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

 

 

از چند دهه قبل و هم اکنون توسط سکوالریستها محلی برجسته شده تاریخ  : مورد دیگری که81س

باستان است که آن را به عنوان عامل هویتی معرفی کرده اند تا چه اندازه می توان به این مطالبی که 

 ارائه می دهند استناد کرد؟

 

د  ل  »ج: نضر بن حارث هم قبالً در جنگ روانی و سرد خود بر علیه مسلمین همین  ها را « ث  یْهو  اْلح 

آورده بود اما اینها کالً سخنان پوچی هستند که بر اساس افسانه ها و ظن و گمان و مدارک دروغین 

 طاغوتها بنا شده اند و کسی از واقعیت اونها چیزی نمی دونه. 

ن من به عنوان کسی که سالها در تاریخ مطالعه کرده ام به برادران خود سفارش می کنم که داستا

گذشتگان باستان را تنها در قرآن و سنت صحیح بخوانند و به چیز دیگه ای غیر از این دو منبع اعتماد 

ن ق ْبل كُْم ق  »نداشته باشند این هم به دلیل این سخن هللا تعالی ست که می فرماید:  ین  م  ْوم  أ ل ْم ی أْت كُْم ن ب أُ الَّذ 

ین  م   الَّذ  ث ُمود  ۛ و  ع اٍد و  ُ ۚنُوحٍ و  ْم ۛ ال  ی ْعل ُمُهْم إ الَّ َّللاَّ ه   یاست خبر کسان دهیبه شما نرس ایآ (9)ابراهیم/.«ن ب ْعد 

 اند وآمده شانیکه پس از ا یگری( قوم نوح و عاد و ثمود و کسان دلیاند ؟  )از قباز شما بوده شیکه پ

 .شناسدیآنان را نم یجز خدا کس

ُ ال  ی ْعل ُمُهْم »پس زمانی که  غیر از هللا تعالی کسی واقعیت اونها را نمی دونه بر مسلمین واجبه « إ الَّ َّللاَّ

که اخبار باستان را تنها از هللا تعالی بگیرند. هر چه الزم بوده و به درد دنیای ما می خوره هللا تعالی 

یان ز واقعه را بذکر کرده حتی اگه بخشی از یک واقعه بوده باشه، و اگه مطالبی دیگه یا قسمتی دیگه ا

 نکرده حتماً نیازی نبوده و به درد االن ما نمی خورده . 

 قُت ل  » به عنوان مثال زمانی که هللا تعالی می فرماید: .اتیها مهم است نه جزئ عبرت خ،یدر نقل تار

 انیبه م یزمان حادثه، نام و تعداد ستمگران و تعداد شهدا و...سخن از مکان اخدود،  «أ ْصحاُب اْْلُْخدُود  

، پس ما هم باید به این در گرفتن عبرت ندارد یاثرهللا تعالی تشخیص داده که چون  است، امدهین

 تشخیص هللا تعالی احترام بگذاریم . 

 

:  عده ای از طرفداران احزاب سکوالر و دموکراسی خواه بر این باورند که ادعای مسلمین در 82س

حارم و یا حتی هم جنس بازی در کشورهای دموکرات صحت مورد رسمیت ازدواج با حیوانات یا با م

 ندارد و مسلمین به این کشورها تهمت می زنند . این ادعا تا چه اندازه می تواند صحت داشته باشد؟

                                                             
بنیان جهاد علیه دین سکوالریسم و مذاهب مختلف آن در کوردستان و »پاورقی ها و منبع نویسی ها توسط شورای مدیریت سایت   1

 صورت گرفته است . « هورامان



 

ج: اینها قبل از صحبت کردن چرا سرچی در اینترنت و فضای مجاز نمی کنن؟ اما مطمئنم که چنین 

وام فریبی چنین ادعائی کرده اند چون می دانند ملت مسلمان ما از این کاری را کرده اند و تنها جهت ع

 ثمرات دموکراسی و سکوالریسم بیزار هستند. 

 2015و در سال  2رابطه جنسی با حیوانات در سوئد قانونی و مجاز بوده 2014تا  1944از سال 

دانمارک هم اونو ممونع می کنه یعنی قبل از اون وجود داشته اما هنوز در برزیل، مکزیک،  فنالند و 

 نیا دادگاه یرأ طبقدر کانادا هم  است مجاز واناتیح با یجنس رابطهرومانی و تایلند و مجارستان 

 و3!است یقانون و مجاز واناتیح به دنیرس بیآس عدم شرط به یخانگ واناتیح با یجنس رابطه کشور

 4.ندارد وجود عمل نیا منع در یقانون چیه هم کایآمر در

البته این تنها ربطی به کشورهای سکوالر لیبرال نداره بلکه در کشورهای سکوالر سوسیالیستی چون 

 نگریس تریپو کسانی چون  5کوبای کاسترو و ارنستو چه گوارا هم رابطه ی جنسی با حیوانات قانونیه

  6!کندیم تیحما واناتیح با یجنس رابطهاز  هم جهان ستیئتآسکوالرهای  نیترمعروف از

در مورد ازدواج خواهر و برادر و محارم در سوئد هم کسی نمی تونه اونو انکار کنه و امری قانونی  

شده . پس از هلند و ایرلند که اولین کشوری بودند که همجنس بازی را قانونی کردند هم اکنون بیشتر 

  2015. ایرلند در سال کشور سکوالر دنیا این پدیده ی نفرین شده ی قوم لوط را قانونی کرده اند 25از 

ازدواج هم جنس بازان را قانونی کرد و به دنبال اون سایر کشورهای سکوالر. پس قانونی شدن این 

 لکه ی ننگین سکوالرها مال همین سه چهار سال گذشته ست. 

البته صرف نظر از کشورهائی چون ترکیه و امثالهم در همین نیمچه حکومت دست نشانده و کارتونی 

شمسی کنسولگری آمریکا پرچم همجنس بازان را علم  96کردستان عراق هم در ماه رمضان سال اقلیم 

با دو مرد ازدواج  یبه صورت رسمکرد و حتی به گواهی رسانه ی سکوالر خودشان یک زن سکوالر

 هم شده و صدها پلیدی دیگری که همه می بینیم .فرزند  4 یکرده و دارا

که طرفداران سکوالریسم و دموکراسی خواهانش هستند . بگذار تمام  این بخشی از بی اخالقی هائیه

مسلمین و آنهائی که فریب این دروغسازان فریب کار را خورده اند بدانند که این سکوالریستها و 

 طرفداران احزاب سکوالر پشت پرده ی این شعارهای فریبنده چقدر پست و رزیل و بی اخالق هستند. 

سکوالر و مرتد و تمام طرفداران کفار سکوالری چون آمریکا و روسیه و چین این طرفداران احزاب 

 باتالق در رفتن فرو حال در اینها  و غیره چنین هدیه هائی را برای جامعه و فرزندان خود می خواهند.

 القاخ ببلعد،معیارها و اخالق اسالمی آنها را  آنکه ازاون هستند که قبل  یدموکراس دین سکوالریسم و

 . کندیم فاسد را عمومی شان

                                                             
2 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=5563610  
-t-doesn-long-Court-Supreme-Canadian-OK-pets-acts-3634998/Sex-http://www.dailymail.co.uk/news/article3

penetration.html-involve /  -to-want-anyone-would-sex/why-style/love-http://www.independent.co.uk/life
10201158.html-bestiality-of-psychology-the-animal-an-with-sex-have  

 
4 -the-animal-an-with-sex-have-to-want-anyone-would-sex/why-style/love-http://www.independent.co.uk/life

10201158.html-bestiality-of-psychology  
5 zoophilia-verein.de/en/zoophilia/worldmap-https://www.zeta/  
6 https://t.me/no_atheism/55  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=5563610
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3634998/Sex-acts-pets-OK-Canadian-Supreme-Court-long-doesn-t-involve-penetration.html%20/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3634998/Sex-acts-pets-OK-Canadian-Supreme-Court-long-doesn-t-involve-penetration.html%20/
http://www.independent.co.uk/life-style/love-sex/why-would-anyone-want-to-have-sex-with-an-animal-the-psychology-of-bestiality-10201158.html
http://www.independent.co.uk/life-style/love-sex/why-would-anyone-want-to-have-sex-with-an-animal-the-psychology-of-bestiality-10201158.html
http://www.independent.co.uk/life-style/love-sex/why-would-anyone-want-to-have-sex-with-an-animal-the-psychology-of-bestiality-10201158.html
http://www.independent.co.uk/life-style/love-sex/why-would-anyone-want-to-have-sex-with-an-animal-the-psychology-of-bestiality-10201158.html
https://www.zeta-verein.de/en/zoophilia/worldmap-zoophilia/
https://t.me/no_atheism/55


 

: هم اکنون کردهای سکوالر از پشتیبانی قوی آمریکا و رژیم صهیونیستی و سایر متحدینش 83س

 برخوردارند، پیام شما به این سکوالریستهای مرتد و طرفدارانشان چیست؟

 

 رفته اند.ج: ابتدا عرض کنم اینها هرگز از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد حمایت قرار نگ

دست خاکشان در برابر سکوت  51حوادث پس از رای گیری برای خودمختاری و از دست دادن 

امریکا و غیره در عرض کمتر از چند ساعت به ما نشان داد اینها مزدوران و دستمال توالتهائی برای 

ر سوریه هم کفار هستن و تا زمان نیاز نگهداری میشن. این سرنوشت در انتظار مزدوران اوجاالن د

خواهد بود. اگر هللا تعالی به ما و شما عمری بدهد با چشمان خود این سناریوی تکراری را باز خواهیم 

 دید. 

اما پیام من به این سکوالریستهای مرتد و تمام طرفداران و هوادانشون اینه که قدرت هللا تعالی و 

نی است؛ موعد دیدار ما و شما باذن هللا مومنین باقیست اما قدرت و ماندگاری امریکا و متحدینش رفت

برتر خواهد رسید، ما به توبه و مسلمان شدن دوباره ی شما بیشتر از کشتن « ابزار3»از کانال یکی از 

 تان خوشحال می شویم . 

 

: اما هم اکنون سکوالریستهای کورد که به آمریکا و ناتو از کانال حکومت سکوالر و مرتد 84س

قدرتهای منطقه ای گره خورده اند بر کوردهای عراق و سوریه مسلط شده اند اینها تا ترکیه و سایر 

 کی قرار است به این جنایات خود بر کوردهای مسلمان ادامه بدهند؟

 

 ج: موجودیت و شکل عمل مزدوران به موجودیت و تصمیمات اربابان اونها بستگی داره. 

بجنگید اونهام می جنگند، بگویند آتش بس و صلح کنید اونهام  اربابان باشن اونهام هستند، اربابا بگویند

همین کار را می کنند، یا بگویند مثل کومله ها و دموکراتها و بارزانی ها و... منطقه را رها کنید اونهام 

همین کار را می کنند. اربابا تصمیم بگیرند که فردا بروند اینها اگر ارباب جدید پیدا نکنند امروز 

چون می دانند اگه تاخیر داشته باشند بدون شک یا توسط مردم محاکمه و نابود میشوند یا باید  میروند؛

 منتظر سرانجامی چون سرانجام قاضی محمد مرتد و قذافی و صدام حسین باشند. 

این مزدوران را کفار سکوالر خارجی بر مسلمین تحمیل کرده اند، هواپیماهای کفار سکوالر جهانی و 

سرزمین مسلمین را با خاک یکسان می کنند و این مزدوران بر زمین سوخته عکس می منطقه ای 

گیرند و مانور میدهند و فیلم می گیرند و اسرای مسلمین را جمع می کنند و پز میدهند که بله ما چنین و 

 چنان کردیم و .... 

ا چند محله از کوبانی این پهلوان پنبه های مزدور چه در کردستان سوریه که در عرض چند روز  تنه

براشون مونده بود و چه در هورامان غربی که توان مقابله با چند مجاهد امارت اسالمی هورامان 

درصد از خاک خود و دهها مورد  51غربی را نداشتند و چه در مساله ی کرکوک و از دست دادن 

منطقه ای در برابر مردم دیگه ثابت کرده اند که بدون پشتیبانی کفار سکوالر جهانی و طاغوتهای 

مسلمان کورد هیچی نیستند. اینها مزدورند و  صرفنظر از شعارهای تبلیغاتی و جنگ روانی و 



درصد جمعیت کوردها را تشکیل می  98زرگری که راه انداخته اند در میان کوردهای مسلمان که 

 دهند بی ریشه اند. 

سلمان ما و خاص و عام ملت م یآنها برا یکه مزدور یاحزاب سکوالر کورد عراق بدون توجه به

تحت و  ریهم حقوق بگ رانیکورد ا نیواضح و روشن شده و احزاب سکوالر اردوگاه نش جهان

راه  یشتریب یروزها سر وصدا نیمزدور اوجاالن که ا مانکارانیمزدوران بوده اند، پ نیهم مدیریت

کرده  یمزدشان را قربان یند و کارگران بکرده ا یهمه مزدور یبرا اراواضح و آشک زیانداخته اند ن

خائن گرفته  مانکارانیپ نیخونشان را داده اند و مزدشان را ا یاحساس یکه با شعارها یاند. کارگران

 اند . 

بود. در عراق در  هیدر عراق و سور ستیالیدو حزب سکوالر سوس اریحزب از همان ابتدا در اخت نیا

آنها اردوگاه مخمور را ساخت، االن هم مخلصانه در  یکه برابودند سکوالر  نیصدام حس اریاخت

ت که در عرض چند ساع ی. البته زمان رانهیا تیریهم تحت مد یهستند که حشد شعب یحشد شعب اریاخت

د در آم یکوردستان عراق به تصرف حشد شعب میسکوالر اقل یدرصد خاک تحت تصرف کوردها 51

ساده و روشن  هاز چه قرار هیقض میدان یما که م یبراسناریو  نینشان ندادند و ا یهرگز واکنش نهایا

 است.

اردوگاه  زیاسد بوده اند که آنها ن یخانواده  ستیالیسوسسکوالرهای  اریدر اخت شهیهم هم هیسور در

نون هم اک زیبشار اسد هستند و بشار اسد ن اریدر اخت زیساخته بودند و هم اکنون ن شانیبقاع را برا

 و ناتوست.  کایدر برابر آمر رانیا یطرحها یو مجر رانیا یبه رهبر یمقاومتمحور در

مزدوران در  نیاز ابه صورت مستقیم هم به سهم خود  رانیا یاسالم یاضطرار لیالبته حکومت بد

اینها را کارگرانی تشبیه کنید که همه می توانند از آنها کنه؛ یاهداف خودش استفاده کرده و م یراستا

 ه کردن نقشه هایشان استفاده کنند و بعد از اتمام کار رها می شوند.در پیاد

و بدون واسطه از کارگران  مقیو ناتو به صورت مست کایتوازن قدرت در برابر آمر جادیجهت ا رانیا 

ساخت و بعد  یمارستانیقرار داده و ب یقرارگاه هیآنها در اروم یمزد اوجاالن استفاده کرده و برا یب

 رانیا یمرزها برا یحافظان خارج نیاالن هم بهتر نیهم نقل مکان کردند باز تا هم لیاز آنکه به قند

اخراج این احزاب سکوالر از قندیل و ناتو بوده اند که  کایاحزاب سکوالر و مزدور آمر ریدر برابر سا

که قصد  رانیدموکرات کوردستان ااز احزاب  یکیبا  نهایا ریجنگ اخو اردوگاه نشین کردن آنها تا 

 قابل کتمان است.  ریغ قتیحق نیا انگریرا داشت نما رانیا یوارد شدن به مرزها

به کرات پس از  نهایا ه،یاالن آنها در سور نیتا هم ریحساب شده از اوجاالن بگ یدر معامله ا البته

اجاره داده شده اند؛ چنانکه چند  یحت ای ،مصرفشان مورد معامله قرار گرفته اند خیو تار فهیاتمام وظ

 ی جاره، جهت توازن قوا در ادر سوریه و عراق مسلح یگروهها یریقدرت گ لیاست به دل یسال

 باز بشار اسد است.در سوریه  یو طبعاً ناتو قرار گرفته اند اما ارباب اصل کایآمر

حساب شده چگونه شهر  یچشم بند کیدر  مینیب یمتحد ناتو بوده م شهیموارد هم نیدر ا کایآمر چون

نطرفتر آ لومتریصدها ک نهایواگذار شده و ا هیبه ناتو از کانال حکومت سکوالر ترک نیعفر نیکورد نش

حفظ  یکورد وجود ندارد و تماماً عرب هستند برا کی یکه حت یو رقه و ... در جائ رالزوریدر د

 خورده هستند.  بیفر یکردن کوردها یاشغال شده در حال قربان ی که توسط آمریکانفت یچاهها

حاال اگه زمانی کار حکومت بدیل اضطراری اسالمی ایران با این مزدوران تمام شده و رهایشان کند و 

از حالت کارگری برای ایران خارج شوند و این مرتدین و مزدوران سکوالر به تنهائی بخواهند با ما 



با قطع رسانه های ارتباطی و بخصوص تبلیغی ماهواره ای و  ،که برگشتن یتعداد نیما با همبجنگند، 

در عرض یک ماه تمام کردستان عراق و دو ماه تمام کردستان سوریه را از اینترنتی دروغساز آنها، 

وجود این مرتدین پاک می کنیم. چرا اینها دو ماه؟ چون عربها نیزبا این مرتدین کورد متحد شده اند و 

 کنترل دارند. مناطق بیشتری را تحت 

 

: عوامی که در میان قوم کورد توسط منافقین و سکوالرزده ها فریب خوردند را چگونه می 85س

 توان تشخیص داد و کدامها هستند؟

 

ج: کسانی هستند که بر این باورند هر چه می خواهی انجام بده، کفر کن، شرک کن، زنا کن، دزدی 

سجد کن، ریش را بسوزان، نقاب را پاره کن، برای کفار کن، ربا بخور، عرق بخور، بی احترامی به م

سکوالر مرتد سربازی کن، حرامهای هللا را حالل کن و حاللهایش را حرام و از کفار سکوالر جهانی 

 و احزاب مرتد محلی به بهانه های واهی و غیر شرعی بر علیه مسلمین حمایت کن و...

که از پدر و پدر بزرگانت بهت رسیده و معنای یک  جمله به همراه این، نمازی عادتی و تقلیدی بخوان 

 ی اونم بلد نیستی و نمی فهمی چه میگی بلکه اکثراً کلمات را هم به غلط تکرار می کنن. 

تمام اینها را با هم انجام بده به شرطی که از نژاد کورد و زبان کوردی و خاک تحت سلطه ی احزاب 

 جهانی دفاع کنی. سکوالر و مرتد و اشغالگران سکوالر 

بر این باورند: در این حالت اگه کشته شوی شهیدی و با پیامبران و شهیدان حشر می شوی و بی 

حساب و کتاب وارد بهشت میشی! هر چند که هم نژادهایت رهبران کفر و ارتداد باشند و در برابر 

 ایستاده باشند و علناً اهل فساد قانون شریعت هللا و تمام معیارهای اخالقی اجداد مسلمان ما و اولیای هللا

 و بی بندوباری وطن فروشی و مزدوری برای کفار خارجی و طاغوتهای محلی باشند. 

  اسم اینم گذاشتن اسالم . پناه به هللا.  الالهاالهللا ...

و منزل محل  چهره شیآرا به اینه که همچون سایر آلوده شده های عقیدتی و منحرفین آور تعجب

شون که محل نگاه خالق  خود قلب به اما ،نگاه مردمه خیلی اهمیت می دهند محل کهشون خودسکونت 

 نمی دهند.  یتیاهم چیهاونهاست و به قیامت خودشون که آخرین منزلگاه اونهاست 

 

: سکوالریستها بر این باورند که شماها مجرم هستید و به جای دنیا و تمام حکومتهای دنیا در 86س

 ماها و حکومتهای اسالمی مورد حمایت شما هستند . این را به مردم میگویند.حال جنگ با ش

 

ج: جرم و گناه ماچیه که باید بعد از نماز صبح یا عشاء یا تراویح مثل کاک طیب اشکاوند و کاک 

سعدی شیرزادی و کاک مادح و غیره در شهر خود توسط سکوالریستهای مرتد ترور شویم در حالی 

بر علیه اونها اسلحه به دست نگرفته ایم و هنوز هیچ اقدام عملی در چارچوب مرزهای  که ما در ایران

ایران بر علیه اونها انجام نداده ایم ... یا در منازلمان مثل مال محمد عارف کردستانی رحمه هللا غدارانه 

 توسط مرتدین به قتل برسیم؟



ذبیحی رحمه هللا و... باید به وحشیانه ترین  گناه ما چیه که بزرگان ما هم به همین سبک مثل مال محمد

 روشن ممکن توسط سکوالریستهای مرتد زجر کش شوند و... 

 گناه ما چیه که هم اکنون نیز باید از دست و زبان این سکوالریستهای مرتد در امان نباشیم؟ 

گناه و جرم ما این است که می خواهیم قانون شریعت هللا به جای قوانین دین سکوالریسم در زمین 

 تطبیق شود . 

گناه و جرم ما اینه که می خواهیم نسلی را تربیت کنیم که امثال این مرتدین فاسد و فاسد کننده متولد 

 نشوند. 

به همین دلیل مشرکین یا به زبان امروزین سکوالریستها همیشه در طول تاریخ با ما جنگیده اند و 

ال  مفهوم دین خود بکشیم .  4کشت و کشتار مسلحانه کرده اند تا اینکه ما دست از اون  الُون   و   ی ز 

تَّى   یُق ات لُون كُمْ  ین كُمْ  ع ن ی ُردُّوكُمْ  ح   (217بقره/)   ۚ اْست ط اعُوا إ ن   د 

جنگ و اسلحه و خون و خونریزی زبان گفتمانی سکوالریستها یا مشرکین در طول تاریخ بشریت با 

 شریعت گرایان و مجریان قانون شریعت هللا بوده و خواهد بود . 

 

: اما در بسیاری موارد مسلمین شریعت گرا از دست همین کفار سکوالر جهانی و مرتدین 87س

 و آنها پیروز شده اندمحلی شکست خورده اند 

ج: معیارها و نتایج دو گونه اند یکی دونیوی و دیگری اخروی و مربوط به قیامت . معیار دنیوی به ما 

می گوید کاک سعدی و طیب و مال محمد و مسلمین ترکستان شرقی وافغان و موصل و رقه و حلب و 

محلی کشته شدند پس اینها زندگی  باغوز و یمن و سومالی و غیره توسط سکوالریستهای کافر جهانی و

 خود را از دست دادند و ضرر کردند و ثمره ی این جهادها نیز هدر رفته.

اما معیار و نتایج نزد هللا تعالی با آنچه که در دنیا هست تفاوت اساسی دارد . به عنوان مثال نگاه کنید 

 رماید : هللا تعالی در مورد اصحاب االخدود در سوره ی مکی بروج  چه می ف

ْوعُود  « 1»و  السَّماء  ذات  اْلبُُروج   ْشُهودٍ « 2»و  اْلی ْوم  اْلم  ٍد و  م  ا لّنار  « 4»قُت ل  أ ْصحاُب اْْلُْخدُود  « 3»و  شاه 

قُود   ن ین  شُُهود  « 6»إ ذْ هُْم ع ل ْیها قُعُود  « 5»ذات  اْلو  ْنُهْم إ الّ أ ْن  و  ما ن ق ُموا« 7»و  هُْم ع لی ما ی ْفع لُون  ب اْلُمْؤم  م 

ید   م  یز  اْلح  نُوا ب اّلّل  اْلع ز  ید  « 8»یُْؤم  ی ل هُ ُمْلُک السَّماوات  و  اْْل ْرض  و  َّللّاُ ع لی کُّل  ش ْیٍء ش ه   «9»ا لَّذ 

به شاهد و مشهود سوگند.مرگ  سوگند به آسمان که دارای برجهای بسیار است.به روز موعود سوگند.

آتش(.همان آتش پر هیزم.آنگاه که آنان باالی آن نشسته بودند.و تماشاگر شکنجه  بر صاحبان گودال)پر

ای بودند که نسبت به مؤمنان روا می داشتند.آنان هیچ ایرادی به مؤمنان نداشتند،جز آنکه به خدای 

عزیز و حمید ایمان آورده بودند.آن که حکومت آسمان ها و زمین برای اوست و خداوند بر هر چیز 

 است. گواه

در اینجا اصحاب االخدود پیروزند و دشمنان اونها شکست خورده و ذلیل . معیار برای ما همینه، چه 

 ثمره ی دنیوی اصحاب االخدود گیرمان بیاد چه ثمره تشکیل حکومت اسالمی بر منهج نبوت.  

 

 : از این داستان برای امروز ما چه می توان گرفت؟88س



 

 ج: 

مرگ بر صاحبان . « قُت ل  أ ْصحاُب اْْلُْخدُود  »اعالم برائت و اظهار تنّفر از ستمگر الزم است.  -1

 همچنانکه االن می گیم مرگ بر آمریکا یا روس و چین و غیره . گودال)پر آتش(.

قُت ل  أ ْصحاُب »گرچه ظالم وجود نداشته باشد.  تفّکر ظلم ستیزی و ظالم کوبی ارزش است، -2

روحیه تنفّر از  چنانکه ابولهب امروز نیست، اصحاب اخدود امروز حضور ندارند،«ود  اْْلُْخدُ 

 « ت بَّْت ی دا أ ب ی ل ه ٍب و  ت بَّ »آنان باید همچنان زنده باشد. 

 د.سابقه قرآنی دار هائی که بر مسلمین رفته به عنوان یک عامل موثرنقل ظلم ها و ذکر مصیبت -3

و  »سنگدلی و نظاره گری و رضایت بر آن، مسئله دیگر.  ولی ارتکاب گناه یک مسئله است، -4

ن ین  شُُهود   هم اکنون مسلمین و جاهلین محلی ما با چشم خود اینهمه  «هُْم ع لی ما ی ْفع لُون  ب اْلُمْؤم 

جنایت کفار سکوالر جهانی و مرتدین محلی بر علیه سایرمسلمین و مومنین را می بینند اما باز  

 و مرتدین ایستاده اند یا برای حاکمیت آنها له له می زنند.  در کنار این کفار

نُوا»تاوان دارد.  پایداری بر ایمان،  -5 ْنُهْم إ الّ أ ْن یُْؤم  نُوا»جمله  « و  ما ن ق ُموا م   به جای« یُْؤم 

رمز آن است که کفّار از پایداری مؤمنان ناراحت بودند و اگر دست بر می داشتند  «آمنوا»

. هم اکنون اگه ما هم دست از مفاهیم و محتوای چهارگانه ی دین از کار نبود شکنجه ای در

دین اسالم بکشیم و این مفاهیم را تقدیم دین سکوالریسم کنیم هیچ کافر سکوالر جهانی و مرتد 

 محلی با ما کاری ندارد و استقامت بر این ایمانه که تمام این مشکالت را برای ما تولید کرده. 

ْنُهمْ »تهدید و انتقام است.  ،کافر نهائیمنطق  -6  «و  ما ن ق ُموا م 

زنان با و همواره زنان و مردان مؤمن در کنار یکدیگر بوده اند  در حوادث تلخ و سخت تاریخ، -7

.لذا ستمگران جنایتکار نیز،  دندیخر یآزار و شکنجه ها را به جان م در کنار مردان، مانیا

نات  »شکنجه قرار می دادند. آنان را همچون مردان مورد آزار و  ن ین  و  اْلُمْؤم   «ف ت نُوا اْلُمْؤم 

 موارد نیگردد و تمام ا یبرجسته ممسلمان  نیبا مومن نیمسلم انیباز تفاوت م زین نجایدر ا -8

 گردد. یممسلمان  نیمشمول مومن

 

 : به نظر شما اینهمه دشمن و اینهمه جنایت باعث ترس نمی شود برادر ؟89س

 

ج: ما با آنکه از سپر و قدرت بازدارندگی قوی و محکم نظامی و حکومتی برخورداریم  با این وجود 

ُ  أ ل ْیس  حذر و هوشیاری خودمان را حفظ می کنیم اما هرگز از هیچ بنده و مخلوقی نمی ترسیم :   َّللاَّ

فُون ك    ۖع ْبد هُ  ب ك افٍ  و ّ یُخ  ین   و  ن ب الَّذ   یاش کافاز( بنده تی)حفاظت و حما یخداوند برا ایآ( 36)زمر/  ۚدُون ه   م 

 . ترسانندیجز خدا م ی؟ آنان تو را از کسان ستین

در راه  بهشت جائی برای ترسوها و بی غیرتها وجود نداره و ترسیدن از دشمن نشان از عملکرد 

 شیطان در درون انسانه و تنها قلبهای آلوده هستند که از بندگان بیشتر از هللا می ترسند. 

 



: بعضی از ماها اقوامی داریم که سکوالر)مشرک( مرده اند یا در یکی از احزاب 90س

   ک( کشته شده اند آیا می توانیم برای آنها طلب بخشش و مغفرت کنیم؟ سکوالر)مشر

  

ج:  اگر مشرک و سکوالر بودن شخصی با یقین و بدون شک ثابت شد در این صورت طلب بخش و 

ا»مغفرت برای مشرکین یا سکوالریستها اصالً جایز نیست چون هللا تعالی می فرماید:   لنَّب ِّ ّ ل   ك ان   م 

ین   الَّذ  نُوا و  ین   ی ْست ْغف ُروا أ نْ  آم  ك  ل وْ  ل ْلُمْشر  نْ  قُْرب ى أُول ِّ ك انُوا و  ا ب ْعد   م  ابُ  أ نَُّهمْ  ل ُهمْ  ت ب یَّن   م  ی أ ْصح  ح  توبه ) م  اْلج 

داستان سیدنا ابراهیم و هشدار در مورد استغفار برای پدر مشرکش می تونه مثال خوبی در  7(« 113/

ة   ل كُمْ  ك ان تْ  ق دْ باشه که هللا تعالی می فرماید: این زمینه  س ن ة   أُْسو  یم   ف ِّ ح  اه  ین   إ ْبر  الَّذ  ع هُ  و  مْ ل   ق الُوا إ ذْ  م  ه   ق ْوم 

اء إ نَّا نكُمْ  بُر  ا م  مَّ م  ن ت ْعبُدُون   و  ب د ا ب كُمْ  ك ف ْرن ا َّللاَّ   دُون   م  ب ْین كُمُ  ب ْین ن ا و  ةُ  و  اء اْلع د او  اْلب ْغض  تَّى أ ب داً  و  نُوا ح   ب اّللَّ   تُْؤم 

ْحد هُ  یم   ق ْول   إ الَّ  و  اه  نَّ  ْل  ب یه   إ ْبر  ا ل ك   ْل  ْست ْغف ر  م  ن   ل ك   أ ْمل كُ  و  ن َّللاَّ   م  بَّن ا ش ِّْءٍ  م  كَّْلن ا ع ل ْیك   رَّ إ ل ْیك   ت و  إ ل ْیك   ن ْبن اأ   و   و 

یرُ  ص   (4)ممتحنه/ اْلم 

این در واقع عالوه بر پاسداری از کفر به طاغوت و والء و براء  و  ذلك، فِّ فیه نال أسوة ال فإنهیعنی  

برائت از مشرکین، پایبند شدن به یکی از قوانین شریعت هللا و اعالم نوعی  جنگ روانی مسلمین 

حیات و  مانبرعلیه تمام کفار و بخصوص کفار سکوالر و مشرکه که باید طبق دستور هللا تعالی در ز

 بعد از مرگشون انجام بشه. 

 

 واندمی تنکسی که یکی از نزدیکانش در یکی از احزاب سکوالر و مرتد کشته شده یعنی : 91س

 ؟دش دعای خیر و رحمت کنیبرا

 

 وجایز طلب آمرزش برای مشرکین مرده یا به زبان امروزین سکوالریستهای مرده صحیح یدعاج: 

ل ْو ک انُوا أُول ی قُْرب ی »فرماید:هللا تعالی میچون نیست  ین  و  ک  نُوا أ ْن ی ْست ْغف ُروا ل ْلُمْشر  ین  آم  الَّذ  ّ و  ا ک ان  ل لنَّب ی  م 

یم  ) ح  اُب اْلج  ا ت ب یَّن  ل ُهْم أ نَُّهْم أ ْصح  ْن ب ْعد  م  برای پیامبر صلی هللا علیه وسلم و مؤمنان شایسته  (« 113م 

شان باشد. آن هم پس از آن که برای مشرکان ]از هللا[ طلب آمرزش کنند، هرچند از نزدیکان نیست که

 (113التوبه/)برای آنها روشن شد که این گروه اهل دوزخند. 

پیامبر صل هللا علیه وسلم برای پدر و مادرش که بر شرک مرده بودن دعای خیر و طلب بخشش 

فبکی : وأبکی من حوله، فقال: استأذنت ربی فی أن  م قبر أمه.زار النبی صلی هللا علیه وسل»  نکرد:

  8«أستغفر لها، فلم یؤذن لی، واستأذنته فی أن أزور قبرها فأذن لی، فزوروا القبور فإنها تذکر الموت

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم قبر مادرش را زیارت نمود. به گریه افتاد و حاضران نیز گریه » 

از پروردگارم اجازه خواستم تا برای مادرم دعای مغفرت نمایم ولی به من اجازه  فرمودند: کردند. 

به من اجازه داد . سپس رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  نداد. آنگاه اجازه زیارت قبر مادرم را خواستم،

 «فرمودند: قبور را زیارت کنید که شما را بیاد آخرت می اندازد
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رش بر عقیده سکوالریستها و مشرکین مرده بود پی در پی از رسول هللا البته یکی از اصحاب هم که پد

سُول  َّللاَّ  ، أ ْین  أ ب ِّ؟ پدرصلی هللا علیه وسلم می پرسید که  : ف ِّ ق    داره؟: یتیکجاست و چه وضع می ا ر  ال 

ا ق   پدرش دروسلم به او گفت که  هیهللا عل یالنَّار  . رسول هللا صل : إ نَّ جهنم است،  ف ل مَّ  أ ب ِّ فَّى د ع اهُ ، ف ق ال 

أ ب اك  ف ِّ النَّار و 
و  هیهللا عل یصل رسول هللا  نکهیا یبرا کمی بعد یو آن مرد ناراحت شد و رفت، ول 9

جهنم  آن مرد بکاهد او را دوباره خواست و به او گفت: پدر من و پدر تو هر دو در  یسلم از ناراحت

 هستند.

در اینجا رسول هللا صلی هللا علیه وسلم خواست به این شخص و تمام انسانها برسونه که هر کسی بر 

اساس عقیده ی سکوالریستها و مشرکین بمیره باید در این دنیا حکم داده بشه که در جهنمه. هر چند که 

مد ل و قوم خودش اوعیسی علیه السالم برای بنی اسرائی« لیاسرائ یبن یو رسوال ال» بر اساس آیه ی 

و تنها پیامبر خاتم برای تمام قومها و نژادهاست؛ در این صورت بر این باورم که پدر و مادر رسول 

هللا صلی هللا علیه وسلم اهل فتره هستند. ان شاء هللا. چون از قوم بنی اسرائیل نبودند. با این وجود ما 

م دنیوی اونها را با حکم مشرکین یکی می گیریم در دنیا چون نمی توانیم اهل فتره را تشخیص بدیم حک

 و حساب آنها با هللا تعالی و قیامت است. 

اما برگردیم به سوال شما: بدون شک وضع کسانی از مسلمین که آگاهانه، عمداً و به میل خودشان از 

 ر و مرتداسالم به کفر و ارتداد دین سکوالریسم نقل مکان کرده اند و یا وارد یکی از احزاب سکوال

شده اند با اهل فتره تفاوت دارد . اینها جزو مشرکین و سکوالریستها هستن و اگه با همین عقیده و 

عضویت در این احزاب مرده باشند نه می توان برای آنها دعای خیر و مغفرت کرد و نه در مراسم 

 تدفین و تعزیه ی آنها شرکت کرد .

قین و سکوالرزده ها که در لباس مال و علمای سوء بر شما پس به سخنان فریبنده ی دارودسته ی مناف 

ظاهر می شوند و یا مالئی درباری و در اختیار طاغوتها و احزاب سکوالر و مرتد هستند گوش ندهید 

و از ایمان خود محافظت کنید، نه من و شما نزد هللا عزیزتر ابراهیم و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

ما ارجح تر از نزدیکان آنها . پس از ایمانتان محافظت کنید و به خاطر این هستیم و نه نزدیکان 

 اشخاص مجرم خالف دستور هللا تعالی و سنت رسولش صلی هللا علیه وسلم عمل نکنید. 

 

:  اما عده ای را دیده ایم که به کشته شده های احزاب سکوالر و مرتد اوجاالن و سایر 92س

 دهند . شهید کیست؟ مزدوران آمریکا لقب شهید می

 

ُجلُ » وسلم آمد و گفت:  هیهللا عل یصل رسول هللانزد  یمردج:  ْغن م   ق ات لُ یُ  الرَّ ُجلُ  ل ْلم  الرَّ  ذْک ر  یُ ل   ق ات لُ یُ  و 

ک انُهُ  یر  یُ ل   ق ات لُ یُ و   نْ  م  نْ :  ف ق ال   ؟ َّللاَّ   ل  یس ب   یف   م  ةُ  ل ت ُکون   ق ات ل   م  «َّللاَّ   ل  یس ب   یف   ف ُهو   ای  اْلعُلْ  ی  ه   َّللاَّ   ک ل م 
 یکی.10

 خدا، راه مجاهد ک،یکدام. جنگد یم ایر بخاطر یفرد و نشان و نام بخاطر یگرید مت،یغن بخاطر

 وا بجنگد، هللا کلمة یاعال یبرا که یکس: »فرمود وسلم هیعل هللا یصل هللا رسول رود؟ یم بشمار

 .«است خدا راه مجاهد

فرمودند :  هللا علیه وسلم در مورد یهودی ها و نصرانی ها که اهل کتاب هستنباز رسول هللا صلی 

الَّذ  » ٍد ب   یو  مَّ ه  ی  ن ْفُس ُمح  عُ ی  ال  د  ة   یب   ْسم  ه  اْْلُمَّ ْن ه ذ  د  م  ان   ی  ُهود  ی  أ ح  ال ن ْصر  ل ْم  ُموتُ ی  ثُمَّ  ی  و  نْ یُ و   یب الَّذ   ْؤم 

                                                             
 334 -203صحیح مسلم  9

 (1904( ومسلم )3126) یبخار 10



ْن أ   ْلُت ب ه  إ ال ک ان  م  اب  النَّار  أُْرس   نیقسم به آنکس که نفس محمد به دست اوست؛ هرکس از ا» 11« ْصح 

او  د،ریو سپس بم اورد،ین مانیمرا بشنود، و به آنچه بر من نازل شده ا امیکه پ ینصران ای یهودیملت 

 «.از اهل دوزخ خواهد بود

تد باید چگونه باشه؟ اونها این در مورد کفار اهل کتابه حاال جایگاه کفار مشرک و سکوالر و کفار مر

یا کمونیست هستن و اصالً هیچ اعتقادی به زندگی بعدی ندارند یا شیطان پرست و علی اللهی هستند که 

به تناسخ و دونادون معتقدند .. اونها بهشت را نمی خواهند  اما عده ای خائن اصرار دارند اونها را 

متصور بشن. چرا؟ برای بسیج بیشتر مردم و خرج شهید بنامند و جایگاه شهید در قیامت را براشون 

 کردن بیشتر مسلمین در راه اهداف کفری .  

اونها با خونشون شاهدی می دهند که قوانین یکی از مذاهب دین سکوالریسم  و شیطان پرستی بهتر از 

 قانون شریعت هللا است .

انون شریعت هللا برتر از تمام اما شهید نزد هللا تعالی کسی است که با خونش شاهدی می دهد که ق

 قوانین کفری بشری و طاغوتهاست. 

 

نها حمایت قلبی آامروزه کسانی هستند که تنها از احزاب سکوالر و دموکراسی در کنار اینها : 93س

چنین اشخاصی که در همان حد  هندنها رای بدآبه  ودرای گیری هم بش رو شاید اگ دیا زبانی می کنن

 ؟ستحکم اینها چی دنناطرفداری باقی می م

 

بیدار کنی و از این چاله ی دنیا بکشیشون  اج: حکم اولیه ی اینها اینه که با بهترین روش ممکن اونها ر

 بیرون و از چاهی که قراره  بعد از مرگ توش بیافتن نجاتشون بدی. 

شود چنانچه همسر لوط با قوم لوط حشر کسی که از عمل قوم و گروهی راضی باشد، با آنها حشر می 

داد  چون انجام این کار از زنان بعید است؛ ولی وقتی شد در حالیکه عمل فاحشه ی لواط را انجام نمی

 که با عمل و کار آنها راضی بود، عذاب الهی شامل حالش شد.

پیامبر را با لفظ انتم و... خطاب قرار می دهد یعنی شماها پیامبران را کشتید قرآن هم یهودیان عصر 

راضی بودند مشمول همان  قاتلین و... در حالی که قاتلین قرنها پیش بودند اما چون اینها به فعل اون

گذشته و حال راضی هستن شریک سکوالر حکم می شدند. االن هم کسانی که با فعل کفار و مرتدین 

، همچنانکه اگر کسانی راضی به جرم و اشتباهات افراد و نها و مشمول حکم آنها می شوندآجرم 

گروههای اسالمی باشند باز مشمول حکم آنها میشوند، به همین دلیله که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

 فورا از کار اشتباه اسامه بن زید و خالد بن ولید اعالم برائت و بیزاری می کنه . 

کسانی که با زبان از این مجرمین دفاع می کنند باید از عاقبت خود در قیامت بترسند. رسول هللا اما 

ا ب ْین  صلی هللا علیه وسلم می فرماید مَّ ا إِل ى النَّار  ٔاْبع د  م  لُّ ب ه  ا ی ز  ا ی ت ب یَُّن ف یه  ة  م  : ٕانَّ الع ْبد  ل ی ت ك لَُّم بالك ل م 

ْغر   ق  والم  ْشر  ب . الم 
بر زبان  یسخن -ریخ ایسخنش درست است  کهنیبه ا توجهیو ب -یفکریبنده با ب12

 .افتدیمشرق و مغرب در آتش دوزخ م انیم یاز فاصله شیب یاموجب آن از فاصله که به آوردیم
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سعید بوبر این اساسه که تمام اعضای بدن هر روز صبح از زبان التماس می کنند که مواظبشون باشه. ا

اء  دیگویرضِّ هللا عنه م یخدر : رسول هللا صلى هللا علیه و سلم فرمود: إِذ ا ٔاْصب ح  اْبُن آد م ، ف ٕانَّ األْعض 

؛ ف ٕان  اْست ق ْمت  اْست ق ْمن ا، وٕان  اْعو   ، ت قُوُل: اتَّق  هللا  ف ین ا، ف ٕانَّما ن حُن ب ك  ا تُك ف ُّر الل ّسان  جْ كُلَّه  ْجن او  اعْ  ت  ج  ج 
: هر 13

ما از هللا پروا کن که  ی: دربارهندیگویو م کنندیروز صبح اندام انسان به زبان او خواهش و التماس م

ما  ،ینک یو اگر تو کج میراست هست زیما ن ،یدارد؛ اگر تو راست باش یما به تو بستگ فریپاداش و ک

 .میشویم یهم دچار کج

رسول هللا صلی  ست؟یهللا! نجات در چ رسول ای: عرض کردم: دیگویعقبه بن عامر رضِّ هللا عنه م

ْك ع ل ْیك  ل س ان ك   هللا علیه وسلم یکی از راههای نجات را اینگونه معرفی کرد، : أَْمس  فرمود:   14... ق ال 

 ... حفظ کن بارانیزبانت را از گفتن سخنان ز

 

که مسلمین می توانند از کانال  : عده ای با مطرح کردن مقاصد شریعت بر این باورند94س

سکوالریسم و دموکراسی و حقوق بشر سکوالریستها به این اهداف برسند و نیازی نیست حتما 

 حکومتی اسالمی داشته باشیم . این ادعا تا چه اندازه می تواند صحت داشته باشد؟ 

 

ج: هللا تعالی همچنانکه در آخرین شریعتش اهداف را مشخص کرده، راههای رسیدن به این مقاصد و 

 اهداف را هم تعیین کرده و در اختیار ما قرار داده. 

آمنهم »راههای از بین بردن گرسنگی را هم نشان داده و اگه فرموده « اطعمهم من جوع»اگه فرموده 

ترس و آوردن امنیت در ضروریات زندگی مثل دین، جان، نسل،  باز راههای از بین بردن« من خوف

عقل، آبرو، مال و غیره را هم نشون داده و در عمل تا زمانی که مسلمین پایبند شریعت هستند آزمایش 

 موفقی هم پس داده. 

اما کشورهای سکوالر را نگاه کنید. سکوالریستهای سوسیالیست با دیکتاتوری پرولتاریای خود گفتند 

و کشورهای سکوالر و بورژوا و  «اطعمهم من جوع»که رفاه میاریم و فقر را از بین می بریم یعنی 

اما در واقع  «آمنهم من خوف»لیبرال هم مدعی اند که امنیت میارن و ترس را از بین می برند یعنی 

کافیه نگاهی هیچ کدام در این دو هدف موفق نبوده اند چه رسد به سایر اهداف و مقاصد شریعت. فقط 

از درون به زندانها و مسائل اجتماعی و سایر ناهنجاریهای موجود در دنیای مشرکین و سکوالریستها 

و کارنامه ی سیاه و خونبار آنها در میان مسلمین بندازیم تا متوجه بشیم که دروغهای دارودسته ی 

 منافقین و سکوالر زده ها چقدر بی پایه و اساسه.  

 دیرباصـل اول از هشـت اصـل راهـدر ایران  15یم فالن حزب از اخوان الشیاطینزمانی که می بین 

عنوان می کنند  «یحقوق بشر و دموکراسـ ،یاهتمام بـه آزاد» خودشون راسـوم  ینشسـت دوم کنگره 

آشکارا به ما می گویند که اینها جزو دارودسته ی منافقین و سکوالر زده ها و دشمنان داخلی ما هستند 

باید دربرابر این دشمنان مواظب خودمان باشیم و هوشیاری خودمان را حفظ کنیم . اینها دشمنان که 

 حکومت اسالمی و تطبیق قانون شریعت هللا و قدرت یابی مومنین هستند.  
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: ما می بینیم که مالها ومولوی هائی هستند که به نام دفاع از قوم و زبان مردم را به سمت 95س

می کشانده اند و مردم هم می گویند که دفاع از خاک و قوم و زبان خود می کنیم و احزاب غیر اسال

 کاری به کفر احزاب و حکومتها نداریم  و چنین کاری را شرعی می دانند. 

 

ج:  با این توجیه عقالنی و غیر شرعی پس ساسانیان و رومی ها و یمنی ها و عربهای مشرک جزیره 

العرب که تحت پرچم کفار در برابر ارتش رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و خلفای راشدین از خاک و 

 قوم خود دفاع کرده اند کارشون شرعی بوده؟ 

نی قرار گرفته اند؟ در برابر اشغالگران سکوالر خارجی مگه این اشخاص هم اکنون در برابر چه کسا

و مرتدین محلی که خاکشان را اشغال کرده اند یا در کنار این کفار اشغالگر و دست نشاندگاه محلی 

اونها؟ اینها در جبهه ی اشغالگران کافر خارجی بر علیه مسلمین آزادی خواهی که با این اشغالگران 

آنوقت ادعای دفاع از خاک و قوم و زبان دارند؟ واقعا هللا تعالی کلمه ی می جنگند قرار گرفته اند 

 زیبائی را در مورد این اشخاص به کار برده : جاهل = نفهم . 

خورده و جاهل خود  بیفر نیخواهند به مقلد یم سمیو سکوالر سمیونالیآلوده شده به ناس یجاهلها نیا

انند ر یآنها بر آن حکم م یو نوکران سکوالر محل یجهان اشغالگران سکوالر نیکه ا یبفهمانند که خاک

ارزشمند تر و  مو خونشان ارزشمند تر است اما در اسالم، ما و خون ما از کعبه ه نیمقلد نیاز ا

 گرانبهاتر است. 

 د؟یرا متوجه شد نیدو د نیا میفاحش و عظ تفاوت

قومی حتی دعوتی انجام بده در  در این صورت هر کسی که در راه قومیتگرائی و تعصبات زبانی و

نَّا» این مورد ربطی به ما و شریعت اسالم نداره. رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید :  ْن  ل ْیس  م  م 

ب یٍَّة  ات  ع ل ى ع ص  ْن م  نَّا م  ل ْیس  م  ب یٍَّة و  ْن ق ات ل  ع ل ى ع ص  نَّا م  ل ْیس  م  ب یٍَّة و  از ما که  ستین 16«د ع ا إ ل ى ع ص 

 یخصش از ما ستیو ن تیجنگد بخاطر عصب یکه م یاز ما کس ستیو ن تیعصب یبسو کنندیدعوت م

 .ردیبم تیکه بر حالت عصب

 

 : عصبیت چیه ؟ 96س

ك  ع ل ى الظُّْلم  . »ج: رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید: ین  ق ْوم  أ ْن تُع 
 لیفام ایآن است که قوم  17

ی. و جرمی باالتر از جنگیدن در صف مشرکین و سکوالریستهای اشغالگر خود را بر ظلم کمک کن

 جهانی و مرتدین سکوالر محلی در برابر مسلمین آزادیخواه و شریعت گرا وجود نداره. 

ین  ب اْلق ْسط  هللا تعالی به ما امر میکنه که  ام  نُوا كُونُوا ق وَّ ین  آم  ا الَّذ  كُْم أ و   : ی ا أ یُّه  ل ْو ع ل ى أ ْنفُس  َّ  و  د اء  ّلل  شُه 

ب ین  . ) سوره انساء آ اْْل ْقر  ال د ْین  و  داران الزم است رفتارتان عادالنه باشد و  مانیا یا (135 هیاْلو 

 شما باشد. شانیپدر و مادر و خو ایخودتان و  انیهرچند به ز د،یکن انیشهادت را تنها به خاطر خدا ب

                                                             
 5121رقم :  ة،یالعصب یرواه ابو داود، باب ف 16
 ابو داود 17



لُوا. )مائده  دیفرمای م و نَّكُْم ش ن آُن ق ْوٍم ع لى أ الَّ ت ْعد  م  ال ی ْجر  ، شما  یشما از طائفه ا ینا خوشنود ( 8 /: و 

 .دیننما یعدالت یرا وادار به ظلم و ب

اگه شخص این دستورات هللا تعالی را پشت گوش بندازه و قومش را در گناه و جرم و ظلم یاری 

 برسونه چنین شخصی دچار بیماری عصبیت شده . 

 

 : اما در این راه دفاع از زبان و قومگرائی افراد زیادی کشته شده اند مرگ اینها چگونه ست؟97س

 

ج: در مورد سرانجام اشخاص در قیامت و مسائلی از این دست که به غیب ربط دارند تنها هللا و 

 رسولش صاحب رای هستند. 

ب یَّةً » می فرماید: وسلم  هیهللا عل یصل رسول هللا  ب یَّةً أ ْو ی ْنُصُر ع ص  یٍَّة ی دْعُو ع ص  ّ ای ٍة عُم  ْن قُت ل  ت ْحت  ر  م 

ل یَّ  اه  رساند  یاریبخاطر تعصب  ایونژاد کشته شود  تیپرچم تعصب قوم ریز یکس 18«.ة  ف ق تْل ة  ج 

 خواهد بود. تیکشتنش بر مرگ جاهل

حتی کسانی که به این مسیر هم دعوت بدهند یا به خاطر ملیت و نژاد و زبان ناراحت و عصبانی میشن 

ْن ق ات ل  ت ْحت  اگه همین اخالق را ادامه بدن و با این اخالق بمیرند باز بر جاهلیت ونفهمی مرده اند :  م 

ُب ل   ب یٍَّة ، أ ْو ی ْغض  یٍَّة ، ی دْعُو إ ل ى ع ص  ّ م  ای ٍة ع  ل یَّة .ر  اه  ب یٍَّة ، ف ق تْل تُهُ ج  ع ص 
19 

 انندسبر یاری ار یگرائ یو مل سمیونالیو ناس یراه دعوتگران به قومگرائ نیدر ا البته کسانی هم که

و با این صفت زشت بمیرند باز مرگشون مثل مرگ جاهلی بوده چنانچه رسول  کلمه باشه کیبا  یحت

 هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:

ل یَّة . اه  ب یَّة  ف ق تْل ة  ج  ُب ل ْلع ص  ی ْغض  ب یَّةً و  یٍَّة ی ْنُصُر ع ص  ّ ای ة  عُم  ْن قُت ل  ت ْحت  ر  م 
20 

ب یَّةً  ی ْنُصُر ع ص  ب یٍَّة و  ُب ل ع ص  یٍَّة ی ْغض  ّ ای ٍة عُم  ْن قُت ل  ت ْحت  ر  م  ی دْعُوو  ل یَّ  و  اه  ب یٍَّة ف قُت ل  ف ق تْل تُهُ ج   21ةً إ ل ى ع ص 

 

 : یعنی در اسالم نباید به نسب و نیاکان افتخار کرد؟98س

 

ج: در اسالم آنچه مهمه عمل صالح خود شخصه. اسالم به این بخش اهمیت میده که شخص چه اعمال 

صالحی را انجام میده و برای قیامت خود چه چیزهائی را قبل از مرگش می فرسته یا بعد از مرگش 

 چه اموری که ناشی از اعمالشه به او می رسه . 

لُهُ ل ْم »رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:  ْن ب طَّأ  ب ه  ع م  عْ یُ م  که عملش او را  یکس 22«ب ه  ن س بُهُ  ْسر 

 رساند. ینم یینسبش او را به جا اندازد،یعقب ب
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حتی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم افتخار به نسب را از امور جاهلیت میدونه و یه پدیده ای می دونه 

ت   یأْرب ع  ف  که باید از بین بره و می فرماید:  ل   یأُمَّ اه  ْن أ ْمر  اْلج  ، اْل ْحس اب   ی: اْلف ْخُر ف  تُْرکُون ُهنَّ ی  ال  ه  یَّ م 

الطَّْعُن ف   النّ   یو  ، و  االْست ْسق اُء ب النُُّجوم  هُی  اْل ْنس اب ، و  اح 
 یامت من باق انیدر م زیچهار چ تیامور جاهل از 23

دهند، که عبارتند از: فخر به حسب، طعن در نسب، طلب باران به  یمانده است که آنها را ترک نم

 .مردگان یبرابا صدای بلند  یو زار هیگر یستارگان، نوحه خوان ی لهیوس

 

 : یعنی نباید قوم و هم زبان خود را یاری رسوند؟99س

 

ج: چرا، روال عادی اینه که از دعوت گرفته تا صدقه و انفاق و سایر موارد ابتدا باید از قوم و اقربین 

خود شروع کرد . کمک کردن به قوم و هم زبان و همشهری و هم نژاد و غیره تنها بر اساس قانون 

یکی از  الیسم به عنوانشریعت هللا ست نه در گناه و مخالفت با قانون شریعت هللا . ملی گرائی و ناسیون

عوام هویت بخشی در دین سکوالریسم یک جرم و گناهه؛ ملی گرائی قانون و برنامه ست و در برابر 

حس وطن دوستی قرار گرفته، و از حس وطن دوستی برای جرم و دوری از قانون شریعت هللا سوء 

ای ملی گرائی و ناسیونالیسم استفاده می کنه و دفاعش در راه ناحقه . تمام کسانی که هم اکنون ادع

دارند همگی سکوالرند و در برابر قانون شریعت هللا قرار گرفته اند و از ملیت و زبان برای امر ضد 

 اسالمی و غیر شرعی استفاده می کنند . 

إ ْخوان كُْم أ ْول یا :هللا تعالی می فرماید كُْم و  ذُوا آباء  نُوا ال ت تَّخ  ین  آم  ا الَّذ  یمیا أ یُّه  بُّوا اْلكُْفر  ع ل ى اْْل  . ء  إ ن  اْست ح  ان 

اگر کفر را بر  دیو سرپرست خود قرار نده یداران؛ پدر و برادران خود را ول مانیا یا (23 /)توبه 

 دادند. یو برتر عیترج مانیا

 

: با این وجود رهبران زیادی هستند که به قوم و نژاد خود افتخار می کنند و هم زبان بودن 100س

 را معیار قرار داده اند 

 

ج: تمامی اینها بال استثناء هم اکنون جزو سکوالریستها و دارودسته ی منافقین و سکوالر زده ها هستند 

که به تاریخ باستان دروغین و افسانه ای خود چنگ زده اند. یعنی جزو بدترین دشمنان قانون شریعت 

مورد اونها میگه کمتر از سوسکی هستن که پهن و هللا تعالی که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در 

اء  ب أ ْنف ه   »کثافت را با پوزه اش بلند می کنه ر  هُ اْلخ  ى یُد ْهد  ن  اْلُجع ل  الَّذ  ن  ع ل ى َّللاَّ  م  ل ی كُون نَّ أ ْهو 
24  

اینها در قیامت هم وضع خوبی ندارند . رسول هللا صلی هللا علیه وسلم اینها را چوب و سنگ و مواد 

نَّم .سوختی آتش جهنم معرفی می کند و می فرماید:  ه  ْن ف ْحم  ج  ا هُْم ف ْحم  م  اٍم إ نَّم  هُْم ب أ ْقو  ال  ف ْخر  ج  ل ی د ع نَّ ر 
25 
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خیلی از اطرافیان ما به چنین جرمی آلوده شده اند این  : اگه ما اطراف خود را نگاه کنیم101س

 برای ما واقعاً عیب بزرگی است 

 

ج: ما از وجود چنین انسانهای آلوده ای احساس بدی داریم و ممکنه اگه نزدیکان ما مثل پدر یا برادر 

پدران و باشند تا اخر عمر مثل عکرمه فرزند ابوجهل  بر دلمون افسوسش بمونه و از داشتن چنین 

برادران و فرزندان و اطرافیان آلوده ای احساس بدی داشته باشیم اما با این وجود این برای ما عیب 

س بٍَّة ع ل ى أ حٍد نیست . چون رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید ه  ل ْیس ْت ب م  : إ نَّ أ ْنس اب كُْم ه ذ 
26 

. و در جای دیگه ای می فرماید: آورد یبه وجود نم یکس یبرا یبیع چیشما هو نسب  فهیخانواده و طا

ْند  َّللاَّ   ُمكُْم ع  ة  ، إ نَّ أ ْكر  ال  أ ْنس اب كُْم ی ْوم  اْلق ی ام  كُْم و   امتیخداوند در روز ق أ تْق اكُْم .إنَّ َّللاَّ  ال  ی ْسأ لُكُْم ع ْن أ ْجس اد 

 شما است. نیشما نزد خدا با تقوا تر نیمحترم تر کند،یاز نسب و شرافت شما سوال نم

 

: عده ای می گویند اشتباهات دوله و طالبان و جمهوری اسالمی ایران کاری کرده که آنها 102س

تابع آمریکا و سایر احزاب سکوالر محلی بشوند و حتی دست از نماز و اسالم بکشند این ادعا تا چه 

 اندازه توجیه پذیر است؟

 

هات این مواردی که ذکر کردی را رو هم بزاریم به اندازه ی یکی از جنایتهای ج: حتی اگه تمام اشتبا

آمریکا در ویتنام نمیشه حاال چه رسد به جنایتهای این قریش زمان در برابر مسلمین افغانستان و 

سومالی و یمن و عراق و سوریه و غیره. اصال نمیشه جنایتهای کفار سکوالر جهانی و مرتدین محلی 

گذشته تاکنون را با اشتباهات مسلمین مقایسه کرد.  از جنگهای جهانی بگیر تا خمرهای سرخ از قرون 

در کامبوج و استالین و مائو و سایر کفار سکوالر جهانی و سکوالرهای محلی چون صدام حسین و 

 مرتدین اوجاالن و غیره .

پیوستن به دین پس این صحبتها همش بهونه ست برای توجیه گریز از شریعتهای آسمانی و 

سکوالریسمی که کارنامه ای بسیار پلید و خونین داره، اگه اینها از اسالم محمدی بیزار شده اند چرا 

 سراغ یهودت یا نصرانیت نرفته و مستقیماً رفته اند سراغ دین سکوالریسم؟  

ان منکر اگه به قول خودشان به خاطر جنایات دولت اسالمی و امارت اسالمی و جمهوری اسالمی ایر

اسالم شده اند چرا به خاطر جنایات سکوالریستهائی چون آمریکا و هیتلر و استالین و خمرهای سرخ و 

مائو و کره ی شمالی و مزدوران اوجاالن و بارزانی و کومله ها و دموکراتها و غیره منکر 

 سکوالریسم و دموکراسی نشده اند؟  

آمریکا و مزدوران اوجاالن در باغوز سوریه و قتل اگه این ادعاشون راست بود فقط جنایات مشترک 

عام آنهمه زن و مرد و پیرو جوان و کودک و سوزاندن آنها با بمبهای فسفری کافی بود که از هر آنچه 

 فراورده ی دین سکوالریسمه متنفر و بیزار بشن . اما می بینیم که در کنار این جنایتکاران ایستاده اند . 

ند و دارند بهونه های دارودسته ی منافقین و سکوالرزده ها را جهت انداختن پس اینها دروغ میگوی

پوست و نقاب منافقیگری خود میارن . اینها با این چرندیات به خیال خودشون دارند مسلمین را فریب 

میدن و مرحله ی گذار خود از کفر پنهان به کفر آشکار و ارتداد را توجیه می کنند تا نگاه مسلمین 
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 به اونها عوض نشه اما این مرتدین فقط خودشونو فریب میدن و جاهلهائی مثل خودشونو. نسبت

عُون  یُ  اد  الَّذ   خ  ا  ن  یَّللّا  و  م  نُوا و  ا  ْخد عُون  ی  آم  م  به نظرشان ( خدا و  نانی) ا( 9)بقره/ ْشعُُرون  ی  إ الَّ أ نفُس ُهم و 

 .فهمندینم یول بندیفریکه جز خود را نم یاند، در صورتآورده مانیکه ا زنندیرا گول م یکسان

به عنوان مثال این مثل اون می ماند که شما میگوئید این علم پزشکیه نه اونی که فالن متقلب انجام میده 

روش  نیا دیگوئیماما در برابر بهت میگه من چون فالنی پزشک بدیه اصالً پزشکی را قبول ندارم؛ یا 

که انجامش  ینه اون و معامله با مردمه برخورد مناسب با همسر و فرزندان یبرا یهللا تعال و فرمان

 نیانجام داده پس منم ا نویخالف اال یا مسئول اجرائی حکومتی چون فالن مُ  در برابر بهت میگه یدیم

 .م هد یانجام نم اقانون ر

 که به سفارش یات است که فالن متخصص گفته نه اون هیکل یماریروش درمان ب نیا ینگیماما شما 

 اسراغ اون متخصص و همه ر هریم ههم کرده باش یاگه قرض و گدائ فوراً  ،یدیانجامش م گرانید

 .  هکن یرها م

  چرا؟

 هارند مانیهللا ا عتیشده و به قانون شر نهایا یو در اساس وارد باز هنیمنافق یجزو دارودسته  ای  چون

 ای ، و روح مانیمربوط به ا یکیمربوط به جسم است و آن  یکی نی، چون اهاما به اون متخصص دار

 . آلوده شده نیافقمن یدارودسته  یماریکه به ب یهو جاهل مانیاال فیمسلمان ضع نکهیا

وباره د نهایا نیمجدد مسلم یریبا قدرت گ نهیسخنان اونها تابع قدرت مسلم ن،یند تیاهمها نیبه سخنان ا

 اگه الزم بدونن.   شنیمسلمان دو آتشه و مقدس مآب منقاب ریاکاری زده و 

 

با این وجود عده ای هم هستند که واقعاً طالب حقیقت هستند اما اینهمه انحرافات و سوء : 103س

استفاده می بینند باعث دوری آنها از اصل حقیقت و حتی مبارزه با این حقیقت می شود، در این 

 ی مشخص مشکل کجاست؟زمینه 

 

در ندانستن نیست.  آنهااشكال و عیب اگه واقعاً چنین اشخاصی وجود داشته باشند در اینجا دیگر ج: 

 است. و افتادن در یکی از خطواط الشیطان بلكه در دانستن و اشتباه دانستن 

ابزار سوء استفاده یك وسیله اي یا یك مسئله اي مطلوب، تبدیل به زمانی که خیال مِّ كنند عده ای 

از اساس آن را رد کرد یا با دشمنان اصلی متحد شد و یا براي مبارزه با آن باید ، دشمن و جاهلیت شد

شما که از ماشین یا  این مسئله را اساساً طرح نكرد. در صورتِّ كه درست برعكس آن صادق است،

چون خوراکها و نوشیدنی ها و  چاقو و اسلحه و تمام ابزارها یا حتی تمام حرفه ها و حتی مسائلی

ازدواج و غیره که ازش سوء استفاده میشه را به کلی رد و انکار نمی کنید، و هر کسی که این کار را 

 بکنه شما اونو انسان نرمالی نمی دونید. 

دشمنان قانون شریعت هللا در هر صورتی دشمن هستند و هرگز ولی مسلمین نمیشن هر چند  درضمن 

حلی و طبق شرایطی به صورت متحد یا اهل ذمه در بیان، نکته ی دیگه اگه ما در برابر ممکنه در مرا

و آنرا مطرح نكنیم زمینه را كامالً براي پیروزي و این مفاسدی که به نام اسالم نشر میشه سکوت کنیم  

 یعت جبهه یدر کنار سایر دشمنان شرپیشروي او باز گذاشته ایم. حاال چه رسد به اینكه ما هم جاهالنه 



واحدی را بر علیه این وسیله ی مطلوب مسخ شده تشکیل بدیم که در نهایت به نفع کفار و دشمنان 

 اصلی عمل کرده ایم . 

 داده اند، باید مسائل را قرآنِّ و شرعیاستفاده و نقش انحرافِّ كه به این مسائل براي مبارزه با این سوء

ن شیوه است كه امكان دارد با سوء استفاده و با مشِّ به شكل درست و حقیقیش مطرح كرد. بدی موجه

 انحرافِّ كه به این مسائل داده اند مبارزه كرد. 

براي اینكه با شعر جاهلِّ كه شعر فساد انگیز و  در همین راستاست که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم

زه نگوید. بلكه براي مبارشعر  کسیضد اندیشه و آگاهِّ و ضد انسانِّ بوده مبارزه كند، دستور نداد كه 

با وجود طواف و حجی که با آنهمه ؛ امثال اشعار حسان بن ثابت را تائید کردح صل  با شعر فاسد، شعر مُ 

بود دستور نداد کسی حج  پر از اوهام و خرافات خرافات به صورت لخت انجام می شد و غسلی که 

و جایگزینی شرعی به مبارزه با قرآنِّ و ارائه روش  نکند یا غسل انجام ندهد بلکه با روشی شرعی

 این انحرافات پرداخت.

یهودی ها و نصرانی هم در اکثر موارد دچار انحراف و تحریف شده بودند و به نام خدا و شریعت و 

بهشت و جهنم و غیره مفاسد عقیدتی زیادی را نشر داده و می دهند اما روش اسالمی انکار اصل این 

نشان دادن راه و روش صحیح این موارد بوده  چه در مساله ی توحید و چه  موارد نبوده و نیست بلکه

  در سایر موارد عقیدتی و عملی. 

ما هم در راستای قانون شریعت هللا و به همین سبک رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و تمام مصلحین 

دین و سازگار شده با دین  تهی از محتوای چهار گانه یدشمن را با اسالمِّ  ،از این طریقتاریخ قرآن، 

  اسالم پاک و اصلی می کوبیم.  كه براي كوبیدن ما انتخاب كرده با همان سالح سکوالریسم و مسخ شده 

 

 : به صورت موردی روش برخورد شما با این اجناس تقلبی و کالهبرداری ها چگونه است؟   104س

 

 ج:  به عنوان مثالهائی ملموس:

 می کنیم نه فالن بنای غیر وارد یا نابکار متقلبما در مورد بنائی صحبت  -

 ما در مورد پزشکی صحبت می کنیم نه فالن پزشک متقلب و نابکار -

 ما در مورد تجارت صحبت می کنیم نه فالن بازاری متقلب  -

 ما در مورد خانواده و مسائل زنا شوئی صحبت می کنیم نه فالن انسان بی بندوبار و...  -

 ت می کنیم نه فالن گروه متقلب و خیانتکار ما در مورد اسالم صحب -

ما در مورد امام شافعی و حنفی و جعفر صادق و مالک و حنبل و غیره صحبت می کنیم نه  -

 فالن مالی دین فروشی که خودش را به این مذاهب چسبانده

 ما.... -

و اصل ما زمانی که معماری و بنائی صحیح و پزشکی و تجارت و خانواده و اسالم و مذهب صحیح 

را معرفی کردیم خود به خود اجناس تقلبی هم رو میشن. عالوه بر این دارودسته ی منافقین و مرتدین 

 هم رو میشن که قصد دارند با این جنسهای تقلبی به جنس اصل حمله کنند.

این همان چیزی است که کفار سکوالر جهانی و مرتدین سکوالر محلی و ودارودسته ی منافقین از آن 

 دارند . هراس 



ما  در اینجا در مورد هیچ شخص مسلمانی صحبت نمی کنیم اما از هر مسلمانی در برابر هر کافر و 

مرتدی حمایت می کنیم. بگذار از عمل ما به قانون شریعت هللا و منهج اسالمی امامان و اولیای این 

 بر خود بلرزد. کفر  یایدنامت 

 

ظاهری اسالمی به مردم میگویند با این سکوالریستها و : ما بسیار دیده ایم همین مالها با 105س

 دموکراسی خواهان باشید گناهش با ما، تکلیف مردم این وسط چیست؟ 

 

ج: این ُمالها جزو کفار پنهان داخلی یا همان دارودسته ی منافقین هستن که یکی از اضالع اصلی 

شون برخورد کرد.  هللا تعالی در را تشکیل میدهند که باید مثل دروغگوها باها« مثلث دروغساز»

 مورد این تاکتیک و روش آنها در فریب مومنین می فرماید:

ق ال   ین   و  ین   ك ف ُروا الَّذ  نُوا ل لَّذ  لْ  س ب یل ن ا اتَّب عُوا آم  ْلن ْحم  ط ای اكُمْ  و  ا خ  م  ل ین   هُم و  ام  نْ  ب ح  ط ای اهُم م  ن خ   نَُّهمْ إ   ش ِّْءٍ  ّم 

بُون   ( دارد گناهى اگر و) ،كنید پیروى ما راه از شما:  گفتند منانؤم به كافران و  (12 /عنکبوت) ل ك اذ 

  گرفت نخواهند دوش بر را اینها گناهان از چیزى هرگز آنان و !گرفت خواهیم عهده بر را گناهانتان ما

  هستند. دروغگو یقین به آنان

مسلمین نباید به کسانی که اونها را به گناه سوق میدهند و تشویق می کنند توجه کنند حتی اگه 

نزدیکترین افراد به اونها باشند . اینها دروغ گویانی هستند که هللا تعالی به دروغ گو بودن اونها گواهی 

ُر :   کشدیمرا بر دوش ن یگریگناه د یکس چیهداده چون به صراحت در جای دیگه ای فرموده  ال  ت ز  و 

ى  ۚ ْزر  أُْخر  ة  و  ر  از  ى ( یا می فرماید: 164)انعام/ و  ْزر  أُْخر  ة  و  ر  از  ُر و   (38)نجم/أ الَّ ت ز 

 

: امروزه در میان بلوچهای حنفی مذهب جریاناتی سکوالر تولید شده اند که خود را حنفی و 106س

جریانات مجازی تا چه اندازه با فقه حنفی و منهج حنفی مدافع حقوق بلوچهای حنفی می دانند این 

 سازگارند؟

 

چنانچه می دانیم دین سکوالریسم با مختص کردن محتوا و مفاهیم چهار گانه ی دین به خودش ج: 

عت کردن از این قوانین و یا اجایگاهی برای حکومت اسالمی و قانون و برنامه ی شریعت هللا و اط

وانین اسالمی برای مجازات کردن مجرمین یا پاداش دادن به مجریان باقی دادن این ققرار معیار 

 نگذاشته است. 

شخص مجاهدیه از تابعین که نه تنها هیچ مسئولیتی را در حکومتهای بدیل رحمه هللا امام ابوحنیفه 

اضطراری اسالمی به دلیل ظلم آنها نمی پذیرفت بلکه از هر نهضت اسالمی که به بازگشت حکومت 

که دیدیم از نهضت شیعی نفس زکیه دفاع کرد و  ،سالمی بر منهاج  نبوت کمک کنه حمایت می کردا

یا زیر تازیانه می کشنش و به شهادت می  دنهدر نهایت در زندان حکومت عباسیان هم بهش زهر مید

 راضینحسبه کذالک و هللا حسیبه.  حاال به نظر شما چنین امامی که به ظلم یک حاکم مسلمان  ،رسد

حکومت اسالمی به سبک رسول هللا ست راضی به حاکمیت مرتدین  دننیست و تمام تالش او بازگردان

 ؟دمیشه و برای تبلیغ برای کفر و ارتداد جواز میده



بده یح توضیکی از بزرگان حنفی به نام ابوبکر جصاص  اررحمه هللا اجازه بدین مسلک امام ابوحنیفه 

ین اعلیه ستمگران وائمه ي جوروستم شهرت به سزایِّ دارد . بنابر مذهب وي درقتالکه می گوید: 

، تحمل وبرداشت میكردیم تا اینكه وي دست به شمشیربرد اوزاعِّ گفته بود : هرسخنِّ ازابوحنیفه را

ابوحنیفه میگفت: امربه ، بود تحمل ناپذیر و یعنِّ به قتال علیه ستمگران قایل گردید وبراي ما دشوار

نكرنخست ازطریق زبان فرض است اما اگرراه راست را درپیش نگرفت پس معروف ونهِّ ازم

 27بكاربردن شمشیرواجب است.

ن و سنت صحیح و تشکیل حکومتی اسالمی به روش رسول هللا آراه قر اامام ابوحنیفه راه راست ر

کفار مشرک و سکوالر و تشکیل حکومتی کفری و ارتدادی  هنست نه رااصلی هللا علیه وسلم می د

 را. سکوالریستی

 

: به نظر شما کسانی که تحت نام اهل سنت و به همراه اپوزیسیون مخالف ایران جوانان را 107س

 و دموکراسی  دعوت می کنند چه برنامه ای دارند؟ سکوالریسم به 

 

اند برای آینده ای نامشخص و مجهول برنامه های ج: این افراد که در فضای مجازی به وجود آمده 

ن در این اکه ما در دهها سرزمین مسلمان نشین و حتی مناطق خودم ددارن اتکراری سکوالر زده ها ر

 چند دهه ی گذشته شاهد تطبیق و نتایج آن بوده ایم و تجربه ایست تکراری با نتایجی تکراری . 

 

ما واکنش ش ددر مناطق اهل سنت ایران به قدرتی دست پیدا کنن : اگه اینها در آینده بتوانند که108س

 نها چگونه خواهد بود؟آبه 

 

عملکرد خود اونهاست  -که من بعید و غیر ممکن می دونم  - ج: اگه چنین آینده ای وجود داشته باشه

که تعیین می کنه ما چه برخوردی با اونها داشته باشیم . اگه عملکردشون مثل سایر سکوالر زده ها 

به بازیهای رایج حکومتهای سکوالر  اباشه که در کنار کفار سکوالر جهانی و مرتدین محلی مسلمین ر

 والر حاکمه بر علیه شریعت گرایان و تطبیق قانون شریعت هللا متحد شوند،مشغول کنند و با نظام  سک

ً ه اندبر ما تحمیل کردا و جنگ ر ه انددر واقع  اونها با ما اعالن جنگ کرد مثل یک دشمن  ، و طبعا

 محارب و  یکی از اعضای سیستم کفری حاکمه باهاشون برخورد میشه . 

 

 گروههایی که وجود دارند چگونه است؟ : اصوال روش برخورد شما با سایر109س

 

ج: برنامه های ما مشخصه و همه ی گروهها خودشون هستن که تعیین می کنن ما چه برخوردی با 

بر پایه  برتر «ابزار 3»اونها داشته باشیم . ما فرزندان قانون شریعت هللا و تطبیق آن از کانال یکی از

                                                             
 احتملنا األوزاعي قال ولذلك ،الجور وأئمة الظلمة قتال في مشهورًا مذهبه وكان: "  القول هذا في حنيفة أبي مذهب الجصاص بكر أبو ویشرح 27

 فرض المنكر عن والنهي بالمعروف األمر وجوب قوله من وكان نحتمله فلم - الظلمة قتال یعني- ،بالسيف جاءنا حتى شيء كل على حنيفة أبا
 [ 81. ص 1 ج القرآن أحكام]  "  فبالسيف له یؤتمر لم فإن بالقول



 یهستیم، گروهها« نیازهای روز مسلمین»و « جودوضع مو»ی  میزان قدرت نظامیمون و بر اساس 

 دیگه الزمه و باید که در تنظیم موضعگیریهاشون مواظب واکنش ما باشن، این به نفع همه ست. 

همه ی این گروهها تا زمانی که در جبهه ی کفار سکوالر جهانی و مرتدین محلی بر علیه مجاهدین 

، اما زمانی که، ددارن اسلمانن و حقوق خاص مسلمین راونها م دقرار نگیرن «ابزار 3»شریعت گرا و 

 دبه هر دلیلی، در جبهه ی کفار سکوالر اشغالگر جهانی و سکوالریستهای مرتد محلی قرار گرفتن

و مثل اونها باهاشون برخورد میشه تا زمانی که با زبان یا دست با  دخودشونو مشمول حکم اونا می کنن

 28.بقوٍم ف هو  مْنهممن تشبَّه  .  داونها هستن

 

 

اهل سنت برای اهل سنت نام شما آینده ای که این گروههای سکوالر زده تحت پوشش : 110س

 ؟ دچگونه می بینی اتدارک دیدن ر

 

ی سازگار دآماده می کنن برایش امسلمین ر دارودسته ی منافقین یا سکوالر زده ها دارندآینده ای که ج: 

و سازش با دین سکوالریسم و کنار زدن قانون شریعت هللا و تطبیق قوانین دین سکوالریسم و پرداختن 

 به بازیهای سکوالریستی رایجه. 

در این صورت آینده ی مورد نظر اونها بدون شک تطبیق قانون شریعت هللا بر اساس فقه شافعی یا 

نخواهد بود، بلکه بر اساس یکی از مذاهب دین  حنفی یا سلفی و یا هر یک از مذاهب اسالمی

، این یکی از همان ه اندسکوالریسم خواهد بود؛ و این یعنی اینکه آنها بر علیه ما اعالن جنگ کرد

واقعیتهای ملموسیه که همه بر آن واقفند، و این توهم خواهد بود که خیال کنیم مسلمین در پناه 

وهم ، و بدون شک ما اهل تدپیاده کنن ات قوانین شریعت هللا رسندیکتاتوری دین سکوالریسم خواهند توا

نیستیم . ما نمی خواهیم هیزم و خوراک قدرت گیری کفار سکوالر جهانی و مرتدین و منافقین محلی 

بر اساس « درک وضع موجود»به خاطر این مجرمین از دست بدیم .  ابشیم و دنیا و قیامت خودمون ر

پرهیز از ضرر، و دوری از خواب و خیال و توهم، و پرهیز از هدر دادن قانون شریعت هللا، یعنی 

 خود و دیگران. 

 

و میدانند  د: عده ای از برادران با آنکه پاسخی شرعی برای برادران هم مسیر با شما  ندارن111س

ه دلیل بکه سکوالریستهای مرتد محلی و منافقین بر علیه  شما تبلیغات منفی راه انداخته اند اما تنها 

هوای نفسانی و یا حزب گرائی برچسبهائی را به خود شما و شاگردان شما می زنند پیام شما به این 

 ؟ستبرادران چی

 

                                                             
 (5114( واللفظ له، وأحمد )4031أخرجه أبو داود ) 28



ب ال  :رسول هللا صلی هللا علیه و سلم می فرماید ج:  دْغ ه  اْلخ  ُ ر  ا ل ْیس  ف یه  أ ْسک ن هُ َّللاَّ ٍن م  مْن ق ال  ف ی ُمْؤم 

ا ق ال   مَّ تَّى ی ْخُرج  م  ح 
هر کسی در باره ی مؤمنی ، چیزی بگوید که در وی نیست، هللا متعال آن » 29

ب ال  شخص را در ) دْغ ه  اْلخ   !بیاورد. ( ساکن می گرداند، تا زمانی که دلیل برای إثبات قولشر 

: چاهی در جهنمه که خونابه و چرکابه ی زخمهای  جهنمیا توش میره ب ال  دْغ ه  اْلخ   !ر 

و سعی در ترور  د، یا به اهل قبله برچسب می زنندمی کنن ااونائی که تکفیر نابجای اهل قبله ر

و  دنمت ایمان داراگه به هللا و روز قیا دباید کمی به عاقبت خودشونم فکر کنن  ددارن اشخصیتی اونا ر

 .  هندبه سرانجام خودشون تو قیامت اهمیت مید

با نظری به سیره ی  رسول هللا  دبه اون برادران و خواهرانی هم که مورد این اتهامات قرار می گیرن

 م : ویصلی هللا علیه وسلم و ادامه دهندگان راهش می گ

 ئهکێشن نه پهڵ ئهخهن بۆتداری بێ بهر بهو وەحهسێ بۆ خۆت   ............ نه لهقت 

 داری بهرداری؟   ئیتر بهرپهڵ به  ............ له سهرخۆ وچان له سهرخۆ دەرکه

 تا ژیرێک بهجێ ئهچنێ بارت   ............. صهد گهوج و چڵێس ئهدەن ئازارت

 

 ؟ د: شما برای آینده  چه اهداف و برنامه هائی داری112س

 

ة با آنکه اهداف و برنامه های ما برای آینده تا رسیدن به  واضح و روشنه، اما ِخالَفَةٌ َعلَى ِمْنَهاجِ النُّبُوَّ

ا ب انیم واقعیت و حقیقتهای معلوم راما فرزندان زمان خودمون و فضای واقعی االن هستیم، و نمی تو

  امانی، خیاالت و آینده ی مجهول و نامشخص عوض کنیم.

و در عالم واقعی امروز برنامه داریم.  برنامه ی « نیازهای روز مسلمین»و « وضع موجود»ی ما برا

« آن زمان»و  نیازهای روز « وضع آن زمان و مکان»ما برای آینده قطعا تطبیق اهداف ما متناسب با 

 خواهد بود. 

 

این باورند که : عده ای در سرزمینهای تحت اشغال کفار سکوالر جهانی ومرتدین محلی بر 113س

هم اکنون باید تزکیه کرد و مردم باید فکرهایشان درست شود و از نظر اقتصادی هم به درجه ی 

باالئی از تولید ملی برسند تا بتوانند کفار اشغالگر خارجی را بیرون کنند به همین دلیل دست از جهاد 

 کشیده اند، این تاکتیک تا چه اندازه می تواند صحت داشته باشه؟

 

: در این زمینه زیاد صحبت شده که بعد از آموزش ایمان و ادای نماز مهمترین فرض  عین جهاد فی ج

سبیل هللا و بیرون راندن کفار سکوالر و اشغالگر خارجی و مرتدین محلی از سرزمینهای مسلمینه و 

 الزم به یاد آوری نیست. 
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ابقه ی طوالنی در میان مسلمین داره اما در پاسخ به این سوال شما الزمه عرض کنم که این نگرش س

که طیفهای مختلفی بر این باور بوده اند که ابتدا باید مردم را اصالح کرد حاال اگه قرنها طول بکشه و 

 بعد با اشغالگران خارجی جنگید . 

ها توانند انگلیسیاند، نمیمردم مصر ناآگاهدسته ای چون محمد عبده بر این باور بودند که تا زمانی که 

دینی مصریان باید بر پیکار سیاسی با کشور خودشون بیرون کنند به همین دلیل اصالح فکررا از 

. اما این دسته الزم بود به این مهم دقت می کردند که برای ملت مستعمره مقدم باشداشغالگران خارجی 

و تحت اشغالی که با پشتوانه ی قدرت حکومتی و اسلحه تمام موسسات آموزشی و اداری آن بر اساس 

یکی از مذاهب دین سکوالریسم اداره میشود، رهائی از عقب ماندگی فکری و آلودگی های عقیدتی 

گال حاکمیت این اشغالگران و قوانین ظالمانه ی آنها که حتی کودکان مهد کودکی تا بدون آزادی از چن

دانشگاه و تمام مکانهای آموزشی و تربیتی را پوشش میدهد و انواع مفاسد اخالقی و فکری را گسترش 

 شداده  ناممکن و محاله، و عالوه بر این دوام حاکمیت این کفار اشغالگر و مرتدین محلی باعث افزای

 انحطاط فکری و اخالقی مسلمین و فاسد شدن بیشتر آنها نیز می شود. 

در کنار این دسته ما شاهد دارودسته ی منافقین و سکوالر زده ها هستیم که با نام تزکیه و تربیت و 

اصالح و اصالحگری و دهها شبهه ی دیگر تنها هدفشان توجیه بی غیرتی و آلودگی ها و بیماری های 

ن ونرفتنشان به میدانهای جهاد و حتی دلسرد و خنثی نمودن مسلمین و ضربه زدن به درونی خودشا

جهاد مسلمین و تسلیم نمودن مسلمین به کفار اشغالگر و سکوالر خارجی بوده که الزمه همچون 

 دارودسته ی منافقین با این دسته برخورد بشه . 

ازی سرزمینهای مسلمین صورت بگیره . پرداختن به تولید ملی هم باید بعد از استقالل و آزاد س

پرداختن به تولید ملی در سرزمینهای تحت حاکمیت کفار سکوالر و اشغالگر خارجی یعنی دعوت به 

بردگی مردم و مستحکم کردن پایه های اقتصادی و نظامی دشمنان و محکم کردن زنجیرهای مسلمین. 

جهاد ابتدائی، باید دروازه ها را به کلی باز قبل از این آزاد سازی و حرکت رو به جلو جهت بازکردن 

 کرد و  تمام انرژی را در خدمت  جنگ مسلحانه و تکنولوژی نظامی قرار داد. 

ل   ُجع  ْزق ِّ ت ْحت   و  لّ  ر  ِّ؛ و رزق من زیر سایه نیزه ی من قرار داده شده است ظ   .ُرْمح 

ه درهای کفار و طاغوتها نرسیده رزق ما زیر سایه ی شمشیرهای ماست عالوه بر این تا زمانی که ب

ایم هر چیزی که می توان وارد کرد را باید وارد کرد چون می توان وارد کرد حتی اگر در محاصره 

ی اقتصادی شعب ابی طالب باشیم. دشمنان ما در درونشان انتی تزهای زیادی وجود داره که میشه 

 ازشون سنتز مناسبی تولید کرد.

 

عده ای تحت عنوان روشنفکری دینی  با استناد به آیاتی می گویند که حتی : در این میان باز 114س

پس از بعثت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم هر کسی که به خدا و قیامت ایمان داشته باشد جزو 

 رستگاران و اهل بهشت است و شرط نیست حتماً به پیامبر خاتم ایمان داشته باشد . 

 

ی گیم ال اله اال هللا . و اله های زیادی را با کفر به طاغوتمان زیر پا ج: ما در همان ابتدای راه م

میگذاریم و بعد میرویم سراغ اثبات اون اللهی که خودش خودش را در آخرین کالمش معرفی کرده .  

به اون اللهی ایمان بیاروند که هللا خودش خودش را در آخرین پیامش معرفی کرده نه  -1حاال اینها باید 

بعد،  به کدام آخرت ایمان  -2هی که خودشون واسه ی خودشون تراشیدند و ما آن را نفی کرده ایم   الل



دارن؟ همانی که هللا تعالی در آخرین پیامش معرفی کرده یا آن قیامتهائی که  برای خودشان تراشیده 

 بیان کرده که تا بعد، عمل صالح مورد رضایت هللا کدامه؟ اونی که تو قانون آخرین شریعتش -3اند؟ 

روز قیامت برای انسانها فرستاده یا اونی که خود این انسانها صالحش می دانند. به هر نحوی که 

بخوایم به این استدالل نگاه کنیم متوجه میشم که ایمان به آخرین رسول و آخرین شریعت شرط 

 رستگاریه. 

 نکته ی مهم و اساسی بعدی اینکه : 

محکمات دیگه معزول کرد که از جمله شروط نجات را ایمان به آخرین  نباید یک آیه را از آیات

فرستاده معرفی کرده. به عنوان مثال این آیه ذکر می کنه که کسی که قبالً تابع آخرین شریعت زمان 

خودش بوده و طبق همان شریعت به هللا و روز قیامت  ایمان داشته و طبق همان شریعت عمل صالح 

مین عقیده قبالً مرده مثل همین مومنین به محمد مصطفی صلی هللا علیه وسلم  جزو انجام داده و با ه

 رستاگارانه :  

ین   إ نَّ    نُواْ  الَّذ  ین   آم  الَّذ  ى ه ادُواْ  و  ار  النَّص  اب ئ ین   و  الصَّ نْ  و  ن   م  اْلی ْوم   ب اّللَّ   آم  ر   و  ل   اآلخ  ع م  ً  و  ال حا  هُمْ أ ْجرُ  ف ل ُهمْ  ص 

ند   مْ  ع  بّ ه  ال   ر  ْوف   و  مْ  خ  ال   ع ل ْیه  نُون   هُمْ  و   (62)البقره/ ی ْحز 

این آیه نمی گوید که شرط ایمان به آخرین رسول برداشته شده، بلکه می خواد بگه که اسالم یکیه، حاال 

با هر اسمی که مردم می شناسنش، و مختص یک نژاد و قبیله ی خاصی نیست، و هر کسی می تونه با 

آخرین شریعت از کانال آخرین فرستاده ی هللا واردش بشه، و با آیات محکمات دیگه ای تاکید  پذیرش

می کنه هر کسی این کار را نکند و به آخرین فرستاده ایمان نیاورد و بین پیامبران فرق بگذارد جزو 

 کفاره چنانچه می فرماید:  

ین   إ نَّ   ُرسُل ه   ب اّلّل   ی ْكفُُرون   الَّذ  یُ  و  یدُون  و  قُواْ  أ ن ر  ُرسُل ه   َّللّا   ب ْین   یُف ّر  یقُولُون   و  نُ  و  ن ْكفُ  ب ب ْعٍض  نُْؤم   ب ب ْعٍض  رُ و 

یدُون   یُر  ذُواْ  أ ن و  ً  اْلك اف ُرون   هُمُ  أُْول ئ ك   *  س ب یالً  ذ ل ك   ب ْین   ی تَّخ  قّا أ ْعت دْن ا ح  ین   و  ً  ل ْلك اف ر  ً  ع ذ ابا ینا ه  -151اء/)نس مُّ

150 ) 

اما اگه شخصی به تمام پیامبران منجمله خاتم النبیین محمد مصطفی صلی هللا علیه وسلم  ایمان بیاره  

ین  جزو رستگارانه.   الَّذ  نُواْ  و  ُرسُل ه   ب اّلّل   آم  ل مْ  و  قُواْ  و  دٍ  ب ْین   یُف ّر  ْنُهمْ  أ ح  مْ  س ْوف   أُْول ئ ك   ّم  هُمْ  یُْؤت یه   ك ان  و   أُُجور 

ً  غ فُوراً  َّللّاُ  یما ح   (152)نساء/  رَّ

پس کفار اهل کتاب کسانی هستند که به آخرین شریعت از کانال آخرین فرستاده ایمان نیاورده اند و بر  

خالف دستور هللا تعالی بین رسوالن فرق گذاشته اند و به بعضی ایمان آورده اند و به بعضی دیگه نه. 

مشرکین )یا سکوالریستها( جزو کفار محسوب میشن البته با احکامی متمایز. که  به همین دلیل اینها مثل

ین   إ نَّ  هللا تعالی در موردشون می فرماید:  نْ  ك ف ُروا الَّذ  ت اب   أ ْهل   م  ین   اْلك  ك  اْلُمْشر  نَّم   ن ار   ف ِّ و  ه  ین   ج  ال د  اف   خ   یه 

یَّة   ش رُّ  هُمْ  أُْول ئ ك    (6)بینه/ اْلب ر 

 

: در میان این اشخاص باز کسانی هستند که میگویند ما اصالً جهاد را قبول نداریم اینها را 115س

 چگونه می بینید؟

 

ج: با استناد به احادیث رسول هللا صلی هللا علیه وسلم جهاد با کفار تا روز قیامت به صورت پیوسته و 

ن  اْلُمْسل م  :  زنجیر وار توسط فرقه ی ناجیه وجود داره. چنانچه می فرماید اب ه  م  ص  اُل ع   ون  ق ات لُ یُ  ن  یال  ت ز 



ّق  ظ اه ر   أ هُْم إ ل ى  ن  یع ل ى اْلح  ْن ن او  ه  ی  اْلق   ْوم  ی  ع ل ى م  جنگ از مسلمانان بر اساس حق  یبخش وستهیپ30«ام 

 . اندرهیغالب و چ شیخو نیبر مخالف امتیو تا روز ق کنندیممسلحانه 

ت   ال  »یا می فرماید:  ْن أُمَّ اُل ط ائ ف ه  م  ر   ق ات لُون  یُ  یت ز  ّق  ظ اه  ه  ی  اْلق   ْوم  ی  إ ل ى  ن  یع ل ى اْلح  از  یگروه شهیهم31«ام 

 اندغالبآشکار و  و کنندیم جنگ مسلحانه حقخاطربه  امتیامت من تا روز ق

 سلم و هیعل هللا یصل هللا رسول روز 50 جنگ در تخلف بخاطر بار کی عنه هللا یرض مالک بن کعب 

 آن تیوضع و حال. فرمود نازل هیآ آنان توبه مورد در یتعال هللا تا ندنز ینم حرف او با صحابه و

 ؟است چطور باشد نرفته جهاد به هم بار کی عمرش طول در که یکس

 .  ندارم قبول را جهاد من ویدبگ ید وایب یکی االن

 

جهاد کشته بشوند به همین دلیل با جهاد مخالفت می : خیلی ها می ترسند که فرزندانشان در 116س

 کنند

ج: صرف نظر از اینکه مرگ و زندگی دست هللا ست و سایر مسائل عقیدتی، و اینکه با بی غیرتی 

عمر طوالنی نمی شود و با شهامت بودن عمر کوتاه نمی گردد به صورت عینی و مثالی به اینها باید 

 حتی کشتهبگوئیم که اینها به شدت دارند خودشان را گول می زنند . تمام شهدای چند سال مجاهدین و 

شده های غیر نظامیان در افغانستان در عرض یک سال به اندازه ی تصادفات رانندگی نبوده که 

هزار نفر را اعالم می کند. تعطیالت نوروز امسال هم اعالم می شود  28فرمانده ناجا ایران رقم 

 نفر در تصادفات کشته میشوند.  37روزانه 

ه بچه هایشان اجازه میدهند که سوار بشن با اینهمه ریسکی پس چرا خودشان سوار ماشین میشوند یا ب

 که وجود داره؟ 

 پس مشکل جای دیگه ایه غیر از احتمال کشته شدن فرزندان.  

 سلم و هیعل هللا یصل امبریپ که کند یم تیروا عنه هللا یرض مسعود بن عبدهللا از خود حیصح در مسلم

 به یفرزند که یکس: میگفت دیگو یم« د؟یدان یم نازا و میعق را یکس چه خود انیم در شما: » فرمود

 ار فرزندانش از کیچیه که است یمرد بلکه ست،ین نیا بودن میعق و یینازا: »  فرمود اورد،ینم ایدن

 «.کند ینم فدا و میتقد

  32از آن سخت است ییآسان است، رها ایشدن در دن داخل:می گوید  اضیبن ع لیفض

ن  ستیسهل و آسان ن یهر کس یبرا و نفس به هللا ایبا هللا و فروش دن معامله ن  اْلُمْؤم  ى م   ن  ی. إ نَّ َّللّا  اْشت ر 

نَّة   ال ُهم ب أ نَّ ل ُهُم الج  أ ْمو  ْعداً ع ل   ْقت لُون  یُ و   ْقتُلُون  ی  َّللّا  ف   ل  یس ب   یف   ق ات لُون  یُ أ نفُس ُهْم و  قّاً ف   ه  یْ و  نج  ال یح  اْل  اة  و   ل  یتَّْور 

ن  َّللّا   ه  م  ْن أ ْوف ى ب ع ْهد  م  اْلقُْرآن  و  ُرواْ ب ب   و  کُمُ یْ ف اْست ْبش  ذ ل ک  هُو  اْلف ْوُز اْلع ظ   ْعتُمی  ب ا یالَّذ   ع    (111وبه/)ت مُ یب ه  و 

( در  دی.  ) آنان با کندیم یداری( بهشت خر ی( جان و مال مؤمنان را به ) بها یخداوند ) کاال گمانیب

(  یآسمان یاست که خداوند آن را در ) کتابها یاوعده نیراه خدا بجنگند و بکشند و کشته شوند . ا

آن را داده است ، و  نیتثبت کرده است ( و وعده راس یو قرآن ) به عنوان سند معتبر لیتورات و انج
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 یروزیپ نی، و ا دیشاد باش دیاکه کرده یا؟ پس به معامله تر استاز خدا به عهد خود وفاکننده یچه کس

 است .گی بزرو رستگاری 

 

برتر شرکت نمی کنند چگونه « ابزار3»: برخورد با مالهائی که در جهاد از کانال یکی از 117س

 است؟ 

 

ج: اینها در معامله ای که باید طی آن جان خود را در برابر بهشت به هللا تعالی بفروشند شرکت نمی 

کنند و با انواع بهانه ها تالش می کنند به اصطالح از خودشون محافظت کنن و در اذیت و آزارهای 

 اگرنها داریم که مسیر جهاد قرار نگیرند. ما االن هزاران عالم و داعی و مال و خطیب و مدرس از ای

نافرمانی و حقارت  بلکه د،یگو ینم کیلب را جهاد یمناد شوند نه تنها  خوانده فرا جهاد خاطر به

 ت و مصلحت تراشی ها و حکمت بافی هاــالیتأو  را با انواع نیع فرضاین  دادنن انجام از خودشان

در کمال پرروئی اگر با مجاهدین وارد جنگ روانی هم نشوند به مسلمین می گویند  و ی کنندم هیتوج

 دیگه ای هستیم و....  ینید اهدافهم مشغول خدمت به  ما که

اینها بخشی از بهانه های دارودسته ی منافقینه که نباید بهشون اهمیت داد و باید اونها را کالً نادیده 

ضره و هر جا وارد شده اند فساد به بار آورده اند؛ مگر حداقل گرفت، وجود اینها در جبهات جنگ م

همین چند سال گذشته ی سومالی و سوریه و لیبی و افغانستان را ندیده ایم؟ به همین دلیل هللا تعالی هم 

راضی به حضور این مفسدین جهاد در میان مجاهدین نیست بلکه باید به مومنینی پرداخت که مثل سه 

 تبوک از جهاد باز مانده بودند. نفر متخلف جنگ 

الَّذ    سُوُل و  ن  الرَّ أُْول ئ ک  ل ُهُم اْلخ   ن  یل ک  ْم و  ه  أ نفُس  ْم و  ال ه  اه دُواْ ب أ ْمو  ع هُ ج  نُواْ م  اتُ یْ آم  أُْول ئ ک  هُُم  ر  و 

. پردازندیجهاد مکه با او هستند ، با مال و جان خود به  یو مؤمنان غمبریپ یول( 88)توبه/اْلُمْفل ُحون  

 رستگارانند . گمانیاست، و آنان ب شانیاز آن ا هایکیو ن هایهمه خوب

 

 : به نظر شما این مالهای رسمی و خادم طاغوتها و تولیدات آنها می توانند اهل جهاد باشند؟ 118س

 

ج: اینها زنانی هستند با ریش و عمامه و در پوشش مرد که تنها زمانی پای شبکه های ماهواره ای 

حاضر میشوند ماتیک و آرایش می کنند و سایر مواقع ماتیک و رژلب نمی زنند. اینها اگه وارد جهاد 

ُجواْ ف  بشن اونو فاسد می کنن:  ر  ب االً وْل   کُمیل ْو خ  ادُوکُْم إ الَّ خ  ا ز  ال ل کُْم مَّ عُواْ خ   کُمْ یف  اْلف تْن ة  و   ْبغُون کُمُ ی  ْوض 

َّللّاُ ع ل   اعُون  ل ُهْم و   (47)توبه/ ن  یب الظَّال م   م  یس مَّ

، و به  افزودندیجز شر و فساد بر شما نم یزی، چآمدندیم رونیجهاد ( ب یآنان همراه شما ) برا اگر

. در  شدندیم نیزدن و برگرداندنتان از دو مشغول آشفتن و گول کردندیشما حرکت م انیسرعت در م

 رندیرا بپذ انشیا زیبرانگهو فتن زیآمرا بشنوند ) و دعوت تفرقه شانیهستند که سخن ا یهم کسان انتانیم

  شناسدی( . خداوند ستمگران را خوب م

ه  َّللّاُ انب ع اث ُهْم ف ث بَّط هُ به همین دلیل :  ن ک ر  ل ک  ق  و  د   ل  یْم و  ع  اْلق اع   دانستیاّما خدا ) م (46)توبه/ ن  یاْقعُدُواْ م 

کردن و حرکت شدنرونیبود که ( ب نیو ضرر نداشتند. ا انیجز ز آمدندیم رونیجهاد ب یکه اگر برا



 گفته شد: با شانیکار( بازداشت . و بد نیرا از ) ا شانیو ا دینبرد ( نپسند دانیم یآنان را ) به سو

 .دینینشستگان بنش

ُضواْ ب أ ن اینها کسانی هستند که :  ْم ف ُهْم ال   کُونُواْ ی  ر  طُب ع  ع ل ى قُلُوب ه  ال ف  و  و  ع  اْلخ   آنان( 87)توبه/ ْفق ُهون  ی  م 

 و) با خوف و نفاق ( مهر زده شده است  شانیبمانند . دلها یباق.  نینشخوشنودند که با زنان خانه نیبد

 .فهمندیلذا نم

بن عتبه  عهیربحاال در میان اینها کسانی هم پیدا می شوند که اهل فتوا و صدور حکم می شوند که 

از دزدان به زندان  دهند،یفتوا م نجایکه در ا یاز کسان یبعض»در موردشون میگوید:  رحمه هللا

 حول وال قوة إال باهلل ال !؟گفت یچه م دیدیعصر ما را م اگر33«سزاوارترند!

 شیتقوا باشد، کم شیایح هرکس»بن خطاب در موردشون می گوید:  عمراینها بی حیاهائی هستن که 

 34.«است مرده قلبش باشد کم شیتقوا هرکس و .است کم

این در مورد کسانیه که در داراالسالم قرار گرفته و به این سبک به خودشان صدمه می زنند نه در 

مورد کسانی که در دارالکفرها قرار گرفته و بخشی از سیستم کفری و ارتدادی یا کفری شده اند که 

 سلمینمشمول حکم اربابان خود و سرباز و عنصر فعال جنگ روانی و ستون پنجم دشمن بر علیه م

 هستند. 

 

: اما مسلمین زیادی را می بینیم که در برابر اینهمه جنایات سکوالریستها سکوت کرده اند و 119س

 تنها نظاره گر هستند

 

ج: بله، ما سکوت خفت بار اینها را می بینیم اما به خاطر داشته باشند که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

ْند هُ :» می فرماید لَّ ع  ْن أُذ  لَّ ع ل ى ُرُءوس   م  ج  ُ ع زَّ و  هُ أ ذ لَّهُ َّللاَّ ر  ع ل ى أ ْن ی ْنُصر  هُو  ق اد  ن  ف ل ْم ی ْنُصْرهُ و  ُمْؤم 

ة   ئ ق  ی ْوم  اْلق ی ام  ال  نشتافت و  یو یاریکرده شد و به کمک و  لیذل یمومن یکه در برابر و یکس 35«اْلخ 

رسوا  قیخال عیدر برابر جم امتیقروزرا  یمتعال وقدرت و توان کمک را داشت، خداوند  کهیدر حال

 .گذاردیم شیکند و تنها یم

 پس این سکوت و بی تفاوتی اونها اگه مومن باشند بهای سنگینی برایشان دارد. 

در کنار فعالیت در بخش تبلیغ و عملیات روانی و تحمیل جنگ سرد بر دشمن کمترین کاری که 

مسلمین در قبال سایر مسلمین از دستشان بر می آید دعاست اما عده ای به اندازه ای خسیس و یا 

 منحرف شده اند که از این حداقل هم دریغ می کنند. 

 

سبیل هللا عاجر هستند پیشنهاد شما برای این افراد  : االن مومنینی هستند که از جهاد فی120س

 چیست؟ 

                                                             
 20ص  ،1فتاوى ابن الصالح، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، ج  33
 76 یالبغو ةیمسند أحمد روا 34
 وألحمد من حدیث سهل بن حنیف/   3/201الترغیب والترهیب /  6/76نیل األوطار  35



 

ج: سفارش اول شرکت در دعوت و تبلیغ و عملیات روانی و جنگ سرد بر علیه دشمنه که امروزه 

حداقل اون از کانالهای فضای مجازی میشه به ساده ترین وجه ممکن اونو انجام داد و خود را در این 

گرا قرار داد. همگام با این، جهت درمان یکی از معضالت اجتماعی مسیر مبارک مجاهدین شریعت 

ل ة  مسلمین سفارش دوم من این روایت رسول هللا صلی هللا علیه وسلمه که فرماید:  ِّ عل ى اْلْرم  السَّاع 

. ائ م  النَّهار  د  فِّ س بیل  َّللاَّ ، أو  القائ م  اللَّْیل  الصَّ ، كاْلُمجاه  ین  ْسك  والم 
36 

که از جهاد فی سبیل هللا و قیام لیل یا روزه گرفتن عاجر هستن به این دو سفارش عمل کنن تا کسانی 

باذن هللا در  روز قیامت از جمله ی مجاهدین فی سبیل هللا محشور بشن. این بهترین تجارت پرسودیه 

 که تنها انسانهای کم مایه و بی تفاوت به قیامت از کنار اون میگذرند.

من از هللا تعالی می خواهم به جای داشتن قلب متزلزل یه ُمالی مسجدی که بر اثر بی کاری و تنبلی 

شکم گنده کرده و مردم از او برای پیش نماز شدن و سخن پراکنی استفاده می کنند قلب محکم مجاهدی 

و  دین ایوبیثابت قدم و صبور چون مصعب و سمیه و بالل و حسین بن علی و زید بن علی و صالح ال

فاطمه گلباخی وعمر مختار و اسامه بن الدن و امثالهم را به من عنایت کند که شرمنده ی بارگاهش و 

 شرمنده ی خودم و بندگانش نشوم. 

هم اکنون جنگ مسلحانه و قتال فی سبیل هللا تنها آزمایشگاه شناسائی این دوقلب و این دوسته از اهل  

 قبله ست. 

 

در عملیات روانی و دعوت و حتی جنگ روانی زنان و مردان به یکسان  : هم اکنون که121س

دارای مسئولیت و وظیفه شده اند ممکن است گفتگوی خصوصی زنان و مردان در فضای مجازی 

 اتفاق بیافتد چنین کاری چه حکمی دارد؟

 

نَّ ی   ال  »ج: رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:  ُجل   ْخلُو  أ ةٍ  ر  ا ط ان  یْ الشَّ  ف إ نَّ  ،ب اْمر   چیه» 37.«ث ال ثُُهم 

 «است طانیش آنها سوم نفر که چرا نکند، خلوت یزن با یمرد

در این صورت خلوت با نامحرم جایز نیست نه در فضای مجازی و نه در جای دیگری. خلوت تنها 

م، زمانی جایزه که به قول رسول هللا صلی هللا علیه وسلم : ْحر  ا ذُو م  ع ه  م  أ ةٍ إ الَّ و  ُجل ب اْمر  نَّ ر  ال  ی ْخلُو 
38 

 .باشد یمحرم زنبا  نکهیخلوت نکند، مگر ا یزن اب یمرد چیه

افراد ممکنه در معرض توجیهات کفار سکوالر جهانی و مرتدین و دارودسته ی منافقین در مخالفت با 

ند و خیال کنند کار خوبی می کنند اما بدانند که این امر رسول هللا صلی هللا علیه وسلم قرار بگیر

ّب   ق ال  شیطان:   ا ر  ْیت ن ِّ ب م  یّ ن نَّ  أ ْغو  ُز  ی نَُّهمْ  اْْل ْرض   ف ِّ ل ُهمْ  ْل  ُْغو  ْل  ین   و  ع  :»  گفت( طانیش)(39/حجر) أ ْجم 

                                                             
 (2982(، ومسلم ) 5353أخرجه البخاري ) 36
/ 5نن الكبرى ( وهذا لفظه، والنسائي في الس2165) 465/ 4، والترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة 18/ 1رواه أحمد  37

 (،96) 192 - 191/ 1(، والضیاء في األحادیث المختارة 6728) 122/ 15(، و4576) 436/ 10(، وصححه ابن حبان 9219) 387

ةً وكان له عذر، هل یؤذن له؟  38 (، 2844) 1094/ 3رواه البخاري في كتاب الجهاد والسیر، باب من اكتُتَِب في جیش فخرجت امرأته حاجَّ

 978/ 2كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره ومسلم في 



ً  ، یساخت گمراه مرا نکهیا سبب به!  پروردگارا  و) نتیز نظرشان در نیزم در( هایبد و گناه) من قطعا

 .«کرد خواهم گمراه را آنها یهمگ و ، دهمیم( جلوه یعاد

 

: می دانیم که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در زمان جنگ اجرای حدود را تعطیل کرد آیا 122س

امکانش هست مسلمین هم فعالً که در جنگ با دشمنان هستند اجرای حدود را تعطیل کنند و قوانینی 

 مثالً مثل زندانی کردن و غیره را اجرا کنند؟دیگه را 

 

ج: رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از زمانی که هجرت فرمودند سریه ها و غزوه ها شروع شد و جهاد 

مسلمین در شکل فرض کفائی و عین آن تا روز قیامت ادامه دارد و مسلمین به این شکل همیشه در 

 والریستها.حالت جنگی هستند بخصوص با مشرکین و سک

در اینجا باید متوجه شده باشیم که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم برای میدانهای جنگ چنین سخنی را 

بیان کرده و به احتمال اینکه مسلمانی از ترس حد به لشکر دشمن ملحق بشه فرموده در حین جنگ مثال 

 حد دزد را بر سربازی که مرتکب دزدی شده اجرا نکن . 

ت در مورد میدانهای جنگ و در حین جنگ صحبت میکنه نه در مورد مناطق امنی مثل پس این روای

 مدینه که جنگی در آن وجود ندارد. 

نکته ی دیگه اینکه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم حکم دیگه ای به عنوان جایگزین برای دزد بیان 

رد ا انزل هللا را بنا بر مانعی متوقف کنکرد و بغیر ما انزل هللا حکم نکرد، بلکه اجراء و تطبیق حکم بم

همچنانکه عمر بن خطاب هم در زمان قحطی و غیر حالت جنگی حد را بر اون دزد اجرا نکرد . هم 

 حد را اجرا نکرد و هم جایگزینی برای این حکم هللا قرار نداد . 

کل جامعه تعطیل می  عده ای از مسلمین در احزاب و گروههای متفرق که به این بهانه حکم هللا را در

 کنند و حکم دیگه ای را جایگزین این حکم هللا می کنند آشکارا دارند مسیر را اشتباه می روند. 

هللا تعالی برای درمان یک بیماری خودش دارو را تعیین کرده و هیچ جایگزینی نمی تونه جای داروی 

ز بین نمیره و شخص و جامعه ی بیمار هللا تعالی را بگیرد و بیماری جامعه هرگز با داروی دیگه ای ا

برای حالتهای عادی قانون گذاشته و هم « ابزار3»هم درمان نمیشوند . هللا تعالی با تائید اجماع واحد 

هم برای حالتهای اضطرار و ضرورتهائی که پیش میاد و هیچ جایگزین و بدیلی برای این احکام هللا 

حکیمتر از هللا تعالی نیست. کسی که قانونی را به جای  تعالی وجود نداره. چون هیچ کسی عالمتر و

قانون هللا تعالی قرار میدهد در واقع خودش یا حزبش را عالمتر و حکیمتر از هللا تعالی به حال بندگان 

 و وضع االن انسانها میداند و این کفر بواح و آشکاره. 

 

: آیا ضربه زدن به صورت کفار در حین جنگ جایزاست در حالی که رسول هللا صلی هللا علیه 123س

 وسلم از زدن به صورت نهی کرده است؟ 

 



اهُ، ج: مسلم در صحیح خود آورده که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:  دُكُْم أ خ  إ ذ ا ق ات ل  أ ح 

ْجه  ، ف ْلی ْجت ن ب  اْلو 
این حدیث متفق علیه به ما میگه که ضربه زدن بر صورت مسلمان چه آزاد باشه  39

 ِّف الحیوان ضرب عن وسلم علیه هللا صلى هللا رسول نهى» چه عبد کار نهی شده و ناپسندیه، و حتی

و می تونیم با مخاطب قرار دادن مسلمین در این زمینه های مشخص و معلوم با لفظ بخاری « الوجه

ْجه   بگیم که : دُكُْم، ف ْلی ْجت ن ب  اْلو  إ ذ ا ق ات ل  أ ح 
40 

خون و مال و عرض مسلمان بر مسلمان حرامه اما کافر حربی چی؟ زمانی که خون و مال و عرض 

کافر حربی بر مسلمان حالله  و این حالل بودن هم حکم عامیه، دیگه نمیشه گفت اگه باهاش جنگیدیم یا 

ن جاش ضربه زد . این شخص خونش حالله حاال چه رسد به فالن جای درگیری پیش اومد نباید به فال

بدنش . بلکه باید دقت کرد که به کدام قسمت بدنش ضربه زد که زود کشته میشه و همون کار را کرد. 

سرو وصورت و گردن که شخص را راحتتر می کشه. پس گلوله را مستقیم بزن به پیشانیش یا چشمش 

 تونستی. یا گردنش یا هر جائی که 

 

: در اموری مثل تبریک سال جدید که به عنوان عید اعالم شده و میان علماء بر سر اباحه و 124س

 حرمت آن اختالف وجود داشته باشد در مناطق اهل سنت کوردستان چه باید کرد؟

 

 ج: طبق مذهب شافعی ترک چنین کاری افضل و اوالتره 

تبریک سال نو جزو عرف و عادت محسوب میشن و مادام که دلیل شرعی بر ممنوعیت اونها وجود 

نداشته باشه اصل بر اباحه و جواز اونهاست اما اگه در مکانهائی توسط سکوالریستهای مرتد مورد 

 حرمت سوء استفاده قرار گرفته و ابزاری برای حمله به دین اسالم شده و علمای آن منطقه در اباحه و

 اون دو دسته شده اند به نظر بنده ترک چنین کاری بهتره.    

 

 

مسلمین شریعت گرا با عناوینی  یعموم یدشمنان در رسانه ها یجنگ روان: هم اکنون در  125س

 بسیار بد و حقیرانه معرفی میشوند این وضع تا کی می تواند ادامه داشته باشد؟

 

وجود داره ادامه پیدا می کنه یعنی تا روز قیامت . اینها « دروغسازمثلث »ج: این وضع تا زمانی که 

  کسانی هستند که هللا تعالی در این زمینه ی خاص درموردشون می فرماید :

ن  الَّذ   ن  یإ نَّ الَّذ    ُموا ک انُواْ م  نُوا  ن  یأ ْجر  کُون  ی  آم   ای) در دن وستهیپ گناهکاران( مجرمین و 29/نیمطفف ) ْضح 

ْم  . کردندیم شخندیرا ر شانیو ا دندیخندیبه مؤمنان م(  واْ ب ه  رُّ إ ذ ا م  ُزون  ی  و   و (30/نی) مطفف ت غ ام 

، با اشارات سر و دست و چشم و ابرو ، آنان را مورد  گذشتندیم شانیکه مؤمنان از کنار ا یهنگام

ه  . دادندیقرار م یبجوئیتمسخر و ع ُم انق ل بُواْ ف ک  إ ذ ا انق ل بُواْ إ ل ى أ ْهل ه   (31/نی) مطفف ن  یو 
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)و به استهزاءها  گشتندی، شادمانه باز مگشتندیخود برم یهاخانواده انیکه گناهکاران به م یهنگام و

 یمهمّ  یروزیو پ اندکردهیمیکارها فتح عظ نی! انگار با ا کردندیمباهات و افتخار م شانیو تمسخرها

الُّون    اند !(فراچنگ آورده ء ل ض  أ ْوهُْم ق الُوا إ نَّ ه ُؤال  إ ذ ا ر  که مؤمنان را )در  یهنگام و (33/نی)مطففو 

 اند.قطعاً گمراه و سرگشته نانی: اگفتندی، م دندیدیکوچه و بازار( م

بنده هاي این به دنبال هم  حتِّ در روز قیامت و در داخل آتش جهنم البته جالبه بدونید که این افراد 

اما آنها را پیدا نمِّ كنند، که آنها را با انواع تهمتها و دروغها تحقیر کرده بودند صالح هللا مِّ گردند 

ااًل كُ چون این بندگان در بهشت هستند. هللا متعال مِّ فرماید: "  ج  ى ر  ا ل ن ا ال  ن ر  ق الُوا م  ن  و  نَّا ن عُدُّهُْم م 

ار   بینیم كه )در دنیا( ایشان را گویند: ما چرا كسانِّ را نمِّ*)سرانجام، دوزخیان به همدیگر( مِّاْْل ْشر 

ارُ  ؟آوردیمبدان و بدكاران به حساب مِّاشرار و ي از زمره اغ ْت ع ْنُهُم اْْل ْبص  یًّا أ ْم ز  ْخر  ذْن اهُْم س  آیا  *أ تَّخ 

مان و یا این كه چش  میگفت یاهاً در دنیا( ایشان را حقیر و ناچیز گرفته بودیم و بدیشان را مما )اشتب

اُصُم أ ْهل  النَّار    توانند ببینند؟)نزدیك بین ما( ایشان را نمِّ ق  ت خ  این  (62،63،64/" )صإ نَّ ذ ل ك  ل ح 

است )و قطعاً در وقت خود به وقوع  )گفتگوهائِّ را كه از زبان دوزخیان بیان داشتیم( یك واقعیّت

 ي دوزخیان با یكدیگر خواهد بود.  پیوندد( و نزاع و سخنان خصمانهمِّ

پس بگذار این جاهلهای خود برحق دادن تا می توانند در مورد ما ُجک بسازند و توهین کنند و 

یا ما فرار کنند اما  تحقیرمان کنند بدون شک اگردر همین دنیا از مجازات هللا تعالی به دست خودش و

ن  اْلکُفَّار   ن  یالَّذ   ْوم  ی  ف الْ  در قیامت دچار مجازات هللا تعالی میشوند و ما هم به اونها می خندیم : نُواْ م  آم 

کُون  ی   و  خندندیاست ( مؤمنان به کافران م امتیق یامروز ) که روز سزا و جزا لذا( 34)مطففین/ ْضح 

 .کنندیم شخندشانیر

 

: اما در رسانه ها از نظر روانی حمالت زیادی برشماست و حتی شما را مورد تمسخر و 126س

حرکت شما تاثیر نمی گذارد و...؟ پیام شما  بر سایر فشارهای روحی قرار می دهند این تمسخرها 

 برادر؟  ستبرای این دسته از افراد سکوالر یا سکوالر زده چی

 

که  همسلمین و یا منافقین و سکوالر زده ها در دنیا یکی از مراحلیج: مسخره کردن مسلمین توسط غیر 

 اکثر مسلمین باید از آن بگذرند تا استحکام ایمانی و روحی بیشتری پیدا کنند. 

كُون   هللا تعالی می فرماید: نُوا ی ْضح  ین  آم  ن  الَّذ  ُموا ك انُوا م  ین  أ ْجر  (  ای) در دن وستهیگناهکاران پ »إ نَّ الَّذ 

 ( 29)«. کردندیم شخندیرا ر شانیو ا دندیخندیبه مؤمنان م

ُزون   ْم ی ت غ ام  وا ب ه  رُّ إ ذ ا م  ، با اشارات سر و دست و  گذشتندیم شانیکه مؤمنان از کنار ا یو هنگام »و 

 ( 30)«. دادندیقرار م یبجوئیچشم و ابرو ، آنان را مورد تمسخر و ع

ین   ه  ُم انق ل بُوا ف ك  إ ذ ا انق ل بُوا إ ل ى  أ ْهل ه  ،  گشتندیخود برم یهاخانواده انیکه گناهکاران به م یو هنگام »و 

 نی! انگار با ا کردندیمباهات و افتخار م شانی) و به استهزاءها و تمسخرها گشتندیشادمانه باز م

 ( 31)«اند ! (گ آوردهفراچن یمهمّ  یروزیو پ اندکردهیمیکارها فتح عظ

الُّون   ء  ل ض  ُؤال  أ ْوهُْم ق الُوا إ نَّ ه   إ ذ ا ر   گفتندی، م دندیدیکه مؤمنان را ) در کوچه و بازار ( م یو هنگام »و 

 ( 32)«اند .قطعاً گمراه و سرگشته نانی: ا



ین   اف ظ  ْم ح  لُوا ع ل ْیه  ا أُْرس  م  کردارشان  دنیمؤمنان و پائ ینگهبان یکه بزهکاران برا نیو حال ا » و 

 یو برخوردها اندگرفتهیبر آنان ُخرده م ی، و مطابق کدام منطق یاند ) پس به چه حقفرستاده نشده بوده

  (33) «؟ ! ( . اندکردهیم شانیبا ا یناجوانمردانه و سخت

كُون   ن  اْلكُفَّار  ی ْضح  نُوا م  ین  آم  است ( مؤمنان به  امتیق یامروز ) که روز سزا و جزالذا  »ف اْلی ْوم  الَّذ 

 ( 34)«. کنندیم شخندشانیو ر خندندیکافران م

ائ ك  ی نظُُرون   آنجا  اریبس یو نعمتها هایبائیو ) به ز زنندیم هی( تک یمجّلل ) بهشت یبر تختها »ع ل ى اْْل ر 

 ( 35)«، و به حال زار کافران (

ا ك انُوا ی ْفع لُون   ب  اْلكُفَّاُر م   ، داده شده است اندکردهیکه م یکارهائ یبه کافران پاداش و سزا ایآ »ه ْل ثُّو 

 (36مطففین/)«؟

و هم ما به اونها می خندیم. اونها در دنیا و ما در قیامت. اونها  ددر این صورت هم اونها به ما می خندن

و ما به خاطر  جهالت و معامله ی  دبه خاطر نفهمی و پیروی ما از قانون شریعت هللا به ما می خندن

 دنیا با آخرت و  بستن درهای بهشت بر اونها و... .

 دخاطر دستمزد و حقوقی که میگیری به اشما فشار روحی کار ر ؟ دکدامیک فشار روحی بیشتری دار

و... ما به خاطر رضایت هللا تعالی و بهشت برین و آنهمه نعمت و هم صحبت شدن با   دتحمل می کنی

 رسوهللا صلی هللا علیه وسلم و  الذین انعمت علیهم .... این دلقک بازی های آنها را تحمل می کنیم . 

ع  َّللاَّ   هللا تعالی می فرماید:  ْن یُط  م  ع  و  سُول  ف أُول ئ ك  م  الرَّ ین  أ ْنع م    و  ُ  الَّذ  مْ  َّللاَّ ن   ع ل ْیه  ّیق ین   النَّب ی ّین   م  د  ّ الص  و 

ف یقًا . سُن  أُول ئ ك  ر  ح  ین  و  ال ح  الصَّ د اء  و  الشُّه   و 

به خاطر فرزندانش تحمل می کنه و یه کارگر  اخوب، یه خانم اونهمه تمسخر و نامالیمات روحی ر

 به خاطر حقوقش و فرزندانش تحمل می کنه و...  ااونهمه بد اخالقی و گاه فشار روحی ر

اگه ما به خاطر هللا تعالی و بهشت برین و همنشین شدن با این رفیقان خوب فشارهای روحی و دلقک 

تحمل کنیم کار بزرگی نکرده ایم و به عنوان یک آزمایش سعی می کنیم  ابازیهای این مجرمین ر

 اسب با قدرتی که داریم با این مجرمین برخورد کنیم . متن

ق دْ ه د ان ا سُبُل ن ا ۚ  كَّل  ع ل ى َّللاَّ  و  ا ل ن ا أ الَّ ن ت و  م  حال  ، و میبه خدا توّکل کن دیآخر چرا نبا »در این صورت :و 

ا آذ ْیتُُمون ا ۚ « ؟ آن که او ما را به راهمان رهنمود کرده است نَّ ع ل ى  م  ل ن ْصب ر  و  تیّ و حتماً بر اذ »و 

لُون  )ابراهیم/« ، مینمائیم یبائیآزارتان شک ّك  كَّل  اْلُمت و  ع ل ى َّللاَّ  ف ْلی ت و  بر خدا توّکل  دیو متوّکالن با (12و 

 کنند و بس .

ین  هللا تعالی در مورد عاقب ما و دشمنان قانون شریعت هللا در دن ماً حت »یا می فرماید : ل نُْهل ك نَّ الظَّال م 

ْم ۚ 13)«. میکنیستمکاران را نابود م ه  ن ب ْعد  ن نَّكُُم اْْل ْرض  م  ل نُْسك  در  شانیو ما شما را پس از ا »( و 

 «. میبخشی) آنان ( سکونت م نیسرزم

ید   ع  اف  و  خ  ِّ و  ق ام  اف  م  ْن خ  ل ك  ل م 
این حاکمیت و جایگزین شدن برای کدام دسته از مسلمین است ؟ ذ  

 «من بهراسند دیاست که از جاه و جالل من بترسند و از تهد ی( از آن کسان یروزی) پ نیا»( 14)

 اما سرانجام دشمنان قانون شریعت هللا در قیامت چگونه است؟ 

اب  كُ  خ  بَّاٍر ع ن یٍد و   دیو نامراد گرد انمندی، زی لجبازیو هر قلدر و گردنکش منحرف و باطلگرا »لُّ ج 

یٍد 15)« . د  اٍء ص  ن مَّ یُْسق ى  م  نَُّم و  ه  ائ ه  ج  ر  ن و  جلو او دوزخ قرار دارد و )در آن( از خونابه نوشانده  »( ّم 



عُهُ 16)«شودیم رَّ یغُهُ  «نوشدی( جرعه جرعه مارینج بسآن را )به ناچار و با ر » ( ی ت ج  ال  ی ك ادُ یُس  و  »و 

یّ ٍت ۖ « ابدیینم شیوجه گوارا چیبه ه ا هُو  ب م  م  ك اٍن و  ن كُّل  م  ْوُت م  ی أْت یه  اْلم  و ) موجبات ( مرگ از هر  »و 

ائ ه  « ]تا از آنچه بر سرش می آید نجات یابد[ردیمیکه نم نیو حال ا آوردیم یسو بدو رو ر  ن و  م  و 

 (17)ابراهیم/ « است . یسخت اریو بر سر راه او ) هر زمان و آن ( عذاب بس »ع ذ اب  غ ل یظ  

به نظر شما اگر این مجرمین و دلقکها به سخنان هللا تعالی اعتقاد و اعتماد داشتند و عاقبت وحشتناکی 

شدند حتی یک اخم هم نسبت به حاضر می دکه در انتظارشان هست را برای لحظه ای تصور می کردن

 مدافعین قانون شریعت هللا داشته باشند؟ 

این دلقکها و مجرمین در قیامت می فهمند که با این مسخره بازیها یشان چه بالئی بر سر خود آورده 

 دیوجه بشتا متو داند. به عنوان مثال به این گفتگوی آنها با هللا تعالی و پاسخ هللا تعالی خوب دقت کنی

 کیه؟ دنیا و قامتش را باختهیروز و سربلند این میدان و زیانمند و عاقبت به شری که پ

الّ ین   كُنَّا ق ْوًما ض  تُن ا و  ْقو  بَّن ا غ ل ب ْت ع ل ْین ا ش   یما ) که ناش ی: پروردگارا ! بدبخت ندیگویدر پاسخ م »ق الُوا ر 

 ( 106)«. میبود یگشته بود ، و ما مردمان گمراه رهیبود ( بر ما چ یاز انجام معاص

ا ف إ ْن عُدْن ا ف إ نَّا ظ ال ُمون   ْنه  ْجن ا م  بَّن ا أ ْخر  ، و اگر ) بعد  اوریب رونیپروردگارا ! ما را از آتش دوزخ ب »ر 

 هبود ) و مستحّق هرگون می، ما ستمگر خواه میو انجام گناهان ( برگشت انی، به کفر و عص نیاز ا

 ( 107)«( . یعذاب

ال  تُك لّ ُمون   ا و   دیدر آن ! و با من سخن مگوئ دی: بتمرک دیگوی( م شانی) خداوند بد »ق ال  اْخس ئُوا ف یه 

.»(108 ) 

ین   م  اح  ْیُر الرَّ أ نت  خ  ْمن ا و  اْرح  نَّا ف اْغف ْر ل ن ا و  بَّن ا آم  ي ی قُولُون  ر  ب اد  ْن ع  یق  ّم  ) مگر فراموش  »إ نَّهُ ك ان  ف ر 

، پس ما را ببخش و به  میاآورده مانی: پروردگارا ! ا گفتندیاز بندگان من م ی( گروه ای، در دن دیاکرده

كُنتُم 109)«. یکنندگان هسترحم نیبهتر ما رحم فرما ، و تو ي و  ْكر  تَّى  أ نس ْوكُْم ذ  یًّا ح  ْخر  ذْتُُموهُْم س  ( ف اتَّخ 

كُون   ْنُهْم ت ْضح  ،  شانی، تا آنجا که سرگرم شدن به تمسخر ا دیگرفتیرا به باد تمسخر م شانیشما ا » ّم 

 ( 110)المومنون /  «بدانان بود و بس . دنیخند شهیبرده بود ، و کارتان هم ادتانیذکر و عبادت مرا از 

جالب است بدانید که این بیچاره ها از شیطان و سردسته های مستکبری تبعیت کرده اند که در روز 

 :دو از آنها اعالم برائت می کنن هندشکست مید اقیامت همینها نیز در گفتگو اونها ر

ِّ  اْْل ْمرُ  ا قُض  ق ال  الشَّْیط اُن ل مَّ ن سُْلط اٍن  و  ا ك ان  ل ِّ  ع ل ْیكُم ّم  م  ْخل ْفتُكُْم ۖ و 
ع دتُّكُْم ف أ  و  ّق  و  ْعد  اْلح  ع د كُْم و  إ نَّ َّللاَّ  و 

ْبتُْم ل ِّ ۖ  که کار )حساب و کتاب( به  ی( هنگاممجرمین ) سر دسته شیطانو  » إ الَّ أ ن د ع ْوتُكُْم ف اْست ج 

یبدبخت خود( م روانیآماده دوزخ شدند، خطاب به پ انیآماده بهشت و دوزخ انی) و بهشت دیرس انیپا

 یداد و من به شما وعده دادم ) که ثواب و عقاب و بهشت و دوزخ ینی: خداوند به شما وعده راستدیگو

 ینداشتم ) و کار ی( و با شما خالف وعده کردم ) و دروغ گفتم ( و من بر شما تسلّط ستین انیدر م

و  دیوسوسه مرا خورد گول( نمودم و شما هم )  یکه شما را دعوت ) به گناه و گمراه نیجز ا نکردم (

لُوُموا أ نفُس كُم ۖ «  دیرفتی( دعوتم را پذ را  نشتیو بلکه خو دیپس مرا سرزنش مکن » ف ال  ت لُوُمون ِّ و 

َِّّ ۖ « دیسرزنش بکن خ  ا أ نتُم ب ُمْصر  م  كُْم و  خ  ا أ ن ا ب ُمْصر  و نه  رسمیشما م ادی) امروز ( نه من به فر » مَّ

 (22)ابراهیم/«. دیرسیمن م ادیشما به فر

و این زیر دست بودن و پیرو بودن فرعون و ابوجهل وآمریکا و روسیه و چین و ناتو و سایر جوجه 

 طاغوتها نیز مانع خروج اونها از آتش جهنم نمیشه : 



ْل أ نتُم  ین  اْست ْكب ُروا إ نَّا كُنَّا ل كُْم ت ب عًا ف ه  ع ف اُء ل لَّذ  ون  ف ِّ النَّار  ف ی قُوُل الضُّ اجُّ إ ذْ ی ت ح  ْغنُون  ع نَّا ن ص  و  ن  النَّار  مُّ یبًا ّم 

 یبه کشمکش و پرخاشگر گری( با همد انیرا که در آتش دوزخ ) دوزخ ی) خاطر نشان ساز ( زمان »

 روانی: ما پ ندیگوی( میویدن یرؤسا یعنی( به مستکبران ) یویدن روانیپ یعنی. ضعفاء )  پردازندیم

و به گردن  دیگردیم رایما پذ یاز عذاب را به جا یسردمداران ( بخش یا نکی) هم ا ای، آ میشما بود

ب اد  47)« ؟ دیریگیم ك م  ب ْین  اْلع  ا إ نَّ َّللاَّ  ق دْ ح  ین  اْست ْكب ُروا إ نَّا كُل  ف یه   دهندیمستکبران ) پاسخ م »( ق ال  الَّذ 

( . خداوند در  میدار ی)و سرنوشت مشترک میآتش دوزخ هست نیدر ا ی: ما و شما همگ ندیگویو ( م

داده است(  دیرا از عذاب چنان که با یکیکرده است )و سهم هر  یبندگان ) خود عادالنه ( داور انیم

 / غافر(  48)« .

 و بهشون تخفیف داده بشه :  ودکه یک روز از عذاب کم بش هندحتی اینها درخواست مید

ن  الْ  فّ ْف ع نَّا ی ْوًما ّم  بَّكُْم یُخ  نَّم  ادْعُوا ر  ه  ن ة  ج  ز  ین  ف ِّ النَّار  ل خ  ق ال  الَّذ  به نگهبانان دوزخ  انیدوزخ»ع ذ اب  و 

روز( عذاب را از ما  کیفقط  یروز )بل کیکه  دی: شما از پروردگارتان درخواست کنندیگویم

 ( 49) غافر/ « بردارد

ل ُهُم اللَّْعن ةُ  تُُهْم ۖ و  ر  ْعذ  ین  م  ل  اما حتی این یک رو هم بهشون استراحت داده نمیشه: ی ْوم  ال  ی نف ُع الظَّال م  ُهْم و 

)و طرد از رحمت  نی، و نفر رساندینم یسود شانیستمگران بد یکه عذرخواه یآن روز »سُوُء الدَّار  

 (52)غافر/« خواهد شد شانیبد )دوزخ( از آن ا یخدا( بهره آنان خواهد بود و سرا

ْرُصو فًّا ك أ نَُّهم بُْنی ان  مَّ ین  یُق ات لُون  ف ِّ س ب یل ه  ص  بُّ الَّذ  خداوند  » ص  خوب: حاال هللا تعالی فرموده : إ نَّ َّللاَّ  یُح 

جنگ مسلحانه می  یدر خط و صف واحد کپارچهیکه در راه او متحد و  داردیرا دوست م یکسان

( و برادران و خواهران ما همچون دیواری پوالدین 4صف/)« هستند یبزرگ یسرب واری، انگار دکنند

متحد و یکدست شده اند و در راه هللا تعالی و تحکیم قانون شریعت هللا تعالی در « ابزار3»در یکی از 

حال قتال و جنگ مسلحانه هستند، حاال اگر این مجرمین دوست دارند کسانی را که هللا تعالی دوست 

 .دبا خودشان است اما سرانجام خود در قیامت را فراموش نکنناختیار  دداره مسخره کنن

 3»من به این دشمنان قانون شریعت هللا و مجریان جنگ روانی علیه مجاهدین تحت فرمان یکی از 

می گویم : اگر دست از دشمنی با قانون شریعت هللا و دوست داران و محبان هللا تعالی بر نمی «  ابزار

 و به مسیر قانون شریعت هللا بر نمی گردید:  دداری

لُون  ) ك ان ت كُْم إ نَّا ع ام  لُوا ع ل ى  م  ُرون  )هود/ 121اْعم  ُروا إ نَّا ُمنت ظ  انت ظ   (122( و 

هر چه از فحش و پرخاش است و این قول امام شافعی را در پایان بهشون تقدیم می کنیم که می گوید: 

اشم، نداشته ب یجواب ستین نیاست. بدان که چن« جواب» هیمقابل  جاهل و سفبه من بگو، که سکوتم در 

 !بدهد راسگان  که جواب   ستین ریش  یو برازنده ستهیشا یول

 

: امروزه در میان مسلمین افراد زیادی یافت میشوند که به جنگ روانی و جدال و درگیری 127س

 ل چه کسانی هستند؟لفظی با قانون شریعت هللا می پردازند اینها در ک

 

دمای ما به عنوان جاهل از او یاد می کنند الزم است که عقیده اش بدون شک یک شخص نابالغ که قُ ج: 

ت اشتباهات زیاد و سواال ی که باید طی کندمسیراین را به صورت تحقیقی یاد بگیرد و ممکن است در 



وارد دایره ی اسالم می گردد. حاال اگر وارد دایره تحقیقی مختلفی هم داشته باشد تا به بلوغ می رسد و 

 ی اسالم شد دیگر در برابر حکم هللا تعالی اختیاری برایش باقی نمی ماند: 

سُولُهُ أ ْمراً أ ْن  ُ و  ر  ن ٍة إ ذا ق ض ى َّللاَّ ٍن و  ال ُمْؤم  ةُ یل ُهمُ اْلخ   كُون  یو  ما كان  ل ُمْؤم  ْن  ر  ْم و  م  ه  ْن أ ْمر  َّللاَّ  و   ْعص  یم 

سُول هُ ف ق دْ ض لَّ ض الالً ُمب ً یر   (36)احزاب/ نا

یُر )بقره/ ص  إ ل ْیك  اْلم  بَّن ا و  ان ك  ر  أ ط ْعن ا ۖ غُْفر  ْعن ا و   (285و قاعده بر این است که : س م 

قبل از بلوغی که عرض شد باید در مورد افرادی در سنین باال و با  اما خارج از این دوره ی جاهلی   

ین  ك ف ُرواْ )غافر/ ت  ٱّللَّ  إ الَّ ٱلَّذ  ای   ُل ف ِّٓ ء  د  ا یُج   کس به جدال و نزاع باطل در هیچ( »4عقاید مختلف گفت : م 

 «خیزد مگر کسانی که کافر باشندبرابر آیات هللا برنمی

ن را فقیداخلی یا مناپنهان  مسلمان غیر مومنی است که فریب کفار حاال یا یک کافر آشکار است یا  

ما با این  شده؛ سکوالر زده هاخورده و به نسبتهای مختلفی آلوده شده و جزو دارودسته ی منافقین و 

 گروه آشنائی کاملی داریم. 

 

مالها و مولوی های ما به شیوخ، : شما در جاهای مختلفی اعالم کرده اید که بسیاری از 128س

و در مسائل ریزی تخصص پیدا کرده اند که بیشتر باعث اختالف و سرگردانی و  دامروز تعلق ندارن

در  او اصطالح علمای حیض و نفاس و دستشوئی ر وندمشغول کردن مسلمین به مسلمین میش

که حتی عده ای از بزرگان اینها در دستگاه آل سعود شما را نیز به خاطر به  ن به کار بردیاموردش

به مسلمین منتقل  ااما این مالها اجتهادات علمای گذشته ی ما ر تکفیر کردند؛کارب ردن این جمالت 

 ؟ستبدیل و جایگزین چی دنو، اگه اینها کنار زده بشدمی کنن

 

ج:  مرجع و عنوانی که هللا تعالی معرفی کرده شورای اولی االمر مسلمینه که از قدرت حکومتی و 

ی و اجماع أاس شرایط و متغییرات زمانی و مکانی ربرخورداره که بر اس« ابزار3»نظامی یکی از 

اجتهاد به روزی هستند که  مندنیاز ،. مردم زنده با واقعیتهای زنده و متغیر دارائه میده اواحد خودش ر

درک می کنند و پاسخ مناسبی برای مسائل روز  اتوسط مجتهدین زنده ارائه بشه که وضع موجود ر

 دارند. 

به زبون میاریم یعنی قراره نسخه ای برای حل مشکالت  اجتهاد و مجتهد ربه محض اینکه کلمه ی ا

ها در گذشته یا آینده گانی که ه االن مسلمین با مراجعه به قرآن و سنت نوشته بشه نه حل مشکالت مرد

هنوز متولد نشده اند.  به همین دلیل اطاعت از اجتهاد و نسخه ی دکتر تا زمانی اعتبار داره که صادر 

درک کنه و بتونه با معاینه ی ما نسخه ی الزم و  اده ی فتوا و نسخه زنده باشه و وضع االن ما رکنن

زمان و مکان و  این فتوا هم متناسب با قیو تطب ءاجرا یابزار و روشها وصادر کنه  افتوای مناسب ر

چون دکتر مرده قادر به درک وضع االن بدن ما و نیازهای االن ما و معاینه ی ما ما باشه،  تیموقع

 نیست.   

ما تنها زمانی باالجبار و به حکم ضرورت به اجتهادات علمای گذشته مراجعه می کنیم که اجماع 

ته ردسکه ائمه ی گذشته ای که س داما باید در نظر داشته باشی شورای اولی االمری وجود نداشته باشه،

ی بوده اند و این دسته از أی مذاهب محسوب می گردند در تمام زمینه های مورد نیاز زندگی صاحب ر

مالهای حیض و نفاس و دستشوئی تنها در بخشی بسیار ناچیز از آرای این ائمه و بزرگواران مطالبی 



ی، اقتصادی، اجتماع، مسلمین غیر از مسائل فردی نیازهای حکومتی، گرفته و بزرگنمائی کرده اند ار

مبارزاتی و جهادی، امنیتی و غیره هم دارند؛ اما این دسته از داعیان عمامه به سر و بی عمامه پاسخی 

و مصیبت بارتر اینکه در کنار  شرعی و اساسی برای حل این سواالت و نیازهای روز مسلمین ندارند

 هللا تعالی می فرماید:ظالمین و بر علیه شریعت گرایان قرار گرفته اند در حالی که 

ال  ت ْرک نُواْ إ ل ى الَّذ    ْن أ ْول   ن  یو  ن دُون  َّللّا  م  ا ل کُم ّم  م  سَّکُمُ النَّاُر و   و(113)هود/ثُمَّ ال  تُنص ُرون   اءی  ظ ل ُمواْ ف ت م 

، و جز خدا دوستان و ردیگی( آتش دوزخ شما را فرو مدیکن نی)که اگر چن دیمکن هیتکظالمین 

 . دیشویگردانده نم روزیو پ دیگردینم یاریو پس از  دیندار یرستانسرپ

 میابراه مقام و کعبه انیم سال هفتاد را پروردگارش شما از یکی اگر :هم میگه مسعود بن عبدهللا

 جمع آتش در او با است داشته دوست را یظالم که شود حشر یحال در امتیق روز در اما کند عبادت

 .شد خواهد

در مورد تکفیر بازی این انسانهای نامتعادل سلفیت درباری آل سعود هم که نقد به خودشان و شناساندن 

جایگاه واقعی خودشان را مساوی با توهین به هللا تعالی و آیاتش و پیامبرش می دانند باید اضافه کرد که 

 اینها در نقل علم علمای گذشته هم امانتدارهای صادقی نبوده اند. 

 

: این علمای درباری را اگه بخواهیم با فَِرق گذشته تصور کنیم در موردشان به صورت 129س

 مختصر چه می توان گفت؟     

 

ج: اینها با حکام دست نشانده و طاغوتها  غالة مرجئه، با دعوتگران راستین و مجاهدین غالة خوارج، 

برتر « ابزار3»دعوت کند و در مسیر « ابزار3»و  هر کسی که به سوی « ابزار3»و با  هیقدربا یهود 

 .هستند یرافضدر حرکت باشد 

 

: شما در برابر بعضی از مفتی های ساکن در انگلیس و کانادا و اردن وآل سعود و غیره 130س

تحت عنوان انسانهای نامتعادل و نامیزان تاخته اید علت چیست؟ چرا اینها نمی توانند به عنوان 

 رهبران جهادی مطرح بشوند؟ 

 

برتراست که «ابزار3»ج: اوالً تنها نماینده و شخص انتخاب شده توسط شورای اولی االمر یکی از 

شایستگی رهبریت جهاد مسلمین را دارد که در قلب حوادث و داراالسالم مسلمین سکونت دارد. نکته 

یدهند که ی قابل تامل اینه که اینها آزادانه و طی جنگ زرگری در قلب کفار و دارالکفری فتوا م

معتقدند باید با اونها جنگ بشه، اما نه حاال که اونها اونجا هستن، کی؟ زمانی که مسلمین همدیگه را در 

جنگی داخلی نابود و ذلیل کردند. جالب اینجاست حتی مجاهدین شریعت گرای مخالف خودشان را به 

 تحت حمایت آنها هستند.   مزدور بودن همین کفار سکوالر جهانی و محلیی متهم می کنند که خودشان

جهاد، جنگ مسلحانه، انقالب و بخصوص دیپلماسی حکومتداری در عصر حاضر علم و تخصصیه که 

اینها اگر وارد این تخصصها بشوند با اسم و رسمی که از کانال فضای مجازی در کرده اند عالوه بر 

 و عقب گرد هم میشوند.  آنکه سودی برای مسلمین به بار نمی آورند بلکه مایه ی شر و تفرق



اینها حتی ممکنه نویسندگان خوش قلم در یکی از علوم اسالمی مثل تاریخ یا حدیث یا یکی از دهها علم 

تخصصی اسالمی باشند و حتی در آن علم خبره و جای اطمینان باشند اما قرار نیست یک متخصص 

رسمش ادای متخصصین برق جراحی قلب که در برق کشی ساختمان تخصص نداره به خاطر اسم و 

 را دربیاورد.

این افراد خوش قلم میدان ندیده ی غیر متخصص در امور مدیریت نظامی و سازماندهی جماعتی حتی 

از نزدیک اسلحه های نظامی را هم ندیده اند و با دنیای نظامی و اطالعاتی و جنگ روانی و انواع 

کی، متقارن، نامتقارن، چریکی و پارتیزانی، جنگهای زمینی، هوائی، اقتصادی، سایبری، الکترونی

کوهستانی، شهری، جنگلی و غیره کوچکترین اُنسی ندارند و اصالً این جنگها را نمی توانند لمس و 

 درک کنند. 

به نظر شما چنین اشخاصی می توانند رهبر یک گروه جهادی بشوند؟ اینها حتی از تعریف صحیح 

گانه ی آن، تعریف اسالم و مسلمین، دشمن شناسی شرعی و درجه معنی دین و مفاهیم و محتوای چهار 

بندی شرعی دشمنان، راهکارهای وحدت آگاهانه، هدفمند و حرکتی و حتی از شناخت صحیح روابط 

متقابل اسالم و دین سکوالریسم هم بی خبر هستند، به همین دلیل در تمام دیپلماسی های خود شکست 

 می خورند.

راهنمائی و رانندگی و حتی قطعه شناسی ماشین و خواندن چند کتاب و داستان  با تسلط بر کتابهای

 تاریخی کسی راننده ی خوبی نمی شود که شما ماشین و جان خودتان و عزیزانتان را به وی بسپارید. 

 هاین طبیعیه که ما هیچ گاه اختیار جهاد خودمان را به دست چنین انسانهائی ندهیم که با تمام ادعاهائی ک

دارند در جبهه ی کفار سکوالر جهانی و مرتدین محلی به سبک خودشان در حال جنگ روانی و سرد 

 با ما هستند و سعی می کنند با تولید تفرق و جنگ داخلی به ما صدمه بزنند. 

 

: شما چرا در مورد علمای سوء گروههای مختلف جهادی چیزی نگفته اید؟  در مورد 131س

 دارالکفر هم سکونت آنها مانعی از رهبری آنها می شود؟ رهبران جهادی ساکن در

 

ج: صحبت ما در مورد علمای داخل میدانهای جهاد نیست، چون ما از طریق شرعی و امنیتی آن نقدها 

یا پیشنهاداتمان را به این اشخاص می رسانیم و کاری به امور داخلی آنها نداریم، چون ما غیر از 

به چیز دیگری راضی نمی شویم و برای ما رسمیت ندارد. به همین  برتر« ابزار3»قدرت یکی از 

نه با زبان و نه با دست در امور این گروههای متفرق شرکت   میندار یمادام که قدرت اصالحگر دلیل

 نمی کنیم. 

باز صحبت ما متوجه کسانی نیست که به عنوان یک امام مسجد یا خطیب مسجد یا حتی نویسنده و مبلغ 

 از مسلمین مستضعف دارالکفرها در حال انجام وظیفه هستند.مورد نی

و یا در مورد کسانی صحبت نمی کنیم که ممکنه در امری اقتصادی و به نفع جهاد و مسلمین در حال 

 فعالیت در دارالکفرها باشند و...

 شوند وصحبت سر کسانیه که به عنوان رهبران جهاد و در واقع رهبران انقالبی و نظامی شناخته می 

عُرضه و شهامت هجرت به سمت یکی از داراالسالمهائی را ندارند که حتی منطبق با افکار خودشان 



تشکیل شده، در حالی که در همان محل سکونت آنها و حتی دورتر از آن مسن تر ازآنها و حتی زنان و 

 م رسانده اند . جوانانی با سن پائین با خرید دهها مشکل خود را به میدانهای قتال و داراالسال

هجرت نزد اینها یعنی با تهیه و در دست داشتن بلیط درجه یک آزادانه تشریف ببرند ترمینال یا 

فرودگاه بگویند ما به سوی میدانها جهاد میرویم . خنده داره نه؟ اگه شرایط مثل هجرت رسول هللا صلی 

واهند بود و چون بهانه و شبهه می هللا علیه وسلم بشود  اینها هرگز حاضر به هجرت و سپس جهاد نخ

آورند که ما تحت نظر هستیم و... انجام حیله هائی برای هجرت مثل آنچه رسول هللا به کار برد را 

 ممکنه نعوذ باهلل بی اخالقی بدانند یا در شان خود ندانند یا ....

صلی هللا علیه وسلم باز در اینجا مساله بر سر حضور آنها در میدانهای جنگ مثل غزوات رسول هللا 

نیست بلکه تنها حضور آنها در داراالسالمه و بس؛ حاال هر کجای داراالسالم و در هر مقام و منصب 

و جایگاهی که هستند فرق ندارد مهم این است در داراالسالم باشند و از نزدیک با آنچه که هست دست 

 و پنجه نرم کنند.  

ه شدنشان توسط کفار سکوالر جهانی را مطرح می کنند اگه شبهه ی در تیر رس قرار گرفتن و کشت

نمی تواند صحت داشته باشد چون همین االن در آغوش آنها در کمال امنیت به سر می برند و کشتن 

اینها و یا دستگیر کردن و زندانی کردن اینها با سناریو سازی رایج  برای کفار سکوالر جهانی  و 

 پس این شبه هم نمی تواند درست باشد.  مرتدین محلی کار پیچیده ای نیست.

کشته شدن قیادات جهادی در داراالسالمها توسط دشمنان به این معنی نیست که اگر این رهبران نزد 

کفار محارب  بروند در امان خواهند بود. اگر این رهبران راستین میدانهای جهاد نزد این کفار جنگجو 

دون شک خائن هستن . اما این مفتی های نامتعادل به پیروان و محارب بروند و در امنیت زندگی کنند ب

خود چنین القاء می کنند که امنیت آنها نزد این دشمنان کافر و اشغالگر و یا مرتد تامین می شود نه نزد 

آنهائی که داراالسالمی هم تشکیل داده اند؛ و البته اشکالی ندارد چه بر سر پیروان می آید مهم این است 

 ا اذیت نشوند و ...که اینه

اینها حیله گرانی هستند که ربطی به جهاد و مسلمین ندارند، بلکه کسانی هستند که در میان دشمن 

 اشغالگر و مرتدین به سبک خودشان در حال جنگ نرم و روانی با مجاهدین هستند. 

یا شهید شده اند یا  علمای راستین یا در میدانهای جهاد هستند ، در جوامع جاهلیاز بزرگان یکیبه قول 

در زندانها به سر می برند.  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم برای بعضی از افراد که حتی با شعر بر 

علیه اسالم و رهبریت تبلیغ می کردند نفر فرستاد تا ترور و حذفش کنند کفار هم همین رویه را در 

رای کفار سکوالر جهانی یا طاغوتی محلی ب برابر مسلمین راستین در پیش گرفته اند . اگر می بینید که

دست یافتن به زنده یا مرده یا اطالعاتی جهت تعیین جای فالن عالم یا رهبر جهاد جایزه ی چند میلیون 

دالری تعیین می کنند و... در برابر برای فالن عالم آزادی عمل و امنیت الزم و... تهیه می کنند این 

 از چه قراره؟ نباید به ما نشان بدهد که قضیه

 

: ابوقتاده و مقدسی و طارق و هانی و ابوبصیر از رهبران فکر تیار جهادی تا چه اندازه 132س

 توانسته اند در این کار خود موفق باشند؟

 



ج: برادر گرامی صحیحتر اینه که گفته بشه که این اشخاص از نویسندگان تفکر سلفیت خاص نجدیت یا 

ستند آنهم گروهی از سلفیت خاص نجدیت، چون گروهها و جریانات به قول خودشان کاتب و باحث ه

سلفیت خاص نجدیت دهها گروه مختلف هستند و اینها مورد پذیرش گروهی خاص هستند و سایر 

 گروهها قلم به دستان و باحثین و شیوخ خودشان را دارند و اینها را قبول ندارند . 

هب اسالمی تشکیل میدهد. اما اینها به عنوان رهبری تیار جهادی را طیف وسیعی از تمام فرق و مذا

جهادی در مسیر شرعی هدایت همفکرانشان تا چه اندازه موفق بوده اند باید گفت کارنامه ی آنها غیر 

از ایجاد تفرق و جنگ داخلی و فشل و ذلیلی و بی ابهتی برای مسلمین و پیروزی و قدرت گیری برای 

 و مرتدین و دارودسته ی منافقین داخلی  چیز دیگری را نشان نمیدهد. کفار سکوالر و اشغالگر جهانی 

اینها به همان اماکنی تعلق دارند که در آن زندگی می کنند و حتی نمی توانند وضع موجود همفکرانشان 

را در هنگام تطبیق افکارشان درک کنند به همین دلیل همیشه مسیر را اشتباه میروند و نتایج را هم دیده 

 ایم. 

 :وی از او را دارند می گویدکه در مورد دسته ای مشخص از اینها که به دروغ ادعای پیر میابن ق

کنندو با اقوالشان مردم را به راه بهشت  یدر مورد بهشت صحبت م شانهای جلسه در سوء علماء

 یکه به اقوالشان به مردم م یو هنگام فرستند، یتش مآ یکنند، و با افعالشان مردم را به سو یدعوت م

 .دیبشتاب :ندیگو

 یآن دعوت م یخواهند و به سو یکه اگر آنچه از شما م چرا د،یگوش نده نانیبه ا :ندیگو یم افعالشان

ا و آنها در ظاهر راه ر گفتند، یاجابت م شانیبودند که به ادعا یم یکسان نیکنند حق باشد، خودشان اول

 41کنند(. یکنند)مردم را گمراه م یراه را قطع م قتیکنند( و درحق یم تتانیدهند)هدا ینشانتان م

بسیاری از اینها می خوانیم که هجرت برای آنهائی که توان « اقوال»موس ما در به عنوان مثالی مل

 و سکونت در دارالکفرها حرام است.  دیبه دارالسالم هجرت کن دیو باهجرت دارند واجبه 

 این اشخاص می گوید: نه هجرت نکنید در همین دارالکفرها سکونت کردن بهتر است. « عمل»اما 

آنها  باعث سرگردانی و قطع راه می « عمل»این اشخاص شما را هدایت می کنه و  «اقوال»این یعنی: 

 شود. 

 

: شما معتقدید كه نباید اخبار را از رسانه هاي كفار اشغالگر خارجي و حكومتهاي دست 133س

نشانده ي آنها و منافقین دین فروش گرفت، در حالي كه تمام رسانه هاي رسمي و ماهواره اي، غیر 

 ترنت، در اختیار آنهاست؛ اگر مسلماني چنین اخباري گرفت شما چه پیامی برایش داري؟از این

 

ق  ب ن ب إٍ ف ت ب یَّنُوا...»ج : زمانِّ هللا متعال به ما هشدارمِّ دهد كه  كُْم ف اس  اء  نُوا إ ْن ج  ین  آم  ا الَّذ   « ی ا أ یُّه 

مان موحدي كه توسط رسول هللا صلِّ هللا ( یعنِّ اینكه مسلمان نباید اخبار را از یك مسل6/)حجرات

علیه وسلم تربیت شده اما دچار یك فسقِّ گشته است به آسانِّ دریافت كند، بلكه باید راست و دروغ آن 

را روشن و آشكار گرداند، با این وجود در مورد مسلمانان  فاسق این زمان  و بخصوص كفار و 

كرد؟  زمانِّ كه ما اخبار یك مسلمان فاسق را به همین مرتدین و منافقین دین فروش اجیر شده چه باید 
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سادگِّ باور نمِّ كنیم حاال چگونه باید به اخبار كفاراشغالگر خارجِّ  و مرتدین محلِّ و منافقین دین 

 فروش گوش كنیم؟ 

آشكار و كامالً روشن است كه دشمنان خارجِّ مسلمین و منافقین بومِّ از قرنها پیش به صورت عموم 

هه گذشته به صورت اخص جنگِّ روانِّ و تبلیغِّ را بر علیه مسلمین به راه انداخته اند، به و در چند د

همین دلیل، اخبار مربوط به مجاهدین و مسلمین باعزت، و حتِّ مسلمین ذلیل شده را نیز، تحت هیچ 

ان معنوانِّ نمِّ توان از كفار و بخصوص مرتدین و منافقینِّ كه در اختیار اینها هستند گرفت، و مسل

 حق ندارد بدون توجه به سرچشمه ي خبر،  آن را نشخوار نموده و به دیگران نیز منتقل نماید. 

حاال فرض مِّ كنیم كه ما مجاهدین شریعت گرا را نمِّ شناسیم و از اعمال آنها نیز اطالعِّ در دست 

 ا دروغ؟ نداریم، و اخباري در مورد آنها به ما مِّ رسد؛ چگونه بفهمیم چنین خبري راست است ی

طبق آن چیزي كه گفته شد در همان ابتداي امر باید روشن نمود كه منبع خبر و كسِّ كه خبر را پخش 

 مِّ كند كیست؟ 

به دنبال آن باید فهمیده شود كه منبع و پخش كننده ي خبر اگر مسلمان است آیا طرفدار یا عضو جناح 

 برتر وصل است؟«ابزار3»خاصِّ و متفرقی است یا به یکی از 

زمانِّ كه رسانه هاي وابسته به  آمریكا و انگلیس و آل سعود و روسیه و... و مرتدین محلِّ و دین 

فروشان منافق همنشین با اینها، كه در حال جنگ مسلحانه با مجاهدین بوده و اخباري را با مخلوط 

كوركورانه آن نمودن راست و دروغ منتشر مِّ كنند، كدام عقل سلیم به یك مسلمان اجازه مِّ دهد كه  

 را پذیرفته و نشخوار و بازنشر كند؟   

جاي تعجب نیست كه كفاراشغالگر خارجِّ  و مرتدین و دین فروشان منافق صفت و رسانه هایِّ كه در 

اختیار آنهاست اخبار دروغین و مسموم را منتشر كنند، اما جاي تعجب دارد و بلكه مایه ي شرم و 

خبار اعتماد داشته باشد  و یا بانشخوار آن به دیگران منتقلش كند؛ خجالت است اگر مسلمانِّ به چنین ا

به همین ترتیب ما نمِّ توانیم به رسانه هاي كفار سكوالر جهانِّ و مرتدین محلِّ بگوییم رویتان سیاه، 

چون روي آنها سیاه تر از آنِّ است كه دوباره نیاز به سیاه شدن داشته باشد، اما به صراحت از هللا 

خواهم كه روي كسانِّ كه، چنین آگاهِّ داشته واز روي عمد، و به میل خودشان حرف آنها  متعال مِّ

 را باور مِّ كنند و باز نشر می کنند وتوبه نمی کنند را سیاه گرداند. 

 

: اینهمه بت کده در سرزمینهای مسلمین وجود داره و مجاهدین کاری به آنها ندارند. این 134س

 که مجاهدین با اینها سازش کرده اند؟نمی تواند شبهه ایجاد کند 

 

ج: ما فعالً در جنگ با قریش زمان آمریکا و متحدینش هستیم و ممکن است مجبور بشویم به کفار 

نصرانی حبشه هم پناهنده بشویم و یا حتی با دهها قیبله ی کافرمشرک مثل بنی ضمره و خزاعه و یا 

کفار نصرانی نجران هم در برابر این دشمن اصلی  حتی کافر یهودی خیبر و بنی نضیر و غیره و یا با

 متحد بشویم یا پیمان عدم تجاوز امضاء کنیم ....  

اجازه بدهید پایتخت متحدین و دست نشانده های کفار قریش در سرزمینهای اسالمی را فتح کنیم آن 

ت گله نکردیم آنوقوقت اگر پارلمان و بت کده های مشرکین و سکوالریستها را تغییر کاربری یا نابود 

کنید.  اما تا قبل از رسیدن به این هدف، تحریکات دشمنان دانا و دوستان جاهل نمی تواند ما را به 



سمت خطاهای فاحشی بکشاند که ممکن است به کل معادله ی جهاد ما و استراتژیهای دور و نزدیک ما 

 صدمه بزند. 

 

های ریز و درشتی که تحت عناوین مختلف : اما حکومتهای بدیل اضطراری اسالمی بت کده 135س

به وجود آمده اند را با وجود تمکین در بسیاری مناطق ویران نمی کنند این با سیاست شرعی اسالمی 

 همخوانی دارد؟

 

ج: با آنکه واضح منظور شما از بت و بتکده را متوجه نشدم اما باید عرض کنم حکومت اسالمی مدینه 

ینی چون بنی ضمره و بنی خزاعه  متحد شده بود و حتی پیمانهای عدم با آنکه با یهودیان و مشرک

تجاوز با نصرانی ها و دیگران بسته بود اما در هر صورت دشمن اصلی آن حکومت مشرکین 

 )سکوالریستهای( مکه بود. یعنی یک شهر در برابر یک شهر. 

ا فتح نکرد و قدرت مطلق منطقه با این وجود تا زمانی که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم این شهر ر

 نشد بتهای مشرکین را تخریب نکرد. 

حاال ما در برابر یک شهر هستم؟ یا یک استان؟ یا یک کشور؟ یا یک منطقه؟ یا در برابر کل کفار 

 جهانی و مرتدین و منافقین محلی؟ 

رت مشرکین مکه پس تا زمانی که قدرت ما در حد قدرت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در برابر قد

 نرسیده است از نابودن کردن بتهای مشرکین)سکوالریستها( خود داری می کنیم . 

نا بود کردن زود هنگام این بتها یعنی کمک به ایجاد وحدت میان کفار و خنثی شدن تالشهای ما برای 

 علیه وسلم وتجزیه ی دشمنان و... و این عین انحراف از مسیر دیپلماسی جهادی رسول هللا صلی هللا 

 خدمت به دشمنان و ظلم آشکار به مسلمین است. 

بارها عرض کرده ام که تنها قدرت نظامی است که دیپلماسی خارجی ما با کفار آشکار و پنهان داخلی  

را تعیین می کند نه فقط قدرت علمی و حکمت و اقتصاد برتر و متمدن بودن وغیره. تمام اینها زمانی 

 ا موثرند که از پشتیبانی  قدرت نظامی مناسبی برخوردار باشند. در دیپلماسی خارجی م

 

: عده ای بر این باورند که علت اینهمه محاصره ی اقتصادی و حتی ویرانی هائی که ناشی 136س

از جنگهای آمریکا و سایر متحدینش در سرزمینهای مسلمین است مجاهدین هستند. اینها هستند که 

 که این جنایتها را بکند؛ این ادعا تا چه اندازه صدق دارد؟ بهانه دست آمریکا داده اند

 

ج: اینها بهانه ها و شبهات دارودسته ی منافقینه که عده ای از مسلمین نا آگاه و ضعیف االیمان هم به 

  آن آلوده شده اند.

اجتماعی شعب ابی طالب، رسول هللا و مسلمین همراه او نبودند بلکه  –علت محاصره ی اقتصادی 

علت اصلی، دعوت به توحید و کالم هللا تعالی بود، رسول هللا صلی هللا علیه وسلم امین و صادق مردم 

 د. هللا تعالی میبود این دعوت به شریعت هللا تعالی بود که او را نزد عده ای کذاب و ساحر و غیره کر



ین  ب آی ات  َّللاَّ  فرماید:  نَّ الظَّال م  ك 
ل   ّبُون ك  و  ي ی قُولُون  ۖ ف إ نَُّهْم ال  یُك ذ  دُون  ق دْ ن ْعل ُم إ نَّهُ ل ی ْحُزنُك  الَّذ   (33انعام/)  ی ْجح 

)ناراحت مباش( چرا که . سازدیم نیتو را غمگ ندیگویکه آنچه )کفّار مّکه( م میدانی!( ما مغمبریپ ی)ا

 .ندینمایخدا را انکار م اتی. بلکه ستمکاران آکنندینم بیآنان تو را تکذ

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم باعث آواره شدن مسلمین به حبشه ومدینه و تاراج اموالشان توسط 

ون م و قانمشرکین و سکوالریستهای قریش و جنگهای بدر و احد و چندین جنگ دیگه نشد بلکه اسال

 شریعت هللا بود که مشرکین و سکوالریستهای مکه  و متحدینش را به چنین جنایات و جنگهائی کشاند. 

بهانه ای که باعث میشه مشرکین و سکوالریستها از قریش تا کنون اقدام به محاصره  و تحریمهای 

 نه مسلمین شریعت اقتصادی و تحمیل هزاران جنگ وحشیانه بر مسلمین کند قانون شریعت هللا ست

گرا. این مسلمین هم اگر بمیرند باز این جنگ همچنان ادامه خواهد داشت مادام کسانی باشند که همچون 

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و اصحاب وی از چنین شریعتی به صورت کامل پیروی کنند و محتوا و 

 ین شکل دین را برای هللا خالص کنند. مفاهم چهار گانه ی دین را به دین اسالم اختصاص بدهند و به ا

آمریکا آنهمه جنایت را در افغانستان و سایر نقاط جهان آفریده و کمونیستهای چین هم در ترکستان 

شرقی و روسها نیز در چچن و سایر مناطق اشغال شده و انگلیس هم در هند و صربها نیز در بوسنی و 

ایتالیا هم در لیبی و تقریبا تمام کفار سکوالر از هزاران هرز گوین و فرانسه هم در الجزائر و مالی و 

کیلومتر آنطرفتر آمده و اینهمه جنایت را در خانه ی مسلمین در حق مسلمین مرتکب شده اند  حاال اگر 

مسلمینی به فرض عین جهاد عمل کردند و گفتند بس است از خاک و منزلم بروید بیرون بهانه دست 

 د؟این جنایتکاران داده ان

 نکهیبه ا دنیکه راضربطی به مسلمان و غیر مسلمان نداره بلکه سخن بی غیرتان فاسدیه سخنان  نیا

 .رندیبرده بم کیدست دشمنان بمانند و همچون  ریبرده و ز

برای ما دین وقانون شریعت هللا و رضایت هللا تعالی و با عزت زندگی کردن و با عزت مردن مقدم بر 

قوم و قبیله و خانه و کاشانه و دنیاست. مسلمان باید ایمان خودش را چک کند و ببیند نزد او کدام یک 

 نمی خواهد.  « مینگه مینگ»مهمتر و مقدم ترند. این دیگر به قول ما 

 

اما آمریکا مدعیه که برای ارزشهای انسانی و حقوق بشر و برابری انسانها و مسائلی از : 137س

 این دست دارد می جنگد 

 

ج: در رد این دروغهای آشکار مطالب زیادی گفته شده من تنها به سه سند تاریخی اشاره می کنم که 

 در کارنامه ی سیاه و کثیف آمریکا نوشته شده: 

را فقط شکنجه  نفرهزار  700هزار انسان را کشت و  160ن  1963در  تنامیتنها در جنگ و کایآمر

هزار نفر را  4هزار نفر را در آورد و  3 یهیکرد و کل زن و دختر تجاوزهزار  31 به ناموس داد و

 42برد نیاز ب ییمایروستا را با سالح ش 46سوزاند و 
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ود خ یدر سخنرانبشنویم که  یکائیاز رونامه نگاران آمر یکیهرش   موریسنمونه ی دیگر را از زبان 

عراق  بیزندان ابوغر نیپرده برداشت که در هم یمحرمانه ا لمیاز ف یمدن یها یآزاد یکایدر سند

 شدند. یم یمجبور به تجاوز به زنان یکائیآمر انیکودکان و نوجوانان توسط نظام

 دیبود دهیاز شما حاضران درباره آنها شن یبودند که ممکن است، برخ یدر آنجا زنان: » دیگو یم هرش

ر به ه ایفرستادند و  یدر بازداشت بودند، م بیدر ابو غر زیشوهران خود که آنها ن یبرا ییکه نامه ها

تعرض و هتک  النو به خاطر ف دیایکردند که ب یگرفتند و التماس م یممکن با آنها تماس م قیطر

ه در ک یو اهانت بار یانسان ریغ اریبس یو روان یروح طیکه به آنها صورت گرفته بود و شرا یحرمت

بردند،  یو آنها را از آنچه در آن بسر م رندیممکن جانشان را بگ قیبردند، به هر طر یآن به سر م

 نجات دهند.

ً دیافزا یم هرش وهران خود التماس و به ش نگونهیآمد که ا یزنان م نیچه برسر ا د،یدان یم : واقعا

ً  یاستغاثه م زنان با پسران جوان و نوجوان و  نی.. ا میگو ی.. اما من به شما م ریخ کردند؟ .. مسلما

 بودند که مقابل دهبازداشت ش یهم نشان داده شده، با پسران کم و سن سال لمیکه در ف یدر موارد یحت

 کردند. یها اقدام به تجاوز و تعرض به آنها م نیدورب

پسران جوان و  نیا یها هیضجه ها و گر یصدا لمیف نیصحنه ا نیو دردناک تر نیبارتر فاجعه

ضجه ها و  یصدا تانیندارم، حکومت ها دیبودند .. ترد دهینوجوان بود که به شدت وحشت زده و ترس

ها و  دارم، آن ضجه مانیدارد .. و ا اریکودکان و نوجوانان را ضبط کرده و در اخت نیا یاستغاثه ها

 را رسوا خواهد کرد. اتیجنا نیالتماس ها، عامالن ا

پسران مورد تجاوز قرار  نیا یکه از سو یزنان د،یآشکار گردهرش به صراحت اعالم می کند که: 

 گرفتند، مادران آنها بودند.

خوب ممکنه بگوئید که این مال یک دهه ی قبل است و االن آمریکا اهلی شده اما صرف نظر از تمام 

جنایات و وحشی گریهائی که هم اکنون در یمن و سومالی و سوریه و افغانستان  انجام میدهد باید 

 زن و بچه و پیر و جوان مسلمان را در باغوز 3000عرض کنم که  در عرض کمتر از یک هفته 

 سوریه با حمایت کوردهای سکوالر و مرتد سوزاند و از بین برد. 

 چنین جانور درنده و سکوالری اصالً می فهمد انسان چیه و ارزشهای انسانی چه هستند؟ 

 

: آیا می توانیم بگوئیم که ما به پیروزی بر آمریکا دست یافته ایم و مسئولیت ما نسبت به 138س

 ایم خاتمه یافته؟مردمی که به خاطرش هجرت کرده 

 

ج: با وجود قدرت منهجی و بخصوص پشتوانه های نظامی و پیشرفتهایی که برادران و خواهران ما 

در عرصه های مختلف داشته اند اما نیاز به حضور فعال و همه جانبه ی بیدار گران در صحنه هنوز 

عقیدتی و سرطانی که کفار تمام نشده، هنوز زود است که اعالم کنیم ما بر آلودگی ها و تومورهای 

سکوالر جهانی و بخصوص مرتدین و دارودسته ی منافقین و سکوالر زده های محلی در بدن مردم ما 

 تولید کرده اند پیروز شده ایم .

خطر هنوز وجود داره و دشمنان سکوالر خارجی و داخلی در کمین هستند و دارودسته ی منافقین و 

در میان مسلمین برای خود گروه و مسجد و حزب و پایگاهی سکوالر زده های بومی و طمعکار 



ترتیب داده اند و حاضرند دین و مردم را با کمترین قیمتها به این کفار اشغالگر و مرتدین محلی 

 بفروشند. 

هم اکنون دسته هائی سازمان یافته و منسجم بدون اعتناء به اهداف و خون و آینده ی مسلمین رفتارهائی 

 کنفرانسهای نیمه پنهانو  هبزرگ یخطری نشان دهنده دهند و تصمیماتی را می گیرند که  را انجام می

ای به آینده  مسلمینشاهد توافقاتی برای خرید و فروش هویت ها و بردن با آمریکا و مزدورانش 

 ه. تاریک

 

تحت چه : امروزه طرفهائی در حال مذاکره با آمریکا هستند، به نظر شما مذاکره با آمریکا 139س

 شرایطی می تواند صحیح باشد؟

 

ج: همه می دانیم که سکوالریستها همیشه با زبان اسلحه و زور با مسلمین صحبت می کنند تا اینکه 

ال : و  بتوانن محتوای چهار گانه ی دین را از دین اسالم گرفته و به دین سکوالریسم اختصاص بدهند

تَّى ی ُردُّ  الُون  یُق ات لُون کُْم ح  ین کُْم إ ن  اْست ط اعُوا )البقره:ی ز  پس اینها تا زمانی با ما می جنگند  ( 217وکُْم ع ْن د 

 43.گانه ی  دین خود بکشیم 4که ما دست از مفاهیم و محتوای 

 ،آمریکا به عنوان قریش زمان هم اکنون با زور اسلحه قصد دارد با تهی کردن دین اسالم از این مفاهیم

اسالمی تو خالی و مسخ شده برای مسلمین باقی بماند و مسلمین در این چهار مورد تابع و تسلیم  دین 

اطاعت از این  -3قوانین  -2حاکمیت  -1تابع   سکوالریسم و سکوالریستها )مشرکین(شوند و عمالً 

 شوند. تی سکوالریسمجازات کردن و پاداش دادن توسط این حاکمیت وقوانین  -4حاکمیت و قوانین 

تمام گفتگوها و مذاکره های آمریکا در این راستا است که تا کنون عالوه بر این هزاران بار نسبت به 

دیگران دچار پیمان شکنی و خیانت و فریبکاری آشکار شده است و تمام تبلیغات دروغین آن طبق 

 یکی از تاکتیکهای او در جنگ روانی و نرم  می باشد.« الحرب خدعة»قاعد

این صورت هر کسی که تحت چنین شرایطی دم از گفتگو و مذاکره با چنین دشمنی می زند در  در

بهترین گمان چنین به نظر می رسد که بر مفاهیم شرعی عهد و پیمان آشنا نیست و گرنه تحت چنین 

در واقع دعوت به ذلت و تسلیم شدن محض به دشمن و انحراف از مسیر  شرایطی دعوت به مذاکره

 به مسلمین است.  بیشتر شریعت و تحریک او به پیشروی بیشتر و صدمه زدناصلی 

تجربیات و عبرتهائی که از پیمان بستنهای آمریکا با اهل قبله داریم عقل هر انسان متعادلی را قانع می  

کند که آمریکا کالهبردار غداری است که مذاکرات و گفتگوهای او زمانی انجام می شود که از طریق 

ی نتوانسته باشد مخالفین را به تسلیم وادارد و عالوه بر آن اهل وفای به هیچ عهد و پیمانی هم نظام

نیست، آمریکا هرگز متحد و معاهد نمی خواهد بلکه آمریکا تنها مزدورانی می خواهد که تسلیم شرایط 

 او شده باشند.  

                                                             
 که عبارتند از :  43

 .تیقدرت و حاکم        -1
 کنند. یم یرویاز آن پ تیحاکم نیدمان تحت نفوذ اکه مر یحدود و راه و روش ن،یقوان        -2
 کند. یکه اجرا م یو قانون یاسالم تیاز قدرت حاکم یاطاعت و فرمانبردار        -3
 مجازات کردن. ایمحاسبه، قضاوت، پاداش دادن  تیو در نها        -4



از موضع قدرت قاطعانه ها باید تن با آمریکا )قریش زمان( که اینهمه دچار غدر و خیانت شده است 

 نظامی صحبت کرد و شرایط خود را بر آن تحمیل کرد.

 

 : به نظر شما این مرگ بر آمریکا گفتنها وجه شرعی دارد؟140س

 

بُّ  الَّ ج: هللا تعالی می فرماید:  ْهر   َّللّاُ  یُح  ء   اْلج  ن   ب السُّو  ن إ الَّ  اْلق ْول   م  ك ان   ظُل م   م  ً  َّللّاُ  و  یعا ً  س م   /ساءن) ع ل یما

 ارقر ستم مورد كه كسِّ آن مگر گشایند، بدگوئِّ به زبان( بشر افراد كه) ندارد دوست خداوند( 148

 .است آگاه شنواي خدا و باشد گرفته

مگر ما از سوی آمریکا و تمام متحدین جهانی سکوالر و مرتدین محلی اش مورد ظلم واقع نشده ایم؟ 

 قُت ل  تعالی در مورد ظالمینی که اصحاب االخدود را به قتل رساندند می فرماید:  حاال زمانی که هللا

ابُ   !باد گودال صاحبان بر نفرینو  مرگ( 4 / بروج ) اْْلُْخدُود   أ ْصح 

ما هم میگوئیم مرگ بر صاحبان چاله ها و بمبهای فوسفوری و خوشه ای و شیمیائی در حلبچه و  

 سردشت و باغوز و موصل و رقه و افغانستان و یمن و سومالی و مالی و لیبی و ....

 ما هم میگویم مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس و چین و روسیه و فرانسه و آلمان  و ... 

 

 است که در میان کفار حکومتی عادل پیدا بشود و قدرت  آن دوام پیدا کند؟ : آیا ممکن141س

 

ج: بله مثل نجاشی در میان کفار نصرانی. اما باید دقت کرد که هرگز در میان کفار سکوالر و مشرک 

شخص یا حاکم عادلی پیدا نمیشه، چون سیاست اینها جنگ طلبی و حذف تمام احکام وقوانین شریعتهای 

إن "از اداره ی زندگی اجتماعی مردمه. پس زمانی که در آثار گذشتگان مثالً می بینیم که گفتن آسمانی 

ن للدولة العادلة الكافرة وال یمكن للدولة المسلمة الظالمة" ك  در اینجا منظور دولتهای کافر اهل  هللا یُم 

 کتابه که در عصر این بزرگان هم وجود داشتند. 

یشویم که هللا تعالی برای هالکت و نابودی ایجاد کرده و هر کسی که از آنها در اینجا ما متوجه سننی م

پیروی کند از بین میرود  و باز شاهد سننی برای تمکین و قدرت گیری هستیم که باز هر کسی که از 

 آنها پیروی کند تمکین پیدا می کند و قدرت می گیرد؛ اینها سنن الهی هستند و ثابت.

رژواهای لیبرال یعنی کل کفار سکوالر دنیا از سیستم شورائی تحت عناوین کمونیستها و حتی بو

پارلمان و شورای سناتورها و... استفاده می کنند. اینها هستند که کشور را اداره می کنند و رئیس 

جمهور یا نخست وزیر یا هر اسم دیگری در واقع مجری برنامه های کالن و استراتژی های اونهاست 

یشتر از یک پیمانکار ندارد که  در مناقصه ای پر از دغل بازی به نام انتخابات برنده و جایگاهی ب

 شده، صاحب کار اصلی خودشانند و... 

حاال اینها با اینهمه دغل بازی و اینهمه حزب و فرقه و گروه مختلف از این سیستم شورائی استفاده می 

ند و همیشه در جا می زنند یا به عقب بر می کنند و به جلو می روند اما  مسلمین دورش انداخته ا

 گردند. 



هللا وسیله را معرفی کرده، یک کافر استفاده می کند و پیروز میشود و یک مسلمان استفاده نمی کند و 

 شکست میخورد و ذلیل دست کفار میشود.

ب و خیال خدا راه بچه دار شدن را معرفی کرده اما مسلمان بدون ازدواج کردن تنها با دعا و خوا

 میخواهد بچه دار بشود. مگه میشه؟ 

 

 : روابط شما با اهل کتاب در مناطقی که اکثریت با اینهاست چگونه خواهد بود؟142س

 

خواهیم بود. اما به « ابزار3»ج:  ما در داراالسالم سکونت داریم و قطعا تابع تصمیمات یکی از 

مثل پیمان نامه ی عمر بن خطاب برخورد  عنوان سندی تاریخی میشه گفت ما حداقل به صورت کالن

 و هایشان،صلیب و كلیساها و مال، و جان لحاظ از آنان به »می کنیم که به عنوان مثال در اون اومده: 

 نخواهد سكونت آنان كلیساي در كسِّ. آنند در كه مردمِّ دیگر براي و دهدمِّ امان دردمندشان و سالم

 نخواهد كاسته ایشان اموال و هاصلیب و آن حدود و آن از چیزي و ساخت نخواهد ویران راآن و كرد

 ....و رسید نخواهد زیانِّ ایشان از كس هیچ به و كنندنمِّ آیین و دین ترك به مجبور را آنان. شد

 

؟ آیا این به دکفار یهودی و نصرانی که اینهمه شرکیات دارند چگونه مشرک نیستنحاال : 143س

 نیست؟معنی کافر ندانستن آنها 

 

هر مشرکی یا به زبان امروزین هر سکوالری بدون شک کافره اما هر کافری مشرک یا سکوالر ج: 

نیست. ممکنه یه کافر یهودی یا نصرانی یا مجوس و صابئی باشه یا یک کافر مرتد که در مواردی از 

به تفصیل در این . الزم نمی بینم آنچه را که در درسهای مقدماتی دفرق دارن راحکام دنیوی با همدیگ

 دوباره گوئی کنم. ازمینه در موردش صحبت کردیم ر

 دکه به هیچ یک از شریعتهای آسمانی معتقد نبودن دعرض کنم که مشرکین کسانی هستن ربه زبانی دیگ

در اداره ی امور زندگی درونی و دنیوی خود، مستقل از هللا، خودشان طبق  دننامی تو دو معتقد بودن

اهکارها، برنامه ها و قوانینی که از گذشتگان خود به ارث برده اند یا خودشان تولید سالیق خودشان ر

 به کار گیرند، در اینجا مناط اصلی مشرک بودن میشه استقاللیت قائل شدن. اکرده اند ر

 می دستور هللا و پیام هللا ار دیک کافر یهودی یا نصرانی یا مجوس یا صابئی تمام شرکیاتی که می کنن

انجام  انه مستقل از هللا و از طرف غیر هللا. میگه هللا تعالی خودش اینو گفته و من دستور هللا ر نداند

م؛ اما مشرک برای اداره ی زندگی درونی و ظاهری خودش برای غیر از هللا قدرتی مستقل از هللا همید

 قائله و اینو واضح و آشکار میگه.  

پیامبری  در این موراد قبول دارم اما در این موارد خاص هللا تعالی اصالً  اشخص مشرک میگه هللا ر

ا ن  السَّم  ةً ّم  ار  ج  ْر ع ل ْین ا ح  ند ک  ف أ ْمط  ْن ع  قَّ م  إ ذْ ق الُواْ اللَُّهمَّ إ ن ک ان  ه ذ ا هُو  اْلح  ء  أ و  ائْت ن ا ب ع ذ اٍب نفرستاده: و 

گفتند: خداوندا اگر این حق است و از ناحیه تو است، کافران  مشرک می( و زمانی را که 32)انفال/أ ل یٍم 

 از آسمان بارانی از سنگ بر سر ما فرود آور یا به عذاب دردناک )دیگری( ما را گرفتار ساز.



ا أ ْلف ْین ا ع ل ْیه  آب اء ل  َّللّاُ ق الُواْ ب ْل ن تَّب ُع م  ا أ نز  إ ذ ا ق یل  ل ُهُم اتَّب عُوا م  ال  و  ل ْو ک ان  آب اُؤهُْم ال  ی ْعق لُون  ش ْیئاً و   ن ا أ و 

 (170)بقره/ی ْهت دُون  

ما از  گویند: بلکهو هنگامی که به مشرکین گفته شود: از آنچه خدا فرو فرستاده است پیروی کنید می

برده ده باشند و راه نکنیم. آیا اگر پدرانشان چیزی را نفهمیایم پیروی میآنچه پدران خود را بر آن یافته

 کنند؟(.باشند )باز هم کورکورانه از ایشان تقلید و پیروی می

دْن ا ع ل ْیه  آب اءن  ج  ا و  ْسبُن ا م  سُول  ق الُواْ ح  إ ل ى الرَّ ل  َّللّاُ و  ا أ نز  إ ذ ا ق یل  ل ُهْم ت ع ال ْواْ إ ل ى م  ل ْو ک ان  آب اُؤهُْم ال  و  ا أ و 

 ً ال  ی ْهت دُون   ی ْعل ُمون  ش ْیئا  (104)مائده/و 

هنگامی که به این مشرکین گفته شود که بیائید به سوی آنچه خدا نازل کرده و )آنچه( پیغمبر )بیان 

ایم  آیا گویند: چیزی ما را بسنده است که پدران و نیاکان خویش را بر آن یافتهنموده است برگردیم( می

باشند و )به سوی حق( راه نیافته باشند )باز هم باید چنین گویند و  اگر پدران و نیاکانشان چیزی ندانسته

 کنند؟!(.

سال پیشه و به درد االن نمی  1400این قوانیننش مال  ، امااگه هللا فرستاده ویندیا عده ای هم اکنون میگ

 اخوره و... در هر صورت در بخشی بزرگ یا کوچک از قوانین شریعت هللا مستقل از هللا کسانی ی

در این  ادر اداره ی زندگی درونی و ظاهری قبول داره  و هللا تعالی ر  احتی هوای نفس خودش ر

 و این قدرت راکه خودش قبول داره شریک می کنه  ابلکه چیزی ر ،بخش کوچک یا بزرگ قبول نداره

ل قکه هر یک در اموری به صورت مست و به این سبک دو شریک تولید میکنهبه آن تفویض می کنه 

در این صورت  دخل و تصرف می کنند هر چند که یکی از این شرکاء مخالف کار آن یکی باشد؛

بخشی از این جنس تولیدی نزدش مال تعالی و بخش دیگری هم مال هر چیزی که به عنوان شریک 

 قرار داده.

 وسلم لی هللا علیهص نه شبه اهل کتاب و نه شریعت پیامبر خاتم ونداینها نه وارد دایره ی اهل کتاب میش 

بلکه جمع و گروه مستقلی هستن ....  چنین شخصی مشرکه که امروزه دین مشرکین به نام دین 

سکوالریسم شناخته شده است و  خود مشرکین هم به نام سکوالریستها و دارودسته ی منافقین هم به نام 

 سکوالر زده ها شناسانده می شوند. 

 

ستها محدود کرده اید و سایر کفار را مشرک نمی دانید . : شما مشرکین را در سکوالری144س

بیشترین کسانی که در برابر تعریف اصطالح مشرک و مشرکین واکنش منفی نشان داده اند طرفداران 

 سلفیت مدرسه ی نجد هستند دالیل شما برای این امر چیست؟

 

ع کفار پرداخته ایم در اینجا با ذکر ج: قبالً در این زمینه و در درس دشمن شناسی به آنالیزو احکام انوا

چند آیه و رای کسانی چون ابن تیمیه و ابن قیلم بسنده می کنیم که هللا تعالی هرگز لفظ مشرک را در 

 مورد کفار اهل کتاب و حتی شبه اهل کتاب به کار نبرده. 

ار گذاشته و ک هللا تعالی واضح و روشن میان کفار اهل کتب، شبه اهل کتاب و مشرکین در قرآن فرق

 بشر نیست . هللا تعالی به عنوان مثال می فرماید: 

تَّى ت أْت ی ُهُم اْلب ی ّن ةُ )بینه/ - ّین  ح  ین  ُمنف ك  ك  اْلُمْشر  ت اب  و  ْن أ ْهل  اْلك  ین  ك ف ُروا م   (1ل ْم ی كُن  الَّذ 



ین  ف ِّ  - ك  اْلُمْشر  ت اب  و  ْن أ ْهل  اْلك  ین  ك ف ُروا م  یَّة  إ نَّ الَّذ  ئ ك  هُْم ش رُّ اْلب ر  ۚا أُولـ  ین  ف یه  ال د  نَّم  خ  ه  ن ار  ج 

 (6)بینه/

دَّ  - و  ب ُهْم م  د نَّ أ ْقر  کُوا و  ل ت ج  نُوا اْلی ُهود  و  الَّذین  أ ْشر  ةً ل لَّذین  آم  د نَّ أ ش دَّ النَّاس  ع داو  نُوا الَّذیل ت ج  ن  ةً ل لَّذین  آم 

 ( 82.. )مائده/.قالُوا إ نَّا ن صاري

ن  الَّذ   - م  ْن ق ْبل كُْم و  ت اب  م  ین  أُوتُوا اْلك  ن  الَّذ  عُنَّ م  ل ت ْسم  كُْم و  أ ْنفُس  ال كُْم و  كُوا أ  ل تُْبل ُونَّ ف ِّ أ ْمو  ذًى ین  أ ْشر 

 (186ك ث یًرا ۚ )آل عمران/

ال   - ت اب  و  ْن أ ْهل  اْلك  ین  ك ف ُروا م  دُّ الَّذ  ا ی و  ب ّكُْم مَّ ن رَّ ْیٍر م ّ ْن خ  ل  ع ل ْیكُم م ّ ین  أ ن یُن زَّ ك  اْلُمْشر 

  44(105)بقره/

بدون شک منافقین اصلی که در میان مسلمین هستند جزو کفار به شمار میروند اما باز هللا تعالی میان 

 این دسته از کفار پنهان داخلی با مشرکین فرق میگذارد و می فرماید: 

ّب  اللَّ  - ك ات  ل ّیُع ذ  اْلُمْشر  ین  و  ك  اْلُمْشر  اْلُمن اف ق ات  و  هُ  ـهُ اْلُمن اف ق ین  و  ی تُوب  اللَـّ ن ین   و  ع ل ى اْلُمْؤم 

ن ات   اْلُمْؤم  یًما )احزاب/ و  ح  هُ غ فُوًرا رَّ ك ان  اللَـّ   (73ۗ  و 

ك   - اْلُمْشر  ین  و  ك  اْلُمْشر  اْلُمن اف ق ات  و  ّب  اْلُمن اف ق ین  و  یُع ذ  )فتح/و  ه  ظ نَّ السَّْوء ۚ  45(6ات  الظَّان ّین  ب اللَـّ

حتی هللا تعالی واضح و روشن و موردی اسم این کفار را می آورد و میان آنها چه در دنیا و چه در 

جُ قیامت فرق گذاشته و می فرماید:   اْلم  ى و  ار  النَّص  اب ئ ین  و  الصَّ ین  ه ادُوا و  الَّذ  نُوا و  ین  آم  یإ نَّ الَّذ  الَّذ  ن  وس  و 

ید  )حج/ ه  ع ل ى كُل ّ ش ٍِّْء ش ه   إ نَّ اللَـّ
ة ۚ ُل ب ْین ُهْم ی ْوم  اْلق ی ام  ه  ی ْفص  كُوا إ نَّ اللَـّ   46(17أ ْشر 

این مشرکین چه کسانی هستند که نه  یهودی هستند، نه صابئی نه نصرانی و نه مجوس که باید از آنها 

میشه ازدواج کرد نه طعام اونها برامون حالله و نه جزیه میشه برائت بشود و نه بازنهای مشرک 

ازشون گرفت، در حالی که کفار اهل کتاب مشمول این احکام نمیشن و شبه اهل کتاب هم مشمول 

 بخشی از این احکام باز نمیشن . اینها چه کسانی هستند؟ 

ن نصرانی ها عیسی را رب در این میان ابن عمر ازدواج با نصرانی ها را درست نمی دانست و چو

خود می دانستند و یهود هم عزیر را فرزند خدا می دانستند به همین دالیل آنها را به خاطر این شرک 

آشکارشان جزو مشرکین حساب می کرد و بر این اساس فتوا داد که ازدواج با اینها نیز درست نیست . 

ذْه  ابن تیمیه می گوید این رای :  هُو  اْلی ْوُم م  ْهل  اْلب د ع  و 
ْن أ  ، امروزه مذهب طائفه ای از اهل ُب ط ائ ف ٍة م 

ت اب  ل ْم :»بدعت شده است. ابن تیمیه جواب اونها را میده و واضح و روشن بیان می کنه که  أ نَّ أ ْهل  اْلك 

ین   ك  ت اب  غ ْیر  ُمْشر  ل  أ ْهُل اْلك  ین  ف ُجع  ك  ی»: ت این ادعای خود آیه یو برای اثبا« ی دُْخلُوا ف ِّ اْلُمْشر  ن  إنَّ الَّذ 

كُوا ین  أ ْشر  الَّذ  ُجوس  و  اْلم  ى و  ار  النَّص  اب ئ ین  و  الصَّ ین  ه ادُوا و  الَّذ  نُوا و  را می آورد. به دنبال این، دالیل « آم 

 . آورد یمدیگه و دیدگاه خودش را هم 

ت اب  أ نَُّهْم  نکته ی مهم در این دیدگاه ابن تیمیه باز اینه که می گوید:  لَّ ع ْن أ ْهل  اْلك  ج  ُ ع زَّ و  ل ْم یُْخب ْر َّللاَّ و 

: ْسم  ب ْل ق ال  كُون  ب اال  كُون  » ُمْشر  ا یُْشر  در اینجا همه می دانیم که به کار بردن اسم با به   47 ب اْلف ْعل   «ع مَّ

کار بردن فعل فرق داره، مثال میگیم فالن مسلمان کفر کرده اما فوراً نمی تونیم بگیم کافره، یا میگیم 

                                                             
 هللا تعالی به صراحت و واضح اهل کتاب را از مشرکین جدا می کند 44
 را از هم دیگر جدا کرده است   الُْمْشِرِكیَن َواْلُمْشِرَكاتِ و   اْلُمنَافِِقیَن َواْلُمنَافِقَاتِ در اینجا هم هللا تعالی     45
ین   46 الَّذ  ابِئِینَ و   َهاُدواو   همه را از هم جدا کرده است الَِّذیَن أَْشَركُواو   اْلَمُجوسَ و  النََّصاَرٰى و   الصَّ
 .181-178صص  32ج  ،یمجموع الفتاو 47



فالنی دچار فالن فعل و صفت منافقین شده اما نمی تونیم بهش بگیم منافقه و یا فالنی زخم دست فالنی 

 نمی تونیم با این کار بهش بگیم که دکتره و... رو پانسمان کرد و ما

ا »هیچ کسی منکر شرک کردنها و کفر کردنهای اهل کتاب و شبه اهل کتاب نیست  ان هُ ع مَّ سُْبح 

كُون   م شدن . تما« تکفیر»، اصال اینها به خاطر همین شرکیات و کفریات از طرف هللا تعالی «یُْشر 

ین  ق الُ » میشوند « تکفیر»ن افعال شرکی و کفری شریعتهای آسمانی به خاطر انجام داد وا إ نَّ ل ق دْ ك ف ر  الَّذ 

این نکته ی بسیار مهمیه که عده ای بهش توجه نمی کنند. اینها با انجام دادن این افعال «. َّللاَّ  ث ال ُث ث الث ةٍ 

 ره ی مشرکینشرکی و کفری طبق قواعدی مشخص در دایره ی وسیع کفار قرار می گیرند نه در دای

 که دسته ای متمایز از کفار هستند. 

ابن قیم هم میگه : هللا سبحانه مشرکین را از نزدیک شدن به مسجد الحرام منع کرد اما اهل کتاب را 

منع نکرد و با ذکر قول ابن عمر به ذکر قول دومی می پردازد که معتقدند اهل کتاب داخل لفظ مشرکین 

ین  ا:»موده نمی شوند چون هللا تعالی فر الَّذ  ُجوس  و  اْلم  ى و  ار  النَّص  اب ئ ین  و  الصَّ ین  ه ادُوا و  الَّذ  نُوا و  ین  آم  نَّ الَّذ 

كُوا و ادامه میدهد که شیخش ابن تیمه گفته: به تحقیق اصل دین آنها دین توحید است و در اصل . « أ ْشر 

 ه و غیر منتظر وبیگانه  وخالف اصل و شرک  48«والشرك طارىء» جزو مشرکین نیستند بلکه

 یه .پیشامد ناگهان

 

 َواَل تُْمِسكُوا بِِعَصِم اْلَكَوافِرِ : اما هللا تعالی در مورد ازدواج می فرماید: 145س

 

ج: بله، این در سوره ی ممتحنه اومده و بخشی از آیه ایه که بعد از صلح حدیبیه نازل شده و در مورد 

زنان مهاجرقبایل مشرک به مدینه صحبت می کنه که آیا به  آزمایش زنان مهاجره از مکه و سایر

 خاطر اسالم و ایمان مهاجرت کردند یا دلیل دیگه ای داشتند.

در اینجا در مورد زنان یهودی مدینه نیست چون یهودیان در مدینه بودند و نیازی به هجرت نداشتند و  

حتوای کامل آیه به ما میگه که این آیه یا در مورد زنان نصرانی نجران هم نیست. شان نزول آیه و م

در مورد مشرکین نازل شده و اینکه اگه زن یا مردی هم مرتد بشه و کافر بشه نباید اونو به عنوان 

اف ر  »همسر نگه داشت.   م  اْلك و  ص  كُوا ب ع  ال  تُْمس  ران و همس دی( ازدواج نکنمشرکبا زنان کافر )یعنی: « و 

 .دیه ندارخود نگا یکافر را در همسر

  

   اما در این مساله با قول صحابی مثل ابن عمر طرفیم: 146س

 

ج: در برابر با قول هللا تعالی و سایر اهل قبله طرفیم. در اینجا باز ما با اجماع صحابه طرف نیستیم 

بلکه با اجتهاد و قول یک نفر در برابر اجتهاد سایر ائمه و اهل قبله طرفیم. ما اگه دلیلی از قرآن و 

 به این قول صحابی شودن افتی یگریمعتبر د لیدلای و در مسأله سنت صحیح و اجماع پیدا نکردیم 

عمل می کنیم و یا اگه صحابه در این موارد اختالف داشتند قول یکی از آنها را اختیار می کنیم . در 

از قرآن و سنّت و  تیملزم به تبع کنیم. ما عمل  یشرع لیدل یکه به مقتضاهر صورت بر ما واجبه 
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و اجتهاد قول . در این صورت اندد کردهها ارشاکه نصوص قرآن و سنّت ما را به آن میهست یاادلّه

بخصوص زمانی که تاویل و اجتهاد این صحابی مخالف با نص صریح  ستیآور نالزام یحّجت یصحاب

 قرآن و سنت صحیح و آراء و عمل سایر صحابه و تابعین و تمام ائمه و بزرگان اسالم باشه. 

 

دلیل تبعیت از آموزه های تورات در  : هم اکنون گروههائی از یهودیان وجود دارند که به147س

مورد حجاب و غیره هم در فلسطین اشغالی در محدویت هستند و هم در آمریکا و کانادا و غیره 

 نگرش شما به این دسته از کفار اهل کتاب چگونه ست؟

 

برتر با این یهودی ها طبق پیمان مدینه و متناسب با « ابزار3»ج: بدون شک ما از کانال یکی از 

شرایط  طرفین بر علیه مشرکین )سکوالریستها( به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی اشغالگر و 

 سایر متحدین اینها پیمان خواهیم بست.

الزمه تمام مسلمین بدانند که رژیم صهیونیستی حکومتی سکوالر و مشرکه، نه حکومتی یهودی که بر 

مریکا و اروپا و استرالیا و روسیه هم سکوالر اساس شریعت موجود در تورات اداره بشه، همچنانکه آ

هستند و ربطی به نصرانیت ندارند، بلکه تمام این سکوالرهای مشرک دشمنان شماره یک تمام 

 شریعتهای آسمانی هستند. 

این یهودیان که یکی از فرقه های آنها به قلب مطهر یا ل و طهور شناخته شده اند کسانی هستند که بیشتر 

منتسب به یهودیت به دستورات و قوانین دین یهود و تورات پایبند هستند به همین دلیل هم  از سایر فرق

در سرزمینهای تحت اشغال صهیونیستها در فلسطین اشغالی و هم در اردن حیاط خلوت رژیم 

ی م« طالبان یهودی»صهیونیستی تا کانادا در محدودیت و تحت تعقیب هستند  و اینها را به عنوان 

 . شناسند

مثل االن چین که فرزندان مسلمین را می گیرند که در پرورشگاهها و مراکز تعلیمی خود بر اساس 

عقاید کمونیستی بار بیاورند از سالها قبل رژیم صهیونیستی و سایر سکوالرهای دنیا از جمله کانادا از 

مراکز  فته و بهکانال نهادهای اجتماعی کودکان پیروان این مذهب یهودی را از والدین آنها گر

یری ها جلوگاز انتقال اعتقادات این گروه به نسل جدید آن می سپارند تا سرپرستداری کودکان بینگه

 .کنند

ن مجبور به  2005این مذهب یهودی به عنوان یکی از فرقه های  پایبند به شریعت تورات در سال 

دی از آنها به کانادا مهاجرت ترک فلسطین اشغالی تحت حاکمیت صهیونیستها شدند و عده ی زیا

کردند،  این یهودیان خیال می کردند که در آنجا آزاد هستند و می توانند آزادانه و بر اساس عقاید 

شریعت یهود عمل کنند اما متوجه شدند که حتی سیستم آموزشی حکومت سکوالر کانادا هم مغایر 

ک بار می آورد به همین دلیل در مدارس اعتقادات آنها را آموزش میدهد و فرزندانی سکوالر و مشر

غیر دولتی و خصوصی خود بر اساس تعالیم شریعت تورات شروع به آموزش فرزندان خود کردند، 

اما آموزش فرزندان بر اساس شریعتهای آسمانی مغایر دین سکوالریسمه به همین دلیل با مخالفت 

 ها را میدهد. ها در پرورشگاهندان آنفرز یدارحکم به نگهمقامات حکومتی روبرو شده و دادگاه 

جرم اینها تنها اینه که بر اساس تعلیمات تورات عمل می کنند، مثالً زنان و دخترانشان حجاب دارند، 

 16دختران و پسران به صورت مجزا و در کالسهای جداگانه ای آموزش می بینند، دختران را بعد از 

ت که حتی باعث اخراج آنها از محل سکونتشان شده و از سالگی ازدواج می دهند و مسائلی از این دس



رژیم صهیونیستی بگیر تا کانادا و آمریکا و غیره با زور اسلحه و قدرت حکومتی مخالف چنین تعالیم 

و دستوراتی هستند. این آن بخش از چهره ی واقعی دین سکوالریسمه که خیلی ها نمی فهمنش یا نمی 

 خوان بفهمنش.  

رقه و چندین فرقه ی مشابه از یهودیان و حتی نصرانی ها برای بسیاری از مسلمین می سرگذشت این ف

تواند هوشیار کننده باشد تا از ادبیات چند قرن گذشته ی علمای گذشته و سلف صالح در مورد جوامع و 

حکومتهای نصرانی و یهودی عصر خودشان به ادبیات امروزین حکومتها و جوامع سکوالر و مشرک 

زین منتقل بشوند و وضع امروز جهان و اطراف خودشان را آنگونه که هست ببینند نه آنگونه که امرو

 چند قرن پیش بوده. 

ما هم اکنون در دنیا هیچ حکومتی یهودی یا نصرانی نداریم و تمام حکومتهایی که بر اینها تسلط دارند 

را داریم و همین مشرکین و  همگی سکوالر و مشرک هستند. ما حکومتهای مشرکین و سکوالریستها

سکوالریستها هستند که برای ما و یهودی ها و نصرانی های پایبند مشکل درست کرده و می کنند و 

سرزمینهای ما را اشغال کرده اند و به همراه مرتدین سکوالر محلی و دارودسته ی منافقین و سکوالر 

روزانه از ما قربانی می گیرند. این واقعیت   زده ها جنگ مسلحانه و روانی را بر ما تحمیل کرده اند و

 امروزه که مسلمین باید درکش کنند. 

بی انصافی و به دور از عدالت و نوعی حماقت و جاهلیت است که مشرکین و سکوالریستها جنگ را 

 بر ما تحمیل کرده باشند و ما را قتل عام کرده باشند آنوقت عده ای در انتقام بروند کلیساهای نصرانی

ها یا کنیسه ی این یهودی ها را تخریب کنند و در  جبهه ی مشرکین کانادا و آمریکا و رژیم 

 صهیونیستی و مرتدین اردن و سایر کفار و مرتدین بر علیه این یهودی ها و نصرانی ها قرار بگیرند. 

 

ه ها را : اما با وجود این عده ای از مجاهدین که مساجد و مکانهای مذهبی صوفی ها و شیع148س

منفجر می کنند باعث صدمات زیادی به تفکراتشان شده اند چنین کاری در شریعت چه جایگاهی 

 دارد؟

 

ج: یکی از اهداف جهاد محافظت از اماکن مذهبی کفار منتسب به شریعتهای آسمانی قبل از مسلمینه 

چه رسد به محافظت از مساجد مسلمین. بنده به تفصیل در درسهای مقدماتی و جاهای مختلفی به این 

ر این م که در برابقضیه اشاره کرده ام و الزم به تکرار نمی بینم، در اینجا باید به این نکته اشاره کنی

د  َّللّا  أ ن کار غیر شرعی و مجرمانه هللا تعالی می فرماید:  س اج  ن ع  م  ن مَّ مَّ ْن أ ْظل ُم م  م  ایف   ذْک ر  یُ و  اْسُمهُ  ه 

س ع ى ف   ا ک ان  ل ُهْم أ ن  یو  ا أُْول ئ ک  م  اب ه  ر  آئ ف   دُْخلُوه ای  خ  زْ  ای  الدُّنْ  یلُهْم ف   ن  یإ الَّ خ  ل ُهْم ف   ی  خ  ة  ع ذ اب   یو  ر  اآلخ 

 (114)بقره/ م  یع ظ  

 ، ووداست که نگذارند در مساجد و اماکن عبادت خدا، نام خدا برده ش یستمگرتر از کسان یو چه کس

ها را( کار نیرا مرتکب شوند و ا ی)گناه بزرگ نینبود که چن نانیا ستهیآنها بکوشند؟ شا یرانیدر و

 ایرا نگهدارند و( جز خاشعانه وارد آنها نشوند . بهره آنان در دن ساجدرمت م)ح ستیبایبکنند ، بلکه م

 است . ی، و در آخرت عذاب بزرگیو رسوائ یزبون

ویران کردن مساجد و پایمال کردن حرمت خون نمازگزاران و پایمال کردن حرمت مسجد کار 

که به این جرم آلوده شده اند در دشمنانی مثل مغول و امریکا و سایر کفار است نه مسلمین. مسلمینی 

 واقع مثل سایر گناهان خودشان را در این صفت به کفار شبیه کرده اند.



به همین دلیله که هللا تعالی برای دنیای چنین کسانی که آگاهانه، عمداً و به میل خودشان در ردیف 

ْزي»ظالمترینها قرار گرفته اند  ی» قیامت آنها  یعنی رسوائی و ذلیلی و زبونی و برای« خ  « م  ع ذ اب  ع ظ 

 عذاب بزرگ را وعده داده است. 

 

 : مهمترین عنصر در همپیمانی با کفار در چه مواردیه؟149س

 

برتر انجام بشود که در آن، مسائل  کل  « ابزار3»ج: اینکه تمام این همپیمانی ها از کانال یکی از 

 مسلمین اصل قرار داده میشود نه امور محدود مذهبی یا ملی و محلی. 

 

: شما هم ظاهراً بین مردم تحت حاکمیت طاغوتها خودی و غیر خودی درست کردید،  معیار 150س

 شما چیست برادر؟

 

ل  ج: بله. رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:  ن دخ  ْعتُم ؟ أنه ستكون بعدي أمراء  م  اسمعوا هل س م 

ن لم  ، و م  دُ علىَّ الحوض  هم فلیس منّ ِّ و لسُت منه، و لیس ی ر  ب هم، وأعان هم على ظلم  علیهم فصدَّق هم بك ذ 

ب هم، و لم ْقهم بك ذ  دّ  . ی دُْخْل علیهم، و لم یُص  دُ علىَّ الحوض  هم فهو منّ ِّ و أنا منه، و سی ر  ْنهم على ظلم  یُع 
49 

 هک یظلم بر، کند قیتصد را شانیها دروغ شود، وارد آنها بر که یکس بود، خواهند یحاکمان من از بعد

 .شد نخواهد حاضر من کوثر حوض بر و ستمین او از هم من و ستین من از کند، شانیاری کنند یم

 از او نکند، شانیاری کنندیم که یظلم بر نکند، قیتصد را شانیدروغها نشود، وارد حکام آن بر اگر اما

 .شود یم وارد من کوثر حوض بر و هستم او از من و است من

آگاهانه، عمداً و به میل خودش چنین جرمهائی   -چه با سواد و چه بی سواد  -در این صورت هر کسی 

را مرتکب بشود ما آنها را غیر خودی می دانیم  و هر کسی هم از این جرمها دوری کند عضوی از 

 ماست.   

 

ید و همه را دشمن : با این وجود عده ای بر این باورند که شماها دارید دشمن تراشی می کن151س

 خود کرده اید این نگرش تا چه اندازه می تواند صحت داشته باشد؟

 

 اال هللا –ج: رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به عنوان امین ملت خود زمانی که کفر به طاغوت و ال اله 

؟ چه تولید شدرا بر زبان راند و دین را برای هللا خالص گرداند چه اتفاقی افتاد؟ اونهمه دشمنی برای 

چه کسانی دشمنی ها و اذیت و آزارها و شکنجه و تبعیدها و کشتارها را شروع کردند؟ رسول هللا 

 صلی هللا علیه وسلم که اقدامی نظامی نکرد. قدرتش هم نداشت. پس جریان از چه قرار بود؟
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 و ابراهیم و تمام اگه دقت کنید ریشه ی تمام این دشمنی ها به پیامی بر می گردد که امثال رسول هللا

پیامبران و پیروان صادق آنها بیان می کنند. پس ما دشمن تراشی نمی کنیم بلکه به محض اینکه ما پیام 

اسالم را به صورت کامل و صحیح اون بیان می کنیم، همین گفتن، خود به خود عده ای دشمن را در 

قع با پیامی که ما داریم دشمنی می کنند. هللا برابر این پیام و ما به وجود می آورد. پس این افراد در وا

بُون ک  یُ ف إ نَُّهْم ال   قُولُون  ی   یالَّذ   ْحُزنُک  ی  ق دْ ن ْعل ُم إ نَّهُ ل  تعالی می فرماید:  نَّ الظَّال م   ک ذّ  ل ک   َّللّا   ات  ی  ب آ ن  یو 

دُون  ی   . سازدیم نیتو را غمگ ندیگویم که آنچه )کفّار مّکه( میدانی!( ما م غمبریپ ی)ا( 33)انعام/ ْجح 

 . ندینمایخدا را انکار م اتی. بلکه ستمکاران آکنندینم بی)ناراحت مباش( چرا که آنان تو را تکذ

 

 

 : مگه ما از قوانین گمرکی و حتی امنیتی و غیره  سکوالریستها استفاده نمی کنیم ؟ 152س

 

ج: اینها همه مثل بیل و کلنگ و اسلحه و ماشین و گوشی و غیره ابزار هستند که برای اهدافی به کار 

میروند، به کارگیری ابزاری که میان ما  و کفار مشترکه مشکلی ندارد، البته ابزارهای مدیریتی هم 

بن خطاب که اصالح هستند که اصالح میشوند بعد مورد استفاده قرار می گیرند مثل دیوان زمان عمر ا

شده ی دیوان ساسانیان بود. معیار در هر صورت قانون شریعته که این ابزار مخالفتی با آن نداشته 

باشد. عالوه بر این پاره ای از مسائل هستند که در قالب عرف جای میگیرند و مادام که با قانون 

 شریعت هللا مخالفتی ندارند میشود ازآنها استفاده کرد.  

 

 ؟ستحکم کسانی که با والء و دوستی با کفار سکوالر جهانی و مرتدین محلی مرده اند چی :153س

 

بّ  ْن أ ح  ْرُء مع  م  ج:  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید : الم 
انسان همراه کسی است که او را  50

ع ُهمْ  ر  م  ُجل  ق ْوًما إ الَّ ُحش  بُّ ر  ال  یُح  دوست دارد. رسول هللا صلی هللا علیه وسلم باز می فرماید: و 
انسان  51

 شخصی را دوست نمیدارد مگر اینکه در آخرت با او یکجا حشر میشود.

گذرانده و از لحاظ فکری و عقیدتی و حتی جبهه ای بخشی از این  ءالبته عده ای کار را از  دوستی وال

کفار سکوالر جهانی و مرتدین سکوالر محلی شده اند که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در موردشون 

ْنُهْم  ْن ت ش بَّه  ب ق ْوٍم ف ُهو  م  می فرماید: م 
 هرکس خودش را شبیه قومی کند پس او از همان قوم است. 52

عبور  آنهانیم و زمانی که بر قبر امثل کفار سکوالر و مشرک می د آنها راین صورت ما در دنیا در ا

 تو را به آتش بشارت می دهم.« ابشرک بالنّار: »به آنها می گویئمکردیم 
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 (3/96[  / صححه الشیخ األلباني رحمه هللا في " صحیح الترغیب والترهیب " ) 234صفحة  - 9سنن البیهقي الكبرى ] جزء  51
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: امروزه غالتی با پس زمینه هائی از مذهب حنبلی و با شعار سلفی آل سعود  به وجود آمده 154س

غیر مسلمان می نامند که سابقه اهل بدعت و مشرک واز خودشان را گمراه و حتی  اند که همه غیر

 ای در تاریخ اسالمی ندارند با این  پدیده ی نوظهور چه جوری باید برخورد کرد؟

 

 دکه این پدیده نوظهور نیست و ریشه ی تاریخی دار ویدمتوجه میشد ن دقت کنیابه سوال خودت رج: اگ

منحصر به فرقه و مذهب خاصی کرد و دیگران را بکلی از این آفت و ویروس  او نمیشه اهل غلو ر

در عصر خود و حتی سایر داریم که در غلو ممکنه  انست. ما در میان سایر فرق هم کسانی راپاک د

 . دلنگه نداشته باشنعصرها 

بن موسی امام ذهبی در بیان شرح حال قاضی محمد بن موسى الحنفِّ قاضی دمشق می گوید: محمد  

یَّة "، اگر من صاحب امر و سلطه  ْزی ة من الشَّاف ع  مبتدعی بود که می گفت:" ل و ك ان  لِّ أ مر  ْلخذت اْلج 

 می بودم از شافعی ها جزیه می گرفتم.. 

نست. امام حافط الدین اکافری مثل کفار اهل ذمه می د ایعنی این قاضی حنفی مذهب، شافعی ها ر

 بو حفص از کتاب فوائد می نویسد:النسفی به نقل از شیخ ا

ج  بنته من رجل شفعوّی المذهب . وهکذا … »  ّو  قال الشیخ ابوحفض فی فوائده: ال ینبغی للحنفی أن یُز 

سزاوار  53« .…قال بعض مشایخنا ولکن یتزوج بنتهم . زاد فی البزازیة تنزیال لهم منزلة أهل الکتاب

شافعی بدهد و بعضی از اساتید ما همین حرف را زده  نیست که حنفی دخترش را به مردی از پیروان

 اند،  ولی دختر از شافعی ها می توان گرفت. در بزازیه گفته است چون ایشان مانند اهل کتابند!

یکی از اسبابهای غلو  جایگزین کردن مسائل اجتهادی در جایگاه مسائل عقیدتی است که با برداشتن 

 ر آنچه را که مخالف دیدند به ایمان و کفر ربط میدهند.عذرهای معتبر شرعی برای مسلمین ه

پس این تکفیر نابجای مسلمین با شدت و ضعفی مختلف در میان پیروان تمام فرق اسالمی وجود داشته 

برتر صاحب شورای اولی االمر واحدی « ابزار3»و دارد و تا زمانی که مسلمین از کانال یکی از 

احد و جماعت واحدی را تشکیل میدهد این بیماری و آلودگی همچنان نشوند که با اجماع واحدش امت و

 در بدن مسلمین باقی خواهد ماند.  

 

: اندیشه سلفیت و بخصوص سلفیت نوع سوم نجدی در میان افغانها تا چه اندازه گسترش 155س

 داشته و کسانی چون شیخ اسامه بن الدن در نشر این تفکر تا چه اندازه تاثیر گذاشته؟

 

 1912: آشنائی این بخش از جهان اسالم به صورت مشخص به فعالیتهای شیخ محمد شارع از سال ج

به بعد در وادی فرغانه بر می گرده که فارغ التحصیل دانشگاه مدینه بود یعنی بیشتر از صد سال ن 

به بخشهائی از افغانستان مثل بدخشان و خوست و کنر و نورستان  اپیش. شاگردان ایشان این اندیشه ر

 می برند.

                                                             
 یحواش ،معیالحنف یالمصر میوشرح البحر الرائق لالمام ابن نج ینسف نی(،االمام حافظ الدهیفروع الحنف یالبحر الرائق شرح کنز الدقائق،)ف 53

 81، ص 2ج ،یالحنف یالدمشق نیابن عابد



مجاهدین عرب و سایر مهاجرین هم یا تحت مدیریت شیخ عبدهللا عزام و بعدها شیخ اسامه بن الدن 

شکل دادند و یا اینکه مثل ابومصعب زرقاوی به صورت مستقل عمل می کردند.  ابودند که القاعده ر

نگرش راهبردی  با این وجودبا آنکه در میانشان سلفیون مدرسه ی نجد وجود داشتند  جریان القاعده

 ً  همان نگرش اخوانی سید قطب رحمه هللا بود اما جریانات دیگری چون گروه ابومصعب زرقاوی تماما

 حاکم بود .  هاروحیه نجدی بر آن

شر اندیشه های خود در این جریان دوم در کنار سایر گروههای کوچک و بزرگ غیر جهادی در ن

با باورهای فقهی اهل سنت  یشانن مقاومت می کردند و اندیشه هاامیان افغانهائی که در برابرش

یت چندانی سنخو بریلوی گری افغانستان و بخصوص با تفکرات دیوبندی و تصوف نقشبندی و قادری 

ن اندیشه های نجدی خود با فقه و مانع توسعه و رشد اونها شده، سعی کردند نقاط مشترک فقهی بی دندار

علمای قرون گذشته و حنفی و عده ای اندک از حنبلی هائی که وجود دارند را پیدا کرده و سخنان 

مالهائی که در این زمینه ی خاص صحبت کرده اند را بگیرند و به این شکل اندیشه های نجدی خود 

کاری که همچنان باشدت بیشتری از  ،درا به صورت غیر مستقیم به جامعه ی افغانستان تزریق کنن

طریق رسانه های ماهواره ای و فضای مجازی و مراکز علمی و پشتیبانی های بی دریغ آل سعود در 

 افغانستان در جریانه.

که ابعاد قومی  دحتی جریانی چون اخوان هم که می خواهد وارد جامعه ی افغانستان شود سعی می کن

ر میان د و می بینیم که اکثراً  دن شکل به پیکره ی مردم نفوذ پیدا کنو به ای ددر خودش تقویت کن ار

 نه پشتونها.  دتاجیکها نفوذ پیدا می کنن

نجد باشیم شاهد ترویج  علمای به همین دلیل بیشتر از آنکه ما در افغانستان شاهد ترویج تفکرات 

ین در هیچ چیزی با مناسک ، چون این مجاهدنجدیت جهادی بودیم که عمق کافی در میان مردم نداشت

. بر خالف امروز مذهبی عامه ی مردم مخالفت نمی کردند و بر جهاد با اشغالگران تمرکز نموده بودند

که رسانه های ماهواره ای با استخدام مجریانی افغانی سعی در ترویج تفکرات درباری نجدی آل سعود 

 افغانها و مشغول کردن افغانها به مهاجرین و مشغول کردن افغانها به جهت ایجاد تفرق میان افغانها و

مبارزه با جهاد گرایان کرده اند که نفوذ سیاسی و عقیدتی آل سعود در میان مردم را نشان می دهد. در 

که بخشی از آنها سلفیون جهادی اینجا آل سعود از مذهب بر علیه مذهب استفاده می کند و با دشمنانش 

 گد. خارج از مرزهایش می جنهستند 

شیخ اسامه بن الدن در میان افغانها داشت و با رفتن شیخ اسامه و جایگزین  این نفوذ سیاسی را قبالً 

شدن اندیشه های نجدی ایمن الظواهری القاعده ی الظواهری به حاشیه رانده شده و آل سعود با سلفیت 

که در اختیار دارد سعی  نهمه امکانات ماهواره ای و دالرها و مزدورانیآنجدی و درباری خود و با 

 کرده این خالء را در قالب مردمی شدن پر کند. 

آل سعود تنها در زمان کرزای با اختصاص یکصد میلیون دالر برای تاسیس دانشگاهی به اصطالح 

اسالمی سعی در نشر سلفیت خاص خودش جهت ضربه زدن به جهاد افغانستان و ایجاد تفرق بیشتر و 

 . جنگ داخلی و.... نمود

ما اشخاصی چون شیخ اسامه بن الدن و ابوحمزه المهاجر مصری در عراق و.... را از تولیدات اخوان 

می دانیم تا سلفیت خاص نجدیت. این بخشی از با ظرفیتهای منهجی سید قطب رحمه هللا المسلمین 

 . شیخدآن ندارنن یدما تمایلی به شن عده ای از برادرانحقایق در مورد امثال این شیخ بزرگواره  که 

ندن در صف ابین م او رااسامه هرگز از جریان اخوان به میل خودش جدا نشد بلکه امیر عام اخوان 



 را ندن با مجاهدین را انتخاب کرد و به این شکل اوامجاهدین یا خودشان تحت فشار قرار داد و شیخ م

 . داخراج کردن

البته در افغانستان شخص مهاجر یا باید در مسائل ظاهری مثل مردم عوام و اطرافیان باشد و در برابر 

مسائلی که به نظرش اشتباه هستند سکوت کند یا باید افغانستان را رها کند و گرنه در وضع موجود 

 شرش بیشتر از سودش خواهد بود. 

گ نشدن با باورها و تقالید مذهبی رایج در میان برای عده ای از مردم و حتی مجاهدین افغان همرن

 مردم و نقد کردن و ظاهر کردن عقایدی متفاوت جرمی است نابخشودنی. 

کسانی که در ننگرهار، لغمان، کندز، کنر، جوزجان و غیره از این قاعده تبعیت نکرده اند و از خود 

ا این بسلفیت خاص نجدیت هر جا یده اند. تنازالت نشان نداده اند بارها به شیوه های مختلفی به قتل رس

وارد شده ضمن رشادتها و حماسه هائی که آفریده در عرصه ی عقیدتی که نگرش عدم سازگاری 

قدرت دستش بوده همچون عاملی بازدارنده در میان جریانات جهادی عمل کرده که گاه مثل چچن و ... 

چون ، بودی جهاد در سرزمینهائی شده استباعث کم نور شدن جهاد چند قرنه ی اهل سنت و حتی نا

 مردمی نشد و مثل یک مسافر و مهمان می آید و با جا گذاشتن اثرات مخرب خود می رود.

 

 : بیشترین اختالفات شما با دوله بر سر چه مسائلی بوده؟156س

 

ج: با آنکه با دوله و سایر گروهها و فرق و جریانات اسالمی هزاران نقطه ی مشترک داریم اما با دوله 

 و یاهل بدعت، دشمن شناس ن،یاسالم و مسلمان، مشرک د،یتوح ن،ید فیتعر یاز همان ابتدا در مساله 

که  – نیمسلم یبرا یمعتبر شرع یعذرها یدشمنان، عالوه بر آن در مسأله  یشرع یدرجه بند

ی یا ابوبکر به خاطر همین مورد توسط عده ای طرد شدند و القحطانکسانی چون ترکی بنعلی و عمر 

جهاد و اصالح در جامعه،  یجیمبارزه، مراحل تدرجهاد و  یتهایاولوهمچنین در  ،-حتی صدمه دیدند

 یاه نهیدولت در زم یتهایجامعه و محدود کردن فعال کان،ینزد ،احکام بر خانواده یقدرت اجرائ میتقس

 نهیجهت فراهم شدن زم« اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف»چون  یو تمرکز آن بر امور کالن یجزئ

سهم  یدوباره  یممکن، برپائ نیمتحد نیشتریدر جامعه، فراهم آوردن ب «تیرب هذا الب عبدوایفل» یها

از فرق در گروه کفار شبهه اهل کتاب و بهره مند نمودن آنها از  یاریبس نمولفه قلوبهم، قرار داد

 برادران تفاوت نیبا ا نیالملل مسلم نیو ب یاز امور مربوط به روابط داخل یاهل کتاب و پاره ا ازیامت

 .  میداشت یفکر

 

را که حمله ی  و ابن باز نیمیابن عث: آیا جماعت ابومصعب زرقاوی و دوله کسانی مثل 157س

 آمریکا به عراق را مباح می دانستند رسماً تکفیر کردند؟ 

 

ج: نه، به دستور ابومصعب زرقاوی به صورت رسمی تکفیر نکردند و توقف و سکوت کردند. چون 

به قول ابوعلی انباری کسانی که از جزیره العرب به عراق می آمدند تحت تاثیر این علمایان درباری 

و زمانی که می شنیدند که فالنی مرتده تعجب می کردند و گاه بر می گشتند. به همین آل سعود بودند 

دلیل به صورت رسمی از تکفیر این اشخاص پرهیز می شد و شخص اگه زنده می ماند و در مقرها 



می ماند از کانالهای مختلف دیگر و آزادیهائی که در تکفیر این اشخاص وجود داشت به صورت غیر 

 به خود قانعش می کردند که فالنی مرتده.رسمی خود 

یعنی با آنکه اعتقاد داشتند که فالنی مرتده اما به خاطر منافعی از تکفیر چنین شخص یا اشخاصی 

دوری می کردند. این حق را با آنهمه قدرت نظامی که داشتند برای خود قائل بودند اما عده ی زیادی 

و بی کس در تبعید یا اسارت ظالمین قرار داره و در برابر  از مریدان این جریان برای عالمی که تنها

تکفیر فالن طاغوت سکوت کرده این حق را برایش قائل نیستند و تمام هم و غمشان این است که از 

 زبان این شخص بیرون بکشند که حکم فالنی چیه و ...؟

 سکوت( نیمیعث ابن و باز ابن) مورد در هم هنوز ما: دهد مِّ جواب اْلنباري أبوعلِّدر حالی که  

 أبوعلِّ ؟( خلت قد قوم) رفتند؟ و گذشتند که بودند یقوم آنها:( نکهیا بخاطر: )پرسدیم سائل!! میا کرده

 خود یبرا شیپ از که آنچه یسو به) قدموا ما إلى أفضوا قدموا، ما إلى أفضوا: دیگو یم اْلنباري

 (.اند رفته اند فرستاده

و به این سبک از تکفیر چنین اشخاصی که معتقد به کافر بودن آنها بودند شانه خالی کردند. البته 

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم هم که اسم بعضی از منافقین را می دانست و از تکفیر آنها و حتی 

فقین کافر و معرفی آنها به اصحاب غیر از حذیفه هم اجتناب کرد و حذیفه هم از بردن اسم این منا

 .است بدتر کفار گرید از گاهشانیجا یحت و هستند کافر منافقان که میدانیمتکفیر آنها دوری کرد. 

در اینجا می دانیم که تکفیر بر خالف اصطالحی که عده ای تولید کرده اند و آن را به اصل دین ربط 

تهمت   سلم و هیعل هللا یصل هللا رسول به است نید اصل ریتکفمیدهند اینگونه نیست؛ چون  اگر بگویند 

 ای و است ردهنک غیتبل را است نید اصل جزو که نیمنافق ریتکف اصحابش به کهیطور بسته اند؛و افتراء 

 دیاب غالتنگرش  اساس بر نیهمچن و؛ باهلل اذیالع ؟!است داشته نگه یمخف اصحابش جمهور از نکهیا

 و نگفت صحابه به و داشت نگه یمخف را یاسام نیا هم او چراکه شود ریتکف هم عنه هللا یرض فهیحذ

 . باهلل اذیالع! داشت نگه یمخف مسلمانان از را نید اصل

 

: اما عمر بن خطاب رضی هللا عنه هم در جنگ با اهل رده در ابتدا شک کرد و حتی با 158س

 ابوبکر صدیق گفتگوئی هم انجام داد. 

 

ج:  عمر بن خطاب در جنگ با کسانی که در این جبهه ی مرتدین قرار گرفته و شهادتین بر زبان می 

راندند درنگ کرد اما پس از این گفتگو  قانع شد و  به همراه سایر مسلمین در چگونگی برخورد با 

 برتر  پیروی کرد. « ابزار3»جبهه ی مرتدین  از وحدت دستور و وحدت فرماندهی رهبریت 

 

: برخی بر این باورند که دولت اسالمی ابوبکر بغدادی بی رحمی و قساوت غیر اسالمی را 159س

 نسبت به مخالفین نشان داده این ادعا تا چه اندازه در مورد این دسته از مسلمین صادقه؟

 



دارای تفکرات سلفیت نوع سوم و وابسته به  آنهاتجربیات صدها گروه متفرقی که اکثریت قاطع  ج: 

 امدرسه ی نجد بودند کارنامه ای پر از اشتباهات ناشی از تفرق، جنگ داخلی و مسیرهای اشتباهی ر

 .جلو ما قرار داده که الزمه به دقت مورد بررسی قرار بگیره 

تنها اگه بی تفاوتی، سکوت ننگین این گروههای مختلف و عدم واکنش آنها در برابر جنایاتی که در 

هزار زن و کودک و پیر و جوان مسلمان تابع 3ر بگیرم که در آن بیش از باغوز رخ داد را در نظ

مدرسه ی نجد در عرض  تنها یک هفته با انواع بمبهای فسفوری تبدیل به زغال شدند و کودکان در 

کنار اجساد پدر و مادر و خواهر و برانشان گریه می کردند و... به بی رحمی و قساوت پیروان این 

خالفین خود پی میبریم، هر چند که این مخالفین همفکر خودشان و سلفی نجدی باشند تفکر در برابر م

 که در مسائلی ریز یا مساله ی قدرت با هم مخالف هستند. 

چون آنان  د؛یگو ینم یزیچسکوالریستها که چرا سازمان حقوق بشر  مییگو یها نم بعضی مثل ما

اینهمه مسلمان به صورت عام با  چرا یول ست،ین بیبکنند غر یاند و هر کارکفاری مشرک وسکوالر

تمام فرق و مذاهبی که دارند و بخصوص سلفیون مدرسه ی نجد که در منطقه حضور داشتند و دارای 

قدرت نظامی هم بودند برای نصرت این مسلمین عملی انجم ندادند  و حتی به برادران ما هم اجازه ی 

 و سایر مزدوران امریکا را ندادند؟  باز کردن جبهات بر علیه مرتدین اوجاالن 

در اینجا باید ریشه های این بی رحمی و قساوت قلب را در جای دیگری جستجو کرد که دامنگیر این 

 جریان فکری با تمام احزاب و جماعتها و فرقه ها و افرادش شده است. 

 

اختالف دارند : نکته ی دیگری که عده ای از برادران مدرسه ی نجد با سایر اهل سنت 160س

عذرهای معتبر شرعی برای مسلمین است . شما در این زمینه فیلترهای چهار گانه را معرفی کردید، 

 از فیلترهای چهار گانه یکی اثبات جرم توسط هللا و رسول است، این یعنی چه؟ 

 

 و.... برهان و دلیلی از طرف هللا باشه نه از طرف فالن شیخ و فالن مال و فالن مولوی  یعنج: ی

: ب ای ْعن ا رسول  هللا صلى هللا علیه وسلم على السَّمع  دیگویعباده بن صامت رضِّ هللا عنه م دیابو ول

ع  االَْٔمر  أَ  ٍة ع لْین ا، وع ل ى أَْن ال  نُن از  على أَث ر  ه، و  ْكر  ْنش ط  والم  الیُْسر  والم  ْوا ت ر   نْ ْهل هُ إِالَّ أَ والطَّاع ة  فِّ العُْسر  و 

، وعلى ٔان نقول بالحق ّ ٔاین ما كُنَّا ال نخاُف فِّ هللا ل ْومة  الٔیمٍ  ن  هللا تعال ى فیه بُرهان  ْندكُْم م  اًحا ع    54،كُْفًرا ب و 

گاه و آن ،یو ناخوش یو در خوش ش،یو گشا یکه در سخت میبست مانیهللا صلى هللا علیه وسلم پبا رسول 

گرفت که با و  مانیو از ما پ مییو اطاعت نما یشنوداده شدند، حرف حیبر ما ترج گرانیکه د

و  لیآن دل یو برا دیدید یکه کفر آشکار یمگر زمان م،ینشو ریدرگ درتخود، بر سر  ق انیفرمانروا

و  مییحق را بگو م،یکه بودی[ تیو در هر موقع]که هرجا میبست مانیپ زیو ن دیهللا داشت یاز سو یبرهان

 .میدر راه هللا نترس یگرسرزنش چیه از سرزنش
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: حکم مسلمانی که دچار کفر یا شرک خفی میشود چیست؟ مثال کتابی را پرت می کند و خیال 161س

می کند کتابی کفری است و نمی فهمد که قرآن است یا طرفدار حزبی سکوالر میشود و نمی فهمد که 

 کافر و مرتد است؟

 

نَّة  ۖ ج: هللا متعال می فرماید:  اُب اْلج  ئ ك  أ ْصح 
ا أُول   ات  ال  نُك لّ ُف ن ْفًسا إ الَّ ُوْسع ه  ال ح  لُوا الصَّ ع م  نُوا و  ین  آم  الَّذ  و 

ال دُون   ا خ  کس )از  چیبه ه -انجام دهند  ستهیشا یو کارها اورندیب مانیکه ا یکسان(  45)اعراف/ هُْم ف یه 

 .مانندیو جاودانه در آن م انندیبهشت شانیا - میکنینم فیآنان( جز به اندازه تاب و توانش تکل

هُْم ال  یُْظل ُمون  و در جای دیگری می فرماید:  ق ّ ۚ و  ُق ب اْلح  ت اب  ی ْنط  ل د ْین ا ك  ا ۖ و  ال  نُك ل ُّف ن ْفًسا إ الَّ ُوْسع ه  و 

 .میکنینم فیاو تکل ییاز وسع و توانا شیرا ب ینفس چیو ما ه( 62)مومنون/

باز هللا تعالی با ذکر این قاعده ی مهم ما را به اسباب مهمی که ممکنه شخص را به مسائل عقیدتی یا 

ا عملی خفی بکشونه معرفی می کنه و می فرماید:  ا م  ع ل ْیه  ا ك س ب ْت و  ا م  ا ۚ ل ه  ُ ن ْفًسا إ الَّ ُوْسع ه  ال  یُك لّ ُف َّللاَّ

ذْ  اخ  بَّن ا ال  تُؤ  ین ا أ ْو أ ْخط أْن ااْكت س ب ْت   ر   شیکس جز به اندازه توانائ چیخداوند به ه (286)بقره/ ن ا إ ن نَّس 

. انسان( هر خواهدینم فیقدرت شخص از او وظائف و تکال زانیباالتر از م گاهچی)و ه کندینم فیتکل

کرده است.  خود انیکه( بکند به ز یخود انجام داده و هر کار )بد یکه( انجام دهد برا یکیکار )ن

)و مورد مؤاخذه و پرس و جو  ری، ما را )بدان( مگمیبه خطا رفت ای میدپروردگارا! اگر ما فراموش کر

 قرار مده( 

درامور غیبی شخص مکلف به دونستنش نیست، چون در توان و وسعتش نیست؛ اگه کتابی را پرت می 

کنه و نمی فهمه که قرآنه عذر به جهل داره و اگه مثل موسی علیه السالم به دالیل عصبانیت بیش از 

ع  : حد یا فراموشی و غیره دچار خطاء بشه و باز قرآن را بندازه باز دارای عذر معتبر شرعیه ج  ا ر  ل مَّ و 

أ لْ  بّ كُْم ۖ و  ْلتُْم أ ْمر  ر  ي ۖ أ ع ج  ن ب ْعد  ل ْفتُُمون ِّ م  ا خ  فًا ق ال  ب ئْس م  ه  غ ْضب ان  أ س  اح  ق ى اْْل لْ ُموس ى  إ ل ى  ق ْوم  أ خ   و  ذ  و 

هُ إ ل ْیه  ۚ ) یه  ی ُجرُّ أْس  أ خ  و  نیخود خشمگ قوم شی)از مناجات( به پ یکه موس ی( هنگام150اعراف/ب ر 

ان بر فرم ای. آدیمرا انجام داد ی  نیاندوهناک بازگشت، گفت: پس از )رفتن من به مناجات( چه بد جانش

؟ دیدیخود با من( شتاب ورز مانیطور و مراعات پ عادگاهیبر انتظار رجوع من از م یپرودگارتان )مبن

)چرا  دیخود کش یآن را به سو( سر برادرش )هارون( را گرفت و یو )مو نداختیب راالواح  یموس

 . دیدیکه او را مقّصر م

در مورد طرفداران احزاب سکوالر و مرتد هم مادام که صف خود را از مسلمین جدا نکرده و وارد 

این احزاب سکوالر و مرتد نشده اند ما با آنها مثل مسلمین ضعیف االیمان و یا دارودسته ی منافقین و 

نیم و هرگز آنها را بدون گذراندن از فیلترهای چهارگانه تکفیر نمی کنیم. سکوالر زده ها برخورد می ک

حتی اگر به دالیلی در جبهه ی کفار و مرتدین قرار گرفته بود باز به آنالیز جبهه ی کفار می پردازیم و 

ی مسعی می کنیم تا آنجا که امکان دارد مسلمین مخالف خود را از مرتدین جدا کنیم . هللا تعالی ظلم ن

نَّ  لنَّاس  ٱال  ی ْظل مُ  ّللَّ  ٱإ نَّ کنه ما نباید مثل عده ای دچار ظلم بشیم :  ك  ل   ....  لنَّاس  ٱش ْیـًٔا و   أ نفُس ُهْم ی ْظل ُمون 

چنین شخص مسلمانی به محض اینکه متوجه اشتباه خود شد یا هر گناه بزرگ یا کوچکی را انجام داد 

اه او طلب بخشش بکند، هللا گنفوراً توبه کند و بعد وضو بگیرد و دو رکعت نماز بخواند، از هللا تعالی 

دازه ی توانش ادا کنه میبخشد و می ماند حق الناسی که الزمه شخص در دنیا این حق الناس را به انرا 

 یا در قیامت با دادن حسناتش بهایش را بپردازد .   

 



 : بزرگترین خطر جریان غالة تکفیری بر جهاد چه می تواند باشد؟162س

 

برتر و همراه کردن مردم با جریان «ابزار3»ج: وحدت آگاهانه، هدفمند و حرکتی از کانال یکی از 

ر و اشغالگر خارجی و مرتدین محلی و دارودسته ی منافقین و شریعت گرا جهت مبارزه با کفار سکوال

سکوالر زده ها برای ما یکی از اهداف غیر قابل اغماض و چشم پوشیه؛ اما این جریان مخرب چکیده 

ی دعوتش اینه که از چنین وحدتی فرار کنه و با ایجاد تفرق مردم را از مجاهدین بگیره و آنها را 

ما بدهد و خودش هم با توجیهات و تأویالت غلط و اجتهادات فاسد به جنگ  تحویل دشمنان سه گانه ی

 با مجاهدین و سایر مسلمین مشغول بشود. 

 

 : واکنش سازمانهای جاسوسی در برابر این گروههای تکفیری چگونه بوده؟163س

 

مین بجای مسلج: امروزه ناآگاه ترین انسان هم می تواند ببیند و بفهمد که جریاناتی که به تکفیر نا

مشغولند جهاد را با ایجاد تفرق و جنگهای داخلی و جدا کردن مسلمین از مجاهدین به نابودی می 

کشانند و زمینه را برای تقویت جبهه ی کفار و حاکمیت سکوالریستها و دارودسته ی منافقین فراهم می 

 کنند.

باخبرند بدون شک این سازمانهای  اگر این آگاهی ها در حد کوچه و بازار تنزل یافته و همه از آن 

جاسوسی جهانی و اطاقهای فکر دشمنان نیز به چنین آفتی پی برده اند، به همین دلیل با اسلوبهای 

خاصی که دارند سعی در تولید و پرورش مستقیم و یا فراهم کردن زمینه های تولید چنین انسانهای 

 نامتعادل و نامیزانی دارند. 

ری از دارالکفرها چنین موجوداتی در سایه ی چتر امنیتی کفار سکوالر و اگر دقت کنید در بسیا

 اشغالگر خارجی و طاغوتهای محلی وجود دارند.

 

: به عنوان یک سوال کامال محلی می خواستم بگویم شما در مورد کاک احمد مفتی زاده ی 164س

رسهای مقدماتی به گونه هورامی  بنیانگذار مکتب قرآن نکاتی را در بخش سوال و جواب یکی از د

ای معرفی کرده بودید که باعث نقدهائی از جانب عده ای از برادران سلفی نجدی در فضای مجازی بر 

 شما شده از نگاه شما به صورت مختصر کاک احمد مفتی زاده کیست؟ 

 

آنها به  یدلسوزانه  یحتهایهر چند نامه ها و نصج: الحمد هلل فعالً ما در فضای عملی جامعه هستیم، 

خیلی دوست داشتم با این برادران ارجمند و گرامیم در چنین فضائی و از  با این وجود دهیدستم رس

نزدیک مالقات می کردم و به حضور و خدمتشان می رسیدم تا از راهنمائی های این بزرگواران 

ی و بندگان هللا ماستفاده می کردم و با هم به یک سبک گفتمانی واحدی جهت خدمت رسانی به دین هللا 

رسیدیم. در هر صورت کاک احمد در نظر بنده مثل تمام علمای مسلمان و غیر مسلمان دنیا دارای 

آثاری معنوی، قابل توجه و مهمیه که ملک شخصی هیچ گروه و شخص خاصی نیست و کاک احمد در 

 این نگرش:



ن زدن به شرک یعنی پیروی از مذاهب محدود موجود به حکم ضرورت جهت پرهیز از دام -1

تفرق در عین دعوت و وادار کردن متخصصین امر برای تولید شورای اولی االمر فقهی واحد 

  55در حدی که مرزهای غیر اسالمی تحمیلی به آنها اجازه می دهد 

از طریق اجماع واحد شورای اولی االمر نه  56یعنی تالش جهت حاکم گردانیدن دین اسالم -2

 57مذهبی خاص 

سوی حکومت یکپارچه اسالمی که در آن بار دیگر دین در جای مذهب، و  یعنی بازگشت به -3

 58امت واحد به جای فرقه های مذهبی و جماعتهای مختلف قرار می گیرد

ال  … » یعنی تطبیق عملی  -4 ن   ت كُونُوا و  ین   م  ك  ن   * اْلُمْشر  ین   م  قُوا الَّذ  ین ُهمْ  ف رَّ ك انُوا د  ً  و  ی عا  لُّ كُ  ش 

ْزبٍ  ا ح  مْ  ب م  ُحون   ل د ْیه  و پرهیز از بت کردن اشخاص و دیدگاههای اشخاص و دلخوش بودن « ف ر 

به این توهمات؛ در عوض دعوت به شورای اولی االمر تمام مذاهب و تفاسیر اسالمی و 

 حرکت در مسیر وحدت اسالمی.

ین   إ نَّ » یعنی عمالً پیرو -5 قُوا الَّذ  ین ُهمْ  ف رَّ ک انُوا د  ً  و  ی عا ْنُهمْ  ل ْست   ش   ثُمَّ  َّللّا   إ ل ِّ أ ْمُرهُمْ  إ نَّما ءٍ ش ِّْ  ف ِّ م 

ا یُن ب ّئُُهم بودن و دوری از بازار فرقه گرائی و تولید مذاهب مدرن و امروزی « ی ْفع لُون   ک انُوا ب م 

تحت عنوان حزب و جماعت و سازمان و غیره که نتیجه ی  نهائی همه ی آنها چیزی جز 

 ه و القتاطی و دامن زدن به شرک تفرق نبوده است.پیدایش مذاهب بی قوار

 یعنی تالش جهت تولید مسلمانی اصل به جای مسلمانی شبهه. -6

یعنی تبیین دیالکتیک اسالمی و اقتصاد اسالمی در برابر دیالکتیک سکوالریستها و اقتصادهای  -7

 سرمایه داری و سوسیالیستی.

سکوالر و نظامهای دموکراتیک و غیر یعنی برائت و کناره گیری از احزاب و سیستمهای  -8

، مجریان مهمترین 59اسالمی و توصیف سکوالریستهای محلی به توطئه گر بودن

، مزدور و 60وخطرناکترین حلیه ها بر علیه دین اسالم و سوق دهندگان به سوی بت پرستی
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 )حکومت اسالمی( است. یو مملکتدار استیهمان س نیکلمه د یمعن نیتر یحال،اساس نیو در ع نیاز ساده تر یکی �👈� 56
مکرر کتاب و سنت در مورد تفرق ، مسلمانان به شاخه  یرهایرغم اخطارها و تحذ ی:  " ...اکنون ، علمی گویدزاده   یکاک احمد مفت 57

خاص مذهب  نیمشترک ، قوان نیهر منطقه ، پس از مواز یشوراها  نکهیا نیشده اند . پس ناچار ، در ع میمتعدد بزرگ و کوچک تقس یها
کنند و هر  یم یتک مذاهب را بررستک  یمذاهب، در مورد هر موضوع ، ادله  ان، دانشمند یعال یکنند ، در شورا یآن منطقه را وضع م

از  مذاهب افزوده و یموضاعات مورد قبول همه  یمرتب ، بر شماره  بیترت نیبا ا رندیپذ یبا کتاب و سنت منطبق باشد م شتریکدام را که ب
 یمذاهب ،آن را م رویمناطق و هم عموم مسلمانان پ یهم شوراها ودوضع ش بیترت نیبا ا یاست که هر قانون یعیشود طب یاختالف کاسته م

رق باشد که ما را از تف یانقالب یتواند حرکت یروش ، م نیاند . ا رفتهیو اشخاص مورد اعتماد آنان ، ان قانون را پذ دیمراجع تقل رایز رندیپذ
 ییمذاهب عمال محو شوند و تنها نام خدا یخته خود سا ینامها،  یوحدت بازگرداند و پس از گذشت مدت یبه سو جایمعلول ارتجاع ، تدر

و  یجنگ و اشوب را ، از دست دشمنان داخل جادیا یحربه ها نیاز خطرناک تر یکی لهیوس نی. بد میبماند و همه فقط مسلمان باش یاسالم باق
ساخت "  )حکومت  میهموار خواه، سمیونیصه ،، و سالح خطرناکشان اهیسرخ و س سمیالینجات جهان از شر امپر جهی، ودر نت یخارج
 (37ص       -زاده  یکاکه احمد مفت  -  یاسالم
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 یخنث و�� شود؛یضد اسالم، با مشکالت فروان روبروم یگروه ها یو کارشکن کاتیما، بخاطر تحر یاسیکه مبارزات س دانندیهمه م 59

 )کتاب حکومت اسالمی( ��ر؛یپر درد سر است و وقتگ ،یتوطئه ها، به اندازه مبارزه با دشمن اصل نیکردن ا
 قرون در�👉👉�««« جامعه بود. استیوس یاز زمامدار نیدشمنان خلق،کوتاه کردن دست د ۀلیح نیوخطرناکتر نیمهمتر�👈👈�»»» 60

نقشه  نیجرأت کنند،واز ا نکهی، بدون ا)البتهپروراندندیآرزو را در سر م نیبودند که ا نیمنحرف از د یداخل انیاسالم،تنها فرمانروا خیتار اول

 نیو فوالد میعظ ۀبروز،جامع روز �👉👉� " استیاز س نی" جدا کردن د یضد خلق استیس�👈� نیزبان آورند. اما هم رب یخود،کلمه ا
 )حکومت اسالمی( سوق داد یو بت پرست یرا،بطرف سست یدیتوح



مجریان بازی های 63مجریان سیاست خائنانه،  62اهل تزویر و فریب،  61خائن نامیدن، 

و دعوت و گرایش به سوی حکومت اسالمی و شبه  65سکوالریستها  64عوامفریبانه خواندن

 66اسالمی. 

یعنی با وجود مخالفت با بخشهائی از قانون حاکم بر حکومت شیعه مذهب ایران و تحمل زندان  -9

و محدودیتهای غیر قابل انکار، عدم انجام حتی یک مصاحبه با رسانه های دشمنان سکوالر 

ی سی و غیره تا نشان دهد مشکالت داخلی مسلمین ربطی به دشمنان غیر مسلمان چون بی ب

 ندارد و...

یعنی عادالنه برخورد کردن با یک اهل قبله ی مخالف و نغلطیدن در جبهه ی  -10

 سکوالریستها به عنوان دشمنان اصلی.

یعنی ترجیح مهاجرت و سکونت در مناطق تحت حاکمیت حکومت شیعه مذهب ایران  -11

ی پذیرش تابعیت طاغوتهای حاکم بر مسلمین چون کویت و... یا سکونت در سرزمینهای به جا

 دشمنان سکوالر اروپائی و آمریکا و غیره. 

یعنی حرکت به سوی تشکیل جامعه ای که در آن مسلمین از ستم مذهبی و ملی و  -12

 طبقاتی رنج نبرند.

 اجرائی در جامعه. یعنی تزکیه با قرآن و سنت صحیح قبل از پذیرش مسئولیتهای  -13

یعنی علمدار پرچم  تقدم پرورش بر آموزش در زمان خودش و الگوی یک مربی  -14

 پرورشی و شاهدی عالم و عامل در تواضع و حسن ظن به مسلمین زنده و مرده. 

یعنی ارج نهادن به بعض الحق و تقدیر از هر غیر مسلمانی که خودش را به صفتی از  -15

تشویق غیر مسلمین به انجام دادن بیشتر صفات و اعمال  صفات مومنین مزین کرده است و

مومنین و باصفت بودن در برابر آنها و تقدیر از اعمال شایسته ی آنها و زنده کردن سنت 

 رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در برابر امثال ابوالبختری و مطعم بن عدی و دیگران . 

                                                             
ها از غرب  یبیصل ۀاروپا ( واز حمل یدر اندلس )مرکز اسالم یتمدن اسالم ی: از زمان خاموش شدن مشعلها یعنیر،یاخ یقرنها نیدر ا 61

 یرا باز انتیخ ،نقشیاستثمارگران خارج یبصورت مزدوران برا شتریب ،یاسالم عیمملکت وس یدر اجزا یداخل نیو مغول از شرق،مترف

 یابا استفاده از روشه انتیخ نیا هیجدا است "، وتوج استیاز س نیکه:" د یگستاخ ��حت وصرا تیجمله با نها نیا م. اعالکنندیوم کردندیم

 )حکومت اسالمی( �👉�است ریدوران اخ نیمحصول ا -نه با منطق زور واستبداد،مانند گذشته -بیوفر ریتزو
نه با منطق زور واستبداد،مانند  -بیوفر ریتزو یبا استفاده از روشها انتیخ نیا هیجدا است "، وتوج استیاز س نیکه:" د یگستاخ �� 62

 )حکومت اسالمی( �👉�است ریدوران اخ نیمحصول ا -گذشته
و  تایخصوص ۀنیمثال در زم –که  افتهیگسترده  یبعد چندان �👉�"، استیاز س نی" جدا کردن د ۀخائنان استیس نیا یاجرا�👈👈� 63

 ی" بفارس یمودود ی"ابوالءعل یاز دانشمند پاکستان یکتاب رایاخ نکهی؛ جز ا ستیدر دسترس ن یبزبان فارس ی،کتابیمشخصات حکومت اسالم
 )حکومت اسالمی(شده است . یموضوع جمع آور نیاز مسائل و اصول مربوط به ا یقسمتترجمه شده  که در آن،

مت را ازحکو یدمکراس قت،مفهومی،درحقیشدن دوبعد دمکراس یپاط یوقاط یآشفتگ نیشد که ا میمتوجه خواه یمختصردقت وبا�👈👈� 64

 کی یامراض عموم یجستجو یبرا نکهیمانند ا آورد؛درستیدرم �👉�«بانهیعوام فر یباز کی »�👈�کند؛وآن را بصورت یسلب م
 !میراردهق یریگ میتصم یمردم ناآگاه ازمرض ودرمان را،مبنا تیاکثر ی(،رأارکوچکندیبس یتیقلپزشکان دلسوز)که ا یبرأ هیتک یشهر،بجا

 )حکومت اسالمی(
 کتاب حکومت اسالمی  65
دارد،واگرهمه  نانیآن اطم مسلمان،بدرستی انسان ولذا�👉👉�قانون ازطرف خدا است، یومبان ،اصولاسالمی درحکومت�👈👈� 66

 ، ینید رغی حکومت در اما�👈👈� . دهدیاو دست نم ت،بهیاحساس عدم رضا نیند،کمتریها را بب یسخت ۀرا درراه آن فدا کند،وهم زخودیچ

 ی()حکومت اسالم دارد، دیترد ینیقوان نیچن یدر درست شتریاست هرکه داناتر است، ب یهوبدی �👉👉�کند،یرا انسان وضع م نیهمه قوان



هللا علیه وسلم به عنوان یک رهبر یعنی زنده کردن یکی از سنتهای رسول هللا صلی  -16

که باید زندگی اقتصادی رهبر در حد کمترین افراد جامعه باشد تا بتواند درد و رنج فقرا و 

 نیازمندان را درک کند . 

و در نهایت کاک احمد در کنار این موارد و دهها مورد مثبت دیگر یعنی بعضی  -17

دگاهها و تاویالت خاص سایر علماء و ازنگرشها و تفاسیر و تاویالت خاص خودش که مثل دی

تفاسیر و مذاهب اسالمی و غیر اسالمی برای ما قابل هضم و پذیرش نیستند؛ و  همچنانکه 

ایشان معتقدند امثال ماها در این زمینه ها بر خالف قرآن و سنت صحیح حکم داده ایم ما نیز 

رای داده است که الزم است  بر این باوریم ایشان در این مسائل بر خالف منهج صحیح اسالمی

در شورای اولی االمر مسلمین مطرح شوند، و این شورای متخصصین امر به عنوان قاضی 

ذی صالح، با اجماع واحدش، در مورد آنها حکم صادر کند؛ و تا زمانی که چنین شورائی 

ا د بتشکیل نگردیده ما به سبک اسالمی و با رعایت حقوقی که مخالفین مسلمان بر ما دارن

پیروان کاک احمد وارد گفتگو و نقد شرعی می گردیم و انتظار داریم ایشان نیز به سبک کاک 

احمد با محبت و نیت خیررسانی و پرهیز از هوای نفس یا قلب و پیش داوری با ما به عنوان 

 یک مخالف مسلمان وارد گفتگو گردند و حقوقی که از ما برگردنشان است را اداء نمایند. 

 

: معیار و محک کاک احمد در برخورد با سایر مسلمیِن مخالِف برنامه ها و اندیشه هایش 165س 

 چه بود؟

 

 اشندب ما موافق اگر تا گرانید یابیارز یبرا میستین« محک» ماج: ایشون به صراحت می گفتند که 

 کشر و خودپرستانه یهاخصلت نیاایشون سفارش می کرد از . باشند بد باشند ما مخالف اگر و خوب

به همین دلیل  .دیکن حذر شما شد یاشتباه نیچن دچار گر،ید یکس اگرتان را نجات دهید و  خود آلود

ایشون معیار و محک و قاضی را تنها شورای اولی االمری می دانست که در هر سطحی از جامعه ی 

 مسلمین تشکیل شده باشد و با اجماع واحدش رای نهائی را صادر کند . 

ا»  اصل دو یاقتضا هو سفارش می کرد که : ب نُون   إ نَّم  ة   اْلُمْؤم   حبی یحتّ  احدکم ومنی ال»  و«  إ ْخو 

 بدون مسلمانان همه یبرا میپسندیم و میدار دوست خود یبرا آنچه هر میمکلف «لنفسه حبی ما هیالخ

 .میباش داشته دوستو بدون در نظر گرفتن مذاهب و تفاسیر آنها  استثناء

در این صورت اگر رأی شورا را برای خود دوست داریم و نمی خواهیم دیگران با آرای فردی شان و 

تفسیرشان و مذهبشان و شیخشان و مالیشان ما را اذیت کنند ما هم چنین کاری نکنیم و معیار و محک 

 «.شورا»و قاضی ما بشود 

 

 : کاک احمد عامل بدبختی مسلمین را در چه می دانست ؟166س -

 بیگانه شدن از قرآن ج: 

 

 : اساس کار کاک احمد در تبلیغ دین چه بود ؟167س -



 خیر رساندن به بندگان هللا و عالقه به هدایت و خوشبختی آنهاج: 

 

 : کاک احمد چه نگرشی در مورد سنت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم داشت ؟168س -

 ۆب اشڕ یردهرگهجار س زارهه رمهسۆ..... ب شاڵپا یردهگ مهچ ڵهیخوا ک ایصلی هللا علیه وسلم . ج: 

یعوا اطیعوا هللا و اط»در پاسخ به این سوال که آیا مذهب تسنن می تواند انقالبی باشد با تفسیر آیه ی 

یكِّ سنت و یكِّ ، سه تا اصل داریم براي تبعیت. یكِّ كتابمی گوید: « الرسول و اولی االمر منکم

اعضاء ه ی اجماع یعنِّ رأي متفق هم، ِّ احادیث پیامبر اسالمسنت یعن، اجماع . كتاب كه قرآن است

  . شورا

 

 : اما ایشان از فتوا دادن بر اساس قرآن و سنت نهی می کرد ؟169س -

برادر گرامی ما در دین اموری داریم که متناسب با نیازهای روز مسلمین باید از معادنی که در ج: 

اده بشود، به این پاسخهای مناسب میگویند فتوا. و فتوا قرآن و سنت وجود داره پاسخ مناسبی به آنها د

دادن در مورد عمل جراحی مثالً فرق دارد با تدریس علوم مربوط به جراحی و ... می دانیم که اجتهاد 

و فتوا دادن  اینها نیز نیاز به تخصص دارند و الزم است که از کانال متخصصین آن حرفه و صنف 

حیح داده بشود و گرنه ممکن است پاسخهای غلط منجر به سرگردانی عده اجتهاد مورد نیاز و پاسخ ص

ای از مسلمین و حتی تولید شرک تفرق و پیدایش مصائبی گردند که ما صدها مورد از آنها را دیده ایم 

  67و...

 دادن در اینگونه موارد خاص در نامه ی ششم می گوید: « فتوا»کاک احمد در مورد 

 است نممک وااّل . نکنید استناد روایات، به و ندهید؛ فتوا سنّت، و کتاب به: که کنم مِّ تأکید باز پس،

 و. گردید ـ ص ـ خدا رسول و خدا به خیانت و «دین در افترا» دچار(: ام داده توضیح قبالً  همچنانکه)

 با حکم، آن: کنید دقّت الاقّل، فتوادادید، معتبر، کتب از یکِّ در حکمِّ به ـ تقلید محض ـ «تقلید» با اگر

 وي،فت از پیش. کنید سؤال سفیدتان ریش برادر این از نشد، مقدور اگر. باشد موافق ،«مذهب راجح»

 و) هیدد مِّ فتوا و، فهمید مِّ را قضیّه تواناتر، و بازتر درکِّ با آنگاه،. بکنید را احتیاطِّ اقدام این

    68(.ندهید «اجتهادي فتواي» هرگز: که کنم مِّ تأکید

 

: عده ای بر این باورند که کاک احمد از تسنن نبوی در برابر تسنن اموی صحبت 170س -

 کرده این امر تا چه اندزه می تونه صحبت داشته باشد؟ 

بله ایشون در جزوه ی وحدت اسالمی  تسنن انقالبی را مساوی با تسنن نبوی می دانند که ج: 

که غیر انقالبی و شاهیگری است، و تسنن نبوی شورائیست جهت اداره ی جامعه در برابر تسنن اموی 

 را نهضتی برای تجدید زمامداری حکومت شورائی بر علیه نظام شاهیگری و سلطنت می دانستند.  

 

                                                             
 هستن اما ... یخاص نجد تیاز سلف یو طارق و... که همگ یو هان ریقتاده و ابوبصابومثل  67
 شیخ ابوحمزه المهاجر هورامی حفظه هللا مضمون این مطالب را گفته بود و ما اصل مطلب را با هماهنگی با خودشان ارائه دادیم.  68



 : نظر کاک احمد در مورد این حکومت شیعه مذهب ایران چه بود؟171س -

اسالمی می دانست که به کاک احمد معتقد بود که شیعیان مسلمانند و این حکومت را حکومتی شبه ج: 

قانون اساسیش مذهب را رسمی کرده و  به بعضی از وظایف خودش هم عمل  12جای دین در اصل 

گوش بدین متوجه میشوید . فکر کنم نوار  1358نمی کند. اگه به سخنرانی ایشون در عید قربان سال 

 باشه که به زبان کوردیه. 150شماره 

 

 نظر کاک احمد چگونه حکومتی بود ؟ : حکومت مطلوب اسالمی مورد172س -

ش منظوررا معیار گرفته بودند که خالفت اسالمی بود و خلفاي راشدین ایشون حکومت شورائی ج: 

سد و سایر زیر به زمامداري قوه مجریه مِّ ر شورا انتخابیق ازطرو با شورا حاکم كه این بود 

مر و متخصصین همان صنف و بخش مجموعه های چنین حکومتی نیز باز از طریق شورای اولی اال

مدیریت می شوند. یعنی در واقع مطلوب ایشان و تمام مسلمین متحقق شدن وعده ی رسول هللا است که 

ةٍ  »می فرماید: نهاج  نُبُوَّ  على م 
 69«ثم تكوُن خالفةً

 

: اما آنچه هم اکنون می بینیم احزابی بسته و منجمد با تفاسیری خاص از افکار مفتی 173س -

زاده هستند که تصور اتحاد و یا حتی جا دادن تفکرات مخالف در شورایشان را نیز ندارند چه 

 رسد به حرکت به سوی حکومت اسالمی .

 می گوید:  193کاک احمد مفتی زاده در این زمینه در نوار ج: 

 امن به خود تیموجود از و ردیبگ خود به یگروه و یحزب حالت دیباشد،نبا یاسالم ،اگریاسالم حرکت

 چه نآ دیبا بلکه،.  کند لیتحم مسلمانان بر را خود تیموجود کند تالش نیهمچن و کند دفاع حزب کی

 را مسلمانان شتریب چه هر تا شود یتلق موقت ظرف کی عنوان به است ساخته حزب نام به که را

 روبرو گشاده یرو با مختلف آراء و ها شهیاند و مسلمانان تمام یرو بر  و  گرداند، هماهنگ و متشکل

 ار یاسالم ی برنامه کی بتوانند هم با یاسالم دانشمندان تمام تا ندیبگشا آنان یرو بر را ودرها شود

 ادهند انجام را کار نیا یاسالم یحرکتها از کدام چیه چه اگر. است یاسالم اصل کی نیوا. کنند نیتدو

 ....  اشتباهند در جد به و ، اند

 مشکل کجاست؟حاال به نظر شما 

 : سخن پایانی شما در مورد آقای مفتی زاده چیه؟174س -

 ج: 

 

 خاسه  یوه ک کار یگر هه ب یشیخه تا......  هه زار خوزگه م به وه وا ئه ونه راسه 

 

 ناکا یسیپی، سیپ یجار جار ی تکه..............   اپاک یکیستانیخور له کو یکیم چه
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 هه ر ئاو حه ساوه یئه ب ادیز یوه ش ل ئه.......    ئه و ئاوه  یهه ر چه ن ئه نا ز یبگور

 

:  کسانی هستن که پدرانی سکوالر و یا آلوده شده به سکوالریسم دارند و این پدران آنها را 175س

به ترک عقیده و یا سازش با سکوالریستها و عدم فعالیت  بر علیه سکوالریستها امر می کنند و جو 

 خفه و مسموم کرده اند این اشخاص با چنین فشار روانی چکار کنند؟خانه را برایشان 

 

 ارداءابود از .دارند روا ظلم تو بر اگر یحت کندیم امر گفتن اف عدم و ییبایشک به را تو عتیشرج:  

 همسرم مورد در دهستن مخالف من با من پدرومادر که کرد وسوال مدآ ششانیپ یکس که است تیروا

ی م اگه کنندی م داخل جنت بهرا  تو که دهستن  یباز یدرها پدرومادر گفت ابودرداء؟ کنم چه بگو

  ی.خسارتمند یببند را درها نیا یخواه

 احکام خالف که ستین معنا نآ به نیا لکن دارد نگه را نهاآ دل کین اخالق با کند یسع دیبا مسلمان

ْخلُوٍق ف   » . رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:کند عمل یاله ْعص   یال  ط اع ه  ل م  ال ق   ه  ی  م   70 «اْلخ 

ْعص   ی: ال  ط اع ه  ف  دیفرمای میا  «مخلوق را اطاعت نمود دیخالق نبا یدر نافرمان ا الطَّاع هُ ف   هٍ ی  م   یإ نَّم 

ْعُروف  :اطاعت در معص  71.بلکه در معروف است ستین تیاْلم 

ا الر و مشرک و عقاید آنها دعوت کرده: هللا تعالی ما را به برائت از کفار سکو مَّ م  نكُْم و  آُء م  إ نَّا بُر 

تَّى  تُؤْ  اُء أ ب دًا ح  اْلب ْغض  ةُ و  ب ْین كُُم اْلع د او  ب د ا ب ْین ن ا و  ن دُون  َّللاَّ  ك ف ْرن ا ب كُْم و  ْحد هُ ت ْعبُدُون  م  نُوا ب اّللَّ  و  (  4ممتحنه/) م 

این کفار سکوالر و مشرک سازش کنیم و مداهنه داشته باشیم یا حتی باهاشون  اما اینها می خواهند ما با

 اعالم  والء داشته باشیم. 

ما نه تنها از این پدران سرگردان و آشفته حال آلوده شده به عقاید دشمنان هللا و رسولش در چنین گناه 

ر کنند اطاعت نمی کنیم آشکاری اطاعت نمی کنیم بلکه از حکامی هم که ما را به چنین گناهی ام

ه ، چنانچه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:  بَّ أ ْو ك ر  ا أ ح  الطَّاع ةُ ، ف یم  ْرء  اْلُمْسل م  السَّْمُع و  ع ل ى اْلم 

ال ط اع ةً  ی ٍة ف ال س ْمع  و  ْعص  ر ب م  ْن أُم  ی ٍة، ف م  ْعص  ر  ب م  إ ال أ ْن یُْؤم 
شخص  ی فهیو اطاعت وظ یحرف شنو» 72

که  یامر نشود. زمان تیبه معص هک یپسندد، تا زمان یپسندد و آنچه که نم یمسلمان است در آنچه که م

 «وجود دارد و نه اطاعت یامر شد، نه حرف شنو تیبه معص

چرا نباید از چنین پدران و حکام و تمام انسانهائی که امر به معصیت و گناه می کنند اطاعت کرد؟ 

سُولُهُ أ ْمراً أ ن چون هللا تعالی می فرماید:  ر  ُ و  ن ٍة إ ذ ا ق ض ى َّللاَّ ال  ُمْؤم  ٍن و  ا ک ان  ل ُمْؤم  م  ةُ ی  ل ُهمُ اْلخ   کُون  ی  و  ْن م   ر 

ن  م  ْم و  ه  ب   ْعص  ی  أ ْمر  الً مُّ سُول هُ ف ق دْ ض لَّ ض ال  ر  ً یَّللاَّ  و   ی، در کار یمرد و زن مؤمن چیه( 36)احزاب/  نا

از خود در آن ندارند )و  یاریکرده باشند )و آن را مقّرر نموده باشند( اخت یداور غمبرشیکه خدا و پ

 کند، یچیسرپ غمبرشیپ تابع اراده خدا و رسول باشد(. هر کس هم از دستور خدا و دیبا شانیاراده ا

 . گرددیم یکامالً آشکار یگرفتار گمراه
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 (.1839) 1469/ 3طاعة األمراء في غیر معصیة، وتحریمها في المعصیة 



هللا تعالی شاهدی داده که ما این نزدیکان آلوده شده به کفریات را دوست داریم اما آنها ما را دوست 

ال  ندارند:  بُّون ُهْم و  بُّون کُمْ یُ ه اأ نتُْم أُْوالء تُح  که آنان  دیشمائ نیمؤمنان !( ا ی( هان !  )ا119)آل عمران/  ح 

 .دارندیشما را دوست نم شانی، و ادیداریرا دوست م

پدری که فرزندنش را به خاطر سکوالر مرتد و فاسد و فاحشه گر و مروجین فساد و دشمنان هللا و 

 رسولش از خود می راند یا دنیا را بر او تنگ و تاریک می کند چه رحمی می تواند داشته باشد؟ 

اه د اک  ن انسانهای بی رحم این دستور هللا تعالی را انجام دهید که می فرماید: شماها در مورد ای إ ن ج  و 

ک  ب   ا ل   یع لى أ ن تُْشر  ا ف   س  یْ م  ْبُهم  اح  ص  ا و  ْعُهم  ْلم  ف ال  تُط  اتَّب ْع س ب   ای  الدُّنْ  یل ک  ب ه  ع  ْعُروفاً و  ْن أ   ل  یم   یَّ ن اب  إ ل  م 

عُکُ  یَّ ثُمَّ إ ل   ْرج  لُون  م  ا کُنتُْم ت ْعم   (15)لقمان/ ْم ف أُن بّ ئُکُم ب م 

از بودن آن و  یآگاه نیکه کمتر یمن قرار ده کیرا شر یزیگاه آن دو، تالش و کوشش کنند که چ هر

مکن .  ) چرا که در مسأله عقائد  یفرمانبردار شانی، از ایبر اثبات آن( سراغ ندار لیدل نی)کوچکتر

انسان با پدر و مادر  طه، و رابطه با خدا، مقدّم بر رابستیجائز ن یو همراه یهمگام مانیو کفر و ا

رز به ط ایدر دن شانیحال( با ا نیدر ع یاست . ول یشاوندیبرتر از عواطف خو یاست، و اعتقاد مکتب

و  یتاپرسکتیکه به جانب من )با  ریگ شیرا در پ یرفتار کن و راه کسان یاستهیو به گونه با ستهیشا

(  ایو من شما را از آنچه ) در دن دیگردیبرم نم یاند . بعد هم همه به سوطاعت و عبادت( رو کرده

 (.دهمیم فرتانی)و بر طبق اعمالتان پاداش و ک سازمیآگاه م دیاکردهیم

اُف إ ْن ع ص   یقُْل إ نّ  به این پدران بی رحم بگوئید:   بّ   تُ یْ أ خ  : اگر من  بگو( 13)زمر/ مٍ یع ظ   ْومٍ ی  ع ذ اب   یر 

 .   ترسمی( مامتیکنم، از عذاب روز بزرگ )ق یاز ) اوامر ( پروردگارم سرکش

 

: چنانچه می دانیم امروزه جامعه به قدری آلوده شده که ممکن است عقاید اعضای خانواده 176س

تند فرزندانی صالح و توبه با هم فرق داشته باشد و در میان خانواده هائی که طرفدار احزاب فاسد هس

کار پیدا شوند اما به خاطر پدر یا برادر یا یکی از اعضای خانواده ی فاسد خود گاه مورد بی مهری و 

 یا نوعی سرخوردگی می شوند   

 

ج: بله. در میان بسیاری از کفار اصلی و احزاب سکوالر مرتد  و حتی احزاب به ظاهر اسالمی که 

ه ی منافقین قرار می گیرند فرزندانی توبه کار مومنی به وجود می آیند که زیر مجموعه های دارودست

 گاه حماسه ها می آفرینند . 

در میان دارودسته ی منافقین فاسد تر از عبدهللا بن ابی وجود نداشت اما فرزندش عبدهللا یکی از 

آشکار مشرک و  مومنین مخلص و از یاران رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بود و در میان کفار

سکوالر هم ابوجهل در زمره ی بدترین دشمنان رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بود اما فرزندش عکرمه 

از مجاهدین مخلصی بود که در عملیاتی بیعت بر مرگ داد و عملیات استشهادی نمود . ابوعامر 

رزندی به نام حنظله بود یهودی و فراری به شام هم  که نظریه پرداز تاسیس مسجد ضرار بود دارای ف

که همان شب اول عروسیش که ندای جهاد داده شد فرصت نیافت که غسل کنه یا یادش رفت خالصه 

 فورا به میدانهای جهاد شتافت و به شهادت رسید و مالئکه او را غسل دادند . 



 و؛دارد شان دوست که آنانی به چهدهد؛ یم را دنیا تعالی اللهمیگوید:  عنه الله رضی مسعود بن عبدالله

 پس .دارد ستشاندو که کسانی به جز دهد، ینم ان« راـــ»ایم لیکن ؛ندارد شان دوست که آنانی به چه

 73.کرد خواهد عطاء را »ایمان« وی به بدارد دوست را ای بنده ،الله که زمانی

اما در مورد اینکه ممکنه ما به خاطر پدران سکوالر و آلوده مان تا پایان عمر دچار نوعی احساس 

بدی باشیم این یک واقعیت و ارث بدیه که این پدران بی رحم برای فرزندان خود بر جای می گذارند و 

 مینه ست. نمیشه از آن فرار کرد. عکرمه رضی هللا عنه فرزند ابوجهل نمونه ی بارزی در این ز

در  یکوشا، نمازخوان یعابد وجنگ  یدانهایقهرمان در م یسوارکاراو از زمانی که ایمان آورد  

 یگذاشت و م یاز اوقات قرآن را بر چهره اش م یکتاب خدا در مساجد شد. گاه یطول شب و قار

 یخداوند م تیو از خوف و خش… سخن پروردگارم است نیا… کتاب پروردگارم است نیاگفت:

 .ستیگر

آب سرد  یگرم و سوزان به سو اریدر روز بس یآوردن تشنه ا یعکرمه همانند رو رموک،یجنگ  در

که اوضاع مسلمانان رو به وخامت گذاشت از  تهایاز موقع یکی در آورد. کاریجنگ و پ دانیبه م یرو

 نیرد. در انفوذ ک انیروم ینظام یرا شکسته و در عمق ستون ها رشیآمد و غالف شمش نییاسبش پا

مسلمانان  یمرگ تو برا رایکار را نکن، ز نیعکرمه، ا یا متوجه او شد و گفت: دیلحظه خالدبن ول

 باشد. یناگوار و سخت م اریبس

 …خالد یرها کن و به حال خودم بگذار! ا مرا عکرمه گفت: یول

من و  یول ،یباش یم لتیسابقه و فض یدارا وسلم هیهللا عل یصل با رسول هللا یو همراه ییدر آشنا تو

. مرا به حال خود رها کن تا حداقل میبوده ا  وسلم هیهللا عل یصل دشمنان رسول هللا نیپدرم از بدتر

 آورم.  یاز اعمالم را به جا یبتوانم کفاره قسمت

 شیکند؟ بالفاصله عمو عتیمردن ب یحاضر است برا یکس چهبرآورد. ادیسپاه اسالم فر انیدر م سپس

 کردند.  عتیبه همراه چهارصد تن از مسلمانان با او ب« ضرار بن ازور»و « حارث بن هشام»

ن از . سه تدیرس انیقدرتمند و باعظمت به نفع مسلمانان به پا یروزیبا آن پ رموکیکه جنگ  یهنگام

 نیمز یشدند که از شدت جراحات و زخمها ناتوان شده و بر رو یمشاهده م کاریمجاهدان در صحنه پ

 .دندیغلط یدر خاک و خون م رموکی

خواست  یجهل. حارث آب یو عکرمه بن اب عهیرب یبن اب اشیبن هشام، ع حارثعبارت بودند از: آنها

 .دیرا به او بده آبگفت: جهیآب را آوردند عکرمه به او نگاه کرد. در نت شیکه برا یتا بنوشد هنگام

 ی. وقتدیرا به او بده آبگفت: زیبه او نگاه کرد. عکرمه ن اشیعکرمه آوردند ع یکه آب را برا یزمان

 است. دهیگفته و شربت شهادت را نوش کیکه دعوت حق را لب دندیشدند د کینزد اشیبه ع

 اند. وستهیپ اشیکاروان به ع نیدر ا زیکه آنان ن دندیسمت دو دوستش باز گشتند د به

مذاهب دین سکوالریسم و احزاب کافر و مرتد سکوالر هللا متعال تمام پدران گمراه و آلوده به یکی از 

را هدایت بدهد تا  حداقل در زمان حیات یا حتی بعد از مرگشان اسباب جنگ روانی و فشار روحی بر 

 فرزندان مومنشان نشوند . 
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: می دانیم که کفار از همان دوران مهد کودک در فکر پرورش نسل آینده ی خود هستند که 177س

پیری مدیریت جامعه ی خودشان را به اینها بسپارند، در جامعه ی ما هم همین سبک حاکم در زمان 

 شده و ثمره ی مطلوب هم ندارد . راهکار چیست؟

 

ج:  راهکار آباد کردن مساجد به سبک عصر صحابه و الفت دادن فرزندانمان به تعلیمات اسالمی پایه 

 جماعت نماز صفوف در اگرحمه هللا میگوید : ر سلطان محمد فاتحای و فراگیر در مساجد است. 

 ... .دیباش خود یندهیآ نگران پس دیشنوینم را ُخردسال یهابچه یصدا و دیهست

مساجد را از تشریفاتی که مثل کلیساها و سایر معابد بر اون حاکم شده خارج کنید و به سبک عصر 

 صحابه  آنها را با حضور خودمون آباد کنیم و زمینه را برای حضور فرزندانمان فراهم کنیم . 

 

نزد  : بدون شک بسیاری از مجاهدین مهاجر همسران خود را جا گذاشته اند جایگاه این زنان178س

 سایر مومنین دارای عذر که به میدانهای جهاد نرفته اند چگونه ست؟ 

 

: ُحْرمةُ ن ساء  فرمودصلی هللا علیه وسلم   هللا رسول که است روایت عنه هللا یرض بریده ازج:  

ین یْخلُُف رُجالً  د  ْن اْلق اع  ْن رُجل م  ین  ك ُحْرمة  أمهات هم، ما م  د  ین  عل ى اْلق اع  د  ن  الُمجاهدین  فِّ أهل ه، الُمجاه   م 

تَّى ی رضِّ  ن حس نات ه  ما ش اء  ح  م إالَّ وق ف لهُ ی ْوم اْلق یامة، ف یأُخذُ م   ثُمَّ اْلت فت إلْین ا رسُوُل َّللاَّ « ف ی ُخونُهُ ف یه 

لّى هللاُ ع ل ْیه  وس لَّم ف ق ال:   74«ما ظ نُّكُم؟»ص 

 مانند( اند نرفته مجاهدان با یمعاذیر یرو که ینشینان خانه) نشستگان بر مجاهدین زنان حرمت 

 را مجاهدین از یمرد خانه یسرپرست که نیست نشستگان از یمرد هیچ. است شان مادران حرمت

 ایستادهبه صورت  او برابر در قیامت روز در اینکه مگر کند، یم خیانت شان مورد در یو با و نموده

 .شود یراض تا گیرد یم بخواهد، چه هر هایش ینیک از و شود یم داده قرار

 چیست؟ شما گمان: فرمود و نموده التفات ما جانب به صلی هللا علیه وسلم  هللا رسول بعد -

 ؟گذارد یم یباق حسنات از یزیچ ایآ یعنی دیگو یم «ما ظ نُّكُم؟»مورد در ینوو امام

 

: سفارش شما برای برادران اهل سنت و مشتاق جهاد در کوردستان  و هورامان ایران 179س 

 چیست؟ 

 

اول ایمان را یاد بگیرید، ایمان را یاد بگیرید، ایمان را یاد بگیرید و وارد دایره ی مومنین  -

 هشوید و بعد از طی کردن حداقل درسهای مقدماتی دعوت را به سبک رسول هللا صلی هللا علی

وسلم از نزدیکترین افرادتان  شروع کنید و طبق سفارش رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در حد 

ل ۟و آی ةً »توان خودتان در این دعوت مشارکت داشته باشید حتی اگر یک آیه باشد.   «ب لّ غُوا ع نّ ى و 
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سان75 ن بر  ن . یک آیه ی . حتی اگه یه آیه را هم برسونیو اگرچه آی تى باشد )و ب س(. دیاز م 

قرآن ساده ترین، سهل الوصول ترین، امکانپذیر ترین و در دسترس ترین چیزیه که میشه از 

شریعت هللا بهش دست یافت که به عنوان حداقل فعالیت تبلیغی ممکن برای همگان سفارش 

شده.  در این صورت نمی توان مومنی را در این زمینه استثناء کرد. مومنی وجود نداره که 

 آیه و حکم شرعی بلد نباشه که به تبلیغ اون بپردازه.  یک

کوردستان خط مقدم شما ست. جنگ نرم و سرد و روانی را در راستای صلح مسلح با مرتدین  -

 محلی شروع کنید.

. استم ییهدف نهاهرگز نگفته و نمی گوئیم که این حکومت بدیل اضطراری اسالمی ایران ما  -

اما چنین ادعائی نداشته اند، « گام دوم انقالب یهیانیب»رائه ی و خود مسئولین حکومتی هم با ا

همین حکومت  در حال گذار، در وضع موجود، قویترین سپر و بزرگترین فرصتی است که ما 

را قادر خواهد ساخت در امنیت کامل به ترمیم تخریبهای عقیدتی کفار سکوالر جهانی و 

ستمدیده ی خود بپردازیم و ما را قادر خواهد  مرتدین و دارودسته ی منافقین در میان ملت

ساخت که حداکثرها را در مسیر صحیح جهاد شرعی جمع کنیم و برای رسیدن به هدف اصلی 

 تشکیل حکومت اسالمی بر منهاج نبوت به آنها جهت بدهیم.

ان آلم راً یخو ا کایو آمر سیتا انگل ریبگ یستیالیسوس هیاز روس یکفار سکوالر و اشغالگر جهان -

 نیمنافق یو دارودسته  یمرتد محل یستهایناتو و بخصوص سکوالر یاعضا ریو فرانسه و سا

 یافسار به گردن و بدون افسار تا توانسته اند به جامعه  یعمامه و کراوات یعمامه به سر و ب

صدمه زده اند و  تهایقوم ریو سا نانهایها و جافها و شکاکها و باد یسورانها و هورام نتاهل س

 یساله  80به  کینزد یو اقتصاد یو اجتماع یفرهنگ ،یدتیعق باتیتخر نیا یحت

 -ژ یجماعت اسالم هیمحمد مرتد بر عل یقاض یاز زمان کودتا یمرتد محل یستهایسکوالر

 یاگه همه  یکرد، حت میها و بدون زحمت ترم یسادگ نیتوان به هم یتا کنون را نم 76کاف

و  یبه همکار ازیمنحرف دست به دست هم دهند باز ن کیاصالح  یخانواده برا کی یاعضا
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زبان ) شتمانین مجله�👉👉👉�باشد.  یمقدس اسالم م عتیآن ها بر طبق شر یاجرا زیو مقررات و ن نیقوان یتمام و�👈👈�است  دهیگرد
 شماره -1943ژ.ک( انتشار بهمن  یایگو
 
مقدس اسالم را به  نیاسالم، ژ.کاف در کردستان تنها د نیملت کرد به د تیبودن اکثر نیمتد لیبه دل » :دیافزا یم گرید یدر جا نیچن هم

: دینما یکند و با منافقان به شدت مخالفت م یتالش م ینیآداب د یتمام یپاک اسالم و اجرا عتیشر جیترو�� یشناسدو برا یم تیرسم

 1943سال  -شتمانین مجله 6 شماره کاف.ژ جماعت مرامنامه 7 بند��
 
 سال نیدر آغاز ا زیعز هنیم یا»را انتشار داده که:  هیانیب نیا «هنیبه مام م تیجمع امیپ»تحت عنوان  ی.کاف به مناسبت آغاز سال کردژ

حمد پاک و فرستاده بزرگوار اسالم حضرت م زدانیتا به ورد  میکن یتو تالش م یتر از پارسال برا زهیو باانگ شتریب میبند یم مانیهم با تو پ
 .«میبر یپاک پناه م زدانیبه  انیو در پا میاوریدر ب شهیرا از رگ و ر ییوطن نفاق دودودورو یدر همه جا «ص»
 
به کرات از  شیها هیژ.کاف هم در اطالع یکودتاگر که کومله  نیو مرتد نیافقبه خود راه داد که من یدیشک و ترد نیتوان کوچک تر ینم
 دیباشند. چون جماعت ژ.کاف بدون ترد یآنان م یطرح ها و برنامه ها انیبرد، همان ادامه دهندگان جماعت و مجر یدورو نام م نیخائن نیا

حکم خدا و رسولش حکم  یبه جا نیبود اما مرتد« مقدس اسالم عتیو مقررات بر طبق شر نیقوان یتمام یاجرا» اهانمسلمان و خو
 نمودند. نیگزیجاتحت نام حزب دموکرات کوردستان و باقروف را  نیاستال یستیالیسوسسکوالریستی و 

 
 «ب -ک، آ، ل-کومله ژ»چون  یآورند و با اختصارات یدر درون به وجود م یجماعت انشعاب نیا انیدور و ابتدا در م نیمنافق بیترت نیبد
ردد و رهبر گ یکیافراد  نیهم انیروند، تا آن که از م یم شیکنند و قدم به قدم به پ یپخش م یستیالیسوس یاز شورو تیدر حما ییها هیانیب

 … .برده و پاک گرداند و نیاز ب زینام آن را ن یو قانون حاکم بر جماعت حت یدئولوژیعالوه بر ا



 یمحله و روستا و شهر و منطقه جهت پاکساز یتمام خانواده ها و اعضا یقدرت اجتماع

 .دن وجود داراخاص خودش یگر یخزاندن آنها به الک منافق ایآفتها و  نیا یجیتدر

اگر تمایل ندارند بار دیگر جنایات سکوالریستهای  برادران ما در سایر مناطق ایران و جهان -

مرتد کورد  در سوریه و عراق و ترکیه  در کوردستان ایران تکرار شود، اگه تمایل ندارند که 

ارتداد عمومی به یکی از مذاهب دین سکوالریسم در کوردستان ایران و بلوچستان فراگیر شود 

ند . ایران به صورت عام هم اکنون به عنوان به یاری برادران و خواهران مسلمانشان بشتاب

یکی از خطوط مقدم جنگ با کفار سکوالر جهانی و مرتدین محلی شده است و دفاع از دین 

 اسالم در برابر دین سکوالریسم بر اهالی آنجا فرض عین است. 

و از  پوشاندتعصبات جاهلی را کنار بگذارید و اجازه ندهید اختالفات جزئی فقهی آنهمه مشترکات را ب

بزرگنمائی این اختالفات جزئی چشم پوشی کنید و کاری نکنید که این اختالفات قابل چشم پوشی شما را 

به خود مشغول کرده و از دشمن اصلی و قریش زمان آمریکا و متحدینش در این جنگ احزاب غافلتان 

رار وجه ممکن در نوشتن و قکند، این بخشی از کتابیه که دارید می نویسیدش پس تالش کن به بهترین 

 یخواندنش را رو برودادن اعمالت در آن  دقت کافی را کرده باشی و جوری نوشته باشی که قدرت 

 ی زمانی بهت می فرماید: و از خواندنش لذت ببر یهللا عزوجل داشته باش

أْ  ك   كـ ف ى   كـــــ ت اب ك   اْقر  یبًا ع ـل ْیك   الـْی ْوم   ب ن ْفس  س   امروزخود که است یکاف بخوان، را کتابت ( 14)اسراء/ ح 

 . یباش شیخو گر حساب

از  ریرود ، بغ یم نینعمت ها از ب یتمام رحمه هللا: یامام حسن بصرو این را هم بدانید که به قول 

 77اهل آتش یاز غم و غصه  ریرود، بغ یم نیغم ها از ب یتمام و اهل بهشت... ینعمت ها

 

 از نزدیکان و قوم و خویشها ؟ : چرا ابتدا180س

ام  »و «  اْلقُْرب ى یذ  »ج: هللا تعالی  با عباراتی مثل  حقوق اجتماعی و حتی اقتصادی « أُْولُواْ اْل ْرح 

نزدیکان را پوشش میدهد  که به نوعی اهمیت دادن به اینگونه مسائل نژادی در راستای توحید و قانون 

 شریعت هللا را می رساند.  

ن   یُّ النَّب  لی می فرماید: هللا تعا ام  ب ْعُضُهْم أ ْول ى  ن  یأ ْول ى ب اْلُمْؤم  أُْولُو اْْل ْرح  اتُُهْم و  ه  اُجهُ أُمَّ أ ْزو  ْم و  ه  ْن أ نفُس  م 

ن   یب ب ْعٍض ف   ن  اْلُمْؤم  ت اب  َّللاَّ  م  ر   ن  یک  اج  اْلُمه  ْعرُ  ائ کُمی  إ الَّ أ ن ت ْفع لُوا إ ل ى أ ْول   ن  یو  ت اب   یف   ل ک  وفاً ک ان  ذ  مَّ اْلک 

ْسطُوراً   (6  /أحزاب )م 

 ، مادران مؤمنان محسوبند،غمبریدارد و همسران پ یشتریب تیّ از خود مؤمنان نسبت بدانان اولو غمبریپ

 یشتریب تیّ ) قرآن( از اولو هللا از مؤمنان و مهاجران، در کتاب  گرینسبت به همد شاوندانیو خو

در کتاب ) قرآن (  نی. ادیهانجام د یکیدر حق دوستان خود کار ن دیکه بخواه نیبرخوردارند، مگر ا

 مکتوب و مقّرر است .

ام  ب ْعُضُهْم أ ْول ى ب ب ْعٍض ف  و هللا تعالی می فرماید:  أُْولُواْ اْل ْرح  ت اب  َّللّا  ف   یو  ت اب  َّللّا  إ نَّ َّللّا  ب کُ  یک   ءٍ یْ ّل  ش  ک 

سزاوارترند )و حقوق  گرید یبرخ یبرا یبرخ شاوندندیخو گریکدیکه با  ی(و ( کسان75)انفال/ م  یل  ع  
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 یزیخداوند آگاه از هر چ گمانیآن رفته است و ( ب رشده است و حکم خدا ب انیآنان( در کتاب خدا ) ب

 است .

البته این ربطی به شریعت پیامبر خاتم ندارد بلکه امریه متعلق به تمام شریعتهای آسمانی . به عنوان 

ذْن ا م  مثال هللا تعالی می فرماید:  إ ذْ أ خ  ائ   یب ن   ث اق  یو  ال د   ل  یإ ْسر  ب اْلو  ذ   ن  یْ ال  ت ْعبُدُون  إ الَّ َّللّا  و  اْلقُْرب ى  یإ ْحس اناً و 

الْ  ىی  و  س اک   ت ام  اْلم  که جز  میگرفت مانیپ لیاسرائی( آن زمان را که از بن دیآور ادی) به  و( 83)بقره/ ن  یو 

  دیکن یکین انینوایو ب مانیتیو  کانیو نسبت به پدر و مادر و نزد دیخدا را نپرست

أ ْوح  یا می فرماید:   أ خ   ن ایْ و  ا  ه  یإ ل ى ُموس ى و  ء  ْصر  بُ  ِلقَْوِمُکَماأ ن ت ب وَّ ً یُ ب م  اْجع لُواْ بُ  وتا أ ق   وت کُمْ یُ و   ُمواْ یق ْبل ةً و 

ن   ر  اْلُمْؤم  ب ّش  ال ة  و   قوم خود یکه برا میکرد یو برادرش ) هارون ( وح یبه موس و(87)یونس/ ن  یالصَّ

، و  دیارد یو نماز را برپا دیبساز گریکدیرا مقابل  تانیهاو خانه دینیمصر برگز نیدر سرزم یهائخانه

 مژده بده. ماندارانیبه ا

ْر ع ش  در همین راستاست که هللا تعالی به پیامبر خاتم صلی هللا علیه وسلم امر می کند :  أ نذ   ت ک  ر  یو 

ب   خود را )از شرک و مخالفت با فرمان پروردگار(  کینزد شاوندانیخو( 214  /شعراء ) ن  یاْْل ْقر 

 بترسان.

قَّهُ )روم/واهرانم می گویم:  من هم به تمام برادران و خ است( پس  نی( )چون چن38ف آت  ذ ا اْلقُْرب ى ح 

 . بدهرا  کانیحق نزد

 

: اجازه بدهید این سوال هم داشته باشیم که : ابوحمزه المهاجر هورامی به عنوان چهره ای 181س

همه مثل  شناخته شده در رسانه های مجاهدین  سالهای سال به عنوان یک مجهول عمل می کرد و

دوست داشتند بدانند این ابوحمزه هورامی کیست . چه جور شد او را آشکار و معلوم  2اسد االسالم 

 کردی؟

 

ج: من اونو آشکار نکردم بلکه در واقع دوله بود که اونو آشکار کرد . بنده به اتهام عضویت و حمایت 

چ ارتباط فکری با جریان ما نداشت در دوله دستگیر شدم و مسئول فنی یکی از سایتهای ما هم  که هی

نیز دستگیر شد. ایشون بنده را معرفی کردن و نیروهای امنیتی ایران هم با دستگیری بنده ابوحمزه 

هورامی را علنی کردن هر چند شبکه های ماهواره ای هم تحت عنوان بازداشت فعال مدنی تبلیغاتی 

 انجام دادن و در این زمینه نقش داشتند. 

 رت بنده ابوحمزه  هورامی را آشکار نکردم بلکه دیگران اسباب این آشکار شدن بودند. در هر صو

 

: اخیراً ماموستا کریکار را گرفتند و ایشون گفته که دوباره همین مسیر را میرود، چرا برای 182س

 ماموستا کریکار و امثال ایشان اینهمه محدودیت درست میشود  اما برای امثال شما نه؟

 

برتر «ابزار3»دنیا جهت جهاد و مبارزه دو مسیر بیشتر وجود نداره  یا تبعیت از یکی از ج: در 

تمام کفار و قدرت حکومتی و نظامی نها در برابر آو کسب عزت پشت سپر  صرف نظر از مذهب اون



، یا تسلیم مصیبتها و مشکالت و محدودیتهای ناشی از سکونت در میان کفار هیمحل یطاغوتها

 ، و تسلیم شدن به حکم و حاکمیت و توطئه های سکوالریستهای دروغساز. سکوالرشدن

برای کفار سکوالر سناریو سازی، تهمت زدن و حتی کشتن مسلمین کاری بسیار آسونه از مال محمد 

ذبیحی بیسارانی بگیر تا سناریو سازی استانداری هولیر برای دستگیری مال اسماعیل سوسه ای و 

 تیاهمزندانی کردن صدها مسلمان بی گناه تا دستگیری اخیر ماموستا کریکار، کشتن دکتر کامران و 

.. البته در مورد دوستان زنده و مرده ی خودشون ثابته جهانی و محلیستهایو سبک عمل تمام سکوالر

هم سناریو سازی می کنند همه ی ما سناریوی شیخ زانا را دیدیم یا مثله کردن کشته شده های اتحادیه 

 نی توسط خودشان و ...ی میه

مسیر من انتخاب مرگ به جای سکونت در میان مشرکین و سکوالریستهاست و مسیر ماموستا و 

 امثالهم انتخاب زندگی در میان مشرکین و پذیرفتن عواقب چنین زندگی یه. 

 نکته همین جاست.

 

ی بین المللی : به عنوان سوال پایانی اگه بخواهیم کارنامه ی خودتان و جریان جبهه 183س 

اسالمی بر علیه سکوالریسم  در برابر مسلمین و کفار را به صورت مختصر از شما بشنویم شما 

 چگونه آن را توصف می کنید؟ 

 

عُ  ال   :فرمود وسلم هیعل هللا یصل هللا رسولج:  ق ات لُهُ  ك اف ر   ی ْجت م   با هرگز قاتلش، و کافر 78أَب دًا، النَّار   ف ى و 

 ،شوندینم جمع دوزخ در هم

ما الحمد هلل در کنار هر مجاهدی بر علیه تمام کفار بوده ایم و ان شاء هللا خود را سهیم در قتل این کفار 

اشغالگر می دانیم، و دربرابر، تا کنون هرگز به سمت یک مسلمان سخن ناروا پرت نکرده ایم  چه 

 رسد به سنگ و کلوخ و خدای ناکرده گلوله . 

 

 

جزاکم هللا خیرا ، از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادید تشکر می کنیم . السالم علیکم  -

 و رحمه هللا و برکاته 

 

 79و ایاکم . انجام وظیفه بود . و علیکم السالم و رحمه هللا و برکاته .  -
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