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تعالیباسمه



 «قیام حسینی در برابر جاهلیت اُولی؛ قیام خمینی در برابر جاهلیت مُدرن»
 

 پنجممبحث 



چشم مشاهده  آسمانها دگرگون شد و مردم قریش به وضعیتنبی اکرم )ص(  وایی متعددی نقل است در شب والدتدر کتب ر
که بزرگ  ـولید بن مغیره  دچار ترس و دلهره شدند، به سراغ سابقه ای هستند. در حاِل فعل و انفعاالِت بی کردند ستارگان آسمان

کنیـد نیـز بـه همـین  سـتارگانی کـه بـا آنهـا مسـیریابی میرفتند و از علت حادثه سوال کردند. گفت اگـر  ـ و دانشمندشان بود
دقـت دیدنـد آن سـتارگان آرام و  یامت رسیده است، اما اگر چنین نیست اتفاق دیگری افتاده است. پـ  ازاند که روز ق صورت

کرد قریش را خطاب قرارداد و گفت: امشب از شما فرزندی به  کاهن یهودی که در آنجا زندگی می حرکت اند. از طرف دیگر بی
رزندی به دنیا آمده که او پیامبر آخرالزمان است که وضعیِت آسمان و کنید! حتما ف دنیا آمده است؟ گفتند: خیر! گفت: اشتباه می

 و ثقالـتکـه سـیتی  گی برای حضرت آمنه )س(، عادی نبود به طـوریلحام وضعیت دهند. البته آمدن او خبر میستارگان از 
یهودی این خبـر را  کاهنمطلع نبودند. قریش وقتی از  گی ایشانلمردم قریش از حام ،کردند. به همین دلیل حمل را ح  نمی

عبدالله  فرزند جناب ،جوی آن فرزند بر آمدند که نهایتا متوجه شدند حضرت آمنه )س(و از طریق زنان خود به جستشنیدند، 
)ع( را به دنیا آورده است. کاهن یهودی درخواست کرد که او را به نزد نوزاد ببرند، وقتی نوزاد را گرفت بر شانه حضرت محمـد 
)ص(، نشانه پیامبری را دید و در همان لحظه بیهوش شد! قریش به او خندیدند که برای دیدن این عالمت از حال رفت! وقتی به 

کم و الله ذهبت النبوه من بنی اسرائیل إلی األبدهذا ن»هوش آمد گفت:  شما خبر ندارید، ایـن نـوزاد همـان « بی الّسیف لَیبیَدنَّ
 یـرایَح ب  » ل رخـت برخواهـد بسـت!اسـرائی بوت تا ابد از بنیاست که شما را از بین خواهد برد و با آمدِن او ن «پیامبر شمشیر»

اکرم ـ که در آن  را برای نبی« السیف نبی»، همین عبارِت بوطالب )ع( به شاما سفر کاروان تجاری جنابماجرای در  نیز «راهب
 .برد زمان نوجوان بودند ـ به کار می

ر می کند، در میـان ادیان میتلف مورد اتفاق است که منجی خواهد آمد و دنیا را از عدل و داد همانطور که امروز میان   تمـام پ 
لزمـان ههـور خواهـد کـرد و بسـاِ  قطعی وجـود داشـته کـه پیـامبری در آخرا چنین بشارت های آنان نیز و امت انبیاء گذشته

بـت پرسـتی  سال از ابتدای تاریخ، بسـا  0066 اگر قرار باشد بعد از گذشت زیرا پرستی را از کره زمین جمع خواهدکرد. بت
. باقی نیواهد مانـدمشیر هی جزء استفاده از شرا دارند و لذا کفار با انکار و عناد خود دست از راه ضاللت بر نمی جمع شود،

 ترین مأموریت های پیامبر اکرم )ص( بود یکی از اصلی «از کره زمین و بت پرستی جلی کفر برچیدن»لذا این مطلب یعنی 
خداوند دستگاه ابلی  را لعنـت کنـد کـه دسـتگاه  البته .طور که نقل شد، علمای یهود و نصاری نیز از آن باخبر بودند و همان

چنـین باشـد! چطـور ند! حاشا و کـال کـه کن میتمسک  یتاین روایکنند و در تأیید کالمشان به چن می ایمان را به خشونت متهم
ه طـول سـال بـ 0066 اکـرم، از ابتدای هبو  تا بعثت نبی و مهلت خدای متعال به کفار که حلم زنند در حالی ین تهمتی میچن
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تمـایلی بـه  که در طول این سالیان دراز، هـر کسـی کـه انـد  و به دستگاهی داده شد کسانی طوالنی به مهلتاین ! هانجامید
کردنـد! حضـرت  سوزاندند، قطعه قطعه می ند، میکشت کرد او را می یامبرش نامی ذکر میکرد و از خدا و پ دستگاه ایمان پیدا می
قطعـه قطعـه کردنـد! حضـرت ابـراهیم )ع( را در فرسـخ هـا آتـش  میان تنه درخت پناه گرفته بود، که در زکریا )ع( را در حالی

لیب خواستند حضرت عیسـی )ع( را بـه صـ میانداختند! فرزنداِن بنی اسرائیل را به قتل رساندند و زنانشان را زنده نگه داشتند! 
گـودال بزرگـی از  ،اصحاب اخدودبرای الت اغماء بود! زدند که تا چند روز در ح ند! حضرت نوح )ع( را طوری کتک میبکش

د کـه بـه خـدای گناهشان ایـن بـوو تنها آتش فراهم کردند و به موحدین مسیحی گفتند: یا کافر شوید یا در گودال آتش بیفتید! 
قتی همه را به درون گودال در روایات آمده است که و «.و ما نقموا منهم اال ان یومنوا بالله العزیز الحمید»متعال ایمان آوردند: 

ان فرزندش به تردید افتاد. ناگهان از ترِس ج ،آتش می رفت ش باقی ماندند، وقتی مادر به طرفانداختند، مادری به همراه نوزاد
 1!ر اسـت و او را بـه فـداکاری و ورود در گـودال تشـویق کـردنوزاد به تکلم آمد و به مادرش اطمنیان داد که دین خدا مهمتاما 

خشونت از چه دستگاهی صادر می شود؟ جز از دستگاه کفر؟! حلم و صبر به این عظمت از چه دستگاهی صادر مـی شـود؟ 
 جز از دستگاه ایمان؟!

از روی کره زمین بـود. در همـین « تی جلیبرچیدِن کفر و بت پرس»ترین مأموریت های پیامبر اکرم )ص(،  یکی از اصلی پ 
هـای  اشـعار و خطابـه»رکین و کفار یعنی به مظهر قدرِت جامعه مش بعنوان معجزه الهی،« آن کریمقر»ه بوسیلنبی اکرم  راستا،

حمله کردند و آنها را به استیصال کشاندند؛ به حدی که به او پیشنهاد دادند که اموال و ثروت و جـاه و جـالل و زنـان « جاهلی
را نشـانه « قـدرِت جامعـه کفـر مرکـز» پیامبر اسالم، اری! اگرزیباروی به تو خواهیم داد به شر  آنکه از دعوت خود دست برد

                                                           

که مردان نسبت به اقامه کلمه توحید، از طریق در همین جا مناسب است مطلبی پیرامون نقش زنان و بانوان در دستگاه ایمان بیان شود. همانطور .  1
موهف به اقامه کلمه توحید هسـتند. چـرا کـه « عواطف زنانه خود»خود مسئول هستند، زنان نیز در تمام طول تاریخ از طریق « عقالنیت و قدرت»

موهف به انجام وهیفـه در آن هسـتند. در واقـع ای است که همه اقشار و صنوف اعم از مرد و زن و پیر و جوان و کود ،  عرصه اقامه توحید، عرصه
ان یافتن روح و قلب مردان، امکـ ها و شدائد آن توسط مردان، بجز پشتیبانی عاطفی زنانه از آنها و تسکین جبهه مقابله با کفر و تحمل مرارتورود به 

چه وهیفه زنان است، مـدیریت عواطـف زنانـه در جبهـه توان گفت آن داری برای زن واجب نیست، می فرماید خانه پذیر نیست! اگر احکام فقهی می
د. اگـر های فردی را حول این مسئله مدیریت کنن ها و حساسیت معه زنان باید دغدغهایمان در مقابل جبهه کفر برای اقامه کلمه توحید است. لذا جا

و  بـه پشـتیبانی« طوعـه»برداشتند، شیر زنی بـه نـام شود که در شهر کوفه که همگی دست از یاری جناب مسلم )ع(  چنین شد عاقبت این طور می
تمـام  ـ اگرچه تمـام عمـر خـود را در خانـه سـرری کـرده اسـتـ کند! این مهم ممکن نیست مگر اینکه چنین زنی  حمایت از سفیِر امامش قیام می

مأموریـِت انبیـاء  توان گفت بـه مـوازات بیـان میحساسیت های خود را دائما بر محور مرکز هدایت و نور زنده نگاه داشته است. لذا به صورت کلی 
است. عمق این مأموریت زمانی روشـن مـی شـود کـه در زنـدگی زنـان و « مدیریت عواطف حول اقامه کلمه توحید»الهی، مأموریِت جامعه زنان 

ور هستند و در خانـه او، امـوری مثـل  آن حملهبهه کفر و نفاق دائما به میدراِت انبیاء عظام و ائمه اطهار دقت شود؛ چرا که همراهی با امامی که ج
، بـه دلیـل بیان اسرار امامت مطرح می شود، کار آسانی نیست! وقتی حضرت موسی )ع( به عنوان پیامبر الهی، با حضرت خضر )ع( همراه می شود

روشـن خواهـد کـرد. یـت در روز عاشـورا را او، مصاحبت او را تاب نیاورد! توجه به این مطلب است که نقِش زنان اهـل ب عدم قدرِت تحلیل افعال
بیت دارای چـه  تر بود اما زنان اهل تر و سیت ب خضر )ع( پیچیدهسیدالشهداء در روز عاشورا صدها برابر از افعاِل جنا تصمیمات و افعال حضرت

گونه ادامـه دهنـد و پـ  از شـهادت نیـز بـه قدرِت تحلیل و تحمل و صبری بودند که توانستند مصاحبت با ایشان را تا آخر مسیر، با قدرتی معجزه 
 کردن یزید ادامه دهند!  بهترین وجه، این راه را تا مفتضح
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شد! اما از آنجا که نبی اکرم )ص( بـه دنبـاِل قـدرت و تئـوری مـادی نبـود تمـام  که چنین پیشنهاداتی به ایشان نمینگرفته بود 
بدون ماأعبد و الأنا عابد مـا عبـدتم و قل یا أیها الکافرون الأعبد ما تعبدون و الأنتم عا»پیشنهادات آنها را رد کردند. لذا فرمود: 

همه بزرگـان قـریش را دعـوت کـرد و   ،خود را داشت . بنابراین در جلسه ای که قصد علنی کردن دعوت«الأنتم عابدون ماأعبد
قیامت بسیار سنگین است دعوت می کنم، شهادت به یگانگی خدا میزان فرمود: شما را به دو کلمه ای به زبان آسان است و در 

تملکون بهـا »جم و امت ها فرمانروا خواهید بود: و شهادت به پیامبری محمد )ص(! که اگر دعوت من را برذیرید بر عرب و ع
 ،عوت و برای معرفی رسالت خودد لذا نبی اکرم )ص( در اولین«. العرب و العجم و تنقاد لکم االمم... و تکونوا ملو  االرض

ایجـاد  ایپیامبر اکرم )ص( عـالوه بـر مأموریتشـان بـر صراحت مطرح می کند. در واقعرا به این « حکومت الهی»دستیابی به 
در ایجاد که حضرت موسی )ع(  نیز بودند که در هر دو موفق شدند. برخالف« حکومت الهی»یجاد ، موهف به ا«الهی امت»

. شـاهد دیگـر اینکـه جه مطلوب نرسیدبه نتی« حکومت الهی»یل، در ایجاد اسرائ الهی موفق شد اما به دلیل سرپیچی بنی امت
بـرای  «عباس بن نضـره»یکی از بیعت کنندگان به نام  ،وقتی نبی اکرم )ص( در بیعت عقبه دعوتش را با مردم مدینه مطرح کرد

پیامبر به معنای جنگ بـا پادشـاهان دنیاسـت، اگـر طاقـت  اب به آنها می گوید: موضوِع دعوتتوجه دادِن بیعت کنندگان خط
وِك »ندارید، به او وعده همراهی ندهید: اری چنین ک ل  ْبَیِض َو َعَلی َحْرِب م 

َ
ْحَمِر َو اأْل

َ
وَن َعَلی َحْرِب اأْل ْقِدم  َما ت  ْنَیا  ِإنَّ  «. الدُّ

سال مبارزه علیه مشرکین و کفار مکه و پراکنـده سـاختن مـردم از مرکـز  11بنا به این تحلیل است که پیامبر اکرم )ص( بعد از  
تشکیل »سر  با اعالن جهاد علیه کفار قریش، برای  را ایجاد کرد و «الهی امت»کفر، با هجرت خود و یارانش به مدینه  قدرِت 

امری که بنی  شد و« تشکیل حکومت الهی»( منجر به تالش کرد. لذا انجام جهاد از سوی امت نبی اکرم )ص« حکومت الهی
و امتثال امت او محقق شد. نکته قابل توجه در تحقق این مأموریت، پیامبر  های یبا موضع گیراسرائیل از آن سرباز زده بودند، 

لذا برای تحقق چنین هدف  .2است« محوریِت امیرالمومنین علی بن ابی طالب در تمام جنگهای با کفار و مشرکین و یهودیان»
زوه و سریه علیه کفار انجام دادند! جنگ به غ 06ز سال حضورشان در مکه، بیش ا16واالیی است که نبی اکرم )ص( در طول 

تبعـات  و و خـانواده هـای آنهـا اءرشدگان و اسـ که کشته اوج وضعیت بحرانی برای یک نظام و جامعهچه معناست؟ به معنای 
کـه از جنـگ خسـته نشـود! آن هـم  ... دارد و اینکه چگونه روحیه مردم را طوری تهیـی  کنـدفرهنگی و سیاسی و اقتصادی و 

 یک بار باید برای آن مهیا شوند. هایی که به طور میانگین، هر دو سه ماه گجن

فرهنِگ مبازره با »ی بسیار، تمام شجاعت خود و تحمل مرارت ها و سیتی هالذا نبی اکرم )ص( به همراه امیرالمومنین )ع( با 
سـازی و  کـه دچـار امتحانـات امـت بودنـد ای جامعـه در جامعـه اسـالمی نهادینـه کـرد، گرچـهرکـِن بعثـت  را بعنوان «کفر

آنجـایی بـود  ،سازی شدند و به نفاق گرایش پیدا کردند! طبق روایات، اولین حسدی که بر جماعت منافق عارض شد حکومت
شوم! منافقین هم پیامبر )ص(  وارد شهر نمی ،که نبی اکرم )ص( قبل از اولین ورود به مدینه توقف کرد و فرمود تا علی )ع( نیاید

، جریان نفاق قدرِت جدید، از طریق زد و بند با بزرگان شهرعنوان یکی از اصحاِب  هها کردند و خود را به مدینه رساندند تا برا ر

                                                           

توصیف حضرت زهرا )س( از نقش امیرالمومنین )ع( در پیروزی نظامی مسلمین بر کفار قریش، در خطبـه فدکیـه ـ کـه مراحـل قیـام و تشـکیل . 2
قـذف   المشرکین  کلما حشوا نارًا ِلْلَحْرِب َأْطَفَأَها و نجم قرن للضالل و فغرت فاغره من»ندنی است: ـ خوا کند الهی را به زیبایی تشریح می حکومت

السـالم علـی مـن »کنیم:  و لذا در زیارات به امیرالمومنین عـرض مـی« بأخیه في لهواتها فال ینکفئ حتی یطأ صماخها بأخمصه و ییمد لهبه بحده
 «السماواتعجبت من حمالته فی الوغی مالئکه 
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شبه یـا در طـول مـدتی کوتـاه پـ  از رحلـت   یک امیرالمومنین )ع( باه بزرگی است که گمان شود والیترا پیش ببرند! لذا اشت
عمومی را به نفِع خودشان مصـادره نکـرده  ، بدوِن اینکه تمایالت و ادراکاتنفر یک شبه غصب شد! مگر می شود چند پیامبر،

توسـط  جنگـی یشان را زیرسوال بردند. یـک خیانـتباشند به حکومت برسند؟! آنها در زمان پیامبر )ص(، مدیریت و تقدس ا
که بسیار ـ ای نفاق در یکی از جنگ های پیامبر ه قعه ستون توبه شد! اما خیانت قله، منجر به وایکی از اصحاِب نه چندان مهم

که پیامبر )ص( به صراحت آنهـا را خـائن  تمام شد؛ در حالی العمل مسلمانان بدون عک  ـ ستون توبه بود بزرگ تر از خیانت
در همـان  ت اسالمی امکان پـذیر نبـود!خوانده بود! این مطلب بدون همراه کردِن قبائل و مردم از ابتدای تشکیل امت و حکوم

قـدرت  ی کـرد ودر آن عصر را شکل می داد ـ را منزوقدرت سیاسی  م )ص( فرهنگ قبیله گرایی را ـ که مبنایکه نبی اکرزمان 
بر فرهنگ قبیله گرایی ایستادند و گفتند علی همان کسی است کـه فرزنـدان و بـرادران و  منافقین ،1را مبنا قرار داد خدای متعال

یعنی اگر شیصـی از  در عرب ای بر سرتان می آید! مناسبات قبیله ها اگر او خلیفه شود چه پدرانتان را در جنگ ها کشته است!
 دیدی با یکدیگر درگیری داشتند.تا مدت های م ،یک قبیله شیص دیگر از قبیله دیگر را به قتل می رساند

اما پ  از اینکه جامعه نفاق شکل گرفت و خالفت را از مسیر اصلی خود منحرف کردند، به خاطر عظمت و استحکام حرکت 
. ریشه فرهنگ مسیر را ادامه دهند آن ، آنها نیز مجبور شدند بر این شعار بایستد و«مبارزه و جهاد با کفِر جلی»نبی اکرم )ع( در 

مردم به دور  ،هاد با کفار توسط نبی اکرم )ص( آنچنان مستحکم شده بود که اگر منافقین از مبازره با کفار دست برمی داشتندج
ها  جام دادند و خونچرا که جامعه اسالمی برای نابود کردِن کفر جلی، جنگ های بسیاری ان امیرالمومنین )ع( جمع می شدند.

اکـرم در زیـارات  لـذا نبی .ها، مبارزه با کفر در میان مسلمین نهادینه شده بـود اثر این مجاهدته در ک ها دادند و کشته رییتند
منـافقین از  در واقـع«. قطع رحم الکفر فی اعزاز دینک و لب  ثوب البلوی فـی مجاهـده اعـدائک»شوند:  اینگونه توصیف می

را در رأس « جهاد با کفار»د، اننبه قدرت برس ا کنند و او رامردم به ایشان توجه پیدین )ع( که نکند نحسادت نسبت به امیرالموم
شان به نفاق، فریب سامری را  امور خود قرار دادند. این نکته بسیار مهمی است؛ در مقایسه با قوم بنی اسرائیل بعد از مبتال شدن

غلتنـد و دنیاطلـب  دی در نفـاق میهای بعدی، تا ح سوق دهد و سر  در دورانپرستی  خوردند و او توانست آنها را به گوساله
کنند بلکه کفاری ماننـد  پرستان را پیدا نمی ، رو به زوال می رود و نه تنها قدرت مبارزه با بتقدرِت آنها روز به روز شوند که می

جـرأت ها ه تنناما نبی اکرم )ص( کاری کردند که منافقین بعد از انحراِف جامعه اسالمی،  شوند. النصر بر آنها مسلط می بیت
 را آنچنان ادامه دادند کـه دو امرراطـورِی جریاِن مبارزه با کفر  ر و علنی حرفی به میان آورند بلکهنکردند که از بت پرستی آشکا

نمـاز و روزه و دیگر مجبور شدند فرهنگ قـرآن و مسـجد و  را فروپاشیدند! از طرف امرراطوری روم و ایران نیافر آن زمان یعک
ین )ع( نامیرالمـوم و مقاومـت هاهری اسالم را تروی  و گسترش دهند! این امر ممکن نبود مگر به مراقبـت و مواهبـت احکام

رد، امـا َبـ مشـیر نمـیلذا اگر ایشان در حادثه احراق البیت دست بـه ش«! عدم بازگشت جامعه اسالمی به کفر جلی»نسبت به 

                                                           

َب . »1 وِدِهْم َو َقرَّ ح  ْدَنْیَن َعَلی ج 
َ
ْقَصْیَن   َأْقَصی اأْل

َ
ْقَرِبین  اأْل

َ
ْبَعِدیَن َو َعاَدی ِفیَك اأْل

َ
بـرخالِف اکـرم)ص(  نبی یعنی« َعَلی اْسِتَجاَبِتِهْم َلَك َو َواَلی ِفیَك اأْل

کـرد و از سـوی دیگـر،  به خود نزدیک می شدند، بی با ایشان نداشتند اما موحد میگرایی، کسانی را که دور بودند و روابط سببی و نس مناسبات قبیله
 جنگید. کردند، از خود دور می کرد یا با آنان می ای و خویشاوندی وثیقی داشتند اما خدای متعال را انکار می یی که نزدیک بودند و روابط قبیلهآنها
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مبنـاِی  آن شـیص، «پرسـتی بـت»د او را به َدَر  مـی رسـاند و می کن پرستی مشاهده می کند متصدی باغ فد  بت زمانی که
 اول بـرای کشـتن حضـرت )ع( آمـده بـود ـی از جانـب خلیفـه همراه نفراته نین )ع( با خالد بن ولید ـ که باحتجاج امیرالموم

ر پسر خداست و مسیح پسر یبعد از ایمانشان، شر  به خدا )عز د! یهودیان و مسحیانکن و خلیفه را ساکت می خالد شود و می
بـه  ،تر بودنـدان از منافقین یهود و مسـحیت شـدیدکفرش رغم اینکه در ان پیامبر علیخداست( را مطرح کردند؛ اما منافقین زم

نه تنها در جرأت سین از کفر علنی را پیدا نکردند.  برکت مجاهدت ها و مدیریت پیچیده نبی اکرم )ص( و امیرالمومنین )ع(،
که نبـی اکـرم )ص( ریشـه آن را در میـاِن امـت اسـالمی « سنِت جهاد با کفار»بلکه در عمل نیز مجبور شدند به  مقاِم سین،

عرب، آمریکا و  به قوِل امروزی ها همان قومروم و ایران را از میان بردارند.  د، عمل کنند و دو امرراطوری بزرگمستحکم کرده بو
جمهوری اسالمی توانسته فرهنگ کفرستیزی به عنوان رکن کنیم که نظام  شاهده میامروز هم م آن روز را ساقط کردند. شوروِی 

 میلیارد12نظامی جمهوری اسالمی ایران بودجه ، 44این در حالی است   طبق آمار سال  4اکرم را دوباره زنده کند. بعثت نبی
تکیـه بـه  یعنی ملِت ایـران بـا دالر است. میلیارد 066هِر کفر و شرِ  مدرن است ـ که مظ ـ دالر است و بودجه نظامی آمریکا

قابل قدرت هایی ایستاده است که توانایی سیاسی و فرهنگی و اقتصـادی و نظـامی آنـان، اکرم )ص( و ائمه اطهار )ع( در م نبی
کفر ستیزی  اصلی نبی اکرم )ص( در حاصل زنده کردِن مأموریت نیز کشور ایران امنیتدر واقع . برابِر نظام اسالمی است 05

حـذِف فیزیکـی  ،جامعه الهـی اولین گزینه کفار در برابر جانی ندارند و ابر کفار هیچ امنیتجامعه ایمانی در بر که است؛ چرا
، به سـمت مـذاکره متمایـل شـدند؛ سال بعد از سی و چند از نابودی مردم ایران است که آنهاست. لذا بعد از مأیوس شدنشان

بـه مـا خبـر  ، گزینه نظامی و حذف آنهاست. قرآن کـریم از بـاطن کفـاریمن گزینه مقابله با ملت یناول همانطور که امروز نیز
کم»دهد:  می اگر دست برندارید شما را سنگسار خواهیم کرد و عذاب بزرگی به شما خـواهیم چشـاند! « إلن لم تنتهوا لنرجمنَّ

 است و احیا فرهنگ بعثت «مبارزه با کفار»فقط به برکِت  ،شودلذا باید دانست که هر امنیتی که برای جامعه ایمانی حاصل می 
چون سوئی  و سوئد و هلند و  ه بسا در خیلی از کشورهابه معنای مادی آن که چ که نظام اسالمی فراهم کرده، را ینباید امنیت و

 تفسیر کرد. ،نیز وجود دارداسترالیا و.. 

کـه حضـرت نـوح )ع( و حضـرت  از زمان پیامبران اولوالعزم تشریع شـد« امت الهی» کنیم: بندی عرض می در جمعبنابراین 
 رغم شدند ولـی در ادامـه و علـی« امت الهی» ابراهیم )ع( موفق به تشکیل آن نشدند؛ اما حضرِت موسی )ع( موفق به تشکیل

موفق شـدند و « امت الهی»ه تشکیل آن نشدند. در زماِن نبی اکرم )ص(، ایشان هم ب ، موفق به تحقق«حکومت الهی»تشریِع 
بـرای پیـامبر اکـرم )ص( « تمـدن اسـالمی»جدیدی مبنی بر ایجاِد  در این زمان مأموریت«! مت اسالمیحکو»هم به تشکیل 

عصر )ع ( محقق نیواهد شد، چرا که جامعه نفـاق  ولی تشریع می شود که بنابر روایات این مأموریت تا زمان ههور حضرت
و  امـون تشـریع تمـدن الهـیآینـده پیر مباحـ اللـه در  لهی را منزوی خواهند کـرد. ان شـاءن، مسیر خالفت ابا انحراف در دی

 .توضیحاتی بیان خواهد شداِت آن خصوصی

                                                           

خـورد، امـا بعـد از رنسـان  و بـا فروپاشـی  می به نام حکومت های نفاق رقـم مـیجامه اسالسال است که تمام پیروزی های  1466. قریب به 4
کردنـد و  بایست در جنگ با کفـار شـرکت مـی حکومت عثمانی، پرچم مبارزه با کفار به دست فقهای عظام شیعه افتاده است. قبل از آن شیعیان می

ن اهل تسنن نیز در محور مبارزه با کفر که سردمدار آن جمهوری اسالمی است، مشـارکت نفاق تمام شود ولی اآلن برادرا شهادتشان به نفِع حکومت
 دارند.


