
 

 معرفی کتاب

 قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی 

 در برابر قیام خمینی در برابر جاهلیت مدرن

 

 
 

 شبردیپ یبرا یکاربرد ی لهیوس نیو عاشورا بزرگتر محرم

 بوده است. خیامت اسالم در طول تار

آن  یادآوریبا  زین امبریقبل از بعثت پ نیشیپ یها امت یحت

 عبور کردند. دهیچیاز امتحانات پ ایانب مصائب بزرگ بوده که،

محرم  یها یخرداد در محرم شکل گرفت و عزادار ۱۵ امیق

آخر خود را به  ی شد که ضربه لیتبد یبه تظاهرات ۵۷سال 

 وارد کرد.  میرژ

عاشورا بود که طومار فتنه را در هم  زین ۸۸دوران فتنه  در 

 و کشور را پس از هشت ماه از لبه پرتگاه نجات داد. دیچیپ

 نسبت به  میتوان یم ینوران قتیحق نیبا کمک از هم پس

شده و جزء  لیکه به جامعه تحم امروزمدرن*  ی*بت پرست

 .میعبور کن یبه راحت میتوان یاست، م عهیامتحانات جامعه ش

حرم م ،کرده و در حال تکامل است رییها تغ یعزادار رهیس

شد  یمبارزات یها یبه عزادار لیتبد یسنت یها یعزادار ۴۲

مقابله با ظالم  یثروت بزرگ برا نیاز ا ینیو امام خم

 استفاده کردند.

گره از  ردیبگ یاله استیس یرنگ و بو ها یعزادار هرگاه

ها و مساجد و  هینیو حس ایاما اگر تکا کارها باز خواهد شد،

نگذارند و در  ینیحس امیق ریجمعه قدم در مس ینمازها

از  یبه بخش و ،رندینگ قرار **مبارزه با کفر و شرکخدمت 

و  یفرهنگ یچالشها ،شوند لیروزمره تبد یماد یزندگ

به عهد در  یموجود شدت خواهد گرفت و وفا یاقتصاد

 (فیفرجه شر یعصر )عجل اهلل تعال یولبرابر حضرت 

 نخواهد شد. محقق

به کمک  «و آله و سلم هیو عل اهلل یصل»اکرم ینب

فرهنگ جهاد با  یبه نحو «السالم هیعل»یعل نیمنؤرالمیام

 نیکرده بود که منافق نهینهاد یکفار را در جامعه اسالم

شان مجبور شدند جهاد با کفار  یپرست ایشدت در دن رغمیعل

 رانیبزرگ ا یکه دو امپراطور یرا ادامه دهند آن هم در حد

 جهان بودند ساقط کردند. یو روم را که ابرقدرتها

نسبت به  «السالم هیعل»نیرالمومنیام هیتوان گفت تق یم

 حق خود: یریگ بازپس یبرا امیدستگاه نفاق و عدم ق

 ت،یمردم نسبت به وال یعدم همراه لیسو به دل کیاز  

در جهت آرمان  نیمنافق تیفعال لیبه دل گرید یو از سو 

برداشتن کفر  انیاز م یعنی اکرم ینب ژهیو تیمورأبعثت و م

 بود. نیکره زم یاز رو یجل

و  ییدر اوج تنها «علیه السالم»طالب یبن اب یعلحضرت 

 یجامعه توانستند معادالت را طور یتمام یفشار از سو

مجبور به جهاد با کفار  نیکنند که منافق یسازمانده

 شدند. یم

 تیریمد قیاز طر یاز طرف «السالم هیعل»نیرالمومنیام لذا

 گریدستگاه نفاق دستگاه کفر را نابود کردند و از طرف د

را به  یبودند که جامعه اسالم نیدائم مراقب افعال منافق

 مانیو از طرف سوم به حفظ دستگاه ا برنگرداند یکفر جل

 تعدادشان همت گماردند. یکم رغمیعل

در برابر  «السالم هیعل»نیامام حس امیعلت ق مینیبب حال

 ؟چه بود دیزی

 «السالم هیعل»نیآقا امام حس یو بعد یچرا امامان قبل و

 نکردند؟ امیحضرت ق نیمانند ا

 ؟چه بود ینیامام خم امیو علت ق 

را انجام  یامیق نیچن ینیقبل از امام خم یچرا فقها و

 ندادند؟

را  یبزرگ انیطغ دیزیاند  گفته ییروا ریتفاس یبر بعض بنا

 .رقم زده بود

 انیطغ نیمنؤموجود در جامعه م یتوان همانند تلق یم ایآ

 یباز مونیو م یو قمار باز یبزرگ او را به شراب خوار

 منحصر کرد.

 دیزی یشناس تیاز شخص فیضع اریبس یمعنا ادراک نیا ایآ 

 .ستیائمه نفاق و ائمه کفر ن ریو سا



 

در جامعه  یشخص چیکه ه یگناهان فرد یصرفاً برخ ایآ 

موجب  داد یآشکارا انجام م دیزیانجام دهد و   دینبا یاسالم

السالم  هیعل دالشهدایحضرت س یاز سو یبزرگ امیق نیچن

 .شده است

 امیتناسب دارد و نه با ق ریکب انینه با طغ لینوع تحل نیا

از شواهد  یکی لذا« السالم هیعل»الشهدا دیحضرت س"بزرگ 

ام قبل و بعد از حکّ یاریآن است که بس هینظر نیرد ا یبرا

گناهان را به صورت  نیهم ا یعباس یهمانند خلفا دیزیاز 

 . دادند یانجام م یآشکارا و علن

 نکردند. امیائمه زمان آنها در برابر آنها ق اما

متوکل در برابر حضرت  یآن شرابخوار یها از نمونه یکی 

 هیعل»نیرالمومنیخالفت ام نیغاصب یحت «السالم هیعل»یهاد

پا گذاشتند، مانند:  ریاز اسالم را ز یاحکام متعدد «السالم

حکم  ،حکم ارث از احکام نماز و روزه، یبدعت در بعض

پس نگرفتن  ر،یتطه هی، آفدک یحکم سرقت، ماجرا ،طالق

 اموال کارگزاران خائن و...

 بلکه ،نکردند ماینه تنها ق «السالم هیعل»نیرالمومنیام اما

 فرمودند. زین عتیتحت اجبار ب

را به مبارزه با گناهان  دالشهدایحضرت س امیق توان ینم پس

 نکهیبا توجه به ا خصوصاً ،تنزل داد دیزی یو علن یفرد

 ندارد. یتناسب ریکب انیبا وصف طغ یگناهان نیچن

سال از  ۶۰بعد از گذشت  دیزیآن است که  یاجمال پاسخ

و آله و سلم( و مشاهده رفتار  هیاهلل عل یاکرم )صل یبعثت نب

که  دیرس جهینت نیبه ا نیمنافقانه خواص و جامعه مسلم

 * بازگرداند.ی*کفر جل جامعه را به تواند یم

که  ینیو نبوت و ظواهر د دیگرفت همان توح میلذا تصم و 

ها را نداشتند کنار  از آن ینینش خالفت جرئت عقب نیغاصب

 کند. یخود را علن یر باطنبزند و کف

اکرم و  ینب یانهدام تمام دستاوردها یبه معنا دیزیکار  نیا

 امبریپ ۱۲۴۰۰۰بود چون تمام  شانیسابق بر ا اءیانب یحت

تا او  دندیکش یخاتم را م امبریانتظار و ظهور پ زین یاله

 .ندیبرچ نیآشکارا از تمام کره زم یبساط بت پرست

بود که  دهیرس یا به نقطه خیسال تار ۶۸۰۰بعد از  یعنی

 تیاکرم امن یمتعال اراده کرده بود و با بعثت نب یخدا

سلطه حکومت  ریاز ز یاله نیشده بود و د نیتام یخداپرست

سوزاندند و   یموحدان را نم گریآمده بود و د رونیکفار ب

 کشتند. ینم

ت به تکامل متعال نسب یخواست عمالً اراده خدا یم دیزی 

 را بر هم بزند. خیتار

 اما ،را زنده کند یاول تیخواست جاهل یم دیزیدر واقع  

کرد  یخودش کار امیبا ق «السالم هیعل»دالشهدایحضرت س

جور  یاز خلفا کی چیعصر ه یکه تا زمان ظهور حضرت ول

 آشکار برگردانند. یت نکردند که جامعه را به بت پرستأجر

در عاشورا به  «السالم هیعل»نیکه امام حس یلیشدت س 

 گریجور د یاز خلفا کی چیبود که ه یائمه نفاق زد به حد

اکرم  یو نب ایانب یبه دستاوردها یجسارت نیجرأت تکرار چن

و جهاد با  ماندند یباق یو نبوت ظاهر دیرا نکردند و بر توح

ست و د کردند جیرا ترو یکفار را ادامه دادند و ظواهر اسالم

با  زین ینزدند و لذا ائمه هد تیائمه اهل ب یبه کشتار علن

ساقط  یبرا امیبه ق کی چیمردم ه یتوجه به عدم همراه

را  هیمبادرت نکردند بلکه تق عتیکردن حکومت نفاق و رد ب

 گرفتند. شیدر پ

 امیق ینیقبل از امام خم یچرا فقها نکهیخوب پاسخ به ا 

 نکردند:

نفاق  ایاست که به تبع رفتار و قدرت دستگاه کفر  نیا پاسخ

 شود... یمتفاوت م یدر هر زمان مانیدستگاه ا فیتکل

هرگاه جامعه نفاق فرهنگ بعثت را سرلوحه امور خود قرار 

دفاع نمود و مردم  دیاز توح ورا حفظ کرد  نیداد و ظواهر د

از  یسأبه ت عهیعظام ش یفقهانداشتند،  امیق یآمادگ زین

جامعه  یاما وقت در برابر آنها هستند، هیائمه خود مامور به تق

قصد  دیزیگذاشت و همانند  نینفاق پرچم اسالم را زم

از  یرویبه پ عهیش یرا داشت فقها یبازگشت به کفر جل

 دیکنند تا کلمه توح امیق دیبا «السالم هیعل»اباعبداهلل امیق

تحت  تطاول کفار قرار  نیموحد تیمقهور کفر نشود و امن

 .ردینگ

آمدن  دیرنسانس در جامعه کفر و پد یریگ از شکل بعد

 یبه ظاهر اسالم یها یها و امپراطور دولت ،آن یدستاوردها

کردند و در  ی، کفر خود را علنپرستایدر باطن دن یول

کنند  دایدست پ دیجد یآنکه به مواهب ماد یبرا قتیحق

و پرچم اسالم و دفاع  گرفتند، دهیاداسالم و کفر را ن نیمرز ب

 گذاشتند. نیو نبوت را زم دیاز توح

و مقابله در اشکال مختلف را صادر  امیق یفقها فتوا رو نیا از

معمول فقها که  وهیبر خالف ش یرازیش یرزایم مثالً کردند:

تسلط  یدر ماجرا دانند، یخود نم فهیرا وظ یموضوع شناس

و  کند یم انیرا ب یکفار به اقتصاد کشور حکم موضوع خارج

 .کند یحرمت توتون و تنباکو را صادر م یفتوا



 

 نیوجود دارد ا امیدو نهضت و ق نیا انیکه م یتفاوت البته

زمان حال با کفر و بت  یشکل کفر و بت پرست* است که:

 *السالم فرق کرده است هیعل دالشهدایزمان س یپرست

که اگر دست از اعتقاد  کردند یم دیتهد یاول یبت پرست در

 کشت. میشما را خواه د،یو نبوت بر ندار دیبه توح

 یبا اعتقاد و مناسک فرد یکار مدرن یاما در بت پرست 

 گذارند.  یامور آزاد م نیندارند و افراد را در ا

و  یجهان یها یریگ میجوامع و تصم یگذار هدف یول 

آنها دم از  .رندیگ یرا در دست م یو اجتماع یالملل نیب

 زنند. یم دهیو عق نید یآزاد

همه مذاهب و فرق اعم از همجنس باز،  ادعا دارند که: و

 محترمند... یهمگ ،کافر ،یو سن عهیمسلمان، ش

 ست؟یسخن چ نیا جهینت 

 .ستندیو مذاهب محترم ن انیاز اد کی چیاست که ه نیا 

  محترم است. یفاه مادفقط سجده بر ر و

به شعف  ،دیاحترام  به عقا یاز ادعا زیاز ساده لوحان ن یبرخ

 :ندیگو یآمده و م

 هیعل»اباعبداهلل یاست که عزادار یبه حد کایدر آمر یآزاد

 .شود یبرگزار م یبه راحت «السالم

پرستان هم  طانیکه همجنس بازان و ش کنند یاما دقت نم 

 مناسکشان را در آنجا انجام دهند.توانند  یم

 به چه معناست..؟؟ نیا 

نظام  کیافراد را در  ینداریکفار د که معناست نیبه ا 

 سجده بر رفاه مضمحل کردند. یبر مبنا یماد دهیچیپ

دعوت  یها را به پرستش تکنولوژ دستگاه کفر ملت امروزه

 .کنند یم

  د،یریما را در جهان نپذ تیریاگر مد ندیگو یم یعنی 

به  م،یکن یتان م میتحر ،میفروش یرا به شما  نم یتکنولوژ

شما گران  یمرفه برا یتا زندگ میفروش یم متیصدها برابر ق

 .دیبشو میو تسل دیایدر ب

 دیبا یاز رفاه و تکنولوژ یمند و بهره یابیدست یپس برا 

 .دیتان را فدا کن تیاستقالل و عزت و هو

 یو توسعه جهان تیریاسناد مد ندهیها سال آ ده یبرا کفار

جهان  یتمام کشورها یکه به امضا دندیتدارک د

 رسانند. یم

اسناد که سرنوشت  نیدر ا ینیکلمه از معارف د کیاما  

 شناخته نشده است. تیزنند به رسم یرا رقم م تیبشر

 اند که:  کرده میبرنامه را تنظ یکفر طور یدار هینظام سرما 

 یول؛ پردازند یم یروز در سال به عزادار ۱۵ ای ۱۰ نینیمتد

و مصرف  عیتوز دیطول سال را در چرخه تول یمابق دیبا

 با تمام قدرت کار کنند. یدار هینظام سرما

با آن باعث  ینوع از انحالل در جامعه کفر و هماهنگ نیلذا ا 

نها برخورد آ یکه دستگاه کفر با اعتقادات فرد شود یم

 نکنند.

 رانیخطر هنوز در ا نیا یگرچه به برکت انقالب اسالم

جامعه را سلب نکرده اما  یاسالم تیمحقق نشده و هو

 در معرض آن قرار دارد. عهیجامعه ش

 یعزادار ریخودمان را در مس یعزادار میاگر بخواه پس

 م،یقرار بده (فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال)عصریحضرت ول

که فشار و  چرا ست،ین یکاف یظاهر یها یعزادار نیا 

که به سبب عدم انتقام خون جدشان بر وجود  یمصائب

 ینحوه عزادار نیفراتر از ا اریبس اریبس د،یآ یم شانیمبارک ا

 .میآور یاست که ما آن را به جا م

 دیکند با کیبخواهد خود را به آن حضرت نزد عهیاگر ش 

 ؟؟!را مورد توجه قرار دهد یچه مطالب

 تیبه ظرف عهیکه جامعه ش شود یظهور واقع م یزمان زانیعز

و دفاع  «فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال»با امام زمان یهمراه

حکومت و  ،امت* جادیدر سطح ا شانیاز ساحت مقدس ا

  .برسد* یتمدن اله

 یها یدگیچیتحمل پ یخود را برا ییتوانا ،قبل از ظهور و

 عمالً اثبات کند. ریمس نیا

 بتیدر دوران غ یحکومت و تمدن مقاومت لیپس تشک 

 ریبه فقاهت غ هیکه با تک یتمدن کند، یم دایضرورت پ

 اتیتا از ح رد،یگ یاز عالم شکل م یا معصوم، در منطقه

کفر و نفاق  یتمدن یها در مقابل هجمه یمانیجامعه ا

 .دیمحافظت نما

امام  امیچگونه ق میکه بدان میمند هست اگر دغدغه پس

« هیاهلل عل هرحم»ینیامام خم امیو ق« السالم هیعل»نیحس

تا  میتالش کن دیما چگونه با و ،پرچم کفر را ساقط کرد

 را  «فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال»امام زمان یبایپرچم ز

کتاب را به شما  نیخواندن ا میاوریبه اهتراز در ب ایفراز دن بر

 .میکن یم شنهادیپ
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