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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر 

  ٢٠١٧ اکتوبر ١۶
  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  !مجاھد لقب دايمی نيست 

١  

تمام احكام و  .ابراھيمی برای خدمت، صالح و فالح دارين بشريت است  آخرين دين آسمانی و ۀمثاب هدين مقدس اسالم ب

فھم اين ھمه ابعاد . تكامل انسان وضع گرديده است سعادت و در راستاى رشد، ترقى، تعالی، اين دين با عظمت، قوانين

ا در پھلوی جانب ضمنی و منطق ظاھر قضيه و قضيه برای بعضی از ما در ظاھر امر ھم با کمی تعمق واضح و بقيه ر

ھدايت ديگری مسلمان ھر مانند به را  خاطر منبع ديني يعنی نصوص و ھدايات شرعی آن اساس پنداشته، آنه مسأله، ب

  .داريم قبول می صلی هللا عليه وسلم نی و سنت رسول هللاآشرع و اصول قر

  . جيم به معنی قدرت، مشقت و سختی است ۀ فتحه يا ضمبه) جھد  (ۀ عربی است که در لغت از کلمۀكلم جھاد

  .دست آوردن ه ی نھايت سعی برای چيزی باو اجتھاد، به معن

   :آمده است عمله اما در اصطالح دين و شريعت غرای محمدی از جھاد دو نوع تعبير ب

ر و طاغيان برای ھدف کار گرفتن نھايت سعی و تالش در قتال و جنگ با کفاه  تعبير خاص که منظور آن ب:الف

  .استمشروع 

 هللا در موردبيان فرموده ةابن تيميه رحم شيخ عالم شھير جھان اسالم :ھمان تعريف است که تعبير عام از جھاد   :ب

را دوست می دارد از باورھا و کردارھای  آن ) ج(دست آوردن آنچه هللا ه جھاد ، حقيقت سعی و تالش در ب«  :است

  )١٠/١٩١کتاب مجموع الفتاوی ( ». برآن خشم می گيرد مثل کفر ، فساد و طغيان) ج( نيک و دفع آنچه هللا

و فرمانبری او تالش نمايد مثل ) ج(ايمان به هللا   دست آوردن آن درراهه با اين تعريف ھر آنچه که مؤمن در ب

امت در مقابل وسوسه ھای شيطان، ، استق)ج( مقاومت در برابر شر و بديھا و انحرافات، ثابت قدم ماندن در دين هللا 

  .از جمله جھاد در راه هللا محسوب می شود

 ووقتى مسلمان بدان حق توسل دارد و يا از آن ءی است، برای بقاا دفاع يا قتال، آخرين وسيله که: قابل تذکر است

  .شود كه راه ھاى ديگری به رسيدن به آن، به نتيجه نرسد متوقف می
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تمام  نبايد فراموش کرد که  .نه ھاى موجود زنده و يك قانون عمومى در عالم حيات استًاصوال جھاد يكى از نشا

سعی و تالش دارند، موانع را از سر . خود در حال مبارزه وجھاد اند موجودات زنده براى بقاى خود با عوامل نابودى 

  .ی برسندراه خود بردارند تا بتوانند  به كماالت مطلوب يعنی امر خير و تحقق امر الھ

يكه ھدف از آفرينش انسان، نيل او به كمال واقعى است، تشريع جھاد در اسالم، براى رفع موانع از مسير ئاز آن جا 

بنا بر اين، وجود قانون جھاد و به كار ; حركت مثبت تكاملى انسان متعھد و مسلمان يك امرى الزم و ضرورى است

تعجب نيست بلكه از ۀ ى كه دارد، نه تنھا ماييبا اھداف عال  عليه وسلمصلی هللا شرع غرای محمدی يري آن مطابق به گ

   .باشد در دين مقدس اسالم می افتخارات

تر از جھاد نيست؛ زيرا  لذا در روي زمين، امري مھم. جھاد، ھدف آفرينش انسان است توانيم که از جانب ديگر گفته می

عليه السالم  حضرت آدم از اگر تاريخ انبياء را .کرد ه مبعوث نميرا با اين وظيف اگر چنين نبود، خداوند پيامبرانش

يافت، که با مجاھدت  يم با وضاحت در خواھيم ئگرفته وتا آخرين پيامبر حضرت محمد صلی هللا عليه وسلم مطالعه نما 

  .برگزيدگی رسيدند عالی ۀبا نفس به درج خصو ص در مجاھدته ب

ُھھای تقرب از بھترين را) ج(جھاد در راه هللا  َ توان گفت که  حتی می. باشد به اوتعالی است و از بزرگترين عبادات می َ

درين شک و .. توان در آن رقابت کرد و بر ديگران پيشی گرفت جھاد بعد از فرايض از برترين اعمالی است که می

ص رھرور راه حق و ار بر فاسق و انسان عادي، شخگترديد نداريم و نيست که شخص عالم بر جاھل، شخص پرھيز

    . الھی بر فاسق و فاجر و شخص مجاھد بر شخص غير مجاھد برتری دارد و اين ھدايت شرع و حکم قراني

و  نامتجاوز  اسالم، سرکوب کردنۀکند که در جھت ياری کردن مؤمنان، اعتالی کلم  پيدا میابلی جھاد زمانی معن

از تاريکی ھا  ) ج(ی کردن بندگان هللا ئراھنما ،مسلمانان  بينھموار کردن راه دعوت اسالمی در ،ناظالم ن،امنافق

اش در ميان مردم و ھمچنين ديگر مصالح و نتايج مفيد برای  نور، نشر محاسن اسالم و احکام عادالنه سوی به

  .مسلمانان و خدا پرستان باشد

ويک لقب  عمری يک صفتتوان بحيث  توصيف جھاد به نفس خويش ومتصف کردن نفس به اصطالح مجاھد را نمی

   .قرار داد واستفاده مورد استعمال برای خود دايمی

جھاد چنين عملی است که به شرايط  .. باشد عمل شرعی است مانند روزه ، نماز ، حج ، زکات وغيره می جھاد كه

ن معنی است که گردد ، اين بدي باالی ھر مسلمان فرض عين می زمانی ارتباط دارد ، گاھی بنابر ضرورت زمان، جھاد

  .گردد ساقط نمی فريضه از وی  رفتن ساير مجاھدين به جھاد اين با جھاد

جھاد بر تمامی مسلمانان فرض عين نمی شود، اين چيز محالی است، خدای : ھم است که  ياد اوری وتذكر قابل در ضمن

ْوما کان المؤمنون لينفروا کافة فلو «: متعال می فرمايد َ َ ً َّ َ َُ ِ ِ ِْ َ َ َُ ْ ُ ْ َ ٌال نفر من کل فرقة منھم طائفةَ َ َِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ٍ َ ْ ِّ ُ ْ َ َ شايسته ).( ١٢٢توبه  ۀسور(» َ

و در ادامه ) کند ای کوچ نمی کوچ کنند؛ چرا از ھر گروھی از آنان، طايفه) سوی ميدان جھاده ب(نيست مؤمنان ھمگی 

ُليتفقھوا«: را چنين بيان کرده  هللا متعال حکمت آن َّ َ َ َ در دين و معارف و احکام اسالم (ينه بمانند تا ؛ يعنی گروھی در مد»ِ

ْقومھم إذا رجعوا إليھم«) : آگاھی يابند ِْ ْ َ ِ ُِ َُ َ َ َ ْ زيرا اگر تمام آنھا به » سوی قوم خود، آنھا را بيم دھنده و به ھنگام بازگشت ب» «َ

  .بقيه شرايع و شعائر دين تعطيل خواھد شد صورت جھاد بروند، در آن

  

  :شرايط فرضيت جھاد

   :باشد که حيث فرض عين میه باالی مسلمانان ب اد بنابر شرايط ذيل جھ
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يابد، در آنصورت برای وی جايز نيست که ميدان  شخصی در ميدان و صف جھاد حضوروقرار اه گ ھر:اول

ِيا أيھا الذين آمنوا إذا لقي« :حکم پروردگاری که می فرمايد  را ترک کند، به دليل وجبھه جھاد َِ َ ِ ُ َ َ َ َّ َ َُّ َتم الذين کفروا زحفا فال َ َ ً َْ َ ُُ َ َ ِ َّ ُ

َتولوھم األدبار  َ ْ َ ْ ُ ُ ُّ َ َومن يولھم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو متحيزا إلی فئة فقد باء بغضب من هللا ومأواه جھنم وبْئس * ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ُ ِ ُ ُ َِ َ َ ٍ َ ََّ َُ ُ ُ ُْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ٍِ ٍ ٍْ َْ َ ًَ َُ ِ ًِ ِّ َِّ َ َْ َْ َّ ْ ِّ

ُالمصير ِ َ   ).١٦- ١٥انفال  سوره(» ْ

و (رو شويد، به آنھا پشت نکنيد  ھنگامی که با انبوه کافران در ميدان نبرد روبه! ايد ای کسانی که ايمان آورده«: يعنی 

گيری از ميدان برای حمله مجدد، و يا به  که ھدفش کناره مگر آن- و ھر کس در آن ھنگام به آنھا پشت کند ) يدئفرار ننما

گرفتار خواھد شد؛ و جايگاه او جھنم،  ) ج( به غضب هللا) چنين کسی. (بوده باشد) اناز مجاھد(قصد پيوستن به گروھی 

  .»و چه بد جايگاھی است

را محاصره کرده باشند، در اينحالت بر او واجب است که برای دفاع جنگ کند، زيرا  ش  دشمن شھر و وطنھرگاه :دوم

: اگر کسی بخواھد مالم را بگيرد چکار کنم؟ فرمود   ):ج(  ای رسول هللا: از پيامبر صلی هللا عليه وسلم پرسيد  شخصی 

َال تعطه مالک « ّ ِ ِ    ).و از آن دفاع کن(مالت را به وی مده »  ُ

  اگر خواست مرا بکشد چی؟: مرد پرسيد

ُقاتله «: فرمود   ْ ٌفأنت شھيد «: اگر او مرا کشت چی؟ فرمود : با وی بجنگ، مرد گفت » ِ پس در آنصورت تو شھيد » َ

   .ھستی

  ).١٤٠(به روايت مسلم . »او در جھنم خواھد رفت» ھو فی النار «: اگر من او را کشتم چی؟ فرمود: مرد گفت

اين مسلمانی است که ھرگاه بخواھد مالم را بگيرد و من وی را بکشم باز او در جھنم است، و اين حال مسلمان 

  !پس اگر کافر باشد چه حالی خواھد داشت؟) متجاوزگر است(

جھاد برود، در اينحالت نيز  ھرگاه ولی امر مسلمانان از او بخواھد بيرون رود، يعنی از وی بخواھد که برای :سوم 

ْيا أيھا الذين آمنوا ما لکم إذا قيل لکم انفروا فی سبيل هللا اثاقلتم «: جھاد فرض عين است، به دليل فرمودهء باری تعالی  ُْ ْ َ َّ ِ ِ َُ َ َِ ِ ِ ُِ ْ ُ َُ ََ َ ََ ِ ُ َ َ َّ ُّ َ

ٌإلی األرض أرضيتم بالحياة الدنيا من اآلخرة فما متاع الحياة الدنيا فی اآلخرة إال قليل ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َْ ْ ُْ ُّْ ُّْ ُْ َ َ َ َ َ ِ ِْ َ َْ   ).٣٨توبه  ۀسور(» ْ

» !دبه سوی جھاد در راه خدا حرکت کني«: شود چرا ھنگامی که به شما گفته می! ايد ای کسانی که ايمان آورده«: يعنی 

که متاع  با اين! ايد؟ آيا به زندگی دنيا به جای آخرت راضی شده! ؟)دھيد و سستی به خرج می(کنيد  بر زمين سنگينی می

  .»زندگی دنيا، در برابر آخرت، جز اندکی نيست

مجاھدان در ميدان جھاد (ھرگاه آن شخص دارای تخصص و مھارتی باشد که کسی جز او بدان خبره نباشد و  :چھارم 

 شخصی ًفرض عين می شود، مثال) بر وی(داشته باشند، در اينحالت جھاد  ضرورت و نياز) به تخصص و مھارت او

ش کافی باشد، در اينحالت فرض  ایئاشد و غير او کسی نباشد که توانارا بلد ب جنگی آالت کارگيری و استفاده از ه ب

  .عين می شود

ی ئمسلمانان فرض کفا اصل جھاد باالی ورديم ،آعمل ه بدان اشاره ب ق در فوًاجزؤدر غير اين حاالت چھارگانه که م

  .ساقط می گردد ساير مسلمانان  ، يعنی اگر عده ای به جھاد بروند وجوب آن از دوش بوده

ن وسنت أی و قدرت است، و دليل آن در قرآن عظيم الشئولی مطابق قانون شرعی انجام واجبی ھم مشروط به توانا

  : هللا عليه وسلم چنين بيان يافته است رسول هللا صلی

َال يکلف هللا نفسا إال وسعھا «: ن با يک فھم عالی وزيبای می فرمايد أدر قرآن عظيم الش َ ًْ ُ َّ ِ ْ َ ُ ِّ َ ُ : يعنی ).٢٨٦بقره  ۀسور(»  َ

  ).کند  تکليف نمیش توانۀخداوند به ھيچ کس جز به انداز(
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ْفاتقوا هللا ما اس «: فرمايد وباز می َ ُ َّ ْتطعتمَ ُ ْ َ پس آن قدر که در توان داريد از خدا بھراسيد و   : (يعنی ).١٦تغابن  ۀسور(»  َ

  ).پرھيزگاری کنيد

ٍوما جعل عليکم فی الدين من حرج «: فرمايد  ومی َ َ َ َْ ِ ِِ ِّ ْ ُ ْ َ َ َ َ خداوند در دين کارھای دشوار و سنگين «: يعنی ).٧٨حج  سوره(»  َ

  .»را بر دوش شما نگذاشته است

که حرج و دشواری در شريعت  حرج و دشواری ھست، حال آن ه ديده شده در امر جھاد برخی از اوقات ک طوری

ی برای جھاد وجود داشته باشد در آنصورت به اذن هللا عزوجل سھل و آسان ئبرداشته شده است، اگر قدرت و توانا

برداشته ) از دوش امت(را  شريعت آنی برجھاد نباشد در آنصورت ھمان حرج و دشواری است که ئاست، و اگر توانا

  .است

ھرگاه شما : (يعنی). ٦٧٤٤(بخاری »  ٍإذا أمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم «:  متبرکه آمده است ھمچنان در احاديث

  ).را در حد توانتان انجام دھيد را به چيزی امر کردم آن

نکره در » ٍبأمر  «: موده پيامبر صلی هللا عليه وسلمحکم اين حديث عام است يعنی در ھر امری که باشد؛ زيرا اين فر

  . عموميت می رساندۀسياق شرط است و اين فايد

و اما دليل از واقع ؛ پيامبر صلی هللا عليه وسلم در مکه بود و مردم را به توحيد هللا عزوجل دعوت می کرد و به سوی 

يت و آزاری که بر ايشان عليه الصالة والسالم و پيروانش بود نماز، و اين امر تا سيزده سال باقی ماند، و با جود شدت اذ

  ).٣٥٠(صحيح بخاری . اما به جھاد امر داده نشد

که امت اسالمی دارای دولت و  نداشتند، و هللا عزوجل قتال را تا زمانی) کافی(ی ئو به قتال امر داده نشد، زيرا آنھا توانا

َأذن «: قدرت نشد واجب نکرد، هللا متعال فرمود ِ ٌللذين يقاتلون بأنھم ظلموا وإن هللا علی نصرھم لقدير ُ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َْ ِْ ُ ِْ َ َ ََّ ِ َ ُ ُ َُّ َ ُ َ حج  ۀسور(»  َّ

اند؛  به کسانی که جنگ بر آنان تحميل گرديده، اجازه جھاد داده شده است؛ چرا که مورد ستم قرار گرفته «: يعنی ). ٣٩

  .» ياری آنھا تواناستهو خدا ب

ْوأعدوا لھم ما استطعتم من «: ب است آنچه را که هللا عزوجل امر کرده انجام دھند، او تعالی می فرمايدبر مسلمانان واج ِ ِْ ُْ ْ َْ َ َ ُ َ ُّ َ َ

ٍقوة َّ   .»آماده سازيد) مادی و معنوی(توانيد نيروی  برای مبارزه با دشمنان تا آنجا که می «: يعنی ). ٦٠انفال  سوره(» ُ

  

   :انواع جھاد

وآن . باشد جھد میۀ ی مجاھده از کلمااست و به معن مفاعله جھاد مصدر دوم باب ،  ور شديمآياد  ھم که در فوق طوری

فتد بي  آن دچار خستگی شود و به رنج به معنای مصرف نمودن تمام توانائی انسان در انجام کاری است که انسان بعد از

  ). توانش را صرف کرده است ۀچون ھم( 

خسته  که ديگر ، طوری  توان خود را صرف کندۀ انسان در مقابله با نيروی ديگری ھممجاھده به اين معنی است که

  .شود  اين نيروی مقابل ، ابليس و ھوای نفس است بر اين اساس مجاھده تمام مظاھر عبوديت را شامل می. شود 

را در   ھای علمی خويشعمل اورده اند ، تعبيرھا وبرداشته  که علمای اسالم مطابق نصوص شرعی از جھاد بیتعاريف

   :شکل ذيل چنين فورمولبندی نموده اند ه اين بابت ب

  

  :جھاد بانفس  -

در آن، ھم نايل شدن و ھم نايل گردانيدن مطرح . گويند که جھاد يك توازن ميان فتح درونی و فتح بيرونی است علماءمی

   .بحث است
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  .نيدن ديگران به اين اصالت جھاد اصغر استنايل گشتن انسان به اصالت خويش، جھاد اكبر، و نايل گردا

ّ به يكي از آنھا ذلت و بيچارگي و ءاز اكتفا. گردد ًوقتي يكي از آن دو، از ديگري جدا شود، مفھوم جھاد، عمال منتفي مي

جوي اسباب نجات ديگران اند؛  و كه در جست اند كساني پس چقدر خوشبخت.. آيد ديگري خشونت و انارشي به وجود مي

كه در ميدان عمل براي  اند كساني  كنند و چقدر خوشبخت جو مي و كه براي نجات خودشان، آن را جستی ان طورھم

  .كنند نجات ديگران، خود را فراموش نمي

 ۀاست ،وجبھ درونی نفس اولين جبھه ھمان جبھه: گيرد گويند که جھاد در راه خدا، در دو جبھه صورت مي علماء می

  . است ارججبھه عالم خ دومی آن

جھاد با نفس و ايستادن در برابر خواسته ھای نفسانی و تمايالت درونی انسان برای غوطه ور شدن در  درفھم کلی 

: می فرمايند )  عنکبوتۀ سور٦٩ تدر آي(که پروردگار با عظمت ما در  طوری اعماق شھوتھای حرام می باشد،

ْوالذين جاھدوا فينا لنھدينھم « ُ َّ َ َِ ِ ِْ َ ََ ُ َ َ َّ َ سبلناَ َ ُ می   کسانی که در راه ما تالش و جھاد نمايند، آنان را به راھھای خود رھنمود( »ُ

  ) .کنيم

طور عام و بخشش برای جھاد فی ه بخشيدن مال و خرج نمودن در راھھای خير ب:  جھاد با نفسۀاز جمل  و ھمچنين

ِوما تنفقوا من شیء فی سبيل هللا  «: مايند رمی ف انفال ۀ سور٦٠ تهللا سبحانه در آي. طور خاص می باشد ه سبيل هللا ب ِ ِ ِّ ِ ِ َ ٍ ْ َ ْ ُ ُ َ َ

َيوف إليکم وأنتم ال تظلمون ُ َ َْ ُ َُ ْ َْ َ َُ ْ ِ َّ پاداش آن به تمام و کمال به شما داده می شود و ) يدئھر آنچه در راه هللا صرف نما(»  ُ

  ) .ھيچگونه ستمی نمی بينيد

  ! محترم ۀخوانند

زيرا اين برداشت، به معنای تنگ . جا آورده شوده  که تنھا در جبھات جنگ بجھادی نيست) کوچک(جھاد اصغر 

گاھي . ميدان جھاد چنان وسيع و پھناور است که پھنای آن از شرق تا غرب امتداد يافته است. ي جھاد است ساختن گستره

ي پيوستن در ی، گاھي يک تبسم، گاھي ترك يک مجلس، گاھئيک کلمه، گاھي يک سکوت، گاھي صرف يک ترش رو

يک مجلس، و خالصه انجام دادن ھر کاری به خاطر خدا و به کار بردن محبت و بغض در راه کسب رضای الھی، 

  .شود شامل مفھوم جھاد می

از اين جنبه ھر تالشي که مسلمان به خاطر اصالح جامعه در ھر ساحۀ زندگی، در ھر مقطعی از جامعه انجام 

  .شود حسوب میپذيرد، در جملۀ ھمين جھاد م می

 ۀگيرد، ھمه از جمل به اين معنا که تمام آنچه در فضاي خانواده و خويشاوندان  نزديک و دور و ھمسايه و رفيق انجام مي

   .دارد ھاي متداخلي است که به گستردگي زمين وسعت و اين ھمچون دايره. باشد جھاد اصغر مي

  

   :در برابر شيطان جھاد -

 آن ی را برای گمراھ   راه ھاۀشيطان ھميشه در کمين انسان است، ھم است ،  انسانبرای شيطان دشمن خطرناكی 

ومبارزه در برابر  مقاومت در برابر مکرھای شيطان ًاءراه می اندازد ، بنه سوی حرام به برای اغواء وميل کردن آن ب

   .نوعی از جھاد محسوب می شود شيطان، وسواس 

 ادامه دارد

 


