
 1مانع تقدیری هستند که هللا برایمان رقم زده  سکوالریستها 

 بسم هللا و الحمد هلل

 اما بعد: السالم علیکم و رحمه هللا و برکاته

ُ َعلَْیِه َوآِلِه َوَسلََّم  فرمود:  ةٍ َحبََستْهَ » در صحیح مسلم روايت است که پیامبر َصلَّى َّللاَّ ا ُعِذِّبَْت اْمَرأَةٌ فِي ِهرَّ

َواَل ِهَي تََرَكتَْها تَأُْكُل ِمْن َخَشاِش  ،َواَل َسقَتَْها إِْذ َحبََستَْهاأَْطعََمتَْها َحتَّى َماتَْت فَدََخلَْت فِیَها النَّاَر؛ ال ِهَي 

ای عذاب شد، زيرا او را زندانی کرد تا از گرسنگی مرد و به سبب آن زنی به خاطر گربه 2« اْْلَْرِض 

خوراک شود: وقتی او را زندانی کردی، نه به آن به آتش داخل شد. در ادامه فرمود: به او گفته می

 ها و حشرات زمین بخورد.هايش کردی تا از خوراکیدادی و نه او را سیراب کردی و نه ر

گربه را زندانی نمی کرد اين گربه از در اينجا اين زن مانع از رسیدن رزق اين گربه شده است و اگر 

 رزق و روزی که هللا تعالی برايش تعیین کرده بود استفاده می کرد . 

ق هر بنده ای مشخص است و اگر ظلم ساير بندگان نباشد همگی می توانند به آنچه در اين صورت زر

هللا تعالی تعیین کرده است برسند. يعنی اگر بالتشبیه زير دستان را مثل آن گربه فرض کنیم و ظالمان 

ده ومتوجه می شويم که ظالمین مانعی برای تحقق وعده های هللا تعالی به بندگان ب ،را مثل آن پیر زن

 اند . 

بر اثر در دنیای تحت حاکمیت سکوالريستها  کودک  8000تصور کنید که هم اکنون روزانه بالغ بر 

هم وجود دارد ...!اما شما چیزی از آن در « غـذا»ويروس گرسنگی می میرند، در حالی که واکسن آن 

کشد که با پشتوانه ی ؟ چون گرسنگی ثروتمندان ظالم را نمیه ها نمی شنويد...، می دانید چرارسان

د دبیر کل سازمان ملل اعالم می کنن« آنتونیو گوترش»قدرتهای سکوالر جهانی  بنیاد آکسفام و همچنین 

 نفر است.  26که نیمی از ثروت جهان در اختیار 

در اينجا جامعه ی جاهلی و نبود حکومتی اسالمی بر منهاج نبوت و عدم تطبیق قانون شريعت هللا سبب 

ُُوَن َكيْ با وضع قوانین اقتصادی می فرمايد :  تعالی هللا در حالی کهین فجايعی شده است تولید چن  اَل يَ

ُُْم   ( تا )اين اموال عظیم( در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد! 7)حشر/دُولَةً بَْیَن اْْلَْغنِیَاِء ِمن

 : ، اجازه دهید با يکی دومثال ديگر بحث را ادامه دهیم بله

َ َواتَّقُوهُ َوأَطِ هللا تعالی می فرمايد:   - ن ذُنُوبُِکْم وَ  ْغِفرْ يَ  *  عُونِ یأَِن اْعبُدُوا َّللاَّ ْرُکمْ يُ لَُکم مِِّ لَى أََجٍل إِ  َؤخِِّ

ِ إِذَا َجاء اَل  ى إِنَّ أََجَل َّللاَّ َسمًّ رُ يُ مُّ پرهیز داشته  ، و از اوهللا را عبادت کنید( 4-3)نوح/ لَْو ُکنتُْم تَْعلَُموَن  َؤخَّ

 ی، و تا اجل نهائآمرزدی( خداوند گناهان شما را مچنین کنید.)اگر  دیکن ی، و از من فرمانبردارباشید

ه باشاندازدیم ریمرگ شما را به تأخ ا اگر متوجِّ  دایپ ریفرا رسد، تأخ یاله یکه اجل نهائ ی، هنگامدی. امِّ

 .کندینم

 انسان است یعملکرد قیدر تعل ،مشخص استکه از نام آن  یهمان طور اجل معلِّق،در اين صورت 

َسمِّ يا  اجل ُمْبَرم  ، بر خالفر استییمشروط به عوامل و اسباب بوده و قابل تغ و  و یکه قطع یً أََجٍل مُّ

  .ستین ریو تأخ لیو تعج ریینبوده و قابل تغ یزیبه چ دیِّ است و مق یحتم
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ُ َعلَ  یَصلَّ  امبریپ ؛ ِرْزقِهِ  یلَهُ فِ  بَسطَ يُ أَثَِرِه، َو  یلَهُ فِ  وَسعيُ َمْن أََحبَّ أَْن : »ديفرما یَوآِلِه َوَسلََّم م هِ یْ َّللاَّ

 وندیاو فراوان گردد، پ یشود و روز یهرکس دوست دارد عمرش طوالن»  3«َرِحَمهُ  ِصلْ یَ فَلْ 

 «را برقرار سازد شيخو یشاونديخو

طرفدارای از کفار و مرتدين و بخصوص به خاطر طرفداری از االن وای به حال آنهائی که به خاطر 

ال  :رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرمايد .نجس باعث قطع صله ی رحم می شوند سکوالريستهای

 گردد. یقاطع رحم داخل بهشت نم 4.يَْدُخُل الَجنَّةَ قَاِطعٌ 

هللا با اطرافیان خود درگیر طرفدارای از دشمنان  به خاطر  اين انسانهای سرگردان و عاقبت به شر

 شده و مسبب قطع صله ی رحم شده اند نه به خاطر مسائل دنیوی و.... 

روزی خود را با اعمالی طوالنی کنند تا به آنجائی که رزق و هم می توانند عمر و  به اين شکل مسلمین

روزی خود را کوتاه کنند و به رزق و ر و برايشان تعیین شده و هم می توانند با اعمال و موانعی عم

و هللا تعالی افراد و جامعه های مختلفی .آنچه که برايشان در نعمتهای درونی و مادی تعیین شده نرسند

َکذَّبُواْ  »را نیز به خاطر گناهانی مشمول اجل معلق می کند و آنها را می گیرد و عذابشان می دهد:

ُ َشدِ  اتِنَايَ بِآ ُ بِذُنُوبِِهْم َوَّللاِّ  بي( تکذیما را )با وجود روشن اتي( آ11 /)آل عمران  «اْلِعقَابِ  دُ يفَأََخذَُهُم َّللاِّ

 است. دالعقابي( گناهانشان گرفت، و خداوند شدفری، پس خدا آنان را به )ککردندیم

وعده های هللا به رسول هللا صلی هللا نعمتها و همچنانکه وجود امت باعث تحقق عالوه بر اين  -

نشدن دشمن بر  مسلط -3گرسنه نشدن امت  -2 تدن امنش سرگردان -1وسلم در مورد علیه 

تِي ِمْن ثاَلثٍ » ،امت می شوند َ تَعَالَى قَْد أََجاَر ِلي َعلَى أُمَّ ال يَُجوُعوا َوال يَْجتَِمعُوا َعلَى  :إِنَّ َّللاَّ

به همین ترتیب شرک تفرق و تولید گروههای مختلف  5«لْمُسْلِمِینَابَیْضَةُ  َضاللٍَة َوال يَستَبَاحُ 

قُوا َواْختَلَفُوا ِمْن : می شوندو حتی نازل شدن عذاب ق اين وعده مانع تحق ُُونُوا َكالَِّذيَن تَفَرَّ َواَل تَ

 (105عمران/)آل بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَیِِّنَاُت َوأُولَئَِك لَُهْم َعذَاٌب َعِظیٌم 

اما  «إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجسٌ »هللا تعالی سکوالريستها يا به زبان عربی مشرکین را نجس نامیده  -

عده ای به آنها دل بسته اند و می خواهند از کانال آنها به عزت دست پیدا کنند در حالی که 

ةُ وَ »عزت تنها مال هللا و پیامبر و مومنین است: ِ الِعزَّ جا کهللا تعالی « ِلَرسوِلِه َوِللُمؤِمنینَ َوّلِِلَّ

و قرار داده؟ اگر به جای عزت به ذلت و پستی و نا امیدی  عزت را در سکوالريستهای نجس

شخصیتی و خانوادگی و اجتماعی و اداری جامعه روانی و انواع اختالالت  تشنج فکری و

 . یدی بدان مسیر را اشتباه رفته ایرس

ُهَو الَّذي أَنَزَل السَُّینَةَ » وجود آورد: هللا تعالی تنها در دل مومنین حالت آرامش و اطمینان و سکینه به

 (4)فتح/« في قُلوِب الُمؤِمنیَن ِلیَزدادوا إيمانًا َمَع إيمانِِهم

، وال يَأُْكْل نًاتُصاِحْب إِالَّ ُمْؤمِ ال »:به همین دلیل است که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرمايد

 و اما اگر قانون هللا تعالی را ناديده گرفته و با سکوالريستهای نجس مصاحبت 6« َطعَاَمَك إِالَّ تَِقيٌّ 

 کردی چه؟ رفاقت
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ًُا َونَْحُشرُ َض َعن ِذْكرِ وَمْن أَْعرَ هللا تعالی می فرمايد :  ﴿طه ٰى هُ يَْوَم اْلِقیَاَمِة أَْعمَ ي فَإِنَّ لَهُ َمِعیَشةً َضن

[ بگرداند، در حقیقت، زندگى تنگ ]و سختىروی ﴾ و هر كس از قانون و برنامه و ياد من 124/

  «كنیم.خواهد داشت، و روز رستاخیز او را نابینا محشور مى

ز ادر اين صورت اگر ما طبق قانون شريعت هللا عمل کنیم و موانع را برداريم تمام آنچه که هللا تعالی 

اما اگر بر خالف شريعت هللا عمل کرده  ،برايمان تعیین کرده را خواهیم داشتنعمتهای درونی و مادی 

ن بدون شک به هما در فکر برداشتن موانع نباشیم و موانع را تولید کرده يا از کنار موانع بگذريم و 

 کرده ايم .  نسبت خود را از نعمتهائی که هللا تعالی برايمان در نظر گرفته است محروم

تقدير هللا تعالی اين است که ما به تمام خوبی هائی که در قانون شريعت هللا تعیین شده است برسیم و هللا 

تعالی مقدر کرده است که ما اگر فالن مسیر را برويم و موانع را برداريم به فالن هدف و مقصد برسیم 

 باذن هللا. 

نا هللاُ باإلسالمبله :  ما را  یعالت هللا که  میهست یما قوم.  أذلَّنَا هللا ،ابتغینا العزةَ بغیره فإن ،نحن قوٌم أعزَّ

خداوند متعال ما را  م،یبکندنبال  یگريد یزیبه اسالم عزت داد، اگر ما عزت را به جز اسالم در چ

 سازد.  یم لیذل

هللا تعالی برای ما عزت را در نظر گرفته است همچنانکه قرنها تجربه اش کرديم  اما سکوالريستهای 

مانع نزديک به يک قرن است که همچون آن پیر زن با قوانین و برنامه های ضد اسالمی خود نجس 

شده اند ما به چنان نعمتی برسیم که هللا تعالی برايمان در نظر گرفته است به همین دلیل بايد برداشته 

 هستیم.  و زندگی توأم با آرامش شوند اگر خواهان رسیدن به عزت و شرافت و کرامت اسالمی 


