
 (16قسمت )  (1)  اصل نفی سبیل و عزت اسالمی

اید ب« اال هللا»یعنی قبل از  ؛کفر به طاغوت است ،بدون شک الزمه ی ایمان به هللا و مقدمه ی ایمان به هللا

 -2الَِّذیَن َهادُوا  -1] ی آشکار«گانه6کفار»و طاغوت هم در میان انسانها یعنی  ،شود« ال اله»اقرار به 

ابِئِیَن   در ، یعنی باید َمْن یَْرتَدَّ ِمْنُكْم َعْن ِدینِِه[ -6َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا +  -5َواْلَمُجوَس  -4َوالنََّصاَرٰى  -3َوالصَّ

 اقرار شودی آشکار انکار و نفی شوند بعد به تائید هللا و ایمان به هللا «گانه6کفار»ابتدا این میان انسانها 

ای هللا تعالی و شرک با هللا تعالی و نفی چون عدم نفی این طاغوتها در واقع به معنی پیروی از آنها به ج

 . آخرین شریعتش استنفی ایمان به هللا تعالی و 

در مورد قوم عاد که با قوانین و آیات هللا تعالی کل کل کرده و از دستورات پیامبران سرپیچی هللا تعالی  

و تابع قانون و امر افرادی شدند که از قانون شریعت هللا سرکشی کرده بودند و در برابر رهبران و  کرده

َو تِْلَك َعادٌ َجَحدُوا بِآیاِت َرب ِِهْم َوَعَصْوا »می فرماید: مجریان قانون شریعت هللا عنادت و لجبازی می کردند 

ردگارشان را انکار کردند و از فرمان پیغمبران خدا ها و دالئل پرواین هم قوم عاد بودند که آیهُرُسلَهُ 

ای پیروی و از دستور هر سرکش عناد پیشه  ( 59هود/  «) َواتَّبَعُوا أَْمَر ُكل ِ َجبَّاٍر َعنِیدٍ  سرکشی نمودند

   کردند.

َما أُْنِزَل إِلَیَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قَْبِلَك أَلَْم تََر إِلَى الَِّذیَن یْزُعُموَن أَنَُّهْم آَمنُوا بِ »یا در جای دیگری می فرماید: 

ه گویند كه آنان بدانچكني از كساني كه مي) اي پیغمبر ! ( آیا تعج ب نمي یِریدُوَن أَْن یتََحاَكُموا إِلَى الطَّاُغوتِ 

قَْد وَ خواهند داوري را به پیش طاغوت ببرند.  بر تو نازل شده و بدانچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند مي

نداشته باشند و به  و حال آن كه بدیشان فرمان داده شده است كه به طاغوت ایمانأُِمُروا أَْن یْكفُُروا بِِه 

خواهد كه مي شیطانو  (60نساء/ «) َو یُِریدُ الشَّْیطاُن أَْن یُِضلَُّهْم َضالالا بَِعیداا طاغوت کفر داشته باشند. 

 .ایشان را بسي گمراه كند

این آیات و دهها آیه ی مشابه به ما می گویند هر کسی که به قانون شریعت هللا ایمان دارد باید  خود 

ی آشکار مراجعه کند؛ « گانه6کفار»نباید به دادگاهها و قوانین این ا و بعد قوانین آنها را نفی کند و طاغوته

ابِئِیَن   -2الَِّذیَن َهادُوا  -1حاکمیت ] این یعنی   -6َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا +  -5َواْلَمُجوَس  -4َوالنََّصاَرٰى  -3َوالصَّ

یت د و حاکمننباید زیر بار حاکمیت غیر اسالمی برو[، غیر اسالمی است و مومنین َمْن یَْرتَدَّ ِمْنُكْم َعْن ِدینِهِ 

 غیر اسالمی بر مومنین جایز نیست. 



غوتها و و اقرار به شهادتین حاکمیت طا گانه در میان انسانها 6ی با همان کفر به طاغوت و نفی طاغوتها

 ر و عقاید آنها و قوانین آنها خالی می شودو قلب از والء این کفامی شود  قوانین آنها زیر پا گذاشته

هللا  خالی کردم و تنهاشیطان و تمام کفار آشکار و پنهان والء و قوانین ، عقایداز یعنی درونم را « وتخلیت»

در قلبش شیطان را  همکسی یافت نمی شود ؛ پس لیای هللا را در آن قرار داده امو قانون شریعت هللا و او

به قانون شریعت هللا ایمان داشته باشد و هم آگاهانه، عمداا و به میل خودش زیر  همگذاشته باشد هم هللا را، 

ُ ِلَرُجٍل بار طاغوتها برود و قوانین طاغوتها را بپذیرد . جمع این  دو امر متناقض محال است.  َما َجعََل َّللاَّ

( هللا در درون یک مرد دو قلب قرار نداده است که یکی از قلبها را به هللا و 4)احزاب/ ِمْن قَْلبَْیِن فِي َجْوفِِه ۚ

که ماهیت تمام اطاعت کردن قوانینش بدهد و قلب دیگر را به شیطان و قوانین مریدانش در روی زمین. 

 حکومتهاست و معنی دوم دین را می رساند، یا باید به هللا داده شود یا به کفار.

به رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به عنوان اسوه ای از اسوه های مومنین و رهبر داراالسالم می تعالی هللا 

َ »فرماید:  َ َواَل تُِطعِ اْلَكافِِریَن َواْلُمنَافِِقیَن إِنَّ َّللاَّ ایا أَیَها النَّبِي اتَِّق َّللاَّ ا َحِكیما ! ( اي پیغمبر1احزاب/«) َكاَن َعِلیما

 گمان خداوند آگاه حکیم است.. بيو از كافران و منافقان اطاعت مكن، از هللا بپرهیز

دارودسته ی ی آشکار یا حاکمیت کفار پنهان داخلی و  «گانه6کفار »زمانی که حاکمیت و حکومت یکی از 

از آنان و قوانین آنهاست؛ اطاعت کردن پذیرفته می شود الزمه ی هر حاکمیتی منافقین )= سکوالرزده ها( 

از کفار آشکار و پنهان را ممنوع و حرام کرده است به این معنی است اطاعت کردن زمانی که هللا تعالی 

هللا تعالی خطاب به تمام  به همین دلیل . بر مومنین نیز ممنوع و حرام است حکومت آنهاقوانین و که 

) آل «وا إِْن تُِطیعُوا الَِّذیَن َكفَُروا یُردُّوُكْم َعلَى أَْعقَابُِكْم فَتَْنقَِلبُوا َخاِسِرینَ یا أَیَها الَِّذیَن آَمنُ »مومنین می فرماید: 

اید ! اگر از كافران، فرمانبرداري كنید، شما را به كفر ( اي كساني كه ایمان آورده149عمران/ 

 .گردیدگردانند و زیان دیده برميبرمي

هر  و ماندگاری ءاز حاکم  تنها مختص نظام اسالمی نیست و بقا «اطاعت»زمانی که متوجه شدیم که 

، هللا تعالی تیشه به پذیر نیستبدون اطاعت مردم از حاکم، امکان )چه اسالمی و چه غیر اسالمی( حکومتى

؛ یعنی در واقع و نباید از کفار صورت گیرد« اطاعت»ریشه ی حاکمیت کفار می زند و امر می کند این 

ِ اْلَمثَُل اْْلَْعلى»مثال  هللا تعالی به عنوان  نفرموده فالنی را بکشید فرموده گردنش را بزنید که همان « َو َلِِلَّ

کشتن را می رساند، اطاعت نکردن از رئیس و امیر و مدیر و رهبری یعنی نپذیرفتن ریاست و امارت و 

یا از روی میل و اختیار از  روی اجبار و اکراهکسی که از مدیریت و حاکمیت چنین شخصی. بدون شک 



یا باید برای « اطاعت»این کفار اطاعت کند در واقع باید از قوانین شریعت هللا اطاعت نکند. چون این 

 حکومت اسالمی باشد یا حکومت کفار.

از همان ابتدا که با کفر به واضح متوجه می شویم که انسانها با استناد به تمام منابع شرعی به صورت 

آنها نیز به هللا تعالی و حکمها و  «اطاعت»این اند بعد ایمان به هللا وارد دایره ی اسالم شده طاغوت و 

اَن إِنََّما كَ » قوانین هللا تعالی منحصر شده است و این اطاعت تنها مختص حکمها و قوانین هللا تعالی است :

ِ َوَرُسوِلِه  ئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ وَ  َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ۚأَن یَقُولُوا ْحُكَم بَْینَُهْم ِلیَ قَْوَل اْلُمْؤِمنِیَن إِذَا دُُعوا إِلَى َّللاَّ   (51ر/)نو«أُولَٰ

 ، سخنشان تنها این استتا میان آنان حکم کند مؤمنان هنگامی که به سوی خدا و پیغمبرش فرا خوانده شوند 

 و رستگاران واقعی ایشانند . شنیدیم و اطاعت کردیم !گویند : که می

)سنت صحیح+ أُوِلي اْْلَْمِر و پیامبرش  )قرآن( به هللا تعالیخودشان را « اطاعت»در این صورت مومنین 

 هیچمتوجه می شویم که به عدم پذیرش تسلط و حاکمیت کفار بر خود دعوت شده اند و  و ند،ه ادادِمْنُكْم( 

مـادام که مـؤمنان دارای و  وکافری بر مومنی حاکمیت داشته باشد راه، راهی وجود ندارد که از طریق آن 

و هللا  ایـمان راسـتین و کـردار شایسته و بایسته باشند، هرگز هللا کافران را بر مؤمنان چیره نخواهد ساخت

رماید: الی می فچنانچه هللا تعتعالی هیچ گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسل ط را باز نخواهد کرد، 

ُ ِلْلَكافِِریَن َعلَى اْلُمْؤِمنِیَن َسبِیالا »  ( 141)نساء / « َو لَْن یْجعََل َّللاَّ

پیامی به مومنین می از  کفار «  اطاعت»پذیری از هللا و رسولش و نفی « اطاعت»این پروسه و سیستم 

داراالسالم و حکومت اسالمی یکی دیگر از اصول اساسی و شالوده های دیپلماسی و روابط خارجی دهد و 

دولت داراالسالم و اصل نفی سبیل و عزتمداری برای را معرفی می کند تحت عنوان : با دارالکفرها 

اسالمی که به عنوان یک خط قرمز در سیاست خارجی داراالسالم عمل مسئولین و مومنین را در امر 

 استقالل، روشن و تعیین می کند. 

مفهوم و معنای قاعده نفی سبیل ، نفی هم در اینجا یعنی : رد، منع، بسته شدن؛ در مجموع سبیل یعنی: راه 

: هللا تعالی  راه تسلط کفار بر داراالسالم را منع کرده و رد می کند و هیچ راهی قرار نداده است که یعنی

 مام راهها را بسته است.  از چنین راهی کفار بر داراالسالم و دولت اسالمی آن حاکمیت داشته باشند، بلکه ت

ُ ِلْلَکافِِریَن َعلَى اْلُمْؤِمنِیَن َسبِیالا :»هللا تعالی می فرماید  و خداوند هرگز راهى  (141/  ء)نسا« َولَن یَْجعََل َّللا 

 تا ابد اجازه نداده که کافران کمترین تسلطی هللا تعالیو )  كف ار بر مومنین قرار نخواهد دادى براى سلطه



هرگز  وهللا تعالی راهی قرار نداده که از این راه کفار بر مومنین تسلط پیدا کنند و ان داشته باشند بر مؤمن

 قرار نداده است (برای کفار بر مومنین هیچ راه سلطه ای 

از ادات نفی محسوب می شود که بر سر فعل مضارع می آید و معنی آن را به آینده ی منفی تبدیل می  لَن

 یعنی در آینده این کار هرگز انجام نمی گیرد. به عنوان مثال هللا تعالی می فرماید:  ،کند

ا َجاَء ُموَسى ِلِمیقَاتِنَا َوَكلََّمهُ َربُّهُ قَاَل َرِب  أَِرنِي أَْنُظْر إِلَْیَك قَاَل لَْن تََرانِي  - هنگامی  (143)اعراف/َولَمَّ

او سخن گفت، عرض کرد: پروردگارا !  ) خویشتن که موسی به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با 

را ( به من نشان بده تا تو را ببینم )هللا به او( گفت : ) تو با این بنیه آدمی و در این جهان مادی تاب 

 بینی .مرا نخواهی دید و مرا نمی هرگزدیدار مرا نداری و( 

ا ۖ إِنََّك لَْن تَْخِرقَ  - ( و در روی 37)اسراء/ اْْلَْرَض َولَْن تَْبلَُغ اْلِجبَاَل ُطوالا  َواَل تَْمِش فِي اْْلَْرِض َمَرحا

 هرگزات بر زمین( زمین متکب رانه و مغرورانه راه مرو . چرا که تو ) با پای کوبیدن قلدرانه

لندای به بنمی توانی  هرگز( ات بر آسمانجب ارانه و  با گردن کشیدن)توانی زمین را بشکافی، نمی

 کوهها برسی.

ِ فَْلیَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُوَن  - ُ لَنَا ُهَو َمْواَلنَا ۚ َوَعلَى َّللاَّ هرگز ( بگو : 51)توبه/ قُْل لَْن یُِصیبَنَا إاِلَّ َما َكتََب َّللاَّ

چیزی به ما نخواهد رسید، مگر چیزی که خدا برای ما مقد ر کرده باشد.  او مولی و سرپرست ما 

 کنند و بس .و اعتماد است ، و مؤمنان باید تنها بر خدا توک ل 

می نهرگز و همچنانکه « لَن تََرانِی  »نمی توانیم هللا را ببینیم هرگز در این صورت همچنانکه در این دنیا 

ْن َولَ  »قدت به بلندای کوهها نمی رسد  هرگزو « لَْن تَْخِرَق اْْلَْرَض  »قدمهایت زمین را بشکافی توانی با 

ُ َولَ »هللا تعالی راهی قرار نداده که کفار بر مومنین تسلط پیدا کنند هرگزپس « تَْبلَُغ اْلِجبَاَل ُطوالا  ن یَْجعََل َّللا 

 (141)نساء / « َسبِیالا ِلْلَکافِِریَن َعلَى اْلُمْؤِمنِیَن 

اسالم چیره می شود و سیطره  » 1«اإلسالُم یَْعلُو وال یُْعلَى»می فرماید: نیز  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

یا شیعیان جعفری تحت عنوان حدیث اعتالء روایت کرده  « پیدا می کند و بر آن چیرگي و سیطره نیست.

اسالم همیشه بر سایر مکاتب و ملل علو 2«. االسالُم یعلو وال یعلی َعلَیِه والکف اُر بَِمنِزلَِة الُموتی  »اند: 

 .وبرتري نسبت دارد وهیچ چیزي برآن برتري ندارد و کافران به منزله ي مرده ها هستند

                                                           
 (1/92(، وأبو نعیم في ))تاریخ أصبهان(( )3/252(، والدارقطني )783أخرجه الرویاني في ))مسنده(( ) 1
 / االسالم یعلو و الیعلي علیه و الکفار بمنزله الموتي الیحجبون و الیورثون 19،باب میراث اهل الملل، ص4شیخ صدوق، من الیحضره الفقیه، ج 2



مبني بر جایز بودن اجماع فقها و مسلمانان بر این است که در اسالم هیچ گونه قاعده اي عالوه بر این 

همچنانکه هیچ راهی برای کشتن عمدی مومن بی گناهی وجود  3تسلط کافران بر مسلمانان وجود ندارد.

ندارد، یا هیچ راهی برای زنا کردن وجود ندارد، یا هیچ راهی برای جاسوسی بر علیه مومنین و 

داراالسالم وجود ندارد، یا هیچ راهی برای سکونت اختیاری در میان سکوالریستها )یا به زبان عربی= 

 چ راهی برای شرک کردن به هللا وجود ندارد. مشرکین( وجود ندارد، یا هی

پس نمی توان تصور کرد که هللا تعالی راهی را باقی گذاشته باشد که از آن راه کفار بتوانند بر مومنین 

هللا  در شریعتو نمی توان  ؛بلکه تمام راهها را جهت تسلط کفار بر مومنین بسته است ،تسلط پیدا کنند

مسلط شوند و حاکمیت داشته کفار بر مسلمین اجازه داده شده باشد که که در آن  را پیدا کرد تعالی قانونی

باشند بلکه تمام آیات و احادیث رسول هللا صلی هللا علیه و سلم بر نفی حاکمیت کفار بر مومنین و بر نفی 

 ده اند. اطاعت از کفار و قوانین و احکام آنها و بر اساس علو  و آزادی مسلمان از سلطه کفار  بنا ش

همه  ( زنان و مردان مومن 71)توبه/َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْوِلیَاُء بَْعٍض  هللا تعالی می فرماید:

تنها می اصلی کفار  4سرپرست و ولی همدیگر هستند و کفار هیچ سرپرستی و والیتی بر مومنین ندارند.

ْفعَلُوهُ َو الَِّذیَن َكفَُروا بَْعُضُهْم أَْوِلیاُء بَْعٍض إِالَّ تَ  باشند نه بر مومنین: توانند بر کفار سرپرستی و والیتی داشته

، برخی یاران و سرپرستان برخی دیگرند که کافرند و کسانی (73)انفال/ تَُكْن فِتْنَةٌ فِي اْْلَْرِض َو فَسادٌ َكبِیٌر 

ه ک( نگیرید سرپرستی. پس ایشان را به و همسنگرند مؤمنان همرأیبر علیه ) و در جانبداری از باطل و

 دهد.اگر چنین نکنید فتنه و فساد عظیمی در زمین روی می

 در این زمینه الزم می دانم که با مثالهائی عینی از منابع شرعی بحث را ادامه دهیم:  

محسوب یا خواهر خودش که مسلمان شده نمی تواند به عنوان ولی و سرپرست دختر حتی کافر  -

و ابن منذر 7. حتی ابن قدامه رحمه هللا  6جایگاه ولی در امر ازدواج از او سلب می شود و 5شود

اجماع تمام اهل علم در میان تمام سرمذهبهای اسالمی مثل مالک و شافعی و اهل رای  8رحمه هللا 

افر و حتی ک و غیره را بیان می کنند که کافر بر دختر و زنان مسلمان والیت و سرپرستی ندارد.
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 10و مالکی 9شوند و این رای  حنفی مسلمان پذیرفته نمیبه عنوان شاهد بر عقد ازدواج زن و مرد 

که از  است چون هللا تعالی امر می کند ، چهار مذهب معروف به اهل سنت12و حنبلی 11عیو شاف

( و کفار از ما نیستند.  در 2)طالق/َوأَْشِهدُوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنُكْم : دو مرد عادل گواه گیرید، خودتان

و  14یو حنبل 13صورتی که زن از کفار اهل کتاب و مرد مسلمان باشد باز در مذهب امام شافعی

 باز شاهدهای بر عقد باید مسلمان باشند.  15محمد شیبانی و دیگران از حنفی ها

به دلیل خلع والیت شخص کافر بر زن و دختران مسلمان، این دختران و زنان می توانند بدون  -

به سوی داراالسالم مهاجرت کنند. هللا تعالی  اجازه ی این پدر و برادر و اطرافیان کافر به تنهائی

یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا إِذَا َجاَءُكُم اْلُمْؤِمنَاُت ُمَهاِجَراٍت  در مورد این زنان و دختران مهاجر می فرماید:

ُ أَْعلَُم بِإِیَمانِِهنَّ ۖ فَإِْن َعِلْمتُُموُهنَّ ُمْؤِمنَاٍت فاََل   تَْرِجعُوُهنَّ إِلَى اْلُكفَّاِر ۖ اَل ُهنَّ ِحل  لَُّهْم َواَل فَاْمتَِحنُوُهنَّ ۖ َّللاَّ

ای مؤمنان ! هنگامی که زنان مؤمن به سوی شما مهاجرت کردند ، ایشان را  ُهْم یَِحلُّوَن لَُهنَّ ۖ 

 ههرگاه ایشان را مؤمن یافتید، آنان را ب -تر است ) تا شما ( خداوند از ایمان آنان آگاه -بیازمائید 

سوی کافران برنگردانید . این زنان برای آن مردان ، و آن مردان برای این زنان حالل نیستند 

ِ ۖ یَْحُكُم بَْینَكُ ..... ِلُكْم ُحْكُم َّللاَّ ُ َعِلیٌم َحِكیمٌ ذَٰ اینها حکم خدا است ، و خدا است که  .. (10)ممتحنه/ْم ۚ َوَّللاَّ

 او آگاه کار بجا است .کند ، و در میانتان فرمانروائی و داوری می

این زنان  (10)ممتحنه/اَل ُهنَّ ِحل  لَُّهْم َواَل ُهْم یَِحلُّوَن لَُهنَّ . زن مسلمان به نکاح کافر در نمی آید  -

چون شوهر بودن هم نوعی والیت و  برای آن مردان ، و آن مردان برای این زنان حالل نیستند.

 16شدن کافر بر مسلمان حرام است.  قوامیت و رهبریت است . و والیت و سرپرست

عامل می شود و نکاحش باطل می گردد و اگر شوهر زنی مرتد و کافر شد زنش هم بر وی حرام  -

 17ی آشکار بر مومنین می گردد. «گانه6کفار»کافرشدن باعث سقوط والیت و سرپرستی تمام 

نه تنها بر زن مسلمان والیت و سرپرستی ندارد بلکه بر زنان مرتد جالب است بدانید که شخص 
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کافر اصلی و حتی بر زن مرتدی مثل خودش هم والیتی برایش نمی ماند و این قول چهار مذهب 

 است.  21و حنبلی 20و شافعی 19و مالکی 18حنفی

ی رستدر کنار این حتی نمی توان با زن سکوالر )یا به زبان عربی = مشرک( ازدواج کرد و سرپ -

سپرد ، و نمی توان زن مسلمان را نیز به  سکوالرفرزندان در داخل منزل را نیز به این زنان 

َواَل تَنِكُحوا نکاح سکوالریستها )به زبان عربی =  مشرکین( در آورد.  هللا تعالی می فرماید: 

ْشرِ  ن مُّ ْؤِمنَةٌ َخْیٌر م ِ َكٍة َولَْو أَْعَجبَتُْكْم ۗ َواَل تُنِكُحوا اْلُمْشِرِكیَن َحتَّٰى اْلُمْشِرَكاِت َحتَّٰى یُْؤِمنَّ ۚ َوَْلََمةٌ مُّ

گمان کنیز مؤمنی از و با زنان مشرک ) سکوالر ( تا ایمان نیاورند ازدواج نکنید، و بییُْؤِمنُوا ۚ 

( شما را به شگفتی او زن ) آزاد ( سکوالری بهتر است ، اگرچه ) زیبائی یا ثروت یا موقعی ت

، و ) زنان و دختران خود را ( به ازدواج مردان سکوالر ( باشد ) و دلباخته او بوده باشیدانداخته 

ْشِرٍك َولَْو أَْعَجبَُكْم ۗ در نیاورید، مادامی که ایمان نیاورند .   ن مُّ ْؤِمٌن َخْیٌر م ِ گمان غالم و بیَولَعَْبدٌ مُّ

یا موقعی ت او ( شما را به شگفتی مؤمنی از مرد سکوالری بهتر است اگرچه ) زیبائی یا ثروت 

ُ یَْدُعو إِلَى اْلَجنَِّة َواْلَمْغِفَرةِ بِإِذْنِِه ۖ َویُبَی ُِن آیَاتِِه لِ  انداخته باشد ئَِك یَْدُعوَن إِلَى النَّاِر ۖ َوَّللاَّ
 لَعَلَُّهْم لنَّاِس أُولَٰ

سوی آتش ) دوزخ ( دعوت . آنان ) اعم از زنان یا مردان سکوالر( به (221)بقره/یَتَذَكَُّروَن 

کند، و خدا آیات کنند و خدا به سوی بهشت و آمرزش به فرمان خود و توفیق خویش دعوت میمی

 سازد تا این که )یادآوری برای آنها باشد و( یادآور شوند .خود را برای مردم روشن می

الشَّافِعيُّ  
، والبَغَويُّ 23، وابُن الُمنِذر 22

والقرطبيُّ   ،25، وابُن قُدامةَ   24
در این زمینه   27، وابُن تیمیَّةَ 26

 اجماع تمام علماء و مذاهب اسالمی را آورده اند. 

فرزندی مسلمان به حضانت اشخاص کفار در نمی آید و کفار نمی توانند فرزندان بی سرپرست  -

مسلمین را سرپرستی کنند چون سرپرستی کردن هم نوعی والیت و رهبری است. در این زمینه 
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و غیره یک رای هستند و عده ای گفته اند  31و ظاهری ها 30و مالکی ها 29و حنبلی ها 28افعی هاش

ُكلُّ َمولوٍد یُولَدُ  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید: 32جمهور مذاهب اسالمی متفق هستند

َرانِِه، أَْو على الِفطرةِ،  دَانِِه، أَْو یُنَِص  َسانِهِ فَأَبََواهُ یَُهِو  شود، بر اساس هر انسانی که متولد می 33 یَُمِج 

پس باید کنند. آید و پدر و مادرش هستند که او را یهودی، نصرانی یا مجوس میفطرت به دنیا می

 34از این مصیبت برای فرزندان مسلمین پیش گیری کرد.

تمام  علماء متفق هستند که شخص مسلمان نمی تواند به عنوان برده ی شخص کافر درآید و  -

 . چون نوعی والیت کافر بر مسلمان است.آن را نقض کردچنانچه چنین اتفاقی بیافتد باید 

امامت نمازها برای کافر هم صحیح نیست و شخص کافر نمی تواند به عنوان امام نماز مسلمین  -

علمای مذاهب مختلف اسالمی در این زمینه اتفاق دارند که چنین امامت و نمازی باطل باشد و تمام 

و چنین  36چون نماز مسلمین هیچ ربطی به کفار ندارد و این کفار اهل نماز مسلمین نیستند 35است

 37نمازی برای چنین کافری صحیح نیست حاال چگونه می تواند برای دیگران صحت داشته باشد؟

رت به داراالسالم بر غیر معذورین واجب می شود، و مسلمین باید از حاکمیت همین دلیل هج -

دارالکفرها به حاکمیت داراالسالمها هجرت کنند. اینهم باز به این دلیل است که هللا تعالی راهی 

 قرار نداده که کافری بر مومنین مسلط شود حتی در دارالکفرها.

در  دارالکفرها نیز سرپرستی و والیت و رهبری کفار و قوانین کفری آنها بر مسلمین ممنوع و حرام است 

دار الکفر ها  تیاز حاکم دیبا نیواجب است و مسلم نیمعزور ریهجرت به داراالسالم بر غ لیدل نیهم به

را قرار نداده که کافران بر  یاست که هللا راه لیدل نیبه ا نهمیدار االسالم ها هجرت کنند ا تیبه حاکم

 مسلط شوند. نیمومن

 ُسبحانََك اللَّهمَّ وبحمِدَك ، ال إلَهَ إالَّ أنَت أستغفُرَك وأتوُب إلیكَ 
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 (.2658(، ومسلم ) 1385رواه البخاري )  33
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 (17)قسمت   (2)  اصل نفی سبیل و عزت اسالمی

در مورد شرایط رهبر دولت اسالمی و داراالسالم  هم عرض شد که یکی از شروط زیر بنائی  -

  .است که باید مسلمان باشدداراالسالم این رهبر 

امام و رهبر جانشین نبوت در امر پاسداری از دین هللا و تطبیق و حکم کردن بر اساس دین در داراالسالم 

َوأَنَزْلنَا إِلَْیَک هللا در دنیا و مدیرت امور دنیا بر اساس قانون شریعت هللا است . هللا تعالی می فرماید:  

ِ ُمَصد ِ  ا َعلَْیِه اْلِکتَاَب بِاْلَحق  ا ل َِما بَْیَن یَدَْیِه ِمَن اْلِکتَاِب َوُمَهْیِمنا و بر تو ) ای پیغمبر ( کتاب را نازل کردیم که قا

ُ مالزم حق ، و موافق و مصد ق کتابهای پیشین، و شاهد و حافظ آنها است.  َّبِْع َوالَ فَاْحُکم بَْینَُهم بَِما أَنَزَل َّللا   تَت

 ِ ا َجاءَک ِمَن اْلَحق  کن که خدا بر تو نازل کرده  حکم( پس میان آنان بر طبق چیزی 48)مائده/أَْهَواءُهْم َعمَّ

است ، و به خاطر پیروی از امیال و آرزوهای ایشان ، از حق و حقیقتی که برای تو آمده است روی 

 .رداشته شود و هیچ والیتی بر مسلمین نداردشود باید ب مرتدرهبر مسلمانی مگردان.  حاال اگر

 دَعانا النبيُّ َصلَّى هللاُ علیه وسلََّم فَبایَْعناهُ، فقاَل فِیما أَخذَ َعلَْینا: عباده بن صامت رضی هللا عنه می گوید: 

 رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ما را فراخواند وبا ایشان بیعت کردیم و مضمون عهدی که از ما گرفت این

از ایشان در ، َوُعْسِرنَا َویُْسِرنَا َوأَثََرةٍ َعلَْینَا، في َمْنَشِطنَا َوَمْكَرِهنَا أْن بایَعَنا علَى السَّْمعِ والطَّاَعِة، بود که: 

َوأَْن اَل نُنَاِزَع اْْلَْمَر خوشی و ناخوشی و سختی وراحتی وترجیح دادن دیگران بر ما اطاعت و پیروی کنیم  

ِ فیه بُْرهاٌن أَْهلَهُ  ا، ِعْندَُكْم ِمَن َّللاَّ ا بَواحا در گیر نشویم، و فرمود: صاحبان حکم و اینکه با  38، إالَّ أْن تََرْوا ُكْفرا

مگر اینکه خودتان از آنان کفر آشکار و واضحی را مشاهده کنید که برای آن در نزد خداوند دلیل قاطعی 

 وجود دارد.

امامت و رهبریت موضوعی جهت جانشینی نبوت در حراست و پاسداری  امام ماوردی رحمه هللا می گوید:

از دین و سیاست دنیاست، و عقد این امامت و رهبری برای کسی که باید چنین وظایفی را در امت عهده دار 

   39شود واجب است .

                                                           
  7055بخاری 38
ين وسياسة /  .5"األحكام السُّلطانية"، ص 39 ة واجب. اإلمامة موضوعةٌ ِلخالفة النُّبوة في حراسة الد ِ نيا، وعقدها ِلمن يقوم بها في األُمَّ  الدُّ



دارد اسالم ایمان ناسالم یا حتی کلیت برای چگونه کسی که به محتوا و مفاهیم چهار گانه ی دین به نظر شما 

را انجام دهد؟  چگونه امانت حراست و پاسداری از دین هللا و مومنین باید به کسی  ای می تواند چنین وظیفه

این کافر با پذیرش کفر به نفس خودش خیانت  ؟اردسپرده شود که در اساس به آن و قوانین آن اعتقادی ند

َ اَل یُِحبُّ كُ ،  خیانت کردهده و با کفرش به هللاکرده و به دین هللا خیانت کر َ یُدَافُِع َعِن الَِّذیَن آَمنُوا إِنَّ َّللاَّ لَّ إِنَّ َّللاَّ

اٍن َكفُورٍ  ا هللا از مومنین دفاع می38.) حج / َخوَّ ا خداوند خیانت پیشگان کافر را دوست ( مسل ما کند. مسل ما

 دارد.نمی

داراالسالم و جان و مال و ناموس و آبروی مسلمین به پس چنین خائنی چگونه مورد اعتماد است که دین و 

اگر روزی مومنین دارای قدرتی جهت آزاد سازی سرزمینهای تحت حاکمیت دارالکفرها وی سپرده شود؟ 

شدند آیا اگر این رهبر نصرانی باشد جهت فتح سرزمینهای نصرانی و تطبیق قانون شریعت هللا در این 

هد جنگید؟ یا اگر یهودی یا مجوس یا سکوالر باشند؟ هر کسی کمی عقل سرزمینها با هم کیشان خود خوا

دین اسالم هم آگاهی نداشته باشد می داند که چنین توهمی تنها مختص و اصول داشته باشد و بر مبانی 

 انسانهای فریب خورده و عقب مانده است. 

ُّْم قَدْ هللا تعالی می فرماید:  َِّخذُوا بَِطانَةا ِمْن دُونُِكْم اَل یَأْلُونَُكْم َخبَاالا َودُّوا َما َعنِت دَِت اْلبَْغَضاُء بَ  یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا اَل تَت

ای کسانی که  .(118) آل عمران/ ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما تُْخِفي ُصدُوُرُهْم أَْكبَُر قَْد بَیَّنَّا لَُكُم اْْلیَاِت إِْن ُكْنتُْم تَْعِقلُونَ 

اید ! از غیر خود محرم اسرار برنگزینید، آنان از هرگونه شر و فسادی در حق شما کوتاهی ایمان آورده

کنند. آنان آرزوی رنج و زحمت شما را ) در دل ( دارند دشمنانگی از دهان آنان آشکار است ، و آنچه نمی

ئی را )که بتوان با آنها دشمن را از دوست باز شناخت( برای شما بیان هادر دل دارند بزرگتر است. ما نشانه

 کردیم اگر اهل عقل و درایت هستید.

زمانی که این کفار در این گونه مسائل کامالا شخصی و فردی نمی توانند به عنوان محرم اسرار مومنین 

که امنیت در دین و  شوندتی قرار گیرند آنوقت چگونه می توانند امام و رهبر مومنین در امور حکوم

 داراالسالم و جان و ناموس و مال و عقل و آبرو مومنین به این حاکمیت بسته است؟

َِّخذُواْ اْلَکافِِریَن أَْوِلیَاء ِمن دُوِن اْلُمْؤِمنِیَن أَتُِریدُوَن أَن تَْجعَلُوهللا تعالی می فرماید:  ِ اْ یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُواْ الَ تَت   َلِِل 

ا  بِینا ا مُّ اید ! کافران را به جای مؤمنان به  سرپرستی ( ای کسانی که ایمان آورده144)نساء/َعلَْیُکْم ُسْلَطانا

خواهید حج ت و برهان آشکاری علیه خود به دست خدا دهید ) بر این که شما هم جزو نگیرید . مگر می

 . (ن دارند اما می خواهند کفار سرپرست آنها شوند؟ چون تنها منافقین هستند که ادعای مسلمان بودمنافقانید



می گوید: کافر بر مسلمان والیت و سرپرستی نداردف چه رحمه هللا ابن عابدین حنفی امام  بر این اساس

والیت و سرپرستی عامه و چه خاصه، کافر نمی تواند امام و رهبر بر مسلمین شود، و کافر نمی توان بر 

کافر نمی تواند شاهد در میان مسلمین باشد، و در ازدواج زن مسلمان والیت و مسلمین قاضی  شود ، و 

سرپرستی ندارد، و حضانت و سرپرستی مسلمان هم به کافر داده نمی شود و نمی تواند ولی و وصی چنین 

 40مسلمان شود.

ی فرمانروائ همچنین امام کاسانی حنفی رحمه هللا در بدائع الصنائع می گوید: جایز نیست که حاکمیت و

کافر بر مسلمان درج و ثبت شود . همچنین می گوید: کافر از اهل سرپرستی و الیت بر مسلمان نیست 

ُ ِلْلَکافِِریَن َعلَ »چون شرع والیت کافر بر مسلمان را قطع کرده است . هللا تعالی می فرماید:  ى َولَن یَْجعََل َّللا 

  41«اإلسالُم یَْعلُو وال یُْعلَى»ول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید: ( و رس141)نساء / « اْلُمْؤِمنِیَن َسبِیالا 

اینهم به این دلیل است که اثبات والیت و سرپرستی کافر بر مسلمان منجر به ذلیل شدن مسلمان در برابر 

 42کافر می شود و این جایز نیست.

ق وفات کرده اجماع علمای مسلمین تا زمان خودش 977متقی هندی از بزرگان حنفی مذهب  که در سال 

 43مبنی بر حرام بودن حاکمیت کفار بر داراالسالم و مسلمین را آورده است  

علماء اجماع دارند که امامت و رهبریت برای کافر منعقد : می گویدرحمه هللا هم مالکی قاضی عیاض  

امام السَّفَاقُِسي مالکی رحمه   44و چنانچه رهبر مسلمانی هم کافر شود از مقامش عزل می گردد.نمی شود 

هللا نیز می گوید: علمای مسلمین اجماع دارند که اگر خلیفه ای به سوی کفر یا بدعتی تبلیغ کرد بر علیه و 

   45قیام و انقالب می شود.

                                                           
ج في زوا ال والية لكافر على مسلم، ال والية عامة وال خاصة، فال يكون الكافر إماما على المسلمين، وال قاضيا عليهم، وال شاهدا، وال والية له»  40

 مسلمة، وال حضانة له لمسلم، وال يكون وليا عليه وال وصي
 (1/92(، وأبو نعیم في ))تاریخ أصبهان(( )3/252(، والدارقطني )783أخرجه الرویاني في ))مسنده(( ) 41
ر على ف"وال يجوز أن يثبت للكافر والية السلطنة على المسلمين" وقال أيضا: "الكافر ليس من أهل الوالية على المسلم ألنالشرع قطع والية الكا  42

الوالية للكافر  وألن إثبات« اإلسالم يعلو واليعلى»يجعل هللا للكافرين على المؤمنين سبيال{ وقال صلى هللا عليه وسلم  المسلمين قال هللا تعالى }ولن
 على المسلم تشعر بإذالل المسلم من جهة الكافر وهذا ال يجوز".

ش، مجله حکومت ۱3۸9 ،یالن نظام اسالمک یهااستيدر س «ليسب ینف»قاعده  گاهيجا ،ی، بنقل از صرام۷۷و  ۶۶صص  ۱کنزل العمال، ج  43

 .یاسالم
َماَمةَ اَل تَْنعَِقُد ِلَكافٍِر َوَعلَى أَنَّهُ لَْو َطَرأَ  (.3۱5/ ۶"شرح صحيح مسلم" للنووي ) 44 َعلَْيِه اْلُكْفُر اْنعََزَل قَاَل وقَاَل اْلقَاِضي ِعيَاٌض أَْجَمَع اْلعُلََماُء َعلَى أَنَّ اإْلِ

َعاَء إَِلْيَها قَاَل َوَكذَِلَك ِعْنَد ُجْمُهوِرِهُم اْلِبْدَعةُ قَاَل َوقَاَل بَْعُض اْلبَْصرِ  َوَكذَا لَْو تََركَ  لََواِت َوالدُّ ٌل قَاَل اْلقَاِضي َفلَْو ِإقَاَمةَ الصَّ ِ ي ِيَن تَْنعَِقُد لَهُ َوتُْستََداُم لَهُ أِلَنَّهُ ُمتَََو 
ْلعُهُ َونَْصُب إَِماٍم َعاِدٍل إِْن أَْمَكنَُهْم ذَِلَك ْرعِ أَْو بِْدَعةٌ َخَرَج َعْن ُحْكِم اْلِواَلَيِة َوَسقََطْت َطاَعتُهُ َوَوَجَب َعلَى اْلُمْسِلِميَن اْلِقيَاُم َعَلْيِه َوخَ َطَرأَ َعلَْيِه ُكْفٌر َوتَْغيِيٌر ِللشَّ 

 بَِخْلعِ اْلَكافِرِ  فَإِْن لَْم يََقْع ذَِلَك إاِلَّ ِلَطائَِفٍة َوَجَب َعلَْيِهُم اْلِقيَامُ 
 أجمعوا على أن الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة يثار عليه (2۱۷/ ۱0بشرح صحيح البخاري ) إرشاد الساري 45



این امر اجماع دارند که به هیچ عنوان کافر والیت و هم می گوید: تمام اهل علم بر شافعی ابن منذر 

  46سرپرستی بر مسلمان ندارد

هم می گوید: به اجماع مسلمین، امام و رهبر به دلیل کافر شدن از مقام خودش عزل می شافعی ابن حجر 

ین رهبر برخیزد، ، در این صورت بر هر مسلمانی واجب است که به عزل ا«یَْنعَِزُل بِاْلُكْفِر إِْجَماعاا  » شود

هر کسی به این امر مهم برخاست دارای ثواب و پاداش است و هر کسی هم که سازش کرد گناهکار می 

 47گردد و هرکسی هم که در قیام جهت عزل این رهبر ناتوان بود باید از آن زمین هجرت کند.

قیام علیه حاکم در صورتی قول به واجب بودن –همانطور که درفتح الباری ذکر شده -ابن التین از داودی 

امام نووی رحمه هللا و دیگران هم چنین دیدگاهی را بیان کرده اند به   48که کافر شود، را نقل کرده است.

و احادیثی که به صبر در برابر گونه ای که تمام علمای مذاهب اسالمی بر چنین فتوائی اتفاق دارند، 

إالَّ أْن  »رهبرانی است که ظلم و فسق آنها به کفر بواح رهبران ظالم و اهل جور دعوت می دهند در مورد 

ِ فیه بُْرهانٌ  ا، ِعْندَُكْم ِمَن َّللاَّ ا بَواحا  نرسیده است.« تََرْوا ُكْفرا

شبهه اندازی می کنند که حاکم کافر عادل بهتر از حاکم هم اکنون دارودسته ی منافقین )= سکوالرزده ها( 

چرا؟ چون می گویند: کافر کفرش به خودش بر می گردد و عدلش به همه و مسلمان  مسلمان ظالم است.

 !!مخالفیناسالمش برای خودش است و ظلمش برای 

هللا تعالی امر کرده که باید بر اساس قانونی که نازل کرده است در بین مردم حاکمیت و حکومت شود اوالا  

کرده حکم نمی کنند کفاری هستند که به هللا و خودشان و و کسانی که بر اساس آنچه که هللا تعالی نازل 

ا إِلَْیَك اْلِكتَاَب إِنَّا أَْنَزْلنَ سایر بندگان هللا و دین هللا خیانت کرده اند و مومنین نباید از چنین خائنینی دفاع کنند : 

ُ ۚ َواَل تَُكْن ِللْ  ا بِاْلَحِق  ِلتَْحُكَم بَْیَن النَّاِس بَِما أََراَك َّللاَّ ما کتاب به حق بر تو نازل  (105)نساء/َخائِنِیَن َخِصیما

 ایم تا میان مردمان طبق آنچه خدا به تو نشان داده است حکم کنی، و مدافع خائنان مباش.کرده

آنهم نسبت به بخشی از افراد خائنین باید بدانند که رهبر مسلمان در مواردی محدود و خاص  این مدافعینِ 

که با این  و شامل همفکران و هم مسیران خودش نمی شود دچار ظلم می شودهستند  جامعه که مخالفین

ورده شدن شرایط حتی می توان کجروی های او ارج نمی شود و در صورت توان و برآظلمها از اسالم خ
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 بَْت عليه الهجرةُ من تلك األرضاإلثم، ومن َعجز وج
 ۱3/۸ یفتح البار 4۸



را با شمشیر هم راست کرد همان چیزی که اصحاب رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به خلیفه ی رسول هللا 

در  ملکه ی بلقیس، اما حاکم کافر با آنکه ممکن است جامعه ای چون دارالکفر صلی هللا علیه وسلم گفتند

ورد که در آن گرسنه ای ارالکفر قریش در مکه را به وجود آی چون داورد یا جامعه یمن را به وجود آ

حکام کافر این  ، وداشت با قوانین آنها نداشت وجود وجود نداشت و امنیت هم برای هر کسی که مخالفتی

تحکیم »در مسائل اقتصادی و آزادی های خاصی اهل عدالت باشد اما باز باید جهت ممکن است  سرزمینها

. چون هدف خلق انسان تنها مسائل امبر خاتم بر علیه آنها قیام کردهمچون سلیمان و پی« قوانین شریعت هللا

نیست بلکه هدف خلقت انسان و جن مختص کردن تمام مادی و آزادی در بهره گیری از این مسائل مادی 

ْنَس إِالَّ ِلیَْعبُدُوِن جوانب عبادت برای هللا تعالی است :   (56)ذاریات/َو ما َخلَْقُت اْلِجنَّ َو اإْلِ

 «با وجود قانون شریعت هللا»عادل بودن تنها زمانی است که طبق قانون شریعت هللا حکم شود و کافرپس 

و ظالم و ستکاری باالتر از آن وجود قوانین کفری حکم می کند که ظلمی باالتر از آن بر اساس شرک و 

ا  و ضرر حاکم به اندازه ی ظلم کافر نمی رسد، باشد هم  دازه ظلم آن هر ان ،: حاکم مسلمانندارد؛ ثانیا

 کم کافریاست به نسبت ظلم حا« اخف الضررین»مسلمانی که مواردی از ظلم به بندگان در او وجود دارد 

 .باشد که در بعضی از مسائل مادی و آزادی های شخصی و اخالق عمومی اهل عدالت

 أَْطعََمُهْم ِمْن ُجوعٍ » این حاکم کافر حتی اگر به پای ملکه ی بلقیس یا کفار سکوالر قریش هم در تامین  

ین ظلم رتکب بزرگترمهللا و مومنین  خائنینی هستند که با خیانت به هللا و دینبرسند باز « َوآَمنَُهْم ِمْن َخْوفٍ 

ِ َوَصدََف َعْنَها . هللا تعالی می فرماید : فر شدن  شده اندیعنی کا ن َکذََّب بِآیَاِت َّللا   (157)انعام/فََمْن أَْظلَُم ِممَّ

 پس چه کسی ستمکارتر از کسی خواهد بود که آیات خدا را تکذیب کند و از آنها رویگردان شود؟

قانون شریعت هللا و رویگردانی از تحکیم قانون شریعت هللا بزرگترین ظلم است و هللا و ظلم به ظلم به 

ی که راههای عبادت کامل را برای مومنین فراهم کرده و مومنین می توانند به تمام حاکم مسلمانبدون شک 

کم از حاد بسیار بهتر می شودر حق الناس ی ظلمهائکنند اما در بعضی از مسائل دچار  «عمل»شریعت هللا 

گانه را به جای آن قرار داده 6قانون یکی از زکفار را کنار گذاشته و  «قانون شریعت هللا»ی است که کافر

و در حق هللا و دین هللا دچار ظلم بزرگ و خیانت شده راههای عمل به تمام اسالم و عبادت کامل را بسته و 

 رسول هللا . وانین خودش ندارد اهل عدالت استمخالفتی با ق اما در بعضی از مسائل اقتصادی و امنیتی که

صلی هللا علیه وسلم بر قیام بر علیه امام و رهبر ظالم منع کرده و قیام بر علیه رهبری که دچار کفر بواحی 

 شده است را حالل کرده است.



دل در وضع موجود از کافر عادارودسته ی منافقین )= سکوالرزده ها( البته باید عرض کنم که منظور 

، چون اینها در کل با حاکمیت بر اساس قوانین شریعت کفار یهودی یا نصرانی یا مجوس و صابئین نیست

ده ها این ذلیل شبلکه منظورشان کفار سکوالر )یا به زبان عربی = مشرک( است و  هللا تعالی مشکل دارند

ای که هرگز به پ - نونی جوامع کفار سکوالربه بهانه های اقتصادی و تکثر گرائی و امنیتی کمی خواهند 

 برسکوالر حاکمیت کفار  -ملکه بلقیس و جامعه ی سکوالر قریش نمی رسدمشرک آنچه در  سرزمین 

ند و عمل تسلیم کنسکوالرمسلمین را مشروع بدانند و غیر مستقیم مسلمین را به پذیرش حاکمیت این کفار 

ل هللا رسویا عمل انقالبی سلیمان علیه السالم و عمل انقالبی مخالفین این نظامهای سکوالر مثل انقالبی 

 نادرست نشان بدهند. زیر سوال ببرند و حتی را و تما پیروان صادق آنها صلی هللا علیه وسلم 

راا از الر که اکثتنها بر مسائل ترقی مادی دارالکفرهای سکودارودسته ی منافقین )= سکوالرزده ها( البته 

حزبی و رهائی های فردی چپاول سایر سرزمینها به وجود آمده و نیز بر رهائی و تکثر گرائی 

سکوالریستی این جوامع انگشت گذاشته اند که خودشان در سایه ی چنین رهائیی هر غلطی دلشان خواست 

 می توانند در لباس اسالم و مسلمان انجام دهند.

قرنها مکه را که « أَْطعََمُهْم ِمْن ُجوعٍ َوآَمنَُهْم ِمْن َخْوٍف  »رفاه اقتصادی و امنیت  «عمالا »در مسائل مادی 

را  گواهی داده این رفاه و امنیتهللا تعالی بر رسیده و  اهل مکه به این درجه از رفاه و امنیتطول کشیده تا 

چند قرن طول که والر هم در جوامع سکوالر به اصطالح پیشرفته ی اقتصادی سکو  ،برجسته می کنند

 : بعد ،نشانه ی عدل می دانندو  کشیده تا با تاراج اموال سرزمینهای دیگر به اینجا برسند را برجسته کرده 

ی اقتصادی و نظامی و حتی در هاداراالسالم مدینه که تازه تأسیس شده و در معرض انواع محاصره 

در داراالسالم « اصحاب صفه» چونبی خانمانها و مسکینهائی معرض جنگ احزاب هم قرار گرفته و 

مشکالت اقتصادی را برجسته می کنند و امروزه هم تحت حاکمیت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

داراالسالم کنونی مسلمین را که از علل مختلفی منجمله عامل خارجی کفار سکوالر سرچشمه گرفته است 

می بعد از اینهمه به در و دیوار زدن در نهایت  ومعرفی می کنند؛  لم نشانه ی ظبرجسته کرده و را 

که اشکالی ندارد حاکمیت ابوجهل و ابولهب و عبدهللا ابن ابی به برسد به این نتیجه  خواهند مخاطب آنها

 هیا حاکمیت آمریکا و انگلیس و فرانس ،علیه وسلم بر مسلمین قرار گیرد جای حاکمیت رسول هللا صلی هللا

و چین و روسیه و سایر کفار جهانی و مزدوران سکوالر محلی آنها به جای حاکمیت رهبران مسلمان 

قانون شریعت هللا را کنار می زنند و  همورند و عمالا . اینها تنها اسم رهبران را می آ داراالسالم قرار گیرد



عالی از دادن اطاعت به کفار نهی اطاعت کردن مسلمین را برای این کفار می خواهند در حالی که هللا تهم 

 را امر کرده است.  کفارکرده و در عوض کفر به طاغوت و انکار کردن 

کسی را که هللا تعالی ذلیلش کرده است را بر کسی که دارودسته ی منافقین )= سکوالرزده ها( می خواهند  

مگر هللا تعالی  ( 154)صافات/«  َما لَُكْم َكْیَف تَْحُكُموَن  »هللا تعالی به او عزت داده است برتری ببخشند،

ا الَّ یَْستَُووَن   نمی فرماید: ا َکَمن َکاَن فَاِسقا ، همچون که مؤمن بوده است ( آیا کسی18)سجده/أَفََمن َکاَن ُمْؤِمنا

 ،فسق اکبر است و فسق در اینجا ( برابر نیستند.دو ! این؟! ) نه، هرگزاست که فاسق بوده است کسی

 چگونه اینها کافر را بر مسلمان برتری می دهند؟ 

مومنین و  پس چه در مسائل فردی و چه در مسائل اجتماعی و حکومتی هیچ راهی برای تسلط کفار بر

قاعده ی نفی سبیل می تواند بسیاری از قراردادهای بین مسلمین با  ،در کنار اینداراالسالم وجود ندارد؛

یعنی با آنکه در عهد و پیمانها وفای به عهد واجب و به اصطالح حق وتو دارد؛ خنثی کند، هم کفار را 

است اما اگر عهدی بسته شود که طی آن اصل حاکمیت شریعت هللا و استقالل داراالسالم در خطر بیافتد 

 کند. قاعده ی نفی سبیل وارد میدان می شود و پیمانی که با دارالکفر بسته شده است را خنثی می

ه هللا تعالی برا توضیح دهیم : و حق وتو ی قاعده ی نفی سبیل اجازه بدهید با دو مثال این خنثی سازی 

اْ أَۡوفُواْ بِٱۡلعُقُوِد فرماید:  مومنین امر می کند و می أَیَُّها ٱلَِّذیَن َءاَمنُوَٰٓ
َٰٓ اید، ای کسانی که ایمان آورده( »1)مائده/یَٰ

اما اگر بعد از بستن پیمان مشخص شد که چنین پیمانی از نظر شریعت هللا  «.دها]یتان[ وفا کنیبه پیمان

، چنین پیمانی چه در هایی فاسد شودیا با اسباب و علت دد باشحرام است و از آن نهی شده و در اصل فاس

   واجب است که فسخ  و باطل شوند.… معامالت ربوی و تجاری باشد چه در عقد نکاح و

 رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید: 

َم َحاَلالا  - ا أَْو َحرَّ ا أََحلَّ َحَراما ْلُح َجائٌِز بَْیَن اْلُمْسِلِمیَن إاِلَّ ُصْلحا صلح میان مسلمانان جایز است، . الصُّ

ُ علیِه وسلََّم : مگر صلحى كه حرامى را حالل یا حاللى را حرام كند.  ِ صلَّى َّللاَّ وقاَل رسوُل َّللاَّ

مسلمانان بر شروط خود هستند و موظف به جرا و مراعات آن  49.المسلموَن على شروِطهم 

 باشند.مي
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َم َحاَلالا  » - ا أَْو َحرَّ مسلمانان باید به شروط  50«المسلموَن على شروِطهم ، إِالَّ شرطا أََحلَّ َحَراما

كه  حرامي را حالل یا حاللي  را وعمل به  شروط  الزامي  است مگر شرطيخویش وفاكنند 

 .(كند )كه عمل بدان الزامي نیستحرام

اْلُمْسِلُموَن » شیعیان جعفری هم در این زمینه از ابی عبدهللا رضی هللا عنه روایت کرده اند که :  -

 ِ مسلمانان الزم است پاى بند  51«فاََل یَُجوزُ ،  َعزَّ َو َجلَّ ِعْندَ ُشُروِطِهْم إِالَّ ُكلَّ َشْرٍط َخالََف ِكتَاَب َّللاَّ

 شرطى كه مخالف كتاب خداوند باشد كه آن جایز نیست.قرار دادها و شروط خویش باشند مگر هر 

تنها در صورتی می تواند برای  بندد که برایش کار کند. این مسلمانحاال یک مسلمان با کافری پیمان می 

 کافری کار کند که  کار سه شرط داشته باشد:

 خود کار حالل باشد و با کرامت مومنین منافات نداشته باشد  -1

کاری نباشد که به مسلمین و داراالسالم ضرر برساند. مثل جاسوسی کردن یا کار کردن در  -2

یه داراالسالم و خیانت به مومنین و ... دارالکفرها بر علعلمی و بخشهای نظامی و تبلیغی و

 داراالسالم

 پذیرائی کردن با گوشت خوک یا شراب و...کاری نباشد که باعث ذلت و خواری مسلمان شود مثل  -3

 : حاال 

 ، اگر مسلمانی با کافری پیمانی بست و متوجه شد یکی از این شروط رعایت نشده است -

 کافری شروطی غیر شرعی گذاشته باشد، یا  -

 لمانی با کفاری پیمانی بست و نمی دانست که این شروط را باید رعایت کند مسیا  -

می تواند به صورت یکجانبه پیمان و معامله ی خودش را فسخ و  به محض آگاهی و برطرف شدن جهلش

از روی جهل مرتکب کار ممنوع شده ای شده است و دارای یکی از عذرهای معتبر باطل کند چون 

ریب خورده است و عنصر فریب در هر معامله و پیمانی باعث فسخ شدن معامله می فیا  ،شرعی می باشد

 گردد . 
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: فروشنده یا مشتری در  بن )ضرر(غُ الخیار  هم باز می بینیم که دری اقتصادی در مساله ی معامله 

شرعی خارج است در چنین حالتی رسم و عرف به او وارد می شود که از ی کاالیی ضرر زیادی معامله

اختیار دارد که فریب خورده است و به دلیل جهل از قیمت اصلی متحمل ضرر زیادی شده است و شخص 

در معامله هم باز قاعده همین است؛  خیار تدلیس )فریب دادن(در  کاال را نگهدارد یا معامله را فسخ نماید.

هم باز پس از بستن قرارداد می توان معامله ود عیب یا وجدر معامله و غش هنگام خیانت و دروغ  در

 رافسخ کرد. 

اینها مواردی هستند که جهت حفظ منافع مادی و معنوی شخصی می توان  معاهده و پیمانی که بسته شده 

حاال جهت حفظ منافع مادی و معنوی داراالسالم و استقالل دولت اسالمی هر معاهده و است را فسخ کرد، 

بسته شود و به نحوی به این منافع مادی و معنوی داراالسالم ضرری برسانند با دارالکفرها پیمانی که 

 و این پیمان و معاهده را فسخ و باطل می کند. می شود قاعده ی نفی سبیل وارد میدان 

اعتماد داشته باشیم که می در مورد کفار اهل کتاب و کفار مشرک )سکوالر( باید به سخن هللا تعالی 

َل َعلَْیُکْم ِمْن َخْیٍر ِمْن َرب ُِکْم.اید: فرم ( 105)بقره/  ما یََودُّ الَّذیَن َکفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِکتاِب َو الَ اْلُمْشِرکیَن أَْن یُنَزَّ

شما نازل گردد دارند خیر و بركتي از جانب خدایتان بر كافران اهل كتاب و همچنین مشركان، دوست نمي

 و به شما دست دهد.

در این صورت باید انتظار داشته باشیم که کفار خیر مومنین و داراالسالم را نخواهند و در پیمانهای خود   

دچار غل و غش و فریب و غدر شوند و نباید به قسم خوردنهای بزرگان کفر که معموالا پیمانها نیز با آنها 

( قسم خوردنهای آنها هیچ اعتباری 12)توبه/ْیَماَن لَُهْم إِنَُّهْم اَل أَ یا با نمایندگان آنها بسته می شود اعتماد کرد: 

در این صورت اگر مومنی متوجه شد که پیمانی بسته حرام و معصیت هللا تعالی و ضرر رسان به  52ندارد

 چه در.ود و چنین پیمانی را باطل می کندمومنین و داراالسالم است قاعده ی نفی سبیل وارد میدان می ش

 امور اداریامور شخصی چه در 

 

 ُسبحانََك اللَّهمَّ وبحمِدَك ، ال إلَهَ إالَّ أنَت أستغفُرَك وأتوُب إلیكَ 
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