
س» یا ابزاری جهت توجیه  ؛«ضروری، قطعی و کلی»اصطالحی جهت کسب مصلحتی « التَتَرُّ

  «جنایت»و « انحراف»

 1 حفظه هللا  یالمجاهد : ابوحمزه المهاجر هورام خیش

ِه : هللا تعالی می فرماید نها باشي( اگر هم تدر راه خدا بجنگ )حتي )ََل تَُكلَُّف ِإَلَّ نَْفَسَك ۚفَقَاتِْل ِفي َسِبیِل اللَـّ

و مؤمنان را )هم به جنگ دعوت و( ترغیب و تحریك ) ِض اْلُمْؤِمِنینَ َوَحِر  ( تو جز مسؤول خود نیستي

هُ أَن یَكُ (کن. ران از قدرت کاف و كافران را باز گیردقدرت هللا كه امید است)فَّ بَأَْس الَِّذیَن َكفَُروا ۚ َعَسى اللَـّ

هُ أَشَ ( کند رىیجلوگ  تر است.و قدرت خدا بیشتر و مجازات او سخت (۸۴)نسا/دُّ بَأًْسا َوأََشدُّ تَنِكیاًل َواللَـّ

 رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  مي فرماید: در این راستا و در لبیک به این دستور هللا تعالی 

تي یُقَاتِلُوَن علَى أَْمِر هللاِ، قَاِهِریَن ِلعَدُو ِ  - هُْم َمن َخالَفَُهْم، حتَّى َل تََزاُل ِعَصابَةٌ ِمن أُمَّ ِهْم، َل یَُضرُّ

و پیوسته و همیشه به دستور خداوند « همواره»گروهی از امتم  2.تَأِْتیَُهُم السَّاَعةُ َوهُْم علَى ذلكَ 

 می جنگند در حالی که بردشمنانشان غالب هستند و مخالفت دیگران به ایشان ضرر می زنند،

 ت هستند.اینان تا روز قیامت، بر این حال

گوید: شنیدم که رسول هللا صلی هللا علیه و سلم می فرماید: مینیزجابر بن عبدهللا رضی هللا عنه  -

ِ ظاِهِریَن إلى یَوِم الِقیاَمةِ  تي یُقاِتلُوَن علَى الَحق  َل تَزاُل طائِفَةٌ ِمن أُمَّ
گروهی « پیوسته»و  همیشه 3

 .بر همگان ظاهراند و پیروز خواهند بود به خاطرحق می جنگند و تا روز قیامت، از امت من،

همچنین از جابر بن سمره رضی هللا عنه از رسول هللا صلی هللا علیه و سلم روایت است که  -

یُن قائًِما، یُقاتُِل علیه ِعصابَةٌ ِمَن الُمْسِلِمیَن، حتَّى تَقُوَم السَّاَعةُ  فرمود: این دین  4.لَْن یَْبَرَح هذا الد ِ

 .تا اینکه قیامت بر پا شود ،می جنگندآن  به خاطراست، گروهی از مسلمانان پابرج« همواره »
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رضی هللا عنه از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم روایت کرده است  ُحَصینعمران بن ابو نَُجْید  -

ِ َظاِهِریَن َعلَى مَ »که فرموده است:  تِي یُقَاِتلُوَن َعلَى اْلَحق  َحتَّى  ،ْن نَاَوأَهُمْ ََل تََزاُل َطاِئفَةٌ ِمْن أُمَّ

الَ  تم بر اساس حق میو پیوسته مرت باً  5«یُقَاِتَل آِخُرهُُم اْلَمِسیَح الدَّجَّ جنگند و بر قسمتی از ام 

ال جنگ میمخالفانشان چیره  کند.اند؛ تا که آخرینشان با دج 

ی نشسته بودم که شخص صلی هللا علیه وسلم نزد رسول هللا سلمةَ بَن نُفَیل رضی هللا عنه می گوید: 

ها را بر زمین ها توهین نمودند و اسلحههارا خوار کرده و بدانگفت: ای رسول هللا! مردم اسب

گذاشتند؛ می گویند: جهادی نیست! جنگ به پایان رسیده است. رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به او رو 

 (گویند. اْلن؟ هم اکنون جنگ فرارسیده است.دروغ می)، اْْلَن َجاَء اْلِقتَالُ  ، اْْلَن؟،َكذَبُوا : کرد و فرمود

، ِ ةٌ یُقَاتِلُوَن َعلَى اْلَحق  تِي أُمَّ برای حق  جنگ « امتی»همواره  و همیشه از امت من ) َوََل یََزاُل ِمْن أُمَّ

ُ لَُهْم قُلُوَب أَْقَواٍم، َویَْرُزقُُهْم ِمْنُهْم َحتَّى (کنند؛مسلحانه می و   6 ،تَقُوَم السَّاَعةُ، َوَحتَّى یَأْتَِي َوْعدُ َّللاَِّ  َویُِزیُغ َّللاَّ

از آنان این گروه جنگجوی مومن را روزی هللا کند و هللا دِل گروهی را در مقابل آنان منحرف می

 محقق شود. ی هللاه قیامت بر پا گردد و وعدهدهد تا کمی

تا روز قیامت از « امت»رت به صودر این صورت جهاد و جنگ مسلحانه ی طائفه ی منصوره 

، پس دشمنان هرگز خیال نکنند که خواهند توانست شعله های جهاد و کانالهای شرعی آن وجود دارد

و  خروش سهمگین اهل جهاد را با کشتن چند مجاهد یا ویران کردن چند سرزمین خاموش خواهند کرد،

مت، پیروز میدان در دنیا اهل جهادی نکته ی قوت بخش دیگر اینکه در نهایت باذن هللا عالوه بر قیا

 درحرکت هستند. « امت»و در قالب هستند که در مسیر صحیح آن 
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اَلَح، َوقَالُوا: ََل ِجَهادَ قَدْ  ِ، أَذَاَل النَّاُس اْلَخْیَل، َوَوَضعُوا الس ِ ِ ج، فَقَاَل َرُجٌل: یَا َرُسوَل َّللاَّ ِ ج ِبَوْجِهِه،  وَ َّللاَّ َضعَِت اْلَحْرُب أَْوَزاَرَها، فَأَْقَبَل َرُسوُل َّللاَّ
، َویُِزیغُ  ِ ةٌ یُقَاِتلُوَن َعلَى اْلَحق  تِي أُمَّ ُ لَُهْم قُلُوَب أَْقَواٍم، َویَْرُزقُُهْم ِمْنُهمْ  َوقَاَل: َكذَبُوا اْْلَن، اْْلَن َجاَء اْلِقتَاُل، َوََل یََزاُل ِمْن أُمَّ َحتَّى تَقُوَم السَّاَعةُ، َوَحتَّى  َّللاَّ
ِ، َواْلَخْیُل َمْعقُودٌ فِي نََواِصیَها اْلَخْیُر إِلَى یَْوِم اْلِقیَاَمِة، َوُهَو یُوَحى إِلَيَّ أَن ِ  ي َمْقبُوض َغْیَر ُملَبٍَّ،، َوأَْنتُْم تَتَِّبعُونِي أَْفنَادًا، یَْضِرُب بَْعُضُكْم یَأِْتَي َوْعدُ َّللاَّ

 بَْعٍض، َوُعْقُر دَاِر اْلُمْؤِمِنیَن الشَّامُ  ِرقَابَ 



ِه َولَْو َكِرهَ : هللا تعالی می فرماید یِن ُكل ِ ِ ِلیُْظِهَرهُ َعلَى الد ِ هَُو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ ِباْلُهدَى َوِدیِن اْلَحق 

د( را همراه با هدایت و دین ( خدا است ک33)توبه/اْلُمْشِرُكوَن  )به میان مردم(  حقه پیغمبر خود )محم 

ینِ »روانه کرده است تا این دین را بر  پیروز گرداند هرچند که سکوَلریستها)مشرکان( تمامش « الد ِ

 نپسندند.

 -1گانه ی دین اسالم  ) ۴پس این به میل سکوَلریستها نیست و برخالف میل آنها در نهایت ما مفاهیم 

مجازات و پاداش( را به جای تمام دین  -۴اعت کردن اط -3قانون و برنامه  -2قدرت حکومتی 

دین تمام اجزاء و تسلط و حاکمیت دین اسالم بر  خواهیم کرد،و جایگزین حاکم  سکوَلریستها

ان( رک. هرچند که سکوَلریستها)مشَولَْو َكِرهَ اْلُمْشِرُكونَ سکوَلریسم امری حتمی و دست یافتنی است، 

 نپسندند.

گوید: زمانی که از سوی مشرکین شکنجه های سختی متحمل می شدیم رضی هللا عنه میَخب اب بن اََرت  

نزد رسول خدا صلی هللا علیه وسلم كه چادرش را در سایه ی كعبه، بالش قرار داده بود )و تكیه زده 

در حالی که چهره شان سرخ گشته بود  بود( رفتم و گفتم: آیا نزد خداوند برای ما دعا نمی كنی؟ ایشان

  فرمود:

قَْبلَُكْم لَیُْمَشُط ِبِمَشاِط اْلَحِدیِد َما دُوَن ِعَظاِمِه ِمْن لَْحٍم أَْو َعَصٍب، َما یَْصِرفُهُ ذَِلَك َعْن ِدیِنِه،  نْ مَ لَقَْد َكاَن  »

تا جایی كه به استخوان و قبل از شما افرادی بودند که شانه ی آهنی را در گوشت آنان فرو می بردند »)

َویُوَضُع اْلِمْنَشاُر َعلَى َمْفِرِق ( عصب آنها می رسید اما این کار او را از دینش منصرف نمی کرد،

یا اره ای می آوردند و بر سرش می نهادند و او را از )َرأِْسِه، فَیَُشقُّ ِباْثنَْیِن، َما یَْصِرفُهُ ذَِلَك َعْن ِدیِنِه، 

( ی كردند.اما این كار او را از دینش منصرف نمی کرد و از دین باز نمی داشتدو نیمش م وسط،

 َ اِكُب ِمْن َصْنعَاَء ِإلَى َحْضَرَمْوَت َما یََخاُف إَِلَّ َّللاَّ ُ َهذَا األَْمَر َحتَّى یَِسیَر الرَّ نَّ َّللاَّ ئَْب  ."َولَیُِتمَّ َزادَ بَیَاٌن َوالذ ِ

خدا كه این دین، كامل خواهد شد )و چنان آسایشی حاکم خواهد شد( كه سواری  سوگند به) 7.َعلَى َغنَِمهِ 
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  (از حمله ی گرگ بر گوسفندانش. یااز صنعاء تا حضرموت برود و جز خدا از چیزی دیگر، نترسد، 

 آن اصحاب در مسیر صحیح بودند اما عجله می کردند. اما شما عجله می کنید. ۸ ولَِكنَُّكْم تَْستَْعِجلُونَ 

 صلی هللا علیه وسلم شنیدم رسول هللااز : می گویدرضی هللا عنه روایت شده است که تَِمیِم الدَّاِری و از 

این امر تا به آنجایی می رسد که شب و روز لَیَْبلُغَنَّ َهذَا اأْلَْمُر َما بَلََغ اللَّْیُل َوالنََّهاُر، ) که می فرمودند:

ُ   (رسیده است؛ یَن، َوََل یَْتُرُك َّللاَّ ُ َهذَا الد ِ و هللا متعال هیچ خانه ای را در  )بَْیَت َمدٍَر َوََل َوبٍَر إَِلَّ أَْدَخلَهُ َّللاَّ

بِِعز ِ  (شهر و روستا و مکانهای عشایری و بادیه نشین رها نمی کند مگر این دین را وارد آن می کند؛

ُ بِِه ( خواری ذلیل همراه می گرداند؛ و آن را با عزت عزیز یا ذلت و)َعِزیٍز أَْو بِذُل ِ ذَِلیٍل،  ا یُِعزُّ َّللاَّ ِعزًّ

ُ بِِه اْلُكْفرَ  ْساَلَم، َوذَُلًّ یُِذلُّ َّللاَّ اْْلِ
عزتی که هللا به وسیله ی آن اسالم را عزت می بخشد و ذلت و خواری . 9

 «. که هللا به وسیله ی آن کفر را ذلیل و خوار می گرداند

که از رسول هللا صلی هللا مجاهدین و اهل جهاد را جریان دین نه میتوانند پس دشمنان دین اسالم و مجاه

و نه قادر خواهند بود جلو وعده های  ،از بین ببرندعلیه وسلم شروع شده و به قیام قیامت متصل است 

در  وهللا تعالی و رسولش صلی هللا علیه وسلم را بگیرند، به شرطی که مومنین در مسیر صحیح جهاد 

 . نه در مسیر حزب بازی و تفرق در حرکت باشند« امت»قالب 

آنچه که به جنگ مسلحانه گره  ،قواعد خاص جنگ مسلحانه به دنبال آن،و  ،بعد از قواعد کلیحاَل  

است که مجاهدین تا روز قیامت با آن سروکار پیدا می کنند جایگاه ئلی خورده و یکی از مهمترین مسا

تلف کردن آنها دستور صریح و قاطع و جلوگیری از هللا تعالی در  خونها و مالهای حرامی است که

جنگی حاَلتی پیش می آید که مجاهد در وضعیت  واضحی صادر کرده است اما گاه به حکم ضرورتِ 
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(: على شرط مسلم، وله شاهد على شرط مسلم أیًضا. / مدر: 15۸ذیر الساجد(( )(: رجاله رجال الصَّحیح. وقال األلباني في ))تح6/17الزوائد(( )

(./ نیز : 6/۴19(. / الوبر: صوف أو شعر. ))تحفة األحوذي(( لعبد الرحمن المباركفوري )1۸/69الطین الصلب. ))شرح النووي على مسلم(( )

ُ  َل یبقَى علَى َظْهِر األرِض بیُت مدٍَر وَل وبٍَر إَلَّ أدخلَهُ  هُم َّللاَّ ا یعزُّ ُ كلمةَ اْلسالِم بِعز ِ عزیٍز أو ذل ِ ذلیٍل إمَّ فیجعلُُهم من أَْهِلها، أو  -عزَّ وجلَّ  -َّللاَّ
ا بعز ِ عزیٍز ( / نیز: َلیبقَى على ظهِر األرِض بیُت َمدٍَر وَل وبٍَر إَلَّ أدخل هللاُ علیه اْلسالَم إمَّ 1159یذلُّهم فیدینوَن لَها . )الوادعي: الصحیح المسند  

ا یُِذلُّهم فیدینون له )أخرجه أحمد ) وا به وإمَّ هم فیجعلُهم هللاُ من أهِل اْلسالِم فیَعَزُّ ا یُِعزُّ ( 6699( باختالف یسیر، وابن حبان )23۸65أو بذُل ِ ذلیٍل إمَّ

 ( واللفظ له(501مختصرا، وابن عساكر في ))معجم الشیوخ(( )



جهت  ،جهت پرهیز از شر و مفسده ی بزرگترو انتخاب شر و مفسده ی کوچک  ،ناچاری و ضرورت

 می گیرد.  کلی قرار کسب مصلحتی ضرورِی قطعیِ 

به این گونه است که کفار این خونها و مالهای حرام شده را به عنوان سپری جهت ت این حاَلیکی از 

محافظت از خود در برابر حمالت ارتش مجاهدین و ابزاری جهت پیشروهای خود قرار می دهند که 

س»در منابع فقهی تحت عنوان   از آن یاد شده است.  «تَتَرُّ

س»ی  امروزه این مسأله اهل جهاد به شمار می رود « نیازهای روز»یکی از مهمترین مسائل و « تَتَرُّ

قبل از وارد شدن به میدان  -اگر به ثمره ی جهاد خود در دنیا و قیامت اهمیت دهد  -که هر مجاهدی  

 پردازد. باید به جستجو و تحقیق بجنگ، جهت پاسخ به آن 

س»توسط فقهای تمام مذاهب اسالمی در زمینه ی می ه در طول تاریخ اسالکثرت فتواهائی ک « تَتَرُّ

و کثرت استفاده از این اصطالح توسط تمام جریانات « ستَتَرُّ »و کثرت به کارگیری  ،صادر شده است

و بخصوص کفار سکوَلر جهانی و و گروهها و جماعتها و حتی حکومتهای بدیل اضطراری اسالمی 

س»ی و مالی به بهانه ی ن این سپرهای انسانمزدوران محلی آنها در هدف قرار داد به اهمیت  ،«تَتَرُّ

 و نیاز جهت دریافت پاسخی شرعی اشاره دارد.  ،این موضوع

انگاری در  لعالوه بر این به دلیل جهل بعضی از گروههای جهادی به این اصطالح فقهی و سه

س»ان ناپذیری که با شعار ریختن خونهای معصوم و  صدمات جبر به خونها و مالهای معصوم و « تَتَرُّ

حرام شده وارد کرده اند، و در سرزمینهائی مانعی در برابر اهل جهاد و حتی سببی جهت جدا شدن 

در میان مسلمین آن منطقه شده اند، نیاز به روشنگری  مردمی  مسلمین از اهل جهاد و نابودی جهادِ 

اولین رمضان این قرن جدید هللا تعالی ی با پشتوانه  حکم ضرورت پیدا کرده است؛ به همین دلیل

س»ه. ش را به این مفهوم فقهی تحت عنوان: 1۴00 اصطالحی جهت کسب مصلحتی « التَتَرُّ

اختصاص می دهیم. باذن « جنایت»و « انحراف»یا ابزاری جهت توجیه  ،«ضروری، قطعی و کلی»

 هللا.



ئفه ی منصوره ای که ویژگی بارز آنها علیه وسلم در جای دیگری در مورد این طارسول هللا صلی هللا 

تِي َمْنُصوِریَن، ََل یُبَالُوَن َمْن َخذَلَُهْم، َحتَّى : جنگ مسلحانه و قتال است می فرماید َوََل یََزاُل نَاٌس ِمْن أُمَّ

اَعةُ  و از هر کس که بخواهد آنان را پیروزاند  -بر دشمنان -همواره گروهی از امت من  10.تَقُوَم السَّ

 . د کرده و یاری نکند، باکی ندارند تا قیامت بر پا شودامینا

مومنین مجاهدی است که غرباء و ش به 1۴00رمضان  اولین روزبه این شکل روی سخن ما در این 

خودشان را مخاطب این مژده ی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می دانند و قصد دارند این قرن جدید 

ِإنَّ  »به مومنین قرار دهند که تنها با تغییر خودشان های هللا تعالی وعده  ازگشت مجددِ شمسی را قرن ب

َ َلَ یُغَی ُِر َما ِبقَْوٍم َحتَّى یُغَی ُِرواْ َما بِأَْنفُِسِهمْ  از کانال ( و بازگشت به منهج صحیح اسالمی 11)رعد/« َّللا 

ةٌ( « امت» ِتي أُمَّ  ممکن است. )ِمْن أُمَّ

 ین قاعده و اصل شروع می کنیم که: بر این اساس بح، خود را با ا

    اصل بر حرام بودن خون مسلمان است

داً هللا تعالی می فرماید :  تَعَم ِ فََجَزآُؤهُ َجَهنَُّم ( و کسی که مؤمنی را از روی عمد بکشد)َوَمن یَْقتُْل ُمْؤِمناً مُّ

ُ َعلَْیِه َولَعَنَهُ َوأََعدَّ لَهُ عَ  کیفر او  جهنم است و جاودانه در  ( 93)نساء/ذَاباً َعِظیماً َخاِلداً فِیَها َوَغِضَب َّللا 

ذاب عظیمی و عمی کند گیرد و او را از رحمت خود محروم ماند و خداوند بر او خشم میآنجا می

 .بیندبرای وی تهی ه می

رده مومنی را می کشد آوکه به عمد می شود نصیب کسی آنچه که در این آیه پنج مورد از مجازاتها و 

) چنانچه  ]همیشه در آن می ماند[ َخاِلدًا فِیَها -2]جزای او  جهنم است[َجَزاُؤهُ َجَهنَُّم   -1شده است: 

، تهای بزرگ، اقامه ی حدود در دنیاحسنات بزرگی چون شهادت، مصیب موانعی چون توحید، توبة،

                                                           
 اجه و َللکائی(، ترمذی، ابن م2036۸احمد ) 10



ُ عَ  -113موازنه ی بین خوبی ها وبدی ها وجود نداشته باشد(  -۴ گیرد[]هللا بر او خشم میلَْیِه َغِضَب َّللاَّ

 بیند[]عذاب عظیمی برای وی تهی ه میلَهُ َعذَابًا َعِظیًما  -5 سازد[]او را از رحمت خود محروم می لَعَنَهُ 

چه  12، چه تهدید و وعده ی بزرگی از سوی پروردگار قادر، توانا ، شنوا ، بینا و آگاه استً؟!یا هللا

 که به استقبال و تحمل وعده و مجازاتی اینچنین برود؟ کسی به خودش جرئت می دهد

ابن عربی رحمه هللا می گوید: از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در نهی از کشتن به ناحق حیوانات 

شده است که در آن وعید کسانی که مرتکب این جرم شوند مشخص شده است، حاَل  تدستوراتی ثب

  13صالح دست درازی می کند و او را می کشد؟ یزگارِ چگونه است حال کسی که به مومن پره

نماز ترک می شود، به همین گاه می شود و  سهل انگاریدر نماز خواندن  عمداً امروزه نزد عده ای 

و پایمال کردن این حق در ریختن به ناحق خون انسانها  عمداً شکل نزد عده ای از نماز خوانها نیز 

ا می شود و ب سهل انگاریحق بندگان با این جرم برابری نمی کند الناس عظیم که هیچ جرم دیگری در 

 دوری از منهج صحیح اسالمی شخص دچار این جرم بسیار بزرگ می شود.

                                                           
الذین  ةسعدی رحمه هللا در تفسیرش بر این آیه می گوید: وقد اختلف األئمة رحمهم هللا في تأویلها مع اتفاقهم على بطالن قول الخوارج والمعتزل 11

بعدما  -في "المدارج" فإنه قال یخلدونهم في النار ولو كانوا موحدین. والصواب في تأویلها ما قاله اْلمام المحقق: شمس الدین بن القیم رحمه هللا 

الحكم  يذكر تأویالت األئمة في ذلك وانتقدها فقال: وقالت فِرقَة: هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فیه المقتضي للعقوبة، وَل یلزم من وجود مقتض

 لعقوبة ومقتض لها، وقد قام الدلیل على ذكروجوده، فإن الحكم إنما یتم بوجود مقتضیه وانتفاء موانعه. وغایة هذه النصوص اْلعالم بأن كذا سبب ل

مة یالموانع فبعضها باْلجماع، وبعضها بالنص. فالتوبة مانع باْلجماع، والتوحید مانع بالنصوص المتواترة التي َل مدفع لها، والحسنات العظ

سبیل إلى تعطیل هذه النصوص فال بد من إعمال الماحیة مانعة، والمصائب الكبار المكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنیا مانع بالنص، وَل 

ا بناء ذالنصوص من الجانبین. ومن هنا قامت الموازنة بین الحسنات والسیئات، اعتباًرا بمقتضي العقاب ومانعه، وإعماَل ألرجحها. قالوا: وعلى ه

ى الحكمة الساریة في الوجود، وبه ارتباط األسباب مصالح الدارین ومفاسدهما. وعلى هذا بناء األحكام الشرعیة واألحكام القدریة، وهو مقتض

فساد وومسبباتها خلقا وأمرا، وقد جعل هللا سبحانه لكل ضد ضدا یدافعه ویقاومه، ویكون الحكم لألغلب منهما. فالقوة مقتضیة للصحة والعافیة، 

األدویة واألمراض. والعبد یكون فیه مقتض للصحة ومقتض األخالط وبغیها مانع من عمل الطبیعة، وفعل القوة والحكم للغالب منهما، وكذلك قوى 

دخل الجنة وَل یللعطب، وأحدهما یمنع كمال تأثیر اْلخر ویقاومه، فإذا ترجح علیه وقهره كان التأثیر له. وِمْن هنا یعلم انقسام الخلق إلى َمْن یدخل 

ما فیه من مقتضى المك، في سرعة الخروج وبطئه. ومن له بصیرة منورة النار، وعكسه، وَمْن یدخل النار ثم یخرج منها ویكون مكثه فیها بحسب 

بیته ویرى بها كل ما أخبر هللا به في كتابه من أمر المعاد وتفاصیله، حتى كأنه یشاهده رأي عین. ویعلم أن هذا هو مقتضي إلهیته سبحانه، ورب

َل یلیق به إلیه، فیكون نسبة ذلك إلى بصیرته كنسبة الشمس والنجوم إلى  وعزته وحكمته وأنه یستحیل علیه خالف ذلك، ونسبة ذلك إلیه نسبة ما

إن وبصره. وهذا یقین اْلیمان، وهو الذي یحرق السیئات، كما تحرق النار الحطب، وصاحب هذا المقام من اْلیمان یستحیل إصراره على السیئات، 

بة كل وقت بالرجوع إلى هللا في عدد أنفاسه، وهذا من أحب الخلق إلى هللا. انتهى وقعت منه وكثرت، فإن ما معه من نور اْلیمان یأمره بتجدید التو

 كالمه قدس هللا روحه، وجزاه عن اْلسالم والمسلمین خیرا.
قدم ت سعدی رحمه هللا در تفسیرش می گوید: وذكر هنا وعید القاتل عمدا، وعیدا ترجف له القلوب وتنصدع له األفئدة، وتنزعج منه أولو العقول. 12

له  صدعأن هللا أخبر أنه َل یصدر قتل المؤمن من المؤمن، وأن القتل من الكفر العملي، وذكر هنا وعید القاتل عمدا، وعیدا ترجف له القلوب وتن

هنم، أي: فهذا الذنب األفئدة، وتنزعج منه أولو العقول. فلم یرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعید، بل وَل مثله، أَل وهو اْلخبار بأن جزاءه ج

العظیم قد انتهض وحده أن یجازى صاحبه بجهنم، بما فیها من العذاب العظیم، والخزي المهین، وسخط الجبار، وفوات الفوز والفالح، وحصول 

الخلود ر والمعاصي بالخیبة والخسار. فعیاذًا باهلل من كل سبب یبعد عن رحمته. وهذا الوعید له حكم أمثاله من نصوص الوعید، على بعض الكبائ

 في النار، أو حرمان الجنة.
(/ قد ثبت عن النبي النهي عن قتل البهیمة بغیر حق، وبَیََّن وعید من ارتكب ذلك، فكیف بمن اعتدى على مؤمن تقيٍ  صالح 12/196فتح الباري ) 13

 فقتله؟!  



شخص نماز نمی خواند و خودش را مشمول حکم کفار می کند که ریختن خونش را مباح می کند و  

با پایمال کردن این بزرگترین حق شخص دیگری نیز مرتکب ریختن به ناحق خون مومنی می شود و 

و بیچاره و درمانده کسانی  ،الناس خودش را دچار کفر عملی می کند. پناه بر هللا از این دو جرم سنگین

 که فریب شیطان را در این دو مورد خورده باشند. 

ةَ اْلُمِضل ِینَ »شیطان مومنین را با  َوْیِبَضة»و  15«دَُعاةٌ َعلَى أَْبَواِب َجَهنَّمَ »و  14«اأْلَِئمَّ ُعلََماِء »و  16«الرُّ

ْوءِ  کشانده است ریختن به ناحق خون  و جاهلین به فقه صحیح جهادی به منجالب این جرم بزرگِ« السَّ

به انحراف و دارودسته ی منافقین نماز نخوانها را نیز از کانال سکوَلریستها )مشرکین( امروزه و 

 کشانده است. 

 عده ای ازکبائر غیر قابل بخشش و سرطانهای غیر قابل انکار نزد امروزه این جرمهای بزرگ و 

زنا و مال مردم مردم جزو گناهان صغیره و امور عادی شده است همچنانکه کبائری چون ربا و 

 و ... نزد خیلی ها کوچک و ناچیز و حتی امری عادی قلمداد می شوند. خوردن و تهمت زدن 

کرده است؟ نگاه کنید شیطان چگونه توسط یارانش و از کانالهای  فقط نگاه کنید شیطان چقدر پیشروی 

مختلفی چون ماهواره ها و فضای مجازی و حتی مدارس و احزاب مختلف سکوَلریستی و خانواده 

های فاسد سکوَلر قبح این کبائر را شکسته و نزد عده ای تبدیل به امری عادی و حتی نشان از 

 جرئت و ... شده است؟!پیشرفت و به روز بودن و تهور و 

ْحَمن باز هللا تعالی ُ إِ  را اینگونه ذکر می کند: یکی از صفات ِعبَادُ الرَّ َم َّللاَّ َلَّ َوََل یَْقتُلُوَن النَّْفَس الَّتِی َحرَّ

 ِ رسانند مگر به حق. و ، به قتل نمیکه خداوند خونش را حرام کرده است( و انسانی را 6۸)فرقان/ِباْلَحق 

                                                           
تِي ا2229( ، والترمذي )۴252ابی داود ) 14 ةَ اْلُمِضل ِینَ ( إِنََّما أََخاُف َعلَى أُمَّ  أْلَئِمَّ
 نَعَْم، قَْوٌم ِمن ِجْلدَِتنَا، َویَتََكلَُّموَن بأَْلِسنَِتنَا،... / دَُعاةٌ علَى أَْبَواِب َجَهنََّم َمن أََجابَُهْم إلَْیَها قَذَفُوهُ فِیَها، فَقُلُت: یا َرسوَل هللاِ، ِصْفُهْم لَنَا، قاَل: 1۸۴7مسلم 15
اِدُق، ویُؤتَمُن فیها الخاِئُن، 7912)(، وأحمد ۴036ابن ماجه ) 16 ( / إنَّها ستَأتي على النَّاِس ِسنوَن َخدَّاعةٌ، ُیصدَُّق فیها الكاِذُب، ویُكذَُّب فیها الصَّ

َویِبَضةُ یا رسوَل هللِا؟ قال: السَّفیهُ یتَكلَُّم في أَ  َویِبَضةُ. قیل: وما الرُّ ُن فیها األَمیُن، ویَنِطُق فیها الرُّ ِة.ویَُخوَّ  ْمِر العامَّ



 (69)فرقان/ُمَهاناً اْلِقیَاَمِة َویَْخلُْد ِفیِه  یَُضاَعْف لَهُ اْلعَذَاُب یَْومَ : کند اگر کسی دچار این جرم شود میتهدید 

 :ِإَلَّ  ماند.گردد، و خوار و ذلیل، جاودانه در عذاب میعذاب او در قیامت مضاعف می

آگاهانه و عمدی و » ا این جرمهایِ ]یعنی ب مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد، َمْن تَاَب َوآَمَن  -

شرک و زنا و قتِل به ناحق شخص از دایره ی مومنین خارج می شود و باید دوباره « اختیاریِ 

. همچنانکه رسول گرددرو از دایره ی وسیع مسلمین به دایره ی خاص مومنین ب ایمان بیاورد

اِني ِحی» صلی هللا علیه وسلم می فرماید:هللا َن یَْزنِي َوهَُو ُمْؤِمٌن، َوَل یَْشَرُب اْلَخْمَر َل یَْزِني الزَّ

زناكار، هنگام » 17«.ِحیَن یَْشَربَُها َوهَُو ُمْؤِمٌن، َوَل یَْسِرُق السَّاِرُق ِحیَن یَْسِرُق َوهَُو ُمْؤِمنٌ 

مؤمن نیست وسارق هم  ،مؤمن نیست. شراب خوار، هنگام خوردن شراب ،ارتكاب عمل زنا

  .تمؤمن نیس ،هنگام سرقت

عملی صالح متناسب با این جرم انجام ]و عمل صالح انجام دهد( 70)فرقان/َوَعِمَل َعَماًل َصاِلًحا  -

، و در احادی [که از این جرم باَلتر باشد و بتواند این جرم را پاک کندصالح دهند یعنی عملی 

که هللا  .را نیز معرفی کرده است. شهادتبه ناحق مومنین عمد قتل ی این جرم عمل صالح برا

 . رم را پاک می کندآثار این جدر فرض عین تعالی با شهادت 

 رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز می فرماید: 

 یخون و مال و شرف و ناموس هر مسلمان 1۸ ُکلُّ اْلُمْسِلِم َعلَى اْلُمْسِلِم َحَراٌم دَُمهُ َوَمالُهُ َوِعْرُضهُ. -

 «.بر مسلمان دیگر حرام است

مَّ : الله،... به دنبال آن سرش را بلند کرد و فرمودماَءُكْم وأَْموالَُكْم وأَْعراَضُكْم علَْیُكم َحراٌم فإنَّ دِ  » -

 20. اللَُّهمَّ اْشَهدْ  ... 19«هل بلَّغُت؟، اللهمَّ هل بلَّغُت؟

                                                           
 / ۴۸۸6/ صحیح نسائی  2۴75-6۸09 – 557۸بخارى: 17
 256۴مسلم/ – 606۴بخاری/ 1۸
 5077( / صحیح الجامع 1679(، ومسلم ) ۴۴06البخاري ) 19
 -707۸بخاری  20



ِ ثاَلثَةٌ  -  ي الَحَرِم،ُمْلِحدٌ ف( مبغوض ترین مردم نزد خداوند سه گروه اند:)  أَْبغَُض النَّاِس إلى َّللاَّ

سکوَلریستها )مشرکین( اکثراً  هللا را قبول دارند و عبادتهای ترکیبی خاصی   .ملحدی در حرم)

را نیز انجام می دهند اما دسته ای اقلیت در میان آنها وجود دارند که هللا را قبول ندارد که در 

آتئیست یا اصطالح عربی معادل ملحد و دهری است و امروزه به چنین موجود سکوَلری، 

احیای  کسانیکه در اسالم بدنبال) وُمْبتَغٍ في اْلْسالِم ُسنَّةَ الجاِهِلیَِّة،  (ماتریالیست و ... گفته می شود

مثل تمام کسانی که با نام باستان و باستان گرائی - .سنتها و آداب و رسوم دوران جاهلیت باشند

( -و سبکهای مختلف جاهلی هستند یا تحت عنوان مد و امروزی بودن دنبال روشها و سنتها 

ٍ ِلیَُهِریَق دََمهُ وُمطَّ   . ناحق در صدد کشتن دیگران برآیند کسانیکه به 21.ِلُب دَِم اْمِرٍئ بغیِر َحق 

حتی اگر اقامت مسلمین در دارالکفرها حرام باشد با این وجود خون و ناموس و مال در این صورت: 

خون و مال و ناموس آنها همچنان معصوم و حرام شده  آنها در حالت غیر ضرورت مباح نمی شود و

 است. این اصلی تغییر ناپذیر است. 

لَْو أَنَّ أَْهَل السََّماِء َوأَْهَل اأْلَْرِض اْشتََرُكوا فِي دَِم ُمْؤِمٍن  حتی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:

همه را سرنگون در هللا کشتن مؤمنی اشتراک کنند؛  مین دراگر اهل آسمان و ز»22 .أَلََكبَُّهْم هللاُ فِي النَّارِ 

 آتش دوزخ می اندازد.

نها چند تاست؟ تنها هللا می داند، اما اگر اهل اما تعداد آ د؛هستند؟ مالئکه هستن اهل آسمان چه کسانی

د، نن دست داشته باشته باشند، نه اینکه مستقیما در آآسمان و اهل زمین در قتل یک مومن شراکت داش

 . مشمول چنین عاقبت شومی می شوند در این قتل مشارکت کنند دستمال یا یا قلب یا  سخنبلکه تنها با 

و غفلت از وعده های سهمگین و  ،پدیده ی خطرناک سهل انگاری و تساهل در قتل به ناحق انسانها

ر کنار اینها آیا مند دادگاه قیامت کرده است؛ دات قاتل، بسیاری را ناامید و ضررخطرناک به مجاز

                                                           
 6۸۸2بخاری  21
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بیچاره گانی که پای ماهواره های مثل، دروغساز نشسته و یا از طریق فضای مجازی با قلب یا زبان 

و به چنین جنایتی  ددر کشتار مومنین همراه کفار سکوَلر جهانی و مرتدین محلی مشارکت می کنن

یدار به این کفار تکیه کرده اند و حتی در جنگ با مومنین به کفار تمایل دارند و عده ای ب دراضی هستن

 آیا در حق الناس ظلمی باَلتر از این وجود دارد؟نمی شوند؟ 

َوََل تَْرَكنُوا إِلَى الَِّذیَن َظلَُموا فَتََمسَُّكُم النَّاُر َوَما لَكُْم ِمْن  هللا تعالی بعد از ظالم خواندن کافران می فرماید :

ِ ِمْن أَْوِلیَاَء ثُمَّ  ( و به ظالمین میل و تمایل نداشته باشید و تکیه مکنید )که 113)هود/ََل تُْنَصُروَن دُوِن َّللاَّ

 و( جز خدا دوستان و سرپرستانی ندارید گیرد، و )بدانید کهتش دوزخ شما را فرو میاگر چنین کنید( آ

 .گردیدیاری نمی

ً و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز می فرماید:  ةُ  فَقَْد بَِرئَْت ِمْنهُ  ،ِلیُْدِحَض ِبَباِطِلِه َحق اً  َمْن أََعاَن َظاِلما  ِذمَّ

ةُ َرُسوِلهِ  هللا َوِذمَّ
 تیکند، از حما مالیحقى را پا شیباطل خو لهیهر که ستمگرى را اعانت کند که بوس 23

 برون باشد. غمبریخدا و پ

 .پس کسی که در روز قیامت از سوی هللا تعالی یاری نمی شود جزو مایوسین است

علمائی چون امام شافعی در اَلُم با شروط خاص خودش و امام بیهقی و دیگران به بر این اساس 

 ،َمْن َشِرَك فِي دٍَم َحَرامٍ  صورت مرسل آورده اند، و جعفری ها نیز از امام جعفر صادق نقل کرده اند:

ِ َجاَء یَْوَم اْلِقیَاَمِة َمْكتُوٌب بَْیَن َعْینَْیِه: آِیٌس ِمْن َرْحمَ  کسی که در خون حرامی شرکت کند در روز  24 ِة َّللاَّ

َمْن أََعاَن َعلَى قَتِْل ؛ یا آمده است: شود: او از رحمت خدا مایوس استقیامت برپیشاني او نوشته مي

                                                           
(، وأبو نعیم في 29۴۴اني في ))المعجم األوسط(( )(، والطبر1/365/ ابن حبان في ))المجروحین( )  ۸۴55السیوطي: الجامع الصغیر   23

  60۴۸(/ : األلباني؛ صحیح الجامع  5/2۴۸))حلیة األولیاء(( )
دین لالكتاب: تحریم القتل وتعظیمه المؤلف: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعیلي الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، تقي ا 24

 -هـ  1۴20یق: أبي عبد هللا عمار بن سعید تمالت الناشر: مكتبة دار ابن حزم للنشر والتوزیع، الریاض الطبعة: األولى، هـ( تحق600)المتوفى: 

ٍد، َوَحِبیُب ْبُن إِْبَراِهیَم، أبنا َمْحُمودُ ْبنُ   150]ترقیم الكتاب موافق للمطبوع[ ص  1م عدد األجزاء:  1999 دُ ْبُن ُمَحمَّ إِْسَماِعیَل، أبنا  )أَْخبََرنَا ُمَحمَّ

ٍد، ثنا ُسلَْیَماُن ْبُن أَْحَمدَ ْبِن أَیُّوَب، ثنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلعَِزیِز، ثنا َعْبدُ اْلغَفَّ  اِم ْبِن أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَّ ِ ْبُن ِخَراٍش، َعِن اْلعَوَّ ، ثنا َعْبدُ َّللاَّ ِ اْلَمْوِصِليُّ اِر ْبُن َعْبِد َّللاَّ
ُ َعلَْیِه َوَسلََّم: " َمْن َشِرَك فِي دٍَم َحَرامٍ َحْوَشٍب، َعْن مُ  ِ، َصلَّى َّللاَّ َجاَء یَْوَم اْلِقیَاَمِة َمْكتُوٌب بَْیَن َعْینَْیِه: آیٌِس ِمْن  َجاِهٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ
 )ِ  َرْحَمِة َّللاَّ



َ یَْوَم اَْلِقیَاَمِة َمْكتُوٌب بَْیَن َعْینَْیِه: آِیٌس ِمْن َرحْ  ،ُمْؤِمٍن بَِشْطِر َكِلَمةٍ  ِ لَقَى َّللاَّ كلمه در هركس با نیم  25َمِة َّللَاَّ

ود: او از شكرده باشد در روز قیامت برپیشاني او نوشته ميقتل مسلماني شركت داشته و بكشتن او كمك

 .رحمت خدا مایوس است

تل پشتیبانی از کفار بر علیه مسلمین آنهم در قتبلیغ و یا تحریک دیگران به قتل به ناحق مسلمین و یا 

در واقع یعنی کمک به خراب کردن شارک با قلب یا زبان یا مال و دست در این جرم عظیم و ممسلمین 

ک بدون شساختمانی که هللا آن را ساخته است و تجاوزی آشکار است به حق دین هللا و بندگان هللا  و 

 )جرم وگناه( کشتن یک مسلمان در نزد هللا متعالی بزرگ تر است از نابودی تمام دنیا.

یکه جان قسم با آن ذات« َوالَِّذي نَْفِسي بِیَِدِه »اساس رسول هللا صلی هللا علیه وسلم قسم می خورد که  بر این

 بر خدا آسانتر است« أَْهَوُن َعلَى هللاِ »نابودی و از بین رفتن تمام دنیا  «لََزَواُل الدُّْنیَا»من در دست اوست 

 « .به ناحقشخص مسلمانی از کشتن   26«بِغَیِر َحٍق  ِمْن قَتِْل َرُجٍل ُمْسِلٍم »

دشنام دادن به مسلمان  27«ِلِم فُُسوٌق، وقِتَالُهُ ُكْفرٌ ِسبَاُب الُمسْ » باز رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید: 

کفری است؟ رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می  اما چگونه. با مسلمان کفر است فسق است، وجنگیدن

ْو وْیلَُكْم، َل تَْرِجعُنَّ بَْعِدي ُكفَّاًرا، یَْضِرُب بَْعُضُكْم ِرقَاَب بَْعٍض وْیَحُكْم، أفرماید: 
وای بر شما، پس از من  2۸

 به کفر برنگردید كه بعضی از شما گردن بعضی دیگر را مى زنند.

                                                           
د بن المظفر)ت 25 َ عَزَّ َوَجلَّ یَْوَم 379أخرجه الحافُظ أبو الحسین محم  ٍ لَقَى َّللاَّ هـ( في "فوائده"/ )َمْن أََعاَن ِبَشْطِر َكِلَمٍة َعلَى قَتِْل ُمْؤِمٍن ِبغَْیِر َحق 

(  / نیز: َمْن أََعاَن َعلَى قَ  ِ َعزَّ َوَجلَّ ْؤِمٍن ِبَشْطِر َكِلَمٍة لقي هللا یَْوَم اَْلِقیَاَمِة َمْكتُوٌب بَْیَن َعْینَْیِه: ْتِل مُ اْلِقیَاَمِة َمْكتُوٌب بَْیَن َعْینَْیِه : ِمَن اْلِیِسیَن ِمْن َرْحَمِة َّللاَّ
ِ / الراوي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المحدث: البیهقي  / َهذَا  ۸/22الصفحة أو الرقم:  -المصدر: السنن الكبرى للبیهقي  -آیٌِس ِمْن َرْحَمِة َّللَاَّ

َوقد  قَاَل اْلبَْیَهِقي  فِي سنَنه:« / َولَو»فَذكره ِبَحْذف لَْفَظة « من أَعان...»ي فِي اأْلُم َعن الث ِقَة َعن َرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَْیِه َوسلم: الَحِدی، َرَواهُ الشَّافِعِ 

ْهِري  یرفعهُ قَاَل:  اك، َعن الزُّ حَّ  -َعزَّ َوَجلَّ  -أَعان َعلَى قتل ُمؤمن ِبَشْطر كلمة لَِقي هللا من»ُرِوَي َهذَا اْلَمْتن ُمْرسال، َعن اْلفرج بن فَضالة، َعن الضَّ

جعرفی ها نیز با همین لفظ از امام جعفری صادق روایت کرده اند: َمْن أََعاَن َعلَى قَتِْل ُمْؤِمٍن «. یَْوم اْلِقیَاَمة َمْكتُوب بَین َعْینَْیِه: آیس من َرْحَمة هللا
ِ تَعَالَىِبَشْطِر َكِلَمٍة َجاَء یَْوَم اَ   1؛ ثواب األعمال و عقاب األعمال  ج 9۴ص ۴)من َل یحضره الفقیه  ج« ْلِقیَاَمِة بَْیَن َعْینَْیِه َمْكتُوٌب آِیٌس ِمْن َرْحَمِة َّللَاَّ

 (3۸3ص 101؛ بحار األنوار  ج 577ص 3؛ عوالي اللئالي  ج365ص 1؛ عوالي اللئالي  ج 276ص
(، والطبراني 6/301( واللفظ له، وابن أبي حاتم في ))العلل(( )39۸6/ أخرجه النسائي )9739/ صحیح نسائی  1395صحیح ترمذی  26

 ( .  2619رقم ) 2/۸7۴( باختالف یسیر. وابن ماجة في كتاب الدیات ، باب التغلیظ في قتل مسلم ظلماً 1۴256( )13/۴16)
 (۴262( مختصراً، وأحمد )69(، وابن ماجه )۴109(، والنسائي )19۸3(، والترمذي )6۴(، ومسلم )۴۸أخرجه البخاري ) 27
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 ند:کمی آوردن هللا تعالی بعد از قتل عمد و به ناحق مومنین امر به  توبه و ایمان به همین دلیل است که 

رسول هللا صلى هللا علیه وسلم بر این اساس است که  ( 70)فرقان/ِإَلَّ َمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمالً َصاِلحاً 

لَْن یََزاَل اْلُمْؤِمُن فِي فُْسَحٍة ِمْن ِدیِنِه، َما لَْم یُِصْب دًَما َحَراًما می فرماید: 
انسان مومن تا زمانی در  29

 .نریزد یبرخوردار است که خون حرام -ق انجام عمل صالحو توفی-دینش از گشایش 

ِإنَّ ِمْن َوَرَطاِت األُُموِر، الَّتِي َلَ َمْخَرَج ِلَمْن أَْوقََع نَْفَسهُ »ر رضی هللا عنهما نیز می گوید: عبدهللا بن عم

ِه  : مهلک و هر است و یعنی راء به سکون« طةرْ و»]الوْرطات جمع . 30«فِیَها، َسْفَك الدَِّم الَحَراِم ِبغَْیِر ِحل ِ

طـــه های نابـــودی انـسان که هیچ راه نجاتی از آن نیست رْ از و [امری که نجات از آن سخت باشد.

 .احترام گذاشت و خونش را نریخت یل خون شخصی است که باید به اوریختن بدون دل

صلی هللا علیه وسلم می درجه ی زشتی و جرم قتل به ناحق مومنین به گونه ای است که رسول هللا 

دًافرماید:  ُكلُّ ذَْنٍب َعَسى هللاُ أَْن یَْغِفَرهُ، ِإَلَّ َمْن َماَت ُمْشِرًكا، أَْو ُمْؤِمٌن قَتََل ُمْؤِمنًا ُمتَعَم ِ
امید است خداوند  31

ه ب از دنیا رفته و یا مومنی که مومن دیگر را عمداً  (مشرک)سکوَلرهر گناهی را ببخشد مگر فردی که 

 مثل جرم شخص -در عدم بخشودگی  -ل برساند. یعنی شخصی که مومنی را به ناحق می کشد جرمش قت

 به هالکت رفته ی مشرک و سکوَلری می ماند که هرگز بخشیده نمی شود. پناه بر هللا .

 . هللا تعالی میمی شود که دست به خودکشی می زنندتمام این عواقب سوء قتل نفس شامل کسانی هم 

و رسول هللا صلی هللا و خودکشی مکنید و خون همدیگر را نریزید؛ ( 29)نساء/َوََل تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم  فرماید:

َب ِبِه یَْوَم اْلِقیَاَمةِ : می فرماید علیه وسلم َمْن قَتََل نَْفَسهُ بَِشْيٍء ُعذ ِ
کسی که خود را به چیزی بکشد در » 32

امام قرطبی رحمه هللا نیز در این زمینه  «رار می گیردسیله مورد عذاب خدا قروز قیامت به همان و

 33.اجماع علماء را می آورد

                                                           
 6۸62بخاری  29
 6۸63بخاری  30
 /   ۴270صحیح أبي داود 31
 (110صحیح مسلم ) 32
یره، /  أجمع العلماء على أن َمن أكره على قتل غیره أنه َل یجوز له اْلقدام على قتله، وَل انتهاك حرمته بجلد أو غ 10/1۸3تفسیر قرطبی 33

 ویصبر على البالء الذي نزل به، وَل یحل له أن یفدي نفسه بغیره، ویسأل هللا العافیة في الدنیا واْلخرة



اولین چیزی که مردم در روز قیامت در باره ی آن مورد محاکمه و بررسی نکته ی مهم دیگر این است: 

ُل َما یُْقضَ »چنانچه رسول هللا  صلى هللا علیه وسلم می فرماید:  ،قرار می گیرند خون است  النَّاِس ى بَْینَ أَوَّ

َماءِ  . نخستین چیزی که در روز رستاخیز در میان 34« یُْحَكُم بْیَن النَّاِس . ]وفي روایة[:یَْوَم اْلِقیَاَمِة فِي الد ِ

 .«ها هستندشود، خونها بررسی میانسان

ما به ا ،استق هللا ن کارت شناسائی محاسبه نماز و حبله اولین سوال قبل از ورود به این دادگاه به عنوا

َل َما یَُحاَسُب دنبال ورود به دادگاه اولین محاکمه و اولین سوال در مورد خون و حقوق مردم است:  أَوَّ

َماِء  ُل َما یُْقَضى بَْیَن النَّاِس فِي الد ِ واقع  مورد محاسبه نماز نخستین چیزی است که35اْلعَْبدُ َعلَیِه َصاَلتُهُ َوأَوَّ

 شود.میان بندگان بررسی می ن چیزی است کهها نخستیشود و خونمی

ُجُل آخِ : م در مورد این دادگاهی می فرمایدرسول هللا صلی هللا علیه وسل  ُجِل فَیَقُوُل: یَ یَِجيُء الرَّ ا ذًا ِبیَِد الرَّ

ِ، َهذَا قَتَلَِني  :گویدآید در حالی که دست مرد دیگری را گرفته است می)در روز قیامت( مردی می) ،َرب 

ُ  (پروردگارا! این شخص مرا کشته است، فرماید: چرا او را خداوند به او می)  لَهُ: ِلَم قَتَْلتَهُ؟فَیَقُوُل َّللاَّ

ةُ لََك، : قَتَلْ فَیَقُولُ  (ای؟کشته فَیَقُوُل: فَإِنََّها  (: او را کشتم تا عزت تنها برای تو باشد،گویدمی)تُهُ ِلتَُكوَن اْلِعزَّ

ُجُل آخِ  ( : عزت برای من است،فرمایدخداوند می) .ِلي ُجِل فَیَقُوُل: ِإنَّ َهذَا قَتَلَنِي، َویَِجيُء الرَّ  ذًا ِبیَِد الرَّ

( گوید : این شخص مرا کشته است؟آید درحالی که دست مردی را گرفته است و میمردی دیگر می)

ُ لَهُ: ِلَم قَتَْلتَهُ؟  ةُ ِلفاَُلٍن،فَیَقُولُ ( ای؟چرا او را کشته گوید:خداوند به او می) فَیَقُوُل َّللاَّ گوید: می) : ِلتَُكوَن اْلِعزَّ

فَیَبُوُء ِبإِثِْمهِ  ،: إِنََّها لَْیَسْت ِلفاَُلنٍ فَیَقُولُ  (تا عزت برای فالنی باشد،
: عزت برای فالنی فرمایدخداوند می 36

 «شودافزوده می او نیست. و این گناهش )قتل( بر گناهان دیگر

                                                           
 (167۸( وعند مسلم زیادة یوم القیامة )6533(. رواه البخاري )167۸( ومسلم )6۸6۴رواه البخاري ) 34
 /  2572/ صحیح الجامع  ۴002صحیح النسائي  35
/ یا در تصویری دیگر رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از این دادگاه  3973ئي، كتاب تحریم الدم، تعظیم الدم، حدی، رقم السنن الصغرى للنسا 36

، َسل هذا فیَم ق قًا بقاتِلِه یوَم القیامِة، آخذًا رأَسهُ بیِدِه األُخرى فیقوُل: یا ربُّ ةُ تتلَني؟ قال: فیقوُل: قروایت می کند که: یجيُء المقتوُل متعل ِ لتُهُ لتكوَن العزَّ

ِ، سل هذا فیَم قتلَني؟ قال: فیقوُل قتلتُهُ لتكوَن  قًا بقاتِلِه فیقوُل: رب  ةُ لفالٍن . قاَل: فإنَّها لیلََك. فَیقوُل: إنَّها لي. قاَل: ویَجيُء آخُر متعل ِ َست لَهُ فیبوُء العزَّ

 ((۴/1۴7(، وأبو نعیم في ))حلیة األولیاء(( )10075( )10/119(، والطبراني )3997ي )بإثِمِه . قاَل: فیَْهوي في النَّاِر َسبعیَن خریفًا )النسائ

یقول: لم ف یا در تصویری دیگر از این دادگاه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید : یجيء الرجل آخذاً بید الرجل، فیقول: یا رب، هذا قتلني:

فإنها لي. ویجيء الرجل آخذاً بید الرجل، فیقول: إي رب، إن هذا قتلني. فیقول هللا: لم قتلته؟ فیقول:  قتلته؟ فیقول: قتلته لتكون العزة لك. فیقول:



خود را برای پرداخت در دنیا و قیامت می ریزند در نهایت باید به عمد ه گانی که خون حرامی را بیچار

بهای این خونی که ریخته اند آماده کنند، چون در این زمینه تنها با توبه، سنگینی گناه و حق الناس بزرگی 

ُ  »وسلم می فرماید:  و رسول هللا صلی هللا علیهمال کرده اند پاک و ادا نمی شود پایبه عمد که   أن أبَى َّللاَّ

گذرد و توبه او را  نمي ی را کشتهمؤمن]ی که به عمد[خداوند از گناه قاتل . 37«یَجعََل ِلقاِتِل الُمؤِمِن تَوبَهً 

 . نمى پذیرد

  ،از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 3۸ابن عباس رضی هللا عنهما بعد از روایت این حدی، با لفظی دیگر

 آیا قاتل توبه دارد؟ ابن عباس : پرسیده شد ی که به عمد مومنی را کشته استمورد توبه ی قاتل از وی در

گویی؟! پس سؤالش را تکرار نمود. ابن عباس گفت: که از سوال او تعجب کرده بود گفت: چه میدرحالی

رتان د![. از پیامبسپس ابن عباس گفت: ]چگونه توبه دار -دو بار یا سه بار تکرار کرد  -گویی؟! چه می

َسهُ بِإِْحدَى یَدَْیِه، ُمتَلَب ِبًا قَاِتلَهُ بِالیَِد اأْلُْخَرى، تَْشَخُب أَْودَاجُ شنیدم که فرمود: 
قًا َرأْ  دًَما، َحتَّى هُ یَأْتِی اْلَمْقتُوُل ُمتَعَل ِ

ِ اْلعَالَِمیَن: َهذَا قَتَ  ُ ِلْلقَاتِِل: تَِعْسَت، َویُْذَهُب بِِه إِلَى النَّارِ یَأْتَِی ِبِه اْلعَْرَش، فَیَقُوُل اْلَمْقتُوُل ِلَرب   لَنِی. فَیَقُوُل َّللاَّ

که سرش به یکی از دستانش آویزان است و قاتلش را با دست دیگر شود مقتول درحالی آورده می»

رسد؛ پس مقتول به پروردگار هایش خون جاری است، تا اینکه به کنار عرش میکشد و از رگمی

سوی  گوید: هالکت بر تو باد و بهگوید: این مرا کشته است. پس خداوند متعال به قاتل مین میجهانیا

 «.شودآتش برده می

                                                           
(. وقال األلباني في ۴/3۴1(، والبیهقي في ))شعب اْلیمان(( )7/۸۴لتكون العزة لفالن. فیقول: إنها لیست لفالن، فیبوء بإثمه )رواه النسائي )

 في صحیح الجامع الصغیر(  ۸032دی، رقم: )صحیح سنن النسائي((: صحیح. ح

یه من نیا می فرماید : یجيء المقتول بالقاتل یوم القیامة، ناصیته ورأسه بیده، وأوداجه تشخب دماً، فیقول: یا رب، سل هذا فیم قتلني؟ حتى ید

سن غریب. وقال ابن حجر في ))موافقة (. قال الترمذي: هذا حدی، ح2621(، وابن ماجه )7/۸7(، والنسائي )3029العرش )رواه الترمذي )

 (: صحیح. وقال األلباني في ))صحیح سنن الترمذي((: صحیح.(2/33۴الخبر الخبر(( )

قًا رأُسه بإحدى یدیه، متلب ِبًا قاتلَه بیِده األخرى، تشخُب أوداُجه دًما، حتى یأتَي به العرَش، فیقول المقت -یا می فرماید:  ِ ُل لرویأتي المقتوُل متعل ِ ب 

 (2697العالمین : هذا قتلني فیقول هللاُ للقاتِل: تعسَت، و یذهُب به إلى الناِر )األلباني: السلسلة الصحیحة : 
 (23( صحیح الجامع )6۸9( / السلسلة الصحیحة )216۴أخرجه الضیاء المقدسي في )األحادی، المختارة( ) 37
عنهما از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم روایت می کند که فرموده است : یجيُء / ابن عباس رضی هللا  3029األلباني : صحیح الترمذي:  3۸

ِ هذا قتلَني حتَّى یُدنیَهُ مَن الع وبة، رِش قال: فذكروا َلبن عباس، التالمقتوُل بالقاتِل یوَم القیامِة ناصیتُهُ ورأُسهُ بیِدِه وأوداُجهُ تشَخُب دًما یقوُل یا رب 

قتل مؤمناً متعمداً(، قال: " ما نسخت هذه اْلیة، وَل بدلت، وأنى له التوبة ". / عن ابن عباس، أنه سأله سائل فقال: " یا أبا فتال هذه اْلیة: ) ومن ی

 م قال ابن، ثالعباس، هل للقاتل من توبة؟ فقال ابن عباس كالمتعجب من شأنه: ماذا تقول؟ فأعاد علیه المسألة، فقال له: ماذا تقول؟ مرتین أو ثالثاً 

یقول: )) یأتي المقتول متعلقاً رأسه بإحدى یدیه، متلبباً قاتله بیده األخرى یشخب أوداجه  -صلى هللا علیه وسلم  -عباس: أنى له التوبة؟ سمعت نبیكم 

 للقاتل: تعست، ویذهب به إلى النار((. -عز وجل  -دماً، حتى یأتي به العرش، فیقول المقتول هلل: رب هذا قتلني، فیقول هللا 



ُ َعلَْیِه َولَعَنَهُ ابن عباس بعد از قرائت آیه ی:  داً فََجَزآُؤهُ َجَهنَُّم َخاِلداً ِفیَها َوَغِضَب َّللا  تَعَم ِ َوَمن یَْقتُْل ُمْؤِمناً مُّ

؟  این آیه از زمان نزول آن َما نُِسَخْت ُمْنذُ َنَزلَْت َوأَنَّى لَهُ التَّْوبَةُ ( گفت: 93)نساء/لَهُ َعذَاباً َعِظیماً  َوأََعدَّ 

 39نسخ نشده است و برای قاتل توبه کجاست؟

در دنیا قصاص را قرار داده است و رسول  مومنهللا تعالی به همراه  توبه برای پرداخت بدهی قتل یک 

های و ب ،این اشخاص به شخص مقتول در قیامتقتل عمد صلی هللا علیه وسلم برای پرداخت بدهی هللا 

است که با  -آنهم در فرض عین -شهید شدن را معرفی می کند. چون تنها شهید  ،خونی که ریخته اند

ش است دنن بر گرریخته شدن اولین قطره ی خونش تمام گناهانش می ریزد و هللا تعالی حقی که از دیگرا

را تنها هللا می تواند پرداخت کند و قتل عمد . چون قیمت سنگین این خسارت و زیان را پرداخت می کند

 از عهده ی خود شخص و بشر خارج است.  

ُ ِلَرُجلَْیِن یَْقتُُل أََحدُهَُما اْلَخَر، ِكالَهَُما یَْدُخلُ »رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید: «. ْلَجنَّةَ ا َیْضَحُك َّللاَّ

( .«خنددشوند، میرساند و هردو وارد بهشت میهللا متعال به دو نفری که یکی دیگری را به قتل می»)

ِ؟  ُ یُْقتَُل َهذَا فَیَِلُج اْلَجنَّةَ، ثُمَّ یَتُوبُ »قَاَل: ( یا رسول هللا؟مردم پرسیدند: چگونه ) قَالُوا: َكْیَف یَا َرُسوَل َّللاَّ  َّللاَّ

ِ َعلَى اْل رسد، کسی که به قتل می»فرمود:   40«. فَیُْستَْشَهدُ َخِر فَیَْهِدیِه إِلَى اِْلْسالَِم، ثُمَّ یَُجاِهدُ فِي َسبِیِل َّللاَّ

اید؛ نمپذیرد و او را به سوی اسالم هدایت میی قاتل را میشود. بعد از آن، هللا متعال توبهوارد بهشت می

 «.رسدکند و به شهادت میسپس او در راه هللا متعال جهاد می

قاضی ابن العربی گوید: نهی از قتل به ناحق چهارپایان »می گوید: « فتح الباری»ابن حجر رحمه هللا در 

و هشدار در آن در احادی، ثابت است؛ پس چگونه است قتل انسان؟! چگونه است قتل مسلمان؟! چگونه 

                                                           
 2۴۴7/ صحیح الترغیب 3029ترمذی  39
 (.1۸90(، ومسلم )2۸26أخرجه البخاري ) 40



م هللا اتفاق دارند بر حرام بودن خون مسلمان بر این اساس فقهاء رحمه 41«است قتل شخِص متقی صالح؟!

 42و اینکه کشتن مسلمان چه در دارالحرب باشد یا هر جائی باشد حرام است و مجاز نیست. 

پس ای مجاهد این را بدان که با در دست گرفتن اسلحه و وارد شدن به میدانهای جهاد و شروع جنگ 

با مال و جان و » 43«ْشِرِكیَن ِبأَْمَواِلُكْم َوأَْنفُِسُكْم َوأَْلِسنَِتُكمْ َجاِهدُوا اْلمُ »گانه ی کنونی با سکوَلریستها 3

و  ،استاولین چیزی که با آن سروکار پیدا می کنی کشتن و خون « زبان تان به جهاد مشرکان بروید

س»شناخت مساله ی  یکی از مهمترین و اساسی ترین نیازهای روز جهاد مسلمین در طول « التَتَرُّ

و  ،تا روز قیامت است که هر مجاهدی قبل از شروع جهاد باید بر آن آگاهی شرعی داشته باشدتاریخ 

 باید پاسخی شرعی داشته باشند. « نیاز روز»اهل جهاد برای این 

و شووک نداشووته باش در  ،پس کورکورانه با مال یا جان یا زبان وارد این معرکه و میدان خطرناک نشووو 

 یعنی :برتر « ابزار3»از هر مسیری غیر از مسیر یکی از شکل کالن و اساسی آن اگر 

ِة     -1  که اولین و مهمترین ابزار و وسیله ستِخالَفَةٌ َعلَى ِمْنَهاجِ النُّبُوَّ

ةِ حکومت بدیل اضطراری اسالمی که در زمان نبود     -2  انجام وظیفه می کندِخالَفَةٌ َعلَى ِمْنَهاجِ النُّبُوَّ

ةِ مجاهدین که در صوووورت نبود شوووورای واحد     -3 و حکومت بدیل اضوووطراری ِخالَفَةٌ َعلَى ِمْنَهاجِ النُّبُوَّ

 اسالمی انجام وظیفه می کند،

ةٌ »از در حرکت باشوووی به نسوووبتهای مختلف خودت را به انحراف  تِي أُمَّ حرکت در مسووویر اهل  و« ِمْن أُمَّ

زاران بار آرزو می کنی که ای کاش جزو ریختن خون به ناحق گرفتار کرده ای و ه تفرق و ذلیلی و

حتی نشوووووسوووووته های از جهادی که دچار انواع مفاسووووود اخالقی و  - نشوووووسوووووته های از جهاد و قاعدین بودی

رفتاری هستند که آن را حالل نمی دانند و تو به انواع این مفاسد اخالقی و جنسی و رفتاری گرفتار می 

 را انجام نمی دادی . خون  ریختن به ناحقاما این مفسده ی بزرگ  - شدی

                                                           
 1۸9، ص12فتح الباری، ابن حجر، ج 41
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)مثل شووووووراب خوری و  ی فسوووووواد دیگری غیر از این: اگر می خواهی فسوووووواد انجام دهپس خوب دقت کن

دزدی و مصوورف انواع مواد مخدر و ...( برایت سووبکتر اسووت؛ همچنانکه بارها به نماز نخوانها گفته ام 

ر دنماز برایت سبکتر است چون  که اگر اهل فساد هستی و می خواهی فساد کنی فسادی غیر از ترک

و هم جنس باز و ... سنگین تر حکم نماز نخوان از حکم شراب خور و زناکار و دزد شریعت هللا تعالی 

 .است

من بارها عرض کرده ام  و دوباره عرض می کنم : کسانی که نمی توانند همچون مومنین زندگی پاک 

رند نگاه کنند که سرانجام گناه و جرم آنها به کجا ختم می و سالمی داشته باشند و تمایل به انجام گناه دا

  !شود و متناسب با سرانجام گناه وارد جرم و گناه شوند

گناه بی نمازی که کارت شناسائی شخص در ورود به جامعه ی مسلمین در دنیا و قیامت است یا گناه 

 وت مورد بررسی قرار می گیرد ریختن به ناحق خون مسلمان که اولین موردی است که در دادگاه قیام

 ، گناهانی نیستند که شخص دارای شعور خود را به آنها آلوده کند. باَلتر از نابودی خانه ی خداست

َما  »رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در هنگام طواف کعبه مورد حرمت خون و مال مومن می فرماید:

ِ أَْطیَبَِك َوأَْطیََب ِریَحِك، َما أَْعَظَمِك وَ  ٍد ِبیَِدِه لَُحْرَمةُ اْلُمْؤِمِن أَْعَظُم ِعْندَ َّللاَّ أَْعَظَم ُحْرَمتَِك، َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ

قدر با  ، چهو معطر است پاكیزه قدر بویت و چه هستيقدر پاك  ! چهكعبه اي44«ُحْرَمةً ِمْنِك: َماِلِه َودَِمهِ 

، همانا اوست محمد در دست جان كه ذاتي اما سوگند به تاس بزرگ قدر احترامتو چه  هستي عظمت

[ و ]حرمت وي [ مال؛ ]حرمتتو بزرگتر است و احترام از حرمت در نزد خداوند متعال مؤمن حرمت

 .وي خون

در این صورت این شخص مجرم اگر می خواهد جرمی مرتکب شود برود کعبه را نابود کند بهتر از آن 

 به ناحق خون مسلمانی را می ریزد.  است که

                                                           
 ۴067سنن ابن ماجه  44



ما تصویر یکی از سربازان مرتد آل سعود را دیدیم که به کعبه تکیه زده بود و یکی از پاهایش را بلند 

مثل همینهائی که گاه در کنار  -کف پایش را به کعبه تکیه داده بود کنار حجراَلسود کرده و از پشت 

ل در واکنش به این عم  -ان را از پشت به دیوار تکیه می زنند دیوارها می ایستند و کف یکی از پاهایش

مجرمانه همین گروههای مسلح متفرقی که به سادگی خون مسلمین را برای خود مباح کرده اند چنان 

سروصدائی به راه انداختند و جنگ روانی و تکفیرکردنها و عصبانیت خود را آشکار کردند که ناخودآگاه 

 عمر رضی هللا عنهما انداخت که امام احمد بن حنبل رحمه هللا روایت می کند:من را یاد سخن ابن 

یکی  که در حال احرام بود آمد و از خون پشه از او پرسید. ابن عمر گفت  تو اهل کجائی؟ گفت اهل  

ِ اْنُظُروا إِلَى َهذَا یَْسأَلُنِی َعْن دَِم اْلبَعُوِض َو قَْد قَتَلُوعراق هستم. ابن عمر گفت:  این را  45.ا اْبَن َرُسوِل َّللاَّ

نگاه کنید از خون پشه از من سؤال می کند و در حالی که پسر رسول هللا را کشتند. یا با لفظ دیگری امام 

أَْهُل اْلِعَراِق یَْسأَلُوَن َعِن الذُّبَاِب َوقَدْ قَتَلُوا اْبَن روایت کرده اند که : و امام احمد رحمه هللا بخاری رحمه هللا 

ِ َصلَّى هللاُ علیه وسلَّمَ  اهل عراق از خون مگس می پرسند در حالی که آنها پسِر دختِر  46. اْبنَِة َرسوِل َّللاَّ

  47رسول هللا صلى هللا علیه وسلم را کشتند. امام بغوی رحمه هللا هم عین این سخن را روایت می کند.

                                                           
ن أنَت قال أنا من أهِل العراِق ۸/16۸أحمد شاكر: مسند أحمد  45 / كنُت جالًسا عندَ ابِن عمَر فجاَء رجٌل یسأُل عن دِم البعوِض فقال لهُ ابُن عمَر ِممَّ

صلَّى هللاُ علیِه وسلََّم وقد سمعُت رسوَل هللاِ صلَّى هللاُ علیِه وسلََّم یقوُل هما قال انظروا إلى هذا یسألُني عن دِم البعوِض وقد قتلوا ابَن رسوِل هللاِ 

 ریَحانَتَيَّ من الدُّنیا
ِ بَن ُعَمَر، وَسأَلَهُ َعِن الُمْحِرِم  3753صحیح البخاري  46 ِعَراِق یَْسأَلُوَن َعِن الذُّبَاِب وقْد فَقاَل: أْهُل ال -قاَل ُشعْبَةُ: أْحِسبُهُ یَقْتُُل الذُّبَابَ -/ َسِمْعُت َعْبدَ َّللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ علیه وسلََّم، وقاَل النَّبيُّ َصلَّى هللاُ علیه وسلََّم: ُهما َرْیَحانَتَا ه َي ِمَن الدُّْنیَا! / از شعبه از ابی یعقوب روایت است کقَتَلُوا اْبَن ابْنَِة َرسوِل َّللاَّ

که از حکم ُمحرم کسی از او می پرسید، شنیدم، شعبه می گوید که می پندارم در باره ی ُمحرمی که مگسی  ابن ابی نعم گفت: از عبدهللا بن عمر

 و را می کشد پرسید، ابن عمر گفت: مردم عراق از کشتن مگس می پرسند در حالی که آنها پسِر دختِر رسول هللا صلى هللا علیه وسلم را کشتند

ط   ۸5ص2باره ی او فرموده است: آن دودو ُگِل ریحان من در دنیایند. / مسند اْلمام أحمد بن حنبل ج رسول هللا  صلى هللا علیه وسلم  در

 القاهره –مؤسسه قرطبه 
ِ  –ط المکتب اْلسالمی  137ص1۴شرح السنه ج 47 ، أَنَا أَْحَمدُ ْبُن َعْبِد َّللاَّ دُ دمشق، بیروت / أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن أَْحَمدَ اْلَمِلیِحیُّ ، أَنَا ُمَحمَّ  النُّعَْیِمیُّ

ِد ْبِن أَ  دُ ْبُن بَشَّاٍر، نَا ُغْندٌَر، نَا ُشْعبَهُ، َعْن ُمَحمَّ دُ ْبُن إِْسَماِعیَل، نَا ُمَحمَّ ِ ْبَن ْبُن یُوُسَف، نَا ُمَحمَّ بِی یَْعقُوَب، َسِمْعُت اْبَن أَبِی نُْعٍم، قَاَل: َسِمْعُت َعْبدَ َّللاَّ
ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِه أَلَهُ َرُجٌل َعِن اْلُمْحِرِم، قَاَل ُشْعَبهُ: أَْحَسبُهُ یَقْتُُل الذُّبَاَب، فَقَاَل: أَْهُل اْلِعَراِق یَْسأَلُوَن َعِن اُعَمَر، َوسَ  لذُّبَاِب َوقَْد قَتَلُوا اْبَن بِْنِت َرُسوِل َّللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَ   َهذَا َحِدیٌ، َصِحیٌح.«. ُهَما ریحانتای ِمَن الدُّْنَیا»ْیِه َوَسلََّم: َوَسلََّم , َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ



ابن عمر متعجب  :خود می گوید قسطالنی رحمه هللا شارح معروف صحیح بخاری نیز در شرحامام 

ه اند، و پسِر دختِر است از اینکه آنان از چیزی حقیر سوال می پرسند و در چیزی خطرناک افراط کرد

 4۸هللا علیه وسلم را به قتل رسانده اند. یرسول هللا صل

نکه ز ایابن عمر متعج ب است اباز امام بدرالد ین عینی رحمه هللا شارح مشهور صحیح بخاری می گوید: 

و پسِر  یبن عل نیدر قتل حساین جماعت سوال میپرسند از قتل مگس و در این زمینه تفک ر می کنند ولی 

و افراط می  ،و این عجیب است که از چیزی ساده سوال میپرسند ،جرئت به خرج دادنددختِر رسول خدا 

 49کنند و جسارت می کنند در خطری بزرگ.

حمزه محمد قاسم رحمه هللا در شرح مشهور خود بر صحیح  متری اماباز می بینیم که به صورت مفصل 

 بخاری می گوید: 

معنی حدی، این است که: مردی از اهل عراق از ابن عمر رضی هللا عنهما پرسید: که آیا جایز است که 

 است، مگسی را بکشد یا نه؟ ُمْحِرممردی که 

ه امثال این مر ب و شگفت زده از توج  د به چیزهای کم اهمی ت به همراه جسارت و ابن عمر با تعج 

جرئتشان بر ارتکاب گناهان کبیره، گفت: از مگس می پرسند، و پسِر دختِر رسول هللا صلى هللا علیه 

کننده ها می شوند و به خود رسانند. یعنی مرتکب موبقات، گناهان کبیره و هالک وسلم را به قتل می

هللا علیه وسلم  را به قتل برسانند، سپس در مناسک خود اظهار  جرئت می دهند تا نوه ی رسول هللا صلی

 50…انتهای تقوا و ورع  میکنند، پس از قتل مگس می پرسند

                                                           
ط المطبعه الکبرى األمیریه، مصر / ابن عمر متعجبًا من کونهم یسألون عن الشیء الحقیر  135ص6إرشاد الساری لشرح صحیح البخاری ج 4۸

جمه وبالموحدتین بینهما ألف ما یلزم المحرم إذا قتله )وقد قتلوا ابن ابنه ویفرطون فی الشیء الخطیر )أهل العراق یسألون عن الذباب( بضم المع

ُ َعلَْیِه َوَسلَّمَ -رسول هللا   …( الحسین بضم الحاء -َصلَّى َّللاَّ
با َحْیُ، یْسأَلُون  –ط دار إحیاء التراث العربی 2۴3ص 16عمده القاری شرح صحیح البخاری ج 49 َعن قتل الذُّبَاب بیروت / ِإنََّما قَاَل ُمتَعَج ِ

شَّْیء ء َعِجیب، یْسأَلُون َعن الویتفکرون ِفیِه، َوقد َکانُوا اجترأوا على قتل اْلُحَسْین بن َعلی  َواْبن بنت َرُسول هللا، صلى هللا َعلَْیِه َوسلم، َوَهذَا َشیْ 

 اْلیَِسیر ویفرطون فِی الشَّْیء اْلخطر اْلعَِظیم.
 –الجمهوریه العربیه السوریه، مکتبه المؤید، الطائف  –ط  مکتبه دار البیان، دمشق  26۸ص ۴لبخاری ج منار القاری شرح مختصر صحیح ا 50

 ل الذبابالمملکه العربیه السعودیه/ معنى الحدی،: أن رجالً من أهل العراق سأل ابن عمر رضی هللا عنهما: هل یجوز للرجل إذا کان محرماً أن یقت

 ً من اهتمام أمثال هذا الرجل بتوافه األمور، مع جرأتهم على ارتکاب الکبائر، فقال: " یسألون عن الذباب، وقد قتلوا ابن  أم َل؟ فقال متعجباً مستغربا

عد ذلک ، ثم ب-صلى هللا علیه وسلم  –" أی یرتکبون الموبقات ویجرؤون على قتل حفید رسول هللا  –صلى هللا علیه وسلم  –ابنه رسول هللا 

 …والورع فی نسکهم، فیسألون عن قتل الذباب  یظهرون کمال التقوى



مگر در اطراف خود چنین اشخاص مسلمانی را ندیده اید که بزرگترین جرمها مثل تکفیر به ناحق مسلمین 

رافضی و خوارج و مشرک  غیر شرعیِ های واهی و بی اساس و  به بهانهو مشارکت در قتل مومنین 

 را مرتکب می شوند اما به مسائل ریز و آسان توجه و دقت و اهتمام باَلئی نشان می دهند؟! بودن...و

را ندیده اید یا نمی بینید که به بهانه های غیر شرعی مشرک و رافضی و  متفرقیمگر گروههای مسلح 

ن به قول رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با ارزش خوارج بودن و ... خون سایر مسلمین و بخصوص خو

مسائل ریز  اما در جزئیات و ؟را می ریزند 51«أفضُل الناِس  » ترین و بهترین مسلمین یعنی مجاهدین

 !دین سخت گیری می کنند

ِ أيُّ النَّاِس أْفَضُل؟  دامیک مردم کگفته شد یا رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در میان ) قِیَل: یا َرسوَل َّللاَّ

ِ بنَْفِسِه وَماِلِه ( برتر است؟ ِ َصلَّى هللاُ علیه وسلََّم: ُمْؤِمٌن یَُجاِهدُ في َسبیِل َّللاَّ فَقَاَل َرسوُل َّللاَّ
رسول هللا  52

صلی هللا علیه وسلم  فرمود: مومنی که با جان و مالش در راه خدا جهاد می کند. چون هللا تعالی فرموده 

ُ است که:  و خداوند مجاهدان را بر نشستگان  (95)نساء/ اْلُمَجاِهِدیَن َعلَى اْلقَاِعِدیَن أَْجًرا َعِظیًما َوفَضََّل َّللاَّ

 با دادن اجر فراوان و بزرگ، برتری بخشیده است.

مرتکب جرم  شانخود ،این گروههای متفرق با کشتن به ناحق مسلمین و بخصوص مومنین مجاهد

ْقبَِل َمْن قَتََل ُمْؤِمنًا فَاْعتَبََط بِقَْتِلِه؛ لَْم یَ »صلی هللا علیه وسلم می فرماید: بزرگتری می شوند که رسول هللا 

ُ ِمْنهُ َصْرفًا َوََل َعْدًَل  که مؤمنی را بکشد و از قتل او خوشحال شود، خداوند هیچ عمل او کسی»53«.َّللاَّ

وید از یحیى بن یحیى الغسانی در خالد بن دهقان رحمه هللا می گ« . کندرا ]از نفل و فرض[ قبول نمی

کی از جنگند و یعبارت است از کسانی که در فتنه می»پرسیدم ، یحی گفت : « فَاْعتَبََط ِبقَْتِلهِ » مورد 

                                                           
عاِب یتقي هللاَ و یدَُع الناَس    1131األلباني : صحیح الجامع  51 / أفضُل الناِس مؤمٌن ُیجاهدُ في سبیِل هللاِ بنفِسه و ماِله ، ثم مؤمٌن في ِشْعٍب من الش ِ

ه  من شر ِ
ِ 1۸۸۸(، ومسلم )27۸6البخاري ) 52 ِ بنَْفِسِه ( / قِیَل: یا َرسوَل َّللاَّ ِ َصلَّى هللاُ علیه وسلََّم: ُمْؤِمٌن یَُجاِهدُ في َسبیِل َّللاَّ  أيُّ النَّاِس أْفَضُل؟ فَقَاَل َرسوُل َّللاَّ

ِه. َ، ویَدَُع النَّاَس ِمن َشر ِ عَاِب یَتَِّقي َّللاَّ  وَماِلِه، قالوا: ثُمَّ َمْن؟ قَاَل: ُمْؤِمٌن في ِشْعٍب ِمَن الش ِ
  ۸۸95/ السیوطي: الجامع الصغیر ۴270ود صحیح ابی دا 53



کند کار وی درست بوده و در این مورد به درگاه خداوند طلب شود و گمان میآنها مرتکب قتل می

 54«.کندمغفرت و آمرزش نمی

ه اید که چگونه سایر مسلمین مخالف را به بهانه های واهِی مشرک و مرتد و رافضی و مگر بارها ندید

و به خاطر این جرم ابراز خوشحالی می کنند و به همدیگر تبریک  ... بودن قتل عام می کنندو خوارج 

لق اما در عوض به مسائل ریز متع هم می گویند و در رسانه های خود این جرم را به نمایش می گذارند

دین اسالم یعنی همین مسائل ... چنان حساس شده اند که انگار  موسیقی و به ریش و پاچه شلوار و قبر و

 ریز. 

در زمینه ی حرام بودن خون مسووولمان و برحذر داشوووتن مومنین از پایمال کردن و جرئت پیدا کردن در  

ل و اقو هللا علیه وسووووولم از رسوووووول هللا صووووولینزدیکی به این جرم بسووووویار بزرگ احادی، بسووووویار زیادی 

بیشوووتری از صوووحابه رضوووی هللا عنهم اجمعین و اهل فقه رحمهم هللا وجود دارد به همین دلیل ما به همین 

( برای آن که دلی 37)ق/ِلَمن َکاَن لَهُ قَْلٌب أَْو أَْلقَى السَّْمَع َوهَُو َشِهیدٌ اندازه ای که فکر می کنم مطلب را : 

رسانده است، کفایت می کنم؛ امیدوارم کسی که به  ا با حضور قلب گوش فرا دهدشد، ی) آگاه ( داشته با

دین و قیامت خودش اهمیت می دهد از این جرم بسووووویار بزرگ خودش را محفوظ کند و حتی با نصوووووف 

افراد و احزاب و جماعتهای متفرق و دشوووومنان اصوووولی ما کلمه هم خودش را به این آلودگی نابخشووووودنی 

تی؟ برای چه او را کشووووِلَم قَتَْلتَهُ؟ : در پیشووووگاه هللا که از او می پرسوووودسوووورافرازانه بتواند  نزدیک نکند تا

  پاسخ شرعی برایش داشته باشد و درمانده و خسارتمند و روسیاه درگاه هللا نشود. 

ها دلیل دیدی که با آنها خون حرام شووده ای مباح می شووود اما یک شووبهه وجود در این صووورت اگر صوود

که این خون حرام شوده را در همان جایگاه حرام قرار می دهد و از ریختن به ناحق آن جلوگیری  داشوت

می کند همین شووووووووبهه را بگیر و از خون حرام شووووووووده محافظت کن و تمام دَلیل دیگر را رها کن.  چون 

گام حرام هللا با یقین و قطعیت و بدون وجود کوچکترین شووووووووبهه و تخمینی مباح می شووووووووود آنهم در هن

                                                           
هم أنه دروى عن خالد بن دهقان: سألت یحیى بن یحیى الغسانی عن قوله: "فاغتَبَط بقتله"، قال: "الذین یقاتلون فی الفتنة، فیقتل أحدهم فیرى أح 54

 على هدى، َل یستغفر هللا ]یعنی من ذلک[".



نی اشتباه ک خونو اگر در عدم ریختن  ،ی که ضرورت را رفع کند نه بیشترضرورت و آنهم به اندازه ا

 شتباه کنی.بهتر از آن است که در ریختن به ناحق این خون ا

ام شووووووووده  پس اگر در کنار دهها شووووووووبهه، دهها دلیل از دهها امام و بزرگ پیدا کردی که ریختن خون حر

که   -و بخصوووص آراء شوواذ دیگران -یگر نگرد دنبال آراء اشووخاص دیگرداسووت  حرام و ممنوع و جرم

آنهم در  و بر روی قیامت خودت شوووووووورط بندی و قمار نکن، ،این حرام هللا را حالل و یا مباح کرده اند

ِر َمن قَتََل نَْفسوواً بِغَیْ  :شووته باش که هللا تعالی می فرمایدو همیشووه به خاطر دا جرمی که جزو موبقات اسووت

َساٍد فِي األَْرِض فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِمیعاً َوَمْن أَْحیَاَها فََكأَنََّما أَْحیَا النَّاَس َجِمیع ( هركس 32)مائده/اً نَْفٍس أَْو فَ

انساني را بدون ارتكاب قتل، یا فساد در زمین بكشد، چنان است كه گویي همه انسانها را كشته است، و 

 از مرگ نجات دهد، چنان است كه گویي همه مردم را زنده كرده است .هركس انساني را 

ُضهُ بَْعًضا: بر اساسچون  ُشدُّ بَْع الُمْؤِمَن ِلْلُمْؤِمِن َكاْلبُْنیَاِن یَ
مؤمن برای مؤمن مانند ساختمانى است كه  55

 د؛ دار ستونهاى آن بعضى در بعض دیگر فرو رفته و یکدیگر را تقویت می کند و ثابت نگه می

فرد  مصوووووالح مختلف، یک سووووواختمان را می سوووووازند و افراد مختلف نیز یک جامعه را می سوووووازند و هر 

که کشووتن آن مثل برداشووتن یکی از مصووالح از سوواختمان  نماینده جمع و عضوووي از اعضووا جامعه اسووت

گار نختن و نابودی این سوواختمان می شووود و چنانچه مانع از کشووتن یک فرد شووود ااسووت که باع، فروری

مانع برداشتن یکی از مصالح ساختمان و در واقع مانع از نابودی ساختمان و جامعه شده است و به این 

 شکل همه ی ساختمان و همه ی افراد جامعه را نجات داده است. 

  دقت کنید و ببینید که در کدام مسیر قدم بر می دارید.
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 :خونهای حرام شده از کفار

 :رحمهم هللا بر عدم کشتن آنها اتفاق دارند کسانی از کفار که فقهاء

 کفار اهل ذمه -1

ُ َوَرُسولُهُ َوَلَ هللا تعالی می فرماید:  َم َّللا  ُموَن َما َحرَّ ِ َوَلَ ِباْلیَْوِم اْلِخِر َوَلَ یَُحر ِ  قَاتِلُوْا الَِّذیَن َلَ یُْؤِمنُوَن بِاّلل 

ِ ِمَن الَِّذیَن أُوتُوْا ا ( با کسانی 29)توبه/ْلِکتَاَب َحتَّى یُْعُطواْ اْلِجْزیَةَ َعن یٍَد َوهُْم َصاِغُروَن یَِدینُوَن ِدیَن اْلَحق 

( و ، و نه به روز قیامت ایمان دارند، و نه چیزی را که خدا )در قرآناز اهل کتاب که نه به خدا

جنگ کنید تا ، پذیرنددانند، و نه دین حق را میاند حرام می( تحریم کردهاش )در سن ت خوددهفرستا

 پردازند.جزیه را میبا دست خود زمانی که خاضعانه 

تا زمان اعطای جزیه توسووووط این دسووووته از کفار و اهل  ،در اینجا هللا تعالی جنگ و کشووووتار اهل کتاب را

ذمه و اهل پیمان و یا مسوووووووتأمن شووووووودن آنها می داند، که به دنبال این، خون و مال و ناموس آنها همچون 

 56در امان می ماند. سایر مسلمین 

البته خیال نکنید که تنها مسئولین داراَلسالم می توانند به این کفار امان دهند و آنها را در ذمه ی خود 

در هر درجه ی اجتماعی که قرار گرفته باشند داراَلسالم قرار دهند بلکه این حق برای تمام مسلمین 

ةُ ذِ : می فرمایدرسول هللا صلی هللا علیه وسلم  ن هستند.ست و همه ملزم و مجبور به رعایت آمحفوظ ا مَّ

بَُل منه أَْجَمِعیَن، َل یُقْ الُمْسِلِمیَن َواِحدَةٌ یَْسعَى بَها أَدْنَاهُْم، فَمن أَْخفََر ُمْسِلًما، فَعلیه لَْعنَةُ هللاِ َواْلَماَلئَِكِة َوالنَّاِس 

یَوَم الِقیَاَمِة َعْدٌل، َوََل َصْرفٌ 
مسلمانان، یكی است، هر چند از سوی پائین ترین مسلمان  تعهد و پیمان. 57

، لعنت خدا، فرشتگان و کنداز لحاظ جایگاه اجتماعی صورت گیرد؛ هركس، تعهد مسلمانی را نقض 

 اش.شود و نه عبادت نفلیهمه مردم بر او باد. نه فرایضش قبول می

                                                           
 .  1/52۴، وانظر أصول العالقات الدولیة  7/112بدائع الصنائع  (56)
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ةُ الُمْسِلِمیَن َواحِ » وسلم  قول رسول هللا صلی هللا علیهامام نووی رحمه هللا می گوید:   دَةٌ یَْسعَى بَها ِذمَّ

امان مسلمین برای کافر صحیح  : بدون شکدر اینجا مراد از ذمه امان است. معنی آن این است« أَْدنَاهُمْ 

، پس هنگامی که یکی از مسلمین به کافری امان داد بر دیگران حرام است که به چنین کافری است

مادام که این کافر در امان این مسلمان قرار دارد و برای امان شروط  تعرض و دست درازی کنند

« فَمن أَْخفََر ُمْسِلًما »معروف و شناخته شده ای وجود دارد ... و قول رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

و به کافری که این مسلمان امانش داده  ،: کسی که امان شخص مسلمان را نقض کندمعنایش این است

 5۸دست درازی کند. تعرض و

 رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در این باره می فرماید: 

هر كه كسى را  59َمْن آَمَن َرُجال َعلَى دَِمِه فَقَتَلَهُ فَأَنَا بَِريٌء ِمَن اْلقَاِتِل، َوِإْن َكاَن اْلَمْقتُوُل كافًِرا -

در بعضی  .قتول كافر باشدامان )پناه( دهد و او را بكشد، من از آن قاتل بیزارم، اگر چه آن م

 .گردد آتش )جهن م( بر وی واجب می 60َوَجبَْت لَهُ النَّارُ :  از روایات آمده است که

ُ َعلَْیِه اْلَجنَّةَ  - َم َّللاَّ خداوند بهشت را بر کسی حرام کرده » 61َمْن قَتََل ُمعَاِهدًا فِی َغْیِر ُکْنِهِه، َحرَّ

عنی او را زمانی بکشد که در عهد و پیمان خود ی )«.است که معاهدی را در غیر وقتش بکشد

با مسلمانان پایدار بوده و خیانت و نقض عهد نکرده است و مدت عهد و پیمان وی به سر 

 (نرسیده است.

کسی که فرد عهد بسته را به قتل برساند، بوی خوش  62َمْن قَتََل ُمعَاَهدًا لَْم یَِرْح َرائَِحةَ اْلَجنَّةِ  -

 .واهد رسیدبهشت به مشام وی نخ
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ض له، ما دام في أمان المسلم، ولألمان شروط معروفة... وقوله  أنَّ أمان المسلمین نه به أحد المسلمین، حُرم على غیره التعرُّ للكافر صحیح، فإذا أمَّ
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َم هللاُ علیه الجنةَ: أْن یَُشمَّ ِریَحها  - َمْن قَتَل نفًسا ُمعاَهدةً بغیِر ِحل ِها، حرَّ
هرکس شخصی از هم  63

 .رسدپیمانان مسلمانان را به ناحق به قتل برساند، بوی بهشت به مشام وی نمی

ِة، لَْم یَِجْد ِریَح اْلجَ  - هرکس شخصی از اهل ذمه را به قتل برساند،  64نَّةِ َمْن قَتََل َرُجاًل ِمْن أَْهِل الِذ مَّ

 .رسدبوی بهشت به مشام وی نمی

این سرانجام کسی است که خون یک کافر معاهد را به ناحق می ریزد، در این صورت کشتن به ناحق 

 یک فرد مسلمان تا چه اندازه سخت و شدید خواهد بود؟

بلکه حت ی از ترساندن یک مسلمان نیز نهی کرده اند. در رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نه تنها از قتل،  

جهت خنده هللا عنهم اجمعین  یروایتی از سنن ابی داود رحمه هللا آمده است که گروهی از صحابه رض

و شوخی فرد مسلمانی را که خواب بود، ترساندند و به او خندیدند، رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

َع ُمْسِلًما »شد به این اصحاب فرمودند: زمانی که ماجرا را متوجه  بر هیچ  65«ََل یَِحلُّ ِلُمْسِلٍم أَْن یَُرِو 

 مسلمانی جایز نیست که مسلمان دیگری را بترساند. 

 به نظر شما کشتن به ناحق یک مسلمان چه سخت و وحشتناک خواهد بود؟

ار در تحریم و پیامد قتل به ناحق کف دسته از احادی، و احادی، مشابه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم این 

پیام و پاسخی آشکار به کسانی است که گاه در مورد کفاری که با داراَلسالم عهد و اهل عهد و پیمان، 

 پیمانی دارند حمالتی را انجام می دهند یا دنبال حکم شریعت در مورد این کفار هستند. 

ود با یکی از خبین المللی یها و تاکتیکهای مدیریتی چون گاه داراَلسووالم به دَلیلی جهت پیشووبرد اسووتراتژ

اطراف ما عهد و پیمانی می بندد و ما ناچاریم چهره و موجودیت این جهانی و یا ی «گانه6کفارآشووکار»

کفار را تحمل کنیم و کسی حق ندارد در داراَلسالم و حتی خارج از داراَلسالم به طرفهای اهل عهد و 
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که این شووووخص یا جماعت مجاهد تحت مدیریت داراَلسووووالم باشوووود و چنانچه  پیمان صوووودمه ای بزند مادام

همچون جماعت پارتیزانی ابوبصوووووویر الکوردی رضووووووی هللا عنه به دَلیلی چون صوووووولح حدیبیه خارج از 

به خون و مسوووتقالً مدیریت داراَلسوووالم قرار گرفت از اسوووتقالل عمل هم برخوردار می شوووود و می تواند 

    .یمان با داراَلسالم حمله کندمال این طرفهای هم پ

در آیات و احادی، سوووووورانجامی چه مسوووووولمان و چه کفار اهل پیمان « نفس»پس سوووووورانجام قتل به ناحق  

مشوووابه در قیامت دارد مگر کسوووی که بهای آن را با شوووهات بپردازد. به هر حال غیر از مذاهب شوووناخته 

که ریشه ی او به دیار فارس بر می گردد  شده ی کنونی کسی چون ابن حزم اندلسی ظاهری مذهب نیز

باز در مورد أهل الذمة ای که پایبند عهد و پیمان خود باشووند اتفاق تمام علماء را بیان می کند که خون و 

  66 مال و اهل آنها معصوم و در امان است.

 سفیران:  -2

سلیمه ی کذاب مرتد چون زمانی که سفیر م 67فقهاء رحمهم هللا بر عدم جواز کشتن سفیران متفق هستند

ُسَل ََل تُْقتَُل لََضَرْبُت أَْعنَاقَُكَما نزدش آمد فرمود:   ِ لَْوََل أَنَّ الرُّ أََما َوَّللاَّ
سوگند به خدا، اگر سفیران کشته  6۸

 نمیشدند، گردن شما دو نفر را میزدم.

قتل پیام رسووووووووانها و می گوید: در این دلیلی اسووووووووت بر تحریم « المعبود ونُ عَ »در رحمه هللا عظیم آبادي 

 69سفیرانی که از سوی کفار آمده اند حتی اگر نزد امام و رهبر هم کلماتی کفرآمیز به زبان بیاورند.

                                                           
 . 116مراتب اْلجماع 66
، 3/125، زاد المعاد  6/170الفروع   9/19۸، المغني  9/2۴2، تحفة المحتاج  ۴/220، حاشیتا قلیوبي وعمیرة  5/17۸9شرح السیر الكبیر  67

 .  ۸/3۸نیل األوطار 
 9/211( ، والبیهقي في سننه 1603رقم ) 3/۴7۸( ، وأحمد في مسنده 2761رقم ) 2/92اب الجهاد ، باب في الرسل أخرجه أبو داود في كت6۸

 2761( وقال : هذا حدی، صحیح على شرط مسلم . /  األلباني : صحیح أبي داود۴377رقم ) 3/5۴( ، والحاكم في مستدركه 1۸556رقم )
 من الكفار وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة اْلمام. فیه دلیل على تحریم قتل الرسل الواصلین 69



 همچنین زمانی که ابی رافع از سوی کفار سکوَلر قریش به عنوان پیام رسان و سفیر آمد رسول هللا

من عهد شکنی نمی کنم و   70« عَْهِد َوََل أَْحِبُس اْلبُُردَ ِإن ِي ََل أَِخیُس ِبالْ : »صلی هللا علیه وسلم به او فرمود

 عهد را فاسد نمی کنم  و سفرا و پیام رسانها را هم زندانی نمی کنم. 

 زنان و کودکان :  -3

ِ الَِّذیَن یُقَاتِلُونَُكْم َوَل تَْعتَدُوا إِنَّ اساس در هنگام وقوع جنگ این است که :  َ  َوقَاِتلُوا ِفي َسبِیِل َّللاَّ  َل یُِحبُّ َّللاَّ

 .و تعد ی نکنید زیاده رویجنگند. و می( و در راه خدا بجنگید با کسانی که با شما 190)بقره/اْلُمْعتَِدیَن 

 دارد.خداوند تجاوزگران را دوست نمی چون

 71 فقهاء رحمهم هللا بر عدم جواز کشتن  زنان و  کودکانی که در جنگ شرکت نکرده باشند اتفاق دارند.

ر بدایة المجتهد آمده است که بین مسلمین اختالفی وجود ندارد مبنی بر اینکه کشتن فرزندان نابالغ و د

امام نووی رحمه هللا نیز در شرح مسلم  72زنان آنها مجاز نیست مادام که در جنگ شرکت نکرده باشند.

بْ  می گوید: ریم علماء اجماع دارند مبنی بر تح یَاِن ِإذَا لَْم یُقَاِتلُوا.أْجَمَع العُلََماُء َعلَى تَْحِریِم قَتِْل الن َِساِء َوالص ِ

مام رحمه هللا نیز می گوید: در اجماع مبنی بر ابن هُ   73کشتن زنان و کودکان زمانی که نجنگیده باشند.

ابن عبدالبر رحمه هللا نیز   74حرام بودن کشتن زنان و انسانهای نابالغ شک و گمانی وجود ندارد.

پس هیچ خالفی بین  75اء مبنی بر حرام بودن کشتن زنان و کودکان کفار حربی را می آورد.اجماع علم

  76 فقهاء رحمهم هللا در این زمینه وجود ندارد.

                                                           
 /  و احمد  275۸صحیح أبي داود 70
، مغني  9/2۴1، تحفة المحتاج  3/352، مواهب الجلیل  ۴/5۴۴، التاج واْلكلیل  1/500، المدونة  2/260، الجوهرة النیرة  10/30المبسوط  71

 . 5/3۴۸، المحلى  1/62۴رادات ، شرح منتهى اْل 251،  9/250، المغني  6/30المحتاج 
 ./ َل خالف بین المسلمین في أنه َل یجوز قتل صبیانهم وَل قتل نسائهم مالم تقاتل المرأة والصبي 1/506بدایة المجتهد  72
 قال النووي في "شرح مسلم": "أجمع العلماء على العمل بهذا الحدی،، وتحریم قتل النساء واألطفال إذا لم یقاتلوا". 73
 5/۴52ن الهمام ، فتح القدیر  اب 74
 16/13۸ابن عبدالبر، التمهید  75
، مغني المحتاج  ۴/220، حاشیتا قلیوبي وعمیرة  3/352، مواهب الجلیل  ۴/5۴۴، التاج واْلكلیل  7/102، بدائع الصنائع  10/30المبسوط   76 

 . 5/3۴۸، المحلى  9/251، المغني  6/30



و کسوووانی چون  77شوووافعیة را آوردالحنفیة ومالكیة وحنابلة  و مینه می توان اتفاق جمهور فقهای در این ز

: ُوِجدَِت اْمَرأَةٌ ه حدی، ابن عمر رضووووووی هللا عنهما که می گویدامام نووی شووووووافعی رحمه هللا با اسووووووتناد ب

لَّى هللاُ علیه وسوولََّم عن  ِ صووَ لَّى هللاُ علیه وسوولََّم، فَنََهى َرسوووُل َّللاَّ ِ صووَ ْتِل قَ َمْقتُولَةً في بَْعِض َمغَاِزي َرسوووِل َّللاَّ

ْبیَانِ  اِء والصووو ِ تحریم کشوووتن زنان و بچه های نابالغی که  می گوید: علماء بر عمل به این حدی، و 7۸ .الن ِسوووَ

  79اجماع دارند.  نجنگیده باشند

ِ،در کنار این دَلیل باز می بینیم که رسوووول هللا صووولی هللا علیه وسووولم می فرماید:  ِم َّللاَّ ِ،  اْنَطِلقُوا بِاسوووْ َوبِاّللَّ

ْیًخا فَانِیًا، َوَلَ  ِ، َوَلَ تَْقتُلُوا شوووَ وِل َّللاَّ ِغیًرا، َوَلَ اْمَرأَةً  َوَعلَى ِملَِّة َرسوووُ با نام خدا و به یاری  ۸0 ...ِطْفالً َوَلَ صوووَ

 حرکت کنید، هیچ پیرمرد فانی، کودک و نابلغ و  زنی را نکشید...هللا خدا و بر مبنای آیین رسول 

ی را اند یکیا رسول هللا صلی هللا علیه و سلم بعد از دیدن زنی که کشته شده و عده ای بر آن جمع شده  

ی فرسوووووتد و می فرماید برو به سووووووی خالد بن ولید و به او بگو که رسوووووول هللا به تو امر می کند و می م

یَّةً  ْقتُلَنَّ َل تَ گوید:  یفًا ذُر ِ یفًا :و یا با لفظ  ،۸1َوَلَ َعسووِ عسوویف یعنی خادمی  ۸2قُْل ِلَخاِلٍد َلَ یَْقتُلَنَّ اْمَرأَةً َوَلَ َعسووِ

به این شکل رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از کشتن  و اهل جنگ نیست.که تنها وسایل را بر می دارد 

 زنان و خادمین و غیر بالغین نهی می کند. 

ابن حجر رحمووه هللا می گویوود: همگی همچنووانکووه ابن بطووال و دیگران نقوول کرده انوود اتفوواق دارنوود بر منع 

به دلیل ضعف آنهاست و در مورد قصد کشتن زنان و فرزندان نابالغ، اما این ممنوعیت نسبت به زنان 

                                                           
 . 3/51، كشاف القناع  2/51۸، مطالب أولي النهي  6/31،مغني المحتاج  1/500، المدونة  7/102ع ، بدائع الصنائ 10/30المبسوط   77 
( ، ومسووولم في كتاب الجهاد والسووویر ، باب تحریم 2۸52رقم ) 3/109۸أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسووویر ، باب قتل النسووواء في الحرب   7۸ 

 (.17۴۴رقم ) 3/136۴قتل النساء والصبیان في الحرب 
 .  ۴۸/ 12شرح النووي على صحیح مسلم   79 
( ، والبیهقي في سننه في كتاب السیر ، باب ترك قتل من َل قتال فیه 261۴رقم ) 2/۴۴أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد ، باب دعاء المشركین   ۸0 

رقم  6/۴۸3ب ما ینهى عن قتله في دار الحرب ( ، وابن أبي شوووووووویبة في كتاب السوووووووویر ، با17932رقم ) 9/90من الرهبان والكبیر وغیرهما 

(3311۸. ) 

 [ . ۴/236وفي سنده خالد بن الفرز ، قال عنه ابن معین : لیس بذاك ] نصب الرایة 
 2311صحیح ابن ماجه  ۸1 

  2669سنن ابی داود  ۸2



امام شووووووووکانی رحمه هللا نیز با همین دَلیل  ۸3کودکان نابالغ هم به دلیل قصوووووووور آنها از فعل کفر اسوووووووت.

 ۸4اجماع اهل علم را نقل می کند.

نجنگیده اند نهی می کرد و می عمر بن خطاب رضووي هللا عنه نیز از کشووتن کشوواورزانی که با مجاهدین 

بُوا لَُكُم اْلَحْربَ اتَّقُوا هللاَ : گفت ِحیَن؛ فاََل تَْقتُلُوهُْم إَِلَّ أَْن یَْنصوووِ در مورد کشووواورزان تقوای هللا را  ۸5 . فِي اْلفاَلَّ

ی یعنی در کل کشوتن کسوانی از این کفار که سوودداشوته باشوید، آنها را نکشوید مگر اینکه با شوما بجنگند. 

 ۸6منع می شود. ن ندارند د و ضرری هم برای مسلمیبرای جبهه ی کفار ندارن

در اینجا عدم کشووووووووتن این زنان و کودکان و پیران از این دسووووووووته از کفار به این دلیل اسووووووووت که اینها با 

ه جبهه بر علی فکر و زبانمجاهدین نجنگیده اند یا به میل خود جبهه ی کفار را با مال یا به هر دلیلی با 

شووتن آنها در نجنگیدن آنهاسووت نه در کفر آنها، چون ی مومنین یاری نکرده اند و علت اصوولی در عدم ک

اگر علت جنگیدن با دارالکفرهائی از این دست به کفر آنها بر می گشت نمی بایست پیران و زنان کافر 

  ۸7 آنها مستثنی می شدند.

ابن قیم هم می گوید: کشووتن در برابر جنگیدن و اسوولحه در دسووت داشووتن اسووت نه در برابر کفر، به همین 

یل زنان و کودکان و کورها و راهبانی که با ما نجنگیده اند کشووته نمی شوووند بلکه با کسووانی می جنگیم دل

 ۸۸ که با ما جنگیده باشند.

پس جنگ ما با اهل کتاب و شبه اهل کتاب به خاطر کفر آنها نیست و آنها می توانند طبق پیمانهائی اهل 

ا با سکوَلریستها )مشرکین( که این جنگ ما به ذمه باشند و کفر خود را حفظ کنند برخالف جنگ م

                                                           
 6/1۴۸ابن حجر، فتح الباری  ۸3
َمْنعِ ِمْن اْلقَْصِد إلَى قَْتِل الِن َساِء َواْلِوْلدَاِن.( / َونَقََل اْبُن 292/ 7اْلمام الشوكاني،  نیل األوطار ) ۸4

 بَطَّاٍل أَنَّهُ اتَّفََق اْلَجِمیُع َعَلى الْ

ا اْلِوْلدَاُن فَِلقُُصوِرِهْم َعْن فِْعِل اْلُكفَّاِر، َوِلَما فِي اْستِْبقَائِِهمْ  ، َوأَمَّ ا الِن َساُء فَِلَضْعِفِهنَّ ِق  أَْو ِباْلِفدَاِء فِیَمْن یَُجوُز أَْن یُفَادَى بِ  َجِمیعًا ِمْن اَِلْنتِ أَمَّ ا ِبالِر   هِ فَاعِ إمَّ
( . / اتقوا هللا في الفالحین فال 1793۸رقم ) 9/۸9( ، والبیهقي في السوووووونن الكبرى 33120رقم ) 6/۴۸3أخرجه ابن أبي شوووووویبة في المصوووووونف  ۸5

 تقتلوهم إَل أن ینصبوا لكم الحرب
 .  7/293وطار ، نیل األ 9/251المغني  ۸6
 لم یحرم قتل النساء –بل هو المبیح له  –. / لو كان الكفر هو الموجب للقتل  1۸۸قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم  ۸7
 .  1/110أحكام أهل الذمة  ۸۸



 ین عقاید کفری باقیخاطر کفر آنهاسووت و آنها تحت هیچ شوورایطی نمی توانند اهل جزیه شوووند و بر ا

 بمانند. 

نجسووووووووی که این )مشوووووووورکین(  یباز می بینیم که یکی در مورد فرزندان سووووووووکوَلریسووووووووتها ،در کنار این

 :گانه ی آشکار هستند از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم پرسید6ارجزو بدترین طبقه از کفسکوَلریستها 

) یا رسول هللا، اینها فرزندان مشرکین هستند( رسول هللا صلی هللا یَا َرُسوَل هللاِ، إِنََّما هُْم أَْبنَاُء اْلُمْشِرِكیَن، 

ِرِكیَن،: »علیه وسوووولم فرمود َها أََلَ ِإنَّ  (ما فرزندان مشوووورکین هسووووتید،بهترینهای شوووو) إنَّ ِخیَاَرُكْم أَْبنَاُء اْلُمشووووْ

َسَمة تُولَدُ إَِلَّ ُوِلدَْت َعلَى اْلِفْطَرةِ، َسْت نَ َما تََزاُل فَ  (شود،که بر فطرت متولد میهیچ نسلی نیست اَل این) لَْی

انَُها را روشوووووون کند و پس بر همین منوال اسووووووت تا اینکه زبانش واقعیتش  ۸9«َعلَْیَها، َحتَى یُبَی ُِن َعْنَها ِلسووووووَ

 نشان دهد.)که این بر همان فرطتش مانده یا جزو یکی از کفار آشکار شده است( 

در این صورت زمانی که در شبیخون یا حمله به سنگر قلعه ها این فرزندان و زنان کشته می شوند و 

ز روی ناچاری کشته شده به دلیل ضرورت جنگی و ا 90«ُهْم ِمْنُهمْ »یا « ُهْم تَبٌَع ْلبَاِئِهمْ » گفته می شود:

و جبران خسارت و غسل نشدن و عدم خواندن نماز « َضمان»اند و در هدر رفتن خونشان و عدم تعلق 

 نه ،تان مسلمین و احکامی از این دست مثل  پدران خودشان هستندجنازه بر آنها و عدم دفن در قبرس

 در عقیده ی کفری یا مجاز بودن کشتن آنها. 

 اصحاب صوامع  -4

امر می جنگی به فرماندهان ارتش مسوووووووولمین حمالت ل هللا صوووووووولی هللا علیه وسوووووووولم در یکی از رسووووووووو

ِ  :کند ِم َّللاَّ بِیلِ ( به نام هللا برای جهاد خارج شوووید،)اْخُرُجوا بِسووْ ِ  تُقَاتِلُوَن فِي سووَ ِ َمْن َكفََر بِاّللَّ در راه هللا ) ،َّللاَّ

َوََل تَْقتُلُوا اْلِوْلدَاَن َوََل تَُمثِ لُوا  َوََل  تَغُلُّوا َوََل تَْغِدُروا  ََل  (ورزد، جنگ کنیدبا کسووووووووی که به خدا کفر می

                                                           
. / نیز : 1/25۸بیر، جالمجمع الك 12۸5،/  وأخرجه الطبراني 9/130، ج9130/ وأخرجه البیهقي  16056رواه أحمد في مسند المدنیین  ۸9

 – بیروت -احمد، نسائی ، و : الطبري أبو جعفر، محمد بن جریر بن یزید بن خالد، جامع البیان عن تأویل آي القرآن ،. دار النشر : دار الفكر 

 113، ص 9، ج 1۴05
 (.17۴5(، ومسلم )3013البخاري ) 90



َحاَب  َواِمعِ أَصووووووْ و اصووووووحاب مثله نکنید و اطفال به غل و زنجیر نکشووووووید، ]ولی[ خیانت نکنید،  91الصووووووَّ

 را نکشید.صومعه ها 

ر د ر این موارد به فرمانده ی ارتش خودبر این پایه کسی چون  ابوبکر صدیق رضی هللا عنه در کنا

 «َوََل تَْقتُلُوا َكِبیًرا َهِرًما» هنگام حمله به دارالکفر تحت حاکمیت نصرانی ها و مجوس دستور می داد که

پیران از کار افتاده را نکشید، یا دستور می داد بیمارانی که توانائی جنگیدن ندارند را نکشید یا کورها 

زنانی که خود را وقف دینشان کرده اند مثل راهبان و امثالهم را نکشید و در جائی و لنگها و مردان و 

به فرمانده خود در شام که در حال جهاد با کفار اهل کتاب بود توصیه های دهگانه ای را ارائه می دهد 

 کنم. هیچ زنی را نکشید.هیچ خردسالی را نکشید. هیچ و می گوید: من تو را به ده امر سفارش می

هیچ خانه ای را ویران نکنید. هیچ بز و  دهد قطع نکنید. پیرمردی را نکشید. هیچ درختی را که ثمر می

گوسفند و شتری را نکشید اَل برای رفع نیاز خوردن. زنبور عسل را نسوزانید. زیاده روی نکنید و به 

 92مردم ستم روا ندارید."

: کشوووتن راهبها ترک می شوووود و فرق ندارد راهبان امام شوووافعی رحمه هللا نیز در مورد راهبها می گوید

صوووامع باشووند یا راهبان دیرها و بیابانها و یا تمام کسووانی که خودشووان را وقف رهبانیت و گوشووه گیری 

  93کرده باشند، کشتن اینها به تبیعت از ابی بکر رضی هللا عنه ترک می شود.

َحاَب »ن ممنوعیت کشووووتاین برادران و خواهران محترم توجه کنند:  َواِمعِ أَصووووْ راهبها و در مورد « الصووووَّ

سووووووووواکنین صوووووووووامع و کلیسووووووووواها و دیرها و مکانهای عبادی کفار اهل کتاب و حتی شووووووووبه اهل کتاب 

                                                           
 32501الجهاد من ینهى عن قتله في دار الحرب حدی، رقم  (/ مصن ف بن أبي شیبة، كتاب17933(، البیهقي )272۸أحمد ) 91
كتاب ،   7الصفحة  - 2ج  -اْلمام مالك  -/ المدونة الكبرى  129۴باب التَّْرِغیِب فِي اْلِجَهاِد  44۸، ص  2موطأ اْلمام مالك، كتاب الجهاد ، ج  92

/ و همچنین در  175۸7من َل قتال فیه من الرهبان والكبیر وغیرهما السنن الكبرى للبیهقی، كتاب السیر، جماع أبواب السیر، باب ترك قتل 

بَنَّ / َوإِنِ ي ُموِصیَك بِعَْشٍر : َلَ تَْقتُلَنَّ اْمَرأَةً، َوَلَ َصِبیًّا، َوَلَ َكبِیراً َهِرماً َوَلَ تَْقَطعَنَّ َشَجراً مُ  221ص  3المصنف ابن ابی شیبه ج  ثِْمراً، َوَلَ تَُخِر 
قَنَّهُ، َوَلَ تَْغلُْل، وَ َعاِمراً، وَ   َلَ تَْجبُنْ َلَ تَْعِقَرنَّ َشاةً َوَلَ بَِعیراً، إَِلَّ ِلَمأُْكلٍَة، َوَلَ تَْحِرقَنَّ نَْحالً، َوَلَ تُفَِر 

یَاَراتِ  ۴/253امام شافعی ، األم  93 َواِمعِ َوُرْهَباُن الد ِ ْهبَاِن َوَسَواٌء ُرْهبَاُن الصَّ َحاِري َوُكلُّ َمْن یَْحِبُس نَْفَسهُ ِبالتََّرهُِّب تََرْكنَا قَتْلَهُ  / َویَتُْرَك قَْتَل الرُّ َوالصَّ
ُ تَعَالَى َعْنهُ  -ات ِبَاًعا أِلَِبي بَْكٍر  َجاِل اْلُمقَاِتِلیَن بَْعدَ اْلَمْقِدَرةِ َوقَْتَل الر ِ  -َرِضَي َّللاَّ ْن آثِِمیَن َجاِل ِفي بَْعِض اْلَحاََلِت لَْم نَكُ َوذَِلَك أَنَّهُ إذَا َكاَن لَنَا أَْن نَدََع قَتَْل الر ِ

ُ تَعَالَى ْهبَاِن إْن َشاَء َّللاَّ  بِتَْرِك الرُّ



لمین و داراَلسوووووالم مسووووولمین ندارند و یا با دارالکفرهای دارالحربی اسوووووت که هیچ عهد و پیمانی با مسووووو

 مسلمین در حال جنگ مسلحانه و قتال هستند. 

به همین شوووووکل با قیاس بر عدم کشوووووتن زن، فقهاء می گویند کسوووووی که با فعل یا با نظر و رأی در جنگ 

 .94مشارکت نداشته است کشتن او همچون کشتن زنان مجاز نیست
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 :کسانی که کشتن آنها مشکلی ندارد و مجاز است

 در مورد مسلمین : 

ُ وَ الی در سوره اْلسراء می فرماید: هللا تع َم َّللا  ِ َلَ تَْقتُلُواْ النَّْفَس الَِّتی َحرَّ ( و کسی را 33)اسراء/إَِلَّ ِبالَحق 

 .جز به حق، حرام کرده استرا  نکشید که خداوند کشتن او

باز هللا تعالی در سوره ی انعام با ذکر برخی از حرامها مثل شرک به هللا و قتل فرزندان و نزدیک شدن 

ُ »به فواحش می فرماید:  َم َّللا  ِ َوَلَ تَْقتُلُواْ النَّْفَس الَِّتی َحرَّ ( و کسی را نکشید که 151)انعام/إَِلَّ ِباْلَحق 

 .جز به حق، را حرام کرده است خداوند کشتن او

باع، ماندگاری در جهنم می شوند که گناهی 7رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز امر می کند که از 

ُ شرک به هللا و سحر می فرماید:  رپرهیز کنیم و بعد از ذک َم َّللاَّ ِ وقَتُْل النَّْفِس الَّتي َحرَّ إَلَّ بالَحق 
و  95

 .حرام کرده است، جز به حقکشتن نفسی که هللا 

حاَل این کشتِن به حِق دیگران چگونه است؟ و چه منبعی می تواند این حرام هللا تعالی را که یکی از 

حالل کند؟ تنها هللا جل جالله و رسولش  باب ماندگاری در جهنم استاز اسبزرگترین گناهان کبیره و 

 صلی هللا علیه و سلم.

َل یَِحلُّ دَُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم یَْشَهدُ أَْن  صریحی می فرماید:واضح و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در حدی، 

ُ َوأَن ِي َرُسوُل َّللاَّ إَلَّ بِإِْحدَى ثَ  ریختن خون هیچ شخص مسلماني که گواهي مي دهد هللا ) الٍث :َل إلَهَ ِإَلَّ َّللاَّ

 (بر حقي جز خداوند وجود ندارد و من فرستاده ي خدا هستم، حالل نیست. مگر به یکي از این سه چیز

انِي، َوالنَّْفُس ِبالنَّْفِس، َوالتَّاِرُك ِلِدیِنِه اْلُمفَاِرُق ِلْلَجَماَعِة. الثَّی ُِب الزَّ
مرد زن دیده یا »حصن ـ شخص م 1: 96 

                                                           
؟ قاَل: الش ِ 3671( النسائي )۸9(، ومسلم )2766البخاري ) 95 ِ وما ُهنَّ ْبَع الُموِبقاِت، قالوا: یا َرسوَل َّللاَّ ْحُر، وقَْتُل ( / اْجتَِنبُوا السَّ ِ، والس ِ ْرُك باّللَّ

ْحِف، وقَذْ  با، وأَْكُل ماِل الیَِتیِم، والتََّول ِي یَوَم الزَّ ، وأَْكُل الر ِ ِ ُ إَلَّ بالَحق  َم َّللاَّ  ُف الُمْحَصناِت الُمْؤِمناِت الغافِالِت.النَّفِْس الَّتي َحرَّ
 1676/ مسلم  6۸7۸بخاری  96



که عمداً قتل نفس کرده باشد و در برابر نفسی که  ـ کسي 2. مرتکب زنا شده باشد که  «زن شوهر دیده

 که دینش را رها کرده و از جماعت مسلمین خارج گردد. ـ کسي 3کشته قصاص شود. 

انِي»مورد  2در این حدی، کسی در  سوالی برایش به وجود نمی آید اما در « النَّْفُس ِبالنَّْفِس، َوالثَّی ُِب الزَّ

معنی و مفهوم دین آگاهی  ۴اگر روشنگری نشود و شخص به « َوالتَّاِرُك ِلِدینِِه اْلُمفَاِرُق ِلْلَجَماَعةِ »مورد 

نداشته باشد ممکن است این حدی، را با آیات و احادی، دیگری که ریختن خون مسلمان را در موارد 

 تداخل ببیند. دیگری مباح کرده اند در 

َوِإن َطاِئفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن اْقتَتَلُوا مثالً مباح شدن جنگ و کشتن اهل بغی که هللا تعالی می فرماید: 

 ِ  (9جرات/)ح ...فَأَْصِلُحوا بَْینَُهَما فَإِن بَغَْت إِْحدَاهَُما َعلَى اأْلُْخَرى فَقَاِتلُوا الَِّتي تَْبِغي َحتَّى تَِفيَء إِلَى أَْمِر َّللاَّ

َ یا مباح شدن جنگ و کشتن راهزنان که هللا تعالی در موردشان می فرماید:  ِإنََّما َجَزاُء الَِّذیَن یَُحاِربُوَن َّللاَّ

َن ِخاَلٍف أَْو یُْنفَْوا مِ  نْ َوَرُسولَهُ َویَْسعَْوَن فِي اأْلَْرِض فََسادًا أَْن یُقَتَّلُوا أَْو یَُصلَّبُوا أَْو تُقَطََّع أَْیِدیِهْم َوأَْرُجلُُهْم مِ 

 (33)مائده/ اأْلَْرِض ....

برتر ادعای رهبری کند و تفرق « ابزار3»یا مباح شدن کشتن کسی که بعد از انتخاب رهبر یکی از 

درست کند که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در مورد رهبری که بعد از انتخاب رهبر توسط شورای 

 شود می فرماید: انتخاب« ابزار3»اولی اَلمر 

زماني كه با دو خلیفه بیعت شد خلیفه دوم از ایشان را 97:ِإذَا بُویَِع ِلَخِلیفَتَْیِن، فَاْقتُلُوا اْْلَخَر ِمْنُهَما  -

 بكشید.

َق  :یا می فرماید - َمن أتاُكْم وأَْمُركُْم َجِمیٌع علَى َرُجٍل واِحٍد، یُِریدُ أْن یَُشقَّ َعصاُكْم، أْو یُفَر ِ

هر کس به سوی شما آید، در حالی که همه شما بر یک شخص ات فاق نظر  9۸.ُكْم، فاْقتُلُوهُ َجماَعتَ 

 دارید و او بخواهد در بین شما جدایی بیندازد و جماعت شما را پراکنده سازد، پس او را بکشید
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َق أمْ  یا با لفظ دیگری می فرماید : - ِة وهي إنَّه َستَُكوُن َهناٌت وَهناٌت، فَمن أرادَ أْن یُفَر ِ َر هِذه األُمَّ

ت مختلفی رخ می دهد( اآید)یعنی اتفاقهمه چیز می 99هُ بالسَّْیِف كائِنًا َمن كاَن.َجِمیٌع، فاْضِربُو

را فرقه فرقه کند با شمشیر او را بزنید )یعنی به قتل « امت»خواست این پس هرکس که می

 برسانیدش( هرکس که باشد.

و از آن اند رده گانه ی دین شورش و بغی ک۴بخشی یا تمام مفاهیم در تمام این موارد این اشخاص بر 

 :یعنیکرده اند؛ 100 َوالتَّاِرُك ِلِدینِِه اْلُمفَاِرُق ِلْلَجَماَعِة.و خود را مشمول  منحرف شده اند

یا ممکن است بر علیه قدرت حکومتی قیام کرده باشند و اهل بغی شده باشند و در مساله ی  -1

 که مفهوم اول دین را نادیده گرفته است.رق و حزب بازی شده باشند قدرت حکومتی اهل تف

معنی و  ، کهیا ممکن است یکی از قوانین شریعت هللا تعالی را نادیده گرفته باشند مثل راهزنان -2

 مفهوم دوم دین را کنار گذاشته است،

د را به یا اینکه ممکن است اطاعت خود را به قدرت حکومتی نداده باشند و این اطاعت خو -3

 که در معنی و مفهوم سوم دین به انحراف رفته است دیگران داده باشند

ائی شدن مجازتها و حدود اسالمی و سیستم جزا ه ممکن است به خاطر مخالفت با اجرو یا اینک -۴

 الم مورد پیگرد قرار گرفته باشند که اینهم معنی و مفهوم چهارم دین است. و پاداش داراَلس

گانه ی دین را زیر سوال برده باشند یا  ۴نی ااست افرادی تمام این مفاهیم و معو در نهایت ممکن 

اختیاراً و به میل خودشان  -3عمداً  -2آگاهانه   -1معنی و مفهوم دین را  ۴انکارش کرده باشند و این 

و « نقیی»به شریعتی غیر از شریعت هللا تعالی و یا به دین سکوَلریسم داده باشند و به اصطالح  به 

اند که کشتن آنها جایز بدون وجود شبهه ای روشن شده باشد که از دین اسالم خارج شده و مرتد شده 
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اِني، َوالنَّْفُس بِالنَّْفِس، َوالتَّاِركُ پس اصل بر این است که مسلمین تنها به این سه جرم شده است.   الثَّی ُِب الزَّ

 می شوند.کشته  101 ِلِدیِنِه اْلُمفَاِرُق ِلْلَجَماَعِة.

 : در مورد کفار

مجاز  اوفقهای اسالم رحمهم هللا اتفاق دارند که هر کسی از کفار که در جنگ مشارکت دارد کشتن 

قلعه به همراه سنگر بزرگ است حاَل فرق ندارد جزو جنگجویان باشد یا نه. مثل کفار یهودی که در 

و  102وسلم آنها را مورد حمله قرار داد . جنگجویان خود تحصن کرده بودند و رسول هللا صلی هللا علیه 

 بتهای مختلفی همه را جریمه کرد. همه ی آنها را شریک جرم حساب کرد و به نس

: جنگجویان در هر حال کشتن آنها حالل است و فرق ندارد در حال کاسانی حنفی رحمه هللا می گوید 

  103 جنگ باشد یا نباشد.

و پیرها که کشووووووووتن آنها مجاز نیسووووووووت اما چنانچه در جنگ با این وجود کسووووووووانی چون زنان و کودکان 

الحسن   104مشارکت داشته باشند و بخشی از جبهه ی جنگ باشند کشتن آنها به اتفاق علماء مجاز است. 

و اصحاب رسول هللا صلی  105: اگر زنی از مشرکین برای جنگیدن خارج شود کشته می شودمی گوید

  106کفار را در جنگ یاری می رساندند می کشتند. هللا علیه وسلم زنان و نوجوانانی که

سووووانی که . کشووووتن کبا کشووووتن نوجوانان مخالفت می کند البته ابن حبیب از مالکی ها با اسووووتناد به احادیثی

می گوید که من نوجوانی از بنی قریظه  ظيعالئم بلوغ در آنها ظاهر نشوووووووووده بود. همچنانکه عطیةَ القُرَ 

سووی که موی بلوغ داشووت کشووته می شوود و من جزو کسووانی بودم که موئی از بودم و نگاه می کردند هر ک
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 . 3/51، كشاف القناع  1۴/192، الحاوي الكبیر  1/2۸0، بدایة المجتهد  ۴/5۴۴، التاج واْلكلیل  7/102بدائع الصنائع  102
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و امام ترمذی رحمه هللا می گوید به این شووووووووکل دسووووووووته ای از اهل علم به این حدی،  107من نرویده بود.

عمل می کنند که اگر شخص عالئم بلوغ نداشته باشد کشته نمی شود و این مذهب احمد و اسحاق است. 

 109فری هم شرط بلوغ را برای کشتن این افراد قرار داده اند.البته شیعیان جع 10۸

: زنان وبچه ها را نکشووند رمانده ارتش خود دسوتور می دهد کهنیز به فرضوی هللا عنه عمر ابن خطاب   

 110 مگر کسی که موی بلوغ در او ظاهر شده باشد، و تیغ بر او كشیده شده باشد.

و جنگجویان نباشوود کشووتنش حالل نیسووت مگر اینکه واقعاً : هر کسووی که جزدر بدائع الصوونائع آمده اسووت

یا  [..در کارهائی خدماتی و خبر رسوووووانی و .]بجنگد یا با تدبیر و فکر یا با اطاعت کردن از جنگجویان 

  111یاریگر این جبهه ی جنگ و جنگجویان باشد. [در بخش جنگ روانی]با تحریک و تحریض دیگران 

 بنی قریظه را صووادر کرد کهیهودیان علیه وسوولم  دسووتور کشووتن زنی از همچنانکه رسووول هللا صوولی هللا 

دِ تخته سووونگی بر  ویدبن  َخالَّ مة در روز ید بن الصوووِ رَ یا کسوووی چون دُ 112انداخته بود و او را کشوووته بود سوووُ

حنین کشوووووته شووووود در حالی که پیرمردی کهن سوووووال بود و توانائی جنگیدن نداشوووووت اما با رای خودش به 

   113 می کرد. جنگنجویان کمک

در حالت شووبیخون و شوورایط جنگی حاکم بر نبرد نیز که امکان تشووخیص وجود ندارد باز کشووتن کسووانی 

  114از کفار و بخصوص کفار مشرک )سکوَلر( که در حالت عادی نباید کشته شوند مجاز است.

                                                           
/ كنُت من سبيِ بَني قَُرْیظةَ، فَكانوا ینظروَن فمن أنبَت الشَّعَر قتَل، ومن لم  6/671/ ابن الملقن ، البدر المنیر  ۴۴05و  ۴۴0۴صحیح أبي داود 107

 َكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبُْت فجعلوني مَن السَّبيِ ینبت لم یقتل، فَُكنُت فیمن لم ینبت، وفي روایة فَ 
 11/109صحیح بن حبان  10۸
 23، نوادر راوندى/ 22ح  3۴/ 97بحاراَلنوار  109
 / ان َل تقتلوا امرأة و َل صبیاً و ان ََل تَْقتُلُوا فِي اْلَحْرِب إَِلَّ َمْن َجَرْت َعلَْیِه اْلَمَواِسي 6/۴۸3ابن بی شیبة، مصنف  110
 ./  وكل من لم یكن من أهل القتال َل یحل قتله إَل إذا قاتل حقیقة ، أو معنى بالرأي ، والطاعة ، والتحریض 7/102ئع الصنائع بدا 111
 ( . 17۸۸۸رقم ) 9/۸2أخرجه البیهقي في كتاب السیر ، باب المرأة تقاتل فتقتل  112
( ، ومسلم في باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر األشعریین 6۸۴0رقم ) ۴/1571أخرجه البخاري في كتاب المغازي ، باب غزوة أوطاس  113

 ( .2۴9۸رقم ) ۴/19۴3رضي هللا عنهما 
/ )قال الشافعي( رحمه هللا تعالى أما ما احتج به من قتل المشركین وفیه األطفال والنساء والرهبان ومن نهى عن قتله   369/ 7األم للشافعي  114

أغار على بني المصطلق غارین في نعمهم وسئل عن أهل الدار یبیتون فیصاب من نسائهم وذراریهم فقال هم  فإن رسول هللا صلى هللا علیه وسلم

 أو دار منهم یعني صلى هللا علیه وسلم أن الدار مباحة ألنها دار شرك وقتال المشركین مباح، وإنما یحرم الدم باَلیمان كان المؤمن في دار حرب

إذا قتل الكفارة وتمنع الدار من الغارة إذا كانت دار إسالم أو دار أمان بعقد یعقد عقده المسلمون َل یكون ألحد أن یغیر  إسالم وقد جعل هللا تعالى فیه

سالم علیها وله أن یقصد قصد من حل دمه بغیر غارة على الدار فلما كان األطفال والنساء وإن نهى عن قتلهم َل ممنوعي الدماء بإسالمهم وَل إ

ممنوعي الدماء بأن الدار ممنوعة استدللنا على أن النبي صلى هللا علیه وسلم إنما نهى عن قصد قتلهم بأعیانهم إذعرف مكانهم فإن قال آبائهم وَل 

وا قائل ما دل على ذلك؟ قیل فإغارته وأمره بالغارة ومن أغار لم یمتنع من أن یصیب وقوله هم منهم یعني أن َل كفارة فهم أي أنهم لم یحرز

م ثسالم وَل الدار وَل یختلف المسلمون فیما علمته أن من أصابهم في الغارة فال كفارة علیه فأما المسلم فحرام الدم حی، كان ومن أصابه إباَل



ره در حالتهائی در این صورت این موارد نهی شده مثل زنان و نوجوانان نابلغ و پیران و بیماران و غی

 کشته می شوند: 

هللا علیه و سلم که . ابن حجر رحمه هللا در تفسیر قول رسول هللا صلی مشارکت آنها در جنگ  -1

: مفهومش این است که اگر می جنگید )در جنگ می گوید 115«َما َكانَْت َهِذِه ِلتُقَاِتلَ »می فرماید: 

 116مشارکت می کرد( کشته می شد. 

و حمالت هوائی اگر امکان جدا کردن آنها در  117یخون در شبدر هنگام ضرورت و شب -2

  11۸منازل و قلعه ها که حکم سنگر جمعی دارد وجود نداشته نباشد.

در هنگام ضرورت اگر دشمن به آنها تترس کند و به عنوان سپرهای انسانی مورد استفاده  -3

 قرار دهد . 

که هللا تعالی می  ند یا صدمه می بینندو درختان آنها و... نیز در حالت ضرورت و نیاز قطع می شو

ِ َوِلیُْخِزَی اْلفَاِسِقیَن :  فرماید ینٍَة أَْو تََرْکتُُموَها قَاِئَمةً َعلَى أُُصوِلَها فَِبإِْذِن َّللاَّ ن ل ِ ( هر درخت 5/)حشرَما قََطْعتُم م ِ

ن خدا و اجازه او بوده است ، به فرماهای خود برجای گذاشتیدها و ریشه، یا بر پایهخرمائی را که بریدید

 روندگان )از دستورات الهی و منحرفان( را خوار و رسوا گرداند.تا بیرون

شدیدتر از دفع نیاز و حاجت است. مخالفت با ضرورت مثالً باع، تلف شدن حتمی جان  ،دفع ضرورت

شود نهایتش این در هنگام گرسنگی و غیره می شود اما نیاز یا حاجت چیزی است که اگر برآورده هم ن

                                                           
والمرأة ر یبإصابته إن عمده وعلیه القود إن عرفه فعمد إلى إصابته والكفارة إن لم یعرفه فأصابه وسبب تحریم دم المسلم غیر تحریم دم الكافر الصغ

تالن للنكایة ما فیقألنهما منعا من القتل بما شاء هللا والذي نراه وهللا تعالى أعلم منعا له أن یتحوَل فیصیرا رقیقین أنفع من قتلهما ألنه َل نكایة له

ن من أنه أسلم منهم طائفة طائعی فإرقاقهما أمثل من قتلهما والذي تأول األوزاعي یحتمل ما تأوله علیه ویحتمل أن یكون كفه عنهم بما سبق في علمه

هم فیوالذي قال األوزاعي أحب إلینا إذا لم یكن بنا ضرورة إلى قتال أهل الحصن وإذا كنا في سبعة من أن َل نقاتل أهل حصن غیره وإن لم یكن 

لكن لو اضطررنا إلى أن نخافهم على مسلمون كان تركهم إذا كان فیهم المسلمون أوسع وأقرب من السالمة من المأثم في إصابة المسلمین فیهم و

 لى.إأنفسنا إن كففنا عن حربهم قاتلناهم ولم نعمد قتل مسلم فإن أصبناه كفرنا وما لم تكن هذه الضرورة فترك قتالهم أقرب من السالمة وأحب 
  ۸/173مسند أحمد 115
: )َما َكانَْت َهِذِه ِلتُقَاتَِل(: "فإنَّ مفهومه أنَّها لو قاتلت / قوله صلى هللا علیه وسلم 120ص  7ابن حجر ، فتح الباري شرح صحیح البخاري ج  116

 لقُتلت".
 قال ابن حجر في "الفتح": "ومعنى البیات المراد في الحدی،: أن یُغار على الكفار باللیل، بحی، َل یُمیَّز بین أفرادهم". 117
ْعِب ْبِن َجثَّاَمةَ، قَاَل: )ُسِئَل النَِّبيُّ َصلَّ  11۸ فَقَاَل: ُهْم  ؟،ى هللاُ َعلَْیِه َوَسلََّم َعِن الذََّراِريِ  ِمَن اْلُمْشِرِكیَن؟ یُبَیَّتُوَن فَیُِصیبُوَن ِمْن نَِسائِِهْم َوذََراِریِ ِهمْ َعِن الصَّ

 ِمْنُهْم( أخرجه البخاري ومسلم.



رسول هللا صلی هللا علیه وسلم درختهای  ،جنگی نیازدر این حالت است که باع، سختی می شود. حاَل 

  119کفار یهودی بنی نضیر را قطع کرد و آنها را آتش زد.

اما در مورد مشرکین یا به زبان امروزین سکوَلریستها که بدترین طبقه و گروه از کفار اصلی هستند 

ْم فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكیَن َحْیُ، َوَجدتُُّموهُ : لیل قول هللا تعالی که می فرمایدی رحمه هللا می گوید: به دامام شافع

َكاةَ فََخلُّ  اَلةَ َوآتَُوا الزَّ  وا َسِبیلَُهْم َۚوُخذُوهُْم َواْحُصُروهُْم َواْقعُدُوا لَُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد ۚ فَإِن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّ

أُِمرُت أن أقاتَل النَّاَس حتَّى یقولوا َل  (  و سخن رسول هللا صلی هللا علیه وسلم که می فرماید :5ه/)توب

 ُ از این مشرکین جزیه پذیرفته نمی شود و با آنها جنگ می شود تا اینکه کشته شوند یا  120إلَهَ إَلَّ َّللاَّ

یُْعُطوا اْلِجْزیَةَ َعن یٍَد َوهُْم  »ند یا مسلمان شوند، اما با اهل کتاب جنگ می شود تا اینکه مسلمان شو

 121با ذلت و تواضع جزیه دهند.و ( با دست خود 29)توبه/« َصاِغُرونَ 

جنگجویان مجاز است،  و ابن رشد مالکی رحمه هللا می گوید: در جنگ با مشرکین کشتن مردها، بالغها

ه ی کشتن سکوَلریستها )مشرکین( در این زمین 122و در این مساله بین مسلمین اختالفی وجود ندارد. 

اهل علم به عمومیت دَلیلی است که به کشتن سکوَلریستها )مشرکین( اشاره دارد که کسی را جواز 

 استثناء نکرده اند مگر آنچه دلیل آنها را استثناء کرده باشد. 

 به عنوان مثال در دَلیل عام آمده است که هللا تعالی می فرماید : 

َ َمَع اْلُمتَِّقیَن َوقَاِتلُوْا الْ  - ( )ای مؤمنان!( با 36)توبه/ُمْشِرِکیَن َکآفَّةً َکَما یُقَاِتلُونَُکْم َکآفَّةً َواْعلَُمواْ أَنَّ َّللا 

جنگند، و بدانید که خدا با متقین همه مشرکان بجنگید همان گونه که آنان جملگی با شما می

 است .

                                                           
ِ صلَّى هللاُ علیه وسلََّم أنَّه قََطع ن17۴6َ(، ومسلم )2326البخاري ) 119 قَهُ( عن النَّبي   خَل بَني النَّضیِر وَحرَّ
 (1۴9( )21/123( والطبراني )3979أخرجه النسائي ) 120
/ لم تؤخذ منهم الجزیة وقوتلوا أو یسلموا لقول هللا تبارك وتعالى " وقاتلوا المشركین حی،  270إسماعیل المزني، مختصر المزني، ص  121

ن أقاتل الناس حتى یقولوا َل إله إَل هللا " ومن كان منهم أهل كتاب قوتلوا حتى یسلموا وجدتموهم " وقال رسول هللا صلى هللا علیه وسلم " أمرت أ

 أو یعطو الجزیة عن ید وهم صاغرون
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سکوَلریستها ) تُُّموهُْم َوُخذُوهُْم َواْحُصُروهُْم َواْقعُدُواْ لَُهْم ُکلَّ َمْرَصدٍ فَاْقتُلُوْا اْلُمْشِرِکیَن َحْیُ، َوَجد -

)مشرکین( را هرکجا بیابید بکشید و بگیرید و محاصره کنید و در همه کمینگاهها برای )به دام 

َکاةَ فَ  (انداختن( آنان بنشینید ِحیفَإِن تَابُواْ َوأَقَاُموْا الصَّالَةَ َوآتَُواْ الزَّ َ َغفُوٌر رَّ ٌم  َخلُّواْ َسِبیلَُهْم ِإنَّ َّللا 

ه شمایند و ایشان را رها دیگر از زمردند و نماز خواندند و زکات دادند، )اگر توبه کر( 5)توبه/

 . بیگمان خداوند دارای مغفرت فراوان است و رحم می کند.سازید و( راه را بر آنان باز گذارید

ْن َحْیُ، أَْخَرُجوُکْم َواْلِفْتنَةُ أََشدُّ ِمَن اْلقَتِْل  َواْقتُلُوهُْم َحْیُ، ثَقِ  - ( و 191)بقره/ْفتُُموهُْم َوأَْخِرُجوهُم م ِ

، و آنان را که شما را از آنجا بیرون تها را( دریافتید ایشان را بکشیدهرجا آنان را )سکوَلریس

 .ستاند بیرون سازید، و فتنه )شرک سکوَلریستها( از کشتن بدتر اکرده

َجاِهدُوا اْلُمْشِرِكیَن ِبأَْمَواِلُكْم، َوأَْنفُِسُكْم، و قول رسول هللا صلی هللا علیه وسلم که می فرماید:  -

 .با مشرکان جهاد کنید به وسیله ی اموالتان و جانهایتان و زبان هایتان 123َوأَْلِسنَِتُكمْ 

کفری آنهاسووت نه جنگ طلب  واضووح اسووت که علت جنگ با سووکوَلریسووتها )مشوورکین( کفر آنها و عقاید

ً  ،بودن و جنگیوودن آنهووا تمووام مومنین از خود و علووت اعالن برائووت و بیزاری هللا و رسووووووووولش و طبعووا

ْشِرِکیَن َوَرسوُ » سکوَلریستها  َن اْلُم َ بَِریٌء م ِ ِ األَْکبَِر أَنَّ َّللا  ِ َوَرُسوِلِه إِلَى النَّاِس یَْوَم اْلَحج  َن َّللا   «لُهُ وَوأَذَاٌن م ِ

( عقاید کفری آنهاست و هللا تعالی تنها با شرط اسالم آوردن می گوید این سکوَلریستها را رها 3)توبه /

بِیلَُهْم کنید و آنها را نکشووید:  َكاةَ فََخلُّوا سووَ الةَ َوآتَُوا الزَّ ( به همین دلیل رسووول 5)توبه/فَإِْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصووَّ

ْشَهدُوا أْن َل این کفار سکوَلر می فرماید:  هللا صلی هللا علیه وسلم در مورد أُِمْرُت أْن أُقَاتَِل النَّاَس حتَّى یَ

َكاةَ،  اَلةَ، ویُْؤتُوا الزَّ ِ، ویُِقیُموا الصوووووَّ دًا َرسووووووُل َّللاَّ ُ، وأنَّ ُمَحمَّ به من امر شوووووده اسوووووت که با مردم )إلَهَ إَلَّ َّللاَّ

یغمبر، شوووووووهادت بدهند، و نماز به پا دارند، و زکات را بجنگم تا اینکه به وحدانیت خداوند، و رسوووووووالت پ

ِ.( بپردازند ابُُهْم علَى َّللاَّ اَلِم، وِحسوووَ ِ اْلسوووْ ُموا ِمن ِي ِدَماَءهُْم وأَْمَوالَُهْم إَلَّ بَحق  فَإِذَا فَعَلُوا ذلَك َعصوووَ
پس هر  124

                                                           
 (3096( والنسائي )1226۸(، وأحمد )250۴أبو داود ) 123
 22۴۸/ األلباني: صحیح ابن خزیمة  25بخاری  124



ه شووودن و تصووواحب گاه چنین کردند، خون و مالشوووان از ناحیه من محترم اسوووت. مگر اینکه اسوووالم، کشوووت

 اموالش را حق دانسته باشد! و حساب این ها با خداست.

امام شافعی رحمه هللا نیز با ذکر این حدی، و دو آیه ی سوره ی توبه در عمومیت جنگ و کشتن 

سکوَلریستها که تحت عنوان مشرکین و غیر اهل کتاب از آنها یاد می کند که از آنها جزیه پذیرفته 

در صورت توانائی با آنها جنگ  125.َویُقَاِتلُُهْم إذَا قَِوَي َعلَْیِهْم َحتَّى یَْقتُلَُهْم أَْو یُْسِلُموا :نمی شود می فرماید

 می شود تا اینکه یا کشته شوند یا مسلمان شوند. 

و ابن حزم  126در اینجا به دلیل عمومیت قتل سکوَلریستها )مشرکین( امام شافعی رحمه هللا و شافعی ها

شوووتن تمام سوووکوَلریسوووتها )مشووورکین( را مجاز می دانند مگر اینکه مسووولمان شووووند. آیات و ک 127اندلسوووی 

حدی، به صووراحت جنگ با تمام سووکوَلریسووتها)مشوورکین( را دسووتور می دهد و عالوه بر آن بر اسووواس 

ِرِکیَن َحْیُ، َوَجدتُُّموهُمْ  »آیاتی چون  سووانی کند مگر ک بر کشووتن تمام سووکوَلریسووتها امر می« فَاْقتُلُواْ اْلُمشووْ

   12۸ که در احادی، و آیات به خاطر ایمان آوردنشان یا زن و کودک بودن استثناء شده باشند.

ُمَرة بن ُجْندَب عالوه بر این از رضوووي هللا عنه روایت می کند که رسوووول هللا صووولی هللا علیه وسووولم می  سوووَ

ْرخَ فرماید:  تَْحیُوا شووَ ِرِكیَن َواسووْ یوَخ اْلُمشووْ تَْبقُوا » یا با لفظ  .129ُهمْ اْقتُلُوا شووُ ِرِكیَن، َواسووْ یُوَخ اْلُمشووْ اْقتُلُوا شووُ

سکوَلریستها را بکشید و نابالغینی که هنوز مو در نیاورده اند  130سال 50انسانهای باَلی « َشْرَخُهمْ 

 )یا نترشیده اند( را زنده بگذارید.

                                                           
/ أخبرنا الربیع قال أخبرنا  253مسائل في الجهاد والجزیة ، كتاب الحكم في قتال المشركین ومسألة مال الحربي ص ۴جاَلمام الشافعی ، األم،  125

خذ أالشافعي قال : الحكم في قتال المشركین حكمان فمن غزا منهم أهل األوثان ومن عبد ما استحسن من غیر أهل الكتاب من كانوا فلیس له أن ی

هم إذا قوي علیهم حتى یقتلهم أو یسلموا وذلك لقول هللا عز وجل } فإذا انسلخ األشهر الحرم { اْلیتین ولقول رسول هللا صلى منهم الجزیة ، ویقاتل

  {هللا علیه وسلم } أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا َل إله إَل هللا فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إَل بحقها وحسابهم على هللا
 . 6/31، مغني المحتاج  ۸/3۸0األم  126
 . 5/3۴9المحلى  127

 . 5/3۴9، المحلى  6/31انظر مغني المحتاج  (12۸)
 ۴/1۴5( ، والترمذي في كتاب السوویر ، باب في النزول على الحكم 2670رقم ) 2/60أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد ، باب في قتل النسوواء  (129)

( . الش ْرُخ : هم الصغار الذین لم 202۴3رقم ) 5/20ح غریب ، وأخرجه أحمد في المسند ( وقال الترمذي : هذا حدی، حسن صحی15۸3رقم )

 [  نوجوان 3/29، لسان العرب  2/۴57یدركوا ، وشرخ الشباب : أوله ، وقیل : نظارته وقوته ] النهایة في غریب األثر 
بر او ظاهر شود. بیشتر لغوي ها گفته اند كسی شیخ نامیده در لسان العرب آمده است: شیخ كسی است كه عمرش زیاد شود و عالئم پیری  130

 مي شود كه پنجاه سالگی را تكمیل كرده باشد.



از اهل کتاب باشند به دلیل نهی امام ماوردی رحمه هللا می گوید: اما اسیر از زنان و کودکان اگر 

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از کشتن زنان و کودکان نباید کشته شوند .... اما اگر زنان از قومی 

طبیعت گرایان (  وِة )آتئیستها یا ماتریالیستها باشند که اهل کتاب نباشند و کتابی نداشته باشند مثل الدَّْهِریَّ 

وند نزد امام شافعی کشته می شمی کنند و اسالم را نمی پذیرند  اسالم امتناع و بندگان بتها که از پذیرش

ِ یُْقتَْلنَ » افِِعي   131و نزد ابوحنیفه به بردگی گرفته می شوند.« فَِعْندَ الشَّ

ْعِب ْبِن َجثَّاَمةَ رضووی هللا عنه می گوید در حدی، دیگری آمده اسووت صوولی هللا علیه وسوولم در نبي  :که صووَّ

اِء یا َودَّاَن نزد من آمد. از ایشووان دربارة مشووركین كه بر آنان، شووبیخون زده مي شووود و زنان محل أَْبوَ 

هُْم  و فرزندانشوووووووان نیز كشوووووووته  مي شووووووووند، پرسووووووویدند. رسوووووووول هللا صووووووولی هللا علیه وسووووووولم فرمود:

 «.زنان و كودكانشان نیز جزو آنان هستند»132.ِمْنُهمْ 

که در  طائف یبر سکوَلریستها« َب اْلَمْنَجِنیَق َعلَى أَْهِل الطَّاِئفِ نَصَ » و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم 

با منجنیق حمله کرد که طبعاً زنان و کودکان و پیران سنگر بزرگ قلعه تحصن کرده بودند 

سکوَلریستها نیز در معرض کشته شدن و صدمه دیدن قرار می گیرند که ابن رشد رحمه هللا اتفاق 

  133ه از منجنیق می آورد.فقهاء را در استفاد

ر حالی دآیا رسول هللا صلی هللا علیه وسلم چنین کاری با قلعه های اهل کتاب و شبه اهل کتاب کرد؟ اما 

که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم قبالً چندین بار قلعه های یهودی ها را محاصره کرده بود و سلمان 

 هم حضور داشت.  فارسی رضی هللا عنه نظریه پرداز خندق و منجنیق

                                                           
هـ(، األحكام السلطانیة ، الباب ۴50الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر بالماوردي )المتوفى:  131

ا السَّْبُي فَُهْم الن َِساُء َواأْلَْطفَاُل، فاََل یَ الثاني عشر: "في قسم الفيء والغنی وُز جُ مة" فصل: في النهي عن قتل الرهبان  الناشر: دار الحدی، القاهرة  / َوأَمَّ

ُ َعلَْیِه َوَسلََّم َعْن قَْتِل الن َِساءِ  ِ َصلَّى َّللاَّ  َواْلِوْلدَاِن، َویَُكوُن َسْبیًا ُمْستََرقًّا یُْقَسُموَن َمَع اْلغَنَاِئِم، َوِإْن َكاَن أَْن یُْقتَلُوا إذَا َكانُوا أَْهَل ِكتَاٍب؛ ِلنَْهيِ َرُسوِل َّللاَّ
ْساَلِم، فَِعنْ  ِ یُْقتَْلَن، َوِعْندَ الن َِساُء ِمْن قَْوٍم لَْیَس لَُهْم ِكتَاٌب َكالدَّْهِریَِّة َوَعبَدَةِ اأْلَْوثَاِن َواْمتَنَْعَن ِمَن اْْلِ افِِعي  ُق فِیَمْن اُ دَ الشَّ ْستُْرقِْقَن أَِبي َحنِیفَةَ یُْستَْرقَْقَن، ََل یُفَرَّ

ُ َعلَْیِه َوَسلََّم:  ِ َصلَّى َّللاَّ  «.ََل تَُولَّهُ َواِلدَةٌ َعْن َولَِدَها»بَْیَن َواِلدَةٍ َوَولَِدَها؛ ِلقَْوِل النَِّبي 
ْعِب ْبِن َجثَّاَمةَ، قَاَل: 1736)29/ 4ترتیب سنجر   -فعي / مسند الشا 17۴5( / مسلم 1193(، ومسلم )3013، 3012البخاري ) 132 ( / َعِن الصَّ

 اِئِهْم َوذََراِریِ ِهْم؟، فَقَاَل: ُهْم ِمْنُهمْ ُسِئَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِه َوَسلََّم َعِن الذََّراِريِ  ِمَن اْلُمْشِرِكیَن؟ یُبَیَّتُوَن فَیُِصیبُوَن ِمْن ِنسَ 
اُم اْلفُقََهاِء عَلَى َجَواِز َرْميِ اْلُحُصوِن ِباْلَمَجانِیِق، َسَواًء َكاَن ِفیَها نِ  -رحمه هللا–رشد قال ابن  133 یَّةٌ، أَْو لَْم في "بدایة المجتهد": "َواتَّفََق َعوَّ َساٌء َوذُِر 

اَلةُ َوالسَّاَلُم نََصَب اْلَمنْ   َجِنیَق َعلَى أَْهِل الطَّاِئِف".یَُكْن؛ ِلَما َجاَء أَنَّ النَّبِيَّ َعلَْیِه الصَّ



بر این اسوواس امام شووافعی رحمه هللا در یکی از قولهایش و ابن المنذر رحمه هللا  می گویند: کشووتن پیران 

یُوخَ  کفار مشوووورک مجاز اسووووت به دلیل قول رسووووول هللا صوووولی هللا علیه سوووولم که می فرماید:  اْقتُلُوا شووووُ

رَخُهمْ  ِرِكیَن، واسووتَْبقُوا شووَ و غیربالغین )نوجوانی را بکشووید  سووتها )مشوورکین( پیران سووکوَلری 134.اْلُمشووْ

 که هنوز مو در نیاورده اند( را زنده بگذارید. 

فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكیَن َحْیُ، َوَجدتُُّموهُْم َوُخذُوهُْم َواْحُصُروهُْم و همچنین به دلیل اینکه هللا تعالی می فرماید: 

َكاةَ فََخلُّوا َسِبیلَُهْم ۚ َواْقعُدُوا لَُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد ۚ فَإِن تَ  اَلةَ َوآتَُوا الزَّ ( مشرکان را هرکجا 5)توبه/ابُوا َوأَقَاُموا الصَّ

بیابید بکشید و بگیرید و محاصره کنید و در همه کمینگاهها برای )به دام انداختن( آنان بنشینید. اگر 

د. و این عام است و با عمومیتش توبه کردند و نماز خواندند و زکات دادند راه را بر آنان باز گذاری

 پیران را نیز در بر می گیرد.

: در ترک کشتن پیران مشرکین دلیلی را نمی شناسم که با آن این پیران ابن منذر رحمه هللا می گوید  

( 5توبه/)فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكیَن َحْیُ، َوَجدتُُّموهُْم مستثنی شوند به دلیل عموم قول هللا تعالی که می فرماید: 

مشرک کافری است که هیچ نفعی در زنده بودنش وجود ندارد پس مثل جوانان کشته می  ،چون این پیر

امام احمد بن حنبل رحمه هللا نیز همین دیدگاه را در مورد این حدی، بیان می کند و توضیح  135شود. 

  136می دهد که اوَلد مشرکین از شیوخ و پیران آنها به اسالم نزدیکتر هستند

عمومیت حکم کشتن جوانان و میان ساَلن و پیران  لبته در شریعت هم نصی وجود ندارد کها

 سکوَلریستها را تخصیص کرده باشد.

 

                                                           
( ، 6900« )الكبیر»( ، والطبراني في 3313۸/رقم 12/3۸۸( ، وابن أبي شیبة )20157( )20، 5/12( ، وأحمد )2670أبو داود )رقم  134

وأبو عبید في ( ، 1۸099)رقم « معرفة السنن واْلثار»( ، وفي 9/92« )الكبرى»( ، والبیهقي في 262۴« )السنن»وسعید بن منصور في 

مسند »( ، وفي 6902« )الكبیر»( ، والطبراني في 15۸3(  والترمذي )۸02)رقم « مسنده»( ، والرویاني في 16/ 3« )غریب الحدی،»

 /ب( .175« )فوائده»الكتَّانیة( ، وأبو طاهر المخلص في  -253« )مسنده»( والبزار في 26۴1« )الشامیین
/ قال الشافعي في أحد قولیه وابن المنذر یجوز قتل الشیوخ لقول النبي صلى هللا علیه   399ص 10بیر، ج عبد الرحمن بن قدامه ، الشرح الك 135

وسلم )اقتلوا شیوخ المشركین واستحیوا شرخهم( رواه أبو داود والترمذي وقال حدی، حسن صحیح وألنه یدخل في عموم قوله تعالى )اقتلوا 

 فیقتل كالشابالمشركین( وألنه كافر َل نفع في حیاته 
الشَّْیُخ ََل یََكادُ أَْن یُْسِلَم،  (:قَاَل َعْبدُ هللِا: َسأَْلُت أَبِي َعْن تَْفِسیِر َهذَا اْلَحِدیِ،: " اْقتُلُوا ُشیُوَخ اْلُمْشِرِكیَن "، قَاَل: یَقُوُل: "322/ 33مسند أحمد ) 136

سْ  ، أَْي یُْسِلُم، َكأَنَّهُ أَْقَرُب إِلَى اْْلِ بَاُب "َوالشَّابُّ  اَلِم ِمَن الشَّْیخِ "، قَاَل: " الشَّْرُخ: الشَّ



س» یاصلقواعدی جهت تفهیم ساده و ملموس بحث   «التَتَرُّ

س»قبل از ورود به بح، اصلی  بح، در مورد قواعدی  ملموسَلزم می دانم جهت تفهیم ساده و  «التَتَرُّ

 :چون

 آسانترین شرها انتخاب می شود. .لشَِّریِن یُْختَاُر أَْهَوُن ا -

َرِر ا - َرُر اأْلََشدُّ یَُزاُل ِبالضَّ  از بین می رود.تر، تر با تحمل ضرر سبکضرر شدید .أْلََخفِ اَلضَّ

؛ أِلَْجِل دَْفعِ َضَرِر اْلعَام ِ  - َرُر اْلَخاصُّ ُل الضَّ مل ضرر موردی ضرر عمومی وفراگیر با تح .یُتََحمَّ

 شود.وخاص، دفع می

َرُر َلَ یَُزاُل ِبِمْثِلهِ  - ضرر با بوجود آوردن ضرری همانند آن از بین نمی رود. یعنی : از  137.اَلضَّ

 بین بردن ضرر با بوجود آوردن ضرری همانند آن جایز نیست.

  توضیحاتی ارائه دهم.

اید ب این مفاسدز مفاسد و کم کردن و دوری ا این مصالح،در فقه دقیق بین کسب مصالح  و تکمیل 

الح در اینجا بح، سر مص. یعنی باید مصلحت اندیشی و اولویت اندیشی کردموازنه برقرار کرد؛ یعنی 

دنیا و قیامت نیست که برای همه قابل درک است، بلکه آنچه نیاز به دقت بیشتر دارد جمع شدن مصالح 

 در یک چیز واحد است. ، یا مصالح و مفاسد در یک چیز واحد یا مفاسد

شخص در فقه اولویات، هر چیزی را جای شایسته و شرعی آن قرار می دهد و آنچه که َلزم است در 

نچه که َلزم است به تأخیر بیافتد را در آبه تاخیر نمی اندازد و بر عکس:  اولویت قرار بگیرد را

 ر کم اهمیت را مهم نمی گیرد. اولویت قرار نمی دهد و به این شکل امور مهم را کم اهمیت و امو

مثالً زمانی که دو مصلحت و حسنه مثل واجب و مستحب، یا فرض عین و فرض کفایه با هم در 

 تعارض قرار می گیرند و نمی توان هر دو را با هم جمع کرد و انجام داد هللا تعالی امر می کند :   

                                                           
 .202، الوجیز: ۸6، ابن النجیم: ۸6األشباه للسیوطي:  137



بِ   - ن رَّ و از بهترین چیزی که از سوی پروردگارتان  (55)زمر/ُكم َواتَِّبعُوا أَْحَسَن َما أُنِزَل إلَْیُكم ِم 

 برای شما فرو فرستاده شده است پیروی کنید.

و به قوم خود فرمان بده نیکوترین آنها را به کار  (1۴5)اعراف/َوأُْمْر قَْوَمَك یَأُْخذُوا ِبأَْحَسنَِها   -

 گیرند.

 وسلم پرسیدم: هللا متعال کدامین عمل را بیشتر از رسول هللا صلى هللا علیه عبدهللا بن مسعود می گوید:

الَةُ َعلَى َوقتَِها»دوست دارد؟ فرمود:  ِبرُّ »گفتم: سپس کدام عمل؟ فرمود: «. نماِز سِر وقت«: »الصَّ

در  جهاد«: »الِجَهادُ في َسِبیِل هللا»گفتم: سپس کدام عمل؟ فرمود: «. نیکی به پدر و مادر«: »الَواِلدَینِ 

عبد هللا بن مسعود رضى هللا عنه می گوید: رسول هللا صلى هللا علیه وسلم این موارد را برایم «. راه هللا

     13۸ بیان فرمود و اگر بیشتر از ایشان می پرسیدم نیز جواب می داد.

یعنی اگر عبدهللا بن مسعود به همین شکل در درجه بندی این اعمال صالح می پرسید باز رسول هللا 

در این زمینه اصحاب رسول هللا صلی هللا علیه و سلم  وسلم به ترتیب بیان می فرمود یه صلی هللا عل

نیز متناسب با توانائی های خود بین حسنات و امور نیک دست به انتخاب می زدند. به عنوان مثال 

عبدالرحمن رحمه هللا می گوید من در زمینه ی کم روزه گرفتن ]سنت[هرگز فقیهی مثل عبدهللا بن 

را بر روزه  : من نماز]سنت[شد چرا روزه ]سنت[نمی گیری؟ گفت ود را ندیده ام، از او پرسیدهمسع

  139، زمانی که روزه ]سنت[می گیرم برای ادای نماز]سنت[ ضعیف می شوم .]سنت[انتخاب کرده ام

و  یی کسب خیر و رضای هللا تعالبه این شکل می توان گفت که به تعداد تمام سنتها و حسنات راه برا

ب مقامات باَلی بهشت وجود دارد و این خود شخص است که می تواند متناسب با وسعت و توانائی کس

و نباید انتظار داشت همه یکی را انتخاب کنند، اما چنانچه دو یا چند نفر برای  ،خود یکی را انتخاب کند

دَْیِهْم َوَما ُکنَت لَ  عالی می فرماید :. هللا تکردند باید بین آنها قرعه انداختانجام خیری با هم اختالف پیدا 

                                                           
الَةُ َعلَى -صلى هللا علیه وسلم-قال: َسأَلُت النبِيَّ  -رضي هللا عنه-/ عن عبد هللا بن مسعود 527بخاری 13۸ قتَِها. وَ : أَيُّ العََمِل أََحبُّ إلى هللا؟ قال: الصَّ

؟ قال: الِجَهادُ في َسِبیِل هللا. قال: َحدَّثَِني بِِهنَّ رسول هللا  ؟ قال: بِرُّ الَواِلدَیِن. قلت: ثم أَيُّ  ادَِني.ولو اْستََزْدتُهُ لَزَ  -صلى هللا علیه وسلم-قلت: ثم أَيُّ
وماً من عبد هللا بن مسعود فقیل له: لَم َل تصوم؟ قال: إني أختار (. / عبد الرحمن بن یزید قال: ما رأیت فقیهاً قط أقلَّ ص1/1۸5صفة الصفوة: ) 139

 الصالة على الصوم، فإذا صمت ضعفت عن الصالة



و تو در آن هنگام که ( ۴۴)آل عمران/ِإْذ یُْلقُون أَْقالََمُهْم أَیُُّهْم یَْکفُُل َمْریََم َوَما ُکنَت لَدَْیِهْم إِْذ یَْختَِصُموَن 

عهده ( کدام یک سرپرستی مریم را بر نداختند تا )روشن شودا( میکشیی قرعهبراخود را ) قلمهای

 .( کشمکش داشتند حضور نداشتیاو بر سر سرپرستیخود ) گیرد، و بدان هنگام که میان

البته رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز که برای سفر یا غزوه ای که بیرون می رفت بین زنهایش قرعه 

 140می انداخت و قرعه به اسم هر کدام در می آمد با او همراه می شد.

بر سر دوراهی قرار نمی گیرند بلکه بین  و بد خوبت کرد که مومنین معموَلً بین باید دق با این وجود

تفاق احاَل زمانی اتفاق می افتد که مفسده هائی با هم . و یا بین بد و بدتر گیر می کنند خوب و خوبتر

از  تو گاه شخص مجبور است یکی از این مفاسد را جهی توان همه را با هم از بین برد که نم می افتند

 یبین بردن مفسده ی دیگر انجام دهد، در چنین حالتی باَلجبار مفسده ی سبک و ساده جهت دفع مفسده 

 . بزرگتر و شدیدتر انتخاب می شود

ِر  می گوید: رضی هللا عنه عمر بن خطاب  َو لِكنَّ اْلعاقَِل َمْن یَْعِرُف  ،لَْیَس اْلعاقُِل َمْن یَْعِرُف اْلَخْیَر ِمَن الشَّ

ْینِ َخیْ  دهد، بلکه کسی است که میان دو امر شر،  تشخیصعاقل کسی نیست که خیر را از شر  141َر الشَّرَّ

 ( را شناخته و انتخاب کند. ضررترینبهترین )کم

( یا مهاجرت زن بدون 217)بقره/« ْتنَةُ أَْكبَُر ِمَن اْلقَْتلِ َواْلفِ »انتخاب مرگ به جای انتخاب کفر مثالً  

به داراَلسالم به جای ماندن در دارالکفر تحت حاکمیت سکوَلریستها مثل آنچه ام محرم از دارالکفر 

یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا ِإذَا َجاَءُكُم  :هللا تعالی در موردشان می فرمایدکلثوم رضی هللا عنها انجام داد و 

سر پادشاه نصرانی ها توسط عبد هللا بن حذافة ( یا بوسیدن 10)ممتحنه/ اْلُمْؤِمنَاُت ُمَهاِجَراٍت فَاْمتَِحنُوهُنَّ ۖ

 142السهمي رضی هللا عنه جهت آزاد کردن صد اسیر

                                                           
 (2۴۴5(، وصحیح مسلم )5211صحیح البخاري ) 140
د )مطالب / شیعیان جعفری نیز همین سخن را از علی بن ابی طالب رضی هللا عنه نقل کرده ان ۸ابن قیم الجوزیه، روضة المحبین؛ ص 141

 (250السئول، ص 
 لرأسه. -رضي هللا عنه  -(. وفیه روایات للقصة، منها: أن األسرى ثالثمئة أسیر، وفیها تقبیل عمر بن الخطاب 2/1۴سیر أعالم النبالء: ) 142



این مسووووووأله در اسووووووالم )در کتاب تترس و تداخل دو حرمت می گویند: امامی در زمینه ی  12شوووووویعیان 

 خواهدجهاد( به این شوووکل مطرح اسوووت که اگر دشووومنى مهاجم که براى جامعه اسوووالمى خطر دارد، مى

شود که ]اگر[ بیاید چه آثار سوئى دارد، براى اینکه مانع دفاع بینى مىاش هم پیشحمله کند و آثار حمله

س -گناه هسووتندکه بدون شووک بى -اى از مسوولمانهایى که در دسووت او اسوویرندو حمله ما بشووود به عده  تترُّ

بدهد که اگر دشووومن بخواهد  کرده باشووود یعنى آنها را سوووپر قرار داده باشووود و در پیشووواپیش خودش حرکت

تیراندازى کند یا شووومشووویر بزند، مجبور اسوووت اول مسووولمانها را بکشووود تا بعد به آنها دسوووت پیدا کند، اینجا 

ز اند دسوووت اگیرند: یا باید به خاطر این مسووولمانهایى که سوووپر قرار گرفتهمسووولمانان در محظور قرار مى

بیاید حمله کند و ده برابر این مسوولمانها را بکشوود و صوود  بدهند که دفاع بکشووند و به دشوومن این امکان را

برابر اینها صووودمه به عالم اسوووالم وارد کند و یا براى اینکه جلو دشووومن را بگیرند و او را از بین ببرند، 

رسى اند بکشند تا بتوانند به آنها دستگناهى را که سپر قرار گرفتهحمله کنند و مقدمتاً همان مسلمانهاى بى

متر است شود مهمتر و عظیبینى مىاند اگر خطرى که از دشمن پیشکنند. اینجا تکلیف چیست؟ گفتهپیدا 

، باید این مسووولمانها را کشوووت و آنها شوووهید در راه خدا هسوووتند، جزو سوووتاز ضووورر کشوووتن این مسووولمانها

 اند.شووده شوووند و شووهیدى هسووتند که به عمد به دسووت خود مسوولمانها کشووتهمجاهدین در راه خدا شوومرده مى

کنند: حرمت کوچکتر و حرمت بزرگتر، و حرمت اینجاسوووووووووت که دو حرمت با یکدیگر تزاحم پیدا مى

 143شود.کوچکتر فداى حرمت بزرگتر مى

مفاسد از بین بردن و تـکمیل مصالح و کاستن و  تـحصیل شریعت برای»گوید: ابن تیمیه رحمه هللا می

دو بدی را ترجیح می دهد و به هـنگام تـعارض دو  زیانترین بهترین دو خوبی و کم همیشهآمده است و 

 آورد و مفسده بزرگ را بـا تـحملاز طریق فدا کردن کوچکتر به دست می را بزرگتر مصلحت،

 144«.کندمی دفع کوچکتر

                                                           
 291-290، ص21مطهرى، شهید مرتضى، فقه و حقوق )مجموعه آثار(، ج 143
 .90اهداف دین از نگاه شاطبی، ص  144



خالد بن ولید رضی هللا عنه هر چند بعضی اوقات کارهائی را انجام می داد که مورد می دانیم که 

یت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نبود اما به دستور رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به عنوان امیر رضا

و مفسده ی کنار گذاشتن او برای  145جنگی انتخاب شد، چون در باب جهاد از دیگران اصلح تر بود.

  عنه به محضاسالم و داراَلسالم و ارتش مومنین بیشتر از مفسده ی اشتباهاتش بود. خالد رضی هللا

 اقرار شهادتین وارد میدانهای جهاد شد و وقوع اشتباه برای چنین مومنینی عادیست.

یا باز اتفاق می افتد که بین انجام یک خیر با شری بزرگتر تداخل ایجاد می شود و شخص مجبور است 

 که رسول به عنوان مثال زمانی. رگتر از این خیر کوچک صرفنظر کندبه خاطر پرهیز از آن شر بز

 شته شدناز کهللا صلی هللا علیه وسلم از کشتن منافقینی که نفاق آنها آشکار شده صرفنظر می کند و 

کسانی چون عبدهللا ابن ابی توسط عمر بن خطاب رضی هللا عنه جلوگیری می کند علت را در این می 

دًا یَْقتُُل أَْصَحابَ بیند که:   تا مردم نگویند که محمد یارانش را می کشد.  146هُ َل یَتََحدَُّث النَّاُس أنَّ ُمَحمَّ

در اینجا رسول هللا صلی هللا علیه وسلم مفسده ی موجودیت این کافر منافق را به خاطر جنگ روانی 

تحمل را می شود  و داراَلسالم که منجر به مفسده ی بزرگتر مخدوش شدن چهره ی اسالم و مومنین

 می کند.

اگر قومت )قریش( تازه » :ای عائشه  صلی هللا علیه وسلم می فرمایدبه عنوان مثال رسول هللایا 

کعبه را منهدم کنند. آنگاه، حطیم را با کعبه، ملحق  تا خانه ی دادمبودند، دستور میمسلمان نمی

سوی غرب، باز سوی شرق و دیگری بهگرفتم که یکی بهکردم و برای آن، دو دروازه در نظر میمی

در اینجا رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  147«شدی کعبه مانند بنای ابراهیم  می، خانهشود. و بدینصورت

وچک مفسده ی ک ،بین مفسده ی کوچک تغییر کعبه از حالت اصلی آن با مفسده ی بزرگ تولید تفرق

                                                           
 (.۴/۴79(، منهاج السنة النبویة: )2۸/255لفتاوى: )مجموع ا 145
 (.25۸۴(، ومسلم )۴905 -351۸البخاري ) 146
بِاألَْرِض، ْلَزْقتُهُ لَْوَل أَنَّ قَْوَمِک َحِدیُ، َعْهٍد ِبَجاِهِلیٍة، ألََمْرُت ِباْلبَیِت فَُهِدَم، فَأَْدَخْلُت فِیِه َما أُْخِرَج ِمْنهُ، َوأَ (. »1333(، ومسلم )15۸6البخاري ) 147

یا عاِئَشةُ، لَْوَل أنَّ قَْوَمِك َحدیثُو َعْهٍد بِشْرٍك، لََهدَْمُت الَكْعبَةَ، فأْلَزْقتُها » نیز: «. / اَساَس إِْبَراِهیمَ َوَجعَْلُت لَهُ بَابَیِن بَابًا َشْرِقیا َوبَابًا َغْرِبیا، فَبَلَْغُت ِبه
 « قِیًّا، وبابًا َغْرِبیًّا، وِزْدُت فیها ِستَّةَ أْذُرعٍ ِمَن الِحْجِر، فإنَّ قَُرْیًشا اْقتََصَرتْها َحْیُ، بَنَِت الَكعْبَةَ باألْرِض، وَجعَْلُت لها بابَْیِن: بابًا َشرْ 



را ترجیح می دهد که تا کنون نیز این مفسده ی کوچک در شکل غیر صحیح آنساختمان کعبه  ماندن

 دارد.   ادامه 

در مورد حدی، رحمه هللا حجاج بن یوسف ثقفی انسان خونریزی بود و زمانی که انس بن مالک 

گفت دوست داشتم او این حدی، را به حجاج نمی رحمه هللا رنیین به او خبر داد امام حسن بصری عِ 

حدیثی که به  . البته خود انس بن مالک رحمه هللا نیز می گوید از هیچ چیزی به اندازه ی این14۸گفت

 ی از گفتن یاابه این شکل حتی می توان به خاطر جلوگیری از مفاسد 149حجاج گفته ام پشیمان نیستم.

 . انجام دادن امور خیری پرهیز کرد

جهت وارد شدن مفسده های عملی را ابزاری نظری یا این پیام برای کسانی است که مسائل ریز فقهی 

تفرق و جنگهای داخلی میان مسلمین و تضعیف جبهه ی تولید شرک بزرگتر و یا ابزاری جهت 

 مسلمین و تقویت جبهه ی جنگ روانی و مسلحانه ی کفار کرده اند. 

 هیمین تاببه عنوان مثال اینها که مدعی پیروی از ابن تیمیه رحمه هللا هستند فقط کافی است بدانند که 

آن نهی شوند منجر به شر بزرگتر از  امجانمی گوید: اگر قومی بر بدعت یا فجوری بودند و چنانچه از 

آنی شود که بر آن هستند، و امکان منع کردن آنها وجود نداشته باشد، و با نهی مصلحت راجحه به 

 150دست نیاید، در این صورت از آن بدعت یا فجور نهی نمی شوند.

بل و قخواندن یا نخوان قنوت  چون جهر به بسم هللا یا غیر آن، یادر این زمینه باز ابن تیمیه به مثالهائی 

و  «اَلتفاق واَلئتالف»و وتر و مسائلی از این دست استناد می کند و می گوید که جهت بعد از رکوع 

اگر بر اساس آنچه همه بر آن هستند عمل شود بهتر است. و پرهیز از تفرق ایجاد یکپارچگی و وحدت 

                                                           
الحجاَج بن یوسف بعقوبة النبي  للعرنیین.  -رضي هللا عنه  -(. / ولما حدَّث أنس بن مالك 1671(، وصحیح مسلم )56۸5صحیح البخاري ) 14۸

ثه بهذاقال   الحسن البصري: وددت أنه لم یحد ِ
(./  ونقل عن أنس أنه قال: ما ندمت على شيء ما ندمت على حدی، حدثته الحجاج؛ )وإنما ذلك ألنَّ الحجاج كان 1۴9/ 10فتح الباري: ) 149

 مسرفاً في العقوبة، وكان یتعلَّق بأدنى شبهة(
بدعة او فجور ولو نهوا عن ذلک وقع بسبب ذلک شر اعظم مما هم علیه من ذلک، / واذا کان قوم علی  1۴/۴72مجموع فتاوی ابن تیمیه/ 150

 ولم یمکن منعهم منه، ولم یحصل بالنهی مصلحة راجحة،لم ینهوا عنه



ی زنده کردن فالن مستحب در نماز یا نافله و...  اما نگاه کن مدعیان پیروی از ابن تیمیه به بهانه 151

و در انجام چگونه فریضه و واجبات دیگری چون وحدت و پرهیز از شرک تفرق را نادیده می گیرند 

 ی و سهل انگاری گاه عمدی شده اند.این واجبات دچار سست

َب إِلَيَّ َعْبِدي َمْن َعادَى ِلي َوِلیًّا فَقَْد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:  آذَْنتُهُ ِباْلَحْرِب َوَما تَقَرَّ

ُب إِلَيَّ ِبالنََّوافِِل َحتَّى أُِحبَّهُ  ا اْفتََرْضُت َعلَْیِه َوَما یََزاُل َعْبِدي یَتََقرَّ بَِشْيٍء أََحبَّ إِلَيَّ ِممَّ
هللا متعال می  152

و بنده ام با چیزی به من نزدیك نمی كسي كه با دوست من دشمنی كند، با او اعالم جنگ میكنم، فرماید: 

شود که نزد من محبوب تر از مواردی باشد که بر او فرض کرده ام، و او با انجام نوافل )عبادتهای 

 غیر واجب( به من نزدیك مي شود تا این كه من او را دوست بدارم..

ف فکر و تفسیر آنها هستند به فقه دعوت و جهاد نه تنها با اولیاء هللا که مخال حاَل این دوستان جاهلِ 

دشمنی می کنند بلکه در محافظت از فرضهائی چون وحدت و اتفاق و همدلی و انسجام و یکپارچگی 

و در  در سختی های دعوت و جهاد سستی به خرج می دهند ،عده ای، و دفاع از داراَلسالماسالمی و 

 .می دهندو نوافل تالش و جدیت باَلئی نشان  عوض در انجام خیرهای مستحب

ِ َل َخْوٌف َعلَْیِهْم َوَل هُْم یَْحَزنُوَن* الَِّذیَن آَمنُوا َوَكانُوا یَتَّقُوَن : طبق آیات ( 63-62)یونس/أََل ِإنَّ أَْوِلیَاَء َّللاَّ

 واهل پرهیزگاری باشند اولیای هللا هستند تابع بی چون و چرای قوانین شریعت هللا و تمام مومنینی که 

یعنی هرکس دوست هللا متعال را « َمْن َعادَى ِلي َوِلیًّا فَقَْد آذَْنتُهُ ِباْلَحْربِ »تعال می فرماید: زمانی که هللا م

مورد اذیت و آزار قرار دهد و او را دشمن خود بداند، به او اعالم می کنم که مِن هللا با او سر جنگ 

 چون از طریق دشمنی با دوستانم به جنگ با من برخاسته است. ؛دارم

                                                           
قنت ی/ اذا اقتدی المأموم بمن یقنت فی الفجر او الوتر قنت معه، سواء قنت قبل الرکوع او بعده وان کان َلیقنت لم  22/26۸مجموع الفتاوی/ 151

معه. ولو کان اَلمام یری استحباب شئ والمأمون َلیستحبونه، فترکه ألجل اَلتفاق واَلئتالف کان قداحسن... وکذلک لوکان رجل یری الجهر 

 او بالعکس و وافقهم فقد احسنبالبسمله فأم قوماً َلیستحبونه 
 6502بخاری  152



اذیت کردن و دشمنی با این اولیای هللا به خاطر مخالف بودن در فالن حاَل یکی از شغلهای این دوستان 

این اولیای عده ای اقدام به ریختن خون  ،تفسیر یا عمل اداری و اجرائی است که غیر از جنگ روانی

 کرده اند.  هللا 

فقیه و زاهد مالکی، ملقب به شیخ كبیر  ءهللا سكندریعطاابنرا مشمول این سخن اینها در واقع خود 

 والتکاسُل عن القیامِ  الخیراتِ  ِمن عالماِت ات ِباعِ الهوی الُمسارعةُ الی نوافلِ »: می گویدکرده اند که 

های نفلی و مستحبی و و شتاب کردن به سوی خیر تالشهای هواپرستی از نشانه. 153«بالواجباتِ 

 .ستکوتاهی و کسالت در انجام واجبات ا

یکی گفت که چند بار حج رفته ام و امسال هم قصد دارم بروم، من به این شخص عرض کردم شما بعد 

می با همین هزینه ی حج از ادای فرض حج دیگر نیازی نیست با وجود اینهمه فریضه و واجبی که 

ان مثال کنی که برای شما حکم سنت را دارد، به عنوتوانی انجام دهی باز خودت را به حجی مشغول 

الهول در استان و خانواده های مجاهدین در زندانهای بزرگی چون  هزاران خواهراَلن آزاد کردن 

در بدترین شرایط  ن(2017ش )1396حسکه ی تحت حاکمیت آمریکا و مزدوران اوجاَلن که از سال 

 به سر می برند به عنوان یک فریضه و واجب در اولویت است و...

َرُر ا»ن در زمینه ی قواعدی چو ُل الضَّ می توان باز به مثالی چون: « ْلَخاصُّ ِلدَْفعِ َضَرٍر َعامٍ یُتََحمَّ

اشاره انتخاب بین جهاد با رهبر داراَلسالمی که اهل ظلم و جور باشد که علماء اجازه ی آن را داده اند 

 بخصوص اگر داراَلسالم در معرض خطر154چون ترک جهاد باع، ضرر به مسلمین می شودکرد، 

 . ط کفار و مرتدین قرار گرفته باشدنابودی و تسل

 متخصصین مندبلکه نیاز ؛موازنه برقرار کردن شرعی کار هر انسانی نیست ،«التَّعَاُرض»در باب 

و گرنه کار به عقول ناقص و آراء و دیدگاههای غیر تخصصی افراد  ،امر با میزان شریعت است

                                                           
  1397صدیق قطبی، تهران: افق علم، عطاء/ ترجمه و شرح عطاءسکندری : حکم ابنهای ابنحکمت 153
 (. / یقول الشاطبي: )الجهاد مع وَلة الجور قال العلماء بجوازه. قال مالك: لو ترك ذلك لكان ضرراً على المسلمین؛2/15الموافقات: ) 154



منبع شر و اسباب فتنه در »شود رای افراد که اکثراً  سپرده می شود و میزان به جای فقه شرعی می

 155« میان مسلمین بوده است

اما نگاه  ،و یا مبارزه با امر منع شده فکر می کنند ،به همین دلیل عده ای تنها به ترک امر منع شده 

عده ای جاهل به منابع  156به بار می آید.« در وضع موجود»نمی کنند که با این اقدام چه مفاسدی 

 شرعی در کنار مرتدین و بخصوص دارودسته ی منافقین به بهانه ی وجود مفاسدی اداری و اجرائیِ 

این  ؛داراَلسالم را از بین ببرندتالش می کنند از اساس به صورت ایزائی قابل اصالح در داراَلسالم 

رالکفری سکوَلر جای این داراَلسالم قطعاً و بدون شک و یقیناً دابه همه می دانند که  در حالی است

سرکار می آید که در این دارالکفر هیچ جایگاهی برای قوانین اسالمی بر اساس هیچ یک از مذاهب 

اسالمی شافعی یا جعفری و حنفی و غیره وجود ندارد و هم اکنون هیچ مفسده ای در داراَلسالم وجود 

سلمین جاهلی که به دنیا دل بسته دارد که با چنین مفسده ی عظیم و بزرگی برابری کند اما عده ای از من

 را خورده اند.  «مثل، دروغساز»اند فریب جنگ روانی 

به عنوان مثالی دیگر: در میان ضروریات پنج گانه یا چند گانه ای که فقهاء مطرح کرده اند حفظ دین 

   157 مقدم است بر حفظ جان و مال و سایر موارد.

ْن َحْیُ، می فرماید:  در مورد سکوَلریستها )مشرکین(هللا تعالی   َواْقتُلُوهُْم َحْیُ، ثَِقْفتُُموهُْم َوأَْخِرُجوهُم م ِ

و هرجا آنان را دریافتید ایشان را بکشید، و آنان را که شما ( 191)بقره/أَْخَرُجوُكْم َواْلِفْتنَةُ أََشدُّ ِمَن اْلقَْتل 

َواْلِفْتنَةُ »مجاهد رحمه هللا در تفسیر  . ستفتنه از کشتن بدتر ا اند بیرون سازید، وبیرون کرده را از آنجا

می گوید: ارتداد مومن به دین مشرکین )سکوَلریسم( بر او شدیدتر از کشته شدن « أََشدُّ ِمَن اْلقَْتل

                                                           
 (.20/۴۸مجموع الفتاوى: ) 155
م، ولیس هو ترك المحرم فقط... ومن هنا یغلط (. / یقول ابن تیمیة: )الورع المشروع هو أداء الوا29/279مجموع الفتاوى: ) 156 جب وترك المحرَّ

 كثیر من الناس فینظرون ما في الفعل من كراهة توجب تركه وَل ینظرون ما فیه من جهة أمر توجب فعله(.
نظر الشرع(.... إن  : )واعتبار الدین مقدم على اعتبار النفس وغیرها في-رحمه هللا–/ وقال الشاطبي  15۴-2/153الشاطبی، الموافقات  157

ولى؛ فإن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة اْلحیاء بحی، إذا دار األمر بین إحیائها وإتالف المال علیها، أو إتالفها وإحیاء المال كان إحیائها أ

 غیر ذلكعارض إحیائها إماتة الدین كان إحیاء الدین أولى، وإن أدى إلى إماتتها كما جاء في جهاد الكفار وقتل المرتد و



در این صورت واضح است که اگر جان مومن تلف شود برایش آسان تر از آن است که یکی  15۸است.

اسالم باشد به کفار آنهم کفار نجسی چون سکوَلریستها دین مختص گانه ی دین را که باید  ۴از مفاهیم 

َواْلِفْتنَةُ أَْكبَُر کند.  160و فتنه ی کفر 159( و خودش را گرفتار شرک2۸)توبه/إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس بدهد. 

 شرک و کفر بدتر از کشتن است .( 217) بقره/ِمَن اْلقَتْل 

بَدَأَ »گانه ی دین برای مسلمین غریب شده است چه رسد به ۴اهیم در این دورانی که حتی معانی و مف

دسته هائی از ناآگاهان به فقه و فهم صحیح  161.«اْلْساَلُم َغِریبًا، َوَسیَعُودُ كما بَدَأَ َغِریبًا، فَُطوبَى ِلْلغَُربَاءِ 

 و آنچه ،تاسالمی را می بینیم که آنچه در شریعت سبب رحمت شده است نزدشان سبب عذاب اسمنهج 

که در شریعت عامل و سبب الفت و وحدت و جماعت معرفی شده است نزدشان عامل اختالف و تفرق 

و آنچه شریعت جهت جلوگیری از ریخته شدن به ناحق خونهای معصوم و حرام شده اعالم کرده  ،است

 است نزد اینها دلیل و سببی برای ریختن به ناحق خون حرام شده شده است . 

ْهِر اْلَحَراِم قِتَاٍل ِفیِه قُْل قِتَاٌل ِفیِه لی می فرماید: هللا تعا ِ َكِبیٌر یَْسأَلُونََك َعِن الشَّ  َوُكْفٌر ِبِه َوَصدٌّ َعْن َسبِیِل َّللاَّ

ِ َواْلِفْتنَةُ أَْكبَُر َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوإِْخَراُج أَْهِلِه ِمْنهُ  ه ( از تو دربار217ره/)بقِمَن اْلقَْتِل أَْكبَُر ِعْندَ َّللاَّ

وگیری از راه . ولی جل: جنگ در آن ) گناهی ( بزرگ است. بگوپرسندکردن در ماه حرام میجنگ

از آن و کفر ورزیدن نسبت  ( و بازداشتن مردم از مسجدالحرام و اخراج ساکنانشخدا )که اسالم است

 .بدتر از کشتن است ز دینبرگرداندن مردم ا، و از آن است بزرگترر پیشگاه خداوند ، دبه خدا

انتخاب شده است و مفسده ای بزرگ با مفسده ای کوچکتر دفع شده « أَْهَوُن اَلشَِّرینِ »در اینجا در واقع 

و هللا تعالی روشن می کند که مفسده ی سکوَلریستها)مشرکین( در جلوگیری کردن از تطبیق  162است 

                                                           
/  حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عیسى، عن ابن أبي نجیح، عن مجاهد في قول هللا: " والفتنة  3096تفسیر طبری ،  15۸

 أشدُّ من القتل " قال: ارتداد المؤمن إلى الَوثن أشدُّ علیه من القتل.
حدثنا الحسن بن  -3099له: " والفتنة أشدُّ من القتل " یقول: الشرك أشدُّ من القتل. حدثنا بشر بن معاذ..عن قتادة قو - 309۸تفسیر طبری ،  159

 عن الربیع: " والفتنة أشدُّ من القتل " یقول: الشرك أشدُّ من القتل. -3100یحیى، قال، أخبرنا عبد الرزاق، قال، أخبرنا معمر، عن قتادة مثله./ 

 عن مجاهد في قوله: " والفتنة أشدُّ من القتل " قال: الفتنة الشرُك. -3102تل " قال: الشرك./ عن الضحاك: " والفتنة أشدُّ من الق - 3101
 حدثني یونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زید في قوله جل ذكره: " والفتنة أشدُّ من القتل " قال: فتنة الكفر. -310۴تفسیر طبری ،  160
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دین هللا و اخراج مومنین از سرزمینشان و ون قانو سد شدن در برابر  ،قانون شریعت هللا بر زمین

و مفسده ی چنین  ،شرکیاتی که این مشرکین )سکوَلریستها( انجام می دهند نزد هللا بزرگتر است

اعمالی بزرگتر از مفسده ای است که مسلمین به خاطر جنگ در ماههای حرام انجام داده اند؛ به این 

زرگتر و شدیدتر تحمل می شود و باَلجبار از میان دو ه ی بشکل مفسده ی کوچک به خاطر دفع مفسد

   انتخاب می شود. « أَْهَوُن اَلشَِّرینِ »شر و دو حرام 

هُُم الَِّذیَن َكفَُروا : ورد سکوَلریستهای قریش می فرمایددر مدر ضمن صلح حدیبیه یا هللا تعالی 

 اند، وآنان همانهائی هستند که کفر ورزیدهفًا أَْن یَْبلَُغ َمِحلَّهُ ۚ )َوَصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواْلَهْدَي َمْعُكو

د به ایاند قربانیهائی که با خود نگاه داشتهاند، و نگذاشتهاز ورود شما به مسجدالحرام جلوگیری کرده

ةٌ بِغَْیِر ( َولَْوََل ِرَجاٌل ُمْؤِمنُوَن َونَِساٌء ُمْؤِمنَاٌت لَْم تَْعلَُموهُْم أَ قربانگاه برسد ْن تََطئُوهُْم فَتُِصیبَُكْم ِمْنُهْم َمعَرَّ

ُ فِي َرْحَمِتِه َمْن یََشاُء ۚ   کردید که )در میان آنان اگر مردان و زنان مؤمنی را لگدمال نمی)ِعْلٍم ۖ ِلیُْدِخَل َّللاَّ

نه به شما رری ناآگاهاشناسید و از این راه عیب و عار و زیان و ضهستند و( شما ایشان را نمی

لَْو ( ( تا خدا هر که را بخواهد غرق رحمت خود سازدشدداوند هرگز مانع این جنگ نمیخرسید )نمی

که در مکه  پنهانی اگر ) کافران و مؤمنان ضعیفی ( 25)فتح/تََزیَّلُوا لَعَذَّْبنَا الَِّذیَن َكفَُروا ِمْنُهْم َعذَابًا أَِلیًما

به عذاب دردناکی ، کافران ایشان را )با غلبه شما بر آنان( بودندمی اند( از یکدیگر جداایمان آورده

 .کردیمگرفتار می

ضرر و مفسده ی کوچک به خاطر ضرر و مفسده ی بزرگ که کشتن « أَْهَوُن اَلشَِّرینِ »باز در اینجا 

می  لمومنین مخلوط شده با کفار سکوَلر قریش بود و اکثر صحابه این مومنین را نمی شناختند تحم

و مصلحت داراَلسالم در تحمل مفسده ی عدم ورود به مسجد الحرام و انجام قربانی در حج بود  ،شود

 ریخته شدن به ناحق خون زنان و مردان مومن جلوگیری و پرهیز شود.   تا از مفسده ی بزرگترِ 

تَّى  فَانَطلَقَا حَ »ند همراه موسی علیهما السالم کشتی پر از مسافر را سوراخ و معیوب می ک یا اینکه ولیِ 

ِفینَِة َخَرقََها ِفینَةُ فََکانَْت ِلَمَساِکیَن یَْعَملُوَن فِی اْلبَْحِر ( چرا؟ چون:  71)کهف/« ِإذَا َرِكبَا فِي السَّ ا السَّ أَمَّ



ِلٌک یَأُْخذُ ُکلَّ َسِفینٍَة َغْصباً  ا آن کشتی متعل ق به گروهی ( و ام  79)کهف/فَأََردتُّ أَْن أَِعیبََها َوَکاَن َوَراءهُم مَّ

کردند و من خواستم آن را معیوب کنم )چرا که( سر راه بود که )با آن( در دریا کار میمسکینها از 

 برد.کرد و میرا غصب میادشاه ستمگری بود که همه کشتیها آنان پ

سده ی در اینجا سوراخ کردن و صدمه زدن به کشتی مفسده است اما چنین مفسده ای به خاطر مف

 بزرگتر که مصادره ی کشتی توسط آن ظالم است پذیرفته و تحمل می شود. 

 «ذَا لَِقیَا ُغاَلماً فَقَتَلَهُفَانَطلَقَا َحتَّى إِ »ای را به قتل می رساند پسر بچه همین ولی علیه السالم یا 

ا اْلغاَُلُم فََکاَن أَبََواهُ ُمْؤِمنَْیِن فََخشِ ( چرا؟ چون: 74)کهف/ (و ۸0)کهف/ینَا أَن یُْرِهقَُهَما ُطْغیَاناً َوُکْفراً َوأَمَّ

ا آن کودک )که او را کشتم شی کترسیدیم که سرماند( می( پدر و مادرش باایمان بودند )و اگر زنده میام 

ْنهُ َزَکاةً َوأَْقَرَب رُ . و کفر را بدانان تحمیل کند ( ما خواستیم ۸1)کهف/ْحماً فَأََرْدنَا أَن یُْبِدلَُهَما َربُُّهَما َخْیراً م ِ

 تری بدیشان عطاء فرماید.که پروردگارشان به جای او فرزند پاکتر و پرمحب ت

چند دهه ی گذشته که اکثر مردم بی سواد یا کم سواد و جاهل به شریعت هللا تعالی  در این دوران گذار

خود به و با سواد ان سکوَلر خیلی از پدر و مادرهای مسلمانی را دیده ایم که توسط فرزند بوده اند،

و حتی عده ی زیادی را نیز دیده ایم که با همین کفر و ارتداد مرده اند که  ،کفر و ارتداد کشیده شده اند

شر چنین فرزندانی را از چنین پدر و چنانچه این فرزندان قابل هدایت نیستند از  هللا تعالی می خواهیم 

 مادرانی کم کند. 

فرزند بی گناه به ظاهر برای والدین ضرر است اما چنین ضرر کوچکی در برابر  در اینجا نیز کشتن 

 ضرر بزرگ صدمه زدن به ایمان والدین و تحمیل کفر و طغیان بر والدین تحمل می شود. 

 

 



ه بیند کگردد، میزمانی هم که موسی علیه السالم از میقات برمییا به عنوان مثالی زنده و کاربردی 

اند، خشمگیانه با هارون علیه السالم که او هم پیامبر است برخورد می کند که پرست شدهقومش گوساله

اما هارون علیه اسالم بین شرک گوساله پرستی قومش و   ؟چرا با این گوساله پرستان برخورد نکردی

شرک تفرق مجبور به انتخاب شرک اهونتر و سبکتر می شود و حفظ وحدت با وجود گوساله پرستی تا 

قَاَل یَا اْبَن أُمَّ ََل تَأُْخْذ  آمدن رهبریت مورد پذیرش همه را بر شرک تفرق ترجیح می دهد و می گوید:

ْقَت بَْیَن بَِني ِإْسَرائِیَل َولَْم تَْرقُْب قَْوِلي  ( گفت ای پسر 94)طه/بِِلْحیَِتي َوََل ِبَرأِْسي ۖ ِإن ِي َخِشیُت أَن تَقُوَل فَرَّ

اسرائیل تفرقه انداختی و یر و نه ]موی[ سرم را، من ترسیدم بگویی میان بنیمادرم نه ریش مرا بگ

 سخنم را مراعات نکردی.

این پیامی واضح و اتمام حجتی آشکار برای تمام کسانی است که به بهانه های مختلفی که همگی پائینتر 

ر دید جنگ داخلی و تولاز شرک گوساله پرستی قوم موسی و هارون هستند شغل کثیف تفرقه اندازی 

 داراَلسالم را انتخاب کرده اند. 

راهی برای ترک هیچ و  ،این موارد شخص مجبور بر انجام یکی از دو حرام استبه هر حال در تمام 

و هیچ راهی غیر از اینکه یکی از این دو حرام را باید انجام دهد برای این شخص  ،هردو حرام ندارد

را طبق ضروریات شرعی مثل « أخفَّ الضررین»و « َوُن اَلشَِّرینِ أَهْ »وجود ندارد. به همین دلیل 

 ضروریات پنج گانه تعیین می کنند. 

. یا حفظ داراَلسالم و امامت کبری که در داخل حفظ دین و مال استمثالً حفظ دین مهمتر از حفظ جان 

نفر است یا حفظ  و حفظ جان دو نفر مهمتر از حفظ جان یک هستند،هستند مقدم بر حفظ جان و مال 

 ،هستندها محترم و محفوظ جان مقدم بر حفظ مال است چنانچه امام شاطبی در موافقات می گوید: "جان

 زنده ،که اگر انتخاب بین زنده ماندن شخص و اتالف مال به میان آمدَلزم است که زنده بمانند، طوری

 است." نگهداشتن جان مقدم



ها مثالهای دیگری ذکر کرده اند که در ملموس کردن  این قاعدهدر خصوص تطبیق فقهاء رحمهم هللا 

حالت عمومیت داشته و ممکن است همگی شنیده باشید « أخفَّ الضررین»و « أَْهَوُن اَلشَِّرینِ »انتخاب 

که نجات مادر و جنین هردو ممکن نبود و مسئله نیاز چنان ،: وقتی وَلدت برای مادر دشوار شدمثالً 

جنین را در پی صورت یا نجات جان مادر که مرگو در این ی انجام بشود،قدام سریعداشت که باید ا

رسید که اگر داشت و یا نجات جنین که مرگ مادر را در پی داشت، متصور بود و طوری به نظر می

أَْهَوُن »شود، در چنین حالتی به قاعدۀ به همان حالت باقی گذاشته شود، به مرگ هردو منجر می

در این حالت است که نجات جان مادر انتخاب  ؛ یعنیمراجعه می شود «المفسدتین أخفَّ »و یا « ینِ اَلشَّرِ 

 باشد.نهفته  -جنین است که-عمل، قتل نفس دیگری ایندر  هرچند؛ شود می

یا ساده تر اینکه قطع نماز و مشغول شدن به کار دیگری حرام است اما چنانچه دیده شود که بچه ای به 

و یا عقربی به او نزدیک می شود در چنین  ریا ما سقوط می کنددیک می شود یا از جائی آتش نز

 حالتی نماز قطع می شود و شر بزرگتر از بچه یا دیگران دفع می شود. 

یا باَلتر از آن اینکه رها کردن نماز و از بین رفتن وقت آن حرام است اما چنانچه شرایط جنگی پیش 

 صلی هللا علیه وسلم نماز عصر ما فوت شود باز جهت دفع مفسده ی بزرگ بیاید که مثل رسول هللا

حمالت دشمن حرام از دست دادن نماز تحمل می شود. این اتفاق ممکن است برای یک جراح در اطاق 

یا کسی که می بیند بین مفسده ی مرگ انسان در حال غرق شدن با مفسده ی فوت هم رخ دهد، عمل 

را انتخاب می کند و جان این شخص را نجات می « أَْهَوُن اَلشَِّرینِ »است باز کرده شدن نمازش گیر 

جا اگر جلوگیری از هردو مفسده برایش ممکن باشد، باید از در این دهد هر چند نمازش فوت می شود.

هردو مفسده جلوگیری کند اما هیچ راهی برای این مومن جز انتخاب یکی از این  مفسده ها وجود 

 ندارد.

وقتی مفاسد "می گوید: « نامِ األَ  فی مصالحِ  اَلحکامِ  قواعدُ » دررحمه هللا بن عبدالسالم  نیمام عزالدا

را  ، فاسدترممکن نبودی مفاسد که ممکن باشد، باید دفع شوند؛ اگر دفع همهی مطلق جمع شدند تا جای



گر شخص تحت اکراه قرار ا "به عنوان مثال هم می گوید: ."کنیم و سپس فاسدتر و به ترتیبدفع می

گر که اچنانیا شهادتی دروغین دهد که باع، قتل دیگری شود گرفت تا مسلمانی را به قتل برساند 

رسد؛ پس َلزم است که بر خودداری کند، خودش به قتل مییا شهادت دروغ شخص از قتل آن مسلمان 

 163."تر از قتل دیگری استقتل خودش صبر کند؛ زیرا مفسده قتل خودش کم

َرُر َلَ یَُزاُل بِِمثِْلهِ : هم یعنی لمس و درک عینی قاعده ی این مثل ضرر با بوجود آوردن ضرری  164.اَلضَّ

 آن جایز نیست. مثل: از بین بردن ضرر با بوجود آوردن ضرری از بین نمی رود. یعنی خودش

تحت هیچ شرایطی  به هیچ وجه وکه در اینجا شخص مومن در برابر دو امر حرام قرار گرفته است و 

در وسع و توان شخص نیست و نسبت به ها و یا تمام حرام هاپرهیز کردن یکی از دو حرام امتناع و

تحت هیچ شرایطی قادر نیست که از انجام هر دو حرام جلوگیری کند و و است عاجز این کار کامالً 

 مساوی است با قتل می بیند که یک نفس در برابر یک نفس فدا می شود و قتل نفس خودش ضررش

 أخفَّ »و « أَْهَوُن اَلشَِّرینِ »نفس مومنی دیگر و بلکه در نگاهی دقیقتر کشته شدن خودش انتخاب 

 است. « المفسدتین
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 التَتَرُّس

: مصلحت در اصل عبارت است از جلب رحمه هللا در تعریف مصلحت می گویدامام محمد غزالی 

مقاصد و صالح خلق در به دست آوردن  ،دفع مضرت و جلب منفعت و 165منفعت یا دفع مضرت 

و مقصود شرع هم در  ،و منظور ما از مصلحت محافظت از مقصود شارع است ،مقاصدشان است

خلق پنج مورد است: و آن اینکه دینشان و نفسشان و عقلشان و نسلشان و مالشان را محافظت کند؛ در 

افظت می کند و آنها را ضمانت می کند مصلحت این صورت تمام آنچه که از این اصول پنجگانه مح

است و هرآنچه که باع، از بین رفتن این اصول پنجگانه می شود و به زیان این اصول باشد مفسده 

  166است و دفع آنها مصلحت است. 

اسالم است و " شریعت یکسره مصلحت است؛ یا  دینی واضح است که مصلحت همان ارزشهای

و هر امری که باع، از بین رفتن و زیان رساندن  167کند"دفع می را ایفسدهم مصلحتی را جلب و یا

 به این اصول پنج گانه شود حرام و آنچه که باع، تقویت این اصول پنج گانه شود الزامی است. 

در مورد اموری است که  -بنا بر مصلحت عامه -در این میان مصالحی وجود دارند که  استنباط حکم 

نص و یا اجماع مشخص شده و نه دلیلی از جانب شرع بر الغاء یا اعتبار آنها آمده است  نه حکم آن در

 16۸که در اصطالح فقهاء به آنها مصالح مرسله می گویند

یعنی: مصالحی که بر اعتبار یا عدم اعتبارش دلیلی وجود نداشته باشد و نص خاصی نیز صادر  

ه، مصلحتی است که دلیل خاصی نه بر وجوب : منظور از مصالح مرسلبه عبارتی دیگر 169نگردد.

، عمدتاً از طریق شوراهای مصلحتی عامه که درک مصلحت 170رعایت آن رسیده و نه بر حرمت آن

                                                           
ة جلب عن ./ اما المصلحة فهی عبارة فی اَلصل2۸7- 1۴0، ص 1غزالی، المستصفی، ج  165  منفعة اودفع مضر 
ان / فان جلب المنفعة و دفع المضرة مقاصد الخلق و صالح الخلق فی تحصیل مقاصدهم لکنا نعنی بالمصلحة المحافظة علی مقصود هم 166

و هالشارع و مقصودالشرع من الخلق خمسة: و هو ان یحفظ علیهم دینهم و نفسهم و عقلهم و نسلهم و مالهم، فکل ما یتضمن هذه اَلصول الخمسة ف

 یفوت هذه اَلصول فهو مفسدة و دفعها مصلحة.مصلحة و کل ما 
 7۴دیدگاه شاطبی ص  از . / اهداف دین۸، ص1قـواعداَلحکام، امام عبدالسالم، ج 167
 2/2۸9؛ رفع الحاجب، 257احسن الحواشی،  16۸
 .160ـ  159المیسر فی اصول الفقه اَلسالمی، ص  169
 2/2۸۴؛ شرح جمع الجوامع، 2/2۸9رفع الحاجب،  170



و حکم شرعی اعالن شده ثمره ی اجماع این شورای مصلحتی است که از زبان  171صورت می گیرد

 رهبر یا امیر بیان می شود. 

عیت در مصلحتی ضروری، دشوار و سنگین و امرى مهم و فراتر در این صورت رسیدن به یقین و قط

برتر صادر شود که معموَلً  از «ابزار3»از فتواى فردى است و حتماً باید از کانال شورای اولی اَلمر 

تر حکومتی و متخصصین زبان رهبریت و یا امرای تحت فرمان او بیان می شود که از دانش گسترده

 ح برخوردار است.بیشترى براى تشخیص مصال

مرسله را نوعی اجتهاد معتبر می دانند و حکم به دست آمده را  با آنکه مالکی ها و حنبلی ها مصالح

می کنند اما شافعی ها و حنفی ها بر ایـن اتـفاق دارنـد کـه تـمسک بـه مصالح  قلمداد حکم شرعی

کرد  استنباط تصالح، حکم شرعی رابدعت است و نمی توان از راه اس نوعی مرسله روا نیست و این

مذهب ظاهری نیز 172 ست و پیروی از هوی و هوس استبدعتی بیش نی شو این نوع قانونگذاری خود

 برای مصلحت حجیتی قائل نیست.

کسانی چون امام غزالی و بیضاوی برای حجیت مصلحت شروطی قرار داده اند؛ امام  ،در کنار این

به صورت مشروط در مورد مصالح مرسله می « صفی من علِم األصولالُمستَ »محمد غزالی  در کتاب 

 گوید:

، به عنوان سازدضرورت مواردی را خارج می قید ـ مصلحت باید بـرای جامعه ضروری باشد با 1

را جان پناه خود کرده باشند؛  مسلمانان ای ازوعده شوندمتحص ن  ایقلعه دشـمنان اسـالم در اگـر مثال

 اسالم ندارند. برای کفار محصور خطری چونین صورت قتل آنان جایز نیست؛ در ا
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اگر قطع و یقین به تسلط کفار  گوید:می دنبال مثال فوق به باشد. قطعی جامعه ـ بـاید مـصلحت بـرای 2

تیرباران ا رکفار قرار گـرفته است  پناه جان بـر جامعه اسالمی نباشد، جایز نخواهد بود مسلمانی که

 کرد.

ای ازمسلمانان اگر قتل مسلمانان جان پناه به سود عده یعنیباشد.  و همگانی کـلی بـاید ـ مصلحت 3

 173ای دیگر نینجامد، قتل آنان روا نخواهد بود.باشد ولی به سود عده

شف حکم را ک« قطعى و کل ى مصلحِت ضرورىِ »رحمه هللا بر اساس امام محمد غزالی  لبه این شک

 می کند. 

شرایط و موقعیتهای تهدید ، ناگریزی و در ماندگی . یعنی شخص  تحت هم یعنی: ناچاری« ضرورت»

قرار می گیرد که برای خارج شدن از این شرایط و موقعیتها مجبور است کارهائی را انجام دهد آمیزی 

 این کارها ناپسند، ممنوع و حرام هستند.شرایط عادی که در 

رحمه هللا  در تعریف ضرورت می گوید: ضرورت، رسیدن به حدی است که اگر امام الزرکشی 

شخصی مرتکب أمر حرام برای رفع آن نگردد، هالک شده یا نزدیک به هالک شدن است. مانند کسی 

که در اضطرار برای خوردن غذا یا پوشیدن لباس است، که اگر گرسنه یا لخت بماند، امکان هالک 

 174از اعضایش وجود دارد. این حالت، ارتکاب حرام را مباح می گرداند. شدنش یا تلف شدن عضوی

که مورد نظر اهل فقه و  ضرورتینزد بیشتر مردم نا آگاه از شریعت با  نیازپس فرق است بین 

حالت ضرورت باع، حالل شدن امور حرام شده نمی شود، بلکه تنها در هر نیازی شریعت است، و 

لَْیَس یِحلُّ » ع شده ها مباح می شوند. امام الشافعی رحمه هللا می فرماید: است که حرام شده ها و ممنو

                                                           
 .1۴1، ص1المستصفى، ج 173
/ الضروره، بلوغه حداً، إن لم یتناول الممنوع )أو المحرم( هلک، أو قارب الهالک. کالمضطر لألکل و  320 – 313/ 2المنثور فی القواعد  174

 نا لمات أو تلف منه عضو، هذا یبیح تناول المحرم اللبس بحی، لو بقی جائعاً أو عریا



ٌم إَل فی الضروراتِ  هیچ حرامی با حاجت و نیاز حالل نمی شود مگر در حالت 175«.بالَحاَجِة ُمَحرَّ

 ضرورت.

ضروری، بعید  در اینجا به عنوان مثال عثمان بن عمر ابن حاجب رحمه هللا می گوید: در مصلحتِ 

مسأله  مانند گواه نباشد، ینیست که رأی مجتهد را بر طبق آن، مجاز بدانیم، هر چند دلیل ونص خاص

   176تترس.

س هیچ دلیل و نص صریح و قاطع خاصی بر انجام آن وجود ندار د و به مصالح در این صورت تَتَرُّ

یعت آن را َلزم عقل بر اساس اصول و قواعد کلی شرعی برای حفظ مقاصد شرمرسله بر می گردد و

کند موق ت است و به بقاى در این زمینه صادر مى« ابزار3»رهبریت که فرمانی هم  ، و177بیندمی

نى شود بلکه فرمااین حکم  مستقیماً به اسالم نسبت داده نمى . مشخص است کهمصلحت، بستگى دارد

 است که به نظر شورای حاکم شرع، با تعالیم اسالمى، هماهنگ است. 

جان و نسوول و عقل و مال و آبرو همترین و اسوواس سووایر ضووروریات چون دین منیز عت اسووالم در شووری

حفظ دین مقدم بر حفظ اینهاست و مهمترین ابزاری که با آن دین در شکل کامل  17۸وناموس و .... است

 رمعنی و مفهومش حفظ می شووود جهاد في سووبیل هللا اسووت که  رسووول هللا صوولی هللا علیه و سوولم د 4و با 

لُُهمْ »مورد آن می فرماید:  بِیِل هللاِ، ََل یَنَالُهُ اَِلَّ اَْفضووووَ اَلِم اْلِجَهادُ فِی سووووَ سووووْ نَاِم اَْلِ اوج و قل ه ی  179 .«ِذْرَوةُ سووووَ

بدان نائل نمیشوووود و به آن  مومنینبلندای اسوووالم، جهاد در راه خداسوووت، که جز برتریِن و برجسوووته ترین 

 نمی رسد. 

                                                           
  3/2۸األم:  175
فی مسألة  کما لم یـشهد له اصل معین وانـ /  اما المصلحة الضروریة فال بعد فی ان یؤدی الیها رأی المجتهد111ص  ،29مجله حوزه، ش 176

 التترس
./ اصول الفقه، ابو زهره، 756، ص2اَلسالمی، زحیلی، وهبه، ج . /  اصول الفقه71الوجیز فی اصول الفقه، ادریس، عوض احمد، ص  177

 .356./ اصول الفقه، خضری بک، محمد، ص259محمد، ص
مورد بودند و اْلمام الشاطبي رحمه هللا می گوید : "اتفقت األمة بل سائر الملل على أن  5امثال عالمه آمدی و  الشاطبی و... معتقد به  17۸

[. اما می توان 1/31هذه الضروریات الخمس، وهي: الدین، والنفس، والنسل، والمال، والعقل". ]الموافقات:  الشریعة وضعت للمحافظة على

 موارد دیگری چون العرض و آبرو و... را هم جزو همین ضروریات حساب کرد.
   2616(  / األلباني : صحیح الترمذي 7۸۸5( )۸/266أخرجه الطبراني ) 179



س »مساله ی  از مسائل مهم جهاد هم ، داراَلسالم و دینبه مصالح مرسله جهت حفظ است که « تَتَرُّ

 . که شریعت جان و مال آنها را معصوم خوانده است ربط دارد و مال کسانی جان

وضع »مسلمین در « نیاز روز»بدون شک این موضوع یکی از همان موضوعات مهم و اساسی و  

و جهاد باع، صدمات زیادی شده است که اهل دعوت است که عدم شناخت صحیح آن توسط « موجود

امام شافعی رحمه هللا می اندازد که می گوید: عمل به مصالح مرسله مانند  اکثراً ما را به یاد این کالم 

امروزه ما بسیاری را می بینیم که اگر واقع بین باشیم البته 1۸0عمل به استحسان، تشریع و بدعت است.

، در واقع  از امیال و خواسته های نفسی و اشتهاى درونى خودشان به بهانه با تمس ک به مصالح مرسله

 ی وجود مصلحت پیروی می کنند.

س» اما   به چه معناست؟« تَتَرُّ

 1۸1: سپر كه معموًَل از فوَلد ساخته مى شود و نزد همه شناخته شده و معروف است.التُّرس

 ً سا َس : تَتَرُّ  1۸2نهان شد.: زره پوشید، در میان زره پتَتَرَّ

 1۸3أو غیره : خود را با سپر یا چیزهائی مثل آن محافظت كرد. رِس بالتُ اساً أَتَْرَس : إْترَ 

 در حدی، آمده است که: 

سُ كاَن أَبُو َطْلَحةَ  - ِ َصلَّى هللاُ علیه وسلََّم  یَتَتَرَّ ْميِ،  بتُْرٍس مع النبي  واِحٍد، وكاَن أَبُو َطْلَحةَ َحَسَن الرَّ

َم، فَیَْنظُُر إلى َمْوِضعِ نَْبِلهِ فَكاَن إذَا َرمَ 
َف النبيُّ َصلَّى هللاُ علیه وسلَّ  1۸4.ى تََشرَّ

ٌب بِِه َعلَْیِه بَِحَجفٍَة لَهُ  - ِ ِ ُمَجو  أَبُو َطْلَحةَ بَْیَن یَدَيِ النَِّبي 
)ابو طلحه در جلو پیغمبر ایستاده بود و با   

 گذاشتوسلم قرار داده بود و نمى سپر چرمى که داشت خود را سپر رسول هللا صلی هللا علیه

                                                           
 .۸1ـ  73التشریع اْلسالمی فیما َلنص  فیه، ص خالف، عبدالوهاب، مصادر  1۸0
، ووصف المعاجم القدیمة له بأنه معروٌف؛ ألنه كان من اْلَلت الحربیة المألوفة لدیهم في حروبهم القدیمة ، إذ هو  16/۴77تاج العروس  1۸1

رماح ، أو السیوف ] الجیش والقتال في صدر اْلسالم سالح دفاعي یستخدمه المقاتل لیقي نفسه من الضربات المختلفة الموجهة إلیه بالسهام ، أو ال

3۸7 . ] 
س بالترس ، أي توق ى وتست ر به 32، ومختار الصحاح ا/ 6/32لسان العرب  1۸2  ./  یقال : تتر 
 ./ تترس بالشيء جعله كالترس وتستر به 1/7۴المصباح المنیر  1۸3
 (1۸11(، ومسلم )2902البخاري ) 1۸4



فَأَْشَرَف النَِّبيُّ یَْنظُر إِلَى اْلقَْوِم، فَیَقُوُل أَبُو َطْلَحةَ: یَا نَبِيَّ هللاِ تیر مشرکین به او اصابت نماید( .... 

ي َلَ تُْشِرْف، یُِصیبَُك َسْهٌم ِمْن ِسَهاِم اْلقَْوِم، نَْحِري دُوَن نَْحرِ  رسول هللا صلی   1۸5. كِبأَبِي أَْنَت َوأُم ِ

هللا علیه و سلم سرش را بلند کرد و به طرف دشمن نگاهى انداخت، ابو طلحه گفت: اى رسول 

گیرى، سینه من کن مورد اصابت دشمنان قرار مىنپدر و مادرم فدایت، سرت را بلند خدا! 

 ات است(ام سپر سینه) سرم سپر سرت، و سینهسپر سینه تو است.

سپر مومن دیگری می شود که جایگاه واَلی آن در شریعت مشخص است؛ پس به در اینجا مومنی 

س»بخش دیگر این اصطالح و مفهوم  یعنی قرار گرفتن دسته ای از انسانهایی مثل می پردازیم: « تَتَرُّ

داراَلسالم و حتی زنان و کودکان و پیرانی از دارالکفر که خون آنها معصوم و ی مسلمین و اهل ذمه 

ون آنها حرام است بین دشمن و مجاهدین، که دشمن می خواهد با این سپر انسانی که درست ریختن خ

و عالوه بر آنکه با استفاده از این سپر انسانی از  1۸6کرده است خودش را در پشت آن مخفی کند

حمالت مسلمین جلوگیری کند به نابودی این سپر انسانی و سایر مسلمین دست بزند و بخشی یا کل 

 سالم را نیز اشغال کند.داراَل

ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعلَى اْلُمْسِلِم َحَراٌم: دَُمهُ َوَمالُهُ »صلی هللا علیه وسلم که می فرماید: بر اساس حدی، رسول هللا 

حتی اهل ذمه ، بر سایر مسلمین حرام استمال مسلمان و آبرو و ناموس مسلمان خون و 1۸7« َوِعْرُضهُ 

میت و ممنوعیت اتالف و نابودی جای می گیرد و دشوووووومن ممکن اسووووووت نیز باز در همین حکم معصووووووو

 همینها را به عنوان سپر و مانعی جهت جلوگیری از تیر اندازی و حمالت مجاهدین قرار دهد.  

انسانی و مالی منظور است  یاینکه دشمن مهاجم نیز چه کسی باشد باز بسیار مهم است. حمله به سپر

ر به کار گرفته شده اند که آثار سوء و ضرر این کفار برای اسالم و که توسط کفاری به عنوان سپ
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پیش بینی می شود و آثار سوء ماندگاری این دشمن و یا  یقینیو  قطعیبه صورت داراَلسالم و مسلمین 

 قابل پیش بینی است.  یقینیو  قطعیبه صورت خطر تسلط آن بر مسلمین برای مسلمین 

که شووووولیک می کند ابتدا به تلف شووووودن جان یا مال یا آبرو و ِعرضوووووی  در این حاَلت مسووووولمان هر تیری

 ه عنوان سپر قرار داده شده است. حرام است اما بنصاً معصوم ختم می شود که تلف کردن آن 

گیری هم در واقع نوعی تترس اسووووووووت که شووووووووخص یا جماعت و حتی حکومتی به خاطر گرفتن گروگان

افراد خودشوووان یا اموال خودشوووان و یا جهت رسووویدن به اهدافی که بهائی و چیزی و یا برای معاوضوووه با 

خودشووووووان مشووووووروع می دانند افراد دیگر را یا اموال دیگران را نگه می دارند که امری شووووووایع در تمام 

 دنیاست. 

اما ممکن اسووت در حین آزاد  ،در این سووناریوی گروگانگیری بدون شووک هدف آزاد کردن گروگانهاسووت

 ن گروگانها نیز به حکم ضرورت زخمی شوند و حتی کشته شوند. سازی کسانی از ای

این گروگانگیری گاه به مرحله ای باَلتر ارتقاء پیدا می کند و گروگانگیرها می خواهند از این سپرهای 

انسانی که برای خود درست کرده اند دامنه ی حمالت خود را بیشتر کنند و به سایرن هم صدمه بزنند و 

هسوووووووتند بلکه به همه صووووووودمه می زنند، در  گرفته نشوووووووود نه تنها به آنهائی که اسووووووویر آنها اگر جلو اینها

س»اصطالح به این کار گروگانگیرها   گفته می شود. « تَتَرُّ

س»در کنار اصووووطالح  الفاظ دیگری نیز وجود دارند که همان معنی و مفهوم را می رسووووانند و در « تَتَرُّ

 « . اَلختالط»و « التحصن» حکم شرعی هم با هم یکی هستند مثل

 حصن : قلعه، حصار، سنگربندي کردن، قلعه نظامی .

َن : براى خود پناهى گرفت  تََحصَّ

نِت المرأةُ: آن زن ُمحصوووونه شوووود و در پشووووت حصووووار و قلعه پناه گرفت. قلعه ای به نام خانواده و   تََحصووووُّ

یثَاقاً » رفته اندزندگی زن و شوووووووووهری که طبق پیمان اسووووووووتوار و محکمی که از مردان گ َوأََخْذَن ِمنُکم م ِ

 ً  پناه گرفته اند.  این قلعه( آن را ساخته اند و در پشت حصارهای 21نساء/«)َغِلیظا



ی باعفتی که پشت این دیوار خانواده در برابر غیر زنان خودش  متأهل و ازدواج كردهمرد ُمْحَصن: 

 پشت این دیوار ودر برابر غیر شوهر خودش که  ُمْحَصنَة : زن شوهردار، زن باعفتی .پناه گرفته است

  .حصار قلعه ی خانواده پناه گرفته است

هَُو الَِّذی أَْخَرَج الَِّذیَن َکفَُروا ِمْن أَْهِل می فرماید: ی کفار یهودی بنی نضیر هللا تعالی در مورد قلعه 

ِل اْلَحْشِر َما َظنَنتُْم أَن یَ  ِ اْلِکتَاِب ِمن ِدیَاِرِهْم أِلَوَّ َن َّللاَّ انِعَتُُهْم ُحُصونُُهم م ِ  (2)حشر/... ْخُرُجوا َوَظنُّوا أَنَُّهم مَّ

از سرزمینشان بیرون راند )و به خیبر  ،اهل کتاب را در نخستین گردهمآئیاز او کسی است که کافران 

نان را از ن آبردند که دژهایشووا، و ایشووان هم گمان میبردید که آنان بیرون روندان نمیکوچاند(. شووما گم

 . داردعذاب خدا بدور می

البته ممکن است این تحصن و محافظت و پناه گرفتن تنها از طریق قلعه و دژ و ارگ نباشد بلکه با یک 

َوَعلَّْمنَاهُ  زره جنگی باز از صدمات پناه گرفت و از خود محافظت کرد چنانچه هللا تعالی می فرماید:

ن بَأِْسُکْم فََهْل أَنتُْم َشاِکُروَن ِصنَُکم ِلتُحْ َصْنعَةَ لَبُوٍس لَُّکْم  و به او ساختن زره را آموختیم تا  (۸0)انبیاء/م ِ

 کنید؟)این لباس جنگی( شما را در جنگها حفظ کند. آیا سپاسگزاری می

پس این دژ و قلعه و جان پناه و سونگر و حصوار ممکن اسوت سونگر خانواده و زناشووئی باشود یا قلعه ای 

  ره ای جنگی و یا حتی سپری انسانی باشد. ا زجنگی ی

که ضووووودش می شوووووود التفرق و از هم جدا  1۸۸هم یعنی ترکیب و قاطی شووووودن و درهم شووووودن« اَلختالط»

شوووودن.  این مخلوط شوووودن دشوووومن با مسوووولمین هدف نزدیک آنهاسووووت که دشوووومن می خواهد از طریق این 

 برسد.   شمخلوط شدن به هدف دور خود

به 1۸9د مخلوط شدن مومنین با کفار و جدا نبودن مومنین از کفار سکوَلر قریش هللا تعالی در مور

هُُم الَِّذیَن َکفَُروا َوَصدُّوُکْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواْلَهْدَی عنوان مانعی جهت حمله به مکه می فرماید: 

ند، و از ورود شما به مسجدالحرام اآنان همانهائی هستند که کفر ورزیده)َمْعُکوفاً أَن یَْبلَُغ َمِحلَّهُ 
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ََل ِرَجاٌل َولَوْ ( اید به قربانگاه برسداند قربانیهائی که با خود نگاه داشتهاند، و نگذاشتهجلوگیری کرده

ةٌ ِبغَْیِر ِعْلمٍ  عَرَّ ْنُهم مَّ ْؤِمنَاٌت لَّْم تَْعلَُموهُْم أَن تََطئُوهُْم فَتُِصیبَُكم م ِ ْؤِمنُوَن َوِنَساٌء مُّ ُ فِي َرْحَمتِِه َمن  ۖ مُّ یُْدِخَل َّللاَّ  ل ِ

کردید که ) در میان آنان هستند و( شما ایشان اگر مردان و زنان مؤمنی را لگدمال و نابود نمی)یََشاُءۚ  

رسید )خداوند هرگز شناسید و از این راه عیب و عار و زیان و ضرری ناآگاهانه به شما نمیرا نمی

شما را از ایشان کوتاه کرد( تا خدا هر که را بخواهد غرق رحمت خود شد. دست مانع این جنگ نمی

اگر)کافران و مؤمنان ضعیفی که در مکه ( 25)فتح/لَْو تََزیَّلُوا لَعَذَّْبنَا الَِّذیَن َکفَُروا ِمْنُهْم َعذَاباً أَِلیماً ( سازد

ا غلبه شما بر آنان( به عذاب بودند، کافران ایشان را )باند( از یکدیگر جدا مینهانی ایمان آورده

 کردیم.دردناکی گرفتار می

امروزه در این زمینه برای خیلی ها  سواَلتی به وجود می آید که در صدر اسالم نیز برای عده ای از 

ابن عباس رضي هللا عنهما مي گوید: نبي صلی هللا علیه وسلم صحابه رضی هللا عنهم جای سوال بوده . 

 ِإذَا َكاَن َرُجٌل ُمْؤِمٌن یُْخِفي ِإیَمانَهُ َمَع قَْوٍم ُكفَّاٍر فَأَْظَهَر ِإیَمانَهُ فَقَتَْلتَهُ؟ هللا عنه فرمود:خطاب به مقداد رضی 

اگر مرد مؤمني، ایمان اش را از کفار، پنهان مي کرد سپس آنرا آشکار ساخت و تو او را به قتل )

باید گفت که تو هم قبالً ایمانت را در مکه »  190انََك ِبَمكَّةَ ِمْن قَْبلُ فََكذَِلَك ُكْنَت أَْنَت تُْخِفي ِإیمَ  (رساندي؟!

 . «پنهان مي کردي

پس زمانی که هللا تعالی خبر می دهد که در میان این کفار سکوَلر اهل ایمانی وجود دارند یعنی وجود 

کمیت کفار دارند، و زمانی که هم اکنون همه می دانیم که در سرزمینهای اشغال شده ی تحت حا

سکوَلر جهانی و طاغوتهای محلی مومنینی وجود دارند باید به این یقین و شعور خود احترام بگذاریم 

 و در برخورد با این مومنین مستضعف تابع کینه و اشتهای نفسانی عقل ناقص خود یا دیگران نشویم.  

واع حاَلت مختلف مفهوم با چنین آگاهی و علمی، علمای قرون گذشته متناسب با وضع زمان خود ان

 : وسی بیان می کردند به عنوان مثالتترس را در مثالهای ملم
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دسته ای از مسلمین اسیر شده را در  ،جنگ یا پیشروی ارتش گرماگرمزمانی که دشمن در  -

جلو ارتش و بین خودش و ارتش مومنین قرار دهد و خودش را به وسیله ی این سپر انسانی از 

 .م تیرها و نیزه ها در امان نگه می دارندضربات شمشیرها و زخ

یا ممکن است این التُّرس یا سپر در کشتی دشمن اتفاق بیافتد که دشمن باز جمعی از مسلمین   -

را به عنوان سپر با خود برداشته باشد و اجازه ندهد که مسلمین به واسطه ی این سپر انسانی 

واع وسایل حمل و نقل مثل قطارها و . امروزه انآنها را آتش بزنند یا غرقش کنند کشتی

 . ها و غیره مشمول این حکم می شونداتوبوسها و هواپیما

اختالط و مخلوط شدن دشمن با زنان و کودکان یا افراد غیر نظامی تحت حاکمیت خودشان یا  -

با مسلمین اسیر شده جهت جلوگیری از همجوم مسلمین یا جلوگیری از تیراندازی مسلمین به 

 آنهاسوی 

امروزه هم گاه دشمن اطراف پایگاهها یا مراکز فرماندهی یا مراکز حساس استراتژیک خود را با 

 مسلمین اسیر شده پر می کند تا از این مراکز در برابر حمالت مجاهدین حمایت کند. 

علمای گذشته ی ما بیان کرده  البته در زمان حاضر حالتهای تترس به همین اشکال ساده ای نیست که

چون آنها متناسب با وضع موجود زمانی و مکانی خودشان و شرایط حاکم بر تکنولوژی نظامی و  .اند

ادوات جنگی و سبکهای مشخص جنگی آن زمان صحبت کرده اند و قطعا امروزه هم تکنولوژی و 

یت قواعد کلی جنگ سبکهای مختلف جنگی اادوات و انواع اسلحه ها فرق کرده اند و هم ضمن رع

 اند. فرق کرده 

 : شده است که دشمن باع، امروزه تترس در اشکال مختلف آن

 یا باید به دلیل سپرهای انسانی و مالی مانع از اندیشدن به جنگیدن شود،  -

یا ضمن پذیرش نابودی این سپرهای مالی و انسانی با انواع اسلحه های کشتار جمعی جنگ را  -

 شروع کند 



انسانی و مالی با اسلحه های معمولی جنگی دراز و یا اینکه جهت محافظت از این سپرهای  -

 مدت را درپیش گیرد که قطعاً به صالحش نیست. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :با شک و گمان خون معصوم انسانها مباح نمی شود

م بودن خون مومنین عرض شد نصوص قطعی و واضح و صریح آیات و احادی، به حراهمچنانکه 

داد به همین  مسلمانو احتمال و ظن نمی توان حکم به قتل یک  با شکاشاره دارد، در این صورت 

دلیل با شک و احتمال و ترس از اینکه نکند فالن اتفاق بیافتد یا نیافتد نمی توان به قتل مسلمینی که کفار 

متخصصین امر و مراجع شورای به عنوان سپر انسانی از آنها استفاده کرده اند حکم داد؛ اما چنانچه 

ه اقتضاء می کند که دست ب تی حتمیضروربا قاطعیت به یقین برسند که تشخیص دهند و ذی صالح 

عملی زد که ممکن است منجر به قتل این سپر انسانی نیز شود در چنین وضعیتی جمهور فقهاء حنفی و 

 اما در هر حال مجاهدین باید 191شافعی و حنبلی انجام عملیات را مجاز دانسته اند؛ جعفری و مالکی و 

و در تیر اندازی و انجام  192تا آنجائی که می توانند از صدمه زدن به سپر انسانی خود داری کنند 

عملیات هدفشان کفار باشد و با آنکه ممکن است به حکم ضرورت قصد حسی نسبت به کشتن سپر 

  193کفار.  طانسانی داشته باشند اما قصد قلبی آنها کشتن کفار باشد نه کشتن سپر انسانی بوجود آمده توس

 ی، در حالت ضرورت«ابزار3»با چنین شرایطی و بر اساس رای شورای اولی اَلمر تحت مدیریت 

گانه که ممکن است منجر به هدف قرار گرفتن سپر 6، انجام عملیات بر علیه کفار آشکار کلی و قطعی

که  رده ایمبه صورت قطعی و یقینی علم پیدا کانسانی شود به مقاصد شریعت نزدیکتر است؛ چون 

ترک عملیات به بهانه ی وجود سپر انسانی منجر به اشغال داراَلسالم و تسلط دشمن بر داراَلسالم و 

 کشته شدن همه ی مسلمین از جمله سپر انسانی می شود. 
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کشته می شود، حاَل یا به دست کفار کشته می شود که و یقیناً در اینجا سپر انسانی در هر حال قطعاً 

گی چون مسلط شدن دشمن بر تمام مسلمین به دست می آید، و یا به دست مسلمین کشته مفسده ی بزر

   194 تمام مسلمین نجات پیدا می کنند.هم نابود می شود و دشمن هم می شود که 

که خودش یکی از شاهدین جنگهای صلیبی و جنایات امام محمد غزالی طوسی شافعی مذهب رحمه هللا 

می گوید: زمانی که کفار دسته ای  مصلحت ضروری و قطعی و کلیگرفتن  با در نظرصلیبی ها بوده 

از مسلمین اسیر شده را به عنوان سپر انسانی قرار دهند اگر ما به این سپر انسانی حمله نکنیم و دست 

تسلط پیدا می کنند و تمام مسلمین را « دار اْلسالم»کفار به ما صدمه می زنند و بر  از جنگ بکشیم این

شند؛ اما اگر ما به سوی این سپر انسانی تیراندازی کنیم مسلمان بی گناهی را کشته ایم که جرمی می ک

مرتکب نشده است و کشتن چنین بیگناهانی را شرع اجازه نداده است، با این وجود اگر ما دست از 

لمین ر تمام مسباید به سوی این سپر انسانی هم تیر اندازی شود( کفار ب جنگ بکشیم )که در آن اجباراً 

 مسلط می شوند و سایر مسلمین به همراه همین اسرا را نیز به قتل می رسانند.

در اینجا می توان گفت: این اسیر در هر حال کشته می شود اما حفظ جمیع مسلمین نزدیکتر است به 

 اهمقصود و هدف شریعت؛ چون ما می دانیم که هدف و مقصود شریعت قطعاً کم کردن کشته ها و کوت

کردن راه است و ما می توانیم به این شکل به اندازه ی توان خود آمار این کشته ها را کاهش دهیم، 

افتاده اند که مقصود اینهم با توجه به مصلحتی است که مسلمین در حال اضطرار و ضرورت در آن 

جود به یک دلیل یا اصل مشخصی نیست بلکه دَلیل بی شماری برای انجام آن و شریعت است و

   195دارد.

                                                           
 . 177،  176المستصفى ،  16/2۸۸الجامع ألحكام القرآن 194
. / وقال الغزالي رحمه هللا: أما الواقع في رتبة الضورورات؛ فال یبعد في أن یؤدي إلیه اجتهاد، وإن لم یشوهد له أصول   177،  176المسوتصوفى  195

ن، ولو م وقتلوا كافة المسلمیمعین، ومثاله؛ إن الكفار إذا تترسوا بجماعة من أسارى المسلمین، فلو كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار اْلسال

قتلون ی رمینا الترس لقتلنا مسووولما معصووووما لم یذنب ذنبا، وهذا َل عهد به في الشووورع، ولو كففنا لسووولطنا الكفار على جمیع المسووولمین فیقتلونهم ثم

د الشرع، ألنا نعلم قطعا أن مقصواألسارى أیضا، فیجوز أن یقول قائل؛ هذا األسیر مقتول بكل حال، فحفظ جمیع المسلمین أقرب إلى مقصود 

 .(1/176الشرع تقلیل القتل، كما یقصد حسم سبیله عند اْلمكان، فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقلیل. )المستصفى: 

Commented [Mw1 :] 



امام محمد غزالی رحمه هللا در همین کتاب الُمستَصفى من علِم األصوِل  چنین عملی را با می بینیم که 

و همگانی کلی  -3قطعی است  -2ضرروی است  -1داشتن سه ویژگی و صفت معتبر می داند : 

 196است

 است وسپر انسانی مجاز  امام قرطبی رحمه هللا نیز در الجامُع ألحكاِم القرآِن می گوید: کشتن

 و همگانی کلی -2ضرروی  -1مصلحتی ان شاء هللا و آنهم زمانی است که در آن اختالفی وجود ندارد 

 قطعی باشد.   -3

: نمی توان به کفار دست یافت ]و هیچ راهی برای دست یافتن به ست به این معنیضروری ا -

 کفار نیست[ مگر با کشتن این سپر انسانی

امت است که با قتل سپر انسانی مصلحت  تماماین معنی: این رای قاطع و محکم کلی است به  -

 مسلمین حاصل می شود و..تمام 

 قطعی است به این معنی: این مصلحت قطعاً با کشته شدن سپر انسانی  به دست می آید.  -

اشته وجود دو علمای ما گفته اند: و این مصلحت با چنین قیودی شایسته نیست در اعتبار آن اختالفی 

باشد، چون در هر حال قطعاً این سپر انسانی کشته می شود حاَل یا به دست دشمن که ثمره ی آن مفسده 

تسلط پیدا می کند، یا به دست مسلمین کشته می شود  ام مسلمینی بزرگی است که طی آن دشمن بر تم

   197که طی آن دشمن نابود می شود و تمام مسلمین نجات پیدا می کنند. 

ضرورت  ،واهمه و ترسخوف و ای مرجوح و برتر نزد شافعی ها نیز این است که صرفاً به دلیل ر

و به مجرد امری  19۸م کردن چنین ضرورتی مجاز نیستلَ حاصل نمی شود و کشتن سپر انسانی با عَ 

                                                           
 .  177المستصفى  196
وَل یكون فیه اختالف إن شوواء هللا، وذلك . / قال اْلمام القرطبي رحمه هللا: )قلت: قد یجوز قتل الترس،   2۸۸،  16/2۸7الجامع ألحكام القرآن  197

إذا كانت المصووولحة ضوووروریة كلیة قطعیة، فمعنى كونها ضوووروریة؛ أنها َل یحصووول الوصوووول إلى الكفار إَل بقتل الترس، ومعنى أنها كلیة؛ أنها 

 وا على كل األمة، ومعنى كونهاقاطعة لكل األمة، حتى یحصوووول من قتل الترس مصوووولحة كل المسوووولمین، فإن لم یفعل قتل الكفار الترس واسووووتول

 قطعیة؛ أن تلك المصووولحة حاصووولة من قتل الترس قطعا، قال علماؤنا؛ وهذه المصووولحة بهذه القیود َل ینبغي أن یختلف في اعتبارها، ألن الفرض

یهلك إما بأیدي المسوووولمین؛ فأن الترس مقتول قطعا، فإما بأیدي العدو؛ فتحصوووول المفسوووودة العظیمة التي هي اسووووتیالء العدو على كل المسوووولمین، و

العدو وینجو المسوووووووولمون أجمعون، وَل یتأتى لعاقل أن یقول؛ َل یُقتل الترس في هذه الصووووووووورة بوجه، ألنه یلزم منه ذهاب الترس واْلسووووووووالم 

ما حصل  سدة بالنسبة إلىوالمسلمین، لكن لما كانت هذه المصلحة غیر خالیة من المفسدة، نفرت منها نفس من لم یمعن النظر فیها، فإن تلك المف

 منها عدم أو كالعدم، وهللا أعلم
 . 6/33، مغنى المحتاج  10/2۴6روضة الطالبین  19۸



غیر یقینی نمی توان خون مسلمانی که توسط کفار به عنوان سپر انسانی از آن استفاده شده است را 

با  ،اینکه نهایتش این باشد که بر جان خودمان بتریسم »بلکه باید یقین کامل حاصل کرد. وباح کرد؛ م

 .199«خوف و واهمه خون مسلمان مباح نمی شود

ضرورت بخواهد که به این   ،: اگر در هنگام درگیری و رویاروئی جنگووی رحمه هللا می گویدامام ن

 آنها بر ما پیروز میتی باشد که اگر از آنها دست بکشیم و دشمن در موقعی سپر انسانی شلیک شود،

 ،ینکه: یکی از آنها ار خواهد شد، دو دیدگاه وجود داردشوند و صدماتی که به ما وارد می کنند بیشت

نباید تیر اندازی کرد در حالی که در این تیر اندازی نمی توانیم کفار را بزنیم مگر با زدن مسلمان، 

، و خون مسلمان با م داریم و برجان خودمان می ترسیمت که بر جان خودمان بیچون نهایتش این اس

قی که صحیح المنصوص است و عرا –خوف به دلیل صورت اکراه مباح نمی شود؛ دیدگاه دومی هم 

به قصد کشتن مشرکین تیر اندازی مجاز است و به اندازه ی توان از اینکه  -ها به آن عمل می کنند

ز می شود، چون مفسده ی پرهیز و رویگردانی بیشتر از مفسده ی اقدام کردن زدن مسلمین پرهی

 200است

این چند دهه ی گذشته   آیت هللا خمینی به عنوان نماد تشیعِ  ،به اهل سنت در کنار این فقهای معروفِ 

د: یمی گو  -چون آیت هللا خامنه ای نماد تشیع جعفری در زمان حاضر است  - قبل از آیت هللا خامنه ای

ای از مسلمین را کفار اگر یک دسته -در جنگهای سابق این هست  -ای از مسلمین را اگر یک دسته

گناه را سپر قرار داد و پشت ای از مسلمین بیسپر قرار دادند؛ فرض کنید که عراق فاسد، یک دسته

ها ش را بکشیم. مسلمانآنها ایستاده که بریزد ایران را بگیرد، بر ما واجب است که مسلمان و غیرمسلمان

 201روند و کافرهایش کافرند و به جهنم. دفاع واجب است.شهید هستند و به بهشت می

                                                           
ـوووووووووووي /   545/ 4. / التاج واْلكلیل لمختصووور خلیل 10/2۴6روضوووة الطالبین  199 / ومنح الجلیل شووورح   114/ 3/ وشووورح مختصووور خلیل للخرشووو

 150/ 3مختصر خلیل 
/ وإن دعت ضرورة إلى رمیهم بأن تترسوا بهم في حال التحام القتال، وكانوا بحی، لو كففنا عنهم ظفروا بنا  10/2۴6روضة الطالبین:  200

یباح  وكثرت نكایتهم، فوجهان؛ أحدهما، َل یجوز الرمي إذا لم یمكن ضرب الكفار إَل بضرب مسلم، ألن غایته أن نخاف على أنفسنا، ودم المسلم َل

جواز الرمي على قصد قتال المشركین، ویتوقى المسلمین  -وهو الصحیح المنصوص، وبه قطع العراقیون  -، والثاني بالخوف بدلیل صورة اْلكراه

 بحسب اْلمكان، ألن مفسدة اْلعراض أكثر من مفسدة اْلقدام، وَل یبعد احتمال طائفة للدفع عن بیضة اْلسالم ومراعاة لألمور الكلیات
 119 -11۸،  صص 15صحیفه امام خمینی، جلد  201



ضرر رساندن  اگر به دقت در منابع شرعی دقت کنیم متوجه می شویم که مناط، مدار و علت مباح شدنِ 

ی « دفع ضرر » -که ضرر رساندن به آنها در حالت عادی حرام است -به سپرهای انسانی و مالی 

حتمی و بزرگتر است که متوجه دین اسالم و مسلمین و داراَلسالم و ارتش مسلمین در میدان جنگ و 

 در حین نبرد می شود.

به عنوان مثال هللا تعالی قبل از بیان موضع ابراهیم علیه اسالم در برائت از قوم سکوَلرش و قبل از 

مکه در سوره ی ممتحنه در مورد ضرر قطعی و  بیان اخراج مسلمین توسط کفار سکوَلر قریش از

 : بر دین اسالم و مسلمین می فرمایدحتمی و بدون شک کفار مشرک و سکوَلر 

]پس به این ( گردند،اگر بر شما دست یابند، دشمنان شما میِإن یَْثقَفُوُكْم یَُكونُوا لَُكْم أَْعدَاًء  ) -1

اعتماد نداشته باشید اینها بعد از ریستها سکوَل شعارهای فریباکارانه ی برادری و برابری آ

 پیروزی فوراً دشمن ما می شوند[

 کنند، و زبان را درو دست تعدی به سویتان دراز میَویَْبُسُطوا ِإلَْیُكْم أَْیِدیَُهْم َوأَْلِسَنتَُهم ِبالسُّوِء ) -2

 ( ا به بدی باز می کنندحق شم

 شد کافر شوید!کنند که کاش میو می( و آرز2)ممتحنه/َوَودُّوا لَْو تَْكفُُروَن   -3

ثمره ی جنایتبار و خونین و ننگین حاکمیت کفار سکوَلر جهانی و مرتدین سکوَلر  ی ما مگر همه

ندیده ایم و لمسش نکرده ایم؟  آیا جنایتی مانده است که این سکوَلریستها اسالمی محلی بر سرزمینهای 

 ین انجامش دهند اما دریغ کرده باشند؟مند با دست و زبان خود در حق مسلتوانسته باش

گانه ی دین را از دین اسالم می گیرند و به دین سکوَلریسم می ۴ابتدا با قدرت اسلحه و زور مفاهیم 

و با  -3قوانین و احکام خود را پیاده می کنند  -2ورده اند قدرت حکومتی که به دست آ -1عد با دهند و ب

و چنانچه کسی  -۴را مجبور به اطاعت از این قوانین می کنند همین قدرت نظامی حکومتی  مسلمین 

 اطاعت خودش را به حاکمیت و قوانین آنها ندهد او را مجازات می کنند. 



َل و ٱلَِّذى آیا در صورت تسلط  سکوَلریستها )مشرکین( شکی در این ضرر قطعی و حتمی داریم؟ 

ِت بِغَْیِر َعَمٍدٍۢ  َو  َم  ن سکوَلریستها همیشه با اسلحه با مسلمین وارد گفتگو می شوند تا . البته ایَرفََع ٱلسَّ

َوَلَ یََزالُوَن مفهوم دین را به دین خودشان اختصاص دهند. هللا تعالی می فرماید:  ۴زمانی که بتوانند این 

وسته با شما خواهند جنگید تا ( )مشرکان( پی217)بقره/یُقَاِتلُونَُكْم َحتََّى یَُردُّوُكْم َعن ِدیِنُكْم إِِن اْستََطاُعوْا 

 اگر بتوانند شما را از  دینتان برگردانند.

کفار اهل کتاب هم باز در صورت تسلط بر مسلمین به چیزی غیر از این راضی نمی شوند چنانچه هللا 

( یهودیان و 120ره/)بقَولَن تَْرَضى َعنَک اْلیَُهودُ َوَلَ النََّصاَرى َحتَّى تَتَِّبَع ِملَّتَُهْم تعالی می فرماید: 

 ۴نصرانی ها هرگز از تو خوشنود نخواهند شد، مگر این که از دین ایشان پیروی کنی. )و باز همان 

 ی و مفهوم دین را به اینها بدهی(معن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برای مسلمین یا  التترس بالمسلم سانی شدنسپر ان

 وسلم در پشت او قرار هیهللا عل یرسول هللا صل نکهیهللا عنه و ا یرض یابوطلحه انصار ی هیدر قض

سُ یَ كاَن أَبُو َطْلَحةَ  »وسلم قرار داده بود  هیهللا عل یو ابوطلحه بدن خود را سپر رسول هللا صلگرفته   تَتَرَّ

ِ َصلَّى  شخص مومن مجاهد نفس خودش را در معرض خطر 202،واِحدٍ  بتُْرٍس هللاُ علیه وسلََّم مع النبي 

بی باکانه جهت کشتن  مثالً یا قرار می دهد. دیگران و  جان خودش را به عنوان سپر  203قرار می دهد

آنها می پرد داخل پایگاه و سنگر و از بین بردن روحیه ی دشمن یا ضربه زدن به آنها یا ترساندن 

که از چنین مکانی مجاهدین هم در حال تیراندزی و انجام عملیات هستند یا سپری می شود جهت  دشمن

 پوشش و محافظت از سایر مجاهدینی که پشت سرش هستند.

در چنین حالتی که مصلحتی برای جبهه ی مسلمین دارد و ضربه ای به دشمن وارد می کند 

: مد غزالی طوسی رحمه هللا می گویدامام مح 204 ته اند.جمهور فقهاء رحمهم هللا انجام آن را مجاز دانس

چنین اقدامی برای او مجاز است زمانی که بداند کشته نمی شود تا اینکه کشته می شود، یا بداند که با 

مشاهده ی جرئت او قلبهای کفار متزلزل و خورد می شود، و اعتقاد پیدا می کنند که سایر مسلمین هم 

و دوست داشتن شهادت در راه هللا هستند، به همین دلیل  ،ت کوشی و شوکتدارای چنین روحیه ی سخ

  205ابهت و شوکت کفار شکسته می شود. 

 را مجاز دانسته اند: و عملیاتهای استشهادی و فقهاء به دو شرط چنین سپر شدنی

 هدف از انجام این کار اعالء کلمة هللا باشد  -1

  206 ر دارد.و بداند که کارش بر روی جبهه ی کفار تاثی  -2

                                                           
 (1۸11(، ومسلم )2902البخاري ) 202

 . 2/1۴01انظر الجهاد والقتال في السیاسة الشرعیة  (203)
،  5/3۴5، المحلى  6/203 ، الفروع 6/37، مغني المحتاج   2۸۴،  2/2۸3، حاشیة الصاوي  2/1۸۴، حاشیة الدسوقي  10/77المبسوط  (204)

 . 557، مشارع األشواق  195،  1/19۴، اْلنجاد  3۴6
 . 2/319إحیاء علوم الدین  (205)
 .  2/2۸۴، حاشیة الصاوي  2/1۸۴حاشیة الدسوقي  (206)



ِ این دسته از فقها به آیات و احادیثی استناد می کنند مثل:   َوِمَن النَّاِس َمن یَْشِری نَْفَسهُ اْبِتغَاء َمْرَضاِت َّللا 

ُ َرُؤوٌف ِباْلِعبَاِد  شود که جان خود را )که عزیزترین سی یافته می(و در میان مردم ک207)بقره/َوَّللا 

ان مهرببسیار فروشد و خداوندگار نسبت به بندگان ر خوشنودی خدا می( در برابچیزی است که دارد

 است.

سبب نزول این آیه هم این بود که صهیب رومی رضی هللا عنه در زمان هجرت به مدینه همین که دید 

تعقیب کننده هائی از سکوَلریستها )مشرکین( قریش نزدیک شده اند به روی تپه ای بلند رفت و تیرها 

ماده کرد و گفت: ای جماعت قریش! می دانید که من از هرکس دان بیرون کشید و کمانش را آز تیررا ا

قسم به خدا دستتان به من نمی رسد، مگر اینکه  در تیراندازی ماهرترم و تیرم هرگز خطا نمی کند.

 . نگمجا شمشیری که در دست دارم می تیر که در اختیار دارم یک نفر را کشته باشم و پس از آن ب رهاب

به خدا اجازه نمی دهیم خودت با ثروتت از دست ما در بروی تو »  : یکی از آن ها بانگ بر آورد که

 «وقتی نزد ما آمدی گدایی بیش نبودی و پیش ما ثروتمند شده و مال اندوخته ای.

صهیب رضی هللا عنه محل اختفای ثروتش را در منزلش در مکه به آن ها نشان داد آن ها رفتند 

از دارالکفر تحت دین خود محافظت از وتش را برداشتند و راه او را باز کردند. صهیب به منظور ثر

ن برای ثروتی که با خو ،به طرف داراَلسالم مدینه شتافتحاکمیت سکوَلریستهای )مشرکین( قریش 

 جگر و زحمت اندوخته بود و عمر و جوانی خود را در پایش باخته بود، افسوس نخورد.

قبا رسید رسول هللا صلی هللا علیه وسلم او را دید و به طرفش آمد و به گرمی به او خوشامد  وقتی به

ابو یحی معامله ی پر منفعتی کردی و سه بار آن را تکرار »َرِبَح البَْیُع أَبَا یَْحیَى گفت و اعالم کرد: 

 «.کرد



چ و سلم به خدا قسم هیعلیه  لی هللایا رسول هللا ص»شادی و سرور چهره صهیب را فرا گرفت و گفت: 

 207.«کس قبل از من این خبر را به شما نداده است و معلوم است جز جبرئیل هیچ کس به تو نگفته است

: روز جنگ جسورانه ای حدیثی است که می گویددلیل دوم برای مجاز بودن چنین عملیاتهای فدائی 

ُ علیه َوَسلََّم با هفت نف ر از انصار و دو نفر از قریش )مهاجران( تنها ماند؛ و احد، رسول هللا َصلَّى َّللاَّ

ه چ»َمن یَُردُّهُْم َعنَّا َولَهُ الَجنَّةُ؟ أَْو هو َرفِیِقي في الَجنَِّة هنگامی که مشرکین به او نزدیک شدند، فرمود: 

ار ص؟ پس مردی از ان«کند تا اینکه به بهشت برود یا رفیقم در بهشت باشدکسی آنان را از ما دور می

ُ علیه َوَسلََّم   جلو آمد و آنقدر جنگید تا اینکه کشته شد. دوباره مشرکین نزدیک شدند. رسول هللا َصلَّى َّللاَّ

کند تا به چه کسی آنان را از ما دور می»َمن یَُردُّهُْم َعنَّا َولَهُ الَجنَّةُ؟ أَْو هو َرفِیِقي في الَجنَِّة فرمود: 

؟ این بار، مرد دیگری از انصار جلو آمد و آنقدر جنگید تا اینکه «اشدبهشت برود یا رفیقم در بهشت ب

کشته شد. و این ماجرا همچنان ادامه پیدا نمود تا اینکه هر هفت انصاری کشته شدند. آنگاه رسول هللا 

ُ علیه َوَسلََّم فرمود: )هر هفت نفر  «ما با همراهانمان انصاف نکردیم»20۸.ما أَْنَصْفنَا أَْصَحاَبنَا َصلَّى َّللاَّ

 .(دو نفر مهاجر همچنان باقی ماندندآنان کشته شدند و 

در این حدی، دلیلی بر جواز مقابله ی یک نفر با جماعتی و ارتشی از دشمن وجود دارد هر چند 

شخص فدائی که خودش را سپر مومنین کرده است می داند که کشته می شود یا احتمال کشته شدنش 

 باَلست. 

هللا  رضی انساز به این حدی، بر می گردد که انس بن نضر رضی هللا عنه می گوید: دلیل سوم نیز ب

عمویم؛ انس بن نضر؛ كه در جنگ بدر حضور نداشت، از رسو ل هللا صلی هللا علیه »عنه مي گوید: 

                                                           
صحیح على شرط  ( وقال :5700رقم ) 3/۴50( ، والحاكم في مستدركه 730۸رقم ) ۸/36، والطبراني  1/151أخرجه أبو نعیم في الحلیة  (207)

 .  1/223، زاد المسیر  3/20، الجامع ألحكام القرآن  1/1۸۴مسلم ./ تفسیر ابن كثیر 
ُ علیه َوَسلََّم أُْفِردَ یَوَم أُُحٍد في َسْبعٍَة  3/1۴15/ أخرجه مسلم  في كتاب الجهاد والسیر ، باب غزوة أحد  17۸9مسلم  20۸ / أنَّ َرسوَل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

ا َرِهقُوهُ، قاَل: َمن یَُردُُّهْم َعنَّا َولَهُ الَجنَّةُ؟ أَْو هو َرِفیِقي في الَجنَّ ِمَن األنْ  ِة، فَتَقَدََّم َرُجٌل ِمَن األْنَصاِر، فَقَاتََل حتَّى قُتَِل، ثُمَّ َصاِر َوَرُجلَْیِن ِمن قَُرْیٍش، فَلَمَّ
لسَّْبعَةُ، فَقاَل ى قُِتَل الَجنَّةُ؟ أَْو هو َرفِیِقي في الَجنَِّة، فَتَقَدََّم َرُجٌل ِمَن األْنَصاِر، فَقَاتََل حتَّى قُِتَل، فَلَْم یََزْل َكذلَك حتَّ َرِهقُوهُ أَْیًضا، فَقاَل: َمن یَُردُُّهْم َعنَّا َولَهُ ا

ُ علیه َوَسلََّم ِلَصاِحبَْیِه: ما أَْنَصْفنَا أَْصَحابَنَا  َرسوُل هللاِ َصلَّى َّللاَّ



وسلم پرسید: یا رسول هللا! در نخستین غزوه اي كه با مشركین جنگیدي، من شركت نداشتم. اگر خدا به 

 توفیق جنگیدن با مشركین را بدهد، خواهد دید كه چه خواهم كرد. من

زمانی كه جنگ احد، روي داد و مسلمانان، پراكنده شدند، انس بن نضر گفت: پرودگارا! من از كاري 

كه اینها یعني مسلمانان، كردند، عذر خواهي مي كنم و از كاري كه اینها یعني مشركین كردند، بیزاري 

لو رفت و پیش روي خود، سعد بن معاذ را دید و گفت: اي سعد بن معاذ! بهشت را مي جویم. سپس ج

 مي خواهم. و سو گند به پرودگار نضر كه من بوي بهشت را از سوي احد، استشمام مي كنم.

سعد مي گوید: اي رسو ل خدا! آنچه او انجام داد، از توان من خارج است. انس بن مالك رضی هللا عنه 

كه توسط مشركین، كشته و مثله شده بود، هشتاد و اندي زخم شمشیر، ضربه ی نیزه و اثر مي گوید: او 

تیر در بدنش، وجود داشت. هیچ كس، او را نتوانست بشناسد جز خواهرش كه از انگشتانش او را 

َ َعلَْیهِ : شناخت. به نظر ما این آیه  ن قََضى نَْحبَهُ َوِمْنُهم  ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن ِرَجاٌل َصدَقُوا َما َعاَهدُوا َّللاَّ فَِمْنُهم مَّ

ن یَنتَِظُر َوَما بَدَّلُوا تَْبِدیالً    209 در مورد او و امثال او نازل شده است. (23)احزاب/مَّ

: انغماس و فرو رفتن در دشمن مجاز است همچنانکه أنس بن اساس ابن قیم رحمه هللا می گوید بر این

فقهاء جهت مصلحت مسلمین به به این شکل  210 ش دشمن وارد شدند.النضر و دیگران به تنهائی به ارت

 211مجاهد اجازه داده اند که به صف کفار حمله کند هر چند که مطمئن باشد که کشته می شود.

امام مسلم رحمه هللا نیز در صحیحش از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم داستان أصحاب األخدود می 

؛ ور به قتل و کشتن خودش را می دهدآشکار شدن دین آن جوان دستآورد که در آن به خاطر مصلحت 

َل فَقاَل ِلْلَمِلِك: إنََّك لَْسَت بقَاِتِلي حتَّى تَْفعَ »  می فرماید:رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از زبان این جوان 

                                                           
( ، ومسلم في كتاب األمارة ، 3۸22رقم ) ۴/1۴۸7( أخرجه البخاري في كتاب المغازي ، باب غزوة أحد 1903(، ومسلم )2۸05البخاري ) 209

ِل قِتَاٍل قَ 1903رقم ) 3/1512باب ثبوت الجنة للشهید  ِ، ِغْبُت عن أَوَّ ي أَنَُس بُن النَّْضِر عن قِتَاِل بَْدٍر، فَقاَل: یا َرسوَل َّللاَّ اتَْلَت ( . / َغاَب َعم ِ

ا كاَن یَْوُم أُُحٍد  ُ ما أَْصنَُع، فَلَمَّ ُ أَْشَهدَِني قِتَاَل الُمْشِرِكیَن لَیََریَنَّ َّللاَّ ا َصنََع َهُؤََلِء الُمْشِرِكیَن، لَِئِن َّللاَّ -واْنَكَشَف الُمْسِلُموَن، قاَل: اللَُّهمَّ إن ِي أَْعتَِذُر إلَْیَك ممَّ

ا َصنََع َهُؤََلِء  وأَْبَرأُ  -یَْعِني أَْصَحابَهُ ِ النَّْضِر، إن ِي أَِجدُ-یَْعنِي الُمْشِرِكینَ -إلَْیَك ممَّ  ، ثُمَّ تَقَدََّم، فَاْستَْقبَلَهُ َسْعدُ بُن ُمعَاٍذ، فَقاَل: یا َسْعدُ بَن ُمعَاٍذ، الَجنَّةَ وَرب 

 ِ ما َصنََع، قاَل أَنٌَس: فََوَجْدنَا به بِْضعًا وثََماِنیَن َضْربَةً بالسَّْیِف، أَْو َطعْنَةً بُرْمٍح، أَْو َرْمیَةً  ِریَحَها ِمن دُوِن أُُحٍد، قاَل َسْعدٌ: فَما اْستَطَْعُت یا َرسوَل َّللاَّ
أنَّ هِذه اْلیَةَ نََزلَْت فیه وفي أَْشبَاِهِه: ِمَن  -أَْو نَُظنُّ -ُكنَّا نَُرى بَسْهٍم، وَوَجْدنَاهُ قْد قُتَِل وقْد َمثََّل به الُمْشِرُكوَن، فَما َعَرفَهُ أََحدٌ إَلَّ أُْختُهُ بَبنَاِنِه، قاَل أَنٌَس: 
ن یَنتَِظُر َوَما بَ  ن قََضى نَْحبَهُ َوِمْنُهم مَّ َ َعلَْیِه فَِمْنُهم مَّ     (23دَّلُوا تَْبِدیالً )احزاب/الُْمْؤِمِنیَن ِرَجاٌل َصدَقُوا َما َعاَهدُوا َّللاَّ

  . 1۸9/ 3انظر زاد المعاد  (210)
 (.2۸/۴50مجموع الفتاوى: ) 211



شاه )اَل: َوما هَُو؟ ق (گویم عمل کنی.و به شاه گفت: تو قاتل من نخواهی شد تا به آنچه می) ما آُمُرَك به،

قاَل: تَْجَمُع النَّاَس في َصِعیٍد َواِحٍد، َوتَْصلُبُِني علَى ِجْذعٍ، ثُمَّ ُخذْ َسْهًما ِمن ِكنَانَتِي، ثُمَّ ( گفت: آن چیست؟

ِ الغاَُلِم، ثُمَّ اْرِمنِي، فإنََّك إذَا فَ  ْهَم في َكبِِد القَْوِس، ثُمَّ قُْل: باْسِم هللاِ َرب  او گفت:  «عَْلَت ذلَك قَتَْلتَِنيَضعِ السَّ

کشی، سپس تیری از بخرما بدار  ی مردم را در یک زمین هموار جمع کنی و مرا به شاخه ی همه

تیردانم کشیده آنرا در وسط کمان بگذار و بعد بگو بنام هللا پروردگار بچه و پس از آن مرا بزن. اگر 

 توانی بکشی.این کار را انجام دهی مرا می

و تیری از  را بر شاخهء درخت خرما بدار کشید جوان و کردهدم را در یک زمین جمع مر شاه

 هبو گفت: بنام هللا خداوند این پسر و سپس تیر را رها کرد. تیر  تیردانش گرفته در وسط کمان گذاشت

نرمی گوش پسر اصابت کرد و پسر دستش را بر نرمی گوشش گذاشته ومرد. مردم گفتند: ایمان 

ترسیدی بسرت آمد، و به خدای این پسر. مردم نزد شاه آمدند و به او گفتند: دیدی از آنچه میآوردیم 

 همهء مردم ایمان آوردند.

ها گودالها درست کنند، این کار عملی شد و در آن آتش افروخته شد شاه دستور داد که در ابتدای کوچه

! همه وارد آن شوگفتند: ید یا اینکه بوی میدر آن بینداز از دینش بر نگردد او را به زورو گفت: کسی 

برایش  . پسروارد آن شود این کار را کردند تا اینکه زنی با پسر کوچکش رسید و توقف کرد از اینکه 

 212«.گفت: ای مادر صابر باش زیرا تو برحقی

می کشند را با آنکه می داند که او را ه یورش فدائی مسلمان در صف کفار به همین دلیل ائمه ی اربع

 213وجود دارد.مسلمین جایز دانسته اند چون در این عملیات فدائی و استشهادی مصلحت 

 عملش به این شکلشخص فدائی دقت داشته باشد که اگرهم باید در حین جنگ تترس مساله ی در این 

 صدمه ای به مسلمین وارد نمی شود -2به یقین مصالح مسلمین تامین می شود و  -1شرعی که در آن 
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 ،بلکه به دشمن نکایه و صدمه وارد می کند -4در راستای حفظ مسلمین انجام می گیرد و  -3و 

هور فقهاء این است که شخص مسلمان مجاز نیست خودش را در مکان تیر و مصورت نگیرد قول ج

 214 رمی  مسلمین قرار دهد.

( خود را با دست 195)بقره/« لَى التَّْهلَُکةِ َوَلَ تُْلقُوْا ِبأَْیِدیُکْم إِ »مصداق آیه ی  فقهاء چنین اعمالی را

 ( و خودکشی نکنید می دانند. 29)نساء/ «َوَلَ تَْقتُلُواْ أَنفَُسُکمْ »آیه ی  و مصداق فکنیدخویش به هالکت نی

فقهاء بر این باور هستند که این اعمال در حالتی که  اینگونه مقاصد خواسته شده در شریعت را بر 

اعمال که چنان اهداف  البته عده ای هم گفته اند این 215تلف کردن نفس است  آورده نکند در واقع

و مشمول آیه  216 ورده نمی کنند باز به شرط اخالص نیت در طلب شهادت مجاز است.شرعی را برآ

ُ َرُؤوٌف ِباْلِعبَاِد »ی  ِ َوَّللا   217 ( می شوند.207ه/)بقر« َوِمَن النَّاِس َمن یَْشِری َنْفَسهُ اْبِتغَاء َمْرَضاِت َّللا 

اما در واقع  چنین اعمالی که از کانال شرعی آن جهت محافظت از مسلمین و تامین مصلحت مسلمین و 

ضربه زدن به کفار صورت نمی گیرد در عموم دَلیلی قرار می گیرد که دَللت دارند بر حرام بودن 

باشد؛ چون از شروط جواز  ت هم برای هللا خالصار دادن نفس در مهلکه حتی اگر نیقتل نفس و قر

اخالص نیت  -1انداختن نفس در مکان رمی مسلمین و فدا کردن و سپر قرار دادن خود برای مسلمین : 

محافظت از مسلمین است و چنانچه این شروط محقق نشوند در واقع هدر دادن  -3تاثیر بر دشمن  -2

 برآورده نمی کند.  رفته است رانفس است که خیری که شریعت برای مسلمین در نظر گ

در میان کفار نیز دیده شده است یعنی کسانی « بعض الخیر»البته همچنانکه بارها عرض کرده ایم 

چون مطعم بن عدی و ابوالبختری عاصم بن هاشم  که مخالف بسیاری از جنایات و محاصره های 

                                                           
، الفروع 6/37، مغني المحتاج 2۸۴، 2/2۸3، حاشووویة الصووواوي 2/1۸۴، حاشووویة الدسووووقي ۴/1513، شووورح السووویر الكبیر 10/77المبسووووط  214

6/203  . 
 . 2/36۴رآن ، الجامع ألحكام الق ۴/1513نگاه کنید به  شرح السیر الكبیر   (215)
 . 2/363الجامع ألحكام القرآن  (216)
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ن را در صفاتی مثل اقتصادی و اجتماعی بر علیه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بودند و خودشا

 مومنین کرده بودند ممکن است در میان تمام اقوام و در تمام زمانها وجود داشته باشند. 

َولَقَْد أُوِحَي إِلَْیَك َوِإلَى الَِّذیَن ِمن قَْبِلَك لَِئْن أَْشَرْكَت لَیَْحبََطنَّ َعَملَُك با آنکه بر اساس شریعت هللا چون : 

(  اعمال این اشخاص در قیامت نابود و باطل می شود و جزو 65)زمر/اِسِریَن َولَتَُكونَنَّ ِمَن اْلخَ 

زیانکاران هستند با این وجود کار موافق با شریعت این افراد برای مسلمین بسیار جای احترام دارد و 

یتی که فراهم می شود خوبی های این دسته از کفار را با خوبی عمسلمین سعی خواهند کرد در هر موق

سکوَلر در جنگ مسلحانه و میدانهای جنگی مثل بدر و در  21۸ن کنند حتی اگر مثل ابوالبختریجبرا

برابر ارتش رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و سابقون اَلولون هم باشند و بر چنین مومنینی اسلحه 

ِ کشیده باشند که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمود:    اْبِن ْبَن ِهَشاِم ْبِن اْلَحاِرثِ  َوَمْن لَِقَي أَبَا اْلبَْختَِري 

أََسٍد فاََل یَْقتُْلهُ 
 کسی که با ابوبختری برخورد کرد او را نکشد.  219

در جامعه ی کنونی جهانی بسیار دیده شده اند که به « بعض الحق»از این دست از انسانهای کافِرحامِل 

 ذکر چند مورد که به بح، ما ربط دارد اشاره می کنیم . 

نفر بر آورد شده بودند در  500تا  200از اشغال عراق دسته ای از همین انسانها که بین قبل  -

زنجیرهای انسانی تشکیل دادند به امید اینکه از حمالت هوائی  ،اطراف امکانات عمومی مهم

درصد این حمالت را انجام دادند در  ۸0نیروهای آمریکائی و متحدینش که آل سعود و امارات 

د و دیدیم بعد از شروع جنگ هیچ یک از این مراکز خدمت رسانی عمومی مورد امان بمانن

 هدف قرار نگرفتند.  

                                                           
 130ص 5ابن کثیر، البدایة والنهایة )السنة الثانیة من الهجرة، كتاب المغازي، غزوة بدر العظمى، مقتل أبي البختري بن هشام( ج 21۸
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( عن العباس بن معبد عن أبیه عن ابن عباس وسنده َل بأس به./ 2۴7/ 3سنده مجاهیل، لكن صرح بأسمائهم في روایة الحاكم في المستدرك )

 (.35/ 2وأخرجه ابن جریر )

 



حاخامات جهت دفاع از حقوق »یا یهودیان مخالف اشغالگری صهیونیستها که در سازمان  -

ش جهت حمایت از کشاورزان فلسطینی و 13۸2تشکل پیدا کرده اند نیز در سال  «انسان

یتون آنها در فصل برداشت اقدام به تشکیل زنجیرهای انسانی در محصوَلت بازغهای ز

اطراف این مزارع کردند و به این شکل از مزارع مسلمین فلسطینی در برابر صهیونیستها 

 محافظت کردند. 

ش هنگامی که ارتش رژیم 13۸1یا زنی چون راچل آلیان کوری آمریکائی که در اسفند  -

ز مسلمین فلسطین را داشت خودش را به عنوان سپر صهیونیستی قصد تخریب منزل یکی ا

انسانی جلو این منزل قرار داد که بولدوزر صهیونیستها وحشیانه او را زیر گرفت و به قتل 

 رساند.

زمانی که در حالت ضرورت جنگی تحت شرایطی ریختن خون مسلمان به خاطر مصالح شرعی مباح 

ن خودش را در راه هللا فدا کند و جهت تامین مصالح می شود به همان دَلیل شخص مومن می تواند جا

 شرعی عملیات استشهادی انجام دهد.

 تترس وجود ندارد و بر اساس قواعدی چون :هیچ نصی بر کشتن دیگر مسلمین در حالت 

ُروَراُت تُِبیُح اْلَمْحُظوَراتِ  -  الضَّ

؛ أِلَْجِل دَْفعِ َضَرِر اْلعَام ِ  - َرُر اْلَخاصُّ ُل الضَّ   یُتََحمَّ

ِهَما  -   إذَا تَعَاَرَض َمْفَسدَتَاِن ُروِعَي أَْعَظُمُهَما َضَرًرا ِباْرتَِكاِب أََخف ِ

 با استناد به ایناما در عملیات استشهادی نیازی نیست که چنین حرام قطعی و مسلمی مباح شده است 

دارد و هم در سنت و هم آیه ی قرآن وجود  ،و به این قواعد نیازی نیست ،ن داده شودقواعد اجازه ی آ

می توان نمونه های واضح و صریحی وجود دارد که بر اساس آنها روایات و سیره ی صحابه و... 

دست به اقداماتی زد که مطئمن هستیم و یقین داریم که جانمان فدا می شود و امکان مرگ در آن حتمی 

 .است



و طبق شروط خاص خودش به  در حالت تترس حکم بر منع کشتن مسلمان است اما در حالت ضرورت

در عملیات استشهادی نه تنها در آن منعی وجود ندارد بلکه  این حرام اجازه داده می شود اما انجام

 . به انجام دادن آن نیز وجود دارد نوعی تشویق

اگر می بینیم که فقهاء رحمهم هللا از تمام مذاهب اسالمی طبق شروطی کشتن نفس حرام شده ی مسلمین 

ه توسط دشمن را مباح می دانند که مطلقاً هیچ نصی وجود ندارد که اجازه ی کشتن مسلمان را سپر شد

بدهد در این صورت و بدون شک اجازه ی انجام عملیات استشهادی را خواهند داد که نصوصی بر 

 مباح بودن عملیات استشهادی و تشویق به انجام آن و ستایش و مدح انجام دهنده ی عملیات استشهادی

 وجود دارد. 

در این صورت َلزم است بدانیم که آنچه که برای ضرورت مباح می شود فرق دارد با آنچه که برای 

مصلحت مباح می شود. و بدون شک صحبت کردن در مورد تترس و کشتن مسلمین سپر شده بسیار 

 یات فدائیسخت تر و مشکل تر از سخن گفتن در مورد عملیات استشهادی است که در مورد جواز عمل

 دَلیل و نصوص قاطع و صریحی وجود دارد. 

وجه تشابه در تترس و عملیات استشهادی این است که در هر دو حالت جان مسلمانی برای مصلحت 

 دین گرفته می شود و خون مسلمانی برای مصلحت دین ریخته می شود.

 

 

 

 

 

 



  سپر قرار گرفتن مال و تترس به مال

قبل از  پرداختن به بح، تترس به مال َلزم است که مختصری از جایگاه مال درمنابع اسالمی را 

 مشخص کنیم.

خون و  220 هُ ُکلُّ اْلُمْسِلِم َعلَى اْلُمْسِلِم َحَراٌم دَُمهُ َوَمالُهُ َوِعْرضُ رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:  

ِإنَّ . و در جای دیگری می فرماید: مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است مال و شرف و ناموس هر

 221ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َوأَْعَراَضُكْم َعلَْیُكْم َحَراٌم 

ََل َل أَ  أَََل َل تَْظِلموا،بر این اساس است که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با تأکید بر مال می فرماید: 

آگاه باشید و ظلم  223.إَل بِِطیِب نفٍس ِمنهُ [ 222«ماُل امِريٍء ُمسلمٍ »]و در لفظی دیگر یَِحلُّ ماُل امِرىٍء 

نکنید، آگاه باشید که مال شخصی )در لفظی مال شخص مسلمان(حالل نیست مگر اینکه او طیب نفس 

 و رضایت خاطر داشته باشد.

حرام  224ُحرمةُ ماِله كُحرمِة دِمه : علیه وسلم می فرماید که مسلمان به همین دلیل رسول هللا صلی هللا

 بودن مالش مثل حرام بودن خونش است. 

فقهاء رحمهم هللا نیز اتفاق دارند که مال مسووولمان و اهل ذمه حرام اسوووت و غصوووب و تسووولط بر آن مجاز 

رورت و اضطرار به نیست و هدر دادن و ضرر رساندن به این مال و تلف کردن آن غیر از حالت ض

چون حرام بودن مال مسووولمان مثل  225 هر نحوی که باشووود مجاز نیسوووت حتی اگر کوچک و ناچیز باشووود.

 حرام بودن خون و ناموس و آبروی مسلمان است هر چند که در درجات مختلفی قرار گرفته باشند. 

                                                           
رقم  2/19۸6/ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة واْلداب ، باب تحریم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه  256۴مسلم/ – 606۴بخاری/ 220

(256۴. ) 
) رب مبلغ أوعى من سامع (/ أخرجه البخاري في كتاب العلم ، باب قول النبي 1679(، ومسلم ) ۴۴06/ البخاري ) 5077صحیح الجامع  221

رقم  3/1305( ، ومسلم في كتاب القسامة والمحاربین والقصاص والدیات ، باب تغلیظ تحریم الدماء واألعراض واألموال 67رقم ) 1/37(

(1679. ) 
( . 11325رقم ) 6/100( ، والبیهقي في سننه الكبرى 91رقم ) 3/926( ، والدارقطني في سننه 2071۴رقم ) 5/72أخرجه اْلمام أحمد  222

  7662األلباني: صحیح الجامع 
/ شیعیان جعفری هم آن را با این لفظ  2۸75/  األلباني : تخریج مشكاة المصابیح  3/193ابن حجر العسقالني : تخریج مشكاة المصابیح   223

 ، ط آل البیت.(90، ابواب البیع، باب572، ص1۴شیخ حر عاملی، ج)وسائل الشیعة، « ُمْسِلٍم إَِلَّ ِبِطیبَِة نَْفسه اْمِرئٍ  َمالُ  ََل یَِحلُ »آورده اند 
( / ِسباُب المسلم أخاه فسوٌق ، ۴262(، وأحمد )69(، وابن ماجه )۴109(، والنسائي )19۸3(، والترمذي )6۴(، ومسلم )۴۸البخاري )  224

 وِقتالُه كفٌر ، وُحرمةُ ماِله كُحرمِة دِمه
، مطالب أولي النهى  5/1۴0المغني  3/110، حاشیة البجیرمي  2/337، أسنى المطالب  5/27۴ل ، مواهب الجلی 7/17۸بدائع الصنائع 225

۴/۴. 



سعی کرده اند از لحاظ  «المال»فقهای مذاهب مختلف اسالمی نیز به خاطر جایگاه مهم و اساسی مفهوم 

و برای  ،دچون به آن احکامی تعلق می گیر ،لغوی و اصطالحی تعاریف شرعی از آن ارائه دهند

د و چه چیزهائی خارج جای می گیر« المال»ر داخل مفهوم مسلمین َلزم است بدانند که چه چیزهائی د

 از آن؟ 

مثالً گفته  226د به یکسان به کار می روداز لحاظ لغوی مال شامل تمام اشیاء می شود و برای زن و مر

و  22۸و مالکی ها 227می شود مال فالن زن یا مال فالن مرد.  در مورد اصطالح مال هم حنفی ها 

و سایر مذاهب اسالمی تعریف مفصلی ارائه داده اند که  231و حنبلی ها 230شافعی ها و  229جعفری ها

ست که در آن منفعتی باشد و مباح باشد و در در تعریفی جامع و مانع می توان گفت المال : آن چیزی ا

مالکیت شخص در آید و قیمتی بر آن گذاشته شود و یا برای برطرف کردن نیازی و رفع ضرورتی از 

 آن استفاده شود. 

غیر از آنچه در مسوواله ی مال برای همه بواح و آشووکار اسووت و نیاز به توضوویح ندارد، این تعریف را با 

:  مثالً الخمر دارای منافعی است اما شرعاً غیر مباح است و جزو مال مسلمان مثالهائی روشن می کنم

محسوووب نمی شووود و تلف کردن آن جایز اسووت. یا سووگ شووکاری و نگهبان در آن منفعتی وجود دارد و 

. یا گوشت مردار برای خوردن که منافعی در آن ری آن جایز است اما به خاطر نیازشرعاً هم به کارگی

 ان وجود دارد و شرعاً هم مباح است اما در حالتی که شخص در ضرورت می افتد. جهت حفظ ج

                                                           
 . 1/136۸، القاموس المحیط  636،  11/635لسان العرب   226

 أن المال هو : " ما یمیل إلیه الطبع ، ویمكن ادخاره لوقت الحاجة ".  /  ۴/502حاشیة رد المحتار   227

 ما یقع علیه الملك ویستبد به المالك به عن غیره إذا أخذه من وجهه . / أن المال هو :2/17ل الفقه  الموافقات في أصو  22۸

،/ المال ما ملکته من کل شیء /  المال في األصل: الملك من الذهب و الفضه ثم أطلق على کل ما یقتنی و یملک من 13۸7لنگرودي،جعفري  229

 األعیان.

ماله قیمة یباع بها , وتلزم متلفة وإن قلت , وماَل  رحمه هللا می گوید: المال " الشافعي . / امام 5/172ر األم ، وانظ 32۸األشباه والنظائر  230

ما كان منتفعاً به , أي مستعداً ألنه ینتفع به , وهو إما أعیان نیز آمده است:  2/17/ و در الموافقات  یطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك

 أو منافع

 ما فیه منفعة مباحة لغیر حاجة أو ضرورة./  3/153، كشاف القناع  ۴/271ْلنصاف انظر ا  231



حاَل آیا می توان مال مسوووولمان را به عنوان سووووپر قرار داد و به مال مسوووولمان تترس کرد؟  تترس به مال 

، همچنانکه در حالت ضووووورورت یا با اجازه ی صووووواحب مال جایز اسوووووتمسووووولمان در حالت ضووووورورت 

اما در غیر حالت ضوووورورت تترس به مال مسوووولمان  232 ن به اتفاق فقهاء جایز اسووووت.خوردن مال دیگرا

جایز نیسوووت، چون مال معصووووم و به زبانی دیگر حرام اسوووت، و برداشوووتن آن بدون اجازه ی صووواحبش 

 233 جایز نیست.

حاَل اگر دشمن به مال مسلمین تترس کند و مال مسلمین را به عنوان سپر قرار دهد، در چنین حالتی 

 ضرر رساندن به مال مسلمان که مانع دست یابی به کفار شده است جایز است؟

می رسووووواند که در حالت  235و ظاهر قول مذهب شوووووافعی و مالکی 234مفهوم سوووووخن حنفی ها و حنبلی ها

ضووورورت اگر کفار مال مسووولمان را به عنوان سوووپر قرار دهند می توان به این سوووپر مالی حمله کرد هر 

حال باید تالش کرد که هدف کفاری باشند که این عین مال مسلمان شود؛ اما در  چند منجر به تلف شدن

 مال را سپر قرار داده اند و تا جائی که امکان دارد از صدمه زدن به مال مسلمان پرهیز کرد. 

البته با قیاس به زدن کفاری که سپر انسانی از مسلمین به وجود آورده اند و صدمه دیدن این سپر انسانی 

پس حمله به سوووپر مالی که در ضوووروریات در جایگاهی پائینتر از  همه قرار دارد  ،ر حالت ضووورورتد

در اینجا هم باز با تحمل ضووووووورر و شووووووور  236قطعاً در این حالت ضووووووورورتی که پیش آمده مجاز اسوووووووت. 

 کوچک ضرر و شر بزرگتر دفع می شود و ضرر خاص به خاطر دفع ضرر عام تحمل می شود. 
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حالت ضرورت از بین برود آیا باز می توان به این سپر مالی که دشمن از مال مسلمین حاَل اگر این 

برای خود ساخته صدمه زد؟ مفهوم سخن دسته ای از حنفی ها می رساند که اگر مانع جهاد و منجر به 

 237 تعطیل جهاد شود می توان به آن صدمه زد.

اگر ضرورتی وجود نداشته باشد چون مال  متوجه می شویم که 23۸از مفهوم سخن مالکی ها و حنبلی ها

و شافعی ها نیز به تاکید می گویند که اتالف مال  ،معصوم است پس تلف کردن به ناحق آن جایز نیست

  239 غیر از حالت نیاز و ضرورت حرام است.

 اما اگر همین کافر محارب مال کافر محارب دیگری را به عنوان سوووپر قرار داده باشووود فقهاء رحمهم هللا

اتفاق دارند که تلف کردن چنین مالی به دلیل نیاز جنگ و پیروز شوووووودن بر دشوووووومن مجاز اسووووووت و فرق 

ابن رشووووووووود رحمه هللا می گوید که عوام فقهاء بر به کارگیری   240ندارد این مال جماد باشووووووووود یا حیوان.

دشمن در آن تحصن و قطعاً در داخل این قلعه هائی که  241منجنیق در تیر اندازی به قلعه ها اتفاق دارند

کرده مال و حتی درختان و حیوانات و انسووووانهای نظامی و غیر نظامی صوووودمه می بینند و ابن قدامه هم 

به کار گیری منجنیق و سوووایر اموری که منجر به اتالف مال این کفار شوووود را مجاز دانسوووته و می گوید 

 242تا آنجائی که می دانم کسی با این مخالفت نکرده است. 

محارب قطعاً جایز لمین و تترس مسووولمین به مال کافر قرار دادن مال کفار محارب توسوووط مسووو اما سوووپر

اسووووت، اما فقهاء رحمهم هللا بر حرام بودن اموال کفار أهل الذمة اتفاق دارند و عصوووومت امول أهل الذمة 

س و همچون عصوومت اموال مسوولمین اسووت  و گرفتن و ضوورر رسوواندن به اموال أهل الذمة  بغیر طیب نف

                                                           
 . 7/101، بدائع الصنائع  10/66نگاه کنید:   المبسوط  237 
 .  5/307، المغني  2/179، حاشیة الدسوقي  3/115شرح مختصر خلیل   23۸ 
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  7/29۴./ المحلی َلبن حزم  2/51۸، مطالب أولي النهى  1/62۴منتهى اْلرادات 
 رمي الحصون بالمجانیق . / واتفق عوام الفقهاء على جواز 1/506بدایة المجتهد   241 
./ ما تدعو الحاجة إلى إتالفه كالذي یقرب من حصونهم ، ویمنع من قتالهم ، أو یستترون به من المسلمین ، أو یحتاج  235،  9/23۴المغني   242 

ون یفعلون ذلك بناء ، إلى قطعة لتوسعة طریق ، أو تمكن من قتال ، أو سد بثق ، أو إصالح طریق ، أو ستارة منجنیق ، أو غیره ، أو یكون

 فیفعل بهم ذلك ، لینتهوا ، فهذا یجوز بغیر خالف نعلمه



رضوایتش حرام اسوت و هر کسوی مرتکب این کار شوود مرتکب ظلم و گناه شوده اسوت و موجب الضوومان 

  243 می شود.

مة صووحیح برای کفار از جان و مال : بر ما َلزم اسووت که بعد از عقد الذمده اسووت کهدر مغنی المحتاج آ

گرفته شووووده اسووووت به آنها  نها دسووووت کشوووویده شووووود، و اسوووورای آنها هم آزاد شوووووند، و مالی هم که از آنهاآ

  244برگردانده شود. 

به این شوووکل اهل علم بر حرام بودن گرفتن به ناحق و بدون رضوووایت خاطر مال اجماع دارند و 

   245هر کسی به این شکل مالی را بگیرد با این کار گناهکار شده  و با گرفتنش ظالم شده است. 

ل الذمة  همچون تلف کردن اموال پس در جنگ و در غیر حالت ضووورورت تلف کردن اموال أه

مسلمین مجاز نیست، اما اگر دشمن اموال کفار أهل الذمة را به عنوان سپر مورد استفاده قرار دهد و به 

اصووووطالح به مال الذمی تترس کند در حالت ضوووورورت و نیاز همچون اموال مسوووولمین به این اموالی که 

 کرده یا در آن پحش شده است حمله می شود.     دشمن به آن پناه برده است و خود را پشت آن مخفی

می توانند به اموال أهل الذمة تترس کنند و  ،یا با اجازه ی صوواحب مال ،مسوولمین هم در حالت ضوورورت

از این اموال به عنوان سوووپر اسوووتفاده کنند همچنانکه با همین شووورایط می توانند اموال مسووولمین را نیز به 

تترس به اموال أهل الذمة  جایز  ،محض برداشوووته شووودن حالت ضووورورت عنوان سوووپر قرار دهند، اما به

نیسووت، چون مالش همچون مال مسوولمین معصوووم اسووت و بدون اجازه ی صوواحبش گرفتن یا در معرض 

 صدمه رساندن به آن جایز نیست.  

این  البتووه اگر کفوار محوارب بوه موال کوافری کوه بین موا و آنهوا عهود و ذموه ای وجود نودارد تترس کننود و

ه منجر به تلف شوووووودن این اموال را به عنوان سووووووپر قرار دهند حمله به این اموال جایز اسووووووت هر چند ک

چون مال این کفار معصوووم نیسووت  و عصوومت تنها با دین اسووالم و عهد به وجود می آید که  اموال شووود،
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و چه غیر اینها هیچ یک را ندارند، به همین شووووووووکل مسوووووووولمین هم می توانند چه در حالت ضوووووووورورت 

ضووروری به اموال این دسووته از کفار غیر معاهد تترس کنند و از این اموال به عنوان سووپر اسووتفاده کنند 

 246چون این کفار برای مسلمین دارای عصمت در مالشان نیستند. 

در غیر حالت تترس و صرفاً به دلیل ضرورت و نیاز جنگی هم باز می بینیم که رسول هللا صلی هللا 

قَهُ» علیه وسلم نخلهای قوم یهودی بنی نضیر را قطع کرد و آتش زد .  247«قََطع نَخَل بَني النَّضیِر وَحرَّ

، جعفری ها، ظاهری ها و... در  251، حنبلی ها250، شافعی ها249، مالکی ها24۸بر این اساس حنفی ها

 فار محارب را مباح دانسته اند.  چنین حاَلتی تلف کردن مال ک
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  1/72( شعیب األرناؤوط : تخریج مسند أبي بكر17۴6(، ومسلم )2326البخاري ) 247
س بقطع أشجارهم المثمرة وغیر المثمرة وإفساد زروعهم، وَل بأس بإحراق حصونهم بالنار، وإغراقها )وَل بأ   9/603الكاساني في البدائع:  24۸

ال األموبالماء وتخریبها وهدمها علیهم، ونصب المنجنیق علیهم... ألن كل ذلك من باب القتال، لما فیه من قهر العدو وكبتهم وغیظهم، وألن حرمة 

)وَل بأس بأن یحرقوا حصونهم ویغرقوها بالماء، ویخربوا  01/13تى یقتلوا، فكیف بأموالهم؟( /  سرخسی لحرمة أربابها، وَل حرمة ألنفسهم ح

 البنیان، ویقطعوا األشجار ألن رسول هللا صلى هللا علیه وسلم قطع نخل بني النضیر(
سلم أحرق نخل بني النضیر: )ولكنه قطع وحرق ذلك أحكام القرآن َلبن العربي/  )قال ابن العربي بعد أن ذكر أن رسول هللا صلى هللا علیه و 249

 نكایة لهم ووهنا فیهم حتى یخرجوا عنها، فإتالف بعض المال لصالح باقیه مصلحة جائزة شرعا مقصودة عقال(
عموه الحشر بما ز( /  یجوز إتالف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم، َلتباع ذلك في نخل بني النضیر النازل فیه أول ۸/076الرملی ) 250

الف خفسادا / ..... ویحرم إتالف الحیوان المحترم بغیر ذبح، ویجوز أكله حفظا لحرمة روحه، ومن ذلك امتنع على مالكه تركه بال مؤونة وسقي ب

ه خفنا رجوعه إلیهم وضررالشجر، والمقاتلین علیه؛ فیجوز لنا إتالفه لدفعهم أو الظفر بهم قیاسا على ما مر في ذراریهم.. بل أولى، أو غنمناه و

 فیجوز إتالفه أیضا دفعا لهذا المفسدة، أما إذا خفنا رجوعه فقط فال یجوز إتالفه.. بل یذبح لألكل 
 / وَل یقطع شجرهم، وَل یحرق زرعهم إَل أن كانوا یفعلون ذلك في بالدنا فیفعل ذلك بهم لینتهوا. ۸/35۴المغني  251



 شیوه ی برخورد با انواع سپرهای انسانی 

س»آن و در شکل کالن به صورت عادی و معمول  قالب خودش را نشان می دهد:  دو در« التَتَرُّ

زمانی که قصد آزاد سازی و حمله به دارالکفر را داریم مثال مکه که مسلمین و مشرکین با هم  -1

ها و پیران غیر جنگجوی اهل کتاب یا زنان و غیر بالغین غیر وط بودند یا زنان و بچه مخل

و رها سازی جهاد طلب  جنگجوی مشرک با جنگجوها مخلوط هستند و در حالت تهاجم و

اما که مشخص است و شکل و قالب و هیمنه خاص خودش را دارد. دارالکفرها قرار گرفته ایم 

طلب جهت ن مهم است که در نکایه هم می توان همان قواعد جهاد در مساله ی نکایه چه؟ ای

؟ چون نکایه یعنی ضربه زدن به دشمن نه ضربه زدن به مومنینی که آزاد سازی را به کار برد

 از وجود آنها یقین داری. 

و اهل ذمه یا زنان و زمانی که کفار قصد اشغال داراَلسالم را دارند و اسرائی از مسلمین  -2

 به عنوان سپر قرار می دهندرا خودشان فرزندان 

 تترس کفار با کفار غیر محارب

گاه دیده می شود که کفار جنگجو سعی می کنند سایر کفاری که با مسلمین در حال جنگ نیستند را به 

اشکال مختلفی به عنوان تترس و سپر انسانی استفاده کنند. به عنوان مثال زمانی که جورج بوش سگ 

وَلریستی خود بر مسلمین را شروع می کند در حیله ای کثیف جنگ خود را جنگی آمریکا جنگ سک

صلیبی اعالم می کند و به این شکل سعی می کند نصرانی ها را به عنوان تترس و سپر انسانی بین 

ورده اند و بدون وجود سکوَلریستها و مسلمین قرار دهد که متاسفانه عده ای داوطلبانه فریب خ

تی به این سپر انسانی از نصرانی ها در سراسر جهان جنگ روانی و گاه مسلحانه رورکوچکترین ض

ال مختلف مورد هدف قرار داده اند و توهم آنها را برداشته که مثالً را تحمیل کرده اند و آنها را به اشک

حال  ربا آمریکای سکوَلر و یا روسیه ی سکوَلر و یا ناتوی سکوَلر و یا اتحادیه ی آفریقای سکوَلرد

   جنگ هستند. 



 :جنگ طلب به هر حال کفار

دارای عهد و « ابزار3»گاه کفاری را به عنوان سپر قرار می دهند که با داراَلسالم و  -

موجب عقد هستند این دسته کسانی هستند که علماء اتفاق دارند ب 254و امانی 253یا ذمه 252پیمان

شند و با همین پیمانها خون و بر مسلمین واجب است دست از جنگ با اهل عهد بک معاهده 

  255ناموس و مال این کفار در امان می ماند

و « ابزار3»و گاه کفار جنگ طلب کفاری را به عنوان تترس و سپر انتخاب می کنند که با   -

 داراَلسالم دارای عهد و پیمانی نیستند. 

و امان را به عنوان تترس فقهاء رحم هللا اتفاق دارند که اگر کفار در حالت ضرورت اهل ذمه و پیمان 

د در چنین حالت ضرورتی می توان این کفار اهل عهد و پیمان را نو سپر انسانی مورد استفاده قرار ده

همچنانکه مسلمین سپر شده هم در چنین حالت  256 مورد هدف قرار داد« أخفَّ الضررین»به عنوان 

و مسلمین و ارتش  داراَلسالم رند چون حفظ اسالم و ضرورتی باَلجبار مورد هدف قرار می گی

 مهمتر است.  257مسلمین

چنانچه ضرروت از بین برود مالکی ها و شافعی ها و حنبلی ها به صراحت مورد هدف قرار دادن این 

چون در حالت عادی  کشتن اینها حرام است و اینها به  25۸سپرهای انسانی را حرام و ممنوع می دانند.

البته دسته هائی از حنفی ها معتقد هستند حتی در حالت  259 است.خونشان معصوم و حرام  ،خاطر عهد

رفع ضرورت هم تیر اندازی به سوی این اهل ذمه ای که به عنوان سپر انسانی و تترس مورد استفاده 

                                                           
 ./ المعاهدة : أن یعقد ألهل الحرب عقداً على ترك القتال مدة بعوض وبغیر عوض 9/239المغني  (252)
. / الذمة : عقد معاهدة سلم دائمة مع غیر المسلمین لالستیطان في دار اْلسالم یعیشون في ظل الحكم اْلسالمي  172،  1/171مقومات السلم  (253)

 یؤدون الجزیة ، ولهم ذمة مؤبدة على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم قبل المسلمین، 
./ األمان هو : رفع اسووووتباحة دم الحربي ورق ِه وماله حین قتاله أو العزم علیه ، مع اسووووتقراره تحت حكم اْلسووووالم مدة  1/1۸9المرجع السووووابق  (254)

 محددة
 .257،  256، ۴/207، اْلنصاف 219، 210،  ۴/209، األم 3/170المنتقى شرح الموطأ  ،۴/60۴، التاج واْلكلیل 7112بدائع الصنائع  (255)
،  5/195، حاشووویة الجمل  6/33، مغني المحتاج  9/2۴3، تحفة المحتاج  2۴7،  10/2۴6، روضوووة الطالبین  ۴/1۴۴۸شووورح السووویر الكبیر  (256)

 . ۴/26۸الكافي 
 ۴/26۸ابن قدامه، الکافی  257

 . ۴/26۸، الكافي  5/195، حاشیة الجمل  6/33، مغني المحتاج  2۴7، 01/2۴6روضة الطالبین  (25۸)
 . ۴/26۸، الكافي  6/33انظر مغني المحتاج  (259)



عدم هدف قرار دادن این کفار اهل ذمه که دلیل این دسته هم این است  260.قرار می گیرند جایز است

در برابر باب جهاد و تعطیل شدن جهاد می شود و ضرر بزرگتری متوجه باع، ایجاد مانع و سد 

 مسلمین می شود. 

اما این مانع همچون بسیاری از موانع به خاطر ظروف و شرایط خاصی به صورت موقت به وجود 

ر جهاد بر آمده و موقتی است و زمانی که کفار جنگ طلب از کفار اهل عهد و پیمان جدا شدند بار دیگ

 . آنها شروع می شودعلیه 

حکم کفار اهل ذمه و حرمت خون این دسته از کفار با زنان و کودکان کفار محارب فرق دارد و نمی 

توان این دو را با هم قیاس کرد و حکم زنان و اطفال کفار محارب را بر کفار اهل ذمه ای که خونشان 

موالشان همچون مسلمین است و حرام است تحمیل کرد و حرمت کفار اهل ذمه در خون و ناموس و ا

 هر چه در این زمینه در مورد مسلمین باید رعایت کرد در مورد کفار اهل ذمه هم باید رعایت کرد.  

و « ابزار3»حاَل اگر کفار محارب دسته ای از سایر کفار را به عنوان تترس و سپر قرار دهند که با 

 :داراَلسالم عهد و پیمانی ندارند و اهل ذمه نیستند

اگر جنگجو باشند کشتن آنها مجاز است چون تمام کسانی که اهل جنگ باشند کشته می شوند  -

 حتی اگر به عنوان سپر انسانی از آنها استفاده شده باشد. 

اگر  این سپرهای انسانی از کفار غیر جنگجو باشند کشتن آنها در حالت ضرورت مجاز است  -

این است که حکم اینها مثل حکم زنان و اما اگر حالت ضرورت برداشته شد حکم راجح 

 کودکان است و همچون زنان و کودکان کشته نمی شوند.

 تترس کفار به زنان و فرزندانشان :

                                                           
 . ۴/1۴۴۸شرح السیر الكبیر  (260)



واقعیت این است که جلو ضرر را قبل از وقوع باید گرفت حاَل اگر نتوانیم جلو ضرر را به طور کامل 

د و ما هم به اندازه ای که در توانمان باشد می بگیریم ضرر به اندازه ی توانائی و امکان دفع می شو

َ توانیم جهت برداشتن ضرر جلو برویم و قدمهائی برداریم و هللا تعالی نیز می فرماید:   َما فَاتَّقُوا َّللاَّ

 ( پس آن قدر که در توان دارید از هللا پرهیز کنید و پرهیزگاری کنید.16)تغابن/اْستََطْعتُْم 

ِ الَِّذیَن یُقَاتِلُونَُکْم َوَلَ ی که جنگ شروع می شود می فرماید: حاَل هللا تعالی زمان َوقَاتِلُوْا فِی َسِبیِل َّللا 

ِ اْلُمْعتَِدیَن  َ َلَ یُِحب  جنگند. و ( و در راه خدا بجنگید با کسانی که با شما می190)بقره/تَْعتَدُواْ ِإنَّ َّللا 

 دارد .ا دوست نمیتجاوز و تعد ی نکنید. زیرا خداوند تجاوزگران ر

در اینجا حکم این است که باید با همان گروه و دسته و حزب و جبهه ای جنگید که با ما وارد جنگ 

شده است و نباید جبهات بی خود دیگری را باز کرد و همچنین در زمان شروع جنگ با کسانی جنگید 

 که در حال جنگیدن باشند.

 انی که مشمولهللا صلی هللا علیه وسلم برای اهل ذمه و کس به همین شکل هللا تعالی از کانال رسول 

برای زنان و کودکان و پیران آنها قوانینی گذاشته است که باید با احتیاط  و در  ذمی بودن نمی شوند

 تبعیت کرد. وجود آید از این قوانین حالتهای عادی و استثنائی که به خاطر ضرورت به

بیخون زدن یا تترس و اختالط و متحصن شدن، فقهاء رحمهم در حالت اضطرار و ضرورتی چون ش 

ن تا جائی که ممککرد هللا اتفاق دارند که شلیک به سوی آنها و کشتن آنها مجاز است اما باز باید دقت 

کودکانی که به عنوان سپر انسانی توسط کفار مورد استفاده قرار می و است از صدمه زدن به زنان 

 در میان آنها مخلوط شده و متحصن شده اند دوری کرد.رب معصوم الدمی که غیر محاگیرند یا کفار 

261  

                                                           
، مطالب  9/232، المغني  6/32، مغني المحتاج  2/179، حاشووویة الدسووووقي  ۴/5۴6، التاج واْلكلیل  5/۴۴9فتح القدیر  10/66المبسووووط  (261)

 .  2/519أولي النهى 



آیا همین یک فقره برای کسانی که  بی ظابطه زنان و کودکان و پیران و جوانان مسلمین را به بهانه ی 

تترس در خیابانها و مراکز عمومی و حتی مساجد و... به دلیل عبور فالن کافر یا مرتد مورد هدف 

 می دهند کافی نیست بیدار شوند و در افکار خود تجدید نظری داشته باشند؟قرار 

می دانند که مسلمین زنان و کودکان را مورد هدف قرار نمی دهند و به عنوان حیله در زمانی که کفار 

ُل »طبق قاعده ی  262ای زنان و کودکان خودشان را به عنوان سپر انسانی به کار می گیرند یُتََحمَّ

رَ  و با تحمل ضرر  264کل جبهه ی کفار مورد هدف قرار می گیرد 263« ُر اْلَخاصُّ ِلدَْفعِ َضَرٍر َعامٍ الضَّ

کلی که شکست ارتش مسلمین و یا تعطیل شدن جهاد است  قطعیِ  عامِ  خاص سعی می شود جلو ضررِ 

َرِر اأْلََخفِ »و به این شکل  265گرفته شود َرُر اأْلََشدُّ یَُزاُل ِبالضَّ بزرگتر با ضرر  ضرر 266« اَلضَّ

 کوچکتر برداشته و حذف می شود. 

در قیاس هم نگاه کنیم متوجه می شویم زمانی که در حالت ضرورت شلیک به سوی سپر انسانی از 

معه ی کفار از باب اولی مجاز اسرای مسلمین جایز است پس هدف قرار دادن سپرهای انسانی جا

زنان و کودکان کفار به خاطر حفظ حق  . چون حرمت مسلمین به خاطر دینش است و حرمتاست

در این صورت در   عدم توانائی آنها بر جنگ مسلحانه است.مال و الغانمین و غنیمت گیرندگان و 

حالت ضرورت با احتیاط حداکثری و پرهیز از کشتن این سپرهای انسانی به قصد هدف قرار دادن 

                                                           
/ قال الشربیني : واحترز المصنف بقوله ) دفعوا بهم عن أنفسهم ( عما إذا فعلوا ذلـك مكـراً وخدیعة ،  224/  4الشربیني ، مغني المحتاج  262

، وإن أفضى إلى قتل من ذكر قطعاً ، لعلمهم بأن شرعنا یمنع من قتل نسائهم وذراریهم ، فال یوجب ذلك تـرك حـصارهم ، وَل اَلمتناع من رمیهم 

 قاله الماوردي
 .  1/197، شرح القواعد الفقهیة  1/139قواعد الفقه  (263)

ُسوا فِي اْلَحْرِب بِِنَساِئِهْم َوِصْبیَانِِهْم، َجاَز َرْمیُُهْم، َویَْقِصدُ اْلُمقَاِتلَةَ؛ أِلَ  -رحمه هللا-قال ابن قدامة  264 ُ -النَّبِيَّ  نَّ في "المغني": "ِإْن تَتَرَّ  َعلَْیِه َصلَّى َّللاَّ

ْبیَاُن، َوأِلَنَّ َكفَّ اْلُمْسِلِمیَن َعْنُهْم یُْفِضي إلَى تَْعِطی -َوَسلَّمَ  ُسوا بِِهْم ِعْندَ َخْوفِهِ َرَماُهْم ِباْلَمْنَجِنیِق َوَمعَُهْم الِن َساُء َوالِص   مْ ِل اْلِجَهاِد، أِلَنَُّهْم َمتَى َعِلُموا ذَِلَك تَتَرَّ

 فَیَْنقَِطُع اْلِجَهادُ
:  فصل : وإن تترسوا في الحرب بنسائهم وصبیانهم ، -رحمه هللا  -/ وقال ابن قدامة  26۸/  4همچنین در الكافي  230/  9ابن قدامة ، المغني  265

مسلمین عنهم یفضي إلى تعطیل الجهاد ؛ ألنهم جـاز رمیهم ، ویقصد المقاتلة ؛ ألن النبي رماهم بالمنجنیق ، ومعهم النـساء والـصبیان ، وألن كـف ال

ي حـال ممتى علموا ذلك تترسوا بهم ، عند حـوقهم فینقطـع الجهاد ، وسواء كانت الحرب ملتحمة أو غیر ملتحمة ؛ ألن النبي  لم یكن یتحـین بـالر

 التحام الحرب
 . 1/199، شرح القواعد الفقهیة  1/۸۸قواعد الفقه  (266)



اهب الثوری و حنفی  و مالکی و شافعی و مذو این رأی  267کفار جنگجو شلیک به سوی آنها جایز است

  26۸ حنبلی و جعفری است.

در اینجا می توان گفت عدم شلیک به سوی جبهه ی کفار به این دلیل باع، تعطیل شدن جهاد می شود 

و راهی می شود جهت پیروزی بر مسلمین؛ چون زمانی که این کفار جنگ طلب فهمیدند که مسلمین به 

نمی کنند در زمان ترس و شکست فوراً زنان و کودکان خود را به عنوان سپر  این بهانه به آنها حمله

 269 انسانی قرار می دهند و به این شکل جهاد قطع می شود.

امامی مثل محمد حسن نجفی و حلی و دیگران نیز می گویند: اگر کفار در جنگ زنان و  12شیعیان 

جانین را سپر قرار دهند، اگر امکان بچه های خود وکسانی که کشتن آنها جایز نیست همچون م

دسترسی به کفار بدون کشتن این افراد باشد، باید از کشتن افرادی که سپر قرار داده شده اند، خودداری 

در غیر این صورت کشتن آنها جایز است خصوصاً زمانی که رها کردن کفار موجب غلبه آنها بر  کرد

ن مسلمان را سپر قرار بدهند، که در صورتی که امکان مسلمانها بشود ... و همچنین است اگر اسیرا

 270جهاد با آنها بدون قتل این افراد امکان پذیر نباشد، هدف قرار دادن آنها جایز است.

 سپر قرار دادن اسرای کفار توسط مسلمین یا تترس مسلمین به اسرای کفار:

                                                           
قولی را بیان می کند در :جواز رمي الكفار إذا تترسوا بنسائهم وصبیانهم ؛ لئال یتعطـل الجهاد ، ویتوقى   473/  7تهذیب امام بغوی در ال 267

همین رای  10۸/  4و امام الشربیني رحمه هللا هم در  مغني المحتاج   245/  10األطفال والنساء ./  اْلمام النووي رحمه هللا  هم در الروضة  

 اند.  را پذیرفته
؛ الروضة 7/19؛ الوسیط للغزالی ۸3؛ األم للشافعی ۴/129؛ حاشیه ابن عابدین 2/137؛ الهدایه للمرغینانی 3/295التحفة للسمرقندی  26۸

  1/2۴5؛ الشرائع للحلی ۴/12۸؛ اَلنصاف للمرداوی  9/231؛  المغنی َلبن قدامة 1/2۴۴للنووی 
 . 1/625منتهى اْلرادات  ، شرح 9/232، المغني  6/32مغني المحتاج  (269)

/ و لو تترسوا بالنساء و الصبیان منهم و 6۸، ص 21ق ، ج1۴0۴نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکالم ، بیروت ، دار احیا التراث العربی ،  270

قتل الترس، خصوصا إذا  نحوهم ممن َل یجوز قتله منهم کالمجانین کف عنهم مع إمکان التوصل إلیهم بغیر ذلک للمقدمه، و إَل جاز و إن استلزم

 خیف من الکف عنهم الغلبه... و کذا لو تترسوا باألسارى من المسلمین و إن قتل األسیر إذا لم یمکن جهادهم إَل کذلک. 

 رجهت آشنایی بیشتر در مورد دیدگاه مذهب جعفری در مورد تترس به این منابع مراجعه کنید:نجفی , محمد حسن , جواهر الکالم , بیروت , دا

/ حل ى، عالمه، حسن بن یوسف ، تحریر األحکام الشرعیة على مذهب  ۴09, ص ۴3و ج 69-6۸، ص21ق , ج1۴0۴احیا التراث العربی , 

/ حل ى، عالمه، حسن بن یوسف ، تذکرة الفقهاء قم: مؤسسه آل  1۴3, ص 2, ج135, ص 1اْلمامیه مشهد: مؤسسه آل البیت علیهم السالم، ج

/ جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى، موسوعه الفقه اْلسالمی طبقا لمذهب  77-7۴, ص 9، جالبیت علیهم السالم

 129, ص 5و ج202-200, ص 3أهل البیت علیهم السالم، قم: مؤسسه دائرهالمعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهم السالم، ج



قرار دادن این جنگجویان جهت  زمانی که اسرای جنگجو از کفار ریختن خونشان حالل است طبعاً سپر

حالت ضرورت و محافظت از اسالم و داراَلسالم و مسلمین و ارتش مسلمین نیز مجاز است چه در 

 چه در حالتهای عادی و نیاز جنگی .  

 سپرهای امروزین:

اکثراً از به سبک جنگ تیرو کمان و شمشیر و نیزه در زمانهای قدیم، دشمن اگر دقت کنیم امروزه 

به عنوان سپر انسانی در جنگها استفاده نمی کند، بلکه زندانهای مخوفی را در جاهای مختلفی جدا اسرا 

از پایگاههای نظامی و خارج از محل عبور ارتش و نیروهای نظامی ساخته است و اینجوری هم 

نین چهای گذشته در جلو سربازان خود مسلمین اسیر شده را قرار داده باشند، چون ه نیست که مثل صد

کاری در وضع موجود با چنین تکنولوژی نظامی و اسلحه های مختلفی که از زمین و هوا کارائی 

دارند برایشان به صرفه نیست و این سپر انسانی نه تنها نمی تواند از آنها محافظت کند بلکه برای آنها 

به زندانهای دور از حکم یک مانع را بازی می کند به همین دلیل فوراً اسرائی را که نکشته باشند 

 میدانهای جنگ منتقل می کنند. 

البته این به این معنی نیست که دشمن هرگز از سپرهای انسانی به همان سبک قدیم خود استفاده نمی 

 کند، چرا؛ از این سپرهای انسانی گاه به عنوان یک تاکتیک استفاده کرده است به عنوان مثال: 

الش کرد که آمریکائی های غیر نظامی را به عنوان صدام حسین سکوَلر سوسیالیست هم ت -

سپرهای انسانی در فرودگاههای خود قرار دهد تا مانع از حمالت آمریکا به این فرودگاهها 

 شود اما دیدیم که به خاطر فشار افکار عمومی جهانی مجبور به آزاد کردن این اسرا شد.    

مریکائی و انگلیسی و استرالیائی و لهستانی بعد از اشغال عراق توسط نیروهای کفار سکوَلر آ -

ش  نیروهای اشغالگر در بین کودکان عراقی شیرینی پخش می کردند و 13۸1اسفند  27در 



آنها را دور و بر تاکنها و نفربرهای خود به عنوان سپرهای انسانی جمع می کنند به امید آنکه 

   271از حمالت نیروهای جهادی در امان بمانند.

ن( طول کشید بر اساس 2005 – 2000ش )13۸۴تا  1379اضة دوم فلسطین که از در اَلنتف -

گفته های خود صهیونیستها و سازمان عفو بین الملل و سازمان هیومن رایتس واچ نیروهای 

 بار به عنوان سپرهای انسانی به کار گرفته اند.  1200اشغالگر قدس غیر نظامیان فلسطینی را 

اعالم کرد که رژیم ش سازمان عفو بین المللی  ۸۸و  13۸7 در هنگام جنگ غزه در سال -

صهیونیستی غیر نظامیان و از جمله کودکان را به عنوان سپرهای انسانی به کار گرفته و از 

گذاری شده اند استفاده  این سپرهای انسانی در هنگام یورش به منازلی که گمان می رفت بمب

ر غزه مجلس حقوق بشر وابسته به سازمان ملل ش د1393. عالوه بر این در جنگ کرده است

متحده اعالم کرد که رژیم صهیونیستی از کودکان فلسطینی به عنوان سپرهای انسانی استفاده 

اطراف تانکها و نفر و می کند و این کودکان را مجبور می کند که همچون راهنما در جلو 

 برها و نیروهایش حرکت کنند.  

حکومت بشار اسد به  ،یدیم که به محض اوج گرفتن قیام مردمیدر همین جنگ سوریه نیز د -

جهت ضربه زدن به انقالبیون و خنثی کردن عنوان تاکتیکی همیشگی و رایج میان طاغوتها 

ا بزرگان تفکر نجدیت ر ،مخالفین با مخالفین  و ناامید و جدا کردن عوام اهل سنت از انقالبیون

. همان بازی که آمریکا از زندانهایش رها کردفین همچون ابزاری جهت تزریق زهر به مخال

 در افغانستان و لیبی و عراق و یمن و ... انجام داده است. 

ن( رهبریت جیش اَلسالم را به 2011ش )1390یکی از این افراد زهران علوش بود که در سال  

جنگ با سایر  عهده گرفت و به عنوان یکی از بازوهای تفکر نجدیت وابسته به آل سعود شروع به

ش 139۴. این شخص در مهر و ارتش حکومت بشار اسد کرد گروههای مسلح نجدی و غیر نجدی

                                                           
، لجأت القوات األمریكیة إلى توزیع الحلوى 2006و 2005ل خدمته فى العراق ما بین عامى ذكر الضابط األمریكى سكوت إیوینغ، أنه خال 271

 على األطفال العراقیین لیبقوا حول دباباتهم كنوع من الحمایة ضد هجمات المقاومة.



رار داد هر دوما به عنوان سپرهای انسانی قتعدادی از مردان را به همراه زنانشان بر پشت بام منازل ش

 الم کرد که این مردانبه امید آنکه از بمباران هوائی حکومت بشار و متحدینش جلوگیری کند. ابتدا اع

از یا و زنان سپر شده از شیعیان ایرانی هستند اما مشخص شد اینها از گروههای مخالف خودش و 

 طرفداران حکومت بشار اسد و تقریباً همه از خانواده های اهل سنت بودند.   

 ان و پیراندر کنار مواردی از این دست باز می بینیم که امروزه دشمن به سبک دیگری زنان و کودک

و جوانان و  اموال و حتی حیوانات و محیط زیست مسلمین را به عنوان سپر قرار می دهد و آنهم به 

این شکل است که اگر مجاهدین یکی از پایگاههای نظامی آنها را مورد هدف قرار دهند این کفار 

با دستگیری های  کورکوانه شهرها و روستاها و هر آنچه در آنها هست را بمباران می کنند و یا

کورکوانه و اعدامها و زندان کردنها و شکنجه دادنهای غیر نظامیان و یا با تجاوز به نوامیس مسلمین 

 این اعمال برای خود سپر بسازند. سعی می کنند جلو حمالت مجاهدین را بگیرند و با 

از خیابان یا یکی از حاَل اگر چند ماشین نظامی از همین کفار اصلی و یا مرتدین و مزدوران آنها 

مکانهای عمومی مسلمین عبور کرد که هدف قرار دادن آن منجر به قتل عام مسلمین رهگذر توسط این 

بازان دشمن و یا بمبارانهای عملیات شما یا توسط تیراندازی های کورکورانه و دیوانه وار سر

 چون :انه ی دشمن شود، در چنین حالتی انجام این عملیات جایز نیست روکورک

 مانع از اشغال داراَلسالم و پیشروی آن نمی شود. دشمن آن را اشغال کرده است -

راههای مختلف دیگری جهت هدف قرار دادن این کفار عبوری در مکانهای دیگری وجود  -

دارد که در آن از صدمه زدن به جان و مال مسلمین پرهیز می شود یا این صدمات را به 

نیاز به دقت عمل و برنامه ریزی دقیق و به روز شده دارد؛ به حداقل آن می رساند، هر چند 

در تعریف شرعی آن جهت مباح کردن خونها و مالهای حرام قطعِی کلی این شکل ضرورت 

آگاهانه و  ،شده وجود ندارد و کسانی که در غیر حالت ضرورت تعریف شده توسط شریعت



چار تلف کردن مال حرام شده می شوند عمداً و به میل خودشان دچار قتل نفس حرام شده یا د

 کار حرامی را انجام داده اند که باید تاوانش را پس بدهند .

که اگر شخص مسلمان در دارالحرب تیر اندازی کند )و به قول امروز  امام شافعی رحمه هللا می گوید:

ده است را بکشد فری که مسلمان شعملیاتی انجام دهد( که طی آن مسلمان مستأمن یا اسیر شده یا کا

 انداختناگر هدفش از تیر « فَأََصاَب ُمْسِلًما ُمْستَأَْمنًا أَْو أَِسیًرا أَْو َكافًِرا أَْسلَمَ  فِي بََِلِد اْلَحْربِ َولَْو َرَمى »

او را ندیده باشد بر او آزاد کردن یک برده واجب است نه دیه . و اگر او را  چنین شخصی نبوده باشد و

نی که در آن قرار گرفته است را بداند و به سوی او تیر اندازی کند در حالی که به تیر دیده باشد و مکا

اندازی ضرورت داشته باشد و در حالت اضطرار قرر گرفته باشد و در چنین حالتی او را بکشد بر او 

 دیه و کفاره واجب است. اما اگر بداند که چنین شخصی مسلمان است و عمداً بدون وجود ضرورت یا

  272خطأ او را بکشد قتلش قتل عمد محسوب می شود و او باید قصاص شود.

امام نووی رحمه هللا هم باز همین دیدگاه را از امام بغوی رحمه هللا نسبت به خون یک مسلمان در 

َولَْو َرَمى فِي »این در مورد مسلمین موجود در دارالحربها گفته شده است  273دارالحرب بیان می کند.

در مورد خون و حقوق مسلمین تحت ستم موجود در داراَلسالم : حاَل به خودت بیا « ْلَحْربِ ِباَلِد ا

اشغال شده که از مسلمان بودن آنها اطمینان و یقین داریم و مطمئن هستیم که اینها مسلمان هستند و در 

فار سکوَلر جلو چشمان ما قرار دارند و راههای مختلف دیگری هم جهت انجام عملیات بر علیه این ک

خارجی و مزدوران محلی آنها وجود دارد و اصالً در موضع شرعی ضرورت و اضطرار قرار 

نگرفته ایم و جهاد هم به چنین حرام و فجایعی نیاز ندارد وکشتن این مسلمین حکم قتل عمد را دارد و... 

                                                           
 تعالى می گوید: ولو رمى فـي بـالد ) الخالف فیمن تؤخذ منه الجزیة، ومن َل تؤخذ ( اْلمام الشافعي رحمه هللا 246/  4اْلمام الشافعي ، األم  272

ف مكانه آه وعرالحـرب فأصاب مسلماً مستأمناً أو أسیراً أو كافراً أسلم، فلم یقصد قصده بالرمیة ، ولم یره ، فعلیه تحریر رقبة، وَل دیة له . وإن ر

مسلماً فعلیه القصاص إذا رماه بغیر ضرورة وَل خطأ ،  ، ورمى وهو مضطر إلى الرمي فقتله ، فعلیه دیة وكفـارة . وإن كـان عمده ، وهو یعرفه

 وعمد قتله / 
/ اْلمام النووي از اْلمام البغوي نقل می کند :  فإن رمـى رام ، فقتل مسلماً ، قال البغوي : هو كما لو قتل مسلماً   246/  10روضة الطالبین  273

فراً ، فال قصاص ، وتجب الكفارة ، وفي الدیة قوَلن. / اْلمام البغوي در التهذیب في دار الحرب، إن علمه مسلماً ، لزمه القصاص ، وإن ظنـه كا

تل رجالً فهو كما لو ق -می گوید : وإن تترسوا بمسلم ، نظر : إن لم یكن في حال التحـام القتال : َل یجوز أن یضربه . فإن ضربه ، فقتله   473/  7

 وإن ظنه كافراً : فال قود علیه ، وتجب الكفارة ، وفي الدیة قوَلن إن علمه مسلماً علیه القود ، -في دار الحرب 



اتل واجب می شود حاَل بگو اگر در قتل مسلمین موجود در دارالحرب کفاره و دیه و گاه قصاص بر ق

 آیا در این داراَلسالم اشغال شده واجب نمی شود؟ 

رضی هللا عنه پدر حذیفة رضی هللا « الیمان بن ُحَسیل»در مرحله ی دوم غزوه ی احد خوب دقت کنید: 

عنه  به خطأ توسط عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنه کشته می شود. عبدهللا بن مسعود خیال می کند که  

رضی هللا عنهما یکی از سربازان کفار سکوَلر قریش است به همین دلیل بر رویش اسلحه  پدر حذیفه

پدر، پدر، او پدرم »می کشد و به او ضرباتی وارد می کند حذیفه رضی هللا عنه از دور داد می زند 

این اما زمانی که سر رسید امر هللا تعالی اجرا شده بود و ایشان شهید شده بود، مجاهدین از « است

اِحِمیَن اتفاق خیلی نگران شدند  حذیفه رضی هللا عنه دلسوزانه گفت :  ُ لَُكْم َو هَُو أَْرَحُم الرَّ در  .یَْغِفُر َّللاَّ

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم دیه را واجب  - آنهم در میدانهای جنگ - برابر این قتل خطأ مسلمان

متوجه شدید؟  میدان جنگ هم  و  274لمین تقسیم کرد.دانست و حذیفه رضی هللا عنه این دیه را بین مس

ضرورت جنگی هم باع، اسقاط دیه و حکم شریعت هللا تعالی نسبت به خون مسلمان نشد و حق 

اْلعَْمدُ قََودٌ، : هللا صلی هللا علیه وسلم است که ایمال نکرد چون اصل بر این سخن رسولمسلمان را پ

 دیه است.  ،و قتل خطا ؛قصاص ،دمجازات قتل عم 275.َواْلَخَطأُ ِدیَةٌ 

باذن هللا جزو شهداء و ابن اسحاق و سایر اهل علم رحمهم هللا این کشته ها  276اینکه به قول امام نووی

به آنچه که به تو ربط دارد فکر کن که با این اعمالی که انجام  ،مربوط به خودشان است هستند امری

خون حرام شده به کجا ختم می شود؟  باع، پیروزی می دهی سرانجامت در دنیا و قیامت با ریختن 

ارتش مسلمین نمی شود، بلکه با صدماتی که این عملیاتهای غیر شرعی بر پروسه ی جهاد و مسلمین 

                                                           
( و کسی که او را از روی خطأ کشت  304/  1. والبالذري ، فتوح البلدان  69/  1. وخلیفة بن خیاط ، التاریخ  441/  3ابن سعد ، الطبقات 274

( وابن حجر ،  37) ترجمة  1۸4/  3. وابن الجـوزي ، المنـتظم  73/  2عبد هللا بن مسعود الهذلي رضی هللا عنه بود . والطبري ، التاریخ 

(  لقد کان حذیفة فی إیمانه ووَلئه قویاً، فها هو یرى والده یقتل خطأ یوم أحد بأیدی مسلمة، فقد رأى السیوف  1722)ترجمة  74/  2اْلصابة 

، وحین علم المسلمون توَلهم الحزن والوجوم، لکنه نظر إلیهم إشفاقاً وقال: یغفر تنوشه فصاح بضاربیه: )أبی، أبی، إنه أبی!!( ولکن أمر هللا قد نفذ

الد حذیفة و هللا لکم، وهو أرحم الراحمین. ثم انطلق بسیفه یؤدی واجبه فی المعرکة الدائرة وبعد انتهاء المعرکة علم الرسول بذلک، فأمر بالدیة عن

 ن، فازداد الرسول له حباً وتقدیراً.حسیل بن جابر لکن حذیفة تصدق بها على المسلمی
 (6/2۸9أخرجه الطبراني كما في ))مجمع الزوائد(( للهیثمي ) 275
 / فإن هلك منهم هالك ، فقد رزق الشهادة ، قاله أبو إسحاق  10/  245النووي ، الروضة   276



نهایت باع، جدا شدن مسلمین از اهل جهاد و در نا امیدی و وارد کرده اند باع، انحراف مسیر جهاد و 

 شده اند.ه های طاغوتهای جهانی و مزدوران محلی آنها اهل جهاد و تقویت پایسستی و شکست 

این اسیرانی که به عنوان سپر انسانی از آنها استفاده می شود هیچ اختیاری ندارند : در مساله ی تترس 

و هیچ راهی هم برایشان وجود ندارد که خودشان را از تیر  ،و نمی توانند از میان کفار بیرون بروند

در و این کسانی که آنها را اسیر کرده اند عمداً آنها را  ،دین در امان نگه دارنداندازی و حمالت مجاه

چنین جایگاهی و در تیر رس مجاهدین قرار داده اند تا به این وسیله بتوانند با سپر قرار دادن این 

 اسیران خودشان را از تیررس و حمالت مجاهدین در امان نگه دارند. 

در میان قوم کافر خود باَلجبار دارند که ایمان خود را کتمان کرده و یا مسلمینی مستضعف هم وجو 

مانده و به داراَلسالم مهاجرت نکرده اند چون هیچ راهی برای هجرت پیدا نکرده اند یا مثل صلح 

به هر حال مجبور به عده ای حدیبیه درهای هجرت به داراَلسالم در منطقه ی آنها بسته می شود و 

ِإَلَّ ٱْلُمْستَْضعَِفیَن و دارالکفر هستند و با آنها مخلوط شده اند و راه چاره ای هم ندارند:  اقامت میان کفار

ِن ََل یَْستَِطیعُوَن ِحیلَةً َوََل یَْهتَدُوَن َسبِیاًل  َجاِل َوٱلن َِسآِء َوٱْلِوْلدَ  ( مگر بیچاره هائی از 9۸)نساء/ِمَن ٱلر ِ

 دانند .ای نمینان ساخته نیست و راه چارهمردان و زنان و کودکانی که کاری از آ

حالت دوم زمانی است که عده ای از مسلمین اختیاراً و به میل خودشان در دارالکفر تحت حاکمیت 

و یا به صورت  ،کفار مانده اند و ماندن یا نماندن آنها در تیررس مجاهدین به میل خودشان است

ا کفار مخلوط شده اند و کفار این دسته را به عنوان سپر عبوری و مسافر در میان کفار مانده اند و ب

انسانی قرار نداده اند و اکثراً مجاهدین نمی توانند آنها را شناسائی کنند و تنها می دانند که هستند به 

همین دلیل از حمله به چنین مکانهائی معموَلً صرفنظر می شود که در واقع این مسلمین ناخواسته  

، اما زمانی که ضرورت مسلمین بر علیه این کفار شده اندکفار شده اند و مانع جنگ باع، محافظت از 

جهاد طلب پیش آمد این دسته هم گاه در شبیخون و سایر حمالت مجاهدین به همراه مومنین غیر مهاجر 



وم است مستضعف و زنان و کودکان و پیران و بیماران و راهبها و مردان دینی که خون آنها معص

 هدف قرار می گیرند. مورد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کشتن مسلمین تنها جهت کشتن کفار: تحمل ضرر عظیم

که در ضرورت و اضطرار ریختن خون مسلمان و غیر مسلمین معصوم « تترس»قاعده ی اصلی در 

عام به دین اسالم و داراَلسالم و مسلمین و ارتش حتمی و د جهت دفع ضرر الدم را مباح می کن

مسلمین است نه صرفاً جهت کشتن فالن کافری که ضرر این کافر تحت هیچ شرایطی با ضرر ریختن 

خون مسلمان برابری نمی کند چه رسد به اینکه بیشتر از آن باشد؛ ریختن به ناحق خون مسلمان 

امیر و رهبر می تواند این کافر  چون ،استاست و کشتن کافر مباح مسلمین در حق حرام بزرگترین 

 حربی را بکشد یا در برابر فدیه آزاد کند. 

رد می در اینجا واضح است که این ضرری که بر مسلمین تحمیل می شود با ضرری که بر دشمن وا

اَلضََّرُر َلَ یَُزاُل :  طبق قاعده ی فقهیباز . چون اگر یکسان بود شود مساوی و یکسان هم نیست

؛ انجام این کار غیر شرعی و ضرر با بوجود آوردن ضرری همانند آن از بین نمی رود 277.بِِمْثِلهِ 

ناجایز بود حاَل چه رسد به اینکه ضرر وارده به مسلمین باَلتر از ضرر وارده به کفار باشد. ضرر 

ن نابودی و از بین رفت« لََزَواُل الدُّْنیَا»که  وارده به مسلمین حرامی قطعی و یقینی و صریح و بواح است

از کشتن شخص  27۸«ِمْن قَتِْل َرُجٍل ُمْسِلٍم بِغَیِر َحٍق  »بر خدا آسانتر است « أَْهَوُن َعلَى هللاِ »تمام دنیا 

 .ارده به کفار تنها امری مباح استاما ضرر و ،به ناحق یمسلمان

ل علم مقرر کرده اند که تنها در صورتی می توان به سپر اهصورت به قول ابن نجیم رحمه هللا در این 

انسانی و مالی مسلمین و حتی کفار اهل ذمه و پیمان صدمه زد و مسلمانی را کشت که با ترک کشتن 

برسد، چنانچه در حالی که کفار به مسلمین  ی بزرگتراین سپر انسانی و این مسلمان  به دیگران ضرر

ک جنگیدن با کفار ضرری به اسالم و مسلمین نرسد حکم کشتن کسانی که تترس کرده باشند به دلیل تر

                                                           
 .202، الوجیز: ۸6، ابن النجیم: ۸6سیوطي: األشباه لل 277
(، والطبراني 6/301( واللفظ له، وابن أبي حاتم في ))العلل(( )39۸6/ أخرجه النسائي )3997/ صحیح نسائی  1395صحیح ترمذی  27۸

 ( .  2619رقم ) 2/۸7۴( باختالف یسیر. وابن ماجة في كتاب الدیات ، باب التغلیظ في قتل مسلم ظلماً 1۴256( )13/۴16)



به عنوان سپر انسانی به کار گرفته شده اند بر اصل آن باقی می ماند که حرام بودن ریختن خون 

 است.حتی کفار اهل ذمه و پیمان و مسلمان 

]و آزاد و به « القإط»است نه به « ضرورت»در این صورت مجاز بودن کشتن سپر انسانی به دلیل 

و کل حکم، تطبیق  باید وجود داشته باشد« ضرورت»طور کلی و بدون قید و رها شده[ این شرط 

که باز به همان قول امام قرطبی رحمه هللا می  279عام با ارتکاب ضرر خاص است.قاعده ی دفع ضرر

انی و همگ قطعیرسیم که تنها در صورتی کشتن سپر انسانی مجاز است که در آن مصلحتی ضروری 

وجود داشته باشد، که در این صورت هیچ عاقلی نمی گوید که نباید این سپر کشته شود، چون به هر 

  2۸0حال هم سپر انسانی و هم اسالم مسلمین از بین می رود.

حاَل اگر کفار توانسته باشند که مسلمین را به عنوان سپر انسانی خود به کار بگیرند اما با بقای این 

رسی بر از بین رفتن اسالم و داراَلسالم و سایر مسلمین و مسلمین سپر شده وجود نداشته باشد و کفار ت

شخصی صرفاً جهت کشتن کفار به این سپرهای انسانی صدمه بزند در واقع قاعده ای که حکم مجاز 

 بودن کشتن سپرهای انسانی بر آن بنا شده است را باطل کرده است، چون  تحمل ضرر عظیم کشتن

 و جلب مصلحت ضروری و کلی.  2۸2تنها جهت کشتن کفار است نه دفع ضرر عام 2۸1مسلمین

                                                           
/ ما قرره أهل العلم من أن قتل المسلمین المتترس بهم َل یجوز إَل بشرط أن یُخاف على المسلمین اْلخرین  96ابن نجیم، األشباه والنظائر، ص 279

س بهم على األصل وهو التح  -یم. فجوازه رالضرر بترك قتال الكفار، فإذا لم یحصل ضرر بترك قتال الكفار في حال التترس بقي حكم قتل المتترَّ

 ألجل الضرورة، ولیس بإطالق. وهذا الشرط َل بد منه، إذ الحكم كله إعمال لقاعدة دفع الضرر العام بارتكاب ضرر خاص -إذاً 
 ل(،  قد یجوز قتل الترس وذلك إذا كانت المصلحة ضروریَّة كلیة، وَل یتأتى لعاقل أن یقول َل یقت16/2۸7القرطبي، الجامع ألحكام القرآن )  2۸0

 الترس في هذه الصورة بوجه, ألنه یلزم منه ذهاب الترس واْلسالم المسلمین
ُ َعلَْیِه َولَعَنَهُ َوأََعدَّ  193تفسیر السعدي، ص:  2۸1 دًا فََجَزاُؤهُ َجَهنَُّم َخاِلدًا فِیَها َوَغِضَب َّللاَّ م یَِرْد ( ل93 لَهُ َعذَابًا َعِظیًما )نساء//   َوَمْن یَْقتُْل ُمْؤِمنًا ُمتَعَم ِ

رِك أعظُم من هذا الوعید، بل وَل مثلُه، أََل وهو اْلخباُر بأنَّ جزاَءه جهنَُّم خالدًا فیها، أي: فه ذا الذَّنُب العظیُم قد انتَهَض في أنواع الكبائِر دوَن الش ِ

الجبار، وفََوات الفوز والفالح، وُحُصول اْلَخْیبَة واْلَخَسار.  َوْحدَه أن یُجاَزى صاحبُه بجهنَّم، بما فیها من العذاِب العظیم، واْلِخْزي اْلُمِهین، وَسَخطِ 
 فِعیاذًا باهلل من ُكل ِ سبٍب یُْبِعدُ عن رحمته

( / ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم یمكن دفع الضرر عن المسلمین إَل بما یفضي إلى قتل أولئك 20/52ابن تیمیة، مجموع الفتاوى ) 2۸2

 المتترس بهم جاز ذلك



دَرُء المفاسِد أولى من جلِب » یا  2۸3«دَرُء المفاسِد مقدٌم على جلِب المصالحِ »در اینجا طبق قاعده ی 

ئز اقدام به صدمه زدن و یا قتل مسلمان حرام است، و ترک کشتن کافری جا 2۸4«المصالحِ ]و المنافع[

است و مفسده ی کشتن مسلمانی باَلتر از مصلحت کشتن کافر است به همین دلیل مراعات کردن حال 

  2۸5 مسلمان مهمتر است.

در المغنی آمده است که امام لی، بن سعد رحمه هللا می گوید: دست کشیدن از فتح قلعه ای که قادر به 

م األوزاعي رحمه هللا نیز می گوید: چگونه فتح آن باشی بهتر از کشتن به ناحق یک مسلمان است. و اما

تیر اندازی می کنید در حالی که هدف را نمی بینید؟ به درستی که آنها کودکان مسلمین را تیرباران می 

  2۸6 کنند و به سوی کودکان مسلمین تیراندازی می کنند.

 تمرکز دارد، پس التترس مفهومی است متعلق به رویاروئی جنگی و در اساس بر هدف قرار دادن کفار

 این حق همه ست که بپرسند :

این ضرورت در کشتن مسلمینی که در کوچه و خیابانها و بازارها و مکانهای عمومی در حال  -

 یندتردد یا زندگی کردن هستند کجاست که به خاطر وجود چند هدف متحرک از کفار که چن

؟ این مسلمین نزد کفار اسیر مجال دیگر برای کشتن و دفع آنها وجود دارد باید کشته شوند

نیستند بلکه شهروندانی هستند مثل مجاهدین که در کنار مجاهدین زندگی می کنند و مثل 

مجاهدین در این جامعه هر کدام هیچ ربطی به این اشغالگران ندارند و اینگونه هم نیست که 

نند با هشدار در ارتش کفار یا در قلعه ی کفار باشند که بتواصفها مشخص باشد و اینها 

 مجاهدین خود را از میدانهای جنگ و از تیر رس مجاهدین دور کنند.  

                                                           
در مورد این قاعده العز بن عبدالسالم به تفصیل در مورد آن سخن گفته است و فصل کاملی تحت عنوان "فصل في اجتماع المصالح  2۸3

( 1/35۴( به این قاعده اختصاص داده است / همچنین تقي الدین الحصني  در كتاب القواعد )1/۸3والمفاسد" را در کتابش قواعد األحكام )

(، والمنجور در شرح 219مصالح والفاسد". از آن صحبت کرده است. و با این لفظ الونشریسي در إیضاح المسالك )صبعنوان: "اجتماع ال

 ( سخن گفته اند.266المنهج المنتخب )ص
األمالي (، ترتیب الآللي في سلك 99(، األشباه والنظائر َلبن نجیم )ص۸7(، األشباه والنظائر للسیوطي)ص1/105ألشباه والنظائر للسبكي ) 2۸4

 (.253(، الممتع)ص265(، الوجیز في إیضاح القواعد الفقهیة)ص205(، شرح القواعد الفقهیة للشیخ أحمد الزرقا)ص2/691)
 .  3/52، كشاف القناع 1/625، شرح منتهى اْلرادات  5/۴۴9، فتح القدیر  10/66المبسوط  (2۸5)
 . 9/232المغني  (2۸6)



 شتن اینو کشتن این سپرهای انسانی تنها زمانی مجاز است که کشتن کفار تنها بعد از ک -

سپرهای انسانی صورت گیرد. من به عنوان کسی که در میدانهای جهاد حضور داشته و اهل 

آیا چندین جربیات کافی در این زمینه ها دارم از اهل جهاد می پرسم: ثغور را لمس کرده ام و ت

راه دیگر وجود ندارد که بتوان کفار را کشت و به این مسلمین رهگذر یا ساکن در منطقه 

 صدمه ای نزد؟ 

مگر تترس مختص حالتهای جنگی و میدانهای جنگ نیست؟ حاَل چه کسانی جنگ را از  -

ل منازل و کوچه ها و خیابانها و مکانهای عمومی کشانده اند و پایگاههای ثابت دشمن به داخ

در واقع از مسلمین و غیر نظامیان به عنوان سپرهای انسانی و مالی جهت پنهان کردن و گم 

 خود استفاده می کنند؟ و استتار کردن 

وههای کطبیعت جغرافیائی بسیاری از سرزمینهای اشغال شده ی مسلمین باع، شده است که جائی مثل 

افغانستان یا جنگلهای چچن برای پناه گرفتن مجاهدین وجود نداشته باشد به همین دلیل در داخل شهر ها 

را پنهان کرده اند و در  شانو روستاهای محل سکونت خود و در میان سایر مسلمین غیر نظامی خود

را  شاناست که خود در شکل قدیمی و سنتی آن بیشتر مشمول همین مجاهدین شده« تترس»واقع حالت 

جهت جلوگیری از  یو این مسلمین برای آنها حکم سپر و مانعاند، در میان سایر مسلمین پنهان کرده 

 شناخته شدن و دست یافتن کفار به آنها شده اند.

سپرهای انسانی معموَلً اسرای نزد کفار هستند و غالباً منتظر مرگ و کشته شدن توسط همین  -

ن سعی می کنند تا حد امکان از کشتن این سپرهای انسانی دوری و کفار هستند؛ که مسلمی

پرهیز کنند، حاَل این چه ربطی به حمله به مسلمین آزاد و در حال گذر از مکانهای عمومی 

آگاهانه مورد هدف قرار گیرند و کشته  ،دارد که باید به خاطر یک هدف متحرک از کفار

دمه ببیند یا نبیند اما به صورت کلی صدمات شوند؟ حاَل این هدف متحرک از دشمن هم ص

 وارده به مسلمین صدها برابر بیشتر از کفار بوده است.   



مجاهد آنها را نمی »اگر کشتن مسلمینی در میان کفاری چون مکه که دارای قلعه و دژ نبوده و  -

ةٌ بِغَْیِر ِعْلٍم » باع،  2۸7«شناخت عَرَّ ْنُهم مَّ یدن عیب و عار و زیان و ( رس25فتح/«)فَتُِصیبَُکم م ِ

ضرری ناآگاهانه به مومنین مجاهد می شود و هللا تعالی جهت احترام به مومنین کفار را 

رعایت می کند، به نظر شما کشتن مسلمین که همه آنها را می شناسند و حتی ممکن است یکی 

ص و از اعضای خانواده و کوچه و محله ی خودت باشند باع، عیب و عار و ننگ برای شخ

 جماعتی که به آن متصل می شود نیست؟ 

در این صورت واضح است که کشتن این مسلمین و قیاس آن با مساله ی تترس غیر شرعی و نادرست 

و  است و در صورت آگاهی مجاهد به فقه و منهج اهل سنت، جرمی عمدی است که مشمول ضمان

 می شود.   جبران خسارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
/ لم تعلموهم أي لم تعرفوا أنهم مؤمنون أن تطأوهم بالقتل واْلیقاع بهم...والتقدیر: ولو أن تطأوا  16/52۸القرطبي، الجامع ألحكام القرآن  2۸7

 رجاَلً مؤمنین ونساء مؤمنات لم تعلموهم ألذن هللا لكم في دخول مكة، ولسلطكم علیهم، ولكنَّا ُصنَّا من كان فیها یكتم إیمانه.



  ران قلعه ی مشرکین )سکوالریستها(بمباشبیخون زدن و 

دقت داشته باشید که حصن یا قلعه ای که دور آن دیوار کشیده شده و بر روی آن برج و باروهای 

کسی که توان جابجا  نظامی درست شده است کالً حکم یک سنگر نظامی را دارد که در این سنگر هر

کردن یک سنگ یا یک سطل آب جوش یا هیزم و امثالهم را داشته باشد می تواند بخشی از ارتش شود 

 2۸۸هُْم منهْم و تمام کسانی که در این سنگر می مانند بخشی از این مشرکین هستند و می توان گفت:  

و انواع سالحهای جنگی به این چه در هنگام شبیخون زدن و چه در هنگام حمله با منجنیق و موشک 

 سنگرهای عمومی مشرکین. 

ُهْم »منظور قول رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از شته باشیم که به قول امام جصاص: البته باید دقت دا

این نیست که کودکان نابالغ در کفر جزو این کفار هستند، چون کودکان در حقیقت نمی  2۸9«منهْم 

 290کفار نیستند و به دلیل کاروالدین و آباء خود مستحق قتل نمی شوند.  توانند کافر باشند و جزو

: به ما روایت شده است که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بر طائف امام سرخسی رحمه هللا می گوید

منجنیق بست و به اسامه بن زید رضی هللا عنهما نیز دستور داد  که آتش بزند و قلعه ی عوف بن مالک 

 291د.را آتش ز

امام جصاص رحمه هللا می گوید: ابوحنیفه و ابویوسف و ُزفَر، محمد و الثوری می گویند: تیر    

اندازی به قلعه های مشرکین اشکالی ندارد، هر چند که در این قلعه ها اسرائی از مسلمین و اطفال 

این آتش زدن مسلمین هم وجود داشته باشند، و اشکالی ندارد این قلعه ها را آتش زد و هدف از 

مشرکین باشند، به همین شکل اگر کفار اطفال مسلمین را سپر خود قرار دادند به سوی مشرکین تیر 

                                                           
وُسئَِل عن أْهِل الدَّاِر یُبَیَّتُوَن ِمَن  -أْو بَودَّانَ -( / َمرَّ بَي النَّبيُّ َصلَّى هللاُ علیه وسلََّم باألْبَواِء 17۴5 - 1193(، ومسلم )3013، 3012البخاري ) 2۸۸

ِ وِلَرسوِلِه َصلَّى هللاُ علیه وسلََّم.الُمْشِرِكیَن، فیَُصاُب ِمن ِنَساِئِهْم وذََراِری ِِهْم، قاَل: هُ   ْم منهْم، وَسِمْعتُهُ یقوُل: َل ِحَمى إَلَّ ّلِلَّ
وُسئَِل عن أْهِل الدَّاِر یُبَیَّتُوَن ِمَن  -أْو بَودَّانَ -( / َمرَّ بَي النَّبيُّ َصلَّى هللاُ علیه وسلََّم باألْبَواِء 17۴5 - 1193(، ومسلم )3013، 3012البخاري ) 2۸9
ِ وِلَرسولِ ا  ِه َصلَّى هللاُ علیه وسلََّم.لُمْشِرِكیَن، فیَُصاُب ِمن ِنَساِئِهْم وذََراِری ِِهْم، قاَل: ُهْم منهْم، وَسِمْعتُهُ یقوُل: َل ِحَمى إَلَّ ّلِلَّ

 یجـوز أن یكونوا كفاراً في /  َل یجوز أن یكون مراده  في ذراریهم أنهم منهم في الكفر ؛ ألن الصغار َل 327/  5الجصاص، أحكام القرآن  290

 الحقیقة ، وَل یستحقون القتل لفعل آبائهم
/ وقد روینا أن النبي صلى هللا علیه وسلم نصب المنجنیق على الطائف وأمر أسامة بن یزید رضي هللا عنه بأن یحرق وحرق  10/65المبسوط  291

 حصن عوف بن مالك.



و در هر دو حالت قصد و هدف از تیر اندازی و شلیک مشرکین هستند نه مسلمین  292اندازی می شود.

و  294بیان می کند.  امام کاسانی حنفی باز چنین دیدگاهی را در مورد سپرهای انسانی از مسلمین 293

امام مرغینانی رحمه هللا هدف قرار دادن کفار در چنین حاَلتی که منجر به صدمه دیدن این سپرهای 

 295می داند. «دفع ضرر عام از اسالم  با تحمل ضرر خاص»را جهت می شود  انسانی و مالی 

دارای  ی از مسلمین یا تجارِ اما امام شافعی رحمه هللا در األم می گوید: اگر در مکانی یا منزلی اسرائ

امان وجود داشتند، شلیک به سوی آنها و آتش زدن و غرق کردن و هر چه شبیه اینها باشد کراهیت 

دارد ... هر چند کفار به اینها تترس کرده باشند ]و از اینها به عنوان سپرهای انسانی جهت محافظت از 

مگر زمانی که ارتش مسلمین در حال درگیری و خود استفاده کنند[ باید از چنین حمالتی دست کشید 

 296جنگ باشد.

اگر دقت کنیم رسول هللا صلی هللا علیه وسلم تنها قلعه ی مشرکین )سکوَلریستها( را با منجنیق 

سنگباران یا به زبان امروزین بمباران کرد نه قلعه ی کفار اهل کتاب را. چون چندین قلعه ی کفار اهل 

 حاصره شد و مورد حمله قرار گرفتند.  کتاب یهودی نیز بارها م

اما نکته ی مشترک در مورد قلعه ها این است که تمام کفاری که توان جنگیدن دارند و در سنگر قلعه 

مشمول یک حکم می شوند همچنانکه زنان و کودکان این کفار و سنگر بندی کرده اند گرفته اند قرار 

 هم باز شامل یک حکم می شوند. 

                                                           
ن وفیهم أطفال المسلمین وأسراهم. قال اْلمام الجصاص رحمه هللا: قال أبوحنیفة وأبو ./ باب: رمي حصون المشركی5/273أحكام القرآن:  292

یوسف وزفر ومحمد والثوري: َل بأس برمي حصون المشركین، وإن كان فیها أسارى وأطفال من المسلمین، وَل بأس بأن یحرقوا الحصون 

ي المشركون ../ فدل على أن كون المسلمین فیما بین أهل الحرب َل یمنع ویقصدوا به المشركین، وكذلك إن تترس الكفار بأطفال المسلمین رم

 رمیهم إذا كان القصد فیه المشركین
/ وإذا ثبت ما ذكرنا من جواز اْلقدام على الكفار، مع العلم بكون المسلمین بین أظهرهم، وجب جواز مثله إذا تترسوا  5/273أحكام القرآن:  293

 الین رمي المشركین دونهمبالمسلمین، ألن القصد في الح
/ وَل بأس برمیهم بالنبال وإن علموا أن فیهم مسلمین من األسارى أوالتجار... إذ حصون الكفرة قلما تخلو من مسلم  7/101بدائع الصنائع:  294

 أسیر أو تاجر... وكذا إذا تترسوا باطفال المسلمین؛ فال بأس بالرمي إلیهم
 بأس برمیهم، وإن كان فیهم مسلم أسیر أو تاجر، ألن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بیضة اْلسالم / وَل  2/137الهدایة شرح البدایة  295

 وقتل األسیر والتاجر ضرر خاص
/ فإن كان في الدار أسارى من المسلمین أو تجار مستأمنون؛ كرهت النصب علیهم بما یعم من التحریق والتغریق وما  259 – ۴/257األم:  296

 . ولو تترسوا بمسلم؛ رأیت أن یكف عمن تترسوا به، إَل أن یكون المسلمون ملتحمین...(أشبهه..



صاحب رای و جنگجوی قلعه ی بنی قینقاع خیانت می کنند همه ی ساکنان این  که یهودیانِ یعنی زمانی 

سنگر بزرگ شریک جرم محسوب می شوند که با وساطتت عبدهللا بن ابی از مدینه اخراج می شوند، 

النضیر هم بعد از مدتی محاصره به همین شکل اخراج می شوند، تمام  همه ی ساکنان قلعه ی بنی

ن بنی قریظه هم که در سنگر قلعه ی خود در محاصره قرار گرفته بودند به عنوان شریک جرم یهودیا

 داشتند.  ی بدترسرنوشت

پس سنگر یا یک نفره و دو نفره است یا چند صد نفره و گاه چند هزار نفره. مهم این است که اینها در 

 ی کرده اند.سنگر بند ،در حین جنگدژ، و سنگری واضح و آشکار به نام قلعه و 

امام نووی رحمه هللا زمانی که در مورد محاصره و اجرای اموری چون منع عبور و مرور از قلعه ها 

و دژها و سرزمینهای محل سکونت افراد محاصره شده و حتی پرتاب گلوله های آتشین و پرتاب نفت 

است زنان و کودکان به سوی آنها و یا جاری کردن آب جهت غرق کردن ساکنین این مکانها که ممکن 

را مختص کفار آنهم در سرزمینها و قلعه صحبت می کند چنین اعمالی هم در آن سکونت داشته باشند 

و شما در آثار هیچ یک از ائمه ی ما نمی بینید که انجام چنین  297.می داندها و دژهای محل سکونتشان 

 وده باشند. اعمالی را در حق مسلمین جایز دانسته باشند حتی اگر اهل بغی ب

در مورد  می گوید این سخن امام نووی رحمه هللامحمد بن أحمد الشربیني به همین دلیل می بینیم که 

 فَاْقتُلُوانها و...  بر اساس قول هللا تعالی است که می فرماید : آآنها و قطع آب بر  لویران کردن مناز

( و اینکه در صحیحین 5)توبه/ ُصُروهُْم َواْقعُدُوا لَُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد ۚ اْلُمْشِرِكیَن َحْیُ، َوَجْدتُُموهُْم َوُخذُوهُْم َواحْ 

آمده است که رسول هللا  صلى هللا علیه وسلم طائف را محاصره کردو بیهقی روایت می کند که طائف 

عمل رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نشان می دهد هم هم آیه ی قرآن و   29۸را با منجنیق هدف قرار داد.

                                                           
/ التاسعة :یجوز لإلمام محاصرة الكفار في بالدهم والحصون والقالع وتشدید األمر علیهم بالمنع من الدخول  10/2۴5روضة الطالبین  297

ویجوز التحریق بإضرام النار ورمي النفط إلیهم والتغریق بإرسال الماء ویبیتهم وهم والخروج وإن كان فیهم النساء والصبیان واحتمل أن یصیبهم 

 غافلون
وما في معنى ذلك من هدم بیوتهم ، وقطع  /  223-296  ص - 4ج ،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،محمد بن أحمد الشربیني29۸

ان فیهم نساء وصبیان ، لقوله تعالى ) وخذوهم واحصروهم (، وفي الصحیحین أنه صلى هللا علیه الماء عنهم وإلقاء حیات، أو عقارب علیهم، ولو ك

 وسلم حاصر الطائف وروى البیهقي أنه نصب المنجنیق.



که این افعال تنها در مورد سکوَلریستها )یا به زبان عربی مشرکین( صورت می گیرد و در مورد 

ابئین( نیست حاَل چه رسد به شبه اهل کتاب )مجوس و صکفار کفار اهل کتاب )یهود و نصارا( و 

   مسلمین. 

ریستها )مشرکین( : اگر در همین محل سکونت سکوَلهللا باز با آوردن قولی می گوید امام نووی رحمه

ندازی به اریستها )مشرکین( برابر باشد تیرچه قلعه باشد یا دژ و غیره اگر تعداد ساکنین آن با سکوَل

  299سوی آنها جایز نیست.

حاَل تصور کنید که عده ای در مکانهائی که متعلق به مسلمین است و اکثریت مطلق این ساکنین هم 

یا چند نفر از کفار اصلی یا مرتدین محلی این مناطق مسکونی  مسلمان هستند به دلیل وجود یکی دو نفر

را به موشک و گلوله می بندند یا در آن انفجاراتی را انجام می دهند که همگی ثمرات فاجعه بار آن 

 برای مسلمین را دیده ایم. 

ی صحبت انهای مسکونباز امام قرطبی رحمه هللا هم زمانی که در مورد هدف قرار دادن قلعه ها و مک

ن حتی به مسلمین تترس کرده باشند و مسلمین را به عنوان سپر قرار داده باشند می می کند که در آ

  300گوید: ابوحنیفه و اصحابش و الثوری تیر اندازی به سوی قلعه های مشرکین را جایز دانسته اند.

های دقیق تک تیر و  نکته ی قابل توجه اینکه : در گذشته تیر و کمان بوده و امروزه انواع اسلحه

خودکار وجود دارند و به جای منجنیق و گلوله های آتش زا انواع بمبها و خمپاره ها وجود دارند . در 

این صورت با تغییر تکنولوژی جنگی مکان استفاده ی آنها تغییر نکرده است. یعنی استفاده از منجنیق 

ه وجود دارد مختص سنگرهای کفار است و بمبها و خمپاره ها که امکان کشته شدن و صدمه دیدن هم

یا سنگر بزرگ قلعه ی کفار، نه برای در هم کوبیدن مسلمین حتی اگر باشد حاَل چه سنگر چند نفره 

 اهل بغی چون ارتش معاویه در برابر ارتش خلیفه ی مسلمین باشد.  ،این مسلمین

                                                           
 /  إن كان عدد المسلمین الذین فیهم مثل المشركین لم یجز رمیهم  10/2۴5روضة الطالبین  299
 نیفة وأصحابه والثوري الرمي في حصون المشركین وإن كان فیهم أسارى من المسلمین وأطفالهم./ وقد جوز أبو ح 16/2۸2تفسیر القرطبي  300



 شبیخون : 

ه ظب باشند بفارش می کرد که مجاهدین موارسول هللا صلی هللا علیه وسلم حتی در جبهه ی مرتدین س

به  .ایمان خود ثابت قدم مانده بودند . چون در این جبهه کسانی وجود داشتند که برمسلمین شبیخون نزنند

همین ترتیب صحابه هم در جنگهای رده همین قاعده را رعایت می کردند و به این شکل در تاریخ صدر 

د نلی هللا علیه وسلم یا یکی خلفای راشده به مسلمین شبیخون زده باشاسالم دیده نمی شود که رسول هللا ص

ست، آنهم به قول امام ماوردی رحمه هللا : مختص ی اصلی ابلکه شبیخون در واقع مختص دارالکفرها

دارالکفرهائی است که پیام اسالم به آنها رسیده باشد و از پذیرش آن شانه خالی کرده باشند، نه 

 اْدُع إِِلى َسِبیِل َرب ِکَ  »پیام اسالم به آنها نرسیده باشد و باید قبل از حمله آنها را با  دارالکفرهائی که

و حتی اهل علم گفته اند  301( دعوت داد129نحل/«)ِباْلِحْکَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهم ِبالَّتِی ِهَی أَْحَسنُ 

اما باز تأکید کرده اند که در اطراف  ،ن گناهکار می شوندکه اگر قبل از دعوت با اینها جنگ شود مجاهدی

 302آنها در آن زمان جائی نبوده که اسالم به آن نرسیده باشد.

در مورد این دسته از کفاری که پیام اسالم به آنها رسیده و از پذیرش آن امتناع کرده اند امام شافعی 

ر حمله کنند و اگر زنان و کودکان آنها نیز : مسلمین می توانند شب و روز بر کفاویدرحمه هللا می گ

به سوالی استناد می کند که در مورد اهل منزل  و مشمول دیه و کفاره نمی شوندمجاهدین صدمه دیدند 

ان شبیخون این زنان و کودکشود که در مشرکین )سکوَلریستها( از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می 

؛ و در مورد «هم من آبائهم»یا « هم منهم» علیه وسلم می فرماید: صدمه می بینند و رسول هللا صلی هللا

ي و ترور ابن أبُمْصَطِلق بنی  اینکه می توان به کفار سکوَلر )مشرک( شبیخون زد به واقعه ی غزوه ی

الحقیق و كعب بن األشرف اشاره می کند. و اینکه گاه دیده شده که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم تا سپیده 

صبر کرده و بعد شبیخون زده به این دلیل بوده تا جنگجو از غیر جنگجو تشخیص داده شود و تا اینکه  دم

                                                           
 72األحكام السلطانیة للماوردي ، ص   301 

 12/397/ وفتح القدیر  446/ 5/ والعنایة شرح الهدایة   257/ 2الجوهرة النیرة على مختصر القدوري   -  302 



مجاهدین هم به دلیل تاریکی به خیال اینکه طرف مقابل آنها از سکوَلریستها )مشرکین( است همدیگر 

  303را نکشند و این به معنی حرام بودن شبیخون در شب نیست

: شبیخون زدن مشکلی ندارد، آیا حمله به روم به چیزی غیر ه هللا نیز می گویدد بن حنبل رحمامام احم

از شبیخون زدن انجام گرفت؟ و کسی را نمی شناسم که شبیخون زدن به دشمن را بد بداند ... و اگر گفته 

بر  لشود که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از کشتن زنان و کودکان نهی کرده است ، گفته ایم این محمو

به این شکل  304و چنانچه عمداً کشته شوند صحیح نیست. ،و عمداً کشتن آنها نهی شده است ،تعمد است

  305کشتن زنان و کودکان نباشد ،شبیخون زدن به کفار مجاز است اگر قصد و هدف

می گوید : اگر یکی بگوید چگونه تیر اندازی و حمله با منجنیق و آتش بر رحمه هللا امام شافعی 

ت مشرکین جایز است در حالی که در میان آنها زنان و کودکان وجود دارند و این زنان و جماع

کودکان از کشتن آنها نهی شده است؟ گفته می شود: با آنچه که وصف کردیم به ما اجازه داده شده 

ن امر دحمله برد و به شبیخون و آتش ز ُمْصَطِلقاست، و اینکه: نبی صلی هللا علیه وسلم دوبار بر بنی 

دار  ،شتند، چون سرزمین و الدارن آنها زنان و کودکان هم وجود داکرد، و این آشکار است که در میا

و زمانی که شخص مجاهد بتواند واضح این زنان و  شرک است و انجام این اعمال غیر ممنوع است،

                                                           
هللا: وللمسلمین أن یشنوا علیهم الغارة لیالً و اراً فإن أصابوا من النساء والولدان أحداً لم یكن فیه عقل وَل / قال الشافعي رحمه  ۴/239األم   303 

ى عنهما لقود وَل كفارة فإن قال قائل ما دل على هذا قیل أخبرنا سفیان عن الزهري عن عبید هللا بن عبد هللا بن عتبة عن ابن عباس رضي هللا تعا

ة اللیثي أن رسول هللا صلى هللا علیه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركین یبیتون فیصاب من نسائهم وأبنائهم فقال رسول هللا عن الصعب بن جثام

رنا عمر أخب صلى هللا علیه وسلم هم منهم وربما قال سفیان في الحدی، هم من آبائهم ... فإن قال فهل أغار على قوم ببلد غارین لیال أو ارا قیل نعم

ه ین حبیب عن عبد هللا بن عون أن نافعا مولى ابن عمر كتب إلیه یخبره أن ابن عمر رضي هللا تعالى عنهما أخبره أن رسول هللا صلى هللا علاب

لى ص وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون في نعمهم بالمریسیع فقتل المقاتلة وسبى الذریة قال الشافعي رحمه هللا تعالى وفي أمر رسول هللا

قال أنس  دهللا علیه وسلم أصحابه بقتل ابن أبي الحقیق غارا دَللة على أن الغار یقتل وكذلك أمر بقتل كعب بن األشرف فقتل غارا فإن قال قائل فق

ین وأغار على الغاركان النبي صلى هللا علیه وسلم إذا نزل بقوم لیال لم یغر حتى یصبح قیل له إذا كان موجودا في سنته أنه أمر بما وصفنا من قتل 

تل االغارین ولم ینه في حدی، الصعب عن البیات دل ذلك على أن حدی، مخالف لهذه األحادی، ولكنه قد یترك الغارة لیال ألن یعرف الرجل من یق

معنى أنه  لهم َل علىأو أن َلیقتل الناس بعضهم بعضا وهم یظنون أم من المشركین فال یقتلون بین الحصن وَل في اْلكام حی، َل یبصرون من قب

 حرم ذلك.
/ معنى تبییت الكفار كبسهم لیال وقتلهم وهم غارون  : قال أحمد َل بأس  3۸9 -390صص 10عبد الرحمن بن قدامه، الشرح الكبیر ، ج 304

ل هللا عنه قال سمعت رسوبالبیات وهل غزو الروم اَل بالبیات؟ قال وَل نعلم أحدا كره بیات العدو وذلك لما روى الصعب بن جثامة اللیثي رضي 

ة بن مهللا صلى هللا علیه وسلم یسئل عن الدیار من دیار المشركین یبیتون فیصیبون من نسائهم وذراریهم فقال )هم منهم( متفق علیه وقد قال سل

ل فقد نهى ناهم رواه أبو داود، فإن قیاألكوع رضي هللا عنه أمر رسول هللا صلى هللا علیه وسلم أبا بكر رضي هللا عنه فغزونا ناسا من المشركین فبیت

ی، الصعب وحدالنبي صلى هللا علیه وسلم عن قتل النساء والذریة، قلنا هذا محمول على التعمد قتلهم )لقتلهم( قال أحمد أما ان یتعمد قتلهم فال قال 

   لجمع بینهما یحمل النهي على التعمدبعد نهیه وعن قتل النساء ألن نهیه عن قتل النساء حین بع، إلى ابن أبي الحقیق وعلى ان ا

/ والروض المربع شرح زاد   2/ 9وانظر :اْلقناع في فقـه اْلمام أحمد بن حنبل   126/ 4اَلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي 305 

 3/۴7اع عن متن اْلقناع / / وكشاف القن 291/ 3/ والمبدع في شرح المقنع   62۸العمدة ، ص:  / والعدة شـ رح  296المستقنع ، ص: 



م آنها هللا علیه وسلکودکان را تشخیص دهد نباید قصد کشتن آنها را داشته باشد، چون رسول هللا صلی 

را به عنوان اسیر گرفت و آنها را به عنوان مال قرار داد. ... اما زمانی مسلمان که خونش حرام است 

در میان آنها باشد احتیاطاً حمله کراهت دارد و زمانی بر ما مباح بود که مسلمانی در میان آنها نباشد ... 

انسانی از مسلمین به سوی این کفار تیراندازی و  و تنها در هنگام رویاروی جنگی با وجود سپرهای

حمله می شود که باز باید به اندازه ی توان از آسیب زدن به این سپرهای انسانی و فرزندان و زنان 

 306کفار دوری شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، طبعة دار المعرفة، بیروت / قال الشافعي رحمه هللا: فإن قال قائل كیف أجزت الرمي بالمنجنیق وبالنار على 2۴۴/ ص  2األم للشافعي، ج  306

طلق سلم شن الغارة على بني المصجماعة المشركین فیهم الولدان والنساء وهم منهي عن قتلهم؟ قیل؛ أجزنا بما وصفنا، وبأن النبي صلى هللا علیه و

الولدان و غارین وأمر بالبیات وبالتحریق، والعلم یحیط أن فیهم الولدان والنساء، وذلك أن الدار دار شرك غیر ممنوعة، وإنما نهى أن تقصد النساء

ذا قبل علیه وسلم سباهم فجعلهم ماَل، وقد كتب ه بالقتل إذا كان قاتلهم یعرفهم بأعیانهم، للخبر عن النبي صلى هللا علیه وسلم وأن النبي صلى هللا

هذا، فإن كان في الدار أسارى من المسلمین أو تجار مستأمنون كرهت النصب علیهم بما یعم من التحریق والتغریق وما أشبهه، غیر محرم له 

مه، وإنما كرهت ذلك احتیاطاً، وألن مباحاً لنا لو لم یكن تحریما بیناً، وذلك أن الدار إذا كانت مباحة فال یبین أن تحرم بأن یكون فیها مسلم یحرم د

الذي یرون أنه  نفیها مسلم أن تجاوزها فال نقاتلها، وإن قاتلناها؛ قاتلناها بغیر ما یعم من التحریق والتغریق، ولكن لو التحم المسلمون أو بعضهم فكا

ذلك، ولم أكرهه لهم بأنهم مأجورون أجرین، أحدهما؛ الدفع عن أنفسهم، واْلخر؛  ینكأ من التحمهم یغرقوه أو یحرقوه كان ذلك، رأیت لهم أن یفعلوا

س رنكایة عدوهم، غیر ملتحمین، فتترسوا بأطفال المشركین، فقد قیل؛ َل یتوقون ویضرب المتترس منهم وَل یعمد الطفل، وقد قیل یكف عن المتت

یكون المسلمون ملتحمین، فال یكف عن المتترس ویضرب المشرك، ویتوقى المسلم  به، ولو تترسوا بمسلم؛ رأیت أن یكف عمن تترسوا به إَل أن

 جهده، فإن أصاب في شيء من هذه الحاَلت مسلما أعتق رقبة



 کننده ضرورت پیش آمده و چگونگی برخورد با مساله ی تترس یتمرجع مدیر

بسیاری از امور دیگر حالت ضرورت و خوراک و ه برای طعام و تا اینجا متوجه شدیم همچنانک

اضطرار وجود دارد در زمینه ی خون حرامی که نباید ریخته شود نیز ضروتهائی به وجود می آید که 

 و این ضرورت هم دارای شرایط و قیودی است مثل: .ین خونهای حرامی را مباح می کند ریختن چن

باشد و اتفاق افتاده باشد و چیزی توهمی یا چیزی که در انتظار وقوع « قائمةً بالفعل»ضرورت  -1

 ، چون بر توهم و توقع و انتظار نمی توان احکام را تخفیف داد.آن باشیم نباشد

ین ضرورت به گونه ای باش -2 د که تلف شدن نفس یا از بین رفتن مصالح ضروری چون الد ِ

 .والنفس والمال والعقل والِعْرض حتمی و قطعی باشد

شخصی که در معرض ضرورت قرار گرفته است برای دور کردن ضرر از خودش راه و  -3

وسیله ی دیگری از مباحات را پیدا نکرده باشد و ناچار باشد که با این امر غیر شرعی ضرر 

 را دفع کند.

ُروَراُت تُِبیُح الَمْحُظوَراتِ »قاعده ی  -۴ ُروَراُت ِبقَْدِرَها»را با قاعده ی « الضَّ مقید کند و « تُقَدَُّر الضَّ

 تنها به اندازه ی کمترین حد ممکن که ضرر را دفع کند از این امر حرام شده استفاده کند. 

کند که عذری که امر حرام شده را مباح  تنها تا زمانی می تواند از این امر حرام شده استفاده -5

ِإذَا »کرده وجود داشته باشد و زمانی که عذر از بین رفت حکم بر اساس قواعد فقهی چون : 

بر « َما َجاَز ِلعُذٍْر بََطَل بَِزَواِلهِ »یا « ِإذَا َزاَل الَمانُِع َعادَ الَمْمنُوعُ »یا « َزاَل الَخَطُر َعادَ الَحْظرُ 

 ردد، یعنی حکم باز بر حرام بودن آن بر می گردد و دیگر مباح نیست. اصل آن بر می گ



هر چیزی که از حرام در معنی  حالل می شود تنها در آن معنی امام شافعی رحمه هللا در األم می گوید:

خاص حالل می شود، پس زمانی که آن معنی از بین رفت حکم به اصل التحریم و حرام بودن بر می 

    307 گردد.

ن خودش را به نامحرم نشان دهد ل جراحی مجبور می شود بخشی از بدی خانمی که در هنگام عمیعن

و زمانی که ضرورت در  ،این کار تنها مختص همین مکان و تنها مختص به همان زمان مشخص است

زمان و مکان خاص تمام شد حکم به همان حالت حرام قبلی بر می گردد و چنین شخصی نمی تواند با 

َج اْلَجاِهِلیِة » به این ضرورت در سایر حاَلت هم اندام خود را به نمایش بگذارد و مروج  قیاس « تَبَرُّ

ورت تعریف شده ی جنگی در شریعت از بین رفته است دیگر نمی تواند به باشد. یا مجاهدی که ضر

 بهانه ی تترس خونهای حرام شده را برای خود مباح کند. 

رت انجام می دهد از ضرری که در هنگام ضررورت وجود کاری که شخص در هنگام ضرو -6

و چنانچه کمتر از ضرر اصلی نباشد یا حتی با آن مساوی باشد این حرام  ،دارد کمتر باشد

مباح نمی شود. مثل اکراه و مجبور کردن شخص به کشتن مومنین . چون جان کسی که کشته 

َرَر ََل یُزَ »تند و این جایز نیست می شود کمتر از جان قاتل نیست. بلکه با هم مساوی هس اُل الضَّ

 «.بِِمْثِلهِ 

جود دارد که می تواند در مساله ضرورت پیش آمده وتخصص و حاَل چه مرجعی برای مدیریت این 

که به مصالح ی مهم تترس به عنوان بزرگترین و عظیم ترین ضرورت زندگی اجتماعی انسانها 

 کم صادر کند؟ رای و حخورده است و اجتهاد مرسله گره 

آنچه ما بیان می کنیم در واقع چنگ زدن به کتاب و سنت است و تطبیق قرآن و سنت صحیح در امور 

تخصصی بر وضع موجود و پاسخ دادن به نیازهای روز مسلمین امری اجتهادی و در واقع امانتی 

                                                           
ٍم في معنى َل یحل  / .1، جزء 2۸1األربعة، صفحة  محمد مصطفى الزحیلي، كتاب القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب 307 كلُّ ما أُِحل  من ُمحر 

ةً، فإذا زال ذلك المعنى عاد إلى أصل التحریم.  إَل  في ذلك المعنى خاص 



َ یَأُْمُرُكْم أَْن اید: چنانچه هللا تعالی می فرم ؛است که باید به اهل آن و متخصصین امر واگذار شود إِنَّ َّللاَّ

دهد که امانتها را ) اعم بیگمان خداوند به شما )مؤمنان( دستور می( 5۸)نساء/تَُؤدُّوا اأْلََمانَاِت إِلَى  أَْهِلَها 

از آنچه خدا شما را در آن امین شمرده، و چه چیزهائی که مردم آنها را به دست شما سپرده و شما را 

 اند( به صاحبان امانت برسانید.دانستهدر آنها امین 

به  ازینو  30۸درک مصلحت، عمدتاً از طریق شوراهای مصلحتی صورت می گیرددر این صورت 

و مراجع ذی صالح و « ابزار3»و رأی واحد این شورا که قطعاً بخشی از دارد  یخرد و اجتهاد جمع

 گروههای متفرق. است معیار عمل می گردد نه رای افراد و« ابزار3»مورد تأئید

البته تمام کشورهای دنیا مصالح خودشان را از کانال شوراهای خاص خودشان تحت عنوان مجلس  

سنا یا مجلس سناتورها یا مجلس مصلحت نظام و ... تعیین می کنند و اجازه نمی نمایندگان یا مجلس 

د را جایگزین رأی رأی خودهند افراد متفرق و گروهها و احزاب خارج از این شوراهای تخصصی 

 آنها کنند.

به عنوان مثال همچنانکه اهل فقه تنها قبل از دمیدن روح در جنین در مورد سقط به صورت ریزتر و 

جنین اختالف دارند اما بعد از نفخ روح همه ی فقهای فرق معروف به اهل سنت اتفاق دارند که جنین 

با این وجود به قول کسانی چون  309عمد می باشد.مانند سایر انسانها قابل احترام است و کشتن آن قتل 

با  اگر دو پزشک حاذق و ماهر مسلمان امام زرکشی رحمه هللا  در حالت اضطرار و ضرورت 

( است می توان این قتل %100قطعیتی اجتناب ناپذیر بگویند که با تولد فرزند مرگ مادر قطعی و )

 عمد را انجام داد و بچه را سقط نمود.

                                                           
 363صـدر، اقـتصادنا، ص  30۸
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تنها مرجع مدیرت کننده ی این « اجتهاد»و « عمل»با کلیاتی که اهل فقه بیان کرده اند اما در در اینجا 

متخصصین شورای  ،و تصمیم گیرنده در فدا کردن جان این بچه در برابر جان این مادر ،ضرورت

 اولی اَلمر پزشکان مورد اعتماد است نه فالن گروه و یا حتی پدر و مادری که بچه از آنهاست. 

مساله ی التترس نیز فقهاء به صورت کلی صورتهائی از ضرورت و اضطرار را ذکر  در

 کرده اند که خون حرام شده مباح می شود، به عنوان مثال:  

ه ک« این سپر انسانی»مسلمین در هنگام جنگ با دشمن باشند، به نحوی که اگر به خاطر  -1

بود می شوند یا شکست می ضرر خاص است دست از جنگ با آنها بردارند مسلمین نا

و به این شکل ضرری عام متوجه اسالم و  310 خورند و یا صدمات آنها بیشتر می شود.

در حالی که در هنگام رویاروئی و  311 مسلمین و داراَلسالم و ارتش مسلمین می شود؛

 312 جنگ حفظ ارتش مهمتر است.

ده باشد و با این کار دشمن در میان زنان و کودکان یا در میان اسرای مسلمان متحصن ش -2

و به این  314و یا مانع انجام فریضه ی جهاد شود، 313ضرر بیشتری بر مسلمین وارد کند 

 315 شکل جهاد تعطیل شود.

                                                           
 ۴/192، أسونى المطالب  1/۴70، عقد الجواهر الثمینة  2/179، حاشویة الدسووقي  ۴۴9،  5/۴۴۸فتح القدیر  102،  7/101بدائع الصونائع  (310)

 .  1029، مشارع األشواق  520،  2/519، مطالب أولي النهي  9/232، المغني 
./ برهان الدین أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني حنفی رحمه هللا نیز می گوید: وَل 2/173الهدایة في شرح بدایة المبتدي  311

بأس برمیهم وإن كان فیهم مسلم أسیر أو تاجر، ألن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بیضة اْلسالم، وقتل األسیر والتاجر ضرر خاص، 

و بكر . / أباوألنه قلما یخلو حصن من مسلم، فلو امتنع باعتباره َلنسد بابه، وإن تترسوا بصبیان المسلمین أو باألسارى؛ لم یكفوا عن رمیهم لما بین

رمیهم یبن علي بن محمد الحدادي العبادي الحنفي رحمه هللا توضیح می دهد که: قوله: "وَل بأس برمیهم وإن كان فیهم مسلم أسیر أو تاجر": یعني 

یرة ة النبالنشاب والحجارة والمنجنیق؛ ألن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن جماعة المسلمین، وقتل التاجر واألسیر ضرر خاص. )الجوهر

 .(2/25۸على مختصر القدوري: 
/ ابن قدامة  حنبلی رحمه هللا نیز می گوید : وإن تترسوا بأسارى المسلمین أو أهل الذمة؛ لم یجز رمیهم إَل في حال التحام  26۸/ ۴الكافي:  312

الضرورة؛ یُباح رمیهم ألن حفظ الجیش  الحرب والخوف على المسلمین، ألنهم معصومون ألنفسهم، فلم یبح التعرض ْلتالفهم ضرورة، وفي حال

 أهم.
 .   ۴/1۴، روضة الطالبین  ۴/1555شرح السیر الكبیر  (313)

. / السرخسي حنفی رحمه هللا می گوید: وكذلك إن تترسوا بأطفال المسلمین؛ فال بأس بالرمي إلیهم وإن كان الرامي یعلم أنه 10/53المبسوط:  314

فرض، وإذا تركنا ذلك لما فعلوا أدى إلى سد باب القتال معهم، وألنه یتضرر المسلمون بذلك، فإنهم یمتنعون من  یصیب المسلم... نقول: القتال معهم

 فوع.دالرمي لما أنهم تترسوا بأطفال المسلمین؛ فیجترؤن بذلك على المسلمین، وربما یصیبون منهم إذا تمكنوا من الدنو من المسلمین، والضرر م
/ ابن حجر الهیتمي الشافعي رحمه هللا می گوید: وإن كان فیهم مسلم"؛ واحد فأكثر، "أسیر أو تاجر جاز ذلك"؛ أي  .9/2۴2تحفة المحتاج:  315

نا بحبس یإحصارهم وقتلهم بما یعم، وتبییتهم في غفلة، وإن علم قتل المسلم بذلك، لكن یجب توقیه ما أمكن، "على المذهب"؛ لئال یعطلوا الجهاد عل

 مسلم عندهم.



اندازه ی »و « الضرورة»آنچه که در تشخیص « عمل»با این وجود باز در زمین واقع و در 

نکه این تشخیص و حق نیز بسیار مهم است ای« تترس»و چگونگی مدیریت مساله ی « ضرورت

با « ابزار3»و به دنبال آن به امرائی برمی گردد که توسط این رهبریت« ابزار3»دستور به رهبریت 

نه افراد و گروهها و احزاب متفرقی که همیشه مسبب جنگ داخلی و  ،اختیاراتی مشخص تعیین شده اند

( و بی ابهتی و سستی و ۴6انفال/«)َهَب ِریُحُكمْ َفتَْفَشلُوا َوتَذْ »ریخته شدن به ناحق خون انسانها و پیام آور

 شکست و ذلیلی بوده اند.  

ُروَراُت تُِبیُح الَمْحُظوَراتِ »پس تطبیق قاعده ی  ُروَراُت ِبقَدَِرَها»به همراه « الضَّ  تنها متعلق« تُقَدَُّر الضُّ

نه انسانهای غیر  ،و نماینده ی رسمی شورای مورد پذیرش چنین رهبریتی است« ابزار3»به رهبریت

چون  ؛و یا انسانهای دور از میدان جنگ ،متخصص در امور نظامی و سیاستهای متعلق به امور جنگی

 شنیدن خبر هرگز مثل دیدن واقعه نیست. 

 و در حیطه ی مصالح مرسله البته باید واضح باشد که درک این مصلحت و ضرورت امری اجتهادی

جرائی نیز تاریخ مصرف خاص زمانی و مکانی دارند و به درد است و تمام امور اجتهادی در امور ا

َما َجاَء َعْن هر زمان و مکانی نمی خورند، به همین دلیل کسی چون امام ابوحنیفه رحمه هللا می گوید:  

ُسوِل  ِ  -َصلَّى هللاُ َعلَْیِه َوَسلََّم  -الرَّ َحابِي  ْأِس َوالعَْیِن، َوَما َجاَء َعْن الصَّ ا َما َجاَء  فَعَلَى الرَّ تََخیَّْرنَا ِمْنهُ، َوأَمَّ

آنچه كه از جانب هللا باشد بر سر و چشم مي گذاریم و آنچه از 316َعْن التَّاِبِعیَن فَُهْم ِرَجاٌل َونَْحُن ِرَجاٌل. 

می صحابه به ما برسد آن را نیز رسول هللا به ما برسد آن را بر سر و چشم مي گذاریم و آنچه كه از 

 ي آنچه كه از تابعین به ما میرسد پس آنها هم مرداني هستند و ما نیز مرداني هستیم .، ولپذیریم

هر مجتهدی احکام را در ظروف زمانی باید یعني آنها استنباط كرده اند و ما نیز استنباط مي كنیم و 

 نکته ی زیبا نهفته است : سهدر اینجا  .خودش ببیند و به خودش حق اجتهاد بدهد

                                                           
ایقاظ ./( ، 11/3المبسوط للسرخسي ) /( ،1۴۴اَلنتقاء َلبن عبد البر )/، 111المدخل للسنن الكبرى، ص  /( ،573/ ۴حكام َلبن حزم )اْل 316

 51و  ۴۴و  29ص ص 1،ج  المیزان اثر شعراني /  70لفالنی ص 



و حتی قول متفق فه رحمه هللا به هیچ وجه رأي و قیاس را بر حدی، صحیح امام ابوحنی -1

 مقدم نمي شمرد.اصحاب 

نافع مولى ابن عمر، وعكرمة  أنس بن مالك، و عطاء بن أبي رباح،امام ابوحنیفه رحمه هللا از  -2

و در مورد هم رده و خودش جزو تابعین بوده  317غیره از صحابی را دیده مولى ابن عباس و

 آنچهَما َجاَء َعْن التَّاِبِعیَن فَُهْم ِرَجاٌل َونَْحُن ِرَجاٌل. به همین دلیل گفته : خودش صحبت کرده های 

 كه از تابعین به ما میرسد پس آنها هم مرداني هستند و ما نیز مرداني هستیم .

و کسانی می توانند چنین ادعائی  ،در مورد مجتهد صحبت شده است نه هر شخصیاینکه  -3

باشند که از نظر علم فقهی و اجتهاد در ردیف امثال امام حنفی رحمه هللا قرار گرفته داشته 

 باشند. 

توسط عده ای جاهل به فقه « ُهْم ِرَجاٌل َونَْحُن ِرَجالٌ فَ »این را عرض کردم چون امروزه این عبارت 

و  «وشنفکر بینر خود»از سوی دارودسته ی منافقین مورد سوء استفاده قرار گرفته و می توان گفت 

« ُهْم ِرَجاٌل َونَْحُن ِرَجالٌ فَ »شده است و با بر زبان آوردن  ال کشیدهبه ابتذ ،دسته هائی از مومنین جاهل

می خواهند بدون رسیدن به جایگاه علمی اهل فقه و نظر، خود را اهل نظر و اجتهاد و نقد جلوه دهند 

منفردینی هستند که هرگز نمی توانند از کانال که همیشه مسبب انحراف و تفرق بوده اند، چون اینها 

 فعالیت کنند.« ابزار3»اولی اَلمر متخصصین شورای 

یا « ابزار3»به هر حال در مصالح مرسله اجماع شورائی معیار است که حکمش از زبان رهبریت 

نه رأی افراد متفرقه و بخصوص احزاب  31۸مراجع ذی صالح تحت مدیریت آن بیان می شود 

 متفرق.  رنگارنگ
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 و مالی نزد فقهاء رحمهم هللاصدمه زدن به سپرهای انسانی 

اْلمام أبو بكر الجصاص رحمه هللا  روایت می کند که امام مالک می گوید: زمانی که مسلمین اسیر شده 

ْؤِمنَاٌت اشند آتش زده نمی شود، به دلیل سخن هللا تعالی : در کشتی کفار ب ْؤِمنُوَن َونَِساء مُّ َولَْوََل ِرَجاٌل مُّ

ُ فِی َرْحَمتِِه َمن یَ  ةٌ ِبغَْیِر ِعْلٍم ِلیُْدِخَل َّللاَّ عَرَّ ْنُهم مَّ نَا بْ َشاُء لَْو تََزیَّلُوا لَعَذَّ لَّْم تَْعلَُموهُْم أَن تََطُؤوهُْم فَتُِصیبَُکم م ِ

کردید که )در میان (اگر مردان و زنان مؤمنی را لگدمال نمی25)فتح/الَِّذیَن َکفَُروا ِمْنُهْم َعذَاباً أَِلیماً  

شناسید و از این راه عیب و عار و زیان و ضرری ناآگاهانه به شما آنان هستند و( شما ایشان را نمی

ا را از ایشان کوتاه کرد( تا خدا هر که را شد. دست شمرسید )خداوند هرگز مانع این جنگ نمینمی

اند( از ردهکافران و مؤمنان ضعیفی که در مکه نهانی ایمان آوبخواهد غرق رحمت خود سازد. اگر )

  م .کردی( به عذاب دردناکی گرفتار میایشان را )با غلبه شما بر آنان ، کافرانبودندیکدیگر جدا می

مسلمینی وجود داشتند رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از حمله به این زمانی که در میان این کفار چنین 

کفار صرفنظر کرد، و چنانچه کفار از مسلمین جدا می شدند کفار را عذاب می داند. و اوزاعی می 

ْؤِمنَاٌت لَّْم تَْعلَُموهُْم گوید: به دلیل قول هللا تعالی :  ْؤِمنُوَن َونَِساٌء مُّ نْ َولَْوََل ِرَجاٌل مُّ ُهم أَن تََطئُوهُْم فَتُِصیبَُكم م ِ

ةٌ بِغَْیِر ِعْلٍم ۖ  عَرَّ (اگر کفار به فرزندان مسلمین تترس کنند به سوی آنها تیر اندازی نمی شود، و 25)فتح/مَّ

وسیله ی حمل و نقلی که در آن اسرای مسلمین باشد آتش زده نمی شود، قول لی، بن سعد هم این است 

مورد حمله قرار می گیرند و چنانچه اسرای مسلمین در آن باشند و آسیبی ببینند که قلعه ها با منجنیق 

را دارد و چنانچه کفار به این اسرای مسلمان تترس کنند به سوی آنها تیر اندازی می شود « خطأ»حکم 

 319و هدف و قصد دشمن است.

                                                           
، 395/ ص  3أحكام القرآن، ألبي بكر الجصاص، تفسیر سورة الفتح، باب ؛ رمي المشركین مع العلم بأن فیهم أطفال المسلمین وأسراهم، ج  319

ار إذا كان فیها أسارى من المسلمین، لقوله تعالى }لَْو تََزیَّلُوا لَعَذَّْبَنا الَِّذیَن َكفَُروا ِمْنُهْم َعذَابًا ط دار الفكر، بیروت / وقال مالك؛ َل تحرق سفینة الكف
اعي؛ إذا وزأَِلیًما{، إنما صرف النبي صلى هللا علیه وسلم عنهم لما كان فیهم من المسلمین، ولو تزیل الكفار عن المسلمین لعذب الكفار، وقال األ

ن رمى الحصالكفار بأطفال المسلمین لم یرموا، لقوله }لَْوََل ِرَجاٌل ُمْؤِمنُوَن. . . اْلیة{، قال؛ وَل یحرق المركب فیه أسارى المسلمین، ویُ تترس 

ن ی، ببالمنجنیق، وإن كان فیه أسارى مسلمون، فإن أصاب أحدا من المسلمین فهو خطأ، وإن جاءوا یتترسون بهم رمي وقصد العدو، وهو قول الل

 سعد



ی بر این باورند که کشتن زنان می گوید: مالک و اوزاع« المل السَّ بُ سُ »هم در رحمه هللا امام الصنعاني 

به هیچ عنوان جایز نیست، حتی اگر کفار اهل جنگ به زنان و کودکان تترس کنند ]مسلمان[و کودکان 

)و از آنها به عنوان سپرهای انسانی استفاده کنند( یا در قلعه یا کشتی که این زنان و کودکان با آنها 

  320جنگیدن با آنها یا غرق کردن آنها جایز نیست.هستند تحصن کرده باشند، در چنین حاَلتی باز 

امام شافعی رحمه هللا در مورد هدف قرار دادن قلعه ها با منجنیق که در آنها زنان و کودکان کفار و یا 

اسرای مسلمین وجود دارند می گوید: اگر در قلعه ی مشرکین زنان و کودکان و اسرای مسلمین وجود 

منجنیق مشکلی ندارد بدون آنکه منازل مسکونی هدف قرار گرفته  داشت، هدف قرار دادن قلعه با

ر این صورت دیوار و ساختمان شوند، مگر اینکه رویاروئی و جنگ مسلمین از قلعه نزدیک باشد که د

مورد هدف قرار می گیرد، اما چنانچه افراد داخل قلعه نیز در جنگ شرکت کردند در این صورت  قلعه

عه هم مورد هدف قرار می گیرند، و چنانچه در حین جنگ و درگیری و منازل و افراد داخل قل

رویاروئی مسلمین، کفار کودکان مسلمین یا غیر مسلمین را به عنوان سپر خود قرار دادند اشکالی 

ندارد با کفار جنگ شود و به صورت عمد جنگجوهای کفار مورد هدف قرار گیرند؛ اگر جنگ و 

با آنها بدون جنگ م از آنها دست برداشته شود تا اینکه امکان اینکه درگیری وجود نداشت دوست دار

  321این سپرهای انسانی وجود داشته باشد ممکن شود.

ابن قدامة الحنبلي رحمه هللا نیز می گوید: و اگر مسلمین را به عنوان سپر انسانی قرار دادند و به دلیل 

ه زدن به این سپرهای انسانی بر دشمن پیروز اینکه جنگ شروع نشده است، یا امکان اینکه بدون صدم

شد وجود دارد، یا اینکه از شر آنها در امان باشیم، در چنین حاَلتی نیازی به تیر اندازی به سوی آنها 

                                                           
، المكتبة األثریة، َلهور / وذهب 13۴5، ص ۴، جزء 1190سبل السالم شرح بلوغ المرام، لمحمد بن إسماعیل األمیر الصنعاني، حدی، رقم  320

ما فیهما همالك واألوزاعي إلى أنه َل یجوز قتل النساء والصبیان بحال، حتى إذا تترس أهل الحرب بالنساء والصبیان، أو تحصنوا بحصن أو سفینة 

 معهم، لم یجز قتالهم وَل تحریقهم
، طبعة دار المعرفة، بیروت / إذا كان في حصن المشركین نساء وأطفال وأسرى مسلمون، فال بأس بأن ینصب 2۴6/ ص  2األم للشافعي، ج  321

 أس أن ترمى بیوته وجدرانه، فإذا كان فيالمنجنیق على الحصن دون البیوت التي فیها الساكن، إَل أن یلتحم المسلمون قریباً من الحصن، فال ب

الحصن مقاتلة محصنون رمیت البیوت والحصون، وإذا تترسوا بالصبیان المسلمین أو غیر المسلمین، والمسلمون ملتحمون، فال بأس أن یعمدوا 

وا؛ هم غیر متترسین، وهكذا إن أبرزوهم فقالالمقاتلة دون المسلمین والصبیان، وإن كانوا غیر ملتحمین أحببت له الكف عنهم حتى یمكنهم أن یقاتلو

 إن رمیتمونا وقاتلتمونا قاتلناهم، والنفط والنار مثل المنجنیق وكذلك الماء والدخان



بر مسلمان تیر انداز  یر اندازی کند و مسلمانی را بکشدوجود ندارد؛ و اگر مجاهدی در چنین حاَلتی ت

می شود، اما اگر به دلیل ترس بر مسلمین نیاز به تیر اندازی شد به واجب و جبران خسارت « ضمان»

  322نیت کشتن کفار به سوی آنها تیر اندازی می شود چون حالت ضرورت پیش آمده است. 

از مسلمین به عنوان سپر انسانی استفاده مه هللا روایت می کند: اگر کفار امام المرداوي الحنبلي رح

آنها جایز نیست، مگر اینکه  خوف آن برود که به مسلمین ضرری وارد  کردند تیر انداختن به سوی

شود که در چنین حالتی به قصد و نیت هدف قرار دادن کفار به سوی آنها تیر اندازی می شود ... در 

حالت برپا شدن جنگ به قصد زدن کفار به سوی این سپرهای انسانی تیر اندازی می شود، چون عدم 

ل شدن جهاد می شود ... در این صورت اگر ترس صدمه دیدن ارتش یا از دست حمله منجر به تعطی

  323رفتن فتح و پیروزی برود به قصد کفار حمله و تیر اندازی می شود.

هم می گوید که رای اصح این است که در هنگام ضرورت و شرایط جنگی « مغني المحتاج»صاحب 

یروزی دشمن بر ما و زیاد شدن صدمات دشمن به ما اگر ما به این سپرهای انسانی حمله نکنیم باع، پ

شود می توان به اندازه ی توان با پرهیز از صدمه زدن به مسلمین و اهل ذمه، به کفار حمله کرد و به 

سوی آنها تیر انداخت، چون مفسده ی عدم جنگ و صرفنظر از دشمن به خاطر این مسلمین سپر شده 

                                                           
، مكتبة الریاض الحدیثة، بالریاض/ فصل؛ وإن تترسوا بمسلم ولم تدع حاجة إلى رمیهم، ۴51 – ۴50/ ص  ۴المغني َلبن قدامة المقدسي، ج  322

غیر قائمة، أو ْلمكان القدرة علیهم بدونه، أو لألمن من شرهم، لم یجز رمیهم، فإن رماهم فأصاب مسلماً، فعلیه ضمانه، وإن دعت  لكون الحرب

 الحاجة إلى رمیهم للخوف على المسلمین؛ جاز رمیهم، ألنها حال ضرورة، ویقصد الكفار، وإن لم یخف على المسلمین، لكن لم یقدر علیهم إَل

حه تل األوزاعي واللی،؛ َل یجوز رمیهم، لقول هللا تعالى }لَْوََل ِرَجاٌل ُمْؤِمنُوَن. . . اْلیة{، قال اللی،؛ ترك فتح حصن یقدر على فبالرمي، فقا

 اذأفضل من قتل مسلم بغیر حق، وقال األوزاعي؛ كیف یرمون من َل یرونه، إنما یرمون أطفال المسلمین، وقال القاضي والشافعي؛ یجوز رمیهم إ

؛ یجب، اكانت الحرب قائمة، ألن تركه یفضي إلى تعطیل الجهاد، فعلى هذا؛ إن قتل مسلماً فعلیه الكفارة، وفي الدیة على عاقلته روایتان، إحداهم

لََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه{، والثانیة؛ َل دیة له، ألنه قتل في ألنه قتل مؤمنا خطأ، فیدخل في عموم قوله تعالى }َوَمْن قَتََل ُمْؤِمنًا َخَطأً فَتَْحِریُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة َوِدیَةٌ ُمسَ 

ٍ لَُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فَتَْحِریُر َرقَبٍَة مُ  ْؤِمنٍَة{، ولم یذكر دیة، وقال أبو حنیفة؛ دار الحرب برمي مباح، فیدخل في عموم قوله تعالى }فَإِْن َكاَن ِمْن قَْوٍم َعدُو 

مي أبیح مع العلم بحقیقة الحال، فلم یوجب شیئا، كرمي من أبیح دمه، ولنا؛ اْلیة المذكورة، وأنه قتل معصوما َل دیة له وَل كفارة فیه، ألنه ر

 باْلیمان، والقاتل من أهل الضمان، فأشبه ما لو لم یتترس به
ن سلیمان المرداوي، تحقیق محمد اْلنصاف في معرفة الخالف على مذهب اْلمام المبجل أجمد بن حنبل، تألیف : عالء الدین أبي الحسن علي ب 323

م ./ قوله؛ "وإن تترسوا بمسلمین لم یجز رمیهم، إَل أن یُخاف على  1956هـ،  1375، مكتبة السنة المحمدیة، 129/ ص  ۴حامد الفقي، ج 

لیه إَل بالرمي؛ عدم الجواز، وهذا المسلمین، فیرمیهم، ویقصد الكفار"، هذا بال نزاع، وظاهر كالمه؛ أنه إذا لم یخف على المسلمین ولكن َل یقدر ع

، دالمهذب، نص علیه وقدمه في "الفروع" وجزم به في "الوجیز"، وقال القاضي؛ یجوز رمیهم حال قیام الحرب، ألن تركه یُفضي إلى تعطیل الجها

 د الكفار.(وجزم به في "الرعایة الكبرى"، قال في الصغرى والحاویین؛ فإن خیف على الجیش أو فوت الفتح، رمینا بقص



ت؛ و مردن گروهی جهت مراعات امور کلی و دور کردن ضرر بزرگتر از مفسده ی اقدام به جنگ اس

  324از کلیت اسالم تحمل می شود.

: نزد امامان سه گانه تیر اندازی به سوی مسلمینی که در دیر از کتب حنفی ها آمده است که در فتح الق

ینکه اگر احالت تترس توسط کفار به عنوان سپر انسانی مورد استفاده قرار گرفته اند جایز نیست مگر 

در چنین حالتی دست از جنگ با کفار کشیده شود منجر به شکست مسلمین شود و این قول الحسن بن 

 325زیاد هم هست.

اتفاق فقهاء بر این است که طبق شروطی که تعیین شده است می توان به سپرهای انسانی و مالی حمله 

 32۸اء اشاره شده است. نیز باز به این اتفاق فقه 327الفقهیة  که در الموسوعةُ  326کرد.

در این صورت اتفاق علماء بر حمله به این دشمنی که پشت این سپرهای انسانی و مالی پناه گرفته 

چون دفع ضرر و فتنه ی  329وجود دارد هر چند به این سپرهای انسانی و مالی هم صدمه وارد شود، 

 330رگ وجود ندارد.کفر تنها به این شکل امکان دارد و راه دیگری برای دفع این ضرر بز

                                                           
/  ۴م، ج  1933هـ،  1352مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، الشیخ محمد الشربیني الخطیب، مكتبة مصطفة البابي الحلبي، بمصر،  324

، هـ 1۴1۴، دار البیارق، بیروت، الطبعة 1332، ص 2، نقالً عن الجهاد والقتال في السیاسة الشرعیة، للدكتور محمد خیر هیكل، ج 22۴ص 

بأن تترسوا بهم حال التحام القتال، بحی، لو كففنا عنهم ظفروا بنا،  –أي رمي الكفار باألسلحة  –م / . . وإَل بأن دعت الضرورة إلى رمیهم  1993

 –عراض ة اْلوكثرت نكایتهم، جاز رمیهم حینئذ في األصح، ونقصد بذلك قتال المشركین ونَتََوقى المسلمین وأهل الذمة، بحسب اْلمكان، ألن مفسد

 أي القول الثاني –أعظم من مفسدة اْلقدام، ویُْحتََمُل هالك طائفة للدفع عن بیضة اْلسالم، ومراعاة األمور الكلیة، والثاني  –أي الكف عن القتال 

 المنُع، إذا لم یتأتى رمي الكفار إلى برمي مسلم أو ذمي، وكالذمي؛ المستأمن –المقابل لألصح في حكم هذه المسألة 
، دار الفكر، بیروت، نقالً عن الجهاد ۴۴۸/ ص  5فتح القدیر، شرح الهدایة، محمد بن عبد الواحد السیواس، المعروف بابن همام الحنفي، ج  325

؛ م/ وعند األئمة الثالثة 1993هـ،  1۴1۴، دار البیارق، بیروت، الطبعة 1335، ص 2والقتال في السیاسة الشرعیة، للدكتور محمد خیر هیكل، ج 

 َل یجوز رمیهم في صورة التترس، إَل إذا كان في الكف عن رمیهم في هذه الحالة انهزام المسلمین، وهو قول الحسن بن زیاد
 ( .13/1۴1( والمغني )۴/2۴۴( واألم )16/2۴۴( والجامع ألحكام القرآن )2/17۸( وحاشیة الدسوقي )10/65المبسوط ) 326
ي صورتها اْللكترونیة، وهي صیاغة عصریة وموثقة لتراث الفقه اْلسالمي حتى القرن الثال، عشر أكبر موسوعة فقهیة في العصر الحدی، ف 327

 الهجري
مي  32۸ س، ألن  في الر  مي برغم الت تر  مي خطٌر محق ٌق على جماعة المسلمین، فإن ه یجوز الر  رر دفع الض  یت فق الفقهاء على أن ه إذا كان في ترك الر 

مي الكف ار َل الت رس / القرطبي رحمه هللا هم باز از عدم اختالف فقهاء العام  بالذ ب  عن بیضة ا ، ویقصد عند الر  ْلسالم، وقتل األسیر ضرٌر خاصٌّ

یة لدر این زمینه صحبت می کند و می گوید : )قلت: قد یجوز قتل الترس، وَل یكون فیه اختالف إن شاء هللا، وذلك إذا كانت المصلحة ضروریة ك

یمیه هم باز اتفاق فقهای اسالمی را می آورد و می گوید : فإن األئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمین وخیف على قطعیة(. ابن ت

[. وقال أیضاً: )وقد اتفق العلماء على أن جیش الكفار إذا 537/  2۸المسلمین إذا لم یُقاتلوا، فإنه یجوز أن نرمیهم ونقصد الكفار( ]مجموع الفتاوى: 

 اوا بمن عندهم من أسرى المسلمین وخیف على المسلمین الضرر إذا لم یقاتلوا، فإنهم یقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمین الذین تترسوتترس

ئك ل[. وقال أیضاً: )ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم یمكن دفع الضرر عن المسلمین إَل بما یُفضي إلى قتل أو5۴6/ 2۸بهم( ]مجموع الفتاوى: 

 [ 20/52الُمتترس بهم جاز ذلك( ]مجموع الفتاوى: 
./ وقد اتفق العلماء على أن جیش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمین وخیف على المسلمین الضرر اذا 2۸/5۴6مجموع الفتاوى:  329

 لم یقاتلوا؛ فإنهم یقاتلون، وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمین الذین تترسوا بهم
. / وكذلك مسألة التترس التي ذكرها الفقهاء؛ فإن الجهاد هو دفع فتنة الكفر، فیحصل فیها من المضرة ما هو دونها، 20/52وع الفتاوى: مجم 330

 ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم یمكن دفع الضرر عن المسلمین إَل بما یُفضي إلى قتل أولئك الُمتترس بهم جاز ذلك



عالوه بر این در زمانی که در حالت ضرورت جهاد دفاعی و طلب قرار می گیریم چنانچه به خاطر 

این سپرهای انسانی و مالی عقب نشینی کنیم چنین تاکتیکی منجر به صدمه زدن به استراتژی اصلی ما 

در حالی که چنین  331د می شود،و به قول امام کاسانی رحمه هللا منجر به انسداد  و بسته شدن باب جها

سالمی جهاد ، و هم اکنون در اکثر سرزمینهای است چه جهاد دفع و چه جهاد طلبجهادی فرض ا

که برای جهاد طلب )مثل اذن والدین یا پرداخت بدهی و قرض و...( طی وشرفرض عین شده است و 

ن نماز به هر شیوه ی ممکنی وجود دارد برای انجام این فرض عین وجود ندارد و باید همچو و کفایه

به قول امام سرخسی رحمه هللا چنانچه مسلمین به دلیل وجود این سپرهای انسانی و مالی  332انجام شود؛

دست از جهاد بکشند متحمل ضرر می شوند و جرئت دشمن در صدمه زدن به مسلمین بیشتر می 

  333شود.

مومنین مرتکب مفسده ی خاص  ،عمومیضروی و قطعِی مصلحت کسب جهت  ،در تمام این موارد

نه اینکه مثل جنگ روانی مثل، دروغساز که سعی دارد  334شده اند. باید دقت کرد: مفسده ی خاص.

موجود در داراَلسالم به مفسده ی بزرگ و اداری و اجرائی کوچک  اسدمسلمین را به خاطر مف

مالً در جبهه ی کفار سکوَلر و عده ای ع ،عمومی دارالکفر و ارتداد به دین سکوَلریسم گرفتار کند

جهانی و مرتدین محلی جهت ضربه زدن به مفاهیم چهار گانه ی دین اسالم و ضربه زدن به منافع 

 عمومی داراَلسالم و مسلمین در حرکت هستند. 

                                                           
./ وَل بأس برمیهم بالنبال وإن علموا أن فیهم مسلمین من األسارى والتجار؛ لما فیه من الضرورة، إذ حصون الكفرة 7/100بدائع الصنائع:  331

 قلما تخلو من مسلم أسیر أو تاجر، فاعتباره یؤدي إلى انسداد باب الجهاد
دین، فواجب إجماعاً، فالعدو الصائل الذي یفسد الدین . / وأما قتال الدفع؛ فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة وال۴/60۸الفتاوى الكبرى:  332

والدنیا َل شيء أوجب بعد اْلیمان من دفعه، فال یشترط له شرط، بل یدفع بحسب اْلمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغیرهم، فیجب 

 التفریق بین دفع الصائل الظالم الكافر وبین طلبه في بالده
نقول؛ القتال معهم فرض، وإذا تركنا ذلك ِلما فعلوا أدى إلى سد باب القتال معهم، وألنه یتضرر المسلمون بذلك،  . / ولكنا10/65المبسوط:  333

مسلمین، لفإنهم یمتنعون من الرمي لما أنهم تترسوا بأطفال المسلمین، فیجترؤن بذلك على المسلمین، وربما یصیبون منهم إذا تمكنوا من الدنو من ا

 والضرر مدفوع
/  وإِن َكاَن ِفیِه مْفسدة لَِكنها خاصة ،فَیجوز ارتكابها لمصلحة عامـة ،َكما إِذا تترس اْلكفَّار بصبیان  1/7۸لباب في الجمع بین السنة والكتاب ال 334

 اْلمسلمین وذراریهم فَإنا ََل نكف ِبسبب ذَِلك عن قِتالهم



دفع کردن دشمنی که برای دین و دنیای ما مفسد است و  بزرگترین ضرر است و هیچ راه دیگری 

در این  335تحمل ضرر صدمه زدن به این سپرهای انسانی و مالی وجود نداردبرای دفع آن غیر از 

و   339والثوري 33۸ر بن هزیل حنفیفَ و زُ 337و ابوحنیفه  336حالت ضرورت تمام ائمه از جمله ابن سلمه

 343و احمد بن حنبل 342و أشهب مالکی 341و الشافعی 340القاضي أبو یوسف ، ومحمد بن الحسن الشیباني

و  350و ابن الهمام  349و النووی 34۸و البغوی 347و الغزالی 346و الجصاص 345و القرطبی 344الُمَزنی و

 و ... صدمه زدن از روی ناچاری به این سپرها را مباح دانسته اند. 352و ابن قدامه  351القاضی

سرزمین خودت و دیگر سرزمینهای اسالمی را قبل و بعد از تسلط و نفوذ کفار سکوَلر جهانی و 

سه کن و ببین چند سرزمین قبالً به خاطر حاکمیت اسالم و قوانین مرتدین سکوَلر محلی با هم مقای

شریعت هللا از قلعه های دفاع از حق و مراکز علم و ادب و فرهنگ و اخالق بودند اما بعد از تسلط این 

کفار بر آنها و تحمیل قوانین و فرهنگ خود بر مردم، این سرزمینها تبدیل شده اند به سرزمین کفر و 

                                                           
یُقتل به ألجل مصلحة الجهاد، مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغیره، كان ما . / فإذا كان الرجل یفعل ما یعتقد أنه 2۸/5۴0مجموع الفتاوى:  335

 یفضى إلى قتل غیره ألجل مصلحة الدین التى َل تحصل إَل بذلك ودفع ضرر العدو المفسد للدین والدنیا الذى َل یندفع إَل بذلك؛ أولى
 10/2۴6النووي، الروضة  336
. وابن عبد البر ، التمهید  2۸7/  16. والقرطبـي ، الجـامع  273/  5. والجـصاص ، األحكـام  344/  3الطحاوي ، مختصر اختالف العلمـاء  337

16  /143 . 
  143/  16. وابن عبد البر ، التمهید  2۸7/  16. والقرطبي ، الجامع  273/  5الجصاص ، األحكام  33۸
. وابن عبد البر ، التمهید  2۸7/  16. والقرطبـي ، الجـامع  273/  5 . والجـصاص ، األحكـام 434/  3الطحاوي ، مختصر اختالف العلمـاء  339

16  /143 . 
   143/  16. وابن عبد البر ، التمهید  2۸7/  16. والقرطبي ، الجامع  273/  5الجصاص ، األحكام  340
 16. والقرطبي ، الجامع  273/  5األحكـام . والجصاص ،  434/  3. والطحاوي ، مختصر اختالف العلماء  246/  4اْلمام الشافعي ، األم  341

 .   143/  16. وابن عبد البر ، التمهید  2۸7/ 
( : فأن تترسوا بهم تركوا إَل لشدة خوف ، وبمسلم 69. وانظر : الدردیر ، أقرب المسالك لمذهب مالك )  351/  3العبدري ، التاج واْلكلیل  342

 قصد غیره اَل لخوف علی اکثر المسلمین
 ۸/  246والمغني 3/  324والمبدع 4/  2۸6قدامه ، الکفافی  ابن 343
 10/  246النووي،  الروضة  344
 16/  2۸6القرطبي، الجامع  345
 5/  274الجصاص،  األحكام  346
 7/  23، والوسیط  1/  294الغزالي، المستصفى  347
ین أن یظفـر بهـم الكفـار یجوز ؛ ألن حفظ المجاهدین أولى ، قال: إذا كان في حال اَللتحام والخوف على المسلم 473/  7البغوي ، التهذیب  34۸

    246/  10من حفظ من بأیدیهم /. والنووي، روضة الطالبین 
 10/  246النووي، الروضة    349
   200/  3ابن الهمام ، التقریر والتحبیر  350
  9/  231،  و المغنی  3/  324ابن قدامة، المبدع  351
: و إن تترسوا بأسارى المسلمین ، أو أهل الذمة ، لم یجز رمـیهم إَل في حال التحام الحرب والخوف على المسلمین  ۴/26۸ابن قدامة ، الکافی  352

 ؛ ألنهم معصومون ألنفسهم ، فلم یبح التعرض ْلتالفهم ضرورة ، وفي حال الضرورة یباح رمیهم ؛ ألن حفظ الجیش أهم



منابع فساد؟ این غیر از سرزمینهای اشغالی اندلس و ترکستان شرقی و فلسطین و ...  مصادر شر و

 است که مستقیماً توسط کفار اصلی اداره می شوند. 

این کفار جهانی و مرتدین سکوَلر محلی با بهره گیری از قدرت نظامی و زور و تحمیل مفاهیم 

ن پروژه ی سکوَلریزاسیون جوامع مسلمان چهارگانه ی دین سکوَلریسم بر مسلمین و در پیش گرفت

پروسه ی فراگیر جنگ روانی و نرم خود نسلی را تربیت کرده اند که از اسالم کردن طی با نشین و 

و در سرزمینهائی نسلی را تربیت کرده اند که  ،غیر از اسمی و اموری کامالً شخصی چیزی نمی دانند

و نصارا و کفار اصلی هم گوی سبقت را ربوده اند و  از یهود «اسالم کامل»در دشمنی با دارندگان 

دشمنی اینها از یهود و نصارا هم بیشتر شده است و گاه از خود کفار اصلی که سرزمین آنها را ابتدا 

اشغال کرده بودند در خشونت و وحشیگری نسبت به مسلمین شریعت گرا جلوتر رفته و وحشیانه تر و 

 درندانه تر عمل کرده اند. 

دیگر نیاز به خواندن تاریخ و رفتن به اعماق زمان در گذشته های دور ندارد فقط کافی است  این

اطراف خودت را در میان هم زبانانت ببینی تا حقیقت برایت آشکار شود که اینها در کنار دارودسته ی 

ود و برای خ منافقین با شعار تمدن و پیشرفت و باکالس بودن و مدرن بودن و آزادی و غیره چه گندابی

اطرافیان و جامعه ی خود تولید کرده اند، چه آنهائی که صاحب قدرتی حکومتی و نظامی شده اند و چه 

آنهائی که از این قدرت محرومند اما در همان جبهه ی احزاب متنوع سکوَلر و سکوَلر زده قرار 

 ،( به راستی در این37)ق/أَْلقَى السَّْمَع َوهَُو َشِهیدٌ . إِنَّ فِی ذَِلَک لَِذْکَرى ِلَمن َکاَن لَهُ قَْلٌب أَْو گرفته اند

 بزرگی است برای آن که دلی )آگاه( داشته باشد، یا با حضور قلب گوش فرا دارد. پندبیدارباش و 

نگاه کن سکوَلریستهائی که صاحب قدرت حکومتی و نظامی شده اند چگونه با خرج اموال بی حد و 

و ارتش و نیروهای نظامی و امنیتی خود را هم جهت  ،تالش می کنند حساب در نشر انواع شرکیات

و در  ،محافظت از این قوانین ضد اسالمی و جلوگیری از تطبیق قوانین شریعت هللا به کار می گیرند

رسانه های خود جبهه ای از مجریان جنگ روانی سکوَلر و دارودسته  ی منافقین سکوَلر زده ای را 



به تخریب ایمان و عقاید و فرهنگ اطرافیانت مشغولند! اما در عوض به اهل بدعت  تشکیل داده اند که

و گمراهی و احزاب کفر و الحاد آزادی کامل و مطلق داده اند و راه را برای رشد همه جانبه ی آنها 

 فراهم کرده اند. 

 ییا خانواده  یستند و تنها بر خودن یفراگیر ر اطرافت هستند و صاحب چنین قدرتآنهائی هم که د

خود تسلط دارند نگاه کن چه خانواده ی فاسد و چه منجالبی درست کرده اند که حتی در بسیاری از 

ر د ،خصایص اخالق عمومی بسیار پست از کفار اصلی در اروپا و آمریکا و سایر بالد کفار اصلی

ندوباری و ریاکاری غدر و خیانت و دروغگوئی و مفاسد جنسی و اخالقی و بد دهنی و فحاشی و بی ب

 شده اند؟

ند که هم اکنون این ضرر ه افتوا دادحتمی و کلی  از وقوع چنین ضرر جلوگیری جهت فقهاء رحمه هللا

به دین، عقاید، فرهنگ و دنیا و موجودیت ما زده شده است و همین اَلن این ضرر در سرزمینهای 

مسلمین وجود دارد و قابل مشاهده است مختلف اسالمی و در عقاید و فرهنگ و رفتارهای بسیاری از 

و هم اکنون ما از جلوگیری و دفع ضرر به  رفع و برداشتن آن، و از پیش گیری از وقوع ضرر به 

 . ش جهت برداشتن آن منتقل شده ایمتال

 

 

 

 

 

 

 



 حالتهائی که در آن ضرورت کشتن سپر انسانی از بین می رود و ضرورتی نمی ماند

: اگر کفار به مسلمین تترس کردند و مسلمین را به عنوان سپرهای در مغنی المحتاج آمده است که

ه چیا اینکه ذمی ها را به عنوان سپر قرار دادند، چنان -حتی اگر یک مسلمان باشد -انسانی قرار دادند

ضرروتی به تیر اندازی به سوی آنها وجود نداشته باشد به عنوان امر واجبی جهت محافظت از 

 .جنگیدن با این کفار بر می داریم مسلمین و اهل ذمه دست از

عالوه بر این در همین منبع آمده است که اگر کفار زنان و کودکان خودشان را به عنوان سپری جهت 

ند و ضرروتی به تیر اندازی به سوی آنها وجود نداشت، به عنوان امر محافظت از خودشان قرار داد

واجبی رها کردن آنها واجب است تا اینکه جنگ منجر به کشته شدن غیر ضروری این زنان و کودکان 

کفار نشود که از کشتن آنها نهی شده ایم ... البته با ذکر رای دیگری می گوید چنانچه این حیله ی دشمن 

ر دادن فرزندان و زنانشان منجر به تعطیل شدن جهاد یا محافظت از قلعه های آنها شود می در سپر قرا

 353توان آنها را با منجنیق مورد هدف قرار داد. 

                                                           
هـ،  1352، مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر، 22۴/ ص  ۴مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، للشیخ محمد الشربیني الخطیب، ج  353

، بیروت، الطبعة ، دار البیارق1339، 133۸، 1336/ ص  3م، نقالً عن الجهاد والقتال في السیاسة الشرعیة، للدكتور محمد خیر هیكل، ج  193

أو ذمیین، فإن لم تدع الضرورة إلى رمیهم، تركناهم وجوباً، صیانة للمسلمین وأهل  –ولو واحداً  -ن/  وإن تترسوا بمسلمین  1993هـ،  1۴1۴

ى رمیهم، فاألظهر ولم تدع ضرورة إل –یعني تترس الكفار بنسائهم وأوَلدهم، مدافعین بذلك عن أنفسهم  –الذمة.... وإن دفعوا بهم عن أنفسهم 

على  منجنیقتركهم وجوباً، لئال یؤدي إلى قتلهم من غیر ضرورة، وقد نُهینا عن قتلهم. . . والثاني؛ وهو المعتمد. . . جواز رمیهم كما یجوز نصب ال

 القلعة، وإن كان یُصیبهم، ولئال یتخذوا ذلك ذریعة إلى تعطیل الجهاد، أو حیلة َلستبقاء القالع لهم. 



و شافعی و  35۸والبغوي 357الف  والقَ  356واللی، 355واألوزاعي 354مالك فقهاء رحمهم هللا  چون اْلمـام

را معرفی کرده اند که اگر اتفاق بیافتند ضرورت  و... حالتهائی 361الشربیني و360 وابن قدامة 359النووی

 ضرورت هم از بین می رود و نمی توان به سپر انسانی صدمه ای زد . به عنوان مثل گفته اند: 

 اگر بین مسلمین و کفار جنگ در جریان نباشد -1

 یا  جنگ بین کفار و مسلمین كشتاری سخت  نباشد  -2

و امکان  زدانسانی به این کفار ضربه  یا اینکه راهی وجود داشته باشد که بدون قتل سپر -3

 ضربه زدن به دشمن از راهی غیر از کشتن سپر انسانی وجود داشته باشد.

یا اینکه مسلمین از شر دشمنانشان در امان باشند و ترسی از جانب کفار بر مسلمین وجود  -4

 362نداشته باشد. 

نیست یا امکان ضربه زدن و جنگ هم در جریان  363زمانی که به این شکل ضرورت از بین می رود

و  364به کفار بدون صدمه زدن به این سپرهای انسانی و مالی مسلمین وجود دارد شافعی ها و حنبلی ها

می گویند صدمه زدن به این سپرهای انسانی و مالی  365حسن بن زیاد از حنفی ها و شیعیان امامی

                                                           
 324/  3دامة ، المبدع : ابن ق 354
 324/  3ابن قدامة ، المبدع :  355
 324/  3ابن قدامة ، المبدع :  356
فقال :  فـرع : لـوتترس الكفار بمسلمین من األسارى  473/  7/ ونقل اْلمام النووي  عن  البغوي  في  التهذیب  10/2۴5.النووی،  الروضة  357

، واحتمل الحال اْلعـراض عنهم ، لم یجز رمیهم . فإن رمى رام فقتل مسلماً ، قال البغوي : هو وغیرهم ، نظر : إن لم تدع إلى رمیهم ضرورة 

 ..كما لو قتل مسلماً في دار الحرب ، إن علمه مسلماً ، لزمه القصاص . وإن ظنه كافراً ، فال قصاص ، وتجب الكفارة ، وفي الدیة قوَلن ، 
 7/۴73. البغوی ، التهذیب   35۸
 10/2۴5لروضة النووی،  ا 359
 که در آن آمده است : فإن رماهم، فأصاب مسلماً، فعلیه ضمانه.   9/231/ و المغنی  3/32۴ابن قدامه، المبدع   360
أو ذمیین ، كذلك ، فإن لم تدع ضرورة إلى رمیهم  -ولو واحداً  -/  قـال الـشربیني : إن تترسوا بمسلمین   ۴/22۴الشربینی ، مغنی المحتاج  361

لم ف) وجوباً( صیانة للمسلمین ، وأهل الذمة ، والنساء والصبیان على المعتمد ، بأن المسلم والذمي محقونا الـدم ، لحرمة الدین والعهد ، تركناهم 

 یجز رمیهم بال ضرورة
 . 5۴7/ 2۸، مجموع الفتاوى  9/232، المغني   2/23۴، المهذب  10/2۴6روضة الطالبین  362
انِي / فِي هِذِه اْلحالَِة )وإِْن دفَعوا بِِهم عن أَنفُِسِهم ولَم تدع ضرورةٌ إلَى رمیِِهم فَاأْلَْظهر ترُكهم( فاََل یرموَن  والثَّ   220/ 4حاشیتا قلیوبي وعمیرة   363

 جواز رمیِِهم ورجحه فِي الروضِة )وإِْن تترسوا ِبمسِلِمین فَإِْن لَم تدع ضـرورةٌ إلَـى رمـِیِهم ترْكناهم فاََل نرِمیِهم(
/ وإن تترسوا بأسارى المسلمین ،أو أهل الذمة ،لم یجز رمیهم إَل في حال التحام الحرب،والخوف على  126/ 4الكافي في فقه اْلمام أحمد  364

 المسلمین ؛ألم معصومون ألنفسـهم ،فلم یـبح التعرض ْلتالفهم من غیر ضرورة .وفي حال الضرورة ،یباح رمیهم ؛ألن حفظ الجیش أهم.
 1/2۴6الم للحلی شرائع اَلس 365



رحمه هللا در  367م و امام بغویرحمه هللا به صراحت در األ 366مسلمین جایز نیست.  و امام شافعی

التهذیب هم بیان می کنند که اگر به سوی مسلمانی در غیر حالت ضرورت تیر اندازی شود و بداند که 

 این شخصی که به سویش تیر اندازی می کند مسلمان است شخص قاتل قصاص می شود. 

نه اسرای شما را می کشیم در این می گوید: اگر گفتند ما را رها کنید و بروید و گر رحمه هللا امام احمد

حاس نیز می گوید که اگر کفار به زنان و امام ابن نَ  36۸صورت آنها را باید رها کرد و رها می شوند.

کودکان مسلمین تترس کرده باشند اگر ضرورتی به تیر اندازی به کفار وجود نداشته باشد جهت 

چون تیر اندازی و انجام عملیات باع،  369محافظت و صیانت از مسلمین این کفار را رها می کنیم.

  370کشته شدن آنها در غیر حالت ضرورت خواهد شد.

حتی اگر این کفار زنان و کودکان خودشان و کسانی از خودشان که خونشان نباید ریخته شود را به 

عنوان سپر قرار دهند در زمانی که ضرورت وجود نداشته باشد و ضرورت از بین رفته باشد نزد 

  371.ی ها و شافعی ها باز صدمه زدن به آنها جایز نیستمالک

سیر شده و سایر مسلمین تترس امام نووی رحمه هللا در روضه بیان می کند که اگر کفار به مسلمین ا

، نگریسته می شود اگر ضرورتی به تیر اندازی به سوی آنها وجود ندارد و احتمال این هست که کنند

تیر اندازی به سوی آنها جایز نیست، اگر تیر اندازی به سوی آنها تیر از تیر اندازی صرف نظر شود، 

انداخت و مسلمانی را کشت بغوی می گوید: مثل آن است که مسلمانی را در دارالحرب کشته باشد، اگر 

می دانسته که مسلمان است قصاص بر او َلزم می شود و اگر گمان کرده که کافر است قصاص نمی 

                                                           
: وإن تترسوا بمسلم ، ولم  9/231. وقال ابن قدامة في المغني 65/  10. وانظر كذلك : السرخسي ، المبسوط  246/  4اْلمام الشافعي ، األم  366

 تدع حاجة إلى رمیهم ، ... ، فإن رماهم فأصاب مسلماً فعلیه ضمانه   
فهو  -سلم ، نظر : إن لم یكن في حال التحام القتال َل یجوز أن یضربه . فإن ضربه ، فقتله می گوید :  وإن تترسوا بم 473/  7در التهذیب  367

 إن علمه مسلماً علیه القـود ، وإن ظنه كافراً : فال قود علیه ، وتجب الكفارة ، وفي الدیة قوَلن. -كما لو قتل رجالً في دار الحرب 
؛ الوسیط للغزالی 2/17۸؛ الشرح الکبیرَلبن الدردیر1/12؛ البدایة َلبن رشد16/1۴۴3ر؛ التمهید َلبن عبدالب3/2۴المدونة لالمام مالک 36۸

 / اذ قالوا ارحلوا عنا و اَل قتلنا اسراکم فیرحلوا عنهم 7/23
ة ن/ لو تترس الكفار في قلعتـهم بأسـرى المسـلمین وأطفالهم،فإن لم تدع ضرورة إلى رمیهم ،تركناهم صیا 2/1029في مشارع األشواق  369

 للمسلمین 
 2/210فتح الوهاب بشرح منهج الطالب  -  370
/ وحاشیة الجمل على شرح   4/254/ وحاشیة البجیرمي على شرح المنـهج = التجرید لنفع العبید 211/ 2فتح الوهاب بشرح منهج الطالب   371

 /  194/ 5المنهج = فتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطالب 



در فاصله ی بح، بیشتر به این مساله می پردازیم . ان  372بر او واجب می شود .شود و تنها کفاره 

 شاء هللا. 

اگر چنین حالت ضرروتی با چنان شرایط کلی و قطعی و بخصوص یقینی به صورت موردی : حاال 

برطرف شد و شخصی یا گروهی به این سپر انسانی صدمه ای بزند و یا خونی از این سپر انسانی 

 ش چیست؟بریزد حکم

 375این است که چنین کاری جرم و حرام است و قول شافعی ها 374و حنبلی ها373مالکی ها قول راجح 

نیز این است که  377و حسن بن زیاد حنفی 376و امام األوزاعی سندی، و امام اللی، بن سعد خراسانی

 .  چنین بی گناهانی جرم و حرام است ریختن خون

این حکم شرعی که در مورد این جرم ریختن به ناحق  کردنه از امامان جهت واضح و روشن این دست

 : و وقایع تاریخی استدَلل کرده اند. از جمله اینکهخون صادر کرده اند به آیات و احادی، 

ً هُُم الَِّذیَن َکفَُروا َوَصدُّوُکْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواْلَهْدَی َمْعُکوفهللا تعالی در سوره ی فتح می فرماید:   أَن ا

اند، اند، و از ورود شما به مسجدالحرام جلوگیری کردهآنان همانهائی هستند که کفر ورزیدهیَْبلَُغ َمِحلَّهُ )

ْؤِمنَا( اید به قربانگاه برسداند قربانیهائی که با خود نگاه داشتهو نگذاشته ْؤِمنُوَن َوِنَساٌء مُّ ٌت َولَْوََل ِرَجاٌل مُّ

ُ فِي َرْحَمِتِه َمن یََشاُءۚ  لَّْم تَْعلَُموهُْم أَ  ةٌ ِبغَْیِر ِعْلٍمۖ  ل ِیُْدِخَل َّللاَّ عَرَّ ْنُهم مَّ زنان  اگر مردان و)ن تََطئُوهُْم فَتُِصیبَُكم م ِ

شناسید و از این راه کردید که ) در میان آنان هستند و( شما ایشان را نمیمؤمنی را لگدمال و نابود نمی

شد. دست رسید )خداوند هرگز مانع این جنگ نمیآگاهانه به شما نمیعیب و عار و زیان و ضرری نا

( لَْو تََزیَّلُوا لَعَذَّْبنَا الَِّذیَن شما را از ایشان کوتاه کرد( تا خدا هر که را بخواهد غرق رحمت خود سازد
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اند( از نی ایمان آورده( اگر)کافران و مؤمنان ضعیفی که در مکه نها25)فتح/َکفَُروا ِمْنُهْم َعذَاباً أَِلیماً 

 م.کردیبودند، کافران ایشان را )با غلبه شما بر آنان( به عذاب دردناکی گرفتار مییکدیگر جدا می

این آیه که بعد از صلح حدیبیه نازل شد مجاهدین داراَلسالم  را با آوردن استدَللی محکم از جنگ با 

مومنینی ناشناخته که با این کفار مخلوط شده  چنین کفار سکوَلری منع می کند، آنهم به دلیل وجود

 جلوگیری از صدمه دیدن این مومنین. جهت بودند و 

به نظر شما تعداد این مومنین چند نفر بوده که اینگونه هللا تعالی با ذکر آیه ای از خون آنها و کسانی 

   37۸ زن. 2مرد و  7چون آنها در طول تاریخ محافظت کرده است؟ 

 تعالی آشکار می کند که در میان این کفار سکوَلر مومنینی هستند و به مسلمین این در این آیه هللا

آگاهی را می دهد که وجود دارند هر چند آنها را نمی شناسند. پس اقدام نظامی مجاهدین و صدمه زدن 

فِیَما أَْخَطأْتُم ِبِه  َولَْیَس َعلَْیُکْم ُجنَاحٌ » به این مومنین از روی جهل و خطا یا فراموشی نیست که مشمول 

دَْت قُلُوبُُکْم  ا تَعَمَّ ( شوند . به عنوان مثال شما می گوئید که در میان آن باغ 5)احزاب/« َولَِکن مَّ

انسانهائی وجود دارند هر چند تو آنها را نمی بینی پس به سوی باغ شلیک نکن، اگر شلیک کردی و به 

 . دت دچار جرمی شده ایبه میل خو یکی صدمه زدی آگاهانه، عمداً و

هللا تعالی به این شکل مجاهدین را از اقدام یا عدم اقدام نظامی بر علیه کفار مختار نکرده است بلکه به 

 دلیل حرام بودن خون مومنین دستور به ترک اقدام و عدم انجام عملیات مسلحانه را می دهد. 

برادران و خواهران مومن خود را به « ابزار3»در اینجا واضح هللا تعالی می فرماید که اگر مجاهدین 

ةٌ » به خاطر آن به  ال کنند و صدمه ای به آنها بزننددلیل مخلوط شدن آنها با کفار لگد م ار گرفت« َمعَرَّ

: ننگ و عار  ناشی از صدمه زدن به چنین مومنینی یا ننگ و عار ناشی از ریختن می شوند. یعنی

 یعنی زیان و ضرر و کار زشتی است که موجب تأسف شود. « ةٌ َمعَرَّ  »379 چنین خونهای به ناحقی.

                                                           
 .  ۴/19۴تفسیر ابن كثیر   37۸
 . 3/590لجصاص ، أحكام القرآن ل 5/5۴، فتح القدیر  7/۴۴0زاد المسیر  379



ةٌ »بعضی از فقهاء چون ابن کثیر و ابن جوزی رحمهما هللا گفته اند:  یعنی گناه و دَللت بر این « َمعَرَّ

دارد که عاملی که باع، گناه شده است ضرر رساندن و یا کشتن مومنین قاطی شده با دشمن است، پس 

ی مجاز نیست؛ به دلیل اینکه اگر امکان تشخیص کفار از این مومنینی که در میانشان انجام چنین کار

بودند وجود داشت هللا تعالی نبی صلی هللا علیه وسلم و اصحابش را با کشتن و اسیر کردن این دشمنان 

  3۸0 بر آنها مسلط می کرد.

 دنضرورت و نیاز جنگی نیستت این حاَلباید دقت کرد که در جهاد طلب و دفع حاَلتی پیش می آید که 

و در اولویتهای جنگی قرار ندارند، پس مسلمین با در اختیار داشتن گزینه های مختلفی می توانند بر 

اهداف خود تمرکز کنند و از گزینه های انحرافی که گاه دشمن قصد دارد آن را بر مسلمین تحمیل کند 

لی به معنی تبعیت از قواعد صحیح جهادی است دوری کنند؛ تشخیص این حالتها و تمرکز بر هدف اص

 نه تعطیل کردن جهاد طلب یا دفع.  

در روز حدیبیه هم ابوبکر رضی هللا عنه بیان می کند که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم صرفاً به 

و اگر در این حالت ضرورت در بیعت رضوان  3۸1خاطر حج سفر کرده است نه جنگ با مشرکین

سته می شود به دلیل تحمیل آن از سوی دشمن است و با هدفی که مسلمین از ب 3۸2بیعتی بر مرگ

خروج از داراَلسالم مدینه برای خود انتخاب کرده بودند همخوانی نداشت به همین دلیل می بینیم که با 

 گزینه ی دیگری چون صلح حدیبیه جایگزین می شود. 

جهاد با مشرکین مکه بیعت بر مرگ می گیرد در این حالتی که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم جهت 

می دانست که در مکه مومنینی هم وجود دارند اما حالت ضرورت و تحمیلی جنگ باع، خارج شدن 

ضرورت جنگ و بیعت بر مرگ را  ،و همین ،وضع از حالت عادی و پیش آمدن حالت ضرورت شد

صلح حدیبیه و با وجود همان مسلمین هجری و تنها دو سال بعد از ۸مباح می کند، همچنانکه در سال 
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مستضعف مانع جهاد طلب و فتح مکه نشد، چون در اساس ، وجود این مومنین در میان کفار مکه

زمانی که شبیخون زدن و حتی استفاده از منجنیق بر علیه سکوَلریستها مجاز می شود امکان کشته 

هستند که نباید با سکوَلریستها )مشرکین( بر این باور  3۸3شدن این مومنین باَل می رود و جمهور فقهاء

مخلوط شد و نباید در میان آنها زندگی کرد، رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  هم از خون بهای این 

ل ِ أنا بريٌء من كمومنین مستضعف ساکن در میان سکوَلریستها اعالم برائت کرده است و می فرماید: 

 3۸4. مسِلٍم یقیُم بیَن أْظُهِر المشِركینَ 

ن با ایامروزه بر کسی پوشیده نیست که در اکثریت مطلق کشورهای جهان مسلمینی وجود دارند که 

و وجود این مسلمین در دارالکفرها مانعی جهت انجام اولویتهای جهادی و کفار اصلی مخلوط شده اند 

شدن جهاد تعطیل مانعی جهت ه اندازه ی استطاعت و توانائی و ب رفع ضرورتها و نیازهای جهادی

 طلب یا دفع نمی شود.

از بت شود و  آید و پرر چند کعبه هم به چنان وضعیتی درنکته ی بعدی اینکه در این گونه مواقع ه

ابزاری جهت استحمار آنهمه انسان مشرک و سکوَلر شود باز ضرروتی برای انجام چنین عملیات 

مجاَلت و موقعیتهای مختلف دیگری در حالی که  ،نظامی و صدمه زدن به آن چند مومن وجود ندارد

 و ضرروتی با چنان شرایط و قیودی در کار نبود.  ،برای مجاهدین وجود داشت

صرفاً به دلیل وجود  3۸6و دو قول از مالکی ها و حنبلی ها 3۸5البته دسته ای از حنفی ها

اری چنین کمصلحت و نبود ضرورت کشتن سپر انسانی را جایز دانسته اند. یکی از دَلیل آنها برای 

قیاس کشتن مسلمین مخلوط شده با کفار یا سپر انسانی مسلمین با تیر اندازی به سوی زنان و غیر 
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نظامیان کفار در قلعه ها و در حین جنگ است در حالی که کشتن این زنان و کودکان نیز در شرع 

 3۸7ممنوع شده است. 

بودن خون مسلمان باَلتر از این در واقع قیاسی مع الفارق و قیاسی نازل است. چون حرام 

حرام بودن خون زنان و کودکان کفار است. زنان و کودکان کفار به دلیل عدم مشارکت در جنگ هم  

به عنوان غنیمت گرفته می شوند و در حالتهائی بر خالف مسلمین تیراندازی به سوی آنها که در میان 

 3۸۸مردان جنگجوی خود قرار گرفته اند مجاز است. 

عزیزان می گویند که ترک حمله و تیر اندازی به دشمنی که در میان مسلمین قاطی شده یا باز این 

مسلمین را به عنوان سپر انسانی خودش قرار داده است سد باب جهاد می شود و در های جهاد را می 

  3۸9 بندد، چون در تیر اندازی دفع ضرر عام از اسالم و مسلمین است با الحاق ضرر خاص.

ت این است که ترک حمله و تیر اندازی و موشک پراکنی و غیره به دشمن در چنین حالتی به اما واقعی

معنی بستن و تعطیل کردن همیشگی درهای جهاد و سد شدن در برابر جهاد با این کفار نیست، بلکه 

دشمن در واقع مانعی موقتی جهت انجام فرض جهاد در این زمان و مکان مشخص با ویژگی  این کارِ 

و زمانی که دشمن از مسلمین جدا شد این مانع هم برداشته می شود و جنگ  ،ی مشخص استها

مسلحانه در این جزء هم از سر گرفته می شود؛ چون مباح بودن حمله به سپر انسانی حالتی استثنائی 

 ،ن کوچکترین فرصت و روزنه ایو باید با فراهم شد ،خارج از اصل و تنها در حالت ضرورت است

 ل چنگ زد که حرام بودن ریختن خون است به اندازه ی توان.  صبه ا

حاَل اگر ضرورت و نیاز جنگی از بین برود کشتن زنان و کودکان این کفار اهل حرب جایز نیست  

حتی اگر کفار اهل حرب در دارالکفر به این زنان و کودکان خودشان تترس کرده و آنها را به عنوان 

 وشند و یا در قلعه ها متحصن شده باشند و یا در کشتی ها و سایر وسایل نقلیه سپر انسانی قرار داده با
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باشند که زنان و کودکان با این کفار محارب باشند؛ در چنین حاَلتی تیر اندازی وانجام  اماکن عمومی

امام  390عملیات بر علیه آنها جایز نیست و همچنین نباید با مواد آتش زا در میان آنها آتش راه انداخت.

ال رحمه هللا و دیگران اتفاق تمام علماء بر ط  صنعانی هم با ذکر همین دیدگاه با نقل قول از امام ابن بَ 

 391بیان می کند. ه دلیل نهیی که از آن شده است عدم قصد کشتن زنان و کودکان را ب
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 وغیره اتفاق الجمیع على عدم جواز القـصد إلى قتل النساء والصبیان للنهی عن ذلک .



  تقلید از کفار در ریختن خونهای حرام شده و مقابله به مثل کردن

ِ َوََل یََطئُوَن َمْوِطئًا یَِغیُظ اْلُكفَّاَر هللا تعالی می فرماید:  ََل یُِصیبُُهْم َظَمأٌ َوََل نََصٌب َوََل َمْخَمَصةٌ فِي َسِبیِل َّللاَّ

ٍ نَّْیاًل إَِلَّ ُكِتَب لَُهم بِِه َعَمٌل َصاِلٌح ۚ َوََل یَنَالُ  ( هیچ تشنگی و خستگی و گرسنگی در 120)توبه/وَن ِمْن َعدُو 

دارند که موجب خشم کافران شود، و به دشمنان دستبرد رسد، و گامی به جلو برنمیراه خدا به آنان نمی

گیرند( مگر این که اسیر و غنیمتی نمیچشانند و زنند ) و ضرب و قتل و جرحی نمیو صدمه ای نمی

 شود.به واسطه آن، کار نیکوئی برای آنان نوشته می

 در برابر این دو تاکتیک کلی: 

 َوَلَ یََطُؤوَن َمْوِطئاً یَِغیُظ اْلُکفَّاَر  -

ٍ نَّْیالً  -   َوَلَ یَنَالُوَن ِمْن َعدُو 

ظوابط و مرزبندهای مشخص و زدن به کفار هم شریعت هللا و آسیب در خشمگین کردن و صدمه  

دستور العمل خاص اسالم را بیان کرده است که راهنمای عمل مومنین در خشمگین کردن و صدمه 

زدن به کفار محارب و جنگجو است، و نمی توان جهت رسیدن به این دو هدف از هر وسیله ای 

 د. استفاده کرد؛ در واقع برخالف کفار، برای ما هدف وسیله را توجیه نمی کن

بر این اساس باید مواظب بود که با تفسیر اشتباه از مقابله به مثل کردن در دام شیطان در صدمه زدن   

و کار به جائی کشیده نشود که ناخواسته الگوی عمل شما  ،به منهج اسالمِی دعوت و جهاد نیافتیم

بق نقشه ی دشمنان در و به این شکل ط ،و دشمنان دستور عمل برای شما صادر کنند ،دشمنان ما شوند

 ضربه زدن به منهج پاک جهاد فی سبیل هللا حرکت کنید. 



و شیعه در مورد روش برخورد با  396و ظاهری 395و حنبلی 394و شافعی 393و مالکی 392مذاهب حنفی

ساکنان سنگر قلعه به مواردی اشاره کرده اند که تنها در مورد ساکنین سنگر قلعه و دژها به کار می 

 رود. 

کردم در هنگام جهاد، قلعه یعنی سنگر نظامی بزرگتر؛ و تمام آنهائی که در سنگر  چنانچه عرض

در برابر ما قرار گرفته اند در جایگاه جنگجویانی  –چه یک نفره چه دو نفره و چه چند نفره  –جنگی 

 قرار گرفته اند که باید با انواع تکنولوژی نظامی مشروع با آنها وارد جنگ شد. 

حاکم است فرق دارد با  –چه کوچک و چه بزرگ  –اعدی که بر سنگرهای نظامی در این صورت قو

قواعدی که بر سایر مکانهای غیر نظامی حاکم است، به همین دلیل است که سفارش می شود که مثالً 

کشاورزان را نکشید یا زنان و کودکان و راهبها و ... را نکشید، اما چنانچه همین انسانها در سنگر 

ژ قرار گرفتند به حکم ضرورت ممکن است صدمه ببینند همچنانکه عالم دینی و راهب قلعه ی قلعه و د

 یهودیان اطراف مدینه به همراه زنان و جنگجویان و دیگران صدمه دیدند.  

                                                           
( / وَل بأس للمسلمین أن یحرقوا حصون المشركین بالنار، أو یغرقوها ۴/1۴67السرخسي نقال عن محمد بن الحسن )شرح السیر الكبیر  392

سر ألنا أمرنا بقهرهم وك بالماء، وأن ینصبوا علیها المجانیق، وأن یقطعوا عنهم الماء، وأن یجعلوا في مائهم الدم والعذرة والسم حتى یفسدوه علیهم،

من  لشوكتهم؛ وجمیع ما ذكرنا من تدبیر الحروب مما یحصل به كسر شوكتهم، فكان راجعا إلى اَلمتثال، َل إلى خالف المأمور، ثم في هذا كله نی

ن تنع شيء من ذلك ما یكون للمسلمیالعدو، وهو سبب اكتساب الثواب، قال هللا تعالى: "وَل ینالون من عدو نیال إَل كتب لهم به عمل صالح"، وَل یم

هو نه ففیهم من أسرى، أو رجاَل، وإن علمنا ذلك؛ ألنه َل طریق للتحرز عن إصابتهم مع امتثال األمر بقهر المشركین، وما َل یستطاع اَلمتناع م

 عفو.
بالمنجنیق، ویقطع عنهم المیر والماء وإن كان ( / "بقطع ماء وآلة" ابن القاسم: َل بأس أن ترمى حصونهم ۴/5۴۴المواق فى )التاج واْلكلیل  393

غیره؛ وفیهم مسلمون أو ذریة، وقاله أشهب. قال في المدونة: وَل بأس بتحریق قراهم وحصونهم، وتغریقها بالماء، وحرابتها، وقطع الشجر المثمر، 

 لقوله تعالى: "وَل یطئون موطئا". "وقد قطع علیه السالم نخل بني النضیر وأحرقها".
/  وإذا تحصن العدو في جبل أو حصن أو خندق أو بحسك أو بما یتحصن به: فال بأس أن یرموا  ۴/257َلمام الشافعى امام المذهب :األم ا 394

 معهم بالمجانیق، والعرادات، والنیران، والعقارب، والحیات، وكل ما یكرهونه، وأن یبثقوا علیهم الماء لیغرقوهم، أو یوحلوهم فیه، وسواء كان

وا ربفال والنساء والرهبان أو لم یكونوا؛ ألن الدار غیر ممنوعة بإسالم وَل عهد، وكذلك َل بأس أن یحرقوا شجرهم المثمر، وغیر المثمر، ویخاألط

 عامرهم، وكل ما َل روح فیه من أموالهم.
النار": أما العدو إذا قدر علیه، فال یجوز تحریقه : "وإذا حورب العدو، لم یحرقوا ب–یعني الخرقي  -( / مسألة: قال 9/230ابن قدامة : )المغني  395

الیوم فال  ابالنار، بغیر خالف نعلمه، وقد كان أبو بكر الصدیق رضي هللا عنه یأمر بتحریق أهل الردة بالنار، وفعل ذلك خالد بن الولید بأمره، فأم

بدونها، لم یجز رمیهم بها؛ ألنهم في معنى المقدور علیه، وأما عند العجز  أعلم فیه بین الناس خالفا... فأما رمیهم قبل أخذهم بالنار، فإن أمكن أخذهم

قدر  نعنهم بغیرها، فجائز، في قول أكثر أهل العلم، وبه قال الثوري، واألوزاعي، والشافعي... وكذلك الحكم في فتح البثوق علیهم، لیغرقهم، إ

الذین یحرم إتالفهم قصدا، وإن لم یقدر علیهم إَل به، جاز، كما یجوز البیات المتضمن  علیهم بغیره، لم یجز، إذا تضمن ذلك إتالف النساء والذریة،

 لذلك. ویجوز نصب المنجنیق علیهم. وظاهر كالم أحمد جوازه مع الحاجة وعدمها .
تعالى: "ما قطعتم من لینة ( : / جائز تحریق أشجار المشركین، وأطعمتهم، وزرعهم، ودورهم، وهدمها، قال هللا 5/3۴6ابن حزم في )المحلى  396

تب لهم به ك أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن هللا ولیخزي الفاسقین"، وقال تعالى: "وَل یطئون موطئا یغیظ الكفار وَل ینالون من عدو نیال إَل

 علم أنها تصیر للمسلمین في یوم أو وقد -وهي في طرف دور المدینة  -عمل صالح"، وقد أحرق رسول هللا صلى هللا علیه وسلم نخل بني النضیر 

 غده.



در این صورت باید در روش خود بین کسانی که در سنگر قرار گرفته اند و آنهائی که در سنگر نیستند 

د حکمی که متعلق به سنگر نشینان است را بر سایرین تطبیق داد حتی اگر همه ی فرق گذاشت و نبای

 آنها کافر باشند. 

متاسفانه به دلیل جهل به فقه جهاد دیده شده است که عده ای احکام متعلق به سنگر قلعه ی کفار مثل 

می مینهای اسالطائف و بنی نضیر و بنی قینقاع و بنی قریظه و خیبر را بر روستاها و شهرهای سرز

تحت اشغال کفار سکوَلر جهانی و مرتدین محلی تطبیق می دهند که این اشتباه و خطائی کشنده و گاه 

جرمی است که صدمات آن به دعوت و جهاد در منطقه ی محل ارتکاب جرم، حداقل در یک نسل غیر 

 قابل جبران است. 

ب و شبه اهل کتاب یکی از دستور کفار سکوَلر )مشرک( کنونی و قبل از اینها کفار اهل کتا

العملهایشان این بوده است که غیر نظامیان و حتی منازل و حیوانات و درختان و هر آنچه متعلق به 

مخالفین شان بوده است را نابود کنند و ... حتی نسبت به زندانی ها نیز سنت در قفس قرار دادن و 

غریب و بوکا و گوانتامو و پلچرخی و دهها زندان انواع وحشیگری و جنایات را در زندانهائی چون ابو

 مخوف دیگر زنده کردند.

حاَل عده ای از مسلمین و بخصوص جوانانی که احساسات آنها بر درک فقهی وعقلشان غلبه پیدا کرده 

و تهور و از خود گذشتی آنها بر علم و فقه آنها پیشی و سبقت گرفته است به بهانه ی مقابله به مثل از 

لی صر رسول هللا ص. یعنی کاری بسیار بدتر از جاهلیت عروش چنین دشمنانی تقلید می کنند سنت و

 . چون جاهلهای آن زمان از نیاکان و پدرانشان تقلید می کردند.هللا علیه وسلم

ُ  )هللا تعالی در موردشان می فرماید:   ز آنان گفته شود : ا و زمانی که بهَوِإذَا قِیَل لَُهُم اتَّبِعُوا َما أَنَزَل َّللاَّ

گویند : می)( 170)بقره/( قَالُوا بَْل نَتَّبُِع َما أَْلفَْینَا َعلَْیِه آبَاَءنَا ۗ  آنچه خدا فرو فرستاده است پیروی کنید،

 ( کنیم .ایم پیروی میبلکه ما از آنچه پدران خود را بر آن یافته



ای نیاکانشان که به آنها رسیده و قطعاً اسالمی به جای تقلید از سنته ،اما مقلدین امروزه ی از جاهلیت

از دشمنانشان تقلید می کنند. این یکی از فرقهای جاهلیت زمان رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با  ،است

جاهلیت زمان ما در میان مسلمین جاهلیت زده است که متاسفانه در مواردی به صفوف اهل جهاد هم 

 رخنه کرده است. 

 :مقابله به مثل

نکته ی بسیار مهمی که َلزم است به آن اشاره شود اینکه با آنکه کفار آنهمه جنایت در حق زنان و 

کودکان و پیران و ناتوانان و علمای مسلمین مرتکب شده اند اما در کالم فقهاء صالح گذشته، شما 

ر ان و در کل غیسخنی پیدا نمی کنید که به مقابله به مثل در کشتن زنان و کودکان و پیران و راهب

 نظامیان اهل کتاب و شبه اهل کتابی که در سنگرها حضور نداشته باشند اشاره داشته باشد. 

« َوَجزاُء َسِی ئٍَة َسِی ئَةٌ ِمثْلُها»امروزه عده ای جاهل به فقه صحیح اسالمی با استناد به آیاتی چون: 

فََمِن اْعتَدى َعلَْیُكْم ( و آیه ی : 126)نحل/ِل َما ُعوِقْبتُْم ِبِه َوإِْن َعاقَْبتُْم فَعَاِقبُوا بِِمثْ ( و آیه ی : ۴0)شوری/

( به جواز مقابله به مثل در کشتن زنان و کودکان و پیران 19۴)بقره/فَاْعتَدُوا َعلَْیِه بِِمْثِل َما اْعتَدى َعلَْیُكْم 

 و راهبان می پردازند که در واقع استدَللی در غیر محل خودش است چون:

له به مثل در مجازات است، آنهم مشروط به اینکه منجر به سرپیچی از شریعت هللا تعالی و مقاب -1

 گناه نشود که اگر منجر به سرپیچی از هللا و رسولش صلی هللا علیه وسلم شود جرم است. 

ر داشتیم کو در آن )تورات( بر آنان مَوَکتَْبنَا َعلَْیِهْم ِفیَها : به عنوان مثال هللا تعالی می فرماید:   ه :قر 

 شود(انسان در برابر انسان )کشته میأَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس :  -

 شود(و چشم در برابر چشم )کور می َواْلعَْیَن ِباْلعَْیِن :  -

 شود(و بینی در برابر بینی )قطع می َواألَنَف بِاألَنِف : -

 شود(و گوش در برابر گوش )بریده می َواألُذَُن بِاألُذُِن : -



ن ِ :وَ  - نَّ ِبالس ِ  شود(و دندان در برابر دندان )کشیده می الس ِ

 و جراحتها قصاص دارد َواْلُجُروَح قَِصاٌص: -

اِلُموَن  ُ فَأُْولَِئَک هُُم الظَّ ( . و اگر کسی آن ۴5)مائده/فََمن تََصدََّق ِبِه فَُهَو َکفَّاَرةٌ لَّهُ َوَمن لَّْم یَْحُکم ِبَما أنَزَل َّللا 

گردد. و کسی که بدانچه خداوند )و از قصاص صرف نظر کند(، این کار باع، بخشش او میرا ببخشد 

 نازل کرده است حکم نکند او و امثال او ستمگر بشمار می روند.

معرفه ذکر شده اند. یعنی اگر انسانی مشخص و معلوم یک انسان مشخص و « ال»تمام این موارد با 

ی اش یا گوشش یا دندانش یا سایر اعضای بدنش جراحاتی وارد معلومی را کشته یا به چشمش یا بین

کرده همان انسان مشخص و معلوم کشته می شود  یا به چشم و گوش و دندان و سایر اعضای بدنش 

صدمه وارد می شود و مقابله به مثل می شود و نمی توان شخص دیگری را به جرم این شخص جریمه 

اگر غیر از و رد کسی است که می خواهد مجرم را قصاص کند و قصاص کرد . این  حکم هللا در مو

ُ »  ال او جزو ظالمین محسوب می شونداین حکم را انجام دهد او و امث َوَمن لَّْم یَْحُکم بَِما أنَزَل َّللا 

اِلُموَن   .«فَأُْولَِئَک هُُم الظَّ

ر حق خود جانی و مجرم پس مقابله به مثل کردن آنهم در مواردی که شرع جایز دانسته است تنها د

است نه در حق دیگران، و آیات و احادی، مختلفی بیان می کنند که کسی را نمی توان به خاطر شخص 

ََل وَ دیگری که مرتکب جرم شده است مجازات کرد مادام که شریک جرم نباشد. هللا تعالی می فرماید: 

کشد. یا رسول هللا ار گناه دیگری را به دوش نمی( هیچ گناهکاری ب1۸)فاطر/تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى 

إِنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َوأَْعَراَضكُْم َعلَْیُكْم َحَراٌم َكُحْرَمِة یَْوِمُكْم » صلی هللا علیه وسلم بعد از آنکه می فرماید 

ي َجاٍن إَِلَّ َعلَى نَْفِسِه، أَََل ََل یَْجنِي َجاٍن َعلَى أَََل ََل یَْجنِ می فرماید: « ْم َهذَا فِى بَلَِدُكْم َهذَا،َهذَا فِى َشْهِركُ 

آگاه باشید و هشدار که هرکس هر جنایتي بکند جز بر خویشتن نکرده  397َولَِدِه َوََل َمْولُودٌ َعلَى َواِلِدهِ 
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است! آگاه باشید و هشدار که دیگر هیچ پدري به خاطر جرم فرزندش مواخذه نمی شود، و دیگر هیچ 

 دي به خاطر جرم پدرش مجازات نمی شود.فرزن

حاَل که این نزدیکترین انسانها به خاطر جرم دیگری محاکمه و مجازات نمی شود دیگر باید بدانیم که  

 خارج از اینها قطعاً به خاطر جرم دیگران مواخذه و مجازات نمی شوند. 

 هللا تعالی در موضعی دیگر می فرماید:

َ یَأُْمُرُکمْ   - دهد که ( بیگمان خداوند به شما دستور می5۸)نساء/أَن تُؤدُّواْ األََمانَاِت إِلَى أَْهِلَها  ِإنَّ َّللا 

 امانتها را به صاحبان امانت برسانید.

َ َربَّهُ  - ا ( و اگر برخی از شم2۸3)بقره/فَإِْن أَِمَن بَْعُضُکم بَْعضاً فَْلیَُؤد ِ الَِّذی اْؤتُِمَن أََمانَتَهُ َوْلیَتَِّق َّللا 

به برخی دیگر اطمینان کرد، باید کسی که امین شمرده شده است، امانت او را بازپس دهد و از 

 خدائی که پروردگار او است پرهیز کند.

امانت را  39۸أَِد  اأْلََمانََة إِلَى َمْن اْئتََمنََك، َوَل تَُخْن َمْن َخانَكَ رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز می فرماید: 

 و را امین دانسته برگردان، و با کسی که به تو خیانت کرده خیانت نکن. به کسی که ت

دلیلی است مبنی بر اینکه نمی توان خائن « َوََل تَُخْن َمْن َخانَكَ » امام الشوكاني  رحمه هللا می گوید: در 

 را با خیانت به او جریمه کرد و این قول رسول هللا صلی هللا علیه وسلم مخصص عمومیت قول هللا

ْم َوِإْن َعاقَْبتُْم فَعَاِقبُوا ِبِمثِْل َما ُعوقِْبتُ ، و می فرماید: «َوَجزاُء َسِی ئٍَة َسِی ئَةٌ ِمثْلُها»تعالی است که می فرماید: 

 «فََمِن اْعتَدى َعلَْیُكْم فَاْعتَدُوا َعلَْیِه ِبِمْثِل َما اْعتَدى َعلَْیُكمْ و می فرماید: «  ِبهِ 

مومیت دَلیل حکم بر حرام بودن مال انسان و خونش و ناموس و آبرویش و حاصل کالم اینکه ع

َوإِْن َعاقَْبتُْم فَعَاِقبُوا ِبِمثِْل ( و آیه ی : ۴0)شوری/« َوَجزاُء َسِی ئٍَة َسِی ئَةٌ ِمثْلُها»]مخصص این سه آیه است

 [(19۴)بقره/دُوا َعلَْیِه بِِمْثِل َما اْعتَدى َعلَْیُكْم فََمِن اْعتَدى َعلَْیُكْم فَاْعتَ ( و آیه ی : 126)نحل/َما ُعوقِْبتُْم ِبِه 
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و مال انسان و ناموسش و خونش را حرام می کند مگر از کانال مجازات که مجازات کردن )بر اساس 

  399آنچه هللا تعالی تعیین کرده( حالل است، اما خیانت حالل نیست

ه شود، اما از کانال شرعی آن. ابن قیم رحمه البته این به معنی نگرفتن حق نیست، چرا باید حق گرفت

هللا در توضیح همین سه آیه می گوید: چون نفس خیانت از جنس حرام است و حق با حرام به دست 

نمی آید و خیانت از جنس دروغ است ... اموری وجود دارند که قصاص در آنها مباح است مثل قتل 

ود دارند که قصاص در آنها مباح نیست مثل فواحش نفس و گرفتن به ناحق مال و...؛ و اموری هم وج

  400 و دروغ و ....

ابن قدامه رحمه هللا نیز باز در همین زمینه بعد از ذکر دیدگاه امام شافعی رحمه هللا و امام مالک رحمه 

هللا با مثالهائی می گوید: اگر کسی به یکی تجاوز کرد تا مرد یا به کسی خمر نوشانید تا او را کشت یا 

کسی را سحر کرد تا مرد در چنین حاَلتی نمی توان او را به همین شکلی که مرتکب قتل شده است 

)مثال به او تجاوز کرد تا بمیرد یا به او مست کننده نوشاند تا بمیرد یا سحرش کرد تا  401قصاص کرد

 بمیرد(.

ام توان در تم پس در قصاص هم باید طبق شریعت با دَلیل صحیح صریح و با یقین عمل کرد و نمی

موارد مقابله به مثل کرد. شک هم نداریم که کشتن زنان و کودکان کفار به بهانه ی اینکه آنها زنان و 

 کودکان ما را می کشند به اجماع فقهاء رحمهم هللا گناه و جرم است. 

 هللا تعالی می فرماید:

ُ إَِلَّ ِبالْ  - َم َّللا  ِ َوَلَ تَْقتُلُوْا النَّْفَس الَّتِی َحرَّ ( و کسی را بدون حق )قصاص و اجرا 151)انعام/َحق 

 فرمان الهی( مکشید که خداوند آن را حرام کرده است.
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ِ َوَمن قُتَِل َمْظلُوماً فَقَْد َجعَْلنَا ِلَوِلی ِِه ُسلْ  - ُ إَِلَّ ِبالَحق  َم َّللا  ْسِرف ف ِی َطاناً فاَلَ یُ َوَلَ تَْقتُلُوْا النَّْفَس الَّتِی َحرَّ

 - جز به حق -( و کسی را نکشید که خداوند کشتن او را 33)اسراء/ِل إِنَّهُ َکاَن َمْنُصوراً اْلقَتْ 

ایم ، ولی حرام کرده است. هر کس که مظلومانه کشته شود، به صاحب خون او قدرت را داده

  گمان صاحب خون یاری شونده )از سوی خدا( است.نباید او هم در کشتن اسراف کند. بی

ک اگر در قصاص مجرمین مسیر شرعی پیموده شود در آن زندگی وجود دارد چنانچه هللا بدون ش

( ای صاحبان خرد! 179)بقره/َولَُکْم فِی اْلِقَصاِص َحیَاةٌ یَاْ أُوِلْی األَْلبَاِب لَعَلَُّکْم تَتَّقُوَن تعالی می فرماید: 

 ید.برای شما در قصاص ، حیات و زندگی است باشد که تقوا پیشه کن

اما اگر به بهانه ی قصاص و مقابله به مثل و جهاد، هوای نفسانی جایگزین دَلیل صحیح و صریح 

شریعت هللا شود نباید انتظار حیات و زندگی داشت، بلکه از حرکت در مسیری غیر از مسیر شریعت 

یگری بر آن تنها فساد وجود دارد حتی اگر اسم جهاد هم بر آن گذاشته شود یا هر اسم و بهانه ی د

 گذاشته شود ماهیت و ثمره یکی است. فساد. 

چنانچه عرض شد، با آنکه ممکن است در حالت اضطرار و ضرورت اعمالی انجام شود اما نمی توان 

این اعمال را با حالتهائی که ضرورت برطرف شده و ضرورتی وجود ندارد تسری داد. مثالً در حالت 

ی گیرد و خونی که حرام است ریخته می شود اما آیا در ضرورت سپر انسانی مورد هدف قرار م

حالت عادی هم می توان همین انسانهای معصوم الدم را مورد هدف قرار داد به بهانه ی اینکه در 

 زمانی که سپر انسانی باشند مورد هدف قرار می گیرند؟

ا و منازل دشمن و پر در مساله ی قطع درختان و از بین بردن ثمره ی درختان و ویران کردن دیواره

کردن چاههای آب و ... در حین جنگ و حالت ضرورت و نیاز جنگ هم باز همین قاعده حاکم است و 

نمی توان در حالتهای عادی آن را انجام داد و به عنوان یک سبک عمل انتخابش کرد بلکه به صراحت 

ئل مقابله به مثل هم کرد. چون چنین اعمالی در حالت عادی نهی شده اند و حتی نمی توان در این مسا

در امر حرام و نهی شده، مقابله به مثلی وجود ندارد؛ یعنی شما نمی توانید چون فالن کافر درخت تو 



را قطع کرده است یا خانه ات را تخریب کرده است شما هم مقابله به مثل کنید چون چنین کاری نهی 

 شده است.

هائی که دشمنان انجام داده اند نه تنها منازل و درختان و ... حاَل شخص به نام جهاد و به بهانه ی جرم

را مورد هدف قرار می دهد بلکه انسانها و حیوانات داخل این منازل را نیز با خاک و خون یکسان می 

کند به بهانه ی مقابله به مثل کردن. چون کفار و مزدوران محلی آنها، با هواپیماهای خود و موشکهای 

ر تکنولوژی نظامی خود واقعاً چنین جرمهائی را در حق مسلمین مرتکب شده و می ویرانگر و سای

 شوند. 

تاریخ هرگز جنایات آمریکا و روسیه و چین و فرانسه و انگلیس و سایر کفار سکوَلر و اشغالگر در 

حق زنان و کودکان و پیران و جوانان مسلمان را فراموش نخواهد کرد و ما هرگز داستان هزاران 

اهر مسلمان خود چون دکتر عافیه صدیقی را فراموش نخواهیم کرد که همین اَلن هم در زندانهای خو

آمریکا به سر می برند، اما به عنوان مثال همین مفتی های ساکن در دارالکفرهای محارب مثل عمر 

هور مشدر ابتدای جدا شدن از تصوف و جماعت تبلیغ و گرایش به نجدیت به عمر السلفي  -عثمان که 

اینهمه جنایت کفار سکوَلر فرانسوی و  -شده بود و بعدها به )أبو قتادة الفلسطیني( شناخته شده است 

مزدوران آنها در الجزائر را دیده بودند بدون آنکه واکنشی در برابر فرانسه و متحد آن انگلیس و 

تعلق به الجماعة ش در مجله ی انصار م1373آمریکا نشان دهند طبق فتوائی که در اسفند سال 

اْلسالمیة المسلحة في الجزائر )الجیا( نشر شد فتوا داد که به خاطر جلوگیری از کشت و کشتار 

مجاهدین و هتک نوامیس مسلمین، مجاهدین مجاز هستند که فرزندان و زنان نظامیان و طرفداران 

 س و عملیاتهای شبانه وحکومت الجزائر را با استدَلل به جواز کشتن زنان و کودکان مشرکین در تتر

 بر منازل مشرکین به قتل برسانند و می گوید:  شبیخون

جواز هدف قرار دادن مرتدین و کفار با اسلحه هائی که در آن موادی منفجره وجود دارد که  -1

هم آنها و هم فرزندان و زندانشان را به قتل می رساند؛ و این هم زمانی است که کفار در جنگ 



و کسانی که کشتنش مجاز نیست تترس می کنند، به اضافه ی سوزاندن  با زنان و کودکان

کشتی ها و غرق کردن آنها با تمام آنچه در آن است از جنگجویان کفار گرفته تا زنان و 

 402کودکانشان. 

قضیه ی دیگر: جواز کشتن زنان و فرزندان در غیر حالت تترس و از روی عمد و قصد قبلی  -2

ک ناموس زنان و دختران مسلمان یا جهت جلوگیری از کشتن جهت دفع و جلوگیری از هت

 403مسلمین.

: واقعیت مساله این است که اگر ما نتوانیم مرتدین را از کشتن اسیران نظامی و غیر و توضیح می دهد

نظامی منع کنیم مگر با تهدید این مرتدین به کشتن زنان و فرزندانشان پس چنین کاری اگر واجب نباشد 

و همچنین اگر نتوانیم مرتدین را از تجاوز به نوامیس مسلمین و بازی با زنان منع کنیم جایز است، 

مگر با تهدید آنها به قتل فرزندان و زنانشان پس چنین کاری بدون شک جایز است اگر واجب هم 

نباشد؛ در این صورت مصلحت زنده نگهداشتن مسلمین و حفظ نوامیس آنها شدیدتر و مهمتر از توصل 

 404 کشتن مرتدینی است که با زنان و کودکانشان تترس کرده اند.به 

در اینجا اصالً تترسی وجود ندارد، بلکه به عنوان مثال دشمن یک مجاهد را کشته و در برابر به این 

مجاهد سفارش شده برو زنش و بچه هایش و اعضای خانواده اش را بکش، دشمن به ناموس یک 

به این مجاهد سفارش شده برو زن و فرزندانش و خانواده اش را  مسلمان تجاوز کرده و در برابر

 جالب است دو نکته ی مهم را در این مورد مشخص الجزائر بدانید: بکش. بعد: 
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 یجوز قتله، باْلضافة إلى حرق السفن وإغراقها بمن فیها من المقاتلین الكفار ونسائهم وصبیانهم
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تهدید ب درًءا لخطر هتك األعراض وقتل اْلخوان./ فحقیقة المسالة أننا إن لم نستطع منع المرتدین من قتل أسارى المسلمین من مدنیین وغیرهم إَل

فهو جائز إن لم یكن واجًبا، وكذلك إن لم نستطع منع المرتدین من انتهاك أعراض المسلمین  والتلعب بالنساء هؤَلء المرتدین بقتل نسائهم وأبنائهم 

لى قتل إ إَل بتهدیدهم بقتل ذریتهم ونسائهم فهو جائز وَل شك إن لم یكن واجبًا؛ إذ أن مصلحه إحیاء المسلمین وحفظ أعراضهم أشد وأهم من التوصل

ئهم وأبنائهم" / ایمن الظواهری نجدی رهبر کودتاگر بر منهج اسامه بن َلدن در القاعده نیز به سبکی دیگر همین نگرش المرتدین  بتترسهم بنسا

 را ارائه می دهد . نگاه کنید به کتابش : التبرئة؛ رسالة في تبرئة أمة القلم والسیف من منقصة الخوار والضعف



عجیب و غریب اینکه هیچ موردی از کشتن زنان و کودکان مسئولین حکومت دست نشانده ی  -1

ثبت نشده است و وجود ندارد و در  الجزائر و حکومت فرانسه نه در الجزائر و نه در فرانسه

عوض تمام کشته ها متعلق به غیر نظامیان پراکنده در شهرها و بخصوص روستاهای دور 

افتاده بود و ارتش الجزائر و گروههای مسلح نجدی نوبتی همدیگر را متهم به ارتکاب این 

 می کردند.  در حق اهل سنت جنایات 

بیگناه که شبهه ی طرفداری و  اهل سنت دکان مرتدین و در اجرای این فتوا و کشتن زنان و کو -2

حمایت از حکومت مرکزی را داشتند هم دولت فرانسه مشارکت کرد و هم حکومت مرکزی 

و این مثل، ناتو و  ،الجزائر و هم گروههای مسلح نجدی که تابع فتوای این مفتی ها بودند

قتل عام مسلمین الجزائر این  درنجدی حکومت مرکزی و گروههای مسلح به اصطالح جهادی 

و به این شکل شدیترین  ،فتوای جنایتکارانه ی غیر شرعی را در زمین واقع پیاده کردند

ضربات را بر جهاد الجزائر و مسلمین الجزائر وارد کردند و در عوض بزرگترین خدمت را 

از جهاد و جدا کردن مسلمین نا امید کردن و به کفار سکوَلر جهانی و طاغوتهای محلی و 

 مجاهدین انجام دادند. 

حکمی که متعلق به که مارینزهای بخش جنگ روانی دشمن هستند، این شخص و امثال این شخص 

حالت ضرورت و اضطرار آنهم در مورد کفار است را بر حالتهای عادی آنهم در مورد مسلمین تعمیم 

ا بازی با اصطالحات و مفاهیم شرعی می دهند و مسلمین جاهل اما مشتاق جهاد و عدالت را اینگونه ب

 به بیراهه و فساد و جنایت سوق می دهند بدون اینکه بفهمند.  

در حالی که ارتش دشمن در تمام سرزمین اشغال شده ی مسلمین منتشر شده اند و پایگاهها و مکانهای 

ادن و کشتن د نظامی و امنیتی آنها برای همه شناخته شده است و راههای زیادی هم برای هدف قرار

همچنانکه مجاهدین بارها و بارها در مناطق  -دوران محلی آنها وجود دارد زاین کفار اشغالگر و م



پس راه انداختن چنین جویهای خون از مسلمین آنهم زنان و کودکان بی  -مختلف این را ثابت کرده اند

 گناه چه معنی دارد غیر از جنایت و فساد و ضربه زدن به جهاد؟

ی انواده ااین اعمال مجرمانه هیچ ربطی به تترس در منابع شرعی ندارد. شما فقط تصور کنید که در خ

که یکی از اعضای آن عضو این احزاب سکوَلر و مرتد یا از طرفداران آن باشد و با مواد منفجره 

تمام اعضای خانواده به خاطر همین یک مجرم قتل عام شوند آنوقت میزان و عمق جنایت نسبت 

شویم یکی یا چند مسلمین را خودتان متوجه شوید، چون اکثر ما هم گاه که با خانواده های خود جمع می 

 نفر از همین نخاله و لکه های ننگ را در جمع خود می بینیم. 

یا شما تصور کنید که در بازاری چند هزار نفره در حال تردد هستید و کافر سکوَلر و اشغالگری یا 

مرتدی سکوَلر و مزدور هم از این بازار می خواهد عبور کند و آنوقت بمبی برای شکار این کفار 

قرار داده باشند و طی آن صدها بی گناه هم کشته یا زخمی شوند حاَل چه این کافر اشغالگر یا عبوری 

مرتد محلی کشته شود یا نشود. به نظر شما این جنایت آشکار در حق مسلمین و غیر نظامیان چه ربطی 

 به تترس خواسته شده در منابع شرعی دارد؟ 

جدی می روید که در این مسجد هم یکی از این یا تصور کنید که شما برای ادای نماز به مس

سکوَلریستهای مرتد حضور دارد و آنوقت به خاطر همین انسان خبی، انفجاری در مسجد رخ دهد و 

د و ابولهب و زنش و چندین در کعبه آنهمه بت قرار داشته باشآنهمه نماز گذار قتل عام شوند!! یا حتی 

اند و مسلمین هم به همراه مشرکین در حال ادای نماز و  ساحر و مشرک دیگر هم در آن قرار گرفته

حج و عمره باشند و یکی از این اهل جهاد نا آگاه به خاطر وجود این بتها و کفار محارب و جهنمی مثل 

 ابولهب و زنش در آن بمب گذای انجام دهد آنوقت ثمره چه خواهد بود؟ 

به جای اینکه طی عملیاتهای دقیق و برنامه  به همین دلیل می بینیم که کالً مسیر عوض می شود و

و نقشه های حساب شده ای نظامی ها و پایگاههای آنها مورد هدف قرار گیرد اینها به خود شده ریزی 

زحمت نمی دهند و سهل ترین و ساده ترین و بی زحمت ترین هدفها را انتخاب می کنند و اصل می 



ی ترساندن نظامی ها. یعنی کاری بر عکس تترس شود هدف قرار دادن غیر نظامی ها به بهانه 

شرعی که در آن، هدف قرار دادن نظامی ها و نجات سپرهای انسانی و غیر نظامیان در دستور کار 

 قرار می گیرد.

از قالب و مفهوم شرعی آن خارج کردند و بدعت را جایگزین آن کردند  اینگونه زمانی که تترس را  

کفار نسبت به مسلمین انجام داده اند در دستور کار قرار می گیرد: قتل  پیاده کردن همان سیاستی که

عام زنان و کودکان و پیران و جوانان و نابودی منازل و منابع مادی و کشاورزی مسلمین با بمبهای 

 چند تنی و حتی فسفری و شیمیائی و غیره جهت ترساندن مسلمین.

ان جنگ روانی کفار  چون ابوقتاده فلسطینی و امثالهم این روش کفار است نه مسلمین، اما توسط مجری 

برای مسلمین تئوریزه می شود و لباسی شبه اسالمی هم بر تن آن می کنند آنهم صرفاً جهت صدمه زدن 

 به مسلمین . 

ةَ اْلُمِضل ِینَ »یعنی هم کفار و هم مجریان جنگ روانی دشمن در قالب   دَُعاةٌ َعلَى أَْبَوابِ »و  405«اأْلَِئمَّ

َوْیِبَضة»و  406«َجَهنَّمَ  و هم  این فریب خورده ها  در حق داراَلسالم و « ُعلََماِء السَّْوءِ »و  407«الرُّ

مسلمین و جهاد مرتکب یک جنایت واحد می شوند اما با اسامی مختلف و از کاناهای مختلف. یکی با 

داراَلسالم و مسلمین و  نام تترس این جنایات را مرتکب می شود و خواسته یا ناخواسته در نابودی

جهاد حرکت می کند و دیگری آگاهانه و عمداً و برنامه ریزی شده به نام مبارزه با تروریسم اسالمی و 

گسترش دموکراسی و نهادینه کردن سکوَلریسم سعی در نابودی داراَلسالم و مسلمین و جهاد مومنین 

 دارد.  

 طی به تترس شرعی دارد؟  به نظر شما این جنایت گروههای مسلح نجدی چه رب

                                                           
ةَ اْلُمِضل ِینَ 2229( ، والترمذي )۴252ابی داود ) 405 تِي اأْلَئِمَّ  ( إِنََّما أََخاُف َعلَى أُمَّ
 ..عَْم، قَْوٌم ِمن ِجْلدَِتنَا، َویَتََكلَُّموَن بأَْلِسنَِتنَا،.نَ  / دَُعاةٌ علَى أَْبَواِب َجَهنََّم َمن أََجابَُهْم إلَْیَها قَذَفُوهُ فِیَها، فَقُلُت: یا َرسوَل هللاِ، ِصْفُهْم لَنَا، قاَل: 1۸۴7مسلم 406
اِدُق، ویُؤتَمُن فیها الخاِئُن، 7912(، وأحمد )۴036ابن ماجه ) 407 ( / إنَّها ستَأتي على النَّاِس ِسنوَن َخدَّاعةٌ، ُیصدَُّق فیها الكاِذُب، ویُكذَُّب فیها الصَّ

ُن فیها األَمیُن، ویَنِطقُ  ِة. ویَُخوَّ َویِبَضةُ یا رسوَل هللِا؟ قال: السَّفیهُ یتَكلَُّم في أَْمِر العامَّ َویِبَضةُ. قیل: وما الرُّ  فیها الرُّ



حاَل که متوجه شدیم این افعال مجرمانه هیچ ربطی به تترس خواسته شده در منابع شرعی ندارد 

حداقلش این است که این مریدان چشم و گوش بسته ی نجدی آنها باید بپرسند امثال ابوقتاده فلسطینی که 

و سومالی و غیره را داراَلسالم می  سرزمینهای تحت حاکمیت طالبان و گروههائی در سوریه و یمن

دانند و هجرت از دارالکفر به داراَلسالم را واجب و جهاد بر علیه اشغالگران سکوَلر خارجی را 

فرض عین می دانند چرا به این مناطق آزاد شده ی داراَلسالم نمی روند و در دارالکفرهای دارالحربی 

 دارالکفرهای دارالحرب زندگی می کنند؟ چون انگلیس و کانادا و اردن و ترکیه و سایر 

در مساجد تحت کنترل این دسته در اطراف لندن تنها سخن از جنگ با آمریکا و ناتو و سایر اشغالگر 

زده می شود و اینکه آمریکا و ناتو و متحدین آنها دشمن هللا هستند و جهاد بر علیه آنها فرض عین است 

تلف جهانی نشر می شود و در اختیار همه قرار می گیرد اما در و سخنان آنها فوراً در رسانه های مخ

زمین واقع شما هرگز عملیاتی از سوی پیروان اینها در آمریکا و کانادا و اتحادیه ی اروپا ندیده و 

نخواهید دید و تمام این شعارها زبانی است اما در عوض به کرات ریختن خونهای معصوم و حرام شده 

ها در اکثر شهرها و روستاهای الجزائر و یمن و سوریه و عراق و افغانستان و را توسط مریدان این

 ... دیده و می بینیم.   ایران ولیبی و سینا و 

همین عمرعثمان یا عمرسلفی یا ابوقتاده فلسطینی تا کنون با وجود آنهمه روشنگری علمائی چون 

است از این فتواهای ویرانگر دست  ابومصعب سوری رحمه هللا و تذکرات شرعی که به وی داده شده

نکشیده است و از دارالکفرها بر علیه داراَلسالمها در حال جنگ روانی و تخریب است که دیده ایم غیر 

 .ای برای مسلمین در بر نداشته استاز فساد نسل و حرث ثمره 

َوِمَن النَّاِس َمن یُْعِجبَُک  اینها را می توان مصداق آنهائی دانست که هللا تعالی در موردشان می فرماید:  

َ َعلَى َما فِی قَْلبِِه َوهَُو أَلَدُّ اْلِخَصاِم  در میان مردم کسی یافته می( 20۴)بقره/قَْولُهُ فِی اْلَحیَاةِ الدُّْنیَا َویُْشِهدُ َّللا 

د گواه میاندازد و خدا را بر آنچه در دل خود دارشود که سخن او در زندگی دنیا ، تو را به شگفت می

َوِإذَا تََولَّى َسعَى فِی األَْرِض ِلیُْفِسدَ فِیَِها َویُْهِلَک اْلَحْرَث   ترین دشمنان است .گیرد. و حال آن که او سرسخت



ُ َلَ یُِحبُّ الفََسادَ  رود ) و یا به ریاست و حکومتی کند و می( و هنگامی که پشت می205)بقره/َوالنَّْسَل َوَّللا 

افتد تا در آن فساد و تباهی ورزد و زرع و نسل )انسانها و حیوانات( را زمین به تالش میرسد(، در می

ةُ ِباِْلثِْم فََحْسبُهُ َجَهنَُّم  دارد .نابود کند، و خداوند فساد و تباهی را دوست نمی َ أََخذَْتهُ اْلِعزَّ َوإِذَا قِیَل لَهُ اتَِّق َّللا 

شود: از خدا بترس )و به جای افساد اصالح کن(، و هنگامی که بدو گفته می(206)بقره/َولَِبْئَس اْلِمَهادُ 

کند. پس جهنم او را بسنده است و چه بد جایگاهی گیرد و گناه میعظمت )و نخوت، سراپای( او را فرا می

 است.

 البته نجدی های درباری هم به همین شکل جنایات طاغوتهائی چون رژیم فاسد آل سعود و امارات در

قتل عام اهل سنت در یمن و عراق و سوریه و سومالی و غیره را لباسی شبه اسالمی در قالب تترس 

 می پوشانند و مرتکب آنهمه جنایت شده اند که هنوز داریم می بینیم.

متوجه شدیم : تترسی که در نصوص شرعی و سخنان فقهاء رحمهم هللا آمده است یعنی اینکه: دشمن به 

اسرای اهل ذمه و یا به غیر نظامیان داراَلسالم و یا به غیر نظامیان دارالکفر و حتی اسرای مسلمین یا 

به خانواده ی خودشان و یا به مال اعضای داراَلسالم یا دارالکفر به عنوان یک سپر انسانی و یا مالی 

این  جهت محافظت از خود و ضربه زدن و قتل عام بیشتر مسلمین و داراَلسالم استفاده کنند و در

پیش آمده هیچ راهی جهت دست یابی به این کفار وجود « حین جنگ»حالت ضرورت و نیازی که در 

نداشته باشد مگر از طریق صدمه زدن به این سپرهای انسانی یا مادی، و مجاهدین اجباراً و از روی 

دمه زدن اکراه و ناچاری طبق شروطی با پرهیز حداکثری از صدمه زدن به این سپرها، مجبور به ص

هجومی و دفاعی در « جهاد»به این سپرهای انسانی و مادی شوند، حاَل این تترس مورد نظر فقهاء در 

کجا که این مجریان جنگ روانی دشمن در جائی غیر از « فساد»میدانهای جنگ کجا و آن تترس در 

ستفاده اسلمین هستند؟! میدانهای جنگ بر مسلمین جاهل تحمیل کرده اند و بیشترین قربانیان آن نیز از م

ی غلط اینها از تترس من را یاد استفاده ی غلط صدام حسین سکوَلر از کلمه ی انفال جهت قتل عام 



کوردها و استفاده ی جورج بوش سکوَلر از اصطالح جنگهای صلیبی جهت محافظت از 

 سکوَلریستها و سپر قرار دادن نصرانی ها می اندازد. 

که با نقاب و شعار تترس و جهاد توسط این نجدی های مسلح جهادی و  این جرم و جنایت و فسادی

ی است که عده ای به آن عادت کرده اند و اهل این «بدعت»درباری زمان ما تولید شده است در واقع 

 بدعت شده اند و افکار و رفتار این اهل بدعت ربطی به منهج صحیح اسالمی در این زمینه ندارد. 

ر آن مقابله به مثل جایز نیست اما همین اهل بدعت مرتکب آن می شوند کشتن نکته ی دیگری که د

راهبان و  نابودن کردن مکانهای عبادی آنهاست به دلیل اینکه کفار سکوَلر )مشرکین( و سایر 

 سکوَلریستهای)مشرکین( منطقه ای و محلی علمای ما را می کشند و مساجد ما را نابود می کنند!!

وَلریستها )مشرکین( چه ربطی به اهل کتاب و مجوس و صابئین دارد؟ به خاطر هللا اوَلً جنایات سک

اِبِئیَن   -2الَِّذیَن َهادُوا   -1دسته هستند:   6 در میان انسانها کمی بیدار شوید. کفار آشکار  -3َوالصَّ

و هیچ یک را به جرم آن دیگری  مرتدین . -6به همراه َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا  -5َواْلَمُجوَس   -۴َوالنََّصاَرى   

مادام که شریک جرم نباشد نمی توان مجازات کرد. حاَل شما چگونه یک راهب اهل کتاب را به جرم 

مجازات می کنید؟ کی هللا قبول می کند که شما یک عالم یهودی در یکی از  )سکوَلر( یه کافر مشرک

یا یک عالم مجوسی در اَلحساء را به قلعه های اطراف مدینه یا یک راهب نصرانی را در نجران 

 ؟لهب و ابوجهل مرتکب شده است بکشیجرمی که مشرکی چون ابو

باید قبول کنی برداشتت از مشرک و مشرکین به عنوان دسته ای مشخص از کفار با احکامی مشخص 

یا هر  کمک. رفتن به یک کلیسا و به بهانه ی د : هدفی ساده را انتخاب کرده ایاشتباه و غلط است و بع

چیزی وارد یک کلیسا شدن و راهبی را کشتن هنر نیست، بلکه هنر این است که طبق فرمان هللا تعالی 

ةَ الُكفِر »  ( با برنامه ریزی دقیق و حساب شده ای رهبران اصلی جنگ روانی و 12توبه/«)فَقاِتلوا أَئِمَّ

لی چون ابن أبي الحقیق و كعب بن مسلحانه ی این کفار سکوَلر و اشغالگر جهانی و منطقه ای و مح

 األشرف را بکشید. 



ِ  ثانیا: هللا تعالی در همان آیات اولیه ای که دستور جنگ مسلحانه را می دهد می فرماید: َولَْوََل دَْفُع َّللاَّ

َواِمُع ( لَُهِد َمْت صَ و اگر خداوند بعضى از مردم را بوسیله بعضى دیگر دفع نکند،النَّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض )

ِ َكِثیًرا ۗ  ) دیرها و صومعه ها، و معابد یهود و نصارا، و َوبِیٌَع َوَصلََواٌت َوَمَساِجدُ یُْذَكُر فِیَها اْسُم َّللاَّ

َ لَقَِويٌّ مساجدى که نام خدا در آن بسیار برده می شود، ویران مى گردد ُ َمْن یَْنُصُرهُ ۗ ِإنَّ َّللاَّ ( َولَیَْنُصَرنَّ َّللاَّ

( و خداوند کسانى که او را یارى کنند )و از این مکانهای عبادی و دینش دفاع نمایند( ۴0)حج/ٌز َعِزی

 یارى مى کند؛ خداوند قوى و شکست ناپذیر است.

در این جا ما آشکارا و به روشنی می بینیم که یکی از اهداف جهاد و جنگ مسلحانه ی مسلمین، 

، و معابد یهود و نصارا، و مساجدى که نام خدا در آن جلوگیری کردن از ویرانی دیرها و صومعه ها

و حتی قبل از مساجد اسم این دیرها و صومعه ها و کلسیاها و  بسیار برده می شود بیان می گردد،

 کنیسه های کفار اهل کتاب و شبه اهل کتاب را می آورد.

َواِمعِ َب أَْصَحا»رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و خلفای پس از او نیز از کشتن   نهی کرده اند « 40۸الصَّ

در تاریخ غزوات و جنگهای صدر اسالم و حتی پس از آن هم از کشتن راهبها و ویران کرد و 

مکانهای عبادی این دسته از کفار که حکام آنها حتی در جنگ مسلحانه با مسلمین بوده اند پرهیز شده 

لومتر آن طرفتر در دیرها و صومعه ها و است، حاَل چه رسد به کفاری که صدها و بلکه هزاران کی

  معابد خود مشغول عبادت باشند و ربطی به میدانهای جنگ هم نداشته باشند.

بدتر از آن اینکه چون فالن گروه اسالمی مسجد مذهب من را نابود کرده یا فالن عالم من را کشته است 

م یا یکی از علمای او را می کشم . این منم مقابله به مثل می کنم و یکی از مساجد او را نابود می کن

 یعنی عین جنایت و انحراف آشکار از اسالم و شریعت هللا تعالی.  
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پس در بهترین حالت به کسانی که واقعاً خود را اهل جهاد بدانند و جزو سربازان جنگ روانی و 

ا می آوریم که می مسلحانه ی دشمن در میان مجاهدین نباشند قول رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ر

َماَم َوأَْنفََق اْلَكِریَمةَ جهاد بر دو نوع استاْلغَْزُو َغْزَواِن؛ )فرماید:  ِ َوأََطاَع اْْلِ ا َمْن اْبتَغَى َوْجهَ َّللاَّ ( فَأَمَّ

اگر کسی برای رضای خداوندی جهاد بکند، از رهبر اطاعت بکند، َویَاَسَر الـشَِّریَك َواْجتَنََب اْلفََسادَ،  )

هترین مال خود را در راه جهاد خرج بکند، سبب راحت دوستان گردد )با آنان برخورد زیبا بکند( و ب

در این صورت به تحقیق خواب و بیداری آنکس فَإِنَّ نَْوَمهُ َونُْبَههُ أَْجٌر ُكلُّهُ ) از فساد خودداری بکند،( 

ا َمْن َغَزا فَْخًرا َوِریَاهمه اش اجر و ثواب است، َماَم َوأَْفَسدَ فِي اأْلَْرِض فَإِنَّهُ لَْم ( َوأَمَّ ًء َوُسْمعَةً َوَعصـَى اْْلِ

یَْرِجْع بِاْلَكفَافِ 
اما اگر کسی برای تفاخر و ریاکاری جهاد بکند، از رهبر اطاعت نکند و در روی  409

 زمین فساد بکند، برای وی مزدی نیست.

مقاله و کتاب نوشت و سخنانش در  چندبخصوص در دارالکفر دارالحربی نشسته و پس هر کسی که 

زیبائی شما را متعجب کرد همچنانکه سخن دارودسته ی منافقین و مجریان جنگ روانی بر علیه 

مومنین و داراَلسالم و اهل جهاد به اندازه ای زیبا و فصیح بود که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم را 

َ َعلَى َما ِفی قَْلِبِه َوهَُو أَلَدُّ  َوِمَن النَّاِس َمن یُْعِجبُکَ  نیز متعجب کرد،  قَْولُهُ فِی اْلَحَیاةِ الدُّْنیَا َویُْشِهدُ َّللا 

یا کسی ظاهراً اسلحه هم دستش گرفت و اعالن جهاد کرد و حتی با دشمن جنگید ( 20۴)بقره/اْلِخَصاِم 

رکت است و به را نمی توان مجاهدی دانست که در مسیر صحیح جهاد فی سبیل هللا و اصالح در ح

ثواب جنگ مسلحانه ای که می کند می رسد، بلکه طی کردن راهی صحیح است که طبق نقشه ی 

َمةُ َمْن قَاتََل ِلتَُكوَن َكلِ  شریعت باشد که در نهایت همین قانون شریعت هللا بر دلها و زمین حاکم می گردد:

 ِ ِ ِهَي اْلعُْلیَا فَُهَو فِي َسبِیِل َّللاَّ  410.َّللاَّ
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 ترس عمل شما را مشخص می کند نگاه شما به ت

 وبدون کمترین تالشی و صرفاً با دیدن و شنیدن امور متعلق به التترس متوجه می شویم که عقاید 

اکنش مسلمین نسبت به این سپرهای انسانی و مالی و صاحبان سپر مالی در وآن سپر انسانی جایگاه 

 تاثیر مستقیم و اساسی دارد. 

یعنی اگر آن سپر انسانی یکی از مسلمین یا کفار اهل ذمه باشد واکنش ما به شیوه ای است و اگر آن 

و یا کفار مرتد ارب و بخصوص کفار مشرک و سکوَلر سپر انسانی یکی از کفار غیر معاهد و مح

در مورد اموال سپر شده هم باز همین چندگانگی در رفتار واکنش ما به گونه ای دیگر است.  باشد باز

 مجاهدین مشاهده می شود. 

پس بسیار مهم است که نگرش شما به این سپرهای انسانی یا مالی چگونه باشد؟ چون این نگرش پیش 

درک و فهم اساسی مساله ی نیاز اساسی و راهنمای عمل در جامعه و بخصوص جهاد فی سبیل هللا  و 

 تترس به عنوان یکی از صورتهای اجتناب ناپذیر جهاد است.

به عنوان مثال بسیار مهم است که نگرش شما به اصطالح شرک چگونه است؟ چون هللا تعالی در 

ُ َعلَیِه مورد کسی که شرک کرده است می فرماید:  َم َّللا  ِ فَقَْد َحرَّ  اْلَجنَّةَ َوَمأَْواهُ النَّاُر َوَماإِنَّهُ َمن یُْشِرْک ِباّلل 

اِلِمیَن ِمْن أَنَصاٍر  ا بهشت را بر او ( بیگمان هر کس شریکی برای خدا قرار دهد ، خد72)مائده/ِللظَّ

. و ستمکاران یار و ارد( و جایگاه او آتش )جهنم( استو هرگز به بهشت قدم نمی گذحرام کرده است )

 یاوری ندارند.

َولَقَْد أُوِحَي ِإلَْیَك َوإِلَى الَِّذیَن ِمْن قَْبِلَك لَِئْن ل هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید: حتی خطاب به رسو

( به تو و به یکایک پیغمبران پیش از تو وحی 65)زمر/أَْشَرْكَت لَیَْحبََطنَّ َعَملَُك َولَتَُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِریَن 

، و از زیانکاران شودپاداش و( هیچ و نابود میو بیکنی کردارت )باطل  شده است که اگر شرک

 خواهی بود .



گانه 6در کنار این باز خیلی مهم است که نگرش شما به کفار مشرک و مشرکین که دسته ای از کفار 

گانه ی آشکار هستند که با محوریت 6ی آشکار هستند چگونه باشد چون مشرکین دسته ای از این کفار 

و  اهل کتابا کفار این دسته از کفار مشمول احکام و قوانین خاصی می شوند که ب اصل برائت از آنها

 تفاوتهای اساسی دارد.شبه اهل کتاب 

به همین شکل نگرش شما در مورد اصطالح عبادت و تاویل و سایرعذرهای معتبر شرعی برای 

یل تا زمانی که ما به مسلمین و دشمن شناسی و ... نیز در چگونگی عمل شما موثر خواهد به همین دل

شورای اولی اَلمری که اجماع واحدش را ارائه دهد و به این شکل جماعت واحدی را تولید می کند 

 .ینه استدست پیدا نکرده ایم به جای آراء اشخاص مختلف و متفرق، آراء مذاهب سنتی بهترین گز

 واصالحات مختلفی بوده اند چون این چند مذهب اسالمی که در طول تاریخ شاهد تغییر و تحوَلت و 

بسیار کمتر از آراء افراد مختلف و نظام مند و اصولی احکام را صادر می کنند احتمال خطای آنها 

وهها افراد و گریا متفرق است. بالئی که هم اکنون مسلمین با تبعیت از هزاران شیخ و مالی مستقل و 

 ن دچار شده اند. به آوابسته به یکی از طاغوتها و احزاب مختلف متفرق 

پس نگرش شما در مورد این اصطالحات و مفاهیم بسیار مهم است، اگر این نگرش شما منطبق با  

ر حتی اگ منهج صحیح اسالمی باشد و مسلمان را در جایگاه مسلمان ببینید و حقوقش را رعایت کنی

خودشان و اهل ذمه را در در جایگاه نیز گانه را 6و هر یک از کفار آشکار  مسلمانی اهل بدعت باشد،

جای خودش و کفار غیر معاهد را در جای خودشان قرار دهید قطعاً مسیری که در روش برخورد با 

تترس و این سپرهای انسانی و مالی طی می کنید مسیر صحیحی است، اما چنانچه جای هر یک از 

 عوض کنی روش های متفرقکنونی شیوخ و مالاینها را با دخیل کردن تفاسیر و تاویالت و اجتهادات 

 شما در برخورد با این سپرهای انسانی و مالی غیر شرعی و انحرافی و ضرر رسان خواهد بود. 

شما زمانی که مسلمان سپر شده ای را در جایگاه کفار مشرک قرار دادی قطعاً به جای احکام متعلق به 

این یعنی انحراف آشکار. به همین  مسلمین احکام متعلق به کفار مشرک را بر آنها تطبیق می دهی و



شکل زمانی که کافر اهل ذمه ای را در جایگاه کفار مشرک قرار دادی باز مسیرت و روش عملت 

س»غیر شرعی خواهد بود و  برای شما کلمه ای سحری و حجتی شبه اخالقی و سند و مفهومی « التَتَرُّ

سانها و حتی حیوانات و محیط زیست از ان یشبه اسالمی جهت توجیه جنایت در حق طیفهای مختلف

خواهد شد و ناخواسته و به سبکی دیگر حرام هللا را حالل می کنید و خطاها و اشتباهات فاحش و 

در حالی که هر سخن و کار غلطی  ،آشکار و تکراری خودتان را مستحق ثواب و پاداش قرار می دهید

تِي »نیست و مشمول  دیگر اشتباهکه آگاهانه و عمداً و اختیاری تکرار شود  إنَّ هللاَ تعالى ُوِضَع َعْن أُمَّ

نمی شود بلکه سخن و کاری عمدی و از روی آگاهی و « 411اَْلَخَطأُ َو اَلِن ْسیَاُن و ما اْستُكِرهوا علیه

اختیار است و مشمول مجازات می شود و اینگونه نیست بدون علم و تخصص دست به عملیاتی بزنی 

صدها و هزاران مسلمان و انسانی که خونشان توسط شریعت حرام شده است که طی آن دهها و بلکه 

 « . یُْبعَثُوَن َعلَى نِیَّاتِِهمْ » را بکشی و بعد به سادگی و به راحتی بگوئی که: 

این لفظ شرعی در جایگاه شرعی خودش اعتبار دارد نه در این موضع غیر شرعی که به عنوان یک 

ش خون انسانها و زیر پا گذاشتن حقوق آنها به کار می رود. حقوقی که شعار و حتی نادیده گرفتن ارز

 هللا تعالی به آنها داده است. 

اَلن بسیاری از انفجارها و عملیاتها در سرزمینهای اشغال شده ی مسلمین تبدیل شده اند به ابزاری 

از  آن تعداد زیادیجهت نکایه و ضربه زدن به مسلمین و تحمیل بار سنگین دیگری بر مسلمین که در 

بدون دلیلی شرعی یتیم و بیوه و مجروح و ناقص العضو تترس و این مسلمین ستمدیده به نام جهاد و 

 . «یُْبعَثُوَن َعلَى نِیَّاتِِهمْ » می شوند و یا به اموال آنها صدمه وارد می شود و بعد به سادگی گفته می شود: 

ه یکی بیاید و با شبهات و دَلیل غیر شرعی زن و فرزند به خاطر هللا شما تنها یک لحظه تصور کنید ک

یا یکی آ«! یُْبعَثُوَن َعلَى نِیَّاتِِهمْ » یا خواهر و برادر یا پدر و مادر و نزدیکان شما را بکشد و بعد بگوید: 
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ثُوَن یُْبعَ  »از شما حاضر است انسان بی گناهی را بدون دلیلی شرعی بکشد و بعد به راحتی بگوید: 

 ؟ «ِنیَّاِتِهمْ  َعلَى

پس مهم است که قبل از ورود به میدانهای مختلف زندگی و بخصوص میدان جهاد منهجت را در مورد 

بسیاری از مفاهیم و اصالحات فقهی اصالح کنی تا جهانبینی و نگرشت نسبت به دوست و دشمن و 

ندازه ی تخصصی که در مسلمان و غیر مسلمان اسالمی شود و متناسب با این منهجِ اصالح شده و به ا

 علوم نظامی روز داری وارد عمل شوی. 

و ورد به امور تخصصی و علمی را نمی داند باید یاد بگیرد و اگر « عمل»اگر کسی منهج صحیح 

کسی می داند باید به او یادآوری کرد که در ورود به مسائل اجتماعی با حق الناس طرف است و 

نها، خونی که در دادگاه قیامت به عنوان اولین حق الناس به آن بخصوص در ورد به جهاد با خون انسا

رسیدگی می شود و چنانچه در این زمینه مرتکب ریختن خون به ناحقی شده باشی و با شهادت بدهی 

 شوی .  خودت را به صاحب خون پرداخت نکرده باشی هرگز بخشیده نمی 

ه متعلق به صوفی ها در منطقه بئر العابد ش در مسجد الروض1396شما تصور کنید که در سوم آذماه 

در شرق شهر العریش در شبه جزیره سینای مصر که چند کارمند و نظامی دولتی جهت ادای نماز در 

آن حضور داشتند بعد از خطبه ی نماز جمعه که نمازگزاران تازه به صف ایستاده بودند و نماز شروع 

چند نارنجک هم به داخل مسجد پرتاب می شود که تعداد د و د چند بمب داخل مسجد منفجر می شوشده بو

زیادی از نماز گزاران در همان لحظه به قتل می رسند یا زخمی می شوند، بعد زمانی که بقیه ی 

به خارج از مسجد در حال فرار هستند باز توسط بمب گذارها به گلوله بسته می از ترس نمازگزاران 

نفر نیز زخمی می شوند که بعدها  110ان قتل عام شده و بیشتر از مسلمان پیرو جو 235شوند که در جا 

 نفر می رسد.  500آمار کشته و زخمی ها به باَلتر از 

های منتهی به مسجد ماشینهای پارک شده در محدوده مسلحین در این روستای دور افتاده برای بستن راه

 اطراف مسجد را هم به آتش می کشند. 



ق به قبیله ی آل جریر و تابع طریقه ی جریری هستند که چند دهه قبل از طریقت اهالی این روستا متعل

ی سید احمد بدوی انشعاب پیدا کرده بود. نجدیت اهل تصوف را به ناحق  صوفی بزرگ احمدیه یا بدویه

ر دمشرک و مکانهای عبادی آنها را تحت عنوان معبد شایسته نابودی می دانند. حاَل تصور کنید که 

هم حضور داشته باشند که از یاوران  مسجدی سه چهار مامور نجس حکومت سکوَلر مصر چنین

 طاغوت مصر باشند. 

اگر به دقت نگاه کنیم در واقع مسلحین برای قتل عام این نمازگزاران آمده بودند. به دنبال این جنایت فوراً 

ه ی آفریقا و روسیه و فرانسه و ... کفار سکوَلر و جنایتکار جهانی مثل رهبران آمریکا و ناتو و اتحادی

این جنایت را محکوم کردند و با غوغاسالری خودشان را حامی مسلمین و تمام مجاهدین را مثل این 

 دسته از مجرمین معرفی کردند و دنیا را دعوت به اتحاد جهت نابودی مجاهدین کردند!!

  412است« دفاع وحشتناک وبزدَلنهناه و بیگحمله به نمازگزاران بی»رئیس جمهور آمریکا گفت:  -

، خواند و گفت« فجیع و بزدَلنه»شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در بیانیه ای این اقدام را -

 .است«های آن عملی جنایتکارانه و غیرقابل توجیهنظر از انگیزهاین حمله صرف»

در  حمله تروریستی» عبدالفتاح السیسی سکوَلر و مرتد هم با همان عبارتهای اربابانش گفت:  -

 «ای پست و بزدَلنه استشمال سینا، حمله

به همه ی این یاوران شیطان باید همان سخنی را گفت که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در مورد شیطان  

. دشمنان آشکار ما قول حقی را گفتند که 413أََما إنَّه قدْ َصدَقََك، وهو َكذُوبٌ گفت که سخن راستی گفته بود: 

 در برابر این سخن تنها شرمندگی و سکوت مانده است.  انجام دهندگان و پیروان منهج فکری آنها ی برا

                                                           
Horrible and cowardly terrorist attack on innocent and defenseless worshipers in Egypt. The world cannot     412

tolerate terrorism, we must defeat them militarily and discredit the extremist ideology that forms the basis of 

their existence! 

    — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2017 
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نفر جمعیت داشته که تقریباً نیمی از آنها را مردها تشکیل می دادند و بهترین  111هزار و2این روستا 

درصد  25عام بیشتر از  مردها و جوانان بالغ این روستا در نماز جمعه شرکت کرده بودند که با این قتل

شیخ موسی ابونصیر، شیخی از صوفیان  414از مردهای این روستا توسط این اشخاص کشته شدند.

جریریه هم در این قتل عام کشته شد. این شخص و ساکنان این روستا قبالً اخطارهائی از سوی گروههای 

 نجدی مسلح دریافت کرده بودند. 

میلیون پیرو دارند که متأسفانه  15فرقه ی بزرگ و کوچک حدود  100با بیش از در مصر اهل تصوف 

تمرکز آنها بر جنگ روانی و تبلیغی بر علیه سایر گروهها   -در بسیاری از عرصه ها -بر خالف گذشته 

و احزاب اسالمی شده است که در این دوران چون صاحب احزاب خاص خودشان هستند و در بازی 

وَلریستها و دموکراسی خواهان مشارکت کرده اند بیشتر با احزاب و گروههای نجدی های سیاسی سک

و اخوانی خود را مشغول کرده اند و در عوض احزاب سکوَلر و مرتد از دست و زبان اینها در امان 

 هستند.  

ها  به فرقهدر برابر اینها باز می بینیم که احزاب و گروههای مسلح و غیر مسلح نجدی هم  آن اندازه که 

و جریانات فکری و عقیدتی مخالف خود در میان مسلمین حساسیت به خرج می دهند و در برابر آنها 

صف آرایی می کنند و جنگ روانی و گاه مسلحانه راه می اندازند، در برابر رقبایی سکوَلر و خونریز 

 به آنها و سایر شریعتکه بیشترین خشونتها را در سرزمینهای اسالمی و حتی در سراسر دنیا نسبت 

 گرایان به خرج می دهند چنین حساسیت و تمرکزی را ندارند. 

اهل تصوف برای نجدی ها چه در بازی های سیاسی شرکت کنند چه نکنند در جایگاه مشرکین قرار 

و به این شکل با مخلوط  415دارند و بعد می گویند هر کسی مشرکین را تکفیر نکند خودش کافر می شود

                                                           
نفر است که حدود نیمی از آنها مرد هستند. و بیش از  2,111ارق گفت که جمعیت روستای روضه محمود علی، یکی از ساکنان، به المش 414

 درصد از آنها در این حمله تروریستی کشته شدند. 25
ان پرستش کنندگ یعنی نیباشد چونکه قرآن مشرک یقرآن نم یکننده  قیرا از ملت اسالم خارج نداند در واقع تصد نیکه مشرک ی" کس 415

نمودن با آنها امرنموده است  یودشمن دنیبه جنگ نیواخراج آنها از ملت اسالم  وهمچن ریرا از ملت اسالم خارج دانسته است وبه تکف رهللایغ
در خارج بودن آنها از ملت  نکهیا ایو دیننما ریرا تکف نیرحمه هللا در ناقض سوم اسالم گفته است : " هر کس مشرک لوهابمحمد بن عبدا
 [291/9بداند کافراست ".]الدرر السنیة :  حیمذهب وراه آنها را درست وصح نکهیا ایشته باشد واسالم شک دا



در ردیف بدترین دسته از کفار این اهل تصوف  417با یک قاعده ی صحیح 416برداشت اشتباه کردن یک

 اصلی یعنی مشرکین )سکوَلریستها( قرار می گیرند.  

اتحادیه جهانی طریقت های صوفیان با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این حمله به مسجد الروضه 

ه اعالم می کند که این توطئه طریقت های صوفی جهان مقر طریقت الجریریه احمدیه در حین نماز جمع

اسالم را هدف قرار داده و در ادامه انفجارهای مساجد صوفی و مشایخ آن در یمن، لیبی، پاکستان، 

 سومالی، سوریه و عراق است.

وزیر حیله گر و سوء اوقاف مصر هم بدون در نظر گرفتن عقاید نجدیت و تمایز آن با منهج حسن البناء 

سید قطب بعد از این عملیات می گوید: جامعه باید از مروجان اندیشه حسن البنا و سید قطب پاک سازی  و

 شود. 

البته تنها صوفی ها نیستند که به ناحق در جایگاه کفار مشرک قرار می گیرند و اینگونه قتل عام می 

ن قرار گرفته و  خودشان شوند بلکه نصرانی ها و یهودی ها و مجوس و صابئین هم در جایگاه مشرکی

 و مکانهای عبادی آنها نیز مشمول همان حکم کفار مشرک قرار می گیرند. 

ها در قاهره را نیز منفجر کردند که در ش کلیسای جامع قبطی1395یک سال قبل از این و در آذرماه 

نطا قبطی در شهر طنفر از نماز گزاران این کلیسا کشته شدند. در انفجار کلیسای  45نفر کشته و  25جا 

نفر نیز زخمی شدند و در  انفجار دیگری در کلیسای  70نفر کشته شده و  27در شمال قاهره هم دست کم 

 نفر کشته شدند. 16کم قبطی شهر اسکندریه نیز دست

                                                           
 یعلما از کی چیاز اصول خوارج است و ه نیمشرک رکردنیتکف دیگویکه م یکردن مشرک وکس ریرحمة هللا: تکف خیآل ش فیعبدالط خیش

رد  نیفقط با ا حتیفض نیصالة والسالم و اجماع امت داده است و ا هیعل امبریو پ یلبر هللا تعا یقول( رد نیکار را نکرده اند) ا نیاهل سنت ا
 [۵93-۵9۴قائل نشده است.]مصباح الضالم    صیو مذهب خوارج تشخ امبرانیپ نید نیداند ب یکه نم نیاست و بر معترض هم یکاف
ذلك ، أو یذبح لهم أو ینذر لهم ، ویطلق على الكافر أنه مشرك ،  كمن یستغیث باألموات أو الغائبین أو الجن أو األصنام أو النجوم ونحو 416

البحوث و االفتاء، مقرر  ئهیه/نیز در منابع دولت اسالمی البغدادی )( .17۵، 9/17۴وعلى المشرك أنه كافر )"مجموع فتاوى الشیخ ابن باز" )
 ( .31ق، ص1۴26جا،  یللمعسکرات، مکته الهمه، ب دیالتوح یف

 «کفرهم او صحح مذهبهم فهو کافر یالکافر او شّک ف رکفیمن لم » 417



این انفجارات در سراسر سرزمینهای مسلمان نشین و حتی دارالکفرهای اصلی اتفاق افتاده است به عنوان 

ن( در سه کلیسا واقع در شهر سورابایا که دومین شهر بزرگ اندونزی 201۸ش )1397سال  مثال در

 است یک خانواده ی مسلمان )پدر و مادر و فرزندان( با هم عملیات استشهادی انجام دادند. 

ساله، با سوار  16و  1۸حمله استشهادی انجام داد، دو پسر بر یک کلیسا پدر این خانواده با خودرو  

 9و  12منفجر کردند و مادر خانواده نیز به همراه دو دختر بر یک کلیسا ک موتور سیکلت خود را بری

 اقدام به عملیات استشهادی کردند که همگی در جریان این عملیاتها کشته شدند. در کلیسا ساله 

خارج  پاکستانش هم هنگامی که شیعیان نمازگزار در یکی از مساجد کراچی 1391در اسفند ماه سال 

می شدند یک جوان با وسیله ی بمب گذاری شده خودش را داخل جمعیت منفجر کرد که در همان لحظه 

 نفر از این نمازگزاران نیز زخمی شدند.  150نفر کشته و  50

حمان سیف دو جوان به نامهای ایران ش در شهر چابهار13۸9یا می بینیم که در تاسوعای آذر  الر 

در نزدیک که عضو گروهی مسلح منتسب به اهل سنت بلوچستان بودند   چابهاری و حسان خاشی

در میان عزاداران شیعه خودشان را منفجر می کنند که در همان لحظه بیشتر  رمسجد امام حسین چابها

دار نیروی انتظامی کشته زن و کودک و پیر و جوان به همراه  یک سرباز وظیفه و سه درجه 30از 

همین گروه مسلح هم نفر از همین مردم عزادار شیعه هم زخمی می شوند و  ۸0بیشتر از و  می شوند

ان شیعیدر مورد غالة روافض تمام با جمع آوری آشفته ی چند رای شاذ علمای گذشته قبالً رهبر آن که 

را تکفیر کرده بود طی بیانیه ای مسئولیت این عملیاتها را برعهده می گیرد و اعالم می کند که این 

 41۸ت را در انتقام اعدام رهبرشان و چند نفر از اعضای خود در زندانهای ایران انجام داده اند.عملیا

 یعنی نوعی مقابله به مثل اما به این سبک.  

                                                           
Iran, still haunted by Jundallah attacks, blames West41۸ 



بان کی مون این حمله را  سازمان مللوقت به دنبال این عملیات باز می بینیم که مثل همیشه دبیرکل 

« آوراقدامی بزدَلنه و شرم»و « فجیع و ظالمانه»له را محکوم کرد و رئیس جمهور آمریکا این حم

گاهشان در جریان مراسم مذهبی، یک عمل زشت گناه در عبادتقتل غیرنظامیان بی»خواند و گفت: 

و حتی خواستار مجازات عامالن این « گو شناخته شونداند، باید پاسخاست و کسانی که دست به آن زده

اقداماتی از این دست نشان »ن هم ضمن محکوم کردن این عملیات گفت عملیات شد. وزیر خارجه آلما

 المللیدهد که خشونت تروریستی تهدیدی جهانی است که ما برای مبارزه با آن باید در سطح بینمی

ه و غیره هم همین واکنش را نشان دادند حتی کاخ نسدر کنار اینها باز کشورهای فرا «.همکاری کنیم

شانده ی اردن که کشورش مرکز جاسوسی آمریکا در منطقه و حیات خلوت رژیم سلطنتی شاه دست ن

 419صهیونیستی است این عملیات را محکوم کرد و ... 

خواسته یا ناخواسته در جبهه ی دشمنان اصلی قرار گرفتن و خدمت به اهداف دشمن و کار کردن بر 

 اساس طرح و نقشه ی دشمن یعنی همین. 

یچیده ای عامل مشرک در تمامی این عملیاتها این است که نجدیت برداشت بدون هیچ فرضیه بافی پ

اشتباهی از اصطالح مشرک و مشرکین دارد و با مشرک خطاب کردن کسانی که مشرک نیستند احکام 

 کفار مشرک را بر آنها و مکانهای عبادی آنها تطبیق می دهد.  

 بد ازاعملیاتها بر می گردد. مثالً شهر بئرالع و عامل اساسی دیگر هم به سهل و آسان بودن انجام این

جمله شهرهای کوچک و تقریبا دور افتاده از شهرهای دیگر سینا است و روستای الروضه هم  که به آن 

                                                           
419 -ir/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-https://www.dw.com/fa

%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-

%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-

%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-

%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1/a-6345215  :نیز  /

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%A8%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%

B1%DB%8C_%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B9_%D8%AF%D8%B1_%DA%86%D8%A7%D8%A8

%D9%87%D8%A7%D8%B1  



حمله شده بود باز از این شهر دور افتاده فاصله داشت و طبیعتا حمله به مسجد این روستا هدف بسیار 

 آسان و سهل الوصول است.

ه بدر تاریخ نجدیت سابقه ی این دست از حمالت . ت از اتفاقات در تاریخ بسیار اتفاق افتاده استاین دس

ن( مردم شافعی مذهب 1923ق 1341ش )1302: " در سال دهه ها قبل بر می گردد به عنوان مثال

 نفره جهت ادای فریضه حج به سمت حرمین شرفین به راه افتاده بودند. این2000یمن در کاروانی 

کاروان در میانه راه با لکشری از سپاه آل سعود رو به رو شد. آل سعود به آنان امان داده و به همراه 

ایشان به مسیر ادامه دادند. زمانی که به منطقه تنومه رسیدند، سپاه آل سعود به سمت باَلی کوه رفته و 

د. رین سبب و دلیلی به گلوله بستنیمنی ها را که در پایین کوه به مسیر خود ادامه می دادند بدون کوچکت

  420در اثر این اقدام وحشتناک تمام حجاج  یمنی جز دو نفر از آنها به شهادت رسیدند.

مسلح نبودند و برای جنگ نیامده بودند و در هنگام ورود به خاک  یاین مسلمانان شافعی مذهب یمن

گرفته بودند و مدتی  هم این ارتش آنها  عربستان هم با ارتش آل سعود دیدار کرده بودند و از آنها امان

را همراهی کرده بود و بعد از مدتی هم مسیری زمانی که سربازان نجدی آل سعود می فهمند که این 

حاجیان اسلحه ای ندارند و سهل و آسان در جلو دستان آنها قرار گرفته اند شروع می کنند به قتل عام 

 را نیز به غنیمت می برند! این حجاج مسلمان! و بعد اموال این حجاج

ای رسانه های مستقل وابسته به گروههای مجاهد اعالم کردند که ضحایای ناشی از عملیاتهای  دوره

هزار زخمی رسیده است و 20هزار کشته و 7زرقاوی از مسلمین غیر نظامی عراقی به نجدی جماعت 

ار سکوَلر و اشغالگر خارجی را نظامی از نیروهای کف 1500در برابر جماعت زرقاوی توانسته است 

 نیز به قتل برساند البته آمار کشته ها از مزدوران خارجی و داخلی را ذکر نکردند.

                                                           
 .199خطیب، محمد عوض، صفحات من تاریخ الجزیرة العربیة الحدی،، ص  420



و بخصوص مسلمین موجود در عراق در برابر این  421زرقاوی زمانی که می بیند مسلمین سراسر جهان

نوان حتی امرای القاعده به ع آمار وحشتناک موضع منفی گرفته اند و تعداد منتقدین بیشتر شده است که

لی مطالبی ک« تترس»نازل نیز جزو منتقدین شده اند با تکیه بر اصطالح و مفهوم  «ابزار3»یکی از 

هدف قرار دادن دشمن زمانی که به مسلمین تترس کرده اند را مباح می دانند و پیامبر از  فقهاءچون 

نان و کودکان و غیره وجود داشتند و مسائلی کلی منجنیق بر علیه طائف استفاده کرد که در این قلعه ز

به  و از این دست را از داخل کتب فقهی گذشته بیرون کشید و در نواری صوتی که از اینترنت نشر شد

هر چند که غیر نظامیان مسلمان کشته شوند عملیاتهای د رساند که از نگاه شریعت اسالم مخاطبین خو

ظر از تعداد کشته ها از مسلمین به هر اندازه که باشد، واجِب او و جماعتش مجاز هستند چون صرفن

شرعی، جنگ با آمریکای اشغالگر است و او در برابر این کشته ها مسئول نیست چون اینها در نهایت 

 .شهید هستند چون بدون گناه کشته شده اند

ه وط و ظوابطی کبدون شک کلیاتی که زرقاوی از منابع فقهی بیرون کشیده صحیح است، اما به شر

بیان کرده اند توجه نشده و اصالً در نظر گرفته نشده اند. « تترس»همین فقهاء در برخورد با قضیه ی 

تکفیر کند و جهت قانع کردن شما بگوید هللا تعالی به ناحق مثل این است که شخصی اهل قبله ای را 

فیر یر القرون و سایر فقهای مطرح تکتکفیر کرده و پیامبر تکفیر کرده و اصحاب و تابعین و ائمه ی خ

 ؟!!ده اند، اما تحت چه ظوابط و شروط و موانعیکرده اند!؛ بله تکفیر کر

خون حرام شده  -1در اینگونه مسائل اگر فقه نداری سکوت بهتر است چون مرتکب دو جرم می شوی:  

. چون هللا این خون حرام  به خدا دروغ می بندی – 2ای را می ریزی یا به ناحق یکی را تکفیر می کنی 

شده را اینگونه مباح نکرده و اینگونه هم این مسلمان را تکفیر نکرده اما تو بدون فهم دقیق شریعت می 

                                                           
 رمؤسسة السحاب اْلعالمیة التابعة للقاعدة تسجیال صوتیا للشیخ "آدم غدن" حمل عنوان "المجاهدون َل یستهدفون المسلمین" / این واکنش غی 421

 زرقاوی بود. از واکنش اسامه بن َلدن و حتی ایمن الظواهری به کشتارهای بی رویه ی 



گوئی کرده.  شرایط اجتهاد در این مسائل را نداری اما اجتهاد می کنی. شرایط انجام عمل جراحی را 

 رانندگی بلد نیستی اما پشت فرمان نشسته ای. نداری اما چاقو به دست گرفته و جراحی کرده ای. 

به همین دلیل می بینیم کسی چون ابومحمد مقدسی نیز در مناصرة ومناصحة ای به شاگردش ابومصعب 

زرقاوی در مورد کشتار مسلمین از طریق بمبهای کنارجاده ای و خمپاره اندازی و موشک پراکنی به 

لمین و سایر مکانهای محل تجمع عوام مسلمین تذکراتی می اماکن عمومی چون خیابانها و بازارهای مس

  422..و انجام این اعمال را باع، تشویه و زشت نشان دادن چهره ی جهاد می داند و.دهد 

این واکنشها و مناصحه کردنهای نجدیت در واقع به دلیل بازخوردهای منفِی اجتماعِی این دسته از جنایات 

کار اهل جهاد بود، هر چند که ابومصعب زرقاوی با پناه بردن به مفهوم در میان مسلمین و مخالفتهای آش

به همین دلیل نه  423تترس و با برداشت نادرست خودش از این مفهوم عمل خودش را جایز می دانست 

به سخنان ابومحمد مقدسی و نه به نصیحتهای اسامه بن َلدن و سایر بزرگان القاعده گوش نمی دهد؛ و 

نیز به عنوان ادامه دهنده ی منهج نجدیِت ابومصعب زرقاوی همین مسیر را تا کنون  «دوله»دیدیم که 

یعنی اگر کسی خودش را تابع افکار محمد بن عبدالوهاب و نجدیت بداند و در برخورد  424طی کرده است.

 دعمل نکن «دوله»با کسانی که آنها را مشرک می دانند مثل محمد بن عبدالوهاب و ابومصعب زرقاوی و 

 باید در ادعایش شک کرد. 

اگر بر اساس منابع فقهی بخواهیم قضاوت کنیم در شکل کالن و کلی آن این مجاهدین همچنانکه عرض شد 

جماعتهای مختلف هستند که در میان شهرها و روستاها و خانواده ها خود را مخفی کرده اند و این 

مجاهدین بیشتر از دشمن اشغالگر به عنوان د و نمسلمین ساکن برای آنها حکم سپرهای انسانی را دار

                                                           
في ابو محمد مقدسی، الزرقاوی، آمــــال وآَلم )مناصرة ومناصحة(/ أقول هذا وأؤكد علیه وأنا أسمع وأتابع الفوضى العارمة الحاصلة الیوم  422

ن ذائف الهاوالعراق والتي یراد بها تشویه الجهاد وصورته المشرقة من تفجیر السیارات أو وضع العبوات الناسفة في طرقات العامة وقذف ق

ونحوها في الشوارع واألسواق وغیرها من تجمعات عوام المسلمین فیجب المحافظة على أیدي المجاهدین المتوضئة من أن تتلطخ بشيء من دماء 

ا وجهود المعصومین ولو كانوا عصاة أو فجاراً وإذا كانت الجماعة المقاتلة نظیفة من ذلك وبمنأى عنه فالواجب علیها إن كانت تحترم جهاده

أتباعها وتحرص على قطف ثمرات من وراء تلك الجهود وذلك الجهاد أن َل ترضى بنسبة شيء من ذلك إلیها ، وأن یواكب جهادها دوماً لسان 

 ناضج ناطق یذب عن المجاهدین ویبرئ ساحتهم من هذه األعمال المشوهة أوَلً بأول ..
 ین )أي اتخذهم دروعاً بشریة( أو احتمى بمن یحرم قصدهم بالقتل فقد أباح الفقهاء استهداف العدو اذا تت رس بمسلم 423
الكف ار وزارة اْلعالم / دولة العراق اْلسالمیة، بیاٌن غزوة األسیر؛ المصدر: مركز الفجر لإلعالم / وإن نا لن نعط ل جهاد المشركین ومدافعة  424

ر علمائنا. ] نسئل : ن اي   علماء یتحدثون هؤَلء .....؟ :  النجدیین[المتعی نة ألجل من یسقط شهیدا كما قر 



عاملی جهت استتار و مخفی کردن، این مسلمین غیر نظامی را به عنوان سپر خود استفاده می کنند، چون 

توانائی جنگ مستقیم با اشغالگران و مزدوران محلی آنها مثل آنچه که در منابع فقهی آمده است را ندارند 

 جنگهای پارتیزانی و شهری خالصه می شود. و گاه حداکثر تحرکات آنها در 

که هم اکنون حکومتهای بدیل اضطراری  -برتر « ابزار3»در کل غیر از واقعیت هم این است که 

این گروههای متفرق هیچ یک قادر به جنگ به روز شده ی اسالمی  «در وضع موجود» -اسالمی هستند 

رون منازل و کوچه ها و خیابانهای غیر نظامیان و حتی به با این کفار اشغالگر نیستند و ناچاراً باید به د

مساجد پناه ببرند و خود را پشت این سپرها مخفی کنند و حتی به عنوان سنگر از آنها استفاده کنند، به 

 همین دلیل تعداد مسلمین سپر شده ای که توسط کفار کشته می شوند بسیار باَلتر است . 

ش 13۸۴ش تا دی 13۸1اعالم می کند که از اسفند « َلنسیت»ی پزشکی فقط کافی است بدانید که مجله 

هزار نفر 600ی شدند بیشتر از ( تعداد عراقی هائی که کشته و زخم2006ن تا جنوری 2003)مارس 

 بدون شک تعداد کشته ها بسیار باَلتر از این آمارهای رسمی است که این منابع اعالم می کنند. بود، 

 «تترس»مشرک و مشرکین و و نجدی های ادامه دهندگان راهش به سبک خودشان به این شکل زرقاوی 

چون آمریکا و را تعریف می کنند و مسلمین را به قتل می رسانند و مزدوران محلی و اربابان آنها 

را تعریف می کنند و مسلمین را قتل عام می کنند. هر « تترس»نیز به سبک خودشان انگلیس و غیره 

دشان خون حرام شده ی مسلمین را برای خود مباح می کنند و هر یک به سبک خودشان یک به سبک خو

 به قتل عام مسلمین می پردازند. و َل حول و َل قوة اَل باهلل العظیم.

 

 

 

 



  ی انسانیشروط و ظوابط مباح شدن خون سپرها

تترس با استناد به تترس ریختن خون ای بدون قید و بدون رعایت ظوابط دسته دیدیم و می بینیم که 

معصوم و حرام شده ی مردم را در عملیاتهای مختلف برای خود مباح می کنند که َلزم است به ذکر 

که ریختن خونشان در شروطی پرداخت که فقهاء رحمهم هللا برای هدف قرار دادن سپرهای انسانی 

 شریعت حرام است این شروط را تعیین کرده اند: 

 قطعیِ تشخیص داده شود که با ترک جنگ کردن با کفار به مسلمین ضرری حتمی و خطری  -1

و اشغال داراَلسالم و قتل عام سایر مسلمین و « ابزار3»محقَّق و بزرگتر مثل شکست ارتش 

ن سایر مفاسد به اعضای داراَلسالم برسد که ابن تیمیه از بین رفتن اسالم در منطقه و  رخ داد

و چنانچه در حالت سپر قرار دادن انسانها با ترک  425اتفاق علماء را در این زمینه آورده است

جنگ با کفار ضرری متوجه مسلمین نشود حکم  خون این سپرهای انسانی بر اصل آن باقی 

 «.ٍر بََطَل بَِزَواِلهِ َما َجاَز ِلعُذْ » می ماند که حرام بودن است.

اگر کشتن سپرهای انسانی یا وارد کردن ضررهای مالی حرام شده ضرر و خسارتش بیشتر از ترک 

یا حتی اگر ضرر و خسارت مساوی باشد در این صورت نباید  دشمن و انجام عملیات علیه دشمن باشد

َرُر َلَ یُ چون : به این سپرهای انسانی و مالی صدمه ای زد  و باید عملیات را به  426.َزاُل بِِمْثِلهِ اَلضَّ

 ن باَلتر از مصلحت کشتنتأخیر انداخت یا دنبال راهکارهای دیگری گشت چون مفسده ی کشتن مسلما

 . کافر است

م دزدی به عنوان مثال ممکن است که دشمن برای دزدی و تاراج اموال مسلمین آمده باشد و بعد از انجا

کند یا به صورت گذری از میان نمازگذاران یا تجمعات و عقب نشینی به مواقع قبلی خودش بر گردد 

 کند.  یا مدارس و بازارها و... عبور مردمی

                                                           
./ قال ابن تیمیة : " وقد اتفق العلماء على أن جیش الكفار إذا تترسووووا بمن عندهم من أسووورى المسووولمین وخیف على  2۸/5۴6مجموع الفتاوى  (425)

 م یقاتلوا فإنهم یقاتلون ، وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمین الذین تترسوا بهمالمسلمین الضرر إذا ل
 .202، الوجیز: ۸6، ابن النجیم: ۸6األشباه للسیوطي:  426



در این حاَلت با آنکه به سادگی می توان به این کفار دست یافت اما هزاران بار تجربه کرده ایم که 

ه دشمن به مسلمین وارد می ضرر انجام عملیات در چنین مکانهائی نه تنها مساوی با ضرری نیست ک

کند بلکه بسیار بیشتر از ضرری است که خود دشمن به مسلمین  وارد می کندو اصالً نمی توان چنین 

دل خود را  427«یُْبعَثُوَن علَى نِیَّاتِِهْم » جرمهائی را تترس نامید یا حتی با تترس قیاس کرد و بعد با گفتن 

ٍ یَُرادُ » خوش کرد و  با  لَّْیَس ِبأََماِنی ُِکْم َوَل  :، چونو توهم سیر کرد« امانی »در « ِبَها بَاِطلٌ  َكِلَمةُ َحق 

ِ َوِلی اً َوَلَ نَِصیراً  نه به ( 123)نساء/أََماِنی ِ أَْهِل اْلِکتَاِب َمن یَْعَمْل سُوءاً یُْجَز ِبِه َوَلَ یَِجْد لَهُ ِمن دُوِن َّللا 

ست . هرکس که کار بدی بکند در برابر آن کیفر داده آرزوهای شما و نه به آرزوهای اهل کتاب ا

 خدا یار و یاور خود نخواهد یافت. شود، و کسی را جزمی

دن یا معلول ش سرپرست خانواده یا مادر و فرزند در اینجا نه تنها باید ضرر ناشی از کشته شدن پدر و

ماعی ناشی از آن در خانواده را آنها را در نظر گرفت بلکه باید تبعات و ضررهای غیر قابل انکار اجت

نیز در نظر گرفت، حاَل ضررهای مالی بماند که در درجات بعدی قرار دارد. نباید در این جرم آشکار 

با کفار اشغالگر و مزدوران محلی آنها  ،نسبت به مسلمین و در این پایمال کردن بزرگترین حق الناس

 مشکل و ضررهای مسلمین اضافه کرد.   به اینهمه تی بیشترهمکاری کرد و ضررها و مشکال

هر لحاظ نافع ترین براي مسلمانان و پاكترین براي دین و مطلوب شریعت هللا تعالی است که از جهادی 

دعوت باشد و نباید به این شکل دنبال هدفهای سهل و آسان گشت آنهم با تحمیل اینهمه ضرر به 

 مسلمین.  

قتال و جنگ مسلحانه بر شما واجب گشت اما شما از قتال ) اُل َوهَُو ُكْرهٌ لَُّكْم ُكِتَب َعلَْیُكُم اْلِقتَ بر اساس: 

چه بسا امري براي شما كراهیت ( » 216)بقره َوَعَسى أَن تَْكَرهُواْ َشْیئاً َوهَُو َخْیٌر لَُّكْم ( كراهیت دارید

مسلحانه ندارند بلکه با  مومنین تمایلی قلبی به جنگ« داشته باشد اما در آن خیري وجود داشته باشد

                                                           
ِلِهْم وآِخِرِهْم. ق2۸۸۴(، ومسلم )211۸البخاري ) 427 ِ، كیَف ( / یَْغُزو َجْیٌش الَكْعبَةَ، فإذا كانُوا بَبْیداَء ِمَن األْرِض، یُْخَسُف بأَوَّ الَْت: قُلُت: یا َرسوَل َّللاَّ

ِلِهْم وآِخِرِهْم، ثُمَّ یُْبعَثُونَ  ِلِهْم وآِخِرِهْم وفیهم أْسواقُُهْم وَمن لیَس منهْم؟ قاَل: یُْخَسُف بأَوَّ  علَى ِنیَّاِتِهْم. یُْخَسُف بأَوَّ



اکراه آن را انجام می دهند، و در برابر، نفس هم دوست دارد که شخص از قتال به آن شکل سخت و 

و طبیعتاً اهداف سهل و آسان و راهي خالي از سختی و اذیت  کنددقیق و علمی و سازمان یافته دوري 

 و خطر و به خطر افتادن جان را نیز انتخاب می کند.

ی هاد شرعی این بوده است که گروههاثمرات تبعیت از هوای نفس  به جای پیروی از جیکی از 

کفار سکوَلر و اشغالگر و  ناخواسته ابزار پیاده شدن اهداف و طرحهای دشمن شده اند و متفرق

دانسته یا ندانسته بخش بزرگی از جنگ  می کنند و این گروههامزدوران محلی آنها را تا حدودی رها 

 .ت خود را بر مسلمین غیر مسلح یا بر سایر گروههای مسلح تحمیل کرده اند و خشون

جنگ با دشمنان اصلی اشغالگر و طاغوتهای محلی گاه از  حتی دیده شده است که این گروههای متفرق

خود داری می کنند، چون جنگ مسلحانه با این کفار اصلی و طاغوتهای محلی سخت و آزار دهنده  و 

به همین دلیل بارها دیده ایم و علم به روز شده ی نظامی دارد،  ین است و نیاز به دقتخطرناک و خون

که عده ای از این گروههای متفرق مسلح با پشتوانه ی سفسطه های شبه اسالمی اهدافی سهل و آسان 

 ان ورا انتخاب می کنند که در نهایت اکثراً منجر به هدف قرار دادن غیر نظامیان مسلمان و غیر مسلم

 سایر گروههای مسلح مجاهد شده است.یا مشغول شدن به 

ن به مسلمی ،به این شکل به آسانی بارها دیده ایم که با این تاکتیکها و حتی استراتژی های انحرافی

مسلمین مشغول شده اند و دشمنان اصلی اشغالگر و سکوَلر نیز نفسی راحت کشیده و نقشه های پلید 

  خود را پیاده کرده اند.

شایسته ي شخص مجاهد نیست که بر اساس خواسته های نفسانی و توهماتی که برایش تولید کرده اند  

اهداف خودش را انتخاب كند که مانعی در برابر نصرت دین هللا و تثبیت آن و پاکسازی قلبها و 

هان و پنسرزمینهای اسالمی از نجاست سکوَلریستها )مشرکین( و عقایدشان و توطئه های سایر کفار 

 آشکار خواهد شد. 



هللا پاك است و غیر از پاك، چیزي قبول نمي كند و منهج شریعت هللا نیز پاک است و تنها به پاکی 

 .  شناخت منهج ابزار شناخت عمل است راهنمائی می کند پس

 ههرگاه شکلی خاص از عملیاتی را دیدید که تکرار می شود فوراً باید به منهج فکری آن دسته و گرو

مراجعه کرد که توسط اطاقهای فکر و مفتی ها و شرعی های مورد پذیرش آن گروه توجیه شرعی شده 

 و برای انجام دهندگان ثابت شده است که انجام این عملیات خارج از چارچوب شریعت نیست. 

یعنی زمانی که یکی از سربازان حزب نجدی دوله عملیاتهای تکراری را در تجمعات مختلف اهل   

صوف و تشیع انجام می دهد به این دلیل است که منهج نجدیت اینها را مشرک می داند و همه می دانیم ت

اِبِئیَن  -2الَِّذیَن َهادُوا  -1» که مشرک بدترین دسته از  میان کفار  -5َواْلَمُجوَس  -۴َوالنََّصاَرى   -3َوالصَّ

م ریشه های قتل عام این دسته از مسلمین به این ( است . در اینجا می گوئی17َوالَِّذیَن أَْشَرُكوا )حج/

نگرش اشتباه و کینه ی نابجا و حتی بی ربط بودن این قتل عامها به مسأله ی تترس برمی گردد. چون 

باید دانسته باشیم که در منهج اسالمی اینچنین با زنان و کودکان کفار مشرک اصلی هم برخورد نمی 

کلت و تعریف خاص خودش را دارد که هیچ تناسبی با این دسته اس ،شود. تترس در جهاد دفع و طلب

 از عملیاتهای کور ندارد. 

در این صورت شناخت منهجی که اینگونه خون مسلمین را مباح می کند بسیار مهمتر از محکوم کردن 

عملیات توسط فالن مجاهدی است که مخلصانه تنها به خاطر رضایت هللا و دفاع از شریعت هللا چنین 

 عملیاتی را انجام می دهد. 

زمانی که به عنوان مثال منهج نجدیت در تعریف اصطالح مشرک و مشرکین و سپس تکفیر نابجای 

مسلمین و مباح کردن خون مسلمین را به این بهانه متوجه شدی آنوقت سراغ تصحیح مفاهیم می روید 

کنند انتظار دارید ابتدا به بازبینی و و از سایر گروههای نجدی که این دسته از عملیاتها را محکوم می 

تصحیح مفاهیم فکری خودشان اقدام کنند چون این عملیاتها شکل عینی و زمینی همان تفکراتی است که 

آنها و تمام مریدان تفکرات نجدیت دارند. در این صورت شما محکوم کردنهای این دسته را نمی پذیرید 



فکری و منهجی  ریِ بیما نمی دهید و بر درمان اصلیِ  و به این محکوم کردنهای رسانه ای اهمیت

 تمرکز می کنید. 

 اگر افرادی به بهانه ی تترس و با شعار تترس مرتکب این جرمها می شوند از خود پرسیده اند: 

آیا در چنین حالتی حکم بر اساس دفع ضرر عامی با ارتکاب ضرر خاص در امر تترس   -

و قاعده دفع ضررعام به   42۸م رحمه هللا می گوید صورت گرفته است، همچنانکه ابن نجی

ارتكاب ضرر خاص است یا با بررسی کارنامه ی چند دهه ی گذشته ی گروههای متفرق به 

سادگی متوجه می شویم که اقدامات این گروه ها برعکس است، یعنی دفع ضررخاص به 

 ارتکاب ضرر عام  بوده است.؟!

م و معلول کردن اینهمه مسلمان و نابودی اموال یا کدام مصلحت ضرروی کلی در قتل عا  -

حرام شده ی مسلمین وجود دارد که به قول امام قرطبی رحمه هللا اگر انجام نشود هم این 

 429مسلمین؟ از بین می روند و هم اسالممسلمین 

ا بشما ممکن است فالن کافر مزدور خارجی یا محلی را با قتل عام اینهمه مسلمان بکشید، در اینجا   

استناد به تعداد کشته های این مزدوران در پاکستان و افغانستان و عراق و ... باید متوجه شده باشیم که 

 و ،شماری ارتش دشمن نیز قرار ندارنداینها جزو بدنه ی اصلی ارتش دشمن نیستند و اصالً در سر

زدوران شرکتهای مختلف این ماگر با قتل عام آنهمه زن و کودک و پیر و جوان مسلمان تنها به کشتن 

آدم کشی و مافیائی و سایر اعضای اصلی ارتش دشمن دست پیدا کنیم باز باید بدانیم که با این کار 

قاعده ی اصلی که جواز قتل تترس داده شده است را باطل کرده ایم، چون به مجرد کشتن این چند کافر 

                                                           
ق. وهذا الشرط َل بد منه، إذ الحكم كله إعمال لقاعدة دفع ألجل الضرورة، ولیس بإطال -إذاً  –/ فجوازه  96األشباه والنظائر َلبن نجیم ص 42۸

 الضرر العام بارتكاب ضرر خاص
(/ قد یجوز قتل الترس وذلك إذا كانت المصلحة ضروریَّة كلیة، وَل یتأتى لعاقل أن یقول َل یقتل 16/2۸7القرطبي، الجامع ألحكام القرآن ) 429

 ب الترس واْلسالم المسلمین  الترس في هذه الصورة بوجه, ألنه یلزم منه ذها



رده ایم چیزی که فقهاء رحمهم هللا بر آن عام از اسالم و مسلمین دست پیدا نکقطعی و ما به دفع ضرر 

   430اتفاق دارند.

سلمین عیب و عار و ننگ می آورد انجام این دست از عملیاتها حداقلش این است که در دنیا برای م

نْ » ةٌ بِغَْیِر ِعْلمٍ َفتُِصیبَُکم م ِ عَرَّ ( که امام قرطبی رحمه هللا در تفسیر این آیه می گوید: 25)فتح/« ُهم مَّ

  431کین می گویند: مسلمین اهل دین خودشان را کشته اند.مشر

ننگ برای مسلمین نشده است؟ آیا عیب و باع،  عملیاتهای کور توسط گروههای متفرقآیا انجام این 

در کنار سکوَلریستها )مشرکین( حتی کفار اهل کتاب و شبه اهل کتاب و حتی خود مسلمین هم نمی 

 خودشان را قتل عام می کنند و می کشند؟ گویند که مسلمین دارند هم کیشان 

باز دیده شده است زمانی که نمی توانند با تترس کشت و کشتار مسلمین را متفرق در گروههای مسلح 

ائفةُ »ه کنند پناه می برند به اصطالح توجی یعنی کسانی که از اقامه و تطبیق چیزی از « الممتنعة الطَّ

و سرپیچی می کنند و دارای قدرت نظامی و حاکمیت خاص خود شعائر و قوانین شریعت هللا جلوگیری 

هستند و تنها با قدرت نظامی می توان اینها را ملزم به انجام این قوانین شریعت هللا کرد، مثالً روستائی 

دارای قدرت نظامی است و اذان را ترک می کنند و با دعوت هم سر راه نمی آیند چون قدرت نظامی 

ت با همان قدرت نظامی اینها را سر راه می آوریم همچنانکه ابوبکر صدیق رضی دارند، در این صور

 مانعین زکات را با قدرت نظامی سر راه آورد. 432هللا عنه 

 حاَل اگر همان روستا اذان ندادند یا زکات ندادند یا یکی دیگر از شعائر اسالم را ترک کردند و دارای

گ نمی شود بلکه به تبعیت از قانون شریعت هللا تعالی امر نها جنقدرت نظامی و حکومتی نبودند با آ

همچنانکه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در مورد کسانی که زکات ندهند و با قدرت نظامی  ،می شوند

                                                           
( / ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم یمكن دفع الضرر عن المسلمین إَل بما یفضي إلى قتل أولئك 20/52ابن تیمیة، مجموع الفتاوى ) 430

 المتترس بهم جاز ذلك(
والتقدیر: ولو أن تطأوا …طأوهم بالقتل واْلیقاع بهم/  لم تعلموهم أي لم تعرفوا أنهم مؤمنون أن ت 16/2۸5القرطبي، الجامع ألحكام القرآن  431

كم منهم )فتصیب رجاَلً مؤمنین ونساء مؤمنات لم تعلموهم ألذن هللا لكم في دخول مكة، ولسلطكم علیهم، ولكنَّا ُصنَّا من كان فیها یكتم إیمانه. وقوله

ة( المعرة العیب  إي یقول المشركون: قد قتلوا أهل دینهم…معر 
 (20( ومسلم )1۴57د به حدی،: البخاري )نگاه کنی 432



که آن و کسی 433.َوَمْن َمنَعََها فَإِنَّا آِخذُوَها َوَشْطَر َماِلهِ از این جرم خود دفاع نکنند می فرماید: 

گیرم. ] عالوه بر گرفتن زکات، تصاحب نصف  ونصف از مالش را می کند، من آنرا منع می)زکات( 

 مال جهت تعزیر و مجازات چنین شخصی است[

حاَل این مسلمینی که به دلیل اشغال داراَلسالم توسط کفار سکوَلر جهانی و مزدوران محلی آنها پاره 

ائفةُ »م در حک ،ای از شعائر اسالمی را انجام نمی دهند  حتی اگر به قول ،قرار نمی گیرند« الممتنعة الطَّ

ابن تیمیه  این افراد نماز و زکات را هم ترک کرده باشند و همچون اهل بغی مسلحانه در حال جنگ 

و با این بهانه جنگ و کشت و کشتار این  434.نباشند باز با آنها جنگ مسلحانه صورت نمی گیرد

ین مسلمین تحِت ستِم دارای عذرهای معتبر شرعی، هیچگونه توجیه گروههای مسلح متفرق بر علیه ا

شرعی ندارد چون خارج از نظامهای دست نشانده ما اصالً چنین مسلمینی در سرزمینهای اشغال شده 

 نداریم . 

با این وجود باز عده ای از طرفداران حمالت کورکورانه به مسلمین بهانه می آورند که با انجام این 

در کنار این صدماتی که به مسلمین وارد می شود ضرری هم به دشمن وارد می شود و این  عملیاتها

برای مسلمین خیر و خوبی است. اما اینهم دلیلی برای توجیه این جرِم بزرگِ ریختِن به ناحِق خون 

 مسلمین نیست. 

ا لَُكْم بَْل هُ  هللا تعالی در حادثه ی اْلفك به ام المومنین عایشه رضی هللا عنها می فرماید: َو ََل تَْحَسبُوهُ َشرًّ

یا آگمان مبرید که این حادثه برایتان بد است، بلکه این مسأله برایتان خوب است . ( 11)نور/َخْیٌر لَُكْم 

این خیری که هللا تعالی در این شر قرار داده است دلیلی بر صحت و شرعی بودن انجام افک و تهمت 

و در عین حال می « اْلفك» تعالی اسم این جرم پلید را می گذارد زدن به زنان پاکدامن است؟ هللا

ا لَُكمْ »فرماید:   چیز خوبی است.« اْلفك»و این دلیل نمی شود که « ََل تَْحَسبُوهُ َشرًّ

                                                           
 (2۴۴۴( والنسائي )1575رواه أبو داود ) 433
( /  وَل یقتل من ترك الصالة أو الزكاة إَل إذا كان في طائفة ممتنعة فیقاتلهم لوجود الحراب كما یقاتل 20/100ابن تیمیة، مجموع الفتاوى ) 434

 البغاة(



این یک طرف اصلی مساله است جانب دیگر آن به این بر می گردد که بدانیم ثمره ی قطعی این کاری 

است که هم « علمی تجربی»ی شود؟ چون امری مثل جهاد و جنگ مسلحانه که انجام می دهیم چه م

تابع تجربه و عینت گراست و هم تابع شرایط زمانی و مکانی است و باید متناسب با این شرایط و 

را « قطعیت»شود، به همین دلیل فقهاء رحمهم هللا در مسأله ی تترس « به روز»تکنولوژی روز 

نه موارد باید به ثمره ی قطعی عملی که انجام می دهیم توجه کنیم نه خود مطرح کرده اند؛ در اینگو

 عمل.

به عنوان مثال توهین به بتها جایز و مباح است اما اگر همین توهین ما منجر  فسادی بزرگتر یعنی  

بُّواْ الَِّذیَن َوَلَ تَسُ ود ما دست از توهین کردن می کشیم چنانچه هللا تعالی می فرماید: توهین به هللا تعالی ش

َ َعْدواً ِبغَْیِر ِعْلٍم  ِ فَیَُسبُّوْا َّللا  )ای مؤمنان!( به معبودها و بتهائی که  (10۸)نساء/...یَْدُعوَن ِمن دُوِن َّللا 

پرستند دشنام ندهید تا آنان )مبادا خشمگین شوند و( تجاوزکارانه و جاهالنه خدای مشرکان بجز خدا می

 را دشنام دهند.

ز و مشروع را جایگزین اهداف ورت مجاهد آگاه برایش جایز نیست كه اهداف كم ارزش جایدر این ص

و بزرگی کند که هللا تعالی به این اهداف بزرگ و مهم  راضي است؛ هللا تعالی مسیری را به  رفیع

مومنین مجاهد نشان داده است که در نهایت به اهدافی که در نقشه ی شریعتش تعیین کرده است  

ند رسید و باید طبق نقشه و آدرس حرکت کرد اگر خواستار رسیدن به اهداف و مقاصد تعیین شده خواه

 توسط هللا تعالی هستیم.  

پس باید تقوای هللا تعالی را داشته و قدمهای خود را سنجیده بر داریم و بدانیم اگر در شریعِت ما کشتن 

ةٍ َربََطتَْها، فَلَْم دَ » به ناحق یک گربه شخص را مستحق آتش جهنم می کند  َخلَِت اْمَرأَةٌ النَّاَر في ِهرَّ

و  -2آگاهانه  -1در این صورت جایگاه کسانی که  435«تُْطِعْمَها، ولَْم تَدَْعَها تَأُْكُل ِمن َخَشاِش األْرِض 

                                                           
 (22۴2(، ومسلم )331۸البخاري ) 435



نابجا مرتکب ریختن به ناحق خون و کینه ی و تنها از روی سهل انگاری یا لجبازی و تنفر  ،عمداً 

 می شوند چگونه باید باشد؟  مسلمین 

در این صورت بدانیم که اگر راهی جهت دست یابی به این دشمن بدون ضرر رساندن به این سپرهای 

انسانی و مالی وجود داشته باشد در میان فقهاء و اهل علم رحمهم هللا خالفی مبنی بر حرام بودن صدمه 

ی بر حرام بودن ضرر رساندن به این سپرها زدن به این سپرهای  انسانی و مالی وجود ندارد و همگ

 اتفاق نظر دارند. 

تیر اندازی به سوی سپر انسانی در حال درگیری و رویاروئی جنگ و ضرورت و شرایط      -2

 جنگی باشد. 

امام شافعی رحمه هللا می گوید که اگر کفار در هنگام رویاروئی و جنگ مسلمین را به عنوان سپر 

ه مسلمین تترس کردند پس سعی کنید مشرک را بزنید و نهایت جهد و تالش خود انسانی قرار دادند و ب

  436را به خرج دهید تا از مسلمان محافظت شود و از کشتن آن پرهیز شود

ابن قدامه حنبلی رحمه هللا نیز می گوید: اگر اسیران مسلمان و  یا اهل ذمه را به عنوان سپر انسانی 

نها شلیک کرد مگر در حال درگیری جنگی یا ترس بر مسلمین، چون قرار دادند مجاز نیست به سوی آ

  437 خون آنها معصوم است و تلف کردن آنها در غیر ضرورت مباح نیست.

مسلمان سپر شده به هر حال کشته شود، اگر مسلمین او را نکشند دشمن بعد از پیروزی بر  -3

رفتن بیشتر خونهای مسلمین ارتش مسلمین این مسلمین سپر شده را می کشد و این باع، هدر 

گانه ی دین و نابودی 4و مباح شدن حرمتهای بیشتر مسلمین و نابودی قطعی مفاهیم و محتی 

 دنیای اعضای داراَلسالم می شود. 

                                                           
./ قال اْلمام الشوووافعي رحمه هللا : " ولو تترسووووا بمسووولم رأیت أن یكف إَل أن یكونوا ملتحمین فیضووورب المشووورك ویتوقى المسووولم  ۸/379األم  (436)

جهده "  امام نووی هم می گوید: " لو تترس الكفار بمسوولمین من األسوورى وغیرهم نظر ... وإن دعت ضوورورة إلى رمیهم بأن تترسوووا بهم في 

 (10/2۴6تال ، وكان بحی، لو كففنا عنهم ظفروا بنا وكثرت نكایتهم فوجهان )روضة الطالبین حال التحام الق
./ قال ابن قدامة: " وإن تترسوا بأسارى المسلمین أو أهل الذمة لم یجز رمیهم إَل في حال   ۴/26۸عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة، الكافي (437)

 نهم معصومون ألنفسهم فلم یبح التعرض ْلتالفهم من غیر  ضرورة "التحام الحرب والخوف على المسلمین ؛ أل



امیر و رهبر ارتش مسلمین تمام راهها را برای نجات این مسلمین اسیر شده بررسی کرده باشد  -4

 کردن و تفرقه آنها از ارتش کفار پیدا نکرده باشد. و هیچ راهی برای آزاد سازی و یا جدا

ا تیر د مگر بهیچ راه و وسیله ی دیگری برای جنگ با کفار و رسیدن به کفار وجود نداشته باش -5

 اندازی به سپر انسانی.

بر علیه این جبهه ی دشمن نمی توان جبهات سیتماتیک دیگری را باز کرد و از راهها  به زبانی دیگر:

 و کانالهای دیگری به این دشمن حمله کرد مگر با کشتن این سپرهای انسانی. 

شاء هللا در آن اختالفی وجود ندارد،  طبی رحمه هللا می گوید: کشتن سپر انسانی مجاز است و ان رامام ق

و آنهم زمانی است که مصلحتی ضرروِی کلِی قطعِی وجود داشته باشد. ضروری به این معنی : که 

پر کلی این است که با قتل س امکان وصول و رسیدن به کفار وجود ندارد مگر با کشتن این سپر انسانی.

سپر نیز این است که مصلحت حاصل از قتل مصحلت همه مسلمین حاصل می شود. قطعیه  انسانی

 43۸، قطعی است. انسانی

ابن مفلح حنبلی رحمه هللا نیز می گوید: اگر مسلمین را به عنوان تترس و سپر انسانی به کار گرفتند 

زمانی که جنگ در جریان نیست یا امکان دست یابی به کفار بدون تیر اندازی به این سپر وجود داشته 

ین کفار محارب در امان باشیم ، تیر اندازی به سوی این مسلمین سپر شده جایز و باشد یا از شر ا

صحیح نیست، اما اگر ترسی بر مسلمین باشد مثل جریان داشتن جنگ یا اینکه امکان دست یابی به 

کفار وجود نداشته باشد جز با تیر اندازی به این سپر انسانی در این صورت به سوی این سپر انسانی 

 439ندازی می شود.تیر ا

                                                           
د، الجامع ألحكام القرآن، تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، ج 43۸ م، 2۸7، ص16قرطبی، محم  ، دار الكتب المصریة، القاهرة، چاپ دو 

./  قال اْلمام القرطبي رحمه هللا : قد یجوز قتل الترس، وَل یكون فیه اختالف إن شاء هللا، 217، ص ۴ق /  الموسوعة الفقهیة الكویتیة ، ج13۸۴

نها أوذلك إذا كانت المصلحة ضروریة كلیة قطعیة. فمعنى كونها ضروریة، أنها َل یحصل الوصول إلى الكفار إَل بقتل الترس. ومعنى أنها كلیة، 

ة، یقاطعة لكل األمة، حتى یحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمین، فإن لم یفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل األمة. ومعنى كونها قطع

 أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا.
و ْلمكان القدرة علیهم بدونه ، أو لألمن من شرهم إَل ./ وإن تترسوا بالمسلمین لم یجز رمیهم كأن تكون الحرب غیر قائمة ، أ  3/323المبدع  (439)

 أن یخاف على المسلمین مثل كون الحرب قائمة أو لم یقدر علیهم إَل بالرمي فیرمیهم



راههای جنگ مسلحانه بسیار زیاد شده اند  ،امروزه به دلیل پیشرفت تکنولوژی نظامی و اطالع رسانی

با  -1و می توان در مواردی بسیار ساده تر از گذشته از کشتن این سپرهای انسانی صرفنظر کرد و 

به هدف جهادی خود هم  ،ملیاتو یا با تغیر مکان یا زمان حمله و ع -3و ابزار حمله  -2تغییر روش 

 رسید. 

داخل زندانها و مراکز پلیس و پادگانهای نظامی و در مکره اسیر عالوه بر این امروزه بر خالف 

وزارتهای مختلف حکومتی و امثالهم که ثابت هستند اکثراً دشمنی که در خیابانها و کوچه ها پرسه می 

ا اکثراً نیاز به آگاهی های به روز شده ی نظامی و هستند که ضربه زدن به آنه« اهداف متحرکی»زند 

 صبر و دقت کافی دارد. 

زندگی مشغول کارهای اکثر عملیاتها بر ضد این اهداف متحرک زمانی صورت می گیرد که مردم 

و آمریکا و متحدین آن مسلمین را سپر خود نکرده اند بلکه خود اشغالگران اهداف  هستندعادی خود 

هستند که موقعیتهای متعددی را برای حمله ی مجاهدین فراهم کرده اند. حاَل زمانی متحرک و گذرائی 

که گروههای مسلح متفرق سهل انگاری می کنند و اهمیتی نمی دهند و انفجاری صورت می گیرد دهها 

و بلکه صدها نفر از مسلمین غیر نظامی در برابر چند نفر ناچیز از نیروهای اشغالگر و مزدورانشان 

ته می شوند و گاه در برابر اینهمه مسلمانی که کشته شده اند غیر از یکی دو نفر کسی از این کفار کش

اشغالگر و مزدوران آنها کشته نمی شود و حتی دیده شده که یکی دو نفر هم کشته نشده اند اما در برابر 

 اند. یا زخمی و معلول شده دهها مسلمان به قتل رسیده 

ن گفت که ضرر عمومی با ضرر خاص دفع شده است. بلکه مسلحین در این صورت نمی توا

که عوام مسلمین را به عنوان سپر انسانی به کار می گیرند و در بین دسته ای از  تفرقگروههای م

عوام مخفی شده اند به بهانه ی چند کافر عبوری دسته ای دیگر از همین مسلمین را عمداً قتل عام می 

 ه ی این انفجار یا خمپاره اندازی ها چه خواهد بود. کنند چون می دانند ثمر



اگر پادگانها و پایگاهها و مراکز فرماندهی کفار سکوَلر و اشغالگر خارجی با مسلمین پوشش داده 

یا  حمله به این پادگان ،شود و تنها با کشتن این مسلمین می توان به پایگاه دست یافت و عالوه بر این

فتح این پایگاه و تسلط بر آن و شکست اشغالگران و مزدوران محلی آنها می شود پایگاه یقیناً منجر به 

و... آنوقت است می توان از تترس و از این سپرهای انسانی صحبت کرد و چنانچه این شروط 

برآورده نشوند و راههای دیگری هم وجود داشته باشد نباید حمله کرد و نباید به این سپرهای انسانی و 

 ای زد . مالی صدمه

. یعنی آخرین راه است و هیچ راه شتن آنها نمی توان با کفار جنگیدکشتن مسلمین چرا؟ چون بدون ک

دیگری برای ضربه زدن و جنگ با کفار وجود ندارد اَل اینکه ابتدا با این مسلمین باید جنگید بعد با 

 کفاری که خودشان را پشت این مسلمین قرار داده اند . 

 . یک تک تیر انداز یا خمپاره باشد دیگر وجود داشت چه؟ حتی اگر هه دهها راو بلک یاگر راه

و یکی از اصحاب رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به خاطر یک ماده سگ مسیر ارتش را عوض کرد 

را مامور کرد که از این سگ و توله هایش مراقبت کند که توسط ارتش داراَلسالم زیر گرفته نشوند و 

  است چه باید کرد؟ آنوقت برای حفظ جان یک مسلمان که حرمتش از کعبه هم باَلترد آسیب نبینن

آیا واقعا اَلن هیچ راهی برای کشتن فالن صحوه چی وجود ندارد اَل منفجر کردن مسجد و بازار و 

 ؟!اتوبوس و کشتن صدها نماز گذار زن و مرد و کودک و پیرو وجوان و...

بر اساس فتوای انسانهای و الجزائر داخل مراسم عروسی است  ریکی از طرفداران حکومت سکوَل

آمده اند و نه تنها این شخص  دسته اینامیزان و نامتعادل جاهل به فقه جهادی چون ابوقتاده فلسطینی، 

مجرم بلکه فرزندانش و دهها کودک و پیرو و جوان موجود در عروسی کشته اند. یعنی این شخص از 

 رفت؟ جای دیگری جهت حذف این موجود گیر نمی آمد و...؟ این عروسی بیرون نمی 

اگر به دقت نگاه کنیم متوجه می شویم که این حرکات ربطی به مفهوم تترس ندارد بلکه این عین جنایت 

است که تا همین زمان هم این شخص مخرب از فتوای خود برنگشته است و بلکه به فتواهای مشابهی 



... نیز اقدام کرده و عده ای که تنفر و کینه از شیعیان و پیروان دوله و در مورد شیعیان و صوفی ها و

سایر گروههای مخالف را جایگزین منهج و معیارهای شرعی کرده اند حزب دوله و صوفی ها و 

 مریدان و مروجان چنین سخنان مسموم و جنایت باری شده اند.  فحسبنا هللا و نعم الوکیل. 

خریب جهاد و زشت نشان دادن آن سعی در تولید اجناس تقلبی و عملیاتهای به این شکل عده ای جهت ت

مخرب جهت نابودی جهاد کرده اند که یکی از ابزارهایی که جهت مشروعیت بخشیدن به کشتار 

 است .« تترس»مسلمین در هنگام جهاد با کفار از آن سوء استفاده کرده اند مفهوم 

و نه  قطعیان سپر انسانی قرار گرفته اند به مصلحتی با تیر اندازی به مسلمینی که به عنو -6

 440فَیُشتََرُط فِي هِذِه اْلمصلَحِة أَْن تُكوَن ُكِل یـةً قَْطِعیـةً ضروِریةً  .دست پیدا کنیمتخمینی 

می گوید: آن مصلحتی که از قتل سپر انسانی به دست می آید قطعی « َقْطِعیـةً »اْلمام القرطبي در معنی 

( به همان معنای رسیدن به یقین َغلَبَةُ الظَّن ِ البته زمانی که گفته می شود ظن غالب )  441و حتمی باشد. 

و قطعیت در اجتهاد و نظر است که بر شک وهم و خیال و احتمال غلبه شده است چنانچه اهل فقه در 

ُل َمْنِزلَةَ الیَِقْیِن فِي ا»مورد احکام عملی گفته اند:   ؛ البته سایر مسائل اجتهادی هم«ألَْحَكامِ َغلَبَةُ الظَّن ِ تُنَزَّ

 به همین شکل هستند. 

تیر انداز و انجام دهنده ی عملیات تا می تواند زدن سپر انسانی را مستثنی کند و تا جایی که   -7

 امکان دارد از زدن این سپر انسانی خود داری کند.

ین از زدن اامکان دارد تالش شود که  امام شافعی رحمه هللا به تاکید بیان می کند که باید تا جایی که

امام الشربینی هم باز تاکید می کند که باید به اندازه ی توانائی و امکان از  442 .سپر انسانی پرهیز شود

هدف قرار دادن مسلمین و اهل ذمه ای که توسط کفار محارب به عنوان سپر انسانی به کار رفته اند 

                                                           
 (2۸7/ 16/  تفسیر القرطبي ) 150/ 1القرافی، شهاب الدین أبو العباس أحمد بن أبي العالء،  الذخیرة   440

 . / " ومعنى كونها قطعیة : أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعاً " 2۸۸،  16/2۸7الجامع ألحكام القرآن  (441)
 . / " ولو تترسوا بمسلم رأیت أن یكف إَل أن یكونوا ملتحمین ، فیضرب المشرك ویتوقى المسلم جهده " ۸/379األم  (442)



نه  444هد از تیر اندازی و انجام عملیات کفار استدر این صورت قصد مجا 443 خود داری کرد.

 445 سپرهای انسانی و مالی که شریعت صدمه زدن به آنها را نهی کرده است.

باید قصد و نیت تیر انداز کفار محارب باشند و حتی اگر به حکم اضطرار قصد حسی نسبت به  -۸

اندازی به سوی سپر هدف قرار دادن سپر انسانی داشته باشد نباید قصد و نیت قلبی در تیر

 انسانی مسلمان و اهل ذمه و سایر کفار غیر جنگجو داشته باشد.

امام السرخسی حنفی می گوید: ... بر مسلمان تیر انداز واجب است که  نیت و قصد زدن کافر حربی 

و کافر حربی در چنین شرایطی  ،را داشته باشد، چون او قادر است بر جدا کردن کافر حربی و مسلمان

کشته شدن مستحق تر است، اما اگر از جدا کردن و تشخیص مسلمان از کافر حربی عاجز بود با  به

   446قصد و نیتش اینها را از هم جدا کند 

ابن قدامه ی حنبلی هم باز تاکید می کند که حتی اگر مجاهد در حالت ضرورتی که پیش آمده مجبور به 

ابن تیمیه در این زمینه اتفاق  447 ارب باشد.دش کفار محانسانی شد باز باید قص تیر اندازی به این سپر

 . 44۸علماء را می آورد

 مثل: « قصداً »کشته می شوند نه « تبعاً »در این صورت عده ای 

                                                           
م حال التحام القتال بحی، لو كففنا عنهم ظفروا بنا وكثرت . / " .. وإَل بأن دعت ضوووووووورورة إلى رمیهم بأن تترسوووووووووا به 6/33مغني المحتاج  (443)

 نكایتهم جاز رمیهم حینئذ في األصح المنصوص ویقصد بذلك قتال المشركین ونتوقى في المسلمین وأهل الذمة بحسب اْلمكان ".
/     3۸2/ 1/ العنایة شرح الهدایة   ۸2۸/ 9/ المغني َلبن قدامة   5/۸2البحر الرائق شرح كتر الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري  444

/ في العنایة ": إذَا تترس اْلُكفَّار ِبأُسارى اْلمسِلِمین فَإِنه یباح الرمي إلَیِهم  3/51/كشاف القناع عن متن اْلقناع /  154/ 10والمبسوط للسرخسي 
 ى اْلُكفَّارِبشرِط أَْن یُكوَن قَصدهم الرمي إلَى اْلُكفَّاِر فَیجعَل َكأَنهم رمـوا إلَـ

/ وتحفة   246/ 10/  روضة الطالبین وعمدة المفتین ) 37۸/ ۸/ ومختصر المزني   1۸7/ 14/ والحاوي الكبیر     25۸/ 4األم للشافعي   445

 ۸/65/ ونهایة المحتاج إلى شرح المنهاج  9/2۴2المحتاج في شرح المنهاج وحواشـي الشرواني والعبادي 
إَل أن على المسولم الرامي أن یقصود به الحربي ؛ ألنه لو قدر على التمییز بین الحربي والمسولم فعالً كان ذلك مسووتحقاً ./ " ..  10/66المبسووط  (446)

 علیه فإذا عجز عن ذلك كان علیه أن یمیز بقصده "
 حالة ضرورة ، ویقصد الكفار./ قال ابن قدامة : " وإن دعت الحاجة إلى رمیهم للخوف على المسلمین جاز رمیهم ؛ ألنها  9/232المغني  (447)
. / وقال شیخ اْلسالم : " فإن األئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمین ، وخیف على المسلمین إذا لم یقاتلوا  2۸/537مجموع الفتاوى  (44۸)

فإنه یجوز أن نرمیهم ونقصووووووووود الكفار". / همچنین البهوتي حنبلی می گوید: " إَل أن یخاف علینا من ترك رمیهم فقط، فیرمیهم نص علیوه  ، 

( ابن نجیم می گوید:  .. لكن نقصووود الكفار بالرمي  3/52للضووورورة ، ویقصووود الكفار بالرمي ؛ ألنهم هم المقصوووودون بالذات ") كشووواف القناع 

 ئق ومنحة الخالق وتكملةدون المسوووووولمین، ألنه إن تعذر التمییز فعال فقد أمكن قصوووووودا، والطاعة بحسووووووب الطاقة. )البحر الرائق شوووووورح كنز الدقا

 .(5/۸2الطوري 



زمانی که کفار به مسلمین یا اهل ذمه و مستأمنین یا کودکان و زنان خودشان یا سایر کفار اهل  -1

 ند تترس می کنند. کتاب و راهبها و... که قصداً نباید کشته شو

زمانی که در داخل سنگر قلعه یا شهرکهای محصور شده، دشمن جنگجو به همراه غیر نظامیان  -2

و اصناف دیگر جامعه ی دارالکفِر دارالحرِب اصلی تحصن کرده باشد و در جنگ جهت فتح و 

 آزاد سازی و تمکین یا نکایه جدا کردن این اصناف از جنگجوها ممکن نباشد.

کرد: هر چند که هدف شما شرعی و مطلوب باشد اما زمانی که می دانید که در فالن ساختمان  باید دقت

یا بازار یا مدرسه و سایر مکانهای عمومی یکی یا چند کافر اصلی یا مرتد وجود دارد و در عوض 

ید که مملوء از مسلمین و سایر افراد کافری است که اسالم خون و مالشان را حرام کرده است و می دان

اگر انفجاری صورت گیرد یا عملیاتی شود باع، کشته شدن این افراد غیر نظامی می شود اما شما آن 

را منفجر می کنید و باع، کشته شدن آنهمه معصوم الدم و المال می شوید در اینجا درواقع شما قصداً و 

ً اید نه مرتکب این جرم بسیار بزرگ و پایمال کردن این حق الناس عظیم شده  عمداً  هر چند در  تبعا

زبان بگوئی که قصد شما فالن کافر بوده نه دیگران، چنین بهانه ای از شما پذیرفته نمی شود، چون 

عملت زبانت را به دروغ می اندازد و عملت مخالف زبانت است و عملی که اینگونه از روی آگاهی و 

سوئی می چرخد ... پس باید  ی که به هرعمداً و اختیاری صورت گرفته باشد قابل استناد است نه زبان

وئی خگعظیم ترین حق الناس را به دوش بکشید و خود را برای پاستلف کردن این جرم بزرگ و گناه 

 . در دنیا و قیامت آماده کنی

زمانی که گلوله یا موشک و راکت کمانه می کند یا به دَلیلی به هدفی که برایش تعیین شده  -3

 ارد کردن صدمات انسانی و مالی غیر پیش بینی شده می شود.برخورد نمی کند و سبب و

 

 امکان تاخیر تیر اندازی و صبر به خاطر از دست رفتن فرصت جنگی وجود نداشته باشد -9



یعنی اگر امکان به تاخیر انداختن حمله و توانائی انتظار کشیدن و درنگ و تأمل كردن وجود داشته 

برسیم و دشمن را بدون صدمه زدن به سپر انسانی و مالی  باشد که از این طریق به هدف جنگی خود

 مورد هدف قرار دهیم باید چنین کرد و از صدمه زدن به این سپرهای انسانی و مالی دوری کرد. 

امام نووی رحمه هللا می گوید: اگر کفار اسرای مسلمان و غیره را به عنوان سپر به کار گرفتند، نگاه 

ازی به سوی این سپر انسانی وجود نداشته باشد و احتمال رویگردانی از کن اگر ضرورتی به تیر اند

صدمه زدن به این سپر انسانی وجود داشته باشد، تیر اندازی به سوی این سپرهای انسانی مجاز 

   449نیست.

در مورد قلعه ها نیز که در آن مسلمینی وجود دارند که خون و مال آنها حرام است اما با کفار محارب 

: اگر در این قلعه ها مسلمینی ین دیدگاه را بیان می کند و گویدط و قاطی شده اند ابن قدمه نیز هممخلو

اندازی به سوی زدن به این مسلمین وجود داشت تیروجود داشتند و امکان فتح این قلعه بدون صدمه 

  450آنها مجاز نیست، چون نیازی به کشتن آنها وجود ندارد.

ف از نظر نظامی و اقتصادی و معنوی و جنگ روانی، و با بررسی اهمیت و وزن هد -10

و با تنظیم میزان قدرت تخریبی اسلحه و  ،با انتخاب دقیق مکان و زمان مناسب برای عملیات

بین ضرر خاصی که به آن هدف و دشمن وارد می شود و آنچه که به  ،بمب و مین به کار رفته

ظر جانی و مالی و روانی ضرر می کنند خاطر زدن آن هدف از دست می دهیم و مسلمین از ن

 موازنه ای شرعِی دقیق و عینی ایجاد کنند.

                                                           
. / لو تترس الكفار بمسلمین من األسارى وغیرهم؛ نظر إن لم تدع ضرورة إلى رمیهم واحتمل الحال اْلعراض 10/2۴6روضة الطالبین:  449

 عنهم؛ لم یجز رمیهم
یجز رمیهم، ألنه تعریض لقتلهم من غیر حاجة، وإن لم  / فإن كان فیهم مسلمون، فأمكن الفتح بدون ذلك، لم۴/193الكافي في فقه اْلمام أحمد  450

 یمكن بدونه جاز، ألن تحریمه یفضي إلى تعطیل الجهاد



اینها شروطی هستند که فقهاء رحمهم هللا با دلیل بیان کرده اند و آنچه این فقهاء را جمع کرده است 

احد بر دَلیل ودَلیل آنهاست و به قول امام ابراهیم شیرازی رحمه هللا در الَُمُع فی أصوِل الفقِه، با تکیه 

  451می توان ادعای اجماع کرد.

حالتی استثنائی و خارج از حالت اصلی است که تابع شرایط بر اساس مصالح مرسله و این تترس  

و در  ،و مراجع ذی صالح است« ابزار3»زمانی و مکانی و میزان توانائی تشیخص داده شده توسط 

و چنانچه از  ،ومی که حرام هستند پرهیز می شودصهر حال به اندازه ی توانائی از ریختن خونهای مع

روز قیامت، هركس،  452«یَْبَعثُُهُم هللاُ َعلَى ِنیَّاِتِهْم  »روی ناچاری خونی از این سپر انسانی ریخته شد 

هر کسی که به خاطر مصلحت اسالم و محافظت از مطابق نیت خویش، حشر خواهد شد، و ان شاء هللا 

 . باذن هللا . و مسلمین کشته می شود شهید استم دین کامل و داراَلسال

با این وجود مالک اصلی در تطبیق این شروط به میزان تقوای مجاهد؛ و به کارگیری سعی و تالش در 

تشخیص دقیق؛ و احتیاط؛ و دقت نظر در تمام حالتهای مختلف؛ و حساسیت در برخورد با خون و 

ی در دادگاه قیامت بر می آماده سازی برای پاسخگوئ؛ و به شرعی مالهای حرام شده؛ و خودکنترلی

َنفُِسُکمْ »گردد؛  َ َما اْستََطْعتُْم َواْسَمعُوا َوأَِطیعُوا َوأَنِفقُوا َخْیراً أل ِ ( پس آن قدر که در 16)تغابن/« فَاتَّقُوا َّللاَّ

ام این نید،  )انجتوان دارید از خدا پرهیز کنید، و بشنوید و بپذیرید، و اطاعت کنید. و بذل و بخشش ک

 کارها( به سود شما خواهد بود.

 

 

 

                                                           
/ .قال الشیرازي الشافعي ": اعلم أن اْلجماع َل ینعقد إَل على  ۸۸أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي، اللمع في أصول الفقه  ص  451

ى حكم علمنا أن هناك دلیال جمعهم سـواء عرفنـا ذلك الدلیل أو لم نعرفه ویجوز أن ینعقد عن كل دلیل یثبت به الحكـم دلیل فـإذا رأیت إجماعهم عل

 "كأدلة العقل في األحكام ونص الكتاب وا لسنة وفحواهما وأفعال رسول هللا صلى هللا علیه وسلم وإقراره والقیاس وجمیع وجوه اَلجتهاد،
 (2۸۸۴سلم )(، وم211۸البخاري ) 452



 یا جبران خسارت وارده به سپرهای انسانی و مالی« َضَمان»

دچار انحراف شد و خالف این  حاَل اگر مسلمانی در مقوله مالکیت و سایر حقوق فردی و اجتماعی

)تعهد، « َضَمان» دستورات شریعت عمل کرد جهت حفظ مصلحت اجتماعی و عدالت، نهاد اجتماعی 

وارد عمل می شود و شخص  و جبران خسارت، حفظ و حراست( 453التزام ، به عهده گرفتن، کفالت

و  ،باشد شسخگوی اعمال خودباید در همین دنیا جهت ایجاد و تداوم نظم، امنیت و عدالت اجتماعی پا

 را بپذیرد و خسارات وارده را جبران کند.    شمسئولیت انحراف و نقض تع هدات اجتماعی خود

همان شیء یا مالی است که در حفظ آن کوتاهی شده و باید خسارتی که وارد شده « َضَمان» درواقع 

کند که در اینجا داراَلسالم  این خسارت را باید ضامنی که متعهد شده جبران  454است جبران شود،

ین به همراه شخص ضرر رسان در این مسائل مالی متعهد هستند که دَ «  ابزار3»تحت حاکمیت

 خسارت دیده را پرداخت کنند.  

در اینجا با تمرکز بر مسوواله ی تترس می گوئیم اگر دشوومن به کسووانی تترس کرد و کسووانی را به 

عاً تیراندازی به سوی آنها حرام است و مسلمین به سوی دشمن عنوان سپر انسانی خود قرار داد که شر

ه چ« َضَمان»تیر اندازی کردند و این سپرهای انسانی هم مورد اصابت قرار گرفتند در این صورت از

 َلزم می شود و در مجازاتهای دنیوی چه چیزی متوجه آنها می شود؟چیزی بر آنها 

 «در حالت ضرورتنسانی قرار گرفته است کشتن مسلمانی که به صورت سپر ا« َضَمان: 

داراَلسالم و ارتش بزرگتر از اسالم و فقهاء رحمهم هللا در چنین حالت ضرورتی که مصلحت 

مصلحت حفظ سپر انسانی است از باب دفع مفسده ی بزرگ با احتمال مفسده ی کوچکتر، اتفاق دارند 

                                                           
قال ابن فارس مالکی: " الضاد والمیم والنون أصل صحیح، وهو جعل . /  2/36۴، وانظر المصباح المنیر  3/372معجم مقاییس اللغة    453

 ي وعائه والكفالة تسمى ضماناً من هذا ؛ ألنه إذا ضمنه استوعب ذمتهالشيء في شيء یحویه، من ذلك قولهم: ضمنت الشيء إذا جعلته ف

 . / " عبارة عن غرامة التالف " 5/35۸الشوكاني، نیل األوطار   454



گناهی است و نه مورد مواخذه قرار می گیرد که بر شخص مجاهد تیرانداز و انجام دهنده ی عملیات نه 

 باذن هللا .  455و مسلمانی هم که به عنوان سپر انسانی قرار گرفته است شهادت رزقش شده است.

با آنکه این مسلمان مجاهد و انجام دهنده ی عملیات که در حالت ضرورت و نیاز به خاطر مصلحت 

به قتل این سپرهای انسانی شده و مورد مواخذه  اسالم و داراَلسالم و ارتش مسلمین مجبور و مکره

چون قصاص با تجویز عملیات و تیراندازی در  -قرار نمی گیرد و به اتفاق فقهاء قصاص هم نمی شود 

و چنانچه  ،را مطرح کرده اند «َضَمان»اما فقهاء رحمهم هللا مساله ی  - 456این حاَلت سازگار نیست

علم داشته باشد و بداند و هد که این سپر انسانی کشته می شود شخص انجام دهنده ی عملیات احتمال د

که تیر اندازی او و عملیاتش منجر به قتل شخص مسلمان و اهل ذمه ای می شود که به عنوان سپر 

انسانی قرار گرفته است مشمول کفارت یا دیه می شود و دیه از بیت المال مسلمین پرداخت می شود 

ضرورت بر علیه دشمنی که مسلمین را به عنوان سپر انسانی قرار داده  چون انجام عملیات در حالت

 .اسالم و داراَلسالم و تمام مسلمین استو عام قطعی ضروری و است مصلحت 

 دیدگاه به وجود آمده است:  3هم بین فقهاء  هالبته در زمینه پرداخت دیه و کفار

م است اگر خون حرام شده ی مسلمانی را بر تیرانداز و انجام دهنده ی عملیات دیه و کفاره َلز -1

بریزد که توسط دشمن به عنوان سپر انسانی قرار گرفته است و او بداند که این سپر انسانی 

                                                           
، مجموع الفتاوى  5/636، الفروع   10/2۴6،  روضة الطالبین  2/27۸، حاشیة الصاوي  7/102، بدائع الصنائع  10/66المبسوط 455

2۸/5۴6  ،5۴7 . 
، اْلنصاف  6/33، مغني المحتاج  1۴/1۸9، الحاوي الكبیر  ۴/261، األم  ۴/5۴6، التاج واْلكلیل  3/2۴5، تبیین الحقائق  10/66لمبسوط ا456

 . 3/260، شرح منتهى اْلرادات  9/۴۴۸



و قول  45۸و قول شیعیان جعفری و قول راجح شافعی ها  457مالکی ها مسلمان است. و این قول

   460 و قول الحسن بن زیاد از حنفی هاست. 459مرجوح حنبلی ها

هیچ ) َوَما َکاَن ِلُمْؤِمٍن أَن یَْقتَُل ُمْؤِمناً ِإَلَّ َخَطئاً » ین تفسیر به آیاتی اشاره می شود چون آیه ی در ا

 (مؤمنی نباید مؤمن دیگری را بکشد مگر از روی خطا

َسلََّمةٌ ِإَلى أَْهلِ   - ْؤِمنٍَة َوِدیَةٌ مُّ دَّقُواْ َوَمن قَتََل ُمْؤِمناً َخَطئاً فَتَْحِریُر َرقَبٍَة مُّ کسی که  ) ِه إَِلَّ أَن یَصَّ

بهائی هم به کسان کشته بپردازد مؤمنی را به خطا کشت باید که برده مؤمنی را آزاد کند و خون

 (پوشی کنند(بها چشممگر این که آنان درگذرند ) و از دریافت خون

ٍ لَُّکْم َوهَُو ْمْؤِمٌن فَتَْحِریُر   - ْؤِمَنٍة فَإِن َکاَن ِمن قَْوٍم َعدُو  ، مؤمن و شده کشتهشخص اگر هم ) َرقَبٍَة مُّ

متعل ق به کافرانی بود که میان شما و ایشان جنگ و دشمنی بود، آزاد کردن برده مؤمنی دیه او 

 ( شود(هائی به ورثه کشته داده نمیاست )و دیگر خونب

یثَاٌق فَِدیَةٌ مُّ  - ْؤِمنَةً َوإِن َکاَن ِمن قَْوٍم بَْینَُکْم َوبَْینَُهْم م ِ ه، از و اگر کشت) َسلََّمةٌ ِإلَى أَْهِلِه َوتَْحِریُر َرقَبٍَة مُّ

ه و  زمره قومی بود که )کافر بودند و( میان شما و ایشان پیمانی برقرار بود )همچون اهل ذم 

 (پیمانان مسلمانان( پرداخت خونبها به کسان مقتول و آزادکردن بنده مؤمنی دیه او است.هم

ُ َعِلیماً َحِکیماً  فََمن لَّمْ   ِ َوَکاَن َّللا  َن َّللا  اگر هم دسترسی )به ( 91)نساء/یَِجْد فَِصیَاُم َشْهَرْیِن ُمتَتَاِبعَْیِن تَْوبَةً م ِ

آزاد کردن برده( نداشت باید )قاتل( دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد.  خداوند )این را برای( 

                                                           
القرطبي رحمه هللا في تفسیر  ( ./ قال16/2۴3( )۴/139/ أحكام القرآن َلبن العربي ) 2۸7. /   16/2۸7الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 457 

ُ فِي َرْحَمتِِه َمْن یََشاُء لَْو تََزیَّلُوا. . . اْلیة{: ... لو تترس كافر بمسلم لم یجز رمیه،   وإن فعل ذلك فاعل فأتلف أحدا منقوله تعالى }ِلیُْدِخَل َّللاَّ

م إذا علموا فلیس لهم أن یرموا, فإذا فعلوه صاروا قتلة خطأ والدیة على المسلمین فعلیه الدیة والكفارة، فإن لم یعلموا فال دیة وَل كفارة, وذلك أنه

حنیفة  بوعواقلهم، فإن لم یعلموا فلهم أن یرموا، وإذا أبیحوا الفعل لم یجز أن یبقى علیهم فیها تباعة / قال ابن عربی رحمه هللا  : وقد جوز أ

ارى من المسلمین وأطفالهم، ولو تترس كافر بولد مسلم رمي المشرك, وإن وأصحابه والثوري الرمي في حصون المشركین وإن كان فیهم أس

لمباح اأصیب أحد من المسلمین فال دیة فیه وَل كفارة، وقال الثوري؛ فیه الكفارة وَل دیة، وقال الشافعي بقولنا، وهذا ظاهر, فإن التوصل إلى 

 مالك رضي هللا عنه، وهللا أعلم.فال قول إَل ما قاله  -سیما بروح المسلم  -بالمحظور َل یجوز 
  ۸/397، تحفة المحتاج  10/2۴6. روضة الطالبین  530/  ورحمة األمة ص  20/۴17( والمهذب مع تكملة المجموع ۴/2۴6األم ) 45۸ 

 ( .13/1۴2( والمغني )2/12۴( والمحرر في الفقه )3/32۴./ المبدع )  3/260، شرح منتهى اْلرادات  129- ۴/130اْلنصاف  459
 . 3/2۴5( ، تبیین الحقائق 6/63)  7/101بدائع الصنائع  460



ر داشته است،  البته شخص مجاهد می تواند روزه را برای  «. یم است حک اوند آگاهو خدتوبه )شما( مقر 

 زمانی که توانائی گرفتن آن را داشته باشد به تأخیر بیندازد.

امام شافعي رحمه هللا می گوید:  اگر مشرکی به مسلمانی تترس کرد )و خودش را پشت این مسلمان 

شخص مجاهد بداند که این شخص سپر شده مخفی کرد و این مسلمان را به عنوان سپر قرار داد( و 

مسلمان است، و جنگ هم در جریان باشد، و شخص مجاهد بداند که نمی تواند پیروز شود مگر با زدن 

این مسلمان سپر شده را بزند و هدف و قصدش کشتن مشرک باشد،  واین شخص مسلمان سپر شده، 

ص مجاهد مشمول قصاص نمی شود اگر این شخص مسلمان سپر شده مورد اصابت قرار گرفت  شخ

و بر العاقله ی او دیه را  هامام احمد بن حنبل نیز بر شخص تیر انداز کفار 461اما مشمول دیه می شود.

 462َلزم می داند که دو روایت از او وجود دارد.

شیعیان جعفری نیز می گویند: اگر کفار، اسیران مسلمان را سپر قرار دهند، در غیر حال ضرورت، 

آنکه جنگ برپا نباشد، یا پیروزی بر کفار بدون تیراندازى ممکن باشد و یا وجودشان تهدیدى مانند 

براى سپاه اسالم به شمار نرود، تیراندازى به سوى آنان جایز نیست و اگر نیرویى بر خالف دستور، 

 به سمت آنان تیراندازى کند و موجب کشتن مسلمانى شود، در صورت عمدى بودن، کفاره و قصاص

عاقله او دیه و بر خودش کفاره ثابت خواهد اش ثابت است و اگر از روى خطا باشد، بر بر عهده

دیه نیست... مشهور  بر قاتل، قصاص و -ان جایز استکه کشتن مسلم-اما در فرض ضرورت  463بود.

ح عالیه مسلم به خاطر مصال البته باز توضیح می دهند که : در اینجا قتل 464اند.قائل به وجوب کفاره

اسالم تجویز شده است . آنها نیز در حقیقت سرباز  اسالم و به خاطر حفظ جان بقیه مسلمین در قانون

                                                           
/ فإن تترس به مشرك ، وهو یعلمه مسلماً ، وقد التحم ، فـرأى أنه َل ینجیه إَل ضربه المسلم ، فضربه یرید قتل   246/  4امام الشافعی،  األم  461

 المشرك ، فإن أصابه درأنا عنه القصاص ، وجعلنـا علیه الدیة
 231/ 9و  ۸/2۴6و در عیون المسائل آمده است : یجب الرمي ، ویكفـر ، وعلیـه الدیـة / و المغنی  3/32۴ة، المبدع ابن قدام 462
./ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر 75-7۴، 9./ حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج12، ص2طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج  463

 .70-6۸، ص21الکالم، ج
 .372-371، ص1. / خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج72-71، ص21حسن، جواهر الکالم، جنجفی جواهری، محمد  464



 اند منتها باید خونبهای آنان را به بازماندگانشان از بودجه اسالمیاسالمند و در راه خدا شهید شده

 465بپردازند.

ص انجام دهنده ی قتل از روی خطاء را شخ ،در قتل غیر عمد ،به این شکل طرفداران این دیدگاه

در اینجا شخصی   466ندنواجب می ک هد و کفاره و دیه را بر انجام دهندنمشمول حکم عموم آیه می کن

« اهل الَضمان»که به خاطر ایمانش خونش معصوم و محافظت شده است کشته شده است و قاتل هم از 

به این شخص مسلمان تترس هم نمی شد قاتل باید است و باید دیه بپردازد همچنانکه اگر توسط  دشمن 

   467دیه می پرداخت .

ُروَراُت ِبقَْدِرَها»انجام این ضرورت که  ،عالوه بر این مشخص شده و محدود  به اندازه ی « تُقَدَُّر الضَّ

؛ و جبران خسارت «َضَمان»برای رفع مواخذه است نه برای نفی ،جهت رفع ضرورت انجام می شود

، در اینجا به او رخصت داده ر گرفته استن مال دیگران زمانی که شخص در مخمصه قرامانند خورد

  46۸ واجب می شود.و جبران خسارت « َضَمان»شده است که از این مال بخورد اما بر او 

در مورد تترس کفار محارب به  کفار اهل ذمه و معاهد و مستأمن داراَلسالم  نیز باز به دلیل حرمت 

ال آنها نیز مثل مسلمین محافظت شده است و با خون و مال آنها همچون مسلمین خون و م ،عهد

برخورد می شود . اگر مسلمانی آنها را در این حالت ضرورت بکشد به نسبتی که در شریعت برای 

 469غیر مسلمین آمده است کفاره و دیه بر مسلمان مجاهد واجب می شود .

                                                           
 ، کتاب الجهاد ، فصل اول ، و شرایع ، کتاب الجهاد . 1لمعه ، ج  465
 ( .13/2۴۴( والجامع ألحكام القرآن )13/1۴2) 9/232المغني  466
 ( .6/63بدائع الصنائع ) 467
 . 7/101بدائع الصنائع  46۸
/ إذا تترس العدو بغیر  397/  ۸. وعبد الحمید الـشرواني ، الحاشـیة  224/  4. والشربیني ، مغني المحتاج  26۸/  4قدامة ، الكافي ابن  469

الدین  المسلم، فال یجوز قتُل غیِر المسلم ما لم یحارب ، أو ما لم تكن هنالك ضرورة لقتله كما مرمع المسلم ؛ ألن الذمي محقون الدم ؛ لحرمة

 العهد. فإن قتله المسلم  فعلیه الكفارة والدیة المنصوص علیها بالنسبة لغیر المسلم و



 د )و اینها را بهنبه اهل ذمه ای یا مستأمن یا برده ای تترس کن امام نووی رحمه هللا می گوید: اگر کفار

د(، حکم در جواز تیر اندازی و دیه و کفاره است، همچنانکه ذکر نعنوان سپر انسانی خودش قرار ده

 470کردیم، اما در جائی که دیه واجب می شود برای برده هم قیمتش واجب می شود.

دارالحرب مسلمانی مستأمن یا اسیر یا کافری که مسلمان شده ر افعی رحمه هللا می گوید: اگر دامام ش

 بر قاتل آزاد ]و قاتل ندانست که این شخص مسلمان است[ است توسط مسلمین مورد هدف قرار گیرد،

کردن برده واجب است نه دیه، و اگر او را دید و مکانش را شناخت و در حالی که در حالت ضرورت 

ر به تیر اندازی شد و چنین شخصی را کشت، باید دیه و کفاره بدهد، و و اضطرار قرار دارد و مجبو

اگر به عمد او را مورد هدف قرار داد و می دانست که چنین شخصی مسلمان است و نه به خاطر 

 او را کشت، چنین قاتلی باید قصاص شود.  عمدبه سوی او تیر انداخت و به  خطأیا از روی  ضرورت

را به عنوان سپر انسانی مورد استفاده قرار داد و شخص مجاهد می دانست که اگر مشرکی این مسلمان 

این شخص سپر شده مسلمان است و رویاروئی جنگی هم اتفاق افتاده است و هیچ راهی جز هدف قرار 

دادن این مسلمان سپر شده ندارد و به قصد کشتن کافر آن را بزند، اگر به مسلمان سپر شده برخورد 

از او دور می کنیم و مشمول قصاص نمی شود و بر او دیه واجب می شود؛ تمام این  کرد قصاص را

 صف آنها اتفاق بیافتد....در زمانی است که در دارالکفر مشرکین یا 

در داراَلسالم چنانچه شخصی مسلمان به صورت غیر عمد به قتل برسد بر قاتل دیه و آزاد کردن    

ه صورت غیر عمد در دارالحرب کشته شود که اسالم در آن ظاهر برده واجب است اما اگر مسلمانی ب

  471و آشکار نیست بر قاتل تنها آزاد کردن برده واجب است نه دیه.

                                                           
/ ولو تترس الكفـار بذمي أو مستأمن أو عبد، فالحكم في جواز الرمي والدیة والكفارة، كما ذكرنا، لكن حی،   10/  247النووي، الروضة   470

 تجب دیـة یجب في العبد قیمته
، طبعة دار المعرفة، بیروت  / ولو رمى في بالد الحرب فأصاب مسلما مستأمناً أو أسیراً أو كافراً أسلم، فلم 2۴6ص  / 2األم للشافعي، ج  471

ن إیقصد قصده بالرمیة ولم یره، فعلیه تحریر رقبة وَل دیة له، وإن رآه وعرف مكانه ورمى وهو مضطر إلى الرمي فقتله، فعلیه دیة وكفارة، و

سلما فعلیه القصاص إذا رماه بغیر ضرورة وَل خطأ، وعمد قتله، فإن تترس به مشرك وهو یعلمه مسلما وقد التحم فرأى أنه كان عمده وهو یعرفه م

ین أو كَل ینجیه إَل ضربه المسلم فضربه یرید قتل المشرك، فإن أصابه درأنا عنه القصاص، وجعلنا علیه الدیة، وهذا كله إذا كان في بالد المشر

انفرج عن المشركین فكان بین صف المسلمین والمشركین، فذلك موضع یجوز أن یكون فیه المسلم والمشرك، فإن قتل رجل رجالً،  صفهم، فأما إذا

ت دیة یف أبطلوقال؛ ظننته مشركاً فوجدته مسلماً، فهذا من الخطأ وفیه العقل، فإن اتهمه أولیاؤه، أحلف لهم ما علمه مسلماً فقتله، فإن قال قائل؛ ك

 َخَطأً{، إلى قوله أصیب ببالد المشركین برمي أو غارة َل یعمد فیها بقتل؟ قیل؛ قال هللا عز وجل }َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن أَْن یَْقتَُل ُمْؤِمنًا ِإَلَّ مسلم 



انداز و انجام دهنده ی عملیات تنها کفاره واجب اسووووووووت نه دیه. که اینهم قول دوم می گوید که بر تیر -2

و در روایتی قول  474مووام الثوريو قول ا 473و قول راجح حنبلی هووا  472قول مرجوح شووووووووووافعی هووا

  .در هنگام ضرورت است 475صحیح شیعیان جفری

البته عده ای از پیروان این دیدگاه از شافعی ها می گویند که اگر شخص نداند که این سپر انسانی 

مسلمان است و بعد برایش روشن شود که مسلمان است تنها باید کفاره بدهد و" اگر بداند که این سپر 

یَِة واْلَكفَّاَرةِ ِإْن َعَرَف أَنَّهُ  سلمان است هم باید دیه بدهد هم کفارة ".انسانی م فَإِْن قُِتَل َضِمنَهُ قَاتِلُهُ ِبالد ِ

هم همین را روایت می کند و می گوید : اگر رحمه هللا امام ابوبکر محمد بن هارون رویانی  476".ُمسِلمٌ 

ر این پرتاب و تیر اندازی او مسلمانی کشته شد، اگر به سوی قلعه یا مکانی چیزی پرتاب کرد و بر اث

نداست که در آن مسلمانی وجود دارد تنها کفاره بر او واجب می شود اما اگر دانست که در آن مسلمانی 

  477هست دیه و کفاره بر او واجب می شود.

نهانش وشاند و پکفاره از الکفر )پوشاندن و پنهان کردن(گرفته شده است؛ و کفارة یعنی گناه را می پ

هم : آزاد کردن برده ی مومنی است و اگر پیدا نکرد یا نتوانست قتل مسلمان و کفاره ی  47۸می کند

                                                           
في  ذلك على أن هذین مقتوَلن }ُمتَتَابِعَْیِن{، فذكر هللا عز وجل في المؤمن یقتل خطأ والذمي یقتل خطأ الدیة في كل واحد منهما وتحریر رقبة، فدل

هللا و -بالد اْلسالم الممنوعة َل بالد الحرب المباحة، وذكر من حكمهما حكم المؤمن من عدو لنا یقتل، فجعل فیه تحریر رقبة، فلم تحتمل اْلیة 

ٍ لَُكْم{، یعني في قوم عدو لكم، و -تعالى أعلم  ذلك أنها نزلت وكل مسلم فهو من قوم عدو للمسلمین، ألن إَل أن یكون قوله }فَإِْن َكاَن ِمْن قَْوٍم َعدُو 

مسلمي العرب هم من قوم عدو للمسلمین، وكذلك مسلمو العجم، ولو كانت على أن َل یكون دیة في مسلم خرج إلى بالد اْلسالم من جماعة 

ین فخرج إلى دار اْلسالم فقتل،كانت فیه تحریر رقبة المشركین هم عدو ألهل اْلسالم، للزم من قال هذا القول؛ أن یزعم أن من أسلم من قوم مشرك

على ما قلنا، وقد سمعت بعض من أرضى من أهل العلم یقول  -إن شاء هللا تعالى  -ولم تكن فیه دیة، وهذا خالف حكم المسلمین، وإنما معنى اْلیة 

إسالم  ن فیه دیة وتحریر رقبة، أو یقتل مسلم ببالد الحرب التي َلذلك، فالفرق بین القتلین أن یقتل المسلم في دار اْلسالم غیر معمود بالقتل فیكو

 فیها ظاهر غیر معمود بالقتل، ففي ذلك تحریر رقبة وَل دیة
( / قال اْلمام الشافعي رحمه هللا : ولَوتترسوا بِمسِلٍم رأَیـت أَْن 530. / رحمة األمة ص ) 10/2۴6/  روضة الطالبین  25۸/  4األم للشافعي /  472

يٍء ِمن فَإِْن أَصاب فِي شـف عمن تترسوا بِِه إَلَّ أَْن یُكوَن اْلمسِلموَن مْلتِحِمین فَلَـا یُكـف عـن اْلمتترِس ویضرب اْلمشِرك ویتوقَّى اْلمسِلم جهده یكَ 

مین أو تجار مستأمنون؛ كرهت ذاكراً للصورتین: )فإن كان في الدار أسارى من المسل -هِذِه اْلحاََلِت مسِلما أَعتق رقَبة  / قال رحمه هللا 

 مینه، إَل أن یكون المسلمون ملتح... ولو تترسوا بمسلم؛ رأیت أن یكف عمن تترسوا بم من التحریق والتغریق وما أشبههالنصب علیهم بما یع

... 
 ( .13/1۴2. / والمغني )3/260، شرح منتهى اْلرادات 130 -129/ ۴، اْلنصاف 5/636الفروع 473
، األحكام . والجصاص 434/  3ختالف العلماء .  / الطحاوی، مختصر ا۴/117أحكام القرآن َلبن العربي  ، 3/5۸9لجصاص أحكام القرآن ل474

 16/1۴3، التمهید / ابن عبدالبر 14/  16، الجـامع . القرطبـي  274/  5

 .143/  16. ابن عبد البر ، التمهید  2۸7
 1/2۴6الشرائع للحلی  475
 7۸ماوردي ص األحكام السلطانیة لل 476
/ امام ابوبکر محمد بن هارون رویانی روایت می کند: ولَو رمى ِبشيٍء ِمنهـا إِلَى اْلقَْلعِة، أَو اْلبْلدةِ ،  244/ 10روضة الطالبین وعمدة المفتین  477
 لدیةُ واْلَكفَّارةُ ، فَإِْن لَم یعلَم أَنَّ فِیها مسِلما ،لَم یِجب إَِلَّ اْلَكفَّارةُ،وِإْن عِلم،وجبِت اَل مسِلمافَقَت
 (535المصباح المنیر ص ... ) 47۸



روزه گرفتن دو ماه پشت سر هم  است که نمی توان با طعام دادن به دیگران برای این روزه جایگزین 

    479درست کرد.

ٍ لَُّکْم َوهَُو ْمْؤِمٌن فَتَْحرِ فَإِ ... » این دسووته هم باز با اسووتناد به همان آیه ی  ْؤِمنٍَة   رُ ین َکاَن ِمن قَْوٍم َعدُو  َرقَبٍَة مُّ

( می گویند در این آیه اشاره ای به دیه نشده است به همین دلیل بر کسی که سپر انسانی 91)نساء/« ... 

 . 4۸0را به قتل رسانده است کفاره واجب است نه دیه

م که در این آیه مراد شوووووخصوووووی اسوووووت که مسووووولمان شوووووده اسوووووت و به اما اگر دقت کنیم متوجه می شووووووی

داراَلسالم مهاجرت نکرده و در دارالکفر به قتل می رسد یا در جنگهای این کفار کشته می شود که در 

واقع بخشوووی از ارتش کفار اسوووت و اگر توسوووط مسووولمین کشوووته شوووود دیه ای ندارد چون حرمت کسوووی که 

و در المغنی هم آمده اسووت که در حالت ضوورورت  4۸1سووت ناچیز اسووت.ایمان آورده و مهاجرت نکرده ا

کشتن مسلمانی که در دارالحرب زندگی کرده و توسط همین کفار به عنوان سپر انسانی قرار می گیرد 

با این وجود با آنکه چنین مومن مجاهدی به خاطر این قتل و مباح بودن آن مورد   4۸2 مباح اسوووووووووت.

 می شود.  و جبران خسارت « َضَمان»باز مشمول مواخذه قرار نمی گیرد اما 

قول سوووووم هم می گوید: که بر مجاهد انجام دهنده ی عملیات نه کفاره ای وجود دارد و نه دیه ای که  -3

شیعیان دسته ای از و مختص به  4۸4الحسن بن زیادامام آنهم غیر از  4۸3این قول مختص به حنفی ها

                                                           
 (5/5۴( وكشاف القناع )3/329شرح منتهى اْلرادات ) 479
 . 3/260شرح منتهى اْلرادات  4۸0

( /  نگاه کن 12/397)  1/۴9۸/ فتح القدیر  2/379/ والهدایة في شرح بدایـة المبتـدي    25۸/ 2الجوهرة النیرة على مختصر القدوري /   4۸1 

   32۴، 5/323، والجامع ألحكام القرآن  5/207ه تفسیر الطبري ب
 . 9/232المغني   4۸2  

: قال أبو حنیفة : َل دیة له ، وَل كفارة فیه ؛ ألنه رمي أبیح مع العلم  بحقیقة الحال ، فلم یوجب شیئاً ، كرمي من   231/  9ابن قدامه ، المغنی 4۸3

وَل كفارة علیه وَل دیة فیما أصاب مسلماً منهم ؛ ألنه إصابة بفعل مباح ، مع العلم بحقیقة الحال ، :  65/  10أبیح دمه / السرخسي ، المبسوط 

 ( 6/63والمباح مطلقاً َل یوجب علیه كفارة وَل دیة / بدائع الصنائع )
؛ الهدایة  5/275الجصاص .احکام  2/259، الجوهرة النیرة  5/۴۴9، العنایة شرح الهدایة  7/101، بدائع الصنائع  10/66المبسوط  4۸4

 ۴/129؛ الدرر المختار للحصفکی  2/137للمرغینانی 



ی ها نیز می گویند اگر تیر انداز نداند که این سوووووپر و مالکاسوووووت.  4۸6القرطبیامام و  4۸5امامی  12

 4۸7انسانی مسلمان است باز مشمول دیه و کفاره نمی شود. 

می آورند که جهاد فی سبیل هللا فرض است و هر چه که فرض باشد عقلی این دسته از عزیزان استدَلل 

َمان»مشوووومول غرامات و جریمه نمی شووووود ... چون واجب بودن  مانع اقامه ی ارت و جبران خسوووو« ضووووَ

َمان»فرض می شووود؛ چون شووخص مجاهد از ترس واجب بودن از انجام فرض و جبران خسووارت « ضووَ

د و پذیرفتن چیزی که مانع اقامه ی واجبی می شوووووووود متناقض اسوووووووت و با آن می کنو سووووووورپیچی امتناع 

   4۸۸ساقط است.« َضَمان»فرض قتال ساقط نمی شود و این دلیل بر آن است که 

انجام دهنده ی عملیات شخصی را کشته است که ریختن خونش حرام اسوت  وجود شخص مجاهدِ با این 

َمان»بابت این قتل غیر عمد مشووومول با اسوووتناد به دَلیل نقلی از قرآن و سووونت صوووحیح و  ن و جبرا« ضوووَ

َمان»می شوووووود همچنانکه اگر در غیر دارالحرب مرتکب این عمل می شووووود مشووووومول خسوووووارت  و « ضوووووَ

عاقله ی خود شخص باید دیه را حالت عادی می شود و باید دیه پرداخت شود، حاَل در  جبران خسارت

بیت المال مسوولمین متعهد و ملزم و ضووامن پرداخت این دیه و حالت ضوورورت جنگی پرداخت کند و در 

 جبران خسارت است.  

ه دهم که پاسووخ دوسووت دارم در این زمینه توضوویحات بیشووتری را خدمت برادران و خواهران مومنم ارائ

 است. « وضع موجود»ما در « از روزنی»به 

ه فرشتگان بیگمان کسانی ک) ْلَمآلِئَکةُ َظاِلِمی أَْنفُِسِهْم قَالُواْ ِفیَم ُکنتُْم ِإنَّ الَِّذیَن تََوفَّاهُُم ا: هللا تعالی می فرماید

بینند که به سبب ماندن با روند و ) می) برای قبض روح در واپسین لحظات زندگی( به سراغشان می

جا ند: کگویاند، بدیشان میکف ار در کفرستان ، و هجرت نکردن به سرزمین ایمان( بر خود ستم کرده

                                                           
 1/2۴6الشرائع للحلی  4۸5
وابن عبد البر ، التمهید  2۸7/  16. والقرطبـي ، الجـامع  274/  5. والجصاص ، األحكام  434/  3الطحاوي ، مختصر اختالف العلماء  4۸6

 231/  9وابن قدامة، المغني  143/  16
 ( .16/2۴3( والجامع ألحكام القرآن للقرطبي )۴/139كام القرآن َلبن العربي )أح 4۸7

 . 5/۴50، العنایة شرح الهدایة  3/2۴5( ، تبین الحقائق 6/63) - 7/101بدائع الصنائع 4۸۸ 



 قَالُواْ ُکنَّا ُمْستَْضعَِفیَن ِفی األَْرِض ( اید؟اید و بدبخت شدهاید ) که اینک چنین بی توشه مردهبوده

عذرخواهان ( گویند: ما بیچارگانی در سرزمین )کفر( بودیم  )ونتوانستیم به قوانین شریعت عمل کنیم. )

نمی توان به قوانین شریعت هللا در اداره ی  چون به عنوان مثال در دارالکفرهای سکوَلریستها اصالً 

ِ َواِسعَةً ( زندگی اجتماعی و حکومتی و ... عمل کرد. فرشتگان بدیشان( قَاْلَوْا أَلَْم تَُکْن أَْرُض َّللا 

ْت َساءفَأُْولَِئَک َمأَْواهُْم َجَهنَُّم وَ ( گویند: مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن کوچ کنید؟) فَتَُهاِجُرواْ ِفیَها 

 است، و چه بد جایگاهی و چه بد سرانجامی! جهنم ( جایگاه آنان97)نساء/َمِصیراً 

 ابن کثیر رحمه هللا می گوید: این آیه ی کریمه عام است در مورد تمام کسانی که در میان مشرکین

ن را ن دیاقامت داشته باشند در حالی که قادر به هجرت باشند و توانائی برپای داشت )سکوَلریستها(

 4۸9نداشته باشند؛ چنین شخصی به اجماع )فقهاء( به نفس خودش ظلم کرده و مرتکب حرام شده است

چون نماز و روزه و حج نمی شود بلکه برپا داشتن  فردیبر پا داشتن دین هم تنها شامل اعمال خاص 

اَلن یا ام محتویات آن. معنی و مفهومش، یعنی اسالم کامل با تم ۴تمام دین با هر  دین یعنی بر پا داشتن

به میل خودش بخشی از اسالم را انجام نمی دهد و دچار جرم می شود  -3عمداً  -2آگاهانه  -1شخص 

به میل خودش در دارالکفرها می  ، یا اینکهو خودش را به اندازه ی جرمش مستحق آتش جهنم می کند

باَلجبار مجبور به ترک بخشهائی ند که خود را در جایگاهی قرار می ده عمداً  -2آگاهانه  -1مانند و 

ی مو بخصوص قوانین سکوَلریستها )مشرکین( از دین اسالم و عمل بر اساس قوانین غیر اسالمی 

شکل اینها نیز قادر به عمل به بخشی از اسالم نمی شوند و مجبور به انجام قوانینی غیر د و به این نشو

وند و خودشان را به به اندازه ی جرمشان مشمول آتش از قوانین شریعت هللا شده و مرتکب جرم می ش

 (97)نساء/فَأُْولَِئَک َمأَْواهُْم َجَهنَُّم َوَساءْت َمِصیراً و عذاب جهنم می کنند. 

                                                           
الكریمة عامة في كل من أقام بین ظهراني المشركین وهو قادر على الهجرة ولیس متمكناً من إقامة الدین،  ./ هذه اْلیة1/51۴تفسیر ابن كثیر  4۸9

 فهو ظالم لنفسه مرتكب حراماً باْلجماع



رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز جهت جلوگیری از این ظلم بزرگِ در حق شخص و داراَلسالم می 

 فرماید: 

از آتش سکوَلریستها )مشرکین( به خود روشنایی نکنید. یعنی  490اْلُمْشِرِكینَ َلَ تَْستَِضیئُوا ِبنَاِر  -

فاصله ی خود با جوامع سکوَلر را رعایت کنید و به گونه ای نباشد که آتش آنها بتواند محل 

 سکونت شما را روشن کند.  

فلیس »در لفظی دیگر  491َجاَمعَُهْم فَُهَو ِمثْلُُهْم ََل تَُساِكنُوا اْلُمْشِرِكیَن َوََل تَُجاِمعُوهُْم فََمْن َساَكنَُهْم أَْو  -

در میان سکوَلریستها )مشرکین( سکونت نکنید و در جمع آنان وارد نشوید، پس هر   «492منا 

. و در لفظی رد یا در جمع آنها حظور پیدا کرد؛ مانند آنان استکسی در میان آنها سکونت ک

 دیگر: از ما نیست. 

هر کس با مشرک باشد و در کنار او سکونت کند و  493َن معَهُ فإنَّهُ مثلُهُ من جامَع المشِرَك وَسك -

 زندگی کند مانند او است.

أَنَا بَِريٌء ِمْن ُكل ِ ُمْسِلٍم یُِقیُم بَْیَن أَْظُهِر اْلُمْشِرِكیَن  -
من از هر مسلمانی که در بین  494

 .سکوَلریستها )مشرکین( اقامت داشته باشد، برائت می جویم

لذهبي رحمه هللا  می گوید : ظاهر این حدی، عمومی است و تمام کسانی را که اختیاراً و به میل امام ا

خودشان با مشرکین یکجا می شوند و با آنها سکونت می کنند را در بر می گیرد و مشمول کسانی که 

ین شکل به ا  495ناتوان از هجرت باشند یا در حالت ضرورت و اضطرار قرار گرفته باشند نمی شود .

                                                           
 10/2۴، وفسره السرخسي في المبسوط -رضي هللا عنه  -من حدی، أنس  5/710، والطبري في التفسیر 3/99أخرجه أحمد في المسند  490

 : الصحیح أن معناه: مباعدتهم وعدم مساكنتهم.1/210تحت رایة المشركین. وقال ابن القیم في أحكام أهل الذمة  بالدخول
حه )۴570، ۴569/ أخرجه البزار )رقم  1605جامع الترمذی  491 (، وأبو نعیم في أخبار أصبهان 1۴2 - 1۴1|2(، والحاكم وصح 

(. ویشهد له ُمرسل قیس بن أبي حازم عن النبي أنه قال: 702۴ - 7023ي الكبیر )رقم (، والطبراني ف27۸0(أخرجه أبو داود )رقم 123|1)

(، وجامع الترمذي 263۸(، وانظر: سنن أبي داود )رقم ۴7۸0))إني بريٌء من كل مسلم مع ُمْشِرك، أَل َل تََراَءى ناراُهما((. أخرجه النسائي )رقم 

 ب (. -|أ ۸9|۴(، وعلل الدارقطني )2۸5م رق 6۸7 - 6۸6|2(، والعلل الكبیر له )160۴)رقم 
 (وصححه ووافقه الذهبي. 2627) 2/1۴1أخرجه الحاكم في المستدرك  492
 (27۸7أخرجه أبو داود) 493
، وذكره األلباني 266۴، 2663، وسعید بن منصور في السنن، رقم 160۴، والترمذي في الجامع، رقم 26۴5أخرجه أبو داود في السنن، رقم  494

 -رضي هللا عنه  -من حدی، جریر بن عبدهللا  1۴7۴امع، رقم في صحیح الج
 –حمود بن عبد هللا التویجري ، تحفة اْلخوان بما جاء في المواَلة والمعاداة والحب والبغض والهجران، مؤسسة النور للطباعة والتجلید  495

 هم اختیارا منه لذلك َل اضطرارا وعجزا/   وظاهر هذا الحدی، العموم لكل من جامع المشركین وساكن 27ق، ص 13۸3الریاض، 



این احادی، کسانی را خطاب قرار می دهد که در دارالکفر تحت حاکمیت سکوَلریستها )مشرکین( 

 496زندگی می کنند و توان هجرت به داراَلسالم را نیز دارند اما هجرت نمی کنند.

بر این اساس بود بعد از تشکیل داراَلسالم مدینه کسانی از صحابه رضی هللا عنه زمانی که می 

د به رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بیعت دهند یکی از مفاد بیعتشان این بود که از دارالکفر خواستن

 تحت حاکمیت سکوَلریستها جدا شوند:

بَایِعَُك أُ  :که در مفاد بیعت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمود چنانچه جریر رضی هللا عنه می گوید 

َ َوتُِقیَم  َكاةَ َوتُنَاِصَح اْلُمْسِلِمیَن َوتُفَاِرَق اْلُمْشِرِكینَ َعلَى أَْن تَْعبُدَ َّللاَّ با تو بیعت می کنم،  497.الصَّالَةَ َوتُْؤِتَي الزَّ

بر این شرط که خدا را بپرستی و نماز را برپا داری و زکات بدهی و خیرخواه و نصییحتگر مسلمان 

 باشی و از سکوَلریستها )مشرکین( دوری کنی.

 : فرماید میدر مفاد بیعت  علیه وسلم به ُمعاویَة بن َحْیدَة القُشیري  َرِضي هللاُ عنه یا رسول هللا صلی هللا

 ... اینکه بگویی خاص برای هللا اسالم آورده ام /أن تقوَل أسلَمُت َوْجِهَي هلل، -1

و دل را غیر از او ] شرک و طواغیت و هر آنچه غیر از هللا و قانون شریعتش َوتََخلَّْیُت، /   -2

 خالی گردانی، هست[

 و نماز بگذاری / وتُقیَم الصالةَ، -3

كاةَ.   -۴  و زکات را بدهی / وتُْؤتَي الزَّ

ٌم، -5  و خون و حق هر مسلمانی بر مسلمان دیگر حرام است/ ُكلُّ مسلٍم على مسلم ُمَحرَّ

 برادران یاری دهنده یکدیگرند/  أََخواِن نصیراِن،  -6
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م وهو یبایُع سلَّ عمرو رضي هللا عنه قال: یا رسول هللا ابسط یدك حتى أبایعك واشترط علي فأنت أعلم بالشرط، قال: أَتَْیُت النبيَّ صلَّى هللاُ علیه و

ارَق أبایعُك على أن تعبدَ هللاَ وتُِقیَم الصالةَ وتؤتَي الزكاةَ وتناصَح المسلمیَن وتف فقلُت یا رسوَل هللاِ ابُسْط یدَك حتى أبایعَك واشتَِرْط عَلَيَّ فأنت أعلُم قال

(( /  عن جریر رضي هللا عنه قال: )بایعت رسول هللا صلى هللا علیه 1۸207(، والبیهقي )19253(، وأحمد )۴177الُمْشِرَك )أخرجه النسائي )

كل مسلم وعلى فراق المشركین( رواه النسائي. وفي روایة له قال جریر: )أتیت النبي صلى هللا علیه وسلم على إقام الصالة وإیتاء الزكاة والنصح ل

لزكاة اوسلم وهو یبایع، فقلت: یا رسول هللا ابسط یدك حتى أبایعك واشترط علي فأنت أعلم، قال: أبایعك على أن تعبد هللا وتقیم الصالة وتؤدي 

 وتناصح المسلمین وتفارق المشركین.



ُ عزَّ وجلَّ من ُمشِرٍك بع  -7 و هللا از  49۸.دَ ما أسلَم عمالً أو یُفَاِرَق المشِركیَن إلى المسِلمینَ َل یقبُل َّللاَّ

هیچ سکوَلر )مشرکی( که مسلمان شده است عملی را قبول نمی کند، تا اینکه از سکوَلریستها 

 )مشرکین( بسوی مسلمین جدا نشود.

مفاد بیعت  اورند یکی ازرسول هللا صلی هللا علیه وسلم برای قبایلی از مشرکین که قصد داشتند ایمان بی

را جدائی از مشرکین و دارالکفر تحت حاکمیت سکوَلریستها بیان می کرد به عنوان مثال در نامه ای 

 فاصله گرفتن و جدائی از جوامع سکوَلر و سکوَلریستهایکی از مفاد آن  که به بنی زهیر فرستاده بود

   499 است. «ینَ َوفَاَرقُوا اْلُمْشِركِ »یا  «وفاَرقتُُم المشِركینَ »

 این هجرت از دارالکفر تحت حاکمیت سکوَلریستها به  سه مکان انجام می شود؛ 

 داراَلسالم  -1

ِإَلَّ َعلَى  قَْوٍم بَْینَُكْم َوَبْینَُهْم »در صورت عدم توانائی به ملحق شدن به داراَلسالم به دلیل  -2

حت حاکمیت جماعت ( به مکانی مجزا از سکوَلریستها چون مکان ت72انفال/«)ِمیثَاقٌ 

 پارتیزانی ابوبصیر الکوردی رضی هللا عنه در ساحل دریاری سرخ هجرت و جهاد کردن 

و یا عدم توانائی در ملحق شدن به این دو  ،و یا در بدترین حالت و در صورت عدم وجود  -3

 مکان به دارالکفر تحت حاکمیت کفار اهل کتاب چون حبشه نصرانی هجرت کردن.

                                                           
حه 2536، 23۴(، وابن ماجه )رقم 256۸، 2۴36(، والنسائي )رقم 200۴3، 20037أخرجه اْلمام أحمد )رقم  49۸ (، والحاكم وصح 

ة، فأخرجه اْلمام أح600|۴) د م(، من حدی، بهز بن حكیم عن أبیه عن جد ه معاویة بن َحْیدة. وقد توبع بهٌز على أصل الحدی،، مما یزید حدیثَه قو 

(، من طریق أبي قََزعة ُسوید بن ُحَجیر، عن حكیم بن معاویة، عن أبیه معاویة بن َحْیدة بنحوه، إَل أنه خالف 160وابن حبان )رقم (، 20011)رقم 

 -(. / قلت یا نبي هللا ما أتیتك حتى حلفت أكثر من عددهن 215|33في آخر الحدی،، وانظر التعلیق على هذه المخالفة في تحقیق مسند أحمد )

؟ اأَل آتیك، وَل آتي دینك، وإني كنت امرءاً َل أعقل شیئاً إَل ما علمني هللا ورسوله، وإني أسألك بوجه هللا عز وجل بما بعثك ربك إلین -دیه ألصابع ی

لى مسلم ع قال: باْلسالم، قال: قلت: وما آیات اْلسالم؟ قال: أن تقول: أسلمت وجهي إلى هللا عز وجل وتخلیت، وتقیم الصالة، وتؤتي الزكاة، كل

 مسلم محرم، أخوان نصیران، َل یقبل هللا عز وجل من مشرك بعدما أسلم عمالً أو یفارق المشركین إلى المسلمین
عَهُ أِس م/ یَقوُل یَزیدُ بُن عبِد هللاِ: بَینا نحُن بالِمربَِد إذ أتَى علَینا أعرابيٌّ َشِعُ، الرَّ  2999/ صحیح أبي داود   6/۸۴7األلباني: السلسلة الصحیحة  499

 ُ ِ صلَّى َّللاَّ رأتُهُ  علَیِه وسلََّم فقاَل القَوُم هاِت فأخذتُهُ فققِطعةُ أدیٍم أو قِطعةُ ِجراٍب فقُلنا كأنَّ هذا لیَس ِمن أهِل البلَِد فقاَل أَجْل هذا كتاٌب كتبَهُ لي رسوُل َّللاَّ

دٍ  حیِم هذا كتاٌب ِمن محمَّ حمِن الرَّ ِ الرَّ ِ لبَني ُزَهْیِر بِن أُقَْیٍش قاَل أبو العالِء َوُهم َحيٌّ ِمن ُعْكٍل إنَّكم إن َشِهدتُم أن َل إلَهَ  فإذا فیِه ِبسِم َّللاَّ ِ رسوِل َّللاَّ النَّبي 
 ِ كاةَ وفاَرقتُُم المشِركیَن وأعَطیتُْم مَن الغَنائِم الُخُمَس وَسْهَم النَّبي  الةَ وآتَیتُُم الزَّ ُ وأقمتُُم الصَّ فيَّ وربَّما قاَل وَصف صلَّ إَلَّ َّللاَّ ُ علَیِه وسلََّم والصَّ یَّهُ فأنتُْم ى َّللاَّ

ِ صلى هللا علیه وسلم ِلبَنِي ُزهَْیِر ْبِن  ٍد النَّبِي  ِ وأماِن رسوِلِه / در سنن ابی داود : ِمْن ُمَحمَّ ُ آِمنوَن بأماِن َّللاَّ أَنَّ وَ أُقَْیٍش أَنَُّهْم إِْن َشِهدُوا أَْن َلَ إِلَهَ إَِلَّ َّللاَّ

ِ صلى هللا  وا ِباْلُخُمِس فِي َغنَائِِمِهْم َوَسْهِم النَِّبي  ِ َوفَاَرقُوا اْلُمْشِرِكیَن َوأَقَرُّ دًا َرُسوُل َّللاَّ ِ َوَرُسوِلهِ ُمَحمَّ  علیه وسلم َوَصِفی ِِه فَإِنَُّهْم آِمنُوَن بِأََماِن َّللاَّ



د خواهند داشت که خودشان را مسلمان می نامند اما تحت حاکمیت کفار سکوَلر حاَل عده ای وجو

 زندگی می کنند که اینها دو دسته هستند: 

واْ یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُ : ه هللا تعالی به صراحت می فرمایددارودسته ی منافقین یا سکوَلر زده ها  ک -1

ِ َعلَْیُکْم سُْلَطاناً َلَ تَتَِّخذُوْا اْلَکافِِریَن أَْوِلیَاء مِ  ن دُوِن اْلُمْؤِمِنیَن أَتُِریدُوَن أَن تَْجعَلُواْ ّلِل 

ِبیناً  اید ! کافران را به جای مؤمنان به سرپرستی ( ای کسانی که ایمان آورده1۴۴نساء/)مُّ

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

  .منافقانید؟( هم جزو

پس تنها منافقین و دارودسته ی منافقین کفار را به سرپرستی می گیرند و به چنین خفتی راضی هستند 

و برایش تالش می کنند. مگر نمی بینید که در ماهواره ها و فضای مجازی به نام اسالم و مسلمانی و 

 ند؟اهل سنت و شیعه چگونه برای دارالکفری سکوَلر دست و پا می شکن

عده ای از مومنین باز وجود خواهند داشت که توانائی هجرت از دارالکفر تحت حاکمیت  -2

سکوَلریستها به این سه مکان را ندارند و جزو دارودسته ی منافقین نیستند بلکه مومنینی 

َجاِل َوالن َِساء َواْلِوْلدَاِن َلَ یَْستَِطیعُ هستند که الً  وَن ِحیلَةً َوَلَ یَْهتَدُوَن َسبِی: إَِلَّ اْلُمْستَْضعَِفیَن ِمَن الر ِ

( مگر بیچارگانی از مردان و زنان و کودکانی که کاری از آنان ساخته نیست و راه 9۸)نساء /

 اینها با مشکالت زیادی باید دست و پنجه نرم کنند .  دانند.ای نمیچاره

وان سرپرستان خود انتخاب نکنند چون کسانی که ایمان آورده اند و مهاجرت نکنند و مومنین را به عن

( اگر چنین نکنید فتنه و فساد 73)انفال/إَِلَّ تَْفعَلُوهُ تَُکن فِْتنَةٌ فِی األَْرِض َوفََسادٌ َکبِیٌر و سپس جهاد نکنند: 

 دهد.عظیمی در زمین روی می

مورد این آیه روایت در رحمه هللا و او هم از کلبی رحمه هللا عبد الرزاق الصنعاني رحمه هللا از معمر 

می کند که کسانی از مشرکین می آمدند و می گفتند نه با کفار اهل کتاب باشید و نه با مسلمین، که هللا 



ای بدهند و یا به کفار ملحق تعالی به این مسلمین امر می کند یا باید خودشان را داخل مسلمین ج

   500.شوند

هجرت وجود ندارد غیر از فتنه و فساد بزرگ. یکی از  در اینجا راه سومی در جلو پای مومنین قادر به

این فسادهای بزرگ متوجه زندگی عادی خود این اشخاص غیر مهاجر و ساکن در میان سکوَلریستها 

می شود، چون در قول و عمل مجبور به تقیه و پنهان کاری و خودسانسوری خواهند شد. چون قانون 

ریسم چیز دیگری را از آنها درخواست می کند و اینها شریعت هللا چیزی می گوید و قانون سکوَل

 کنار گذاشتن قوانین شریعت هللا و تبعیت از قوانین سکوَلریستی هستند. به مجبور 

 مؤمنان نباید مؤمنان را رها) َلَّ یَتَِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلَکافِِریَن أَْوِلیَاء ِمن دُْوِن اْلُمْؤِمنِینَ هللا تعالی می فرماید: 

ِ فِی َشْیٍء  (کنند و کافران را به جای ایشان به سرپرستی گیرند و هر که ) َوَمن یَْفعَْل ذَِلَک فَلَْیَس ِمَن َّللا 

إَِلَّ أَن تَتَّقُواْ ِمْنُهْم (  نیستبرای او در چیزی از خدا  و بهره ایچنین کند )رابطه او با خدا قطع است( 

 ایشان مصون دارید.تن را از ( مگر آن که خویش2۸)آل عمران/تُقَاةً  

عالوه بر عدم  -یکی دیگر از این فسادهای عظیم ماندن در دارالکفر تحت حاکمیت سکوَلریستها 

کشته شدن مومنین توسط مومنین است   -توانائی عمل به تمام قوانین شریعت هللا و عواقب اخروی آن

  که در تلف کردن حق الناس فسادی باَلتر از این وجود ندارد.

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم سریه ای را به سوی َخثْعَم فرستاد که عده ای در سنت آمده است که: 

مسلمان نیز در میان آنها وجود داشتند اما مسلمین از وجود اینها بی خبر بودند به همین دلیل تعدادی از 

فَأََمَر  »ه برای هر یک امر کرد آنها به قتل رسیدند. رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به پرداخت نصف دی

ِ لِ  . "أَنَا بَِريٌء ِمْن ُكل ِ ُمْسِلٍم یُِقیُم بَْیَن أَْظُهِر اْلُمْشِرِكیَن و فرمود: « لَُهْم ِبِنْصِف اْلعَْقِل  َم قَالُوا یَا َرُسوَل َّللاَّ

                                                           
/  عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي في قوله تعالى * )إَل تفعلوه تكن فتنة في  262 الصفحة - 2عبد الرزاق الصنعاني، تفسیر القرآن،  ج  500

المسلمین  عاألرض وفساد كبیر( * قال كان ناس من المشركین یأتون فیقولون َل نكون مع المسلمین وَل مع الكفار فأمرهم هللا تعالى إما أن یدخلوا م

 وإما أن یلحقوا بالكفار.



کند بیزار اقامت می (مشرکینیستها)سکوَلرمن از هر مسلمانی که در میان  501َلَ تََراَءى نَاَراهَُما  "قَاَل 

 هستم، گفتند: ای رسول خدا چرا؟ فرمود: دیده نشود آتش آن دو.

یعنی چنان محل سکونت و فاصله ی مسلمانان از محل سکونت سکوَلریستها )مشرکان( دور باشد که  

نها از آدر اینجا بری بودن اگر شب هریکی در لشکر خود آتش روشن کند، آتش یکدیگر را نبینند. 

یعنی بری بودن از مسئولیت در برابر آنها و بری بودن از پرداخت حقوق آنها و مسائلی از این دست 

 نه بری بودن از ایمان و اسالم و مسلمانی آنها.

و امام بیهقی رحمه هللا هم در السنن الكبرى از  502می آوردرا امام شافعی رحمه هللا نیز همین روایت 

هر چه به هر کدام از اینها ه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم هللا  بیان می کند ک زبان امام شافعی رحمه

پرداخت کرد به میل و دلبخواهی خودش بود، و به آنها یاد داد که او از هر مسلمانی که در دارشرک با 

 ید که در صورتی که کشته شوند نه مشمول دیه می است و به آنها  یاد دامشرکین سکونت می کند بر

  503شوند و نه حق قصاص دارند .

ابن قیم رحمه هللا می گوید: بعضی از اهل علم می گویند: بعد از آگاهی بر اسالمشان برای آنها امر به 

شده است، چون آنها با ماندن میان کفار به این جایگاهی که به آن رسیده اند کمک کرده « العقل»نصف 

تند که به خاطر جنایت خودش و جنایت دیگری مرده است، و اند و یاری رسانده اند، اینها مثل کسی هس

 504این رأی جداً نیکوست.

علت اینکه به آنها نصف دیه داده شده است چون آنها با چنگ زدنشان به سجده ظاهراً مسلمان هستند، 

اما زمانی که با سکوَلریستها ساکن شدند و هجرتی که بر آنها واجب شده است را ترک کردند و با 

                                                           
 (160۴سنن ترمذي )  ( و26۴5أبو داود ) 501
/ أخبرنا مروان عن إسماعیل بن أبي خالد عن قیس بن أبي  ۸9) کتاب جراح العمد، قتل المسلم ببالد الحرب ( ص  2666الشافعی، األم ش  502

طوهم نصف ل: "أعحازم قال: )لجأ قوم إلى خثعم فلما غشیهم المسلمون استعصموا بالسجود فقتلوا بعضهم، فبلغ النبي صلى هللا علیه وسلم، فقا

 العقل لصالتهم"، ثم قال عند ذلك: "إَل أني بريء من كل مسلم مع مشرك"، قالوا: یا رسول هللا لم؟ قال: "َل تراءى ناراهما
م لأعطى من أعطى منهم متطوعا، وأعلمهم أنه بریئ من كل مس -وهللا أعلم  -قال الشافعي؛ إن كان هذا ثبت فأحسب النبي صلى هللا علیه وسلم  503

 في دار شرك، لیعلمهم أن َل دیات لهم وَل قود. -وهللا أعلم  -مع مشرك 
هلك  نقال بعض أهل العلم؛ إنما أمر لهم بنصف العقل بعد علمه بإسالمهم، ألنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بین ظهراني الكفار، فكانوا كم 504

 بجنایة نفسه وجنایة غیره، وهذا حسن جدا.



نت در دارالکفر خودشان را معرض کشته شدن توسط مسلمین قرار دادند، اینها و تمام کسانی که سکو

تردد می کنند و می دانند که ممکن است همچون کفار مورد  و بخصوص کفار سکوَلر در میان کفار

نصف دیه به  تنها -همچنانکه در حدی، آمده است  -هدف قرار گرفته و کشته شوند؛ چنین اشخاصی 

 آنها تعلق می گیرد. 

ر در جهاد بر اثهجرت کرده اند و ساکنین داراَلسالم هستند و دسته ی دوم کسانی از مسلمین هستند که 

َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن أَن یَْقتَُل ُمْؤِمنًا إَِلَّ َخَطأً ۚ َوَمن قَتََل ُمْؤِمنًا َخَطأً  »د که ظاهر آیه ی نخطاء کشته می شو

ْؤِمنٍَة فَتَْحِریُر َرقَبَ  َسلََّمةٌ وَ ٍة مُّ دَّقُوا ۚ ِدیَةٌ مُّ َسلََّمةٌ »( می رساند که باید 92)نساء/« ِإلَى  أَْهِلِه إَِلَّ أَن یَصَّ « ِدیَةٌ مُّ

 دیه ی کامل پرداخت شود. 

در این زمینه می توان به داستان کشته شدن پدر حذیفه بن الیمان رضی هللا عنهما اشاره کرد که الیمان 

جزو کت کرد و مسلمانان خیال کردند در جنگ احد شر 505 عنه با آنکه پیری فرتوت بودرضی هللا

حذیفه برای قاتالن پدرش آمرزش خواست و چون 506ارتش کفار سکوَلر است و ناآگاهانه او را کشتند

در اینجا واضح است   507رسول خدا خواست خونبهای او را از بیت المال بپردازد، حذیفه آن را بخشید.

ت جهت رسلمانی به دلیل جهل کشته شده است و شخص مجاهد قاتل در حالتی اضطراری و ضروکه م

ست که این شخص جزو مسلمین حفظ مصلحت دین و داراَلسالم و مسلمین قرار گرفته است و نمی دان

و این جهل مانع پرداخت دیه نشد و آیه نیز واضح و صریح پرداخت دیه و کفاره را در زمان است 

 ل غیر عمد و خطأ بیان کرده است.وقوع قت

                                                           
 530، ص2طبری، ج  505
 ۴3، ص2سعد،الطبقات الکبری، ج ؛ ابن301، ص1واقدی، مغازی، ج  506
 .23۴ـ233، ص1واقدی، مغازی، ج  507



امام شافعی رحمه هللا می گوید: پدر حذیفه بن الیمان پیر مرد کهنسالی بود که برای اینکه شهید شود 

ُض ِللشََّهادَةِ » در جنگ احد شرکت کرد که توسط مسلمین به خطأ کشته شد و رسول هللا « فََخَرَج یَتَعَرَّ

 50۸. بِِدیَِتهِ  -صلى هللا علیه وسلم  -فَقََضى النَِّبيُّ ی آن قضاوت کرد. صلی هللا علیه وسلم بر پرداخت دیه 

الحاکم رحمه هللا نیز در المستدرکش از محمود بن لبید رحمه هللا نقل می کند که : بعد از آنکه رسول هللا 

اَء َوْقِش ْبِن َزعُورَ  صلی هللا علیه وسلم به سوی احد حرکت کرد الیمان بن ُحَسْیُل ْبُن َجاِبر  و ثَابَِت ْبنَ 

ودند یکی رو به آن . اینها که پیرهای کهنسالی بمیان زنان و کودکان مانده بودند رضی هللا عنهما در

: نگاه نمی کنی؟ قسم به هللا برای هر یک از ما جز به اندازه ی تشنگی یک اَلغ از یکی کرد و گفت

/ اَلغ مشهور است که تشنگی را نَّا ِمْن ُعْمِرِه ِإَلَّ َكَظَمإِ ِحَماٍر فََوهللاِ َما بَِقَي ِلَواِحٍد مِ عمرش نمانده است )

د. را تحمل کنمدت زمان کمتری تحمل می کند برخالف شتر که مدت زمان بیشتری می تواند تشنگی 

ن است که مدت کمی از عمر ما مانده است( بدون شک ما امروز یا فردا به انتها می در اینجا کنایه از آ

و باید برویم پس چرا اسلحه هایمان را برنداریم و به رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ملحق نشویم؟  رسیم

لَعَلَّ هللاَ أَْن یَْرُزقَنَا  امید است که به همراه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم هللا شهادت را رزقمان کند.

ُ َعلَْیِه وَ   َسلََّم. الشََّهادَةَ َمَع َرُسوِل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

این دو نفر به این شکل به ارتش رسول هللا صلی هللا علیه وسلم وارد شدند و کسی آنها را نمی شناخت 

رضی هللا عنه توسط مشرکین به قتل رسید و الیمان بن ُحَسْیُل رضی هللا  که در نتیجه  ثَاِبَت ْبَن َوْقش

هللا علیه وسلم خواست دیه ی الیمان رضی عنه نیز توسط مسلمین به خطأ کشته شد. که رسول هللا صلی 

ُ َعلَْیِه َوَسلََّم أَْن یَِدیَهُ » هللا عنه را بدهد  اما حذیفه رضی هللا عنه دیه ی پدرش « فَأََرادَ َرُسوُل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

 509را به مسلمین بخشید.

                                                           
الصفحة  - ۸ج  -البیهقي  -/ السنن الكبرى   90۸؛ حدی، رقم  307اْلمام الشافعي ، مسند ، كتاب القتل والقصاص والدیات والقسامة  ص  50۸

ا مطرف عن معمر عن الزهري عن عروة قال: )كان أبو حذیفة بن الیمان شیخا كبیرا، فرفع في اْلطام / باب في قتل الخطأ في الحرب أخبرن132

 وحذیفة یقول؛ أبي.. أبي...، فال -مع النساء یوم أحد، فخرج یتعرض للشهادة، فجاء من ناحیة المشركین، فابتدره المسلمون فنشقوه بأسیافهم 

 حذیفة: "یغفر هللا لكم، وهو أرحم الراحمین"، فقضى النبي صلى هللا علیه وسلم في بدیتهیسمعونه من شغل الحرب حتى قتلوه، فقال 
/  130ص  2/ ابونعیم اصفهانی ، معرفة الصحابه، قصة شهادة  الیمان و ثابت بن وقش ج 290ص ۴حاکم، المستدرك على الصحیحین، ج 509

دُ ْبُن أَْحَمدَ ْبِن الْ 7/۴1۸بخاری  ِد ْبنِ /  َحدَّثَنَا ُمَحمَّ دُ ْبُن َسلََمةَ، َعْن ُمَحمَّ ، ثنا ُمَحمَّ ، ثنا أَبُو َجْعفٍَر النُّفَْیِليُّ انِيُّ َل:  ِإْسَحاَق، قَاَحَسِن، ثنا أَبُو ُشعَْیٍب اْلَحرَّ

ا َخَرَج َرُسوُل هللاِ  ُ َعلَْیِه َوَسلََّم إِلَى أُُحٍد َرفََع ُحَسْیَل ْبَن َجابٍِر، َوُهَو اْلیََماُن أَبُو  َحدَّثَِني َعاِصُم ْبُن ُعَمَر ْبِن قَتَادَةَ، َعْن َمْحُموِد ْبِن لَِبیٍد، قَاَل: " لَمَّ َصلَّى َّللاَّ



ایانگر نوعی تکلیف و است که نم« األقرب فاألقرب»و بر اساس « العاقلة»عهده ی پرداخت دیه هم بر 

نهادهای اداری و اجرائی داراَلسالم در قبال همدیگر است. امام  رمسئولیت اجتماعی خانواده و سای

شافعی رحمه هللا می گوید: در میان اهل علم مبنی بر اینکه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بر عاقله 

ینه بیشتر از یک حدی، وجود دارد و پرداخت دیه را حکم داد مخالفی را نمی شناسم و در این زم

  510زیاد هستند. احادی، در این زمینه جداً 

ی کنونی مجاهدی نتوانست این مقدار از دیه را پرداخت کند  و یا برده ای را آزاد « عاقله»حاَل اگر 

 (92اء/)نسفَِصیَاُم َشْهَرْیِن ُمتَتَاِبعَْیِن کند پس شخص مجاهد دوماه پشت سر هم باید روزه بگیرد:  

که اکثراً به فهم و فقه شرعی و به روز شده ی جهاد عاجز بوده  -حاَل در میان گروههای مسلح متفرق 

عده ای   -و مسبب مصیبتهای متعددی برای خود و سایرین و سدی در برابر جهاد صحیح بوده اند

که قادر به پرداخت وجود دارند که نمی توانند منکر پرداخت این شوند اما می گویند آن دسته ای هم 

این دیه هستند نباید این مال را به صاحب خون بدهند چون این صاحب خون بر آنها واجب است که 

برای جهاد پرداخت کنند، پس این مال باید به گروه خودشان داده شود و در میان گروه و را همین مال 

 حزب خودشان تقسیم شود!

اکثراً به ناحق توسط این  ومنین و انسانهای معصوم الدم م همدر واقع اگر دقت کنیم : به این شکل 

به ناحق مالشان گرفته می شود و اکثراً همین  هماحزاب و گروههای متفرق خونشان ریخته می شود و 

گروههای متفرق باع، غرق شدن خود و سایر مسلمین و یا حداقل باع، نابودی جهاد در سرزمین 

 محل رویش خود شده اند. 

                                                           
ْبیَاِن فَقَاَل أََحدُ ْیَخاِن: ََل أَبَا لََك َما تَْنُظُر فََوهللاِ َما بَِقَي ُهَما ِلَصاِحِبِه َوُهَما شَ ُحذَْیفَةَ ْبِن اْلیََماِن، َوثَابَِت ْبَن َوْقِش ْبِن َزُعوَراَء فِي اْْلَطاِم َمَع الن َِساِء َوالصَّ

ُ َعلَْیِه َوَسلََّم، لَ ِلَواِحٍد ِمنَّا ِمْن ُعْمِرِه إَِلَّ َكَظَمإِ ِحَماٍر، إِنََّما نَْحُن َهاَمةٌ اْلیَْوَم أَْو َغدًا أَفاََل َنأُْخذُ أَْسیَا عَلَّ هللاَ أَْن یَْرُزقَنَا فَنَا ثُمَّ نَْلَحُق بَِرُسوِل هللاِ َصلَّى َّللاَّ
ُ َعلَْیِه َوَسلََّم، فَأََخذَا أَْسیَافَُهَما، ثُمَّ َخَرَجا َحتَّى دََخاَل فِي ا  الشََّهادَةَ َمَع َرُسوِل هللاِ َصلَّى َّللاَّ ا ثَابُِت ْبُن َوْقٍش فَقَتَلَهُ اْلُمْشِرُكوَن َوأَمَّ النَّاِس، َوََل یُْعلَُم بِِهَما , فَأَمَّ

ُر هللاُ لَُكْم : أَبِي. فَقَالُوا: َوهللاِ ِإْن َعَرْفنَاهُ، َوَصدَقُوا. فَقَاَل ُحذَْیفَةُ: یَْغفِ َسْیُل ْبُن َجابٍِر فَاْختَلَفَْت َعلَْیِه أَْسیَاُف اْلُمْسِلِمیَن َوُهْم ََل یَْعِرفُونَهُ فَقَتَلُوهُ , فَقَاَل ُحذَْیفَةُ حُ 
اِحِمیَن  ُ َعلَْیِه َوَسلََّم أَْن یَِدیَهُ فَتََصدََّق ُحذَْیفَةُ ِبِدیَِتِه َعلَى اْلُمْسِلمِ َوُهَو أَْرَحُم الرَّ ُ َعلَْیِه َوسَ , فَأََرادَ َرُسوُل هللاِ َصلَّى َّللاَّ لََّم یَن، فََزادَهُ ِعْندَ َرُسوِل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

 َخْیًرا
 ضى بالدیة على العاقلة، وهو أكثر من حدی، الخاصة، واألحادی، في ذلك كثیرة جدالم أعلم مخالفاً أن رسول َّللا  صلى َّللا  علیه وسلم ق 510



رضی هللا عنهما در مورد داستان سیدنا یونس علیه السالم می گوید که کشتی پر از کاَل بود  ابن عباس

به همین دلیل قرعه کشی کردند و یونس علیه السالم در آن قرعه کشی شرکت کرد و بازنده شد. هللا 

 ه سوی کشتی پر )از مسافر وزمانی، او ب( 1۴0)صافات/ِإْذ أَبََق إِلَى اْلفُْلِک اْلَمْشُحوِن تعالی می فرماید: 

کشی شرکت کرد و از جمله ( یونس در قرعه1۴1)صافات/فََساهََم فََکاَن ِمْن اْلُمْدَحِضیَن ( گریخت. کاَل

 کسانی شد که قرعه به نام ایشان درآمد. ) پس به دریا انداخته شد(.

اید به بهانه ی اینکه این وضعیت بسیاری از گروههای مسلح متفرق در زمان ما به این گونه است، یا ب

ا به نابودی و تحمل کنید و کل جامعه و جهاد ررا گروههای متفرق انسانهای خوب و مومنی هستند آنها 

، همچنانکه بارها و بارها از اندلس گرفته در غربی ترین منطقه ی داراَلسالم تا غرق شدن می کشانید

رین نقطه ی داراَلسالم آن را تجربه کرده ایم در شرقی تو اندونزی ترکستان شرقی و هند و خراسان 

فرار کرده « ابزار3»که از  یا اینکه جهت نجات کشتی جهاد و جامعه ی مسلمین این گروههای متفرق

 جود ندارد. را بیرون می اندازیم . غیر از این راه سومی و اند

ص مسلمان به خاطر که َلزم است به دقت در مورد آن تأمل شود ریخته شدن خون شخمورد دیگری 

از منابع فقهی و بخصوص از قرآن و سنت است. در چنین حالتی که شخص مسلمان  تأویل اشتباه

را بر زبان « َل اله اَل هللا»شخصی که  ،همچون اسامه بن زید رضی هللا عنهما به خاطر تأویل اشتباه

نشد و دیه ای پرداخت « َضمان»رانده بود کشت، و حرامی را با تأویل اشتباه حالل کرده بود، مشمول 

رجی که با تأویل قرآن صدمه می بینند نکرد. امام الزهری رحمه هللا در این زمینه ی خون و مال و فَ 

نمی شوند. اهل بغی بر اهل عدل شورش کرده و فتنه  به « َضمان»اتفاق سلف را می آورد که مشمول 

 مثل خوارج و - را با تأویل اشتباه حالل کرده اند پا کرده اند و برای اعمال خود تأویل دارند و حرام هللا

 نمی شوند. امید است اینها مشمول رحمت هللا شوند چون:« َضمان»مشمول  -غیره



(  پروردگارا ! 2۸6)بقره/َربَّنَا َلَ تَُؤاِخْذنَا ِإن نَِّسینَا أَْو أَْخَطأْنَا : همچنانکه  در قرآن آمده است  -

مورد مؤاخذه و پرس و جو ، ما را )بدان( مگیر ) و ه خطا رفتیمما فراموش کردیم یا باگر 

 (قرار مده

رد ( هر گاه در این مو5)احزاب/َولَْیَس َعلَْیُکْم ُجنَاٌح فِیَما أَْخَطأْتُم ِبِه و هللا تعالی می فرماید:  -

 ( گناهی بر شما نیستاشتباه کردید )و به خطا رفتید

تي الخطأَ ، و النسیاَن ، ُوِضَع إنَّ هللاَ تعالى رماید : و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می ف - عن أُمَّ

ت من ]مسؤولیت و تكلیف در برابر[ خطا و فراموشى هللا تعالی  511و ما اْستُكِرهوا علیه. از ام 

 و آنچه بدان مجبور شده اند برداشته شده است.

 شده اند. باذن هللا. در این صورت برخالف کفار، مسلمین در الخطأ والنسیان مشمول عفو  

با آنکه قتال دفع بسیار مهمتر و مشقت بارتر از قتال الفتنة است با این وجود نمی توان با قیاس به قتال 

الفتنة گفت که در قتال دفع هم مسئولیت و تکلیفی متوجه قاتلین مسلمین نمی شود، چون مناط و به 

ی کند تأویل خطأ و اشتباه از شریعت و اصطالح علتی که اهل بغی از مسلمین را مشمول دیه نم

مسلمین و حاکمیت داراَلسالم است در حالی که در قتل عامهای کورکورانه و عشوائی کنونی نوعی 

 دن بر اساس این آگاهی وجود دارد.آگاهی دقیق و عمدی و اختیاری بو

 «َمان َََ ََخص به خاطر « ضََ ََرورتی وجود ندارد و شََ ََده و ضََ ََرورت رفع شََ «  نیاز»در حالتی که ضََ

 جنگ مرتکب کشتن سپر انسانی از مسلمین شود 

الحسن بن زیاد حنفی هم امام )که  512د و غیر از حنفی ها در اینجا هم باز فقهاء همان قول سابق را دارن

و جعفری  515و اوزاعی و لی، 514( تمام فقهای مالکی و شووووافعی و حنبلی513سووووایر فقهاسووووتاتفاق باز با 

                                                           
ال :   1۸36األلباني: صحیح الجامع :  511 تي الَخَطأُ و الن ِسیاُن و ما استُكِرُهوا علَیهِ 10307/ كنز العم   ./ ُرفَِع عن اُمَّ

 . 3/591، أحكام القرآن للجصاص  10/66نگاه کنید به المبسوط   512 
 . ۴۴9،  ۴۴۸، فتح القدیر  5/۴۴۸العنایة شرح الهدایة   513 
 . 3/52، كشاف القناع  ۴/130، اْلنصاف  6/33، مغني المحتاج  ۴/221، حاشیتا قلیوبي وعمیرة   16/2۸7الجامع ألحكام القرآن   514 
 . 9/322المغني   515 



بر این باورند که شوووووخص تیر انداز و انجام دهنده ی عملیات که خون مسووووولمانی را در غیر حالت  516ها

اسوووت، چون اقدام به قتل مسووولمان حرام اسوووت و ترک قتل کافر ضووورورت ریخته اسوووت گناهکار و مجرم 

جایز است، و نمی توان با توصل به امر حرام و محظوری یک امر مباح را انجام داد، حاَل چه رسد به 

  517 روح یک مسلمان.

به عنوان مثال زمانی که سووکوَلریسووتهای )مشوورکین( قریش مانع حضووور حجاج داراَلسووالم به مکه می 

ْنُهم  تعالی می فرماید: شووووووند هللا یبَُكم م ِ ْؤِمنَاٌت لَّْم تَْعلَُموهُْم أَن تََطئُوهُْم فَتُصوووووِ اٌء مُّ ْؤِمنُوَن َونِسوووووَ َولَْوََل ِرَجاٌل مُّ

اُء ۚ لَْو تََزیَّلُوا َلَعذَّْبَنا الَِّذیَن َكفَُرو ُ فِي َرْحَمِتِه َمن یَشوووووووووَ یُْدِخَل َّللاَّ ةٌ بِغَْیِر ِعْلٍم ۖ ل ِ عَرَّ  (25فتح/)ا ِمْنُهْم َعذَاًبا أَِلیًما مَّ

شناسید و کردید که ) در میان آنان هستند و( شما ایشان را نمیاگر مردان و زنان مؤمنی را لگدمال نمی

رسوووووید ) خداوند هرگز مانع این جنگ از این راه عیب و عار و زیان و ضووووورری ناآگاهانه به شوووووما نمی

بخواهد غرق رحمت خود سوووووازد. اگر کرد( تا خدا هر که را  شووووود . دسوووووت شوووووما را از ایشوووووان کوتاهنمی

بودند، کافران ایشووان را اند( از یکدیگر جدا میکافران و مؤمنان ضووعیفی که در مکه نهانی ایمان آورده)

 کردیم.)با غلبه شما بر آنان( به عذاب دردناکی گرفتار می

و  الم هم هرگز برای جنگ نیامده بودند،در اینجا هنوز ضرورت جنگی وجود ندارد و مسلمین داراَلس

بر خالف زمان فتح مکه که  ضووووووورورت بیعت بر مرگ رضووووووووان با صووووووولح حدیبیه هم از بین می رود،

 مسلمین به نیت فتح پایتخت سکوَلریستهای جزیره العرب حمله کرده بودند . 

د توان از کفار تشخیص دادر هنگامی که ضرورتی وجود ندارد هللا تعالی به دلیل اینکه مومنین را نمی 

به خاطر وجود این مومنین صوودمه زدن به این کفار را منع می کند چون صوودمه زدن به این کفار ممکن 

اسووت منجر به صوودمه زدن به مومنین هم شووود. البته زمانی هم که ضوورورت جنگی پیش می آید رسووول 

منین و حتی کفار غیر محارب هم هللا صوولی هللا علیه وسوولم مکانهائی را جهت عدم صوودمه رسوویدن به مو

                                                           
 69، ص 21ق ، ج1۴0۴،  یالتراث العرب ای، دار اح روتی، محمد حسن ، جواهر الکالم ، ب ینجف 516

 .  16/2۸7،  الجامع ألحكام القرآن  5/۴۴9، فتح القدیر  10/66المبسوط   517 



اعالم می کند . از خانه های خودشان گرفته تا حضور در مسجد الحرام و یا خانه ی ابوسفیان و... و به 

 این شکل راه را برای جدا کردن و تمیز مومنین و غیر محاربین از کفار محارب باز می کند. 

ش با آوردن اقوال مختلفی می گوید: اگر مومنین در تفسوویررحمه هللا به همین دلیل اسووت که امام قرطبی 

کفار را عذاب می داد،  ،از میان کفار جدا می شووووودند که صووووودمه ای به آنها نرسووووود هللا تعالی با شووووومشووووویر

د ... کنضحاک می گوید اما هللا تعالی به خاطر این مومنین این عذاب توسط شمشیر را از کفار دور می 

ی اسوووووووووت بر مراعات کافر در حرمت مومن، زمانی که اذیت کردن کافر : این آیه دلیلو ادامه می دهد

به همین شوووکل امام اوزاعی رحمه هللا هم به این آیه اسوووتدَلل  51۸ممکن نباشووود مگر با اذیت کردن مومن.

می کند که هللا تعالی چگونه به خاطر این مومنین عذاب با شووووووومشووووووویر مجاهدین داراَلسوووووووالم را از کفار 

  519می کند.سکوَلر قریش دور 

ذکر می کند که صودمه زدن به مسولمین موجود در قلعه ها رحمه هللا قرطبی امام در تفسویر همین آیه باز 

نیز جایز نیسووت و رای امام مالک رحمه هللا را می آورد که در آن از صوودمه زدن به مسوولمین اسوویر شووده 

رداخت دیه و کفاره می داند و هم منع می کند و کسووانی که مرتکب چنین انحرافی شوووند را شووایسووته ی پ

  520حتی می آورد که تبعیت از کسی که چنین دستوری دهد نیز جایز نیست. 

 واقعیت هم این که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:

 نیستروا ند اومعصیت خدق در مخلواز طاعت ا 521ََل َطاَعةَ ِلَمْخلُوٍق فِي َمْعِصیَِة اْلَخاِلق -

                                                           
القتبي . وقیل : لو تفرقوا ، قاله الكلبي . وقیل :  . / الثانیة : قوله تعالى : لو تزیلوا أي تمیزوا ، قاله 16/2۸6القرطبی ، الجامع ألحكام القرآن  51۸

:  -نه رضي هللا ع -لو زال المؤمنون من بین أظهر الكفار لعذب الكفار بالسیف ، قاله الضحاك ولكن هللا یدفع بالمؤمنین عن الكفار . وقال علي 

وا فقال : ] هم المشركون من أجداد نبي هللا ومن كان بعدهم وفي عن هذه اْلیة لو تزیلوا لعذبنا الذین كفر -صلى هللا علیه وسلم  -سألت النبي 

 عصرهم كان في أصالبهم قوم مؤمنون فلو تزیل المؤمنون عن أصالب الكافرین لعذب هللا تعالى الكافرین عذابا ألیما [ .

 بأذیة المؤمن .الثالثة : هذه اْلیة دلیل على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن ، إذ َل یمكن أذیة الكافر إَل 
 . 231/  9. وابن قدامة ، المغني  273/  5الجصاص ، أحكام القرآن  519
. / الثالثة : هذه اْلیة دلیل على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن ، إذ َل یمكن أذیة الكافر إَل بأذیة  16/2۸6القرطبی ، الجامع ألحكام القرآن  520

رأیت لو أن قوما من المشركین في حصن من حصونهم ، حصرهم أهل اْلسالم وفیهم قوم من المسلمین المؤمن . قال أبو زید قلت َلبن القاسم : أ

 أسارى في أیدیهم ، أیحرق هذا الحصن أم َل ؟ قال : سمعت مالكا وسئل عن قوم من المشركین في مراكبهم : أنرمي في مراكبهم بالنار ومعهم

ذلك ، لقوله تعالى ألهل مكة : لو تزیلوا لعذبنا الذین كفروا منهم عذابا ألیما وكذلك لو تترس كافر  األسارى في مراكبهم ؟ قال : فقال مالك َل أرى

علموا فلیس  م إذابمسلم لم یجز رمیه . وإن فعل ذلك فاعل فأتلف أحدا من المسلمین فعلیه الدیة والكفارة . فإن لم یعلموا فال دیة وَل كفارة ، وذلك أنه

 فعلوه صاروا قتلة خطأ والدیة على عواقلهم . فإن لم یعلموا فلهم أن یرموا . وإذا أبیحوا الفعل لم یجز أن یبقى علیهم فیها تباعة . لهم أن یرموا ، فإذا
/  7520/ صحیح الجامع الصفحة أو الرقم:   2/۴76( / شعیب األرناؤوط: تخریج سیر أعالم النبالء 2۴55البغوي في ))شرح السنة(( ) 521

 362۴بیح مشكاة المصا



یٍَة، إنَّما الطَّاَعةُ في الَمعروِف َل َطاَعةَ في مَ  - ْعصوووِ
اطاعت در معصووویت و گناه نیسوووت بلكه اطاعت  522

 کردن تنها در معروف و چیزهائی است که در شریعت شناخته شده اند. 

در این خون حرام شوووووووده ی مومنین و پایمال کردن این حق آشوووووووکار مومنین  در اینجا جائی برای اجتهاد

و هر عملی  ،ح وجود دارد و هم عمل و سنت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم. هم آیه ی صرید نداردوجو

که بر خالف صووریح آیات و سوونت رسووول هللا صوولی هللا علیه و سوولم انجام گیرد گناه و معصوویت اسووت و 

 نباید از آن تبعیت کرد. 

ز آن هسوووووتیم بهتر اامام اللی، بن سوووووعد رحمه هللا نیز می گوید: رها کردن فتح قلعه ای که قادر به فتحش 

: چون عدم اسوووتیالء و رازی رحمه هللا توضووویح می دهد که 523اسوووت که مسووولمانی به ناحق کشوووته شوووود.

  524چیره شدن مسلمین بر دژها و قلعه ها منجر نمی شود به اینکه فساد آن دامنگیر عموم مسلمین شود.

ان سووپر قرار داده شووده مجازاتهای شوورعی دنیوی که شووامل شووخصووی می شووود که مسوولمانی را که به عنو

 است بکشد: 

حکم قصاص بر کسی که مسلمان سپر شده ای را زمانی کشته است که حالت ضرورت برداشته شده -

 : است و ضرورتی وجود ندارد

 فقهاء رحمهم هللا دو قول دارند: 

که می گوید بر  526و قول مرجوح نزد شافعی هاست 525ظاهر قول حنفی ها و مالکی ها و حنبلی ها -1

ر انداز و انجام دهنده ی عملیات قصاصی وجود ندارد، چون قصد کشتن این سپرمسلمان را ندارد تی

   527 و این قتل به مانند قتل غیر عمد و خطأ است.

                                                           
 ۴3۴0 - 7257بخری  522
 / ترك فتح حصن یقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغیر حق  231/ 9، و المغنی  3/32۴ابن قدامة، المبدع  523
 / وألنه َل یلزم من عدم استیالء المسلمین على الحصن أو القلعة فساد یعم كل المسلمین 221/ 6رازی ، المحصول 524

 . 2/520، مطالب أولي النهى 3/52، كشاف القناع  16/2۸7، الجامع ألحكام القرآن 3/2۴5ائق ،تبین الحق10/66المبسوط  525 
 .  ۸/39۸، تحفة المحتاج   10/2۴6روضة الطالبین   526 
 .  16/2۸7الجامع ألحكام القرآن   527 



و انجام دهنده ی عملیات که ی هاست که می گوید شخص تیرانداز قول دوم هم قول راجح نزد شافع -2

ده شده را کشته است باید قصاص شود، در حالت غیر ضرورت شخص مسلمان سپر قرار دا

همچنانکه اگر چنین شخص مسلمانی را در داراَلسالم می کشت قصاص می شد؛ چون دارالشرک 

  52۸ خون مسلمان را مباح نمی کند.

در مورد اهل ذمه ای که توسط دشمن به عنوان سپر قرار گرفته است چگونه وارد « َضَمان» نهاد 

 عمل می شود؟

محاسبه می شود و شخص انجام دهنده ی اهل ذمه همچون خون مسلمان در مورد در حالت ضرورت 

عملیات و تیر انداز نه گناهی متوجه او می شود و نه مورد مواخذه قرار می گیرد، چون مصلحت 

حفظ اسالم و داراَلسالم و مسلمین و ارتش مهمتر از مصلحت فردی است که ضروری ِحتمی و قطعی 

سپر انسانی قرار گرفته است، و انجام این کار به منزله ی دفع مفسده ی بزرگتر توسط دشمن به عنوان 

   529 با ارتکاب مفسده ی کوچکتر است.

اما زمانی که حالت ضرورت برداشته می شود و این شخص کافر اهل ذمه ی سپر شده توسط مجاهدی 

هللا در مورد آنها دو گونه  به خاطر نیاز کشته می شود باز همچون مسلمین سپر شده قول فقهاء رحمهم

 است: 

قول اول متعلق به حنفی هاست که می گویند شخص مجاهد نه دچار گناهی شده و نه مورد مواخذه  -1

وان سپر تیر انداز دشمن است نه اشخاصی که دشمن از آنها به عن قرار می گیرد چون قصد مجاهدِ 

 ، به این شکل به این سمتتی مباح استر اندازی در چنین حال، و چون تیانسانی استفاده کرده است

  530 رفته اند که کشتن این سپرهای انسانی مباح است.

                                                           
کشته است  یرا زمان یسلمان سپر شده اکه م یبر کس هیدر مورد حکم کفاره و د/ .  1۴/1۸9، الحاوي الكبیر  10/2۴6روضة الطالبین   52۸ 

 یواجب م هیکفاره و د ندیگو یم یدسته ا -1وجود ندارد فقهاء باز سه قول دارند که  یکه حالت ضرورت برداشته شده است و ضرورت

بر انجام دهنده  هیه دنه کفاره و ن ندیگو یهستند م یحنف ازهم که اغلب  یعده ا -3شود  یتنها کفاره واجب م ندیگو یم یو دسته ا -2شود 

 .    میشود که قبالً در موردش صحبت کرد یواجب نم رادازیو ت اتیعمل ی
 .   ۴/26۸، الكافي  6/33، مغني المحتاج  2۴7،  10/2۴6نگاه کن به : روضة الطالبین    529 
 . 3/591، أحكام القرآن للجصاص  10/66انظر المبسوط   530 



این است که شخص مجاهدی که  532و مفهوم کالم مالکی ها 531اما ظاهر قول شافعی ها و حنبلی ها -2

به سوی دشمن تیر اندازی می کند و یا عملیاتی انجام می دهد که منجر به در غیر حالت ضرورت 

دن سپر انسانی از کفار اهل ذمه می شود گناهکار می شود؛ چون اقدام به قتل کفار اهل ذمه کشته ش

حرام است و ترک کشتن دشمن جایز است، پس با چیز حرام و محظور شده نمی توان به مباح 

 دست زد، آنهم گرفتن روح معصوم و بی گناهی که به تاکید حرام و ممنوع است. 

جماعت هم همین قول دوم است که انجام دهنده ی عملیات و تیر اندازی که قول راحج نزد اهل سنت و 

 در غیر حالت ضرورت کافر اهل ذمه ی سپر شده ای را می کشد با این کارش گناهکار شده است. 

با آنکه در این زمینه شخص مجاهد حکمش حکم شخصی است که از روی خطأ دیگری را کشته است 

اما در مورد کفاره و دیه هم باز فقهاء رحمهم هللا سه قول و  533می شود و برایش قتل غیر عمد حساب 

دیدگاه ارائه داده اند که شبیه همان اقوالی است که در مورد شخص مسلمان سپر شده گفته اند. یعنی 

و قول دوم هم  534مفهوم قول حنفی ها بر این است که کفاره و دیه ای متوجه شخص مجاهد نمی شود

است که می گویند شخص مجاهد تیر اندازی که کافر معاهد و  536و حنبلی ها 535ها متعلق به شافعی

اهل ذمه ای را به خطأ کشته است کفاره و دیه بر او واجب می شود چون ضرورت تنها مواخذه را 

 را نفی نمی کند.  و جبران خسارت «َضَمان» رفع می کند و

و « َضَمان»خذه شدن را نفی می کند نه در واقع ضرورت تنها بازخواست شدن و موابه این شکل 

جبران خسارت را. مثل اینکه شخص در مخصمصه گیر می کند و مال دیگران را می خورد؛ در اینجا 

به وی رخصت داده شده است که از این مال مصرف کند اما در عوض جبران خسارت نیز بر او 
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نعی جهت خوردن این مال و این جبران خسارت ما 537می شود. «َضَمان»واجب است و مشمول 

ممنوع شده نمی شود. شخص هم می تواند در حالت ضرورت از این مال بخورد و هم در هنگام رفع 

 ضرورت جبران خسارت کند. 

ی اهل ذمه و بر تیر اندازی که کافری سووووپر شووووده قول سوووووم هم مفهوم کالم مالکی هاسووووت که می گوید 

بر او واجب می شووود اما دادن کفاره بر او مسووتحب  کشووته اسووت دیهدر غیر حالت ضووروت معاهدی را 

 53۸است

انی مورد استفاده قرار می و اما در مورد کشتن کفاری که اهل ذمه نیستند و به عنوان سپر انس

عموم فقهاء رحمهم هللا بر این باورند که مجاهدی که عملیاتش در حالت ضووورورت منجر به هدف گیرند 

  539و نه دیه و نه کفاره ای متوجه او نمی شوداه و نه مواخذه ها شده است نه گنقرار گرفتن این

اما زمانی که حالت ضوووورورت برداشووووته می شووووود و مجاهد به خاطر نیاز عملیاتی را انجام می 

دهد که طی آن به این سوووپر انسوووانی از کفار غیر معاهد صووودمه ای وارد می شوووود و یا کشوووته می شووووند 

شوووووووووافعی ها  و قول حنبلی ها بر این اسوووووووووت که در زمان رفع ظاهر سووووووووخن حنفی ها و قول راجح نزد 

ضرورت و به خاطر نیاز جنگ چنین عملیاتی صورت گرفته است پس نه گناهی متوجه شخص مجاهد 

می شووود ونه دیه و کفاره ای، چون قصوود اصوولی این سووپر های انسووانی نیسووت و اینکه خون کافر حربی 

  540هدر می رود. 

لکی ها و قول مرجوح نزد شافعی ها این است که شخص مجاهدی که با این وجود ظاهر قول ما

در غیر حالت ضوورورت عملیات و تیر اندازیش منجر به کشووته شوودن این سووپرهای انسووانی از کفار غیر 
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معاهد شوووده اسوووت مرتکب گناه شوووده اسوووت و توبه و اسوووتغفار بر او واجب اسوووت، چون او از کشوووتن این 

 541هم برای تیر اندازی و انجام عملیات وجود نداشته است.  انسانها نهی شده است و ضرورتی

 و اموال مسلمینی که کفار به عنوان سپر مالی به کار گرفته اند:« َضَمان»نهاد 

اگر دشمن اموال مسلمین را به عنوان سپر به کار گیرد و عملیات مجاهدین هم منجر به تلف شدن این 

شافعی جح و قول را 542ف متفاوت است. قول مالکی هادر حالتهای مختل «َضَمان»اموال شود حکم 

بر این است که اگر این اموال سپر شده توسط کفار در حالت ضرورت توسط مجاهدین تلف شده  543ها

می شود؛ چون مال معصومی را تلف کرده و جبران خسارت « َضَمان»باشند مال مسلمان مشمول 

و جبران خسارت  «َضَمان»ف کند باز مشمول است همچنانکه اگر در غیر حالت ضرورت مالی را تل

 می شود. 

می گوید که اگر کافری اسب مسلمانی را به عنوان سپر قرار داده باشد یا بر آن رحمه هللا امام بغوی 

اشد بتلف کند، اگر در حالت غیر جنگی سوار باشد و یکی از مسلمین به سوی آن شلیک کند و آن را 

می شود و اگر در حالت جنگ و درگیری باشد چنانچه امکان آن  واجب« َضَمان»بر این مسلمان 

وجود داشته باشد که این سپر و اسب آسیبی نبیند و باز به آن صدمه بزند در این حالت هم مشمول 

او را در جایگاه مکره و  ،می شود. اما اگر غیر از این چاره ای نداشت« َضَمان»جبران خسارت و 

و جبران خسارت نمی شود؛ چون مکره در مال راهی «  َضَمان»مشمول  مجبور شده قرار می دهیم و

  544است...« َضَمان»در 
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امام شربینی رحمه هللا هم باز چنین دیدگاهی را نقل می کند و تنها تلف کردن مال در حالت ضرورت  

و « َضَمان»را مباح می داند و چنانچه شخصی در غیر حالت ضرورت مالی را تلف کند او را مشمول 

 546به همین شکل قول امام عبد الحمید الشرواني رحمه هللا نیز وجود دارد. 545جبران خسارت می داند.

در این زمینه فقهاء رحمهم هللا مثالی زده اند که اگر در کشتی جهت نجات جان مسافرین مجبور به 

در اینجا  547ن شود،ریختن اموال به دریا شویم و مال را تلف کنیم باید قیمت آن و خسارت وارده جبرا

مجبور به اتالف مالی می شویم که نباید تلف  ،هم باز جهت نجات داراَلسالم و مسلمین و ارتش مسلمین

شود اما توسط دشمن به عنوان سپر قرار گرفته شده است و تنها با تلف کردن آن می توان به دشمن 

ن مجبور به ریختن کاَلها به دریا  . حنبلی ها هم باز می گویند که اگر از ترس غرق شدپیدا کرددست 

   54۸ می شود. و جبران خسارت «َضَمان»و تلف کردن آن شد شخص مشمول حکم 

قول دوم در این زمینه هم متعلق به مفهوم کالم حنفی هاست که می گویند مال تلف شده در چنین حالت 

  549نمی شود  «انَضمَ » ضرورتی که توسط دشمن به عنوان سپر قرار گرفته شده است مشمول حکم

البته یکی از اقوال پذیرفته شده نزد شافعی ها نیز هست چون مجاهد در چنین حالتی مکره است و حکم 

 550شخص مکره و مجبور شده را دارد.

حاَل زمانی که این حالت ضرورت از بین برود و باز دشمن مال مسلمین را سپر قرار داده باشد و 

والی را تلف کنند فقهاء رحمهم هللا باز به دو گروه تقسیم شده مجاهدین بدون حالت ضرورت چنین ام

 اند:
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نمی شود، چون تیر  «الَضَمان»قول اول مفهوم سخن حنفی هاست که می گوید، مشمول   -1

نمی  عجم« الَضَمان»اندازی و انجام عملیات بر مجاهد مباح است و به این شکل اباحة با 

  551 شوند.

ها و شافعی ها و حنبلی هاست که می گوید تلف کردن مال قول دوم هم متعلق به مالکی   -2

می شود و باید خسارات  «الَضَمان»معصوم مسلمان در غیر حالت ضرورت مشمول حکم 

  552 وارده جبران شوند.

با بررسی تمام آراء فقهاء رحمهم هللا متوجه می شویم که شخص مجاهدی که در حالت  حالبه هر

و  «الَضَمان»الت نیاز مالی را تلف کرده است مشمول حکم ضرورت و یا غیر ضرورت و در ح

باید از بیت  «الَضَمان»می شود؛ اما باید دقت کرد که در هر دو حالت ضرورت و نیاز جبران خسارت 

، چون انجام عملیات و تلف باید خسارات وارده را جبران کند المال مسلمین باشد و بیت المال مسلمین

راَلسالم و ارتش مسلمین اسالم و مسلمین و داضروری و قطعی و عام ت شدن این اموال در مصلح

. در این زمینه حکم اموال کفار اهل ذمه و معاهد با حکم اموال مسلمین یکسان است چون بوده است

 اموال این کفار هم به خاطر عقد و پیمان معصوم است. 
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 جمع بندی و سواالت  

خون و مال مسلمان و حرام بودن اصل بر عصمت  ی توانیم واضح و آشکار از منابع شرعی ببینیم کهم

ُكلُّ الُمْسِلِم علَى الُمْسِلِم َحراٌم، دَُمهُ، »است و ریختن به ناحق خون مسلمان و تلف کردن مالش حرام است 

 همچون حکم مسلمین است. و حکم کفار معاهد و اهل ذمه هم در این زمینه 553«ومالُهُ، وِعْرُضهُ 

َ ََل یُِحبُّ اْلُمْعتَِدینَ »و با اسوووووتناد به  منابعی چون:  ِ الَِّذیَن یُقَاتِلُونَُكْم َوََل تَْعتَدُوا ۚ إِنَّ َّللاَّ بِیِل َّللاَّ  «َوقَاِتلُوا فِي سوووووَ

( متوجه می شووویم که اصوول بر این اسووت که هر کسووی از دشوومن که در جنگ مشووارکت دارد 190)بقره/

شووتنش مجاز اسووت و فرقی ندارد جزو جنگجوها باشوود یا نباشوود و کشووتن زنان و کودکان و پیران و تمام ک

کسووانی که مشووابه اینها در جنگ مشووارکت ندارند جایز نیسووت چون در کفار اهل کتاب و شووبه اهل کتاب 

 بر خالف کفار سکوَلر)مشرک( علتی که باع، می شود شخص کشته شود توانائی و مشارکت شخص

 در جنگ است نه فقط کفر او.       

زمانی هم که دشمن این موارد ممنوع شده را به عنوان سپر انسانی و مالی مورد استفاده قرار می دهد 

ُروَراُت تُِبیُح الَمحُظوَراتِ »بر اساس  در هنگام ضرورتی قطعی و همگانی جهت محافظت از  554«الضَّ

ز پیشروی و قتل عام بیشتر مسلمین و نابودی ارتش مسلمین اسالم و داراَلسالم و مسلمین و جلوگیری ا

ا أُب»صدمه زدن به این موارد منع شده بر اساس  ُرورَ للِ  حَ یم  ُروَراُت »یا  555«بقَْدِرها دَّرُ قَ یُ  ةِ ضَّ تُقَدَُّر الضَّ

نهم می شود، آبه اندازه ی َلزمی که بتواند این ضرورت را از بین ببرد نه بیشتر از آن مباح  « ِبقَْدِرَها

به شرطی که ترس آن برود که با ترک جنگ با کفار ضرر قطعی و عام بیشتری متوجه مسلمین شود 

جنگ باشد و هیچ راه دیگری وجود نداشته باشد که به این سپر انسانی در هنگام  و تیر اندازی و حمله

پرهای انسانی، و زمانی که از از آن راه بتوان به کفار دست پیدا کرد مگر بعد از تیر اندازی به این س
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روی ناچاری و اجبار مجبور به تیر اندازی شدیم باید تا جائی که می توانیم و امکانش هست از هدف 

تیرانداز و انجام دهنده  قرار دادن و ضربه زدن به این سپرها دوری کرد و هدف و قصد و نیت مجاهدِ 

د و دست یابی به مصلحت موجود در هدف قرار ی عملیات از تیر اندازی و عملیاتش کفار محارب باش

 دادن کفاری که به این سپرها تترس کرده اند بر شک و خیال غلبه کرده باشد. 

زمانی هم که این حالت ضوورورت از بین می رود و مسوولمین از شوور دشوومن در امان هسووتند و ترسووی از 

صووووودمه زدن به این سوووووپر « بََطَل بَِزَواِلهِ  َما َجاَز ِلعُذْرٍ »بر اسووووواس قاعده ی  آنها بر مسووووولمین وجود ندارد

انسووانی از مسوولمین و اهل ذمه و حتی معصوووم الدمها از کفار غیر معاهد نیز جایز نیسووت چون اهل ذمه 

 نیز در مساله ی تترس حکمشان همچون حکم مسلمین است.

شود و به اگر مسلمان یا اهل ذمه ای در چنین حالت ضرورتی کشته شود مجاهد ضارب قصاص نمی  

کفاره و دیه می شوووود که این دیه هم از جبران خسوووارت و خاطر این کار گناهکار نمی شوووود اما ملزم به 

بیت المال مسوووووولمین پرداخت می شووووووود. و زمانی که ضوووووورورت از بین برود و باز مجاهد به این سووووووپر 

و باید دیه و کفاره  انسوووانی از مسووولمین و اهل ذمه صووودمه ای بزند و آنها را بکشووود دچار گناه شوووده اسوووت

 بدهد هر چند که به خاطر این گناه قصاص نمی شود. 

البته شخص مجاهد فدائی می تواند در عملیاتهای شهادت طلبانه جهت وارد کردن نکایه به دشمن یا 

ترساندن آنها به شرطی که مصلحتی برای اسالم و داراَلسالم و مسلمین وجود داشته باشد خودش را 

 سلمین قرار دهد. در معرض تیر م

با این وجود در هنگام ضرورت یا نیاز هدف قرار دادن دشمنی که زنان و کودکانشان  یا انسانهای غیر 

جنگجو چون پیران و تاجرها و راهبها را به عنوان سووووپر انسووووانی قرار داده اند مجاز اسووووت هر چند که 

مجاهد ضارب نه گناهی متوجه او این عملیات منجر به کشته شدن این سپرهای انسانی شود، و شخص 

 می شود و نه کفاره  و دیه ای بر او واجب می شود .



ی که ممنوعیتاین کفار محارب غیر نظامیان البته مسووولمین هم می توانند از اسووورای کفار محارب و حتی 

 نبه عنوان سووووپرهای انسووووانی اسووووتفاده کنند که عملیات گروگانگیری از ایبرای کشووووتن آنها وجود ندارد 

 کفار محارب از این موارد است. 

 یاست که ثمره  یاَلمر یاول یشورا ، خرد جمعیِ مصلحت یکننده  تیریمرجع مددر تمام این موارد 

 شود. یم انیب شانیا دیمورد تأئ یو امرا« ابزار3» تیآن توسط رهبر ماتیتصم ینهائ

جازه ی صوواحبش ممکن اسووت و تترس مسوولمان به مال دیگر مسوولمین نیز تنها در حالت ضوورورت یا با ا

می توان در حالت ضووووورورت و نیاز به دشووووومنی که به مال مسووووولمان یا کفار اهل ذمه تترس کرده و مال 

مسوووولمین و اهل ذمه را به عنوان سووووپر قرار داده اسووووت حمله کرد هر چند منجر به تلف شوووودن این اموال 

می شود و باید « َضَمان» ل حکم معصوم شود، البته چه در حالت ضرورت و چه در حالت نیاز مشمو

خسارتی که زده شده جبران شود که در این مورد هم باز بیت المال مسلمین ضامن پرداخت خسارت و 

می تواند اموال و بی قید ملزم و متعهد به پرداخت خسووارت مادی اسووت.  مسوولمان نیز به صووورت مطلق 

 ار دهد.کفار محارب و غیر محارب غیر معاهد را به عنوان سپر قر

است که اعمالشان توسط هللا « ابزار3»این یکی از منتهای هللا تعالی بر مجاهدین فرقه ی ناجیه ی تابع  

تعالی و سنت صحیح  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و آراء گذشتگان اهل علم و فقهاء رحمهم هللا مورد 

 صحیحی صورت می گیرد. تأئید است و اعمالی که انجام می دهند با منهجی صحیح در مسیر 

ی ْن أَنفُِسِهْم یَتْلُو َعلَْیِهْم آیَاِتِه َویَُزک ِ ُ َعلَى اْلُمؤِمِنیَن ِإْذ بَعََ، ِفیِهْم َرُسوَلً م ِ ُمُهُم اْلِکتَالَقَْد َمنَّ َّللا  َب ِهْم َویُعَل ِ

بِیٍن  یقیناً خداوند بر مؤمنان من ت نهاد و  (16۴)آل عمران /َواْلِحْکَمةَ َوإِن َکانُواْ ِمن قَْبُل لَِفی َضالٍل مُّ

تفض ل کرد بدان گاه که در میانشان پیغمبری از جنس خودشان برانگیخت. )پیغمبری که( بر آنان آیات 

آموخت، و آنان داشت و بدیشان کتاب و فرزانگی  و حکمت میخواند، و ایشان را پاکیزه میاو را می

 پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.

 االت:سو



رسول هللا صلی هللا علیه وسلم زمانی که مکه را فتح کرد با مشرکین نجنگید و عده ای می گویند . 1س

آنها را نکشت و گفت هر کسی در منزل خودش بماند یا در کعبه بماند یا در منزل ابوسفیان بماند در 

زندگی شان را بکنند و آزاد امان است. چرا شما و انقالب شما به این سکوَلریستها امان نمی دهید که 

 باشند؟

: اینکه چرا رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در زمان فتح مکه با سکوَلریستهای آنجا نجنگید چون ج

َوَلَ تُقَاِتلُوهُْم ِعندَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى یُقَاتِلُوُکْم فِیِه فَإِن دستور هللا تعالی برای مکه است که می فرماید: 

( و با آنان در کنار مسجدالحرام  جنگ نکنید، مگر 191)بقره/ لُوُکْم فَاْقتُلُوهُْم َکذَِلَک َجَزاء اْلَکافِِریَن قَاتَ 

آن گاه که ایشان در آنجا با شما جنگ کنند )و حرمت مسجدالحرام را محفوظ ندارند( . پس اگر با شما 

 ت.جنگیدند ایشان را بکشید. سزای )آن گونه( کافران چنین اس

این سکوَلریستها در هنگام فتح مکه با رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نجنگیدند و رسول هللا صلی هللا 

ه سایر نعلیه وسلم نیز طبق دستور هللا تعالی با آنها نجنگید و این دستور مختص مکه ی مکرمه بود 

رد این قی که با جنگ فتح می ککه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نسبت به سایر مناطمناطق و می بینیم 

 دستور را رعایت نمی کرد.  

البته بعد از فتح مکه برای آن دسته از سکوَلریستهائی که عهدی با داراَلسالم و مومنین نداشتند امر 

َواْحُصُروهُْم َواْقعُدُواْ لَُهْم ُکلَّ فَإِذَا انَسلََخ األَْشُهُر اْلُحُرُم فَاْقتُلُواْ اْلُمْشِرِکیَن َحْیُ، َوَجدتُُّموهُْم َوُخذُوهُْم شد که: 

هنگامی که ماههای حرام پایان گرفت، سکوَلریستها )مشرکین( را هرکجا بیابید بکشید و َمْرَصٍد )

 ( فَإِن تَابُوْا َوأَقَاُمواْ بگیرید و محاصره کنید و در همه کمینگاهها برای )به دام انداختن ( آنان بنشینید

ِحیٌم الصَّالَةَ َوآتَُوْا  َ َغفُوٌر رَّ َکاةَ فََخلُّواْ َسِبیلَُهْم إِنَّ َّللا  ( اگر توبه کردند و )مسلمان شدند و برای 5)توبه/الزَّ

نشان دادن توبه و اسالم خود( نماز خواندند و زکات دادند، راه را بر آنان باز گذارید . بیگمان خداوند 

 دارای مغفرت فراوان و رحمت گسترده است .



 « یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجسٌ »سکوَلر که هللا تعالی او را نجس نامیده است:  یعنی شخص

بر خالف کفار اهل کتاب و شبه اهل  ،( چنین نجس سکوَلری یا باید بمیرد یا مسلمان شود2۸)توبه/

شان را حفظ کنند و مسلمان نشوند و کتاب که می توانند اهل عهد و پیمان و ذمه باشند و عقیده ی خود

 خودشان ادامه دهند.  مسالمت آمیز طبق پیمان خود آزادانه در داراَلسالم به زندگی

ینِ  .2س  ائِِل َعْن اْلُحْرَمِة َوالد ِ ا ِقتَاُل الدَّْفعِ فَُهَو أََشدُّ أَْنَواِع دَْفعِ الصَّ  ابن تیمیه رحمه هللا می گوید: َوأَمَّ

یَماِن ِمْن دَْفِعِه فاََل یُشْ  ،اًعافََواِجٌب إْجمَ  یَن َوالدُّْنیَا ََل َشْيَء أَْوَجَب بَْعدَ اْْلِ اِئُل الَِّذي یُْفِسدُ الد ِ تََرُط لَهُ فَاْلعَدُوُّ الصَّ

ْمَكاِن. َوقَْد نَصَّ َعلَى ذَِلَك اْلعُلََماُء أَْصَحابُنَا َوَغْیُرهُْم فَ  یَِجُب التَّْفِریُق بَْیَن دَْفعِ َشْرٌط بَْل یُْدفَُع ِبَحَسِب اْْلِ

ائِِل الظَّاِلِم اْلَكافِِر  ( در اینجا واضح می 53۸/ 5َلبن تیمیة « الفتاوى الكبرى)» َوبَْیَن َطلَِبِه فِي باَِلِدهِ الصَّ

گوید که برای جهاد دفع هیچ شرطی وجود ندارد. با این شروطی که برای تترس آوردید مخالف علما 

 عمل نکرده اید؟

این شروطی را که آورده ایم فقهای خیر القرون رحمهم هللا و بعد از آن منجمله ابن تیمیه و دیگران  : ج

 قرن گذشته هم نیست.  5-۴از منابع شرعی بیان کرده اند و ابداع من یا 

ز ابه دنبال این باید پس و پیش این سخن ابن تیمیه رحمه هللا را نیز مطالعه بفرمائید تا بدانید منظورش 

است؟ آیا شروطی است که برای تترس بیان شده یا منظورش شروط دیگری « شرط»کدام « شرط»

 است؟

یا جهاد الطلب صحبت می کند  در مورد جهاد در حالت فرض کفائی ایشان در همین جمله و قبل از این

ْفِع ْفِریُق بَْیَن دَ فَیَِجُب التَّ  و بعد تمرکز می کند بر جهاد در حالت فرض عین. و در همین متن می گوید :

ائِِل الظَّاِلِم اْلَكافِِر َوبَْیَن َطلَِبِه فِي باَِلِدهِ   .الصَّ

در فرض کفایه شروطی مثل اذن والدین و اجازه ی صاحب قرض و اینکه زن بدون اجازه ی شوهر 

که مانع نباید جهاد کند و مسائلی از این دست مطرح هستند  که در مغنی المحتاج آمده است: هر عذری 



شود؛ مگر ترِس ناامنی راه از کافران و دزدان که برای شود مانع وجوب جهاد نیز میوجوب حج می

کردن، و نترسیدن از جنگ و برای مخاطره شخص شود، برای اینکهنرفتن به جهاد عذر محسوب نمی

 556رود.ستیز، و ایجاد امن و عدالت به جهاد می

ی دهد که : هنگامی که دشمن به سرزمین اسالم تجاوز نمود، بدون ابن تیمیه رحمه هللا  باز توضیح م

شک مقابله با دشمن به ترتیب، بر نزدیک ترین آنان واجب است. زیرا سرزمین های اسالمی، 

سرزمین واحدی اند. ودر چنین شرایطی اقدام سریع ورفتن به سوی دشمن واجب است. وفرزند بدون 

ی طلبکار بیرون شود ونصوص امام احمد)رحمه هللا( به این مطالب اجازه ی پدر وبدهکار بدون اجازه 

 557صراحت دارند.

شروطی  ،در این صورت منظور ابن تیمیه از شروطی که در فرض عین َلزم نیست رعایت شوند

 هستند که برای جهاد کفایه مطرح هستند نه تترس. 

بغدادی را به مکانهای عمومی دوله ی  حزبحمالت ی ندی ایمن الظواهری القاعده هم اکنون  .3س

در یمن محکوم می کند و از این حمالت برائت کرده، به نظر شما این محکوم کردنها منهجی و ریشه 

 ای است یا فقط تبلیغی و رسانه ای است؟ 

القاعده از زمان تاسیس آن توسط پیروان منهج سید قطبی اخوان المسلمین چون دکتر عبدهللا عزام و  ج:

دن تا زمانی که نجدی هائی چون ایمن الظواهری و ابومصعب زرقاوی به عضویت آن در اسامه بن َل

حمالت و اشغالگری های کفار سکوَلر جهانی و بخصوص آمریکا به  متوقف کردنآمدند اولویت آن 

سرزمینهای اسالمی و بیرون راندن این اشغالگران بود و پرداختن به حکم اهل تصوف یا شیعیان و 

 ها و مذاهب اسالمی اصالً در دستور کار این جماعت بین المللی نبود.  سایر فرقه

                                                           
الجهاد( أي وجوبه )إال )وكل عذر منع وجوب الحج( كفقد زاد وراحلة )منع /  217 ص 4ج  ،مغني المحتاج، محمد بن أحمد الشربیني 556

خوف طریق من كفار( فال یمنع وجوبه جزما لبناء الجهاد على مصادمة المخاوف )وكذا( خوف )من لصوص المسلمین( ال یمنع وجوبه )على 
 الصحیح( ألن الخوف یحتمل في هذا السفر وقتال اللصوص أهم وأولى، والثاني یمنع كالحج فإنه قد یأنف من قتال المسلمین

/ اذا دخل العدو بالد اَلسالم فال ریب أنه یجب دفعه علی اَلقرب فاَلقرب اذبالد اَلسالم کلها بمنزلة البلدة الواحدة وانه  ۴/60۸وی الکبریفتا 557

 یجب النفیر الیه بال اذن والده وَلغریم ونصوص احمد صریحة بهذا



در این صورت می توان گفت که دوله از بطن القاعده ی تحت مدیریت عقاید نجدی الظواهری و 

ابومصعب زرقاوی متولد شد، و دوله در واقع سنتزی بود که از آنتی تز عقاید نجدیت این دو به وجود 

 آمد. 

دو مسجد را در یمن ش جماعت نجدی دوله 1393اسفند  29که شما می بینید که در  یعنی: زمانی

منفجر می کند که در آن زیدی ها و شافعی ها جهت ادای نماز و مراسم مولودی حضور داشتند و طی 

زخمی از زنان و کودکان و پیران و جوانان مسلمان بر جای گذاشت و القاعده  3۴5کشته و  1۴0آن 

م می کند به دلیل اختالف آنها در مشرک خواندن اهل تصوف و شیعیان زیدی نیست، بلکه آن را محکو

به دلیل ماندگاری پس مانده های منهج شیخ اسامه بن َلدن و اندیشه های ابن تیمیه )نماینده ی سلفیت 

ن و همچنی 55۸نوع دوم( در فهم تترس و دوری از کشتار مسلمین در مساجد و بازارها و اماکن عمومی

 به دلیل تطبیق صادقانه ی منهج نجدیت توسط دوله است. 

روی  قید و بند بودن و زیادهدر اینجا هر چند القاعده در جنگ رسانه ای و روانی خود دوله را به بی

ها متهم می کند و به آراء ابن تیمیه در مساله ی تترس ارجاع می دهند، اما واقعیت این در ریختن خون

دوی آنها نجدی است و القاعده نیز در اماکن عمومی صعده و صنعا و عمران و ابین است که منهج هر 

همین زیدی را مورد هدف قرار داده است که صدها مسلمان بی گناه به قتل رسیده اند و نمی توان در 

این زمینه فرقی بین القاعده ی نجدی الظواهری با جماعت نجدی دوله گذاشت. در این صورت منظور 

ده ی نجدی ایمن الظواهری از به کار بردن مسلمین در واقع مسلمین اهل سنت غیر صوفی و غیر القاع

 شیعی هستند. 

در اینجا ظاهر تفاوت القاعده ی نجدی ایمن الظواهری به این بر می گردد که القاعده ی کنونی در این 

 اما دوله نمونه ی عینی واز سلفیت نوع سوم نجدیت نسبت به عوام اهل سنت تبعیت نمی کند،  ،زمینه

                                                           
 کند و به همینهای مختلفی تردد میود نوشت: در مساجد طیفیمن در صفحه فیس بوک خ« انصار الشریعه»، از اعضای «مولوی عبدهللا» 55۸

 د .مراجعه کن« التترس»درباره مسئله « ابن تیمیه»دلیل جایز نیست، مورد هدف قرار گیرند و هرکس در این خصوص تردید دارد، به دیدگاه 



کامل منهج نجدیت در زمان ماست؛ به همین دلیل عده ای اختالف بین این دو حزب نجدی را به تفاوت 

سیاسی و یا برسر اداره امور ربط می دهند اما واقعیتها به اختالفات منهجی این دو جریان اشاره دارد 

 هر چند جزئی و التقاطی باشد.   

بین القاعده ی نجدی کنونی الظواهری با دوله ی نجدی در باره ی مسلمین  در این صورت اختالف

ها دار نیست، بلکه اختالف برسر اولویتمخالف خود و بخصوص اهل تصوف و شیعیان اختالفی ریشه

چون القاعده پس از اسامه بن َلدن از  القاعده است.حزب اداری و التقاطی بودن  –و منافع سیاسی 

نازل و سقفی برای تمام تفاسیر و مذاهب « ابزار3»که یکی از  -بی و فرا حزبی جماعتی فرا مذه

با روی کار آمدن ایمن الظواهری نجدی تبدیل  -اسالمی در جنگ با دشمن مشترک یعنی آمریکا بود، 

 شده است به حزبی نجدی که مثل سایر احزاب دنبال خواسته های حزبی خودش است. 

با دکتر ایمن الظواهری رهبر فعلی القاعده بر سر چه مسائلی است؟ آیا اختالف صاحب العمده  .4س 

 واقعاً صاحب العمده برای یهودی ها و صلیبی ها بر علیه اهل جهاد کار می کند؟ 

. دکتر فضل در یمن دو پزشک و از دوستان قدیمی بودنددکتر فضل با دکتر ایمن الظواهری هر  ج:

َلر مصر داده می شود که پس از سالهای اسارت می بینیم که دستگیر می شود و تحویل حکومت سکو

 . می شوددر  زندان مراجعاتی را می نویسد که با مخالفت بسیاری از اهل جهاد مواجه 

معموَلً بین تخصصهای مختلف و بخصوص تخصص مهم و حیاتی چون جهاد فی سبیل هللا همیشه 

د است که می تواند با شوراهای مختلفی که در و تنها یک رهبر واحاختالف رای وجود خواهد داشت 

اختیار دارد به این اختالفات خاتمه دهد و با وحدت دستور و وحدت فرماندهی مانع از تولید تفرق و 

اما آنچه به بح، ما ربط دارد این است جنگهای خونین داخلی و سایر مصیبتهای ناشی از تفرق شود، 

اسم جهادی عبد القادر بن عبد العزیز و صاحب آثاری چون که دکتر فضل یا سید امام الشریف با 

در مورد تترس می گوید: امروزه حمله به عموم مردم در سرزمینهای مسلمین « العُمدة في إعداِد العُدة»

مثل آنچه در منفجر کردن هتلها و ساختمانها و وسایل حمل و نقل اتفاق می افتد فکر نمی کنم هیچ بهره 



یل هللا برده باشد، تمام این اعمال مجاز نیستند هر چند با ادعای جواز کشتن ای از جهاد فی سب

  559سپرانسانی و تترس باشد. 

واکنش دکتر ایمن الظواهری هم به سخنان این چهره ی شناخته شده ی جهادی قابل توجه است، چون 

تالیف  560«تبرئهال»صفحه تحت عنوان  200می بینیم در پاسخ به سخنان دکتر فضل کتابی بیشتر از 

می کند و در این کتاب مطالبی در مورد شبیخون و مقابله به مثل کردن و تترس و سپرهای انسانی و 

 دکتر فضل بیان می کند و دیدگاه خودش را ارائه می دهد. دیدگاههایمالی و پاسخ به 

ه اند طرف اما طبق عادت همیشگی نجدی ها و آنهائی که بهره ی کمتری از فقه صحیح اسالمی برد 

مقابل را به مزدوری برای آمریکا و طاغوتهای محلی و خادم جبهه ی یهودی و صلیبی و مسائلی از 

این دست متهم می کند که باز می بینیم صاحب العمده نیز با تحدی به مباهله ایمن الظواهری را به 

 وابسته بودن به کشورهائی چون سودان متهم می کند. 

 را عرض می کنم :در اینجا باز دو نکته 

متاسفانه نجدیت در برچسب زدن و متهم کردن غیر شرعی مخالفین به ضال و مضل و اهل   -1

بدعت و خوارج و طائفه الممتنعه و مرتد و مشرک و مزدور و... دست باَلئی دارند و اثبات 

 این اتهامات نیاز به بررسی های دقیق شرعی و قضائی دارد. 

جنگ مسلحانه در جایگاه خالد بن ولید رضی هللا عنه می بینم و من اینها را در امر جهاد و  -2

وجود اشتباه برای این افراد امری طبیعی و قابل پیش بینی است . این عزیزان را باید رهبرانی 

مجتهد چون رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و ابوبکر صدیق رضی هللا عنه مدیریت کند و 

                                                           
في شيء مثل ما حدث من تفجیر الفنادق والعمارات ووسائل  َل أظن أن التعرض لعامة الناس في بلدان المسلمین الیوم من الجهاد في سبیل هللا 559

 النقل، هذا كله َل یجوز ولو بدعوى جواز قتل الترس
 من منقصة تهمة الخور والضعف فیتبرئة أمة القلم والس یالتبرئة؛ رسالة ف 560



شته باشند باید منتظر ادامه ی این اشتباهات و حتی فجایع چنانچه این رهبران مجتهد وجود ندا

 باشیم. 

چرا شما با گردن زدن مخالف هستید؟ مگر در قرآن و سنت نیامده؟ مگر رسول هللا صلی هللا  .5س

 علیه وسلم و صحابه انجامش نداده اند؟ 

یه صلی هللا عل مگر کسی پیدا می شود که با آیات صریح قرآن و سنت قطعی و صحیح رسول هللا ج:

یر و نیزه و کمان بود به همین دلیل دو مرکز جهت شدر آن زمان شمباید بدانیم که وسلم مخالف باشد؟! 

گردن کفار جهت جدا کردن  -1نابودی در بدن دشمن سفارش می شود که مورد هدف قرار گیرد 

در عین حال رعب به عنوان مرکز فرماندهی است که معموَلً مرگی فوری و آسان و  سرهای کفار

 دستی که فرمان این سر را اجرا می کند.  -2 انگیز را برای کفار به ارمغان می آورد

إِْذ یُوِحي َربَُّك إِلَى اْلَماَلِئَكِة أَن ِي َمعَُكْم فَثَب ِتُوا الَِّذیَن آَمنُوا ۚ َسأُْلِقي فِي قُلُوِب الَِّذیَن هللا تعالی می فرماید: 

ْعَب فَ  ( زمانی را که پروردگار تو به 12)انفال/اْضِربُوا فَْوَق اأْلَْعنَاِق َواْضِربُوا ِمْنُهْم ُكلَّ بَنَاٍن َكفَُروا الرُّ

قدم بدارید،  )و من هم( به دلهای فرشتگان وحی کرد که من با شمایم )وشما( مؤمنان را تقویت و ثابت

 ا و پنجه های آنها را بزنید.کافران خوف و هراس خواهم انداخت. سرهای آنان را بزنید و دسته

 (12)انفال/فَاْضِربُوا فَْوَق اأْلَْعنَاِق َواْضِربُوا ِمْنُهْم ُكلَّ بَنَاٍن 

امروزه با این سالحهائی که در اختیار داریم به نظر شما چنین کاری در میدانهای جنگ که گاه 

 طرفهای درگیر دهها متر با هم فاصله دارند ممکن است؟ 

ر و خودکا ر و اشغالگر و مزدوران محلی را که می خواهیم بکشیم با سالحهای تک تیرما کفار سکوَل

را هدف می گیریم و یا با سالحهایی با تخریب باَل مثل انواع بمبها و موشکها و  خود قلب و پیشانی آنها

آنها را خمپاره ها و مینها و ... تمام هیکل نجس آنها را هدف می گیریم، و چنانچه قصد اسیر کردن 

 داشته باشیم دستها و پاهای آنها را هدف می گیریم. 



 در تطبیق احکام اجتهاد پذیر َلزم است که مقاصد شریعت را مطابق با زمان و مکان در نظر بگیریم. 

نکته ی دیگر در این زمینه که بارها غیر مشروع بودن آن توضیح داده شده است تصویر برداری از 

 ان اسیر شده و تصویر برداری از اجساد آنهاست که نیازی به تکرار نمی بینم. چگونگی اعدام این دشمن

بیشتر کسانی که باعث کشت و کشتار شده اند و به نام تترس یا هر عنوانی مسلمین را به : 6 س

 آنها را تزکیه نکرده اند. مگر غیر از این است؟ناحق کشته اند از اهل علم نبوده اند و اهل علم 

و مولوی ها  ج:  ابتدا بسیار مهم است که روشن شود که منظور شما از اهل علم کدام دسته از مالها 

است؟  نکته دیگر اینکه َلزم است به نکته ی مهمی اشاره کنم که در واقع نوعی آسیب شناسی شیوخ 

 جهاد و اهل آن به شمار می رود . 

در جهاد و جنگ مسلحانه اصل بر وحدت فرماندهی و وحدت دستور است و جنگ مسلحانه تحت هیچ 

وانند در را نمی پذیرد، برخالف جریانات مختلف فکری و اجتهادی که می تو تفرق عنوانی تعدد 

 لف باشند.ختشورائی واحد متعدد و م

باید مجتهد باشد یا به قول شیعه ها باید معیار برای رهبریت در اسالم هم بر این است که این رهبریت  

 فقیه باشد. در این زمینه بین هیچ یک از مذاهب اسالمی اختالفی وجود ندارد . 

زمانی که رهبر در چنین جایگاهی قرار بگیرد می تواند طیفهای مختلف جامعه را مدیریت و هدایت  

مختلف بر اساس تجربه و خطا به پیش  اما زمانی که این رهبریت وجود نداشته باشد این طیفهای ،کند

 . و معیارمی روند و گاه در جایگاهی قرار می گیرند که خودشان می شوند رهبر 

ُسوَل َوأُْوِلي هللا تعالی با خطاب قرار دادن مومنین می فرماید:   َ َوأَِطیعُواْ الرَّ یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُواْ أَِطیعُواْ َّللا 

از اید! از خدا و از پیغمبر اطاعت کنید، و از صاحبان امر ای کسانی که ایمان آورده)األَْمِر ِمنُكْم 

ُسوِل ، کنید(اطاعت  تانخود ِ َوالرَّ و اگر در چیزی اختالف داشتید )فَإِن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى َّللا 



ِ َواْلیَْوِم اْلِخِر  ِإن ُكنتُْم تُْؤِمنُونَ  (آن را به خدا و پیغمبر او برگردانید،  اگر به خدا و روز قیامت ایمان)بِاّلل 

 است . سرانجام تر( این کار برای شما بهتر و خوش 59)نساء/ذَِلَك َخْیٌر َوأَْحَسُن تَأِْویاًل .  (دارید

ِ فَإِن تَنَاَزْعتُْم فِي شَ »با « صاحبان امر از خودتان باشند -َوأُْوِلي األَْمِر ِمنُكْم » اگر به   ْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى َّللا 

ُسولِ  دقت کنیم بسیار ساده و آسان « تمام  مشکالت به قرآن و سنت برگردید کردنبرای حل  – َوالرَّ

متوجه می شویم که رهبر جامعه باید یکی از مومنین باشد و بر اساس قرآن و سنت حکم کند و اگر در 

 و سنت مراجعه کند.  موردی اختالفی پیش آمد باید برای حل آن به قرآن

اند به غیر قرآن و سنت حکم کند به عنوان رهبر انتخاب می شود نمی توکه مومنی در این صورت 

( و در اختالفاتی هم که به وجود بیاید نمی تواند به غیر قرآن و سنت 6۸)یوسف/« ِإِن اْلُحْكُم إَِلَّ ّلِل ِ »

ِ  َوَما اْختَلَْفتُْم ِفیِه ِمن» مراجعه کند، چون  در هر چیزی که اختالف  (10)شوری/َشْیٍء فَُحْکُمهُ ِإَلى َّللاَّ

 .گرددآن به خدا واگذار میحکم داشته باشید، 

پس کسی می تواند رهبر میدانهای جهاد و اداره ی امور زندگی حکومتی مومنین شود که در قانون و 

 ه همین ترتیب در سلسله بحثهائیبحقوق اسالمی متخصص باشد، و به قول اهل فقه: باید مجتهد باشد . 

داشتیم در بخش رهبریت  «داراَلسالم و دارالکفر»و « وحدت آگاهانه، هدفمند و حرکتی»که در مورد 

رحمهم  فقهرا بیان کرده بودم که َلزم می بینم جهت تذکر و یادآوری این سخنان اهل  فقهسخنان اهل 

 هللا را خدمت شما بازگو کنم: 

بر بر اثر جراحاتی که  پیروان جاهل مالکی مذهب ق 204در سال که   امام شافعی رحمه هللا -

در الفقه اَلکبر   -نحسبه کذالک و هللا حسبیه  –او وارد کرده بودند و در راه دعوت شهید شد 

می گوید: و علم؛ به گونه ای که صالحیت « داراَلسالم»در بح، شروط امامت و رهبری  

  561 اد باشد.افتاء داشته باشد و اهل اجته

                                                           
 من اهل االجتهاد ایمفت کونیان  صلحی ثیو العلم؛ بح/   39ه االکبر . ص امام شافعی . فق 561



ق( نیز 45۸ه.ق( و قاضى ابویعلى الفراء حنبلی ) متوفای  ۴03)متوفاى مالکیقاضى باقالنى  -

 562اجتهاد و علم را یکی از شروط انتخاب رهبر داراَلسالم مى دانند.

ق وفات کرده در مورد شرط اجتهاد در رهبر 47۸امام الحرمین الجوینی که در سال  -

رط است که رهبر مجتهدی کامل باشد و تمام صفات مجتهدین می گوید:  پس ش« داراَلسالم»

. و در جای دیگری هم می گوید: از شرایط امام و رهبر این 563را در خودش جمع کرده باشد

است که از اهل اجتهاد باشد، به گونه ای که در حوادث نیاز به استفتاء دیگران نداشته باشد  و 

  564«.مورد اتفاق همه است، وهذا مت فق علیه این مورد )داشتن شرط اجتهاد برای رهبر(

مْیِليأبو القاسم مكي  - ق توسط نصرانی های اشغالگر به شهادت 492المقدسي  که در سال  الرُّ

می « داراَلسالم»در ضمن برشمردن شروط رهبر  –نحسبه کذالک و هللا حسیبه  -می رسد

واجب تر از اینکه یک قاضی که گوید: ... باید مجتهد باشد، همچون قاضی و بلکه اولی تر و 

باید مجتهد باشد، بلکه در مجتهد بودن رهبر اجماع مذاهب اسالمی و اهل علم روایت شده 

است، و شرط اجتهاد درباره رهبر مورد اجماع فقها است. و اینکه اکثر رهبران مسلمین بعد از 

ا قدرت نظامی به حاکمیت خلفای راشدین غیر مجتهد بوده اند به این دلیل است که اینها تنها ب

    565رسیده اند.

ق وفات کرده در کتاب روضةُ الط البین در شروط رهبر 676امام نووی هم که در سال  -

می گوید: مکلف مسلمان، عادل، آزاد، باهوش، دانشمند و مجتهد بودن از شرایط  « داراَلسالم»

  566رهبر است.

                                                           
 .181ص  د،یو التمه 20ص ه،یاالحکام السلطان 562
مستجمعاً  نیاإلمام مجتهداً بالغاً مبلغ المجتهد کونیفالشرط أْن »/  .8۴الظلم: ص اثیالت یاألُمم ف اثیعبد الملک بن عبد هللا، غ ،ینیالجو 563

 «.اشتراط ذلک خالف یف ؤثَریُ ولم  ،نیصفات المفت
استفتاء  یإل حتاجیال  ثیمن أهل االجتهاد، بح کونیمن شرائط اإلمام أْن »وقال: / .۴26عبد الملک بن عبد هللا، اإلرشاد: ص ،ینیالجو 564

 .«هیالحوادث، وهذا متّفق عل یف رهیغ
أكثر من ولي أمر األمة بعد الخلفاء الراشدین غیر مجتهد إنما هو لتغلبهم قال: وكون  / ...مجتهًدا كالقاضي وأولى، بل حكى فیه اإلجماع... 565

 فال یَِردْ 
 /  عالما مجتهدا ایکونه مکلفا مسلما عدالحرا ذک یه/  مسلم. حیو شرح صح ۵18المنهاج، ص  566



ضمن بر شمردن شروط رهبر  ق وفات کرده 769سعد الدین التفتازانی که در سال  -

ً « داراَلسالم» و شرط است ... مجتهدی شجاع  .می گوید: ویشترط أْن یکون .... مجتهداً شجاعا

  567 باشد .

ق وفات نموده می گوید: علماء اتفاقی را نقل کرده اند که رهبر 790امام شاطبی هم که در سال  -

ی که به رتبه و درجه ی اجتهاد و فتوا )یا همان  اْلمامة الكبرى( منعقد نمی شود مگر برای کس

 56۸در علوم شرعی رسیده باشد

ق وفات کرده در شرح خود بر کتاب المواقف ۸16سید شریف جرجانی ترکستانی که در سال  -

قاضي عضد الدین اَلیجي می گوید: جمهور فقها و اهل علم  بر آنند که  اهل امامت و کسی که 

است باید در اصول و فروع مجتهد باشد .... تا توانایی  شایسته و مستحق رهبر شدن داراَلسالم

داشته باشد دَلیل و حجج الهی را اقامه و شبهات را در عقاید دینی حل کند و در مورد مسائل 

روز نیازی به فتوای دیگران نداشته باشد و خودش در مورد مسائل روز و نوازل و مستحدثه 

 569مستقل باشد.

در بح، « الخالقه نافه فی معالمِ اَلِ  مآثرُ »ق وفات کرده در کتاب ۸21ل القَْلقََشْنِدي  که در سا -

شروط امامت و رهبری داراَلسالم گفته است: مورد دهم : علمی که به درجه اجتهاد در مسائل 

روز یا نوازل یا مستحدثه و احکام شریعت هللا رسیده باشد، رهبریت بدون داشتن چنین درجه 

قد نمی شود و صحیح نیست؛ چون رهبر به چنین اجتهادی نیاز دارد ی علمی در حد اجتهاد منع

و محتاج چنین اجتهادی است تا اینکه امور را بر روشی صحیح اسالمی و بر راه راست 

                                                           
مسلماً عدالً حّراً ذکراً مجتهداً شجاعاً، مکلّفاً  کونیأْن  شترطیو»/ .271، ص2علم الکالم: ج یمسعود بن عمر، شرح المقاصد ف ،یالتفتازان 567

ً یسم هیوکفا یذا رأ ً یشیناطقاً قر راً یبص عا  «ا
 ،یالشاطب/ 126ص مصر -دار النشر : المكتبة التجاریة الكبرى .  المؤلف : أبو إسحاق الشاطبي.  االعتصام ـ للشاطبى موافق للمطبوع 568

ء نقلوا االتفاق على أن اإلمامة الكبرى ال تنعقد إال لمن نال رتبة االجتهاد والفتوى في إن العلما/  .362، ص2االعتصام: ج ،یبن موس میإبراه
 علوم الشرع

 یمتمکنا من اقامه الحجج و حل الشبهه ف نیبامر الد قومیاالصول و الفروع ل یان اهل االمامه و مستحقها من هو مجتهد ف یالجمهور عل 569

ذلک  تمیازل و احکام الوقائع نصا و استنباطا الن اهم مقاصد االمه حفظ العقائد و فصل الخصومات و لم النو یف یمستقالبالفتو هینیالعقائد الد
الجمهور على أن أهل اإلمامة ومستحقها من هو مجتهد في األصول والفروع ...   متمّكناً من إقامة الحجج وحّل الشبه في /  هذا الشرط ونبد

 ي النوازل ...العقائد الدینیة، مستقالً بالفتوى ف



به پیش ببرد، تا اینکه در پناه چنین اجتهادی بر حدود شرعی آگاهی پیدا « الصراط المستقیم»

راَلسالم را بدهد و درگیری و اختالفات بین مردم کند و حقوق شرعی انسانهای موجود در دا

   570را فیصله بدهد، و چنانچه عالمی مجتهد نباشد توانائی چنین کارهائی را ندارد.

تمام فقهای اهل سنت اتفاق  ق وفات کرده مى نویسد: 1360عبد الرحمن الَجِزیري که در سال  -

مکلف  - 2مسلمان باشد؛ - 1باشد :  دارند که حاکم اسالمى باید داراى چنین ویژگیهایى نیز 

عالم و مجتهد باشد تا مردم را  - 6از قریش باشد؛ - 5مرد باشد  - ۴حر و آزاد باشد؛ - 3باشد؛

 571از احکام دین آگاه نماید و نیاز به استفتاء از غیر خود نداشته باشد.

مْیِلياین رای تمام مذاهب اسالمی است که امام  رم  از اجماع اهل سنت و امام المقدسي  در قرن چها الرُّ

الحرمین الجوینی به عنوان امری متفق علیه در میان تمام مسلمین و امام شاطبی رحمه هللا و دیگران 

نیز از اتفاق تمام اهل علم در این زمینه سخن می گویند، پس رهبری فقیه در حد اجتهاد مطلوب تمام 

 مذاهب اهل سنت بوده است. 

هم حالتی طاری و اضطراری و ضرورت مثل سایر « داراَلسالم»رهبریت  اما با این وجود برای

امور ممکن است به وجود آید و آنهم اینکه به دلیل نبود رهبری مجتهد و متخصص در امور حکومت 

داری  مسلمین به رتبه ای پائینتر از آن یعنی به شخصی که در حد قاضی باشد تن می دهند و در 

ن است مسلمین جهت جلوگیری از هرج و مرج و... به رهبری مسلمان که بدترین حالت هم باز ممک

دارای علم کافی باشد و علمائی را در اطراف خود جمع کرده باشد و از رای آنها استفاده کند نیز 

 رجوع کنند. 

                                                           
 ریالنوازل واألحکام، فال تنعقد إمامه غ یاإلجتهاد ف یإل یعشر: العلم المؤدّ  یالثان»/ .37، ص1مآثر األناقه: ج ،یأحمد بن عل ،یالقلقشند 570

 فصلیالحقوق، و یفستویالحدود، و علمیوألن  م،یالصراط المستق یعل هایجریو میالنهج القو یاألمور عل صرفیالعالم بذلک؛ ألنّه محتاج ألْن 
 «ذلک یعل قدریعالماً مجتهداً لم  کنیالناس، وإذا لم  نیالخصومات ب

 میقیمن امام  نیاتفق االئمة رحمهم َّللاه تعالى على ان االمامة فرض و انه البد للمسلم/  .316 - 317، ص  ۵الفقه على المذاهب االربعة، ج 571

حرا  کونیمکلّفاً ثالثاً ان  کونیان  اً یمسلماً ثان کونی: اوالً ان هیف شترطیاتفقوا على ان االمام و  نیمن الظالم نیالمظلوم نصفیو  نیشعائر الد
لى استفتاء ا حتاجیالناس و ال علمیف نیفى الد تفقهیاالحکام و  صرفیعالماً مجتهداً ل کونیسادساً ان  اً یقرش کونیذکراً خامساً ان  کونیرابعاً ان 

 رهیغ



زمانی که  خوراک سالم و حالل )یعنی رهبری مجتهد و فقیه( گیر نیامد در حالت اضطرار و 

 «دین»ینتر از آن و به خوراک ناسالم و مردار )یعنی رهبری عالم اما مقلد( جهت حفظ ضرورت به پائ

داراَلسالم و و سایر ضرورتها و منافع مسلمین پناه برده می شود، اما این حالت به دلیل نبود رهبری 

 مجتهد و فقیه و حالت اضطرار و ضرورت است و چنانچه رهبری مجتهد و فقیه وجود داشته باشد به

پس غیر از قلدرهای نظامی مسلمان که با معنی رفع ضرورت و از بین رفتن حالت طاری است و... 

قدرت نظامی و تنها با پشتوانه ی اسلحه خودشان را بر داراَلسالم تحمیل کرده اند، چه در حالت عادی 

رهبر باید  و چه در حالت اضطرار و ضرورت  تمام علمای اهل سنت برای اداره ی جامعه معتقدند که

 عالم و فقیه به قانون شریعت هللا باشد:  

چون تا روز قیامت قانون اساسی مسلمین و داراَلسالم تنها یکی است و آنهم قانون شریعت هللا   -

و کسی که در این قانون تفقه و آگاهی دقیقی نداشته باشد نمی تواند وکیل مومنین در تطبیق 

 شد. صحیح قوانین شریعت هللا در جامعه با

رهبر جامعه هم با آنکه توسط شورای اولی اَلمر و یا اهل حل و عقد تحت نظارت است و  -

باَلترین مقام تصمیم گیرنده در امور اجرائی داراَلسالم است اما اگر علم و دانش و فقه کاملی 

به « ودوضع موج»نسبت به قانون شریعت هللا و منابع شرعی نداشته باشد نمی تواند متناسب با 

داراَلسالم و سیاستهای داخلی و خارجی آن، تصمیمات شرعی را از منابع « نیازهای روز»

 شرعی استخراج کند. 

اگر یک حاکم مسلماِن جاهل به شریعت و دارای قدرت حکومتی، هزاران عالم مجتهد مثل امام  

امام ابن حزم اندلسی ابوحنیفه یا امام جعفر صادق یا امام مالک و امام شافعی و امام احمد بن حنبل و 

وغیره را در اختیار داشته باشد می تواند رای جاهالنه ی خودش را بر علم این دسته از مجتهدین 

ترجیح دهد و رای این مجتهدین را نادیده بگیرد، و در برابر این مجتهدین و علماء، اهل بدعت را دور 

ین حاکم با پشتوانه ی اهل بدعت در خودش جمع کند و دارودسته ی منافقین هم قدرت برتر شوند و ا



برابر این مجتهدین و علمای بزرگوار مرتکب فجایعی شود که فقط کافی است سری به زندگی این 

 مجتهدین و ائمه ی خیرالقرون و حتی علمای عامل سایر قرون اسالمی بزنید. 

مکان اداره ی شرعی حکومت اسالمی با نهادهای مختلفی که دارد، بدون وجود رهبری عالم و فقیه، ا

می گویند مجتهد و « داراَلسالم»آن بر اساس قانون شریعت هللا وجود ندارد. اهل سنت به این رهبر 

شیعیان می گویند فقیه. یعنی ماهیت یکی است و اختالف تنها در دو اسِم هم معنی است. یکی می گوید 

انون اساسی اجتهاد و صالحیت علمي وَلیت مجتهد و دیگری می گوید وَلیت فقیه. البته شیعیان در ق

انگور و عنب و ازم و شد همان داستان  572َلزم براي افتاء در ابواب مختلف فقه را ذکر کرده اند . 

  استافیل شخص فارس زبان و عرب و ترک و رومی . همه یکی است با اسمهای مختلفی .

اند هر چند که این مجتهدین مومنین هیچ گاه در طول تاریخ از قدرت گیری مجتهدین ضرر ندیده 

دیدگاههای مختلفی هم داشته باشند و چنانچه از کانال شورای اولی اَلمر متخصصین به قدرت 

حکومتی هم دست پیدا کنند برای مومنین و دنیا برکت می شوند. باذن هللا . و چنانچه مومنی در امر 

و فقیهی برتری بدهد و برای حاکم شدن رهبریت، کسانی پائین تر از اینها را بر چنین رهبران مجتهد 

 رهبریتی پائین تر از اینها بکوشد بدون شک دچار خیانت به هللا و رسولش و مومنین شده است . 

امام بیهقی رحمه هللا و دیگران از ابن عباس رضی هللا عنهما نقل شد کرده اند که رسول هللا صلی هللا 

أَُمَراِء اْلُمْسِلِمیَن َشْیئًا فَاْستَْعَمَل َعلَْیِهْم َرُجاًل َوهَُو یَْعلَُم أَنَّ ِفیِهْم َمْن هَُو  َمْن تََولَّى ِمنْ علیه وسلم می فرماید: 

کسی که   573.  ینَ أَْولَى بِذَِلَك َوأَْعلَُم ِمْنهُ بِِكتَاِب هللاِ َوُسنَِّة َرُسوِلِه ، فَقَْد َخاَن هللاَ َوَرُسولَهُ َوَجِمیَع اْلُمْؤِمنِ 

از مسلمین را به کار بگمارد در حالی که می داند در میان مسلمانان کسی هست که شایسته  کارگزاری

تر از آن و آگاه تر به کتاب خدا و سنت رسولش وجود دارد، به خدا و رسولش و به تمامی مسلمانان 

رجالً  َمن اْستعملَ خیانت کرده است. با همین مفهوم از عمر بن الخطاب رضي هللا عنه نقل شده که: " 

                                                           
 اسيقانون اس 109اصل  572
/ ۵لهیثمي في مجمع الزوائد )ا/  ( ،11۴/ 11( وقال صحیح اإلسناد ، والطبراني في " المعجم الكبیر " )10۴/ ۴الحاكم في مستدركه )573

  یهقیسنن ب/  216ـ  215/  5أنظر تفسیر المنار  / (212



َ َوَرُسولَهُ والمؤِمنینَ  کسی که شخصی را به خاطر  574"ِلَمَودَّةٍ أو ِلقَرابٍَة ، َل یستعِملُه إَلَّ لذلك؛ فقد خاَن َّللاَّ

اینکه دوستش دارد یا از نزدیکان او است در کار مدیریت و رهبری انتخاب کند، در این صورت به هللا 

 و رسولش و مومنین خیانت کرده است. 

این صورت، ما از زمانی که خالفت اسالمی بر منهاج نبوت را از دست داده و به بدعت بزرگ در 

ملوکیت و این حاکمیتهای بدیل اضطراری اسالمی دچار شده ایم تا زمانی که بار دیگر به حکومت 

 در امر رهبریت حمایت نمی کنیم، مذهب و فرد خاصیاسالمی بر منهاج نبوت دست پیدا نکرده ایم از 

مورد پذیرش تمام مذاهب  معیارهای حمایت می کنیم . ما تالش می کنیم که این معیارها بلکه تنها از

اسالمی تحقق پیدا کنند که به عنوان یکی از اسباب ما را در نهایت به اجماع واحد و جماعت واحد 

 " مسلمین می رسانند. باذن هللا. 

رهبری مجتهد بر داراَلسالم خود ندیده است و در این صورت واضح است که اهل سنت قرنهاست که 

کسانی را به عنوان رهبریت انتخاب کرده که اصالً و در حالت طاریء و غیر عادی به حکم ضرورت 

شایستگی رهبریت بر اساس معیارهای مورد پذیرش اهل سنت را نداشته اند و همگی حکم مردار 

با وجود فوایدی سالم و مومنین. پس از مردار داراَل اسالم و داشته اند جهت حفظ مصلحتهای ضروری

 نباید انتظاری غیر از فساد و بوی بد و کرم زدگی و ... داشت . که جهت رفع ضرورت دارد 

الشیخ »امروزه هم اگر می بینی در کشوری مثل سومالی کسی چون أحمد عبدي غودني ملقب به  

در « هرگیسا»ن می شود این شخص در شهر رهبر الشباب المجاهدی« مختار عبد الرحمن أبو الزبیر

به عنوان حسابدار کار می کرد و علوم « تیلیصوم»الی لند در شرکت مخابرات خاص سومالی مسو

شرعی در حد عمومی داشت، یا سرهنگ حسن طاهراویس از توابین نظامی حکومت سکوَلر سیاد 

 بری بود که رهبر دادگاههای اسالمی سومالی می شود . 

                                                           
نیا، كما في " مسند الفاروق " البن كثیر ) 574  ( .۵36/ 2رواه ابن أبي الدُّ



رهبر مجاهدین مالی شده است این شخص قبالً دارای « إیاد أگ غالي»ی بینی که فرمانده یا اگر م

تفکرات سکوَلریستی و چپ و سوسیالیستی بود و مدتها در ارتش قذافی و در عملیاتهای مختلفی بر 

علیه مجاهدین شریعت گرا و مخالفین قذافی شرکت کرده بود که بعدها با آشنائی به منهج جهادی 

 می تغییر مسیر می دهد و رهبریت مجاهدین شمال مالی را بر عهده گرفته است. اسال

های علم اقتصاد و مدیریت بازرگانی تحصیل کرده بود، یا حتی شخصی چون اسامه بن َلدن در رشته

و کسانی چون ایمن الظواهری و عبدالقادر عبدالعزیز در رشته ی پزشکی مهارت داشتند و شخصی 

و در زندان با  آکادمیک هم دست پیدا نکرده بود قاوی نیز به این درجه از دانشچون ابومصعب زر

  اندیشه های جهادی آشنا می شود. 

در این صورت در بهترین برداشت باید بگوئیم که خالد بن ولید رضی هللا عنه به عنوان رهبر انتخاب 

نیست که اشتباهات او را تذکر شده و کسی چون رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و ابوبکر صدیق هم 

 دهد و جلو اشتباهات او را بگیرد. به نظر شما ثمره چه خواهد شد؟ 

به اهل سنت به این شکل همچون خالد بن ولید  هبران جهادی میان فرقه های معرفاکثریت مطلق ر

و اشغالگر  رضی هللا عنه از جاهلیت به اسالم روی آورده اند و وارد میدانهای جهاد با کفار سکوَلر

خارجی و مزدوران محلی شده اند و تمام آنهائی که ادعای داشتن علم دارند در زیر سایه ی همین کفار 

؛ فقط کافی سر می برند سکوَلر و اشغالگر خارجی و طاغوتهای محلی و دور از میدانهای جهاد به

 است اطرافت را نگاه کنی تا حقایق را ببینید. 

دسته از فرماندهان ما که از نجدیت تقلید می کنند اشتباهات فاحشی رخ می دهد اگر می بینیم که از این 

امری طبیعی است و اگر می بینیم از فرماندهانی چون عبدهللا عزام و اسامه بن َلدن اشتباهات کمتری 

دیده می شود به دلیل منهج اخوانی و سید قطبی آنهاست و اگر دیده می شود که از مال عمر رهبر 

از کالسهای دروس همچون طلبه ای ن اشتباهات کمتر از اینها دیده می شود چون خود این شخص طالبا

 شرعی بلند شده و وارد میدانهای جهاد شده بود. 



به هر حال عدم وجود رهبری مجتهد در میدانهای جهاد نزد فرقه های معروف به اهل سنت یک 

خالد بن ولید رضی هللا عنه که به حکم واقعیت است و وجود اشتباهات فاحش از رهبرانی چون 

اگر  . بخصوصته اند کامالً قابل پیش بینی استضرورت در جایگاه چنین رهبریت مجتهدی قرار گرف

این رهبران در گروههای متفرق و رنگارنگ ظهور کنند که همیشه مرکز تفرق و جنگ داخلی و 

  سستی و بی ابهتی و شکست برای اهل دعوت و جهاد بوده اند.

شیعه ی جعفری در زمان ما توانسته این خالء را پر کند اما هیچ یک از جماعتها و گروههای اهل 

و عده ای هم به دَلیل مختلف  د این خالء استراتژیک را پر کنندجهاد معروف به اهل سنت نتوانسته ان

ه اگر منجر بغیر شرعی حاضر نیستند از مذهبی غیر از مذهب خود در امر رهبریت پیروی کنند حتی 

  فساد و نابودی خودشان هم شود، که این هم نوعی جاهلیت واضح و آشکار است. 

پس باید بدانیم کسانی مثل خالد بن ولید رضی هللا عنه که تازه از دنیای کفر وارد جریان جهادی و 

هند هرگز داراَلسالم شده اند قطعاً در تخصصی که دارند دچار اشتباه و خطا می شوند و اگر هم بخوا

مثل مومنین آموزش دیده نمی توانند عمل کنند، در اینجا اینها نیازمند رهبریتی دلسوز و آگاه همچون 

 رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و ابوبکر صدیق رضی هللا عنه هستند . 

یک نیاز کامالً  از قرنها قبل از تاکنون دست یابی به یک رهبر مجتهد برای اهل دعوت و جهاد

َما َلَ  »هر چیزی که بتواند ما را به این هدف و ضرورت نزدیک کند واجب است چونی است ضرور

به همین دلیل می بینیم که شخصی چون ماموستا کریکار جهت جبران « یَِتمُّ اْلَواِجُب إَِلَّ ِبِه؛ فَُهَو َواِجبٌ 

ی و فقهی می این نقایص برای جامعه ی اهل سنت کوردها مدرسه ای مجازی با آموزشهای شرع

و کسانی مثل من هم سعی داریم این خالء را با درسها و جلساتی اینچنینی و دعوت به سوی  ،گذارد

 . نیمبرتر پر ک« ابزار3»وحدت اسالمی از کانال 

من تمام این مجاهدینی را که آزمایش پس داده اند در همان ابتدای ورودشان به میدانهای جهاد مومنینی 

که نیازمند  -نحسبهم کذالک و هللا حیسبهم  -می دانم ن ولید رضی هللا عنه همچون خالد بمخلص 



رهبری فقیه و مجتهد در این زمینه ها هستند. اینها سرمایه های عظیم فرقه ی ناجیه هستند که اگر 

چنین رهبریتی را نیافتندَلزم است خودشان در فکر تولید آن باشند و منتظر مالهای غیر متخصص و 

و آنهائی که دین خود را به متاع تظر مالهای عوام زده و سازگار شده با وضع موجود بخصوص من

 نباشند. دنیا فروخته اند 

 سخن پایانی:  

َم فِی ِإنَُّکُم اْلیَوْ از ابوذر رضی هللا عنه روایت است که می گوید: رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمود: 

امروز شما در زمانی هستید که علمای آن زیاد و خطیبانش کم ُخَطبَاُؤهُ، ) َزَماٍن َکِثیٍر عُلََماُؤهُ ، قَِلیلٍ 

داند دست بکشد، گمراه هر کس از یک دهم آنچه که می( َمْن تََرَک َعِشیَر َما َیْعِرُف فَقَْد هََوى،)است.

بعد از این زمانی خواهد آمد که خطیبان  و( َویَأْتِی ِمْن بَْعدُ َزَماٌن َکِثیٌر ُخَطبَاُؤهُ، قَِلیٌل عُلََماُؤهُ، )گشته است

هر کس در آن روز به یک  575( َمِن اْستَْمَسَک ِبعَِشیِر َما یَْعِرُف فَقَْد نََجاآن زیاد و عالمان آن کم است،

 داند چنگ بزند، پس نجات یافته است.دهم آنچه که می

یا هللا، مددکار و یاری گر من تویی؛  576، َوِبَك اُقاِتُل.ُحوُل، َوبَِك أَُصولُ أَ اللَُّهمَّ أْنَت َعُضديِ َونَِصیِري، بَِك 

به یاری و کمک تو متحول می شوم وجوَلن می دهم و به کمک تو حمله می کنم و به کمک تو می 

 جنگم.

َب إِلَْیَها ِمْن قَْوٍل َوَعَمٍل، َوأَُعوذُ بَِك َمَن النَّارِ  َب ِإلَْیَها ِمْن قَْوٍل َوَعَمٍل. اللَُّهمَّ ِإن ِي أَْسأَلَُك الَجنَّة َوَما قَرَّ  َوَما قَرَّ

نَا ِباِْلْسالِم، َوأَِعزَّ بِنَا اْلْسالَم، اللَُّهمَّ أَْعِل ِبنَا َكِلَمةَ اْلْسالَِم، َواْرفَْع ِبنَا َرا  یَةَ القُْرآِن.َربَّنَا أَِعزَّ

 تَْغِفُرَك َوأَتُوُب ِإلَْیكَ سُْبَحانََك اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدَك، َلَ ِإلَهَ ِإَلَّ أَْنَت، أَسْ 

 والسالم علیکم و رحمه هللا و برکاته
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