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 اهمیت دشمن شناسی

دشمن  محوري ترين مسايل دفاعي هر كشور و آيين، دشمن شناسي است. شناخت از

 جامعه را تضمين از ضروريات اوليه هر مبارزه است و از طريق آن مي توان بقاي خود و

با  .به دشمن بوده است در طول تاريخ جوامع، تمام شكست ها ناشي از بي توجهيكرد. 

پيروزي و يا شكست را مشخص كرد و به ايجاد زمينه  شناخت دشمن مي توان احتمال

عرصه مسايل سياسي و اجتماعي نيز دشمن شناسي از  در .هاي دفاعي همت گماشت

ل در تأمين امنيت فردي و اجتماعي و از مهمترين عوام اهميت ويژه اي برخوردار است

 محسوب مي شود.

 تشكيالت اطالعاتي و جاسوسي و اختصاص امروز، قدرت هاي بزرگ با ايجاد سازمان ها و

مي كنند تا دشمنان بالقوه و بالفعل خود را  بودجه هاي كالن براي اين مراكز، تالش

را درهم شكنند. اين دشمنان كارساز شود آن ها  شناسايي كنند و قبل از آنكه نقشه

 .برنامه ريزي هاي اساسي اين دولت ها نقش مهمي دارند تشكيالت در تصميم گيري و

البته بايد توجه داشت دشمن در اسالم به دشمن بيروني ختم نمي شود و شامل نفس 

نابراين باماره و شيطان نيز مي شود؛ به گونه اي كه جهاد با نفس را برترين جهاد مي خواند. 

نه ه بر دشمنان بيروني بايد به دشمنان دروني نيز توجه نماييم ؛چراكه خطر اين گوعالو

 دشمنان به دليل قرابت و همراهي با شهوات نفساني از دشمنان بيروني كمتر نيست. 

 .در مكتب رهايي بخش اسالم نيز درباره شناخت دشمن، توصيه هاي فراوان شده است

 .آن كريم به معرفي دشمن اختصاص يافته استاساس بخش عظيمي از آيات قر برهمين

 بسيار شده است. نيز به دشمن شناسي توجه )ع(و ائمه اطهارم)ص(سيره پيامبر اكر در
 

 دشمن شناسی در متون دينی

بررسي متون ديني نشان از توجه دين و بزرگان دين به اين موضوع مهم مي باشد. 

 اين موارد اشاره شود: مناسب است در ابتداي نوشتار به نمونه هايي از

 قرآن كريم: -الف
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 و در قالب 1كريم به شناخت دشمن، براي حفظ و سالمت جامعه سفارش كرده قرآن

 داستان هاي عبرت آموز به معرفي دشمنان توحيد در اشكال گوناگوني چون شيطان

همچنين در  .شناسي، منافق شناسي، طاغوت شناسي و كفار و مشركان اشاره مي كند

هاي دشمنان اسالم مي پردازد و توجه  ها و خصلت بسياري به برخي ويژگيآيات 

مسلمانان را به اين موضوع به طور متعدد متذكر مي شود. از جمله آياتي كه در آن قرآن 

يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاًء  إِن يَثْقَُفوكُمْ "سوره ممتحنه است: 2ي نمايد، آيه خطر دشمن را گوشزد م

 3. 2"وَأَلْسَِنتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ  إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْوَيَبْسُطُوا 

 احاديث: -ب

در رواياتي كه از پيامبر اكرم ص و ائمه طاهرين وارد شده به اين مساله به صورت مبسوط 

و در مواردي متعدد اشاره گرديده است كه نشان از توجه پيشوايان ديني به اين موضوع 

رد. شناخت انواع دشمنان مسلمانان، شيوه هاي نفوذ و يارگيري آنها در جامعه اسالمي دا

و نيز نحوه مقابله با آنها مطالبي است كه با مراجعه به كتب حديثي در موارد بسياري به 

آن اشاره شده است. به عنوان مثال در روايت زير اهميت دشمن شناسي از منظر پيامبر 

فَأَطَاعَهُ وَ عَرَفَ  رَبَّهُ  عَبْدٌ عَرَفَ النَّاسِ أَعْقَلَ أَلَا وَ إِنَ» ِ... گرديده است:گرامي اسالم ص بيان 

 5. 4...«عَدُوَّهُ فَعَصَاه

ه كبه عنوان نمونه اي ديگر مي توان به حديث ذيل از اميرالمومنين علي ع اشاره نمود 

 مي نمايند:درآن امام، دشمن مخفي را مهمتر از دشمن آشكار بيان 

 7 .6"كن للعدو المكاتم أشد حذرا منك للعدو المبارز"
 

                                                           
 مرتبه استفاده از لفظ عدو و مشتقات آن در قرآن کريم است. 206مويد اين مطلب،  - 1
 2سوره ممتحنه آيه  - 2
زبان هايشان )به تبليغات( به بدي  زور( واگر)دشمنان( برشما دست يابند همچنان با شما دشمن اند و دستان شان )به  "ترجمه:  - 3

 "و از ارزش هاي خويش دست برداريد به سوي شماباز است و دوست دارند کافر شويد
 179ص 77االنوار جبحار  - 4

آگاه باشيد، عاقل ترين مردم کسي است که خدايش را بشناسد و از او پيروي کند، و دشمن را نيز بشناسد و آنگاه "ترجمه:  - 5

 ".مانيش نمايدنافر

 .233غررالحكم, ص  - 6

 "از دشمن پنهان بيشتر از دشمن آشكاربرحذر باش."ترجمه:  - 7
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 ادعيه: -ج

لزوم شناخت دشمن و شيوه هاي نفوذ و نيز برخورد با دشمن تنها در قرآن و احاديث 

ه كوارد نشده است بلكه به موارد متعددي در ادعيه مأثور از پيشوايان دين برمي خوريم 

 به اين مطلب اشاره نموده اند.

ايد توجه داشت امامان عالوه بر شيوه بيان مستقيم روايات كه به شاگردان خويش ب

منتقل مي نمودند، از شيوه هاي ديگر مانند ادعيه، مفاهيم ديني مورد نظر خويش را به 

پيروان خويش منتقل مي نمودند كه اين امر داليل متعددي از جمله خفقان موجود در 

به طور مستقيم، نفوذ و اقبال بيشتر دعاها در ميان  جامعه و عدم امكان تفهيم مطالب

 جامعه و پخش گسترده آنها و ... دارد.

از جمله موارد صريح در موضوع دشمن شناسي در ادعيه مي توان به دعاي چهل و نهم 

نام دارد، اشاره نمود كه در اين دعاي " دعائه في دفع كيد األعداء"صحيفۀ سجاديه كه 

ها و علل اين دربارۀ چگونگي عملكرد دشمنان حق، ريشه جهيشريف مباحث قابل تو

 .و سرنوشت دشمنان حق بيان شده است هاي مقابلهدشمني، راه

بنابر مطالب باال شايد بتوان نياز به دشمن شناسي از ميان متون ديني همچون قرآن 

 كريم، احاديث و ادعيه را در موارد زير خالصه نمود:

مستقيم بدون شناخت كج راهه ها و مخالفان اين  حركت در مسير حق و صراط .1

 و سنگ اندازيهاي ايشان ممكن نيست.مسير 

اصوال شناخت هر چيز با شناخت مخالف آن آسانتر مي شود. )تعرف االشياء  .2

صحيح دشمن مي توان دوست را بهتر شناخت و آن دو را از  باضدادها( با شناخت

 هم تمييز داد.

مهمترين فروع ديني ما تبرّي از دشمن است، بايد ابتداءً با توجه به اينكه يكي از  .3

 دشمن را شناخت و سپس از او تبري جست.
 

 دشمن شناسی در ادعیه مهدوی

شايد بتوان گفت دشمن شناسي در ادعيه مهدوي نمود علني تري به خود گرفته است 

ا ايشان كوتاه چراكه در اين دوران دست جامعه شيعي از امام و ارتباط مستقيم و رودررو ب
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است و هجمه ي دشمن، به دين و جامعه ديني شكلهاي نو و قوي تري به خود گرفته است 

و لزوم توجه دادن شيعيان به شناخت دشمنان خود و راههاي مقابله با آنها ضروري تر مي 

 نمايد. 

تقسيم بنديهاي متعددي از ادعيه مهدوي صورت گرفته كه از جمله آنها مي توان به 

م به دعاها و زيارات ويا ادعيه وارده از خود امام زمان ع و يا ائمه ديگر در مورد ايشان تقسي

و موارد ديگر اشاره نمود. در اين نوشتار فارغ از اين تقسيم بنديها از همه ادعيه اي كه در 

 گرديده استفاده -آنها ميان تفكيك لحاظ بدون–قالب ادعيه مهدوي گنجانده مي شوند 

 .است

به ذكر است در اين بخش تنها به فقراتي از ادعيه كه در باب دشمن شناسي است، الزم 

به صورت مختصر اشاره مي شود و در مواردي كه در چند جاي نوشتار به فقره اي اشاره 

شده، در ارجاع مجدد تنها به آدرس مختصر دعا ذكر مي گردد. ضمنا ترجمه ادعيه نيز در 

تر قابل استفاده باشد. مرجع متن ادعيه ذكرشده عمدتاً زيرنويس ذكر شده تا نوشته بيش

 در متن نرم افزار نورالجنان مي باشد.
 

 شناخت دشمن

شناسايي دشمن و ويژگيهاي شخصيتي و رفتاري او، گام ابتدايي جهت برخورد و مقابله 

با وي است؛ چراكه بدون شناسايي صحيح امكان جبهه گيري در مقابل دشمن و اتخاذ 

يح با او امكانپذير نيست. بنابر اين مناسب است ابتداءً با تمسك به فقرات ادعيه رفتار صح

 مهدوي به دنبال شناخت دشمن باشيم.
 

 راههای شناسايی دشمن در ادعیه

دشمن را از راههاي مختلف مي توان شناخت؛ بر اين اساس پيشوايان ديني در ادعيه 

اند. براي نمونه مي توان به شيوه هاي خود به صورتهاي مختلفي به اين موضوع پرداخته 

 معرفي دشمن در ادعيه مهدوي، موارد زير را نام برد:

 شناسايي دشمن از طريق لفظ عدوّ و مشتقات آن  -الف

يكي از ساده ترين راههاي جستجو در هر موضوع، جستجو از طريق لغت و ريشه هاي 

دعيه مي توانيم تا حدودي و مشتقات آن در ا "عدو"لغوي است. با جستجوي دقيق لفظ 
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دشمنان ذكر شده با اين لفظ در آنها را بيابيم. البته كاربرد اين لغت در دعاهاي مرسوم، 

معتنا به است ولي در موارد معدودي از آنها مي توان در شناسايي دشمن و ترفندهاي او 

 ياري جست. به عنوان مثال در فرازي از يكي از ادعيه مهدوي چنين مي خوانيم:

[ وَ امْكُرْ بِمَنْ مََكرَ اللَّهُمَّ اكْفِ وَِليَّكَ وَ حُجََّتكَ فِي أَْرضِكَ هَوْلَ عَُدوِّهِ وَ كَْيدَ مَنْ أَرَاَدهُ ]كَاَدهُ

 وَ زَلْزِلْ بِهِ وَ اجْعَلْ دَائِرَۀَ السَّوْءِ عَلَي مَنْ أَرَادَ بِهِ سُوءا وَ اقْطَعْ عَنْهُ مَادَّتَهُمْ وَ أَرْعِبْ لَهُ قُلُوبَهُمْ

 أَقْدَامَهُمْ وَ خُذُْهمْ جَهَْرۀً وَ بَغْتَۀً وَ شَدِّدْ عََليْهِْم عَذَابَكَ وَ أَخْزِِهمْ فِي عِبَادِكَ وَ الَْعنْهُمْ فِي

وْتَاهُمْ بِالدِكَ وَ أَسْكِنْهُمْ َأسَْفلَ نَارِكَ وَ أَحِطْ بِهِمْ أَشَدَّ عَذَابِكَ وَ أَصْلِهِمْ نَارا وَ احْشُ قُبُورَ مَ

بُوا نَارا وَ أَصْلِهِمْ حَرَّ نَارِكَ فَإِنَّهُمْ أَضَاعُوا الصَّالۀَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ وَ أَضَلُّوا عِبَادَكَ وَ أَخْرَ

 1.2بِالدَكَ 

ا بهمانگونه كه از عبارتهاي باال برداشت مي شود دشمن با مكر و حيله و ايجاد ترس و 

ا ام و حق قرار مي گيرد و در صدد كمرنگ سازي عبادات و بهتمام قواي خود در مقابل ام

 دادن به شهوات و گمراهي مردم و خراب نمودن سرزمينهاست.

 از عبارت ذكر شده چند نكته ديگر نيز قابل برداشت است:

ر و ترس اول آنكه ما در مقام پيروان امام عصر ع بايد براي حفاظت از جان امام از كيد و مك

 عا كنيم. د -درستي هستند و راستي دشمنان حقيقت در كه– دشمنان ايشان

مطلب مهم ديگر آن كه در انتهاي اين بخش مشخصات دشمنان ذكر شده و گفته شده 

اينان به علت ترك نماز )و عبادت پروردگار( و پيروي از نفس در مقابل امام قرار گرفته اند 

                                                           
 ملحقات مفاتيح الجنان امر هفتم دعا در غيبت امام زمان - 1
ا او قصد از مكر و حيله آنان که ب بارالها تو ولى خود و حجتت بر خلق زمين را از هول و ترس دشمنش کفايت فرما و"ترجمه:  - 2

و حوادث بد را بر بدخواهانش مقرر گردان و از وجود  او مكر کند تو او را بكيفر رسان مكر و خيانت دارند محفوظ دار و هر که با

قدمهايشان را لرزان و ناتوان گردان و آن مردم  و مبارکش ماده و ريشه فساد آنها را نابود ساز و دلهايشان را از او ترسان و هراسان

و در  ذليل گردان قهر بگير و به عذاب سخت معذب ساز و در ميان بندگانت آن دشمنان را خوار و ا آشكار و ناگهان بدستفاسد ر

و  شهر و ديار عالم بر آنها لعنت کن و در اسفل السافلين جهنم جاى ده و اشد عذابت را بر آنها محيط ساز و به آتش سخت انتقام کن

نماز را ضايع  سوزان کن و خود آنها را به آتش سوزان قهرت واصل ساز که آنها مردمى هستند که قبور مردگانشان را پر از آتش

 ."شهر و ديارت را ويران ساختند گذاشتند و پيرو شهوت نفس خود شدند و بندگانت را گمراه کردند و
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ران نيز هستند كه اين مطلب نشان و عالوه بر گمراه شدن خود، در صدد گمراه سازي ديگ

 دهنده اين نكته است كه ريشه دشمني ايشان، دوري از خداست.

 شناخت جريانات و كساني كه در مقابل امام عصر ع قرار مي گيرند -ب

يكي ديگر از راههاي شناسايي دشمن، شناخت جريانات و كساني است كه در مقابل امام 

منشا  قيام نهايي امام زمان ع مطابق با اعتقاد ما كه عصر ع قرار مي گيرند. گرچه نهضت و

 گرفته از آيات قرآن و احاديث متواتر است، به پيروزي كامل منجر خواهد شد ولي بايد

توجه داشت اين قيام بستري به گستردگي جهان خواهد داشت و آن امام همام با طيف 

و انهدام ايشان حكومت  وسيعي از دشمنان مبارزه خواهد نمود تا در نهايت با شكست

 الهي عدل محور خود را برپا سازد. 

برپايه مطالب ذكرشده دشمن امام عصر ع در حقيقت دشمن حق و عدل و دشمن همه 

ي پيروان اين مسير است چرا كه در راه تشكيل آن مانع ايجاد مي كند و يا در مبارزه ا

بارت موضوع هم عباراتي مانند ع مستقيم مقابل حق و امام قرار مي گيرد. دليل و مويد اين

زير است كه در ادعيه مختلف ديده مي شود و در آنها به صراحت دشمن امام به عنوان 

 دشمن خداوند معرفي مي شود:

اللهم أصلح عبدك و خليفتك بما أصلحت أنبياءك و رسلك ... و أذن له في جهاد عدوك 

 1.2و عدوه ...

ضرت ولي عصر ع را از طريق نشان دادن راه و اولين دسته از ادعيه اي كه دشمنان ح

مسير حركت ايشان معرفي مي كنند، آن دسته دعاهايي هستند كه در آنها امام زمان به 

امام  گردد؛ مقابله اي كه هركس باعنوان فرد پيروز در مقابله نهايي حق و باطل معرفي مي

شود. در برخي از اين  و راه حقيقت مخالف است، در آن دوران ذليل و شكست خورده مي

ان( نمونه ادعيه، ما در ضمن سالم به حضرت، ايشان را داراي اين مقام )ذليل كننده دشمن

 كنيم.  براي مثال به نمونه هاي زير توجه نماييد:معرفي مي

                                                           

 دعاي قنوت نماز جمعه -413و  414المشروع ص :  العملبكمالاألسبوعجمال - 1

خداوندا اصالح نما امر عبد و خليفه خود را همانگونه که اصالح نموده اي امر انبيا و پيامبرانت را... و به او اذن جهاد "جمه: تر - 2

 "دشمنان خود و دشمنان او را بده ...
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كَافِرِينَ الُْمتََكبِّرِيَن السَّالمُ عَلَيْكَ يَا مُعِزَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُْستَضْعَِفينَ السَّالمُ عَلَيْكَ يَا مُذِلَّ الْ

 2. 1الظَّالِمِينَ السَّالمُ عَلَيَْك يَا مَوْاليَ يَا صَاحِبَ الزَّمَان

ايه پدر نمونه هايي ديگر در ضمن ندبه از فراغ آن انسان كامل، او را و دولت او را كه 

 گذار عدالت و خوبيها و منهدم گر ظلم و بديهاست، از خداوند طلب مي كنيم:

الَۀِ الْجَوْرِ وَ نَ الْمُعَدُّ لِقَطْعِ دَابِرِ الظَّلَمَۀِ أَيْنَ الْمُنْتَظَرُ لِإِقَاَمۀِ الْأَمْتِ وَ الْعِوَجِ أَيْنَ الْمُرْتَجَي لِإِزَأَيْ

عَادَۀِ الْمِلَّۀِ وَ الشَّرِيعَِۀ الْعُدْوَانِ أَيْنَ الْمُدََّخرُ لَِتجْدِيدِ الَْفرَائِضِ وَ السُّنَنِ أَيْنَ الْمَُتخَيَّرُ ]الْمُتَّخَذُ[ ِلإِ

 أَيْنَ الْمُؤَمَّلُ لِإِحْيَاءِ الِْكتَابِ وَ حُدُودِهِ أَيْنَ مُحْيِي مَعَالِمِ الدِّينِ وَ أَهْلِهِ أَيْنَ قَاصِمُ شَوْكَۀِ

قِ وَ الْعِصْيَانِ وَ الطُّغْيَانِ أَيْنَ الْمُعْتَدِينَ أَيْنَ هَادِمُ أَبْنَِيۀِ الشِّرْكِ وَ النِّفَاقِ أَيْنَ مُبِيدُ أَْهلِ الْفُسُو

[ أَيْنَ طَامِسُ آثَارِ الزَّيْغِ وَ الْأَهْوَاءِ َأيْنَ قَاطِعُ حَبَائِلِ الْكِْذبِ حَاصِدُ فُرُوعِ الْغَيِّ وَ الشِّقَاقِ ]النِّفَاقِ

سْتَأْصِلُ أَهْلِ الْعِنَاِد وَ التَّضْلِيلِ وَ الْإِلْحَاِد [ وَ االفْتِرَاءِ أَيْنَ مُبِيدُ الْعُتَاۀِ وَ الْمَرََدۀِ أَْينَ مُ]الْكَذِبِ

[ عَلَي التَّقْوَي أَْينَ بَابُ اللَّهِ الَّذِي مِنْهُ أَيْنَ مُعِزُّ الْأَوْلِيَاءِ وَ مُذِلُّ الْأَعْدَاءِ أَيْنَ جَامِعُ الْكَلِمَۀِ ]الْكَلِمِ

َيتَوَجَّهُ الْأَوِْليَاءُ َأيْنَ السَّبَبُ الُْمتَِّصلُ بَيَْن الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ أَيَْن يُؤْتَي أَيْنَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي إِلَيْهِ 

 صَاحِبُ يَوْمِ الْفَتْحِ وَ نَاشِرُ رَايَۀِ الْهُدَي أَيْنَ مُؤَلِّفُ شَمْلِ الصَّالحِ وَ الرِّضَا أَيْنَ الطَّالِبُ بِذُحُولِ

[ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِكَرْبَالءَ أَْينَ الْمَنْصُورُ عَلَي مَنِ ِبيَاءِ َأيْنَ الطَّالِبُ ]الْمُطَالِبُالْأَنْبِيَاءِ وَ أَبْنَاءِ الْأَنْ

 4. 3اعْتَدَي عَلَيْهِ وَ افْتَرَي

                                                           

و مما  158ص :   الحصينوالدرعاستغاثه به حضرت مهدى عليه السالم  و نيز البلداألميندعاى چهاردهم 7مفاتيح الجنان فصل  - 1

 -يدخل في هذا الباب و يزيد في هذا 

سالم بر تو اي عزت دهنده به مومنان و مستضعفان، سالم بر تو اي ذليل گر کافران و متكبران و ستمگران، سالم بر تو "ترجمه:  - 2

 "اي آقاي من اي صاحب زمان ...

 ت الجنان فصل اول مقام دوم امر اول در دعاى ندبه اسمفاتيح - 3

 رفتاريهاى کج و اختالف منتظريم آنكه کجاست گرديده؟ مهيا  عالم ستمگران و ظالمان ريشه برکندن براى آنكه کجاست"ترجمه:  - 4

کند؟ کجاست آنكه اميدواريم اساس ظلم و عدوان را از عالم براندازد؟ کجاست آنكه براى تجديد فرائض  اصالح و راستى به را عالم اهل

محو و فراموش گرديده؛ ذخيره است؟ کجاست آنكه براى برگردانيدن ملّت و شريعت مقدّس اسالم اختيار گرديده؟ و سنن اسالم که 

آنكه دين، ايمان و اهل ايمان را زنده گرداند؟ کجاست آنكه شوکت  کجاست آنكه آرزومنديم کتاب و حدود آن را احيا سازد؟ کجاست

ت آنكه بنا و سازمانهاى شرک و نفاق را ويران مى کند؟ کجاست آنكه فسق و عصيان ستمكاران و متعديان را در هم مى شكند؟ کجاس

و طغيان را هالک و نابود مى گرداند؟ کجاست آنكه براي کندن ريشة گمراهى و دشمنى مهياست؟ کجاست آنكه انديشه باطل و 

 هالک را سرکش متكبرانِ آنكه کجاست کرد؟ هدهواهاى نفسانى را نابود مى سازد؟کجاست آنكه ريسمان دروغ و افتراء را قطع خوا

ان را ذليل دشمن و عزيز را دوستان آنكه کجاست کند؟ بيچاره را کننده گمراه و معاند ملحد، مردم آنكه کجاست گرداند؟ مى نابود و

شوند؟ کجاست  و تقوى مجتمع مى سازد؟ کجاست باب الهى که از آن وارد مى خواهد کرد؟ کجاست آنكه مردم را بر وحدت کلمه

آن وجه الهى که دوستان به سوى او روى آوردند؟ کجاست آن وسيله که بين آسمان و زمين پيوسته است؟ کجاست صاحب روز فتح 



9 

 

 

دن در فقره ذكر شده در طي جمالتي عاشقانه، تمناي ظهور امامي فرياد مي شود كه با آم

اني ل منهدم مي گردد و پرچم حق بر فراز جامعه جهاو همه بديها رنگ مي بازد و اساس باط

مي  به اهتزاز در مي آيد. با اين توصيفات مشخص مي شود ؛آنانكه در مقابل امام حق قرار

 مخالفت خدا ولي با -...و بشر گمراهي سران منافقان، مشركان، ستمگران، از اعم–گيرند 

 بگيرند. را محور عدل و مدار حق جهاني حكومت تشكيل جلوي تا كنند مي دشمني و

با  در برخي ادعيه ديگر، ما از خداوند ظهور و قيام آن امام را طلب مي كنيم تا ايشان

 هرچه بدي است مبارزه كند و آنها را از ميان بردارد:

دِمْ عَلَي مَنْ نَصَبَ لَهُ وَ اللَّهُمَّ عَجِّلْ فَرَجَهُ وَ أَيِّدْهُ بِالنَّْصرِ وَ انْصُرْ نَاصِرِيهِ وَ اخْذُلْ خَاذِلِيهِ وَ دَمْ

انْعَشْ بِهِ  كَذَّبَ بِهِ وَ أَظْهِرْ بِهِ اْلَحقَّ وَ أَمِتْ بِهِ الْجَوْرَ وَ اْستَنِْقذْ بِهِ عِبَادَكَ الْمُؤْمِِنينَ مِنَ الذُّلِّ وَ

صِمْ بِهِ رُءُوسَ الضَّاللَۀِ وَ ذَلِّلْ بِهِ الْجَبَّارِينَ الْبِالدَ وَ اقْتُلْ بِهِ جَبَابِرَۀَ الْكُفْرِ الَْجبَابَِرۀَ وَ الْكَفَرَۀَ  وَ اقْ

لْأَرِْض وَ الْكَافِرِينَ وَ أَبِرْ بِهِ الْمَُنافِقِينَ وَ النَّاِكثِينَ وَ جَِميعَ الْمُخَاِلفِينَ وَ الُْملْحِِدينَ فِي مَشَارِقِ ا

لِهَا حَتَّي ال تَدَعَ مِنْهُمْ دَيَّارا وَ ال تُبْقِيَ لَهُمْ آثَارا طَهِّرْ وَ مَغَارِبِهَا وَ بَرِّهَا وَ بَحْرِهَا وَ سَهْلِهَا وَ جَبَ

مِنْهُمْ بِالدَكَ وَ اْشفِ مِْنهُمْ صُدُورَ عِبَاِدكَ وَ جَدِّدْ بِهِ مَا امْتَحَي مِنْ دِينِكَ وَ أَصِْلحْ بِهِ مَا بُدِّلَ 

 دِيُنكَ بِهِ وَ عَلَي يَدَيْهِ غَضّا جَدِيدا صَِحيحا ال عِوََج مِنْ حُكْمِكَ وَ غُيَِّر مِنْ سُنَّتِكَ حَتَّي يَعُودَ

 2. 1فِيهِ وَ ال بِدْعَۀَ مَعَهُ حَتَّي تُطْفِئَ بِعَدْلِهِ نِيرَانَ الْكَافِرِينَ 
                                                           

و برافرازنده پرچم هدايت در عالم؟ کجاست آنكه پريشانيهاى خلق را اصالح و دلها را خشنود مى سازد؟ کجاست آنكسي که از ظلم 

والد انبياء دادخواهى مى کند؟ کجاست آنكه انتقام خون شهيد کربال را خواهد گرفت؟ کجاست آنكه خدا بر ستمكاران امتّ بر انبياء و ا

 "و تهمت زنندگان، او را پيروز مى گرداند؟

 ملحقات مفاتيح الجنان امر هفتم دعا در غيبت امام زمان  - 1

را هم يارى فرما و مخالفانش را مخذول  بنصرت خود يارى کن و يارانشخدايا فرج آن حضرت را زود مقرر فرما و او را "ترجمه:  - 2

برخيزند و تكذيب او کنند همه را هالک گردان و دين حق را به وجود او آشكار ساز و رسم جور  و ذليل ساز و آنان که به دشمنى او

نجات ده و شهر و ديار عالم را به وجودش آباد ساز و ظلم را به دستش نابود گردان و بندگان با ايمانت را در دولتش از ذلت و خوارى 

و سرکشان کفر و ضاللت را به شمشير قهرش به قتل رسان و پشت رؤساى گمراهان عالم را در هم شكن و جباران و کافران را به 

و در بر و بحر و دين که در مشرق و مغرب عالمند و تمام مخالفان و ملحدان بى  حكومتش ذليل گردان و منافقان و عهد شكنان

شهر و بالد  صحرا و کوه همه را هالک و نابود ساز تا آنكه ديگر ديارى از آن نابكاران و اثرى از آن خدانشناسان در جهان باقى نگذارى

 ودين تو مح خود را از وجود ناپاک آنان پاک ساز و دلهاى پر غم و اندوه بندگانت را به هالکت آنها شادمان گردان و آنچه که از

آنكه دين تو اى خدا به وجود  تا و آنچه از احكام و سنت تبديل دادند همه را اصالح فرما گرديده در دولت حضرتش از تو تجديد ساز

عمل  باز گردد و تمام و کامل از روى يقين بدون بدعت و کجروى ميان بندگان مورد او و به دست سلطنت الهيه او به مقام خود از نو

 "ه به حكومت عدل او آتش کافران خاموش شود.تا آنك قرار گيرد
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 و دقت قابل -امام مقابل جريانات معرفي بر عالوه–چندين نكته در مورد دعاي ذكر شده 

 :است تامل

يه اين دعا در ايام و روزهاي غيبت مكررا خوانده شود و اين توص اول آنكه توصيه شده 

ن به همراه فرازهاي مختلف معرفي دشمنان امام در اين دعا، ما را به اين موضوع رهنمو

 مي سازد كه شناسايي دشمن از اهميت بسيار بااليي برخوردار است. 

مشرق تا مغرب واز  زا-دومين مورد آن است كه درخواست پاكسازي تمام نقاط عالم  

نان به دست امام عصر ع مي شود كه اين نشان از وجود دشم -خشكي ها گرفته تا درياها

 مي دهد دشمن در آن دوران در تمام نقاط سيطره خود را گسترده است. 

مورد سوم در مورد فقرات ذكر شده آن است كه از خداوند خواسته مي شود كه ديگر 

سختي از اين دشمنان در زمين باقي نماند و بدين طريق اندوه وهيچ نشانه و باقيمانده اي 

شار بندگان خداوند برطرف گردد و اين نشان از آن دارد كه مومنان بسيار مورد  تعرض و ف

يز ناز جانب دشمنان هستند. البته اين مطلب را از قسمتهاي ديگر اين دعا و ادعيه ديگر 

 مين دعا:مي توان دريافت از جمله عبارت زير در ه

قُوعَ الْفِتَنِ بِنَا وَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ فَْقدَ نَبِيِّنَا وَ غَيْبَۀَ إِمَامِنَا ]وَلِيِّنَا[ وَ شِدَّۀَ الزَّمَانِ عَلَْينَا وَ وُ

 2. 1تَظَاهُرَ الْأَعْدَاءِ عَلَيْنَا وَ َكثَْرۀَ عَدُوِّنَا وَ قِلَّۀَ عَدَدِنَا

 ر از همين نوع شناسايي دشمنان امام در ادعيه توجه نماييد:به نمونه اي ديگ

طُولِ بَقَائِهِ اللَّهُمَّ اشْعَبْ بِهِ الصَّدْعَ وَ ارْتُقْ بِهِ الْفَتْقَ وَ أَمِتْ بِهِ الْجَوْرَ وَ أَظْهِرْ بِهِ الْعَْدلَ وَ زَيِّنْ بِ

وَ قَوِّ نَاصِرِيهِ وَ اخْذُلْ خَاذِلِيهِ وَ دَمْدِمْ مَنْ نَصَبَ لَهُ وَ دَمِّرْ  الْأَرْضَ وَ أَيِّدْهُ بِالنَّصْرِ وَ انْصُْرهُ بِالرُّعْبِ

[ وَ دَعَائِمَهُ وَ اقْصِمْ بِهِ رُءُوسَ الضَّاللَۀِ وَ شَارِعَۀَ مَنْ غَشَّهُ وَ اقْتُلْ بِهِ جَبَابِرَۀَ الْكُْفرِ وَ عَمَدَهُ ]عُمُدَهُ

وَ مُقَوِّيَۀَ الْبَاطِلِ وَ ذَلِّلْ بِهِ الْجَبَّارِينَ وَ أَبِرْ بِهِ الْكَافِرِينَ وَ جَمِيعَ الْمُلْحِدِينَ الْبِدَعِ وَ مُمِيتَۀَ السُّنَّۀِ 

وَ ال  فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا وَ بَرِّهَا وَ بَحْرِهَا وَ سَهْلِهَا وَ جَبَلِهَا حَتَّي ال تَدَعَ مِنْهُمْ دَيَّارا

مْ آثَارا اللَّهُمَّ طَهِّرْ مِنْهُمْ بِالدَكَ وَ اشْفِ مِنْهُمْ عِبَادَكَ وَ أَعِزَّ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَحْيِ بِهِ تُبْقِيَ لَهُ

سُنَنَ الْمُْرسَِلينَ وَ دَارِسَ حُكْمِ النَّبِيِّينَ وَ جَدِّدْ بِهِ مَا امْتَحَي مِنْ دِينِكَ وَ بُدِّلَ مِنْ حُكْمِكَ 

                                                           

 همان - 1

و سختى فتنه دور زمان بر ما  کنم از فقدان پيغمبر اکرمت )ص( و غيبت امام زمان مابارالها به درگاه تو شكايت مى"ترجمه:  - 2

 "شيعيان و وقوع فتن و فساد پشتيبانى نيروى دشمنان بر عليه ما و بسيارى دشمن و کمى عده ما
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 دِينَكَ بِهِ وَ عَلَي يَدَيْهِ جَدِيدا غَضّا مَحْضا صَِحيحا ال عِوَجَ فِيهِ وَ ال بِدْعَۀَ مَعَهُ وَ حَتَّي تُعِيدَ

 1.2 الْعَدْلِ حَتَّي تُِنيرَ بِعَْدلِهِ ظُلَمَ اْلجَوْرِ وَ تُطْفِئَ بِهِ نِيرَانَ اْلكُفْرِ وَ تُوِضحَ بِهِ مَعَاقِدَ اْلحَقِّ وَ مَجْهُولَ

ريان ر فقره باال مشاهده مي گردد، مقابل امام تنها افراد نيستند بلكه جهمانگونه كه د

ابل باطل و ظلم و بديهاست كه امام به عنوان نماينده و عصاره حق و عدل و خوبيها در مق

 ان دارد.ايشان قرار مي گيرد و تا انهدام نهايي بنيان باطل و همه آثار آن، اين مبارزه جري

يگر از اين دسته عبارات توجه دبه نمونه اي هُمْ دَيَّارا وَ ال تُبْقِيَ لَهُمْ آثَارا( )حَتَّي ال تَدَعَ مِنْ

 نماييد:

خَلْفِهِ اللَّهُمَّ أَعِْذهُ مِنْ شَرِّ كُلِّ َباغٍ وَ طَاغٍ وَ مِنْ شَرِّ جَمِيعِ خَلْقِكَ وَ احْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ 

مَالِهِ وَ احْرُسْهُ وَ امْنَعْهُ مِنْ أَنْ يُوصَلَ إَِليْهِ بِسُوءٍ وَ احْفَظْ فِيهِ رَسُولَكَ َو وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِ

مِيِه آلَ رَسُولِكَ وَ َأظْهِرْ بِهِ الْعَدْلَ وَ أَيِّدْهُ بِالنَّْصرِ وَ انْصُرْ نَاِصرِيهِ وَ اخْذُلْ خَاذِلِيهِ وَ اْقصِمْ قَاصِ 

ۀَ اْلكُْفرِ وَ اقْتُلْ بِهِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنَافِِقينَ وَ جَمِيعَ الْمُلْحِدِينَ حَيْثُ كَانُوا مِنْ وَ اقْصِمْ بِهِ جَبَابِرَ

 4. 3مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا بَرِّهَا وَ بَحْرِهَا

                                                           

مقام دوم  -فصل دهم در زيارت ائمه سر من راى عليهم السالم و اعمال سرداب مطهر  -مفاتيح الجنان باب سوم در زيارات است  - 1

 امر چهارم  -در آداب سرداب مطهر و کيفيت زيارت حجة 

ستم را بميران و عدالت را آشكار  التيام بخش و ها ]ي دين[ راها را بر طرف کن و شكافي او پراکندگيخدايا! به وسيله"ترجمه:  - 2

اش کن، و ياورانش دشمنان[ ياري اش بياراي و با ياري ]از جانب خود[ تأييدش کن و با هراس ]در دلطوالني کن و زمين را به عمر

ي او به وسيله ما وبرپاکنندگان جنگ با او را نابود ساز و نيرنگ بازان با او را ريشه کن ن را نيرو ده و خوارکنندگانش را خوار کن و

سران گمراهي و بدعت گذاران و کساني که سنت ]اسالم[ را ميراندند  ي اوسردمداران کفر و رئيسان و سران آن را بكش و به واسطه

دينان را که در مشرق ها و کافران و تمام بي يي او خوار کن و ريشهکنندگان باطل را نابود و گردن کشان را به واسطه و تقويت

آنان باقي نگذاري.  ها را وانگذاري و آثاري ازکوه زمين هستند، نابود ساز تا آن که کسي از آن ها و خشكي و دريا و دشت وربمغ

هاي ي او مؤمنان را عزت ده و سيرهبندگانت را شفا بخش و به وسيله] خدايا! شهرهايت را از آنان پاک کن و با نابوديشان ]دل

هاي احكامت را تازه کن تا دينت را به يافته هاي دينت و تغييراموش شده پيامبران را زنده، و محو شدهو دستورهاي فر فرستادگان

هاي ستم اين که با عدلش تاريكي آاليش و سالم و بدون انحراف و بدعت، بازگرداني و تاتازه و شاداب و بي ي او و به دستشواسطه

 "!هاي عدل را بگشاييهاي حق و ناشناختهاموش کني و پيچيدگيخ ي او آتش کفر رارا روشن سازي و به واسطه

مقام دوم در آداب سرداب -فصل دهم در زيارت ائمه سر من راى عليهم السالم و اعمال سرداب مطهر -باب سوم در زيارات است - 3

 مطهر و کيفيت زيارت حجة

فرما، او را از شرّ همه خطراتي که از  از شرّ جميع خلقت حفظخدايا! او را از شرّ هر ماجراجو و متجاوزي حفظ کن و "ترجمه:  - 4

در راستاي  که آسيبي به او برسد وبرسد، حفظ بفرما و نگهبانش باش و مانع باش از اين چپ و راست و جلو و عقب ممكن است به او

خدايا! به نور حضرت، عدالت را ظاهر  !پيامبرت را حفظ بفرما حفظ آن حضرت در مرحلة ظهور، سنّت و سيرة نوراني پيامبر و خاندان

مخالفانش را خوار  محروم نگردد و با نصر و پيروزي خودت او را پيروز گردان، و يارانش را ياري و هاي تعاليفرما، تا هيچ کس از زمينه

بشكن، به نور و به قدرت  حضرت را بشكنند، و کمر گردنكشان و کّفار را هاي نوراني آنخواهند کمر برنامههايي که ميکن، کمر آن
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در گروهي ديگر از ادعيه به طور صريح در ضمن دعا ،حق و باطل معرفي مي گردد و 

شود. بدين ترتيب ديگر انسان رهرو دوست و دشمن را از هم بيين ميمعروف و منكر ت

 جدا تواند كرد:

 1.2مْ عَنْهُ فَالْحَقُّ مَا رَِضيتُمُوهُ وَ الَْباطِلُ مَا أَسْخَطُْتمُوهُ وَ الْمَعْرُوفُ مَا أَمَرْتُمْ بِهِ وَ الْمُنَْكرُ مَا نَهَيْتُ

ا روايات ما مالك در پيروي از حق دقت در عبارت باال نشان مي دهد گرچه مطابق ب

)نه آنكه  3شناخت خود حق است و پس از آن است كه اهالي حق شناخته مي شوند

بخواهيم حق را از عملكرد و گفتار شخص خاصي بدون نظر به درستي آن بيابيم(، در اين 

فقره و عبارات مشابه بسيار در ادعيه مشخص مي شود پس از اعتقاد حقيقي به حقانيت 

ئمه معصومين عليهم السالم، ديگر عمل و گفتار ايشان مالك حق مي شود و بايد اعمال ا

و گفتار را با ترازوي كردار و گفتار ايشان سنجيد و هركه و هرچه مخالف ايشان بگويد و 

 عمل كند، باطل و دشمن حق است.

معصومين در دسته اي ديگر از ادعيه، در سايه سار توسل به پروردگار به وسيله ائمه 

 عليهم السالم فرد دعاگذار، از خداوند طلب ايمن ماندن از شر دشمنان خود مي نمايد:

جَمِيعِ  اللَّهُمَّ إِنِّي َأسْأَلُكَ بَِحقِّ َولِيِّكَ وَ حُجَّتِكَ صَاحِبِ الزَّمَانِ عَلَيْهِ السَّالمُ إِال َأعَنَْتنِي بِهِ عَلَي

ۀَ كُلِّ مُوذٍ وَ طَاغٍ وَ بَاغٍ وَ أَعَنَْتنِي بِهِ فَقَدْ بَلَغَ مَجْهُودِي وَ كَفَيَْتنِي بِهِ أُمُورِي وَ كَفَيَْتنِي بِهِ مَئُونَ

هُ وَ كُلَّ عَدُوٍّ وَ هَمٍّ وَ غَمٍّ وَ دَيْنٍ وَ عَنِّي وَ عَنْ وَلَدِي وَ جَمِيعَ أَهْلِي وَ إِخْوَانِي وَ مَنْ يَعْنِينِي أَمْرُ 

 5. 4عَالَِمينَخَاصَّتِي آِمينَ رَبَّ الْ

                                                           

و چه  -در ناوهاي جنگي -چه در دريا  آن حضرت، همه کفّار و منافقين و جميع منكران را در هر کجاي زمين که هستند، و عظمت

 "در خشكي، به قتل برسان.

دوم در آداب سرداب  مقام-فصل دهم در زيارت ائمه سر من راى عليهم السالم و اعمال سرداب مطهر -باب سوم در زيارات است - 1

 مطهر و کيفيت زيارت حجة

پس حق آن چيزي است که شما بدان راضي هستيد و باطل همان چيزي است که شما از آن ناراحتيد و معروف آن "ترجمه:  - 2

 "است که شما بدان امر مي نماييد و منكر عبارت از چيزي است که شما از آن نهي مي کنيد.

 "اعرف الحق تعرف اهله و إعرف الباطل تعرف أهله "در نهج البالغه  مام علي به عنوان نمونه کالم ا - 3

دوم دعاى -فصل هفتم در ذکر بعض آيات و دعاهاى نافعه مختصره-باب اول در تعقيب نمازها و دعاهاى ايام هفته-مفاتيح الجنان - 4

 35/94توسل  و نيز بحاراالنوار. 

تمام امور ياريم کني، و به واسطه او شر هر  ق ولي و حجتت صاحب الزمان )عج( که مرا بربار خدايا من از تو مي خواهم به ح - 5

دشمن و  دور گرداني، و به آن حضرت مرا ياري دهي که تالشم به آخر رسيده، و هر گونه گونه موذي و سرکش و ستمگري را از من
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ويژگي اين عبارت، معرفي برخي دشمنان شخصي و دعا براي مصون ماندن و نجات  

 بخشي از تجاوز آنان است.

 شناخت دشمن و ابزارهاي نفوذ او از طريق شناخت رذيلتهاي اخالقي -ج

طلب  در گروهي ديگر از ادعيه ماثور، دعاگذار به تبعيت از امام و هادي خود، از خداوند

 راتفق از نمونه اين. بخشد نجات -بروني و دروني دشمنان–كند كه او را از دشمنانش مي 

 بدين كه مخاطب به مستقيم غير است آموزشي شود، مي ديده دعاها در بسيار كه نيز

 :بشناسد را خويش دشمنان طريق

نِ الظُّلْمِ وَ السِّرْقَۀِ وَ اغْضُضْ أَبْصَارَنَا عَنِ و طَهِّرْ بُطُونَنَا مِنَ الْحَرَامِ وَ الشُّبْهَۀِ وَ اكْفُفْ أَيْدِيَنَا عَ

 2. 1الْفُجُورِ وَ الْخِيَانَۀِ وَ اسُْددْ أَسْمَاَعنَا عَنِ اللَّغْوِ وَ الْغِيبَۀِ 

 اگرچه در اين گونه عبارات نام دشمن به صراحت ذكر نشده ولي از آنجا كه دشمن تنها

 وني و هواهاي نفساني نيز در لسان ائمه ازمنحصر به دشمنان بيروني نبوده و دشمن در

 جمله دشمنان شمرده شده اند، توجه به اين فقرات در اين موضوع ضروري است.
 

 دسته بندی دشمنان

 به طور كلي از ادعيه مهدوي با توجه به فقرات ذكر شده مي توان گروههاي زير را به

 عنوان دشمن از آن عبارات بدست آورد:

 كافران-

 ستمگران-

 3متكبران-

 ضايع كنندگان نماز-

 پيروان شهوات-

                                                           

درانم و هر کس که کارش به من مربوط مي شود، و بستگان نزديكم، برا هم و غم و اندوه و قرض را از من و فرزندانم و تمام خاندانم و

 اجابت فرماي اي پروردگار عاليمان. کفايت کني

 دوازدهم-فصل هفتم در ذکر بعض آيات و دعاهاى نافعه مختصره-باب اول در تعقيب نمازها و دعاهاى ايام هفته-مفاتيح الجنان - 1

حرام و شبهه ناک پاک بگردان و دستان ما را از ظلم و ستم و سرقت باز بدار و چشمان ما  و شكم هاي ما را از غذاهاي"ترجمه:  - 2

 "را از خيانت و هرزگي حفظ فرما و گوشهاي ما را از شنيدن سخنان لغو و بيهوده و غيبت، بربند. 

 در بخشهاي باال "ينَ الظَّالِمِينَ...السَّالمُ عَلَيْكَ َيا ُمذِلَّ الْكَافِرِيَن الْمُتَكَبِّرِ "رجو ع کنيد به عبارات  - 3
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 گمراه كنندگان بندگان-

 ويران كنندگان بالد و سرزمينها -

 مخالفان و تكذيب كنندگان امام حق-

 خواركنندگان مومنان-

 سركشان دين و جامعه-

 ني كه مسير گمراهي را مديريت مي كنندرئيسان گمراهان و كسا-

 عهدشكنان-

 كساني كه شريعت حقيقي اسالم را مبدل مي سازند-

 1بدعت گذاران-

 محو كنندگان آثار شريعت حقيقي -

 متعدّيان-

 مشركان-

 منافقان-

 عصيانگران-

 فاسقان-

 طغيانگران-

 ترويج گران انديشه هاي باطل-

 ملحدان-

 معاندان-

 2تهمت زنندگان-

 از بين برندگان سنت در ميان امّت-

 انخواركنندگان امام-

 برپاكنندگان جنگ با امام-

 نيرنگ بازان با امام-

                                                           

 در بخشهاي باال "اللَّهُمَّ اکْفِ وَلِيَّكَ وَ حُجَّتَكَ فِي أَرْضِكَ هَوْلَ عَدُوِِّه وَ ..."رجو ع کنيد به عبارات  - 1

 در بخشهاي باال "قَامَةِ الَْأمْتِ وَ الْعِوَجِ...أَيْنَ اْلمُعَدُّ لِقَطْعِ دَابِرِ الظَّلَمَةِ أَيْنَ الْمُنْتَظَرُ لِإِ "رجو ع کنيد به عبارات  - 2
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 سردمداران كفر و رئيسان و سران آن-

 سران گمراهي-

 كنندگان باطل تقويت-

 گردن كشان-

 محو كنندگان دين و آثار ديني-

 1دهندگان احكام الهي تغيير-

 ماجراجويان منحرف-

 طغيانگران-

 2ملحدان-

 3هر آزار رسان و طغيانگر و ستمكار-

لبته بايد توجه داشت اكثر عناوين مذكور در حقيقت نشان دهنده صفت و خصوصيتي ا

اني است كه آن فرد يا گروه داراست و بدين ترتيب ما مي توانيم آن را به هر فرد يا جري

 كه داراي آن ويژگي است، تسرّي دهيم؛ همچنين بسياري از صفات افراد ذكر شده در باال

د يا گروه شكل گيرد و مانعۀ الجمع نيست همچنانكه ممكن است مجموعا در يك فر

فات صبسياري از عناوين اگرچه در لفظ ،متعدد ولي در معنا واحدند . از طرف ديگر بسياري 

 در بسياري ادعيه تكرار شده كه سعي شده آن موارد تكراري ذكر نشود.
 

 نکاتی در مورد شناخت دشمن 

شده در عبارات ادعيه مشخص مي نمايد دقت در بخشهاي فوق و انواع دشمنان ذكر 

ر دشمنان به دو دسته آشكار و پنهان قابل تقسيم هستند. دشمنان آشكار كه معموال بيشت

معهود ذهن هستند عبارتند از كافران، مشركان، ملحدان و موارد ديگر. اين دسته از 

ن آشكار دشمنان با دين، سرزمين، جان و ناموس مسلمانان عداوت مي كنند و دشمنيشا

 است.

                                                           

 در بخشهاي باال "اللَّهُمَّ اشْعَبْ بِهِ الصَّدْعَ وَ ارْتُقْ بِهِ الْفَتْقَ ..."رجو ع کنيد به عبارات  - 1

 در بخشهاي باال "عَجِّلْ َفرَجَهُ وَ أَيِّدْهُ ِبالنَّصْرِ وَ ..."رجو ع کنيد به عبارات  - 2

 در بخشهاي باال "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلَُك بِحَقِّ وَلِيِّكَ وَ حُجَّتِكَ صَاحِبِ الزَّمَانِ عَلَيْهِ السَّالمُ  "کنيد به عبارات   رجو ع - 3
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اما دسته اي ديگر از دشمنان هستند كه دشمنان پنهان هستند و با استفاده از دورويي  

ونفاق، شهوات و صفات رذيله نفساني سعي در به يغما بردن ايمان و عقيده مسلمانان 

چراكه گرگاني  1دارند. اين گروه شناختشان مشكل تر و مبارزه با آنها سخت تر است

ميش. تقسيم بندي دشمنان به دشمنان بيروني )كه عداوتشان نمود  هستند در لباس

بيروني دارد( و دروني )كه با صفات ناپسند و رواج شهوات و غفلتها باعث تزلزل مسلمانان 

 و جامعه اسالمي مي شوند( نيز قابل تصور و بررسي است.

. شاره شده استهمانگونه كه در عبارات فوق مشاهده شد به هر دو نوع از اين دشمنان ا

البته ناگفته پيداست همانگونه كه بسيار پيش مي آيد دشمنان آشكار دست به دست 

 دشمنان پنهان مي دهند، دشمنان بيروني گاه از دشمنان دروني براي پيشبرد اهداف خود

ياري مي گيرند مثال از ترس، طمع، شهوت، غضب و ديگر صفات رذيله نفساني سود مي 

 مي را با كمرنگ كردن اخالق و عقيده از درون تهي سازند.برند تا جامعه اسال
 

 راههای نفوذ دشمن

 دشمن جامعه اسالمي براي عداوت هرچه بيشتر با اسالم و مسلمانان، نياز به نفوذ در

 جامعه اسالمي دارد. البته اين نفوذ صرفا فيزيكي نيست و ممكن است با رواج يك باور

اي ا انديشه اي مأيوسانه باشد. شناخت محلها و بزنگاههغلط، يك اخالق تفرقه انگيز و ي

 نفوذ دشمن ،كمك شاياني به اتخاذ روشي كارآمد در مقابله با دشمن مي نمايد.

با نگاهي به انواع دشمنان كه در عبارات باال ذكر گرديد، مي توان به راههاي نفوذ دشمن 

اللَّهُمَّ اكِْف  "بخشي از دعاي  در ميان جامعه نيز دست يافت. به عنوان مثال مي توان از

اين برداشت را نمود كه دشمن با ايجاد ترس، مكر، حيله و بدخواهي  "وَلِيَّكَ وَ حُجَّتَكَ ...

 2نسبت به امام حقّ، راه پيش مي برد. 

ذ به طور خالصه از بخشهاي مهم ادعيه مهدوي مي توان امور زير را در باب روشهاي نفو

 دشمن نام برد:

 تفرقه-

                                                           

 اشاره شده در ابتداي نوشتار "کن للعدو المكاتم أشّد حذرا منك للعدو المبارز"با توجه به حديث  - 1

 در بخشهاي باال "لَّهُمَّ اکْفِ وَلِيَّكَ وَ حُجَّتَكَ فِي أَرْضِكَ هَوْلَ عَدُوِِّه وَ ...ال"رجو ع کنيد به عبارات  - 2
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 ايجاد شكاف و سست نمودن عقايد ديني-

 رواج بي عدالتي-

 رواج بي ديني-

 بدعت-

 رواج منكرات-

 امعهجمهجور نمودن امام و مومنان واقعي در -

 محو دين و آثار آن-

 1تغيير دين-

 ايجاد فتنه-

 2تالش براي القاي قدرت خود و ضعف مسلمانان-

 اكنرواج و عادي سازي اكل مال حرام وشبهه -

 3ويج انحطاط اخالقي در نگاه و زبان در ميان اجتماعتر-

 4تالش براي تضعيف و حذف رهبري جامعه اسالمي-

 اسالمي ايجاد وابستگي و عدم استقالل در ملل-

 5ايجاد مشكالت مالي و رواني در جامعه-
 

 راههای مقابله با دشمن

من پرداخته شد تا كنون به بحث شناخت ويژگيها و صفات دشمن و نيز راههاي نفوذ دش

ا و اكنون در پي آن هستيم كه با پشتوانه شناخت ايجاد شده ،راههاي مقابله با دشمن ر

 نيز از ادعيه مهدوي بياموزيم. 

                                                           

 در بخشهاي باال "... عَجِّلْ فَرَجَهُ وَ أَيِّدُْه بِالنَّصْرِ وَ"و  "اللَّهُمَّ اشْعَبْ بِهِ الصَّدْعَ وَ ارْتُقْ بِهِ الْفَتْقَ ..."رجو ع کنيد به عبارات  - 1

 در بخشهاي باال "... وُقُوعَ اْلفِتَنِ بِنَا وَ تََظاهُرَ الَْأعْدَاءِ عَلَيْنَا َو کَْثرَةَ عَدُوِّنَا وَ قِلَّةَ عََددِنَا"و ع کنيد به عبارات رج - 2

 در بخشهاي باال "و طَهِّْر بُطُونَنَا مَِن الْحَرَامِ وَ الشُّبْهَةِ ..."رجو ع کنيد به عبارات  - 3

 در بخشهاي باال "اللَّهُمَّ أَعِذُْه مِنْ شَرِّ کُلِّ َباغٍ َو طَاغٍ وَ مِْن شَرِّ جَمِيعِ خَلْقِكَ ... "به عبارات   رجو ع کنيد - 4

هُمَّ عَجِّلْ فَرَجَهُ وَ أَيِّْدهُ اللَّ "و  "اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ وَلِيِّكَ وَ حُجَّتِكَ صَاحِبِ الزَّمَانِ عَلَيْهِ السَّالمُ ... "رجو ع کنيد به عبارات   - 5

 در بخشهاي باال "...بِالنَّصْرِ وَ انْصُرْ نَاصِرِيهِ
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طبيعي است براي مقابله با دشمن بايد هم صفات و ويژگيهاي دشمنان را بشناسيم تا 

 نايي كامل پيدا كنيمدشمن و دوست را از هم تميز دهيم و هم با راههاي نفوذ دشمن آش

ت. تا جلوي ورود و نفوذ دشمن را در جامعه بگيريم كه اين امر در بخشهاي قبل صورت گرف

يم در حقيقت اگر ما از صفات و ويژگيهاي ذكر شده در مورد دشمنان تا حد ممكن احراز كن

ي او افو از رواج آن ويژگيها جلوگيري نماييم و منافذ جامعه براي ورود دشمن وافكار انحر

 در جامعه را ببنديم، بهترين مقابله را با دشمن نموده ايم.

ولي در عين حال در برخي عبارات ادعيه به موضوع مقابله با دشمن به طور خاص 

خي پرداخته شده است. به عنوان مثال عالوه بر مطالب ذكر شده از فقره باال مي توان بر

 ه عبارتند از:راههاي مقابله با دشمن را نيز برداشت نمود ك

 حيله دشمن.  كر وماي محو و مبارزه با وند برتوكل و ياري خواستن از خدا-

 ترس نداشتن از دشمن-

 مواظب مكر و حيله دشمن بودن-

الش براي مقابله با ريشه هاي فساد و باطل و ريشه كن نمودن دشمنان   در صورت عدم ت-

 هدايت

 روياروييايجاد ترس و ناتواني در دشمن در -

 استفاده از روشهاي ضربتي و ناگهاني-

 نزد افكار عمومي تالش براي خوار و رسواسازي دشمن-

جراي اشدّ مجازات براي دشمنان دين و عقيده كه آگاهانه در مسير هدايت سنگ اندازي ا-

 مي كنند.

 1برخورد صريح، با شدت و حداكثري با دشمن-

ا بمي توان عناوين زير را نيز در جهت مقابله  از ميان ديگر دعاهاي ذكر شده در باال

 دشمن برشمرد:

 شمردن دشمنانعزيز و گرامي داشتن دوستان و خوار-

 هراگير نمودن تقوا و دوري از رذيلتهاي اخالقي مانند هواپرستي، دروغ، گناه و... در جامعف-

 دن كج روي ها در دين و احياي اسالم راستينتالش براي راست نمو-
                                                           

 در بخشهاي باال "اللَّهُمَّ اکْفِ وَلِيَّكَ وَ حُجَّتَكَ فِي أَرْضِكَ هَوْلَ عَدُوِِّه وَ ..."رجو ع کنيد به عبارات  - 1
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 1راي حذف همه بدعتهاتالش ب-

 ر ديندرفع پراكندگي ها و شكافهاي وارد شده -

 2تالش براي برقراري عدالت و رفع ظلم تا حد توان-

 خدا محور براساس همه گير سازي خوبيها و محو بديها ايجاد جامعه اي-

 3تالش براي تربيت اسالمي افراد جامعه-

 اسينكات ديگر مورد توجه در ادعيه در موضوع دشمن شن

 كثرت دشمنان در مقابل قلت پيروان حق-

يكي از مطالب مهم كه در فقرات مختلف ادعيه مهدوي متعددا ديده مي شود، ذكر اين 

مطلب است كه دشمنان حق و حقيقت از نظر تعداد بسيارند و پيروان راستي و درستي 

نسان منتظر  گوشزد كم. شايد ذكر متعدد اين گونه تعابير در دعاها از اين جهت باشد تا به ا

نمايد كه در اين مسير از تعداد دشمنان نهراسد و بداند هميشه در طول تاريخ جبهه حق 

در نگاه اوليه از نظر عددي از جبهه باطل كمتر بوده اند ولي با نيروي تقوا و توكل و اميد 

ه تعابير به نمونه اي از اينگون 4به آينده روشن، كمبود ظاهري خويش را مرتفع ساخته اند.

 توجه نماييد:

عَدُوِّنَا وَ قِلَّهَ  عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ غَيبَهَ وَلِينَا )إِمَامِنَا( وَ كَثَْرهَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيكَ فَْقدَ نَبِينَا صَلَوَاتُكَ

 6. 5الزَّمَانِ عَلَينَا عَدَدِنَا وَ شِدَّهَ الِْفتَنِ بِنَا وَ تَظَاهُرَ

 شمن را به فرار وا مي داردشناخت آنچه د-

يكي از نكته هاي مهم در شناخت و برخورد با دشمن، شناخت آن چيزهايي است كه 

دشمن بدان عالقه مند و يا از آن متنفر و فراري است. از اين روش مي توان راههاي نفوذ 

يي دشمن در فرد و جامعه را شناسايي و مسدود نمود و نيز در مسيري گام نهاد و از روشها
                                                           

 در بخشهاي باال "قَطْعِ دَابِرِ الظَّلَمَةِ أَيْنَ الْمُنْتَظَرُ لِإِقَامَةِ الَْأمْتِ وَ الْعِوَجِ...أَيْنَ اْلمُعَدُّ لِ "رجو ع کنيد به عبارات  - 1

 در بخشهاي باال "اللَّهُمَّ اشْعَبْ بِهِ الصَّدْعَ وَ ارْتُقْ بِهِ الْفَتْقَ ..."رجو ع کنيد به عبارات  - 2

 در بخشهاي باال "َن الْحَرَامِ وَ الشُّبْهَةِ ...و طَهِّْر بُطُونَنَا مِ"رجو ع کنيد به عبارات  - 3

نهج البالغه مي  201اين مطلب در روايات ما نيز مورد تاکيد قرار گرفته است به عنوان مثال امام امير المومنين علي ع در خطبه  - 4

 )ن نهراسيد)در راه هدايت از اندک بودن همراها  "ال تستوحشوا فى طريق الهدى لقلّة أهله "فرمايند : 

 582و  581المتهجد ص :  مصباح -دعاي افتتاح  مفاتيح الجنان - 5

باد( و از غيبت مواليمان امام زمان واز بسياري  کنيم از فقدان پيغمبرت )که درودت بر اوبارالها ما به درگاه تو شكايت ميترجمه:  - 6

 . رهاي سخت بر ما و غلبه محيط روزگافتنه و و کمي تعداد ما دشمن
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لب در برخي ادعيه استفاده نمود كه مورد نفرت و گريز دشمن است. اين نكته ظريف و جا

 1. يَأْمُلُونَ وَ فِي عَدُوِّهِمْ مَا يَحْذَرُونَ وَ أَرِنِي فِي آلِ مُحَمَّدٍ مَا اشاره شده است:

 دعاهايي كه ما عليه دشمنان مي كنيم-

تهايي را كه ما از خداوند در مورد با دقت در دعا و زيارات مي توان برخي درخواس

 دشمنان مي كنيم، برداشت نمود. در ادامه، برخي از اين موارد ذكر مي شود:

وَالْعَنْ جَميعَ الظّالِمينَ واحْكُمْ بَيَننا وَ بَينَهُمْ يا حكم نمودن خداوند بين ما و دشمنان ) -

 (2اَحْكَمَ الْحاكِمينَ 

 هدم و نابودي كامل ايشان  -

 ما از ايشان  نجات -

 خوار شدن آنها -

 3باقي نماندن هيچگونه اثري از ايشان در عالم -

 

                                                           

ها نيز نشانم بده آنچه را که ها در پي آن هستند و در مورد دشمنان آنآنچه آن ص خدايا! به من نشان بده در مورد آل محمد - 1

 کنند.ها از آن فرار ميآن

 اعمال شب و روز نيمه شعبانالجنان  مفاتيح - 2

 برداشت شده از متن بسياري دعاهاي ذکر شده در باال - 3

http://forum.freedownload.ir/Thread-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86.html
http://forum.freedownload.ir/Thread-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86.html

