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 برائت و لعن مشرکین و کفار ، نیمی از ایمان است

برائت و والیت دو روی یک سکه هستند. کسی که مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نمی گوید، ایمانش هم به درد 

 .نمی خورد

تر و مهربان تر از رسول خدا به مردم نیست؛ اما بیشترین احادیث پیامبر ما رحمۀ للعالمین است. هیچ کس عطوف

بخش مهمی از ایمان است. لعن یعنی دور باد. شخصی که در اسالمش لعن ندارد؛ مثل « لعن»پیغمبر در باب لعن است. 

سالم و قوی باشد، هر چیزی را نمی خوری و می گویی  خورد. وقتی که می خواهی بدنتکسی است که همه چیز را می

 .میل ندارم. یعنی دور کردن و فاصله گرفتن از آنچه که مضر است

ال أَْعبُدُ ما  قُْل یا أَیَُّها اْلكافُِرون،» یعنی« مرگ بر آمریکا»بیشترین لعن و برائت در خود قرآن است. وقتی می گویی 

من فقط تو  =إِیَّاَك نَْعبُدُ » ، یعنی من فقط«آنچه که شما عبادت می کنید، من نمی پرستم بگو ای کافران! هرگز =تَْعبُدُونَ 

 .که شما حیوانیت و شیطان را عبادت می کنیددر حالی«. را عبادت می کنم

 کسی که برائت از دشمن نداشته باشد، در واقع خائن به همه مردم است. مگر می شود با مردم دوست باشیم، اما اعالم

 .مرگ و برائت از دشمن مردم نکنیم

قرآن دسته بندی های مختلفی از انواع مردم دارد؛ بعضی ها کافرند، بعضی ها منافق و مشرک، برخی هم مردم عادی 

 .که جاهل و مستضعف اند

ه کافر بمؤمن در مسیر خود به سوی هللا، با موانع زیادی روبروست. او باید نسبت به مستضعفان آگاه باشد، ولی نسبت 

 .نه. مؤمن درگیر است با کسانی که در جبهه خودی هستند، اما منافق تظاهر می کند به این که ایمان دارد

ون به ایشان و چ =لِكْن ال َیْعلَُمونَ  َو إِذا قِیَل لَُهْم آِمنُوا َكما آَمَن النَّاُس قالُوا أَ نُْؤِمُن َكما آَمَن السُّفَهاُء أاَل إِنَُّهْم ُهُم السُّفَهاُء وَ »

گفته می شود مانند مردم ایمان بیاورید، می گویند: آیا مانند سفیهان ایمان بیاوریم؟ آگاه باش که خود ایشان سفیه اند اما 

 (31بقره/آیه )«دانند نمی

 .این که قرآن می فرماید: اینها خودشان سفیه و احمق هستند، یعنی خودشان را نمی شناسند. این گروه منافقین هستند

 :شوند پوشاند. این کفار هم به سه دسته تقسیم می گروه دوم، کفار هستند. یعنی کسی است که حق را می

دسته اول کسانی هستند که دنبال قدرت اند که به آنها طاغوت می گویند. قدرتمندان، سالطین، سلطه جهانی، استکبار 

 .ا هستندجهانی، صهیونیسم جهانی، امپریالیزم جهانی، اینها طاغوت ه

داری جهانی، گویند. دست های پشت صحنه ی سرمایه  می« مأل»دسته دوم؛ پولدارها و ثروتمند هستند که به آنان 

 و دارهای یک جامعه که همیشه کمترین تولید را برای جامعه دارند و بیشترین توقع و انتظار و ُغر پولدارها، سرمایه

د و این می گوین« مأل»م( در جامعه، کفاری که فقط با ثروت کار می کنند، به آنها نق را دارند. به تعبیر علی )علیه السال

 .ها در دنیا کم نیستند؛ مثل صهیونیستها

طلب هستند. گروه های به اصطالح هنری که اهل بزن و  می گویند. اینها لذت« مترف»دسته سوم کفاری که به آنها 

« مترف»دهند،  د. به این ها که فسادهای جنسی و اخالقی را رواج میبرقص و موسیقی ها و فسادهای آن چنانی هستن

 .باشندجنگ اصلی مسلمانان و مؤمنین با این سه گروه است که دشمن اصلی می  .شود گفته می

ها را هدایت کنی یعنی کسی که تجاوز به حریم می کند. یعنی اجازه نمی دهد تو آرمان ها را نگه داری و انسان« عدو»

 .به سعادت شان برسند، و از همه مهمتر با پدر اصلی و خانواده اصلی شان آشنا شوند تا
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 فعاالن فرهنگی وظیفه آماده سازی حکومت جهانی را دارند

وقتی فعاالن فرهنگی وظیفه خود را نسبت به مردم درست انجام دهند و مردم اسالم ناب را بشناسند، دیگر با حکومت 

ار بیایند. پس این فعاالن فرهنگی هستند که باید تیر آخر را بزنند و زمینه حکومت حضرت های ضعیف نمی توانند کن

 .را فراهم کنند مهدی علیه السالم

گوید: این زندگی حیوانی به درد شده و به خود میاش ببیشتر وقتی انسان خودش را بشناسد، انتظار از خود و زندگی 

دیدم و چند بچه و  یین و نازل زندگی کرده ام. من از زندگی فقط یک همسر میخورد؛ تا به حال خیلی سطح پامن نمی 

خانه و زندگی و مادر یا پدر شدن و یا ماشین داشتن و تجارت؛ و چند رکعت نماز هم کنارش می خواندم؛ آن هم نمازی 

 .که بخش حیوانیت را بیشتر تثبیت می کرد

د: گویمی  شناسی با هم فرق می کند. امام خمینی )رحمه هللا علیه(انسان نکته خیلی مهم این که مفهوم عدالت و ظلم در 

 «.دولت اسالمی اگر به فکر ایجاد حکومت جهانی اسالم نباشد، خائن و خطرساز است؛ هر چند که به مردم خدمت کند»

 .های پایینی )حسی، خیالی، وهمی و عقلی( خدمت کندیعنی در بخش

ش باشد، خیانت کرده است، حتی اگر مسجد بسازد، و سایر م به پدر آسمانی و امام زماناگر مسئولی مانع رسیدن مرد

کافی نمی   اسالم خدمات رفاهی، بدون کار برای امام زمان علیه السالم را .خدمات را بدهد و برای مردم رفاه فراهم کند

ست که امام زمان را داشته باشند. لذا وقتی شان برسند؛ حق مردم این اداند، چون حق مردم این است که به امام زمان

 .توانند کنار بیایندشان نمی های ضعیفمردم اسالم ناب را شناختند، دیگر با حکومت

الزم نیست ما برویم بجنگیم و فحش بدهیم به این و آن و دعوا و درگیری راه بیاندازیم. وقتی کار فرهنگی خوب برای 

انجام شود، مردم قدر آن را می دانند. پس اصالً نیازی به جنگ نظامی نداریم؛ هر چند مردم در هر جای دنیا که باشند 

 .که از نظر نظامی باید آماده باشیم

خیلی از توده های مردم کفار، افراد مستضعفی هستند. ما نباید نسبت به آنان کینه داشته باشیم. قرآن فقط کینه یک گروه 

ها شده و ائمه کفر هستند. قرآن درمورد آنان می هایی که اتمام حجت با آنم؛ آنپذیرد که در دل داشته باشیرا می 

ةَ اْلُكْفرِ » :فرماید یعنی باید با کسانی که تمام هویت خودشان را در  (31توبه/آیه ) .«پس با امامان کفر بجنگید =فَقاتِلُوا أَئِمَّ

 .مخالفت با دین و هللا می بینند، باید مبارزه کرد

های مسیحی، درجایی که باب گفتگو باز است، نباید جنگید. حتی باید  کسانی همچون علمای وهابی یا کشیشاما با 

برخوردهای تند آنان علیه شیعه و اسالم را تحمل کرد. زیرا برخی از آنان با چند برخورد درست و علمی توسط علمای 

 .ما شیعه شده اند

و توهین چه معنایی دارد. با صحبت و گفتگو می توان خیلی از افراد را وقتی زبان گفتگو باز است، جنگ چیست. فحش 

 .به اسالم دعوت کرد

ادبانه و  این روزها شاهد آن هستیم که بسیاری از پیروان مذاهب دیگر به اسالم روی می آورند. نباید با این ها خشن، بی

و به آنها فرصت داد تا با خودحقیقی شان آشنا  ها را دوست داشتبرخالف اخالق اسالمی برخورد کرد؛ بلکه باید آن

 .شوند

ما این است که خودمان را جهادی بار بیاوریم. یک لشکر فرهنگی شویم و در دل دشمن نفوذ کنیم. یعنی مهمترین  وظیفه

ید؛ از م را تبلیغ کنها نفوذ کنید و اسالتوانید ایتام جهان را با اهل بیت آشنا کنید، این است که در دل آن راهی که شما می

طریق اینترنت با آنان ارتباط بگیرید و نفوذ کنید، کار ترجمه قوی کنید، فیلم قوی، کلیپ قوی یا یک کار قوی که 

 .ها را مسلمان کردتوان انسانیت انسان را تحریک کرد و خیلی  تأثیرگذار باشد. حتی با یک آهنگ مناسب می

به خشونت برسد، تقویت بسیج و بسیجیان است. این خود تقویت نظامی است، اما  از طرفی مهمترین راهی که نباید کار

و  ها باید انقالبآن مسئله مهم و تیر آخر را باید فرهنگ و اهل فرهنگ بزنند که باید تیر فرهنگی را شلیک کنند. آن

اهل فرهنگ است، دست  هاست، دست طالب است، دستفرهنگ را صادر کنند. بنابراین کار دست مبلغان و نویسنده

اهل زبان است، دست اهل هنر و شعر است. اینها باید کار را انجام بدهند و آن تحول اساسی را ایجاد کنند که در این 

 .مسئله ما خیلی ضعیف هستیم
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نخواهیم، داشته باشیم و فقط دنیا و رفاه را برایشان  پس ما عاشق مردم هستیم، اما باید مردم را به بلندای ابدیت دوست

 .بهشت را هم بخواهیم

 خدمت به مردم، موجب رضایت الهی است

العاده مهم است و جایگاه بسیار باعظمتی دارد. چون نظام خلقت، یک فوق « مردم»از نظر خدای تبارک و تعالی مسئله 

 لسالم( را برای هدایتنظام حق است و به خاطر مردم است. خداوند عزیزترین بندگانش؛ یعنی انبیاء و اهل بیت )علیهم ا

 .مردم قرار داده است

مان، عزیز هستند. هیچ وقت نباید چیزی را فقط برای خود بخواهید. اگر کسی جدای از مردم مثل خود حقیقی« مردم»

است. باید سعادت، کمال، معرفت و... هر چه که نصیب مان « خودخواهی»چیزی بخواهد یا داشته باشد، این نشانه ی 

آنچه که برای خود می خواهی، برای دیگران هم بخواه؛ و »می شود برای مردم هم خواست. معصوم علیه السالم فرمود:

 .پس ما باید مردم را مثل جان دوست داشته باشیم«. آنچه که برای خودت نمی پسندی، برای دیگران هم نپسند

همه اینکه مادرمان فاطمه زهرا )سالم هللا علیها(، زینب کبری )سالم هللا علیها( و خاندان اهل بیت )علیهم السالم( آن 

مصائب دیدند، و اساساً در طول تاریخ، تعداد مراجع و علمایی که کشته شدند، به ویژه در انقالب اسالمی، روحانیون و 

طالبی که کشته شدند، بیش از سایر رزمندگان اسالم بودند. این ها به آن دلیل است که افق اسالم همان این آیه است که 

ةً َو نَْجعَلَُهُم اْلواِرثِینَ َو نُِریدُ أَْن نَُمنَّ عَ »:میفرماید و خواستیم بر كسانى كه  =لَى الَِّذیَن اْستُْضِعفُوا فِی اْْلَْرِض َو نَْجعَلَُهْم أَئِمَّ

 .«شده بودند، منت نهیم و آنان را پیشوایان ]مردم[ گردانیم و ایشان را وارث ]زمین[ كنیم در آن سرزمین فرو دست

 .هی و مهدوی است که در مسیر انجام وظائف باید با مردم و برای مردم باشداین همان آرمان ال (5قصص/آیه )

شود مؤمنی والیت شما را قبول داشته باشد، ولی فاسق  شخصی به امام صادق )علیه السالم( عرض کرد: آقا مگر می

راف کشیده شدی؛ و شاید باشد و گناه هم بکند؟ حضرت فرمودند: تو چه می دانی شاید او موفق به توبه شد و تو به انح

 .را می گوید« سحره»خدا او را بیامرزد و تو را نیامرزد و بعد داستان 

ها را به خودشان برگرداند. یک انگیزی است که حضرت موسی )علیه السالم( کاری کرد که آنسحره، داستان حیرت 

 .تادخود جدیدی را از آنها به خودشان نشان داد و انقالبی در آنها اتفاق اف

آَمنَّا » :ساحرانی بودند که تا چند دقیقه پیش می گفتند که ای فرعون! ما را مقرب درگاه خودت قرار بده، گفتند« سحره»

ِ هاُروَن َو ُموسى بالفاصله فرعون تهدید کرد که شما را  .(07طه/ ) «= به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیمبَِرب 

ن را به خالف قطع می کنم. گفتند هر کاری که می خواهی با ما انجام بده. تو هر کاری به صلیب می کشم و دست و پایتا

با ما بکنی در همین دنیاست و تحمل آن آسان است. وقتی که انسان به شهود و به واقعیت می رسد، قدرتش از منهای بی 

 .زش کار برای مردم استنهایت تا مثبت بی نهایت تغییر می کند. این در لحظه اتفاق می افتد و این ار

می آید، یعنی ما فرزندان یک حقیقت و یک اصل « ام»در اسالم ما یک امت واحد داریم. جالب است که کلمه امت از 

 .بندی نشده استهستیم و کشوری تقسیم 

دان اهل بیت ما باید مردم را صمیمانه دوستشان داشته باشیم. چون همه بندگان خدا هستند. همه روح الهی دارند، فرزن

 .بندی های اقلیمی هیچ ارزشی در روابط انسانی نداردهستند. تقسیم 

کسی که برایش لبنان، غزه، فلسطین، افغانستان و ... مهم نیست. اصالً انسان نیست، یعنی خودش را واقعاً نمی شناسد. 

 .تاین به هیچ وجه دارای روح انسانی نیست، حتی اگر ادعا کند انسان و مسلمان اس

حضرت علی )علیه السالم( به مالک توصیه می کند: مالک مردم یا در دین با تو برادر هستند و یا در خلق با تو شریک 

حقوق مردم را به او تذکر می داد. پس ما باید از چشم خداوند تبارک و تعالی به مردم «. هستند. به مردم احترام بگذار

 .داشته باشیم نگاه کنیم و از چشم هللا، آنها را دوست

خداوند راضی نیست هیچ کدام از  =ِلِعباِدِه اْلُكْفرَ  َو ال یَْرضى» :خداوند نمی خواهد هیچ کدام از بندگانش به جهنم بروند

 .او دوست ندارد هیچ کدام از بندگانش به جهنم بروند (0سوره زمر/آیه) «بندگانش کافر بشوند
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است، یعنی هستی جامع. با وجود اینکه انسان هم « کون جامع»که او  رمز برتری انسان بر سایر موجودات این است

اش  شئون گیاهی دارد؛ هم شئون حیوانی دارد؛ هم شئون عقلی دارد و هم شئون الهی، در بین اینها باید به شئون الهی

دم داده است. پس مر بیشتر احترام بگذارد و آن شأن را بیشتر رشد دهد و بزرگ کند. این اختیاری است که خدا به بشر

 .العاده مهم و با ارزش هستندفوق 

یکی از شیعیان امیرالمومنین )علیه السالم( به حضرت گفت: آقا ما آماده ایم: جانمان در خدمت شماست، بیایید قیام کنیم. 

ت: ردارید؟ گفحضرت فرمودند: آیا شما باهم این طور هستید که وقتی نیاز دارید، دست کنید در جیب همدیگر و پول ب

 .نه. فرمود: پس شما هنوز به آن رشد شیعی نرسیده اید

 هدایت یک نفر برابر با هدایت کل مردم است

شما به حق  تان نسبت به ناس بیشتر می شود و تشبههر چقدر شما مهرورزی تان نسبت به ناس بیشتر شود، دوستی 

زاج از خدا دور هستند. لذا من باید سعادت و سالمت را برای ای و تند م ، کینهتعالی بیشتر خواهد شد. آدم های سخت

همه مردم بخواهم. دین و اهل بیت )علیهم السالم( را باید برای همه مردم بخواهیم. آمریکایی ها، اروپائی ها، آفریقایی 

علیهم السالم را برای ها، کشورهای دیگر حق دارند که با اهل بیت که پدر آسمانی آنان هستند، آشنا شوند. خدا اهل بیت 

همه مردم قرار داده است. بنابراین ما بعنوان پیروان اهل بیت علیهم السالم و کسانی که از این ثروت برخوردار هستیم 

 .و به همین دلیل ثروتمندترین مردم روی زمین هستیم، موظفیم به فقرا رسیدگی کنیم

فقر فرهنگی  .(98تحف العقول ص)«هیچ فقری مثل نادانی نیست =لال فَقَر َکالَجه» :امام علی )علیه السالم( فرمودند

گذاری کند تا به آنها  خیلی بدتر از سایر فقرهاست. انسان باید به فکر فقرا باشد، به فکر آنهایی که ندارند، باشد و سرمایه

 .هم برسد

دهند، شب ها فضا و امکانی را درست ناهار می دهند، شام می   باید مثل بعضی پولدارها باشیم که خوب خرج می کنند؛

خانمان ها استفاده کنند. به همین ترتیب کسانی که ثروتمند فرهنگی هستند باید بدانند که نوع خرج کردن می کنند که بی

شان هم فرهنگی است؛ آنها مؤسسات فرهنگی می زنند، کتاب چاپ می کنند، به زبان های دنیا ترجمه می کنند و برنامه 

ای درست می کنند، فیلم درست می کنند و.... می خواهند مردم به دین شان آگاه شوند. این کار های واره های ماه

فرهنگی، برتر از تالشهایی است که ثروتمندان فقط به شکم مردم می رسند؛ ثوابش هم با ثواب کارهای شکمی فرق می 

هر کس  =أَنََّما قَتََل النَّاَس َجِمیعًا َو َمْن أَْحیَاَها فََكأَنََّما أَْحیَا النَّاَس َجِمیعًاَمْن قَتََل نَْفًسا ... فَكَ » :کند. چنانچه قرآن می فرماید

کند مثل این است که همه مردم جهان را  یک نفر را بکشد، انگار همه مردم را کشته و اگر یک نفر را زنده )هدایت(

 .«مه یک نفر هستند و یک نفر معادل همه استه»دلیل این امر آن است که  .(11مائده ) «هدایت کرده است

من هیچ یک از مخلوقات خدا را ندیدم که یکی از آنها معادل همه باشد، به جز »امام صادق )علیه السالم( فرمودند: 

د. نلذا باید کمک کنیم تا همه مردم را با خانواده آسمانی شان آشنا کنیم. چون همه حق دارند با اهل بیت آشنا شو«. انسان

 .آنها یتیم هستند و ما باید به فکر ایتام آل محمد )علیهم السالم( باشیم

اگر در  =لَو یَهِدَی هللا بَِک َرُجًل واِحدً، َخیٌر لََک ِمَن الدُّنیا َو ما فیها» :پیامبر به امیرالمؤمنین )علیه السالم( فرمودند

ین ا«.]است و هر چه که در دنیاست برای تو بهتر استزندگی تو یک نفر به دست تو هدایت بشود از همه دنیا برتر 

ا َطلََعت َعلَیِه الشَّمس :روایت در منابعی که بررسی شد اینگونه هم آمده ، اگر «َْلن یَهِدی هللا ِبَك َرُجالً واِحدًا َخیٌر لََك ِممَّ

، 4البالغة ابن أبی الحدید، ج شرح نهج)[.تابدبه دست تو یك نفر هدایت شود بهتر است از آنچه كه خورشید بر آن می

 (34ص،

پس ارزش دنیا به این نیست که من ماشین آن چنانی، خانه آن چنانی، زندگی آن چنانی، شغل و تجارت آن چنانی، داشته 

 در اثر فعالیت من، کسی احیا ای از کفر به ایمان آمده یا نه؛ باشم. بلکه ارزش دنیا به این است که آیا از طرف من، بنده

اش رسیده یا نه؛ این غیر از کارهای خیریه دیگری است که ما برای ایتام انجام می  شده یا نه؛ یتیمی به خانواده آسمانی

دهیم. هر چند آنها خیلی ارزش دارد و باید هم باشد و در جای خودش خیلی محترم است، ولی کار فرهنگی اساساً قابل 

 .جه نمی شودمقایسه با هیچ کار دیگری نیست. به هیچ و

بنابراین، کار فرهنگی، درس، طلبگی، تبلیغ، معلمی، اصالً با هیچ کار دیگری قابل مقایسه نیست. نمی شود برایش 

قیمت گذاشت. انسان در این کار با تمام هدف خلقت شریک خدا و همراه خود خدا می شود. در این مسیر جندهللا می 
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( می شود. این نوع کارها خیلی متفاوت است. پس برای رسیدن به آرمان شود. سرباز خدا و امام زمان )علیه السالم

 .جهانی باید کار فرهنگی کنیم
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