
  (1) اسالمی« وحدت»اسالمی، دوران گذار از تفرق کنونی به « اتحاد»پروسه ی اجتناب ناپذیر

 بسم هللا و الحمد هلل

 اما بعد: السالم علیکم و رحمه هللا و برکاته

 نَ و الَجلیُس الصاِلُح خیٌر مِ ، الَوحدةُ خیٌر ِمن جلیِس السُّوءِ »:رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید

 است.  تنهائی بهتر از همنشین بد است، و همنشین صالح بهتر از تنهائی1«الَوحدةِ 

اگر  3«َما َساَر َراِكٌب بِلَْیٍل َوْحدَهُ  »یا  2ما سار راكٌب بلیٍل أبدًا  ،لَْو یَْعلَُم النَّاُس َما فِي اْلَوْحدَةِ یا می فرماید: 

 کرد.کس به تنهایی در شب، مسافرت نمیدانستند، هیچ مردم، خطرات تنها به سفر رفتن را می

 دلییکیعنی « وحدت»و در اصطالح مصدری است به معنی واحد، تنهائی و یکی بودن؛ « وحدت»پس

هللا . پاک کردن تمام موارد مورد اختالفبا کنار زدن و  ،مختلف دو یا چند امر و جانبِ  یکی  شدنِ و 

قُواْ تعالی خطاب به مومنین می فرماید:  ِ َجِمیعاً َوالَ تَفَرَّ  و همگی به رشته خدا چنگ)َواْعتَِصُمواْ بَِحْبِل ّللاه

ِ َعلَْیُکْم إِْذ ُکنتُْم أَْعدَاء فَأَلََّف بَْیَن قُلُوبُِکْم فَأَْصبَْحتُم بِنِْعَمتِِه إِْخَوا( زنید و پراکنده نشوید اً نَواذُْکُرواْ نِْعَمَت ّللاه

خدا را بر خود به یاد آورید که بدان گاه که )برای همدیگر( دشمنانی بودید  (  و نعمت103)آل عمران/

ْلُمْؤِمُن ا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:و رسول هللا برادرانی شدید.خدا میان دلهایتان پیوند داد، پس و 

و در کسی که انس  والفت است()مورد انس مؤمن مونس است 4.َمأْلَفَةٌ َوال َخْیَر فِیَمْن ال یَأْلَُف َوال یُْؤلَفُ 

  نگیرد و به او انس گرفته نشود، خیری در او نیست.

است  نعمت عقاید و قوانین واحد اسالمی ،در این صورت عامل یکدست کردن و وحدت بخش مومنین

س و مونقلبها را یکی قوانین و رفتارهای غیر شرعی، افکار، سخنان، با دور ریختن و حذف تمام که 

جامعه ی ین قلب واحد با دستور و حکمی واحد سایر اعضای بدن و ساختمان اجتماعی و ا ،کرده

یا  دمومنین را گاه به جسم واحبه همین دلیل رسول هللا صلی هللا علیه وسلم مومنین را مدیریت میکند. 

 ساختمان واحدی تشبیه می کند و می فرماید: 

ِهْم َوتََراُحِمِهْم َوتَعَاُطِفِهْم َمثَُل اْلَجَسِد  - )مثال مؤمنین در شفقت، دوستی و َمثَُل اْلُمْؤِمنِیَن فِي تََوادهِ

إِذَا اْشتََكى ِمْنهُ ُعْضٌو تَدَاَعى لَهُ َسائُِر اْلَجَسِد بِالسََّهِر مهربانی مانند اعضای یک جسم هستند،( 

ى  ن به درد آمد سایر اعضا نیز بی قرار می شوند وتب می کنندزمانی که یک عضو آ5 َواْلُحمَّ

 .و ابراز همدردی می کنند

مسلمانان مانند بدن یك  ) جامعه مومنین یاَكَرُجٍل واِحٍد، (اْلُمْسِلُمونَ : المؤمنوَن )یا در لفظ دیگری -

هرگاه چشم او به درد  6.َرأُْسهُ اْشتََكى ُكلُّهُ إِِن اْشتََكى َعْینُهُ اْشتََكى ُكلُّهُ َوإِِن اْشتََكى  است كه(انسان 

 .آید و وقتی سرش به در آید، تمام بدنش به درد مي آیدآید تمام بدنش به درد می
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مانند ارتباط اجزای یک )مؤمن نسبت به مؤمن اْلُمْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِن َكاْلبُْنیَاِن یَُشدُّ بَْعُضهُ بَْعًضا  -

ء و قسمتهای مختلف آن وسیله استحکام و تقویت یکدیگر ساختمان محکم است که آن اجزا

 را در هم فرو برد. و انگشتان دو دست 7...ثُمَّ َشبََّک بَیَن اَصابِِعِه  (میشوند.

َرُسوُل ّللاَّ صلى هللا علیه وسلم حتی در ریزترین مسائل مثل صفوف نماز هم مراقب بود که صفها به 

دچار واحد و ساختمان واحد این جسم لوب میان مومنین گردد و گونه ای نباشد که باعث اختالف ق

راست  8؛ فَتَْختَِلَف قُلُوبُُكْم،اْستَُووا َوال تَْختَِلفُو: می فرمودشود و و کجی ترک خوردگی بیماری و 

فوفَكم، أقِیموا صیا می فرماید: قلبهایتان اختالف می کنند  وبرابربایستید وکج نایستید در آن صورت

به خدا قسم یا  9یُخاِلفَنَّ هللاُ بیَن قلوبِكموهللاِ لَتُِقیُمنَّ صفوفَكم أو لَ  )در صفهایتان راست بایستید(ثالثًا،

 راست می کنید یا هللا در قلبهایتان اختالف می اندازد. را صفهایتان

و تمام افکار و برنامه ها و  تشکیل شدهبا قانون و برنامه ی واحدی این امت واحدی است که 

رفتارهائی که مخالف قانون شریعت هللا تعالی بوده را دور ریخته و به این شکل در قانون و شریعت و 

یَن ُحنَفَاءَ »دین هللا تعالی خالص شده است  پذیر  شریک؛ یک امت و یک هللا که (5بینه/«)ُمْخِلِصیَن لَهُ الدهِ

ةً َواِحدَةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعبُدُوِن نیستند:  تُُكْم أُمَّ ِذِه أُمَّ و همانا این، امت شماست، امتى یگانه، ( 92)انبیاء/إِنَّ َهَٰ

 من پروردگار شما هستم، پس تنها مرا عبادت کنید.

یُن اْلَخاِلصُ » پس   ِ الدهِ در کنار هللا تعالی کسانی که مرتکب تولید اله های مختلفی ( و 3)زمر/« أاََل ّلِِلَّ

ت هللا داعبادتها و قوانین مختلف در کنار عبمی شوند مجرمینی هستند مثل کسانی که مرتکب تولید 

واحد مثل بسیاری از امور  واحد و امتِ  هللاِ امتهای متفرق در کنار امت واحد شده اند. تعالی و تولید 

ةً َواِحدَةً  دیگر تعدد را قبول نمی کنند و باید همچنان واحد بمانند. تُُكْم أُمَّ )همانا این، امت َوإِنَّ َهِذِه أُمَّ

 و من پروردگار همه شما هستم ، پس تنها  (52)مؤمنون/ َوأَنَا َربُُّكْم فَاتَّقُوِن شماست، امتى یگانه،( 

  تقوای من را داشته باشید.

ن که نباید چنی مهم این استوب می شود مهم نیست که چه باشد، ختالف قلعاملی که باعث ابرای اسالم 

حاال چه رسد به فالن روایت تاریخی یا فالن اگر بر اثر خواندن قرآن هم باشد  اختالفی تولید شود حتی

)قرآن بخوانید تا زمانی که دل های شما ،آَن َما ائْتَلَفَْت قُلُوبُُكمْ اْقَرُءوا القُرْ :اجتهاد شخصی و رأی انسانها

و هرگاه در آن، اختالف نمودید، دست از آن بکشید و 10فَإِذَا اْختَلَْفتُْم فَقُوُموا َعْنهُ  بر آن، اتفاق دارند(

 «بروید

 11 .اقوامی که قبل از شما ها بودند به سبب اختالف هالک شدندفَإِنَّ َمْن َكاَن قَْبلَُكُم اْختَلَفُوا فَأُْهِلُكوا چون: 

 12ْرقَةُ إِنََّما أَْهلََك َمْن َكاَن قَْبلَُكُم اْلفُ 

 .عذاب استو افتراق  و جدایی13والفُرقَةُ َعذَاب)جماعت و انسجام رحمت(الَجَماَعةُ َرْحَمةٌ چون:
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هر کس می خواهد در وسط بهشت سکونت نماید با 14َمْن أََرادَ بُْحبُوَحةَ الَجنَِّة فَْلیَْلَزُم الَجَماَعةَ چون : 

 جماعت باشد.

تعالی در مورد امت به رسول هللا صلی هللا علیه وسلم داده متحقق وعده هائی که هللا می خواهیم : چون 

تِي ِمنْ  :خاتمه یابدبر ما و گرسنگی و سرگردانی و تسلط دشمنان  بشوند َ تَعَالَى قَْد أََجاَر ِلي َعلَى أُمَّ  إِنَّ ّللاَّ

 15لْمُسْلِمِینَا بَیْضَةُیَُجوُعوا َوال یَْجتَِمعُوا َعلَى َضاللٍَة َوال یَستَبَاُح ال  :ثاَلثٍ 

هللا کسانی که در راه او متحد و یکپارچه در خط و صف واحدی مثل دیوار سربی بزرگی در راه : چون

ْرُصوٌص : او می جنگند دوست می دارد َ یُِحبُّ الَِّذیَن یُقَاتِلُوَن فِي َسبِیِلِه َصفًّا َكأَنَُّهم بُْنیَاٌن مَّ إِنَّ ّللاَّ

 ( 4)صف/

نَّ إِ چون: هللا تعالی تهدید کرده است که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به هیچ وجه با اهل تفرق نیست : 

ِ ثُمَّ یُنَبِهئُ  قُوا ِدینَُهْم َوَكانُوا ِشیَعًا لَْسَت ِمْنُهْم فِي َشْيٍء ۚ إِنََّما أَْمُرُهْم إِلَى ّللاَّ ُهْم بَِما َكانُوا یَْفعَلُوَن الَِّذیَن فَرَّ

 (159)انعام/

نمی خواهیم مانند کسانی بشویم که با اینهمه دالیل روشن از سوی هللا که به ما رسیده باز اهل : چون 

قُوا َواْختَلَفُوا ِمنْ  تفرقه و اختالف باشیم و مشمول عذاب بزرگ هللا تعالی گردیم:  َواَل تَُكونُوا َكالَِّذیَن تَفَرَّ

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

با قوانین آخرین که  دعوت می کند را هم به چنین وحدت و یکی شدنیحاال هللا تعالی اهل کتاب 

 و و بعد در زندگی اجتماعی آثارش را نشان می دهد دشکل میگرچنین وحدتی ابتدا در قلبها شریعتش 

 وی! بیائید به ساهل کتاب ایبگو:)قُْل یَا أَْهَل اْلِكتَاِب تَعَالَْوا إِلَى َكِلَمٍة َسَواٍء بَْینَنَا َوبَْینَُكْم  : می فرماید

َِّخذَ بَْعُضنَا بَْعًضا مشترک است(یکسان و که میان ما و شما  سخنی َ َواَل نُْشِرَك بِِه َشْیئًا َواَل یَت أاَلَّ نَْعبُدَ إِالَّ ّللاَّ

ِ أَْربَا )که جز خداوند یگانه را نپرستیم، و چیزی را شریک او نکنیم، و برخی از ما برخی بًا ِمْن دُوِن ّللاَّ

( )آل 64)فَإِْن تََولَّْوا فَقُولُوا اْشَهدُوا بِأَنَّا ُمْسِلُموَن دیگر را، به جای خداوند یگانه، به خدائی نپذیرد( 

 هستیم . که ما مسلمانبگوئید : گواه باشید ، گاه )از این دعوت( سر بر تابندعمران( پس هر

 «توحد»به یکی شدن و « شهادتین و کفر به طاغوت»در اینجا هللا تعالی اهل کتاب را با تمرکز بر 

و  می شوندمحسوب جزو مومنین به آخرین پیامش دعوت می کند که با این کار «توحید»حول محور 

با پذیرش آخرین شریعت هللا تعالی . اما اگرهر چه مخالف با آخرین پیامش باشد دور ریخته می شود

به  «اتحاد»مسیر  یا باید با دادن جزیه برای آنها تنها دو گزینه باقی می ماند: نپذیرفتند را« وحدت»

دی و شترکی در مسائل مااگر پیمانی بسته شود با تمرکز بر منافع موسیله پیمان را انتخاب کنند که 

ْن َخْوفٍ » امنیتی  ن ُجوعٍ َوآَمنَُهم مهِ و اگر مسیر پیمان را نیز انتخاب نکرده  ،صورت میگرد« أَْطعََمُهم مهِ

و در مسیر جنگ قدم برداشتند در این صورت به عنوان آخرین گزینه جنگ صورت می گیرد تا اینکه 

به آنچه که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و ایمان « وحدت»یا  ؛تسلیم یکی از دو مسیر قبلی شوند

َن اَل قَاتِلُوا الَِّذی: و بستن پیمان« اتحاد»یا و دور ریختن هر چه مخالف شریعت پیامبر خاتم باشد، آورده 

ُ َوَرُسولُهُ َواَل  َم ّللاَّ ُموَن َما َحرَّ ِ َواَل بِاْلیَْوِم اْْلِخِر َواَل یَُحرهِ ِ ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا  یُْؤِمنُوَن بِاّلِلَّ یَِدینُوَن ِدیَن اْلَحقه

 (29)توبه/اْلِكتَاَب َحتَّىَٰ یُْعُطوا اْلِجْزیَةَ َعن یٍَد َوُهْم َصاِغُروَن 

 قیامت، و نه به )ی که خودش را در آخرین پیامش معرفی کرده(که نه به خدااز اهل کتاب با کسانی 

اش و فرستاده( ، و نه چیزی را که خدا )در قرآندارندایمان ( ی که در آخرین شریعت توصیف شده)
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تا زمانی که  بجنگید، پذیرندحق را میدین ، و نه داننداند حرام می( تحریم کرده در سنهت خود)

 پردازند.، جزیه را میزه توانائیخاضعانه به اندا

لیه رسول هللا صلی هللا عزمانی که اهل کتاب و شبه اهل کتاب مثل مجوس که پس باید دقت داشته باشیم 

 امام شافعی می گویدو  16 ُسنُّوا بِِهْم ُسنَّةَ أَْهِل اْلِكتَابِ : با آنها مثل اهل کتاب برخورد کنید وسلم فرموده

ِ  :که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از مجوس بحرین جزیه گرفته  -لمصلى هللا علیه وس -أَنَّ َرُسوَل ّللاَّ

در واقع با مسلمین و وارد تعامل می شوند  پیمان با مسلمین از درِ اینها ؛ أََخذَ اْلِجْزیَةَ ِمْن َمُجوِس اْلبَْحَرْینِ 

 .  «وحدت»وارد شده اند نه  «اتحاد»از دِر 

د که این چند نفر بخواهن ،دداللت دار هم مصدری از باب افتعال است که بر بیشتر از یک نفر «اتحاد»

یکپارچه و هم دست شدن شوند. چون باب   همبستگی وتشویق به  ،با تاثیر پذیری از عامل یا عواملی

 .ال معنی مطاوعه و اثر پذیری داردافتع

و « باهم یکی شدن»توافق و عوامل خارجی محرک این و هم خواست درونی  هم عامل درونی ویعنی  

صالح الدین  «اتحاد»مثل شده اند و این متحد شدن متاثر از عوامل خارجی هم هست.  «همبستگی»

ایوبی شافعی مذهب با شیعیان فاطمی مصر که عامل خارجی به نام صلیبی ها سببش شد. یا اتحاد 

حمه هللا که عامل خارجی سببش رنقشبندی کوردهای اهل سنت با شیعیان در زمان شیخ حسام الدین 

را اشغال می ایران کوردستان بخشهائی ازروسهای سکوالر به عنوان یک عامل خارجی یعنی  شد،

مثل مجاهدینی تحت فرمان سنجر خان رحمه هللا قرار می گیرند و متحدا و شافعی ها کنند و شیعیان 

جهاد می کنند و روسهای سکوالر فاطمه گلباخی رحمها هللا با مجاهده و فرمانده ی رشید اسالم چون 

به فرماندهی را این قدرت بزرگ سکوالر آن زمان  دیدیم که مجاهدین متحد شافعی و جعفری

 تا پل منجیل در شمال ایران فراری می دهند. سنجرخان رحمه هللا 

یعنی اینکه: دو یا چند جانب که دارای نقاط متفاوت و مختلفی باشند و بخواهند « اتحاد»در این صورت 

ر میان ، دبا تاثیر پذیری از عواملی ،ا تقویت جنبه های مشترکی که دارندب ،ضمن حفظ این اختالفات

  .شدنی به وجود بیاورندو یکی توافق، ائتالف، اتفاق،همراهی، هماهنگی و یکپارچگی ، خود

و  ،به کار برده می شودو تمرکز بر اشتراکات مقوله ای است که در راستای حفظ منافع  «اتحاد»

طرفهای مختلف سعی می کنند منافعشان را با وجود اختالفاتی که با هم دارند در این اشتراکات حفظ 

تحاد یا ا در برابر اشغالگران مزدور آمریکا و ناتو. شافعی ها و زیدی های یمنکنونی مانند اتحاد کنند. 

ی ر خارجی و مزدوران محلکنونی طالبان حنفی مذهب با شیعیان افغانستان در برابر اشغالگران سکوال

ویتنام در برابر اشغالگران ی کمونیست با نصرانی ها و بودائی های یا اتحاد هوشی مینه آنها. 

  و متحدین اروپائی آنها.  آمریکائی

را  منافشاندر راستای حفظ منافعی صورت می گیرد که طرفهای ذی نفع سعی می کنند  «اتحاد» پس

ایاالت متحده آمریکا که از چندین ایالت با چندین قانون و فرهنگ مختلف مثل . در اشتراکات حفظ کنند

. تیا امارات متحده عربی که از چند امیر نشنین با چند قانون مختلف شکل گرفته اس ،شکل گرفته است

 و کشف و تقویت مشترکات با آنکه تفاوتها و فرقهائی هم وجود دارد،یعنی  «اتحاد»در این صورت 

 اگر« اتحاد»اینکه دو یا چند چیزدر اموری اشتراک دارند و از جنبه هائی نیز با هم اختالف دارند. در 

حتی بین انسان و سنگ هم می توان نقطه مشترکی پیدا کرد: جسمانی  میل و اشتیاق وجود داشته باشد
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یروان پیا میان  انها با همانسان و حیوان یا میان خود انس بینچه رسد به پیدا کردن نقاط مشترک  ،بودن

  یک عقیده ی دینی یا مذهی با هم. 

رش اختالفات و تفاوتها، تضادها و به پذیرش یا عدم پذی «اتحاد»و  «وحدت»در اینجا فرق اساسی  بین 

و تفاوتها و صورت می گیرد مردم به پذیرش اختالفات  «اتحاد»بر می گردد. زمانی که تناقضات 

است همگی یکسان نگریسته می  «وحدت»اما زمانی که بحث از  ،هدایت می شوندتضادها و تناقضات 

فاََل أَ  : »رای بشر است نه شریعت هللا تعالی. اختالف متعلق به آشوند و مجالی برای اختالف نمی ماند

ِ لََوَجدُوا فِیِه اْختاَِلفً  هیچ مرد و زن در نتیجه  (82)نساء/ا َكثِیًرا یَتَدَبَُّروَن اْلقُْرآَن ۚ َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْیِر ّللاَّ

َوَما َکاَن ِلُمْؤِمٍن مؤمنی، در کاری که خدا و پیغمبرش داوری کرده باشند اختیاری از خود در آن ندارند: 

ُ َوَرُسولُهُ أَْمراً أَن یَُکوَن لَُهُم اْلِخیََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم  در امور اجتهادی  (36 )احزاب/َواَل ُمْؤِمنٍَة إِذَا قََضى ّللاَّ

اختالفی در میان تفرق و راه را بر هر  برتر« ابزار3»یکی از نیز اجماع واحد شورای اولی االمر

 مومنین می بندد.

زمانی مطرح می شود که از لحاظ  عقیدتی و ظاهری با اشیاء، امور یا  «اتحاد»در این صورت 

قدم اول متفاوت و مختلف بودن آنها را پذیرفته  و جوامعی طرف هستیم که در همان ، احزابصاشخا

شده د معتقمورد توافق  آنها بر مشترکاتِ  و به دنبال این مرحله است که به متحد کردن و یکی شدنِ  ،ایم

 ایم. 

(2) 

 برایدر منابع شرعی « اتحاد»جایگاه این بخش از بحث ما در مورد در اینجا جهت فهم و جذب بیشتر 

ارائه ی دیپلماسی دسته از برادران لجباز و بهانه گیر ما که بعد از آن برای و بخصوص  ،عموم

قایق منهجی و علمی را با م این حدوست دار ،گردوخاکهائی به پاکرده اند اسالمی «وحدت»و « اتحاد»

د ه امیبرسول هللا صلی هللا علیه وسلم قابل لمس و عینی کنم عمل از آیات قرآن و  دالیلی در قالب مثال

البته با آنکه ذکر یک ( 21)حشر/ «َوتِْلَك اْْلَْمثَاُل نَْضِربَُها ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم یَتَفَكَُّروَن  ». اینکه کمی فکر کنند

لی را جزئی و تفهیم کند اما باز: مثال یا دلیل می تواند راه رسیدن به حقایق را نزدیک کند و مطالب ک

ه نمی شوند غیر از عالمها آنها را فهم نمی (43)عنکبوت/ «ُمونَ َوَما یَْعِقلَُها إاِلَّ اْلعَالِ » کنند و متوجه

را با سیره ی رسول هللا  «اتحاد»اجازه دهید این مساله ی پس  وعبرت نمی گیرند و استفاده نمی کنند .

 «باسواد و بی سواد» عالمِ  برای مومنینِ تا صلی هللا علیه وسلم و آیات روشن قرآن توضیح دهیم 

 بإذن هللا. .ملموس تر بشود

َهاتُُهْم َشتَّى، َوِدینُُهْم َواِحدٌ  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:  ٍت، َوأُمَّ   17 .اْْلَْنبِیَاُء إِْخَوةٌ ِمْن َعالَّ

یَن عِ  :»یعنی مادرانشان جداست و دینشان یکي است . هستند، و پیامبران برادران یک خانواده  ندَ إِنَّ الدهِ

ْساَلمُ  ِ اْْلِ ون ی چشریعتهای مختلف ،تحریفات و علل مشخص دیگری حاال در طول تاریخ به دلیل« ّللاَّ

کنار اسالم حقیقی همچون جنس تقلبی و تاریخ گذشته به حیات خود  دریهود و نصارا باقی مانده اند که 

ریعت پیامبر خاتم صلی هللا علیه وسلم فرق دارند که در صدها و بلکه هزاران مورد با ش ادامه می دهند

وانه با پشت نمی روند رسول هللا صلی هللا علیه وسلم« وحدت»زیر بار « توحید»زمانی که آنها حول  اما

 . می بندد «اتحاد»پیمانهائی مبنی بر با آنها ی قدرت حکومتی که دارد 

لی با حاکمیتهای مح «حکومت اسالمی»دقت کنیم که یک به این نکته ی بسیار مهم در همین ابتدا باید 

 و انحصار این پیمان بستننه یک گروه یا دسته هائی از احزاب و جماعتهای متفرق،  پیمان بستهکفار 
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ند با می خواهنه افراد و گروههای متفرقی که گاه  برتر است« ابزار3»تنها در اختیار یکی از  ها

 خیانت و مزدوری خود برای کفار سکوالر جهانی وانحرافات حرکتی و حتی  ،استناد به این حقها

 شده اند.« َكِلَمةُ َحٍقه یَُرادُ بَِها بَاِطلٌ » طاغوتهای منطقه ای و بومی را توجیه کنند که مصداق

  در هر صورت : 

ا ب :یهودیانی متحد شده کهبا پشتوانه ی قدرت حکومتی با رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  -

یثَاقَُهمْ پیمان شکن هستند / مومنین خصلتاً   فَبَِما نَْقِضِهم مهِ

ُكْفِرِهْم وَ به آیات هللا کفر می کنند /  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با یهودیانی متحد شده که : -

 ِ   بِآیَاِت ّللاَّ

تِْلِهُم اْْلَْنبِیَاَء َوقَ قاتلین پیامبران هستند /  :متحد شده که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با یهودیانی -

 بِغَْیِر َحقهٍ 

ا م علیها السالم نیز تهمت زنبه مری رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با یهودیانی متحد شده که :  -

 (156)نساء/َوقَْوِلِهْم َعلَى َمْریََم بُْهتَانًا َعِظیًما / می زنند

به همراه نصرانی ها می گویند ما ا یهودیانی متحد شده که : رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ب -

ِ فرزندان هللا هستیم /   (18)مائده/َو قالَِت اْلیُهودُ َو النَّصاری نَْحُن أَْبناُء ّللاه

می گویند دست خدا بسته است / رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با یهودیانی متحد شده که : -

ِ َمْغلُولَةٌ   )64مائده/)َوقَالَِت اْلیَُهودُ یَدُ ّللاَّ

د می گویند هللا فقیر است و ما ثروتمنرسول هللا صلی هللا علیه وسلم با یهودیانی متحد شده که : -

َ فَِقیٌر َونَْحُن أَْغنِیَاُء و غنی هستیم/   (181/)آل عمرانقَالُوا إِنَّ ّللاَّ

می گویند خداوند خدا بر هیچ بشری  : با یهودیانی متحد شده که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم   -

ُ َعلَىَٰ بََشٍر ِمْن َشْيٍء  کتابی نفرستاده /  (91)انعام/َما أَْنَزَل ّللاَّ

اگر الزم بشود به خاطر مخالفت با : متحد شده که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با یهودیانی -

ْبِت یْؤِمنُوَن بِاْلجِ / ایمان می آورندهم به بتان و طاغوت  شریعت پیامبر خاتم صلی هللا علیه وسلم

 َوالطَّاُغوِت 

تر سکوالر را  برحقه  یاکفار مشرک : متحد شده که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با یهودیانی -

 الَِّذیَن آَمنُواْ َسبِیالً َویقُولُوَن ِللَِّذیَن کفَُرواْ َهُؤالء أَْهدَی ِمَن  /تر از مومنین می دانندیافتهو راه

 (51)نساء/

 خیال می کنند: به همراه نصرانی ها متحد شده که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با یهودیانی -

َوقَالُواْ لَن یَْدُخَل اْلَجنَّةَ إِالَّ َمن َکاَن ُهوداً أَْو نََصاَرى تِْلَک وارد بهشت می شوند/  خودشانفقط 

 (111)بقره/أََمانِیُُّهْم 

بَا َوقَْد  /رباخور هستندرسول هللا صلی هللا علیه وسلم با یهودیانی متحد شده که :  - َوأَْخِذِهُم الرهِ

 ( 161)نساء/نُُهوا َعْنهُ 

قَالَِت وَ عزیر را پسر خدا می دانستند / : متحد شده که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با یهودیانی -

 ِ  (30)توبه/ اْلیَُهودُ ُعَزْیٌر اْبُن ّللاَّ



دشمن هللا و مالئکه و پیامبران و : متحد شده که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با یهودیانی -

َ َعدُوٌّ جبرئیل و مکائیل هستند/  ِ َوَماَلئَِكتِِه َوُرُسِلِه َوِجْبِریَل َوِمیَكاَل فَإِنَّ ّللاَّ ا ّلِِلَّ َمْن َكاَن َعدُوًّ

 (98)بقره/ ِلْلَكافِِریَن 

 ودشان مواردی هستند که ما با یهودی هااضافه ی صدها مورد دیگر در کتب خاینها به  -

ا این ببا پشتوانه ی قدرت حکومتی که داشت اما رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  اختالف داریم

 یهودی ها متحد شده .

 یا نصرانی ها:

 السالم را پسر هللاعیسی علیه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با نصرانی هائی متحد شده که :  -

ِ می دانند /   (30)توبه/َوقَالَِت النََّصاَرى اْلَمِسیُح اْبُن ّللاَّ

قَْد َكفََر لَ به تثلیث معتقد هستند / رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با نصرانی هائی متحد شده که:  -

َ ثَاِلُث ثاََلثٍَة   (73)مائده/الَِّذیَن قَالُوا إِنَّ ّللاَّ

ْد َكفََر لَقَ عیسی را خدا می دانند / رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با نصرانی هائی متحد شده که:  -

َ ُهَو اْلَمِسیُح اْبُن َمْریََم   (72)مائده/الَِّذیَن قَالُوا إِنَّ ّللاَّ

  :هم به همین شکل بودهمشرکین یا سکوالریستها در مورد 

ارد / معتقد بودند که هللا فرزند دریستهائی هائی متحد شده که: رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با سکوال

ُ َولَدًا   ( 15)زخرف/َوَجعَلُوا لَهُ ِمْن ِعبَاِدِه ُجْزءاً  (116)بقره/َوقَالُوا اتََّخذَ ّللاَّ

هللا  به قرآن و آنچه رسولرسول هللا صلی هللا علیه وسلم با سکوالریستهائی هائی متحد شده که:  -

َوقَاَل الَِّذیَن َكفَُروا اَل تَْسَمعُوا ِلَهذَا اْلقُْرآِن َواْلغَْوا صلی هللا علیه وسلم آورده بود اعتقادی نداشتند / 

 (26)فصلت/فِیِه لَعَلَُّكْم تَْغِلبُوَن 

عت هللا انون شریبه جای قرسول هللا صلی هللا علیه وسلم با سکوالریستهائی هائی متحد شده که:  -

به سنتهای گذشته ی خود چنگ می زدند. همان کاری که امروزه سکوالریستهای محلی ما در 

َوإِذَا قِیَل لَُهُم اتَّبِعُوا َما قالب باستان گرائی پر از اوهام و خرافات می خواهند انجامش دهند / 

َّبُِع َما أَْلفَْینَا َعلَیْ  ُ قَالُوا بَْل نَت  (170)بقره/ِه آبَاَءنَا أَْنَزَل ّللاَّ

اب به همراه کفار اهل کترسول هللا صلی هللا علیه وسلم با سکوالریستهائی هائی متحد شده که:  -

چگونه نماز و سکوالریستهای کنونی هم ه ایم دمگر ندی ،نماز و دین اسالم را مسخره می کنند

باد تمسخر می گیرند؟:  روزه و حج و جهاد و حتی ظاهر مسلمین مثل ریش و حجاب و... را به 

َِّخذُوا الَِّذیَن اتََّخذُوا ِدینَُكْم ُهُزًوا َولَِعبًا  اَلةِ ( 57) ...یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا اَل تَت َوإِذَا نَادَْیتُْم إِلَى الصَّ

  ( 58مائده/)اتََّخذُوَها ُهُزًوا َولَِعبًا 

جرمها و اعمال غیر رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با سکوالریستهائی هائی متحد شده که:  -

 شرعی خودشان را سنت نیاکان می دانند و می گویند هللا به ما امر کرده که اینهمه فساد کنیم :

ُ أََمَرنَا بِ  َ اَل یَأُْمُر بِاْلفَْحَشاِء أَتَقُولُوَن عَ َوإِذَا فَعَلُوا فَاِحَشةً قَالُوا َوَجْدنَا َعلَْیَها آبَاَءنَا َوّللاَّ ى لَ َها قُْل إِنَّ ّللاَّ

ِ َما اَل تَْعلَُموَن   (28اعراف/)ّللاَّ

یا با قیچی کاری یا گرفتن آراء شاذ علمای گذشته که عده ای هم در میان مسلمین پیدا می شوند که 

اسالمی با چنین آرائی مخالف هب و کل ائمه ی مذااند مخالف قرآن و سنت صحیح تشخیص داده شده 

ر برابر منهج صحیح اسالمی ایستاده اند و د دلشان به چنین آثاری از گذشتگان خوش کرده اند بوده اند



بَْل   :انگار دارند می گویند ما با تمام این احوال دنباله رو این آراء اشتباه هستیم و به آنها اقدا می کنیم

ٍة َوإِنَّا َعلَى آثَاِرِهْم ُمْهتَدُوَن قَالُوا إِنَّا َوَجْدنَا آبَا  (23)زخرف/ َوإِنَّا َعلَى آثَاِرِهْم ُمْقتَدُوَن  ...( 22)َءنَا َعلَى أُمَّ

دهری ها و یا به قول رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با سکوالریستهائی هائی متحد شده که:  -

ا َوقَاَل الَِّذیَن َكفَُروا أَإِذَ  به قیامت ایمان نداشتند / میان آنها امروزی ها آتئیستها و ماتریالیستهای 

گویند : آیا زمانی که ما و پدران ما خاک گشتیم کافران می (67)ُكنَّا تَُرابًا َوآبَاُؤنَا أَئِنَّا لَُمْخَرُجوَن 

َهذَا نَْحُن َوآبَاُؤنَا لَقَْد ُوِعْدنَا  ؟!شویمگردیم و برای زندگی مجدهد( بیرون آورده میآیا ما ) زنده می

ِلیَن  این به ما، و قبالً به پدران ما، وعده داده شده ( 68)نمل/ِمْن قَْبُل إِْن َهذَا إِالَّ أََساِطیُر اْْلَوَّ

 باشد .های پیشینیان نمیاست. این جز خرافات و افسانه

گامی که ما مردیم و خاک شدیم )دوباره به آیا هن (3)ق/أَإِذَا ِمتْنَا َوُكنَّا تَُرابًا ذَِلَك َرْجٌع بَِعیدٌ  -

 ؟!( چنین بازگشتی بعید )و غیر ممکن( است .گردیمزندگی برمی

رسول هللا صلی هللا صلی هللا علیه وسلم در برهه ای از زمان با چنین سکوالریستها یا  -

ا شاره همشرکینی پیمان اتحاد بسته بود که تنها به بخشی از باورها و رفتارهای ضد اسالمی آن

 کردیم. 

رسول هللا صلی  منافقین هم که دارودسته ای از مسلمین فریب خورده را دور خودشان جمع کرده اند

 : هللا علیه وسلم با آنها متحد می شود

با لباس و ظاهری رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با سکوالر زده هائی متحد می شود که :  -

ِ َوبِاْلیَْوِم اْْلِخِر َوَما ُهْم / ندارندبه خدا و روز قیامت ایمان اسالمی  َوِمَن النَّاِس َمْن یَقُوُل آَمنَّا بِاّلِلَّ

 ( 8بقره/)بُِمْؤِمنِیَن 

با لباس و ظاهری رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با سکوالر زده هائی متحد می شود که :  -

َ  / می خواهند هللا و مومنین را گول بزننداسالمی   َوالَِّذیَن آَمنُوا َوَما یَْخدَُعوَن إِالَّ یَُخاِدُعوَن ّللاَّ

  (9)بقره/أَْنفَُسُهْم َوَما یَْشعُُروَن 

با لباس و ظاهری رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با سکوالر زده هائی متحد می شود که :  -

مومنین عصر رسول هللا و آنهمه صحابی را بی خرد و سفیه می دانستند همچنانکه هم اسالمی 

َوإِذَا قِیَل لَُهْم آِمنُوا َكَما آَمَن النَّاُس قَالُوا أَنُْؤِمُن َكَما  / نون نیز مومنین را بی خرد و... میداننداک

 ( 13بقره/)آَمَن السُّفََهاُء أاََل إِنَُّهْم ُهُم السُّفََهاُء َولَِكْن اَل یَْعلَُموَن 

با لباس و ظاهری رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با سکوالر زده هائی متحد می شود که :  -

َوإِذَا لَقُوا الَِّذیَن آَمنُوا قَالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخلَْوا إِلَى َشیَاِطینِِهْم قَالُوا  / مومنین را مسخره می کننداسالمی 

 ( 14بقره/ )إِنَّا َمعَُكْم إِنََّما نَْحُن ُمْستَْهِزئُوَن 

با لباس و ظاهری : شود که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با سکوالر زده هائی متحد می -

ْفِک  اسالمی به ناموس رسول هللا صلی هللا علیه وسلم تهمت زنا می زنند/ إِنَّ الَِّذیَن َجاُؤوا بِاْْلِ

اً لَُّکم بَْل ُهَو َخْیٌر  نُکْم اَل تَْحَسبُوهُ َشره  (11)نور/لَُّکْم ُعْصبَةٌ مهِ

با لباس و ظاهری : شود که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با سکوالر زده هائی متحد می -

اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَاُت  /امر به زشتی و منکر و نهی از معروف و شریعت هللا می کننداسالمی 

 (67)توبه/بَْعُضُهْم ِمْن بَْعٍض یَأُْمُروَن بِاْلُمْنَكِر َویَْنَهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف َویَْقبُِضوَن أَْیِدیَُهْم 



در کل در جامعه دعوت به منکر  و نهی از معرف می کنند، اما تا زمانی که در جامعه ی اسالمی 

 دارند،انگار وجود ن شان باید نادیده گرفته بشوندرد بر شبهاتجنگ روانی آنها و  مقابله باهستند ضمن 

( اینها را هللا تعالی فراموش 95)توبه/فَأَْعِرُضوا َعْنُهْم إِنَُّهْم ِرْجٌس َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َجَزاًء بَِما َكانُوا یَْكِسبُوَن 

َ فَنَِسیَُهمْ نَُسوا و لعنت کرده و همیشه در آتش جهنم هستند:   (67)توبه/إِنَّ اْلُمنَافِِقیَن ُهُم اْلفَاِسقُوَن  ،ّللاَّ

ُهْم أَْو اَل اْستَْغِفْر لَ  د/به همین دلیل حتی اسغفار رسول هللا صلی هللا علیه وسلم هم برایشان فایده ای ندار

ةً فَ  ُ لَُهْم )توبه/ لَن  تَْستَْغِفْر لَُهْم إِْن تَْستَْغِفْر لَُهْم َسْبِعیَن َمرَّ  ( 80یَْغِفَر ّللاَّ

ا الَّ اینها کافرند آنهم از جنس سکوالریستها یا مشرکین که با همین عقاید و رفتارها هم مرده اند.  ِذیَن َوأَمَّ

ی ( پس استغفار برا125)توبه/فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض فََزادَتُْهْم ِرْجًسا إِلَى ِرْجِسِهْم َوَماتُوا َوُهْم َكافُِروَن 

َ اَل یَ  لَن   َسَواٌء َعلَْیِهْم أَْستَْغفَْرَت لَُهْم أَْم لَْم تَْستَْغِفْر لَُهمْ »  معنی نداره سکوالریستها ُ لَُهْم إِنَّ ّللاَّ ْهِد  یَْغِفَر ّللاَّ

سته ی تشخیص دهیم و تنها دارود این دسته از آنها را نمی توانیم اما ما («6اْلقَْوَم اْلفَاِسِقیَن )منافقون/

  آنها برایمان مشخص می شوند که مجبوریم همه را در دنیا مشمول حقوق مسلمین کنیم. 

با لباس و ظاهری رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با سکوالر زده هائی متحد می شود که :  -

به قاضی ها و ، آگاهانه، عمدا و به میل خودشان به جای تحکم به قانون شریعت هللااسالمی 

لَْم تََر إِلَى الَِّذیَن یَْزُعُموَن أَنَُّهْم آَمنُوا بَِما أُْنِزَل إِلَْیَك َوَما أَ  /ی کفری  طاغوتها پناه می برنددادگاهها

َطاُن أَْن أُْنِزَل ِمْن قَْبِلَك یُِریدُوَن أَْن یَتََحاَكُموا إِلَى الطَّاُغوِت َوقَْد أُِمُروا أَْن یَْكفُُروا بِِه َویُِریدُ الشَّیْ 

 (60)نساء/ِضلَُّهْم َضاَلاًل بَِعیدًا یُ 

با لباس و ظاهری رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با سکوالر زده هائی متحد می شود که :  -

خیال می کنند عزت و بزرگی و ... را از همین  همین احزاب به ظاهر اسالمگرااسالمی  مثل 

ِر اْلُمنَافِِقیَن بِأَنَّ لَُهْم َعذَابًا أَِلیًما  /ورندبه دست آ کفار می توانند الَِّذیَن یَتَِّخذُوَن اْلَكافِِریَن ( 138)بَشهِ

ِ َجِمیعًا  ةَ ّلِِلَّ ةَ فَإِنَّ اْلِعزَّ  (139)نساء/أَْوِلیَاَء ِمْن دُوِن اْلُمْؤِمنِیَن أَیَْبتَغُوَن ِعْندَُهُم اْلِعزَّ

هدایت پیدا نمی کنند و الر زده هائی متحد می شود که : رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با سکو -

اگر در میان سلطه و حاکمیت کفار قرار گرفته و به داراالسالم مهاجرت نکردند باید مثل 

َِّخذُوا  /سکوالریستها یا مشرکین کشته شوند  َودُّوا لَْو تَْكفُُروَن َكَما َكفَُروا فَتَُكونُوَن َسَواًء فاََل تَت

ِ فَإِْن تََولَّْوا فَُخذُوُهْم َواْقتُلُوُهْم َحْیُث َوَجْدتُُموُهْم َواَل تَ ِمْنُهْم أَ  ِخذُوا تَّ ْوِلیَاَء َحتَّى یَُهاِجُروا فِي َسبِیِل ّللاَّ

 (89)نساء/ِمْنُهْم َوِلیًّا َواَل نَِصیًرا 

ری با لباس و ظاه: شود که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با سکوالر زده هائی متحد می -

ِ   /از ما بیشتر از هللا می ترسنداسالمی   (13)حشر/َْلَْنتُْم أََشدُّ َرْهبَةً فِي ُصدُوِرِهْم ِمَن ّللاَّ

ضد اسالمی و دهها صفت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با سکوالر زده هائی متحد می شود که دارای 

که در درس پنجم مقدماتی )دشمن شناسی شرعی و درجه بندی شرعی دشمنان( به  هستند یدیگرفاسد 

  نیاز به تکرار نمی بینم.  ،واشاره کرده ایم  هاآنبخشهائی از برجسته ترین صفات 

انده اید و الزم به زرتشتی ها هم به اندازه ی کافی شنیده و خواید و باورها و رفتارهای در مورد عق

با لم که رسول هللا صلی هللا علیه وساشاره می کنم تا بدانیم به یکی از اعتقادات آنها  تنها تکرار نیست و

 بر این باورند:ی بسته. زرتشتی ها « اتحاد» از آنها در واقع با آنهاجزیه گرفتن 

کرده و آدم خویدوده یا همخوابگی خدا یا به قول خودشان اهورا مزدا با دختر خودش سپندارمذ   -

خواهر و برادر هم این سنت را ادامه داده اند تا به  به عنوانوحوا یا به قول آنها مشی و مشیانه 



. 19اینها معتقد هستند که اهورا مزدا چنین دستوری به زرتشت داده است  18آنها رسیده است .

حارم ثبت شده ازدواج با ممیان شاهان زرتشتی ایران به کرات در عالوه بر همخوابگی، البته 

برخى از عربها در  »اما در این میان من فقط به روایت ابن اثیر اشاره می کنم که می گوید: 

قیط، را پذیرفته بودند. و زرارة بن عدس و دو پسرش، حاجب و لَ  بحرین، كیش زرتشتى

 ،با دختر خود دختنوس تبه همین جه قیطهمچنین اقرع بن حابس و دیگران زرتشتى بودند. و لَ 

 20«زناشوئى كرده و این نام فارسى را بر او نهاده بود.

به صورت مختصر بیان شد اینها مشتی از خروار عقاید و رفتارهای ضد اسالمی کفار مختلف بود که 

در سیره می بینیم که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم جهت تمرکز بر دشمن اصلی، هم با یهودیان  و

می بندد هم با نصرانی های نجران و هم با مجوس االحساء و بحرین و هم با مشرکین « اتحاد»پیمان 

 داخل و اطراف داراالسالم مدینه. 

لی هللا علیه وسلم ایراد بگیرد که چرا مثالً با حاال هر کسی که جرئت دارد بیاید و از رسول هللا ص

ه و آنهمه توهین ب همه مفاسد عقیدتی و اخالقی دارندو آن متحد شده که قاتلین پیامبران هستندیهودی ها 

یا چرا با نصرانی ها متحد شد که آنهمه ؟ و غیره در کتابهایشان وجود دارد و مالئکه و مریمهللا 

در میان آنها ا با مشرکین بنی ضمره و بنی خزاعه و غیره متحد شد که شرکیات دارند و... یا  چر

هللا تعالی آنها را کذاب و نجس و دهری و به قول امروزی ها آتئیست و ماتریالیست هم پیدا می شد و 

ناموس خودشان هم رحم نمی کنند چه برسد به به ... نامیده است؟ یا چرا با مجوس بحرین متحد شده که 

با دارودسته ی منافقینی چرا چنانچه بزرگان آنها صدها و بلکه هزاران زن هم داشتند و ... یا  ؟دیگران

می دهد که آنهمه مفاسد عقیدتی و رفتاری به آنها متحد می شود و اجازه ی حیات در داراالسالم را 

 ؟!انی دشمن در داراالسالم بوده انددارند و تقریبا ستون پنجم دشمن و مجری جنگ رو

ن اینهائی که هللا دشمپشتوانه ی قدرت حکومتی که داشت با ر رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با مگ

لشان، که با عقاید و اعما کفاریآنهاست متحد نشد؟ به زبان دیگر مگر رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با 

َ َعدُوٌّ متحد نشد؟ هللا را دشمن خود کرده اند  ِ َوَماَلئَِكتِِه َوُرُسِلِه َوِجْبِریَل َوِمیَكاَل فَإِنَّ ّللاَّ َّ ا ّلِِله َمن َكاَن َعدُوًّ

 (98)بقره/ِلهْلَكافِِریَن 

. آنهم بخشی بسیار مهم و اساسی  که الزم است این بخشی از سنت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم است

 ته باشند :دو دسته از مسلمین به آن توجه ویژه داش
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اگر مردی يک خويدوده با مادر و يکی نيز با دخترش » :را« همخوابگی»رساند يا مفهوم را می« ازدواج»های دينی مفهوم آيا اين توصيه

ا دختر و خواهرش خويدوده کرده باشد، آنکه با دختر بوده، برتر از آنست که با خواهر اگر ب«. »کند، آنکه با مادر بوده، برتر از دختر است
زاده و تنی خودش خويدوده کند، برتر است؛ اما اگر با دختر نامشروع خودش که محصول آميزش با اگر پدری با دختر حالل«. »بوده باشد

روزی جمشيد با خواهرش جمک بخوابيد و از ثواب اين همخوابگی بسياری از «. »بردزن ديگران بوده باشد، خويدوده کند، باز هم ثواب می
اهورامزدا به زرتشت گفت که خويدوده بهترين و برترين کارها است. کسی که يکبار نزديکی کند، هزار ديو «. »ديوان بشکستند و بمردند

ميرد؛ اگر چهار بار نزديکی کند، مرد و کند، سه هزار ديو می ميرد؛ اگر سه بار نزديکیميرد؛ اگر دوبار نزديکی کند، دو هزار ديو میمی
پسر به مادر و پدر به دختر و برادر به خواهر بايد بگويد که تن خود را برای آميزش کردن به من بده تا «. »زن رستگار خواهند شد

 .«اهورامزدا را خشنود کنيم و جای نيکی در بهشت بيابيم
 
،  ، ناشر: مؤسسه مطبوعات علمى ابو القاسم حالت لى،ي/ ترجمه: عباس خلرانيكامل بزرگ اسالم و ا خي( ، تارهـ  6قرن جزرى ) ريابن اث 20
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که تنها در آداب طهارت و  ریش و سیواک و مسائل کامالً فردی به سنت اهمیت می  دسته ای -

از دستشوئی سال  1400بعد از  . از اینها می خواهیم کهدهند و در قرون گذشته گیر کرده اند

ر و ت نگرش خودشان را وسیعدنیای اطراف خود با تمام جوانبش را ببینند و ها بیایند بیرون و 

ه که بهللا صلی هللا علیه وسلم را نیز  سنتهای رسولاحکام قرآن و کنند و سایر « به روز»

 آدابو ممطئن باشند که غیر از آداب طهارت و  دریابندیتهای مهمتری اختصاص یافته اند اولو

و اولویتهای  امور و بابها -که همه به آنها معتقد بوده و بخشی از دین می دانیم  -شخصی 

د که در آنها می توانند ندر روابط داخلی و دیپلماسی خارجی اسالمی وجود دار حیاتی تری

 وارد شده و متخصص شوند.

دسته ای دیگر مسلمین مومن و اهل جهادی هستند که در دیپلماسی روابط داخلی و خارجی  -

ی در آموخته های خود خود دچار اشتباهات فاحشی شده اند که الزم است بازگری جدی و اساس

 داشته باشند.  

(3) 

اً ُمبِیناً با آنکه تمام کافران دشمنان آشکار مومنین هستند:  ( با 101) النساء/ إِنَّ اْلَکافِِریَن َکانُوا لَُکْم َعدُوه

این وجود همین دشمنان توسط هللا تعالی درجه بندی شده اند و برای هر کدام قوانینی خاص وضع شده 

طبق شرایطی با این کفار روابط و اتحادهائی برتر می توانیم « ابزار3»از کانال یکی از است و ما 

  داشته باشیم.

مومنین بیشتر می شود نیاز به آنها حکومت اسالمی البته در مورد مشرکین به میزانی که قدرت نظامی 

تنها زمانی می توانند با  سکوالریستهاو این  ،حتی بر علیه سایر کفار مشرک نیز برطرف می شود

ها تندر مرحله ای که قدرت برتر با مومنین است مومنین همراه شوند که ایمان بیاورند، به همین دلیل 

هللا و رسولش ایمان می آورید؟  پرسیده می شود که آیا به آنها از با آنها راضی می شویم و« وحدت»به 

ِ َوَرسوِلهِ » اْرِجْع، فَ »:برگرد ما از مشرکین کمک نمی گیریمما هم می گوئیم  .اگر گفتن نه «؟تُْؤِمُن باّلِلَّ

ی به «نیاز»ما در حدی بود که « داراالسالم»یعنی اگر میزان قدرت نظامی  21 «فَلَْن أَْستَِعیَن بُمْشِركٍ 

ال  فإنَّا:»به صراحت می گوئیم که ما این کفار مشرک بر علیه سایر کفار مشرک نبود با « اتحاد»

بر روی سکوالریتسها بسته می شود و « اتحاد»و به این شکل دِر 22«بالُمشِركیَن على الُمشِركینَ  نَستعینُ 

ا وارد شوند ی« وحدت»مجبورند یا ایمان بیاورند و از دِر اگر پیمانی با داراالسالم نداشته باشند اینها 

 جنگ را انتخاب کنند. 

. هستند (یا به زبان عربی مشرکین)ها سکوالریستهم اکنون نزدیکترین کفار به مسلمین اگر دقت کنیم 

مگر کسی در این شک دارد؟ مگر کسی در این شک دارد که هم اکنون آمریکا و رژیم صهیونیستی و 

در سازمان فراماسونری ملل متحد  مثل روسیه و چین و ناتو متحدین جهانی و منطقه ای آنها

 هستند؟ بر علیه قانون شریعت هللاپرچمداران دین سکوالریسم 

 و هللا نادشمنسایر مهاجم با  جهت دفع این دشمن جنایتکارِ  با پشتوانه ی قدرت حکومتی آیا ما می توانیم

رسولش و جبرئیل و مکائیل و زناکاران با محارم و تهمت زنندگان به مریم و ناموس رسول هللا صلی 

نه ی قدرت با پشتوالی هللا علیه وسلم که . نمونه اش رسول هللا صیم؟ بلهوغیره متحد بشهللا علیه وسلم و 

بر  و دارودسته ی منافقین داخلی و مجوسیهودی ها و مشرکین و نصرانی ها حکومتی که داشت با 
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است که کسی نمی تواند انکارش علیه مشرکین مکه متحد شد. این یکی از واقعیتهای تاریخ مسلمین 

 . کند

 کفار آشکار و دارودسته ی منافقینبا برتر « ابزار3»از کانال یکی از زمانی که ما  در این صورت

 ،یرم که ما با هم اختالفاتی داریمی شکل می گیرد باید در همان قدم اول بپذ«اتحاد»پیمانی می بندیم و 

بلکه ضمن فراهم کردن زمینه ی  ،و قرار هم نیست هیچ یک عقیده ی خودش را بر آن یکی تحمیل کند

و این  ،تگو بر نقاطی تمرکز می شود که به عنوان اشتراکات از سوی طرفین پذیرفته شده اندمناسب گف

 پذیرفته و مدیریت می شوند. ،تفاوتها در عین کثرت در یک ساختار متحد حکومتی

هویت عقیدتی جامعه ای با یا که پذیرش وجود یک عقیده یا شخص یا جماعت  باز تکرار می کنم  

م که یبلکه می پذیر ،آنها نیست و هویت عقیدتی به معنی قبول داشتن عقاید و باورها و مخالف متمایز

اما همیشه نقاط مورد اختالف و جدائی تحت  ،ست و با ما در مواردی مخالف استچنین چیزی ه

 الشعاع موارد مورد توافق و اشتراک قرار می گیرند.

 ،تی شخصی از دارودسته ی منافقینیا مشرک یا ح نصرانی یا یهودی یا مجوس و صابئیی شخص

است و می خواهد بگوید من طبق پیمانی که بسته ام  ومنیناز هویت م دارای عقاید و هویتی متفاوتِ 

 عقاید و هویت اسالمی شما باشد.هر چند که مخالف  ،حق حیات و زندگی بر اساس عقاید خودم را دارم

ی که در شرکیات مختلفمالئکه و یا توهین به هللا و  یاسالمقوانین شما نمی توانید به بهانه ی مخالفت با 

خودشان بکشند و از  رفتاریعقاید کفار وجود دارد از آنها بخواهید که دست از فالن اصل اعتقادی یا 

و شخص در گفتن حقایق و آنچه که هست دچار  نندصرف نظر ک انجزئی از عقاید و باورهایش

 . خودسانسوری شود

ینها او یا اینکه موجودیت طرف مقابل انکار و نفی شود اگر بر عقاید این اشخاص فشار و تهدیدی باشد 

با شدت و تعصب بیشتری بر این مسائل خاص خودشان پافشاری می کنند و حفظ این باورهای غلط 

صریح  نِ بیابرای  زمینهآماده کردن ی اسالمی هدف ، در حالی که در جامعه برای آنها هدف می شود

 بدون تردید حق در فضائی آزاد و اسالمی است. و پذیرِش 

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با یهودی های مدینه و نصرانی های نجران و مشرکین اتحادی که بین 

بسته می  و حتی با دارودسته ی منافقین داخلی اْلحساءمجوس بحرین و بنی خزاعه و بنی ضمره و 

و کسی هم انتظار این را ندارد که از میان از اعتقادات مورد اختالف نیست  دنشود به معنی دست کشی

ثل مبقیه کنار زده شوند و یا اینکه و اسالم یا نصرانیت و یهودیت و مجوس و غیره یکی انتخب شود 

از مشترکات همه ی آنها یک مذهب جدیدی ساخته شود و موارد مورد اختالف کنار یاسای مغولها 

 گذاشته شود.

صورت دارودسته ی منافقین و سکوالر زده ها آشکار یا  ی با کفار«وحدت»در اینجا واضح است که 

ضمن قبول وجود که مطرح نمی شود. بلکه منظور این است  «وحدت»نمی گیرد، و اصالً بحث 

 ،هم سو و هم جهت ،همگی جهت اثبات عقاید خود در محیطی آرام و دارای امنیت کامل ،اختالفات

به نتیجه ای مطلوب برسند. در اینجا حق طلبان تا  یمو به پیش برون نیمرا مبادله ک ماندانش خود

هیچ منافاتی با بیان حقایق و عقاید مختلف و مقایسه ی عقاید و حرکت در جبهه ای واحد  «اتحاد»

ده و مقایسه ها حقایق را بیان کرکفر گوئی ها و شرکیات را به همراه ندارد، چون خود قرآن تمام این 

همچون این آیات و احادیث را و مودبانه و منصفانه را نیز انجام داده است و حاال مانده ما صادقانه 

 پیاده کنیم.در جامعه و عملی  عینیبه صورت کارگاهی آموزشی 



ن و ممک ،اهل کتاب و حتی شبه اهل کتاب معتقد است که آنچه دارد از سوی هللا تعالی است شخصاین 

نَا َوَما لَ د: آوربه شریعت پیامبر خاتم ایمان داشته هایش از سوی هللا نیست متوجه شود که است زمانی 

اِلِحیَن  ِ َونَْطَمُع أَن یُْدِخلَنَا َربُّنَا َمَع اْلقَْوِم الصَّ ِ َوَما َجاَءنَا ِمَن اْلَحقه ( پس اینها در 84)مائده/اَل نُْؤِمُن بِاّلِلَّ

می توانند در میان مسلمین  ،به همین دلیل طبق پیمانهائی، دراز مدت اصالح پذیر هستند دت یاکوتاه م

 با اختیاراتی مشخص زندگی کنند.

پذیرش و مدیریت صحیح و شرعی این تفاوتها، اختالفها، خرده فرهنگها، تعددها، اتفاق نظرها و نظم 

 اسالمی می شود. «وحدت»ه سوی اجتماعی در دراز مدت باعث مسلمان شدن غیر مسلمین و حرکت ب

به همین دلیل همیشه پیروزی با اسالم بوده و به تدریج همین کفار اهل کتاب و شبه اهل کتاب و حتی 

 .مشرک )سکوالر( مسلمان شده اند

کفار پنهان داخلی هم عده ی زیادی را با نام اسالم و قرآن و شریعت فریب داده اند و فریب خورده ها 

اقعاً حق با آنهاست و اگر حقیقت برایشان روشن شود اصالح می شوند و می توانند خیال می کنند و

پیمان نانوشته ای که با دارودسته ی منافقین بسته شده  وارد دایره ی مومنین شده و اصالحگری کنند.

جهاد  درمثالً اینه که در اجرای حدود فرقی بین آنها با سایر مومنین نیست، اما در برابر آزاد هستند که 

مومنین شرکت نکنند، موسیقی گوش دهند، با سستی نماز بخوانند و صدها صفت دیگری که در قرآن 

 بیان شده است را داشته باشند.

اسالم از لحاظ دلیل و برهان قوی است و  وجود این تفکرات و شریعتهای مختلف منسوخ شده به منزله 

صلی هللا علیه و سلم شریعت پیامبر خاتم و برهان ی ن و نشان دهنده ی سالمت و قدرت رأی واکس

قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِْن ُكْنتُْم » به همین دلیل است که به صراحت حریف طلبی می کند و می فرماید:است 

لیل به همین د رسند که از لحاظ دلیل ضعیف باشندو تنها کسانی از گفتگوی شرعی می ت« َصاِدقِینَ 

  وص کفار سکوالر جنگ را بر مومنین تحمیل کرده اند.همیشه کفار و بخص

 رهانب می ترسند که از لحاظ دلیل وبا مخالفین  «اتحاد»در میان فرق مختلف اسالمی هم باز کسانی از 

و فرار و جنگ را ترجیح می  مسیر خشونت و بد دهنی در مضیقه و تنگناه هستند به همین دلیل اکثراً 

َمْن آَمَن َرُجال َعلَى دَِمِه فَقَتَلَهُ فَأَنَا بَِر ٌء »لی هللا علیه وسلم می فرماید: ص دهند در حالی که رسول هللا

مردی که تامین جانی داشته باشد و کسی او را بکشد، من از قاتل  23«ِمَن اْلقَاتِِل، َوإِْن َكاَن اْلَمْقتُوُل َكافًِرا

 24«َوَجبَْت لَهُ النَّارُ » بیزاری میجویم؛ اگر چه مقتول کافر باشد. در بعضی از روایات آمده است که

 یعنی آتش )جهنهم( بر قاتل واجب میگردد.

ن زده اند این است که به مخاطب دامنکته ای که عده ای از برادران نامتعادل ما و دشمنان آگاه به آن 

عده ی زیادی از هم صورت می گیرد در حالی که « والء»با کفار « اتحاد»خود نشان دهند با بستن 

« ءوال»با حب و دوستی را نیز نمی دانند و عالوه بر آن متوجه نیستند که « والء»آنها حتی فرق بین 

 «. اتحاد»تولید می شود نه در « وحدت»تنها در 

ما زمانی که شهادتین را بر زبان می رانیم و کفر به طاغوت خود را بیان می کنیم از تمام عقاید کفری 

ر ه ئت می کنیم چه رسد به عقاید آنهاو عالوه بر آن از خود مشرکین نیز برا ،کفار اعالم برائت می کنیم

. در این صورت زمانی که ما چند تطبیق برائت از وجود مشرکین به صورت تدریجی انجام می شود

ُ ِللْ »بر اساس اصل قوانین آنها را قبول نداریم  ( 141اء/)نس «َسبِیالً َکافِِریَن َعلَى اْلُمْؤِمنِیَن َولَن یَْجعََل ّللاه
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یدا کفار بر مومنین تسلط پنه قوانین کفار و نه خود هیچ راهی قرار نداده که از طریق آن نیز هللا تعالی 

 کنند.

ر نه تنها شرکت د ،و عقاید آنهاهللا صلی هللا علیه وسلم با پیروی از اصل برائت از مشرکین رسول  

را نپذیرفت بلکه حتی حاضر نشد رهبریت مشرکین را بر  -تحت عنوان دارالندوه  -پارلمان مشرکین 

 لعربرهبریت بر تمام مشرکین جزیره ا ،عهده بگیرد و حاکم آنها شود که به نحوی رهبریت بر مکه

 محسوب می شد. 

ازش س سکوالریستها منتظر کوچکترین سازش رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بودند تا آنها نیز فوراً 

؛ اما مسلمین نمی توانند تحت حاکمیت قوانین َودُّوا لَْو تُْدِهُن فَیُْدِهنُونَ کنند چنانچه هللا تعالی می فرماید: 

 -3قانون و برنامه  -2حاکمیت قدرت  -1)یعنی : گانه ی دین سکوالریستی به سر ببرند و مفاهیم چهار

به  ،سکوالریستها بدهنددین به از دین هللا جدا کنند و را مجازات و پاداش(  -4ت و فرمانبرداری اطاع

بگوید: ر یا سکوالهمین دلیل هللا تعالی به رسولش صلی هللا علیه وسلم می فرماید که به کافران مشرک 

 دین خودتان برای خودتان، و دین خودم برای خودم!( 6. )کافرون/ِدینُُكْم َوِلَي ِدینِ لَُكْم 

با « اتحاد»یهودی و نصرانی و مجوس و منافقین داخلی به  عوامل خارجی که باعث می شوند کفار

قدرت حکومت اسالمی و یا رقابت داخلی میان خود کفار  شوند هحاکمیت اسالمی و داراالسالم کشاند

  می شوند.« وحدت»ست نه مبانی عقیدتی و دینی  که منجر به تولید ا

 درست می کند تنها هللا و قانون شریعش است.  چنانچه« وحدت»الفت و در جامعه مومنینآنچه در قلب 

بَاِط اْلَخْیلِ : انفال 60هللا تعالی بین آیه ی  ةٍ َوِمن رهِ ن قُوَّ ا اْستََطْعتُم مهِ ِ  َوأَِعدُّواْ لَُهم مَّ تُْرِهبُوَن بِِه َعْدوَّ ّللاه

ُ یَْعلَُمُهْم  ُکْم َوآَخِریَن ِمن دُونِِهْم الَ تَْعلَُمونَُهُم ّللاه ِض  همان سوره : 65... و آیه ی َوَعدُوَّ یَا أَیَُّها النَّبِیُّ َحرهِ

 ،می کنندگ مسلحانه ... که هر دو امر به آمادگی و قدرت نظامی و تشویق به جناْلُمْؤِمنِیَن َعلَى اْلِقتَاِل 

ا أَلَّفَْت بَْیَن همین سوره می فرماید:  63در آیه ی  َوأَلََّف بَْیَن قُلُوبِِهْم لَْو أَنفَْقَت َما فِی اْلَْرِض َجِمیعاً مَّ

َ أَلََّف بَْینَُهْم إِنَّهُ َعِزیٌز َحِکیمٌ  آنچه در زمین  اگر همه کرد. و در میان آنان الفت ایجاد  قُلُوبِِهْم َولَِکنَّ ّللاه

ین قوانبا خداوند ) توانستی میان دلهایشان انس و الفت برقرار سازی . ولیکردی نمیاست صرف می

 ، چرا که او عزیز و حکیم است.انس و الفت انداخت ( میانشانشریعتش

و هرگز به میل خود تحت  ،حاال همچنانکه ما قوانین و برنامه ها و حاکمیت کفار را قبول نداریم

 «وحدت»به همین ترتیب کفار نیز به صراحت قانون شریعت هللا و عامل  ،حاکمیت آنها نمی رویم

هم از نظر عقیدتی و هم عمالً  تمایلی به ،و ما و آنها  ،بخش میان ما با خودشان را قبول ندارند

مه های همدیگر را قبول نداریم و از نها قوانین و برناونه آبا هم نداریم. زمانی که نه ما « وحدت»

 ی هم بین ماها وجود ندارد. «والء»قوانین همدیگر تبعیت نمی کنیم 

 اینهمه مفاسد اخالقی و عقیدتی و جنایتصلی هللا علیه وسلم یعنی نباید تصور شود که چون رسول هللا 

ته پس ی بس«اتحاد»ی با آنها نادیده گرفته و بر اساس منافعکفار آشکار خارجی و کفار پنهان داخلی را 

هیچ امیدی به این نیست  ،. نهصلی هللا علیه وسلم و مومنین راضی خواهند شدحتما اینها از رسول هللا 

 که آنها از مومنین راضی شوند. 

محتوا و مفهوم  4تا اینکه دین ما را از  می جنگندبا ما قطعاً کفارمشرک یا سکوالر اگر قدرتشان برسد 

 (217)بقره/َواَل یََزالُوَن یُقَاتِلُونَُكْم َحتَّىَٰ یَُردُّوُكْم َعن ِدینُِكْم إِِن اْستََطاُعوا  ند:آن خالی کن

و چه در صلی هللا علیه وسلم شخص سکوالر چه در زمان اولین پیامبر و چه در زمان پیامبر خاتم 

زمان حال هرگز معتقد نبوده است آن قوانینی که دارد از سوی هللا است و هرگز نگفته که به قوانینی 



ُ : کند که از سوی هللا آمده است ایمان دارد و در زندگیش پیاده اش می َوإِذَا قِیَل لَُهُم اتَّبِعُوا َما أَْنَزَل ّللاَّ

َّبُِع َما أَْلفَْینَا   (170)بقره/َعلَْیِه آبَاَءنَا قَالُوا بَْل نَت

ه می گوئی بیائید از آنچه ک ی بومیزمانی که به سکوالریستهاچون : سکوالریستهای معاصر ما بدترند

نمی گویند که ما از پدران خود تبعیت می کنیم چون پدران آنها مسلمان هللا تعالی نازل کرده پیروی کنید 

ا از چیزهائی تبعیت می کنیم که امثال آگوست کنت و توماس می گویند مبودند و تابع شریعت هللا بلکه 

 هابس و لنین و مارکس و مائو و .... سا زمان ملل و ... برای ما تدوین کرده اند و...

پایبند به شریعت هللا راضی نخواهند بود، به همین دلیل  پس اینها هرگز از قوانین شریعت هللا و مومنینِ 

سکوالریسم هستند اصالح پذیر نبوده و نیستند و هرگز در طول تاریخ دیده  تا زمانی که پایبند به دین

باشد، چون تنها  کردهنشده که مشرکی حاکمیت را به میل و خواست خودش تقدیم قانون شریعت هللا 

زمانی که اینها قانون نازل شده را  ،عامل مشترک از نگاه هللا تعالی قانون شریعتش است که نازل کرده

را نیز رد کرده اند و دائماً با زبان اسلحه و قدرت نظامی در « وحدت»ارند پس عامل مشترک قبول ند

 تالشند که فرصتی پیش بیاید تا محتوای چهارگانه ی دین خود را بر مسلمین تحمیل کنند.

َّبَِع کفار اهل کتاب هم :  یهودیان و ( 120)بقره/ ِملَّتَُهمْ َولَْن تَْرَضى َعْنَك اْلیَُهودُ َواَل النََّصاَرى َحتَّى تَت

هرگز از تو خوشنود نخواهند شد، مگر این که از آئین )تحریف شده و خواستهای نادرست(  نصرانیها

 ایشان پیروی کنی .

ا مَ الَِّذیَن آتَْینَاُهُم اْلِكتَاَب یَْعِرفُونَهُ كَ : نبود چونصلی هللا علیه وسلم پیامبر خاتم این به دلیل جهل آنها به 

آنان که بدیشان کتاب )آسمانی(  (146)بقره/یَْعِرفُوَن أَْبنَاَءُهْم ۖ َوإِنَّ فَِریقًا ِمْنُهْم لَیَْكتُُموَن اْلَحقَّ َوُهْم یَْعلَُموَن 

گمان حق را شناسند، و برخی از آنان بیشناسند ، بدان گونه که پسران خود را میایم ، او را میداده

 دانند.که می دارند، در حالیپنهان می

ی کشتند را نیز مصلی هللا علیه وسلم پیامبر خاتم و قدرتش را داشتند قطعاً ن می رسید ااینها دستشاگر 

مکه چنین تالشی کردند و همچنانکه اجداد آنها  سکوالریستهایچنانچه یهودیان بنی نضیر با اتحاد با 

ن قَْبِلی بِاْلبَینَاِت َوبِالَِّذی قُْلتُْم فَِلَم قَتَْلتُُموُهْم إِن کنتُْم قُْل قَْد َجاءکْم ُرُسٌل مهِ »پیامبران را کشته بودند. 

 (19؛)َصاِدقِینَ 

ی با آنهمه مفاسد عقیدتبا دشمنان خودش و مومنین و مالئکه را « اتحاد»با آنکه به همین دلیل هللا تعالی 

 می فرماید:اما مشروع می داند و رفتاری که دارند 

ُكْم أَْوِلیَاَء )ممتحنه/یَا أَیَُّها   - ِ  َوَعدُوَّ َِّخذُوا َعدُوه ای مؤمنان ! دشمنان من و  (1الَِّذیَن آَمنُوا اَل تَت

 دشمنان خویش را اولیاء نگیرید .

َِّخذُوا اْلَكافِِریَن أَْوِلیَاَء ِمْن دُوِن اْلُمْؤِمنِیَن أَتُِریدُوَن أَْن تَجْ  - ِ َعلَْیُكْم یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا اَل تَت عَلُوا ّلِِلَّ

اید! کافران را به جای مؤمنان به دوستی ای کسانی که ایمان آورده (144ُسْلَطانًا ُمبِینًا )نساء/

خواهید حجهت و برهان آشکاری علیه خود به دست خدا دهید )بر این که شما نگیرید. مگر می

 هم جزو منافقانید؟(.

یَمانِ یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا اَل   - َِّخذُوا آبَاَءُكْم َوإِْخَوانَُكْم أَْوِلیَاَء إِِن اْستََحبُّوا اْلُكْفَر َعلَى اْْلِ ان ! )ای مؤمن  تَت

َوَمْن یَتََولَُّهْم ِمْنُكْم پدران و برادران را  اولیاء خود نگیرید  اگر کفر را بر ایمان ترجیح دهند( 

 انی که از شما ایشان را ولی خود کنند مسلهماً ستمگرند .کس (23فَأُولَئَِك ُهُم الظَّاِلُموَن )توبه/

َِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلَكافِِریَن أَْوِلیَاَء ِمْن دُوِن اْلُمْؤِمنِیَن  - )مؤمنان نباید مؤمنان را رها کنند و کافران اَل یَت

ِ  را به جای ایشان به دوستی گیرند( د ) )و هر که چنین کن فِي َشْيءٍ َوَمْن یَْفعَْل ذَِلَك فَلَْیَس ِمَن ّللاَّ

َّقُوا ِمْنُهْم تُقَاةً رابطه او با خدا گسسته است و( وی را در چیزی از خدا نیست(  )مگر آن  إِالَّ أَْن تَت



که ) ناچار شوید و( خویشتن را از )اذیهت و آزار( ایشان مصون دارید و )به خاطر حفظ جان 

ُ  خود تقیه کنید(( ُرُكُم ّللاَّ ِ اْلَمِصیُر)آل عمران/  َویَُحذهِ )و خداوند شما را از   (28نَْفَسهُ َوإِلَى ّللاَّ

 )نافرمانی( خود برحذر میدارد و بازگشت )همگان( به سوی او است(

َِّخذُوا اْلیَُهودَ َوالنََّصاَرىَٰ أَْوِلیَاَء ۘ بَْعُضُهْم أَْوِلیَاءُ  - ای ) بَْعٍض ۚ  یا می فرماید:  یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا اَل تَت

ْن َومَ  مؤمنان ! یهودیان و نصرانی ها را  اولیاء خود نگیرید. اینها برخی اولیاء برخی دیگرند(

هرکس از شما ایشان را ولی و سرپرست خود گیرد ورزد  . (51)مائده/یَتََولَُّهْم ِمْنُكْم فَإِنَّهُ ِمْنُهْم ۗ 

 بیگمان او از زمره ایشان بشمار می رود.

ي فَتََرى الَِّذیَن فِ  دارند: « والء»هستند که با این کفار یا سکوالر زده ها  ارودسته ی منافقین و تنها د

بینی کسانی که بیماری به می( 52)مائده/قُلُوبِِهْم َمَرٌض یَُساِرُعوَن فِیِهْم یَقُولُوَن نَْخَشى أَْن تُِصیبَنَا دَائَِرةٌ 

ار ترسیم که ) روزگگویند : میگیرند و مییکدیگر سبقت می دل دارند،  ) در والء و یاری با کفار( بر

 برگردد و ( بالئی بر سر ما آید ) و به کمک ایشان نیازمند شویم ( .

َكاةَ َوُهْم  ما مشخص است: « والء» اَلةَ َویُْؤتُوَن الزَّ ُ َوَرُسولُهُ َوالَِّذیَن آَمنُوا الَِّذیَن یُِقیُموَن الصَّ إِنََّما َوِلیُُّكُم ّللاَّ

تنها خدا و پیغمبر او و مؤمنانی یاور و دوست شمایند که خاشعانه و خاضعانه  (55)آل عمران/َراِكعُوَن 

 کنند .ه در میآورند و زکات مال بنماز را به جای می

ا برسول هللا صلی هللا علیه وسلم « اتحاد»پس دوستان نامتعادل و نامیزان ما الزم است بدانند که 

« وحدت»و « والء»دشمنان هللا و پیامبران و مالئکه که آنهمه مفاسد عقیدتی و رفتاری دارند به معنی 

 با آنها نیست.

 بیانآگاهانه، هدفمند و حرکتی برای مسلمین  «توحد»آنچه که ما درس ششم مقدماتی در مورد  اما

طی اسالمی « وحدت»جهت رسیدن به مسیری است که باید با مومنین و « والء»کرده ایم در واقع 

ما در موقعیتی قرار  «حکم ضرورت»و به  «وضع موجود»اما در  ؛هر چند سالها طول بکشد ،شود

 دعوت کنیم . یعنی «اتحاد»به عنوان اولین قدم مسلمین را به از روی ناچاری گرفته ایم که مجبوریم 

در میان مذاهب و گروههای تا اینکه به تدریج  ،تمرکز بر مشترکات و پذیرش اختالفاتی که هست

« ابزار3»یکی از دلها برسیم و با اجماع واحدی که شورای اولی االمر  «اتحاد»به مختلف اسالمی 

« وحدت»به امت واحد و جماعت واحدی باشیم که و  «أَلََّف بَْیَن قُلُوبِِهمْ » تولید می کند ما شاهدبرتر 

تي  تعالی را نیز به دست می آورد:پشتیبانی هللااسالمی رسیده و  َ ال یجمُع أمَّ ِ علَى ضاللٍة وی إنَّ ّللاَّ دُ ّللاَّ

   25مَع الجماعِة 

کشانده است که مجبوریم به نازلی ی ما را به چنان مرحله  «ضرورت» در اینجا باید دقت کنیم که

برتر، « ابزار3»یکی از در شورای اولی االمر « اتحاد»با دعوت به  «مرحله ی گذار»عنوان یک 

َ مَ »آیه ی و طبق  که برای کفار سفارش شده است را به مسلمین سفارش دهیم  دیپلماسی ا فَاتَّقُوا ّللاَّ

همچون گوشت مردار جهت حفظ « ال یُدَرُك ُكلُّه،  ال یُتَرُك ُجلُّهما »قاعده ی ( و 16)تغابن/« اْستََطْعتُمْ 

جهت حفظ ضررویات اساسی  ، به این حداقلجان به عنوان یک واجب در حالت اضطرار و ضرورت

به و دین و جان و ناموس و عقل و آبرو و مال و وطن و سایر ضرروتهای خود چنگ زنیم  مثلخود 

اما هنوز عده ای به مسلمین بدتر از کفار اصلی ، دست ما بر نمی آید بیشتر از این هم ازصورت عام 

با کفار برایشان قابل هضم است اما به اتحاد با دیگر مسلمین به  «اتحاد»کنند و در حالی که  نگاه می

 عان.و هلل المست میان مومنین فکر کنند.« وحدت»به عنوان اولین قدم هم تن نمی دهند چه برسد به اینکه 
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تنها از کانال شورای اولی االمر و با پشتوانه ی قدرت نظامی و است که  «وحدت»ل مسلم برای ما اص

در  «اتحاد»باید به آن اعتقاد راسخ داشته باشیم اما برتر به دست می آید و « ابزار3»حکومتی یکی از 

از کانال پذیرفته شده و برای مسلمین  «ضرورت»است که به حکم ی «مرحله ی گذار»وضع موجود 

 شورای اولی االمر باید مدیریت و هدایت شود.

اسالمی برای مسلمین است اما باز ابزار  «وحدت»با آنکه خودش یک مرحله ی گذار به  «اتحاد»این 

و صدمات کفار آشکار و پنهان معروف و مناسبی است که مسلمین را از صدها آفت و مضرات تفرق 

ال تَحِقَرنَّ ِمَن الَمْعُروف َشْیئًا، َولَو أْن تَلقَى لی هللا علیه وسلم: دور می کند. پس به قول رسول هللا ص

ی گشاده هیچ کار خوب و پسندیده را کوچک مشمار، هر چند با برادرت با چهره 26أَخاَك بوجٍه طلیقٍ 

 روبرو شوی.

وحدت »االن در این حالت ضرورت و اضطراری که قرار گرفته ایم ما تمام مذاهب اسالمی را به 

برتر به عنوان هدف اصلی «ابزار3»از کانال شورای اولی االمر یکی از  «آگاهانه، هدفمند و حرکتی

ما ناچاریم قدم به قدم به  ،مسلمین« وضع موجود»که باید به آن برسیم دعوت می دهیم، اما با توجه به 

میان تمام فرق و مذاهب « اتحاد اسالمی»را با اولین قدم یک راهکار عملی، رویم و به عنوان بپیش 

 بر می داریم.اسالمی 

« اتحاد»ما در حال برداشتن اولین قدم جهت ایجاد « مرحله ی گذار»به عنوان « در وضع موجود»

 «اتحاد»هستیم . چنانچه عرض شد در «وحدت»میان مذاهب و تفاسیر مختلف اسالمی جهت رسیدن به 

 ستند که با سایرین در مواردی فرق دارد. هر یک از شرکت کنندگان دارای مختصات خاص خود ه

به این معنی نیست که شخص شافعی یا حنفی یا شیعه  «اتحاد»در اینجا مشخص است که منظور ما از 

د، حتی ی شودیگریا گروه و جماعت د و تابع مذهب ش برداریا حنبلی و... دست از باورهای خود

را پنهان  کند که با سایر مذاهب  شمذهبی خودمنظور ما این نیست که شخص عقاید و رفتارهای 

اسالمی این است که هر مسلمانی ضمن تمرکز بر صدها نقطه  «اتحاد»اختالفاتی دارد؛ بلکه منظور از 

به باورهای خاص و حرکت در جبهه ی واحدی، ی مشترک و منافع مشترکی که با سایر مسلمین دارد 

 خودش هم ملتزم باشد و به آنها عمل کند.

تر شدن به کو نزدی ر کنار این و در راستای نزدیکی بیشتر قلبها و دیدگاههای مورد اختالفد

، شخص می تواند با دیگر مسلمین وارد گفتگوی شرعی گردد و دیدگاه به عنوان هدف اصلی «وحدت»

خاص مذهبی خودش را بیان کند، اما هر گاه دید که این گفتگو ممکن است باعث منازعه و دوری قلبها 

شود دست از آن بکشد؛ می « وحدت»و کند شدن حرکت به سوی و صدمه زدن به اصول مشترک 

 اْقَرُؤوا القُْرآَن ما ائْتَلَفَْت قُلُوبُُكْم، فإذا اْختَلَْفتُْم فَقُوُموا» یه وسلم می فرماید:چنانچه رسول هللا صلی هللا عل

قرآن بخوانید تا زمانی که دل های شما بر آن، اتفاق دارند؛ و هرگاه در آن، اختالف نمودید، » 27«عْنه

 همتر هستند؟ آیا برداشتهای خاص فقهی ما از آیات قرآن م« دست از آن بکشید و بروید

(4) 

د شد، با چه کفاری متحبا پشتوانه ی قدرت حکومتی که داشت دیدیم که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

سر می میان مسلمین را  «اتحاد»حاال ما ندای دعوت به آنهم با چه عقاید و اعمالی که داشته و دارند!  
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با مسلمینی که ممکن است در تاویل و « اتحاد» !که عده ای را تا این اندازه هراسان کرده است دهیم

 اجتهاد در مورد فالن آیه یا روایت تاریخی با ما اختالف داشته باشند. 

درک و فهم این را ندارند که می توانند در مواردی با سایر مسلمین اختالف داشته چرا عده ای  -

 ی اسالمی در یک جبهه باشند؟ « اتحاد»باشند اما با این وجود  با 

می دانند که ندای تفرق و جنگ داخلی و کشتار با مسلمین را سر می دهند در حالی که چرا  -

می اندازند و با دامن زدن دشمنان هر جا توان جنگ با مسلمین را نداشته اند بین آنها اختالف 

 نزدیک به دو قرن است که بر آنها حاکمیت دارند؟  به تفرق میان مسلمین

روزانه توسط کفار سکوالر جهانی مومنین قتل می کشند در حالی که  چرا جاهالنه همدیگر را -

عام می شوند؟ در حالی که می دانند حتی در گرماگرم جنگ نیز اگر کافری محارب گفت من 

ا أَیَُّها ی»ایمان آورده ام نباید با او جنگید و اشتباه اسامه بن زید رضی هللا عنهما را تکرار کرد: 

ً الَِّذیَن آَمنُوا إِ  ِ فَتَبَیَّنُوا َو ال تَقُولُوا ِلَمْن أَْلقى إِلَْیُكُم السَّالَم لَْسَت ُمْؤِمنا حاال  «ذا َضَرْبتُْم فِى َسبِیِل ّللاَّ

و برای همه واضح و روشن است که جزو  بودهچه رسد به کسانی که دور از میدانهای جنگ 

و تأویل و اجتهادات شما ف افکار مسلمین هستند و تنها جرم این دسته از مسلمین اینه که مخال

  نه مخالف شریعت هللا. هستند

به  می کشی یا حتی راضیبا گفتار یا دستت  را مسلمانی و دنیوی اگر مثل ُمَحلهٍِم به این دالیل نفسانی

ُ لَکَ »کشته شدن آن هستی باید تاوان پس بدهی و خود را مخاطب :  ؛ برو که خدا تو را اِْذَهْب الَ َغفََر ّللاه

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم خطرناک کرده ای که  آلوده به گناهرا قرار دهی چون خود « نیامرزد

دًامی فرماید: ُ أَْن یَْغِفَرهُ إِالَّ َمْن َماَت ُمْشِرًكا أَْو ُمْؤِمٌن قَتََل ُمْؤِمنًا ُمتَعَِمه ُكلُّ ذَْنٍب َعَسى ّللاَّ
ممکن است هللا  28

اال حکه مومنی را عمداً کشته باشد. مومنی  یاکسی که سکوالر مرده باشد اهان را ببخشد مگر تمام گن

سکوالر یا مشرک خلدین فیها ابدا در جهنم است و مومن قاتل هم وهللا اعلم چقدر به خاطر این جرمش 

 در جهنم باقی بماند. 

حتی اگر به خاطر تاویل و تفسیر غلط خودت یا گروهت مسلمانی را در گرماگرم جنگ ودر تنگترین  

 اوقات تصمیم گیری می کشی که شهادتین بر زبان جاری کرده و در گروه مرتدین نیست باید خود را 

ُ؟! أَقَتَْلتَهُ بَْعدََما »که :  کنیرسول هللا صلی هللا علیه وسلم  به سوالپاسخ آماده  آیا مثل  «قَاَل: ال إِلهَ إِالَّ ّللاَّ

ُ إِذا جاَءت یْوَم »:عنه می خواهی اشتباه کنی؟ آنوقتاسامه بن زید رضی هللا  فَكْیَف تَْصنَُع بال إِله إاِلَّ ّللاَّ

 «القیاَمِة؟!

در  تنهادر مورد کشتن کسی صحبت می کنی که با مشرک خواندن و تکفیر نابجای مسلمین اما تو 

چند عمل فقهی باهاش اختالف داری در حالی که خودش و اجدادش دارای منابع شرعی و « یلتاو»

جزو متقین با داشتن اسالم مجمل و به ظاهر در دنیا سابقه ی اسالم و دارای هزاران مسجدی است که 

 : هللا متعال در ابتدای سوره  بقره مشخصات کسانی را می آورد که این اشخاصو مفلحون هستند

ْلُمتَِّقینَ »ار هیزگپر دًى أُْولَئَِک َعلَى هُ »در مسیر هدایت هللا قرار گرفته اند و رستگار هستند . و « ُهدًى لهِ

بهِِهْم َوأُْولَئَِک ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  ن رَّ  چه کسانی؟ دقت کنیم که اینها   (5)بقره/ «مهِ

ا َرَزْقنَاُهْم یُنِفقُوَن یُِقیُموَن الصَّالةَ وَ الَِّذیَن یُْؤِمنُوَن بِاْلغَْیِب  و (آن کسانی که به دنیای نادیده 3بقره/)َوِممَّ

والَِّذیَن »  بخشند .ایم می، و از آنچه بهره آنان ساختهبر پا می دارنددارند ، و نماز را به باور میغیب 
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دارند (آن کسانی که باور می4بقره/) «ُهْم یُوقِنُونَ َوبِاْلِخَرةِ یُْؤِمنُوَن بَِما أُنِزَل إِلَْیَک َوَما أُنِزَل ِمن قَْبِلَک 

 آخرت هم یقین و اطمینان دارند . به آنچه بر تو نازل گشته و به آنچه پیش از تو فرو آمده ، و به روز 

 آیا تمام اهل قبله به این موارد ایمان ندارند؟ 

 یُْؤِمنُوَن بِاْلغَْیبِ   -1

 یُِقیُموَن الصَّالةَ   -2

ا َرَزْقنَاُهْم یُنِفقُونَ َومِ   -3  مَّ

 یُْؤِمنُوَن بَِما أُنِزَل إِلَْیَک َوَما أُنِزَل ِمن قَْبِلکَ   -4

 َوبِاْلِخَرةِ ُهْم یُوقِنُونَ   -5

به این شافعی و شیعه و حنفی و مالکی و ... حاال که متوجه شدی که پیروان تمام اهل قبله اعم از 

را قبول کن و سخن اهل هوا و هوس و اهل تنفر و کینه را بینداز موارد ایمان دارند پس سخن هللا تعالی 

بهِِهْم َوأُْولَئَِک ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  دور و بگو : ن رَّ  (5)بقره/ أُْولَئَِک َعلَى ُهدًى مهِ

از پیامبر صلی هللا علیه وسلم سؤال می کند و می  در سنت صحیح هم آمده است که جبریل علیه السالم

ِ َوَماَلئَِکتِِه َوُکتُبِِه َوُرُسِلِه َواْلیَْوِم اْْلِخِر َوتُْؤِمَن بِاْلقَدَ أخبرنی »گوید: یَماِن قَاَل أَْن تُْؤِمَن بِاّلِلَّ ِر َخْیِرِه َعْن اْْلِ

ِه قَاَل َصدَْقتَ  مرا از ایمان خبر ده، ایشان فرمودند: ایمان عبارت است از این که ایمان » 29.«.َوَشِره

تقدیر  به سرنوشت و -5به روز قیامت،  -4به پیامـبران،  -3به مالئکه،  -2خدا،  یگانگی -1بیاوری به 

 «. خیر و شر آن. گفت: راست گفتی

ارکان اسالم هم پنج تا هستند: )شهادتین، نماز، روزه رمضان، زکات، حج(. در حدیث عبدهللا بن عمر 

ْساَلُم َعلَی َخْمٍس َشَهادَةِ أَْن »ید: آمده که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرما مارضی هللا عنه بُنَِی اْْلِ

َکاةِ َوَصْوِم َرَمَضاَن وَ  اَلةِ َوإِیتَاِء الزَّ ِ َوإِقَاِم الصَّ دًا َرُسوُل ّللاَّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ  30«.َحجِه اْلبَْیتِ اَل إِلَهَ إِالَّ ّللاَّ

هر كس مانند ما نماز بخواند  «َصاَلتَنَاَمن َصلَّى » رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز می فرماید: 

ةُ فَذلَك الُمْسِلُم الذ»و ذبیحة ما را بخورد،  «وأََكَل ذَبِیَحتَنَا»و به قبلة ما رونماید ، «واْستَْقبََل قِْبلَتَنَا»   له ِذمَّ

ةُ َرسوِلهِ  ِ وِذمَّ فال »ند. اامان داده چنین شخصی مسلمان است. و چنین شخصي را خدا و رسول،، «ّللاَّ

تِهِ  َ في ِذمَّ  .نكنیدو غدر پس به كسي كه در امان خدا است خیانت  31«.تُْخِفُروا ّللاَّ

آیا تمام صوفی ها و اشعری ها و ماتریدی ها و در کل تمام اهل قبله به تمام این موارد ایمان ندارند؟ 

ند که آنها را اهل ایمان می دانپس اگر دارند )که دارند( بیائید سخن هللا و رسول و جبرئیل را قبول کنیم 

 و سخن اهل هوا و هوس را بیاندازیم دور و دیدگاهمان را از هللا و رسولش و جبرئیل یاد بگیریم .

هللا تعالی و رسولش صلی هللا علیه وسلم ما را چنین دعوت کرده و در برابر این دعوت هللا تعالی تنها 

 دوموضع می توان گرفت : 

ِ َوَرُسوِلِه ِلیَْحُكَم بَْینَُهْم أَن یَقُولُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ۚ َوأُ إِنََّما َكاَن  -1 ئِكَ قَْوَل اْلُمْؤِمنِیَن إِذَا دُُعوا إِلَى ّللاَّ  ُهُم ولََٰ

( مؤمنان هنگامی که به سوی خدا و پیغمبرش فرا خوانده شوند تا میان آنان 51)نور/ اْلُمْفِلُحونَ 
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گویند : شنیدیم و اطاعت کردیم ! و رستگاران ن است که میداوری کند ، سخنشان تنها ای

 واقعی ایشانند .

یا مثل کفار یهودی بعد از آنکه به هللا پیمان دادند که آنچه به آنها داده شده را محکم بگیرند و به  -2

لی نافرمانی ( گفتند : شنیدیم ، و93)بقره/: قَالُوا َسِمْعنَا َوَعَصْینَا آن عمل کنند اما در برابر گفتند

 کردیم!

، السَّمُع مورد امر می کند:  5رسول هللا صلی هللا علیه وسلم باز به  ُ أمَرني بِِهنَّ أَنا آمُرُكم بَخمٍس ّللاَّ

ها را به من امر کنم که خداوند آنمن شما را به پنج چیز امر می 32والطَّاعةُ والِجهادُ والهجرةُ والجَماعةُ 

 هجرت کردن و با جماعت بودن )وحدت(.شنیدن، اطاعت، جهاد،  :کرده

شما باید مشخص کنید که موضع شما در برابر پیام واضح و روشن هللا و رسولش صلی هللا علیه وسلم 

 « َسِمْعنَا َوَعَصْینَا»یا موضع یهود؟  -2« َسِمْعنَا َوأََطْعنَا»موضع مومنین و مفلحین ؟  -1چیست؟ 

أُِمْرُت » صلی هللا علیه وسلم روایت می کند که فرموده است: انس بن مالک رضی هللا عنه از رسول هللا

ُ، فَإِذَا قَالُوَها َعَصُموا ِمنهِي ِدَماَءُهْم َوأَْمَوالَ  قِیَل: َوَما « ُهْم، إِالَّ بَِحقهَِهاأَْن أُقَاتَِل النَّاَس َحتَّى یَقُولُوا: اَل إِلَهَ إِالَّ ّللاَّ

من مأمور هستم تا با مردم  33«ْحَصاٍن، أَْو ُكْفٌر بَْعدَ إِْساَلٍم، أَْو قَتُْل نَْفٍس فَیُْقتَُل بِهِ ِزنًى بَْعدَ إِ »َحقَُّها؟ قَاَل: 

بجنگم، تا اینکه بگویند: الاله االهللا. وقتی گفتند، جان و مالشان از ناحیه من محفوظ است. مگر اینکه 

ین قتل و تصاحب اموال چه خودشان مستحق قتل و تصاحب اموال باشند. شخصی پرسید که مستحق

کسانی هستند؟ فرمود: کسی که زنای محصنه بکند، یا مرتد بشود و از اسالم برگردد، و یا اینکه کسی 

 را کشته باشد؛ که در این صورت کشته می شود.

ال یَِحلُّ دَُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم، یَْشَهدُ أْن ال إلَهَ  در حدیث دیگری باز رسول هللا صلی هللا علیه و سلم می فرماید:

انِي، والماِرُق ِمَن الدهِ  ِ، إالَّ بإْحدَى ثاَلٍث: النَّْفُس بالنَّْفِس، والثَّیهُِب الزَّ ُ وأَنهِي َرسوُل ّللاَّ  یِن التَّاِركُ إالَّ ّللاَّ

َّیهِ  یا می فرماید: 34.ِلْلَجماَعةِ  انِي َواْلُمْرتَدُّ َعِن اِْلْسالِم التَّاِرُك ِلِدینِِه فَغَیََّر إِیَمانَهُ النَّْفُس بِالنَّْفِس َوالث ُب الزَّ

. حالل نیست گرفتن جان یک مسلمانی که شهادت می دهد که ال اله اال هللا و محمد 35اْلُمفَاِرُق ِلْلَجَماَعِة 

و شخصی که دین خود  رسول هللا مگر در سه صورت: ثیب)مرد یا زن( زناکار، نفس در مقابل نفس

را ترک می کند و از جماعت فاصله می گیرد. یعنی خون شخص مسلمان تنها در سه حالت حالل می 

 مرتد -3کسی که مرتکب قتل نفس شود  -2زن یا مردی که ازدواج کرده و بعد دچار زنا شود  -1شود:

ُم دََم العَْبِد َوَمالَهُ؟ فَقَاَل: َمْن َشِهدَ أَْن الَ یَا أَبَا َحْمَزةَ، َما یُ از انس بن مالک رضی هللا عنه پرسیده شد :  َحرهِ

ُ، َواْستَْقبََل قِْبلَتَنَا، َوَصلَّى َصالَتَنَا، َوأََكَل ذَبِیَحتَنَا، فَُهَو الُمْسِلُم، لَهُ َما ِللْ  لَى الُمْسِلِم ُمْسِلِم، َوَعلَْیِه َما عَ إِلَهَ إِالَّ ّللاَّ
ون و مال بنده را محترم می کند؟ گفت: هر کس به یگانگی خداوند ای ابا حمزه! چه چیزی خ 36

شهادت بدهد، و رو به قبله ما بایستد، و مثل ما نماز بخواند، و از ذبیحه ما بخورد؛ مسلمان است. و 

 تمام حقوق یک مسلمان را دارد.

ِ َصلَّى هللاُ علیه وسلََّم أَحدًا قَطُّ إالَّ في إْحدَى ثاََلِث  أبِي قاَِلبَةَ رحمه هللا نیز می گوید: ِ ما قَتََل َرسوُل ّللاَّ فََوّللاَّ

َ وَرسولَهُ،  ِن واْرتَدَّ عَ ِخَصاٍل: َرُجٌل قَتََل بَجِریَرةِ نَْفِسِه فَقُتَِل، أْو َرُجٌل َزنَى بَْعدَ إْحَصاٍن، أْو َرُجٌل َحاَرَب ّللاَّ
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هللا قسم پیغمبر، احدی را نکشت مگر اینکه یکی از این سه ویژگی را داشت: فردی که از به  37اْلْساَلمِ 

یا مردی که زنای محصنه کرده بود، یا کسی که با خدا و روی خودخواهی، کسی را کشته بود، 

 رسولش به محاربه بر خواسته بود و از اسالم مرتد شده بود.

می شود. زمانی که یک صحابی مثل قُدامه رضی هللا در این موارد هم باز صدور حکم گاه تخصصی 

اشتباه دچار جرمی در حد تحلیل می شود ایشان دارای عذر تشخیص داده می شوند و « تأویل»عنه با 

 حکم به عدم تکفیر ایشان صادر می گردد.

صدور حکم ارتداد همچنانکه صدور قصاص و رجم برای متهمین گاه نیاز به تخصص خاص دارد 

ر اگبلکه  ،نیست سلیقه ایکار آسان و نیز  وارد اسالم میشود ی مشخصحقوق باخصی که ش برای

تأیید جرم توسط هللا و  -2اثبات جرم  -1) «فیلتر 4»مکفره و کفری شد و ما او را از متهم به  شخص

و بدون  آگاهانه -1موانع تکفیر( گذراندیم و مشخص شد چنین شخصی  -4شروط تکفیر  -3رسولش 

به میل  -3 و بدون آنکه فراموش کرده یا از روی خطاء باشد عمدا -2 عقیدتی و عملی داشتن جهلی

ً »دچار مکفره ای شده و مجبور شده باشد،  و اختیاری و بدون آنکهخودش  د فاس ،ههو بدون شب« یقینا

و جزو کفار آشکار تشخیص داده شد به او می گوییم مرتد، و تا زمانی که شخص اینگونه مرتد نشده 

شما حتی حق ترساندن آن با  هر چند که اهل بدعت هم باشد و می شود مشمول حکم مسلمین نشده باشد

َع ُمْسِلًما»یک کلمه را نیز نداری   38«اَل یَِحلُّ ِلُمْسِلٍم أَْن یَُرِوه

 

ما در تاریخ و روی کار آمدن شاهیگری های مختلف بعد از فروپاشی حکومت اسالمی اولیه اما 

 چه دیده ایم؟ مسلمین 

امام شافعی رحمه هللا توسط مالکی ها مورد ضرب و شتم قرار می گیرد و علیل می شود و بر اثر 

که از زمان انهدام حکومت  ی مذهبیهمین کتک کاری ها پس از مدتی فوت می کند و این درگیری ها

ذکر تمام مصیبتها خودش یک کتاب مفصل  .شده بود تا همین االن ادامه دارداسالمی راشدین شروع 

به همین دلیل تنها به ذکر چند مورد مرتبط با  ،می طلبد و از حوصله ی این جلسه ی ما خارج است

  :بحث امروز اشاره می شود

همه می دانیم که مسلمین زمینه های نابودی خود را با تفرقهای بی شمار و جنگهای داخلی و مفاسد 

به « دردشت»هم کرده بودند . مگر می توان جنگ مذهبی میان شافعیان کوی رفتاری گوناگون فرا

به رهبری خاندان آل صاعد در اصفهان را « جوباره»رهبری خاندان آل خجند و حنفی ها ی کوی 

فراموش کرد؟ این دو خاندان که هر یک خود را نماینده ی یک مذهب می دانستند چنان عرصه را بر 

نارضایتی و خستگی و بیزاری مردم شده بودند که مردم آرزو می کردند که  مردم تنگ کرده و باعث

 ظالمی پیدا شود و آنها را از جنگ چند قرنه ی این دو خاندان نجات دهد. 

ه به ایران حمله کرده  616با قبایل مختلف شکل گرفته بود در سال  «اتحاد»حاکمیت مغولها که از 

بودند. زمانی که بار اول به اصفهان حمله کردند بر اثر رشادت سلطان جالل الدین نتوانسته بودند بر 

یعنى در عهد اوگتاى قاآن شافعی  633در سال  اصفهان چیره شوند و شکست خوردند اما سرانجام 

هاى شهر را ط اینکه مغولها حنفی های را قتل عام کنند قرار گذاشتند كه دروازههای اصفهان به شر

 برروى مغولها باز کنند. مغلوها که اینگونه وارد شهر شدند شافعی و حنفی همه را کشتند.
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 فرمانده ی« نویانجبه»در ری هم باز همین سناریو اتفاق افتاد و در پایان حنفی ها و شافعی توسط  

شافعى مذهبها به استقبال سپاه مغول رفتند و آنها را به قتل عام نصف شهر ری که  عام شدند. مغول قتل

حنفی مذهب بودند تحریص کردند . مغولها ابتدا حنفی ها را قتل عام کردند بعد گفتند از چنین مردمی 

ا شافعی ه که در ریختن خود هم وطنان خود اینگونه حریص هستند خیری نمی توان دید به همین دلیل

  را نیز قتل عام کردند و به دنبال حنفی فرستادند. 

 مورد دیگر عبرت اندلس است :

زمانی که مسلمین اندلس به خاطر یمنی یا قیسی بودن با هم اختالف داشتند و جنگها و خیانتهای 

یل دادند کبا هم اتحادهائی بر علیه مسلمین تش نصرانیخونباری را بین خود تجربه می کردند بارونهای 

از مسلمین بر علیه سایر مسلمین و یا با یهودی ها نیز بر علیه مسلمین  ایکه حتی توانستند با دسته 

همگام با این با پیشنهاد خائنینی چون براق بن عمار جنگ نرم و استحاله ی فرهنگی و  ،متحد شوند

 تا اینکه از زمان ؛عقیدتی مسلمین و نفوذ در میان آنها و پذیرش مذاکرات ذلیالن در پیش گرفته شد

ت حمال  -بخصوص با اتحاد دو دولت نصرانی قشتاله و آراگون -شارلمانی به بعد نصرانی های متحد 

خود بر علیه مسلمین متفرق را شدت بخشیدند و سرانجام به حکومت مسلمین و حتی موجودیت مسلمین 

سال خاتمه دادند هر چند با راه انداختن دادگاههای تفتیق عقاید یهودیان خائن به مسلمین  781بعد از 

ند و مزد خیانت به نیز به همراه مسلمینی که مانده بودند بدترین دوران خود را در اندلس شروع کرد

 با نابودی خود در اندلس دریافت کردند.  را مسلمین 

شما تصور کنید که قبایل و امارتهای کوچک مسلمان جهت جنگ با سایر قبایل و امارتها با نصرانی ها 

بنى نصر در غرناطه با فردیناند پادشاه لیون جهت نابودی متحد می شدند. مثالً کسی چون  دولت

چک مسلمین در اندلس متحد می شود و متحداً به کشتار مسلمین می پردازند، اما بعد از حکومتهای کو

بنى نصر در آنکه حکومتهای کوچک متفرق مسلمین به تدریج نابود می شوند نوبت به حکومت

قمری آخرین حاکمیت مسلمین بر اندلس  897غرناطه می رسد و نصرانی های متحد سرانجام در سال 

می کنند. مسلمین بر اثر تفرق و فساد عقیدتی و رفتاری نابود شدند وعبرتی بزرگ برای  را نیز نابود

 اهل درس گرفتن در تاریخ مسلمین شدند . فََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر؟

َوقَالَِت اْلیُهودُ لَیَسِت النََّصاَری َعلَی َشی »در حالیکه یهود و نصارا هیچ یک آن دیگری را قبول ندارد : 

قرن  20اما به حساب خودشان بعد از   (113)بقره/ِت النََّصاَری لَیَسِت اْلیُهودُ َعلَی َشی ٍء ٍء َوقَالَ 

، نصرانی ها تصمیم می گیرند که طی اعالمیه ای یهودی ها را از قتل سیدنا 1973درگیری و در سال 

رژیم  ، چرا؟ چون در این سالمل اختالف را به فراموشی بسپارندعیسی تبرئه کنند و این عا

یعنی عاملی خارجی به نام مسلمین و سلمان و سکوالر در حال جنگ بود. صهیونیستی با عربهای م

 سکوالرهای عرب سببی جهت برداشتن یک اختالف ریشه ای میان این کفار اهل کتاب می شود. 

رسند آن ب ی برسند که مومنین می توانند به« وحدت»در تمام این موارد تا کنون کفار نتوانسته اند به 

، یعنی به عنوان مثال اگر استقانون شریعت هللا تنها چون عامل وحدت بخش میان آنها وجود ندارد که 

 می شودمیان قبایل مختلف و تولید آنهمه قدرت « اتحاد»تموچین یا همان چنگیز خان موفق به ایجاد 

تاکنون تنها موفق به تشکیل  میان زیر دستانش نشد و تمام کفارنیز « وحدت»هرگز موفق به ایجاد 

های کوچک یا بزرگ شده اند که هم اکنون قدرتهای سکوالر جهانی چون آمریکا و ناتو و  «اتحاد»

حکومتها و احزاب مختلف حاکم بر مسلمین را با خود  وروسیه و چین پرچمدار این اتحادها هستند 

عت گرای مسلمین سازمان واحدی تحت متحد کرده اند و بر علیه داراالسالم و جریانات جهادی و شری

 عنوان سازمان ملل متحده را تشکیل داده اند.  



اتحاد های مختلف و متعددی شکل گرفته اند که عامل خارجی باعث این نیز البته در تاریخ مسلمین 

  :ه به ذکر چند مورد اشاره می کنیماتحادها بوده است ک

 با اشعری های شافعیحنفی ها در حکومت سلجوقیان حنفی مذهب که در شهرهائی چون نیشابور 

تا حد لعن و تکفیر ابوالحسن اشعری پیش رفته و علمای شافعی مذهب  همیشه درگیر بودند و حتی

 ابمخالف را تبعید می کردند و عالوه بر آن ضمن نابودی حکومت آل بویه و محدویتهایی برای شیعیان 

زمانی که خطر شیعیان اسماعیلی به عنوان دشمنی مشترک و شیعیان نیز سر ناسازگاری داشتند، 

یه ای «اتحاد»نیز  و زیدی امامی 12اصلی بیشتر می شود نه تنها شافعی و حنفی ها بلکه شیعیان 

 – فعیسپاه شا دهند و اسپهبد شیعه ی مازندان به همراه جهت مبارزه با شیعیان اسماعیلی تشکیل می

حنفی سلجوقیان به شیعیان اسماعیلی حمله می کنند. فدائیان اسماعیلی هم از اهل سنت می کشتند و هم 

الدین کاشی از وزرای سلجوقی را . کتاب النقض اثر قزوینی را نگاه امامی چون معین 12بزرگان 

ورت در این صشدند. کنید اسم چند تن از بزرگان شیعیان را آورده که توسط شیعیان اسماعیلی کشته 

 .بوده «اتحاد»عامل خارجی زمینه ساز 

و  ودبا شیعیان اسماعیلی متحد می ش کصالح الدین ایوبی اشعری مسلحاال زمانی پیش می آید که 

ی م «اتحاد»که این هم کفار نصرانی و اشغالگر خارجی سبب این ، حتی وزارت آنها را می پذیرد

 . شوند

این  بسیاری را فتح کنند و اسالمیهای ایی جنگ صلیبی توانسته بودند شهرهای ابتدنصرانیها  در سال

، مرکز دولت فاطمی را در سر بپرورانند. یار داد تا این که طمع فتح قاهرهفتوحات به آنان روحیه بس

ارتش بزرگ نصرانی به سمت قاهره حرکت کرد و شهرهایی که در میان راه بود از جمله شهر »

پس از محاصره ی قاهره  39«.را فتح و آنجا را غارت کرده و مردمان را نیز کشتندبـِلبَیس  بزرگ

 می کند و عباسیان نیز« اتحاد»است که العاضد شاه شیعیان اسماعیلی از حکومت عباسیان درخواست 

  40هزار مجاهد روانه مصر می کند 6اسدالدین شیرکوه را به همراه صالح الدین ایوبی با 

رد کنکشید و پنهانش نصالح الدین از عقاید شافعی و اشعری خود دست  طبق معمول « اتحاد»در این 

برگزاری مراسم عاشورا و عید  خاص خود چونمراسمات مصر نیز از اسماعیلی و مردم و حاکم 

عقایدشان را مخفی و وکشیدند نزهرا رضی هللا عنها و.. دست  غدیر و عید والدت امامان و فاطمه

 42شد. نیز برگزار میی فاطمی و با حضور خلیفه  شاهمراسم عزاداری در قصر حتی  41کرند .نانکار 

 و شیعیان اسماعیلی در آن شرکت می کردند. 

ند و پذیرفته بود ؛بر مسائلی مشترک با هم متحد شده بودند ،در اینجا دو فرقه و مذهب با آنهمه اختالف

سو فاطمی ها با تمرکز بر االزهر دیدگاههای  به همین دلیل از یک ،که اینها دو مذهب مختلف هستند

خود را بیان می کردند و صالح الدین ایوبی هم با تمرکز بر فعالیتهای علمی و ایجاد مدارس بر اساس 

 به صورت 45و قضائی 44و انجام فعالیتهای اصالحگرایانه ی اقتصادی 43فقه شافعی و عقاید اشعری

و بر خالف تمام دروغسرائی جاهالن شیعه و سنی به فعالیتهای نرم خود ادامه داد و شما  تدریجی

هرگز نمی بینید که در این دوره شخصی به جرم شافعی بودن یا تحریفات عمدی مسشرقین سکوالر، 
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هر چند جنگها بر سر قدرت با طواشی که سربازانش مالکی و سودانی بودند و  ،بودن کشته شود شیعه

اور یا اگر امثال ششافعی و حنبلی بودند اتفاق افتاد. در اینجا  که حنفی و شام و شمال عراقبا حکام  یا

  نه به دلیل مذهبشان. نها بودهیا بغی آدلیل خیانت  طواشی یا امرای شام و شمال عراق کشته می شوندبه

ه به در ایران قدرت گرفتند البته بعد از آنکه غالة شیعه در مصر و شمال آفریقا و یا در زمان صفوی

نها اهل سنت به وجود آمد و جنگهای داخلی آمعروف به ی نانوشته بین مذاهب مختلف «اتحاد»تدریج 

دیده گرفته شد و یا با تسامح بیشتری با آنها برخورد شد چون عاملی خارجی به و اختالفات متعدد آنها نا

د بن عبدالوهاب سعی داشتند بر مشترکات خود نام تشیع ظهور کرده بود. اینها تا زمان ظهور محم

مذهب به عنوان مذاهب بر حق بر زبان همه افتاد و اختالفات خود را نادیده  4تمرکز کنند و تقریبا نام 

 گرفتند.  

تنها با آمدن محمد بن عبدالوهاب و تفکرات نجدی ایشان و پیروانشان بود که جنگ داخلی میان اهل 

باز شروع شده است تاکنون. البته در میان نجدی ها نیز دو جریان پس از وقفه ای چند قرنه سنت 

درباری و انقالبی شکل گرفتند که هر یک خود به دهها فرقه و گروه و جماعت تقسیم شده اند و معموالً 

 اسفانه.با هم و با سایر فرق اسالمی نیز در دو جبهه ی روانی و گاه مسلحانه درگیر هستند . مت

در طی کردن و عمل به این پروسه و دیپلماسی اسالمی  در پایان و با کمی دقت متوجه می شویم که

اجتناب ناپذیری است که باید به «مرحله ی گذارِ »« وحدت»و ارتقاء و تکامل آن به « اتحاد»زمینه ی 

صبر و وسعت دید خاصی را می برداشته شود و طی کردن همین مرحله ی گذار عنوان اولین قدم 

از کفار اهل کتاب و حتی با داشتن حکومت اسالمی علی منهاج نبوت طلبد. بدون شک ما در هر حالتی 

 . سخنان ناگوار و آزار دهنده ای را خواهیم شنیدهم بسته باشیم « اتحاد»که با آنها و کفار سکوالر 

لَتَْسَمعُنَّ ِمَن الَّذیَن أُوتُوا اْلِکتاَب : حقوقی می گردنداسالمی دارای چون اینها اهل ذمه هستند و در جامعه 

)حتماً از کسانی که پیش از شما بدیشان کتاب داده شده است ،  ِمْن قَْبِلُکْم َو ِمَن الَّذیَن أَْشَرُکوا أَذًی َکثیًرا 

َّقُوا فَإِ و از مشرکین اذیهت و آزار فراوانی میبینید(  ؛ِ )آل نَّ ذِلَک ِمْن َعْزِم اْْلُُمورَو إِْن تَْصبُِروا َو تَت

و اگر بردباری کنید و بپرهیزید، این اموری است که باید بر انجام آنها عزم را جزم کرد  (186عمران/

 و در اجرای آنها کوشید .

اْلُمْؤِمُن الَِّذ  یَُخاِلُط النَّاَس، َویَْصبُِر َعلَى أَذَاُهْم ، طبق فرموده ی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم : اگر 

آمیزد و  بر که با مردم می مؤمنی 46أفضُل ِمَن اْلُمْؤِمِن الَِّذ  اَل یَُخاِلُط النَّاَس، َواَل یَْصبُِر َعلَى أَذَاُهْم 

و آزارشان صبر  د و بر اذیهتآمیزکند، بهتر است از مؤمنی که با مردم نمیمی آزارشان صبر و تحمهل

 ، کندو شکیبایی نمی

برایت قابل تحمل است چه اتفاقی ی که با آنها داری «اتحاد»به دلیل وجود پیمان آزار و اذیت کفار  

« وحدت»که باید در نهایت با اینها افتاده که تحمل و صبرت در برابر برادر و خواهر مومن و مخالفت 

شماهائی که تحمل نداری و عزمت را جهت تطبیق  ؟است کاهش پیدا کرده تا این اندازهداشته باشی 

صحیح و سیستماتیک منهج اسالمی جزم نکرده ای  و خواسته یا ناخواسته به خاطر جهالتی که به آن 

آلوده شده ای طبق نقشه ی دشمنان حرکت می کنی چرا وارد میدان دعوت و جهاد می شوی؟  توئی که 

ره ی چنین دیپلماسی وسیع  و پروسه ی سنگینی را نداری کی گفته وارد بشوی؟ توان و استطاعت ادا

ُ نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََها مگر هللا تعالی نفرموده:   (286)بقره/اَل یَُكلهُِف ّللاَّ
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 . رِحم هللا امرأً عَرف قْدر نفسه 

أَِذلٍَّة « و» اْلُكفَّاِر + ُرَحَماُء بَْینَُهمْ مگر فراموش کرده ای که قاعده ی اصلی این است که ما : أَِشدَّاُء َعلَى 

ةٍ َعلَى اْلَكافِِریَن  باشیم؟   َعلَى اْلُمْؤِمنِیَن + أَِعزَّ

ا هرگاه شما ر «َوإِذَا ُحیهِیتُْم بِتَِحیٍَّة فََحیُّوا بِأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها» اگر طبق فرمان هللا تعالی همین کفار:

اعم از سالم کردن و دعا نمودن و احترام گذاردن( به گونه زیباتر و بهتر از آن یا درودی دادند ) تحیت 

َ َكاَن َعلَى ُكلهِ َشْيٍء َحِسیبًا»)دست کم( همانند آن، آن را پاسخ گوئید .  ( بیگمان خداوند 86)نساء/ «إِنَّ ّللاَّ

 حسابرس هر چیزی است.

 «وحدت»به عنوان اولین قدم جهت رسیدن به « اتحاد»با تحیت « ةٌ إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخوَ » پس ما در قالب 

برتر شما را مخاطب خود قرار داده ایم و از « ابزار3»اسالمی از کانال شورای اولی االمر یکی از 

پاسخ این تحیت مبارک را بدهید، هر چند که در « فََحیُّوا بِأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها»هللا تعالی می خواهم با 

جامعه افرادی وجود دارند که هرگز با نصیحت و قرآن و سنت دست از حزب سازی و تفرق بر 

می تواند آنها را « َواْغلُْظ َعلَْیِهمْ »نخواهند داشت و تنها قدرت نظامی حکومتی و پیاده کردن سیاست 

 رام و مدیرت کند.

اسالمی، به عنوان دوران گذار از تفرق کنونی به « اتحاد»پروسه ی اجتناب ناپذیرمورد در  خود بحث 

 پایان می رسانیم و دعا می کنیم :  بهاسالمی را « وحدت»

بَ  َب إِلَْیَها ِمْن قَْوٍل َوَعَمٍل، َوأَُعوذُ بَِك َمَن النَّاِر َوَما قَرَّ  .لَْیَها ِمْن قَْوٍل َوَعَملٍ  إِ اللَُّهمَّ إِنهِي أَْسأَلَُك الَجنَّة َوَما قَرَّ

نَا بِاِْلْسالِم، َوأَِعزَّ بِنَا اْلْسالَم، اللَُّهمَّ أَْعِل بِنَا َكِلَمةَ اْلْسالَِم، َواْرفَْع بِنَا َرا  .یَةَ القُْرآنِ َربَّنَا أَِعزَّ

 ُب إِلَْیكَ ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك، الَ إِلَهَ إِالَّ أَْنَت، أَْستَْغِفُرَك َوأَتُو

 47والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته
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 یاسالم« وحدت»به  یاز تفرق کنون گذار


