«کاری از موسسه علمی فرهنگی وارثین ملکوت»

هبهخاطرنامفهومبودنفایلضبطیاینخطبه ،در برخی

خطبهایبهبزرگآنان ( 1424

مکانها،درترجمهنقلبهمضمونشدهاست ).
از 

بسماهللالرحمنالرحیم 
«وَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآیاتِنا ال
جنبندهاى را از زمین

عذاب] بر ایشان واجب گردد ،
یُوقِنُونَ» (نمل « )82و چون قول [ 
نشانههاىما
مىآوریمكهباایشانسخنگویدكه:مردم[چنانکهباید]به 
براىآنانبیرون 
یقیننداشتند ».
بهفردیكهروزگاریساكتبودوبهكفر،سخنگفت!بهبزرگآنان!شایدبهسویاو
بردگانكنیززاده و احزاب پراكنده وردكنندگان كتاب! به هر مسلمانی كه

باز گردند .به 
مسائل،براوپوشیدهشدهاستوبههرمسلمانیكهنسبتبهدینوآبروومقدساتش
غیرتدارد.
فیسَبیلِهِ
خداوندمتعالفرمود«:یاأَیُّهَاالَّذینَآمَنُوااتَّقُوااللَّهَوَابْتَغُواإِلَیْهِالْوَسیلَةَوَجاهِدُوا 
آوردهاید،ازخداپرواكنید؛وبهاو[توسل
لَعَلَّکُمْتُفْلِحُون»(مائده«)35اىكسانىكهایمان 
و]تقرب جویید؛ و در راهش جهاد كنید ،باشد كه رستگار شوید».خداوند متعال فرمود:
فی سَبیلِ اللَّهِ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ كُنْتُمْ
«انْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقاالً وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ  
تَعْلَمُونَ لَوْ كانَ عَرَضاً قَریباً وَ سَفَراً قاصِداً الَتَّبَعُوكَ وَ لکِنْ بَعُدَتْ عَلَیْهِمُ الشُّقَّةُ وَ سَیَحْلِفُونَ

بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا مَعَکُمْ یُهْلِکُونَ أَنْفُسَهُمْ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَکاذِبُون»(توبه)42،41
«سبکبار و گرانبار ،بسیج شوید و با مال و جانتان در راه خدا جهاد كنید.اگر بدانید ،این
براى شما بهتر است.اگر مالى در دسترس و سفرى [آسان و]كوتاه بود ،قطعاً از پى تو
مىنماید ،و به زودى به خدا سوگند خواهند
مىآمدند ،ولى آن راه پر مشقّت بر آنان دور  

مىآمدیم[ ،با سوگند دروغ] ،خود را به
مىتوانستیم حتماً با شما بیرون  
خورد كه اگر  
مىداندكهآنانسختدروغگویند».خداوندمتعالفرمود«:وَإِذا
مىكشانندوخدا 
هالكت 
أُنْزِلَتْسُورَةٌأَنْآمِنُوابِاللَّهِوَجاهِدُوامَعَرَسُولِهِاسْتَأْذَنَكَأُولُواالطَّوْلِمِنْهُمْوَقالُواذَرْنانَکُنْ
مَعَالْقاعِدینَرَضُوابِأَنْیَکُونُوامَعَالْخَوالِفِوَطُبِعَعَلىقُلُوبِهِمْفَهُمْالیَفْقَهُونَلکِنِالرَّسُولُوَ
الَّذینَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ وَ أُولئِكَ لَهُمُ الْخَیْراتُ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون»
سورهاى نازل شود كه به خدا ایمان آورید و همراه پیامبرش
(توب«)88 - 86و چون  
خانهنشینان
جهادكنید،ثروتمندانشانازتوعذرواجازهخواهندوگویند«:بگذاركهمابا 
خانهنشینان باشند ،و بر دلهایشان مُهر زده شده است ،در نتیجه
باشیم».راضى شدند كه با  
آوردهاندبامالوجانشانبهجهاد
قدرتدركندارند.ولى پیامبروكسانىكهبااوایمان 
برخاستهاند .و اینانند كه همه خوبیها براى آنان است ،اینان همان رستگارانند ».خداوند

متعال فرمود«:وَ جاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ
فیهذالِیَکُونَالرَّسُولُشَهیداًعَلَیْکُمْ
حَرَجٍمِلَّةَأَبیکُمْإِبْراهیمَهُوَسَمَّاكُمُالْمُسْلِمینَمِنْقَبْلُوَ 
وَ تَکُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقیمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ اعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْالكُمْ فَنِعْمَ
راه] اوست جهاد
الْمَوْلى وَ نِعْمَ النَّصیر» (حج« )78و در راه خدا چنانکه حق جهاد [در  

كنید،اوستكهشمارا[براىخود]برگزیدهودردینبرشماسختىقرارندادهاست.آیین
است]او بود كه قبالً شما را مسلمان نامید ،و در این [قرآن
پدرتان ابراهیم [نیز چنین بوده  
است]تااینپیامبربرشماگواهباشدوشمابرمردمگواهباشید.پس
نیزهمینمطلبآمده 
نمازرابرپاداریدوزكاتبدهیدوبهپناهخداروید.اوموالىشماست؛چهنیکوموالیى
وچهنیکویاورى ».
آیدكهازقرآن،فقطنگارشآنمیماندواز


زمانیبرامتممی
رسولاهلل(ص)فرمود«:
اسالم ،فقط نامش میماند .به آن نامیده میشوند؛ ولی دورترین مردم ،از آن هستند.
مساجدآنان،آباداست؛درحالیكهازهدایتتُهیاست.فقهایآنزمان،بدترینفقهای
آیدوبهسویآنانبازمیگردد(».بحار األنوار


زیرآسمانهستند.فتنهازآنانبیرونمی
ج52ص )190
رسول (ص) در معراج ،در حدیث طوالنی از خداوند سبحان و متعال« :عرض كردم:
خدایا!این مسئله -قیام قائم -چه زمانی است؟ خداوند عزوجل به من وحی نمود:این
مسئله ،زمانی است كه علم برداشته شود و ناآگاهی آشکار شود و قاریان ،بسیار شوند و
هدایتگر اندك میشوند و فقهای گمراه

میشود و فقهای 
عمل اندك شود و فریب بسیار  
میشوند(».البحارج )52
خائنبسیار 
آمریکا،كشورآزادیبدوناندازهاست.زناولواطوشرابوگناهان.آمریکا،كشوری
است كه با خداوند سبحان و اولیای خداوند مقابله میكند .ابزار و سالحی است كه در

استكهآنراهرجاییبخواهد،قرارمیدهد.وهر

دستشیطان(خداوند،لعنتشكند)
روزدردلكشوراسالمی،آنرامیكارد.وآمریکاهموستكهحاكمیتخداونددرزمین

را نمیپذیرد و آمریکا كشوری است كه پیش از اینکه كشور مقابل قرآن و مهدی (ع)
باتوراتوایلیا(ع)وانجیلوعیسی(ع)مقابلهمیكند؛هموكهیهودونصارا،

باشد ،
.وآمریکا،همانوحشآهنیناستكهمیخوردو

مدعیانتظارووالیتمداریآنهستند
همه مملکتها را پایمال میكند؛ همانطور كه دانیال (ع) در تورات بیان نمود و
پیشگوییاشكردهاست.وآمریکاهموستكهدمکراسی«یاحاكمیتمردم،نهحاكمیت

رابهعنوانراهحلِحکومتمطرحمیكندوآنرابهعنوانپایانتاریخ

خداوندسبحان»
هاراازبینمیبرد؛حتیتحکیمقانونالهیوخلیفه

یراه 
حل
ایكههمه 


شماردونظریه

می
خداونددرزمینكهخداوندسبحان،بهسویآندعوتمیكند.خداوند متعال فرمود«:وَ

مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْکافِرُونَ ....وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ
هُمُ الظَّالِمُون» (مائده« )45 ،44و كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داورى
نکردهاند ،آنان خود كافرانند ... .و كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داورى

نکردهاند ،آنان خود ستمگرانند« ».وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ»

(مائده«)47وكسانىكهبهآنچهخدانازلكردهحکمنکنند،آنانخود،نافرمانند».خداوند
متعال فرمود« :إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَة» (بقره« )30من در زمین جانشینى خواهم
گماشت ».خداوند متعال فرمود« :قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِی الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ

الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِیَدِكَ الْخَیْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَیْءٍ قَدیر»

(آل عمران« )26بگو« :بار خدایا ،تویى كه فرمانفرمایى؛ هر آن كس را كه خواهى،
فرمانروایىبخشى؛وازهركهخواهى،فرمانروایىرابازستانى؛وهركهراخواهى،عزت
بخشى؛ و هر كه را خواهى ،خوار گردانى؛ همه خوبیها به دست توست ،و تو بر هر چیز
توانایى ».خداوند متعال فرمود«:یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ

جانشین]گردانیدیم؛ پس میان

بِالْحَق»(ص«)26اى داوود ،ما تو را در زمین خلیفه [و 
كن».خداوندمتعالفرمود«:أَلَمْتَرَإِلَىالْمَلَإِمِنْبَنیإِسْرائیلَمِنْبَعْدِ
مردمبهحقّداورى 
حال]سران
فیسَبیلِاللَّه»(بقره«)246آیااز[ 
مُوسىإِذْقالُوالِنَبِیٍّلَهُمُابْعَثْلَنامَلِکاًنُقاتِلْ 
بنىاسرائیل پس از موسى خبر نیافتى آنگاه كه به پیامبرى از خود گفتند«:پادشاهى براى

كنیم ».
مابگمارتادرراهخداپیکار 
صادق (ع) فرمود ...« :آیا نمیبینی كه خداوند فرمود« :ما كانَ لَکُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها»
میفرماید :شما نمیتوانید امامی از سوی
«كار شما نبود كه درختانش را برویانید  ».
خودتانقراردهیدكهآنراباهواینفسخودوارادهتانبنامید.سپسصادق(ع)فرمود:

نمیكندو
سهفردهستندكهخداوند،باآنانسخننمیگویدودرروزقیامت،بهآناننگاه 

آنانراپاكنمیكندوعذابدردناكیدارند.فردیكهدرختیبِکاردكهخداوندنکاشته

است.یعنیفردیكهامامیراقراردهدكهخداوند،آنراقرارندادهاستیافردیراكه
خداوندقراردادهاست،انکاركند(».تحفالعقول )325

آمریکا هموست كه خودش را به عنوان رهبر جهان مطرح كرده است .در آخر،
شکیباییاشمحققشدوبانیروینظامی،واردكشورهایمسلمانانشدهاست؛البتهپس

ازاینکهكارگزارانخبیثش،راهرابرایشآماده كردند؛امثالصداموبنالدنوحاكمان
خائن؛ تا رهبران و اندیشمندان اسالمی بیابد كه مقابل دمکراسی آمریکایی ،از درون
شکستخوردهاست.درنتیجهفقطپوستهوظاهر،ازاسالمباقیماندهاست.وهمهدرون

آنان ،آمریکایی است .انگار قرآن ،صالحیت این را ندارد كه رهبری مسلمانان باشد تا
آنان،قانونوضعیوانتخاباتدمکراسیآمریکاییرااختراعكنندكهامثالكلینتون،رئیس
كهبامنشیاش،عملجنسیانجامدادهاست-بهاینجابرساندكهدركشورهای

آمریکارا-
اسالمیحکومتكند .
ومیبینیكهفقهاییهستندكهبدترینفقهایزیرسایهآسمانهستند.فتنهازآنانبیرون

ایرانمیفهمند؛مگراینکهیکی


گردد.فقهاییكههیچمسئله

سویآنانبازمی
میآیدوبه

ازآنان،دوستداردكههزارسالعمركند.فقهاییكهبهآمریکاخدمتمیكنندوسختی

نمیبینندكهبانظریهآمریکاییتعاملداشتهباشند.بلکهیکیازآنان،بهتظاهراتِ برای

مطالباتآمریکاییدعوتكردهاست .
كندوآمریکانیزبهانتخاباتدعوتمیكند!!اوآمریکاراتأیید


او،بهانتخاباتدعوتمی
كند.بااینحال،مدعیاختالفنظرباآمریکا،دربارهچگونگیاینانتخاباتوزمانش


می
کارابدهد؛بااینکهحتییككلمهبیاننمیكند

استتابهخودش،جلوهیمخالفباآمری


رفتنآمریکاییها،ازكشورهایمسلمانانراداشتهباشد!بلکهحداقل


كهدرخواستبیرون
به تظاهراتی برای بیرونرفتن نیروهای جنگجوی اِشغالگرِ كشورهای مسلمانان دعوت
نمیكند! بلکه یکی از این فقهای خائن ،به اینجا رسیده است كه از نیروهای جنگجوی

گر،درخواستباقیماندنبیشترنمودهاست؛بهاینخاطركهاوضاعدركشورهای

اِشغال
اسالمی،ثابتنیست.وبراساسنظربتهاییكهروزگاریساكتبودندوبهكفرسخن

ماند!ومیبینیكهآمریکا،خاروخاشاكهستندكهبه


گفتند،فقطباوجودآمریکاثابتمی
تمایزقائلنمیشوندوبهرهآناناز

سویهرسخنگوییرومیكنندوبینسنگوگوهر ،

آگاهی،زندگیدنیاستكهبهباالترازآننمیرسد.آنانافرادیهستندكهنهدینیدارندو

بازدارندهایدروجودآناننیستكهاوراازمعصیتوفسادوایجادفسادوپذیرش كار

ایمیگردندكه

ناشایستبازدارد.وفردیاستكهدین،لقلقهزبانشاناستوگِردمسئله
چرخد.ازسویاینافراد،صداموآمریکاوهمهستمکاران،موردپذیرش


زندگیآنانمی
مهمایناستكهبخورندوبهرهمندشوندو

.بلکهشیطاننیزموردپذیرشاست.

هستند
آرزو،آنانراسرگرمكند.آمریکارادرفقهایخائنویارانشانیافتم؛همانافرادیكه
اصحابپوستههایدینیوباطنآمریکاییشیطانیهستندوهمچنیندرخاروخاشاك.

هموستكهحکومتوتسلطاورابركشورهایاسالمیآمادهمیكند.و

بله«القاعده»
مستعمرهای آمریکایی تبدیل

درنتیجه هویت اسالمی این كشورها مسخ میشوند و به 
شوند.بهناماسالم،بهاسالمطعنهوضربهمیزنند.براساسنظرآمریکا،هرفردیكه


می
بهجهاددعوتكند،تروریستاستوهمچنینباتأییدساكتآقایانوفقهایساكتكه

گویندكهآقایآنان،آمریکاترسیممیكند.بههمینخاطر،


ایسخنمی

فقطدرمحدوده
كنمكهمسائل،برآنانپوشیدهشدهاستوگمانمیكنندكه


منبهمسلمانانییادآوریمی
اطاعتازفقهایخائن،هماناطاعتازخداوندسبحانومتعالاست! 
البتهباتوجهبهسخنانرسولاهلل(ص)وامامان(ع):رسولاهلل(ص)فرمود«:بهغیراز
دجال ،بیشتر برای شما از دجال ،امامانِ گمراهی میترسم .و همچنین از ریختن خون
عترتم،پسازمن.منبافردیكهباآنانمقابلهكند،مقابلهمیكنموبافردیكهباآنان

درصلحباشد،مننیزدرصلحهستم(».امالیطوسیج18ص)512وازایشان(ص):
(تحفالعقول ص« )325لغزش عالِم ،مانند

«لغزش عالِم ،عالَم را فاسد میكند ».
سوراخكردن كشتی است كه غرق میشود و افراد دیگری كه با او هستند نیز غرق

میشوند« ».لغزش عالِم ،جنایتی بزرگ است( ».غررالحکم) «لغزش عالِم ،مانند

(كنزالفوائد)وازایشان(ص):
شودوغرقمیكند ».


كردنكشتیاستكهغرقمی

سوراخ
پسازخودم،برامتممیترسم،سهمسئلهاست:اینکهقرآنرابه

ینمسئلهایكه

«شدیدتر
(معدنالجواهر ص)31

غیر از تأویلش ،تأویل كنند و از لغزش عالِم دنبالهروی كنند »...
ابوبصیرازصادق(ع)كهبهایشانعرضكردم«:اتَّخَذُواأَحْبارَهُمْوَرُهْبانَهُمْأَرْباباًمِنْدُونِ
اللَّه»«اینان دانشمندان را به جاى خدا به الوهیّت گرفتند ».ایشان(ص)فرمود«:به خدا
سوگند! آنان را به پرستش خودشان دعوت نکردند .اگر آنان را به پرستش خودشان
نمیدادند.ولی حرام را برایشان حالل نمودند و حالل را
میكردند ،پاسخ آنان را  
دعوت  

میپرستند( ».برهانج10
نمیفهمند ،آنان را  
برایشان حرام نمودند.درنتیجه از جایی كه  
ص )120
امید است كه مسلمانان ،از پرستش فقهای خائن آزاد شوند و خداوند یگانه قهّار را
بپرستند؛ پس از اینکه برای آنان ،روشن شد كه این بتها ،ساكت هستند كه سخن
گفتنكند،بهكفرسخنمیگویند.وامید


رامجبوربهسخن
نمیگویند.واگرشرایط،آنان 

است كه مسلمانان ،موضع شرافتمندانه اِتّخاذ كنند كه وجود آمریکایی را در كشورهای
د؛البتهبهشکلعملیونهفقطبازبانوپسازاینکهازپرستشبتهای

اسالمیردكنن
گمراهخائن،آزادشدند .
خطاب خودم را متوجه مسلمانانی میكنم كه نسبت به دین و آبرو و مقدساتشان غیور
هستند:منتظرچهمسئلهایهستید؟امیرالمومنین(ع)فرمود«:جهاد،درببهشتاستكه

خداوند،آنرابرایاولیایخاصشبازنمودهاست».تجهیزاتفراهمكنیدوبرایجهاد
درراهخداوندآمادهشوید.واگرمردموعلمایدینِآمریکاییبهشماگفتند:آمریکا،
نیرومندترینكشوردرجهاناست،بگویید:خداوند،ازآمریکانیرومندتروبزرگتراست.

واگربهشمابگویند:شماضعیفواندكهستید،بهآنانبگویید«:كَمْ مِنْفِئَةٍقَلیلَةٍغَلَبَتْ
فِئَةًكَثیرَةًبِإِذْنِاللَّه»(بقره «)249بساگروهىاندككهبرگروهىبسیار،بهاذنخداپیروز
واگربهشمابگویند:آمریکا،شمارامیكُشد.بهآنانبگویید:برایمااینكفایت

شدند».
میكندكهمانندحسین(ع)ویارانحسین(ع)باشیم.واگربهشمابگویند:فقها،مسلمانان


رابه جهاد دعوت نکردند ،به آنان بگویید:این فقها،مسلمانان را اصالً به جهاد دعوت
نمیكنند؛بهاینخاطركهآنان،فقهایگمراهیخائنهستند.آنان،همانشبثبنربعیو

شمربنذیالجوشنوشریحقاضیدراینزمانهستند.آنان،مانندعلماییهودهستندكه

خداوند،آنانراذكرنمودهاست«:یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ یُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَة»(بقره«)96هر یك از
ایشان آرزو دارد كه كاش هزار سال عمر كند ».و اگر به شما بگویند ...:و اگر به شما
بگویند ...:و اگر به شما بگویند ...:بهآنانبگویید:خواری،ازمابهدوراست.خداوندو
رسولومومنین،این مسئلهرابرایماسرباززدهاستوهمچنینآغوشیكهپاكو
طاهرماندهاستكهاطاعتازافرادپسترابرآستانهكریمانبرتریدهیم.ایانصاراهلل...
ایانصارپیامبرانوفرستادگان(ع)...ایانصارحسین(ع)...ایانصاراماممهدی(ع)
هیچاهمیتی برایسخنان افرادستمکار ،ارزش قائل نباشید و همیشه ،مواضع وسخنان
حسین(ع)رایادآورینمایید.سخنیرابهیادآوریدكهدرطفّ،انجامدادومیفرمود:
«من به عنوان متکبّر و طغیانگر و فسادگر و ستمکارانه خروج نکردم .بلکه برای
درخواستاصالحدرامتجدمخروجكردم.میخواهمكهامربهمعروفكنمونهیاز

ابیطالب(ع)حركتكنم ».
بن 
جدم(ص)وپدرم،علی 

منکرنمایمودرمسیر
ایمومنینحقیقی!ایغریباندرجامعهایكهازاماممهدی(ع)تُهیاست.خوشابحال

شما.شماافرادیهستیدكهرسولاهلل(ص)وامامان(ع)شماراذكركردهاست.وقتی
فرمود« :اسالم ،غریبانه آغاز شد و همانطور كه غریبانه آغاز شد ،باز میگردد».
خوشابحالشماكهباشبثبنربعیوشریحقاضیواتباعآنانكهعلمایدینهستند،

همرامتوجهمیشوندواینکهپشت دنیا،

مواجهمیشوید.همانافرادیكهفقطدنیاودِرَ

میافزایندودنیارادوستدارندودرایندنیایپستباقی
لَهلَهمیزنندوازارثآن  ،
گونهآمادهسازی


مانند.همانعلمایدینكهآمریکاراتأییدنمودندوبرایآنان،این

می
كنندكهدركشورهایاسالمیباقیبمانندوواالبودناینكشورهاوارزشهایمردمرا


می
خالقاسالمییابگو:مسئلهایكهازآنباقیمانده

ازبینمیبرندوهمچنینمبادیوا

است؛البتهپسازاینکهصدام(خداوند،لعنتشكند)وحاكمانخائنكهشبیهاوهستند،
آنراازبینبردند.ایمومنینحقیقیكهبافقهاییروبهروهستیدكهبیشترآنان،خائن
باآمریکارامیطلبد.وبااین

هستندكهیکیازآنان...صلحوگرفتنمواضعسالمونرمیِ
مسئله ،با حکم خداوند سبحان و حکم رسول (ص) و حکم خاندان رسول (ص) و
ایكهمسلمانان،برآناتفاقدارند،مخالفتمیكند.اینکهجهاددفاعیازمحدوده


مسئله
اسالم،برهمگیواجباستونیازمنداجازهایازفقیهندارد.بلکهامامان(ع)بدوناجازه

بهآنان(ع)اجازهجهاددفاعیازمحدودهاسالمرادادند.وقتیاماممعصوم(ع)حقدارد
كهمردمراازجهاددفاعیبازداردیااینکهبهخاطرمصلحتیكهنظرش(ع)است،آنرا
ترمیاندازدوایشانهمانچشمخداونددرزمیناست،برایفقهاچنینحقیوجود


عقب
ندارد؛بهاینخاطركهمسئلهبزرگیاستوتأخیرجهاد،باعث میشودكهدشمن،در
زمین تمکین پیدا كند و بر آن و مردمش مسلط شود؛ به طوری كه با مرور زمان،
همانطور كه معموالً اِشغالگری ،این مسئله را
رونكردن آنان ،از آنجا سخت باشد؛  
بی 
دهد.مثالهابیشترازایناستكهقابلشمارش


ئلهراگواهیمی
میطلبد...تاریخاینمس


واِحصاباشدوسرزمینمقدسفلسطین،تاامروزدرخونشغلطاناست؛ازآثار اِشغال
بریتانیایی كه آن را به دست یهودیان تحویل داده است .با این حال ،فقهایی كه مدعی
نمایندگی عامهی واگذارشده هستند ،مدعی نیستند كه چنین حقی دارند كه مردم را از
جهاد دفاعی از محدوده اسالم بازدارند .ولی این فقیهی كه فقط مدعیِ بودن والیت بر
اموالاست،مدعیاستكهاینحقراداردكهمردمراازجهاددفاعی ،ازمحدودهاسالم
بازداردوازمردمعراقدرخواستنمودهاستكهبایهودهمراهیومشاركتكنندوبا
آمریکانرمیكنندكهكشورهایمسلمانانرااِشغالكردهاست.اوبااینمسئله،نهتنهابا
سخنخداوندسبحانومتعالورسول(ص)وامامان(ع)مخالفتكردهاست،بلکهبا
سخنایشاننیزمخالفتكردهاست...ایمومنینحقیقی!خوشابحالشماكهبانیروهای
یتیصدامپستوبعثیهایترسومواجهشدیدیاچیزیكهبهپلیسغیرعراقینامیده

امن
نامیدهمیشود.هدفازآن،حمایتآمریکاازفرزندانمردم

میشود.بلکهبهپلیسمخفی

عراقی است و اینکه هر عراقی مجاهد و شریف و غیوری كه وجود آمریکا در كشور
مقدسعراقراردمیكند،دستگیركنندیابکُشند.ایمومنینحقیقی!خوشابحالشما.به

اینخاطركهاینافرادخائنرامُفتضحنمودیدكهابزاریبهدستآمریکاشدندوهرطور
كهبخواهند،آنانرامیفرستندوسالحآمریکارادردلهرعراقیوشریفوفردیوارد

میكنندكهنسبتبهدینوآبرویشغیرتدارد.ایمومنینحقیقی!خوشابحالشماكه

اینخائنهارامُفتضحنمودیدكهخودشانراپلیسغیرعراقینامیدندوبیغیرتهستند

غیرتیندارندواقدامبهدستگیرنمودنشمامیكنندو

ونسبتبهآبرویادینیاوطنخود،

شما را به آمریکا تحویل میدهند .فقط به این خاطر كه بیانیههایی توزیع میكنید كه
مسلمانانرابهجهاددفاعیازمقدساتوآبرویآناندعوتمیكندومردمیراباخبر

هاوپرچمهاییكهازهرمکانیآنراپركردهاست،آن


كندكهیهودونصاراوبودایی

می
راخوارمیكنند ...

كنیدوقربانیهایی


ركتمی
ایمومنینحقیقی!خوشابحالشماكهبهروشحسین(ع)ح
تقدیممیكنیدودرختوالیتمحمدوآلمحمدوقرآنواسالمراباخونپاكوطاهر

خودتانسیرابمیكنیدتاباكارتانثابتكنیدكهبهترینامتیهستیدكهبرایمردمبیرون

آمدید كه امر به معروف و نهی از منکر میكنید .خوشابحال شما كه مردگان را زنده
میكنید؛ هنگامی كه با بدنهایتان قربانیمیشوید تادر صفحه آسمان بِنگارید كه كلمه

فرستادهها(ع)

خداوند،باالتراست.ایانصاراهلل!خوشابحالشما.ایانصارپیامبرانو 
خوشابحال شما ...ای انصار حسین (ع) خوشابحال شما ...ای انصار امام مهدی (ع)
خوشابحال شما ...به حول خداوند سبحان و متعال بشارت دهید و به خبر ایشان ،به
آید؛همانطوركهبر


رانواینکهعذابالهی،بهزودیبرسرآنانفرودمی
كافرینوپردهدَ

هایسرپیچیكنندهفرودآمدكهفرستادگان(ع)راتکذیبومسخرهنمودند .


سرامت
«قالَرَبِّإِنِّیدَعَوْتُقَوْمیلَیْالًوَنَهاراًفَلَمْیَزِدْهُمْدُعائیإِالَّفِراراًوَإِنِّیكُلَّمادَعَوْتُهُمْلِتَغْفِرَ
فی آذانِهِمْ وَ اسْتَغْشَوْا ثِیابَهُمْ وَ أَصَرُّوا وَ اسْتَکْبَرُوا اسْتِکْباراً ثُمَّ إِنِّی
لَهُمْ جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ  
دَعَوْتُهُمْجِهاراًثُمَّإِنِّیأَعْلَنْتُلَهُمْوَأَسْرَرْتُلَهُمْإِسْراراًفَقُلْتُاسْتَغْفِرُوارَبَّکُمْإِنَّهُكانَغَفَّاراً»

(نوح[« )10 - 5نوح] گفت« :پروردگارا ،من قوم خود را شب و روز دعوت كردم ،و
دعوت من جز بر گریزشان نیفزود .و من هر بار كه آنان را دعوت كردم تا ایشان را
بیامرزى ،انگشتانشان را در گوشهایشان كردند و رداى خویشتن بر سر كشیدند و اصرار
ورزیدند و هر چه بیشتر بر كبر خود افزودند.سپس من آشکارا آنان را دعوت كردم.باز
من به آنان اعالم نمودم و در خلوت [و] پوشیده نیز به ایشان گفتم .و گفتم :از
پروردگارتانآمرزشبخواهیدكهاوهموارهآمرزندهاست ».
پروردگارمن!منازآناندرخواستكردموبهآنانتوجهنمودمكهازتو،دربارهحقی
دعوتنمودم.ولیفقطتعداداندكی،برایهدایتشانبهمن

بپرسندكهآنانرابهسویآن
بیناییوگمراهیودنبالهرویاز

تمسُّكجستند.هردربیراكهیافتم،كوفتم.ولیآنان،نا
علمای گمراه را دوست داشتند كه یکیازآنان،دوست دارد كههزارسالعمر كند.و
افرادی كه در دوستی این دنیا و متمایلشدن به آن ،به شکل غیر طبیعی با آنان موافق
منکررامعروفمیبینندومعروف

شدههاواتباعآنان -
واژگون 

هستندتاجاییكهآنان-
را منکر میبینند و با آمریکای كافر ،نرمی و از او اطاعت میكنند .لعنت خداوند ،بر
ستمکارانیكهوالیتدشمنانخداوندرادارندوبااولیایخداوندسبحانومتعالدشمنی
میكنند .

«قالَنُوحٌرَبِّإِنَّهُمْعَصَوْنیوَاتَّبَعُوامَنْلَمْیَزِدْهُمالُهُوَوَلَدُهُإِالَّخَساراًوَمَکَرُوامَکْراًكُبَّاراً
وَ قالُوا ال تَذَرُنَّ آلِهَتَکُمْ وَ ال تَذَرُنَّ وَدًّا وَ ال سُواعاً وَ ال یَغُوثَ وَ یَعُوقَ وَ نَسْراً وَ قَدْ أَضَلُّوا

كَثیراًوَالتَزِدِالظَّالِمینَإِالَّضَالالًمِمَّاخَطیئاتِهِمْأُغْرِقُوافَأُدْخِلُواناراًفَلَمْیَجِدُوالَهُمْمِنْدُونِ
اللَّهِ أَنْصاراً وَ قالَ نُوحٌ رَبِّ ال تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْکافِرینَ دَیَّاراً إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ یُضِلُّوا
لیوَلِوالِدَیَّوَلِمَنْدَخَلَبَیْتِیَمُؤْمِناًوَلِلْمُؤْمِنینَ
عِبادَكَوَالیَلِدُواإِالَّفاجِراًكَفَّاراًرَبِّاغْفِرْ 
وَ الْمُؤْمِناتِ وَ ال تَزِدِ الظَّالِمینَ إِالَّ تَباراً» (نوح« )28 - 21نوح گفت« :پروردگارا ،آنان
نافرمانى من كردند وكسى را پیروى نمودند كه مال وفرزندش جز بر زیان وى نیفزود.و
دستبهنیرنگىبسبزرگزدند.وگفتند:زنهار،خدایانخودرارهامکنید،ونه«وَدّ»را
واگذارید و نه «سُواع» و نه «یَغُوث» و نه «یَعُوق» و نه «نَسْر» را.و بسیارى را گمراه
كردهاند[ .بار خدایا ]،جز بر گمراهى ستمکاران میفزاى[ ».تا] به سبب گناهانشان غرقه

مرگ]درآتشىدرآوردهشدندوبراىخود،دربرابرخدایارانىنیافتند.
گشتندو[پساز 
ونوحگفت«:پروردگارا،هیچكسازكافرانرابرروىزمینمگذار ،چراكهاگرتوآنان
مىكنند و جز پلیدكارِ ناسپاس نزایند.پروردگارا ،بر من
را باقى گذارى ،بندگانت را گمراه  
وپدرومادرموهرمؤمنىكهدرسرایمدرآید،وبرمردانوزنانباایمانببخشاى،وجز
میفزاى».

برهالكتستمگران






راه های ارتباط با دعوت یمانی موعود سید احمد
الحسن (ع) به زبان فارسی:
لینک سایت رسمی انصار امام مهدی (ع) به زبان فارسی
http://almahdyoon.co
لینک سایت رسمی هفته نامهی زمان ظهور
http://www.zamanezohoor.com
آدرس روم مسنجر انصار امام مهدی (ع) در پالتاک
Paltalk > Asia and pacific > Iran > lil Ansar Emam Mahdi 10313 lil

صفحه رسمی مکتب شریف نجف اشرف به زبان فارسی
https://www.facebook.com/ALnajafALashraf313

