
 

 

 های بدر و احد عوامل شکست و پیروزی مسلمانان در جنگ

 )برداشتی برای گذر از پیچ تاریخی تمدن اسالمی(

 *(اشکوهی)محمدهیفییقی اهسیداالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه

هایی مانند جنگ احهد  اکنون ایران اسالمی در پیچ تاریخی تمدن اسالمی قرار دارد و باید از عقبه
ََ »فرماید:  بگذرد. خداوند می ْعَ ْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمنْؤِمني مسهلمانان  1«.َو ا َتِهُنول َو ا َتْحَزُنول َو َأْنُتُم لَْلَ

ان امروزه برترین نیست. این نوشتار از دیهدگاه قهرآن راه در جهان برترین هستند؛ اما تمدن مسلمان
های تاریخی مسلمانان و درسهی  یکی از عبرت« جنگ احد»کند.  رسیدن به این برتری را بیان می

در ماه رمضان در « جنگ احد»شدن بر دشمن و دوری از عوامل شکست است.  ب رگ برای چیره
ال از چگونگی این حاد ه و بیان وقایعی اسهت سال سوم هجری قمری به وقوع پیوست. گاهی سؤ

تر از آن، نگاه فلسف  تاریخی و بررسی عوامل شکسهت  که در این جنگ به وقوع پیوست؛ اما مهم
شود و بهر  خوانش می« جنگ احد»و پیروزی مسلمانان در این جنگ است. به این مناسبت آیات 

سهورۀ آل  179تا  121شود. آیات  یان میها از دیدگاه قرآن ب ها و شکست اساس آن چرایی پیروزی
آیه( مربهوط بهه  9) 164-159آیه( و  9) 138-130عمران مربوط به این جنگ است؛ البته آیات 

 152و  139های  نیست و میان آیات مربوط به ایهن جنهگ قهرار گرفتهه اسهت. آیهه« جنگ احد»
اسهبت اسهت آیهات صهدر انهد و من تهری از پیهروزی و شکسهت را بیهان کرده عوامل بیشتر و مهم

 سخنرانی قرار گیرند.
در سال دوم هجری که مسلمانان در جنهگ بهدر پیهروز شهدند، خهدای متعهال وعهده داد در 
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در سال بعد و هنگام وقهوع جنهگ احهد، عهواملی سهب   1های آینده نی  پیروز خواهند شد. جنگ
کردنهد  نتقهاد مهیا شکست مسلمانان شد. پس از پایان جنگ، مسلمانان نسبت به رسول الله
سهوره آل عمهران  152که مگر خدا به ما وعدۀ پیروزی نداده بود؛ پس چرا شکست خوردیم؟ آیه 

دهد وعدۀ خدا راست و درست بود؛ ولی شما خود سهب  ایهن شکسهت شهدید. ایهن  پاس  می
 پردازد.  می« جنگ احد»نوشتار به عوامل شکست و پیروزی مسلمانان بر اساس آیات مرتبط با 

 نمایی از جنگ احددور 
خورده بهه  کفار قریش سال دوم هجری با دادن هفتاد کشته و هفتاد اسیر در جنهگ بهدر شکسهت

ه بازگشتند. ابوسفیان گفت: بر کشته هها بهاقی  هها خهالی نشهود و کینهه ها گریه نکنید، تا عقهده مکف
ه ار پیاده و تجهی ات  ه ار سوار، دو بماند. همگی شعار  انتقام سر دهید. سال بعد کفار مکه با سه

کهه تها آن  کامل به قصد جنگ با مسلمانان به سوی مدینه حرکت کردند. عباس عموی پیامبر
کرد، به دلیهل عالقهه و محبهت زیهادی کهه بهه پیهامبر  روز اسالم نیاورده بود و در مکه زندگی می

هار نه د  بنهی ای محرمانه توسط مهردی از قبیلهه داشت، ماجرای حرکت و حمل  کفار را در نامه غفف
از ماجرا بهاخبر شهد، گروههی را از مدینهه بهرای  پیامبر فرستاد. همین که رسول گرامی اسالم

کس  اطالعات بیشتر به سوی مکه فرستاد. مأموران پهس از بازگشهت، حرکهت قهوای کفهار بهه 
 سرکردگی ابوسفیان را تأیید کردند.

باره مشهورت فرمهود.  این مانان درای تشکیل داد و با مسل در روز جمعه جلسه رسول خدا
ها سنگر بگیریم تا همهه بتواننهد  . در مدینه بمانیم و در کوچه1در این جلسه دو دیدگاه مطرح شد: 

 . از مدینه خارج شده و در بیرون شهر بجنگیم.2به ما کمک کنند؛ 
ان دیدگاه دوم که همراه با حماسه و اظهار شهجاعت بهود، جوانهان را جهذب نمهود و طرفهدار

ماندن در شهر بود، به احترام احساسهات جوانهان از  بیشتری پیدا کرد. با اینکه نظر رسول خدا
کردن اردوگاه از شههر مدینهه  نفر برای آماده نظر کرد؛ سزس آن حضرت همراه یک رأی خود صرف

 گاه پیهامبر و محلی را در دامن  کوه احد که شرایط نظامی خوبی داشت، برگ ید. آن خارج شد
در خطب  نماز جمعه مردم را از ماجرا مطلع فرمود و پس از نماز با لشکری ه ارنفری از مههاجران 

بودند. ایشان چند  و انصار رهسزار میدان جنگ شدند. فرمانده این جنگ شخص رسول خدا
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 پرچم را برافراشتند که بعضی به دست مهاجران و بعضی به دست انصار سزرده شد.
از اصحاب در طیف حرکت سان دیهد  ردوگاه احد پیاده بود و رسول اللهحرکت از مدینه تا ا

ه  پیامبر 1فرمود. و صفوف را منظم  بهن  نماز صبح را با هفتصدنفر در احد اقامه کردند و عبداللف
نفر از تیراندازان ماهر، مهأمور حفهظ دهانه  حسهاس کهوه قهرار دادنهد و سهفارش  جبیر را با پنجاه

نفر مهأمور  نطقه را خالی نکنید. ابوسفیان نی  خالد بن ولید را همراه با دویستفرمودند هرگ  این م
 ور شوند. سر به سزاه اسالم حمله کرد تا هرگاه نگهبانان از دهان  کوه غفلت کردند، از پشت

هها و زنهان زیبها و  آرایی کردند. ابوسفیان به نهام بهت سرانجام دو لشکر در برابر یکدیگر صف
هه  نام خداوند متعال، سزاه خود را تشوی  میبه  رسول خدا کردند. از لشکر مسلمانان فریاد اللف

ی سهریع لشهکر  ا اکبر و از سزاه کفر صدای دف بلند بود. جنگ که شروع شد، مسلمانان با حمله
قریش را درهم شکستند، سزاه کفر پا به فرار گذاشتند و مسلمانان آنها را تعقی  کردند. بعضهی از 

آوری غنایم شدند؛ نگهبانان  دهانه  کهوه نیه   به خیال شکست قطعی کفار سرگرم جمع مسلمانان
آوری غنایم، منطق  تحهت حفاظهت  به طمع جمع درپی رسول الله های پی برخالف سفارش

نفر سزاه خهود کهه در کمهین بودنهد، از  خود را رها کردند. در این هنگام خالد بن ولید با دویست
از پشت به سزاه اسالم حمله کردند. ناگهان مسلمانان خهود را در محاصهره فرصت استفاده کرد و 

وار گرد وجود مبهارك  شهید شد و ج  افراد معدودی که پروانه کفار دیدند. حم ه عموی پیامبر
 بودند، بقیه مسلمانان پا به فرار گذاشتند. الله رسول

ای کهه  تر و بیشتر بود؛ بهه گونهه از هم  افراد برجسته طال  بن ابی در این جنگ نقش علی 
شمشیر خهود بهه نهام ذوالفقهار را بهه آن حضهرت داد و  شمشیر آن حضرت شکست و پیامبر

 کرد. در این جنگ شصت ضربه و زخم بر پیکهر مبهارک علهی از ایشان حفاظت می علی
گویهد:  جبرئیل را میان زمین و آسمان دید که می پیامبر اکرم»فرمود:  وارد شد. امام صادق

و شمشهیری جه  ذوالفقهار وجهود  جوانمردی ج  علهی 2:َلافتىا َلاعَّىاَلاسيِا َلان  ُفْاب
 ندارد.

 یکی از کفار مکه به نام ابن قمعه، سرباز فداکار اسالم َمصع  را بهه خیهال اینکهه پیهامبر
ی سوگند که محمد کشهته شهد. کفهار بهه کشهته  شهدن است، شهید کرد و فریاد زد: به الت و ع ف
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مطمئن شدند، راه مکه را در پهیش گرفتنهد و جنهگ را رهها کردنهد. در ایهن میهان  رسول خدا
با ترس و وحشت پا به فرار گذاشتند و بعهد  مسلمانان نی  با شنیدن شایعه شهادت رسول خدا

  بازگشتند و از آن حضرت عذرخواهی کردند. در این جنهگ بودن پیامبر از باخبرشدن از زنده

ۀ زیادی نی  مجروح شدند. هفتادتن از  1مسلمانان شهید و عدف
 رییددهاحدهرک ب صونجدرشمف

  
 رییدهرپسربیرسیرنعیشپیدهشمف

 

ایاموجانب سرپیکراو ریی کینم
  

منب جیایپیدهومیادهایو ریی کینم
 

با همشکرامو،هأ اوبرنیزهنرفیت
  

تبا همشکرک دهحلواوسرنییزهنرفی
 

ایاموهأ اودهبزمشرابفک نرفت
  

2ب اماشاسویهرشهرصرابفکی نرفیت
 

 عوامل شکست در جنگ احد
 خوانیم:  در سوره آل عمران می

ْمنِر َو » ی ِإذل َفِشْ ُتْم َو َتناَزْعُتْم ِفی لَْلَ وَنُهْم ِبِإْذِنِ  َحتَّ ُ  َوْعَدُه ِإْذ َتُحسُّ َو َلَقْد َصَدَقُکُم لل َّ
َْ يريُد لْلِخَرَة ُثنمَّ َع  ْنيا َو ِمْنُکْم َم َْ يريُد للدُّ وَن ِمْنُکْم َم َْ َبْعِد ما َأرلُكْم ما ُتِحبُّ َصيُتْم ِم

 ََ ُ  ُذو َفْضٍل َعَ ی لْلُمنْؤِمني خداونهد  3«:َصَرَفُکْم َعْنُهْم ِليْبَتِ يُکْم َو َلَقْد َعفا َعْنُکْم َو لل َّ
یروزی بر دشمن در احد،[ تحق  بخشید؛ در آن هنگهام وعده خود را به شما، ]دربارۀ پ

رساندید؛ ]و ایهن پیهروزی ادامهه  ]که در آغاز جنگ،[ دشمنان را به فرمان او، به قتل می
داشت[ تا اینکه سست شدید؛ و ]بهر سهر رههاکردن سهنگرها،[ در کهار خهود بهه نه اع 

دشمن[ به شما نشان داد، داشتید ]از غلبه بر  پرداختید؛ و بعد از آنکه آنچه را دوست می
نافرمانی کردید. بعضی از شما، خواهان دنیا بودند و بعضهی خواههان آخهرت. سهزس 
خداوند شما را از آنان منصرف ساخت؛ ]و پیروزی شما به شکست انجامید[ تا شما را 

 .آزمایش کند و او شما را بخشید؛ و خداوند نسبت به مؤمنان، فضل و بخشش دارد
أکید شده است نصرت خداوند مشروط به آن است که شما به وظیفه  خهود عمهل در ابتدای آیه ت

ُ  َوْعَدهُ »کنید:  « حتهی»؛ با کلم  «حتی ِإذل َفِشْ ُتْم َو َتناَزْعُتْم »فرماید:  سزس می«. َلَقْد َصَدَقُکُم لل َّ
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ات خوریهد. در آیه کند؛ یعنی هرگاه اطاعت نکنیهد، شکسهت می انتهای وعده پیروزی را بیان می
های خدا مشروط است؛ برای مثال  صراحت بیان شده است تمام وعده دیگر نی  با قضیه شرطیه به

 کند.  اگر قدم در یاری خدا بردارید، خدا شما را یاری می 1«:إن تنصرول لل   ينصركم»فرماید:  می
 پردازیم: در اینجا به تبیین عوامل شکست مطاب  آی  فوق می

ُتْم »هی توج عامل اول: سستی و بی
ْ
ِشل

َ
 «ف

ههای بیرونهی در جنهگ را درونهی  گذارد و عامل شکسهت این آیه ابتدا بر عامل درونی دست می
توجه شدید؛ بنابراین در بیرون شکسهت خوردیهد:  فرماید شما در درون سست و بی داند و می می

یهت و انجهام وظهایف، توجه در امر دیهن و وال نتیج  کنش  جامع  بی«. َفِشْ ُتْم .. َصَرَفُکْم َعْنُهْم »
شود و به وظهایف  های اسالمی، از اهداف دور می توجه نسبت به آرمان شکست است. جامع  بی

تهوجهی موقهت و محهدود و  گونهه اسهت: بی توجهی مردم حهداقل دو کند. سستی و بی عمل نمی
مندانه  وگتوجهی نوع اول شکست موقعیت را به دنبال دارد؛ اما س جانبه. بی توجهی دائم و همه بی
شود، مگر آنکه جامعه از سستی دست بردارد و از  توجهی نوع دوم منجر به شکست دائمی می بی

 رهبر الهی پیروی نماید.
توجهی زیاد اسهت؛ امها  شود؟ عوامل بی توجهی می پرسش این است که چرا جامعه دچار بی

هها  نمهایی قوت چکها و کو نمهایی ضهعف ترین عامل ناامیدی اسهت. ب رگ رسد مهم به نظر می
نخسهتین »شود. رهبر معظم انقهالب فرمهود:  شدن در مسیر می کردن امید و سست سب  فروکش

سهازی مهردم و  ای دشهمن مأیوس بینانه به آینده است. سیاست رسانه توصیه من امید و نگاه خوش
هها،  یتدادن واقع های مغرضهانه، وارونهه نشهان مسئوالن ما از آینده است. خبرهای دروغ، تحلیل

فرمهود:  پیهامبر اکهرم 2....«.کردن عیهوب کوچهک و  های امیدبخش، ب رگ کردن جلوه پنهان
َدةا ا اَلاَغَ َساغأاِبٌساَشأَج  » َُ اَ  ٌَ َد ُِ اماا ْبَتَعْتا  

ْااَلا أملو َُ تى ا ا اَبٌَُ اَِلم  امیهد بهرای  3«: أملو
داد و ههیچ باغبهانی  نمهی امت من رحمت است. اگر امید نبود، هیچ مادری به فرزند خهود شهیر

 کاشت.  درختی نمی
تردیههدن  ههها و ب رگ تههرین عوامههل ناامیههدی، ندیههدن قوت امههروزه در ایههران یکههی از مهم
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ها را به نمایش گذاشت؛ مانند ارتقای ایران پس از پیروزی انقهالب  هاست؛ پس باید قوت ضعف
ای،  م، نهانو، داروسهازی، هسهتهاز حدود رتبه پنجاهمین به شان دهمین و کمتر از آن در تولید عله

مهردم  %68هواوفضا، فی یک، ریاضی و بیوشیمی. فبل از پیروزی انقالب اسالمی و زمهان شهاه 
شهرنشهینان در  %36مردم سهوء تغذیهه داشهتند،  %64مردم برق نداشتند،  %96سواد بودند،  بی

ه است؛ این آمار در شد %11مردم زیر خط فقر بودند که امروزه  %46کردند،  یک اتاق زندگی می
 1است. %15.5و در آلمان  %19، در انگلیس %12آمریکا 

ْمرِ »عامل دوم: اختالف 
َ ْ
 «َتَناَزْعُتْم ِفی اْل

گردد تها از مسهئولیت  توجه و سست دنبال بهانه می اولین نتیج  سستی، اختالف است. جامع  بی
 شود. ار سردرگمی و اختالف میپردازد و دچ شانه خالی کند و برای رسیدن به آن به منازعه می

 «َعَصیُتْم »عامل سوم: سرپیچی 

سههو  اسههت. از یک نتیجههه دو عامههل  سسههتی و اخههتالف، سههرپیچی از فرمههان خههدا و پیههامبر
کشهاند.  توجهی و از سوی دیگر اختالف، نتیجه را به زیرپاگذاشهتن فرمهان حجهت الههی می بی

فرماندهی، فرار و سراسیمگی در جبهه  نبهرد نکردن از  نتیج  سه عامل  سستی، اختالف و اطاعت
ی ِإذل َفِشْ ُتْم َو َتناَزْعُتْم ... ِإْذ ُتْصِعُدوَن »است:   «.َحتَّ

تهوجهی بیشهتر  توجهی مردم راه را برای جلودارشدن مستکبران باز کهرد؛ بی در طول تاری  بی
، ان امهام علهیتهوجهی زمه ، خلیفه را جایگ ین ولیف خدا کرد، بیالله مردم در زمان رسول

 توجهی مهردم زمهان امهام حسهن را به شهادت رساند، بی نشین و دختر پیامبر امام را خانه
، توجهی بیشتر مردم زمهان امهام حسهین والیت را به پادشاهی و سلطنت اموی مبدل کرد؛ بی

دیهدار او ، مردم را از توجهی بیشتر مردم زمان امام زمان امام را در خون غلطاند و در نهایت بی
یافتن اغتشاشهات  تواند منجر به ادامهه توجهی مردم می محرم و به پرده غیبت کشاند. امروزه نی  بی

 گردد و مسیر عقالیی اعتراض را منحرف یا مسدود کند.
هرگاه سه عامل سستی، اختالف و سرپیچی با هم جمع شود، شکسهت حتمهی اسهت و بهه 

 شود. موقت یا دائمی میمی ان ضعف و قوت این سه عامل، شکست نی  

                                                           

شود. اسهتنادهای ایهن  . مطالعه این کتاب بسیار توصیه می100ه  46، ص ساگ گا  تمدن. سید محمدحسین راجی، 1
 کتاب بیشتر از منابع خارجی است.
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یَودییاهمسیلمیندهجنیع مدرصداَنب 
  

داری شدبرایشیانانیع ح  چراب جنعا 
 

برایاینک اطااتنشید صیتمهسیل
  

نبییفمحافظییتاندیی داد،بییرییی هنییع
 

ک دشمناهکندحمل ا میاندوکیوه
  

کننددفع،همانهنیعملیلشییروپلنیع
 

 هایییاهانولییفههییابنمودنییداندیی
  

نکییردصصییم حملیی ا شییکافدهنییع
 

ا اییینقضییی بدیرنییدمعمنییانابییرت
  

1کیی اییااطااییتموالیشییانشییودفرهنییع
 

ْنیا»عامل چهارم: دنیاخواهی   «ِمْنُکْم َمْن یِریُد الُدّ

عامل اساسی دیگر در شکست، دنیاطلبی است؛ زیرا کسی کهه دنبهال دنیها اسهت، در مقابلهه بها 
کنهد. آیهه در  پردازد و از امر رهبر سرپیچی می شود، با دوستان به منازعه می راده میا دشمن سست

دانهد:  ها را وسیل  آزمهایش الههی می کند و شکست ها اشاره می ادامه به سنت الهی  آزمایش ملت
یُکْم » یْبَتل  ها با شکست هوشیار شهوند و بهه والیهت خهدا و حجهت او برگردنهد. گویها  ؛ تا امت«ل 

 تواند نعمت و سب  ازدیاد نعمت شود. در ظاهر، نقمت و در باطن میشکست 
اَس َقْد َجَمُعول َلُکْم َفاْخَشْوُهْم َفَزلَدُهْم ِإيَماًنا »فرماید:  خداوند می اُس ِإَنه للَنه ََ َقاَل َلُهُم للَنه ِذي لَله

ُ  َوِنْعَم لْلَوِكيُل  ]بعضی از[ مردم، به آنان گفتند: مردم ]  اینها کسانی بودند که  2«:َوَقاُلول َحْسُبَنا للَ ه
شهان  اند؛ از آنها بترسید! اما این سهخن بهر ایمان لشکر دشمن[ برای ]حمله به[ شما اجتماع کرده

 اف ود و گفتند: خدا ما را کافی است و او بهترین حامی ماست. 
لهی چنهان گونه که ملت ایهران در جنهگ تحمی سازد؛ همان ایمان از تهدید فرصت می ملت  با

خود را مقتدر نشان داد که دشمن فکر حمل  نظامی را از سر خود بیرون کرد. در اغتشاشات سهال 
آبان و تشییع جنازه شهدای ع ی  تهدیهد را بهه فرصهت   13نی  مردم با حضور در راهزیمایی  1401

وپها را نمایهان همدلی و پشتیبانی از انقالب بدل کرد و چهرۀ واقعی استکبار، آمریکا، اسرائیل و ار
   3«.هرچه فریاد دارید سر "آمریکا" بکشید»فرمود:  کرد. امام خمینی

یطاُن ِبَبْعِض ما َکَسُبوا»عامل پنجم: گناه 
َّ

ُهُم الش
َّ
َما اْسَتَزل  «ِإنَّ

ْول ِمْنُکْم يْوَم لْلَتَقنی لْلَجْمعناِن إِ »فرماید:  خداوند دربارۀ علت دیگر شکست می ََ َتَولَّ ذي َمنا ِإنَّ للَّ نَّ
                                                           

 . سروده دکتر مصطفی محسنی.1
 .173. آل عمران: 2
 .121، ص 11، ج صحیفه اما . امام خمینی، 3
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َ  َغُفنوٌر َح نيٌم  ُ  َعْنُهْم ِإنَّ لل َّ يِاُن ِبَبْعِض ما َكَسُبول َو َلَقْد َعَفا لل َّ ُهُم للشَّ کسهانی کهه در  1«:لْسَتَزلَّ
روز روبروشدن دو جمعیت با یکدیگر ]در جنگ احد[ فرار کردند؛ شیطان آنها را بر ا ر بعضی از 

اخت و خداوند آنها را بخشید. خداونهد، آمرزنهده و گناهانی که مرتک  شده بودند، به لغ ش اند
 بردبار است. 

شناسانه دلیل فرار بعضی از مسلمانان در جنهگ احهد را لغه ش آنهان  این آیه با نگاهی آسی 
داند. درحقیقت گناه میهدان  داند و دلیل دچارشدن مردم به این لغ ش را گناه می توسط شیطان می

ُهُم ... ِبنَبْعِض منا َكَسنُبول»کند که:  یهای شیطان باز م را برای وسوسه در تفاسهیر آمهده «. لْسَتَزلَّ
نفر از انصهار( همهه فهرار کردنهد.  نفر از مهاجران و هشت نفر )پنج است در جنگ احد ج  سی ده

چه کسانی بودند، اختالف است. مسهلمانان در جنهگ  نفر به ج  علی دربارۀ اینکه این سی ده
 دا، صابران، فراریان که مورد عفو قرار گرفتند و منافقان. احد چهار دسته شدند: شه

 شناسی دشمن از شکست مسلمانان  فرصت

دهد از کافران فرمهان نبریهد کهه موجه  خسهارت و زیهان شهما  خداوند به مسلمانان هشدار می
وُكْم َع ی»شهود:  می ََ َكَفُرول يُردُّ ذي ََ آَمُنول ِإْن ُتِيُعول للَّ ذي ََ أَ   يا َأيَها للَّ  2«:ْعقاِبُکْم َفَتْنَقِ ُبول خاِسنري

هایتان  اند اطاعت کنید، شما را به گذشته اید، اگر از کسانی که کافر شده ای کسانی که ایمان آورده
 کار خواهید شد. گردانند و سرانجام، زیان بازمی

وقتهی کهه مسهلمانان شکسهت خوردنهد، « جنهگ احهد»خوانیم در  در شأن ن ول این آیه می
پرستی را ادامه  بن ابیف سردست  منافقان فریاد زد: به برادران مشرک ملح  شوید و همان بت هعبداللَّ 
ههای  هها، مراقه  تبلیغهات و وسوسهه دهد که در فرازونشهی  روشنی هشدار می این آیه به .دهید

ََ َكَفُرو»کم به آنان گرایش پیدا کنید. اگر  دشمن باشید، مبادا کم ِذي يُعول للَّ ِِ ، دچار شکسهت «لِإْن ُت
پذیر است؛ امها شکسهت  شوید؛ زیرا شکست در میدان جنگ خسارتی است که جبران نهایی می

ََ »اعتقادی و ارتداد، خسارتی بس ب رگ است:   «.َفَتْنَقِ ُبول خاِسِري

 عوامل پیروزی
 اند: در آیات مربوط به جنگ بدر و احد عوامل پیروزی چنین بیان شده

                                                           

 .155. آل عمران: 1
 .149. همان: 2
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 . ایمان 1

ها از  نشههدن در حههواد  و سههختی در انجههام فرمههان الهههی و جهههاد، اندوهگیننورزیدن  سسههتی
ََ »های ایمان واقعی است:   مره ْعَ ْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمنْؤِمني و سسهت  1«:َو ا َتِهُنول َو ا َتْحَزُنول َو َأْنُتُم لَْلَ

 نشوید و غمگین نگردید؛ و شما برترید اگر ایمان داشته باشید.
برای کس  نصرت و پیروزی الهی است. هرچه درجه ایمان بهاالتر رود،  ایمان شرط اساسی

تر است؛ البته الزمه نیل به پیروزی، مجاههدت فهراوان اسهت تها مسهلمانان را بهه  پیروزی ن دیک
 ها را تحمل نمایند.  ظرفیت ایمانی باال برساند و بتوانند سختی

ایمان بهه  حاب  سسهتتوسط فرعهون، تعهدادی از اصه در جریان تعقی  حضرت موسی
نا َلُمنْدَرُكوَن »گفتند:  موسی ا َتَرلَءی لْلَجْمَعاِن َقاَل َأْصَحاُب ُموَسیَٰ ِإَنه هنگهامی کهه دو  2«:َفَ َمه

گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند: ما در چنگال فرعونیهان گرفتهار شهدیم. امها حضهرت 
َِ َقاَل كَ »با اطمینان کامل از کمک الهی فرمهود:  موسی ی َسنيْهِدي ]موسهی[  3«:ََّله َ ِإَنه َمِعی َرِبه

 زودی مرا هدایت خواهد کرد. یقین پروردگارم با من است، به گفت: چنین نیست؛ به
 4«.فتح خرمشهر یک مسئله عادی نبود ... فوق طبیعهت اسهت»که امام خمینی فرمود:  چنان

 ت. های بیابان طبس را مأمور خدا دانس ایشان در بیانی دیگر، شن
 . استقامت و تقوا2

ُقول َو   َب ی»فرمایهد:  خداوند درباره دیگر دلیل دیگر نصرت و پیروزی مسلمانان می ِإْن َتْصِبُرول َو َتتَّ
 ََ مي ََ لْلَمَّلِئَکِة ُمَسوِّ ُکْم ِبَخْمَسِة آاٍف ِم َْ َفْورِهْم هذل يْمِدْدُكْم َربُّ آری، ]امروز ههم[  5«:يْأُتوُكْم ِم

تقوا پیشه کنید، و دشمن به همین زودی به سراغ شما بیایهد، خداونهد شهما را بهه  اگر استقامت و
 هایی با خود دارند، مدد خواهد داد. ه ارنفر از فرشتگان که نشانه پنج

َْ »فرمایهد:  خداوند در آی  دیگری دربارۀ اهمیت مقاومت و پایداری در راه حه  می َْ ِمن َكنَأي
يوَن كَ  ُ    یيٌر َفما َوَهُنول ِلما َأصاَبُهْم فیَنِبی قاَتَل َمَعُ  ِربِّ ِ  َو ما َضُعُفول َو َما لْسَتکاُنول َو لل َّ َسبيِل لل َّ

 ََ اِبري بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همهراه آنهان جنهگ کردنهد. آنهها  چه 6«:يِحبُّ للصَّ
                                                           

 .139. همان: 1
 .61. شعراء: 2
 .62. همان: 3
 .281، ص 16، ج صحیفه اما مینی، . امام خ4
 .125. آل عمران: 5
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نشدند ]و تن به تسلیم ندادنهد[؛ رسید، سست و ناتوان  گاه در برابر آنچه در راه خدا به آنان می هیچ
 کنندگان را دوست دارد. و خداوند استقامت

بنابراین مطاب  آیات الهی عواملی که سب  پیروزی جبه  ح  در برابر کفر، شرک و نفهاق خواههد 
ای کهه ایهن عوامهل  اند از: ایمان، مجاهدت، امید، صهبر، تقهوا و اسهتقامت. جامعهه شد، عبارت

 فاصل  زیادی با پیروزی دارد و تاب استقامت در برابر دشمنان را ندارد.پیروزی را کس  نکند، 

 فهرست منابع
 قرآن مجید

   .ش1366؛ تهران: دانشگاه تهران، تاربخ پیامبر اسال . آیتی، محمدابراهیم؛ 1
   .ش1400؛ تهران: نشر معارف، ساگ گا  تمدن. راجی، سیدمحمدحسین و دیگران؛ 2
   .ش1383؛ قم: بوستان کتاب، دب فروغ اب. سبحانی، جعفر؛ 3
   .ش1388هایی از قرآن،  ؛ تهران: مرک  فرهنگی درستفسیر نور. قرائتی، محسن؛ 4
 تا[. ؛ قم: دار الکت  االسالمیه، ]بیالکافی. کلینی، محمد بن یعقوب؛ 5
 ق. 1403؛ بیروت: دار احیاء الترا  العربی، بحار األنوار. مجلسی، محمدباقر؛ 6
   .ش1371؛ تهران: دار الکت  االسالمیا، تفسیر نمونهازی، ناصر و همکاران؛ . مکارم شیر7
؛ تههران: مؤسسهه تنظهیم و نشهر آ هار امهام صحیفه اما الله؛  . موسوی خمینی )امام(، سیدروح8

 .ش1389خمینی، 
 .Khamenei.irسایت مقام معظم رهبری: . 9

 


