
 (18( )قسمت1اصل تامین امنیت )

َوإِذَا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اْْلَْمِن أَِو اْلَخْوِف » هللا  تعالی امنیت را با ضدش تعریف تعریف می کند و می فرماید: 

رسد، ( و هنگامي كه )خبر( كاري كه موجب نترسیدن یا ترسیدن است به آنان مي83)نساء/ « أَذَاُعوا بِِه 

 رسانند( .كنند )و اخبار را به گوش دشمنان ميپراكنده ميآن را پخش و 

أََولَْم یََرْوا أَنَّا َجعَْلنَا َحَرًما آِمنًا َویُتََخطَُّف النَّاُس ِمْن  »یا به شیوه ی دیگری در وصف امنیت می فرماید:  

ایم، در حالي كه دور و بر بینند كه ما حرم  را پر امن و اماني ساختهمگر نمي ( 57)عنکبوت/ « َحْوِلِهمْ 

 گردند. آنان مردم ربوده مي

این امنیت هم در نگرش قرآنی به دو صورت امنیت کوچک در دنیا و امنیت بزرگ در آخرت بیان شده 

؛ (82)انعام/ ْم ُمْهتَدُونَ الَِّذیَن آَمنُوا َولَْم یَْلبُِسوا إِیَمانَُهْم بُِظْلٍم أُولَئَِك لَُهُم اْْلَْمُن َوهُ فرماید: میاست. هللا تعالی 

متعلق به آنهاست و امنیت كساني كه ایمان آورده باشند و ایمان خود را با ظلم نیامیخته باشند، امن و امان 

یافتگان هستند . در این نگرش کلی امنیت دنیوی مومنین با امنیت اخروی ایشان است، و آنان راهشایسته ی 

منیت اخروی است و به این شکل کسانی شایسته ی امنیت هستند که آنها گره خورده است و اصالت با ا

 ایمان بیاورند و ایمان خودشان را با ظلم مخلوط نکنند . 

البته هللا تعالی در سوره انعام این نگرش کلی از امنیت را در گفتگوی ابراهیم علیه السالم با 

َوَكْیَف  »وشن می کند و می فرماید: ر ی آن زمان )یه به زبان عربی مشرکین آن زمان(سکوالریستها

ْل بِِه َعلَْیُكْم ُسْلَطانًا  ِ َما لَْم یُنَز ِ چگونه من از چیزی که آن را أََخاُف َما أَْشَرْكتُْم َواَل تََخافُوَن أَنَُّكْم أَْشَرْكتُْم بِاَّللَّ

خداوند چیزی را شریک ترسید که برای ؟ و حال آن که شما از این نمیترسمسازید میشریک ) هللا ( می

)انعام « فَأَيُّ اْلفَِریقَْیِن أََحقُّ بِاْْلَْمِن إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ ؟ سازید که خداوند دلیلی بر آن برای شما نفرستاده استمی

 دانید؟تر به امن و امان است، اگر می( شایستهپس کدام یک از دو گروه )سکوالر و مسلمان (81/ 

متناسب با میزان دوری یا نزدیکی شخص از قانون شریعت هللا امنیت مومنین هم در نوسان  در کنار این

ُ الَِّذیَن آَمنُوا ِمْنُكْم » خواهد بود و هللا تعالی به امنیت مومنین در زمین اشاره می کند می فرماید:  َوَعدَ َّللاَّ

اِلَحاِت وَ  خداوند به كساني از شما كه ایمان »َكَما اْستَْخلََف الَِّذیَن ِمْن قَْبِلِهْم  لَیَْستَْخِلفَنَُّهْم فِي اْْلَْرِض َعِملُوا الصَّ

دهد كه آنان را قطعاً جایگزین در زمین خواهد كرد اند، وعده ميانجام دادهكارهاي شایسته اند و آورده

نَنَّ لَُهْم دِ « همان گونه كه پیشینیان را جایگزین قبل از خود كرده است. نین همچینَُهُم الَِّذي اْرتََضى لَُهْم َولَیَُمك ِ

لَنَُّهْم پسندد، حتماً )در زمین( پابرجا و برقرار خواهد ساخت، دین )اسالم( ایشان را كه براي آنان مي َولَیُبَد ِ



 یُْشِرُكوَن یَْعبُدُونَنِي اَل  سازد، و حتماً خوف و هراس آنان را به امنی ت و آرامش مبد ل مي ِمْن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًا

«  َوَمْن َكفََر بَْعدَ ذَِلَك فَأُولَئَِك ُهُم اْلفَاِسقُونَ گردانند . من را عبادت می کنند و چیزي را  شریکم نميبِي َشْیئًا 

 كساني كه كافر شوند، آنان واقعاً فاسق هستند.بعد از این ( 55 /)نور

لَنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِهْم أَ دلیل:  َوَعدَ » و عمل صالح در اول آیه: ایمان مشروط است به « اْلمن»، این ْمنًاَولَیُبَد ِ

اِلَحاِت  ُ الَِّذیَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ  است.یعنی هللا« یَْعبُدُونَنِي اَل یُْشِرُكوَن بِي َشْیئًا»و در آخر آیه: « َّللاَّ

 تعالی این حاکمیت مومنین بر زمین را مشروط کرده به اینکه : 

 الَِّذیَن آَمنُوا ِمْنُكمْ »این وعده به مسلمین داده نشده است بلکه به مومنین میان مسلمین داده شده است  -1

 از درجه ی عامو کسانی از مسلمین که خواهان این حاکمیت هستند باید ابتدا خودشان را « 

 مومنین ارتقاء دهند.خاص به درجه ی مسلمین 

در زمینه ی کسب قدرت حکومتی کارهای شایسته اعمال صالحی انجام دهند. دقت داشته باشید که  -2

در زمینه ی کارهای شایسته و تقویت و گسترش این حاکمیت اسالمی در مواردی فرق دارند با 

و اعمالی شایسته هستند که خاصیت  دارد های دیگر. با آنکه مشترکاتی در تمام زمینه ها وجود

و در هر زمینه و صنفی دارای مختصات خاص همان صنف کارهای شایسته اما  عمومی دارند

است که باید رعایت شوند، و تنها با رعایت بعضی از مسائل ویژه ی همان صنف و زمینه 

موفق شد.  فشخصی و حتی تخصص در زمینه ای نمی توان در مسائل تخصصی صنفهای مختل

و عربی و احکامی را در کتابخانه ها یاد گرفته و رفته فرمانده و حتی طرف چند کلمه صرف و نح

یا غیر عرب است و قرآن را حفظ کرده ، با آنکه بر تفقه در قرآن آگاهی ندارد  ؛رهبر جهادی شده

خصص باشد اما چون قرآن را حفظ کرده امیر گروه مجاهدین شده است. اینکه حافظ قرآن و مت

 فرق دارد با اینکه تنها به دلیل حفظ قرآن فرماندهی یا ریاست یک امر تخصصی را بر عهده گیرد.

عبادت را مختص هللا تعالی کنند و در هیچ از بخشهای عبادت )اعتقادی، قلبی، زبانی، بدنی، مالی(  -3

لی در مورد این اشخاص آیه قبل از این هللا تعا 4چزی را با هللا تعالی شریکی قرار ندهند که در 

ِ َوَرُسوِلِه ِلیَْحُکَم بَْینَُهْم أَن یَقُولُوا َسِمْعنَا َوأَ می فرماید:  نَا َطعْ إِنََّما َکاَن قَْوَل اْلُمْؤِمنِیَن إِذَا دُُعوا إِلَى َّللاَّ

ده شوند تا ( مؤمنان هنگامی که به سوی خدا و پیغمبرش فرا خوان51) نور/َوأُْولَئَِک ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم! و رستگاران میان آنان حکم کند، سخنشان تنها این است که می

 واقعی ایشانند.



می شود و در میان « أَْنعَْمَت َعلَْیِهمْ »پس امن و امان در دنیا و قیامت تنها مختص مومنین و متقین و 

اِل ینَ  »و « اْلَمْغُضوِب َعلَْیِهْم » تنها کسانی مستحق امنیت کوچک در دنیا هستند که تابع و زیردست « الضَّ

 قانون شریعت هللا و داراالسالم و یا معاهد با داراالسالم باشند. 

و کسانی از کفار که تحت حاکمیت قانون شریعت هللا « أَْنعَْمَت َعلَْیِهمْ »در این صورت دراین دنیا تنها برای 

امنیت وجود دارد، ومسلمین مجرم و حکومتهای کافر و بخصوص حکومتهای و داراالسالم قرار گرفته اند 

کافر سکوالر ونهادها ومجریان چنین حکومتهایی به نسبتهای تعیین شده ازنعمت امنیت بی بهره هستند، 

وبلکه برمسلمین واجب است که متناسب باقدرت نظامی که فراهم نموده اند امنیت کاذب و متزلزل دنیوی 

م برهم بزنند کاری که امثال سلیمان علیه السالم  و پیامبر خاتم صلی هللا علیه وسلم و خلفای راشد آنها را ه

 پس از وی و مومنین صادق پس از اینها انجام داده اند و انجام می دهند. 

محارِب  جهانیِ  سکوالرِ  در این صورت کسانی که مسلمین را به حفظ امنیت در چارچوب قوانین کفارِ 

ا ترکستان شرقی یر و حکومتهای دست نشانده ی آنها فرا می خوانند و مثالً می گویند شما را چه به اشغالگ

سایر فلسطین یا شما را چه به یمن و عراق و سوریه و لیبی و نیجریه و چچن یا آفریقای مرکزی یا 

 یه و چین و... ایناروپا و آمریکا و روسسرزمینهای اشغال شده و غصب شده ی مسلمین، یا شما را چه به 

دوست به عنوان نمی توانند در میان مسلمین  مجریان جنگ روانی دشمن و یا کارگران بی مزد شیطان

 در جبهه ی دشمنان قرار گرفته اند. همگی خواسته یا ناخواسته مسلمین به شمار بیایند، بلکه 

امه های رسول خاتم صلی هللا علیه این واقعیت در نامه ی سلیمان علیه السالم به ملکه ی سبا در یمن و ن

در قالب نامه ای صلی هللا علیه وسلم  رسول هللاوسلم به حکام دیگر کشورها کامالً واضح و روشن است. 

تَْیِن فَإِْن تََولَّْیَت فَعَ » :می فرمایدخطاب به هرقل)کافراهل کتاب(  ُ أَْجَرَك َمرَّ ْیَك إُِْْم لَ أَْسِلْم تَْسلَْم َوأَْسِلْم یُْؤتَِك َّللاَّ

اسالم بیاور تا در سالمت و امنیت داخل شوی و خداوند متعال دو بار تو را اجر دهد، اما » 1«اْْلَِریِسی ِینَ 

 «اگر پشت نموده و )از قبول دعوت من( روی بگردانی، گناه کشاورزان برگردن تو خواهد بود.

به عنوان مثالی دیگر می تواند باز نمونه و مثال سلیمان علیه السالم و جامعه ای که به آن اعالم جنگ کرد 

 تصویر عینی امنیت خواسته شده در شریعت هللا باشد : 
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در سرزمین خوش آب و هوای یمن، مملكت آزاد و آرامي بود كه خداوند نعمتهاي فراوان و خوشي هاي 

زندگی آرامی را می عاقل و هوشیار ود. مردم آن سرزمین تحت رهبري حاکمی سرشاري نصیبش كرده ب

 این حاکمیتمردمشان از و  مستقیم نخبگان اداره می شد« دموكراسي»اساس  گذراندند  که امور آن بر

همه چیر . »َوأُوتِیَْت ِمْن ُكل ِ َشْيٍء َولََها َعْرٌش َعِظیمٌ راضي بودند.  خداوند در مورد این حاکم می فرماید: 

 «بدو داده شده است، و تخت بزرگي دارد

این ملكه بدون مشورت اعضاي مجلس ملي کار مهمی را انجام نمي داد و دیکتاتور و مستبد نبود و کامالً 

) بلقیس رو به اعضای مجلس قَالَْت یَا أَیَُّها الَمََلُ تابع رای بزرگان قومش بود، چنانكه خداوند مي فرماید:  

رأی خود را در این کار مهم  برای أَْفتُونِی فِی أَْمِری د و ( گفت : ای بزرگان و صاحب نظران ! شوری کر

ی را بدون حضور و نظر 32)نمل/َما ُکنُت قَاِطعَةً أَْمراً َحتَّى تَْشَهدُوِن من ابراز دارید  ( که من هیچ کار مهم 

 ام .شما انجام نداده

َواْْلَْمُر إِلَْیِک فَانُظِری َماذَا تَأُْمِریَن  :تابع او بودند و پاسخ می دهند به همین دلیل مردم و بزرگان کامالً 

از لحاظ نظامی حاکم کشورش را  و این «فرمان، فرمان توست بنگر كه چه فرمان مي دهي(.»33)نمل/

ةٍ َوأُولُوا بَأٍْس َشِدیدٍ  :هم در منطقه قدرتمند کرده بود ما از هر لحاظ قوت و قدرت داریم و  .قَالُوا نَْحُن أُْولُوا قُوَّ

 در جنگ تند و سر سخت هستیم.

که صدها کیلومتر و اصالُ سابقه نداشت این كشور بر داراالسالم تحت حاکمیت سلیمان علیه السالم 

تجاوز كرده باشد یا در امورات داخلي داراالسالم  و سرزمینهاي مجاور دخالتي كرده باشد. آنطرفتر بود 

بدون هیچ مقدمه اي، پرنده اي كوچك در جستجوي آب بر آسمان كشورشان به پرواز در  ناگهان روزي

سلیمان علیه السالم بود. هدهد خوب نگاه كرد، و ناگاه دید این قوم مشرک یا به زبان  آمد. این پرنده هدهدِ 

  امروزین سکوالرهستند.

أََحْطُت بَِما  :رهبر داراالسالم  خبر می دهد این صحراها و بیابانها را طی می کند و به سلیمان هدهد دوباره

من بر چیزي آگاهي یافته ام كه تو از آن آگاه نیستي. من ( » 22)نمل/ لَْم تُِحْط بِِه َوِجئْتَُك ِمْن َسبَإٍ بِنَبَإٍ یَِقینٍ 

رهبر و داستان را براي سلیمان « براي تو از سرزمین سبا یك خبر قطعي و مورد اعتماد آورده ام

 د.می کننقل راالسالم  دا

مختصر و سهمگین را کوتاه ، سلیمان علیه السالم بعد از اطالع از وضعیت این دارالکفر نامه اي ساده ، 

ِحیمِ بوسیله هدهد به سویشان فرستاد:  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  يأاَلَّ تَْعلُوا َعلَيَّ َوأْتُونِ *  إِنَّهُ ِمْن ُسلَْیَماَن َوإِنَّهُ بِْسِم َّللاَّ



که پر از رحم است و رحم هم  ی : به نام هللاي سلیمان آمده است و آن چنین استاین نامه از سو»ُمْسِلِمیَن 

می کند. براي این ] نامه را فرستاده ام [ تا برتري جویي در برابر من نكنید و تسلیم شده و مسلمان به سوي 

 .  «من آیید

نیافتنی دارودسته ی منافقین و سکوالر زده های اطراف  حاکم دارالکفر سباء که حاکمیت او آرزوی دست

مثل همیشه مجلس خاص مشورتي اش را جمع نمود و با آنها در  و در آرزوی چنین حکومتی هستندما شده 

كه جنگها جز خرابي و نابودي و فسادو  به آنها یادآوری می کندو  می کندرابطه با این قضیه به مشورت 

برای آنها ْمره ای جز ذلیل در برابر قدرت نظامی داراالسالم هد داشت و جنگ تخریب چیزي در بر نخوا

قَالَْت إِنَّ اْلُملُوَك إِذَا دََخلُوا  شدن و زیر دست شدن در بر ندارد به همین دلیل به مجلس شوراي خودش گفت:

ةَ أَْهِلَها أَِذلَّةً َوَكذَِلَك یَفْ  ي ( گفت : پادشاهان هنگامي كه وارد منطقه34)نمل/ عَلُونَ قَْریَةً أَْفَسدُوَها َوَجعَلُوا أَِعزَّ

ل آنجا را خوار و پست كشانند و عزیزان و بزرگان اهآبادي شوند، آن را به تباهي و ویراني مي

 كنند... اصالً پیوسته شاهان چنین ميگردانندمي

سپس پیشنهاد نمود كه راه حل دپلوماسي مسالمت آمیز، صلح آمیز و آشتی جویانه ای در پیش گیرند، و 

إِن ِی وَ هدایاي بزرگ و با ارزش به سلیمان بفرستند تا نشانه صلح جویي و پل دوستي و محبت و آشتي باشد. 

فرستم همراه با ( من )هیئتی را ( به پیش آنان می35)نمل/لُوَن ُمْرِسلَةٌ إِلَْیِهم بَِهِدیٍَّة فَنَاِظَرةٌ بَِم یَْرِجُع اْلُمْرسَ 

 آورند.تا ببینم فرستادگان چه خبری با خود می هدیه ای

قدرت نظامی برتری که داشت، این پشتوانه ی اما.. سلیمان علیه السالم به عنوان حاکم داراالسالم با 

. آزار سکوالر نپذیرفت و راضي نشد آرام و بيسازش زیركانه و سرعت عمل ماهرانه را از این مملكت 

و تنها به دخالت در امورات داخلي آن كشور صلح جوی سکوالر پافشاری می کرد تا در صورت تسلیم 

 !مهر حقارت وذلت نهدآنها عزت، ذلیل و سر افكنده كند و بر نشدن به قانون شریعت هللا مردمش را بعد از

ه عنوان حاکم داراالسالم با دارالکفر سکوالری كه با او نجنگیده بودند دست رد زدن سلیمان علیه السالم ب

و اصال سابقه اذیت و آزاري به داراالسالم یا یكي از شهروندانش نداشتند و تازه از طرف آنها نسبت به 

دعوت آرام و سالم  سلیمان در مملكت سکوالرشان هیچ ممانعتي انجام نگرفته بود، محکم و قاطع، زیرك و 

دلیرانه و شجاع و متدبرانه در عین حال رعب انگیز و خوفناك بود، آنگاه كه هدیه را همراه نماینده بلقیس 

ا آتَاُكْم بَْل أَْنتُْم بَِهِدیَّتُِكْم تَْفَرُحونَ  برگرداند و به او گفت: ُ َخْیٌر ِممَّ واهید مرا مي خ.»أَتُِمدُّونَِن بَِماٍل فََما آتَانَِي َّللاَّ

چیزهایي را كه خدا به من عطا فرموده است بسي ارزشمند و بهتر از ؟رایي و اموال كمك كنیداز لحاظ دا



اْرِجْع إِلَْیِهْم چیزهایي است كه خدا به شما داده است. بلكه این شمایید كه به هدیه خود شادمان و خوشحالید  . 

ْنَها  نَُّهملَنُْخِرجَ بُِجنُوٍد الَّ قِبََل لَُهم بَِها وَ  فَلَنَأْتِیَنَُّهمْ  به سوي ایشان بازگرد ]و »( .37)نمل/ ُهْم َصاِغُروَن وَ  أَِذلَّةً م ِ

ا مي آییم كه قدرت مقابله با آنها را نداشته باشید، و ایشان را از هبدیشان بگو[ ما با لشكرهایي به سراغ آن

كلماتي .  «یم[ به گونه خوار و زار در عین حقارت بیرون مي رانمحل زندگی شان آن ]شهر و دیار

عدم پذیرش هدایای نماینده ی دارالکفر سکوالر دموکرات و  …همچون صاعقه هراس انگیز و رعب آور 

*بسویشان بازگرد( اْرِجْع إِلَْیِهْم غیر محارب که نشانه ی کوچک کردن آن بود و بعد دستور به برگشت )

که با لشکری به سوی آنها می آید که  سپس این نماینده ی دارالکفر سکوالر و دموکرات را تهدید می کند

كه قدرت مقابله با آن را  که لشكر و سپاه و قدرت نظامی داردتذكر مي دهد  وآنها را نابود خواهد کرد 

)الم متمم( با )نون تاكید( و استعمال )نون عظمت( وجود دارد كه خود در این  َفلَنَأْتِیَنَُّهمْ ندارند. در فعل 

ه ببه دنبال این رهبر داراالسالم نتیجه جنگ را از قبل همچون اتفاقي مسلم  ؛جمله از تهدید و وعید است

 بار دیگرون عظمت( ( که )الم متمم( بار دیگر و )نون تاكید( بار دیگر )نلَنُْخِرَجنَُّهمْ ) مي كندی یادآورآنها 

تمامی این عزت و ابهت دنیوی مسلمین و داراالسالم آنها  به کار رفته که باز تهدید و وعید را در پی دارد.

از قدرت نظامی داراالسالم و وحدت فرماندهی و وحدت دستور داراالسالم سرچشمه گرفته بود و گرنه در 

وانه ی قدرت نظامی چندین پیامبر را به قتل رسانده طول تاریخ کفار سکوالر به همراه سایر کفار با پشت

بودند و فجایعی چون اصحاب االخدود را آفریده بودند وگاه کار را به چنان جائی رسانده بودند که با قدرت 

 مادی طوفان یا صاعقه و زلزله های شدید و ... توسط هللا تعالی نابود شدند. 

ر برده آن به س دروم صلح جو و آشتی طلب و سکوالر سبا قرنها دارالکفر قوم سباء سرزمینی بود که این ق

بودند و به اصطالح  وطن و مالک آن بودند حاال اگر این قوم سکوالر آشتی طلب تسلیم داراالسالم نمی 

. با وجود اینكه این امر اخراج در اخراج شوند شدند باید از زمین هللا تنها به دلیل کفرسکوالر بودن آنها

ْنَها ( واضح و آشكار و روشن است. اما باز هم سلیمان با )لَنُْخِرَجنَُّهمْ مان)قول سلی از آن( تاكید مي كند  -م ِ

اگر دقت کنید این تنها سکوالریستها هستند که  كه اخراج از شهر و دیارشان مي باشد و نه از جایي دیگر.

مانده های آنها اخراج شوند و گرنه سایر کفار یا باید اسالم بیاورند و مسلمان شوند یا باید کشته شوند و پس 

اهل کتاب و شبه اهل کتاب طبق پیمانهائی می توانند اهل ذمه شوند و در سرزمین خود با حفظ عقاید و 

 باورهای خود باقی بمانند. 

لشان ااکتفاء نمی کند بلكه حی سکوالریستها سلیمان علیه السالم به این اخراج ساده  الزم است بدانیم کهاما 

( ذلیل و زبون و بسي أَِذلَّةً را در حالیكه از مملكتشان بیرونشان مي كند، توصیف مي نماید كه او آنها را )



از  اخراجحقیر بیرونشان مي كند، در حالیكه مردماني عزیز و سر افراز و با قوت و توان بوده اند و البته 

ي کند الم با چندین تاكید بیان مرا سلیمان علیه الس بر حقارتشان كافي بود، اما ذلت و پستي آنها سرزمینشان

( َصاِغُرونَ )با  ( با جمله حالیه، حال و وصفشان را در هنگام خروج از دیار و زادگاهشانأَِذلَّةً بعد از )اما 

 سلیمان مي گوید)و هم اما.البته مي توانست چنین تعبیر نماید )اذله صاغرون( یعني محقر بیان می کند 

صاغرون( تا مفید این پیام باشد كه این ذلت و زبوني و خواري به طور اجمال و تفصیل آنها را مي پوشاند 

  2…و مستمر با آنها مي ماند و سلیمان  هم بر این امر پا بر جایي مي كند 

د که این سکوالر یا حکومت این میزان امنیتی است که یک سکوالر می تواند از آن بهره مند گردد، هر چن

 سکوالر دارای ویژگیهای حکومت سباء در یمن باشد . 

تمام آنچه که سلیمان علیه السالم  به عنوان رهبر داراالسالم انجام داد، فقط به این دلیل بود كه یکی از 

ت که تابع سربازانش )هدهد( به او خبر داده بود كه مردمي مشرک و سکوالر آرام و بي آزاری را دیده اس

یچ یک از شریعتهای آسمانی نیستند و بخشی از زمین هللا توسط این نجسها آلوده شده است و باید زمین ه

 هللا از سکوالریستهای نجس پاک شود یا با اسالم آوردن آنها یا با کشتن و اخراج پس مانده های آنها. 

ر گرا و دموکرات سکوالریستها )یا به زبان پیامبر خاتم صلی هللا علیه وسلم نیز در جامعه ای کامالً تکث

عربی = مشرکین( ظهور کرد که در آن  رفاه کامل وجود داشت و گرسنه ای یافت نمی شد که هللا تعالی 

و عالوه بر آن امنیت کامل هم برقرار بود و ترسی هم « أَْطعََمُهْم ِمْن ُجوعٍ » این واقعیت را بیان می کند

مثل حلف پیمانهای مردمی و در حمایت از طبقات آسیب پذیر جامعه هم « ِمْن َخْوفٍ َوآَمنَُهْم »وجود نداشت 

امروزه در قالب سندیکا و ان جی او ها و ... از آنها نام برده می شود و این الفضول وجود داشت که 

و  آزادانه و بدون نظارتی در جامعه ی مدنی آن روز فعالیت می کردپیمانها در جامعه ی سکوالر قریش 

نیز امور با مشورت تمام بزرگان و عقالی آن سرزمین حل و سکوالریستها  در پارلمان و دارالندوه ی 

 فصل می شد و دیکتاتوری فردی وجود نداشت.  

آزادی های شخصی را تا زمانی که با قوانین سکوالریستی آنها سر جنگ نداشت آزاد  در این نظام  پارلمانی

دی های شخصی میدان داده می شد، و حتی در تاریخ دیده نشده که این و محترم می دانست و به آزا

سکوالریستهای قریش به جوامع یهودی و نصرانی و مجوس اطراف خود حمله ای کرده باشند یا به خاطر 

شندبلکه حتی بهترین روابط را با نصرانی های روم و حبشه عقایدشان آنها را مورد اذیت و آزار قرار داده با

                                                           
 و جمله را مبتدا و خبر تشكیل مي دهد و مبتدا هم ضمیري است كه به آنها بر مي گردد 2



که ابوسفیان و عمرو عاص بیانگر این میزان از روابط حسنه بودند یا روابط خوبی هم با یهودیان  داشتند

 مدینه و مجوس داشتند به گونه ای که نضر بن حارث حتی داستانهای کهنه ی ایرانی را بیان می کرد.

ی مختلف و بتهای مختلفدر این جامعه ی سکوالر و تکثر گرا کسانی وجود داشتند که دارای اله ها و خدایان  

بودند و به تعداد روزهای سال خدایان مختلف و عقاید و باورهای مختلف در مورد این خدایان وجود داشت 

و تکثر گرائی به بهترین نحو ممکن وجود داشت. در کنار اینها کسانی هم بودند که به آنها حنیف می گفتند 

دانه به این بتها و خدایان ایراد می گرفتند و کسی هم کاری و هیچ یک از این خدایان را قبول نداشتند و آزا

. رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز در سه ت و آزادی آنها را محدود نمی کردبه آنها و آزادی بیان آنها نداش

 . ها می گرفت با مخالفتی روبرو نشدسال اول که همچنین ایراداتی به بت

وجود داشتند که دختران خود را می کشتند مثل االن که به صورت  در این دموکراسی سکوالریستی کسانی

قانونی سقط می کنند و کسانی هم بودند که این کار را نمی کردند، کسانی بودند که شراب می نوشیدند و 

 در کسانی هم نمی نوشیدند و مردانی بودند که زنا می کردند و مردانی هم مرتکب زنا نمی شدند و زنا اصالً 

زنان آنها وجود نداشت و به این شکل شخص آزاد بود هر عملی را انجام دهدو دارای هر عقیده ی میان 

  نخواهد آنها و عقایدشان را نابود کند. شخصی باشد به شرطی که 

در چنین جامعه ی تکثر گرا و دموکراتی، همه ی این اشخاص با آنهمه عقاید مختلف شخصی، جهت اداره 

 ان خود به نام دارالندوه جمع می شدند و تصمیمات مشترکی می گرفتند. ی امور عامه در پارلم

، بر خالف یهودی ها و و انقالب می کند رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بر علیه چنین نظامی قیام اما 

که کاری به کار دیگران نداشتند پیامبر خاتم صلی هللا علیه وسلم آمده بود انقالبی و مجوس نصرانی ها 

به همه کار داشت و اجازه نمی داد دیگران با داشتن عقاید کفری در آرامش به سر ببرند و و پا کند بر

 آرامش فکری و عقیدتی همه را بر هم زد.  

ول هللا سبزرگان سکوالر قریش نمی توانستند مثل حاکم دارالکفر سباء آینده را ببینند و ضعف نظامی ر

همچنانکه ضعف کنونی مسلمین در جاهائی  ،را فریب داد اصلی هللا علیه وسلم این سکوالریسته

به جای ایمان به شریعت سکوالریستها به همین دلیل سکوالریستهای جهانی و محلی را فریب داده است، 

پا گرفت و قدرتمند شد و با قدرت نظامی هللا مسیر جنگ را انتخاب کردند که در نهایت دولت اسالمی 

ابود کرد، و بعد از فتح پایتخت مشرکین قریش فرمان رسید که غیر از آن دسته آنها را نبرتری که داشت 

فَإِذَا اْنَسلََخ اْْلَْشُهُر  از سکوالریستهای دموکراسی خواهی که دارای عهد و پیمانی با داراالسالم هستند:



إِْن تَابُوا َوأَقَاُموا اْلُحُرُم فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكیَن َحْیُث َوَجْدتُُموُهْم َوُخذُوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقعُدُوا لَُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد ۚ فَ 

َ َغفُوٌر َرِحیٌم  َكاةَ فََخلُّوا َسبِیلَُهْم ۚ إِنَّ َّللاَّ اَلةَ َوآتَُوا الزَّ تمام شدند،  ههای حرام ( هنگامی که ما5)توبه/الصَّ

)به  ی( را هرکجا بیابید بکشید و بگیرید و محاصره کنید و در همه کمینگاهها برامشرکان )سکوالریستها

ز و( راه را بر آنان با مسلمانند. اگر توبه کردند و نماز خواندند و زکات دادند،  ) دام انداختن( آنان بنشینید

 فراوان و رحمت گسترده است .گذارید . بیگمان خداوند دارای مغفرت 

دقیقاً همان سناریوی قوم سکوالر سباء در یمن برای سکوالریستهای قریش تکرار می شود، سکوالریستها  

یا مسلمان می شوند یا باید بمیرند و یا از وطن خود فرار کنند تا زمانی که بار دیگر دست قدرت داراالسالم 

م سکوالریستها )یا به زبان عربی = مشرکین( در طول تمام تاریخ دوباره به آنها برسد. این سرنوشت تما

این در انتظار آنها نخواهد بود : یا عذاب سکوالریستها  بشریت بوده است و تا روز قیامت چیزی غیر از

توسط هللا تعالی و پاک شدن زمین هللا از نجاست سکوالریستها یا عذاب توسط مومنین و باز پاک شدن زمین 

قُْل َهْل تََربَُّصوَن بِنَا إاِلَّ إِْحدَى اْلُحْسنَیَْیِن َونَْحُن نَتََربَُّص بُِکْم ت سکوالریستها. هللا تعالی می فرماید:  از نجاس

تََرب ُِصوَن  ْن ِعنِدِه أَْو بِأَْیِدینَا فَتََربَُّصواْ إِنَّا َمعَُکم مُّ ُ بِعَذَاٍب م ِ ا درباره ما جز ( بگو : آی52)توبه/أَن یُِصیبَُکُم َّللا 

) یا پیروزی و غنیمت در دنیا، و یا شهادت و بهشت در آخرت( . ولی ما   یکی از دو نیکی انتظار دارید :

درباره شما چشم به راه هستیم که یا خداوند به عذابی از سوی خود گرفتارتان سازد و یا با دست ما  شما را 

. پس شما چشم به راه )فرمان و خواست( باشید و ما گرفتار عذاب کند )و مذل ت و خواری نصیبتان سازد(

 هم با شما در انتظاریم.

این سرنوشت حتمی تمام سکوالریستها در دنیا در طول تاریخ بشر تا روز قیامت است و مومنین باید با 

لحاظ نظامی به چنان درجه ای برسانند که این  ازاعتماد و توکل بر وعده های هللا تعالی داراالسالم خود را 

عده ن ووعده ی هللا تعالی در روی زمین توسط آنها متحقق شود. مومنین تنها با قدرت نظامی می توانند چنی

ی ... کافتنها قدرت استدالل و ادب و ای را متحقق کنند و زمین را از نجاست سکوالریستها پاک کنند و 

اما کافی نیستند اگر کافی بودند پیامبر بدون قدرت نظامی به آن می رسید. چنانچه  نیست. اینها الزم هستند

خداوند با حاکمیت و 3«إنَّ هللاَ یََزُع بالسُّلطاِن ما ال یََزُع بالقرآنِ »در کالم دو نفر از خلفای راشد است که: 

 .رساندرساند، که با قرآن به انجام نمیقدرت حکومتی، کاری را به انجام می
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 پیامبر خاتم صلی هللا علیه وسلم سالم ماندن و امنیتدر کنار این استراتژی ْابت برخورد با سکوالریستها،  

کفاراهل کتاب را نیز منوط به تسلیم شدن در برابر قانون شریعت هللا می دانست . این در نامه های ایشان 

را دارند کفار اهل کتاب و  شاندکه مختصات خاص خوسکوالر واضح و روشن است. یعنی غیر از کفار 

ه گر« داراالسالم»شبه اهل کتاب هم تنها زمانی می توانند از نعمت امنیت بهره مند شوند که با حاکمیت 

 خورده باشند.

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم هر بار که ارتش را به سریه ای می فرستاد به فرمانده هان و سربازان آنها 

ِ، اُْغُزوا، َواَل تَغُلُّوا، َواَل تَْغدُُروا... »سفارش می کرد:  ِ، قَاتِلُوا َمْن َكفََر بِاَّلَلَّ این روایت  .4«اُْغُزوا بِْسِم َّللَاَّ

 مجموعه ای از سیاستهای شرعی را در بر گرفته است که دوست دارم به چند مورد آن اشاره کنم: 

مینهای خودشان هر چند که آنها با ما مشروعیت آماده کردن ارتش برای حمله به کفار در سرز -1

نجنگیده باشند. همان کاری که سلیمان علیه السالم نیز با دارالکفر ملکه بلقیس در یمن انجام داد. و 

: جهاد تنها و خواری و تنازل است که می گوینداینهم  بر مال کردن یکی دیگر از شبهات اهل ذلت 

 برای دفاع مشروع شده است. 

قانون شریعت و سیادت حاکمیت هللا در زمین یافتن ال و جهاد فی سبیل هللا برتری قت هدف نهائیِ  -2

ا سیادت و حاکمیت هللا بر زمین یا ب« . َمْن قَاتََل ِلتَُكوَن َكِلَمةُ هللاِ ِهَي اْلعُْلیَا فَُهَو فِي َسبِیِل هللاِ »است 

 ها . ورد کفار به اسالم  یا با تسلط حاکمیت و سیادت اسالم بر سرزمین

ِ » بیان علت جنگ مسلحانه و آنهم کفر به هللا است.  -3 ه می پس گفته ی کسانی ک« قَاتِلُوا َمْن َكفََر بِاَّلَلَّ

جنگد مخالف صریح گفته ی رسول هللا ای به دلیل كافر بودنش نمیگویند اسالم با شخص یا جامعه

 باید دور ریخته شود.   است وو تمام استراتژی اسالم در طول تاریخ صلی هللا علیه وسلم 

همیشه دعوت قبل از جنگ مسحانه است. البته نه دعوتی که عده ای چندین دهه و قرن هم کشش  -4

. بلکه دعوتی در حد رساندن پیام حتی اگر با نامه ای مثل نامه ی داده اند انگار عمر نوح را دارند

 هللا صلی هللا علیه وسلم باشد.مختصر سلیمان علیه السالم باشد یا نامه ای مثل نامه های رسول 

ةُ َعلَیه الصَّالَ اکنون در مورد سیاست امنیتی اسالم وعمل داراالسالم تحت حاکمیت سلیمان و پیامبر خاتم 

 برجسته گردند که :ممکن است سواالتی  َجِمیعِ اْْلَْنبِیَاِء َو اْلُمْرَسِلینَوالسَّالَُم و علی 

                                                           
يَرِ  -كتاب صحيح مسلم از  – 3364حديث رقم / 1731مسلم 4 من كتاب  - ۸5۸حديث رقم /  اتي( کتاب الد14۰۸) یترمذ/  ِكتَاُب اْلِجَهاِد َوالس ِ

 اآلثار لمحمد بن الحسن الشيباني



در این رفتار حکومتی داراالسالم تحت حاکمیت پیامبران راستي جاي مالكیت و  -1

 بر مملكتشان كجاست؟! کفارریاست 

به خود داده اند چه جایگاهی در منهج ن حق جهانی دولت مستقل که کفار ای  -2

 اسالمی دارد؟

دخالت کرد تا چه  یند که نباید در امور سایر دارالکفرهااینکه عده ای می گو  -3

 دازه در منهج اسالمی اعتبار دارد؟ ان

اینکه عده ای می گویند که باید به مرزهای کشورها و مرزبندی ها و استقالل   -4

 احترام گذاشت چه جایگاهی در منهج اسالمی دارد؟   دارالکفرهاحاکمیت داخل این

آن جنگی که عده ای می گویند تنها برای دفاع و رد تجاوز مشروع شده است چه   -5

 ربطی به شریعت هللا دارد و در کجای شریعت هللا آمده است؟ 

فتح حکومت ساسانیان و روم شرقی و گسترش داراالسالم از ترکستان شرقی تا   -6

ایشان با چه  اندلس به خاطر دفاع بوده یا تهاجم ؟ صحابه و آنهمه مجاهد پس از

را نادیده گرفته و دارالکفرها مجوزی مرزها و استقالل حکومتهای ریز و درشت 

 سرزمین آنها را به داراالسالم اضافه کردند؟  

مخذلین و شکست خوردگان در این صورت بگذار تمام کفار آشکار و پنهان و دارودسته ی منافقین و 

بدانند که در اسالم، صلح با دارالکفری که پیمانی با مأیوس شده و خنثی شده در برابر دارالکفرها 

مومنین و داراالسالم است که امنیت زمین را تضمین می « میزان قدرت نظامی»داراالسالم ندارد تنها تابع 

تا  بلکه هر دوی اینها ،کند و در روابط خارجی داراالسالم نه صلح همیشگی است و نه جنگ اصل است

ای تحت اشغال کفار آزاد می شوند و تحت حاکمیت داراالسالم واحدی قرار می زمانی که تمام سرزمینه

 گیرند واقعیتهای جوامع بشری هستند. 

« میزان قدرت نظامی»در این میان  بعد از دعوت اصل در روابط بین داراالسالم و دارالکفر بر  

شیعه متفق هستند که : اصل بر این اساس جمهور فقهای مذاهب معروف به اهل سنت و داراالسالم است. 

 در روابط بین داراالسالم و دارالکفر جنگ است و صلح استثناء است.

 مادام که حاکمیت بر زمین حق طبیعی قانون شریعت هللا و داراالسالم است به تنهائی -

و مادام که کسانی وجود دارند که به این حق اسالم اقرار نمی کنند و به صورت مسلحانه در برابر  -

 حق اسالم می ایستند این



یت تامین امنپس طبیعی است که اسالم به این دشمنان چون موجودیتی غیر شرعی نگاه کند که باید جهت 

 بر زمین از بین برود. این موجودات صلحی پایدار حاکمیت واقعی و ایجاد 

 ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك، 

 َوأَتُوُب إِلَْیكَ  الَ إِلَهَ إِالَّ أَْنَت، أَْستَْغِفُركَ 

 

 

 

 (19( )قسمت2) اصل تامین امنیت

اَل وکفار سکوالر )یا به زبان عربی = مشرک( می فرماید: و زبان گفتگوی  هللا تعالی در مورد دیپلماسی 

 یا به زبان عربی= )سکوالریستها  ( 217)بقره/یََزالُوَن یُقَاتِلُونَُكْم َحتَّٰى یَُردُّوُكْم َعن ِدینُِكْم إِِن اْستََطاُعوا ۚ 

ستها یعنی سکوالری برگردانند. دینتانمشرکان ( پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند شما را از 

از و دین خود را  دین را به آنها بدهیم  5«معنی و مفهوم4 »همیشه با ما جنگ مسلحانه خواهند کرد که ما 

والریسم شویم که این حدیه که سکوالریستهای لیبرال به معنی دین سک 4معنی تهی کنیم و تسلیم این  4این 

ی چپ و کمونیست عالوه بر مثل سکوالریستها سکوالریستهادسته هائی دیگر از آن قناعت می کنند اما 

 این اگر از دستشان بر آمد کالً  می خواهند این قالب تهی را نیز از مسلمین بگیرند. 

استراتژی امنیتی و حاکمیت خارجی اسالم و داراالسالم  در برخورد با سکوالریستها، سنت هللا و همسو با 

با مال و  6َجاِهدُوا اَْلُمْشِرِكیَن بِأَْمَواِلُكْم، َوأَْنفُِسُكْم، َوأَْلِسنَتُِكْم : ی هللا علیه وسلم نیز امر می کندرسول هللا صل

 جان و زبانتان با سکوالریستها ) یا به زبان عربی = مشرکین( جهاد کنید.

ن اسالم دیآخرین شریعت  حاکمیت سایر کفار نیز هرگز به میل خود راضی به ،کفار سکوالر در کنار این 

کنار  در به همین دلیل در طول تاریخ ،نیستندشدن زیردست داراالسالم از بین رفتن حاکمیت خودشان و و 

 . داراالسالم و مومنین جنگیده اند با ،مشرکین یا به تنهائی
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قُْل یَا أَیَُّها النَّاُس إِن ِی »هللا تعالی می فرماید:این یک طرف نساله است، طرف دیگر قضیه این است که 

 ً ِ إِلَْیُکْم َجِمیعا به سوي جملگي شما هللا ي من فرستادهای مردم بگو: ( اي پیغمبر ! 158ف/ )اعرا« َرُسوُل َّللا 

بشریت است و جنبه ی جهانی دارد و مختص قوم و نژاد و منطقه  «قانون اساسی»آخرین  ،هستم؛ یعنی این

ْرَسْلنَا لَقَْد أَ . » تمام انسانها شود« قانون اساسی»ی خاصی نیست و باید بر تمام انسانها حاکمیت پیدا کند و 

ما پیغمبران خود را همراه  ( 25)حدید/ « ا َمعَُهُم اْلِکتَاَب َواْلِمیَزاَن ِلیَقُوَم النَّاُس بِاْلِقْسطِ ُرُسلَنَا بِاْلبَی ِنَاِت َوأَنَزْلنَ

ایم تا مردمان و موازین )شناسائي حق و عدالت( نازل نمودهان كتاب ، و با آنفرستاده ایمبا دالئل روشن 

 )برابر آن در میان خود( دادگرانه رفتار كنند.

  -« قانون اساسی»به عنوان تنها  - مانعی وجود داشت که اجازه نداد قانون شریعت هللا در زمین حاال اگر

مردم وجود  ه و رها کردنچاره اي جز برداشتن موانع از طریق مبارزات مسلحانحاکم بر انسانها شود 

این جهاد  از ،داراالسالم است که« میزان قدرت نظامی»ندارد، اما برداشتن این موانع هم تابع 

  .هم نام برده شده است « جهاد ابتدائی»یا « جهاد دعوت»یا « جهاد طلب»تحت عنوان « بخشرهایی»

لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَیِ نَاِت َوأَْنَزْلنَا َمعَُهُم اْلِكتَاَب َواْلِمیَزاَن ِلیَقُوَم النَّاُس در تفسیر آیه ي :  جابر بن عبدهللا 

( با یكي از دستهایش قرآن را بر داشته و در دست دیگرش نیز شمشیري داشت و مي 25) الحدید/بِاْلِقْسِط.

ُ َعلَْیِه َوَسلََّم أَْن نَْضِرَب بَِهذَا َمْن َعدََل َعْن َهذَافرمود:  ِ َصلَّى َّللاَّ صلی هللا علیه رسول هللا   7 .أََمَرنَا َرُسوُل َّللاَّ

  سرپیچي کنند.  م كه از این قرآنده است كه با این شمشیر گردن كساني را بزنیبه ما دستور دا وسلم 

می گوید: این جهاد فرض شده تا تعدادی برای آن قیام کنند ... پس هرگاه این تعداد رحمه هللا امام شافعی 

 8مجاهدان است"کافی ازمسلمانان به جهاد قیام کردند گناه از بقیه ساقط می شود اما فضل وبرتری برای 

بنا بر قول جمهور علما  به اتفاق تمام علمای مذاهب مختلف اسالمی و بتدائی ااین جهاد طلب یا دعوت یا 

جهاد  «ُكْم ُكتَِب َعلَْیُكُم اْلِقتَاُل َوُهَو ُكْرهٌ لَ :» صراحتا  می فرماید است نه سنت. چون هللا تعالی  فرض کفایه

» است همچنان که همین لفظ برای واجب شدن روزهشده به معنای فرض « ُكِتبَ »شده است. برشما فرض 

یَاُم  اص قص« ُكتَِب َعلَْیُكُم اْلِقَصاُص فِي اْلقَتْلَى  »روزه برشما فرض گشته وقصاص « ُكتَِب َعلَْیُكُم الص ِ

اَلةَ َكانَْت َعلَى اْلُمْؤِمنِیَن ِكتَابًا َموْ » برشما فرض گشته وحتی نماز    بکار رفته است.«  قُوتًا إِنَّ الصَّ
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علمای اسالم گفته اند که رهبر داراالسالم مؤظف است که در طول : رحمه هللا می گویدحنفی ابن عابدین 

وام ت اسالمی هم به آن کمک کرده وپشتیبانی خود  کندبه دارالحرب اعزام  ارتش را سال یک یا دو سریه 

یا مردم پشیبانی نکردند هر دو رهبر داراالسالم از ارسال ارتش امتناع ورزیدند،  واگر؛ را اعالم نمایند

اصولیون می  می گوید« حاشیه تحفة المحتاج في شرح المنهاج»در الشروانی هم   9د.نگناهکارمی شو

 مسلحانه ای است که به اندازه ی توان واجب است آن را انجام داد تا زمانی که بر: جهاد، دعوت گویند

 10باقی نماند. کسی روی زمین غیر از مسلمان یا کافر مسالم 

انسانها از قید و بندها رها می شوند و غیر از سکوالریستها)به  ،داراالسالم« بخِش رهایی»در این جنگ 

زبان عربی = مشرکین( عقیده بر کسی تحمیل نمی شود. سکوالریستها کسانی هستند که هللا تعالی آنها را 

لکه های چرکینی (  این سکوالریستها 28)توبه/« یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجسٌ »نجس نامیده 

ب با قدرت متناس»به نام اسالم پاک شوند و مسلمان شوند یا باید ای هستند که به هر قیمتی یا باید با شوینده 

هللا تعالی در مورد آنها و ی زمین برداشته شوندو نابود شوند. این سنت ز روا« نظامی داراالسالم

مشرکین در طول تاریخ بوده است که هللا تعالی از زبان تمام پیامبران و پیروان آنها با تمام استراتژی عمل 

 قُل ِللَِّذیَن َکفَُرواْ إِن یَنتَُهواْ  آخرین فرستاده اش و خطاب به کفار سکوالر )مشرک( می فرماید به آنها بگو :

ا قَْد َسلََف  ناد( از کفر و ع )ای پیغمبر!( به کافران بگو:  )درگاه توبه همیشه باز است و( اگر )یُغَفَْر لَُهم مَّ

ِلیِن شود، دست بردارند، گذشته اعمالشان بخشوده می ( و اگر هم 38)انفال/ َوإِْن یَعُودُواْ فَقَْد َمَضْت ُسنَّةُ اْلَوَّ

ورد با هللا در برخبه یقین، سن ت ] و از مد نظر گذشته است) به کفر( برگردند قانون خدا درباره پیشینیان 

و با همان روشی که با گذشتگان هم فکر آنها  ت ه اس[ پیشینیان گذشتباهمان روش برخورد  مشرکین

و سن ت  شود و همان قانون هم درباره آنان اجرا میبرخورد شده با آنها برخورد می شود و همان سنت 

و این سنت خداست که بر پیشینیان نیز گذشته آنان نیز( جارى است  الهى در برخورد با گذشتگان، )درباره

شوند و به سرنوشت مشرکان نابودی است و ایشان هم نابود می )سکوالریستها( یعنی سزای مشرکان؛ است

مگر در حالت ضعف می برای سکوالریستها وجود ندارد، گزینه ی سو در طول تاریخ دچار می شوند.

با آنها بر علیه دشمن اصلی جهت تجریه ی دشمن که ممکن است و اضطرار قدرت حکومتی و ضرورت 

  پیمانی بسته شود. 

                                                           
 3/138، حاشیه ابن عابدین ،  9
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اگر سرنوشت مشرکین در طول تاریخ قرآن را نگاه کنید که چگونه توسط هللا تعالی با باد و طوفان و رعد 

توسط فرستاده گان و پیامبران و را و برق و سایر بالیای طبیعی نابود شده اند یا چگونه هللا تعالی آنها 

اگر سکوالریستها تابع شریعت هللا تعالی نشوند همینجوری است متوجه خواهید شد که مومنین نابود کرده 

یکی از سنتهای هللا تعالی  این طرز رفتاررها نمی شوند و مسیری غیر از نابودی در انتظار آنها نیست؛ 

وجود  نکه هیچ تغییر و دگرگونی در آ ،در چگونگی برخورد با سکوالریستها در طول تاریخ بوده و ْابت

 فََهْل یَنُظُروَن إِالَّ ُسنَّتَ  ندارد . به همین دلیل است که هللا تعالی در مورد سکوالریستهای قریش می فرماید:

ِلیَن  ِ آیا آنان انتظار دارند سرنوشتی جز سرنوشت پیشینیان را داشته باشند؟! اْْلَوَّ  تَْبِدیالً فَلَن تَِجدَ ِلُسنَِّت َّللاَّ

ِ تَْحِویالً یلی در شیوه رفتار و سنت خدا نخواهی یافت، هرگز دگرگونی و تبد ( 43فاطر/)َولَن تَِجدَ ِلُسنَِّت َّللاَّ

 و هرگز نخواهی دید که روش و سنت خدا تغییر مسیر و تغییر جهت دهد.

فَّةً یُقَاتِلُونَُكْم َكآ َوقَاتِلُواْ اْلُمْشِرِكیَن َكآفَّةً َكَماهللا تعالی در مورد سکوالریستها امر می کند: به همین دلیل 

َ َمَع اْلُمتَِّقینَ  ه که بجنگید همان گون (مشرکانسکوالریستها))ای مؤمنان( با همه ( 36)توبة/  َواْعلَُمواْ أَنَّ َّللا 

 .ف و یاری( خدا با پرهیزگاران است، و بدانید که )لطجنگندآنان همگی با شما می

ای . حتی اگر زمان اجربرخورد با کفار سکوالر استچگونگی هللا تعالی در راتژی و سنت ْابت این است

و  ژی این استراتو سایر مسائل منهجی مثل برائت از مشرکین و سکوالریستها آن هم نرسیده باشد باز باید 

و  ردرا مخفی کاین سنت هللا بیان شود و نباید مثل سایر آیات و سنتهای هللا تعالی در قرآن سنت هللا هم 

ابراهیم علیه السالم  یکی از اسوه ها و الگوهای حسنه ی ما،  در دوران ضعف و   ن در دین شد.دچار کتما

ا تَْعبُدُوَن ِمن دُوِن ِمنُكْم إِنَّا بَُرآُء اوج قدرت نظامی دارالکفر مشرکین به سکوالریستها اعالم می کند :  َوِممَّ

 ِ ول شما را قبَكفَْرنَا بُِكْم و از چیزهائی که بغیر از خدا عبادت می کنید، بیزار و گریزانیم،  از شما ما َّللاَّ

 َوبَدَا بَْینَنَا َوبَْینَُكُم اْلعَدَاَوةُ َواْلبَْغَضاُء أَبَدًا َحتَّٰى تُْؤِمنُوااعتنائیم و به شما کفر کرده ایم، نداریم و در حق شما بی

ِ َوْحدَهُ  توزی همیشگی میان ما و شما پدیدار آمده است، تا زمانی که به و دشمنانگی و کینه (4ه/)ممتحنبِاَّللَّ

 پرستید.آورید و او را به یگانگی میخدای یگانه ایمان می

در دوران ضعف مسلمین در دارالکفر مکه و قبل از باز در مورد یکی دیگر از اسوه های ما می بینیم که 

یک بار رسول   عمرو روایت می کند که بنعبدهللا کسب قدرت حکومتی، هجرت به داراالسالم مدینه و 

ی اأتَْسَمعُوَن یَا َمْعَشَر قَُرْیٍش، هللا صلی هللا علیه وسلم از کنار مشرکین قریش رد شد و به آنها فرمود: 



ٍد بِیَِدِه، لَقَْد ِجئْتُُكمْ  جماعت قریش آیا گوشتان با من است؟  سوگند به کسی که جان  11.بِالذَّْبحِ  َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ

  محمد در دستش است من برای سربریدن شما آمده ام.

قدرت نابودی دعوتگران و مومنین را مثل در آتش انداختن ابراهیم علیه زمانی که  این سکوالریستها 

 سیل و طوفانالسالم را نداشته باشند اهل سازش و تنازل هستند و به هر قیمتی می خواهند در برابر این 

با سفارشاتی که به رسول هللا صلی هللا علیه سهمگین اسالم از موجودیت خود و عقایدشان محافظت کنند، و 

برای مومنین  ،وسلم و تمام مومنین در طول تاریخ و بخصوص در عصر حاضر داده اند و می دهند

ی و متامین صلح دائتعالی جهت  هللااما  ؛معنی و مفهوم را می خواهند 4از آن  و توخالی اسالمی ناقص

این کفار سکوالر و مختص کردن دین برای آزاد سازی سرزمینها از اشغال دارالکفرهای تحت حاکمیت 

یُن ُکلُّهُ َّلِل  آشکار امر می کند :  هللا تعالی والر = و با آنان )کفار سکَوقَاتِلُوُهْم َحتَّى الَ تَُکوَن فِتْنَةٌ َویَُکوَن الد ِ

ای باقی نماند و دین خالصانه از آن خدا شود و دین همه مخصوص و جنگ مسلحانه کنید تا فتنهمشرک( 

ن )حاال یا دی .برای هللا شود و دین، یکسره براى خدا باشد و دین در روی زمین تنها مختص دین اسالم شود

ارش نیت هم در کناسالم بر اساس آخرین شریعتش باشد یا شریعتهای تحریف شده ای مثل یهودیت و نصرا

باقی بمانند، مهم این است در کل همه شریعتهای آسمانی از دین اسالم هستند و می توانند با هم طبق 

پیمانهائی با هم زندگی مسلمان آمیزی داشته باشند و هللا تعالی می فرماید باید دین تماماً متعلق به هللا شود و 

 دین سکوالریستها نابود شود. 

و با وجود قدرت حکومتی و عزت اسالمی دیگر مثل دوران ضعف و ذلیلی سکونت در  در داراالسالم 

نهم دین آ ه گفته می شود: تنها یک دینکبل«  لَُكْم ِدینُُكْم َوِلَي ِدینِ  »دارالکفر به سکوالریستها گفته نمی شود 

یُن ُکلُّهُ َّلِل   اسالم َ بَِما یَْعَملُوَن بَِصیٌر . َویَُکوَن الد ِ از )عقیده ی خود( پس اگر ( 39)انفال/ فَإِِن انتََهْواْ فَإِنَّ َّللا 

 انجام می دهند.بیند چیزهائی را که ( خدا می، چرا که، دست از آنان بداریدمسلمان شدنددست برداشتند ) و 

ْل بِِه ُسْلَطاناً در این راستا هللا تعالی می فرماید:  ِ َما لَْم یُنَز ِ ْعَب بَِما أَْشَرُکواْ بِاَّلل  َسنُْلِقی فِی قُلُوِب الَِّذیَن َکفَُرواْ الرُّ

در دلهای کافران ُرْعب و هراس و ترس خواهیم انداخت، به این دلیل که چیزهائی را شریک هللا کرده اند 

                                                           
( آنرا آورده 6671ن( و )التاریخ(  به شماره )( روایت نموده است ، همچنین ابن حبان در )سن6854صحیح: امام احمد در مسند ش آنرا به شماره ) 11

ویند که ی گاست، همچنین امام )بیهقی( در )دالئل النبوە( آنرا نقل نموده است ، همچنین شیخ آلبانی در )صحیح السیرە النبوی(آنرا صحیح دانسته و م

توانید به مسند امام احمد با تحقیق شیخ احمد شاکر حدیث ( ، در ضمن حدیث یاد شده طوالنی است و شما می 149) این حدیثی صحیح است به شماره 

 شناس مراجعه نمائید .



)آل َوَمأَْواُهمُ النَّاُر َوبِئَْس َمثَْوى الظَّاِلِمیَن رو نفرستاده است، که خداوند دلیل و برهانی )بر انجام این شرکیات( ف

 .چه بد جایگاهی استو ظالمین ، و جایگاه ستمکاران ( استجهنمو جایگاه آنان آتش )( 151 -150عمران / 

ر د و یاری رساندن به مومنین جهت پشتیبانیخود هللا تعالی به عنوان امدادی غیبی برای مومنین و با آنکه 

ةٍ : قرار می دهد به مومنین هم امر می کند و ترس دل این کفار رعب و هراس ن قُوَّ ا اْستََطْعتُم م ِ َوأَِعدُّوا لَُهم مَّ

بَاِط اْلَخْیلِ  توانید نیرو و قوت و )از جمله( اسبهای ورزیده آماده برای )جهاد با( آنان تا آنجا که می َوِمن ر ِ

ُ یَْعلَُمُهْم ۚ تُْرِهبُوَن بِِه  ، کنید ُكْم َوآَخِریَن ِمن دُونِِهْم اَل تَْعلَُمونَُهُم َّللاَّ ِ َوَعدُوَّ ( تا با آن ) آمادگی و 60)انفال/َعدُوَّ َّللاَّ

د به هراس اندازی، و کسان دیگری جز آنان را نیز بترسانید ساز و برگ جنگی( دشمِن خدا و دشمن خویش را

 شناسد.شناسید و خدا آنان را میه ایشان را نمیکو بترسانید 

کفار پنهان داخلی که ترساندن  ی آشکار که آنها را می شناسیم و «گانه6کفار »ترساندن  در این صورت

کسانی از مومنین هم که ممکن است  ترساندنآنها را نمی شناسیم و تنها دارودسته ی آنها را می شناسیم و 

در کنار سایر واجبات است و کسی که با فریضه و واجبی دچار بغی و ظلم شوند در شریعت هللا تعلی یک 

این امر و دستور واجب هللا تعالی سر جنگ دارد و یا آنرا انکار می کند دقیقاً حکم آن مثل کسی است که با 

 ر واحبات سر ناسازگاری دارد و آنها را انکار می کند.  واجبی مثل نماز یا روزه و حج و سای

پشتوانه ی قدرت نظامی مثل انکار تهیه  تجهیزات نظامی و با دشمنان با ترساندن  انکاِر فریضه ی واجبِ 

ْلِکتَاَب ْینَاُهُم اَوَکذَِلَک أَنَزْلنَا إِلَْیَک اْلِکتَاَب فَالَِّذیَن آتَ هللا تعالی می فرماید: کردن نماز و سایر واجبات است. 

ایم و کسانی که پیش از این ، کتاب )مثل تورات و همچنین ما کتاب )قرآن( را بر تو نازل کردهیُْؤِمنُوَن بِِه 

و از َوِمْن َهُؤاَلء َمن یُْؤِمُن بِِه آورند، ایم به این کتاب )قرآن( ایمان میانجیل را( برای آنان فرو فرستاده

 َوَما یَْجَحدُ بِآیَاتِنَا إِالَّ اْلَکافُِروَن ، سکوالریستها، همچنین( کسانی بدان ایمان می آورندمیان اینان )مشرکان = 

 کنند.ت ما را جز کافران انکار نمیو آیا( 47)عنکبوت/

ا َجاءهُ همچنین هللا تعالی می فرماید :  ِ لَمَّ ِ َکِذباً أَْو َکذََّب بِاْلَحق  ِن اْفتََرى َعلَى َّللاَّ آخر چه کسی َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

ی أَلَْیَس فِ ستمگرتر از کسی است که بر خدا دروغ بندد، و یا ) دین ( حق را چون بدو رسد تکذیب کند؟! 

 ؟ه کافران دوزخ نیست( آیا جایگا68)عنکبوت/َجَهنََّم َمثًْوى ل ِْلَکافِِریَن 



و پنهان و سایر دشمنان بری  رکفار آشکاترساندن  اسالم ازد هر کسی را دیدید که می گویدر این صورت 

یا یکی از دارودسته ی منافقین )= سکوالرزده ها( است و دارد بر هللا تعالی دروغ می بندد یا یکی از  است

 کفار است و آشکارا یکی از آیات و احکام هللا را تکذیب می کند. 

و  ،بری است و فرایض د اسالم از نماز و روزه و حج و سایر واجباتنمثل این است که بگویسخن اینها   

ه می گویند ما با ارهاب می جنگیم در واقع دارند با یکی از واجبات اسالم مثل نماز می جنگند با کسانی ک

به جنبه ی اجتماعی و عمومی  ی داشتناین تفاوت که واجبی چون ترساندن دشمنان عالوه بر جنبه ی فرد

 تنها از کانال نظامی مسلمین و به خود داراالسالم و سایر ضروریات ربط پیدا می کند و این ترساندن نیز

 . و تجهیزات نظامی انجام می شود

ةٍ »رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بر منبر تالوت نمودند:   أاََل إنَّ »و فرمود:  « َوأَِعدُّوا لهْم ما اْستََطْعتُْم ِمن قُوَّ

ةَ  ْمُي، أاََل إنَّ القُوَّ ةَ الرَّ ْمُي، أاََل إنَّ القُوَّ ةَ الرَّ ْميُ القُوَّ آگاه باشید كه منظور از قوت در این آیه تیر اندازی  12«الرَّ

است، آگاه باشید كه منظور از قوت در این آیه تیر اندازی است، آگاه باشید كه منظور از قوت در این آیه 

یعنی از نگاه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  هللا تعالی ابتدا امر به تهیه ی تجهیزات  تیر اندازی است.

ها علم تنشوند کفار بترسند. دقت کردید؟  نظامی و اسلحه کرده و این تجهیزات نظامی هستند که باعث می

یک دزد ساده را بترساند که به حتی شما نمی توانند  واالیشما و حکمت و فضیلت  زیادشما و ْروت  زیاد

ع و جرئت دزد در حمله به شما ما حمله نکند و اموال شما را ندزدد، بلکه هر چه مال شما بیشتر باشد طمش

تنها اسلحه و قدرت نظامی می تواند در دل این دزد ترس ایجاد کند و مانع از حمله ی این  بیشتر می شود؛

 انشما در برابر این دزدما و دزد به شما شود و بعد از هللا تعالی تنها قدرت نظامی است که می تواند از 

و آبروی  محافظت کند حاال چه رسد به مجرمین و دزدان بزرگی که به دین و داراالسالم و جان و ناموس 

 مسلمین طمع دارند. منابع مادی  و 

 -2قدرت اقتصادی و مالی  -1البته باید بدانیم که این جنگ مسلحانه هم با دو همراه همیشگی همراه است 

م قابل تجزیه نیستند و هر گاه از هم جدا شدند و هر کدام مسیری قدرت تبلیغی و زبانی. و این سه از ه

را طی کردند همه به بن بست می رسند و شکست . به همین دلیل رسول هللا صلی هللا علیه وسلم جداگانه 
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با مال و جان  13ِسنَتُِكْم َجاِهدُوا اَْلُمْشِرِكیَن بِأَْمَواِلُكْم، َوأَْنفُِسُكْم، َوأَلْ در مورد جهاد با سکوالریستها می فرماید: 

 و زبانتان با سکوالریستها ) یا به زبان عربی = مشرکین( جهاد کنید. 

ْميُ » ةَ الرَّ همان پیامبری است که هللا تعالی در وصف او و کسانی که با او هستند می  تفسیر« أاََل إنَّ القُوَّ

ِ ۚ َوالَِّذیَن َمعَهُ أَِشدَّاُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء بَْینَُهْم فرماید :  ُسوُل َّللاَّ دٌ رَّ َحمَّ ، و محمد فرستاده خدا است (29)فتح/مُّ

این  لبتها، و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. تند در برابر کافران تند و سرسختکسانی که با او هس

باعث و رشد و قدرت گیری مومنین و داراالسالم  کفار قدرت نظامی و شدت عمل مومنین در برابر

تا کافران را به سبب آنان  (29)فتح/ِلیَِغیَظ بِِهُم اْلُکفَّاَر می شود:  دشمنان هللا و مومنین خشمگین شدن

د و حتی امکان نابودی خودشان هم خشمگین کند. چون این کفار می دانند نمی توانند بر مسلمین چیره شون

 به همین دلیل خشم آنها را می گیرد. وجود دارد

ی « گانه6کفار»سرزمینهای تحت اشغال  روز افزون سازی رهاافزایش قدرت نظامی داراالسالم و پس 

. مگر ندیدیم  آشکار و رشد روز افزون مومنین باعث ترس و خشمگین شدن بیشتر این کفار می شود

داراالسالم به یک موشک یا تجهیزات پیشرفته ی نظامی دست پیدا می کند ترس تمام وجود  زمانی که

و با صدها شبهه شروع می کنند به یرد و دارودسته ی منافقین داخلی را می گ ی آشکار« گانه6کفار»

هان به کفار پنباید به راحتی می توان ترس و خشم را در گفتار و رفتار آنها مشاهده کرد. که  جنگ روانی

: با )درد همین( خشمی که بگو( 119)آل عمران/قُْل ُموتُوا بِغَْیِظُكْم داخلی و سایر کفار آشکار بگوئیم : 

 دارید، بمیرید. 

عالوه بر این جهت برپائی صلح دائمی راهی غیر از جهاد دعوت یا طلب یا ابتدائی و آزاد سازی زمین هللا 

م ثبیت عدالت، ظلو الزمه ت پیدا می کنددر پرتو عدالت استقرار تنها پایدار  صلح از کفار وجود ندارد . 

جهادی که هللا تعالی بنا به سرشت انسانها در  14مستلزم جهاد اسالمی است.زدائی است که  ظلم زدائی هم 

جنگ بر شما واجب گشته است، و حال آن كه از آن ُكتَِب َعلَْیُكُم اْلِقتَاُل َوُهَو ُكْرهٌ لَُّكْم موردش می فرماید : 

لیكن چه بسا چیزي را َوَعَسى أَن تَْكَرُهواْ َشْیئًا َوُهَو َخْیٌر لَُّكْم َوَعَسى أَن تُِحبُّواْ َشْیئًا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم بیزارید، 

 و آن چیز براي شمادارید و آن چیز براي شما نیك باشد، و چه بسا چیزي را دوست داشته باشید دوست نمي

ُ یَْعلَُم َوأَنتُْم الَ تَْعلَُمونَ  بد باشد،   دانید . داند و شما نميو خدا مي (216البقره / )... َوَّللا 
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اگر به نامه ی کوتاه و مهیب و  15به زمان خاصی نیست محدوداین جهاد با کفار هم نکته ی دیگر اینکه : 

سبأ نگاه کنیم یا به نامه های رسول هللا صلی هللا علیه  لیبرال - سکوالر و دمکرات سلیمان به دارالکفر

نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که جهاد سیره ی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم وسلم به شاهان روم و ایران و 

و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  به عنوان سهل ترین راه دیپلماسی بوده و دعوت بر آن مقدم بوده است

مه دهنده گان مسیرش با هیچ قوم و دارالکفری هیچ جنگی را شروع نکرده اند مگر اینکه قبل از جنگ ادا

ماً قَوْ  َما قَاتََل َرُسوُل هللا صلى هللا علیه وسلمابن عباس رضی هللا عنهما می گوید :   ،آنها را دعوت داده اند

م دقت کرد که فریب مخذلین و شکست خوردگان اما باید در مدت زمان این دعوت ه 16.قَطُّ إِالَّ دََعاُهمْ 

د که مدت زمان این دعوت قبل از جنگ مسلحانه یدرونی و بخصوص فریب دارودسته ی منافقین را نخور

را قرنها طوالنی می کنند انگار خیال می کنند مردمان امروز و رها سازی سرزمینهای تحت اشغال کفار 

اندازه ی  قوم نوح عمر می کنند یا این کفار قرنها طول عمر دارند . اما باید بدانید که خروجی این  هم به

دسیسه این است که در عمر این کفار و در این نسل کاری بر علیه ی کفار انجام نمی شود و نسلهای بعدی 

قبلی خارج است. در هر  هم برای خودشان کارها و برنامه هائی دارند که از کنترل و مدیرت این نسل

صورت سودش به طاغوتها و کفار و ضررش به تمام کسانی بر می گردد که تحت حاکمیت این کفار مرده 

 اند.

خلفای پس از وی با یک نامه و پیام قبل از جنگ و سلیمان با یک نامه و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

ها به اندازه ی تنرهائی بخش اه فاصله ی نامه با جهاد رسالت دعوت را به کفار و دارالکفرها رساندند و گ

فوری و رفاه تدرجی برای همه با توهم و خیال انجام  از بین بردن موانع و تامین امنیت .رساندن پیام بوده

در راستای رسالت جهانی اسالم و به منظور تامین امنیت و نمی گیرد. رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

 و ،وارد عمل شد شنظامی خودملل آن روز متناسب با میزان قدرت گیری  سایران گسترش صلح در می

متناسب با میزان قدرتی که داشت اقوام و قبایل عرب و سپس سایر ملت های آن روز را تحت حاکمیت 

 یجیرفاه تدربرای همه و تامین  فوریامنیت با تامین باستثنای سکوالریستها و جمع کرد،  دارااسالم واحد 

. کردجلوگیری در سرزمینهای تحت حاکمیت داراالسالم و طوالنی از بروز درگیری های ممتد ه برای هم
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این همان کاری بود که پس از ایشان خلفای راشده انجام دادند تا زمانی فتنه ی تفرق و جنگهای داخلی و 

 بر منهاج نبوت پیش آمد. حکومت اسالمی « سنت»شاهیگری به جای « بدعت»

ای در سطح دارالکفرهدیپلماسی، نشان دادن مسیر صحیح عالوه بر البته رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

و پشتوانه ی قدرت نظامی « میزان قدرت نظامی»بایل جزیره العرب بسیار موفق بود، چون کوچک ق

در همان ایشان ایشان تا این اندازه را اجازه می داد، اما در دراز مدت با حرکت صحیح خلفای پس از 

اسالم  شخبرهائی ما شاهد موفقیت بیشتر دیپلماسی مسیر اعالم شده توسط رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

 . چون ساسانیان و روم و غیره بودیمدر سطح دولتهای بزرگی 

پس از رحلت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با آنکه ابوبکر صدیق رضی هللا عنه در شرایطی قدرت حکومتی 

توسط مانعین زکات و منکرین زکات و مدعیان داراالسالم امنیت داخلی  داراالسالم را به دست گرفت که 

فار مجوس ساسانی هم کفار نصرانی روم و ک ات خارجی قدرتهای بزرگنبوت مورد تهدید بود و تهدید

وجود داشت با این وجود در اولین سخنرانی پس از قبول خالفت محور سیاست خارجی خود با دارالکفرها 

« هیچ قومی جهاد را ترک نکردند مگر آن که ذلیل شدند»17َما تََرَك قَْوٌم اْلِجَهادَ إال  ذُل وا  را چنین اعالم کرد:

. 

در روابط خارجی با دارالکفرها همان دیپلماسی رسول هللا صلی هللا  بر این اساس دیپلماسی خلفای نخستین

بنا شده بود و کامالً  صراحت، قاطعیت و شفافیتعلیه وسلم بود که با محوریت ایمان و دعوت بر اساس 

 رنگ و ماهیت نظامی داشت. 

م را به دارالکفر رو بن زید رضی هللا عنهما همان ارتش اسامهابوبکر صدیق رضی هللا عنه  در همین راستا

دارالکفرهای ارتش کوچک و بزرگ هم  جهت تامین امنیت داخلی و جنگ با  19 روانه کرد و حول و حوش

ارتش و مخالفین داخلی، به دنبال سرکوب جبهه ی مرتدین ، وکردارسال و مانعین زکات طاری مرتدین 

سیاست متکی ی عراق و شام کرد. همین  داراالسالم را جهت آزاد سازی دارالکفرهای ساسانی و روم روانه

با سرعت عمل و « میزان قدرت نظامی داراالسالم»به دلیل افزایش   بر اصل جنگ در روابط با دارالکفرها

 تحرک بیشتری در زمان خالفت عمر بن خطاب رضی هللا عنه ادامه پیدا کرد.

 ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك، الَ إِلَهَ إِالَّ أَْنَت، أَْستَْغِفُرَك َوأَتُوُب إِلَْیَك 
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 والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته 

 

 (20( )قسمت3اصل تامین امنیت )

سط در جهاد طلب یا جهاد دعوت یا جهاد ابتدائی الزم است به دو جبهه ی کامالً متمایزی که ممکن است تو

 مومنین بر علیه دارالکفرها باز شود دقت کرد: 

برتر « ابزار3»جبهه ی داراالسالم که دارای رهبری واحد است که طبعاً  جهاد از کانال یکی از  -1

 صورت می گیرد و در داراالسالم وحدت دستور و وحدت فرماندهی وجود دارد. 

جبهه ای که در حالت ضرورت و اضطرار به وجود می آید و تحت هیچ شرایطی نمی تواند  -2

هجرت  کند و به داراالسالم ملحق شود یا حتی ضمن آگاهی و امکان دسترسی نمی تواند با 

داراالسالم اصلی پیمانی ببندد و نمی تواند در امور متعلق به دولت اسالمی و حاکمیت خارجی تابع 

 ومت اسالمی شود و تابع توافقات و پیمانهای داراالسالم با دارالکفرها نیست. دستورات حک

ُسوَل َوأُْوِلي اْلَْمِر ِمنُكْم زمانی که هللا تعالی می فرماید:   َ َوأَِطیعُواْ الرَّ انی ای کسیَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُواْ أَِطیعُواْ َّللا 

؛ سه بار کلمه ی اعت کنید، و از صاحبان امر خود اطاعت نمائیداید! از خدا و از پیغمبر اطکه ایمان آورده

اطاعت تکرار شده است و باید هم قرآن وجود داشته باشد و هم سنت و صاحبان امر که از آنها اطاعت 

شود. در این صورت وجود امام و رهبر و انتخاب امیر و رهبر برای جهاد واجبی است که خود جهاد هم 

می شود که چند جلسه قبل به تفصیل در مورد امام و رهبر داراالسالم و شرایط و با این واجب انجام 

جایگاه آن صحبت شد. در کل ابتدا باید قرآن و سنت صحیح وجود داشته باشد تا احکام موجود در آنها اجرا 

فار و ک شوند. ابتدا باید امثال ابوبکر رضی هللا عنه انتخاب شوند و بعد واجب جهاد با منحرفین داخلی

 خارجی انجام شود. 

َ،  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید: هركس، از من اطاعت كند، همانا از »َمْن أََطاَعنِي فَقَْد أََطاَع َّللاَّ

َ، خدا اطاعت كرده است.  و هركس از من نافرماني كند، همانا از خدا نافرماني َوَمْن َعَصانِي فَقَدْ َعَصى َّللاَّ

و هركس از امیرش، اطاعت َوَمْن یُِطعِ اْْلَِمیَر فَقَْد أََطاَعنِي، َوَمْن یَْعِص اْْلَِمیَر فَقَْد َعَصانِي.  كرده است. 



َّقَى بِهِ كند، یقیناً از من اطاعت كرده است.  امام)رهبر و خلیفه( به  18«  َوإِنََّما اإِلَماُم ُجنَّةٌ یُقَاتَُل ِمْن َوَرائِِه َویُت

 در پشت آن می جنگید و به وسیله آن محافظت می شوید. مانند سپر است که

این حدیث نص صریحی است که واضح و آشکارا بیان می کند که جهاد طلب تنها پشت سر امام صورت 

برتر « ابزار3»می گیرد و همه می دانیم که امام هم یعنی رهبریت و پیشوای داراالسالم  که بر یکی از 

 حاکمیت دارد. 

مچنانکه مومنین تنها از کانال قرآن و سنت صحیح می توانند به قوانین شریعت هللا تعالی بر این اساس ه

عمل کنند به همین شکل تنها از کانال رهبر و امام واحد می توانند اموراتی چون جهاد را انجام دهند، و 

و سنت نباشد صحیح همچنانکه انجام هر عبادتی که از کانال قرآن و سنت انجام نگیرد و مورد تائید قرآن 

برتر صورت نگیرد و مورد « ابزار3»نیست به همین شکل هر گونه جهادی که از کانال رهبر یکی از 

 تائید رهبریت آنها نباشد صحیح نیست. 

جمهور فقهای حنفی و مالکی متفق هستند که جهاد بدون اجازه ی امام و رهبر داراالسالم حرام است و نزد 

حنبلی ها نیز قول معتمد همین است اما شافعی ها می گویند که جهاد بدون اذن امام و رهبر مکروه است و 

اذن امام و رهبر داراالسالم کراهیت دارد، رای سوم هم رای ظاهری هاست که معتقد به جواز جهاد بدون 

 هستند. 

در کل اموری که متعلق به داراالسالم و عموم مومنین و امت اسالمی است و جنبه ی حکومتی دارد و به 

عنوان مقدمه ابتدا نیاز به استنباط و تجزیه و تحلیل و بعد عمل دارد باید به متخصصین و اولی االمر 

َوإِذَا َجاءُهْم أَْمٌر خص یا گروه خاص دیگری . هللا تعالی می فرماید: داراالسالم ارجاع داده شوند نه هیچ ش

َن اْلَْمِن أَِو اْلَخْوِف أَذَاُعواْ بِِه  و هنگامی که کاری که موجب نترسیدن یا ترسیدن است به آنان )دارودسته م ِ

َولَْو َردُّوهُ رسانند( . کنند ) و اخبار را به گوش دشمنان میرسد، آن را پخش و پراکنده میی منافقین( می

ُسوِل َوإِلَى أُْوِلی اْلَْمِر ِمْنُهْم لَعَِلَمهُ الَِّذیَن  باره اگر این گونه افراد، سخن گفتن در اینیَْستَنبُِطونَهُ ِمْنُهْم إِلَى الرَّ

 کنند که اهل حل  ورا به پیغمبر و صاحبان امر خود واگذارند تنها کسانی از این خبر ایشان اط الع پیدا می

َّبَْعتُُم الشَّیْ نمایند. از آن درک و فهم میعقدند و آنچه بایست  ِ َعلَْیُکْم َوَرْحَمتُهُ الَت  َطاَن إِالَّ َولَْوالَ فَْضُل َّللا 

                                                           
َ، َوَمْن يُِطعِ اْْلَِميَر فَقَْد أََطاَعنِي، َومَ  (1۸35(، ومسلم )2957البخاري ) 1۸ َ، َوَمْن َعَصانِي فَقَْد َعَصى َّللاه ِِ اْْلَِميَر فَقَْد َمْن أََطاَعنِي فََقْد أََطاَع َّللاه ْن يَْع

ِ َوَعَدَل َفإِ  هقَى بِِه، فَإِْن أََمَر ِبتَْقَوى َّللاه  نه لَهُ بِذَِلَك أَْجًرا، َوإِْن َقاَل بِغَْيِرِه فَإِنه َعَلْيِه ِمْنهُ َعَصانِي َوِإنهَما اإِلَماُم ُجنهةٌ يُقَاتَُل ِمْن َوَراِئِه َويُت



گرفت جز اندکی از شما همه از شیطان پیروی ( اگر فضل و رحمت خدا شما را در بر نمی83)نساء/قَِلیالً 

 کردید.می

جهاد طلب یا دعوت جزو همان مسائلی است که تنها بر اساس میزان قدرت نظامی مسلمین صورت می 

تی و منطقه ای و جهانی و اقتصادی و ... است که گیرد و نیازمند تجزیه و تحلیل و بررسی های دقیق امنی

برتر بر می آید و کاری در حد افراد و گروههای متفرق « ابزار3»تنها از عهده ی نهاد حکومتی یکی از 

 19نیست.

ِ اَّْاقَْلتُْم إِ یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُواْ َما لَُکْم إِذَا قِیَل لَُکُم انِفُرواْ فِی زمانی هم که هللا تعالی می فرماید :  لَى َسبِیِل َّللا 

شود:  )برای جهاد( در راه خدا حرکت کنید، سستی ای مؤمنان! چرا هنگامی که به شما گفته میاْلَْرِض 

یا به آ أََرِضیتُم بِاْلَحیَاةِ الدُّْنیَا ِمَن اآلِخَرةِ،دهید؟ )سنگینی نموده به زمین می چسبید؟!( کنید و دل به دنیا میمی

( 38)توبه/،فََما َمتَاُع اْلَحیَاةِ الدُّْنیَا فِی اآلِخَرةِ إِالَّ قَِلیٌل این جهان به جای زندگی آن جهان خوشنودید؟   زندگی

 تمت ع و کاالی این جهان در برابر تمت ع و کاالی آن جهان، چیز کمی بیش نیست.

رِت پس از فتح  و آزاد سازی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز بعد از توضیح در مورد جایگاه هج

ال ِهْجَرةَ بَْعدَ الفَتْحِ، َولَِكْن ِجَهادٌ َونِیَّةٌ، دارالکفر مکه و تبدیل شدن آن به بخشی از داراالسالم می فرماید: 

بعد از فتح، هجرتی نیست، اما جهاد ونیت باقی است وهرگاه منادي جهاد، شما را  20.وإذَا اْستُْنِفْرتُْم فَاْنِفُروا

جهاد ندا درداد، به سوی جهاد حرکت کنید)هرگاه از شما خواسته شد که برای جهاد در راه هللا حرکت  به

 کنید، حرکت کنید(

قیام به جهاد طلب بعد از استنفار و ندا و دعوت به جهاد است، و بدون شک افراد متفرق و گروههای  

 تعالی دستوری هم بر اطاعت از این متفرق به مومنین دستور حرکت جهت جهاد طلب را نمی دهند، و هللا

افراد و گروههای متفرق نداده است . بلکه در جهاد طلب تنها امام و رهبر داراالسالم  که نماینده ی اولی 

برتر است که امر به جهاد می کند و « ابزار3»االمر مومنین است قابل اطاعت است. امام و رهبر یکی از 

دهد و مومنین هم پاسخ دهنده ی امر و ندادی امام و رهبر واحد هستند.  دعوت به نفیر و بسیج عمومی می

زمانی که اطاعت از دو امام واجب نیست و تنها باید به امام اولی اطاعت خود را داد و امام دومی را حذف 
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کرد در این صورت افراد متفرقه و گروههای متفرقه جایگاهی ندارند که بخواهند امری که مختص امام 

 را به خود اختصاص دهند و هر گونه اطاعتی از اینها منتفی است. است

امام نووی رحمه هللا می گوید: معنای این حدیث این است که : وقتی حاکم شما را به جنگ فرا خواند، پس 

 21«بروید

لت ومسلمین در داراالسالم تحت حاکمیت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم هیچگاه بدون اجازه و آگاهی امام د

و حکومت اسالمی خود اقدام به جهاد طلب نکردند، و حتی اگر به ماموریت جهادی هم فرستاده می شدند 

بیشتر از آنچه که به آنها دستور داده شده بود انجام نمی دادند و کامالً تابع وحدت فرماندهی و وحدت 

 دستور بودند.

ِض اْلُمْؤِمنِیَن َعلَى اْلِقتَالِ فرماید: به همین دلیل هللا تعالی به امام و رهبر داراالسالم می   یَا أَیَُّها النَّبِیُّ َحر ِ

 ( ای پیغمبر! مؤمنان را به جنگ برانگیز.65)انفال/

این دستور به تحریک به جهاد و سایر قوانین اجرائی در جامعه تنها به رهبر دولت و حکومت اسالمی داده 

السالم مدینه چنین دستوراتی وجود ندارد؛ به دنبال آن هللا می شود و می بینیم که در مکه ی قبل از دارا

تعالی واضح بیان می کند که اجازه ی جهاد منوط به اذن امام و رهبر جامعه است چنانچه به رسول هللا 

 صلی هللا علیه وسلم به عنوان امام و رهبر داراالسالم و دولت و حکومت اسالمی می فرماید: 

ُ َعنَک ِلمَ  - ( خدا تو را 43)توبه/ أَِذنَت لَُهْم َحتَّى یَتَبَیََّن لََک الَِّذیَن َصدَقُواْ َوتَْعلََم اْلَکاِذبِیَن  َعفَا َّللا 

بیامرزاد! چرا به آنان اجازه دادی )که از جهاد بازمانند و با شما خارج نشوند( پیش از آن که برای 

د و یا بدانی که چه کسانی آورند( راستگوینتو روشن گردد که ایشان )در عذرهائی که می

ِ َواْلیَْوِم اآلِخِر أَن یَُجاِهدُواْ بِأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِسِهْم،  دروغگویند. آنان که الَ یَْستَأِْذنَُک الَِّذیَن یُْؤِمنُوَن بِاَّلل 

گیرند، )زیرا جهاد ایمان به خدا و روز قیامت دارند در انجام جهاد با مال و جان از تو اجازه نمی

اجب است و در اداء واجبات، کسب اجازه الزم نیست. هیچ مومنی برای انجام ندادن واجبات و

اجازه نمی گیرد. مگر امکانش هست کسی که روزه و حج و زکات و غیره بر او واجب هستند و 

توانائی انجام این واجبات را نیز داشته باشد و بعد بیاید و بدون داشتن عذری شرعی بگوید من را 

َِّقیَن نجام این واجب معذور بدارید؟( از ا ُ َعِلیٌم بِاْلُمت ( و خداوند به خوبی افراد 44)توبه/َوَّللا 

 شناسد )و از نی ات و اعمال آنان کامالً آگاه است(.پرهیزگار را می
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ْنُهْم فَاْستَأْذَنُوَک ِلْلُخُروجِ،  - ُ إِلَى َطآئِفٍَة م ِ َجعََک َّللا  را ) از جنگ تبوک ( به هرگاه خداوند تو فَإِن رَّ

سوی گروهی از آنان ]دارودسته ی منافقین[ بازگرداند و ایشان از تو اجازه خواستند که در رکاب 

بگو: هیچ گاه با من به جهاد نخواهید آمد،  فَقُل لَّن تَْخُرُجواْ َمِعَی أَبَداً،تو به سوی جهاد حرکت کنند، 

اً ،  إِنَُّکْم َرِضیتُم بِاْلقُعُوِد چ وقت همراه من با هیچ دشمنی نخواهید جنگید، و هیَولَن تُقَاتِلُواْ َمِعَی َعدُو 

ةٍ فَاْقعُدُواْ َمَع اْلَخاِلِفیَن  َل َمرَّ نشینی گیری و خانه( چرا که شما نخستین بار به کناره83)توبه/ أَوَّ

 نشینان بنشینید .گیران و خانهخوشنود شدید، پس با کناره

قین هستند که جهت انجام ندادن واجبها و فرضها از امام و رهبر داراالسالم اجازه می دارودسته ی مناف 

طلبند که آنها را در انجام فرایض معاف کند؛ اما مومنین تنها برای انجام دادن کارهای شخصی که ممکن 

ت عنوان است ساعاتی از ارتش رسول هللا صلی هللا علیه وسلم دور شوند اجازه می گیرند )که االن تح

مرخصی ساعتی و روزانه و غیر در نیروهای مسلح از آن نام برده می شود؛ این مرخصی گرفتنها با 

ترک ارتش و نظام فرق دارد. مومنین ممکن است که مرخصی بگیرند اما تحت هیچ شرایطی واجباتی مثل 

ام و عموم بر جهاد جهاد و مثل حضور در ارتش داراالسالم را ترک نمی کنند بخصوص زمانی که رای ام

 باشد. 

ِ َوَرُسوِلِه َوإِذَا َکانُوا َمعَهُ هللا تعالی می فرماید:  لَْم یَْذَهبُوا َحتَّى أَْمٍر َجاِمعٍ  َعلَىإِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذیَن آَمنُوا بِاَّللَّ

ی ) یَْستَأِْذنُوهُ ،  مؤمنان واقعی کسانی هستند که به خدا و پیغمبرش ایمان دارند و هنگامی که در کار مهم 

روند. )یعنی اول باید مرخصی بگیرند بعد چون جهاد( با او باشند، بدون اجازه وی )حتی به جائی ( نمی

ت مرخصی هم پادگان و ارتش را به مدت زمانی که مرخصی گرفته اند ترک می کنند و بعد از پایان مد

ِ َوَرُسوِلِه باز برمی گردند(  ، کسانی که از تو اجازه إِنَّ الَِّذیَن یَْستَأِْذنُونََک أُْولَئَِک الَِّذیَن یُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ

ئَْت شِ فَإِذَا اْستَأْذَنُوَک ِلبَْعِض َشأْنِِهْم فَأْذَن ل َِمن گیرند آنان واقعاً به خدا و پیغمبرش ایمان دارند. )مرخصی( می

ِحیٌم  َ َغفُوٌر رَّ َ إِنَّ َّللاَّ ( پس هرگاه از تو برای انجام بعضی از کارهای خود 62)نور/ِمْنُهْم َواْستَْغِفْر لَُهُم َّللاَّ

بینی( اجازه و مرخصی بده، خواهی ) و صالح میاجازه و مرخصی خواستند، به هرکس از ایشان که می

  مان خدا بخشایشگر و مهربان است.گو از خدا برای آنان آمرزش بخواه. بی

باید متوجه شد که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم همزمان در دورانی هم وظیفه ی رسالت را داشت هم امام 

و رهبر و حاکم داراالسالم و دولت و حکومت اسالمی بود، پس در هر دو حالت اطاعت از وی واجب 

ظیفه به امام و رهبر داراالسالم منتقل شده است و در امور است. اما پس از ایشان در امور حکومتی این و

 اَل حکومتی نباید  دعوت امام و رهبر داراالسالم به مثل دعوت دیگران قلمداد شود. هللا تعالی می فرماید: 



ُسوِل بَْینَُکْم َکدَُعاء بَْعِضُکم بَْعضاً   میان خویش )برای) ای مؤمنان ! ( دعوت پیغمبر را در تَْجعَلُوا دَُعاء الرَّ

اجتماع و شرکت در کارهای مهم ی چون جهاد و غیره( همسان دعوت برخی از برخی از خود نشمارید ) 

ُ الَِّذیَن یَتََسلَّلُوَن ِمنُکْم ِلَواذاً ، چرا که فرمانش فرمان خدا و دعوتش دعوت پروردگار است ( .  َقْد یَْعلَُم َّللاَّ

دزدند و پشت سر دیگران خود را پنهان یان شما خویشتن را میخداوند آگاه از کسانی است که در م

( آنان که با فرمان 63نور/)فَْلیَْحذَِر الَِّذیَن یَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه أَن تُِصیبَُهْم فِتْنَةٌ أَْو یُِصیبَُهْم َعذَاٌب أَِلیٌم دارند. می

رشان گردد، یا این که عذاب دردناکی دچارشان کنند، باید از این بترسند که بالئی گریبانگیاو مخالفت می

 شود.

در این صورت در امور جمعی که مختص به امام و رهبر داراالسالم است اگر هر شخص یا گروه و 

جماعتی ما را دعوت به انجام کاری کند ما تحت هیچ شرایطی دعوت این اشخاص و گروهها و جماعتها 

وت امام و رهبر داراالسالم ترجیح نمی دهیم، و هر کسی که دچار را نمی پذیریم، و دعوت اینها را بر دع

این گناه شود بدون شک به بال و فتنه ای می افتند و بدون شک دچار عذاب سختی خواهند شد، همچنانکه 

دیده ایم و داریم می بینیم که در همین دنیا یک دسته از مومنین با پاسخ دادن به دعوت گروهها و 

برتر « ابزار3»و متفرق جهادی و غیر غیر جهادی و دوری از امام و رهبر یکی از جماعتهای مختلف 

 آشکارا در چنین بال و عذابی افتاده اند.  

در تمام منابع اسالمی و غیر اسالمی وحدت فرماندهی و وحدت دستور از اصول پذیرفته شده  در امور 

شکار است که اذن جهاد و در واقع وحدت نظامی و مدیریتی است و در تمام منابع شرعی هم واضح و آ

 برتر است و اینهم یعنی وحدت فرماندهی.« ابزار3»دستور متعلق به امام و رهبر یکی از 

به این شکل مومنین در زمان رسول هللا صلی هللا علیه وسلم برخالف دارودسته ی منافقین وحدت   

( گرفته بودند یعنی : شنیدیم و 285بقره/«)َطْعنَاَسِمْعنَا َو أَ »فرماندهی و وحدت دستور داشتند و موضوع 

اطاعت کردیم. به همین دلیل اذن جهاد و سایر امور تنها متعلق به امام و رهبر بود. به عنوان مثال : با 

آنکه زنانی چون نسیبه رضی هللا عنها در جنگ مسلحانه شرکت می کردند و ممانعتی شرعی برای 

أنَّ أُمَّ ُسلَْیٍم » ی هم مثل أُمَّ ُسلَْیم در روز حنین خنجری به همراه داشت، حضور آنها وجود ندارد و کسان

اَل لََها فَقاین خنجر چیست؟ “رسول هللا صلی هللا علیه و سلم به ام سلیم فرمود: « اتََّخذَْت یَوَم ُحنَْیٍن ِخْنَجًرا

ُ علیه َوَسلََّم: ما هذا الِخْنَجُر؟  فت: آن را برداشته ام تا اگر یكی از سکوالریستها ) به گَرسوُل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

قالَْت: اتََّخْذتُهُ إْن دَنَا ِمن ِي أََحدٌ ِمَن زبان عربی =مشركان( به من نزدیك شد با آن شكمش را پاره كنم. 

 َصلَّى َل َرسوُل هللاِ فََجعَ  ، رسول هللا صلی هللا علیه و سلم شروع به خندیدن كرد. ، الُمْشِرِكیَن، بَقَْرُت به بَْطنَهُ 



ُ علیه َوَسلََّم یَْضَحكُ  با این وجود رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بیان می کند که در جهاد طلب زنها   22.َّللاَّ

می توانند به جای جهاد، حج و عمره بروند؛ به همین دلیل زمانی که ام المومنین عایشه رضی هللا عنها  

صلی هللا علیه وسلم که امام و رهبر داراالسالم هم بود به ایشان فرمود: اجازه ی جهاد خواست رسول هللا 

، یعنی جهاد شما حج کردن است، با این وجود دیگر زنان را نیز از حضور در جهاد 23 ِجَهادُُكنَّ الَحجُّ 

ساله بودم و از رسول هللا  14مسلحانه ی طلب منع نمی کرد. یا ابن عمر می گوید که من پسر بچه ی 

و به این شکل صحابه ی رسول هللا صلی  24ی هللا علیه وسلم اجازه ی جهاد خواستم و به من اجازه ندادصل

هللا علیه وسلم که نمی دانستند شرایط حضور در جنگ را دارند یا نه، از امام  داراالسالم خود که رسول 

مذاهب معروف به اهل سنت و  هللا صلی هللا علیه وسلم  بود تعیین تکلیف می کردند . بر این اساس تمام

جماعت متفق هستند که اجازه ی جهاد و تعیین تکلیف در مورد جهاد در دست امام و رهبر داراالسالم و 

 برتر است.« ابزار3»رهبر یکی از 

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم امام داراالسالم و دولت و حکومت اسالمی به شخصی در هنگام جهاد طلب 

ُهَما»ئی می گوید : و دعوت و ابتدا نزد آنها »  25«اْرِجْع إِلَْیِهَما فَاْستَأِْذْنُهَما فَإِْن أَِذنَا لََک فََجاِهْد َوإاِلَّ فَبِرَّ

)والدین خودت( برگرد و از آنها اجازه بگیر، و اگر به تو اجازه دادند به جهاد برو و گرنه به آن دو نیکی 

الدین و صاحب قرض الزم است در این صورت در قیاس هم اگر نگاه کنیم در جهاد طلب اجازه ی و« کن

 برتر اولی تر و مقدم تر است. « ابزار3»اجازه ی امام و رهبر یکی از 

إمام ابن قدامه حنبلی رحمه هللا می گوید: امر جهاد موکول به امام و اجتهاد اوست و رعیت و  -

  26هستند. زیردستان ملزم به اطاعت از رای و دیدگاه امام در این زمینه

                                                           
 فَكاَن معَها، فََرآَها أَبُو َطْلَحةَ، فَقاَل: يا َرسوَل هللاِ، هِذه أُمُّ ُسلَْيٍم معَها ِخْنَجٌر، فَقاَل لََها َرسوُل هللاِ أنه أُمه ُسلَْيٍم اتهَخَذْت يَوَم ُحنَْيٍن ِخْنَجًرا، /  1۸۰9مسلم 22

ُ عليه َوَسلهَم: ما هذا الِخْنَجُر؟ قالَْت: اتهَخْذتُهُ إْن َدنَا ِمن ِي أََحٌد ِمَن الُمْشِرِكيَن، بَقَْرُت ب ُ عليه َوَسلهَم َيْضَحُك، قاَلْت: ه بَطْ َصلهى َّللاه َنهُ، فََجعََل َرسوُل هللِا َصلهى َّللاه
ُ عليه َوَسلهَم:  َ قْد َكفَى َوأَْحَسَن.يا َرسوَل هللِا، اْقتُْل َمن بَْعَدنَا ِمَن الطُّلَقَاِء اْنَهَزُموا بَك؟ فَقاَل َرسوُل هللاِ َصلهى َّللاه هللا عنه  یاز انس رض /يا أُمه ُسَلْيٍم، إنه َّللاه

دارد، رسول  یبه همراه داشت، ابو طلحه او را ديد و گفت: اي رسول خدا ام سليم به همراه خود خنجر ینقل شده كه در روز حنين ام سليم خنجر
را  نزديك شد با آن شكمش نماز مشركان به  یآن را برداشته ام تا اگر يك“گفت: ” اين خنجر چيست؟“و سلم به ام سليم فرمود:  هيهللا عل یهللا صل
)طلقاء:مكيان كافر( را كه از تو شكست  یيا رسول هللا! من بردگان“و سلم شروع به خنديدن كرد. آن زن گفت:  هيهللا عل یرسول هللا صل”. پاره كنم
و هر كار را به درستي انجام اي ام سليم! همانا خداوند ما را بس است “و سلم فرمودند:  هيهللا عل ی. پس رسول صل”كشم¬یاند، م¬خورده
 ”دهد¬مي
 2۸75رواه البخاري   23
 ابن عمر رضي هللا عنه يقول عرضت على النبي صلى هللا عليه وسلم وأنا ابن أربع عشر فلم يجزني ] رواه البخاري [ 24
 253۰ابوداود 25
: أمر الجهاد موكول لإلمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك  364و   ۸/352المغنى البن قدامة. مكتبة الرياض.   / 13-16المغني  26

ومكامن وقال في موضع آخر من الكتاب نفسه )وال يخرجون ـ أي للجهاد ـ إال بإذن اْلمير ْلن الحرب موكول إليه، وهو أعلم بكثرة العدد وقلتهم، /  
: أربع من أمر اإلسالم إلى السلطان  392مسائل اإلمام أحمد رواية حرب الكرماني  /  مسلمين(.العدو وكيدهم، فينبغي أن يرجع إلى رأيه ْلنه أحوط لل

إقامة الحج و الجهاد و الجمع مع اْلمراء أبراراً كانوا أو  -يعني أهل السنة  -: ] ويرون  می گويد ابن تيمية/  : الحكم و الفيء و الجهاد و الجمعة
بسياری  اإلمام الطحاوي وابن المديني و أبو زرعة وأبو حاتم الرازيين و اإلمام أحمد بن حنبل وکسانی چون ( و 3/15۸فجاراً [ ) مجموع الفتاوى 

 ديگر از بزرگان چنين چيزی را گفته اند.



إمام قرطبی رحمه هللا نیز می گوید: سرایا و گروهها بدون اذن و اجازه ی امام  اجازه ی خروج  -

  27برای جهاد ندارند.

إمام البهوتی رحمه هللا می گوید: بدون اذن و اجازه ی رهبر و امیر غزو و جهاد درست نیست،  -

إمام الحجاوي   28واگذار شده است.چون او به جنگ آگاهتر است و جهاد و دستور به جهاد به او 

رحمه هللا می گوید: و امر جهاد به امام و اجتهاد او سپرده و حواله شده است، چون او آگاهتر از 

همه به احوال مردم و آگاهتر از همه به وضعیت و احوال دشمن و راههای ضربه زدن به دشمن و 

 29درجه بندی دشمنان از لحاظ دوری و نزدیکی است .

نجوری نیست که هر کسی اسلحه ی خودش را بردارد و گروهی تشکیل دهد و در دارالکفر به میل پس ای

خودش مشغول جنگ شود و بعد صدها گروه صدها قطعه را فتح کنند و بعد  بین تمام این افراد و گروهها 

 ْالث رحمه هللاجنگ و شورش و ... برقرار شود، تا اینکه در بهترین حالت یکی از اینها مثل طالبان عمر 

بتواند پس از کشت و کشتارهای فراوان بر دیگران چیره شود و یا اینکه فجایعی رخ دهد که در نهایت هیچ 

یک زیر بار حاکمیت آن یکی نمی رود و پس از جنگهای فرسایشی و ضعف شدن همه، مغولها بر همه 

ریستها سود تمام خونهای ریخته شده چیره می شوند یا صلیبی ها بر اندلس و غیره چیره می شوند یا سکوال

و ناموسهای بر باد رفته و سرزمینهای ویران شده را می برند، چیزی که هم اکنون در سوریه و ترکستان 

 شرقی و مالی و سایر سرزمینهای مسلمان نشین شاهدش هستیم. 

برتر است « ابزار3»پس استراتژی وحدت فرماندهی و وحدت دستور تنها در اختیار امام و رهبر  یکی از 

ِ فیه بُْرهانٌ . حتی اگر رهبر جامعه هم کافر شود:  و جهادی بخواهد  30إالَّ أْن تََرْوا ُكْفًرا بَواًحا، ِعْندَُكْم ِمَن َّللاَّ

بر علیه آن صورت گیرد باز باید تحت امر رهبر واحد شورای مجاهدین صورت گیرد که اینهم ابزار سوم  

 . است« ابزار 3»و نازلترین 

در این صورت تحت هیچ عنوانی تفرق و گروه گروه شدن برای جهاد جایز نیست بخصوص امروزه که 

اینهمه تجهیزات رسانه ای و ارتباطات مختلف وجود دارد به گونه ای که عده ای از دهکده ی جهانی 

                                                           
 (6:11۸وقال أيضاً : ] الجهاد ال يقوم به إال والة اْلمور [ ) منهاج السنة 

 (5/177) الجامع ْلحكام القرآن  ن ورائهم وربما احتاجوا إلى درئهسساً لهم عضداً مال تخرج السرايا إال بإذن اإلمام ليكون متج 27
 (3:72ال يجوز الغزو إال بإذن اْلمير ؛ ْلنه أعرف بالحرب و أمره موكول إليه ) كشف القناع  2۸
: وأمر  3/41  (وسى بن أحمد الحجاوي الصالحيمتن في الفقه اإلسالمي على مذهب اإلمام أحمد ابن حنبل لإلمام م) كشاف القناع عن متن اإلقناع 29

 الجهاد موكول إلى اإلمام واجتهاده، ْلنه أعرف بحال الناس، وبحال العدو ونكايتهم، وقربهم وبعدهم.
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ِل فاْلوَّ » صحبت می کنند؛  پس قاعده در رهبریت و جماعت همان   31«ِل، َوأَْعُطوُهْم َحقَُّهمْ فُوا ببَْیعَِة اْلوَّ

 است و تعدد جماعات تحت هیچ شرایطی در شریعت هللا جایگاهی ندارد. 

البته باید بدانیم که اینهم باز مثل بسیاری از موارد دیگر حالت ضرورت و اضطرار دارد و ممکن است 

ل شوند مثل جبهه ای خارج از داراالسالم جبهه ی دیگری از مومنین شکل بگیرد که به جهاد طلب مشغو

 که ابوبصیر الکوردی رضی هللا عنه در حالت اضطرار و ضرورت و خارج از داراالسالم به وجود آورد. 

به عنوان مثال ابوبصیر الکوردی رضی هللا عنه در داراالسالم و تحت حاکمیت امام و رهبر دولت اسالمی 

دلیل پیمانی که داراالسالم با دارالکفر محل نبود، بلکه او خارج از داراالسالم زندگی می کرد و به 

سکونت ابوبصیر الکوردی ابوبصیر رضی هللا عنه داشت ابوبصیر رضی هللا عنه تحت هیچ عنوانی نمی 

توانست به داراالسالم هجرت کند یا تحت حاکمیت و فرمان رهبر داراالسالم قرار گیرد، و اگر به 

داراالسالم او را تحویل دارالکفر می داد. همچنانکه رسول هللا داراالسالم هم هجرت می کرد امام و رهبر 

صلی هللا علیه وسلم ابوبصیر رضی هللا عنه را تحویل دارالکفر داد. به همین دلیل ابوبصیر الکوردی یک 

گروه چریکی بزرگی را در بخشهائی از دارالکفر تشکیل داد و مستقالً  و با نادیده گرفتن پیمان داراالسالم 

دارالکفر به عملیاتهای پارتیزانی خودش بر علیه دارالکفر مشغول شد. در این صورت اگر در مکانهائی با 

از دارالکفر دیدیم که گروههائی در امور حکومتی و پیمانها تابع پیمانهای داراالسالم با دارالکفر نمی شوند 

ر و ضرورت به وظایف شرعی خود باید بدانیم که مرتکب جرمی نشده اند بلکه اینها نیز در حالت اضطرا

 عمل می کنند.

ن َشْيٍء َحتَّٰى یَُهاِجُروا ۚ هللا تعالی می فرماید: ن َواَلیَتِِهم م ِ  و کسانی که ایمانَوالَِّذیَن آَمنُوا َولَْم یَُهاِجُروا َما لَُكم م ِ

ند. کنگاه که مهاجرت می اند والیت و سرپرستی در برابر آنان ندارید تا آناند ولیکن مهاجرت ننمودهآورده

یِن فَعَلَْیُكُم النَّْصُر  اگر )چنین مؤمنان غیرمهاجری از دست ظلم و جور دیگران( به َوإِِن اْستَنَصُروُكْم فِي الد ِ

إاِلَّ َعلَٰى قَْوٍم بَْینَُكْم َوبَْینَُهم سبب دینشان از شما کمک و یاری خواستند، کمک و یاری بر شما واجب است، 

یثَاقٌ  ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصیٌر  ۗم ِ ( مگر زمانی که مخالفان آنان گروهی باشند که میان شما و ایشان 72)انفال/ َوَّللاَّ

 بیند آنچه را که انجام می دهید.پیمان باشد. خداوند می

 در این صورت: 
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کافر نمی توانیم به اینها بر علیه هم پیمان کافر خود یاری برسانیم حتی اگر این هم پیمان  -

 سکوالری مثل دارالکفر تحت حاکمیت قریش باشد.

اگر نمی توانیم به این مومنین کمکی کنیم طبعاً از کفار بر علیه آنها نیز حمایت نمی کنیم و مسلمان  -

 1نمی تواند با کفار بر علیه مسلمین پیمان ببندد. 

ن با دارالکفرها نبود که ما طبعاً به وجود این جبهات خوشحال و مسرور هستیم و اگر مساله ی پیما

برادران ما در آن مشغول جهاد هستند یاری آنها بر ما واجب بود. زمانی که به پیروزی کفار نصرانی اهل 

( و بر کفار سکوالر و دومکتاب )دشمنان درجه سوم( بر کفار شبهه اهل کتاب مجوس )دشمنان درجه 

 ً بر پیروزی برادران مجاهد خودمان که  مشرک و یهود )دشمنان شماره یک( خوشحال می شویم قطعا

خارج از مرزهای داراالسالم هستند بر تمام کفار خوشحال می شویم چه کفاری که با آنها پیمانی بسته ایم و 

 چه کفاری که با آنها اتحاد و پیمانی نداریم. 

اما باید بدانیم که در فرض عین نیازی به اذن ولی و طلبکار نیست و در فرض عین چنانچه راه ارتباطی 

برتر وجود نداشته باشد، در این صورت « ابزار3»دستور گیری از امام و رهبر داراالسالم و یکی از 

ضرورت و اضطرار  نیازی به اجازه و فرمان ایشان هم نیست و شخص بدون اذن امام و مستقالً به حکم

 وارد عمل می شود و تصمیم می گیرد. 

لَى عَ » َسلََمةُ ْبُن اْلَْكَوعِ رضی هللا عنه در صلح حدیبیه به رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بیعت مرگ  

داده بود که در هنگام روبرو شدن با دشمن فرار نکند و تا زمانی که کشته می شود بجنگد. اما  32«اْلَمْوِت 

که گروهی از مشرکین فزاری شتران شیرده رسول هللا صلی هللا علیه وسلم را دزدیدند ایشان منتظر  زمانی

دستور امام و رهبر داراالسالم نماند بلکه به ِرباح چوپان شتران گفت : این اسب را برگیر و به ابوطلحه 

دون اذن امام و رهبر بازگوی! و خودش ب -صلى هللا علیه وسلم-خدا برسان، و ماجرا را برای رسول

داراالسالم به تعقیب کفار در دارالکفر آنها پرداخت که در نهایت با برگرداندن شتران و غنیمتهای دیگر  

ارتش اسالم و خود رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به ایشان ملحق می شود و بعد از قتل سکوالریستهای 
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الَتِنَا َسلََمةُ ْبُن دزد، رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:   كاَن َخْیَر فُْرَسانِنَا الیوَم أَبُو قَتَادَةَ، َوَخْیَر َرج 

 امروز، بهترین سوارکاران ما ابوقتاده، و بهترین رزمندٔه پیادٔه ما سلمه است. 33اْلَْكَوعِ 

سالم نداشت به همین دلیل در اینجا اگر دقت کنید َسلََمةُ ْبُن اْلَْكَوعِ هیچ راه ارتباطی با امام و رهبر داراال

رباح را می فرستد که خبر دهی کند و خودش در این حالت اضطرار و ضرورت که دشمنان به داراالسالم 

هجوم آورده اند اجازه نمی دهد فرصت از دست رود و بدون اذن امام و رهبر به تعقیب و جنگ با 

ارتباطی وجود دارد معموالً مومنین تنها سکوالریستهای دزد می پردازد.  در زمان ما که اینهمه وسایل 

زمانی در چنین موقعیتی قرار می گیرند که مثالً در منطقه ای کور و دور از دسترس سیستمهای اطالع 

رسانی کار کنند و شخص مجاهد هیچگونه راهی برای تعیین تکلیف از امام و رهبر نداشته باشد و مجبور 

 ش تصمیم بگیرد.شود بدون اذن امام و رهبر و امیر خود

در جنگ موته هم می بینیم که دستور امام داراالسالم رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در انتخاب فرمانده 

ِ بُن َرَواَحةَ هان سپاه این است که :   اگر زید به قتل رسید، »34«إْن قُتَِل َزْیدٌ فََجْعفٌَر، وإْن قُتَِل َجْعفٌَر فَعَْبدُ َّللاَّ

 « شد، و اگر جعفر به قتل رسید، عبدهللا بن رواحه امیر سپاه گردد!جعفر امیر سپاه با

هزار نفری رومی ها قرار گرفت و پس از شهادت هر 200هزار نفری مسلمین در برابر ارتش 3ارتش 

سه فرمانده ، مجاهدین خالد بن ولید را به عنوان فرمانده خود انتخاب کردند. در اینجا نیز هیچ گونه 

با امام و رهبر داراالسالم وجود ندارد که از ایشان تعیین تکلیف شود به همین دلیل باز  دسترسی ارتباطی

به حکم ضرورت و اضطرار و به دلیل عدم دسترسی به امام و رهبر، مجاهدین از میان خود بر یک 

فرمانده متفق می شوند و تحت فرمان یک فرمانده وحدت پیدا می کنند و باز وحدت دستور و وحدت 

است، یعنی « ابزار3»ماندهی به میان مجاهدین بر می گردد. این حالت در واقع ابزار سوم از یکی از فر

مجس واحد شورای مجاهدین که در بدترین حالت انجام وظیفه می کند و از وحدت فرماندهی و وحدت  

 دستور حمایت می کند.

ذی برای شرک تفرق و شبیه شریعت هیچ منف« ابزار3»با این به این شکل قانون شریعت هللا  

به اندازه ی دین شرعیت از شریعتهیا آسمانی سکوالریستها شدن در امر تفرق باقی نمی گذارد . هیچ 

ُكونُوا َواَل تَ  سکوالریسم فرقه و گروه و حزبهای مختلف و متنوع ندارد به هیمن دلیل هللا تعالی  امر می کند:
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قُوا ِدینَُهْم َوَكانُوا ِشیَعًا ۖ ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لَدَْیِهْم فَِرُحونَ ِمَن الَِّذیَن فَ * ِمَن اْلُمْشِرِكیَن  ( و از زمره 32-31)روم/ رَّ

ها و هاند و به دستاز آن کسانی که دین خود را پراکنده و بخش بخش کرده نگردید. )سکوالریستها( مشرکان

 هست خرسند و خوشحال است.اند. هر گروهی هم به آنچه نزدش گروههای گوناگونی تقسیم شده

 ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك، الَ إِلَهَ إِالَّ أَْنَت، أَْستَْغِفُرَك َوأَتُوُب إِلَْیَك  

  والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته 

 (21( )قسمت4اصل تامین امنیت )

داخلی و خارجی دولت  در کنار ایمان و رعایت قوانین شریعت هللا و اصول شرعی حاکم بر حاکمیت

وجود دارند که « ابزار3»طائفه و امتی از امت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در  ،اسالمی و داراالسالم

محافظت از وحدت دستور و وحدت فرماندهی و پیشبرد سیاستهای صحیح عهده دار و  هموتور محرک

 خارجی هستند.داخلی و بخصوص روابط اسالمی در روابط 

تِي : استفرموده در مورد این طائفه در لفظ عامی  صلی هللا علیه وسلم رسول هللا َواَل تََزاُل َطائِفَةٌ ِمْن أُمَّ

 ِ ُهْم َمْن َخالَفَُهْم َحتَّى یَأْتَِي أَْمُر َّللَاَّ ِ َظاِهِریَن اَل یَُضرُّ و گروهي از امتم همواره در مسیر حق  35. َعلَى اَْلَحق 

رساند تا اینكه فرمان هللا مبنی بر خواهند ماند و مخالفت و عدم همراهی دیگران، زیانی به ایشان نمی

 تا روز قیامت هستند(با تمام این مخالفتها )یعنی  برپایی قیامت فرا رسد.

 گروهش همینکلیتی وجود دارد که هر کسی می تواند مدعی شود که  ،حدیثاز  لفظِ اگر دقت کنیم در این 

که مخالف لفظ  مصادیق زیادی را در بر می گیردحدیث لفظ از این  روشن است که طائفه و امت است و

بخصوص امروزه می بینیم که جریاناتی که خودشان ، بودن این طائفه در میان امتی بزرگ است «امت»

و  ،مصداق این طائفه می دانندرا متضاد تشکیل شده اند در کمال ناباوری خودشان به صدها فرقه و گروه 

اما رسول  ن را مصداق این طائفه می دانند؛حتی دارودسته ی منافقین هم خود و گروههای متنوع خودشا

به ا ر از امتش این خبر عام هللا صلی هللا علیه وسلم با معرفی یکی از مشخصه های بارز این طائفه و امتِ 

بسیاری از  می کند ومختص در داراالسالم آنهم دسته ای خاص از مومنین میان مسلمین طبقه ی مومنین 

 می فرماید: بیرون می کند وحکم عام از ههای مدعی را وافراد و گر
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ِ َظاِهِریَن إِلَى یَْوِم اْلِقیَاَمِة  - تِى یُقَاتِلُوَن َعلَى اْلَحق  الَ تََزاُل َطائِفَةٌ ِمْن أُمَّ
همیشه گروهی از امت من » 36

 . در راه حق جنگ مسلحانه می کنند، و تا قیامت پیروز و آشکار خواهند بود

یُن قَائًِما یُقَاتُِل َعلَْیِه ِعصَ  - همواره این دین پا برجا  37ابَةٌ ِمْن اْلُمْسِلِمیَن َحتَّى تَقُوَم السَّاَعةُ لَْن یَْبَرَح َهذَا الد ِ

 خواهد بود و گروهي از مسلمانان بر اساس آن می جنگند تا قیامت فرا رسد.

ُهْم » - ِهْم اَل یَُضرُّ ِ ِ قَاِهِریَن ِلعَدُو  تِي یُقَاتِلُوَن َعلَى أَْمِر َّللاَّ َمْن َخالَفَُهْم َحتَّى تَأْتِیَُهْم اَل تََزاُل ِعَصابَةٌ ِمْن أُمَّ

همیشه گروهي از امت من برای برپا کردن فرمان هللا به قتال  38«.السَّاَعةُ َوُهْم َعلَى ذَِلكَ 

توانند به آنان ضرری برسانند؛ تا اینکه پردازند، بر دشمنانشان پیروز هستند، مخالفانشان نمیمی

 هستند.  نگیدن()ج شود و آنان در این حالقیامت برپا می

مشخصه ی آنها قتال و جنگ مسلحانه مومنین میان مسلمین هستند که دسته ای از پس این طائفه و امت، 

ِكن  هللا تعالی در موردشان می فرماید:در راه هللا با جان و مال است که  قَالَِت اْْلَْعَراُب آَمنَّا ۖ قُل لَّْم تُْؤِمنُوا َولَٰ

یَماُن فِي قُلُوبُِكمْ قُولُوا أَْسلَْمنَا  ا یَْدُخِل اإْلِ اید، ایمان نیاورده: شما ایم. بگوگویند : ایمان آوردهیعربها م  .... َۖولَمَّ

ایم )و مسلمان هستیم(. چرا که ایمان هنوز به دلهایتان راه نیافته ( شدهاسالم: تسلیم )ظاهری بلکه بگوئید

ِ َوَرُسوِلِه،آ إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذینَ است.   مؤمنان تنها کسانی هستند که به خدا و پیغمبرش ایمان َمنُوا بِاَّللَّ

َوَجاَهدُوا بِأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِسِهْم فِي اند، سپس هرگز شک  و تردیدی به خود راه نداده ،ُْمَّ لَْم یَْرتَابُوااند، آورده

 ۚ ِ اِدقُوَن.اند. جهاد برخاستهو با مال و جان خویش در راه خدا به َسبِیِل َّللاَّ ئَِك ُهُم الصَّ ( 15-14)حجرات/ أُولَٰ

  آنان راستگویند .

نباشنداما با زبان « صفت 3»و هم مسیر با دارندگان این را نداشته باشند « صفت 3»پس کسانی که این 

جزو دارودسته ی منافقینی هستند که هللا تعالی در موردشان می فرماید: ادعای مومن بودن داشته باشند 

گویند مؤمن هستیم، ولی از دل مؤمن ( کسانی که به زبان می41)مائده/قَالُواْ آَمنَّا بِأَْفَواِهِهْم َولَْم تُْؤِمن قُلُوبُُهْم 

نها از روی ظاهر آنها می توانیم باشند ) و در ظاهر هم گفتارشان با کردارشان همخوانی ندارد و ما تنمی

ِ ۚ»اینها را تشخیص دهیم که اصلی ترین عالمت   است ( .« َوَجاَهدُوا بِأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِسِهْم فِي َسبِیِل َّللاَّ

وجود دارد و در میان امت  دارالکفر هادر اینجا  واضح است که جنگی همیشگی تا روز قیامت بر علیه  

تا روز قیامت وجود دارند که اهل جنگ  «امت»هم همیشه گروهی به صورت  لیه وسلمرسول هللا صلی هللا ع
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تمام شدنی نیست. برای همین است زمانی که شخصی هم هستند و این جنگ دارالکفر هامسلحانه و جنگ با 

م شده مات می آید خدمت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و می گوید که عده ای خیال می کنند جنگ با فتح مکه

ن وقت اآلاآْلَن َجاَء اْلِقتَاُل، دروغ گفتند، » َكذَبُوا، است، رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در جواب می فرماید: 

ِ، جنگ آمده است،  تِي أََمةٌ یُقَاتِلُوَن فِي َسبِیِل َّللاَّ و همیشه از امت من؛ امتی، در راه خدا َوإِنَّهُ اَل تََزاُل ِمْن أُمَّ

ُهْم َمْن َخالَفَُهْم،کنند، می و جنگ مسلحانه قتال ِزی ُُ یَ  توانند به آنان ضرری برسانند،مخالفانشان نمی اَل یَُضرُّ

ُ قُلُوَب قَْوٍم یَْرُزقُُهْم ِمْنُهْم،  َن یُقَاتِلُودهد، گرداند و از آنان روزیشان میقومی را منحرف می بهایو خداوند قلَّللاَّ

 «.رسدکنند تا اینکه قیامت فرا میمی جنگ مسلحانهو پیوسته  39َعةُ َحتَّى تَقُوَم السَّا

گوید: شخصی نزد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم گفت: من اسب و سالح جنگ را یا سلمه رضی هللا عنه می

گذاشتم و جنگ بار سنگین خود را گذاشت، گفتم: دیگر جنگ تمام شد؛ رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمود:" 

تِي َظاِهِریَن َعلَى النَّاِس، بلکه اآلن وقت جنگ آمده است، اْلِقتَاُل، آْلَن َجاَء ا  همیشه طایفه اَل تََزاُل َطائِفَةٌ ِمْن أُمَّ

تَّى حَ  هللاُ قُلُوَب أَْقَواٍم، فَیُقَاتِلُونَُهْم، َویَْرُزقُُهُم هللاُ ِمْنُهْم، یَْزی ُُِ  ،هستند« ظاهر و آشکار»ای از امت من بر مردم 

با آنها این طائفه گرداند و اقوامی را منحرف می بهایو خداوند قل 40یَأْتَِي أَْمُر هللاِ َعزَّ َوَجلَّ َوُهْم َعلَى ذَِلكَ 

 «.آید و آنها بر آن هستنددهد تا اینکه امر خدا میشان میاز آنها روزیهللا جنگند و می

تِي» ةٌ ِمْن » ، «ِعَصابَةٌ ِمْن أُمَّ تِيأُمَّ تِي»و« أُمَّ یعنی واضح و روشن است که در داخل امت واحد « َطائِفَةٌ ِمْن أُمَّ

در داخل این امت واحد به صورت طائفه و گروه و امتی تعریف شده اند، یعنی امتی واحد وجود دارد و اینان 

ِ  یُقَاتِلُوَن َعلَى» دارای این مشخصات هستند. و مشخصه ی بارز آنها جنگ مسلحانه است:  لُوَن یُقَاتِ » ، «اْلَحق 

ِ »، «ِمْن نَاَواُهمْ   «. یُقَاتِلُوَن َعلَى أَْمِر َّللاَّ

لکه استفاده نکرده ب«  جهاد»اگر دقت کنید متوجه می شوید که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از کلمه ی  

َوْیبِضَ ». اینگونه ا به کار برده که تفسیر آیات قرآن استر« قتال»کلمه ی  ةً ُمِضِل یَن  »و « هُ الرُّ َعاةٌ دُ  »و  «أَئِمَّ

مجموعه ای از دوستان جاهل و دارودسته ی منافقین و علماء سوء همگی سر هم که « َعلَى أَْبَواِب َجَهنَّمَ 

 نمی توانند سوء استفاده کنند.هستند 

ُهْم َمْن »مخالفت دیگران به آنها ضرری نمی رساند  ،این گروه از امت و کسی نمی تواند « َخالَفَُهمْ اَل یَُضرُّ

مت این طائفه از انگ مسلحانه ی آنها را نیز تمام کند و یا ریشه کن کند چون ضمانت شده که این طائفه و ج

. و جالبتر اینکه، همه، چه مسلمان و چه غیر یُقَاتِلُوَن َحتَّى تَقُوَم السَّاَعةُ تا روز قیامت وجود خواهد داشت : 

 .َظاِهِریَن َعلَى النَّاِس توانند تشخیص بدهند، مسلمان آنان را می 
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جنگ  و در راه هللا تعالی هللا تعالی به رسولش امر می کند که حتی اگر تنها هم باشد باز جزو این طائفه باشد

ِ الَ تَُکلَُّف کند و مومنین را نیز به جنگ تحریک و تشویق کند:  در راه خدا بجنگ  ،إِالَّ نَْفَسکَ فَقَاتِْل فِی َسبِیِل َّللا 

ِض اْلُمْؤِمنِیَن، )حتی اگر هم تنها باشی( تو جز مسؤول خود نیستی.  و مؤمنان را )هم به جنگ( ترغیب َوَحر ِ

ُ أَن یَُکفَّ بَأَْس و تحریک کن .  ، تا این که خدا آسیب  و قدرت کافران را  )ازسر شما( الَِّذیَن َکفَُرواْ َعَسى َّللا 

دی کافران جلوگیری کند.]چون تنها چیزی که می تواند جلو تند و تیزی و قدرت و از قدرت و تن بردارد

ُ أََشدُّ بَأْساً َوأََشدُّ تَنِکیالً کافران را بکیرد تنها جنگ مسلحانه است[   ر و و قدرت خدا بیشت (84)نساء/  َوَّللا 

 .تر استمجازات او سخت

یح هللا تعالی و اهمیت و جایگاه چنین جهاد مسلحانه ای رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  به دلیل دستور صر

ِ فَأُْقتَُل، ُْمَّ أُْحیَا ُْمَّ أُ  می فرماید: به آن  قسم 41لُ ، ُْمَّ أُْحیَا ُْمَّ أُْقتَ ْقتَلُ َوالَِّذي نَْفِسي بِیَِدِه َوِدْدُت أَن ِي أُقَاتُِل فِي َسبِیِل َّللاَّ

سپس  که در راه هللا بجنگم و کشته شوم و دوباره زنده شوم،آرزو داشتم ذاتی که جانم در دست اوست، 

بارها  یعنی بارها و« سپس کشته شوم سپس زنده شوم، سپس دوباره کشته شوم کشته شوم سپس زنده شوم،

 در راه هللا کشته شوم و زنده شوم و دوباره کشته شوم. 

ب نیم که بجز مذهب ظاهری تمام مذاهمهمترین مساله ای که در اینجا وجود دارد این است که فراموش نک

که در آیات و روایات به آن اشاره شده است باید اسالمی متفق هستند که این جهاد دعوت و ابتدائی و طلبی 

رت گیرد و جهادی که خارج از دایره ی امر امام و رهبر تحت فرمان امام و رهبر داراالسالم صو

رای معتمد حنبلی ها حرام است و شافعی ها چنین جهادی را  داراالسالم باشد نزد حنفی ها و مالکی ها و

مکروه می دانند. در تمام این حاالت متوجه می شویم که این فرقه ی ناجیه ای که اهل قتال و جنگ 

 خود را جای داده اند. « ابزار3»مسلحانه هستند در داخل یکی از 

ن است که در آن اعضای مختلفی به صورت البته چنانچه قبالً هم عرض شد این جهاد یک سیستم مثل بد

َجاِهدُوا اْلُمْشِرِكیَن »هماهنگ جهت رسیدن به یک هدف واحد فعالیت می کنند. اعضای سیستم جهاد را 

مالی، جانی و تبلیغی تشکیل می دهد و ممکن است به دلیل  سه بخش 42«بِأَْمَواِلُكْم َوأَْنفُِسُكْم َوأَْلِسنَتُِكمْ 

مومنینی وجود داشته باشند که در تمام این زمینه ها به  و تبلیغی، شدن امور نظامیو حرفه ای تخصصی 

صورت هماهنگ فعالیت داشته باشند و یا مومنینی باشند که تنها در یک بخش از این سیستم انجام وظیفه 
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 می کنند؛ مهم این است همه به صورت هماهنگ در یک سیستم و بدن فعالیت دارند و با رعایت وحدت

برتر دنبال می کنند.  بر همین « ابزار3»فرماندهی و وحدت دستور هدف واحدی را از کانال یکی از 

د واحد انجام وظیفه می کنن در این بدنِ و زبانی اساس ما تمام کسانی که به صورت مالی یا جانی یا تبلیغی 

ُ می دانیم. و امت میان امت را جزو همان فرقه و طائفه  ِ أَحدًا أْحِسبُهم كذلك، وَّللاَّ ي علَى َّللاَّ  َحِسیبُُهم، واَل أَُزك ِ

. 

امام نووی رحمه هللا می گوید که امام بخاری گفته این طائفه اهل علم هستند )یعنی  در همین راستاست که 

: اگر این طائفه اهل حدیث نباشند امام احمد بن حنبل هم گفته 43(دعوت و تبلی ُو  علومی مثل فقه و حدیث

. قاضی عیاض مالکی هم می گوید: منظور احمد اهل سنت و جماعت 44دانم چه کسانی هستندپس نمی 

اما در یک جمع بندی امام نووی رحمه هللا در شرح  45است و هر کسی که مذهب اهل حدیث را داشته باشد

ان آنها یبر صحیح مسلم می گوید: احتمال می رود که این طائفه در بین انواع مومنین تقسیم شده باشد در م

شجاعان و جنگجویان وجود داشته باشد، یا در میان آنها فقهاء و محدْین و زاهدها و دعوتگران به معروف 

و نهی کننده های از منکر و یا انواع دیگری از اهل خیر وجود داشته باشد و الزم هم نیست در یک جا 

  46جمع شده باشند بلکه می توانند در سراسر زمین پخش شده باشند...

این طیفهای مختلفی که امام نووی رحمه هللا از آنها اسم می برد تنها در میان امتی واحد ْمره ی واقعی می  

دهند و ْمره ی واقعی آنها زمانی است که به صورت سیستماتیک و همچون اعضای بدن همگی متحد، 

حدت فرماندهی به پیش ر و وو با وحدت دستو ،و از یک مرکز دستور بگیرند ،هماهنگ و هم هدف باشند

« ابزار3»و به قول ایشان قرار نیست همه در یک جا جمع شده باشند مهم این است که به نحوی به  ،بروند

  .برتر متصل باشندواحد مسلمین 

سرخود کارکردن و جداجدا کار کردن هر یکی از این طیفها مثل سر خود کار کردن دست یا پا یا چشم یا 

بر این اساس است که رسول هللا  اهنجاری و بیماری محسوب می شود. ه نوعی نسایر اعضای بدن است ک

صلی هللا علیه وسلم از این طائفه گاه تحت عنوان امتی در میان امتش نام برده است که همچون یک 

و می  ،نه همچون افراد و گروهها و امم متفرققتال و جنگ مسلحانه انجام می دهند  ،در راه حق ،«امت»
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ةٌ یُقَاتِلُوَن َعلَى اْلَحق ِ فرماید:  تِي أُمَّ همیشه از امت من؛ امتی، در راه حق قتال و جنگ  47َواَل یََزاُل ِمْن أُمَّ

 مسلحانه مي کنند.

جای بگیرند و حق ندارند هر کسی  «امت»غیر از این کسانی هم که تبلی ُ می کنند باز باید در قالب 

و به این شکل در میان مومنین تفرقه ایجاد  صحبت کند با مردم ،ه میل خودش به نام دعوتسرخود و ب

کند. امت یعنی جماعتی منسجم که متحداً و یک زبان و یک قلب در یک مسیر جهت رسیدن به یک هدف 

حرکت می کنند.  هللا تعالی بعد از آنکه امر می کند که و همگی به رشته ) ناگسستنی دین( خدا چنگ زنید 

قُواْ : و پراکنده نشوید ِ َجِمیعاً َوالَ تَفَرَّ پشت سرش و در آیه ی بعدی   (103)آل عمران/َواْعتَِصُمواْ بَِحْبِل َّللا 

ئِ می فرماید:  ةٌ یَْدُعوَن إِلَى اْلَخْیِر َویَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َویَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر ۚ َوأُولَٰ َن وَك ُهُم اْلُمْفِلحُ َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

باشند که دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از « امتی»باید از میان شما  (104)آل عمران/

 منکر نمایند، و آنان خود رستگارند.

مبلغین و اهل دعوت، برخالف اهل مال و  هممجاهدین با جان در قالب امت هستند و  همدر این صورت 

در هر صورت این فرقه ی . فهای متعدد و ناهماهنگ باشندامور اقتصادی که ممکن است متفرق و در صن

ناجیه ای که ممکن است در سراسر زمین پخش شده باشد یکی از مشخصه های بارز آن قتال و جنگ 

مسلحانه است. اما مهم آن است که در تمام منابع شرعی آمده است که این قتال و جنگ مسلحانه باید همراه 

این امت مسلح همیشه از  کهاحدی هستند دارای امام وامت واحد و جماعت واحد مسلمین صورت گیرد که 

چون وجود این امت و طائفه در میان امت به معنی وجود امت بزرگی است وجود دارد، « ابزار3»کانال 

داراالسالم متحد و یکپارچه ای است که با  و به معنی که این امت کوچک را در خود جای داده است

ئفه و امت منسجم به امر جهاد طلب و دعوت اقدام می وحدت دستور و وحدت فرماندهی از کانال این طا

کند. در این صورت این امت مسلح و جنگجوی مجاهد وظیفه ی فرض جهاد طلب و کفائی را بر علیه 

 از حاکمیت کفار بر عهده دارد و هللا تعالی هم بعد از دارالکفرها جهت رهائی زمین هللا و بندگان هللا

با این طائفه و امت  علیه وسلم و تمام امامان و رهبران داراالسالم را رسول هللا صلی هللا ،نصرت خودش

او همان کسی است که تو را  (62)انفال/ُهَو الَِّذي أَیَّدََك بِنَْصِرِه َوبِاْلُمْؤِمنِیَن تقویت و پشتیبانی می کند: مسلح 

 با یاری خود و توس ط مؤمنان تقویت و پشتیبانی کرد.
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اند و طبعاً در حاکمیت در آمده  ی واحدبرای مومنینی که به صورت امتهم  علیه وسلم  رسول هللا صلی هللا

مورد مهم را گرفته  3ی ضمانت از هللا تعال و دیپلماسی داخلی و خارجی خود تابع اصول شرعی می شوند

َ َعزَّ َوَجلَّ أَْن اَل یَْجَمَع امتش بر گمراهی جمع نشوند :  -1است .  تِيَسأَْلُت َّللاَّ  -2َعلَى َضاَللٍَة فَأَْعَطانِیَها، أُمَّ

ا ِمْن َغْیِرِهْم، دشمنان کافر بر چنین امتی تسلط پیدا نکنند:  َ َعزَّ َوَجلَّ أَْن اَل یُْظِهَر َعلَْیِهْم َعدُوًّ  -3َوَسأَْلُت َّللاَّ

نِیَن َكَما أَْهلََك اْْلَُمَم قَْبلَُهْم فَأَْعَطانِیَها، : با قحطی از بین نرود امتش َ َعزَّ َوَجلَّ أَْن اَل یُْهِلَكُهْم بِالس ِ یا  و َوَسأَْلُت َّللاَّ

البته رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در کنار این سه  .امتش گرسنه نشوند« ال یَُجوُعوا»در روایتی دیگر 

وه که امتش گروه گر هللا تعالی ضمانت هم بدهداز هللا تعالی می خواهد که ای که از هللا تعالی گرفته وعده 

انند را به همدیگر نچشجنگهای داخلی اتفاق نیافتند و خشم و تندی داخلی نشوند و بین آنها جنگ و درگیری 

َ َعزَّ :  هد و چنین درخواستی را نمی پذیرداما هللا تعالی چنین ضمانتی نمی د ْم َوَجلَّ أَْن اَل یَْلبَِسهُ  َوَسأَْلُت َّللاَّ

 48 "ِشیَعًا َویُِذیَق بَْعَضُهْم بَأَْس بَْعٍض فََمنَعَنِیَها

ضمانت نکرده که امت گروه گروه و قرار بگیرند و « امت»امر کرده که مومنین در قالب پس هللا تعالی 

ا ینگ و درگیری و کشت و کشتار متفرق نشود و این گروهها به جان هم نیافتند و این گروهها با هم ج

مورد  3می فرماید هللا تعالی وعده ی این هم  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم . نکنند زبانیجنگ روانی و 

هاي داخلي تا زمانی که در جنگ 49.حتَّى یَكوَن بَْعُضُهْم یُْهِلُك بَْعًضا، ویَْسبِي بَْعُضُهْم بَْعًضا را به من داده تا :

شروع  واحده و« امت»یعنی تفرق و از بین رفتن « رسانند و از همدیگر اسیر بگیرندبه قتل بیکدیگر را 

                                                           
َ َعزَّ َوَجلَّ َوَعدَنِي َعْن   ) /27224في مسند اإلمام أحمد ) 48 ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِه َوَسلََّم / إِنَّ َّللاَّ ِ َصاِحِب َرُسوِل َّللاَّ تِي َوأََجاَرُهْم ِمْن أَبِي بَْصَرةَ اْلِغفَاِري  فِي أُمَّ

، َواَل یَْجَمعُُهْم َعلَى َضاَللَ  ُهْم بَِسنٍَة، َواَل یَْستَأِْصلُُهْم َعدُوٌّ ُ َعلَْیِه 55ٍة )سنن الدارمي ْاََلٍث: اَل یَعُمُّ ِ َصلَّى َّللاَّ ( / َعْن َكْعِب ْبِن َعاِصٍم قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ

تِي ِمْن ْاَلٍث ال یَُجوُعوا َوال یَْجتَِمعُوا َعلَى ضَ  َ تَعَالَى قَْد أََجاَر ِلي َعلَى أُمَّ )رواه ابن أبي عاصم في لْمُسْلِمِینَ اضَةُ بَیْاللٍَة َوال َیستََباُح َوَسلََّم یَقُوُل: "إِنَّ َّللاَّ

ا من غیِرهم  149، النبوات  هیمیابن ت:  بالفظ( وسأْلتُهُ أن الَّ یَْجعََل بأَسهم بینَهم، فََمنَعَنِیَها  ای)/  ((92)السنة( )ص:  / سألُت رب ِي أن ال یسل َِط علْیهم عدوًّ

:  سألُت ربي ْالًْا ، فأعطاني 3593عامة فأعطانیها وسألتَهُ أال یجعَل بأَسهم بینَهم فمنعنیها / صحیح الجامع  فیجتاُحهم فأعطانیها وسألتُهُ أال یُهِلَكهم بسنَةٍ 

أَسهم بینَهم الَّ یَْجَعَل بعطانِیها ، وسأْلتُهُ أن اْنتیِن ، ومنعني واحدةً ؛ سألُت ربي أْن ال یُْهِلَك أمتي بالَسنَِة ، فأعطانیها ، وسألتُهُ أن الَّ یُْهِلَك أمتي بالغَرِق ، فأ

َ َعزَّ َوَجلَّ  ْلتُ ، فمنَعَنِیها / َسأَْلُت َرب ِي َعزَّ َوَجلَّ أَْربَعًا فَأَْعَطانِي ْاََلًْا َوَمنَعَنِي َواِحدَةً: َسأَ  تِي َعلَى َضاَلَلٍة فَأَْعَطانِیَها، َوَسأَْلُت َّللاَّ َ َعزَّ َوَجلَّ أَْن اَل یَْجَمَع أُمَّ َّللاَّ

نِیَن َكَما أَ  أَنْ  َ َعزَّ َوَجلَّ أَْن اَل یُْهِلَكُهْم بِالس ِ ا ِمْن َغْیِرِهْم، َوَسأَْلُت َّللاَّ َ َعزَّ َوَجلَّ أَْن اَل یَْلبَِسُهْم ِشیَعًا  كَ ْهلَ اَل یُْظِهَر َعلَْیِهْم َعدُوًّ اْْلَُمَم َقْبلَُهْم فَأَْعَطانِیَها، َوَسأَْلُت َّللاَّ

ِ صلى هللا علیه  1637صحیح النسائي :  با لفظ( وسألُت ربَي أْن ال یلبَِسنا ِشیَعًا َفَمنَعَنِیَها  ای)/  بَأَْس بَْعٍض فََمنََعنِیَها َویُِذیَق بَْعَضُهمْ  / نحَوها. فقاَل رسوُل َّللاَّ

ي واحدةً سألُت رب ِي عزَّ وجلَّ أن الَ یُهِلكنا بما أَهَلَك بِِه وسلم: أجل إنَّها صالةُ رغٍب وَرهٍب سألُت رب ِي عزَّ وجلَّ فیها ْالَث خصاٍل فأعطاني اْنتیِن ومنعن

ا من غیرنا فأعطانیها وسألُت رب ِي أن الَ یلبسنا شیعًا  فمنعنیها اْلمَم قبلنا فأعطانیها وسألُت رب ِي عزَّ وجلَّ أن الَ یْظهَر علینا عدوًّ
َ َزَوى لي  7238/ صحیح ابن حبان  2889مسلم 49 تي َسیَْبل ُُُ ُمْلُكها ما ُزِوَي لي ِمْنها، وأُْعِطیُت / إنَّ َّللاَّ اْلْرَض، فََرأَْیُت َمشاِرقَها وَمغاِربَها، وإنَّ أُمَّ

ٍة، وأَْن ال یَُسل َِط علی تي أْن ال یُْهِلَكها بَسَنٍة عامَّ ا ِمن ِسَوىالَكْنَزْیِن اْلْحَمَر واْلْبیََض، وإن ِي َسأَْلُت َرب ِي ِْلُمَّ َل: أْنفُِسِهْم، فَیَْستَبِیَح َبْیَضتَُهْم، وإنَّ َرب ِي قا هم َعدُوًّ

ٍة، تَِك أْن ال أُْهِلَكُهْم بَسنٍَة عامَّ دُ إن ِي إذا َقَضْیُت قَضاًء فإنَّه ال یَُردُّ، وإن ِي أْعَطْیتَُك ِْلُمَّ ا ِمن ِسَوى أْنفُِسِهْم، یَْستَبِیُح  یا ُمَحمَّ تَُهْم، ولَِو بَْیضَ وأَْن ال أَُسل َِط علیهم َعدُوًّ

هللا متعال زمین را برایم هموار ساخت و »ْعًضا / اْجتَمع علیهم َمن بأَْقطاِرها، أْو قاَل َمن بْیَن أْقطاِرها، حتَّى یَكوَن بَْعُضُهْم یُْهِلُك َبْعًضا، ویَْسبِي بَْعُضُهْم بَ 

های سرخ و سفید به من داده شد.) ( و از پروردگارم خواستم كه ید. و گنجینهجا که دیدم، خواهد رسمن شرق و غرب آن را دیدم؛ حکومت امتم تا بدان

اي كه نسلشان را بر چیند، مسلط نگرداند. پروردگارم به من فرمود: اي با خشكسالي فراگیری نابود نكند و بر آنها دشمن بیگانه -بارهیکبه -امتم را

با خشكسالي فراگیری، هالك نكنم.  -بارهبه یک -ی امتت وعده دادم که آنها راندارد. دربارهگاه که چیزی فیصله و مقدَّر کنم، برگشت محمد! آن

ور باشند. البته تا کن کند، بر آنها چیره نسازم؛ هرچند نیروهاي كفر از هر سو بر آنها حملهای که آنان را ریشههمچنین وعده دادم که دشمن بیگانه

 «.را به قتل برسانند و از همدیگر اسیر بگیرند هاي داخلي یکدیگرزمانی که در جنگ



ن و تسلط کفار بر مسلمیگمراهی و سرآغاز و اسیر گرفتن مسلمین از مسلمین جنگهای داخلی میان مسلمین 

 متحقق نشدن این سه وعده است. گرسنگی و فقر و 

 حتَّى یَكوَن بَْعُضُهْم یُْهِلُك بَْعًضا، ویَْسبِي بَْعُضُهْم بَْعًضا »حدیث ْوبانمی گوید: در در قرن هفتم قرطبی هم 

چیره نمی شود و... مگر زمانی که بعضی از  بر مسلمینیت است؛ یعنی دشمن انهایت و غ« حتی« »

د و جنگ داخلی رخ می دهد و این در این زمانها با ایجاد فتنه ها نمسلمین توسط بعضی دیگر کشته می شو

میان مسلمین یافت می شود که در نتیجه ی آن شوکت و قدرت کفار بیشتر شده و بر سرزمینهای مسلمین 

 50تسلط پیدا کرده اند. 

ً به زبانی دیگر  ک مسائل را به ی همچنانکه در امر دعوت باید امت وجود داشته باشد و تمام اهل تبلی ُ متفقا

بعد از تشریح  قواعدی در مورد امور عامه ای مثل هللا تعالی به همین صورت  ،گونه به تمام مردم برسانند

که نباید برای اموری مثل  می فرمایدجهاد و موظف کردن مومنین به تبعیت از امام و رهبر داراالسالم 

است  ص امام و رهبر دولت و حکومتی اسالمیسایر امور اجرائی متعلق به داراالسالم که مختجهاد و 

دعوت افراد و گروههای مختلف و متفرق را مثل دعوت امام و رهبر داراالسالم بدانیم و کسی که دچار 

این جرم آشکار شود در واقع  به وحدت فرماندهی و وحدت دستور داراالسالم صدمه زده است و آشکارا 

فَْلیَْحذَِر الَِّذیَن یَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه أَن تُِصیبَُهْم عذاب کرده است:   خودش و حتی دیگران را نیز دچار فتنه و

کنند، باید از این بترسند که بالئی ( آنان که با فرمان او مخالفت می63نور/)فِتْنَةٌ أَْو یُِصیبَُهْم َعذَاٌب أَِلیٌم 

  گریبانگیرشان گردد، یا این که عذاب دردناکی دچارشان شود.

ن فَْوقِکُ عذابی که هللا تعالی در موردش می فرماید:  ِت ْم أَْو ِمن تَحْ قُْل ُهَو اْلقَاِدُر َعلَى أَن یَْبعََث َعلَْیُکْم َعذَاباً م ِ

مثل )فرستدبر شما ب تواند که عذاب بزرگی از باالی سرتان و یا از زیر پاهایتانبگو: خدا می ،أَْرُجِلُکمْ 

ما و یا این که کار را بر ش بَْعَضُکم بَأَْس بَْعٍض، أَْو یَْلبَِسُکْم ِشیَعاً َویُِذیقَ شفشانها( صاعقه ها و زلزله ها و آت

دسته و پراکنده گردید )و جنگها در به هم آمیزد ) و در نتیجه حقیقت امر بر شما مشتبه شود( و شما دسته

میانتان برپا گرداند( و برخی از شما را به جان برخی دیگر اندازد و گرفتار همدیگر سازد و شما را گروه 

ط را توس تند و تیزی و خشونتعذاب بعضی گرفتار کند، و طعم گروه به جان هم اندازد و بعضی را به 

                                                           
قلت : ويدل عليه قوله عليه السالم في حديث ثوبان حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا وذلك أن " حتى " غاية ؛ فيقتضي ظاهر  5۰

هم لبعض ، وقد وجد ذلك في هذه اْلزمان بالفتن الكالم أنه ال يسلط عليهم عدوهم فيستبيحهم إال إذا كان منهم إهالك بعضهم لبعض ، وسبي بعض
عفوه ونصره ب الواقعة بين المسلمين ؛ فغلظت شوكة الكافرين واستولوا على بالد المسلمين حتى لم يبق من اإلسالم إال أقله ؛ فنسأل هللا أن يتداركنا

 ولطفه .



ُف اآلیَاِت لَعَلَُّهْم یَْفقَُهوَن بعضى از شما به بعضى دیگر از شما بچشاند. بنگر که  (65)انعام/انُظْر َکْیَف نَُصر ِ

 .بفهمندگردانیم تا بلکه یان و روشن میچگونه آیات را ب

اسالمی را متوجه نشده اند بدون شک مسبب تولید این و حتی تبلیغی پس نفهمهائی که منهج صحیح جهادی 

بر خود و دیگران شده اند که چندین قرن و دهه است شاهدش هستیم و  و تندی زبانی و مسلحانه عذاب

  می بینیم.را همین االن هم تحقق این عذاب بر آنها و دیگر مسلمین 

ز قیامت وجود دارند که مسلحانه به سوی وحدت و عزت با وجود آنکه فرقه ی ناجیه تا رودر این صورت 

 که :اما  تا زمانی  ،می دهندسرزمینهای تحت حاکمیت کفار دعوت  ائی بخشو جهاد طلب و ره

و  ندنگردمسلمین به این اصول شرعی پایبند نباشند و به همان وحدت خواسته شده در شریعت بر  -

برتر « ابزار3»یکی از قدرت حکومتی از کانال باز از کانال شورای اولی االمر واحد مسلمین 

 ،امتی واحد و جماعتی واحد در داراالسالمی واحد با رهبری واحد را تشکیل نداده اند

 تفرق و جنگ داخلی در میان مسلمین وجود دارند  مروجِ  رهبران گمراه گرِ تا زمانی که و   -

ه کار به جائی کشید حتی اخلی و کشت و کشتار میان مسلمین تا روز قیامت هم تمام نمی شود واین جنگ د

دسته هائی از مسلمین به سکوالریستها )یا به زبان عربی = مشرکین( ملحق می شوند و یا  می شود که

و  دمی پردازن ...غیره رهبران ونژاد و حتی دسته از مسلمین بار دیگر به پرستش انواع بتها چون ملیت و 

تِ  »، چنانچه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  می فرماید : کالً از اسالم خارج می شوند  يَوإِنََّما أََخاُف َعلَى أُمَّ

ةَ اَْلُمِضل ِیَن، تِيكنننده نگرانم؛ ی رهبران گمراهمن برای امتم از ناحیه»  اَْْلَئِمَّ ْم لَ  ،َوإِذَا ُوِضَع اَلسَّْیُف فِي أُمَّ

و آنگاه که بر ضد یکدیگر شمشیر بکشند، تا قیامت، شمشیر از میانشان برداشته  ،یُْرفَْع َعْنَها إِلَى یَْوِم اَْلِقیَاَمةِ 

تِي بِاْلُمْشِرِكینَ نخواهد شد.   شود، تا زمانی کهو قیامت برپا نمي ،َواَل تَقُوُم اَلسَّاَعةُ َحتَّى یَْلَحَق قَبَائُِل ِمْن أُمَّ

ملحق می شوند )فقط کافی است اطرافت ی از امتم به سکوالریستها ) یا به زبان عربی = مشرکان( گروه

تِي َوَحتَّى تَْعبُدَ قَبَائِلُ  ،را نگاه کنی تا ببینی که به چه میزان از مسلمین به سکوالریستها پیوسته اند(  ِمْن أُمَّ

مگر نمی بینیم  «.شوندو مشرک می را عبادت می کنندها از امتم بت هاییگروه تا زمانی کهو  51«.اَْْلَْوَْانَ 

                                                           
/ البخاري :  1582؛ و نیز السلسلة الصحیحة، ش:5394بر المشكاة، ش: ( / ر.ک: تعلیق آلبانی/  4000( وابن ماجه )  4252(رواه أبو داود ) 51)

( , 4252( , وأبو داود : الفتن والمالحم )2229( , والترمذي : الفتن )1920مسلم : اإلمارة ) (.157( , ومسلم : الفتن وأشراط الساعة )3609المناقب )

تِي، َلْم یُْرفَْع َعْنَها» /  (.5/279( , وأحمد )3952( والفتن )10وابن ماجه : المقدمة ) ْیُف فِي أُمَّ ةَ اَْلُمِضل ِیَن، َوإِذَا ُوِضَع اَلسَّ تِي اَْْلَئِمَّ ِإلَى  َوإِنََّما أََخاُف َعلَى أُمَّ

تِي بِاْلُمْشِرِكیَن، َوَحتَّى تَعْ  تِي َكذَّابُوَن ْاََلُْوَن، ُكلُُّهْم یَْزُعُم یَْوِم اَْلِقَیاَمِة، َواَل تَقُوُم اَلسَّاَعةُ َحتَّى یَْلَحَق قَبَاِئُل ِمْن أُمَّ تِي اَْْلَْوَْاَن، َوأَنَّهُ َسیَُكوُن ِفي أُمَّ بُدَ قَبَاِئُل ِمْن أُمَّ

ِ ظَ  تِي َعلَى اَْلَحق  ، َوأَنَا َخاتَُم اَلنَّبِی ِیَن، اَل نَبِيَّ بَْعِدي، َواَل تََزاُل َطائَِفةٌ ِمْن أُمَّ ِ اِهِریَن اَل أَنَّهُ َنبِيٌّ ُهْم َمْن َخالَفَُهْم َحتَّى یَأْتَِي أَْمُر َّللَاَّ هیمتم از ناحا یمن برا«.  » َیُضرُّ

شود، برداشته نخواهد شد. و قیامت برپا نمي انشانیاز م ریشمش امت،یبکشند، تا ق ریشمش گریکدیكنننده نگرانم؛و آنگاه که بر ضد رهبران گمراه ی

 نی! و در میان امتم سي كذاب و مدعي دروغشوندیپرست و مشرک مگروه زیادي از امتم بت زیو ن وندندیپیم انکاز امتم به مشر یگروه نکهیمگر ا



به تدریج به چنان مرحله ای رسیده اند گروههای اسالمی بودند از که همین االن یزیدیها و علی اللهی ها که 

 !؟می پرستنداالن رسماً خود شیطان را با نام ملک طاوس ضمن کنار گذاشتن تمام احکام شریعت هللا که 

دهها گروه ریز و درشت به این شکل از میان مسلمین تولید شده اند که بعد از چند نسل اصالً خودشان را 

 مسلمان هم ننامیده اند.

 ضمانت گرفته که کفار بر امتش مسلط نشوند، اما اگر امت تعالی از هللا صلی هللا علیه وسلم پس رسول هللا

از سفارشات و دستورات هللا تعالی و رسولش صلی هللا علیه  که وجود نداشت و امم متفرقی تولید شده باشند

وسلم اطاعت نکرده و صبر در راه اتحاد و وحدت اسالمی و رعایت اصول محافظت از ایمان خود و 

تُْرِهبُوَن بِِه  »و به جای قدرت و شکوه و ه و دچار تفرق و جنگ داخلی شدند داراالسالم را در پیش نگرفت

 ِ ُ یَْعلَُمُهمْ  َعدُوَّ َّللاَّ ُكْم َوآَخِریَن ِمن دُونِِهْم اَل تَْعلَُمونَُهُم َّللاَّ ْفَشلُوا فَتَ  »(  سستی و بی ابهتی 60)انفال/« َوَعدُوَّ

 در چنین حالتی چه؟ ( و تفرق و جنگ داخلی بر آنان غالب شد، 46)انفال/« َوتَْذَهَب ِریُحُكمْ 

واحد و جماعت واحد و رهبر واحد یکی از ، امت «اضطرار و ضرورت»اگر در بدترین حاالت 

و به جای  و راهی جهت تولید رهبر واحد و امت واحد و جماعت واحد وجود نداشت برتر نبود« ابزار3»

گروههای متفرقی وجود داشتند باید از تمام گروهها و فرقه های متفرق و رنگارنگ و تمام دعوتگران  آن

باسی اسالمی درواقع به سوی مسلمان کشی دعوت می کنند دوری به سوی تفرق که با ادبیاتی اسالمی و ل

 . ندچون هم مسلمان کشی و هم شرک تفرق جزائی جز جهنم ندار ،کرد

مردم از رسول هللا صلي هللا علیه و سلم در مورد خیر سؤال مي   حذیفه بن یمان رضي هللا عنه می گوید

عرض ، َمَخافَةَ أَْن یُْدِرَكنِي.مبادا به آن گرفتار شوم كردند؛ ولي من از شر و بدي از ایشان مي پرسیدم تا

را براي ما فرستاد، آیا بعد از )اسالم( ، ما در جاهلیت و شر بودیم! خداوند این خیر هللااي رسول  :كردم

این خیر و هدایت شري خواهد آمد؟ در جواب فرمود: آري، گفتم: آیا بعد از آن شر، خیر خواهد آمد؟ 

قومي   ض كردم: آلودگي آن در چیست؟فرمود:عر .لیکن در آن نوعي آلودگي وجود داردفرمود: بلي، 

 و شایسته خواهد آمد كه به غیر از هدایت من دیگران را راهنمایي مي كند، برخي از کارهای شان معروف

 ،گفتم: آیا بعد از آن خیر ؛ْنِكرُ قَْوٌم یَْهدُوَن بِغَْیِر َهدْیِي، تَْعِرُف ِمْنُهْم َوتُ . منكر استناپسند و و برخي دیگر 

دَُعاةٌ َعلَى أَْبَواِب  »آری، دعوتگراني هستند كه بر دروازه هاي جهنم قرار دارند:شري خواهد آمد؟ فرمود

                                                           
حق خواهند ماند و از  رینخواهد آمد. و گروهي از امتم همواره در مس ینبوت ظهور خواهند كرد، در حالي كه من خاتم پیامبرانم و پس از من پیامبر

 «.فرا رسد امتیق ییبر برپا یتا اینكه فرمان هللا مبن رساندینم شانیبه ا یانیز گران،ید یكه مخالفت و عدم همراه دهللا یاري خواهند ش یسو



اي رسول خدا، آن ها را   :عرض كردم هركس دعوت آن ها را بپذیرد او را در آن مي اندازند؛ «َجَهنَّمَ 

ُهْم ِمن ِجْلدَتِنَا،  آن ها از جنس ما هستند و با زبان ما سخن مي گویند؛: براي مان توصیف نمایید؟ فرمود

با جماعت مسلمانان :گفتم اگر آن ها را درک نمودم چه دستوري به من مي دهید؟ فرمود، ویَتََكلَُّموَن بأَْلِسنَتِنَا

فَإِْن لَْم یَُكْن لَُهْم  مسلمانان جماعت و امام نداشتند؟ . گفتم: اگرتَْلَزُم َجَماَعةَ اْلُمْسِلِمیَن َوإَِماَمُهْم  .و امام شان باش

اگر شده تنه ی درختي را  کندر آن صورت از همه گروه ها و فرقه ها دوري  : ، فرمودَجَماَعةٌ َواَل إَِماٌم 

لَْو أَْن تَعَضَّ بِأَْصِل قَاَل فَاْعتَِزْل تِْلَك اْلِفَرَق ُكلََّها وَ  . محکم بگیر تا مرگت فرا رسد، و تو بر همان حال باشی

 52َشَجَرةٍ َحتَّى یُْدِرَكَك اْلَمْوُت َوأَْنَت َعلَى ذَِلكَ 

در طول قرون گذشته مذاهب و حکومتهای بدیل اضطراری اسالمی مثل امویان و عباسیان و غیره وجود 

شاهد گروههای  نقاط منفی، در همین دوران هم ماهم نقاط مثبتی داشته اند و  هم داشته اند که بدون شک

ه رسول هللا صلی بر اساس آنچه کدر مواردی اسالمی و حاکمیتهای بدیل اضطراری اسالمی بوده ایم که 

ورده عمل نکرده اند و به سوی چیزی دعوت می دهند که غیر از آن است که رسول هللا هللا علیه وسلم آ

 ؛افکار و اعمالی ناشایسته و منکرهم افکار و اعمال خوبی دارند و  همصلی هللا علیه وسلم آورده و طبعاً 

پشت سر اینها کسانی هم وجود دارند که تمام اعمال شایسته ی این دسته ی قبل را نادیده می گیرند و تنها 

 هبر اعمال منکر و ناپسند آنها انگشت می گذارند و این اعمال ناپسند را برجسته و بزرگنمائی می کنند و ب

این شکل مردم را کالً  به دوری از قانون شریعت هللا و پذیرش قوانین کفری مثل سکوالریسم و غیره 

 .درواقع دعوت به سوی جهنم استو  53«مصیبت در دین»دعوت می کنند که 

: بعضی از مردم سرشت و طبیعت خوک را ورد این دسته از انسانها می گویدابن قیم حنبلی رحمه هللا در م

عتنایی نمی كنند. بسیاری از مردم چنین هستند از تو ا از چیزهای پاک گذر می كند و به این پاکها دارند.

چندین برابر نیکی می بینند، نیکی هایت را حفظ و نقل نمی كند و نیکی ها و خوبي ها مناسب حالش 

قرار  ن را شیرینی خودنیستند. اما چون عیب و سخن نابجایی را ببیند اینجاست كه هدفش را پیدا می کند وآ

 54داده وهر كجا نقلش می كند.

                                                           
ح یاْللباني ، صح/  بَاب َكْیَف اْْلَْمُر ِإذَا لَْم تَُكْن َجَماَعةٌ )وكذا رواه مسلم وابن ماجه -متفق علیه / البخاري في صحیحه واللفظ له في كتاب الفتن  52

جماَعةَ المسلمیَن وإماَمهم ، فإِْن / تكوُن دعاةٌ على أبواِب جهنَم ، َمْن أجابَهم إلیها قذفوه فیها ، هم قوٌم ِمْن ِجْلدَتِنا ، یَتََكلَُّموَن بألسنِتنا ، فالزَم  2994الجامع 

 بأصِل شَجَرةٍ حتى یُْدِرَكَك الموُت وأنَت كذِلكَ لم تَُكْن جماَعةٌ واَل إماٌم فاعتِزْل تِْلَك الِفَرَق ُكلَّها ، ولَو أْن تَعَضَّ 
/ 2 نيرخ دهد.)مدارج السالک نياست که در د یبتي، مص یقيحق بتينعمت است ، و مص قتيآسان و بلکه در حق نيد بتيجز مص یبتيهر مص 53

322) 
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 مسلمین به دو دسته تقسیم می شوند:  خوک صفتاناین و تبلی ُ در برابر دعوت االن 

دَُعاةٌ إلى أَْبَواِب  .می شوندگروهی به تبلیغات آنها گوش می دهند و دنباله رو آنها و اهل جهنم  -1

 قَذَفُوهُ فِیَهاَجَهنََّم، َمن أََجابَُهْم إلَْیَها 

و آشکارا تمام این انحرافات  هم مثل امام مالک و شافعی و حنبل و دیگران با آنکه واضحگروهی  -2

با امام مسلمین و رهبر داراالسالم  و جماعت مسلمین هم ط مثبت و منفی را می بینند اما اقو ن

این امام و رهبر داراالسالم وجود نداشت از  و اگر، تَْلَزُم َجَماَعةَ الُمْسِلِمیَن وإَماَمُهمْ مسیر می شوند. 

 تمام گروههای متفرق فاصله می گیرند.

پیدایش این رهبران گمراه گر و دعوتگران به سوی جهنم و پیدایش  در این صورت واضح است که : 

و از بین رفتن شورای اولی االمر واحد مسلمین و طبعاً از بین رفتن امت واحد و جماعت واحد  ،تفرق

ی و شایع شدن گرسنگ ،و تولید سرگردانی در میان مسلمین و تولید جنگ داخلی در میان مسلمین ،لمینمس

 وو از دست رفتن بخشهای وسیعی از داراالسالم  و تسلط کفار بر مسلمین وتقسیم  ،و فقر در میان مسلمین

مشکل و مفاسد عقیدتی و تکه تکه شدن سرزمینهای مسلمان نشین به دهها بخش ناسازگار با هم و دهها 

َوَما »مصیبتهائی هستند که به خاطر انحرافات و رفتارهای خود مسلمین به وجود آمده اند  ،رفتاری دیگر

ِصیبٍَة فَبَِما َکَسبَْت أَْیِدیُکْم َویَْعفُو َعن َکثِیرٍ  ن مُّ آنچه از مصائب و بال به شما  ( 30)شوری/« أََصابَُکم م ِ

 .کنداز بسیاری گذشت می، و هللا ایدی است که خود کردهرسد، به خاطر کارهائمی

ةَ اَْلُمِضل ِینَ  »رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از  عالی که هللا تبر امتش می ترسید رهبران گمراهگر «  اَْْلَئِمَّ

ةً یَْدُعوَن إِلَى النَّاِر َویَْوَم اْلِقیَامَ  در موردشان می فرماید : و ما آنان  (41)قصص/ِة اَل یُنَصُروَن َوَجعَْلنَاُهْم أَئِمَّ

، گردندخواندند و روز قیامت یاری نمیرا سردستگان و پیشوایانی کردیم که مردمان را به سوی دوزخ می

این رهبران پیدا شدند که حرکت نکردند و « امت»مومنین در اموری مثل دعوت و جهاد از کانال حاال اگر 

وحدت اسالمی مسلمین و نابودی تفرق و شکست برای مسلمین و تخریب انحراف، قصدی غیر از ایجاد 

 را ندارند چه؟   داراالسالم

معنی و  4»در همان به خود مسلمین بر می گردد و بیماری که متوجه می شویم علت بیماری در اینجاست 

وسها به محض زمینه دچار آفت و ویروسهائی شده اند که این ویر 4دین است و مسلمین در این « مفهوم

قدرت  -1و مسلمین هم در  ،پیدا کردن یک میزبان مناسب، شروع به تکثیر و انتشار خود کرده اند

دچار فسادهایی شده اند مجازات و پاداش جامعه ی خود  -4اطاعت کردن  -3قانون و برنامه  -2حکومتی 



فراهم کرده اند. اهلیت ج مخربرا برای رشد ویرسهای و بستر سازی های مناسب زمینه های مناسب و 

معنی  4»از مسلمین ترسی که در دل کفار وجود دارد با ذلیل شدن مسلمین به دلیل دوری در این مرحله:  

این ترس در قلوب مسلمین قرار می  ،با قدرت گیری کفار از بین می رود، و در عوض،« و مفهوم دین

از مرگ به سراغ مسلمین آمد دشمنان نیز از  گیرد و زمانی که این ترس به همراه دوستی دنیا و کراهیت

هر سو به آنها حمله ور می شوند. همان چیزی که در طول این قرنها در گوشه و کنار سرزمینهای مسلمان 

 ایم. نشین شاهدش بوده

 أُفٍُق، َكَما تَدَاَعى اْْلََكلَةُ َعلَىیُوِشُك أَْن تَدَاَعى َعلَْیُكُم اْْلَُمُم ِمْن ُكل ِ »رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید: 

به زودى از هر گوشه از دنیا امتهاى دیگر به شما یورش مى آورند همانطور كه گرسنگان به »قَْصعَتَِها

گاز و ذغال  و نفت ،چین :باید بگویم که همین االن ،]صرفنظر از گذشته«ور مى شوند كاسه ى غذا حمله

قفقاز و  درروسیه هم  فرانسه طال و اورانیوم مالی را غارت می کند،  سنگ ترکستان شرقی را می دزدد،

راق و و آمریکا نفت عمشغول غارت منابع مسلمین است  ترکستان غربی و تاجیکستانتاتارستان و چچن و 

 .کمک انگلیس و سایر شرکایش می دزدسوریه و سایر دول عربی مثل آل سعود و امارات و بحرین را به 

فیلیپین و ویتنام و تایلند و بنگالدش و برمه و هند و پاکستان و افغانستان و از  اندونزی و مالزی و 

ترکستان شرقی و غربی بگیر تا غرب اسالمی می بینی که کفار سکوالر جهانی به همراه مزدوران 

اه در مبدانید که سکوالر و محلی آنها مشغول غارت و چپاول سرزمینهای مسلمان نشین هستند. جالب است 

معاون وقت وزیر دفاع امریکا در «  Paul Wolfowitz ل ولفوویتزاوپ»زمانی که  ن2003می 

کنفرانسی خبری در حاشیه اجالس دفاع آسیا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا امریکا کشوری مثل 

عراق این است که عراق  تفاوت اصلی میان کره شمالی و»عراق را اشغال کرد نه کره شمالی را، گفت: 

انتخاباتی با جو بایدن )نامزد  خیمه شب بازیو ترامپ هم در آخرین  «روی دریایی از نفت شناور است

ایم و دیگر نیازی به هیچکدام از ما برای اولین بار در انرژی مستقل شده»دیگر ریاست جمهوری( گفت:

بخاطر »دقت کردید چه گفته : « ایم، نداریم!هآن کشورهایی که بخاطر سوخت آنها، با آنها وارد جنگ شد

اگر خوب دقت کنید می بینید که سخن رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  «!با آنها وارد جنگ شدیمسوختشان 

صحابه عرض كردند: اى رسول خدا آیا به قُْلنَا: یَا َرُسوَل هللاِ، أَِمْن قِلٍَّة بِنَا یَْوَمئٍِذ؟ است.تحقق پیدا کرده 

ِب تُْنَزُع اْلَمَهابَةُ ِمْن قُلُوقَاَل: أَْنتُْم یَْوَمئٍِذ َكثِیٌر َولَِكنَُّكْم ُغثَاٌء َكغُثَاِء السَّْیِل خاطر كمى تعداد ما در آن روز است؟  

ُكْم، َویُْجعَُل فِي قُلُوبُِكُم  عدادتان زیاد است ولى به مانند كف روى سیل فرمود: شما در آنروز ت« اْلَوَهنُ  »َعدُِو 

هستید طورى كه ترس و هیبتتان از قلوب دشمنان کنده شده است و در قلوب شما وهن به وجود آمده است، 



ُكُم ُحبُّ ) یا با لفظ(  تِ َوَكَراِهیَةُ اْلَموْ حبُّ الدُّنیا، ) یا با لفظ(  قَالُوا َوَما اْلَوَهُن؟ قَاَل: ُحبُّ اْلَحیَاةِ، َوَكَراِهیَةُ اْلَمْوِت.

ت دنیا و كراهزندگی و ؟ فرمود: دوستى هللاعرض كردند: وهن چیست اى رسول « الدُّْنیَا، َوَكَراِهیَتُُكُم اْلِقتَالَ 

 55«از مرگ و در لفظی دیگر دوستی دنیا و کراهیت از قتال و جنگ مسلحانه

دین خود « معنی و مفهوم4»مسلمین بار دیگر به همان این وضع ذلیلی و نا امنی ادامه خواهد یافت تا اینکه 

آنرا باید هستند اما دچار آفتها و ویروسها شده است « معنی و مفهوم4»و اگر هم دارای دینی با این  برگردند

ان صحیح به همبرگشت به محض صورت این در و یروس زدائی و آفت کشی کنند. با قانون شریعت هللا 

از کانال صحیحش هم بر می گردد. چنانچه رسول هللا  ده صورت خودکار جهادین ب« معنی و مفهوم4»

ْرعِ، َوتََرْكتُْم اْلِجَهادَ،  »صلی هللا علیه وسلم می فرماید:  إِذَا تَبَایَْعتُْم بِاْلِعینَِة، َوأََخْذتُْم أَْذنَاَب اْلبَقَِر، َوَرِضیتُْم بِالزَّ

ُ َعلَْیُكْم ذاُلًّ اَل یَ  هرگاه دست به معامله ِعینَِة بزنید و مشغول شخم » 56«ْنِزُعهُ َحتَّى تَْرِجعُوا إِلَى ِدینُِكمْ َسلََّط َّللاَّ

زدن زمین شوید و به كشاورزی رضایت دهید و جهاد را رها نمایید، خداوند متعال ذلتى بر شما مسلط خواهد 

سوی  تا اینکه به« َحتَّى تَْرِجعُوا إِلَى ِدینُِكْم  » «كند، تا اینكه به دینتان برگردید.نمود، و آن را برطرف نمى

ه بلکه به معنی بازگشت به این معنی نیست که دین اسالم را رها کرده و مرتد شده اید، دینتان برگردید ب

دین را به دین « معنی و مفهوم4»این یا باالجبار که متاسفانه امروزه خیلی ها  دین است« معنی و مفهوم4»

نی و مفاهیم چهارگانه فاصله گرفته اند و آنها را رها کرده اند، یا در این او از این مع اده اندسکوالریسم د

« معنی و مفهوم4»دین دچار آفت و ویروس شده  و بیمار شده اند و از سالمتی در این « معنی و مفهوم4»

 دین فاصله گرفته اند.

بازگشت به جهاد را بازگشت به دین معرفی می کند، چون بدون رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در اینجا  

جهاد زمانی که کفار بر مسلمین حاکمیت پیدا می کنند دین اسالم را یا مثل اندلس کالً از مسلمین می گیرند 

که در زمان  دین ناقصخودش تهی و خالی کرده اند، و این  «مفهوممعنی و 4»یا اینکه اسالم را از آن 

ار . اما زمانی که باست که باید داشته باشند ن کاملیدیلط کفار به آن عمل می کنند غیر از آن ذلیلی و تس

قانون و برنامه  -2قدرت حکومتی  -1روی می آورند در واقع بار دیگر از کانال شرعی آن دیگر به جهاد 

د و بار دیگر ترس مجازات و پاداش را به دین اسالم برگردانیده ان -4اطاعت کردن و فرمانبرداری  -3

ناشی از وحدت و قدرت نظامی داراالسالم به دل کفار بر می گردد؛ و به جای ترس، در دل مومنین 
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ح إسناده ابن تيمية في ))بيان الدليل(( )(1/172(،الحافظ في )البلوغ( )3462بو داود )رواه أ 56 ( 49۸7رواه أحمد ) (.3462(، )1۰9. وصحه

 وصححه اْللباني في ))صحيح سنن أبي داود(



جهاد طلب و رهائی  ،و جهاد دفع و بعد ،غیرت و قدرت و ابهت و عزت و بزرگی و امنیت جای می گیرد

 بخش از سر گرفته می شود.  

به دین « معنی ومفهوم 4»کسی که در چنین حالتی از جهاد دوری کند در واقع می گوید که نمی خواهد این 

بدون شود و  و خالی  تهی« معنی ومفهوم 4»و  می خواهد دین اسالم از این  ندنپیدا کاسالم اختصاص 

 مومنین و واگذاریبلکه جزو دارودسته ی منافقین است  که ذلیلی  ،چنین کسی جزو مومنین نیستشک 

به کفار را می خواهد و با بهانه های غیر شرعی و بچه گانه از جنگیدن در راه « معنی ومفهوم 4» این

به دین اسالم و قدرت گیری و گسترش داراالسالم طفره می رود،  چنانچه « معنی ومفهوم 4»بازگشت این 

ْث بِِه نَْفَسهُ َماَت َعلَى ُشْعبٍَة ِمْن نِفَاقٍ َمْن َماَت َولَْم یَ : فرمودرسول هللا صلی هللا علیه وسلم  ْغُز َولَْم یَُحد ِ
57 

کسیکه بمیرد و جنگ مسلحانه نکند و در باره جنگ مسلحانه با خود زمزمه نکرده باشد )در دل قصد آنرا 

 . « (، بر شاخه ای از نفاق مرده استیا برایش آمادگی های الزم را تهیه نکرده باشد نداشته باشد

ممکن است به دلیل از بین رفتن ترس در دل کفار و انتقال این ترس به دل مسلمین یا به همان دلیل البته  

یا دالیل دیگر کفار بتوانند به بخشهائی از داراالسالم حمله کنند و بخشهائی از  وهن و دنیا دوستیتفرق و 

 عین می شود.در چنین حاالتی جهاد فرض  ا به اشغال خود در آورندداراالسالم ر

و سیستم های که تکنولوژی رسانه ای و حمل و نقل کنونی  - در متون فقهای قرون اولیه ی اسالمی 

ابتدا بر اهل آن مکان و در صورت عدم توانائی یا  جهادآمده است که  -وجود نداشتمدیریتی امروزین 

به صورت دایره وار بر  سهل انگاری یا حتی همکاری اهل آن مکان با دارالکفر در این صورت جهاد

دیگران فرض عین می شود تا اینکه فرض عین شدن جهاد تمام مومنین را در بر می گیرد که در کتاب 
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را  61و حنبلی ها 60و شافعی ها  59و مالکی ها58آراء حنفی ها « روابط متقابل اسالم و دین سکوالریسم»

و با توجه با اتحادیه « در وضع موجود»، اما امروزه  و به تکرار نمی بینمدر این زمینه آورده ام و نیاز 

چون امکانات رسانه ای و ی آشکار و حتی دارودسته ی منافقین داخلی، « گانه6کفار»های بین المللی از 

نقل و انتقال به گونه ایست که تمام سرزمینها را به راحتی می توان به هم متصل و یکپارچه کرد در این 

 کفار به هر بخشی از داراالسالم حمله شود جهاد دفع بر تمام مومنین فرض عین میصورت اگر از سوی 

و بعد از نماز هیچ فرضی باالتر از جهاد دفع وجود ندارد که طی آن بار دیگر شود. فرضی مثل نماز، 

 امنیت به آن بخش از داراالسالم هم برمی گردد. 

در با وحدت فرماندهی و وحدت دستور  ،و جهاد ،اشتی وجود داگر داراالسالم و امام و رهبر واحد حاال

 : در چنین حالتی  چه؟ قرار گرفت  مسیر صحیح آن

َوالَِّذیَن هللا تعالی هدایت و راهیابي به تمام راههاي منتهي به عزت را به مومنین نشان خواهد داد:  -1

خود ( کساني كه  در راه ما جهاد كنند، آنان را در راههاي 69)عنکبوت/َجاَهدُوا فِینَا لَنَْهِدیَنَُّهْم ُسبُلَنَا 

 .  رهنمود می کنیم

                                                           
من  یعل نیفرض ع ریصیْغر من ْغور االسالم ف یان هجم العدو عل نی)رحمه هللا(: وفرض ع نیقال ابن عابد/    3/138،  حاشیهابن عابدین ،  58

بأن عجز من کان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو او لم  همیال جیفان احت همیال حتجیاذا لم  ةیقرب منه، فاما من وراء هم ببعد من العدو فهو فرض کفا

اهل  عیجم یلع فترضیان  یترکه وْم وْم ال سعهمیکالصالة والصوم ال  نیفرض ع همیلیمن  یعل فترضیفانه  جاهدیولم  اسلواعنها ولکنهم تک عجزوای

 نیاند، جهاد فرض ع کینزد نیسرزم نیکه به ا یمله کرد، برآنانح ی. / اگر دشمن به مرزها وْغور اسالمجیهذا التدر یاالسالم شرقا وغربا عل

فراد گونه که ا نیبود، بد ازیاست. اما به حضورشان ن هیاحساس نشده برآنان فرض کفا یازیکه ن یکه با دشمن فاصله دارند تا هنگام یاست. وآنان

نشان دادند وبه مقاومت و جهاد نپرداختند،  یمقابله را داشتند، اما از خود ضعف وسست ییتوانا نکهیا ای اوردندیحاظر درمقابل دشمن تاب مقاومت ن

به  ازیدر صورت ن بیترت نی.وبه همندیآن را ترک نما دیگردد. ونبا یم نیمانند نماز وروزه فرض ع گترند،یگروه نزد نیکه به ا یبرآنان ادآنگاه جه

)رحمه هللا( در )بدائع  یعالمه کاسان/  گردد. یبر تمام مسلمانان شرق وغرب فرض م جی، به تدرمورد تهاجم نیمسلمانان مجاور آن سرزم یهمکار

 فتوا را داده اند. نی( هم5/191ریدر)فتح القد زی( و ابن همام )رحمه هللا( ن5/191)رحمه هللا( در)البحر الرائق  می( وابن نج7/72الصنائع
کل احد وان  یتوجه الدفع بفجئ )مفاجاة( عل ی: أیالجهاد بفجئ العدو قال الدسوق نی: وتعیالدسوق هیحاش یجاء ف/  2/174،   حاشیه الدسوقی ، 59

دشمن، الزم  یآمده است: جهاد در صورت حمله ناگهان یدسوق هیدر حاش .   نیوالزوج ورب الد یولو منعهم الول خرجونیو اً،یامرأة أو عبداً اوصب

روند،  رونیجهاد ب یگردد وبرا یاعم اززن، برده وکودک الزم م یدفاع برهر فرد ،یناگهان یدرصورت حمله  یعنی: دیگو یم یگردد. دسوق یم

 همسر وطلبکار آنان را ازرفتن باز دارند. ،یگرچه ول
 زملیدون مسافة القصر ف نهمیوب ننای)رحمه هللا( آمده است که : فان دخلوا بلدة لنا وصاربیالمحتاج رمل ةیدر نها/  8/58،  نهایة المحتاجرملي  ،  60

ما و آنان کمتر ازمسافت قصر) نماز( وجود  انیما شد وم نیاگر دشمن وارد سرزم . وامرأة   نیوولد وعبد ومد ریمن فق همیمن ال جهاد عل یاهلها حت

 ، دفاع الزم است.و زن ونیبچه و برده ، مد ر،یاعم از فق ست،یکه جهاد برآنها الزم ن یآنان یحت هر،آن ش یداشت، بر اهال
 ْالْة مواضع یالجهاد ف نیوتع ابن قدامه )رحمه هللا( آمده است: یدر المغن/  8/345، المغنیابن قدامه ،  61

 الزحفان وتقابل الصفان یاذا التق -1

 اهله قتالهم ودفعهم یعل نیاذا نزل الکفار ببلد تع -2

  ریاذا استنفر االمام  قوم الزمهم النف  -3

 گردد: یم نی  وحالت الزم و متع تیدر سه موقع جهاد

 و کف ار درمقابل هم قرار گرفتند. نیکه دو گروه با هم برخورد کرده و دو صف مسلم یهنگام  -1

 آن دفاع ومبارزه الزم است. یشدند، براهال یکه کف ار وارد شهر یوقت -2

 است. یفتن شان الزامجهاد اعزام نمودند ر یرابرا یعده ا نیکه امام مسلم یهنگام  -3



قاعده و  ،داخلی و خارجی  داراالسالم  حاکم می شوند بر حاکمیتِ  حاکمِ  شرعیِ  اصولِ  ،بار دیگر -2

 زجهت حفظ این اصول به میدان می آید و احکومتی  «قدرت نظامی»پشتوانه ی با ی نفی سبیل 

رسول ؟ چون «قدرت نظامی»چرا . جلوگیری می کندو آفتها و ویروسهای مخرب مصائب  تمام 

بازگشت از مانع ابزاری که هللا صلی هللا علیه وسلم در جواب سوال حذیفه رضی هللا عنه تنها 

حذیفه رضي هللا عنه را اسلحه و شمشیر معرفی می کند،  شودمی به این شرها و مفاسد مومنین 

؟ می پرسد:  ، َکَما َکاَن قَْبلَهُ َشرٌّ ن آیا بعد از ای، «نَعَمْ »فَقَاَل: یَا َرُسوَل هللاِ، أَیَُکوُن بَْعدَ َهذَا اْلَخْیِر َشرٌّ

قُْلُت: فََما ، «بلي»خیر )اسالم(، ش ري هم وجود دارد همانگونه که قبل از آن شر بود؟ فرمود: 

 62. «السَّْیفُ : »قَالَ حذیفه گفت: ای رسول هللا  راه نجات از آن چیست؟ ( یَا َرُسوَل هللاِ؟ هُ ِمنْ )اْلِعْصَمةُ 

 « .شمشیر» علیه و سلم فرمودند:صلي هللارسول هللا   62

با آنکه اسلحه ممکن است امیرانی بر ناگوار ی و صلحی متزلزل را به وجود بیاورد و دعوتگران به  بله،

د داشت که نامام و رهبرانی وجود خواه ،اما از جانب هللا تعالی نیز ،سوی گمراهی هم  وجود داشته باشند

ِ َوَرُسوِلِه ُْمَّ لَْم یَْرتَابُواآَمنُوا بِا» کنند و بعد از با چنین اسلحه ای در مسیر صحیح خالفت حرکت می  تنها «َّللَّ

ِ ۚ »از تمام این شرها در راه نجات   داراالسالم « قدرت نظامی» و«  َوَجاَهدُوا بِأَْمَواِلِهْم َوأَنفُِسِهْم فِي َسبِیِل َّللاَّ

دف به این هخشنود کند باید با پرهیز از تفرق در رسیدن راضی و و هر کسی که دوست دارد هللا را  ،است

ِ ِلتَْرَضى  :برترعجله کند و مصداقی باشد برای«ابزار3»از کانال یکی از  ( 84)طه/ َوَعِجْلُت إِلَْیَک َرب 

  خوشنود شوی.راضی و کردم تا  عجلهپروردگارا! من به سوی تو 

   َوأَتُوُب إِلَْیكَ ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك، الَ إِلَهَ إِالَّ أَْنَت، أَْستَْغِفُرَك 

 والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته 

                                                           
َشرٌّ  رِ یْ بَْعدَ َهذَا اْلخَ  ُکونُ یَ َرُسوَل هللاِ، أَ  ایَ فَقُْلُت: / » 5323تخریج مشكاة المصابیح؛  2739السلسلة الصحیحة  مسند امام احمد بن حنبل / صححه آلبانی 62

؟ فَقَاَل:   إَِماَرهٌ َعلَى تَُکونَ  عَْم،نَ“قَاَل:  هٌ؟یَّ بَقِ  فِ یْ قَاَل: قُْلُت: َوَهْل بَْعدَ َهذَا السَّ  ،”فُ یْ السَّ “َرُسوَل هللاِ؟ قَاَل:  ایَ ، قَاَل: قُْلُت: فََما اْلِعْصَمهُ “نَعَْم ” َکَما َکاَن قَْبلَهُ َشرٌّ

ِ “، قَاَل: قُْلُت: ُْمَّ َماذَا؟ قَاَل: ”أَْقذَاٍء َوُهْدنَهٌ َعلَى دََخنٍ  اَللَِه، فَإِْن َکاَن َّلِلَّ َجلَدَ َظْهَرَک، َوأََخذَ َمالََک فَاْلَزْمهُ، َوِإالَّ  فَهٌ یاْْلَْرِض َخلِ  یفِ  ْوَمئِذٍ یَ ُْمَّ تَْنَشأُ دَُعاهُ الضَّ

اُل بَْعدَ ذَِلکَ  ْخُرجُ یَ َماذَا؟ قَاَل:  ، قَاَل: قُْلُت: ُْمَّ ”َوأَْنَت َعاضٌّ َعلَى ِجْذِل َشَجَرهٍ  تْ فَمُ  ر که قبالً شچنان ایوسلم آ هیهللا عل یرسول هللا  صل یگفتم: ا «.الدَّجَّ

هد خوا یهم باق یکس ریشمش نیبعد از ا ای. گفتم: آریفرمود: شمش ست؟ی. گفتم: راه نجات چیفرمودند: آر د؟یآیشر  م ر،یخ نیوجود داشت، بعد از ا

 یافهیخواهند آمد؛ اگر در آن روز خل دیپد یگمراه ی: دعوتگراِن به سوفرمودمتزلزل. گفتم: بعدش؟  یو صلح یبر ناگوار یرانیام یماند؟ فرمود: آر

 که در یریبم یدر حال دیصورت با نیا ریکن. در غ یرویموجود بود و بر پشتت شالق زد و اموالت را مصادره کرد از او پ نیاز جانب هللا بر زم

ً ی)کنا یاگذرانده یجنگل زندگ  …: سپس؟ فرمود: بعد از آن دجال ظهور خواهد کردتمکن(. گف یاز فتنه دور یعنی تا


