فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
زمستان  1399ـ شماره چهارم

دشمنشناسی و مقابله با حربههای دشمن
حجتاالسالم والمسلمین دکتر ناصر رفیعی محمدی

*

مقدمه

دشمنشناسی و شناخت شیوههای دشمنی ،یکی دیگر ا عواما رشد و تعاالی آدمای
است یرا که دشمن ،مانع جدی برای رشد آدمی اسات .شایطان ،دشامن همیشاگی
آدمی است .قرآن ا شیطان و پیروانش به عنوان «حزب شیطان» یااد کارده و فرماوده
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ون؛ 1شیطان بر آنها ییره شده و خدا را ا یادشان برده اسات .آنهاا حازب
ِ

شیطاناند .آگاه باش که حزب شیطان ،همان یانکاراناند» .دشمن میکوشد انساان را
به رکود و سلوط بکشاند و مانع رشد او شود .امرو ه نیز صاحبان قدرت در دنیاا باه
اسم حلو بشر ،قتا و غارت میکنند و به اسم توسعه و پیشرفت ،به ترویج فسااد و
فحشا کمک میکنند.
 .1دشمنشناسی از منظر آیات و روایات

قرآن کریم ،واژه «عدو» به معنی دشمن را در یهار مورد به کار برده است:

َّ َّ
الش ْي َ
طان َل ُك ْ َع ُدور 2در حلیلت ،شیطان دشامن شماسات» .ایان دشامن
ـ شیطانر « ِِن

سوگند یاد کرده است که همه بنیآد به جز مخلَصاین ،یعنای پاکشادگان را گماراه
* عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی و مبل ّ نخبه دفتر تبلیغات اس می.
 .1مجادله.19 :
 .2فاطر.6 :

میکند« :پس به عزت تو سوگند! که همگی را قطعاً به بیراهه میبر  ،مگر آن بنادگان
که برای تو خالص شدهاند».
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بينار
كافرين كانوا لك عدوا م
ـ کافرانر «ِِ ...ن ال ِ
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 ...همانا کافران پیوسته برای شما دشامن

آشکارند» .مراد آیه ،کافران حربی و کسانی هساتند کاه در راساتای گمراهای جامعاه
اس می ت ش میکنند ،نه کفاری که بیآ ارند.
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ذين َآمنوا ْال َي ُهودر مسلماً یهودیان را دشمنترین مارد
اس عداو ِلل
ـ یهودر «لت ِجدن أشد الن ِ
نسبت به مؤمنان خواهی یافت» .مراد ا این آیه نیز به طور حتم یهودیان بیآ اری کاه
3

تهدید و خطری برای مسلمانان ندارند ،نیستند.

َ َ
ـ منافقانر «ُ ...ه ُ ْال َع ُد ُّو ف ْاحذ ْر ُه ْ ر[... 4منافلان] خودشان دشمناندر پس ا آنان بپرهیز».

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان

اگر انسان دشمن را نشناسد ،خیلی راحت ا او ضربه میخورد و در معرض سالوط
قرار میگیردر بهویژه اگر دشمنش را دوست خود بپندارد .ا ایان روسات کاه قارآن
َ
ُ
َ ُّ َ َّ َ ُ
ذين َآمنوا ال َت َّت ِخكذوا َع ُكد ِّو َو َع ُكد َّو ُك ْ أ ْو ِليكا َ ر 5ای کساانی کاه ایماان
میفرماید« :يا أيها ال

آوردهاید! دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی بر مگیرید».
الف .خطر دشمن پنهان

به طور کلی ،دو نو دشمن وجود دارد:
 .1آنکه آشکارا دشمنی میکند که تشخیص دشمنی او نیز دشوار نیست .اماا حسان
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عسکری
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ْ
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ْ

درباره ینین دشمنی فرموده است« :أضع ُف اْل ْعد ِاء ك ْيهدا مه ْن أظههر عداوتهَر
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ضعیفترین دشمن در مکر و حیله ،کسی است که دشمنیاش را آشکار کرده است».
 .2آنکه در دشمنی مخفیکاری میکند و تشخیص دشامنی و روشهاای او دشاوار
است .ینین دشمنی خطرناکتر ا دشمن قبلی اسات .اماا علای
 .1ص 82 :ا 83ر نیز ر.ک :اعراف 16 :ا 17ر حجر 39 :ا 40ر اسراء.62 :
 .2نساء.101 :
 .3مائده.82 :
 .4منافلون.4 :
 .5ممتحنه.1 :
 .6حسین حلوانیر نزهة الناهر و تنبیه الخاطرر ص .145

فرماوده اسات:

ْ

ْ

ْ

«أكب ُر اْل ْعد ِاء أخف ُاه ْم م ِكيدةر 1بزرگترین دشمنان کسای اسات کاه مخفیتارین مکار و
حیله را دارد» .ا همین روست که خطر مناف  ،بیشتر ا خطر کافر استر یرا منااف ،
اها هاهرسا ی و مخفیکاری استر در حالی که در باطن دشمن است.
ملا معظم رهبری مدهلهالعالی در ابتدای ریاستجمهوری «ترامپ» بار آمریکاا ،او را
با «اوباما» رئیسجمهور پیشین ملایسه کرد و فرمود:
یهره نفا [همین است]ر همان دستکش مخملینی که روی پنجه آهنی کشیده شاده
بود  ...ما ا این آقایی که تا ه آمده ،متشکریمر تشکر ما بهخاطر این است که حمات
ما را کم کرد و یهره واقعی آمریکا را نشان داد .کاری کاه ماا در طاول سای و یناد
سال [درباره] فساد سیاسی ،فساد اقتصادی ،فساد اخ قی ،فساد اجتماعی در دساتگاه
علنی و عریان کرد.
ب .کار علی
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سختتر از کار پیامبر

ا سوی مشارکان و کاافران باودر مانناد
غالب دشمنیها و جنگها با رسول اکر
ُُْ ُ ُ
ابوسفیان که در جنگ احد آشکارا شعار داد« :اعل هبلر بت هباا سارافرا بااد!» و آن
َّ
حضرت در پاسخ فرمود« :الل ُهَ أ ْعلهى و أجهلر 3خداوناد بااالتر و واالتار اسات» .اماا
علی با کسانی میجنگید که مسلمان و اها نما بودناد .در جناگ جماا افارادی
مانند عایشه ،همسر پیامبر و طلحه و بیر ،اصحاب بزرگ رسولخدا در جبهه
عبادال
مخالف اما علی حضور داشتند و حتی نما جماعت نیز بر پا میکردناد.
هّ
بن بیر ،اما جماعت آنها بود و کعب بن سور ،عالم و مفسر بزرگ قرآن کاه رئایس
قبیله أ د بود و توسط خلیفه دو بر منصب قضااوت بصاره نشساته باود ،پیشااپیش
لشکر دشمن حرکت میکرد و مهار شتر عایشه را به دسات داشات و میگفات« :ای
گروه مردمان! ا عایشه حمایت کنیدر یارا کاه او نماا شاما و رو ه شماسات»  4و
 .1علی لیثی واسطیر عیون الحکم و المواعظر ص .126
 .2بیانات رهبر معظم انل ب در دیدار با فرماندهان و پرسنا نیروی هوایی در تاریخ .1395/11/19
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=35567

 .3محمد بن مسعود العیاشیر تفسیر العیاشیر ج  ،1ص .201
 .4محمدباقر مجلسیر بحاراالنوارر ج  ،32ص .352
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حاکمه آمریکا دائم میگفتیم ،این آقا آمد در دوره انتخابات و بعد ا انتخابات ،ایان را
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ینین دعا میکرد« :پروردگارا! اگر میخواهی خونها را محفوظ بدارى و آتاش فتناه
1
را خاموش کنی ،علی را بکش!».
جنگ با مسلمانان ،بسایار ساختتر و پینیادهتر ا جناگ باا کفاار مشارک اساتر
همننانکه کار ار با کسانی که قرآن را بر سر نیزهها باال میبرند ،دشاوارتر ا کاار ار
با کسانی است که بتها را بلند میکنند 2.اما علی

در نلاد وقاایع جناگ صافین،

قرآن هاهر را مجموعه خطوطی بین دو جلد معرفی کرده است که ترجماه و تفسایر
توسط اها قرآن نیا دارد:

ْ ُ ْ ُ َّ ُ َ ْ ُ ْ َّ َّ
َّ
الدفت ْي ِن َل ي ْ َِّ ُ ِب ِلسان و َل ُب َّهد ل ُهَ ِم ْهن ت ْر ُجمهان و ِإنمها
هذا القرآن ِإنما هو خط مسَّور بين
ي ْ َِّ ُ ع ْ َُ ِّالرجالر 3این قرآن [که دشمنان بر سر نیازه کردهاناد] ،خطای اسات نوشاته
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شده که میان دو جلد پنهان است .بان ندارد تا سخن گوید و نیا مند به کسی اسات
که آن را ترجمه [و تفسیر] کند و همانا انسانها میتوانند ا آن سخن گویند.
 .2حربههای دشمنان

دشمنان برای آنکه مانع رشد مؤمنان شوند و آنها را به سلوط و انحطاط بکشاانند ،ا
حربههای گوناگونی استفاده میکنند .این حربهها عبارتاند ا :
الف .سرمایهگذاری برای انحطاط
َ
َّ َّ َ
ون أ ْمو َال ُه ْ ل َي ُص ُّ
ذين َك َف ُروا ُي ْنف ُق َ
كدوا
قرآن اولین حربه دشمن را اینگونه بیان میکندِِ « :ن ال
ِ
ِ
َ ْ َ
بيل َّالل ِهر 4بیگمان کسانی که کفر ور یدند ،اموال خود را خرج میکنند تا [مارد
عن س ِ
َْ ُ
را] ا راه خدا با دارند» .راه ملابله با این حربه ،انفاا در راه خداسات« :أن ِفقكوا فكي
َ
بيل َّالل ِهر[ 5ای متلین!] در راه خدا انفا کنید» .برای مثال با احیای فرهناگ وقاف در
س ِ

امور مختلف ا جمله یا و نشر کتابهای هدایتبخش میتوان در تبلی و ترویج
 .1محمد بن محمد مفیدر الجما و النصرة لسید العترة فی حرب البصرةر ص .348
 .2ر.ک :محمد بن حسین شریف الرضیر نهجالب غةر تصحیح صبحی صالحر خطبه .122
 .3همان ،خطبه .125
 .4انفال.36 :
 .5بلره.195 :

آیین تشیع و اس

راستین خیلی مؤثر بود.

نمونههایی از سرمایهگذاری دشمنان
 .1هزینه منافقان در مسجد ضرار

منافلان مدینه به بهانه اینکه بیماران و گرفتاران امکان حضور در مسجد رسولخدا
را ندارند ،مسجدی به نا «ضرار» ساختند که حتی نانشان برای ساخت این مساجد
ط هایشان را فروختند و ابوعامر پدر حنظله ،مرد شماره دو منافلین ،تما ثاروتش را
برای ساخت این مسجد هزینه کرد .قرآن نیت شو آنان را اینگونه بر م کرد:

مسجدى اختیار کردند که مایه یان و کفر و پراکندگی میان مؤمنان ،و نیز کمینگااهی
است براى کسی که قب ً با خدا و پیامبر او به جنگ برخاسته باود و ساخت ساوگند
یاد میکنند که جز نیکی قصدى نداشتیم .و[لی] خدا گواهی میدهاد کاه آناان قطعا ًا
دروغگو هستند.
2

با نزول این آیه ،رسولخدا دستور داد آن مسجد را ویران کنناد .اکناون نیاز بسایارند
کسانی که با ساخت مسجد یا پرداخت هزینههای هیئات و مجالس مذهبی میکوشند
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تا در میان مرد تفرقه ایجاد کنند.
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 .2هزینه در جعل احادیث

پس ا رحلت رسولخدا

 ،دشمن اقدا به جعا احادیث کرد تا به دین و دینداران

ضربه بزند .برای مثال معاویاه ا سامرة بان جنادب خواسات تاا در ا ای دریافات
صدهزار درهم روایتی را جعا کند کاه آیاات  204و  205ساوره بلاره دربااره اماا
علی

و آیه  207این سوره درباره عبدالرحمن بن ملجم مارادی ناا ل شاده اسات.

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

 .1توبه.107 :
 .2علی بن ابراهیم قمیر تفسیر اللمیر ج  ،1ص .305

درهم رسید و او روایت را جعا کردر 1این در حالی است که آیه  207سوره بلاره در
شب لیلة المبیت ،در منزلت امیرالمؤمنین
جان خود و خوابیدن در بستر پیامبر

نا ل شد که حضرت با به خطر اناداختن

 ،جان آن حضرت را حفظ کرد.
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 .3هزینههای وهابیان

اکنون «وهابیت» که با حمایت آلسعود ،بر تمامی شبهجزیره عربستان تسلط پیدا کرد،
برای ترویج افکار انحرافیشان سرمایهگذاریهای ک نی را در بسیاری ا کشاورهای
آسیایی ،آفریلایی و حتی اروپایی کردهاند .گفته میشاود دولات ساعودی سااالنه 87
میلیارد دالر برای تبلی وهابیت در جهان هزینه میکندر 3مانند ساخت هزاران مساجد
و حو ه علمیه در کشورهای پاکستان و افغانساتان باا بهتارین امکاناات کاه موجاب
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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افزایش آمار پیروان این فرقه شده است.

4

 .4هزینه نظام سلطه جهانی

کشورهای غربی و نظا سلطه جهانی نیز با صرف میلیاردها دالر برای صادها شابکه
ماهوارهای و هزاران پایگاه اینترنتی و بهرهگیری ا فضای ساایبری ،درصادد تخریاب
پایههای ایمان و اعتلاد مسلمانان بهویژه نسا جوان هستندر یارا میدانناد باا جناگ
نظامی نمیتوانند به اهداف شو شان برسندر ینانکه در جنگ ایران و عارا  ،ساوریه
انصارال شوند.
و یمن نتوانستند حریف حزب ه ّال و
هّ
ب .ترویج فرهنگ ابتذال

ترویج و گسترش فرهنگ ابتذال بهویژه در میان جوانان ،حرباه دیگاری اسات کاه ا
طری رسانههای گوناگون انجا میشود .برای مثال در سال  1398حدود  176میلیون
خط تلفن همراه در دست مرد کشور ماست که ا این تعداد 115 ،میلیون خط فعاال
 .1عبدالحمید بن هبة هّال ابن ابیالحدیدر شرح نهجالب غهر ج  ،4ص .73
 .2ر.ک :فرات بن ابراهیم کوفیر تفسیر فرات کوفیر ص .65
 .3خبرگزاری جمهوری اس میر «هزینه  87میلیارد دالری آلسعود برای ترویج وهابیات باا همدساتی
حاکمان اروپایی»ر  ،1394/09/07کد خبر.81857072 :
https://www.irna.ir/news/81857072

 .4رو نامه کیهانر «ط ب فلیر ثروتمند»ر  ،1397/07/01شماره .22007

هستندر 1یعنای حادود  35میلیاون بیشاتر ا جمعیات ایاران .یاه بسایار جواناان و
نوجوانانی که ا طری این گوشیها به مبتذلترین عکسها و فیلمها دسترسی دارند.
بهترین راه ملابله ،ترویج فرهنگ معنویت و تلویت حس دینای باا اساتفاده ا هماان
ابزاری است که دشمن به کار میگیارد و نیاز بهرهمنادی ا شایوههای سانتی مانناد
مجالس روضه و منبر است که پاتکهای قوی در برابر هجو فرهنگی دشمنان استر
ینانکه در لبنان علیرغم وجود فرهنگ مبتاذل ،جواناان رشاید حازب ه ّال باا ایماان
استوار به ملابله با دشمن پرداختهاند.
ترویج رقص و آواز در مدینه

در دوران حکومت بنیامیه ،اشرافیگری و تجماگرایی در جهاان اسا

رواج پیادا

آوا هخوان میخریدند .ابوالفرج اصفهانی در کتااب االغاانی یعنای موسایلی ،دربااره
انحطاط اخ قای جواماع اسا می و باهویژه شاهر مدیناه در ماان اماا ساجاد
مینویسد« :وقتی یزید بن عبدالملک ،کنیز آوا هخوانی به نا س مةاللس را ا اربابش
به  20هزار دینار خرید ،مرد مدینه برای خداحافظی و بدرقه او بیرون رفتند .آن کنیز
در میان آنها ایستاد و برایشان شعری را با آوا حازین خواناد و مارد پشات سار او
گریه و اری میکردند».
اما سجاد
اس

2

برابر این جریان فاسد و ویرانگر ساکت ننشست و برای احیای فرهنگ

راستین ،افزون بر سیره عملی و اخ قی متعالیاش ،به ارائه موعظه و ارشااد در

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

یماانی

را تعلیم و تربیت نمود 3تا آنجا که شااگردان آن حضارت را بایش ا  270نفار ذکار
 .1خبرگزاری جمهوری اس میر «  176میلیون خط تلفن همراه با بیش ا  115میلیون کااربر فعاال در
کشور»ر  ،1398/06/31کد خبر.83486086 :
https://www.irna.ir/news/83486086

 .2علی بن حسین ابوالفرج االصفهانیر االغانیر ج  ،8ص .342

 .3باقر شریف قرشیر تحلیلی ا

ندگانی اما سجاد ر ج  ،2ص  706و .707

دشمنشناسی و مقابله با حربههای دشمن

کرد و افراد راحتطلب در رقابات باا یکادیگر ،غ ماان و کنیازان باهویژه کنیزکاان
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کردهاند.

1

دشواری دینداری در عصر حاضر

فرهنگ ابتذال در هیچ عصری به اندا ه مان حاضر در جامعه جهانی تارویج نداشاته
استر بهطوری که بیبندوباری جنسی در دنیا بیداد میکند و حتای همجنسباا ی در
بسیاری ا کشورها صورت قانونی پیدا کرده است .این ماان ،بهتارین مصادا ایان
سخن رسولخدا
ْ

ْ
است که فرمود« :ي ْأتَ على ال َّ اس زمان َّ
الصاب ُر م ْ ُه ْ
هاب ِض
ق
ال
ك
َ
ي
َ
ى
ل
ع
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

على الج ْمرر 2مانی بر مرد خواهد آمد که صابر نماودن بار دیان ،همانناد در دسات
گرفتن آتش گداخته است».
اکنون نگ خطر به صدا در آمده استر یاه بسایار جواناانی کاه باه سابب هجاو
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان

فرهنگی دشمنان ،در اعتلادات دینی سست شده و واجباتی مثا نما را ترک گفتاه و
یا برخی برای کسب آ ادی افسارگسیخته ،دین اس

را کنار گذاشته و دیان دیگاری

را انتخاب کردهاند .متأسفانه در مینه برنامههای دشمن برای تخریب فرهنگ اس می
نظارت به اندا ه کافی نیستر برای مثال اگر بیحجابی ا نظر شر نیز حرمت نداشته
باشد ،ا نظر قانون جر است و باید طب قانون با آن برخورد شودر همننانکاه اگار
کسی کمربند ایمنی را نبندد ،جریمه میشود.
ج .ایجاد یأس و ناامیدی
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حربه و روش دیگر دشمن ،تللین یأ

و نا امیادی در جامعاه اسات .ناا امیادی باه

فرموده ملا معظم رهبری مدهلهالعالی ،همان ییزی است که دشمن میخواهدر یارا
موتور حرکت انسان را خاموش میکند و برعکس ،امیدواری محارک انساان اسات.

3

قرآن کریم انجا عما صالح را در پرتو امید به للای پروردگار دانسته استَ « :ف َم ْن َ
كان
َ َ ِّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ً
َْ ُ
صالحار 4پس ،هر کس به للای پروردگاار خاود امیاد دارد،
يرجوا ِلقا رب ِه فليعمل عمال ِ
 .1محمد بن حسن طوسیر اختیار معرفة الرجالر ص  99ا .120
 .2محمد بن حسن طوسیر االمالیر ص .485
 .3ر.ک :بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با رهبر انل بر .1398/04/29
https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=43069

 .4کهف.110 :

باید به کار شایسته بپردا د».
حضرت یعلوب

که سالهای طوالنی در فرا فر ندش یوسف

به سر میبارد،

به پسرانش سفارش کرد کاه امیادتان را ا دسات ندهیاد و در جساتجوی برادرتاان
باشید« :ای پسران من! بروید و ا یوسف و برادرش جستجو کنید و ا رحمات خادا
نومید مباشیدر یرا جز گروه کافران کسی ا رحمت خدا نومید نمیشود».

1

د .دینزدایی

پنجمین حربه دشمن ،دین دایی است .دشامنان اسا  ،نلشاهها و برناماهریزیهای
گستردهای بهویژه در عرصه مبار ات فرهنگی برای انحراف علا و دل مارد ا دیان
دارند و میکوشند با ترویج تفکر مادیگرایی و انکار معااد ،راه خادا را بارای ایشاان

پیوسته با شما میجنگند تا اگر بتوانند ،شما را ا دینتان برگردانند و کساانی ا شاما
که ا دین خود برگردند و در حال کفر بمیرند ،آنان کردارهایشاان در دنیاا و آخارت
تباه میشود و ایشان اها آتشاند و در آن ماندگار خواهند بود.

دشمن گاه ا مطالب بههاهر منطلی استفاده میکنادر مانناد اینکاه اگار دو تاار ماوی
خانمی بیرون باشدر اشکالی نداردر یرا دین به دو تا تار مو وصا نیست .ایان ساخن
مانند آن است که ماشین در گردنههای جاده شمال در حال حرکات باشاد و بگاوییم
حاال فرمان ماشین را ده درجه این طرف یا آن رف بنرخانیم ،فرقی نمیکند و عیبای
دره سلوط میکند و مصیبت به بار میآورد .گااهی
ندارد .عیباش این است که به ته ّ
نیز با مطرح کردن آد های باطنخرابی که هاهر موجهی دارند ،مرد را نسبت به دین
سست و بیاعتلاد میکنند.
 .1یوسف.87 :
 .2بلره.217 :

دشمنشناسی و مقابله با حربههای دشمن

بهویژه جوانان وارونه جلوه دهندر ینانکه قرآن کریم میفرماید:

ْ َ
ُ
ْ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ ْ َ َّ َ ُ ُّ ُ ْ َ ْ
كت ُ
طاعوا َو
ديكنك ْ ِِ ِن اس
و ال ِفتنة أ كبر ِمن القت ِل و ال يزالون ي ِ
قاتلونك حتى يردوك عكن ِ
َ
ُ
َ
ْ
َ َ َ ْ ْ ُ
مال ُه ْ في ُّ
َم ْن َي ْر َتد ْد م ْن ُك ْ َع ْن دينه َف َي ُم ْت َو ُه َو ٌ
الدنيا َو اْل ِْخ َكر َو
ولئك ح ِبطت أع
ِِ
كافر فأ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ َّ ُ
2
ُ
ُأ َ َ ْ
ْ
خالدونر و فتنه [کفار] ا کشتار بزرگتار اسات و آناان
ولئك أصحاب الن ِار ه فيها ِ
ِ
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خوار شمردن دین و دینداری

یکی ا نگرانیهای رسولاکر

این بود که مسمانان نسبت باه دیناداری بیانگیازه

ِّ
ُ ْ ُ ُ ْ ْ ً ِّ
الهدينر هماناا مان بار شاما
شوندر ینانکه فرموده استِ « :إنَ أخاف علهيكم اس ِهتخفافا ِب
1

میترسم که دین را خوار و خفیف بشمارید» .آن حضرت نگران باود کاه مسالمانان
بعد ا حیات ایشان و بهویژه در آخرالزمان تحت تأثیر اللائات دشمنان ،نسبت به دین
ایان باود کاه گااهی نازد اماا

سست شوند .به این جهت سیره اصاحاب ائماه

مانشان میآمدند و دینشان را عرضه میکردند تا ا صحت اعتلاداتشاان مطمائن
شوندر ینانکه حضرت عبدالعظیم حسنی
هادی
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
34

اعتلادات دینایاش را در محضار اماا

عرضه کرد و حضرت نیز او را تأیید کرد.

2

اکنون در مسائا شرعی و احکا فلهی ،نباید با قیا هاای غلاط و اللائاات دیگاران
نسبت به رعایت آنها سست شویم .مانند اینکه فردی فکر کند وقتی مالیاات میدهاد،
دیگر یرا باید خمس پرداخت کند .اگر قرار باشد هر کسی با سلیله خاودش دربااره
دین و احکا شریعت نظر دهد ،دین پاره پاره میشود و ا آن ییزی بااقی نمیماناد.
مالیات ،یک قانون دولتی است و ارتباطی به خمس ندارد و هر کدا مصارف خااص
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

یکی ا اعمال شیطان معرفی میکند و اها ایمان را ا ینین ترسی بر حذر مایدارد و

ُ
َّ
ْ
ْ
ُ ُ َّ ْ ُ ُ َ ِّ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ ُ
وه ْ َ
ون ِِ ْن ُكن ُكت ْ ُمكؤ ِمنينر 3در
خاف
و
ذلك الشيطان يخوف أو ِليا ه فال تخاف
میفرمایدِِ « :نما ِ
ِ

واقع این شیطان است که دوستانش را میترساندر پاس اگار ماؤمن هساتید ،ا آناان
مترسید و ا من بترسید» .ا دیدگاه قرآن ،تار

ا جبااران باعاث میشاود مارد ا

 .1محمد بن علی صدو ر عیون اخبار الرضا ر ج  ،2ص .42
 .2ر.ک :محمد بن علی صدو ر التوحیدر ص .82
 .3آلعمران.175 :

دشمنان ورگو اطاعت کنند و راه مخالفت با دساتورات خادا و رهباران الهای را در
پیش گیرند و اینگونه مورد خشم و غضب الهی قرار گیرند.
اها ایمان غیر ا خدا ،ا هیچ کس تر

1

و واهمه ندارند و ا میاان مسالمانان ،تنهاا

کسانی که ایمانی سست دارند و بر علیده استوار نیساتند ،در ملاباا ارعااب دشامن

َّ
ُ
ابهن آَم اَل مهن
متزلزل میشوندر ینانکه رسولخدا فرموده است« :ما سهلط اللهَ علهى ِ
َّ
ُ
َّ
ُ
يهَ غيهرهر 2خداوناد بار فر ناد آد
خافَ ابن آَم و لو ان ابن آَم لم يخف اَل اللَ ما سلط اللهَ عل ِ

مسلط نمیکند ،مگر کسی را که فر ند آد ا او میترسد و اگر او ا هیچ کاس جاز
خدا نترسد ،خداوند دیگری را بر او مسلط نخواهد کرد».

دشمنشناسی و مقابله با حربههای دشمن
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