
 (25( )قسمت 1) مصداقهای داراالسالم در دنیای معاصر

در امور متعلق به قرآن و سنت اگر چیزی گفتی باید به هر نحوی که شده سخنت را به هللا و رسولش 

ن از امام احمد بتمثیلی زیبا مان و قیامت خودت اهمیت می دهی: صلی هللا علیه وسلم  برسانی اگر به ای

حنبل رحمه هللا روایت است که گفت : روز قیامت در حالی که من را با زنجیر بسته اند می آورند و هللا 

تعالی می پرسد این سخن را از کجا آوردی و بیانش کردی؟ می گویم یا رب الوکیع بن الجراح الحافظ 

وکیع بن الجراح الکوفی را دست بسته می الکوفی آن را به من گفت؛ در اینجا من را رها می کنند و ال

آورند و هللا تعالی می پرسد این سخن را از کجا آوردی؟ الوکیع بن الجراح می گوید آن را از منصور 

بن معتمد گرفتم؛ در اینجا الوکیع را رها می کنند و منصور را دست بسته می آورند و هللا تعالی می 

یانش کردی؟ منصور می گوید آن را از ابراهیم نخعی گرفتم؛ پرسد تو این سخن را از کجا آوردی و ب

در اینجا باز منصور را رها می کنند و ابراهیم را با غل و زنجیر می آورند و هللا تعالی می پرسد این 

گرفته ام؛ در  یَزید بن األْسود سخن را از کجا آوردی و نقل کردی؟ ابراهیم می گوید آن را از اسود و 

را با غل و زنجیر می آورند و هللا یَزید بن األْسود  باز ابراهیم را رها می کنند و اسود و این مرحله هم

 ابن ورده اید و نقلش کرده اید؟ این دو می گویند ما آن را ازمی پرسد شما این سخن را از کجا آ تعالی

بن عباس و ابن مسعود این دو را رها می کنند و ا ز؛ در این مرحله نیز بامسعود و ابن عباس گرفته ایم

را با غل و زنجیر می آورند و هللا تعالی می پرسد شما این سخن را از کجا گرفته اید و نقل کرده اید؟ 

  1می گویند: از پیامبرت و او هم از جبرئیل و او هم از خودت یا رب.

چه قرآن و چه سنت صحیح باید از  ،پس هر چه از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم صادر شده است

اصحاب رسول ، و ما با استناد به قرآن و سنت صحیح و آراء به این منابع بیان شود روی علم و آگاهی  

نامیدن  «دارالکفر»و  «داراالسالم»تمام مذاهب اسالمی در مورد هللا صلی هللا علیه وسلم و آراء 

صحبت کردیم و هیچ مسلمانی نمی تواند خارج « ردا»سرزمینی و اصول حاکم بر روابط بین این دو 

 . شناسائی و روش برخورد تولید کند از این قواعد معیاری برای

البته عده ای سعی می کنند جهت به چالش کشاندن این مورد خاص داراالسالم و دارالکفر و سایر 

ائمه و مذاهب مختلف و  اصحابابتدا  ی که با ذوق و سلیقه و مذاق و اهداف آنها سازگارنیستندموارد

گفتند اصحاب انسانهائی هستند و ما هم انسانهائی اسالمی را تا حد خود پائین بیاورند و بعد از اینکه 

شافعی و غیره قرار دادند سعی می جعفر صادق و حنفی و باالتر از  «عمل»در خود را مثل آنها و 

                                                           
 یوفبن الجراح الحافظ الک عیبها الوک یرب حدثن ای، فأقول قلت هذا المساله نیاحمد فا ای یل قالیف ،و قد غللت امهیالق ومیبه  جاءیقال احمد  1

ن عن ابن مسعود .... اب دیزی.... اسود و  ینخع میمغلوله ... منصور بن معتمد .... ابراه یبن الجراح الحافظ الکوف عیالوک جاءیاحمد و  فکیف
 . اربیعنک  لیعن جبرائ کیعباس و ابن مسعود ... عن نب



یل به تأو شانبا عقل و برداشت نافص خود را کنار بزنند و اسالمیمختلف مذاهب اصحاب و آراء کنند 

 سنت را هم کنار می زنند و به« عمالا »البته دسته ای از این اهل تأویل  ،و تفسیر قرآن و سنت بپردازند

  ند.نکمی قرآن را تأویل  خواسته ها و برداشتهای ناقص خود و بر اساس رای خود

رای اصحاب رسول هللا صلی هللا الزم است بدانید امروزه این تاویالت فردی و گروهی که بر خالف 

بیان می شوند « دارالکفر»و « داراالسالم»تمام مذاهب اسالمی در مورد علیه وسلم و برخالف رای 

ا از سوی کسانی است که در پی کسب قدرت حکومتی هستند تی و می خواهند با قدرت حکوم ،تماما

 شوند. ی روانی و گاه مسلحانهحاکم بر داراالسالم کنونی وارد رقابت و حتی جنگ

نادیده می گیرند و به این دسته تمام آیات و احادیث و آراء صحابه و آراء تمام مذاهب اسالمی را  

برداشت غلط خودشان جهت ایجاد تفرق و تحمیل جنگ بر داراالسالم و توجیه سکونت در دارالکفرها 

برای خود یا و در نهایت هدفی غیر از رقابت جهت کسب قدرت حکومتی در داراالسالم  ،چسبند می

این سهمی  که از قدرت دریافت می کنند به هر میزان که باشد، چون امروزه ندارند . االن برای کفار 

ا کاحزابی در میان مسلمین تولید شده اند که می دانند جایگزین حاکمیت کنونی بر داراالسال فار م قطعا

ا  اهد خو« دارالکفر»تبدیل به « داراالسالم»سکوالر جهانی و مرتدین سکوالر محلی خواهند بود و قطعا

شد به همین دلیل سهم خودشان را تنها بازی سیاسی در این سیستم حکومتی سکوالریستی می خواهند. 

ونه نشان می دهند. اما باز در این موجودات همان دارودسته ی منافقینی هستند که دشمنی خود را اینگ

 میان مومنین هم کسانی پیدا می شوند که به این بیماری دارودسته ی منافقین خود را آلوده کرده اند و  

إ نََّما  هشدار داده و می گوید: "چنین مفسده ای به مومنین  در موردعمر بن خطاب  رضي هللا عنه 

یه  َرُجٌل یَ  :أََخاُف َعلَْیُكْم َرُجلَْین یل ه  َوَرُجٌل یُنَاف ُس اْلُمْلَك َعلَى أَخ  ُل اْلقُْرآَن َعلَى َغْیر  تَأْو  به درستی که  2".تَأَوَّ

من از دو نوع مرد بر شما می ترسم: مردی که قرآن را غیر از تأویلی که دارد تأویل می کند و مردی 

 دهد.که به خاطر ملک و حاکمیت با برادرش رقابت می کند و مسابقه می 

 می فرماید:هم در مورد چنین اشخاصی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

ْن النَّار   - أْ َمْقعَدَهُ م  ْلٍم فَْلیَتَبَوَّ َمْن قَاَل ف ي اْلقُْرآن  ب غَْیر  ع 
هرکسی بدون علم در مورد قرآن نظر » 3

 «بدهد جایش را در دوزخ مهیا سازد.

                                                           
 / 2364شماره  (2/237ن عبد البر  )جامع بیان العلم وفضله، الب 2
ُ َعلَْیِه َوَسلََّم َمْن قَاَل فِي اْلقُْرآِن بَِغْیِر ِعلْ َعْن اْبِن َعبَّاٍس سنن ترمذی /  3 ِ َصلَّى َّللاَّ ُ َعْنُهَما قَاَل َقاَل َرُسوُل َّللاَّ ْْ َمْقعََدهُ ِمْن النَّارِ َرِضَي َّللاَّ  قَاَل ٍم فَْلیَتَبَوَّ

 َْبُو ِعیَسى َهذَا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیحٌ 



َن النَّار   - أْ َمْقعَدَهُ م  َمْن قَاَل ف ي اْلقُْرآن  ب َرأْی ه  فَْلیَتَبَوَّ
كسى كه با رأى شخصى خویش دربارة قرآن »4

ْن مَ حتی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:   «سخن بگوید، جایگاه او در آتش است.

 َ قَاَل ف ي اْلقُْرآن  ب َرأْی ه  فَأََصاَب فَقَْد أَْخَطأ
هرکس )بدون علم( در مورد قرآن نظر بدهد، اگر چه  5

 نظرش درست باشد باز هم دچار خطا شده است.

در تفسیر  پس 6بر این اساس ابن کثیر می گوید تفسیر قرآن تنها با رای و نظر شخصی حرام است.

 تعالی به هللام را باز از کانال رسول هللا صلی هللا علیه وسلو تأویل قرآن هم باید مسائل قابل تفسیر 

ه به به هللا تعالی متصل کنی باید بدانی کرا . اگر نتوانستی به این شکل سخنت برسانی و متصل کنی

، چون می گوئی هللا تعالی چنین گفته در حالی که رسول ایرسول هللا صلی هللا علیه وسلم دروغ بسته 

هللا صلی هللا علیه وسلم چنین چیزی از سوی هللا نیاورده و می گوئی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

و به این شکل جایگاه خودت را در آتش جهنم آماده  حدیثی وجود نداردچنین گفته در حالی که چنین 

َن النَّار  لی هللا علیه وسلم می فرماید: کرده ای چون رسول هللا ص أْ َمْقعَدَهُ م  داا، فَْلیَتَبَوَّ َمن َكذََب َعلَيَّ ُمتَعَم  
7 

 هر کس به طور عمد بر من دروغ ببندد، باید جایگاه خود را در آتش دوزخ آماده سازد.

 فت؛ه وسلم چنین گ صلی هللا علیاین در مورد مسائلی که می گوئی هللا تعالی چنین گفت و رسول هللا

گران :از من به دی8«بَل  غُوا َعن  ی َو لَو آیَةا »مطئن شدی آنوقت به دستور : از منبع سخنت زمانی که 

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  بدون ابراز رای شخصی عمل می کنی. برسانید اگر چه یک آیه باشد،

َع َمقَالَت ي می فرماید:  ُ اْمَرأا َسم  َر َّللاَّ ْنهُ نَضَّ ل  ف ْقٍه إ لَى َمْن ُهَو أَْفقَهُ م  فََوَعاَها َوَحف َظَها َوبَلَّغََها فَُربَّ َحام 
9 

فردی را شاد و شادمان کند که سخنی از من شنیده و حفظ کرده و همانطور که شنیده است آنرا خداوند 

 . چه بسا حامل فقهی که سخن را به فقیه تر از خود منتقل سازند.بیان کند

امور اجتهاد پذیر هم باز باید دقت کنی که این مسائل نیاز به علم کافی و جامع دارند و در مورد در  

مین به ه سخنانی که بر زبان می رانی مورد پرسش قرار می گیری و در برابر سخنانت مسئول هستی.

دانند سکوت وری که نمی و در ام  چیزی که کامالا به آن علم دارند صحبت می کنند دلیل اهل علم در

رضی هللا  در مدینه و در عصر تابعین )یعنی عصر فرزندان صحابه و شاگردان صحابه .می کنند

                                                           
وعن سعید بن جبیر /  .27، ص 1ق، ج 1409ن، محمد بن جریر طبرى، دار المعرفة، بیروت، جامع البیا/   2950-3205جامع الترمذی  4

 ار( رواه النسائي.عن ابن عباس عن النبي صلى هللا علیه وسلم قال )َمن قاَل في القُرآِن بَرْیِه ْو بَِما ال یَعَلُم فَْلیَتَبَّوْ َمقعََده ِمَن النّ 
ُ َعَلْیِه َوَسلََّم َمْن قَاَل فِي اْلقُْرآِن بَِرْْیِِه فَأَصَ َعْن ُجْنَدِب / .2952 یسنن ترمذ 5 ِ َصلَّى َّللاَّ ِ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ مذي رواه التر/  اَب فَقَْد َْْخَطأَ ْبِن َعْبِد َّللاَّ

 السََّماِء َواألَْرِض( َرَواهُ اْبُن َعَساِكَر. َو كذلك َحِدیِث )َمْن َْْفتَى بَِغْیِر ِعْلٍم لَعََنتْهُ َمالِئَكةُ  والطبراني والبیهقي في الشعب.
ا تفسیر القرآن بمجرد الرْي فحرام لما رواه محمد بن جریر رحمه هللا  6 ابن  عن سعید بن جبیر عن -بسنده –وقال ابن كثیٍر في تفسیره: "فأمَّ

یعلم فلیتبوْ مقعده من النار((، وهكذا ْخرجه الترمذي والنسائي من عباس عن النبي صلى هللا علیه وسلم قال: ))من قال في القرآن برْیه ْو بما ال 
 طرق عن سفیان الثوري به ورواه ْبو داود".

 (3847(، وْحمد )30(، وابن ماجه )2659الترمذي ) (2134(، ومسلم )6197) 1291بخاری  7
  3461بخاری 8
 2498ابن ماجه  /(.5179في ))المعجم األوسط(( )والطبراني /(، 219وْبو یعلى في ))المعجم(( ) /( 2658الترمذي ) 9



تنها یک نفر  ،( در مورد طالق سوال شد و در تمام مدینه با اینهمه بزرگوار و عالمتعالی عنهم اجمعین

 در این زمینه فتوا داد و آنهم سعید بن مسیب رحمه هللا بود. 

مورد مساله ای متعلق به منزل یک فرد بود که اینهمه توسط تابعین احتیاط می شد حاال چه رسد این در 

به امور عامه مسلمین مثل حکم در مورد داراالسالم و دارالکفر و تکفیر مسلمین و.... که با موجودیت 

مین گره دین و داراالسالم و جان و ناموس و آبرو و مال عموم مومنین و بخشهای وسیعی از مسل

ْعنَا َو أََطْعنَا» و ربطی به اجتهاد ندارند بلکه اموری هستند که باید  خورده است بدون دخیل دادن « َسم 

 و پیامبرهللا و ، «عمالا »اما عده ای جاهل و مرید ماهواره ها که  ،دیدگاه شخصی تابع حکم هللا تعالی شد

فعی و حنبل و سایر بزرگواران اهل سنت و مالک و شا جعفر صادق و صحابه و تابعین و امام حنفی و

و با استناد به  ؛در چنین مسائل مهمی نظر می دهند ،مراجع تقلید آنها شده ماهواره ها و فضای مجازی

که اکثراا در دست کفار سکوالر جهانی و مرتدین محلی و دارودسته ی منافقین این مراجع تقلیدشان 

در جبهه ی اینها باز دسته ای از مومنین جاهل به امور  خود را صاحب نظر می دانند؛ و یاهستند 

شرعی و حتی فریب خورده ی جنگ روانی دشمن وجود دارند که در چنین مسائل مهمی وارد می 

 . هواره ها و فضای مجازی در حرکتندشوند و در همان مسیری حرکت می کنند که مریدان ما

ی»امام شافعی رحمه هللا می گوید: ُل ُحْزَمةَ َحَطٍب  َمثَُل الَّذ  ب  لَیٍل، یَْحم  ٍة، َکَمثَل  َحاط  لَم ب اَل ُحجَّ یَطلُُب الع 

ي که دانش و فقه را بدون دلیل دریافت نماید همانند کسی کسیمثال .»10«َوف یه  أَْفعَى تَْلدَُغهُ َوُهَو اَل یَْدر 

مار افعی در آن پشته او  دارد و یکای از یک هیزم را برمیکند. پشتهاست که در شب هیزم جمع می

 «.که خود بفهمدگزد بدون اینرا می

ََحٍد أَْن یَقُوَل َمقَالَتَنَا َحتَّى یَْعلََم »گوید:بر این اساس است که امام ابویوسف حنفی رحمه هللا می لُّ أل  اَل یَح 

ْن أَْیَن قُْلنَا بداند که ما آن را از کجا  کهکس جایز نیست که گفتار ما را نقل کند تا اینبرای هیچ. »11« م 

 «.ایمگرفته

اگر نتوانستی در مورد مسائل شریعت مطالبی که می گیری و منتقل می کنی منبع این مطالب از 

 رسول هللا صلی هللاکانالهای شرعی و علمی آن را پیدا کنی شک نداشته باش که سخنت خیر نیست.  

ُن ب اّللَّ  علیه وسلم می فرماید:  ر، فْلیقُْل خیراا أَْو ل یَصُمتْ َمْن َكاَن یُْؤم  هر که به هللا و روز  12، واْلیْوم  اِخخ 

 قیامت ایمان دارد باید سخن خیر گوید؛ یا باید خاموش باشد.

                                                           
در المدخل  یو بیهق 1/433، و مناوى در فیض القدیر 5/453و زرقانى در شرح المواهب اللدنیة  2/211إعالم الموقعین  10

 . کندیم تی/ روای( از طریق ربیع بن سلیمان از امام شافع263/رقم211)ص
البحر الرائق  هیدر حاش نی( و ابن عابد2/309) نیدر اعالم الموقع می(، ابن ق145ثالثه الفقهاء )فضائل ال یابن عبدالبر در االنتقاء ف 11

 (.262درالمدخل ) ی( و بیهق1/55) زانیدر الم ی( و شعران6/293)
 (5154)وْبو داود  (3971وابن ماجه )( 5154( وْبو داود )9967(، وْحمد )2500(، والترمذي )47(، ومسلم )6018البخاري ) 12



  و از کانال صحیحش به ما رسیده است خیر هم یعنی آنچه در قرآن و سنت صحیح و شریعت هللا تعالی

، پس واضح است در تمام امور متعلق به شریعت هللا و یا شریعت هللا تعالی آن را تأئید می کند

بخصوص در این مورد خاص متعلق به شناسائی داراالسالم از دارالکفر و امور متعلق به آنها روی 

 فر شود، و نهی آشکار است که باید بر اساس اصل کفر به طاغوت به آنها ک«گانه6کفار»سخن ما نه با 

 : چون سخنی با دارودسته ی منافقین مانده که در اینجا بخواهیم تکمیلش کنیم،

یَن نمی خواهند:  «خیر« »مومنین»برای کفار اهل کتاب و سکوالریستها هرگز  - ا یََودُّ الَّذ  مَّ

ْن  تَاب  َکفَُرواْ م  ینَ َوالَ أَْهل  اْلک  ک  نْ  اْلُمْشر  َل َعلَْیُکم م   ب  ُکْم  أَن یُنَزَّ ن رَّ افران اهل ک( 105)بقره/َخْیٍر م  

دارند خیر و برکتی از جانب خدایتان بر کتاب و همچنین سکوالریستها )مشرکان(، دوست نمی

 .شما نازل گردد 

َولَتَْسَمعُنَّ انتظاری غیر از شنیدن سخنانی که مایه ی اذیت و آزار باشند نداریم: از اینها و ما  -

َن  ینَ م  تَاَب  الَّذ  نَ أُوتُوا اْلك  ن قَْبل ُكْم َوم  یَن أَْشَرُكوا  م  ا الَّذ  ا از 186)آل عمران/ أَذاى َكث یرا ( و حتما

)مشرکین(، اذی ت و  ، و از سکوالریستهاکتاب داده شده است کسانی که پیش از شما بدیشان

 ست[کفار مشرک در آیات واضح ا از]جدائی کفار اهل کتاب  بینید.آزار فراوانی می

دارودسته ی منافقین )سکوالر زده ها( هم دشمنانی هستند که هللا تعالی در موردشان می  -

ایشان دشمن اند؛ از آن ها حذر داشته »...(، 4)منافقون/...« ُهُم اْلعَدُوُّ فَاْحذَْرُهمْ »... فرماید: 

 رسول هللا دغلبازان زبان بازی هستند که حتی این دارودسته ی منافقین ...«.باش و بپرهیز 

ا صلی هللا علیه وسل در مورد دین و شریعت و خوبی ها بوده  م هم از زیبائی سخنانشان که قطعا

بَُك قَْولُهُ ف ي اْلَحیَاة  الدُّْنیَا »تعجب می کرد:  ا در میان مومنین هم کسانی هستند که ...« یُْعج  و قطعا

اُعوَن لَُهمْ : »به سخنان اینها گوش می دهند و سخنانشان برایشان مهم است  « َوف یُکْم َسمَّ

( در میانتان هم کسانی هستند که سخن ایشان را بشنوند. این دسته ای که در قلبهایشان 47)توبه/

هرگز به سخنان و هم گروه منافقین  و خود   ،به واسطه ی تبلیغات منافقین بیماری درست شده

اند حاال چه رسد به وعده های ما در ماد نکرده رسول هللا صلی هللا علیه وسلم اعتوعده های 

یَن  مورد داراالسالم و جامعه ی اسالمی و غیره . هللا تعالی می فرماید: َوإ ْذ یَقُوُل اْلُمنَاف قُوَن َو الَّذ 

ُ َوَرُسولُهُ إ الَّ ُغُروراا  ا َوَعدَنَا َّللاَّ َرٌض مَّ م مَّ كه و )به یاد آورید( زمانی را (، 12)احزاب/ف ي قُلُوب ه 

های دروغین گفتند: خدا و پیغمبرش جز وعدهمنافقان و آنان كه در دل هایشان بیماری بود می

 اند.به ما نداده

تنها روی کالم ما نداریم  و ی آشکار و دارودسته ی منافقین «گانه6کفار»پس ما هیچ انتظار خیری از 

مسلمین را در مسیر شرعی آن  و جامعه ی شانبا مومنینی است که تصمیم گرفته اند بار دیگر خود



و رسولش صلی هللا علیه وسلم متصل کرده اند و اهل عدل و تقوا تعالی قرار دهند و علم خود را به هللا 

 هستند. 

حکم می دهیم نه در « دار»با آنکه بارها و بارها گفته شده که ما در مورد با ذکر این نکته الزم است 

و سرزمین صحبت می کنیم نه مردم و  مذهب « دار»ما در مورد مورد مردم، باز تکرار می کنیم که 

هم بر « دار»و مناط و ابزار تشخیص اساسی  ،آنها؛ این از بدیهایت منهج اهل سنت و جماعت است

 آن. « ساکنین»است نه « حاکمیت»حاکم بر آن کشور و « قانون اساسی»مبنای 

 کالن« قالب»از دو نوع   «داراالسالم»رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در مساله ی حاکمیت بر حاال 

 پیدا می کنند خبر می دهد:   «حاکمیت»که بر مسلمین  یحکومت

ة      -1 ْنَهاج  النُّبُوَّ الَفَةٌ َعلَى م  که اولین و مهمترین ابزار و وسیله ست )مثل حکومت رسول هللا صلی خ 

 ه وسلم و خلفای راشدین رضی هللا عنهم(هللا علی

ا»دوره ی شاهیگیری     -2 ا »و « ُمْلكاا َعاضًّ ی ا که حکومتهائی بدیل اضطراری اسالمی  13« ُمْلكاا َجْبر 

ة  در زمان نبود به حکم ضرورت و اضطرار هستند که  ْنَهاج  النُّبُوَّ الَفَةٌ َعلَى م  انجام وظیفه می کنند خ 

 و عباسی ها و عثمانی ها و بقیه ی حاکمیتهای محلی ریز و درشت داراالسالم()مثل حکومت امویها 

بر م صلی هللا علیه وسلبه سبک رسول هللا  حاکمیت و قدرت حکومتیبه دنبال این شاهیگری دوباره که 

ةٍ می گردد:  ْنَهاج  النُّبُوَّ  َعلَى م 
الَفَةا حاکمیت بر داراالسالم  دنبال چنین هدفی در امربه و ما  14 .ثُمَّ تَُكوُن خ 

 هستیم.

ة  در صورت نبود اضطرار شورای واحد مجاهدین هم در بدترین حالت   ْنَهاج  النُّبُوَّ الَفَةٌ َعلَى م  و خ 

حکومت بدیل اضطراری اسالمی جهت حفظ امت واحد و جماعت واحد و محافظت از وحدت دستور و 

الَفَ تولید دوباره ی  برایکه ممکن است  ،کند انجام وظیفه میبه عنوان ابزار سوم وحدت فرماندهی  ةٌ خ 

ة    ْنَهاج  النُّبُوَّ  حکومت بدیل اضطراری اسالمی به وجود آمده باشد.  تولید برای یا َعلَى م 

ز ابرای رسیدن به یک هدف خاص که وسیله ای است « ابزار»هستند. « قالب» و« ابزار»اینها در کل 

 و فرم و شکلی است که چیزی در آن ریخته می شود. محتوای« ابزار»و قالب هم آن استفاده می شود 

ی آشکار «گانه6کفار»یکی از  ممکن است قوانینبسیار مهمتر از خود قالب است که این قالب و فرم 

 باشد یا قوانین شریعت هللا تعالی بر اساس یکی از مذاهب اسالمی یا بر اساس اجماع واحد مسلمین.  

                                                           
 (6577(، والبزار والطبراني في األوسط )18406حدیث  30/355ْحمد ) 13
ا الطیالسي والبیهقي في منهاج النبوة، والطبري ، والحدیث صححه األلباني في ا 14 سلسلة لروى اإلمام أحمد عن النعمان بن بشیر/ وروى الحدیث أیضا

 الصحیحة، وحسنه األرناؤوط



و حتی امر واجب تکامل تدریجی حکومت بدیل اضطراری امر واجب دعوت و جهاد  ،در کنار این

ة  اسالمی کنونی به  ْنَهاج  النُّبُوَّ الَفَةٌ َعلَى م  گاه به تکنولوژی های مختلف و ابزارها و قالبها و مقدماتی  خ 

که بدون این ابزارها عداد و امیر و غیره نیاز پیدا می کند ا  سندیکا ومثل وجود شورا و حلف و انجمن و 

ه از استفاد به همین دلیلو مقدمات انجام چنین واجباتی در مسیر صحیح و شرعی آن به پیش نمی رود، 

 همین مقدمات و ابزارها هم واجب می شود.

ا های حکومتی مثل آچار یا ماشین یا هواپیما ی«قالب»ها و « ابزار»در این صورت ممکن است 

اما کسانی که از این ابزارها استفاده می کنند و محتوائی که داخل برخی شند، کامپیوتر و غیره محدود با

د است به تعدا ناز این قالبها ریخته می شود ممکن است به تعداد تمام حزبهای دین سکوالریسم و ممک

 تمام تفاسیر مختلف از شریعتهای آسمانی مختلف و متفاوت باشند. 

تمام منابع شرعی متوجه شدیم که فالن سرزمین داراالسالم یا  در اینجا ما زمانی که با استناد به

دارالکفر است دیگر نیازی به مقایسه ی محتوای قالبهای حکومتی آنها نیست اما می توانیم خود قالبها 

را همچون یک ابزار با هم مقایسه کنیم . مثالا قالب توزیع ثروتی که کمونیستها و سرمایه دارها و 

ا چگونبه عنوان سه قالب مختلف تفاده می کنند را می توانیم مسلمین از آن اس ه با هم مقایسه کنیم؛ دقیقا

فالن ابزار و ماشین و هواپیما و قطار و تکنولوژی پزشکی و امنیتی و نظامی را با هم مقایسه می کنیم 

  و اصالا کاری به عقیده و مذهب استفاده کننده ها و حتی تولید کننده های آنها نداریم.

سیستم مدیریتی راه آهن و قطارهای عربستان سعودی را با  مثالا ساده تر عرض کنم ما می توانیم 

سیستم مدیریتی راه آهن و قطارهای ژاپن یا روسیه یا آمریکا و یا سایر دول اروپائی مقایسه کنیم  و 

اما در عوض از  کاری به عقاید مدیران و افرادی که در این قطارها جابجا می شوند نداشته باشیم

ی  ریزی استفادهتجربیات و مطالعات و تکنولوژی کشورهای مختلف در فرایند هدف گذاری و برنامه

 شرعی کنیم.

زمانی که در مورد دو سبک مدیریتی آمریکا و ژاپن صحبت می شود و جهت  ی دیگربه عنوان مثال

 مقایسه و حتی استفاده گفته می شود:

مسئولیت  -2برنامه ریزی کوتاه مدت دارد  -1نزدکتر است که  15راسیمدیریت آمریکائی به بوروک

  .کند استتصمیم  تصمیم گیری و روند تصمیم گیری تند اما بکارگیری آن  -3 استفردی 

                                                           
که  ه استمشتق شد «حکومت» یبه معنا« Kratos»و کلمه « دفتر کار» ای «زیم» یبه معنا« bureau»از کلمه  «یبوروکراس»کلمه  15

از اما  و مقررات است نیدفاتر و قوان قیاداره نمودن از طر یبه معنا یاز نظر اصطالح یبوروکراسمعادل فارسی آن دیوان ساالری است. 
 .شودیم یدر ذهن مردم تداع ،یامور ادار انیجر یو کند یازآن مانند کاغذب یاغلب آثار منفنظر عموم،



مسئولیت  -2برنامه ریزی بیشتر بلند مدت   -1نزدکتر است  که :  16دهوکراسیو مدیریت ژاپنی  به اَ 

 مدت و روند تصمیم گیری کند ولی اجرای آن به سرعت انجام می شود.   -3گروهی 

و سخنی از باورهای استفاده  مالا متفاوت با هم مقایسه شده انددر اینجا دو سبک و الگوی مدیریتی کا

 هر عقیده ای می تواند از این سبکها و الگوهای مدیریتی استفاده کند،و هر کسی با  کننده ها نشده است؛

ی هستند که می توان هم آنها را دستکاری کرد و هم « ابزار« »دیوان»چون این سبکهای مدیریتی مثل 

 استفاده های مختلف نمود.متناسب با عقاید مختلف از آنها 

ان و چین و افغانستان و پاکستان و عربستان و آموزشی آمریکا و ایر «سیستم»یا زمانی که در مورد 

 با هم مقایسه می شوند نه چند فکر و عقیده.  « سیستم»و« ابزار»صحبت می شود در واقع چند غیره 

یا زمانی که در مورد انواع الگوهای تدریس مثل نمایشی و آزمایشی و بحث گروهی و غیره صحبت 

می توان به و  صحبت شده است،مختلف  ی قالبهائیو حت« ابزار»چند می شود در واقع در مورد 

 راحتی مثالا روش تدریس در ژاپن را با روش تدریس در آمریکا و این دو را با روش الگوی قدیمی  

در به این سو  1375فعال، اکتشافی و فرایند محوری که از سال  انتقالی و نتیجه محور و الگوی جدید  

آموزشی را با هم مقایسه کرده ایم  17در اینجا ما انواع تکنولوژی استفاده می شود مقایسه کرد.ایران 

همچنانکه انواع فناوری و تکنولوژی پزشکی، نظامی، خدماتی، مونتاژ، طراحی و ساخت و غیره را 

 با هم مقایسه می کنیم که در راستای امر واجبی به کار گرفته می شوند. 

در مورد قالبهای مختلف حاکم بر داراالسالمهای مختلف هم باز زمانی که این قالبهای حکومتی را با 

هم مقایسه کردیم در واقع باید متوجه شوید که ما دو قالب و ابزار را با هم مقایسه کرده ایم نه عقیده و 

 «اسالمی ترکستان شرقیجمهوری »مذهبی که داخل این قالبها ریخته شده است. یعنی زمانی که قالب 

با قالب شاهیگری وراثتی اموی یا عباسی و یا عثمانی و یا با امارت اسالمی طالبان عمر ثالث رحمه 

و غیره مورد « جمهوری اسالمی ایران»هللا و یا با امارت شباب در سومالی و ازواد اسالمی و یا با 

هم مقایسه شده اند نه مذاهب حاکم بر این مقایسه قرار گرفته می شود در واقع چند قالب و ابزار با 

الَفَةٌ َعلَى قالبها و مذاهب حاکم بر این داراالسالمها و زمانی که گفته می شود فالن قالب به  قالب خ 

ة   ْنَهاج  النُّبُوَّ و ابزار دیگری صحبت شده  نزدیکتر است در واقع از نزدیکی قالب و ابزار به قالب م 

                                                           
به معني "حكومت" گرفته شده است. رابرت  cracy-به معني "براي هدف معین" و پسوند  ad hocواژه ادهوكراسي از واژه هاي یوناني  16

ي موجود را براي بهره برداري از هر ساختاري از سازمان كه خطوط بوروكراس"واترمن ادهوكراسي را بدین گونه تعریف مي كند: 
 ادهوكراسي نوعي از سازمان است كه در نقطه مقابل بوركراسي قرار دارد  ."فرصتها، حل مسایل و دستیابي به نتایج قطع مي كند

دانش سازمان یافته ، به معني  –و " لوژي "  –واژه تكنولوژي مشتمل بر دو كلمه " تكني " به معناي رمز و راز مهارتهاي صنعتگري  17

 و هدفمند است .سیستماتیك 



ردم به میان نیامده است . امیدوارم عده ای از دوستان به این امر مهم دقت است و سخنی از مذهب و م

 داشته باشند و اجازه ندهند که دارودسته ی منافقین شعور آنها را به بازی بگیرند.

امر به معروفهای شریعت و نهی از ناپسندهائی که شریعت معرفی در امر دعوت و معموالا « قالب»

است یا اینکه از « قالب»د همیشه وجود دارد، یا شخص داخل این جهاکرده و بخصوص در امر 

رسول هللا امر دعوت و جهاد تبعیت می کند.  به عنوان یک ابزار و نقشه در« قالب»فراورده های این 

ه ،صلی هللا علیه وسلم می فرماید:  ا فَْلیُغَی  ْرهُ ب یَد  ْنُكْم ُمْنَكرا رد، ده ککسی از شما منکری مشاه َمْن َرأَى م 

ْع فَب ل َسان ه ، عملی و با دستش، تغییرش دهد.  إ ْن لَْم فَ زبانی تغییرش بدهد.  ،اگر نتوانست فَإ ْن لَْم یَْستَط 

 ، ْع فَب قَْلب ه  ا یَْستَط  جهت تغییر آن تالش کند )یعنی مبارزه ی منفی، مثل نرفتن به فالن  واگر نتوانست قلبا

یَمان   فالن شبکه های ماهواره ای و ...( مکان یا نخریدن فالن جنس یا ندیدن  . واین18َوذَل َك أَْضعَُف اإْل 

 کمترین درجه ایمان است. )مبارزه ی منفی با قلب(

در این صورت تغییر دادن و تالش جهت تغییر دادن امور ناپسند و غیر شرعی امری واجب است که 

؛ جنبه ی گروهیهم و  ،به ی فردی داردجنهم شخص هم ربط پیدا می کند که  ایمان   به درجه و میزان  

 َوْلتَُكن. هللا تعالی می فرماید:عمل کرد به این وظیفه« امت»در قالب  که در جنبه ی گروهی آن باید

نُكْم  ةٌ م   ئ َك ُهُم اْلُمْفل ُحوَن أُمَّ )آل یَدُْعوَن إ لَى اْلَخْیر  َویَأُْمُروَن ب اْلَمْعُروف  َویَْنَهْوَن َعن  اْلُمنَكر  ۚ َوأُولََٰ

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

 منکر نمایند، و آنان خود رستگارند.

ت به خوبی ها که بسیار زیادند )هم اخالق و اعمال عمومی مورد تائید شریعت را شامل حاال اگر دعو

انجام شود، و اگر امر به معروف « امت»می شوند و هم اخالق و اعمال عقیدتی را( و باید به صورت 

ورت ص)یعنی اموری که در شریعت هللا تعالی معرفی شده و شناخته شده اند و باید دستور به انجام آنها 

گیرد( و نهی از منکرها و چیزهای ناپسند که باز این امور ناپسند هم در شریعت هللا تعالی شناخته شده 

حلف و سندیکا و انجمن شورا و انجام شود و نیاز به ابزار و قالبی مثل « امت»اند باز باید به صورت 

و قالبها دعوت به خوبی ها و امر  های مردم نهاد و ان جی اوها داشته باشد و بدون این ابزارو سازمان

ین قالبها و ابزارها واجب می شود و به معروف و نهی از منکر محقق نشود، در این صورت تشکیل ا

حتی در برگزیدن قالب و ابزار اهمیت داده نمی شود که تولید کننده  و تکامل دهنده ی آن مسلمان است 

 سود گرفته می شود. یا نیست، و از تجربیات علمی بشریت در این مسیر
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دُُكُم اْلفَْقرَ » به عنوان مثال منکری چون فقر که باید برداشته شود که وعده ی شیطان است «  الشَّْیَطاُن یَع 

 ولی( شخص به صورت فردی و در محدوده ی خودش اقدام به برداشتن این منکر می کند 268)بقره/

ما زمانی که به صورت انجمنی درمی آید بر بدون شک فرد به تنهائی توانائی های محدودی دارد، ا

توانائی ها او اضافه می شود و در برداشتن این منکر به موفقیت بیشتری دست پیدا می کند و کاری که 

انجمن می تواند انجامش دهد از عهده ی افراد به تنهائی بر نمی آید؛ حاال انجمن هم باز دارای 

کومت اسالمی جهت برداشتن این منکر اقدام می کند محدودیتهائی است اما زمانی که دولت و ح

 موفقیت بسیار بیشتر از موفقیت فردی و انجمن است. 

هر سه به صورت هماهنگ می توانند و باید به نیکی ها دعوت کنند و انجام این فریضه از دوش هیچ 

پسند و منکر اما هر یک برداشته نمی شود و باید همه امر کنند به امور معروف و نهی کنند از امور نا

َ َما اْستََطْعتُمْ » خاص خود را دارند و محدودیتهای کدام توانائی ها و وسعت  اما چنانچه « فَاتَّقُوا َّللاَّ

تبدیل حکومت بدیل اضطراری خواهان از بین رفتن این منکر و سایر منکرات و حرکت رو به جلو 

ة  کنونی به  ْنَهاج  النُّبُوَّ الَفَةٌ َعلَى م  هستیم نباید تنها به توانائی های شخصی خود و تک محوری قناعت  خ 

داشته باشیم، بلکه باید  از سایر ابزارها مثل انواع شوراها و حلفها و سندیکاها و سایر سازمانهای 

مردم نهاد و در نهایت از ابزار قدرت حکومتی استفاده کنیم و گرنه هرگز موفق به ریشه کن کردن این 

نخواهیم شد، در نتیجه استفاده از این ابزارها جهت انجام چنین سه ی اصالحگری در پرومنکرات 

ارتقاء واجباتی واجب می شود چون مصداق بارز دفاع از اسالم و محافظت و ارتقاء داراالسالم و 

از دین و جان و ناموس و عقل و هم در این پروسه و فرایند است که و گسترش داراالسالم مسلمین 

 تالشی می همآبرو و مال مسلمین دفاع و محافظت می شود و امور دنیوی مسلمین ارتقاء پیدا می کند و 

یَْدُخلُوَن »رخ دادن واقعه ی حتی شود جهت کمک به ارتقاء بسیاری از مسلمین به درجه ی مومنین و 

ا ین  َّللاَّ  أَْفَواجا این واقعه گروههای زیادی از غیر مسلمین وارد دین اسالم می که در  (2)نصر/« ف ي د 

 .و داراالسالم هم گسترش پیدا می کند شوند

حرکت در این مسیر در واقع حرکت در مسیر صحیح شریعت هللا تعالی است و نباید از تنها بودن هم 

ا در میان حق دلتنگ شوی، مطمئن باش هللا تعالی محبتت را دلهای حق طلب قرار می دهد و تو ر

ْحَمُن طلبان مردمی می کند چنانچه می فرماید:  ال َحات  َسیَْجعَُل لَُهُم الرَّ لُوا الصَّ یَن آَمنُوا َوَعم  إ نَّ الَّذ 

دهند، خداوند آورند و کارهای شایسته و پسندیده انجام میگمان کسانی که ایمان می( بی96)مریم/ُود اا 

 اندازد. آنان را در نظر مردم عزیز، و محب ت آنان را به دلها می و داردمهربان آنان را دوست می

پس من و شما نگران آینده و نتیجه نباشیم بلکه نگران این باشیم که از مسیر صحیح شریعت هللا به 

عنوان نیروی محرکه ای که قرار است تضادهای بر سر راه خود را کنار بزند و فاصله اش را با 



اهداف برسد منحرف نشویم، و تمام تالش ما در حرکت در مسیر شریعت هللا  به آن اهدافش کمتر کند تا

مراقبت کردن از پذیرفته شدن اعمالمان توسط هللا تعالی  بخصوص و مانو باال بردن کیفیت اعمال خود

 باشد.

راد و ی اف ادهو مساله ی محتوای قالبهای مختلف و  احتمال استف« ابزار»و « قالب»تا اینجا باید جایگاه 

ستای اهداف عقیدتی خاص خودشان جماعتها و حکومتها و عقاید مختلف از یک قالب و ابزار در را

 مشخص شده باشد. 

را مورد بررسی قرار می دهیم و  «داراالسالمهای مختلف»در مراحله ای که پس واضح است که ما 

صحبت می کنیم نه « داراالسالم»حکومتی « قالب»و « ابزار»در مورد آنها را با هم مقایسه می کنیم 

در مورد عقیده و مذهبی که در داخل آنها ریخته شده است و نگاه می کنیم که هر یک از این 

ة  »کدامیک به « داراالسالمهای مختلف» ْنَهاج  النُّبُوَّ اَلفَةٌ َعلَى م   نزدیکتر شده است.« خ 

ة  » ْنَهاج  النُّبُوَّ اَلفَةٌ َعلَى م  مطلوب ما که جهت رسیدن دوباره ی به « قالب»و « ابزار»نوان اولینبه ع« خ 

به تفصیل در مورد این  19آن تالش می کنیم دارای دو مشخصه و اصل است که در درس ششم مقدماتی

 دو اصل صحبت کرده ایم تحت عنوان: 

و نهادهای مختلف حکومتی و حکومت و دولت رت همگانی بر عملکرد داخلی حاکم اصل نظا -1

 سلمین، غیر از مسائل امنیتی.م

تعلق به اصل شورای اولی االمر. که تمام امور اجرائی حکومتی و تمام امور اجتهاد پذیر م -2

 از کانال شورای واحد و اجماع واحد ارائه می شود. زندگی عمومی داراالسالم 

هبری یا اهل ر شورای اولی االمر می تواند در تمام تخصصها وجود داشته باشد تا به شورای نخبگان

ة  ». علت اساسی که ما در دوران حل و عقد ختم می شود ْنَهاج  النُّبُوَّ اَلفَةٌ َعلَى م  شاهد چیزی به نام « خ 

مذهب به این شکل مدون آن در دوران شاهیگیری امویه و عباسیان و غیره نبودیم  وجود همین شورای 

 اولی االمر و متخصصین مربوطه بود. 

و وجود انواع شوراها و نهادهای مختلف مردم  ،با استناد به ساختارهای حکومتی و ،بر این اساس

متوجه خواهیم شد که در دنیای امروز ما در نهایت و با توجه به دیپلماسی داخلی و خارجی،  ،نهاد

ست که بسیار به سیستم هم ه و سیستمی حکومتی وجود دارد و در دسترس ما« قالب»و « ابزار»

ة  » حکومت اسالمی ْنَهاج  النُّبُوَّ اَلفَةٌ َعلَى م  نزدیک شده است، و در واقع می توانم بگویم با آنکه « خ 

عقب مانده اند، با این وجود در همان در اجراء سیاستگذاری ها بر اساس اصول شرعی بنا شده اند اما 
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ة  ثُمَّ تَُكوُن »مسیر و چند قدمی تحقق وعده ی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  ْنَهاج  النُّبُوَّ اَلفَةٌ َعلَى م   «خ 

 اهل عدل و انصاف و تقوی باشیم . «اگر»قرار گرفته ایم 

در منابع اهل سنت هم موردی وجود ندارد که بگوید اگر شرایط انجام کار خیری که واجب است فراهم 

ین کار خیر و شد، و این کار هم زمینه ساز کارهای شرعی بزرگتر و واجب اساسی تری بود انجام چن

بٌ »واجبی جایز نیست؛ بلکه طبق قاعده ی  ؛ فَُهَو َواج  ُب إ الَّ ب ه  انجام چنین امر خیری  20«َما الَ یَت مُّ اْلَواج 

.  انگار در اینگونه مسائل می گوئی که ،  زیرا مکمل و متمم واجب، واجب استرا واجب دانسته اند

نماز بدون انجام وضو انجام نمی شود پس وضو هم  وضو مقدمه ی واجبی مثل نماز است و واجبی مثل

واجب است، در این صورت حفظ این حکومت بدیل ی این از ضروریات، لوازم و کامل کننده

ة  »به  و ارتقای آناضطراری اسالمی  ْنَهاج  النُّبُوَّ اَلفَةٌ َعلَى م   به همان سبک واجب است. « خ 

َك، الَ    إ لَهَ إ الَّ أَْنَت، أَْستَْغف ُرَك َوأَتُوُب إ لَْیَك  ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوب َحْمد 

 والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته  

 

 (26( )قسمت 2مصداقهای داراالسالم در دنیای معاصر )

به دلیل اهمیت موضوع دشمن شناسی و غفلت دسته هائی از مسلمین و حتی غفلت دسته هایی از 

 :دارای دو دشمن سنتی هستندداراالسالمها مومنین باز یادآوری می کنم که 

یَن َهادُوا   -1گانه ی آشکار )6کفار -1 اب ئ یَن  -2الَّذ  یَن َوالَّذ   -5َواْلَمُجوَس   -4َوالنََّصاَرىَٰ  -3َوالصَّ

نُكم َعن دین ه  )َمن بدََّل دینَهُ( -6اصلی به همراه  کافر 5أَْشَرُكوا؛ این   = مرتدین َمن یَرتَدَّ م 

یَن أَْشَرُكوا؛ یا مشرکین یا به زبان امروزین سکوالریستها از همان ابتدای شکل گیری و داشتن  -5   َوالَّذ 

قدرت هرگز اهل بحث با پیامبران و پیروان دین اسالم نبوده اند بلکه تنها با زبان اسلحه وارد گفتگو 

ین ُكْم إ ن  اْستََطاُعوا َۚواَل یََزالُوَن یُقَات لُونَُكْم َحتَّىَٰ یَُردُّوكُ شده اند:  ( و سکوالریستها 217)بقره/ ْم َعْن د 

)مشرکین( در طول تاریخ خود هرگز ظرفیت پذیرش قانون شریعت هللا را پیدا نکرده اند. در این 

صورت، در عمل، دستیابی به یک توافق اساسی که سکوالریستها )مشرکین( هم بخشی از راه حل 

 ممکن است. سیاسی در جامعه باشند غیر

                                                           
 (9/236ال بن قدامه) یالمغن 20



اساس، ایده و رویکرد سکوالریستها بر حذف قانون شریعت هللا در اداره ی زندگی انسانها بنا شده 

زیستی با مسلمینی که می خواهند به به قوانین شریعت هللا تعالی و هماست، به همین دلیل آزادی عمل 

ومنین ا)مشرکین( نیست، و مقوانین شریعت هللا تعالی عمل کنند در ظرفیت فکری و عملی سکوالریسته

 نمی توانند هیچ چارچوب مشترکی با احزاب مختلف و رنگارنگ دین سکوالریسم پیدا کنند. 

نازل شده است « هللا تعالی»)به زبان عربی = مشرکین( با حاکمیت آنچه توسط  سکوالریستها

ده است بر مردم حاکمیت آم« هللا تعالی»سرنازگاری و دشمنی دارند و هرگز نمی پذیرند آنچه از سوی 

آنچه که هللا تعالی نازل کرده است تن دهند. « تمام»هرگز حاضر نشده اند به میل خود به  و ،داشته باشد

در این قرون گذشته هم ابتدا به سکوالریزه کردن جوامع نصرانی و یهودی پرداختند و بعد از تثبیت 

و این گونه نیست که تصور شود  ،ه اندقدرت خود به سکوالریزه کردن جوامع اسالمی روی آورد

سکوالریستها)به زبان عربی = مشرکین( تنها به آنچه که بر محمد مصطفی صلی هللا علیه وسلم نازل 

شده سر ناسازگاری دارند و کاری به کار نصرانی ها و سایر شریعتهای آسمانی ندارند بلکه اینها در 

« معنی و مفهوم4»و تا زمانی که  ،ده است سر دشمنی دارنداساس با تمام آنچه که از سوی هللا تعالی آم

شریعتهای آسمانی پیروان سکوالریسم را بر دین « معنی و مفهوم4»را از مسلمین نگیرند و دین 

ْم َعن َحتَّىَٰ یَُردُّوكُ یُقَات لُونَُكْم َواَل یََزالُوَن تحمیل نکنند دست از این دشمنی و جنگ مسلحانه بر نمی دارند. 

ین ُكْم إ ن  اْستََطاُعوا ۚ نند تا اگر بتواجنگید )سکوالریستها = مشرکها( پیوسته با شما خواهند   (217)بقره/ د 

 .برگردانند شما را از دینتان

فالن حکومت بدیل اضطراری اسالمی مرتکب جرمی چون در این صورت نباید تصور کنید که مثالا 

 ؛متحد شده اندلیل دسته هائی از کفار سکوالر جهانی و طاغوتهای محلی به دشمنی با آن شده به همین د

نه  اینگونه نیست، نباید دچار سهل انگاری و سهل اندیشی شد؛ علت دشمنی اینها به ماهیت و محتوای 

رو  و حرکت رو به جلو  و ،و پایبندی به اصول حاکم بر روابط داخلی و خارجی اسالم ،منهج اسالمی

 .ربط داردبه تکامل و بالندگی این حکومتهای بدیل اضطراری اسالمی 

دین را از اسالم « معنی و مفهوم4»اگر امارتهای اسالمی و حکومتهای بدیل اضطراری اسالمی  

و به دین سکوالریسم بدهند و منابع مادی خود را در اختیار سکوالریستها )مشرکین( قرار دهند  بگیرند

و به بعضی از عبادات شخصی مثل نماز و روزه و حج و... که حتی حالت تشریفاتی به خود گرفته 

ای بدیل هقناعت کنند دشمنی سکوالریستهای لیبرال و کاپیتالیست با آنها تمام می شود، اما این حکومت

حاال بر اساس مذهب و  -دین را به اسالم « معنی و مفهوم4»اضطراری اسالمی می خواهند این 

قانون و  -2قدرت حکومتی  -1اختصاص بدهند و نمی خواهند زیر بار  -برداشت خودشان از اسالم 

ه روند.  ریشمجازات و پاداش بر اساس عقاید سکوالریستها یا سایر کفار ب -4اطاعت کردن  -3برنامه 



ی دشمنی سکوالریستها به اینجا بر می گردد نه به حنفی یا جعفری یا مالکی و شافعی و حنبلی و نجدی 

 و... بودن مسلمین. و زیدی 

پس علت دشمنی سکوالریستها)به زبان عربی = مشرکین( در ماهیت و حقیقت قوانینی است که هللا 

آشکار و تخریبات کفار پنهان «گانه6کفار»که بساط  تعالی جهت حاکمیت بر انسانها نازل کرده است

ی یَقُولُوَن  داخلی و دارودسته ی منافقین بر زمین را برمی چیند. یم که دانما می»قَْد نَْعلَُم إ نَّهُ لَیَْحُزنَُک الَّذ 

ینَ « سازد.گویند تو را غمگین میآنچه می نَّ الظَّال م  بُونََک َولَک   (33ام/)انعب آیَات  َّللا   یَْجَحدُوَن  فَإ نَُّهْم الَ یَُکذ  

کنند. بلکه ستمکاران آیات خدا را انکار ) ناراحت مباش ( چرا که آنان )در حقیقت( تو را تکذیب نمی

 نمایند.می

با دموکراسی در تضاد  (21)یا به قول خودشان تئوکراسی سکوالریستها واضح می گویند حکومت خدا

ند رد هستنهایی که کُ آ است واضح می گویند که حکومت خدا با دموکراسی در تضاد است کافی است )

 میرا نگاه کنند که بروند و مرام نامه حزب دموکرات کردستان ایران کنگره شانزدهم صفحه هفتم 

سی ااینها با حکومت خدا یا به قول خودشان تئوکر ؛ذاتا حکومت خدا با دموکراسی در تضاد است :گوید

 حکومت شیعه یا سنی یا نصرانی یا یهودی و ... متوجه شدی؟ گرفتی؟ فقط نه  (نی هستنددر دشم

 این تکرار سناریوی تمام مشرکین )سکوالریستها( در طول تمام تاریخ بشریت بوده است. 

و در واقع همان سکوالریستهائی هستند که کفار پنهان داخلی  «داراالسالم»دشمن سنتی دیگر  -2

توانائی نظامی جلوگیری از تطبیق قانون شریعت هللا را نداشته اند و از داراالسالم هم خارج 

نشده اند و در میان مسلمین با نقابی اسالمی ادای مسلمین را در می آورند و تنها به جنگ نرم 

انجام دادن آنها می  مال اسالمی با ناقص و کج دار مریضو روانی و تبلیغی و تخریب اع

زند. نگاه کنید متوجه می شوید: نه نمازشان نماز مومنین است نه حجاب و ظارها شان و پردا

نه اعمالشان اعمال مومنین است و هر چه قدرت حکومتی و قدرت اجتماعی مومنین کمتر می 

و حتی زمانی که قدرتی  ،شود اینها بیشتر به تخریب عبادات و اعمال اسالمی می پردازند

و یک  ر می دارندومنین را احساس نکنند کالا نقاب اسالمی خود را بحکومتی و اجتماعی م

 مگر اینها را در اطراف خود نمی بینید؟سکوالر )مشرک( خالص می شوند.  

اینها در میان مسلمین اشخاصی احساسی و هیجانی هستند که و دارودسته ی اکثریت مطلق مریدان 

م و انسجام ساختاری ندارند، با این وجود عده ای چندان پشتوانه ی عقیدتی و منهجی صحیحی از اسال

ا در صورت فراهم شدن زمینه  از این فریب خورده ها صاحب افکار بدعی افراطی می شوند که گاها

                                                           
 .ردیگیم شهیر« حکومت خداوند» یبه معن θεοκρατία یونانیاز واژه  (Theocracy: یسی)به انگل یواژه تئوکراس 21



مرتکب رفتارهای کامالا تخریبی و تولید انواع فرقه بازی ها و فتنه ها و جنگ داخلی هم  ،های مناسب

دنیا آنها را به بازی گرفته است موضوع حکومت و حاکمیت اهمیت می شوند. عده ای از اینها نیز که 

و هر حکومتی که بتواند نیازهای اولیۀ مادی و نفسانی آنان را بر طرف کند،  ،چندانی برایشان ندارد

 ی دین وارد معامله و مذاکره می شوند.  «گانه4معانی »و به سادگی بر سر  استبرایشان قابل قبول 

ثل سیدنا حسین بن علی رضی هللا عنهما یا زید بن علی ابن حسین رضی هللا عنهم که مومنین انقالبی م

ة  »به حکومت بدیل اضطراری اسالمی  بازگرداندنجهت  ْنَهاج  النُّبُوَّ اَلفَةٌ َعلَى م  ممکن است دست به « خ 

 دست به اقداماتیاقداماتی نظامی و انقالبی بزنند، و یا مومنین اهل بغی که باز ممکن است به دالیلی 

را به « داراالسالم»مخالف نیستند و نمی خواهند« داراالسالم»بزنند؛ این دو طیف با موجودیت 

تبدیل کنندهر چند ممکن است اهل بغی صدمات و ضربات سنگینی را بر پیکره ی « دارالکفر»

انحرافات، موانع  وارد کنند همچنانکه اموی ها با شاهیگری و خوارج با منهج غلط خود« داراالسالم»

 و صدمات غیر قابل انکاری را در مسیر حرکت رو به جلو مومنین و داراالسالم به وجود آوردند.

ملموس و واضح است « دارالکفر»و  «داراالسالم»دارودسته ی منافقین نسبت به ریاکارنه ی موضع 

 جدا کرد.و به سادگی می توان آنها را از انقالبیون شریعت گرا و حتی از اهل بغی 

اگر کسی بگوید که من مسلمان و طرفدار داراالسالم هستم و با موجودیت و تمامیت دارالکفرها و 

بخصوص دارالکفرهای سکوالر مخالفم اما در عین حال برای جبهه ی دارالفکر و یکی از 

کار شی آشکار تالش کند، در واقع بین موافقت و مخالفت قرار گرفته که نوعی تناقض آ«گانه6کفار»

 است. 

اما در مسائلی متمایل به حنفیت یا شافعی یا هر یک از مذاهب اسالمی باشد باشد اینکه شخص مسلمان 

مخلوطی از چپگرائی و لیبرالیسم و مسائلی از شریعتهای  باشد اماو یا اینکه شخص سکوالر )مشرک( 

د آید امری عادی و پذیرفته آسمانی باشد و در کشاکش زمان تغییراتی در این سالئق و نگرشها به وجو

 شده است. 

سکوالریسم با چپگرائی و لیبرالیسم و پاره ای از مسائل شخصی متعلق به شریعتهای آسمانی در تضاد 

و تناقض نیست و می توانند با هم در یک شخص جمع شوند؛ دین اسالم هم با جعفری و حنفیت و 

نیست و شخص می تواند در مسائلی خاص به مالکی بودن و سایر مذاهب اسالمی در تضاد و تناقض 

مرجعی مشترک با آراء مذاهب اسالمی دیگر استناد کند چون محور و مبنای اصلی همه دارای 

ا  زیادیاشتراکات   نبی وای و جابر سر مسائل حاشیه هستند و اختالف نظر پیروان این مذاهب صرفا

لی است؛ اما گاهی افرادی را می بینیم که قصد ویل و اجتهاد ازمنبع اصلی یا عدم آگاهی از منبع اصتأ



ی آشکار که با هم تناقض ساختاری دارند «گانه6کفار»دارند بین عقیده ی اسالمی با عقاید یکی از 

همزمان خود را مسلمان و طرفدار قانون شریعت هللا و  و نوعی توافق و جمع و سازگاری ایجاد کنند،

 د. نجبهه ی دارالکفر و کفار اشغالگر خارجی باشدر در عین حال د و نداراالسالم بدان

عیب و ایرادی اساسی و بنیادین  ،واضح می توانیم در ساختار عقیدتی و رفتاری این شخص و گروه

پایه بودن  و بی ،ضعف عقیدتی: ند گانگی گفتاری و رفتاری نشانگرکه این دوگانگی و چ ؛مشاهده کنیم

و اپورتونیست صفتی است که در  ،و نان به نرخ روز خوری ،و ابن الوقتی و فرصت طلبی ،عقیده

ذَْبذَب یَن ادبیات اسالمی تحت عنوان دارودسته ی منافقین یا سکوالر زده ها از آنها یاد می شود که :   مُّ

ُؤاَلء  ۚ  ُؤاَلء  َواَل إ لَىَٰ َهَٰ ل َك اَل إ لَىَٰ َهَٰ
نه با اینان و نه با  .دند( در این میان سرگشته و مترد  143)نساء/بَْیَن ذََٰ

 .آنان هستند

در اینجا راه میانه ای بین انتخاب اسالم یا کفر یا بین انتخاب جبهه داراالسالم با جبهه دارالکفر وجود 

و مرزبندی ها هم کامالا آشکار هستند. شخص یا اسالم را انتخاب  ،تکلیف کامالا مشخص است ؛ندارد

 را، یا در جبهه ی داراالسالم است یا در جبهه ی دارالکفر. ی آشکار «گانه6کفار»می کند یا یکی از 

اینکه با بعضی از سیاستهای داراالسالم یا دارالکفر مخالف باشی و در عین حال در جبهه ی یکی از 

این قطبها قرار بگیری که ادعای طرفداری از آن را داری فرق دارد با اینکه جبهه ی خودت را 

شخص « عمالا »گفتار با کردار مخالف است، و « عمالا »شته باشی که عوض کنی و ادعای دروغین دا

 .به آن جبهه ای تعلق دارد که در آن قرار گرفته هر چند از نظر مکانی تغییر موضع نداده باشد

دارودسته ی منافقین در میان مسلمین با آنکه در میان مسلمین هستند و جزو مسلمین محسوب می شوند  

هند که با مومنین و داراالسالم هستند اما در میان مسلمین در جبهه ی جنگ و می خواهند نشان د

به همین دلیل همچون دشمن به آنها نگریسته روانی کفار بر علیه مومنین و داراالسالم قرار گرفته اند 

ین (  این دشمنان داخلی که در داخل از حقوق مسلم4)منافقون/ ُهُم اْلعَدُوُّ فَاْحذَْرُهْم ۚمی شود: 

وند ش دارالکفر وارداگر آشکارا صف خود را از مسلمین جدا کنند و تغییر جبهه بدهند و  برخوردارند 

 مشمول حکم کفار مشرک )سکوالر( می شوند.   

داخلی، دارودسته ی  آشکار و  کفار پنهان یغات رسانه های مختلف کفارامروزه بر اثر جهل و تبل

وظیفه، جائی است اما  اختیارشانو  اراده منافقین و حتی مومنین ضعیف االیمان و فریب خورده

را از جای دیگری می خواهند. اینها تابلوئی را بر سر در خودشان نصب کرده پاسخگویی  و مسئولیت

بلوی خود نوشته اند فعالیت اند اما حرفه ی دیگری دارند و برای چیزهای دیگری غیر از آنچه بر تا

ی آشکار بر اساس تابلوی خودشان عمل و فعالیت می کردند ما « گانه6کفار»دارند. اگر اینها مثل 



ی « گانه6کفار »مشکالت کمتری داشتیم اما اینها تابلوی اسالم و مسلمانی را زده اند اما برای جبهه ی 

 آشکار فعالیت می کنند. 

را بررسی می کنیم متوجه می شویم اینها تنها جسم به درد نخورشان در زمانی که به دقت این طیف 

« گانه6کفار »داراالسالم و نزد مسلمین باقی مانده است و اراده و اختیار و کنترلشان نزد یکی از 

 است. این را به راحتی می توانید تشخیص دهید. و بخصوص نزد کفار سکوالر آشکار 

نقدر بد و غیر قابل دفاع است که می توان گفت اینها ر طول تاریخ آارودسته ی منافقین دعملکرد د

دکور و جسدی ازرده خارج در داراالسالم هستند و عنصر تصمیم گیری و موتور حرکتی و قوام بخش 

داراالسالم مومنینی هستند که در امت و جماعتی واحد با وحدت فرماندهی و وحدت دستور سازماندهی 

 شده اند.  

از آنجا بر علیه داراالسالم مشغول  از دارودسته ی منافقین به دارالکفرها رفته اند و ه ایحاال دست

با شبهاتی قصد دارند این جدا کردن صفوف خودشان از داراالسالم و پیوستن به تبلیغ هستند و 

ی ا چند جلسه قبل عرض کردم که هیچ فرقه ...دارالکفرها را برای خود و دیگران توجیه عقالنی کنند

ز ا از مسلمین از داراالسالم به دارالکفر سکوالریستها )مشرکین( پناهنده نشده است و هیچ فرقه ای هم

به دارالکفر نصرانی ها و یهودی ها پناهنده نشده است مگر خائنین. حتی خوارج که  داراالسالم 

بود و در تنگناه و عرصه برایشان تنگ شده  حکومت های اسالمی اموی و عباسی را تکفیر می کردند

 حاضر نبودند به سرزمین صلیبی ها پناهنده شوند ... ندقرار گرفته بود

اتحادیه ی اروپا و اتحادیه روسیه و خائنین در مساله ی اندلس و مغول و امروزه ی آمریکا و چین و  

 د. اه برده انو به دامان کفار سکوالر و مشرک پن می کنندی آفریقا و غیره به سادگی داراالسالم را رها 

دین را به سکوالریستهای اروپا و آمریکائی و ... بدهید « معنی و مفهوم4»این تفکر فاسد که می گوید 

ه مریض و فاسدی است ک داری بهتر است فکرلکفرهای اروپا و آمریکا و... دینبعد می بینید که در دارا

ر دارودسته ی منافقین و ثمره ی جنگ و از فراورده های اطاقهای فک ،اسالم ناقص بنا شدهبر پایه ی 

 دشمنان قانون شریعت هللا است.مشترک روانی و نرم 

)مشرکین(ی می روند که هم حاکمیت و هم ئیاین جاهلها به دارالکفرهای تحت حاکمیت سکوالریستها

در  اما برتری در آن زندگی کنندو پراکنده مردمانش کافر هستند هر چند مسلمینی هم به صورت اقلیت 

 یریجلوگو رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از سکونت در چنین دارالکفری  ،هر صورت با کفار است

وظایف سرپرستی از مسلمین ساکن در چنین دارالکفری اعالم برائت کرده است و والیت و کرده و از 
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 سکوالریستها )مشركین( مقیم شود بري هستم.

هیچ مسلمانی در دارالکفرهای تحت حاکمیت سکوالریستها)مشرکین( قادر به اظهار و عملی کردن 

 این و به ،نبوده و نیستدر امور اجرائی و اجتماعی و آموزشی و ....تمام قوانین شریعت هللا تعالی 

شکل بر محافظت از اسالم کامل و دین کامل با آن چهار معنی و مفهومش در امان نبوده و نیست و 

بماند و نتواند به تمام قوانین  یمعتبر شرعی در دارالکفری اینچنین ؛ و چنانچه بدون عذرنخواهد بود

در موردشان می  کسانی خواهد شد که هللا تعالیحکم شریعت هللا تعالی عمل کند بدون شک مشمول 

ْم قَالُوا ف یَم ُكنتُْم ۖ فرماید:  ه  ي أَنفُس  یَن تََوفَّاُهُم اْلَماَلئ َكةُ َظال م   بیگمان کسانی که فرشتگان ) برای، إ نَّ الَّذ 

، انده سبب ماندن در کفرستان( بر خود ستم کردهبینند که بروند و ) میقبض روح( به سراغشان می

الُوا قَ اید؟ عذرخواهان ( اید و بدبخت شدهمردهدست خالی اید ) که اینک چنین گویند: کجا بودهبدیشان می

ته ) و چنان که شایس ( بودیم)کفر می گویند : ما بیچارگانی در سرزمینُكنَّا ُمْستَْضعَف یَن ف ي اأْلَْرض  ۚ 

ُروا ف یَها ۚ  قَالُوا أَلَمْ به انجام دستورات دین نرسیدیم !( است  عَةا فَتَُهاج  )فرشتگان تَُكْن أَْرُض َّللاَّ  َواس 

ا بدیشان( گویند : مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن کوچ کنید ؟  یرا ئ َك َمأَْواُهْم َجَهنَُّم ۖ َوَساَءْت َمص  فَأُولََٰ

 جایگاه آنان دوزخ است، و چه بد جایگاهی و چه بد سرانجامی ! (97)نساء/

دین را « معنی و مفهوم4»ی که در دارالکفرهای سکوالر سکونت پیدا کرده باید باالجبار چنین شخص

دین تابع « معنی و محتوای4»در این و باید از اسالم گرفته و به دین سکوالریسم بدهد و مجبور است 

 یبدون چون چرای دین سکوالریسم و سکوالریستها شود و خودش را شبیه سکوالریستها کند. این چیز

است که در طول تمام تاریخ بشریت آن را دیده ایم و همین االن هم شاهدش هستیم؛ به همین دلیل است 

ثْلُهُ که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:  َك َوَسَكَن َمعَهُ فَُهَو م  َمْن َجاَمَع اْلُمْشر 
هر کس با فرد  23

 مثل خود اوست. سکوالر)مشرک( همراه شود و با او سکونت کند، آن فرد

د نکسانی که ادعای مسلمان بودن دارند و مدعی هستند که از دارالکفرهای سکوالر می خواه رفتار پس

مضحکانه ای  طنز تلخ و دفاع کنند نها پشت کرده و رهیشان کرده انداز مردم مسلمان خودشان که به آ

 است. 

به دارالکفرها نمی گو بودند هرگز داراالسالم و مردم خودشان را رها نمی کردند و اینها اگر راست

همچون بوگیرهای دستشوئی به انجام وظیفه در یکی از ارگانها و مراکز اقتصادی و علمی و رفتند و 

آنهم دارالکفرهائی که دستشان به خون هم وطنانشان آلوده است و  مشغول نمی شدند... دارالکفرها 
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و االن هم که داراالسالم را ترک کرده اند و ملتشان را رها  ین االن هم در جنگ با مومنین هستند،هم

تمساح بریزند و الف دلسوزی بزنند. جنگ روانی آنها از دارالکفرها بر کرده اند حق ندارند اشک 

کار م و خدمت آشعلیه داراالسالم نشانه ی دلسوزی نیست بلکه تنها نشانه ی دشمنی آشکار با داراالسال

    به دارالکفر است. 

بودن باید ترکش کرد و به « اهل صفه»داراالسالم چیزی نیست که به خاطر مسائل اقتصادی و 

ْن َخْوٍف » دارالکفری رفت که حتی با وجود  ن ُجوعٍ َوآَمنَُهم م   ( دارای رفاه و 4)قریش/« أَْطعََمُهم م  

ذَا اْلبَْیت  »و عبادت کامل « ملدین کا»امنیت در امور شخصی باشد اما  ( در 3)قریش/« فَْلیَْعبُدُوا َربَّ َهَٰ

 آن قابل اجراء و عملی نباشد و دین به خاطر دنیا فدا شود. 

پس این بهانه های دفاع از ملت و رسیدن به مدارج باالی اقتصادی و غیره تنها شبهاتی جهت خیانت به 

غیره بر علیه داراالسالم و ایجاد تفرق و جنگ داخلی و و اقتصادی داراالسالم و توجیه جنگ روانی و 

داراالسالم به نفع دارالکفرها و هموار کردن زمینه جهت پذیرش دین سکوالریسم و  تضعیف

طاغوتهای سکوالر است . چون تفرق اولین قدم جهت پذیرش این آفتها بوده است و اولین اقدام 

ور تا کنون این بوده است که مردم را متفرق و گروه خرابکارانه ی سکوالریستها از گذشته های د

نُهمگروه کنند. هللا تعالی می فرماید:  ُف طائ فَةا م  یَعاا یَستَضع    إ نَّ ف رَعوَن َعال ف ي األَرض  َوَجعََل أَهلَها ش 

های مختلفی تقسیم نمود؛ جویی کرد، و اهل آن را به گروه( فرعون در زمین برتری4)قصص/ 

 کشاند.به ضعف و ناتوانی می گروهی را

پس هر سکوالری آمد و ادعای آزادی بیان و آزادی احزاب و گروهها را داشت و در عین حال شعار 

 وحدت سر داد بدانید دروغگوئی است که تنها قصد فریب شما را دارد. 

 ترغیبالبته امروزه دیده می شود که از سوی این ذلیل شده ها ادبیاتی به کار می رود که در آن نوعی 

 دیده می شود. پذیرش کفر سکوالریسم با حربه ی ضرورت پشت کردن به داراالسالم و به 

نام و اختیاراا و به میل خودش نمی تواند با مصلحت تراشی هائی به  -3عمداا  -2آگاهانه  -1شخص 

دعوت و غیره مرتکب شرکیات و کفر شود. ضرورت زمانی است که هیچ راهی برای گریز از انجام 

نه اینکه حالل جلو دستت باشد و به میل خودت حرام را  عمل حرام و ممنوع شده وجود نداشته باشد

زمانی که شخص وجود دارد و  حرامتنها در مواردی خاص رخصت انجام  . در ضرورتانجام دهی

وجود  «اکراه»ارتکاب کفر و شرک تنها در ضرورتی است که در آن دارد و علم ر کفریات آگاهی ب

عمدی شرک و کفر مباح نیست. هللا تعالی می و  -2آگاهانه   -1انجام  «اکراه»داشته باشد و در غیر از 



یَمان  »فرماید:  هَ َو قَلبُهُ ُمطَمئ نُّ ب اإل  جبور شده و در آن حال قلب او مملو مگر کسی که م«: »إ الَّ َمن أُکر 

 «. از ایمان بوده باشد

در اینجا آگاهی کامل وجود دارد و قلب هم از لحاظ ایمانی به درجه ی اطمینان رسیده است اما به 

و اجبار مجبور می شود عمداا سخنی بر زبان براند یا عملی را انجام دهد که در حالت « اکراه»خاطر 

 عادی حرام است. 

مسلمین را جهت پذیرش احزاب سکوالریستی و سلطه ، «داراالسالم»با وجود پس شخص نمی تواند 

ی کفار بر مسلمین ترغیب و تشویق کند و به بهانه های نژاد پرستانه و گاه مصلحت تراشی هایی به نام 

 شاند. اختیاراا خود و دیگران را به انجام کفر بواح بک -3عمداا  -2آگاهانه  -1دعوت و غیره 

ی آشکار در جایگاهی نیستند که در مورد سیستم «گانه6کفار»باز تذکر می دهیم که  در این صورت

که در بخش جنگ  هماجرائی و حکومتی مومنین حق اظهار نظر داشته باشند، دارودسته ی منافقین 

م هبهات آنها سم پراکنی ها و ش پس ،هستند« داراالسالم»روانی دشمنان مشغول انجام وظیفه بر علیه 

ارزشی ندارد . حتی آن دسته از مومنینی که خارج از سیستم اقتصادی و نظامی و تبلیغی داراالسالم 

ین در اداراالسالم مسلط نیستند نمی توانند بر مجاهدین  «نیازهای روز»و « وضع موجود»هستند و بر 

دُوا د که امر شده :  بر علیه سکوالریستها )مشرکین( ایراد بگیرن سه زمینه در جنگ کنونی جاه 

نَت ُكم ُكم وأَلس  كیَن ب أَموال ُكْم وأَْنفُس  الُمشر 
 با مال و جان و زبانتان با سکوالریستها )مشركین( جهاد كنید. 24

این امور در درون یک سیستم مثل بدن انسان قابل اجراء هستند و باید متناسب با شرایط خاص بدن و  

 ،سیستم، و هماهنگ و متناسب با نیازهای سیستم و بدن، و سنجیدن محیط خارج از بدن به پیش بروند

 و گرنه هر گونه بی تعادلی ممکن است منجر به بیماری و سرطان در بدن شود. 

وضع »بر شرایط این بدن آگاهی ندارد حق تجویز نسخه ندارد. حتی مومنین نا آگاه از  کسی که

 هم حق اظهار نظر تخصصی ندارند هر چند نقد کردن کار تمام اعضای داراالسالم است. « موجود

کسی می تواند در امور نظامی مجاهدین اظهار نظر کند که خودش در درون سیستم آنها باشد و از 

ع موجود را لمس کند و گرنه قاعدین هر چند مومن هم باشند باز حق اظهار نظر در چنین نزدیک وض

محافظت از »و « ترساندن دشمنان»و « اعداد»مهم  و فرایض امر تخصصی را ندارند که وظایف

 را بر عهده دارد. « جهاد طلب و ابتدائی»و وظیفه ی « داراالسالم
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ی بر قاعدین برتری دارند و هللا تعالی مرتبه واالئی را نصیب هر چند که این مجاهدین نزد هللا تعال

ْم َعلَى  »نشینان است مجاهدان کرده است که باالتر از درجه خانه ه  ْم َوأَنفُس  یَن ب أَْمَوال ه  د  ُ اْلُمَجاه  َل َّللا  فَضَّ

یَن دََرَجةا  د  بر قاعدین برتری  ن در دنیادر امور تخصصی  صنف و رسته ی نظامی هم،  مجاهدی« اْلقَاع 

پس اینها می توانند بر قاعدین ایراد بگیرند که چرا بدون عذر در خانه نشسته اند و جزو  دارند،

در امور نظامی و بدون درک « به روز شده»و قاعدین بدون داشتن تخصص  ،مجاهدین نشده اند

که بر مجاهدین در ، نباید به خود جرئت بدهند «امروزین»شرایط و مشکالت میدان جنگهای متنوع 

 امور تخصصی جهاد ایراد بگیرند. 

باید تمام تخصصها تنها در رسته و  -که مثل امروز تخصصی شده اند  -امور متعلق به جهاد  در حتی

ی اقتصادی است در همان رسته ای بدهد و مثال کسی که در زمینه زمینه ای که تفقه و تخصص دارد ر

امنیتی است در رسته ی خودش و کسانی هم که در امر تبلیغ و کسی هم که در زمینه ی نظامی و 

هستند باز در رسته ی خاص خودشان، و نماینده ی تمام رسته ها در شورای اولی االمر متخصصین 

 جمع می شوند و رای نهائی توسط امام و رهبر داراالسالم صادر می گردد. 

همه می توانند نصیحت کنند. همچنانکه  ،نصیحت و خیرخواهی و دلسوزی با ایراد گرفتن فرق دارد

ة  » رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:  تاب ه  ول َرسول ه  وألَئ مَّ َّ  ول ك  یَحةُ. قُْلنا: ل َمْن؟ قاَل: ّلل  یُن النَّص  الد  

مْ  ت ه  یَن وعامَّ فرمود:  است، گفتیم : برای چه کسی است؟نصیت و دلسوزی و خیرخواهی  دین 25« الُمْسل م 

، برای کتابش، برای فرستاده اش، برای امامان و پیشوایان مسلمانان و برای عموم برای هللا تعالیَٰ

 مسلمانان.

مؤمن عیب ها را »عیاض رحمه هللا گفته است: بنبر مبنای همین منابع شرعی است که فَُضیل

 کند.جویی میجر، هتک حرمت و عیبکند و فاپوشاند و نصیحت میمی

دسته هائی از مومنین مانع از اقرار سرزمینی عواملی وجود دارند که  السالم نامیدنالبته به نسبت دارا 

و افرادی که به این عوامل آلوده شده اند در قضاوت در شده است سرزمین آن بودن به داراالسالم 

صیحت و مورد داراالسالم مخالف خود به عیب جوئی و هتک حرمت گرایش پیدا می کنند تا ن

 -2 و تعصب مذهبی و کتمان حقایق شرعی - 1: خیرخواهی و دلسوزی . این عوامل هم بیشتربه

 .بر می گردند تعصب نژادی و ملی گرائی

حس ناسیونالیستی و ملگرائی از گذشته های دور هم یک آفت بوده تا همین زمان حاضر ما.  مدتی قبل 

سیلمة كذاب در یمامه ادعاي نبوت كرد. شخصي به نام طلحه و سلم، م علیه هللااز وفات رسول هللا صلي
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هللا نه مسیلمه! طلحه گفت: تا او براي مالقات او آمد و پرسید: مسیلمه كجاست؟ پاسخ دادند: بگو رسول

لمه گفت: آید؟ مسیرو شد، پرسید: چه چیزي نزد تو ميكنم. وقتي با مسیلمه روبهتوانم قبول را نبینم نمي

آید یا در تاریكي؟ گفت: در تاریكي. بعد از آن طلحه گفت: گواهي پرسید: در نور مي رجس. طلحه

دهم كه تو دروغگو هستي و محمد راستگو است، اما درغگوي قوم ربیعه نزد ما از راستگوي قوم مي

آن  بودند، و مسیلمه از نسل ربیعه. ُمَضرو سلم از  علیه هللاتر است. رسول هللا صليمحبوب ُمَضر

ناسیونالیستي، به مسیلمة كذاب پیوست و  شخص هم از قوم ربیعه بود؛و به دلیل تعصب قومي و حس

 26در جنگ یمامه با او كشته شد.

بلکه عاملی که به آنها هویت می بخشد نژاد آنهاست. اولین  ؛هللا نیستدین  ،نزد اینها عامل هویت بخش

کسی هم که ادعای برتری نژادی کرد شیطان بود در برابر آدم، یعنی مؤسس نژاد پرستی در برابر 

ن حکم هللا شیطان بود: ْنهُ َخلَْقتَن ي م  یٍن  قَاَل َما َمنَعََك أاَلَّ تَْسُجدَ إ ْذ أََمْرتَُك ۖ قَاَل أَنَا َخْیٌر م   ن ط  نَّاٍر َوَخلَْقتَهُ م 

) خداوند به شیطان( گفت: چه چیز تو را بازداشت از این که سجده ببری، وقتی که من  (12)اعراف/

 ای و او را از خاک.. چرا که مرا از آتش آفریده( گفت: من از او بهترم؟  )شیطان امبه تو دستور داده

گرا این است که فالنی از نژاد من نیست و به زبان من ترین دلیل این ناسیونالیستهای نژاد بزرگ

صحبت نمی کند. این نژاد هم از کجا به آنها رسیده است؟ از آلت تناسلی پدرانشان به همین دلیل است 

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به چنین اشخاصی سفارش که امام احمد و نسائی و دیگران روایت کرده 

 27از بگیر.کرده: برو آلت پدرت را گ

ازبکی و  االن هم همین قاعده حاکم است و می گویند: دارالکفر اردنی و کوردی و سعودی و مصری و

بهتر از داراالسالم ترکستانی و ایرانی و افغانی و چچنی و سومالیائی و غیره است . یا  تاجیکی و ...

عه فی ترکستانی یا داراالسالم شیحتی می گویند دارالکفر ترکی و کوردی و ...  بهتر از  داراالسالم حن

ا جعفری  یا داراالسالم حنفی طالبان یا داراالسالم شافعی سومالی یا داراالسالم مالکی مالی ی

                                                           
 «صادق مضرینا من ْشهد ْنك كذاب و ْن محمداً صادق و لكن كذاب ربیعة ْحب ال»/ حیان.، دارابي400/ 6كثیر، البدایه و النهایه: ابن26 

ى بِعََزاِء اْلَجاِهِلیَِّة َفأَْعُضوهُ بِِهنَّ َْبِیِه َواَل تَُكنُّوا»قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْیِه َوَسلََّم:  27  425ص  رواه البخاري في )األدب المفرد( «َمْن تَعَزَّ

 [ ، وْحمد في )المسند(976[ وفي )عمل الیوم واللیلة( ]10812( ]6/242[ و )8864( ]5/272[ ، والنسائي في )السنن الكبرى( ) 963/1]
[ ، وْبو 37183( ]7/456[ ْو )19030( ]15/33( ، وابن ْبي شیبة في )المصنف( )5/136( وابنه في )زوائد المسند( )5/136) ، 5136

( ، 3/919یة( ، والحربي في )الغریب( )[ )ط مجمع اللغة العرب467( ]3/288[ و )422( ]3/163عبید القاسم بن سالم في )غریب الحدیث( )
( 3/374، والهیثم بن كلیب الشاشي في )مسنده( )(3207، 3205، 3204برقم ) 235، 233، 8231والطحاوي في )شرح مشكل اآلثار( 

عي في )جزء [ ، والقطی532( ]199-1/198موارد[ ، والطبراني في )المعجم الكبیر( ) 736اإلحسان[ ْو ]3153[ ، وابن حبان في ]1499]
[ ، والضیاء المقدسي في 3541( ]121-13/120[ ، والبغوي في )شرح السنة( )756[ ، وْبو نعیم في )معرفة الصحابة( ]209األلف دینار( ]
( واللفظ 8864النسائي في ))السنن الكبرى(( ) ( 19/330( و )330-19/339[ ، والمزي في )تهذیب الكمال( )1244[ و ]1242)المختارة( ]

/  269السلسلة الصحیحة، األلباني /  21236 شعیب األرناؤوط: تخریج المسند /4828، تخریج مشكاة المصابیح  ی( / آلبان21234، وْحمد )له
محمد األمین /  1/538األلباني : السلسلة الصحیحة/   4/404 ابن حجر العسقالني: تخریج مشكاة المصابیح/  3153 تخریج صحیح ابن حبان

السیوطي: الجامع /  21233شعیب األرناؤوط: تخریج المسند/  2/623السخاوي: األجوبة المرضیة/  3/527ضواء البیانالشنقیطي: ْ
( 1/198(، والطبراني )10810(، والنسائي في ))السنن الكبرى(( )21271ْخرجه ْحمد )/  567األلباني: صحیح الجامع/  629الصغیر

( 3153برقم ) 7425( ، وابن حبان 10746، 10745، 8813برقم ) 358، 9357، 8136برى( ، والنسائي في )الك ( باختالف یسیر.534)
 ( .3541برقم ) 120 13( ، والبغوي 433برقم ) 385، 384، ، وابن السني ص 



ب اینها با مذهب و.... است. چرا؟ چون مذه یا داراالسالم نجدی دوله زیدی یمن –داراالسالم شافعی 

 آنها یکی نیست. 

 هر یک از مذاهب ونجدی و اینکه شما از شیعه جعفری یا حنفی یا شافعی وحنبلی و زیدی و مالکی یا 

و اینکه شما از عمو یا دائی و پسر عمو و پسر  ،تفاسیر اسالمی خوشت نیاید و حتی متنفر هم باشی

  چیز نو و عجیبیمتنفر باشی یا نه، و سایر نزدیکانت دائی و حتی از  بردار و خواهر و پدر و مادرت 

باشد؛ بلکه مهمتر از آن این است که با وجود تنفرت دارای عدالت  اتفاق نیافتادهنیست که تا کنون 

 نگردد که از مسیر عدالت دور گردی.باشید، و این تنفر باعث 

فرقه را جزو مسلمین محسوب کرده اند اما تنفر شما  72نکه تمام مذاهب اسالمی  ای مومنین : چرا با آ

در مسیر غلط قرار نسبت به مذاهب مخالف و داراالسالمهای تولید شده توسط آنها باعث شده که 

َّ   بگیرید در حالی که هللا تعالی حتی نسبت به دشمنان هم می فرماید : یَن ّلل  ام  یَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ  یَا أَیَُّها الَّذ 

گواهی عدالت ای مؤمنان ! بر ادای واجبات خدا مواظبت داشته باشید و از روی ُشَهدَاَء ب اْلق ْسط  ۖ ، 

لُوا ۚ دهید،  َمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَىَٰ أاَلَّ تَْعد  و دشمنانگی قومی شما را بر آن ندارد که ) با ایشان ( َواَل یَْجر 

لُوا ُهَو أَْقَرُب ل لتَّْقَوىَٰ ۖ ، عدالت نکنید .  ( به ) به ویژه با دشمنانعدالتکه  شته باشیدداعدالت  اْعد 

َ َخب یٌر ب َما تَْعَملُوَن پرهیزگاری نزدیکتر است .  َ ۚ إ نَّ َّللاَّ ( از هللا پرهیز داشته باشید که 8)مائده/َواتَّقُوا َّللاَّ

 دهید .آن چیزی است که انجام میهللا آگاه از هر 

ز گذشته ی علمی و تاریخی فرقه های دیگر سعی می در این زمینه ی خاص عده ای با سوء استفاده ا

به گذشته های آلوده ای ببرند که مذاهب و داراالسالم کنونی از « وضع موجود»کنند مومنین را از 

 چنان گذشته ی علمی و تاریخی اعالم برائت کرده اند. 

از مذاهب اهل سنت ، مرجئه و... ه می دانیم فرقه هایی چون معتزله، صفویه، قادیانی، بریلویچانچ

اینها را اهل سنت به خودش حق می دهد که طبق موازینش  منشعب شده اند، حاال یک شافعی مذهب

لیات و خرافاتی یو عالوه بر آن تالش کند که احادیث و تاریخش را از فرقه های منحرف، اسرائاند ند

و عالوه بر آن علمای آن دارای چنان قدرت حکومتی گردند که جلو  ،شده پالفته کندکه وارد مذاهب 

خرافه بافان فرقه ساز را بگیرند و مسلمین را به سمت و سوی شورای منطقه ای و جهانی تمام مذاهب 

ا باید همین حق را هم به طرف مقابل خود و سایر  اسالمی، و در نهایت وحدت حقیقی، سوق دهند؛  دقیقا

و از  طی کنندرا « تنها مسیر وحدت و اصالحگری» اسالمی بدهد که آنها نیز همین  مذاهب و تفاسیر

و عالوه بر آن  تالشهای طرف مقابل جهت تصفیه و دور کنند  دسته های غالی و منحرف اظهار برائت



ی مد و چنانچه نمی تواند یا ننلیات و انحرافات وارد شده به مذاهبشان را به رسمیت بشناسیریختن اسرائ

 کند حداقل در برابرشان سد نشود. خواهد کمکی به آنها ب

و با هم در یک جبهه ی مشترک بر  ،که با ما در دایره ی اسالم قرار گرفته اند ،مخالفین مسلمان ما

ی آشکار و حتی بخشهای سازماندهی شده ای از دارودسته ی منافقین قرار گرفته « گانه6کفار»علیه 

ی آشکار و دارودسته ی « گانه6کفار»برتری های آشکاری نسبت به انی چنین مخالفین مسلمایم ، 

 منافقین دارند. 

؛ یعنی نزد مومنین هر مسلمانی بر هر کافری برای مومنین است ،پس این برتری مسلمین مخالف

ی آشکار و دارودسته ی منافقین؛ مسلمان با هر فرقه و مذهبی که « گانه6کفار»نه برای  برتری دارد،

ی آشکار و دارودسته ی منافقین یک معضل « گانه6کفار»ی قدرت نظامی و حکومتی باشد برای دارا

و مصیبت است، در این صورت اگر این طیف از دشمنان در مورد بعضی از معایب و ناکارآمدی پاره 

ینها امسئولین اجرائی و حتی وجود مفاسدی در داراالسالم انتقاداتی کردند به این معنی نیست که از ای 

که از شایسته تر هستند و برتری دارند، در همین داراالسالم هم تعداد منتقدین متخصص مسلمان 

 صدها برابر بیشتر از تعداد منتقدین دشمن است. کانالهای شرعی انتقادات خود را ارائه می دهند 

گزین بدیل و جایعیب گیری و افشاگری هنر نیست بلکه هنر این است که همچنانکه عرض کردم البته  

مناسب و شرعی ارائه شود که این دشمنان ما در مجموع با پشت کردن به قانون شریعت هللا و با داشتن 

کارنامه ای عملی مملو از جنایت و غدر و خیانت نه تنها بدیلی بهتر از آنچه که در قانون اساسی حاکم 

اری نیز از خود به اثبات نرسانده اند . بر داراالسالم آمده ندارند بلکه برتری سیاسی و شایستگی اد

اینها شکست خورده های میدان نظریه و حتی عمل هستند و مفاسد عقاید و عملکرد آنها برای دین و 

حتی دنیای مسلمین بسیار بیشتر از منافع ناچیز و محدود آنها بوده است. راهکارهای مادی و تجربی 

ی رائا متعلق به بخش بسیار ناچیزی از سیستم اداری و اجهم که در پاره ای مسائل ارائه می دهند تنه

در مورد مومنین و  حکومتی در داراالسالم است، پس فریب نقدها و میزگردها و تحلیلهای این کفار

 را نخورید. جماعت جهادی مومنین و داراالسالم 

 های آنها بر علیهدر راستای پروسه و سناریوی این دسته از کفارآشکار در جنگ روانی و عیب جوئی 

د تولیآشفته کردن اذهان مومنین و حتی یکی از حقه های دارودسته ی منافقین جهت باز « داراالسالم»

جنگ داخلی این است که با مطرح کردن مسائل جانبی و ریز سعی می کنند مسائل مهم را به حاشیه 

 برانند.



با بحثهای جانبی مثل آداب شخصی  به این مهمی را« داراالسالم»به عنوان مثال سعی می کنند  

به حاشیه برانند و قضیه  اجتهادی قابل اغماض طهارت و وضو و صدها مسأله ی ریز فقهی شخصی و

را در میان صدها مساله ی جانبی دیگر گم کنند به نحوی که با بزرگ نمائی مسائل « داراالسالم»ی 

ود که انگار اهمیتی ندارد و باید نادیده این مساله ی اصلی چنان کوچک در نظر گرفته می ش ،جانبی

 گرفته شود. 

: دو سیاستمدار سکوالر داشتند در داخل یک اری به عنوان یک پند آمده است کهدر ادبیات کوچه باز

 رستوران با هم بحث می کردند. گارسون از آنها پرسید: در مورد چه چیزی بحث می کنید؟

هزار نفر انسان و یک االغ برنامه  5د: ما داشتیم برای کشتن سکوالر پاسخ دا انسیاستمداریکی از این 

سیاستمدار سکوالر رو به همکارش کرد و  اینریزی می کردیم. گارسون می گوید: چرا یک االغ ؟! . 

 هزار نفر انسان اهمیتی نمی دهد! 5گفت: ببین، نگفتم با این روش هیچکس به 

نه های ماهواره ای و مجازی مطرح می شوند برای بسیاری از مسائل جزئی و کم اهمیت که در رسا

 .  رند و توجه کسی به آنها جلب نشوداین است که مسائل مهم را به حاشیه بب

صرفنظر از هزاران جنایاتی که آمریکا انجام داده است می بینیم که سربازی آمریکائی در شبکه ی  

عراقی  مسلمان 749اق بوده دو هزار و سالی که در عر 5می گوید که در عرض افتخارماهواره ای با 

و یکی از نیروهای سازمان جاسوسی آمریكا )سیا( نیز به تجاوز جنسی دسته  28را به قتل رسانده است

نایت دیگر در و دهها ج 29عراقی اعتراف می کندمسلمان ساله ی  15جمعی به دختری مسلمان 

 وزارت دفاع امریكا ،بدون توجه به اینهمه جنایتم که ... اتفاق افتاده اما می بینیزندانهای ابوغریب و

اعالم می کند که دو سرباز امریکایی را به خاطر ادرار کردن بر روی اجساد اعضای طالبان محاکمه 

و با این خبر و بزرگنمائی این خبر سایر جنایات را به حاشیه می راند و دارودسته ی منافقین  می کند!

گنمائی و برجسته می کنند که انگار جنایتکارانی چون سکوالریستها داخلی هم این خبر را چنان بزر

 آمریکائی فرشته ی نجات و پایبندان به اخالق و شرافت هستند!

امارات متحده ی عربی هم که هزینه ی جنگ و کشت و کشتار مسلمین در غزه را پرداخت می کند و 

جنایتکاران جنگی در یمن و خادم ی در قتل عام مسلمین مصر و یکی از ای جرم سیسیکی از شرک

                                                           
    وزیفاكس ن ونیزیتلو در مصاحبه بابه نام 'جانسون'  ییكایسرباز آمر 28
 ییدئوینوار و نیاز دوستانش قرار دارد، در ا یرسد در جمع تعداد یمشروب است و به نظر م دنیكه در حال نوش یسرباز در حال نیا 29

در كمال  یكنند. و یم یتجاوز جنس یساله عراق 15دختر  نیبه ا ییكایآمر انیاز دوستانش از نظام یكند كه به همراه تعداد یاعتراف م
تمام و  یچه آمد!؟ با خونسرد یبر سر دختر عراق ،یجمع یبعد از تجاوز جنسپرسد كه  یاز او م دئویافراد در و زا یكی یوقت یخونسرد

 یكشتند، برا یكشت، بدون شك خانواده اش او را م یدهد كه 'اگر او خود را نم یزد' و ادامه م یكه 'دست به خودكش دیگو یمباهات م یحت
 بدهد!' انیخود پا یزندگ بهداد، با دستان خودش،  حیترج نیهم



 است جوانی را به خاطر کشتهدر افغانستان و عراق و سوریه و لیبی آمریکا و ناتو در قتل عام مسلمین 

د و سرلشکر و معاون فرمانده کل تحقیقات سط سگهایش دستگیر و محاکمه می کنشدن گربه ای تو

جوان انجام داده، رفتاری وحشیانه است که با آنچه این »جنایی پلیس امارات در این زمینه می گوید: 

بزرگ نمائی می شود که و این خبر چنان  30«.های انسانی منافات دارداصول اخالقی امارات و ارزش

 جنایات و خیانتهای امارات چیزی نیستند.مفاسد و انگار تمام 

ا ای اشغال افغانستان تحکومت سکوالر ترکیه هم که به عنوان بخشی از ارتش کفار ناتو از همان ابتد

ناتو و کنون به مسلمان کشی مشغول بوده است و از همان ابتدای اشغال سومالی تا کنون در کنار 

اتحادیه ی آفریقا به مسلمان کشی مشغول است و جنایات آن در عراق و سوریه و لیبی هم بر آمریکا و 

 ندن به یک گربه محاکمه می کند. کسی پوشیده نیست یک سرباز خودش را به خاطر اذیت و آزار رسا

در تمام این موارد سعی می شود مسائل ریز را بزرگ نمائی و رسانه ای کنند تا مسائل اساسی و 

 بزرگ را به حاشیه برانند و این مسائل مهم و بزرگ و اساسی نادیده گرفته شوند.

« یاسالم آمریکائ»تیم که به هساز سوی جریاناتی به همین سبک در اسالم هم باز شاهد نوعی از تبلیغ 

شناخته شده اند که با مطرح کردن مسائل جزئی در آداب شخصی و برداشتها و « تشیع انگلیسی»و 

تاویالت قابل اغماض شخصی سعی می کنند مسائل مهم و اساسی و زیر بنائی مسلمین را به حاشیه 

 ی فرصتی برای توجه به مسائل مهم وببرند و مسلمین با سرگرم شدن به این مسائل ریز  اکثراا اختالف

 نداشته باشند. را« داراالسالم»در برابر  شانو جایگان آن و وظایف خود« داراالسالم»مثل اساسی 

و مجریان سناریوهائی هستند بر علیه مومنین مجاهد و داراالسالم، اینها سربازان جنگ روانی دشمن 

و چنان در اتهام زنی و دروغگوئی مهارت و زیاده روی می کنند  ،که توسط دشمنان نوشته شده است

پاراگراف از صحبتهای اینها می توان چندین تهمت و دروغ در مورد مذاهب سطر و که در هر 

 پیدا کرد. « داراالسالم»و مختلف اسالمی 

اولیاء بود  در میان مردم ما مثالی هست که می گوید : شخصی از مالئی پرسید: ماموستا، دختر کدام

مال گفت: خدا بگیردت نمی دانم از کدام یک شروع  صنعان افتاد و سگ او را خورد؟! که داخل چاله 

کنم؟ اوالا دختر نبود و پسر بود، اولیاء نبود و انبیاء بود، چاله نبود و چاه بود، خودش داخل آن نیافتاد 

 د و گرگ بود، و او را نیز نخورد.بلکه او را داخلش انداختند، صنعان نبود کنعان بود، سگ نبو
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ا اینهمه تناقض تنها در یک خط  بود که یک نفر آگاه توانست به آنها پی ببرد اما همین کلمه ای  11تقریبا

دروغ  7حقیقت مورد پذیرش واقع می شوند.  مطالب اگر به یک مسلمان نا آگاه گفته شود به عنوان یک

بود االن شما تصور کنید در یک مقاله یا یک کتاب یا یک سطر اینهمه تناقض تنها در یک  آشکار و

جلسه تحلیل و میزگرد این کفار بر علیه داراالسالم و مذاهب مختلف اسالمی چند مورد اتهام و دروغ 

باید وجود داشته باشد که عده ای چشم و گوش بسته در پای ماهواره ها و فضای مجازی و جلسات 

می نشینند و ایمان و عقیده ی خودشان را در معرض اینهمه افقین و دارودسته ی منسخنرانی کفار 

 آلودگی و مفاسد قرار می دهند؟

َك، الَ إ لَهَ إ الَّ أَْنَت، أَْستَْغف ُرَك َوأَتُوُب إ لَْیَك    ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوب َحْمد 

 والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته  

 

 (27( )قسمت 3معاصر )مصداقهای داراالسالم در دنیای 

قانون شریعت هللا مشخص است و کانال گرفتن آن هم مشخص است به همین دلیل نگاه کن در برابر 

قوانین دین هللا و قوانین دین مشرکین واکنشت چگونه است و ایمان خودت را مورد معاینه و بازرسی و 

لَ فرماید: هللا متعال میبازبینی قرار بده؟   ا َوإ ذَا َما أُنز  ه  إ یَماناا فَأَمَّ ْنُهْم َمْن یَقُوُل أَیُُّكْم َزادَتْهُ َهذ  ْت ُسوَرةٌ فَم 

ُروَن  یَن آَمنُوا فََزادَتُْهْم إ یَماناا َوُهْم یَْستَْبش  شود، کسانی از آنان ) که ای نازل می* هنگامی که سورهالَّذ 

گویند: این سوره بر ایمان کدام یک از ( میو کنندمیرو به هم منافقند، از روی تمسخر و استهزاء، 

ا مؤمنان، بر ایمانشان می ْم َمَرٌض  گردند .افزاید و شادمان میشما افزود؟  و ام  یَن ف ي قُلُوب ه  ا الَّذ  َوأَمَّ

ْم َوَماتُوا َوُهْم َكاف ُروَن  ه  ْجس  ْجساا إ لَى ر  ا کسانی که در د125-124)توبه/ فََزادَتُْهْم ر  لهایشان بیماری ( و ام 

 میرند.افزاید در حال کفر میهای قرآن( خباثتی بر خباثتشان میای از سورهاست، ) نزول سوره

یعنی از یک جایی  ،منهج اسالمی در تمام مسائل فردی و اجتماعی و اجرائی حکومتی نظام مند است

مشخص و آشفته نیست، هر  و امر مبهم یا درهم ریخته و نا ،شودشود و به یک جایی ختم میشروع می

کسی اهل ایمان به هللا و بخشی از مومنین باشد رسیدن یکی از این دالیل برایش کافی است که جایگاه و 

اما کسی که هوس باز بوده و دنباله رو هوسش باشد هزاران دلیل هم صف خودش را مشخص کند، 

نُوَن*  إ نَّ : همچنانکه هللا تعالی می فرمایند برایش کفایت نمی کند، ْم َکل َمُت َرب  َک الَ یُْؤم  یَن َحقَّْت َعلَْیه  الَّذ 

( حکم پروردگارت نسبت بدیشان این است که ایمان )سعی درنجات خود ندارندبیگمان کسانی که 

هرچند که همه دالئل روشن ) و ( 97-96)یونس/َولَْو َجاءتُْهْم ُکلُّ آیٍَة َحتَّى یََرُواْ اْلعَذَاَب األَل یَم  آورند.نمی



آورند ( تا زمانی که عذاب دردناک را مشاهده تمام آیات و معجزات الهی( به سراغ آنان بیاید، ) ایمان نمی

  کنند.

پس مواظب باش و خودت را بسنج و مطمئن باش این قرآن و آنچه از قانون شریعت هللا در آن نازل  

ومنین و یکی برای کسانی که اگر هزاران دلیل هم برایشان شده است دو کارکرد دارد یکی برای م

؟ هللا ی زنند پس ببین جزو کدام دسته ایآورده شود سودی برایشان ندارد و فقط حرف خودشان را م

یدُ الظَّال م  تعالی می فرماید:  ن یَن ۙ َواَل یَز  فَاٌء َوَرْحَمةٌ ل ْلُمْؤم  َن اْلقُْرآن  َما ُهَو ش  ُل م  ا َونُنَز   یَن إ الَّ َخَسارا

، ولی بر است فرستیم که مایه بهبودی و رحمت مؤمنانما آیاتی از قرآن را فرو می (82)اسراء/

 افزاید .ستمگران جز زیان نمی

به سخنان هللا از زبان پیامبرش  ،این خسارتمندان و اینهائی که اگر هزاران دلیل برای آنها آورده شود

سنت و روش این  ،صلی هللا علیه وسلم گوش نمی دهند چه رسد به بیان این دالیل از زبان شما

سکوالریستها در طول تاریخ همین بوده و تنها متعلق به مشرکین و سکوالریستها عصر رسول هللا 

 الَ  ین دسته از سکوالریستها می فرماید:صلی هللا علیه وسلم یا عصر ما نیست، هللا تعالی در مورد ا

ل یَن  نُوَن ب ه  َوقَْد َخلَْت ُسنَّةُ األَوَّ گذشتگان و سنت آورند و شیوه ( آنان بدان ایمان نمی13)حجر/یُْؤم 

َن السََّماء  فََظلُّواْ ف یه  یَْعُرُجوَن بوده است.  )اینها(هم بر این ا م   م بَابا )به  اگر( 14حجر/)َولَْو فَتَْحنَا َعلَْیه 

( دری از آسمان به روی آنان بگشائیم و ایشان از آنجا شروع به باال رفتن کنند ) و فرشتگان و فرض

َرْت أَْبَصاُرنَا بَْل نَْحُن قَْوٌم شگفتیهای جهان باال را با چشم خود ببینند ( . لَقَالُواْ إ نََّما ُسک  

ْسُحوُروَن  ا ما را چشم(بدون شک خواهند گفت: 15)حجر/مَّ اند و بلکه ما را جادو بندی کردهحتما

 اند.نموده

پس این انسانهای لجباز و بی حیائی که آشکارا در برابر قانون شریعت هللا صف آرائی کرده اند و هیچ 

از اینکه در میان مسلمین  وسخن و قانونی غیر از قوانین سکوالریستی خودشان را نمی پذیرند،  

ا »بگویند بگویند که طرفدار دموکراسی هستند و  حکومت خدا با دموکراسی)حکومت مردم بر « ذاتا

مخالفت می کنند شرم و حیا و ترسی و با داراالسالم مردم( در تضاد است و با حکومت هللا بر مردم 

ایت و از داراالسالم حمای هللا تعالی باشد حاال تو از اینکه بگوئی حکم و حاکمیت باید تنها بر31ندارند، 

 ؟!شرم داری و از بیان آن می ترسیکنی 
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نگاه کن ابراهیم علیه السالم  چه پاسخی به سکوالریستهای آن زمان )یه به زبان عربی مشرکین آن 

ْل ب ه  َعلَْیُكْم ُسْلَطاناا َوَكْیَف أََخاُف َما أَْشَرْكتُْم َواَل تََخافُوَن أَنَُّكْم أَْشَرْكتُ  »زمان( داده است؟:  ْم ب اّللَّ  َما لَْم یُنَز  

ترسید که ؟ و حال آن که شما از این نمیترسمسازید می( میگونه من از چیزی که آن را شریک )هللاچ

یقَْین  فَأَيُّ اْلفَر  ؟ سازید که خداوند دلیلی بر آن برای شما نفرستاده استبرای خداوند چیزی را شریک می

تر به پس کدام یک از دو گروه )سکوالر و مسلمان( شایسته (81)انعام / « َحقُّ ب اأْلَْمن  إ ْن ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ أَ 

 دانید؟امن و امان است، اگر می

 سکوالریستها باید بترسند نه مومنین . 

هللا علیه  یسکوالریستها باید بترسند که در برابر قوانین هللا تعالی و سنتهای رسول هللا صل -

وسلم و در برابر تمام اولیای هللا تعالی قرار گرفته اند نه مومنینی که هم مسیر با دستورات 

 شریعت هللا و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و هم مسیر با کاروان اولیای هللا هستند.

مردم و آداب و رسوم و فرهنگ اسالمی  اسالم سکوالریستها باید بترسند که در برابر دین -

مردم خود قرار گرفته اند نه مومنینی که در کنار مردم و در مسیر رشد و تعالی فرهنگ و 

 ارزشهای اسالمی مردم هستند.

ا آشکارا در مخالفت بسکوالریستها باید بترسند که هللا فرموده زنا حرام و ممنوع است اما اینها  -

 .آزاد است می گویند زناهللا تعالی 

سکوالریستها باید بترسند که هللا تعالی فرموده هم جنس بازی حرام و ممنوع است اما اینها  -

  .می گویند آزاد استآشکارا در مخالفت با هللا تعالی 

سکوالریستها باید بترسند که هللا تعالی فرموده نوشیدن مسکرات حرام و ممنوع است اما اینها  -

  .می گویند آزاد استتعالی  آشکارا در مخالفت با هللا

سکوالریستها باید بترسند که در برابر اجرائی شدن حدود هللا قرار گرفته و حدود هللا را نشانه  -

 .ی توحش و عقب ماندگی می دانند و آشکارا به این شکل به هللا تعالی توهین می کنند

  .سان با حیوان آزاد استسکوالریستها باید بترسند که در قوانین سکوالریستی آنها ازدواج ان -

لم و سوبه هللا و رسولش صلی هللا علیه  سکوالریستها باید بترسند که در پناه شعار آزادی بیان -

  .تمام پیامبران و تمام احکام و آیات قران و سنت اجازه ی توهین و اسائه ی ادب می شود

 ر گرفته اند.و صدها مورد دیگر که سکوالریستها آشکارا در برابر هللا تعالی قرا -

 «شرافتی و خیانت همزاد این تمدن است.بی»نویسد: دورانت در مورد این سکوالریستهای نوین میویل

ا این سخنش عین حقیقتصدَقَت َوهَو كذوٌب،  ریستهای عصر جاهلیت در زمان و سکوال است واقعا

بسیاری از مفاسد اخالقی و رفتاری که امروزه در این زمینه ها هزاران بار باشرف تر بودند و بعثت 



 با افتخار و در اما این سکوالریستهای معاصر ،نزد آنها ننگ بود توسط سکوالریستها انجام می شود

 این مفاسد را انجام می دهند!حاکم بر دارالکفرهایشان پناه قانون 

آخه سکوالریستی که می خواهد قوانین سکوالریستی وضع شود که در آن مثالا دخترش یا  -

 پسرش می تواند با هر حیوانی مثل سگ یا االغ و غیره ازدواج کند چه شرافتی دارد؟ 

سکوالریستی که پذیرفته که طبق قوانین سکوالریستی فاحشه خانه ها به صورت قانونی مثل  -

ه هرش و ... بنعت فحشاء فعالیت داشته باشند اگر دخترش یا خواسایر صنفها تحت عنوان ص

جنسی به شغل فاحشه گری پرداخت این بی شرف شرافتی دارد که چنین  عنوان یک کارگر

 زمینه ای را برایش فراهم کرده؟ 

سکوالریستی که می خواهد قوانینی به تصویب برسند که در آن پسرش با پسر دیگری می  -

چه شرافتی دارد؟ یا دخترش می تواند با دختر دیگری ازدواج کند چه  تواند ازدواج کند

شرافتی دارد؟ یا اگر مثل سوئد پسر و دخترش خواستند با هم ازدواج کنند چنین سکوالریستی 

 چه شرافتی دارد؟ در این زمینه ها هم الگوهای اینها چه کسانی و در چه کشورهائی هستند؟ 

در مراسم ازدواج آنها کلینتون  32.ک مرد با مرد دیگری ازدواج می کندن یوزیر خارجه آلمان به عنوا

به وزیر سابق خارجه آمریکا به عنوان همتای او حضور داشت، همچنین  مرکل صداعظم آلمان نیز 

مجنس باز !  وزیر فرهنگ فرانسه مهد دموکراسی دنیا هم با افتخار خود را هاینها تبریک می گوید

های ایرلند و لوگزامبورگ و  سرپرست وزارت دادگستری  کابینه ی وزیر معرفی می کند و نخست

هم باز یکی از همین همجنس بازها بود و سنای آمریکا با تصویب در رژیم صهیونیستی نتانیاهو 

و دهها کشور سکوالر دیگر که همجنس  می کندمصوبه ای  رابطه جنسی با حیوانات را نیز مجاز 

 ت را قانونی کرده اند.بازی و ازدواج با حیوانا

سکوالریستی که از ابتدای پیدایشش تا کنون زندگی اش با  ،در کنار تمام این مفاسد عقیدتی و اخالقی

خیانت به دین هللا و مردم خودش و فرهنگ و آبرو و حیای ملت خودش و با وطن فروشی و مزدوری 

 برای تمام دشمنان ملت خودش سپری شده چه شرافتی دارد؟

بخصوص :  بی شرافتی . به قول ویل دورانت .هیت اصلی سکوالریستهای کنونی استاین ما

های عقیدتی و فرهنگی و اخالقی که آشکارا زیر ساختسکوالریستهای بومی و محلی میان مسلمین 

و به عنوان  ،به این مفاسد عقیدتی و اخالقی و رفتاری روی آورده اندو  ،انداسالمی خود را رها کرده 

ارترین و عمیق ترین غده های چرکین با حمایت کفار سکوالر جهانی بر پیکره ی ملت مسلمان زیان ب
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آثار مخرب فرهنگی و عقیدتی و رفتاری آنها بر جامعه غیر قابل کتمان شده  که انداخته اندما سایه 

 است و آشکارا آثار سوء آن پیداست.

ه فرزندانمان نمی دهیم. کسی نیست به این  عده ای از اینها می گویند ما اجازه ی چنین کاری را ب

ئ َك َكاأْلَْنعَام  بَْل ُهْم أََضلُّ »سرگردانان کمتر از چهار پاها 
بگوید تو زمانی که قانون (179)اعراف/« أُولََٰ

سکوالریستی تصویب کردی دیگر کار از دست تو خارج شده و فرزند بالغ و عاقل تو اجازه اش در 

حکومت هم با قدرت نظامی از او حمایت می کند و تو هیچ غلطی نمی  دست خودش است و قانون و

أَْم تَْحَسُب أَنَّ أَْکثََرُهْم تو جزو همانهائی شده ای که هللا تعالی در موردشان می فرماید:   ،نی بکنیتوا

بری که بیشتر آنان ( آیا گمان می44فرقان/)یَْسَمعُوَن أَْو یَْعق لُوَن إ ْن ُهْم إ الَّ َکاأْلَْنعَام  بَْل ُهْم أََضلُّ َسب یالا 

فهمند؟!  )نه ! آنان تفک ر و تعق ل ندارند( . ایشان همچون چهارپایان شنوند یا می)چنان که باید( می

 تر از چهار پا هستند.هستند، و بلکه گمراه

روالن در مورد این تنها در یک مساله است حاال بماند سایر امور خانوادگی و اجتماعی و... که رومن 

 33« اند.یک قرون وسطای جدید و عصر توحش مدرن به وجود آورده» این سکوالریستها می گوید: 

بر 34.«و بنیادین جوامع انسانی در جنگ هستندبا سرشت اصیل : » اینها چون به قول ویلیام بارت

یالت شیطانی، همین مبنا بسیاری از متفکران، مدرنیته ی سکوالریستها را معادل گرایش به تما

 35« اند.شهوانی و حیوانی و افول معنویت و فضیلت نامیده

و  بدیلاین چیزی است که سکوالریستها می خواهند بر جامعه ی ما و بر داراالسالم ما تحمیلش کنند. 

حاال بگو چه کسانی از این مفاسد حمایت می کنند غیر از مفسدین جایگزین سکوالریستها همین است. 

فتاری؟ پس این مجرمین هستند که باید شرم کنند و بترسند نه مومنین که حاملین پیام هللا و عقیدتی و ر

 رفتار صحیح اسالمی هستند.

 منافقین در مورد در کنار این باز باید دقت داشته باشید که فریب شبهات این کفار و دارودسته ی

است تو را از مذاهب مختلف اسالمی و داراالسالم و مذاهب مختلف اسالمی را نخورید که هدفشان این 

ا با ای   ن شبهات تو را هدف قرار داده اند، به عنوان مثال:داراالسالم دور کنند و مستقیما

در جامعه ی کنونی اگر هزاران ورزشکار معتاد و دزد و گردنه گیر و زناکار و فاسد شوند  -

 می کند. کسی به دلیل جرم اینها و به دلیل خطای اینها ورزش را ترک ن
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در همین جامعه اگر میلونها نفر در امر ازدواج و زناشوئی دچار ظلم و فساد و شکست شوند  -

 باز کسی ازدواج کردن را به دلیل جرم اینها ترک نمی کند.

باز اگر در همین جامعه هزاران نفر در صنفهای مختلف بازاری و صنعتگری و کشاورزی و  -

و تبلیغی و غیره دچار انحراف و فساد شوند کسی به معلمی و پزشکی و کارمندی و خدماتی 

 را رها نمی کند.  و حرفه ها خاطر فساد این دسته تمام این صنفها 

یا اگر صدها حکومت سکوالر مثل حکومت سکوالر هیتلر و موسولینی و استالین و خمرهای  -

ه رکیی و تاندونزکره ی شمالی و میانمار و  سرخ و فرانسه و آمریکا و انگلیس و هند و چین و

و... مرتکب کثیفترین جنایات علیه بشریت شوند سکوالری به خاطر  و قذافی و صدام حسین

 اینها سکوالریسم را رها نمی کند.

چرا سکوالریستها با اینهمه کارنامه ی سیاه دست از سکوالریسم نمی کشند؟ اگر می گویند اینها 

باید گفته شود کارنامه ی همین  ،کار را انجام می دهیمو ما این اند سکوالریسم را خوب پیاده نکرده 

وشیده نیست و در مواردی وحشی تر از آنها برکسی پ سایر مفاسداالن شما هم در تفرق و توحش و 

سکوالریستها را به خودتان می آزمایش و خطاء . اگر این شانس چند صد بار تکرار عمل کرده اید

 نمی دهید؟دهید چرا چنین شانسی هم به مسلمین 

یا اگر میلونها سکوالر دچار انواع مفاسد عقیدتی و توهین به هللا و پیامبران و تمام آیات و  -

ب انواع کد و مرتکب انواع مفاسد اخالقی و جنسی و رفتاری و مرتناحادیث و صحابه شو

ا د باز سکوالری به خاطر این رفتارهنخیانتها و دزدی ها و اعتیادها و سایر جرام مختلف شو

 دست از سکوالریسم نمی کشد.  

تاریخ سکوالریستها را ورق بزنیم تا ببینیم که سکوالریستها چه بوده اند و در کارنامه ی آنها چه 

 تکنید تا بدانید این موجودابررسی  فقط کافی است از ابتدا ی رنسانس تا االنچیزهائی وجود داشته ؟ 

  . چه بر سر انسانها و حتی محیط زیست آورده اند

ه ک ؛ فقط کافی است که مسئولی از مسئولین داراالسالم یا حتی نماز خوانی یا خطیبی فاسد شوداما 

ت ، آنوقت اساکثریت مطلق این مفسدین هم باز جزو دارودسته ی منافقین و در واقع از خودشان هستند

ی آشکار دنیایشان را کر می کند و دارودسته ی منافقین هم این رفتارهای «گانه ی6کفار»که صدای 

دست کشیدن از کامالا ضد اسالمی این اشخاص و مسئولین مجرم را بهانه ای برای اظهار نفاق خود و 

من از لج فالن مال یا  :گوید اسالم بیان می کنند، مگر نشنیده ای ؟ می گوئی چرا نماز نمی خوانید؟ می

 :چرا حجاب را رعایت نمی کنی ؟ می گوید می گوئی شخص دکاندار نماز خوان و.. نماز نمی خوانم!



چرا طرفدار کفار جهانی و مرتدین محلی شده ای می گوئی  من از لج فالنی و فالنی رعایت نمی کنم!

حیله های دارودسته ی .. همه ی ما این به خاطر عمل سوء فالن مسئول و فالن شخص و.. :؟ می گوید

 منافقین برای اظهار نفاق و کفرشان را دیده ایم . 

دارودسته ی منافقین اخالق و رفتارشان بر همین حیله گری ها و مکرها و غدر و خیانتها بنا شده است  

َ َوالَّ  و خیال می کنند می توانند هللا و مومنین را فریب دهند: ُعوَن َّللاَّ یَن آَمنُوا َوَما یَْخدَُعوَن إ الَّ یَُخاد  ذ 

، در اندزنند که ایمان آوردهگول می ( )اینان به نظرشان( خدا و کسانی را9)بقره/أَنفَُسُهْم َوَما یَْشعُُروَن 

ا َولَُهم َعذَا فهمند.فریبند ولی نمیصورتی که جز خود را نمی ُ َمَرضا َرٌض فََزادَُهُم َّللا  م مَّ یٌم ٌب أَل  ف ی قُلُوب ه 

بُونَ  و بخشد، ( در دلهایشان بیماری است و خداوند بیماری ایشان را فزونی می9)بقره/ ب َما َکانُوا یَْکذ 

 باشد.به سبب دروغگوئی و انکارشان در انتظارشان میعذاب دردناکی 

ه ایم دردر شناسائی دارودسته ی منافقین )سکوالر زده ها( در درس پنجم مقدماتی به تفصیل صحبت ک

: وجود این موجودات و شبهات و بهانه فقط یک نکته را یاد آوری می کنم ،و نیازی به تکرار نمی بینم

در مورد مومنین و بخصوص در مورد مسئولین و نهادهای مختلف حکومتی و ها و حیله های آنها 

وجود خواهند داشت  . اینها تا روز قیامترا عادی بدانید و دست پاچه نشوید« داراالسالم»مردمی در 

و زمانی که در ارتش رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در  ،چون این قرآن برای تا روز قیامت آمده است

جنگ احد تعداد این موجودات به یک سوم تمام مردان جنگجو رسیده بود شما باید انتظار داشته باشید 

ا هست و نه آنهمه پیامبری در میان م چند نفر باشند که نهدر جمعیت چند صد میلیونی مسلمین االن 

یَن َواأْلَنَصار»  صحابی بزرگوار   ر  َن اْلُمَهاج  لُوَن م   ؟!«  السَّاب قُوَن اأْلَوَّ

افتاده اند و به نسبتهائی ایمان خودشان و یا « الینض»دانی و به مومنی هم که به نسبتهائی در سرگر

 :مسموم دشمنان آلوده کرده اند می گویمنگرش خودشان در مورد داراالسالم را با تبلیغات 

آیا صحیح است چون از انگور و برنج و پرتقال و کیوی و نارنگی و خرما و سایر محصوالت  -

شراب مست کننده درست می کنند شما خوردن انگور و خرما و سایر محصوالت را ترک کنید 

 چون از این محصوالت سوء استفاده شده است؟

یان بیشتر از چند میلیارد مسلمان عده ای محدود حج می ورند اما آیا صحیح است چون در م -

 دچار انحرافاتی در معامله و غیره می شوند شما حج را ترک کنید؟

 آیا صحیح است اگر انسانی دروغگو و دزد و شراب خور نماز خواند شما نماز را ترک کنید؟  -

آیا صحیح است که چون ابوجهل و ابولهب و سایرین ریش داشتند تو ریشت را بزنی، یا چون  -

دسته ای از مجوس و نصرانی ها و یهودی ها و حتی مسلمین و سایرین ریش گذاشته اند اما 



دچار جرمهائی هم شده اند شما گذاشتن ریش را ترک کنی؟ مگر بی ریشها و ... معصوم بوده 

 اند؟

که اکثراا زنی بی حیا و فاسد  و مومن، ست چون در میان اینهمه خانمهای محترمآیا صحیح ا -

 حجاب را ترک کنید؟ گناه حجاب چیست حجاب می پوشد شماجزو دارودسته ی منافقین هستند 

 که در میان آنهمه مومنه یک زن منحرف هم از آن استفاده می کند؟

بی و آنهمه دارودسته ای که از منافقین در آیا صحیح است که اگر منافقانی چون عبدهللا بن ا -

گذشته و حال وجود داشته اند و ادعای اسالم داشته اند شما اسالم را ترک کنی؟ گناه اسالم 

 که این موجودات خودشان را به آن چسبانیده اند؟ ستچی

ال کنولوژی ها مثدر این زمینه به تعداد تمام صنفها و ابزارها و رفتارها و افکار و حتی به تعداد تمام ت

وجود دارد که هم استفاده ی به جا و مثبت از آنها شده و هم استفاده ی منفی و نابجا و این بر هر عاقلی 

پوشیده نیست، هللا تعالی هیچ یک از این انحرافات و بهانه تراشی های مخالف شرع و عقل را به 

ته ی منافقین و سکوالر زده عنوان عذر نمی پذیرد؛ در این صورت صف خودت را از صف دارودس

ها و حیله ها و بهانه تراشی ها و سایر صفات رزیله ی آنها جدا کن و از ایمانت محافظت کن و اجازه 

نده که صدمه ای ببیند و یا دچار آفت و آلودگی شود و شک نداشته باش اگر خودت را در گروه مومنین 

ْن ب اّللَّ  یَ »نگه داری مشمول :   پس تو به دینت پایبند باش و به   .می شوی« ْهد  قَْلبَهُ َوَمْن یُْؤم 

عنوان را ب این بهانه تراشی های آمیخته با جاهلیتهای دیگران توجهی نکن چون هللا متعال تراشیتوجیه

 .قبول نمی کندعذر 

شخص مسلمان برایش واضح و روشن است که سکوالریستهای جهانی و منطقه ای کافر هستند و 

سرزمین تحت حاکمیت آنها نیز دارالکفر است و کارنامه ی سکوالریستها را نیز دم دست دارد، و در 

مسلمان و سرزمین یا فالن مذهب برابر برایش واضح و روشن است که فالن شخص یا فالن گروه 

هم داراالسالم است اما با تنازالت و مداهنه و سازشهائی آشکار سعی می کند صف  آنهاکمیت تحت حا

و با هر خدعه و نیرنگی که شده خودش را بخشی از جبهه ی جنگ کند خود را از مومنین انقالبی دور 

الی حداراالسالم معرفی کند . این در بر علیه روانی و حتی نظامی کفار بر علیه مومنین و بخصوص 

برانی چه  تاست که به هیچ وجه صحیح نیست مسلمانی را به خاطر دل و مصلحت کافری از خود

رسد به اینکه با برائت از مومنین و داراالسالم در کنار کفار و دارالکفرها قرار بگیری که جرمی 

 نابخشودنی است .

 علیه وسلم بودیم که صلی هللا ید: ما شش نفر همراه نبیسعد ابن ابی وقاص رضی هللا عنه می گو

پیدا  مبادا بر ما جرأت کن؛ دورمشرکین )سکوالریستها( به نبی صلی هللا علیه وسلم  گفتند: اینان را 



ی هذیل و بالل و دو نفر دیگر بود که من نام کنند. هدف آنها هم من و ابن مسعود و یک شخص از قبیله

هللا متعال بود  آنچه خواست  صلی هللا علیه وسلم  رسول هللادانم. پس بر دل رسول هللا آنها را نمی

ي   نشست، و آنگاه هللا متعال این آیه را نازل فرمود که:  ة  َوٱۡلعَش  یَن یَۡدُعوَن َربَُّهم ب ٱۡلغَدَوَٰ َواَل تَۡطُرد  ٱلَّذ 

یدُوَن َوۡجَههُ  پروردگارشان را کسانی را که صبح و شام، به خاطر رضایت هللا متعال ( »52)انعام یُر 

  36«.خوانند، از خود دور مگردانمی

« َعبََس َو تََولَّی. أَن َجآَءهُ األَعَمی»این واقعه و واقعه ی عبدهللا ابن مکتوم رضی هللا عنه و نزول  

جهت این امر جلساتی ( به ما می فهمانند با آنکه جهت رساندن دعوت به کفار و تشکیل 1-2)عبس/ 

اما تشکیل چنین اجتماعاتی با قیمتی حرام و  ،و یکی از ابزارهای دعوت است منافع و فوایدی دارد

ه کنامشروع  جایز نیست و چشم پوشی از مومنین حتی به منظور انجام دعوت بزرگان و رهبران کفار 

جایز نیست چه رسد به دعوت مردمان مسلمان شدن آنها باعث مسلمان شدن پیروان و قبایل آنها می شد 

.. و تحت هیچ شرایطی نباید دل مومنین را به خاطر کفار شکست حتی اگر این کفار رهبران عادی و .

ا در این حد هم غیر  دارالکفرها باشند. این کار نوعی اذیت کردن مومنین به خاطر کفار است و قطعا

مه می بیند حتی اگر شکسته شدن کفار صد اضی کردنچون به نوعی مومنی به دلیل ر ،شرعی است

  باشد. دلش

حاال در مرحله ای باالتر، تمام منابع اسالمی و تمام مذاهب و بزرگان مذاهب مختلف اسالمی اذعان 

دارند که فالنی مسلمان و فالن سرزمین هم داراالسالم است و باز واضح و آشکارا به تو نشان می 

فار و دارالکفرها شکل دهند که آمریکا و چین و روسیه و اتحادیه ی اروپا و اتحادیه ی آفریقا از ک

گرفته اند، حاال شما با چه مجوز شرعی  جهت راضی کردن کفار سکوالر جهانی و مزدوران محلی 

آنها در جبهه ی جنگ روانی و حتی در جبهه ی جنگ مسلحانه ی کفار و دارالکفرها بر علیه مومنین 

السالم پشت می کنی و آنها را و داراالسالمها قرار گرفته ای و با چه مجوز شرعی به مومنین و دارا

 از خودت می رانی؟

از شکسته شدن دل مومنی شروع می شود تا می رسد به مومنین گذاشتن این از خود راندن و کنار 

با پذیرش اسلوبهای کفار به طرد مومن به خاطر کفار. یکی از این اسلوبهای خطرناک طرد مومن 

که از باالترین نهاد قدرت حکومتی داراالسالم یعنی  می گیردجای اسلوبهای مشخص اسالمی صورت 

                                                           
اْبُن َْنَا وَ بِّىِ ص ِستَّةَ نَفٍَر، فَقَاَل اْلُمْشِرُكوَن ِللنَّبِّىِ ص: اْطُرْد َهُؤالَِء الَ یَْجتَِرئُوَن َعَلْینَا، قَاَل: َوُكْنُت َعْن َسْعٍد س قَاَل: ُكنَّا َمَع النَّ /   2413مسلم  36

 ِ یِهَما، فََوقََع فِي نَْفِس َرُسوِل َّللاَّ ُ َمْسعُوٍد، َوَرُجٌل ِمْن ُهَذْیٍل، َوبِالٌَل، َوَرُجالَِن لَْسُت َُْسّمِ ُ َْْن یََقَع، فََحدََّث نَْفَسهُ، فَأَْنَزَل َّللاَّ ُرِد : ﴿َواَل تَ ألص َما َشاَء َّللاَّ طر
ُعوَن َربَُّهم بِ  لَِّذینَ ٱ غََدٰوةِ ٱیَدر عَِشّيِ ٱوَ  لر

َههُ﴾ ]األنعام:  لر  (1413[. )م/52یُِریُدوَن َوجر



رهبر به عنوان نماینده ی شورای اولی االمر شروع می شود تا به رده های پائین اجرائی جامعه ختم 

 می شود. 

به عنوان مثال در اسالم رهبر مجتهد و فقیهی که شرایط رهبریت را داشته و در جایگاه رهبری 

ت اس« حاکم»دقت کردید؟ این «. ناظر»بر داراالسالم است نه « حاکم»ر واقع داراالسالم قرار گرفته د

 است که پس از پیمانکارکه صالحیت سایر مقامات اجرائی را تعیین می کند. به زبان ساده تر این 

ارائه می دهد که این نقشه را سرکارگرها و به  می کندمشورت با متخصصین امر بر نقشه ای توافق 

ر ب کند. اما در هاختیار دارد متخصصین مورد نیاز را انتخا سرکارگرد و این نع پیاده کندر زمین واق

« اظهار نظر»و « فرماندهی و دستور دهی» حق « اجراء»در هر مرحله ای از صورت پیمانکار 

رهبر داراالسالم در واقع پیمانکار شورای اولی المر است . شورای اولی االمری نماینده ی دارد.  

 م مومنین داراالسالم صاحب خانه است .تما

کشوری  وجود ندارد که این « عمالا »تفکیک قوای سه گانه هستند اما « مدعی»با آنکه اکثر کشورها 

ان مثل مجلس نمایندگباشند و تحت نفوذ و تأثیر هم نباشند و نهادی « مستقل»سه قوا در آن از همدیگر 

ته نداش« نظارت»... بر عملکرد آنها یون و دومای دولتی و شورای فدراسکنگره ویا سناتورها یا سنا و

 باشد.

قسیم ت»بر اساس تخصصهای الزم. این « تقسیم کار»استقالل و تفکیک قوای سه گانه فرق دارد با  

امری رایج و پسندیده است و اگر دقت کنیم در ساختن یک ساختمان هم تقسیم کار بر اساس « کار

 چه رسد به ساختن یک جامعه و مجتمع انسانی.تخصصهای مختلف وجود دارد 

در میان آنها می شود و از جنبه « تزاحم»در واقع  تفکیک این سه قوه و داشتن استقالل باعث ایجاد 

نظری و تئوریک هم نیاز به وجود مرکزی هماهنگ کننده مقتدر در باالی هرم احساس می شود. حاال 

ها را نیز برطرف می کند «تزاحم»نگ کننده و ناظری که عده ای اسم این مرکز سیاست گذار و هماه

را گذاشته اند مجلس سناتورها یا مجلس سنا و غیره و مومنین در داراالسالم هم اسمش را گذاشته اند 

 اولی االمر.شورای به عنوان نماینده ی « رهبر و خلیفه و امام»

اما گروههائی سعی می کنند جهت راضی کردن کفار که بله ما دموکرات و جمهوری خواه و ... هستیم 

و سیستم پلورالیسم حزبی و تکثر گرائی را قبول داریم و.... با پیاده کردن مدل ملکه ای انگلیس و 

ا، ن، اسپانیسلطنتی بلژیک، برونئی، کامبوج، دانمارک، مالزی، مراکش، هلند، نروژ، عمان، عربستا

شیه کنند و با به حا« ناظر»بودن رهبر داراالسالم را تبدیل به « حاکم»سوئد، تایلند، واتیکان و... این 

را به دیگران منتقل کنند که در داراالسالمها این « فرماندهی و دستور دهی» حق « حاکم»راندن 



م منافقین بوده اند که یا غیر مستقی و دارودسته ی« کفار پنهان داخلی»و یا « اهل تفرق و بغی»دیگران 

ی آشکار جهت ضربه زدن و تخریب داراالسالم فعالیت کرده اند و یا « گانه6کفار»در جهت اهداف 

ا مجریان دستورات این  می بینیم که ی آشکار بوده اند. در هر دو حالت « گانه6کفار»اینکه مستقیما

پذیرش اسلوبهای غیر شرعی به جای اسلوب اسالمی  مومنی آنهم باالترین مسئول داراالسالم به خاطر

 و تنها به خاطر رضایت کفار محدود شده و یا عمالا کنار زده شده است. 

این وظیفه ی مومنین است که هوشیار باشند و اجازه ندهند اصول اساسی حاکم بر روابط داخلی و 

 ه مسلمین در معنی عام آن.. مومنین نمعرض تضعیف یا تهدید قرار گیرند خارجی داراالسالم در

قاعده ی نفی سبیل نکته ی ریز و مهمی وجود دارد که اگر در نظر گرفته نشود ممکن است اصل و در 

ن یَن َسب یالا :»هللا تعالی می فرماید شخص را دچار شبه و گیجی کند.  یَن َعلَى اْلُمْؤم  ُ ل ْلَکاف ر   «َولَن یَْجعََل َّللا 

قرار نخواهد داد ) و هللا تعالی تا  مومنینى كف ار بر گز راهى براى سلطه( و خداوند هر141)نساء / 

داشته باشند و هللا تعالی راهی قرار نداده که از  مؤمنانابد اجازه نداده که کافران کمترین تسلطی بر 

رار نداده ق مومنینتسلط پیدا کنند و هللا هرگز هیچ راه سلطه ای برای کفار بر  مومنیناین راه کفار بر 

 است(

از ادات نفی محسوب می شود که بر سر فعل مضارع می آید و معنی آن را « لَن» چنانچه عرض شد

به آینده ی منفی تبدیل می کند، یعنی در آینده این کار هرگز انجام نمی شود. اما عده ای می گویند : می 

 ار است؟بینیم که کفار بر مسلمین تسلط پیدا کرده اند، جریان از چه قر

 «نمومنی»موده راه سلطه ی کفار براگر خوب به آیه دقت کنیم پاسخ خیلی ساده است، هللا تعالی فر

ن ینَ » شان خود «مسلمین»؛ و بین این دو بسیار فرق است. اگر «مسلمین»وجود ندارد نه بر « َعلَى اْلُمْؤم 

و این سنت هللا تعالی در مورد  ارتقاء بدهند هللا تعالی یاری شان می دهد« مومنین»را به درجه ی 

ن یَن مومنین در طول تاریخ بوده است:  ( و همواره یاری و نصرت 47)روم/َكاَن َحقًّا َعلَْینَا نَْصُر اْلُمْؤم 

  مؤمنان بر ما واجب بوده است.

ه ک« مومنین»بخش اساسی از ابزارهای پیروزی است، به دنبال آن خود همیننصرت و یاری هللا این  

ي أَیَّدََك ُهَو اط هللا تعالی یاری شده اند سبب یاری رساندن به همدیگر هستند. هللا تعالی می فرماید: توس لَّذ 

ن یَن  ه  َوب اْلُمْؤم  نان تقویت و ( او همان کسی است که تو را با یاری خود و توس ط مؤم62)انفال/ب نَْصر 

به  تند نه مسلمین در معنی عام آن؛عامل تقویت و پشتیبانی مومنین هس پشتیبانی و یاری کرد. در اینجا

ن یَن هللا تعالی می فرماید:  است کهدلیل همین  َن اْلُمْؤم  ُ َوَمن  اتَّبَعََک م  ( 64ال/)انفیَا أَیَُّها النَّب یُّ َحْسبَُک َّللا 



و( کافی تو پشتیبانی ، )برای حمایت ای نبی ! برای تو هللا و مؤمنانی که از تو پیروی و تبعیت می کنند

 است.

زمانی که مومنین اینگونه یاری و تقویت می شوند و در امتی واحد تابع وحدت فرماندهی و وحدت 

َواَل  دستور می شوند در میان تمام امتها و ملل دیگر دارای شان و جایگاه واال و برتری خواهند بود:

نُوا َواَل تَْحَزنُوا َوأَنتُُم ا ن یَن  إ نأْلَْعلَْوَن تَه  ْؤم  ( و ) از جهاد در راه خدا به سبب آنچه 139)آل عمران/ُكنتُم مُّ

آید( سست و زبون نشوید و )برای کشتگانتان( غمگین و افسرده نگردید، و شما برتر بر سرتان می

 مؤمن باشید. اگرهستید 

ی و پیروزی و حاکمیت و برتری در این صورت این عدم تسلط و غلبه ی کفار بر مومنین و این یار 

و یکی از سنتهای هللا تعالی هم این بوده است که « مسلمین»است نه برای « مومنین»بر سایر امم برای 

ُ ل یَذََر  همیشه مومنین را از ناپاکها و دارودسته ی منافقین و غیر مومنین جدا کرده است: ا َکاَن َّللا  مَّ

ن یَن َعلَى َما أَنتُْم  َن الطَّی  ب  اْلُمْؤم  یَز اْلَخب یَث م  ( )ای مؤمنان ! سن ت( خدا بر 179)آل عمران/َعلَْیه  َحتََّى یَم 

این نبوده است که مؤمنان را به همان صورتی که شما هستید ) و مؤمنین با ناپاکان و گروه منافقین 

 کند.  از پاک جدا میمخلوط شده اند و جدا نشده اند( به حال خود واگذارد . بلکه خداوند ناپاک را 

قَالَت  اأْلَْعَراُب این محک برای جدا کردن مومنین از مسلمین چیست؟ کسانی هستند که ادعا می کنند: 

یَماُن ف ی قُلُوب ُکْم  ا یَْدُخل  اإْل  ن قُولُوا أَْسلَْمنَا َولَمَّ نُوا َولَک  گویند : ایمان ( عربها می14)حجرات/آَمنَّا قُل لَّْم تُْؤم 

ایم . چرا که ایمان هنوز به اید، بلکه بگوئید: تسلیم و مسلمان شدهایم . بگو : شما ایمان نیاوردهدهآور

یَن دلهایتان راه نیافته است . پس این مومنین میان مسلمین چه کسانی هستند؟  نُوَن الَّذ  مؤمنان »إ نََّما اْلُمْؤم 

 -2»ثُمَّ لَْم یَْرتَابُوا «  اند ،به خدا و پیغمبرش ایمان آورده -1»آَمنُوا ب اّللَّ  َوَرُسول ه  « : تنها کسانیند که

ْم ف ی َسب یل  َّللاَّ  « اند،سپس هرگز شک  و تردیدی به خود راه نداده ه  ْم َوأَنفُس  و با  -3» َوَجاَهدُوا ب أَْمَوال ه 

اد  «. اندمال و جان خویش در راه خدا به جهاد برخاسته آنان راستگو  (15)حجرات/قُوَن أُْوَلئ َک ُهُم الصَّ

 هستند. 

کسی که این صفات را نداشته باشد و هم مسیر با اهل جهاد نباشد اما ادعای مومن بودن داشته باشد در 

ادعای خودش راستگو نیست اما به این معنی نیست که نمی تواند صف خودش را از صف دارودسته 

إ الَّ اند خودش را وارد دایره ی مومنین کند با :   ی منافقین و دروغ گویان جدا کند، چرا می تو

یَن  و به  -2» َوأَْصلَُحواْ « توبه کنند و برگردند -1» تَابُواْ « : مگر کسانی ) از گروه منافقین( که»الَّذ 

شوند  با توبه پاک می آشکاراصالح بپردازند )یعنی تنها با توبه اینها پاک نمی شوند در حالی که کفار

« بلکه اینها باید به اصالح تخریباتی بپردازند که در جنگ روانی علیه مومنین انجام داده اند(



ن یَن و به خدا متوس ل شوند و ) -3»  َواْعتََصُمواْ ب اّلل    ن دُون  اْلُمْؤم  یَن أَْول یَاء م  ذُواْ اْلَکاف ر   -4/ الَ تَتَّخ 

ینَُهْم ّلل    « ان به سرپرستی نگیرید(کافران را به جای مؤمن و دین خویش را خالصانه از  -5» َوأَْخلَُصواْ د 

ن یَن َوَسْوَف یُْؤت  « دین را تنها به دین هللا بدهند( « معنی و مفهوم 4»آن خدا کنند )آن  فَأُْولَئ َک َمَع اْلُمْؤم 

ا  یما ن یَن أَْجراا َعظ  ُ اْلُمْؤم  ن از زمره مؤمنان خواهند بود و خداوند به مؤمنان پاداش پس آنا (146)نساء/َّللا 

 بزرگ خواهد داد .

لب که در قاتسلط پیدا کنند در این صورت شما هرگز نخواهید دید که کفار بر چنین مومنین مجاهدی  

امتی واحد و جماعتی واحد با وحدت فرماندهی و وحدت دستور مشمول کسانی شده اند که هللا تعالی در 

ْرُصوصٌ » موردشان می فرماید:  یَن یُقَات لُوَن ف ي َسب یل ه  َصفًّا َكأَنَُّهم بُْنیَاٌن مَّ بُّ الَّذ  َ یُح  ( به 4/)صف« إ نَّ َّللاَّ

دارد که در راه او متحد و یکپارچه در خط و صف واحدی جنگ وست میدرستی که هللا کسانی را د

 مسلحانه می کنند، انگار دیوار سربی بزرگی هستند.

 هللا تعالی هرگز راهی برای تسلط کفار بر این دوستان مومنش قرار نداده است. 

گر ن ارتقاء دهی؟ اپس ببین در کدام طیف از مسلمین هستی ؟آیا توانسته ای خودت را به طبقه ی مومنی

بدیل اضطراری اسالمی است که اجازه نداده است کفار بر  همین حکومتچنین است پس می بینی که 

  آبرو و مال و موجودیت ما به عنوان مومنین دین و ناموس و و« داراالسالم»ما تسلط پیدا کنند و از 

و آنها سکوالر محلی  شرکایجهانی و و اشغالگر و دزد و بخصوص کفار سکوالر  در برابر کفار

 ، مگر نمی بینید؟دارودسته ی منافقین داخلی محافظت می کند

 

َك، الَ إ لَهَ إ الَّ أَْنَت، أَْستَْغف ُرَك َوأَتُوُب إ لَْیَك    ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوب َحْمد 

 والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته  

 (28)قسمت ( 4مصداقهای داراالسالم در دنیای معاصر )

دفاع از دین واجب است، دفاع از داراالسالم و جان و ناموس و آبرو کسی شک ندارد که ای مومنین : 

تنها بوسیله ی این  داراالسالم مومنین   ،«وضع موجود»و مال واجب است و همه ی ما می دانیم که در 

حکومت بدیل اضطراری اسالمی می توانند چنین واجبهائی را انجام دهند و انجام این واجبهای اساسی 

و ضروی تنها از طریق این حکومت انجام می شوند و اگر این حکومت نباشد دیگر واجبات هم انجام 

؛ فَُهَو وَ نمی شوند.   ُب إ الَّ ب ه  بٌ َما الَ یَت مُّ اْلَواج  استفاده و محافظت از این نظام تکرار می کنم . پس اج 



مْ »اسالمی بر مومنین واجب است. خطاب بنده به  یَن أَْنعَْمَت َعلَْیه  ، مومنین و متقین است نه «الَّذ 

مْ » ال  ینَ »کافر و نه « اْلَمْغُضوب  َعلَْیه   سرگردان.  «الضَّ

با آنکه محدودیتهائی وجود دارد اما راه اسالمی در این داراالسالم و در این حکومت بدیل اضطراری 

اصالح باز است و بسته نیست؛ دسته هائی وجود دارند که در برابر حرکت اصالح طلبی در 

داراالسالم می خواهند آنقدر بر اصالحگران فشار بیاورند و آنقدر برایشان مانع درست کنند که 

ی با  و مسابقهکرده اند برسند. اینجا میدان رقابت  اصالحگران نتوانند به اهدافی که برای خود تعیین

و مبارزه ی با فاسقین میان مسلمین جنگ نرم و روانی  سایر مومنین در امر اصالحگری و باز میدان

است که در نهایت به تسلیم و کناره گیری یکی از طرفین ختم می شود. هر و دارودسته ی منافقین 

بلد باشد و اهل صبر و جسارت باشد و عقب نشینی ها و تنازالت طرفی که راههای مختلف مبارزه را 

 بیجا از خود نشان ندهد می تواند پیروز معرکه شود. 

در برخورد با مجرمین و دارودسته ی منافقین واقعیتها بارها و بارها به ما نشان داده است که مومنین 

اهی هائی انجام داده اند گروه فشار و به هر اندازه از مواضع خودشان عقب نشینی کرده اند و یا کوت

مانع سازان جلوتر آمده اند و جسورتر شده اند. قانون اساسی داراالسالم به گونه ای است که بدون دادن 

 امتیازی از کانال همان قانون می توان محدودیتها و موانع را با مهارت از بین برد.

مردم نهاد با تعیین اولویتهای همان منطقه باید آزاد منطقه ای از کانال شوراها و انجمنهای هرمومنین 

باشند تا خودشان تصمیم بگیرند، در هر صورت درست یا نادرست ثمره و نتیجه ی تصمیم و کار خود 

 را می بینند و همین رویه باعث رشد و حرکت رو به جلو آنها می شود.

مانی که به هدف نهائی خود یعنی تشکیل در واقع و به زبان ساده می توان گفت که در داراالسالم تا ز

اَلفَةٌ َعلَى » شورای اولی االمر خواسته شده در شریعت و امت واحد و جماعت واحد و  ثُمَّ تَُكوُن خ 

ة  ْنَهاج  النُّبُوَّ کنیم و در نرسیده ایم با بحران مواجه هستیم و درد قدیمی را با درد جدید فراموش می« م 

نیست که امیر المومنین علی ابن الحگری جائی برای زنانی با ریش و عمامه چنین میدان مبارزه ی اص

شبیه مردان هستند اما مرد نیستند، مانند کودکان فکر »ابی طالب رضی هللا عنه در وصفشان می گوید: 

از اینها ندیده اید؟ من که زیاد دیده ام؛ بسیار  37«می کند و عقولشان مانند زنان حجله نشین است!

و زودرنج که در برابر هر مسئله ی کوچک و حتی بی ارزشی فوری اظهار ناراحتی می کنند حساس 

و الکی با  ،گیرندو بهانه های کودکانه می و عکس العمل شکست خورده های غرغرو را نشان میدهند

ه شبه راحتی درهم می شکنند و همی و یا حتی لجبازی می کننددیگر مومنین  مخالفت و یا قهر می کنند 
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نگران این هستند که نکند به دردسر بیفتند و برای انجام هر امری در دعوت به اطمینان خاطر زیادی 

نیاز دارند و چنانچه متوجه شوند که ممکن است دچار کوچکترین آسیب و ضرر شوند فوراا عقب 

به شدت  . آن ها همه چیز رابه رزق و برق و لذتهای زودگذر دنیا دل می بندندو  نشینی می کنند

تصور کنید که به جای امثال خدیجه و سمیه رضی هللا  ..و فوق العاده می ترسند. 38احساس می کنند

 عنهما و بالل و یاسر و مصعب و سایر سابقون االولون رضی هللا عنهم اینها بودند!! 

 نندمسیر دعوت و جهاد با اینهمه مشکالت مسیری نیست که این زنان ریشدار و نازک نارنجی بتوا

واردش شوند و اگر وارد دعوت هم شوند غیر از تشریفاتی کردن بسیاری از عبادات و غوغاساالری 

 و درست کردن دردسر و مشکالت برای مومنین اهل دعوت ثمره ی دیگری در بر ندارند. 

ما در مورد جایگاه و حقانیت داراالسالم و برکات داراالسالم و اصول حاکم بر روابط در هر صورت 

اراالسالم برای حفظ دین و بعد موجودیت و دنیای مومنین و حتی مسلمین به صورت عام صحبت د

کرده ایم، با این وجود باید نقدهای سازنده بر تمام مسئولین و تمام فعالین نهادهای دولتی و مردم نهاد 

 داراالسالم را نیز با کمال میل بپذیریم و در صدد رفع آنها باشیم.

ة » ضح است ما تا زمانی که بار دیگر به در کنار این وا ْنَهاج  النُّبُوَّ اَلفَةٌ َعلَى م  ایم  نرسیده« ثُمَّ تَُكوُن خ 

 و ضرورت به سر می بریم و باید به صورت منهجی و عینی گرائی عمل کنیم . حالت اضطرار در 

 «داراالسالم»در باید  «چگونه»و  «چه کسی»چیست و « داراالسالم»منهج اسالمی می گوید که 

که حکومت با تمام نهادهائی که در اختیار دارد امری است تابع  یاد می دهدحکومت کند، همچنین به ما 

تجربه، خطا و تصحیح. پس ما زمانی که در مورد طیفهای مختلف مسلمین و حتی در مورد سیاستهای 

بریم که در عالم واقع داخلی و خارجی داراالسالم صحبت می کنیم فرضهای ذهنی را به کار نمی 

 وجود نداشته باشند بلکه بر مستندات و دالیل عینی تمرکز می کنیم: 

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم کسی مثل عبدهللا بن جحش را به هجرت به حبشه جهت حفظ  -

در حبشه دینش را از دست می دهد و مرتد می شود و عبدهللا بن جحش دین ترغیب می کند اما 

 به همین دلیل از وی جدا می شود.رضی هللا عنها ه زنش ام حبیب

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم کسی مثل عبدهللا بن ابی سرح را به عنوان کاتب وحی تعیین می  -

 .مرتد می شود اما این کاتب وحیکند 
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رسول هللا صلی هللا علیه وسلم شخصی را برای رسیدگی به امور اقتصادی نزد بنی مصطلق  -

 فاسق از آب در می آید.این مامور اقتصادی ما می فرستد ا

نفر از مبلغین و آگاهان به 6رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در اواخر سال سوم هجری تعداد  -

شریعت و قرآن را به همراه نمایندگان ُعَضل و قاره می فرستد اما به آنها خیانت می شود و 

خبیب رضی هللا عنه توسط قریش اتفاق و داستان اعدام « رجیع»کشته می شوند و فاجعه ی 

جالب است بدانید که خبیب رضی هللا عنه در هنگام اعدامش به جای اینکه بگوید  39می افتد.

 می گوید: ، از لفظ احزاب استفاده می کند و مشرکین )سکوالریستها(

مَع لَقَ   َمـع  َواْستَْجَمعُوا ُكلَّ مجْ قَبَائ لَُهْم ... واَحـْول ـَي َوأَلَّبُ  األَْحَزابُ ـْد جَّ

مَع  ُكو ُغْربَتي ثُمَّ ُكْربَتي ...إلى هللا  أشْ  ي األَْحَزابُ َوَما جَّ ْندَ َمْصَرع   ل ي ع 

 یعنی چه بگوئی سکوالریستها یا مشرکین و چه بگوئی احزاب همه به یک دسته از کفار اشاره می

 می گوید: خبیب رضی هللا عنه  آن به دنبالکنند، 

یَن أُْقتَـُل ُمْسل ـمـااَولَسْ  يُت أُبَال ي ح  َّ  َمْصـَرع   .. َعلَى أَي   َجْنٍب َكاَن ّلل 

 .«افتم و این در راه هللا استوقتی مسلمان کشته شوم باکی ندارم که به کدامین پهلو در راه هللا می» 

، شودکشته می می داند و این خبیب رضی هللا عنه بود که برای هر مسلمانی که پس از مدتی اسارت

  40نماز خواندن )پیش از کشته شدن( را سنت قرارداد.

نفر از  40و به قولی  70رسول هللا صلی هللا علیه وسلم باز در همان سال چهارم هجری  -

مبلغین و آگاهان به شریعت و حالل و حرام را روانه نجد می کند اما همگی غیر از کعب بن 

ق اتفا «بئر معونه»به قتل رسیدند و واقعه  نجدی عامر بن طفیلزید رضی هللا عنه توسط 

  41.افتاد

و بحث سر این  ،در تمام این موارد بحث سر این نیست که چه کسی و چگونه حکومت کرده است

نیست که رهبریت داراالسالم عدالت دارد یا ندارد، چون عدالت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم برای 

 بله بحث سر این است که:است؛  آشکارهمگان 

پیروان یک دین و جریان دارای طیفهای مختلفی از انسانهاست و قرار نیست همگی یکدست  -

 باشند.
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 حاکمیت و قدرت حکومتی هم یک مجموعه است نه یک فرد. -

 در تعیین سیاستهای داخلی و خارجی دولتها و حکومتها امکان خطاء و اشتباه وجود دارد.   -

ینَ » دی آنهم توسط حاکمی مثل این در حالتهای عا ( حاال در حالتهای 107)انبیاء/« َرْحَمةا ل  ْلعَالَم 

 ضرورت و اضرار ممکن است جو حاکم بر داراالسالم چگونه باشد؟ 

پس ای مومنین : چرا در این حالت ضرورت و اضطراری که کفار سکوالر جهانی و مرتدین محلی از 

و به ناموس اند و بسیاری از سرزمینهای اسالمی را اشغال کرده اند، همه جا ما را محاصره کرده 

اران مسلمان تجاوز کرده اند و آنهمه جنایت و فساد و خرابی به بار آورده اند و آشکارا به تاراج هز

حسن بن علی رضی هللا عنهما یا شما نمی توانید مثل  آنهمه اموال و منابع مادی مسلمین اقدام می کنند 

یا حتی مثل ابن تیمیه در زمان حمله مغولها  رحمه هللا در زمان حمله صلیبی هالدین ایوبی صالح امثل 

هر چند که در پاره ای موارد با مذهب آن و  ،برخورد کنید« داراالسالم»بر با حاکمیت موجود 

و  یدرمواردی بسیار محدود با قانون اساسی آن مخالفتهائی داشته باشید و منتقد سرسخت مفاسد اجرائ

 اداری آن باشید؟

گوشت مردار بو دارد، کرم زده و گندیده و بد مزه و بد رنگ است، پس نباید  زمانی که در حالت 

اضطرار و ضرورت قرار گرفتی از گوشت مرداری که حرام است انتظار صفات و ویژگی های 

 و حفظای ادامه حیات گوشت سالم و غذای سالم را داشته باشی . ما به این مردار راضی نیستیم اما بر

 باید از آن استفاده کنیم. جان 

عقیدتی و معموالا با غیر مسلمین بسته می شود چون آنها با ما در بسیاری موارد اختالف « اتحاد»

دارند، اما با کمال تاسف ضرورت و اضطرار ما را به چنان درجه ای رسانده که مجبوریم با منهجی 

 وحدت .از  بزنیم نه« اتحاد»مسلمین دم از 

ابتدا باید پذیرفته باشی که طرف مقابل شما در مختصات مذهبی و فکری « اتحاد اسالمی»پس در  

از وی داشته باشی.  ما « وحدت اسالمی»خودش با شما فرق دارد و نباید انتظار رفتارهای ناشی از 

 راضی نیستیم، اتحاد با مسلمین هم« اتحاد»همچنانکه به گوشت مردار و غذای حرام راضی نیستیم به 

ی که در صدها مورد با هم اختالف دارند بر سر مشترکاتی با هم «کفار»برای این است که مسلمین با 

اسالمی برای مسلمین راضی هستیم که بین قلبهای مومنین هم اختالفی  «وحدت»ما به  ،متحد شوند

 برایبرسیم و « وحدت اسالمی»به  باقی نمی گذارد چه رسد به سایر موارد. اما زمانی که نمی توانیم

ادامه ی حیات و مقابله با دشمنان جهت محافظت از دین و جان و ناموس و مال و داراالسالم خودمان 

 با سایر مسلمین تالش می کنیم.  « اتحاد»نیاز به قدرت همدیگر داریم از روی ناچاری برای 



مذاهب ا حکومت اسالمی برمنهاج نبوت است که کمیت هم خوراک سالم تنهحا حکومتو در زمینه ی 

ة »اهل سنت تحت عنوان معروف به  ْنَهاج  النُّبُوَّ اَلفَةٌ َعلَى م  از آن اسم می برند و شیعیان جعفری هم « خ 

اما اگر نبود چه؟ اگر حکومتی مثل اموی ها و عباسی ها و  ؛«امام معصوم»تحت عنوان حکومت

بر اساس یکی از مذاهب … گورکانیان هند و ها و سامانی ها وایوبی ها و سلجوقی ها و غزنوی 

ت هللا هم باشد و  قانون شریع… نجدیت یا  یا اسالمی مثل شافعی یا حنفی یا معتزلی یا مالکی یا حنبلی

را در جامعه بر اساس دیدگاه اسالمی خودش تطبیق دهند و حاکم آن نیز مسلمان باشد و دارای عیبهای 

 د چه؟   خاص خودش هم باش

راضی هستیم . اما اگر نبود چه؟  می … ما تنها به خوراک سالم و مردار نشده و بی بو و کرم نزده و 

به خوراک سالم برسیم و تا زمانی که به غذای سالم نرسیده ایم در حین تالش تا گردیم دنبال راهی 

ی بد بود بودن و.... از ما صبر می کنیم و اجازه هم نمی دهیم کسی همین خوراک مردار را به بهانه 

ساله  871همانگونه که حکومت  آن را با چیز بدتری معاوضه کند.حتی یا و ما را نابود کند و بگیرد 

ورکانیان هند را با حاکمیت سکوالرانگلیس در هند و عثمانی گی اندلس را با نصرانی ها و حکومت 

وری اسالمی ترکستان شرقی را با حکومت را با آتاتورک و دهها دست نشانده ی سکوالردیگر  و جمه

و حاکمیت ازواد اسالمی در شمال مالی را با اشغالگران سکوالر فرانسوی سکوالر سوسیالیست چین 

  عوض کردند و دهها مورد دیگر که در تاریخ ما ثبت شده اند.

از ما …اگر دشمنی آگاه یا دوستی جاهل بخواهد این مردار را  به بهانه ی اینکه بو دارد و عیب دارد و

ةٍ  است را در اختیار ما قرار ندهد و  نهاج  نُبُوَّ  على م 
دین و بگیرد و خوراک سالم را که همان  خالفةا

چه؟  آیا شما راضی هستی  ما در معرض خطر قرار بگیردو ناموس و آبرو و مال جان داراالسالم و 

رود؟ آیا برای دفاع از به دنبالش اینهمه امر ضروری از دستت بچنین مرداری را از دست بدهی و 

 جنگید؟ راک سالم با چنین دشمنانی نمیهمین مردار تا رسیدن به خو

حکومت اسالمی مناسب یکی از بدیلها و جایگزین  همین حکومت بدیل اضطراری اسالمیهم اکنون 

ر منهاج نبوت در حالت اضرار کنونی ماست و ما استفاده از چنین نظامی جهت حفظ دین، ب

ی آشکار و بخصوص از کفار سکوالر « گانه6کفار»جان و ناموس آبرو مال خود از داراالسالم، 

در « داراالسالم»حاکم بر کاری اسالمی می دانیم و از این نظام را اشغالگر جهانی و مرتدین محلی 

. این منهج اهل سنت در طول تاریخ می کنیمتمام کفار سکوالر جهانی و مرتدین محلی حمایت  برابر

بوده  و در جنگ بین داراالسالم با دارالکفرها ی آشکار« گانه6کفار»در جنگ بین یک مسلمان با 

 است.  



نهاج  »دلسوز مسلمین هستی سعی کن این حاکمیت را به خیرخواه و پس اگر   على م 
ةٍ خالفةا تقاء ار« نُبُوَّ

نهاج  نُبُوَّ به حکم ضرورت تا رسیدن به  ما و  ،بدهی و به چیزی پائینتر از آن راضی نشو  على م 
ةٍ خالفةا

از کانال همین  ،)به قول اهل تشیع( با صبر در عین تالش امام معصوم)به قول اهل سنت( و حکومت 

خود محافظت می و جان و ناموس و آبرو و مال داراالسالم محتوای چهارگانه ی دین و حکومت از 

 کنیم .

ه  هللا تعالی به رسولش صلی هللا علیه وسلم می فرماید: قبالا عرض شد که  ُهَو الَّذي أَیَّدََك ب نَصر 

نیَن   ( او همان کسی است که تو را، با یاری خود و مؤمنان، تقویت کرد... 62)انفال/َوب الُمؤم 

 حاال:

را رها کردید و « داراالسالم»بر بدیل اضطراری اسالمی شما این حاکمیت : اگر ای مومنین -1

از کانال شوراها و سایر نهادهای حکومتی و مردمی سعی  آن را تقویت و قدرتمند نکردید و

ة »در ارتقاء و تکامل آن به  ْنَهاج  النُّبُوَّ اَلفَةٌ َعلَى م  باعث ضعیف شدن آن شدید و  نکردید و« خ 

حتی خواسته یا ناخواسته در جبهه ی جنگ روانی و مسلحانه ی کفار سکوالر جهانی و 

 قرار گرفت و طبق ی بدتر از اینمرتدین محلی قرار گرفتید و این حاکمیت در حالت اضطرار

ُروَراُت تُب یُح الَمْحُظوَرات   »قاعده  ی رضی هللا عنهما همچون امیرالمومنین حسن بن عل 42«الضَّ

مجبور به انجام محظوراتی شد چه کسی آن را در چنین تنگناهی قرار داده و مجرم اصلی چه 

 کسی است؟

: اگر شما در برابر اینهمه دشمن سکوت کردید و کناره گیری کردید و باز این ای مومنین -2

ی به تنازالتاین حاکمیت مجبور ت شدید و باعث تضعیف این حاکمی حاکمیت را رها کردید و 

در برابر مسلمین اهل بغی و مجرم شد و حتی مجبور به تنازل و دادن امتیازاتی به کفار 

ی در اشغالگر خارجی و مرتدین محلی و دارودسته ی منافقین داخلی شد و عقب نشینی هائ

  آیا به ضعف داراالسالم بر نمی گردد؟ ؟بسیاری از مسائل انجام داد مشکل کجاست

 را که فالن حد زناکار محصن  را که رجم است  یا حکم دزد را که قطع دست است و... می گوئید چرا

 .  به جای آن مثالا اعدام می کند یا...در مذهب و قانون کشوری هم آمده را انجام نمی دهد و 

ای مومنین : هرگز از خودت پرسیده ای زمانی که این حکمها را انجام میداد و تمام دنیا در برابر آن 

قرار گرفته بود تو و پدران تو چکار می کردید؟ آیا در کنار این حاکمیت جهت تطبیق این قوانین 

 برابر اینهمه تهاجمایستادید یا شماها هم دشمنی بودید در کنار سایر دشمنان؟ یا کسانی بودید که در 
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کفار سکوالر جهانی و مرتدین محلی سکوت کردید و عمالا این حاکمیت را رها کردید تا اینکه بر 

 طرار مجبور به عقب نشینی هائی شود؟ قانون و حتی عمل خودش، در حالت اضخالف 

مین و نظاره : شما تصور کنید به دلیل مخالفتهای خاله زنکی و محدود بین عده ای از مسلای مومنین

از  ،گر بودن و حتی ناخواسته در جبهه ی جنگ روانی و مسلحانه ی کفار جنگیدن دسته ای از مومنین

تا کنون این حاکمیت مجبور به چه تنازالتی در برابر کفار سکوالر  شکل گیری این داراالسالمابتدای 

 محلی شده است؟  جهانی و بخصوص مجبور به دادن چه امتیازاتی به دارودسته ی منافقین 

همچنانکه عرض شد ما غیر شر و اذیت و آزار انتظار دیگری از کفار آشکار و دارودسته ی منافقین 

ی دسته هائبا آنکه ممکن است نداریم اما از مومنین انتظار داریم که مومنانه برخورد کنند، با این وجود 

ُهوَن َوإ   از مومنین از حرکت در این مسیر جهادی ناخشنود باشند: ن یَن لََکار  َن اْلُمْؤم  ا م   یقا  (5)انفال/ نَّ فَر 

لُونََک ف ی اْلَحق   بَْعدَ َما تَبَیََّن و حتی در باره این حق آشکار با ما وارد مجادله هم شوند :   (6)انفال/ یَُجاد 

و با خود رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز وارد مجادله  باز فراموش نکنیم که اینها باز مومن هستند

آَمنُوا ب اّللَّ  َوَرُسول ه  ثُمَّ لَْم یَْرتَابُوا »که صداقت و راستگوئی خودشان در ایمان را با  نیمومنی شده اند؛

ْم ف ي َسب یل  َّللاَّ  ۚ ه  ْم َوأَنفُس  . هللا تعالی ما را در دنیا و قیامت دثابت کرده ان( 15)حجرات/« َوَجاَهدُوا ب أَْمَوال ه 

با این بزرگواران فرقه ی ناجیه یکجا و منسجم کند و بعد از نصرت خودش ما را با همدیگر قدرتمند و 

 نیرومند گرداند. 

َك، الَ إ لَهَ إ الَّ أَْنَت، أَْستَْغف ُرَك َوأَتُوُب إ لَْیَك    ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوب َحْمد 

 یکم و رحمة هللا و برکاتهوالسالم عل  

 


