
 1وظیفه ای فراموش شده  «کفر به طاعوت»آموزش و  نصف ایمان یادگیری 

 بسم هللا و الحمد هلل

 و رحمه هللا و برکاته کمیاما بعد: السالم عل

همچنانکه ما سعی می کنیم تمام قوانین و برنامه های جاهلی را بمیرانیم  چنانچه رسول هللا صلی هللا 

ْسالَُم َو أَْظِهْر أَْمَر أَِمْت أَْمَر اَْلَجاِهِلیَِّة إِالَّ َما َسنَّهُ »دستور می دهد: « معاذ بن جبل»علیه وسلم به  اَْْلِ

ْسالَِم ُكلَّهُ َصِغیَرهُ َو َكبِیَرهُ  ؛ امور عصر جاهلیت را، جز آنچه اسالم تأيیدش کرده، ريشه كن کن و 2اَْْلِ

بمیران، و امر اسالم را، چه كوچك و چه بزرگ، علني ساز و حاکم گردان ؛ ما هم تمام قوانین و 

 .ارهای نفهمانه ی جاهلیت و کفار را می میرانیم برنامه ها و آداب و رسوم و رفت

زمانی که چیزی را می میرانی يعنی دفن و چالش می کنی و در زير پايت قرار می گیرد به همین  

يا  3أاََل ُكلُّ شيٍء ِمن أَْمِر الَجاِهِلیَِّة تَْحَت قَدََميَّ َمْوُضوٌع  دلیل رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرمايد :

 تمام آنچه از جاهلیت است زير پای من قرار گرفت.«.  ُکلُّ َمأْثََرٍه فِی اْلجاِهِلیَِّه تَْحَت قَدَمی: »فرمودمی 

أّن  . کفر در لغت به معنای پوشاندن و مخفی کردندر زبان عربی به اين پوشاندن می گويند کفر؛ و 

چون تمام چیزها را می عربها شب را کافر می گفتند به همین دلیل  4. اْلكْفر فِي اللُّغَة َمْعنَاهُ التَّْغطیةُ 

 وشاند يا کشاورز را کافر می گفتند چون دانه را در زمین می پوشاند. پ

پس ما می توانیم به  5«عدم اْليمان، باتفاق المسلمینالكفر:  »و از ديدگاه شريعت کفر ضد ايمان است 

ايمان نداشته باشند . در اين صورت هر و رسولش کفار ايمان نداشته باشیم و آنها هم می توانند به هللا 

 .ما به آنها و آنها به هللا و رسولش  ،دوی ما کفر کرده ايم

نیز شرط   تعالیحاال همچنانکه کفار به هللا و رسولش کفر کرده اند و به هللا و رسولش کافر شده اند؛ هللا

ورود به اسالم را ابتدا کافر شدن به آنها می داند . يعنی نه تنها بايد عقايد و برنامه های جاهلیت را 

 ،به همین ترتیب بايد خود کفار را نیز انکار کنی ،بمیرانی و آنها را بپوشانی و در زير پايت قرار دهی

اديده بگیری که انگار نزد تو مرده اند و آنها را و به نحوی چنان آنها را ن ؛و قبولشان نداشته باشی

به همین دلیل بود که رسول هللا صلی هللا علیه وسل می  پوشانده ای و در زير پايت قرار داده ای . 

ُ تُْفِلُحوا .فرمود:   يَا أَيَُّها النَّاُس، قُولُوا: ال إِلَهَ إِالَّ َّللاَّ

ِ  فََمْن يَْكفُرْ :  و هللا تعالی می فرمايد کفر در برابر ايمان قرار می  (256بقره/) بِالطَّاُغوِت َويُْؤِمن بِاّللَّ

 گیرد و طاغوت در برابر هللا، و هر چه در برابر هللا قرار گیرد کافر است.

عدم ايمان ما به  ، نداشتن ايمان به خداوند و پیامبرانش.6«عدم اْليمان باهلل ورسله»در اينجا کفر يعنی 

. در برابر عدم ايمان آنها به هللا و ار و پوشاندن و کافر شدن به آنهابا کفر به کفکفار مساوی است 
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پیامبران و آخرين شريعتش مساوی است با کفر به هللا و پیامبرانش و پوشاندن و کافر شدن به هللا و 

 يعنی هر دوی ما کافر هستیم، ما به آنها کافر هستیم و آنها به هللا و رسولش. پیامبرانش. 

 ال إله = فََمْن يَْكفُْر بِالطَّاُغوتِ  -

-  ِ  إال هللا = َويُْؤِمن بِاّللَّ

يعنی نه تنها هیچ قانون و برنامه و آداب و رسوم جاهلی « ال إله»در اين صورت زمانی که می گوئی 

را قبول نداری و همه را میرانده و زير پايت قرار داده ای بلکه تمام کفار را نیز رد و انکار کرده ای و 

ونه ای که انگار زير پايت آنها را در فکر و انديشه و عقیده و زندگیت چال کرده و پوشانده ای  به گ

 نام می برد . « ُکفْر بِالطَّاُغوتِ »هستند و اصالً وجود ندارند . هللا تعالی اين عمل ما را تحت عنوان 

 یتنها به زبان آوردن يك جمله « اال هللا -ال اله »عرب  گفتن  کي یکه برا میبدان ديصورت با نيدر ا

کلمات کاربرد دارند. چون قرآن به زبان آنها نازل شده  نيكاربرد نیست، ا یكلمات ب یساده با تعداد

 واهد؟خ یاز آن ها چه م« اال هللا»و به دنبال آن « ال اله»دانستند كه  یبود و م

در اين صورت هر جا در قرآن اسمی از طاغوت برده است که ما بايد انکار و ردش کنیم و آن را 

و مادام که شخص به درجه ی کافری نرسیده است نمی توان عنوان طاغوت را  ؛يعنی کفار ،بپوشانیم

 بر آن گذاشت. 

آن جا در قرهشت هللا تعالی در . کافر یعنيطاغوت  حیدر تمام قرآن و سنت صحدوباره تاکید می کنم 

هائی و بعد از شیطان و در میان انسانها طاغوت 7منظورش کفار هستند.اسم طاغوت را به کار برده و 

که بايد از آنها دوری شود به تعداد کافرها هستند، که کفار هم بعد از آمدن آخرين فرستاده به دو دسته 

ابِئِیَن  -2 الَِّذيَن َهادُوا  -1گروه هستند :   6ی آشکار و پنهان تقسیم می شوند. کفار آشکار   -3 َوالصَّ

مرتدين . و کفار پنهان داخلی هم منافقین  -6به همراه  أَْشَرُكواَوالَِّذيَن  -5 َواْلَمُجوَس  -4 َوالنََّصاَرٰى 

هستند که ما در دنیا قدرت تشخیص آنها را نداريم و تنها دارودسته ی آنها را می شناسیم و به خاطر 

 اين دارودسته در دنیا آنها را مشمول حقوق مسلمین می کنیم . 

نی که هللا تعالی امر به کفر به طاغوت کرده است:  پس طاغوتها به تعداد اين کفار آشکار هستند زما

يعنی شخص مسلمان در همان قدم اول بايد با نه گفتن به تمام اين  (60)نساء/َوقَْد أُِمُروا أَْن يَْكفُُروا بِِه  

کافرها و انکار کردن و بی باور شدن به آنها چنین موجوداتی را رها کرده و همه ی آنها را کافر به هللا 

 .سولش و آخرين شريعت هللا تعالی  بداندو ر

يعنی يک مسلمان همچنانکه به يهودی ها و نصرانی ها و مجوس و صابئین بی باور است و آنها را 

ا هم و مشرکین ر«  َوالَِّذيَن أَْشَرُكوا»کافر می داند به همین شکل بايد سکوالريستها يا به زبان عربی از 

اينجا نبايد فرقی بین يک کافر سکوالر با يک کافر يهودی يا نصرانی انکار کرده و بی باور باشد. در 

 و غیر گذاشته شود، بايد تمام کفار را انکار کرد و بايد به تمام کفار بی باور شد نه به بخشی از آنها. 

                                                           
َ َواْجتَنِبُوا الطهاُغوَت ﴿ 7 ِ لَُهُم اْلبُْشَرٰى ﴿ النحل﴾ َوالهِذیَن اْجتَنَبُوا الطهاُغوَت أَْن یَْعبُُدوَها َوأَنَابُوا 36أَِن اْعبُُدوا َّللاه الزمر﴾ أَلَْم تََر ِإلَى الهِذیَن  17إِلَى َّللاه

بِیِل ( َوالهِذیَن َكفَُروا یُقَاتِلُوَن فِي سَ 257النساء﴾ َوالهِذیَن َكفَُروا أَْوِلیَاُؤُهُم الطهاُغوُت  )بقره/ 51أُوتُوا َنِصیبًا ِمَن اْلِكتَاِب یُْؤِمنُوَن بِاْلِجْبِت َوالطهاُغوِت ﴿
المائدة﴾ یُِریُدوَن أَْن َیتََحاَكُموا ِإلَى الطهاُغوِت َوقَْد أُِمُروا أَْن یَْكفُُروا بِِه   60النساء﴾ َوَجعََل ِمْنُهُم اْلِقَرَدةَ َواْلَخنَاِزیَر َوَعبََد الطهاُغوَت ﴿ 76الطهاُغوِت ﴿

ِ 60)نساء/  البقرة﴾ 256فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوِة اْلُوثْقَٰى ﴿ ( فََمْن یَْكفُْر بِالطهاُغوِت َویُْؤِمْن بِاّلله



هم اکنون کفار سکوالر يا به زبان عربی کفار مشرک هستند که با تبلیغات رسانه ای دارودسته ی 

يا سکوالر زده ها سعی دارند اين کفر به طاغوت را در میان شما کم رنگ و يا ناقص کنند و منافقین 

اسالم شما را بی معنی و از اساس بی پايه کنند. چون اساس و پايه های اسالم ابتدا بر همان کفر به 

اال هللا بنا شده است . اين کلید دِر ورود به اسالم است. اما  –طاغوت و سپس ايمان به هللا يا همان ال اله 

اين کفار سکوالر و مشرک می گويند به همه کفر بورزيد و همه را انکار کنید و به همه بی باور باشید 

 غیر از ما.  متوجه شديد اينها مشغول چه فتنه و توطئه و دسیسه ای هستند؟ 

م کفار منجمله کفار سکوالر جهانی  و از کفار سکوالر محلی و تمام من و شما ابتدا بايد بگوئیم از تما

احزاب لیبرال و چپ آنها دوری می کنیم و نسبت به آنها بی باور هستیم و همه ی آنها را کافر می دانیم 

 و به دنبال اين است که ايمان به هللا از ما پذيرفته می شود. 

و نبايد بین آنها در طاغوت بودن فرق گذاشت . هللا امر همگی طاغوت هستند « گانه 6کفار آشکار»اين 

کرده که همه به آخرين رسالتش ايمان بیاورند و شريعتش را در زمین پیاده کنند اما اينها حد خود را که 

 اطاعت کردن است رعايت نکرده اند و در صف طاغوتها و کفار قرار گرفته اند . 

و به درجه ی کافری  الی برای بندگان قرار داده تجاوز کندکسی که از حدی که هللا تعدر اين صورت 

و مادام که اهل قبله ای جرمی عقیدتی يا عملی مرتکب  ،برسد تحت عنوان طاغوت از وی ياد می شود

شده اما طبق ظوابط تکفیر از اسالم خارج نشده و مرتد نشده است به درجه ی طاغوتی نمی رسد هر 

، چون به محض اينکه می گوئی فالنی دتی و ظاهری هم شده باشدچند مرتکب بدترين گناهان عقی

چنین اهل قبله ای را تکفیر کرده ای، به همین دلیل  طاغوت است يعنی او کافر است و به اين شکل 

تائید جرم توسط هللا و رسولش  -2اثبات جرم  -1يعنی « فیلتر اصلی 4»بايد چنین شخصی را ابتدا از 

نع تکفیر گذرانده باشی، و اگر بدون رعايت اين ظوابط کسی را با نام طاغوت موا -4شروط تکفیر  -3

 نام برده باشی دچار جرم شده ای .  

در کنار اين باز ممکن است عده ای کسانی يا اشیائی را از حدی که هللا تعالی برای آنها قرار داده 

به  ه شده اند کافر نمی شوند و تبديلباالتر ببرند، اين اشیاء يا اشخاصی که توسط اين اشخاص باال برد

و گرنه خود اين افراد  ،طاغوت نمی شوند مگر اينکه اين اشخاص خودشان به اين کار راضی باشند

باالبرنده و زياده رو هستند که دچار جرم شده اند نه فالن سنگ يا فالن پارچه و آهن و يا فالن پیامبر و 

 دعوت به سوی توحید فوت کرده است .  انسان مومنی که خودش با کفر به طاغوت و

ر و بخصوص اين کافبی ارزش کافر يا طاغوت بنده بايد بندگی کند و خدا هم خدائی، حاال اين در واقع 

 « يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجسٌ  »و طاغوت سکوالر ی که هللا تعالی او را نجس نامیده است 

 -4گرفتن اطاعت ديگران و   -3 قانون و برنامه و -2حاکمیت و  -1می خواهد ادای هللا را در 

اين مفاهیم را از کانال  در بیاورد و  ،يعنی در چهار معنی و مفهوم دين ،دادن و پاداشکردن مجازات 

 برايش تعیین شده تجاوز میاز سوی هللا تعالی از حدی که آخرين فرستاده ی هللا تعالی قبول ندارد و 

 کند.  

 چون هللا تعالی می فرمايد :

ُ َربُّ اْلعالَمینَ   - و تنها او  آفريندی(  آگاه باشید كه تنها او م54)اعراف/ أاَل لَهُ اْلَخْلُق َواْْلَْمُر تَباَرَک َّللاَّ

 دهد. یفرمان م



-  ِ  از آن هللا است.تنها ( حكم و فرمان 76/وسفي)إِِن اْلُحْکُم إِالَّ ّلِلَّ

ُ يَْحُکُم الُمعَقَِّب ِلُحْکِمِه  - کند و فرمانش هیچ گونه رادع و  ی(،و خداوند حکم م41)رعد/َوَّللاَّ

 ندارد. یمانع

با ناديده گرفتن اين سخنان هللا تعالی اقدام به قانونگذاری می کند و بر سکوالر نجس و اين شخص 

همین قدرت حکومتی مردم را وادار به اطاعت از  اساس اين قوانین حکومت تشکیل می دهد و با

نها پاداش می دهند . هللا ين قوانین مجازات می کنند يا به آقوانین خود می کنند و مردم را بر اساس ا

ُ تعالی در مورد اين طاغوتها می فرمايد :  يِن مالَْم يَأْذَْن بِِه َّللاَّ  أَْم لَُهْم ُشَرکاُء َشَرُعوا لَُهْم ِمَن الدِّ

اند كه خدا بدان را پديد آورده یايشان دين یدارند كه برا يی(، شايدآنان شرکاء و معبودها21/ی)شور

 ؟(خبر است یکند )و خدا از آن ب نییشرع تع شانياجازه نداده است که برا

در اين صورت بايد هوشیار باشید و فرزندان و اهل بیت خود را نیز آگاه و هوشیار کنید که هم اکنون 

بايد در کنار ساير کفار به کفار سکوالر يا مشرک هم  بی باور شد و آنها را در کنار ساير کفار انکار 

 کرد و به همه ی آنها کفر کرد . 

رک که همیشه در طول تاريخ وجود داشته اند و همیشه انکار تمام طاغوتها و بخصوص طاغوتهای مش

ده در طول تمام تاريخ بشريت بو در برابر تمام رسواالن قرار گرفته اند وظیفه ی اساسی تمام پیامبران

وظیفه ی تمام پیامبرانش در طول تاريخ بشريت و در میان تمام امتها را  تعالیهللا است به همین دلیل  

َ َواْجتَنِبُوا الطَّاُغوتَ :  اينگونه بیان می کند ُسواًل أَِن اْعبُدُوا َّللاَّ ٍة رَّ (و در 36)نحل/  َۖولَقَْد بَعَثْنَا فِي ُكّلِ أُمَّ

 میان هر اّمتى پیامبرى را برانگیختیم كه هللا را عبادت کنید و از طاغوت دورى کنید. 

ان بگويند که به چنین طاغوتها و رسالت تمام پیامبران در همان قدم اول اين بوده که به پیروانشپس 

ه طبیعی است که نبايد اين طاغوتها و کفار را ب. پس کفاری کفر بورزند و انکارشان کنند و ردشان کنند

خود را به آنها « والء» شينژاد و قوم و خود و نبايد حتی به خاطر نعنوان ولی و سرپرست خود بدان

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا »د چون اينها دشمنان هللا تعالی و مومنین هستند و هللا تعالی امر کرده که : نبده

ُکْم أَْوِلیَاَء تُْلقُوَن إِلَْیِهْم بِاْلَمَودَّةِ  ی َوَعدُوَّ َِّخذُوا َعدُِوّ (، ای کسانی که ايمان آورده ايد! دشمن 1)ممتحنه/ «اَلتَت

 َوَمنْ »نگیريد که نسبت به آنها اظهار محبت کنید.  به عنوان ولی و سرپرست من و دشمن خودتان را

(، و هر کس از شما چنین کند، قطعاً راه راست را گم 1)ممتحنه/« يَْفعَْلهُ ِمْنُکْم فَقَْد َضلَّ َسَواَء السَّبِیلِ 

 «.کرده است

ی بايد از اينکه آنها را به پس عالوه بر آنکه به تمام کفار و بخصوص کفار سکوالر بی باور می شو

ِجدُ اَل تَ :»هللا تعالی به صراحت می فرمايد عنوان دوست و ولی و سرپرست خود بگیری دوری کنی . 

َ َوَرُسولَهُ َولَْو َکانُوا آبَاَءُهْم أَوْ  ِ َواْلیَْوِم اْْلِخِر يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ َّللاَّ أَْو إِْخَوانَُهْم أَْو  أَْبنَاَءُهمْ  قَْوًما يُْؤِمنُوَن بِاّللَّ

(، هیچ قومی را نمی يابی که به هللا و روز آخرت ايمان آورده باشند در حالی 22)مجادله/« َعِشیَرتَُهمْ 

که با کسانی که با هللا و رسولش مخالفت کرده اند دوستی کنند، هر چند آنها پدران يا پسران يا برادران 

 «.يا خويشانشان باشند

 .و برائت هستیم« براء»گری به نام ما شاهد کلمه ی دي ،رای هللا و رسولش و مومنینب« والء»در کنار 

و هر گز هیچ يک از آنها بری و بیزار هستیم  ما بدون شک از عقايد و باورهای تمام کفار و طاغوتها 

خود کفار يهودی و نصرانی و مجوس و از اما را به عنوان ولی و سرپرست و حاکم خود قبول نداريم 



 )يا به زبان عربی از خود رکفار سکوال ابتدا از خودما صابئین برائت نداريم و اين در حالی است که 

ِ َكفَْرنَا بُِكْم َوبَدَا بعد از عقايدشان.  کفار مشرک( برائت می کنیم ا تَْعبُدُوَن ِمن دُوِن َّللاَّ إِنَّا بَُرآُء ِمنُكْم َوِممَّ

ِ َوْحدَهُ بَ  ( ما از شما و از چیزهائی که بغیر 4)ممتحنه/ْینَنَا َوبَْینَُكُم اْلعَدَاَوةُ َواْلبَْغَضاُء أَبَدًا َحتَّٰى تُْؤِمنُوا بِاّللَّ

 اعتنائیم ، و دشمنانگی وپرستید ، بیزار و گريزانیم، و شما را قبول نداريم و در حق شما بیاز خدا می

آوريد و او را ما و شما پديدار آمده است، تا زمانی که به خدای يگانه ايمان می توزی همیشگی میانکینه

 .پرستیدبه يگانگی می

حاال بايد متوجه شده باشید که چرا همیشه میگفتم بخصوص بايد نسبت به کفار سکوالر يا مشرک  بی 

ا به دانیم . سکوالريستها يباور باشیم و آنها را انکار کنیم و سکوالريستها را مثل ساير کفار  کافر ب

زبان عربی مشرکین نجسهائی هستند که حکم آنها از ساير کفار هم سنگین تر است به همین دلیل عالوه 

بر کفر به آنها و انکار کردن آنها از خود آنها هم برائت و بیزاری می شود. يعنی از اين نجسها نه زن 

شود و نه از آنها جزيه هم پذيرفته می شود.  اين گرفته می شود، نه ذبیحه و طعام آنها خورده می 

وضعیت تمام کفار سکوالر جهانی و بخصوص کفار سکوالر محلی با تمام احزاب آنهاست که 

 سکوالريستهای محلی بدترين حکم را دارند و مشمول حکم مرتدين می شوند. 

  می گوئیم:« گانه 6کفار آشکار» به تمام« اال هللا»در اين صورت ما قبل از اقرار به ايمان به هللا و 

َ ُهَو اْلَحقُّ  . چرا اين طاغوتها و کفار را قبول نداريم چون : مي= شما را قبول ندارَكفَْرنَا بُِكْم    ذَِلَك بِأَنَّ َّللاَّ

به خاطر آن است که تنها خداوند حّق مطلق مستقل  نيا (62)حج/َوأَنَّ َما يَدُْعوَن ِمْن دُونِِه ُهَو اْلبَاِطُل 

 .خوانند باطل است یاو م یاست و هر چه به جا

هللا تعالی هیچ راهی را قرار نداده است که اين کفار و اين طاغوتها بر مومنین حاکمیت و تسلط داشته 

ُ ِلْلَكافِِريَن َعلَى اْلُمْؤِمنِیَن َسبِیاًل باشند :  راهی برای تسلط  وهرگز خداوند  (141)نساء/  َولَن يَْجعََل َّللاَّ

 . قرار نداده استکافران بر مؤمنان 

يَا : »اما اگر عده ای از اين کفار و طاغوتها تبعیت کنند بدون شک در دنیا و قیامت ضرر خواهند کرد

(، ای 149)آل عمران/« أَْعقَابُِکْم فَتَْنقَِلبُوا َخاِسِرينَ أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تُِطیعُوا الَِّذيَن َکفَُروا يَُردُّوُکْم َعلَی 

اگر از کافران پیروی کنید، شما را به عقب بر می گردانند و آنگاه خسارت زده باز می گرديد.  مؤمنان!

ُ َمْواَلُکْم َوُهَو َخْیُر النَّاِصِرينَ » او بهترين  بلکه، فقط هللا موالی شماست و هم (150)آل عمران/« بَِل َّللاَّ

 «.ياری کنندگان است

 فََمْن يَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َويُْؤِمن در مورد کسانی که اين دستورش را انجام میدهند می فرمايد:حاال هللا تعالی 

ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوةِ اْلُوثْقََى الَ انِفَصاَم لََها به خدا ايمان ( کسی که به طاغوت  کافر شود و 256بقره/) بِاّللَّ

 .آورد، به دستگیره ی محکمی چنگ زده است، که گسستن و پاره شدن برای آن نیست

ِ و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرمايد :  ُ َوأَنِّي َرُسوُل َّللاَّ َما ِمْن نَْفٍس تَُموُت تَْشَهدُ أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ َّللاَّ

ُ َعلَْیِه َوَسلََّم ، يَرْ  ُ لََهاَصلَّى َّللاَّ   8ِجُع ذَِلَك إِلَى قَْلِب ُموقٍِن إِالَّ َغفََر َّللاَّ

از کانال « اال هللا -ال اله »برادر و خواهر گرامیم : همچنانکه همه می دانیم عقیده به  در اين صورت

محمد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم تقلیدی نیست و هیچ يک از ما نمی توانیم بهانه تراشی کنیم که 
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اگر عقیده اينقدر ساده و برای همه قابل فهم نبود، هر کسی مساله ی به اين سادگی را نفهمیديم . چون 

ما می بینیم که  آن در حد فهم من نبودند، می توانست در قیامت بهانه بیاورد که اين قرآن و عقايد

 ذَِلکَ  یإِنَّ فِ  نیازمند کسی است که قلبی دارد و با حضور قلب گوش می دهد:اينگونه نیست و تنها 

 (37)ق/ دٌ یلَِذْکَرى ِلَمن َکاَن لَهُ قَْلٌب أَْو أَْلقَى السَّْمَع َوُهَو َشهِ 

 ابنکوچک خود را بر آن آموزش می دادند چنانچه  اين همان چیزی بود که گذشتگان صالح ما فرزندان

ابی شیبه در المصنف میگويد: علی بن حسین )زين العابدين ( فرزند کوچک خود را تعلیم می داد و می 

 .به طاغوت گفت: فرزندم! بگو ايمان آوردم به هللا و کفر ورزيدم

هم اکنون شما نیز فرزندان خود را جمع کن و به آنها کفر به طاغوت را ياد برادر و خواهر گرامیم : 

بی باور باشند، همه ی آنها را بدون  «گانه 6کفار آشکار»بده، به آنها بگو که بعد از شیطان به تمام 

 و هرگز آنها را به عنوان ولی و سرپرست خود قبول نداشته باشند و عالوه بر ايناستثناء کافر بدانند 

از دسته ای از اين کفار يعنی سکوالريستها يا به زبان عربی مشرکین برائت و بیزاری هم داشته باشند، 

و کفر به طاغوت را به آنها ياد داده ای و بعد از « اال اله»زمانی که اين را به فرزندانت ياد دادی يعنی 

 می رسد . « اال هللا»طی کردن اين مسیر و مرحله است که نوبت به ايمان به هللا يا همان 

اينگونه ال اله اال هللا را به فرزندانت ياد بده  چون در برابر خودت و فرزندان و اهل بیتت مسئول 

ُكلُُّكْم َراعٍ وَمْسئُوٌل عن َرِعیَّتِِه، فَاِْلَماُم َراعٍ وهو هستی . رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرمايد : 

ُجُل في أْهِلِه َراعٍ وهو َمْسئُوٌل عن َرِعیَّتِِه، والَمْرأَةُ في بَْیِت َزْوِجَها َراِعیَةٌ وهي َمْسئُوٌل عن َرِعیَّتِِه، وال رَّ

وهمه و نگهبان هستید  همه شما مسئول 9فَُكلُُّكْم َراعٍ وُكلُُّكْم َمْسئُوٌل عن َرِعیَّتِِه.....  َمْسئُولَةٌ عن َرِعیَّتَِها

زير  در قبال مردم نگهبان و مسئول است و رهبر جامعه  داريد،یت خود مسئولزير دستان درمقابل 

زن  است و نسبت به آنها مسئولیت دارد،خانواده خود  نگهبان و مسئولمرد ، مسئول است دستش

پس همه شما و در برابر زير دستانش مسئول است...  مسئول است  نگهبان و خود شوهر منزلدر

أاََل ُكلُُّكْم َراعٍ، َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن یت داريد. خود مسئول دستانريز در برابرمسئولید وهمه نگهبان و 

ُجُل َراعٍ َعلَى أَْهِل بَیْ  تِِه، َوُهَو َمْسئُوٌل َرِعیَّتِِه، فَاْْلَِمیُر الَِّذي َعلَى النَّاِس َراعٍ، َوُهَو َمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِِه، َوالرَّ

أاََل فَُكلُُّكْم َراعٍ، َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن  .... َعلَى بَْیِت بَْعِلَها َوَولَِدِه، َوِهَي َمْسئُولَةٌ َعْنُهمْ  َعْنُهْم، َواْلَمْرأَةُ َراِعیَةٌ 

 10 َرِعیَّتِهِ 

نَاراً َوقُودَُها النَّاُس  ُکمْ یآَمنُوا قُوا أَنفَُسُکْم َوأَْهلِ  نَ يالَّذِ  َهايُّ أَ  ايَ  در اينجا به همه ی شما عزيزان می گويم :

َ َما أََمَرُهْم وَ  ْعُصونَ يَ َماَلئَِکةٌ ِغاَلٌظ ِشدَادٌ اَل  َهایْ َواْلِحَجاَرةُ َعلَ   (.6/ميتحر) ْؤَمُرونَ يُ َما  ْفعَلُونَ يَ َّللاَّ

آن انسانها و سنگها  نهيکه افروز ديبر کنار دار یرا از آتش دوزخ شيمؤمنان ! خود و خانواده خو یا

، و زورمند و توانا هستند. از خدا در آنچه ریاند که خشن و سختگبر آن گمارده شده یاست . فرشتگان

  اند .که بدان مأمور شده دهندیرا انجام م یزی، و همان چکنندینم یدستور داده است نافرمان شانيبد
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