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شهید محمد بروجردی

شهید مهدی باکری

شهید محسن خرازی شهید محمد جهان آرا
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�جۀاد

اسامی زیر را یک بار مرور کنید:
قابیل، َابرهه، اسکندر مقدونی، چنگیزخان مغول، هیتلر، صدام، جرج بوش!

این نام ها شما را به یاد چه موضوعی می اندازد؟
با نگاهی گذرا به تاریخ می بینیم که هرگاه انسان های بی ایمان و زیاده خواه به قدرتی دست می یابند، 
خیلی زود به جنگ و تجاوز روی می آورند و برای تسلط بر جان و مال ملت های دیگر به کشتار مردم 

بی گناه می پردازند. 
ـ همواره بیشترین دشمنی را با حق دارند،  ـ که در فرهنگ اسالم باطل نامیده می شوندـ  این گروهـ 
چرا که می دانند در این نبرد همیشگی، مؤمنان به هیچ قیمتی در برابر آنها تسلیم نخواهند شد. به همین 
دلیل یاران شیطان همواره منتظر فرصتی هستند تا حق را برای همیشه از میان بردارند و راه را برای 

چپاول ملت های ضعیف هموار سازند.
به نظر شما وظیفٔه مؤمنان در این زمان ها چیست؟
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جهاد در اسالم
کلمٔه جهاد در زبان عربی به معنای تالش و کوشش است، اما برای این کلمه در فرهنگ اسالمی 

معنای دیگری نیز وجود دارد: مبارزه )جنگ( مسلحانه با دشمنان اسالم.
جهاد در راه خدا در دین اسالم از چنان اهمیتی برخوردار است که حدود یکصد آیه از آیات 

قرآن کریم را به خود اختصاص داده است.



133



134

خداوند بزرگ دربارهٔ این عبادت ارزشمند در قرآن می فرماید:

َه اشـَتـرٰى ِمـَن الـُمؤِمـنیـَن ِانَّ الـلٰـّ
َانـُفـَسـُهم َو َامـوالَـُهم

ِبـاَنَّ لَـُهـُم الـَجـنَّـَة
یُـقاِتـلوَن فی َسـبیـِل اللِّٰه

فَـَیقـُتـلوَن َوُیقـَتـلوَن
ا َوعًدا َعـلَیـِه َحـقًّ

ِفی التَّوراِة َوااِلنـِجیـِل َوالـُقرآِن
ِه  ِمـَن الـلٰـّ

ٰ
َوَمن َاوفٰى  ِبـَعهـِده

ذی  الَـّ ِبـبَیـِعـکُـُم  فَاسـَتبـِشـروا 

ٰ
بایَعـُتم ِبـه

َوٰذِلـَك هُـَو  الـَفوُز الـَعـظیـُم.١ 

خداوند از مؤمنان، جان ها و
اموالشان را خریداری کرد

تا ]در برابرش[ بهشت برای آنان باشد
]بنابراین آنان نیز[ در راه خدا پیکار می کنند،

می کشند و کشته می شوند.
این ]موضوع[ وعدٔه حّق خداوند در

تورات و انجیل و قرآن است
و چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است؟!

پس بشارت باد بر شما، به داد و ستدی که با خدا 
کرده اید

و این است آن پیروزی بزرگ!

  

در آیهٔ باال خداوند جهاد را به یک داد و ستد تشبیه کرده است. به 
نظر شما در این داد و ستد، خریدار کیست؟ فروشندگان چه کسانی هستند؟ 

چه کاالیی مورد معامله قرار گرفته است؟ بهای این کاال چیست؟ 

فّعالیت کالسی

کسی که با دستور خداوند به جهاد با دشمنان برمی خیزد، همواره پیروز است؛ زیرا اگر دشمن را 
شکست دهد و خودش سالم به میهن بازگردد، عالوه بر افتخار و سربلندی، مغفرت و پاداش بزرگ خداوند 
نیز در انتظار اوست و اگر در جنگ با دشمن شهید شود، به مقامی دست می یابد که نزد خداوند با هیچ مقام 

دیگری قابل مقایسه نیست؛ بنابراین جهاد در راه خدا مبارزه ای است که هرگز شکست ندارد.

1ــ سورٔه توبه، آیٔه 111.
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انواع جهاد
بر همٔه مسلمانان  وقتی کشور اسالمی مورد حملٔه دشمنان قرار می گیرد،  1ــ جهاد دفاعی: 
ـ مرد و زن، پیر و جوان ــ واجب است با آنچه در توان دارند، به دفاع از کشور اسالمی برخیزند و  ـ
دشمن را از سرزمین خود بیرون کنند. جنگ های احد و احزاب در صدر اسالم، نمونه هایی از جهاد 

دفاعی مسلمانان در آن زمان هستند.
دشمنان که می دانند دین اسالم همواره باعث بیداری و اتحاد مردم در برابر ظالمان و غارتگران بوده 
است، برای اینکه بتوانند ملت های دیگر را همیشه اسیر خود قرار دهند، پیش از هر چیز نقشٔه نابودی اسالم 
را در سر می پرورانند. از این رو، هرگونه سستی و کوتاهی در دفاع از میهن اسالمی، گناهی نابخشودنی 

خواهد بود و عذاب الهی را در پی خواهد داشت. 
توجه داشته باشیم که دشمنان برای شکستن مقاومت مسلمانان تالش می کنند تا چهرٔه بدی از 
جهاد در راه خدا نشان دهند. آنها به دروغ مسلمانان را به خشونت طلبی و جنگ افروزی متهم می کنند، 
ده ها  و  اول و دوم  )مانند جنگ های جهانی  بزرگ  انداختن جنگ های  راه  به  با  درحالی که خودشان 
جنگ دیگر در افغانستان، عراق، سوریه، فلسطین، یمن، لبنان و…( میلیون ها انسان بی گناه را به خاک 

و خون کشیده اند و هر روز شعلٔه جنگ های جدیدی را در دنیا برمی افروزند.
آمریکا، اسرائیل و برخی از کشورهای غربی برای تکمیل نقشه خود و هرچه زشت نشان دادن 
چهرهٔ اسالم و جهاد در راه خدا به سراغ برخی از مسلمانان نادان و تندرو می روند و با دادن وعده قدرت 
و ثروت به آنها سعی می کنند به اسم اسالم، جنگ هایی را در کشورهای اسالمی به راه بیندازند و مسلمانان 
را مظهر خشونت نشان دهند. درحالی که این افراد نه اسالم را به درستی می شناسند و نه رنگ و بویی از 

پیامبر اسالم، حضرت محمد  که مظهر عطوفت و مهربانی است برده اند.
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زنان  و  مردان  آن  در  که  جهادی  است.  دفاعی  جهاد  نمونه های  از  یکی  ما  کشور  ساله  هشت  جنگ 
از  کوچک  نمونه ای  زیر  داستان  شدند.  دشمنان  اهداف  تحقق  مانع  گذشتگی  جان  از  و  ایستادگی  با  بسیاری  

رنج هایی است که جوانان این سرزمین در دفاع از دین و میهن خود به جان خریدند:
در روزهای سرد زمستان 64 کار سخت و فشرده ای برای آموزش نیروهای غواص به منظور شرکت در 

عملیات آغاز شده بود.

می لرزیدیم.  از شدت سرما  هم  لباس  با  و  آب  بیرون  بود. حتی  فرسا  کارون طاقت  در  سرمای زمستان 
سرما در آب مضاعف می شد، طوری که اگر کسی مدتی بی حرکت می ماند سرمازدگی او را از کار می انداخت. 
بر تن  را  لباس های خیس  بار  بودند هر  بچه ها مجبور  نمی شد و  لباس های غواصی در فواصل آموزش خشک 
کنند. این کار هر شبانه روز سه بار )از ساعت 8 تا اذان ظهر، از سه بعدازظهر تا اذان مغرب و از نیمه شب تا سه 
بامداد( تکرار می شد و در واقع هیچ گاه سرما از وجود بچه ها رخت بر نمی بست. باورش سخت بود که این نیروها 
که  میانگین سنشان حدود هفده سال بود این گونه دوام بیاورند و این همه فقط با نیروی عشق ممکن بود و بس. 
در ساعات استراحت، عزاداری و سینه زنی یکی از برنامه های بچه ها بود که ترک نمی شد. عشق اهل بیت، خورشیدی در 

درون بود که با وجود حرارت آن، خشونت و سرما نمی توانست ما را از پای درآورد.
در آن جمع، محمود نوجوانی بود که حتی قبل از اینکه وارد آب شود از شدت سرما می لرزید و وارد 
آب که می شد عضله های پایش می گرفت. یک بار در مقابل چشمانم بیهوش شد. همه بدنش کرخت شده بود و 
قدرت حرکت نداشت. به سرعت از آب خارجش کردم. مدتی طول کشید تا حال خود را بازیافت. وقتی متوجه 
شد که بیرون آب است شروع کرد به گریه کردن که چرا نمی گذارید من هم غواصی را یاد بگیرم تا جزو غواصان 

خط شکن باشم...1

1ــ برگرفته از کتاب لشکر خوبان، خاطرات مهدی قلی رضایی.
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جهاد با سرکشان: اگر در کشور اسالمی عده ای با گردن کشی در برابر قوانین، حکومت اسالمی را 
تضعیف کنند و به مبارزهٔ مسلحانه با مأموران نظام اسالمی بپردازند، رهبر جامعٔه اسالمی با مالیمت به ارشاد 

آنان می پردازد و در صورت توبه و بازگشت، جامعٔه اسالمی آنها را می پذیرد و با لطف با آنان رفتار می کند.
ولی اگر این افراد از مدارای جامعٔه اسالمی سوء  استفاده کنند و به مبارزٔه خود با نظام اسالمی 
ادامه دهند و امنیت جامعه را به خطر اندازند، مسلمانان موظف اند با دستور حاکم اسالمی، به جهاد و 
مقابله با این افراد برخیزند و خطر آنان را از جامعٔه اسالمی دور کنند. این نوع از جهاد نیز نمونه ای از 

جهادهای دفاعی است. 
جنگ حضرت علی  با خوارج نهروان در صدر اسالم، نمونه ای از این نوع جهاد است.
همچنین مبارزه نظام اسالمی بـا گروهک تروریستی منافقین نیز نمونه ای دیگر از جهاد با سرکشان است. 

2ــ جهاد ابتدایی: خداوند بزرگ در قرآن کریم می فرماید:
نمی جنگید؟  مستضعف1  کودکان  و  زنان  و  مردان  نجات[  ]برای  و  خدا  راه  در  چرا 
این شهری که مردمش  از  ما را  ناتوانان همان کسانی اند که می گویند: پروردگارا،  این 

ستم پیشه اند بیرون ببر، و از نزد خود برای ما سرپرست و مددکاری قرار ده.
کسانی که ایمان آورده اند، در راه خدا مبارزه می کنند و کسانی که کافر شده اند، در راه 

طاغوت2 می جنگند. پس با هواداران شیطان بجنگید که نیرنگ شیطان ضعیف است.3

این آیات به روشنی، حاکمان زورگو و سرکشی را که مردم ناتوان را زیر سلطٔه خود نگاه داشته اند 
و نمی گذارند پیام خداوند به آنها برسد، هواداران شیطان می نامد. در این زمان لشکر اسالم موظف است 
ــ به دستور پیامبر و یا امام یا ولی مسلمین ــ با حاکمان شیطانی جهاد کند و مردم را از اسارت آنها 

نجات دهد و پیام خدا را به آنها برساند.
البته اسالم هرگز عقاید خود را به زور بر هیچ گروهی تحمیل نکرده است و تنها با سرنگون کردن 
حاکمان فاسد، پیام دین را به مردم می رساند و آنان را در پذیرش این پیام آزاد می گذارد. نبرد سپاه اسالم 

با حکومت های ایران و روم در صدر اسالم، نمونه هایی از جهاد ابتدایی اسالم است.

١ــ ُمسَتضَعف یعنی ناتوان نگاه داشته شده.
2ــ  شیاطین، بت ها، حاکمان ستمگر و هر معبودی به غیر از خداوند و هر مسیری که به غیر حق منتهی شود همه طاغوت است. تفسیر 

نمونه، ج2، ص280.
3ــ سورٔه نساء، آیه های 75 و 76.
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کسب آمادگی برای دفاع
تا اینجا دانستیم که جهاد در راه خدا وظیفٔه همگانی و عبادتی ارزشمند است. اما آیا تا حاال 
فکر کرده اید که اگر دشمنان به صورت ناگهانی به کشور اسالمی ما حمله کنند، چه کسانی می توانند به 

دفاع از اسالم برخیزند و در این عبادت بزرگ شرکت کنند؟
دشمنان  برابر  در  می توانند  چگونه  ندارند،  جنگی  و  رزمی  فنون  در  مهارتی  هیچ  که  افرادی 

ایستادگی کرده و آنان را شکست دهند؟

فّعالیت کالسی

معین کنید که هر یک از نمونه های زیر به کدام یک از انواع جهاد مربوط اند.
١ــ جهاد مردم فلسطین با اشغالگران صهیونیست

2ــ جهاد مأموران نیروی انتظامی با اشرار و قاچاقچیان مسلح در کشور
3ــ جنگ هشت سالهٴ ایران در برابر ارتش صدام

4ــ جهاد مردم مظلوم یمن در برابر حمالت وحشیانه سعودی ها
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٭ آیه با ترجمه حفظ شود. ١ــ سورٔه انفال، آیٔه 60.  
2ــ کافی، ج 5، ص50.

خداوند حکیم در این باره می فرماید:
و هر چه در توان دارید برای  ٍة  ِعـّدوا لَـُهم َما اسـَتـطَعـُتم ِمن ُقـوَّ َو َاَ

مقابله با آنها آماده کنید.  
از قبیل نیرو و اسب های ورزیده َوِمن ِرباِط الـَخیـِل 

تا با این کار دشمن خدا و دشمن    کُم1  ِه َوَعـُدوَّ  َعـُدوَّ الـلٰـّ
ٰ
تُرِهـبوَن ِبـه

خودتان را بترسانید٭  
می دانید دشمنان در چه زمانی به خود جرأت می دهند به کشوری اسالمی حمله کنند؟

اگر کشوری در اوج آمادگی و مهارت های نظامی باشد، هیچ بیگانه ای خیال حمله به آن کشور را 
در سر نخواهد داشت؛ بنابراین، آمادگی نظامی، عالوه بر پیروزی در جنگ، فایدٔه مهم دیگری دارد که 

همان ترساندن دشمن و جلوگیری از آغاز جنگ است. رسول اکرم  می فرماید:
از  دوست داشتنی تر  من  نزد  کنید  تیراندازی  )اگر  کنید  تیراندازی  و  سوارکاری 

سوارکاری است(. خداوند بلندمرتبه سه نفر را به واسطٔه یک تیر به بهشت می برد:
1ــ مسلمانی که تیر را می سازد؛

2ــ مسلمانی که برای رضای خداوند تیرها را تهیه می کند و به دست رزمندگان می رساند؛
3ــ رزمنده ای که تیر را در راه خداوند به سوی دشمن پرتاب می کند.2
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با دوستانتان در کالس گفت وگو و بررسی کنید و بگویید که ما برای باال 

بردن توان دفاعی خود در دنیای امروز، باید چه آموزش هایی را فرا بگیریم.

فّعالیت کالسی

کن
ن 

حا
امت

را 
ت 

ود
خ

1ــ اگر مردم کشوری که مورد تهاجم دشمنان قرار گرفته اند، از کشور خود دفاع 
نکنند، چه سرنوشتی در انتظار آنان خواهد بود؟

2ــ جهاد دفاعی در چه زمانی و بر چه کسانی واجب است؟
3ــ اگر در جامعٔه اسالمی، عده ای به مبارزه با نظام اسالمی بپردازند و امنیت مردم را 

به خطر بیندازند، مسلمانان چه وظیفه ای دارند؟
4ــ با توجه به فرموده پیامبر توضیح دهید که آیا در جهاد با دشمنان اسالم، 
دشمنان  با  مبارزه  به  جنگ  میدان  در  که  است  کسانی  برای  تنها  خداوند  پاداش 

مشغول اند.

پیشنهاد

این  در  که  را  نکاتی  و  کنید  مطالعه  را  از شهیدان  یکی  وصیت نامه 
وصیت نامه برای شما مهم و جالب به نظر می رسد، برای هم کالسی های خود 

بخوانید.
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سرمایه ای از جوانی
مسابقٔه تیراندازی با شور و هیجان در حضور هشام بن عبدالملک،خلیفٔه ستمکار بنی امیه  و 
بزرگان کشور ادامه دارد که نگهبانان، امام باقر را وارد می کنند. امام  در گوشه ای می نشیند. هشام 

مدت ها دنبال فرصتی برای تحقیر امام بود و حاال این فرصت را به دست آورده است:
ــ ای ابا جعفر، بد نیست تو هم در مسابقه شرکت کنی!

امام  می فرماید: ای هشام، بهتر است از من صرف نظر کنی که دیگر پیر شده ام.
ــ اصالً ! امکان ندارد! باید تیراندازی کنی!

امام که اصرار هشام را می بیند، کمان را می گیرد و تیری در کمان می گذارد و زه کمان 
را با قدرت می کشد تیر پر می کشد و در وسط هدف می نشیند. از آن جمعیت هیچ صدایی شنیده 

نمی شود. دهان ها از تعجب بازمانده اند.
یعنی درست می بینند؟! این تیراندازی یک پیرمرد بود؟!

امام بدون آنکه سخنی بگوید بالفاصله تیر دوم را در کمان می گذارد و ...
باور کردنی نیست. هر تیر به پشت تیر قبلی می خورد و آن را می شکافد و به جای آن می نشیند. 

نهمین تیر که در هدف می نشیند، امام  کمان را به دست صاحبش می دهد و برمی گردد.

چشم ها به تیرهای درهم فرو رفته خیره مانده است. زبان هشام از تعجب بند آمده است، در حالی 
که سعی می کند خشمش را پنهان کند، بریده  بریده و آرام می گوید: ... آفرین! آفرین ای ابا جعفر! تو این 

تیراندازی را از کجا آموختی؟
امام  با آرامش می فرماید: جوان که بودم، گاهی تمرین می کردم.1

1ــ مستدرک الوسائل، ج ١4، ص ٧٨.
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 تفسیر نمونه ، مكارم شیرازى، ناصر، تهران، دار الكتب اإلسالمیة،  ١3٧4 ش .

 ثواب األعمال و عقاب األعمال ، ابن بابویه، محمد بن على ، قم، دار الشریف الرضي للنشر، ١406 ق .

 حموی، یاقوت، معجم البلدان، بیروت، دارصادر، 1۹۹5م.

 خصال، ابن بابویه، محمد بن على ، تحقیق على اكبر غفاری، قم، جامعه مدرسین ، ١362 ش .
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اإلسالمیة، ١40٧ ق .
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قـم، مؤسسٔه آل البیت علیهم السالم ، ١409 ق .

143




