
 

  Distributed nder the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 ׀         http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 

 
 

The Qur’anic Principles of the “Divine Assistance” in 
the Words of Imam Khomeini 

Ghulamhussein A’rabi    |   Ali Ahmad Naseh   |   Leyla Jannati 

Received: 2019‐07‐03   |   Accepted: 2020‐01‐08 

Abstract 
The divine assistance is given to the faithful Muslims through various ways by the will 
of God and it leads to the astonishment of all people. This assistance relies on some 
principles mentioned in the Qur’an such as faith in God, obedience to the divine 
commands, definite trust in God and His divine promises, decisiveness and persistence 
for doing pure acts, and finally the divine traditions that exist in all times and places. 
Using descriptive analysis, the present study aims to delve deep into the subject of divine 
assistance. A monotheistic look at human history reveals that when faithful Muslims take 
action relying on the above principles, they can leave the obstacles and arduous 
challenges behind. Imam Khomeini himself conducted his measures from the beginning 
of Islamic revolution in Iran with reliance on the above principles and periodically used 
to emphasize on them in his speeches. People in the world have of course witnessed the 
real impact of those principles because when the victory of Islamic revolution seemed 
unlikely at the time of Pahlavi regime that was dominant in Iran as a stable Island, the 
divine and unseen assistance of God as well as the efforts of the leader and Iranian 
people who trusted in God and His definite promises to assist the believers against the 
enemies could defeat the former regime to the astonishment of World Arrogance. 
Therefore, people could choose their favorite government as a result of divine will and 
the fulfillment of one of the great traditions of God to give victory to those who aim to 
assist the religion of God with their pure actions. 
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  در كالم امام خميني(ره)» نصرت الهي«مباني قرآني 
 ***لیال جنتی|      **علی احمد ناصح|      *غالمحسین اعرابی

 ١٨/١٠/١٣٩٨|   تاریخ پذیرش:    ١٢/۴/١٣٩٨تاریخ دریافت: 

  دهچكي
جـب  گيـرد و مو  رسد نصرت الهي كه از طرق گوناگون با ارادة خداوند، نسبت به مؤمنان صـورت مـي   نظر مي به

شود، مبتني بر چند مبناست كه در قرآن به آنها اشاره شده است؛ از قبيل ايمان به خدا، عمل بـه   حيرت همگان مي
ـالص و        دستورات الهي، اتكا، توكل به خدا، اعتماد به وقوع حتمي وعده ـتمرار بـر عمـل خ هاي الهي، عزم بـر اس

ـاري اسـت. در ايـن مقالـه بـه     ها جاري  هاي الهي كه در همة زمان باالخره مبتني به سنت ـيفي   و س –صـورت توص

ـاهي  با كه رسد مي اثبات به مجموع در و گرديده بررسي موضوع اين تحليلي ـاريخ  بـه  توحيـدي  نگ  ايـن  بشـر،  ت
هاي سخت و  اند، از عقبه گيرد كه وقتي مؤمنان با تكيه بر اين مباني اقدام كرده مي قرار ما چشمان مقابل در واقعيت

اند. امام خميني(ره) از ابتداي نهضت اسالمي در ايران شخصاً با اتكا به اين  سربلند عبور كرده مشكالت سهمگين،
مباني اقدامات خود را انجام داده و در بيانات خود مكرراً اين مباني را گوشزد فرموده است كه البته اثرات واقعـي  

بينـي   المي با محاسبات مادي قابل تحليل و پيشاند. پيروزي انقالب اس آن را مردم دنيا و جهان به چشم خود ديده
ـا امـدادهاي غيبـي الهـي و       ديدند و ايران را جزيره ثبات مـي  نبود و همگان رژيم طاغوت را پابرجا مي ناميدنـد، ام

نصرت خداوندي و مجاهدت رهبر و مردم ايران با اتكا به پروردگار و اعتماد به وقوع حتمي وعدة الهي مبنـي بـر   
ن در برابر دشمنان، باعث گرديد كه رژيم گذشته در برابر حيرت دنياي استكبار از هم بپاشد و مردم نصرت مؤمنا

ـاي   بتوانند حكومت دلخواه خود را بر سر كار آورند؛ اينها نبود جز نفوذ اراده الهي و جاري شدن يكي از سنت ه
  كردن دين خدا هستند.بزرگ خداي متعال مبني بر پيروز كردن كساني كه با اخالص درصدد ياري 

  ها كليدواژه
    هاي خدا. نصرت الهي، امداد غيبي، سنت الهي ، اتكا و توكل، اعتماد به وعده
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  طرح مسئله
ايـن   .باشـد  مـي » نصـرت الهـي  «توجـه اسـت، مسـئله     ةيكي از مسائلي كه همواره شايست

وند و بـاالخره  شـ  مند مي افتد و چه كساني از آن بهره نصرت به چه معناست و چگونه اتفاق مي
امـام خمينـي(ره) در بيانـات خـود مكـرراً از       كند. هايي تحقق پيدا مي بر اساس چه مباني و پايه

نصرت الهي ياد كرده و موجبات و آثار و مباني آن را به اختصار گوشزد نموده است؛ از آنجا 
صـرت  اند، در كـالم خـود سـعي نمـوده ن     كه معظم له خود متخصص علوم ديني و قرآني بوده

عنوان درسـي از عمـق معـارف     الهي را با شواهد قرآني و استفتاءات تفسيري همراه ساخته و به
در اين نوشته برآنيم تا مباني قرآني نصرت الهي در كالم ايشـان را   الهي به مردم منتقل فرمايد.

  شود: مورد بررسي و تحليل قرار دهيم. مطالب اين نوشته تحت عناوين زير ارائه مي

  ري دادن به خدايا -1
وجود  تواند داشته باشد؟ خداي متعال كه صانع عالم و به ياري كردنِ خدا چه معنايي مي

آورندة كل هستي و موصوف به عليم ، قـدير و مزيـد اسـت، چـه نيـازي بـه يـاري بنـدگان و         
مخلوقات خود دارد؟ هستي و از جمله انسان محتاج اوست، بشر هرچـه دارد از او دارد و اگـر   

خـود   دة او نباشد انسان قادر به انجام هيچ كاري نيست پس چرا از يـاريِ بنـدگان نسـبت بـه    ارا
ْم «ميان آورده و فرموده:  سخن به

ُ
ْقـَداَمک

َ
ـْت أ ـَه َیْنُصـْرُکْم َو ُیَثبِّ ـِذیَن آَمُنـوا ِإْن َتْنُصـُروا اللَّ َھا الَّ یُّ

َ
(اي َیا أ

هاي شما  كند و گام دا نيز شما را ياري ميايد اگر خدا را ياري كنيد خ كساني كه ايمان آورده
 )؟7(محمد:» سازد.) را استوار مي

رساند و نه شرك و كفر آدمي زيان و ضرري متوجه خداي  نه ايمان انسان، به خدا نفعي مي
كند، چراكه نفع و ضرر متوجه موجود محتاجي مثل انسان است وگرنه او بي نياز و غنـي   متعال مي

يني(ره) در اين مورد فرموده است: مشرك باشـيم يـا موحـد فرقـي بـراي او      بالذات است. امام خم
النفس باشيم براي خود هستيم كافر و مشرك باشيم به خود ضرر  باهللا يا متقي زكي كند، عارف نمي

َه َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمیَن «زديم  احتياجي ) 97عمران: (آل» نياز است از همة مخلوقات.) (همانا خدا بي َفِإنَّ اللَّ
  ).43ش، ص1389به عبادت ما به اخالص ما به بندگي ما ندارد (خميني، 

پس چرا خداي متعال طلب ياري از بنـدگان فرمـوده اسـت؟ امـام خمينـي(ره) در جـاي       
ديگر، اين طلب را به معناي لطف و عنايت خدا به انسان تفسير فرموده و اين عنايـت از دو نظـر   
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ينكه بندگان ضعيف، مظلوم و نيازمند كمك را، در جـاي خـود   تأمل و توجه است. يكي ا  قابل
نهاده و نصرت آنان را نصرت خويش دانسته؛ و ديگر آنكه اقدام مؤمنان و ياري نيازمندان را بـه  
هر صورتي كه باشد، چه جنگ چه انفاق و غيره از مؤمنان طلب فرموده و با عنايت خود با ايـن  

كنيم، ما  ما او را نصرت مي«فرمايد:  ني(ره) در اين مورد ميعمل برخورد فرموده است. امام خمي
واسـطة عنايـات زيـادش ايـن را      كنيم و او بـه  بندگانِ ضعيف، نصرت بندگانِ خدا را براي او مي

نصرت خودش حساب كرده است با اين كه غني از همة عالم است؛ نصـرت ضـعفا را، نصـرت    
هَ «ته است: مظلومين را، نصرت خودش حساب كرده است و گف و اال نصرت خدا » ِإْن َتْنُصُروا اللَّ

يعني چه؟ ما كي هستيم كه نصرت خـدا را بكنـيم؟ عـالَم كـي هسـت؟ همـة موجـودات عـالم         
بكنـيم از بنـدگان خـدا، خـدا بـه عنايـت            اند، نصرتي كه ما بكنيم از دين خدا، نصرتي كـه  هيچ

  ).209، ص19ش، ج1385خودش اين را نصرت خودش حساب كرده [است] (خميني، 

  ياري كردن خدا به انسان -2
خداي متعال نصرت خود را منوط كرده به نصرت بندگان مـؤمن؛ اگـر مؤمنـان خـدا را     

سازد و نور جمـال الهـي    كند و آنچه اين مسئله را زيبا مي ياري كنند، خدا هم آنان را ياري مي
اش بـه خـود انسـان     بـه خـدا، همـه   رساند، اين است كه نتيجـة يـاري دادن    را به چشم انسان مي

جنگد تا متعـرض   زند و با آنان مي گردد، چه وقتي دشمنان را از سرزمين اسالمي پس مي برمي
سرزمين و ناموس و اموال مؤمنان نشوند و چـه آنگـاه كـه بـه همنوعـان نيازمنـد خـود كمـك         

در همـة مراحـل   رساند و چه در ساير موارد. نكتة زيباي ديگر اين اسـت كـه انسـان مـؤمن      مي
باشد كه شكست ناپذير است و اگـر انسـان مـؤمن اعمـال و رفتـار       نصرت، متكي به قدرتي مي

خود را با نيت نصرت الهي مقرون سازد و ارادة خـدا را بـراي نصـرت خـود طلـب كنـد هـيچ        
ـْم «شكستي نخواهد داشت چرا كه قرآن فرموده است 

ُ
ـُه َفـَال َغاِلـَب َلک (اگـر خـدا    ِإْن َیْنُصْرُکُم اللَّ

  ).160عمران: (آل» شما را ياري كند هيچ غالبي بر شما نخواهد بود.)
سـازد مـثالً    اند: خداوند اسباب غلبه بر دشمن را برايتـان فـراهم مـي    برخي از مفسران گفته

هاى  كند و دل اندازد، و امور را عليه كفار و به نفع شما جارى مى ترسي از شما، در دل كفار مى
سازد و اگر تثبيت را اختصاص به اقدام داد و در بـين انـواع نصـرت،     شجاع مى شما را محكم و

هـا،ذكر كـرد بـراي ايـن اسـت كـه        اي است از تشجيع و تقويـت دل  فقط ثبات قدم را كه كنايه
  ).347، ص18ش، ج1379ها روشن ترين مصاديق نصرت است (طباطبايي،  تقويت دل
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شما جبهـة نصـرت را بـاز كنيـد، خـدا هـم بـاز        «امام خميني(ره) در اين مورد فرموده است: 
برويد، براي خدا زحمت بكشيد، براي خدا همـة     كند. شما براي خدا كار كنيد. براي خدا پيش مي

هست براي خدا بايد جبهه باشد. آنكه پشت جبهه است بـراي     كارها را انجام بدهيد. آنكه در جبهه
لشكر است براي خدا متصدي باشد. آنكه متصـدي  كسي كه متصدي امور      نصرت خدا باشد. اين

   است براي نصرت خدا باشد. آنكه در مجلس است براي خدا در مجلس باشـد، بـراي       امور كشور
اشكال عمـل   نصرت خدا باشد. و باالخره اگر همه در نصرت خدا باشيم، خدا به وعدة خودش بي

  ). 202، ص11ش، ج1385(خميني، » كند. اگر نقصي باشد در ماست. مي
ايمان و اعتقاد امام خميني(ره) به نصرت الهـي و امـدادهاي غيبـي باعـث شـده بـود كـه        

هاي جنگ را بـه خـدا بازگردانـد و بـه حـق بـه خـدا و         هاي رزمندگان اسالم در جبهه پيروزي
از عنايات خداوند بزرگ و توجه رسـول معظـم   «نصرت او نسبت دهد. از جمله فرموده است: 

آسـاي   رزمندگان سلحشور اسالم در پيـروزي بـزرگ و بـرق        ت مقاوم و ايثارگر واو به اين مل
إن   يقين اين هدية الهي، از خـتم ايـن سـال پرحادثـه، تحقـق وعـدة         سپاسگزارم. به » 10والفجر«

ْت  م  َتنُصروا اللهَ  َینُصرُکم و ُیَثبِّ
ُ
قـداَمک

َ
از ثمـرة مقاومـت بـي نظيـر ايـن ملـت بـزرگ در برابـر           ،أ

، 20ش، ج1385(خمينــي، » در بمبــاران شهرهاســت.   ][رژيــم بعــث   بزدالنــة عفلقيــانحمــالت 
  ).501ص

  اتكاء به وعدة الهي -3
اگرانسان تمام رفتارهايش را مصداقي از نصرت و ياري كردن به خدا بداند و با ايمان و 

كند و پيـروزي را   اخالص و نيت پاك انجام دهد، يقيناً خدا هم او را در همة مراحل ياري مي
چنانچه اين معنا در قلب ما واقع شـده  «... . امام خميني(ره) فرموده است: سازد ان مينصيب انس

خداست و نصـرت بنـدگان خـدا، نصـرت خداسـت،         باشد كه نصرت كشور اسالمي، نصرت
اين معنا اگر در قلب مـا محكـم بشـود، از هـيچ چيـز نبايـد          نصرت مظلومان، نصرت خداست،

تواند كه غلبه كنـد و در همـه جـا هـم      كس هم به ما نمي يم و هيچترس شاءاهللا نمي بترسيم. و إن
  )209، ص19ش، ج1385(خميني، » .پيروز هستيم

هـاي الهـي    امام(ره) بارها در بيانات خود توجـه مخاطبـان را بـه مسـئلة اعتمـاد بـه وعـده       
 اينكـه  پيروزيـد، بـراي   كـه  باشـيد  مطمئن شما«توحيدي جلب كرده و از جمله فرموده است: 
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 كنيـد  نصـرت  اگـر  كـه  است كرده وعده است. خدا پيروز كند مي عمل براي خدا كه يكس

انـد:   فرمـوده  بـاز  و )80ص ،20جهمـان،  ( »كنـد.  مي نصرت را تعالي را شما تبارك و خداي
 چيـزي  هيچ از شود محكم ما قلب در معنا اگر خداست. اين نصرت اسالمي، كشور نصرت«

  . )209، ص19، جهمان» (بترسيم. نبايد
ناپـذير اسـت.    هاي الهي امريست عقلي و وعده خدا تخلف اعتقاد قلبي و اعتماد به وعده

تحقـق حتمـي وعـدة خـدا،     «فرمايـد:   العالي) در اين باب مـي  اي(مدظله اهللا خامنه حضرت آيت
َو َلَیْنُصـَرنَّ «فرمايـد:   صدق وعدة خداست. وقتي خداي متعال با تأكيد فراوان و چندجانبـه مـي  

هُ  كنـد، يـاري    ترديد، حتماً و يقيناً خداي متعال نصرت مي گمان، بي ) بي40(حج:» َمْن َیْنُصُرهُ  اللَّ
  .)63، ص1394(مطهري،  ».كند كساني را كه او را، يعني دين او را ياري كنند مي

تـوان بـه همـة اسـباب      با اعتماد و اتكاء به وعدة الهي و حمايت و نصرت خداوندي مـي 
ْم «فت. مادي و معنوي دست يا

ُ
ْقَداَمک

َ
ْت أ وعده الهي به افاضة جرأت و قـوت قلـب اسـت،    » َو ُیَثبِّ

ـهَ «كه انسان مؤمن به اقتضاي  البته درصورتي عمل كند و شك و ترديد بـه خـود   » ِإْن َتْنُصُروا اللَّ
اند كه مقتضـاي آيـه ايـن اسـت كـه خـدا شـما را در دنيـا و          راه ندهد. برخي از مفسران نوشته

، 9تـا، ج  كند (طوسي، بي تان را در دنيا و آخرت استوار و ثابت مي دهد و قدم يآخرت ياري م
  ).50، ص12تا، ج / طبرسي، بي 293ص

  ايمان به خدا و عمل به دستورات او -4
يكي از مباني قرآني براي نصرت الهي، ايمان قلبي و اعتقاد باطني به خداي متعال و باور 

باشد. اين اعتقـاد   و عمل به دستورات خداي سبحان ميهاي الهي  دروني به تحقق حتمي وعده
اي  شود كه فرد مؤمن تمامي اسباب نصرت را با پشـتوانة چنـين ايمـان و اراده    و عمل باعث مي

داند كه نصـرت الهـي و يـا     فراهم سازد و آنگاه با عزمي آهنين اقدام نمايد؛ زيرا فرد مؤمن مي
هـاي خـود را محقـق     ت و عمـل انسـان وعـده   حساب نيست و خداوند بر اساس نيـ  عدم آن بي

حمايت خداوند، يا ترك حمايت او نسـبت بـه مؤمنـان    «كند؛ يكي از مفسران نوشته است:  مي
گيرد آنها كه فرمان خدا را زير پـا   ها صورت مي ها و لياقت بي حساب نيست و روي شايستگي

مشـمول يـاري او    بگذارند و از فراهم سـاختن نيروهـاي مـادي و معنـوي غفلـت كننـد هرگـز       
هـاي راسـخ و تهيـة     نخواهند بود، و برعكس، آنها كه با صفوف فشرده و نيات خـالص و عـزم  
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خيزنـد، دسـت حمايـت پروردگـار پشـت سـر آنهـا         گونه وسائل، به مبارزه با دشمن برمي همه
  ).238، ص3تا، ج (مكارم شيرازي، بي» خواهد بود.

كـه در جنـگ تحميلـي در برابـر      حضرت امام خميني(ره) در وصف رزمندگان اسـالم 
جنگيدنـد و شـهامت بـه خـرج      هـاي جهـان، مـي    دشمن تا دندان مسلح و متكي به تمام قدرت

اين ايمـان اسـت كـه    «...دادند تنها نيروي محرك آنان را ايمان به خدا معرفي كرده است :  مي
انـد، ايـن   طور كرده آن پاسدار و آن ارتشي كه در سـنگر خـودش نمـاز شـب بخو     اينها را اين

كنيد كه مـا در مقابـل همـين عـراق، كـه همـة        مي     كند. شما خيال ارتشي مثل شير مقاومت مي
دهنـد   كنند، پول سرشار را اين شيوخ بدبخت به اين جاني مي مي   از آن حمايت كشورها دارند

م؟] جنگـي  آيد... [با قدرت مادي صـرف مـي   شان مي بسيار هم كه از همه جا برايهاي  اسلحه   و
  ).7، ص12ش، ج1385(خميني، 

هاي مختلف مسئلة ايمان به خدا و عمل براي خـدا را مطـرح    امام خميني (ره) به مناسبت
بايـد مـا   «كرده و كارهاي برآمده از نيت غيرالهي را ناكارآمد دانسته و از جمله فرموده اسـت:  

چنانچه متصدي امر دولتيم،      جديت كنيم كه اين معنا را درست بكنيم. دنبال اين باشيم كه اگر
كردن، اين اسـت كـه ببينـيم خـدا چـي        دولتي باشيم كه براي خدا كار بكنيم. و براي خدا كار 

فرموده اسـت كـه بـه مسـتمندان بايـد برسـيد، بـه           فرموده است، چي گفته است، ما بايد بكنيم.
نيد. وقتي كه بنا شـد مـا بـراي    برسيد، براي همه بايد تهيه ك  ضعفا بايد برسيد، به مردم فقير بايد 

اين نصرت خداست. نصرت خدا، نصرت بندگان خداست نصرت    اين جهت خدمت كرديم،
» اهللا عيـال «ما نصرت كرديم بندگان خدا را بـراي خـدا، بـراي اينكـه اينهـا           دين خداست. وقتي

» نصـرت خداسـت.   ايـن   ها هـم پيـروز نشـويم، اينجـا پيـروزيم.       چنانچه در جبهه   هستند. ما اگر
  ).211، ص19ش، ج1385(خميني، 

دانـد كـه بـراي خـدا و از      امام خميني(ره) همة اين امور را در صورتي نصرت الهـي مـي  
نصـرت يـك معنـايي اسـت كـه در خـود       «رو فرموده است:  روي اعتقاد صورت پذيرد، ازاين

لكـن بـه عنـوان نصـرت      پيروز بشـويم،  ها همة جبهه   انسان بايد متحقق بشود. ما اگر چنانچه در
بخواهيم كه خودمان يك جايي را بگيريم، ما نصـرت       خدا نباشد، براي نصرت خودمان باشد،

كننـد، اگـر عمـل كننـد يـك       اند، عمل نمـي  اي را كه داده وعده   خدا را نكرديم و خدا هم آن
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ُصرو الله َینُصـْرُکْم و ِاْن َتنْ   که ما ندارد. آني كه وعده كرده است      عنايت خاصي است، ربطي به
ْم 
ُ
ْت َاْقـداَمک كنـد. شـما بـراي     شما جبهة نصرت را بازكنيد، خدا هم باز مـي   ، آن اين است كه  ُیَثبِّ

برويد، براي خدا زحمت بكشيد، براي خدا همة كارها را انجام    خدا كار كنيد. براي خدا پيش
  ).202، ص12جش، 1385(خميني، » كند.] بدهيد... [ آنگاه خدا ياري مي

آنچه امام خميني(ره) در مورد مباني نصرت الهي و از جمله ايمان به خدا و اعتقاد قلبـي  
 139باشد. از جمله آيـه   هاي الهي مكرراً بيان فرموده، برگرفته از آيات قرآن مي به وقوع وعده

ْنُتُم «فرمايد:  عمران كه مي سورة آل
َ
ْعَلْوَن ِإْن ُکْنُتْم ُمـْؤِمِنیَن َو َال َتِھُنوا َو َال َتْحَزُنوا َو أ

َ
(سسـت و   اْأل

مـؤمن سرشـار از اميـد و پشـتكار و     ». غمگين نشويد چراكه شما برتر هستيد اگر مؤمن باشيد.)
هاي الهي همواره در كار نصـرت الهـي اسـت. از دشـمن      اعتماد به خدا و ايمان به تحقق وعده

ميني(ره) اين ايمان را در قلب خود ايجـاد  كند. امام خ هراسد و از قلّت ياران وحشت نمي نمي
هاي الهي بود كه توانست در برابر طـاغوت زمـان خـود قيـام      كرده بود و با اميد به تحقق وعده

اندك به جمع ياران خود بيفزايد و انقالبي را رهبري نمايد و به پيـروزي برسـاند    كند و اندك
ايمـان حقيقـي و اعتقـاد راسـخ قلبـي و       نظيـر بـود.   نظير حداقل كم كه در جهان اگر نگوييم بي

  مانند و ارادة آهنين را بايد در امام خميني(ره) جستجو كرد. شجاعت بي
برادرها، اين ايمان را حفظ «امام خميني (ره) به پشتوانة همين خصوصيات فرموده است: 

ظ كنيـد و  به اسالم و به ملـت حفـ       كنيد؛ اين قدرت الهي را حفظ كنيد و اين تعهد خودتان را
  ).439، ص17ش، ج1385(خميني، » به پيش برويد...

  سنت الهي در نصرت بندگان -5
يكي از مباني نصرت الهي، سنت الهي است كه وعدة پيروزي داده به صورت مشـروط.  

هاي الهي كـه   عنوان مفسر قرآن، از مقاصد قرآني و سنت پرواضح است كه امام خميني(ره) به
آمـده، در بيانـات خـود اسـتفاده كـرده اسـت. تاكيـدهاي مكـرر          در قرآن به اشـكال مختلـف  

ويـژه درمـورد    هـاي الهـي بـه    امام(ره) بر ايمان، توكل و اتكال به خدا و اعتقاد به تحقـق وعـده  
نصرت و پيروزي بندگان به ارادة خدا، برگرفته از بينش قرآنـي ايشـان اسـت. در مـورد سـنت      

هاي اجتماعي قرآن بـه لحـاظ قلمـرو بـه دو دسـتة       سنت«الهي يكي از نويسندگان نوشته است: 
هـاي   . سـنت 2هاي مربوط به كل جامعه و ساختارهاي كلي آن؛  . سنت1شوند:  كلي تقسيم مي
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هاي خاص. و از جهت صورت و شـكل، گـاه بـه صـورت قضـية شـرطيه بيـان         مرتبط با پديده
ـَه «فه طور كه شكل رايج بيان قـوانين علمـي اسـت، ماننـد آيـة شـري       شوند آن مي ِإْن َتْنُصـُروا اللَّ

ْم 
ُ
ْقـَداَمک

َ
ْت أ )؛ گاهي نيز از جريان و تحقق مـوارد بسـيار يـك سـنت در     7(محمد:» َیْنُصْرُکْم َو ُیَثبِّ

ُه «...متن خارج سخن به ميان آورده است، مانند:  ِه َو اللَّ َکْم ِمْن ِفَئٍة َقِلیَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َکِثیَرًة ِبِإْذِن اللَّ
اِبِریَن َمَع ا ... چه بسيار گروه اندكي كه به اذن خـدا بـر گروهـي انبـوه چيـره      ()؛ 249(بقره: » لصَّ

در اين دسته آيات معموالً در همان آيـه يـا آيـات قبـل و      )؛شدند و خداوند با شكيبايان است.
اي كـه از ايـن قالـب بيـاني بـه       شـود؛ نكتـه   ه عامل اصلي تحقق آن روند اشاره مـي بعد از آن، ب
آيد آن است كه سنت مندرج در اين قالب موارد فراواني داشته و بسيار تكـرار شـده    دست مي

  ).125، ص1ش، ج1390(رجبي، » است.
يچ طوري كه در هيچ شرايطي و در هـ  هاي الهي، تغييرناپذيري آنهاست، به ويژگي سنت
مثال عاقبـت ظلـم هالكـت اسـت، ايـن يـك سـنت الهـي          عنوان پذيرد. به موردي، تخلف نمي

باشد و وقوع هالكت قطعي و يقيني است. به همين طريق نصرت الهـي بـراي    ناپذير مي تخلف
مؤمنان صابر و مقاوم هم يك سنت قطعي الهي است. آنچه راهبـريِ رهبـرانِ الهـي را از سـاير     

هاي الهي و قطعيـت وقـوع    كند، ايمان راسخ آنان به سنت متمايز مي رهبران بزرگ و كوچك
آنها است. امام خميني(ره) با چنين اعتقادي مردم را دعوت به صبر، قيام، مقاومت و ايستادگي 
براي مبارزه كرد و چنين اعتقادي باعـث شـد كـه مـردم را مجتمـع سـازد و آنـان را بـه بنيـاني          

مستكبران جهان تبديل كند. امام خمينـي(ره) بـا شـناخت و    مرصوص در برابر طاغوت زمان و 
هايي بود كه جهان اسـالم و مستضـعفان عـالم را مـورد خطـاب قـرار        باور نسبت به چنين سنت

اي مسلمانان در همة بالد و اقطار عالم به پـا خيزيـد! و اي علمـاي اعـالمِ     «داده و فرموده است: 
و مسلمانان برسـيد! و در هـر گوشـه و كنـار همچـون      جهان اسالم به داد اسالم و بالد مسلمين 

ملت ايران و دولت آن و علما و بزرگان اين سامان، دست رد به سينة ستمكاران غرب و شـرق  
خوار آنان را از بالد خود بيرون بريزيـد و   زنيد و عمال و كارشناسان دروغين و مستشاران نفت

اسالم و انساني را بر رفاه و عيش چنـد   همچون سلحشوران ايران، شهادت را بر ذلت، و شرف
روزة توأم با خواري و شرمساري ترجيح داده و در ميدان نبرد سياسي و نظامي بـر آنـان چيـره    
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إِنْ تَنْصـرُوا  «شويد و از هياهوي تبليغاتي آنان باك نداشته باشيد كه خداوند تعالي بـا شماسـت   
 و رْكُمنْصي اللَّهكُمامأَقْد تثَب290، ص19ش، ج1385(خميني، » ي.(  

  نتايج -6
  دست آورد كه از اين قرارند: توان به از آنچه گذشت چند نتيجه مي

كه مؤمنـان بـه    الف. نصرت الهي يكي از سنن قطعي و حتمي خداوند است و درصورتي
شرط مذكور در آيه، يعني ياري كردن دين و بندگان خدا وفا كنند، خدا هم به يقـين آنـان را   

هـاي عينـي آن، پيـروزي امـام خمينـي(ره) و انقـالب اسـالمي         يروز خواهد كرد؛ كه از نمونهپ
  است.

  ها و مشكالت است. ب. نصرت الهي منوط به ايمان، صبر و مقاومت در مقابل سختي
شود و بـا شـجاعت    ج. مؤمن حقيقي با توجه به نصرت الهي هرگز سست و غمگين نمي

  رود. يش ميپ در راستاي اهداف الهي خود به
كند، بلكه با  د.قلّت ياران در مؤمنِ معتقد به تحقق وعدة نصرت الهي وحشت ايجاد نمي

  سازد. ناپذيري، كمبود ياران را جبران مي مقاومت و خستگي
ياري دادن به خدا عبارت است از سعي در اعتالي دين و كمك به بندگان خدا كه  .هـ.

  شوند. محسوب مي» اهللا عيال«
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 ش.١٣٧٩طباطبایی، محمدحسین؛ المیـزان فی تفسـیر القـرآن؛ قم: دفتر انتشارات جامعه، 

  تا. نا، بی جا: بی الحسن؛ مجمع البیان؛ بی بن طبرسی، ابوعلی فضل
 تا. ث العربی، بی؛ بیروت: داراحیاء التراالحسن؛ التبیان في تفسیر القرآن طوسی، محمدابن

اللـه العظمـی  مطهری، مهدی؛ ره، رهرو، رهبـر (مجموعـه بیانـات رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی، حضـرت آیت
العالی)، دربارۀ شخصیت حضرت امام خمینی(ره)،رهبر کبیر انقـالب اسـالمی)؛ تهـران:  ای(مدظله خامنه

 ش.١٣٩۴نشر انقالب اسالمی، 

  تا. نا، بی جا: بی یمکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ ب
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