
 1یا سکوالریسم؟ چیست؟ اسالمشما « دین»

 بسم هللا الرحمن الرحیم

« ِ ِِّئَاِت َأْعَماِلنَا، َوِمْن ُشُروِر َأْنُفِسنَا ِمنْ  َونَعُوُذ بِالِّلِ ، َونَْستَْغِفُرهُ، نَْحَمدُهُ، َونَْستَِعینُهُ  ،إِن اْلَحْمدَ لِِلّ  َللّاُ ، َمْن يَْهِدِه سَی

َوْحدَهُ ََل َشِريَك لَهُ، َوأَْشَهدُ أَّن ُمَحّمدًا َعْبدُهُ  َللّاُ  إَِّل  إِلَهَ فَََل ُمِضّل لَهُ ، َوَمْن يُْضِلْل فَََل َهاِدَي لَهُ، َوأَْشَهدُ أَْن ََل 

 وگويیم و از او درخواست کمک به راستی حمد و سپاس تنها َليق خدا است، او را شکر می« َوَرُسولُهُ 

نفسهايمان و از بدی های اعمالمان، هر کس که خدا او  بريم به خدا از بدی هایم، و پناه میکنیمی بخشش

تواند تواند او را گمراه کند و هر کس که خداوند او را گمراه نمايد هیچ کس نمیرا هدايت کند هیچ کس نمی

شريک است، و دهم که هیچ اله بر حقی به جز هللا نیست که تنها و بیاو را هدايت دهد و شهادت می

 .حمد بنده و فرستاده او استدهم که مشهادت می

ای کسانی که »( 102" )آل عمران /يأْ أيَهاْ الِّذيَن آَمنُْواْ اتّقُوا هللاَ َحّق تُقَاْتِِه َوَلَتَُمْوتُّن إَِلّ َو أَْنتُْم ُمْسِلُمون -

 .«مان باشیدو نمیريد مگر آن که مسل نانکه  شايسته است، تقوای هللا را داشته باشیدايد آن چايمان آورده

ْنُهَماْ ِرَجاَلً َکِِیراً ّو نَِسا ًً يأْ أيَها النّاُْس، اتّقُْواْ َربُّکُم الِّذی َخلَقَُکم ِمْن نّْفٍس ّواِحدَةٍ ّو َخلََق ِمْنَهاْ َزْوَجَهاْ َو بَّث مِ  -

ً  ّواتّقُْواْ هللاَ الِّذی تََسا ًَلُْوَن بِِه َواألْرَحاَْم إِنِّ هللاَ َکاْنَ  ای مردمان از پروردگارتان » (1)نسا ً /  َعلَیُکْم َرقِیبَا

بپرهیزيد، پروردگاری که شما را از يک انسان بیافريد و )سپس( همسرش را از نوع او آفريد و از آن دو 

دهید، و دوری را بدو سوگند می. و از خدايی بپرهیزيد که همديگر مردان و زنان فراوانی پخش کرد نفر

 «از اين که پیوند خويشاوندی را گسیخته داريد زيرا بی گمان خداوند مراقب شما است کنید

يُْصِلْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَمن يُِطْع َللّاَ َوَرُسولَهُ  * يأْ أَيَها الِّذيَن آَمنُْواْ اتّقُوا هللاَ َو قُْولُْواْ قَْوَلً َسِديداً -

و سخن حق و درست بگويید. در نتیجه  ای مؤمنان از خدا بپرهیزيد»:( 70)احزاب / فَاَز فَْوًزا َعِظیًما  فَقَدْ 

بخشايد. اصَلً هر کس از خدا می گرداند و گناهانتان را می دهد و( اعمالتان را نیکتان میخدا )توفیق خیر

 ".«دبيابزرگی دست می روزیو پیامبرش فرمانبرداری کند، قطعاً به پی

اْلَهْدِى َهْدُى ُمَحّمٍد َوَشّر األُُموِر ُمْحدَثَاتَُها َوُكّل ُمْحدَثٍَة بِْدَعةٌ َوُكّل  َخْیرَ  إِّن أَْصدََق اْلَحِديِث ِكتَاُب َللّاِ وَ أما بعد : "

روش محمد صلی هللا راست ترين سخن کتاب خدا و بهترين روش،  " بِْدَعٍة َضَلَلَةٌ َوُكّل َضَلَلٍَة فِي النّارِ 

ای در دين، بدعت؛ و هر بدعتی هعلیه و سلم است، و بدترين امور نوآوری در دين است، و هر تازه پیدا شد

 .گمراهی، و هر گمراهی در آتش است

 السالم علیکم و رحمه هللا و برکاته

ِ َوَلَ : هللا تعالی می فرمايد ُ َوَرُسولُهُ َوَلَ قَاتِلُواْ الِّذيَن َلَ يُْؤِمنُوَن بِالِلِّ ُموَن َما َحّرَم َللاِّ بِاْلیَْوِم اآلِخِر َوَلَ يَُحرِِّ

ِ ِمَن الِّذيَن أُوتُواْ اْلِکتَاَب َحتّى يُْعُطواْ اْلِجْزيَةَ َعن يٍَد َوُهْم َصاِغُرونَ  کسانی از  با (29)توبه/ يَِدينُوَن ِديَن اْلَحقِّ

اش تحريم ، و نه چیزی را که خدا و فرستادهايمان دارند ، و نه به روز قیامتاهل کتاب که نه به خدا

، جزيه زه توانائیخاضعانه به اندامانی که تا زبجنگید ، پذيرند، و نه آئین حق را میداننداند حرام میکرده

 پردازند.را می

                                                           
 سم؟یسکوالر ایاسالم  ست؟یشما چ «نید»حفظه هللا تحت عنوان :  یابوحمزه المهاجر هورام خیش یریتصو یشده از سخنران ادهیپ1 



دارند  بر پايه ی عقايد خودبدون شک اهل کتاب نیز برای خود تصوراتی از خدا و قیامت و حَلل و حرام  

آخرين فرستاده اش بیان  از زباناما هللا تعالی چنین تصوراتی را قبول ندارد و تنها عقايدی را می پذيرد که 

 شده اند . 

زندگی بعدی   ،«دين»شهید، هللا، اصطَلحات متعلق به شريعتهای آسمانی چون در اين صورت در تعريف 

ريف و تصورات ضد افی از آن دارد و ساير توهمات، تعبايد ديد که هللا تعالی چه تعريو ساير موارد نیز 

 شرعی را دور ريخت . 

را قبول دارد که خودش در  یي« هللا»يک مسلمان همان هر کسی تصور و تعريفی از خدا دارد اما  -

  .قرآن و از طريق پیامبرش خودش را معرفی کرده

قیامتی را قبول دارد که هللا دارد اما يک مسلمان همان  «قیامت»هر کسی تصور و تعريفی از  -

 تعالی از زبان آخرين فرستاده اش توصیف کرده است.

می « آزاد»ی را  «آزاد»دارد اما يک مسلمان همان « ممنوع»و « آزاد»هر کسی تصوری از  -

 کرده است.« ممنوع»ی را می پذيرد که هللا «ممنوع»دانسته و همان« آزاد»داند که هللا 

که  یعربو ما بايد بدانیم که در زبان میان انسانها اختَلف زيادی وجود دارد هم باز « دين»در تعريف 

 به چه معناست؟ « دين»و آيات قرآنیقرآن بر اين زبان نازل شده 

  :زمانی که برای يک عرب، کلمه ی دين ذکر می شد چهار معنی را برای خودش تجسم می کرد

 .«قدرت حاکمیت»به معنی چیرگی، قدرت، حکمرانی، فرمانروايی، مطیع ساختن. در يک کلمه،  -1

زمانی که می گويند: دان النِّاَس: يعنی مردم را مجبور به اطاعت از خودش کرد. همچنین در پندی آموزنده 

. يعنی: آدم زرنگ، کسی است که بر نفس خود مسلط اْلَكیُِِّس َمْن دَاَن نَْفَسهُ َوَعِمَل ِلَما بَْعدَ اْلَمْوتِ آمده است: 

 شود و آن را رام خودش کند و برای بعد از مرگ بکوشد. 

  .«قانون و برنامه»در يک کلمه به معنای رع، قانون، برنامه، آداب و رسوم .ش -2

سلم قبل از .  يعنی: پیامبر خاتم صلی هللا علیه و آله و أنه علیه السَلم کان علی دين قومهآمده است که: 

بعِت )در اموری مانند ازدواج، طَلق، ارث و ساير امور مدنی و اجتماعی( تابع حدود، مقررات و قوانین 

 .قوم خويش بود

 .«اطاعت کردن و فرمانبرداری کردن». در يک کَلم يعنی ، بندگی، خدمت کردناطاعت -3

يِن َکَما »فرمودند:  در حديث خوارج آمده است که پیامبر خاتم صلی هللا علیه و آله و سلم يَْمُرقُوَن ِمْن الدِِّ

يعنی: خوارج از دين خارج می شوند آن چنان که تیر از کمان خارج می شود. «  يَْمُرُق الّسْهُم ِمْن الّرِمیّةِ 

و  معنای حديث به اين شکل نیست که خوارج به طور کلی از دين به معنای ملت )اسَلم( خارج خواهند شد

چون هنگامی که از علی بن ابی طالب رضی هللا عنه پرسیدند که: آيا خوارج کافر بودند؟ ؛ کافر می شوند

در پاسخ گفت: آنان از کفر فرار کردند. و باز هم پرسیدند که آيا خوارج منافق بودند؟ گفت: منافقان، خدا را 

موده های علی بن ابی بسیار کم ياد می کنند در حالی که آنان صبح و شب به ذکر خدا مشغولند. از اين فر



، اطاعت بر امام بر حق «دين» کلمهطالب رضی هللا عنه به خوبی معلوم می شود که در اين جا، مراد از 

  . فرمانبرداری کردنواطاعت  ت،اس

 .مجازات کردن، پاداش دادن، قضاوت کردن، حساب کردن -4

ونه که با مردم رفتار کنی به همان . يعنی: هرگکما تُديُن تُدانُ در ضرب المِل های عربی آمده است که: 

 .شکل نیز با تو رفتار خواهند کرد.

مِل بسیاری از اصطَلحات دانستن  معنی دين برای عربها امری عادی و روزمره بود و  در اين صورت

و ديگر رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیاز نبود که مِل ما اين اصطَلحات را برای قومش توضیح دهد 

بر زبان مادری آنها نازل شده بر اين اصطَلحات آگاه بودند و قرآن  خود مردمبلکه  صرف کند اينهمه وقت

در مورد اين چیزی که برايشان واضح و قابل درک و فهم است سخن به آنها برسد تا و تنها کافی بود  بود

يک عرب با شنیدن کلمه ی (. به اين شکل 2يوسف/« )إِنّا أَنَزْلنَاهُ قُْرآنًا َعَربِیًّا لّعَلُّكْم تَْعِقلُونَ »تعقل کنند

  :چهار معنای پايه ای و اساسی در ذهنش شکل می گرفت به سادگی «دين»

  .قدرت و حاکمیت -1

 .که مردمان تحت نفوذ اين حاکمیت از آن پیروی می کنند قوانین، حدود و راه و روش و برنامه ای -2

 .که اجرا می کنداطاعت و فرمانبرداری از قدرت حاکمیت و قانونی  -3

  .و در نهايت محاسبه، قضاوت، پاداش دادن يا مجازات کردن -4

را  مردميعنی مجموعه ی قدرت حکومتی، که با قوانین و مقرراتی که تصويب نموده  « دين»، در مجموع

به اطاعت و فرمانبرداری از اين مجموعه قوانین وادار می سازد، و بر اساس میزان اطاعت يا سرپیچی 

  .ن قوانین و حدود، آن ها را محاسبه می کند و به آن ها پاداش می دهد يا آن ها را مجازات می کنداز اي

و زمانی که می گفتند:  برايش تداعی می شد ،«دين»به محض شنیدناين همان چیزی بود که يک عرب 

آگاهانه آن را می پذيرفت يا رد يا به همین دلیل  ؛می فهمید که چه چیزی را می پذيرد ،شو «دين»تابع فَلن

 می کرد. 

رکن و مفهوم  4با آنکه از همان در قرآن کريم  «دين»کلمه ی   :در قرآن «دین»م سراغ معنی االن بروی

 :شده استو توضیح داده  استفادهبسیار کامل تر از معنای لغوی آن اما  ،اصلی تشکیل شده

 حاکمیت و سلطه ی برتر -1

 .به وجود آمده اند واسطه ی قدرت آن حاکمیت قوانین و احکامی که به  -2

 .ای که به واسطه ی قدرت آن حاکمیت به وجود آمده است اطاعت کردن و پذيرفتن سلطه -3

پاداشی که قدرت حاکمیت و سلطه ی برتر به افراد، برای پیروی از آن نظام و داشتن اخَلص  -4

 .عصیانی اعمال می کندنسبت به او می دهد و يا مجازاتی که در مورد هرگونه تمرد و 

را بر دو معنای حاکمیت و اطاعت کردن؛ گاهی نیز آن را فقط در يکی  «دين» قرآن کريم، گاهی کلمه ی

، و در بعضی موارد هم کلمه استفاده می کند پاداش دادن و مجازات کردنو از دو معنای قوانین و احکام 

 را استعمال کرده و همزمان هر چهار معنای آن را اراده می کند.  «دين»ی 



يَن  :هللا متعال می فرمايد/  )حاکمیت و اطاعت کردن(دین با معنای َوَما أُِمُروا إَِّل ِلیَْعبُدُوا َللّاَ ُمْخِلِصیَن لَهُ الدِِّ

در حالي كه جز اين بديشان دستور داده   (۵)بینه/ اْلقَیَِِّمهِ  ُحنَفَا ً َويُِقیُموا الّصََلهَ َويُْؤتُوا الّزَکاهَ َوذَِلَک ِدينُ 

و تنها شريعت او را دين )خود( بدانند، و نماز  عبادت کنندنشده است كه مخلصانه و حق گرايانه خدای را 

 .راستین و ارزشمند اين است و بس دينرا چنان كه بايد بخوانند، و زكات را )به تمام و كمال( بپردازند. 

و در نهايت  هللادر اين آيه و آيات مشابه، کلمه ی دين به معنای قدرت برتر، فرمانبرداری از سلطه ی 

پذيرش اطاعت و بندگی در مقابل آن به کار رفته است؛ و مراد از خالص کردن دين برای خداوند که در 

غیر خدا نشود، و اطاعت و آيات به آن اشاره شده اين است که انسان تسلیم حاکمیت، فرمانروايی و دستور 

که جز او کسی را عبادت نکند و هرگز از غیر خدا پیروی  نمايدبندگی خود را آن چنان برای خدا خالص 

 .نکند

 :هللا متعال می فرماید/ دین با معنای )یک نظام فکری و عملی، یعنی قوانین و احکام(

ِ أََمَر أََلّ  - يُن اْلقَیِِّمُ إِِن اْلُحْکُم إَِلّ لِِلِّ فرمانروائی از آن خدا است و   (40)يوسف/ تَْعبُدُواْ إَِلّ إِيّاهُ ذَِلَک الدِِّ

. اين است دين راست و ثابتی ولي بیشتر مردم تور داده است كه جز او را عبادت نکنیدبس. خدا دس

 .دانندنمي

ما اين گونه برای يوسف   (7۶)يوسف/ يِن اْلَمِلکِ َکذَِلَک ِکْدنَا ِلیُوُسَف َما َکاَن ِلیَأُْخذَ أََخاهُ فِی دِ  -

 .توانست برادرش را بگیردسازي كرديم. چرا كه يوسف طبق قانون شاه مصر نمیچاره

يِن َما لَْم يَأْذَن بِِه َللّاُ  :يا در جای ديگری می فرمايد َن الدِِّ ، شايد آنان (21)شوری/أَْم لَُهْم ُشَرَکا ً َشَرُعوا لَُهم مِِّ

اند كه خدا بدان اجازه نداده است )و از آن بی ی دارند كه براي ايشان  قوانینی از دينی را پديد آوردهشرکاي

  .؟(خبر است

حدود، شريعت، طريقت و يک نظام فکری و عملی که انسان خود در اين آيات يعنی قانون، «دين»ی کلمه 

 را نسبت به اجرای آن مقید و ملزم می داند. 

 :هللا متعال می فرماید/  چهارم: )پاداش دادن و مجازات کردن(دین با معنای 

يَن لََواقِعٌ  - شويد، مسلِّماً چیزی كه بدان وعده داده می (۵-۶)ذاريات/ إِنَّما تُوَعدُوَن لََصاِدٌق* َوإِّن الدِِّ

 آيد. ميكند و و روز جزا )پاداش دادن و مجازات کردن( حتماً وقوع پیدا ميراست و قطعي است 

يِن* فَذَِلَک الِّذی يَدُعُّ اْلیَتِیَم* َوََل يَُحضُّ َعلَى َطعَاِم  :یا در جای دیگری می فرماید ُب بِالدِِّ أََرأَْيَت الِّذی يَُکذِِّ

كسانی كه به دين و آئین، و سزا و جزا )در پیشگاه خدا( ايمان ندارند، می فهمي كه  (1-3)ماعون/اْلِمْسِکیِن 

)و ديگران را به سیر كردن( و به خوراك  رانند .آنان کسانیند که يتیم را از پیش خود میي اند؟چگونه كسان

 نمايند. دادن مستمندان تشويق و ترغیب نمي

يِن*يْوَم ََل تَْمِلکُ  :یا در جای دیگری می فرماید يِن* ثُّم َما أَْدَراَک َما يَْوُم الدِِّ نَْفٌس لِِّنَْفٍس  َوَما أَْدَراَک َما يَْوُم الدِِّ

 ِ ؟ دانی كه روز سزا و جزا چگونه استاي انسان!( تو چه می) (17-19)انفطار/َشْیئًا َواأْلَْمُر يَْوَمئٍِذ لِِلّ



تواند بكند و از دست كسی برای كسی كاری ساخته روزي است كه هیچ كسی براي هیچ كسي كاری نمی 

ً بدو واگذار مینیست، و در آن روز فرمان، فرمان خداست و ب  .گرددس، و كار و بار كَلِّ

ی دين در اين آيات به معنای قضاوت کردن در مورد اعمال انسان، مجازات کردن و پاداش دادن کلمه 

 .است

 معنی و مفهوم دين را يکجا می رساند: 4هر که به عنوان اصطالحی جامع و فراگیر  دین

 :هللا متعال می فرمايد

يَن ِعندَ  - ِ اإِلْسَلَمُ إِّن الدِِّ  .بي گمان دين در پیشگاه خدا اسَلم است  (19)آل عمران/ َللاِّ

، و كسی كه )۸۵)آل عمران/ َوَمن يَْبتَغِ َغْیَر اإِلْسَلَِم ِدينًا فَلَن يُْقبََل ِمْنهُ َوُهَو فِی اآلِخَرِه ِمَن اْلَخاِسِرينَ  -

ی زيان  شود و او در آخرت از زمرهغیر از اسَلم، دين ديگری را انتخاب کند، از او پذيرفته نمی 

 .كاران خواهد بود

تنها به صورت کامل )نه ناقص(معنی و مفهومش  4با آن  «دين»در اين صورت هللا تعالی می فرمايد 

 ديگری را قبول ندارد. «دين»اسَلم  «دين»اسَلم است و هللا تعالی غیر از  «دين»متعلق به 

يِن ُکلِِِّه َولَْو  :هللا متعال در جای دیگری می فرماید ِ ِلیُْظِهَرهُ َعلَى الدِِّ ُهَو الِّذی أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلُهدَى َوِديِن اْلَحقِّ

د( را همراه با هدايت و دين راستین )به میان   (33توبه/) َکِرهَ اْلُمْشِرُکوَن  هللا است كه پیغمبر خود )محمِّ

سکوَلرها )يا به زبان ين ها پیروز کند هرچند كه ي دمردم( فرستاده است تا اين دين كامل را بر همه

 .بدشان بیايدخوششان نیايد و  (مشركینعربی 

يُن  :در جای دیگر هللا متعال می فرماید ِ َوقَاتِلُوُهْم َحتّى ََل تَُكوَن فِتْنَةٌ َويَُكوَن الدِِّ و با آنان   (39)انفال/ُكلُّهُ لِِلّ

 تمامش و به صورت کامل)نه بخشی از آن( از آن خدا گردد.ای باقي نماند و دين، پیكار كنید تا فتنه

 دين بايد به صورت کاملش متعلق به هللا گردد و... در اين آيه نیز، به مسلمانان دستورمی دهد که

فِی ِديِن َللّاِ  َواْلفَتُْح* َوَرأَْيَت النّاَس يَْدُخلُونَ إِذَا َجا ً نَْصُر َللّاِ  :در جای دیگر هللا متعال می فرماید

بیني كه دسته و مردم را ميرسد. هنگامی كه ياری خدا و پیروزي )و فتح مكِّه( فرا مي (2 -1)نصر/أَْفَواًجا

 .شونددسته و گروه گروه داخل دين خدا مي

صاحب  اين آيه دقیقاً زمانی پیامبرش را مورد خطاب قرار می دهد که رسول هللا صلی هللا علیه و سلم 

مفهوم و محتوای دين را به صورت کامل اجرا می کرد و مردم با فتح پايتخت  4قدرت حکومتی بود و هر 

 .عربستان وارد دين اسَلم می شدند سکوَلريستهای آن زمان در شبه جزيره ی

ِ اإِلْسَلَمُ » ين واحد نزد هللا، اسَلم است: دپس  يَن ِعندَ َللاِّ بي گمان دين در پیشگاه   (19)آل عمران/ « إِّن الدِِّ

   .خدا اسَلم است

مشرکین يا سکوَلريستها با تمام احزاب و مذاهبش  «دين»در برابر دين اسَلم با تمام شريعتهايش ما شاهد 

را برای خود داشته باشند به همین دلیل هللا  «دين»معنی و مفهوم  4هستیم که اينها نیز می خواهند همان 



( 6)کافرون/ لَُکْم ِدينُُکْم َوِلَی ِدينِ بگويد: ( )يا سکوَلرپیامبرش دستور داده که به کافران مشرک به  تعالی

 خودم برای خودم!  دين تان برای خودتان، وخود دين

اسَلم دارد . به عنوان مِال فرعون هم خودش را  «دين»سابقه ی تاريخی طوَلنی در برابر «دين»اين 

َوقَاَل فِْرَعْوُن ذَُرونِی أَْقتُْل ُموَسى َوْلیَْدعُ  :مشرکین يا سکوَلريستها می دانست و می گفت « دين»مدافع همین

َل ِدينَُکْم أَْو أَن يُْظِهَر فِی اأْلَْرِض اْلفََسادَ َربّهُ إِنِِّ  فرعون )به اطرافیان و مشاوران (، 26)غافر/ی أََخاُف أَن يُبَدِِّ

کنید تا من موسي را بكشم و او پروردگارش را )برای نجات خود از دست من( به  مرا رهاخود( گفت: 

 .ییر دهد، يا اين كه در زمین فساد را گسترش دهدترسم كه دين شما را تغفرياد بخواند. من از اين می

 حاَل هللا تعالی می فرمايد : 

خداست كه پیغمبر خود ( 9، صف/2۸، فتح/33)توبه/ ُهَو الِّذی أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلُهدَى َوِديِن اْلَحقِِّ  -

د( را همراه با هدايت و دين راستین روانه كرده است.  )محمِّ

ِ اإِلْسَلَمُ إِّن و می فرمايد:  - يَن ِعندَ َللاِّ  بی گمان دين نزد خدا همان اسَلم است.( 19عمران/)آل الدِِّ

ِ همچنین امر می کند:    - و دين خود را خالصانه از آن خدا و هللا (، 146)نسا ً/ َوأَْخلَُصوا ِدينَُهْم لِِلّ

 كنید. 

هر كسی غیر از آئین ( ۸۵)آل عمران/ ن يُْقبََل ِمْنهُ َوَمن يَْبتَغِ َغْیَر اإِلْسَلَِم ِدينًا فَلَ همچنین می فرمايد:  -

 شود.و دين اسَلم، دين ديگری را انتخاب کند، از او قبول نمی شود و پذيرفته نمي

ِ يَْبغُونَ ما نیز همین سوال هللا تعالی را از شما داريم :   -  «دين»، آيا جز (۸3عمران/)آل أَفَغَْیَر ِديِن َللاِّ

 خواهید؟ دنبال چیز ديگری هستید؟ خدا چیز ديگری را مى

 سکوَلريسم و سکوَلريستها؟  «دين»اسَلم می دهید يا  «دين»را به  «دين»معنی و مفهوم  4آيا اين 

 را از هیچ «دين»اين چهار معنی كه  در واقع كسانی هستند «مشرکین»سکوَلريستها يا به زبان عربی 

قبول نمی کنند و بدون تعارف و آشکارا و روشن می گويند ما اين قوانین را از يک از شريعتهای آسمانی 

هللا نگرفته ايم و اين قوانین را يا خودمان در پارلمانها و دارالندوهايمان تولید کرده ايم يا از گذشتگانمان به 

  . (170)بقره/« نَتّبُِع ما أَْلفَْینا َعلَْیِه آبا ًَناَو إِذا قیَل لَُهُم اتّبِعُوا ما أَْنَزَل َللّاُ قالُوا بَْل »ما رسیده است 

 :تقسیم می شوندبا هزاران حزب و زير شاخه عمده  اين مشرکین به دو دسته ی

يا کسانی هستند که تصوراتی در مورد خدا و قیامت و غیره برای خود دارند که امروزه در قالب  -

  .جای می گیرند سکوَلرهای لیبرال

رادبیات امروزين ادبیات قرآنی تحت عنوان دهری و دامت را قبول ندارند که در یو قيا اينکه خدا  -

 سکوَلريستها تحت عنوان آتئیست و ماتريالیست و دئیست و غیره از آنها نام برده می شود . 

پس در کل مشرکین يا سکوَلريستها در شکل کَلن آن همین دو دسته با هزاران حزب و فرقه و مذهب 

 هستند. 

اطاعت و  -3قانون گذاری،  -2حاکمیت،  -1ند كه سکوَلريستها يا به زبان عربی مشرکین نمی پذير

 .قرار بگیرد هللا تعالیو جزا و پاداش در اين دنیا از انسان گرفته شده و تماماً در اختیار -4فرمانبرداری، 



عت های آسمانی، و اسَلم و شري « دين»ی است در برابر «دين»نیز  «سکوَلريسم»در اين صورت، 

 :" يعنی چه؟ يعنیلَُکْم ِدينُُکْم َوِلَی ِدينِ زمانی که خداوند می فرمايد: "

بلکه بشر هم می تواند خودش تولید کننده ی  م اديان از جانب هللا آمده باشند . قرار نیست تما -

حتما از طرف خدا  «دين»خیال می کنند  اين است کهباشد. اشتباهی که خیلی ها در آن می افتند  «دين»

  .آمده. نه اينگونه نیست

 «سکوَلريست ها»يا  «مشرکین»" يعنی چه؟ يعنی برنامه ی خودساخته ی لَُکْم ِدينُُکْم َوِلَی ِدينِ " -

ی که «دين»دارند،  «دين»سکوَلريست ها نیز اسَلم، و  «دين»ی در برابر «دين»است  «دين»نیز 

را تطبیق می دهند و در زندگی اجرا می  «دين»خودشان تولید کرده اند؛ که بر اساس آن هر چهار معنی 

  :کنند. يعنی

 .خود را دارند )تايبه ت( حاکمیت و قدرت حکومتی خاص -1

  .خود را دارند)تايبه ت( قانون، برنامه، بايدها و نبايدهای خاص  -2

و  کنند بر اين قوانین و احکام حکومتی، اطاعتاز شهروندان خود می خواهند که در برا -3

 .فرمانبردار باشند

  .سیستم قضايی و جزا و پاداش دارند و متناسب با احکام خود جزا و پاداش می دهند -4

در برابر « دين سکوَلريسم»را دارند. در اين صورت،  «دين»هر چهار معنی و مفهوم سکوَلريست ها 

را.  «دين اسَلم»داشته باشد و هم « دين سکوَلريسم»قرار می گیرد و کسی نمی تواند هم  «دين اسَلم»

نمی تواند هم از قوانین شیطان پیروی کند هم از قوانین هللا، نمی تواند هم حاکمیت هللا را بپذيرد هم حاکمیت 

 شیطان را.

کفارسکوَلر بدهی و « دين»قلبها را به کسی قرار نداده است که يکی از اين هللا تعالی دو قلب را در سینه 

ن قَْلبَْیِن فِی َجْوفِهِ اسَلم :   « دين»يکی را به  در انتخاب اين دو راه، انسان  (4)احزاب/ ّما َجعََل َللّاُ ِلَرُجٍل مِِّ

اسَلم ايمان آورد و قبولش کرد و بعضی  «دين»ونمی توان به بعضی از يا مسلمان است يا سکوَلريست؛ 

هم وجود حق و باطل چیز ترکیبی از « َويَقولوَن نُؤِمُن بِبَعٍض َونَكفُُر بِبَعٍض » ا نیز قبول نداشت از آن ر

نمی توان با  سکوَلريسم قبول داشته باشد؛ و« دين»ز ندارد که شخص بخشی از اسَلم را با بخشی ا

 .يک معجون جديد ساخت باطلترکیب بعضی از حق با بعضی از 

تنها کسانی مرتکب چنین ترکیبی می شوند که قصد دارند از اين ترکیب، يک راه سوم و بینابینی مرکب از 

که هللا متعال در مورد آن ها « َويُريدوَن أَن يَتِّخذوا بَیَن ٰذِلَك َسبیلً » هللا با شیطان، برای خود درست کنند 

ِهینًاأُولَئَِك ُهُم اْلَكافُِروَن َحقًّا ۚ وَ می فرمايد:  آنان جملگی بیگمان کافرند، (. 151)نسا ً/ أَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِريَن َعذَابًا مُّ

 ايم .ای فراهم آوردهو ما برای کافران عذاب خوارکننده

، در واقع می کردههللا را رد قانون شريعت بخشی يا تمام که  اين سکوَلر )يا به زبان عربی اين مشرک (

 گويد: 



دارد که در مورد آداب طهارت و وضو نماز و ساير امور کامَلً  هللا، شايستگی آن را –نعوذ باهلل  -

قضائی و اقتصادی و نظامی و در امور ندارد که  گی آن راريزشخصی قانون تعین کند اما شايست

 اداری جامعه قانون تعین کند 

 هللا، شايستگی آن را ندارد که من حاکمیتم را به قوانین او بسپارم،  –نعوذ باهلل  -

هللا، شايستگی آن را ندارد و ارزش آن را ندارد که اطاعت و فرمانبرداری خود را به  –نعوذ باهلل   -

تخاب نای که برای خود و احزاب سکوَلر او تقديم کنم، بلکه هوای نفس و ساير خدايانقوانین 

توهین کننده ی به همین دلیل هللا تعالی هرگز چنین اشخاص  .دارای چنین شايستگی هستند ده ام کر

که مستقیما به خود او توهین کرده اند و علیم و حکیم و قادری و ساير  سکوَلری را نخواهد بخشید

کرده اند .  ... متهم ضعف و ويژگیهای او را زير سوال برده اند و به نحوی هللا تعالی را به جهل و

 سبحانه عما يشرکون. 

( سیستم 2۸)توبه/«  إِنَّما اْلُمْشِرُكوَن نََجسٌ »هللا تعالی در دنیا با نجس خواندن مشرکین يا سکوَلريستها 

إِنّا بَُرآ ًُ ِمْنُكْم َوِمّما تَْعبُدُوَن ِمْن دُوِن َللّاِ »برائت از سکوَلريستها و سپس عقايدشان را وضع کرده است 

به همین دلیل نه از  ( 4)ممتحنه/« َكفَْرنَا بُِكْم َوبَدَا بَْینَنَا َوبَْینَُكُم اْلعَدَاَوةُ َواْلبَْغَضا ًُ أَبَدًا َحتّى تُْؤِمنُوا بِالِّلِ َوْحدَهُ 

سکوَلريستها زن سکوَلر گرفته می شود نه طعام سکوَلريستها خورده می شود و نه از سکوَلريستها 

حکم نمی گردند و ما تنها از  3شود، در حالی که اهل کتاب مشمول اين برائت و اين  جزيه پذيرفته می

 عقايد اهل کتاب برائت می جوئیم نه از خود آنها. 

چنانچه هرگز شخصی که با عقايد سکوَلريستی مرده باشد را نخواهد بخشید، هللا تعالی در قیامت هم 

كلُّ ذنٍب عَسى هللاُ أْن يَغِفَرهُ، إَّل َمن مات ُمْشِرًكا، أْو ُمْؤِمٌن قَتَل  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرمايد:

دًا   2مؤِمنًا ُمتعمِِّ

 «دين»که  به اين بسنده نمی کنند و قانع به اين نیستند (يا به زبان عربی اين مشرکین)اين سکوَلريستها اما 

بلکه جنگی مسلحانه را نیز بر پیروان رسول  ،خودشان را «دين»خودشان را داشته باشند و مسلمین هم 

را از دين اسَلم  «دين»محتوای  4معنی و  4تا زمانی که ما اين هللا صلی هللا علیه وسلم تحمیل می کنند 

ُکْم َوَل يََزالُوَن يُقَاتِلُونَُکْم َحتّى يَُردُّوسکوَلريسم تقديم کنیم . چنانچه هللا تعالی می فرمايد :  «دين»گرفته و به 

با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند شما را از « پیوسته و همیشه»و ( 217)بقره/َعْن ِدينُِکْم إِِن اْستََطاُعوا 

   .دينتان مرتد کنند

آن ها از پیروان شريعت های آسمانی و بخصوص شريعت پیامبر خاتم صلی هللا علیه و سلم می خواهند که 

بردارند، همین و بس. برای اسَلم  «دين»اسَلم و در واقع محتوای  «دين»دست از مفاهیم چهار گانه ی 

  .کرده اندهمین هم، قتال و جنگ مسلحانه را همیشه بر مسلمین تحمیل 

هللا متعال همچنان که خلق کردن را حق خودش دانسته، حکم کردن و قانون گذاری را هم حق خودش می 

را در  مخلوق هللابه میل و اختیار خودش  -3عمداً  -2« آگاهانه» -1ما کسی ، ا«أَََل لَهُ اْلَخْلُق َواأْلَْمرُ » داند

 امر قانون گذاری جانشین هللا قرار می دهد. 

                                                           
  4270  صحیح أبي داود2  



اَلن بايد متوجه شده باشید که چرا هللا تعالی کفار اهل کتاب و شبه اهل کتاب را مشرک ننامیده؟ چون اين 

هللا آمده و هرگز نمی گويند آنچه دارند خودشان درست دسته از کفار بر اين باورند هر چه دارند از سوی 

کرده اند يا  از سوی هللا نیست، اما اين مشرک بی شرمانه می گويد اين قوانین من ربطی به هللا ندارد و بايد 

 جايگزين قوانین هللا نیز بشوند!!! 

ها و زمین باَل  آسمان ی خالق که مخلوقی را تا مرتبه کافر مشرک يا سکوَلری نسبت به، در اين صورت

برای کسانی که سکوَلر  حتی ؟ چه بايد کرد و حتی قوانین مخلوق را باَلتر از قوانین هللا می داند برد، می

 ،هیچ سودی برايشان ندارد وهم کرد و بخشش يا به زبان عربی مشرک مرده اند نمی توان دعای مغفرت 

سیدنا ابرهیم علیه السَلم باشد  پدراين مشرک يا سکوَلر هللا تعالی هرگز آنها را نمی بخشد حتی اگر  چون

 (4)ممتحنه/« إَِّل قَْوَل إِْبَراِهیَم أِلَبِیِه أَلَْستَْغِفَرّن لَكَ .»

اطاعت و پیروی از اين قانون  -3قانون و برنامه ی شريعت هللا،  -2قدرت حکومتی،  -1زمانی که شما از 

محتوای مجازات کردن و پاداش دادن بر اساس اين برنامه دست بکشید، آن وقت دست از  -4و برنامه و 

ه با شما قتال خود نکشیده ايد؟ خوب، سکوَلرها همین را از شما می خواهند، و برای همین همیش «دين»

 د و جنگگفتگو نمی کنند، قتال می کننفقط دقت کنید، تا رسیدن به اين هدف با شما  د.می کنند و می جنگن

 .مسلحانه

 « دين»و محتوای اساسی  « دين»و از معانی چهارگانه ی زمانی که شخص به چنین درجه ای می رسد 

وانین سکوَلريست ها نیز دست از جنگ و قتال با آن ها برمی دارند، و در چارچوب قدست می کشد 

و ساير طبقات اجتماعی جنس بازها، گروه های شیطان پرست هم کمونیستها و سکوَلريستی خود، همچون 

می دهند چون به  برابر هشبهتی ، در قالب آزادی های شخصی به آن ها امتیازاجامعه ی سکوَلريستی

گانه ی دين خود کشیده  4ی که دست از محتوای اين افرادنمی دهند،  با سکوَلريستها برابر یامتیازاتها اين

حداقل آزادی ها می توانند برای خودشان مسجد بسازند، ريش بگذارند، حج بروند، در سايه ی اين  اند

روزه بگیرند، اعتکاف کنند و ساير امور شخصی شان را در دل خودشان نگه دارند و انجام دهند، همچنان 

که يک شیطان پرست و نصرانی هم می تواند برای خودش مکان هايی داشته باشد و مراسم های خودش 

  .ر مراکز خودش انجام بدهدرا د

يک ديکتاتوری نظامی و مسلحانه ای است در برابر هر قانون و  «دين سکوَلريسم»در اينجا، آشکارا 

محتوا  4برنامه ای غیر از قوانین و برنامه های سکوَلريستی، و تا زمانی با شما خواهند جنگید که شما از 

مسلمین را به اين درجه نرسانیده اند با آن ها خواهند تا زمانی که و   ؛دست بکشید «دين» مفهوم 4و 

 د.ی و تبلیغی که همیشه داشته انبا پشتیبانی جنگ نرم و روانمسلحانه  یجنگید آن هم جنگ

 -4اطاعت کردن  -3قانون و برنامه  -2قدرت حکومتی  -1: يعنی « دين»معنی و مفهوم  4حاَل شما اين 

 سکوَلريسم؟ «دين»هللا يا به  « دين»؟ به می دهی « دين»مجازات و پاداش را به کدام 

 شما را مشخص می کند. « دين»پاسخ به اين سوال 

 . إِلَْیَها ِمْن قَْوٍل َوَعَملٍ اللُّهّم إِنِِّي أَْسأَلَُك الَجنّة َوَما قَّرَب إِلَْیَها ِمْن قَْوٍل َوَعَمٍل، َوأَُعوذُ بَِك َمَن النّاِر َوَما قَّربَ 



 .قُْرآنِ ا أَِعّزنَا بِاإِلْسَلِم، َوأَِعّز بِنَا اإلْسَلَم، اللُّهّم أَْعِل بِنَا َكِلَمةَ اإلْسَلَِم، َواْرفَْع بِنَا َرايَةَ الَربّنَ

 ُسْبَحانََك اللُّهّم َوبَِحْمِدَك، َلَ إِلَهَ إَِلّ أَْنَت، أَْستَْغِفُرَك َوأَتُوُب إِلَْیكَ 

  هللا و برکاتهوالسَلم علیکم و رحمة 

 


