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  عوامل پيروزي مسلمانان:4فصل 

 نقش تأليف قلوب در پيروزي مسلمانان  - 1

  :كنداي كلي اشاره ميخداوند بزرگ در قرآن كريم در بيان وصف خود، به قاعده

توانستي كردي نميهايشان الفت انداخت اگر تمام آنچه را كه در روي زمين است، خرج ميكرد و ميان دلهمو كه تو را با ياري خود و مومنان نيرومند "

  )سوره انفال 63و  62آيات ( ".هايشان الفت برقراركني؛ ولي خداوند ميان آنان الفت انداخت؛ چرا كه او تواناي حكيم استميان دل

  .را مورد خطاب قرار داده و مصاديقي از تأييدهاي الهي را به او يادآور شده است )ص(براساس اين آيه شريفه، خداوند، پيامبر اكرم 

يكي از اين مصاديق، تأييد غيبي الهي و ديگري، تأييدي است كه از راه اسباب : به حسب ظاهر لفظ، خداوند دو مصداق را براي تأييد ذكر فرموده است

به وسيله  )ص(شود كه طريقه تأييد پيامبر آيه، خداوند مصداق اخير را مورد توجه قرار داده، يادآور ميدر ادامه . يابدعادي به وسيله مومنان تحقق مي

هاي مومنان به يكديگر و نيز محبت همين محبت و عطوفتي كه در دل. هاي مومنان را با يكديگر مهربان كردمومنان بدين شكل بوده است كه خداوند دل

ه پيامبر صلي اهللا عليه و آله پديد آمد؛ باعث پيروزي حضرت بر دشمنانش شد؛ بنابراين، نبايد محبت ميان مومنان، و در و عطوفتي كه در آنان نسبت ب

يكي از عادات بشر، كه در دامن طبيعت پرورش يافته،  اين است كه در درجه اول چشم به اسباب مادي . اي ساده شمردنتيجه پيروزي بر دشمنان را مسأله

به عبارت ديگر، برخي از اسباب در . آيد، توجه چنداني نداردبه اسباب معنوي، و به ويژه مددهاي غيبي الهي كه تحت آزمايش انسان در نميدوزد و مي

-يستشود و با قواعد مادي قابل تبيين است؛ خواه اين قواعد مربوط به مكانيك يا زاين جهان، اسباب مادي است كه از فعل و انفعاالت مادي ناشي مي

ها آشنايي بيشتري دارد؛ اما يك سلسله اسباب ديگري نيز هست اين قبيل امور، يك سلسله عواملي هستند كه بشر با آن. شناسي و يا علم ديگري باشد

توان اهميت اين مي با درك هر چه بيشتر عمق عوامل روحي و رواني، بهتر. كه جنبه رواني و روحي دارد؛ بدين سبب، بسياري از افراد بدان توجهي ندارند

اي هنگام سخن گفتن از عوامل پيروزي يك عده بر عده. وجود يا فقدان روحيه، نقش موثري در پيروزي يا شكست در جنگ دارد. اسباب را شناخت

براي مقايسه ميزان تأثير هاي دقيق در صورت امكان انجام محاسبه. ترند، بخت بيشتري براي پيروزي خواهند داشتاي قويديگر، آنان كه داراي روحيه

اي توان به نقش موثر روحيه در كسب پيروزي پي برد؛ اما متأسفانه، چنين مقايسههاي معنوي در پيروزي يك طرف در جنگ ميهاي مادي و سالحسالح

بيشتر و تا چه اندازه در كسب پيروزي  توان تا حدي پي برد كه روحيه كدام گروهگيري مادي نيست و فقط از طريق شناخت اسباب و آثار ميقابل اندازه

هاي اجتماعي است و چنين نيست كه فقط اسباب مادي نظير موثر بوده است؛ بنابراين داشتن روحيه، يكي از عوامل روحي و رواني بسيار مهم در حركت

و اهميت خاصي دارند؛ البته كارآمدي روحيه فقط در توپ، تفنگ و ساير ابزارهاي جنگي، داراي واقعيت باشند؛ بلكه عوامل روحي و رواني نيز واقعيت، 

  .كندجنگ مطرح نيست؛ بلكه اين عامل روحي و رواني، در ساير مسائل اجتماعي نيز نقش بسيار مهمي را ايفا مي

. مسلمانان داشته است هاي مومنان به يكديگر، يكي از عوامل مهم روحي و رواني است كه نقشي ارزنده در پيروزيتأليف قلوب و مهربان ساختن دل

اي كه پيش از اين ذكر شد، به قدري اين عامل اهميت دارد و به دست آمدن آن دشوار است كه اگر پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله تمام براساس آيه

به عبارت ديگر، اين . شدوفق نميكرد، هرگز به چنين امري مهاي مومنان ميها را صرف مهربان ساختن دلثروت روي زمين را در اختيار داشت وآن

هايي خواهد بود كه با تمام امكانات عامل روحي و معنوي، ارزشي بيش از ثروت كل روي زمين دارد و تأثير آن در پيشرفت جنگ بسيار بيشتر از سالح

  .آيدمادي به دست مي



هاي مومنان را به يكديگر نزديك كند؛ توانست دلاهللا عليه و آله نمي حاصل آنكه با تمام آنچه در زمين وجود دارد، حتي شخصي مانند پيامبر اكرم صلي

هاي مومنان را با يكديگر مهربان ساخت و اين مهرباني و الفتي كه ميان آنان نسبت به يكديگر و نسبت به پيامبر اكرم صلي اهللا بلكه فقط خدا بود كه دل

اين الفت ميان مومنان، عامل بسيار مهمي است كه در پيروزي انقالب اسالمي . انان در جنگ داشتعليه و آله پديد آمد، نقش بسيار مهمي در پيروزي مسلم

، نيز نقش اساسي را ايفا كرد؛ البته بايد به اين نكته توجه داشت كه تمام مردم ايران به يكديگر چنين الفت 1357بهمن  22تا  1342خرداد  15ايران، از 

بهمن و چه بعد از  22خرداد و چه پس از آن، چه پيش از  15به طور مسلم در گذشته، چه پيش از . فقط ميان مومنان بودو مهرباني نداشتند و اين الفت 

اينان كه در همين . آن، كساني در جامعه حضور داشتند و هم اكنون نيز وجود دارند كه از پيشرفت فكر اسالمي و برقراري نظام اسالمي خرسند نيستند

هاي چنين كساني را خداوند دل. چينندها سوء استفاده كرده، ضد اين نظام توطئه مينند و زير پرچم اسالم، امنيت دارند، از اين نعمتككشور زندگي مي

اساسي است، ها را به شمار آورد؛ بلكه آنچه مهم و داراي نقش ها اعتنايي كند و آنها ارزشي ندارند كه خداوند به آنداند؛ زيرا اين دلمنشأ پيروزي نمي

  :هاي مومنان استدل

  )سوره مريم 96آيه ( ".دهدقرار مي) هادر دل(اند؛ به زودي خداوند رحمان براي آنان محبتي اند و كارهاي شايسته كردهكساني كه ايمان آورده"

هاي كوچك ارادت كنند؛ اما تاريخ، هم در زندگي ناگفته نماند كه ممكن است اهل دنيا هم چند روزي كنار يكديگر قرار گيرند و به يكديگر اظهار محبت و

هر چند ممكن است اينان براي . اي چندان دوامي نداردهاي بزرگ و حتي ميان كشورها نشان داده است كه چنين روابط دوستانهو هم در ارتباط بين گروه

گيرند و آيد، روياروي هم قرار ميه سخن از تقسيم منافع به ميان ميچند روزي كه داراي منافع مشتركي هستند، كنار يكديگر قرار گيرند، اما آن زمان ك

توان يافت كه به سبب منافع دنيايي و به طمع منافع مادي هاي فردي زندگي، افراد بسياري را ميدر عرصه. حتي به روي يكديگر شمشير نيز خواهند كشيد

يابند، رفاقت پيشين را يابند يا جاي بهتري را براي تأمين منافع خود ميخود را تأمين شده نميجا كه منافع فشارند؛ اما آنبا افراد ديگري دست دوستي مي

  .كنندفراموش مي

بينند جا كه منافع خود را در خطر ميدارند؛ اما آنهاي بسياري روا ميكنند و براي هم تملقهايي نيز وجود دارند كه براي مدتي با يكديگر ائتالف ميگروه

شوند و اين امر تا روز قيامت تر مينگام كه صحبت از تقسيم قدرت و غنايم است، به جان يكديگر افتاده، از هر دشمني براي يكديگر خطرناكو آن ه

  :كندانعكاس پيدا مي

  )سوره اعراف 38آيه ( ".درآيد، هم كيشان خود را لعنت كند) در آتش( هر بار كه امتي "

شود، به گروه ديگر لعن جا هر گروه كه وارد ميل باطل، سرانجام، در يك سراي عذاب گرد هم جمع خواهند شد و آنبراساس اين آيه شريفه، تمام اه

  .اندازندهايي است كه با يكديگر دارند و تقصيرها را به گردن هم ميهاي اهل جهنم، مشاجرهبراساس آياتي كه از قرآن كريم، يكي از گرفتاري. كندمي

هاي متضاد و ترجيح منافع خود بر ها وجود داشته باشد؛ اما در صورت وجود انگيزهشود كه رابطه واحدي ميان آنها برقرار ميي ميان دلزماني الفت حقيق

ست به يابند؛ يك خط از راچنين ائتالف و توافقي، همانند دو خط متقاطع است كه در يك نقطه با هم تالقي مي. آيدمنافع ديگري، هرگز الفتي پديد نمي

اين دو خط در يك نقطه به هم خواهند رسيد؛ اما اين التقا بدين معنا نخواهد بود كه اين دو خط با هم . چپ و خط ديگر از شمال به جنوب امتداد دارد

  .آيدوسيعي پديد ميگيرند و بين آن دو، زاويه كشد كه با عبور از آن نقطه، دوباره از يكديگر فاصله ميوحدت و سازگاري دارند؛ زيرا طولي نمي



تمام ايشان خدا . يابدگيرند و محبت آنان ثبات و دوام ميتر با يكديگر انس ميهاي مومنان حاكم است، بسيار آسانجا كه يك اصل واحد بر تمام دلاز آن

گيرند و ميان آنان الفت ايجاد كساني انس ميآنان با . ورزندتري با خداوند برقرار كند، بيشتر محبت ميرا دوست دارند و به هر كس كه ارتباط نزديك

 .شود كه بيش از هر كس ديگر، طالب حق باشندمي

 جايگاه تدبير الهي در رويارويي حق و باطل -2

در پاسخ . زدساشود، اين است كه چگونه الفتي زمينه پيروزي پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله و اولياي ديگر الهي را فراهم ميجا مطرح ميپرسشي كه اين

اي گونه نيست كه نظام عالم بر اساس تصادف و بدون هيچ طرح و نقشه حكيمانهتوان گفت كه در نظر الهيان، اينبه اين پرسش به طور ساده و مختصر، مي

بر پيدايش حادثه ديگر تأثيرگذارد و تواند افتد مياي از جهان اتفاق مياي كه در گوشههر حادثه: بسياري از منكران خدا بر اين اعتقادند. به پيش رود

توانند به درستي، افرادي كه ايماني ضعيف دارند نيز نمي. كندشود كه به طور تصادفي، آن عامل را خنثي ميگاهي در جايي ديگر از جهان عاملي ايجاد مي

  .كنندروابط ميان حوادث گوناگون در نقاط مختلف جهان و ميزان و كيفيت تأثير و تأثرات را درك 

گيرد و هيچ مطابق بينش الهي، تمام حوادث عالم تحت يك تدبير واحد الهي تنظيم شده است و تمام رخدادها در جهان براساس حكمت خداوند شكل مي

بيني س آن را پيشاي پديد آيد كه هيچ كتوان پذيرفت كه در جهان، حادثهاي اتفاقي به معناي دقيق كلمه، در عالم وجود ندارد؛ بنابراين، نميحادثه

خداوند عالم قادر، از ازل، به . بيني شده استها پيشتمام حوادث عالم در علم الهي سنجيده، و روابط ميان تمام آن. نكرده، و رابطه آن را نسنجيده باشد

  .شودكرده كه به هدفي كه از آفرينش داشته است، منتهي ر تمام اشيا علم داشته است و نظام عالم را چنان برقرا

توان گفت كه در اين گنجد؛ ولي به اجمال ، ميطلبد كه در اين گفتار نمياي را ميبحث از هدف آفرينش و چگونگي دستيابي به آن، مباحث گسترده

ماني وجود نداشته است گاه زدهد كه هيچها نشان ميسير تاريخ انسان. كند عناصري از حق با عناصري از باطل با هم بياميزندجهان، حكمت الهي اقتضا مي

عكس اين مطلب نيز ثابت است و در . ها وجود نداشته باشداي از جهان، تمام جمعيت يك كشور اهل حق باشند و هيچ عنصر باطلي ميان آنكه در گوشه

  .شودها يافت نتوان جمعيتي را يافت كه تمام عناصر آن باطل باشند و حتي يك عنصر حق ميان آنهيچ گوشه از جهان نمي

اگر تمام عناصر، . ها بوده استدر زندگي فاسدترين اقوام و دورترين اقوام از حقيقت نيز عناصري از حق وجود داشته كه براي مدتي كوتاه، عامل بقاي آن

در سايه آن حق، باطل  حوادث باطلي هم كه گاهي استمراري داشته، به سبب پوششي از حق است كه. يافتاي اين جهان دوام نميباطل صرف بودند، لحظه

  :نيز ادامه حيات يافته است؛ وگرنه باطل صرف قابل بقا نيست

ها سيالبي جاري شد؛ سپس سيل بر روي خود كفي حمل كرد و از آنچه براي اي به اندازه آنپس از هر دره و رودخانه. خداوند از آسمان آبي فرو فرستاد"

اما كف  –زند خداوند حق و باطل را چنين مثل مي -آيدهايي مانند آن پديد ميگذراند نيز كفتش ميبه دست آوردن زينت آالت يا وسايل زندگي در آ

  )سوره رعد 17آيه ( ".زندها را چنين ميخداوند مثل. ماندمي) باقي(رساند، در زمين رود؛ ولي آنچه به مردم سود ميبيرون افتاده از ميان مي

-شود، باراني لطيف و زالل است؛ ولي همين باران صاف زالل وقتي كه به زمين ميآبي كه از آسمان نازل مي. آورده استاين آيه تمثيلي براي تدبير جهان 

اين سيل . آيدهاي انباشته شده بر روي زمين، جويبار و به تدريج سيلي خروشان پديد ميبا جمع شدن باران. شودهاي زمين آميخته مينشيند، با آلودگي

هنگام جريان يافتن اين سيل خروشان، بر روي . توان زاللي باران را در آن مشاهده كرداز گل و الي و خس و خاشاك را همراه خود دارد و نميهايي آميزه

  .بينند و حتي ممكن است هرگز آب زيرين آن را نبينندنگرند، ابتدا همان كف را ميشود كه افرادي كه از دور بدان ميآن كفي ظاهر مي



ها و ساخت وسايل زندگي و هنگام حرارت دادن فلزات به منظور آب كردن آن: آوردها مييه شريفه در ادامه، مثلي از زندگي روزمره انسانسپس آ

كشد كه همان كف روي سيل يا همان كف روي طال و فلزات ذوب شده، به تدريج خشك اما طولي نمي. شودزيورآالت، روي فلز آب شده كفي ظاهر مي

حقيقت حباب، يك مقداري . آيدشود و به صورت كف و حباب در ميرود؛ بنابراين، كف به طور معمول مايعي است كه با هوا تركيب مياز بين مي شده،

همان  زماني كه هواي داخل آن حباب خارج شود، اثري از كف مشاهده نخواهد شد و فقط. هوا همراه با پوششي از مايع است كه دور تا دور آن را گرفته

  .اش باقي خواهد ماندمايه

ها سرانجام خشك خواهد شد؛  هر چند با نگاه اوليه به آن سيل، انسان هاي روي سيل نيز تدبير اين جهان بر اين قرار گرفته است كه آن كفدرباره كف

وان تشخيص داد؛ ولي بايد توجه داشت كه تها روي آب است، عمق آب را نميكند غير از اين كف، چيز ديگري وجود ندارد و تا آن كفتصور مي

سارها جاري خواهد ها و حيوانات و رويش گياهان است، در زمين باقي خواهد ماند يا بر روي زمين به صورت چشمهسرانجام، آن آبي كه مايه حيات انسان

  .شد يا در عمق زمين فرو خواهد رفت و براي مواقع نياز ذخيره خواهد شد

- اند؛ بدين سبب، باطل، چهرهتوان يافت كه هر يك از آنان، عناصري از باطل را درون خود جاي دادهها و افرادي را ميق و باطل، گروهدرباره دو مفهوم ح

را از آنان . اندخداوند، سرور كساني است كه ايمان آورده"رو، در آياتي همچون گيرد؛ اما نور، يك حقيقت بيشتر ندارد؛ از ايناي رنگارنگ به خود مي

 257آيه ( ".برندبه در مي يهاياند، سرورانشان طاغوتند كه آنان را از روشنايي به تاريكيبرد؛ ولي كساني كه كفر ورزيدهها به روشنايي به در ميتاريكي

  .)سوره مائده 16آيه ( "برد،ها به سوي روشنايي بيرون ميبه توفيق خويش آنان را از تاريكي ")سوره بقره

بايد مراقب بود تا اين . هاي گوناگون استنور حقيقت واحدي دارد؛ اما ظلمت داراي شاخه. به صورت مفرد آمده است "نور"به صورت جمع، و  "ظلمات" 

براي  رود؛ اما آنچهد و از بين ميشكخها ميها و ظلمتنوازد، كسي را فريب ندهد؛ زيرا اين كفهاي رنگارنگ كه گاهي چشم را نيز ميها و كفظلمت

 .مردم مفيد است،  باقي خواهد ماند

 مالك پيروزي حق بر باطل -3

در اين جهان فاني، حق و باطل به هم آميخته . گيردهاي قرآن هستند كه بسياري از معارف قرآني، براساس آن شكل ميهاي حق و باطل، از كليد واژهواژه

- كردند؛ اما تمام آنان داراي درجه يكسان نبودهپيروان انبيا، همواره از حق پيروي مي. ه استاست و حتي در دوران انبيا و اوليا نيز اين مساله وجود داشت

اند و بيشتر پيروان انبيا و اند، بسيار اندك بودهافرادي همچون سلمان و ابوذر كه ايماني قوي داشته. اندتعداد اندكي از آنان ايمان بسيار عالي داشته. اند

اينان داراي . اندبردهبهره مي برخي از پيروان انبيا نيز در نقطه مقابل كساني قرار داشتند كه از اعال درجات ايمان. دادندتشكيل مي اوليا را افرادي متوسط

ايد و حتي در افكارشان، عق دت و اطاعت خدا مشهود بوده است وآميز ، بيش از اعمال درست، عباايماني بسيار ضعيف بوده، در رفتارشان، اعمال معصيت

هاي گوناگون، هاي مذكور از ياران و پيروان انبيا، در دورهالبته بايد توجه داشت كه  نسبت گروه. شده استهاي باطل مشاهده ميپندارهاي غلط و خيال

شمگيري داشته است؛ بدين ها باشند، در مقايسه با ديگران برتري چگاهي تعداد مومنان درجه اول با افراد متوسطي كه قريب به آن. متفاوت بوده است

اند نقشي اساسي در جامعه ايفا كنند؛ گرچه باز هم نسبت آنان از نظر كميت، كمتر از افراد ديگر بوده ولي كيفيت اين افراد، به خوبي، لحاظ اينان توانسته

  :كردها را جبران ميآن كمبود كميت

  )سوره بقره 249آيه  "(.بسا گروهي اندك كه بر گروهي بسيار به اذن خدا پيروز شدند"



، نهصد و پنجاه ) ع(حتي حضرت نوح . گاهي نيز، به رغم تالش گسترده انبيا براي دعوت قوم خويش به سوي خداپرستي، افراد بسيار كمي ايمان آوردند

  :سال به هدايت مردم پرداخت؛ ولي سرانجام افراد معدودي به او ايمان آوردند

  )سوره هود 40آيه " (.ندبه او، جز اندكي ايمان نياورد"

اصالح جامعه به اين بستگي خواهد . توان يافتاند و حق محض يا باطل محض را در هيچ گوشه جهان نميحاصل آنكه حق و باطل با يكديگر در آميخته 

و كيفيت، هيچ يك به تنهايي  كميت. شود، در چه حدي استداشت كه حاصل ضرب كميت در كيفيت در مقايسه با ديگر روابطي كه بين افراد ديده مي

كرد؛ زيرا اگر فقط مالك اصالح جامعه، كيفيت بود، وجود پيامبر الهي براي اصالح جامعه كفايت مي. توانند مالك اصالح يا عدم اصالح جامعه باشندنمي

هاي اجتماعي كرد؛ بلكه در مسائل اجتماعي بايد به گروه اي را اصالحتوان جامعههرگز با يك فرد نمي. چربدكيفيت او، به تنهايي، بر تمام افراد جامعه مي

آوري، گونه امور فقط نبايد به كميت اهميت داد؛ بلكه بايد در كنار اسبابي مادي نظير علم، ثروت، فناتكا كرد؛ البته بايد توجه داشت كه در محاسبه اين

روحيه رزمندگان زماني قوي خواهد بود كه ايمانشان به خداوند قادر . اي نشان دادهابزار جنگي، آموزش و تدبير نظامي، به عوامل معنوي نيز عنايت ويژ

. تر، و تعداد آنان نيز قابل توجه باشد، آن جامعه روي پيروزي، صالح و رستگاري را به خود خواهد ديدهر اندازه ايمان افراد قوي. متعال تقويت شود

كنند و در برابر برخي نيز بدين ترتيب كار را تمام شده تلقي مي. د و در ظاهر، مدتي  باطل، جوالن يابدگاهي ممكن است پيروزي حق، به كندي انجام گير

نهايت قدرت ارتباط دهد؛ زيرا دل او با مخزن بيگاه يأس به دل راه نميآورند؛ اما مومن كه دلي قرص و محكم  دارد، هيچتهاجم باطل سر تسليم فرود مي

 .دارد

 هميشگي در جامعه اسالمينفاق، آفتي  - 4

از همان ابتدا، كافران در برابر قرآن كريم كه معجزه جاويد حضرت است، واكنش نشان . ، معجزاتي از حضرت ديده شده است)ص(زمان پيغمبر اكرم 

  : دادند

  )مدثرسوره  25و  24آيات ( ".اين غير از سخن بشر نيست. اند نيستآموخته) به برخي(جز سحري كه  "قرآن(اين "

: گفتيبدر با آنكه ناتوان بوديد، ياري كرد؛ پس از خدا پروا كنيد؛ باشد كه سپاسگزاري كنيد؛ آن گاه كه به مومنان مي) جنگ(و به يقين، خدا شما را در "

و ( اري كنيد و با همين جوش آيا شما را بس نيست كه پروردگار تان شما را با سه هزار فرشته فرود آمده ياري كند؟ آري اگر بردبار باشيد و پرهيزك

  )سوره آل عمران 125تا  123آيات (   ".بر شما بتازند، همان گاه پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشاندار ياري خواهد كرد) خروش

  :كرداين امدادهاي غيبي، ايجاد رعب در دل دشمنان مي

به زودي در دل كافران . اند، ثابت قدم بداريدما هستم؛ پس كساني را كه ايمان آوردهكرد كه من با شهنگامي كه پروردگارت به فرشتگان وحي مي"

  )سوره انفاق 12آيه ( ".وحشت خواهم افكند

د كه آوردند؛ ولي كساني نيز وجود داشتنها، در برابر پيامبر صلي اهللا عليه و آله سر تعظيم فرود  ميكساني كه فطرتي سالم داشتند، با مشاهده اين معجزه

در تمام دوران پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله و زمان آشكار . ها ظاهر نشدبنا به عللي، هرگز در برابر حضرت خاضع نشدند و هيچ نوري از ايمان در آن

گزاردند مسجد نماز ميرفتند؛ در شدند كه به اصطالح، از مومنان به شمار ميشدن دعوت حضرت تا زمان مهاجرت و جنگ ضد مشركان، كساني يافت مي

- كردند و در جبهه مخالف مسلمانان قرار مياينان به سرعت، با دشمن روابط پنهاني برقرار مي. گرفتند؛ اما در واقع، در دل ايمان نداشتندو روزه نيز مي

  :گرفتند



سوره  52آيه ( ".ترسيم به ما حادثه ناگواري برسدميگويند مي. ورزندبا آنان شتاب مي) دوستي(هايشان بيماري است، در بيني كساني كه در دلمي"

  )مائده

كردند، محبت دشمنان اسالم را در دل داشتند و افزون بر برقراري روابط سري با آنان، اطالعات مسلمانان افرادي كه نور ايمان را در دل خود احساس نمي

  :دادندرا در اختيار آنان قرار مي

  )سوره توبه 47آيه ( ".)كننداقدام مي(به نفع آنان ) كه(و ميان شماه جاسوساني دارند "

هاي چنين افرادي اين است كه هنگام پيروزي مسلمانان، از خوشحالي آنان خبري نيست؛ زيرا با مسلمانان وحدت و ارتباطي در دل ندارند يكي از ويژگي

ايستند و كنند، حتي در صف نماز جماعت نيز ميدي خود اظهار ايمان مياينان كه فقط براي به دست آوردن منافع ما. تا در شادي آنان شريك باشند

  :كنندرياكارانه در محافل ديني و مذهبي شركت مي

كنند و خدا را جز با مردم ريا مي. ايستند، با كسالت برخيزند مي كنند؛حال آنكه او با آنان نيرنگ خواهد كرد و چون به نمازمنافقان  با خدا نيرنگ مي"

  )سوره نساء 142آيه (  ".كننددكي ياد نميان

اين رو،  چنين افرادي حتي از پيروزي مسلمانان دل خوش ندارند و دلشان با دشمنان است و اميدوارند كه در سايه پيروزي دشمنان به قدرت برسند؛ از

  :كنندپنهاني با آنان رابطه دوستي برقرار مي

  )سوره ممتحنه 1آيه ( ".كنيدر ميپنهاني با آنان رابطه دوستي برقرا) شما("

- حكمت الهي در اين جهان اقتضا مي. اند و در حال حاضر نيز وجود دارندساله اسالم حضور داشته 1400اين افراد، هم در صدر اسالم و هم در طول تاريخ 

ويش معرفي نكرد؛ هر چند حضرت، با علم خداداد، از بر همين اساس است كه خداوند متعال، منافقان را به پيامبر خ. كند كه حق با باطل آميخته باشد

  :شناختبسياري حقايق آگاه بود و حتي از لحن گفتار، منافقان را مي

آنان پي خواهي ) حال(شناسي و از آهنگ سخن، به شان مينمايانيم؛ در نتيجه، ايشان را به سيماي حقيقيو اگر بخواهيم، به طور قطع آنان را به تو مي"

  )سوره محمد 30آيه ( "برد؛

دليل عدم ذكر نام چنين افرادي اين است كه خداوند . توانست نام اشخاص منافق را در اختيار پيامبر خود قرار دهد، چنين نكرداما با اينكه  خداوند مي

  :اهل حق و باطل آزمايش شوندشود، به صورت سيل در آيد و با آلودگي زمين مخلوط شود تا خواهد آب زاللي كه از آسمان نازل ميهمواره مي

  )سوره عنكبوت 2آيه ("گيرند؟شوند و مورد آزمايش قرار نميآيا مردم پنداشتند كه تا گفتند ايمان آورديم، رها مي"

هاي پاياني عمر ر لحظهاند كه ديگران آنان را افرادي شايسته تلقي كنند؛ اما همين افراد داي به خود گرفتهچه بسا افرادي كه در ظاهر، در تمام عمر چهره

چنين افرادي هم در صدر اسالم در جامعه اسالمي حضور . خود، ماهيت خويش را براي ديگران روشن ساخته، ذات مكتوم خود را به ديگران  نماياندند

  .اندداشتند و هم در حال حاضر، در جامعه اسالمي رخنه كرده

ورزيدند؛ عشق مي) ع(در اين زمان، كساني حضور داشتند كه ساليان درازي به علي . در عالم اسالم ناميدهاي بزرگ را بايد زمان فتنه) ع(زمان اميرمومنان 

به سمت فرماندهي لشكر هم ) ع(برخي از اينان حتي در جنگ صفين، در ركاب علي . پرداختندگذاشتند و در سپاه حضرت به نبرد ميبه نام او احترام مي

ملجم، يكي از همين كساني كه عشق خود را به از ميان همين افراد، كساني شمشير به روي حضرت كشيدند و سرانجام، ابنرسيدند؛ اما طولي نكشيد كه 



ذي الجوشن نيز كه مظهر فساد در عالم شمربن. كرد، فرق او را در محراب مسجد و حين نماز شكافت و حضرت را به شهادت رساندحضرت اظهار مي

  . كردپيكار مي) ع(ركاب علي است، در جنگ صفين ، در 

توان در هايي را ميگروه. ها نيز وجود داردها، در مورد گروهمشابه اين آزمون. هاي فردي در صدر اسالم بودهايي كه ذكر شد، مصاديقي از امتحاننمونه

ها براساس منافع جا كه اين ائتالفدارند؛ اما از آن كنند و حتي گاهي با يكديگر ائتالف نيزجامعه اسالمي يافت كه با مشخصات خاصي اعالم وجود مي

خزند يا به دامان اربابانشان هاي خود ميدنيايي شكل گرفته است، هنگام مواجه شدن با يك فتنه يا هنگام به خطر افتادن جان، يكي پس از ديگري به النه

امام خميني رحمه اهللا عليه نيز درباره . توان يافتجا سخني از نان و حلوا نيست نمينرو، حتي يك نفر از ايشان را در ميدان جنگ كه آبرند؛ از اينپناه مي

  :فرمودچنين افرادي مي

  .هاي ملي باشندتوانيد از اين شهداي انقالب پيدا كنيد كه داراي گرايشهاي قبر شهدا نظر كنيد، حتي يك سنگ قبر نمياگر به سنگ

هاي جنگ به شهادت رسيدند، از آن توده خالص و مخلصي بودند كه المي شريك بودند و بعد از انقالب نيز در جبههتمام كساني كه در پيروزي انقالب اس

هاي خود خزيده يا از كشور گريختند تا در كساني كه به اميد ثروت و مقام در اين كشور بودند، روز حادثه به درون النه..در بند منافع مادي و مقام نبودند

همين افراد، با پايان جنگ و بازگشت آرامش، به كشور بازگشته، خواهان تقسيم غنايم شدند و خود را صاحبان اصلي انقالب . ندگي كنندكشوري امن ز

  .معرفي كردند

 محبت ميان مومنان، موهبتي الهي براي جامعه اسالمي  -5

از سوي ديگر، به وسيله مومنان به پيروزي رساند، در اين عصر نيز  همان گونه كه خداوند، پيامبر خويش را از يك سو، با نصرت و مددهاي غيبي خود و

را از يك سو، با مددهاي غيبي، نصرت الهي و عوامل روحي و معنوي، و از سوي ديگر، به دست ملت مسلماني كه به اسالم و انقالب ايمان  )ره(امام خميني 

مادامي كه اين ايمان، و نه . بودند، تقويت و تأييد فرمود )عج(مي به دست امام زمان واقعي داشتند و طالب رضايت خداوند و برقراري حكومت عدل اسال

  .اظهار ايمان، باقي باشد، هيچ گزندي به انقالب نخواهد رسيد

تر است، محبت نزديكورزند و به هر كس كه به حضرت آن مومناني كه از عمق وجود؛ به خدا ايمان دارند، به امام زمان عجل اهللا تعالي فرجه عشق مي

ها پديد شود و در صورت اختالف سليقه، كدورتي ميان آنهايشان به هم نزديك است و هرگز ميان آنان اختالف ايجاد نميدهند، دلبيشتري نشان مي

مودت را خداوند متعال در دل اينان  اين الفت و. شود و ميان آنان الفتي شديد برقرار  استگاه از يكديگر دور نميهاي چنين مومناني هيچدل. آيدنمي

 :ايجاد كرده است

  )سوره آل عمران 103آيه ( "هاي شما الفت انداخت؛بوديد، پس ميان دل) يكديگر(گاه كه دشمنان آن... و ياد آوريد"

  :دست آوردتوان آن را به اي نميپس، اين الفت و محبت، موهبتي الهي است كه با صرف هيچ ثروتي و با هيچ طرح و برنامه

سوره  63آيه ( "اگر آنچه در روي زمين است ، همه را خرج مي كردي نمي توانستي ميان دلهايشان الفت برقرار كني ولي خدا ميان آنان الفت انداخت "

  )انفال

يري از اختالف مي توان با هر كس دست كساني تصور كرده اند كه براي جلوگ. البته بايد توجه داشت كه اينجا سخن از الفت با مومنان ، و نه منافقان است 

كرد ازهمان ابتدا دعوت بت پرستان را مي پذيرفت و بت آنها را عبادت مي) ص(اگر اين شيوه پسنديده بود ، پيامبر اكرم . دوستي داد و پيرو ديگران شد 

اتحادي كه محور آن باطل شد ، هرگز داوم نمي . فته باشد اتحادي مطلوب است كه محور آن بر اساس حق شكل گر. تا اتحاد ميان تمام اعراب ايجاد شود 



آنگاه روز قيامت ، "يابد و افراد پس از مدت كوتاهي به جان هم افتاده ، يكديگر را رسوا مي كنند و حتي روز قيامت تقصير ها را به گردن يكديگر انداخته 

   )سوره عنكبوت 25آيه ( ".ت مي كنند بعضي از شما بعضي ديگر را انكار و برخي از شما برخي ديگر را لعن

يان دل هاي ائتالف اهل باطل با يكديگر ، ارزشي ندارد كه خداوند متعال به سبب آن بر مومنان منت گذارد بلكه منت خداوند بر مومنان به جهت الفت م 

) سوره مريم 96آيه ( ". آنان محبتي در دلها قرار مي دهد كساني كه ايمان آورده، و كارهاي شايسته كرده اند ، به زودي خداي رحمان براي"مومنان است 

در خود بدين سبب كودكان و نوجواناني كه هنوز از مسائل اجتماعي سر در نياورده اند به محض اينكه خود را درك مي كنند و از وجود محبت و مودت 

اين محبت ، موهبتي الهي است كه با نقشه، . سالم و جانشينان آنها مي يابند آگاه مي شوند ، احساس عشقي نسبت به انبيا و اوليا ، امامان معصوم عليه ال

اين محبت رابطه قلبي الهي است كه هر دل پاكي كه بتواند با خدا ارتباط داشته باشد ، با اولياي خدا . ثروت ،طراحي و تبليغات نمي توان آن را بدست آورد 

  .نيز مي تواند داشته باشد 

فراد در جامعه اسالمي ايران ، محبت دشمنان اسالم را در دل دارند و در پي تحقق اهداف دشمنان ، در اين مرزو بوم هستند ، پس بيجا تعداد اندكي از ا

ر، باعث قبيل امو نيست كه جاسوسان آمريكا پانصد ميليون دالر به ايران  بياورندتا ميان مقامهاي ايران ، به صورت رشوه ، توزيع شود ولي هرگز نبايد اين

ن فريضه را ترس و واهمة مومنان شود ؛ همانان كه هنگام انفجار بمب در دانشگاه تهران و پراكنده شدن اجساد برخي از اقامه كنندگان نماز جمعه ، اي

قبيل امور كه در تاريخ نمونه اين . ترك نكردند ،در همان لحظه ، خطيب جمعه به خطبه هاي خود ادامه داد و مردم نيز همچنان در صفوف نماز باقي ماندند 

سوره  27آيه ( ".خدا كساني را كه ايمان آورده اند ، در زندگي دنيا با سخن استوار ثابت مي كند  ": اي براي آن وجود ندارد ، ناشي از موهبت الهي است 

  )ابراهيم

تقويت كند ، هرگز تحت تاثير تبليغات سوء واقع نخواهد شد و به  در صورتي كه ملت بزرگوار ايران ، پايه هاي ايمان خود را محكم و عقايد برحق خود را

  )سوره آل عمران 139آيه (". و اگر مومنيد  سستي مكنيد و غمگين مشويد كه شما برتريد  ": خود سستي راه نخواهد داد 

بدين لحاظ ، در بسياري از آيات . بماند رشد و كمال بيابد در درجه بعد بايد كوشيد كه اين ايمان را با عمل صالح آبياري كرد تا عالوه بر اينكه پابر جا 

ها را كه سمبل ايمانشان ، در مرحله بعد نيز بايد روابط با دوستان و خودي. قرآن كريم ، خداوند متعال ايمان را در كنار عمل صالح ذكر فرموده است 

  .كه رابطه با آنان سبب قطع رابطه با خداوند خواهد شد چرا .ها را از خود دور كردعشق به واليت است  ، تقويت و  غير خودي

بعضي از آنان دوستان بعضي ديگرند و هر كس از شما آنها را به دوستي ) كه ( مگيريد ) خود ( رده ايد ، يهود و نصارارا دوستان اي كساني كه ايمان آو "

 )سوره مائده 51آيه ( ".گيرد ، از آنان خواهد بود 

  
 

 


