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   :شهداي گمنامهفتگي در هيئت 

ببينيد توليدكنندگان داعش، در  / آخرالزمانامتحانات در كمك خدابزرگترين  »دشمن رسوا«: پناهيان/مهم
 تيحما» ها طلب اصالح« از رانيو در ا» داعش« در عراق از كايآمر/ كنند؟ ي حمايت ميانانتخابات ما از چه كس

  !تحان را به ما برساند؟ جواب امدي خدا چطور باگريد/ كند يم
نبايد به او «كنيد كه  كنند، ولي قبول نمي بينيد كه توليدكنندگان تروريست داعشي، رسماً از كسي حمايت مي وقتي شما مي: پناهيان
و در ايران از » داعش«آمريكا در عراق از ! هاي آخرالزمان به ما كمك كند؟ ، ديگر خدا چطور بايد در امتحانات و فتنه»رأي داد

ها نبايد در انتخابات رأي بياورند؛  بله، افراطي/ !د جواب امتحان را به ما برساند؟ديگر خدا چطور باي. كند ت ميحماي» ها طلب اصالح«
امريكا هر كجا افراطي گير بياورد كه نظم . كند افراطيون چه كساني هستند؟ افراطيون كساني هستتند كه آمريكا از آنها حمايت مي

  .هاي تندرو طلب كند، در عراق از داعش، در ايران از اصالح  ميجامعه را به هم بزنند از آن دفاع
 

 بحـث نفـاق در      پنجاه و هـشتم   ، در جلسة    شهداي گمنام هفتگي  در هيئت    »تاريخ تحليلي اسالم  «بحث  مدر ادامة   حجت االسالم پناهيان    
  :خوانيد را ميشود  كه به انتخابات نيز مربوط مي اين جلسهدر شده اي از مباحث مطرح  در ادامه گزيده .گرفته است صدر اسالم را پي

  كند ، حسابي كمك مييامتحان سختهر خدا در ) 1

 دهد   به بندگانش ميموفقيتامكاناتي براي خدا ، الهيدر هر امتحان 

 مثالً وقتي كسي شما را عصباني .دهد گيرد، امكانات پيروزي در آن امتحان را هم به بندگانش مي وقتي خدا از بندگانش امتحان مي 
در اين ممكن است .  باالخره اين يك امتحان الهي است- چه مقصر باشيد و چه نباشيد- خواهيد به او ناسزا بگوييد ميشما كند و  مي

ة اين امتحان آهستبار فيلم  يكو برگرديد اگر اما .  تصميم اشتباهي بگيريد وديخدا را در آن لحظه فراموش كن امتحان عصباني شويد و
اي به شما داده بوده كه عصباني نشويد و  بينيد كه قبل از اين امتحان و در حين اين امتحان، خدا يك امكانات ويژه  ميالهي را ببينيد،

براي ، برايش امكاناتي گيرد اتي كه ميبيند كه خدا در اطراف امتحان مقدار دقت كند، مي يكانسان اگر . اين اشتباهات را انجام ندهيد
 .موفقيت چيده است

 چند ساعت بعد.  »!ذره انصاف ندارند يك! عجب نامردهاي رذلي هستند«: گويي  شما ميكند و مثالً يك كسي در حقّ شما نامردي مي 
 ديگر خدا چطور بايد كمكت كند و به تو نشان دهد. گيري كه نبايد در آنجا نامردي كني  قرار ميي، خودت در معرض امتحان مشابهبعد

پيغمبر و حرف اي،   گرفته اگر تو در اين امتحان نامردي كني، معلوم است كه امكانات و كمك خدا را ناديده! كه نامردي زشت است؟
  .اي دروني خودت را هم گوش نكرده

 دهد تا در آن امتحان موفق شود در امتحانات اجتماعي هم خدا به جامعه امكاناتي مي

 البته جامعه بايد توجه . خوبي پشت سر بگذارد دهد تا بتواند امتحانات الهي را به  مييند به جامعه امكاناتدر امتحانات اجتماعي نيز خداو
 امتحان خيلي سختي گرفت، امتحاني كه از مردم مدينه) ص( رحلت رسول خدامثالً خداوند بعد از. كند تا بتواند اين امكانات را ببيند

صبح سرِ قرار اما كردند،   بيعت مي) ع(ها با اميرالمؤمنين  كه شبخوباني بودندحتي . و بريدندكم آوردند در آن هاي خوب هم  حتي آدم
اين ظاهراً امتحان خيلي سختي بود . مدند، كار تمام بود ولي بيش از چهار نفر نيامدندآ در حالي كه اگر چهل نفر از آنها مي. آمدند نمي
دانستند تنهاگذاشتن علي بن   يكي از وجوه سختي امتحان، اين بود كه نمي ودر اين امتحان شكست خوردند،مدينه مردم كه 

 ومي براي جامعة آنها خواهد داشت؟، چه نتايج ش)ع(ابيطالب
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 در امتحان مدينه بودمردم بهترين امكانات براي موفقيت ) س(هراهاي حضرت ز ناله

  و آن . داده بود كه در اين امتحان سخت، موفق شوندهم االيي بسيار بخدا در امتحان سخت مردم مدينه، به آنها يك امكاناتي اما
عصمت كبراي حق، به وسط ميدان آمده بود و شديدترين صورت عاطفي . و پا درمياني ايشان بود) س(هاي حضرت زهرا امكانات، ناله

 نبايد براي مردم  امتحاني، ديگرچنان ادنبا وجود چنين امكاناتي، پس د. داد هاي ايشان، خودش را نشان مي در بيانات و رفتارها و گريه
 . بود مدينه سخت مي

 ي كه حضرت زهرا خدا خيلي بندگانش را دوست دارد، بهدر امتحان موفق شوند آنها تاخرج كرد  از آن مردم دستگيريبرايرا ) س(حد  .
 .آورد را به ميان ميدان مي) ع( امام حسيند شخصيتي مانن كه براي نجات مردم از يوق بندگي يزيد،م را دوست داردقدر مرد خدا آنو 

 آخرالزمانامتحانات بزرگترين كمك خدا در  »دشمنِ رسوا«) 2

 تر است  هم روشنآفتاب حق از در عين حال ولي ، سهمگين استطبق روايات، امتحانات آخرالزمان

 يها در فتنه اند كه سختيِ امتحانات، فرموده وجود ولي با. هاي آخرالزمان، خيلي سخت هستند در روايات آمده است كه امتحانات و فتنه 
وقت ما گمراه  هاي سخت آخرالزمان، يك  در آن فتنه!آقا جان: پرسيدند) ع(ز امام صادق ا.تر است  هم روشنآفتابآخرالزمان حق از 

آقا . آفتاب است: ن چيست؟ گفتاي: يدبعد از آن فرد پرس. نشويم؟ حضرت پايين پردة خيمه را كنار زد و آفتاب به داخل خيمه تابيد
فَقُلْت ...نْ دهرِكُم و لَتُمحصنَّما و اللَّه لَيغيبنَّ إِمامكُم سنيناً مأَ( .قدر روشن است هاي آخرالزمان براي اهلش، اين امتحانات و فتنه: فرمود

 مشْتَبِهةً لَا يدرى أَي منْ أَي فَكَيف نَصنَع قَالَ فَنَظَرَ إِلَى شَمسٍ داخلَةٍ في الصفَّةِ فَقَالَ يا أَبا و كَيف لَا أَبكي و أَنْت تَقُولُ اثْنَتَا عشْرَةَ رايةً
 )2/347 /نيكمال الد؛  عبد اللَّه تَرَى هذه الشَّمس قُلْت نَعم قَالَ و اللَّه لَأَمرُنَا أَبينُ منْ هذه الشَّمس

 كنند، ولي اگر  شوند و سقوط مي ها دچار ريزش مي هاي آخرالزمان، امتحانات خيلي سهمگين است و خيلي درست است كه در فتنه
 . كند بينيد كه شما را راهنمايي و كمك مي هايي را مي مقدار اطراف را خوب نگاه كنيد، عالمت يك

 هاي آخرالزمان است  فتنهاز بزرگترين امدادهاي الهي در » رسواوجود دشمنِ«

 چنين  كه در صدر اسالم هم يك- هاي آخرالزمان يكي از بزرگترين امكانات و امدادهاي الهي در امتحانات و فتنه
فقط با دين شما دشمن است،   نههم يك دشمن رسوا، دشمني كه است، آن» وجود دشمن «- امكاناتي نبود

هاي شما را نابود كند  خواهد نفت شما را ببرد، كارخانه ه مي، دشمني ك با منافع مادي شما هم دشمن استبلكه
 . بينيم مي به وضوحگري او را  امنيت شما را از بين ببرد، دشمني كه وحشي و

توانيد بفهميد كه آمريكا  االن با هر اعتقادي، به راحتي مياما / دشمني آمريكا براي همه روشن نبود انقالب لياوا
 خبيث است

  االن ما با آمريكا، شرايطي داريم كه اول . شود تر هم مي رويم، اين دشمنِ رسوا، وحشي كه روز به روز كه جلوتر ميجالب اينجاست
مثالً وقتي كه صدام به ايران حمله كرده بود، . اول انقالب هرگز خباثت و دشمني آمريكا مانند االن روشن نبود. انقالب هم نداشتيم
كند، يعني حمايت آمريكا از صدام، خيلي  يي پيدا كنيد مبني بر اينكه آمريكا دارد از صدام حمايت ميتوانستيد خبرها شما به سختي مي

ولي اين خبرها از بس كم . شنيديم هاي وزير دفاع آمريكا با صدام را مي بود كه خبر برخي مالقاتجنگ و آن اواخر .  نبود و واضحعلني
 . تند عليه آمريكا شعار بدهندتوانس ها به اين سادگي نمي برخي سليقهبود، 



3 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطالع 

 در كتابش نوشته است، به - يداي رياست جمهوري آمريكا هم هستكه كاند- االن وزير خارجة اسبق آمريكا 
دانيد كه داعش چطور   و شما مي)54141 /واحد مركزي خبر (!حدود صد كشور سفر كردم تا داعش را راه بيندازيم

طلب باشيد، يا قائل به پلوراليسم باشيد، يا به حقوق بشر و  ي اگر فمينيست باشيد، يا آزاديلذا شما حت! كند و تجاوز ميدارد جنايت 

 ، به هر چيزي كه معتقد باشيد امروز.»مرگ بر آمريكا«حقوق اطفال معتقد باشيد، به هر چيزي كه معتقد باشيد، بايد بگوييد 
 .بايد به راحتي بفهميد كه آمريكا و انگليس، خبيث هستند

 جاي  به» درود بر آمريكا«كم كم داشت زمزمة . طوري نبود حتي بعد از دفاع مقدس هم شرايط اين. طوري نبود ل انقالب اصالً ايناواي
حتي وقتي آمريكا به افغانستان . كرد خراب ميكارش را  اما آمريكا خودش مدام !افتاد در گوشه و كنار مملكت راه مي» مرگ بر آمريكا«

 ،گويد ها را نمي كس اين لطيفه ولي االن هيچ» !بعد از افغانستان بيا ايران! امريكا«ها لطيفه درست كرده بودند كه  يحمله كرده بود، بعض
همه  ه واز بس كه تروريسم و كارهاي جنايتكارانه در اين كشورها به دست آمريكا توسعه پيدا كرد. اي است چون خيلي سخن احمقانه

 !كار كرده است افغانستان چهآمريكا با عراق و بينند كه  مي

 بگوييد؟» مرگ بر آمريكا«توانستيد  ها مي مگر شما به اين سادگياالن كردند،  قدر از جنايتكارها حمايت نمي ها اين اگر آمريكا و اروپايي !
آيا آمريكا يك ! كند ر ميكا بينيد كه آمريكا دارد چه شد؛ ولي االن شما داريد مي اصالً شايد ديگر براي اين شعار، ضرورتي احساس نمي

 !خواهي يمن را بمباران كن  هرچه مي: گويد كند و مي قد حمايت مي بلكه تمام! ؟زند كلمه عليه عربستان حرف مي

  !انتخاباتاين خدا براي ويژة كمك »  آمريكاييداعش« )3

ر بايد جواب امتحان را به ما ديگر خدا چطو/ كنند؟ ببينيد توليدكنندگان داعش، در انتخابات ما از چه كسي حمايت مي
 !برساند؟

 شما ببينيد كه نخست . ببينيد خداوند چقدر به ما امكانات داده است تا فضاي امتحان الهي براي ما روشن شود
ما براي اين كار بودجه ! هاي سوريه حمايت كنيم تروريستما بايد از «: گويد وزير انگليس خبيث رسماً مي

وقت اين سخنان را  آن. توانيد از اين سخنان، كليپ درست كنيد شما مي» !ا كمك كنيمايم و بايد به آنه تهگذاش
كه - رأي بگيرد و به مجلس خبرگان برودخواهد از مردم  بگذاريد در كنار سخن يكي از كساني كه االن مي

ارد مردم را چرا بشار اسد د«: گويد زند و مي ها را مي  او هم شبيه همان حرف-  تعيين كند رهبربراي مملكت
هايش موجود  فيلم! كشد نه مردم را ها را مي در حالي كه معلوم است بشار اسد دارد تروريست» !كُشد؟ مي

 . اين ديگر نياز به تحليل سياسي ندارد و كامالً روشن است. است

  اصالً . خواهند حمايت كنند كسي ميخبيث و همين خانم كلينتون خبيث، در انتخابات آيندة ما از چه حاال شما ببينيد كه همين انگليس
 .  ندارند همگويند و ابايي اين را رسماً مي

 كه ديكن ي قبول نمي ولكنند، ي متي حماي رسماً از كس،ي داعشستي تروردكنندگاني كه تولدينيب ي شما ميوقت 
 در عراق كايآمر!  كند؟ آخرالزمان به ما كمكيها  در امتحانات و فتنهدي خدا چطور باگري، د» دادي به او رأدينبا«

 ! جواب امتحان را به ما برساند؟دي خدا چطور باگريد .كند ي متيها حما طلب  از اصالحرانياز داعش، و در ا
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و مسأله كامالً واضح و روشن العاده است  سخت نداريم؛ چون امكانات اين امتحانات فوقامتحان در آخرالزمان واقعاً توان گفت كه  مي
 .است

 در عراق از داعش، و كايآمر/ و داعشسعود  آل ؛ستها افراطي آمريكا حامي ديكتاتورها و ؛نبايد رأي بياورند ها افراطي
 كند ي متيها حما طلب  از اصالحرانيدر ا

  ،و ديكتاتورها چه كساني هستند؟ ديكتاتورها مورد حمايت آمريكا هستندولي. ديكتاتورها نبايد رأي بياورندبله  
 . ل سعود استاش آ االن نمونه

 ها هستند كه باز هم مورد  اش داعشي ها چه كساني هستند؟ نمونه افراطيولي . نبايد رأي بياورندهم ها  افراطي
 در، كند ي كه نظم جامعه را بهم بزنند از آن دفاع ماوردي بري گي هر كجا افراطكايمرآ . حمايت آمريكا هستند

 . تندرويها طلب  از اصالحرانيدر او عراق از داعش 

 !كنند  بيش از اوباما، بمباران داعش توسط روسيه را محكوم ميسياسيون مابرخي 

 هم  كند؛ آن  داريم كه روسيه را محكوم مياي كند، ولي ما در كشورمان آدم سياسي ها را بمباران مي روسيه دارد مواضع تروريست
زند و يك مطلب هم  ها حرف مي كند و چهارتا عليه تروريست ه رفتار مياوباما الاقل بين مردم، منافقان! صورت خيلي بدتر از اوباما به

ها  زند، و فقط يك مطلب عليه تروريست ، ولي اين آدم سياسي، چهارتا عليه روسيه و سوريه حرف ميگويد ميعليه روسيه يا سوريه 
 !گويد مي

 گويد  كند، و حتي وزير خارجة سابق آمريكا مي ت مي حماي از داعش خودشوجود آورده و  داعش را در منطقه بهآمريكايي كه خودش
ها  عليه داعشيهاي ما  نسبت به برخي از داخليها  ، با اين حال خود آمريكايي»با صد كشور هماهنگ كرديم تا داعش توليد شود«

 .ندشو اي ناراحت مي دفعه شوند، يك ها بمباران مي هاي ما وقتي داعشي  برخي از داخلي!زنند بيشتر حرف مي

  !آخرالزمانشديد  يها نجات در فتنهكليد دو ) 4

فتنة اينها از دجال /كنند  ما دشمني مي»دوستان« و با ، ما دوستي»دشمنان«، با مدعيان محبت مابرخي ): ع(امام رضا
 هم شديدتر است

 ساني كه دوست ما هستند و ادعاي محبت در آخرالزمان ميان ك: فرمايد مي. تان بخوانم باره براي در اين) ع(حاال يك روايت از امام رضا
 هااز همة ابزار  كهكننده در آخرالزمان است دجال مهمترين عنصر گمراه! (اي شكل خواهد گرفت، شديدتر از فتنة دجال ما را دارند، فتنه

) ع( حاال امام رضا)دباشاي  هاي ماهواره شبكههاي مدرن و رسانه شايد منظور همين اند گفته برخي .دكن براي فريب مردم استفاده مي
 ! اين فتنه كار كيست؟ كار كساني است كه در شيعيان ما هستندولي. شود اي شديدتر از دجال درست مي فرمايد كه فتنه مي

 اينها دو : دهد كنند؟ مشخصات اينها چيست؟ حضرت پاسخ مي كار مي مگر اينها چه: كنند سؤال مي) ع(در ادامة روايت فوق، از امام رضا
إِنَّ ( .كنند دشمني مي) ع(بيت و دوم اينكه با دوستان ما اهل. كنند دوستي مي) ع(بيت دهند؛ يكي اينكه با دشمنان ما اهل  انجام ميكار

تيلَ الْبتَنَا أَهدولُ منْتَحنْ يمالِ- مجنَ الدنَا متيعلَى شتْنَةً عف أَشَد ونْ ها ذَا-  مبِم نَا قَ؟ فَقُلْتائيلاةِ أَوادعم نَا وائداالةِ أَعوإِذَا كَانَ .الَ بِم إِنَّه 
 )8/صفات الشيعه؛  كَذَلك اخْتَلَطَ الْحقُّ بِالْباطلِ و اشْتَبه الْأَمرُ فَلَم يعرَف مؤْمنٌ منْ منَافق
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  و داعش نه حتي وهابيتها هستند؛ جريان استكبار و صهيونيست) ع(بيت دشمنان اصلي اهل

 چه كساني هستند؟ حتي وهابيت هم ) ع(بيت هاي آخرالزمان، نجات پيدا كنيد، ببينيد دشمنان درجة يك اهل خواهيد در فتنه شما اگر مي
و هاي سيا  نشاندة سازمان ها هم عوامل دست داعشي. اند ها درست كرده نيستند؛ وهابيت را انگليسي) ع(بيت دشمنان درجة يك اهل

 همين) ع(بيت  دشمنان درجة يك اهل!كند ها به ما خدمت نمي هيچ كسي مثل داعشي: گويند االن رؤساي اسرائيلي مي. موساد هستند
 هستند، و اال اهل سنت كه دشمن شيعه نيستند، اينها مذاهبي هستند كه ما يك عمري است داريم با ها و جريان استكبار صهيونيست

 .كنيم  زندگي مياينها

 حتي قبل از انقالب. ها را ايجاد كردند را بيشتر ديدند، اين دشمني) ع(بيت ها هرچه خطر اسالم مقاومت و اسالم ناب اهل گليسيان، 
رفتند در مدينه و راحت سخنراني   قبالً سخنرانان مطرح شيعه، ميمثالً. قدر زياد نبود شان با شيعيان اين همين وهابيت، دشمني

و اخيراً با . هيچ وجه حاضر نيستند، شيعه را تكفير كنند و سر ببرند هاي وهابي هستند كه به خي از جريان االن برحتي. كردند مي
 . اند ها هم درگير شده داعشي

روند؛ از آنها فاصله  به طرف چه كساني مي) ع(بيت اهلدرجة يك ببينيد دشمنان / ؟ آخرالزمانيها راه نجات در فتنه
 !بگيريد

 اي كه شديدتر از فتنة دجال است، اين  حاال آن فتنه. ها هستند همين جريان استكبار و جريان صهيونيست) ع(بيت دشمنان اصلي اهل
  اصليدشمنانپس شما . كنند دشمني مي) ع(بيت و با دوستان اهل. كنند دوستي مي) ع(بيت ها با اين دشمنان اهل است كه بعضي

  .اند، شما از آنها فاصله بگيريد چه كساني رفتهطرف  ببينيد آنها به. را گم نكنيد) ع(بيت اهل

 دكن ي هم استفاده م»في ضعنيمؤمن« از ن،يجز خائن  به،استكبار

 ها را  آنها در درجة اول، خائنيني مثل داعشي! نه.  نيست كه جريان استكبار و صهيونيسم، فقط خائنين را دوست داشته باشندطور اين
تر  د بين مؤمنين قوي، كساني كه ضعيفنآي د، و اگر زورش نرسد، مينرو ه سراغ مؤمنين ضعيف مي نرسد، باندوست دارد ولي اگر زورش

 .دنكارها، مرگ خود را عقب بينداز خواهد با اين  ميآنهاباالخره . كند هستند را انتخاب مي

الن  ا ولي،كرد هين مي توبه برخيقبالً  BBC !/، بعد از سه دهه، اخيراً تبديل به دوستي شدهبرخيدشمني آمريكا با 
 » !به او رأي دهيد«: گويد مي

 بودند كه يك زماني آمريكا با آنها دشمني درجة يك داشته است، ولي به مرور زمان، اين دشمني تبديل به دوستي شده استها بعضي  .
عد، دشمني آمريكا با آنها درجة يعني از دشمني درجة يك شروع شده، و يك دهة بعد، دشمني آمريكا با آنها درجة دو شده، يك دهة ب

هاي خبيث مثل بي بي سي، قبالً عليه اين آدم،  مثالً همين شبكه .سه شده، و اخيراً دشمني با همان آدم، تبديل به دوستي شده است
 » !مردم برويد به اينها رأي بدهيد«: گويند ولي االن مي! كردند هايي مي چه توهين

  چه كنيم؟ ويما منحرف نشه براي اينكه در فتنه

 دوستي ) ع(بيت  كساني كه با دشمنان اهل- 1 : ما داده است تا راه را گم نكنيمدر روايت فوق، دو تا مشخصة برجسته به) ع(امام رضا
 بشناسيم و كنار بگذاريم تا يعني اين دو گروه را. كنند را بشناسيم دشمني مي) ع(بيت دوستان اهل كساني كه با - 2كنند را بشناسيم  مي

  . دچار فتنه نشويم
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 هاي حسابي و اين خوبان،   آدمكيست؟ كساني كه با اين- از نظر تقوا، سالمت و ديانت  - ببينيد آدم حسابيِ مورد اعتماد قلبي شما
كسي كه بدون هيچ دليل درستي، با اين آدم خوب، دشمني ! بعيد است اين كار خيلي سخت باشد.  كنار بگذاريدكنند را دشمني مي

 .  منحرف نخواهيد شد- ها در اين فتنه-   اگر شما اين دو مسير را دقيق بشناسيد، در اين صورت هيچ وقت.، بايد كنار گذاشتكند مي

 »ارتباط با كفار«منافع خود را در   دارند و» به كفارميل«منافقين : قرآن ) الف؟ دو ويژگي در قرآن هم آمدهآيا اين
 !بينند مي

  يكي از اين . براي منافقين آمده است؟ بله، آمده است همدر قرآنط به فتنة شديدتر از دجال است، كه مربوآيا اين دو ويژگي 
: بينند اين است كه يك تمايلي به كفار دارند و منافع خود را در گروِ ارتباط با كفار مي در اين آيه تصريح شده ي منافقين كهها ويژگي

»رَضينَ فىِ قُلُوبِهِم مائرَةٌفَترََى الَّذنَا ديبأَن تُص قُولُونَ نخَْشىي يهِمونَ فرِعسشان مرض دارند،  بيني كساني كه در قلب  مي)52/مائده(» ي
ما كه با كفار نيستيم و از آنها جدا : گويند مي) اينها يك شتاب و يك حرص و ولعي در رفتن به سمت كفار دارند(شتابد به سوي كفار مي
موقع  گفتند ديگر؛ چون آن طوري مي  البد اين!مان بچرخد خواهيم چرخ مزعه مثالً مي! يم آنها به ما صدمه نزنندخواه  هستيم، ولي مي
 ! هكه كارخانه نبود

 أْتىِ«: فرمايد در ادامة آيه ميأَن ي اللَّه سىفَع  لىواْ عبِحصفَي هندنْ عرٍ مأَم ا أَسرَُّواْ فىِ أَ  بِالْفَتْحِ أَوي ممنَاد هِمحاال اگر خدا )همان(»ننفُس 
مثالً يك سردار داشتيد كه در - تر هستيد يك فتحي رساند و قدرت شما را بر كافران غلبه داد، و اگر معلوم شد كه شما از آنها قوي

و در آية . شوند م ميرفتند، در قلب خودشان ناد  آن كساني كه به طرف كافران مي- منطقه گُل كاشت و توانست دشمن را زمين بزند
حبِطَت (كند شان را هم قبول نمي يعني خدا ديگر كارهاي خوب. شوند  حبط عمل مياينها كساني هستند كه دچار: فرمايد بعد مي

 )53/ن؛ مائدهأَعمالُهم فَأَصبحواْ خَاسرِِي

 !استبا كفار آباد نشدن دنياي ما، اختالط و دوستي  ريشة :)ره(آيت اهللا بهجت

 كند كه  ايشان تأكيد مي. داند ارتباط با كفار ميرا ايشان ريشة مشكالت . دربارة ارتباط با كفار، را حتماً ببينيد) ره(اهللا بهجت سخنان آيت
ذُوا الْكافرينَ ال تَتَّخ(: دي نكنداي پتيبه ما گفتند با كفّار اختالط و اتّحاد و هو هو«:  اين ارتباط با كفار را قطع كرد بايد؛قرآن فرموده است

ياءلبه ما اي ما را گرفتند كه دننيها اول د  و آنمي كرددايها اختالط پ  ما با آنيول. ديري كفار را دوست خود نگ)44/؛نساءأَو 
اند  ها بر ما هجوم آورده  كه گرگميديفهم ي كاش ميا« )1519نكتة / 3/در محضر بهجت(». را هم از ما گرفتندايبدهند، و بعد دن

 برسد به باطلشان؛  چه. مي و از حقشان بترسم،ينباش» أوداء و اخالء« و با آنها مي به كفار سوءظن داشته باشديما با! خورند ي دارند ما را مو
 و است،)ع(اءي و اولاءي ما تمسك به انبياي و دنني دصالح كه ميخدا كند بفهم. دهند ي و شكار ما قرار مدي صةلي آنان حق را تور و وسرايز

در ( ».رنديگ ي ما را هم از دست ما مياي ما، دننيكفار بعد از گرفتن د نكهي و است،ي ما نياي و دنني از آنها به صالح دييجدا

 )211نكتة / 1/ محضر بهجت

 »ي ما را براياي دنخواستند ي، و م ما بودياي حفظ دني براقتي در حق،"ديبا كفّار اختالط نكن": كه فرمودند) ع( ماةائم 

 بعد به برند، ي و معادن ما را به غارت ميني زمري و ذخايعي طبيها  كه كفّار نفت و ثروتدهي كشييو كار به جا.  كنندنيود ما تأمخ
 دي و عبرياكنون ما مسلمانان اس! دهند ي كالن با تلطّف و مهر و عطوفت به ما ميها  عنوان وام با بهرهه باي و ييعنوان تصدق و آقا

 از عملكرد خود ما اي آم؟يا  شكست خوردهگونه ني چه اي براميفهم ي هنوز نمي ولم،ي هستلي آنها خوار و ذلة دست و چكمريآنها، و در ز
 )35نكتة /1/در محضر بهجت(» ! كالغ؟دني مثالً از پراياست، و 
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 خود با كفار ارتباط  وقتي كه مؤمنين، بي. استجا و ذليالنه با كفار  البته اين به معناي قطع مطلق ارتباط نيست، بلكه به معناي ارتباط نابه
 .زند سپارند، خدا خودش اين مؤمنين را مي كنند و دل مي گيرند و به آنها اعتنا مي مي

 !منافقين با قرآن مشكل ندارند، با واليت مشكل دارند:  قرآن) ب؟دوم هم در قرآن آمدهويژگي آيا 

 هاي منافقين  يكي ديگر از ويژگيو .  اين است كه يك تمايلي نسبت به كفار دارند- طور كه بيان شد همان- هاي نفاق يكي از ويژگي
 ما أَنْزَلَ اللَّه و إِلَى الرَّسولِ رأَيت الْمنافقينَ  و إِذا قيلَ لَهم تَعالَوا إِلى«: فرمايد مي.  دارندداراناز واليت و واليتميك گريزي اين است كه 

دص نْكونَ عدصبيني  به سوي قرآن و به سوي پيامبر خدا بياييد، منافقين را ميگويي كه  وقتي به آنها مي!  پيامبر من)61/نساء(»اًودي
 !با واليت تو و با تبعيت از تو مشكل دارند! ن مشكل ندارند، بلكه با تو مشكل دارندآكه با قر

 گرايي  كافر.1":، اين استاستآمده ) ع( رضا كه در قرآن و در فرمايش امامپس اين دو ويژگي برجستة منافقين
 و .كنند فتنة شديدتر از دجال درست ميدر آخرالزمان  اينها دو ويژگي كساني است كه "گريزي واليت.2

 .دو مالك بسيار عالي براي تشخيص راه استهمچنين 

 


