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نسخه تلفن همراه

  
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم)1(

الحمدهلل رّب العالمين و الّصالة و الّسالم علی سّيدنا و نبّينا ابی القاسم المصطفی  محّمد و 
علی آله االطيبين االطهرین المنتجبين سّيما بقّيةاهلل فی االرضين.

تبریک عرض ميکنم روز مبعث را به شما حّضار محترم، برادران و خواهران عزیز، مسئوالن 
محترم کشور و به سفرای کشورهای اسالمی که در جلسه حضور دارند و به همه ی ملّت 
ایران، به همه ی اّمت اسالمی و به همه ی بشریّت؛ که حقيقتاً امروز بشریّت از هميشه 

محتاج تر است برای فهم کردن معنای بعثت و حقيقت بعثت.

 نياز امروز بشريّت براى فهم معنا و حقيقت بعثت
قرآن کریم این آیه ی شریفه ی »لََقد جآَءُکم َرسوٌل ِمن اَنُفِسُکم ِعزیٌز َعلَيِه ما َعِنتُّم َحریٌص 
َعلَيُکم« را خطاب به همه ی بشریّت فرموده است که فِقره ی آخر ]آن[ »بِالُمؤِمنيَن َرءوٌف 
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َرحيم«)۲( است. اّما رنج بشریّت، مشکالت زندگی انسانها و جوامع بشری گران است بر 
جان مبارک پيغمبر اسالم، َحریٌص َعلَيُکم؛ مشتاق هدایت آنها و مشتاق سعادت آنها است. 
بعثت برای همه ی انسانها است. بعد هم در دنباله ی همين آیه دل داری قرآن به پيامبر اکرم 
لُت َو ُهَو َربُّ الَعرِش الَعظيم؛)۳(  ََّوا َفُقل َحسِبَی اهللُ آل اِلَه ااِّل ُهَو َعلَيِه تََوکَّ جالب است: َفاِن تََول
خطاب به بشریّت، در راه صالح و اصالح بشریّت گام بردار و به خدای واحِد احد توّکل کن؛ 
همه چيز دست او است و سّنت های الهی در خدمت این حرکت است. امروز ما به معنای 

بعثت احتياج داریم؛ بشریّت احتياج دارد، بخصوص اّمت اسالمی.

 بعثت، عيد برانگيختگى براى زدودن رنجهاى بشر
عيد مبعث عيد برانگيختگی برای زدودن رنجهای بشر است؛ بنابراین حقيقتاً عيد است. 
رنجهای عمده ی بشر که در طول تاریخ ادامه داشته است و امروز هم این رنجها به شکلهای 
گوناگون ادامه دارد، بندگی غير خدا، استقرار ظلم و بی عدالتی، شکاف ميان طبقات مردم، 
رنجهای فرودستان و زورگویی زورگویان است؛ اینها رنجهای هميشه ی بشر است. این 
چيزها با انگيزه های فاسد و مفسد قدرتمنداِن زورگو همواره بر بشر تحميل شده است؛ 
بعثت برای زدودن این رنجها است. درواقع روز مبعث، روز رجوع به فطرت الهی است؛ چون 
همه ی این رنجها و دردها و نابسامانی ها در فطرت الهی که در نهاد بشر به ودیعه گذاشته 
شده است، مردود اعالم شده. فطرت الهی برای بشر طرف داری از حق، طرف داری از عدل 

و طرف داری از مجاهدت در راه مظلومان است؛ این فطرت انسانی است.

 وظيفه ى پيامبران، تبيين، يادآورى نعمتهاى خدا، عقل گرايى و هدايت 
مردم به سمت توحيد

اميرالمؤمنين درباره ی علّت بعثت پيامبران، جمله ای در نهج البالغه ی شریف دارد که 
خيلی باید درباره ی آن تأّمل کرد؛ ميفرماید: لَِيسَتأُدوُهم ميثاَق فِطَرتِه؛ پيامبران انسانها را 
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وادار ميکنند به اینکه آن معاهده ی فطری را که در نهاد بشر نهاده شده است عمل کنند، 
اعتراف کنند به آن معاهده؛ خدای متعال از بشر خواسته است که آزاد باشد، با عدالت زندگی 
کند، با صالح زندگی کند، بندگی غير خدا را نکند. لَِيسَتأُدوُهم ميثاَق فِطَرتِِه َو یَُذکِّروُهم 
َمنِسیََّ نِعَمِته؛ نعمت فراموش شده را به یاد انسانها بياورند؛ این نعمتهای الهی. ما از نعمت 
وجود، نعمت سالمت، نعمت ِخرد، نعمت ُخلقّيات نيکویی که خدای متعال در نهاد انسان 
به ودیعه گذاشته است غفلت ميکنيم؛ بشر فراموش ميکند؛ پيامبران این را به یاد انسانها 
می آورند. َو یَُذکِّروُهم َمنِسیََّ نِعَمِته َو یَحَتّجوا َعلَيِهم بِالتََّبليغ؛ حّجت را بر مردم تمام کنند، 
سخن حق را به گوش آنها برسانند، حقيقت را برای آنها آشکار کنند؛ تبيين، بيان، مهم ترین 
وظيفه ی پيغمبران است. دشمنان پيغمبران از جهلها و پرده پوشی ها استفاده ميکنند، از 
پوشش نفاق استفاده ميکنند؛ پيغمبران پوشش جهل و نفاق را ميَدرند. َو یُثيُروا لَُهم َدفائَِن 
الُعقول؛ گنجينه ی ِخرد را برای بشر بازگشایی کنند؛ پيغمبران برای این آمدند که انسانها را 
به تعّقل وادار کنند، به اندیشيدن وادار کنند، به فکر کردن وادار کنند؛ ببينيد چه هدفهای 
بزرگی است؛ ]اهداف [ بعثت این است. امروز بشر چقدر احتياج دارد! بعد هم که بازگشایی 
گنجينه های ِخرد در انسانها انجام گرفت، َو یُُروُهم ءایاِت الَمقِدَرة؛)۴( عقل بشر را هدایت 
کنند به سمت توحيد، به سمت آیات الهی، و آیات قدرت پروردگار را در مقابل چشم آنها قرار 
بدهند. عقِل هدایت نشده، بدون هدایت پيامبران نميتواند حقيقت را آن چنان که هست 
دریابد؛ پيامبران دست ِخرد انسانی را ميگيرند، او را راهنمایی ميکنند و با توانی که خدا در 
او قرار داده است، این راه دشوار زندگی را ِطی ميکند؛ ]پيامبران [ حقایق عالم را برای انسان 
آشکار ميکنند. قدرت ِخرد، ِخردورزی در انسان مهم است اّما با هدایت الهی، با دستگيری 

خدا. خب، اینها بعثت است.
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 جبهه ى جاهلّيت در نقطه ى مقابل عقل هدايت شده به وسيله ى 
پيامبران و پروردگار

جبهه ی مقابل بعثت، جبهه ی جاهلّيت است. جاهلّيت را یک امر مربوط به یک مقطع 
تاریخِی مشّخص و معّينی نباید دانست که بگویيم آن روز پيغمبر در مقابل جاهلّيت قرار 
داشت و آن روز گذشت؛ جاهلّيت مخصوص آن روز نيست؛ جاهلّيت ادامه دارد، همچنان که 

بعثت ادامه دارد.
رگ رگ است این آب شيرین و آب شور

بر خالیق ميرود تا نفخ صور )۵(
 این دوجبهه ای در ميان بشر هست؛ این جاهلّيتی که در مقابل بعثت پيغمبران است، 
به معنای نداشتن علم نيست؛ این جهل، جهل در مقابل علم نيست؛ گاهی علم در خدمت 
جاهلّيت قرار ميگيرد، کمااینکه امروز این جور است. امروز در دنيا، دانش بشری پيشرفته 
است اّما در خدمت همان جاهلّيتی است که بعثت پيامبران برای زدودن آن جاهلّيت بوده 
است. این جاهلّيت نقطه ی مقابل عقل هدایت شده ی به وسيله ی پيامبران و پروردگار است. 
وقتی که بر زندگی بشر ِخرد حاکم بود، آن هم ِخردی که در زیر حمایت و در سایه ی هدایت 
پيامبران است، زندگی سعادتمند خواهد شد؛ باید دنبال این بود. آن روزی که این نباشد، 
ِخرد بشری حاکم نباشد، شهوت و غضب حاکم خواهد شد؛ نفسانّيات حاکم خواهد شد. 
آن وقت است که بشر در کوره ی گداخته ای از بدبختی ها خواهد سوخت؛ همچنان که در 

طول تاریخ دیده ایم و امروز هم داریم مشاهده ميکنيم.

  بعثت در مقابل جريان جاهلى و حاكمّيت شهوت و غضب بر رفتار 
انسانها

وقتی که شهوت و غضب بر رفتار انسانها حاکم شد، آن وقت شما مالحظه ميکنيد که در 
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دو جنگ بين الملل، ميليون ها انسان به خاک وخون ميغلتند، جان انسان بی مقدار ميشود، 
حرمت انسان از بين ميرود. این حاکمّيت شهوت و غضب، یا در مقابل، حاکمّيت ِخرد 
راهنمایی شده ی به دست انبيا، در همه ی سطوح هست؛ در سطوح فردی هم هست، در 
سطوح جامعه هم هست، در سطوح بين المللی هم هست. اگر در سطح بين المللی، آنچه 
حاکم بر رفتار قدرتمندان بين المللی است، ِخرد خداداد باشد و هدایت شده باشد، دنيا 
یک جور است؛ وقتی نفسانّيات بر آنها حاکم باشد، قدرت طلبی باشد، فتنه انگيزی باشد، 
مسئله جور دیگری است. گرفتاری بشر اینها است. بعثت در مقابل این جریان جاهلی است 
که در همه ی زمانها ممکن است وجود داشته باشد و همه ی انسانها در مقابل آن موّظفند.

 نقش استعمار و حاكمّيت جاهلّيت در غارت منابع، تحقير و 
عقب افتادگى مّلتهاى استعمارزده

استعمار و تحقير ملّتها و غارت منابع مالی ملّتها و فاسد کردن منابع انسانی ملّتها، ناشی از 
آن حاکمّيت جاهلّيت است. وقتی جاهلّيت حاکم شد، شما می بينيد ملّتهای بسياری در 
سطح جهان در زیر چکمه ی استعمار لِه ميشوند، منابع آنها غارت ميشود، خوِد آنها تحقير 
ميشوند، سالها عقب می افتند. ملّتهای استعمارزده، بعضی ده ها سال عقب افتادند، بعضی 

قرنها عقب افتادند.

 غارتگرى استعمار انگليس در به خاك سياه نشاندن و به عقب 
برگرداندن تمّدن پيشرفته ى هند

نِهرو)۶( در خاطرات خودش ميگوید که قبل از آنکه انگليس ها بر هند تسلّط پيدا بکنند، 
هند یک تمّدن پيشرفته، نسبت به آن زمان، داشت؛ حّتی صنعت پيشرفته داشت، 
محصوالت پيشرفته داشت؛ انگليس ها وارد شدند، حاکمّيت آن کشور بزرگ و پهناور را به 
دست گرفتند و آن را به عقب برگرداندند، برای اینکه خودشان رشد کنند. دولت کوچک و 
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دورافتاده ی انگليس بر اثر غارت منابع یک کشور بزرگی مثل هند به قدرت رسيد؛ آن کشور 
را به خاک سياه نشاندند. این استعمار است، این حاکمّيت شهوت و غضب است.

  جنگهاى بين المللى، نتيجه ى غلبه ى شياطين بر جريانهاى حاكم دنيا
از بعد از جنگهای بين الملل اّول و دّوم، آن طوری که گفته ميشود و نوشته ميشود، َده ها 
جنگ محلّی به راه افتاده است؛ همه به دست قدرتمندان. امروز شما نگاه کنيد، در همين 
منطقه ی غرب آسيا چه خبر است، در شمال آفریقا چه خبر است! چه کسی این جنگها را 
به راه انداخت؟ چه کسی به انسانهای شریر و فاسد سالح رساند، امکانات داد، آنها را تشویق 
کرد برای اینکه کشورهایی را دچار فتنه کنند، زیرساخت های کشورها را ویران کنند، نابود 
کنند؟ شيطان یعنی این. وَ َکذلَِک َجَعلنا لُِکلِ ّ نَِبیٍ ّ َعُدوًّا شيطيَن االِنِس وَ الِجنِ ّ یُوحی بَعُضُهم 
اِلی  بَعٍض ُزخُرَف الَقوِل ُغروًرا.)۷( این جوری است؛ شيطانها که دست به دست هم ميدهند، 
سيستم به وجود می آورند؛ بر جریانهای حاکم دنيا وقتی که غالب ميشوند، وضع بشریّت 

ميشود این وضعی که امروز شما مشاهده ميکنيد.

 دشمنى جمهورى اسالمى با شبكه ى وسيع صهيونيسِم غالب بر دولتها، 
يعنى دشمنى با شياطين سازمان يافته

دشمنِی مؤمنان راستين، دشمنِی جمهوری اسالمی با صهيونيسم، از این حقایق ناشی 
ميشود؛ ما با کسی پدرکشتگی نداریم. وقتی که رژیم صهيونيستی و شبکه ی وسيع 
سرمایه داران صهيونيست، بر دولتها غلبه پيدا ميکنند، بر دولتی مثل دولت ایاالت مّتحده ی 
آمریکا غلبه پيدا ميکنند -که پيشرفت هر کسی، به قدرت رسيدن هر حزبی و هر شخصی 
وابسته ی به حمایت آنها ميشود- دنيا ميشود اینکه امروز مشاهده ميکنيد. ریشه های 
حرکت عظيم ملّت اسالم و ملّت ایران و بيداری اسالمی در دنيا اینها است. آن وقت آنها 

عالج را در این می بينند که اسالم را بدنام کنند، ایران را بدنام کنند، شيعه را بدنام کنند.
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   سياست قطعِى امروز دولت آمريكا و همپيمانانش: اسالم ستيزى، 
ايران ستيزى، شيعه ستيزى

امروز جزو سياستهای قطعی دولت آمریکا و دولتهای همراه با او اسالم ستيزی است، 
ایران ستيزی است، شيعه ستيزی است؛ این جوری دارند حرکت ميکنند. این سياست 
قطعی آنها است. وقتی ملّتها غافل باشند، آنها پيش ميروند؛ وقتی ملّتها بيدار باشند، در 
مقابل آنها مانع ایجاد ميشود؛ آن وقت عصبانی ميشوند و داد ميکشند که چرا شما در 
منطقه ی غرب آسيا حضور دارید، چرا نميگذارید ما کار خودمان را انجام بدهيم. دیروز 
پریروز سخنگویان آمریکایی اعالم کردند که مخالفت ایران با سياستهای آمریکا در 
منطقه ی غرب آسيا -که آنها به آن ميگویند خاورميانه- موجب ميشود که ما ایران را مثاًل 
تحریم کنيم یا با ایران مقابله کنيم. یعنی چه؟ یعنی ملّت ایران! شما که هشيارید، شما که 
بصيرید، شما که ميفهميد در منطقه چه خبر است، عقب بکشيد و اجازه بدهيد ما کارهای 
خودمان را انجام بدهيم، هر کار ميخواهيم انجام بدهيم؛ یعنی ادامه ی شيطنت ها. این 

وضعّيت جاهلّيت است و این جاهلّيت امروز وجود دارد.

  مقابله، وظيفه ى همه ى اّمت اسالمى در برابر جاهلّيت جديِد مغروِر 
مخّرب كشورها

وقتی که جاهلّيت شد، وقتی غلبه ی قدرتهای شيطانی شد، آن وقت طغيان هست؛ طاغوت 
َّذیَن َءاَمُنوا یُقاتِلوَن فی َسبيِل اهللِ َو الَّذیَن َکَفروا یُقاتِلوَن فی َسبيِل الّطاُغوت. یعنی این. اَل

)۸( این، معيار است. هر قدمی که کسی برای تقویت طاغوت بردارد، در جبهه ی طاغوت 
قرار ميگيرد. کار طاغوت این است: افساد کردن و فساد کردن. َو اِذا تََولّی َسعی فِی االَرِض 
لُِيفِسَد فيها وَ یُهلَِک الَحرَث وَالنَّسَل وَ اهللُ ال یُِحبُّ الَفساَد؛)۹( خداوند صالح بشر را ميخواهد، 
طاغوت فساد بشر را ميخواهد. با یک بمب صدها هزار نفر را در یکی دو شهر ميُکشند و 
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از بين ميبرند، بعد از سالهای متمادی هم حاضر نيستند عذرخواهی کنند؛ ميگویند شما 
عذرخواهی کنيد به خاطر حادثه ی هيروشيما، ميگوید نه، عذرخواهی نميکنم؛ عذرخواهی 
هم حاضر نيستند بکنند. زیرساخت های کشوری مثل افغانستان و مثل عراق و مثل بقّيه ی 
کشورهای این منطقه را، یا خودشان و یا عواملشان نابود ميکنند، به روی خود هم نمی آورند 
و راه را ادامه ميدهند؛ این همين است: اِذا تََولّی َسعی فِی االَرِض لُِيفِسَد فيها َو یُهلَِک الَحرَث 
وَالنَّسل. این جریان و این جبهه جبهه ی جاهلّيت است. جاهلّيِت امروز، در روح و معنا، همان 
جاهلّيت دوران پيغمبر است؛ البّته با ابزارهای جدید، با شاکله ی جدید، با تدابير جدید. 
این ]وضعّيت [ یک وظيفه ای را بر عهده ی همه ی مسلمانها و بر همه ی اّمت اسالمی مسلّم 

ميکند و متحّتم)1۰( ميکند؛ وظيفه وظيفه ی مقابله است.

   همراهى اسالم آمريكايى و اسالم متحّجر از ديدگاه امام )ره( و تقابل 
آنها با اسالم ناب

جمهوری اسالمی، از آغاز کار، هيچ جنگی را شروع نکرده است و هيچ حرکت نظامی ای 
عليه هيچ کشوری انجام نداده است اّما حرف خود را و شعار خود را با صدای بلند اعالم کرده 
است. امام بزرگوار ما اسالم آمریکایی و اسالم متحّجر را در کنار هم قرار داد؛ هر دوی اینها 

در مقابل اسالم ناب قرار ميگيرند. آنها از اسالم ناب ميترسند.

  تأييد و پشتيبانى قدرتهاى مرموِز غربى از گروه هاى فاسد و خون ريز 
در كشورهاى اسالمى

این گروه های فاسِد مفسدی که در کشورهای اسالمی دارند فساد ميکنند، اسالم را بدنام 
ميکنند، به نام اسالم جگر انسانها را از سينه شان ميکشند بيرون و با دندان جلوی چشم 
مردم و جلوی دوربينها قطعه قطعه ميکنند؛ به نام اسالم انسانها را زنده زنده در مقابل 
دوربين و در مقابل چند ميليارد انسان ميسوزانند؛ آن وقت اینها مورد حمایت و مورد توّجه 
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و تأیيد و پشتيبانِی قدرتهای مرموزِ غربی قرار ميگيرند. بظاهر، ائتالف ضّد داعش تشکيل 
ميشود اّما خبرها و اّطالعات صحيح نشان ميدهد که این ائتالف یک ائتالف واقعی نيست 
و این مبارزه یک مبارزه ی واقعی نيست، ]بلکه [ این یک کار صوری است. آن وقت وقتی 
در تبليغات ميخواهند عليه این گروه های مفسد و فاسد حرف بزنند، از آنها تعبير ميکنند 
به دولت اسالمی؛ یعنی آن کسانی که با مردم آن جور رفتار ميکنند، بّچه ها را آن جور نابود 
ميکنند، کودکان را آن جور فریب ميدهند و برای کارهای انتحاری وارد ميدان ميکنند، 

دولت اسالمی اند! اسالم ستيزی یعنی این.

 وظيفه ى مسلمانان در عصر حاضر: آگاه شدن و آگاه كردن دنيا از 
حقيقت بعثت

امروز، وظيفه ی ما مسلمانها آگاه شدن و آگاه کردن دنيا از حقيقت بعثت است. بعثت یعنی 
برانگيختگی برای نجات انسان و برای نجات بشر؛ بعثت یعنی استقرار نظام صالح و سداد 
در ميان جامعه ی بشری؛ این معنای بعثت است. بعثت یعنی خيرخواهی برای تمام آحاد 
بشر؛ ما برای تمام آحاد بشر خيرخواهيم و حّتی برای همان رؤسای فاسِد مفسِد رژیم های 
طاغوتی دعا ميکنيم که خدای متعال آنها را هدایت کند؛ یا هدایتشان کند و از راه غلط 
برگرداند، یا عمرشان را کوتاه کند که بيشتر از این فساد نکنند، بيشتر از این موجب غضب 
الهی نشوند؛ این هم واقعاً دعای خير است. اسالم خير همه ی بشریّت را ميخواهد، پيغمبر 

ميخواهد.

 پيروزى قطعى جمهورى اسالمى، و ناكامى دشمنان بر اى از بين بردن 
نظام اسالمى

و این حرکت اّمت اسالمی، این حرکتی که با تشکيل نظام جمهوری اسالمی در دنيا آغاز 
شده است و هر چه هم تالش کرده اند نتوانسته اند آن را از بين ببرند و روزبه روز قوی تر شده 
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است، روزبه روز عميق تر شده است، قطعاً پيروز خواهد شد؛ دشمنی دشمنان نميتواند این 
حرکت عظيم را از بين ببرد.

 پيمايش ادامه ى راه، با چنگ زدن به توّكل الهى
اینجا ما باید به توصيه و امِر آیه ی شریفه ی قرآن، که تالوت کردم، عمل کنيم: َفُقل َحسِبَی 
اهلل؛ اگر دیدی با تو مخالفت ميکنند، اگر دیدی روگردانی ميکنند، اگر دیدی با ابزارهای 
لُت َو ُهَو رَبُّ  گوناگون از همه طرف تو را احاطه ميکنند، َفُقل َحسِبَی اهللُ آل اِلَه ااِّل ُهَو َعلَيِه تََوکَّ
الَعرِش الَعظيم. این توّکِل اماِم بزرگوارِ ما بود که راه را به ما نشان داد و ما را تا اینجا رساند و 
ملّت ایران با همين توّکل ان شاءاهلل راه را ادامه خواهد داد و اّمت اسالمی با بيداری اسالمی 

این حقایق را روزبه روز تجّسم بيشتری خواهد بخشيد.

 قطعّيت پيروزى اسالم، و موّظف بودن مسلمانان به انجام وظايف خود
و نصرت اسالم و نصرت مسلمين در نهایت قطعی است، منتها ما وظيفه ای داریم؛ هم افراد 
وظيفه دارند، هم جماعات وظيفه دارند، هم نخبگان سياسی کشورها وظيفه دارند، رؤسای 
دولتهای اسالمی وظيفه دارند؛ هرکدام به وظيفه ی خودشان عمل کردند، پيش خدای 
متعال مأجورند، عمل هم نکنند »َفَسوَف یَأتِی اهللُ بَِقوٍم یُِحبُُّهم َو یُِحبُّونَه«،)11( بار خدا 
زمين نخواهد ماند، این راه ادامه پيدا خواهد کرد. اميدواریم ان شاءاهلل ما جزو کسانی باشيم 

که این بار را هرگز بر زمين نگذاریم.

والّسالم عليکم و رحمةاهلل و برکاته

1(در ابتدای این دیدار، حّجت االسالم والمسلمين حسن روحانی )رئيس جمهور( مطالبی بيان کرد..
۲(سوره ی توبه، آیه ی 1۲۸؛ »قطعاً برای شما پيامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج 



11

16/ 02 / 95متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمی  در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی

بيفتيد؛ به ]هدایت [ شما حریص، و نسبت به مؤمنان دلسوز و مهربان است.«
۳( سوره ی توبه، آیه ی 1۲۹؛ »پس اگر روی برتافتند، بگو: خدا مرا بس است؛ هيچ معبودی جز او نيست، 

بر او توّکل کردم و او پروردگار عرش بزرگ است.«
۴( نهج البالغه، خطبه ی 1

۵(مولوی. مثنوی معنوی؛ دفتر اّول 
۶(جواهر لعل نِهرو؛ اّولين نخست وزیر هند پس از استقالل این کشور از استعمار انگليس.

۷(سوره ی انعام، بخشی از آیه ی 11۲؛ »و بدین گونه برای هر پيامبری دشمنی از شيطانهای انس و جن 
برگماشتيم. بعضی از آنها به بعضی، برای فریب ]یکدیگر[، سخنان آراسته القا ميکنند ...«

۸(سوره ی نساء، بخشی از آیه ی ۷۶؛ »کسانی که ایمان آورده اند، در راه خدا کارزار ميکنند. و کسانی که 
کافر شده اند، در راه طاغوت ميجنگند...«

۹(سوره ی بقره، آیه ی ۲۰۵؛ »و چون برگردد ]یا ریاستی یابد[ کوشش ميکند که در زمين فساد نماید و 
کشت و نسل را نابود سازد، و خداوند تباه کاری را دوست ندارد.«

1۰(حتمی 
11( سوره ی مائده، بخشی از آیه ی ۵۴؛ »... بزودی خدا گروهی ]دیگر[ رامی آورد که آنان را دوست 

ميدارد و آنان ]نيز[ او را دوست دارند...«
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