
 «پیکار در راه حق»خالصه مقاله 

 

سان است الحرام و نفس حرام برای کرامت انکرامت حقیقی برای انسان است و ماه حرام و بیت

که حفظ شده و محترم است. حتی اگر به کرامت انسان تعدی شود، انسان است که برتر و 

امری کلی است و به صورت « َو أَنفِقُوا فِی سَبِیِل اللّهِ»اما انفاق در آیۀ . اساس دفاع از نفس است

نفاق شود و بخشش نفس در راه خدا برترین نوع اخاص در این جایگاه شامل انفاق نفس می

ایم. مان را انفاق کردهاست. چون از مال، مقام، تجربه یا علم خود انفاق کنیم، بخشی از دارایی

روست که احکام شرع، مرگ در ایم، از همینایم و انفاق کردهاما با انفاقِ نفس همه چیز را داده

 .راه خدا را سبب بخشش همۀ گناهان قرار داده است

قرآن کریم پس از تأکید بر ضرورت  .انفاق نفس در راه خداستخود،  انفاق در شکل کامل

اول  که این آیه نتیجۀ جملۀ« وَ ال تُلقُوا بِأَیدِیُکم إِلَی التَّهلُکَـۀ»گوید: تقدیم نفس در راه خدا می

است. چرا که انفاق در راه خدا مانع به هالکت انداختن نفس است. چرا که اگر ما از جهاد سر 

ایم. اما اگر گاه در هالکت دائم افتادهایم، آنظالمان امکان تسلط بر خودمان را دادهباز زنیم به 

ایم، چرا که با شهادت به نفس خود را در راه خدا انفاق کنیم، خود را از خطر هالکت دور کرده

 .ایمایم و مرگ و هالکت و ذلت ابدی را از امت دور کردهزندگی ابدی راه یافته

انگیز پایان مگی بر اساسِ عدل و دفع تجاوز است و لذا این آیه با این جملۀ دلآیاتی که ه 

ال تُلقُوا بِأَیدِیکُم إِلَی »پس معنای جملۀ « وَ أَحسِنُوا إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ المُحسِنِینَ »یابد که: می

کت اند، چرا که دوری از هالبه عکس آن چیزی است که برخی محققان فهمیده« التَّهلُکَـۀ

همان جهاد و دلیرانه به استقبال مرگ در راه خدا رفتن است، نه در خانه نشستن و امتناع 

گونه است که دفاع را جوهرۀ احسان و جوهرۀ رد ورزیدن از دفاع از خویشتن و از امت. این

 .یابیمتهاجم و جوهرۀ تقوی و انفاق در راه خدا می

 


