
مصاحبه ی اختصاصی سایت بنیان جهاد علیه دین سکوالریسم و مذاهب مختلف آن در بخش اول : 

 (11/7/98کوردستان و هورامان با شیخ مجاهد ابوحمزه المهاجر هورامی حفظه هللا )

 

 1مصاحبه کننده ها: کارزان شکاک، ابوعبدهللا موکریانی )اعضای شورای مدیریت سایت(

 

 س: السالم علیکم و رحمه هللا و برکاته . از اینکه دعوت ما را قبول کردین تشکر می کنیم 

 

 ج: و علیکم السالم و رحمه هللا و برکاته برادران گرامی . خیلی خوش آمدین . 

 

چنانچه واضح است هم اکنون بعد  . میکه دار یادیسراغ سواالت ز مویبر میمستق هیداجازه بد :1 س

به نظر شما در از ایمان، جهاد با کفار سکوالر و اشغالگر خارجی مهمترین فرض عین شده است، 

 ؟دکنار جهاد چه کاری فضیلت بیشتری دار

 

  بسم هللا و الحمد هلل . ج:

اسالمی از کانال یکی و مذاهب اصالح روابط بین تمام فرق بعد از ایمان و ادای نماز و در کنار جهاد، 

می تونه یکی از برتر و قرار دادن اونها در مسیر وحدت آگاهانه، هدفمند و حرکتی « ابزار3»از 

 .بافضیلت ترین اعمال محسوب بشه

اْفضالا ِمْن   ابوالدرداء رضی هللا تعالی عنه  می گوید رسول هللا صلی هللا علیه وسلم گفت : أالا أُْخبُِركُْم بِأ

ِة ا جا فاساادُ دارا ُح ذااِت اْلباْیِن. وا ِ. قاالا : " إِْصالا سُولا َّللاَّ داقاِة ؟ ". قاالُوا : بالاى یاا را الصَّ ةِ وا الا الصَّ یااِم وا  ذااتِ  لص ِ

اِلقاةُ  آیا به چیزی با فضیلت تر از روزه و نماز و صدقه آگاهتان نکنم؟  گفتند: بله یا .»  2«اْلباْیِن اْلحا

اصالح روابط میان مردم است، زیرا خراب شدن رابطه بین مردم ریشه کن  رسول هللا ، فرمود: آن

 «.کننده دین است

ما هم اکنون با چشم خود می بینیم که خراب شدن رابطه ی بین مسلمین از سوی دوستان جاهل و 

بعد از یادگیری ایمان و  دشمنان آگاه چه صدماتی به دین و دنیای مسلمین وارد کرده، در این صورت

اصالح رابطه ی بین نجام نماز، در کنار جهاد فی سبیل هللا، به عنوان یک مقدمه ی ضروری جهاد، ا

ای بر روی فضیلته امسلمین در اولویت قرار میگیره که یکی از منابع قدرت و وحدتی میشه که درها ر

 دیگه باز می کنه. باذن هللا 

اندازه گیری میزان ایمان دیگران نداشته  الزمه که مشغولیت ما به ایمان خودمون باشه و کاری به

از اشتباهاتی که می کنن تبرئه  اه ای می گردیم که دیگران رهباشیم . ما دنبال  عذر و کوچکترین شب

هر چند عده ای از  ،و  طمع داریم به همراه خودمان سایر اهل قبله هم باذن هللا  وارد بهشت بشن ،کنیم
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 وردیآبل اغماض دیگران هستن تا با سرهم کردن چند اصطالح من دربرادران تنها دنبال اشتباهات قا

جسمی اونها کنن و   گاهو غیر شرعی شروع به غیبت در مورد اونها و حتی ترور شخصیتی و 

تالششون اینه که به دیگران بفهمانند که غیر از خودشان و هم فکرانشان همه در داخل آتش جهنم 

 . دهستن

 

مختلفی از شخصیتها و حتی گروههای مختلف اسالمی صرف نظر از مذهب و : شما در جاهای 2 س

تفسیر آنها دفاع کرده اید و هزینه هائی هم برای شما داشته حداقل آنچه در فضای مجازی رایجه گاه 

شما را داعشی و گاه وهابی و گاه صوفی و گاه رافضی و گاه مکتب قرآنی و ... نامیده اند، دلیل و 

 ؟ ستکارهای شما چینتیجه ی این 

 

نها تنها و ت ، این دفاع کردنهای بنده و هم مسیران بنده ج: اگه اینها مسلمانند و بنده از آنها دفاع کرده ام

یک دلیل داره آنهم این دلیله که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید: من ذابَّ عن ِعرِض أخیه 

هر کس در غیاب و نبود برادر )دینیش( از آبروی او  3من النَّار". بالغایباة، کان حقاً على هللا أن یعتِقاهُ 

 دفاع کند، حق است برهللا )که در روز قیامت( اورا از آتش )جهنم( آزاد گرداند.

ن ردَّ عن ِعرِض أخیه، ردَّ هللاُ عن وجِهه النارا یوما القیامِة " یا می فرماید: صلی هللا علیه وسلم : ما
.هر 4

ز آبروی برادر )دینیش( دور کند )و از آبروی او دفاع کند( هللا در روز قیامت آتش کس )عیبی را( ا

 )جهنم( را از چهره اش دور خواهد نمود.

 حاال به نظر شما این دفاع کردنها ارزش نداره ؟ نتیجه چطوره؟

 نکته ی دیگر اینکه اکثر این مفتری ها در برابر جنگ مسلحانه و خونین کفار سکوالر جهانی و

به بهانه ی صوفی یا رافضی  یا  کنند بلکه ینه تنها سکوت نممرتدین محلی بر علیه مخالفین خود 

ق،  در جبهه ی « عمالً »خوارج و وهابی و غیره بودن و با به راه انداختن جنگ روانی بر علیه این فِرا

 کفار اشغالگر خارجی و مزدوران محلی آنها قرار می گیرند. 

ار سکوالر جهانی به رهبری آمریکا و روسیه و چین و ناتو به  همراه آیا معقول است که کف

ا ممزدورانشان به جنگ مسلمین بیایند و صدها میلیارد دالر در این جنگ خرج کنند به بهانه ی اینکه 

صوفی یا رافضی یا خوارج یا وهابی و مکتب قرآنی و غیره هستیم و برای اسالم اصیل ضررمند 

 هستیم؟

ر نیست که کفار سکوالر جهانی و مرتدین محلی و دارودسته ی منافقین و سکوالر زده آیا تعجب آو

های محلی با خون و مال خود و به خطر انداختن امنیت خود برای یاری اسالم و مسلمین در برابر 

 صوفی ها و روافض و خوارج و وهابی ها و مکتب قرآنی ها وغیره بیایند؟ 

و مزدوران محلی به یاری اش آمده اند چگونه دینی خواهد بود؟ آیا  به نظر شما این دینی که کفار

علمای سوء و مجریان جنگ روانی که در کنار این کفار سکوالر اشغالگر و مرتدین محلی قرار گرفته 

اند اندیشیده اند که در چه منجالبی افتاده اند و در کدام جبهه قرار گرفته اند که در این جنگ تنها دو 

الَِّذینا كافاُروا یُقااتِلُونا فِي سابِیِل الطَّاغُوِت فاقااتِلُوا د دارد : جبهه وجو ِ ۖ وا نُوا یُقااتِلُونا فِي سابِیِل َّللاَّ الَِّذینا آما
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ِعیفًا ( یا شخص در جبهه ی جنگ سرد و گرم 76)نساء/ أاْوِلیااءا الشَّْیطااِن ۖ إِنَّ كاْیدا الشَّْیطااِن كاانا ضا

 شیطان است یا در جبهه ی مومنین و مجاهدین فی سبیل هللا . طاغوت و اولیای 

 

در مسائل حاال   د؟چند دسته هستن  د: کسانی که االن در میان مردم ما دعوت دینی میکنن3 س

 ؟ از اینهاست سخن حق پیش کدام یکمبارزاتی و حرکتی 

 

گره خورده.  رسول هللا صلى هللا علیه  حرکتیبرتر از لحاظ  5«ابزار3»ج: پیش اونیه که به یکی از 

الا ا اْنتِحا ، وا ْلٍف عُدُولُهُ ، یاْنفُونا عاْنهُ تاْحِریفا اْلغااِلینا ن، ْلُمْبِطِلیوسلم می فرماید: یاْحِمُل هاذاا اْلِعْلما ِمْن كُل ِ خا

اِهِلینا  تاأِْویلا اْلجا وا
دارد و به مرحله اجرا یآیند، بر ماین علم را عادلترین کسانی که بعد از من می 6

، تحریف غلوکنندگان وادعای بیخود بیهوده گویان و دروغگویان تأویل جاهالن را از بین که دنآورمی

 برند .می

حمل کردن کسانی هستن که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید برحق هستن   ااینهائی که علم ر

الا اْلُمْبِطِلینا  ،گروه تاْحِریفا اْلغااِلینا  3و همیشه هستن و مخالفینی مثل همین  اْنتِحا اِهِلینا ... ،وا تاأِْویلا اْلجا  وا

  . چنانچه می فرماید صلی هللا علیه وسلم:هم دارند

الُ  ةِ  الا تازا ِ ظااِهِرینا إِلاى یاْوِم اْلِقیااما ق  تِي یُقااتِلُونا عالاى اْلحا طاائِفاةٌ ِمْن أُمَّ
همیشه گروهي از امت من در راه  7

این حدیث متواتر المعنی و چندین حدیث مشابه … مي کنند، و تا قیامت پیروز خواهند بود «قتال»حق 

                                                             
 سه ابزار عبارتند از : نیا 5

 
ةِ که اول    -1  یضر نیراشد یوسلم و خلفا هیهللا عل یست )مثل حکومت رسول هللا صل لهیابزار و وس نیو مهمتر نیِخالَفَةٌ َعلَى ِمنَْهاجِ النُّبُوَّ

 هللا عنهم(
 
ةِ انجام وظ یاسالم یاضطرار لیحکومت بد    -2 ها و  یو عباس هایکند )مثل حکومت امو یم فهیکه در زمان نبود ِخالَفَةٌ َعلَى ِمْنَهاجِ النُّبُوَّ

 ها( یعثمان
 
ةِ و حکومت بد نیواحد مجاهد یشورا    -3  کند . یم فهیانجام وظ یاسالم یاضطرار لیکه در صورت نبود ِخالَفَةٌ َعلَى ِمْنَهاجِ النُّبُوَّ
 
و  ابزار چیه گریهستند د نیمتخصص یوحدت و شورا جادیا یضمانت حفظ وحدت و حت یو ابزارها لهیکه تنها  و س« سه ابزار» نیاز ا ریغ

سه » نیند، و هر چه بعد از اک دایکه هللا وعده اش را داده دست پ یو نصرت یروزیوجود ندارد که بتواند به پ نیمسلم یبرا یگرید ی هیوس
 است. نیمسلم یو هدر رفتن انرژ یلیو ذل یوجود دارد کال تفرق و سست «ابزار

/ أخرجه ابن  53ص   1[  رقم الحدیث ) صحیح ( تحقیق األلباني / مشكاة المصابیح كتاب العلم الفصل األول الجزء 51]  - 248رواه البیهقي  6

(. ابن 2/233، وابن عساكر )تاریخ دمشق (2۰7۰۰) رقم حدیث (10/209(. أخرجه البیهقي )السنن الكبرى 1/91 -مخطوط-عدي )الكامل 

(، ، وابن عساكر 1/59(، وابن عبد البر )التمهید 1/53(، وأبو نعیم )معرفة الصحابة 1/91 -مخطوط–(، وابن عدي )الكامل 4/10 حبان )الثقات

(/وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل 1/25,26(/ ابن وضاح في )البدع والنهي عنها16/247( وأخرجه البزار في مسنده )2/233)تاریخ دمشق 

(/وأخرجه بن بطة في اإلبانة 1/344/وأخرجه الطبراني في مسند الشامیین )1,2آلجري في الشریعة برقم (/وأخرجه ا10/17اآلثار )

(  والخطیب )شرف أصحاب الحدیث 1/350(/وأخرجه تمام بن محمد في :الفوائد)1/140(/وأخرجه الهیثمي في مجمع الزوائد)1/198الكبرى)

 ( 29ص 

حه اإلمام أحمد.  قال الخطیب: "حدثت  ل. قال: قرأت على زهیر بن صالح بن أحمد صحَّ ال  عن عبد العزیز بن جعفر الفقیه. قال: حدثنا أبو بكر الخا

قال: قال قال: حدثنا مهنا ـ وهو ابن یحیى ـ قال: سألت أحمد ـ یعني ابن حنبل ـ عن حدیث ُمعان بن ِرفاعة عن إبراهیم بن عبد الرحمن العُذْري. 

فقلت ألحمد: كأنه كالم «. م من كل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الجاهلین وانتحال المبطلین وتأویل الغالینیحمل هذا العل: »  رسول هللا 

 موضوع. قال: ال. هو صحیح. فقلت: ممن سمعته أنت؟. قال: من غیر واحد. قلت: مان هم؟.

 .(29ان بن رفاعة ال بأس به". )شرف أصحاب الحدیث ص قال: حدثني بن مسكین إال  أنه یقول: ُمعان عن القاسم بن عبد الرحمن. قال أحمد: مع
 1۹23مسلم  7



اونهام بارز هستن که حق پیششونه و مشخصه ی این به ما میگن که : گروهی همیشه تا روز قیامت 

 ست.  «قتال و جنگ مسلحانه»

برتر در حال جهاد هستند هر چند با تمام « ابزار3»اینها فرقه ی ناجیه هستن که حول محور یکی از 

 ه امت واحدیعتض ناشی از تفرق باز ممکنه در سایر فرق هم یافت بشن، اما آنچه که مطلوب شررعوا

برتر تولید میشه و مسلمان الزمه « ابزار3»دیه که توسط شورای اولی االمر یکی از و جماعت واح

ی از سایر فرق متفرق دورخودش را در این صفت زشت تفرق شبیه مشرکین و سکوالریستها نکنه و 

قا  اٌم؟ قالا فااْعتاِزْل تِلكا الِفرا اعاةٌ والا إما ما اْصِل و کناره گیری کنه : فإْن لاْم یاكُْن لهْم جا ا، ولو أاْن تاعاضَّ بأ كُلَّها

 . ْوُت وأاْنتا علاى ذلكا ةٍ، حتَّى یُدِْركاكا الما را شاجا
8 

به نظر بنده در میان مسلمین از میان گروههای پخش مواد مخدر و مشروبات الکلی و مکانهای تن 

تفرق به پای گروههای م نیمسلم در حقفروشی و قماربازی و غیره هیچ یک مفاسد و جنایاتشان 

الا تاکُونُوا ِمنا  اسالمی نمی رسد که هللا تعالی به صراحت از چنین مفسده ی خطرناکی نهی فرموده:  وا

قُوا دِ  نا یِمنا الَّذِ . دیو از زمره مشرکان نگرد* نا یاْلُمْشِرکِ  کاانُوا شِ  ناُهمْ یفارَّ ً یا وا ا لادا  عا  ِهمْ یْ کُلُّ ِحْزٍب بِما

ها و اند و به دستهخود را پراکنده و بخش بخش کرده دین که یآن کسان از( 32-31)روم/فاِرُحونا 

دارد خرسند و خوشحال به آنچه که نزدش است  هم  یاند . هر گروهشده میتقس یگوناگون یگروهها

 .است

 

آن و مبلغینی که تابع  یدنابرتر مید« ابزار3»تنها یکی از  ا: در این صورت مصلحت مسلمین ر4س

 دهستن

 

تشکیل میده گمراه نمیشه و با اجماع واحدش جماعت  ابله . شورای اولی االمر چون امت واحدی رج: 

به دست میاره . اینها هستن که می فهمن مصالح و مفاسد  اتشکیل میده که پشتیبانی هللا ر اواحدی ر

زو جهم  این گروههای غیر مسلح مسلمین در چیه نه افراد متفرق مسلح و غیر مسلحی که اکثر

اهی مسیر را اشتب هستن که به دالیل مختلف نفسانییا مسلمین ضعیف االیمان دارودسته ی منافقین 

 از بیان حق می ترسن .  میرن و یا

ج ی ترسوها سید قطب رحمه هللا در مورد این دسته  ، تحج  بُنا عن قول كلمة الحق  میگه: كل  من جا

طاغوتاً یُعبدُ من دوِن هللا ! همه ی کسانی که از  بالمصلحة والمفسدة حتى أصبحت المصلحة والمفسدة

بیان کلمه حق می ترسند دلیل آن را مصلحت و مفسده ذکر می کنند چنانکه رفته رفته مصلحت و مفسده 

 به طاغوتی تبدیل می گردد که به جای هللا عبادت می شود.  

ق بر گمراهی جمع نشن اما رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ضمانت نگرفته اشخاص و گروههای متفر

 ا. در این صورت مصلحت مسلمین ر هاز هللا تعالی ضمانت گرفته که امت بر گمراهی هم رای نمیش

یکی از امت واحد و جماعت واحدی میدونه که این امر مهم نیز از کانال شورای اولی االمر تنها 

 شکل میگیره و دوام پیدا می کند.برتر « ابزار3»
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 و شاهد جنگ روانی و حتی فیزیکی مذاهب حنفی و شافعی و حنبلی و مالکی و شیعه:  ما قبال 5س

یم یا شاهد جنگ میان صوفی و درویش و طریقتهای مختلف هم بودیم  دبا هم بو سایر فرق و مذاهب

؟ ستدست دشمن شده اند؟ جنگ بیشتر گروههای اسالمی سر چی بزارهم اکنون مسلمین چه جوری ا

 مشکل کجاست؟

 

صرف نظر از دشمنان آگاه و دارودسته ی منافقین که آگاهانه در برابر حق قرار می گیرند و ج: 

ناخواسته در  واهداف خاص خود را دنبال می کنن، و برادرانی که در مسیر اشتباه غالة قرار گرفته 

ود که به نحوی خ؛ برای عده ای از برادران و بازی می خورن همین مسیر اهداف دشمن عمل می کنن

به جان هم افتادن نوعی شگرد و شاهکار شده و تمام سعی را به شخص یا گروهی متصل کرده اند 

در درون خود  ااونها بر اینه که با بایکوت و سرکوب برادر مسلمان خود خصلت دشمن شادکردن ر

ن ادر حالی که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بر عکس اینو سفارش میکنه یعنی مسلم ،پرورش بدن

 پیشنهاد میده و می فرماید: اشاد کردن ر

أحبُّ الناِس إلى هللاِ أْنفاعُُهْم ِللنَّاِس، و أحبُّ األعماِل إلى هللاِ عزَّ وجلَّ سُُروٌر یدِْخلُهُ على مسلٍم، أْو یْكِشُف 

ٍة أحبُّ إِلايَّ من أْن عنهُ كُْرباةً ، أْو یْقِضي عنهُ داْینًا، أْو تاْطُردُ عنهُ ُجوًعا، و ألْن أاْمِشي مع أاخٍ  لي في حاجا

ْن كاظاما غاْیظاهُ،  تاهُ، و ما ْن كافَّ غضباهُ سترا هللاُ عاْورا اْعتاِكفا في هذا المسجِد، یعني مسجدا المدینِة شهًرا، و ما

شاى مع أاِخیهِ  ْن ما اًء یوما القیامِة، و ما جا ألا هللاُ قلباهُ را اهُ ما ا لهُ  و لاْو شاءا أْن یُْمِضیاهُ أاْمضا یَّأ ٍة حتى تتاها في حاجا

لُّ العاسالا  لا ، كما یُْفِسدُ الخا هُ یوما تاُزوُل األاْقدااِم، ] و إِنَّ سُوءا الُخلُِق یُْفِسدُ العاما  9[أاثْباتا هللاُ قاداما

محبوبترین مردم نزد خداوند آنهایی هستند که بیشترین منفعت را به مردم میرسانند، و دوستدارترین »

نزد خداوند آنست که کسی سرور و خوشحالی را به قلب مسلمانی وارد کند، و یا مصیبتی را از اعمال 

 او دور کند، و یا قرضی را بجای او پرداخت کند یا گرسنگی را از او دور کند و سیرش کند و....

 ترە . خۆاوە خۆشهویس ی. کێ خزمهتکارتربێت ئهوە ال 10یا می فرماید: خیُر الناِس أنفعُهم للناِس 

به چنان درجه ای از  ارحق گریز با این اعمال شاد کنی و کفار  ااین منهج صحیحه، که مسلمان ر

( با همین خشمی که دارید 119نگرانی و ناراحتی برسانی که بهشون بگی:  ُموتُوا بِغاْیِظكُْم )آل عمران/

برتر سر اینه: «ابزار3»بمیرید!؛ اما  درگیری بین بسیاری از گروههای اسالمی خارج از یکی از 

ه ای هم این شده که یک طرف مدعی کدام یک بیشتر پیرو حقه و کدام یک کمتر، دعوای عجیب عد

ست که حق پیش اونه و نباید کسی از حق دفاع کنه و به این سبک این برادران به شادکردن دشمن و 

 ایجاد تفرق، نگرانی و ضرر رساندن به مسلمین مشغول شده اند. 

ش شرایط مشکل در اشتباه فهمیدن منهج و نپیوستن به شورای اولی االمر واحد مسلمین و عدم پذیر

ردن گره هائی که تولید ک تونن ینه تنها نمحاکم بر این شوراست. این برادران بی مسئولیت و بی خیال 

ه ها رباز کنن بلکه تا زمانی که بر این مسیر اشتباه هستن هر گونه اقدام آنها به سخت تر شدن این گِ  ار

 کمک می کنه.

   

                                                             
 األلباني: السلسلة الصحیحة ( باختالف یسیر.۹7( )(، وأبو الشیخ في )التوبیخ والتنبیه6۰26أخرجه الطبراني في )المعجم األوسط( ) ۹

( ۵787( )( واللفظ لهما، والطبراني في )المعجم األوسط23۴1( )الشهاب(، والقضاعي في )مسند 2/1ه ابن حبان في )المجروحین( )أخرج  1۰

 مطوالً.



واکنش دشمنان در برابر چنین راهکاری چه  ؟ وست: در میان اینهمه دشمن راهکار صحیح چی6س

 ؟دباش واندمی ت

 

و پشتیبانی و اطاعت از ج: با حفظ استقالل عقیدتی و درون گروهی، و تمرکز بر راههای تقویت 

برتر، و درک چگونگی تعامل شرعی با « سه ابزار»قدرت حکومتی و اجرائی از کانال یکی از 

باید از دشمن شناسی شرعی و درجه بندی شرعی دشمنان  ،مسائل فقهی شخصی ونظری مورد اختالف

و با تمام کسانی که میشه تحت فرمان خود باهاشون  ،و بر دشمن اصلی تمرکز نمود ،برخوردار شد

 متحد شد بر علیه این دشمن اصلی متحد شد. 

 رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در پیمان مدینه با کفار از همین قاعده تبیعت می کنه  -

 می کنن  اهمین کار رباز به حکم ضرورت حابه پس از تبدیل شدن خالفت به پادشاهی ص -

 می کنن  اهمین کار ر ی بدیل اضطراری اسالمیائمه ی مسلمین در برخورد با حکومتها -

امام حنفی در پیوستن به شیعیان زیدی و در نهایت شهادت در زندان از این قاعده تبعیت می  -

 کنه 

 کرده  اهمین کار رصالح الدین ایوبی  -

می  اه در  برخورد با حکومتی که در نهایت در زندان اونها می میره همین برخورد ریابن تیم -

 کنه 

 شیخ حسام الدین در هنگام جهاد با سکوالریستهای سوسیالیست شوروی همین کار را می کنه -

دانسته یا ندانسته و  ینجریاناتی در میان مسلماما در کل، این سبک عمل تمام دلسوزان آگاه  بوده؛ 

 .نمی خوان ادشمنان قانون شریعت هللا دانسته چنین چیزی ر

مسلمین حنفی مذهب ماتریدی و گاه دیوبندی صوفی مسلک  باخیال می کنی ما سالهاست بر چه اساسی 

افغانستان تعامل داشته ایم؟ و چرا عده ای به بهانه های قبرپرست و مشرک و... به مردم افغانستان و 

در برابر کفار سکوالر جهانی تنها گذاشته و به کسانی چون عبدهللا  انها رآمجاهدین اون حمله کرده و 

 برچسب مدافع مشرکین و مانع دعوت توحید یاد کرده اند؟ با طئه های اونها نبوده عزام نیز که تابع تو

ما تا زمان تشکیل شورای اولی االمر جهانی و ارائه ی اجماع واحد اون در مسائل فقهی فردی و پاره 

اما در مسائل اجرائی حکومتی و اقتصادی و  ،نخواهیم بود یای از مسائل نظری فکری با هم یک

سیاسی و حکومتی و بر یک اصل تمرکز داریم که امروزه بهش میگن امور  ... ی و نظامی واجتماع

مستقیما به ایجاد عزت و قدرت برای مسلمین و نجات از گمراهی و فقر و  زیر دست بودن منجر میشه 

پشتیبانی  مکه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم برای امت از هللا تعالی به عنوان ضمانت گرفته بود و هللا ه

 شامل این جماعت واحدی که از اجماع واحد این شورا و امت به وجود اومده می کنه .  اخودش ر

لمه که سا در اینجا برای مسلمین عزت و قدرت و سروری هست و برای دشمنان ذلیلی و شکست. مُ 

وان، به همین نمی خ اچنین چیزی ر -کفار جهانی و مرتدین و منافقین محلی  -ما دشمنان سه گانه ی 

 دلیل به شیوه های مختلفی سعی دارن  مسلمین در چنین کانالی نیوفتن. 



مسلمین در این برهه از زمان نباید در فقه اسالمی مسائل فقهی فردی فکری و اجتهادی درون مذهبی 

که با وحدت مسلمین سرو کار داشته و  -را با مباحث فقهی کالن حکومتی و نهادهای مربوط به اون

 با هم خلط کنن.  -معه ی مسلمین حول محور این مباحث اداره میشه  را جا

خلط کردن این دو بخش از فقه اسالمی مستقیما باعث سوء استفاده ی دشمنان اشغالگر خارجی و 

مرتدین و منافقین محلی میشه . دشمنان با بزرگ نمائی اختالفات فقهی کامال فردی و تاویالت و 

و دامن زدن به  ،با مشغول کردن مسلمین به همدیگه ،اسالمی در این زمینه اجتهادات مختلف مذاهب

مانع از پرداختن مسلمین به مسائل کالن حکومتی و اجتماعی وحدت آفرین شده اند  ،مسائل تفرقه آفرین

 به اهداف خود رسیده اند.   با بازی دادن مسلمین و به این شکل 

 

ز سوی گروههای مختلف علیه هم صادر میشود و بعدها اما هم اکنون اخبار ضد و نقیضی ا: 7س

متاسفانه متوجه می شویم که یکی از طرفین و یا حتی هر دو طرف اخبار دروغینی علیه هم نشر داده 

  اند در این زمینه ها چه باید کرد؟

 

 برتر هستن چنانچه نتوانم اصالح« ابزار3»ج: من در مورد گروههای متفرقی که خارج از یکی از 

کال از همه کناره  11«فاعتزل تلك الفرق كلها »کنم  طبق فرمایش رسول هللا صلی هللا علیه وسلم : 

گیری می کنم.  در این زمینه هم سعی می کنم چیزی در مورد این گروهها نگم و همچنانکه دستم در 

با یکی از کارهای اونها نیست زبانم هم نباشد، اما در مورد سایر برادران و خواهران هم مسیر 

برتر چند روز پیش در مورد اهمیت و جایگاه اسلحه ی خبر گیری و خبر دهی گفتگوی « ابزار3»

 مفصلی داشته ایم که نیاز به تکرار نمی بینم اما به صورت کلی با مثالی توضیحاتی میدهم:

برای در سوره ی نمل ما با داستان هدهد به عنوان یک عنصر خبر دهی مواجه میشیم که خبری را 

طتُ پیامبر خدا سلیمان میاره و میگه :  ا أاحا ِجئْتُكا  بِهِ  تُِحطْ  لامْ  بِما  بر من( 22)نمل/ یاِقینٍ  بِناباإٍ  ساباإٍ  ِمن وا

 دمور و یقطع خبر کی سبا نیسرزم از تو یبرا من. یستین آگاه آن از تو که ام،افتهی یآگاه یزیچ

 .امآورده اعتماد

 یخبر ،ِجئْتُكا ِمن ساباإٍ بِناباإٍ یاِقینٍ  شنیدم یا خوندم یا شایع شده بود، بلکه میگه :در اینجا هدهد نمیگه که 

 . ام آورده تو یبرا را درست و یقطع

داْقتا أا  سانانظُرُ سلیمان علیه السالم فوراً این خبر را تائید و نشر و نقل نمی کنه، بلکه به هدهد میگه:   أامْ  صا

 .یابوده انیدروغگو زمره از ای یاگفته راست مینیبب تا میکنیم قیتحق( 27)نمل/ اْلكااِذبِینا  ِمنا  كُنتا 

این آیات از ما می خواهند که قبل از پذیرش و یا بازنشر و نقل هر خبری، در مورد اون خبر تحقیق و 

ه ربررسی بشه و در صحت و سقم آن یقین حاصل کرد. این امر برای پیامبر هللا که با وحی ارتباط دا

 برای ماها به عنوان یک الگو و مثال معرفی میشه . 

« ابزار3»هم اکنون در برابر مثلث دروغساز، تنها کانالهای رسمی خبر دهی و خبر گیری یکی از 

برتر هستن که  شایستگی تائید یا رد بسیاری از اخبار تخصصی را دارن و باید جهت محافظت از دنیا 

ها اعتماد کرد، حتی اگر با صدها سناریوی دروغین مثل سناریوی نعیم و قیامت خود تنها بر این کانال
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بن مسعود رضی هللا عنه در جنگ احزاب از سوی مجریان جنگ روانی حکومت اسالمی در برابر 

 اینهمه دشمن متحد طرف باشیم.   

 

زیاد شده : در میان عده ای از برادران و خواهران ما بیماری غیبت و بدگوئی کردن از مخالفین 8س

 وظیفه ی ما در برابر این بیماری چیست؟

 

ج: در مورد غیبت و جایگاه اون در شریعت همه آگاهیم پس این برادران و خواهران ما دفتر اعمال 

خودشونو هر جور که دوست داشته باشن پر می کنن،  فقط واسته ها سعی نکنن پیک و پیام رسان 

یبت کنه و تیری به سوی او پرتاب کنه و بهش نرسه شما شیطان بشن. ممکنه مسلمانی از مسلمانی غ

اونو برندار و تو قلب برادر یا خواهر مسلمانت فرو نکن. شما که این سخن را منتقل می کنی اگه 

 راست گفته باشی بهت میگن سخن چین و اگه دروغ گفته باشی بهت میگن فاسق.  

 کانم نیا"ین که تو مغازه ها و اماکنی نوشته شده خود کنترلی در اینگونه موارد بهترین راهکاره . دید

انَّ أا لاْم یاْعلا »؟ تاثیر این جمله برای عده ای بسیار بیشتر از آیه ی  "است مداربسته نیدورب به مجهز ْم بِأ

ا یاري  .گذاردی م اثر؛ !ند؟یبیکه خدا تو را م یدانینم ایآ (14علق/«)َّللاَّ

به همین دلیل در کنار آموزشهای عقیدتی و فرهنگی باید قدرت بازدارنده ی دنیوی هم برای پاک 

عُ بالقرآننمودن این آلودگی از کانال شرعی اون ایجاد کرد. چون:   عُ بالسلطان ما ال یازا   .إن هللا لایازا

 

 الحر   جیش الشام، أحرار الرحمن، لقیف علوش، شیج: ما در میان گروههای مسلح سوری مثل 9س

 زهرانزیادی را دیده ایم مثل جنایات هماهنگ  میجراو گروه زنگی و سایرین  الجوالني جبهة و

کشتن رسمی و غیر رسمی و ئوطئه آمیز  ...غوطه منطقه در یجوالن با یهمکاراز  بعد علوش

هم به  مهاجرین  و  حتی تجاوز به نوامیس اهل سنت بخصوص مهاجرین که افرادی چون محیسنی

و مزدور بودن و دست نشانده بودن این دشمنان اهل  ییرسوا بر دال همه کهآن اقرار کردند و غیره  

 سنت دارد. شما فعالیت این گروهها را چگونه می بینید؟

 

ج: من قبال پیامی برای این گروههای مسلح شام  جهت اصالح فرستاده ام و چون تنها جهاد از طریق  

ا یُِحبُّ الَّذینا یُقاتِلونا احد و جماعتی واحد که هللا تعالی اونها را دوست داره: امتی واحد و صفی و إِنَّ َّللاَّ

انَُّهم بُنیاٌن مارصوصٌ  فًّا كاأ برتر « ابزار3»، صحیح می دونم و این هم تنها از کانال یکی از  في سابیِلِه صا

انجام میشه، به همین دلیل در مورد گروههای متفرق صحبتی برای گفتن ندارم . اگه قدرت اصالح 

 ندارم همچنانکه دستم در اعمال اونها نیست تمایل ندارم زبانم هم در اعمال اونها شریک باشه . 

 

میان مسلمین گروههای مسلح زیادی وجود دارند که دستشان به خون : با این وجود در 10س

همدیگر آلوده شده، در کل خون مسلمان چه جایگاهی دارد و موقف شما در برابر این خونهای هدر 

 رفته چه بوده؟ 

 



ج: زمانی که شخص مسلمانه و در دایره ی اسالم باقی مونده و حتی به درجه ی مومنین نیز نرسیده 

ای حقوقیه که هللا تعالی بهش داده و مذهب و تفسیر خاصش از اسالم باعث از بین رفتن این باز دار

اسادُوا حقوق نمیشه . رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید :الا  الا  تاحا شُوا وا الا  تانااجا  الا وا  تابااغاُضوا وا

الا  تادااباُروا کُونُ  عِ یْ باْعُضکُْم عالاى با  بِعْ یا  وا انًا اْلُمْسِلُم أاُخو اْلُمْسِلِم الا باْعٍض وا ِ إِْخوا الا  ْظِلُمهُ یا وا ِعباادا َّللاَّ الا  ْخذُلُهُ یا  وا وا

ى هااهُناا وا  ْحِقُرهُ یا  ْسِب اْمِرٍئ ِمْن الشَّر ِ أاْن  رُ یشِ یُ التَّْقوا اٍت بِحا رَّ دِْرِه ثاالاثا ما اهُ اْلُمْسِلما کُلُّ اْلُمْسِلمِ  ْحِقرا یا إِلاى صا  أاخا

ِعْرُضهُ. الُهُ وا ما اٌم داُمهُ وا را  عالاى اْلُمْسِلِم حا

 نهیبغض و ک گریکدیو به  دیسازش نکن گریکدی انیبه ز د،یحسد نورز گریکدیمسلمانان به  شما»

 گر،یدکیله نفروشد )بر سر معام یگریاز شما بر فروش د کی چیو ه دیپشت نکن گریو به همد دینورز

. مسلمان برادر مسلمان است، به برادر خود ستم دیباش گری(، بندگان خدا و برادران همددیمعامله نکن

 نیشمارد، انمى لیکند، او را خوار و ذلنمى بیکشد، او را تکذو کمک او نمى یاریکند، دست از نمى

 است که برادر یکاف نیانسان هم یاش اشاره فرمود ـ برا نهیاست ـ و سه بار به س یزکاریتقوا و پره

 گریبر مسلمان د لمانو کوچک شمارد، خون و مال و شرف و ناموس هر مس ریرا حق شیمسلمان خو

 12«.حرام است

این سفارشات چند گانه مال هم مذهبی های شما یا حزب و گروه شما نیست، مال مسلمینه؛ و مسلمین 

 ه ی اسالم هستن. هم یعنی تمام فرق و مذاهب اسالمی که در دایر

راٌم، « یا أیُّها الناُس أيُّ یوٍم هذا؟: »رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در روز قربانی فرمود قالوا: یوٌم حا

راٌم، قال: «. فأيُّ بلٍد هذا؟»قال:  راٌم، قال: «. فأيُّ شهٍر هذا؟»قالوا: بلدٌ حا كم »قالوا: شهٌر حا فإنَّ دماءا

كم علیكم ح راٌم، كُحرمِة یوِمكم هذا، في بلِدكم هذا، في شهِركم هذا. فأعاداها ِمراًرا، ثم وأموالاكم وأعراضا

 13«رفاع رأساه فقال: اللهمَّ هل بلَّغُت؟، اللهمَّ هل بلَّغُت؟

كُوا فِي داِم ُمْؤمِ حتی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید أاْهلا اأْلاْرِض اْشتارا اِء وا  نٍ : "لاْو أانَّ أاْهلا السَّما

اكابَُّهْم هللاُ فِي النَّاِر" اشتراک کنند؛ خداوند جل جالله همه  یدر کشتن مؤمن نیاگر اهل آسمان و زم»14 ألا

 اندازد. یرا سرنگون در آتش دوزخ م

اهل آسمان چه کسانی هستند؟ مالئکه هستن اما تعداد اونها چند تاست؟ تنها هللا می داند، اما اگر اهل 

قتل یک مومن شراکت داشته باشند، نه اینکه مستقیما در اون دست داشته باشند، آسمان و اهل زمین در 

بلکه تنها با لفظ یا قلب یا هر چیز دیگری در این قتل اشتراک کنن مشمول چنین عاقبت شومی میشن .  

آیا بیچاره گانی که پای ماهواره های مثلث دروغساز نشسته و یا از طریق فضای مجازی با قلب یا 

در کشتار مومنین همراه کفار سکوالر جهانی و مرتدین محلی مشارکت می کنن و به چنین  زبان

 یمسلمان در نزد هللا متعال کیبدون شک )جرم وگناه( کشتن جنایتی راضی هستن بیدار نمیشن؟ 

 نابودی تمام دنیا. بزرگ تر است از

الَِّذي ناْفِسي » رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:  ُجٍل وا ُن عالاى هللاِ ِمْن قاتِْل را اُل الدُّْنیاا أاْهوا وا بِیاِدِه لازا

ٍ( «ُمْسِلمٍ  ق  الَِّذي ناْفِسي بِیاِدهِ »به این شکل رسول هللا صلی هللا علیه وسلم قسم می خورد که  15 )بِغاْیِر حا «  وا
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اُل الدُّْنیاا»جان من در دست اوست  کهیقسم با آن ذات وا ُن عالاى هللاِ » ایتمام دنن رفتن و از بی ینابود«لازا  أاْهوا

ُجٍل ُمْسِلٍم بغیر حق  .« حقنا ی بهبر خدا آسانتر است از کشتن مومن «ِمْن قاتِْل را

طااتِ  ِمنْ  إِنَّ : » گهیعبدهللا بن عمر م ،نیخون مسلم به ناحقِ  شدنِ  ختهیر مشخِص  موردِ  نیدر ا را  وا

جا  الا  الَّتِي األُُموِر، ْخرا نْ  ما ا، ناْفساهُ  أاْوقاعا  ِلما امِ  الدَّمِ  ساْفكا  فِیها را  ینابـــود ی. از ورطـــه ها16« ِحل ِهِ  بِغاْیرِ  الحا

یه که باید بهش احترام گذاشت و خون شخص لیبدون دل ختنیر ستیاز آن ن یراه نجات چیانـسان که ه

 خونش را نریخت .

الا » : صلی هللا علیه وسلم می فرمایدبه همین دلیل جهت پیشگیری از افتادن در چنین جرمی رسول هللا

الاحِ، فاإِنَّهُ الا یادِْري، لاعالَّ الشَّْیطاانا یاْنِزعُ فِي یاِدِه، فایاقاُع فِي  دُكُْم عالاى أاِخیِه بِالس ِ ةٍ ِمنا النَّ یُِشیُر أاحا  17«ارِ ُحْفرا

دانید شاید شیطان، باعث هیچ یک از شما با اسلحه بسوي برادر مسلمانش اشاره نکند. زیرا شما نمي »

 «.شود تا به او ضربه اي وارد گردد. و در نتیجه، شما در چاله اي از جهنم بیفتید

باز در جای  رسول هللا صلى هللا علیه وسلمیا  18«سباب المسلِم فسوٌق، وقتالُه كفرٌ »و می فرماید: 

ٍة ِمْن ِدینِ دیگری می فرماید الا اْلُمْؤِمُن فِي فُْسحا اًما : لاْن یازا را ا لاْم یُِصْب داًما حا ِه، ما
 یانسان مومن تا زمان 19

را به  یو فرد-زدیبرخوردار است که خون حرام نر -انجام عمل صالح قیو توف- شیاز گشا نشیدر د

 .ناحق نکشد

اینها و دهها مورد دیگه در قرآن و سنت صحیح راهکارهائی جهت پیشگیریه و  چنانچه رسول هللا 

التَّاِرُك وسلم می فرمایدصلی هللا علیه  انِي، وا الثَّی ُِب الزَّ ٍث: النَّْفُس بِالنَّْفِس، وا : الا یاِحلُّ داُم ُمْسلٍِم إاِلَّ بِإِْحداى ثاالا

اعاةِ  ما ِلِدینِِه اْلُمفااِرُق ِلْلجا
که در  یاز سه کار: در صورت یکیمگر به  یکشتن مسلمان ستیحالل ن» 20

مرتکب  «دهیزن شوهر د ای دهیمرد زن د»که شخص محصن  یقصاص شود، در حالت یگریبرابر د

ده مرتد ش وفاصله گرفته  نیاش و جماعت مسلم یاسالم نیکه شخص از د یطیزنا شده باشد و در شرا

 «باشد

حاال گروههائی را دیده ایم که اشخاصی از سراسر دنیا جهت جهاد و کمک به اونها هجرت کرده و به 

اونها پناه آورده اند اما غدارانه مورد معامله قرار گرفته یا ترور شده اند رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

ُجِل، ثُمَّ قاتالا می فرماید:  ُجُل إِلاى الرَّ انَّ الرَّ أ ةِ إِذاا اْطما اُء غادٍْر لاهُ یاْوما اْلِقیااما انَّ إِلاْیِه ُرفِعا ِلوا أ ا اْطما   21 هُ باْعداما

نکته ی خیلی مهمی که عده ای از برادران به اون توجه نمی کنن اینه که می دونن که ثمره و نتیجه ی 

 ن به خودتفرق و چند دسته بودن در نهایت منتهی به جنگ داخلی و غدر و خیانت و آلوده شدن دستشا

مسلمین میشه . هللا تعالی زمانی که شخص به چنین درجه ای از جرم و گناهکاری می رسه و اسباب 

ْل قُ چنین عذابی میشه بزرگی این عذاب را با زلزله و طوفانهای آسمانی مقایسه می کنه و می فرماید :  

ن فاْوقِ  کُمْ یْ عالا  ْبعاثا یا هُوا اْلقااِدُر عالاى أان  ً یا شِ  ْلبِساکُمْ یا کُْم أاْو ِمن تاْحِت أاْرُجِلکُْم أاْو عاذااباً م ِ کُم باأْسا باْعضا  قا یذِ یُ وا  عا

ُف اآل فا یْ باْعٍض انظُْر کا  ر ِ از  یکه عذاب بزرگ تواندی: خدا م بگو( 65)انعام / ْفقاُهونا یا لاعالَُّهْم  اتِ یا نُصا

 جهی)و در نت زدیکه کار را بر شما به هم آم نیا ایبر شما بگمارد و  تانیپاها ریاز ز ایسرتان و  یباال

 یبرخ برپا گرداند( و انتانی)و جنگها در م دیدسته و پراکنده گردامر بر شما مشتبه شود( و دسته قتیحق
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ن و روش انیرا ب اتیسازد . بنگر که چگونه آ گریاندازد و گرفتار همد گرید یاز شما را به جان برخ

 بفهمند . لکهتا ب میگردانیم

اِن بِسا » : ندیفرمای وسلم م هیهللا عل یصل در اینگونه موارده که رسول هللا ایْ فا یْ إِذاا اْلتاقاى اْلُمْسِلما فااْلقااِتُل  ِهما

ْقتُوُل فِ  اْلما رِ  ایا النَّاِر فاقُْلُت  یوا ْقتُوِل قاالا إِنَّهُ کاانا حا ا بااُل اْلما ِ هاذاا اْلقااِتُل فاما ُسولا َّللاَّ  «هِ اِحبِ عالاى قاتِْل صا  ًصایرا
 یم ی، هر دو جهنمرندیگیقرار م گریکدیخود رو در روى  ریکه دو نفر مسلمان با شمش یهنگام» 22

بودن قاتل معلوم است ، اما مقتول چرا به  یفرستادهء هللا ! جهنم ی: من گفتم : ا دیگویم یشوند . راو

بوده تا طرف مقابلش را به قتل  صیحر: او هم  وسلم فرمودند هیهللا عل یصل رسول هللارود ؟  یجهنم م

  « .برساند 

در این صورت آیا اینها شهید هستن یا ... پناه بر هللا. شخص از صدها و بلکه هزاران کیلومتر آنطرفتر 

به میل خودش و آگاهانه برای جهاد و امر خیری می آید اما در چنین مهلکه و مصیبتی می افته و 

عذابی می کنه. هللا تعالی طبق نیتشان با اونها معامله کنه نه طبق اعمالی که خودش را اسباب چنین 

 انجام میدن . 

در تمام گروههای متفرقی که دیده ایم به بهانه های بسیار بچه گانه و غیر شرعی همگی به قتل برادر 

ی مسلمان خود حریص هستن، و حتی اگه در فضائی شرعی و بی طرف با بسیاری از این طرفها

اصال نمی دونن برای چه میکشن یا کشته  -نه توجیهات نفسانی -درگیر صحبت میشه از نظر شرعی 

میشن؟ و تموم تصورات اونها غیر شرعیه. رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در مورد چنین مصیبتی که 

ِ زماٌن ال یادري القاتُل في أوالَّذي نافسي بیِدِه! لیأتینَّ على الناِس این افراد در آن افتاده اند می فرماید:  ي 

ِ شيٍء قُتِلا  . وال یادري المقتوُل على أي  شيٍء قاتالا
23 

 صلى هللا علیه وسلم اما اولین چیزی که در روز قیامت از اون پرسیده میشه خونه چنانچه رسول هللا 

  25«بالدماء» یا  24 «أول ما یقضى بین الناس في الدماء: »می فرماید

درجه ی زشتی و جرم قتل به ناحق مومنین به گونه ایه که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید: 

دًا" اتا ُمْشِرًكا، أاْو ُمْؤِمٌن قاتالا ُمْؤِمنًا ُمتاعام ِ ْن ما هُ، إِالَّ ما است خداوند هر  دیام 26 "كُلُّ ذاْنٍب عاساى هللاُ أاْن یاْغِفرا

 .را عمدا به قتل برساند گریکه مومن د یمومن ایرفته و  ایمشرک از دن که یرا ببخشد مگر فرد یگناه

یعنی شخصی که مومنی را به ناحق میکشه جرمش مثل جرم شخص به هالکت رفته ی مشرک و 

  سکوالری می مونه که هرگز بخشیده نمیشه. پناه بر هللا .

ای پرداخت بهای این خونی که که خون حرامی را می ریزند در نهایت باید خود را بر بیچاره گانی

ریخته اند در دنیا و قیامت آماده کنند، چون در این زمینه با توبه گناه و حق الناس بزرگی که پایمال 

 أبى هللا ان یجعل لقاتل المؤمن»کرده اند پاک و ادا نمیشه  و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید: 

 دیاشخاص با نیا 28«كفارة: الشرك باهلل وقتل النفس بغیر حقخمس لیس لهن » یا می فرماید:. 27«توبة

شهید  مثل ،خود داشته باشن یپرداخت بده یبرا یانجام بدن که بهائ کیتونن بعد از توبه کار ن یتا م

شدن که در زمان فرض عین شدن جهاد، شهادت تمام گناهان را می شوید: چنانچه رسول هللا صلی هللا 
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نَّةا »علیه وسلم می فرماید: ا یادُْخُل اْلجا ، ِكالاهُما را ا اآلخا دُهُما ُجلاْیِن یاْقتُُل أاحا ُ ِلرا ُك َّللاَّ قاالُوا: كاْیفا یاا «. یاْضحا

 : ِ؟ قاالا سُولا َّللاَّ اِهدُ »را ِر فایاْهِدیِه إِلاى اإِلْسالاِم، ثُمَّ یُجا ُ عالاى اآلخا نَّةا، ثُمَّ یاتُوُب َّللاَّ ِ فِ  یُْقتاُل هاذاا فایاِلُج اْلجا ي سابِیِل َّللاَّ

دُ  و هردو وارد بهشت  رساندیرا به قتل م یگرید یکیکه  یهللا متعال به دو نفر(»1890)م/«. فایُْستاْشها

وارد  رسد،یکه به قتل م یکس»رسول هللا؟ فرمود:  ای: چگونه دندی. مردم پرس«خنددیم شوند،یم

 د؛ینمایم تیاسالم هدا یو او را به سو ردیپذیا مقاتل ر ی. بعد از آن، هللا متعال توبهشودیبهشت م

 .«رسدیو به شهادت م کندیسپسس او در راه هللا متعال جهاد م

الا وا تمام این عواقب سوء قتل نفس شامل کسی هم میشه که خودش را میکشه . هللا تعالی می فرماید: 

ِحیًما  ا كاانا بِكُْم را ْن قاتالا ( و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید : 29ساء/)نتاْقتُلُوا أاْنفُساكُْم ان َّللاَّ ما

ةِ  با بِِه یاْوما اْلِقیااما ناْفساهُ بِشاْيٍء عُذ ِ
 لهیبه همان وس امتیبکشد در روز ق یزیکه خود را به چ یکس» 29

 .«ردیگیمورد عذاب خدا قرار م

نکته ی دیگری که الزمه بهش اشاره بشه ممانعت از کشتن به ناحق کفار اهل ذمه ست چنانچه رسول 

 هللا صلی هللا علیه وسلم در این باره می فرماید: 

سیرةِ سابعینا عاًما  - ها لیُوجدُ من ما ِة لْم یاِجدْ ِریحا الجنِة ، وإنَّ ِریحا مَّ ْن قاتلا رجاًل من أهِل الذ ِ ما
30 

م هللاُ علیه الجنةا  -  31من قتل ُمعاهادًا في غیِر كُنِهه؛ حرَّ

ها توجدُ من مسیرةِ أربعین عاًما  - ْح رائحةا الجنَِّة، وإنَّ ریحا من قتل ُمعاهادًا لم یارا
32 

ها  - ما هللاُ علیه الجنةا: أْن یاشُمَّ ِریحا ْن قاتلا نفًسا ُمعاهادةً بغیِر ِحل ِها، حرَّ ما
33 

به  از قتل ی: نهدیگو یابن العرب یقاض: »سدینو یم «یفتح البار»بن حجر در حافظ اعالوه بر این 

ثابت است؛ پس چگونه است قتل انسان؟! چگونه است قتل  ثیو هشدار در آن در احاد انیناحق چهارپا

 34«صالح؟! یمسلمان؟! چگونه است قتل شخِص متق

ْن قاتالا ناْفًسا بِغاْیِر ناْفٍس أا با این مقدمه ی کوتاه است که به این جمع بندی هللا تعالی می رسیم که:  ْو أانَّهُ ما

ِمیعًا  ا أاْحیاا النَّاسا جا انَّما ْن أاْحیااهاا فاكاأ ما ِمیعًا وا ا قاتالا النَّاسا جا انَّما : (  بخاری میگه32)مائده/ فاسااٍد فِي اأْلاْرِض فاكاأ

ْن أاْحیااهاا»ابن عباس در مورد  ما ِمیعًا.گفت «وا ا أاْحیاا النَّاسا جا انَّما ، فاكاأ ٍ ق  ا إاِلَّ بِحا ما قاتْلاها رَّ ْن حا کسی که  : ما

کشتن نفس و شخص غیر از آنکه به حق باشد را حرام و ممنوع می کند مثل این است که تمام مردم را 

 زنده کرده است . 

برتر و هلل الحمد و المنه با آنکه تمام فرق و مذاهب اسالمی را بر علیه کفار « زاراب3»ما با پیوستن به 

سکوالر و اشغالگر خارجی و نوکران مسلحشان یاری داده ایم اما از چنین جرم و عذابی در امان 

 مونده ایم؛ و حتی به ناحق به سمت هیچ اهل قبله ای انگشت نکشیده ایم و زبان باز نکرده ایم چه رسد

به اشاره با چوب و سنگ و آهن و خدای ناکرده با اسلحه. ما با حرام و ممنوع کردن کشتن انسانهای 

بی گناه از تمام جرمهائی که این گروههای متفرق نسبت به همدیگه انجام داده و میدن اعالم برائت 
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اء ال الفتنة وسفك دماللهم إنَّا نبرأ إلیك من كل محرش وفتان وشیطان یسعى الى إشعکرده و می کنیم.  

 .أو غیرها سنةأو ال شیعةالمسلمین أو یتهاون بها...سواء ً كان في ال

البته ما غیر از برائت و دوری از این بازی جنایت کارانه ی اهل تفرق سعی می کنیم  از کانال شورای 

م  اصالحگری کنی برتر بین این گروههای متفرقی که به جان هم افتاده اند« ابزار3»اولی االمر یکی از 

إِْن طاائِفاتااِن ِمنا اْلُمْؤِمنِ چنانچه هللا تعالی می فرماید:  اْصِلُحوا با  نا یوا ایْ اْقتاتالُوا فاأ ا عا  ۖناُهما لاى  فاإِْن باغاْت إِْحدااهُما

ٰى فاقااتِلُوا الَّتِ  تَّٰى تافِ  یتاْبغِ  یاأْلُْخرا ا  ءا یحا ْت فاأ ِ ۚ فاإِْن فااءا ایْ ْصِلُحوا با إِلاٰى أاْمِر َّللاَّ أاْقِسطُوا ۖ إِ  ناُهما ا ِباْلعادِْل وا  ِحبُّ یُ نَّ َّللاَّ

آنها  نیکردند در ب یرینزاع و درگ گریکدیو هرگاه دو گروه از مؤمنان با (9الحجرات/) نا یاْلُمْقِسطِ 

 یعدظلم و ت گریحاضر به سازش نشدند و بر طرف د نیاز طرف یکیاما اگر  دیکن جادیا یصلح و آشت

 یاز ظلم و تعد کهیبه فرمان خداوند بازگردد و در صورت نکهیا ات دینمودند با گروه متجاوز بجنگ

ه قطعا ک دیو بدان دیکن شهیو همواره عدالت پ دیصلح و سازش کن جادیآنها با عدالت، ا نیبازگشت در ب

 .دارد یرا دوست م شگانیهللا عدالت پ

 

این دستورات اهمیت نمی دهند دنیا آنها را فریب نداده : آیا گروههای مختلف و متفرق که به 11س

است؟ شما در جاهائی گفتید که گروههائی در سوریه وجود داشته یا دارند که آنها به جای هللا تعالی 

 بر غیر هللا توکل کرده اند ومزدورند و غیره .....

 

 ج: دنیا تنها کسانی را فریب نمیده که دارای صفات خاص خود باشند:

نُوا نا یلَّذِ لِ  -  باشند آورده مانیا که است یکسان (36)شوری/آما

عالاى - ب ِِهمْ  وا کَّلُونا یا  را  باشند کرده توک ل پروردگارشان بر و  (36)شوری/  تاوا

الَّذِ  - ثْمِ  کاباائِرا  ْجتانِبُونا یا  نا یوا اِحشا  اإْلِ اْلفاوا  اعمال و ، بزرگ گناهان از که ندیکسان و( 37)شوری/ وا

 ، زندیپرهیم ناپسند و زشت اریبس

إِذاا - ا وا  . بخشندیم گردندیم خشمناک که یهنگام و( 37)شوری/ ْغِفُرونا یا  هُمْ  غاِضبُوا ما

الَّذِ  - ابُوا نا یوا ب ِِهمْ  اْستاجا  ندیگویم پاسخ را پروردگارشان دعوت که ندیکسان و (38)شوری/  ِلرا

أاقااُموا - ةا  وا الا  ، میدارندبر پا  را نماز و (38)شوری/ الصَّ

أاْمُرهُمْ  - ى وا  گریکدی با مشورت هیپا بر و یزنیرا وهیش به کارشان و ( 38)شوری/ ناُهمْ یْ با  شُورا

 است

ا - ِممَّ ْقنااهُمْ  وا زا  صرف(  ریخ یکارها در)  میاداده شانیبد که یزهائیچ از و(38)شوری/ نِفقُونا یُ  را

 . کنندیم

الَّذِ   - اباُهمُ  إِذاا نا یوا  شد، شانیبد یستم اگر که ندیکسان و( 39)شوری/  نتاِصُرونا یا  هُمْ  یُ اْلباغْ  أاصا

 . دهندیم یاری را شتنیخو

با آنچه که ما در امثال باب و باغوز و غیره دیدیم بنده بر این باورم که این گروههای مشخص 

کل ه تورنگارنگ به جای هللا تعالی بر کفار سکوالر جهانی و یکی از طاغوتهای محلی و دست نشاند

 کرده اند و سرنوشت خودشونو به اینها سپرده اند به همین دلیل است که می بینیم آشکارا :



دچار کبائری چون قتل نفس می شوند که نزد هللا تعالی  ویرانی دنیا اهونتر از قتل نفس مسلمان  -

ت آنها نیسبی گناه است . اینها به راحتی برادران ما را که هیچ کسی در دنیا حاضر به دفاع از 

به قتل می رسانند . براداران وخواهرانی را به قتل می رسانند که خانواده های آنها نیز از 

 ترس طواغیت از آنها برائت کرده اند و... حسبنا هللا و نعم الوکیل . 

کمتر دیده شده که خشم خود را بر برادران خود فرو ببرند در حالی که در برابر کفار سکوالر  -

جهانی و طاغوتهای محلی ذلیل و فرمانبردار هستند؛ کفار و طاغوتهائی که روزانه مسلمین را 

 در افغانستان و سومالی و غیره قتل عام می کنند و... 

ولی االمر و امت واحد و جماعت واحد و وحدت دعوت هللا تعالی اینها را به تشکیل شورای ا -

کرده اما اینها به این دعوت مهم پاسخ منفی داده و مسیر تفرق و سستی و فشل و سستی و ذلت 

 و شکست را در پیش گرفته اند .

با آنکه ممکنه عده ای از آنها نماز را زبانی بخوانند اما مفاد و مفاهیم آن را بر پا نمی دارند و  -

را در واقع اقامه نمی کنند که بعد از آنهمه تعهد و دعا و...  پیام نهائی آن السالم علینا و  نماز

 علی عبادهللا الصالحینه . 

در سبک حکومتی آنها نیز شورای اوالی االمر و مشورت اسالمی با تمام مسلمین جایگاهی  -

ندارد، بلکه عقلیت استبدادی فرعونی بر آنها استوار است و همین عقلیت را بر دیگران تحمیل 

 می کنن که قاعده ی این عقالنیت میگه : 

ا فِْرعاْونُ  قاالا  ا إِالَّ  کُمْ یأُرِ  ما ى ما ا أارا ما شاادِ  لا یسابِ  إاِلَّ  کُمْ یأاْهدِ  وا  آنچه جز من:  گفت فرعون(29)غافر/ الرَّ

 و تیهدا راه به جز من و ، کنمینم شنهادیپ شما به و نمیبینم صالح امکرده شنهادیپ و امدهید صالح

 . کنمینم رهنمود را شما ، سعادت به یمنته

 اما قاعده ی مورد پسند نزد هللا تعالی میگه :

أاْمُرهُمْ  - ى وا  . است گریکدی با مشورت هیپا بر و شورا وهیش به کارشان و(38)شوری/ ناُهمْ یْ با  شُورا

این یکی از ابزارهای مهم کسب بهشته که باید در پیوستن و صحیح انجام دادن آن با هم مسابقه 

فِ داد .   نیا آوردن دست به یبرا دیبا دهندگانمسابقه( 26)مطففین/ اْلُمتاناافِسُونا  تاناافاِس یا فالْ  ذاِلکا  یوا

 . رندیبگ یشیپ گریکدی بر و بدهند مسابقه گریهمد با( بهشت ینعمتها) 

آن دسته از این رهبرانی که مسلمان مانده اند حداقل باید پیام رسول هللا صلی هللا علیه وسلم آنها را به 

ا»هوش بیاورند و به خاطر هوای نفس و قلب دست از غدر به زیر دستان بکشند که می فرماید:   ِمنْ  ما

ُ  یاْستاْرِعیهِ  عاْبدٍ  ِعیَّهً َّللاَّ ِعیَّتِهِ  اغااشًّ  یاُموتُ  یاْوما  یاُموتُ  را ما  إِالَّ  ِلرا رَّ ُ  حا نَّها  عالاْیهِ  َّللاَّ  هللا که ایبنده هر» 35.«اْلجا

 وا بر را بهشت خداوند بمیرد، کرده خیانت هاآن به که درحالی و بسپارد او به را سرپرستی تعالی

  «کندمی حرام

 

هستیم کدامیک  : اما ما هم اکنون شاهد شوراهای مختلف احزاب و گروهای مختلف اسالمی12س

 برای تمام مسلمین می تواند حجت باشد؟
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ج: زمانی که از شورای اولی االمر مسلمین صحبت میشه یعنی متشکل از تمام مسلمین با تمام تفاسیر 

 ومذاهب اسالمی که دارند و در نهایت اجماع واحدی را ارئه می دهند . 

یگیم شورای فالن فرقه، اگه متشکل از فالن اگه این شورا متشکل از یکی از فرقه های سلفیت باشه م

فرقه ی شافعی یا حنفی و شیعه و غیره باشه میگم شورا ی فالن فرقه ... و اجماع فالن فرقه و... نه 

شورای اواالمر تمام مسلمین و اجماع واحد مسلمین.  آنچه می تونه برای مسلمین حجت باشه شورای 

ه. شورائی که متشکل از تمام مسلمینیه که تحت مدیریت یکی برتر« ابزار3»اولی االمر تابع یکی از 

برتره که با اجماع واحدش از قدرت نظامی و اجرائی برخورداره و تصمیمات و حکمش « ابزار3»از 

 را به مرحله ی اجراء در میاره و به این شیوه جماعت واحدی را شکل میده . 

 

 شته باشند؟ : حتی شیعیان می توانند در این شورا شرکت دا13س

 

ج: زمانی که میگیم تمام مسلمین یعنی تمام مسلمین. ابن تیمیه که سلفیت نوع دوم را نمایندگی می کنه 

نمیشه. یعنی اگه در مساله ای  منعقد یامام دوزاده انیعیش موافقت با جز امت اجماع کهمعتقد بود 

باشه در اینجا اجماع واحد تمام مشخص تمام اهل سنت نظری داشته باشن و شیعه نظر دیگه ای داشته 

 مسلمین صورت نگرفته بلکه اجماع اهل سنت صورت گرفته. 

 

و و بسیاری از مالها  دبه عنوان مرجع معرفی می کنی ا: شما در اینجا شورای اولی االمر ر14س

فَاْسأَلُواْ »یبا استناد به آیه شیوخ گروههای متفرق هم که اکثرا در زیر سایه ی طاغوتی لم داده اند 

ْکرِّ إِّن کُنتُْم الَ تَْعلَُموَن   دنویخودشان را به عنوان مرجع معرفی می کنند و چنین به مردم میگ« أَْهَل الذ ِّ

 .  دنها مراجعه کننآبه  دنناو مردم باید در هر چیزی که نمی د دکه خودشان اهل ذکر هستن

 

اندازه ی کافی صحبت شده و نیازی به بازگوئی به  «اولی االمر منکم»ج: در مورد جایگاه اطاعت از 

م که یکی از بهترین راههای درک معانی قرآن وینمی بینیم اما در این مورد خاص الزم می دونم بگ

ْکرِ »که مثل مجاهد تفسیر قرآن با قرآنه . در این زمینه دونگرش وجود داره: یکی نگرشی   ار« أاْهلا الذ ِ

أهل الكتب »و « التوراة واإلنجیل»و مثل ابن عباس به صاحبان« أهل الكتاب»و « أهل التوراة»به اهل  

 نام می برند .  « الماضیة

 هللا تعالی به رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید: 

نا ٱلطَّ  - ُهم م ِ ۡقناٰ زا را أا ِصۡدٖق وا ِءیلا ُمباوَّ ٓ ۡأناا بانِٓي إِۡسراٰ لاقاۡد باوَّ ِت )یونس/وا اسرائیل از آن به بعد[ بنی(»]93ی ِباٰ

ای را بدیشان را در جایگاه خوب و اقامتگاه دلپذیری منزل و مأوی دادیم و روزیهای پاکیزه

 «عطا کردیم.

ُؤونا اْلِکتاابا ِمن قاْبِلکا لاقادْ  - اِل الَِّذینا یاْقرا ْلناا إِلاْیکا فااْسأ ا أانزا مَّ قُّ ِمن  فاإِن کُنتا فِی شاک ٍ م ِ اءکا اْلحا جا

ب ِکا فاالا تاکُونانَّ ِمنا اْلُمْمتاِرینا  اگر درباره چیزی که )از قصص موسی و فرعون و  (94)یونس/رَّ

اسرائیل( بر تو نازل شده است، در شک  و تردید هستی، از کسانی سؤال کن که قبل از تو بنی



روردگارت برای تو آمده است و از اند . بیگمان حق از سوی پخواندهکتابهای آسمانی را می

  زمره مترد دان مباش .

کردند و مشرکین قریش برای بطالن نبوت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به بشر بودن او استدالل می

ااٗل خورد و در بازارها راه میاینکه او غذا می آ أاۡرساۡلناا قاۡبلاكا إِالَّ ِرجا ما نُّوِحٓي  رود. هللا تعالی می فرماید: وا

ا كاانُواْ إِلاۡیِهۡمۖ فاسۡ  ما ساٗدا الَّ یاۡأكُلُونا ٱلطَّعااما وا ُهۡم جا
عاۡلناٰ ا جا ما * وا ۡكِر إِن كُنتُۡم الا تاۡعلاُمونا ِلِدینا )انبیا لُٓواْ أاۡهلا ٱلذ ِ -7ء/خاٰ

نی ب آسماایم. از آشنایان به کتاایم که بدیشان وحی کردهپیش از تو جز مردانی را برنینگیخته(»8

مر ایم و عدانید. ما پیامبران را به صورت جسدهایی که غذا نخورند، نیافریدهپرسید، اگر این را نمیب

 «اند.جاویدان هم نداشته

مبران ها به شما بگویند که آیا پیاتوانید از اهل ذکر ]کتاب[ بپرسید تا آندانستید مییعنی اگر قبالً نمی

 اند یا نه؟بشر بوده

 صورت سیاق آیه بر این امر داللت دارد که مقصود از اهل ذکر، اهل کتابه.در این 

ۡكرِ فاسۡ »پس عبارت ُءونا ٱۡلِكتاٰبا ِمن قاۡبِلكاۚ فاسۡ »معادل « لُٓواْ أاۡهلا ٱلذ ِ نتُۡم الا إِن كُ » میشه و عبارت« ِل ٱلَِّذینا یاۡقرا

آ أا »معادل « تاۡعلاُمونا  مَّ ۡلناآ إِلاۡیكا فاإِن كُنتا فِي شاك ٖ م ِ  میشه.« نزا

ْكر به تنهائی اومده منظور  ْلناا کتاب البته در جاهائی هم الذ ِ قرآنه چنانچه هللا تعالی می فرماید: إِنَّا ناْحُن نازَّ

افِظُونا )حجر/ إِنَّا لاهُ لاحا ْكرا وا هُْم 9ۖالذ ِ اءا ا جا ْكِر لامَّ إِنَّهُ لاِكتااٌب عاِزیٌز  ( یا می فرماید: إِنَّ الَِّذینا كافاُروا بِالذ ِ وا

کسانی که خود را اهل ذکر می نامند مثل اینه که خود را اهل جهاد یا ذکات  معنی در این (41)فصلت/

هر شخصی که فریضه ای انجام داد و با انجام این فریضه یا حج یا صدقه یا نماز و غیره بنامند . البته 

نداشته، با این وجود میشه تا زمان رسیدن آگاهیهای  لقبی برای خود بسازد در صدر اسالم سابقه ای

الُواْ فااسْ »اما اینکه خودشان را مشمول مخاطبین الزم به مسلمین از کنار این القاب هم به سادگی گذشت  أ

ْکِر إِن کُنتُْم الا تاْعلاُمونا   بدانند کار درستی نمی تونه باشه. « أاْهلا الذ ِ

 

 گروههای مسلحی که به صورت متفرق در حال فعالیتند چیست؟  : درخواست شما  از رهبران15س

  

اْعطُوهُ »ج: رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:  ِ فاأ الا بِاَّللَّ ْن ساأ  یزیهرکس به خاطر خدا چ 36«ما

 .دیخواست؛ به او بده)شرعی( 

ُجٌل »و باز می فرماید :  الا یُْعِطي بِهِ أاالا أُْخبُِركُْم بِشار ِ النَّاِس : را ِ وا  37«یُْسأاُل بِاَّللَّ

من با رهبران متفرق گروههای اسالمی شروع می کنم، چون اینها بزرگان جماعت و گروه خود هستن 

ن یاحِمُل الِحقدا»  لایسا كاریُم القاوِم ما الشَّها از شماها می خواهم ب« وا ،  اداةاَّللَّ الَِّذي الا إِلاها إِالَّ هُوا عااِلمُ اْلغاْیِب وا

اأْلاْرِض  اِت وا اوا : که به مفاهیم و بنیانهای اساسی وحدت بخش اسالمی برگردید، به هوش بیایید فااِطِر السَّما

و دست از لجبازی و شرک تفرق بکشید و به دنیا و قیامت خود و اطرافیانتان با نگاهی اسالمی و 

 فرافرقه ای نگاه کنید. 

                                                             
 (، واأللباني في " صحیح أبي داود"6/2۵۴(، وصححه النووي في " المجموع " )1672رواه أبو داود )رقم/ 36
 (۴/2۴( واإلمام أحمد في " المسند " )16۵2رواه الترمذي في " الجامع " )رقم/ 37



ن در دنیا و قیامت دل خوش کرده اند رحم کنید، در این سالهای به این نسل جهادی که به آینده ای روش

گذشته ما تجربیات ارزشمندی را به دست آورده ایم و مجاهدین در طول این چند قرن گذشته و دهه 

های گذشته ارثیه ی عظیمی را به دست ما سپرده اند، از این ارثیه محافظت کنید، با پیوستن به یکی از 

ایمان را یکی کنید، سخنانمان را یکی کنید، مشعلهای هدایت و چراغهای روشنگر برتر صفه« ابزار3»

و الگوهائی برای دوستی و برادری باشید؛ خود و اطرافیانتان را روسیاهان تاریخ مسلمین و مایه ی 

 تمسخر دشمنان و شرمساری اهل جهاد و شریعت گرایان قرار ندهید.

 

: سوالی که ذهن خیلی از مسلمین را به خود مشغول کرده این است که چگونه است که هم 16س

مسیران شما هم در یاری به دوله فعالیت داشته اند و هم در میان القاعده و هم طالبان و هم ایران 

 حضور آزادانه داشته و دارند؟ 

 

فی سبیل هللا و قتال با کفار سکوالر جهانی ج: هم مسیری و پیمان انواع مختلفی داره ما بر اساس جهاد 

به رهبری آمریکا و مزدوران آشکار و واضح آمریکا و پرهیز از جنگهای داخلی، در هر سرزمینی 

« ابزار3»برتر قدرت مدیریتی نداشته باشه از روی ناچاری و باالجبار با یکی از « ابزار3»اگه 

مشرک و سکوالر و اشغالگر جهانی با نصرانی ها موازی همکاری داشته ایم . ما در جنگ با کفار 

نیز همکاری خواهیم کرد اگر نیاز باشد؛ ما از دشمن شناسی و درجه بندی شرعی واضح و روشنی 

 برخورداریم و بر همان اساس عمل می کنیم. 

 

 چه ؟ مادر یاسالم یاضطرار لیبه عنوان حکومت بد رانیا: در داخل  17س 

ند عادی فرافرقه ای و فراحزبی و همچون یک جریان در کنار تمام مسلمین ج: ما در ایران یک شهرو

قریش  -در برابر پیروان دین سکوالریسم و مذاهب مختلف آن هستیم. در جنگ مسلحانه با آمریکا 

و مزدوران محلی اش نیز، ایران اصالً به ما نیاز نداشته و درخواستی هم از ما نکرده، و  –زمان 

 جهاد مسلحانه ی خود را بر مرزهای خارج از ایران متمرکز کرده اند.  برادران ما نیز 

 

 : اما از فعالیتهای شما ایران یکی از طرفهائی است که بیشترین سود را برده است؟18س

ج: بله، و این طبیعیه که تمام اهل قبله و حتی کفار اهل کتاب و شبه اهل کتاب از فعالیتهای ما در برابر 

کفار مشرک و سکوالر که دشمن مشترک همه ست سود ببرند. درواقع جنگ هر یک از ما با مشرکین 

 د. مه می رسو سکوالریستها که دشمن مشترک تمام شریعتهای آسمانی است به نسبتهائی سودش به ه

 

 : در جنگ میان دوله با طالبان شما در کجا ایستاده اید؟19س

در موضع اصالحگر و اگه نتوانیم اصالح کنیم از این جنگ داخلی دوری می کنیم، چون یکی از 

شروط همکاری ما با این دسته از اهل قبله پرهیز از جنگهای داخلی و تمرکز بر دشمنان اصلی و 

 متحدین اونه که بخشهای وسیعی از سرزمینهای ما را اشغال کردن.   قریش زمان آمریکا و



 

: شما با جوامع مختلف با مذاهب مختلف اسالمی برخورد داشته اید که در پاره ای موارد 20س

قوانین عملی مختلفی دارند که با بسیاری از اندیشه های شما مخالف است، در این زمینه ها چکار 

 می کنید؟ 

 

ج: بدون شک تمام جوامع بشری و سیستمها از یک خانواده بگیر تا حزبها و حکومتها برای اداره ی 

امور داخلی خود از یک قانون منسجم پیروی می کنند و جامعه ای مستقل و قدرتمند وجود نداشته و 

دهند و  نخواهد داشت که در کنار قوانین اجرائیش شخص یا اشخاصی اعمالی خالف این قوانین انجام

 مجازات نشن . چون از نگاه این جوامع چنین اشخاصی مجرمند.  

نداره، شخص می تونه یک کافر اهل ذمه باشه « قانون واحد»تضادی با « عقاید و آراء مختلف»داشتن 

و عقاید خودش و خودمختاری داخلی خودش را داشته باشه اما در کنار این تابع آن دسته از قوانینی 

یت اسالمی براش تعیین کرده . شخص مسلمان هم می تونه دارای اندیشه های مختلف باشه که حاکم

اسالمی باشه و در عین حال در امور عملی و ظاهری تابع قانون واحد جامعه ی اسالمی باشه و با این 

 قانون واحد اسالمی که از اجماع شورای اولی االمر ناشی شده همچون یک دستور شرعی معامله کنه. 

ته غیر از مسائل فکری پاره ای از امور عملی فردی و حتی درونگروهی هم هستن که ما می تونیم الب

طبق همان قانون واحد جامعه بهشون عمل کنیم، اما در قوانین عملی که از این دایره ی فردی و 

 ستان ووزیر –گروهی خارج میشن باید تابع اون قوانین عملی واحد جامعه شد. ما می تونیم در اینجا 

نمازهامونو بر اساس فقه حنفی، شافعی، حنبلی یا دست باز مثل مالکی ها و شیعه ها بخونیم  -افغانستان

اُم ِلیُْؤتامَّ بِِه،اما نماز جماعت حنفی ها که میریم تابع امام حنفی ها میشیم . چرا؟ چون:  ما ا ُجِعلا اإْلِ إِنَّما
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 .شود یرویاست که از او پ نیا یامام، برا

می خونه عده  کامل یمن دربن عفان به عنوان رهبر جامعه و امام نماز مسلمین، نمازش را  عثمان   

 که همانطور شود خوانده کامل نماز دینبا که کردند اعتراض مسعود ابنای از علمای صحابه مثل 

 شخود اجتهاد به عثمان  که زمانی  اما ندنخواند کامل عمر و ابوبکر ورسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

 که دندید بخوانند قصر بصورت را نمازشان مسعود ابن با بودند منتظر که یافراد می کنه  عمل

 39.شر  : الخالف گفت و خواند کامل را نمازش و نمود اقتدا عثمان به مسعود ابن نهاآ انتظار برخالف

تاذْهابا ِریُحكُْم  »امثال ابن مسعود  عُوا فاتاْفشالُوا وا ال تاناازا ( را خوب فهمیدن، بر خالف 46/)األنفال«وا

کسانی که امروزه دست گرفتن یا نگرفتن، کجا دست گرفتن یا رفع یدین یا آمین گفت با صدای بلند را 

انکار  قابلاسبابی برای تفرق، سستی، بی ابهتی، ذلیلی و حتی شعله ور کردن جنگهای داخلی غیر 

 کرده اند که رهبران و خط دهندگان اصلی این افراد تماماً در اختیار دشمنان مسلمین بوده و هستن. 

هر کسی که به این سبک عمل می کنه نه تنها از خیر و شرع تبعیت نکرده بلکه شرکی به نام تفرق و 

واهران ما متوجه نیستن که شری را تولید کرده؛ و باید ازش دوری و اجتناب کرد. این برادران و خ

 یواجب ،یبا عجز و ناتوانیشه و انجام آن واجب م ییو توانا یعمل به واجبات، بعد از علم و آگاهحتی 

                                                             
(، وأخرجه البخاري "كتاب األذان"، ۴11مسلم )حدیث أنس بن مالك رضي هللا عنه أخرجه / ۴12 -۴1۴/ مسلم 688 -668۹-73۴بخاری  38

(، وأخرجه ابن ماجه "كتاب 7۹2(، وأخرجه النسائي "كتاب اإلمامة" "باب استخالف اإلمام إذا غاب" )8۰۵"باب یهوي بالتكبیر حین یسجد" )

 (.1237-1238إقامة الصالة والسنة فیها" "باب ما جاء في إنما جعل اإلمام لیؤتم به" )

 3/1۴3والبیهقي  6/386والطبراني  1۹6۰وأبو داود  2/1۹۹د الرزاق في المصنف أخرجه عب 3۹



جام ی چون انبر جلب مصالحی چون تفرق بردن مفاسد  نیاز ب . و مهمتر از آن متوجه نیستن کهستین

مثل انجام رفع یدین هنگام نماز یا  لحتهنگام وجود دو مص؛ و عالوه بر این مقدم است فالن سنت

 نیو باالتر نی، بهترخواندن قنوت و امثالهم با وحدت اسالمی که یکی از منابع قدرت و عزت مسلمینه

 .  شودیم اریاخت

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم کعبه را به همان سبکی که درست شده بود بر نگرداند، خلفای راشدین 

 که نیهمعمر بن خطاب هم با بعضی از سیاستهای ابوبکر مخالف بود و  هم این کار را نکردن؛

مثل عزل خالد بن ولید و محدود کردن  داد رییتغ را داشت اعتراض بدانها که یامورفوت کرد  ابوبکر

تنها رای و عقیده ی خودش را به  عمر بود رهبر ابوبکر که یزمان تا امااختیارات والی ها و غیره 

 را مخالف یرا داشتن حقعنوان یک فرد متخصص در شورای اولی االمر مطرح می کرد و تنها 

 ئیاجرا نیقوان داشتن حق یمعنا به مختلف آراء. در این صورت حق داشتن  نراآ یاجرا حقنه  داشت

 .. ستین مختلف

تمام حکومتهای کفار سکوالر جهانی و حتی مرتدین سکوالر محلی با تمام اختالفاتی که با هم دارند اما 

توانسته اند قوانینی را وضع کنن که همه خود را تابع این قانون عملی بدونن. زمانی که این قوانین 

و سازگاری با این  تصویب میشه دیگه شما موافق و مخالفی نمی بینین. همه خود را ملزم به رعایت

قوانین می دونن حتی اونهائی که با تصویب شدنش هم مخالف بودن، حتی مسلمینی هم که در میان این 

مشرکین و سکوالریستها زندگی می کنن سعی می کنن بیشتر از همه خود را با این قوانین سازگار 

 کنن. این واقعیت دنیای کنونی ماست. 

بسیار کمتر و ناچیز تر از اختالف کفار و بخصوص کفار سکوالر و  اختالفات ما مسلمین با همدیگه

مشرک با همدیگه ست و الزمه خروجی واحدی به نام قانون واحد داشته باشیم که به جای آراء شخصی 

در اموری که حالت همگانی داره از این قانون تبعیت بشه. به همین دلیل ما در هر داراالسالمی که قدم 

در امور  کهسعی می کنیم عمالً نشان دهیم  -نظر از مذهبی که بر اون حاکمه  صرف -می گذاریم

ره؛ آنهم قانون واحدی که از دا وجود شدن یعمل و اجرا یبرا قانون کی تنها و تنهااجرائی جامعه 

 برتر تولید شده.« ابزار3»کانال یکی از 

 

ا چه بوده که تا کنون اصطکاکی : در افغانستان ووزیرستان و سوریه و ایران وغیره منهج شم21س

با هیچ گروی پیدا نکرده اید و مانعی هم از طرف ابزارهای موجود در این سرزمینها برایتان درست 

 نشده است ؟  

 

 تتح که یمناطق در و، میهست ابزار سه از یکی از شده لیتشک ابزار نیاول کنار در شک بدون ماج: 

، ما بر اساس منهج و مسیر اسامه بن زید و سعد ابن ابی وقاص رضی ستین ابزار برتر نیا تیریمد

هللا عنه عمل می کنیم و در هیچ جنگ داخلی میان مسلمین شرکت نکرده و در عوض تا پای جان با 

کفار سکوالر و اشغالگرخارجی و مزدوران محلی آنها خواهیم جنگید و در این مسیر خادم و فرمانبر 

 م . یکی از سه ابزار هستی

وحدت دستور و عمل، حفظ و  یوحدت فرماندهدر این حالتها ما استقالل داخلی خود را، ضمن حفظ 

 خواهیم کرد؛ همچنانکه در زمان القاعده و طالبان و دوله حفظ کردیم و االن هم بر همان منهج هستیم . 



پس می توان گفت در چنین شرایطی ما بر اساس رای اسامه بن زید و سعد بن ابی وقاص رضی هللا 

عنه عمل می کنیم . آنهم در چنین سرزمینهائی؛ و در سرزمینهائی که تحت حاکمیت و فرمان ابزاری 

 هستن که قبل از همه به وجود اومده، سمع و طاعه برای آن واجب می گردد. 

 

، رد شخصیتهائی چون سیدقطب، اسامه بن الدن، آیت هللا خمینی، احمد مفتی زاده: شما در مو22س

نقشبندی و سایرین نگرشی متفاوت از آنچه مخالفین ارائه داده اند را آوردید علت  نیحسام الد خیش

 چیست؟

 

ا و محكمات را رهج:  متاسفانه یکی از عادتهای ناپسند عده ای این شده که سخنان متشابه را می گیرند 

و به گفته هاي آشكار و روشن پشت مي كنند، و بسیار اتفاق   می گیرند گفته هاي كلي را یامي كنند، 

   اینها تماماً عیبه.  و گفته هاي جدیدش را رها مي كنند،می گیرند مي افتد كه گفته ي قدیم كسي را 

ه فته هاي گوینده با بعضي دیگر از گفتمي گویند: "باید بعضي از گ« الجواب الصحیح»إبن تیمیة در 

هایش تفسیر شود، و گفته هایش را در هرجایي گرفت، و فهمیده شود كه عادتا منظورش چه بوده از آن 

لفظي كه به كارش مي برد و با آن صحبت مي كند، و آن معاني فهمیده شوند كه فهمیده شده است كه در 

ف و عادت آن شخص در معني الفاظش فهمیده شد جاهاي دیگر منظورش بوده است، حاال اگر عر

 چنین كاري در فهمیدن اهدافش كمك كننده است.

بسیاری از مسلمین به این نکات توجه نمی کنن به همین دلیل در مورد مخالفین دچار بی انصافی و بی 

 عدالتی میشن. 

 

و حنفی و حنبلی و : هم اکنون ما شاهد گروههائی از مذاهب مختلف هستیم که ادعای شافعی 23س

سلفی و شیعه و غیره دارند اما  عمالً منابع سرمذهبها به فراموشی سپرده شده اند و با نام مجدد از 

یکی از علمای متاخراین مذاهب تبعیت می کنند و تقریبا مذاهب مختلفی در میان یک مذهب تولید شده 

 است . این کار تا چه اندازه می تواند درست باشد؟

 

ِلینا * تعالی می فرماید :  ج:  هللا نَّاِت النَِّعیِم * ثُلَّةٌ ِمنا اأْلاوَّ بُونا * فِي جا السَّاِبقُونا السَّابِقُونا * أُولائِكا اْلُمقارَّ وا

ا ُمتاقاابِِلینا * یاطُوُف عالاْیِهْم ِوْلداا ْوُضوناٍة * ُمتَِّكئِینا عالاْیها قاِلیٌل ِمنا اآْلِخِرینا * عالاى سُُرٍر ما لَّدُونا * وا ٌن ُمخا

یَُّرو ا یاتاخا ٍة ِممَّ فااِكها الا یُْنِزفُونا * وا ا وا دَّعُونا عاْنها ِعیٍن * الا یُصا كاأٍْس ِمْن ما أابااِریقا وا اٍب وا اْكوا لاْحِم طاْیٍر بِأ نا * وا

ا كا  اًء بِما زا ْكنُوِن * جا اْمثااِل اللُّْؤلُِؤ اْلما ُحوٌر ِعیٌن * كاأ ا یاْشتاُهونا * وا الا ِممَّ ا لاْغًوا وا عُونا فِیها لُونا * الا یاْسما انُوا یاْعما

ًما  ًما ساالا  (26 – 10 /واقعة)تاأْثِیًما * إِالَّ قِیاًل ساالا

تِي ساابِقُونا  »یا  40«ِلكُل ِ قاْرٍن ساابِقٌ  :»و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید   41« ِلُكل ِ قاْرٍن ِمْن أُمَّ

: والسابقون: رحمه هللا نیز می گوید أمیر الصنعاني . وجود دارند امتم سابقینی ازو قرنی در هر دوره 

                                                             
 (.278/ 8حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء: ) 4۰
 (.۴37۵( )1۴۰/ 3الفردوس بمأثور الخطاب: )/  (8/ 1حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء: ) 41



بون الموصوفون في سورة الواقعة . یعنی سابقین مقربانی هستند که در سوره ی واقعه توصیف  هم المقرَّ

 شدند. 

ان و پیشرواین بشارت یعنی اینکه هللا تعالی جهت حفاظت از این دین عده ای از وفاداران و سابقین 

، بهم یسقون،  صادق را همیشه تولید خواهد کرد. یقُونا د ِ الص ِ ، وهم البدالء وا فِي كل قرن من أمتِي ساابِقُونا

ء عان أهل األاْرض ، وبهم یدْفُع اْلبالا وبهم یرزقُونا
در اینجا اینها مجدد هستن، یعنی اموری فراموش  42

روز مسلمین را ارائه میدن و امور اجتهادی مسلمین را  شده را زنده میکنند یا اجتهادات متناسب با نیاز

 به روز میکنن و در این راه جزو سابقین و پیشروان با مشکالت خاص پیشروان خواهند بود. 

اینها امتی هستن واحد حتی اگر این امت در حالت اضطرار و در صورت نبود قدرت حکومتی و 

براهیم علیه السالم تشکیل شده باشه؛ در اینجا می برتر از یک نفر مثل ا« ابزار3»نظامی یکی از 

برتر سابقون « ابزار3»، در غیر این صورت شورای اولی االمر یکی از لکل  قرن سابقتونیم بگیم: 

. این امت زمانی که توسط اینها شکل سابقون یلکل  قرن من أمتمسلمین هستند و در اینجا میشه گفت:  

میگره خود به خود وعده هائی که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از هللا تعالی عینیت پیدا می کنند . 

یعنی این امت نه گرسنه می ماند نه دشمن بر آن تسلط پیدا می کند و نه بر گمراهی جمع می شوند؛ در 

ء عان أهل األاْرضباینجا میشه در مورد این سابقون گفت:  ، وبهم یدْفُع اْلبالا  .هم یسقون، وبهم یرزقُونا

در تمام این موارد اجتهادی منابع مورد استناد این سابق یا سابقون ثابت هستند و خودشان تنها در امور 

اجتهادی و نیازهای روز مسلمین منبع می شوند که با پیش آمدن ظروف جدید و یا وفات این عزیزان 

سابق یا سابقون  اونهام به سر می رسه و نوبت می رسه به« به روز»تاریخ مصرف فتواهای اجتهادی 

 بعدی. 

: در این مرحله که مسلمین هنوز به چنان رشدی نرسیده اند که در شورای اولی االمری که از 24س

دارند در امور فقهی هم شورای واحدی داشته باشند که با اجماع واحدش « ابزار3»کانال یکی از 

 جماعت واحدی را به وجود بیاره چگونه وحدتی مد نظر شماست؟

 

دون شک جهت رسیدن به چنین هدفی الزمه که مسلمین مراحل گذاری را طی کنن تا به تدریج به ج: ب

آن هدف واال و مطلوب برسند. در این مرحله ی گذار فرقه ها و مذاهب اسالمی با حفظ کیان و استقالل 

درون گروهی خود بر اساس اصول مشترک و منافع مشترک زیادی که دارند از کانال یکی از 

برتر و با پیروی از وحدت فرماندهی و وحدت دستور به هم نزدیک میشن و وحدتی « ابزار3»

مقدماتی را شکل میدهند که در این مرحله هر فرقه و مذهبی در فروع و حواشی خود آزاد و معذوره، 

مخالفین مختصات و مسلمین با اهمیت به متن و محتوای پیام هللا تعالی در حواشی مورد اختالف و 

 ساسیت نشان نمی دهند.ح

در این مرحله مسلمین متوجه میشن که اصل اسالم مورد هجوم سه جریان سکوالریستهای اشغالگر  

جهانی و مرتدین محلی و منافقین)سکوالرزده ها( قرار گرفته، هر چند در کنار اینها یهودیها و 

ز ما ساخته اند یورش برده اند. نصرانی ها و... هم مثل الشخور به پیکر نیمه جانی که این سه دشمن ا

 در اینجا اصل اسالم و قانون شریعت هللا در معرض خطره نه فالن مذهب و فرقه ی اسالمی. 

در این مسیری که راه برای قدرت و عزت و تکامل به سوی اجماع واحد مسلمین باز میشه قرار  

اهب شیعه بشن . هر کسی بر نیست شیعه ای شافعی و حنفی و سلفی و غیره بشه یا یکی از این مذ
                                                             

 هـ( في النوادر32۰أخرجه الحكیم الترمذي)  42



مختصات مذهب خودش باقی می مونه و در هزاران نقاط مشترک و منافع مشترکی که با سایر فرق 

نوعی همبستگی، همدلی و برتر «ابزار3»از  یکیاز کانال اسالمی داره متحد میشه و به این شکل 

 وحدت فرماندهی و وحدت عمل به وجود میارن .  

 

گروهها را می شناسیم که ظاهرا اهل غدر و خیانت نیستند اما با سایر گروهها : ما بسیاری از 25س

متحد نمیشوند و گاه درگیریهائی هم بین آنها اتفاق می افتد و در نهایت اکثراً توسط دشمن سرکوب 

 شده اند . مشکل اصلی کجاست؟

 

 یم : ج: عالوه بر منهج اشتباه به مساله ی شناخت بر می گرده. ما یاد گرفته ا

 خودت را بشناس و.. دشمنت را بشناس ... : باذن هللا در هر جنگی پیروزی 

 50-50خودت را بشناسی و دشمنت را نشناسی: 

 نه خودت را بشناسی و نه دشمنت را ... : همیشه شکست . 

االن این برادران نه خودشان به عنوان یک مسلمان را چنانچه شایسته است می شناسند و نه  

دشمنانشان را. به همین دلیل زمانی که در مورد دیگران صحبت می کنند اکثرا  نوعی جهل و ظلم و 

 بی انصافی تو سخناشون پیداست تا علم و عدالت. 

 

شناخت مختصری برسند و از این وضع ناگوار نجات : مسلمین چه زمانی می توانند به چنین 26س

 پیدا می کنند؟

ج: زمانی که فهمیدن دین و محتوا و مفاهیم چهار گانه ی آن چیه و آگانه دین اسالم را پذیرفتند، زمانی 

که فهمیدن طاغوت چیه و به آن کفر کردند، زمانی که فهمیدن جاهلیت چیه و زیر پا گذاشتنش، زمانی 

لمان و مومن کیه و حقوق هر کدام را ادا کردند، زمانی که از دشمن شناسی شرعی و که فهمیدن مس

درجه بندی شرعی دشمنان آگاهی یافتند و با کنار نهادن تنفر نابجا عادالنه با دشمنان برخورد کردند و 

 از در نهایت زمانی که راههای وحدت آگاهانه، هدفمند و حرکتی را آموختند آنوقت مسلمین باذن هللا

چنین وضع اسفناکی نجات پیدا می کنند و به شادی خواسته شده در شریعت می رسند که تمام این 

 موارد محتوای درسهای مقدماتی ما را تشکیل میدهند . 

 

: در گذشته و حال افراد زیادی وجود داشته اند که حدیث های صحیح به آنها نرسیده و ممکن 27س

 قرآن داشته باشند علما تا چه حد در این مسائل عذر دارند؟است تاویل و تفسیری اشتباه از 

 

ج: در این زمینه الزمه متناسب با شرایط زمانی و مکانی صحبت کرد، چون اهل اجتهاد دوره های 

سالةمختلفی را پشت سر گذاشته اند، در دورانی هست که   ... :میگه امام شافعی رحمه هللا در کتاب الر 



 43 از او پنهان نمانده باشد  اسیم که تمام احادیث را جمع کرده و موردی از آن،هیچ کسی را نمی شنما 

در دوران بعدی احادیث بیشتری توسط علمای متخصص جمع آوری میشه و هم اکنون ما می تونیم 

بگیم که در این فلش یا مموری یا سیستم یا گوشی بنده هیچ حدیثی وجود نداره که وجود نداشته باشه . 

ط امروز عامل عدم مراجعه به حدیث یا مخالفت عمدی با احادیثه یا سهل انگاری، و هیچ یک در شرای

 از این موارد برای مفتی عذر محسوب نمیشن. 

نکته ی بسیار مهمی که الزمه بهش اشاره بشه اینه که عده ای از احادیث صحیح به دلیل آنکه در کتب 

ی از ارجاع به اونها صرف نظر می کنن، این هم یکی مذاهب مخالف اونها وجود داره به دالیل نفسان

از همان آلودگی ها و موانعیه که باید برداشته بشه و برای شخص مومن و اهل اجتهاد آلوده شدن به این 

 بیماری عذر محسوب نمیشه.  

 

 :  چه جوری میشه یک مسلمان را از یک مسلمان مومن جدا کرد؟28س

 

که شخص با کفر به طاغوت و ایمان به هللا مفاهیم چهار گانه ی دین را ج: در اساس قاعده بر این است 

ساِمْعناا »و موضع  آنچه به آنها رسیده آرام بگیره« تمام»برای دین هللا خالص گرداند و دلشان بر 

أاطاْعناا  چنانچه هللا تعالی می فرماید: رندیبگ است دهیهللا رس عتیآنچه به آنها از شر« تمام»در برابر« وا

ا اْلُمْؤِمنُونا الَّذِ   - إِذاا تُلِ  نا یإِنَّما ِجلاْت قُلُوبُُهْم وا ُ وا اداتُْهْم إِ  اتُهُ یا آ ِهمْ یْ عالا  تْ یا إِذاا ذُِکرا َّللا  ً یزا انا ب ِِهْم  ما عالاى را وا

کَّلُونا یا  ْقنااهُْم  ُمونا یقِ یُ  نا یالَّذِ  *  تاوا زا ا را ِممَّ الاةا وا اٌت  * نِفقُونا یُ الصَّ جا ق اً لَُّهْم دارا أُْولائِکا هُُم اْلُمْؤِمنُونا حا

ِرْزٌق کارِ  ةٌ وا ْغِفرا ما ب ِِهْم وا  (4-2)انفال  مٌ یِعندا را

 گرددیمو لبریز از خوف هراسان  شانیهستند که هر وقت نام خدا برده شود، دلها ی، تنها کسانمؤمنان

ی، و بر پروردگار خود توک ل مدیافزایم مانشانی، بر اشودیاو بر آنان خوانده م اتیکه آ یو هنگام

 .کنند

واقعاً  آنان. بخشندی، ممیاعطاء کرده شانیو از آنچه بد خوانندیم دیکه نماز را چنان که با ندیکسان آنان

یخود م یخدا شگاهیپاک و فراوان، در پ ی، و روزی، مغفرت الهیدرجات عال یمؤمن هستند و دارا

 .باشند

ا اْلُمْؤِمنُونا الَّذِ  - اِمعٍ لاْم  نا یإِنَّما ْمٍر جا
عاهُ عالاى أا إِذاا کاانُوا ما سُوِلِه وا را ِ وا نُوا بِاَّللَّ تَّى  ذْهابُوایا آما  ْستاأِْذنُوهُ یا حا

که در کار  یدارند و هنگام مانیا غمبرشیهستند که به خدا و پ یکسان یمؤمنان واقع (62)نور/

ینم شی)و تک و تنها رها روندی( نمی)به جائ ی)چون جهاد( با او باشند، بدون اجازه و یمهم  

 (.کنند

شریعتی آرام گرفته که « تمام»خوب، در اینجا مشخصه که مومن یعنی شخصی که دلش در برابر 

ر مواردی احکام شریعت و توصیفاتی بهش رسیده و نه بخشی از آنچه که بهش رسیده؛ البته ممکنه د

در مورد هللا و قیامت و سایر امور عقیدتی نیز به تدریج به شخص مومن برسه، در اینجا باز  این دسته 

از مومنین سابقه دار به ایمان به این موارد جدید نیز سفارش می شود چنانچه به صورت کلی هللا تعالی 

نُ می فرماید:  ا الَّذینا آما لا عاليیا أایُّها سُوِلِه وا اْلِکتاِب الَّذي نازَّ ِ وا را لا  وا آِمنُوا بِاَّللَّ سُوِلِه وا اْلِکتاِب الَّذي أاْنزا را

 (136)نساء/ ِمْن قاْبلُ 
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الَّذِ  نا ی: إِنَّ الَّذِ  دیفرما یم یکه هللا تعال یزمان لیدل نیبه هم نُواْ وا نْ  نا یآما ى ما ارا النَّصا ابُِؤونا وا الصَّ  هاادُواْ وا

الْ  ِ وا نا بِاَّلل  ْوٌف عالا  ْومِ یا آما اِلحاً فاالا خا الا هُْم  ِهمْ یْ اآلِخِر وعاِملا صا نُونا یا وا  (69)مائده/ ْحزا

نُواْ  نا یالَّذِ »هللا متعال با عبارت    ریسا وسلم در برابر هیهللا عل یخاتم صل امبریپ عتیشر روانیاز پ« آما

خواهند غم و انده و  یآموزد که اگر م یم گریبار د نیریو سا نیمومن نیکنه و به ا یم ادی عتهایشر

کرده(  یخودش را معرف شکه خودآنچانبه هللا ) -1 دینسبت به سرانجام خود نداشته باشند با یهراس

عمل  -3داشته باشند مانیکرده( ا یخودش معرف ی)آنچنانکه هللا تعال امتیبه روز ق -2 اورندیب مانیا

 صالح دانسته( انجام دهند.  امشیپ نیدر آخر یصالح )آنچه هللا تعال

 ی رهیبه ورود به دا نیریخود سفارش شده اند همچنانکه سا مانیبه اضافه کردن ا نیمومن نجایا در

 شوند.  یراهنما م مانیا

گرفته  دهیناد نهایا یجمع بند نیانگار در ا ست،یاز مسلمان ن یاسم یدسته بند نیدر ا مینیب یم چنانکه

 یکلب زی( نستهای)سکوالر نیهستند، همچنانکه مشرک نیمسلم انیم نیدارد مومن تیشده اند و آنچه اهم

 گرفته شده اند. دهیناد

حاال ما در دنیا چگونه بدانیم اشخاصی که نماز می خوانند و انفاق هم می کنند واقعاً مومن و در اظهار 

وی و ظاهری ما در میان صدها حکمی که از قرآن و ایمان خود راستگو هستند؟ معیار تشخیِص دنی

 سنت صحیح وجود داره چیه؟ 

تنها آیه ای که میان تسلیم شدن و وارد دایره ی بزرگ اسالم و مسلمان شدن به صورت عام و بین 

قاالاِت  مومنین میان مسلمین به صورت خاص فرق می گذارد این آیه است که هللا تعالی می فرماید:

ا ا اأْلاْعرا لامَّ لاِکن قُولُوا أاْسلاْمناا وا نَّا قُل لَّْم تُْؤِمنُوا وا انُ یاإْلِ  دُْخلِ یا ُب آما إِن تُطِ  یفِ  ما سُولا  عُوایقُلُوبِکُْم وا را ا وا هُ الا َّللاَّ

اِلکُْم شا  ِلتْکُمیا  ْن أاْعما ً یْ م ِ حِ  ئا ا غافُوٌر رَّ  (14)حجرات/  مٌ یإِنَّ َّللاَّ

 مانیه ا. چرا کمیاشده می: تسلدی، بلکه بگوئدیااوردهین مانی. بگو: شما امیاآورده مانی: اندیگویم اعراب

 تانی، خدا از )پاداش( کارهادینک یفرمانبردار غمبرشیاگر از خدا و پ. است افتهیراه ن تانیهنوز به دلها

 خداوند آمرزگار و مهربان است . گمانی. بکاهدینم یزیچ

و به دنبال این به ذکر دو صفت درونی و یک صفت اساسی و ظاهری  مومنین صادق می پردازد و 

 می فرماید: 

ا اْلُمْؤِمنُونا الَّذِ   سُوِلِه ثُمَّ لاْم  نا یإِنَّما را ِ وا نُوا بِاَّللَّ أانفُِسِهْم فِ  ْرتاابُوایا آما اِلِهْم وا اْموا اهادُوا بِأ جا ِ أُْولائِ  لِ یسابِ  یوا هُُم  کا َّللاَّ

اِدقُونا  اند، سپس هرگز شک  آورده مانیا غمبرشیکه به خدا و پ ندیتنها کسان مؤمنان( 15)حجرات/الصَّ

اند. آنان  در راه خدا به جهاد برخاسته شیاند، و با مال و جان خوبه خود راه نداده یدیو ترد

 .ندیراستگو

ی کند یکی مومنین و دیگری کسانی که ایمان در اینجا هللا تعالی در میان مسلمین به دو گروه اشاره م

هنوز به قلبهای اونها وارد نشده و باز مسلمان هستند. هللا تعالی اینها را به عنوان منافق و منافقین 

 معرفی نمی کنه، چون منافقین هم دسته ای کفار پنهانی هستن، بلکه آنها را مسلمان می نامد. 

ی که هنوز ایمان وارد قلبهای آنها نشده است را کافر دانست و با این وجود نمی توان چنین مسلمانان

دقیقتر اینکه نمی توان به صورت مطلق هر کسی که مومن نباشه را کافر دانست بلکه شخص ممکنه 

 مومن نباشه و کافر هم نباشه بلکه در دایره ی مسلمین قرار بگیره. 



تشخیص داد؟ از طریق عالیمی که قرآن و  اما چه جوری میشه این مومن مسلمان را از مسلمین ساده

 سنت صحیح ارائه داده که اساسی ترین عالمت جهاد فی سبیل هللا با مال و جان است...

 هیولا اریدو مع صیو تشخ میندار یو درون قلب اشخاص قدرت نفوذ و شناسائ تیبدون شک ما به واقع

ُسوِلِه ثُمَّ لاْم  نا یالَّذِ  » را ِ وا نُوا بِاَّللَّ که  یزمان هجیو خالق دلهاست در نت یتنها در تخصص هللا تعال« ْرتاابُوایا آما

شده اند در حالت  یویدن یو حکومت یبرتر صاحب قدرت اجرائ« ابزار3»از  یکیتوسط  نیمسلم

أانفُِسِهْم فِ »ما  یاز مومن برا سلمانم یشناسائ یظاهر اریتنها مع یعاد اِلِهْم وا اْموا اهادُوا بِأ جا  «َّللاَِّ  لِ یسابِ  یوا

ن ما  . بر این اساسه که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید: هللا با مال و جان است لیسب یجهاد ف

و جهاد نکند و در باره  ردیبم کهیکس. 44ماتا علاى شُعبٍة من نفاقٍ  ،ماتا ولم یغُز ولم یحد ِث نافساهُ بالغازوِ 

از نفاق مرده  یآنرا نداشته باشد(، بر شاخه او نیت جهاد با خود زمزمه نکرده باشد )در دل قصد 

  .است

کار )قصد  نیا یاست که اگر کس نی: و منظور ادیگو یمدر توضیح این روایت  رحمه هللا  ینوو امام

 یچیکه از جهاد سرپ ینیصفت خود را به منافق نیکه در ا یجهاد( را انجام دهد براست ینکردن برا

 45از نفاق است یجهاد شعبه ا ساخته، پس ترک هیکردند شب

هللا تعالی نیز واضح و آشکارا کلید بهشت و عامل دخول به بهشت را اینگونه معرفی می کنه تا خیال 

یاْعلاما بافان از توهم بیایند بیرون و می فرماید:  اهادُوا ِمنكُْم وا ُ الَِّذینا جا ا یاْعلاِم َّللاَّ لامَّ نَّةا وا ِسْبتُْم أان تادُْخلُوا اْلجا أاْم حا

اِبِرینا  شد، بدون  دی( وارد بهشت خواهمانیا یکه )تنها با اد عا دیپنداشت نیچن ایآ  (142 /آل عمران)الصَّ

اند، و بدون آن که خداوند برخاسته گ مسلحانهجناز شما را مشخ ص سازد که به  یآن که خداوند کسان

که خداوند هنوز مجاهدان از شما و صابران را مشخص   یدر حال) ؟!گرداند زیرا متما یبردباران

 (نساخته است؟!

ظاهری و  اریمع رندیگ یدر آن قرار م نیکه معذور یاضطرار و بخصوص حالتهائ یاما در حالتها 

 نیو سکوالر زده ها نباشد جزو مومن نیمنافق یکه جزو دارودسته  مسلمانیاست که هر  نیادنیوی ما 

 یاست که فالن نیظن ما ا، چون با عمل یا زبان در جبهه ی دشمنان مجاهدین نیست گردد یمحسوب م

. اما اگر آگاهانه، عمداً و به میل خودش با زبان یا باشدو مومن جهاد داشته  تیممکن است در قلبش ن

 جبهه ی دشمنان مجاهدین باشد جزو همان جبهه محسوب می گردد. عمالً در 

باز همچنانکه عرض شد اهل جهاد هم الزم است جهت تقویت ایمان خود اعمالی را انجام دهند و جهت 

 پرهیز از ضعف ایمانشان مجبورند از اموری پرهیز کنند. 

نَّةا حتَّى تُْؤِمنُوا، وال : به عنوان مثالی ملموس رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید ال تادُْخلُونا الجا

 را گریهمد تا بود یدنخواه منۇم و د،ینباش منۇم تا شد، یدنخواه بهشت داخل46 تُْؤِمنُوا حتَّى تاحابُّوا

 ..! دیباش هداشت دوست

یه و اگه می بینی که فالنی در شرع هیفیوظ و فیتکل مسلمان یبرا مسلمان محبتدر این صورت 

گفتار یا عمل برای سایر مسلمین محبت ندارد بدانید که در ایمانش نقص وجود دارد. اینجاست که می 

 گوئیم ایمان با اعمالی کم و زیاد می گردد. 

                                                             
  ( 886۵أحمد ) (3۰۹7النسائي ) (2۵۰2( أبو داود )1۹1۰مسلم )  44
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ممکن نیست بگی برادرم را دوست دارم اما میکشمش، الکی تکفیرش می کنم، الکی مشرکش می دانم 

الکی اهل بدعتش می دانم و... کسانی که آگاهانه، عمدا و به میل خودشون دچار این جرمها میشن در 

 محبتشون به مسلمین صادق نیستن و از یکی از صفات اهل ایمان دور می شوند.  

در این مجال این است با آنکه ما بدون شک وظایفی نسبت به تمام مسلمین داریم و تمام  نکته ی مهم

ةٌ )حجرات/مسلمین حقوقی برگردن ما دارند اما باید دقت و توجه کرد که:   ا اْلُمْؤِمنُونا إِْخوا  فقط (10إِنَّما

ة »کلمهی  ادبیات عربدر  .گرندیمؤمنان برادران همد ی برخوردار است به از گستردگی خاص« ِإْخوا

برادر و خواهر و  برادر و برادر، نحوی که هردو جنس زن و مرد را در بر می گیرد یعنی مومنین

 هستند. خواهر و خواهر 

 

:  بدون شک هر فکری انقالبی که قصد دارد شخص و جامعه را تغییر دهد نیاز به الگوهائی 29س

 دارد . الگوهای ما چه کسانی هستند؟ 

ج: بعد از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و سایر اسوه هائی که هللا تعالی در قرآن و شریعتش معرفی 

کرده در مسائل عقیدتی الگوهای ما خیر القرون هستن که از بهترینها شروع میشن تا به بهتر و خوب  

ال همین می رسند؛ اگه دقت بشه هم اکنون نیز سرمایه های اصلی مسلمین و مذاهب مختلف م

و  نیهم مب حیما قرآنه که سنت صح یو عالم اصل یدر کسب علم هم  معلم اصلخیرالقرون هستن، 

برتر و « ابزار3»؛ و در مسائل اجتهادی هم الگوی ما شورای اولی االمر یکی از قرآنه نیروشنگر هم

و جماعت واحدی  مثل مبلغین عملی و گفتاری و تبلیغیه که هر کدام امت واحد نهادهای تحت امر اون

 را تشکیل داده و بر گمراهی نمیرن.

 

: این الگوهای عملی زنده باید چه ویژگیهائی داشته باشند و چه اهمیتی برای دعوت اسالمی 30س

 می توانند داشته باشند؟

 

 یعنیسالم کامل در توضیح این سوال الزمه قبل از همه چیز به صورت مختصر گفته بشه که ا ج:

احکام فوت کردند. به  ریسا لیقبل از تکماین عزیزان و  دیها و عمارها رس هیکه به امثال سم یهمون

 بود نه اسالم ناقص. دهیاسالم کامل رس نهایا

 هنیبه مردم مد ریتوسط مصعب بن عم ایرسانده شود، آ یتوسط چه مومن ستیاسالم کامل هم مهم ن نیا

داده  رانیبه امثال هرقل شاه روم و شاه ا یالکب هیمثال دحتوسط ا یبا نامه ا  ایشود  یآموزش داده م

  .شود

 یاوتتفهم وسلم  هیهللا عل یدر عصر رسول هللا صل رهیو مصر و غ رانینامه به شاه ا کی دنیرس نفس

و  امیپ رساندن ی لهیابزار و وس نکهیا یعنی نیندارد. ا مانیدر زمان سل سیبلق ینامه به ملکه  دنیبا رس

 و باشد، یجمع ی هرسان کی ایمومن  کی اینامه باشد  کیتواند  یحجت بر کفار گاه م یسبب اقامه 

آنچه اصل و مهم تر است  ؛از قرآن هیآ کی ایآحاد باشد  ثیحد کیهم گاه ممکن است  امیپ نیا یمحتوا

 است که به شخص برسد. امیپ یمحتوا



 افضل و احسندر اینجا شخص و امتی که قصد داره از طریق گفتاری یا عملی مبلغ این مسیر باشه  

لم تقولون »برای قوم و اطرافیان خودش نمونه ی عینی اونی باشه که ارائه میده و جزو است که  نیا

 نباشه. « ما ال تفعلون

انی زنده هم وجود داشته باشن که نمود مردم نیاز دارند که عالوه بر نمادها و الگوهای صدر اسالم کس

منهج اسالمی باشند، و این عقیده و شریعت را به صورت عملی و ظاهری با چشمان خود ببینند، و در 

عالم واقعیت الگوهای رفتاری را ببینند تا هم حقیقت منهج اسالمی و شریعت هللا تعالی در اذهان و 

هم اینکه با گرایش به آن، روز به روز بر ایمان آنها افزوده قلبهایشان ملموستر و قابل فهم تر گردد، و 

 گردد. 

یکی از تاثیرات مهم وجود الگوی عینی اینه که باعث اتحاد و یکدستی مردم میشه که گاه ممکنه از 

طریق کالم و سخن نتوان به چنین اتحادی رسید، چون در سخن و کالمی که بیان میشه ممکنه هر کدام 

چون ما در ، شتهای خاص خودشونو داشته باشن و در این زمینه دچار اختالف بشنتاویالت و بردا

اصول فقه اصطالحاتی داریم که اگه شخص در اونها وارد نباشه خود همین عوامل لغوی و زبانی 

مترادف و زمینه ی تولید اختالف در فهم نصوص شرعی را فراهم می کنن مثل: نص و ظاهر، 

 . نیو مجاز، مجمل و مب قتیحقمجمل و مبین، مشترک، 

ت لغوی و زبانی تنها متعلق به زبان عربی نیست بلکه تمام زبانهای دیگر را هم شامل البته این مشکال

 میشه. 

اما زمانی که همین تفکر در شخص یا امتی نمود ظاهری و عملی پیدا می کنه دیگه جائی برای 

اختالف برداشتها توسط مومنین باقی نمی مونه مگر دروغسازیها و اتهامات و شبهات دشمنان که کسی 

 قادر به جلوگیری از تولیدات اونها نیست. 

ْستُُم الن ِسااءا : به عنوان مثال زمانی که هللا تعالی می فرماید  ما ( گروهی از فقها مثل امام 43 /نساء) أاْو الا

شافعی رحمه هللا گفته اند که هر گونه لمسی به طور مطلق وضو را باطل می کنه عده ای هم چون امام 

حنفی رحمه هللا بر این باورند که در اینجا منظور از لمس، مسائل زناشوئی و همبستریه . حاال زمانی 

مومنین عایشه رضی هللا عنها عمل رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  را بیان می کنه دیگه جائی که ام ال

 برای اختالف باقی نمی مونه . 

البته در کنار این نیاز هست که شخص تنها مبلغ اونی باشه که بهش عمل می کنه و نه اونی که بر 

ال خوردن خرماست و نمی تونه فالن بچه خالفش در حال عمله . رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در ح

 را نصیحت کنه که مثال از خوردن زیاد خرما پرهیز کنه . چون عملش با گفتارش یکی نیست . 

شخص ابتدا به هللا تعالی ایمان میاره و بعد به نبی و الگوئی که می بینه و بعد به آنچه که هللا تعالی از  

لاْو كااکانال این الگو  فرستاده :  ْنُهْم وا ِكنَّ كاثِیًرا م ِ لاٰ ذُوهُْم أاْوِلیااءا وا ا اتَّخا ا أُنِزلا إِلاْیِه ما ما ِ وا النَِّبي  ِ وا نُوا یُْؤِمنُونا بِاَّللَّ

 (81)مائده/ فااِسقُونا 

در اینجا دیگه دارودسته ی منافقین که تنها سخن پراکنی می کنن و حتی یک بار میدانهای جهاد را 

ردن حتی مثل عبدهللا ابن ابی و سایر منافقین در جنگها نیز شرکت نکرده اند  ندیدن یا اگه بازدیدی ک

جایگاه و ارزشی ندارن که مثال بیان برای اهل جهاد که کاری کامال فنی و تخصصیه سخن بگن و یا 

 سخنشون ارزشی داشته باشه . 

و کافی را ندارد که  یا شخصی که دزده و با طاغوتهاست و دین فروشه و خائن، جایگاه و ارزش الزم

مردم سخن هللا تعالی را از زبانش بگیرند هر چند در مورد حقی که توسط رسول هللا صلی هللا علیه 



برتر تائید شده باشه میشه از خود شیطان هم چنین سخنی « ابزار3»وسلم یا نهادهای تحت امر یکی از 

 را شنید و گفت صدق و هو کذوب. 

 

اورند که الگوها به همان نسل اول محدود میشوند و به نسلهای بعد از : اما عده ای بر این ب31س

 خیر القرون نمی شود اعتماد کرد و خیری در آنها نیست . 

 

ج: اینها دو دسته اند، دسته ای همان دارودسته ی منافقین و سکوالر زده هائی هستن که داخل طبقه ی 

چون خودشان فاسدند و سخنانشون با اعمالشون مالها و مولوی ها و مبلغین دین اسالم شده اند و 

 یو الگوهاسازگاری نداره مردم را به این سبک گول می زنن که وجود اسوه ی عملی متوقف شده 

و شما کاری به اعمال ما نداشته باشید و فقط سخنان ما هستن  رالقرونیو صحابه و خ امبریشما همان پ

صحابه و خیرالقرون را معرفی می کنن که کسی قادر را بگیرین و... البته این اشخاص هم جوری 

 نباشه مثل اونها بشه .

 ءُ یجِ یا ثُمَّ  مْ لُوناهُ یا  نا یثُمَّ الَّذِ  لُوناُهمْ یا  نا یثمَّ الَّذِ  یاْلقُُروِن قاْرنِ  رُ یْ خا  بله رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرموده :

ِدِهْم  اداهُ أاحا اداتاهُ  نُهُ یمِ یا وا  ناهُ یمِ یا قاْوٌم تاْسبُِق شاها قرن )مردمان مسلمان( قرن من هستند و  نیبهتر: »47«شاها

ها بر از آن یکیکه شهادت  ندیآیم قومیو سپس قرن بعد از آنان. بعد  شانندیا یبعد، آنان که در پ

 ردیگیم یشیپ اشیسوگند و سوگندش بر گواه

سپس : ثم یجیء قوم ال خیر فیهم فرماید: حتی بعد از این خیر القرون رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می

 .قومی می آیند که خیری در آنها نیست

این سخنان خبری به معنی جزم اندیشی و حتی بستن درهای اجتهاد و راضی شدن به وضع موجود و 

... نیست بلکه اگه دقت کنین ابتدا در مورد ناس و مردم به عام صحبت شده و بعد در انتها از  قومی 

 ه  نه از دورانی به صورت عام که همه ی مردم اینگونه باشند . صحبت شد

بله ما هم همه را از چنین قومی برحذر می داریم که هیچ خیری در اونها نیست و همه باید هوشیاری 

خودشونو در مورد این قوم دغل باز و خائن حفظ کنن که یکی از ویژگیهای اونها قسم و سوگند دروغ 

برتر « ابزار3»ارودسته ی منافقین هستن که بر اثر ضعف قدرت حکومتی یکی از گفتنه و... اینها د

برای خود دم و دستگاه و منبر و حزب و شبکه های ماهواره ای و ... ترتیب داده اند و شایستگی اسوه 

ی عملی بودن برای مسلمین را ندارند، که متاسفانه عده ای از مسلمین ضعیف االیمان فریب اینها را 

 ده و می خورند .  خور

برتر متصل نیستن و در میان دهها گروه متفرق « ابزار3»دسته ی دوم هم کسانی هستن که به یکی از  

سرگردان شده اند و بهترین راهکار را همان محدود کردن الگوها به صدر اسالم می دونن. چون نه 

  و نه کسی از گروههای مختلف راخودشان قادرند چنانکه شایسته است الگوی عملی گفته هایشان باشند 

 شایسته ی چنین جایگاهی می دانند. 

این سبکی که این بزرگواران دلسوز و از خدا ترس در پیش گرفته اند  ممکنه در مسائل عقیدتی و 

منهجی صحت داشته باشه اما اقتدا کردن از طریق اسوه های عملی برای امور روز و اجتهاد پذیر و 

ادی برتر یک ضرورت و نیاز روزه که باید به سواالت زی« ابزار3»حتی منهجی از کانال یکی از 
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پاسخ بده و گرنه مثل قرنهای گذشته میدان برای دارودسته ی منافقین و غالة و تولید و ارائه ی اسالمی 

 تحریف شده و ناقص باز می شود. 

میدان را برای قومی باز می گذارد که ممکن است در جایگاه علما و مدرسین و خطیبان و امامان 

اونها نیست و این قوم  الگو و نمونه های مختلف و مساجد و غیره نشسته باشند اما هیچ خیری در 

متفرق خود را بر مردم  ارائه میدن  و به همین سادگی با اقتدا و تقلید مسلمین جاهل و ضعیف االیمان 

از آنها، عالوه بر آنکه جایگاه اصلی و شرعی الگوهای عینی تنزل پیدا کرده و مسخ می شود  و حتی 

انبوهی از الگوهای تقلبی و جعلی گم می شوند و یا حتی مورد انواع  الگوهای عملی شرعی در میان

تهمتها و جنگ روانی و ... قرار می گیرند، مسلمین هم دچار انواع تفرق عملی و حتی منهجی می 

گردند؛ چون این قوم یکدست نیستند بلکه هر کدام الگوهای خاص خود و علمای خاص خود و مریدان 

 خاص خود را دارند. 

ته ی مهمتری که تمام توهمات دگم اندیشان متحجر و عقب مانده و فریب کار را به هم میریزه وعده نک

ثم تكوُن خالفةً على ِمنهاجِ  »ی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به بازگشت حاکمیت به سبک خودش 

ةٍ  هللا  رد که تنها کتابو دیگری توصیفی است که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از مومنینی دا 48«نُبُوَّ

 تعالی را دیده اند و به آن ایمان دارند. 

أي  الخلق أعجب إلیكم إیماناً؟. قالوا: »رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ضمن سوال و جوابی می فرماید: 

قال: وكیف ال یؤمنون وهم یأتیهم  قال: وكیف ال یؤمنون وهم عند رب هم؟. قالوا: األنبیاء،  المالئكة، 

فقال: وكیف ال تؤمنون وأنا بین أظهركم؟. قالوا: فمن یا رسول هللا؟. قال: قوم  حي؟. قالوا: نحن، الو

 «.یأتون من بعدكم یجدون صحفاً یؤمنون بها

ایمان کدام مخلوقات برای شما جالبتر است؟ گفتند: مالئکه، فرمود: چطور ایمان نیاورند در حالی که "

فرمود: چگونه ایمان نیاورند در حالی که وحی برایشان می آید؟  ء، نزد خدایشان هستند؟ گفتند: انبیا

فرمود: چگونه ایمان نداشته باشید در حالیکه من میانتان هستم؟ گفتند؟ پس چه کسی ای  گفتند: ما، 

 ."رسول خدا؟ فرمود: کسانی که بعد از شما خواهند آمد که اوراقی را می یابند و بدان ایمان می آورند

فهؤالء أفضل أهل  یجدون الورق المعل ق فیعملون بما فیه، رد ایمان این افراد می فرماید: حتی در مو

برگه آویزان را می یابند و به محتوای آن عمل می کنند، اینان از نظر ایمان افضل " :«اإلیمان إیمانا

 .اهل ایمان هستند

بل قوم من  به می فرماید: و در مورد میزان اجر و پاداش این افراد به نسبت اجر و پاداش صحا

بلکه قومی " : «أولئك أعظم منكم أجراً  ویعملون بما فیه،  یأتیهم كتاب بین لوحین یؤمنون به،  بعدكم، 

که بعد از شما می آیند، کتابی میان دو جلد براشان می آید بدان ایمان می آورند و به محتوای آن عمل 

 ."می کنند، آنها از شما بیشتر اجر می برند

این قوم و گروه که ما تحت عنوان فرقه ی ناجیه از اونها یاد می کنیم یکی از ویژگی های اصلیشون 

این عملگرایان الگوهای « عمل می کنن و اهل عمل هستند»در این احادیث اینه که بعد از ایمان به آن 

ه نمونه های دوران خود بوده و هستند. پس تا زمانی که ورق و قرآن و کتاب هست اینهام هستن ک

عملی و اسوه های عینی آن باشند که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم برای جمع اینها که امت واحدی را 

تشکیل داده اند از هللا تعالی ضمانت گرفته که نه بر گمراهی مجتمع بشن نه دشمن بر اونها تسلط پیدا 
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ه وجود آوردن حمایت و پشتیبانی هللا کنه و نه گرسنه بمونن . عالوه بر اینها با جماعت واحدی که ب

 تعالی را  به دست میارن چون یدهللا علی الجماعه .   

كُم٘  لا٘ستُ اینها کسانی هستن که مثل عمر بن خطاب می گویند:  لِ  لستُ  وهللاِ  إن ي بِا٘لعمل، إال   معل ِما  ِك ِ بِما

ا٘ستا٘عبدكُم  من است؛ من رفتار من، یِ سخنران و حتینص 49 األمانة عالايَّ  عرض ، هللاِ  عبدُ  ولكن ي ، فاأ

 بر( ییفرمانروا) امانت نیا که هستم خدا بنده   بلکه سازم؛ شیخو بنده و نوکر را شما که ستمین پادشاه

 .است شده گذاشته دوشم

 

: هم اکنون در میان مسلمین عالوه بر مذاهب مختلف ما شاهد جریانات مختلفی هم هستیم ابتدا 32س

شما را در مورد بزرگترین جریان چند قرنه ی میان مسلمین یعنی اهل تصوف بدانم . دوست دارم نظر 

 نظر شما در مورد اهل تصوف چیه ؟

 ج: همان نظر امام شافعی را دارم که می فرماید : 

حُ ..........  فقیهاً وصوفیاً فكن لیسا واحداً  ِ إیَّاكا أاْنصا ِق  َّللاَّ حا  فاإني وا

 50وهذا جهوٌل، كیف ذو الجهل یصلُح؟ ………تقى  فذلك قاٍس، لم یذق قلبه

 كهچرا بس، و است نصیحت تنها من هدف  كه قسم بخدا آنها، از ییك فقط نه باش یصوف هم و فقیه هم

 و است جاهل علم بدون تصوف اهل و چشدینم را یتقو لذت دلش و است القلب یُ قاس یصوف غیر فقیهِ 

 .گردد ینم اصالح

القلبها را دیده ایم که چه بی رحمی هائی که نکرده اند و هم جاهلها  و احمقها و متاسفانه ما هم قسی 

تصوف نماها را دیده و داریم می بینیم که تنها اسم تصوف را یدک می کشند و عملی تزکیه شده ی 

مطابق با شریعت از آنها کمتر دیده میشه. که باز بیهقی در مناقب الشافعی آورده که امام شافعی در 

وردشان گفته است : هر کس از این دسته از اهل تصوف شود احمقه . یا ابن جوزی از امام شافعی م

  51«.هر كس چهل روز با صوفیان بنشیند هرگز عقلش به جا نمي ماند» نقل می کنه که گفته :

ل النهار الیا از وی روایته که فرموده :  ف او   یاگر کس.  احمق کونی یالظهر حت یأتیلو ان  رجالً تصو 

 . که او احمق گشته است دهیشود هنوز نهار آن روز نرس یدر اول روز صوف

که با استناد به سایر مطالب امام شافعی در دیوان خودش و نگرشهای امام بیهقی می توان منظور امام 

شافعی را این گروه دوم و متقلب دانست و کسانی که اهل سماع بوده اند را جزو زنادقه و دارودسته ی 

 کهیمانز.  السماع سمونهی أیش هایترکنا بغداد و قدأ حدث الزنادقه فمنافقین معرفی کرده و می فرماید: 

 ینامگذار سماع نام به را آن و کرده اختراع را یزیچ شهر آن در قهایزند کردم، ترک را بغداد من

 البته واضح نیست این اهل سماع چه گروهی بوده اند از متصوفه یا غیره.  .بودند کرده

حزب بما  کل جنون ٭٭ هخرد نازد و مجنون ب هعاقل بدر هر صورت هر دو گروه وجود داشته اند: 

  فرحون !! همیلد

 و ما با عاقلها هستیم. 
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 : در کل تعامل شما با اهل تصوف چگونه ست؟33س

 

ج: ما غیر از دلغبازان در میان تصوف دو گونه سبک عمل داریم  یکی سبک امثال ابوحامد غزالی در 

یلبی ها متحمل میشدند اما زمان جنگهای صلیبی که مسلمین بدترین جنایات و شکنجه ها را توسط ص

وقت خودش را برای ذکر اسم مفرد هللا برای رسیدن به لحظه عرفان و جذبه غزالی در بیت المقدس 

سبک دیگه را اشخاصی چون صالح الدین ایوبی و عثمانی ها وعمر مختار و شیخ   میداد، اختصاص

، مال محمد عمر و... نمایندگی چچنی امام منصور اشورماحسام الدین و سنجر خان و فاطمه گلباغی، 

می کنن که ضمن تبعیت از قانون شریعت راه تزکیه و تربیت را هماهنگ با زندگی جهادی خود به 

 پیش می بردند. ما با این سبک عمل دوم هستیم و از آنها درسهای زیادی آموخته ایم. 

 

ر چند قرن گذشته را : شما به عنوان یک هورامی تاثیرات تصوف در میان مردم هورامان د34س

 چگونه می بینید؟ چون هورامان مرکز تصوف و مرجعی برای سایر مناطق هم بوده است. 

 

در این زمینه ابتدا الزم است عرض کنم : ما انسانهای زیادی را دیده ایم که به زبان هللا تعالی دروغ ج: 

 صلی هللا علیه وسلم سخنان بسته اند به همین سبک اشخاص زیادی هم بوده اند که به زبان رسول هللا

دروغینی وضع کرده اند، حاال اگر به زبان فالن عالم دروغهائی ببندند امر عجیب و غیر منتظره 

نیست. در اینجا ممکن است سازنده ی دروغ یک شیاد باشد اما ناقل دروغ یک مسلمان صادق که به 

 عن یحكاى ما فاكاثِیراً :»بن قیم میگه واسطه ی جهل کارگر بی مزد شیطان شده . بر این اساسه که ا

 ندارد. حقیقتی آنچه از ائمه حکایت میشه هیچ از بسیاری 52«له احِقیقاةا  الا  ما األائِمةِ 

اهل تصوف نیز همچون سایر فرق و جریانات اسالمی از سوی دشمنان دانا و دوستان جاهل از این 

 دروغسازان و ناقلین دروغ در امان نمانده اند.

در هر صورت اگه به گفته ی امام جالل الدین سیوطی، امام شافعی از اهل تصوف در سه مورد 

ْصکافو یا به گفته ی  53استفاده کرده  ی صاحب در المختار حنفی مذهب، تصوف یعنی علم شرعی و حا

و اگه کسانی چون امام مالک یادگیری فقه و علوم  54طریقت تزکیه نفس که از امام ابوحنیفه گرفته اند

ظاهری را به حرکت در مسیرترکیه و متخصصین تزکیه ی درون گره میزنه و این دو تخصص را 

و اگه کسانی چون امام احمد بن حنبل چنین انسانهائی را شریفترین انسانها  55الزم و ملزوم هم میدونه

ما تمام این صفات نیک را در اهل تصوف راستین هورامان   56میدونه و به دوستی اونها فرا می خونه

ُ کاذاِلکا هم أاْحِسبُ  دیده ایم . َّللاَّ سِ  وا الا  ،مبُهُ یحا ک ِ  وا ِ  عالاى یأُزا دًا َّللاَّ  .أاحا

اینها بر خالف منحرفین منتسب به تصوف در کنار مطبهای تزکیه ی درون که بهش خانقاه میگفتن 

هم بودند و تقریبا می توان گفت تمام مالهای مساجد و فقهاء و  دارای مدارس علوم شرعی و دینی

                                                             
 286ص 3إعالم الموقعین، ج52 

 1۵ –ص  هیالعل قهیالحق دییتأ، یوطیس نیامام جالل الد 53
 .نیابن عابد هیهمراه با حاش ۴3ص  1: دارالفکر. ج روتی(، درالمختار، چاپ اول، ب1۴1۵) نیالد-عالء ،یحصفک 54
 33ص  1ج  یقار یالحلم امام مال عل نیالعلم وز نیو شرح ع ۹۵ص  3ج  یفقه مالک یبر شرح امام زرقان یعالمه عدو هیحاش 55
  ۴۰۵القلوب ( ص  ریتنو، یکرد نیمحمد ام خیش 56



علمای برجسته ی منطقه به نحوی از تولیدات این مرکز علمی بودند. صرف نظر از نام بردن علمای 

که با  یلیته و نیعثمان سراج الد خیشدر زمان  ینودشاحمد عالمه گذشته فقط کافیه به متاخرینی چون 

ق وفات  1303الیفاتی که داشته تاثیرگذارترین عالم در منطقه بوده و در سال شاگردان فراوان و ت

ه. یا مال عبدالکریم مدرس از منسوبان به شیخ عالء الدین مال باقر سنندج مدفون یخیدر تپه  تارکرده و 

 جلد کتاب از وی باقی مونده که 60نقشبندی به عنوان پرکارترین نویسنده ی  قرن معاصر که بیش از 

مالحامد کاتب االسرار یا  ش وفات کرد و در کنار قبر شیخ عبدالقادر گیالنی مدفونه. 1384در 

ی یا شیخ حسن موالن آباد و صدها عالم برجسته ی دیگری که تمام روستاهای منطقه را با علم سارانیب

   خود روشنائی توحید بخشیده بودن اشاره کرد. 

علمای معاصر با خود سنجید نه زمان موجود که می توان گفت از  علمای اهل فقه این مدرسه را باید با

 سرآمدان روزگار خود بودند. 

مردم ما شروع  انیمنحرف در م یها یبه تفکرات حلول یکه ارتداد عموم ی: زمان هکنیا گهید ینکته 

اهل  یمتصوفه  نیا یهللا تعال گنیم رهیو غ یو اهل حق و علو یدیزیو  یشد که مردم به اونها داسن

از  گفت پس انتو یم یو به نحو ؛اسالم کرد نیما به د یمنطقه  نیبازگردان مرتد یبرا یاسباب اعلم ر

مردم ما هیئتی به امیری جابان الکوردی رضی هللا عنه نزد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می نکه آ

مرتد کردند بار  امردم ر نیفاسد ا یمردم ما به ارمغان آوردن و عده ا یبرا ار نیصحابه دفرسته و 

 مسلمان کردند. ااهل تصوف بودند که همچون صحابه مردم ما ر انیگرا عتیشر نیا گرید

الزم به توضیحه زمانی که شیخ عدی مشهور به ابن مسافر با تصوف انحرافی و فاسد خود مسلکی 

اف سنجار یا شنگال به او پیوستند نوین اختراع کرد اقدام به تشکیل خانقاهی نمود و  گروههائی در اطر

را به جای قرآن و سنت به مریدانش عرضه کرد که هم اکنون به عنوان « الجلوه»و کتابی تحت عنوان 

به او  هیعدو فهیبن مسافر كه طا یعد خی: شدیگو یابن خلكان مکتاب آسمانی به اون نگریسته میشه . 

او  یكه او را قبله گاه خود قرار داده و به سو افتهی یدرباره او چنان فزون یمنسوب است، اعتقاد برخ

 57نگرند. یخود در آخرت م رهیگذارند و به او به عنوان ذخ ینماز م

و  قبر این شخص در اللش 58ق می میره  557این شیخ منحرف اهل تصوف به قول ابن اثیر در سال 

هم اکنون به عنوان کعبه یزیدیان مورد استفاده قرار میگره که مردم با رفتن به سر قبر این شخص به 

 قول خودشان حاجی می شوند. 

احمد »تا قبل از قرن ششم قمری هیچ اسمی از این فرقه نیست و تولید این فرقه با عدی شروع میشه که 

ن هیدیزیا ال»بع اصلی و اولین شخصی که از این فرقه اسم می بره دربه عنوان من« پاشا موریت شاء و ما

كه آخرش ناقص بوده است. در آن  افتهیرا  یعد خیش دیكهن از عقا یكند كه نسخه ا ینقل م« نحلاتِِهم

از او خشنود باد، امام و فرزند امام است كه به  یكه خدا هیبن معاو دیزی: »که عدی گفته دیگو یم

به  انیعیشده است و او از آن چه كه ش تیروا ثیو در راه خدا جهاد كرد. از او علم و حد دیرس خالفت

دهند، پاك و مبراست. هركس را كه درباره او ناسزا  یبه او نسبت م رهی)ع( و غنیخاطر قتل امام حس

 «.ترك كرد و رها نمود دیبا د،یبگو

ق اهل سنت یزید را انسان فاسقی می دانستند نه امام، و شیعیان هم او را لعن می کردند  در این زمان فِرا

اما شیخ عدی او را امام و فرزند امام و راوی حدیث و غیره می دانست . پیروانش که در ابتدا به نام  

ها را است آنشده فیألت یقمر یهجر 752ابوفراس در کتاب خود که به سال عدوی شناخته می شدند 
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با الهام از اما به تدریج  59از اونها اسم میبره  هیكردان عاداوبا نام  یابن فرط؛ و استنام خوانده نیبه هم

 فتندریپرداختند. در آغاز نظر استاد خود را پذ هیبن معاو دیزیو محبت  یبه دوست ،یعد خیسخن ش نیا

و سپس امام و  ی  ول كیرفتند كه از او  شیكردند و تا آن جا پ یرو ادهیز یزیدو سپس در اعتقاد به 

داده اند و  هاو ادام یساختند. با گذشت سال ها آنان هم چنان به دوست و سپس خدا امبریپ یو حت سیقد

 60شمارند.  یهفت گانه خود م انیاز خدا یكیرا به عنوان  یزیداكنون 

زیدی نام نهاده اند . االن این بیچاره های دروغگو اسم بر این اساس دیگران آنها را نه عدویه بلکه ی

یزیدی را با تشابه ایزدی تغییر داده و سعی دارند خود را با این نام بخوانند در حالی که این اسم هیچ 

 اساسی در کتب تاریخی و حتی منابع خودشان ندارد. 

ار باقی نماندند بلکه این البته این منحرفین منتسب به تصوف تنها در میان کردهای اطراف سنج

 میمحمد بن عبدالکر دیابوسع»ویروس و لکه ی چرکین را به غرب ایران نیز منتقل کردند چنانچه  

را  یاریجماعت بس: »سدینویم« االنساب»( در کتاب یقمر یهجر 562)درگذشته به سال  «یسمعان

آنجا به صورت مردم زاهد  یهاهیبودند و در د یدیزیکه  دیآن د یدر عراق در کوهستان حلوان و نواح

و  دارندیبرم یعد خیتبرک از مرقد ش یگل را برا نیا. خورندیم« حال»به نام  یاقامت داشتند و ِگل

 «نامند« برات»و آن را  خورندیو به صورت قرص درآورده و گاه گاه م کنندیم ریآن را با نان خم

روز بود که ویران شده . تا این زمان این اندیشه های فاسد در حلوان شهری در اطراف سرپل ذهاب ام

میان مردم هورامان نفوذی ندارد اما بیشتر از یک قرن بعد با ورود یک منحرف از پیروان یزیدیان 

این اندیشه ی فاسد توسط این  ه.ق( 675–798سلطان سهاک ) ایسلطان اسحاق اطراف سنجار به نام 

در کتاب سرانجام تدوین و سازماندهی میشه اما نه با نام عدویه یا یزیدی شخص و با زبان هورامی و 

و... بلکه با نام اهل حق و نه با خدا کردن یزید بلکه با خدا دانستن علی . به همین دلیل مردم اینها را به 

 نام علی اللهی می شناسند . و قبر سلطان سهاک هم به جای عدی شد مرکز طواف و حاجی شدن و... 

موالنا خالد اینجاست که علمای منطقه جهت مبارزه با این آفت دست به کار می شوند و با آمدن 

ی و پس از او با جریان اصلی نقشبند یعثمان خالد خیشو فعالیتهای    ه.ق( 1242-1193) یشهرزور

نی سرعت بیشتری می گیرد یعمنتسب به تصوف  یانحراف انیجر نیمبارزه با او مسلح به شریعت آن، 

به یاد دارند که با  -بخصوص جافها و هورامی های اطراف این مناطق  –هم اکنون نیز پیرمردان ما 

این منحرفین تحت عنوان غزا جهاد مسلحانه هم کرده اند به همین دلیل غیر از یکی دو روستا تقریبا 

یزیدیان و شیطان پرستان پاکسازی میشود هر تمام هورامان از وجود غالة علی اللهی و پس مانده های 

چند بعضی از مناطق باالجبار زبان خود را به کلهری و... عوض نموده و در اشعار هورامی ها هنوز 

 61رسوباتی از این تفکر باقی مانده است

در هر صورت بازگرداندن مرتدین و آلوده شده ها به دین اسالم یکی از خدمات غیر قابل انکار این 

ته از متصوفه است. هم اکنون باید دید که پیروان راستین این مدرسه در برابر مرتد شدن مردم به دس

دین سکوالریسم چکار می کنند؟ آیا ادامه دهندگان مدرسه ی شریعت و تزکیه هستن یا ادامه دهندگان 

 مدرسه ی شیخ عدی و سلطان سهاک؟
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از خدمات غیر قابل انکار اهل تصوف در عالوه بر این تحوالت عقیدتی و اجتماعی، یکی دیگر 

عرصه ی ادبیات و شعر است که تقریبا می توان ادبیات نوشتاری هورامان را به قبل از آمدن این 

 جریان و بعد از آن تقسیم کرد . 

 

: نکته ی مهم دیگری که نمی توان در مورد آن سکوت کرد مساله ی تشیع است . روش 35س

 اساسیه؟ برخورد شما با تشیع بر چه

 

ج: تشیع انواع مختلفی داره و هم اکنون قطعا منظور شما آن تشیعی نیست که همچون غالة و اسالم 

امریکائی در میان اهل سنت، در احزاب و گروههای مختلف و متفرقی به عنوان یک ابزار در اختیار 

 کفار سکوالر جهانی مثل انگلیس و آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته.

ما االن در ایران با تشیع زنده ای سروکار داریم که وارد میدان شده که هرگز امروزش مثل دیروز 

نبوده و همیشه در حال تغییر و تحول بوده تا به اینجا رسیده، این تغییر و تحول به خاطر منابع تصمیم 

لبته معیار برای گیری اونهاست که قرآن، سنت، اجماع وعقل را معیار عمل خود قرار داده اند . ا

رحمه هللا روایت صادق  جعفر اماممدیریت سنت و عقل و سخن ائمه نزد آنها تنها قرانه چنانچه از 

ً یکل  شىء حتى و هللا، ما ترک هللا ش انیهللا تبارک و تعالى أنزل فى القرآن تب ان  »  کرده اند که گفته:  ئا

؛ خداوند 62 «هیهذا أنزل فى القرآن، اال  وقد انزله هللا فلو کان  قولیعبد  عیستطیالعباد حت ى ال  هیال حتاجی

 ىنهی)در زم بندگانرا که  زىیرا در قرآن نازل کرده است، سوگند به خدا چ زیهمه چ انیبزرگ ب

حکم از خداوند بود، در  نیاگر ا دیفروگذار نکرده است تا کسى نتواند بگودارند،  ازی( به آن نتیهدا

 که خداوند آن را در قرآن نازل فرموده است. دیشد، آگاه باشقرآن نازل مى

اثنان اال  و له اصل فى  هیف ختلفیمن أمر  ما»یا در جای دیگه ای از وی روایت می کنن که گفته: 

جال ، و لکن ال تبلغه عقول الر   رد،یاختالف قرار گاى که مورد مسأله چی؛ ه63 «کتاب هللا عز  و جل 

 .رسد که اصل آن در کتاب الهى آمده است؛ ولى عقول افراد به آن نمى نیوجود ندارد مگر ا

وافق کتاب هللا فخذوه، و  ما»و در مورد حدیث هم باز از امام جعفر صادق روایت کرده اند که گفته:  

 64«.ما خالف کتاب هللا فدعوه

 65.«القرآن، فهو زخرف ثیمن الحد وافقیلم  ما»یا روایت کرده اند که گفته: 

به همین دلیله هر زمان که می بینند مساله ای با منابع اصلی اونها نمی خونه به سادگی اونو کنار می 

 گذارند. پس ما در مسائل فکری و عقیدتی اونها تنها به امروز اونها نگاه می کنیم .

مهمتر از اون آنچه که ما را راهنمائی می کند که این شیعه ها در مورد سایر مذاهب اسالمی چه 

 جوری فکر می کنن  و آیا به آنچه که میگن معتقد هستن یا فقط زبانیه،  تنها سیره ی عملی اونهاست . 

                                                             
 .1روایت، باب الرد الى الکتاب و السنّه، 1/۵۹اصول کافى:  62
 .6۰، ص6 روایتهمان،  63
 .1بالسنه و شواهد الکتاب، ج همان، باب االخذ 64
 .۴ ثیهمان، حد 65



ی معروف به اهل ما به سیره ی عملی اونها نگاه می کنیم همچنانکه به سیره ی عملی سایر فرق اسالم

تا کنون را در دست داریم .  57سنت نگاه می کنیم؛  سیره ی عملی این نوع از تشیع از سال 

 سال است که جریان ما از نزدیک این جریان را آزموده است .  24بخصوص بیشتر از 

 

 : اختالف اساسی تشیع و تسنن بر چه مواردیه؟36س

 

نبوده، بلکه اختالف تنها بر سر و اصول کلی هرگز بر سر اصل قرآن و سنت  عیاختالف تسنن و تش

و فروعه، مثل اختالف میان یک حنفی با یک حنبلی یا سایر مذاهب اسالمی که  از قرآن و سنت همف

همه در جستجوی حقیقتی یکسان هستند اما به شیوه های مختلفی در فروعیات؛ اما مسلمین جاهل و 

شکاف  ابندیخود را در تفرقه مى  شتیبقا و مع نیکه تضماه و اهل هوا و هوس بخصوص دشمنان آگ

ند می دهربط  دهیبه اصول عقحنبلی و حنفی و شافعی و غیره در فروعیات و حواشی را و  عهیش انیم

 که خواسته یا ناخواسته به شرک تفرق و حتی جنگهای داخلی و خدمت به دشمنان مسلمین ختم میشه . 

 

 دانند .  یها اهل سنت را کافر م عهیاما ش:  37س 

 قرآنی  نگرش شیعه در زمینه ی انواع کفر را مشخص کنیم .  –اجازه بدین با یک واقعه ی تاریخی 

 انیقار نیگفت: من از ا یجمع انیدر غزوه تبوک در م یمرد :گوید می عنهما هللا  رضي عمر ابن

عوف بن مالك رضي هللا عنه   افتم؛یرا طمع کار تر، دروغگوتر، و ترسوتر در جنگ ن یاحد چیقرآن ه

و من رسول  هللا  صلى  هللا  علیه  وسلم  را از  یو تو منافق  هست ییگو یدر پاسخ او گفت: دروغ م

 ساخت. متو مطلع خواه یگفته ها

رسول  هللا  صل هللا  علیه  وسلم  : عوف  بن مالک  نزد دیگو یبن عمر رضي  هللا  عنهما م عبدهللا

  66از او سبقت گرفته است؛ یآن مرد باخبر بسازد که مطلع شد وح یرا از گفته ها شانیرفت تا ا

: من آن مرد را مشاهده کردم که خود را به شتر  رسول  گوید یبن عمر رضي  هللا  عنهما م  عبدهللا

ورد به سنگ ها برخ  شیپاها کهیکرده و در حال زانیآو هللا  صلى  هللا  علیه  وسلم که در حال رفتن بود

 -با حرف زدن -را -ینطوال -راه لهینوسیتا بد میکرد یم یرسول  خدا؛ ما شوخ یگفت: ا یکرد م یم

 .میکن یسپر

جاوه به ک یکی از آنها نگرم که یهم اکنون  به او م یی: گوگوید یعبدهللا  بن عمر رضي  هللا  عنهما  م 

 یکرد و م یبرخورد م شیشده است و سنگ ها به پاها زانیهللا  علیه  وسلم  آو یهللا  صلشتر رسول  

نازل  اتیآ -بود و رسول هللا  صلى  هللا  علیه  وسلم  هم یو باز یهدف ما از آن سخنان شوخ گفت:

سُوِلِه كُْنتُْم تاْستاْهِزئُونا  یم -کرد و یاو تالوت م یشده به او را برا را آیااتِِه وا ِ وا  ایآ( 65التوبة/)فرمود: أاِباَّللَّ

 د؟یکن یم یو شوخ  یباز  امبرشیاو و پ اتیبا هللا و آ

گونه  توجه  و  چیقرآن بودند ه انیکه از قار شانیو رسول هللا  صلى  هللا  علیه  وسلم  و صحابه ا

ر مذکور منجر به کاف  یکند که شوخ یم انیب اتیهللا متعال در ادامه آ سپس کردند؛ یبه او نم  ییاعتنا
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انِكُْم دیفرما یشدن آنها گشت؛ هللا متعال  م   هیعذرو توج( 66التوبة/):الا تاْعتاِذُروا قادْ كافاْرتُْم باْعدا إِیما

 .دیآوردن  تان کافر گشت  مانیقطعا  بعد از ا دیاورین

در اینجا مخاطب هللا تعالی دسته ای از مومنین میان مسلمین هستن  نه یک مسلمان در معنی آیه ای که 

به معنی ارتداده که باید حکم « مومن»قبال به آن اشاره کردیم. خوب، حاال این کافر خطاب کردن یک 

 مرتد را در موردش پیاده کرد؟ یا مساله چیزدیگه ایه ؟ 

را کافر خطاب کرده . یعنی در به کار گیری این کلمه تمام ظوابط شرعی « مومن»چون هللا تعالی این 

در اختیار مسلمین هم هست و می بینیم که « مومن» نیانشده . و  « مومن» نیارعایت شده و ظلمی به 

 اجرا نمی کنند . « مومن» نیا مسلمین حکم ارتداد را در مورد

نو اهل بدعت هم بدونیم چون اهل بدعت یعنی شخصی که ما نمی تونیم با ادبیات رایج اهل سنت او

دچار کفریاتی شده اما عذرهای معتبر شرعی داره و نمیشه اونو به خاطر این عذرها تکفیر کرد و در 

 همان دایره ی اسالم و مسلمانی باقی می مونه.

وجود آورده اند . یعنی را به  کفر در مقابل اسالم  و  مانیکفر در مقابل ا تشیع در این زمینه عبارات  

د و تنها شویو حال آن که مسلمان محسوب م شودیکلمه کفر اطالق م بر این باورند که گاهی بر کسی 

به چنین شخصی که از دایره ی مومنین  .از دایره ی مومنین به دایره ی وسیع مسلمین تنزل پیدا می کند

چنین تنزلی پیدا کرده و هنوز در دایره ی اسالم مانده عبارت کفر و کافر به کار می برند مثل همین 

 واقعه ای که برای این افراد در این آیات اتفاق افتاده . 

یا  طر عملبه خا مورد بعدی هم  که از عبارت کفر و کافر استفاده می کنند مواردیه که شخص 

 گفتاری کالً از دایره ی اسالم و مسلمانی خارج می شود که بهش میگن مرتد. 

 کفررا  مانیکفر در مقابل ااستفاده کرده اند؛  یو کالم یکفر فقهعالوه بر این عده ای از عبارت 

ده ای هم کفر البته ع. گذارندیم یاسالم ای یدر مقابل اسالم را کفر فقهو کفر  ندیگویم یمانیا ای یکالم

لق و کفر مطی؛ و فقه یکفر اعتقاد؛ و کفر جحود مانیکفر ا؛ اکبر و اصغر را به انواع مختلف: کفر

 دیآیم به دست ماتیتقس نیاند. آنچه از تمام اکرده میتقس و غیره هم  کفر نعمت و کفر ملت؛ نیکفر مع

 .ستیخروج از اسالم ن یدر کتاب و سنت به معنا یرهر کفاین است که 

را اظهار، و به  نیاسالم هر کس شهادت فیمعتقدند طبق تعرمتکلمین و اصولیون شیعه عده از  نیا

کام اح تیاقرار کند، مسلمان است و رعا رسول هللا صلی هللا علیه وسلمو نبوت  گانهی یخدا تیوحدان

خصی را که و نباید مرتکب کار اسامه بن زید شد که در جنگ خیبر ش شودیبر او بار م یاسالم

شهادتین برزبان رانده بود بر اساس تاویل اشتباه کشت، و به روایاتی در کتب خودشان نیز استناد می 

 یاُمرت ان اُقاتل حت»کنند مثل آنچه که ازرسول هللا صلی هللا علیه وسلم نقل کرده اند که  می گوید: 

دماءهم  نایلفقد حرمت ع حتنایقبلتنا و ذبحوا ذب ال اله اال هللا فاذا قالوها و صلوا صالتنا و استقبلوا قولوای

 «و اموالهم

 هر کس به برادرش یعنی؛ «کافر فقد باء بها احدهما هیمن قال الخ»البته با استناد به روایاتی چون :

، بر این باورند که این کفر و کافر شدن به گرددیاز آنان باز م یکیکافر به  دینسبت کفر دهد و بگو

معنی مرتد شدن و خروج از اسالم نیست  بلکه تنزل از درجه ی مختص مومنین به درجه ی عام 

ا یادُْخِل اإْلِ مسلمینه و با استناد به آیه ی :  لامَّ ِكن قُولُوا أاْسلاْمناا وا
لاٰ نَّا ۖ قُل لَّْم تُْؤِمنُوا وا اُب آما اُن فِي یقاالاِت اأْلاْعرا ما

کفر در مقابل ایمان را بسیار وسیع و گسترده کرده اند اما از به کار گیری کفر ( 14)حجرات/ قُلُوبِكُْم ۖ

 در مقابل اسالم بسیار محتاطانه عمل کرده اند.  



در تمام آثار علمای اصولی معتبر تشیع زمانی که از کفر اهل سنت صحبت شده منظورشان کفر در 

وده نه در برابر اسالم . غیر از بعضی از اخباری هائی چون صاحب کتاب حدائق در برابر ایمان ب

قمری که مثل پاره ای از علمای غیر مطرح اهل سنت قائل به کفر خروج از ملت تمام  12قرن 

مخالفین مذهب خود بوده اند . این دسته از اخباری ها نیز با استناد به منابع روائی خود چه مذاهب 

امامی  12ل سنت و چه خوارج و به قول خودشان ناصبی ها و چه حتی سایر فرق غیر معروف اه

چون زیدی ها و غیره  را خارج از اسالم تلقی کرده اند که با تحقیقاتی که امروزه از سوی خود شیعه 

 شده است به این نتیجه رسیده اند که یا روایات مورد استناد صاحب حدائق ضعیف بوده اند و یا کفر و

 کافر در برابر ایمان به کار برده شده و کالمی است نه در برابر اسالم و فقهی . 

به  استفاده می کند و از« مخالف مستضعف»البته صاحب حدائق نیز با تمیز میان مخالفین از اصطالح 

کارگیری کلمه ی کافردر مورد این دسته که عوام مخالفین هستند پرهیز می کند، همچنانکه کسانی 

کلمه  از به کار گیری«نیمع ریمطلق و تکف ریتکف »ن ابن تیمیه هم  با استناد به اصطالحاتی چون چو

ی کافر در مورد عوام غالتی مثل اسماعیلیه هم پرهیز می کند و تنها علمای آنها را کافر می داند که 

 عذر معتبر شرعی ندارند. 

 کفر و کافر در مورد مخالفینه.  در هر صورت این نگرش غالب تشیع در به کارگیری کلمه ی

  

: شما در آثار خود از علمای شیعه رای آوردید آیا این والء برای تشیع و تبلیغ برای شیعه و 38س

 تزکیه ی آنها نیست؟

 

ةٌ بِالسُّوِء إِالَّ »ج: ما الحمد هلل نه اهل ظلم هستیم و نه تکبر  ارا امَّ ُئ ناْفِسي إِنَّ النَّْفسا ألا ا أُبار ِ ما ب ِ  وا ِحما را ا را « يما

و والء و براء و دوستی و دشمنی ما بر اساس درجه بندی شرعه، اگه شرع گفته که سخن حق را از 

هُوا كاذُوٌب ، ذااكا شاْیطاانٌ »شیطان هم میشه پذیرفت داقاكا وا و در مورد کسانی که به هللا و دینش دروغ « صا

ِ وا أُولئِكا هُُم اْلكاِذبُونا ِإنَّما یاْفتاِري اْلكاذِ :»می بندن می آموزیم که  کسانى  تنها «با الَِّذینا ال یُْؤِمنُونا بِآیاِت َّللاَّ

 ]واقعى[ آنها هستند. انیندارند؛ ]آرى[، دروغگو مانیخدا ا اتی]به خدا[ دروغ مى بندند که به آ

روغ ببنده در این صورت سخن حق را از شیطان و یارانش می پذیریم و کسی هم با نام دین به اونها د

ما میگیم دروغه و این کار ما اسمش تبعیت از قانون شریعت هللا و منهج صحیح اسالمیه نه دفاع از 

 شیطان و تزکیه و مواالت و تبلیغ برای شیطان و یارانش.

اما به نسبت مسلمین اهل قبله مادام که شخص مسلمانه و در دایره ی اسالم باقی مونده و مرتد نشده 

که باید بهش داده بشه، همچنانکه ما هم انتظار داریم دیگران حقوق ما را بدهند که هللا دارای حقوقیه 

تعالی بهمون داده . اما متاسفانه عده ای آشکارا در برابر مسلمین مخالف خود هم دچار ظلم میشن و هم 

یله ای او را تکبر، و عمال چنین نشان می دهند که هر مسلمانی که هم فکر اونها نبود جایزه با هر وس

 از میدان به در کرد و سعی در حذفش نمود؛ یا من یا هیچ کس.  

در مورد این سوال شما ما دارای علمای زیادی هستیم که در طول تاریخ از علما و مجتهدین شیعه هم 

و هم آرای اجتهادی اونها را . به  -که ما هم اکنون هم بهشون عمل می کنیم-حدیث روایت کرده اند 

یم شطالق ایآ بشکند، را سوگندش سپس بخورد سوگند طالق بهمثال ابن قیم در مورد کسی که  عنوان



 هیامام ۀعیش دگاهیدمورد هفتم  در و ،را در این زمینه میاره علما اقوال از یمختلف دیدگاههای نه، ای افتد

 67را میاره

و مجاهدی اصالحگر  در این صورت  در این زمینه های علمی الزمه همچون یک طالب علم شرعی

و آزاده عمل کنیم نه هچون یک بازرس و قاضی، چون غیر از اجماع واحد شورای اولی االمر هیچ 

 کسی در چنین جایگاهی قرار نداره که افکارش را میزان سنجش دیگران قراربدهد.

 

: اما عده ای از برادران با استناد به سخنان ابن تیمیه بر این باورند که هر فتنه ای که در 39س

 .اسالم سر بلند کرده زیر سر شیعه هاست 

 

 یبرا یو غر زدن و بهانه تراش یریگ رادیو ا بیالزم است عرض کنم که ع یزیقبل از هر چج: 

 ریدر برابر تفاس یو سهل انگار یم پوشگرفتن و چش دهیو سکوت کردن و ناد« مذهب تحت فشار»

شده است، نه تنها  لیانصافان تبد یاز ب یعده ا جیرا یکه به سبک گفتمان« مذهب مسلط»مختلف 

ناجوانمردانه و  یبلکه آشکارا اقدام ستیو به اصطالح جوانمردانه ن انهیو حق گرا نصفانهم یرفتار

که توسط عده ای از  است نیرنج مسلم شیو افزا یکش فیضع یهمراستا با خو یو حت یضد اسالم

 .اهل سنت و تشیع انجام می گردد

گترین فتنه ومصیبت و بدعتی که در میان مسلمین سر برآورد تبدیل حکومت اسالمی ربزبه هر حال 

« اضاملکا ع»بر منهاج نبوت به حکومت شاهیگری بود که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم تحت عنوان 

هم  اسم می بره و تمام فتنه ها و مصیبتهائی که بر سر مسلمین میاد تا زمانی که مسلمین نماز راز اون ا

ترک می کنند ناشی از همین فتنه و بدعت بزرگه چنانچه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید: 

نَّ عُرى اإلسالِم عُروةً عُروةً ، فكلما انتقضات عُروةٌ تشبَُّث الناسُ  لُهنَّ نقًضا الح لاتُنقاضا اوَّ كُم ، بالتي تلیها ، فأ

 68الصالةُ  آخرهنَّ  و

قیچی کاری هائی صورت  اما در مورد سخن ابن تیمه باز متاسفانه توسط عده ای به عمد یا سهواً 

ی میگه: السبک یالرد عل. در مورد شیعه در کتاب گرفته. ابن تیمیه میان شیعه با رافضی فرق میگذاره

ا در آنها و 69.مسمى األمة والمؤمنین فإنهم داخلون في و بخشی از  هستند داخل نیمؤمن و ام ت یمسم 

   امت و مومنین هستند. ابن تیمیه این کتاب را در اواخر عمرش نوشته.

ْت  اروافض رابن تیمیه  ا ظاهارا ا اْلِفتْناهُ فاإِنَّما بخشی از شیعه می دونه. بله ایشون در منهاج السنة میگه: أامَّ

یعاِه، در اسالم، فتنه و آشوب از شیعه سر بر آورد، اما توضیح میده که هر انسان فِی  ِم ِمنا الش ِ ْسالا اإْلِ
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موضوع در نزدشان از جعفر بن محمد  نیو ا افتدیکه به طالق سوگند بخورد و سوگندش را بشکند، طالقش نم یاند که کسنقل کرده تیاهل ب
 تیبر دروغ بستن بر اهل ب دیو بگو ندک بیآنان را تکذ ۀهم یمغرور شدن است که شخص متکبر نی. و  اباشدیمتواتر م ت،یاهل ب گریو د

موضوع صحابه  ۀ(، فقها و اصحاب علم و نظر در اجتهاد وجود دارد و اگرچه که دربارهیآنان )امام نیدر ب نکهیا یاند! براکرده یهمدست
که  قیآنان حکم به دروغگو و جاهل بودنشان داده شود، و به تحق ۀکه بر هم شودینم نیموجب ا یزیچ نیاند اما چندچار خطا و بدعت شده

، و فقها انداحتجاج کرده ثشانیعمل کرده و مسلمانان به حد ثشانیاند و به حدکرده تیروا انیعیاز ش یاز جماعت ح،یصح یثیصاحبان کتب حد
اند، اما از خطا کرده اضعاز مو ی( اگرچه در بعضهیاند و آنان )امامآنان را نقل کرده و با آنان بحث کرده یهامخالفت وستهیاهل سنت( پ ی)

 «.  خطا باشد ندیگویآنچه که م ۀکه هم دیآیالزم نم نیآن چن
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دهد، ها و فسادی که در اسالم زمان خود یا نزدیک به زمان خود روی میها و بدیعاقلی در فتنه

ِه، آن و افِضا   هاست.بیند که اکثر آنها از جانب رافضیقت میبنگرد فاإِنَّهُ یاِجدُ ُمْعظاما ذاِلکا ِمْن قِباِل الرَّ

اگه دقت کنین از زمان علی بن ابی طالب رضی هللا عنه تا کنون رهبران شیعه از دست چنین شیعیانی 

اهل سنت . اینها غالة و منحرفینی هستن که رهبران خود فرق معروف به گرفتار بوده اند چه رسد به 

. امروزه خود شیعیان به چنین روافضی شیعه ی انگلیسی لقب  را در موقع نیاز رفض و رد می کنن

داده اند که از انگلیس و آمریکا و سایر دول کافر و سکوالر جهان مثل سگ هار به جان مسلمین افتاده 

 اند.   

رج و خوا، در این صورت باید دقت بشه که روافض و غالة شیعه فرقه ای از شیعه هستن نه تمام شیعه

نجد تنها فرقه هائی  و دهها فرقه ی مربوط به مدرسه ی ،از اهل سنت هستن نه تمام اونهاهم فرقه ای 

یم که تمام فرق منشعب از مذاهب وئنیم بگاو به همین شکل می تو ،از این مدرسه هستن نه تمام اونها

تها و جزئی خوب یا بد از این مذاهب هستن نه کل آنها. عدم دقت به این نکته ی ریز ممکنه در قضاو

 .عمل ما تاثیر منفی بگذاره

 

: یکی از دالیلی که عده ای از برادران مقلد علمای نجد تشیع را تکفیر می کنند اعتقاد تشیع به 40س

 تحریف قرآن است، نگرش تشیع کنونی در این زمینه چگونه است؟

 

ج: عرض کردم که تشیع برای ما یعنی امروز. آیت هللا خمینی به عنوان بزرگترین شخصیت معاصر 

 جهان تشیع که هم اکنون نظام حاکم بر ایران و اقمار اون از او پیروی می کنن در این زمینه می گه: 

ر نا باشد، بمسلمانان نسبت به حفظ و ضبط قرآن از نظر قرائت و کتابت آش یژهیو تیکس به عنا هر»

ها استناد شده است به آن فیتحر یدهیکه بر اثبات عق یاتیآگاه خواهد بود، و روا فیپندار تحر ینادرست

بودن  یجعل یهاکه نشانه نانچ اند،یو ساختگ یجعل ای ستند،یو قابل استدالل ن اندفیاز جنبه سند ضع ای

و  ریاست که در تفس نیا باشند،یو معتبر م حیکه صح اتیروا نیاست و مفاد آن دسته از ا انیها نماآن

 70«رخ داده است نه در لفظ و عبارت آن. فیقرآن تحر لیتاو

 

 : شیعه قبل از رکوع قنوت می خوانند و اهل سنت بعد از رکوع . کدامیک صحیح است؟ 41س

 

 ج: هر دو صحیحه . چون هر دو از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ثابته . 

ُ امام بخاری رحمه هللا از انس بن مالک رضی هللا عنه روایت می کنه که  :   لَّى َّللاَّ ِ صا سُولا َّللاَّ أانَّ را

یَّةا  ةِ اْلفاْجِر یادْعُو عالاى بانِي عُصا الا كُوعِ فِي صا سالَّما قاناتا شاْهًرا باْعدا الرُّ عالاْیِه وا
رسول هللا صلى هللا علیه  71

 .بعد از رکوع قنوت خواندند هیعص یبن هیماه بر عل کیوسلم 
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 ستا قرائت از بعد: گفت .قرائت؟ از بعد ای است ركوع از بعد قنوت که شد دهیپرس أنس اززمانی که 

 (.رکوع از قبل یعنی)

باز به صورت متفق علیه از مسلم و بخاری از انس بن مالک رضی هللا عنه داریم که از انس در مورد 

ْبحِ  قنوت نماز صبح پرسیده می شه:  ما فِي الصُّ
سالَّ ُ عالاْیِه وا لَّى َّللاَّ أاوا : لا لاهُ فاِقی ؛ ناعامْ  :قاالا  ؟أاقاناتا النَِّبيُّ صا

كُوعِ  كُوعِ یاِسیًرا ؟ الركوع بعد أوقاناتا قاْبلا الرُّ  صبح در وسلم علیه هللا صلى هللا رسول ایآ  72قاالا باْعدا الرُّ

 رمودف انس رکوع؟ از بعد ای خواندند رکوع از قبل ایآ دندیپرس خواندند بله فرمود انس خواندند؟ قنوت

 نبود هم یطوالن ادیز و بود رکوع از بعد

 آن از دبع و ركوع از قبل قنوت"به همین دلیله که می بینیم امام بخاری تو صحیحش بابی تحت عنوان 

 قرار داده .  " 

لطفا وارد مسائل فقهی از این دست نشوید چون مثل دست گرفتن در نماز و .... حتی شافعی ها و حنفی 

 ها و غیره هم در این مسائل توافقی ندارند. 

 

گردیم به مسائل اساسی تر. می دانیم که کفار باعث از بین رفتن خالفت اسالمی و : پس بر می 42س

حتی حکومت بدیل اضطراری اسالمی عثمانی شدند، مسلمین در برابر این توطئه ها چه نقشی 

 داشتند؟

         

ا لاْم ج: هللا تعالی می فرماید: ...  ا  راً ی ِ ُمغا کُ یا أانَّ َّللا  ها ةً أاْنعاما تَّى ن ِْعما ا  ُرواْ ی ِ غایُ عالاى قاْوٍم حا أانَّ َّللا  انفُِسِهْم وا ا بِأ  ما

که آنان  نیمگر ا دهدینم رییداده است تغ یرا که به گروه ینعمت چیه( هللا تعالی 53)انفال/ مٌ یعالِ  عٌ یسامِ 

نعمت خدا را نداشته باشند و بلکه سزاوار نقمت گردند ( و  یستگیشا گریدهند ) و د رییحال خود را تغ

 ) اقوال و ( آگاه ) از افعال مردمان( است. یخداوند شنوا گمانیب

با آنکه کفار آشکار و پنهان هرگز در دشمنی خود وقفه ای نکرده اند اما باید متوجه بشیم که عوامل 

درونی و داخلی میان مسلمین زمینه ساز و باعث اصلی تغییر حکومت اسالمی علی منهاج نبوه به 

ع مان حکومت شاهیگیری و بدیلهای اضطراری اسالمی و شکستها و انحطاطها و پسرفتهای مسلمین و

 ادای صحیح وظایف مسلمین نسبت انسانهای دربند جهان شدند. 

به دنبال این آنچه که کفار خارجی برای ضربه زدن به صدها حکومت بدیل اضطراری اسالمی در 

میان مسلمین کرده اند به اندازه ای نیست که خود مسلمین و عوامل داخلی در تضعیف و نابودی این 

  حکومتها انجام داده اند.

مسلمین الزمه از میراث ننگین خیالپردازی و تفرق و جنگهای داخلی دست بردارند و بار دیگر 

قرار بگیرند تا بار دیگر به حکومت اسالمی بر « ابزار3»آگاهانه، هدفمند و حرکتی در مسیر تکاملی 

م چنین علیه وسلمنهج رسول هللا صلی هللا علیه وسلم دست یابند که حق خودشانه و رسول هللا صلی هللا 

ةٍ مژده ای را داده .   . ثمَّ تاكوُن خالفةٌ على مناهج نبوَّ
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ت ٰى یُغای ِروا ما خود مسلمین باید در این مسیر قرار بگیرند چون:  ا ال یُغای ُِر ما بِقاوٍم حا إِنَّ َّللاَّ

انفُِسِهم ۗ آنان آنچه را در  مگر آنکه دهدینم ریی( را تغیقوم )و مل ت چیخداوند سرنوشت ه (11)رعد/بِأ

 دهند! رییخودشان است تغ

و هر کسی که مسیری غیر از این را طی کند یا خیال پردازی است که دنبال توهماتش می گردد یا 

 بدون شک دشمنی است که اهداف و منافع خاص خود را دنبال می کند.

 

و موقف اهل سنت : االن جریانات مخالف حکومت بدیل اضطراری اسالمی ایران کدامها هستند 43س

 در برابر این حکومت چگونه بوده است؟

 

ج: به صورت مختصر و از نگاهی متفاوت میشه گفت که فدائیان اسالم در واقع شعبه ای از اخوان 

المسلمین در میان شیعیان بودند و اگه بخوایم یک ثمره ی اندیشه های حسن البناء در مساله ی انقالب و 

ایران و حکومت  57ارهای مورد پسند اخوان را مشاهده کنیم باید انقالب تشکیل حکومتی بر اساس معی

فعلی ایران را نام برد، هر چند که جماعتی که به دروغ خود را در ایران پیرو حسن البناء معرفی کرده 

 بر اساس معیارهای  دموکراسی خواهانه و حقوق بشری سازمان ملل به پیش می رود. 

ن در کارند که قصد دارند یا حکومت شیعه مذهب ایران را به تسلیم وادار در هر حال االن سه جریا

 کنند یا اینکه از بیخ نابودش کنند : 

با زبان  شهیهمدخالتهای کفار سکوالر که با شریعتهای آسمانی و تمام مذاهب فعلی اسالمی  -1

تَّي یاُردُّوکُْم عاْن دینِکُْم إِِن اْستاطاعُوا  اسلحه صحبت کرده و می کنند. وا ال یازالُونا یُقاتِلُوناکُْم حا

 (217)بقره/

 مرتدین سکوالر محلی  -2

 منافقین و سکوالر زده ها به عنوان دشمنان پنهان داخلی.  -3

 اهل سنت در برابر این تهدیدات چند دسته شده اند:

 حکومتی و مردمی  هم مسیر شده اند دسته ای با سپاه پاسداران و سایر نهادهای  -1

 دسته ای ناچیز به مرتدین سکوالر پیوستند. -2

در جنگ روانی و سرد بر ضد آن و در کنار اون « عمال»دسته ای ضمن کناره گیری از آن  -3

 سه دشمن اصلی قرار گرفته اند 

اند و به دسته ای از آنها سلفیون نجدی مسلح بوده اند که در زمان ضعف در کنار ایران بوده  -4

محض پیدا کردن قدرت فوراً اعالم جنگ گرم وروانی کرده اند و حتی سلفیون غیر مسلح 

 عمالً در جبهه ی دشمنان ایران قرار گرفته اند . 

دسته ای دیگر منافقین و سکوالر زده های داخل اهل سنت هستن که به سبک خودشان در  -5

مبلغ دین سکوالریسم و لیبرالیسم ظاهر به گونه ای عمل می کنند و در منهج و برنامه 

 سکوالریستها بوده اند اینها تفاوت چندانی با منافقین داخل تشیع نداشته و ندارند . 



 این سه دسته ی اخیر روافض میان اهل سنت هستند. 

دسته ای دیگر از اهل سنت مثل جریان القاعده ی شیخ اسامه بن الدن تقبله هللا با نگرش سید  -6

در جبهه ی حکومت شیعه مذهب ایران بر علیه دشمنانی مشترک « عمالً »که قطب رحمه هللا 

 چون آمریکا و متحدینش بوده اند و..... 

اکثریت مطلق اهل سنت که نظاره گربوده و گاه تابع وضع موجود و جنگ روانی این گروهها  -7

 هستند 

 

جمهوری اسالمی ایران اهل  در این صورت دربرابر استراتژی تسلیم یا نابودی این سه دشمن در برابر

سنت و بخصوص شریعت گرایان کوتاهی های زیادی از خود نشان داده اند . فهم یک عامی اهل سنت 

از بسیاری از منابع شرعی بسیار بیشتر از فهم یک شخص عامی شیعه است و شایسته نیست در برابر 

و مرتدین جنایتکار محلی و دارودسته  این حکومت که فعالً تنها سپر آنها در برابر کفار سکوالر جهانی

 ی منافقین است همان واکنشی را نشان بدهند که غالة و روافض از خود نشان داده اند . 

 

 : روابط شما با حکومت جمهوری اسالمی ایران در گذشته و حال چگونه بوده است؟44س

 

ج: این خود ایرانه که تعیین کرده ما باهاش چه جور برخوردی داشته باشیم . ایران برای هر صنف و 

طبقه و فکر و جماعت و حزبی قواعد خاص خودش را داره . البته هیچ جامعه ای از این قواعد مثتثنی 

 نبوده ونیست . 

تا به حال بوده با وجود  ما هم به عنوان اهل سنت شافعی و حنفی مذهب در چارچوب قوانینی که

مشکالتی که در اجرای این قوانین داشتیم، عمل کردیم، و عمل و روابط ما واکنشی به قوانین و 

 مسئولین اجرائی بوده . 

تا کنون که جریان بنیان جهاد علیه سکوالریسم در هورامان و سپس در هورامان  1375ایران از سال 

می ضد سکوالریسم را راه انداختیم کوچکترین مانعی برای و کوردستان و سپس جبهه ی عالمی اسال

ما درست نکرده و غیر از خودم آنهم نه به دلیل حرکت در این جریان بلکه بر اساس آنچه که خودشان 

می گفتن :" حمایت و ...از گروهکهای ضد انقال ب داخل پرانتز گروه تروریستی داعش "، هیچ یک 

دعوت »ها دچار مشکالتی نشده اند بلکه در کمال آزادی به ارائه ی از برادران وخواهران ما نه تن

 منهجی که بر آن بوده ایم اقدام کرده اند. « کامل

 

: در جنگ احتمالی بین حکومت بدیل اضطراری اسالمی ایران و آمریکا و متحدینش واکنش 45س

 شما چیست؟

 

ندی شرعی دشمنان عمل خواهیم ج: بدون شک بر اساس منهج خود در دشمن شناسی شرعی و درجه ب

کرد؛ و طبق دستور شریعت هللا بدون معطلی و کوچکترین شکی در کنار شیعیان ایران علیه آمریکا و 



متحدینش خواهیم جنگید، همچنانکه زمانی که هنوز منهج شیخ اسامه تقبله هللا بهش عمل میشد و اندیشه 

منهج مجاهدین نشده بود اهل سنت ما در  های منحرف ابوبصیر طرطوسی و ابوقتاده و غیره وارد

نجف و کربال و سایر مناطق شیعه نشین به همراه کسانی چون ابومصعب زرقاوی و ابوانس شامی و 

 کاک هیمن بانی شاری و صدها مجاهد دیگه در کنار شیعیان متحدا بر علیه آمریکا جنگیدیم .

ریکا و ناتو و مزدوران محلی آنها حمایت ما از طالبان در برابر کفار سکوالر جهانی به رهبری آم

کردیم، از  دوله در برابر آمریکا و مرتدین سکوالر اوجاالن و بارزانی و ارتش آزاد و غیره حمایت 

کردیم و تاوان پایبندی به این دشمن شناسی شرعی و درجه بندی شرعی دشمنان را هم پرداخت کردیم، 

این شیعه ها در برابر کفار اصلی و مزدوران اونها حمایت به همین ترتیب مثل صالح الدین ایوبی از 

 زیهم اکنون ن خواهیم کرد و از ایران هم در برابر آمریکا و متحدینش حمایت خواهیم کرد همچنانکه

و دربرابر جنگ قرار گرفته ایم و مزدورانش  کایآمر دربرابر منی یها یدیها و ز یدر کنار شافع

نا وا ال یاخافُو »محلی و دارودسته ی منافقین هم خواهیم ایستاد و بر اساس روانی کفار جهانی و مرتدین 

ةا الئٍِم  از لومه ی اینها در عمل به قانون شریعت هللا خوفی نداریم، چون این شناخت و عمل به « لاْوما

ُ  شریعت را فضل هللا تعالی می دانیم : ْن یاشاُء وا َّللاَّ ِ یُْؤتیِه ما  . واِسٌع عالیمٌ ذِلکا فاْضُل َّللاَّ

 

 ممکن نیست به خاطر این حمایتها مورد اتهام قرار بگیرید ؟: 46س

 

ج: ما در جنگ با کفار سکوالر جهانی و مرتدین و منافقین و سکوالرزده های محلی انتظار این 

ا یااپیامدها را داریم که هللا تعالی می فرماید :  نُواْ  الَِّذینا  أایُّها ن آما ُ  یاأْتِي فاساْوفا  ِدینِهِ  عان مْ ِمنكُ  یاْرتادَّ  ما  بِقاْومٍ  َّللا 

یُِحبُّوناهُ  یُِحبُُّهمْ  ةٍ  اْلُمْؤِمنِینا  عالاى أاِذلَّةٍ  وا اِهدُونا  اْلكاافِِرینا  عالاى أاِعزَّ ِ  سابِیلِ  فِي یُجا الا  َّللا  افُونا  وا ةا  یاخا  ذاِلكا  ئِمٍ آل لاْوما

ِ  فاْضلُ  ن یُْؤتِیهِ  َّللا  ُ  یاشااءُ  ما َّللا  اِسعٌ  وا  (54 مائدة)   عاِلیمٌ  وا

 كه آورد خواهد را جمعی تي خداوندو مرتد شود  بازگردد خود آئین از شما از هركس!  مؤمنان اي

 در و بوده فروتن و نرم مؤمنان به نسبت.  دارندمي دوست را خدا هم آنان و داردمي دوستشان خداوند

 هراسي ايكنندهسرزنش هیچ سرزنش از و كنندمي جهاد خدا راه در.  نیرومندند و سخت كافران برابر

 و.  كندمي عطاء بخواهد كه هركس به را آن خداوند ؛ است خدا فضل هم این.  دهندنمي راه خود به

 . است آگاه و فراوان فضل داراي خداوند

 

: اما عده ای از سلفی های نجدی در شبکه های ماهواره ای و مجازی و حتی گروههای 47س

مسلحی هستند که آشکارا میگویند کفار سکوالری چون آمریکا و ناتو و یهود و نصارا بهتر از شیعه 

هستند و حتی مسلمین را هم تحریک می کنند که در جنگ روانی و یا حتی مسلحانه در جبهه ی این 

 کفار بر علیه  حکومت شیعه مذهب ایران قرار بگیرند .

در برابر منهج اسالمی تمام فرق اسالمی قرار گرفته اند حد اقلش اینه  ج: با آنکه می توان گفت که اینها

که اینها در برابر سلفیت نوع دوم و کسانی چون ابن تیمیه قرار گرفته اند که مدعی پیروی از او هستند 

 چون ابن تیمیه :

صلی می دونه و می اوالً شیعه را مسلمان می دونه و اینها را با تمام بدعتهائی که دارن بهتر از کفار ا

دٌ گه :  مَّ اءا بِِه ُمحا ا جا ْن كاانا ُمْؤِمنًا بِما سالَّما  -كُلُّ ما ُ عالاْیِه وا لَّى َّللاَّ إِْن كاانا  -صا ْن كافارا بِِه؛ وا ْیٌر ِمْن كُل ِ ما فاُهوا خا



اِرجِ  وا اٌء كااناْت بِدْعاةُ اْلخا اْلقاداِریَِّة أاْو غاْیِرِهْم  فِي اْلُمْؤِمِن بِذاِلكا ناْوعٌ ِمْن اْلبِدْعاِة، ساوا اْلُمْرِجئاِة وا یعاِة وا الش ِ  هر .وا

 از است بهتر یکس نیچن باشد، مومن است آورده وسلم هیعل هللا یصل محمد که آنچه به که یکس

 ندارد یفرق. باشد داشته وجود بدعت از ینوع مومن آن در که هم هرچند. باشد کافر آن به که یهرکس

 73. آنان ریغ ای هیقدر ای مرجئه ای عهیش ای باشد خوارج نوع از بدعتش

ابن تیمیه با فرق گذاشتن بین شیعه و رافضی باز این روافض را هم مسلمان اهل بدعت می دونه و 

اونها را از دایره ی اسالم خارج نمی کنه و همین روافض را هم باز بهتر از کفار اصلی می دونه و 

قادْ میگه:  ةِ  ِمنْ : اْلُمْسِلِمینا  ُمْبتاِدعاةِ  ِمنْ  كاثِیرٌ  ذاهابا  وا افِضا ْهِمیَّة الرَّ اْلجا غاْیِرِهمْ  وا دِ  إلاى وا اْسلاما  اْلكُفَّارِ  بِالا  لاىعا  فاأ

ْلقٌ  یاداْیهِ  اْنتافاعُوا كاثِیرٌ  خا اُروا بِذاِلكا  وا صا هُوا  ُمْبتاِدِعینا  ُمْسِلِمینا  وا ْیرٌ  وا  از یاریبس74.كُفَّاًرا یاكُونُوا أانْ  ِمنْ  خا

 ردمم آنان دستان به و اند رفته کفار نیسرزم به آنان ریغ و هیجهم و رافضه مانند بدعت اهل مسلمانان

 مسلمان) حالت نیا  و اند، گشته بدعت اهل مسلمانان و اند برده نفع آن با و اند شده مسلمان یاریبس

 .«باشند کفار که است آن از بهتر( بودن بدعت اهل

اسماعلیه همانهائی  -امامی با اسماعیلیه فرق می گذاره  12باز در جای دیگه ای ابن تیمه بین شیعیان 

هستن که صالح الدین ایوبی سالها فرماندهی کل قوای نظامی آنها را بر عهده داشت و وزیر اعظم آنها 

اابن تیمیه در این مقایسه می گه :   –در حکومت فاطمیان مصر بود  ما اإْلِ ْیرٌ  عاْشِریَّةا  ااِلثْناا ِمیَّةُ وا  ِمْنُهمْ  خا

اِمیَّةا  فاإِنَّ  بِكاثِیٍر، ما عا  اإْلِ ْهِلِهمْ [. فاْرطِ ] ما ِلِهمْ  جا الا ضا لْقٌ  فِیِهمْ  وا ظااِهًرا بااِطنًا ُمْسِلُمونا  خا نااِدقاةً  لاْیسُوا وا ،ُمناافِقِ  زا  ینا

ِهلُوا لاِكنَُّهمْ  لُّوا جا ضا اتَّباعُوا وا هُْم، وا اءا ا أاْهوا أامَّ تُُهمُ  أُولائِكا  وا ائِمَّ ِقیقاةِ  اْلعااِرفُونا  اْلِكباارُ  فاأ تِِهمْ  بِحا  نااِدقاةٌ زا   اْلبااِطنِیَّةِ  داْعوا

، ا ُمناافِقُونا أامَّ ُهمُ  وا امُّ  75.ُمْسِلِمینا  یاكُونُونا  فاقادْ  أاْمِرِهمْ  بااِطنا  یاْعِرفُوا لامْ  الَِّذینا  عاوا

 فرط با همراه هیامام نکهیا یبرا هستند، بهتر اریبس -هیلیاسماع یعنی- آنان از یعشر یاثن هیامام اما و

 منافق زنادقه و هستند، مسلمان ظاهر و باطن در که است یمردم آنان نیب در شان،یگمراه و جهل

 ائمه پس( هیلیاسماع) آنان اما و. کردند تیتبع اهوائشان از و شده گمراه و شده جاهل آنان کنیل. ستندین

 که ییآنها عوامشان اما و. هستند منافق قیزند هستند شان یباطن دعوت قتیحق به عارف که بزرگشان

 .«هستند مسلمان آنان پس اند، نشناخته را آنان امر باطن

 در اینجا باز ابن تیمیه عوام اسماعیلی مذهب را به خاطر جهلشان مسلمان می دونه . 

حاال این مسلمینی که از کفار سکوالر و مشرکی چون آمریکا و یا هر کافر اصلی بر علیه مسلمین 

حمایت و پشتیبانی می کنند باید بدانند  این حمایتشون به خاطر دین و شریعت و اسالم نیست بلکه نشان 

نَّكُم شاناوا از کینه و دشمنی جاهلی و مخالفت با دستور صریح هللا تعالی است که می فرماید:  آُن ال یاجِرما

 (8)مائده/ قاوٍم عالٰى أاال  تاعِدلُوا ۚ

و این کینه ی جاهلی اگه آگاهانه، عمداً و اختیاری باشه هزینه ی سنگینی را براشون به ارمغان میاره 

 چون حتی بر اساس ناقض هشتمی که تبلیغش می کنن از دایره ی اسالم خارج شده و مرتد میشن . 

این برادران شایسته نیست که تابع سیاستهای دیکته شده ی آمریکا از کانال مفتی های ساکن در 

دارالکفرها با لعابی شبه جهادی یا غیر جهادی بشن و عار است که کارنامه ای چون سلفیون درباری 

و  یسیدر مصر و لیبی وآل سعود و یمن و غیره برای خود رقم بزنند که با مرتدینی سکوالر چون س

حفتر و غیره متحد شده و در برابر سایر مسلمین قرار گرفتند، اگه تشیع یا حنفیت یا اخوان یا شوافع یا 

هر تفسیر و فرقه ی دیگری را دشمن خود و سایر مسلمین می دونن شایسته نیست از دشمنی بدتر از 
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ی را مساوی با ارتداد و خروج اونها حمایت کنند که هللا تعالی از چنین حمایتی منع کرده و چنین حمایت

 از دایره ی اسالم دونسته . 

 

: شناخت نادرست از حکومتهای بدیل اضطراری اسالمی چون جمهوری اسالمی ایران و 48س

برای مسلمین  دناامارت اسالمی طالبان و امارت اسالمی جوانان سومالی و غیره تا چه حد می تو

 ؟ودمخالف مشکل ساز بش

 

ج: شناسایی نادرست حکومتهای بدیل اضطراری اسالمی بدون شک قویترین ضربات را به مخالفین 

 این حکومتها می زند . 

می گویند مرتد در حالی که نیستند. می گویند مشرک در حالی که نیستند. و بر اساس همین احکام  

 ً  . شکست می خورند نادرست نقشه های خود را می ریزند و طبعا

معروف سان تزو در هنر جنگ  حداقل به این گفته ی دیلی به شناخت منهج صحیح اسالمی ندارناگه تما

در این  به عنوان یک استراتژی نظامی دقت کنن که میگه: دشمنت را بشناس وخودت را بشناس، 

اگر خودت را  . صورت در صد نبرد می توانی در گیر شوی وحتی دریکی هم شکست نخوری

 نت را بشناسی، الزم نیست که از نتیجه صدها نبرد هراس داشته باشی. بشناسی و اگر دشم

چون نه خودشان را به عنوان یک مسلمان می  داما این برادران در هر جنگی شکست می خورن

 شناسند و نه شناخت صحیحی از دشمن شناسی شرعی و درجه بندی شرعی دشمنان دارند . 

هم بپذیرند متوجه میشن که ایران را به  ای االعداد العده راین برادران اگه سخنان مولف العمده ف 

و سناریوهای ترازوی دروغین  دول عربی حاشیه ی خلیج فارس می سنجند و فریب جنگ روانی 

چیزی که بدون شک آنها را به تصمیمات نادرست دیگری در رابطه با  ؛خورده اند ااونها رتوطئه آمیز 

 کرده است.وضعیت وخیم  همفکرانشان را وخیم تر و  ساخته وضعیت خراب کنونی خودشان وادار

و  منافقین و دارودسته ی ،واضح و روشنه که کسانی با ادبیات سکوالریستی برای سکوالریستها

و با ادبیاتی شبه اسالمی و از کانال مفتی ها و عمامه به سرها و بی عمامه های  ؛سکوالر زده ها

کراواتی افسار به گردن و بی کراواتی برای تامین منافع  و اهداف آمریکا و سایر کفار سکوالر جهانی 

 تالش می کنند واقعیت منهج اسالمی که در وحدت و یکپارچگی از، به آنها معلومات نادرست می دهند

برتر نهفته است به آنها نرسد.  برای این مجریان جنگ روانی و حتی رهبران «ابزار3»کانال یکی از 

خائن این جماعتها تلفات جانی یا مالی این جوانان فریب خورده چندان ارزشی ندارد، بلکه مهم تر برای 

 شان اینست که منافع مادی اربابانشان و خودشان تامین شود .  

شرعی و بررسی مستقیم و بالواسطه و مقایسه ی با آنچه در وضع موجود وجود داره شناسائی جامع 

شده است، و امکان ندارد  لیزمان تبد نیسالح ا نیمی تونه کمک مناسبی باشه. شناخت و علم به مهمتر

کنند هر اندازه اخالص هم داشته  یرا فرمانده یریجنگ و درگ نیکه افراد جاهل و ناآگاه بتوانند ا

 شند.با

 



: چه زمانی متوجه ی توطئه و سناریوهای دول عربی در مورد شیعه و بخصوص حکومت 49س

 ج.ا.ایران شدید؟ 

 

موضع ما  و القاعده ی شیخ « ابزار 3»ج: در مورد حکومت شیعه مذهب ایران به عنوان یکی از

ا فهمیدم که توطئه ای بر اسامه بن الدن از همان ابتدا واضح و ثابت بوده تا االن، اما اولین بار از کج

العمدة في إعداد علیه ایران در کار است؟ زمانی که از زبان عبدالقادر بن عبدالعزیز صاحب کتاب 

متوجه شدم که در مورد توطئه ی دول عربی و دست نشانده ی خلیج فارس به صورت واضح می  العدة

 و حکومت ایران شده اند.  گوید که این دول مجری جنگی روانی نیابتی دروغین بر علیه شیعه

البته ایشان القاعده را آلت دست ایران و حتی شیخ اسامه را خائن هم می دونست با این نگرش باز از 

توطئه ای سازماندهی شده و دروغین بر علیه تشیع و حکومت ایران و ایجاد جنگهای داخلی شیعه و 

 سنی توسط دول کافر و مرتد عربی پرده برداشت . 

 ته جرقه و بابی برای تحقیق و فهم بیشتر در این زمینه شد. این گف 

 

: دلیل مخالفت مفتی های جهادی سلفی معروفی که به عنوان انسانهای نامتعادل و نامیزان  از 50س

 آنها اسم بردید با جمهوری اسالمی ایران چیست؟

 

ج: دالیل زیاده . در میان اشراف و مأل قریش اگه یکی از اونها برده ای داشت و زودتر از اربابش 

مسلمان می شد و به اصطالح ازش سبقت می گرفت اسالم نمی آورد،  چون اینقدر تکبر و غرور 

ر فداشت که  براش ننگ و عار بود پشت سر برده اش بیافته حتی در ایمان آوردن، و اینجوری بر ک

 هالک کفر همان با سر آخر در و ،کردند یم هیتوج ی جاهالنهها بهانه با را خود وخود باقی می ماند 

 !شدند یم

بسیاری از دشمنی ها با حکومت فعلی ایران هم از همین جنسه. به همین دلیل عده ای به بد و بیراه 

کسی نیست در مورد این شخص  گفتن به صالح الدین ایوبی هم پرداختند و حتی در میان بزرگان آنها

 کتابی نوشته باشند یا سخنرانی داشته باشند و ...

سبقت در اعالم حکومتی بدیل اضطراری اسالمی از سوی شیعیان اصولگرای ایران به مزاق این 

ً  ،بخش از مالها  و تکبر از و امد،ین خوشو ولی نعمتهای آنها   نینش اروپا یمالها مخصوصا

 را او یواه یها بهانه با و زدند، این حکومت بدیل اضطراری اسالمی با یندشم به دست غرورشان

 ! صفوی های معاصر نام به یدیجد اسم نبود منطبق آنها بر رافضی صفت چون و دندینام رافضی

 را رکف یمعنا نبود، آنها در ریکفشروط و موانع ت چون و کردند، ریتکف را آنها هم یا عده کردند، ابداع

 آنها اعالن حکومت اسالمی کرده اند .  چون بدون مشورت  !دادند رییتغ

بایستی کمی دیرتر این حکومت را تشکیل می دادند و تشریف می بردند لندن یا کانادا یا اردن حیاط 

خلوت انگلیس یا عربستان و از آنها کسب اجازه می کردند و به کل دنیا می گفتند که مرید آنها هستند 

 از اجازه کسب مهممهم نبود..   اونش بودنو مرتد  هیجهم و یصوف ومرجئه وی و بعد رافضی و صف

در جبهه ی کفار سکوالر جهانی و مرتدین محلی در حال جنگ  بود کهاینها چون  یننگ و عار وخشی



روانی بر علیه مسلمین با تمام فرق آن و حکومتها و قدرتهای نظامی تشکیل شده اسالمی حنفی و 

 امامی و سلفی و...هستن.  12ی زیدی و  شافعی و شیعه

 نیدست به او تأمین منافع و اهداف کشورهای محل سکونتشان شهوت کبرشان  یارضا یبرا نانیا

و شیخ و مال  کی یو غرض شخص اتیکه خلق یبر مقلد ی؟!  وایمقلدانشان چ یمخالفت زدند ول

 .شود یم نید شیبراآخوند و مولوی 

 

 

برابر حکومتهای بدیل اضطراری اسالمی ممکن است چند جریان به وجود : هم اکنون  در 51س

 بیاید؟

 

ج: صرف نظر از غالة میشه گفت به صورت کالن دو جریان بیشتر وجود نخواهد داشت : یا جبهه ی 

کفاری که مسلمین ضعیف االیمان را با خود همراه کرده اند و تنها در فکر سرنگونی حکومتهای بدیل 

ن أاْخِرُجوهُممی و اخراج مجاهدین شریعت گرا هستند که همچون قوم لوط می گویند: اضطراری اسال  م ِ

 نانی. آخر ا دیکن رونیخود ب اریرا از شهر و د نانیا (.82)اعراف/ یاتاطاهَُّرونا  أُنااسٌ  إِنَُّهمْ   ۖقاْریاتِكُمْ 

 هستند ! یزگاریمردمان پاک و پره

از این واکنشهای کفار تعجب نکن، تعجب در اینه که مسلمان ضعیف االیمان و پاکی چون زن لوط هم 

 در این جبهه قرار می گیرد . انتظار این هم باید داشت . 

جبهه ی دوم که فرقه ی ناجیه را تشکیل میدهند کسانی هستند که همچون اصحاب االخدود عمل می 

ا ناقاُموا ِمْنُهْم إِالَّ أان   کنن و تا آخر ایستاده اند: ما ِ اْلعازِ  ْؤِمنُوایُ وا مِ  زِ یبِاَّللَّ  چیه گرانشکنجه( 8)بروج/ دِ یاْلحا

 ستهی، و شارهیبه خداوند قادر و چ شانیکه ا نیجز ا دندیدیبر مؤمنان نم یو جرم یبیو ع یرادیا

 داشتند ! مانی، ایشیهرگونه ستا

شده اند، نسلی هستند که صرف نظر از مذهب مسلمین چون  اینها بر منهج صحیح اسالمی تربیت

اصحاب االخدود پشت سپر حکومتهای بدیل اضطراری اسالمی ایستاده اند. اینها هستن که در خوشی و 

ناخوشی صبر دارند و امیدوار به کسب اجر و ثواب نزد هللا تعالی هستند. اینها هستند که هم اکنون 

داراالسالم با تمام مشکالت اقتصادی و حتی محدودیتهای دست و پاگیر  و مرگ در ثبات بر حکم هللا 

 را بر زندگی در سایه ی مشرکین سکوالر ترجیح میدن.  

  

انتخاب شده باشد و در مسیر « ابزار3»: رهبریتی که از کانال شورای اولی االمر یکی از 52س

 شرعی آن حرکت کند تا چه اندازه می تواند در پیروزی مسلمین نقش ایفا کند؟  

 

ج: چنین رهبریتی نماد وحدت و قدرت بازدارندگی و تهاجمی مسلمینه و به قول رسول هللا صلی هللا 

اُم ُجنَّةٌ یُقااتاُل ِمنْ »سپریه که به اون پناه برده میشه و پشت اون جهاد صورت میگیره،علیه وسلم  ما ا اإْلِ  إِنَّما



یُتَّقاى بِهِ  ائِِه وا را ملموس تر بگویم: چنین رهبریتی شیریه که حتی اگه بر مشتی گاو رهبری کنه می   76«وا

 ها را بر عهده دارد. تونه لشکری از شیرانی را شکست بدهد که یک گاو رهبریت اون

برتر انتخاب شده شیریه که بر لشکری از شیران رهبری می « ابزار3»رهبریتی که از کانال یکی از 

کنه، کارنامه ی اونها را بررسی کنی متوجه میشی که مشمول این حق نصرت و پیروزی شده اند که 

قًّا عالاینا ناصُر الُمؤِمنینا هللا تعالی می فرماید:   كانا حا  (  47)روم/ وا

 

 : انتظار شما از سمع و طاعه ی سربازان نسبت به رهبر و امیر تا چه اندازه ست؟53س

   

برتر « ابزار3»ج: دقت کنیم که سمع و طاعه ی مجاهد و سرباز در معروف آنهم برای رهبر یکی از 

از   علیه وسلمو امرای تحت فرمان آن است نه گروههای متفرقی که باید به دستور رسول هللا صلی هللا

قا كُلَّهاهمه ی آنها دوری و کناره گیری کرد:   .فاعتِزْل تِْلكا الِفرا

انتظار بنده از تمام کسانی که در این مسیر شرعی قرار گرفته اند اینه که همچون خالد بن ولید برای 

کرد که در امیری چون عمر بن خطالب سمع و طاعه داشته باشند هر چند امیر مسلمین بعداً اعتراف 

 مورد خالد دچار اشتباه شده و ابوبکر تشخیصش درست بوده . 

ابن کثیر در البدایه و النهایه ذکر می کنه که زمانی که عمر بن خطاب خلیفه شد خالد بن ولید را برکنار 

امه : می نویسه  دهیعب ابو یبرا می کنه و  مهین دو به زین را مالش و بردار، سرش از زین را اشعامَّ

  «المال تیب یبرا زین گرید مهین و او یبرا یامهین» کن میتقس

 را یرگید و گرفت را شیها ییدمپا از یکی که ییجا تا کرد میتقس مهین دو به را او مال زین دهیعب ابو

و به همین  ...!مؤمنان ریام یبرا طاعت و سمع: گفتیم زین خالد و ،گذاشت یجا به او یبرا زین

 سبک چهار سال تحت فرمان ابوعبیده به جهاد خود ادامه داد . 

را داد. خالد گفت: من منتظر فرمان شما بودم.  یاهیبه خالد دستور جنگ در ناح دهیابوعبیکبار 

را دستور دهم. خالد گفت: به خدا سوگند! اگر  مانیکه ابوسل شودیم نیمانع از ا ایگفت: ح دهیابوعب

 یخواهم کرد، تا چه رسد به مرد یرویپ یشود، از دستورات و نییمن تع ریعنوان ام به یکودک

و رسول خدا صلي هللا علیه وسلم تور ا  یاز من جلوتر هست مانیهمچون تو که در مسلمان شدن و ا

که  کنمیو اعالن م رمیگیپس تو را گواه م نیامت، لقب داد. من کجا و مقام شامخ تو کجا؟ و از ا نیام

 77.دیعمالً به اثبات رسان را نیام و تابع دستورات شما هستم. و امن خود را وقف راه خدا کرده

کوچک و بزرگ قرار  یهر مسأله انیعمربن خطاب  انتظار داشت که کارگزاران دولتش او را در جر

دار باشد و خود برخور یکامل در حوزه کار یمعتقد بود که از آزاد دیکه خالد بن ول یدهند در حال

ابوبکر صدیق این نگرش خالد را تائید می کرد و بعد از مرگ خالد،  78.خود عمل کند دیدحسب صالح

 عمر اعتراف کرد که تشخیص ابوبکر بهتر بوده . 

 برتر میشه . « ابزار3»با این وجود خالد در این امری که در نظرش اشتباه بود باز تابع رای امیر 
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: شخصی با تالش زیاد وارد دستگاه نظامی مرتدین سکوالر شده و نذر کرده که اگر به فالن 54س

مرتد سکوالر نزدیک شود با یک عملیات فدائی او و همراهانش را بکشد اما امیرش اجازه ی این 

ش رکار را به او نداد تا اینکه این دشمن خدا در یک کمین کشته شد و این شخص نتوانست به این نذ

 وفا کند. این شخص باید چکار کند؟  

 

 كفارة النذر كفارة ج: باید کفاره بده، که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در مورد کفاره اش می فرماید:

.  در مورد میزان کفاره ی  قسم هم الیمین كفارة فكفارته, یطیقه ال نذراً  نذر ومن .  یا می فرماید:الیمین

ةِ  إِْطعاامُ : هللا تعالی می فرماید  سااِكینا  عاشارا ا أاْوساطِ  ِمنْ  ما تُُهمْ  أاوْ  أاْهِلیكُمْ  تُْطِعُمونا  ما قاباةٍ  تاْحِریرُ  أاوْ  ِكْسوا ن  ۖرا  فاما

ثاةِ  فاِصیاامُ  یاِجدْ  لَّمْ  ِلكا   ۚأایَّامٍ  ثاالا ةُ  ذاٰ انِكُمْ  كافَّارا لاْفتُمْ  إِذاا أاْیما   ( 89/المائدة) حا

 

 

افغانستان جنگ مسلحانه را مشروع اما در میان اهل سنت غرب ایران چنین : چرا شما  در 55س

 کاری را مشروع نمی دانید و هزاران کیلومتر سفر هجرت را بر خود تحمیل می کنید و ... ؟

 

ج: افغانستان توسط کفار سکوالر جهانی به رهبری امریکا و ناتو اشغال شده و گزینه ی ما و تموم 

بوده اند تنها و تنها جنگ گرم و نرم با دشمن اشغالگر خارجی و نوکران محلی آن  کسانی که قبل از ما

الافاْت قُلُوبُُكْم ، فاإِذاا اْختالاْفتُْم فاقُوُموا عاْنهُ »و در پیش گرفتن سیاست  ا ائْت ُءوا القُْرآنا ما در برابر  79 «اْقرا

 مسلمین ماتریدی و دیوبندی و حنفی مذهب و سلفیون اینجا بوده .  

اما در میان اهل سنت غرب ایران تا زمانی که سپری به نام حکومت بدیل اضطراری اسالمی ایران 

داریم سیاست ما تنها و تنها عملیات روانی و جنگ سرد با مرتدین سکوالر و سکوالر زده ها و 

مین با همین مسل« فاإِذاا اْختالاْفتُْم فاقُوُموا عاْنهُ »ن مردم آنهم با  در پیش گرفتن سیاست روشنگری در میا

 بوده است.  

در افغانستانی که حتی از گرفتن دستها باالتر از ناف و رفع یدین هنگام نماز یا تکان دادن انگشت 

حمد در نماز و  ... برای اکثریت  اشاره در هنگام شهادتین و گفتن آمین با صدای بلند  بعد از سوره ی

قاطع آنها حکم خروج از اسالم و... دارد، تنها گزینه ی ما پرهیز از انجام تمام اعمال و حتی پرهیز از 

گفتن و بیان بسیاری از باورهائیه که داریم؛ و تنها گزینه برای ما جنگ گرم و مسلحانه و رسانه ای 

مین دلیل است که شیخ اسامه بن الدن تقبله هللا اردوگاههای نرم با دشمن مشترک باقی می ماند. به ه

نظامی و مسکونی خاصی را برای مهاجرین اختصاص می داد که دور از چشم مردم عادی زندگی می 

کردند و حتی اجازه ی بحث کردن با مردم عادی و مالهای آنها و حتی قضاوت کردن در میان مردم 

 عادی افغان را به کسی نمی داد . 

اگه خوب دقت کنید مهاجرین ما چندین دهه است که در چنین فضائی زندگی می کنند و تنها گزینه ای 

که برایشان مانده است جنگ مسلحانه با کفار اشغالگر خارجی و مرتدین محلی و جنگ نرم در برابر 
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همین کفار اشغالگر خارجی و مرتدین محلیه . به همین دلیل ما هر گونه کار فرهنگی غیر از مذهب 

رایج در میان افغانها را ممنوع کرده و بر این باوریم که اگر چنین اشتباهی در چنین اوضاع حساسی 

سناریوی انجام بشه ثمره ای جز تفرق و جدا شدن مردم از مجاهدین در بر نخواهد داشت . همان 

وحشتناکی که برادران ما در چچن مرتکبش شدند و با باورهای نابجای سلفیت خاص نجدیت یا اقدام به 

تکفیر نابجای مسلمین آن دیار کردند و یا با مشغول کردن مسلمین به امور جانبی باعث انهدام وحدت 

کمیت یافتن دوباره ی کفار چند قرنه ی مسلمین آن دیار و جدا شدن مسلمین از مجاهدین و در نهایت حا

 سکوالر خارجی و مرتدین محلی بر چچن شدند . 

ما نمونه های فاجعه انگیز تکرار و اجرای این سناریوی مصیبت بار را در سوریه و عراق  به بهانه 

های واهی خوارج بودن و غیره دیدیم و در همین افغانستان نیز آن عده از برادران ما که صبر و تحمل 

ین استراتژی شرعی را نداشتند از صف واحد مجاهدین دچار تفرق و انشعاب گردیده و برای رعایت ا

خود دسته و گروهی مجزا را به وجود آوردند که بدون شک در برابر دشمن بزرگ و متحد مسلمین، 

در پیش گرفتن این سیاستهای تفرقه انگیزانه نمی تونه غیر از فشل و از میان رفتن ابهت مسلمین و 

 لیلی نهائی، در دنیا برای مسلمین ثمره ی  دیگری در بر داشته باشد.     ذ

در اینجا واضح و روشن است آنچه ما مثال در میان جافها و هورامیها و سورانها و شکاکها و ترکها و 

سایر قومیتهای اهل سنت در غرب ایران انجام می دهیم بر خالف آن چیزی است که در افغانستان 

ود . این شرایط را وضع موجود مسلمین و نیازهای روز آنها بر ما تحمیل کرده است و ما انجام می ش

 شرعاً مجبور به رعایت این تمایزات هستیم . 

در افغانستان راحتترین شکل جهاد و آسانترین مرحله ی آن توسط برادران مهاجر ما در حال وقوع 

ترین و سختترین و طاقت فرساترین مراحل جهاد  است، اما در مناطق سنی نشین ایران ما شاهد پیچیده

هستیم که شاید بتوان آن را با دوران پر از محنت و سختی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در مکه با 

فرصتی مثل دوران صلح حدیبیه برای مسلمین مقایسه کرد. صبر در این مرحله برای هر کسی قابل 

 حرافاتی اتفاق می افتد. تحمل نیست به همین دلیل است که گاه ان

در ایران با اخراج سکوالریستهای مرتد از مناطق سنی نشین و در پیش گرفتن سیاستها و بازیهای  

خاص با مرتدین توسط حکومت بدیل اضطراری اسالمی ایران ما شاهد تحمیل صلح حدیبیه بر کفار 

مین ما در این مناطق یک سکوالر جهانی و مرتدین محلی در مناطق خود هستیم و این برای مسل

استثنائی که متأسفانه عده ای محدود بین هنوز موفق به درک آن نشده « فرصت»فرصت است . یک 

 «تهدید»را برای خود و اطرافیان تبدیل به یک  «فرصت»اند و کار را به جائی رسانده اند که این 

این مناطق طرفیم نه با یک  در «فرصت»کرده اند. ما به عنوان شریعت گرایان اصالح طلب با یک 

 جدی «دیتهد»، در حالی که مرتدین سکوالر و دارودسته ی منافقین و سکوالر زده ها با یک «دیتهد»

 طرفند. 

به همین دلیل است که ما هر گونه تبلیغ خارج از دستورات شورای مجاهدین در میان مسلمین 

حانه و مشغول کردن  مسلمین به مسلمین و افغانستان را غیر شرعی و همچنین هر گونه مبارزه ی مسل

غافل شدن از دشمن اصلی در مناطق سنی نشین محل تولد خود در ایران را نیز غیر شرعی و در 

راستای خدمت به کفار سکوالر جهانی و مرتدین و منافقین سکوالر زده ی  محلی و در راستای صدمه 

 زدن بیشتر به اهل سنت می دانیم .  

 



: اما اخیراً فعالیتهای تبلیغی شاگردان شما بیشتر شده است، دلیل شدت یافتن فعالیتهای تبلیغی 56س

 شما در میان اهل سنت ایران چیست؟ 

 

ج:  شرایط خاص خودمان و جهاد، بخشی از برادران ایرانی ما را به مناطق محل تولد خود برگردانده.  

و اقتصادی و... بر ملت ما از سوی کفار سکوالر جهانی  هم اکنون می بینیم که سالهاست جنگ روانی

و طاغوتهای منطقه ای  تحمیل شده و ظلم آشکاری بر ملت ما میره . با این وجود سناریوهائی برای 

تسلیم ملت ما و حتی احتمال جنگ نظامی در حال اجراست. این شرایط ما را به این نتیجه رسانده که 

گه بیشتر از جنگ روانی و... بر افغانستان و پاکستان نباشه کمتر نیست جنگ روانی و... بر ملت ما ا

و مثل هم است . بر این اساس به دستور رسول هللا صلی هللا علیه وسلم عمل نموده و در میان ملت 

خودمان اقدام به دفاع در برابر جنگ روانی مثلث کفار سکوالر جهانی و مرتدین و منافقین محلی، و 

 ح مسلح به سبک خودمان و متناسب با وضع موجود و نیازهای روزمان خواهیم کرد. اقدام به صل

 

: با این وجود چرا عده ای از احزاب و جماعتهای اهل سنت داخل ایران از شما و تمام  57س

 گروههای مسلح اهل سنت نقد و نوعی ترس دارند؟ 

  

مه ست؛ با این وجود دسته ای از این ج:  به خاطر عدم شناخت ما . البته نقد علمی و شرعی حق ه 

گروههائی که گفتید دارودسته ی منافقین و سکوالر زده ها هستند که تنها شعار میدهند و غر و نق زن 

شده شغلشون و قصد دارند گامهای عملی ما را با غرزدنها و شعارهای توهمی و یا ناممکن برای 

 امروز ایران زیر سوال ببرند.

عملی و واقعگرا و قابل اجراء برای وضع موجود و متناسب با نیازهای روز اهل  اینها هیچ راهکار 

سنت ایران بر اساس قانون شریعت هللا ارائه نمی دهند . چون چنین طرحی برای جغرافیای ایران 

 کنونی ندارند. 

رند به همین اینها حتی نه اهل سنت را می شناسند نه ظرفیتهای آنها را؛ اینها به جامعه ی ما تعلق ندا

دلیل بیشتر از جامعه و جریان ما ترس دارند تا از حاکمیت، چون می بینند که این حاکمیت در واقع به 

عنوان یک مسلمان به آنها می نگرد و محافظ آنهاست و خیال می کنند ما فرق بین مسلمان و مومن را 

، و توهماتی از این دست. به همین نمی دانیم و یا روش برخورد با دارودسته ی منافقین را بلد نیستیم

 دلیل سرو صداهای بیهوده ای راه انداخته اند.    

 

: عده ای بر این باورند که مجاهدین سلفی به اعتماد ایران خیانت کرده اند، این ادعا تا چه 58س

 اندازه می تواند صحت داشته باشد؟

 

مدرسه ی نجد تقلید می کنند اینه که به مسائل ج:  یکی از سیاستهای اشتباه این برادران ما که از علمای 

حاشیه ای بیشتر از متن اهمیت میدهند. ایران با آنکه به گروههای مسلح و حتی غیر مسلح این جریان 



حتی عده ای بلکه  ،و جهادی ها کنار کشیدند دهیآنها را کنار خود ند اجیدر موقع احتیاری رسانده اما 

 در جبهه ی دشمنان قرار گرفته اند. « عمالً »دشمنی کرده و  در این شرایط خطرناک با ایران

این برادران سلفی نجدی یا نوع سوم ما با تمام اختالفاتی که با همدیگه دارند تقریبا جنگ سرد و در 

صورت امکان جنگ گرم را بر کل اهل قبله ای تحمیل کرده اند که مخالف تفسیرخاص آنها از اسالم 

بگیر تا چچن و پاکستان و کشمیر و ایران و عراق و سوریه و یمن و سومالی و هستند. از افغانستان 

 غیره تا الجزائر و غرب اسالمی. 

تقریبا می توان گفت اکثریت قاطع  اهل سنتی که اختیار خود  80غیر از القاعده ی شیخ اسامه بن الدن

بانان خود که به نحوی به آنها را به دست مجاهدین سلفی نجدی سپرده اند به اعتماد ایران و سایر میز

پناه داده بودن آسیب زده اند، این برادران سلفی با آنکه کمکهای شایانی دریافت کرده اند اما زمانی که 

کوچکترین قدرتی به دست آورده اند با برداشت غلط از اصطالح مشرک و مشرکین و برداشتن 

قبله به جان تمام شیعیان افتاده اند همچنانکه عذرهای معتبرشرعی برای اهل قبله و تکفیر نانجای اهل 

 به جان تمام صوفی ها و غیره  به بهانه ی مشرک و قبوری و اهل بدعت و... بودن افتاده اند. 

 اینها عمالً اهل سنت و حتی حامیان سابق خود را به سمتی دیگر هل داده اند. 

 

 در میان شیعیان در ایران چیست؟: سیاست شما به عنوان اهل سنت ایران در مورد تبلیغ 59س

 

ج: ابن تیمیه  به عنوان یک فقیه و عالم حنبلی که به مخالفت با شیعه و بخصوص روافض میان شیعه 

از انصاف باالئی در مورد مخالفین برخوردار بوده . ایشان در مورد شیعه میگه با آنکه این 81مشهوره 

فال یلزم ضاللهم في الفت کرده اند گمراه هستند اما  شیعیان امامی در اون چیزهائی که با اهل سنت مخ

قد اما این به این معنی نیست که در همه چیز گمراه باشن در حالی که اموری هستن که كل شيء، 

عده ای از اهل سنت در این مسائل موافق آنها  وافقهم بعض أهل السنة والجماعة في تلك المسائل،

 هستند. 

ابن تیمیه اینها را جزومومنین و بخشی از امت محمد می دونه و می گه :  همچنانکه قبالً عرض کردم 

پس زمانی که اسم مومنین و امت  یتناولهم،  -صلى هللا علیه وسلم  -فإذا كان اسم المؤمنین وأمة محمد 

محمد صلی هللا علیه وسلم در مورد آنها به کار میره  اینهام دارای نظر و استدالالت خاص خودشون 

قا لم یب پس دلیلی وجود نداره که دیدگاه و نظر اونها را به حساب نیاورد    ولهم نظٌر واستدالٌل،د هستن

ْجهٌ لمنع االعتداد بهم ابن قیم هم باز در مورد شیعه ی امامی و رای ونظر اونها چنین نگرشی  82. وا

وإن أخطأوا في بعض »کند  بیآنان را تکذ ۀهم یمغرور شدن است که شخص متکبر نی: و  ا گهیمو 

دچار  یدر جاهائ  هیامام انیعیش نیاگر  چه ا«. المواضع لم یلزم من ذلك أن یكون جمیع ما قالوه خطأ

   .خطاست ندیبگو نهایهر چه ا هک ستین یمعن نیخطا و اشتباه شده اند اما به ا

این نگرش سلفیتیه که به عنوان سلفیت نوع دوم شناخته میشه که از دل مذهب امام احمد بن حنبل سر  

 برآورده هر چند سلفیت نوع سوم هم از دل همین مذهب تولید شده .

                                                             
 .بودند نهاین اتحت فرما ینجد ونیقطب بود و سلف دیجناح س یعبدهللا عزام اخوان خیاسامه همچون ش خیچون خود ش 8۰
 هم مشهور شده اند   یاسالم خیها در طول تار یو حنف یها به مخالفت با امام حنف یهمچنانکه کل حنبل 81
 .662-661صص  2ج  ،یالسبک یالرد عل 82



در این صورت برای ما شیعه به عنوان یک مذهب اسالمی تفاوتی با سایر مذاهب اسالمی دیگه نداره 

االن میشه اینجوری تصور کرد که سیاست ما در مورد تبلیغ در میان فرق اسالمی و این سخن شما را 

 مختلف چگونه باید باشه؟

 و مذاهب هم اکنون در مناطق سنی نشین تمام هم و تالش ما دفع مفاسدیه که ناشی از دین سکوالریسم 

دارد  سعی که ل شده توسط کفار سکوالر جهانی و مرتدین و منافقین محلی بر ملت ما تحمی مختلف آن

 راه بیندازد .  با عقاید دین سکوالریسم و مذاهب مختلف آنارتداد عمومی را 

سایر فرق اسالمی، که در حواشی اختالفات جزئی فقهی با هم  باشیعه ها برداشتن موانع میان در مورد 

قرار داره. تالش  جلب مصالح در مرحله ی  بعدیداریم، اینها مصلحتهائی هستند بسیار ارزشمند، اما 

درء » شرعی  قاعدةبر اساس منفعته و... ما  در واقع  کسبجهت حفظ سرمایه مقدم بر تالش جهت 

 برای بازگرداندن اصل؛ دفع مفاسد مقدم بر جلب مصالح است یعنی «المفاسد مقدم على جلب المصالح

 .در تالشیم و مسلمان نگه داشتن اهل سنت سرمایه 

 ممکنه: البته در این راه باز

متناسب با نیازهای روز و وضع موجودی که « الضرورات تبیح المحظورات»طبق قاعده ی  -

 در اون قرار گرفتیم  عمل کنیم

زیان و ضرر خاص به دلیل از « یُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام»یاطبق قاعده ی  -

 ، وارد عمل شویممیان برداشتن زیان و ضرر عمومي و عام  تحمل مي گردد

زیان و ضرر بزرگ به وسیله ي زیان و « الضرر األشد یُزال بالضرر األخف»یا طبق اصل  -

 ، عمل کنیمضرر كوچك از بین برده مي شود

اگر دو پدیده ي فاسد روي « إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا»یا بر اساس قاعده ی -

 «أهون الشرین ختاری» ُا و یدادند به آن یكي پرداخته مي شود  كه زیان و ضررش بیشتر است 

، وارد عمل بشیم یا سایر قواعد شرعی دیگری که آني كه شرش كمتر است را انتخاب مي كنیم 

 وجود دارند. 

در تمام این موارد ما دچار ضررهای کوچک و حتی صدماتی هم شده و میشیم اما الزمه مثل جهاد 

مفسده ي بزرگ )كه عبارت است از هم  مسلحانه ای که در سرزمینهای مشخص انجام میدیم در اینجا

با تحمل مفسده ي كوچك  )که  عبارت است از آن را  و ارتداد(  اسالمكفر و برگشتن ازقانون دین 

 چیزهایي كه به علت انجام دادن  جهاد دچارش مي شویم مثل كشته شدن و موارد دیگر( نابود كنیم. 

تنها مختص به اهل سنت یا حتی شیعه و سایر  این مشکل و مفسده ی اساسی که باید برداشته بشه 

مذاهب شریعت پیامبر خاتم صلی هللا علیه وسلم نیست بلکه آفت و ویروس خطرناکیه که تمام 

شریعتهای آسمانی را در معرض تهدید قرار داده و الزمه همه در برابر این دشمن مشترک با هم متحد 

سازماندهی و مدیریت کنند که آنها  را به خود  بشن و گفتگوهای درونی و انتقادات خود را چنان

 مشغول و از این دشمن اصلی غافل نکنه. 

 

: شما اگر روابطی با جمهوری اسالمی ایران، امارت اسالمی طالبان و دولت اسالمی تحت 60س

 فرمان ابوبکر بغدادی داشته باشید بر چه اساسی است؟



 

ج: منهج ما واضح و روشن است، ما در سرزمین جغرافیائی مشخصی تنها عمل از کانال شورای 

برتر را شرعی می دانیم به همین دلیل سعی ما بر این است که « ابزار3»اولی االمر وابسته به یکی از 

وز در برتر است را ادا کنیم؛ همچنین انتظار داریم تا زمانی که هن«ابزار3»تمام آنچه حق شرعی 

بعضی از مسائل نظری و فردی به اجماع واحدی نرسیده ایم و امر و فرمانی واضح، قاطع و صریح 

برتر وجود ندارد، به استقالل درونگروهی ما مثل سایر تفاسیر «ابزار3»الدالله ای از طرف یکی از 

اجماع شورای موجود در شورای اولی االمر احترام گذاشته شود. در نتیجه در این مسائل مشخص که 

را « بیان» کاملبرتر آن منطقه بر آن وجود ندارد هم آزادی «ابزار3»اولی االمر وابسته به یکی از 

 نسبت به آنچه که به آن باور داریم. « عمل» کاملخواستاریم و هم آزادی 

 

 در این زمینه ها واقعا به شما آزادی کامل داده اند ؟« ابزار3»: آیا این 61س 

 

الجبهة اإلسالمیة العالمیة للجهاد ضد الیهود »ه هنوز شیخ اسامه بن الدن زنده بود و تحت  ج: زمانی ک

ابزار( فعالیت می کرد برادران ما 3یا القاعده به عنوان شورای واحد مجاهدین )یکی از « والصلیبیین

کنون ضمن تبعیت بی چون و چرا از تصمیمات صادره از آن، در امر نظری معتقد نبودند که هم ا

کشوری یهودی یا نصرانی با ما در حال جنگ باشد، بلکه کشورهای سکوالر)مشرک( با ما در حال 

جنگ هستند که از یهودی ها و نصرانی ها و بخصوص مسلمین و غیره هم به عنوان یک ابزار 

هاد ضد العالمیه للج هیاالسالمالجبهه »استفاده می کنند؛ به همین دلیل در حلف و سندیدکائی تحت عنوان 

بنیان جهاد ضد دین سکوالریسم و مذاهب مختلف »و در حالت رسانه ای تحت عنوان « سکوالریسم

ضمن تبعیت از وحدت فرماندهی و وحدت دستور از استقالل درونگروهی خود در این امور « آن

ین برادران نظری و شخصی محافظت کردند و هرگز محدودیتی هم از طرف القاعده ی مرکز متوجه ا

 نشد. 

با روی کار آمدن حکومت طالبان و مال عمر رحمه هللا، برادران ما بر اساس منهج خود همچون شیخ 

اسام تقبله هللا به حکومت بدیل اضطراری اسالمی طالبان بیعت دادند که مرحله ای باالتر و مترقی تر 

برای برادران ما به وجود  محسوب می گردد. طالبان نیز هرگز محدودیتی« ابزار3» از یکی از

نیاورد، هر چند که از طرف مسلمین عوام افغانستان همیشه محدودیتهائی بر برادران ما تحمیل میشده 

است، اما این محدودیتها همیشه ناشی از افکار عمومی مردم بوده نه از طرف حکومت بدیل 

 اضطراری اسالمی طالبان . 

 ران یا حکومت ابوبکر بغدادی چه؟: از جانب حکومت جمهوری اسالمی ای62س

 

تاکنون در ایران فعالیت داریم و غیر از خودم برای هیچ برادر یا خواهری  1375ج: ما از سال 

به آنچه که بهش اعتقاد داریم از جانب حکومت به وجود نیامده است، « عمل»یا « بیان»محدودیتی در 

یستهای مرتد محلی و مسلمین آلوده شده به و تمام مشکالت برادران و خواهران ما از سوی سکوالر

تبلیغات مسموم رسانه ای یکی از احزاب و مذاهب سکوالریستی و گاها بعضی از طرفدارن اخوان 

المفلسین)شاخه ی انحرافی جریان مبارک اخوان المسلمین( و سلفیِت دربارِی خاِص آل سعود بوده 

 است. 



رقه که هنوز تفرق ناشی از قدرت یابی غالت به وجود  در ابتدای پیدایش دوله تا نزدیکی های سقوط

نیامده بود باز برادران ما تحت امارت حکومت بدیل اضطراری اسالمی دوله بر علیه مرتدین سکوالر 

حزب کارگران اوجاالن و مرتدین سکوالر ارتش آزاد جهاد کردند اما با پیدایش و قدرت گیری غالت 

آزادی بیان به وجود آمد و هم آزادی عمل . و حتی کار به زندانی برای برادران ما هم محدودیت در 

شدن برادران ما به خاطر داشتن افکار و تفسیری مغایر با تفسیر این غالت شد و عده ای ازبرادران ما 

 را بین استتابه از این افکار یا اخراج و... قرار دادند . 

کوک به قتل رسیدند و چند نفر هم  پس از آزادی از که در نهایت چند نفر از برادران ما به شیوه ای مش

زندان دوله به همراه چند برادر تاجیک و ازبک و اویغورعملیات استشهادی انجام دادند و ... عده ای 

 هم  در نهایت پس از تبدیل شدن دوله از حکومت به جماعت دوباره به ایران یا افغانستان برگشتند و... 

 

صحبتهایتان گفتید که جمهوری اسالمی ایران برای خود شما  محدودیت و : در ضمن 63س

 ... ایجاد کرده است؟ علت چه بوده؟ فرق شما با سایر همفکراتون چه بوده؟

 

ج: می دانیم که حکومت امارت اسالمی هورامان غربی که توسط اتحادیه ی انصار االسالم اداره میشد 

قاتی داشت. بر اساس همین توافقات نه مخالفین ایران می با حکومت جمهوری اسالمی ایران تواف

توانستند از مرزهای تحت کنترل امارت اسالمی هورامان به ایران حمله کنند و نه مرتدین سکوالر می 

 توانستند از مرزهای حکومت ایران به حکومت امارت هورامان حمالتی داشته باشند . 

ی و زمینی مشترک امریکا و انگلیس و سکوالریستهای در هر صورت زمانی که بر اثر حمالت هوائ

مرتد محلی کورد حکومت امارت اسالمی هورامان از بین رفت و مثل االن دوله از حالت حکومت 

تبدیل به جماعت و حزبی کوچک شدند، برادران ما جهت فعالیت در خاک عراق بر علیه آمریکا و 

ن المللی القاعده را تشکیل دادند و در عراق جهاد مزدورانش کتائب کوردستان وابسته به جماعت بی

 به  العراق یف نیالمجاهد یشور مجلسخود را هماهنگ با القاعده الجهادفی بالد رافدین و بعدها با 

 و بعد از آن با حکومت عراق اسالمی به پیش بردند. یالبغداد دیرش بن عبدهللا امارت

بعضی از برادران ما توسط آمریکا ومزدورانش اجباراً  به دلیل فعالیت در این برهه زمانی  و ترور

راهی تبعیدگاه شدم و بعد از چند سال باز به دلیل حمایت از دوله دستگیر و زندانی انفرادی و 

بازجوئیهای متعددی شدم . البته با عبارت و اتهام  گروهکهای ضد انقالب داخل پرانتز گروهک 

 تروریستی داعش .

ک از محدودیتهای بنده به دلیل بیان منهج فکری یا عمل به این منهج اهل سنت با این وجود هیچ ی 

نبوده که در درسهای مقدماتی و سایر آثار بیان شده اند بلکه ریشه در دوله و حمایت از برادران سلفی 

نجدی در برابر کفار اصلی و مرتدین سکوالر داشته است. به همین دلیل الحمدهلل تا کنون این 

 تها و زندان شدنها و غیره تنها مشمول خود بنده شده نه سایر برادران و خواهران هم مسیر . محدودی

 

: شما نه به عنوان یک شهروند ایرانی بلکه به عنوان یکی از امرای شیخ اسامه بن الدن 64س

 رحمه هللا چه حقوقی در ایران دارید و ...

 



ت شیعه مذهب ایران را درست نمی دانست و ج: شیخ اسامه بن الدن جنگ مسلحانه بر علیه حکوم

ایران را مأمنی برای تمام مجاهدین همفکر خودش و خانواده های آنها می دانست به نحوی که خانواده 

ی خودش را پس از حمله ی آمریکا و ناتو به افغانستان دست ایران سپرد. ما هم همین نگرش شیخ 

یم، در برابر این سیاست روشن و صادقانه ی القاعده ی اسامه را برای ادامه دهندگان مسیرش می پسند

شیخ اسامه بن الدن حکومت جمهوری اسالمی ایران هم به عهد و پیمان خودش در محافظت کردن از 

مجاهدین و خانواده های آنها و سایر تعهداتی که الزم نمی دانم در اینجا بیانش کنم تا به حال صادقانه  

ن الدن عمل کرده، هر چند مشکالتی بین القاعده ی ایمن الظواهری سلفی با القاعده ی شیخ اسامه ب

 نجدی و این حکومت و سایر جماعتهام وجود داره ... 

در هر صورت ما در ایران عالوه بر حقوق شهروندی به عنوان یک جریان و فکر متمایز تا به حال 

 چه معتقدیم برخوردار بوده ایم . از تمام حقوق و آزادی های شرعی در عرصه ی تبلیغ و عمل به آن

 

جهاد  یدانهایبه م ان راخاص خودت یهایاما مرخص دیبرد یبه سر م دی: با آنکه شما در تبع65س

به شما  رانیاجمهوری اسالمی چگونه    رهیو غ  شاوندانیخانواده و خو داریتا د یدداد یاختصاص م

 یمانع ای تیشما محدود ایاندازه دست شما را باز گذاشته است؟ آ نیدهد و تا ا یرا م یاجازه ا نیچن

  ؟یدنداردر این زمینه هم 

  

 د؛دار یخاص و روابط خاص نیاز شهروندان  خود قوان کیبا هر  یاز موارد عموم ریغ رانی: اج

و  انیدانشجو یبرا ای دها فرق دار ینظام نیداده که با قوان بیترت ار ینیمالها قوان یطبقه  یمثال برا

 رهیو غ یپزشک یو جامعه  کهاینو مکا انیوضع کرده که با صنف نانوا ار ینیقوان یمجامع دانشگاه

وجود  یخاص نیقوان یهر صنف و طبقه ا یبرادر کنار قوانین عمومی،  بیترت نی. به هم دفرق دار

ه مخالفت کنه حق خودش اما اگ شهیاو نم تیمانع از فعال یعمل بشه کس نیکه اگه طبق اون قوان ددار

 ش کنه و...  مهیدونه که متناسب با خالفش جر یم

باورم  تا االن  نیو بر ا میدار ان راخاص خودم یحکومت حق و حقوق و حد و مرزها نیهم در ا ما

 دهیخود ند یاسالم یتهایمحدود کردن فعال  یبرا یلیو دل میطبق همان قراردادها و توافقات عمل کرده ا

 چیمنهج روشن تا کنون داشته ام نه بنده و نه ه نیطبق ا 75که از سال  یتهائیفعال ریام. در رابطه با سا

و  تهایمحدود نیشتریب  م،یحکومت  نداشته ا نیاز طرف ا یو مانع تیما محدود رانیاز هم مس کی

 اند. ردهک لیاهل سنت بر ما تحم انیاحزاب موجود در م اموانع ر

 

برتر فعالیتهای عقیدتی و فرهنگی اجتماعی « ابزار3»میگوئید که مسلمین باید از کانال : شما 66س

 و اقتصادی و امنیتی خودشان را جلو ببرند این چگونه در جمهوری اسالمی ایران مثالً ممکن است؟

 

 ه یج: در ایران برخالف سایر امارتهای اسالمی ما شاهد تنوع افکار و نظم و مدیریت بهتری در زمین

فعالیتهای اهل سنت هستیم و این یک فرصت کم نظیر در دنیای کنونی ماست. اهل سنت باید کارهایش 

مراکز مذهبی و فرهنگی و اجتماعی و علمی و... و  کاهایسندرا از کانالهای رسمی مثل حلفها و 



ی و د محلرسمی ببرن جلو؛ کاری که متاسفانه به دلیل سهل انگاری اونها توسط سکوالریستهای مرت

 دارودسته ی منافقین و سکوالر زده ها اکثرا در حال اجراست .

یعنی واضح می بینیم که مثالً فالن انجمن زنان در دست سکوالریستهای مرتده یا فالن سندیکای ادبی  

را این مرتدین سکوالر اداره می کنن یا فالن شورای روحایت اکثراً در دست دارودسته ی منافقین 

ه همین ترتیب سایر فعالیتهای مذهبی، اجتماعی ، فرهنگی و... را می بینم که آشکارا مومنین افتاده و ب

عقب کشیدند و نظاره گر تخریبات دشمنان دین و ملتند. و این یعنی خیانت سکوت و نوعی سازش و 

 حتی همکاری با مفسدین .

هم به  مسلمین قدرت حکومتی فعالیت رسمی و داشتن مجوز هم کارها را تسریع  و راحتتر می کنه و 

میده که عاملی بازدارنده در جامعه ست و از مسلمین در برابر بسیاری از گروههای فشار تصنعی 

 محافظت می کنه . 

 

: هم اکنون سیاست کلی جمهوری اسالمی ایران در برابر  گروهها و حتی احزاب اسالمی و 67س

 برای مسلمین یک فرصت است یا تهدید؟غیر اسالمی را چگونه می بینید؟ این سیاستها  

 

ج: بدون شک زمانی که می بینیم فالن جماعت با شعارهای اسالمی و برنامه های اسالمی بدون آنکه 

رسمی باشه آشکارا دفتر حزبی و  گروهی داشته و انتخابات برگذار می کند و تبلیغ می کنه و کالس 

مرتد به شدیدترین شیوه ی ممکن سرکوب و نابود تشکیل میده و از بین نمی ره اما سکوالریستهای 

 میشن باید یه قدرتی باشه که از این گروههای اسالمی دفاع کنه و این:

به خاطر قدرت نظامی این احزاب و گروههای اسالمی نیست چون اونها اوالً فاقد هر گونه  -

قدرتهایی چون مرتدین قدرت نظامی هستند و اصوالً جنگ نظامی را هم قبول ندارند، ایران 

گروه رجوی و دمکراتها و کومله ها و کارگران اوجاالن و غیره را یا نابود و جارو یا مطیع 

برنامه های خودش کرده که از قدرت نظامی قابل توجهی برخوردار بودند که هیچ گروه 

پس قدرت   اسالمگرائی در داخل ایران از لحاظ قدرت نظامی با اونها قابل مقایسه نبوده اند .

 نظامی اسالمگراها نیست که حکومت ایران را به مصالحه و میدان دادن به اونها کشونده .

به خاطر تعداد طرفداران نیز نیست. چون تعداد طرفداران هر یک از این گروههای اسالمگرا  -

به صورت مجزا هرگز به اندازه ی تعداد طرفداران فالن حزب سکوالر و مرتد نمی رسد که 

هره گیری از رسانه های ماهواره ای برای خود گله جمع کرده اند؛ در این صورت آزادی با ب

 این گروههای اسالمگرا و سرکوب سکوالریستهای مرتد به دلیل تعداد طرفداران نیز نیست. 

به خاطر سنی های اطراف ایران و جهان هم نیست، چون ثابت شده است زمانی که یک سنی   -

ا ازبکستان و تاجیکستان و آفریقای مرکزی و غیره نابود میشن کل سنی ها  در میانمار یا چین ی

که طاغوتها اونها را از طریق اسلحه و پول و دین فروشان مدیریت می کنند هیچ واکنشی 

نشان نمی دهند همچنانکه در قتل عام اهل سنت قارنا و قروه  و طرفداران شیخ هادی هاشمی 

ی به داد کوردهای سنی نرسید که آنها را از دست شیعیان غالی یا در اوایل انقالب هیچ اهل سنت

به قول امروز شیعیان انگلیسی نجات دهد اال همین حکومت نباشد که به دادشان رسید.  اما در 

برابر، سکوالریستهای مرتد از پشتیبانی تبلیغی و مالی و حتی نظامی تمام کفار جهانی 



ن به این اهل سنت میدان می دهد اما به سکوالریستها ی برخوردارند و... با این وجود ایرا

 مرتد نه . پس قدرت خارجی نیست که ایران را وادار به این کار می کند. 

اگر  به محض ضعف قدرت آمریکا و انگلیس و سایر کفار و بخصوص شیعیان غالی و  -

تان در عراق و افغانسانگلیسی که در اختیار این کفار قرار گرفته اند و به تدریج قدرت ایران 

و غیره افزایش می یابد و به نسبتی که قدرت  ایران افزایش می باید جنگ مذهبی هم کاش می 

یابد و جنگ سنی و شیعی تقریبا خاتمه می یابد و سنی به خاطر اسمش کشته و سوزانده نمی 

یابد و قدرت  شود و...  یا در افغانستان به هر میزان قدرت آمریکا و ناتو و روسیه کاهش می

ایران افزایش می یابد به همان نسبت جنگ مذهبی نیز کاهش می یابد  و...  پس این سیاست 

ایران در قبال اهل سنت تنها به داخل مرزهای ایران محدود نمی شود بلکه یک استراتژی کلی 

 در برابر کل مسلمین دارد که از آن پیروی می کند . 

این فرصت را درک می کنند و از آن استفاده می کنند یا فریب کفار آیا شریعت گرایان میان اهل سنت 

سکوالر جهانی و طاغوتهای منطقه ای و رسانه های آنها را خورده و جاهالنه این فرصت استثنائی و 

 تاریخی را تبدیل به تهدیدی برای خود و دیگران می کنند؟

اند و از زمان سلطان حسین صفوی با دور امامی از ابتدا تا کنون در پی کسب قدرت بوده  12شیعیان 

ریختن غالت علی اللهی یک قدم بزرگ برداشتند و به تدریج چنان قدرتی برای خود فراهم کردند که 

یک حکومت  57امامی توانست در سال  12در نهایت برای اولین بار در تاریخ اسالم شیعه ی 

معتقد است عمل کند و... اهل سنت چگونه  براساس عقایدش تشکیل دهد و حاال می خواهد به آنچه که

 می توانند از این فرصت استفاده کنند؟

بدون شک اهل سنت ایران دارای حقوقی است که باید آنها را بدست آورد اما باید قبول کند که بدون 

شناخت صحیح خود و طرف مقابل هرگز نمی تواند در این رقابت پیروزی را کسب کند. در این راستا 

مسلمان در همان ابتدای امر به قول ابن تیمیه از مواردی که نشان از جاهلیته پاک بشه تا  الزمه

 ألصدقائه أو قرابته أو طریقته أو مذهبه أو بلدته ألهل تعصب منشناختش درست باشه چنانچه میگه: 

 منش هم و مذهب هم ای بودن یهمشهر بخاطر کس هر83 .الجاهلیة من شعبة فیه كانت...  غیرهم دون

 از یا شعبه او در بورزد تعصب( بودن نید هم تعصب از عالوه) بودن دوست و شاندیخو ای بودن

 . است تیجاهل

 جئتُ  مال تاباعًا هواهُ  یكونا  حتَّى أحدُكُم یُؤِمنُ  الاین در حالیه که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید: 

 ودش( ینید) آن تابع هوسش و هوا که نیا تا( ستین مقبول مانشیا) اوردهین مانیا شما از کی چیه84 بهِ 

 .ام آورده من که

 

: غیر از این جمهوری اسالمی ایران به صورت موردی چه اقدامات عملی انجام داده که اهل 68س

 مورد را نشان بدهید؟ 5-4سنت ایران و منطقه هم در آن سود برده باشند؟ میشود 
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ج: اگه ریشه ای و به صورت موردی در این زمینه بخواهیم وارد بشیم موارد زیادن اما به عنوان 

 نمونه :  

خاتمه بخشیدن به کشت و کشتار اهل سنت توسط غالت شیعه در ایران . نمونه قروه و نامه ی  -1

حول و حوش  اتیجنادر مورد  57رهبر انقالب در غرب کشور در سال  ندهینما یامام نیحس

نسبت به اهل سنت قروه تجربه و عبرتی ماندگار برای مومنینه . این شخص در  57بهمن  23

از  یلیکه خ میدید میدیرس یو وقت میما به آن جا رفتگزارش خود به رهبر انقالب میگه که : 

هم  ها را یبه بار آورده اند،بعض یها را آتش زده اند، غارت کرده اند، خراب یسن یمغازه ها

نفر  20-30مجموعاً  نیبودند. از طرف دهیمثله کرده بودند ، له کرده بودند ،  سرشان را کوب

ها هم بولدوزر آورده بودند و  نیفرار کرده بود و ا یهاد خیش یریکشته شده بود. بعد از درگ

 . ودندکرده ب کسانیو مسجدش را با خاک   هیتک

حادثه ی قارنا را هم حتی اگه طی نامه ی خلخالی به آیت هللا خمینی را بخوانیم باز فاجعه ی دیگریست 

 بدتر از این. 

 خیمخاتمه بخشیدن به کشت و کشتار اهل سنت توسط غالت شیعه در افغانستان . نمونه ی  -2

رقص  ن،رایزنان، انداختن روغن داغ بر سر اس یها نهیس دنیبر سر انسان ها، بر یکوب

بر  یناخن ها و تجاوز گروه دنیآنها، بر مانیزا یمرده، بستن زنان حامله به درختان و تماشا

 و دهها جنایت دیگه اما حاال متحد طالبان و...  شپش  یزنان و فروش اجبار

خاتمه بخشیدن به کشت و کشتار اهل سنت توسط غالت شیعه در عراق . نمونه تسخیر مساجد  -3

ینیه و کشتار اهل سنت و سوزاندن آنها و... صرفا به دلیل اسم عمر و.... تا و تبدیل آن به حس

زمانی که  ایران قدرت ضعیف در عراق بود و آمریکا و انگیس قدرت برتر بودند؛ اما به 

 محض قدرت گیری ایران در عراق ما عراقی متفاوت با گذشته را می بینیم. 

اهل سنتی که مخالف آمریکا بوده اند از به نسبتهای مختلف حمایت از تمام گروههای  -4

 انصاراالسالم بگیر تا جهاد اسالمی و القاعده و ...

تضعیف و نابودی بسیاری از باورها و رفتارهای غالت شیعه چون قمه زنی و غیره تحت  -5

عنوان تشیع انگلیسی در ایران و سایر نقاط که قرنهاست اهل سنت با صرف آنهمه تبلیغ و حتی 

 ه و... نتوانسته بودند انجامش دهند .جنگ مسلحان

 و.... نماز جمعه یایاح ،جا انداختن قرآن به عنوان یک منبع اساسی -6

 

: می دانیم سالهاست که اهل سنت خواهان مسجدی برای خودشان در تهران هستند اما چنین 69س

 اجازه ای به آنها داده نمی شود شما با این موضوع چگونه برخوردی داشته اید؟

 

تمام کسانی که خواهان تاسیس مسجدی در تهران بوده اند همگی شیعه را مسلمان دانسته اند، یعنی  ج:

برای آنها شیعه هم مثل حنفی ها و شافعی ها و سایر مذاهب اسالمی، اسالمی هستند؛ اما معتقدند مذهب 

با  مسجد شیعه خودشون به اسالم نزدیکتره. در هر صورت با این نگرش برای اینها چه فرقی بین یک

 یک مسجد شافعی یا حنفی وجود داره؟



برای عده ای هم اکنون تاسیس نمازخانه یا مسجد تبدیل به خوراکی تبلیغی و برای عده ای هم تبدیل به 

دارالتجاره ای شده که عده ای حتی بر سر اون اختالف پیدا کرده اند و اختالفی که نه به خاطر هللا و 

ر فرقه های مختلف اهل سنت ساکن در تهران بلکه اغراض، زهر و کینه های دین اسالمه و نه به خاط

شخصی و منافع و کاسبی های حزبی خودشونو به اشخاص و گروهها و سایر پیروان فرق منتسب به 

اهل سنت تعمیم داده اند و میخواهند در این بازی که ثمره ای جز بهره کشی های شخصی و حزبی 

 درگیر کنند. دربر نداره اهل سنت را 

ما از نزدیک با قدرت گیری این احزاب و گروهها و اشخاص منفعت طلب و تاجر منتسب به اهل سنت 

آشنائی و برخورد داشته ایم چه در سوریه و چچن و پاکستان و عراق و افغانستان و چه در ایران و 

 الر زده هائی هستند کهسایر مناطق سنی نشین. اکثریت مطلق اینها همان دارودسته ی منافقین و سکو

قدرت گیری آنها برای دنیا و دین مسلمین بسیار مخربتر از قدرت گیری کفار اصلی و حتی مرتدین 

داخلی خواهد بود چه رسد به حکومتی بدیل اضطراری اسالمی چون ایران یا امارت اسالمی طالبان 

این تجربیات واضح تاریخ   مال عمر یا امارت اسالمی شباب المجاهدین سومالی و مالی و غیره .

 معاصر مسلمینه. 

اگر روزی اینها بر اهل سنت حاکم بشن روزانه هزاران بار حسرت همین جمهوری اسالمی را خواهید 

خورد، همچنانکه مردم افغان ابتدا حسرت حکومت ظاهر شاه را با قدرت گیری اینها خوردند و بعد از 

سقوط طالبان هم حسرت حکومت مال عمر را می خورند و تالش دارند به همان سبک حکومتی 

رگردند. اینها تاجران دین و مردم و خائنین و خطرهای بالفطره ای هستند که ادامه دهندگان راه ب

شریف شیخ احمد سومالی و ربانی و حکمتیار و احمد شاه مسعود افغانستان و صدها گروه مسلح و غیر 

 مسلح سوریه و عراق و لیبی در میان اهل سنت هستند . 

و رنگارنگ را نخورید و سعی در پرورش و پرورابندی آنها فریب شعارهای این مارهای سمی  

نداشته باشید، شعارهای اینها با واقعیت اهل سنت بسیار فاصله و فرق داره، اینها برای رسیدن به 

اهداف خود و حذف مخالفین خود از هر وسیله ی نامشروعی استفاده می کنند و هیچ تضمینی وجود 

و در اختیار این موجودات قرار بگیره تبدیل به مسجد ضرار  و ندارد که مساجدی که ساخته بشه 

اجتماعی و  –مرکزی برای ضرر رساندن به اسالم و اهل سنت نشود، همچنانکه تمام مراکز فرهنگی 

حتی حکومتی که در اختیار این موجودات قرار گرفته تماماً جهت ضربه زدن به مسلمین و بخصوص 

فته، فقط کافیه سر خود را بلند کنید و اطراف خود در عراق و اهل سنت مورد استفاده قرار گر

افغانستان و ترکیه و تونس و الجزائر و سایر سرزمینهای اسالمی را ببینید که این موجودات قدرت و 

مرکزی در دست داشته اند یا مساجد شهر و روستای خود را نگاه کنید که ممکن است در اختیار این 

 اشه. موجودات قرار گرفته ب

حتی جهت حفظ آبروی خودتان هم که شده این موجودات را جارو کنید که قصد دارند با نام شما برای 

خود جایگاه و موقعیتی به دست بیارن . ما به عنوان اهل سنت بدون شک حق و حقوقی در این 

. این  حکومت داریم که الزمه به دور از آفتهای این موجودات به مطالبه ی این حقوق بپردازیم

موجودات آلوده و فرسوده ابزار مناسبی برای احقاق حقوق اهل سنت نیستند بلکه تاجران دین و معامله 

گرانی هستند که همه چیز خود و دیگران را جهت رسیدن به اهدافشان در معرض فروش و معاوضه 

 قرار میدهند . 



و سختی ها و جنگ روانی و بسیاری از برادران کورد، بلوچ و بخصوص برادران ترک ما مشکالت 

حتی محدودیتهای مختلفی را به خاطر این حزب و دارالتجاره بر سر همین نمازخانه های تهران تحمل 

 کرده اند. 

 

: اجازه بدهید به سراغ یکی از مشکالت داخلی مردم برویم که به نحوی به این بحث ما ربط 70س

و حتی با جوامع دیگر قابل مقایسه نیست اما در  سال قبل 40-30پیدا می کند . با آنکه وضع ما با  

جامعه با انواع فقر و گرسنگی طرف هستیم که نمی شود انکارش کرد راهکار درمان و رسیدن به 

 اطعمهم من جوع چیست؟

 

برتر و هدایت فعالیتهای خود از کانالی که تعیین کرده . در « ابزار3»ج: تنها پیوستن به یکی از 

به صورت مستقل تشکیل حلفی درون خانوادگی و درون قبیله ایه و یا تشکیل  نزدیکترین حالت و

 سندیکا و صنف و ان جی او و انجمنی به این منظور. رفع گرسنگی بسیار مهمه.

 یشهر در یگرسنگ از[ یاسالم ی جامعه در] یفرد اگر: »دیگو یم هللا رحمه یاندلس حزم ابن  امام

 ادامه در. «شود یم گرفته آنها از فرد آن ی هید  و شوند؛ یم محسوب او قاتالن  شهر آن اهل رد،یبم

 یاضاف یغذا از خود حق آوردن دست به راه در تواند یم ضرورت هنگام به گرسنه فرد: »دیافزا یم

 شدبک را یکس اگر و شود یم قصاص یو قاتل شود، کشته اگر صورت نیا در که بجنگد  گرانید نزد

 و کرده منع یحق از رایز گردد یم خداوند لعنت گرفتار مقتول شده، حقش به او دنیرس مانع که

 85. «گردد یم محسوب انیباغ  جزو و است بازداشته

برتر،  کمترین کار هر یک « ابزار3»ضمن پشتیبانی و حمایت از سیاستهای کالن اقتصادی یکی از 

نیازهای ذی القربای خودمونه و از ما تشکیل حلف و صندوقها و انجمنهای درون قبیله ای جهت رفع 

حرکتی از پائین برتر،  « ابزار3»از  یکی بعد به سایرین . اینجاست که  هماهنگ با حرکت از باالی

شروع شده . البته عده ای تحت عنوان صندوق و غیره چنین کاری را شروع کرده اند که باید فراگیر و 

 گسترده تر بشه . 

 

: در برابر این همه دشمن و جنگ و...  شما برای تامین مسائل اقتصادیتان چکار می کنید؟ و 71س

 تا کجا مشکالت اقتصادی را تحمل می کنید ؟ یعنی منظورم این است حد و مرز تحمل شما تا کجاست ؟ 

 

بر هللا تعالی توکل  برتر و تالش به اندازه ی وسعتمان تنها« ابزار3»ج: با پیوستن و استفاده از یکی از 

کرده ایم و به وعده هائی دل بسته ایم که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از هللا تعالی برای چنین امت و 

جماعت موحدی گرفته است که نه گرسنه بمانند و نه همگی بر گمراهی جمع شوند و نه دشمن بر آنها 

 مسلط شود:

فِي هللا تعالی می فرماید: اِء رِ  وا ا تُوعادُونا السَّما ما ( ما این را با چشم سر بارها و بارها 22)ذاریات/ْزقُكُْم وا

 دیده ایم و به آن یقین داریم و به هللا تعالی اعتماد کامل داریم . 
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كَّلُون كنتم أنكم لو: »رسول هللا صلی هللا علیه وسلم هم می فرماید كُِّلهِ  حق هللا على توا  كما لرزقكم توا

اً، تاْغدُو الطیر، یرزق اصا   86. «بِطااناا  وتاُروحُ  ِخما

توکل یعنی اعتماد کردن به هللا در به دست آوردن مصالح و دفع مضرات ضمن بهره گیری از اسباب 

نْ شرعی:  ما كَّلْ  وا ِ  عالاى یاتاوا ْسبُهُ  فاُهوا  َّللاَّ عالاْیهِ » ، « حا كَّلِ  وا لُونا  فاْلیاتاوا ك ِ   ،«اْلُمتاوا

تا « ابزار 3»و اما تا کجا مشکالت اقتصادی را تحمل می کنیم؟ باید عرض کنم به همراه یکی از 

 شعب ابی طالب این مشکالت را تحمل خواهیم کرد. ان شاء هللا 

 

: امروزه  خیلی از مسلمین در مورد مسائل اقتصادی و معامله و مسائلی از این دست صحبت 72س

بدیل اضطراری اسالمی کمتر به آنچه شما مقاومت تا حد شعب ابی می کنند و در مورد حکومتهای 

 طالب می گوئید فکر می کنند ریشه ی این معضل کجاست؟

 

ج: بله متاسفانه عده ای تمام هم و ذکرشان شده صحبت کردن در مورد وضع بد اقتصادی و گرانی 

فتن به هر آنچه دم دستشون  اجناس و حسرت خوردن به مال و وضعیت اقتصادی دیگران و بد و بیراه گ

میاد . اما این گروه نه بر از دست رفتن حکومت اسالمی بر منهاج نبوت افسوس می خورند و نه 

اطعمهم من جوع »تالشی جهت بازگرداندن آن می کنند که ریشه های فقر و نا امنی را از بین میبره و 

انواع مفاسد اخالقی و جنسی در میان را در جامعه عینی می کنه . حتی بر رواج « و آمنهم من خوف

مردم و عادی شدن گناه میان مردم و خالی شدن مساجد از نمازگذاران و ... غم و افسوسی ندارند . 

اینها با چشم خودشان می بینند که محتوا و مفاهیم دین اسالم توسط کفار سکوالر جهانی و مرتدین 

 رند و اهمیتی قائل نیستند. محلی در حال نابودی است اما باز افسوسی نمی خو

این یعنی اینکه نزد این اشخاص دنیا شده بزرگتر هم و غمشان چیزی که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

اْنُصْرناا عالاى از چنین مصیبتی به هللا پناه می برد و می فرمود پروردگارا:  ناا، وا ْن ظالاما ناا عالاى ما اْجعاْل ثاأْرا

ْن عاادااناا وا  ْن  الما ْبلاغا ِعْلِمنا، والا تُسال ِْط عالاْینا ما ناا، والا ما تاْجعاِل ُمِصیباتانا في دینِنِا ، والا تاْجعاِل الدنیا أكبرا هام ِ

ُمنا الا یْرحا
ما  بتیده، و مص یاریمان و ما را بر دشمنان ریکه بر ما ستم روا داشته، انتقام بگ یاز کس 87

را  یعلم ما قرار مده، و کس تیو هم  و غم و نها یمشغولدل نیشتریرا ب ایقرار مده، و دن نمانیرا در د

 ن.مگردا رهیبر ما چ کند،یکه بر ما رحم نم

این مردم زمانی که در دین دچار مصیبت شده اند و اینگونه دنیا شده تمام هم و غمشان، کسانی بر اونها 

کترین فرصتی پیش بیاد از هیچ دزدی و تسلط پیدا کرده اند که بهشون رحم نمی کنند و چنانچه کوچ

 غدر و خیانتی کوتاهی نمی کنند، از مغازه دار و کارمند و مال بگیر تا فالن مسئول حکومتی .

منبع  نیبه ا یملت ای یصاشخاکه  یزمان ،دهیعزت م یو ملت شخصاسالمه که به  نیدپایبندی به قوانین 

 .دمنتظر عواقبش هم باشن دیباا بزرگترین هم و غم خودشان کرده اند ر ایو دن دنیعزت گوش نم

 أبو القدر، لیجل یتابع روزی و رزق هم ثابته اما با اعمالی هم میشه کمش کرد و هم اضافه ش کرد.

 و کند؛ یزندگ( نماز کننده ترک) الصالة تارک یفرد ،یقوم انیم در هرگاه :گوید یم هللا رحمه خالد
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 آن مردم یروز و رزق آن، یسزا به متعال، هللا ندارند؛ باز رفتار نیا از را یو شهر، آن مردم ریسا

 88.داد خواهد کاهش را شهر

با این وصف نگاهی به جامعه ی جاهلی این افراد بیندازید و ببینید این مردم چه بالهائی بر سر خود 

آورده و با دل بستن به سکوالریستهای جهانی و محلی در چه مردابی خود را گرفتار کرده اند که هر 

 چه بیشتر دست و پا می زنند بیشتر فرو می روند. 

خاطر عقیده ی اسالمی متعلق به این افراد نیست و تنها شامل کسانی  پس مقاومت تا شعب ابی طالب به

 «. مغضوبین»و نه « ضالین»هم مسیر کرده اند نه « انعمت علیهم»می شود که خود را با 

 

:  در کنار این منهج شرعی عده ای بر این باورند که در حالت ضعف و ناتوانی می توان به 73س

 لیبرال حکم کنیم این سخنان تا چه اندازه می تواند صحیح باشد؟سکوالریسمی نرم و دموکراسی 

 

ساناةٌ فِ هللا تعالی می فرماید:  ج: زمانی که  ةٌ حا اهِ  یقادْ کااناْت لاکُْم أُْسوا الَّذِ  ما یإِْبرا عاهُ إِذْ قاالُوا ِلقاْوِمِهْم إِنَّ  نا یوا ا ما

 ِ ا تاْعبُدُونا ِمن دُوِن َّللاَّ ِممَّ اء ِمنکُْم وا باداا با بُرا با  ناناایْ کافاْرناا بِکُْم وا تَّى تُؤْ  ناکُمُ یْ وا اء أاباداً حا اْلباْغضا ةُ وا ِ  نُوامِ اْلعادااوا بِاَّللَّ

ْحداهُ  شما است، بدانگاه که به  یبرا یخوب یبودند، الگو دهیکه بدو گرو یو کسان میابراه( 4/ ممتحنة )وا

، و شما را قبول میزانیو گر زاری، بدیپرستیاز خدا م ریکه بغ یزهائیقوم خود گفتند : ما از شما و از چ

 آمده است، تا داریما و شما پد انیم یشگیهم یتوزنهیو ک ی، و دشمنانگمیاعتنائیو در حق شما ب میندار

  .دیپرستیم یگانگیو او را به  دیآوریم مانیا گانهی یکه به خدا یزمان

با استناد به زندگی تمام پیامبران و منجمله ابراهیم و محمد مصطفی صلی هللا علیه وسلم متوجه میشیم 

که جایگاهی برای رضایت دادن به هیچ یک از قوانین دین سکوالریسم وجود نداره. سکوالریسم 

نه و سکوالریسمه چه نرم و آبکیش و چه خشکش، در هر صورتی قوانین شریعت هللا را کنار می ز

محتوا و مفاهیم چهار گانه ی دین را به خودش اختصاص میده و جایی برای قدرت حکومتی و قانون 

شریعت هللا و اطاعت از قوانین شریعت و مجازات و پاداش دادن بر اساس قانون شریعت هللا نمی 

 گذارد. 

ه سر می برد اما هرگز رسول هللا صلی هللا صلی هللا علیه وسالم در مکه در انتهای ضعف و ناتوانی ب

نه تسلیم قوانین مشرکین و سکوالریستهای قریش شد و نه در پارلمان اونها شرکت کرد و نه در هیچ 

 امر حکومتی اونها.

من به نیم ُمالها و عوام اینها میگویم: اگه ضعیف و ناتوانی از سرزمینهای تحت حاکمیت مشرکین و  

در فالن سرزمین جمعیت باال می رود یا نه، تو هجرت  سکوالریستها هجرت کن . گوش نده که مثالً 

کن اگه راست میگی و خودت را از این ذلت نجات بده؛ اما هللا شاهد است که دروغ میگی و بهونه 

میاری و این زندگی ذلت بار را که از رفاه نسبی مادی برخوردارت کرده هرگز به پائین تر از اون 

 .رها نمی کنی چون آزمایش پس دادی
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: علت این که امروزه مسلمین در میان مشرکین و سکوالریستها اینگونه ضعیف و ذلیل هستند 74س

 چه می تواند باشد؟

 

محروم نمیشن به شرطی که نگرشی اسالمی و « ابزار3»ج: مسلمین در طول تاریخ هرگز از یکی از 

فسانی و جهالت از این سپرهای شرعی به سایر مسلمین داشته باشن. اینهائی که آگاهانه یا به دالیل ن

شرعی دوری می کنند همیشه در معرض انواع آزار و اذیتها و مشکالت بوده و هستن؛ نه در گذشته و 

نه در حال وضعیت مناسبی نداشته اند که مثال بگوئیم االن اینجوری شدن. نه، قبالً اینجوری بودن و 

رق مومنین و شعبده بازی های دارودسته ی منافقین االن بدتر و ذلیلتر شدند.  این از یک سو ثمره ی تف

 و از سوی دیگر ثمره ی مدیرت قدرت نظامی و حکومتی سازماندهی شده ی دشمنه .

حتی مثل عبدهللا ابن ابی هم و نه  ندکن یهرگز نه هجرت مدسته ای از علماء ذلیل شده در دارالکفرها 

کفار  نیای که با ماندن تحت سلطه  ندفهمانده ا نیچن زیرا ن شاندانیو مرند گذاریقتال پا م یدانهایبه م

انگار با ترسو بودن و پذیرش ذلت عمر طوالنی می گردد و با در پیش  ند،کن یمحافظت م شاناز خود

کار  دننباش اینهااگر گرفتن عزت و غیرت عمر کوتاه می گردد و یا زندگی و مرگ دست اینهاست و یا 

 ماند. یلنگ م نیو مسلم ایدن نیا

اینها عمالً می گویند که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم هم با آنهمه امتیازاتی که از مشرکین قریش می  

گرفت نمی بایست مسیر هجرت و جهاد را در پیش می گرفت و یا در جبهات جنگ حضورمی یافت 

ا افی بود مثل آنها بچون ممکن بود کشته یا اسیر یا زخمی شود و اسالم تنها و بی کس بماند، بلکه ک

دادن امتیازاتی به مشرکین و سکوالریستها تا می توانست از آسایش دنیوی و امنیت نسبی استفاده می 

کرد و به تدریج و آرام آرام به کار تبلیغ و تزکیه و غیره تحت حاکمیت مشرکین و سکوالریستهای 

.... همین توهماتی که همه شنیده قریش می پرداخت هر چند چندین دهه و چندین نسل طول می کشید و

 ایم. 

ْكِرٍم اینها خودشان با دست خودشان باعث ذلیلی خودشان شده اند :  ا لاهُ ِمن مُّ ُ فاما ن یُِهِن َّللاَّ ما و  (18)حج/وا

 .دارد یاو را گرام تواندینم یکس چیکند، ه ارزشیخدا هرکه را ب

 

و مسلمین  است سکوالر آزادی مسلمین زیاد: اما عده ای بر این باورند که در کشورهای 75س

آزادی هائی دارند که در سرزمینهای تحت حاکمیت جمهوری اسالمی ایران و امارت اسالمی طالبان و 

 سایر امارتهای اسالمی وجود ندارد

 

تقدیم دین  او این مفاهیم ر داز محتوای چهار گانه ی دین خالی می کن اج: زمانی که شخص دینش ر

ه ن در اموری کاسکوالریستها به نسبتهای مختلفی و متناسب با قوانین خودشد می کن سکوالریسم

ربطی به قدرت حاکمیت و قوانین سکوالریستی حاکم بر کشور نداشته باشه بهشون آزادی میدن که در 

 امور کامال شخصی و درونی مثل آتئیستها و هم جنس بازان و سایر گروهها آزادی هائی داشته باشند . 

باال،  حج برن، مسجد برن،  د، پاچه شلوارشونو بکشند، سیواک بزنندارنگذمسلمین می تونن ریش ب

به گونه ای که حتی ژاپن واسشون در کوه فوجی هم نمازخونه  د، دنبال غذای حالل بگردنداعتکاف کنن



و  دونن تبلیغ کننمی سازه و هم غذای حالل ارائه میده، البته می تونن بر علیه سایر مسلمین هم تا می ت

 . دحرف بزنن

خالصله تا زمانی که مسلمین از محتوای چهارگانه ی دین یعنی بازگرداندن قدرت حاکمیت و قانون و 

و در  ه اندصحبت نکردشریعت هللا برنامه و اطاعت کردن و مجازات و پاداش دادن براساس قانون 

 بر اساس قوانین د،ل هللا صحبت نمی کننکنار این از کفر به طاغوت و والء و براء و جهاد فی سبی

 .دحاکم بر این کشورها آزادی های مشخص و محدودی دارن

البته در جمهوری اسالمی ایران و سایر امارتهای اسالمی هم تمام این آزادیهای مشروعی که در آنجا  

نمی تونن انجام بدن. ا می توان همینجا انجام داد هم ریش بزارن هم .... اما سایر فواحش ر اپیدا میشه ر

و مشغول  برتر و تک روی و ایجاد تفرق میان مسلمین« ابزار3»گریز از شورای اولی االمر یکی از 

 فاحشه و فسادی است که از تن فروشی زنان تاثیر منفیش تو جامعه بیشتره .  کردن مسلمین به مسلمین

 

وانند به تشکیل حکومت مورد . حرکتها و احزاب دموکراسی خواه و سکوالر تا چه حد می ت76س

 نظر خود در میان اهل سنت ایران برسند؟

 

ج: این نوع حرکت و زمینه سازیها در میان مسلمینی که بیدار شده اند نه تنها محاله بلکه در همان حِد 

 آرزو، شعار و جنگ روانی باقی می مونه  چون نه قدرتی در اختیار دارند و نه بستر مناسبی . 

سلمان نشین انواع حکومتهای سکوالر لیبرال و سوسیال دموکرات و کمونیستی و چپ و سرزمینهای م

راست را تجربه کرده و محاله با دیدن آنهمه جنایت و خیانت باز تن به حکومتی سکوالر بدهند. شاه 

پهلوی و صدام حسین و قذافی و اتاتورک و جمال عبدالناصر و نیه بری و اردوغان و سیسی و شریف 

احمد و کرزای و رحمانف و رمضانف و دهها حاکم مزدور و صدها حزب سکوالر و مرتد محلی شیخ 

کافی نیست تا کم عقل ترین و لجبازترین مسلمان به ماهیت این جانوران پی ببره؟ دین سکوالریسم با 

 تموم مذاهبش امتحان خودش را پس داده .

قع مشروعیت بخشیدن به جنایات تمام دعوت به سوی دین سکوالریسم و مذاهب مختلف اون در وا

حکام سکوالر و مرتد محلی و سایر کفار سکوالر و اشغالگر جهانیه و هم اکنون نه نیروی دندان گیری 

از سوی کفار سکوالر و اشغالگر خارجی و نوکران محلی اون وجود داره که بتونه به حکومت بدیل 

ه بعد از اون از دین سکوالریسم و دموکراسی اضطراری اسالمی ایران ضربه بزنه و نه جامعه ای ک

پلید اون استقبال و پذیرائی کنه، غیر از قدرت حکومت مرکزی بدون شک اهل سنت ایران صاحب 

قدرت و اراده ی منسجم و سازماندهی شده ی خودشه. پس تشکیل حکومتی فاسد به سبک مرتدین 

ایران در حد قد قواره ی نحیف و کلنگی  بارزانی و طالبانی و مزدوران اوجاالن در میان اهل سنت

 اینها نیست، این لقمه بزرگتر از دهان بو گندوی این توهم بافان و ستون پنجم دشمنه. 

 

اما کسانی چون جبهه سنت و شبکه های کلمه و دهها حزب و شبکه ی مجازی و حقیقی که . 77س

برای دموکراسی و فدرالیسم به سبک اروپا و آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته ی صنعتی دعوت 

می دهند همگی به نحوی نام اهل سنت را با خود یدک می شکند . مردم چگونه حق گرایان را از 

 دهند؟  اینها تشخیص ب



 

ْوطج:  اِرثا ْبنا حا  أتظن أن طلحة والزبیر كانا على باطل؟از علی بن ابی طالب رضی هللا عنه پرسید:  حا

اِرُث! إنه ملبوٌس علیك ایا  :علی بن ابی طالب خلیفه و رهبر مسلمین در پاسخ گفت قَّ ال  ،حا فُ یإِنَّ الحا  عرا

، تاعِرف أهلاهُ  قَّ اِل؛ اِعِرِف الحا جا بِالر ِ
را حق را بشناس تا اهل آن شود؛یشناخته نم هاتیحق با شخص  89

 ی . بشناس

این سبک و روش ما در سنجیدن حق و اشخاصه آنهم چه اشخاصی؟  اما همه می دانیم که دعوت 

آگاهانه، عمدی و اختیاری به سوی دین سکوالریسم یا هر یک از مذاهب آن کفر بواحه و تمام مذاهب 

 نین شخصی از اسالم حکم داده اند.اسالمی به ارتداد چ

کسانی که آگاهانه، عمدی و اختیاری  برای حکومتی سکوالر و دموکراسی خواه لیبرال یا کمونیست یا 

سایر مذاهب دین سکوالریسم دعوت می دهند و به آن راضی هستند در واقع محتوا و مفاهیم چهار گانه 

سم داده اند و مهر باطلی بر محتوای دین اسالم و ی دین را از دین اسالم گرفته و به دین سکوالری

تائیدی بر حکم بغیر ما انزل هللا زده اند . مگر ائمه ای از میان مسلمین وجود داره که به کافر و مرتد 

 بودن چنین شخصی شک داشته باشه؟

ا فدرالیسم یدر اینجا پذیرش قوانین کفری دین سکوالریسم فرق داره با ابزارهائی چون ایالتی و والیتی 

و تقسیم قدرت و ایجاد شوراها و سایر قالبهای حکومتی که می توان داخل این قالبها هر عقیده و 

 ایدئولوژی را ریخت.

شما به بهانه ی جایگزین کردن لیوانی پالستیکی با لیوانی کریستال نمی تونی محتوای داخل لیوان را  

ز دیگه ایه . دین سکوالریسم و لیبرالیسم و توجیه کنی. محتوای لیوان چیزیه و خود لیوان چی

سوسیالیسم و دموکراسی اون چیزیه و قالبهای حکومتی چیز دیگه. این یکی از حقه های دارودسته ی 

منافقین و مرتدینه که قصد دارند با معرفی و تعریف و تمجید از قالب و لیوان و کاسه محتوای داخل 

فی کنن . و حتی میگن صحبت کردن از عقیده و ایدئولوژی در این این قالبها و لیوانها و کاسه ها را مخ

مرحله و تا زمانی که قدرت به دست آنها نرسیده و دموکراسی مورد نظر آنها جان نگرفته درست 

نیست!! چه وقت درسته؟ زمانی که بر الشه ها و استخوانهای مسلمین صاحب قدرت حکومتی شده و 

ند و هر کسی مخالف قوانین سکوالریسم صحبت کرد باید زندان و اونها قدرت حکومتی و نظامی دار

تبعید و اعدام در انتظارش باشه . همون فیلمی که جمال عبدالناصر در مصر پیاده کرد و صدام حسین 

در عراق و اتاتورک در ترکیه و قذافی در لیبی و سایر مرتدین در سایر سرزمینهای مسلمین بازی 

 کرده و می کنند . 

  

. مگر در دموکراسی مثل آمریکا نمی توان چند حکم داشت به جای یک حکم و به این شکل 78س

 امتیازاتی به نفع قانون شریعت هللا گرفت؟

 

ج: چرا میشه در یک حکومت سکوالر چندین نوع حکم سکوالر داشت. یعنی به تعداد تمام سالیق می 

ادی حکم سکوالریستی داشت نه حکم توان حکم سکوالریستی داشت . دقت کنید: میشه تعداد زی

اسالمی. چون دین سکوالریسم و دموکراسی اون با قدرت نظامی و زور اسلحه بر اساس جدا کردن 
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قانون شریعت هللا تعالی از حاکمیت و مسائل اجرائی حکومتی بنا نهاده شده . بر این اساس نه تنها 

تمام امتیازات اساسی را از مسلمین خواهد گرفت و امتیازی به قانون شریعت هللا تعالی نخواهد داد بلکه 

بخشی از آزادیهای شخصی را مثل نماز خوندن و ریش گذاشتن و حج رفتن و اعتکاف و غیره را به 

 مسلمین میده که در بدترین حالت مردم ما بیشتر از اون را برخوردارند. 

 

 یستها چیست؟: در این صورت قاعده ی اصلی و اساسی در برخورد با سکوالر79س

 

ج: غیر از حالت ضعف نظامی مسلمین و دادن امتیازاتی جهت تجزیه ی دشمن  جهت تمرکز بر دشمن 

قااتِلُوااصلی، قاعده ی اساسی در برابر سکوالریستها اینه :  ا كاافَّةً  اْلُمْشِرِكینا  وا  افَّةً كا  یُقااتِلُوناكُمْ  كاما

 ،جنگندیآنان با شما مهمه ی همان گونه که  دیبجنگو سکوالریستها با همه مشرکان  (36)توبه/

 بوده و خواهد بود. «  َواَل یََزالُوَن یُقَاتِّلُونَكُمْ » چون قاعده و استراتژی اصلی اینها در برابر ما هم 

 

: با این وجود می بینیم که بر اثر تبلیغات وسیع سکوالریستها آلودگی های غیر قابل انکاری 80س

 جود آمده است، در برابر این ارتداد عمومی به دین سکوالریسم چه باید کرد؟در میان مسلمین به و

 

ج: اجازه دهید من سوال شما را اینجوری مطرح کنم : االن که ارتداد عمومی به دین سکوالریسم به 

صورت خزنده ای فراگیر شده با چه چیزی باید با اون مقابله کرد؟ به زبانی دیگر باید دارای چه 

 صفاتی بود تا بتوان با این صفات دوباره مردم را به اسالم بازگرداند؟ 

نج امررا  به عنوان پایه و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز  پنج ابزار را برای عملی هللا تعالی پ

 کردن این دستور هللا تعالی معرفی می فرماید .    

ایُّ أا  اهللا تعالی می فرماید :  یا  نُواْ  نا یالَّذِ  ها ن آما ُ  یأْتِ یا  فاساْوفا  نِهِ یدِ  عان ِمنکُمْ  ْرتادَّ یا  ما !  انمؤمن یا : بِقاْومٍ  َّللا 

 :  که آورد خواهد(  نیزم یرو بر شانیا یجا به)  را قومی خداوندمرتد شود  شما از هرکس

 . دارندیم دوست را خدا هم آنان و داردیم دوستشان خداوند:  ِحبُّوناهُ یُ وا  ِحبُُّهمْ یُ   -1

 متواضح اندوخو  نرممهربان و  مؤمنان به نسبت:  نا یاْلُمْؤِمنِ  عالاى أاِذلَّةٍ  -2

ةٍ  -3  رومندندین وگیر، دلیر، بی باک و  سخت کافران برابر در : نا یاْلکاافِرِ  عالاى أاِعزَّ

اِهدُونا یُ   -۴ ِ  لِ یسابِ  یفِ  جا  کنندیم جهاد خدا راه در:  َّللا 

الا  -۵ افُونا یا  وا ةا  خا  دهندینم راه خود به یهراس یاکنندهسرزنش چیه سرزنش از:  آلئِمٍ  لاْوما

ِ  فاْضلُ  ذاِلکا   ن هِ یْؤتِ یُ  َّللا  ُ  شااءُ یا  ما َّللا  اِسعٌ  وا  به را آن خداوند است؛ خدا فضل هم نیا( 54)مائده  مٌ یعالِ  وا

 . است وآگاه فراوان فضل یدارا خداوند و.  کندیم عطاء بخواهد که هرکس

 رسول هللا صلی هللا علیه وسلم هم می فرماید : 

أاناا» ْمٍس  آُمُركُمْ  وا ُ  بِخا نِي َّللاَّ را ، أاما  بِِهنَّ



  السَّْمعُ   -1

الطَّاعاةُ  -2   وا

ادُ  -3 الِجها   وا

ةُ  -۴ الِهْجرا  وا

اعاةُ،  -۵ ما الجا  وا

نْ  فاإِنَّهُ   قا  ما اعاةا  فاارا ما لاعا  فاقادْ  ِشْبرٍ  قِیدا  الجا مِ  ِرْبقاةا  خا ، أانْ  إِالَّ  عُنُِقهِ  ِمنْ  اإِلْسالا نْ  یاْرِجعا ما ى ادَّعاى وا اِهِلیَّ  داْعوا  ةِ الجا

نَّما  ُجثاا ِمنْ  فاإِنَّهُ  ها ُجلٌ  فاقاالا  ،«جا سُولا  یاا: را ِ  را إِنْ  َّللاَّ لَّى وا اما؟ صا صا إِنْ : »قاالا  وا لَّى وا اما، صا صا ى فاادْعُوا وا  بِداْعوا

 ِ اكُمُ  الَِّذي َّللاَّ ، الُمْسِلِمینا  سامَّ ِ  ِعباادا  الُمْؤِمنِینا :«َّللاَّ
90 

شنیدن، اطاعت کردن ، جهاد، هجرت، به ام، امر می کنم: به آن سفارش شده  چیز که 5من شما را به 

یک وجب از جماعت دور شود، یقینا طناب اسالم را از گردنش باز  جماعت پیوستن. هرکس به اندازه

خاکی از جهنم  کرده است مگر اینکه برگردد و کسی که در زمان اسالم به جاهلیت دعوت کند، توده

 -صلی هللا علیه وسلم -واند و روزه بگیرد؟ پیامبرشود. مردی پرسید: یارسول هللا، واگر نماز بخمی

فرمود: حتی اگر نماز بخواند و روزه بگیرد، پس او را به سوی خداوند دعوت کنید، خدایی که شما را 

 .مسلمانان مؤمن و بندگان خود نامیده است

اشاره حاال آفت این پنج تا چیه ؟ دعوت به جاهلیت . همان چیزی که در درس دوم مقدماتی بهش 

 کردیم، راهکار دوباره چیه؟ بازگشت به اسالم که این ده مورده.

بله، ممکنه پس مانده های جاهلیت به تو اجازه نده فالنی حاکم بشه چون از نژاد یا مذهب اسالمی تو 

 نیست و دچار شرک تفرق بشی و... 

ول هائی متحقق می شوند که رسنکته ی مهم اینه که پنج تائی که هللا تعالی معرفی فرموده تنها با ابزار

ابزار است که تبدیل به قدرتی می گردند که می  5هللا صلی هللا علیه وسلم بیان فرموده و تنها با این 

توانند هم جلو ارتداد مردم را بگیرند و هم مومنینی را تولید کنند که جایگزین این قوم آلوده و احزاب 

 مرتد شوند. 

این راه  حل و ابزارها، راه حلها و ابزارهای دیگه ای وجود داره بدون کسانی که خیال کنند غیر از 

شک منهج اسالم را  یا نفهمیده اند، یا منافقین و سکوالر زده هائی هستند که آگاهانه در فکر منحرف 

کردن و آلوده کردن منهج مسلمین اند، و هر چه غیر از این منهج صحیح اسالمی ارائه بشه جاهلیت و 

  نفهمیه.

دعوت  دانی. در مبرمیگرددجنگ  دانیدعوت با م دانیم زیتمادیگر به مجریان و قابل توجه  ینکته 

و سلم  هیهللا عل یاست. رسول هللا صل رگذاریاز گفتار تاث شتریشخص ب یگاه اخالق و سبک رفتار

ْن یاْحُرُم :»دیفرما یکرده و م انیب ار یفرمول ساده ا ْن تا أاالا أُْخبُِركُْم بِما عالاْیِه النَّاُر،  ْحُرمُ عالاى النَّاِر أاْو بِما

حرام است؟ آتش، بر هر  یبه شما خبر ندهم که آتش جهنم بر چه کس ایآ«   »عالاى كُل ِ قاِریٍب های ٍِن ساْهلٍ 

 «.باشد، حرام است ریو آسانگ یداشته و متواضع و نرم خو یکیکه با مردم ارتباط نزد یشخص
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