
َباِقِر؟ع؟: 
ْ
َعِن ال

 َکالِجهاِد و ال ِجهاَد َکُمجاَهَدِة الَهوی«. 
َ

ة
َ
ضیل

َ
 ف

َ
»ال

هیــچ چیــز بــه انــدازٔه جهــاد فضیلــت و ارزِش معنــوی نــدارد و هیــچ جهــادی 
مانند جهاد با هوای نفس نیست. 

اِدِق؟ع؟: َعِن ٱلَصّ
 ِلَوقِتهــا َو ِبُرالوالدَیــِن َو الجهــاُد فــی   ســبیِل 

ُ
لصــاة

َ
عمــاِل ا

َ
ال  ا

ُ
فضــل

َ
 »ا

 اهلِل«. 
بهتریــن اعمــال، نمــاز اول وقــت، نیکــی بــه والدیــن و جهــاد در راه خــدا 

است.

اِدِق؟ع؟:  َعِن ٱلَصّ
ئاِتِه«.  ُه اهلُل َشیئًا ِمن َسّیِ

ْ
ف م ُیَعِرّ

َ
 فی  َسبیِل اهلِل ل

َ
ِتل

ُ
»من ق

کســی کــه در راه خــدا بــه شــهادت برســد، خداونــد او را بــر هیــچ یــک از 
گناهانش مطّلع نخواهد ساخت. )دیگر گناهی ندارد(.

اِدِق؟ع؟:  َعِن ٱلَصّ
 فــی  معیَشــِتِه َو َمْحقــًا فــی  

ً
قــرا

َ
 َو ف

ً ّ
ال

ُ
لَبَســُه اهلُل ذ

َ
ــَرَك الِجهــاَد، ا ــن َت »َم

دیِنِه«. 
کنــد، خداونــد لبــاس فقــر و  کــس از شــرکت در جهــاد شــانه خالــی  هــر 
مذّلــت در معیشــت و از دســت دادن دیــن و ایمــان را بــر تــن او خواهــد 

پوشاند.

نسل جدید را با دفاع مقدس آشنا کنید:
را  مقـّدس  دفـاع  مسـائل  از  خیلـی  جدیـد  نسـل 

 . ننـد ا نمی د
بایـد  مـا  می دانیـد،  را  قضایـا  شـما  کـه  آن طـوری 
آن  امـروز هـم همین گونـه  کـه نسـل  کنیـم  کاری 

بدانـد. و  ببینـد  و  بشناسـد  را  حادثـه 
این آن توّقعی است که بنده از خودم و از دیگران در این زمینه دارم.

ِســُكم َو 
ُ

نف
َ
مواِلُكــم َو ا

َ
ُمْؤِمِنیــَن؟ع؟: »اهلُل اهلُل ِفــي الجهــاِد بأ

ْ
ِمیِرٱل

َ
َعــْن أ

لِسَنِتُكم فی  سبیِل  اهلل«. 
َ
ا

از خــدا بترســید و بــا مــال و جــان و زبــان خــود، در راه خــدا مجاهــدت 
نمایید. 

َتَحــُه 
َ

ــِة ف بــواِب الَجّن
َ
ُمْؤِمِنیــَن؟ع؟: »إّن الِجهــاَد بــاٌب ِمــْن ا

ْ
ِمیِرٱل

َ
َعــْن أ

ولیاِئِه«. 
َ
ِة ا اهلُل ِلخاّصَ

جهــاِد در راِه خــدا، دری از درهــای بهشــت اســت کــه خداونــد آن را تنهــا 
برای اولیای خاص خودش باز کرده است.

ُمْؤِمِنیَن؟ع؟: 
ْ
ِمیِرٱل

َ
َعْن أ

یــِل َو 
ّ
 ُدمــوٍع فــی  َجــوِف الل

ُ
طرتــاِن: قطــرة

َ
ــی اهلِل ق

َ
 ِال

َّ
َحــّبِ الُســُبل

َ
»ِمــن ا

 َدٍم فی  َسبیِل  اهلل«. 
ُ

قطرة

یکــی از محبوب تریــن راه هــا بــه ســوی خــدا )ایــن( دو قطــره اســت:  قطــرٔه  
اشــکی در دل شــب )از تــرس خــدا( و قطــره خونــی کــه در راه خــدا ریختــه 

می شود.

ِم«. 
َ

 ِلإِلْسا
ً
ِجَهاَد ِعّزا

ْ
 اهلُل ال

َ
ِء؟اهس؟: »َجَعل

َّ
ْهرا

ّ
 الَز

َ
َعْن فاِطَمة

خداوند جهاد را جهت عّزت و سرافرازی اسالم مقرر فرموده است.

وسائل الشیعه، ج ١١، ص ١٢ 

نهج البالغه، خطبة ٢٧ 

، ج ٢٩، ص ٢٣٣  بحاراالنوار

تحف العقول، ص ۲۹۴ 

نهج البالغه، وصیت ۴۷ 

من از خودم خجالت می  کشم!
ایـن  بـه  نظـرم  وقـت  هـر  مـن  کـه  مـی  دانـد  خـدا 
شـور  بـا  و  هسـتند  جبهـه  عـازم  کـه  جوان هایـی 
و شـعف دارنـد بـه جبهه  هـا مـی  رونـد، وقتـی مـن 
آن هـا را نـگاه می  کنـم، از خودم خجالت می  کشـم، 
مـا کـی هسـتیم، مـا چـی هسـتیم؟ مـا قریـب هشـتاد و چنـد سـال در ایـن 
خدمـت  مشـغول  این هـا  کـه  روزی  چنـد  ایـن  قـدر  بـه  و  بودیـم  دنیـا 

نکردیـم. خدمـت  مـا  هسـتند، 

احادیث کالس

احادیث مباحثه

کبیر انقالب ؟هر؟ رهبر معظم انقالب ؟بد؟رهبر 

هفته نامه اخالقی خلق کریم 
حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس ؟هر؟

) امین الدوله _ فیلسوف الدوله ( 
حوزه علمیه مجازی اخالق 

امام خمینی ؟وضر؟: در راس همه امور تهذیب نفس است.

رحلت نبی مکرم اسالم؟ص؟،شهادت امام حسن مجتبی؟ع؟و امام رضا؟ع؟تسلیت باد.

وسائل الشیعه، ج ١١، ص ٩ 

 سال اول / شماره سی ششم
هفته چهارم صفر 1444

هفته اول مهر 1401
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ثواب االعمال، ص ۴۲۱

اهمیت فوق العاده جهاد: 
جهــاد یــک قانــون عمومــی در عالم آفرینش اســت 
و همــٔه موجــودات زنــدٔه جهــان، اعــم از نباتــات و 
حیوانــات، بــه وســیلٔه جهــاد موانــع را از ســر راه خــود 
بــر می دارنــد تــا بتواننــد بــه کمــاالت مطلــوب خــود 

برسند.  
به عنوان مثال، ریشــٔه درختی را می بینیم که برای 
به دســت آوردِن غــذا و نیــرو، به طــور دائــم در حــال 
فعالیت و حرکت اســت و اگر روزی این فعالیت 
و کوشــش را تــرک کنــد، ادامــٔه زندگــی بــرای او غیــر 

ممکن اســت.  

بــه همیــن دلیــل در هنگامــی کــه در حرکــت خــود 
در اعمــاق زمیــن بــا موانعی برخورد کنــد، اگر بتواند 
آن هــا را ســوراخ کــرده و از آنــان می گذرد و اگر احیانا 
ایــن توانایــی را نداشــت، راه خــود را کــج کــرده و بــا 

دور زدن از آن مانــع می گــذرد. 
لطیــِف  ریشــه های  کــه  اســت  ایــن  عجیــب 
درخــت، گاهــی هماننــد مته های فــوالدی بــا موانع 
بــه نبــرد بــر می خیزنــد تــا آن هــا را ســوراخ کننــد. 

عیــن همیــن مطلــب در میــان جوامــع انســانی و 
اقــوام و ملــِل عالــم وجــود دارد. آنانــی کــه همیشــه 
در حــال »جهــاد« و »مراقبــت« بــه ســر می برنــد، 

همــواره زنــده و پیــروز انــد و دیگرانــی کــه بــه فکــر 
خوش گذرانــی و ادامــه زندگــی فــردی هســتند، دیــر 
یــا زود از بیــن رفتــه و ملتــی زنــده و مجاهــد، جــای 
آن هــا را خواهنــد گرفــت و همیــن اســت کــه رســول 

گرامــی اســالم؟لص؟ می فرمایــد:
ً َو َفقرًا فی  معیَشِتِه 

ّ
 »َمن َتَرَك الِجهاَد، َالَبَسُه اهلُل ُذال

َو َمْحقــًا فی  دیِنِه«. 
هــر کــس از شــرکت در جهــاد شــانه خالــی کنــد، 
ــت در معیشــت و از 

ّ
خداونــد لبــاس فقــر و مذل

دســت دادن دیــن و ایمــان را بــر تــن او خواهــد 
پوشــاند.

َل 
َ

نُفِســِهْم، َفّض
َ
ْمَواِلِهْم َوأ

َ
ِه ِبأ ُمَجاِهُدوَن فِى َســِبيِل ٱلّلَ

ْ
َرِر َو ٱل ْولـِـى ٱلّضَ

ُ
ُمْؤِمِنيــَن َغْيــُر أ

ْ
َقاِعــُدوَن ِمــَن ٱل

ْ
ا َيْســَتِوى ٱل

َّ
َل »ل

َ
نُفِســِهْم، َفّض

َ
ْمَواِلِهْم َوأ

َ
ِه ِبأ ُمَجاِهُدوَن فِى َســِبيِل ٱلّلَ

ْ
َرِر َو ٱل ْولـِـى ٱلّضَ

ُ
ُمْؤِمِنيــَن َغْيــُر أ

ْ
َقاِعــُدوَن ِمــَن ٱل

ْ
ا َيْســَتِوى ٱل

َّ
»ل

َقاِعِديَن َدَرَجًة«.
ْ
ى ٱل

َ
نُفِسِهْم َعل

َ
ْمَواِلِهْم َوأ

َ
ُمَجاِهِديَن ِبأ

ْ
ُه ٱل َقاِعِديَن َدَرَجًة«.ٱلّلَ

ْ
ى ٱل

َ
نُفِسِهْم َعل

َ
ْمَواِلِهْم َوأ

َ
ُمَجاِهِديَن ِبأ

ْ
ُه ٱل ٱلّلَ

مؤمنانــی كــه بــدون عــذر و ضــرر )مثــل بیمــاری و معلولّیــت( از جهــاد بازنشســته اند، بــا مجاهدانــی كــه بــا امــوال و جان هــای 
خویش در راه خدا جهاد می كنند، یكســان نیســتند. خداوند، جهادگران با اموال و جانشــان را بر وانشســتگان )از جنگ( 

به درجه ای برتری داده است. سورٔه مبارکٔه نساء آیٔه شریفٔه ۹۵تفسیر نمونه، ج ۴، ص ۸۰ و ۸۱

تحف العقول، ص ٢٢٠ 

جهاد



هفته نامه اخالقی خلق کریم   شماره 36   کاری از حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس ؟هر؟ 2

مؤمن در هر حالى بميرد، شهيد است 
كه موقعیت مؤمن چقدر است.  حال ببینیم 

شخصی گفت: 
ــد  ــم می خواه ــت و دل ــته اس ــی گذش ــرم خیل ــن عم ــول اهلل! م ــن رس یاب
كنیــد  گــوش  كــه در بســتر نمیــرم و شــربت شــهادت بچشــم. )خــوب 

آقــا!( حضــرت فرمودنــد: 
مؤمــن چــون در تمــاِم مراحــِل زندگــی متوجــه وظایــف خــود اســت، در 

هــر حالــی بمیــرد، شــهید اســت. 
مؤمــن شــهید اســت ولــو در بســتر بمیــرد و ســندش هــم ايــن آیــه اســت 

كــه فرمــود: 
ــَهَدٓاُء ِعنــَد 

ُ
یُقــوَن َو ٱلّش ّدِ ِئــَك ُهــُم ٱلّصِ

ٰ
ْوَل

ُ
ِذيــَن آَمُنــوْا ِبــٱهلِل َوُرُســِلِه أ

َ
»َو ٱّل

ِهــْم«.  َرّبِ

توجه مؤمن به وظايف شرعى 
مؤمــن بــه وظایــف خــود توجــه دارد، مثــًا توجــه بــه اين كــه مرجــع 

می فرمایــد.  دســتور  چــه  تقلیــدش 
شب اول قبر از اعمال شما سؤال می كنند، می پرسند: 

گرفتــی،  ــاد  گرفتــی، از چــه راهــی ی ــاد  معــارف اســامی را از چــه كســی ی
ــی.  گرفت ــاد  ــا ی ــامی را از كج ــكام اس اح

 
ثواب شهيد براى هر قدم طالب علم 

َكَتــَب َاهلُل َلــُه ِبــُكّلِ  َاْلِعْلــِم  َج ِمــْن َبْیِتــِه َیْلَتِمــُس َبابــًا ِمــَن  »َو َمــْن َخــَر
كــس از خانــه بــراى یادگیــرى علــم خــارج  َثــَواَب َشــِهیٍد«؛ هــر  َقــَدٍم 
كــه در جبهــه شــهید  شــود، پــروردگار بــراى هــر قدمــش ثــواب شــهیدى 

می فرمایــد.  اعطــاء  می شــود، 
َهَداِء«. 

ُ
ْفَضُل ِمْن ِدَماِء َالّش

َ
»ِمَداُد َاْلُعَلَماِء أ

مرتبط با موضوع

بيدارى شب براى رفع حجاب 
می كنیــد،  ورزش  و  می شــوید  بلنــد  صبح هــا  ْیــِل«؛ 

َ
ِبالّل ــَهِر  َالّسَ »َو 

بكنیــد،  معنــوى  ورزش  و  شــوید  بیــدار  ســحرها  هــم  یک قــدرى 
كــردن نتیجــه اى غیــر  گــر بیــدار نشــوید، بــا ايــن ورزش  داداش جــون! ا

شــد.  نخواهــد  نصیبــت  ضالــت  و  جهــل  از 
گــر كســی در راه مبــارزه بــا نفــس  ــُه َمــاَت َشــِهیدًا«؛ ا ــِإْن َمــاَت َصاِحُب »َف
و رفــع حجــاب بیــن خــود و پــروردگارش از دنیــا بــرود، شــهید اســت. 

« اســت.  كبــر عاقبتــش »رضــوان اهلل اال
پروردگار هم می فرماید: 

ُهْم ُسُبَلَنا«.  َهُدوْا ِفیَنا َلَنْهِدَیّنَ ِذيَن َجٰ
َ
»َوٱّل

كــه در راه مــا مجاهــده می كننــد، چــراغ هدایــت را فــرا راه  آن اشــخاصی 
آن هــا می گماریــم. 

كند.  خدا عاقبت شما را به خیر 
تو خود حجاب خودى حافظ  ، از میان برخیز

موعظۀ هفته
مباحثٔه اخالق در روزهاى تعطيل 

وقتــی مــا در حــوزٔه  علمیــٔه  قــم بودیــم، روزهــای پنج شــنبه و جمعــه بــا 
بعضــی از رفقــا مباحثــٔه اخــاق می كردیــم؛ چــون می دانســتیم آنچــه 
كــه تحصیــات مــا را ابقــاء می كنــد، توجــه بــه مقــام اقــدس پــروردگار 
ُمُكــُم ٱهلُل«. هــر قــدر باطــن خــودم را تصفیــه  ُقــوْا ٱهلَل َو ُیَعّلِ

َ
اســت. »َو ٱّت

كنــم، بیشــتر توجــه بــه مقــام اقــدس ربوبــى پيــدا می كنــم. بایــد بــه ايــن 
چیزهــا معتقــد بــود. 

استمداد از سحر )خاطره ای از آيت اهلل العظمى بروجردى ؟هر؟( 
كــه پيــش نمــاز مســجد ارک بــود _ یــک ســؤالی از آقــای  آقــای یاســری _ 
را  شــما  جــواب  صبــح  فــردا  فرمودنــد:  ایشــان  كــرد.  بروجــردی؟هر؟ 
می دهــم. ایشــان عــرض  كردنــد: آقــا! مــن عجلــه دارم! مرحــوم آقــاى 
حضــرت  خدمــت  هــم  شــب  یــک  شــما  فرمودنــد:  بروجــردى؟هر؟ 
ــی دارد  ــه خصوصیت ــا! چ ــرد: آق ك ــؤال  ــان س ــید. ایش ــه؟اهس؟ باش معصوم
كردیــد؟ ایشــان فرمودنــد: می خواهــم  كــه شــما جــواب را بــه فــردا احالــه 

از ســحر اســتمداد بجویــم. 
كبیــر  گردانش رهبــر  كــه یكــی از شــا آقــای بروجــردی؟هر؟ كســی اســت  
گردان دیگــرى هم چــون آقایــان دامــاد، مرتضــی  انقــاب اســت و شــا
حائــرى و گلپایگانــی دارد. چنیــن كســی می گویــد كــه مــن از ســحر یــارى 

می جویــم. 
هر گنج سعادت كه خدا داد به حافظ   

 از یمن دعای شب و ورد سحری بود
 

كه به دنبال تحصيل علم است  موقعيت كسى 
بــه  را  اول شــما  ابتــداى صحبتــم،  بنــده ســعی می كنــم همیشــه در 
َج  موقعیــت خودتــان توجــه بدهــم. »َو َقــاَل َرُســوُل اهلِل؟لص؟: َمــْن َخــَر
ْلــَف َمَلــٍك َیْســَتْغِفُروَن َلــُه«؛ 

َ
َعُه َســْبُعوَن أ ِمــْن َبْیِتــِه َیْطُلــُب ِعْلمــًا، َشــّیَ

كســب علــم  بــراى  از خانــه اش  كرم؟لص؟ فرمودنــد: هركســی  رســول ا
كــرده و بــراى او  خــارج شــود، هفتــاد هــزار ملــک الهــی او را مشــایعت 

می كننــد.  اســتغفار 
 

علم واقعى بيانات و روايات اهل بيت؟مهع؟ است 
حضــرت؟ع؟ فرمــود: شــرق عالــم برویــد، غــرب عالــم برویــد، علــم، آن 
كــه از دهــان مــا خــارج می شــود. مهنــدس باشــی، دكتــر  چیــزى اســت 
ــد ايــن احادیــث و روایــات اهل بیــت؟مهع؟ را  باشــی، هــر چــه باشــی، بای

كــه بــر هــر مســلمانی  گــور اســت. علمــی  یــاد بگیــرى. علــوم دیگــر تــا لــب 
واجــب اســت، علــم تقــوى و یقیــن اســت. 

 
اولياء خدا به شيطان مهلت نمى دهند )دوام ذكر خدا( 

اقــدس  جنــاب  از  انســان  همین كــه  اســت.  انســان  مراقــب  شــیطان 
حــق غافــل شــود، شــیطان بــه ســمت او می آیــد. بــراى اولیــاء خــدا 
مســتحبات ماننــد واجبــات اســت. اولیــاى حــق بــه  شــیطان مهلــت 
ــه همیشــه  ك كنــد عامــٔه طباطبائــی؟هر؟ را  نمی دهنــد. خــدا رحمــت 
مشــغول ذكــر بــود. یــا مشــغول ذكــر »ال الــه اال اهلل« بودنــد، یــا »ســبحان 
و  كســی ســؤال می پرســید، جــواب می دادنــد  گــر  ا یــا صلــوات.  اهلل« 

دوبــاره مشــغول بــه ذكــر می شــدند. 
 

نمونه اى از وسوسه ى شيطان دربارٔه نماز جماعت 
كــه مــن وقتــی نمــازم  كــرده بــود  كســی از رهبركبیــر انقــاب؟هر؟ ســؤال 
فــرادٰی  را  نمــازم  دارم!  بیشــترى  قلــب  فــرادٰی می خوانــم، حضــور  را 

ــت ؟  ــه جماع ــا ب ــم ی بخوان
ایشــان در جــواب فرمــوده بــود: نمــاز جماعــت بــا همــان فضیلت هايــى 
كــه در آن   كــه از اهــل بیــت؟مهع؟ رســیده اســت، از ايــن نمــاز فــرادى _ 

حضــور قلــب باالتــرى دارى _ برتــر و باالتــر اســت.  
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تجارتى برای رهایی از عذاب

ــَرٍة  ُكــْم َعَلــٰی ِتَجٰ
ُ
ُدّل

َ
ِذيــَن آَمُنــواْ َهــْل أ

َ
َهــا ٱّل ّيُ

َ
أ »َیٰ

ِلیــٍم«؛
َ
ــْن َعــَذاٍب أ ُتنِجیُكــم ّمِ

آیــا شــما  آورده ایــد!  ایمــان  كــه  كســانی  ای   

ــد،  ــان ده ــت( نجاتت ِک )قیام ــا ــذاب دردن ــه از ع ك ــی  ــر تجارت را ب

كنــم؟ راهنمايــى 

ِلُكــْم  ْمَوٰ
َ
ِهــُدوَن ِفــی َســِبیِل ٱهلِل ِبأ  َوُتَجٰ

ج
»ُتْؤِمُنــوَن ِبــٱهلِل َوَرُســوِلِه 

ُكنُتــْم َتْعَلُمــوَن«؛  ُكــْم ِإن 
َ
ِلُكــْم َخْیــٌر ّل

ٰ
نُفِســُكْم َذ

َ
َوأ

بــه خــدا و رســولش ایمــان آوریــد و بــا امــوال و جان هایتــان در راه 

گــر بدانید. خــدا جهــاد كنیــد كــه ايــن بــرای شــما بهتــر اســت، ا

»آیات ۱۰ و ۱۱ سورٔه مباركٔه صف«

كــه انســان را از  قــرآن در اين جــا از یــک تجارتــی صحبــت می كنــد 

عــذاب الیــم نجــات می دهــد.

گاهــی جرقه هايــى از جهنــم می جهــد و بــه صحنــۀ   روز قیامــت 

محشــر می آیــد و یــک نفــر را می بلعــد و می بــرد! 

آیه می فرماید:

آیــا شــما را بــر تجارتــی راه  كــه ایمــان آورده ایــد،  كســانی   »ای 

می رهانــد؟«. ک  دردنــا عذابــى  از  را  شــما  كــه  نمایــم 

»بــه خــدا و رســول او ایمــان بیاوریــد و در راه خــدا بــا مــال و 

ــر بدانیــد.« گ ــر اســت، ا ــرای شــما بهت كنیــد. ايــن ب جانتــان جهــاد 

ــاورد، تمــام زندگــی اش  ــه خــدا و رســولش ایمــان بی ــر كســی ب گ ا

ســودبخش اســت. 

كار نظامــی نیســت؛ مثــًا طابــى  جهــاد هــم لزومــًا بــه معنــی 

بــه  بــه مناطــق محــروم و مســتضعف می رونــد و  كــه  هســتند 

اســت. ايــن هــم جهــاد  كمــک می كننــد.  شــیعیان 

حــق  آیــت اهلل  عكــس  دارم؛  عكــس  تــا  دو  قرآنــم  بیــن  مــن 

شــناس؟هر؟ و عكــس آیــت اهلل قاضــی؟هر؟ و بــه ايــن بزرگــواران 

می دهــم. ســام 

كنــد، یعنــی  گــر كســی دقیــق مســائل شــرعی را بدانــد و عمــل  ا

ع شــود، بزرگ تريــن قــدم اولیــۀ راه  رفتــار و اعمالــش مطابــق شــر

كمــال خــودش را پيمــوده  اســت. بعــد از ايــن دنیــا آدم را هــزار 

جــا نگــه می دارنــد.

كنــد، لنــگ نمی مانــد. چــون  ع رفتــار  كــه مطابــق شــر كســی   

اســت. مهــم  ايــن،  كرده اســت.  رفتــار  درســت 

استاد میرهاشم حسینی؟ظفح؟استاد جاودان؟ظفح؟

در صــورت بســته بــودِن راه جهــاد نظامــى، 

وظيفــه جهــاد فرهنگــى اســت: 

َغْیــُر  اْلُمْؤِمِنیــَن  ِمــَن  اْلَقاِعــُدوَن  َیْســَتِوي  اَل 

ْنُفِســِهْم 
َ
ْمَواِلِهــْم َو أ

َ
ــَرِر َو اْلُمَجاِهــُدوَن ِفــي َســِبیِل اهلِل ِبأ

َ
ــي الّض وِل

ُ
أ

اْلَقاِعِديــَن  َعَلــی  ْنُفِســِهْم 
َ
أ َو  ْمَواِلِهــْم 

َ
ِبأ اْلُمَجاِهِديــَن  اهلُل  ــَل 

َ
َفّض

ــَل اهلُل اْلُمَجاِهِديــَن َعَلــی 
َ

 َوَعــَد اهلُل اْلُحْســَنی َو َفّض
ً
ُكّا َدَرَجــًة َو 

َعِظیمــًا)۹۵( ْجــراً 
َ
أ اْلَقاِعِديــَن 

َكاَن اهلُل َغُفوراً َرِحیمًا)۹۶(   َدَرَجاٍت ِمْنُه َو َمْغِفَرًة َو َرْحَمًة َو 

بــا  كــه بــدون هیــچ عــذری از جهــاد بازنشســته اند،  مؤمنانــی 

كــه بــا امــوال و جان هــای خویــش در راه خــدا جهــاد  مجاهدانــی 

می كننــد، یكســان نیســتند.

 خداونــد، جهادگــران بــا امــوال و جانشــان را بــر وانشســتگان )از 

جنــگ( بــه درجــه ای برتــری داده اســت.

ولــی  اســت؛  داده  نیــک  وعــدٔه  مؤمنــان  همــٔه  بــه  خداونــد   

برتــری داده  بزرگــی  پــاداش  بــا  بــر وانشســتگان،  را  مجاهــدان 

اســت.)۹۵(

بــا  همــراه  متعــّددی(  و  )مهــم  درجــاِت  بــزرگ(  پــاداش  )آن 

آمــرزش و رحمتــی از جانــب اوســت و خداونــد همــواره آمرزنــده 

اســت.)۹۶(  مهربــان  و 

آیات ۹۵ و ۹۶ سورٔه مباركٔه نساء 

در اين آیه خداوند می فرماید: 

مردم در راه دفاع از مقّدسات و ارزش ها چهار دسته اند: 

كــه درب ِجهــاد نظامــی بــر روی آن هــا بســته شــده و  ۱. كســانی 

طبیعتــًا تكلیــف نیــز از آن هــا ســاقط شــده اســت. 

ــه تنهــا از ارزش هــا دفــاع نمی كننــد، بلكــه ضــّد  ــه ن ك ۲. كســانی 

آن را ترويــج مــی دهنــد. 

كافــی عــّده ای در ِجهــاد  انــدازٔه  بــه  كــه می گوینــد  كســانی   .۳

مــا ســاقط اســت.  از عهــدٔه  كرده انــد و تكلیــف  شــركت 

كه در معركٔه ِجهاد حاضر می شوند.  ۴. كسانی 

دسته دوم قطعًا شامل عذاب الیم خواهند شد. 

َو  ــَرِر 
َ

الّض وِلــي 
ُ
أ َغْیــُر  اْلُمْؤِمِنیــَن  ِمــَن  اْلَقاِعــُدوَن  َیْســَتِوي  »اَل 

ْنُفِســِهْم«. 
َ
أ َو  ْمَواِلِهــْم 

َ
ِبأ اهلِل  َســِبیِل  ِفــي  اْلُمَجاِهــُدوَن 

كریــم قضــاوت نمــوده و  بیــن دســته ســوم و چهــارم نیــز قــرآن 

كــه هرگــز ايــن دو دســته بــا یكدیگــر مســاوی  در آیــه آمــده اســت 

ــتند.  نیس

ْنُفِســِهْم َعَلــی اْلَقاِعِديــَن 
َ
ْمَواِلِهــْم َو أ

َ
ــَل اهلُل اْلُمَجاِهِديــَن ِبأ

َ
»َفّض

َدَرَجــًة«. 

خداونــد متعــال دســتٔه چهــارم را بــر دســتٔه ســوم برتــری داده 

ــت.  اس

جهــاد  درب  شــخصی  بــرای  مــا  جامعــٔه  كنونــِی  عصــِر  در  گــر  ا

كــه جهــاد فرهنگــی بــر او تكیــف  نظامــی بســته اســت، بدانــد 

بنشــیند. گوشــه ای  در  نبایــد  و  می باشــد 

كند.  كار فرهنگی را هم از خانوادٔه خودش شروع   باید اين 

كــه بــا  كبــری؟اهس؟  ّم المؤمنیــن حضــرت خدیجــه  درســت ماننــد اُ

وجــود زن بــودن، هــر چنــد درب جهــاد نظامــی بــر روی شــان 

كوتاهــی نكــرده و تمــام  امــا در جهــاد اقتصــادی  بــود،  بســته 

ســعی خــود را نمودنــد. 

كــه ارزش هــا را بــه بــاد ســخره می گرفتنــد و در  ایشــان در زمانــی 

؟لص؟ را اســتهزاء می كردنــد، در میــدان جهــاد  كــه پيامبــر زمانــی 

وارد شــدند. 

هنگامــی كــه یكــی از همســران پيامبــر بــا حالــِت بــدی از حضــرت 

كــرم؟لص؟ یــاد كــرد و گفــت: خدیجــه؟اهس؟ جلــوی پيامبــر ا

 كه چرا خیلی از خدیجه؟اهس؟ یاد می كنی؟! 

؟لص؟ ناراحت شده و فرمودند: پيامبر

كافر بودند، ایمان آورد.  او هنگامی كه مردم 

 هنگامی كــه ارزش هــا مســخره می شــد، پــای آن هــا ایســتادگی 

كــرد.

ــرا  ــد، او م ــخره می كردن ــرده و مس ك ــب  ــرا تكذی ــردم م ــه م  زمانی ك

كــرد.  تصديــق 

كــه حضــرت خدیجــه؟اهس؟ جــزء چهــار بانــوی  بــه جايــى رســید 

گردیدنــد.  تــراز اول جهــان شــدند و الگــوی زنــان عالــم 

جهــاد بــه معنــای انجــام كار خــوب و تــاش بــرای آن نیســت و بــا 

»فعــل« و »ســعی« متفــاوت اســت؛ بلكــه جهــاد آن جايــى اســت 

گیــرد.  كار  كــه شــخص تمــام تــاش خــود را بــه 

در اینجــا ممكــن اســت بــرای كســی ســؤال شــود كــه برخــی از اين 

كــه در جهــاد شــركت نمی كننــد و دلشــان بــا اســام بــوده و  عــّده 

دوســت دارنــد ارزش هــا ترّقــی یابــد امــا بــه جهــاد نمی رونــد و مــی 

ــا  ــت اين ه ــند، وضعی ــر باش ــار یكدیگ كن ــان  ــد خانواده ش خواهن

چگونــه اســت؟ 

قرآن می فرماید:

 َوَعــَد اهلُل اْلُحْســَنی«؛ بــرای آن هــا نیــز وعــدٔه نیــک اســت. 
ً
ُكّا  »َو 

ْجــرًا َعِظیمــًا«؛ بــه 
َ
ــَل اهلُل اْلُمَجاِهِديــَن َعَلــی اْلَقاِعِديــَن أ

َ
امــا »َفّض

كــه جهــاد نمی كننــد، بــا مجاهــدان یكــی نیســتند و  كیــد آنــان  تأ

اجــر عظیــم بــرای مجاهديــن اســت.
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كریم/كاری از حوزه علميه  آيت اهلل حق شناس ؟هر؟  شماره سى ششم/هفته چهارم صفر 1444 ق هفته نامه اخالقى خلق 

برای مشاهده تمامی مکتوبات و اطالع از برنامه های حوزه بر روی لوگوی حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس؟هر؟               بفرمایید.

تــا  جوان هــا  بــا  بنــده  اســامی؟دم؟:  انقــاب  معظــم  رهبــر 
زده  حرفــی  و  می شــود  ســوالی  گاهــی  مرتبطــم.  حــدودی 
را  مقــدس  دفــاع  مســائل  از  خیلــی  می بینــم  و  می شــود 
كــه نســل جدیــد، مســائل  كنیــم  كاری  نمی داننــد. مــا بایــد 
عرصــه[  ايــن  ]پيشكســوتان  شــما  مثــل  را  مقــدس  دفــاع 

بداننــد. و  بشناســند 
كه بنده از خودم و دیگران دارم. اين توقعی است 

#جهاد_تبیين

سید محمد حسین قره سید رومیانی

ــه دســت  ــا مقاومــت ب ــرد پيشــرفت ب ك دفــاع مقــدس ثابــت 
ــلیم.  ــا تس ــه ب ــد ن می آی

امــروز كشــور از نظــر نظامــی بــه بازدارندگــی رســیده و دشــمن 
نیــز ايــن را می دانــد.

#بصیرت 
#دفاع_مقدس

مهدی خرازی

کوله بارى پر ز مهر انبیا دارد شهید

سینه  اى چون صبح صادق، باصفا دارد شهید

این نه خون است، اى برادر بر لب خشکیده  اش 

بر لب خون رنگ خود، آب بقا دارد شهید

گرداب خون، خوابیده آرام و خموش  گرچه در 

بانواى بى نوایى، بس نوا دارد شهید

کرده با سعى و صفا کعبٔه دل را زیارت 

در ضمیر جاِن خود، گویى منا دارد شهید

کند در راه دوست  دانى از بهر چه جانبازى 

کربال دارد شهید کعبه را در  چون طواف 

تا مس ناقابل خود را بدل سازد به زر

کیمیا دارد شهید در رِگ دل جوهرى از 

ک و خون افتاده است  پیکر عریان او در خا

از شرف بر جسم خود خونین قبا دارد شهید

ݭݭݠݠݠݔنه ݣݣݣݣݣادݣݣٮݠݠݓ ݫ ݫ ݫ ىݫ ݭݠݠݠݔ ݣݣݠىݫ آ در ݣݣݣݣ

رحلت نبی مکرم اسالم؟ص؟،شهادت امام حسن مجتبی؟ع؟و
 امام رضا؟ع؟تسلیت باد.
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