا م هيآ نجايا

 خْتِلَّافُ ا: »نديفرما یو آله م هیالله عل یرسول اکرم صل! حضرت دیباش

 فرمودند یدر جلسه اخلاق  م یکن یالله مهدو تيکه آ«  رَّحْمَّة أُم َّتِی

بلکه منظور از آن  ست،یمنظور دعوا ن تيروا نيدر ا« اختلاف»واژه 

اختلاف ملائکه که منظور رفت و آمد آنهاست.  هیرفت و آمد است شب

رابطه و رفت و آمدهاست که  نيشود که رحمت در ا یم نيمعنا ا

 است.  لاتیسطح فهم تشک نيتر نيیپا نيا

در کنار دو کلمه « رابطوا»کلمه  نيکه ا نجاستيا هيجالب آ نکته

ذِينَّ إِل َّا ال َّ» ميدار گريد یقرار گرفته است؛ در جا« صابروا»و « اصبروا»

 نيا«  ا بِالْحَّق ِ وَّتَّوَّاصَّوْا بِالص َّبْرِآمَّنُوا وَّعَّمِلُوا الص َّالِحَّاتِ وَّتَّوَّاصَّوْ

را به صبر  گريکدي ؛است« تواصوا»همان  هيآ نيدر ا« صابروا»

 گرانيکه در برخورد با د یصبر ايداشتن  ینیصبر طرف ايفراخواندن 

 کند. یم دایپ تیموضوع

تحمل شرط است؛ پس درکار  یلاتیدهد که در کار تشک ینشان م نيا
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 یکسان یعنيشود  جاديهم صبر لازم است و هم صبر در آن ا یلاتیتشک

 یهانند آدمک یکار م لاتیتشک کيبا  ايکنند و  یم یلاتیکه کار تشک

 یوشه اگ کيکه  يیهستند نسبت به آدم ها یپخته تر و با تحمل تر

فرد مجبور است  نيکنند. چرا؟ چون ا ینم یکار واند  دهيعزلت گز

ت تعامل رف نيکه در کار روزانه اش با ده ها نفر تعامل داشته باشد ا

ند ک یکند که خوب گوش دهد،مجبورش م یمجبورش م یو برگشت

 رد،یگن جهیرا تحمل کند،زود نت ديآ یم شیکه پ یکه اختلافات کلام

 یکيمطرح شد:  نجايا رزود قضاوت نکند و... پس دو نوع صبر د

حاصل  ارتباط نيکه از ا یصبر جمع یکيتک تک افراد و  یصبر درون

 دینصبر ک دیتوان یو نم دیاگر کم حوصله هست نيشود. بنابرا یم

 . دیستین یلاتیکه تشک دیبدان

دارد؛ اول  تیاهم یلیهم خ هيشده در آ تيو تقدم رعا بیترت

 ني، اما حواستان جمع باشد ا«رابطوا»بعد « صابروا»بعد « اصبروا»

: ديفرما یخاطر در ادامه م نیاست به هم ی، عرصه پرخطرعرصه

 «.واتقوا الله لعلکم تفلحون»
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 24تا  55 اتینساء، آ سوره
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در باره يکى از مهمترين مسائل اسلامى، يعنى مسئله رهبرى  ات،يآ نيا

کند و مراجع واقعى مسلمین را در مسائل مختلف دينى و بحث مى

 یداخلآن بر منظم ساختن نظام  دیسازد  و تأکاجتماعى مشخص مى

 است .  یدر جامعه اسلام

دهد که از خداوند اطاعت کنند، به مردم با ايمان دستور مى نخست

بديهى است براى يک فرد با ايمان همه اطاعتها بايد به اطاعت 

پروردگار منتهى شود، و هر گونه رهبرى بايد از ذات پاک او 

ى نسرچشمه گیرد، و طبق فرمان او باشد، زيرا حاکم و مالک تکوي

حاکمیت و مالکیت بايد به فرمان  هجهان هستى او است، و هر گون

او باشد )يا أَّي ُهَّا ال َّذِينَّ آمَّنُوا أَّطِیعُوا الل َّهَّ(. در مرحله بعد، فرمان به 

دهد، پیامبرى که معصوم است و هرگز از پیروى از پیامبر )ص( مى
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 میان گويد، پیامبرى که نماينده خدا درروى هوى و هوس، سخن نمى

است، و اين منصب و موقعیت را  دامردم است و سخن او سخن خ

خداوند به او داده است، بنا بر اين اطاعت از خداوند، مقتضاى 

خالقیت و حاکمیت ذات او است، ولى اطاعت از پیامبر )ص( مولود 

لذات با ةفرمان پروردگار است و به تعبیر ديگر خداوند واجب الاطاع

ر اطیعوا د راراست، و پیامبر )ص( واجب الاطاعه بالغیر و شايد تک

آيه اشاره به همین موضوع يعنى تفاوت دو اطاعت دارد )و اطیعوا 

دهد که از الرسول( و مرحله سوم فرمان به اطاعت از اولوا الامر مى

 متن جامعه اسلامى برخاسته و حافظ دين و دنیاى مردم است . 

در اين آيات مردم : »ديفرما یم اتيآ اقیدر مورد س يیطباطبا علامه

کند، به اين که خدا را اطاعت کنند، و رسول را تشويق و تحريک مى

 هاى اختلاف وو اولى الامر را نیز اطاعت کنند، و بدين وسیله ريشه

مشاجره و نزاع را قطع نموده، هر جا که با يکديگر درگیر شدند مساله 

لش ارجاع دهند، و از نفاق بپرهیزند، چنین نباشند و رسو خدارا به 

که به ظاهر اظهار ايمان کنند ولى وقتى خدا و رسول بعد از ارجاع 

مساله مورد اختلاف به ضرر يکى حکم کرد، ناراحت شوند، و کفر 

باطنیشان از اين که تسلیم حکم خدا شوند بازشان بدارد، و نیز تشويق 

ر خدا و رسول باشند، و هم چنان اين اوام سلیمکند به اين که تمى

کند، کند، تا برسد به آياتى که دعوت به جهاد مىمطالب را دنبال مى
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سازد، و به کوچ کردن از وطن در راه خدا و حکم جهاد را روشن مى

پردازد، پس همه اين آيات مؤمنین را براى جهاد در راه خدا تجهیز مى

 « .سازدمنظم مى اکند، و نظام داخلیشان رمى

است که  یاسلام یجامعه  یاطاعت، ساز و کار سازمانده نيبنابرا

 اتيشود. آ یمحسوب م یاجتماع یهااز نزاع يیتنها عامل رها

 داند.  یم یاله ،یطول یرابطه  کياطاعت را براساس  نيمربوطه ا

 تیبا درک اهم طانیش یعنيانسان ها  کيکه دشمن درجه  یحال در

دهد و  نتيز شانيافراد را برا یاطاعت در تلاش است که کارها نيا

. «يُرِيدُ الش َّیْطَّانُ أَّن يُضِل َّهُمْ ضَّلَّالَّا  بَّعِیدًّا»بکشاند  یآنها را به گمراه

رار ق اتيمخاطب آ یکه بصورت جمع یمانيا یجامعه  ی فهیپس وظ

 تيبه عنوان نماد ولا طانیاست که نه تنها به سمت ش نيگرفته اند ا

؛ «قَّدْ أُمِرُواْ أَّن يَّکْفُرُواْ بِهِ»به او کافر شوند  ديطاغوت نروند بلکه با

 یتکمله  گريد یآنها مأمورند که به طاغوت، کفر بورزندو در جا

سَّکَّ بِالل َّهِ فَّقَّدِ اسْتَّمْ نْفَّمَّنْ يَّْکفُرْ بِالط َّاغُوتِ وَّ يُؤْمِ»آمده است  هيآ نیهم

 يعنى کسى که به طاغوت کفر بورزد و«  لَّا انْفِصامَّ لَّها بِالْعُرْوَّةِ الْوُثْقى

بخدا ايمان آورد، بريسمان محکم چنگ زده است که پاره شدنى 

 نجايکفر به طاغوت که در ا نيتوان گفت که ا یم یرینیست .  به تعب

ه کرد بلک تیتبع ديرا نبا غوتطانه تنها فرمان  یعنيآمده است 

امر شده اند  نیگذاشت و اساس مؤمن یباق ديآن را هم نبا یهانشانه
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 که به طاغوت کافر شوند. 

 وَّ » ديفرما یاست که م نيوجود دارد ا اتيکه در آ یگريمهم د نکته

ما ش یرسول را برا لیدل یما ب« مَّا أَّرْسَّلْنَّا مِن ر َّسُولٍ إِل َّا لِیُطَّاعَّ بِإِذْنِ

شود. پس  تیبلکه اساس رسول فرستاده شده است که تبع مينفرستاد

 را رسلارسال  لیدل هيمهم است که آ نقدرياطاعت از رسول ا تیاهم

 دهيبا ناد یمانيا یاست که اگر جامعه  یهيداند. بد یشدن م تیتبع

 جاديبه دنبال طاغوت برود، با ا اتيآ نيذکر شده در ا تیگرفتن تبع

 حرکت داده است.  یتنازع، خود را به سمت فروپاش

 لياست که در ادامه ذ 55مهم  اریبس هيآ یهمه مقدمه  اتيآ نيا

 شده است.  انیمجزا ب یسرفصل
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 25 هینساء، آ سوره

کند: ايمان  یگونه ذکر م نيداشتن را ا مانيا قیدق یمعنا هيآ نيا

عبارت است از اين که انسان به طور تام و کامل و به باطن و ظاهر 

تسلیم امر خدا و رسولش باشد، و چگونه ممکن است کسى مؤمن 

حقیقى باشد، و در عین حال در برابر حکمى از احکام او تسلیم 

ش کند در باطن جانبه ظاهر اظهار تسلیم مى گرنشود، يا به ظاهر و يا ا

نباشد به ظاهر از ترس رسوايى اظهار تسلیم کند ولى در باطن تسلیم 

دلش به خاطر اين که حکم نامبرده که با حال و هواى او سازگار 
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در  لاتیتشک سیکه رئ یوقت گرينیست منزجر باشد . به عبارت د

اگر خلاف هم باشد  یتکند، ح یرا صادر م یحکم یاسلام یجامعه 

 نيقلب با آن حکم همراهند، ا میصم کنند بلکه از ینه تنها اطاعت م

 ني. ایدر جامعه اسلام لاتیتشک سیبه رئ یجمع مانيا یاست معنا

: ديفرما یکه م یا هيدر اجتماع است و با آ مانياز جنس ا مانيا

 یفرق م ت،اس یفرد مانياز جنس ا مانشيکه ا«  يُؤْمِنُونَّ بِالْغَّیْبِ»

 کند.

 یمختلف یبند میتقس ليدر ذ هيآ یلاتیتشک میبهتر مفاه نییمنظور تب به

 شده است: انیب یلاتیکار تشک کيممکن در  یهااز انواع اطاعت

کند  یاطاعت م یلاتیکه فرد در سلسه مراتب تشک یاول: حالت حالت

امر،  تیفرد با تبع نجايو آن امر با اراده و خواسته او تطابق دارد؛ در ا

 نیاز خودش نشان نداده است، چرا که اساسا عقل او هم هم یهنر

 ازیاست که ن امدهیبوجود ن یگونه تعارض چیکرد و ه یرا حکم م

 تیتبع یلاتیاش بگذارد و از امر تشک یفرد یهااستهخو یباشد پا رو

 کند. 

 یشود و اطاعت م یمأمور م یبه کار یکه فرد یدوم: حالت حالت

 آن امر جهل دارد. یکند اما نسبت به فلسفه 

شود و نسبت به فلسفه آن کار  یامر م یکه فرد یسوم: حالت حالت

 کند. یباز هم اطاعت م یمخالف هم دارد ول لیعلم دارد و دل
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شود و نسبت به فلسفه  یامر م یاست که فرد یچهارم: حالت حالت

وجود با طوع و  نيبا ا یمخالف هم دارد ول لیآن کار علم دارد و دل

مطرح  هيآ نياست که در ا یمانيا نيکند؛ ا یاطاعت م یدرونرغبت 

بلکه با طوع و رغبت  ستیشده است. نه تنها از درون ناراحت ن

 . ندک یآن را اطاعت م یدرون

با  یوحدت روحان یکه نشان دهنده  ابدي یمعنا م نجايا مانيا لذا

به  که فرد یمرحله ا یعنياست  یاسلام لاتیحاکم بر تشک تيولا

هر چه آن خسرو کند : »ديگو یرسد که با تمام وجود م یم يیجا

 «.بود نيریش

 یقتو« أَّنْفُسِهِمْ حَّرَّجاًّ مِم َّا قَّضَّیْتَّ وَّ يُسَّل ِمُوا تَّسْلیماًّ لا يَّجِدُوا فی ثُم َّ»

نند ک یاطاعت م یوجود داشته باشد، مسلما افراد وقت یمانيا نیچن

 گرفته شده به شکست منجر میاگر تصم یزنند، و حت یغر نم گريد

 یااعض گريشکست را به رخ مسئول و د نيزنند و ا ینم هيشد، کنا

 گريد ریکشند. به تعب یبودند، نم لیدخ میکه در آن تصم لات،یتشک

زدن به  هياشتباه اعضا شروع به کنا میهنگام تصم ،یلاتیاگر در تشک

 مانيرا برداشت کرد که ا نيتوان ا یمسئول مربوطه کردند، م

 شود.  یبرداشت م هيآ نيکه از ا ستین یمانيافراد ا نيا یلاتیتشک

توان در زمان دفاع مقدس، در  یرا م یراسخ مانيا نیچن ی نمونه

محمد رسول الله  92همت، فرمانده لشگر  میابراه دیشه تیشخص
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 اتیملگرفتند ع میکنند فرماندهان تصم یکه نقل م ی. وقتافتي)ص( 

 یآن بود ول یهمت مخالف جد دیانجام دهند که شه یرا از محور

 رد،یصورت گ اتیهمان محور عمل زشد که ا نيجلسه ا جهینت یوقت

 تایانجام عمل یبرا گرانيتر از د یبود که جد یهمت از افراد دیشه

 شنهادیمحور را پ نياو خود ا ايکه گو یحاضر شد به طور دانیدر م

 یم دایپ یتجل یريپذ تيلاو حیصح یکه معنا نجاستيداده است. ا

 کند.

تحان اسامه، ام یاسلام به فرمانده یدر داستان مربوط به لشگر کش اي

اسلام  یرامگ امبریکه پ یگرفته شد. وقت یدشوار یريپذ تيولا نیچن

به نام اسامه را به عنوان فرمانده سپاه اسلام  یساله ا 22)ص( جوان 

از او  تیاسامه و تبع یبرا گاهيجا نيا رشيپذ یلیکرد، بر خ یمعرف

 بود.  تسخ یلیخ

 اهگينکته را برداشت کرد که جا نيا هيتوان از آ یم یطور کل به

. ین عادانسا کي گاهياست نه جا يیولا گاهيجا کي لات،یمسئول تشک

 رد،یگ یقرار م گاهيجا نيکه در ا یاساس است که فرد نیبر هم

 ستین و ابلاغ آن یاز وح یمربوطه صحبت هياست. در آ تیتبع ازمندین

است که ربط  یاجتماع یمشاجره  کيبلکه موضوع حکم کردن در 

است که  نيصحبت از ا نجايهم به عصمت ندارد. در ا یمیمستق

 یجد تیمدر اسلام اه تیتبع نیهم یبرا ابدیب نیتع یاسلام لاتیتشک
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سه گانه در آن زمان و  یبه خلفا نیرالؤمنیام یهاکند. کمک یم دایپ

 است.  نکته نيا یبرا یعدم سرزنش و شماتت آنها شاهد مثال
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 52تا  54 اتیمائده، آ سوره

همواره  یعنيداند،  یم یامر عاد کيرا  لاتیدر تشک زشير هيآ
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 یه مرا انهیرا ادامه دهند و در م تیتوانند فعال یهستند که نم یکسان

 ؟ستیچ شيو رو زشيشود که شاخص ر یبُرند. حال سؤال مطرح م

  م؟یبکن ديکم آورند چه کار با یو اگر کسان

جب و ع دیکن یم یکه شما کار دیفکر نکن« يَّرْتَّد َّ مِنکُمْ عَّن دِينِهِ  مَّن»

آنها را  يیدارد که در جا یبلکه خدا کسان رد،یو غرور شما را بگ

 نيگزيآنها را جا ديشما کم آورد نکهيکرده است به محض ا رهیذخ

 یکه راه حق ب دیبدان ديکه کم آورد يیکند. پس هر کجا یشما م

راه  نيهستند که ا گريد یحتما کسان دیبود. شما نباش اهدراهرو نخو

ذات  نيبلکه ا ميندار یبر سر کس یمنت چیما ه نيرا ادامه دهند. بنابرا

 یيکارها نیانجام چن گاهياست که با قرار دادن ما در جا یتعال یبار

 نيا يیباياست که به ز يیبايبر سر ما منت گذاشته است. عبارت ز

 ید، ولمان ینم نیزم یعلم رو يیایاگر تو ن»کند: یم نییقسمت را تب

 !«.یرا از دست نده یتو تلاش کن که افتخار علم دار

 لاتیتشک یهایژگيبا مطرح کردن و اتيمتعال در ادامه آ یخدا

است  نياش هم ا یاول یژگيکند. و یها را مطرح م شيمطلوب، رو

 متعال آنها را دوست دارد و آنها هم خدا را دوست دارند.  یکه خدا

کند.  یم یمطلوب اسلام لاتیتشک یهایژگيو انیادامه شروع به ب در

« ىَّ الْمُؤْمِنِینَّأَّذِل َّةٍ عَّل»که  نديایب ديبا یکسان یلاتیدر کار تشک ديفرما یم

دست و  یب یهاحال آدم نیمتواضع هستند اما در ع نیمؤمن یجلو
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ست شک رانکاف یجلو« أَّعِز َّةٍ عَّلىَّ الْکَّافِرِينَّ» ستندین یفیپا و ضع

 قائمه و عمود« يجُاهِدُونَّ فىِ سَّبِیلِ الل َّهِ »کنند.  یو مجاهده م رنديناپذ

 لاتیدر تشک یافراد رايدارد؛ ز یجهاد بستگ نيبه ا لاتیکار تشک

 یاگر شما کم کار یعنيوجود دارند که مجاهدند  یممطلوب اسلا

 یمن تنه تنها آنها در انجام کارشان سس ديکار در برو ريو از ز دیکن

کشند. مقام معظم  یشوند بلکه مجاهدانه جور کار شما را هم م

: نديمافر یم شانيکنند. ا یم نییمفهوم مجاهده را تب یانیدر ب یرهبر

است؛ مقاتله يعنى جنگ نظامى، مجاهدت مجاهدت اعم  از مقاتله »

ها است؛ جنگ نظامى، جنگ فکرى، جنگ اى از انواع مبارزهمجموعه

مجموع اينها اسمش مجاهدت است،  جتماعى،روحى، جنگ ا

ى اينها هم هست. آن کسانى که اهل مجاهدت مجاهدت شامل همه

يکى از خصوصی ات مجاهدت و معناى جهاد اين  -در راه خدايند 

است که دشمن در مقابل انسان باشد؛ هر تلاشى را جهاد نمیگويند؛ 

نباشد؛ جهاد،  داى هم بکند ]ام ا[ جهاممکن است کسى يک کار علمى

ى با يک خصم، با يک دشمن، انجام آن حرکتى است که در مواجهه

ى و اين خصوصی ت را دارند، اين روحی ه را دارند، براى همه -میگیرد 

جودشان مبارک است؛ چون اجتماعات بشرى خالى از اجتماعات و

حالا کم يا زياد؛ يک وقت مثل ما دشمن زياد دارند،  -دشمن نیستند 

و اگر چنانچه  -وقت هم اين قدر دشمن ندارند ام ا بالاخره دارند  کي
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اى کنندهشونده و مقابلهاين جامعه در درون خود يک نیروى مواجه

رزين و رزمندگان و مجاهدين هستند، میتواند داشته باشد که همان مبا

احساس امنی ت بکند؛ وال ا اگر اين را نداشته باشد، مثل بدنى است که 

هاى سفید را که مثلاًّ مأمور به مواجهه درون خودش آن گلبول رد

ها بر اين جامعه ممکن هستند، نداشته باشد؛ انواع و اقسام بیمارى

 « .است عارض بشود

 چیکه انتخاب کرده اند ه یدر راه درست« افُونَّ لَّوْمَّةَّ لَّائمٍ لَّا يخَّ وَّ»

 یراهشان را ادامه م تيکنند و با جد ینم میآنها را تسل یسرزنش

 یيآنها را سرزنش کنند. در جا یاریدهند هرچند سرزنش کنندگان بس

که شما کار را  ستیکنند چندان هنر ن یم فيکه همه از کار شما تعر

 انگريو د دياست که شما وارد کار شو يیبلکه هنر در جا دیانجام ده

ار ک یشروع کنند شما را سرزنش کنند و به شما انگ بزنند. عرصه 

. دیملامت ها ترس نياز ا ديملامت است، پس نبا یعرصه  ،یلاتیتشک

د که اشب نحواستا« ذَّالِکَّ فَّضْلُ الل َّهِ يُؤْتِیهِ مَّن يَّشَّاءُ وَّ الل َّهُ وَّاسِعٌ عَّلِیمٌ»

ند ندار یزیکنند از خودشان مستقلا چ یم دایپ شيهم که رو یافراد

 از فضل خداوند است. نهايبلکه همه ا

هیچ تشکیلاتی اصالت ندارد و در صورتی که  ديگو یم هيآ نيبنابرا

از وظیفه تمرد نمايد، حمايت از او برداشته خواهد شد و تشکیلات 

که  تشکیلات  نجاستيديگری جايگزين او خواهد شد. حال سوال ا



 

 

 مروری بر آیات تشکیلاتی قرآن کریم )بخش اول(

 

30 

 هيدارد؟ که در ادامه آ یمحبوب و مطلوب حق تعالی چه ويژگی هاي

 شمارد:  یم بر نیها را چن یژگيو نيا

 يُحِب ُهُمْ  .2

 يُحِب ُونَّهُ  .9

 أَّذِل َّةٍ عَّلَّی الْمُؤْمِنِینَّ  .3

 أَّعِز َّةٍ عَّلَّی الْکَّافِرِينَّ  .4

 يُجَّاهِدُونَّ فِی سَّبِیلِ الل هِ  .5

 يَّخَّافُونَّ لَّوْمَّةَّ لآئِمٍ لاَّ  .5

، شخص حضرت امیرعلیه 55آمده است که مصداق آيه  اتيروا در

 نيالسلام است  و تصريح در يک تشکیلات عظیم شیعی دارد. ا

است که ولايت را اولويت اساسی خود  نيبارزش ا یژگيو لاتیتشک

ه جمل کيدر  نهايکه ا« إِن َّمَّا وَّلِی ُکُمُ الل هُ وَّرَّسُولُهُ وَّال َّذِينَّ آمَّنُواْ »داند  یم

فَّإِن َّ »غالب اند  زیتشکیلات حزب الله هستند که بر همه چ همان

 «.حِزْبَّ الل هِ هُمُ الْغَّالِبُونَّ 

پنجاه و ششم آمده است، همان  هيآ یکه در انتها یالله حزب

بل از ق هيرا در دو آ شيها یژگياست که و یممطلوب اسلا لاتیتشک

 یولت نهاياست که اگر ا نيکرده است. نکته قابل ملاحظه ا انیآن ب

 کنند، پس حزب الله شکست یم دایکردند، غلبه پ تیکردند و تبع

 .پاشد یندارد و فرو نم
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 42و  45 اتیانفال، آ سوره

بحث مقابله با  هيآ اقیاست و س یسلاما یبه جامعه  هيآ خطاب

ت ثاب ديکه اگر شما با دشمن مواجه شد یمعنا نيدشمن است ؛ به ا

 . ديتا رستگار شو دیکن ادي اديو خدا را ز دیقدم باش

 یاتلیکار تشک کيشد که صبر در  انیسوره آل عمران ب 922 هيآ در

ده ش انیتحت عنوان ثبات قدم ب یمفهوم نجايدارد در ا تیاهم یلیخ

به  یاتلیاست که در خودش صبر و استقامت نهفته است. کار تشک
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 ديکه تابع سلسه مراتب است و شما با یشيجنگ فرسا یعنيمعنا  کي

 یدر اجرا یری. به تعبدیانجام ده نديگو یرا که بهتان م یزیآن چ

انجام  ديتان هست با فهیرا که وظ یزیروح ندارد و هر چ فيوظا

 یخواهد و هر کس یثبات قدم م یصبر و حوصله و نوع ني. ادیده

ب پر مخاط يیاردو یکارها جیمثلاًّ در بس د،يآ یبر نم فهیوظ نياز ا

طرح  کي چونچرا؟  ست،ین نطوريا یمطالعات یهاطرح یاست ول

مانند و  ینفر م 5آخرش  یشود ول ینفر شروع م 222با  یمطالعات

شود، اما کل اردو شور و حال  یکم م یلیکار هم خ ريمد ی زهیانگ

ت اس نيمشخص هم دارد. نکته قابل تامل ا یزمان یبازه  کياست و 

را  یلاتیتشک یهاتوان آدم یها هست که م طیمح نیکه در هم

ل ثبات هستند که اه یلاتیتشک يیمعنا که آدم ها نيکرد. به ا يیشناسا

 لاتشانیاندازند و تشک یرا به راه م لاتیها تشک نياند، اهل تأملند، و ا

بات کوچک باشد. لذا ث لاتشانیاگر تشک یشود، حت یهم مؤثر واقع م

 است. ینکته قابل تامل یلاتیقدم در کار تشک

کل مش کيدر مواجه با  یلاتیکه آدم تشک یکار نیاول ديگو یم هيآ

است که  یو ثبات قدم در آن موضع یمرديو بحران لازم دارد، پا

 ابتدا ني. بنابرانديآ یم یاله یثبات قدم امدادها نيدارد، بعد از ا

دم داشته ثبات ق یعني« وَّ اذْکُرُواْ الل َّهَّ»و بعد « فِئَّةًّ فَّاثْبُتُواْ»فرموده است 

 . ديبشو یاله یهاو منتظر امداد دیباش
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 وحدت یعني« وَّ أَّطِیعُواْ الل َّهَّ وَّ رَّسُولَّهُ»اول است.  هيدوم مکمل آ ی هيآ

 نياست، به ا یاله یاسلام لاتیدر تشک یمنشأ فرمانده ،یفرمانده

باشد، بلکه  ینفر کي لاتیتشک نيا سیرئ ميیبگو میتوان یمعنا که  نم

 اندهر فرمت قیدق ریباشد، به تعب یاله تيو ولا استير نيمنشأ ا ديبا

 عکس بر الآن البته –باشد  نيبه د نيفرد و عالم تر نيباتقواتر ديبا

 یول –شود! ینم تينکته رعا نياز جاها ا یاریاصلاًّ در بس اي است

ود ش یم یفرهنگ و ارشاد اسلام ريکه وز یاست. مثلاًّ کس نيقاعده ا

د مجته ديامور خارجه با ريشما به عنوان وز ايمجتهد باشد  ديبایم

 دیکن یگذار استیس ديوجود دارد که شما با يید چرا که جاهایباش

هاد که لازمه اش اجت دیکن یگذار استیس یبه نام انقلاب اسلام یعني

 نيلمترعا ديبا رد،یگ یکه بالاتر از ما قرار م یآن کس نياست. بنابرا

اخص ش کي نيباشد؛ ا نياو عالمتر لاتیحداقل در آن تشک ايما باشد 

 است.

 هيباشد چون در آ نيثابت قدم تر دياست که او با نيا گريد شاخص

اب را انقل یهاخوب آرمان یلیفرد فقط خ نکهيا«. فَّاثْبُتُواْ» ديگو یم

اهل حلم و هضم هم باشد. در جنگ ها  ديبا ست،ین یداند کاف یم

در  یجلودار« امام»واژه  یاز معان کيشود جلو است و  یفرمانده م

 که فرمانده هنوز هست ، دینیب یشما م یعنياست،  يینبرد ها نیچن

ص( ) امبریگفتند پ یدر جنگ احد وقت نیهم ی.  برادیپس بجنگ
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 . ختيشده، ناگهان سپاه اسلام بهم ر دیشه

 ليذ ديبا میکن یم یلاتیاگر ما کار تشک یعني« أَّطِیعُواْ الل َّهَّ وَّ رَّسُولَّهُ  وَّ»

ادرات ص یبرا یلاتیتشک کيما  ديی.  نگومیباش یاحکام اله یاجرا

باشد.  یاحکام اله یاجرا ليذ ديکار هم با نیبلکه هم مينفت دار

است که در  نيا یلاتیاز مشکلات ما در کار تشک یکياتفاقاًّ 

شده  نهيرخ داده و نهاد سميسکولار یما نوع یلاتیتشک یهاتیفعال

 یه عرص نیب یوندیپ ميصورت که مثلا نتوانسته ا نياست؛ به ا

 یعکه نو گريدر موارد د اي. میبرقرار کن یو انقلاب اسلام یبازرگان

د. ما شو یم دهيد یو مباحث اقتصاد ینيدستورات د نیب یدوگانگ

 در آن ميکه دار یانقلاب و نظام و اسلام و هر کار یآرمانها نیب ديبا

قتصاد خداوند به ا ميی.  اگر بگومیبرقرار کن وندیپ م،یده یکار انجام م

حکام ا یعني«  نُؤْمِنُ بِبَّعْضٍ وَّ نَّکْفُرُ بِبَّعْضٍ »شود:  یندارد که م یکار

 .دیرا کلاًّ کنار گذاشت یاقتصاد

 د،یبکن« أَّطِیعُواْ الل َّهَّ وَّ رَّسُولَّهُ»که اساساًّ اگر  ديآ یدر م هيآ یاز ادامه  

ت. اس یکار پر نزاع یلاتیدهد چرا که اساساًّ کار تشک ینزاع رخ نم

اطاعت از خدا و  ،یلاتیدرون تشک یهاپس راه برون رفت از نزاع

دارد ،  دوجو يیمحل نزاع ها کي یعني« و لَّا تَّنَّزَّعُواْ »رسولش است. 

.  «أَّطِیعُواْ الل َّهَّ وَّ رَّسُولَّهُ»مشکل را حل کرده است  نياما قبلش آمده و ا

ا ر یهم خودش موظف است احکام اله هیهست، فق یقانون اله یوقت
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 کي ینفسان یهواها یکنم مجر یمن احساس نم یعنياجرا کند، 

را هستم چ یاحکام اله یکنم مجر یهستم، بلکه من احساس م سیرئ

هم خودش گفته است که  امبریپ د،يگو یمن از خودش نم سیرئکه 

 . ميگو یاز خودم نم ميگو یکه م يینهايمن ا

: ديگو یبعد کارکرد آن را م« أَّطِیعُواْ الل َّهَّ وَّ رَّسُولَّهُ وَّ لَّا تَّنَّزَّعُواْ وَّ»

 یفشل م» کهنيا یاست به معنا« فَّتَّفْشَّلُواْ » لاتیآفت تشک«. فَّتَّفْشَّلُواْ»

 کي دزير یابهتتان م یعنيرود،  یبادتان م« و تَّذْهَّبَّ رِيحُکمُ» ،«ديشو

اند.   ستادهيا محکمکامل  لاتیتشک کيسپاه منسجم اسلام، 

شود. نزاع که  ینزاع شروع م کياند اما  ستادهياصولگراها محکم ا

شود  یکند؟ فقط خوشحال نم یشود دشمن چه کار م یشروع م

 یود براتان ب یپارچگ کيترسد. ابهت شما به  یاز شما نم گريبلکه د

 هیعل يیجا ديحق ندار دیکن یم یلاتیشما اگر کار تشک نیهم

د تعه» نديگو یکار م نيبه ا تيري. در مددیبزن فحر لاتیتشک

بکند که کارمندانش بهش تعلق خاطر  یکار دي.  سازمان با«یسازمان

ش خود نيکنند. ا فيروند از آن تعر یکه م يیداشته باشند و هر جا

امعه در ج یوقت ايآ دیشاخص است که شما از کارمندانتان بپرس کي

  ر؟یخ ايکجا هستند  دکارمن نديگو یکنند م یم دایحضور پ

ه امر ک ديآ یبوجود م لاتیدر تشک یشد که نزاع زمان نيبحث ا پس

است که امر رسول  نيشود و راه حلش هم ا یرسول خدا فراموش م
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شود.   یدر سازمان نزاع رخ داد سازمان فشل م یخدا اجرا شود. و وقت

شود؟  یم« فشل » سازمان  کيچه؟ و چطور  یعني« فشل » سازمان 

ه ب شود یم یبادتان خال ايرود  یچه؟ بادتان م یعني «حکميتذهب ر»

 .  زدير یابهتتان م نکهيا یمعنا

در کار  رگيد ری! به تعبدیصبر کن یعني« وَّ اصْبرِواْ » ديفرما یم بعد

 گريدکي هیسکوت کنند و عل انيلازم است که آقا یمواقع یتشکلات

 نیاست. چون هم تیموقع نيصبر در ا یمعنا نينکنند. ا یریموضع گ

 یعني.  تنازعوا ديآ یم شیبعد نزاع پ ديگو یاو هم م يیگو یکه تو م

 یلیخ« وَّ اصْبرِواْ» ني. پس ادیبا هم دعوا کن نکهي.  نه انیهم یعنيچه؟ 

 معنا دارد.  

ردن و گ یگردد به امر اله یرفع نزاع برم یهااز راه حل یکي نيبنابرا

 چون نزاع دو طرف« وَّ اصْبرِواْ»گردد به  یبرم گريد یکينهادن به آن ، 

ذار آن بگ گريد ریشود، به تعب یدارد هر طرف که صبر کند درست م

افتد؟  یم یاشکال ندارد. بعد چه اتفاق ديتو بگو هیعل نطوریطرف هم

 کيسازمان در اسلام   یعني «نيان الله مع الصابر: »ديگو یم هيآ

 اتيمعنو یاسلام لاتیبه نام خدا دارد.  در تشک بانیمعاضد و پشت

 نيکل نظام تکو ینگاه معنو کيبا  نجايدارد.ما در ا یا ژهيو گاهيجا

ا و همه خد یعني «نيان الله مع الصابر» ميیگو یم ی. وقتمینیب یرا م

 یپس همه  نيعالم تکو یعنيامکاناتش  ی! همه ستامکاناتش ه ی
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 جمع شده است.  «نيان الله مع الصابر»معارف در عبارت  نيا

. دیستيباشد؛ شما محکم با« فاثبتوا»که  ديآ یم یوقت یبیغ یامدادها

است و اگر شما محکم  یبیغ یهاجلب امداد یمقدمه  یستادگيا نيا

 شود.  ینم دیستينا

 در هم افتادن یعني.  نزاع دینزاع نکن« و لاتنازعوا: »ديگو یادامه م در

مخاصمه و مجادله را : »ديگو یقاموس قرآن م ؛یاهداف شخص یبرا

 «از آن نزاع و تنازع گويند که طرفین يکديگر را جذب و قلع میکنند

اتفاقا کار  دیمباحثه نکن گريکديکه با  ستین نيا ی؛ پس نزاع به معنا

ود که ش یشما بصورت یرابطه  ديکردن خوب است اما نبا یناسکارش

ب تذه»و « تفشلوا»چرا که اگر شد  نجامدیب یریبه مخاصمه و درگ

 تنازع خواهد بود.  نيا یثمره  «حکمير

 دیوانرا نت لاتیتشک یداخل یکه شما دعواها یوقت لاتیتشک کي در

ه تنازع ب لاتیشد تشک دهیکش رونیبحث ها به ب نيو ا دیکنترل کن

 د. ش یفشل م لاتیاست که تشک نيآن ا جهیشود که نت یدچار م
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  22تا  26 اتیانفال، آ سوره
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اعل وب آنها الفت برقرار کرد.  فقل نیب« قُلُوبهِمْ وَّ أَّل َّفَّ بَّینْ» ديفرما یم

ما ألفت  عاًّیالارض جم یلو أنفقت ما ف»خداوند متعال است. « أَّل َّفَّ»

ت الف نياست ا یچه گوهر گرانقدر ديخواهد بگو یم« قلوبهم نیب

 یودب هاست را انفاق کرد نیقلوب مردم.  اگر تو تمام آنچه سرزم نیب

 – یکرده بود یمردم انفاق نيا یبه همه  یعني بودی کرده انفاق –

پس الفت  «وَّ لَّاکِن َّ الل َّهَّ أَّل َّفَّ بَّیْنهُمْ »شود.  یالفت برقرار نم نشانیب نهااي

 یعنياست؛  ینيو د یاله لاتیمهم تشک یهایژگياز و یکي یسازمان

ت اس یه زمانيآ نيرا دوست داشته باشند. شأن نزول ا گريهمد ديبا

ايشان را به  "بعاث"که در دو قبیله اوس و خزرج جنگ معروف 

کشید، تا آنکه هر دو طائفه به برکت نزول اسلام در خاک و خون مى

 هیقض نيصلح کرده و با يکديگر برادر شدند ؛ پس ا "مدينه"شهر

کند. چرا که يکى از معجزات  یم دیرا تأک یاخوت در جامعه اسلام

امبر خدا بسوى مردمى مبعوث شد که اگر که پی تبزرگ همین اس

شد. ها مىها و خونريزىشد، بخاطر آن جنگبکسى يک سیلى زده مى

ها از میان رفت و میان ها و خود سرىلکن از راه ايمان، اين دشمنى

کند که خداوند اعلام مى هيآ نيآنها ايجاد تفاهم و دوستى شد، در ا

 .  است ودهالفت کار خودش ب یاين برقرار

 لاتتانیتشک دینیبب دیخواه یشاخص است. م کياصل الفت  پس
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 گاهيشما برقرار است؟ جا نیچقدر الفت ب دینینه بب ايدرست است 

. به عبارت ینه الزاما هم زبان یهم دل یعنيآن هم در قلوبتان است 

و پشت سر هر  ميیهم التماس دعا بگو یدائم جلو نکهينه ا گريد

 ن نفاق است نه  الفت.  ي. امیبزن  میخواه یم یحرف

 یت الهچرا که  الف یرا فراهم کن يیها نهیزم ديتو با یلاتیدر کار تشک

 نيرسول تو ا یا ديخواهد بگو یم هيشود. آ ینم جاديا  ینطوریهم

 نيبدون روح داشت که ما ا یبدان حکم کالبد یکه کرد يیکارها

ر الفت برقرا ديخداوند متعال است که با نيا یعني. میده یروح را م

 است.   یاله لاتیتشک کيکند.  پس الفت شاخص 

ست که شک یکس یعني زيعز «میحک زيانه عز: »ديفرما یم هيآ یانتها

م هدف انجا یو ب هودهیکه کار ب یکس یعني میاست  و حک ريناپذ

ت اس یریتدب نیالفت در قلوب مؤمن جاديا ریتدب یعنيدهد؛  ینم

و  یزياز عزت و حکمت خداوند متعال که نشان از برنامه ر یناش

 نيخودش است و ا یسر جا یزیهر چ گريدارد. به عبارت د ریتدب

أمل کرد ت ديبا نهیزم نيشود.  در ا یبرقرار م یضوابط کيالفت هم با 

 یهمت را همه دوست دارند؟ مثلا همسرشان م دیکه چرا مثلا شه

 در یجیبس کيکه  دميد یم يیهامواقع نامه  یکه من بعض ديگو

 ديد یهمت را نم دیاصلاًّ شه تشيدر دوران مأمور دشاي که –سنگر 

 نديوگ یکه م نيالد نيز دیدر مورد شه اينامه نوشته است.  شبراي –
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گر )ره(، م ینیدر مورد امام خم ايشد لشگر ماتم گرفت.  دیشه یوقت

 دهيد را شانيجنازه آمدند، ا عییتش یکه برا ینفر ونیلیم 22 یهمه 

 از کجا شکل گرفته است؟ تیمحبوب نيبودند؟ ا

 یم که ما از آن صحبت یلاتیتشک نياست که ا نيقابل توجه ا نکته

 کرده است.  دایپ نی تع یانقلاب و دفاع مقدس اميقبلاًّ در ا میکن

 «نیحسبک الله و من ابتعک من المؤمن یالنب هايا اي» ديفرما یبعد م هيآ

ا دو ت ؛«نیو من اتبعک من المؤمن»خدا بس است و  تيبرا ديگو یم

 تیه تبعک ینیبلکه  آن مؤمن ستندین نیمؤمن ی، همه  نجايدارد ا یژگيو

 لاتیچند هستند که تو به عنوان رأس تشک لاتیکنند. در تشک یم

چند نفر آدم  گريد ریبه تعب ايکنند؟  یگوش م یبزناگر حرف 

 انهيا یرو دياست با یکاف تيها برا نیهم ؟مياصطلاحا پاکار دار

 . یشو روزیتا پ یحساب باز کن

 نيشود که افراد شما ا یبرقرار م تیموفق یلاتیدر کار تشک یوقت

 انجي. در اریبه آن راه و مس مانيا یعنيها را داشته باشند.  یژگيو

و اهداف  یاهداف شخص نیب ديبا نديگو یم یتيريدانشمندان مد

 ریمس نيدر ا تيريبرقرار کرد چرا که هر چقدر مد وندیپ یسازمان

 یمعنا قیتوانند دق یبرد اما نم یبهتر جلو م راموفق تر باشد سازمان 

 کنند.  نییرا تب وندیپ نيا

 یاد فردافر نیاست که بتواند ب ني( ایتيريمد اتی)در ادب یرهبر هنر
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 لاتیکه در تشک یبرقرار کند در صورت وندیپ یو اهداف سازمان

ان به هم نهايا نندیچون مؤمن یعنيبرقرار است؛  وندیپ نيا یاسلام

 یعني تیکنند.  تبع یهم م تیمؤمنند و تبع« الله و رسوله عوایاط»

 تیعتب نيا لاتیتشک یراهبر یکنند. شما برا یاجرا م یزن یحرف م

 دینیبب ديو مؤمن بود ديهم شد لاتی. اگر شما عضو تشکديدار ازیرا ن

به درد  دیکن یم تیهر چقدر تبع د؟یکن یم تیچقدر از سازمانتان تبع

افراد را قدر بدان کارمند  نيا دياگر شد ري. مدديخور یآن سازمان م

 حواسش ري.  چون مدیافراد باش دسته نيکن جزء ا یسع یاگر بود

 شتریب «اتبعک»کنند. حالا هر چه از  یم تیاست که تبع یافراد نيبه ا

 شما در« حسبک»شود اما  یم شتریب یباشد خوب طبعاًّ اثرگذار

 تی. تعبدیرا با خودتان همراه کن تيکه اکثر دینباش نيدنبال ا لاتیتشک

 نیؤمنرالمیام نکهيا لیدلنخواهد شد! ب ريوقت امکان پذ چیه تياکثر

 جٌبِیلِ نَّجَّاةٍ وَّ هَّمَّالن َّاسُ ثَّلَّاثَّةٌ عَّالِمٌ رَّب َّانِی ٌ وَّ مُتَّعَّل ِمٌ عَّلَّى سَّ:»ديفرما یم

أَّتْبَّاعُ کُل ِ نَّاعِقٍ يَّمِیلُونَّ مَّعَّ کُل ِ رِيحٍ لَّمْ يَّسْتَّضِیئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ وَّ لَّْم  رَّعَّاع

؛ مردم سه گروهند: دانشمند رب انى، دانشجوى  «قيَّلْجَّئُوا إِلَّى رُکْنٍ وَّثِی

ا روند، و ببر راه نجات، و مگسانى ناتوان که به دنبال هر صدايى مى

کنند، به نور دانش روشنى نیافته، و به رکنى محکم هر بادى حرکت مى

انطرف هم ديایکه باد ب یاند. هر طرف تياند. همج الرئا اکثرپناه نبرده

 نهايالنجاه ا لیسب یاست با کمک آن متعلم عل نياروند. هنر تو  یم
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 . یرا به سمت خودت بکش

و دهند. ت یم لیرا تشک تيهاست که اکثر یوسط نيکشاندن ا هنر

)عالم  تی. اگر آن اقلیهارا به سمت خودت بکشان نيا یتلاش کن ديبا

به دنبال  تياثرگذار باشند، اکثر تینجات(، اقل لیو متعلم سب یربان

که مقام معظم  یبحث عوام و خواص یعني نيافتند. ا یآنها به راه م

فرمودند.  اگر خواص طرفدار حق سر موقع و بزنگاه عمل  یرهبر

مز .  رمیکن یم ریکشانند اگر نه ، گ یکنند عوام را دنبال خودشان م

از  تیعتب یعنياز رسول،  تیاست.  تبع تیآن خواص تبع تیموفق

 .تلایرأس تشک

است که  نيافتد ا یکارکنان سازمان ها معمولا م یکه برا یاتفاق

از  تیکنند با کار درست در سازمان، مشغول تبع یاحساس نم

که براساس اهداف انقلاب  یکه سازمان یپروردگار هستند. در صورت

 یلطو یشده است، کار در آن براساس رابطه  فيتعر یو نظام اسلام

و آل  هیله علال یاکرم صل امبریاز پ تیعسازمان به تب سیاز رئ تیتبع

 .  از خداست تیاز تبع یکار در آنجا مصداق یعني نيرسد. ا یو خدا م

اثرگذار  تیقلا کيبلکه  مینباش تياکثر تیموقع بدنبال تبع چیه پس

ه عبارت . بمیبکن جاديرا ا یسازمان راتییو با آنها تغ میرا داشته باش

تابع است. شاهد  تیاقل کيدوش  یشود رو یهم لاتیتشک گريد

 که شهادت یاست، بطور نیرالمؤمنیام سیمثال هم گروه شرطه الخم
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ر ه یعنيامام بود.  یبرا یسخت یگروه ضربه  نياز افراد ا کيهر 

از مردم را با خود همراه داشتند و  یاديافراد گروه ز نيکدام از ا

 یاز امام جدا م یاديکردند و با رفتن هر کدام جمع ز یم یروشنگر

أَّيْنَّ عَّم َّارٌ وَّ : »نديفرما یم نیرالمؤمنیاست که ام نیهم یشدند. برا

وَّ أَّيْنَّ ذُو الش َّهَّادَّتَّیْنِ وَّ أَّيْنَّ نُظَّرَّاؤُهُمْ مِنْ إِخْوَّانِهِمُ ال َّذِينَّ  أَّيْنَّ ابْنُ الت َّی ِهَّانِ

 عم ار، ابن تیهان و«  ةِ وَّ أُبْرِدَّ بِرُءُوسِهِمْ إِلَّى الْفَّجَّرَّةتَّعَّاقَّدُوا عَّلَّى الْمَّنِی َّ

ذو الشهادتین کجا هستند؟ و کجايند نظیران آنان از برادرانشان که بر 

بستند، و سرهاى پاکشان براى تبهکاران فرستاده شد؟  مانجانبازى پی

ر ، نف 2222که بودند ،  نهايفقط خودشان بودند بلکه ا نهايا نکهينه ا

. اند یدیکل یآدمها کي.  پس دندیکش ینفر را با خودشان م 5222

)ره( بود که امام  یبهشت دیشه رانيا ینمونه اش در انقلاب اسلام

 نيا« ملت ما نيا یملت بود برا کي یهشتب»)ره( فرمودند: ینیخم

 به امام خورده یچه ضربه ا یبهشت دیدهد که از شهادت شه ینشان م

ملت  کينصف شده است  ونیانقلاب تیاستکه جمع نياست به مثابه ا

 یتابع که در قرآن م تیاست آن گروه اقل ني. اميرا از دست داده ا

 «.وَّ مَّنِ ات َّبَّعَّکَّ مِنَّ الْمُؤْمِنِینَّ هُحَّسْبُکَّ الل َّ»کنند  یم تيتو را کفا ديگو

اند  یيکه فدا يیشما آنها لاتیاست که در تشک نيقابل ذکر ا نکته

شوند  یمحسوب نم ختهیفره تیلزوماًّ تبع ايها  يیفدا نيمهم اند که ا

از اقشار مستضعف و محروم باشند  یاديو بالعکس چه بسا تعداد ز
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 نیمنالمؤ ریاصحاب ام نیباشند مثل زمان دفاع مقدس. در ب يیکه فدا

که اسرارالله و علم  یتمار خاص الخاص اصحاب است. کس ثمیم

عمار نه تنها خودش برده  ايحضرت است.  يیو فدارا دارد  ندهيآ

 خودشان برده اسريو  هیبوده است بلکه برده زاده هم بوده چون سم

 یرت محض يیو فدا رتیشود منشأ اتر و منبع بص یم شانيبودند، ا

 شود.

طور  نيا« يَّأَّيه َّا الن َّبىِ حَّر ِضِ الْمُؤْمِنِینَّ عَّلىَّ الْقِتَّالِ: »ديفرما یبعد م هيآ

د به راه افتاد همه گوش به فرمان شون یاسلام لاتیکه اگر تشک ستین

که  ديگو یم امبریبه پ هيکنند. آ تیتبع یزد شانيو هر موقع صدا

ه کارى ب ويق، مبالغه در تش«تحريض. »یکن ضيتحر ديرا با نیمؤمن

لام کار ک کيو در  یبکن یجوساز ،یبکن غاتیتبل ديبا یعنياست ؛ 

 اشتباه است ني. ایآنها انجام ده قيو تشو زهیانگ جاديا یبرا یروان

اشته د رتیکه معرفت و بص یکه هر کس ديیو بگو دینکن یکه کار

 نياز ا ی! زمان دفاع مقدس صوت آهنگران نمونه اديآ یباشد م

آورد و به سمت جبهه  یها را به وجد م یلیکه خ ودها ب ضيتحر

رف به ص دیبرگزار کن دیخواه یم ینظام یکشاند. مثلا شما اردو یم

انجام  یضيکار تحر ديشما با ند،يآ یم یکم یلیزدن افراد خ هیاطلاع

 یو مارش جنگ دياوریب نيسلاح نماد د،يبساز یمثلا سنگر د،یده

خطبه  نیرالمؤمنیکن. ام قيکار تشو جامگونه آنها را  به ان نيا ديبنواز
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 نيکه ا دیشود. البته توجه داشته باش یخواند کل جو عوض م یم

 نيا گاهيبلکه جا ستیدادن ن بيگول زدن و فر یبه معنا ضيتحر

که  دینیب یم ضيتحر اریماست. شما در قران بس ديبحث اصول عقا

خاص و... نعمات  یهایژگيبهشت با آن و م،یده یم یحور ديگو یم

از لطف خداوند است که  یموارد ناش نيکند. ا یمختلف را وصف م

 یداخ ی. وقتمیرا انجام ده فمانيکند که وظا یوادار م قيما را به تشو

حبت ص اتیادب نيبا ا دیتلاش کن دياست، شما هم با نطوريمتعال ا

 اشته باشد.  د یزشیفضا انگ ديبا لاتیتشک گريد ریبه تعب اي دیکن

ست ا لاتیفرمانده تشک یهایژگياز و« الْمُؤْمِنِینَّ عَّلىَّ الْقِتَّالِ حَّر ِضِ»

 کند.  ضيموظف است تحر یرأس هرم سازمان یعني

 ضيتحر قيها و... از مصاد يیمایمجموع وجود مانور ها، راهپ در

 یها م یلیها نباشد خ نياست. اگر ا یاسلام یدر جامعه  نیمؤمن

 . ستین یدر جامعه حزب الله یکس گريکه د نديگو

 وَّ إِن  إِن يَّکُن م ِنکُمْ عِشْرُونَّ صَّبرُونَّ يَّغْلِبُواْ مِاْئَّتَّینْ»دارد:  هيآ ادامه

 ستیاگر شما تنها ب یعني« يَّکُن م ِنکُم م ِاْئَّةٌ يَّغْلِبُواْ أَّلْفًّا م ِنَّ ال َّذِينَّ کَّفَّرُواْ

را  نيوان ات دیباشد که صابر باش نيمهم شما ا یژگيو یول دینفر باش

صبر چقدر در  یعني نيشود. ا روزیر پنف ستيکه بر دو ديدار

 کيلحظات را ما در  نيزتریچالش برانگ یعنيمهم است.  لاتیتشک

ر مند صبر است. د ازین اریبس نیهم یداشت برا میخواه لاتیتشک
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افراد را هم خود خدا انجام داده است.  یحساب و کتاب کم هيآ نيا

نفرد  ستيبر دو ینفر صابر داشته باش ستیشما اگر ب ديگو یخدا م

 نکهيا یبه ده برقرار است. در ادامه برا کينسبت  یعني یهست روزیپ

عبارت برطرف شود و به منظور  نيدر ا یهر گونه شک و شبهه ا

اگر  «إِن يَّکُن م ِنکُم م ِاْئَّةٌ يَّغْلِبُواْ أَّلْفًّا»زند  یم یگريمثال د شتریب دیتأک

 نيا از یعني ني. اديروزیپبر دو هزار نفر  دینفر باش ستيشما دو

. دیحساب کن دیخواه یو تعداد را هر طور م ديریحساب مناط بگ

لا اگر کل . مثدیکه صابر باش یبه ده برقرار است به شرط کينسبت 

 42با  دیتوان یهزار نفر باشد شما م 422در منطقه  يیکايآمر یهاروین

 . دیکن دایهزار نفر که صابرند بر آنها غلبه پ

 هيآ نيکه در ا یصبر نيشود که ا یمطرح م نجايا یدیسوال کل حال

 شده است به چه معناست؟ انیب

که خلاف  يیتنش. تنش در کجا؟ در جا یعنيگفت صبر  ديپاسخ با در

 یم نجايافتاده است. ا یپنداشتم اتفاق یکه م یزیو آنچ نشیو ب لیم

 کار نيدر ا یریخ کيرا به هم نزن!  یباز عيصبر کن! سر نديگو

داشته باش! صبر در مقابل تنازع، دشمن  مانيهست! اعتماد کن و ا

که طالوت با قومش  ميگر است. در قرآن داريد یهازیاز چ یلیوخ

داد تع دنديد نکهيمقابله با جالوت آمد. قوم طالوت به محض ا یبرا

جَّالُوتَّ بِقَّالُواْ لَّا طَّاقَّةَّ لَّنَّا الْیَّوْمَّ »است گفتند:  اديز اریدشمن بس یروهاین
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که  یتی. اما اقلمیبجنگ انشیبا جالوت و سپاه میتوان یما نم« وَّ جُنُودِهِ

واْ قَّالَّ ال َّذِينَّ يَّظُن ُونَّ أَّن َّهُم م ُلَّقُ»داشتند گفتند:  مانيا امتیبه خدا و روز ق

 «الل َّهِ کَّم م ِن فِئَّةٍ قَّلِیلَّةٍ غَّلَّبَّتْ فِئَّةًّ کَّثِیرَّةَّ  بِإِذْنِ الل َّهِ  وَّ الل َّهُ مَّعَّ الص َّبرِی

دانستند خدا را ملاقات خواهند کرد )و به روز آنها که مى یعني

هاى ن داشتند( گفتند: چه بسیار گروههاى الهى ايماو وعده زرستاخی

هاى عظیمى پیروز شدند و خداوند کوچکى که به فرمان خدا بر گروه

با صابران )و استقامت کنندگان( همراه است. اين جمله به خوبى 

دهد کسانى که ايمان راسخ به روز رستاخیز داشتند به بقیه نشان مى

کرد، بلکه بايد  جمعیت نگاه« کمیت»به  دهشدار دادند که نباي

را در نظر گرفت، زيرا بسیار شده که جمعیت کم از نظر « کیفیت»

نفرات، اما با کیفیتى بالا، از جهت ايمان و اراده و تصمیم و متکى به 

عنايات الهى به اذن الل َّه بر جمعیتهاى انبوه پیروز شدند ، پس صبر 

بله با قاگروه است که عامل م کيدر  تیفیرکن بالا بردن ک نيمهمتر

 خواهد شد.  شتریب اریبا تعداد بس گريد یهاگروه

خواهد داشت. حال  یبه ده را در پ کيشاخص صبر غلبه  نيبنابرا 

نفر  حاضرم ده ديگو یکه خطاب به مردم کوفه م نیرالمؤمنیعبارت ام

 قایت دق. نسبدینیعوض کنم  را بب هياز شما را با يک نفر از ياران معاو

 یلاتیکار تشک شيروهاین یبر رو هيمعاو یعني نيبه ده است. ا کي

به کار بسته است  هيخودش معاو یانجام داده است. صبر را در معنا
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 مهم غافل شده اند.  نياز ا السلامهیعل یسپاه امام عل یول

در  «ا يَّفْقَّهُونَّ يَّغْلِبُواْ أَّلْفًّا م ِنَّ ال َّذِينَّ کَّفَّرُواْ بِأَّن َّهُمْ قَّوْمٌ ل َّ»دارد:  هيآ ادامه

 دیهست روزینسبت پ نيبا ا دیاگر شما اهل صبر باش نکهيا لیدل نجايا

. تندسین ریفهمند و اهل تدب یچون آنها نم ديگو یکند. م یم انیرا ب

نبودن فهم در کفار، و در مقابل،  همین:»نديفرما یم يیعلامه طباطبا

بودن آن در مؤمنان باعث شده که يک نفر از بیست نفر مؤمن بیشتر 

از ده نفر از دويست نفر کافر به حساب آيد، و بر همین اساس آيه 

 فرمايد: بیستشريفه حکم کلى خود را روى همین حساب برده و مى

ن و سرش اي د،شوننفر از مؤمنین بر دويست نفر از کفار غالب مى

کنند اقدامشان ناشى از ايمان به است که مؤمنان در هر اقدامى که مى

خداست، و ايمان به خدا نیرويى است که هیچ نیروى ديگرى معادل 

آورد، چون بدست آوردن آن نبوده و در برابر آن تاب مقاومت نمى

نیروى ايمان مبنى بر فهم صحیح است، و همین فهم صحیح صاحبش 

سازد، و او را شجاع و اى متصف مىهر خلق و خوى پسنديدهرا به 

با شهامت و پر جرأت و داراى استقامت و وقار و آرامش قلب و 

آورد، چنین کسى اطمینان و يقین دارد به اينکه وثوق به خدا بار مى

به هر تقدير چه کشته شود و چه بکشد برد با اوست، زيرا در هر دو 

و او در خود مصداقى براى مرگ به آن  ست،تقدير پاداشش بهشت ا

صادق م«  بیندپندارند نمىمعنايى که کفار معتقدند و آن را نابودى مى
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مثل والفجر  يیها اتیرا در دفاع مقدس خاصه در عمل هيآ نيا یعمل

 نيکه بحث مفصل آن در ا ميالمقدس تجربه کرده ا تیهشت و ب

 گنجد.  یمجال نم

الْانَّ خَّف َّفَّ الل َّهُ عَّنکُمْ وَّ عَّلِمَّ أَّن َّ : »ديفرما یبعد م هيمتعال در آ خداوند

ت که داد و دانس فیرابطه تخف نيالبته خدا به شما در ا« فِیکُمْ ضَّعْفًّا

بت نس دیهست فیحالا که شما ضع ني. بنابرادیهست فیشما ضع

فَّإِن » شود. یتعداد شما و تعداد دشمن در مقابله برقرار م نیب یگريد

 فَّینْ وَّ إِن يَّکُن م ِنکُمْ أَّلْفٌ يَّغْلِبُواْ أَّلْ م ِاْئَّةٌ صَّابِرَّةٌ يَّغْلِبُواْ مِاْئَّتَّینْ  يَّکُن م ِنکُم

شما  ضعف لیبه ده بدل کيالان اصل « بِإِذْنِ الل َّهِ  وَّ الل َّهُ مَّعَّ الص َّبرِينَّ

 ديودب فیدهد، اگر شما ضع یکه خدا م یفیجا با تخف ني. در استین

ا وجود ب گريبعبارت د اي ديکرد جاديا یسازمان یخوب همبستگ یول

و است. در به د کينسبت  یانتظار اله ديصابر بود دیکه داشت یضعف

 ستيدو بر دیو صبر کن دیاگر صد نفر باش ديگو یهم ابتدا م نجايا

سبت را و ن ميریمناط بگ میبتوان نکهيا یو در ادامه برا ديروزینفر پ

. ديروزیبر دوهزار نفر پ ديو اگر هزار نفر بود ديگو یم میکن يیشناسا

و  متعال با شماست یخدا دياگر شما صابر بود «نيوالله مع الصابر»

 .  ديآ یسراغتان م یبیامداد غ

 لیدلاست. ب لاتیتشک گاهشيجا اتيآ نيصبر مطرح شده در ا اساسا

 یباشم که جنس صبر از نوع صبر برگناه م يیاگر من به تنها نکهيا
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د بر تعدا یاديز دیآمده است و تأک هيآ نيکه در ا یصبر یول شود

آل ها  دهيکه شما ا یاست. زمان یصبر اجتماع شينفرات دارد، معنا

 ديکرد و با يیشود الان آنها را اجرا ینم یول ديدار يیو خواسته ها

 یو کار ديدار یاديکه شما اختلاف ز يیصبر کند. مخصوصا جاها

 یم یکس يیجاها نی. در چنديلا قبول ندارشود را اص یکه انجام م

را گذرانده باشد و گرنه اگر  مانياز ا یتواند صابر باشد که مراحل

 است.  لیدل یب شيبرا برتواند صبور باشد و ص ینباشد نم مانيا

صبر  یعنيدو گانه صورت گرفته  یبند میصبر، با توجه به تقس مفهوم

 یمستقل قاتیاست که جا دارد تحق یمقوله ا ،یو اجتماع یفرد

کننده ارزش ها و  انیب اههیس نيچرا که ا ردیدرموردش صورت گ

 بود از آنچه یو آنچه مطرح شد سر سوزن ستیصبر ن یوالا تیاهم

 رسد.  یدر مورد صبر به ذهن م

مطرح است و هم در مورد  لاتیصبر هم در مورد رأس تشک مفهوم

وند با بت ديکه بالا است با ی. کسردیگ یاو قرار م ليکه در ذ یکس

 نيا یکند. تحمل مخالف به معنا اديتحمل مخالف صبر خودش را ز

 نيکه به ابل یو روابط عاد دیداشته باش کیکه صرفا سلام و عل ستین

از  یو برخ ديبشنو لاتیمعناست که نظرات افراد مخالف را در تشک

نکردن اساسا صبر . چرا که گوش دادن و عمل دیآنها را اعمال کن

ه مچل کردن است. البت انهیدادن و به اصطلاح عام بيفر ینوع ست،ین
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با ما مشکل  یاست که روش یاست که مخالف کس یادآوريلازم به 

 لاتیاصلا در تشک دبا ما مخالف باش یکه ارزش ی. کسیدارد نه ارزش

که او را تحمل  ميریبگ میتصم میندارد که حال بخواه یگاهيما جا

 . ریخ اي میکن

و جذب  ی. دفع حداقلدیصدر همه را جمع کن یبا سع ديبا شما

 یمعنا دارد. در مورد آن کس هم که در رده  لاتیدر تشک یحداکثر

را دستور  یکار ريتحمل داشته باشد که مد دياست با لاتیتشک نيیپا

پس با صبر و تحمل آن را  ستیاو ن لیدهد انجام شود که باب م

داده  یگريرا به د یاراتیاخت لاتیتشک ررهب نکهيا ايدهد.  یانجام م

 .   يیو مبادا آتش حسادت را روشن نما یتحمل کن دياست تو با

ت اس نيشود ا انیلازم است ب اتيآ نيکه در مورد ا ینکته ا نيآخر

آدم  یلتلاش حداق ديبلکه با ست،ین یتصادف یبیغ یهاکه جلب امداد

برسد که خدا همراهشان بشود به عبارت  يیها داشته باشند تا کار بجا

 یهاامداد «نيوالله مع الصابر»تا خدا با  ديبشو« صابر» ديشما با گريد

صبر را هم  نیبه کمک شما نازل کند وگرنه اگر شما هم را یبیغ

 دهيخدا شما را کمک کند در جهت ناد دیو بخواه دینداشته باش

گونه  نيصبر هم که ا نيالبته ا. ديگام برداشته ا یاله یهاگرفتن سنت

ممکن  یعنياست.  یو توأم با امتحان اله ستین یشد کار ساده ا انیب

از نصرت  دیاما نا ام دیصبر کن شتریب ديبابرسد که شما  يیاست جا
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تُمْ أَّمْ حَّسِبْ:» ديفرما یم هيحضرت رسول که آ انيمثل جر دينشو یاله

أَّنْ تَّدْخُلُوا الْجَّن َّةَّ وَّ لَّم َّا يَّأْتِکُمْ مَّثَّلُ ال َّذينَّ خَّلَّوْا مِنْ قَّبْلِکُمْ مَّس َّتْهُمُ الْبَّأْساءُ 

رُ الل َّهِ نَّصْ الر َّسُولُ وَّ ال َّذينَّ آمَّنُوا مَّعَّهُ مَّتى قُولَّوَّ الض َّر َّاءُ وَّ زُلْزِلُوا حَّت َّى يَّ

و حال  شويدآيا پنداشتید که داخل بهشت مى«  هِ قَّريبأَّلا إِن َّ نَّصْرَّ الل َّ

آنکه هنوز مانند آنچه بر پیشینیان شما آمد، بر شما نیامده است؟ آنان 

دچار سختى و زيان شدند و به ]هول و[ تکان درآمدند، تا جايى که 

ى يارى خدا ک»پیامبر و کسانى که با وى ايمان آورده بودند گفتند: 

 ار، که پیروزى خدا نزديک است.هش د« خواهد بود؟

ستکه ا نيمنظور ا د،یهست فیداند شما ضع یخدا م ديگو یم هيآ نکهيا

 دیرسد که شما اهل صبر هست یم یزمان یعنيروبطتان ضعف دارد. 

ورت ص نيدر ا ستین میشما با هم تنظ یلاتیتشک یهارابطه یول

 یقو یاتلیاگر روابط تشک یبه دو است ول کينسبت شما به دشمن 

 . ديروزیبه ده پ کي دیو اهل صبر هم باش دیداشته باش

 

 ادامه دارد...
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 امام خامنه ای )مدظله العالی(:
 

ریشه و پایه و اساس علوم انسانی را در قرآن باید پیدا کرد. 

 یکی از بخش های مهم پژوهش قرآنی این است. 

باید در زمینه های گوناگون به نکات و دقائق قرآن توجه کرد 

 و مبانی علوم انسانی را در قرآن جستجو کرد و پیدا کرد. 
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