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  ) ختلف (
اقلیت بودند، ھمه مورخین اتفاق دارند که دولت اسالمی،) صدر اسالم(با وجودیکه مسلمانان نخستین   

.  وقت را آنھم برای مدت مدید و قرون طویل تشکیل میداد قویترین و با ثبات ترین ادارۀ  

ھای استعمار ولی امروز چرا استضعاف دامنگیر جوامع اسالمی شده است؟ ولی امروز چرا پنجه   

آغشته است؟) امت(فرھنگی و سیاسی و نظامی به خون   

  برخی برآنند که عدم پیشرفت و ترقی در عرصه ھای علوم و فنون نظامی و مادی، علت تخلف و عقب

  ماندگی ماست، پس اگر این خالیگاه پر شود امت اسالمی یک بار دیگر به مجد و عزت اصلی عودت 

  کشورھای است که مالک صنایع و تکنالوژی  حیات با عزت از آِن ، این گروهخواھد نمود، زیرا از نظر 

)Technology (اند.  

   ھمه ارزش ھا و عزت ھا و پیروزی ھا زائیده ایمان آگاھانه است،آنھا باید تفھیم و تنویر شوندکه 
       

  ن خدا و فرستاده او و عّزت و قدرت از آ] (ُمْؤِمِنیَنِه َوِلْلَوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِل: [اهللا سبحانه و تعالی می فرماید
  

  8-سوره المنافقون) مؤمنان است
  

  باید خاطر نشان ساخت که مسلمانان صدر اسالم زمانیکه دو ابر قدرت آنزمان یعنی فارس و روم را فتح 
  

  نه ھا با آناندر این زمی نظامی و تکنالوژی نبود، زیرا اصًال پیشرفِت کردند و شکست دادند به علِت
  
  science)(غیر قابل مقایسه بودند، و ھمه پیشرفت ھای مسلمان در ساحۀ ساینس) قدرت ھای وقتابر (
  

  و ) تفوق نظامی(بعد از فتوحات بود و تاریخ شاھد مثالھای زیادی از این قبیل است بنابران رابطه ای میان 
  
  عداد وسایل متطور درت نظامی دولتھا را در ِاق  وجود ندارد، ھر چند ممکن است احیانًا) نصرت عسکری(
  

  در نبرد حق حربی مساعدت نماید ولی قوت و قدرت نظامی مھمترین دلیل و سبب فتوحات نبوده است، و 
  

  و باطل، کامیابی ھای میدانی را از بازوی خود دانستن، ساده لوحی جنگجویان بوده که آغاز یک نھایت 
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  یَن َفَلْم َتْقُتُلوُھْم َوَلِكنَّ الّلَه َقَتَلُھْم َوَما َرَمْیَت ِإْذ َرَمْیَت َوَلِكنَّ الّلَه َرَمى َوِلُیْبِلَي اْلُمْؤِمِن:[متعال می فرمایداهللا 

  
  ) نبرد بدر با قّوت و قدرت خود در ( شما كافران را ! ) اي مؤمنان (   (] ِمْنُه َبالء َحَسنًا ِإنَّ الّلَه َسِمیٌع َعِلیٌم

  
  اي ( و . ايشان را كشت ) با پیروز نمودنتان بر آنان و افگندن ھراس به دلھايشان ( نكشتید ، بلكه خدا 

  
  ) بدان گاه كه مشتي خاك به طرف آنان پرتاب كردي و خاك به چشمان ايشان فرو رفت ، در اصل ! پیغمبر 

  
  چرا كه مشتي خاك از حیث كمّیت و كیفّیت آن ( پرتاب كردي ) خاك را به سوي آنان ( اين تو نبودي كه 

  
  ) و به چشمان آنان رساند ( پرتاب كرد ) آن خاك را تكثیر و به سوي ايشان ( بلكه خداوند ) توانائي را ندارد 

  
  بیگمان خداوند شنواي) . و با اعطاء خوبیھا آزمايششان نمايد ( تا بدين وسیله مؤمنان را خوب بیازمايد 

  
   17 - سورة األنفال ) .آگاه است) صدق و اخالص ايشان  ستغاثه مؤمنان بوده و ازدعا و ا( 
  

  ] ِزيٌز َحِكیٌمَوَما َجَعَلُه الّلُه ِإالَّ ُبْشَرى َوِلَتْطَمِئنَّ ِبِه ُقُلوُبُكْم َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد الّلِه ِإنَّ الّلَه َع: [و ھمچنان
  
  به شما و آرامش پیداكردن دل شما به ) پیروزي ( دادن  را تنھا براي مژده) گان امداد با فرشت( خداوند اين (
  

  و اراده و مشّیت او باالتر از ھمه اين اسباب ظاھري و ( آن كرد ، وگرنه پیروزي جز از سوي خدا نیست 
  

   10 - نفالاأل)  .از روي حكمت است) و كارھايش ( ا توان) بر ھر كاري ( بیگمان خداوند ) . باطني است 
  

  ْیِھْم َرْأَي َقْد َكاَن َلُكْم آَيٌة ِفي ِفَئَتْیِن اْلَتَقَتا ِفَئٌة ُتَقاِتُل ِفي َسِبیِل الّلِه َوُأْخَرى َكاِفَرٌة َيَرْوَنُھم مِّْثَل: [و ھمچنان
  

  ) در میدان جنگ بدر ( اي كه در دو دسته] (َألْبَصاِرا ُأْوِليلِّاْلَعْیِن َوالّلُه ُيَؤيُِّد ِبَنْصِرِه َمن َيَشاُء ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة 
  

  و براي ( جنگید اي در راه خدا ميدسته. براي شما است ) و درس عبرتي ( اي با ھم روبرو شدند ، نشانه
  

  و در راه اھريمن ھوي و ھوس ( اي ديگر كافر بود و دسته) رزمید اعالء فرمان خدا و انتشار دين حق مي
  

  خود ) تعداد واقعي ( باچشم خويش دو برابر ) بخواست خدا ( مؤمنان را ) چنین كافراني . كرد نبرد مي
  

  و خداوند ھركس را بخواھد با ياري ) سبب ترس و ھراس بر آنان چیره شد و گريختند و بدين( ديدند مي
  

  بینا ( رتي براي صاحبان چشم بیگمان در اين امر عب) . گرداند و پیروزي را نصیب او مي( كند خود تأيید مي
  

   13 - آل عمران)  .است ) و بینش راستین 
  

   پس مبارز با بصیرت از وفرت مخالفین، مرعوب نمی شود، بلکه با کمال استقامت به خدا پناه برده و با امیِد
  

  .ظفر و نصرت الھی میدان را دگرگون می کند
  

  فته است که در عبادات بدنی و مالی از ھیچگونه حقانیت و مقبولیت و منقبت مؤمنانی صورت گر ذیًال
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  سعی دریغ نمی ورزند و ھمچنان جوامع بشری را امر به معروف و نھی از منکر می نمایند که مورد نصرت 
  

  َلا َدْفُع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُھم الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمن ِدَياِرِھْم ِبَغْیِر َحقٍّ ِإلَّا َأن َيُقوُلوا َربَُّنا اللَُّه َوَلْو. [الھی واقع می شوند
  

  نَّ اللََّه َلَقِويٌّ  َمن َينُصُرُه ِإِبَبْعٍض لَُّھدَِّمْت َصَواِمُع َوِبَیٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر ِفیَھا اْسُم اللَِّه َكِثیرًا َوَلَینُصَرنَّ اللَُّه
  

  ْرِض َأَقاُموا الصََّلاَة َوآَتُوا الزََّكاَة وََأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَھْوا َعِن اْلُمنَكِر َوِللَِّه َعاِقَبُة الَِّذيَن ِإن مَّكَّنَّاُھْم ِفي اْلَأ ،  َعِزيٌز
  

  و از مّكه وادار به ھجرت ( اند  ھمان كساني كه به ناحق از خانه و كاشانه خود اخراج شده] (اْلُأُموِر
  

  اصًال اگر خداوند بعضي ! اند پروردگار ما خدا است  گفته كه مي و تنھا گناھشان اين بوده است) اند  گشته
  

  جاگیر  و با دست مصلحان از مفسدان جلوگیري ننمايد ، باطل ھمه( از مردم را به وسیله بعضي دفع نكند 
  

   و كلیساھاي ) راھبان و تاركان دنیا (  ديرھاي ) كند ، و آن وقت  گردد و صداي حق را در گلو خفه مي مي
  
  شود ،  كه در آنھا خدا بسیار ياد مي) مسلمانان (  ، و مسجدھاي) يھوديان ( كنشتھاي و ) مسیحیان (
  

  و به طور ) كند  اّما خداوند بندگان مصلح و مراكز پرستش خود را فراموش نمي.  ( گردد  تخريب و ويران مي
  

  خداوند نیرومند و چیره . او را ياري دھند ) با دفاع از آئین و معابد ( دھد كساني را كه  مسلم خدا ياري مي
  

  تواند او را درمانده كند و از  گرداند ، و چیزي نمي و با قدرت نامحدودي كه دارد ياران خود را پیروز مي( است 
  

  ) آن مؤمناني كه خدا بديشان وعده ياري و پیروزي داده است (      .)یري نمايد ھايش جلوگ تحّقق وعده
  

  پردازند ، و  دارند و زكات را مي كه ھرگاه در زمین ايشان را قدرت بخشیم ، نماز را برپا ميكساني ھستند 
  

  و بدانھا رسیدگي و ( گردد  نمايند ، و سرانجام ھمه كارھا به خدا برمي امر به معروف ، و نھي از منكر مي
  

   41- 40 -سورة الحج)  .)دا است از ھمه كارھا از ناحیه خدرباره آنھا داوري خواھد كرد ، ھمان گونه كه آغ
  

  می کنندمعروف و نھی از منکر را ترک آیات فوق الذکر داللت به این دارد که آنھائیکه نماز و زکات و امر به 
  
  .از نصرت خداوند جل جالله بی بھره اند 
  

  science)(قبل از آنکه در این زمینه سوء فھم رخ دھد باید خاطر نشان ساخت که ما ھرگز مخالف ساینس 
  
  و قوت و قدرت نظامی نیستیم بلکه ضرورت مبرم و مطلوب و مرغوب فیه) Technology(و تکنالوژی  
  
  می باشد، ولی این را ھم باید بدانیم که ضعف و انھزام و ھزیمت ما بنابر تخلف و عقب ماندگی در ساحۀ  
  

  اجتناب از نواھی الھی می باشد، و  نظامی و تکنالوژی نبوده، بلکه به جھت عدم امتثال از اوامر و عدم
  

  َوَأِعدُّوْا َلُھم مَّا اْسَتَطْعُتم مِّن ُقوٍَّة َوِمن رَِّباِط اْلَخْیِل ُتْرِھُبوَن ِبِه َعْدوَّ الّلِه  : [اینکه اهللا متعال می فرماید
  

  ا ُتنِفُقوْا ِمن َشْيٍء ِفي َسِبیِل الّلِه ُيَوفَّ ِإَلْیُكْم َوَأنُتْم َوَعُدوَُّكْم َوآَخِريَن ِمن ُدوِنِھْم َال َتْعَلُموَنُھُم الّلُه َيْعَلُمُھْم َوَم



 

[4] 

 

  اسبھاي) از جمله ( و ) مادي و معنوي ( توانید نیروي  آنان تا آنجا كه مي) مبارزه با ( براي ] (َال ُتْظَلُموَن
  
  خويش را بترسانید ، و  دشمِن خدا و دشمن) آمادگي و ساز و برگ جنگي ( ورزيده آماده سازيد ، تا بدان  
  

  ھر . شناسد  شناسید و خدا آنان را مي كسان ديگري جز آنان را نیز به ھراس اندازيد كه ايشان را نمي
  

  صرف كنید ، پاداش ) از جمله تجھیزات جنگي و تقويت بنیه دفاعي و نظامي اسالمي ( آنچه را در راه خدا 
  

   60-االنفال)  .بینید یچ گونه ستمي نميشود و ھ يآن به تمام و كمال به شما داده م
  

  شده ایم تا  د دانست که در آیت مذکور امرآیت فوق الذکر ھم در دایرۀ امتثال از اوامر عمل می گردد، و بای
  

  ذکر نشده است، بلکه ) قوت نظامی(آماده کنیم، و بشکل خاص ) قوة(به اندازۀ استطاعت و توانایی 
  
  را افاده می کند، در ) عموم) (نکره(نزد اھل اختصاص و ادب معروف است،  گذاشته شد، و چنانچه) نکره(
  

  ھر نوع قوت و نیرو می باشد که در آن قوت ایمانی و نظامی و ھمه علوم و ) قوة(این صورت مفھوم کلمۀ 
  

  .فنون ساینس و تکنالوژی شامل می گردد
  

  و شرف و عزت و ھمه سعادت ھای دنیوی پس نتیجه این شد که به قرآن و سنت رجوع نمائیم تا به مجد 
  

  و اخروی نایل آئیم، نخست فھم صحیح از دین حاصل شود، ھمانگونه فھمی که در عصر فرخندۀ رسول اهللا 
  
  در میان اصحاب رضی اهللا عنھم عام بود، و ھمان فھمی که سلف صالح امت  )صلی اهللا علیه و آله و سلم(
  

  مخالفت اجماع امت نفاقی است که د می نمایند با این ذھنیت که داشتند، و علمای امت تبلیغ و ارشا
  

  و راھھای غیر ثابت اجتناب شود تا اّتباع و ) لُبُس( و از نقشۀ آنرا ابلیس طرح ریزی و منافق عملی می کند
  

  .پیروی صراط مستقیم میسر گردد
  
  ا سبیل ذھ: خطًا، و قال )له و سلمصلی اهللا علیه و آ(خط لنا رسول اهللا : قال ابن مسعود رضى اهللا عنه [
  

  ه ُسُبل، على كل سبیل شیطان يدعو إلیه، ثم قرأذھ: اهللا، ثم خط خطوطًا عن يمینه و عن يساره، و قال
  

  اكم به لعلكم وصَّلكم ذا صراطى مستقیمًا فاتبعوه، و ال تتبعواالسبَل فتفرق بكم عن سبیله ذو أن ھ:[ 
  

  برای ما خطی کشید و  )صلی اهللا علیه و آله و سلم(رسول اهللا : فرمود ابن مسعود رضی اهللا عنه] (تتقون
  

  این راھھاست، بر ھر راه : این راه خداست، پس خط ھای به طرف راست و چپ آن کشید، و فرمود: فرمود
  

  و ھر آینه این ....  ..ا صراطى مستقیمًا ذو أن ھ : (شیطانی بسوی آن دعوت می کند، سپس قرائت نمود
  
  جدا ) این راھھا(من است راه راست، پس پیروی کنید آن راه را، و مکنید پیروی راھھای دیگر را که  راه
  

حدیث صحیح که شیخ البانی .) گرداند شما را از راه خدا این حکم فرموده است شما را تا پرھیزگاری کنید
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  ت مذکور در حدیث شریف از می باشد و آی) 810(آنرا در تخریج شرح الطحاویة تصحیح نموده و شماره آن 
  

  . می باشد) 153(سورۀ االنعام 
  

  امر و یا وقوع  این نکته قابل مالحظه است که نباید امری از اوامر و یا نھی از نواھی را به علت عمل نکردِن
  

  نکار نمود، زیرا انکار چیزی ثابت در اسالم به کفر می انجامد، بلکه بر مسلمان واجبدر نھی مخصوصی ِا
  
  است که ھر گاه فعل محرمی را مرتکب شد، و یا فرض و واجبی را ترک کرد، استغفار و توبه نموده، در  
  

  اصالح نفس سعی ورزد و دعا نموده از اهللا جل جالله التماس نماید که در اجتناب از محرم و عمل به فرض 
  

  اعۀ آن پرھیز کند زیرا در اعالن و واجب برایش یاری و توفیق عنایت فرماید، و ستر نموده از مجاھرت و اش
  

  کردن معصیت، استخفاف و توھین به حق خدا و رسول و مومنان بوده نوعی عناد و سرکشی می باشد، 
  

  كل ُامتى ُمعافى إال المجاھرين، و إن  : [در حدیث صحیح می فرماید )صلی اهللا علیه و آله و سلم(رسول اهللا 
  

  ا ذيا فالن عملت البارحة ك: عمًال، ثم يصبح و قد ستره اهللا علیه فیقولمن المجاھرة أن يعمل الرجل باللیل 
  
  ھمه امتم مورد عفو قرار می گیرند، مگر اعالن ] (ستره ربه، و يصبح يكشُف ستر اهللا عنهیا، و قد بات ذو ك
  

  شب را کنندگان، و از زمرۀ اعالن اینست که مرد در شب عملی را انجام دھد و باز صبح کند، در حالیکه 
  

  ). سپری کرده و خداوند آنرا بر وی پوشیده و او صبح کرده و آنچه را که خدا پوشیده داشته، ظاھر می کند
  متفق علیه                                                                                                                         

  اسالمی از مھمترین مسئولیت ھای امت می باشد، و امر به معروف و نھی از  و باید دانست که دعوت
  

  يفة ذعن ح: [منکر از جملۀ عظیم ترین اعمال دعوت به شمار می رود، در حدیث شریف چنین وارد است
  

  ى نفسى بیده لتامرن بالمعروف، و لتنھون عن ذوال: قال )صلی اهللا علیه و آله و سلم(رضى اهللا عن النبى 
  

  از حذیفه رضی اهللا عنه ] (المنكر، او لیو شكن اهللا أن يبعث علیكم عقابًا منه، ثم تدعونه فال يستجاُب لكم
  

  ) بالکیف(سوگند بذاتی که جانم در دست: روایت است که فرمود )صلی اهللا علیه و آله و سلم(از پیامبر 
  

  دیده منع می کنید، یا نزدیک است که اوست ھمانا به کارھای پسندیده امر نموده، و از کارھای ناپسن
  

   ) خداوند بر شما عذابی از نزد خویش بفرستد و سپس او را بخوانید و دعای شما اجابت نگردد
  رواه الترمذی                                                                                                                     

  مر به معروف و نھی از منکر از واجبات دینی است که باید ھر مسلمان در این واجب اسالمی سھم بلی ا
  

  فعال داشته باشد، و نخست از خود آغاز کند، ولی این به آن معنی نیست که یک شخص پس از آنکه از 
  

  ورزد، بلکه باید به منزه و پاک شد، در مرحله بعدی به دعوت و اصالح دیگران مبادرت  جمیع معاصی کامًال
  

قدر استطاعت با نفس خود جھاد نموده و در اصالح جامعه نیز با کمال اخالص سعی بلیغ ورزد که در این 
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  صورت آثار نصرت این مبارزۀ پیگیر مخلصانۀ اصالحی را در وجود خود و جامعه مشاھده خواھد نمود، زیرا 
  

  .مبارز ھر چه مخلص تر است چشم براه تر است
  
  
  
  
  
  

  
   رب العالمینهللاو آخر دعوانا أن الحمد 
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