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 های دعوت محمد بن عبدالوهاب ویژگی

ه کرا  یربان ی، علمایزمانه در ھر عصر و کرا  یحمد و سپاس پروردگار
 ت فرایھدا یند و آنان، گمراھان را به سویگز یامبرند، برمینان پیجانش

ورزند و به  یم ییباکیت و آزار جاھالن، صبر و شیخوانند و در مقابل اذ یم
دار یاند، ب ه به خواب غفلت فرو رفتهکدالن را  تاب الّله، مردهک ی لهیوس

 سازند. یم ینورشان را نوران یبچشمان  ینموده، با انوار الھ
ن خدا از دام یه توسط مبلغان دکطان یار افراد گرفتار در دام شیچه بس

ه به کضاللت  یشده در واد ار گمراھان غرقیافته و چه بسی ییطان رھایش
ن عالمان چه یزحمات ا ی اند. پس ثمره ردهکدا یان نجات پین داعیا ی لهیوس

نش و برخورد مردم با آنان، چه بد و ناپسند! کواس، کو بوده و بر عیکبا و نیز
ل جاھالن، مصون و محفوظ یف و تأویتاب خدا را از تحرک، علمای ربانی

ست؛ او، یجز الله ن یحق چ معبود بهیه ھکم یدھ یم یاند. پس گواھ داشته
 د:یفرما یمتعال م یو انباز ندارد. خدا یکبه شر یازیچ نیگانه است و ھی

﴿ ٰ َمآ إَِ� ُ ُهُ�ُم إِ�َّ ِي ٱ�َّ  .]٩٨[طه:  ﴾َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهوَ  ٱ�َّ
خداست؛ آن  ی بنده و فرستاده ج ه محمدکم یدھ یم ین گواھیھمچن

ن یان ایرا از م یخداوند، در ھر قرن، مجدد«ه فرموده است: ک یرسول گرام
 ].یھقیم و بک[ابوداود، حا ».دینما یساز کنش را پایفرستد تا د یامت م

مجدد قرن  /یمیاالسالم محمد بن عبدالوھاب تم خید شیترد یب
متولد شد و  یقمر یھجر ١١١٥، در سال یبوده است. و یدوازدھم ھجر

ه ک یوطیر و سیثک ر ابنیافت. بر اساس تفسیھـ.ق وفات  ١٢٠٦در سال 
ند ک یان مردم زندگیم صد سال دریکه کاست  یسک: مجدد قرن، گویند یم
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سنت مشھور باشد؛  یایسالح علم مجھز بوده و به اح ان ھمگان بهیو در م
ن لقب در قرن یتواند مصداق ا ین تنھا محمد بن عبدالوھاب میبنابرا

 دوازدھم باشد.
، پس از وفات پدرش، یالوھاب در سن چھل سالگدخ محمد بن عبیش

م قرن تالش ی، نیعبدالوھاب، به دعوت و ارشاد مردم پرداخت. و یقاض
خ یر تاریوجود آورد و مس بهدینی و عقیدتی  یتوانست انقالبوقفه نمود و  یب

 ر دھد.ییتغ ییروشنا یبه سو یکیرا از تار
خ محمد بن یت دعوت شیفکیگران، در مورد  لیسندگان و تحلینو

 یا نشاط علمین ید دی، تجدیا دعوت ویآ کهعبدالوھاب، اختالف نظر دارند 
جامع و  یا دعوتیوده است و ب یاسیت سکا حریو  یل اجتماعیا اصالح مسای

؟ البته ما، در صدد شته استور را در بر داکه ھمه موارد مذکر بوده یفراگ
ت او را که حرکم یستیخ نیان نظرات خصمانه دشمنان و مخالفان شیب

ختن خون یه رکاند  ردهک یتلق یریفکت یتکا حریم و یمذھب پنجم بدان
ن یپژوھشگر منصف، پاسخ ا یک کدھد. بدون ش یمسلمانان را مباح قرار م

خ و شاگردانش به یه از شک یا ستهیاز خالل خدمات شا یآسان سؤاالت را به
 ابد.ی  یر است، درمینظ ین دعوت خجسته و بیت ایانگر حقانیمانده و ب یجا

 د:یتوح عوت بهد
 داد: یل مکیل تشیگانه ذ د با اقسام سهیخ را توحیقطعًا اساس دعوت ش

گانه دانستن خداوند در افعالش مانند ی یعنیت: ید ربوبیتوح -١
 ت.کیر و مالینش، تدبیآفر

 یگانه دانستن خداوند در پرستش و بندگی یعنیت: ید الوھیتوح -٢
 ردن.ک یل و قربانکمانند دعا، نذر، تو

ھا و  گانه دانستن پروردگار در نامی یعنید اسماء و صفات: یتوح -٣
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 رده است.کھا وصف  ه خود را با آنک یصفات
داد و آن را به  یت میبت اھمید ربوبیبه توح یریش از ھر چیخ بیش
ه کد دانست ید: بایگو یه در اصول ثالثه مک رد. چنانک یان مین نحو بیبھتر

، چون یگانه را مخلصانه بپرستی یه، خداک نیا یعنی ÷میف ابراھین حنییآ
ده است یخود دستور داده و بخاطر آن آفر یھا را به بندگ خداوند ھمه انسان

نَّ َوَما َخلَۡقُت ﴿ د:یفرما ین باره مایو در  �َس وَ  ٱۡ�ِ  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدونِ  ٱۡ�ِ
عبدون به یو  ».ه مرا بپرستندک نیدم مگر ایافریمن جن و انس را ن« ]٥٦[الذاریات: 

 ین عملیو بزرگتر» .تا بدانندیکگانه و یمرا : «یعنیاست. » وحدونی« یمعنا
باشد  یم یپرست گانهیه عبارت از کد است یفرموده، توح ه خداوند بدان امرک

جز او را   یعنی کاست. شر کفرموده، شر یه از آن نھک ین گناھیو بزرگتر

ْ ۞وَ ﴿ د:یفرما یه مکچنان .ردنکخواندن و پرستش  َ  ٱۡ�ُبُدوا َوَ� �ُۡ�ُِ�واْ  ٱ�َّ
 .»دینساز یکرا با او شر یزید و چیو خداوند را بپرست« ]٣٦[النساء:  ﴾ا ٔٗ َشۡ�  ۦبِهِ 

ن یش بر ایھا ھا و نامه فات، نوشتهیخ ھمواره در تمام تألیاساس دعوت ش
ه کده و اخالص در عبادت یه عقید، تصفیه مردم را به تحقق توحکمبنا است 

قت یان حقی؛ پس او به ب خواند یاند، فرا م امبران بخاطر آن مبعوث شدهیپ
ز از باطل یش به حق و گریال إله إال الله به مفھوم گرا ید و مقتضایتوح

 پرداخت. یم
 ر آغاز نموده است:ید را با ابواب زیتاب توحک /خیش
 د.یزدا یه گناھان را مکد و آنچه یلت توحیفض -١
 شود. ید را تحقق بخشد، بدون محاسبه وارد بھشت میه توحک یسک -٢
ن جز خدا یراست یه معبودکم یبدھ یه گواھک نیفراخواندن به ا -٣

 ست.ین
 



 های دعوت محمد بن عبدالوهاب ویژگی   ٤

 :کرحذر داشتن از شرب
 ٣٦ات یه آک د و از ملزومات آن است. چنانی، مترادف توحکز از شریپرھ
 ح دارد.ین امر تصریعمران به ا آل ٦٤بقره و  ی سوره ٢٥٦نحل و  ی سوره

گر بالد یه در دکن نجد بلیرا نه فقط در سرزم یت امت اسالمیوضع شیخ،
ل به یه بمنظور تحصکنه یه و مدکره، احسا، میزبو شھرھا ھمچون بصره، 

ه ک ییرده بود، با چشمان خود مشاھده نموده بود. تا جاکآنجا سفر 
 ی را در بصره، پس از مشاھده» دیتاب التوحک«تابش به نام کن یمشھورتر

ر در یتحر ی ز، به رشتهیآم کآنان در اعمال شر یت عموم مردم و ابتالیوضع
مروز او یداشت به ھنگام ن یت موجود برحذر میاز وضع آورد و چون آنان را

از  یجان دھد. و برخ یبود از فرط تشنگ یکه نزدکرون راندند یرا از شھر ب
ه به قبر کد ید ینه درحالیدر مد ج رسول خدا ی نار حجرهکجاھالن را در 

گاه استادش،  خواندند. آن یاد میشدند و او را به فر یمتوسل م ج رسول الله
؟ در ییگو ین باره چه میه در اکد یاز او پرس یات سندیمه محمد حعال

ْ َ�ۡعَملُونَ ﴿ پاسخ گفت: ا َ�نُوا ا ُهۡم �ِيهِ َوَ�ِٰطٞل مَّ ٞ مَّ ُؤَ�ِٓء ُمَت�َّ  ﴾١٣٩إِنَّ َ�ٰٓ
شان) است و آنچه ی(ا یت و نابودکه) ھالینان، (مایار اکھمانا « ]١٣٩[األعراف: 

 .»نادرست استدھند، پوچ و  یانجام م
 که غالبًا برگرفته از شرک یعمل کمظاھر شر یخ به جستجوین شیبنابرا

د یتاب التوحکن امر در ابواب یژه مبذول داشت. و ایو یاست، توجھ یاعتقاد
 ه عبارتند از:کار است کامًال آشک

 است. کاز بال، شر یریدن انگشتر و نخ بقصد شفا و جلوگیپوش -١
 .ذیه و تعویرامون رقیپ -٢
 د.یجو کھا تبر ا سنگ و امثال آنیه به درخت و ک یسک -٣
 ر خدا آمده است.یغ یرامون آنچه در مورد ذبح برایپ -٤
 ر اللهیغ یبودن نذر برا کشر -٥
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 است. کر الله شریغ یر خدا و ندایاد خواندن غیبه فر -٦
ز ھمچون یآم کامور شر یرامون برخیپ یگریھا، ابواب د نیعالوه بر ا

 کرامون شریپ یدادھا به ستارگان و ابوابیدانستن رو، مرتبط یجادو، بدفال
 ...ر خدا وید و سوگند به غید: آنچه خدا و تو بخواھیه بگوک نیاصغر مانند ا

 شوند، مانند: یم که منجر به شرک یعیدر مورد سد ذرا یابوابھمچنین 
 در حق بزرگان بود. یرو ادهین و زید کفر فرزندان آدم ترکعلت  -١
 ان بپرستد.یکاز ن یکیا نزد قبر ه خدا رک یسکم کح -٢
 ھا است. بت ساختن آن یبزرگان به معنا تجلیل ازدر  یرو ادهیز -٣
 .کدن به شریرس یھا د و بستن راهیاز توح ج امبریپ یپاسدار -٤
و مظاھر و عوامل آن،  کشر یابی شهیخ و ریش یمانیف این احساس لطیا

ه غبار کآن ھم در شرایطی  د.یامت دم ی البد مردهکد خالص را به یروح توح
آنرا  یر الله صفایبه غ یو وابستگ کشر یھا یبدعت بر آن نشسته و آلودگ

 .ره و تار ساخته بودیت
 یامبران و زدودن غبارید دعوت پیقت، تجدی، در حق خیرد شیکطرح و رو

 د نشسته بود.یبر چھره توح یمتماد یھا سال یه طکبود 

 (والء و براء) یدشمنو  یدوست
ه کنبود؛ بل یعلم ی هیو نظر یتئور یکی ی  خ فقط در حد ارائهیدعوت ش

ه بدان کبود  یا یدتیعق یاده نمودن مبانیپ یبرا یو عمل یت جدکحر یک
خود قرار داد و  یرا الگو ج رت رسول خدایھگذر سرن یمان داشت. در ایا

ر بود؛ یدرگافران کبا  ج ه رسول خداکن تفاوت یا نمود. با ایگر احیآنرا بار د
ه کار داشت کسر و  یبود و با مسلمانان ج تب رسول اللهکشاگرد م ایناما 

 ز شده بودند.یآم کمظاھر شر یدچار برخ
مان و جزو ی(والء و براء) از اصول ثابت ا یو دشمن یدوست ی مسأله
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مان و ین اساس انسان، بقدر ایاعتقادات اھل سنت و جماعت است. بر ا
خ در ین اصل شیشود. براساس ھم یمبغوض مخود، محبوب و  یتقوا

 یبه دوست ،قائل شده یا ژهیت ویوالء و براء اھم ی ش به مسألهیھا نوشته
اران ک تیاز اھل باطل و معص یگر و دوریدیکمسلمانان و اھل طاعت با 

خ یه دعوت شکاست  یا گانه سه یھا در واقع محورھا نید نموده است. اکیتأ
و  کد، اجتناب از شریدن به توحیتحقق بخش یعنیھا استوار بود.  بر آن

د ید: بایگو یم ةه در اصول ثالثک ت مسأله والء و براء. چنانیمظاھر آن و رعا
ردن به کن مسائل و عمل یه بر ھر مسلمان مرد و زن، دانستن اکدانست 

 ھا واجب است: آن
مان نساخته یده و به ما رزق داده و بدون ھدف رھایخداوند ما را آفر -١

روانش را وارد بھشت یفرستاده تا پ یامبریما پ یه بسوکاست؛ بل
 .ھی جھنم بشوندد و مخالفانش راینما

قرار دھند. نه  یکرا در عبادت با او شر یسکخداوند دوست ندارد  -٢

نَّ ﴿ ه فرموده است:کرا. چنان یمقرب ی و نه فرشته یامبریپ
َ
َوأ

ْ َمَع  ٱلَۡمَ�ِٰجدَ  ِ فََ� تَۡدُعوا َّ�ِ ِ َحٗدا ٱ�َّ
َ
مسجدھا، « ]١٨[الجن:  ﴾١٨أ

 .»دینکرا با خدا پرستش ن یسکمختص پرستش خداست و 

ه با دشمنان و کست ید روا نیو اھل توح ج روان رسول خدایپ یبرا -٣
اگر  ینند. حتکبرقرار  یدوست ی ن خدا و رسولش، رابطهیمخالف

 ی سوره ٢٢ ی: هیه در آکھا باشند. چنان آن یکشاوندان نزدیخو

�َّ َ�ُِد قَۡوٗما ﴿ ان شده است:ین مطلب به صراحت بیمجادله ا
 ِ ِ يُۡؤِمُنوَن ب َ يَُوآدُّوَن َمۡن َحآدَّ  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ َولَۡو َ�نُٓواْ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك 
ُ
ۡو َعِشَ�َ�ُهۡمۚ أ

َ
ۡو إِۡخَ�َٰ�ُهۡم أ

َ
ۡ�َنآَءُهۡم أ

َ
ۡو �

َ
َكَتَب ِ� َءابَآَءُهۡم أ

يَ�ٰنَ قُلُو�ِِهُم  يَّ  ٱۡ�ِ
َ
ٰٖت َ�ِۡري ِمن َ�ۡتَِها  َدُهمَو� بُِروٖح ّمِۡنُهۖ َوُ�ۡدِخلُُهۡم َج�َّ
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نَۡ�ٰرُ 
َ
ُ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ َرِ�َ  ٱۡ� ْوَ�ٰٓ�َِك ِحۡزُب  ٱ�َّ

ُ
ِۚ َ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُهۚ أ  ٱ�َّ

َ�ٓ إِنَّ ِحۡزَب 
َ
� ِ را  یمردمان« ]٢٢[المجادلة:  ﴾٢٢ُحونَ ٱلُۡمۡفلِ ُهُم  ٱ�َّ

را  یسانک یمان داشته باشند، ولیامت ایه به خدا و روز قکافت ی یھنخوا
ه کده باشند؛ ھرچند یورز یامبرش دشمنیه با خدا و پکرند یبگ یبه دوست

ه کله آنان باشند. چرایا قوم و قبیا برادران و یا پسران یآنان، پدران 
رده و با کن یگزیمان را جایمؤمنان) ا یعنیشان (یا یھا خداوند، در دل

رده است. و کشان  تیرسانده و تقو یاریشان را یخود، ا یمانینفخه ا
ھا و درختان)  اخکر (یه از زکگرداند  یداخل م یبھشت یھا شان را به باغیا

مانند. خدا، از آنان خشنود  یآن رودبارھا روان است و جاودانه در آن م
ه کد ینان، حزب خدا ھستند؛ بدانیاز خدا خشنودند. ا شان ھمیاست و ا

 .»روز استیحزب خدا، پ
ر مخالفان خود را یفکخ قصد تیه شکنند ک یاز مردم گمان م یبرخ
! ه استخواند یخود فرا م یوطن و ھجرت بسو کو مردم را به تر داشته

 :دارد میاظھار  ، چنینشانیھا اتھام و دروغاین خ در پاسخ به یش
م و یدان یافر مکه عموم مردم را کند یگو یم آنچه در مورد ما میبگود یبا

گر، یم و صدھا اتھام دیخوان یخود فرا م یوستن به سویآنان را به ھجرت و پ
ن خدا و یخواھند مردم را از د یه مکھا سراسر دروغ و تھمت است  نیا
در االقبه نام قبر عبد ییھا ه بتکرا  یسانک یامبرش باز دارند. ما وقتیپ

م یدان یافر نمکشان  یپرستند، بخاطر نادان یرا م ...و یو احمد بدو ینالیج
رردن کورزند فقط بخاطر ھجرت ن ینم که شرکرا  یپس چگونه مسلمانان

 یار بزرگین تھمت بسیاست پروردگار و ا کم؟! پایدان یافر مکما،  یبسو
 است.

ه من کاند  ردهکع یه دشمنانم شاک نید: اما ایگو یم یین در جایھمچن
 یسانکا یبا فاسقان و  یا بخاطر دوستیمردم را براساس وھم و گمان خود و 
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 ینم، دروغ و تھمت بزرگک یر میفکنان اتمام حجت نشده است تآه بر کرا 
امبرش متنفر ین خدا و پید یرویخواھند با آن مردم را از پ یم کهاست 

 یرامون مسائلیبود پ شان خواستهیه از اککسی ن در پاسخ یسازند. ھمچن
عه و یھا جز شا نیاز ا ید، فرمود: برخیبگو یزیدھند چ یه به او نسبت مک

 ھا شرم دارد. ان آنیه انسان از بکست ین یرگیز دیتھمت چ
ھا  اح آنکافر و نکروان خود را یمردم بجز پ ی اند من ھمه ه گفتهک نیاما ا

آن را  یچ عاقلیه عقل ھکاست!  یزیانگ دانم سخن شگفت یرا باطل م
ن یآورد و من از گفتن چن یآن را بر زبان نم یچ مسلمانیرد و ھیپذ ینم

 و یا اوردیبر زبان ب ین سخنیچن یا وانهیبرم. مگر د یبه خدا پناه م یسخن
 ه اھداف شوم دارند.ک یسانکن خدا بر ی. نفراسته عقلش مختل ک یسک

 نه ابتداع ،اتباع
ه از کن است یخ ایر شیطبق تفس» محمد رسول الله«به  یگواھ یمقتضا

ق قرار یش مورد تصدیھا شود و ھمه گفته یرویپ ج دستورات رسول خدا
شان یه اک یا وهیز شود و خداوند جز به شیرده پرھک یرد و از آنچه نھیگ

ھا بر اقوال  م آنیم نصوص و تقدیخ به تعظیده نشود. شیگفته است پرست
خواند. البته نه  ید فرا میردن تعصب و تقلکل و رھایبر دلگران و اعتماد ید

ده گرفته شود و نادانان زبان طعن بر امامان یه زحمات فقھا نادک یبصورت
خود را جزو  یروانش در مسائل فرعیخ و شاگردان و پیه شکند. بلین بگشاید
ه کدانستند. چنان یج در نجد بود میه مذھب راکروان امام احمد بن حنبل یپ
، مذھب امام اھل سنت، احمد بن حنبل ید: مذھب ما در مسائل فرعیگو یم

از رسول خدا  یحیم. البته اگر با سنت صحینک یاجتھاد نم یاست و ما ادعا
ه باشد بر کرا ھر  یسکچ یرد و سخن ھکم یم بر آن عمل خواھینکبرخورد 

 .ة)یة السنی(الھد میدھ یح نمیترج ج سخن رسول خدا
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ه یمیابن ت یعنی یت بزرگ اسالمیر دو شخصیتأث سخت تحته ک نآبا  ی،و
م و یگفت: امام ابن ق یت میم قرار گرفته بود اما با شفافیو شاگردش ابن ق
جماعتند و ه، جزو امامان بر حق اھل سنت و یمیاستادش؛ ابن ت

ن حال ما از یبا ا یولاست؛  ھا تابکن یتر باارزشاز شان نزد ما  یھا تابک
 )ةیة السنی(الھد. مینک ید نمیمسائل تقل ھا در ھمه آن

حتی لم و ک، متیچ صوفید: بحمدلله من به مذھب ھیگو یم ییو در جا
(مجموع . خوانم یگران فرا نمیر و دیثک  ابن ،یم، ذھبیمانند ابن ق یامام

 خ)یمؤلفات الش
زمان خود پرداخت.  یو عمل یاعتقاد یھا از بدعت یو به مبارزه با برخ

نه و اطراف آن گنبدھا یید: در عیگو ین بن غنام میدعوت حس رخوه مکچنان
ی اءالله وجود داشت و درختانیبر قبور صحابه و اول یادیز یھا گاه ارتیو ز

 کھا تبر به آن ھا را مقدس می پنداشتند و وجود داشت که مردم، آن
شه یرانش، تکاز ھمف یعثمان بن معمر و تعداد یخ به ھمراھیجستند؛ ش یم
رد و گنبدھا را کھا را قطع  آن و رفتن درختان و گنبدھا یا به سراغ دسته ب

 . درآورد ج ه مطابق با سنت رسول خدایل اولکمنھدم ساخت و قبور را به ش

 عت:یم شرکین و تحید یایحا
ن و ید ی به اجرا و اقامه مائده ی سوره ٤٩ه یو در آ شورا ١٣ه یقرآن در آ

 دھد. یعت دستور میم شرکیتح
شان تالش مستمر و یه اکن بود یاز مصلحان در ا یاریخ با بسیش تفاوت

انجام داد. و دعوت خود را  یعت الھیم شرکین و تحید ی جھت اقامه یادیز
عرضه نمود.  ،ندکام یه آنان قیه علکنیان امر و سرداران، بدون ایبر وال
عثمان بن معمر  ،نهییس شھر عیرئ هن قبل از ھمه دعوت خود را بیبنابرا

نمود اما سرانجام پس از  یارکرفت و در ابتدا با او ھمیرد. او پذکعرضه 
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عر، شانه یمان بن محمد بن عریخالد و احساء؛ سل یبن سردار یدھایتھد
ه محمد بن یر آن ناحیه امکه شد یمنطقه درع یناچار راھ خیرد. و شک یخال

د. در مورد یلم اقامت گزیخ در منزل شاگرد خود؛ احمد بن سویسعود بود. ش
ن ین غنام چنبشان با محمد بن سعود، ایا یخیتار یمالقات و گفتگو

 د:یگو یم
خ مطلع شد، فورًا ھمراه با یه محمد بن سعود از قدوم شک یھنگام

احمد بن  ی برخاسته و به خانه یان و مشاریثن یھا برادران خود به نام
ل و احترام قرار داد و یتجل رد و او را موردکخ سالم یش هلم رفت و بیسو

 یم یه از زنان و فرزندان خود نگھدارکگونه  شان ھمانیه از اکاظھار داشت 
 ند حفاظت بعمل خواھد آورد.ک

ھا سخن  و بدعت ج رسول خدا یھا د و سنتیخ با او در مورد توحیش
نان نجد گرفتار آن که ساک یو بدعت و اختالف و عداوت کگفت و از شر

خ را یه محمد بن سعود سخنان شک نیان آورد و پس از ایم بودند سخن به
ن خدا ید ،ییگو ید آنچه تو میگفت: بدون ترد ؛برد ید پید و به اصل توحیشن
د جھاد ین توحیرد و با مخالفکم یخواھ یاریباشد. پس تو را  یامبر او میو پ
ن یخ گذاشت و با او بر دیگاه دست خود را در دست ش آن… م نمودیاھوخ

. ردکعت یر بکاز من یعت و امر به معروف و نھیشر ی خدا و جھاد و اقامه
 خ نجد)ی(تار

د و قرآن و یخ فراھم گردیشطرح بزرگ برای ط یشرا یمانیوند این پیو با ا
 یخ امت اسالمیه در تارکه و نجد بلیوستند و نه تنھا در درعیم پھ سلطان به

ه از یه درعکنگذشت  یرید رد وکد طلوع یباز شد و فجر ام یدیجد ی صفحه
ه کل شد یتبد یا یو نوران یرکانون فکنجد به  ی و دورافتاده کوچکشھر 
 شعاع قرار داد.لآن سراسر جھان اسالم را تحت ا یدیو توح یمانیانوار ا
و  ج امبریرت پیه با الھام گرفتن از سکر بود ینظ یب ی تجربه یکن یا
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ل یتحو یر، درخت پربارین و شمشدعوت او و با اتحاد قرآن و سلطا ی وهیش
تر و  ش بلندیھا تر و شاخه قیش عمیھا شهیه روز به روز رکداد  یامت اسالم

ُ�لََها ُ�َّ ِحي� ﴿ قرآن: ی فرمودهه شود و ب یشتر میش بیھا وهیم
ُ
تُۡؤِ�ٓ أ

ثمره خود را  یبنا به اراده و خواست خداوند، ھر زمان« ]٢٥[إبراهیم:  ﴾�ِإِۡذِن َرّ�َِها
 .»دھد یم

ش موفق شد و به یت و دعوت خوکخ در حریه شکد گفت ین بایبنابرا
 د و راھش ادامه دارد.یاھدافش رس

از دارد ید است و نیازمند توحین یگریز دیش از ھر چیبشر امروز ب یآر
د با وحدت و ین راستا بایابد. در ایفر و مظاھر آن نجات کو  که از شرک

ام نمود. یشند قک یامت نقشه م ینابود یه براک یدشمنانه ی، علیارکھم
رد. بشر کد یرا تجد ج از رسول خدا یرویه روح پکن الزم است یھمچن

 یعتیدارد. شر یعت الھیم شرکین خدا و تحید ی به اقامه یدیاز شدیامروز ن
د. از یآ یگانه بحساب می، بین بشریو قوان یکیالئ یر نظامھایان سایه در مک
ش را باز یقت دعوت خوید حقی، باکن دعوت مباریروان ایفرزندان و پ رو نیا
انات کاز ام یریگ را ادامه دھند و با بھره یو عمل یدتین انقالب عقیابند و ای

نًا یقیند؛ یان عرضه نمایرا به ھمه جھان یمانین طرح اید، ایجد یھا و رسانه
 رد.کخواھند  ن دعوت، اذعانیت ایو حقان یحق و عقل و فطرت، به درست

 اهللا وبركاته ةوالسالم عليكم ورمح
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