
ن  اْلُکفَّا لُون ُکمی  »در تطبیق جنگ مسلحانه با  و وحدت دستور یبه وحدت فرمانده یبندیو پا تیرعا  «رِّ م ِّ

 بسم هللا و الحمد هلل

 اما بعد: السالم علیکم و رحمه هللا و برکاته

دشمن شناسی شرعی و درجه مقاصد شریعت و وجود دارند که به دلیل جهل از  متاسفانه جریاناتی

ا حتی و ی مخالف خود به مسلمین   نسبت   عدالت و انصاف   گذاشتنیا به دلیل کنار وبندی شرعی دشمنان 

ا مخلوط ب، به دلیل فریفته شدن توسط دشمنان آگاه و حرکت خواسته یا ناخواسته طبق نقشه ی دشمنان

القَریب»کردن اصطالح  َن الُكفّار  قات لُوا ا»آیه ی و «  العَدُوُّ ان شمسلحانه و نرم خود جنگ« لَّذیَن یَلونَُكم م 

مخالف ودسته هائی و متوجه مسلمین  کردهمنحرف و تمرکز بر دشمنان اصلی را از مسیر شرعی آن 

 گیرد. بنباید با آنها جنگ مسلحانه ای صورت شرعاً که  ساخته اند از کفار 

 میان انسانها سه دسته اند:در ابتدا باید عرض شود که دشمنان مومنین در 

اب ئ یَن  دسته ی اصلی تقسیم می شوند: 5کفار آشکار که غیر از مرتدین به  -1 یَن َهادُوا َوالصَّ الَّذ 

َرُكواَوالنََّصاَرٰى َوال   یَن أَش   یهودی ها، صابئین، نصارا، مجوس و مشرکین(17)حج/َمُجوَس َوالَّذ 

ای هم برای خود از مسلمین تهیه کرده وخودشان را  کفار پنهان داخلی یا منافقین که دارودسته  -2

 و تشخیص آنها از مسلمین فریب خورده در دنیا برای ما غیر ممکن است. گم کرده اند

َن که ممکن است به دالیلی با دیگر مومنین دشمنی کنند.  ومنین مجرمیم -3 َوإ ن  َطائ فَتَان  م 

ل ُحوا بَی نَُهَما ۖ تَتَلُوا فَأَص  ن یَن اق  م   (9)حجرات/ ال ُمؤ 

حاال این دشمنی ممکن است تنها در بخش جنگ روانی و سرد باشد و یا ممکن است جنگی ترکیبی از 

د  ال ُكفَّاَر یَا أَیَُّها النَّ  باشد،  به عنوان مثال زمانی که هللا تعالی می فرماید: سرد وگرمجنگ  ب يُّ َجاه 

م  ۚ  لُظ  َعلَی ه   مقدم بر جهاد با منافقینآشکار ( در اینجا اگر دقت کنید جهاد با کفار 73)توبه/َوال ُمنَاف ق یَن َواغ 

به همین دلیله اکثر اوقات دارودسته ی منافقین نادیده گرفته میشن انگار اصالً وجود  است داخلی

ین هم در بخش تبلیغی و جنگ نرم و در پیش گرفتن عوامل بازدارنده و مدیریت ؛ و جهاد با منافقندارند

جرمی مرتکب شوند که حدی بر مگر اینکه  ،و جنگ مسلحانه و گرمی در کار نیست ،داخلی اونهاست

از داراالسالم بیرون بروند که آنوقت حکمشان شبیه حکم سکوالریستها می آن تطبیق شود یا اینکه 

 شود. 

د  »ن دلیله که امام طبری رحمه هللا از ابن عباس رضی هللا عنهما در تفسیر به همی  یا أَیَُّها النَّب يُّ جاه 

م   لُظ  َعلَی ه  ُ  روایت می کنه که گفته:...« ال ُکفَّاَر َو ال ُمناف قیَن َو اغ  َهاد  ال ُكفَّار   فَأََمَرهُ ّللاَّ یَن ال ُمنَاف ق  ب السَّی ف  وَ  ب ج 

،ب اللّ سَ  ف قَ  ان  خداوند به پیامبرش امر کرد که با کفار با شمشیر جهاد کند و با منافقین به ؛ َعن ُهم   َوأَذ َهَب الّر 

ار ال ُكفَّ و یا گفته: . نرمی و مهربانی را نسبت به آنها به کار نبرد ی زبان و بیان جهاد نماید ووسیله

، َوال ُمنَاف ق یَن : أَن  تَغ لُظ  م  ب ال َكاَلم  ب ال ق تَال  . با کفار، قتال و جنگ شود و با منافقین از طریق سخن تند و َعلَی ه 

، روایت می کنه که :  ماغلیظ برخورد شود. یا از حسن بن علی رضی هللا عنه د  ال ُكفَّاَر ب السَّی ف  َجاه 

م   ، أَق م  َعلَی ه   1 .ُحدُودَ ّللاَّ  َوال ُمنَاف ق یَن ب ال ُحدُود 

مگر شدت و قاطعیت و تندی رسول  ،ی منافقینقرآن در جنگ روانی با دارودسته  آنهمه آیاتغیر از 

هللا صلی هللا علیه وسلم در تخریب ضرار را ندیدیم که اجرای یکی از حدود هللا تعالی بر تفرقه اندازان 

 و حزب سازان در جامعه ی اسالمی است؟ 
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ابریشم به دور خود جمع کثری از مسلمین آلوده شده را عالوه بر این، کفار پنهان داخلی که مثل کرم 

مخلوطی از را در میان آنها گم و پنهان کرده اند به گونه ای که ما در دنیا تنها  شانجمع کرده و خود

خود آنها و تفکیک دارودسته و سیاهی لشکرهای آنها را می بینیم و هرگز قادر به شناسائی آنها و 

ین ، با االل گران و نزدیکترین دشمنان به مومنین در طول تاریخ بوده اندنیستیم، توطئه گران و اخ

ُهم  ۚ  باید از آنها حذر کرد: نه کفار و شونددر دنیا جزو مسلمین محسوب می  وجود ذَر  ُهُم ال عَدُوُّ فَاح 

فَُكونَ  ُ ۖ أَنَّٰى یُؤ  ! چگونه  باش . خدا بُکشدشان آنان دشمن هستند و از ایشان برحذر (4)منافقون/ قَاتَلَُهُم ّللاَّ

 می شوند؟( برگردانده و منحرف )از حق

َرة  »توبه پس از اشاره به  سوره  ی بخشی از هللا تعالی در، حاال خوب با رومیان  غزوهو « َساَعة  ال عُس 

یَن ُخلّ فُوا  » ،تبوک و در نکه سفارش به ای،بودند وآن سه مومنی که در این جنگ تخلف کرده « الثَّالَثَة  الَّذ 

ق ینَ » اد  سفارشاتی در مورد چگونگی سمع و طاعه در  ،با صادقین و راستان باشید« َوُکونُوا  َمَع الصَّ

می در ادامه ن را بیان می کند، و امر قتال و جنگ مسلحانه و ثمرات آسختی ها از رهبریت در 

ینَ  فرماید: یَن آَمنُوا  قَات لُوا  الَّذ  َن ال ُکفَّار   یَا أَیَُّها الَّذ  ! با کافرانی بجنگید که به شما مؤمنان )اییَلُونَُکم ّم 

ل َظةً  نزدیکترند،( دُوا  ف یُکم  غ  لَُموا  أَنَّ ّللّاَ َمَع  )و باید که از شما شدّت و تندی ببینند(َول یَج  َواع 

 و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است. (123)توبه/ال ُمتَّق یَن 

َن ال ُکفَّار  »با نزدیکترین کفار دستور  به قتال  اما نکته ی جالب اینه که پشت سر این  در مورد  «یَلُونَُکم ّم 

در  و« َوَماتُوا  َوُهم  َکاف ُرونَ »کفار پنهان داخلی یا منافقینی صحبت می کند که با کافری هم می میرن 

 ه در داراالسالم به سر ببرند. دنیا ما آنها را جزو مسلمین محسوب می کنیم مادامی ک

در جنگ که در سال نهم هجری در این صورت واضح است که دهها نفر از دارودسته ی منافقین 

تبوک شرکت نکردند و در میان مسلمین هم زندگی می کردند و کفار مشخص شده ی آنها را رسول هللا 

صلی هللا علیه وسلم از طریق وحی می شناخت و حتی کسانی چون عبدهللا ابن ابی را همه می شناختند 

 .رها می شود نزدیکترین کافر و  گیرد صورت می کافر دوراما باز جنگ با 

ی»خطاب :  کنیماگر دقت  یَن آَمنُوا  قَات لُوا  الَّذ  َن ال ُكفَّار  یَا أَیَُّها الَّذ  تند که هس ی«کفار آشکار«  »َن یَلُونَُكم ّم 

صحبت شده نه « کافر قریب»و در اینجا در مورد  را تشکیل می دهند بخشی از دشمنان مومنین 

القَریب» چون ممکن است که دشمن شما یکی از  ؛ر استاز کاففراگیرتر و عامتر « دشمن« . »العَدُوُّ

پیروان فرقه و مذاهب و یکی از  دشمن شما یا ،اقوام و نزدیکان مومن و مسلمان خود شما باشد

ا و قرار نیست هر کسی با شم؛ باشد دارودسته ی منافقین یا یکی از کفارجماعتهای اسالمی یا یکی از 

 دشمن بود حتماً کافر باشد. 

َن ال ُكفَّار  » در قتال با   ، استراتژی و دیپلماسیباز ما شاهد اصول همو روابط خارجی با کفار « یَلُونَُكم ّم 

 . یعنی : می چرخند  «قدرت نظامی اصل  »محوریت  که بر  خارجی خاصی هستیم 

زمانی که قدرتی نظامی باشد که از دعوت . استبا پشتوانه ی قدرت نظامی اصل اول دعوت  -1

 محافظت کند و بر اثر دعوت، شخص یا جامعه ای مسلمان شد ما به هدف خود رسیده ایم.

که در این پیمان  ،با پشتوانه ی قدرت نظامی و حکومتی اصل بر پیمان استدر مرحله ی دوم  -2

 ،تحت شرایطی مشرک حتی یا جزیه ای گرفته می شود یا کفار اهل کتاب و شبه اهل کتاب و 

نه تنها جزیه نمی دهند بلکه  ،ضعف قدرت حکومتی و نظامی مسلمین حکم ضرورت ویا به 

 می توانند به صورت مدت دار یا نامحدود با حاکمیت مسلمین روابطی داشته باشند .

زمانی که دعوت و پپیمان ثمره ای نداشت با پشتوانه ی میزان قدرت نظامی در مرحله ی سوم  -3

 (84نساء/)فَقَات ل  ف ي َسب یل  ّللاَّ  اَل تَُكلَُّف إ الَّ نَف َسَك . ن اصل بر قتال و جنگ مسلحانه استمسلمی



نَان   »زمانی که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:  ی  ی َرة  العََرب  د  ُع في َجز  تَم  ن معنی به ای« ال یَج 

به  ،هاو سکوالریست است که یا دین اسالم )با تمام شریعتهایش( باید وجود داشته باشد یا دین مشرکین

یَرة  ال عََرب  همین دلیل به صراحت امر می کند:  ن  َجز  یَن م  ك  ر  ُجوا ال ُمش  ر  سکوالریستها را از جزیره  2 أَخ 

 ابرای بعضی از مناطق هم امر به اخراج یهود و نصار یکنید . البته به صورت مورد بیرونالعرب 

ل ًما می کند و می فرماید:  یَرة  ال عََرب  َحتَّى اَل أَدََع إ الَّ ُمس  ن  َجز  َجنَّ ال یَُهودَ ، َوالنََّصاَرى م  ر  ََلُخ 
3 

حاال این مشرکین و یهودی ها و نصرانی هائی که نزدیکترین کفار به مسلمین هستند و باید اخراج 

 شوند چه کسانی هستند؟ 

یَن إ الَّ » سانی نیستند که اهل پیمان باشند.قطعاً ک ك  ر  َن ال ُمش  یَن َعاَهدتُّم ّم  ا ]اّما کسانی که از مشرکان ب الَّذ 

الً اند ) و پیمان را کام]و ایشان چیزی از آن را ناقص نکردهثُمَّ لَم  یَنقُُصوُكم  َشی ئًا اید[ آنان پیمان بسته

ُروا َعلَی ُكم  أََحدًااند ([ رعایت نموده دّ شما پشتیبانی نکرده ) و او را یاری ]و از کسی بر ض َولَم  یَُظاه 

م  اند ([ نداده دَُهم  إ لَٰى ُمدَّت ه  م  َعه  وا إ لَی ه   اند محترم ]پیمان آنان را تا پایان مدّت زمانی که تعیین کرده ۚفَأَت مُّ

بُّ ال ُمتَّق ینَ شمارید و بدان وفا کنید[ َ یُح  نها پیمان آَضمَرة  بنی کفار مشرکی مثل چون ( 4)توبه/« إ نَّ ّللاَّ

ٌر ُصوفَهً »بود و همیشگی ابدی   و کفار یهودی ؛یعنی تا زمانی که صدفی در دریا وجود دارد« َما بَّل بَح 

و نصرانی هم وجود داشتند که تا زمانی بر پیمان خود بودند در امان بودند و اسالم اهل خیانت و غدر 

 .و پیمان شکنی نیست.

یا کفار یهودی و نصرانی که باید اخراج شوند آنهائی هستند که پیمانی  کاین کفار مشر در این صورت

ح   رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرموده است: "با حکومت اسالمی نداشتند و  َمن  قَتََل ُمعَاَهدًا لَم  یَر 

یَن َعاًما  بَع  یَرة  أَر  ن  َمس  یَحَها تُوَجدُ م  سی که فرد عهد بسته را به قتل برساند، ک 4".َرائ َحةَ الَجنَّة  ، َوإ نَّ ر 

بوی خوش بهشت به مشام وی نخواهد رسید. حال آن که بوی خوش بهشت از فاصله ی چهل سال به 

 مشام میرسد.

هللا صلی  رسول، اما در برابر پس اینها نزدیکترین کفار به مسلمین بودند که اینگونه با آنها معامله شد .

مرزهای روم شرقی انجام میده که سال پنجم هجری در را در  «دُوَمةُ الَجن دَل»هللا علیه وسلم  غزوه 

واقدی در المغازی می نویسه که از اهداف رسول هللا صلی هللا  5اش تا مدینه پانزده روز بود.فاصله

» یعنی تطبیق قاعده ی :  6به مرزهای روم این بوده که رومیان را بترسانددر لشکر کشی علیه و سلم 

ُكم بوَن ب ه  َعدُوَّ ّللاَّ  َوَعدُوَّ و جالب اینه که در زمان برگشت هم با  . با مانوری نظامی و مسلحانه «تُره 

ه قبیله ی مشرک   از زیر شاخه های بنی غطفان پیمانی می بندد. بنی فَزار 

می الَجن دَل  دُوَمةُ به باز رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در سال ششم هجری، عبدالرحمن بن عوف را 

در سال هفتم هجری هم  ارتشی را به فرماندهی جعفر بن ابی طالب روانه مرزهای روم می  7فرستد

توسط خالد بن ولید  شکست می خورد و کند که سپاه اسالم با از دست دادن سه فرمانده ی خود 

 برگردانده می شود . 

هللا علیه وسلم  غزوه تبوک را در مرزهای باز می بینیم که در سال نهم هجری خود رسول هللا صلی 

دُوَمةُ الَجن دَل از تبوک خالد بن ولید را باز به و  ،کیلومتر دورتر از مدینه 610یعنی  ،روم راه میندازد
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ی رضحتی در آخرین لحظات زندگی مبارکش نیز ارتشی را به فرماندهی اسامه بن زید می فرستد و 

  شده. کافر دوروم تدارک می بینه در تمام این موارد جنگ با به مرزهای ر جهت حرکت اهللا عنهم

حاال زمانی پیش می آید که عده ای از دارودسته ی منافقین نفاق خود را آشکار می کنند و مرتد می 

لَّى أَنَّ ّللاَّ أََمَر نَب یّه صَ  »وبه قول ابن مسعود حکم اینها می شود مثل حکم سکوالریستها یا مشرکین شوند 

َهاد   ن  ج  َهاد   ّللاَّ َعلَی ه  َوَسلََّم م  ن  ج  ي أََمَرهُ ب ه  م  و  الَّذ  ینَ  ال ُمنَاف ق یَن، ب نَح  ك  ر  . مثل مسیلمه ی کذاب و «ال ُمش 

ینها با وجود ا ، اما رسول هللا صلی هللا علیه وسلمات رسول هللا صلی هللا علیه وسلمامثالهم در زمان حی

به داراالسالم بودند دستور تشکیل ارتش برای  آشکارو دهها قبیله ی مشرک دیگر که نزدیکترین کفار

 تنها به ثابت کفار نزدیکصادر می کند و برای این را به فرماندهی اسامه بن زید  کفار دورجنگ با 

 . قوم دستور مقاومت و جهاد می دهد قدمان همان

ضی و ابوبکر صدیق رسلم عربهای بیشتری مرتد می شوند رسول هللا صلی هللا علیه وبه دنبال فوت 

تهیه شده بود را  کفار دوربرای اسامه بن زید رضی هللا عنهما هللا عنه باز ارتشی که به فرماندهی 

مجاهدین دولت به همین دلیل  ،دنمی شو کفار دورمانع از جنگ با  کفار نزدیکوجود روانه می کند و 

 سازماندهی می کند.  نزدیکو  دوردر دو جبهه ی جهاد با کفار اسالمی را 

و  کیلومتری مدینه در خیبر  180یعنی در زمان خالفت ابوبکر صدیق رضی هللا عنه یهود در مسافت 

همچنین در یمن اقامت داشتند و نصارا نیز در نجران و مجوس هم در اَلحساء به زندگی خود ادامه 

 می دادند در حالی که ابوبکر رضی هللا عنه :

 ارتشی بزرگ به فرماندهی اسامه بن زید برای جنگ با امپراطوری روم شرقی روانه می کند  -

با منکرین زکات و مرتدین و مانعین زکات در سراسر جزیره العرب با فراهم کردن بیشتر از  -

 .ارتش جنگهای وسیع و دامنه داری را به پیش می برد 19

در عراق  کفار دوریبه دنبال فراغت از سرکوب مرتدین و مانعین زکات ارتش خود را برای  -

  .ساسانی و روم شرقی ارسال می کند

 در تمام این حاالت کفار یهودی و نصرانی و مجوس که بسیار نزدیکتر بودند و در جزیره العرب نیز

  صلی هللارسول هللاو دستورات ه سنت . مگر آگاهتر از ابوبکر بحضور داشتند باز اخراج نمی شوند

 ؟ علیه وسلم وجود داشت

به دنبال ابوبکر و در زمان خالفت عمر بن خطاب رضی هللا عنه باز می بینیم که یهودیان خیبر و 

کفار ر می برند و ارتش دولت اسالمی به به س شانخود هایجر در سرزمیننصارای نجران و مجوس ه  

 مشغول جهاد هستند. بخشهائی از امپراطوری روم قاره ی آسیا و آفریقا و  دودر  دوری

یعنی ارتش مسلمین هزاران کیلومتر دورتر به فتح قلمرو ساسانیان درایران زمین و فتح شام و فتح 

در سرزمینهای خود در جزیره العرب می  کفار نزدیکمشغول می شوند و این  شمال آفریقامصر و

کیلومتری شهر مدینه  400تَی ماء در ود خیبر که عهد شکنی می کنند و آنها را به یه غیر از ،مانند

ادی و که بر سر راه ارتباطی تبوک و خیبر و مدینه و نزدیک دره ی آباد   می فرستد پایتخت اسالمی

و نصرانی های نجران هم که شرط صلح با که هم اکنون هم جزو عربست است؛  القری قرار داشت

 این عهد شکنیصلی هللا علیه وسلم مبنی بر عدم معامله ی ربوی را می شکنند و به خاطر رسول هللا 

انند و تا زمان حاضر م . در کنار این ما می بینیم که یهودیان یمن بر پیمان خود میآنها را کوچ می دهد

سالها بعد و به  و مجوس اَلحساء نیز به حیات خود ادامه می دهند تا اینکه زندگی می کنندنیز در یمن 

این است فقه و فهم خلفای راشدین از منابع   می شوند.مسلمین حل میان و در تدریج مسلمان شده 

 شرعی و تطبیق آن در زمین . 



 زمانی که این قاعده ی شرعی در زمان ما به هم می خورد: 

 تجنگ بر علیه اهل کتابی که در دنیا حتی یک حکومت در اختیارش نیست و تحت حاکمی -

سکوالریستها قرار گرفته اند به جای جهاد با منافقین و سکوالریستهای اشغالگر جایگزین می 

 شود

جنگ بر علیه مذاهب اسالمی و آراء و اشغالگر، کفار سکوالر مهاجم  تمرکز جهاد بربه جای  -

 مخالف شروع می شود 

رده . از مسلمین را گرفتار کالبته این آشفتگی تنها متعلق به االن نیست بلکه مصیبتیه که قرنهاست 

ُمل ًكا » را با حاکمیت شاهیگری  وحدت زمانی که مسلمین حکومت شورائی خودشان را از دست داده و

ا ً » و « َعاضًّ یّا جایگزین کردند این مصیبت هست و تا زمانی که به شورای اولی و تفرق «  ُمل ًكا َجب ر 

برنگردیم  این مصیبت بردوام است و عده ای مجرم و االمر حکومت اسالمی بر منهاج نبوت برتر 

حدیث و نصیحت نمیتواند آنها را اهلی کند و تنها با قدرت نظامی رقه انداز هستند که هزاران آیه و تف

خداوند با قدرت حکومتی، کاری « ما ال یََزُع بالقرآن   إنَّ هللاَ یََزعُ بالسُّلطان  »مدیریت و اداره می شوند. 

اینجاست که باید به این دوستان نامیزان و  رساند.رساند، که با قرآن به انجام نمیام میرا به انج

نامتعادل و تقریباً نیمه دیوانه گفت: تمامش کنید، زمانی که شب و روز تنها جهت تولید تفرق بیشتر و 

دینَ فعلَیكم بُسنَّتي وُسنَّة  الُخلَفاء  الَمهدیّ یَن الرَّ خروس جنگی نعره می کشی :"  . در این زمینه هم 8"اش 

 روش صحیح تبعیت از سنت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و روش این خلفاء را نیز یاد بگیر. 

َن ال ُکفَّار  » در تطبیق  اگر دقت کنیم یَن یَلُونَُکم ّم  و  «ودوضع موج»با  متناسب   نوعی نرمش  « قَات لُوا  الَّذ 

و به به مرحله ی اجرا در می آید  «مرجع ذی صالح»مسلمین دیده می شود که توسط  «نیازهای روز»

نیز وجود « نکایه»و « خطر»و « قدرت»ما نشان میدهد که عالوه بر نزدیکی، ظوابط دیگری مثل 

. بعد دارند که پس از بررسی های تخصصی رای نهائی در اولویت بندی های جهادی صادر می شود 

برتر «ابزار3»لی هللا علیه وسلم این مرجع ذی صالح تنها شورای اولی االمر یکی از از رسول هللا ص

 زبان رهبریت جامعه ارائه می دهد.  ه با اجماع واحدش رای واحدی را ازاست ک

 ،چیزی که خیلی از برادران سطحی نگر ما از درک آن عاجزند ،این یعنی تفقه و فهم و حکمت در دین

برای  منبع مشکالت زیادیبا احساسات غیر مدیریت شده ی خودشان و  ،با عدم فهم جامع شریعت و

هدر دادن انرژی جهادی و مبارزاتی و اصالحگرایانه ی مومنین خود و سایر مسلمین و ابزاری جهت 

 مجاهد شده اند. 

و  زدیکنکه کافری  قبایلمتناسب با قدرت نظامی که داشت زمانی که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

پرداخت  می ابعد و دورتریکمتری داشتند را رها می کرد و به قبایل « خطرضرر و »بودند اما اقرب 

بیشتری داشتند و دقت می کرد چگونه می تواند به پیکره ی دنیای کفر بیشترین « خطرضرر و »که  

بر آگاهان بر اصول فقه پوشیده  که در شریعت آشنا می شویم یرا وارد کند ما به مقاصد« نکایه»

 نیست.

 و مختلف م می گوید: اگر حال دشمن و توان آنها گوناگونبه عنوان مثال امام شافعی رحمه هللا در االُ 

ر مضرت وعده ای خطرناک تر بودند، امام می تواند مبارزه را با گروه خطرناک تر و یازیانبارتر بود، 

این به منزله ی  از یک دشمن دورتر هم باشد. سافتشکند و هیچ اشکالی ندارد، گرچه م شروع

هللا صلی رسول  ت، که در غیر آن جایز نیست. بهضرورت تلقی شده و هنگام ضرورت مواردی رواس
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خبر رسید که حارث بن ابی ضرار لشکری را برای حمله به ایشان تدارک می بیند،  هللا علیه وسلم 

ایشان هم، دشمنی  اطرافبه او حمله کرد. و این درحالی بود که در  صلی هللا علیه وسلم  رسول هللا

خبر رسید که خالد بن ابی سفیان بن شح، رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  وجود داشت. وبه نزدیک تر 

من شلی که دلشکری را علیه ایشان سازماندهی می کند. ابن انیس را فرستاد، ایشان او را کشتند درحا

 9نزدیک تری هم در کنارشان بود.

واحدی هستند بر علیه مسلمین . ما دنیای  با آنکه درجه بندی می شوند اما در کل جبهه یکفار  ،بله  

سکوالریستهاهمگی ، همچنانکه کنیم که تجزیه اونها به نفع ماستکفار را مثل یک مجموعه نگاه می 

یَن َكافَّةً َكَما یُقَات لُونَُكم  َكافَّةً َوقَات لُوا »  علیه ما می جنگندبر ك  ر  لیای انکه عموم کفار بعضی اوو همچن «ال ُمش 

ل یاُء بَع ض  » هم هستند یَن َكفَُروا بَع ُضُهم  أَو  پس ما هم به این کلیت نگاه می کنیم و می بینیم «  َو الَّذ 

 و ی ما دارد و سر افعی کجاست؟را برا و خطر ضررکدام یک بیشرین  که داریم : قدرتیمتناسب با 

 را به این کلیت وارد کنیم.و ضرر  نکایه چگونه می توانیم بیشترین

با متخصصینی که در اختیار دارد می داند که متناسب با وضع « ابزار3»حاال مرجع ذی صالح 

 ی که دارد«قدرت»متناسب با کدامیک بیشتر است و « خطرضرر و »موجودی که بر دنیا حاکم است 

ه محلی و دارودست و ارتدادجهانی را بر دنیای کفر « نکایه»بیشترین در جنگ نرم و مسلحانه چگونه 

   کند. وارد می ی منافقین و سکوالر زده ی محلی

بر آمریکا به عنوان دشمن اصلی و پرچمدار در بخشهای وسیعی از سرزمینهای اسالمی پس زمانی که 

 که موجودیتو سکوالر زده های بومی بسیاری از کفار کوچک محلی به سایر کفار تمرکز می شود و 

به این دلیل  اهمیت کمتری داده می شودآنها به موجودیت این دشمن اصلی و متحدین آن بستگی دارد 

 هم از بین می رود . و فرع معلول  ،و اصلبا از بین رفتن علت « الفرع   سقط   األصل   إذا سقط  »است 

. تنها چند جاالن در سوریه را در نظر بگیریداو سکوالر. همین مزدوران بزنمیک مثال برای شما 

چند کوچه در شهر کوبانی برایشان مانده  فقط توسط آمریکا و متحدینش رها شدند مگر ندیدید که روز

چگونه توسط مزدوران حکومت بار دوم هم که توسط آمریکا رها شدند برای یا مگر ندیدید که بود؟ 

 رانده شدند؟ ترکیه از عفرین تا راس العینسکوالر 

حاکم بر مسلمین نیز همین گونه اند . اینها را  تمام طاغوتهای دست نشانده یرژیم فاسد آل سعود و 

بدون آمریکا و متحدینش اینها خود به خود توسط ثابت قدمان همان  آمریکا و متحدینش نگه داشته اند و

 ها از سرزمینهای اسالمیآنبیرون راندن و متحدین او یکا و بر آمر تمرکزو  شوندملت نابود می 

 .المتبوع بسقوط   ط  سق  ی   ع  اب  الت   .انبا نابودی مزدورانش مساوی است

آل سعود دست نشانده و فاسد همین چند وقت پیش بود که ترامپ از اصطالح گاو شیرده برای رژیم 

 ما از شما محافظت "استفاده کرد و در جمع راهپیمایان می سی سی پی گفت من به شاه سعودی گفتم: 

دق  إ نَّه ق ْد  ."کنیم و بدون حمایت ما حتی دو هفته نیز در قدرت نخواهید بودمی ه و ك ذوب   ص   .و 
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ریستی و احزاب متنوع پس این حاکمیتهای دست نشانده و اینهمه حزبهای رنگارنگ و متضاد سکوال

هر چند  ،دارودسته ی منافقین و سکوالر زده های به ظاهر اسالمگرا معلول هستند نه علت اصلی

 رابطه ی تنگاتنگی بین اینها وجود دارد.

 در جنگ گرم و نرم با تمام مسلمین حاال ما نیز داریم می بینیم که تمام سکوالریستهای جهانی و محلی

وارد جنگ شده اند، آیا ما طبق سنت و بخصوص با حکومتهای بدیل اضطراری ساالمی شریعت گرا 

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم اقدام به تجزیه و درجه بندی این دشمنان و تمرکز بر سر افعی می کنیم 

با  و خواهیم رفتبه جلوسرگردانان مثل  یشرعی اسالم از دیپلماسی   یا مثل بعضی از گروههای نا آگاه  

ی مواسته شده در شریعت را کنار فهم و فقه خ ،و احادیث و روایتهای تاریخی برداشت سطحی از آیات

 . ؟!مسلمین به پیش می رویم خود و سایرساندن به و در مسیر نابودی و ضرر ر گذاریم

اری برای جامعه ی چنان ثمرات تلخ و مصیبت ب ،این اهل تفرق و گریزانان از عدالت و انصاف

 دورده اند كه انسان صبور و بردبار هم گاه از اینهمه سطحی نگری و قشری گری ضمین به بار آمسل

 ،نبا دی، که اینها چگونه با چسبیدن به یک دیپلماسی غلط  دچار حیران و تعجب می شودآنها شرعی 

 مومنین بازی می کنند؟  موجودیت حتی وطن و  ،مالآبرو، عزت،  ،ناموس جان، 

باز باید دانست که دشمن از  ،و تفکیک و شناخت دقیق و درجه بندی شرعی دشمنانتجزیه در کنار 

لحاظ میزان قدرت نظامی و تکنولوژی در چه سطحی قرار دارد و  اینکه خود ما نیز در چه درجه ای 

د آیا بای ؟برخورداریم نظامی و سایر قدرتهای وابسته مثل قدرت اطالعات و تخصص و غیرهاز قدرت 

یا مثالً با نصرانی های 10اسلحه قرض بگیریم؟ ل غزوه حنین از کفاری چون صفوان بن امیه مشرکمث

یا در برابر ارتش دشمن حالت تهاجمی داشته باشیم   11نجران پیمانی مبنی بر کمکهای نظامی ببندیم؟

 ؟الت تدافعی داشته باشیم مثل خندقمثل بدر و تبوک یا ح

تطبیق قاعده ی قتال و جنگ با  روشها و شکلهایدر وضع موجود حاال چه کسی تشخیص می دهد که 

َن ال ُکفَّار   مشخصه که این ؟ مناسب وضع موجود استو روش باید چگونه باشد و کدام شکل یَلُونَُکم ّم 

متخصصین امور نظامی و اولی االمر این شورای کار تنها افراد و گروههای متفرق نیست، بلکه  کار  

همراه رای سایر متخصصین در  برتر هستند و رای آنها به«ارابز3»ع یکی از که تاباست تخصص 

  .شودارائه می  ه عنوان رای واحدیب سایر شئون مدیریتی جامعه از زبان رهبر

اده دتشخیص اینها تنها و تنها در حیطه ی شورای اولی االمر نظامی و امنیتی است که با ترکیب با 

زمینه های تبلیغی و اقتصادی و... روح مطلب و انرژی نهائی آن  سایر شوراهای متخصصین درهای 

  ادهای حکومتی است ارائه می شود.توسط رهبریت که نماینده ی تمام شوراهای اولی االمر و نه

غیره که تلف نظامی و امنیتی و اقتصادی و در کل رهبریت جامعه ی اسالمی با تکیه بر نهادهای مخ

ر دشمن و تمرکز بحاکم شده است به تجزیه و تفکیک  ی که« وضع موجود» در اختیار دارد متناسب با

تََطع تُم  »و اینگونه بر اساس  اقدام می کند نزدیک یا دوردشمن اصلی  ن هُ َما اس  تُُكم  ب ه  فأتوا م   «َوما أََمر 

تناسب ومنین و داراالسالم ارائه می دهد که مم« نیازهای روز»پاسخی مناسب و شرعی برای یکی از 

  با وضع موجود مومنین است. 

پس معادله همان اصل ثابت است: میزان قدرت نظامی و چگونگی توزیع و به کارگیری این قدرت 

 نظامی توسط رهبریت . 
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در »میزان قدرت نظامی و تشخیص شورای متخصصین تحت امر رهبریت است که تعیین می کند ما 

نه آراء افراد و گروههای متفرقی که  ،برطرف کنیمرا چگونه « های روزماننیاز« »وضع موجود

   همیشه به سوی عذاب و سستی و بی ابهتی و ذلیلی و شکست دعوت کرده اند. 

شرعی برتر راهکارهای «ابزار3یکی از »ه دنبال آن اینجاست که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و ب

، قرآن و سنت صحیح را بر اساس اجتهادی را به مردم ارائه می دهند، و مسلمین در این گونه مسائل

دریافت می کنند که متناسب با وضع موجود و نیازهای روزشان  یفهم شورای متخصصین اولی االمر

 ارائه شده است. 

روةُ  »فقه جهاد که  رهبریت و آیا تخصصی مهمتر و حساس تر از ه   ذ  قله ی رفیع اسالم اوج « َسنام 

مال و وطن مسلمین سروکار دارد عزت، است و با حفظ یا نابودی دین، جان، ناموس، عقل، آبرو، 

از کانال شرعی و وحدت گرای راهکار و مسیر صحیح حرکت را تنها نقشه، وجود دارد؟ پس 

اکنی شبه برایت سخن پردر آن هم نده اهل تفرق و ذلیلی اجازه  وبرتر بگیر « ابزار3» رهبریت

 جهادی کنند و در مسیر اهداف دشمنان اسالم و مسلمین هدایت و خرجت کنند.

کلی  اصل 9این یعنی رعایت و پایبندی به وحدت فرماندهی و وحدت دستور به عنوان دو اصل از  

 جنگ در طول تاریخ بشریت.

ن  قَو   َب إ لَی َها م  أَلَُك الَجنَّة َوَما قَرَّ ل  َوَعَمل  اللَُّهمَّ إ نّ ي أَس  ن  قَو  َب إ لَی َها م  ، َوأَُعوذُ ب َك َمَن النَّار  َوَما قَرَّ  .ل  َوَعَمل 

فَع  ب نَا َرا ، َوار  ل  ب نَا َكل َمةَ اإلس الَم  زَّ ب نَا اإلس الَم، اللَُّهمَّ أَع  ، َوأَع  س الم  نَا ب اإل  زَّ آن  َربَّنَا أَع   .یَةَ القُر 

تَغ ف ُرَك َوأَتُوُب إ لَی كَ ُسب َحانََك اللَُّهمَّ  َك، الَ إ لَهَ إ الَّ أَن َت، أَس  د   َوب َحم 

 12والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته
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ن  اْلُکفَّا لُون ُکمی  »در تطبیق جنگ مسلحانه با  توردس  «رِّ م ِّ


