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 ي مترجممقدمه

وعلي آله و الحمد هلل رب العالمين قيوم السموات واألرضين، مدبر الخالئق أجمعين وصلوات اهلل وسالمه علي نبينا محمد 

 .لدينيوم ا قيام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلي اصحابه

 اما بعد:

كتاب حاضر يكي از شاهكارهاي دعوتگر مشهور لبناني دكتور فتحي يكن است كه مولف در آن قواعد و مقررات مورد 

 ي تحرير در آورده است.نياز دعوتگر معاصر را با اسلوبي جذاب و شيوا به رشته

ان اسالم قرار گرفته است، و آنان با متأسفانه كشورهاي اسالمي از چهار طرف مورد هجوم دشمندر شرايط كنوني كه 

هاي اسالمي را زير اند اكثر سرزمينهاي مختلف توانستهگيري از وسايل و امكانات پيشرفته و استفاده از فنون و مهارتبهره

اسالم  هاي گسترده و منظم دشمنانها و دسيسه، يگانه راه مبارزه و مقابله با توطئهخود درآورند سياسي و اقتصادي يسلطه

 ريزي شده است.هاي منظم و برنامهفعاليت

ايا امروزه اكثر قض ؛هاي زيادي داردكنند كه با جهان دوصد سال قبل تفاوتگي ميمسلمانان امروزي در جهاني زنده

 ند؛ مسلماً كه دركهاي خود استفاده ميكردن پروژههاي مختلف در راستاي موفق و مهارت از ابزار ه و بشرتخصصي شد

هاي كارآمد در شرايط كنوني و كسب مهارت ند بدون استفاده از ابزار امروزيتواچنين اوضاع و احوالي مسلمان نمي

ي قضاياي مطرح شده ي معالجهل است كه قرآن كريم چهارده قرن پيش به جامسؤوليت ديني خود را ادا كند؛ به همين دلي

. مثالً در رابطه با فراهم نتهاي تاريخ به آن نياز دارندا مسلمانان جهان تاپردازد كه به وضع قواعد و اصولي مي در آن زمان

 فرمايد:به جاي نام گرفتن يك يك آنها مي د كه در آن زمان ابزاري مشخص بودآوري اسباب و وسايل جها

  وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة (60)األنفال 

 (بسيج كنيد مقابله با دشمن براي ر چه در توان داريدو ه)

كه از دو بخش تشكيل شده است در واقع دو ي اول آيه جمله خاص اشاره دارد، ولي ي كريمه به رويداديهر چند آيه

مقابله  راستاي در هايي كه مسلمان رادن تمام ابزار و مهارتكريك: مقابله با دشمن. دو: بسيج و آماده دارد؛قاعده را بيان مي

 گرداند.توانا مي با دشمن

را به دست  ضروري زمان خود ها و اسبابمهارت شود كهبنابراين مسؤوليت مسلمان زماني به صورت درست ادا مي

گي كتاب )الفباي مبارزات جنبش اسالمي( اين است . ويژهي روشمند استفاده كنداز هر مهارت و هر وسيله به گونهآورده، 

رد نياز دعوتگر مسلمان در عصر حاضر پرداخته، سعي نموده است با ايراد داليلي از قرآن كه مؤلف در آن به وضع قواعد مو

و رويدادهاي تاريخي، تصور انسان مسلمان را نسبت به  و آوردن شواهدي از سيرت رسول اهلل كريم و سنت نبوي

 اصالح نمايد.در عصر حاضر  و دعوتگري دعوتالفباي 

آن را  در آخرت ،دهو ديگران قرار دا رهنمايي ما يم تا كتاب حاضر را در اين دنيا وسيلهخواهاز اهلل بزرگ عاجزانه مي

 .آمين قرار دهد. كنند، مترجم و كساني كه از آن استفاده ميويسندهندر ميزان حسنات عملي صالح  به حيث

 امين اهلل معتصم

 هرات، افغانستان 17/1/1388
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 مقدمه

هاي متفاوت از طبيعت انديشه و تفكر در مورد عمل اسالمي هاي مختلف و برداشتهميدان كار اسالمي شاهد گون

 ها سالم و اصيل و بعضي ديگر منحرف و معيوب است.است؛. برخي از اين  انديشه

قواعد و مقررات ثابت و  بر اساسكه كار اسالمي به شدت نيازمند تصوري حركي است كه دهد نشان ميامر ت قحقي

كه هر عمل اسالمي بر اساس آن سنجيده شود، و ميدان كار اسالمي از  تا ميزاني باشد وضع شده باشد، و موثق واضح الفباي

و كج  هايو راه راست و درست از راه كنند پاكسازي گرددام اسالم كار ميهاي مرموزي كه به نو گروه هاي مقرضانهگرايش

گونه و شعارهاي پوچ بمي به دنبال آرزوهاي سراهاي سرشار اسالي، و مردم فريب نخورند و انرژناصواب شناسايي شود

سيرت ما به و تجارب گذشتگان نيكگان قرار نگيرد كنندهتجارب تجربه يهاي اسالمي صحنهو ميدان فعاليت ضايع نگردد

 .تاق نسيان گذاشته نشود

صورت گرفته، در واقع ( بارزات جنبش اسالميم)الفباي  يي كه در راستاي تأليف كتابهمين خاطر تالش متواضعانه به

در هر كجا كه را  كاركنان ميدان اسالميكار اسالمي، تا  قواعد حركي ثابت و اصيل وضع جهت در بوده استري گيهمس

 سالم كمك و همكاري نموده باشد. و انتخاب مسير درست و جهت هاها، بازنگري قدمارزيابي فعاليت برايهستند 

َّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى ِصرَاط  مُسْتَقِيم وَإِنَّ الل (54)الحج 

 (اند به سوى راهى راست راهبر استو به راستى خداوند كسانى را كه ايمان آورده)

 

 فتحي يكن

 هـ1401شعبان  7
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 موضوعات بحث

 تنظيم در كار اسالمي ضرورت به 

 در كار اسالمي ضرورت به تكامل 

 ر كار اسالميتوازن د ضرورت به 

 وحدت كار اسالمي ضرورت به 

 ي جهادي در كار اسالميتربيه ضرورت به 

 ي در كار اسالمييتي امنتربيه ضرورت به 

 دن كار اسالميجهاني بو ضرورت به 

 بنديگرايي و مرحلهدر ميان اصولاسالمي  كار 

 موضوعات مختلف حركي و تنظيمي: 

 تنظيمي توجهي به تعقلبي -

 .اجتماع تنظيمي كي يچگونگي اداره -

 تواند سازنده باشد؟چگونه يك نقد مي -

 چگونه دعوتگر خود را محافظت نمايد؟ -
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 تنظيم در كار اسالمي ضرورت به

 بديل تنظيم چيزي جز هرج و مرج نيست. -

 برنامگي.تنظيم، يعني اعتماد به بي ترك -

 برنامگي نقيض قوت و نيرومندي است.هرج و مرج و بي -

 نامگي منافي وحدت است.برهرج و مرج و بي -

 قوانين كائنات است. مناقضبرنامگي هرج و مرج و بي -

 آميز است.ي كارهاي موفقيتريزي اساس همهنظام و برنامه -

 تنظيم اساس منهج و روش اسالمي است. -

 تنظيم سنبل هدايت و رهنمايي قرآن كريم است. -

 پيامبر اسالم است. هدايت و رهنمايي تنظيم سنبل -

 است. سيرت عملي رسول اهلل تنظيم اساس -

 نمايد.اهداف عظيم الشأن اسالم، تنظيم را ايجاب مي -

 كند.هاي مقابل با اسالم، تنظيم را ايجاب ميالشچگيهگسترد -
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 اول بخش

 تنظيم در كار اسالمي ضرورت به

گويند كار شود كه ميمي از طرف كساني سر داده، استاسالمي مطرح  هايميدان فعاليتيكي از شعارهاي كه اخيراً در 

سالمي از شود كه بايد كار اضمناً تأكيد مي تنظيمي و حزبي تالشي صورت گيرد.و نبايد براي كار  اسالمي نياز به تنظيم ندارد

خود را  ،اشندشده بزير شعار )ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل( جمع كه خالل ايجاد )موجي اسالمي، انقالبي و جهادي( 

 مايد.آشكار ن

 زير گان آن يكي از دو امرها در مورد گويندمضاوت ق مسلماً بررسي نماييم، ي فوق را بدون توجيه و تأويلاگر ما گفته

 :خواهد بود

 شان از اسالم. خبري كاملبي اول:

 .عليه اسالم شان كامل و دسيسه دوم: توطئه

وند، شرسول اهلل( جمع  ال إله إال اهلل محمد) ي:مون كلمهكه پيرا و جهادي انقالبي ،اما طرح شعار )ايجاد موجي اسالمي

يگر داز راهي ي منظم كار اسالم از طريق جز كه كنداين طرح هدفي را دنبال مي نيست. زيرا تنظيمبديلي منافي و متناقض با 

 .تواندمحقق شده نمي

 

 رج و مرج نيست:ه جزبديل تنظيم چيزي 

مرج هيچگاه و رج و ه خواند.فراميرج و مرج را به ه نمسلمانا نمايد، در واقعيكار اسالمي منظم را نفي مكسي كه 

و يا شعاري از شعارهاي آن عرض وجود كند، شعار هرج و مرج يكي از نتوانسته است به عنوان اصلي از اصول اسالم 

و پنجاه آن هاي چهل در دههكمونيست  بود كه تاريخ حركت هاي تندرو چپيگروه حتا نام يكي از وچپي  جريانشعارهاي 

  1.را معرفي نموده بود

 

 :گيبرناماعتماد به بيريزي و داختن برنامهتنظيم، يعني دوران ترك

 گيبرناميبو روي آوردن به  ريزيبرنامه يپازدن به قاعدهنتيجه منجر به پشتتنظيم در كار اسالمي در  فراخواني به ترك

وي است كه دشمنان اسالم مسلمانان به آن سقوط كنند و آخرين آرز امكان داردست كه آخرين پرتگاهي ا چيزشود و اين مي

 كشند.نقشه ميخواهند، در كمين آن نشسته اند و براي آن آن را مي

 

 است: مندينيرو و قوت نقيض برنامگيبيهرج و مرج و 

و ضعف خود را از  حالت سستي تاخواهد يم مسلمانان از در نتيجه تنظيم در كار اسالمي، يرفتن انديشهدعوت به نپذي

هد هرگز بدون تنظيم ايجاد نخواست و اوجود نيامده وقت بدون تنظيم بهدي هيچ، زيرا قوت و نيرومندهندادامه  نيز اين پس

 برنامگي و هرج و مرج.ي بينتيجهريزي و پالنگذاري است نه برنامه حاصلقوت  شد.

 

 حدت است:برنامگي منافي وهرج و مرج و بي

                                                 
 كتاب مذهب خود را بشناسيد؛ از مارتن دودج، باب هرج و مرج.  -1
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سازي و ، گروهكگيندهسلمانان را بيشتر به سوي پراكتنظيم در كار اسالمي، در نتيجه م يدعوت به نپذيرفتن انديشه

د، زيرا وحدت مسلمانان و بخشها مختلف مشروعيت ميهايو جريان هاي متعددو به گرايش دهد،مياختالفات سوق 

 ريزي استو برنامه تنظيم يزاده وحدت .توانديافته نمين تنظيم تحقق وحدت كار اسالمي دو خواست شرعي است كه بدو

 .برنامگيي هرج و مرج و بينه زاده

 

 است: كائناتقوانين  اقضگي منبرنامهرج و مرج و بي

شناور هاي ها و سياره. از ستارهاستوار است نظام بر اساس تنظيم و -امر اهلل متعال به-جهان  هاي موجود درپديدهتمام  

ر انسان و حيوان تا باروري و تناسل د يهاي سال و عمليهآمدن فصلو در پي در آسمان گرفته تا رفت و آمد شب و روز

ونان، دقيق و پيچيده و باآلخره تا به قوانين اليتناهي كه گ ابزارهايخالل  در جسم موجود بشري از گيندهجاري شدن ز

است و اختالل نظام در  ي اين قوانين بر اساس نظامي دقيق استوار، همهكرده استع وض گيندهدر هستي، انسان و ز اهلل

 .ي خود را به صورت مطلوب انجام دهندو نتوانند نقش و وظيفه شود كه در كاركرد آنها اختالل ايجاد شدهآنها باعث مي

ِلَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ إِنَّ فِي خَلْقِ السموات َوالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَار (190)آل عمران 

 هايى براى خردمندان است(روز، نشانه فت شب ور مد وآ مين، وز ها ويقيناً در آفرينش آسمان)

ِلَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ . عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الَْعلِيم

 (40-38)يس تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

گيرى اندازهكند. اين كه همواره به سوى قرارگاهش حركت مي از قدرت ماست[ ييخورشيد ]نيز براى آنان نشانه و)

 زرد شكل وهاللى يهكهن يكه به صورت شاخه هايى قرار داديم تا اينبراى ماه منزل و. داناست ناپذير و تواناى شكست

نه شب از روز پيشى  كه به ماه برسد، و نه براى خورشيد اين توان هست. رنگ خرما برگردد ]و باز به تدريج بدر كامل شود

 رى شناورند(هر كدام در مدا گيرد، ومي

 

 آميز است:كارهاي موفقيت ريزي اساس همهنظام و برنامه

. خيلي از آميزي داشته باشدانجام موفقيتكوچك باشد، تا زماني كه منظم نگردد ممكن نيست يك كار هرچند ناچيز و 

 -هرچند كوچك باشد-گروه منظم  يك گردد، در حالي كه ضايعر نبود تنظيم ممكن است به هدر رفته و ها به خاطانرژي

 .انگيزي دست يابدشگفت هايممكن است به موفقيت

كار  مدرسه، شفاخانه و يا يك زمين، تأسيس يك دكان، كشت و زراعت يك خانه، بازگشايي يك ساختن يبرنامه وقتي

ها، انتخاب كاركن تكردن مسؤوليكشي، تنظيم حسابات، مشخصنقشهيي از اين قبيل، نياز به تنظيم داشته باشد، مثل: )ساده

هاي مختلف، اهداف بزرگ و عرصهداشتن ، گيگستردهيا كار اسالمي با اين همه آ ،و سرپرست، فراهم كردن مواد و...(

 !؟دبه تنظيم ندارنياز  ،زياد هايو دسيسه هامواجه بودن با توطئه

 

 اسالمي است:تنظيم اساس منهج و روش 

به سوي  آيا عاقالنه است كه بگوييم دعوت .هنگي استوار استيم، تكامل و همابر اساس نظم، تنظ اسالمي منهج و روش

يي كه به آن باور داشته باشد و برپايي دولتي كه بر اساس شريعت و بر اساس آن، ايجاد جامعه گيندهآن و كار در راستاي ز

 تواند؟قانون آن حكمروايي كند بدون تنظيم ايجاد شده مي
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ظيمي قاطع استوار قواعد تن جزئيات و تفصيالت خود بر اساس يدر همه -از، روزه، زكات و حجنم–نظام عبادي اسالم 

 است.

داراي  ابعاد خود يدر همه -قانون ازدواج، قوانين حاكم بر خانواده، تنظيم روابط اجتماعي و...- نظام اجتماعي اسالم

 است. قواعد تنظيمي ثابت

 اعد تنظيمي دقيقبر اساس اصول و قومتشكل از آنها است اسالمي  منهج هاي كه روش وبه همين صورت تمام نظام

 .باشداستوار مي

 

 :سنبل هدايت و رهنمايي قرآن كريم استتنظيم 

قرآن كريم كه دستورالعمل مسلمانان و حجتي است كه اهلل متعال در روز قيامت مردم را بر اساس آن جزا و پاداش 

دهد كه خواند و اجازه نميمسلمانان را به درنظرگرفتن تنظيم فرا مياشاره  يا ه صراحت ودهد، در بسياري از آيات خود بمي

 در هيچ كاري آن را ناديده بگيرند.

و از او دستور بگيرند و به فرمانش گردن ( داشته باشند قيادت و رهبريمسلمانان به اين كه بايد )در ميدان فراخواني 

 فرمايد:نهند، خداوند متعال مي

َاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وََأطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْي... (59)النساء 

  (...صاحبان امر خودتان اطاعت كنيد ]نيز[ از پيامبر و اى اهل ايمان! از خدا اطاعت كنيد و)

 .آيدبه حساب مي تنظيمي مسايل طاعت به صورت كامل ازكه رهبري و ا بديهي است

 فرمايد:افراد با قيادت مي يي توصيف و تبيين رابطههدر عرص

َأُوْلَئَِك  تَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُوَنكَإِنَّمَا الُْمؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَِّه وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَاُنوا مَعَهُ َعلَى أَمٍْر جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا ح

 (62)النور غْفِرْ لَهُمْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌالَّذِينَ ُيؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَُسولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَ

با پيامبر باشند تا از او اجازه  هنگامي كه بر سر كار مهمي و اند،پيامبرش ايمان آورده مؤمنان فقط آنانند كه به خدا و)

پيامبرش ايمان دارند. پس هنگامي  گيرند، آنانند كه به خدا واز تو اجازه مي روند. به راستى كسانى كهنگيرند ]از نزد او[ نمي

از خدا براى آنان آمرزش  اجازه بده و خواهند، به هر كدام از آنان كه خواستىشان از تو اجازه مي كه براى برخى از كارهاي

 (مهربان است خدا بسيار آمرزنده وزيرا  ؛بخواه

 فرمايد:مي در هنگام رويارويي با دشمن اعتماد و همياري مسلمانان نسبت به يكديگر به خصوص يزمينهدر 

ُنيَانٌ مَرْصُوصٌ إِنَّ اللَّهَ يُِحبُّ الَّذِينَ يَُقاتُِلونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ ب ( 4)الصف  

جهاد  ،اندربكه گويى بنايى ريخته شده از س   خدا دوست دارد كسانى را كه در راه او صف در صف چناندر حقيقت)

 (كنندمى

 تنظيم و انضباط است نه هرج و مرج و انارشيزم. يبه صورت مطلق نتيجه و ثمره بنيان مرصوص

وجه در آن راه بر دارد و باطل به هيچ را درابعاد رهنماي و قانونگذاري  يمهكه ه-به اين صورت آيات كتاب اهلل 

 كند.به اهميت تنظيم تأكيد ورزيده و جايگاه رفيع آن را در كتاب پروردگار با حكمت و ستوده شده روشن مي -يابدنمي

 

 سنبل هدايت و رهنمايي پيامبر اسالم است:تنظيم 

اهتمام و توجه  ،به تنظيم امور اندو رهنمايي مسلمانان معرفي شده ال به حيث الگوكه از طرف اهلل متع رسول اهلل

 .اندزيادي داشته
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و – ر مجموعههدر رأس هر مجموعه اميري تعيين كنند و براي  تاكرد اصحاب خود را دعوت مي اكرمپيامبركه  اين

د. اهميت زيادي قايل بو ،نظيم امورآن حضرت براي ت ، بيانگر اين است كهنمايندانتخاب  فرماندهي -لو سه نفر هم باشند

 فرمايد:مي پيامبر

 1«إِذَا كُنْتُمْ ثَالثَةً فِي سَفَرٍ فَأَمِّرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدَكُمْ»

 )وقتي سه نفر از شما عزم سفر نموديد، يكي را به حيث اميرتان انتخاب نماييد(

گر تمايل شديد ر واقع بياند ،ه شودور مسلمانان به امير و رهبري سپردام سرپرستياين كه  به مندي شديد پيامبرعالقه

و  ، سفراقتصاد ،، جنگ، تجارتصلح اعم از قضاياي مربوط به گيندهانان در ابعاد مختلف زبر منظم بودن امور مسلم ايشان

 .كوچك و يا بزرگ باشد فوق امور مربوط به مسايل، هر چند است غيره

و يا كسي نباشد كه  كن را بزند،وعه اختالفي رونما شود و كسي نباشد كه سخن آخر و فيصلهاگر در ميان يك مجم

 د؟!اختالفي بر چه اساسي فيصله صورت گير مسايلسخن او شنيده شود و از فرمانش اطاعت گردد، در مورد 

ممكن  چگونه درصورتي كه خطوط متعدد مطرح باشد، اگر براي جهتي مشخص حق انتخاب و گزينش داده نشود،

 است خط سير حركت مشخص گردد؟!

ه از انجام كند، و چه كسي تمام كارها را زيرنظر بگيرد تا هم مجموعه كاري را مشخصچه كسي براي هر يك از افراد 

عت و نظام يكي به عنوان سرباز، ديگر به حيث رهبر مطرح نباشد و اطا تيم كاريباشند، اگر در ميان درست آن مطمئن 

 اشته باشد؟!وجود ند

 داراي ابعادي ي بزرگ وكار در صورتي كه اما .كندترين كارها نيز صدق ميترين و آسانفوق در مورد بسيط نكات

 ؟سازتر استسرنوشت و تررورت به تنظيم به مراتب بزرگضرا در نظر آوريم گسترده و جوانبي مختلف 

امري است الزم و  يور دستورات رهبري و اطاعت از اوامبه  دادنكه گوش اندتأكيد نموده پيامبر اكرم از آن گذشته

 فرمايند:در مورد مي رسول اهللبه رهبري رسيده باشد. طبيق قواعد شرعي ي؛ به شرط اين كه ضرور

 2«اسْمَُعوا َوأَطِيعُوا َوإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَْيكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ»

 شمش است بر شما امير شود(د و لو غالمي حبشي كه سرش مانند كن بري)بشنويد و فرما

است منحصر نشود هاي شان موافق با خواسته قيادت و رهبري بر چيزهاي كه طاعت مسلمانان ازاكه  سپس به خاطر اين

 :فرمودندنظمي بر نخيزد هرج و مرج و بي پنهاني وشري  ،بزرگ يطريق خلل و از آن

 3«عَ وَالطَّاعَةَ فِى ُعسِْركَ وَيُسِْركَ وَمَنْشَِطكَ وَمَكْرَهَِك وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَعَلَيْكَ السَّمْ»

بشنوي  ،نددهوشي و ]حتا[ در صورتي كه ديگران را بر تو ترجيح در سختي و آساني و در خوشي و ناخ )بر تو است تا 

 اطاعت كني(و 

 ست نموده،سيق چيزهاي كه آنها را شدن صف مسلمانان از طر پارچه و پارچه برحذر داشتن از فتنه و فسادو به خاطر 

 فرمايند:مي ؛سازدمند ميدشمنان را بر آنها جرأت

 4« مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةًمَنْ خَلَعَ يَدًا ِمنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللَّهَ َيوْمَ الْقِيَامَةِ الَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ»

                                                 

 .8822المعجم الكبير؛ للطبراني، حديث  - 1

 .باب السمع والطاعة لإلمام ما لم تكن معصيةصحيح البخاري،  - 2

 .غير معصية وتحريمها في المعصيةباب وجوب طاعة األمراء في  صحيح مسلم، - 3

 صحيح مسلم، باب االمر بلزوم الجماعة. - 4
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شود كه هيچ رو ميروز قيامت در حالي با اهلل متعال روبه ه استديكشخود را از فرمانبرداري ]امير[ )كسي كه دست 

 به مرگ جاهليت مرده است(خود ندارد، و كسي كه بميرد و با اميري بيعت نداشته باشد،  دليلي به كار

 ؟ات تنظيم استل و اساساز اصوچيزي غير  ي اين ارشادات رسول اهللآيا همه

 

 :است اساس سنت عملي رسول اهللتنظيم 

 ي تربيت و نشر دعوت و در حالت جنگ و غيردر تمام مراحل دعوت از مكه گرفته تا مدينه، در عرصه عمل پيامبر

 ريزي شده بود.اد به آن پيتنظيم و اهتمام زي ياساس انديشه جنگ همه و همه بر

مردم وقتي »گويد: مي . ابن هشامبيعت كردند دينه در عقبه با رسول اهللر از مردم منف دوازده ي اول،در بيعت عقبه

فرستاد و به او دستور داد تا گشتند آن حضرت مصعب بن عمير بن هاشم بن عبدمناف را با آنان بر مدينه از نزد پيامبر

وي ديني دانشمند گرداند؛ به همين خاطر  مسايله را نسبت ب تعليم دهد و ايشان شان بخواند، اسالم را به آنانقرآن را براي

 1«( مشهور شددر مدينه قرآن يه)خوانندبه 

بيعت  مرد و دو زن با رسول اهلل هفتاد و سه -اطالع يابندقريش  دون اين كهب-به صورت سري ي دوم، در بيعت عقبه

و منزلت قوم شما داراي مقام  مياننماينده كه در  خود دوازدهاز ميان » ندبيعت به آنان گفت در وقت گرفتن كردند؛ پيامبر

هاي )اسعدبن زراره، سعدبن ربيع، عبداهلل بن رواحه، رافع بن نيز دوازده نفر كه هفت تن به نامآنان  .باشند انتخاب كنيد

سه نفر  خزرج و يهبن عباده، منذر بن عمرو( از قبيل بن حرام، عباده بن صامت، سعد بن معرور، عبداهلل بن عمرو مالك، براء

 2«معرفي كردند به رسول اهللرا  بودند اوس يهاز قبيل بن خيثمه، رفاعه بن منذر( ر، سعدهاي )أسيد بن حضيبه نام

خورد كه بايد به دقت و اصول تنظيمي به چشم مي يي از مقرراتبه سوي مدينه مجموعه پيامبردر رويداد هجرت 

 له:هاي پوچ منكران منطق تنظيم در كار اسالمي متالشي گردد، از جمآن گمان يه وسيلهب جه و بررسي قرار گرفته،مورد تو

به غار  ،مودهمكه را ترك ن رسول اهلل كه گمراه ساختن مشركان، در حالي براي در بستر پيامبر خوابيدن علي -1

 .ندثور رسيده بود

جمع شده مالً خاطركه از طرف مشركان مكه كا براي اين جهت عكس راه مدينه قرار داشت،انتخاب غار ثور كه در  -2

 مدينه هجرت خواهد كرد. طرف بهحتماً  دانستند كه رسول اهللمي . چون آنانباشند

 د.به آوردن گزارشات داخل مكه تا از حوادث ما حول خود مطلع باشن مكلف ساختن عبداهلل پسر ابوبكر -3

 .صديق اسماء دختر ابوبكرغذا و... به  مانند تأمين احتياجات يسپردن وظيفه -4

و  استفاده كنند و با گشت نهاشب از شير آ تا در نزديكي غارگوسفندانش  به چراندن فهيره ساختن عامر پسر مكلف -5

 .خفي بمانداز ديد مشركان مگاه شان از بين برود و پناه دارند و رفت آمد ان ردّ پاي كساني كه به غارگوسفند گذار

ير رهنمايي و از طريق پروردگار عليم و خب شودمي وحي الهي ياري داده يه به وسيلهك ، كسيوقتي رسول خدا

ي از رو گاني كههكنندگيرد، حال تعطيلظر ميو طرزالعمل را در ن خصوص چندين برنامهي بهگردد، در يك واقعهمي

حالي كه امروز وحي قطع  رد گونه است؟!چ يي نداردبا كار منظم رابطه دين كنندمي گماندلسوزي به اسالم و مسلمانان 

كه  كساني است. جا را فراه گرفتهكي همههاي دشمنان تاريشده، مشكالت فراوان دامنگير مسلمانان گرديده و در اثر توطئه

كه  دند و نه هم چشم و گوشي دارننمايستدالل ميا كنند در واقع نه به سنت پيامبرمنظم تشويق ميمسلمانان را به كار غير

 آن ببينند و بشنوند. يبه وسيله

                                                 
 .إرْسَالُ الرّسُولِ مُصْعَبًا مَعَ وَفْدِ الْعَقَبَةِ سيريت ابن هشام؛ باب: - 1

 رحيق المختوم؛ بيعت عقبه. -2
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 :نمايداسالم، تنظيم را ايجاب مي نعظيم الشأاهداف 

 را سازكه به اساس حكم خدا حكومت كند، بايد كار اسالمي يك هدف تغييري و سرنوشت يدر غياب دولت اسالمي

عي شود به باشد نه كاري اندرزگونه كه س به اسالم واقعي ،آن تغيير حالت موجود و مرام يعني شعار العين خود گرداند؛نصب

 گردد. ذوب آن كنار آمده، در ساختار موجودكار اسالمي با واقعيت  يبهانه

سلوك و عادات غير  ،قوانين افكار، معتقدات، نظام، واقعيت جاهلي موجود را تغيير دهد و خواهدكه ميتغيير اسالمي 

 .ن نيست به اين هدف واال جز از طريق تنظيم دقيق دست پيدا كندممك ،هاي اسالمي مبدل سازداسالمي را به بديل

ور جا حضهمهبلكه بايد در  برآورده نخواهد شد؛ هاانجمنجد و صحبت در امسدر از طريق وعظ و سخنراني  آرمان اين

 گرفته شود. گيآمادها تمام مشكالت براي مقابله ب رسانيده،همبه

مادي  ي برآوردن تمام نيازهايآماده تغيير اسالمي قانع بوده، يي ساخته شود كه بهگونه بايد براي اين كار انسان مؤمن به

 و معنوي تغيير باشد.

 ، برنامه، پالن، نقشه و روش درستي آماده كرده باشد.براي تغييرانسان مؤمن بايد 

 فراهم نموده باشد.وب را مادي و تكنولوژي مطل وسايلاز قبيل نيروي بشري،  تغيير وسايلبايد اسباب و همچنان 

بدون تنظيم فعاليت اسالمي به كار وعظي و فرهنگي خالصه  تواند؛ چرا كهدون تنظيم فراهم شده نميب ي فوقنيازها

و قسمتي از  خواهد بخشيدهاي آنان را تحقيق بعضي از آرمان انان قرار گرفته،مسلم گيندهي زشد كه در حاشيهخواهد 

از آن باقي نخواهد  ياثر ،يدهگذشت كه به خمود و جمود گرايچيزي نخواهد  ، وليخواهد نمودت آنان را تحريك احساسا

 ماند.

 

 :كندهاي مقابل با اسالم، تنظيم را ايجاب ميگي چالشهگسترد

اي و جهاني در برابر اسالم به راه افتاده افزوده شود، عت چالشي كه از طرف دشمنان منطقهوقتي به مطالب فوق وس

 .اگر واجب شرعي نباشد، واجب ضروري خواهد گرديد ياسالم كارتنظيم در  يهمسأل

 اند.براي ضربه زدن به اسالم و مسلمانان تأسيس كرده را حركت و مؤسسه ها تنظيم،هدشمنان اسالم د

 ل مادي را در اختيار دارند كه از نظر كميت و كيفيت قابل شمارش نيست.يدشمنان اسالم اسباب و وسا

بهترين  و ريزيبرنامه ترين، پيشرفتهتكنولوژيترين جديداز  ،انددر جنگي كه عليه اسالم آغاز نمودهان اسالم دشمن

 كنند.استفاده ميها هاي عملي كردن برنامهراه

و  ي بين المللي عليه اسالمهاو اردوگاه يهاي جهانپايگاه آدرس از ،كار بودهبهدست هميشهباآلخره دشمنان اسالم 

 .كنندريزي ميمسلمانان برنامه

 و غير پالن شده باشد؟! برنامه، عاجز، نامنظم، بيقاصرد كه روياروي اسالمي پذيرعقل مي ،لآيا بعد از اين همه دالي

شعار دعوت به عدم تنظيم در كار اسالمي از كجا آب ) :كندعرض وجود مي و مهمي سوال بزرگ لدلي اين همه ازبعد 

 ؟!و كي بايد غرامت آن را بپردازد شودد مياز آن مستفي كسيچه خورد، مي

ي كنيم تا متوجه دو نكتهزنند دعوت ميوصله ميرا به اسالم  هاي ناروابحث كساني را كه به ناحق برچسپ در پايان

 :مهم و اساسي باشند

ظر نموده، آن را اصالح يدنتجددر مورد فهم خود از اسالم  ،سوي اسالم شوند منادي دعوت بهقبل از اين كه  -1

 د.نماين
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 ورند:رسول معظم اسالم را به ياد آ يهاز خدا آن گونه كه  شايسته است پروا كنند، و هميشه اين فرمود -2

 1«وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ»

آن اهميتي  شود و او بهمي خشم و غضب اهلل آورد كه باعثگان خدا سخني را به زبان مييي از بندهبنده يقيناً) 

  كند(سقوط ميجهنم  قعر در به خاطر همان يك سخن دهد، ونمي

ٌإِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَُهوَ شَهِيد (37ق ) 

( داشته باشد، يا با حضور قلب آگاهبيدارباش و اندرز بزرگي است براي آن كه دلي ) [سرگذشت پيشينيان]در اين  عاًقط)

 (گوش فرا دارد

 .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلموصلى اهلل على 

                                                 
 صحيح البخاري؛ باب حفظ اللسان. - 1
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 ضرورت به تكامل در كار اسالمي

 هاي اسالمي.معني تكامل در فعاليت -

 .نگري در كار اسالميجزيي -

 كند تا كار اسالمي نيز به صورت متكامل اجرا شود.تكامل روش اسالمي ايجاب مي -

 نگري در كار اسالمي.جزييضررهاي  -

 كند تا مقابله نيز به صورت متكامل صورت گيرد.ها، ايجاب ميمتكامل بودن چالش -

 تكامل در كار اسالمي نخست. -

 تكامل در جنبش اسالمي معاصر. -
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 دوم بخش

 امل در كار اسالميضرورت به تك

به اين صورت كه بايد كار  ش اسالمي واجب بودن تكامل آن است؛مربوط به الفباي مبارزات جنب مسايليكي ديگر از 

تا اين كه تغيير آرماني دعوتگران  تقسيم نگردد؛د و ريز نظر گرفته شده به اجزاء خر نبه درجااسالمي به صورت يك كل همه

وقتي اين آرزو تحقق  شريعت و قانون الهي به ميان آيد.تحقق يابد و دولتي متعهد به تطبيق  به سوي دين به صورت واقعي

هاي ، در آن وقت اگر به جوانب مختلف توجه خاص صورت گيرد و در زمينهبر پا گرديديافت و دولت اسالمي مستقل 

دستاورد  قت قدم اساسي برداشته شده،چون در آن و كند؛يي تخصصي پرداخته شود مشكلي را ايجاد نميمتعدد به گونه

 بزرگ به دست آمده است.

 

 هاي اسالمي:معني تكامل در فعاليت

منظور ما از تكامل اين است كه جريان اسالمي براي ايجاد تغيير آرماني در چوكات تمدن امروزي بينديشد و خود را 

 كند. آماده مقابله با جاهليت عصر حاضر براي

ي هاي اسالمي، به بخش و يا ب عدي از ابعاد پروژهاسالمي اين است كه فعاليت تكامل در كار به سخن ديگر منظور از

جانبه قرار همه ليتاسالمي خالصه نشود، مگر اين كه همان بخش و يا همان ب عد در جايگاه واقعي خود از طرح و پالن فعا

 گرفته باشد.

يات و تخصصات مختلفي را كه در خدمت اهداف و مقاصد ي چوكات عامي است كه جزئبنابراين تكامل به منزله

 نمايد. آرماني قرار دارد توجيه مي

 

 نگري در كار اسالمي:جزيي

هاي است كه يك ب عد از ابعاد كار اسالمي را اساس كار خود قرار داده، نگري در كار اسالمي، فعاليتجزيي از منظور

ي نموده جوانب ديگر را از نظر بيندازد و به اين باور باشد كه فقط پايبندخش جوانب ديگر را به فراموشي سپارد، به همان ب

كه راه و روش او ي ندارد، و به اين عقيده باشد زمين ممكن بوده، ابعاد ديگر كارآيي دين الهي در روي از همين طريق اقامه

 .و بس و اصالح است گيندهساز يگانه راه

هاي اسالمي اين است كه )تربيت روحي و خلقي( اساس كار و مناط فعاليت نگري درجزييهاي يكي از مصداق -

بدون اين كه به ابعاد ديگر اجتماعي، حركي، سياسي و  ؛تكليف رباني و يگانه وظيفه و مسؤوليت دعوتگران دانسته شود

تواند حي و خلقي ميجهادي توجهي صورت گيرد و بدون اين كه بررسي شود كه آيا تربيتي محدود و منحصر در جانب رو

ي چنين به همين علت است كه رابطه مي موفقيتي را كسب كند يا خير؟غير اسال گيندههاي بشري و زي نظامدر سايه

وب شده، بخشي از ذگردد و حتا خود آن نيز در تركيب اجتماع جاهلي تربيتي به زودي از اهداف بزرگ اسالمي قطع مي

 چرخد.در مدار آن ميگيرد و هاي آن قرار ميبرنامه

هاي اسالمي اين است كه )آگاهي فكري و نشر فرهنگ اسالمي( به حيث هدف نگري در فعاليتجزييمصداق ديگر  -

در ذهن طرفدارانش به حدي قوت  نگرشاحياناً اين  ي برپايي حركت اسالمي قرار گيرد؛كنندهنهايي كار اسالمي و توجيه

يي از دانند نه وسيلههدف كار اسالمي مي هاي اسالمي و حتاتمام برنامهي دهندهيي پوششگيرد كه كار فكري را به تنهامي

فكري محض هيچ برنامه و فعاليتي  مسايلشود كه جز پرداختن به ي اسالمي شاهد جرياني ميدر نتيجه جامعه .ل آنيوسا
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رود، چه مي توجه و اهتمام به تغيير از بين مياسال يبينيم در شماري از مدارس انديشهاست كه مي به همين خاطر .ندارد

 رسد به اين كه تغيير وضعيت نامطلوب از طريق آنان ممكن باشد.

هاي سياسي( يا گي نظامي( و )فعاليتجانبه به )آمادهنگري در كار اسالمي توجه يكجزيييكي ديگر از مصاديق  -

 ترين و يا يگانه ب عد قابل توجه كار اسالمي تلقي شود.ساسيترين و اب عدي ديگر از ابعاد كار اسالمي است كه مهم

قضايا با  رود،ها از بين مير نتيجه آرماند گيرد.شود و احيانًا جاي كليات را ميمي به اين ترتيب جزئيات بر كليات مقدم

ي الزم صورت گردد استفاده مصالح علياي تغيير اسالمي استخدام هو از امكانات زيادي كه ممكن بود در را شودهم خلط مي

 گيرد.نمي

 

 كند تا كار اسالمي نيز به صورت متكامل اجرا شود:تكامل روش اسالمي ايجاب مي

بشر را  مي است كه تمام نيازهاي. اسالم داراي نظانگري آن استهاي روش اسالمي تكامل و كليگييكي از ويژه

 سازد، از جمله:برآورده مي

 نظام عبادي: 

عبادات اسالمي  كند.وي را از نظر روحي تربيت مي، ان را با خالقش تنظيم نمودهي انسادي اسالم رابطهنظام عب

 ها حفاظت نمايد.افراد و اجتماعات انساني را از فروغلتيدن در انحرافات و لغزشگاه صالحيت آن را دارد كه

 نظام اقتصادي:

كند كه در آن عدالت به آاليش انسان وضع مياقتصادي پاك و بي يگندهنظام اقتصادي اسالم قواعد و اصولي را براي ز

 استفاده و ديگر معضالت و امراض اجتماعي از بين برود. ، سوءتحقق يافته، تمام اسباب سيطره كاملصورت 

 نظام اجتماعي:

، نه بر مبناي مصالح كندگذاري مينظام اجتماعي اسالم روابط افراد اجتماع را بر اساس اعتقادات و اخالقيات اساس

 يي.شخصي و اعتبارات مادي و قبيله

 نظام سياسي:

نمايد كه در آن حقوق و نظام سياسي اسالم اصول سالمي را جهت برپايي دولت و مؤسسات مختلف آن وضع مي

 شده است. دهينشانروابط داخلي و خارجي دولت و مواردي از اين قبيل  چگونگيده، يت مشخص گرديرع وجايب

 ام عسكري:نظ

هاي ي ضرورتاز جمله نظامي بر آن استوار بوده، گيندهكند كه زنظارت ميرا قواعد و اصولي  نظام عسكري اسالم

 رود.هاي جنگ و جهاد به حساب ميمهم ميدان

ي هاي كه بر اساس عقيدهو تمام نظام ي آن استروش اسالمي دربرگيرنده و موارد ديگري كه گفتههاي پيشنظام

طلبد تا عمل اسالمي متكاملي برپا گردد كه وي در جهان استوار است، مي گيندهسالمي و تصور آن از هستي، انسان و زا

 قدرت پوشش دادن ابعاد مختلف منهج اسالمي را داشته باشد.

 

 نگري در كار اسالمي:جزييضررهاي 

جانبه التزام به احكام آن به صورت كامل و همه شود كه دعوت به سوي دين واسالم زماني آشكار مي آثار عظمتمسلماً 

اما وقتي اجزاء دين متكامل از هم جدا گردد و يا به يكي از جوانب آن اهتمام صورت گرفته  به معرض اجرا گذاشته شود.

 د.ماني بشري به جا مياز آن در جامعه ي مثبتشود و نه اثرجوانب ديگر اهمال شود، نه عظمت و بزرگي آن آشكار مي
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 توان به موارد ذيل اشاره كرد:نگري در كار اسالمي ميجزييهاي ي ضرراز جمله

ي منظري بد از شخصيت اسالمي كه در خالل روش اسالمي ناقص و نامتكامل و ديدگاهي محدود تربيت ارائه -

 يافته و ساخته شده است.

 شود.مي توسط اهلل شده ستادهي زشت و نامطلوب از اسالم كه باعث تنفر مردم از دين فرنمايش چهره -

ي شد باعث تسريع پروسهكار بسته ميهاي زياد اسالمي كه اگر در راه صحيح بهشدن و از بين رفتن انرژيپراكنده -

 گرديد.تغيير اوضاع به نفع اسالم مي

الم ايجاد هاي عميق ميان كاركنان و دعوتگران به سوي اسشود شگافپيدا شدن مرض )چنددستگي( كه باعث مي -

 شود.

 آن را به صورت متكامل نازل كرده و ديني كه اهلل متعال جرمي است نابخشودني در حق اسالم؛ نگريجزييدر حقيقت 

جانبه در را برگزيده است تا نخست مردم را به سوي اسالم متكامل دعوت نمايد، سپس آن را به صورت همه محمد

 فرماند:كه مي ق كند. راست گفته است اهلل تبارك و تعالي آن جاگان به اسالم تطبيهخود و گرويد گيندهز

َتْمَمْتُ َعلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي الْيَوْمَ َأكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأ

 (3لمائدة)ا دِينًا

خود را بر شما تمام گردانيدم و اسالم را براى شما ]به عنوان[ آيينى  تان كامل و نعمت امروز دين شما را براي)

 (برگزيدم

 فرمايد:يل را مورد انكار و مذمت قرار داده مياسراينگري بنيجزييقرآن كريم 

 شَدِّ فَمَا جَزَاءُ َمنْ يَْفعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوَن إِلَى أَ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَْعضِ الْكِتَابِ َوتَكْفُرُونَ بِبَْعض

 (85)البقرة الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِل  عَمَّا تَعَْملُونَ

ورزيد پس جزاى هر كس از شما كه چنين كند اى كفر مىرهآوريد و به پااى از كتاب ]تورات[ ايمان مىآيا شما به پاره)

چه  ها باز برند و خداوند از آنترين عذابگى دنيا چيزى نخواهد بود و روز رستاخيز ايشان را به سختهجز خوارى در زند

 (كنيد غافل نيستمى

مانند جداسازي  -جوانب ديگر تنتوجه به جانبي و از نظرانداخ–هاي مختلف آن ي اسالم و جداسازي بخشمثال تجزيه

 .هاي ماشين را در پي نداردفعاليت يي جز تعطيل مطلقاست كه نتيجه اجزاي يك ماشين متكامل االجزا

ي آن با منبع حيات و حركت اعضاي بدن انسان مانند دست، پا، دهن، گوش و غيره اگر از جسم وي جدا شود و رابطه

 قطع گردد چه ارزشي خواهد داشت؟

جات ساعت و يا موتر اگر در جاي مناسبي كه برايش درنظر گرفته شده گذاشته نشود چه خواهد يي از پرزهش پرزهارز

 بود؟

چه ارزشي دارد؟  -اگر جايگاه و موقعيت مناسب خود را در ساختار حركت اسالمي احراز نكند -بنابراين كار سياسي

 تغييري آن در نظر گرفته شود چيست؟المي و روشحتا كار تربيتي، اگر به صورت جدا از اهداف حركت اس

رود، و ينظر گرفته شود، از بين م و موقت در جزييي ارزش اين اعمال در صورتي كه از هم جدا باشد، يا به گونه

چ كن شدن قرار داشته و هيپيوسته نباشد از نظر فكري، نفسي و روحي در معرض ريشههممتحد و به مادامي كه با ساير اجزا

تواند. بناءً به خاطر تحقق يافتن تغيير اسالمي مطلوب و ايجاد محيطي كه در آن چيزي آن را از نابود شدن نجات داده نمي

 نگري اجتناب شود.جزيي ي تخصصات مختلف فراهم گردد، بايد ازجانبهي رشد همهزمينه
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هاي اسالمي به فعاليتندارد، بايد تمام  چون در جهان امروز نظامي كه بر اساس شريعت اهلل حكمروايي كند وجود

 سازي نمايد.شود كه براي ايجاد چنين نظامي زمينه يي مديريتگونه

مختلف، اعم از فكري، تربيتي، سياسي، حركي، نظامي و غيره بايد جهت رسيدن به هدف واحدي كه  جزيياعمال 

مسلمانان پيرامون  جزييهاي ير آن فعاليتدر غ در روي زمين است صورت گيرد؛ عبارت از برپايي حكومت اهلل

ي استعمار هاها و نقشهها خود به يكي از طرحي جاهلي و مؤسسات مختلف آن دور زده و چه بسا كه اين فعاليتمنظومه

 .مبدل شود

 

 كند تا مقابله نيز به صورت متكامل صورت گيرد:ها، ايجاب ميمتكامل بودن چالش

در اين مبحث  ي اصول و مبادي كار اسالمي است.هه رسيديم كه واجب بودن تكامل از جملاز مباحث قبلي به اين نتيج

 دهيم.هاي جاهليت مورد بررسي قرار ميهاي مقابله با چالشتكامل را به حيث يكي از ضرورت

 باشد.رو ميهاي جدي روبهالشدر تمام ميادين با چ -فكر و حركت از نظر–اسالم امروزه 

ي هاهاي وضع گرديده و كتابو مؤسساتي ايجاد شده، روش وسايل :خريب فكري و تربيتي عليه اسالمت در ميدان -

 .كنندفعاليت مي ي پالن هجوم عليه اسالم و مسلمانانزنجيره در ي حلقاتيبه منزله تأليف شده است كه همه

هاي غير مسلمان ايشان را از نظر تدول هاي تأسيس شده كهي تخريب سياسي و اجتماعي: احزاب و حركتر زمينهد -

گيري به ي تصميمهاي اسالمي قدرت و سلطهتا در طول و عرض سرزمين كنندپشتيباني و حمايت مي وسايلامكانات و 

ي اسالمي به جبهه مور از دست اسالم بيرون شده،گيرد تا به هر ترتيبي شده زمام اهاي صورت ميو تالش آنان باشددست 

 زوي گردد.يي منحاشيه

 حمالتي :-ي دعوتگران آن استها و تصفيهشهكه هدف شان خشكانيدن ري- هاي حسي عليه اسالمي توطئهعرصهدر  -

 بينند و اذهانگردند، تمرين ميهاي پيشرفته مسلح ميا سالحب شود كههايي ساخته ميها و گروهظيمسر و سامان داده شده، تن

 شود.الم و آن چه با اسالم ارتباط دارد ميعليه اسپ ر از حقد و كينه شان 

هاي دانشجويي، كارگري، از خالل اتحاديهمثال  ،هاي گوناگوندشمنان اسالم از زواياي مختلف و با استفاده از روش

 كنند.گفته نفوذ ميهاي پيشداخل محيط يي، جوانان، زنان و غيره بهرسانهتعليمي، 

 و غيرمتكامل صورت گيرد؟! جزييارزه اسالمي عليه اين همه توطئه به صورت است كه مب جايزآيا در چنين حالتي 

كامل وارد  گيآمادهبا  ،كه انسان در مقابله با دشمن معامله بالمثل نموده هاي منطق رويارويي اين استيكي از ضرورت

زيرا شريعت اهلل متعال  شود؛مي يم حساسيت قضيه چند برابررا بيفزا وقتي با اين پديده منطق شريعت اهلل كارزار شود.

به خواري و  گيندهپسندد مسلمانان در دين خود زير بار ذلتي روند، و يا در مقابل دشمن زانو به زمين زنند، و يا در زنمي

 دهند. پستي تن در

 گويد:منطق شرع، در كتاب خدا چنين مي

 ْرِبَاطِ الْخَيْلِوَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة  وَمِن (60)األنفال 

 (هاى آماده بسيج كنيدو هر چه در توان داريد از نيرو و اسب)

وَقَاتُِلوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ ُكلُّهُ لِلَّه (39)األنفال 

 ( اى بر جاى نماند و دين يكسره از آن خدا گرددو با آنان بجنگيد تا فتنه)

ِمَّا تَخَاَفنَّ مِنْ قَوْم  خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء  ِإنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَوَإ (58)األنفال 



  

 
17 

سسته گكه پيمان د شان بينداز ]تا طرفين[ به طور يكسان ]بدانن و اگر از گروهى بيم خيانت دارى ]پيمانشان را[ به سوي)

 (داردرا دوست نمى نانياست[ زيرا خدا خا

 َاللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا نْ اللَّهِ مَا لَا يَرُْجونَ وَكَانَمِمُونَ وَتَرُْجونَ َما تَأْلَكَوَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَُكونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُون 

 (104)النساء

كشيد درد كشيد آنان ]نيز[ همان گونه كه شما درد مىاگر شما درد مى و در تعقيب گروه ]دشمنان[ سستى نورزيد)

 (كار استكه شما چيزهايى از خدا اميد داريد كه آنها اميد ندارند و خدا همواره داناى سنجيده كشند و حال آنمى

 گويد:مي همچنان منطق شرع از زبان رسول اكرم 

 1«إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤِْمنِ الضَّعِيفِالْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ »

 تر است(از مؤمن ضعيف بهتر و محبوب )مؤمن قوي در نزد اهلل

  2«إن العبد إذا عمل عمال أحب اهلل أن يتقنه»

سر ترين حالت بهدهد اهلل تبارك و تعالي دوست دارد تا كارش را به بهترين صورت و دقيقكاري را انجام مي )وقتي بنده

 رساند(

 3«الْحَرْبُ خَدْعَةٌ»

 )جنگ نيرنك است(

 4«اسْتَعِينُوا َعلَى إِنَْجاحِ حََوائِجِكُمْ ِبالْكِتْمَانِ»

 كاري كمك بگيريد(هاي خود از پنهانكردن ضرورت)براي دستيابي به نيازها و برطرف

 

 تكامل در كار اسالمي نخست:

مي در رسيم كه جريان اسالمورد مطالعه قرار دهيم به اين نتيجه مي وقتي ما با ديدي محققانه كار اسالمي عصر نبوت را

جانبه شكل امل و همهبه صورت متك -د و جماعت و در چوكات تنظيمي يگانه و رهبري واحددر مستواي فر-آن زمان 

 گرفته بود.

حيث مربي، در  تربيه به. در ميدان كردرا از جوانب مختلف نظارت مي شخصاً جريان اسالمي در آن زمان رسول اهلل

ه همين بو  وان پيش قدمزي و پالنگذاري به عنريميدان تعليم، به عنوان معلم، در ميدان جهاد به حيث رهبر، در ميدان برنامه

 نمود.به حيث يك انسان متخصص و خبير كارها را رهبري مي گيندهصورت در تمام ميادين ز

 هاي شان استناد كرد:توان به اين فرمودهمي مثال: در رابطه با روش تربيتي رسول اهلل

 5«لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ»

ن كارهاي ز اموري كه در آن حرجي نيست را، از ترس مرتكب شدرسد تا بعضي اي پرهيزگاران نمي)بنده به درجه 

 حرام ترك كند( 

                                                 
 وَتَرْكِ الْعَجْزِ وَاالِسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ وَتَفْوِيضِ الْمَقَادِيرِ لِلَّهِ. باب فِى األَمْرِ بِالْقُوَّةِصحيح مسلم؛  - 1

 .1113ي مختصره، شماره ي احاديث صحيحه. تحقيق آلباني، صحيح است، سلسله776ي المعجم الكبير؛ للطبراني؛ شماره - 2

 صحيح البخاري؛ باب: الحرب خدعة. - 3

 . آلباني اين حديث را صحيح گفته است.1186ي شمارهالمعجم الصغير؛ للطبراني،  - 4

 آلباني در تخريج احاديث رياض الصالحين حديث مذكور را ضعيف گفته است. .بَاب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَوَانِي الْحَوْضِسنن ترمذي؛  -5
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 1«إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا»

 ند(اند كه بهترين اخالق را دارهترين شما كسانيب)

 2«أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا»

اند كه با زنان خود با بهترين شما كسانيي است كه بهترين اخالق را دارند، و برترين ترين ايمان از آن مؤمنان)كامل

 كنند(اخالق رفتار مي

 3«سِوَاهُ  إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُْعِطى عَلَى الرِّفْقِ مَا الَ ُيعْطِى عَلَى الْعُنْفِ وَمَا الَ يُعِْطى عََلى مَا»

دهد كه هاي ميخود[ در بدل نرمش و مهرباني چيز گانبنده)اهلل تعالي مهربان است و مهرباني را دوست دارد، ]و براي 

 دهد(گيري و حاالت ديگر نميدر بدل سخت

 هاي آتي داللت دارد:گفته و در رابطه با منهج نظامي پيامبر

 4«علموا أوالدكم الرماية والسباحة وركوب الخيل»

 )به فرزندان خود تيراندازي، شنا و اسب سواري بياموزيد(

 5«الْقُوَّةَ الرَّمْىُ أَالَ إِنَّ»

 بدانيد كه منظور از قوت و نيرو تيراندازي است()

 6«مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَة  مِنْ نِفَاق »

 ست(هاي نفاق مرده اكسي كه بميرد و جهاد نكرده و در مورد جهاد انديشه ننموده باشد، در يكي از شاخه) 

 7«مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِغَيْرِ أَثَر  مِنْ جِهَاد  لَقِيَ اللَّهَ وَفِيهِ ثُلْمَةٌ»

گردد كه در شخصيتش عيب و )كسي كه با خدا رو به رو شود و در او اثري از جهاد نباشد در حالي با خدا مواجه مي

 نقصي وجود دارد(

 أمل است:احاديث ذيل قابل ت در مورد منهج اجتماعي رسول اهلل

 8«الَْجسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى سايرلَهُ  مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتََراُحمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى»

ن عضوي از آ واحدي است كه هرگاه بدن ، مانندديگر دارندت، ترحم و مهرباني كه نسبت به يكمثال اهل ايمان در محب)

 كنند(به درد آيد، تمام بدن او را در بيدارخواي و تب همراهي مي

 1«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»

                                                 
 متفق عليه. - 1

 يح گفته است.سنن ترمذي؛ باب حق المرأة علي زوجها. آلباني حديث مذكور را حسن صح - 2

 صحيح مسلم؛ باب فضل الرفق. - 3

اين حديث در كتب مشهور حديث نيامده است، در فتاواي معاصره در مورد تخريج اين حديث آمده است: حديث مذذكور بذه ايذن لفذظ  - 4

 «...أبناءكم السذباحة والرمذي علموا»فرمودند:  وارد نشده است، ولي بيهقي حديثي را از ابن عمر به عبارت آتي روايت كرده كه رسول اهلل

 آلباني اين حديث را نيز ضعيف گفته است.

 فرمودند. ايراد «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»ي اين سخن را در تفسير آيه رسول اهلل فضل الرمي والحث عليه؛صحيح مسلم؛ باب  - 5

 باب ذم من مات ولم يغز...صحيح مسلم؛  - 6

 .2473صحيح و ضعيف سنن ترمذي حديث  المرابط؛ تحقيق آلباني ضعيف است. نن ترمذي؛ باب ما جاء فيس - 7

 باب تراحم المؤمنين.صحيح مسلم؛  - 8
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 خواهد(ايمان ندارد يكي از شما تا وقتي كه براي برادرش چيزي را بپسندد كه براي خود مي) 

 2« ال يَهْتَمُّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَْيسَ مِنْهُمْمَنْ»

 ي آنان نيست(كسي كه به امور مسلمانان توجه ندارد از جمله) 

 3«يُفْطِرُ  السَّاعِى َعلَى األَرَْملَةِ َوالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَكَالْقَائِمِ الَ يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ الَ»

ها را كند و تمام شبورزد، مانند كسي است كه در راه خدا جهاد ميزنان و مساكين تالش ميكسي كه در راه آسايش بيوه)

 نمايد(به قيام و روزها را به روزه سپري مي

 4«لصاحبه وخير الجيران عند اهلل خيرهم لجاره مخير األصحاب عند اهلل خيره»

ها در نزد كنند و بهترين همسايهاند كه با رفيقان خود به روشي بهتر معامله مينيدوستا بهترين دوستان در نزد اهلل) 

 اند كه با همسگان شان از همه بهتراند( خدا كساني

 هاي ذيل استدالل كرد: توان به گفتهمي در رابطه با منهج اقتصادي رسول اهلل

 5«إِ وَالنَّارِالْمُسْلُِمونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاث  الْمَاِء وَالْكَلَ»

 در آب، گياه و آتش( اند؛لمانان در سه چيز با هم شريكمس)

 6«مَنْ كَاَنتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا َأوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَالَ يُكْرِهَا»

ي به اي كسا برر وي آن را براي خود كشت كند. زمينش كسي كه زميني دارد بايد آن را بكارد، يا براي برادرش بدهد تا)

 كرايه و اجاره ندهد(

سَ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا أَوْ لَيْسَتْ لَهُ دَابَّةٌ مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَلًا وَلَيْسَ لَهُ مَنْزِلٌ فَلْيَتَّخِذْ مَنْزِلًا أَوْ لَيْسَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ أَوْ لَيْ»

 7«فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً

يي ندارد، بايد براي خود منزلي تهيه كند، و اگر زن ندارد، ازدواج شود و خانهه از طرف ما به كاري گمارده ميكسي ك) 

 اش نمايد(ي سواري ندارد تهيهكند، و اگر خادمي ندارد، براي خود خادمي استخدام نمايد، و اگر وسيله

آيند و بايد از آنان اهل آن شهر قاتلش به حساب مي اگر شخصي در يك شهر از گرسنگي بميرد»گويد: امام ابن حزم مي

  8«ديت قتل گرفته شود

آمد و منحصر به امري خاص كوتاه نمي گيندهبر يكي از ابعاد ز كنيم كه تالش رسول اهللمي به همين صورت مشاهد

بر  ه آن ضرورت داشتند دراد و جامعه بي آن چه را افرپرداخت و همهي انساني مينبود، بلكه به تمام نيازهاي افراد و جامعه

 گرفت.مي

                                                                                                                                                                   
 متفق عليه. - 1

 . تحقيق آلباني، ضعيف است.907المعجم الصغير للطبراني؛ حديث  - 2

 متفق عليه. - 3

 ث مذكور را صحيح گفته است.سنن ترمذي؛ باب حق الجوار؛ آلباني حدي - 4
 آلباني در تخريج احاديث مشكالت حديث مذكور را صحيح گفته است. .23082و مسند احمد؛ حديث 3477سنن ابوداود؛ باب حديث  - 5
 صحيح مسلم؛ باب كراء االرض. - 6

 .18015مسند احمد؛ حديث - 7

 د غزالي. االسالم واالوضاع االقتصادية، باب حق الناس في المال؛ محم - 8



 

 
20 

هاي كه به نام اسالم باشد، و قطعًا فعاليتمي هاي رسول اكرمكار اسالمي در هر زمان و مكان ملزم به پيروي نقش قدم

 گيري كند.هاي ديگر با آزادي كامل تصميمو جريان شود، مجاز نيست ميان انتخاب روش پيامبرشروع مي

 يقامهبه هدف مورد نظر اسالم كه همان ا جزييابعاد  يو از همه جانبه باشديد عملي متكامل و همهمي امروز باكار اسال

، يهي، تربيتي، اكتشافي، خيري، توجمل مذبور، ورزشياعم از اين كه ع تعال در روي زمين است مرتبط گردد؛شريعت اهلل م

ي كه گيرد در هر عرصههركاري كه به نام اسالم صورت مي باشد. بنابرايناقتصادي، نظامي يا هر عمل ديگر فكري، سياسي، 

ماند كه به حيث دهد، حتا دليلي باقي نميانجام پذيرد اگر با هدف اصلي مرتبط نباشد ارزش اسالمي خود را از دست مي

 يك عمل اسالمي در ميان جامعه فعاليت كند.

ب آيد، به شرط اين كه با هدف اصلي مرتبط بوده با جوانمي به حساب ميهاي )تربيتي( ب عد مهمي از كار اسالفعاليت

 ديگر همآهنگ گردد.

ر ، به شرط اين كه با سايآينده حساب ميهاي مهمي از كار اسالمي بي و فرهنگي( نيز بخشهاي )فكري، علمفعاليت

 جوانب موافقت داشته، باعث تكامل جوانب ديگر كار اسالمي گردند.

هاي ديگر )سياسي، نظامي، حركي، تنظيمي، اجتماعي، خيري و غيره( همه و همه جوانب مهمي رت فعاليتبه همين صو

 نمايند. ود را در كار اسالمي متكامل احرازخ اسبهاي اسالمي هستند، به شرط اين كه جايگاه منز فعاليتا

 ليلدتكامل و شموليت آن است(؛ به همين ي )مق و اصالت آن در واقع نتيجههاي اسالمي و توانمندي و عارزش فعاليت

 .فرضي شرعي و ضرورتي حركي است تكامل در كار اسالمي

    

 تكامل در جنبش اسالمي معاصر:

ي فهم و درك فراگير نتيجه»گويد: ورت تكامل در كار اسالمي ميضمن بيان ضر -حسن البنا–امام شهيد 

يي هيچ مضايقهتوان بيشود... ميهاي اصالحي را شامل ميي جنبهان همهي آنالمسلمين از اسالم، آن است كه انديشهاخوان

 المسلمين چنين گفت:ي اخواندر باره

ي صاف و ناب كتاب و سنت فرا دعوتي سلفي است؛ زيرا مردم را براي بازگشت به سرچشمه المسلميناخواندعوت 

 خواند.مي

وجو و خود را را جست ي پاك پيامبرر چيزي روش و سيرهروش اهل سنت است؛ زيرا در ه المسلميناخوانروش 

 ها.ويژه در بخش عقايد و عبادتكنند بهمي پايبنددر حد امكان به آن 

يي صوفيانه است؛ زيرا آنان معلمان طهارت نفس، صفاي دل و اهل عمل هستند. از خلق ، شيوهالمسلميناخواني شيوه

 دهد.ل ميي آنان را خير تشكيورزند؛ و بنيان رابطهحبت مياند؛ و براي آفريدگار مروي برگرفته

واهان تعديل خگروهي سياسي است، كه درون كشور، خواهان اصالحات در حكومت و بيرون از آن  المسلميناخوان 

 ند.ي عزت و كرامت رشد يابد؛ و در حد توان از حيثيت ملي خود پاسداري كازتباطات امت اسالم است، تا ملت بر پايه

دانند كه مؤمن قوي بهتر از مؤمن دهند؛ و ميگروهي ورزشي است؛ زيرا اعضاي آن جسم را پرورش مي المسلميناخوان

 فرموده است: ضعيف است. رسول خدا

 1«إنَّ لِبَدَنِكَ عليك حَقّاً»

 گمان جسمت بر توحقي دارد.()بي

                                                 
 صحيح البخاري؛ كتاب التهجد، باب مايكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه... صحيح مسلم؛ كتاب الصوم، باب النهي عن صوم الدهر. - 1
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 رسد.ستي به انجام نميدرجسم توانا و نيرومند، بهدانند كه تكاليف اسالمي بيمي

رض كرده است؛ و فانجمني علمي و فرهنگي است؛ زيرا اسالم طلب علم را بر هر مرد و زن مسلمان  المسلميناخوان

 اند.و روح در حقيقت، مدارس آموزش دانش و فرهنگ و مراكز تربيت جسم، عقل المسلميناخوانهاي باشگاه

 هاي مشروع برنامه دارد؛ و پيامبراسالم براي ثروت و كسب آن از راه شركتي اقتصادي است؛ زيرا المسلميناخوان

 فرموده است:

 1«نعم المال الصالح للرجل الصالح»

 )چه نيك است مال پاك براي شخص صالح و شايسته(

 همچنين فرموده است:

 2«من أمسى كاالًّ من عمل يده أمسى مغفورًا له»

 آمرزد.(گناهانش را مي )هركس شب از كار خود خسته باشد، خداوند

 3«إن اهلل يحب المؤمن المحترف »

 دارد.(پيشه را دوست مي)خداوند مؤمن صاحب

ي امت، عنايت يوهي اسالمي و شهاي جامعهي اجتماعي است؛ زيرا اعضاي آن به درمان بيماريانديشه المسلميناخوان

 دارند.

هاي اصالحي را در برگرفته است؛ آن گي دارد؛ و تمام جنبههبر ما چيري فراگير اسالم، يابيد، كه انديشهبدين سان در مي

كنند؛ و امكان ندارد توجه به بخشي از امور، آنان را از بخش ديگر ي موارد كار و تالش ميدر همه المسلميناخوانگونه كه 

  4«طلبد...جانبه و فراگير ميدانند اسالم از مؤمن، مسؤوليت همهبازدارد، بلكه مي

                                                 
و طبراني در المعجم الكبير و المعجم االوسط از طريق عمذروبن عذاص، حذافظ عراقذي در  7096ي روايت امام احمد در المسند، شماره - 1

 ريج احاديث احياء علوم الدين سند حديث فوق را صحيح دانسته است.تخ
 اند.اين حديث را ضعيف دانستهحافظ عراقي و آلباني  روايت طبراني در المعجم االوسط از طريق ابن عباس - 2

. ابذن جذوزي و بداهلل بذن عمذرروايت طبراني در المعجم الكبير و المعجم االوسط، حكيم ترمذي و بيهقي در شعب االيمان از طريق ع - 3

 اند.آلباني اين حديث را ضعيف دانسته

 ي استاد مصطفي اربابي گرفته شده است. )مترجم(ي اين بخش، از كتاب پيام بيداري ترجمهمجموعة الرسائل، با اندكي تصرف. ترجمه - 4
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 توازن در كار اسالمي ضرورت به

 اهميت توازن در كارها. -

 اهميت توازن در كار اسالمي. -

 ها مالك دقيق ايجاد توازن در كار اسالمي.ترتيب اولويت -

 هاي اسالمي.ها در فعاليتبندي اولويتچگونگي دسته -

 هاي از توازن در قرآن كريم.نمونه -

 روي است.ي از زيادهتوازن سبب به ميان آمدن اعتدال و جلوگير -

 مختلف. وظايفدعوتگر و ايجاد توازن ميان  -

 فرسا است.كار اسالمي متوازن دشوار و طاقت -
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 سوم بخش

 توازن در كار اسالمي ضرورت به

عث هاي اسالمي باي سنگر و پناهگاه تأمين امنيت آن است، زيرا عدم توازن فعاليتتوازن در كار اسالمي به مثابه

 گردد.تمي آن ميشكست و لغزش ح

گيرد؛ در اين در بر ميبودن  مشاهده نموديم كه تكامل، مساحت كار اسالمي را از حيث فراگيري و كامل قبلي بخشدر 

 .نمايدبررسي ميه و معيار نوعيت كار اسالمي را از حيث انداز ،كه توازن بينيمميبخش 

ي كه الزم است پرداخته شود، و در هيچ اي كار به اندازههمنظور از توازن در كار اسالمي اين است كه به تمام بخش

ع مجمو ،ي الزمتر از حد الزم صورت نگيرد، چرا كه در صورت تجاوز از اندازهي بيشتر و يا كمجانبي از جوانب كار توجه

 .شودكار دچار خلل و اضطراب مي
 

 اهميت توازن در كارها:

 امور مادي و معنوي تفاوتي گذاشته شود. ست؛ بدون اين كه در ميانا ها و معيارهاتوازن به معناي تعادل وزن

 هاي مركب و دليل صحت و عافيت اشخاص و اشياء است.ي پديدهتوازن نگهدارنده

 كينم:هاي از عدم توازن اشاره مياينك براي روشن شدن موضوع به مثال

 .شودديوانه انسان نامتوازن گفته ميهاي عقلي و عصبي است؛ براي ي عدم توازن نيرويوانگي: نتيجهد -

 در دماغ انسان است. الكتريكيزياد شدن نيروي  بيهوشي: يكي از اسباب بيهوشي -

 ي عدم توازن كرويات سفيد و سرخ در خون است.: نتيجهيخون كم -

 پيامدهايقلب  فشار فشار چشم يا باال رفتن گردد، چنان كهزياد شدن ريزش آب گوش باعث بيهوشي انسان مي -

 دارد. را به دنبال صحي خطرناكي

. اما نتايج عدم توازن در هستي و جود بشري )انسان(مو هاي است از نتايج عدم توازن در ساختمانموارد فوق نمونه

 خارج از حساب و شمار است. ،حيات

 كند.احياناً هوا را به زهري كشنده تبديل مي كسيجن فضا را ملوث ساخته،نسبت اتغيير 

ترين آن اختالل در آمد و رفت هاي ديگر آثار زيادي دارد كه كميير معادله متوازن در گردش زمين، آفتاب و سيارهتغ

 گردد.ها است و ضررهاي كه از اين ناحيه متوجه انسان، حيوان و ديگر موجودات ميآمدن فصلشب و روز و درپي

ي محكوم به قانون و قاعده همه و همهكند، هاي كه تعمير ميها و پلسازد و ساختمانآالتي كه انسان ميماشين حتا

 گردد.يي ميكنندهترين خلل در اندازه و معيارهاي آن سبب نتايج خطرناك و پريشانتوازن بوده، كوچك

 

 هاي اسالمي:اهميت توازن در كار

حيث ابعاد و جوانب متكامل و  استوار بوده، از كار اسالمي صحيح و كامل، كاري است كه بر اساس روش رسول اهلل

 بندي متوازن باشد.از نظر معيار و اندازه و اولويت

ديگر از نظر انداخته  د اهتمام صورت گرفته ابعادديگر ترجيح يابد، يا به يك ب ع وقتي در يك عمل، جانبي بر جوانب

به مسير حركت اسالمي(  ا )توجه)ساختن شخصيت اسالمي( ي شود هرچند هدف آن چيزي جزشود آن كار دچار اختالل مي

 نباشد.
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است تا در تعيين افراد و  باشد، به همان صورت واجب كار اسالمي كامل و دربرگيرنده قتي الزم استبنابراين و

 نظر گرفته شود. در ي توازنها نيز قضيهفعاليت

 

 ها مالك دقيق ايجاد توازن در كار اسالمي:ترتيب اولويت

)شخصيت اسالمي( يا )مسير حركت اسالمي( يا )تغيير اسالمي( تحقق يابد، بايد فهم صحيحي از  براي اين كه توازن در

)منهج و روش اسالمي( وجود داشته باشد؛ و فهم صحيح آن است كه از خالل مبادي، اصول و قواعدي كه اسالم عزيز آن را 

اند، به دست نموده گيندهبر اساس آن ز سيرت مااند و گذشتگان نيكنمودهآن را تطبيق  آورده است و رسول معظم اسالم

ي آن هاي كار اسالمي، جوانب، معيارها و اندازهتوان شناخت درستي از اولويتو تنها در اين صورت است كه مي آمده باشد.

 به دست آورد.

ندترين قسمت وجود جا شده است؛ سر در بلاست كه دماغ در آن جابهسر او انسان  هاي توازن در وجوديكي از مثال

ر اعضا ها بايد جاي اين عضو از سايولويتبر اساس منطق ا كند.و تصرفات انسان را تنظيم مي انسان قرار دارد زيرا حركات

 و حتا بايد تعامل با اين عضو برحسب جايگاهي باشد كه در بدن احراز كرده است. ؛بودمقدم مي

 برد؛از بين نمي -دانسته شود و لو بسيار ناچيز هم-را  هيچ عضو ديگردماغ در بدن انسان، ارزش  جايگاه محترماما 

 كند. ي مهم خود را در چوكات بدن انسان ايفا ميچون هر عضو نقش و وظيفه

ها در تكامل در جوانب مختلف بدن انسان شباهت دارد با تكامل در ساختار حركت اسالمي و توازني كه منطق اولويت

 نمايد.جاب ميي الهي اياين فريضه

 

 هاي اسالمي:ها در فعاليتبندي اولويتچگونگي دسته

كار اسالمي با جوانب مختلف و مقاصد فراگيري كه دارد، نيازمند اين است كه جوانب و مقاصد آن به صورت درست 

د در جايگاه واقعي بندي شود و تمام ابعاد آن به خوبي شناسايي گرديده، بر حسب اهميتي كه دارها دستهدر جدول اولويت

 خود قرار گيرد.

ي هابندي فعاليتبندي و دستههايي از اصول و احكام شرعي نقش جدول اولويتي مثالتوانيم از خالل ارائهما مي

به  ي كه به هر فعاليتهر يك را بر اساس اهميتي كه دارد در جايگاه واقعي آن قرار دهيم به گونه اسالمي را مشخص ساخته،

 ي اهميتي كه دارد توجه صورت گيرد.اندازه

 ب عد عقيدتي و تربيتي: -

دهد، بلكه هيچ عملي بدون اعتقاد ارزش ندارد. به بندي ب عد عقيدتي اساس هر عمل را تشكيل ميدر منطق اولويت

 ي اعتقاد در كتاب خدا برترين مقام را كسب نموده است:همين خاطر مسأله

َنْ يُشْرَكَ بِهِ َويَْغفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ ُيشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيًماإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أ (48)النساء 

بخشايد و هر كس به بخشايد و غير از آن را براى هر كه بخواهد مىخدا اين را كه به او شرك ورزيده شود نمى مسلماً)

 (يقين گناهى بزرگ بربافته استخدا شرك ورزد به 

َّضَلَالًا بَعِيدًاإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ َويَْغفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ ُيشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَل  (116)النساء 

بخشايد و هر كس به خدا هر كه بخواهد مى آمرزد و فروتر از آن را برخداوند اين را كه به او شرك آورده شود نمى)

 (دچار گمراهى دور و درازى شده است شرك ورزد قطعاً

 دانش عقيده و شريعت: -
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ها بلندترين جايگاه را هاي مختلف مقدم گرديده است و در جدول اولويتعلوم و فرهنگ سايرفقه عقيده و شريعت بر 

 نيم:خوااحراز كرده است؛ در كتاب خداوند متعال مي

 يَرْفَعْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الِْعلْمَ دَرَجَات (11دلة)المجا 

 ([ كسانى از شما را كه گرويده و كسانى را كه دانشمندند ]بر حسب[ درجات بلند گردانديخدا ]رتبه)

 آمده است: ي پيامبر اكرمو در فرموده

 1«هِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِمَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِ»

 كند(طا ميدانش ديني ع ي خير داشته باشد،)كسي را كه اهلل متعال در موردش اراده

اي رسول خدا! برايم از چيزهاي عجيب و غريب علم تعليم  :آمده و گفت روايت شده است كه شخصي نزد پيامبر

آيا پروردگار »فرمودند:  آن مرد گفت: َسر علم چيست؟ پيامبر« اي؟ردهدر مورد سَر علم چه ك»دهيد. آن حضرت فرمودند: 

چه را خدا خواسته است.  آن :گفت« اي؟چه كرده در مورد حق آن»فرمودند:  بلي. پيامبر :گفت« اي؟متعال را شناخته

چه را خدا  آن ت:گف« اي؟ه كردهبراي آن چه آماد»فرمودند:  بلي. پيامبر :گفت« اي؟آيا مرگ را شناخته»فرمودند:  پيامبر

كن سپس نزد من بيا تا  اي به درستي عمليبرو چيزهاي را كه در موارد فوق ياد گرفته»فرمودند:  خواسته است. پيامبر

  2«ب علم را بياموزمبرايت عجاي

 در جاي ديگر فرمودند: رسول

 3«فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم»

 ترين شخص شما است(مانند فضيلت من بر پايين )فضيلت عالم بر عابد

ا مطرح است، قضايها در تمام ت اولويتداش نظر . درودخواهد ب بندياولويتمنطلق  موارد اگر بر چيزي داللت كند، اين

هاي ز خود اولويتهمه و همه ا هاي اجتماعي، كارهاي سياسي،زه، فعاليتها، جهاد و مباردر فراگيري علم، انجام عبادت

 ها، حركتي است ناآگاهانه و غير مستقيم.ي اولويتنظر گرفته شود، بنابراين حركت بدون مالحظه دارد كه بايد در

 عبادت و منطق توازن: -

ا در هيتبر حسب منطق اولو وردار است،از ارزش و جايگاه بلندي برخ حتا عبادت باوجود اين كه در شريعت اهلل

 اهلل تبارك و تعالي:ي در اين فرموده ت.چوكات توازن نهاده شده اس

ِفَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا ِمنْ فَضْلِ اللَّه (10جمعة)ال 

 «نده گرديد و فضل خدا را جويا شويدگارده شد در ]روى[ زمين پراو چون نماز گز)

به اين اعتبار كه كار  .گيندهماز و كار به خاطر به دست آوردن اسباب زدعوتي است آشكار به برقرار كردن توازن ميان ن

د كه اسالم در آن جا شومخالفت با اين مفهوم منجر به خلل در جاي مي هدفمند در مفهوم اسالم عبادت است وو عمل 

از اداي نماز و دعا در را واداشت تا با عصاي خود كسي را بزند كه بعد  برقرار كرده است. همين قضيه عمر توازن را

تو و هيچ يك از شما چنين كاري »گويد: خطاب به او مي عمر كرد.دم را به قرآن كريم مشغول مينشست و مرمسجد مي

                                                 
 متفق عليه. - 1
 احياء علوم الدين؛ باب في آفات العلم. - 2

 باب فضل الفقه علي العبادة. آلباني حديث مذكور را صحيح گفته است.سنن ترمذي؛  - 3
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بهتر است از عبادتي كه يكي از شما چهل  ،ينه پايمردي يكي از شما در مكاني كه اسالم به آن ضرورت داردنكنيد، هر آي

 1«سال انجام دهد

 و منطق توازن: قوت -

ي ه و محدودهجايگا منظور ما از قوت در اين جا نيروي نظامي است، اين ب عد از فعاليت اسالمي در شريعت اهلل

برد گاهي كوچك و بر حسب شرايط و اوضاعي كه اسالم در آن به سر مي اما اين جايگاه و محدوده ي خود را دارد؛ويژه

 2گردد.احياناً بزرگ مي

اسالم در  اما اگر دارد.نن چيزي به نام قتال وجود مسلمانا گيندهدر شرايط طبيعي قرار داشته باشد، اساساً در ز اگر اسالم

ند، در كن گرديشهها و اهالي آن رشرايطي دشوار و مورد تجاوز و تعدي قرار گيرد، با افكار و عقايد آن جنگ شود، سرزمين

لقي تز جهاد في سبيل اهلل گي و فرار اهي بيهودگردد و هر كار ديگر نوعين مياين حالت جهاد و قتال بر مسلمانان فرض ع

ام يي كه به يكي از عزيزترين دوستانش كه اعتكاف در مسجد الحر. راست گفته است عبداهلل بن مبارك وقتي در نامهشودمي

 را بر جهاد في سبيل اهلل ترجيح داده بود نوشته است:

 صرتذنذا               لوجدت أنك بالعبادة تلعبيا عابد الحرميذن لذو أب

 وعه               فذنحذورنا بدمذائنا تتذخضبذدمذده بذمن كان يخضب خ

كني. كسي كه مي اگر ما را ببيني، در خواهي يافت كه تو با عبادت بازي زار در حرمين ]كعبه و مسجد النبي[عبادتگ )اي

 گردد.(حلقوم ما با خون ما رنگين مي ]بايد بداند كه[ كند،رخسارش را با اشك خود رنگين مي

 سياست و منطق توازن: -

ولي در اهميت و حساسيت خود  آيد؛ب عدي مهم و حساس به حساب ميهاي اسالمي سياسي در فعاليت مسايلتوجه به 

توان گفت در واقع مي باشد.مي ياسي و تمام كارهاي ديگري زيربناي كار ستر است، عقيده به منزلهاز جانب اعتقادي پايين

 كار سياسي و ضامن سالمتي آن است. يكه عقيده حفاظت كننده

                                                 

فسأل عنه فجاء فقال يذا رسذول اهلل  فقد رجالً أن رسول اهلل نقل كرده است: در جامع االحاديث اين روايت را به شرح زير از پيامبر - 1

دكم ساعة على ما يكره فى بعض مواطن اإلسالم خير من عبادتذه صبر أحل إنى أردت أن آتى هذا الجبل فأخلوا فيه وأتعبد فقال رسول اهلل

 .9394( حديث شمارهخاليا أربعين سنة )البيهقى فى شعب اإليمان

ته بذه به آن كوه رف شخصي را گم كردند، در مورد وي از مردم سوال نمودند، آن شخص آمد و گفت يا رسول خدا تصميم گرفتم تا )پيامبر

از سنگرهاي اسالم كه  ي در سنگريفرمودند: هر آيينه پايداري يكي از شما لحظه رسول اهلل .ند متعال مشغول شومتنهايي به عبادت خداو

 مطابق ميلش نيست، بهتر از عبادتي است كه چهل سال در يك جا به تنهايي انجام دهد(
ي قدرت، نيروي اعتقذاد و ايمذان اسذت؛ نيذروي ستين درجهدانيم كه نخما مي»گويد: ي پنجم ميي كنگرهامام شهيد حسن البنا در رساله - 2

 ي سوم قدرت( نوبت بازو و سالح است. گاه )درجهآن دوم آن قرار دارد؛ و يوحدت و ارتباط در درجه

دهد؛ قرار مين را تابع شرايطي داند؟ يا آر هر شرايطي استفاده از قدرت را مجاز ميد -ه شعارش قدرت استك-نگاه ديگر، آن كه آيا اسالم 

 شناسد؟براي آن حد و مرزي مي و

 ؟«درمان نهايي، داغ كردن است»قدرت است؛ يا به قولي  حل، استفاده ازسوم چنين است: آيا نخستين راه نگاه

رت اسذتفاده، و از كارگرفتن قدرت، بايد انسان نتايج خوب و بد آن را همراه با شرايط موجود، در نظر بگيرد؛ يا اين كه از قذدآيا در زمان به

 ي رسايل امام شهيد()برگرفته شده از كتاب بيداري اسالمي= ترجمه پيروي كند؟« هرچه پيش آمد، خوش آمد»روش 
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 مناسب خود را اشغال كند؛ جايگاه هاي توازن در كار اسالمي اين است كه كار سياسي همانند كار نظامييكي از مصداق

سياست به حيث وسيله  است به جاي اين كه ازدر غير آن عمل سياسي شعاري پوچ و ميان تهي خواهد گرديد، حتا ممكن 

تر اين كه ممكن است خطرناك .كنديي را توجيه ميشود، خود به هدفي تبديل گردد كه رسيدن به آن هر وسيله استفاده

 اول و آخر آن را نداند. هاي كشيده شود كه كسي جز اهللاحياناً كار آن به لغزشگاه

 

 م:هاي از توازن در قرآن كرينمونه

ها هاي مختلف كارها و فعاليتشود كه بر ضرورت تحقق توازن در عرصهدر ذيل به برخي از آيات قرآني اشاره مي

 ورزد:تأكيد مي

ي دنيا در برابر آخرت خيل ميان نيازهاي دنيا و آخرت: با وجود اين كه از نظر اسالم ارزش ي ايجاد توازندر عرصه

 فرمايد:ناچيز است اهلل تعالي مي

َي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ فِهُ إِلَيْكَ وَلَا َتبْغِ الْفَسَادَ مَا أَحْسَنَ اللَّأَحْسِنْ كَوَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآِخرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنْ الدُّنْيَا و

 (77)القصص لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

نيكى  كه خدا به تو را بجوى و سهم خود را از دنيا فراموش مكن و همچنان چه خدايت داده سراى آخرت و با آن)

 (داردكرده نيكى كن و در زمين فساد مجوى كه خدا فسادگران را دوست نمى

ي ايجاد توازن و تكامل در كارهاي نيك و خير و به خاطر اين كه مفهوم نيكي منحصر به عبادت و نماز نگردد در عرصه

 فرمايد:مي

ْالْآخِرِ وَالْمََلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى سَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ لَي

وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا  الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ

 (177)البقرة قُونَمُتَّعَاهَدُوا َوالصَّابِِرينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا َوأُوْلَئِكَ هُمْ الْ

نيكوكارى آن نيست كه روى خود را به سوى مشرق و ]يا[ مغرب بگردانيد بلكه نيكى آن است كه كسى به خدا و روز )

به خويشاوندان و  محبتي كه به آن داردا با وجود بازپسين و فرشتگان و كتاب ]آسمانى[ و پيامبران ايمان آورد و مال ]خود[ ر

بدهد و نماز را برپاى دارد و زكات را بدهد و آنان  گانبندهماندگان و گدايان و در ]راه آزاد كردن[ در راهيتيمان و بينوايان و 

اند و كه چون عهد بندند به عهد خود وفادارانند و در سختى و زيان و به هنگام جنگ شكيبايانند آنانند كسانى كه راست گفته

 (آنان همان پرهيزگارانند

 فرمايد:د توازن در انفاق في سبيل اهلل ميي ايجاو در عرصه

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغُْلولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُوًرا (29)اإلسراء 

 (اى مانىزده بر جشده و حسرتدستى منما تا مالمتو دستت را به گردنت زنجير مكن و بسيار ]هم[ گشاده)

 فرمايد:فيزيكي و رواني و مقابله با دشمنان اسالم مي گيآمادهي ايجاد توازن ميان در عرصه

ْوَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة  وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُم (60)األنفال 

 را هاى آماده بسيج كنيد تا با اين ]تداركات[ دشمن خدا و دشمن خودتانز نيرو و اسبو هر چه در توان داريد ا)

 (بترسانيد

َيَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا َوصَاِبرُوا وََراِبطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفِْلحُون (200)آل عمران 
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است كه  ماييد اميدادگى ورزيد و مرزها را نگهبانى كنيد و از خدا پروا نايد صبر كنيد و ايستاى كسانى كه ايمان آورده)

 (رستگار شويد

ًمْ تُفِْلحُونَا لَعَلَّكُيَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إَِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُُروا اللَّهَ كَثِير (45األنفال) 

گار اشد كه رستبكنيد پايدارى ورزيد و خدا را بسيار ياد كنيد رخورد مىايد چون با گروهى باى كسانى كه ايمان آورده)

 (شويد

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُْم فَانفِرُوا ثُبَات  أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا (71النساء) 

يرون به جهاد[ بو گروه گروه ] ايد ]در برابر دشمن[ آماده باشيد ]=اسلحه خود را برگيريد[اى كسانى كه ايمان آورده)

 (رويد يا به طور جمعى روانه شويد

ْائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ إِذَا سَجَدُوا َفلْيَكُوُنوا مِنْ وَرَأَسْلِحَتَهُمْ فَ يَأْخُذُواوَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصََّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَل

كُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً لُونَ عَنْ أَْسلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِرُوا لَوْ تَغْفُذِينَ كَفَلَمْ يُصَلُّوا فَلْيَُصلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّ  أُخْرَى

لِلْكَافِرِينَ عََذاًبا  ذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّْسلِحَتَكُمْ وَخُ تََضعُوا أَمَطَر  أَوْ كُنتُمْ مَرْضَى أَنْوَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ 

 (102)النساء مُهِينًا

يد يستند و بااو هر گاه در ميان ايشان بودى و برايشان نماز برپا داشتى پس بايد گروهى از آنان با تو ]به نماز[ )

رى و گروه ديگ سر شما قرار گيرندافزارهاى خود را برگيرند و چون به سجده رفتند ]و نماز را تمام كردند[ بايد پشتجنگ

رگيرند ]زيرا[ بافزارهاى خود را اند بايد بيايند و با تو نماز گزارند و البته جانب احتياط را فرو نگذارند و جنگكه نماز نكرده

ر دگر از باران اافزارها و ساز و برگ خود غافل شويد تا ناگهان بر شما يورش برند و از جنگكنند كه شما كافران آرزو مى

ى مان خدا براگزحمتيد يا بيماريد گناهى بر شما نيست كه جنگ افزارهاى خود را بر زمين نهيد ولى مواظب خود باشيد بى 

 (آورى آماده كرده استكافران عذاب خفت

 

 روي است:اعتدال و جلوگيري از زيادهتعادل سبب به ميان آمدن 

ي عبادات، رصهها حتا در عروي و تشنج در تمام عرصهبراي ايجاد توازن و اعتدال و بازداشتن از زياده رسول اهلل

 در ايجاد توازن است: ش رسول اهللشود كه بيانگر رودر سطور آتي به شواهدي اشاره مي اند.تأكيد نموده

ند اين زن كيست؟ عايشه از وي پرسيد د خانه شده زني را نزد او ديدهوار است كه پيامبر اكرمروايت  از عايشه -

 فرمود: پرسد. پيامبرگفت: اين فالني است كه از نمازش مي

 1«مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ فََواللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا» 

ما خسته و شهلل كه اگر شما عباداتي را الزم گردانيده كه توان انجام آن را داريد، قسم به اخداوند متعال بر  )آرام باشيد.

 شود(درمانده نشويد اهلل تعالي هيچ وقت خسته نمي

 فرمودند: مرتبه كند كه سهروايت مي از پيامبر اكرم ابن مسعود -

 2«هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ»

 بينان هالك شدند()باريك

 كند كه فرمودند:روايت مي از پيامبر يرهابي هر -

                                                 
 صحيح البخاري؛ باب احب الدين الي اهلل ادومه. - 1

 صحيح مسلم؛ باب هلك المتنطعون. - 2
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  1«لْغَدْوَةِ َوالرَّوْحَةِ َوشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَةِإِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يَُشادَّ الدِّينَ َأحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وََأبِْشرُوا َواسْتَعِينُوا بِا»

ابراين بن ر اين كه دين بر او غالب شده است.را بر خود سخت نگرفته مگ نه دين آسان است؛ هيچ كسي ديني)هر آي

دوار ش جزيل[ امياعمال دين را به دقت انجام داده، ]از انجام اعمال[ نزديكي و قربت ]به خدا[ را طلب كنيد، و ]به پادا

 (گيريد ز شب بهرهقسمتي هم ا [ از لحظات اول روز و لحظات آخر روز وباشيد، و در ]راه نزديكي به اهلل

آمده از عبادت آن حضرت پرسيدند، وقتي براي ايشان  ي همسران پيامبركند كه سه گروه به خانهروايت مي انس -

ا، او كسي است عبادت وي را اندك دانستند و گفتند: ما كجا و پيامبرخدا كج گفته شد، گويا در مورد عبادات رسول اهلل

 آمرزيده است.اش را آينده هاي گذشته وكه خداوند لغزش

 .گذرانمها را به قيام ميميشه شبيكي گفت: من براي ه

 .كنمدارم و هرگز افطار نميزه ميديگري گفت: از اين پس هميشه رو

 نموده، هرگز ازداوج نخواهم كرد. ها دوريديگري گفت: از زن

 :ندآمده فرمود رسول اكرم

تَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغَِب َعنْ كَذَا أَمَا َواللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وََأتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطُِر وَُأصَلِّي وَأَرْقُدُ َوأَأَنْتُمْ الَّذِينَ ُقلْتُمْ كَذَا وَ»

 2«سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

ا، روزهبعضي از اما  تر و پرهيزگارترام.خايفشما  ياز همه ايد؟! بدانيد قسم به خدا كه منآيا شما چنين و چنان گفته)

كنم، ج ميو با زنان ازدوا خوابمخوانم و قسمتي را ميد[ ميرا نماز ]تهج قسمتي از شب كنم،افطار مي روزه دارم و گاهي

 كسي كه از سنت من روگردان شود از ]پيروان[ من نيست(

رو شده فرمود: ن روبهبا م بوبكر صديقروايت است كه گفت: ا -يكي از كاتبان رسول اهلل–ي اسيدي از حنظله -

 داري؟ اي حنظه! چه حال

 گفتم: حنظله منافق شده است.

 گويي؟گفت: سبحان اهلل چه مي

شويم كنند، چنان متأثر ميباشيم و آن حضرت براي ما از بهشت و دوزخ يادآوري ميمي گفتم: وقتي در محضر رسول

ال شويم و با همسران، فرزندان، و اموكنيم، اما وقتي از مجلس آن حضرت دور ميم سر مشاهده ميكه گويا آن را با چش

 .كنيمفراموش ميچيزها را  آميزيم خيلي از آندنيوي درمي

 زد رسول اهللنبه راه افتاديم تا  . سپس من و ابوبكرگفت: قسم به خدا ما هم به چنين سرنوشتي گرفتاريم ابوبكر

 آمديم.

 .اي رسول خدا حنظله منافق شده است :فتمگ

 )يعني چه؟( «و ما ذاك؟»: ندفرمود

شويم كنيد، چنان متأثر ميگفتم: يا رسول خدا وقتي در محضر شما قرار داريم و براي ما از بهشت و دوزخ يادآوري مي 

 اموال دنيوي در ن، فرزندان، وشويم و با همسراز مجلس شما دور مينگريم، اما وقتي اكه گويا آن را با چشم خود مي

 .كنيمآميزيم بسياري از آن چيزها را فراموش ميمي

 فرمودند:  رسول اهلل

                                                 
 صحيح البخاري؛ باب الدين يسر... - 1
 الترغيب في النكاح.صحيح البخاري؛ باب  - 2
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وَلَكِنْ يَا  لَى ُفرُشِكُمْ وَفِى طُرُقِكُمْوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ِإنْ لَوْ تَدُومُونَ عََلى مَا تَكُوُنونَ عِنْدِى وَفِى الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَالَئِكَةُ عَ »

 1«حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً

زگار رو اهلل )قسم به ذاتي كه جانم در يد او است اگر شما حالتي را كه در مجلس من داريد ادامه دهيد و يا با ذكر

با  گيندهحظات زخود را سپري كنيد، مالئكه در بستر شما و در كوچه و بازار با شما مصافحه خواهند كرد، اما اي حنظله ل

 هم متفاوت است( 

ام قسم به كه من گفته خبر رسيد سر عمرو پسر عاصم روايت است كه فرمود: به رسول اكرمپاز ابي محمد عبداهلل  -

 كنم.داري سپري ميزندهرا به شبها دارم و شبام روزها را روزه ميخدا از اين پس تا زماني كه زنده

 فرمودند: پيامبر

 « ؟قُولُ ذَلِكَنْتَ الَّذِى تَأ»

 اي؟()تو چنين گفته

 ام.م فداي تو باد، من چنين گفتهگفتم: يا رسول خدا پدر و مادر

 فرمودند: پيامبر

 «ثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِمِلِهَا َوذَلِكَ نَةَ بِعَشْرِ أَمْثَاامٍ فَإِنَّ الْحَسَثَةَ أَيَّفَإِنَّكَ الَ تَسَْتطِيعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَأَْفطِرْ وَنَمْ وَقُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَالَ»

قسمتي از شب را بخواب و قسمتي را  بگير و گاهي افطار كن. گاهي روزه .تواني هميشه چنين عبادت كنيتو نمي)

يي سه روز از ]روزه اين چيز شود، وچند حساب مي چرا كه هر نيكي ده . از هر ماه سه روز را روزه بگير،داري كنزندهشب

 گردد(وب ميي تمام عمر محسي روزهر ماه[ به منزلهه

 گفتم: توان من بيشتر از اين است.

 فرمودند:

 «صُمْ يَوْمًا وَأَْفطِرْ َيوْمَيْنِ»

 را افطار كن( ديگر دو روز )يك روز را روزه بگير.

 گفتم: توان من بيشتر از اين است.

 فرمودند:

 2«وَُهوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ صَِيامُ دَاوُدَ صُمْ يَوْمًا وَأَْفطِرْ َيوْمًا وَذَلِكَ»

 و بهترين نوع روزه است(. داود ييي روزهروزهيك روز در ميان روزه بگير؛ چنين )

 در روايتي ديگر آمده است:

 «وَاقَْرإِ الْقُرْآنَ فِى كُلِّ شَهْرٍ»

 تالوت كن(  -ي كامليك دوره– )قرآن كريم را در ماه يك مرتبه

 .بي خدا توان من بيشتر استگفتم اي ن

 فرمودند:

 «فَاقْرَأْهُ فِى كُلِّ عِشِْرينَ»

 )در بيست روز يك مرتبه ختم كن(

                                                 
 صحيح البخاري؛ باب فضل دوام الذكر والفكر. - 1

 صحيح مسلم؛ باب النهي عن صوم الدهر. - 2
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 .ول خدا توان من بيشتر از اين استگفتم: اي رس

 فرمودند:

 «فَاقْرَأْهُ فِى كُلِّ سَبْعٍ وَالَ تَزِدْ عََلى ذَلِكَ» 

 كرده، بيشتر از آن تالوت مكن( آن را تالوت -ي كامليك دوره– )در هفته يك مرتبه

 بر من سخت گرفته فرمود: من اصرار كردم، پيامبر

 «إِنَّكَ الَ تَدْرِى لَعَلَّكَ يَُطولُ ِبكَ عُمْرٌ»

 داني شايد عمرت طوالني شود()تو نمي

داشتم اي فرموده بود: عمرم طوالني شد، وقتي به پيري رسيدم دوست  سول اكرمرگويد: همان گونه كه مي عبداهلل

 1.كردمرا قبول مي كاش رخصت پيامبر

 

 مختلف: وظايفدعوتگر و ايجاد توازن ميان 

يان مايجاد توازن در  كند،اش كمك مييكي از عوامل بارزي كه دعوتگر مسلمان را در راستاي بازدهي مستمر و پخته

رجيح تبه صورت كامل و به دور از افراط و تفريط و ش ااست كه او را بر اداي مسؤوليت يهايها و تواناييفعاليت ها،برنامه

 سازد.ب عدي بر ب عد ديگر قادر مي

 باشد:دعوتگر با سه نوع مسؤوليت مواجه مي

 مسؤولتي كه در قبال خود دارد. -1

 اش دارد.ر برابر خانوادهدمسؤوليتي كه  -2

 ي خود دارد.در برابر جامعه مسؤوليتي كه -3

و به هر يك از  ندبر قرار كبه صورت دقيق  را ميان اين سه نوع مسؤوليت ي توازنه معادلهوفق كسي است كدعوتگر م

 كند:عملي  گي خوددر زنده اين تعليم نبوي را توجه الزم را مبذول نموده،ي فوق گانهابعاد سه

 2«حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهِْلكَ عَلَْيكَ »

 ق هر صاحب حق را ادا كن(پس ح ات بر تو حقوقي دارند؛به يقين كه هر يك از پروردگارت، نفست و خانواده)

هاي كاري خود توازن ايجاد كنند، و در يكي از جوانب توانند ميان برنامهنيستند، و نمي پايبند كساني كه به اين قاعده

خود  گيندهچنين كساني غالباً در ز ،شودتوجهي به جوانب ديگر ميكنند كه باعث بييمهاي خود به حدي افراط يتمسؤول

 توانند تا نهايت مصاف به دعوت خود ادامه دهند.دهند و نمياستقرار را از دست مي

ش را از نموده دعوت رقرارخود توازن ب گيندههاي زالزم گردانيده است تا ميان برنامه ما وقتي اسالم بر يك برادر مسلمان

موار نموده هدر واقع راه حضور طبيعي برادر را در تمام ميادين خصوصي و عمومي  توار و مستحكم سازد،تمامي جوانب اس

 است.

مؤسسات دعوتي و  يشود توجه به دعوت در محدودهدعوتگران ميگير ترين امراضي كه احياناً دامنيكي از بزرگ

 گيندهبه اين معنا كه تعدادي از اهل دعوت فقط در چوكات تنظيم ز است. به دعوت در خارج اين محدودههي توجبي

                                                 
 صحيح مسلم؛ باب النهي عن صوم الدهر. - 1

 صحيح البخاري؛ باب الطيب للجمعة. - 2
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به همين  ؛كنندقواعد و مقررات اسالمي را مراعات نمي و وظيفوي خود گيخانوادهدر امور شخصي، لي اسالمي دارند و

 اسالمي ندارد. گيدهنآنان شباهتي به ز گيخانوادهفردي و  گيندهخاطر است كه ز

 هاي مختلف خود تعادل و توازن ايجاد كند، همانبنابراين وقتي براي يك برادر مسلمان الزم است تا ميان مسؤوليت

 گونه الزم است تا ميان جوانب مختلف هر مسؤوليت خود نيز توازن را برقرار نمايد.

 اول: مسؤوليت دعوتگر در برابر نفسش:

ايثار و از  نوعي اين كار خود را راموشي سپرده،ؤوليتي را كه در برابر نفس خود دارند به فيي از دعوتگران مسعده

 داند:هر فرد را در قبال نفسش مسؤول مي ر حالي كه دين مبين اسالم نخستد كنند؛خودگذري تلقي مي

 النَّاسُ َوالْحِجَارَةُيَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ َوأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا (6)التحريم 

 (حفظ كنيد هاستنگس تان را از آتشى كه سوخت آن مردم وايد خودتان و كساناى كسانى كه ايمان آورده)

ٌكُلُّ نَفْس  بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَة (38)المدثر 

 (هر كسى در گرو دستاورد خويش است)

رت احساس مسؤوليت كند، بايد در اين عرصه نيز توازن را به صووقتي مسلمان مكلف است تا نسبت به نفس خود 

نبايد توجه به )جسدش( او را از توجه به )عقلش( غافل نمايد، يا اهتمام به )عقلش( او را  درست و دقيق آن مراعات نمايد.

ي كه اسالم آن را براي است تا توجهش به هر سه ب عد بر اساس روش .. بلكه الزماز توجه و عنايت به )روحش( بازد دارد.

 ساختن شخصيت اسالمي معرفي نموده است تنظيم شود.

كند از خود دور را ضعيف، نابود و يا اذيت ميتا تمام چيزهاي كه جسمش  داردمسؤوليت الف( انسان در برابر جسدش 

 .رخش روزگار مقابله كنداگوار و چخوبي با شرايط ن امكان بدنش را سالم و قوي نگهدارد تا بتواند بهو در حد  نمايد

ي رهيو شرايطي را برايش مساعد كند تا دا تا آن را بيدار و متوازن نگهدارد در برابر عقلش نيز مسؤول است؛ب( انسان 

هاي وي زيادتر هايش از ميزان بخششدعوتگري كه ميزان اندوخته اش رشد كند.هاي بالقوهتوانايي ديد آن وسعت يافته،

 )فاقد الشئ اليعطيه( مفلس خواهد شد. باشد، حتماً روزي

ي ياد خدا و به وسيله يقل داده، اصالح و پاكسازي كندتا آن را ص برابر قلب خود نيز مسؤوليت دارد؛ ج( انسان در

 شفافيتش را زياد كند. و با روي آوردن به طاعت و عبادت اهلل هايش را از ميان برداردپريشاني ها ونگراني

گيرد كه اهلل متعال آن را معرفي كرده و نسل قرآني اول بر روشي را در پيش مي حاالت فوق دعوتگر يالبته در همه

 اند.اساس آن تربيت يافته

 اش:دوم مسؤوليت دعوتگر در برابر خانواده

دان و در قبال خانواده )همسر، فرزن خود مسؤوليت دارد به همان صورت همان گونه كه دعوتگر در قبال شخصيت

كند تا به صورت متعالي و متوازن اسالم كه دين عدالت و توازن است فرد مسلمان را امر مي اش( نيز مسؤول است.نهخا

 اش را ادا كند.حقوق هر يك از اعضاي خانواده

 الف( دعوتگر مكلف است تا دين مبين اسالم را قبل از جامعه در ميان خانواده و اقاربش اقامه كند.

 دقت كنيد: ي اهلل. به اين فرمودهتر استدهندهتر و تكانين عرصه خيلي بزرگامسؤوليت انسان در 

 ٌغِلَاظٌ شَِدادٌ لَا يَْعصُوَن اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُْم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ َوالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَة

 (6)التحريم يَفَْعلُونَ مَا يُؤْمَرُونَوَ
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حفظ كنيد بر آن  هاستنگستان را از آتشى كه سوخت آن مردم و ايد خودتان و كساناى كسانى كه ايمان آورده)

چه را كه  كنند و آنچه خدا به آنان دستور داده سرپيچى نمى ]آتش[ فرشتگانى خشن ]و[ سختگير ]گمارده شده[ اند از آن

 (دهندد انجام مىمامورن

پيوندي تلقي گردد كه دو  بلكه بايد ازدواج ي جنسي خالصه نشود،ارتباط يك برادر با همسرش بايد در حد يك رابطه

 ي محبت و دلسوزيو روحيه ي اسالمي ترسيخ نمايندك خانوادهخواهند قواعد ايمان را در يشريك بر اساس آن مي

يي اين آرزوها زماني . همهدر فضاي خانه حاكم سازند -مي استي اسالقيت خانوادهكاميابي و موف رّكه س  -دوجانبه را 

 دعوتگر و برادر را با گرمي نصيحت كنندو بدل كرده، يكديگر  دّگردد كه زن و شوهر در ميان هم سخنان زيبا رَبرآورده مي

 ي چنين الگوي باشد.مسر خود خواستار ارائهاز خود الگويي شايسته و نيك تقديم نمايد قبل از اين كه از ديگران و از ه

آن را به گونه اشتباه كنند سعي ميمتأسفانه بعضي از برادران ما از موضوع سرپرسي مرد در خانه برداشت غلطي دارند و 

ي رابطه ن در داخل خانه همانندي مرد با زاين است كه پيوند و رابطه يي از برادرانعده گمان در داخل خانه پياده نمايند؛

ي رابطهكه پسندد و نمي پذيردكه اسالم چنين فهمي را نميدر حالي  يا ارتباط ضابط با سرباز او است؛ يس با مرؤوس وري

زن و شوهر  گيندهزناشويي انجاميده باعث بدبختي ز گيندهيي باشد كه به متالشي شدن زمرد با زن در داخل خانه به گونه

 امش شان.گردد نه سبب خوشبختي و آر

بلكه مفهوم واقعي اين  اي زن و آرزوهاي نامحدود او گردد؛جهاي بيالبته اين بدان معنا نيست كه مرد اسير خواسته

اگر در ميان يك خانواده چنين برداشتي  تر از مسؤوليت مرد نيست؛ وخانه كم سخن آن است كه مسؤوليت زن در استقرار

 جانبه.گردد نه يكمسؤوليت دوجانبه مطرح مي ي زن و مرد به صورتحاكم گردد، رابطه

هاي رواني را شود و بسياري از عقدهو انحراف فرزندان ميآن ضايع شدن  ين چيزي كه باعث انهدام خانواده،ترخطرناك

 است. هاي ويرانگر زن و شوهرو جار و جنجال استمرار اختالفات ،نمايد، سرآغاز آن ارتباط نامطلوبايجاد مي

مين يي را جهت تأوتگر مكلف است تا حقوق مادي خانواده را تأمين نمايد؛ او مكلف است تا كار و پيشهب( دع

باعث كشيده شدن زنان در كارهاي مختلف  گيندهبينيم كه فشارهاي زهرچند ما امروزه مي نيازهاي مادي خانه جستجو كند؛

تا در قبال دهد يي به دست مرد ردن زن واجب بوده و يا بهانهگرديده است، اين بدان معنا نيست كه در چنين شرايطي كار ك

 .اش كوتاهي نمايدخانواده

فاهم يكديگر چنين كاري صورت تواند همسرش را به كار بيرون از خانه مجبور نمايد، مگر در صورتي كه با تمرد نمي

از آن ايد، آن هم به شرطي كه زن به صورت كامل و يك نياز مبرم هر دو را به كار كردن زن در بيرون از خانه وادار نم گيرد

 كار راضي باشد.

ي كه ردد، به گونهگبه كاركردن زن در بيرون از خانه برمي گيخانوادهحقيقت اين است كه علت بسياري از مشكالت 

ه مسابقه برخيزند م و اوقات تنگ بهاي متراكاعضاي خانواده بر خود فشار وارد كرده، در اداي مسؤوليت شود همهباعث مي

منظمي كه روابط زوجين بر اساس آن استوار گردد و پيوند آن دو را با فرزندان شان تنظيم كند وجود نداشته باشد؛  و روش

گي كنند چه رسد به اين كه در برآوردن هتوانند به نيازهاي تربيتي خانواده رسيددر چنين صورتي است كه زن و شوهر نمي

 خواب، استراحت، غذا، تفريح، نظافت و غيره به صورت معقول و مقبول آن برسند.نيازهاي جسمي مانند 

كند تا در صورت مجبور شدن زن به كار بيرون از خانه، همكاري در ميان افراد خانواده به بلندترين مسؤوليت ايجاب مي

گردد جبران شود و از پيدا ه ايجاد ميهاي كه در نبود زن در داخل خانحد ممكن برسد، تا به اين صورت بخشي از نابساماني

 گردد جلوگيري به عمل آيد.برانگيز كه باعث بدبختي خانه ميشدن اسباب اختالف
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 سوم: مسؤوليت دعوتگر در قبال دعوتش:

وتاهي و سي كه به هيچ صورت نبايد در قبال آن كمسؤوليتي است مقدس و اسا ؤوليت برادر دعوتگر در قبال دعوتمس

اختصاص دهد  دهد بايد وقت و استعداد خود را به دعوت الي اهللبرايش اجازه ميتا جاي كه شرايط  دهد؛ بلكهسستي نشان 

 ايجاد كند. ،و تالش نمايد تا در امور مربوط به دعوت تعادل و توازني را كه اسالم به آن امر نموده است

د؛ البته نبايد بر گير را در يو گيندهز ي لحظاتهمه باآلخره ،روز افزايش يافتهدعوتگر به دعوتش روزبه بايد بازدهي

 ي رسول اكرمخالصه بايد اين فرموده .شود هاي اوليتتوازن در فعاي هاي دعوي باعث از ميان رفتن قاعدهافزايش تالش

 دعوتگر راستين صادق آيد: در مورد

 1«م لم يبال اهلل في أي أودية الدنيا هلكمن جعل الهموم هما واحدا كفاه اهلل هم دنياه و من تشعبت به الهمو»

هاي مختلف او كند، اما كسي كه غصههاي دنيوي او را برطرف مي)كسي كه غم و اندوه خود را يكي سازد، اهلل تعالي غم

 رسد(دنيا به هالكت مي هلل متعال باكي ندارد كه در كدام بيابانا ،را فرا گرفته است

ش زيادي و اگر كسي به سبب تال ن در طلب دنيا شرط حتمي ثروتمندي نيستكه فرورفتبرادر مسلمان ما بايد بداند  

 باشد.ي آن خوشبختي و سعادت نميد، الزمهددهد غني گركه در طلب دنيا انجام مي

رت اند و بدون اين كه چيزي از دنيا نصيب شان گردد آخچه بسا مردماني كه تمام عمرشان را در طلب دنيا ضايع نموده

اند ولي مال و ثروت به جاي اين كه سبب اند كه دنيا را به دست آوردهند؛ و چه بسا كساني بودهاها نيز از دست دادر

 خوشبختي شان گردد، باعث شقاوت و بدبختي آنان گرديده است.

به آنان  اري و ذلتولي دنيا با خو ،اندهاي كه به خاطر كسب كاميابي آخرت به دنيا پشت كردهاند انسانو چه زياد بوده

 فرمايد:روي آورده است. راست گفته است اهلل متعال آن جا كه مي

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ*  وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَْجعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (3-2الطالق) 

زى كند به او رويى كه حسابش را نمىو از جا*  دهدشدنى قرار مىو هر كس از خدا پروا كند ]خدا[ براى او راه بيرون)

 (رساندمى

 تر و زيادتر گردد، نه بر عكس؛برادر مسلمان ما بايد سعي كند تا توجهش به دعوت، نسبت به تمام جهات ديگر كامل

اد به يرود، از دادن وقت زكنند هدر ميي سپري ميد اوقاتي را كه در كارهاي دعونكني به دليل اين كه فكر ميچنان كه عده

دانند؛ ورزند، و آماده نيستند ارواح خود را  در راه خدا فدا كنند، چون مرگ در راه خدا را نوعي هالكت ميدعوت بخل مي

رو شدن با شرايط مضر در راه ترين امواج طوفنده و خطرناك و روبهبينيد كه از داخل شدن در بزرگولي همين افراد را مي

 فرمايد: اباي ندارند.. اهلل تعالي در شأن چنين كساني مي افزايش دنيا و متاع ناچيز آن

 مَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُثُ *  ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ*  رَهُ السَّبِيلَ يَسَّثُمَّ*  دَّرَهمِنْ نُطْفَة  خَلَقَهُ فَقَ*  مِنْ أَيِّ شَيْء  خَلَقَهُ*  قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ

 (23-17عبس) لَمَّا يَقْضِ مَا أَمََرهُكَلَّا * 

 مقررش بخشيد ياى خلقش كرد و اندازهاز نطفه*  او را از چه چيز آفريده است*  كشته باد انسان چه ناسپاس است)

ه ولى ن*  انگيزدسپس چون بخواهد او را بر*  آنگاه به مرگش رسانيد و در قبرش نهاد*  سپس راه را بر او آسان گردانيد* 

 (چه را به او دستور داده به جاى نياورده است وز آنهن

                                                 
 لغيره گفته است.ي حم عسق. حاكم حديث مذكور را صحيح و آلباني آن را حسن المستدرك؛ تفسير سوره - 1
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تالش  .تواندكار در مسير دعوت به سوي دين خدا لذتي دارد، كه لذت مال و زن و فرزند هرگز به آن نزديك شده نمي

 از آن ي بس فروترتبههاي آن در مرارزش و پاداشي دارد كه ارزش دنيا و نعمت در پيشگاه اهلل ،و فعاليت در راه دعوت

 قرار دارد.

 اند:چشند كه در مسير دعوت الي اهلل گام نهادهميرا   بلي! كساني لذت هدايت و رهنمايي اهلل

 1«فَوَاللَّهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ َواحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ»

 مو بهتر است( ن سرخي تو هدايت شود برايت از شترا)قسم به خدا اگر يك نفر به وسيله

 برند:لذت مي و فقط دعوتگران از رضاي اهلل

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا (8البينه) 

 اند(خدا از آنان خشنود است و ]آنان نيز[ از او خشنود)

لذت  انساني يهاي نفساني و پيروزي آن در جامعهي ايمان بر خواستهو تنها دعوتگران به سوي دين خدايند كه از غلبه

 برند:مي

َبِنَصْرِ اللَّهِ وَيَوْمَئِذ  يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُون(5-4)الروم 

 (گردندو در آن روز است كه مؤمنان از يارى خدا شاد مى)

هاي پاكيزه و برگزيده باشند، در راهش با جوانمردي همه چيز خود را فدا خواهد تا پرچمداران دعوتش انساناسالم مي

ها يي كه اكثر انسانشود؛ به ويژه در زمانهها از ترس و وحشت دگرگون ميها و چشمترسند كه در آن قلبكنند، از روزي ب

اندكي از  فت كه شرط پيروزي و موفقيت تعدادتوان گتابند. بنابراين مياز آن روي برمي روي آوردن به دعوت،به جاي 

 شان به اهلل متعال است.مؤمنان، روي آوردن كامل

 

 فرسا است:سالمي متوازن دشوار و طاقتكار ا

كامل و نامتوازن را تمهاي محدود، غير هايي است كه فعاليتدر بسياري از موارد ميدان كار اسالمي شاهد بروز جريان

اركنان هاي را در ذهن كها سوالرشد سريع اين جريان كند؛يهايي به سرعت رشد و نمو منچنين جريا گيرند؛مي پي

ي تعدادي نسبت به دعوت و احيانًا باعث شك و شبهاتي در انديشه نمايد،متكامل و متوازن ايجاد مي ي اسالميهاجريان

هاي توانند علت و سبب رشد سريع جريانشوند چون نميمانند و سست ميي كه از كار و فعاليت باز ميگردد به گونهمي

 توازن و غير متكامل را دريابند.نام

ب عدي و سهولت نوآوري در گردد به آسان بودن كار تكبر مي هاي محدود و جزيي،جريان سبب گسترش سريع

 د.تخصصي واح

و در  ي سياست مهارت به دست آوردعرصه تواند درپردازد، زودتر ميبه طور مثال جرياني كه تنها به كار سياسي مي

 همين ميدان نسبت به جريان شامل و دربرگير تفوق حاصل نمايد.

ورزد، در همين چوكات خاص اهتمام مي -يده يا فقهعق– هاي كه به يكي از ابعاد كار اسالمي مثالًچنين جريانهم

 تر خواهد بود.مساحت كارش از حركتي كه به جوانب متعدد و تخصصات مختلف توجه دارد بيشتر و بزرگ

                                                 
 الي االسالم والنبوة... صحيح البخاري؛ باب دعاء النبي - 1
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توانند جوانب ديگر كار اسالمي را كه هاي غير موزون و نامتكامل نميها و حركتمشكل اساسي اين است كه جريان

دادن تمام ابعاد  ان پوششدر حالي كه كار اسالمي متكامل و متوازن، تو است پوشش دهند؛بيرون از چوكات تخصص شان 

 تر، اما در مستواي مطلوب دارد.را در حد پايين

تر از ساختن قيده به مراتب آسانمربوط به ع مسايلبه طور مثال ساختن ذهنيت يك شخص به فراگيري علم توحيد و 

ماعي گيري كار اجتدچنان چه ساختن ذهنيت يك شخص به يا راگيري تمام علوم مطلوب شرعي است؛ذهنيت يك فرد به ف

هاي كار دعوي از قبيل كارهاي جانبه به تمام عرصهذهنيتي است كه توجه و اهتمام همهتر از ساختن و خيري محض، ساده

 كري، تعليمي و غيره داشته باشد.اجتماعي، سياسي، ف

شود؛ گردد و در نتيجه سبب تعطيل و انحالل سريع آن نيز ميباعث رشد سريع آن مي جزييسهولت و آساني كارهاي 

و در نتيجه باعث پايداري و  ندي گسترش آن استككه دارد باعث  جانبه و متوازن و نيازهاي فراوانياما سختي كار همه

 اند:در مورد چه زيبا فرموده گردد. رسول اكرمموفقيت آن نيز مي

 1«أَحَبُّ األَْعمَالِ إِلَى اللَّهِ تََعالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ»

 ترين آنها است و لو اندك باشد(بادوام ترين كارها در نزد اهلل)محبوب

   

                                                 
 متفق عليه. - 1
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 يكپارچگي در كار اسالمي ضرورت به

 مي.ي انتشار چنددستگي در كار اسالپديده -

 هاي چنددستگي در نزد اهل آن.بهانه -

 چنددستگي. نتايج -

 آثار چنددستگي بر ضد اسالم و مسلمين. -

 آثار حركي چنددستگي. -

 هاي حقيقي چنددستگي.پشتوانه -

 ي شرعي است.وحدت كار اسالمي فريضه -

 وحدت كار اسالمي ضرورتي بشري و حركي است. -
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 چهارم بخش

 يكپارچگي در كار اسالمي ضرورت به

از  -چه بزرگچه خورد و -يي از جهان اسالم يي است جهاني كه هيچ گوشههاي اسالمي پديدهچنددستگي در فعاليت

ي شوم بركنار كننده در اطراف و اكناف عالم اسالمي از اين پديدهي سير و سياحتحتا هيچ مجموعه آن نجات نيافته است.

 نبوده است.

 اعت و حزب اسالمي وجود دارد.سه، نهاد، جمها مؤسدر تمامي كشورهاي اسالمي ده

ها تنظيم اسالمي ده -كنددر حالي كه تعداد مسلمانان اين كشور از يك و نيم ميلون انسان تجاوز نمي-در لبنان،  ُ مثالً

جمعيت مكارم  -جند اهلل  -جماعت عبادالرحمن  -جماعت تبليغ  -تحرير الحزب  -وجود دارد از جمله: )جماعت اسالمي 

جمعيت توجيه  -جمعيت تربيت اسالمي  -جمعيت محافظت از قرآن كريم  -جمعيت مقاصد اسالمي  -اخالق اسالمي 

حركت تجمع  -تجمع اسالمي  -جمعيت جوانان مسلمان  -جمعيت نيكي و احسان  -جمعيت اصالح اسالمي  -اسالمي 

 نيز وجود دراد. هاي مختلفي از صوفيهمجلس اسالمي( عالوه بر اينها جماعت -اسالمي 

و به اين نظراند كه  دانندي صحيح ميددستگي را پديدهشگفت اين كه بعضي از فعاالن ميدان اسالمي اين چن

. گويا شودكار اسالمي ميي مساحت هاي اسالمي باعث دربرگيري تعداد زيادتر مردم و توسعهچنددستگي و تعدد گروه

 اران است، نه نوعيت كار و كارآيي آن در ايجاد تحول اسالمي.ي كار اسالمي گسترش و زياد كردن همكقضيه

 

 هاي چنددستگي در نزد اهل آن:بهانه

و آناني كه با وجود  پارچه كردن كار اسالمي و مسؤوالن پارچه دستگي در كار اسالمي قناعت دارندكساني كه به چند

ذيل  داليلخود به يكي از  نند، براي توجيه كارزد ميهاي جديها و جماعتهاي سابق دست به ايجاد تنظيمظيمموجوديت تن

 كنند:استمساك مي

 اهداف خود را ندارند. اند كه توانايي تحققنمودهثابت  ،ق اهداف شان را به پايان رساندههاي اسالمي سابتنظيم -1

محصور نموده، جوانب  هاي اسالميكار خود را منحصر به يكي از ابعاد فعاليت ،هاي موجودها و جماعتتنظيم -2

 اند و يا به يك جانب بيش از جوانب ديگر توجه دارند.ديگر را به فراموشي سپرده

تواند و ايجاد تنظيمي جديد مي هاي بزرگي وجود داردزياد و سوالشبهات  هاي سابق،ها و جماعتمورد تنظيم در -3

 فظت كند.عالقمندان به كار اسالمي را از شبهات و عالمات استفهام محا

 هاي گذشته اشتباهات بزرگي سر زده است.ها و جماعتاز تنظيم -4

 شود؟در اين صورت نتيجه چه مي

 شده است را بنگريم و ببينيم كه: سوم و چهارم بت توجيهاتي كه باعث ايجاد تنظيم دوم،حاال اگر بياييم و عاق

تنظيم بعدي اهدافي را به سر رسانيده كه تنظيم اول آن را اول اهداف خود را به پايان رسانده است و  آيا واقعاً تنظيم

 انجام نداده بوده است؟

 اند؟هاي جديد التأسيس بعد از اين كه وارد ميدان عمل شده اند، از شبهات و اشتباهات نجات پيدا كردهآيا اين تنظيم

د از پيدا شدن تنظيم جديد در ميدان گيرد اين است كه تمام توجيهات ايشان بعحقيقت تلخي كه در برابر ما قرار مي

 ريزد: هاي اسالمي از هم فرو ميفعاليت
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جانبه دامن آن را و همه به صورت كامل ،كرد از آن نجات خواهد يافتها و شبهاتي كه تنظيم جديد فكر ميچالش -1

 شود؛كامالً به فراموشي سپرده مي، د اصلي و اساسي تأسيس آن خواهد بودشد هدف و مقصم كه قبالً ادعا ميو اسال گيردمي

 زيرا فعاالن ميدان اسالمي هركس باشند و زير هر نامي فعاليت كنند، باآلخره راه شان مشترك است.

ودشان به همان خ حاال ،كردندهاي ديگر مشاهده ميگان تنظيم جديد قبالً در كاركنان تنظيمهعيبي را كه ايجادكنند -2

اش را به صورت كامل در برابر ستند، دروازهجمي ي را كه جهت توجيه كار خود به آن تمسكداليلو  گردندعيب متهم مي

ر بيشتر اين توجيهات از اث مايند؛ چرا كهنكنند( باز ميشود )براي تصحيح عرض وجود ميهاي كه گفته ميجريان

 ي در ميان مسلمانان ندارد.بنديي جز زياد كردن فاصله و تقسيمنتيجه آيد وشيطان به ميان ميهاي وسوسه

طلب را مورد مطالعه قرار دهيم، خواهيم هاي اصالحتأسيس و حركت هاي نودر خاتمه اگر بياييم و از نزديك تنظيم -3

 اند دستاورد ندارند.ي همان تنظيم اولي كه اينها از آن نشأت كردهديد كه تمام آنها به اندازه

 آن گردد چيست؟ و دستاوردهاي كه تنظيم اول از تحققدستگي نصيب اسالم مياز خالل چند يي كهو ثمره فايدهپس 

 اند كدام است؟حقق ساخته، سوم و چهارم آن را معاجز بوده و تنظيم دوم

 

 چنددستگي بر ضد اسالم و مسلمين:آثار 

در  ر زيانبار فراوانيبلكه آثا گردد،ي زياد براي كار اسالمي خالصه نميفايدهمصيبت چنددستگي تنها در عدم تحقق 

 از جمله: ؛گذاردهاي اسالمي نيز به جا ميميدان فعاليت

هاي اسالمي، از داخل شدن در صفوف ي چنددستگي فعاليتشود تا تعداد زيادي از مسلمانان به بهانهباعث مي -1

از آنها براي شان دشوار  نتخاب يكيا هاي زياد متحير مانده،ها و تنظيمچون در مقابل گروه هاي حركي اجتناب كنند؛ليتفعا

 .است

د و شگوفايي كار اسالمي و به هيچ صورت سبب رش سازداسالمي را متشتت و ضعيف مي ها و نيروهاييتوانمند -2

 سازد.هاي اسالمي گرديده مردم را نسبت به آن مشكوك ميبلكه باعث پراكنده شدن و واپسگرايي فعاليت گردد؛نمي

هاي گي هر يك از گروههتوانند به سادگرداند و آنان ميم آسان ميدشمنان اسال ايهاي اسالمي را برني جرياتصفيه -3

گي و ههاي آنان توان ايستادمسلمانان پراكنده در مقابل چالش المي را هدف حمالت خود قرار دهند؛ چونكوچك اس

 مقاومت را ندارند.

، آنها را بيش از پيش كه در نتيجه شودنظيم نسبت به تنظيم ديگر ميتدر ميان طرفداران هر  ايجاد حساسيت سبب -4

تمام  شوندهاي مختلف مجبور ميطرافداران جريانباآلخره  كند؛هي را در ميان افراد زياد ميو تعصب گرو سازدمتشتت مي

 يكديگر به كار گيرند. هاي خود را به جاي استفاده در مقابل دشمن مشترك، در برابرنيرو

هاي خود هيچ يك از آنها به اهداف و آرمانهاي اسالمي عقب مانده، ي تنظيمشود تا همهتمام عوامل فوق سبب مي -5

 دست پيدا نكنند.

 

 آثار حركي چنددستگي:

هاي اسالمي ي كه در بستر آن گرايشبه گونه گذاردهاي اسالمي به جا ميعاليترا بر ف ت زيانباريآثار نهاي ،چنددستگي

 . از جمله:گرددفكر و منهج اسالمي متضرر ميي آن كند كه از ناحيهگيني عرض وجود ميزهرآ

 ي فردگرايي و روابط )پير و مريدي( به جاي عمل مؤسساتي منظم.پيدا شدن پديده -1

 گرايي در بطن كار اسالمي، عوض توجه به جهاني بودن، وحدت و مركزيت كار اسالمي.ي منطقهپيدا شدن پديده -2
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 ه جاي پيوند اصولي و عقيدتي.ي پيوند و ارتباط حزبي بپيدا شدن پديده -3

 جانبه.نگري در كار اسالمي به جاي نگرش كلي و گسترده و همهجزييي پيدا شدن پديده -4

هاي روهگ اند؛ چرا كههاي پيشين در آن لغزيدهدر خطاهاي است كه گروه هاگروه ن اين آثار، افتادن هر يك ازبارزتري -5

هاي اسالمي هميشه به همين دليل است كه جريان هاي پيش از خود استفاده كنند؛خواهند از تجارب گروهنمينوتأسيس 

 رد.رك كسي است كه از تجارب ديگران عبرت گياز اين ميان هوشيار و زي كنند كه به نفع اسالم نيست.تجاربي را تكرار مي

 1«حْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِلَا يُلْدَغُ الْمُؤِْمنُ مِنْ جُ»

 شود(من از يك سوراخ دو بار گزيده نمي)مؤ

 

 هاي حقيقي چنددستگي:پشتوانه

 ند، براي توجيه كار خود در حقيقت به اسبابگردتأسيس مي هاي اسالمي از نوبا وجود فعال بودن جريانهاي كه تنظيم

 .كنندي تمسك ميو ناصواب مشروع، غير منطقينا

ه بذيالً  قرار دارد و ما ددستگيچن هاي است كه در پشتاسبابي و پشتوانهدور بماند  ي كه نبايد از نظرهاحقيقت ديگر

 كنيم:برخي از آنها اشاره مي

ل از داخل ار اسالمي اصيكو هدف آن زدن  شودهاي مختلف حمايت ميدوگاهي بين المللي: كه از طرف ارپشتوانه -1

ي هند به رهبري )احمد بن عرفان( ها خواستند حركت اسالمي فعال شبه قاره وقتي انگليس. مثالًهاي اسالمي استسرزمين

 را بكوبند، حركت اسالمي منحرفي به نام )حركت قادياني يا احمدي( را ايجاد كردند.

ز يكي اهاي اسالمي شده است. وحدت فعاليت چيزي كه متأسفانه در بيشتر اوقات مانع ي رهبري:فشار غريزه -2

چيز در دادن همهو حاضر به قرباني ه كاركنان آن فقط به خاطر رضاي خدا عمل كنندكهاي كار اسالمي اين است خواست

 را فراموش نمايند. گيندههاي زتعالي خود و لذت ر كسب رضاي اهللو به خاط راه خدا باشند

قابل اسالم قرار گرفته مر در در عصر حاض كههاي فتنهيكي از  و حرص اندوختن منافع دنيوي: ي ماديفشار غريزه -3

آن به  كنند از خالليمو سعي  ربايندال و دارايي ديگران را مينام اسالم تجارت كرده، امو است وجود مدعياني است كه به

پذيرند، چون وحدت كار اسالمي وحدت كار اسالمي را نمي مصالح شخصي خود دست يابند؛ شكي نيست كه اين اشخاص

 گيرد.اندوزي شان را ميسازد و جلوي ثروتهاي شان را بسته نموده، مصالح شان را تعطيل ميندوكا

در  ق مختلف جهان به نام اسالم ايجاد شده،مناط ها جمعيت اسالمي وجود دارد كه درمتأسفانه در جهان اسالم ده

 اهاز آنجز نام هيچ اثري در حالي كه  كنند؛يخليج، به آن كشورها سفر م آوري صدقات از دولزمستان و تابستان جهت جمع

 خورد.در ميدان كار اسالمي به چشم نمي

ي زورآزمايي و هكه ميدان كار اسالمي را صحن ييزهاي كار اسالمي در عصر حاضر: پديدهناآگاهي از اسالم و نيا -4

اده از تجارب ديگران فكر استفموجود به هاي از گروه ق مدعيان كار اسالمي گردانيده است. متأسفانه هيچ يكي مشتخته

 .نيست

ك تنظيم يدر صورت موجوديت اين نيست كه  گفتهدر آخر تذكر اين نكته ضروري است كه منظور ما از مطالب پيش

 وجود ندارد. هاي جديدبه هيچ وجه دليل شرعي و حركي مبني بر ايجاد تنظيم اسالمي

 

                                                 
 متفق عليه - 1
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 : است شرعي يهاسالمي فريض وحدت كار

هاي اسالمي است نه چنددستگي آن. و اين وحدت بنابر داليل نيست كه اصل در شريعت اسالمي وحدت فعاليت شكي

 ي شرعي است:متعدد ذيل فريضه

 هاي اهلل تبارك و تعالي:به دليل اين فرموده مي متحد و يكپارچه باشند.اصل اين است كه مسلمانان و امت اسالـ 

َّوَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ةً وَاحِدَةًإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُم (92)األنبياء 

 (شما كه امتى يگانه است و منم پروردگار شما پس مرا بپرستيداين است امت)

ًوَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِوَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَة  (52)المؤمنون 

 (از من پروا داريدگانه است و من پروردگار شمايم پسشماست كه امتى ي و در حقيقت اين امت)

 :ي رسول اهللو به دليل اين فرموده

 1«الَْجسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى سايرلَهُ  مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتََراُحمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى»

از اعضاي  )مثال مؤمنان در دوستي، ترحم و مهرباني شان نسبت به يكديگر مانند جسد ]يك انسان[ است كه وقتي يكي

  كنند(آن به درد آيد تمام جسد در بيدارخوابي و تب او را همراهي مي

ن آيات ايدليل  به .قاعده اين است كه شريعت اسالمي مسلمانان را به وحدت تشويق و از اختالف نهي كرده استـ 

 :كتاب اهلل

عَظِيمٌئِكَ لَهُمْ عَذَابٌتُ وَأُوْلَوَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَُّقوا َواخْتََلفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَا  (105)آل عمران 

 دند و براىتالف پيدا كرشان آمد پراكنده شدند و با هم اخكه داليل آشكار براي و چون كسانى مباشيد كه پس از آن)

  (ن استگيهمآنان عذابى س

َونَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُ  لَى اللَّهِ ثُمَّمْرُهُمْ إِإِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَاُنوا شَِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء  إِنَّمَا أ (159)األنعام 

با خداست  ند و فرقه فرقه شدند تو هيچ گونه مسؤول ايشان نيستى كارشان فقطكسانى كه دين خود را پراكنده ساخت)

 (شان خواهد كرددادند آگاهچه انجام مى آنگاه به آن

 :اين قول پيامبر اكرم و

 2«مَنْ فَرَّقَ فَلَيْسَ مِنَّا»

 )كسي كه اختالف ايجاد كند از ما نيست(

ديثي كه در اين به دليل احا هاي متعدد؛سوب باشند نه جماعتكه امت اسالمي به يك جماعت من اصل اين استـ  

 روايت شده است: مورد از رسول اهلل

 3«يْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَإِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ َأرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ األُمَّةِ وَهْىَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّ»

 -اندم متفقدر حالي كه آنها با ه–امت  اين كسي كه بخواهد در ميان ؛ها بروز خواهد كردها و آشوب)به زودي فتنه

 او را به شمشير بزنيد(باشد  هر كسي كه تفرقه ايجاد كند،

ما را خواسته، از ما بيعت گرفت؛ ما نيز با او بيعت نموديم كه سخنش را  گويد: رسول اهللمي عباده پسر صابت

گرفتن[ ديگران كنيم و لو اين كه در وقت ]امتيازدر حالت خوشي و ناخوشي و در سختي و آساني فرمانش را اطاعت  شنيده،

                                                 
 متفق عليه.  - 1

 . آلباني حديث مذكور را موضوع گفته است. 16925المعجم الكبير؛ للطبراني؛ حديث  - 2

 صحيح مسلم؛ باب حكم من فرق امر المسلمين وهو مجتمع. - 3
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ظاهر شود كه  ي آشكارمگر اين كه از ايشان كفر با اوليا امور خود منازعه نكنيم بر ما ترجيح داده شوند و تعهد سپرديم كه

  1«در پيشگاه خدا به آن استدالل نمود توانب

 :ي آن حضرتاين گفته و

 2«الجماعة رحمة والفرقة عذاب»

  )جماعت، رحمت و تفرقه عذاب است(

 :اين قول پيامبر و

 3«يد اهلل على الجماعة»

 با جماعت است( )يد اهلل

ث كه منظور از حدي» :آمده است ()يد اهلل على الجماعة ضمن تعليق روي حديث: مام سيوطي(ا)جامع الصغير ي در حاشيه

است. حكيمي  قرار دارند و منظور از يد اهلل قوت او مذكور اين است كه جماعت در حفظ و نگهداري و حمايت اهلل

را به يكبار  وده گفت همهفرزندان خود را نصيحت كرده فرمود: براي من مقداري چوب بياوريد، سپس آنها را يكجا نم

توانيد آنها را بشكنيد؛ پسرانش مي حاال :نها را از هم جدا كرده گفتها نشدند، آبشكنيد؛ وقتي آنان موفق به شكستن چوب

گرديد؛ ولي يد هرگز مغلوب نميگفت: تا زماني كه با هم يكجا باش رو به آنان كرده آنگاه يكايك شكستند؛ ها راچوب

  4«.گي بر شما غلبه نمايدهتواند به سادمي تان از هم جدا شديد دشمن هرگاها

 

 المي ضرورتي بشري و حركي است:كار اس توحد

باشد. در ادامه حركي و بشري نيز مي هايي شرعي است، يكي از ضرورتعالوه بر اين كه وحدت كار اسالمي فريضه

 سازد:هاي انساني حتمي ميورتحيث يكي از ضر شود كه كار اسالمي را بهبه اسبابي اشاره مي

ي ز خالل نقشهموجود در عالم اسالمي متحد و يكپارچه ا تمام نيروهايتغيير اسالمي مطلوب نيازمند اين است كه  -1

تأخير انقالب اسالمي، مساعد شدن  عطيل و، چيزي جز تاسالم هاي جهانبودن توانمنديندهپراك واحد عملي شود؛ چون

ص اشخا نان برو تسلط آدشمنان اسالم  به دست تاخت و تاز نيروهاي جاهليت، افتادن رهبري مسلمانان استمرار زمينه براي

 .را در پي نخواهد داشت ممالك اسالمي و

يي كه از جامعه اش كاري ساده و آسان نيست؛ بناءً ايجادت فعليدن قواي جاهليت از موقعيانقالب اسالمي و دور كر

 يچوكاتدر داخل گرداندت تا مسلمانان نيروهاي خود را نظر فكر، سلوك، و نظام به اصول اسالمي پايبند باشد، الزم مي

 نسيق نمايند.تي خود را با هم هاي پخش و پراكندهبه هم آميزند، نه اين كه سعي كنند فعاليت واحد

گرداند تا شود الزم ميهاي بين المللي كه عليه اسالم و حركت اسالمي سامان داده ميها و سازشكاريهمچنين توطئه -2

دورهم جمع  شمالي( تالنتيكپيمان اهاي غربي را ). دولتفشرده صورت گيردصف واحد و به هم از طريق يك  با آنمقابله 

 (وارساپيمان ) نستي راهاي اروپايي با هم از خالل )بازار مشترك اروپا( همكاري دارند، كشورهاي كموكرده است، دولت

 شوند.مي ازمان صهيونيستي جهاني( با هم يكجاو يهوديان ضمن )س يكجا نموده است

                                                 
 تفق عليه.م - 1

 . آلباني حديث مذكور را حسن گفته است.15مسند شهاب؛ حديث  - 2

 سنن نسائي؛ باب قتل من فارغ الجماعة و ذكر... حديث مذكور را آلباني صحيح دانسته است. - 3

 ؛ از آلباني.مصابيح التنوير على صحيح الجامع الصغير - 4
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گران بين المللي براي كوبيدن مسلمانان با هم همكاري نموده جبهات خود را يكجا روهاي مخالف و توطئهوقتي ني

دهي نمايند تا م را در صّفي واحد سازماني جهان اسالوههاي بالقاي مسلمانان زيبنده نيست كه توانمنديكنند، آيا برمي

 ي شان به سادگي ميسر نباشد؟!ند و تصفيهدر دهان دشمنان اسالم قرار نگير ي آمادههمانند لقمه

ي پروژه يكنندهحفاظتترين ز هم به حيث قويي شرعي نباشد، بااگر وحدت كار اسالمي من حيث يك اصل فريضه

 .ي ضرورتي اجتناب ناپذير استي جريان اسالمي از تعطيل و نابودكنندهحيث تضمينو به  اسالمي مطرح بوده

 پردازند؛ه با اسالم به مقابله ميجبهدر تمام عالم اسالمي از خالل يك ي ضد اسالم، امروزه نيروها و احزاب محل -3

آيا  ريزي كنند.الم و مسلمانان برنامهچنين نيست كه هر يك از اين جبهات در سرزمين خود به صورت جداگانه عليه اس

اكنده و متشتت فعاليت كنند؟ يا بهتر اين است كه پسنديده است كه نيروهاي اسالمي در مقابل اين واقعيت تلخ به صورت پر

 كند باالتر و بلندتر بدانند؟!هاي اسالمي فاصله ايجاد ميخود را از تمام اعتبارات و اسبابي كه ميان آنان و وحدت فعاليت

دنيا را  هايو همه در صورتي كه خود و لذت ؛گاه ترسناك مشتركي در برابر تمام نيروهاي اسالمي قرار داردبرگشت

 علياي اسالم با هم يكجا شوند. مصالحو  فراموش نكنند روزي با آن مواجه خواهند شد؛ بنابراين بايد همه به خاطر اهلل

با خداي خويش راز و نياز در حالي كه صادقانه  يي سر در گريبان خود فرو برده،كه لحظه مطلوب از همگان اين است

است كه خداوند  ت آزاداند، در اين مورد فكر كنند. در چنين حالتيايي و حب ذاگرو از سركشي، تعصب، گروه كنندمي

 متعال مؤمنان را به نصرت و ياري خويش شادمان خواهد نمود.

قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَِريبًا (51)اإلسراء 

 (شايد كه نزديك باشد)بگو  
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 ي جهادي در كار اسالميتربيه ضرورت به

 ي جهاد.قبال مسألهمدارس گوناگون در  -

 اسالم دعوتي جهادي است. -

 جماعت اسالمي حركتي جهادي است. -

 تغيير اسالمي بدون جهاد ممكن نيست. -

 ي جهادي چيست؟منظور ما از تربيه -

 نمايد.هاد تشويق مياسالم به ج -

 در ميان دو جهاد )اكبر و اصغر(. -

 نخستين مجاهد اسالم. رسول اهلل -
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 پنجم بخش

 ي جهادي در كار اسالميتربيه ضرورت به

ي جهادي( و هاي اسالمي، تصورات مختلفي در مورد )تربيهي )چنددستگي( در ميدان فعاليتبه تبع پيدا شدن پديده

 )خط جهادي( در كار اسالمي بروز نموده است.

ب برخورد با جوامعي ي افراد گروه، اسلواعم از تربيه-ها، هاي اسالمي، )خط جهادي( را در تمام عرصهبرخي از جريان

 اند.ي كار خود قرار دادهسرلوحه -نمايدهاي كه در آن جوامع حكومت ميو نظام كنندمي گيندهكه در آن ز

تر از جهاد يني پايمسايلو به  نمايندمي دّدارد كه )خط جهادي( را به كلي رَ هاي ديگري در جهان اسالم وجودجريان

ي لهي نفس، مجاهده با مردم به گفتن سخن نيك و اندرز نيكو، مجاهده با حكام به وسييهمانند مجاهده با نفس، تزك فزيكي

مدت خود براي دراز مدت ودر محاسبات كوتاهبدون اين كه  نمايند،وف و نهي از منكر اكتفا ميپند و اندرز و امر به معر

 گي بگيرند.آماده فزيكيهاد ي جو تغيير اوضاع جامعه و تحقق انقالب اسالمي به وسيله جهاد فزيكي

ات چوك براي جهاد را در گيآماده ولي كنندنمي دّدارد كه خط جهادي را رَهاي ديگري وجود در ميان مسلمانان جريان

آوري هاي مذكور اين است كه چون امكان دارد مؤسسات دولتي مسؤوليت فراهمنظر جريان ؛شمارنديك تنظيم مردود مي

نيست.  زمينه اين در هاي اسالمي، نيازي به تالش و كوشش جريانتغيير فيزيكي را به عهده گيرند اسباب جهاد و وسايل

را با مشكالتي  اسالمي جريانوسايل جهاد  آوري و آماده كردنكه پرداختن به فراهم اندهاي مذكور به اين عقيدهجريان

 دخود را مكلف به جهاها نه به اين جريان افراد منسوب هبه همين دليل است ك .طلبدهاي زيادي را ميرو كرده تالشروبه

 .جهاد را در آينده دارند كردن اسباب و وسايل ي آمادهانديشهدانند و نه هم مي

ن ميدا است سبب شده تا مودهي حركي كار اسالمي تراوش نادي كه از متعدد بودن انديشهها و اشكاالت زيتفاوت

عظ، ي كه فعاالن اسالمي در ميادين ودر حال ليان دراز شاهد بروز مجاهدين برازنده نباشد؛هاي اسالمي در طول سافعاليت

هاي اسالمي يكي بعد اند. در واقع راز سقوط سرزمينارشاد، فلسفه، تأليف كتاب، برگزاري كنفرانس و امثال آن زياد بوده

جهادي هاي ي ما غالباً از وجود جريانرفتهز دستزيرا مناطق ا ان اسالم در همين نكته نهفته است؛ديگري به دست دشمن

م الاس كن نمودنني بر ريشهمبهاي آنان نقشه ،گي نمودهههاي دشمنان ايستاداست كه بتوانند در مقابل توطئه خالي بوده

 .هاي اسالمي را خنثا نمايندحركي و حاكميت بر سرنوشت ملت

 

 :است جهادي تيسالم دعوا

 ق تا روز قيامتحجهادي بودن آن است و جهاد به خاطر مقابله با باطل و استحكام  ،صفات اسالم ترينيكي از برجسته

 جريان خواهد داشت.

 فرمايد:رابطه مي اين اهلل تعالي در

ِوَقَاتُِلوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ ُكلُّهُ لِلَّه (39)األنفال 

 (اى بر جاى نماند و دين يكسره از آن خدا گرددهو با آنان بجنگيد تا فتن)

 اند:فرموده و رسول اهلل
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 وا الصََّلاةَ وَُيؤْتُوا الزََّكاةَ فَإِذَا فَعَُلوا ذَلِكَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى َيشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وََأنَّ ُمحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ َويُقِيمُ»

 1«اللَّهِ يعَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا ِبحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَ

رستاده ف و محمد نيست )مأمور شدم با مردم مقاتله كنم تا زماني كه شهادت دهند هيچ معبود برحقي جز اهلل

و  از ما محفوظ ان راخون و مال ش ا بپردازند؛ وقتي چنين كردندان رو زكات مال ش است و نماز را برپا دارند ي اهللشده

 باشد(مي اند مگر به حق اسالم و حساب شان با خداوندمصؤون نموده

گي با جاهليت را هكند و در هيچ صورتي زندهاي اسالم اين است كه هرگز با جاهليت آشتي نميگيويژهيكي ديگر از 

 آيد:نمي پذيرد و در مقابل آن كوتاهنمي

َفَاصْدَعْ بِمَا ُتؤْمَرُ وَأَعِْرضْ َعنْ اْلمُشْرِكِين (94)الحجر 

 (چه را بدان مامورى آشكار كن و از مشركان روى برتاب پس آن)

َوَل يَ لَكُمْ دِينُكُمْ  ا َأعْبُدُمَوَلَا أَنْتُمْ َعاِبدُونَ  بَدتُّمْا عَأَنَا عَابِدٌ مَ وَلَا عْبُدُوَلَا َأنْتُمْ عَابِدُوَن مَا أَ  لَا أَعْبُدُ مَا َتعْبُدُونَ قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُون

 سورة الكافرون() دِينِ

، پرستمن مىچه پرستيديد م و نه آن، پرستيدپرستم شما نمىچه مى و آن، پرستمپرستيد نمىچه مى آن، بگو اى كافران)

 (خودتان و دين من براى خودم دين شما براى، پرستيدپرستم شما مىچه مى و نه آن

ْفَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرَْت وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُم (15)الشورى 

 (هاى آنان را پيروى مكنگى كن و هوسهبنابراين به دعوت پرداز و همان گونه كه مامورى ايستاد)

ل ا مردود و غيرقابهاي پيشنهاد شده از جانب دشمنان اسالم رحلهاي اسالم اين است كه تمام راهگيويژهيكي ديگر از 

خود  حل مشكالت نيست بلكهشده از جانب دشمنان در واقع راه هاي طرححلچرا كه از نظر اسالم راه شمارد؛قبول مي

و  مرا جز دين اسال و هيچ ديني مياين دين هيچ روشي را در كنار روش اسال حل اسالمي دارد.مشكالتي است كه نياز به راه

 شناسد:قانون اسالم به رسميت نمي هيچ قانوني را غير از

ْينًادِإِسْلَامَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَْمتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وََرضِيتُ لَكُمْ ال (3)المائدة 

 (رگزيدمن[ آيينى بيدم و اسالم را براى شما ]به عنواخود را بر شما تمام گردانامروز دين شما را برايتان كامل و نعمت)

ُإِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَام (19)آل عمران 

 (در حقيقت دين نزد خدا همان اسالم است)

ْينَ الْخَاسِرِوَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِن (85آل عمران) 

 (و هر كه جز اسالم دينى ]ديگر[ جويد هرگز از وى پذيرفته نشود و وى در آخرت از زيانكاران است)

به غير شريعت يست و حاضر ن داندري را فقط حق اهلل متعال ميهاي اسالم اين است كه قانونگذاگيويژهيكي ديگر از 

چه اين  شمارد؛ها را مردود ميشده توسط انسانهطر تمام قوانين ساختبه همين خا .و قانون خدا به قانوني ديگر تن در دهد

ها، چه در كشورهاي شرقي درست شده باشد چه در قوانين وضعي از طرف بيگانگان طراحي شده باشد چه از جانب عرب

 كشورهاي غربي:

ُوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيُد تَ مَا َأنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ  نُوكَ عَنْ َبعْضِأَنْ يَفْتِ مْ َواحْذَرْهُمْوَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَه

 ا لِقَوْم  يُوقِنُونَ حَْسنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًنَ وََمنْ أَهِلِيَّةِ يَبْغُوكْمَ الْجَاأََفحُ اللَّهُ أَْن يُصِيبَهُمْ بِبَْعضِ ذُُنوبِهِمْ َوإِنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

 (50-49)المائدة

                                                 
 متفق عليه. - 1
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ا رش مبادا تو شان پيروى مكن و از آنان برحذر باچه خدا نازل كرده داورى كن و از هواهاي و ميان آنان به موجب آن)

خواهد آنان را فقط به مىچه خدا بر تو نازل كرده به فتنه دراندازند پس اگر پشت كردند بدان كه خدا  در بخشى از آن

دمى كه اند و براى مرآيا خواستار حكم جاهليت. شان برساند و در حقيقت بسيارى از مردم نافرماننداى از گناهان]سزاى[ پاره

 (يقين دارند داورى چه كسى از خدا بهتر است

امري از امور به پستي و خواري  رپذيرد پيروان آن دهاي اسالم اين است كه به هيچ صورت نميگيويژهيكي ديگر از 

 تن در دهند:

َوَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِين (8منافقون)ال 

 (عزت از آن خدا و از آن پيامبر او و از آن مؤمنان است)

ُأَعِزَّة  عَلَى الْكَافِرِيَن  ونَهُ أَذِلَّة  َعلَى اْلمُؤْمِنِينَحِبُّهُمْ وَيُحِبُِّبقَوْم  يُ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِْنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّه

 (54)المائدة اسِعٌ َعلِيمٌشَاءُ وَاللَّهُ وَيهِ مَنْ يَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَاُفونَ لَوْمَةَ لَائِم  ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِ

ا رآورد كه آنان ايد هر كس از شما از دين خود برگردد به زودى خدا گروهى ]ديگر[ را مىى كه ايمان آوردهاى كسان)

كنند و از ىخدا جهاد م دارد و آنان ]نيز[ او را دوست دارند ]اينان[ با مؤمنان فروتن ]و[ بر كافران سرفرازند در راهدوست مى

 (دهد و خدا گشايشگر داناستداست آن را به هر كه بخواهد مىترسند اين فضل خسرزنش هيچ مالمتگرى نمى

ُمْمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ َمعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَه (29ح)الفت 

 نند(پيامبر خداست و كسانى كه با اويند بر كافران سختگير ]و[ با همديگر مهربا محمد)

داند. ترك جهاد هاي آخرت ميو برخورداري از نعمت ا راه رسيدن مؤمنان به جنت و كسب رضاي اهللاسالم جهاد ر

 فرمايند:مي يي جز خواري و ذلت ندارد. رسول اكرمتوجهي به آن نتيجهو بي

 1«وَاعْلَُموا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ»

 (استي شمشيرها سايه )بدانيد كه جنت در زير

 

 :جماعت اسالمي حركتي جهادي است

كردن آن آماده يداند كه هدف اصلي جهادي ميركتح -در هر زمان و مكاني كه برپا گردد-اسالم جماعت مسلمانان را 

 و برپايي حاكميت قانون خدا در روي زمين است. مردم به عبادت اهلل

 كند:كتاب خدا جماعت مسلمانان را چنين توصيف مي

َكَ هُمْ الصَّادِقُونَفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ُأوْلَئِمَْوالِهِمْ وَأَناَهدُوا بِأَا الْمُؤْمِنُوَن الَّذِيَن آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَاُبوا وَجَإِنَّم 

 (15)الحجرات

ا جهاد شان در راه خداورده و با مال و جاناند كه به خدا و پيامبر او گرويده و ]ديگر[ شك نيدر حقيقت مؤمنان كسانى)

 (اند اينانند كه راستكردارندكرده

ْبَارَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيَن مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ َونَبْلُوَ أَخ (31محمد) 

 (گى كنيمهرا رسيد هاى ]مربوط به[ شماو گزارشآزماييم تا مجاهدان و شكيبايان شما را باز شناسانيم و البته شما را مى)

 نمايند:جماعت مسلمانان را چنين توصيف مي ورسول اهلل

 1«لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ»
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 اند(خدا فرا رسد و آنان همچنان غالب يوعده )هميشه گروهي از امت من پشتيبان حق خواهند بود تا زماني كه

 2«لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَوَّامَةً َعَلى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا»

 توانند بهيزند نميه با آنان به مخالفت برخخواهند بود و كساني ك ي دساتير اهللميشه گروهي از امت من برپادارنده)ه

 آنان آسيبي وارد كنند(

 3«ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة»

 )هميشه گروهي از امت من پشتيبان حق خواهند بود تا زماني كه قيامت برپا گردد(

د كه بوي عيار شده يهآنان به گون گيندهز اند؛نان امت جهاد، و حركتي جهاديمسلمانان صدر اسالم دانسته بودند كه آ

كردند پسنديده امر ميگفتند، به كارهاي مي كنند؛ آنان سخن حق راو جان خود در راه خدا جهاد هميشه حاضر بودند با مال 

 ترسيدند.ي نميي دين خدا از مالمت هيچ مالمتگرداشتند و در راه برپايي عدل و انصاف و اقامهو از كارهاي زشت باز مي

ر دبلكه آنان تمام اين مشكالت را  ي بترسند؛ي جالد و ريسمان دارهيبت حاكم، تازيانه كساني نبودند كه از صحابه

كرد كه در قلب را زمزمه مي ي رسول اهللو زبان حال شان اين فرموده كشيدندمي رهمانند شربتي گوارا سَراه خدا 

 فرمودند:ها و مشكالت ميسختي

 4«..إن لم يكن بك غضب علي فال أبالي»

 از جانب تو بر من غضبي نباشد هيچ باكي ندارم( )اگر

ر فكر و فلسفه در ميان لسفي( نبود كه هدف آن نشفي فكري و يا )مدرسه تربيت كردند جماعت اسالمي را كه محمد

 يامبرحتا كار پ پسندند واگذارند؛ن چه را نميآو  د بردارندنپسندي خود آن چه را ميسليقه و آنان با اختيار و مردم باشد

 ي انساني نبود.هاي متفكر و فيلسوف به جامعهتقديم انسان

مردم  در حالتي بركنار از دنياي )گروهي صوفي( نبودند تا جماعت ساخته شده به دستان مبارك محمد نان كهچ

كه دشمنان  ندو ندان رياضت كشيدن نداشته باشندگي خود را به نماز، روزه و خواندن سرود سپري كنند و كاري جز هزند

ي دادن چهرهچيني عليه اسالم و بدجلوهها كه در راستاي توطئهاند و به چه حيلهها كه پهن ننمودهاسالم پيرامون شان چه دام

 اند!.كن نمودن آن متوسل نشدهريشهواقعي دين و 

عصباني  ،دمصروف شده بوآوردند كه در كوهي پناه گرفته و به عبادت  به همين دليل وقتي مردي را نزد رسول اهلل

 شده فرمودند:

 5«بِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعِينَ سَنَةً خَالِيًافَلَا تَفَْعلْهُ وَلَا يَفَْعلْهُ أَحَدُكُمْ، فَلَصَْبرُ سَاعَة  فِي بَْعضِ مَوَاطِنِ الْإِسْلَاِم أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ رَ»

م گرهاي اسالينه صبر يكي از شما لحظاتي در سنگري از سنهرآي ند؛يك از شما اين كار را نك )اين كار را نكن، هيچ 

 بهتر از آن است كه چهل سال از عمرش را به تنهايي در عبادت خدا سپري كند(

 در روايت ترمذي آمده است:
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عِينَ عَامًا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ َيغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ الْجَنَّةَ اغْزُو لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ َصلَاتِهِ فِي بَيْتِِه سَبْ»

 1«فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقَ نَاقَة  وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

واند، ي خود نماز بخاست كه هفتاد سال در خانهگي يكي از شما در راه خدا بهتر از اين ه)اين كار را نكن، زيرا ايستاد

دتي اندك د. كسي كه مآيا دوست نداريد كه اهلل تعالي گناهان شما را بيامرزد و شما را وارد بهشت كند؟ در راه خدا جهاد كني

 (كند، داخل شدنش در بهشت حتمي است هادجدر راه خدا  -فاصله ميان دو مرتبه دوشيدن شير شتر-

  

 :مي بدون جهاد ممكن نيستتغيير اسال

ساختن نسلي مجاهد و  هرگز بدون جهاد و ،هاي اسالمي استعالوه بر اين )تغيير اسالمي( كه هدف اصلي فعاليت

 برپايي تنظيمي جهادي تحقق نخواهد يافت.

لحظه به  امذشت ايحتا با گ ؛فرسا استمسؤوليتي كه هدف آن ايجاد تغيير و تحول در جامعه است بسي دشوار و طاقت

ادي هاي فعالي كه زمام امور كشورهاي اسالمي را به دست دارند، روز به روز رنگ اعتقزيرا جريان گردد؛لحظه دشوارتر مي

 شود.تر ميمخالفت شان با اسالم و وابستگي شان به دشمنان اسالم تيره

ديكتاتوري( فرا رسيده آن عصر ) ايبه ج شود سپري شده،امروز به نام )دموكراسي( ياد مي و آن چه روزگار آزادي

 اند:در مورد آن فرموده كه رسول اهلل است

قَانِ، فَال تُفَارِقُوا الْكِتَابَ، أَال ِإنَّهُ أَال إِنَّ رَحَى اإلِسْالمِ دَائِرَةٌ، فَُدورُوا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ، أَال إِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّْلطَانَ سَيَفْتَرِ»

، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيَْف "هُمْ أََضلُّوكُمْنُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يَقْضُونَ ألَنْفُسِهِمْ مَا ال يَقْضُونَ لَكُمْ، إِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ، وَإِنْ أَطَعْتُمُوسَيَكُو

الْمَنَاشِيرَ، وَحُمُِلوا عَلَى الْخَشَبِ، مَْوتٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ حَيَاة  فِي كَمَا صَنَعَ أَصْحَابُ عِيسَى اْبنِ مَرْيَمَ، نُشُِروا بِ"نَصْنَعُ؟ قَالَ:

 2«مَعْصِيَةِ اللَّهِ

مت از هم تاب و حكوك بايد در محور كتاب خدا بگرديد؛ بدانيد كهبدانيد كه آسياب اسالم در حال گردش است، شما )

از ي شما غير گردند كه قضاوت شان در بارهبدانيد حكامي بر شما مسلط ميجدا خواهند شد؛ شما از كتاب جدا نشويد؛ 

راه ا اطاعت كنيد شما را گمرن اگر آنا كشند؛از آنان نافرماني كنيد شما را مياگر  كنند؛قضاوتي است كه در مورد خود مي

ياران ا كه فرمودند: كاري ر مبرسازند. ]اصحاب[ گفتند: اي رسول خدا ]در آن وقت[ ما چه كاري انجام دهيم؟ پيامي

گيي است كه هاز زند شدند. مرگ در طاعت خدا بهتراره قطعه قطعه شده به دار زده ميبا  عيسي پسر مريم انجام دادند؛ آنان

 سپري گردد( در نافرماني اهلل

 در حديثي ديگر فرمودند:

هُ أَنْ ثُمَّ يَرْفَعَُها إِذَا شَاءَ أَنْ يَْرفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاِج النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّ تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ»

نْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَ

 3«لَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَجَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَ 

ن شما نبوت تا زماني كه خدا بخواهد ادامه خواهد يافت، سپس هرگاه خدا بخواهد آن را از ميان شما برخواهد )در ميا

خدا بخواهد آن  يابد تا زماني كه خدا بخواهد؛ دوباره وقته بر اساس روش نبوت است ادامه ميداشت، بعد از آن خالفتي ك
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گردند و تا زماني كه خدا بخواهد بر شما حكومت خواهند لط ميپادشاهاني ستمكار بر شما مسرا برخواهد داشت، سپس 

يابند و تا وقتي ور و خود رأي بر شما تسلط مياتروند، بعد از آن پادشاهاني ديكتداً هرگاه خدا بخواهد از بين ميكرد، بع

بر اساس روش خالفتي كه  شوند، سپسدا اراده كند از ميان برداشته ميو زماني كه خ كنندخدا بخواهد بر شما حكومت مي

 سكوت نمودند( آنگاه رسول اهلل آيد.نبوت است روي كار مي

اند كه از جانب دشمنان اسالم نيروهاي پيدا و پنهاني كه زمام امور كشورهاي اسالمي را به دست دارند، نيروهاي شروري

درآوردن  ن غلبه نمودن بر اين نيروها و از پابنابراي اند؛مغزي شدههاي طوالني شستشوي جهت بازي كردن اين نقش از زمان

از  و ام اسباب سيطره، شكنجهپذير نيست، اين نيروها تمجهادي امكان تيتي جهادي و تربيشان بدون جهاد و ايجاد حرك

و  هابيها، صليي بين المللي )صهيونيستگانهسه ي شان نيروهايكه در مقدمه-بردن را در اختيار دارند؛ دشمنان اسالم بين

 دهند.هميشه براي شان از داخل و خارج چراغ سبز نشان مي -( قرار دارندهاكمونيست

چرا كه آنان تا آخرين رمق حيات حاضر  به جاي آن كاري ساده و آسان نيست؛از ميان بردن اين نيروها و برپايي اسالم 

ن به چنين آرزويي نياز به حركتي دارد كه خود را براي رسيد ؛ بناءًنشيني كنندي خود عقبداشتهدست هاينيستند از موقعيت

 ها مقابله كند.با تمام انواع و اقسام سختي و تلخ آماده نموده و حاضر باشدجهادي طويل المدت 

 هاي از مجاهدين پرورش يابند كهيي كه در دامن آن گروهي جهادي( دارد؛ تربيهبه )تربيه نياز اين كار قبل از هر چير

باشد و شب و روز خود را با اسالم و قضاياي  گيندههاي ديگر به زي انسانو محبت شان به مرگ بيش از عالقهعالقه 

 اسالمي بسر رسانند.

ه و زماني خاص به آن و چنين نيست كه در شرايطي ويژ باشد؛ي خاص از روش تربيتي نميدي فقرهي جهاتربيه

 ي مشترك تمام بندهاي آن است.ي اسالمي و نشانهو روش تربيه ي جهادي روح منهجبلكه تربيه پرداخته شود؛

 ايجاد اين دارد؛ اما اگر هاي جهادي خطرات زيادي را در پيهاي )فكري و تربيتي( علني به جريانجريان تبديل

ت وارد بر ساختارهاي جاهليريزي شود تأثيرات بيشتر و خطرات شديدتري را ها از روز اول بر اساس جهاد پيجريان

 كن نمودن كيان جاهليت و برپايي بديل اسالمي به جاي آن دارد.و توانمندي زيادتري بر ريشه كندمي

 

 ي جهادي چيست؟نظور ما از تربيهم

مربوط  مسايلبه  ، تنهاتربيه ناديده گرفته شدهتمام جوانب ديگر ي جهادي به هيچ صورت اين نيست كه هدف از تربيه

منظور اين نيست كه از تربيت روحي و فكري اغفال صورت گيرد و يا به تربيت سياسي و  .گرددجنگ و قتال توجه به 

نقش رابط  ن روحيهو همي ي در افراد و جماعت نهادينه گرددي جهادبلكه هدف اين است كه روحيه شود؛ توجهيحركي بي

ي اسالمي تربيه يوند ميان ابعاد مختلفي پلقهي اسالمي به خود اختصاص دهد و به عنوان حب تربيهر جوانرا در ميان ساي

انساني كه  كند... گيندهي اسالمي انساني ساخته شود كه فقط به خاطر اسالم زاست كه در مدرسه مطرح باشد؛ منظور اين

.. .صورت كامل آن باشد كردن خود جهت اداي اين نقش بهو هميشه به فكر آماده ت، اهميت و دقت نقش خود را بداندعظم

كه فقط لحظاتي از وقت بيكاري  و چنين نيست كندنمي گيندهانساني كه قلبش به خدا و آخرت مرتبط بوده به خاطر دنيا ز

و باآلخره انساني كه  ...وست دارد در راه خدا به شهادت نايل آيد. انساني كه د..د را به آخرت و دعوتش اختصاص دهدخو

 : )مرگ در راه خدا بلندترين آرمان ماست(كندمي گيندهحقيقتاً با اين شعار ز

ي بسازد كه به حيث مجاهد في سبيل هاي مختلف شان به گونهها را با وجود تخصصي جهادي آن است كه انسانتربيه

ي جهادي انسان عالم مت جهاد در راه خدا به كار بندند. در ميدان تربيهكنند و هر يك تخصص خود را در خد گيندهاهلل ز
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ي ويژه و وجه مشترك جهاد نشانه و تنها معلم مجاهد استمجاهد و يا  انجينيري مجاهد، د، داكتر مجاهد، نويستندهمجاه

 گيرند.ر مياف خود در خدمت دين و دعوت قرهاي مختلهمه بوده، از طريق تخصص

 :عطف توجه نماييمي اساسي ألهدو مسبه  خواهد تاز ما ميي جهادي اتربيه

راه  و مرگ در ت خدااش به مالقاتا ميان او و پروردگارش پيوندي استوار برقرار شده، شوق و عالقه :ه نفساول: توجه ب

لو آن چيزها  و-كند ز موجود در آن وابسته مييزهاي كه انسان را به زمين و غرايو در نتيجه نفس از تمام چ او زياد گردد

 گردد.ت كه نفس انساني نفسي مجاهد ميالتي اسحدر چنين  آزاد شود؛ -حالل و پاكيزه باشد

هاي دفاع و مقابله را كسب مبارزه و مهارت ي امكانات دفاع وقوي گرديده، همهتا صحتمند و  : توجه به جسم:دوم

 ست.ها و علوم تخصصي گرديده ابه خصوص در اين عصر كه اكثر اين مهارت نمايد؛

 فرمايند:مي رسول اهلل

 1«مكرهمقوم أمن  لسانمن تعلم »

 شود(قومي را بداند از مكر و فريب آنان در امان مي )كسي كه زبان

 

 نمايد:اسالم به جهاد تشويق مي

د در هاد توجه دارد؛ جهاسالم تا چه حد به جشود كه ارا به تعدادي از شواهد )قرآني و نبوي( آشكار ميذبا يك نگاه گ

بلي  سازد؛آشكار مي بارك آنان تحقق يافته استم دست را كه به توحاتيگار نسل قرآني اول و فههاي ماندراز پيروزي واقع

ه از يراب شدن لحظه به لحظراز آن همه دستاوردهاي بزرگ اين است كه نسل قرآني نخست بر اساس معاني جهاد و س

 اند.هاي زالل جهاد پرورش يافتهسرچشمه

 كنيم:ره ميي جهاد اشاخي از آيات تشويق كننده به فريضهاكنون به بر

ْهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا وا شَيْئًا َوهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّعَسَى أَنْ تُحِبُّوَرٌ لَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَي

 (216)البقرة تَعَْلمُونَ

اى شما داريد و آن برحالى كه براى شما ناگوار است و بسا چيزى را خوش نمىبر شما كارزار واجب شده است در )

 (دانيدداند و شما نمىداريد و آن براى شما بد است و خدا مىخوب است و بسا چيزى را دوست مى

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَة (74لنساء)ا 

 (كنند در راه خدا بجنگندگى دنيا را به آخرت سودا مىهپس بايد كسانى كه زند)

ِيَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عََلى الْقِتَال (65)األنفال 

 (اى پيامبر مؤمنان را به جهاد برانگيز)

ِهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الَْحقِّ اللَّهُ وَرَسُولُمَا حَرَّمَ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا ُيؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْم (29التوبة) 

دارند و اند حرام نمىاش حرام گردانيدهچه را خدا و فرستاده آورند و آنبا كسانى كه به خدا و روز بازپسين ايمان نمى)

 (گردند كارزار كنيدمتدين به دين حق نمى

 ِنتُمْ تَعْلَمُونَرٌ لَكُمْ إِنْ كُلِكُمْ خَيْذَ انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَْموَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّه (41)التوبة 

 (تر استتان در راه خدا جهاد كنيد اگر بدانيد اين براى شما بهشويد و با مال و جان سبكبار و گرانبار بسيج)

                                                 

گويد: به اين لفظ حديث، اصلي را براي آن پيذدا نكذردم، و هذيك يذك از كسذاني كذه در مذورد ي احاديث صحيحه ميآلباني در سلسله -1

 هاي اخير اشتهار پيدا كرده است.ا اين روايت در زماناند، گوياند، اين حديث را ذكر نكردهاحاديث مشهور كتاب تأليف نموده
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 :جهاد رد تشويق بهدر مو رسول اهلل حاديثاينك برخي از ا و

 1«مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِغَيْرِ أَثَر  مِنْ جِهَاد  لَقِيَ اللَّهَ وَفِيهِ ثُلْمَةٌ»

يتش عيب و گردد كه در شخصد نباشد در حالي با خدا مواجه مي)كسي كه با خدا رو به رو شود و در او اثري از جها

 د(نقصي وجود دار

 2«مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَة  مِنْ نِفَاق »

 هاي نفاق مرده است(از شاخه يو فكر جهاد را در سر نپرورانده باشد، بر يك سي كه بميرد و جهاد نكرده باشد)ك

 3«مِرُوَفْدُ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ الْغَازِي َوالْحَاجُّ وَالْمُعْتَ»

 اند: مجاهد، حاجي و عمره كننده(گان خدا سه گروهه)نمايند

 

 :(اصغر اكبر و)جهاد در ميان دو 

فكر  اين است كه ي كه براي تعداد زيادي از مسلمانان حتا بسياري از كاركنان ميدان اسالمي پوشيده ماندهمسايليكي از 

 نقل شده است: رسول اهلل روايتي است كه به اين مضمون از منشأ اين سوء فهم، ، جهاد اصغر است.كنند جهاد قتالمي

 «النفس رجعنا من الجهاد األصغر إلى الجهاد األكبر، قالوا: وما الجهاد األكبر؟ قال: جهاد القلب، أو جهاد»

 )از جهاد خورد به سوي جهاد بزرگ برگشتيم؛ گفتند: جهاد بزرگ چيست؟ فرمود: جهاد قلب يا جهاد نفس(

 البنا پيرامون اين روايت نوشته است: امام حسن

تن در راه براي آن و نيت جهاد و رف گيآمادهايت مردم را از اهتمام به قتال و كنند با استناد به اين روبعضي سعي مي»

 سر گويد: اين حديث برخدا باز دارند، در حالي كه اين اثر حديث پيامبر خدا نيست، حافظ ابن حجر در )تسديد القوس( مي

عراقي در تخريج احاديث احياء  خن ابراهيم بن عبله است.روايت سها افتاده و مشهور شده است، در حالي كه اين زبان

 گويد: اين حديث را بيهقي از جابر به سندي ضعيف و خطيب در تاريخ خود آن را از جابر نقل نموده است. مي

براي نجات بخشيدن  گيآمادهبود كه مسلمانان از جهاد و  و اگر اين روايت صحيح گردد، قطعاً به اين معنا نخواهد

نفس خود به  رباز زنند، بلكه معناي حديث اين است كه انسان بايد باسهاي اهل كفر هاي اسالمي و دفع سركشيسرزمين

 حدي مجاهده كند كه در تمام اعمال اخالص كامل داشته باشد.

 مده است:. در حديث آمله: امر به معروف و نهي از منكرد، از جگردموارد ديگري نيز هست كه به جهاد ملحق مي

 4«إِنَّ مِنْ َأعْظَمِ الْجِهَادِ كَِلمَةَ عَدْل  عِنْدَ سُلْطَان  جَائِر »

 ( گفتن سخن عادالنه در نزد حاكم ستمكار است ،ترين انواع جهاداز بزرگ) 

كشد و كشته رساند مگر اين كه در راه خدا بهدين نمياما هيچ كار ديگري صاحب خود را به شهادت كبرا و ثواب مجا

  5«شود

 

                                                 
 .2473صحيح و ضعيف سنن ترمذي حديث  المرابط؛ تحقيق آلباني ضعيف است. سنن ترمذي؛ باب ما جاء في - 1

 صحيح مسلم؛ باب ذم من مات ولم يغز... - 2

 .1109ي حديثيب؛ شمارهسنن نسائي؛ باب فضل الحج؛ تحقيق آلباني صحيح است؛ صحيح الترغيب والتره - 3

 سنن ترمذي؛ باب ما جاء افضل الجهاد كلمة عدل... تحقيق آلباني صحيح است؛ صحيح و ضعيف جامع الصغير. - 4

 ي جهاد امام شهيد حسن البنا.رساله - 5
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 نخستين مجاهد اسالم: رسول اهلل

توانند ي مسلمانان جهان است، مسلمانان ميبرترين مثال مجاهد في سبيل اهلل و نيكوترين الگو براي همه رسول اكرم

ي نبرد نهحشود، با مشكالت صارد ميدان جهاد مينند كه عمالً وترين صورت رهبري را ببيدرخشنده در شخصيت پيامبر

 سازد.تقاضاها و معاني جهاد را محقق ميو در وجود خود  كنددست و پنجه نرم مي

 :تشـجـاعـ

ترين مردم بود، شبي مردم مدينه احساس ترس ترين و شجاعبهترين، سخي گويد: رسول اكرممي انس پسر مالك»

 بلند شده بود رفتند، ]وقتي به طرفي كه صدا از آنجا آمده بود نزديك شدند[ با رسول اهلل يي دنبال صداي كهنمودند، عده

در حالي كه شمشيرش را به  آن حضرت قبل از آنان به طرف صدا رفته بود.گشت، زيرا رو شدند كه از آن سو باز ميروبه

 1«يد نترسيدگفت: نترسي ابي طلحه سوار بود و ميگردن آويخته بود بر اسپ برهنه

 :نيرومندي

 فرمودند: گويد: رسول اهللمي ابو هريره

 2«ع كَ وَاسْتَع نْ ب اللَّه  وَلَا تَعْجَزْ الْم ؤْم ن  الَْقو يُّ خَْيرٌ وَأَحَبُّ إ لَى اللَّه  م نْ الْم ؤْم ن  الضَّع يف  وَف ي ك لٍّ خَيْرٌ اْحر صْ عَلَى مَا يَْنفَ»

اش تا يص بو در هر يك از آن دو خيري هست، حر از مؤمن ضعيف تر است در نزد اهلل)مؤمن قوي بهتر و محبوب 

 رساند به دست آوري، از خدا طلب استعانت كن و ناتوان مشو...(آن چه را به تو نفع مي

د و او را ترين جوان قريش بود غلبه كركه قويابن عبد يزيد(  هركانروزي بر )، اش نيز الگو بوددر توانايي رسول اهلل

  3به زمين زده برايش فرصت جنبيدن نداد.

 :تشويق به ساختن اسلحه

 فرمود:شنيدم كه مي گويد از رسول اهللمي عقبه

 4«رَّامِيَ بِهِ وَمُنْبِلَهُلْخَيْرَ وَالإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَر  الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ ا»

ي آن كه هدفش از ساختن آن تير خير بوده باشد، كند: سازندهي يك تير سه نفر را داخل بهشت مياهلل تعالي به وسيله) 

 5«شخص تيرانداز و منبل آن را

 تشويق به تيراندازي:

 ستند.دانص جهاد و اسباب قوت مييراندازي را يكي از بارزترين خصايت رسول اهلل

 فرمود:شنيدم كه مي ،كرددر حالي كه روي منبر سخنراني مي گويد: از رسول اهللمي عقبه پسر عامر

 6« الْقُوَّةَ الرَّمْيُوَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة {أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ}»

                                                 

 متفق عليه. - 1

 صحيح مسلم؛ باب في االمر بالقوة و ترك العجز. - 2

 مدني. يي ابن هشام، مرحلهسيره - 3

 .2513سنن ابوداود؛ باب في الرمي؛ تحقيق آلباني ضعيف است؛ صحيح و ضعيف سنن ابي داود - 4

هاي خالي، تيرانداز را كمذك دهد تا به هدف بزند. به اصطالح امروزي كسي كه با پُر كردن خشابمنبل كسي است كه به تيزانداز تير مي - 5

 كند.مي

 ه...صحيح مسلم؛ باب فضل الرمي والحث علي - 6
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ظور از منانيد كه بد ؛مقابله با دشمنان آن چه در توان داريد آماده كنيد. بدانيد كه منظور از قوت، تيراندازي است)در 

 بدانيد كه منظور از نيرو، تيراندازي است( توانايي، تيراندازي است؛

 ردند، فرمود: كها را بر روي تير نصب ميبر قومي گذر نمود كه پيكان گفت: رسول اهللمي سلمه پسر اكوع

 1«ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ َكانَ رَامِيًا»

 پدر شما تيرانداز بود( ي اوالد اسماعيل تيراندازي كنيد زيرا)ا

 فرمودند: گويد: رسول اهللمي سعد پسر ابي وقاص

 2«عَلَيْكُمْ بِالرَّمْيِ فَإِنَّهُ خَيْرٌ أَوْ مِنْ خَيْرِ لَهْوِكُمْ»

 هاي شما است(ار خوبي است و يا از بهترين بازي، چرا كه تيراندازي كبر شما الزم است تا تيراندازي بياموزيد) 

 برد:كند و يا از ياد مياخطار به كسي كه تيراندازي را ترك مي

اد داشته شه آن را به يميهدند، بلكه تأكيد داشتند كه كربر يادگيري تيراندازي اكتفا نمي تنها به تشويق مسلمانان پيامبر

 نمودند.وش كردن آن مسلمانان را برحذر ميباشيد و تمرين كنيد و به شدت از واگذاشتن و يا فرام

 فرمودند: روايت است كه رسول اهلل از عقبه پسر عامر

 3«يمَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَ»

 گذارد از ما نيست؛ يا محققاً نافرماني كرده است(گرفته، سپس آن را وا مي دازي يادكسي كه تيران) 

 فرمودند: روايت است كه رسول اهلل از ابي هريره

 4«مَنْ تََعلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ نَسِيَهُ فَهِيَ نِعْمَةٌ جَحَدَهَا»

 (انش نموده استكند، اين نعمتي است كه كفراندازي را آموخته، سپس فراموش ميكسي كه تير) 

 :در روايتي ديگر به اين صورت آمده است

 5«وَمَنْ تََركَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا َعلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ، فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ كَفَرَهَا أَوْ تَرَكَهَا»

وده كفران نم متي راترك كند، نع -بردبه علت اين كه از آن بد مي–)و كسي كه تيراندازي را بعد از آن كه آموخته است 

 يا ترك كرده است(

 اهميت تيراندازي در زمان گذشته و عصر حاضر:

دادند، زيرا گي جهاد فزيكي مورد توجه قرار ميه)تيراندازي( را به صورت ويژه و بيش از هر ب عد ديگر آماد رسول اهلل

 .شديمجهاد و قتال كار گرفته نصر ترين عتاريخ از تيراندازي به حيث اساسيدر گذشته و حال و در تمام ادوار 
هاي دهد، اما نيازهاي ديگر صحنهش ميمهمي از احتياجات جهاد قتالي را پوش بخش تيراندازي در واقع مساحت زياد و

 نبرد نسبت به آن حيثيت ثانوي و تبعي را دارد.

 هاي گذشته:تيراندازي در زمان وسايل

 :شده ميبراي تيراندازي استفاد آتي وسايلدر گذشته از 

                                                 
 صحيح  بخاري؛ باب التحريض علي الرمي. - 1

 .1281. تحقيق آلباني صحيح است؛ صحيح ترغيب و ترهيب؛ حديث 1146ي ار؛ مسند سعد بن ابي وقاص؛ شمارهمسند بز - 2

 صحيح مسلم؛ باب فضل الرمي والحث عليه... - 3

 .1294حديث باشد؛ صحيح الترغيب والترهيب؛ه مي. تحقيق آلباني صحيح لغير154يالمعجم الكبير؛ للطبراني؛ شماره - 4

 . صحيح وضعيف الجامع الصغير.11087ي قيق آلباني صحيح است؛ حديث شماره. تح14356يالمعجم الكبير؛ للطبراني؛ شماره - 5
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 شد.كه از طريق كمان انداخت مي: تيرـ  1

 .گرديدبا نيروي بازو پرتاب مي :نيزهـ  2

گذاشت و با چرخاندن و رها كردن يك طرف آن سنگ و يا فلزي را در ميان آن مي يكننده پارچهپرتاب فالخن:ـ  3

 كرد.هاي دور پرتاب ميسنگ و يا فلز را به فاصله

و يا  بود كه مخصوص براي انداختن مواد سوزاننده و يا آب چوش يا سنگ به طرف دشمن هايچرخمنجنيق: ـ  4

 شد.اماكن تجمع شان به كار گرفته مي

 وسايل تيراندازي جديد:

 وسايل شويم كه ميانتيراندازي مدرن عصر حاضر آشنايي حاصل كنيم، متوجه مي وسايلاگر خواسته باشيم نسبت به 

 خورد.اندازي وجوه مشترك زيادي به چشم ميتير قديم وسايلو  جديد

 كنيم:ر اشاره ميتيراندازي عصر حاض وسايلذيالً به برخي از 

آن  از طريقزي زيرا الزم است تا دست انسان از طريق تمرين زياد به تيراندا شباهت به فالخن دارد؛ :تيرشش ـ  1

 مهارت حاصل كند.

 1()كالشينكوف تيرانداز سبك فردي. مانندـ  2

  3فال( يا و )ناتو 2(16إم  تفنگ) تيرانداز اتوماتيك. مانند:ـ  3

  4)دكتريوف( تيراندازي خفيف. مثلـ  4

 مرمي( 500يا ) 5تيرانداز متوسط. مانند )گرينوف(ـ  5
                                                 

 باشد.رقي و منسوب به مخترع روسي آن ميكالشينكوف سالحي ش -1

 كنندهسوراخ -سوزاننده  سوزاننده، ،گزنده دار،خط ،: عاديكندميپنج نوع مرمي را انداخت  بوده، 7.62 آن عيار. 

 باشد.متر مي 1500متر و برد نهايي آن  400گيري دقيق آن هدف 

 .خشاب آن گنجايش سي فير مرمي را دارد 

 كند.فير و ركبار تيراندازي ميورت تكاين سالح به ص 

 باشد: عادي و آتشبارانداز.اين سالح به دو نوع مياست؛  35.6عيار آن  اين تفنگ ساخت آمريكا بوده، -2

 ر مرمي را دارد.كند و خشاب آن گنجايش سي فيفير و ركبار تيراندازي ميسالح به صورت تك اين 

 باشد.متر مي 2000متر و برد مفيد آن  1200گيري دقيق آن كند؛ هدفچند نوع مرمي را انداخت مي 

فير مرمي را  20ب آن گنجايش كند، خشامتر پرتاب مي 150نك را به مسافت هاي ضد تاست، راكتا 7.62عيار آن ساخت غرب بوده،  -3

يلي مذا از ايذن سذالح بذه باشد. دشمن اسرايمتر مي 3600متر و برد نهايي آن  1500متر، برد مفيد آن  600ي آن دارد. هدف گيري كشنده

 كند.ترين اسلحه استفاده ميعنوان مهم

بذوده،  7.62عيذار آن  شود.بر روي دو پايه استوار گذاشته ميباشد. مي( وريوف)دكتي روسي آن و منسوب به اسم سازنده اخت روسيهس -4

مجمذوع كند. وزن ثانيه همه را ركبار مي 15به مدت گيرد كه فير مرمي جا مي 100آن قطاري با  در مخزن كند،تنها به صورت ركبار فير مي

 متر است. 3600متر و برد نهايي آن  1500متر، برد مفيد آن  600ي آن باشد؛ برد كشندهمي كيلوگرام 9آن با ذخيره 

گيذرد؛ هيزات جنگي مورد استفاده قذرار مياين سالح آتشباري سنگيني دارد؛ بر ضد افراد و تج است؛ 7.62ساخت روسيه بوده، عيار آن  -5

آن  يباشذد؛ ذخيذرهمتر مي 2300و برد نهايي آن  متر 800گيري دقيق آن ؛ هدفي تانكهاي آن دو نوع است: عادي و سوراخ كنندهمرمي

شود؛ بر روي پايذه متري قرار دارند استفاده مي 500 يو چتربازاني كه در فاصله مرمي را دارد. از اين سالح براي زدن طياره 250گنجايش

 كيلوگرام است. 15گردد و وزن آن بدون پايه حدود نصب مي
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 هاي هاوان.تيرانداز توپـ  6

 هاي ميداني. تيرانداز توپـ  7

 هاي مختلف.تيرانداز موشكـ  8

 1جي( -يپ -آر)هاي ضد تانگ تيرانداز راكتـ  9

 .هاي دستيانداخت نارنجنكـ  10

 هاي هوايي.تيرانداز بمبـ  11

خود اختصاص داده است. از اين جا است كه  تيراندازي بيشترين ابزار و تجهيزات جنگي را در گذشته و حال به بلي

 2.دشوزش تيراندازي براي ما روشن ميبر آمو تأكيد و تشويق رسول اهلل حقيقت

 

                                                 
منحصر به فرد اسذت؛ متشذكل از گي، سبكي و كارآيي خود باشد؛ اين سالح در ساده( مي7( و )ب2به دو نوع: )بت روسيه است و ساخ -1

( پيشذاپيش آتشذبارهاي 7جذي -يپذ -كنذد. )آرح از كتف و بر ضد تانگ انداخت ميخمپاره و دستگاه نگهدارنده است؛ اين سالي فيرلوله

 باشد.كيلوگرام مي 2.25كيلوگرام و وزن مرمي آن  5رد؛ وزن آن بدون مرمي يي سبك جهان قرار داخمپاره

 .، مراجعه شودالمؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروتبراي معلومات بيشتر به )الموسوعة العسكرية( چاپ:  -2
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 ي امنيتي در كار اسالميتربيه ضرورت به

 امنيت چيست؟ -

 هاي مخالف.امنيت از ديد جريان -

 هاي حتمي كار اسالمي.امنيت يكي از ضرورت -

 ابعاد امنيت. -

 سازد.مياهاتي كه تنظيم را به خطر مواجه اشتب -

 اسالمي و انواع آن. پذيري كارآسيب -

 شوار.ي امنيتي و مواجه شدن با شرايط دتربيه -

 ي امنيتي.تربيهبارزترين عناصر  -
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 ششم بخش

 ي امنيتي در كار اسالميتربيه ضرورت به

ي هدف از تربيه كه ضد آن خطر، ترس و اضطراب است. باشد،امنيت در واقع به معناي سالمت، اطمينان و استقرار مي

 كند و از سوي چيزهايي رامنيت آن را تأمين ميآوري ابزاري بپردازد كه اامنيتي اين است كه جماعت از يك سو به فراهم

 د.كني آن احساس خطر ميكه از ناحيهد نمايخود دفع 

 كنيم:ي امن است اشاره ميدر ذيل جهت روشن شدن بيشتر معناي )امن( به برخي از آيات قرآن كريم كه متضمن كلمه

 فرمايد:اهلل تبارك و تعالي مي

َعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعَْلمُهُمْ وَمَا عْتُمْ مِنْ قُوَّة  وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِِهمْ لَا تَوَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَط

 (60األنفال) تُنفِقُوا مِنْ شَيْء  فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

هاى آماده بسيج كنيد تا با اين ]تداركات[ دشمن خدا و دشمن خودتان و و هر چه در توان داريد از نيرو و اسب)

شناسد بترسانيد و هر چيزى در راه خدا خرج كنيد شناسيدشان و خدا آنان را مى]دشمنان[ ديگرى را جز ايشان كه شما نمى

 (شود و بر شما ستم نخواهد رفتپاداشش به خود شما بازگردانيده مى

َالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيَمانَهُمْ بِظُلْم  أُوْلَئِكَ لَهُمْ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُون (82)األنعام 

 (يافتگاننداند آنان راست ايمنى و ايشان راهكسانى كه ايمان آورده و ايمان خود را به شرك نيالوده)

َلَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا  هُمْ أَمْرٌ ِمنَ الْأَمْنِ َأوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ َوإِلَى أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْوَإِذَا جَاء

 (83)النساء ا قَلِيلًافَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّ

و چون خبرى ]حاكى[ از ايمنى يا وحشت به آنان برسد انتشارش دهند و اگر آن را به پيامبر و اولياى امر خود ارجاع )

توانند درست و نادرست[ آن را دريابند و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود اند كه ]مىاز ميان آنان كسانى كنند قطعاً

 (كرديدار[ اندكى از شيطان پيروى مىجز ]شم مسلماً

َوَإِذْ قَالَ ِإبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَام (35)إبراهيم 

رستيدن بتان دور اين شهر را ايمن گردان و مرا و فرزندانم را از پ !و ]ياد كن[ هنگامى را كه ابراهيم گفت پروردگارا)

 (دار

َفِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى   إِنَّ أَوَّلَ بَيْت  ُوضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِين

 (97)آل عمران سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَتَطَاَع إِلَيْهِ * ْالنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اس

اى كه براى ]عبادت[ مردم نهاده شده همان است كه در مكه است و مبارك و براى جهانيان در حقيقت نخستين خانه)

ر كه در آن درآيد در امان است و براى هاي روشن است ]از جمله[ مقام ابراهيم است و هدر آن نشانه* ]مايه[ هدايت است 

خداوند از  خدا حج آن خانه بر عهده مردم است ]البته بر[ كسى كه بتواند به سوى آن راه يابد و هر كه كفر ورزد يقيناً

 (نياز استجهانيان بى

َدًا مِنْ كُلِّ مَكَان  فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغ

 (112)النحل بِمَا كَاُنوا يَصْنَعُونَ

هاى رسيد پس ]ساكنانش[ نعمتو خدا شهرى را مثل زده است كه امن و امان بود ]و[ روزيش از هر سو فراوان مى)

 (دادند طعم گرسنگى و هراس را به ]مردم[ آن چشانيدچه انجام مى ى كردند و خدا هم به سزاى آنخدا را ناسپاس
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 ؟امنيت چيست

ي افراد، ت از ناحيهاست كه سالمت كار اسالمي را از خطراتي كه ممكن اس يكارهايمقصود ما از امنيت در اين جا راه

 ضمين نمايد.آن شود، ت ها و احزاب رسمي و غيررسمي متوجهجريان

فراد، كه سالمت كار اسالمي، تنظيم، اشود شامل بحث امنيت مي -رواني و فزيكي-ارگيري تمام اجراءات كهمچنين به

 د.كنهاي آن را ضمانت ميگاهتكيهممتلكات و 

كار هاي رقيب و دشمنان هاي مخالف و حركتعالوه برآن اقداماتي كه جهت شناسايي و كشف اهداف و تصاميم جريان

توان گفته كه هر برنامه و طرحي كه هدف رود. در نتيجه ميهاي كار امنيتي به شمار ميگيرد، از فعاليتاسالمي صورت مي

 آيد.هاي اسالمي باشد جز قضاياي امنيتي در دعوت به حساب ميآن سالمت كار و كاركنان فعاليت

 

 هاي مخالف:امنيت از ديد جريان

آوريم كه دشمنان ما در اين عرصه ي امنيتي در كار اسالمي به ميان ميو واجب بودن تربيه ما در حالي سخن از امنيت

هاي زيادتري در اختيار دارند؛ حتا آنها براي دستاورد مكانات،اند و هم از نظر اها از ما پيشي گرفتهسال ،هم از نظر زمان

 دهند.هاي هنگفتي را اختصاص ميهزينه ،برندبه كار ميعليه اسالم و جهان اسالم  امنيتي كه وسايلبازنگري ابزار و 

كنيم، تا بدانيم كه اشاره مي (C. I. A اينك جهت اطالع بيشتر به معلوماتي در مورد سازمان استخبارات مركزي آمريكا )

 دهند.دشمنان ما تا چه حد به اين ب عد اهميت مي

چاپان عليه ناوگان جنگي آمريكا در  يگير كنندهي غافلربهد از ضبع( C. I. Aسازمان استخبارات مركزي آمريكا )

ي تأسيس شد؛ اين حادثه انگيزه ،ناوگان آمريكا را كامالً منهدم ساخت كهي چهل قرن نزدهم فيك در دههيي باسمنطقه

 1و هدف از تأسيس آن حفاظت نيروهاي آمريكا از خطرات ناگهاني بود.گرديد  (C. I. Aاساسي تأسيس )

ن و در زميني به مساحت سه جريب زمين اعمار شده است كه داراي هفت طبقه ي در واشنگتتمان اين دستگاه امنيتساخ

در اين ساختمان  گنجايش بيش از پنچصد نفر را دارد.هاي آن باشد و بيشتر از هزار اطاق دارد؛ بعضي از اطاقمي

در ساخت اين تعمير بيش از چهل و شش مليون دالر  دهد؛هزار موتر را در خود جاي مي هاي ساخته شده كه سهپارگينگ

  2شود.ن، ده هزار نفر تخمين زده ميگتهزينه شده است. تعداد كارمندان امنيت در واشن

ن، نظامي، بياريكاز جمله: افراد ب .باشنداشخاصي با تخصصات مختلف مي ن سازمان استخبارات مركزي آمريكاكارمندا

 اس.دان و زبان شندان، روانشناس، علماي اتم، اهل سياست، جغرافيهنآگاه، كيميادان، قانو

 وكنند و برخي از آنان بيست اكثر كارمندان استخبارات آمريكا به چهار زبان به صورت بسيار ساده و روان صحبت مي

 دانند.سه زبان را به خوبي مي

ي ها، ابزار ترجمهفيلم، معلومات الكتروني، نقشه ، آرشيف، ميكرودستگاه استخبارات آمريكا مجهز است به كتابخانه

بندي معلوماتي كه از گوشه و كنار جهان توسط جاسوسان شان دريافت فوري كه كارمندان را در قسمت تنظيم و دسته

  3شود كمك نمايد.مي

                                                 

 ة.: دار دمشق للطباعچاپوليم خوري،  :ترجمة ؛تأليف: أندرو تولي ؛كتاب الجاسوسية األمريكية -1

 .24، ص همان اثر( 1)

 .36، ص همان اثر( 2)
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فعاليت دارند اعم  ي آمريكا و ديگر نيروهاي مخالف با اسالم كه در نقاط مختلف جهانبه همين صورت اياالت متحده

ريزي و توطئه عليه آوري معلومات و برنامهها، همه و همه سرگرم تجسس و جمعها و كمونيستها، صهيونيستاز صيليبي

هايي ها در پشت انقالب. اين قوتباشندساز شان ميقضاياي سرنوشت هاي جهان اسالم واسالم، حركت اسالمي و ملت

پردازند، نمايند، به شستشوي مغزها ميها را سرنگون ميپيوندد؛ حكومتالمي به وقوع ميقرار دارند كه در كشورهاي اس

سازند و لو اين كار شان ميهايي مصالح خود را محقق سازند. آنها با استفاده از چنين روشها را از خود ميها و تنظيمنظام

 آنان تمام شود.ها، ريختن خون و معيوب گرديدن به قيمت پارچه پارچه شدن ملت

 

 هاي حتمي كار اسالمي است:امنيت يكي از ضرورت

دانيم، در واقع گي امنيتي را يك ضرورت ميو آماده ورزيمتي در كار اسالمي تأكيد ميوقتي ما بر حتمي بودن تربيت امني

يم كه مدت زياد در انجام آن كوتاهي آوريي را به ياد ميايم و وجيبهها از آن تغافل ورزيدهپردازيم كه سالبه جبران كاري مي

و از حيث آگاهي سياسي و حركي كاركنانش  ظر انديشه و تربيت رشد نموده استايم. كار اسالمي در حالي كه از ننموده

 برد.هايي زيادي رنج ميهاي فراوان و واپسگراييروند رو به رشدي داشته است، متأسفانه در ميدان جهاد و امنيت از كوتاهي

گي  مورد تاخت و تاز قرار گرفته، از هم همين دليل است كه جريان اسالمي از طرف مخالفان و دشمنان خود به ساده به

 گردد:پاشد و تصفيه ميفرو مي

 فرمايد:اهلل تبارك و تعالي در مورد مي

ْاشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَِّه  * ضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَكَيْفَ وَإِنْ يَظْهَُروا َعلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُر

 (10-8)التوبة الْمُعْتَدُونَ لَا يَرْقُبُوَن فِي مُؤْمِن  إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُوْلَئِكَ ُهمْ*  ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَْعمَلُونَ

كنند و نه شما نه خويشاوندى را مراعات مى ييابند در بارهكه اگر بر شما دست چگونه ]براى آنان عهدى است[ با اين)

آيات خدا را به *  ورزد و بيشترشان منحرفندهايشان امتناع مىكه دل كنند و حال آنشان راضى مىشما را با زبان ا،تعهدى ر

در باره هيچ مؤمنى *  دادنداى ناچيزى فروختند و ]مردم را[ از راه او باز داشتند به راستى آنان چه بد اعمالى انجام مىبه

 (كنند و ايشان همان تجاوزكارانندمراعات خويشاوندى و پيمانى را نمى

 از جمله: رودهاي مبرم كار اسالمي به شمار ميزيادي يكي از ضرورت داليلگي امنيتي به آماده

ريزي كند و از دهد، تا به نحو الزم در مورد آن برنامهجريان اسالمي را در روشني حوادث پيرامون آن قرار مي -1

 ي ناگوار مواجه نشود.رويدادهاي ماحول خود غافل نماند و يا در حالت خواب عميق با حادثه

حوادث و  آمدهاي ناگوار اتخاذ كندر امور آني و پيشكند تا احتياطات الزم را در برابجريان اسالمي را كمك مي -2

 گي و اضمحالل ننمايد.ناگهاني آن را دچار دستپاچ

 كند.صفوف كار اسالمي را از نفوذ افراد مغرض و جاسوسان دشمن حفاظت مي -3

ار اسالمي و مخالف با سياست ك دهد سياستيكند و اجازه نميهاي( مخالف جلوگيري مياز نفوذ )افكار و سياست -4

از جانب دشمنان حركت به  رد اعتماد آن داخل صفوف حركت شود، چه آن سياست و برنامهي موبرنامه از يي غيربرنامه

 .جانب دوستان و طرفداران حركت ي تراكم قوت در داخل صف و يا ازد، يا در نتيجهميان آمده باش

كند تا از نظر امني خود، افراد، اسناد و ممتلكات وم كمك ميباآلخره تربيت امنيتي، جريان اسالمي را به صورت عم -5

 خود را حفاظت كند.

 

 :منيتاابعاد 
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تواند داراي جوانب كم هاي آن، ميهاي تنظيم، و يا به ميزان ابعاد برنامهگيي كار و يژهگي دامنهامنيت بر حسب گسترده

ها را كه تنظيم دارد؛ ابزاريارد، يك دولت كوچك ضرورت نبه آن ضرورت دكه يك دولت بزرگ  و يا زياد باشد؛ چيزهاي

 ...ها به آن نياز دارندتر از ابزاري است كه دولته آن نياز دارند، كمب

به آن نياز  -چه خورد و چه بزرگ–در اين جا خوب است به برخي از جوانب امنيتي كه هر فعاليت، تنظيم و يا حركت 

 دارد اشاره كنيم:

 :افراد يتمناـ  1

ه كند و يا آنان را با امري ناپسند و شكنندمراقبت از سالمت افراد و حفاظت شان از چيزهاي كه آنان را تهديد مي

 نمايد. اين مطلب را با تفصيل بيشتر ضمن سخن در مورد )تربيت امنيتي( كه در آخر همين بخش خواهد آمد پيرو ميروبه

 گيريم.مي

كند مين ميمسؤول است تا در حد توان تمام اسباب قابل دسترسي را كه سالمت آنان را تضحركت در مقابل افراد خود 

زني در مورد ن شان به هالكت جلوگيري كند و با گمانهفراهم آورد و از افتاد نمايدهاي شان را حفاظت ميو نفسها و خون

 شان تصميم نگيرد.

ي امنيتي ي جهادي و تربيهتي ندارد، بلكه تربيهصحبت نموديم منافاي جهادي( كه قبالً در مورد آن اين سخن با )تربيه

انداختن، ح )خود را به هالكتداشت امنيت حد فاصل ميان دو اصطال نظر توان گفت كه درحتا مي الزم و ملزوم يكديگراند؛

 و جهاد( است.

سايباني درست  معظم اسالم جهت امنيت )رهبري( پيشنهاد كرد كه براي رسول در روز جنگ بدر سعد بن معاذ

سپس با دشمنان  ،و نزدت شتراني بگذاريم باني نسازيم كه در آن قرار گيرياي رسول خدا! آيا برايت ساي»شود و گفت: 

و اگر طوري  آن را دوست داريم خود مقابله كنيم؛ اگر خداوند ما را عزت بخشيد و بر دشمنان غالب نمود، چيزي است كه

 1«پيوندي...نشيني و به مسلماناني كه در جنگ حضور ندارند مييديگر شد بر شترت م

كن است، تا نگهبانان از حراست اما ديدهز به دو جماعت مشروع گري نماي نبرد اقامهبه خاطر سالمت )افراد( در صحنه

 فرمايد:قابل نفوذ دشمن غافل نمانند؛ اهلل تبارك و تعالي در اين مورد مي

ْرِينَ َكانُوا لَكُمْ كُمْ الَّذِينَ كََفرُوا إِنَّ الْكَافِتُمْ أَنْ يَفْتِنَ إِنْ خِفْفِي الْأَرْضِ َفلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُُروا ِمنْ الصَّلَاةِ وَإِذَا ضَرَبْتُم

ونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأِْت سْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُوَلْيَأْخُذُوا أَ هُمْ مَعَكَوَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْ *  عَدُوًّا مُبِينًا

مْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ َعلَيْكُمْ كُمْ وَأَْو َتغْفُلُوَن َعنْ َأسْلِحَتِذِينَ كَفَُروا لَ وَدَّ الَّطَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ ُيصَلُّوا َفلْيُصَلُّوا َمعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ 

 (102)النساء مَيْلَةً وَاحِدَةً

ه نماز كشما نيست  اند به شما آزار برسانند گناهى برو چون در زمين سفر كرديد اگر بيم داشتيد كه آنان كه كفر ورزيده)

ا داشتى پ شان نماز برگاه در ميان ايشان بودى و برايو هر *  ندارا كوتاه كنيد چرا كه كافران پيوسته براى شما دشمنى آشكار

را تمام  تند ]و نمازافزارهاى خود را برگيرند و چون به سجده رفپس بايد گروهى از آنان با تو ]به نماز[ ايستند و بايد جنگ

احتياط  البته جانب وگزارند  اند بايد بيايند و با تو نمازسر شما قرار گيرند و گروه ديگرى كه نماز نكرده كردند[ بايد پشت

غافل  ز و برگ خودافزارها و ساكنند كه شما از جنگافزارهاى خود را برگيرند ]زيرا[ كافران آرزو مىرا فرو نگذارند و جنگ

 (شويد تا ناگهان بر شما يورش برند

 :سراراسناد و ا يتمناـ  2

                                                 
 بدر كبرى. يهابن هشام ذ غزو يهسير -1
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هاي بزرگ احيانًا . دولتبايد دشمنانش از آن آگاه شونده نت كها و اسراري اسريزيهر تنظيم و نهاد داراي اسناد، برنامه

انرژي و امثال آن  اسرار يا سري از ي ونظامي، تصميم عسكري، تركيب شيميايي را صرف كشف يك نقشهها دالر مليون

 .ي مقابله با آن را بسازندوسيلهتا بتوانند  كنندمي

ي اسرار و حمايت كننده كنند تمام ابزار بازدارندههاي سعي ميتنظيم ها وها، جريانكه دولت همين چيز سبب شده است

 خود را فراهم آورند.

م خود را حتا بعد از نقض پيمان صلح از جانب كفار قريش تصميم فتح مكه را اتخاذ نمود، اين تصمي وقتي رسول اهلل

 از مسلمانان مخفي داشت و فرمود:

 1«خْبَارَ عَنْ ُقرَيْش  حَتّى نَبْغَتَهَا فِي بِلَادِهَااللّهُمّ خُذْ الْعُيُونَ وَالْأَ»

 رو شوند( هاي خود با لشكر ما روبهتا به صورت ناگهاني در خانه را از قريش باز دارخدايا جاسوسان و اخبار ) 

 يشهيد او در مورد چيزي بداند، عافكر كرد شا آمده، همسر پيامبر ايشهنزد دخترش ع حتا ابوبكر صديق

 «دانمقسم به خدا چيزي نمي»گفت: 

يي ن ابي بلتعه براي قريش نامهقصد حركت به سوي مكه را نمود، حاطب ب وقتي رسول اهلل»گويد: ابن اسحاق مي

اين خبر از آسمان به  اش را به قريش برساند؛ود تا نامهاو زني را اجير نم د؛با خبر ساز نوشت تا آنان را از اقدام پيامبر

ط خبر توس رسول اهلل .ندن عوام را به تعقيب آن زن فرستاددا رسيد، آن حضرت علي بن ابي طالب و زبير برسول خ

ب گفت: اي آسماني از اين ماجرا با خبر شده حاطب را صدا كرد و برايش گفت: چه چيز تو را به اين كار واداشت؟ حاط

 د نشده است؛ر و تبديلي در من ايجامان دارم و هيچ تغييرسول خدا قسم به ذات اقدس الهي كه من به خدا و رسول او اي

اطر آنان اين كار را به خ ؛اندشانو زن و فرزندانم در ميان اي يي ندارمدر ميان قريش رگ و ريشهام كه ولي من يگانه كسي

 «امانجام داده

تل تا او را به قرفت تصميم گ و عمر كارش خود را مستحق مرگ نموده بودحقيقت اين است كه حاطب با اين 

يگري داشت، دنظر  گفت: )اجازه دهيد گردنش را بزنم، زيرا وي منافق شده است( اما پيامبر ، او به رسول اهللرساند

 .كندهاي همچون اسالم و جهاد وجود دارد كه از اين موقفش شفاعت ميكه در سوابق اين شخص فداكاري چون ديد

 :بنابرآن فرمود

 2« لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَ اعَْملُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْوَمَا يُدْرِيكَ»

خواهيد انجام دهيد دانسته كه فرموده است: هر چه ميمي تعالي در مورد اصحاب بدرشايد اهلل  ]اي عمر[داني چه مي)

 من شما را آمرزيدم( 

 :ي اهلل تبارك و تعالي نازل شداين فرمودهدر مورد حاطب و عملش 

 َقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُوَل دْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُْم مِنْ الْحَالْمَوَدَّةِ وَقَلَيْهِمْ بِإِيَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا َعدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ َأوْلِيَاءَ تُلْقُون

ا َأعْلَمُ ِبمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا َأعْلَنتُمْ ونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَمَرْضَاتِي تُسِرُّ ابِْتغَاءَوَ بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ِإنْ ُكنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي  وَإِيَّاكُمْ أَْن ُتؤْمِنُوا

 ( 1)الممتحنة وَمَنْ يَفَْعلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

ايد دشمن من و دشمن خودتان را به دوستى برمگيريد ]به طورى[ كه با آنها اظهار دوستى اى كسانى كه ايمان آورده)

كنند كه ]چرا[ به آن حقيقت كه براى شما آمده كافرند ]و[ پيامبر ]خدا[ و شما را ]از مكه[ بيرون مى كه قطعاً كنيد و حال آن

                                                 
 ي نبوي از ابن كثير.سيره -1

 صحيح البخاري؛ باب غزوة الفتح و ما بعث حاطب بن ابي بلتعة. -2



  

 
63 

]شما[ پنهانى با آنان  .ايداگر براى جهاد در راه من و طلب خشنودى من بيرون آمدهايد به خدا پروردگارتان ايمان آورده

چه آشكار نموديد داناترم و هر كس از شما  چه پنهان داشتيد و آن كنيد در حالى كه من به آندوستى برقرار مى يرابطه

 (از راه درست منحرف گرديده است چنين كند قطعاً

 :منيت نظاميـ ا 3

ها تر اين ب عد شكسب عد امنيت كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد امنيت نظامي است، چرا كه فقدان امنيت د ترينمهم

 حد و مرز و خطرناكي را به دنبال دارد.هاي بينشينيو عقب

لي و-حمايت كنند  پنجاه نفر تيرانداز را موظف ساخت تا از پشت جبهه مجاهدين را حد( رسول اهللي )ا در واقعهـ 

گان اجساد مجاهدان را بينند پرندهو اين كه فرموده بود از جاي خود تكان نخورند و لو مي آنان با وجود اصرار رسول اهلل

نزديك كرده  قتي آنان مكان خود را ترك كردند و پشت جبهه خالي شد، كفار توانستند خود را به رسول اهللو -خورندمي

 د.و دندان مباركش را بشكنند و تعداد زيادي از صحابه را به شهادت رسانن آن حضرت را به شدت زخمي نمايند

لشكر اسالمي را در جاي فرود آورد تا استراحت كنند، سپس جهت اجراءات  ي ذات الرقاع رسول اهللبعد از غزوه ـ

هت حراست مكلف ساختند. ( را ج( و يك نفر از انصار )عباد بن بشريك نفر از مهاجرين )عمار بن ياسر ،امنيتي الزم

بيرون شدند، فرد انصاري براي برادر مهاجر خود گفت:  شده از جانب رسول اهللي سپردهوقتي آن دو جهت اداي وظيفه

خوابيد، و مهاجر  يا آخر آن؟ مهاجر گفت اول شب را.اول شب  دوست داري به جاي تو نگهباني كنم،كدام قسمت شب را 

ها كرد؛ عباد تير را از تيري به طرف او ر به نماز ايستاده ديد؛ را از دشمنان آمده، عباد بن بشرردي م انصاري به نماز ايستاد؛

را ادامه داد؛ جاسوس دشمن تير دوم را انداخت نمود؛ آن را نيز از بدن خود خارج كرد؛ تير سوم را  نماز بدنش كشيده

ديد از بدن انصاري خون روان  رفيق مهاجرش بيدار شد وقتيدر آن هنگام  .عباد بن بشر ركوع و سجده نمود پرتاب نمود؛

خواندم و را مي يي از قرآنانصاري گفت: سورهچرا در وقت اصابت اولين تير مرا بيدار نكردي؟!  : سبحان اهلل!گفت است

ا تمام ع رفته نمازم ركند به ركودوست نداشتم آن را پيش از اين كه تمام شود قطع نمايم، وقتي ديدم پي در پي تيراندازي مي

ظت آن امر نموده بود مرا به حفا قسم به خدا اگر خوف ضايع شدن سنگري نبود كه رسول اهلل نمودم و تو را بيدار كردم؛

 1جانم برآيد اما آن سوره قطع نشود. حاضر بودم

 

 سازد:اشتباهاتي كه تنظيم را به خطر مواجه مي

شود كه احياناً يك واضح مي و تاريخ عمل اسالميحركت اسالمي معاصر واقعيت موجود  و ارزيابي از خالل جستجو

 حركت اسالمي را به خطر مواجه نموده است؛ از جمله: ،رخ دادهمختلف هاتي در مناطق سلسله اشتبا

 :ضابطهبي فردي صرفاتتـ  1

واقيعت موجود  نمايد.هاي بزرگي را متوجه حركت ميراد تنظيم و يا گروه مصيبتاز افجاي يكي گاهي تصرف بي

ار كا گرفته، تنظيم ر ها دامن كلكه در بيشتر موارد مصيبت ورد از اين پديده را به ياد داردها محركت اسالمي معاصر ده

هاي اسالمي وارد نموده است. هاي مختلف بر پيكر فعاليتعرصه هاي خونيني را درزخم به عقب رانده،ها سال ده را اسالمي

ترين مصلحتي چككه براي اسالم و حركت اسالمي كو است يي هدر رفتهها به گونهها و خونمصيبت ين كه تمامتأسفبارتر ا

 نداشته است. را در پي

گيرد تا از شأ ميشوند كه تصرفات شان بيشتر از عواطف و احساسات شان مندر داخل تنظيم كساني پيدا مي احياناً ـ

حكمت و عقل را به بزدلي و ترسويي  گيرند،هركاري از تندروي كار مي اند كه در مقابلهايايشان انسان حركت و منهج آن؛

                                                 

 ذات الرقاع( يهابن هشام، )غزو يهسير -1
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در حركت اسالمي  نمايند؛ چون خطر اين افرادباب را ضعف ايمان تقلي ميريزي و استفاده از اسو برنامه كنندر ميتفسي

 .حفاظت گردد جاي آنانكاري وضع شود تا حركت از تصرفات بيبايد راه سيار برزرگ است،ب

تا زماني كه دعوت مصالح شان را تأمين  اين افراد .گيرده مصالح شخصي شان ارتباط ميتصرفات شان بيشتر ب ييعدهـ 

سر دشمني گرفته از  دعوت دعوتي با مصالح شخصي شان تصادم نمايد بامصالح  كنند و هرگاهبا دعوت همراهي ميكند 

حقيقت امر را در زير چتر نمايند در بسياري از موارد چنين افرادي سعي مي؛ ندكنيي عليه آن كوتاهي نميهيچ توطئه

 .هاي شرعي مخفي نگهدارندبهانه

د و پيش از اين كه به هاي شان از جوانب مختلف متكامل گردقبل از اين كه به پختگي الزم برسند و شخصيت تعداديـ 

قبل از اين كه دعوت در نظرشان  شد چنين افرادي غيرطبيعي بوده،شوند. رشوند، به مسؤوليت گمارده ميمحك تجربه زده 

. سرنوشت چنين افرادي به يكي از دو مآل آتي شونددعوت بزرگ گردانيده مي صفوف داخلبزرگ شده باشد، آنها در 

 گردد:منتهي مي

 كنند دعوت را مطابق خواهشات و مصالح خود تسخير كنند.يا سعي مي ـ 1 

ارزش از دنيا را به فروشند و در بدل آن مطاعي ناچيز و بييي اندك ميكنار گذاشته، آن را به سرمايهيا دعوت را  ـ 2

 آورند.دست مي

را از  شناسند و هيچ كاريكنند و هيچ س رِّي را به رسميت نمييي نيز هميشه افكار شان را با آواز بلند مطرح ميعدهـ 

و آن چه گفتنش در يك  واز دارد و آن چه طرحش مجاز نيسترح نمودنش جو بين آن چه مط دارندهيچ كس مخفي نمي

 گذارند.فرقي نمي ،جا ممكن است و در جاي ديگر ممكن نيست

زيرا خطري كه از  المي از وصف بيرون است.در دعوت اس آفرين افرادي با اين خصوصياتخطرناك و مصيبت آثار

اند كه در روز در مورد آنان فرموده مرتبط به )زبان( است و رسول اهلل شودمتوجه دعوت اسالمي مي اين اشخاص يناحيه

 شوند. قيامت سرنگون به دوزخ انداخته مي

هاي خود را كنترول كنيم، زيرا عدم حفاظت زبان سبب هالكت ما در دنيا و اند تا زبانما را امر نموده رسول اهلل

 شود.آخرت مي

 انشقاق داخلي: ـ 2

تواند به يكي از اسباب برداري نشود، مياخلي اگر به موقع مهار نگردد و از آن به نحو احسن بهرههاي دانشقاق

 ها تبديل شود.ي جرياننابودكننده

 گردد.انشقاق باعث پراكننده شدن صف و پارچه پارچه شدن تصور مي

 شود.انشقاق باعث ضعيف شدن و اضمحالل حركت مي

 نمايد.دريدن حركت و كوبيدن و تصفيه آن ميآنان را به فكر ازهم انشقاق بر غرور دشمنان افزوده

ست، تا از طريق آن ايمان انسان را ا هاهاي نفوذ شيطان بر نفس انسانتر اين كه انشقاق يكي از دروازهاز همه خطرناك

 هاي آن را از بين ببرد.تباه كرده، اخالقش را فاسد كند و تمامي ارزش

ركابي پيامبر كه از هم رويداد بسيطي واقع شد و مسلمانان مأمور گرديدند تا با سه تن از كساني در زمان رسول اهلل

. اين حادثه )پادشاه غسان( را تحريك نمود تا به فكر پارچه ناع ورزيده بودند، مقاطعه نمايند..ي تبوك امتدر غزوه اكرم

. بنابراين كسي را با يك .ست آمده بيشترين استفاده را ببرد.خواست از فرصت به دنمودن صف مسلمانان گردد، زيرا او مي

 .( فرستاد. نتيچه چه شد؟نامه به سوي كعب بن مالك )يكي از سه نفر تخلف كننده از فرمان رسول اهلل
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پرسد و هاي شام از نام و جاي من مييكي از نبطي وقتي در بازار روان بودم ناگهان متوجه شدم»گويد: مي كعب

آن شخص به سوي من  ؛كند؟ مردم به طرف من اشاره كردندويد چه كسي مرا به پيدا كردن كعب بن مالك رهنمايي ميگمي

ي ابريشمي به اين مضمون نوشته بود: اما بعد، براي ما اش را بر پارچهي پادشاه غسان را به من تسليم كرد، او نامهآمده نامه

ه، تو كسي نيستي كه نسبت به تو اهانتي صورت گيرد و يا به هالكت رسي، به ما خبر رسيده است كه رفيقت با تو جفا نمود

هاي است كه گويد: وقتي نامه را خواندم با خود گفتم: اين نيز يكي از امتحانكعب مي .بپيوند تا با تو همدردي نشان دهيم..

نامه را داخل تنور انداخته  بناءً ده است.ه شخصي كافر به من طمع كرك رفته است، كارم به جاي رسيدهسر راه من قرار گ

 .1سوختاندم

تر اين كه باعث خشم گرداند و از همه خطرناكچون پيدا شدن انشقاق مشكالت و خطرات زيادي را متوجه دعوت مي

 اندازان شدهرقهيدي متوجه تفشد وعيدها و تهديدهاي در قرآن كريم و سنت مطهر پيامبر اكرم .گرددمي و غضب اهلل

 فرمودند: تا جاي كه رسول اهلل است؛

 .2«يْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَإِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ َأرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّ»

اند پارچهي را بعد از اين كه يكجا و يكممت اسالها خواهيد بود، كسي كه بخواهد ا)به زودي شاهد بالها و سختي

 را با شمشير بزنيد( او -هر كس كه باشد–متفرق سازد 

خ هاي اسالمي و حوادثي كه در آن رهاي امنيتي ايشان هميشه در كمين جريانهبايد بدانيم كه دشمنان اسالم و دستگا

 شمارند.يغنيمت م پاشيدن و تخريبرا براي ازهمو هر فرصتي  اندنشسته دهدمي

كه  آمريكا( اقتباس شده است اشاره نماييم و ببينيم ز كتاب )جاسوسيمناسبت نيست تا در اين جا به مثالي كه ابي

 آمده ميان آمريكا و اتحاد جماهير شوروي بوده است.چگونه اين كشور در صدد استفاده از شرايط و رويدادهاي به دست

خود در مسكو  انن از طريق جاسوسازمان استخبارات آمريكا( در واشنگتبه اين صورت است كه )س ي رويدادخالصه

از حكومت و  اشدو بار تأخير در ترفيعكند كه يكي از كارمندان )كريملين( به نام )اندريه( به سبب گذارشي دريافت مي

به صورت درست  دهبيند تا از فرصت به دست آماستخبارات آمريكا الزم مي شده است. دهرهبران كمونيست آن آزر

. سازمان .ارتباط بر قرار كند تا از او به عنوان جاسوس آمريكا در قلب كريملين استفاده نمايد. (اندريه)برداري نموده با بهره

ي آن )اندريه( به حيث جاسوس آمريكا در قلب دستگاه رهبري كند كه در نتيجهي دقيقي را طرح مياستخبارات آمريكا نقشه

 3د.نمايمونيست انجام وظيفه ميزي حزب كمرك

 آشكار گرديدن اسرار تنظيم و يا افتادن آن به دست دشمن:ـ  3

سباب از اتفاده برخي از افراد با طبايع خاصي كه دارند به اجراءات امنيتي اهميتي قايل نيستند و خود را مكلف به اس

دست دشمن گرفتار شوند؛ اين افراد  گيرد كه چنين افرادي بهبر اين قرار مي ي اهللاحيانًا اراده دانند؛احتياط و حذر نمي

اين نوع ابتال و آزمايشي جاي ندارد؛ بيني هيچريزند، گويا در محاسبات ايشان پيشبازند و به هم ميخيلي زود خود را مي

 كنند.به زودي همه چيز را افشا مي اشخاص

 استقامت عطا كند. نماييم تا به ما پايداري واز اهلل متعالي مسألت مي

اپذير ني حتمي و اجتناب بناءً كاركنان ميدان اسالمي بايد به اين باور برسند كه امتحان و آزمايش در راه دعوت پديده

 است:
                                                 

 .ابن هشام يهسير -1

 .مَنْ فَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مُجْتَمِعٌبَاب حُكْمِ   م؛صحيح مسل -2

 . 190، ص فصل دهم، تأليف أندرو تولي، «الجاسوسية األمريكية»كتاب  -3
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َصَدَقُوا وَلَيَعَْلَمنَّ مْ فَلَيَعْلََمنَّ اللَّهُ الَّذِينَهِذِينَ مِنْ قَبْلِتَنَّا الَّوَلَقَدْ فَ*  أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَُكوا أَنْ َيقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُون 

 (3)العنكبوت الْكَاذِبِينَ

ه پيش ككسانى را  و به يقين*  گيرندشوند و مورد آزمايش قرار نمىآيا مردم پنداشتند كه تا گفتند ايمان آورديم رها مى)

 (دد معلوم دارد و دروغگويان را ]نيز[ معلوم داراناز اينان بودند آزموديم تا خدا آنان را كه راست گفته

 ورند وي وسع و توان خود فراهم آچنان بر دعوتگران الزم است تا تمام اسباب و ابزار احتياط و محافظت را به اندازههم

 ين،ن پيشند مؤمناهمان اراده نمود تا مورد امتحان و آزمايش قرار گيرند، اهلل بعد از آن به خداوند متعال توكل كنند. هرگاه

ات د؛ چرا كه آينظر داشته باشن دّو آيات خدا را كه در مورد شرايط سخت آمده است مَ  يداري و ثبات نشان دهنداز خود پا

ت مخالفان هيچ و آزار و اذي ستادندبرابر باطل با پايمردي اي در دارد كهي را بيان ميقدما داستان مؤمنان ثابتكتاب اهلل براي م

 در رسيد. آنان نرسانيد تا آن كه فرمان اهللضرري به 

د كه ايشان نيز بدانن اين را مقاومت و پر از خار مغيالن است؛بايد دعوتگران به ياد داشته باشند كه راه اسالم راه جهاد و 

ود خكه حركت  واني استبلكه اين كار و آخرين كسان نيز نخواهند بود؛ گيرندند كه مورد امتحان قرار مياولين كساني نيست

 گي انسان در روي زمين ادامه خواهد يافت.نموده و تا پايان زندهروي زمين آغاز  در را با پيدا شدن آدم

 فرمايد:اهلل تعالي مي

َرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًاظِنْهُمْ مَنْ يَنْتَحْبَهُ وَمِمِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا َعاهَدُوا اللَّهَ َعلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى ن (23حزاب)األ 

رخى از بت رسيدند و چه با خدا عهد بستند صادقانه وفا كردند برخى از آنان به شهاد اند كه به آناز ميان مؤمنان مردانى)

 (خود را[ تبديل نكردند يآنها در ]همين[ انتظارند و ]هرگز عقيده

گان مؤمن خود ت به بندهدر آخر هاي است كه اهللاقعي و حقيقي نعمتدعوتگران به ياد داشته باشند كه نعمت و

ر هنگام ند كه مؤمن داين را نيز به خاطر داشته باش دنيا زندان اهل ايمان و بهشت كافران است.وعده داده است. و بدانند كه 

 . گرددآن اندازه شادمان نمي ديگر بهشود كه در هيچ حالت يي خوشحال مياندازه رو شدن با پروردگار خود بهروبه

 فرمايد:اهلل تعالي در حديثي قدسي مي

 1«وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِوَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ إِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا َأمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، »

در  داشته باشداگر در دنيا از من خوف  كنم؛ام جمع نميرا در وجود بنده به عزتم قسم است كه دو خوف و دو امن) 

رس از خوف و ت و اگر در دنيا احساس امنيت كند در روز قيامت او را در حالتي داد مت او را در امن قرار خواهمروز قيا

 قرار خواهم داد(

گردد، در حالتي است كه افراد آن به دست دشمنان اسالم اسير ه متوجه دعوت اسالمي ميترين خطراتي كيكي از بزرگ

تر و شديدتر است؛ طر هم بزرگخهر چه معلومات زيادتر باشد،  ن حالت به ميزان معلومات افراد است؛شوند؛ خطر در ايمي

ود؛ زيرا معلومات اضافه بر ومات داده شمعل ي ضرورتشهر فراد به اندازه كند كه بهبه همين دليل مصلحت تقاضا مي

 ضرورت ثمري جز بال و مصيبت براي فرد و دعوتش در پي ندارد.

 

 كار اسالمي و انواع آن: پذيريآسيب
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پارچه شدن قرار دارد؛ زيرا اين كار از طرف دشمنان كار اسالمي به حيث يك تنظيم و حركت هميشه در معرض پارچه

گران ميدان دعوت شتالگيرد؛ بنابراين توطئه قرار مياندازي و اند هدف سنگكمين آن نشستهزيادي كه دارد و هميشه در 

 هاي مختلف احتياطات الزم را در نظر داشته باشند.بيش از پيش بيدار بوده، در عرصه بايد

از  ؛گيردورت ميگون صهاي گونههاي مختلف و به روشپارچه پارچه كردن كار اسالمي از طرف دشمنان اسالم از راه

 جمله:

 نفوذ اشخاص نامطلوب در داخل صفوف دعوت:ـ 1

به اين صورت كه يك يا چند شخص مكلف شوند تا در داخل صفوف دعوت نفوذ كرده، آهسته آهسته به صفوف مقدم 

ي قاعده به شدت -به خصوص در شرايط سخت و دشوار-گرداند تا تنظيم گيري راه پيدا كنند. اين پديده واجب ميتصميم

ي دعوت بر روي هر كس و ناكس باز چنين نباشد كه دروازه باشد؛)تضعيف و توثيق= ارزيابي دقيق افراد( را در نظر داشته 

شدن عضويت شان مدت زيادي آزموده شوند و قبل از اين كه به آنان اعتماد ي افراد قبل از پذيرفتهبايد همه ؛گذاشته شود

 ند، حاالت مختلف شان به وضاحت مورد بررسي قرار گيرد.ه شود و به كاري مكلف گرداري خواستو از آنان همك شود

 :هاي منحرف در داخل تنظيم اسالمينفوذ انديشهـ 2

 هاي مشخص و ناآشنا را با افراد تنظيميي از افراد، مكلف شوند تا افكار و انديشهبه اين صورت كه فرد و يا مجموعه

اند و از اين تمايل پيدا كرده زمان زير فشار كساني قرار گيرد كه به افكار جديد و ناشناختهبه مرور تنظيم و  مطرح كنند

 گي و سردرگمي در صفوف دعوت و افراد تنظيم پيدا شود.طريق پراكنده

به كلي از زيرا ممكن است جريان را  آيد؛بدترين انواع نفوذ به حساب مي سرايت افكار منحرف در ميان دعوتگران از

 مسير اصلي آن دور كند.

با گذشت زمان آن را  نحرف ناصري در آن راه پيدا كرده،ي متنظيم اسالمي معروفي را به ياد دارم كه انديشهدر لبنان 

 پارچه پارچه نموده به جرياني )ناصري( تبديل نمود.

ف و خصوصيات دعوت ي فكري و حركي مراعات شده فكر، اهداي مصؤونيت در تربيهبه همين خاطر بايد مسأله

گي خوب و بد، صحيح و غلط و حق و باطل را از هم واضح و روشن گردد تا افراد تنظيم به توانند به سهولت و ساده

 تفكيك نمايند و بتوانند ميان آن چه از اسالم است و آن چه به اسالم ربطي ندارد فرق بگذارند.

 نفوذ و تسلط از طريق همكاري مالي:ـ  3

وارد تنظيم را شود؛ اين نوع نفوذ كه در بسياري از مگي ظاهر نميبه ساده ي پوشيده صورت گرفته،ذ به گونهواحياناً نف

 كنند.كه تنظيم را كمك مالي مي شودپيدا مي و يا دوستان دعوت از طريق آن عده از اعضا ،آوردمي ي خودزير سيطره

ها، تصرفات و رفتار خود را ود را مورد ارزيابي قرار داده، برنامهگرداند كه دعوت هميشه روند كار خاين پديده الزم مي

رود نه بر اساس تمايل به دنيا و تا مطمئن شود كه كارها بر اساس شريعت اهلل و مصلحت اسالم به پيش مي ؛مراقبت نمايد

 غيره و لو بسيار اندك هم باشد.

 

 تربيت امني و مقابله با شرايط دشوار:

ما را در روشنايي  دعوتگران اسالم با شرايط سخت و دشوار، قرآن كريم و سنت مطهر پيامبر اكرم يمقابله در مورد

 .كامل قرار داده است

 كنيم:هاي قرآن و سنت را در مورد نقل مياينك به صورت خالصه برخي از رهنمايي

 :داريو پاي: ثبات اول
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 هادينه گردد استقامت ون -شرايط سخت و دشواربه خصوص در –اولين صفتي كه بايد در وجود دعوتگر مسلمان

 ،نشيني، خيانت به خداورد عقبمجرد تفكر در م ا بر وي تحميل كند؛ چرا كهي بسيار سنگيني رهزينهداري است و لو پاي

د. ينشيني نمان عقبچه رسد به اين كه انسان عمالً از كار دي رود؛كوتاهي در حق خدا به شمار ميپيامبر و مسلمانان و 

هميشه در  كند؛ شيطانهاي فراواني را بر روي نفس وي باز نشيني روزنهانسان به عقب تواند از طريق وادار نمودنشيطان مي

 :باز داردي راه حق كمين انسان نشسته است تا از طريق يادآوري همسر، فرزندان و دنيا او را از ادامه

َمِنِينَنْتُمْ مُؤْكُوْلِيَاءَهُ فَلَا تََخافُوهُمْ وَخَافُونِي إِنْ إِنَّمَا ذَلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أ (175ن)آل عمرا 

 (ترساند پس اگر مؤمنيد از آنان مترسيد و از من بترسيددر واقع اين شيطان است كه دوستانش را مى)

زد و زيبايي كه دارد در ن خوبو اين دنيا با تمام چيزهاي  هاي آخرت استنعمت واقعي نعمت دعوتگران بايد بدانند كه

اآلخره روزي مرگ به سراغ ب -خواهندنبخواهند يا  -ي يك بال پشه ارزش ندارد؛ و بايد خوب بفهمند كهبه اندازه اهلل

قام بلندي مو جنت  ءً بايد حريص باشند كه مرگ شان شهادت باشد؛ زيرا شهادت راه ورد به جنت استشان خواهد آمد؛ بنا

 متعال براي شهدا وعده داده است. است كه خداوند

دانند كه مي يار گرفته، خود را بخشي از قافلهاست كه در مسير شهادت قر همين عزت و افتخار كافي براي اهل ايمان

 اند:ي اهلل متعالاين فرموده مصداق داد دارد؛ و هم ايشان در واقعهاي آن تا اعماق تاريخ بشريت امتريشه

ظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًانْهُمْ مَنْ يَنْتَحْبَهُ وَمِنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا َعاهَدُوا اللَّهَ َعلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَمِنْ الْمُؤْمِنِي (23حزاب)األ 

خى از ربت رسيدند و چه با خدا عهد بستند صادقانه وفا كردند برخى از آنان به شهاد اند كه به آنز ميان مؤمنان مردانى)ا

 (خود را[ تبديل نكردند يآنها در ]همين[ انتظارند و ]هرگز عقيده

ي كه در اطر ايمانخكه آنان به  را؛ چاز چيزي بترسند و يا از مقابله با نيروي فرار كنند شايسته نيست كه اهل اين قافله

 اند:روردگارشان لبيك گفتهدعوت پ ناند كه به ايز تمام چيزها باالتر و بلندتراند. و هم ايشانا قلوب شان قرار دارد

ْرَ الْأَدْبَا يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إَِذا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فََلا تُوَلُّوهُم (15)األنفال 

به آنان آورند ىمگاه ]در ميدان نبرد[ به كافران برخورد كرديد كه ]به سوى شما[ روى ايد هراى كسانى كه ايمان آورده)

 (پشت مكنيد

ًمْ تُفِْلحُونَا لَعَلَّكُيَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إَِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُُروا اللَّهَ كَثِير (45األنفال) 

گار تاشد كه رسبكنيد پايدارى ورزيد و خدا را بسيار ياد كنيد ايد چون با گروهى برخورد مىاى كسانى كه ايمان آورده)

 (شويد

 اهلل ذكر ي عبادت خالصانه،، بايد به وسيلهثبات و پايداري نمايند اه خدا بتوانند در راه دعوتبراي اين كه مجاهدان ر

و مراقبت و اخالص به او تقرب  با نفس به سوي خدا بازگردند و از طريق مجاهده يي و دعاهاي عاجزانهدر خلوت و تنها

همان گونه كه الزم است  1«يله بر عليه دشمنان و قوي ترين تدبير در ميدان جنگ استزيرا تقوا بهترين وس»جويند: 

مسلمانان بيش از حفاظت و حراست خود از شر دشمنان، سعي كنند خود را از معاصي و گناهان حفاظت نمايند. در وصيت 

 شان است...( ر از دشمنانتن براي شان وحشتناكگناه دعوتگرا»آمده است:  به سعد بن ابي وقاص عمربن خطاب

، عزيمت و توانمندي، خواهندرده از او كمك ميگي ككه هميشه با خدا زنده اندكساني هاي مرتبط با مأل اعلي،انسان

كنند ي باز استقبال ميا سينهاستواري مرگ در راه خدا را ب هايي با اينعزت و تنفر شان تابع فرمان خدا است. نفس شوكت،

 از جمله: .در مورد ايشان در آيات زيادي از قرآن كريم اشاره نموده است و اهلل تعالي
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َا تَدَّعُونَنَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا م (31)فصلت 

تان بخواهد در ]بهشت[ براى شماست و هر چه هايماييم و هر چه دلتان گى دنيا و در آخرت دوستانهدر زند)

 (جا خواهيد داشت خواستار باشيد در آن

خود  ها و جماعتهاي كه بايد در شخصيتن و اسباب و خصوصيتايي مجاهداقرآن كريم در معرض توجيه و رهنم

فرموده بعد از اين كه  بر دشمنان غلبه حاصل نمايند، د وو پايداري در سنگر پيدا شو تكميل كنند تا براي شان توان استقامت

 :است

َيَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إَِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُُروا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفِْلحُون (45)األنفال 

د و خدا را بسيار ياد كنيد باشد كه رستگار كنيد پايدارى ورزيايد چون با گروهى برخورد مىاى كسانى كه ايمان آورده)

 (شويد

 :داده است ادامه هايش به اين صورترهنمايي

ِمِنْ  وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا*  ينَوَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَُعوا فَتَفْشَلُوا َوتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاْصبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِر

 (47-46)األنفال دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَِرئَاءَ النَّاسِ َويَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعَْملُوَن مُحِيطٌ

شما از بين برود و صبر كنيد كه خدا با  شويد و مهابت و از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد و با هم نزاع مكنيد كه سست)

سرمستى و به صرف نمايش به مردم خارج شدند و  هايشان با حالتمانند كسانى مباشيد كه از خانه و*  شكيبايان است

 (كنند احاطه داردچه مى داشتند و خدا به آن]مردم را[ از راه خدا باز مى

بدون آن ممكن نيست جماعت مؤمن پيروزي و موفقيت را به دست كه سازد مطرح ميآيات فوق اسباب حقيقي را 

  رند.آو

 اسباب مطرح شده در آيات فوق عبارت است از:

 پيامبر: و اهلل فرمانبرداري از ـ 1

ن چه حالل در هر امري سعي كند به آ طاعت و عبادت خدا را نصب العين هميشگي خود قرار داده،جماعت مؤمن بايد 

 پايبند ي احوال به قانون اهللا و همهاجتناب كند و در تمام كاره است حرام و خبيث آن چه و از و پاكيزه است دست يابد

 در هيچ كاري خواهشات نفساني و قوانين معبودان باطل را ترجيح ندهد. بوده،

 باشد: گفتهعتي است كه داراي اوصاف پيشي خداوند متعال جمامنظور از اين فرموده

ُأَمْرًا أَنْ يَكُونَ َلهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن  وَلَا مُؤْمِنَة  إِذَا َقضَى اللَّهُ وَرَسُولُه

 (36)األحزاب مُبِينًا

اش به كارى فرمان دهند براى آنان در كارشان اختيارى باشد و و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و فرستاده)

 (دچار گمراهى آشكارى گرديده است اش را نافرمانى كند قطعاًرستادههر كس خدا و ف

 :صفت ـ وحد 2

تماسك كيان انديشد، به همان اندازه بايد به وحدت صف و اني كه به طاعت خدا و پيامبر ميجماعت مؤمن به ميز

صف و متالشي شدن بنيان ستقيم سست شدن سبب م جماعت و رشد افراد آن نيز فكر كند؛ چرا كه سستي و انحراف افراد

 .شودآن مي

هاي دشمنان جماعت مؤمن تا زماني كه صفوف آن از هم متالشي نشده و آرمانش متفرق نگرديده است، در مقابل توطئه

 افراد جماعتدرگيري ميان  ولي هرگاه كند؛گي ميين دشمنان خود ايستادهترماند و در مقابل تواناترين و سرسختپايدار مي

 فرموده است: وردگار متعال از آن برحذر داشته،گردد كه پرقيامت بزرگي برپا مي آغاز شد
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 ْوَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا َوتَذْهَبَ رِيحُكُم (46)األنفال 

 (شما از بين برود شويد و مهابت و با هم نزاع مكنيد كه سست)

 :ـ صبر 3

رود؛ صبر در ان به خدا است، صبر نصف ايمان به شمار ميوقتي شرط اول در ثبات و پايداري جماعت مجاهد ايم

 .ي نصرت و كاميابي او بر دشمنانش را داردحيثيت مقدمه ،شخصيت مجاهد معراج وي به حساب آمده

فرسا؛ بناًء پيمودن هاي طاقتاز مشقت پروحشتناك، خطرناك و  در اين دنيا پيش رو دارند، راهي است مؤمنان ي كهراه

 نيست. پذيربدون صبر امكانچنين راهي 

 يابد.ميشود بدون صبر تخفيف نرو ميكه مؤمن در مسير دعوت خود به آن روبه بالهاي فزيكي

 .شودو پايداري جبران نمييي جز صبر كند، به وسيلهنقصان مال و جان كه دعوتگر مؤمن در راه دعوتش تحمل مي

ه شود بدون صبر و اميد پاداش اخروي بي مؤمن در اين راه وارد ميگي و اجتماعي كه بر بندهفشارهاي روحي، خانواده

 :ميابد؛ چه زيبا است اين فرموده رسول اكرچيزي ديگر تخفيف نمي

رَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ اءُ شَكَعَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَد  إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّ»

 1«فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

گي براي باشد؛ اين ويژهيگيرد به خيرش مارتباط مي اندازد، زيرا تمام آن چه به ويكار مؤمن انسان را به شكفت مي) 

ه خير او ين كار بآورد و ا را به جا ميشكر اهلل خوشي برسد [شخص با ايمان] وي ؛ اگر بهشودي غيرمؤمن حاصل نميبنده

 كند باز هم به خير او است(سختي و مشقتي برسد صبر مي است و اگر به او

 :گيآماده: دوم

ويق دت صف تش، صبر، توكل و وحگينان مجاهد را به پايداري، ايستادهقرآن كريم همان گونه كه در آيات زيادي مؤم

د نياز و وسايل مور ابزار آوريكامل و فراهم گيآمادهآنان را تشويق به اخذ  صريح و واضح مع،ي جانمايد، در سه آيهمي

 فرمايد:خداوند متعال مي نمايد:مي

 َقُوا ِإنَّهُمْ لَا ُيعْجِزُونَ نَّ الَّذِيَن كَفَُروا سَبَا يَحْسَبَوَلَ*  لْخَائِنِينَاا يُحِبُّ لَوَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ َقوْم  خِيَانَةً َفانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى َسوَاء  إِنَّ اللَّه  *

نفِقُوا نَهُمْ اللَّهُ يَْعلَمُهُمْ وَمَا تُآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَُمو وَعَدُوَّكُمْ وَوَّ اللَّهِوَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة  وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُ

 (60-58)األنفال مِنْ شَيْء  فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

پيمان  يك شان بينداز ]تا طرفين[ به طور يكسان ]بدانندشان را[ به سويو اگر از گروهى بيم خيانت دارى ]پيمان)

اند زيرا آنان تهاند گمان نكنند كه پيشى جسزنهار كسانى كه كافر شدهو *  داردگسسته است[ زيرا خدا خائنان را دوست نمى

دشمن  ين ]تداركات[هاى آماده بسيج كنيد تا با او هر چه در توان داريد از نيرو و اسب*  توانند ]ما را[ درمانده كنندنمى

يد و هر شناسد بترساننان را مىشناسيدشان و خدا آخدا و دشمن خودتان و ]دشمنان[ ديگرى را جز ايشان كه شما نمى

 (شود و بر شما ستم نخواهد رفتچيزى در راه خدا خرج كنيد پاداشش به خود شما بازگردانيده مى

گرفتن  نظر آيد و نيازي به دركنند نصرت از آسمان فرود ميدهند و گمان مياهميتي نمي گي فزيكيكساني كه به آماده

بدون كنند عجله ميكارها  انجام اند كه درهاي نادانيباشند: يا انسانمي ذيل از دو گروهقانون اسباب و مسببات نيست، يكي 

پردازند؛ به خصوص در مانان به توطئه ميم و مسلاند كه عليه اساليا منافقاني گمراه اين كه حدود و ثغور آن را دانسته باشند؛

 .شناسندت را به رسميت نميور و قدرز با اسالم منطقي جز هاي مقابلكه چالش اين عصر

                                                 
 صحيح مسلم؛ باب المؤمن امره كله خير. -1
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 ي:يتامن يه: تربيسوم

وجهي تبه )بعد امنيتي( كنند كه اسالم در منهج تربيتي و قوانين تنظيمي خود بسياري از اسالمگرايان اشتباهًا فكر مي

نظر  را در االتبه اين صورت كه احتم كنند؛ا تفسيرهاي عجيب و غريبي مي. ايشان )توكل و رباني بودن( رنكرده است

گويا رباني  گيرند؛ابزار مي توجهيي به اسباب وتوكل و اتكا به خدا را به مفهوم بي كنند ونگرفته به نتايج كارها توجه نمي

هاي كه از تجارب توطئه ه اين افرادكاست؛ حقيقت امر اين است برنامگي و تواكل( بودن و توكل در نزد ايشان به معناي )بي

 .اندمانده ديد عليه اسالم صورت گرفته است غافلو جدر امتداد تاريخ قديم 

ررسي نمايد از خالل سيرت نبوي ب و رفتار اسالمي را هاي اسالم را از خالل كتاب و سنتكسي كه قوانين و رهنمايي

 .قابلش ترسيم خواهد شددر مروشن از بعد امنيتي اسالم  تصويري واضح و

 از امنيت در اينجا چيست؟مقصود 

مؤسسات،  در اين جا سياستي است كه يك جريان و يا يك حركت آن را به خاطر محافظت از امنيت يتا از امنمنظور م

تحركات و كشف  گيري، پيهاي مخالف و رقيبها و جريانحركت نظر گرفتن ازير نمايد؛اد و امكانات خود اتخاذ ميافر

 يهاها و توطئهنقشه تواندمين تداركات است كه حركت ميي هدر نتيجه گردد، چونتصاميم شان نيز شامل بحث امنيت مي

 خنثا كند. مخالفانش را كشف و

 موقف مستقل اسالم در اين رابطه:

 به هالكت خود را جهتبي فاده نموده،نيت استكند تا از اسباب حفاظت و امپيروان خود را تشويق مي اسالم نخست

 نيندازند.

 فرمايد:نان به احتياط ميي مؤماهلل تعالي در مورد تربيهـ 

 ْهُمْ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُم (4منافقون)ال 

 (خودشان دشمنند از آنان بپرهيز)

َوَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ َبعِْض مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْك (49)المائدة 

 (به فتنه دراندازند چه خدا بر تو نازل كرده و از آنان برحذر باش مبادا تو را در بخشى از آن)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُْم فَانفِرُوا ثُبَات  أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا (71النساء) 

يرون به جهاد[ بايد ]در برابر دشمن[ آماده باشيد ]=اسلحه خود را برگيريد[ و گروه گروه ]اى كسانى كه ايمان آورده)

 (ه شويدرويد يا به طور جمعى روان

 فرمايند:در مورد متوجه ساختن مؤمنان به كشف مكر و فريب دشمنان اسالم مي رسول اهلل -

 1«قوم أمن مكرهم لسانمن تعلم »

 شود()كسي كه زبان قومي را بداند از مكر و فريب آنان در امان مي

نه هاي شان در اين زميع نشوند و قلبدر مورد بيم دادن مؤمنان از اين كه آهسته آهسته به دام دشمن واققرآن كريم  -

 فرمايد:از روش دشمنان اسالم پرده برداشته مي ،سالم بماند

َقُونَوَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْر (56لتوبة)ا 

 (ترسندستند كه مىحالى كه از شما نيستند ليكن آنان گروهى ه از شمايند در كنند كه آنان قطعاً و به خدا سوگند ياد مى)

                                                 

ني كه در مورد احاديذث و هيك يك از كسا اي آن پيدا نكردمگويد: به اين لفظ حديث، اصلي را بري احاديث صحيحه ميآلباني در سلسله -1

 هاي اخير اشتهار پيدا كرده است.گويا اين روايت در زمان د؛اناند، اين حديث را ذكر نكردهتأليف نموده مشهور كتاب
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ان دهند اسناد شان به دست دشمناين كه اسرار خود را حفظ نموده، اجازه ن ي مؤمنان بهدر رابطه با تربيه رسول اهلل -

 فرمايند:مي قرار گيرد

  1«اسْتَعِينُوا َعلَى إِنَْجاحِ الْحَوَاِئجِ بِاْلكِتْمَانِ»

 برآورده شدن نيازهاي خود از پوشيدن اسرار استفاده كنيد()جهت 

. وقتي دادندحتياط و حذر را از دست نميجانب ا سازروش عملي خود در مورد اعمال بزرگ و سرنوشتدر  پيامبر

ق رت مطلو به صو امر نمودند تا براي جهادي بزرگ آماده شوندفتح كنند، صحابه را مكه را  گرفتندتصميم  آن حضرت

 كسي را از مقصد جهاد مطلع نساختند و دعا كردند كه:

 2«اللّهُمّ خُذْ الْعُيُونَ وَالْأَخْبَارَ عَنْ ُقرَيْش  حَتّى نَبْغَتَهَا فِي بِلَادِهَا»

 رو شوند(هاي خود با لشكر ما روبهخدايا جاسوسان و اخبار را از قريش باز دارد تا به صورت ناگهاني در خانه) 

 

 ي امنيتي:ناصر تبيهبارزترين ع

ر آن را د امنيتي كه اسالم ريع در مفاهيم اسالمي و تمرينات عملي دين اسالم، بارزترين عاليمجستجوي ساز خالل 

 از جمله: .آيدبه دست مي ايجاد شخصيت مسلمان ثابت نموده است

 :يت و پنهانكاريسر -1

 داند كه مكر دشمنان آن ساده و بسيط نيست:اسالم مي

ِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُوَإ (46)إبراهيم 

 (شدها از جاى كنده مىهر چند از مكرشان كوه)

تربيت  اررا بر اساس حفظ اسر پيروان خود نت استمرار رسالتش،و ضما الم به خاطر حفظ سالمت مؤمنانبنابراين اس

 گيرند.گي و سهولت در دام دشمنان قرار نكند تا به سادهمي

شدن شان  شركان مكه از جمعكردند بدون اين كه مي )ارقم( اجتماع ميدر خانه در آغاز دعوت پيامبر مسلمانان -

 .گذاشتنددر آن مرحله آن را به معرض اجرا مي اين سياستي بود كه رسول اهلل واقف شوند.

آنان كه  جز ،جريان سفر خود را از همه، به مدينه هجرت كنند خواستند همراه ابوبكر صديق وقتي رسول اهلل -

 پوشيدند. و مسؤوليتي مشخص بودند، ار وظيفهدعهده

 :دادنپوشيدن و وارونه جلوه -2

توان در جريان هجرت شان به مدينه نمي تر از روش پيامبردر مورد مشروعيت پوشيدن حقايق در اسالم دليلي روشن

نياز ر اين مورد وضاحت دارد كه انسان را از جستجوي داليل ديگر بيبه حدي د به دست آورد؛ هجرت رسول اهلل

  3كند.مي

به دست هاي متعدد امنيتي ميان مكه و مدينه، درس از سفر كوتاه پيامبر است كه در كتب سيرت وارد شده طوري

 از جلمه: ؛آيدمي

                                                 

 حيح گفته است.ي احاديث صحيحه آن را صآلباني در سلسله عجم الكبير؛ للطبراني؛الم  -1
 ي نبوي از ابن كثير.سيره -2

بر  ا از آن به حيث دليليجديم. در اين را در جريان هجرت به عنوان دليلي بر واجب بودن تنظيم ذكر نموده بو قبالً عملكرد رسول اهلل -1

 كنيم.واجب بودن امنيت يادآوري مي
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 هبري از ديدها پنهان گردد.د بايد رنماييي و شرايط خاصي كه ضرورت ايجاب مياول: در حاالت استثنا

ياد ر در مسير مدينه كه احتمال زچرا كه غار مذكو دادن بر قريش بود؛عي وارونه جلوهدوم: انتخاب )غار ثور( خود نو

 و همسفرش به آن جا سفر كنند، قرار نداشت. رفت رسول اهللمي

 قيق و متكامل بود:در اتخاذ نموده بودند كامالً در هنگام اقامت شان در غار ثو سوم: ترتيبات امنيتي را كه رسول اهلل

 مكلف شده بود تا اخبار مكه را روزانه به غار ثور برساند. عبداهلل پسر ابوبكرصديق :الف

 مورد ضرورت شان را به آن جا ببرد. مأمور بود تا خوردني و نوشيدني اسماء دختر ابوبكرصديق :ب

و  طرف رسول اهللگاهان گوسفندان خود را به نزديكي غار ثور ببرد تا از يكفهيره وظيفه داشت تا شام عامر پسر :ج

استفاده كنند و از جانبي رَدّ پاي كساني را كه به غار رفت و آمد دارند از بين ببرد تا بيشتر باعث  از شير آنها ابوبكر

 گمراهي قريش شود.

 كند. ر مسير سفر به سوي مدينه همراهين را دتا آنا به حيث رهنما، اريقط ليثي استخدام عبداهلل پسر :د

 :گيريكمين -3

 كه در كمين خبرهاي قريش نشسته، و مكلف نمودن وي به اين از جانب پيامبر انتخاب عبداهلل پسر ابوبكر صديق

يري يكي از گي خاص نبود، بلكه كمينسخنان مجالس شان را به غار ثور انتقال دهد، يك حالت استثنائي و مربوط به مرحله

به حيث رهبر  پيامبر شد؛ي شرايط از آن استفاده ميهمهبود كه در تمام حاالت و در  هاي هميشگي رسول اهللسياست

افتاد واقف شود و از آثار مثبت و منفي حوادث بر هاي كه پيرامونش اتفاق ميخواست تا از تمام جريانجماعت اسالمي مي

هاي دشمنان را از اساس خنثا كند؛ ا جانب احتياط را به تمام و كمال در نظر گرفته و توطئهدعوت و مسلمانان آگاه گردد، ت

هاي مشركان را براي او و جبرئيل امين بسياري از نقشه شداز جانب اهلل متعال ياري مي اين در حالي است كه رسول اهلل

 فرمايد:به وضاحت كامل آن را بيان داشته مي ي قتلش را كشيدند قرآن كريمنقشهداد؛ هنگامي كه مشركان خبر مي

لَّهُ خَيْرُ الْمَاِكرِينَوَإِذْ يَمْكُرُ ِبكَ الَّذِينَ كَفَُروا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ َأوْ يُخْرُِجوكَ َويَْمكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَال (30)األنفال 

كردند تا تو را به بند كشند يا بكشند يا ]از مكه[ اخراج كنند و رنگ مىتو ني يو ]ياد كن[ هنگامى را كه كافران در باره)

 (گان استهكرد و خدا بهترين تدبيركنندزدند و خدا تدبير مىنيرنگ مى

چنين است كه از تمام اسباب وقايه استفاده  -دشي كه توسط وحي آسماني حمايت ميكس– وقتي حالت رسول اهلل

 بايد چگونه باشد؟. ،شودخدا بر آنان وحي نازل نمي و از جانب ميان شان پيامبري حضور ندارددر  نمايد، حالت كساني كه

اين كار متفرغ  ي دقيق بود كه آن حضرت كساني را از اهل فن و مهارت برايبه اندازه گيري رسول اهللسياست كمين

از شر كساني كه شب و روز عليه آن  اين كار براي حفاظت كيان جماعت و امنيت و سالمت آن نموده بودند، چون

 ند از اهميتي ويژه برخوردار است.كردريزي ميبرنامه

آن است تا به صورت  كهاي اسالم و مواقف استراتيژيرخنهگيري در اسالم حفظ و حراست از يكي از اجراءات كمين

 ناگهاني مورد تهاجم و حمله قرار نگيرد. 

يي جهت مراقبت مواقف حساس، شريعت اسالمي فيصله كرده است تا مجموعه در هنگام اداي نماز در جبهات جنگ و

 ي نساء آمده است:نماز شان را بعد از تمام شدن جماعت ادا كنند؛ در سوره و حراست جدا شده،

ُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كََفرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ َكانُوا لَكُمْ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ َفلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُُروا ِمنْ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْت

كُمْ وَلْتَأِْت سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا*  عَدُوًّا مُبِينًا

 َتغْفُلُوَن َعنْ َأسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ َعلَيْكُمْ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ ُيصَلُّوا َفلْيُصَلُّوا َمعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُْم وَدَّ الَّذِينَ كَفَُروا لَوْ 
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عَدَّ لِلْكَافِرِيَن مْ إِْن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ َمطَر  َأوْ كُنتُمْ مَرْضَى أَنْ تََضعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُُذوا حِذْرَكُمْ ِإنَّ اللَّهَ أَ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ َعلَيْكُ

 (102-101)النساء عَذَابًا مُهِينًا

ه نماز كشما نيست  زار برسانند گناهى براند به شما آو چون در زمين سفر كرديد اگر بيم داشتيد كه آنان كه كفر ورزيده)

ا داشتى شان نماز برپو هر گاه در ميان ايشان بودى و براي*  را كوتاه كنيد چرا كه كافران پيوسته براى شما دشمنى آشكارند

را تمام  نمازتند ]و افزارهاى خود را برگيرند و چون به سجده رفپس بايد گروهى از آنان با تو ]به نماز[ ايستند و بايد جنگ

احتياط را  البته جانب واند بايد بيايند و با تو نماز گزارند سر شما قرار گيرند و گروه ديگرى كه نماز نكردهكردند[ بايد پشت

فل برگ خود غا افزارها و ساز وكنند كه شما از جنگافزارهاى خود را برگيرند ]زيرا[ كافران آرزو مىفرو نگذارند و جنگ

ا بر رزارهاى خود هان بر شما يورش برند و اگر از باران در زحمتيد يا بيماريد گناهى بر شما نيست كه جنگ افشويد تا ناگ

 (آورى آماده كرده استزمين نهيد ولى مواظب خود باشيد بى گمان خدا براى كافران عذاب خفت

 :يجهاد يهتربي -4

اسباب عمومي  هت حفاظت از امنيت و سالمت خود ازكند تا جاسالم عالوه بر اين كه جماعت اسالمي را امر مي

كن، دارد تا در مقابل امواج بنياني جهادي افراد جماعت نيز توجه خاصي مبذول ميبرداري كنند، به تربيهاستفاده و بهره

 سرسختي نشان دهند؛ به طور مثال: مقابله با منكراتنيرومند شده و در 

مثل عادت دادن بر  با آن مواجه شوند؛ سخت قبل از آن كه به صورت ناگهانيبر تحمل شرايط عادت دادن نفس  :الف

 فرمايند:مي رسول اهلل جاي خواب و لباس نا مناسب و خشن. طعام،

 1«اخشوشنوا فإن النعم ال تدوم»

 كند()خود را به پوشيدن لباس درشت عادت دهيد، زيرا نعمت دوام پيدا نمي

 2«لَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ َفوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِاْنظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَ»

تر به مناسب ا اين كاررزي ساني كه از شما بلندتراند نبينيد؛به ك تراند نگاه كنيد و)به كساني كه از شما در موقعيتي پايين

 حق خود ناچيز نشماريد( هاي خدا را درنعمت آن است كه

ه آساني در ، لباس، سواري و غيره تا بو رفت آمدلت يكنواخت روزانه اعم از به از ميان برداشتن حا عادت كردن :ب

 بازان واقع نشويم.كمين دشمنان و فريب نيرنگ

ي حاجت هبه اندازدر مورد چيزهاي كه به حركت و تنظيم تعلق دارد  ما عادت كردن به اين كه شناخت و معلومات :ج

 و نياز باشد.

ها و مواجه ها دقت نماييم؛ چون اختالل در كارها باعث ضايع شدن تالشدر كارها و وعدهعادت نمودن به اين كه  :د

 .گرددنمودن دعوت به خطرات عديده مي

 ي:يتاحتياطات أمن

                                                 

 ؛ از عجلوني.كشف الخفاء ومزيل االلباس عما اشتهر من االحاديث على ألسنة الناس -1
 صحيح مسلم. كتاب الزهد وارقائق.  -2

هذاي آن از رفت و فرشذي كذه كناره باشد؛ري دوال ميچاد زني از زنان انصار نزدم آمد و ديد كه فرش رسول اهلل»: گويدمي هعائش -

 ه بذود، فذرش شذما راآمدند فرمودند: اي عايشه اين چيست؟ گفتم: يا رسول خدا فالن زن انصاري آمد پشم بود فرستاد، وقتي رسول اهلل

هايي از خواستم خداوند متعال كوهر ميقسم به خدا اگ ودند: اي عايشه فرش او را پس بده؛فرم پيامبر ديد، رفت و اين فرش را روان كرد؛

 .رواه البيهقيكرد. طال و نقره را با من روان مي
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شر شده بود سطين نسازمان آزادي بخش فل ارگان نشراتيدر اين جا به برخي از اجراءات امنيتي كه در نشريه )األمن( 

ا با دشمن شان در داخل و خارج فلسطين به معرض اجر ييان امنيتي در مواجهكنيم تا ببينيم چگونه تربيت فداياشاره مي

 شد.گذارده مي

 : نويسدي ششم مينيت افراد( در فقرهي مذكور زير عنوان )امنشريه

 ناتي كه در اين مورد بايدتمري باشند كشف كنيد؛به تعقيب شما مي ني را كهالزم است تا در وقت اجراي وظيفه كسا

هايي داشته تواند تفاوتها ميبر حسب زمان، مكان و توانايي شود بلكهمورد توجه قرار گيرد محدود به موارد متذكره نمي

 باشد.

 كنيم:اكتفا مي از تدابير امنيتي در اين جا به آوردن چند مثال

 روند.فتن كساني كه پشت سر شما راه ميي پرازدحام و درنظر گرر جادهرفتن د -

 كنند.كساني كه در عقب شما حركت مي و شناسايي تي آغاز حركبازگشت به نقطه -

 يي كه كسي متوجه نشود.باشند به گونهكساني كه پشت سر شما مي نظر گرفتن ي كم ازدحام و زيرراه رفتن در جاده -

 زي از جيب در وقت حركت به طور ناگهاني جهت كشف كساني كه در پشت سر شما قرار دارند.انداختن چي -

ي يستادن و مالحظهاو گاهي نيز  -راي هر يك دليلي موجود باشددر حالي كه ب-گاهي شتاب و گاهي كندي در رفتار  -

 شوند.كساني كه از حركت و سكون شما متأثر مي

 روند.اه ميراند و يا به دنبال تان ايستادهمراقبت كساني كه پشت سر شما  -

 مزدحم حركت نكنيد( يخانه)مثالً: بايد در مقابل قهوه عناصر مخالف در وقت انجام وظيفه دوري از -

، خود را به مشكل نيندازيد وظيفه اياجر حين گي، دفتر وهحل زندسعي كنيد در م افتادن در مشكالت: دوري از گير -

 .يزهاي جالب توجه را تعقيب كنندچدوست دارند  -از روي فضولي –ها و لو چرا كه انسان شما دوخته نشود؛ ها بهتا نگاه

 نمايد.آن را كشف و تعطيل مياحيانًا اجراي وظيفه مشكل حين  گيرافتادن درمتوجه باشيد كه 

و مرور در  عبور از جاي كه عبوراجتناب از ممنوعات امنيتي مانند: )عكس در جاي كه عكسبرداري ممنوع است( يا ) -

 ياد توقف نكنيد.ها و اماكن شبيه به آن زآن مجاز نيست( در نزديكي سربازخانه

 كنيد؛در وقت رفت و برگشت به خانه هميشه از يك مسير استفاده ن مثالً :خود را به روشي مشخص اسير نكنيد -

وع دائماً يك ن واز يك وسيله جهت حمل و نقل خود كار نگيريد هميشه  دايماً از يك جا برآورده نسازيد؛ احتياجات خود را

 لباس نپوشيد...

 مدارك شخصي خود را هميشه با خود داشته باشيد. -

گيرد جز در وقت ضرورت با خود حمل نكنيد و هر شب خود را از كاغذهاي كه اوراقي را كه به كار تان ارتباط مي -

 در جيب داريد مطمئن سازيد.

هاي خود را در يك دفتر مخصوص به صورت شفر درج بلكه سعي كنيد يادداشت ستان خود را ننويسيد؛دو نام -

 1.نماييد

 

                                                 

ت المعارف عسذكري( از جمله: )دائر امنيتي نوشته شده است رجوع كنيد؛ كه اخيراً در مورد موضوعات ها كتاب و نشريهتوانيد به دهمي -1

  امن. جلد اول، موضوع،
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 جهاني بودن كار اسالمي ضرورت به

 اسالم دين جهاني است. -

 هاي اسالمي.دن فعاليتشواهدي از جهاني بو -

 هايي ضد اسالم جهاني است.توطئه -

 ست.تغيير اسالمي مستلزم جهاني بودن ا -
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 هفتم بخش

 جهاني بودن كار اسالمي ضرورت به

 ته باشيم.نياز چنداني به تأكيد بر اثبات جهاني بودن كار اسالمي نداش شايد در اين بخش

 چون هاي اسالمي قانع سازيم؛اليتيي را بر جهاني بودن فعهاي محلي و منطقهها و تنظيماما نياز به اين هست كه جريان

را توجيه  اسالمي محليكار  است ها حالت جهاني و بين المللي را به خود گرفتهيكه درگير كنوني رامكان ندارد در عص

 هاي جهاني مختلف محكوم به شكست و فروپاشي است.در مقابل چالش هاي اسالمي محدود قطعاًفعاليت كرد؛

 

 اسالم دين جهاني است:

پيامبر  دين مبين اسالم، فراگير بودن دعوتي، جهاني بودن هاي اسالمجهاني بودن فعاليتضرورت ترين دليل بر مهم

 است. وار اسالم و واپسين بودن برنامه و پيام اسالمبزرگ

هاي كه در آغاز امر صفت جهاني نداشتند، امروزه در زير فشار نيازهاي عصر به صورت ها و فلسفهبسياري از حركت

هاي جهت انتشار بيش از پيش دنبال فرصت م جهان منتشر نموده،ود را در تماريزي خگسترده حركت، رهبري و برنامه

نوني كه وسايل و ابزار مختلف، ارتباط و انتقال را . آنان از شرايط كاندگان نو چشم دوختهدهندهگردند و به ياريديد ميج

 برند.گيرد حد اكثر استفاده را ميني در دسترس همگان قرار ميتر از گذشته نموده و به فراواسهل

پيروان آن در سراسر جهان به صورت حاال  -يي هندي استكه در اصل يك حركت منطقه–طور مثال حركت قادياني 

 اند.گيري منتشر شدهچشم

هاي سوريه كه )انطون سعاده( آن را بنيانگذاري نمود، امروزه محدود به سرزمين شام نيست، بلكه شاخه يگراجنبش قوم

 اد يافته است.آن به صورت جهاني امتد

هاي جهان را ي قارهحركت بهايي كه از ايران آغاز گريده بود، اكنون به يك مذهب جهاني تبديل شده كه پيروان آن همه

 اند.در نورديده

هاي ه در صدد پيدا كردن پايگاهاند شكسترا كه در آن تولد يافته هاي تنگيهاي محدود محلي چوكاتوقتي حركت

 آيا بر حامالن رسالت جهاني اسالم الزم نيست تا قبل از ديگران خود را به مستواي جهاني برسانند؟اند، جديد برآمده

 

 شواهد مختلفي از جهاني بودن اسالم:

 نماييم:به خاطر تأكيد بر جهاني بودن دعوت اسالمي به طور نمونه به برخي از شواهد اشاره مي

 كريم: شواهدي از قرآن -

 ايم:زير را انتخاب نموده از شواهد قرآني، آيات

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وََسطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (143)البقرة 

 (و بدين گونه شما را امتى ميانه قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد)

 ْيُحْيِ وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَِّه إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السموات وَالْأَْرضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَقُل 

 (158)األعراف عَلَّكُمْ تَهْتَدُونَالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وََكلَِماتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَ
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ها و زمين از آن اوست هيچ بگو اى مردم من پيامبر خدا به سوى همه شما هستم همان ]خدايى[ كه فرمانروايى آسمان)

اى است كه به خدا و نخواندهاو كه پيامبر درس يميراند پس به خدا و فرستادهكند و مىمعبودى جز او نيست كه زنده مى

 (شويدت او ايمان دارد بگرويد و او را پيروى كنيد اميد كه هدايتكلما

َوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَِشيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعَْلمُون (28)سبأ 

 (دانندبيشتر مردم نمى و ما تو را جز ]به سمت[ بشارتگر و هشداردهنده براى تمام مردم نفرستاديم ليكن)

 :پيامبرشواهدي از سنت  -

، جهاني بودن رسالت و دعوت آن حضرت را تأكيد هاي پيامبر خداها و گرايشها، فعاليتگيريبسياري از موقف

 كند...مي

، ننمودندبه دعوت اهل مكه و مدينه اكتفا  و منحصر نساختندي خود قوم و قبيله تنها به دعوت اسالمي را رسول اهلل

 پادشاهان جهان را مخاطب قرار دادند.هاي نظامي و ها، پايگاهي قوتهمه ان را متوجه تمام مردم جهان نموده،بلكه دعوتش

 دليلي صريح و شاهدي قاطع بر جهاني بودن دين اسالم است. اين موقف پيامبر

به نام »: ندفرستاد برايشآتي شرح را به  ييمهنا ه،دعوت نمود اسالم را به پذيرفتن )نجاشي پادشاه حبشه( رسول اهلل

بريم؛ ابتدا ما و تو در صلح به سر مي .رسول خدا به نجاشي پادشاه حبشهي مهربان، از جانب محمد خداوند بخشنده

 نگهبان را. بخش و مؤمن همان فرمانرواى پاك سالمت ،جز او معبودى نيستكنم كه را حمد و ستايش مي پروردگاري

پاكيزه القا نمود طينت يي است كه اهلل تعالي آن را به سوي مريم پاكدهم كه عيسي پسر مريم و روح خدا و كلمهيگواهي م

را  همان گونه كه آدم ،ددميد خلق نمو -عليها السالم–و خداوند متعال عيسي را از روحي كه در مريم  و وي حامله شد

خوانم كه تنها است و گردانيد. من تو را به سوي خدايي فرا مي وي را زنده به يد خود خلق كرد و با دميدن روح در كالبد آن

ه من از من پيروي كني و به آن چه ب طاعت خداوند با ما همكاري نمايي، كنم تا در راههيچ شريكي ندارد و از تو دعوت مي

يي از مسلمانان را به سوي تو موعهپسر كاكايم جعفر و مج نازل شده است ايمان بياوري، چون من پيامبر خدايم. اكنون

 ؛كنممن تو و لشكريانت را به سوي خدا دعوت مي از آنان پذيرايي كن و به آنان ظلم روا مدار؛فرستادم، وقتي نزد تو آمدند 

 «پيام خدا را به شما رساندم و شما را نصيحت نمودم، نصيحتم را بپذيريد... والسالم علي من اتبع الهدي

بسم اهلل الرحمن الرحيم، به سوي هرقل »ي ديگري به )هرقل بزرگ روم( فرستادند كه در آن آمده بود: مهنا رسول اهلل

كنم، مسلمان شو تا سالمت بزرگ روم، سالم بر كسي كه تابع هدايت شد، اما بعد: من تو را به پذيرش اسالم دعوت مي

پيشگان )ملت( به دوش تو و اگر روي برتافتي، گناه زراعت بماني، مسلمان شو تا خداوند متعال به تو دو پاداش عطا كند،

 خواهد بود. و

ِونِ اللَِّه هِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَْعضُنَا بَعًْضا أَرْبَابًا مِنْ دُيَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَْوا إِلَى َكلِمَة  سَوَاء  بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ ب

   «(64)آل عمران فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسِْلمُونَ

اى اهل كتاب بياييد بر سر سخنى كه ميان ما و شما يكسان است بايستيم كه جز خدا را نپرستيم و چيزى را شريك او )

س اگر ]از اين پيشنهاد[ اعراض كردند بگوييد شاهد نگردانيم و بعضى از ما بعضى ديگر را به جاى خدا به خدايى نگيرد پ

 (باشيد كه ما مسلمانيم ]نه شما[

ه ايمان آورد. اما بعد: سالم بر كسي ك»: ند كه مضمونش چنين استي ديگري به )اسقف روم در قسطنطنيه( فرستادنامه

ام و به است، من به خدا ايمان آورده سرشت القا نمودهي او است كه به سوي مريم پاكمريم، روح خدا و كلمه عيسي پسر

آن چه به سوي ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، يعقوب و اسباط نازل شده است و آن چه به موسي، عيسي و ديگر پيامبران از 
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باشيم. والسالم علي من گذاريم و به خدا تسليم ميما در ميان پيامبران خدا فرق نمي پروردگار شان داده شده است.طرف 

 «الهدي اتبع

ي مهربان. از طرف محمد، به نام خداوند بخشنده»: ندهاي مصر( فرستاديي به اين مضمون به )مقوقس بزرگ قبطينامه

ش عد: من تو را به پذيرسالم بر كسي كه تابع هدايت است. اما ب ها؛ي خدا به سوي مقوقس بزرگ قبطيشدهبنده و فرستاده

 ها بهگر روي برگرداني، گناه قبطيا د؛خداوند به تو دو پاداش عنايت كنالمت بماني و كنم، مسلمان شو تا ساسالم دعوت مي

 دوش تو خواهد بود.

ُضُنَا بَعًْضا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَِّه كَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْ للَّهَ وَلَا نُشْرِدَ إِلَّا ايَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَْوا إِلَى َكلِمَة  سَوَاء  بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْب

   «(64)آل عمران فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسِْلمُونَ

و را شريك ا اى اهل كتاب بياييد بر سر سخنى كه ميان ما و شما يكسان است بايستيم كه جز خدا را نپرستيم و چيزى)

هد د بگوييد شارا به جاى خدا به خدايى نگيرد پس اگر ]از اين پيشنهاد[ اعراض كردن نگردانيم و بعضى از ما بعضى ديگر

 (باشيد كه ما مسلمانيم ]نه شما[

هلل الرحمن الرحيم. از جانب محمد رسول خدا به سوي ابسم »: نديي به )كسرا بزرگ فارس( به اين شرح فرستادنامه

دي جز اهلل ، به خدا و پيامبرش ايمان آورد و گواهي داده هيچ معبوكسرا بزرگ فارس. سالم بر كسي كه تابع هدايت شد

خوانم، من پيامبر ا فرا ميمن تو را به سوي پيام خد  است؛ي اهللو فرستاده شريك است و محمد بندهي بينيست و او يگانه

 يو گفتار ]خدا[ در باره مدهت بيم تا هر كه را ]دلى[ زنده اسي بشريت فرستاده است، خدايم كه مرا براي هدايت همه

 «اگر ابا ورزيدي گناه مجوسيان بر تو خداهد بود ؛ مسلمان شو تا سالمت بماني؛كافران محقق گردد

اد و مردم را به اسالم دعوت جهان فرست ي مناطقهايش به همهود را با نامهگان خنماينده به اين ترتيب رسول اهلل

  1نمود.

 

 ي است:هاي ضد اسالم جهانتوطئه

ي و هاي جهانگرداند، موجوديت دسيسهو ضروري مي هاي اسالمي را الزمگي فعاليتدليل ديگري كه وحدت و يكپارچ

يي نطقهدعوت به سوي اسالم به صورت محلي و م بناءً در چنين شرايطي مجاز نيست كه بين المللي عليه اسالم است.

 محدود بماند.

ي خليفه گي مردانهي جهاني و بين المللي بود كه بعد از ايستادهآن دسيسه ( و سقوطعثماني توطئه عليه )خالفت

م 1901مارچ  18به تاريخ »د: گوييل كوهين( مييريزي شده بود. )اسراها( برنامهها و صليبيعبدالحميد از طرف )صهيونيست

لسطين را كش نمود تا در بدل آن فيهودي به نام )اورمينوس ومبرگ( مبلغ زيادي را براي سلطان عبدالحميد پيش شخصي

 ولي پاسخ سلطان عبدالحميد چيزي جز بيرون كردن فوري او از قصر نبود. ،براي يهود خريداري كند

م تيودور هرتزل از سلطان عبدالحميد خواست تا فلسطين را به يهود واگذار كند، وي در 1902جون سال  23در »

توانند حتا اگر جاي براي اقامت شان پيدا نكردند ني اقامت گزيده ميپاسخش گفت: يهوديان در هر جاي مملكت عثما

. اما فلسطين هرگز نه. وقتي هرتزل سرسختي عبدالحميد حتا شهرهاي اناضول سكونت گزينند توانند در عراق، سوريه ومي

                                                 

ي ابذن هشذام و... بذه توانيد به آساني در كتب تاريخ اسالمي از جمله: تاريخ طبري، سذيرهرا مي اي رسول اهللهمطالب مربوط به نامه  -1

 دست آوريد.
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سبب شد كه فوراً از قصر  ي طال بود و اين كارشمليون ليره او رشوتي را پيش كرد كه مبلغ آن پنجرا مشاهده كرد براي 

 1«اخراج شود

ي بين المللي صورت گرفته ي گستردههاي يهودي بر اساس يك برنامهتوطئه عليه فلسطين و اشغال آن از طرف گروه

 اند.هاي بزرگ جهان در آن سهيم بودهي دولتاست كه همه

م به 1947نوامبر سال  22أي به تاريخ ر 33د مطرح گرديد با كسب اكثريت ي تقسيم فلسطين كه در ملل متحپروژه

بوده و  همدست ،اسالم شهرت دارند هاي بزرگي كه در دشمني باام دولتشود كه در اين توطئه تمتصويب رسيد. ديده مي

ونزويال  ، ناروي،ي آمريكا، فرانسه، كانادا، بلژيك، استراليا، بريزيل، هالنداز جمله: روسيه، اياالت متحده ،اندآن را تأييد كرده

 و ديگر كشورهاي غربي تابع انگليس و آمريكا.

هاي مذكور به سرعت دولت يونيستي را در فلسطين اعالن نمود،م )بن گوريون( تشكيل رژيم صه1948وقتي در سال 

هاي استعمارگر شرق و غرب عليه اسالم و كه اين خود بيانگر همدستي دولت يل را به رسميت شناختنديدولت غاصب اسرا

 ضاياي مربوط به جهان اسالم است.ق

گيرد و ريزي و پشتيباني مالي آن به سطح جهاني صورت ميري كه عليه جهان اسالم به راه افتاده است، برنامهيجنگ تبش

د كه در ناردصدها موسسه، مكتب، شفاخانه، كتابخانه، انتشارات، روزنامه، مجله، شركت، سينما و... در خدمت آن قرار 

دعوت شان به  واز طرف نهادهاي جهاني به قصد ايجاد فساد در ميان مسلمانان  و اندشغول فعاليتم اسالم سراسر جهان

 د.نشوگي و رهبري مينصرانيت گرداننده

گيرد كه در رأس آن افراد هاي خاورشناسان عليه اسالم و دستاوردهاي آن نيز از طرف مراكز جهاني صورت ميتوطئه

اند و تمام امكانات الزم جهت تزوير عليه اسالم و تحريف آن به كار ساخته شدهبراي اين مهم بيمتخصص قرار دارند كه 

 شود.دسرس شان قرار داده مي

هاي جهاني دارند كه بر اساس پالن دارند نيز شاخ و برگ هاي چپي و راستي كه در كشورهاي ما فعاليتاحزاب و گروه

 زنند. هاي مشابه و همگون ميت به فعاليتي مشترك در مناطق مختلف دسو برنامه

هاي سياسي و عقيدتي خارجي يانها و جرها، اردوگاهآيند با دولتي اسالمي روي كار ميهاي كه در كشورهاحتا نظام

مك كهاي بيروني كسب توان سراغ كرد كه از طرف جهتيي كه كمتر نظام محلي را ميآهنگي دارند، به گونههمكاري و هم

ريان جها از ميان برداشته شده و اوضاع جهاني مرزها را درنورديده است و هر رو نكند، چرا كه در شرايط كنوني فاصلهو ني

 هاي جهاني پيوسته است.و هر نظام سمت خود را معلوم نموده و به يكي از اردوگاه

رو و چالشي جهاني روبه تركر سراسر جهان با دشمني مشرسيم كه كار اسالمي داز مطالب فوق به اين نتيجه مي

جانبه ي واحد و همهي جهاني و چالش بين المللي بالمثل صورت گيرد و به گونهو الزم است تا مقابله با اين دسيسه باشدمي

 انجام شود.

 

 تغيير اسالمي مستلزم جهاني بودن است:

ليفي است كه ابل تأمل است سنگيني تكاهاي اسالمي قكيد روي جهاني بودن فعاليتي ديگري كه در رابطه با تأنكته

 باشد.تغيير اسالمي خواهان آن مي

هاي موجود پياده كرد، شايد براي محلي شد آن را از خالل نظامو مي بوداگر اهداف اسالم، اهدافي اصالحي و ترميمي 

 داشت.المي توجيه معقولي وجود ميهاي اسيي بودن فعاليتو منطقه

                                                 
 .77ي كتاب، الحركة الصهيونية از اسراييل كوهين؛ صفحه -1
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داد، باز هم محلي و راهي با آن را اجازه ميهاي وضعي و همي نظامگي در سايهي زندهو اگر طبيعت روش اسالم

 ه بود.يهاي اسالمي قابل توجيي بودن فعاليتمنطقه

بر نداشت،  داشت و ابعاد قانونگذاري، تنظيم و حكومت را درو اگر روش اسالمي تنها به ب عد تربيتي انسان توجه مي

دهد تا و دستور مي داندانونگذاري را فقط حق خدا مياسالم ق شد. اماهاي اسالمي توجيه ميعاليتن فيي بودمحلي و منطقه

 نظامي اسالمي برپا گردد كه قضاوت و روابط تنها بر اساس حكم پروردگار عالميان باشد.

رفتاري ساختارها و هاي فكري، عقيدتي، قانونگذاري و ها و پايهتغيير اسالمي مطلوب، تغييري عميق است كه ريشه

 كند.جوامع مادي و دياليكتيكي و بشري را از بن بر مي

چرا كه مقابله با آن  بلكه عملياتي است بس خطير و دقيق؛طبعاً تغييري با اين عرض و طول، نه تنها كاري است دشوار 

 گيرد.ي جهاني صورت ميو توطئه عليه آن به گونه

را بلند نمود از طرف  -نه شرقي و نه غربي–شعار  وقتي ي ما است؛د اين گفتهترين شاهانقالب اسالمي ايران نزديك

 جانبه قرار گرفت.تمام نيروهاي كافر مورد هجوم همه

از طرف صهيونيزم جهاني و مزدوران آن، يا از سوي  -هرجاي كه باشد-ي حكومت الهي تغيير اسالمي و اقامه

گيرد و براي در از جانب كمونيزم جهاني و نوكرانش مورد تاخت و تاز قرار مي هاي بين المللي و اجيران وي و يا همصليبي

 شود، تا جهان شاهد بديل اسالمي نباشد.هم كوبيدن آن تمام امكانات مادي و جاني به كار گرفته مي

اهاي مختلف به ها(ي پراكنده در جها( و )مزرعهآيا بعد از اين همه داليل جايز است كه جريان اسالمي همانند )دكان

 اثر باشد.رونق و بيهاي اسالمگرايان همانند فريادي در بيابان و دميدني در خاكستر بيبپردازد، و تالش فعاليت
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 بنديگرايي و مرحلهكار اسالمي در ميان اصول

 گراييواجب بودن اصول

 هاي حزبي.از دعوتگران از روش تأثير پذيري شماري -

 ست؟گرايي چيمنظور از اصول -

 بندي چيست؟منظور از مرحله -

 گرايي نيست.بندي ناقض اصولمرحله -

 بندي كار اسالمي در لبنان.گرايي و مرحلهاصول -

 مفهوم مشاركت. -
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 مهشت بخش

 بنديگرايي و مرحلهكار اسالمي در ميان اصول

اده ارهاي سياسي استفيي كه در كهاي فريبندههاي حزبي و روشبرخي از فعاالن اسالمي كه تحت تأثير كشكمش

كنند و اين گيري و اجتناب از داخل شدن در اين عرصه سرزنش ميشود قرار دارند، جريان اسالمي را به خاطر گوشهمي

 نمايند.يهاي كار سياسي قلمداد مگيپاليسي را واپسگرايي عقلي و ناآگاهي نسبت به پيچيده

هاي اسالمي و دور نشيني و واپسگرايي فعاليتترين سبب عقببزرگ گيري جريان اسالمي از سياست راهاين گروه كنار

 دانند.هايش ميماندن آن از مقاصد و مرام

پوشي از بعضي احكام، باعث به راه افتادن چرخ انگاري در پايبندي اعتقادي و چشمكنند كه اندكي سهلايشان گمان مي

 نهايي خواهد شد.  اري و پيروزيگذيافتن آن به سوي نيرومندي، پايهدعوت و سبب سرعت

نشان  ميجريان اسال هاي عينيواقعيت چرا كه است؛ ور صحيحي مقابل اين تصنقطهداند، به نظر من بهتر مي اهلل

ميدان  از محدوديت گسترش تزام و پايبندي افراد آن است نهال ي ضعفدهد كه بيشترين رنج حركت اسالمي از ناحيهمي

اطالعي از در بي شكل واقعي دعوتگران در ناآگاهي شان از اصول شريعت و احكام دين نهفته است نه. مهاي آنفعاليت

هاي هاي اسالمي و گسترش دعوت در ميدانهاي جديد بر روي فعاليتها و فنون سياست. بلي باز كردن عرصهروش

است كه بايد به  ست آمده، همه و همه اموريها و شرايط به دآميز و استفاده از فرصتهاي مسالمتمختلف و انتخاب روش

 شناسد. آن توجه شود، ولي تمام آنها بايد در چوكات قواعد و مقرراتي باشد كه اسالم آن را به رسميت مي

 ، در واقع از طبيعت ايناندهاي اسالمي دو روش متعارضتبندي در فعاليگرايي و مرحلهكنند اصولكساني كه گمان مي

 هاي پيروزي آن غافلند.ندارند و از حقيقت راهدين آگاهي 

 باشند، به به هر اندازه كه جريان اسالمي و كاركنان آن در پايبندي به حدود خدا و بازگشت به قانون اسالم حريص

 ياينه كوتاهي كنند و مزو به هر اندازه در اين  شوندميتر همان ميزان توفيق هدايت يافته به پيروزي و رستگاري نزديك

 خواهد شد. ترهاي شان زيادها و واپسگراييرا زير پا نمايند، به همان ميزان لغزش مقررات دين

اما بعد: »فرستاد و در آن نوشت:  يي به عمروبن عاصفتح )مصر( به تأخير افتاد، نامه وقتي در زمان عمر بن خطاب

نيست جنگند، دليل اين تأخير چيزي كه با شما مي كنم كه چرا در فتح مصر تأخير نموديد، حدود دو سال استتعجب مي

قومي را  و خداوند متعال كه دشمنان شما به آن محبت دارند يي شايع شده استكه محبت دنيا در ميان شما به اندازهجز اين 

 1«دهد...شان پيروزي نمي جز بر اساس صدق نيت

 يصحابهسعد اين سخن مردم كه تو را ماما و  اي»آمده است:  وقاصبه سعد بن ابي در وصيت عمر بن خطاب

برد، بلكه بدي را با ي بدي از بين نميكنند، تو را مغرور نكند، زيرا خداوند متعال بدي را به وسيلهخطاب مي رسول اهلل

پيشگاه و ضعيف در  ها اعم از شريفخدا با هيچ كس ميانه و پيوندي جز طاعت و عبادت ندارد، انسان .كندخوبي محو مي

گان در نزد خدا بر اساس دوري از گناه و برخورداري اند، برتري بندهگان ويخدا پروردگار همه و همه بنده اند.خدا يكسان

از روزي كه به پيامبري مبعوث گرديد تا روزي كه ما را ترك نمود چه  ببين كه رسول اهلل بر اساس طاعت است؛ شان
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آورده است. اين بود نصيحت  را عملي كن، چون خير فقط در چيزي است كه پيامبرآن  چيزهاي را به ما ميراث گذاشت

 1«كاران خواهي بودي زيانات ضايع شده و از جملهمن به تو، اگر آن را فروگذاشتي و از آن روي برتافتي، اعمال

 خلط مفاهيم:

ون ، ايجاد مفاهيم ضد و نقيض پيراماسالميكار  در هاي نامطلوب چنددستگيطوري كه قبالً بيان داشتيم يكي از بازتاب

 هاي اسالمي است از جمله:فعاليت

 آيا كار اسالمي، فعاليتي اصالحي است يا تغييري؟

 آيا كار اسالمي، مردمي است، سياسي است يا عقيدتي؟

 آميز است يا توام باخشونت؟آيا كار اسالمي، مسالمت

گرايي و ر ميان اصولكار اسالمي د-موضوع اين حلقه، يعني  و اشكاالت و تناقضات ديگري كه شماري از آن به

 گيرد.ارتباط مي -بنديمرحله

 

 گرايي چيست؟منظور از اصول

 بندي چيست؟گرايي و مرحلههدف ما از اصول

پايبندي كه هيچ  سالم است؛جانبه به مظاهر او همه هاي اسالمي، پايبندي كاملگرايي در فعاليتمقصد ما از اصول

اهلل تبارك و  يين فرمودهشناسد. ما در اين برداشت خود به اسميت نمينشيني را به ركاري و عقبصت، انحراف، سازشرخ

 نماييم:تعالي تأسي مي

َلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا  وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُورِهِمْخِيَرَةُ مِنْ أَمْ َلهُمْ الْوَمَا كَانَ لِمُؤْمِن  وَلَا مُؤْمِنَة  إِذَا َقضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُون

 (36)األحزاب مُبِينًا

د و ختيارى باشاش به كارى فرمان دهند براى آنان در كارشان او هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و فرستاده)

 (ده استدچار گمراهى آشكارى گردي اش را نافرمانى كند قطعاًهر كس خدا و فرستاده

تواند، چنان كه مكتب )ماكياولي( و گر وسيله شده نميوچه توجيهگرايي اين است كه هدف به هيچمنظور ما از اصول

غير مشروع را ي ده از هر وسيلهكمونيزم استفا يستيز به خاطر پيروز»گويد: يمهاي مادي عقيده دارند. ماركس ديگر جريان

سازي در راه رسيدن به هدف خود مراهمبارز كمونيست بايد از تمام انواع فريب، نيرنگ و گ»گويد: لينن مي«. گرداندمجاز مي

هاي اين مكتب را مستحكم سازد مجاز و مبارك تواند پايهاستفاده كند، تالش به خاطر كمونيزم تمام وسايلي را كه مي

عالي را كارگيري وسايل غير موارد به عالي در بسا و رسيدن به هدف كه كمونيزم هدفي بسيار عالي است داند، بايد بدانيممي

يع به شرط مؤثر بودن آن در تسر ها استفاده از وسايل منافي اخالق راكمونيست با استناد به همين دليل سازد.مشروع مي

 دانند.يمجاز م ،به اهداف شان هارساندن كمونيست

ا يروز شود و دولت خود رانده بايد تصميم بگيرد كه حتمًا پفرم»گويد: ماكياولي در كتاب خود به نام )فرمانده( مي

تواند از هر وسيله يشود و هركس ممحافظت كند، در چنين صورتي است كه تمام وسايل قابل دسترس عالي و ارزشمند مي

 «آوردبيند و به دست ميي است كه ميهاقضاوت انسان عادي بر اساس چيز استفاده كند.

 برد؛هاي انسان را از بين مينبلير بسياري از تپيروزي، آثا»گويد: ه عنوان )مهارت در جنگ( ميدر كتاب ديگرش ب يو

 «سازداعتبار ميهاي منظم را بيدر حالي كه شكست پالنگذاري
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گيري هاي سازشكارانه، كوتاه آمدن از موقف اسالمي و پافشاري بر موقفحلگرايي عدم پذيرش راههدف ما از اصول

پوشي نمايند، رسول ان چشمشهايگيريموقف از برخي . وقتي كفار قريش براي پيامبر بزرگوارمان پيشنهاد دادند تاحق است

ام بگذارند قسم به خدا اگر آفتاب را در دست راست و مهتاب را در دست چپ»شان ابوطالب گفتند: در جواب كاكاي اهلل

« آن جان دهم را نخواهم كرد مگر اين كه يا آن را به انجام رسانم و يا در پيو بخواهند تا من از رسالتم دست كشم اين كار 

را  اگر صد جان داشته باشي و يكايك آنها از بدنت خارج شود، دين محمد»گويد: براي مادرش مي مصعب بن عمير

 «ترك نخواهم كرد

كشاندن مردم  خاطر تحقق هدف اصلي اسالم ) به انمسلمان ما هميشه آستينگرايي اين است كه بايد منظور ما از اصول

 باال زده باشد: ( ي اهللبه عبادت خالصانه

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي (56)الذاريات 

 (كه مرا بپرستند و جن و انس را نيافريدم جز براى آن) 

ُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وََسطًا لِتَكُون (143)البقرة 

 (بدين گونه شما را امتى ميانه قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد)و 

نه رسيدن به مال و  باشد ، به دست آوردن رضاي خداي پيوند ما با اسالمگرايي اين است كه انگيزهمنظور ما از اصول

 متاع دنيا و يا ازدواج با زني كه او را دوست داريم و يا غنيمتي كه ممكن است نصيب ما شود.

گوييم: ما مختار نيستيم كه سخني جز حق به زبان آوريم، يا كاري بر خالف آن چه حق همين منطق است كه مي بر بنا

يا حق را با باطل درآميزيم... ممكن است يك دعوتگر احياناً سخني را  ،شويماست انجام دهيم، يا به راهي جز راه حق روان 

به زبان آورد كه در آن كسب رضاي خدا را در نظر نداشته است )اهلل تعالي به خاطر آن سخن او را هفتاد سال در دوزخ 

يم و از مالمت هيچ مالمتگري ام تا حق را بگويم و لو تلخ باشد( )مأمور شدم تا حق را بگوسرنگون كند( )مأمور شده

 نترسم(

ْوَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وََمنْ شَاءَ فَلْيَكْفُر ( 29)الكهف  

 (و بگو حق از پروردگارتان ]رسيده[ است پس هر كه بخواهد بگرود و هر كه بخواهد انكار كند)

يي خلط ميان كمونيزم و حتا عده ؛دانندو يا عربيت و اسالم را مجاز مي گرايي و اسالمشماري از مردم خلط ميان قوم

نظر خواني ندارد و از نقطهگرايي اسالمي همشمارند؛ چنين مقوالتي اصالً با اصولاسالم و يا دموكراسي و اسالم را جايز مي

 كه ما به آن باور داريم كامالً مردود است. يعتيشر

ركابي نمايند... چنين آمد كرده، با اهل طغيان هماز در منافقت پيش دهند تا با سردمدارانمي د اجازهيي ديگر به خوعده

 باشيم.گرايي و مخالف شريعتي است كه ما به آن معتقد مياعمالي منافي اصول

  

 بندي چيست؟منظور از مرحله

برداريم و از نظر كمي و كيفي از  هاي خود را به ترتيب و حساب شدهبندي اين است كه گاممنظور ما از مرحله

 گرايي باشد نه بيرون از آن.ي اصولي ديگر منتقل شويم؛ البته با در نظرداشت اين كه حركت ما در دايرهيي به مرحلهمرحله

ي اسباب مادي و معنوي كه ما را در رسيدن به هدف اصلي ما كمك بندي اين است كه بايد از همهمنظور از مرحله

 ستفاده نماييم.كند امي

هاي اسالمي ايجاد شود و از رسيدن به هر هايي است كه بايد در مسير فعاليتبندي برپاكردن ايستگاهمنظور ما از مرحله

 ايم.ي ديگري را آغاز نمودهمرحله يي را پشت سر نهاده،يم كه مرحلهايستگاه به اين نتيجه برس
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خورد، در حالي كه هدف اصلي واضح و روشن به چشم مي ت بسياربه صور هاي رسول اهللبندي در فعاليتمرحله

 .پنهان نبوده استبراي يك لحظه از اذهان كاركنان ميدان اسالمي ( كردن مردم به عبادت اهللآماده)

عبور  ي آتيگي پيامبري خود از چهار مرحلهدر زنده نظر دارند كه رسول اهلل نويسان اتفاقنگاران و سيرهبيشتر تاريخ

 اند:نموده

 ي اول:مرحله

و  داران اولي دعوت آماده شدند با سريتآغاز شده و تا سال سوم هجرت كه طاليه اين مرحله با بعثت پيامبر

 گذاري كنيم.سازي( نامي تكوين )آمادهكاري تمام ادامه يافته است؛ ممكن است اين مرحله را به نام مرحلهپنهان

 ي دوم:مرحله

 نموده، خانواده و اقوام خود را به سوي اهلل به اين كه دعوت خود را علني رسول اهلل با مأمور شدن اين مرحله

 شود.دعوت كنند آغاز مي

َاتَّبََعكَ مِْن الْمُؤْمِنِينَوَاخِْفضْ جَنَاَحكَ لِمَنْ*  َوأَنذِرْ عَشِيرََتكَ الْأَقْرَبِينَ*  فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنْ الُْمعَذَّبِين   *

إِنَّهُ هُوَ *  وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ*  الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ*  وَتََوكَّلْ عَلَى الْعَِزيزِ الرَّحِيمِ*  فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا َتعْمَلُونَ

 (220-213)الشعراء السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

و براى آن *  ت را هشدار دهاو خويشان نزديك*  گان خواهى شدهشدخداى ديگر مخوان كه از عذاب ،پس با خدا)

و بر *  كنيد بيزارمچه مى و اگر تو را نافرمانى كردند بگو من از آن*  اند بال خود را فرو گسترمؤمنانى كه تو را پيروى كرده

و حركت تو را در ميان *  بيندخيزى تو را مىچون ]به نماز[ برمىآن كس كه *  ]خداى[ عزيز مهربان توكل كن

 (او همان شنواى داناست*  نگرد[گان ]مىهكنندسجده

ورزد؛ و ممكن كه آيات به شدت بر پايبندي بر اصول اساسي و موضوعات مسلم ايماني تأكيد مي احساس ما اين است

 ذاري كنيم.يي )تبليغ( نامگاست اين مرحله را به نام مرحله

 ي سوم:مرحله

كنند و به بازارهاي آغاز به دعوت عمومي مي شود، زماني كه رسول اهللمي شروعاين مرحله از سال دهم بعثت 

تا  ،نمايندالعرب را به دين اسالم دعوت مي ةآورنده از مناطق مختلف جزيرهاي رويالمجاز و منا سر زده كاروانعكاظ، ذي

ي جديدي قرار ي مرحلهو به اين ترتيب دعوت در آستانه كندهاي مردم مدينه را تسخير ميلباآلخره دعوت جديد د

 ي )انتشار و توسعه( نام نهاد.گيرد. ممكن است اين مرحله را به نام مرحلهمي

 مرحله چهارم:

 گردد:رك و تعالي نازل ميي اهلل تباشود و اين فرمودهاز مكه به سوي مدينه آغاز مي اين مرحله با هجرت پيامبر اكرم

ٌالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِْن دِيَارِهِمْ ِبغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَْن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوَْلا *  أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاَتلُوَن بِأَنَّهُمْ ظُِلمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِير

هُ َمنْ يَنصُُرهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَِويٌّ مْ بِبَْعض  لَهُدِّمَتْ صََوامِعُ وَبِيَعٌ َوصََلوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّدَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُ

-39)الحج كَاةَ َوأَمَرُوا بِالْمَعُْروفِ وَنَهَْوا عَنْ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِالَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتوْا الزَّ*  عَزِيزٌ

41 )  

اند و البته خدا بر رخصت ]جهاد[ داده شده است چرا كه مورد ظلم قرار گرفته ،به كسانى كه جنگ بر آنان تحميل شده)

كه  هايشان بيرون رانده شدند ]آنها گناهى نداشتند[ جز اينناحق از خانهه همان كسانى كه ب*  پيروزى آنان سخت تواناست

ها و ها و كليساها و كنيسهكرد صومعهگفتند پروردگار ما خداست و اگر خدا بعضى از مردم را با بعض ديگر دفع نمىمى

كند يارى كه ]دين[ او را يارى مىخدا به كسى  شد و قطعاًشود سخت ويران مىمساجدى كه نام خدا در آنها بسيار برده مى
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همان كسانى كه چون در زمين به آنان توانايى دهيم نماز برپا *  ناپذير استدهد چرا كه خدا سخت نيرومند شكستمى

دارند و فرجام همه كارها از آن دارند و از كارهاى ناپسند باز مىدهند و به كارهاى پسنديده وامىدارند و زكات مىمى

 (خداست

گردد كه باعث برپايي اولين دولت اسالمي شده است؛ و هاي عملي و جهادي متمايز ميين مرحله از مراحل ديگر با گاما

 ي تنفيذ )عملي كردن( نام گذارد.ممكن است اين مرحله را مرحله

 وجوه مشترك مراحل چهارگانه:

ند به دقت اهآني اول پشت سر گذاشتي نخستين دعوت اسالمي و شرايطي را كه نسل قركسي كه مراحل چهارگانه

بررسي نمايد، ميان مراحل مختلف يك وجه مشترك را مشاهده خواهد كرد )تأكيد بر تشويق و اصرار بر اين كه مسلمانان 

 هاي خود را به وجه احسن ادا نمايند(.اند مسؤوليتمكلف

قسم به »كشد: وقت را اين گونه به تصوير ميشرايط آن  رقه بن نوفل( پسر كاكاي خديجهسازي: )وي آمادهدر مرحله

باشي، نزدت همان كسي آمده است كه نزد موسي آمده بود، مسلماً قومت ذاتي كه جانم در يد او است تو پيامبر اين امت مي

 «با تو خواهند جنگيد ت نمودهاز اين شهر بيرون و تو را تكذيب نموده، اذيت خواهند كرد

هر يك از قبايل بر تعذيب كساني  ؛نمودند تشديدشار خود را بر مسلمانان به صورت گسترده ي تبليغ: قريش فدر مرحله

 دادند.ها آنان را آزار مياز ايشان كه ايمان آورده بودند افزودند و با زدن و تحميل گرسنگي و تشنگي و انواع شكنجه

ز نموده بودند توسعه دادند به حدي كه رسول ي انتشار: جنگي را كه مشركين مكه عليه اسالم و اهل آن آغادر مرحله

 گان را اجازه دهد تا به حبشه هجرت كنند.ديدهمجبور شد تعدادي از ستم اهلل

ي دين هيچ نوع كوتاهي مهاجراني كه به حبشه رفتند با وجود اين كه مردمي مستضعف و پناهنده بودند، در مسأله

ي كه به دربار نجاشي پادشاه حبشه داخل شدند، مردم را پيرامون او به سجده نكردند و از هيچ رخصتي كار نگرفتند و هنگام

ما مردمي »به او نگريسته گفت:  طالبافتاده ديدند، يكي از نگهبانان به آنها گفت براي پادشاه سجده كنيد، جعفربن ابي

 «كنيمبراي كسي ديگر سجده نمي هستيم كه غير اهلل

هاي مسلمانان در داخل با دسيسه ؛رسدهاي جاهلي به اوج خود ميمسلمانان و قوت ي عمل: درگيري مياندر مرحله

تا اين كه  ؛شودريزي ميها و مجوس برنامههاي كه از طرف صليبيشوند و در خارج با چالشميمشركان و يهود مواجه 

 باآلخره حق پيروز گرديد و باطل نابود شد، بلي باطل همواره نابودشدني است.

 

 گرايي نيست:بندي ناقض اصولرحلهم

گرفتن اصلي از اصول اسالم بندي، به هيچ صورت ناديدهتأكيد كنم كه منظور از مرحله خواهممي بنا به داليل ذكر شده

نيست و به هيچ عنوان معناي ناديده گرفتن حدود اهلل، سازشكاري با جاهليت و يا پوشيدن اهداف اصلي كار اسالمي را 

ولي هرگز به  ؛ها و مضامين كار باشدتواند به معناي پوشيدن برنامه، وسايل، روشبندي ميبلي منظور از مرحله رساند.نمي

 معناي پنهان كردن مقصد اصلي كار نيست.

نظرات اصلي خود را واضح نسازد، حتماً دچار دگرگوني و جريان اسالمي اگر در تمام مراحل، اهداف بزرگ و نقطه

 سازد. دور و دورتر مي رسيم شدهكه به صورت غيرشعوري آن را از اهداف تشود انحرافي مي

 

 بندي در لبنان:گرايي و مرحلهاصول
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بندي گرايي و مرحلهي مذكور را در لبنان چگونه تطبيق نماييم؟ و چگونه در اين كشور ميان اصولاكنون بايد ديد قاعده

 هاي اسالمي موازنه بر قرار كنيم؟در فعاليت

در  ؛هاي مختلف تشكيل شده استها، گرايشات، احزاب و قوميتول: واقعيت موجود لبنان اين است كه از مدنيتا

كند كه اين حكومت اسالمي باشد، گي ممكن نيست يك حكومت ايديولوژيك روي كار آيد، فرق نميسرزميني با اين ويژه

 نصراني باشد يا چپي...

چه رسد به اين كه  ؛امكانات برپايي دولت را ندارد اصالً ختار بشري و اقتصادي،دوم: شرايط موجود لبنان از حيث سا

 پا شود. دولتي ايديولوژيك در آن بر

 ؛بندي شده اجرا شودي لبنان به صورت مرحلهدر محدوده يهاي اسالمگرداند تا تمام فعاليتسوم: اين واقعيت الزم مي

تواند دولت اسالمي داشته باشد كه به حيث نمي در شرايط و اوضاع كنونيسرزمين لبنان اين سخن به معناي آن است كه 

 ي كار اسالمي اهداف بزرگ آن را تحقق بخشد.نماينده

گرايي معاف است، بلكه به اين معنا چهارم: اين سخن به معناي آن نيست كه جريان اسالمي لبنان از پايبندي به اصول

 بندي فراتر گذارد.ي مرحلهكار اسالمي در اين كشور نبايد پاي خود را از دايرهداشت شرايط موجود،  نظر است كه با در

 يي را در خدمت اهداف )استراتيژيك( قرار دهد.پنجم: جريان اسالمي لبنان بايد كار مرحله

تواند در خدمت مصالح علياي اسالم و اهداف يي است كه ميحفظ وحدت سرزمين و مردم لبنان يك هدف مرحله

هاي خورد و كوچك چرا كه تقسيم شدن يك كشور به چند قسمت، در قلب امت اسالمي دولت ؛ي آن قرار گيرداصل

 دارد.هاي اسالمي را از حركت به سمت جلو باز ميكند كه فعاليتگرايي را ايجاد مينژادپرست و قوم

جايگاه قوت و  جايگاه ضعف و سستي به ها و ادارات مختلف، مسلمانان را ازايجاد توازن قومي در حكومت، وزارتخانه

يي كه با اهداف اصلي همنوا بندي شدهيي است؛ البته هدف مرحلهو اين چيز در واقع همان هدف مرحله رساندنيرومندي مي

 گرديده است.

رتش ي اتواند مانع سوءاستفاده و تحريك نژادپرستانهايجاد توازن در ارتش و تشكيل هيأتي مختلط در رأس آن، مي

در مقابل دشمن  خود را در برابر وطن انجام داهد و زمينه را براي تقويت ارتش فراهم سازد تا مسؤوليت ه،ديگرد

ر را تحقق اصول اسالمي به يك قدم فعال د تواندگي كند؛ بناءً ايجاد توازن در ارتش مييستادهصهيونيست و استعمارگر ا

 آيد. حساب 

چنگال  هاي مسلمان ازكند كه نسلاضا ميمل انحراف اخالقي و تخريب فكري تقنگهداري و حفاظت لبنان از عوا

كند نجات يابند. تمامي اينها تحقق دين آن كه به سرعت در ميان مسلمانان النه ميمدنيت منحط غربي و اعتقادات مادي و بي

 نمايد.اهداف علياي اسالم را تأييد و مساعدت مي

دادن  يي است كه بايد از آن در راستاي نشانشواهد زنده ، تربيتي، سياسي و غيره، اقتصادياما مشكالت اجتماعي

يي حل ريشهي دست بشر سود برد؛ و در ضمن بايد ثابت نمود كه راههاي ساختهي نظامخوردهي واقعي و شكستچهره

ا آن را به تمام مردم روي نازل شده است ت مشكالت در رجوع به روش آسماني نهفته است كه بر محمد مصطفي يهمه

 زمين ابالغ نمايد. 

و اخالقي كه  دسازبندي را نيز مشروع ميمرحله بخشد همان قاعدهرا مشروعيت مي گرايييي كه اصولقاعده

پروايي در يي كه از آن بوي بيو هر گفته شماردبندي را نيز الزم ميمرحلهگرداند همان اخالق، گرايي را الزامي مياصول

 د و غير قابل توجه است، چرا كه جريانبه هيچ دليل و برهاني نبوده مردو و يا متوسط كار به مشام رسد متكيمراحل ابتدايي 

 يي جز شكست در دنيا و ندامت در آخرت در پي ندارد.نمايد و نتيجهنظرات صحيح آن منحرف مياسالمي را از نقطه
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 مفهوم مشاركت:

گردد هاي اسالمي لبنان پيشنهاد ميه )دعوت به مشاركت متوازن( كه از طرف هيأتشويم كه بميرو احياناً با كساني روبه

هاي اهلل گويند: اين پيشنهاد به معناي شريك ساختن غير مسلمانان در حكم بوده و به دليل اين فرمودهكنند و مياعتراض مي

 متعال شرعاً باطل است:

َافِرِينَ َأوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَلَا يَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْك (28)آل عمران 

 (مؤمنان نبايد كافران را به جاى مؤمنان به دوستى بگيرند)

ِإِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّه (57)األنعام 

 (خدا نيست فرمان جز به دست)

ِوَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْء  فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّه (10لشورى)ا 

 (گردد[و در باره هر چيزى اختالف پيدا كرديد داوريش به خدا ]ارجاع مى)

َوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوَْلئِكَ هُمْ الْكَافِرُون (44)المائدة 

 (اند آنان خود كافرانندچه خدا نازل كرده داورى نكرده و كسانى كه به موجب آن)

؛ كنندبا مشاركت اسالم خلط ميرا مشاركت مسلمانان  -اگر نيت خوب داشته باشند–گان كنندهتراضدر حقيقت اين اع

. براي ي خود را دارددر حالي كه هر يك از دو مشاركت حاالت و مقتضيات خاص و در نتيجه احكام و اجتهادات ويژه

 فته شود:نظر گر بايد نكات آتي در جداكردن مشاركت مسلمانان از مشاركت اسالم،

 تقاضاي اسالم اين است كه بدون مشاركت روش و قانون غير، فقط از خالل منهج و قانون خود حكم نمايد: -1

ْوَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وََلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُم (49)المائدة 

 (شان پيروى مكنايچه خدا نازل كرده داورى كن و از هواه و ميان آنان به موجب آن)

توانند و اجازه ندارند تفاوت مانده نمياين تقاضا براي مسلمانان امري است اعتقادي كه به هيچ صورت در مقابل آن بي

هاي مخالف با اسالم كه مجتمع، دولت و نظام شان بر آن ها و ريشهدر آن تغيير و تعديلي وارد كنند، حتا مجبوراند تمام پايه

 تغيير دهند تا مطابق روش اسالمي شود. استوار است را

هاي وضعي نيست تا براي مشكالت اجتماعي، اقتصادي و سياسي نظام مناسببراي اسالم و كاركنان جريان اسالمي  -2

عريان  گردد، در حالي كه اسالم در پيهاي وضعي مياين كار باعث دوام و استمرار نظام ؛ چونحل پيدا كنند)بشري( راه

و  هاي آن را ببينندگاهها و خاليگان آشكار شده، زشتيهاي غير اسالمي است تا حقيقت آن بر همهوب نظامكردن عي

آن استفاده كنند، آن را نقض نمايند و به جاي  هاي بشرينظامگي بودن ن به عنوان دليلي بر باطل و ساختگرايان از آاسالم

 طرح اسالمي را پيشنهاد كنند.

شود، از تر از آن راضي نميكند و به كماسالم از يك طرف تمام چيزهاي فوق الذكر را مطالبه ميهمان گونه كه  -3

بلكه از آنان خواسته  كنند؛گي مظلومانه زنده هاي كفريي نظامتا در زير سايه طرف ديگر بر مسلمانان الزم نگردانيده است

البته اين در حالي است كه يك دولت  دوش خود بردارند. ز بار ظلم را ازو يا قسمتي ا است تا در صورت امكان همه

اسالمي كه از آنان به حيث مهاجر استقبال نموده و آنان را حمايت كند، موجود نباشد. همچنين اسالم بر مسلمانان فرض 

است تا  نگردانيده است كه با وجود داشتن امكانات كسب قدرت و قوت باز هم ضعيف باقي بمانند، بلكه واجب گردانيده

اند تا در حد وسع و توان خود مسلمانان مكلف براي خود دولتي اسالمي برپا كنند؛گي اسالمي را از نو آغاز كرده زنده

به  در راستايتواند آنان را گي بگيرند و كوشش كنند تا بر مراكز قوت نيروهاي جاهلي مسلط شوند؛ زيرا اين چيز ميآماده
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ي اهلل تبارك و تعالي داخل مك و مساعدت نمايد. همه اين موارد در مفهوم اين فرمودهخواهند كدست آوردن آن چه مي

 است:

  وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة (60)األنفال 

 (و هر چه در توان داريد از نيرو بسيج كنيد)

هاي شان را احوال خود را بهتر كنند، گام هاي وضعي اوضاع وي نظاماين كه مسلمانان تالش نمايند تا در سايه -4

 بار كردن از زيرخالي هاي بشري و شانهاستوارتر نمايند و موقعيت خود را تثبيت كنند، به هيچ وجه به معناي اعتراف به نظام

 مسؤوليت نيست. 

هاي و از خالل نظامو ل –ي اسباب قوت و توانمندي را دهد تا همهاز آن گذشته اسالم مسلمانان را اجازه مي -5

دهد؛ بهترين دليل در اين خصوص موقف هاي برتر قرار ميمسلمانان را در موقعيت ؛ زيرا كسب قوتفراهم آورند -جاهلي

در رويداد )حلف الفضول( است كه آن حضرت پيش از اسالم در آن شركت نموده بودند و بعد از اسالم در مورد  پيامبر

آن برايم شتران سرخ مو داده  عبداهلل بن جدعان شاهد پيماني بودم كه دوست ندارم در عوضي در خانه»فرمودند: آن مي

 ي )حلف الفضول(نامهبندهاي پيمان از جمله« اجابت خواهم كرد هم به چنين پيماني فراخوانده شوماگر بعد از اسالم  شود؛

اري، برگزاري محافل و...( كه به مفهوم امروزي تمام دتوزيع موارد آتي بود )آب دادن، پذيرايي از حجاج، همكاري، بيرق

 گيرد.بر مي مصالح مورد نياز مردم را در

هاي وضعي در حكومت گردد كه مشاركت به معناي شريك ساختن اسالم با نظامدر روشني مطالب فوق واضح مي

اين قضيه گنجايش اجتهاد را  د، وباشبه جاي )حكومت اسالمي( نمي نيست، همان گونه كه مشاركت به معناي طرحي بديل

ندارد، چون قاعده اين است كه در موجوديت نص اجتهاد پذيرفتني نيست. منظور از مشاركت اين است كه دست ظلم از سر 

كن كردن اسالم و مسلمين را دارد متوقف هاي كه قصد ريشهمسلمانان كوتاه گردد، حقوق شان بازگردانيده شود، دسيسه

هاي ها و تالشتا باآلخره مسلمانان در مقابل جالش دي، سياسي و نظامي شان تثبيت شود؛اجتماعي، اقتصاگردد و موقعيت 

 گي نمايند.ايستاده يكردن و كنارزدن آنان را دارد، با توان بيشتركه قصد ذوب

كن شدن اسالم ريشهانحصار سلطه و قدرت در دست غيرمسلمانان، تنها به معناي نابودي مسلمانان نيست بلكه به معني 

ها به وقوع پيوسته است. مسلمانان به هر اندازه دستاورد و امكانات اين حقيقت در شماري از دولت ؛ چنان كهنيز هست

 گذاري و استقرار داده خواهد شد.به همان ميزان به اسالم چانس انتشار، ريشه ،داشته باشند و در مراكز قوت نفوذ نمايند

خود  را ازان  يست بگذاريم ديگران هميشه سهام بزرگاي بزرگ مارا احاطه نموده، عاقالنه نهدر شرايطي كه چالش

آيد، چرا كه سكوت اين كار خيانتي بزرگ در حق اسالم به حساب مي م و قرار در جاي خود نشسته باشيم؛سازند و ما آرا

تحقق شريعت اسالمي در  م و ايجاد موانع در برابريه اسالسازي براي تصفبه معناي همكاري با آن و زمينه اهليتدر برابر ج

 باشد.مجتمع و دولت مي

اگر چيزي به  ؛جنگ نيرنگ است ؛ در حالي كهامروزه اسالم در همه جا گرفتار جنگي نابرابر با جاهليت شده است

ها را به نفع تغيير اگر مسلمانان بخشي از موقعيت ؛ي آن از دست نرودآيد، بايد سعي شود همهصورت كامل به دست نمي

 ها را از دست بدهند و به آرمان خود نيز دست نيابند... واهلل اعلم.ي موقعيتاسالمي به دست آورند بهتر از آن است كه همه
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 تنظيمي توجهي به تعقلبي

تنظيمي از مستواي است كه شرع آن را  توجهي آن به تعقلبياسالمي معاصر  هايفعاليت يكي از مشكالت خطرناك

كنند براي اين اند، سعي ميبسياري از كساني كه به اين مرض خطرناك مصاب شده گردانيده و عصر به آن نياز دارد؛ الزم

 ت شرعي دست و پا كنند.سقوط تنظيمي خود توجيها

 باشد.جانبه به اصول و قواعد تنظيمي و در نتيجه مقابله با آن ميتنظيمي عدم توجه همه تعقل ضعفمنظور ما از 

يي هم در مورد چيزهاي كه از جانب عده ها( استاولويتتنظيمي رويارويي با )منطق  توجهي به تعقلبيمنظور از 

تنظيمي كارهاي صورت  تعقل كمبودي . در نتيجهبه وجود آيدرد چيزهاي كه قرار است گيرد و هم در موموجود صورت مي

 كند.ترين )الفباي مبارزات جنبش اسالمي(  تصادم ميگيرد كه با بسيطمي

هاي حركي و مقوالت فكري در داخل چوكات و بندي انباشتهتنظيمي عدم قدرت دسته توجهي به تعقلبيمقصود از 

 ريزي و اجراي آن؛ در هر صورت نتيجه جزباشد، يا در برنامه در تصور و انديشه ريختگيهم؛ چه اين بهاست حدود الزم آن

 .ها و عدم وضاحت آن چيز ديگري نخواهد بودبرنامهتداخل 

چه اين  ؛تنظيمي عدم توانايي بر مشخص نمودن كيفيت و كميت و ايجاد توافق ميان آن دو است تعقل كمبودمنظور از 

خللي بزرگ و ضرري جبران ناپذير  ي آندر نتيجه گفتار صورت گيرد يا در ميدان عمل، به هر صورتي ديده در عرصهپ

 كند.ميبروز 

ي بهينه استفاده زماناز  گيري وقت است، كه در نتيجههحركي عدم انداز توجهي به تعقلبيتر! مقصود از از همه مهم

بر  گذرد بدون اين كه مصلحتي را براي اسالم دردهد كه وقت ميي كار خود را ادامه مييگيرد و جريان به گونهصورت نمي

يي از وقت خود را بدون رشد شود، چرا كه دشمنان اسالم لحظهحتا قضايا برعكس مصلحت اسالم تمام مي ؛داشته باشد

 دهند.هدر نمي ها و ضربه زدن به اسالم و اهل آنها و مناسبتها و استفاده از فرصتتوانايي

كه در  باشدميخود  اول تنظيمي به معناي گيرماندن عمل اسالمي در جاي ضعف تعقلرساند كه تمام موارد فوق مي

اهداف مورد نظر  به مستواي مطلوب رسيده،كار اسالمي امكان ندارد زيرا  ماند؛مسير باز ميت اسالمي از طيي آن حركنتيجه

كه در ميادين تربيتي، حركي، سياسي و جهادي بر اساس قواعد تنظيمي محكم استوار گردد و خود را محقق سازد مگر زماني 

توانند هر چيز را در جاي مناسب آن قرار داده، توفيق و هدايت مي ، كساني كههاي منظم و توانايي آن را رهبري كنندذهنيت

 ي امور نصيب شوند.خداوند را در همه

هاي تنظيم را به صورت مثالي و م و نشانهضرت عاليح گي آناز لحظات زندهلحظه  در هر سيرت مصطفي يخواننده

هاي تنظيمي نهفته است كه بايد مسلمانان آن را درس با ابوبكر صديق كند؛ مثالً در سفر هجرت پيامبردقيق مشاهده مي

 نمايند:ن بينديشند، و به آن تأسي آ يدارسه قرار دهند، در بارهبه صورت دقيق مورد م

بخوابد و مشركان در كمين نشسته را گمراه كند؛ اين در حالي  تا در بستر پيامبر توظيف علي بن ابي طالب -1

 مكه را ترك گفته به غار ثور رسيده بودند. است كه رسول اهلل

زدند حدس مي ، تا از اين طريق مشركان مكه را كهاستراه مدينه واقع شده  انتخاب غار ثور كه در جهت مخالف -2

 فهمي كند.كنند دچار غلطايشان به سوي مدينه هجرت مي

 ، تا اخبار داخل مكه را به ايشان برساند.مكلف ساختن عبداهلل پسر ابوبكر صديق -3

 ، به تأمين غذا.مؤظف ساختن اسماء دختر ابوبكر صديق -4
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ز شير رد، تا هم انگام شب آنها را به نزديكي غار آومكلف نمودن عامر بن فهيره تا روزانه گوسفندانش را بچراند و ه -5

 گان از غار محو شود.هگوسفندان استفاده كنند و هم با عبور آنها ردّ پاي بازديدكنند

 اجير كردن شخصي از مشركان تا ايشان را در راه مدينه رهنمايي كند. -6

شود، در مسير مي پروردگار عليم و خبير تأييد و از جانب باشدكه مورد حمايت وحي الهي مي ، كسيوقتي رسول اهلل

ده است و قضايا كه وحي قطع ش-بندد، امروز ي به خصوص به كار ميهجرتش ترتيبات و اجراءات زيادي را در يك حادثه

هاي ند كه بر نقش قدمدار يعاالن اسالمي چه دليلف -تر گرديده و در اثر فريبكاري دشمنان فضا غبارآلود شده استپيچيده

ها را پيدا هاي شان توان شنيدن واقعيتو گوش هاي شان به ديدن حقايق باز گردد، تا چشمطريق نكنندطي آن حضرت

 . آموزند!را از دشمنان شان نمي ييمتنظيم و حسن تنظ در حتا چه دليل دارند كه دقت كند؛

ا به خوبي در اگر ما آن ر ؛دنيا مركب آخرت است م.قدم باشيپيشيا و آخرت از همه خواهد تا در امور دناسالم از ما مي

اسالم ما به كن ساختن ما و خدمت اسالم و براي مصلحت اسالم به كار نگيريم، دشمنان ما آن را بر ضد ما و جهت ريشه

 است. شده وضعيت امروز ما چنين بندند چنان كهكار مي

ي شرعي است و به هيچ صورت فريضه -ترين سبب استمدر حالي كه تنظيم مه–استفاده از اسباب توانمندي فزيكي 

 ي اهلل تعالي:فرموده باشد؛ به دليل اينتوجهي به آن مجاز نميو بي معطل ساختن

  وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة (60)األنفال 

 (و هر چه در توان داريد از نيرو بسيج كنيد)

 دهد:هيچ نوع تأويلي مجال ظهور و بروز نميكه به  و اين سخن رسول اهلل

  1«إن العبد إذا عمل عمال أحب اهلل أن يتقنه»

سر ترين حالت بهدهد اهلل تبارك و تعالي دوست دارد تا كارش را به بهترين صورت و دقيقكاري را انجام مي )وقتي بنده

 رساند(

ي آن را ها و امكانات زيادي؛ هر چند توانمندتواندميغيرمنظم، استوار و محكم شده ن حقيقت اين است كه هيچ كار

ي آن به ت و اولين مادهو تنظيم جوهر كيفي شود نه كميتبا كيفيت سنجيده مي استوار بودن كارها كه راحمايت كند؛ چ

 آيد.حساب مي

به همان ميزان  ،ا رشد دهندود رخهاي ايماني و فكري رود توانايياز كاركنان ميدان اسالمي به همان اندازه كه توقع مي

ر فن درود تا نيروهاي تنظيمي خود را تقويه نمايند و از تمام اسباب، نظريات و تكنولوژي محير العقول جديدي كه توقع مي

 ي رسول گرامي اسالمبرداري كنند؛ تمام اينها با امتثال به اين گفتهبهره شودريزي و آرشيف استفاده ميامهتنظيم، اداره، برن

 كه فرمودند: گيردصورت مي

 2«بِهَا أَحَقُّ فَهُوَ وَجَدَهَا فََحيْثُ الْمُؤِْمنِ ضَالَّةُ الْحِكْمَةُ الْكَلِمَةُ»

 ترين به آن است(دا كرد مستحقيي مؤمن است، هرجا آن را پ)سخن باحكمت گمشده

 

                                                 
 .1113ي مختصره، شماره ي احاديث صحيحه. تحقيق آلباني، صحيح است، سلسله677ي المعجم الكبير؛ للطبراني؛ شماره -1

 گويد حديث مذكور جداً ضعيف است؛ صحيح و ضعيف سنن ترمذي.آلباني مي .بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْفِقْهِ عَلَى الْعِبَادَةِ سنن ترمذي؛ -2



 

 
94 

 

 

 آن نقد و اصول شرعي

ي ادراك و نيروهاي ذاتي خود با هم ها از نظر عقلي، قوهاين است كه انسان هاي مسلم و بديهييكي از پديده

 .است طبيعي اند و اختالف رأي در ميان ابناي بشر امريمتفاوت

رسد كه ترين شكي به اين نتيجه ميتا به امروز مطالعه كند، بدون كوچك كسي كه تاريخ اسالم را از زمان بعثت پيامبر

 ؛كنندهاي متفاوت ميي واحد قضاوتبه صورت خاص و ويژه در مورد قضيه مسلمانان به صورت عموم و اهل حل و عقد

 گيرد.صورت مي ي شريعت و در چوكات اسالمدر حالي كه اجتهادات همه در دايره

ي كه در زبان روز به آن پديده-افتد به تبع اختالف آرا و تباين اجتهاداتي كه پيرامون مسأله و موضوعي جديد اتفاق مي

 .ه استديد آمدپ -در زبان قرآن به آن )تواصي به حق( گفته شده است )نقد( و

را در فرد، جماعت، يا  رافياست كه عيب و يا انح هاي هر مسلمانيشرعي و مكلفيت وجايبتواصي به حق يا نقد از 

 كند. چرا كه خداوند متعال فرموده است:مشاهده مي دولتي

َئِكَ هُمْ الْمُفْلُِحونَ لْمُنْكَرِ وَأُوْلَوْنَ عَنْ اإِلَى اْلخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالَْمعْرُوفِ َويَنْهَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُون (104)آل عمران 

همان  رند و آنانو بايد از ميان شما گروهى ]مردم را[ به نيكى دعوت كنند و به كار شايسته وادارند و از زشتى بازدا)

 (رستگارانند

 اند:فرموده و رسول اهلل

وَمَْن »و في رواية « هِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانمَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ»

 1« نْ الْإِيَمانِ حَبَّةُ خَرْدَل جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِ

رد و ا زبان آن را از بين بببدست خود آن را تغيير دهد، كسي كه نتواند، سعي كند  بيند بايد بامنكري را مي )كسي كه

ي ايمان است( در روايتي ترين درجهر تنفر داشته باشد و اين ضعيفكسي كه از اين كار هم عاجز است، بايد قلباً از منكَ

ي سپنج ايمان وجود ي دانهي دست جهاد كند، مؤمن است، و بعد از آن به اندازهديگر آمده است: )كسي كه با آنان به وسيله

 ندارد(

 گويد:ابا علي دقاق مي

 2«مَنْ سَكَتَ عَنْ الْحَقّ فَهُوَ شَيْطَان أَخْرَس»

 كسي كه از گفتن حق سكوت كند شيطاني گنگ است() 

تواصي  وو صدق روي آوري به خدا و مراقبت شديد افراد مخلص  اس چنين قانوني طي طريق نمودهاس تاريخ اسالم بر

  اند:فرموده كه در ميان مسلمانان رواج داشته آنان را از انحراف حفاظت نموده است. رسول اهلل يبه خير

 3«المؤمن أخو المؤمن ال يدع نصيحته على كل حال»

 گذارد(چ حالت خيرخواهي او را فرو نميمؤمن برادر مؤمن است و در هي)

                                                 

 ...رِ مِنْ الْإِيمَانِبَيَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَصحيح مسلم؛  -1

 شرح نووي بر صحيح مسلم. -2
 آلباني در صحيح و ضعيف جامع الصغير حديث مذكور را ضعيف گفته است. جمع الجوامع. -3
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ن سازد، حق مؤمن بر برادرش عبارت است از اين كه: وقتي نياز داشت حق را به او روش»: در اثري ديگر آمده است

د، اگر اش را قوي گرداند، وقتي نيكي كرد از وي تشكر نمايد، اگر فراموش كرد به يادش آوروقتي به مصيبتي دچار شد، اراده

راهي نكند؛ مؤمن مهاو را راهنمايي كند، اگر خطا كرد، تصحيح نمايد، در امور حق با وي همكاري كند، در باطل با او  لغزيد

 «دار استرهنما، همكار، و امانت

 شروط نقد:

 مسلمانان كند تاگرداند، شروطي مشخص و محدود را نيز وضع ميوقتي اسالم توصيه به حق را بر مسلمانان واجب مي

 هنگام نقد افراد، خود را به آن مقيد دانسته بر پايبندي به آن اعتماد داشته باشند. از جمله:در 

 :صدقجستجوي  -1

ورد خوب موقتي يك مسلمان قصد نقد برادرش را دارد، سعي كند تا خود را از درست بودن موضوع با خبر نمايد، در 

قيقت امر حچرا كه بسياري از شايعات در  ر شده مطلع سازد؛عات و سخنان منتشتحقيق كند و خود را از صحيح بودن شاي

اند؛ كافي است در اين و بزرگ كرده مهار بدون تحقيق انتشار دادههاي بياصل و اساسي ندارد و بسياري از سخنان را زبان

 را مشعل راه مان قرار دهيم: ي رسول اهللمورد اين فرموده

 1« أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌكَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ»

 (ديق كند، ولي تو برايش دروغ گفته باشيخني بگويي و او تو را تصترين خيانت آن است كه به برادرت س)بزرگ

 شته باشد.وجود دا يعجايز نيست كه مبناي نقد انسان ظن و شك باشد، بلكه بايد براي نقد قراين ثابت و داليل قاط

 فرمايند:مي رسول اهلل

 2«إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ اْلحَدِيثِ»

 ترين گفتار است(از گمان بپرهيزيد، زيرا گمان دروغ) 

 :جستجوي قصد و اراده -2

چون در  ت؛و را به نقد وادار نموده اسيز ازنگري كند و ببيند كه چه چهاي خود را به دقت بابه اين معنا كه برادر انگيزه

گيري، تحقير و... او را به نقد و انتقاد گشايي، انتقامهاي نفساني مانند: عقدهغير آن ترس آن است كه چيزي از خواسته

 تحريك نموده باشد.

 در نقد افراد و ،هاي نقد در نزدش واضح و روشن نيستبنابراين بايد برادر مسلمان ما در صورتي كه علل و انگيزه 

گران است كارها عجله نكند و تا زماني كه مطمئن نشده است كه نقد او به خاطر رضاي خدا، مصلحت اسالم و منفعت دي

 نقد ننمايد:

َأَحَدًا ةِ رَبِّهِفَمَنْ كَانَ يَرُْجوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَْل عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَاد (110)الكهف 

 دگارش شريكپس هر كس به لقاى پروردگار خود اميد دارد بايد به كار شايسته بپردازد و هيچ كس را در پرستش پرور)

 (نسازد

 جستجوي بهترين روش: -3

 به ترين تعبير را به كار گيرد ونقد، بهترين روش و جوانمردانه كنيم تا در وقتمان خود را دعوت ميما برادر مسل

 شرط تواصي اين است كه به حق باشد نه به باطل:يحت نمايد. بهترين وجه ممكن نص

                                                 
 ي احاديث ضعيفه، حديث مذكور را ضعيف گفته است.سنن ابوداود؛ باب في المعاريض. آلباني در سلسله -1
 ض.صحيح البخاري؛ باب تعليم الفراي -2
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 ِوَتََواصَْوا بِالْحَقِّ َوتَوَاصَْوا بِالصَّبْر (3العصر) 

 (اندو همديگر را به حق سفارش و به شكيبايى توصيه كرده)

هتر بحتي را چنين نصيبهترين روش نصيحت آن است كه در تنهايي و خلوت براي شخص گفته شود، زيرا نفس انساني 

راست  كند تا نصيحت به صورت علني صورت نگيرد. عليي احتياط از نفوذ شيطان تقاضا مين قاعدهكند؛ همچناقبول مي

 است( طرف مقابل نصيحت در حضور مردم كوبيدن) گفته است:

ات ا و عبارو با سخنان زيب و تواضع كار بگيرد از ادب، حيا خوب است كه نصيحت كننده هنگام نصيحت برادرش

هاي يها و دشمنشود ولي كينهچه بسا كلماتي كه انسان به آن ارزش و اهميتي قايل نمي محترمانه برادرش را نصيحت كند.

هاي زبان بايد برادران ما از لغزش .رادري براي هميشه از بين برودبشود تا روابط و باعث مي آوردفراواني را به بار مي

 ي پيامبر بزرگوار خود را هميشه به ياد داشته باشند:برحذر باشند و اين گفته

 1«لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْد  حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ»

 دد(ر نگرشود تا زبانش برابشود تا قلبش برابر نشود و قلب وي برابر نمي)ايمان بنده برابر نمي

 رفاقت كار بگيرند.خود از نرمي و  در ميان خوب است كه برادران ما

 فرمايد:مي اهلل تبارك و تعالي خطاب به رسول اهلل

َوَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانَْفضُّوا مِنْ حَوْلِك (159)آل عمران 

 (دندشاز پيرامون تو پراكنده مى دل بودى قطعاً و اگر تندخو و سخت)

شود تا قلب طرف مقابل از پذيرفتن و گوشش از شنيدن به كار گيري شدت و قساوت در نقد و نصيحت، باعث مي

سازد و در نتيجه همان خيري ها را براي شنيدن و قبول نصيحت آماده مينصيحت ابا ورزد، در حالي كه نرمش و آرامي نفس

 كه: رسول معظم اسالم اند. راست فرمودهيابدر آن مشروع شده است تحقق ميكه نصيحت به خاط

 2«هُ الرِّفْقَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُعْطِي عََلى الرِّفْقِ مَا ال يُعْطِي عَلَى الْخُرْقِ، وَإَِذا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَْعطَا»

يي را دوست بدارد به او بنده گاه اهللدهد، و هراني نميدهد كه در بدل ناد)يقيناً اهلل تعالي بر اساس نرمي پاداشي مي

 كند(نرمي عطا مي

 :جستجوي موضوعيت -4

دران شان ي خود با براو در مناقشه ي و نظر خود دليل شرعي پيدا كنندبرادران ما بايد قبل از آغاز نصيحت براي تأييد رأ

يي جز ن خود نمايي و جدالي كه انگيزهي شاا در جلسهتروي و غلو اجتناب نمايند، دقيق و معتدل باشند و از زياده

به حركت  -ارچه پارچه كردن روابط اخوت نداردكه هدفي جز پ-و دست شيطان  خواهشات نفساني ندارد حاكم نگردد

به چنين حالتي  دقيقاً ي شعراءي مباركهي دهم سورهآيه نيفتد، زيرا در چنين حالتي نعوذ باهلل قيامت كبرا برپا خواهد شد.

 :كندمي اشاره

ِوَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْء  فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّه (10)الشورى 

 (گردد[و در باره هر چيزى اختالف پيدا كرديد داوريش به خدا ]ارجاع مى)

 :ي صدرسعه -5

                                                 
 مسند احمد؛ مسند انس بن مالك. آلباني اين حديث را صحيح دانسته است؛ صحيح الترغيب والترهيب. -1
 طبراني. آلباني حديث فوق را حسن لغيره گفته است؛ صحيح الترغيب والترهيب.المعجم الكبير؛ لل -2
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ه بر و فراخي سيني برادران مسلمان ما اعم از نصيحت كننده و نصيحت شونده اين است كه از صباآلخره مطلوب از همه

د شان رضاي پروردگار عالميان باشد و هر يك سعي كنند تا حق را به دست آورده به آن پايبنكار بگيرند و مقصد هر دوي

 گردند.

 شخص ديگر نيست. ي برنصيحت هرگز به معناي پيروزي شخص

 نقل شده است گوش جان بسپاريم: همه بايد به اين فرموده كه از عمر بن خطاب

 1«مَ اللَّهُ امْرَأً أَهْدَى إلَيَّ عَيْبِيرَحِ»

 (كند)اهلل تعالي رحم كند به شخصي كه عيب مرا به من هديه مي

 

                                                 
 ثالث.ي شامله؛ اصدار ؛ مكتبهبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية -1
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 ي يك اجتماع تنظيمياداره چگونگي

كنند، چون اين موضوعات و امثال آن را ي تعجب ميخواهيم چنين موضوعاتي را تحليل و بررسي نماييم عدهوقتي مي

را  ر واقع من با روش كساني كه مسايل تنظيمياضافي ندارد؛ د دانند كه نياز به رنج و زحمتمي و بديهي از مسايل ثانوي

به  تا زماني كه -م باشدو لو بسيار بسيط ه-هر كار و فعاليتي  ام؛به آن توجه جدي ندارند مخالف كنند وساده فكر مي

 صورت درست نافذ نگردد قرين موفقيت نخواهد شد.

الم با و دشمنان اس دهندي بيشتر از زمان مسابقه ميكنيم كه مردم براي استفادهگي ميذشته ما در عصري زندهاز آن گ

روي در تنظيم و هر كوتاهي در تصور و راههريزي، هر بيگي در برنامهماندهكنند؛ بنابراين هر عقبريزي ميدقت تمام برنامه

اوقات زيادي وهاي زيادي حيف شده، يجاد شود، نيرگي اكارها لغزش و سرخوردهشود كه در تنفيذ سبب مي انديشه، حتماً

 ضايع گردد.

گردد، هاي محدود آن آغاز ميرساندن درست پروژه سردادن اجتماعات كوچك و بهها از سروسامانانتظام كار جماعت

 ي بسيط شروع شود.هاهمان گونه كه امكان دارد شكست نيز از پيدا شدن هرج و مرج در همين پروژه

ي آن قضاوت هاي شناخته شده از خالل يك جلسه و يا تنفيذ يك پروژهممكن است ما در مورد جماعتي از جماعت

ورت ل بعدي به صكرده بتوانيم؛ اگر آغازي خوب داشت، مراحل بعدي بهتر خواهد بود، ولي اگر آغاز آن بد بود، حتماً مراح

 تري به انجام خواهد رسيد.زشت

آيد، به همين خاطر الزم ها به حساب ميتماعات تنظيمي در حقيقت كليدهاي موفقيت و يا شكست اعمال جماعتاج

 ذيل در نظر گرفته شود: مسايلاست تا در كامياب كردن اجتماعات تنظيمي 

 :مقيد بودن به موعد اجتماع -1

؛ ي محدود باشدو لو اين تأخير چند دقيقه تماع تأخير از وقت تعيين شده است؛اولين كلنگ نابود كردن موفقيت اج

ليتي كه به و عق ؛توجه باشدكند، ممكن است نسبت به يك ساعت و يا هم تمام زمان بيعقليتي كه به يك دقيقه اعتنا نمي

 رد.ذاد و بندها را زير پا بگممكن است به تدريج تمام قي بوده واعتنا شريعت نيز بي هايباريكيدقايق زمان توجه نكند به 

وفا  وقت در حكم شريعت و در عرف مردم، همانند عهد و پيمان است كه بايد به صورت كامل محافظت شده، به آن

 .ارزش تلقي نگردد و نقض نشودشود و به هيچ صورت كم

 فرمايد:خداوند متعال مي

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34)اإلسراء 

 د(ان ]خود[ وفا كنيد زيرا كه از پيمان پرسش خواهد شو به پيم)

 :كندقرآن كريم مؤمنان را چنين توصيف مي

وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا (177)البقرة 

  (و آنان كه چون عهد بندند به عهد خود وفادارانند)

َوَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُون (8مؤمنون)ال 

 (كنندها و پيمان خود را رعايت مىو آنان كه امانت)

 فرمايند:كنند، ميي منافقان را بيان ميهانشانه وقتي رسول اهلل
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 1«إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإَِذا وَعَدَ أَخَْلفَ وَإِذَا اْؤتُمِنَ خَانَ»

 به او سپرده شود خيانت كند(د، وقتي امانتي وغ گويد، وقتي وعده كند خالف ورز)وقتي سخن زند در

 :رحماني بودن اجتماع -2

حقق سازد و عدم تتوجه زياد به برگزار شدن رحماني اجتماع، بدون شك آن را از بركت و توفيق اهلل متعال برخوردار مي

 آورد.بار نميچنين اجتماعي هرگز خير و خوبي به طبعاًد؛ گذار، اجتماع را در كف شيطان ميرحمانيت

ها و مداخالت تا وسوسه كنندگان آن نيت خود را بازنگيري ين خاطر بايد در وقت انعقاد يك اجتماع، برگزاركنندهبه هم

 شود.نپا  فضا را فاسد نكند و بلواي بر ،شيطان در جريان جلسه

به  يشا و نياعخوب است كه اجتماع با خواندن )اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم( و سپس تالوت آياتي از قرآن كريم و د

نه كه بايد اجتماع همراهي كند، همان گو را بايد تمام لحظات اجتماع اسالمي چون توفيق اهلل درگاه اهلل متعال آغاز شود؛

و  دن پرتو افكنانب پروردگار متعال نازل شده است و رحمت الهي برآاسالمي مالقاتي باشد پر از سكينه و آرامشي كه از ج

 ايد.و اهلل تعالي از آن در نزد كساني كه پيش او هستند به خوبي ياد نم آن حلقه زنندرشتگان خدا پيرامون ف

 فرمودند: ست كه رسول اهللآميز نبوده اجا و مبالغهبي

 2«كُلُّ كَلَام  َأوْ أَمْر  ذِي بَال  لَا يُفْتَحُ بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ أَبْتَرُ أَوْ قَالَ أَقْطَعُ»

 ست(ثمر و ناكارآمد اآغاز نگردد، بي سخن و هر كار باارزش وقتي با ياد اهلل)هر 

 مباحث بايد موضوعي باشد: -3

سازد، موضوعي بودن مناقشات و دور بودن آن از يكي از چيزهاي كه اجتماعات را موفق و مناقشات را كارا مي

 :تي را در نظر گرفتري بايد نكات آبراي رسيدن به چنين امالعملي بودن است. البته احساسات و عكس

 اول: ترتيب جدولي كه در آغاز جلسه موضوعات مورد بحث را مشخص نمايد.

 صورت گيرد. فيصله عي ديگر قبل از اين كه در مورد موضوع اوليدوم: عدم انتقال از يك موضوع به موضو

 اضاي آن راكه ضرورتي مبرم تق ست، مگر اينسوم: باز نگرديدن به موضوعي كه پيرامون آن بحث شده و خاتمه يافته ا

 د.بنماي

 چهارم: به تأخيرانداختن موضوعي كه تمام ابعاد و جوانب آن بررسي نشده است.

 ساز.پنجم: استفاده از روش تقديم آرا به صورت نوشته شده به خصوص در مناقشات مهم و سرنوشت

ميان اعضا قبل از وقت تا آن را به صورت جدي مطالعه  كارگيري روش توزيع بحث به صورت نوشته شده درششم: به

 خود را در مورد آن يادداشت كنند.نموده، مالحظات 

 :آداب مناقشهـ  4

 ر نتيجه بهو جوانب مثبت و منفي آن آشكار شود و د عضا غنامند گرددبه خاطر اين كه موضوع مناقشه با آرا سليم ا

 را مورد توجه قرار دهيم: بايد چند مطلب آن رسيده بتوانيم، ي مناسب در موردفيصله

ي آرا ديگران، و معذرت خواهي در صورت بروز كارگيري عبارات تمسخرآميز و تحقيركنندهاول: اجتناب از به

 ي آن.ناخواسته

 دوم: گوش دادن به تمام آرا مطرح شده هرچند اشتباه باشد، و دوري از قطع كردن صحبت ديگران.

                                                 
 صحيح بخاري؛ باب عالمة المنافق. -1
 مسند احمد؛ مسند ابي هريره. -2
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 ار دادن به روابط شخصي، و ترجيح گروهي بر گروه ديگر.سوم: اجتناب از اعتب

 چهارم: پايين آوردن صداها تا حد ممكن.

گي گذشت در مقابل آرا برتر پنجم: عدم پافشاري اعضا بر آرا شخصي خود؛ بايد همه نسبت به هم فروتن باشند و آماده

 أي بهتر و صواب توفيق خواهد داد.را داشته باشند، چون در اين صورت اهلل متعال آنان را به انتخاب ر

چيني، دشنام دادن جويي، اشارات تمسخرآميز، غيبت، سخنهاي عيبششم: پاك ساختن اجتماعات و مناقشات از روش

 و ديگر صفات مذموم و پست.

آن  اينها برخي از عواملي بود كه اگر در يك اجتماع فراهم آيد آن اجتماع كامياب و پردستاورد خواهد شد و فضاي

ها در اجتماعي فراهم نگردد، كانوني زهرآگين خواهد بود كه از آن گيآگنده از بشارت و آرزو خواهد گرديد، و اگر اين ويژه

 جز مرض و بدفالي چيزي بيرون نخواهد تراويد... پناه به اهلل از شر شيطان رانده شده.
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 ي روزانه و اصول آنمحاسبه

نمايد ين است كه هميشه نفس و روح خود را باچيزهاي كه آن را اصالح و تزكيه ميكي از وجايب برادر دعوتگر اي

زيرا نفس  ؛ي از خود نشان دهدانگاري و سستي نفس سهلنيست كه در مورد مراقبت و محاسبه جايزپااليش دهد و قطعاً 

م ه به حساب آيد؛ رسول گرامي اسالهاي نفوذ شيطان بر روي نفس بيش از آن است كها است و راهانساني امركننده به بدي

 فرمايند:مي

 1«اللَّهِالْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ َوعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ َوالْعَاجِزُ مَنْ َأتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وََتمَنَّى عَلَى »

چاره كسي است و بيد، عاجز كنزيرك و هوشيار كسي است كه نفس خود را محاسبه نموده، براي بعد از مرگ كار مي)

 بندد(و ميعفو[ خدا آرزبه ] رو خواهشات نفساني گردانيده، ودنباله كه نفس خود را

 كند:ياران خود را چنين نصيحت مي عمر بن خطاب

 2«حِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَاحَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتََزيَّنُوا لِْلعَرْضِ الْأَكْبَرِ وَإِنََّما يَِخفُّ الْ»

ب روز يقيناً كه حسا ؛ي بزرگ آماده شويد)خود را قبل از اين كه مورد محاسبه قرار گيرد، محاسبه كنيد و براي محاكمه

 يابد(قيامت بر كسي كه خود را در دنيا محاسبه كند تخفيف مي

او هميشه احساس خواهد  كند متعدد و زياد است.يت تحمل ميگي خود از طرف جاهلدر زنده فشارهاي كه دعوتگر

و از ميان كه مظاهر تمدن جديد جز فريب و نيرنگ  احساس خواهد كرد .كس و تنها استي خود بيكرد كه در ميان جامعه

 كند.ي را دنبال نميفحشا در جوامع، هدفو از بين بردن مكارم اخالقي و پخش و نشر رذايل و  هاي واالبرداشتن ارزش

اهليت جي نفس دارد تا آن را از واقع شدن در انحراف و متأثر شدن از مظاهر به همين خاطر دعوتگر نياز مبرم به تزكيه 

 ها با جاهليتشود و بتواند در تمام عرصهحفاظت كند، تا قدرت و توان طي طريقي را داشته باشد كه خدا از آن راضي مي

 ارد آورد.ويي را بر پيكر آن ي ميادين ضربات كوبندهمسلح و مسلط دست و پنجه نرم كند و در همه

 يگي برادر شكل جديدي را به خود نگيرد، سخنحفاظت و نگهداري خود از شر شيطان و مظاهر جاهليت اگر در زنده

 نخواهد رسيد.در اثري از آن به مشاهده مفهوم خواهد ماند كه در وجود براپوچ و بي

پيشنهاد  -هاي دعوت و رهبران و مسؤوالني و دعوتگران قديمي و ستارهعم از افراد ابتدايا-ي برادران هبنابراين به هم

ي روزمره كنيم كه در اين محاسبهپيشنهاد مي و هدف محاسبه و حفاظت داشته باشند گردد تا روزانه با خود نشستي بهمي

 به آن را بررسي كنند: امور آتي و ميزان پايبندي

ي روحي است( نه وقتي ضايع شده و از دست رفته؛ و مولد نيروي ايماني است كه هيچ چيز قيام  شب )مدرسه -1

 تعالي فرموده است: وكند. اهلل تبارك نياز نميتواند و عبادتي ديگر انسان را از آن بيديگر با آن برابري كرده نمي

ِهِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْل (6)المزمل 

 (تر استبرخاستن شب رنجش بيشتر و گفتار ]در آن هنگام[ راستين قطعاً)

                                                 
 گويد.ي احاديث ضعيفه حديث مذكور را ضعيف ميسنن ترمذي؛ آلباني در سلسله -1
 گويد: حديث مذكور موقوف است.ي احاديث ضعيفه ميسنن ترمذي؛ آلباني در سلسله -2
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را به  شما انپروردگارت كه بر اين اميدو  اى باشد[ نافلهي]به منزله تانتا براى ايدنمودهرا زنده  گذشته پاسى از شبآيا 

به ايد؟ در ثلث آخر شب پروردگار ما ايد كه شب را به غفلت و خواب سپري نمودهاز كساني بوده ؟ يامقامى ستوده برساند

 فرمايد:و مي كندآسمان دنيا نزول مي

 1«مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ»

ن طلب تش نمايم، كيست تا از من چيزي بخواهد تا برايش عطا كنم، كيست كه از م)كيست كه مرا بخواند تا اجاب

 «آمرزش نمايد تا او را مغفرت نمايم

 فرمايد:و تو اي برادر من به كجا قرار داري از موقف كساني كه اهلل تعالي در وصف شان مي

ْفًا وَطَمًَعاتَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ َيدْعُونَ رَبَّهُمْ خَو (16)السجدة 

 (خوانندگردد ]و[ پروردگارشان را از روى بيم و طمع مىها جدا مىپهلوهايشان از خوابگاه)

 َكَانُوا َقلِيلًا مِنْ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُون (17)الذاريات 

 (غنودنداز شب اندكى را مى)و 

لَا يَْعلَمُونَ إِنََّما وِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَهِ قُلْ هَلْ يَسْتَمَةَ رَبِّئِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرُْجو رَحْأَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَا 

 (9)الزمر يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

رت كند ]و[ از آخ]آيا چنين كسى بهتر است[ يا آن كسى كه او در طول شب در سجده و قيام اطاعت ]خدا[ مى)

ه ردمندانند كخدانند يكسانند تنها دانند و كسانى كه نمىترسد و رحمت پروردگارش را اميد دارد بگو آيا كسانى كه مىمى

 (پندپذيرند

 فرمودند: رسول اهلل

لِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْهَاةٌ عَنْ الْإِثْمِ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنْ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْ»

 2«الْجَسَدِ

ا بودند؛ هاي صالحي است كه قبل از شمكنم چون اين كار عادت انسانداري دعوت ميزندهشما را به شب) 

 «ي امراض جسمي استبرندهها و از بيني بديي از گناهان، پوشندهدارندهي نزديكي به اهلل، بازداري وسيلهزندهشب

آيند و در هنگام يي دارد كه در شب و در روز نزد ما ميكهيداني كه خداوند متعال مالسپس تو اي برادر من! آيا مي -2

در حالي كه به –و اهلل تعالي  روندشوند، سپس به سوي آسمان باال ميبرگزاري نماز صبح و نماز عصر با هم يكجا مي

گويند: آنها را ترك كرديم گانم در چه حالتي بودند؟ فرشتگان ميگشتيد بندهفرمايد: وقتي برميمي -تر استشان عالم انسخن

عت وقت آن و به جماآيا نماز صبح را در  3خواند و آمديم نزد شان در حالي كه به نماز ايستاده بودند...در حالي كه نماز مي

 ايد:اند بودهدر حق شان چنين فرموده و از كساني كه رسول اهللايد ادا نموده

 4«هُ فِي نَارِ جَهَنَّمَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَْطلُبَنَّكُمْ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْء  فَيُدْرِكَهُ فَيَكُبَّ»

شما  د و يكي ازدر امان خدا است، اگر اهلل تعالي از شما در مورد امان خود چيزي بپرس )كسي كه نماز صبح را ادا كند

 اندازد(داخل جهنم مي توجهي نموده باشد، وي را سرنگوننسبت به آن بي

                                                 
 آخر الليل. صحيح بخاري؛ باب الدعا في الصالة من -1
 حديث مذكور را ضعيف گفته است. 5348يي احاديث ضعيفه مختصره، شمارهآلباني در سلسله ؛سنن ترمذي؛ باب في دعاء النبي -2

 صحيح البخاري؛ باب فضل صالة العصر. -3

 صحيح مسلم؛ فضل صالة العشاء والصبح في جماعة. -4
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 اند:فرموده است كه رسول اهلل روايت نموده امام مسلم از ابي هريره

 آمُرَ بِالصَّلَاِة ينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ َوصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَْعلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْإِنَّ أَثْقَلَ َصلَاة  َعلَى الْمُنَافِقِ»

ب  إِلَى قَوْم  لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُْم فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَال  مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَ

 1«بِالنَّارِ

 ياين دو نماز چه خوبي و پاداش دانستند كه درباشد، اگر ميترين نماز براي منافقان، نماز خفتن و نماز صبح ميسنگين) 

مر اپا دارند و كسي را  رخواهم دستور دهم تا يارانم نماز را بشدند؛ ميلو به صورت خزيده به آن حاضر مي نهفته است، و

 «شوند آتش بزنمي كساني را كه به نماز حاضر نميكش بروم خانهكنم كه نماز مردم را بخواند، سپس با چند نفر هيزم

 اين طريق سكينه، د، تا ازاراي قرآن كريم داري شيرين و گوشدن از چشمهسيراب  بهبدان برادر من كه قلبت نياز  -3

 جهنده دارند: هاي زنده واند كه قلبواقعي كسانيمؤمنان  ؛اندازد آن پرتو اطمينان، شفافيت و ظرافت بر

ْإِنَّمَا الُْمؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَُّه وَجِلَتْ قُُلوبُهُم (2)األنفال 

 (ترسدهايشان باند كه چون خدا ياد شود دلمؤمنان همان كسانى)

كه از  ايد و خدا را در جاي خلوت با تضرع و در حالتيآيا مقداري از آيات كتاب اهلل را بعد از نماز صبح تالوت نموده

تر از هاي شان سختگذرد و قلبايد كه اوقات شان ميايد؟ يا از كساني بودهاشك جاري شده باشد خوانده انتچشمان

 .سنگ گرديده است؟!

 فرمايد:اي كه ميرا نشنيده ي اهللمن اين فرمودهآيا تو اي برادر 

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78)اإلسراء 

 (زيرا نماز صبح همواره ]مقرون با[ حضور ]فرشتگان[ است)

 اند:ي كه فرمودهاگوش نداده رسول اهلل يو آيا به اين گفته 

 2«ءٌ مِنْ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِإِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْ»

 ي خراب است( ند خانهاش چيزي از قرآن نباشد مان)يقيناً كسي كه در سينه

 اي:را شنيده ي رسول اهللو اين فرموده

ال يجهل مع ، ومن قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه ال يوحى إليه، ال ينبغي لصاحب القرآن أن يحد مع من حد»

 3«وفي جوفه كالم اهلل تعالىمن جهل 

شود. براي كند، با اين تفاوت كه به او وحي نميخواند، در واقع پيام نبوت را با خود حمل مي)كسي كه قرآن را مي

الي كه حصاحب قرآن مناسب نيست كه در مقابل اهل خشونت، غضب كند و در برابر جاهالن، از ناداني كار بگيرد، در 

 داده است( يدر خود جارا اش كالم خداوند متعال نهسي

 سپس فراموش نكن كه قرآن را به حالتي تالوت نمايي كه گويا براي اولين بار برايت نازل شده است.

                                                 
 صحيح مسلم؟ باب فضل صالة الجماعة. -1
آلباني در تخريج احاديث رياض الصالحين حذديث مذذكور را ضذعيف  .بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ الْقُرْآنِ مَالَهُ مِنْ الْأَجْرِذي؛ سنن ترم -2

 گفته است.
 است. ي احاديث ضعيفه، حديث مذكور را ضعيف گفتهالمستدرك علي الصحيحين؛ باب اخبار من فضايل القرآن. آلباني در سلسله -3
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ايد، و آيا خوريد فكر كردهنشينيد آيا اندكي به هدف و مقصدي كه به خاطر آن غذا ميي غذا ميوقتي بر سر سفره -4

عالي نماييد و جهت شكر و طاعت اهلل ت يي كه اهلل تعالي به شما داده است تا از طريق آن تغذيههاي پاكيزهتدر مورد نعم

 ايد؟انديشه نموده ،انرژي به دست آوريد و در راستاي جهاد في سبيل اهلل توانا شويد

ايد و سعي الزم ايد دقت نمودههاز آن گذشته آيا در مورد مصادري كه خوردني و نوشيدني خود را از آن به دست آورد

 ايد؟اكيزه باشد و از موارد حرام و خبيث اجتناب نمودهپايد كه حالل و را به خرچ داده

انيد و بايد بد و تالش است نه دين تنبلي و كسالتآييد بايد بدانيد كه اسالم دين كار ي تان بيرون ميوقتي از خانه -5

لب رگر و يا كاسب طاث انساني تاجر، كالمان اين است كه در زمين خدا بگرديد و به حيي شما به عنوان فردي مسكه وجيبه

ايد، تا به ايد و مسؤوليت خود را به درستي و اخالص انجام دادهي خود را از اين جهاد بردهآيا امروز بهره فضل خدا شويد؛

 ي رسول گرامي اسالم عمل نموده باشيد:اين فرموده

 1«ل عمال أحب اهلل أن يتقنهإن العبد إذا عم»

سر ترين حالت بهدهد اهلل تبارك و تعالي دوست دارد تا كارش را به بهترين صورت و دقيقكاري را انجام مي )وقتي بنده

 رساند(

رض ايد و زكاتي كه اهلل تعالي بر شما في انفاق بر فقرا و مساكين و نيازمندان پاكسازي نمودهو آيا مال تان را به وسيله

 ايد؟.گان شكرگذار خدا بودهبنده يايد و به اين ترتيب از جملهگردانيده است ادا نموده

 اند:كند كه فرمودهروايت مي و او از رسول اهلل مامام بخاري از مقدا

 2«هِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السََّلام كَانَ يَْأكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِمَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَِإنَّ نَبِيَّ اللَّ»

 خورد(دست خود نان مي عملاز  )هيچ كس غذاي بهتر از حاصل دست خود نخورده است، و پيامبر خدا داود

 ايد؟بوده مراقب اهلل زنيد آيا هميشهرويد و زماني كه در اجتماعات سر ميوقتي در كوچه و بازار راه مي -6

ايد كه در آورده و به ياد ايد؟ين انداخته، از خدا طلب مغفرت نمودهرا پايديدن چيزي حرام چشم خود  در وقت آيا -

 ه كردن يكي از تيرهاي ابليس است؟و نگا وريد و نگاه دوم به زيان شما است،نگاه اول معذ

ترسم و مي و شما گفته باشيد: من از خداشما را دعوت نموده باشد  صورتو خوش زيبايي آيا شده است كه زني -

 شيد:ي اهلل تبارك و تعالي را تكرار نموده باسپس اين فرموده

َُكنْ مِنْ الْجَاهِلِينَبُ إِلَيْهِنَّ وَأَهُنَّ أَصْرَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدُْعونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْد (33)يوسف 

ى به ن بازنگردانمخوانند و اگر نيرنگ آنان را از چه مرا به آن مى تر است از آنداشتنىردگارا زندان براى من دوستپرو)

 ([ نادانان خواهم شديسوى آنان خواهم گراييد و از ]جمله

 د و لو اندك باشد؟ل به دست آوريز راه حالايد كه پول تان را حتماً اكر بودهي خود به اين فآيا در تجارت و معامله -

 ايد كه مخالف با شريعت خدا باشد؟آيا مرتكب كاري شده -

ت و از شبها ايدسنجيدهرا با ميزان اسالم و آن  يدادهيد مراقبت خدا را احساس نمودهآيا در هر كاري كه انجام مي -

 اند:دهدر وصف شان فرمو ايد كه رسول اهللاز متقياني بوده باآلخره و ؛ايداجتناب كرده

 3«لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ»

                                                 
 .1113ي مختصره، شماره ي احاديث صحيحه. تحقيق آلباني، صحيح است، سلسله776ي المعجم الكبير؛ للطبراني؛ شماره -1

 صحيح بخاري؛ باب كسب الرجل و عمله بيده. -2

 ث مذكور را ضعيف گفته است.آلباني در تخريج احاديث رياض الصالحين حدي .بَاب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَوَانِي الْحَوْضِسنن ترمذي؛  -3
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رسد تا بعضي از اموري كه در آن حرجي نيست را، از ترس مرتكب شدن كارهاي ي پرهيزگاران نمي)بنده به درجه

 حرام ترك كند( 

كنند كه احساس مي است؟ آيا دوستان شما استفاده نمودهط كاري تان چقدر يد بپرسيد كه اسالم از شراحاال از خو -7

ايد تا دليلي باشد بر سعي و تالشي كه هاي شان مالقات نمودهآيا با آنان در خانه اثر گذاشته است؟ آنان بر مسلمان بودن تان

 ايد؟ايد و آنان را به فكر و دعوت تان جذب نمودهدادهام به خاطر استوار نمودن پيوند ميان خود و آنها انج

را  ي رسول اهللو اين فرمودهيان گردد؛ ي تان در همه جا نماآثار اسالم و ها تحرك داشته باشيدتمام ميدان در بايد شما

 هميشه به ياد داشته باشيد:

 1«نَّعَمِلَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ ال»

 مو بهتر است(ز شتران سرخي تو هدايت گردد، برايت ا)اگر يك نفر به وسيله

ت آن را براي دعوقسمت زيادي از  ي داريد كه بايدي رسمي اوقات فراوانام وظيفهبرادر عزيزم! شما غير از وقت انج

آلود سپري خواهد به كارهاي منفي و گناه ثبت استفاده نكنيد حتماً گذرد اگر از آن به صورت مميوقت  خود اختصاص دهيد.

 در مورد چنين است: رسول اهلل يشد؛ توصيه

 2«ثُمَّ تَحْمِلُهَا إِلَى أَخ  لَكَ مُسْلِم  فَتُعَلِّمَُها إِيَّاهُ ،ةُ َكلِمَةُ حَقٍّ تَسَْمعُهَانِعْمَ الْعَطِيَّ»

 يد(انآموزمي يكي از برادران مسلمان خودبه آن را  شنويد، سپس)بهترين بخشش، سخن حقي است كه آن را مي

 فرمودند: كند كه رسول اهللنقل مي امام مسلم در كتاب صحيح خود از ابوهريره

ضََلالَة  كَانَ َعلَيْهِ مِنْ مَْن دَعَا إِلَى مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ اْلأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَ»

 3«الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

اند و از شود كه از او پيروي نموده، برايش همانند پاداش كساني داده ميخواندفرا مي )كسي كه مردم را به سوي هدايت

شود مي دادهني و كسي كه مردم را به سوي گمراهي دعوت كند، برايش همسان گناه آنا دشوپاداش آنان نيز چيزي كاسته نمي

 گردد(و از گناه آنان چيزي كاسته نمي اندكه از او تبعيت كرده

شد فرهنگ رپرسش از اوقات فراوان خود را فراموش نكنيد و ببينيد چگونه بايد آن را تنظيم نماييد تا در جهت  -8

هاي ف و جريانهاي مختلكنيد كه در آن فرهنگگي ميزنده ييشما در جامعه ن مورد استفاده قرار گيرد؛تااسالمي و عمومي 

گرداند كه شما واجب مي اين حالت بر ؛كنندي مختلف و متباين فعاليت ميهابا افكار و انديشه متعدد وجود دارد و هر كدام

ا آنها بشخيص نموده، تا بتوانيد افكار و نظريات مختلف را تحليل و ت سيداي پيرامون خود را به خوبي بشناهافكار و انديشه

 مناقشه نماييد و به نقد و اصالح آن بپردازيد.

 ايد؟سالم مطالعه نمودهآيا در جريان روز گذشته در مورد ا -

 ايد؟ايد مطالعه كردهتشخيص دادهآيا مقداري در مورد فرهنگ عمومي، فكري و سياسي كه آن را مفيد  -

 د:فرمودن كند كه رسول اهللروايت مي ابن عبدالبر در كتاب )علم( از معاذ پسر جبل

تعلموا العلم، فإن تعلمه هلل خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن ال يعلمه صدقة، وبذله ألهله »

ة، وهو األنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدِّث في الخلوة، قربة؛ ألنه معالم الحالل والحرام، ومنار سبل أهل الجن

                                                 
 .النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَالنُّبُوَّةِ بَاب دُعَاءِ النَّبِيِّصحيح بخاري؛  -1
 حديث مذكور را موضوع گفته است. 5293يي احاديث ضعيفه، شمارهمعجم الكبير؛ از طبراني. آلباني در سلسله -2
 . أَوْ سَيِّئَةً وَمَنْ دَعَا إِلَى هُدًى أَوْ ضَلَالَةٍبَاب مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةًصحيح مسلم؛  -3
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والدليل على السراء والضراء، والسالح على األعداء، والزين عند األخالء، يرفع اهلل به أقوامًا فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتفى 

 1«...آثارهم، ويقتدى بفعالهم، وينتهى إلى رأيهم

لم عوختن علم به خاطر خدا خشيت، طلب آن عبادت، صحبت در مورد علم تسبيح، جستجوي )علم بياموزيد زيرا آم

ي حالل و دهندهجهاد، آموزش آن براي ديگران صدقه و بخشش آن براي اهلش سبب نزديكي به خدا است؛ زيرا علم نشان

ها و نسان در آسانيرهنمايي اصحبت خلوت، حرام، رهنمايي اهل بهشت، مونس روزگاران وحشت، يار لحظات تنهايي، هم

به سبب علم برتري  او است؛ خداوند متعال اقوامي را ر نزد دوستانها، سالح روياروي با دشمن و زينت انسان دسختي

هاي شان را تعقيب نمايند، به كارهاي شان گرداند كه ديگران نقش قدمبخشد و آنان را رهبران پرهيزگاري و پيشواياني ميمي

 د و از نظرات شان استفاده نمايند( اقتدا كنن

نگيني سگي داريد؟ اگر بارهاي از خود بپرسيد كه تا چه اندازه براي فداكاري و قرباني دادن در راه خدا آماده اكنون -9

از ايد تا بارهاي سنگين دنيا را هاي زمين غلطانيده است، آيا سعي كردهشما را به حطام دنيا بسته و در ميان خاك و پليدي

 ي آن آزاد سازيد؟.دوش خود سبك كنيد و خود را از زير سلطه

بايد خود را از بند آن آزاد  ؛داردهاد في سبيل اهلل باز ميجباري است كه شما را از گي كولهترس از دست رفتن زنده -

 كنيد.

كند، اد ميان فاصله ايجتبه خاطر دعوت و اسالم فراغتخوف از دست دادن مصالح مادي باري است كه ميان شما و  -

 بايد خود را از آن رهايي بخشيد.

 ؛داردباز مي حركت آزادانه و سبكا از هاي است كه شما رتعلق به همسر و فرزندان و خانواده و قوم و قبيله سنگيني -

 ي آن فرار نماييد.بايد از زير سيطره

هاي ديگر ترجيح دهيد، و خواسته بر تمام مصالحي احوال مصلحت اسالم را باآلخره بر شما واجب است تا در همه

 ي شهادت در راه خدا باشيد.ي آمادهنفساني خود را در مقابل اوامر شريعت فروتن و خاضع كنيد، و هميشه

 فرمودند: كند كه رسول اهللروايت مي بخاري و مسلم از عبداهلل پسر ابي اوفي

 2«لِ السُّيُوفِوَاعْلَُموا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَا»

 ي شمشيرها است()بدانيد بهشت در زير سايه

كرد ه روي منبر سخنراني ميكدر حالي  كند كه از رسول اهللروايت مي مسلم در صحيح خود از عقبه پسر عامر

 فرمود:شنيدم كه مي

 3«يُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُوَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة {أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْ}»

نظور از دانيد كه م)در مقابله با دشمنان آن چه در توان داريد آماده كنيد. بدانيد كه منظور از قوت، تيراندازي است، ب

 توانايي، تيراندازي است، بدانيد كه منظور از نيرو، تيراندازي است(

 فرمودند: كند كه رسول اهللروايت مي ز ابوهريرهو ترمذي ا

 4«مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِغَيْرِ أَثَر  مِنْ جِهَاد  لَقِيَ اللَّهَ وَفِيهِ ثُلْمَةٌ»

                                                 
 طبراني در جمع الجوامع يا جامع الكبير، قسمتي از حديث مذكور را ذكر كرده و گفته است كه ابونعيم آن را موقوف بر معاذ نموده است. -1

 متفق عليه. -2
 صحيح مسلم؛ باب فضل الرمي والحث عليه... -3

 .2473صحيح و ضعيف سنن ترمذي حديث  المرابط؛ تحقيق آلباني ضعيف است. اب ما جاء فيسنن ترمذي؛ ب - 4
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ش عيب و اگردد كه در شخصيت)كسي كه با خدا رو به رو شود و در او اثري از جهاد نباشد در حالي با خدا مواجه مي

 نقصي وجود دارد(

و  ايد كه بر شما چه حقي دارددهبه شما عنايت كرده است فكر نمو متعال و باآلخره آيا در مورد جسمي كه خداوند -10

 اشد؟ شايستهببايد با آن چگونه تعامل كنيد تا قوي، چابك و تونا بر تحمل مشكالت سفر دور و دراز جهاد سنگين و تلخ 

 تر از مؤمن ضعيف است.وباست كه بدانيد در نزد خدا مؤمن قوي بهتر و محب

 ايد؟را به صورت منظم انجام دادهآيا امروز صبح برخي از تمرينات سپورتي  -

 ايد؟روي پرداختهگي و پيادهندهسواري، رانسواري، موترسيكلآيا به تيراندازي، شنا، اسپ -

و از كشيدن سيگار و نوشيدن قهوه  يدسازد دوري كنرا خسته و كسل مياز تمام چيزهاي كه بدن  ايد تاآيا سعي نموده -

 ؟امتناع ورزيدو چاي 

 يكلمه ماده كني و تمام معاني را كهاسالم عليه جاهليت آو سربازي در نبرد بايد خود را براي فداكاري  !برادر عزيزم

ي ما را به همه خواهيم تاخداوند ياور و كارساز صالحان است. از او مي تحقق بخشي. سرباز با خود دارد در وجود خويش

 راه راست هدايت فرمايد. آمين اللهم آمين.


