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 مقدمه و قسمت اول  
 

 !السالم علیکم جوانان عزیز
 

اسالم مخصوصاً  بعد از طی نمودن یکسری مطالعات و مسافرت ها و همچنان مشاهده وقایع اسفناک که از سوی دشمنان

غرب صلیبی و مکار علیه مسلمانان چه از طریق جنگ نظامی و چه از راه تهاجمات فکری که صورت میگیرد به این 

 :نتیجه رسیدم که آنها واقعا چیزی را پنهان میکنند و بعضی موضوعات است که

 ) نمیخواهند ما بدانیم! (

 .ا از ما پنهان میکنندشاید برایتان سوالی پیش شود که آنها ) غرب ( چه ر

 .و میخواهند ما ندانیم

 و یا هم بیم شان از چیست!؟

 این خودش یک بحث گسترده است که پیرامون آن بعدا صحبت خواهیم کرد انشاء هللا...!

اهد اما قبالً یاد آور شوم که درین سلسله مقاالت ) نمیخواهند تو بدانی ( بیشتر باالی جنگ فکری و بیداری جوانان بحث خو

شد و باید دانست پیش از اینکه میان پیامبر صلی هللا علیه وسلم و مشرکین مکه جنگ نظامی صورت گیرد جنگ فکری به 

 شدت وجود داشت!

 بلی تاریخ جنگ فکری میان حق و باطل نسبت به جنگ نظامی تاریخ طوالنی دارد مانند دشمنی ابلیس با آدم علیه السالم

ر آدم علیه السالم را مغلوب کند تا اینکه از وسایل فکری کار گرفت و شروع کرد به نصیحت چون ابلیس نمیتوانست با زو

 کردن و خیر خواهی و برای راستگو بودن خود از سوگند استفاده کرد باالخره توانست آدم و حوا را به نحوی فریب دهد.

یهودیان روز اسالم میاوردند و عصر همان و همچنان در زمان پیامبر صلی هللا علیه وسلم جنگ فکری وجود داشت: که 

روز از اسالم برمیگشتند تا برای دیگران شک و تردید پیدا شود و اسالم را دین برحق ندانند چنانچه هللا جل جالله 

ِب َءاِمُنوْا ِبٱلَِّذٓي أُنِزَل َعلَى ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا  ۡن أَۡهِل ٱۡلِكَتَٰ آِئَفٞة مِّ َهاِر َوٱۡكفُُرٓوْا َءاِخرَ میفرماید ) َوَقالَت طَّ  (1هُۥ لََعلَُّهۡم َیۡرِجُعوَن ( )َوۡجَه ٱلنَّ

ترجمه: جمعی از اهل کتاب به همکیشان خود گفتند: به آنچه بر مسلمانان نازل شده است ، در آغاز روز ایمان بیاورید ، و 

 گردند! (در پایان روز به آن کافر شوید ، تا شاید ) از قرآن پیروی نکرده و از آن بر 

َذا ٱۡلقُۡرَءاِن  ۲۶و چیزی که باعث شد من این سلسله مقاالت را بنویسم سوره فصلت آیه  بود ) َوَقاَل ٱلَِّذیَن َكَفُروْا اَل َتۡسَمُعوْا لَِهَٰ

 ( 2َوٱۡلَغۡوْا ِفیِه لََعلَُّكۡم َتۡغلُِبوَن ( ) 

پیامبر و  که قرآنی دیگر گفتند: به برخی به از کافران رخی: بیعنی« ندهید گوش قرآن این گفتند: به و کافران»ترجمه: 

، و باطل بیهوده سخنان : با گفتنیعنی« بگویید بیهوده سخنان آنان خواندن و در اثنای»فرا ندهید  خوانند، گوشمی مؤمنان

خواند. می چه گردد و نفهمد که مشوش آن تا خواننده بلند کنید آن خواندن خود را در اثنای کنید. یا صدایمعارضه  با قرآن

گردد و  نا مفهوم قرآن پا کنید تا قرائت و هیاهو ـ غوغا به و همهمه و داد کشیدن و جیغ زدنـ با کف  آن تالوت یا در اثنای

 کنند ( بازایستند و سکوتقرآن  ز خواندنلذا ا شان در قرائت بر آنان« شوید غالب باشد که»نفهمد  چیزی از آن کسی

از این آیه ی قرآن واضح عنوان که روی مقاله گذاشتم گرفته میشود و قابل ذکر است که این آیه ) به جنگ سرد که درین 

 .عصر روان است ( خیلی صدق میکند

برنامه های تلویزیونی ، انترنتی ،  مثل که حاال پیر و جوان زن و مرد مسلمان را ) دشمن ( با پالن های شوم خویش و با

رادیو و ... مشغول ساخته تا مردم از شنیدن مفاهیم و معانی بیدار گر اسالمی به دور مانده و اذهان جامعه به طور 

 .همیشگی آماده پذیرفتن استعمارشود

 می است. (استعمار را عین استقالل و انحطاط را عین تمدن بدانند که این ) همان اشغال کشور های اسال

بلی این جنگ فکری و سرد است که دشمن به راه انداخته ، تا مسلمانان را مصروف این برنامه ها ساخته و مانع ِنشستن 

 .جوانان به درس های شرعی ، اصالحی و .... شود
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میشود بدون خود شاهد این موضوع هستیم یک جوان فعالً با داشتن انترنت دو و یا سه ساعت به شیشه موبایل اش خیره 

کدام خستگی ، و همچنان خواهران و زنان مسلمان بدون پلک زدن چشم یک قسمت سلایر های ترکی و هندی را تماشا 

 میکنند،

ولی نمیتواند همین جوانان مسلمان ، یک یا دو ساعت خود را وقف دروس دینی کنند و یا هم به ترجمه قرآن و حدیث که 

 بیان میشود صبورانه گوش فرا دهند.از سوی عالمان دین در مساجد شان 

 بلی دشمن از بیداری تو ترس و هراس دارد و بدین خاطر نمیخواهند تو بدانی!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پی نوشت ها
 

 ۷۲سوره ال عمران آیه (  ۱) 
 ۲۶سوره فصلت آیه (  ۲) 
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 قسمت دوم 
 

 در جنگ فکری صلح هیچ جایگاهی ندارد!

 

 .جنگ فکری میان ما و دشمن هیچ صلِح وجود نداردبلی در 

 .و گواه این سخن ، آیات قرآن ، تاریخ و سیرت رسول صلی هللا علیه وسلم است

اوال که در آیات قرآن نگاهی میندازیم ، میبینیم که دشمن هیچگاه دست از جنگ فکری بر نمیدارد تا زمانیکه ما را هم 

 عقیده و هم باور خود نسازند!

ُعوْا ( هللا وُكۡم َعن ِدیِنُكۡم إِِن ٱۡسَتَطَٰ ِتلُوَنُكۡم َحتَّىَٰ َیُردُّ  چنین میفرماید: ) َواَل َیَزالُوَن ُیَقَٰ

 ترجمه: ) مشرکان( پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند شما را از آئینتان برگردانند!

ِبَع ِملََّتُهۡم (و همچنان میفرماید: ) َولَن َتۡرَضىَٰ َعنَك ٱۡلَیُهوُد َواَل  َرىَٰ َحتَّىَٰ َتتَّ َصَٰ  ٱلنَّ

های نادرست( یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خوشنود نخواهند شد، مگر این که از آئین )تحریف شده و خواستترجمه: 

 ایشان پیروی کنی!

زمانیکه مسلمانان را بلی از آیات فوق چنین برداشت میشود که دشمن همواره و بر همیش در جنگ فکری بسر میبرد و تا 

از دین شان برنگرداند و یا اینکه وادار کنند تا قانون و نظامی که بشر تهیه و تعین کرده بجای قانون و احکام اسالم که از 

 فوق آسمان نازل گردیده تطبیق کنند ، ازین محنت و جنگ سرد دست نخواهد کشید!

وضوح پی خواهی برد که دشمن چگونه برای نابودی افکار و  شما نگاهی به سیرت رسول صلی هللا علیه وسلم کنید به

 عقیده ی مسلمین در تالش اند

مشرکین مکه آنهایکه به پیامبر صلی هللا علیه وسلم و دینش اسالم ایمان آوردند زیر شکنجه گرفتن که بعض از اصحاب 

 زیر این شکنجه های دشمن ، جام شهادت را نوشیدن!

 افزونی شد تا اینکه تصمیم گرفتن هجرت کنند بسویی حبشه ) البته مخفیانه ( آزار و اذیت مسلمین رو به

با وجود که بعض از مسلمانان را زیر شکنجه به شهادت رساندن و بعد آنها مجبور شدن تا هجرت کنند و اینها ) دشمن ( 

مسلمین که آنجا هجرت کردن  مال و ثروتش را هم صاحب شدن ، بازهم بسوی نجاشی ) پادشاه حبشه ( افراد فرستادن تا

 تسلیم اینها کرده و بگردانند واپس به مکه

و سخن جالب اینجاست که به مشاورین نجاشی میگوید: چند نفر نادان که دین آبایی خویش را ترک گفته و از شهر ما فرار 

یک دین جدید گرویدن . بدین خاطر  کرده به شهر شما پناهنده شدند آنها نه دین ما را قبول دارد و نه دین شما را ، بلکه به

اشراف قریش ما را خدمت پادشاه ) نجاشی ( فرستاد تا افراد موصوف را به ما تسلیم کند ، لطفا شما هم به پادشاه مشورت 

 دهید که آنها را بدون مکالمه به ما بسپارد!!

 دوستان عزیز!!

هللا عنهم به آنها دشوار و سخت بود ، و چرا آنها تقاضا  بخوبی می توانید دریابید که چرا مکالمه پادشاه با اصحاب رضی

 کردند که پادشاه حبشه مسلمین را بدون احضار به آنها تسلیم کنند؟!

چون آنها میدانستند هر سخن که از دهان اصحاب کرام بیرون آید به دلها نقش میبندد و اگر پادشاه با آنها همکالم شود از 

 کرد!تحویل دادن شان انکار خواهد 

بلی ، دشمن هیچگاه فرصت را برای مسلمین فراهم نمیکند و برعکس از مطبوعات گرفته تا رسانه های داخلی و خارجی 

و ... همه را در اختیار و قبضه خود گرفتند تا اسالم و مسلمین را برای جهانیان بد جلوه دهند و علمای دلسوز و حقگو که 

 آنها را لقب تروریست داده به شهادت برساند و یا روانه زندان کنند!برای بیداری جوانان شب و روز میکوشند 

و رسول صلی هللا علیه وسلم هم برای امتش درس میدهد تا هیچ گاه از جنگ فکری کنار نیاید حتا اگر دشمن پیشنهاد 

 .چوکی قدرت ، مال و ثروت و ... را کند
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در مکه علیه شرک و خرافات به تنهایی شروع نمود مشرکین وقت پیامبر صلی هللا علیه وسلم جنگ فکری و مبارزه را 

مکه از ادامه این جنگ خسته شدند ، و به ابوطالب عموی پیامبر صلی هللا علیه وسلم مراجعه نمودند تا میان شان صلح بر 

 دقرار کند و پیامبر صلی هللا علیه وسلم را از مبارزه و جنگ فکری علیه نظریات و افکار شرکی باز بدار

ابوطالب پیشنهاد کفار را به رسول صلی هللا علیه و سلم بیان نمود ولی پیامبر صلی هللا علیه وسلم در جواب فرمودند: 

سوگند به هللا که اگر کافران آفتاب را در دست راستم و مهتاب را به دست چپم بگذارند تا این کار را ترک کنم ، این کار 

 عال آنرا بر کفر غالب کند و یا اینکه خودم درین راه بمیرم!را ترک نخواهم کرد تا آنکه هللا مت

        سوگند یاد میکند که ازین مبارزه میبینیم که با وجود تنها بودن پیامبر صلی هللا علیه وسلم درین جنگ فکری ، بازهم

 .) جنگ سرد ( دست نخواهم کشید

 پس معلوم میشود که در جنگ فکری صلح هیچ جایگاهی ندارد!!
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 قسمت سوم 
 

 آسیب و خطرات جنگ سرد!

 

 به مراتب زیاد تر است و عواقب خیلی خطرناک و بدی دارد. آسیب جنگ سرد نسبت به جنگ عسکری

چون در جنگ عسکری هر دو جانب مجهز میباشند و هردو جانب به قصد جنگ وارد کار زار شده ولی در جنگ فکری 

 اصال خبر ندارد که دشمن مکارانه مانند مور از داخل کار را تمام کرده.طرف 

 

 و همچنان در جنگ عسکری شعار مجاهدین راستین ، این است ) یا شریعت یا شهادت یا اسیر شدن (.

یعنی در جنگ عسکری مسلمین در همه حالت پیروز اند ، چی شهید شوند چی مجروح و چی اسیر .... هیچ راه ناکامی 

 وجود ندارد!

 

و بدانیم که در جنگ عسکری خانه ها ، مکاتب ، پل و ... از بین میرود ولی در جنگ سرد ایمان ، عقیده ، همت و غیرت 

 و ... از بین میرود

 

در حالیکه خانه و مکاتب تخریب شده بعد از سالها دوباره ساخته میشود حتا زیباتر از اول ، ولی ایمان ، عقیده راسخ ، 

 حریت از دست رفته به اثر جنگ فکری چگونه بدست آید؟! غیرت و

 

امروز خود شاهد پیروزی این جنگ ) سرد ( هستیم و تغییرات که بر جامعه امت اسالمی آورده از سران تا رئیت همه 

 قربانی این جنگ شدند

وز بر اثر همین جنگ فکری از آنهایکه دیروز در صف مقاومت ایستاده با کفار و متجاوزین جهاد و مبارزه میکردند ، امر

غالمی و دست بوسی )دشمن( خالص نمیشوند در حالیکه کافر همان #کافر است فقط اسمش فرق میکند آن روس بود و 

 این آمریکا!

 

چوکی و قدرت ، مال و ثروت که یکی از ابزار جنگ سرد میباشد چنان اینها را برده و غالم خود ساخته که صراحتاً 

 ما برای تطبیق نظام دموکراسی حاضریم جان های شیرین خود را قربان کنیم! اعالن میدارند:

 

بعد )غربی ها( میگویند شما مسلمان ها میخواهید اسالم را بزور باالی مان تحمیل کنید _ در حالیکه شعار مان ) ال اکراه 

 فی الدین ( است

استفاده کردن از مادر بمب ها باالی مان تحمیل و تطبیق ولی دشمن میتواند نظام ناقص و کثیف خود را با زور ، و حتا با 

 .کند

 

 بعد شعار سر میدهند _ آزااادی _ حقوق بشررر _

 کدام آزادی و کدام حقوق بشر!؟

 

این اسالم است که فریاد حقوق بشر را سر میدهد و بر ضرورت حمایت آن تأکید میکند و هر کس که شریعت اسالمی را 

یابد ، تاریخ سالم اهدافی دارد که در حمایت از زندگی انسان ، دین ، عقل، مال و خانواده تحقق میبررسی کند میفهمد که ا

گیری قاطع و سرنوشت ساز خلیفة دوم عمر بن خطاب رضی هللا عنه را نسبت به زیر پا گذاشتن حقوق  اسالمی ، موضع
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لَدْتهم امهاُتهم أحراراً؟ "، یعنی: " از کی ، مردم را به  گوید: " متی استعبدتم الناس و قدوَ بشر ثبت کرده است آنجا که می

 اند؟اید حال آنکه مادرهایشان آنان را آزاد به دنیا آوردهبردگی گرفته

 

ولی متاسفانه امروز همه برده افکار و غالم غرب شده اند و برای راضی نگه داشتن اربابان خود دین را از سیاست حذف 

 ها خانه را ویران ، و هزاران جوان را به شهادت میرسانند! کرده و برای تطبیق آن صد

 

ملِت که بخاطری آزادی و استقالل ، برای اسالم و ناموس خویش ملیون ها شهید داد امروز چگونه بر سفاکان تاریخ سر 

 تعظیم خم میکند؟

 

 چرا اکثر جوانان امروزی با اسم #جهاد حساسیت دارند؟

 الم را کار آمد نمیدانند؟ ) دموکراسی و سکوالر خواهان (چرا قشر از جامعه ، نظام اس

 چرا ملت ها ، سازمان ملل را مهربان و دلسوزتر از هللا میدانند؟

 

 اینها همه اش آسیب و تاثیرات جنگ فکری است که اصالح اش سالهایی طوالنی را دربر خواهد گرفت!

 

 ت که غرب #نمیخواهد_تو_بدانی!همین جنگ #سرد موانع برای فهمیدن تو از حقایق بزرگ اس
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 قسمت چهارم  
 

 اسباب و وسایل جنگ فکری
 

دشمن برای پیشبرد جنگ نظامی ، به صد ها گروه بنام های مختلف و خاص دارند که هر کدام آن به نوبه ی خود وارد 

 عمل شده ، دست به قتل و هر گونه جنایت و تجاوز میزنند.

 

 .که در ) جنگ عسکری ( استفاده میشود عبارت از همان تانک ، توپ ، بارود ، گلوله ، تفنگ وو ... میباشد ابزار

 

ولی در جنگ فکری از معلم ، مکاتب ، دانشگاه ، روزنامه ها ، کتاب ، مجله ، اشعار ، نظریات و سخنان فیلسوف های 

 .الحادی و بی دین ، استفاده میشود

 

عزیز چنین برداشت نکنند که بنده مخالف رفتن به مکاتب و دانشگاه هستم و یا دشمن علم ، بلکه منظورم البته خواننده های 

از تبادل و نو آوری در نصاب های درسی ، و مقرر کردند اساتید تربیت کرده خود ، و بعض دانشگاهای که اهداف شان 

 تخریب افکار عموم خصوصاً جوانان است _ میباشد!

 

ار جنگ سرد _ مطبوعات ، تلویزون ، رسانه ها ، رادیو ، صفحات اجتماعی ، سایت های مزخرف و و همچنان ابز

 مستهجن، و .... است که سال های متمادی دارند فعالیت میکنند و تا جایی هم پیروز شدند!

 

هر دو جنگ ، چه هر یکی برنامه های مذکور در خود صد ها برنامه ی دیگری دارد که متاسفانه در عصر کنونی وسائل 

 .نظامی و فکری نزد دشمن است که علیه ما ) مسلمانان ( استفاده میشود

 

 دشمن تاریخ گذشته ما را خیلی دقیق مطالعه نمودند و تجربه کردند که این قوم را نمیشود با جنگ عسکری شکست داد.

 

 .آنها میدانند که صالح الدین ایوبی چگونه صف های دشمن را برهم شکست

فراموش نکردند که چگونه خالفت عثمانی سالهای متمادی باالی امت حکمرانی کردند حتا که آنها مجبور به پرداخت و 

 .جزیه شدند

 

 چگونه شکست بدهد آنهای را که تشنه ی شهادت بودند؟!

ا کرده لبیک چگونه شکست بخورد آنهایکه دین به قلب شان بود و دنیا بدست شان ، هر گاه ندای دین میشد دنیا را ره

 میگفتند

ولی امروز بر اثر این جنگ سرد ، قضیه بر عکس شده ، دین بدست ما و دنیا به قلب ما جای دارد ، هرگاه ندای دنیا شد 

 دین را رها میکنیم!

 

در مورد بعض از ابزار جنگ سرد از قبیل ، تاثیر رسانه ها بر جامعه اسالمی ، تاثیر شعر و شاعری و ریشه آن در عهد 

 سول صلی هللا علیه وسلم ، و همچنان در مورد بعض از برنامه های تلویزونی در قسمت های بعدی صحبت خواهیم کرد.ر
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 قسمت پنجم 
 

 تاثیر برنامه های تلویزیونی باالیی جوانان و کودکان!
 

  یکی از بزرگترین ابزار جنگ سرد تلویزیون و برنامه های آن میباشد که دشمن شب و روز بدون وقفه ازین آله علیه ما 

 .) مسلمانان ( استفاده میکند

 

امروز اگر در مساجد و یا دانشگاه و ... حکایت صحابه و یا فضایلی یکی از ارکان اسالم را بیان داریم و میان خود به 

 دازیم فوراً عده ی میگویند: ما کافر نیستیم که دعوت میدهید و ...(مذاکره بپر

 

 در حالیکه هللا تعالی میفرماید: ) فان آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدو (

 .یعنی: اگر شما ایمان آوردید آنگونه که اصحاب کرام ایمان آوردند راهیاب میشوید

 

همه روزه مسلمانان را بطرف بی حیایی ، نظام دموکراسی ، سکوالر  ولی مبلّغ و داعی فحشا ، بنام #تلویزیون ، که

 دعوت میدهد هیچ خرده ی نمیگیریم ، برعکس دفاع هم میکنیم!

 

و همچنان نشر سلایر های ترکی و هندی مزخرف ، و ستاره افغان که ساالنه چندین جوان مسلمان را بنام هنرمند و آواز 

 یک آنها ، خود یکی از ابزار جنگ فکری میشود!خوان به جامعه تقدیم میکند که هر 

 

 .روزگاِر بود که مادر ها آرزو داشتن تا اوالد هایشان حافظان قرآن و خادمان دین شوند

ولی امروز بر اثر این جنگ سرد قضیه کامال برعکس شده ، علمایی دین و حافظان قرآن را کهنه فکر و تروریست 

 ا نماد روشنفکری!میخوانند ، برهنگی و آواز خوانی ر

 

 خواننده های عزیز!

به یاد دارید آن زمان را که تلویزون ها همه سیاه و سفید بود اگر پسری حرف های نامناسب و مزخرفی میزد و یا دست 

دختری را میگرفت موی بدن والدین سیخ میشد حالت شان تغییر میکرد که چگونه این صحنه تمام شود و یا فوراً کانال و 

 .تغیر میدادند چینل را

 

 ولی امروز چی!؟

گوش دادن به حرف های عاشقانه و مزخرف و دیدن تصاویری نیمه برهنه و رابطه داشتن همزمان با چند مرد ، فرار از 

 خانه و هزاران مسایل دیگر که دیدنش برای مان متأسفانه خیلی آسان و عادی شده!!

 

کودکان ) مسلمان ( هستند ، که آنها را به سوی شرک و بت پرستی دعوت باید بدانیم که بیشترین قربانی سلایر های هندی 

 میدهد

چون اکثراً در سلایر های هندی اگر شخصی مریض میشود و یا حادثه ی رخ بدهد فوراً به معبد رفته و یا در خانه نزد بت 

حید دور شده و افکار شرک و دست ساخته خود عذر و زاری کرده ازش طلب کمک مینمایند ، و اینجاست که اطفال از تو

و همچنان بیشترین قربانی سلایر های ترکی ، جوانان هستند بلخصوص خواهران عزیز که ، خرافاتی را بخود میگیرند

متاسفانه پیامد های منفی این سلایر ها را به چشمان خود دیده ایم از جمله: طالق گرفتن زنها از شوهران شان ، و یا طالق 

 د را ، بخاطر خیانت و روابط که با دیگران دارد و همچنان فرار دختران از خانه و ....دادن شوهر زن خو
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 در آخر باید گفت که این جنگ تازه نیست بلکه تاریخ طوالنی دارد که در قسمت اول ذکر کردیم

صلی هللا علیه وسلم  و همینگونه در عهد رسول صلی هللا علیه وسلم وقتی مشرکین دیدند که همه به قرآن و سخنان پیامبر

فوراً برنامه طرح کرده و محافل میگرفتند تا مردم به حلقه دعوت پیامبر صلی هللا علیه وسلم اشتراک نکرده ، گوش میدهند

 و به حرف هایش گوش فرا ندهند.

َذا ٱۡلقُۡرَءانِ   َوٱۡلَغۡوْا ِفیِه لََعلَُّكۡم َتۡغلُِبوَن ( چنانچه هللا جل جالله میفرماید ) َوَقاَل ٱلَِّذیَن َكَفُروْا اَل َتۡسَمُعوْا لَِهَٰ

 

پیامبر و  که قرآنی دیگر گفتند: به برخی به از کافران : برخییعنی« ندهید گوش قرآن این گفتند: به ترجمه: و کافران

، با و باطل بیهوده سخنان : با گفتنیعنی« بگویید بیهوده سخنان آن خواندن و در اثنای»فراندهید  خوانند، گوشمی مؤمنان

خواند. یا می چه گردد و نفهمد که مشوش آن بلند کنید تا خواننده آن خواندن خود را در اثنای کنید. یا صدایه معارض قرآن

گردد  نا مفهوم قرآن پا کنید تا قرائتو هیاهو ـ غوغا به و همهمه زدن و داد کشیدن و جیغ زدنـ با کف  آن تالوت در اثنای

کنند )  باز ایستند و سکوتقرآن  لذا از خواندن شاندر قرائت بر آنان« شوید غالب باشد که»نفهمد  چیزی از آن و کسی

 ( ۲۶انوار القرآن تفسیر سوره فصلت آیه 

 

چنانکه امروز دشمن ما را به این برنامه ها مصروف ساخته تا اصل مقصد و هدف که همانا اسالم واقعی است را فراموش 

 کنیم!
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 قسمت ششم 
 

 حذف مبلغین و علمای حقانی!!
 

 این را باید بپذیریم که تنها دلسوز برای این امت بعد از انبیا علیه السالم علمای کرام و محققان هستند

و دشمن خوب میداند که اگر صدایی اینها را خاموش نکند به آرمان خود نخواهد رسید ) مگر آنهایکه خود و دین شان را 

 پول انگفتی فروخته اند ( به

 

ما در عصری زندگی میکنیم: انسان های که صدایی حق و عدالت خواهی را بلند کند اوالً لقب تروریست به آن داده میشود 

 و بعداً وارد زندان و یا به شهادت میرسد

 

ن مطلع میشویم که این جنگ اگر ما سیرت رسول صلی هللا علیه وسلم را مطالعه کرده باشیم به خوبی از مکر و هیله دشم

 و پالن های شوم آنها تازه نبوده ، بلکه از سابق وجود داشته است.

 

مثال: زمانیکه پیامبر صلی هللا علیه وسلم در مکه جنگ فکری را شروع کرد و صدای حق و عدالت را بلند نمود فوراً 

 د به تبلیغات و جنگ سرد!مشرکین دست به شمشیره نشده به جان او نه افتادند ، بلکه شروع کردن

 چگونه!؟

ترس دشمن ازین بود که نباید مردم و کسانیکه به مکه رفت و آمد دارند به سخنان پیامبر صلی هللا علیه وسلم گوش بدهند 

 چون میدانستند هر سخن که از زبان مبارک رسول صلی هللا علیه وسلم بیرون شود مستقیم به دل ها نقش میبندد!

 

 ع به تبلیغات کردند ، گروِه او را ساحر و جادوگر میگفت و کسی هم شاعر و مجنون!بدین خاطر شرو

 

ُسوٍل إاِلَّ َقالُوْا َساِحٌر أَۡو َمۡجنُ  ن رَّ لَِك َمآ أََتى ٱلَِّذیَن ِمن َقۡبلِِهم مِّ  وٌن (چنانچه هللا جل جالله میفرماید: ) َكَذَٰ

 

یعنی: « گفتند: او جادوگر یا دیوانه است  کهنیامد جز این پیامبری بودند هیچ از آنان پیش که ، بر کسانیسان ترجمه: بدین

با  که نیستی آوری پیامبر صی هللا علیه وسلم ! تو تنها پیام ای پس است بوده گونه نیز همین پیشین هایامت و حال شأن

شود، در می بر تو زده منکر رسالتت اعراب از سوی ها کهاتهام این بلکه شویروبرو می گییا دیوانه جادوگری افترای

 است! داده نیز رخ شانبا پیامبران پیشین هایبرخورد امت

 ( 52) انوار القرآن سوره ذاریات آیه 

 

ز روی عناد جالب اینجاست که #دشمن بخوبی میدانست که پیامبر صلی هللا علیه وسلم نه ساحر است و نه مجنون ، ولی ا

و تعصب و .. چنین تبلیغات را ، راه انداخته بودند تا اینکه مردم را از گوش سپردند به سخنان پیامبر صلی هللا علیه وسلم 

 .منصرف سازند

 

مثل که امروز علیه علمای حقانی و ربانی چنین تبلیغات جریان دارد ، همه روزه از رسانه ها میشنویم که بعض مسلمانان 

 .تروریست و دهشتگر لقب میدهندرا 

 .و بعض ها را مسلمان_رادیکال و تندرو مینامند
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و بعض تبلیغات دیگر که براه انداختند : پسر هایتان را به مسجد روان نکنید تا تجاوز .... نشود ) ولی دختر جوان خود را 

 به دفاتر با یک مرد نامحرم بدون حجاب شرعی روان کنید تا روشنفکر شود!! (

 .و درین مورد یک فلم کوتاه هم ساختند که چندی قبل به دنیایی مجازی دست بدست میشد

 

 اینها همش ابزار جنگ فکری است که علیه علمای حقانی استفاده میشود و تا جای هم موثر واقع شده است!

 .و اکثر مردم علما کرام را به دید حقارت و یک شخص مضر در جامعه میبینند

 

. و آزادی ( چند دقیقه نگذشته بود جایی مهمان بودم با یک جوان محصل کم گفتگو کردم در رابطه ) اسالمچند ماه قبل 

شروع کرد به فحشگویی و تکفیر علما ، و همچنان آدرس میداد خبر های راست و دروغ که رسانه ها پخش کرده بودند 

..... 

 ، گفتم باشه از شما درست ...بعد فهمیدم که فکر این جوان ) توسط جنگ سرد ( ترور شده 

 

 .واقعا جنگ سرد خطرناکتر از جنگ عسکری است

 پیش ازینکه کشورت را اشغال کند افکار ترا نشانه میگیرد!
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 قسمت هفتم 
 

 علمای درباری و علمانیت!!
 

 اسالمی وارد کرده استیکی از ابزار جنگ فکری علمای درباری و علمانیت است که ضربه ی بیشتری بر جامعه 

 

 ولی بهتر است بدانیم که علمانیت به چی اشخاصی گفته میشود!

 

کسانیکه حرام خدا را حالل میدانند مثال: شراب ، موسیقی ، زنا ، و یا موانع اینها را بدور از مصلحت و سرشت انسانی 

 دانستند _ علمانی گویند!

 

ر کنونی کار آمد ندانسته و بجایش قوانین بشری را ) نظام دموکراسی ، و همچنان کسیکه نظام و قوانین اسالم را در عص

 .سکوالر ( جایگزین و یا تایید کند ، نیز علمانی است

 

 .دشمن خیلی زیرک و هوشیار است

ت عده ی را بنام عالم ، محقق و دانشمند اسالمی ... به صحنه تلویزون و رسانه ها ظاهر میکند تا نظام کنونی را با تاویال

 بیهوده اش مشروعیت بخشد ،

 

و این برنامه اش تا جایی باالیی جوانان تاثیر گذاشته ، مثل که اگر ) ما ( نظام کنونی ) که دموکراسی است ( را رد کنیم 

 اکثر جوانان میگویند پس چرا فالن عالم ، مفتی و شیخ الحدیث که در راس حکومت است این نظام را کفری نمیگوید؟

 

ُهْم َساَء َما َكاُنوا َیْعَملُوَن (اینجاست که  وا َعْن َسِبیلِِه ۚ إِنَّ  باید گفت ) اْشَتَرْوا ِبآَیاِت هللا َثَمًنا َقلِیال َفَصدُّ

 

اند و از راه خدا خدا را به بهای اندک _ کاال و متاع دنیوی _ فروخته -خواندنِی قرآن و دیدنِی جهان  -ترجمه: آنان آیات 

 اند!گران را نیز از آن باز داشته اند ، آنان کار بسیار بدی کردهاند و دی باز مانده

 

خیلی درد آور است که امروزه اکثر علما ، اسالم را خالصه در نماز ، روزه و حج کردند گویا اسالم را با دین مسیحیت 

 اشتباه گرفتند

 

ن پیش آمد و از غرب به شرق آمد ، وگرنه بین باید بدانیم که این مسئله جدایی دین از سیاست بعد از نظریه عرفی کردن دی

 مسلمانان چنین عقیده ای کفر است که بگیم دین از سیاست جداست!

 

کسانی که چنین افکار دارند ) جدای دین از سیاست ( گویا که _ العیاذ باهلل _ پارلمان و مجلس را ، بیشتر دلسوز از هللا 

 میدانند

وئیم خداوند علم به آینده بشر نداشته برای همین احکامی که برای آینده نازل کرده ، از طرف دیگر الزم به این است که بگ

 صالحیتش را از دست داده که این هم کفر آور ست!

 

بنا بر این از نظر شریعت اسالمی کسی که از امور شرع مواردی را که می پسندد و آن را به نفع خود می داند مانند: 

بول می کند و مواردی را که نمی پسندد و باب طبعش نیست رد می کند مصداق این آیه خواهد چیزی را که میپسندد آنرا ق
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ْنَیا َوَیْوَم اْلِقَیاَمِة ُیرَ بود ) أََفُتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض اْلکَِتاِب َوَتکْفُُروَن ِبَبْعٍض َفَما َجَزاُء َمْن َیْفَعُل َذلِکَ ِمْنکُْم إاِلَّ ِخْزٌی فِ  وَن ی اْلَحَیاِة الدُّ دُّ

ا َتْعَملُوَن ( ُ ِبَغاِفٍل َعمَّ  إِلَی أََشدِّ اْلَعَذاِب َوَما هللاَّ

 

ترجمه: آیا به بخشی از تورات ایمان می آورید و بخشی را انکار می کنید؟ پس سزای کسی از شما که چنین کند، جز 

 و هللا از آنچه می کنید غافل نیست! خواری در زندگی دنیا نیست و روز قیامت به سخت ترین عذاب باز گردانده می شوند،

 

و در آخر باید گفت که هدف و مقصد علمای درباری و علمانی شهوت پرستی مقام ، و جا طلبی است اگر چی از راه حرام 

ْلَنا  18باشد ، و پیغام قرآن برای چنین اشخاص سوره اسرا آیه  لَُه ِفیَها َما َنَشاُء است که میفرماید: ) َمْن َکاَن ُیِریُد اْلَعاِجلََة َعجَّ

َم َیْصاَلَها َمْذُموًما َمْدُحوًرا (  لَِمْن ُنِریُد ُثمَّ َجَعْلَنا لَُه َجَهنَّ

 

ترجمه: هر کس خواهان دیناری زود گذر است ، به زودی هر که را خواهیم نصیبی ازآن می دهیم ، سپس جهنم را برایش 

 !مقرر می کنیم تا نکوهیده و مطرود در آن وارد شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



انس "داعی"                            نمیخواهند تو بدانی                              
 

14 
 

 قسمت هشتم  
 

 اسالم آمریکایی و فرانسوی!
 

دشمن هیچگاه از ما راضی نمیشود تا زمانیکه هم عقیده ی آنها نشویم ، چنانچه هللا متعال میفرماید: ) َولَن َتۡرَضىَٰ َعنَك 

ِبَع ِملََّتُهۡمۗۡ ( َرىَٰ َحتَّىَٰ َتتَّ َصَٰ  ٱۡلَیُهوُد َواَل ٱلنَّ

 

یعنی: اگر تمام « کنیشوند ، مگر آن که از کیش آنان پیرویمسیحیان هرگز از تو راضی نمیترجمه: یهودیان و 

هایی نیست که به شوند زیرا خواسته آنها، معجزات و نشانهشان را هم بپذیری و برآورده کنی، از تو خشنود نمیپیشنهادات

 از دین ات برگردانده و هم کیش خود ساخته وتو را پیرو کنند ، بلکه خواسته واقعی آنها این است که تو راتو پیشنهاد می

 .شان بسازدها و هوسهایخواسته

 

شاید برای بعض ها سوال پیش شود ، پس چگونه هزاران مهاجر مسلمان را پناه داده و مراقبت میکند بدون کدام دشمنی و 

 ....!؟؟

 

 .و ... کرده اصال مشکلی ندارد باید گفت: #دشمن با مسلماِن که اسالم را خالصه نماز و روزه

 

جنگ آنها باالی نظام و قوانین اسالم است و تمام تالش و محنت شان بدین خاطر است تا دین از صحنه سیاست برداشته 

 شود

 

 .اگر مسلمانی در کشور آمریکا و فرانسه برود مجبور و مکلف است تا از قوانین آن پیروی کند اگر چه خالف شرع باشد

 

 ظاهراً مخالف اسالم و ارکانش از قبیل نماز ، روزه ، حجاب نیست حتا دعوتت به اسالم و بیان فضایل آنآنها 

 

 .چون آنها اسالم آمریکایی و فرانسوی میخواهند

 .اسالم که مختص مسجد و خانه ها باشد ، به حکومت و اداره جامعه نقِش نداشته باشد

 

 #یعنی_یک_حکومت_سیکوالر!!

 

ِت دموکراسی و سکوالر سر کار بیاید و در سرک ها کاریکاتور پیامبر صلی هللا علیه وسلم را هم فروختند اگر این حکوم

 ، کسی حق اعتراض نداره و اگر تهدید کنید چند سال زندان بگذرانی که چرا و به چه حقی این #هنرمند را تهدید کردید؟!

 

سالگی فاسد باشد بعد ما  18آن خواندن یاد بدهیم ، باید آقا زاده تا در حکومت سکوالر ما اجازه نداریم به فرزند های ما قر

 حق داریم برایش بگویم: ببین پسر گلم ، اسالم چیز خوبی است!!

 

سال  20بود ، تازه بعد ها اگه میسالگی به اجتهاد رسیدند و طبق قوانین سکوالریست 20خیلی از سلف صالح ما قبل از 

 داروین و .... ه انجیل درست است یا کتابباید شخص بیاید و ببیند ک

 

 تا حال فکر کردید که چرا با دین عیسویت مشکل ندارند!؟
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در حالیکه اکثرا از خرافات که به دینش اضافه کردند و از کتاب که تحریف شده است آگاه اند ولی بازهم مشکلی ندارند 

 چرا!؟

 

 .هیچ قوانین و نقِش در زندگی انسانها نداردچون دین عیسویت از صحنه سیاست دور انداخته شده و 

 

بلی این ادعا که دین باید از سیاست جدا باشد برای ادیان غیر صدق میکند چون دین آنها دین تحریف شده ای است که 

 .همراه با تغییرات بشری و خرافات ، نمیتواند جامعه را اداره کند

 

 .ش میکنند سخت در اشتباه اندولی کسانیکه چنین فکر و ایده را به مسلمانان پی

 .چون اسالم دین کامل است ، و شامل همه امورات میشود

 

نباید فراموش کنیم که بخش بزرگی از دین مربوط به حکومت داری و اداره جامعه است چنانکه پیامبر صلی هللا علیه وسلم 

 ش را به نحو احسن اداره کردند.و خلفای راشدین بر اساس اسالم و قوانین اسالمی حکومت کردند و جامعه خوی
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 قسمت نهم  
 

 ترویج تکفیر در میان امت اسالمی!
 

 .دشمن برای نابودی دولت اسالمی و ترور افکار جوانان خیلی پالن وسیع و گسترده دارد

 و برای تطبیق برنامه هایش از هیچ مکر و نیرنگ دریغ نکرده و نمیکند!

 

 و دانشمندانی اسالمی ، دشمن از علمایی درباری کار میگیرد برای حذف علمای حقگو

چون اگر خود ) دشمن ( ظاهراً دست به کار شود همه امت به حق بودن آن عالم و دانشمند پی خواهد بورد ، بدین خاطر 

ا را روانه زندان ، اوال آنها ) علمای حقانی ( را توسط علمایی درباری تکفیر و تفسیق میکنند و بعد بزور حکام مزدور آنه

 یا به شهادت میرساند!

 

 مثال: به دار آویختن سید قطب رحمه هللا ، توسط تکفیر علمای درباری و حکام مزدور و دین فروش!

 

 .و حتا شهید عمر مختار رحمه هللا را هم لقب خوارج و ... داده بودند

 

ند دشمن توسط علمایی درباری آنها را برای مردم خوارج و تا امروز هر عالم و مسلمان که برای تحکیم شرع هللا قیام میک

 .، تندرو ، و تروریست معرفی میکنند

 .واقعا علمای درباری در هر زماِن یک ابزاِر جنگ سرد برای دشمن بوده و است

 

 .امت اسالمی شده است متاسفانه امروز این مسئله دامنگیر همه جامعه

یکدیگر خود را تکفیر کرده ، مال و خون یکدیگر را حالل میدانند و به همین سبب مثال: گروه ها و احزاب جهادی فعلی ، 

 هزاران جوان قتل شد و صدها زن طالق! در حالیکه همه سنگ اسالم را به سینه میکوبند!

 

 .تـته اسـبرحذر داشتکفیر یکدیگر را از بدانیم که شریعت ، مسلمانان 

ل ل قاـجرا ـیمأد: » ـه فرمودنـلي اهللا عليه و سلم روایت مي كند كـص ول اهللاـعبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما از رس

 دهماـحأا ـبهء اـألخيه یا کافر فقد ب

 

 .هركس به برادرش بگوید اي كافر به تحقيق این سخن به یكي از آن دو برمي گرددیعنی: 

 

 ه!ـلو کقتـى مسلما بکفر فهـمرن ـمود: ـلي اهللا عليه و سلم فرمودنـول اهللا صـرسو همچنان 

 

 .کشته استه او را ـت كـركس مسلماني را متهم به كفر كند مانند این اسـهیعنی: 

 

 .تفرقه اندازی ( برای دشمن میرسد و سود این امر ) تکفیر و

 چون ) ما ( با تکفیر یکدیگر ، به جان هم افتادیم

 .ولی آنها ) دشمن ( با وجود مخالفت های سیاسی شان علیه مسلمانان متحد اند

 

 .چنانچه پیامبر صلی هللا علیه وسلم میفرماید: کفار یک ملت واحد اند
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 ۲۵در آخر یاد آور شوم که این فتنه آنقدر میان جوامع اسالمی ترویج یافته که حتا بعض جوانان با خواندن یک رساله 

 .ورقی یکدیگر خود را تکفیر میکنند

 .واقض اسالم حرف میزننددر حالیکه شکننده های وضو را درست نمیدانند ولی از ن

 

 .هللا جل جالله همه مجاهدین و داعیان مخلص و دلسوز را اتحاد و اتفاق نصیب بگرداند
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 قسمت دهم 
 

 نژاد پرستی و ملی گرایی!
 

پاشیدن صفوف مسلمین و نژاد پرستی و ملی گرایی یکی از خطرناکترین ابزار جنگ سرد است که ) دشمن ( برای ازهم 

 .نفاق افگنی میان آنها استفاده میکنند

 

ملی گرایان و نژاد پرستان می گوید: دین را از دولت و ملت جدا کنید ، حلقه گرد ملیت زنید تا به منافع و مصالح خویش 

 .دست پیدا کنید و به مجد و سروری و بزرگی برسید

 

 .ست و یاور همدیگر هستندو همچنان میگویند: مسلمان و کافر با هم دو

یعنی: اگر آن عرب یا ترک و یا کورد یهودی باشد یا عیسوی ، بت پرست باشد یا زردشتی باید باهم دوست و همکار باشد 

 .تا از حمله دشمن در امان بمانیم

 

 آیا این چنین افکار و قوانین مخالف فرمان قرآن نیست!؟

منع کرده و تاکید میکند که آنها هرگز دوست شما نمیشود تا زمانیکه پیرو ، و هم در حالیکه هللا ما را از دوستی با کفار 

 کیش ایشان نشوید ) ولن ترضی عنک الیهود الخ ... (

 

وا ِخُذوا ِبَطاَنًة ِمْن ُدوِنکُْم اَل َیأْلُوَنکُْم َخَبااًل َودُّ َها الَِّذیَن آَمُنوا اَل َتتَّ ْم َقْد َبَدِت اْلَبْغَضاُء ِمْن أَْفَواِهِهْم َما عَ  و همچنان میفرماید: َیا أَیُّ ِنتُّ

ا لَکُُم اْْلَیاِت إِْن ُکْنُتْم َتْعِقلُوَن ) نَّ  [118آل عمران: ( « ] 118َوَما ُتْخِفی ُصُدوُرُهْم أَْکَبُر َقْد َبیَّ

 

شما کوتاهی نمی کنند؛  ترجمه: ای مؤمنان ! بیگانگان را همراز خود مگیرید، چون آنها از هیچگونه آسیب رسانی در حق

دوست دارند شما در رنج باشید، همانا کینه از گفتارشان پیداست، آنچه دلهایشان پنهان می دارد بزگتر است به راستی ما 

 .آیات را برای شما بیان کردیم اگر اندیشه کنید

 

َها الَّذِ » هللا تعالی می فرماید:  149و همینگونه در سوره ال عمران آیه  وُکْم َعلَی َیا أَیُّ یَن آَمُنوا إِْن ُتِطیُعوا الَِّذیَن َکَفُروا َیُردُّ

 أَْعَقاِبکُْم َفَتْنَقلُِبوا َخاِسِرینَ 

 

اگر از کافران پیروی کنید، شما را به عقب باز می گردانند و آنگاه خسارت زده باز می گردید. آری  ترجمه: ای مؤمنان!

 .ین یاری کنندگان استفقط هللا تعالی موالی شماست و هم او بهتر

 

 پس معلوم میشود که چنین افکار و قوانین ، خالف دستور شریعت و فرمان قرآن است و در اسالم هیچ جایگاهی ندارد

 

 فراموش نکنیم همین دشمن بود که با ترویج ) ملی گرایی ( خالفت عثمانی را از بین برد.

 

اقوام ترک ، عرب و ُکرد که سربازان خالفت عثمانی بودند به جان هم میان آنها اختالف انداختند ، تا آنکه هر یک از 

 .افتادند

 

 .و امروز هم دشمن ، با ترویج ) نژاد پرستی و ملی گرایی ( در افغانستان چندین قوم را به جان هم انداخته است
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 ...ر اقواممثل که امروز مشاهده میکنیم پشتون، تاجک را میکوبد و تاجک، پشتون را و همینگونه دیگ

 

 .در حالیکه اسالم مسلمانان را از نژاد پرستی و ملی گرایی باز داشته ، و آنرا از امور جاهلیت میداند

 

هنگامی که بین دو نفر از مسلمانان یک مهاجر و یک انصار مشاجره ای در گرفت و هر کدام گروه خود را به کمک 

ُ َعلَْیِه َوَسلَّ   م فرمود: ) أَِبَدْعَوی الَجاِهلیِة وأنا َبْیَن أَْظُهِرُکْم (طلبید ، رسول هللا َصلَّی هللاَّ

ُ َعلَْیِه َوَسلَّم با مشاهده ی این موضوع بسیار  آیا در حالی که من بین شما هستم فریاد جاهالنه سر می دهید؟ پیامبر َصلَّی هللاَّ

 ناراحت شد

 

لی که با اصل اسالم و قرآن فاصله بگیرد و معیار آن نژاد ، و شیخ االسالم ابن تیمیه رحمه هللا می گوید: هر شعاری و عم

 وطن ، مذهب و طریقه باشد از امور جاهلیت است

 

پس دانستیم که دشمن هیچگاه نمیتواند با جنگ عسکری مسلمانان را شکست بدهد بدین خاطر در کنار جنگ نظامی خود 

ن به راه انداخته اند تا به آرمان خود برسند که همانا اشغال هزاران برنامه و موسسه برای پیشبرد جنگ سرد علیه مسلمانا

 .کشور های اسالمی و تطبیق نظام دموکراسی و سکوالر است
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 قسمت یازدهم 
 

 پارلمان یا اداره طاغوتی!؟
 

 ) پارلمان آن گروپی از مردم اند که برای یک کشور قوانین می سازند (

 .را حالل ، حالل را حرام میدانند و با رای و مشورت خود حرام

 یعنی: در نظام دموکراسی و سکوالر تعین حالل و حرام و دیگر قوانین کار پارلمان است نه شریعت!

 

مثال در پارلمان غرب ، همجنسگرایی را یک حق انسانی دانسته و برایش قانون تصویب کردند ) و مخالف چنین عمل را 

 انند (، ناقض حقوق بشر و شهروندی مید

 

 .و همینگونه شاید فردا شاهد چنین قوانین خواهیم بود که به زن ها تجاوز کنید باکی ندارد

 اگر چی این عمل قبیح و بد است ولی بعداً برایتان عادی خواهد شد

و چنانچه در اوایل اکثر کشور های غربی همجنسگرایی را یک عمل زشت و بد میپنداشتن ، ولی حال آنرا یک حق دانسته 

 .برایش قانون تصویب کردند

 

یکی از باور های دموکراسی و سکوالر خواهان همین است که پارلمان و سازمان ملل را ، مهربان و دلسوزتر از هللا 

 میدانند و بعد ادعای مومن و مسلمان بودن هم میکنند!

ُهۡم ءَ  ُغوِت چنانکه هللا میفرماید: أَلَۡم َتَر إِلَى ٱلَِّذیَن َیۡزُعُموَن أَنَّ
اَمُنوْا ِبَمآ أُنِزَل إِلَۡیَك َوَمآ أُنِزَل ِمن َقۡبلَِك ُیِریُدوَن أَن َیَتَحاَكُمٓوْا إِلَى ٱلطََّٰ

اَلا َبِعیٗدا ُن أَن ُیِضلَُّهۡم َضلََٰ ۡیَطَٰ  َوَقۡد أُِمُرٓوْا أَن َیۡكفُُروْا ِبِهۦۖ َوُیِریُد ٱلشَّ

 

» از وحی و قرآن « به آنچه برتو نازل شده»کنند که : ادعا مییعنی «پندارند سوی کسانی که میترجمه: آیا ننگریستی به

خواهند که داوری میان خود می» همه ولی با این« اند ایمان آورده» بر پیامبران الهی « و به آنچه پیش از تو نازل شده 

 ؟«سوی طاغوت ببرندرا به

 

را میکند ولی پارلمان را ) که اداره طاغوتی ها است ( برای خود این آیه برای کسانی اند که ادعای مومن و مسلمان بودن 

 .داور میگیرد

 

 باید بدانیم که اکثر پالن های سیاسی #دشمن علیه اسالم و مجاهدین در همین پارلمان برنامه ریزی میشود

 

را در حفظ موقعیت دینی و ) دارالندوه ( که نقش های مختلفی   چنانکه مشرکین مکه یک پارلمان و جلسه ی داشتند به نام

 تجاری مکه ایفا کرده بود

و هر گونه عمل ، چه فزیکی و چه فکری را که علیه اسالم و مسلمانان انجام میدادند _ نخست در دارالندوه برنامه ریزی 

 میکردند

 و به قتل برساند مثل که صد جوان را از هر قبیله انتخاب کردند تا خانه پیامبر صلی هللا علیه وسلم را محاصره کرده

 .این هم پالِن بود که دشمن ، به پارلمان خود ) دارالندوه ( برنامه ریزی کرده بودند

 

پس معلوم میشود که پارلمان ، سازمان ملل ، حقوق بشر ، جامعه مدنی و .... همه ابزار جنگ فکری و عسکری علیه 

 امت اسالم برای تطبیق نظام دموکراسی و سکوالر است!
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امروز شاهد هستیم که اکثر مسلمانان بجای کمک خواستن از هللا و ارزش قایل شدن به قوانین و احکام اسالمی ،  چنانچه

 .سازمان ملل را ندا زده و طلب کمک مینمایند

 

یِن َما لَۡم َیۡأَذنا ِبِه ٱهللَّ  َن ٱلدِّ ُؤْا َشَرُعوْا لَُهم مِّ
ٓ  هللا میفرماید: أَۡم لَُهۡم ُشَرَكَٰ

 شریکانی دارند که دینی را بر ایشان بسازند که هللا اجازه نداده است!؟ ترجمه: آیا

 

بلی نظام دموکراسی و سکوالر یک دیِن است که غرب بوجود آورده و برای تحمیل و تطبیق این نظام ، هم از جنگ 

 .( عسکری و هم از تهاجم فکری علیه امت کار میگیرد ، برخالف اسالم که میگیم ) الاکراه فی الدین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



انس "داعی"                            نمیخواهند تو بدانی                              
 

22 
 

 قسمت دوازدهم
 

 بد جلوه دادن اسالم و نظامش برای ملت ها!
 

 اهل ایمان به خوبی میدانند که رسانه ها چقدر باالی جوانان کار میکنند تا اینکه ذهن و افکار آنها را اشغال کنند ،

 پردازندو در استعمار نوین هم استعمار گران قبل از تسخیر خاک به تسخیر افکار می 

 و یکی از تاثیر گذارترین ابزار جنگ سرد همین #رسانه هاست!

 که توسط آن به آسانی می توانند افکار عامه را تحت کنترل قرار بدهند

شما خود شاهد هستید آیا تا حال دیده اید که این رسانه ها یک جنایت و تجازو که در ممالک کفری صورت میگیرد به 

 نمایش گذاشته باشد؟

 

 ندیدیم؟ چرا

 مگر در بالد کفر کم تجاوز و جنایت میشود!؟

 

 .چون این یکی از طرح های است که اینها به راه انداختند و دارند ذهن جوانان و نوجوانان را #ترور میکنند

 

 .همیشه از آزادی و امنیت غرب حرف میزنند و زیبایی قوانین آنجا را بیان میدارند

 

 وز جامعه اسالمی حرف میزنند چرا!؟و برعکس سراسر از جنایت و تجا

 

) در حالیکه آن جرم و جنایت در جامعه اسالمی مخفیانه بدست چند وحشی و نادان صورت میگیرد ولی در غرب علنی و 

 افتخارانه انجام میدهند ، چرا آنرا به صحنه تلویزیون ظاهر نمیکند!؟

 

 شاید بگویید کدام #جنایت!؟

 

سالمی یک شخص به دختر و .. غیره خود تجاوز کنند این خبر جهانی میشود و همه لعن و خوب بیبینید اگر در جامعه ا

 نفرین میکند حتا غربی ها ...

 

ولی در غرب همین االن مرد ها با دختران خود عشق و حال کرده صاحب فرزند میشوند و افتخارانه افالم خود را در 

 .یوتیوپ میگذارند

 میخواند،اما اینرا کسی تجاوز و جنایت ن

 و هیچ رسانه ی بازگو نمیکند چرااا!؟

چون این ها مسلمان نیستند ) کار رسانه فقط به نمایش گذاشتن جنایت و فساد که به دست چند بی خرد در جامعه اسالمی 

 صورت میگیرد است ، نه غیر آن !

 

 شاید سوال خلق شود چرا چنین میکنند!؟

 

 .همه خواستار و پیرو غرب شوندچون آنها میخواهند #ذهن_سازی کنند تا 
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 میبینید که شب و روز خوبی های دموکراسی بیان میشود ، از امنیت و آرامش اونجا گفته میشود و همچنان از آزادی !

 

 و برعکس بدی و جنایات جامعه اسالمی و بعضی اوقات انتقاد باالی احکام اسالم از قبیل قتل مرتد ، سنگسار ووو

 

 ان خواستار قوانین غرب میشوند ) چون برایش نشان داده شده که اصل امنیت و آرامش آنجاست (اینجاست که هر #جو

 و کم کم از قانون اسالم دلسرد شده کامال محو و برده افکار آنها میشود!

 

 همینگونه ادامه داشت و دارد ........!

 

 وع کردند به برگذاری محافل های اصالحی ....بعد علمای کرام و واعظان دین و دلسوز از نیرنگ اینها با خبر شده شر

 

البته خیلی جوانان آگاه شدند و با بیانیه واعظان دین زیبایی های اسالم و حکمت های احکام را دانستند و هرگز فریب 

 قوانین غرب که ) ظاهرا زیباست ( را نخوردند

 

 نها میشود ، شروع کردند باالی علمابعد دیدند که این علما و داعیان دلسوز امت ، مانع پالن و نقشه ای

 

 چگونه!؟

 

 اینگونه

 هر جا تجاوزی صورت میگرفت ختم میشد به پای عالم و قاری ووو

 هر جا انفجار و انتحار میشد مینوشتن به پایی عالم و ...

 

 اینجا بود که علما را نزد خیلی جوانان بی اعتبار کردند

 علما است و متنفرند آنها، چرا!؟و حاال اکثر جوانان انتقاد شان باالی 

 چون همینگونه رسانه ها ذهن سازی کرد!

 

 پس ازین نتیجه میگیریم که بزرگترین وسیله برای از بین بردن افکار و عقاید اسالمی همین #رسانه های مزدور است

 

نه های اجتماعی و ... جدا نوت : اینجا منظور از رسانه تنها همان رسانه های مزدور و غالم است نه دیگری! ) بحث رسا

 است (

 .هللا جل جالله بیداری نصیب همه امت اسالمی کند
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 قسمت سیزدهم 
 

 چرا جنگ فکری و عسکری!؟
 

اینرا باید قبول کنیم که دشمن برای پیشبرد جنگ عسکری اش پنج یا شش موسسه را به کار انداخته اند ولی برای پیشبرد 

 موسسه را به راه انداخته است چنانچه در قسمت های قبلی مفصالً بیان داشتیمجنگ فکری ، دشمن هزاران 

 

 ولی سوال اینجاست که چرا این همه جنگ!؟

 

اوال باید گفت: در طول تاریخ شاهد هیچگونه پیروزی دشمن بطور متداوم نیستیم ، ولی دشمن در کنار جنگ عسکری _ 

 دوام بیارد و کشور های اسالمی سالهای متمادی زیر استعمار بماند!جنگ فکری را به راه انداخته اند تا این جنگ 

 

 ثانیا: دشمن نمیخواهد تو بدانی!

 .بلی ، ترس دشمن از بیداری توست

اگر ما واقعاً پیرو قرآن و سنت در همه ابعاد زندگی خود باشیم بعد فرهنگ دشمن و نظام کثیف و خونخوارش در جامعه 

 اهد داشتاسالمی و ملت ما ارزشی نخو

 ولی برعکس هدف دشمن ، بی ارزش ساختن فرهنگ اسالمی و #نظام_اسالم نزد ملت هاست!

 

 ثالثاً: تطبیق و تحمیل نظام دموکراسی و سکوالر باالی ملت ها!

بلی ، دشمن ساالنه مصارف بی شماری میکند برای راه اندازی جنگ نظامی و سرد و طرح برنامه های گوناگون ، تا 

 .خویش را تطبیق کند اینکه نظام

 

و یاد آور شوم که دشمن هیچگاه ازین جنگ دست نخواهد کشید ) حتا تتبع ملتهم ( تا زمانیکه آیین و نظام ) از قبیل 

 دموکراسی ، سکوالر ، دموکراتیک و ... ( را قبول نکنیم!

 

ِتلُوَنُكۡم  ُعوْا (و در جای دیگر میفرمایدهللا متعال: ) َواَل َیَزالُوَن ُیَقَٰ وُكۡم َعن ِدیِنُكۡم إِِن ٱۡسَتَطَٰ  َحتَّىَٰ َیُردُّ

 

 ترجمه: ) مشرکان( پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند شما را از آیین تان برگردانند!

 

بلی اصل هدف و مقصد دشمن ، دور ساختن دین از سیاست ، و قبوالندن قوانین بشری باالی مسلمانان و جایگزین نمودن 

 به جای قوانین الهی است!آن 

 

 .و اینکه چه را نمیخواهند ما بدانیم ( #اسالم_واقعی_است
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 قسمت چهاردهم 
 

 ترس دشمن از اسالم واقعی!
 

 .اینرا بدانیم که اسالم بر اساس قران و سنت برای دشمن از بمب اتم خطرناک تر است

 

همه مسلمانان ) عرب و عجم ( زیر پرچم واحد زندگی مگر فراموش کردید آن زمانی را که دولت اسالمی داشتیم و 

 .میکردند و دشمن برایشان جزیه میپرداختند

 

 ،اسالم واقعی و دولت اسالمی بر منهج نبوت

 پرچم واحد امت ...!

 .مانع #استعمار و برنامه های دشمن خواهد بود

 

 .بیان میکندنه اسالم که یک عده بنام روشنفکران طبق هوای نفس خود آنرا تعریف و 

 .نه اسالم که چند خورد و بزرگ یکجا شده آنرا مقید به گروه و احزاب خود کردند

 .نه اسالم که تنها در آن نماز و روزه باشد

 .نه اسالم که با دموکراسی و دیگر نظام ها سازگار باشد

 

 .خائن ترین مردم باشدبلی دشمن ، اسالِم میخواهد که ما از ولی امر حاضر اطاعت کنیم حتا اگر مرتد و 

 

به فرموده امام ابن قیم رحمه هللا: اسالم واقعی بسیار غریب است ، و اهل آن از غرباء هستند که غریب ترین افراد بین 

 .مردم هستند

 

 .بلی اسالم واقعی نزد غربا است

 .آنهایکه شب ها در کوه ، و روز ها در صحرا و بیابان بسر میبرند

 .ریست است و نزد منافقین خوارج معروف اندآنهایکه نزد دشمن ترو

 

 .آنهایی که به جرم مسلمان بودن و اظهار نمودن حق در گوشه های زندان عمر خویش را میگذرانند

 .آنهایکه مردم را از خرافات و بدعات بسوی سنت فرا میخوانند

 

 شریعت از خانواده و جان خود میگذرند!آنهایکه زندگی کردن زیر چتر دموکراسی را ننگ و ذلت میدانند و برای تطبیق 

 چی زیبا فرمودند: اهل حق یا در زندان ،یا در جهاد، و یا در قبر است

 

 یا هللا ما را از غربا واقعی قرار بده ...
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 قسمت پانزدهم و پایانی 
 

 اصحاب کرام ) رضی هللا عنهم (اسالم را در عمل نشان دادند نه در شعار!

 

تعالی آنها را برای بقیه مسلمانان تا قیام قیامت الگو و نمونه قرار داده چنانچه میفرماید ) َفإِۡن َءاَمُنوْا ِبِمۡثِل و بدین نسبت هللا 

 َمآ َءاَمنُتم ِبِه َفَقِد ٱۡهَتَدوْا ( یعنی: اگر آنها ایمان آوردند مثل که شما ایمان اورده اید هدایت یافته ) و راهیاب ( میشوند

ا ایمان صحابه گونه میخواهد _ نه ایمان که بعض مسائل و احکام ، خالف میل و هوس مان بود نپذیریم و بلی #اسالم از م

مثل یهود به بعض آیات ایمان بیاریم و به بعض آن کفر ورزیم چنانچه هللا جل جالله میفرماید ) افتومنون ببعض الکتاب و 

 تکفرون ببعض (

 

 عمر بن عبدالعزیز رحمه هللا فرمودند:

از جمله کسانی نباش که اگر حق با هوای نفست موافقت کرد از آن تبعیت کند و اگر با هوای نفست مخالفت کرد آن را 

 .نپذیرد

 

ولی متاسفانه اکثر جوانان امروز ، با خواندن دو سه کتاب و یا با دیدن چند ویدیو بنام دانشمند فوراً شروع میکنند به 

 احکام و بعض مسائل دیگر ..... تحریف مفاهیم اسالمی _ نقد باالی

 

حتا جوانان که ادعایی مومن بودن دارد ولی برای نقد احکام اسالم کمر بسته اند از جمله ) سنگسار _ و قتل مرتد ( و 

 ،منکرینش هم قرآنیون گمراه

 

 نمیکنند ، یاد آور شوم که ملحدین و دین ستیزان دنبال شبهه نمیگردند و وقت خود را هم برای ساختن شبهه تلف

این مستشرقین و روافض است که شبهات را آماده کرده برای ملحدین تقدیم میکند ورنه یک ملحد که ناظره قرآن را درست 

 نمیداند چگونه یک شبهه علمی میسازد!؟

 

 .همینگونه گروه های سست و باطل است که هیبت اسالم را ) با تحریف مفاهیم اسالمی ( نزد ملت ها کاسته اند

 

 چی زیبا میفرماید شیخ طریفی رحمه هللا :

احترامی به هیبت دین باشد و از ترس لطمه به اقتدار و موقعیت خویش کاری نکند، هللا متعال به همان هرکس شاهد بی

 .کاهد، چرا که جزا از جنس عمل استاندازه که از عظمت دین کاسته شده، از هیبت وی نزد مردم نیز می

 

و ازین خواب غفلت که دشمن با  ح اسالم را برای همه مسلمانان نصیب فرماید خصوصا جوانان عزیزهللا کریم فهم صحی

 .طرح برنامه های گوناگونش غافلگیر ما کرده بیدار مان کند

 

 

 اللهم ارحم کل من یقرأ هذه الرسالة ویقبله قبوالً تاماً 

 وصلی هللا وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین
 

www.takbook.com


