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  که مردم را دعوت به جهاد،   فرمایداشاره می هایی  به داستان  بقره  مبارکه  سوره  ۲۵۲تا    ۲۴۳  اتآیخداوند در  
یان می رگو و  . کندایستادگی و مقاومت در برابر ز

 :فرمایدبه دو داستان مهم اشاره می خدای متعال در این مجموعه آیات 

 : عاقبت امتناع از جهاد داستان اول
 خوانیم: می سوره مبارکه بقره 244و   243در آیات  

ک  کسانی  که ز خانه ه از ترس مرگ اآیا به  [ هزاران نفر بودند، بیرون آمدند ]با دیده عبرتهاى خود در حالی 
ید ]و آنان بدون فاصله مردند،[ سپ یستی؟ پس خدا به آنان فرمود: بمیر کرد ]تا بدانند رهایی از چنگ ننگر س آنان را زنده 

 گزارند.سپاس نمی ی بیشتر مردم[. خدا نسبت به مردم داراى فضل و احسان است، ولمرگ ممکن نیست
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که یقین کنید و بدانید   .ًا خدا شنوا و داناستو در راه خدا پیکار 

کرد را دعوت به ایشاننها آکه رهبر  اشاره دارد اسراییل بنی  قوم  از گروهیبه  آیاتاین   به  لکن آنها  ، جهاد 
کردند  آنبیماری طاعون در   شیوع  و میدان جهاد  نبودن فضایسالم بهانه    و منطقه از رفتن به جهاد امتناع 
باز زدند، وقتی   برای    . آنها  شدند  مبتال  طاعون  بیماری   به   نا ن  شهر و دیار خودشاهمر  د  از این تکلیف الهی سر

گ این نجات از   یختند و در  بیماری به بیرون از شهر   .جان باختند همانجار

یفه  آیاتم این  پیا که   آن شر یر بار  شانه  ایکسی به بهانه  هرگاهاست  کند تکلیفاز ز   آن به بدتر از   ،خالی 
که می گرفتار خو چیزی  کسی از ترس مشکالت اقتصادی ، عنوان مثالبه  .اهد شدترسید  گر  در برابر دشمن    ، ا

یش کرده و از  زانو  خو یر بار جخم  کندنگ شانه خز شود بلکه  صادی او حل نمینه تنها مشکل اقت ،الی 
  در ادامه آیات این سوره،  لذا خداوند متعالی نیز برایش به وجود خواهد آمد ترمشکالت به مراتب سخت

کهاز آنها میو    دنکدعوت می   ود به معامله و قرض دادن به خ  ا ر  مردم ینه    خواهد  از جان و مالشان در راه خدا هز
 : ها بازگرداندبرابر به آن ینچندنیز خداوند  تا نند ک

ى را[ نیکو دهد، تا آن را برایش چندین بر کیست آنکه به خدا وام ز که ]رو گیرد و  تنگ میابر بیفزاید؟ و خداست 
یافت پاداش وسعت می ید.[ به سوى او بازگردانده میدهد؛ و ]همه شما براى در شو

 : فرمایندمیی ضمن بیانات مد ظله مقام معظم رهبری

ز   ت  و را  کشور  استقالل که  است این  شما  سعی   و شما  تالش  »امرو ینه  کنید؛ تأمین  را  کشور   عز    این  یهز
ز  شما را  کار ید  امرو ینه ] دهید؛می دار ز [ یهز ت  امرو ینه  ما، جوانان   و ایران مل    کامل استقالل به  رسیدن  یهز

ت  به   و -مختلف جهات  در- ی عز  رددست  این  از بعد،  هاینسل است؛  می اسال یجامعه  به   و مل    شما آو
ز  یک  که همچنان کرد؛ خواهند  استفاده و ینه  جوانها،  ر زه یهز   و کردند  قبول را طاغوت دستگاه با یمبار

زی  به  بحمداهلل  انقالب  و  خوردند را  کتکش رفتند،  را زندانش  دادند،  یران  طاغوت  نظام رسید،  پیرو   یا شد؛  و
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ران  در ینه  هاه وادخان تحمیلی جنگ دو ز   و دادند  را  کشور   از دفاع یهز ت  در شما  امرو ید  امنی  -می زندگی دار
ز  کنید؛ ینه  باید شما هم  امرو   از شاءاهللان  آینده هاینسل تا بدهید را  دشمن مقابل   در ایستادگی  یهز
رددست    1« .کنند استفاده شما آو

ینه می  . از مصادیق مهمش انفاق اجتماعی استی یک   ،های بعد بهره ببرنددهد تا نسل یک نسل هز
که نسل  ینه دادهاهمان طور  گذشته هز ز بهرهی   یم.براش را می ند و ما امرو

 : طالوت و جالوت  مداستان دو 
گذشته پرافتخاری دابنی قوم   کردند اما اقتدار پید  ،از قیام حضرت موسی  آنها پس  شتند.اسرائیل  ر    ا  به مرو

ر  دچ را به    امبریها پیی نجات آنخداوند متعال برا  .ها تحمیل شدنآبر  شکست پس از شکست    و  گشتهار غرو
کردهاشموئیل را   ایشاننام   که  فرستاد شان میان  2. اندذکر 

ک انتخاب  رهبر جامعه  مال

زه معرفیدرخواست   او  از  آمدند و ها سراغ پیامبرشاننآ پیامبرشان   کردند.با مستکبران  رهبری برای مبار
کرد نهاآ نمود. معرفی  ایشان  بهرا  طالوت  ، هم به امر خدا رهبر ما باشد   طالوتچطور   :دگفتن  ه و اعتراض 

گمنامی است ودرحالی در   ن ارشپیامب؟ د ندار هم  جایگاه و پایگاه اجتماعی خاصی و   ثروت   که او انسان 
یتی بر شما برتری    .تاده استرهبر را برای شما فرس این  خدا: فرمود جواب او در علم و دانش و توانمندی مدیر

 رکه بقره به این صورت آمده است: سوره مبا 247و   246این ماجرا در آیات  دارد. 

 

ران  و زائران اجتماع   در بیانات  .1  . 01/1398/ 01رضوی،  مطهر حرم   مجاو
 .511، ص 1البرهان فی تفسیر القرآن، ج .2
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گروه از سران و اشراف بآیا ]با دیده عبرت که به پیامبرشا[ آن  گفتند: براى ما نی اسرائیل را پس از موسی ندیدى  ن 
گفت: آیا احتمال کنیم؟  گر جنگ بر شما نمی زمامدار و فرمانروایی برانگیز تا در راه خدا جنگ  ر و الزم شود،   دهید، ا مقر 

که در راه خدا  جنگ نک گفتند: ما را چه هدف و مرادى است  که  نید ]و سر به نافرمانی بزنید؟[  جنگ نکنیم، در حالی 
ر و الزم شد، همه جز اندکی از آنان ایم؟! پس ها و فرزندانمان بیرون رانده شدهاز میان خانه ى چون جنگ بر آنان مقر  رو

مکاران داناست.گرداندند؛ و خدا به ست

گفت: بی  گفتند: ]شگفتا![ چگونه او  و پیامبرشان به آنان  ى برانگیخت.  تردید خدا طالوت را براى شما به زمامدار
کجا   فرمانروایی از او  را بر ما حکومت باشد و حال آنکه ما به یم، و به او وسعت و فراخی مالی داده نشده ]پس ما    سزاوارتر

ى انسانی تهیدست ى جسمی پیامبرشانکجا؟  و زمامدار ى را در دانش و نیرو یده و و گفت: خدا او را بر شما برگز  ]
که بخواهد عطا می کس  یش را به هر  کننده و داناست. کند؛ و خدا بسیار عطا فزونی داده؛ و خدا زمامدار

یفه ب که طبق آیه شر ک رهبریاید توجه داشت  یت  وثروت  ، مال ک مدیر این تصور   .شهرت نیست  ، مال
یت جهان   ،شندروتمندان باید رهبران جهان باه ثک یان باید فرمان مدیر رگو و که ز دست داشته  در  را  این تصور 

ک اصلی  هد شباید از طرف خداوند متعال تعیین  رهبر .است باطلیباشند تصور   قدرت و  انتخاب او  و مال
   . ستا  اجراییو  توانایی علمی 

 دو نوع مواجهه با دشمن

ک خومی   آیاتدر ادامه   کشور  الوت فرمان طه جناب  انیم  وایی  گرفت    رار کوتاهی قدرت  و  به دست  در مدت 
یش   .کند مایش آز  رااین لشکر  ،مواجهه با دشمنان  خواست تا جهت  کرده وآماده  یلشکر  . اونشان داد ار خو

کنار نهری عبور می   : ها فرمودبه آن گرمای تابستان شما تشنه هستید    . کنیماز  مقاومت  نهر  این    بر براباید در  اما  در 
کس از آب این نهر نکنید و از آن ننوشید.  کس از آب این نهر   از من است و نوشدهر  نیست و   از ما  شد نوبهر 

کسی به اندازه یک  گر  ک  .ست ی او مستثنمند شود این آب بهره ا  از مشت ا یت  کثر کها مدعی همراهی   سانی 
کنار او در برابر دشمن کردن  ار   خود   ، شان بایستنداناین رهبر آسمانی بودند تا در  در این آزمایش مردود  و    د سیراب 

که  هم یتی اقل   البته  .دشدن ز شدند     :دو دسته بودند آنها هم خود  در این آزمایش پیرو

که -1 کسانی   . درشان بودند و هیچ مقداری از این آب ننوشیدنتمامًا پیرو رهب  یک دسته 
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کمی از این آب کسانیدسته دوم   -2    . نوشیده بودند از آن  یک مشت اندازهو به  که 

کردن این دو دسته گرفت در میدان  ود حرکت  که مقداری از آب آن .ند جنگ قرار  نوشیده بودند  نهر هایی 
کردندر قبال دشمن    ارن  ا د خودشا عدکمی توقتی  لذا    ،ندبودی  االیمانهای ضعیفانسان تعداد  گفتند:    دنگاه 

  249در آیه  . برابر جالوت و سپاهیان قدرتمند او بایستیم  درنیم  اتونمی   رود نیتعدا با این   و ما بسیار اندک است 
 خوانیم:می

گفت: بی  پس زمانی ید خدا شما را به وسیله تردکه طالوت با سپاهیان ]براى جنگ با دشمن از شهر[ بیرون رفت، 
که ]به هنگام تشنگنهر آبی آزمایش می که از آن نخورد، از من  [ از آن ]سیر[ بنوشد، از من نیسیکند؛ پس هر  ت و هر 

کفی آب برگیرد ]که او نه از من استاست که با دستش  کسی  [. پس جز اندکی از آنان همگی و نه مردود از سپاه ، مگر 
گذشتند، ]گروهی از آاز آن نوشیدند. و زمان رده بودند از نهر  که با او ایمان آو کسانی  که او و  ز  نانی  گفتند: ما را امرو  ]

گفتند: چابله با جالوت و سپاهیانش نیست. وقدرت مق که دیدارکننده خدایند،  که یقین داشتند  کسانی  ه بسا لی 
ز شدند، و خدا باش ى پیرو گروه بسیار که به توفیق خدا بر   کیبایان است. گروه اندکی 

که از این آیات درمی  : وجود دارددو نوع مواجهه با دشمن   هموارهیابیم 

که همجاهد  .یوسانه أم   مواجهه  کسانی   . دهندسر می ندای ی 
که ایمانمجاهده  منانه. مؤ  مواجهه  کامل کسانی  ر دارند است شان  ردگار را باو   چنین   و در و مالقات پرو

ر می  دهندمیامید  نیز  به دیگران    بلکه  ترسندتنها نمیهایی نهنهصح که  و یادآو -کسانیبسیار بودند  چه  شوند 
ز   ذن اهللإب اما در مقابل دشمن توانستند  ایشان بود علیه همه چیز   بود و  ناچیز  در مقابل دشمن ها نآدد ع که پیرو
 .وندش

ر داستاناین  یف ایر منانه ؤمواجهه م  ، یادآو در فرازی از بیانیه   مد ظلهرهبر معظم انقالب. ان است مردم شر
   فرمایند:میگام دوم  
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الً  شد؛  آغاز صفر ینقطه  از آن،  از برخاسته نظام  و اسالمی  »انقالب یم چه  بود،  ما علیه چیزهمه: او  ژ   ر
لین  بودن، کودتایی  و استبداد   و فساد   و وابستگی  بر عالوه که طاغوت  فاسد یم او  ژ   که بود  رانیا  در سلطنتی ر

ر  به  نه   و- بیگانه دست  به و یکا  دولت  چه  و  بود، آمده   کار سر   بر  -خود شمشیر  ز   های دولت  زا  دیگر برخی   و آمر
بی، ت  وضع چه   و غر ر شرم  افتادگی عقب   و داخلی   نابسامان بشد  ری   و علم  در  آو او ت   و  سیاست  و فن  ی    و  معنو

 «.دیگر  فضیلت هر

که هشت ساو به تبع ایشان ملت  ره خمینی امام  یف ایران  کشور جهان  شر ل در برابر حدود هشتاد 
کردند نیز زه  که:شعارشان مطابق همین آی ایستادند و مبار یفه بود   ه شر

یف ایران با تکیه بر همین آیاا گر مردم شر ز هم ا کمی عددقل  از    و  تندبایست در برابر دشمن  مرو   د،نهراس  ت و 
زی از آن   گر خدای  .خواهد بود  ایشان  یقینًا پیرو کرده مانناما ا گیروش مجاهده مأاول رگروه  د  نا د  نیوسانه را پیش 

کنخ دجهاه از بار  در برابر مستکبران شان  دنهبا تصور فرار از مشکالت اقتصادی بخواو   در مقابل    و دنالی 
گرفتار  نیزمشکالت بدتری  بلکه به ،د نکنت پیدا نمین مشکالت نجاآ از  نه تنها  ،به زانو درآینددشمن 

 . د شدنخواه

یمقرآن  گروه سرنوشت   کر  :کندگونه بیان می را این  این 

که    . شودقدم می نام داود پیش ه  جوانی ب  کمک    دستور پدربه    ه و  وسال بودسنکم جوانی  زمندگان به  برای    ر
سپاه دشمن را از   کشمرد قدرتمند نعره آن   جالوتسمت ی به با پرتاب سنگ  او .بود جبهه آمده به و برادرانش 

رد و جنگ را به پایاپای   خوانیم:می 251در آیه  1. ن رسانددرآو

که در سپاه طالوت  کشت، پس آنان را به توفیق خدا شکست دادند. و داود ]جوان مؤمن نیرومندى  بود[ جالوت را 
ز و ستم خواست به ایی و حکمت داد، و از آنچه میو خدا او را فرمانرو گر خدا ]تجاو [ برخی از مردم را به او آموخت. و ا

ت به جهانیان داراى فضل و احسان گرفت؛ ولی خدا نسبکرد، قطعًا زمین را فساد فرا میی دیگر دفع نمیوسیله برخ
 است. 

 

 . 445، ص 13ج   بحاراالنوار، .1
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که بیان می این داستان به وضوح  کم بود اشعده که  کسانی  همین  دارد    با تکیه بر قدرت خدا چگونهن 
ردند یاز پارا  خود  دشمنان  کمی دقت در می. درآو که با  های قرآنی  ت و نشانه ین آیاد به همهم بای ما یابیم 

کنیم    سرکنیم و ندای همین مسیر حرکت در  و   اقتدا 
 . هیمد

کالمی نورانی می   امیرالمؤمنین  فرمایند:  در 

1

 .عدد نهراسید کمیدر مسیر هدایت از   ای مردم،

  

 

 . 201نهج البالغه، خطبه   .1


