
 1آیا دین سکوالریسم و سکوالریستها )به زبان عربی = مشرکین( قابل احترام هستند؟

 بسم هللا و الحمد هلل

 اما بعد: السالم علیکم و رحمه هللا و برکاته

ةُ ِمْن و  هللا تعالی می فرماید:  ُسولُهُ أ ْمًرا أ ن ی ُكون  ل ُهُم اْلِخی ر  ر  ُ و  ال  ُمْؤِمن ٍة إِذ ا ق ض ى َّللاه ا ك ان  ِلُمْؤِمٍن و  م 

له  ُسول هُ ف ق ْد ض  ر  ن ی ْعِص َّللاه  و  م  بِینًاأ ْمِرِهْم ۗ و  اًل مُّ ال  هیچ مرد و زن مؤمنی، در کاری که  (36)احزاب/ ض 

خدا و پیغمبرش داوری کرده باشند )و آن را مقّرر نموده باشند( اختیاری از خود در آن ندارند )و اراده 

ایشان باید تابع اراده خدا و رسول باشد(. هر کس هم از دستور خدا و پیغمبرش سرپیچی کند، گرفتار 

 گردد.امالً آشکاری میگمراهی ک

عمر بن عبدالعزیز نوشت که کسی در قرآن رأی ندارد و رأی ائمه »گوید: هللا میامام اوزاعی رحــمه

ها نقل نشده است، درباره آنملسو هيلع هللا ىلص هللا اند و ســنّت رســولدرباره آن چیزهایی است که در قرآن نازل نشده

 2«ده است رأی نخواهد داشتســنّت قرار داملسو هيلع هللا ىلص هللا و هیچ کس در آنچه رســول

به همین دلیل مومنین در برابر قوانین شریعت هللا چک و چانه و کل کل نمی کنند و موضع آنها این 

أ  است:  ُسوِلِه ِلی ْحُكم  ب ْین ُهْم أ ن ی قُولُوا س ِمْعن ا و  ر  ِ و  ا ك ان  ق ْول  اْلُمْؤِمنِین  إِذ ا دُُعوا إِل ى َّللاه َ  ُهُم إِنهم  ِِ أُول   َط ْعن ا   و 

 یآنان داور انیفرا خوانده شوند تا م غمبرشیخدا و پ یکه به سو یمؤمنان هنگام (51)نور/اْلُمْفِلُحون  

 . شانندیا ی! و رستگاران واقع میو اَطاعت کرد میدی: شن ندیگویاست که م نیسخنشان تنها ا کند ،

 استخراج می گردند :عقاید و باورهای انسان از دو منبع در این صورت 

 از قانون شریعت هللا و آنچه هللا تعالی از زبان رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بیان کرده است -1

 فهم خود بشر از -2

که عقاید خود را از وحی معصوم گرفته است حق دارد که عقیده ی خود را حق بداند و عقاید  نمومنی

 غیر اسالمی را باَطل. 

تا زمانی که تمام این اجتهادات و  وهستیم از شریعت در کنار این ما شاهد اجتهادات مختلف بشری 

 .هستندندهند قابل احترام تاویالت در شورای واحدی گرد هم نیایند و اجماع واحدی ارائه 

می گویند که تمامی عقاید و باورهای انسانها ساخته  (یا به زبان عربی مشرکین)اما اینکه سکوالریستها 

رام گذاشت دروغ و ی ذهن بشر هستند و احتمال خطاء و صحت در آنها می رود و باید به همه احت

 . فریبی بیش نیست

از عقاید انسانها از افکار بشری تولید شده اند و تنها در این بخش ما می توانیم بگوئیم که تنها بخشی 

و گرنه در آنچه هللا تعالی نازل کرده است هیچ شک و  ،است که احتمال صحت و سقم وجود دارد

و به صراحت می توان گفت که تمام عقاید و برنامه ها و قوانینی که مخالف  ،گمانی وجود ندارد

د غلط و باَطل و مردود، غیر قابل پذیرش و حتی نوعی توهین به شخصیت دستورات شریعت هللا باشن

 انسان هستند. 

                                                           
 حفظه هللا یابوحمزه المهاجر هورام خیش یریتصو یشده از سخنران ادهیپ 1
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ا به پست رکه تسلیم قوانین شریعت هللا نمی شوند هللا تعالی گاه صاحبان چنین دیدگاههای ضد اسالمی 

لُّ   پا تشبیه کرده:  4تر  َ  ك اْْل ْنع اِم ب ْل ُهْم أ ض  ِِ
 (179)اعراف/أُول  

م کی قابل احترام است که ازدواج با حیوانات را قانونی کرده و اگر دختر یا پسر سکوالریس -

ازدواج کند قانون هم از چنین و هر حیوان دیگری یک سکوالر بخواهد با یک االغ یا سگ 

و انسان را تا این اندازه پست و بی  ازدواجی حمایت کرده و کسی نمی تواند جلویش را بگیرد

 را در اختیار یک حیوان قرار دهد؟ارزش کرده که خودش 

 ؟سکوالریسم کی قابل احترام است که ازدواج مرد با مرد و زن با زن را قانونی کرده  -

 ؟سکوالریسم کی قابل احترام است که ازدواج محارم را در کشوری چون سوئد قانونی کرده  -

 اند؟ تعالی می داز قوانین هللا سکوالریسم کی قابل احترام است که قوانین خودش را صحیح تر -

سکوالریسم کی قابل احترام است که درهای تمام مفاسد اخالقی و اجتماعی را بر روی مفسدین  -

 باز کرده؟

 سکوالریسم کی قابل احترام است که بقای آن با ظلم به دیگران گره خورده است؟ -

کنند غیر از چه کسانی از دین سکوالریسم حمایت می در سرزمینهای اسالمی حاال بفرمائید 

مجرمین اخالقی و مزدوران و وَطن فروشان و دارودسته ی منافقینی که حتی از نظر اخالقی و 

 خانوادگی نیز در جامعه منفور و فاسد تشخیص داده شده اند؟

فقط کافی است که اَطراف خودتان را نگاه کنید تا بدانید مبلغین دین سکوالریسم چه کسانی هستند؟ 

خود را به نمایش گذاشته اند؟ و دختران و خواهران ، نگاه کنید چگونه زنان بی اخالق، بی ناموس

 ....مریض روحی و روانی و، مشروب خور، زبان، بی حیا، غیر قابل اعتماد بد

متمدن و بزرگ ما تا این اندازه سبک مغز شده است که به این موجودات مسلمان، یعنی واقعاً ملت 

 فاسد دل خوش کند؟ حاشا و کال

ی که قوانین خودش را بهتر از قوانین هللا می داند و به این شکل به هللا توهین می کند نجسسکوالر  

 چه احترامی دارد؟ 

س  »هللا تعالی خطاب به مومنین می فرماید :  ا اْلُمْشِرُكون  ن ج  نُوا إِنهم  ا الهِذین  آم  و این « ی ا أ یُّه 

 احترامی دارد؟ سکوالریستها را نجس نامیده است. نجس چه 

ّجِ  زمانی که هللا و رسولش از سکوالریستها بری هستند : ُسوِلِه إِل ى النهاِس ی ْوم  اْلح  ر  ِ و  ن  َّللاه أ ذ ان  ّمِ و 

ُسولُهُ    ر  ن  اْلُمْشِرِكین  ۙ و  به  غمبرشیخدا و پ یاست از سو یاعالم و( 3)توبه/ اْْل ْكب ِر أ نه َّللاه  ب ِريء  ّمِ

سکوالریستها )  یا به از  غمبرشیقربان( که خدا و پ دیع یعنیحّج )  نیدر روز بزرگتر همه مردم

 . زارندیببری و  (مشرکانزبان عربی از 

إِنها »ما ابتدا از خود این سکوالریستها برائت و بیزاری می جوئم بعد از عقایدشان : به همین دلیل 

ا ت ْعبُدُ  ِممه آُء ِمنُكْم و  تهى  تُْؤِمنُوا بُر  اُء أ ب دًا ح  اْلب ْغض  ةُ و  ب ْین ُكُم اْلع د او  ب د ا ب ْین ن ا و  ِ ك ف ْرن ا بُِكْم و  ون  ِمن دُوِن َّللاه

ْحد هُ  ِ و  ، و  میزانیو گر زاری، ب دیپرستیاز خدا م ریکه بغ یزهائیما از شما و از چ (4)ممتحنه/« بِاَّلله

ما و شما  انیم یشگیهم یتوزنهیو ک ی، و دشمنانگ میاعتنائیو در حق شما ب میشما را قبول ندار

 .دیپرستیم یگانگیو او را به  دیآوریم مانیا گانهی یکه به خدا یآمده است ، تا زمان داریپد

 به همین دلیل هللا تعالی دستور داده که  : 



ازدواج نکنیم مگر اینکه از عقاید کفری خود دور شده و  با دختران و زنان  سکوالریستها -

تهى  یُْؤِمنه مومن شوند :  ال  ت نِكُحوا اْلُمْشِرك اِت ح   و 

سکوالر هم زن داد مگر اینکه از عقاید کفری خود خارج شده و تسلیم و مردان نباید به پسران  -

تهى  یُ شریعت هللا شوند :  ال  تُنِكُحوا اْلُمْشِرِكین  ح   ْؤِمنُوا   و 

َ  ی ْدُعون  إِل ى النهارِ : آنها به سمت آتش جهنم دعوت می دهندچون  ِِ
 (221)بقره/ أُول  

عالوه بر این خوردن َطعام و ذبیحه ی سکوالریستها درست نیست و از سکوالریستها جزیه هم قبول 

 نمی شود. 

أنا بريء  ِمن : »فرمایدیمدارد  در زمانی که داراالسالمی وجودهللا علیه و سلم  یرسول هللا صلحتی 

و  یبر گزیند،یكه بین مشركین اقامت م یمن ازهر مسلمان«»ُكّلِ ُمسِلٍم یُقیُم ب ین  أظُهِر الُمشِركین  

 .«زارمبی

برادران و خواهران گرامی! دقت کنید، ما در مورد کفار یهود، نصارا، مجوس و صابِین صحبت نمی 

مخلوقات هللا صحبت می کنیم که خود هللا در قرآن آن ها را نجس  کنیم، ما داریم در مورد یکی از

نامیده است. هللا متعال در هیچ جای قرآن کفار یهود، نصارا و مجوس و صابِین را نجس ننامیده؛ اما 

سکوالریستها را نجس نامیده است. یعنی این سکوالریستها را هللا در حد خوک، حیوان مردار، چرک 

ار، مدفوع، استفراغ، پس مانده ی خوراک سگ و خوک و سایر نجاسات قرار داده ناشی از زخم، ادر

است. حاال، کدام انسان عاقلی خودش را با چنین نجاستی آلوده می کند و یا اجازه می دهد چنین نجاستی 

 به او نزدیک شود و یا حتی به چنین نجاستی تکیه می کند؟

راهی برای برتر « ابزار3»از کانال یکی از برسد، بلکه باید نباید اجازه داد چنین نجاساتی به مسلمین 

 پاک کردن و دورانداختن نجاست پیدا کرد.

حکومت اسالمی به محض پیدا شدن اولین فرصت باید آندسته از سکوالریستهای نجسی را که با آنها 

ی مدستور هللا تعالی را اجرا کند که بین مرگ یا پذیرش دین اسالم مختار می کند و پیمانی ندارد 

ْدتُُموُهْم و  ُخذُوُهْم و  اْحُصُروُهْم و  اْقعُ »فرماید: ج  ْیُث و  ْم دُوا ل هُ ف إِذ ا اْنس ل خ  اْْل ْشُهُر اْلُحُرُم ف اْقتُلُوا اْلُمْشِركین  ح 

ٍد ف إِْن تابُوا و  أ قاُموا الصهالة  و  آت ُوا ْرص  كاة  ف خ   ُكله م  (، هنگامی كه ماههای حرام 5توبه/«)لُّوا س بیل ُهمْ الزه

 ی كمینگاهها برایپایان گرفت، مشركان  را هركجا بیابید بكشید و بگیرید و محاصره كنید و در همه

 آن ها بنشینید. اگر توبه كردند و نماز خواندند و زكات دادند، راه را بر آنان باز بگذارید. 

یا به زبان ) سکوالریستها ه هدف برنامه ی اسالم ریشه كن کردناین شدت عمل به خاَطر آن است ك

از روى كره ی زمین می باشد، همچنانکه آن ها هم هدفشان ریشه کن کردن قانون  (عربی مشرکین

تهى  ی ُردُّوُكْم ع نشریعت هللا از روی زمین است، آنهم با اتکا به قدرت اسلحه.  الُون  یُق اتِلُون ُكْم ح  ال  ی ز   و 

(،آن ها مسلحانه با شما می جنگند تا این که بتوانند شما را از دینتان 217)بقره/« ِدینُِكْم إِِن اْست ط اُعوا

 برگردانند و شما را مرتد کنند.

معنی و مفهوم دین  در اینجا، سکوالریستهای نجس پیوسته با ما می جنگند تا ما دست از آن چهار

شویم  که با  مجازات و پاداش دین سکوالریسم -4اَطاعت  -3قانون  -2حاکمیت   -1و تابع  بکشیم

قدرت اسلحه بر ما تحمیل می کنند. اسالم هم با قدرت اسلحه با آن ها می جنگد و آن ها را بین جنگ یا 

ترک دینشان مختار می کند. همچنان که وقتی ما وارد سرزمین های آن ها شویم آن ها بین قوانین 

 دشان ما را مختار می کنند.شریعت هللا و قوانین خو



برای سکوالریستهای نجس هیچ آزادی وجود ندارد. در حالی که سایر کفار یهودی، نصرانی، مجوس 

و صابِی تحت شرایطی می توانند با حفِظ عقایدشان، از آزادی عقیدتی و عمِل به باورهایشان 

 برخوردار شوند. 

یچ گونه احترامی را ندارد، بلكه انحطاَط، خرافه، سکوالریسم در نگاه اسالم دینی است که شایستگی ه

انحراف، دشمن صریح قوانین هللا و یک بیماری است، كه به هر حال و به هر قیمت باید متناسب با 

 مسلمین ریشه كن شود. نظامی میزان قدرت

 


