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 ظهور یمقدمه ؛یانقالب اسالم

 

 مقدمه

و قوم  یمثالً داستان حضرت موس ؛پرداخته است یاله اءیانب یاز قرآن به زندگ یفراوان اتیآ

تنها  وآلهعلیهاهللصلی حضرت محمد نام. گرفته است قرآن را در بر ششمکیحدود  لیاسرائیبن

بار در قرآن ذکر  ۱۳۶ یکه نام حضرت موس یحال در پنج بار در قرآن آمده است ایحدود چهار 

است که به  دیمختصر و مف یکتاب قرآن. ما دارد یبرا یخاص امیموضوع پ نیا قطعاً. شده است

مثالً حضرت  ؛کندیهر داستان را ذکر م دیمهم و مف یهاو تنها بخش ستیگفتن ن دنبال قصه

 ،ی. حضرت موسرسدیم شانیهمسر ا حملِ که زمان وضعِ رفتندیبا همسرش به مصر م یموس

سپس  ؛اوردیب اشنوادهخا یکمک برا ایتا آتش  رودیو به سمت نور م ندیبیدر دوردست م ینور

 (۱2و  ۱۳ /)طهکه به سمت فرعون برود.  دهدیو خدا به او دستور م شودیم امبریدر آنجا پ شانیا

وضع حمل صورت  ایکه آ پردازدیمسئله نم نیو به ا کندینم فتعری را داستان یادامه قرآن

کتاب مختصر،  نیا یوقت پس ؛ریخ ایبچه سالم بوده است  نکهیا ایبچه چه بوده  تیگرفته، جنس

 در. دارد یهدف کندیرا ذکر م اءیانب ریو سا لیاسرائیداستان بن و یبار نام حضرت موس ۱۳۶

 نیکه چگونه حکومت خداوند را در زم آموزندیساز هستند و به ما متمدن اتیآ ات،یآ نیواقع ا

 پنج یهیمختلف از جمله در آ اتیو خدا در آ ردیشکل بگ نیدر زم دیبا یاله حکومت. میبرپا کن

 مسئله را وعده داده است. نیا ،قصص یسوره
 

 یحکومت اله یِریگشکل ریسِ
حکومت کفر که در مقابل حکومت اهلل  یهادارد. حرف یریسِ نیدر زم یحکومت اله لیتشک

خود را دارد.  نیو قوان هییقضا یقوه ،یاسیس ،یاقتصاد یکفر الگو حکومت .ستین یاست، سلب

 جینظام را به تدر نیخودش را دارد و ا تینظام آموزش و ترب یو حت یو روابط اجتماع یمعمار

 رییقابل تغ گرید ندیآیم اینظام به دن نیکه در ا ییهاکه بچه یبه نحو کندیبر جامعه حاکم م

و به  کندیقوم خود درخواست عذاب م یاست که حضرت نوح برا یطیشرا نیچن در. ستندین
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چراکه اگر  ؛مگذار یباق نیزم یاز کافران را بر رو کی چیپروردگارا ه"نوح گفت: »: دیگویخدا م

« ".آورندیفاجر و کافر به وجود نم یو جز نسل کنندیبندگانت را گمراه م ،یبگذار یآنها را باق
 (2۶و  27 /)نوح

 

 

 

 

 شکستن ابهت کفر 

 حِیتسب نخِ کردنِ دایپ گرفتند،یم شیدر مبارزه با حکومت کفر در پ یاله اءیکه انب یکار نینخست

پاره  یحول محور آن شکل گرفته است( و تالش برا ،که حکومت کفر یزیچ یعنیکفر ) نظامِ

خود  یبا معجزه یمثالً فرعون مردم را حول کهانت جمع کرده بود و حضرت موس ؛کردن آن بود

حر شکل گرفته بود، سِ یفرعون را که بر مبنا کفرِ حکومت ینهمَیهِش به اژدها( یعصا لی)تبد

 .درهم شکست

 سازیامت 

 ت،یفطرت، عقالن یبر مبنا یاله اءیکفر، انب حیدوم و پس از پاره کردن نخ تسب یمرحله در

 .زدودندیرا از آنها م یو آلودگ کردندیم زیرا تم دهیپاش از هم حِیتسب یهاو اخالق دانه تیانسان

 تشکیل حکومت الهی 

و آنان را حول محور خدا جمع  آوردندیآنها م یبرا یدیجد حِیتسب سوم، نخِ یمرحله در

اما  ؛جمع بودند یجاهل یو سبک زندگ یپرستاهلل، حول بتمثالً مردم در زمان رسول ؛کردندیم

 :دادندیسه کار انجام م یاله یایانب پس؛ جمع کرد یو برابر یاهلل آنها را حول برادررسول

 ؛شکستن ابهت کفر .۱

 ؛یسازامت .2

 .شده تیترب یهامهره یبر مبنا یحکومت اله لیتشک .۳
 

 منافقان یکارشکن
 لیخدا و در زمان تشک یایهمزمان با کار اول رایز ؛مرحله است نیترسخت ،سوم یمرحله

اند نشده هیکه درست توج ییهامهره یعنی ؛دیآیم شیبه اسم نفاق پ یمشکل یحکومت اسالم

حکومت الهی گیریِیر شکلسِ  

سازیامت شکستن ابهت کفر  تشکیل حکومت الهی 
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 شوندیاما وارد نظام م ؛کنندیرا قبول نم دیخود عادت دارند، ساختار جد یقبل یو به سبک زندگ

 :مینوع منافق دار دو .ندیگویمنافق م نهایبه ا کنندیم جادیا یو مشکالت

درست  تواندینم نیهم یبرا مشکل دارد داندینشده است و نم تیکه درست ترب یمنافق .۱

 ؛بشوند تیبه مرور زمان ترب دیبا نیمنافق نیکند. ا یندارید

 یعنی ؛ندیگویم یهستند که به منافع خود توجه دارند و به آنها نفوذ یدوم کسان یهدست .2

 .روندیجا که منافعشان باشد به همان طرف مهر

 نینشهیکه مراقب منافقان باشد و اول از همه مراقب اعراب باد کندیگوشزد م امبریبه پ قرآن

 یا قلبهآن مانیاند و اآورده مانیخود ا یهریعش خیش یجماعت طبق حرف و فتوا نیا رایز ؛باشد

 یریگشکل یمرحله در .و از صحابه هستند نهیدر مد امبریکه در اطراف پ یادوم، عده و ستین

نظام کفر  نیگزیجور است را جا تیکه با فطرت و عقالن یساختار اله دیبا اءیانب ،یحکومت اله

گور بهزنده. ختیرهمرا به یاعراب جاهل یساختار زندگ امبریپ. کنند و آن را شرح و بسط دهند

از  یپرستشاعران و نژاد یشأن اجتماعجاهالنه،  یارهیها و تعصبات عشکردن دختران، ازدواج

 یبه مرحله امبریتا پ دیسال طول کش ۱۳ .با آنها مبارزه کرد امبریبود که پ یجمله رسوم غلط

آغاز  نیزمان است که مشکالت و آزار منافق نیاز ا درست. حکومت برسد لیو تشک یسازامت

از  ریبا شمش شودیرا نم نفاق. کار بود یاوج دشوار نیو ا شدیکنترل م دینفاق با پسد؛ شویم

 یآن را با استدالل و منطق درست کرد و راه دیبا پس ؛شودیبه طرز فکر مربوط م رایز ؛برد نیب

بود که به  نیمبارزه ا روش. را انتشار دهند شانینتوانند افکار منف نیگرفت که منافق شیدر پ

و  دادندیو آموزش م یبود، آگاه نید نشناختن یهجینتکه نفاق آنها در  ینینشابانیمنافقانِ ب

 نکنند. یکارتا خراب کردندیبودن کنترل م چشم یو جلو تیمسئول یرا با اعطا یافراد نفوذ
 

 شدن کفر یعلن هیعل یامیق ؛عاشورا
 .افتاد نیدست منافق حکومت به ،نیمنؤرالمیامبرخالف خواست حضرت و با وجود  امبریپپس از 

 لیکند تا حکومت نفاق به کفر تبد یبود که کار نیا یعل حضرت یهفیوظ ،یوضع نیچن در

 اءیاز انب کدام چیتوسط ه ،دست آوردند به یحکومت اله لیدر تشک تیبکه اهل یتیموفق. نشود

مردم  میو حضرت ابراه مانیحضرت سل و یبعد از حضرت موس رایز ؛است امدهیبه دست ن یاله

 نیحساز امام شیپ تا. کفر آشکار نشد ،تیباما در زمان حکومت اهل ؛پرست شدنددوباره بت

 نیو آشکار کند و به هم یکفر را علن خواستیم دیزیاما  ؛کردندیمنافقان ظاهر اسالم را حفظ م

. نکند دایرا پ یکار نیجرأت چن یکس گریدرست کرد که د ییعاشورا نیحسعلت امام
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بت نپرستد و امام معصوم را  یکس گریکرد تا جامعه دوباره به کفر برنگردد و د امیق نیحسامام

در حال  یپهلو میگذشته بود و رژ تیباهل بتیسال از غ ۱2۰۰ ،ما زمان انقالبِ در. نکشد یعلن

 آنان را نقش بر آب کرد. یهاتمام نقشه یانقالب اسالم ،یاوضاع نیدر چن کردن کفر بود. یعلن
 

 دستور قرآن در خصوص رجوع به علما
 تیهدا که در آن یدر حال میما تورات را نازل کرد»: دیفرمایمائده م یسوره ۴۴ یهیخداوند در آ

و  کردندیحکم م هودی یبودند با آن برا میکه در برابر فرمان خدا تسل امبرانیو نور بود و پ

 یداور ،کتاب که به آنها سپرده شده و بر آن گواه بودند نی( علما و دانشمندان به انی)همچن

 ستیآنها ن انیدر م امبریکه پ یدر زمان» :دیفرمایم هودیبه قوم  هیآ نیدر ا خدا «...نمودندیم

 رندیخود بروند و از آنها حکم بگ ینید ونِیبه سراغ علما و روحان دیندارند با یبه او دسترس ای

 نیامام معصوم هم بتِیدر زمان غ زین ما« د.حفظ شو ،که مانده است یتا آن مقدار از احکام اله

با ما  یااست که عده نیهم یبرا میرویم هیفق تیبه سراغ علما و وال یعنی ؛میکنیکار را م

 یکیکه  میفهم برس نیبه ا یوقت .ستینماز خواندن ما ن ،دشمنان یدشمن هستند وگرنه دغدغه

 یدر جامعه حاکم شود برا ینیو تفکر حس کندینم عتیب دیزیمثل  یکیبا  نیحسمثل امام

 یسیانگل یعهیش اثرِیب یِهم از عزادار سانگلی یملکه االو  میشویساز مها مشکلابرقدرت

 .کندیم تیحما
 

 در ظهور انیرانینقش ا
 سرهکیکار ظهور را  هایرانیسنت آمده است که او اهل انیهودیظهور در کتب  یهادر نشانه

یَا أیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَُّ مِنْکُمْ »: دیفرمایمائده م یسوره ۵۵و  ۵۴ اتیدر آ خداوند. کنندیم

عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أعِزَُّةٍ عَلَى اْلکَافِرِینَ یُجَاهِدُوَن  ُبُّهُمْ َویُحِبُُّونَهُ أذِلَُّةٍعَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأِْتی اللَُّهُ ِبقَوْمٍ یُحِ

 یکسان یا»؛ «اللَُّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذلِکَ فَضْلُ اللَُّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ َیشَاءُ وَاللَُّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ یلِفِی سَبِ

خداوند  (رساندینم یانیخود بازگردد )به خدا ز نییهرکس از شما از آ ،دیاآورده مانیکه ا

( او را دوست دارند در برابر مؤمنان متواضع زی)ن آنانکه آنها را دوست دارد و  آوردیرا م یتیُّجمع

 چیو از سرزنش ه کنندیآنها در راه خدا جهاد م رومندند؛یو در برابر کافران سرسخت و ن

و  دهدی( مندیبب ستهیفضل خداست که به هرکس بخواهد )و شا نیندارند. ا یهراس یگرمالمت

 نهایکه ا دندیپرس امبریصحابه از پ ،هیآ نیاز نزول ا بعد «.و خداوند داناست عی)فضل( خدا وس

 «.از قوم سلمانند نهاای» :گفتند و زدند سلمان حضرت یه شانهب امبریهستند؟ پ یچه کسان
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 (۵2ص  ،22بحاراألنوار، ج )

 شودیاز خراسان وارد شامات م یاهیس یهاآمده است که پرچم« والفتن المالحم»در  نیمچنه

 ۵۶ یهیدر آ خدا« ش!بکش! بک»: ندیگویم یبه زبان فارس زنندیبا هم حرف م یو آنها وقت

و »؛ «فَإنَُّ حِزَْب اللَُّهِ ُهمُ الْغَالِبُونَوَمَنْ یَتَوَلَُّ اللَُّهَ وَرَسُولَهُ َوالَُّذِینَ آَمنُوا »: دیفرمایمائده م یسوره

خدا  تیُّ( حزب و جمعرای)ز روزند؛یپ رند،یرا بپذ مانیاو و افراد باا امبریخدا و پ تیکه وال یکسان

 یدر سوره خدا .)من کان اهلل کان اهلل له(خدا با ماست  م،یکن یاگر ما بندگ پس« است روزیپ

ُننَبُُِّئکُمْ بِالْأْخسَرِینَ أعْمَالًا؛ الَُّذِینَ ضَلَُّ سَعُْیهُمْ فِی اْلَحیَاةِ الدُُّنْیَا وَهُمْ قُلْ َهلْ »: دیفرمایکهف م

]مردم[ در کارها  نیکارترانیکه ز میبه شما خبر ده ایآ"بگو: »؛ «یَحْسَبُوَن أنَُّهُمْ ُیحْسُِنونَ صُنْعًا

حال،  نیگم ]و نابود[ شده با ا ایدن یدر زندگ شانیهاکه تالش آنها "؟هستند یچه کسان

به بهشت  کندیکه فکر م یریتکف ای یمانند آن وهاب درست« دهندیانجام م کیکار ن پندارندیم

اما به  ؛میکنیم یندارید میکه دار میخود فکر کن شیو پ میانجام ده یکار ییجا مبادا .رودیم

 .میضربه بزن تیبتمام شود و به اهل نیضرر د

 پوراستاد رائفیسخنرانی 
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