
 

 
 شمندهای  شناسی و مقابله با حربه دشمن

*محمدی ناصر رفیعیدکتر االسالم والمسلمین حجت
 

 مقدمه

های دشمنی، یکی دیگر ا  عواما رشد و تعاالی آدمای  شناسی و شناخت شیوه دشمن
آدمی اسات. شایطان، دشامن همیشاگی است یرا که دشمن، مانع جدی برای رشد 

یااد کارده و فرماوده « حزب شیطان»آدمی است. قرآن ا  شیطان و پیروانش به عنوان 
كْيطاِن اِ »است:  نَّ ِحْزَب الشَّ ِِ ْيطاِن َأال  ِه ُِأولِئَك ِحْزُب الشَّ ْيطاُن َفَأْنساُهْ  ِذْكَر اللَّ ْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُ  الشَّ

شیطان بر آنها ییره شده و خدا را ا  یادشان برده اسات. آنهاا حازب  1؛ُهُ  اْلخاِسُروَن 
کوشد انساان را  دشمن می«. اند اند. آگاه باش که حزب شیطان، همان  یانکاران شیطان

به رکود و سلوط بکشاند و مانع رشد او شود. امرو ه نیز صاحبان قدرت در دنیاا باه 
توسعه و پیشرفت، به ترویج فسااد و کنند و به اسم  اسم حلو  بشر، قتا و غارت می

 کنند. فحشا کمک می

 شناسی از منظر آیات و روایات دشمن. 1
 به معنی دشمن را در یهار مورد به کار برده است:« عدو»قرآن کریم، واژه 

ْيطاَن َلُكْ  َعُدو»ر ـ شیطان نَّ الشَّ ایان دشامن «. در حلیلت، شیطان دشامن شماسات 2رِِ
شادگان را گماراه  آد  به جز مخلَصاین، یعنای پاک سوگند یاد کرده است که همه بنی

                                                           

 تبلیغات اس می.عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی و مبلّ  نخبه دفتر  *

 .19. مجادله: 1

 .6. فاطر: 2

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره چهارم 1399زمستان  
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بر ، مگر آن بنادگان  پس به عزت تو سوگند! که همگی را قطعاً به بیراهه می»کند:  می
 1«.اند که برای تو خالص شده

َن ...»ر ـ کافران ا ُمبيناً  كاُنوا  اْلكاِفريَن   ِِ ... همانا کافران پیوسته برای شما دشامن  2رَلُكْ  َعُدوًّ
مراد آیه، کافران حربی و کسانی هساتند کاه در راساتای گمراهای جامعاه «. آشکارند

 آ ارند. کنند، نه کفاری که بی اس می ت ش می
ذيَن آَمُنوا اْلَيُهود»ر ـ یهود اِس َعداَوً  ِللَّ ترین مارد   مسلماً یهودیان را دشمن 3رَلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّ

آ اری کاه  مراد ا  این آیه نیز به طور حتم یهودیان بی«. نسبت به مؤمنان خواهی یافت
 تهدید و خطری برای مسلمانان ندارند، نیستند.

 «.اندر پس ا  آنان بپرهیز ...]منافلان[ خودشان دشمن 4رُهُ  اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهْ  ...»ر ـ منافقان
خورد و در معرض سالوط  اگر انسان دشمن را نشناسد، خیلی راحت ا  او ضربه می

ویژه اگر دشمنش را دوست خود بپندارد. ا  ایان روسات کاه قارآن  گیردر به قرار می
ِخكُذوا َعكُدوِّ »فرماید:  می ذيَن آَمُنوا ال َتتَّ َها الَّ ُكْ  َأْوِليكا َ   يا َأيُّ ای کساانی کاه ایماان  5رَو َعكُدوَّ
 «.اید! دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی بر مگیرید وردهآ

 الف. خطر دشمن پنهان

 به طور کلی، دو نو  دشمن وجود دارد: 
کند که تشخیص دشمنی او نیز دشوار نیست. اماا  حسان  که آشکارا دشمنی می . آن1

ُف »است:  درباره ینین دشمنی فرموده  عسکری ْضع 
 
ه  أ ْيهدًا م  اِء ك  هَاْْل ْعد  ت  او  د  هر  ع  ْظه 

 
 6رْن أ

 «.اش را آشکار کرده است ترین دشمن در مکر و حیله، کسی است که دشمنی ضعیف
هاای او دشاوار  کند و تشخیص دشامنی و روش کاری می که در دشمنی مخفی . آن2

اسات:  فرماوده  تر ا  دشمن قبلی اسات. اماا  علای است. ینین دشمنی خطرناک
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ْخ »
 
اِء أ ُر اْْل ْعد  ْكب 

 
ةأ ِكيد  اُهْم م  تارین مکار و  ترین دشمنان کسای اسات کاه مخفی بزرگ 1رف 

منااف ،  اا  همین روست که خطر مناف ، بیشتر ا  خطر کافر استر  یر«. حیله را دارد
 کاری استر در حالی که در باطن دشمن است. اها هاهرسا ی و مخفی
بار آمریکاا، او را « مپترا»جمهوری  العالی در ابتدای ریاست ملا  معظم رهبری مدهله

 کرد و فرمود:  جمهور پیشین ملایسه رئیس« اوباما»با 
آهنی کشیده شاده   نفا  ]همین است[ر همان دستکش مخملینی که روی پنجه  یهره 

خاطر این است که  حمات  ... ما ا  این آقایی که تا ه آمده، متشکریمر تشکر ما به بود

را نشان داد. کاری کاه ماا در طاول سای و یناد واقعی آمریکا   ما را کم کرد و یهره

فساد اخ قی، فساد اجتماعی در دساتگاه   [ فساد سیاسی، فساد اقتصادی، سال ]درباره

انتخابات و بعد ا  انتخابات، ایان را   گفتیم، این آقا آمد در دوره آمریکا دائم می  حاکمه

 2علنی و عریان کرد.

 تر از کار پیامبر سخت ب. کار علی

ا  سوی مشارکان و کاافران باودر مانناد  ها با رسول اکر  ها و جنگ الب دشمنیغ
ُل اُ »ابوسفیان که در جنگ احد آشکارا شعار داد:  باا سارافرا  بااد!ْعُل ُهب  و آن « ر بت ه 

هل  ا  »حضرت در پاسخ فرمود:  ج 
 
هى و  أ ْعل 

 
َُ أ ه اماا  «. خداوناد بااالتر و واالتار اسات 3رللَّ

جنگید که مسلمان و اها نما  بودناد. در جناگ جماا افارادی  با کسانی می علی
در جبهه  خدا و طلحه و  بیر، اصحاب بزرگ رسول مانند عایشه، همسر پیامبر

کردناد. عباداّله  حضور داشتند و حتی نما  جماعت نیز بر پا می مخالف اما  علی
و مفسر بزرگ قرآن کاه رئایس بن  بیر، اما  جماعت آنها بود و کعب بن سور، عالم 

قبیله أ د بود و توسط خلیفه دو  بر منصب قضااوت بصاره نشساته باود، پیشااپیش 
ای »گفات:  کرد و مهار شتر عایشه را به دسات داشات و می لشکر دشمن حرکت می

و  4 «گروه مردمان! ا  عایشه حمایت کنیدر یارا کاه او نماا  شاما و رو ه شماسات
                                                           

 . 126ر ص عیون الحکم و المواعظ. علی لیثی واسطیر 1
 .19/11/1395. بیانات رهبر معظم انل ب در دیدار با فرماندهان و پرسنا نیروی هوایی در تاریخ 2

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=35567 

 .201، ص 1ر ج تفسیر العیاشی. محمد بن مسعود العیاشیر 3
 .352، ص 32ر ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسیر 4
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ها را محفوظ بدارى و آتاش فتناه  خواهی خون گارا! اگر میپرورد»کرد:  ینین دعا می
 1«.ش!کنی، علی را بکرا خاموش 

تر ا  جناگ باا کفاار مشارک اساتر  تر و پینیاده جنگ با مسلمانان، بسایار ساخت
برند، دشاوارتر ا  کاار ار  ها باال می که کار ار با کسانی که قرآن را بر سر نیزه همننان

در نلاد وقاایع جناگ صافین،  اما  علی 2کنند. بلند میها را  با کسانی است که بت
قرآن هاهر را مجموعه خطوطی بین دو جلد معرفی کرده است که ترجماه و تفسایر 

 قرآن نیا  دارد:  توسط اها
ْين    ْسَُّور  ب  َط م  ا ُهو  خ  م  ا اْلُقْرآُن ِإنَّ ذ  َُ   ه  ه ان  و  َل  ُبهدَّ ل  ْ َُِّ  ِبِلس  ْيِن َل  ي  ت  فَّ ها الدَّ م  هان  و  ِإنَّ ْرُجم  ِمهْن ت 

ال ج  َُ الرِّ  ْ ْ َُِّ  ع  اناد[، خطای اسات نوشاته  این قرآن ]که دشمنان بر سر نیازه کرده 3ري 

شده که میان دو جلد پنهان است.  بان ندارد تا سخن گوید و نیا مند به کسی اسات 

 ند.توانند ا  آن سخن گوی ها می که آن را ترجمه ]و تفسیر[ کند و همانا انسان

 های دشمنان حربه .2
دشمنان برای آنکه مانع رشد مؤمنان شوند و آنها را به سلوط و انحطاط بکشاانند، ا  

 اند ا : ها عبارت کنند. این حربه های گوناگونی استفاده می حربه

 گذاری برای انحطاط الف. سرمایه

ذيَن َكَف »کند:  گونه بیان می قرآن اولین حربه دشمن را این نَّ الَّ وا ِِ ُروا ُيْنِفُقوَن َأْمواَلُهْ  ِلَيُصكدُّ
هِ  کنند تا ]مارد   گمان کسانی که کفر ور یدند، اموال خود را خرج می بی 4رَعْن َسبيِل اللَّ

  َأْنِفُقكوا فكي»راه ملابله با این حربه، انفاا  در راه خداسات: «. را[ ا  راه خدا با  دارند
هِ  برای مثال با احیای فرهناگ وقاف در «. انفا  کنید]ای متلین![ در راه خدا  5رَسبيِل اللَّ

توان در تبلی  و ترویج  بخش می های هدایت امور مختلف ا  جمله یا  و نشر کتاب

                                                           

 .348ص  الجما و النصرة لسید العترة فی حرب البصرةرمحمد بن محمد مفیدر . 1

 .122ر تصحیح صبحی صالحر خطبه الب غة نهج. ر.ک: محمد بن حسین شریف الرضیر 2

 .125. همان، خطبه 3
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 آیین تشیع و اس   راستین خیلی مؤثر بود. 

 گذاری دشمنان هایی از سرمایه نمونه

 هزینه منافقان در مسجد ضرار. 1

 خدا بیماران و گرفتاران امکان حضور در مسجد رسولمنافلان مدینه به بهانه اینکه 
شان برای ساخت این مساجد  ساختند که حتی  نان« ضرار»را ندارند، مسجدی به نا  

ط هایشان را فروختند و ابوعامر پدر حنظله، مرد شماره دو منافلین، تما  ثاروتش را 
 نه بر م  کرد:گو برای ساخت این مسجد هزینه کرد. قرآن نیت شو  آنان را این

كَه َو  ْرصادًا ِلَمْن حاَرَب اللَّ ِِ َخُذوا َمْسِجدًا ِضرارًا َو ُكْفرًا َو َتْفريقًا َبْيَن اْلُمْؤِمنيَن َو  ذيَن اتَّ َو الَّ
الَّ اْلُحْسنى ِِ ْن َأَرْدنا  ِِ  

ُهْ  َلكاِذُبوَن   َرُسوَلُه ِمْن َقْبُل َو َلَيْحِلُفنَّ نَّ ِِ ُه َيْشَهُد  ه کای یآنهااو  1رَو اللَّ

نگااهی یمکز یان مؤمنان، و نیندگی مکفر و پراکان و یه  یه ماکردند کار یمسجدى اخت

امبر او به جنگ برخاسته باود و ساخت ساوگند یه قبً  با خدا و پکسی کاست براى 

ه آناان قطعااً کادهاد  [ خدا گواهی می م. و]لییی قصدى نداشتیکه جز نکنند ک اد میی

 دروغگو هستند.

اکناون نیاز بسایارند  2خدا دستور داد آن مسجد را ویران کنناد. این آیه، رسولبا نزول 
کوشند  های هیئات و مجالس مذهبی می کسانی که با ساخت مسجد یا پرداخت هزینه

 تا در میان مرد  تفرقه ایجاد کنند.

 . هزینه در جعل احادیث2

ین و دینداران ، دشمن اقدا  به جعا احادیث کرد تا به دخدا پس ا  رحلت رسول
ضربه بزند. برای مثال معاویاه ا  سامرة بان جنادب خواسات تاا در ا ای دریافات 

ساوره بلاره دربااره اماا   205و  204صدهزار درهم روایتی را جعا کند کاه آیاات 
این سوره درباره عبدالرحمن بن ملجم مارادی ناا ل شاده اسات.  207و آیه  علی

ه راضی نشد تاا اینکاه مبلا  باه یهاارهزار سمرة بن جندب به مبل  پیشنهادی معاوی

                                                           

 .107. توبه: 1

 .305، ص 1ر ج تفسیر اللمی. علی بن ابراهیم قمیر 2
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سوره بلاره در  207این در حالی است که آیه  1درهم رسید و او روایت را جعا کردر
نا ل شد که حضرت با به خطر اناداختن  شب لیلة المبیت، در منزلت امیرالمؤمنین
   2، جان آن حضرت را حفظ کرد.جان خود و خوابیدن در بستر پیامبر

 ی وهابیانها . هزینه3

جزیره عربستان تسلط پیدا کرد،  سعود، بر تمامی شبه که با حمایت آل« وهابیت»اکنون 
های ک نی را در بسیاری ا  کشاورهای  گذاری شان سرمایه برای ترویج افکار انحرافی

 87شاود دولات ساعودی سااالنه  اند. گفته می حتی اروپایی کرده و آسیایی، آفریلایی
مانند ساخت هزاران مساجد  3کندر تبلی  وهابیت در جهان هزینه میمیلیارد دالر برای 

و حو ه علمیه در کشورهای پاکستان و افغانساتان باا بهتارین امکاناات کاه موجاب 
   4افزایش آمار پیروان این فرقه شده است.

 . هزینه نظام سلطه جهانی4

دها شابکه کشورهای غربی و نظا  سلطه جهانی نیز با صرف میلیاردها دالر برای صا
گیری ا  فضای ساایبری، درصادد تخریاب  ای و هزاران پایگاه اینترنتی و بهره ماهواره
دانناد باا جناگ  ویژه نسا جوان هستندر  یارا می های ایمان و اعتلاد مسلمانان به پایه

که در جنگ ایران و عارا ، ساوریه  شان برسندر ینان توانند به اهداف شو  نظامی نمی
 اّله و انصاراّله شوند. ریف حزبو یمن نتوانستند ح

 ترویج فرهنگ ابتذالب. 

ویژه در میان جوانان، حرباه دیگاری اسات کاه ا   ترویج و گسترش فرهنگ ابتذال به
میلیون  176حدود  1398شود. برای مثال در سال  های گوناگون انجا  می طری  رسانه

میلیون خط فعاال  115خط تلفن همراه در دست مرد  کشور ماست که ا  این تعداد، 
                                                           

 .73، ص 4ج  الب غهر شرح نهجالحدیدر  ابی  اّله ابن الحمید بن هبة. عبد1

 .65ر ص تفسیر فرات کوفی. ر.ک: فرات بن ابراهیم کوفیر 2

سعود برای ترویج وهابیات باا همدساتی  میلیارد دالری آل 87هزینه ». خبرگزاری جمهوری اس میر 3

 .81857072، کد خبر: 07/09/1394ر «حاکمان اروپایی
https://www.irna.ir/news/81857072 

 .22007، شماره 01/07/1397ر «ط ب فلیر ثروتمند». رو نامه کیهانر 4
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میلیاون بیشاتر ا  جمعیات ایاران. یاه بسایار جواناان و  35یعنای حادود  1هستندر
 ها دسترسی دارند. ها و فیلم ترین عکس ها به مبتذل نوجوانانی که ا  طری  این گوشی

بهترین راه ملابله، ترویج فرهنگ معنویت و تلویت حس دینای باا اساتفاده ا  هماان 
های سانتی مانناد  منادی ا  شایوه گیارد و نیاز بهره کار می ابزاری است که دشمن به

های قوی در برابر هجو  فرهنگی دشمنان استر  مجالس روضه و منبر است که پاتک
اّله باا ایماان  رغم وجود فرهنگ مبتاذل، جواناان رشاید حازب که در لبنان علی  ینان

 اند. استوار به ملابله با دشمن پرداخته

 دینه ترویج رقص و آواز در م

گرایی در جهاان اسا   رواج پیادا  گری و تجما امیه، اشرافی در دوران حکومت بنی
ویژه کنیزکاان  طلب در رقابات باا یکادیگر، غ ماان و کنیازان باه کرد و افراد راحت

یعنای موسایلی، دربااره  االغاانیخریدند. ابوالفرج اصفهانی در کتااب  خوان می آوا ه
 ویژه شاهر مدیناه در  ماان اماا  ساجاد باهانحطاط اخ قای جواماع اسا می و 

اللس را ا  اربابش  خوانی به نا  س مة وقتی یزید بن عبدالملک، کنیز آوا ه»نویسد:  می
هزار دینار خرید، مرد  مدینه برای خداحافظی و بدرقه او بیرون رفتند. آن کنیز  20به 

و مارد  پشات سار او در میان آنها ایستاد و برایشان شعری را با آوا  حازین خواناد 
 2«.کردند گریه و  اری می

برابر این جریان فاسد و ویرانگر ساکت ننشست و برای احیای فرهنگ  اما  سجاد
اش، به ارائه موعظه و ارشااد در  اس   راستین، افزون بر سیره عملی و اخ قی متعالی

اهاا  غالب دعای صحیفه سجادیه پرداخت و با تربیات عالماان فرهیختاه و عارفاان
طهارت، حو ه درسی بر پا نمود و شاگردانی یون ابوحمزه ثمالی و طااوو  یماانی 

نفار ذکار  270تا آنجا که شااگردان آن حضارت را بایش ا   3را تعلیم و تربیت نمود
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   1اند. کرده

 دشواری دینداری در عصر حاضر

نداشاته فرهنگ ابتذال در هیچ عصری به اندا ه  مان حاضر در جامعه جهانی تارویج 
باا ی در  کند و حتای همجنس بندوباری جنسی در دنیا بیداد می طوری که بی استر به

بسیاری ا  کشورها صورت قانونی پیدا کرده است. این  ماان، بهتارین مصادا  ایان 
هابِ »است که فرمود:  خدا سخن رسول اْلق  َِ ك  يِ  َِ ى  ل  اِبُر ِمْ ُهْم ع  ان  الصَّ م  اِس ز  ى ال َّ ل  ِتَ ع 

ْ
أ   ِض ي 

ى ل  ْمر  ع   مانی بر مرد  خواهد آمد که صابر نماودن بار دیان، همانناد در دسات  2راْلج 
 «.گرفتن آتش گداخته است

اکنون  نگ خطر به صدا در آمده استر یاه بسایار جواناانی کاه باه سابب هجاو  
و   و واجباتی مثا نما  را ترک گفتاه  فرهنگی دشمنان، در اعتلادات دینی سست شده

ی کسب آ ادی افسارگسیخته، دین اس   را کنار گذاشته و دیان دیگاری یا برخی برا
های دشمن برای تخریب فرهنگ اس می  اند. متأسفانه در  مینه برنامه را انتخاب کرده

حجابی ا  نظر شر  نیز حرمت نداشته  نظارت به اندا ه کافی نیستر برای مثال اگر بی
کاه اگار  انون با آن برخورد شودر همننانباشد، ا  نظر قانون جر  است و باید طب  ق
 شود. کسی کمربند ایمنی را نبندد، جریمه می

 ج. ایجاد یأس و ناامیدی

حربه و روش دیگر دشمن، تللین یأ  و نا امیادی در جامعاه اسات. ناا امیادی باه 
خواهدر  یارا  العالی، همان ییزی است که دشمن می فرموده ملا  معظم رهبری مدهله

 3کند و برعکس، امیدواری محارک انساان اسات. نسان را خاموش میموتور حرکت ا
َفَمْن كاَن »قرآن کریم انجا  عما صالح را در پرتو امید به للای پروردگار دانسته است: 

ِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل صاِلحا پس، هر کس به للای پروردگاار خاود امیاد دارد،  4رَيْرُجوا ِلقاَ  َربِّ
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 «.ردا دباید به کار شایسته بپ
بارد،  به سر می های طوالنی در فرا  فر ندش یوسف که سال حضرت یعلوب

به پسرانش سفارش کرد کاه امیادتان را ا  دسات ندهیاد و در جساتجوی برادرتاان 
ای پسران من! بروید و ا  یوسف و برادرش جستجو کنید و ا  رحمات خادا »باشید: 

 1 «.شود ت خدا نومید نمینومید مباشیدر  یرا جز گروه کافران کسی ا  رحم

 زدایی د. دین

های  ریزی ها و برناماه ایی است. دشامنان اسا  ، نلشاهد  پنجمین حربه دشمن، دین
ویژه در عرصه مبار ات فرهنگی برای انحراف علا و دل مارد  ا  دیان  ای به گسترده

گرایی و انکار معااد، راه خادا را بارای ایشاان  کوشند با ترویج تفکر مادی دارند و می
 فرماید:   که قرآن کریم می ویژه جوانان وارونه جلوه دهندر ینان به

وُكْ   ى َيُردُّ ِن اْسكَتطاُعوا َو   و اْلِفْتَنُة َأْكَبُر ِمَن اْلَقْتِل َو ال َيزاُلوَن ُيقاِتُلوَنُكْ  َحتَّ ِِ َعكْن ديكِنُكْ  
ْنيا َو اْلِْخكَر  َو   َمْن َيْرَتِدْد ِمْنُكْ  َعْن ديِنِه َفَيُمْت َو ُهَو كاِفٌر َفُأولِئَك َحِبَطْت َأْعماُلُهْ  ِفي الدُّ

اِر ُهْ  فيها خاِلُدون تار اسات و آناان  شتار بزرگک[ ا   و فتنه ]کفار 2ر ُأولِئَك َأْصحاُب النَّ

ساانی ا  شاما کتان برگردانند و  نیجنگند تا اگر بتوانند، شما را ا  د وسته با شما مییپ

ا و آخارت یاشاان در دنیردارهاکرند، آنان یفر بمکن خود برگردند و در حال یه ا  دک

 اند و در آن ماندگار خواهند بود. شان اها آتشیشود و ا میتباه 

کنادر مانناد اینکاه اگار دو تاار ماوی  هاهر منطلی استفاده می دشمن گاه ا  مطالب به
خانمی بیرون باشدر اشکالی نداردر  یرا دین به دو تا تار مو وصا نیست. ایان ساخن 

حرکات باشاد و بگاوییم  های جاده شمال در حال مانند آن است که ماشین در گردنه
کند و عیبای  حاال فرمان ماشین را ده درجه این طرف یا آن رف بنرخانیم، فرقی نمی

آورد. گااهی  کند و مصیبت به بار می اش این است که به ته دّره سلوط می ندارد. عیب
خرابی که هاهر موجهی دارند، مرد  را نسبت به دین  های باطن نیز با مطرح کردن آد 

 کنند.  اعتلاد می یسست و ب

                                                           

 .87. یوسف: 1
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 خوار شمردن دین و دینداری

انگیازه  این بود که مسمانان نسبت باه دیناداری بی اکر  های رسول یکی ا  نگرانی
اُف   ِإنَِّ»که فرموده است:  شوندر ینان خ 

 
هْيُكُم   أ ل  ين  ع  افًا ِبالهدِّ هماناا مان بار شاما  1راْسهِتْخف 

آن حضرت نگران باود کاه مسالمانان «. ترسم که دین را خوار و خفیف بشمارید می
الزمان تحت تأثیر اللائات دشمنان، نسبت به دین  ویژه در آخر بعد ا  حیات ایشان و به

ایان باود کاه گااهی نازد اماا   سست شوند. به این جهت سیره اصاحاب ائماه
شاان مطمائن  کردند تا ا  صحت اعتلادات ن را عرضه میشا آمدند و دین شان می  مان

اش را در محضار اماا   اعتلادات دینای که حضرت عبدالعظیم حسنی شوندر ینان
 2عرضه کرد و حضرت نیز او را تأیید کرد. هادی

هاای غلاط و اللائاات دیگاران  اکنون در مسائا شرعی و احکا  فلهی، نباید با قیا 
دهاد،  شویم. مانند اینکه فردی فکر کند وقتی مالیاات مینسبت به رعایت آنها سست 

دیگر یرا باید خمس پرداخت کند. اگر قرار باشد هر کسی با سلیله خاودش دربااره 
ماناد.  شود و ا  آن ییزی بااقی نمی پاره می  دین و احکا  شریعت نظر دهد، دین پاره

دا  مصارف خااص مالیات، یک قانون دولتی است و ارتباطی به خمس ندارد و هر ک
 خودشان را دارند.

 و. ایجاد ترس

حربه و شیوه دیگر دشمن، ایجاد تر  و وحشت در دل مسلمانان است تاا در برابار 
کفر و الحاد سر تعظیم فرود آورند و تسلیم آنان شوند. قارآن کاریم، ایجااد تار  را 

دارد و  مای کند و اها ایمان را ا  ینین ترسی بر حذر یکی ا  اعمال شیطان معرفی می
ْن ُكْنكُتْ  ُمكْؤِمنين»فرماید:  می ِِ ُف َأْوِلياَ ُه َفال َتخاُفوُهْ  َو خاُفوِن  ْيطاُن ُيَخوِّ ما ذِلُكُ  الشَّ نَّ در  3رِِ

د، ا  آناان یترساندر پاس اگار ماؤمن هسات ه دوستانش را میکطان است ین شیواقع ا
شاود مارد  ا   ا  دیدگاه قرآن، تار  ا  جبااران باعاث می«. دید و ا  من بترسیمترس
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دشمنان  ورگو اطاعت کنند و راه مخالفت با دساتورات خادا و رهباران الهای را در 
   1گونه مورد خشم و غضب الهی قرار گیرند. پیش گیرند و این

 اها ایمان غیر ا  خدا، ا  هیچ کس تر  و واهمه ندارند و ا  میاان مسالمانان، تنهاا
کسانی که ایمانی سست دارند و بر علیده استوار نیساتند، در ملاباا ارعااب دشامن 

هن »فرموده است:  خدا که رسول شوندر ینان متزلزل می هى ابهِن آَم  اَل  م  ل  َُ ع  ط  الله هلَّ ما س 
ه يهر  َِ غ  يه ل  َُ ع  ط  الله لَّ َ  ما س  ف اَل  الل خ  م ي  نَّ ابن  آَم  ل  و ا  َ ابُن آَم  و ل  داوناد بار فر ناد آد  خ 2رخاف 

ترسد و اگر او ا  هیچ کاس جاز  کند، مگر کسی را که فر ند آد  ا  او می مسلط نمی
 .«خدا نترسد، خداوند دیگری را بر او مسلط نخواهد کرد

                                                           

 .24ا  21. ر.ک: مائده: 1

 .188، ص 3ر ج میزان الحکمهشهریر  محمد محمدی ری. 2
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