اصل نفی سبیل و عزت اسالمی (( )1قسمت )16
بدون شک الزمه ی ایمان به هللا و مقدمه ی ایمان به هللا ،کفر به طاغوت است؛ یعنی قبل از «اال هللا» باید
اقرار به «ال اله» شود ،و طاغوت هم در میان انسانها یعنی «کفار6گانه»ی آشکار [ -1الَّذِینَ هَادُوا -2
ع ْن دِینِ ِه] ،یعنی باید در
َوال َّ
وس َ -5والَّذِینَ أ َ ْش َر ُكوا َ -6 +م ْن َی ْرتَدَّ ِم ْن ُك ْم َ
صابِئِینَ َ -3والنَّ َ
ص َ
ار ٰى َ -4و ْال َم ُج َ
میان انسانها ابتدا این «کفار6گانه»ی آشکار انکار و نفی شوند بعد به تائید هللا و ایمان به هللا اقرار شود
چون عدم نفی این طاغوتها در واقع به معنی پیروی از آنها به جای هللا تعالی و شرک با هللا تعالی و نفی
ایمان به هللا تعالی و نفی آخرین شریعتش است.
هللا تعالی در مورد قوم عاد که با قوانین و آیات هللا تعالی کل کل کرده و از دستورات پیامبران سرپیچی
کرده و تابع قانون و امر افرادی شدند که از قانون شریعت هللا سرکشی کرده بودند و در برابر رهبران و
ص ْوا
عادٌ َج َحدُوا ِبآیا ِ
ت َر ِب ِه ْم َو َ
مجریان قانون شریعت هللا عنادت و لجبازی می کردند می فرمایدَ « :و ِت ْلكَ َ
ع َ
س َلهُ این هم قوم عاد بودند که آیهها و دالئل پروردگارشان را انکار کردند و از فرمان پیغمبران خدا
ُر ُ
عنِی ٍد»( هود )59 /و از دستور هر سرکش عناد پیشهای پیروی
َّار َ
سرکشی نمودند َواتَّبَعُوا أ َ ْم َر ُك ِل َجب ٍ
کردند.
یا در جای دیگری می فرماید« :أَلَ ْم ت ََر إِلَى الَّذِینَ ْ
ع ُمونَ أَنَّ ُه ْم آ َمنُوا بِ َما أ ُ ْن ِز َل إِلَیكَ َو َما أ ُ ْن ِز َل ِم ْن قَ ْبلِكَ
یز ُ
یریدُونَ أ َ ْن یت َ َحا َك ُموا إِلَى َّ
الطا ُ
ت ( اي پیغمبر ! ) آیا تعجب نميكني از كساني كه ميگویند كه آنان بدانچه
غو ِ
ِ
بر تو نازل شده و بدانچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند ميخواهند داوري را به پیش طاغوت ببرندَ .وقَ ْد
أ ُ ِم ُروا أ َ ْن ی ْكفُ ُروا بِ ِه و حال آن كه بدیشان فرمان داده شده است كه به طاغوت ایمان نداشته باشند و به
ض ا
طاغوت کفر داشته باشندَ .و ی ُِریدُ ال َّ
شی ُ
الال بَ ِعیدا ا »( نساء )60 /و شیطان ميخواهد كه
ُضلَّ ُه ْم َ
ْطان أ َ ْن ی ِ
ایشان را بسي گمراه كند.
این آیات و دهها آیه ی مشابه به ما می گویند هر کسی که به قانون شریعت هللا ایمان دارد باید خود
طاغوتها و بعد قوانین آنها را نفی کند و نباید به دادگاهها و قوانین این «کفار6گانه» ی آشکار مراجعه کند؛
وس َ -5والَّذِینَ أ َ ْش َر ُكوا -6 +
این یعنی حاکمیت [  -1الَّذِینَ هَادُوا َ -2وال َّ
صا ِبئِینَ َ -3والنَّ َ
ص َ
ار ٰى َ -4و ْال َم ُج َ
ع ْن دِینِ ِه] ،غیر اسالمی است و مومنین نباید زیر بار حاکمیت غیر اسالمی بروند و حاکمیت
َم ْن یَ ْرتَدَّ ِم ْن ُك ْم َ
غیر اسالمی بر مومنین جایز نیست.

با همان کفر به طاغوت و نفی طاغوتهای  6گانه در میان انسانها و اقرار به شهادتین حاکمیت طاغوتها و
قوانین آنها زیر پا گذاشته می شود و قلب از والء این کفار و عقاید آنها و قوانین آنها خالی می شود
«وتخلیت» یعنی درونم را از عقاید ،والء و قوانین شیطان و تمام کفار آشکار و پنهان خالی کردم و تنها هللا
و قانون شریعت هللا و اولیای هللا را در آن قرار داده ام؛ پس کسی یافت نمی شود هم در قلبش شیطان را
گذاشته باشد هم هللا را ،هم به قانون شریعت هللا ایمان داشته باشد و هم آگاهانه ،عمدا ا و به میل خودش زیر
بار طاغوتها برود و قوانین طاغوتها را بپذیرد  .جمع این دو امر متناقض محال استَ .ما َجعَ َل َّ
َّللاُ ِل َر ُج ٍل
ِم ْن قَ ْلبَی ِْن فِي َج ْوفِ ِه ۚ (احزاب )4/هللا در درون یک مرد دو قلب قرار نداده است که یکی از قلبها را به هللا و
قوانینش بدهد و قلب دیگر را به شیطان و قوانین مریدانش در روی زمین .اطاعت کردن که ماهیت تمام
حکومتهاست و معنی دوم دین را می رساند ،یا باید به هللا داده شود یا به کفار.
هللا تعالی به رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به عنوان اسوه ای از اسوه های مومنین و رهبر داراالسالم می
َّللاَ َو َال ت ُ ِطعِ ْال َكافِ ِرینَ َو ْال ُمنَافِقِینَ إِ َّن َّ
ق َّ
ع ِلی اما َح ِكی اما»(احزاب )1/اي پیغمبر!
َّللاَ َكانَ َ
فرماید« :یا أَی َها النَّبِي ات َّ ِ
از هللا بپرهیز ،و از كافران و منافقان اطاعت مكن .بيگمان خداوند آگاه حکیم است.
زمانی که حاکمیت و حکومت یکی از «کفار 6گانه» ی آشکار یا حاکمیت کفار پنهان داخلی و دارودسته ی
منافقین (= سکوالرزده ها) پذیرفته می شود الزمه ی هر حاکمیتی اطاعت کردن از آنان و قوانین آنهاست؛
زمانی که هللا تعالی اطاعت کردن از کفار آشکار و پنهان را ممنوع و حرام کرده است به این معنی است
که قوانین و حکومت آنها بر مومنین نیز ممنوع و حرام است .به همین دلیل هللا تعالی خطاب به تمام
علَى أ َ ْعقَا ِب ُك ْم فَت َ ْنقَ ِلبُوا خَا ِس ِرینَ »( آل
مومنین می فرماید« :یا أَی َها الَّذِینَ آ َمنُوا ِإ ْن ت ُ ِطیعُوا الَّذِینَ َكفَ ُروا ُ
یردُّو ُك ْم َ
عمران )149 /اي كساني كه ایمان آوردهاید ! اگر از كافران ،فرمانبرداري كنید ،شما را به كفر
برميگردانند و زیان دیده برميگردید.
زمانی که متوجه شدیم که «اطاعت» از حاکم تنها مختص نظام اسالمی نیست و بقاء و ماندگاری هر
حکومتى (چه اسالمی و چه غیر اسالمی) بدون اطاعت مردم از حاکم ،امکانپذیر نیست ،هللا تعالی تیشه به
ریشه ی حاکمیت کفار می زند و امر می کند این «اطاعت» نباید از کفار صورت گیرد؛ یعنی در واقع و
به عنوان مثال هللا تعالی « َو ِ ََّلِلِ ْال َمث َ ُل ْاْلَعْلى» نفرموده فالنی را بکشید فرموده گردنش را بزنید که همان
کشتن را می رساند ،اطاعت نکردن از رئیس و امیر و مدیر و رهبری یعنی نپذیرفتن ریاست و امارت و
مدیریت و حاکمیت چنین شخصی .بدون شک کسی که از روی اجبار و اکراه یا از روی میل و اختیار از

این کفار اطاعت کند در واقع باید از قوانین شریعت هللا اطاعت نکند .چون این «اطاعت» یا باید برای
حکومت اسالمی باشد یا حکومت کفار.
با استناد به تمام منابع شرعی به صورت واضح متوجه می شویم که انسانها از همان ابتدا که با کفر به
طاغوت و بعد ایمان به هللا وارد دایره ی اسالم شده اند این «اطاعت» آنها نیز به هللا تعالی و حکمها و
قوانین هللا تعالی منحصر شده است و این اطاعت تنها مختص حکمها و قوانین هللا تعالی است ِ « :إنَّ َما َكانَ
س ِم ْعنَا َوأ َ َ
عوا ِإلَى َّ
ط ْعنَا ۚ َوأُو ٰلَئِكَ ُه ُم ْال ُم ْف ِل ُحونَ »(نور)51/
قَ ْو َل ْال ُمؤْ ِمنِینَ ِإذَا دُ ُ
َّللاِ َو َر ُ
سو ِل ِه ِل َیحْ ُك َم َب ْینَ ُه ْم أَن یَقُولُوا َ
مؤمنان هنگامی که به سوی خدا و پیغمبرش فرا خوانده شوند تا میان آنان حکم کند  ،سخنشان تنها این است
که میگویند  :شنیدیم و اطاعت کردیم ! و رستگاران واقعی ایشانند .
در این صورت مومنین «اطاعت» خودشان را به هللا تعالی (قرآن) و پیامبرش (سنت صحیح +أُو ِلي ْاْل َ ْم ِر
ِم ْن ُك ْم) داده اند ،و به عدم پذیرش تسلط و حاکمیت کفار بر خود دعوت شده اند و متوجه می شویم که هیچ
راهی وجود ندارد که از طریق آن راه ،کافری بر مومنی حاکمیت داشته باشد و و مـادام که مـؤمنان دارای
ایـمان راسـتین و کـردار شایسته و بایسته باشند ،هرگز هللا کافران را بر مؤمنان چیره نخواهد ساخت و هللا
تعالی هیچ گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط را باز نخواهد کرد ،چنانچه هللا تعالی می فرماید:
س ِب ا
« َو لَ ْن یجْ َع َل َّ
یال» (نساء )141 /
َّللاُ ِل ْل َكافِ ِرینَ َ
علَى ْال ُمؤْ ِمنِینَ َ
این پروسه و سیستم «اطاعت» پذیری از هللا و رسولش و نفی «اطاعت» از کفار پیامی به مومنین می
دهد و یکی دیگر از اصول اساسی و شالوده های دیپلماسی و روابط خارجی داراالسالم و حکومت اسالمی
با دارالکفرها را معرفی می کند تحت عنوان  :اصل نفی سبیل و عزتمداری برای داراالسالم و دولت
اسالمی که به عنوان یک خط قرمز در سیاست خارجی داراالسالم عمل مسئولین و مومنین را در امر
استقالل ،روشن و تعیین می کند.
سبیل یعنی :راه ،نفی هم در اینجا یعنی  :رد ،منع ،بسته شدن؛ در مجموع مفهوم و معنای قاعده نفی سبیل
یعنی :هللا تعالی راه تسلط کفار بر داراالسالم را منع کرده و رد می کند و هیچ راهی قرار نداده است که
از چنین راهی کفار بر داراالسالم و دولت اسالمی آن حاکمیت داشته باشند ،بلکه تمام راهها را بسته است.
سبِیالا» (نساء  )141 /و خداوند هرگز راهى
هللا تعالی می فرماید َ «:ولَن یَجْ َع َل َّللاُ ِل ْلکَافِ ِرینَ َ
علَى ْال ُمؤْ ِمنِینَ َ
براى سلطهى كفار بر مومنین قرار نخواهد داد ( و هللا تعالی تا ابد اجازه نداده که کافران کمترین تسلطی

بر مؤمنان داشته باشند و هللا تعالی راهی قرار نداده که از این راه کفار بر مومنین تسلط پیدا کنند و هرگز
هیچ راه سلطه ای برای کفار بر مومنین قرار نداده است )
لَن از ادات نفی محسوب می شود که بر سر فعل مضارع می آید و معنی آن را به آینده ی منفی تبدیل می
کند ،یعنی در آینده این کار هرگز انجام نمی گیرد .به عنوان مثال هللا تعالی می فرماید:
ب أ َ ِرنِي أ َ ْن ُ
ظ ْر إِلَیْكَ قَا َل لَ ْن ت ََرانِي (اعراف )143/هنگامی
سى ِل ِمیقَاتِنَا َو َكلَّ َمهُ َربُّهُ قَا َل َر ِ
 َولَ َّما َجا َء ُمو َکه موسی به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت ،عرض کرد :پروردگارا ! ( خویشتن
را ) به من نشان بده تا تو را ببینم (هللا به او) گفت  ( :تو با این بنیه آدمی و در این جهان مادی تاب
دیدار مرا نداری و) هرگز مرا نخواهی دید و مرا نمیبینی .
ض َولَ ْن ت َ ْبلُ َغ ْال ِجبَا َل ُ
ط ا
وال (اسراء )37/و در روی
 َو َال ت َ ْم ِش فِي ْاْل َ ْر ِض َم َر احا ۖ ِإنَّكَ لَ ْن ت َْخ ِرقَ ْاْل َ ْر َ
زمین متکبرانه و مغرورانه راه مرو  .چرا که تو ( با پای کوبیدن قلدرانهات بر زمین) هرگز
نمیتوانی زمین را بشکافی( ،و با گردن کشیدن جبارانهات بر آسمان) هرگز نمی توانی به بلندای
کوهها برسی.
علَى َّ
َب َّ
َّللاِ فَ ْلیَت ََو َّك ِل ْال ُمؤْ ِمنُونَ (توبه )51/بگو  :هرگز
َّللاُ لَنَا ُه َو َم ْو َالنَا ۚ َو َ
ُصیبَنَا إِ َّال َما َكت َ
 قُ ْل لَ ْن ی ِچیزی به ما نخواهد رسید ،مگر چیزی که خدا برای ما مقدر کرده باشد .او مولی و سرپرست ما
است  ،و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل و اعتماد کنند و بس .
در این صورت همچنانکه در این دنیا هرگز نمی توانیم هللا را ببینیم « لَن ت ََرانِی » و همچنانکه هرگز نمی
ض » و هرگز قدت به بلندای کوهها نمی رسد « َولَ ْن
توانی با قدمهایت زمین را بشکافی « لَ ْن ت َْخ ِرقَ ْاْل َ ْر َ
ت َ ْبلُ َغ ْال ِجبَا َل ُ
ط ا
وال » پس هرگز هللا تعالی راهی قرار نداده که کفار بر مومنین تسلط پیدا کنند« َولَن یَجْ عَ َل َّللاُ
سبِیالا» (نساء )141 /
ِل ْلکَافِ ِرینَ َ
علَى ْال ُمؤْ ِمنِینَ َ
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز می فرماید« :اإلسال ُم َی ْعلُو وال یُ ْعلَى»« 1اسالم چیره می شود و سیطره
پیدا می کند و بر آن چیرگي و سیطره نیست ».یا شیعیان جعفری تحت عنوان حدیث اعتالء روایت کرده
نزلَ ِة ال ُموتی »2 .اسالم همیشه بر سایر مکاتب و ملل علو
علَی ِه والکف ُ
اند « :االسال ُم یعلو وال یعلی َ
ار ِب َم ِ
وبرتري نسبت دارد وهیچ چیزي برآن برتري ندارد و کافران به منزله ي مرده ها هستند.
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عالوه بر این اجماع فقها و مسلمانان بر این است که در اسالم هیچ گونه قاعده اي مبني بر جایز بودن
تسلط کافران بر مسلمانان وجود ندارد 3.همچنانکه هیچ راهی برای کشتن عمدی مومن بی گناهی وجود
ندارد ،یا هیچ راهی برای زنا کردن وجود ندارد ،یا هیچ راهی برای جاسوسی بر علیه مومنین و
داراالسالم وجود ندارد ،یا هیچ راهی برای سکونت اختیاری در میان سکوالریستها (یا به زبان عربی=
مشرکین) وجود ندارد ،یا هیچ راهی برای شرک کردن به هللا وجود ندارد.
پس نمی توان تصور کرد که هللا تعالی راهی را باقی گذاشته باشد که از آن راه کفار بتوانند بر مومنین
تسلط پیدا کنند ،بلکه تمام راهها را جهت تسلط کفار بر مومنین بسته است؛ و نمی توان در شریعت هللا
تعالی قانونی را پیدا کرد که در آن اجازه داده شده باشد که کفار بر مسلمین مسلط شوند و حاکمیت داشته
باشند بلکه تمام آیات و احادیث رسول هللا صلی هللا علیه و سلم بر نفی حاکمیت کفار بر مومنین و بر نفی
اطاعت از کفار و قوانین و احکام آنها و بر اساس علو و آزادی مسلمان از سلطه کفار بنا شده اند.
ض (توبه )71/زنان و مردان مومن همه
هللا تعالی می فرمایدَ :و ْال ُمؤْ ِمنُونَ َو ْال ُمؤْ ِمنَاتُ بَ ْع ُ
ض ُه ْم أ َ ْو ِلیَا ُء بَ ْع ٍ
سرپرست و ولی همدیگر هستند و کفار هیچ سرپرستی و والیتی بر مومنین ندارند 4.کفار اصلی تنها می
توانند بر کفار سرپرستی و والیتی داشته باشند نه بر مومنینَ :و الَّذِینَ َكفَ ُروا بَ ْع ُ
ض ُه ْم أ َ ْو ِلیا ُء بَ ْع ٍ
ض ِإ َّال ت َ ْف َعلُوهُ
یر (انفال )73/و کسانی که کافرند ،برخی یاران و سرپرستان برخی دیگرند
ض َو فَساد ٌ َك ِب ٌ
ت َ ُك ْن فِتْنَةٌ فِي ْاْل َ ْر ِ
( و در جانبداری از باطل وبر علیه مؤمنان همرأی و همسنگرند .پس ایشان را به سرپرستی نگیرید) که
اگر چنین نکنید فتنه و فساد عظیمی در زمین روی میدهد.
در این زمینه الزم می دانم که با مثالهائی عینی از منابع شرعی بحث را ادامه دهیم:
 کافر حتی نمی تواند به عنوان ولی و سرپرست دختر یا خواهر خودش که مسلمان شده محسوبشود 5و جایگاه ولی در امر ازدواج از او سلب می شود . 6حتی ابن قدامه رحمه هللا 7و ابن منذر
رحمه هللا  8اجماع تمام اهل علم در میان تمام سرمذهبهای اسالمی مثل مالک و شافعی و اهل رای
و غیره را بیان می کنند که کافر بر دختر و زنان مسلمان والیت و سرپرستی ندارد .و حتی کافر

 3ابوالفضل شکوري ،فقه سیاسي ،ص .330
(( 4الجامع لمسائل المدونة)) للصقلي (.)76/9
 5المبدع ،إلبراهیم بن مفلح (.)31/7
 6تبیین الحقائق للزیلعي ( / ،)99/2حاشیة ابن عابدین (.)77/3
 7قال ابن قدامة :أما الكافر فال والیة له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم ـ منهم مالك والشافعي و أبو عبید وأصحاب الرأي.
 8اإلجماع (ص )78 :قال ابن المنذر :أجمعوا َّ
أن الكاف َِر ال یكونُ ولیًّا البنته المسلم ِة  / .وقال ابن المنذر :أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

به عنوان شاهد بر عقد ازدواج زن و مرد مسلمان پذیرفته نمی شوند و این رای حنفی 9و مالکی
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و شافعی 11و حنبلی ،12چهار مذهب معروف به اهل سنت است چون هللا تعالی امر می کند که از
ع ْد ٍل ِم ْن ُك ْم (طالق )2/و کفار از ما نیستند .در
ي َ
خودتان دو مرد عادل گواه گیریدَ :،وأ َ ْش ِهد ُوا ذَ َو ْ
صورتی که زن از کفار اهل کتاب و مرد مسلمان باشد باز در مذهب امام شافعی 13و حنبلی 14و
محمد شیبانی و دیگران از حنفی ها 15باز شاهدهای بر عقد باید مسلمان باشند.
 به دلیل خلع والیت شخص کافر بر زن و دختران مسلمان ،این دختران و زنان می توانند بدوناجازه ی این پدر و برادر و اطرافیان کافر به تنهائی به سوی داراالسالم مهاجرت کنند .هللا تعالی
اج َرا ٍ
ت
در مورد این زنان و دختران مهاجر می فرماید :یَا أَیُّ َها الَّذِینَ آ َمنُوا ِإذَا َجا َء ُك ُم ْال ُمؤْ ِمنَاتُ ُم َه ِ
امت َِحنُو ُه َّن ۖ َّ
ع ِل ْمت ُ ُمو ُه َّن ُمؤْ ِمنَا ٍ
ار ۖ َال ُه َّن ِحل لَّ ُه ْم َو َال
فَ ْ
َّللاُ أ َ ْعلَ ُم ِبإِی َمانِ ِه َّن ۖ فَإ ِ ْن َ
ت فَ َال ت َْر ِجعُو ُه َّن ِإلَى ْال ُكفَّ ِ
ُه ْم یَ ِحلُّونَ لَ ُه َّن ۖ ای مؤمنان ! هنگامی که زنان مؤمن به سوی شما مهاجرت کردند  ،ایشان را
بیازمائید  -خداوند از ایمان آنان آگاهتر است ( تا شما )  -هرگاه ایشان را مؤمن یافتید ،آنان را به
سوی کافران برنگردانید  .این زنان برای آن مردان  ،و آن مردان برای این زنان حالل نیستند
َّللاِ ۖ یَحْ ُك ُم بَ ْینَ ُك ْم ۚ َو َّ
ٰ .....ذَ ِل ُك ْم ُح ْك ُم َّ
ع ِلی ٌم َح ِكی ٌم(ممتحنه ..)10/اینها حکم خدا است  ،و خدا است که
َّللاُ َ
در میانتان فرمانروائی و داوری میکند  ،و او آگاه کار بجا است .
 زن مسلمان به نکاح کافر در نمی آید َ .ال ُه َّن ِحل لَّ ُه ْم َو َال ُه ْم َی ِحلُّونَ لَ ُه َّن (ممتحنه )10/این زنانبرای آن مردان  ،و آن مردان برای این زنان حالل نیستند .چون شوهر بودن هم نوعی والیت و
قوامیت و رهبریت است  .و والیت و سرپرست شدن کافر بر مسلمان حرام است.

16

 اگر شوهر زنی مرتد و کافر شد زنش هم بر وی حرام می شود و نکاحش باطل می گردد و عاملکافرشدن باعث سقوط والیت و سرپرستی تمام «کفار6گانه»ی آشکار بر مومنین می گردد.
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جالب است بدانید که شخص مرتد نه تنها بر زن مسلمان والیت و سرپرستی ندارد بلکه بر زنان

(( 9الفتاوى الهندیة)) (267/1
(( 10الكافي)) البن عبد البر ((( ،)892/2مختصر خلیل)) (ص222 :
(( 11روضة الطالبین)) للنووي (.)45/7
(( 12كشاف القناع)) للبهوتي ((( ،)65/5مطالب أولي النهى)) للرحیباني (.)82/5
(( 13العزیز شرح الوجیز)) للرافعي ( .)517/7ویُنظر(( :كفایة اْلخیار)) للحصني (ص.)358 :
(( 14كشاف القناع)) للبهوتي ((( ،)66/5مطالب أولي النهى)) للرحیباني (.)82/5
(( 15بدائع الصنائع)) للكاساني (.)253/2
(( 16تفسیر البغوي)) ((( ،)98/8تفسیر البیضاوي)) ()206/5
(( 17العذب النمیر)) للشنقیطي (.)211/5

کافر اصلی و حتی بر زن مرتدی مثل خودش هم والیتی برایش نمی ماند و این قول چهار مذهب
حنفی 18و مالکی 19و شافعی 20و حنبلی 21است.
 در کنار این حتی نمی توان با زن سکوالر (یا به زبان عربی = مشرک) ازدواج کرد و سرپرستیفرزندان در داخل منزل را نیز به این زنان سکوالر سپرد  ،و نمی توان زن مسلمان را نیز به
نکاح سکوالریستها (به زبان عربی = مشرکین) در آورد .هللا تعالی می فرمایدَ :و َال ت َن ِك ُحوا
ت َحت َّ ٰى یُؤْ ِم َّن ۚ َو َْل َ َمةٌ ُّمؤْ ِمنَةٌ َخی ٌْر ِمن ُّم ْش ِر َك ٍة َولَ ْو أ َ ْع َجبَتْ ُك ْم ۗ َو َال تُن ِك ُحوا ْال ُم ْش ِركِینَ َحت َّ ٰى
ْال ُم ْش ِر َكا ِ
یُؤْ ِمنُوا ۚ و با زنان مشرک ( سکوالر ) تا ایمان نیاورند ازدواج نکنید ،و بیگمان کنیز مؤمنی از
زن ( آزاد ) سکوالری بهتر است  ،اگرچه ( زیبائی یا ثروت یا موقعیت او) شما را به شگفتی
انداخته باشد ( و دلباخته او بوده باشید ) ،و ( زنان و دختران خود را ) به ازدواج مردان سکوالر
در نیاورید ،مادامی که ایمان نیاورند َ .ولَ َع ْبدٌ ُّمؤْ ِم ٌن َخی ٌْر ِمن ُّم ْش ِركٍ َولَ ْو أ َ ْع َجبَ ُك ْم ۗ و بیگمان غالم
مؤمنی از مرد سکوالری بهتر است اگرچه ( زیبائی یا ثروت یا موقعیت او ) شما را به شگفتی
ٰ
ار ۖ َو َّ
اس لَ َعلَّ ُه ْم
َّللاُ یَ ْد ُ
عو ِإلَى ْال َجنَّ ِة َو ْال َم ْغ ِف َرةِ ِبإِذْنِ ِه ۖ َویُبَ ِی ُن آیَاتِ ِه ِللنَّ ِ
انداخته باشد أُولَئِكَ یَ ْدعُونَ ِإلَى النَّ ِ
یَتَذَ َّك ُرونَ (بقره .)221/آنان ( اعم از زنان یا مردان سکوالر) به سوی آتش ( دوزخ ) دعوت
میکنند و خدا به سوی بهشت و آمرزش به فرمان خود و توفیق خویش دعوت میکند ،و خدا آیات
خود را برای مردم روشن میسازد تا این که (یادآوری برای آنها باشد و) یادآور شوند .
25
23
وابن تیمیَّةَ
ال َّ
ُ
ُ
ُ
ي ،26
ي ، 24
ي ، 22
وابن ال ُمنذِر  ،والبَغَو ُّ
وابن قُدامةَ  ،والقرطب ُّ
شافِع ُّ
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در این زمینه

اجماع تمام علماء و مذاهب اسالمی را آورده اند.
 فرزندی مسلمان به حضانت اشخاص کفار در نمی آید و کفار نمی توانند فرزندان بی سرپرستمسلمین را سرپرستی کنند چون سرپرستی کردن هم نوعی والیت و رهبری است .در این زمینه

(( 18تبیین الحقائق)) للزیلعي ((( ،)277/4الفتاوى الهندیة)) ()284/1
(( 19منح الجلیل شرح مختصر خلیل)) لعلیش ( .)291/3ویُنظر(( :التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب)) لخلیل بن إسحاق (.)566/3
(( 20روضة الطالبین)) للنووي ((( ،)67/7مغني المحتاج)) للشربیني ((( ،)156/3نهایة المحتاج)) للرملي (.)240/6
(( 21الفروع)) البن مفلح ((( ،)356/11اإلنصاف)) للمرداوي (.)32/12
َ
َ
أن َّ
َّ
عل ِْمنا -في َّ
زان وال
شركة الزانیة ال تحِ ُّل ل ُم ٍ
اس -فیما َ
 22قال الشافعي( :لم یختَلِفِ النَّ ُ
سلم ٍ
شركٍ َوثني ٍ وال كتابيٍ ،وأن ال ُم ِ
الزانیةَ ال ُمسلِمةَ ال تَحِ ُّل ِل ُم ِ
ٌ
ب هللاِ ُح َّجة)(( .اْلم)) (.)159/5
غیره؛ فإجماعُهم على هذا المعنى في كتا ِ
ِ
العلم َّ
أن عقدَ نكاحِ الكاف ِِر على ال ُمسلِمة باطِ لٌ)(( .اْلوسط)) ( .)305/9ویُنظر(( :المغني)) البن قدامة (.)169/7
 23قال ابن المنذر( :أجمع أه ُل ِ
ُ
شركَ )(( .تفسیر البغوي)) (.)256/1
 24قال البغوي( :قوله تعالىَ :و َال ت ُ ْن ِك ُحوا ْال ُم ْش ِركِینَ َحتَّى یُؤْ مِ نُوا هذا إجماعٌ :ال
یجوز لل ُمسلِم ِة أن تن ِك َح ال ُم ِ
ار)(( .المغني)) (.)155/7
 25قال ابن قدامة( :اإلجماعُ المن َع ِقدُ على
تزوجِ ال ُمسلِما ِ
تحریم ُّ
ِ
ت على ال ُكفَّ ِ
ُ
 26قال القرطبي( :أجمعت اْل َّمةُ على َّ
بوجهٍ)(( .تفسیر القرطبي)) (.)72/3
أن ال ُم ِ
شركَ ال یطأ المؤمِ نةَ َ
أن الكاف َِر ال یَ ِر ُ
 27قال ابن تیمیة( :اتَّفق المسلمون على َّ
یتزو ُج الكاف ُِر المسلمةَ)(( .مجموع الفتاوى)) (.)36/32
المسلم ،وال
ث
َّ
َ

شافعی ها 28و حنبلی ها 29و مالکی ها 30و ظاهری ها 31و غیره یک رای هستند و عده ای گفته اند
جمهور مذاهب اسالمی متفق هستند 32رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرمایدُ :ك ُّل َمولو ٍد یُولَدُ
سانِ ِه  33هر انسانی که متولد میشود ،بر اساس
على ال ِفطرةِ ،فَأَبَ َواهُ یُ َه ِودَانِ ِه ،أ َ ْو یُن ِ
َص َرانِ ِه ،أ َ ْو یُ َم ِج َ
فطرت به دنیا میآید و پدر و مادرش هستند که او را یهودی ،نصرانی یا مجوس میکنند .پس باید
از این مصیبت برای فرزندان مسلمین پیش گیری کرد.
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 تمام علماء متفق هستند که شخص مسلمان نمی تواند به عنوان برده ی شخص کافر درآید وچنانچه چنین اتفاقی بیافتد باید آن را نقض کرد .چون نوعی والیت کافر بر مسلمان است.
 امامت نمازها برای کافر هم صحیح نیست و شخص کافر نمی تواند به عنوان امام نماز مسلمینباشد و تمام علمای مذاهب مختلف اسالمی در این زمینه اتفاق دارند که چنین امامت و نمازی باطل
است 35چون نماز مسلمین هیچ ربطی به کفار ندارد و این کفار اهل نماز مسلمین نیستند 36و چنین
نمازی برای چنین کافری صحیح نیست حاال چگونه می تواند برای دیگران صحت داشته باشد؟
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 همین دلیل هجرت به داراالسالم بر غیر معذورین واجب می شود ،و مسلمین باید از حاکمیتدارالکفرها به حاکمیت داراالسالمها هجرت کنند .اینهم باز به این دلیل است که هللا تعالی راهی
قرار نداده که کافری بر مومنین مسلط شود حتی در دارالکفرها.
در دارالکفرها نیز سرپرستی و والیت و رهبری کفار و قوانین کفری آنها بر مسلمین ممنوع و حرام است
به همین دلیل هجرت به داراالسالم بر غیر معزورین واجب است و مسلمین باید از حاکمیت دار الکفر ها
به حاکمیت دار االسالم ها هجرت کنند اینهم به این دلیل است که هللا راهی را قرار نداده که کافران بر
مومنین مسلط شوند.
وأتوب إلیكَ
أستغفركَ
سبحانَكَ اللَّه َّم وبحمدِكَ  ،ال إلَهَ َّإال أنتَ
ُ
ُ
ُ

(( 28تحفة المحتاج)) البن حجر الهیتمي ((( ،)358/8نهایة المحتاج)) للرملي (.)229/7
(( 29اإلقناع)) للحجاوي ((( ،)158/4كشاف القناع)) للبهوتي ()498/5
(( 30منح الجلیل)) لعلیش ( .)426/4ویُنظر(( :مناهج التحصیل)) للرجراجي (.)153/4
 31ل ِكنَّه یرى َّ
الرضاعِ ،فإذا بلغا مِ ن الس ِِن واالستغناءِ َمب َل َغ
أن اْل ُ َّم الكافِرة َ أ َح ُّق ِ
الرضاع؛ قال ابنُ حزم( :اْل ُّم الكافِرة ُ أ َح ُّق بال َّ
ین ُمدَّة َ َّ
بالطف ِل في ُمدَّةِ َّ
ص َ
غیر ِ
َ
َهم ،فال َحضانة لكافرةٍ وال لفاسِقةٍ)(( .المحلى)) (.)143/10
الف ِ
(الجمهور على أنَّه ال َحضانةَ
لكافر ،وهو َمذهَبُ مالك ،والشافعي ،والبصریین؛ كسوار ،وعبد هللا بن الحسن)(( .المستدرك على
 32قال ابنُ ت َیم َّیةَ:
ُ
ٍ
فرها)(( .سبل السالم)) (.)333/2
مجموع الفتاوى)) ( .)90/5وقال الصنعاني( :ذهب ال ُج
ُ
مهور إلى أنَّه ال َح َّق لها مع ُك ِ
 33رواه البخاري ( ،) 1385ومسلم (.)2658
(( 34زاد المعاد)) البن القیم ((( ،)410/5سبل السالم)) للصنعاني ()229/3
خالف فیه من أحد) ((المحلى)) (.)371/2
كافر ،باطلٌ ...وهذا ال
صالة خلف َمن یدري المرء أنه
 35قال ابنُ حزم( :وال َّ
ٌ
َ
(( 36المجموع)) للنووي (.)250/4
(( 37كشاف القناع)) للبهوتي (.)475/1

اصل نفی سبیل و عزت اسالمی (( )2قسمت )17
 در مورد شرایط رهبر دولت اسالمی و داراالسالم هم عرض شد که یکی از شروط زیر بنائیرهبر داراالسالم این است که باید مسلمان باشد .
در داراالسالم امام و رهبر جانشین نبوت در امر پاسداری از دین هللا و تطبیق و حکم کردن بر اساس دین
ک
هللا در دنیا و مدیرت امور دنیا بر اساس قانون شریعت هللا است  .هللا تعالی می فرمایدَ :وأَنزَ ْلنَا إِلَ ْی َ
علَ ْی ِه و بر تو ( ای پیغمبر ) کتاب را نازل کردیم که
ص ِدقا ا ِل َما بَیْنَ یَدَ ْی ِه ِمنَ ْال ِکت َا ِ
ب َو ُم َهی ِْمنا ا َ
ْال ِکت َ
ق ُم َ
َاب بِ ْال َح ِ
مالزم حق  ،و موافق و مصدق کتابهای پیشین ،و شاهد و حافظ آنها است .فَاحْ ُکم بَ ْینَ ُهم بِ َما أَنزَ َل َّللاُ َوالَ تَتَّبِ ْع
ق (مائده )48/پس میان آنان بر طبق چیزی حکم کن که خدا بر تو نازل کرده
ع َّما َجاء َ
أ َ ْه َواء ُه ْم َ
ک ِمنَ ْال َح ِ
است  ،و به خاطر پیروی از امیال و آرزوهای ایشان  ،از حق و حقیقتی که برای تو آمده است روی
مگردان .حاال اگررهبر مسلمانی مرتد شود باید برداشته شود و هیچ والیتی بر مسلمین ندارد.
علَیْنا:
صلَّى هللاُ علیه وسلَّ َم فَبایَ ْعناهُ ،فقا َل فِیما أ َخذَ َ
ي َ
عباده بن صامت رضی هللا عنه می گوید :دَعانا النب ُّ
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ما را فراخواند وبا ایشان بیعت کردیم و مضمون عهدی که از ما گرفت این
َّ
بود کهْ :
علَ ْینَا ،از ایشان در
ع ِة ،في َم ْنش َِطنَا َو َم ْك َر ِهنَاَ ،و ُ
أن بایَعَنا علَى ال َّ
عس ِْرنَا َویُس ِْرنَا َوأَث َ َرةٍ َ
والطا َ
س ْمعِ
ع ْاْل َ ْم َر
َاز َ
خوشی و ناخوشی و سختی وراحتی وترجیح دادن دیگران بر ما اطاعت و پیروی کنیم َوأ َ ْن َال نُن ِ
أ َ ْهلَهَُّ ،إال ْ
َّللاِ فیه ب ُْر ٌ
أن ت ََر ْوا ُك ْف ارا بَوا احاِ ،ع ْندَ ُك ْم ِمنَ َّ
هان  38و اینکه با صاحبان حکم در گیر نشویم ،و فرمود:
مگر اینکه خودتان از آنان کفر آشکار و واضحی را مشاهده کنید که برای آن در نزد خداوند دلیل قاطعی
وجود دارد.
امام ماوردی رحمه هللا می گوید :امامت و رهبریت موضوعی جهت جانشینی نبوت در حراست و پاسداری
از دین و سیاست دنیاست ،و عقد این امامت و رهبری برای کسی که باید چنین وظایفی را در امت عهده دار
شود واجب است .
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 38بخاری7055
ُ
ٌ
" 39األحكام السُّلطانية" ،ص . / .5اإلمامة موضوعة لِخالفة النُّبوة في حراسة الدِين وسياسة الدُّنيا ،وعقدها لِمن يقوم بها في األ َّمة واجب

به نظر شما چگونه کسی که به محتوا و مفاهیم چهار گانه ی دین برای اسالم یا حتی کلیت اسالم ایمان ندارد
می تواند چنین وظیفه ای را انجام دهد؟ چگونه امانت حراست و پاسداری از دین هللا و مومنین باید به کسی
سپرده شود که در اساس به آن و قوانین آن اعتقادی ندارد؟ این کافر با پذیرش کفر به نفس خودش خیانت
ع ِن الَّذِینَ آ َمنُوا إِ َّن َّ
َّللاَ َال ی ُِحبُّ ُك َّل
َّللا یُدَافِ ُع َ
کرده و به دین هللا خیانت کرده و با کفرش به هللا خیانت کرده ،إِ َّن َّ َ
ور (.حج  )38 /مسلما ا هللا از مومنین دفاع میکند .مسلما ا خداوند خیانت پیشگان کافر را دوست
ان َكفُ ٍ
خ ََّو ٍ
نمیدارد.
پس چنین خائنی چگونه مورد اعتماد است که دین و داراالسالم و جان و مال و ناموس و آبروی مسلمین به
وی سپرده شود؟ اگر روزی مومنین دارای قدرتی جهت آزاد سازی سرزمینهای تحت حاکمیت دارالکفرها
شدند آیا اگر این رهبر نصرانی باشد جهت فتح سرزمینهای نصرانی و تطبیق قانون شریعت هللا در این
سرزمینها با هم کیشان خود خوا هد جنگید؟ یا اگر یهودی یا مجوس یا سکوالر باشند؟ هر کسی کمی عقل
داشته باشد و بر مبانی و اصول دین اسالم هم آگاهی نداشته باشد می داند که چنین توهمی تنها مختص
انسانهای فریب خورده و عقب مانده است.
هللا تعالی می فرماید :یَا أَیُّ َها الَّذِینَ آ َمنُوا َال تَت َّ ِخذُوا ِب َ
ضا ُء
عنِت ُّ ْم قَ ْد بَدَ ِ
ت ْالبَ ْغ َ
طانَةا ِم ْن دُونِ ُك ْم َال یَأْلُونَ ُك ْم َخبَ ااال َودُّوا َما َ
ت ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم ت َ ْع ِقلُونَ ( آل عمران .)118/ای کسانی که
ُور ُه ْم أ َ ْك َب ُر قَ ْد َبیَّنَّا َل ُك ُم ْاْل َیا ِ
ِم ْن أ َ ْف َوا ِه ِه ْم َو َما ت ُ ْخ ِفي ُ
صد ُ
ایمان آورده اید ! از غیر خود محرم اسرار برنگزینید ،آنان از هرگونه شر و فسادی در حق شما کوتاهی
نمی کنند .آنان آرزوی رنج و زحمت شما را ( در دل ) دارند دشمنانگی از دهان آنان آشکار است  ،و آنچه
در دل دارند بزرگتر است .ما نشانههائی را (که بتوان با آنها دشمن را از دوست باز شناخت) برای شما بیان
کردیم اگر اهل عقل و درایت هستید.
زمانی که این کفار در این گونه مسائل کامالا شخصی و فردی نمی توانند به عنوان محرم اسرار مومنین
قرار گیرند آنوقت چگونه می توانند امام و رهبر مومنین در امور حکومتی شوند که امنیت در دین و
داراالسالم و جان و ناموس و مال و عقل و آبرو مومنین به این حاکمیت بسته است؟
ُون ْال ُمؤْ ِمنِینَ أَت ُ ِریدُونَ أَن تَجْ َعلُواْ َِلِلِ
هللا تعالی می فرمایدَ :یا أَیُّ َها الَّذِینَ آ َمنُواْ الَ تَت َّ ِخذُواْ ْالکَافِ ِرینَ أ َ ْو ِل َیاء ِمن د ِ
س ْل َ
علَ ْی ُ
طانا ا ُّمبِینا ا (نساء )144/ای کسانی که ایمان آوردهاید ! کافران را به جای مؤمنان به سرپرستی
ک ْم ُ
َ
نگیرید  .مگر میخواهید حجت و برهان آشکاری علیه خود به دست خدا دهید ( بر این که شما هم جزو
منافقانید؟ چون تنها منافقین هستند که ادعای مسلمان بودن دارند اما می خواهند کفار سرپرست آنها شوند) .

بر این اساس امام ابن عابدین حنفی رحمه هللا می گوید :کافر بر مسلمان والیت و سرپرستی نداردف چه
والیت و سرپرستی عامه و چه خاصه ،کافر نمی تواند امام و رهبر بر مسلمین شود ،و کافر نمی توان بر
مسلمین قاضی شود  ،و کافر نمی تواند شاهد در میان مسلمین باشد ،و در ازدواج زن مسلمان والیت و
سرپرستی ندارد ،و حضانت و سرپرستی مسلمان هم به کافر داده نمی شود و نمی تواند ولی و وصی چنین
مسلمان شود.

40

همچنین امام کاسانی حنفی رحمه هللا در بدائع الصنائع می گوید :جایز نیست که حاکمیت و فرمانروائی
کافر بر مسلمان درج و ثبت شود  .همچنین می گوید :کافر از اهل سرپرستی و الیت بر مسلمان نیست
علَى
چون شرع والیت کافر بر مسلمان را قطع کرده است  .هللا تعالی می فرمایدَ « :ولَن َیجْ َع َل َّللاُ ِل ْلکَا ِف ِرینَ َ
41
سبِیالا» (نساء  )141 /و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید« :اإلسال ُم َی ْعلُو وال یُ ْعلَى»
ْال ُمؤْ ِمنِینَ َ
اینهم به این دلیل است که اثبات والیت و سرپرستی کافر بر مسلمان منجر به ذلیل شدن مسلمان در برابر
کافر می شود و این جایز نیست.

42

متقی هندی از بزرگان حنفی مذهب که در سال 977ق وفات کرده اجماع علمای مسلمین تا زمان خودش
مبنی بر حرام بودن حاکمیت کفار بر داراالسالم و مسلمین را آورده است

43

قاضی عیاض مالکی رحمه هللا هم می گوید :علماء اجماع دارند که امامت و رهبریت برای کافر منعقد
نمی شود و چنانچه رهبر مسلمانی هم کافر شود از مقامش عزل می گردد.

44

سفَاقُسِي مالکی رحمه
امام ال َّ

هللا نیز می گوید :علمای مسلمین اجماع دارند که اگر خلیفه ای به سوی کفر یا بدعتی تبلیغ کرد بر علیه و
قیام و انقالب می شود.
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 « 40ال والية لكافر على مسلم ،ال والية عامة وال خاصة ،فال يكون الكافر إماما على المسلمين ،وال قاضيا عليهم ،وال شاهدا ،وال والية له في زواج
مسلمة ،وال حضانة له لمسلم ،وال يكون وليا عليه وال وصي
 41أخرجه الرویاني في ((مسنده)) ( ،)783والدارقطني ( ،)252/3وأبو نعیم في ((تاریخ أصبهان)) ()92/1
" 42وال يجوز أن يثبت للكافر والية السلطنة على المسلمين" وقال أيضا" :الكافر ليس من أهل الوالية على المسلم ألنالشرع قطع والية الكافر على
المسلمين قال هللا تعالى {ولن يجعل هللا للكافرين على المؤمنين سبيال} وقال صلى هللا عليه وسلم «اإلسالم يعلو واليعلى» وألن إثبات الوالية للكافر
على المسلم تشعر بإذالل المسلم من جهة الكافر وهذا ال يجوز".
 43کنزل العمال ،ج  ۱صص  ۶۶و  ،۷۷بنقل از صرامی ،جايگاه قاعده «نفی سبيل» در سياستهای کالن نظام اسالمی۱3۸9 ،ش ،مجله حکومت
اسالمی.
علَى أ َ َّن ِْ
علَى أ َ َّنهُ لَ ْو َ
ط َرأ َ َعلَ ْي ِه ْال ُك ْف ُر ا ْن َعزَ َل قَا َل
اضي ِعيَ ٌ
اإل َما َمةَ َال تَ ْن َع ِق ُد ِلكَاف ٍِر َو َ
اض أَجْ َم َع ْالعُلَ َما ُء َ
" 44شرح صحيح مسلم" للنووي ( .)3۱5 /۶وقَا َل ْالقَ ِ
اضي َفلَ ْو
صلَ َوا ِ
َو َكذَا لَ ْو ت ََركَ ِإقَا َمةَ ال َّ
عةُ قَا َل َوقَا َل بَ ْع ُ
ض ْالبَص ِْر ِيينَ ت َ ْن َع ِق ُد لَهُ َوت ُ ْست َ َدا ُم لَهُ ِألَنَّهُ ُمتََ َ ِو ٌل قَا َل ْالقَ ِ
ور ِه ُم ْال ِب ْد َ
ت َوال ُّد َ
عا َء ِإ َل ْي َها قَا َل َو َكذَلِكَ ِع ْن َد ُج ْم ُه ِ
ت َ
سقَ َ
َ
ير لِل َّ
ط ْ
عا ِد ٍل إِ ْن أ َ ْم َكنَ ُه ْم ذَلِكَ
علَ ْي ِه ُك ْف ٌر َوت َ ْغيِ ٌ
ع َل ْي ِه َو َخ ْلعُهُ َونَصْبُ إِ َم ٍام َ
علَى ْال ُم ْسلِمِ ينَ ْال ِقيَا ُم َ
ب َ
طا َعتُهُ َو َو َج َ
عةٌ خ ََر َج َ
ش ْرعِ أ َ ْو بِ ْد َ
ط َرأ َ َ
ع ْن ُح ْك ِم ْال ِو َال َي ِة َو َ
فَإ ِ ْن لَ ْم يَ َق ْع ذَلِكَ إِ َّال ِل َ
علَ ْي ِه ُم ْال ِقيَا ُم بِخ َْلعِ ْالكَاف ِِر
ب َ
طائِ َف ٍة َو َج َ
 45إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري ( )2۱۷ /۱0أجمعوا على أن الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة يثار عليه

ابن منذر شافعی هم می گوید :تمام اهل علم بر این امر اجماع دارند که به هیچ عنوان کافر والیت و
46

سرپرستی بر مسلمان ندارد

ابن حجر شافعی هم می گوید :به اجماع مسلمین ،امام و رهبر به دلیل کافر شدن از مقام خودش عزل می
عا » ،در این صورت بر هر مسلمانی واجب است که به عزل این رهبر برخیزد،
شود « َی ْن َع ِز ُل ِب ْال ُك ْف ِر ِإجْ َما ا
هر کسی به این امر مهم برخاست دارای ثواب و پاداش است و هر کسی هم که سازش کرد گناهکار می
47

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

ابن التین از داودی -همانطور که درفتح الباری ذکر شده –قول به واجب بودن قیام علیه حاکم در صورتی
که کافر شود ،را نقل کرده است.

48

امام نووی رحمه هللا و دیگران هم چنین دیدگاهی را بیان کرده اند به

گونه ای که تمام علمای مذاهب اسالمی بر چنین فتوائی اتفاق دارند ،و احادیثی که به صبر در برابر
رهبران ظالم و اهل جور دعوت می دهند در مورد رهبرانی است که ظلم و فسق آنها به کفر بواح « َّإال ْ
أن
َّللاِ فیه ب ُْر ٌ
ت ََر ْوا ُك ْف ارا بَوا احاِ ،ع ْندَ ُك ْم ِمنَ َّ
هان» نرسیده است.
دارودسته ی منافقین (= سکوالرزده ها) هم اکنون شبهه اندازی می کنند که حاکم کافر عادل بهتر از حاکم
مسلمان ظالم است .چرا؟ چون می گویند :کافر کفرش به خودش بر می گردد و عدلش به همه و مسلمان
اسالمش برای خودش است و ظلمش برای مخالفین!!
اوالا هللا تعالی امر کرده که باید بر اساس قانونی که نازل کرده است در بین مردم حاکمیت و حکومت شود
و کسانی که بر اساس آنچه که هللا تعالی نازل کرده حکم نمی کنند کفاری هستند که به هللا و خودشان و
َاب
سایر بندگان هللا و دین هللا خیانت کرده اند و مومنین نباید از چنین خائنینی دفاع کنند ِ :إنَّا أ َ ْنزَ ْلنَا ِإ َلیْكَ ْال ِكت َ
اس ِب َما أ َ َراكَ َّ
َصی اما (نساء )105/ما کتاب به حق بر تو نازل
ق ِلتَحْ ُك َم بَیْنَ النَّ ِ
َّللاُ ۚ َو َال ت َ ُك ْن ِل ْلخَائِنِینَ خ ِ
ِب ْال َح ِ
کردهایم تا میان مردمان طبق آنچه خدا به تو نشان داده است حکم کنی ،و مدافع خائنان مباش.
مدافعین خائنین باید بدانند که رهبر مسلمان در مواردی محدود و خاص آنهم نسبت به بخشی از افراد
این
ِ
جامعه که مخالفین هستند دچار ظلم می شود و شامل همفکران و هم مسیران خودش نمی شود که با این
ظلمها از اسالم خارج نمی شود و در صورت توان و برآورده شدن شرایط حتی می توان کجروی های او
الذ َّمة" ( )۷۸۷ /2إنَّه قد "أجمع ك ُّل َمن يُحفَظ عنه مِ ن أهل العلم َّ
أن الكافر ال واليةَ له على المسلم بِحال
 46نقله عنه ابن القيم في "أحكام أهل ِ
َّ
" 4۷فتح الباري" (َّ .)۱23 /۱3
مسلم القيا ُم في ذلك ،ف َمن قوي على ذلك فله الثواب ،و َمن داهن فعليه
كل
ٍ
إن اإلمام "ينعزل بالكفر إجماعًا ،فيَ ِجب على ِ
عجز وجبَ ْ
ت عليه الهجرة ُ من تلك األرض
اإلثم ،ومن َ
 4۸فتح الباری ۸/۱3

را با شمشیر هم راست کرد همان چیزی که اصحاب رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به خلیفه ی رسول هللا
صلی هللا علیه وسلم گفتند ،اما حاکم کافر با آنکه ممکن است جامعه ای چون دارالکفر ملکه ی بلقیس در
یمن را به وجود آورد یا جامعه ای چون دارالکفر قریش در مکه را به وجود آورد که در آن گرسنه ای
وجود نداشت و امنیت هم برای هر کسی که مخالفتی با قوانین آنها نداشت وجود داشت ،و حکام کافر این
سرزمینها ممکن است در مسائل اقتصادی و آزادی های خاصی اهل عدالت باشد اما باز باید جهت «تحکیم
قوانین شریعت هللا» همچون سلیمان و پیامبر خاتم بر علیه آنها قیام کرد .چون هدف خلق انسان تنها مسائل
مادی و آزادی در بهره گیری از این مسائل مادی نیست بلکه هدف خلقت انسان و جن مختص کردن تمام
ُون (ذاریات)56/
اإل ْن َ
س ِإ َّال ِلیَ ْعبُد ِ
جوانب عبادت برای هللا تعالی است َ :و ما َخ َل ْقتُ ْال ِج َّن َو ْ ِ
پس عادل بودن تنها زمانی است که طبق قانون شریعت هللا حکم شود و کافر«با وجود قانون شریعت هللا»
بر اساس شرک و قوانین کفری حکم می کند که ظلمی باالتر از آن و ظالم و ستکاری باالتر از آن وجود
ندارد؛ ثانیا ا :حاکم مسلمان ،ظلم آن هر اندازه هم باشد به اندازه ی ظلم کافر نمی رسد ،و ضرر حاکم
مسلمانی که مواردی از ظلم به بندگان در او وجود دارد «اخف الضررین» است به نسبت ظلم حاکم کافری
که در بعضی از مسائل مادی و آزادی های شخصی و اخالق عمومی اهل عدالت باشد.
ْ
این حاکم کافر حتی اگر به پای ملکه ی بلقیس یا کفار سکوالر قریش هم در تامین « أَط َع َم ُه ْم ِم ْن ُجوعٍ
َوآ َمنَ ُه ْم ِم ْن خ َْوفٍ » برسند باز خائنینی هستند که با خیانت به هللا و دین هللا و مومنین مرتکب بزرگترین ظلم
یعنی کافر شدن شده اند .هللا تعالی می فرماید  :فَ َم ْن أ َ ْ
ع ْن َها (انعام)157/
ب ِبآیَا ِ
ف َ
ظلَ ُم ِم َّمن َکذَّ َ
ت َّللاِ َو َ
صدَ َ
پس چه کسی ستمکارتر از کسی خواهد بود که آیات خدا را تکذیب کند و از آنها رویگردان شود؟
ظلم به هللا و ظلم به قانون شریعت هللا و رویگردانی از تحکیم قانون شریعت هللا بزرگترین ظلم است و
بدون شک حاکم مسلمانی که راههای عبادت کامل را برای مومنین فراهم کرده و مومنین می توانند به تمام
شریعت هللا «عمل» کنند اما در بعضی از مسائل دچار ظلمهائی در حق الناس می شود بسیار بهتر از حاکم
کافری است که «قانون شریعت هللا» را کنار گذاشته و قانون یکی از زکفار 6گانه را به جای آن قرار داده
و راههای عمل به تمام اسالم و عبادت کامل را بسته و در حق هللا و دین هللا دچار ظلم بزرگ و خیانت شده
اما در بعضی از مسائل اقتصادی و امنیتی که مخالفتی با قوانین خودش ندارد اهل عدالت است  .رسول هللا
صلی هللا علیه وسلم بر قیام بر علیه امام و رهبر ظالم منع کرده و قیام بر علیه رهبری که دچار کفر بواحی
شده است را حالل کرده است.

البته باید عرض کنم که منظور دارودسته ی منافقین (= سکوالرزده ها) از کافر عادل در وضع موجود
کفار یهودی یا نصرانی یا مجوس و صابئین نیست ،چون اینها در کل با حاکمیت بر اساس قوانین شریعت
هللا تعالی مشکل دارند بلکه منظورشان کفار سکوالر (یا به زبان عربی = مشرک) است و این ذلیل شده ها
می خواهند به بهانه های اقتصادی و تکثر گرائی و امنیتی کنونی جوامع کفار سکوالر  -که هرگز به پای
آنچه در سرزمین مشرک ملکه بلقیس و جامعه ی سکوالر قریش نمی رسد -حاکمیت کفار سکوالر بر
مسلمین را مشروع بدانند و غیر مستقیم مسلمین را به پذیرش حاکمیت این کفار سکوالرتسلیم کنند و عمل
انقالبی مخالفین این نظامهای سکوالر مثل عمل انقالبی سلیمان علیه السالم و یا عمل انقالبی رسول هللا
صلی هللا علیه وسلم و تما پیروان صادق آنها را زیر سوال ببرند و حتی نادرست نشان بدهند.
البته دارودسته ی منافقین (= سکوالرزده ها) تنها بر مسائل ترقی مادی دارالکفرهای سکوالر که اکثرا ا از
چپاول سایر سرزمینها به وجود آمده و نیز بر رهائی و تکثر گرائی حزبی و رهائی های فردی
سکوالریستی این جوامع انگشت گذاشته اند که خودشان در سایه ی چنین رهائیی هر غلطی دلشان خواست
می توانند در لباس اسالم و مسلمان انجام دهند.
در مسائل مادی «عمالا» رفاه اقتصادی و امنیت « أ َ ْ
ط َع َم ُه ْم ِم ْن ُجوعٍ َوآ َمنَ ُه ْم ِم ْن خ َْوفٍ » مکه را که قرنها
طول کشیده تا اهل مکه به این درجه از رفاه و امنیت رسیده و هللا تعالی بر این رفاه و امنیت گواهی داده را
برجسته می کنند ،و در جوامع سکوالر به اصطالح پیشرفته ی اقتصادی سکوالر هم که چند قرن طول
کشیده تا با تاراج اموال سرزمینهای دیگر به اینجا برسند را برجسته کرده و نشانه ی عدل می دانند ،بعد :
داراالسالم مدینه که تازه تأسیس شده و در معرض انواع محاصره های اقتصادی و نظامی و حتی در
معرض جنگ احزاب هم قرار گرفته و بی خانمانها و مسکینهائی چون «اصحاب صفه» در داراالسالم
تحت حاکمیت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم را برجسته می کنند و امروزه هم مشکالت اقتصادی
داراالسالم کنونی مسلمین را که از علل مختلفی منجمله عامل خارجی کفار سکوالر سرچشمه گرفته است
را برجسته کرده و نشانه ی ظلم معرفی می کنند؛ و در نهایت بعد از اینهمه به در و دیوار زدن می
خواهند مخاطب آنها به این نتیجه برسد که اشکالی ندارد حاکمیت ابوجهل و ابولهب و عبدهللا ابن ابی به
جای حاکمیت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بر مسلمین قرار گیرد ،یا حاکمیت آمریکا و انگلیس و فرانسه
و چین و روسیه و سایر کفار جهانی و مزدوران سکوالر محلی آنها به جای حاکمیت رهبران مسلمان
داراالسالم قرار گیرد  .اینها تنها اسم رهبران را می آورند و عمالا هم قانون شریعت هللا را کنار می زنند و

هم اطاعت کردن مسلمین را برای این کفار می خواهند در حالی که هللا تعالی از دادن اطاعت به کفار نهی
کرده و در عوض کفر به طاغوت و انکار کردن کفار را امر کرده است.
دارودسته ی منافقین (= سکوالرزده ها) می خواهند کسی را که هللا تعالی ذلیلش کرده است را بر کسی که
ْف تَحْ ُك ُمونَ » (صافات )154/مگر هللا تعالی
هللا تعالی به او عزت داده است برتری ببخشندَ «،ما لَ ُك ْم َكی َ
نمی فرماید :أَفَ َمن کَانَ ُمؤْ ِمنا ا َک َمن کَانَ فَا ِسقا ا َّال َی ْست َُوونَ (سجده )18/آیا کسی که مؤمن بوده است ،همچون
کسی است که فاسق بوده است؟! ( نه ،هرگز! این دو) برابر نیستند .و فسق در اینجا فسق اکبر است،
چگونه اینها کافر را بر مسلمان برتری می دهند؟
پس چه در مسائل فردی و چه در مسائل اجتماعی و حکومتی هیچ راهی برای تسلط کفار بر مومنین و
داراالسالم وجود ندارد؛در کنار این ،قاعده ی نفی سبیل می تواند بسیاری از قراردادهای بین مسلمین با
کفار را هم خنثی کند ،و به اصطالح حق وتو دارد؛ یعنی با آنکه در عهد و پیمانها وفای به عهد واجب
است اما اگر عهدی بسته شود که طی آن اصل حاکمیت شریعت هللا و استقالل داراالسالم در خطر بیافتد
قاعده ی نفی سبیل وارد میدان می شود و پیمانی که با دارالکفر بسته شده است را خنثی می کند.
اجازه بدهید با دو مثال این خنثی سازی و حق وتو ی قاعده ی نفی سبیل را توضیح دهیم  :هللا تعالی به
مومنین امر می کند و میفرمایدٰ :یََٰٓأَیُّ َها ٱلَّذِینَ َءا َمنُ َٰٓواْ أ َ ۡوفُواْ بِ ۡٱلعُقُو ِد (مائده« )1/ای کسانی که ایمان آوردهاید،
به پیمانها[یتان] وفا کنید» .اما اگر بعد از بستن پیمان مشخص شد که چنین پیمانی از نظر شریعت هللا
حرام است و از آن نهی شده و در اصل فاسد باشد یا با اسباب و علتهایی فاسد شود ،چنین پیمانی چه در
معامالت ربوی و تجاری باشد چه در عقد نکاح و… واجب است که فسخ و باطل شوند.
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:
ص ْلحا ا أ َ َح َّل َح َراما ا أ َ ْو َح َّر َم َح َال اال .صلح میان مسلمانان جایز است،
 ال ُّص ْل ُح َجائِ ٌز بَیْنَ ْال ُم ْس ِل ِمینَ إِ َّال ُ
َّللاِ صلَّى َّ
مگر صلحى كه حرامى را حالل یا حاللى را حرام كند .وقا َل رسو ُل َّ
َّللاُ علی ِه وسلَّ َم :
شروطهم  49.مسلمانان بر شروط خود هستند و موظف به جرا و مراعات آن
المسلمونَ على
ِ
ميباشند.

 49أخرجه أبو داود ( ،) 3594وابن الجارود في ((المنتقى)) ( ،) ۱00۱وابن حبان (/ ) 509۱

شروطهم  ،إِ َّال شرطا أ َ َح َّل َح َراما ا أ َ ْو َح َّر َم َح َال اال » 50مسلمانان باید به شروط
 « المسلمونَ علىِ
خویش وفاكنند وعمل به شروط الزامي است مگر شرطيكه حرامي را حالل یا حاللي را
حرامكند (كه عمل بدان الزامي نیست).
 شیعیان جعفری هم در این زمینه از ابی عبدهللا رضی هللا عنه روایت کرده اند که ْ « :ال ُم ْس ِل ُمونَع َّز َو َج َّل  ،فَ َال یَ ُج ُ
ِع ْندَ ُ
َاب َّ
وز» 51مسلمانان الزم است پاى بند
ش ُر ِ
َّللاِ َ
ف ِكت َ
وط ِه ْم إِ َّال ُك َّل ش َْرطٍ خَالَ َ
قرار دادها و شروط خویش باشند مگر هر شرطى كه مخالف كتاب خداوند باشد كه آن جایز نیست.
حاال یک مسلمان با کافری پیمان می بندد که برایش کار کند .این مسلمان تنها در صورتی می تواند برای
کافری کار کند که کار سه شرط داشته باشد:
 -1خود کار حالل باشد و با کرامت مومنین منافات نداشته باشد
 -2کاری نباشد که به مسلمین و داراالسالم ضرر برساند .مثل جاسوسی کردن یا کار کردن در
بخشهای نظامی و تبلیغی و علمی و ...دارالکفرها بر علیه داراالسالم و خیانت به مومنین و
داراالسالم
 -3کاری نباشد که باعث ذلت و خواری مسلمان شود مثل پذیرائی کردن با گوشت خوک یا شراب و...
حاال :
 اگر مسلمانی با کافری پیمانی بست و متوجه شد یکی از این شروط رعایت نشده است، یا کافری شروطی غیر شرعی گذاشته باشد، یا مسلمانی با کفاری پیمانی بست و نمی دانست که این شروط را باید رعایت کندبه محض آگاهی و برطرف شدن جهلش می تواند به صورت یکجانبه پیمان و معامله ی خودش را فسخ و
باطل کند چون از روی جهل مرتکب کار ممنوع شده ای شده است و دارای یکی از عذرهای معتبر
شرعی می باشد ،یا فریب خورده است و عنصر فریب در هر معامله و پیمانی باعث فسخ شدن معامله می
گردد .

 50ترمذی ۱352
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در مساله ی معامله ی اقتصادی هم باز می بینیم که در خیار الغُبن (ضرر)  :فروشنده یا مشتری در
معاملهی کاالیی ضرر زیادی به او وارد می شود که از رسم و عرف شرعی خارج است در چنین حالتی
شخص فریب خورده است و به دلیل جهل از قیمت اصلی متحمل ضرر زیادی شده است و اختیار دارد که
کاال را نگهدارد یا معامله را فسخ نماید .در خیار تدلیس (فریب دادن) در معامله هم باز قاعده همین است؛
در هنگام خیانت و دروغ و غش در معامله یا وجود عیب هم باز پس از بستن قرارداد می توان معامله
رافسخ کرد.
اینها مواردی هستند که جهت حفظ منافع مادی و معنوی شخصی می توان معاهده و پیمانی که بسته شده
است را فسخ کرد ،حاال جهت حفظ منافع مادی و معنوی داراالسالم و استقالل دولت اسالمی هر معاهده و
پیمانی که با دارالکفرها بسته شود و به نحوی به این منافع مادی و معنوی داراالسالم ضرری برسانند
قاعده ی نفی سبیل وارد میدان می شود و این پیمان و معاهده را فسخ و باطل می کند.
باید به سخن هللا تعالی در مورد کفار اهل کتاب و کفار مشرک (سکوالر) اعتماد داشته باشیم که می
ک ْم ِم ْن َخی ٍْر ِم ْن َر ِب ُ
علَ ْی ُ
ک ْم( .بقره)105 /
فرماید :ما یَ َودُّ الَّذینَ َکفَ ُروا ِم ْن أ َ ْه ِل ْال ِکتا ِ
ب َو الَ ْال ُم ْش ِرکینَ أ َ ْن یُن ََّز َل َ
كافران اهل كتاب و همچنین مشركان ،دوست نميدارند خیر و بركتي از جانب خدایتان بر شما نازل گردد
و به شما دست دهد.
در این صورت باید انتظار داشته باشیم که کفار خیر مومنین و داراالسالم را نخواهند و در پیمانهای خود
دچار غل و غش و فریب و غدر شوند و نباید به قسم خوردنهای بزرگان کفر که معموالا پیمانها نیز با آنها
یا با نمایندگان آنها بسته می شود اعتماد کردِ :إنَّ ُه ْم َال أ َ ْی َمانَ لَ ُه ْم (توبه )12/قسم خوردنهای آنها هیچ اعتباری
ندارد 52در این صورت اگر مومنی متوجه شد که پیمانی بسته حرام و معصیت هللا تعالی و ضرر رسان به
مومنین و داراالسالم است قاعده ی نفی سبیل وارد میدان می شود و چنین پیمانی را باطل می کند.چه در
امور شخصی چه در امور اداری
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