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ف
هللا تعالی امنیت را با ضدش تعریف تعریف می کند و می فرمایدَ « :و ِإذَا َجا َء ُه ْم أ َ ْم ٌر ِمنَ ْاْل َ ْم ِن أ َ ِو ْالخ َْو ِ
عوا ِب ِه » (نساء )83 /و هنگامي كه (خبر) كاري كه موجب نترسیدن یا ترسیدن است به آنان ميرسد،
أَذَا ُ
آن را پخش و پراكنده ميكنند (و اخبار را به گوش دشمنان ميرسانند) .
یا به شیوه ی دیگری در وصف امنیت می فرماید « :أ َ َولَ ْم یَ َر ْوا أَنَّا َجعَ ْلنَا َح َر ًما ِآمنًا َویُتَخ َّ
اس ِم ْن
ف النَّ ُ
َط ُ
َح ْو ِل ِه ْم» (عنکبوت )57 /مگر نميبینند كه ما حرم را پر امن و اماني ساختهایم ،در حالي كه دور و بر
آنان مردم ربوده ميگردند.
این امنیت هم در نگرش قرآنی به دو صورت امنیت کوچک در دنیا و امنیت بزرگ در آخرت بیان شده
سوا إِی َمانَ ُه ْم ِب ُ
ظ ْل ٍم أُولَئِكَ لَ ُه ُم ْاْل َ ْم ُن َو ُه ْم ُم ْهتَدُونَ (انعام)82/؛
است .هللا تعالی میفرماید :الَّذِینَ آ َمنُوا َولَ ْم َی ْل ِب ُ
كساني كه ایمان آورده باشند و ایمان خود را با ظلم نیامیخته باشند ،امن و امان متعلق به آنهاست و امنیت
شایسته ی ایشان است ،و آنان راهیافتگان هستند  .در این نگرش کلی امنیت دنیوی مومنین با امنیت اخروی
آنها گره خورده است و اصالت با امنیت اخروی است و به این شکل کسانی شایسته ی امنیت هستند که
ایمان بیاورند و ایمان خودشان را با ظلم مخلوط نکنند .
البته هللا تعالی در سوره انعام این نگرش کلی از امنیت را در گفتگوی ابراهیم علیه السالم با
ْف
سکوالریستهای آن زمان (یه به زبان عربی مشرکین آن زمان) روشن می کند و می فرمایدَ « :و َكی َ
س ْل َ
َاف َما أ َ ْش َر ْكت ُ ْم َو َال تَخَافُونَ أَنَّ ُك ْم أ َ ْش َر ْكت ُ ْم ِب َّ
طانًا چگونه من از چیزی که آن را
ع َل ْی ُك ْم ُ
أَخ ُ
اَّللِ َما َل ْم یُن َِز ْل ِب ِه َ
شریک ( هللا ) میسازید میترسم؟ و حال آن که شما از این نمیترسید که برای خداوند چیزی را شریک
ي ْالفَ ِریقَی ِْن أ َ َح ُّق ِب ْاْل َ ْم ِن ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمونَ » (انعام
میسازید که خداوند دلیلی بر آن برای شما نفرستاده است؟ فَأ َ ُّ
 )81 /پس کدام یک از دو گروه (سکوالر و مسلمان) شایستهتر به امن و امان است ،اگر میدانید؟
در کنار این متناسب با میزان دوری یا نزدیکی شخص از قانون شریعت هللا امنیت مومنین هم در نوسان
عدَ َّ
َّللاُ الَّذِینَ آ َمنُوا ِم ْن ُك ْم
خواهد بود و هللا تعالی به امنیت مومنین در زمین اشاره می کند می فرمایدَ « :و َ
ف الَّذِینَ ِم ْن قَ ْب ِل ِه ْم «خداوند به كساني از شما كه ایمان
صا ِل َحا ِ
ع ِملُوا ال َّ
ت َلیَ ْست َْخ ِلفَنَّ ُه ْم فِي ْاْل َ ْر ِ
َو َ
ض َك َما ا ْست َْخ َل َ
آوردهاند و كارهاي شایسته انجام دادهاند ،وعده ميدهد كه آنان را قطعا ً جایگزین در زمین خواهد كرد
ضى لَ ُه ْم همچنین
همان گونه كه پیشینیان را جایگزین قبل از خود كرده استَ ».ولَیُ َم ِكن ََّن لَ ُه ْم ِدینَ ُه ُم الَّذِي ْ
ارت َ َ
دین (اسالم) ایشان را كه براي آنان ميپسندد ،حتما ً (در زمین) پابرجا و برقرار خواهد ساختَ ،ولَیُبَ ِدلَنَّ ُه ْم

ِم ْن بَ ْع ِد خ َْوفِ ِه ْم أ َ ْمنًا و حتما ً خوف و هراس آنان را به امنیت و آرامش مبدل ميسازد ،یَ ْعبُدُونَنِي َال یُ ْش ِر ُكونَ
ش ْیئًا من را عبادت می کنند و چیزي را شریکم نميگردانند َ .و َم ْن َكفَ َر بَ ْعدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ ُه ُم ْالفَا ِسقُونَ »
بِي َ
(نور )55 /بعد از این كساني كه كافر شوند ،آنان واقعا ً فاسق هستند.
عدَ
دلیلَ :ولَیُ َب ِدلَنَّ ُه ْم ِم ْن َب ْع ِد خ َْوفِ ِه ْم أ َ ْمنًا ،این «اْلمن» مشروط است به ایمان و عمل صالح در اول آیهَ « :و َ
َّ
ش ْیئًا» است.یعنی هللا
ت » و در آخر آیهَ « :ی ْعبُدُونَنِي َال یُ ْش ِر ُكونَ ِبي َ
صا ِل َحا ِ
ع ِملُوا ال َّ
َّللاُ الَّذِینَ آ َمنُوا ِم ْن ُك ْم َو َ
تعالی این حاکمیت مومنین بر زمین را مشروط کرده به اینکه :
 -1این وعده به مسلمین داده نشده است بلکه به مومنین میان مسلمین داده شده است «الَّذِینَ آ َمنُوا ِم ْن ُك ْم
» و کسانی از مسلمین که خواهان این حاکمیت هستند باید ابتدا خودشان را از درجه ی عام
مسلمین به درجه ی خاص مومنین ارتقاء دهند.
 -2اعمال صالحی انجام دهند .دقت داشته باشید که کارهای شایسته در زمینه ی کسب قدرت حکومتی
و تقویت و گسترش این حاکمیت اسالمی در مواردی فرق دارند با کارهای شایسته در زمینه ی
های دیگر .با آنکه مشترکاتی در تمام زمینه ها وجود دارد و اعمالی شایسته هستند که خاصیت
عمومی دارند اما کارهای شایسته در هر زمینه و صنفی دارای مختصات خاص همان صنف و
ویژه ی همان صنف و زمینه است که باید رعایت شوند ،و تنها با رعایت بعضی از مسائل
شخصی و حتی تخصص در زمینه ای نمی توان در مسائل تخصصی صنفهای مختلف موفق شد.
طرف چند کلمه صرف و نحو عربی و احکامی را در کتابخانه ها یاد گرفته و رفته فرمانده و حتی
رهبر جهادی شده؛ یا غیر عرب است و قرآن را حفظ کرده  ،با آنکه بر تفقه در قرآن آگاهی ندارد
اما چون قرآن را حفظ کرده امیر گروه مجاهدین شده است .اینکه حافظ قرآن و متخصص باشد
فرق دارد با اینکه تنها به دلیل حفظ قرآن فرماندهی یا ریاست یک امر تخصصی را بر عهده گیرد.
 -3عبادت را مختص هللا تعالی کنند و در هیچ از بخشهای عبادت (اعتقادی ،قلبی ،زبانی ،بدنی ،مالی)
چزی را با هللا تعالی شریکی قرار ندهند که در  4آیه قبل از این هللا تعالی در مورد این اشخاص
س ِم ْعنَا َوأ َ َ
سو ِل ِه ِل َیحْ ُ
عوا ِإلَى َّ
ط ْعنَا
می فرمایدِ :إنَّ َما کَانَ قَ ْو َل ْال ُمؤْ ِمنِینَ ِإذَا دُ ُ
َّللاِ َو َر ُ
ک َم َب ْینَ ُه ْم أَن یَقُولُوا َ
ک ُه ُم ْال ُم ْف ِل ُحونَ ( نور )51/مؤمنان هنگامی که به سوی خدا و پیغمبرش فرا خوانده شوند تا
َوأ ُ ْولَئِ َ
میان آنان حکم کند ،سخنشان تنها این است که میگویند :شنیدیم و اطاعت کردیم! و رستگاران
واقعی ایشانند.

علَ ْی ِه ْم» می شود و در میان
پس امن و امان در دنیا و قیامت تنها مختص مومنین و متقین و «أ َ ْنعَ ْمتَ َ
علَ ْی ِه ْم » و « الضَّا ِلینَ » تنها کسانی مستحق امنیت کوچک در دنیا هستند که تابع و زیردست
« ْال َم ْغ ُ
ضو ِ
ب َ
قانون شریعت هللا و داراالسالم و یا معاهد با داراالسالم باشند.
علَ ْی ِه ْم» و کسانی از کفار که تحت حاکمیت قانون شریعت هللا
در این صورت دراین دنیا تنها برای «أ َ ْن َع ْمتَ َ
و داراالسالم قرار گرفته اند امنیت وجود دارد ،ومسلمین مجرم و حکومتهای کافر و بخصوص حکومتهای
کافر سکوالر ونهادها ومجریان چنین حکومتهایی به نسبتهای تعیین شده ازنعمت امنیت بی بهره هستند،
وبلکه برمسلمین واجب است که متناسب باقدرت نظامی که فراهم نموده اند امنیت کاذب و متزلزل دنیوی
آنها را هم برهم بزنند کاری که امثال سلیمان علیه السالم و پیامبر خاتم صلی هللا علیه وسلم و خلفای راشد
پس از وی و مومنین صادق پس از اینها انجام داده اند و انجام می دهند.
ب
سکوالر
کفار
جهانی محار ِ
ِ
در این صورت کسانی که مسلمین را به حفظ امنیت در چارچوب قوانین ِ
ِ
اشغالگر و حکومتهای دست نشانده ی آنها فرا می خوانند و مثالً می گویند شما را چه به ترکستان شرقی یا
چچن یا آفریقای مرکزی یا فلسطین یا شما را چه به یمن و عراق و سوریه و لیبی و نیجریه و سایر
سرزمینهای اشغال شده و غصب شده ی مسلمین ،یا شما را چه به اروپا و آمریکا و روسیه و چین و ...این
مجریان جنگ روانی دشمن و یا کارگران بی مزد شیطان در میان مسلمین نمی توانند به عنوان دوست
مسلمین به شمار بیایند ،بلکه همگی خواسته یا ناخواسته در جبهه ی دشمنان قرار گرفته اند.
این واقعیت در نامه ی سلیمان علیه السالم به ملکه ی سبا در یمن و نامه های رسول خاتم صلی هللا علیه
وسلم به حکام دیگر کشورها کامالً واضح و روشن است .رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در قالب نامه ای
خطاب به هرقل(کافراهل کتاب) می فرماید« :أ َ ْس ِل ْم ت َ ْسلَ ْم َوأ َ ْس ِل ْم یُؤْ تِكَ َّ
َّللاُ أَجْ َركَ َم َّرتَی ِْن فَإ ِ ْن ت ََولَّیْتَ فَعَلَیْكَ إِْْ ُم
ْاْل َ ِریسِیِینَ »« 1اسالم بیاور تا در سالمت و امنیت داخل شوی و خداوند متعال دو بار تو را اجر دهد ،اما
اگر پشت نموده و (از قبول دعوت من) روی بگردانی ،گناه کشاورزان برگردن تو خواهد بود».
نمونه و مثال سلیمان علیه السالم و جامعه ای که به آن اعالم جنگ کرد باز می تواند به عنوان مثالی دیگر
تصویر عینی امنیت خواسته شده در شریعت هللا باشد :

 1صحیح بخاری باب  1ـ صفحه ـ  9ـ شماره 7

در سرزمین خوش آب و هوای یمن ،مملكت آزاد و آرامي بود كه خداوند نعمتهاي فراوان و خوشي هاي
سرشاري نصیبش كرده بود .مردم آن سرزمین تحت رهبري حاکمی عاقل و هوشیار زندگی آرامی را می
گذراندند که امور آن بر اساس «دموكراسي» مستقیم نخبگان اداره می شد و مردمشان از این حاکمیت
راضي بودند .خداوند در مورد این حاکم می فرمایدَ :وأُوتِیَ ْ
ع ِظی ٌم« .همه چیر
ع ْر ٌ
ش َ
َيءٍ َولَ َها َ
ت ِم ْن ُك ِل ش ْ
بدو داده شده است ،و تخت بزرگي دارد»
این ملكه بدون مشورت اعضاي مجلس ملي کار مهمی را انجام نمي داد و دیکتاتور و مستبد نبود و کامالً
تابع رای بزرگان قومش بود ،چنانكه خداوند مي فرماید :قَالَ ْ
ت َیا أَیُّ َها ال َم ََل ُ ( بلقیس رو به اعضای مجلس
شوری کرد و ) گفت  :ای بزرگان و صاحب نظران ! أ َ ْفتُونِی ِفی أ َ ْم ِری رأی خود را در این کار مهم برای
ُون (نمل )32/که من هیچ کار مهمی را بدون حضور و نظر
من ابراز دارید َما ُکنتُ قَ ِ
اط َعةً أ َ ْمرا ً َحتَّى ت َ ْش َهد ِ
شما انجام ندادهام .
ْک فَان ُ
ظ ِری َماذَا ت َأ ْ ُم ِرینَ
به همین دلیل مردم و بزرگان کامالً تابع او بودند و پاسخ می دهندَ :و ْاْل َ ْم ُر ِإلَی ِ
(نمل«.)33/فرمان ،فرمان توست بنگر كه چه فرمان مي دهي»و این حاکم کشورش را از لحاظ نظامی
شدِی ٍد .ما از هر لحاظ قوت و قدرت داریم و
هم در منطقه قدرتمند کرده بود :قَالُوا نَحْ ُن أ ُ ْولُوا قُ َّوةٍ َوأُولُوا بَأ ْ ٍس َ
در جنگ تند و سر سخت هستیم.
و اصالُ سابقه نداشت این كشور بر داراالسالم تحت حاکمیت سلیمان علیه السالم که صدها کیلومتر
آنطرفتر بود تجاوز كرده باشد یا در امورات داخلي داراالسالم و سرزمینهاي مجاور دخالتي كرده باشد.
ناگهان روزي بدون هیچ مقدمه اي ،پرنده اي كوچك در جستجوي آب بر آسمان كشورشان به پرواز در
آمد .این پرنده هده ِد سلیمان علیه السالم بود .هدهد خوب نگاه كرد ،و ناگاه دید این قوم مشرک یا به زبان
امروزین سکوالرهستند.
هدهد دوباره این صحراها و بیابانها را طی می کند و به سلیمان رهبر داراالسالم خبر می دهد :أ َ َح ْ
طتُ ِب َما
َل ْم ت ُ ِح ْ
ین (نمل « )22/من بر چیزي آگاهي یافته ام كه تو از آن آگاه نیستي .من
ط بِ ِه َو ِجئْتُكَ ِم ْن َ
س َبإ ٍ ِبنَبَإ ٍ َی ِق ٍ
براي تو از سرزمین سبا یك خبر قطعي و مورد اعتماد آورده ام» و داستان را براي سلیمان رهبر
داراالسالم نقل می کند.
سلیمان علیه السالم بعد از اطالع از وضعیت این دارالکفر نامه اي ساده  ،کوتاه  ،مختصر و سهمگین را
سلَ ْی َمانَ َو ِإنَّهُ بِس ِْم َّ
ي َوأْتُونِي
بوسیله هدهد به سویشان فرستادِ :إنَّهُ ِم ْن ُ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
الر ِح ِیم * أ َ َّال ت َ ْعلُوا َ
علَ َّ

ُم ْس ِل ِمینَ «این نامه از سوي سلیمان آمده است و آن چنین است :به نام هللا ی که پر از رحم است و رحم هم
می کند .براي این [ نامه را فرستاده ام ] تا برتري جویي در برابر من نكنید و تسلیم شده و مسلمان به سوي
من آیید» .
حاکم دارالکفر سباء که حاکمیت او آرزوی دست نیافتنی دارودسته ی منافقین و سکوالر زده های اطراف
ما شده و در آرزوی چنین حکومتی هستند مثل همیشه مجلس خاص مشورتي اش را جمع نمود و با آنها در
رابطه با این قضیه به مشورت می کند و به آنها یادآوری می کند كه جنگها جز خرابي و نابودي و فسادو
تخریب چیزي در بر نخواهد داشت و جنگ در برابر قدرت نظامی داراالسالم برای آنها ْمره ای جز ذلیل
شدن و زیر دست شدن در بر ندارد به همین دلیل به مجلس شوراي خودش گفت :قَالَ ْ
ت ِإ َّن ْال ُملُوكَ ِإذَا دَ َخلُوا
سدُوهَا َو َج َعلُوا أ َ ِع َّزة َ أ َ ْه ِل َها أَذِلَّةً َو َكذَلِكَ َی ْف َعلُونَ (نمل )34/گفت  :پادشاهان هنگامي كه وارد منطقهي
قَ ْر َیةً أ َ ْف َ
آبادي شوند ،آن را به تباهي و ویراني ميكشانند و عزیزان و بزرگان اهل آنجا را خوار و پست
ميگردانند .اصالً پیوسته شاهان چنین ميكنند..
سپس پیشنهاد نمود كه راه حل دپلوماسي مسالمت آمیز ،صلح آمیز و آشتی جویانه ای در پیش گیرند ،و
هدایاي بزرگ و با ارزش به سلیمان بفرستند تا نشانه صلح جویي و پل دوستي و محبت و آشتي باشدَ .و ِإنِی
سلُونَ (نمل )35/من (هیئتی را ) به پیش آنان میفرستم همراه با
ُم ْر ِسلَةٌ ِإلَ ْی ِهم ِب َه ِدیَّ ٍة فَن ِ
َاظ َرة ٌ بِ َم َی ْر ِج ُع ْال ُم ْر َ
هدیه ای تا ببینم فرستادگان چه خبری با خود میآورند.
اما ..سلیمان علیه السالم به عنوان حاکم داراالسالم با پشتوانه ی قدرت نظامی برتری که داشت ،این
سازش زیركانه و سرعت عمل ماهرانه را از این مملكت آرام و بي آزار سکوالر نپذیرفت و راضي نشد.
و تنها به دخالت در امورات داخلي آن كشور صلح جوی سکوالر پافشاری می کرد تا در صورت تسلیم
نشدن به قانون شریعت هللا مردمش را بعد از عزت ،ذلیل و سر افكنده كند و برآنها مهر حقارت وذلت نهد!
دست رد زدن سلیمان علیه السالم به عنوان حاکم داراالسالم با دارالکفر سکوالری كه با او نجنگیده بودند
و اصال سابقه اذیت و آزاري به داراالسالم یا یكي از شهروندانش نداشتند و تازه از طرف آنها نسبت به
دعوت آرام و سالم سلیمان در مملكت سکوالرشان هیچ ممانعتي انجام نگرفته بود ،محکم و قاطع ،زیرك و
دلیرانه و شجاع و متدبرانه در عین حال رعب انگیز و خوفناك بود ،آنگاه كه هدیه را همراه نماینده بلقیس
ي َّ
َّللاُ َخی ٌْر ِم َّما آت َا ُك ْم بَ ْل أ َ ْنت ُ ْم بِ َه ِدیَّتِ ُك ْم ت َ ْف َر ُحونَ «.مي خواهید مرا
برگرداند و به او گفت :أَت ُ ِمد ُّون َِن بِ َما ٍل فَ َما آت َانِ َ
از لحاظ دارایي و اموال كمك كنید؟چیزهایي را كه خدا به من عطا فرموده است بسي ارزشمند و بهتر از

ار ِج ْع إِلَ ْی ِه ْم
چیزهایي است كه خدا به شما داده است .بلكه این شمایید كه به هدیه خود شادمان و خوشحالید ْ .
صا ِغ ُرونَ (نمل«. )37/به سوي ایشان بازگرد [و
فَلَنَأْتِیَنَّ ُه ْم بِ ُجنُو ٍد َّال قِبَ َل لَ ُهم بِ َها َولَنُ ْخ ِر َجنَّ ُهم ِم ْن َها أَذِلَّةً َو ُه ْم َ
بدیشان بگو] ما با لشكرهایي به سراغ آنها مي آییم كه قدرت مقابله با آنها را نداشته باشید ،و ایشان را از
آن [شهر و دیار محل زندگی شان] به گونه خوار و زار در عین حقارت بیرون مي رانیم»  .كلماتي
همچون صاعقه هراس انگیز و رعب آور … عدم پذیرش هدایای نماینده ی دارالکفر سکوالر دموکرات و
ار ِج ْع إِلَ ْی ِه ْم *بسویشان بازگرد)
غیر محارب که نشانه ی کوچک کردن آن بود و بعد دستور به برگشت ( ْ
سپس این نماینده ی دارالکفر سکوالر و دموکرات را تهدید می کند که با لشکری به سوی آنها می آید که
آنها را نابود خواهد کرد و تذكر مي دهد که لشكر و سپاه و قدرت نظامی دارد كه قدرت مقابله با آن را
ندارند .در فعل َفلَنَأْتِیَنَّ ُه ْم (الم متمم) با (نون تاكید) و استعمال (نون عظمت) وجود دارد كه خود در این
جمله از تهدید و وعید است؛ به دنبال این رهبر داراالسالم نتیجه جنگ را از قبل همچون اتفاقي مسلم به
آنها یادآوری مي كند (لَنُ ْخ ِر َجنَّ ُه ْم) که (الم متمم) بار دیگر و (نون تاكید) بار دیگر (نون عظمت) بار دیگر
به کار رفته که باز تهدید و وعید را در پی دارد .تمامی این عزت و ابهت دنیوی مسلمین و داراالسالم آنها
از قدرت نظامی داراالسالم و وحدت فرماندهی و وحدت دستور داراالسالم سرچشمه گرفته بود و گرنه در
طول تاریخ کفار سکوالر به همراه سایر کفار با پشتوانه ی قدرت نظامی چندین پیامبر را به قتل رسانده
بودند و فجایعی چون اصحاب االخدود را آفریده بودند وگاه کار را به چنان جائی رسانده بودند که با قدرت
مادی طوفان یا صاعقه و زلزله های شدید و  ...توسط هللا تعالی نابود شدند.
دارالکفر قوم سباء سرزمینی بود که این قوم صلح جو و آشتی طلب و سکوالر سبا قرنها در آن به سر برده
بودند و به اصطالح وطن و مالک آن بودند حاال اگر این قوم سکوالر آشتی طلب تسلیم داراالسالم نمی
شدند باید از زمین هللا تنها به دلیل کفرسکوالر بودن آنها اخراج شوند .با وجود اینكه این امر اخراج در
قول سلیمان(لَنُ ْخ ِر َجنَّ ُه ْم) واضح و آشكار و روشن است .اما باز هم سلیمان با ( ِم ْن َها  -از آن) تاكید مي كند
كه اخراج از شهر و دیارشان مي باشد و نه از جایي دیگر .اگر دقت کنید این تنها سکوالریستها هستند که
یا باید اسالم بیاورند و مسلمان شوند یا باید کشته شوند و پس مانده های آنها اخراج شوند و گرنه سایر کفار
اهل کتاب و شبه اهل کتاب طبق پیمانهائی می توانند اهل ذمه شوند و در سرزمین خود با حفظ عقاید و
باورهای خود باقی بمانند.
اما الزم است بدانیم که سلیمان علیه السالم به این اخراج ساده ی سکوالریستها اکتفاء نمی کند بلكه حالشان
را در حالیكه از مملكتشان بیرونشان مي كند ،توصیف مي نماید كه او آنها را (أَذِلَّةً) ذلیل و زبون و بسي

حقیر بیرونشان مي كند ،در حالیكه مردماني عزیز و سر افراز و با قوت و توان بوده اند و البته اخراج از
سرزمینشان بر حقارتشان كافي بود ،اما ذلت و پستي آنها را سلیمان علیه السالم با چندین تاكید بیان مي کند
صا ِغ ُرونَ )
اما بعد از (أَذِلَّةً) با جمله حالیه ،حال و وصفشان را در هنگام خروج از دیار و زادگاهشان با ( َ
یعني محقر بیان می کند .البته مي توانست چنین تعبیر نماید (اذله صاغرون) اما سلیمان مي گوید(و هم
صاغرون) تا مفید این پیام باشد كه این ذلت و زبوني و خواري به طور اجمال و تفصیل آنها را مي پوشاند
و مستمر با آنها مي ماند و سلیمان هم بر این امر پا بر جایي مي كند …
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این میزان امنیتی است که یک سکوالر می تواند از آن بهره مند گردد ،هر چند که این سکوالر یا حکومت
سکوالر دارای ویژگیهای حکومت سباء در یمن باشد .
تمام آنچه که سلیمان علیه السالم به عنوان رهبر داراالسالم انجام داد ،فقط به این دلیل بود كه یکی از
سربازانش (هدهد) به او خبر داده بود كه مردمي مشرک و سکوالر آرام و بي آزاری را دیده است که تابع
هیچ یک از شریعتهای آسمانی نیستند و بخشی از زمین هللا توسط این نجسها آلوده شده است و باید زمین
هللا از سکوالریستهای نجس پاک شود یا با اسالم آوردن آنها یا با کشتن و اخراج پس مانده های آنها.
پیامبر خاتم صلی هللا علیه وسلم نیز در جامعه ای کامالً تکثر گرا و دموکرات سکوالریستها (یا به زبان
عربی = مشرکین) ظهور کرد که در آن رفاه کامل وجود داشت و گرسنه ای یافت نمی شد که هللا تعالی
این واقعیت را بیان می کند« أ َ ْ
طعَ َم ُه ْم ِم ْن ُجوعٍ» و عالوه بر آن امنیت کامل هم برقرار بود و ترسی هم
وجود نداشت « َوآ َمنَ ُه ْم ِم ْن خ َْوفٍ » و در حمایت از طبقات آسیب پذیر جامعه هم پیمانهای مردمی مثل حلف
الفضول وجود داشت که امروزه در قالب سندیکا و ان جی او ها و  ...از آنها نام برده می شود و این
پیمانها در جامعه ی سکوالر قریش آزادانه و بدون نظارتی در جامعه ی مدنی آن روز فعالیت می کرد و
در پارلمان و دارالندوه ی سکوالریستها نیز امور با مشورت تمام بزرگان و عقالی آن سرزمین حل و
فصل می شد و دیکتاتوری فردی وجود نداشت.
در این نظام پارلمانی آزادی های شخصی را تا زمانی که با قوانین سکوالریستی آنها سر جنگ نداشت آزاد
و محترم می دانست و به آزادی های شخصی میدان داده می شد ،و حتی در تاریخ دیده نشده که این
سکوالریستهای قریش به جوامع یهودی و نصرانی و مجوس اطراف خود حمله ای کرده باشند یا به خاطر
عقایدشان آنها را مورد اذیت و آزار قرار داده باشندبلکه حتی بهترین روابط را با نصرانی های روم و حبشه
 2و جمله را مبتدا و خبر تشكیل مي دهد و مبتدا هم ضمیري است كه به آنها بر مي گردد

داشتند که ابوسفیان و عمرو عاص بیانگر این میزان از روابط حسنه بودند یا روابط خوبی هم با یهودیان
مدینه و مجوس داشتند به گونه ای که نضر بن حارث حتی داستانهای کهنه ی ایرانی را بیان می کرد.
در این جامعه ی سکوالر و تکثر گرا کسانی وجود داشتند که دارای اله ها و خدایان مختلف و بتهای مختلفی
بودند و به تعداد روزهای سال خدایان مختلف و عقاید و باورهای مختلف در مورد این خدایان وجود داشت
و تکثر گرائی به بهترین نحو ممکن وجود داشت .در کنار اینها کسانی هم بودند که به آنها حنیف می گفتند
و هیچ یک از این خدایان را قبول نداشتند و آزادانه به این بتها و خدایان ایراد می گرفتند و کسی هم کاری
به آنها و آزادی بیان آنها نداشت و آزادی آنها را محدود نمی کرد .رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز در سه
سال اول که همچنین ایراداتی به بتها می گرفت با مخالفتی روبرو نشد.
در این دموکراسی سکوالریستی کسانی وجود داشتند که دختران خود را می کشتند مثل االن که به صورت
قانونی سقط می کنند و کسانی هم بودند که این کار را نمی کردند ،کسانی بودند که شراب می نوشیدند و
کسانی هم نمی نوشیدند و مردانی بودند که زنا می کردند و مردانی هم مرتکب زنا نمی شدند و زنا اصالً در
میان زنان آنها وجود نداشت و به این شکل شخص آزاد بود هر عملی را انجام دهدو دارای هر عقیده ی
شخصی باشد به شرطی که نخواهد آنها و عقایدشان را نابود کند.
در چنین جامعه ی تکثر گرا و دموکراتی ،همه ی این اشخاص با آنهمه عقاید مختلف شخصی ،جهت اداره
ی امور عامه در پارلمان خود به نام دارالندوه جمع می شدند و تصمیمات مشترکی می گرفتند.
اما رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بر علیه چنین نظامی قیام و انقالب می کند ،بر خالف یهودی ها و
نصرانی ها و مجوس که کاری به کار دیگران نداشتند پیامبر خاتم صلی هللا علیه وسلم آمده بود انقالبی
برپا کند و به همه کار داشت و اجازه نمی داد دیگران با داشتن عقاید کفری در آرامش به سر ببرند و
آرامش فکری و عقیدتی همه را بر هم زد.
بزرگان سکوالر قریش نمی توانستند مثل حاکم دارالکفر سباء آینده را ببینند و ضعف نظامی رسول هللا
صلی هللا علیه وسلم این سکوالریستها را فریب داد ،همچنانکه ضعف کنونی مسلمین در جاهائی
سکوالریستهای جهانی و محلی را فریب داده است ،به همین دلیل سکوالریستها به جای ایمان به شریعت
هللا مسیر جنگ را انتخاب کردند که در نهایت دولت اسالمی پا گرفت و قدرتمند شد و با قدرت نظامی
برتری که داشت آنها را نابود کرد ،و بعد از فتح پایتخت مشرکین قریش فرمان رسید که غیر از آن دسته
سلَ َخ ْاْل َ ْش ُه ُر
از سکوالریستهای دموکراسی خواهی که دارای عهد و پیمانی با داراالسالم هستند :فَإِذَا ا ْن َ

ْال ُح ُر ُم فَا ْقتُلُوا ْال ُم ْش ِركِینَ َحی ُ
ص ٍد ۚ فَإ ِ ْن ت َابُوا َوأَقَا ُموا
ْث َو َج ْدت ُ ُمو ُه ْم َو ُخذُو ُه ْم َواحْ ُ
ص ُرو ُه ْم َوا ْقعُدُوا لَ ُه ْم ُك َّل َم ْر َ
ص َالة َ َوآت َُوا َّ
سبِیلَ ُه ْم ۚ إِ َّن َّ
َّللاَ َ
ور َر ِحی ٌم (توبه )5/هنگامی که ماههای حرام تمام شدند،
ال َّ
غف ُ ٌ
الز َكاة َ فَخَلُّوا َ
مشرکان (سکوالریستها) را هرکجا بیابید بکشید و بگیرید و محاصره کنید و در همه کمینگاهها برای (به
دام انداختن) آنان بنشینید .اگر توبه کردند و نماز خواندند و زکات دادند ( ،مسلمانند و) راه را بر آنان باز
گذارید  .بیگمان خداوند دارای مغفرت فراوان و رحمت گسترده است .
دقیقا ً همان سناریوی قوم سکوالر سباء در یمن برای سکوالریستهای قریش تکرار می شود ،سکوالریستها
یا مسلمان می شوند یا باید بمیرند و یا از وطن خود فرار کنند تا زمانی که بار دیگر دست قدرت داراالسالم
دوباره به آنها برسد .این سرنوشت تمام سکوالریستها (یا به زبان عربی = مشرکین) در طول تمام تاریخ
بشریت بوده است و تا روز قیامت چیزی غیر از این در انتظار آنها نخواهد بود  :یا عذاب سکوالریستها
توسط هللا تعالی و پاک شدن زمین هللا از نجاست سکوالریستها یا عذاب توسط مومنین و باز پاک شدن زمین
َّص بِ ُ
ک ْم
صونَ بِنَا إِالَّ إِحْ دَى ْال ُح ْسنَیَی ِْن َونَحْ ُن نَت ََرب ُ
از نجاست سکوالریستها .هللا تعالی می فرماید :قُ ْل ه َْل ت ََربَّ ُ
صونَ (توبه )52/بگو  :آیا درباره ما جز
ُصیبَ ُک ُم َّللاُ بِعَذَا ٍ
صواْ إِنَّا َمعَ ُکم ُّمت ََربِ ُ
ب ِم ْن ِعن ِد ِه أ َ ْو بِأ َ ْیدِینَا فَت ََربَّ ُ
أَن ی ِ
یکی از دو نیکی انتظار دارید  ( :یا پیروزی و غنیمت در دنیا ،و یا شهادت و بهشت در آخرت)  .ولی ما
درباره شما چشم به راه هستیم که یا خداوند به عذابی از سوی خود گرفتارتان سازد و یا با دست ما شما را
گرفتار عذاب کند (و مذلت و خواری نصیبتان سازد) .پس شما چشم به راه (فرمان و خواست) باشید و ما
هم با شما در انتظاریم.
این سرنوشت حتمی تمام سکوالریستها در دنیا در طول تاریخ بشر تا روز قیامت است و مومنین باید با
اعتماد و توکل بر وعده های هللا تعالی داراالسالم خود را از لحاظ نظامی به چنان درجه ای برسانند که این
وعده ی هللا تعالی در روی زمین توسط آنها متحقق شود .مومنین تنها با قدرت نظامی می توانند چنین وعده
ای را متحقق کنند و زمین را از نجاست سکوالریستها پاک کنند و تنها قدرت استدالل و ادب و  ...کافی
نیست .اینها الزم هستند اما کافی نیستند اگر کافی بودند پیامبر بدون قدرت نظامی به آن می رسید .چنانچه
در کالم دو نفر از خلفای راشد است کهَّ « :
بالقرآن»3خداوند با حاکمیت و
ع
لطان ما ال َیزَ ُ
إن هللاَ َیزَ ُ
ع بال ُّ
ِ
س ِ
قدرت حکومتی ،کاری را به انجام میرساند ،که با قرآن به انجام نمیرساند.

3
وی عن عمر وعثمان رضی هللا عنهما
قد ُر َ

در کنار این استراتژی ْابت برخورد با سکوالریستها ،پیامبر خاتم صلی هللا علیه وسلم سالم ماندن و امنیت
کفاراهل کتاب را نیز منوط به تسلیم شدن در برابر قانون شریعت هللا می دانست  .این در نامه های ایشان
واضح و روشن است .یعنی غیر از کفار سکوالر که مختصات خاص خودشان را دارند کفار اهل کتاب و
شبه اهل کتاب هم تنها زمانی می توانند از نعمت امنیت بهره مند شوند که با حاکمیت «داراالسالم» گره
خورده باشند.
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم هر بار که ارتش را به سریه ای می فرستاد به فرمانده هان و سربازان آنها
سفارش می کرد« :ا ُ ْغ ُزوا بِس ِْم َ َّ
َّللاِ ،قَا ِتلُوا َم ْن َكفَ َر بِا َ ََّّللِ ،ا ُ ْغ ُزواَ ،و َال تَغُلُّواَ ،و َال ت َ ْغد ُُروا .4» ...این روایت
مجموعه ای از سیاستهای شرعی را در بر گرفته است که دوست دارم به چند مورد آن اشاره کنم:
 -1مشروعیت آماده کردن ارتش برای حمله به کفار در سرزمینهای خودشان هر چند که آنها با ما
نجنگیده باشند .همان کاری که سلیمان علیه السالم نیز با دارالکفر ملکه بلقیس در یمن انجام داد .و
اینهم بر مال کردن یکی دیگر از شبهات اهل ذلت و خواری و تنازل است که می گویند :جهاد تنها
برای دفاع مشروع شده است.
نهائی قتال و جهاد فی سبیل هللا برتری یافتن قانون شریعت و سیادت حاکمیت هللا در زمین
 -2هدف
ِ
س ِبی ِل هللاِ»  .سیادت و حاکمیت هللا بر زمین یا با
ِي ْالعُ ْل َیا فَ ُه َو فِي َ
است « َم ْن قَات َ َل ِلت َ ُكونَ َك ِل َمةُ هللاِ ه َ
ورد کفار به اسالم یا با تسلط حاکمیت و سیادت اسالم بر سرزمینها .
 -3بیان علت جنگ مسلحانه و آنهم کفر به هللا است « .قَاتِلُوا َم ْن َكفَ َر بِا َ ََّّللِ » پس گفته ی کسانی که می
گویند اسالم با شخص یا جامعهای به دلیل كافر بودنش نمیجنگد مخالف صریح گفته ی رسول هللا
صلی هللا علیه وسلم و تمام استراتژی اسالم در طول تاریخ است و باید دور ریخته شود.
 -4همیشه دعوت قبل از جنگ مسحانه است .البته نه دعوتی که عده ای چندین دهه و قرن هم کشش
داده اند انگار عمر نوح را دارند .بلکه دعوتی در حد رساندن پیام حتی اگر با نامه ای مثل نامه ی
مختصر سلیمان علیه السالم باشد یا نامه ای مثل نامه های رسول هللا صلی هللا علیه وسلم باشد.
صالَة ُ
علَیه ال َّ
اکنون در مورد سیاست امنیتی اسالم وعمل داراالسالم تحت حاکمیت سلیمان و پیامبر خاتم َ
س ِلین ممکن است سواالتی برجسته گردند که :
سالَ ُم و علی َج ِمیعِ ْاْل َ ْنبِیَ ِ
َوال َّ
اء َو ْال ُم ْر َ

السيَ ِر  /ترمذی ( )14۰۸کتاب الديات  /حديث رقم  - ۸5۸من كتاب
 4مسلم /1731حديث رقم  – 3364از كتاب صحيح مسلم ِ -كتَابُ ْال ِج َها ِد َو ِ
اآلثار لمحمد بن الحسن الشيباني

 -1در این رفتار حکومتی داراالسالم تحت حاکمیت پیامبران راستي جاي مالكیت و
ریاست کفار بر مملكتشان كجاست؟!
 -2این حق جهانی دولت مستقل که کفار به خود داده اند چه جایگاهی در منهج
اسالمی دارد؟
 -3اینکه عده ای می گویند که نباید در امور سایر دارالکفرها دخالت کرد تا چه
اندازه در منهج اسالمی اعتبار دارد؟
 -4اینکه عده ای می گویند که باید به مرزهای کشورها و مرزبندی ها و استقالل
حاکمیت داخل ایندارالکفرها احترام گذاشت چه جایگاهی در منهج اسالمی دارد؟
 -5آن جنگی که عده ای می گویند تنها برای دفاع و رد تجاوز مشروع شده است چه
ربطی به شریعت هللا دارد و در کجای شریعت هللا آمده است؟
 -6فتح حکومت ساسانیان و روم شرقی و گسترش داراالسالم از ترکستان شرقی تا
اندلس به خاطر دفاع بوده یا تهاجم ؟ صحابه و آنهمه مجاهد پس از ایشان با چه
مجوزی مرزها و استقالل حکومتهای ریز و درشت دارالکفرها را نادیده گرفته و
سرزمین آنها را به داراالسالم اضافه کردند؟
در این صورت بگذار تمام کفار آشکار و پنهان و دارودسته ی منافقین و مخذلین و شکست خوردگان
مأیوس شده و خنثی شده در برابر دارالکفرها بدانند که در اسالم ،صلح با دارالکفری که پیمانی با
داراالسالم ندارد تنها تابع «میزان قدرت نظامی» مومنین و داراالسالم است که امنیت زمین را تضمین می
کند و در روابط خارجی داراالسالم نه صلح همیشگی است و نه جنگ اصل است ،بلکه هر دوی اینها تا
زمانی که تمام سرزمینهای تحت اشغال کفار آزاد می شوند و تحت حاکمیت داراالسالم واحدی قرار می
گیرند واقعیتهای جوامع بشری هستند.
در این میان بعد از دعوت اصل در روابط بین داراالسالم و دارالکفر بر «میزان قدرت نظامی»
داراالسالم است .بر این اساس جمهور فقهای مذاهب معروف به اهل سنت و شیعه متفق هستند که  :اصل
در روابط بین داراالسالم و دارالکفر جنگ است و صلح استثناء است.
 مادام که حاکمیت بر زمین حق طبیعی قانون شریعت هللا و داراالسالم است به تنهائی و مادام که کسانی وجود دارند که به این حق اسالم اقرار نمی کنند و به صورت مسلحانه در برابراین حق اسالم می ایستند

پس طبیعی است که اسالم به این دشمنان چون موجودیتی غیر شرعی نگاه کند که باید جهت تامین امنیت
واقعی و ایجاد صلحی پایدار حاکمیت این موجودات بر زمین از بین برود.
س ْب َحانَكَ اللَّ ُه َّم َوبِ َح ْمدِكَ ،
ُ
وب إِلَیْكَ
الَ إِلَهَ إِالَّ أ َ ْنتَ  ،أ َ ْست َ ْغ ِف ُركَ َوأَت ُ ُ

اصل تامین امنیت (( )2قسمت)19
هللا تعالی در مورد دیپلماسی و زبان گفتگوی کفار سکوالر (یا به زبان عربی = مشرک) می فرماید :و َال
عن دِینِ ُك ْم ِإ ِن ا ْست َ َ
عوا ۚ (بقره )217/سکوالریستها ( یا به زبان عربی=
طا ُ
یَزَ الُونَ یُقَاتِلُونَ ُك ْم َحت َّ ٰى یَ ُردُّو ُك ْم َ
مشرکان ) پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند .یعنی سکوالریستها
همیشه با ما جنگ مسلحانه خواهند کرد که ما « 4معنی و مفهوم» 5دین را به آنها بدهیم و دین خود را از
این  4معنی تهی کنیم و تسلیم این  4معنی دین سکوالریسم شویم که این حدیه که سکوالریستهای لیبرال به
آن قناعت می کنند اما دسته هائی دیگر از سکوالریستها مثل سکوالریستهای چپ و کمونیست عالوه بر
این اگر از دستشان بر آمد کالً می خواهند این قالب تهی را نیز از مسلمین بگیرند.
همسو با سنت هللا و استراتژی امنیتی و حاکمیت خارجی اسالم و داراالسالم در برخورد با سکوالریستها،
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز امر می کندَ :جا ِهد ُوا ا َ ْل ُم ْش ِركِینَ بِأ َ ْم َوا ِل ُك ْمَ ،وأ َ ْنفُ ِس ُك ْمَ ،وأ َ ْل ِسنَتِ ُك ْم  6با مال و
جان و زبانتان با سکوالریستها ( یا به زبان عربی = مشرکین) جهاد کنید.
در کنار این کفار سکوالر ،سایر کفار نیز هرگز به میل خود راضی به حاکمیت آخرین شریعت دین اسالم
و از بین رفتن حاکمیت خودشان و زیردست داراالسالم شدن نیستند ،به همین دلیل در طول تاریخ در کنار
مشرکین یا به تنهائی ،با داراالسالم و مومنین جنگیده اند.

 -1 5قدرت حکومتی  -2قانون و برنامه  -3اطاعت کردن و فرمانبرداری  -4مجازات و پاداش
 6أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم ( ، )3/357۸وهو في صحيح الجامع برقم3۰۸5/

اس إِنِی
این یک طرف نساله است ،طرف دیگر قضیه این است که هللا تعالی می فرماید«:قُ ْل یَا أَیُّ َها النَّ ُ
سو ُل َّللاِ إِلَ ْی ُک ْم َج ِمیعا ً» (اعراف )158 /اي پیغمبر ! بگو :ای مردم من فرستادهي هللا به سوي جملگي شما
َر ُ
هستم؛ یعنی این ،آخرین «قانون اساسی» بشریت است و جنبه ی جهانی دارد و مختص قوم و نژاد و منطقه
س ْلنَا
ی خاصی نیست و باید بر تمام انسانها حاکمیت پیدا کند و «قانون اساسی» تمام انسانها شود « .لَقَ ْد أ َ ْر َ
ْط» (حدید )25 /ما پیغمبران خود را همراه
سلَنَا بِ ْالبَیِنَا ِ
اس بِ ْال ِقس ِ
ُر ُ
وم النَّ ُ
ت َوأَنزَ ْلنَا َمعَ ُه ُم ْال ِکت َ
َاب َو ْال ِمیزَ انَ ِلیَقُ َ
با دالئل روشن فرستاده ایم ،و با آنان كتاب و موازین (شناسائي حق و عدالت) نازل نمودهایم تا مردمان
(برابر آن در میان خود) دادگرانه رفتار كنند.
حاال اگر مانعی وجود داشت که اجازه نداد قانون شریعت هللا در زمین  -به عنوان تنها «قانون اساسی» -
حاکم بر انسانها شود چاره اي جز برداشتن موانع از طریق مبارزات مسلحانه و رها کردن مردم وجود
ندارد ،اما برداشتن این موانع هم تابع «میزان قدرت نظامی» داراالسالم است که ،از این جهاد
«رهاییبخش» تحت عنوان «جهاد طلب» یا «جهاد دعوت» یا «جهاد ابتدائی» هم نام برده شده است .
اس
سلَنَا ِب ْالبَ ِینَا ِ
س ْلنَا ُر ُ
وم النَّ ُ
ت َوأ َ ْنزَ ْلنَا َم َع ُه ُم ْال ِكت َ
جابر بن عبدهللا در تفسیر آیه ي  :لَقَ ْد أ َ ْر َ
َاب َو ْال ِمیزَ انَ ِلیَقُ َ
ْط (.الحدید )25/با یكي از دستهایش قرآن را بر داشته و در دست دیگرش نیز شمشیري داشت و مي
ِب ْال ِقس ِ
صلَّى َّ
سو ُل َّ
ع ْن َهذَا 7 .رسول هللا صلی هللا علیه
فرمود :أ َ َم َرنَا َر ُ
عدَ َل َ
ب ِب َهذَا َم ْن َ
سلَّ َم أ َ ْن نَض ِْر َ
َّللاُ َ
علَ ْی ِه َو َ
َّللاِ َ
وسلم به ما دستور داده است كه با این شمشیر گردن كساني را بزنیم كه از این قرآن سرپیچي کنند.
امام شافعی رحمه هللا می گوید :این جهاد فرض شده تا تعدادی برای آن قیام کنند  ...پس هرگاه این تعداد
کافی ازمسلمانان به جهاد قیام کردند گناه از بقیه ساقط می شود اما فضل وبرتری برای مجاهدان است"
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این جهاد طلب یا دعوت یا ابتدائی به اتفاق تمام علمای مذاهب مختلف اسالمی و بنا بر قول جمهور علما
علَ ْی ُك ُم ْال ِقت َا ُل َو ُه َو ُك ْرهٌ لَ ُك ْم » جهاد
ب َ
فرض کفایه است نه سنت .چون هللا تعالی صراحتا می فرماید ُ «:ك ِت َ
ب» به معنای فرض شده است همچنان که همین لفظ برای واجب شدن روزه«
برشما فرض شده استُ « .ك ِت َ
اص ِفي ْالقَتْلَى » قصاص
ص ُ
ب َ
الص َیا ُم » روزه برشما فرض گشته وقصاص « ُك ِت َ
علَ ْی ُك ُم ِ
ب َ
ُك ِت َ
علَ ْی ُك ُم ْال ِق َ
ص َالة َ َكان ْ
علَى ْال ُمؤْ ِمنِینَ ِكت َابًا َم ْوقُوتًا » بکار رفته است.
برشما فرض گشته وحتی نماز « ِإ َّن ال َّ
َت َ

7الحاكم في المستدرك ج  3ص  / 436ابن عساكر ( )322/39تاریخ مدینة دمشق ج  52ص  / 279ابن شبة النمیري في تاریخ المدینة ج  3ص
 /1134ابن تیمیة  ،قواعد الملة و مقاصد الدین ( ،ص / )641باب تفسیر ایة لقد أرسلنا رسلنا بالبینات ؛ السیاسة الشرعیة
 8أبو عبد هللا محمد بن إدریس الشافعي القرشي المطلبي  ،األم  ،المحقق :رفعت فوزي عبد المطلب ،االسکندریه  ،دار الوفاء  1422ق 176/4 ، -

ابن عابدین حنفی رحمه هللا می گوید :علمای اسالم گفته اند که رهبر داراالسالم مؤظف است که در طول
سال یک یا دو سریه ارتش را به دارالحرب اعزام کند وامت اسالمی هم به آن کمک کرده وپشتیبانی خود
را اعالم نمایند؛ واگر رهبر داراالسالم از ارسال ارتش امتناع ورزیدند ،یا مردم پشیبانی نکردند هر دو
گناهکارمی شوند 9.الشروانی هم در «حاشیه تحفة المحتاج في شرح المنهاج» می گوید اصولیون می
گویند :جهاد ،دعوت مسلحانه ای است که به اندازه ی توان واجب است آن را انجام داد تا زمانی که بر
روی زمین غیر از مسلمان یا کافر مسالم کسی باقی نماند.
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بخش» داراالسالم ،انسانها از قید و بندها رها می شوند و غیر از سکوالریستها(به
در این جنگ «رهایی ِ
زبان عربی = مشرکین) عقیده بر کسی تحمیل نمی شود .سکوالریستها کسانی هستند که هللا تعالی آنها را
س» (توبه )28/این سکوالریستها لکه های چرکینی
نجس نامیده « َیا أَیُّ َها الَّذِینَ آ َمنُوا ِإنَّ َما ْال ُم ْش ِر ُكونَ نَ َج ٌ
هستند که به هر قیمتی یا باید با شوینده ای به نام اسالم پاک شوند و مسلمان شوند یا باید «متناسب با قدرت
نظامی داراالسالم» از روی زمین برداشته شوندو نابود شوند .این سنت هللا تعالی در مورد آنها و
استراتژی عمل تمام پیامبران و پیروان آنها با تمام مشرکین در طول تاریخ بوده است که هللا تعالی از زبان
آخرین فرستاده اش و خطاب به کفار سکوالر (مشرک) می فرماید به آنها بگو  :قُل ِللَّذِینَ َکفَ ُرواْ إِن یَنت َ ُهواْ
ف (ای پیغمبر!) به کافران بگو( :درگاه توبه همیشه باز است و) اگر ( از کفر و عناد)
یُغَفَ ْر لَ ُهم َّما قَ ْد َ
سلَ َ
ض ْ
ین (انفال )38/و اگر هم
ت ُ
دست بردارند ،گذشته اعمالشان بخشوده میشودَ ،وإِ ْن یَعُودُواْ فَقَ ْد َم َ
سنَّةُ اْل َ َّو ِل ِ
( به کفر) برگردند قانون خدا درباره پیشینیان از مدنظر گذشته است و به یقین ،سنت [هللا در برخورد با
مشرکین همان روش برخورد با] پیشینیان گذشته است و با همان روشی که با گذشتگان هم فکر آنها
برخورد شده با آنها برخورد می شود و همان سنت و همان قانون هم درباره آنان اجرا می شود و سنت
الهى در برخورد با گذشتگان( ،درباره آنان نیز) جارى است و این سنت خداست که بر پیشینیان نیز گذشته
است؛ یعنی سزای مشرکان (سکوالریستها) نابودی است و ایشان هم نابود میشوند و به سرنوشت مشرکان
در طول تاریخ دچار می شوند .گزینه ی سومی برای سکوالریستها وجود ندارد ،مگر در حالت ضعف
قدرت حکومتی و ضرورت و اضطرار که ممکن است جهت تجریه ی دشمن با آنها بر علیه دشمن اصلی
پیمانی بسته شود.
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اگر سرنوشت مشرکین در طول تاریخ قرآن را نگاه کنید که چگونه توسط هللا تعالی با باد و طوفان و رعد
و برق و سایر بالیای طبیعی نابود شده اند یا چگونه هللا تعالی آنها را توسط فرستاده گان و پیامبران و
مومنین نابود کرده است متوجه خواهید شد که اگر سکوالریستها تابع شریعت هللا تعالی نشوند همینجوری
رها نمی شوند و مسیری غیر از نابودی در انتظار آنها نیست؛ این طرز رفتار یکی از سنتهای هللا تعالی
در چگونگی برخورد با سکوالریستها در طول تاریخ بوده و ْابت ،که هیچ تغییر و دگرگونی در آن وجود
ندارد  .به همین دلیل است که هللا تعالی در مورد سکوالریستهای قریش می فرماید :فَ َه ْل یَن ُ
سنَّتَ
ظ ُرونَ إِ َّال ُ
َّللاِ ت َ ْبدِیالً
ت َّ
سنَّ ِ
ْاْل َ َّولِینَ آیا آنان انتظار دارند سرنوشتی جز سرنوشت پیشینیان را داشته باشند؟! فَلَن ت َِجدَ ِل ُ
ت َّ
َّللاِ تَحْ ِویالً (فاطر)43/
سنَّ ِ
هرگز دگرگونی و تبدیلی در شیوه رفتار و سنت خدا نخواهی یافتَ ،ولَن ت َِجدَ ِل ُ
و هرگز نخواهی دید که روش و سنت خدا تغییر مسیر و تغییر جهت دهد.
به همین دلیل هللا تعالی در مورد سکوالریستها امر می کندَ :وقَاتِلُواْ ْال ُم ْش ِركِینَ َكآفَّةً َك َما یُقَاتِلُونَ ُك ْم َكآفَّةً
َوا ْعلَ ُمواْ أ َ َّن َّللاَ َم َع ْال ُمتَّقِینَ (توبة( )36 /ای مؤمنان) با همه سکوالریستها(مشرکان) بجنگید همان گونه که
آنان همگی با شما میجنگند ،و بدانید که (لطف و یاری) خدا با پرهیزگاران است.
این استراتژی و سنت ْابت هللا تعالی در چگونگی برخورد با کفار سکوالر است .حتی اگر زمان اجرای
آن هم نرسیده باشد باز باید مثل برائت از مشرکین و سکوالریستها و سایر مسائل منهجی این استراتژی و
سنت هللا هم مثل سایر آیات و سنتهای هللا تعالی در قرآن بیان شود و نباید این سنت هللا را مخفی کرد و
دچار کتمان در دین شد .ابراهیم علیه السالم یکی از اسوه ها و الگوهای حسنه ی ما ،در دوران ضعف و
ُون
اوج قدرت نظامی دارالکفر مشرکین به سکوالریستها اعالم می کند ِ :إنَّا ب َُرآ ُء ِمن ُك ْم َو ِم َّما ت َ ْعبُدُونَ ِمن د ِ
َّ
َّللاِ ما از شما و از چیزهائی که بغیر از خدا عبادت می کنید ،بیزار و گریزانیمَ ،كفَ ْرنَا ِب ُك ْم شما را قبول
ضا ُء أ َ َبدًا َحت َّ ٰى تُؤْ ِمنُوا
نداریم و در حق شما بیاعتنائیم و به شما کفر کرده ایمَ ،و َبدَا َب ْینَنَا َو َب ْینَ ُك ُم ْال َعدَ َاوة ُ َو ْالبَ ْغ َ
ِب َّ
اَّللِ َوحْ دَهُ (ممتحنه )4/و دشمنانگی و کینهتوزی همیشگی میان ما و شما پدیدار آمده است ،تا زمانی که به
خدای یگانه ایمان میآورید و او را به یگانگی میپرستید.
باز در مورد یکی دیگر از اسوه های ما می بینیم که در دوران ضعف مسلمین در دارالکفر مکه و قبل از
هجرت به داراالسالم مدینه و کسب قدرت حکومتی ،عبدهللا بن عمرو روایت می کند که یک بار رسول
هللا صلی هللا علیه وسلم از کنار مشرکین قریش رد شد و به آنها فرمود :أت َ ْس َمعُونَ یَا َم ْعش ََر قُ َری ٍْش ،ای

س ُم َح َّم ٍد بِیَ ِدهِ ،لَقَ ْد ِجئْت ُ ُك ْم بِالذَّبْحِ 11.سوگند به کسی که جان
جماعت قریش آیا گوشتان با من است؟ َوالَّذِي نَ ْف ُ
محمد در دستش است من برای سربریدن شما آمده ام.
این سکوالریستها زمانی که قدرت نابودی دعوتگران و مومنین را مثل در آتش انداختن ابراهیم علیه
السالم را نداشته باشند اهل سازش و تنازل هستند و به هر قیمتی می خواهند در برابر این سیل و طوفان
سهمگین اسالم از موجودیت خود و عقایدشان محافظت کنند ،و با سفارشاتی که به رسول هللا صلی هللا علیه
وسلم و تمام مومنین در طول تاریخ و بخصوص در عصر حاضر داده اند و می دهند ،برای مومنین
اسالمی ناقص و توخالی از آن  4معنی و مفهوم را می خواهند؛ اما هللا تعالی جهت تامین صلح دائمی و
آزاد سازی سرزمینها از اشغال دارالکفرهای تحت حاکمیت این کفار سکوالر و مختص کردن دین برای
کونَ ِفتْنَةٌ َو َی ُ
هللا تعالی آشکار امر می کند َ :وقَا ِتلُو ُه ْم َحتَّى الَ ت َ ُ
کونَ الد ُ
ِین ُکلُّهُ َِّلل و با آنان (کفار سکوالر =
مشرک) جنگ مسلحانه کنید تا فتنهای باقی نماند و دین خالصانه از آن خدا شود و دین همه مخصوص و
برای هللا شود و دین ،یکسره براى خدا باشد و دین در روی زمین تنها مختص دین اسالم شود( .حاال یا دین
اسالم بر اساس آخرین شریعتش باشد یا شریعتهای تحریف شده ای مثل یهودیت و نصرانیت هم در کنارش
باقی بمانند ،مهم این است در کل همه شریعتهای آسمانی از دین اسالم هستند و می توانند با هم طبق
پیمانهائی با هم زندگی مسلمان آمیزی داشته باشند و هللا تعالی می فرماید باید دین تماما ً متعلق به هللا شود و
دین سکوالریستها نابود شود.
در داراالسالم و با وجود قدرت حکومتی و عزت اسالمی دیگر مثل دوران ضعف و ذلیلی سکونت در
ِین» بلکه گفته می شود :تنها یک دین آنهم دین
يد ِ
دارالکفر به سکوالریستها گفته نمی شود « لَ ُك ْم دِینُ ُك ْم َو ِل َ
اسالم َو َی ُ
کونَ الد ُ
یر (انفال )39/پس اگر از (عقیده ی خود)
ص ٌ
ِین ُکلُّهُ َِّلل .فَإ ِ ِن انت َ َه ْواْ َفإ ِ َّن َّللاَ ِب َما َی ْع َملُونَ َب ِ
دست برداشتند ( و مسلمان شدند ،دست از آنان بدارید ،چرا که) خدا میبیند چیزهائی را که انجام می دهند.
طانا ً
س ْل َ
ْب بِ َما أ َ ْش َر ُکواْ بِاَّللِ َما لَ ْم یُن َِز ْل بِ ِه ُ
ب الَّذِینَ َکفَ ُرواْ ُّ
سنُ ْل ِقی فِی قُلُو ِ
الرع َ
در این راستا هللا تعالی می فرمایدَ :
در دلهای کافران ُرعْب و هراس و ترس خواهیم انداخت ،به این دلیل که چیزهائی را شریک هللا کرده اند

 11صحیح :امام احمد در مسند ش آنرا به شماره ( )6854روایت نموده است  ،همچنین ابن حبان در (سنن) و (التاریخ) به شماره ( )6671آنرا آورده
است ،همچنین امام (بیهقی) در (دالئل النبوە) آنرا نقل نموده است  ،همچنین شیخ آلبانی در (صحیح السیرە النبوی)آنرا صحیح دانسته و می گویند که
این حدیثی صحیح است به شماره ( ، )149در ضمن حدیث یاد شده طوالنی است و شما می توانید به مسند امام احمد با تحقیق شیخ احمد شاکر حدیث
شناس مراجعه نمائید .

س َمثْ َوى َّ
الظا ِل ِمینَ (آل
که خداوند دلیل و برهانی (بر انجام این شرکیات) فرو نفرستاده استَ ،و َمأ ْ َوا ُه ُم النَّ ُ
ار َوبِئْ َ
عمران  )151 -150 /و جایگاه آنان آتش (جهنم) است ،و جایگاه ستمکاران و ظالمین چه بد جایگاهی است.
با آنکه خود هللا تعالی به عنوان امدادی غیبی برای مومنین و جهت پشتیبانی و یاری رساندن به مومنین در
دل این کفار رعب و هراس و ترس قرار می دهد به مومنین هم امر می کندَ :وأ َ ِعد ُّوا لَ ُهم َّما ا ْست َ َ
ط ْعتُم ِمن قُ َّوةٍ
اط ْال َخ ْی ِل برای (جهاد با) آنان تا آنجا که میتوانید نیرو و قوت و (از جمله) اسبهای ورزیده آماده
َو ِمن ِربَ ِ
عد َُّو ُك ْم َوآخ َِرینَ ِمن دُو ِن ِه ْم َال ت َ ْعلَ ُمونَ ُه ُم َّ
عد َُّو َّ
َّللاُ َی ْعلَ ُم ُه ْم ۚ (انفال )60/تا با آن ( آمادگی و
َّللاِ َو َ
کنید ،ت ُ ْر ِهبُونَ ِب ِه َ
دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید ،و کسان دیگری جز آنان را نیز به هراس اندازید
ساز و برگ جنگی)
ِ
و بترسانید که ایشان را نمیشناسید و خدا آنان را میشناسد.
در این صورت ترساندن «کفار 6گانه» ی آشکار که آنها را می شناسیم و ترساندن کفار پنهان داخلی که
آنها را نمی شناسیم و تنها دارودسته ی آنها را می شناسیم و ترساندن کسانی از مومنین هم که ممکن است
دچار بغی و ظلم شوند در شریعت هللا تعلی یک فریضه و واجبی در کنار سایر واجبات است و کسی که با
این امر و دستور واجب هللا تعالی سر جنگ دارد و یا آنرا انکار می کند دقیقا ً حکم آن مثل کسی است که با
واجبی مثل نماز یا روزه و حج و سایر واحبات سر ناسازگاری دارد و آنها را انکار می کند.
ب ترساندن دشمنان با تهیه تجهیزات نظامی و با پشتوانه ی قدرت نظامی مثل انکار
انکار فریضه ی واج ِ
ِ
َاب
َاب فَالَّذِینَ آت َ ْینَا ُه ُم ا ْل ِکت َ
ک ْال ِکت َ
ک أَنزَ ْلنَا إِلَ ْی َ
کردن نماز و سایر واجبات است .هللا تعالی می فرمایدَ :و َکذَ ِل َ
یُؤْ ِمنُونَ بِ ِه همچنین ما کتاب (قرآن) را بر تو نازل کردهایم و کسانی که پیش از این  ،کتاب (مثل تورات و
انجیل را) برای آنان فرو فرستادهایم به این کتاب (قرآن) ایمان میآورندَ ،و ِم ْن ه َ
َؤُالء َمن یُؤْ ِم ُن بِ ِه و از
میان اینان (مشرکان = سکوالریستها ،همچنین) کسانی بدان ایمان می آورندَ ،و َما یَجْ َحدُ بِآیَاتِنَا إِ َّال ْالکَافِ ُرونَ
(عنکبوت )47/و آیات ما را جز کافران انکار نمیکنند.
همچنین هللا تعالی می فرماید َ :و َم ْن أ َ ْ
علَى َّ
ق لَ َّما َجاءهُ آخر چه کسی
َّللاِ َکذِبا ً أ َ ْو َکذَّ َ
ظلَ ُم ِم َّم ِن ا ْفت ََرى َ
ب ِب ْال َح ِ
ْس ِفی
ستمگرتر از کسی است که بر خدا دروغ بندد ،و یا ( دین ) حق را چون بدو رسد تکذیب کند؟! أَلَی َ
َج َهنَّ َم َمثْ ًوى ِل ْلکَا ِف ِرینَ (عنکبوت )68/آیا جایگاه کافران دوزخ نیست؟

در این صورت هر کسی را دیدید که می گوید اسالم از ترساندن کفار آشکار و پنهان و سایر دشمنان بری
است یا یکی از دارودسته ی منافقین (= سکوالرزده ها) است و دارد بر هللا تعالی دروغ می بندد یا یکی از
کفار است و آشکارا یکی از آیات و احکام هللا را تکذیب می کند.
سخن اینها مثل این است که بگویند اسالم از نماز و روزه و حج و سایر واجبات و فرایض بری است ،و
کسانی که می گویند ما با ارهاب می جنگیم در واقع دارند با یکی از واجبات اسالم مثل نماز می جنگند با
این تفاوت که واجبی چون ترساندن دشمنان عالوه بر جنبه ی فردی داشتن به جنبه ی اجتماعی و عمومی
مسلمین و به خود داراالسالم و سایر ضروریات ربط پیدا می کند و این ترساندن نیز تنها از کانال نظامی
و تجهیزات نظامی انجام می شود.
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بر منبر تالوت نمودندَ « :وأ َ ِعدُّوا له ْم ما ا ْست َ َ
ط ْعت ُ ْم ِمن قُ َّوةٍ» و فرمود« :أ َ َال َّ
إن
ي ،أ َ َال َّ
ي ،أ َ َال َّ
ي» 12آگاه باشید كه منظور از قوت در این آیه تیر اندازی
إن القُ َّوة َ َّ
إن القُ َّوة َ َّ
القُ َّوة َ َّ
الر ْم ُ
الر ْم ُ
الر ْم ُ
است ،آگاه باشید كه منظور از قوت در این آیه تیر اندازی است ،آگاه باشید كه منظور از قوت در این آیه
تیر اندازی است .یعنی از نگاه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم هللا تعالی ابتدا امر به تهیه ی تجهیزات
نظامی و اسلحه کرده و این تجهیزات نظامی هستند که باعث می شوند کفار بترسند .دقت کردید؟ تنها علم
زیاد شما و ْروت زیاد شما و حکمت و فضیلت واالی شما نمی توانند حتی یک دزد ساده را بترساند که به
شما حمله نکند و اموال شما را ندزدد ،بلکه هر چه مال شما بیشتر باشد طمع و جرئت دزد در حمله به شما
بیشتر می شود؛ تنها اسلحه و قدرت نظامی می تواند در دل این دزد ترس ایجاد کند و مانع از حمله ی این
دزد به شما شود و بعد از هللا تعالی تنها قدرت نظامی است که می تواند از ما و شما در برابر این دزدان
محافظت کند حاال چه رسد به مجرمین و دزدان بزرگی که به دین و داراالسالم و جان و ناموس و آبروی
و منابع مادی مسلمین طمع دارند.
البته باید بدانیم که این جنگ مسلحانه هم با دو همراه همیشگی همراه است  -1قدرت اقتصادی و مالی -2
قدرت تبلیغی و زبانی .و این سه از هم قابل تجزیه نیستند و هر گاه از هم جدا شدند و هر کدام مسیری
جداگانه را طی کردند همه به بن بست می رسند و شکست  .به همین دلیل رسول هللا صلی هللا علیه وسلم
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در مورد جهاد با سکوالریستها می فرمایدَ :جا ِهدُوا ا َ ْل ُم ْش ِركِینَ بِأ َ ْم َوا ِل ُك ْمَ ،وأ َ ْنفُ ِس ُك ْمَ ،وأ َ ْل ِسنَتِ ُك ْم  13با مال و جان
و زبانتان با سکوالریستها ( یا به زبان عربی = مشرکین) جهاد کنید.
«أ َ َال َّ
ي» تفسیر همان پیامبری است که هللا تعالی در وصف او و کسانی که با او هستند می
إن القُ َّوة َ َّ
الر ْم ُ
سو ُل َّ
ار ُر َح َما ُء َب ْینَ ُه ْم (فتح )29/محمد فرستاده خدا است ،و
فرماید ُّ :م َح َّمدٌ َّر ُ
َّللاِ ۚ َوالَّذِینَ َم َعهُ أ َ ِشدَّا ُء َ
علَى ْال ُكفَّ ِ
کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت ،و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند .البته این
قدرت نظامی و شدت عمل مومنین در برابر کفار و رشد و قدرت گیری مومنین و داراالسالم باعث
خشمگین شدن دشمنان هللا و مومنین می شودِ :ل َی ِغی َ
ار (فتح )29/تا کافران را به سبب آنان
ظ ِب ِه ُم ْال ُکفَّ َ
خشمگین کند .چون این کفار می دانند نمی توانند بر مسلمین چیره شوند و حتی امکان نابودی خودشان هم
وجود دارد به همین دلیل خشم آنها را می گیرد.
پس افزایش قدرت نظامی داراالسالم و رها سازی روز افزون سرزمینهای تحت اشغال «کفار6گانه» ی
آشکار و رشد روز افزون مومنین باعث ترس و خشمگین شدن بیشتر این کفار می شود  .مگر ندیدیم
زمانی که داراالسالم به یک موشک یا تجهیزات پیشرفته ی نظامی دست پیدا می کند ترس تمام وجود
«کفار6گانه» ی آشکار و دارودسته ی منافقین داخلی را می گیرد و با صدها شبهه شروع می کنند به
جنگ روانی که به راحتی می توان ترس و خشم را در گفتار و رفتار آنها مشاهده کرد .باید به کفار پنهان
داخلی و سایر کفار آشکار بگوئیم  :قُ ْل ُموتُوا ِبغَی ِْظ ُك ْم (آل عمران )119/بگو :با (درد همین) خشمی که
دارید ،بمیرید.
عالوه بر این جهت برپائی صلح دائمی راهی غیر از جهاد دعوت یا طلب یا ابتدائی و آزاد سازی زمین هللا
از کفار وجود ندارد  .صلح پایدار تنها در پرتو عدالت استقرار پیدا می کند و الزمه تثبیت عدالت ،ظلم
زدائی است که ظلم زدائی هم مستلزم جهاد اسالمی است 14.جهادی که هللا تعالی بنا به سرشت انسانها در
علَ ْی ُك ُم ْال ِقت َا ُل َو ُه َو ُك ْرهٌ لَّ ُك ْم جنگ بر شما واجب گشته است ،و حال آن كه از آن
ب َ
موردش می فرماید ُ :كتِ َ
ش ْیئًا َو ُه َو ش ٌَّر لَّ ُك ْم لیكن چه بسا چیزي را
سى أَن ت ُ ِحبُّواْ َ
سى أَن ت َ ْك َر ُهواْ َ
ش ْیئًا َو ُه َو َخی ٌْر لَّ ُك ْم َو َ
بیزاریدَ ،و َ
ع َ
ع َ
دوست نميدارید و آن چیز براي شما نیك باشد ،و چه بسا چیزي را دوست داشته باشید و آن چیز براي شما
بد باشدَ ،وَّللاُ یَ ْعلَ ُم َوأَنت ُ ْم الَ ت َ ْعلَ ُمونَ ( ...البقره  )216 /و خدا ميداند و شما نميدانید .
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نکته ی دیگر اینکه  :این جهاد با کفار هم محدود به زمان خاصی نیست 15و اگر به نامه ی کوتاه و مهیب
سلیمان به دارالکفر سکوالر و دمکرات  -لیبرال سبأ نگاه کنیم یا به نامه های رسول هللا صلی هللا علیه
وسلم به شاهان روم و ایران و سیره ی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که جهاد
به عنوان سهل ترین راه دیپلماسی بوده و دعوت بر آن مقدم بوده است و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم
ادامه دهنده گان مسیرش با هیچ قوم و دارالکفری هیچ جنگی را شروع نکرده اند مگر اینکه قبل از جنگ
سو ُل هللا صلى هللا علیه وسلم قَ ْوما ً
آنها را دعوت داده اند ،ابن عباس رضی هللا عنهما می گوید َ :ما قَات َ َل َر ُ
قَ ُّ
عا ُه ْم 16.اما باید در مدت زمان این دعوت هم دقت کرد که فریب مخذلین و شکست خوردگان
ط إِالَّ دَ َ
درونی و بخصوص فریب دارودسته ی منافقین را نخورید که مدت زمان این دعوت قبل از جنگ مسلحانه
و رها سازی سرزمینهای تحت اشغال کفار را قرنها طوالنی می کنند انگار خیال می کنند مردمان امروز
هم به اندازه ی قوم نوح عمر می کنند یا این کفار قرنها طول عمر دارند  .اما باید بدانید که خروجی این
دسیسه این است که در عمر این کفار و در این نسل کاری بر علیه ی کفار انجام نمی شود و نسلهای بعدی
هم برای خودشان کارها و برنامه هائی دارند که از کنترل و مدیرت این نسل قبلی خارج است .در هر
صورت سودش به طاغوتها و کفار و ضررش به تمام کسانی بر می گردد که تحت حاکمیت این کفار مرده
اند.
سلیمان با یک نامه و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و خلفای پس از وی با یک نامه و پیام قبل از جنگ
رسالت دعوت را به کفار و دارالکفرها رساندند و گاه فاصله ی نامه با جهاد رهائی بخش تنها به اندازه ی
رساندن پیام بوده .از بین بردن موانع و تامین امنیت فوری و رفاه تدرجی برای همه با توهم و خیال انجام
نمی گیرد .رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در راستای رسالت جهانی اسالم و به منظور تامین امنیت و
گسترش صلح در میان سایر ملل آن روز متناسب با میزان قدرت گیری نظامی خودش وارد عمل شد ،و
متناسب با میزان قدرتی که داشت اقوام و قبایل عرب و سپس سایر ملت های آن روز را تحت حاکمیت
واحد دارااسالم جمع کرد ،و باستثنای سکوالریستها با تامین امنیت فوری برای همه و تامین رفاه تدریجی
برای همه از بروز درگیری های ممتد و طوالنی در سرزمینهای تحت حاکمیت داراالسالم جلوگیری کرد.

َّللاُ عل ْي ِه وسله َم فقا َل رجلٌ :يا رسو َل ه ِ
 15صحيح نسائی  / 3563صحيح ابن حبان  / 73۰7كنتُ جال ًسا عن َد رسو ِل ه ِ
اس الخي َل
َّللا صلهى ه
َّللا أذا َل ال هن ُ
أوزارها فأقب َل رسو ُل ه ِ
َّللاُ عل ْي ِه وسله َم بوج ِه ِه قال :كذبوا اآلنَ  ،اآلنَ جا َء القتالُ ،وال يزا ُل
ووضعوا السِال َح وقالوا :ال ِجها َد قد َوضع ِ
َّللا صلهى ه
ت الحربُ
َ
الحق
من أ همتي أمةٌ يقاتِلونَ على
ِ
 16أخرجه أحمد (مسند بنی هاشم  /21۰5 )354/3والدارمي .ابويعلی فی مسنده (2591 )462/4

این همان کاری بود که پس از ایشان خلفای راشده انجام دادند تا زمانی فتنه ی تفرق و جنگهای داخلی و
«بدعت» شاهیگری به جای «سنت» حکومت اسالمی بر منهاج نبوت پیش آمد.
البته رسول هللا صلی هللا علیه وسلم عالوه بر نشان دادن مسیر صحیح دیپلماسی ،در سطح دارالکفرهای
کوچک قبایل جزیره العرب بسیار موفق بود ،چون «میزان قدرت نظامی» و پشتوانه ی قدرت نظامی
ایشان تا این اندازه را اجازه می داد ،اما در دراز مدت با حرکت صحیح خلفای پس از ایشان در همان
مسیر اعالم شده توسط رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ما شاهد موفقیت بیشتر دیپلماسی رهائی بخش اسالم
در سطح دولتهای بزرگی چون ساسانیان و روم و غیره بودیم.
پس از رحلت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم با آنکه ابوبکر صدیق رضی هللا عنه در شرایطی قدرت حکومتی
داراالسالم را به دست گرفت که امنیت داخلی داراالسالم توسط مانعین زکات و منکرین زکات و مدعیان
نبوت مورد تهدید بود و تهدیدات خارجی قدرتهای بزرگ کفار نصرانی روم و کفار مجوس ساسانی هم
وجود داشت با این وجود در اولین سخنرانی پس از قبول خالفت محور سیاست خارجی خود با دارالکفرها
را چنین اعالم کردَ :ما ت ََركَ قَ ْو ٌم ْال ِج َهادَ إال ذُلوا «17هیچ قومی جهاد را ترک نکردند مگر آن که ذلیل شدند»
.
بر این اساس دیپلماسی خلفای نخستین در روابط خارجی با دارالکفرها همان دیپلماسی رسول هللا صلی هللا
علیه وسلم بود که با محوریت ایمان و دعوت بر اساس صراحت ،قاطعیت و شفافیت بنا شده بود و کامالً
رنگ و ماهیت نظامی داشت.
در همین راستا ابوبکر صدیق رضی هللا عنه همان ارتش اسامه بن زید رضی هللا عنهما را به دارالکفر روم
روانه کرد و حول و حوش  19ارتش کوچک و بزرگ هم جهت تامین امنیت داخلی و جنگ با دارالکفرهای
طاری مرتدین و مانعین زکات ارسال کرد ،وبه دنبال سرکوب جبهه ی مرتدین و مخالفین داخلی ،ارتش
داراالسالم را جهت آزاد سازی دارالکفرهای ساسانی و روم روانه ی عراق و شام کرد .همین سیاست متکی
بر اصل جنگ در روابط با دارالکفرها به دلیل افزایش «میزان قدرت نظامی داراالسالم» با سرعت عمل و
تحرک بیشتری در زمان خالفت عمر بن خطاب رضی هللا عنه ادامه پیدا کرد.
وب ِإلَیْكَ
س ْب َحانَكَ اللَّ ُه َّم َو ِب َح ْمدِكَ  ،الَ ِإلَهَ ِإالَّ أ َ ْنتَ  ،أ َ ْست َ ْغ ِف ُركَ َوأَت ُ ُ
ُ
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والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

اصل تامین امنیت (( )3قسمت)20
در جهاد طلب یا جهاد دعوت یا جهاد ابتدائی الزم است به دو جبهه ی کامالً متمایزی که ممکن است توسط
مومنین بر علیه دارالکفرها باز شود دقت کرد:
 -1جبهه ی داراالسالم که دارای رهبری واحد است که طبعا ً جهاد از کانال یکی از «3ابزار» برتر
صورت می گیرد و در داراالسالم وحدت دستور و وحدت فرماندهی وجود دارد.
 -2جبهه ای که در حالت ضرورت و اضطرار به وجود می آید و تحت هیچ شرایطی نمی تواند
هجرت کند و به داراالسالم ملحق شود یا حتی ضمن آگاهی و امکان دسترسی نمی تواند با
داراالسالم اصلی پیمانی ببندد و نمی تواند در امور متعلق به دولت اسالمی و حاکمیت خارجی تابع
دستورات حکومت اسالمی شود و تابع توافقات و پیمانهای داراالسالم با دارالکفرها نیست.
سو َل َوأ ُ ْو ِلي اْل َ ْم ِر ِمن ُك ْم ای کسانی
الر ُ
زمانی که هللا تعالی می فرماید :یَا أَیُّ َها الَّذِینَ آ َمنُواْ أ َ ِطیعُواْ َّللاَ َوأ َ ِطیعُواْ َّ
که ایمان آوردهاید! از خدا و از پیغمبر اطاعت کنید ،و از صاحبان امر خود اطاعت نمائید؛ سه بار کلمه ی
اطاعت تکرار شده است و باید هم قرآن وجود داشته باشد و هم سنت و صاحبان امر که از آنها اطاعت
شود .در این صورت وجود امام و رهبر و انتخاب امیر و رهبر برای جهاد واجبی است که خود جهاد هم
با این واجب انجام می شود که چند جلسه قبل به تفصیل در مورد امام و رهبر داراالسالم و شرایط و
جایگاه آن صحبت شد .در کل ابتدا باید قرآن و سنت صحیح وجود داشته باشد تا احکام موجود در آنها اجرا
شوند .ابتدا باید امثال ابوبکر رضی هللا عنه انتخاب شوند و بعد واجب جهاد با منحرفین داخلی و کفار
خارجی انجام شود.
ع ِني فَقَ ْد أ َ َ
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرمایدَ :م ْن أ َ َ
ع َّ
َّللاَ« ،هركس ،از من اطاعت كند ،همانا از
طا َ
طا َ
صى َّ
َّللاَ ،و هركس از من نافرماني كند ،همانا از خدا نافرماني
صا ِني فَقَ ْد َ
خدا اطاعت كرده استَ .و َم ْن َ
ع َ
ع َ
یر فَقَ ْد أ َ َ
صا ِني .و هركس از امیرش ،اطاعت
ع ِنيَ ،و َم ْن َی ْع ِ
یر فَقَ ْد َ
طا َ
ع َ
ص ْاْل َ ِم َ
كرده استَ .و َم ْن ی ُِطعِ ْاْل َ ِم َ

اإل َما ُم ُجنَّةٌ یُقَات َ ُل ِم ْن َو َرائِ ِه َویُتَّقَى بِ ِه »  18امام(رهبر و خلیفه) به
كند ،یقینا ً از من اطاعت كرده استَ .وإِنَّ َما ِ
مانند سپر است که در پشت آن می جنگید و به وسیله آن محافظت می شوید.
این حدیث نص صریحی است که واضح و آشکارا بیان می کند که جهاد طلب تنها پشت سر امام صورت
می گیرد و همه می دانیم که امام هم یعنی رهبریت و پیشوای داراالسالم که بر یکی از «3ابزار» برتر
حاکمیت دارد.
بر این اساس همچنانکه مومنین تنها از کانال قرآن و سنت صحیح می توانند به قوانین شریعت هللا تعالی
عمل کنند به همین شکل تنها از کانال رهبر و امام واحد می توانند اموراتی چون جهاد را انجام دهند ،و
همچنانکه انجام هر عبادتی که از کانال قرآن و سنت انجام نگیرد و مورد تائید قرآن و سنت نباشد صحیح
نیست به همین شکل هر گونه جهادی که از کانال رهبر یکی از «3ابزار» برتر صورت نگیرد و مورد
تائید رهبریت آنها نباشد صحیح نیست.
جمهور فقهای حنفی و مالکی متفق هستند که جهاد بدون اجازه ی امام و رهبر داراالسالم حرام است و نزد
حنبلی ها نیز قول معتمد همین است اما شافعی ها می گویند که جهاد بدون اذن امام و رهبر مکروه است و
کراهیت دارد ،رای سوم هم رای ظاهری هاست که معتقد به جواز جهاد بدون اذن امام و رهبر داراالسالم
هستند.
در کل اموری که متعلق به داراالسالم و عموم مومنین و امت اسالمی است و جنبه ی حکومتی دارد و به
عنوان مقدمه ابتدا نیاز به استنباط و تجزیه و تحلیل و بعد عمل دارد باید به متخصصین و اولی االمر
داراالسالم ارجاع داده شوند نه هیچ شخص یا گروه خاص دیگری  .هللا تعالی می فرمایدَ :و ِإذَا َجاء ُه ْم أ َ ْم ٌر
عواْ ِب ِه و هنگامی که کاری که موجب نترسیدن یا ترسیدن است به آنان (دارودسته
ف أَذَا ُ
ِمنَ اْل َ ْم ِن أ َ ِو ْالخ َْو ِ
ی منافقین) میرسد ،آن را پخش و پراکنده میکنند ( و اخبار را به گوش دشمنان میرسانند) َ .ولَ ْو َردُّوهُ
سو ِل َو ِإلَى أ ُ ْو ِلی اْل َ ْم ِر ِم ْن ُه ْم لَ َع ِل َمهُ الَّذِینَ َی ْست َن ِب ُ
طونَهُ ِم ْن ُه ْم اگر این گونه افراد ،سخن گفتن در اینباره
الر ُ
ِإلَى َّ
را به پیغمبر و صاحبان امر خود واگذارند تنها کسانی از این خبر ایشان اطالع پیدا میکنند که اهل حل و
طانَ ِإالَّ
ش ْی َ
ک ْم َو َرحْ َمتُهُ الَتَّبَ ْعت ُ ُم ال َّ
علَ ْی ُ
عقدند و آنچه بایست از آن درک و فهم مینمایندَ .ولَ ْوالَ فَ ْ
ض ُل َّللاِ َ

ير فَقَ ْد أ َ َ
عنِي فَ َق ْد أ َ َ
 1۸البخاري ( ،)2957ومسلم (َ )1۸35م ْن أ َ َ
ير فَقَ ْد
طا َ
عنِيَ ،و َم ْن يَ ْع ِ
طا َ
صانِي فَقَ ْد َ
َّللاَ ،و َم ْن َ
طا َ
ع َ
ع َ
ِ ْاْلَمِ َ
َّللاَ ،و َم ْن يُطِ عِ ْاْلَمِ َ
صى ه َ
ع هَ
َ
َ
اإل َما ُم ُجنهةٌ يُقَات َ ُل مِ ْن َو َرا ِئ ِه َويُتهقَى بِهِ ،فَإ ِ ْن أ َم َر ِبت َ ْق َوى ه ِ
ع َل ْي ِه مِ ْنهُ
ع َد َل َفإ ِ هن لَهُ بِذَلِكَ أجْ ًراَ ،وإِ ْن َقا َل بِغَي ِْر ِه فَإ ِ هن َ
َّللا َو َ
َ
ع َ
صانِي َو ِإنه َما ِ

قَ ِلیالً (نساء )83/اگر فضل و رحمت خدا شما را در بر نمیگرفت جز اندکی از شما همه از شیطان پیروی
میکردید.
جهاد طلب یا دعوت جزو همان مسائلی است که تنها بر اساس میزان قدرت نظامی مسلمین صورت می
گیرد و نیازمند تجزیه و تحلیل و بررسی های دقیق امنیتی و منطقه ای و جهانی و اقتصادی و  ...است که
تنها از عهده ی نهاد حکومتی یکی از «3ابزار» برتر بر می آید و کاری در حد افراد و گروههای متفرق
نیست.
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سبِی ِل َّللاِ اَّْاقَ ْلت ُ ْم إِلَى
زمانی هم که هللا تعالی می فرماید  :یَا أَیُّ َها الَّذِینَ آ َمنُواْ َما لَ ُک ْم إِذَا قِی َل لَ ُک ُم ان ِف ُرواْ فِی َ
ض ای مؤمنان! چرا هنگامی که به شما گفته میشود( :برای جهاد) در راه خدا حرکت کنید ،سستی
اْل َ ْر ِ
اآلخ َرةِ ،آیا به
ضیتُم ِب ْال َحیَاةِ الدُّ ْنیَا ِمنَ ِ
میکنید و دل به دنیا میدهید؟ (سنگینی نموده به زمین می چسبید؟!) أ َ َر ِ
اآلخ َرةِ ِإالَّ قَ ِلی ٌل (توبه)38/
زندگی این جهان به جای زندگی آن جهان خوشنودید؟ ،فَ َما َمت َا ُ
ع ْال َحیَاةِ الدُّ ْنیَا فِی ِ
تمتع و کاالی این جهان در برابر تمتع و کاالی آن جهان ،چیز کمی بیش نیست.
ت پس از فتح و آزاد سازی
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز بعد از توضیح در مورد جایگاه هجر ِ
دارالکفر مکه و تبدیل شدن آن به بخشی از داراالسالم می فرماید :ال هِجْ َرة َ بَ ْعدَ الفَتْحَِ ،ولَ ِك ْن ِج َهادٌ َونِیَّةٌ،
وإذَا ا ْست ُ ْن ِف ْرت ُ ْم فَا ْن ِف ُروا 20.بعد از فتح ،هجرتی نیست ،اما جهاد ونیت باقی است وهرگاه منادي جهاد ،شما را
به جهاد ندا درداد ،به سوی جهاد حرکت کنید(هرگاه از شما خواسته شد که برای جهاد در راه هللا حرکت
کنید ،حرکت کنید)
قیام به جهاد طلب بعد از استنفار و ندا و دعوت به جهاد است ،و بدون شک افراد متفرق و گروههای
متفرق به مومنین دستور حرکت جهت جهاد طلب را نمی دهند ،و هللا تعالی دستوری هم بر اطاعت از این
افراد و گروههای متفرق نداده است  .بلکه در جهاد طلب تنها امام و رهبر داراالسالم که نماینده ی اولی
االمر مومنین است قابل اطاعت است .امام و رهبر یکی از «3ابزار» برتر است که امر به جهاد می کند و
دعوت به نفیر و بسیج عمومی می دهد و مومنین هم پاسخ دهنده ی امر و ندادی امام و رهبر واحد هستند.
زمانی که اطاعت از دو امام واجب نیست و تنها باید به امام اولی اطاعت خود را داد و امام دومی را حذف
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کرد در این صورت افراد متفرقه و گروههای متفرقه جایگاهی ندارند که بخواهند امری که مختص امام
است را به خود اختصاص دهند و هر گونه اطاعتی از اینها منتفی است.
امام نووی رحمه هللا می گوید :معنای این حدیث این است که  :وقتی حاکم شما را به جنگ فرا خواند ،پس
بروید»
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مسلمین در داراالسالم تحت حاکمیت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم هیچگاه بدون اجازه و آگاهی امام دولت
و حکومت اسالمی خود اقدام به جهاد طلب نکردند ،و حتی اگر به ماموریت جهادی هم فرستاده می شدند
بیشتر از آنچه که به آنها دستور داده شده بود انجام نمی دادند و کامالً تابع وحدت فرماندهی و وحدت
دستور بودند.
علَى ْال ِقت َا ِل
ی َح ِر ِ
ض ْال ُمؤْ ِمنِینَ َ
به همین دلیل هللا تعالی به امام و رهبر داراالسالم می فرماید :یَا أَیُّ َها النَّ ِب ُّ
(انفال )65/ای پیغمبر! مؤمنان را به جنگ برانگیز.
این دستور به تحریک به جهاد و سایر قوانین اجرائی در جامعه تنها به رهبر دولت و حکومت اسالمی داده
می شود و می بینیم که در مکه ی قبل از داراالسالم مدینه چنین دستوراتی وجود ندارد؛ به دنبال آن هللا
تعالی واضح بیان می کند که اجازه ی جهاد منوط به اذن امام و رهبر جامعه است چنانچه به رسول هللا
صلی هللا علیه وسلم به عنوان امام و رهبر داراالسالم و دولت و حکومت اسالمی می فرماید:
صدَقُواْ َوت َ ْعلَ َم ْالکَا ِذ ِبینَ (توبه )43/خدا تو را
ک ِل َم أَذِنتَ لَ ُه ْم َحتَّى یَتَبَیَّنَ لَ َ
عن َ
عفَا َّللاُ َ
 َک الَّذِینَ َ
بیامرزاد! چرا به آنان اجازه دادی (که از جهاد بازمانند و با شما خارج نشوند) پیش از آن که برای
تو روشن گردد که ایشان (در عذرهائی که میآورند) راستگویند و یا بدانی که چه کسانی
اآلخ ِر أَن یُ َجا ِهدُواْ ِبأ َ ْم َوا ِل ِه ْم َوأَنفُ ِس ِه ْم ،آنان که
ک الَّذِینَ یُؤْ ِمنُونَ ِباَّللِ َو ْال َی ْو ِم ِ
دروغگویند .الَ َی ْست َأ ْ ِذنُ َ
ایمان به خدا و روز قیامت دارند در انجام جهاد با مال و جان از تو اجازه نمیگیرند( ،زیرا جهاد
واجب است و در اداء واجبات ،کسب اجازه الزم نیست .هیچ مومنی برای انجام ندادن واجبات
اجازه نمی گیرد .مگر امکانش هست کسی که روزه و حج و زکات و غیره بر او واجب هستند و
توانائی انجام این واجبات را نیز داشته باشد و بعد بیاید و بدون داشتن عذری شرعی بگوید من را
ع ِلی ٌم بِ ْال ُمتَّقِینَ (توبه )44/و خداوند به خوبی افراد
از انجام این واجب معذور بدارید؟) َوَّللاُ َ
پرهیزگار را میشناسد (و از نیات و اعمال آنان کامالً آگاه است).
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ک َّللاُ إِلَى َ
ک ِل ْل ُخ ُروجِ ،هرگاه خداوند تو را ( از جنگ تبوک ) به
طآئِفَ ٍة ِم ْن ُه ْم فَا ْست َأْذَنُو َ
 فَإِن َّر َجعَ َسوی گروهی از آنان [دارودسته ی منافقین] بازگرداند و ایشان از تو اجازه خواستند که در رکاب
ی أَبَداً ،بگو :هیچ گاه با من به جهاد نخواهید آمد،
تو به سوی جهاد حرکت کنند ،فَقُل لَّن ت َْخ ُر ُجواْ َم ِع َ
ضیتُم بِ ْالقُعُو ِد
عد ُوا ً  ،و هیچ وقت همراه من با هیچ دشمنی نخواهید جنگید ،إِنَّ ُک ْم َر ِ
ی َ
َولَن تُقَاتِلُواْ َم ِع َ
أ َ َّو َل َم َّرةٍ فَا ْقعُدُواْ َم َع ْالخَا ِلفِینَ (توبه )83/چرا که شما نخستین بار به کنارهگیری و خانهنشینی
خوشنود شدید ،پس با کنارهگیران و خانهنشینان بنشینید .
دارودسته ی منافقین هستند که جهت انجام ندادن واجبها و فرضها از امام و رهبر داراالسالم اجازه می
طلبند که آنها را در انجام فرایض معاف کند؛ اما مومنین تنها برای انجام دادن کارهای شخصی که ممکن
است ساعاتی از ارتش رسول هللا صلی هللا علیه وسلم دور شوند اجازه می گیرند (که االن تحت عنوان
مرخصی ساعتی و روزانه و غیر در نیروهای مسلح از آن نام برده می شود؛ این مرخصی گرفتنها با
ترک ارتش و نظام فرق دارد .مومنین ممکن است که مرخصی بگیرند اما تحت هیچ شرایطی واجباتی مثل
جهاد و مثل حضور در ارتش داراالسالم را ترک نمی کنند بخصوص زمانی که رای امام و عموم بر جهاد
باشد.
هللا تعالی می فرمایدِ :إنَّ َما ْال ُمؤْ ِمنُونَ الَّذِینَ آ َمنُوا ِب َّ
امعٍ لَ ْم یَ ْذ َهبُوا َحتَّى
علَى أ َ ْم ٍر َج ِ
اَّللِ َو َر ُ
سو ِل ِه َو ِإذَا کَانُوا َم َعهُ َ
َی ْست َأ ْ ِذنُوهُ  ،مؤمنان واقعی کسانی هستند که به خدا و پیغمبرش ایمان دارند و هنگامی که در کار مهمی (
چون جهاد) با او باشند ،بدون اجازه وی (حتی به جائی ) نمیروند( .یعنی اول باید مرخصی بگیرند بعد
پادگان و ارتش را به مدت زمانی که مرخصی گرفته اند ترک می کنند و بعد از پایان مدت مرخصی هم
ک الَّذِینَ یُؤْ ِمنُونَ ِب َّ
سو ِل ِه  ،کسانی که از تو اجازه
اَّللِ َو َر ُ
ک أ ُ ْولَئِ َ
باز برمی گردند) ِإ َّن الَّذِینَ یَ ْست َأ ْ ِذنُونَ َ
ض شَأ ْ ِن ِه ْم فَأْذَن ِل َمن ِشئْتَ
ک ِل َب ْع ِ
(مرخصی) میگیرند آنان واقعا ً به خدا و پیغمبرش ایمان دارند .فَإِذَا ا ْست َأْذَنُو َ
َّللاَ ِإ َّن َّ
ِم ْن ُه ْم َوا ْست َ ْغ ِف ْر لَ ُه ُم َّ
َّللاَ َ
ور َّر ِحی ٌم (نور )62/پس هرگاه از تو برای انجام بعضی از کارهای خود
غفُ ٌ
اجازه و مرخصی خواستند ،به هرکس از ایشان که میخواهی ( و صالح میبینی) اجازه و مرخصی بده،
و از خدا برای آنان آمرزش بخواه .بیگمان خدا بخشایشگر و مهربان است.
باید متوجه شد که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم همزمان در دورانی هم وظیفه ی رسالت را داشت هم امام
و رهبر و حاکم داراالسالم و دولت و حکومت اسالمی بود ،پس در هر دو حالت اطاعت از وی واجب
است .اما پس از ایشان در امور حکومتی این وظیفه به امام و رهبر داراالسالم منتقل شده است و در امور
حکومتی نباید دعوت امام و رهبر داراالسالم به مثل دعوت دیگران قلمداد شود .هللا تعالی می فرمایدَ :ال

ض ُ
کم بَ ْعضا ً ( ای مؤمنان ! ) دعوت پیغمبر را در میان خویش (برای
الر ُ
عاء َّ
عاء بَ ْع ِ
سو ِل بَ ْینَ ُک ْم َکدُ َ
تَجْ عَلُوا دُ َ
اجتماع و شرکت در کارهای مهمی چون جهاد و غیره) همسان دعوت برخی از برخی از خود نشمارید (
سلَّلُونَ ِمن ُ
چرا که فرمانش فرمان خدا و دعوتش دعوت پروردگار است ) َ .ق ْد یَ ْعلَ ُم َّ
ک ْم ِل َواذا ً ،
َّللاُ الَّذِینَ یَت َ َ
خداوند آگاه از کسانی است که در میان شما خویشتن را میدزدند و پشت سر دیگران خود را پنهان
عذَابٌ أ َ ِلی ٌم (نور )63/آنان که با فرمان
ُصیبَ ُه ْم َ
صیبَ ُه ْم فِتْنَةٌ أ َ ْو ی ِ
ع ْن أ َ ْم ِر ِه أَن ت ُ ِ
میدارند .فَ ْلیَحْ ذَ ِر الَّذِینَ یُخَا ِلفُونَ َ
او مخالفت میکنند ،باید از این بترسند که بالئی گریبانگیرشان گردد ،یا این که عذاب دردناکی دچارشان
شود.
در این صورت در امور جمعی که مختص به امام و رهبر داراالسالم است اگر هر شخص یا گروه و
جماعتی ما را دعوت به انجام کاری کند ما تحت هیچ شرایطی دعوت این اشخاص و گروهها و جماعتها
را نمی پذیریم ،و دعوت اینها را بر دعوت امام و رهبر داراالسالم ترجیح نمی دهیم ،و هر کسی که دچار
این گناه شود بدون شک به بال و فتنه ای می افتند و بدون شک دچار عذاب سختی خواهند شد ،همچنانکه
دیده ایم و داریم می بینیم که در همین دنیا یک دسته از مومنین با پاسخ دادن به دعوت گروهها و
جماعتهای مختلف و متفرق جهادی و غیر غیر جهادی و دوری از امام و رهبر یکی از «3ابزار» برتر
آشکارا در چنین بال و عذابی افتاده اند.
در تمام منابع اسالمی و غیر اسالمی وحدت فرماندهی و وحدت دستور از اصول پذیرفته شده در امور
نظامی و مدیریتی است و در تمام منابع شرعی هم واضح و آشکار است که اذن جهاد و در واقع وحدت
دستور متعلق به امام و رهبر یکی از «3ابزار» برتر است و اینهم یعنی وحدت فرماندهی.
به این شکل مومنین در زمان رسول هللا صلی هللا علیه وسلم برخالف دارودسته ی منافقین وحدت
س ِم ْعنَا َو أ َ َ
ط ْعنَا»(بقره )285/گرفته بودند یعنی  :شنیدیم و
فرماندهی و وحدت دستور داشتند و موضوع « َ
اطاعت کردیم .به همین دلیل اذن جهاد و سایر امور تنها متعلق به امام و رهبر بود .به عنوان مثال  :با
آنکه زنانی چون نسیبه رضی هللا عنها در جنگ مسلحانه شرکت می کردند و ممانعتی شرعی برای
سلَیْم در روز حنین خنجری به همراه داشتَّ « ،
سلَی ٍْم
أن أ ُ َّم ُ
حضور آنها وجود ندارد و کسانی هم مثل أ ُ َّم ُ
ات َّ َخذَ ْ
وم ُحنَی ٍْن ِخ ْن َج ًرا» رسول هللا صلی هللا علیه و سلم به ام سلیم فرمود“ :این خنجر چیست؟ فَقا َل لَ َها
ت یَ َ
صلَّى َّ
الخ ْن َج ُر؟ گفت :آن را برداشته ام تا اگر یكی از سکوالریستها ( به
سلَّ َم :ما هذا ِ
َّللاُ علیه َو َ
َرسو ُل هللاِ َ
ت :ات َّ َخ ْذتُهُ ْ
زبان عربی =مشركان) به من نزدیك شد با آن شكمش را پاره كنم .قالَ ْ
إن دَنَا ِمنِي أ َ َحدٌ ِمنَ
ال ُم ْش ِركِینَ  ،بَقَ ْرتُ به بَ ْ
صلَّى
طنَهُ  ،رسول هللا صلی هللا علیه و سلم شروع به خندیدن كرد ، .فَ َجعَ َل َرسو ُل هللاِ َ

َّ
ض َحكُ .
سلَّ َم یَ ْ
َّللاُ علیه َو َ
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با این وجود رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بیان می کند که در جهاد طلب زنها

می توانند به جای جهاد ،حج و عمره بروند؛ به همین دلیل زمانی که ام المومنین عایشه رضی هللا عنها
اجازه ی جهاد خواست رسول هللا صلی هللا علیه وسلم که امام و رهبر داراالسالم هم بود به ایشان فرمود:
ِج َهادُ ُك َّن ال َح ُّج  ،23یعنی جهاد شما حج کردن است ،با این وجود دیگر زنان را نیز از حضور در جهاد
مسلحانه ی طلب منع نمی کرد .یا ابن عمر می گوید که من پسر بچه ی  14ساله بودم و از رسول هللا
صلی هللا علیه وسلم اجازه ی جهاد خواستم و به من اجازه نداد 24و به این شکل صحابه ی رسول هللا صلی
هللا علیه وسلم که نمی دانستند شرایط حضور در جنگ را دارند یا نه ،از امام داراالسالم خود که رسول
هللا صلی هللا علیه وسلم بود تعیین تکلیف می کردند  .بر این اساس تمام مذاهب معروف به اهل سنت و
جماعت متفق هستند که اجازه ی جهاد و تعیین تکلیف در مورد جهاد در دست امام و رهبر داراالسالم و
رهبر یکی از «3ابزار» برتر است.
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم امام داراالسالم و دولت و حکومت اسالمی به شخصی در هنگام جهاد طلب
ک فَ َجا ِه ْد َوإِ َّال فَ ِب َّر ُه َما» « 25نزد آنها
و دعوت و ابتدائی می گوید ْ « :
ار ِج ْع ِإلَ ْی ِه َما فَا ْست َأ ْ ِذ ْن ُه َما فَإ ِ ْن أ َ ِذنَا لَ َ
(والدین خودت) برگرد و از آنها اجازه بگیر ،و اگر به تو اجازه دادند به جهاد برو و گرنه به آن دو نیکی
کن» اگر نگاه کنیم در جهاد طلب اجازه ی والدین و صاحب قرض الزم است در این صورت در قیاس هم
اجازه ی امام و رهبر یکی از «3ابزار» برتر اولی تر و مقدم تر است.
 إمام ابن قدامه حنبلی رحمه هللا می گوید :امر جهاد موکول به امام و اجتهاد اوست و رعیت وزیردستان ملزم به اطاعت از رای و دیدگاه امام در این زمینه هستند.
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وم ُحنَي ٍْن خِ ْن َج ًراَ ،فكانَ مع َها ،فَ َرآهَا أَبُو َ
س َلي ٍْم ات ه َخ َذ ْ
 22مسلم / 1۸۰9ه
سلَي ٍْم مع َها خِ ْن َج ٌر ،فَقا َل لَ َها َرسو ُل ِ
هللا
ط ْل َحةَ ،فَقالَ :يا َرسو َل هللاِ ،هذِه أ ُ ُّم ُ
أن أ ُ هم ُ
ت يَ َ
إن َدنَا مِ نِي أ َ َح ٌد مِ نَ ال ُم ْش ِركِينَ  ،بَقَ ْرتُ به بَ ْ
ت :ات ه َخ ْذتُهُ ْ
ض َحكُ  ،قا َل ْ
َّللاُ عليه َو َسله َم :ما هذا الخِ ْن َج ُر؟ قالَ ْ
ط َنهُ ،فَ َج َع َل َرسو ُل ِ
ت:
َّللاُ عليه َو َسله َم َي ْ
صلهى ه
صلهى ه
هللا َ
َ
يا َرسو َل هللاِ ،ا ْقت ُ ْل َمن بَ ْع َدنَا مِ نَ ُّ
س َلي ٍْم ،ه
سنَ  /.از انس رضی هللا عنه
إن َه
صلهى ه
سله َم :يا أ ُ هم ُ
َّللا ق ْد َكفَى َوأَحْ َ
َّللاُ عليه َو َ
الطلَقَاءِ ا ْن َهزَ ُموا بكَ ؟ فَقا َل َرسو ُل هللاِ َ
نقل شده كه در روز حنين ام سليم خنجری به همراه داشت ،ابو طلحه او را ديد و گفت :اي رسول خدا ام سليم به همراه خود خنجری دارد ،رسول
هللا صلی هللا عليه و سلم به ام سليم فرمود“ :اين خنجر چيست؟” گفت“ :آن را برداشته ام تا اگر يكی از مشركان به من نزديك شد با آن شكمش را
پاره كنم” .رسول هللا صلی هللا عليه و سلم شروع به خنديدن كرد .آن زن گفت“ :يا رسول هللا! من بردگانی (طلقاء:مكيان كافر) را كه از تو شكست
خورده¬اند ،می¬كشم” .پس رسول صلی هللا عليه و سلم فرمودند“ :اي ام سليم! همانا خداوند ما را بس است و هر كار را به درستي انجام
مي¬دهد”
 23رواه البخاري 2۸75
 24ابن عمر رضي هللا عنه يقول عرضت على النبي صلى هللا عليه وسلم وأنا ابن أربع عشر فلم يجزني [ رواه البخاري ]
 25ابوداود253۰
 26المغني  / 13-16المغنى البن قدامة .مكتبة الرياض 352/۸ .و  : 364أمر الجهاد موكول لإلمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك
 /وقال في موضع آخر من الكتاب نفسه (وال يخرجون ـ أي للجهاد ـ إال بإذن اْلمير ْلن الحرب موكول إليه ،وهو أعلم بكثرة العدد وقلتهم ،ومكامن
العدو وكيدهم ،فينبغي أن يرجع إلى رأيه ْلنه أحوط للمسلمين) / .مسائل اإلمام أحمد رواية حرب الكرماني  : 392أربع من أمر اإلسالم إلى السلطان
 :الحكم و الفيء و الجهاد و الجمعة  /ابن تيمية می گويد  [ :ويرون  -يعني أهل السنة  -إقامة الحج و الجهاد و الجمع مع اْلمراء أبرارا ً كانوا أو
فجارا ً ] ( مجموع الفتاوى  )15۸/3و کسانی چون اإلمام الطحاوي وابن المديني و أبو زرعة وأبو حاتم الرازيين و اإلمام أحمد بن حنبل و بسياری
ديگر از بزرگان چنين چيزی را گفته اند.

 إمام قرطبی رحمه هللا نیز می گوید :سرایا و گروهها بدون اذن و اجازه ی امام اجازه ی خروجبرای جهاد ندارند.
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 إمام البهوتی رحمه هللا می گوید :بدون اذن و اجازه ی رهبر و امیر غزو و جهاد درست نیست،چون او به جنگ آگاهتر است و جهاد و دستور به جهاد به او واگذار شده است.

28

إمام الحجاوي

رحمه هللا می گوید :و امر جهاد به امام و اجتهاد او سپرده و حواله شده است ،چون او آگاهتر از
همه به احوال مردم و آگاهتر از همه به وضعیت و احوال دشمن و راههای ضربه زدن به دشمن و
درجه بندی دشمنان از لحاظ دوری و نزدیکی است .
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پس اینجوری نیست که هر کسی اسلحه ی خودش را بردارد و گروهی تشکیل دهد و در دارالکفر به میل
خودش مشغول جنگ شود و بعد صدها گروه صدها قطعه را فتح کنند و بعد بین تمام این افراد و گروهها
جنگ و شورش و  ...برقرار شود ،تا اینکه در بهترین حالت یکی از اینها مثل طالبان عمر ْالث رحمه هللا
بتواند پس از کشت و کشتارهای فراوان بر دیگران چیره شود و یا اینکه فجایعی رخ دهد که در نهایت هیچ
یک زیر بار حاکمیت آن یکی نمی رود و پس از جنگهای فرسایشی و ضعف شدن همه ،مغولها بر همه
چیره می شوند یا صلیبی ها بر اندلس و غیره چیره می شوند یا سکوالریستها سود تمام خونهای ریخته شده
و ناموسهای بر باد رفته و سرزمینهای ویران شده را می برند ،چیزی که هم اکنون در سوریه و ترکستان
شرقی و مالی و سایر سرزمینهای مسلمان نشین شاهدش هستیم.
پس استراتژی وحدت فرماندهی و وحدت دستور تنها در اختیار امام و رهبر یکی از «3ابزار» برتر است
 .حتی اگر رهبر جامعه هم کافر شودَّ :إال ْ
َّللاِ فیه ب ُْر ٌ
أن ت ََر ْوا ُك ْف ًرا َبوا ًحاِ ،ع ْندَ ُك ْم ِمنَ َّ
هان 30و جهادی بخواهد
بر علیه آن صورت گیرد باز باید تحت امر رهبر واحد شورای مجاهدین صورت گیرد که اینهم ابزار سوم
و نازلترین « 3ابزار» است.
در این صورت تحت هیچ عنوانی تفرق و گروه گروه شدن برای جهاد جایز نیست بخصوص امروزه که
اینهمه تجهیزات رسانه ای و ارتباطات مختلف وجود دارد به گونه ای که عده ای از دهکده ی جهانی

وقال أيضا ً  [ :الجهاد ال يقوم به إال والة اْلمور ] ( منهاج السنة )6:11۸
 27ال تخرج السرايا إال بإذن اإلمام ليكون متجسسا ً لهم عضداً من ورائهم وربما احتاجوا إلى درئه ( الجامع ْلحكام القرآن )177/5
 2۸ال يجوز الغزو إال بإذن اْلمير ؛ ْلنه أعرف بالحرب و أمره موكول إليه ( كشف القناع )3:72
 29كشاف القناع عن متن اإلقناع (متن في الفقه اإلسالمي على مذهب اإلمام أحمد ابن حنبل لإلمام موسى بن أحمد الحجاوي الصالحي)  : 41/3وأمر
الجهاد موكول إلى اإلمام واجتهادهْ ،لنه أعرف بحال الناس ،وبحال العدو ونكايتهم ،وقربهم وبعدهم.
 3۰بخاری 7۰55

فاْلو ِلَ ،وأ َ ْع ُ
طو ُه ْم َحقَّ ُه ْم»
اْلو ِل
َّ
صحبت می کنند؛ پس قاعده در رهبریت و جماعت همان « فُوا ببَ ْیعَ ِة َّ
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است و تعدد جماعات تحت هیچ شرایطی در شریعت هللا جایگاهی ندارد.
البته باید بدانیم که اینهم باز مثل بسیاری از موارد دیگر حالت ضرورت و اضطرار دارد و ممکن است
خارج از داراالسالم جبهه ی دیگری از مومنین شکل بگیرد که به جهاد طلب مشغول شوند مثل جبهه ای
که ابوبصیر الکوردی رضی هللا عنه در حالت اضطرار و ضرورت و خارج از داراالسالم به وجود آورد.
به عنوان مثال ابوبصیر الکوردی رضی هللا عنه در داراالسالم و تحت حاکمیت امام و رهبر دولت اسالمی
نبود ،بلکه او خارج از داراالسالم زندگی می کرد و به دلیل پیمانی که داراالسالم با دارالکفر محل
سکونت ابوبصیر الکوردی ابوبصیر رضی هللا عنه داشت ابوبصیر رضی هللا عنه تحت هیچ عنوانی نمی
توانست به داراالسالم هجرت کند یا تحت حاکمیت و فرمان رهبر داراالسالم قرار گیرد ،و اگر به
داراالسالم هم هجرت می کرد امام و رهبر داراالسالم او را تحویل دارالکفر می داد .همچنانکه رسول هللا
صلی هللا علیه وسلم ابوبصیر رضی هللا عنه را تحویل دارالکفر داد .به همین دلیل ابوبصیر الکوردی یک
گروه چریکی بزرگی را در بخشهائی از دارالکفر تشکیل داد و مستقالً و با نادیده گرفتن پیمان داراالسالم
با دارالکفر به عملیاتهای پارتیزانی خودش بر علیه دارالکفر مشغول شد .در این صورت اگر در مکانهائی
از دارالکفر دیدیم که گروههائی در امور حکومتی و پیمانها تابع پیمانهای داراالسالم با دارالکفر نمی شوند
باید بدانیم که مرتکب جرمی نشده اند بلکه اینها نیز در حالت اضطرار و ضرورت به وظایف شرعی خود
عمل می کنند.
اج ُروا ۚ و کسانی که ایمان
َيءٍ َحت َّ ٰى یُ َه ِ
هللا تعالی می فرمایدَ :والَّذِینَ آ َمنُوا َولَ ْم یُ َه ِ
اج ُروا َما لَ ُكم ِمن َو َالیَتِ ِهم ِمن ش ْ
آوردهاند ولیکن مهاجرت ننمودهاند والیت و سرپرستی در برابر آنان ندارید تا آن گاه که مهاجرت میکنند.
ص ُر اگر (چنین مؤمنان غیرمهاجری از دست ظلم و جور دیگران) به
ِین فَ َعلَ ْی ُك ُم النَّ ْ
َو ِإ ِن ا ْست َن َ
ص ُرو ُك ْم ِفي الد ِ
علَ ٰى قَ ْو ٍم َب ْینَ ُك ْم َوبَ ْینَ ُهم
سبب دینشان از شما کمک و یاری خواستند ،کمک و یاری بر شما واجب استِ ،إ َّال َ
ِمیث َ ٌ
اق ۗ َو َّ
یر (انفال )72/مگر زمانی که مخالفان آنان گروهی باشند که میان شما و ایشان
ص ٌ
َّللاُ بِ َما ت َ ْع َملُونَ َب ِ
پیمان باشد .خداوند میبیند آنچه را که انجام می دهید.
در این صورت:
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 نمی توانیم به اینها بر علیه هم پیمان کافر خود یاری برسانیم حتی اگر این هم پیمان کافرسکوالری مثل دارالکفر تحت حاکمیت قریش باشد.
 اگر نمی توانیم به این مومنین کمکی کنیم طبعا ً از کفار بر علیه آنها نیز حمایت نمی کنیم و مسلماننمی تواند با کفار بر علیه مسلمین پیمان ببندد1 .
ما طبعا ً به وجود این جبهات خوشحال و مسرور هستیم و اگر مساله ی پیمان با دارالکفرها نبود که
برادران ما در آن مشغول جهاد هستند یاری آنها بر ما واجب بود .زمانی که به پیروزی کفار نصرانی اهل
کتاب (دشمنان درجه سوم) بر کفار شبهه اهل کتاب مجوس (دشمنان درجه دوم) و بر کفار سکوالر و
مشرک و یهود (دشمنان شماره یک) خوشحال می شویم قطعا ً بر پیروزی برادران مجاهد خودمان که
خارج از مرزهای داراالسالم هستند بر تمام کفار خوشحال می شویم چه کفاری که با آنها پیمانی بسته ایم و
چه کفاری که با آنها اتحاد و پیمانی نداریم.
اما باید بدانیم که در فرض عین نیازی به اذن ولی و طلبکار نیست و در فرض عین چنانچه راه ارتباطی
دستور گیری از امام و رهبر داراالسالم و یکی از «3ابزار» برتر وجود نداشته باشد ،در این صورت
نیازی به اجازه و فرمان ایشان هم نیست و شخص بدون اذن امام و مستقالً به حکم ضرورت و اضطرار
وارد عمل می شود و تصمیم می گیرد.
علَى
سلَ َمةُ ب ُْن اْل َ ْك َوعِ رضی هللا عنه در صلح حدیبیه به رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بیعت مرگ « َ
َ
ت » 32داده بود که در هنگام روبرو شدن با دشمن فرار نکند و تا زمانی که کشته می شود بجنگد .اما
ْال َم ْو ِ
زمانی که گروهی از مشرکین فزاری شتران شیرده رسول هللا صلی هللا علیه وسلم را دزدیدند ایشان منتظر
دستور امام و رهبر داراالسالم نماند بلکه به ِرباح چوپان شتران گفت  :این اسب را برگیر و به ابوطلحه
برسان ،و ماجرا را برای رسولخدا -صلى هللا علیه وسلم -بازگوی! و خودش بدون اذن امام و رهبر
داراالسالم به تعقیب کفار در دارالکفر آنها پرداخت که در نهایت با برگرداندن شتران و غنیمتهای دیگر
ارتش اسالم و خود رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به ایشان ملحق می شود و بعد از قتل سکوالریستهای

 32بخاری ،الجهاد والسير ،الباب  :البيعة في الحرب أن ال يفروا وقال بعضهم على الموت لقول هللا تعالى (لقد رضي هللا عن المؤمنين إذ يبايعونك
تحت الشجرة)  /274۰مسند احمد  ،أول مسند المدنيين رضي هللا عنهم أجمعين /15912 - 15953مسلم از ابوسعيد ُخدری  ،کتاب الحج« ،باب
َّللاِ .قَالََ :وأ َ ْيضًا .قَالَ:
سو َل ه
سلَ َمةُ َما لَكَ ال تُبَا ِي ُع؟ قُ ْلتُ  :قَ ْد بَايَ ْعتُ يَا َر ُ
الترغيب فی سکنی المدينه و الصبر علی ْلوائها» ج .1۰۰1 ِ ،2قَالَ :يَا َ
ت
علَى ْال َم ْو ِ
علَى َما بَايَ ْعت ُ ُموهُ يَا أَبَا ُم ْسل ٍِم؟ قَالََ :
فَبَايَ ْعتُهُ .قُ ْلتُ َ

سلَ َمةُ ب ُْن
سانِنَا
الیوم أَبُو قَت َادَة ََ ،و َخی َْر َرجالَتِنَا َ
دزد ،رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید :كانَ َخی َْر فُ ْر َ
َ
اْل َ ْك َوعِ  33امروز ،بهترین سوارکاران ما ابوقتاده ،و بهترین رزمندهٔ پیادهٔ ما سلمه است.
سلَ َمةُ ب ُْن اْل َ ْك َوعِ هیچ راه ارتباطی با امام و رهبر داراالسالم نداشت به همین دلیل
در اینجا اگر دقت کنید َ
رباح را می فرستد که خبر دهی کند و خودش در این حالت اضطرار و ضرورت که دشمنان به داراالسالم
هجوم آورده اند اجازه نمی دهد فرصت از دست رود و بدون اذن امام و رهبر به تعقیب و جنگ با
سکوالریستهای دزد می پردازد .در زمان ما که اینهمه وسایل ارتباطی وجود دارد معموالً مومنین تنها
زمانی در چنین موقعیتی قرار می گیرند که مثالً در منطقه ای کور و دور از دسترس سیستمهای اطالع
رسانی کار کنند و شخص مجاهد هیچگونه راهی برای تعیین تکلیف از امام و رهبر نداشته باشد و مجبور
شود بدون اذن امام و رهبر و امیر خودش تصمیم بگیرد.
در جنگ موته هم می بینیم که دستور امام داراالسالم رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در انتخاب فرمانده
إن قُتِ َل زَ ْیدٌ فَ َج ْعفَ ٌرْ ،
هان سپاه این است که ْ :
َّللاِ ُ
وإن قُتِ َل َج ْعفَ ٌر فَ َع ْبدُ َّ
بن َر َوا َحةَ»«34اگر زید به قتل رسید،
جعفر امیر سپاه باشد ،و اگر جعفر به قتل رسید ،عبدهللا بن رواحه امیر سپاه گردد!»
ارتش 3هزار نفری مسلمین در برابر ارتش 200هزار نفری رومی ها قرار گرفت و پس از شهادت هر
سه فرمانده  ،مجاهدین خالد بن ولید را به عنوان فرمانده خود انتخاب کردند .در اینجا نیز هیچ گونه
دسترسی ارتباطی با امام و رهبر داراالسالم وجود ندارد که از ایشان تعیین تکلیف شود به همین دلیل باز
به حکم ضرورت و اضطرار و به دلیل عدم دسترسی به امام و رهبر ،مجاهدین از میان خود بر یک
فرمانده متفق می شوند و تحت فرمان یک فرمانده وحدت پیدا می کنند و باز وحدت دستور و وحدت
فرماندهی به میان مجاهدین بر می گردد .این حالت در واقع ابزار سوم از یکی از «3ابزار» است ،یعنی
مجس واحد شورای مجاهدین که در بدترین حالت انجام وظیفه می کند و از وحدت فرماندهی و وحدت
دستور حمایت می کند.
به این شکل قانون شریعت هللا با این «3ابزار» شریعت هیچ منفذی برای شرک تفرق و شبیه
سکوالریستها شدن در امر تفرق باقی نمی گذارد  .هیچ شرعیت از شریعتهیا آسمانی به اندازه ی دین
سکوالریسم فرقه و گروه و حزبهای مختلف و متنوع ندارد به هیمن دلیل هللا تعالی امر می کندَ :و َال ت َ ُكونُوا
 33مسلم / 3372 – 1۸۰7مسند احمد  / 15942صحيحالبخاری« ،باب غزوه ذات قَ َرد» ج 6۰3 ِ ،2؛ /صحيح مسلم« ،باب غزوه ذیقَ َرد و
غيره» ج 115-113 ِ ،2؛ /فتح الباری ،ج 463-46۰ ِ ،7؛ /زاد المعاد ،ج 12۰ ِ ،2
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ب بِ َما لَدَ ْی ِه ْم فَ ِر ُحونَ (روم )32-31/و از زمره
ِمنَ ْال ُم ْش ِركِینَ * ِمنَ الَّذِینَ فَ َّرقُوا دِینَ ُه ْم َو َكانُوا ِشیَعًا ۖ ُك ُّل ِح ْز ٍ
مشرکان (سکوالریستها) نگردید .از آن کسانی که دین خود را پراکنده و بخش بخش کردهاند و به دستهها و
گروههای گوناگونی تقسیم شدهاند .هر گروهی هم به آنچه نزدش هست خرسند و خوشحال است.
وب إِلَیْكَ
س ْب َحانَكَ اللَّ ُه َّم َوبِ َح ْمدِكَ  ،الَ إِلَهَ إِالَّ أ َ ْنتَ  ،أ َ ْست َ ْغ ِف ُركَ َوأَت ُ ُ
ُ
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته
اصل تامین امنیت (( )4قسمت)21
در کنار ایمان و رعایت قوانین شریعت هللا و اصول شرعی حاکم بر حاکمیت داخلی و خارجی دولت
اسالمی و داراالسالم ،طائفه و امتی از امت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در «3ابزار» وجود دارند که
موتور محرکه و عهده دار محافظت از وحدت دستور و وحدت فرماندهی و پیشبرد سیاستهای صحیح
اسالمی در روابط داخلی و بخصوص روابط خارجی هستند.
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در لفظ عامی در مورد این طائفه فرموده استَ :و َال ت َزَ ا ُل َ
طائِفَةٌ ِم ْن أ ُ َّمتِي
ْ
ق َ
ي أ َ ْم ُر َ َّ
َّللاِ  35.و گروهي از امتم همواره در مسیر حق
ظاه ِِرینَ َال یَ ُ
َ
علَى ا َ ْل َح ِ
ض ُّر ُه ْم َم ْن خَالَفَ ُه ْم َحتَّى یَأتِ َ
خواهند ماند و مخالفت و عدم همراهی دیگران ،زیانی به ایشان نمیرساند تا اینكه فرمان هللا مبنی بر
برپایی قیامت فرا رسد( .یعنی با تمام این مخالفتها تا روز قیامت هستند)
لفظ از حدیث ،کلیتی وجود دارد که هر کسی می تواند مدعی شود که گروهش همین
اگر دقت کنیم در این ِ
طائفه و امت است و روشن است که این لفظ از حدیث مصادیق زیادی را در بر می گیرد که مخالف لفظ
«امت» بودن این طائفه در میان امتی بزرگ است ،بخصوص امروزه می بینیم که جریاناتی که خودشان
به صدها فرقه و گروه متضاد تشکیل شده اند در کمال ناباوری خودشان را مصداق این طائفه می دانند ،و
حتی دارودسته ی منافقین هم خود و گروههای متنوع خودشان را مصداق این طائفه می دانند؛ اما رسول
ت از امتش این خبر عام را به
هللا صلی هللا علیه وسلم با معرفی یکی از مشخصه های بارز این طائفه و ام ِ
طبقه ی مومنین میان مسلمین آنهم دسته ای خاص از مومنین در داراالسالم مختص می کند و بسیاری از
افراد و گروههای مدعی را از حکم عام بیرون می کند و می فرماید:

 35همان

ق َ
 الَ ت َزَ ا ُل َظاه ِِرینَ إِلَى یَ ْو ِم ْال ِقیَا َم ِة « 36همیشه گروهی از امت من
طائِفَةٌ ِم ْن أ ُ َّمتِى یُقَاتِلُونَ َ
علَى ْال َح ِ
در راه حق جنگ مسلحانه می کنند ،و تا قیامت پیروز و آشکار خواهند بود.
 لَ ْن یَب َْر َح َهذَا الد ُعةُ 37همواره این دین پا برجا
وم ال َّ
سا َ
ِین قَائِ ًما یُقَاتِ ُل َ
علَ ْی ِه ِع َ
صابَةٌ ِم ْن ْال ُم ْس ِل ِمینَ َحتَّى تَقُ َ
خواهد بود و گروهي از مسلمانان بر اساس آن می جنگند تا قیامت فرا رسد.
علَى أ َ ْم ِر َّ
ض ُّر ُه ْم َم ْن خَالَفَ ُه ْم َحتَّى ت َأْتِیَ ُه ْم
َّللاِ قَاه ِِرینَ ِلعَد ُِو ِه ْم َال یَ ُ
صابَةٌ ِم ْن أ ُ َّمتِي یُقَاتِلُونَ َ
 « َال ت َزَ ا ُل ِع َعلَى ذَلِكَ » 38.همیشه گروهي از امت من برای برپا کردن فرمان هللا به قتال
ال َّ
عةُ َو ُه ْم َ
سا َ
میپردازند ،بر دشمنانشان پیروز هستند ،مخالفانشان نمیتوانند به آنان ضرری برسانند؛ تا اینکه
قیامت برپا میشود و آنان در این حال (جنگیدن) هستند.
پس این طائفه و امت ،دسته ای از مومنین میان مسلمین هستند که مشخصه ی آنها قتال و جنگ مسلحانه
اب آ َمنَّا ۖ قُل لَّ ْم تُؤْ ِمنُوا َو ٰلَ ِكن
در راه هللا با جان و مال است که هللا تعالی در موردشان می فرماید :قَالَ ِ
ت ْاْلَع َْر ُ
اإلی َم ُ
ان فِي قُلُوبِ ُك ْم ۖ  ....عربها میگویند  :ایمان آوردهایم .بگو :شما ایمان نیاوردهاید،
قُولُوا أ َ ْسلَ ْمنَا َولَ َّما یَ ْد ُخ ِل ْ ِ
بلکه بگوئید :تسلیم (ظاهری اسالم) شدهایم (و مسلمان هستیم) .چرا که ایمان هنوز به دلهایتان راه نیافته
است .إِنَّ َما ْال ُمؤْ ِمنُونَ الَّذِینَ آ َمنُوا بِ َّ
سو ِل ِه،مؤمنان تنها کسانی هستند که به خدا و پیغمبرش ایمان
اَّللِ َو َر ُ
آوردهاندَّ ُ ْ ،م لَ ْم یَ ْرت َابُوا ،سپس هرگز شک و تردیدی به خود راه ندادهاندَ ،و َجا َهدُوا بِأ َ ْم َوا ِل ِه ْم َوأَنفُ ِس ِه ْم فِي
سبِی ِل َّ
صا ِدقُونَ ( .حجرات)15-14/
َّللاِ ۚ و با مال و جان خویش در راه خدا به جهاد برخاستهاند .أُو ٰلَئِكَ ُه ُم ال َّ
َ
آنان راستگویند .
پس کسانی که این « 3صفت» را نداشته باشند و هم مسیر با دارندگان این « 3صفت» نباشنداما با زبان
ادعای مومن بودن داشته باشند جزو دارودسته ی منافقینی هستند که هللا تعالی در موردشان می فرماید:
قَالُواْ آ َمنَّا ِبأ َ ْف َوا ِه ِه ْم َولَ ْم تُؤْ ِمن قُلُوبُ ُه ْم (مائده )41/کسانی که به زبان میگویند مؤمن هستیم ،ولی از دل مؤمن
نمیباشند ( و در ظاهر هم گفتارشان با کردارشان همخوانی ندارد و ما تنها از روی ظاهر آنها می توانیم
سبِی ِل َّ
َّللاِ ۚ» است ) .
اینها را تشخیص دهیم که اصلی ترین عالمت « َو َجا َهد ُوا ِبأ َ ْم َوا ِل ِه ْم َوأَنفُ ِس ِه ْم ِفي َ
در اینجا واضح است که جنگی همیشگی تا روز قیامت بر علیه دارالکفر ها وجود دارد و در میان امت
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم هم همیشه گروهی به صورت «امت» تا روز قیامت وجود دارند که اهل جنگ
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ناوأَ ُه ْم  ،حتى یقا ِت َل آخِ ُرهم المسی َح
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ِ
الحق  ،ظاه ِِرینَ على َمن َ
الدجا َل)

مسلحانه و جنگ با دارالکفر هاهستند و این جنگ هم تمام شدنی نیست .برای همین است زمانی که شخصی
می آید خدمت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و می گوید که عده ای خیال می کنند جنگ با فتح مکه تمام شده
است ،رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در جواب می فرمایدَ :كذَبُوا « ،دروغ گفتندْ ،اآلنَ َجا َء ْال ِقت َالُ ،اآلن وقت
سبِی ِل َّ
َّللاِ ،و همیشه از امت من؛ امتی ،در راه خدا
جنگ آمده استَ ،وإِنَّهُ َال ت َزَ ا ُل ِم ْن أ ُ َّمتِي أ َ َمةٌ یُقَاتِلُونَ فِي َ
ض ُّر ُه ْم َم ْن خَالَفَ ُه ْم ،مخالفانشان نمیتوانند به آنان ضرری برسانند ،یَ ِزی ُ ُ
قتال و جنگ مسلحانه میکنندَ ،ال یَ ُ
َّ
وب قَ ْو ٍم یَ ْر ُزقُ ُه ْم ِم ْن ُه ْم ،و خداوند قلبهای قومی را منحرف میگرداند و از آنان روزیشان میدهد ،یُقَاتِلُونَ
َّللاُ قُلُ َ
عةُ 39و پیوسته جنگ مسلحانه میکنند تا اینکه قیامت فرا میرسد».
وم ال َّ
سا َ
َحتَّى تَقُ َ
یا سلمه رضی هللا عنه میگوید :شخصی نزد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم گفت :من اسب و سالح جنگ را
گذاشتم و جنگ بار سنگین خود را گذاشت ،گفتم :دیگر جنگ تمام شد؛ رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمود":
طائِفَةٌ ِم ْن أ ُ َّمتِي َ
ا ْآلنَ َجا َء ْال ِقت َالُ ،بلکه اآلن وقت جنگ آمده استَ ،ال ت َزَ ا ُل َ
اس ،همیشه طایفه
علَى النَّ ِ
ظاه ِِرینَ َ
وب أ َ ْق َو ٍام ،فَیُقَاتِلُونَ ُه ْمَ ،ویَ ْر ُزقُ ُه ُم هللاُ ِم ْن ُه ْمَ ،حتَّى
ای از امت من بر مردم «ظاهر و آشکار» هستند ،یَ ْزیِ ُ ُ هللاُ قُلُ َ
ْ
ع َلى ذَلِكَ  40و خداوند قلبهای اقوامی را منحرف میگرداند و این طائفه با آنها
ع َّز َو َج َّل َو ُه ْم َ
ي أ َ ْم ُر هللاِ َ
یَأتِ َ
میجنگند و هللا از آنها روزیشان میدهد تا اینکه امر خدا میآید و آنها بر آن هستند».
صابَةٌ ِم ْن أ ُ َّمتِي» « ،أ ُ َّمةٌ ِم ْن أ ُ َّمتِي» و« َ
طائِفَةٌ ِم ْن أ ُ َّمتِي» یعنی واضح و روشن است که در داخل امت واحد
« ِع َ
تعریف شده اند ،یعنی امتی واحد وجود دارد و اینان به صورت طائفه و گروه و امتی در داخل این امت واحد
ق » « ،یُقَا ِتلُونَ
دارای این مشخصات هستند .و مشخصه ی بارز آنها جنگ مسلحانه است « :یُقَاتِلُونَ َ
علَى ْال َح ِ
علَى أ َ ْم ِر َّ
َّللاِ ».
ِم ْن ن ََاوا ُه ْم»« ،یُقَاتِلُونَ َ
اگر دقت کنید متوجه می شوید که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از کلمه ی «جهاد» استفاده نکرده بلکه
ع اة ٌ
کلمه ی «قتال» را به کار برده که تفسیر آیات قرآن است .اینگونه « ُّ
ض ِلینَ » و « دُ َ
ضهُ» و « أ َ ِئ َّمةً ُم ِ
الر َو ْی ِب َ
ب َج َهنَّ َم» که همگی سر هم مجموعه ای از دوستان جاهل و دارودسته ی منافقین و علماء سوء
علَى أَب َْوا ِ
َ
هستند نمی توانند سوء استفاده کنند.
ض ُّر ُه ْم َم ْن خَالَفَ ُه ْم» و کسی نمی تواند
این گروه از امت ،مخالفت دیگران به آنها ضرری نمی رساند « َال َی ُ
آنها را نیز تمام کند و یا ریشه کن کند چون ضمانت شده که این طائفه و جنگ مسلحانه ی این طائفه از امت
عةُ .و جالبتر اینکه ،همه ،چه مسلمان و چه غیر
وم ال َّ
سا َ
تا روز قیامت وجود خواهد داشت  :یُقَاتِلُونَ َحتَّى تَقُ َ
مسلمان آنان را می توانند تشخیص بدهندَ ،
اس .
علَى النَّ ِ
ظاه ِِرینَ َ
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هللا تعالی به رسولش امر می کند که حتی اگر تنها هم باشد باز جزو این طائفه باشد و در راه هللا تعالی جنگ
ک ،در راه خدا بجنگ
سبِی ِل َّللاِ الَ تُکَلَّ ُ
س َ
ف إِالَّ نَ ْف َ
کند و مومنین را نیز به جنگ تحریک و تشویق کند :فَقَاتِ ْل فِی َ
ض ْال ُمؤْ ِمنِینَ  ،و مؤمنان را (هم به جنگ) ترغیب
(حتی اگر هم تنها باشی) تو جز مسؤول خود نیستیَ .و َح ِر ِ
س الَّذِینَ َکفَ ُرواْ ،تا این که خدا آسیب و قدرت کافران را (ازسر شما)
سى َّللاُ أَن یَ ُک َّ
و تحریک کن َ .
ع َ
ف بَأ ْ َ
بردارد و از قدرت و تندی کافران جلوگیری کند[.چون تنها چیزی که می تواند جلو تند و تیزی و قدرت
شدُّ ت َن ِکیالً (نساء )84 /و قدرت خدا بیشتر و
شدُّ بَأْسا ً َوأ َ َ
کافران را بکیرد تنها جنگ مسلحانه است] َوَّللاُ أ َ َ
مجازات او سختتر است.
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به دلیل دستور صریح هللا تعالی و اهمیت و جایگاه چنین جهاد مسلحانه ای
سبِی ِل َّ
َّللاِ فَأ ُ ْقتَلَُّ ُ ْ ،م أُحْ یَا ْ ُ َّم أ ُ ْقت َ ُلَّ ُ ْ ،م أُحْ یَا ْ ُ َّم أ ُ ْقت َ ُل 41قسم به آن
می فرمایدَ :والَّذِي نَ ْفسِي بِیَ ِد ِه َو ِددْتُ أَنِي أُقَاتِ ُل فِي َ
ذاتی که جانم در دست اوست ،آرزو داشتم که در راه هللا بجنگم و کشته شوم و دوباره زنده شوم ،سپس
کشته شوم سپس زنده شوم ،سپس کشته شوم سپس زنده شوم ،سپس دوباره کشته شوم» یعنی بارها و بارها
در راه هللا کشته شوم و زنده شوم و دوباره کشته شوم.
مهمترین مساله ای که در اینجا وجود دارد این است که فراموش نکنیم که بجز مذهب ظاهری تمام مذاهب
اسالمی متفق هستند که این جهاد دعوت و ابتدائی و طلبی که در آیات و روایات به آن اشاره شده است باید
تحت فرمان امام و رهبر داراالسالم صورت گیرد و جهادی که خارج از دایره ی امر امام و رهبر
داراالسالم باشد نزد حنفی ها و مالکی ها و رای معتمد حنبلی ها حرام است و شافعی ها چنین جهادی را
مکروه می دانند .در تمام این حاالت متوجه می شویم که این فرقه ی ناجیه ای که اهل قتال و جنگ
مسلحانه هستند در داخل یکی از «3ابزار» خود را جای داده اند.
البته چنانچه قبالً هم عرض شد این جهاد یک سیستم مثل بدن است که در آن اعضای مختلفی به صورت
هماهنگ جهت رسیدن به یک هدف واحد فعالیت می کنند .اعضای سیستم جهاد را « َجا ِهدُوا ْال ُم ْش ِركِینَ
بِأ َ ْم َوا ِل ُك ْم َوأ َ ْنفُ ِس ُك ْم َوأ َ ْل ِسنَتِ ُك ْم» 42سه بخش مالی ،جانی و تبلیغی تشکیل می دهد و ممکن است به دلیل
تخصصی و حرفه ای شدن امور نظامی و تبلیغی ،مومنینی وجود داشته باشند که در تمام این زمینه ها به
صورت هماهنگ فعالیت داشته باشند و یا مومنینی باشند که تنها در یک بخش از این سیستم انجام وظیفه
 41البخاري ( ،)2797ومسلم ( ،)1876سنن النسائي - -الجهاد/صحیح البخاري -التمني/فتح الباري شرح صحیح البخاري -التمني/موطأ مالك -الجهاد
( /یا با لفظ) َوالَّذِى نَ ْفسِى بِیَ ِد ِه لَ َو ِددْتُ أَنِى أ ُ ْقت َ ُل فِى َسبِی ِل َّ
َّللاِ ْ ُ َّم أُحْ یَا ْ ُ َّم أ ُ ْقت َ َل ْ ُ َّم أُحْ یَا ْ ُ َّم أ ُ ْقت َ َل ْ ُ َّم أُحْ یَا ْ ُ َّم أ ُ ْقت َ َل
 42أخرجه أبو داود ( ،)25۰4وأحمد ( )1226۸واللفظ لهما ،والنسائي ()3۰96

می کنند؛ مهم این است همه به صورت هماهنگ در یک سیستم و بدن فعالیت دارند و با رعایت وحدت
فرماندهی و وحدت دستور هدف واحدی را از کانال یکی از «3ابزار» برتر دنبال می کنند .بر همین
بدن واحد انجام وظیفه می کنند
اساس ما تمام کسانی که به صورت مالی یا جانی یا تبلیغی و زبانی در این ِ
وَّللاُ َحسِیبُ ُهمَ ،
وال أُزَ ِكي علَى َّ
را جزو همان فرقه و طائفه و امت میان امت می دانیم .أحْ ِسبُهم كذلكَّ ،
َّللاِ أ َحدًا
.
در همین راستاست که امام نووی رحمه هللا می گوید که امام بخاری گفته این طائفه اهل علم هستند (یعنی
علومی مثل فقه و حدیث و دعوت و تبلی ُ) 43امام احمد بن حنبل هم گفته :اگر این طائفه اهل حدیث نباشند
پس نمی دانم چه کسانی هستند .44قاضی عیاض مالکی هم می گوید :منظور احمد اهل سنت و جماعت
است و هر کسی که مذهب اهل حدیث را داشته باشد 45اما در یک جمع بندی امام نووی رحمه هللا در شرح
بر صحیح مسلم می گوید :احتمال می رود که این طائفه در بین انواع مومنین تقسیم شده باشد در میان آنها
شجاعان و جنگجویان وجود داشته باشد ،یا در میان آنها فقهاء و محدْین و زاهدها و دعوتگران به معروف
و نهی کننده های از منکر و یا انواع دیگری از اهل خیر وجود داشته باشد و الزم هم نیست در یک جا
جمع شده باشند بلکه می توانند در سراسر زمین پخش شده باشند...
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این طیفهای مختلفی که امام نووی رحمه هللا از آنها اسم می برد تنها در میان امتی واحد ْمره ی واقعی می
دهند و ْمره ی واقعی آنها زمانی است که به صورت سیستماتیک و همچون اعضای بدن همگی متحد،
هماهنگ و هم هدف باشند ،و از یک مرکز دستور بگیرند ،و با وحدت دستور و وحدت فرماندهی به پیش
بروند ،و به قول ایشان قرار نیست همه در یک جا جمع شده باشند مهم این است که به نحوی به «3ابزار»
واحد مسلمین برتر متصل باشند.
سرخود کارکردن و جداجدا کار کردن هر یکی از این طیفها مثل سر خود کار کردن دست یا پا یا چشم یا
سایر اعضای بدن است که نوعی ناهنجاری و بیماری محسوب می شود .بر این اساس است که رسول هللا
صلی هللا علیه وسلم از این طائفه گاه تحت عنوان امتی در میان امتش نام برده است که همچون یک
«امت» ،در راه حق ،قتال و جنگ مسلحانه انجام می دهند نه همچون افراد و گروهها و امم متفرق ،و می
 43قال اإلمام النووي( .وأما هذه الطائفة فقال البخاري :هم أهل العلم.
 44وقال أحمد بن حنبل :إن لم يكونوا أهل الحديث فال أدري من هم
 45وقال القاضي عياض :إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث .)...
 46شرح النووي على مسلم ( .)67/13ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم
زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من الخي،ر وال يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار
اْلرض ...

ق 47همیشه از امت من؛ امتی ،در راه حق قتال و جنگ
فرمایدَ :و َال یَزَ ا ُل ِم ْن أ ُ َّمتِي أ ُ َّمةٌ یُقَاتِلُونَ َ
علَى ْال َح ِ
مسلحانه مي کنند.
غیر از این کسانی هم که تبلی ُ می کنند باز باید در قالب «امت» جای بگیرند و حق ندارند هر کسی
سرخود و به میل خودش به نام دعوت ،با مردم صحبت کند و به این شکل در میان مومنین تفرقه ایجاد
کند .امت یعنی جماعتی منسجم که متحدا ً و یک زبان و یک قلب در یک مسیر جهت رسیدن به یک هدف
حرکت می کنند .هللا تعالی بعد از آنکه امر می کند که و همگی به رشته ( ناگسستنی دین) خدا چنگ زنید
َص ُمواْ ِب َح ْب ِل َّللاِ َج ِمیعا ً َوالَ تَفَ َّرقُواْ (آل عمران )103/پشت سرش و در آیه ی بعدی
و پراکنده نشویدَ :وا ْعت ِ
ع ِن ْال ُم ْن َك ِر ۚ َوأُو ٰلَ ِئكَ ُه ُم ْال ُم ْف ِل ُحونَ
می فرمایدَ :و ْلت َ ُك ْن ِم ْن ُك ْم أ ُ َّمةٌ َی ْدعُونَ ِإلَى ْال َخی ِْر َو َیأ ْ ُم ُرونَ بِ ْال َم ْع ُر ِ
وف َو َی ْن َه ْونَ َ
(آل عمران )104/باید از میان شما «امتی» باشند که دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از
منکر نمایند ،و آنان خود رستگارند.
در این صورت هم مجاهدین با جان در قالب امت هستند و هم مبلغین و اهل دعوت ،برخالف اهل مال و
امور اقتصادی که ممکن است متفرق و در صنفهای متعدد و ناهماهنگ باشند .در هر صورت این فرقه ی
ناجیه ای که ممکن است در سراسر زمین پخش شده باشد یکی از مشخصه های بارز آن قتال و جنگ
مسلحانه است .اما مهم آن است که در تمام منابع شرعی آمده است که این قتال و جنگ مسلحانه باید همراه
امت واحد و جماعت واحد مسلمین صورت گیرد که دارای امام واحدی هستند که این امت مسلح همیشه از
کانال «3ابزار» وجود دارد ،چون وجود این امت و طائفه در میان امت به معنی وجود امت بزرگی است
که این امت کوچک را در خود جای داده است و به معنی داراالسالم متحد و یکپارچه ای است که با
وحدت دستور و وحدت فرماندهی از کانال این طائفه و امت منسجم به امر جهاد طلب و دعوت اقدام می
کند .در این صورت این امت مسلح و جنگجوی مجاهد وظیفه ی فرض جهاد طلب و کفائی را بر علیه
دارالکفرها جهت رهائی زمین هللا و بندگان هللا از حاکمیت کفار بر عهده دارد و هللا تعالی هم بعد از
نصرت خودش ،رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و تمام امامان و رهبران داراالسالم را با این طائفه و امت
ص ِر ِه َو ِب ْال ُمؤْ ِمنِینَ (انفال )62/او همان کسی است که تو را
مسلح تقویت و پشتیبانی می کندُ :ه َو الَّذِي أَیَّدَكَ بِنَ ْ
با یاری خود و توسط مؤمنان تقویت و پشتیبانی کرد.

ِي وع ُد ه ِ
َّللا
لوب
ٍ
َّللا لَهم قُ َ
 47صحيح نسائی َ / 3563و َال يَزَ ا ُل مِ ْن أ ُ همتِي أ ُ همةٌ يُقَاتِلُونَ َ
ق  ،ويزي ُغ ه ُ
علَى ْال َح ِ
أقوام ،ويرزقُهم م ْنهم حتهى تقو َم السهاعةُ وحتهى يأت َ

رسول هللا صلی هللا علیه وسلم هم برای مومنینی که به صورت امتی واحد در آمده اند و طبعا ً در حاکمیت
و دیپلماسی داخلی و خارجی خود تابع اصول شرعی می شوند از هللا تعالی ضمانت  3مورد مهم را گرفته
ض َاللَ ٍة فَأ َ ْع َ
سأ َ ْلتُ َّ
طانِی َها-2،
علَى َ
ع َّز َو َج َّل أ َ ْن َال یَجْ َم َع أ ُ َّمتِي َ
َّللاَ َ
است  -1 .امتش بر گمراهی جمع نشوند َ :
ع َّز َو َج َّل أ َ ْن َال ی ْ
سأ َ ْلتُ َّ
عد ًُّوا ِم ْن َ
غی ِْر ِه ْم-3،
علَ ْی ِه ْم َ
ُظ ِه َر َ
َّللاَ َ
دشمنان کافر بر چنین امتی تسلط پیدا نکنندَ :و َ
السنِینَ َك َما أ َ ْهلَكَ ْاْل ُ َم َم قَ ْبلَ ُه ْم فَأ َ ْع َ
سأ َ ْلتُ َّ
طانِی َها ،و یا
ع َّز َو َج َّل أ َ ْن َال یُ ْه ِل َك ُه ْم بِ ِ
َّللاَ َ
امتش با قحطی از بین نرودَ :و َ
عوا» امتش گرسنه نشوند .البته رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در کنار این سه
در روایتی دیگر «ال یَ ُجو ُ
وعده ای که از هللا تعالی گرفته از هللا تعالی می خواهد که هللا تعالی ضمانت هم بدهد که امتش گروه گروه
نشوند و بین آنها جنگ و درگیری داخلی اتفاق نیافتند و خشم و تندی جنگهای داخلی را به همدیگر نچشانند
سأ َ ْلتُ َّ
س ُه ْم
َّللاَ َ
ع َّز َو َج َّل أ َ ْن َال یَ ْل ِب َ
اما هللا تعالی چنین ضمانتی نمی دهد و چنین درخواستی را نمی پذیردَ :و َ
48
ض َف َمنَ َعنِی َها"
س بَ ْع ٍ
ِشیَعًا َویُذِیقَ بَ ْع َ
ض ُه ْم بَأ ْ َ
پس هللا تعالی امر کرده که مومنین در قالب «امت» قرار بگیرند و ضمانت نکرده که امت گروه گروه و
متفرق نشود و این گروهها به جان هم نیافتند و این گروهها با هم جنگ و درگیری و کشت و کشتار یا
جنگ روانی و زبانی نکنند .رسول هللا صلی هللا علیه وسلم هم می فرماید هللا تعالی وعده ی این  3مورد
ضا 49.تا زمانی که در جنگهاي داخلي
ض ُه ْم بَ ْع ً
ضا ،ویَ ْسبِي بَ ْع ُ
ض ُه ْم یُ ْه ِلكُ بَ ْع ً
را به من داده تا  :حتَّى یَكونَ بَ ْع ُ
یکدیگر را به قتل برسانند و از همدیگر اسیر بگیرند» یعنی تفرق و از بین رفتن «امت» واحده و شروع

علَ ْی ِه َو َسلَّ َم ِ /إ َّن َّ
سو ِل َّ
ار ُه ْم مِ ْن
ب َر ُ
صاحِ ِ
ع َّز َو َج َّل َو َ
َّللاَ َ
صلَّى هللاُ َ
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َّللاِ َ
َاري ِ َ
عدَنِي فِي أ ُ َّمتِي َوأ َ َج َ
ع ْن أ َ ِبي بَص َْرة َ ْال ِغف ِ
صلَّى َّ
سو َل َّ
علَ ْی ِه
سمِ ْعتُ َر ُ
ع ْن َك ْع ِ
َّللاُ َ
ع ِ
ب ب ِْن َ
ض َال َل ٍة (سنن الدارمي َ / )55
علَى َ
عد ٌُّوَ ،و َال یَجْ َمعُ ُه ْم َ
صلُ ُه ْم َ
ْ َ َالثٍَ :ال یَعُ ُّم ُه ْم ِب َسنَةٍَ ،و َال یَ ْست َأ ْ ِ
اص ٍم قَالََ :
َّللاِ َ
ُ
سلَّ َم یَقُولُ" :إِ َّن َّ
ار لِي َعلَى أ َّمتِي مِ ْن َْال ٍ
ضاللَ ٍة َوال َیست َ َبا ُح بَیْضَةُ الْمُسْلِمِینَ (رواه ابن أبي عاصم في
علَى َ
ث ال یَ ُجوعُوا َوال یَجْ تَمِ عُوا َ
َو َ
َّللاَ تَعَالَى قَ ْد أ َ َج َ
ْ
یسل َ
غیرهم
(السنة) (ص( / ))92 :یا بالفظ)
سهم بینَهم ،فَ َمنَعَنِی َها  :ابن تیمیه  ،النبوات  / 149سألتُ ربِي أن ال ِ
ط علیْهم ًّ
وسألتُهُ أن َّال یَجْ عَ َل بأ َ
عدوا من ِ
سهم بینَهم فمنعنیها  /صحیح الجامع  :3593سألتُ ربي ْالًْا  ،فأعطاني
فیجتا ُحهم فأعطانیها وسألتُهُ أال یُه ِلكَهم بسنَ ٍة عامة فأعطانیها وسألتَهُ أال یجع َل بأ َ
ْ
اْنتین  ،ومنعني واحدة ً ؛ سألتُ ربي ْ
سهم بینَهم
ق  ،فأعطانِیها ،
سنَ ِة  ،فأعطانیها  ،وسألتُهُ أن َّال یُ ْهلِكَ أمتي
وسألتُهُ أن َّال یَجْ َع َل بأ َ
أن ال یُ ْهلِكَ أمتي بال َ
َ
بالغر ِ
ِ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ْ
َ
َ
ً
َ
ع َّز َو َجلَّ
َّ
َّ
تُ
َّ
تُ
سأل
سأل َّللاَ َ
على َ
عز َو َجل أن ال یَجْ َم َع أ َّمتِي َ
َّللا َ
 ،فمنَعَنِیها َ /سأ َ ْلتُ َربِي َ
ضالل ٍة فأ ْعطانِی َهاَ ،و َ
َ
ع َّز َو َج َّل أ َ ْربَعًا فأ ْعطانِي ْالْا َو َمنَعَنِي َواحِ دَةَ :
أ َ ْن َال ی ْ
السنِینَ َك َما أ َ ْهلَكَ ْاْل ُ َم َم َق ْبلَ ُه ْم فَأ َ ْع َ
سأ َ ْلتُ َّ
غی ِْر ِه ْمَ ،و َسأ َ ْلتُ َّ
س ُه ْم ِش َی ًعا
عد ًُّوا مِ ْن َ
ع َّز َو َج َّل أ َ ْن َال یُ ْه ِل َك ُه ْم ِب ِ
َّللاَ َ
َّللاَ َ
علَ ْی ِه ْم َ
ُظ ِه َر َ
ع َّز َو َج َّل أ َ ْن َال َی ْل ِب َ
طانِی َهاَ ،و َ
ْ
ْ
َ
َ
نحوها .فقا َل رسو ُل َّ
وسألتُ
َّللاِ صلى هللا علیه
/
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ً
ُ
ْالثَ
َّ
سألتُ
سألتُ
عز وج َّل أن الَ یُهلِكنا بما أَه َلكَ ِب ِه
ة
واحد
ي
ومنعن
اْنتین
فأعطاني
ل
خصا
فیها
ل
وج
عز
ي
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ب
ه
ور
ب
رغ
ة
وسلم :أجل إنَّها صال
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
َ
ِ
عز وج َّل أن الَ ْ
اْلمم قبلنا فأعطانیها وسألتُ ربِي َّ
عدوا من غیرنا فأعطانیها وسألتُ ربِي أن الَ یلبسنا شیعًا فمنعنیها
هر علینا ًّ
یظ َ
َ
غاربَهاَّ ،
 49مسلم / 2889صحیح ابن حبان َّ / 7238
ي لي مِ ْنها ،وأُعْطِ یتُ
إن َّ
َّللاَ زَ َوى لي ْ
وإن أ ُ َّمتي َ
اْلر َ
شارقَها و َم ِ
ض ،فَ َرأَیْتُ َم ِ
سیَ ْبلُ ُ ُ ُم ْل ُكها ما ُز ِو َ
س ِل َ
سأ َ ْلتُ َربِي ِْل ُ َّمتي ْ
ضت َ ُه ْمَّ ،
وإن َربِي قالَ:
عد ًُّوا مِ ن س َِوى أ ْنفُ ِس ِه ْم ،فَیَ ْستَبِی َح َب ْی َ
ط علیهم َ
س َن ٍة عا َّمةٍ ،وأَ ْن ال یُ َ
أن ال یُ ْه ِلكَها ب َ
ض ،وإنِي َ
ال َك ْنزَ ی ِْن اْلحْ َم َر واْل ْبیَ َ
ُ
ُ
ُ
َ
ضت َ ُه ْم ،ول ِوَ
َ
ضیْتُ قَضا ًء فإ َّنه ال ی َُردُّ ،وإنِي أ ْع َ
ُ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
عد ًُّوا مِ ن س َِوى أنف ِس ِه ْم ،یَ ْستَبِی ُح بَ ْی َ
ط ْیتكَ ِْل َّمتِكَ أن ال أه ِل َك ُه ْم ب َسنَ ٍة عا َّمةٍ ،وأن ال أ َس ِلط علیهم َ
یا ُم َح َّمدُ إنِي إذا َق َ
ْ
َّ
كُ
ض ُه ْم بَ ْعضًا « /هللا متعال زمین را برایم هموار ساخت و
ض ُه ْم یُ ْه ِل َب ْعضًا ،ویَ ْسبِي بَ ْع ُ
طارها ،حتى یَكونَ بَ ْع ُ
طارهاْ ،أو قا َل َمن بیْنَ أق ِ
اجْ ت َمع علیهم َمن بأ َ ْق ِ
من شرق و غرب آن را دیدم؛ حکومت امتم تا بدانجا که دیدم ،خواهد رسید .و گنجینه های سرخ و سفید به من داده شد ) (.و از پروردگارم خواستم كه
امتم را -بهیکباره -با خشكسالي فراگیری نابود نكند و بر آنها دشمن بیگانه اي كه نسلشان را بر چیند ،مسلط نگرداند .پروردگارم به من فرمود :اي
محمد! آنگاه که چیزی فیصله و مقدَّر کنم ،برگشت ندارد .دربارهی امتت وعده دادم که آنها را -به یکباره -با خشكسالي فراگیری ،هالك نكنم.
همچنین وعده دادم که دشمن بیگانهای که آنان را ریشه کن کند ،بر آنها چیره نسازم؛ هرچند نیروهاي كفر از هر سو بر آنها حملهور باشند .البته تا
زمانی که در جنگهاي داخلي یکدیگر را به قتل برسانند و از همدیگر اسیر بگیرند».

جنگهای داخلی میان مسلمین و اسیر گرفتن مسلمین از مسلمین سرآغاز گمراهی و تسلط کفار بر مسلمین و
گرسنگی و فقر و متحقق نشدن این سه وعده است.
ضا
ض ُه ْم َب ْع ً
ضا ،و َی ْسبِي َب ْع ُ
ض ُه ْم یُ ْه ِلكُ َب ْع ً
قرطبی هم در قرن هفتم می گوید :در حدیث ْوبان« حتَّى َیكونَ َب ْع ُ
» «حتی» نهایت و غایت است؛ یعنی دشمن بر مسلمین چیره نمی شود و ...مگر زمانی که بعضی از
مسلمین توسط بعضی دیگر کشته می شوند و جنگ داخلی رخ می دهد و این در این زمانها با ایجاد فتنه ها
میان مسلمین یافت می شود که در نتیجه ی آن شوکت و قدرت کفار بیشتر شده و بر سرزمینهای مسلمین
تسلط پیدا کرده اند.
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به زبانی دیگر همچنانکه در امر دعوت باید امت وجود داشته باشد و تمام اهل تبلی ُ متفقا ً مسائل را به یک
گونه به تمام مردم برسانند ،به همین صورت هللا تعالی بعد از تشریح قواعدی در مورد امور عامه ای مثل
جهاد و موظف کردن مومنین به تبعیت از امام و رهبر داراالسالم می فرماید که نباید برای اموری مثل
جهاد و سایر امور اجرائی متعلق به داراالسالم که مختص امام و رهبر دولت و حکومتی اسالمی است
دعوت افراد و گروههای مختلف و متفرق را مثل دعوت امام و رهبر داراالسالم بدانیم و کسی که دچار
این جرم آشکار شود در واقع به وحدت فرماندهی و وحدت دستور داراالسالم صدمه زده است و آشکارا
صی َب ُه ْم
ع ْن أ َ ْم ِر ِه أَن ت ُ ِ
خودش و حتی دیگران را نیز دچار فتنه و عذاب کرده است :فَ ْل َیحْ ذَ ِر الَّذِینَ یُخَا ِلفُونَ َ
عذَابٌ أ َ ِلی ٌم (نور )63/آنان که با فرمان او مخالفت میکنند ،باید از این بترسند که بالئی
ُصی َب ُه ْم َ
فِتْنَةٌ أ َ ْو ی ِ
گریبانگیرشان گردد ،یا این که عذاب دردناکی دچارشان شود.
علَ ْی ُ
علَى أَن یَ ْبعَ َ
ت
عذَابا ً ِمن فَ ْوقِ ُک ْم أ َ ْو ِمن تَحْ ِ
ک ْم َ
ث َ
عذابی که هللا تعالی در موردش می فرماید :قُ ْل ُه َو ْالقَاد ُِر َ
أ َ ْر ُج ِل ُک ْم ،بگو :خدا میتواند که عذاب بزرگی از باالی سرتان و یا از زیر پاهایتان بر شما بفرستد(مثل
ض ،و یا این که کار را بر شما
س بَ ْع ٍ
س ُک ْم ِشیَعا ً َویُذِیقَ بَ ْع َ
صاعقه ها و زلزله ها و آتشفشانها) أ َ ْو یَ ْلبِ َ
ض ُکم بَأ ْ َ
به هم آمیزد ( و در نتیجه حقیقت امر بر شما مشتبه شود) و شما دستهدسته و پراکنده گردید (و جنگها در
میانتان برپا گرداند) و برخی از شما را به جان برخی دیگر اندازد و گرفتار همدیگر سازد و شما را گروه
گروه به جان هم اندازد و بعضی را به عذاب بعضی گرفتار کند ،و طعم تند و تیزی و خشونت را توسط

 5۰قلت  :ويدل عليه قوله عليه السالم في حديث ثوبان حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا وذلك أن " حتى " غاية ؛ فيقتضي ظاهر
الكالم أنه ال يسلط عليهم عدوهم فيستبيحهم إال إذا كان منهم إهالك بعضهم لبعض  ،وسبي بعضهم لبعض  ،وقد وجد ذلك في هذه اْلزمان بالفتن
الواقعة بين المسلمين ؛ فغلظت شوكة الكافرين واستولوا على بالد المسلمين حتى لم يبق من اإلسالم إال أقله ؛ فنسأل هللا أن يتداركنا بعفوه ونصره
ولطفه .

بعضى از شما به بعضى دیگر از شما بچشاند.ان ُ
ت لَعَلَّ ُه ْم یَ ْفقَ ُهونَ (انعام )65/بنگر که
ف اآلیَا ِ
ص ِر ُ
ْف نُ َ
ظ ْر َکی َ
چگونه آیات را بیان و روشن میگردانیم تا بلکه بفهمند.
پس نفهمهائی که منهج صحیح جهادی و حتی تبلیغی اسالمی را متوجه نشده اند بدون شک مسبب تولید این
عذاب و تندی زبانی و مسلحانه بر خود و دیگران شده اند که چندین قرن و دهه است شاهدش هستیم و
همین االن هم تحقق این عذاب بر آنها و دیگر مسلمین را می بینیم.
در این صورت با وجود آنکه فرقه ی ناجیه تا روز قیامت وجود دارند که مسلحانه به سوی وحدت و عزت
و جهاد طلب و رهائی بخش سرزمینهای تحت حاکمیت کفار دعوت می دهند ،اما تا زمانی که :
 مسلمین به این اصول شرعی پایبند نباشند و به همان وحدت خواسته شده در شریعت بر نگردند وباز از کانال شورای اولی االمر واحد مسلمین از کانال قدرت حکومتی یکی از «3ابزار» برتر
امتی واحد و جماعتی واحد در داراالسالمی واحد با رهبری واحد را تشکیل نداده اند،
-

گر مروجِ تفرق و جنگ داخلی در میان مسلمین وجود دارند
و تا زمانی که رهبران گمراه ِ

این جنگ داخلی و کشت و کشتار میان مسلمین تا روز قیامت هم تمام نمی شود و حتی کار به جائی کشیده
می شود که دسته هائی از مسلمین به سکوالریستها (یا به زبان عربی = مشرکین) ملحق می شوند و یا
حتی دسته از مسلمین بار دیگر به پرستش انواع بتها چون ملیت و نژاد و رهبران و غیره ...می پردازند و
علَى أ ُ َّمتِي
کالً از اسالم خارج می شوند ،چنانچه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید َ « :و ِإنَّ َما أَخ ُ
َاف َ
ْف فِي أ ُ َّمتِي ،لَ ْم
ض َع اَل َّ
سی ُ
ضلِینَ « ،من برای امتم از ناحیهی رهبران گمراهكنننده نگرانم؛ َو ِإذَا ُو ِ
ا َ ْْلَئِ َّمةَ ا َ ْل ُم ِ
ع ْن َها ِإلَى یَ ْو ِم ا َ ْل ِق َیا َم ِة ،و آنگاه که بر ضد یکدیگر شمشیر بکشند ،تا قیامت ،شمشیر از میانشان برداشته
ی ُْرفَ ْع َ
عةُ َحتَّى َی ْل َحقَ قَ َبائِ ُل ِم ْن أ ُ َّمتِي ِب ْال ُم ْش ِركِینَ  ،و قیامت برپا نميشود ،تا زمانی که
نخواهد شدَ .و َال تَقُو ُم اَل َّ
سا َ
گروهی از امتم به سکوالریستها ( یا به زبان عربی = مشرکان) ملحق می شوند (فقط کافی است اطرافت
را نگاه کنی تا ببینی که به چه میزان از مسلمین به سکوالریستها پیوسته اند)َ ،و َحتَّى ت َ ْعبُدَ قَ َبا ِئ ُل ِم ْن أ ُ َّمتِي
ا َ ْْل َ ْوَْانَ » 51.و تا زمانی که گروههایی از امتم بتها را عبادت می کنند و مشرک میشوند» .مگر نمی بینیم
()51رواه أبو داود (  ) 4252وابن ماجه (  / ) 4000ر.ک :تعلیق آلبانی /بر المشكاة ،ش5394 :؛ و نیز السلسلة الصحیحة ،ش / 1582:البخاري :
المناقب ( , )3609ومسلم  :الفتن وأشراط الساعة ( .)157مسلم  :اإلمارة ( , )1920والترمذي  :الفتن ( , )2229وأبو داود  :الفتن والمالحم (, )4252
ع ْن َها ِإلَى
ض َع اَل َّ
ْف فِي أ ُ َّمتِيَ ،ل ْم ی ُْرفَ ْع َ
سی ُ
ضلِینَ َ ،و ِإذَا ُو ِ
علَى أ ُ َّمتِي ا َ ْْل َ ِئ َّمةَ ا َ ْل ُم ِ
َاف َ
وابن ماجه  :المقدمة ( )10والفتن ( , )3952وأحمد (َ « / .)279/5و ِإنَّ َما أَخ ُ
ع ُم
عةُ َحتَّى َی ْل َحقَ قَ َبا ِئ ُل مِ ْن أ ُ َّمتِي ِب ْال ُم ْش ِركِینَ َ ،و َحتَّى ت َ ْعبُدَ قَ َبا ِئ ُل مِ ْن أ ُ َّمتِي ا َ ْْل َ ْوَْانَ َ ،وأَنَّهُ َس َی ُكونُ فِي أ ُ َّمتِي َكذَّابُونَ ْ َ َالُْونَ ُ ،كلُّ ُه ْم َی ْز ُ
َی ْو ِم ا َ ْل ِق َیا َمةَِ ،و َال تَقُو ُم اَلسَّا َ
ظاه ِِرینَ َال َیض ُُّر ُه ْم َم ْن خَالَفَ ُه ْم َحتَّى یَأْ
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يَ ،وأَنَا خَات َ ُم اَل َّن ِب ِیینَ َّ ِ ،
أَنَّهُ َن ِب ٌّ
َ
َ
ی رهبران گمراهكنننده نگرانم؛و آنگاه که بر ضد یکدیگر شمشیر بکشند ،تا قیامت ،شمشیر از میانشان برداشته نخواهد شد .و قیامت برپا نميشود،
مگر اینکه گروهی از امتم به مشرکان میپیوندند و نیز گروه زیادي از امتم بتپرست و مشرک میشوند! و در میان امتم سي كذاب و مدعي دروغین

که همین االن یزیدیها و علی اللهی ها که از گروههای اسالمی بودند به تدریج به چنان مرحله ای رسیده اند
که ضمن کنار گذاشتن تمام احکام شریعت هللا االن رسما ً خود شیطان را با نام ملک طاوس می پرستند؟!
دهها گروه ریز و درشت به این شکل از میان مسلمین تولید شده اند که بعد از چند نسل اصالً خودشان را
مسلمان هم ننامیده اند.
پس رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از هللا تعالی ضمانت گرفته که کفار بر امتش مسلط نشوند ،اما اگر امت
وجود نداشت و امم متفرقی تولید شده باشند که از سفارشات و دستورات هللا تعالی و رسولش صلی هللا علیه
وسلم اطاعت نکرده و صبر در راه اتحاد و وحدت اسالمی و رعایت اصول محافظت از ایمان خود و
داراالسالم را در پیش نگرفته و دچار تفرق و جنگ داخلی شدند و به جای قدرت و شکوه و « ت ُ ْر ِهبُونَ ِب ِه
عد َُّو ُك ْم َوآخ َِرینَ ِمن دُو ِن ِه ْم َال ت َ ْعلَ ُمونَ ُه ُم َّ
عد َُّو َّ
شلُوا
َّللاُ َی ْعلَ ُم ُه ْم» (انفال )60/سستی و بی ابهتی « فَت َ ْف َ
َّللاِ َو َ
َ
َب ِری ُح ُك ْم» (انفال )46/و تفرق و جنگ داخلی بر آنان غالب شد ،در چنین حالتی چه؟
َوت َ ْذه َ
اگر در بدترین حاالت «اضطرار و ضرورت» ،امت واحد و جماعت واحد و رهبر واحد یکی از
«3ابزار» برتر نبود و راهی جهت تولید رهبر واحد و امت واحد و جماعت واحد وجود نداشت و به جای
آن گروههای متفرقی وجود داشتند باید از تمام گروهها و فرقه های متفرق و رنگارنگ و تمام دعوتگران
به سوی تفرق که با ادبیاتی اسالمی و لباسی اسالمی درواقع به سوی مسلمان کشی دعوت می کنند دوری
کرد ،چون هم مسلمان کشی و هم شرک تفرق جزائی جز جهنم ندارند.
حذیفه بن یمان رضي هللا عنه می گوید مردم از رسول هللا صلي هللا علیه و سلم در مورد خیر سؤال مي
كردند؛ ولي من از شر و بدي از ایشان مي پرسیدم تا مبادا به آن گرفتار شومَ .مخَافَةَ أ َ ْن یُد ِْر َكنِي ،عرض
كردم :اي رسول هللا ،ما در جاهلیت و شر بودیم! خداوند این خیر (اسالم) را براي ما فرستاد ،آیا بعد از
این خیر و هدایت شري خواهد آمد؟ در جواب فرمود :آري ،گفتم :آیا بعد از آن شر ،خیر خواهد آمد؟
فرمود :بلي ،لیکن در آن نوعي آلودگي وجود دارد .عرض كردم :آلودگي آن در چیست؟فرمود :قومي
خواهد آمد كه به غیر از هدایت من دیگران را راهنمایي مي كند ،برخي از کارهای شان معروف و شایسته
ف ِم ْن ُه ْم َوت ُ ْن ِك ُر؛ گفتم :آیا بعد از آن خیر،
و برخي دیگر ناپسند و منكر است .قَ ْو ٌم یَ ْهد ُونَ ِبغَی ِْر َهدْ ِیي ،ت َ ْع ِر ُ
ب
علَى أَب َْوا ِ
ع اة ٌ َ
شري خواهد آمد؟ فرمود:آری ،دعوتگراني هستند كه بر دروازه هاي جهنم قرار دارند« دُ َ

نبوت ظهور خواهند كرد ،در حالي كه من خاتم پیامبرانم و پس از من پیامبری نخواهد آمد .و گروهي از امتم همواره در مسیر حق خواهند ماند و از
سوی هللا یاري خواهند شد كه مخالفت و عدم همراهی دیگران ،زیانی به ایشان نمیرساند تا اینكه فرمان هللا مبنی بر برپایی قیامت فرا رسد».

َج َهنَّ َم» هركس دعوت آن ها را بپذیرد او را در آن مي اندازند؛ عرض كردم  :اي رسول خدا ،آن ها را
براي مان توصیف نمایید؟ فرمود :آن ها از جنس ما هستند و با زبان ما سخن مي گویند؛ ُه ْم ِمن ِج ْلدَتِنَا،
ویَت َ َكلَّ ُمونَ بأ َ ْل ِسنَتِنَا ،گفتم اگر آن ها را درک نمودم چه دستوري به من مي دهید؟ فرمود:با جماعت مسلمانان
عةَ ْال ُم ْس ِل ِمینَ َوإِ َما َم ُه ْم  .گفتم :اگر مسلمانان جماعت و امام نداشتند؟ فَإ ِ ْن لَ ْم یَ ُك ْن لَ ُه ْم
و امام شان باش .ت َْلزَ ُم َج َما َ
عةٌ َو َال إِ َما ٌم  ،فرمود  :در آن صورت از همه گروه ها و فرقه ها دوري کن اگر شده تنه ی درختي را
َج َما َ
ص ِل
ض بِأ َ ْ
محکم بگیر تا مرگت فرا رسد ،و تو بر همان حال باشی .قَا َل فَا ْعت َِز ْل ِت ْلكَ ْال ِف َرقَ ُكلَّ َها َولَ ْو أ َ ْن تَعَ َّ
َ 52
َ
علَى ذلِكَ
ش َج َرةٍ َحتَّى یُد ِْر َككَ ْال َم ْوتُ َوأ َ ْنتَ َ
در طول قرون گذشته مذاهب و حکومتهای بدیل اضطراری اسالمی مثل امویان و عباسیان و غیره وجود
داشته اند که بدون شک هم نقاط مثبتی داشته اند و هم نقاط منفی ،در همین دوران هم ما شاهد گروههای
اسالمی و حاکمیتهای بدیل اضطراری اسالمی بوده ایم که در مواردی بر اساس آنچه که رسول هللا صلی
هللا علیه وسلم آورده عمل نکرده اند و به سوی چیزی دعوت می دهند که غیر از آن است که رسول هللا
صلی هللا علیه وسلم آورده و طبعا ً هم افکار و اعمال خوبی دارند و هم افکار و اعمالی ناشایسته و منکر؛
پشت سر اینها کسانی هم وجود دارند که تمام اعمال شایسته ی این دسته ی قبل را نادیده می گیرند و تنها
بر اعمال منکر و ناپسند آنها انگشت می گذارند و این اعمال ناپسند را برجسته و بزرگنمائی می کنند و به
این شکل مردم را کالً به دوری از قانون شریعت هللا و پذیرش قوانین کفری مثل سکوالریسم و غیره
دعوت می کنند که «مصیبت در دین» 53و درواقع دعوت به سوی جهنم است.
ابن قیم حنبلی رحمه هللا در مورد این دسته از انسانها می گوید :بعضی از مردم سرشت و طبیعت خوک را
دارند .از چیزهای پاک گذر می كند و به این پاکها اعتنایی نمی كنند .بسیاری از مردم چنین هستند از تو
چندین برابر نیکی می بینند ،نیکی هایت را حفظ و نقل نمی كند و نیکی ها و خوبي ها مناسب حالش
نیستند .اما چون عیب و سخن نابجایی را ببیند اینجاست كه هدفش را پیدا می کند وآن را شیرینی خود قرار
داده وهر كجا نقلش می كند.
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52
عةٌ (وكذا رواه مسلم وابن ماجه  /اْللباني  ،صحیح
ْف ْاْل َ ْم ُر ِإذَا لَ ْم ت َ ُك ْن َج َما َ
متفق علیه  /البخاري في صحیحه واللفظ له في كتاب الفتن  -بَاب َكی َ
عةَ المسلمینَ وإما َمهم  ،فإ ِ ْن
جهنم َ ،م ْن أجابَهم إلیها قذفوه فیها  ،هم قو ٌم مِ ْن ِج ْلدَتِنا  ،یَتَكَلَّ ُمونَ بألسنتِنا ،
ب
الجامع  / 2994تكونُ دعاة ٌ على أبوا ِ
فالزم جما َ
َ
َ
فاعتز ْل ت ِْلكَ الف َِرقَ ُكلَّها  ،ولَو ْ
عةٌ َ
وال إما ٌم
ض بأص ِل ش َج َرةٍ حتى یُد ِْر َككَ الموتُ وأنتَ كذلِكَ
أن تَعَ َّ
لم ت َ ُك ْن جما َ
ِ
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االن در برابر دعوت و تبلی ُ این خوک صفتان مسلمین به دو دسته تقسیم می شوند:
ب
عاة ٌ إلى أَب َْوا ِ
 -1گروهی به تبلیغات آنها گوش می دهند و دنباله رو آنها و اهل جهنم می شوند .دُ َ
َج َهنَّ َمَ ،من أ َ َجا َب ُه ْم إلَ ْی َها قَذَفُوهُ فِی َها
 -2گروهی هم مثل امام مالک و شافعی و حنبل و دیگران با آنکه واضح و آشکارا تمام این انحرافات
و نقاط مثبت و منفی را می بینند اما با امام مسلمین و رهبر داراالسالم و جماعت مسلمین هم
عةَ ال ُم ْس ِل ِمینَ وإ َما َم ُه ْم ،و اگر این امام و رهبر داراالسالم وجود نداشت از
مسیر می شوند .ت َْلزَ ُم َج َما َ
تمام گروههای متفرق فاصله می گیرند.
در این صورت واضح است که  :پیدایش این رهبران گمراه گر و دعوتگران به سوی جهنم و پیدایش
تفرق ،و از بین رفتن شورای اولی االمر واحد مسلمین و طبعا ً از بین رفتن امت واحد و جماعت واحد
مسلمین ،و تولید سرگردانی در میان مسلمین و تولید جنگ داخلی در میان مسلمین ،و شایع شدن گرسنگی
و فقر در میان مسلمین ،و از دست رفتن بخشهای وسیعی از داراالسالم و تسلط کفار بر مسلمین وتقسیم و
تکه تکه شدن سرزمینهای مسلمان نشین به دهها بخش ناسازگار با هم و دهها مشکل و مفاسد عقیدتی و
رفتاری دیگر ،مصیبتهائی هستند که به خاطر انحرافات و رفتارهای خود مسلمین به وجود آمده اند « َو َما
سبَ ْ
یر» (شوری )30/آنچه از مصائب و بال به شما
ت أ َ ْیدِی ُک ْم َو َی ْعفُو َ
صا َب ُکم ِمن ُّم ِ
عن َکثِ ٍ
صی َب ٍة فَ ِب َما َک َ
أَ َ
میرسد ،به خاطر کارهائی است که خود کردهاید ،و هللا از بسیاری گذشت میکند.
ضلِینَ » رهبران گمراهگر بر امتش می ترسید که هللا تعالی
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم از « ا َ ْْلَئِ َّمةَ ا َ ْل ُم ِ
ص ُرونَ (قصص )41/و ما آنان
ار َویَ ْو َم ْال ِقیَا َم ِة َال یُن َ
در موردشان می فرماید َ :و َجعَ ْلنَا ُه ْم أَئِ َّمةً یَ ْدعُونَ إِلَى النَّ ِ
را سردستگان و پیشوایانی کردیم که مردمان را به سوی دوزخ میخواندند و روز قیامت یاری نمیگردند،
حاال اگر مومنین در اموری مثل دعوت و جهاد از کانال «امت» حرکت نکردند و این رهبران پیدا شدند که
قصدی غیر از ایجاد انحراف ،تفرق و شکست برای مسلمین و تخریب وحدت اسالمی مسلمین و نابودی
داراالسالم را ندارند چه؟
در اینجاست که متوجه می شویم علت بیماری به خود مسلمین بر می گردد و بیماری در همان « 4معنی و
مفهوم» دین است و مسلمین در این  4زمینه دچار آفت و ویروسهائی شده اند که این ویروسها به محض
پیدا کردن یک میزبان مناسب ،شروع به تکثیر و انتشار خود کرده اند ،و مسلمین هم در  -1قدرت
حکومتی  -2قانون و برنامه  -3اطاعت کردن  -4مجازات و پاداش جامعه ی خود دچار فسادهایی شده اند

و زمینه های مناسب و بستر سازی های مناسب را برای رشد ویرسهای مخرب جاهلیت فراهم کرده اند.
در این مرحله :ترسی که در دل کفار وجود دارد با ذلیل شدن مسلمین به دلیل دوری مسلمین از « 4معنی
و مفهوم دین» از بین می رود ،و در عوض ،با قدرت گیری کفار ،این ترس در قلوب مسلمین قرار می
گیرد و زمانی که این ترس به همراه دوستی دنیا و کراهیت از مرگ به سراغ مسلمین آمد دشمنان نیز از
هر سو به آنها حمله ور می شوند .همان چیزی که در طول این قرنها در گوشه و کنار سرزمینهای مسلمان
نشین شاهدش بوده ایم.
علَى
عى ْاْل َ َكلَةُ َ
قَ ،ك َما تَدَا َ
عى َ
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید« :یُو ِشكُ أ َ ْن تَدَا َ
علَ ْی ُك ُم ْاْل ُ َم ُم ِم ْن ُك ِل أُفُ ٍ
ص َع ِت َها«به زودى از هر گوشه از دنیا امتهاى دیگر به شما یورش مى آورند همانطور كه گرسنگان به
قَ ْ
كاسه ى غذا حمله ور مى شوند»[صرفنظر از گذشته ،باید بگویم که همین االن :چین ،نفت و گاز و ذغال
سنگ ترکستان شرقی را می دزدد ،فرانسه طال و اورانیوم مالی را غارت می کند ،روسیه هم در قفقاز و
تاتارستان و چچن و ترکستان غربی و تاجیکستان مشغول غارت منابع مسلمین است و آمریکا نفت عراق و
سوریه و سایر دول عربی مثل آل سعود و امارات و بحرین را به کمک انگلیس و سایر شرکایش می دزد.
از اندونزی و مالزی و فیلیپین و ویتنام و تایلند و بنگالدش و برمه و هند و پاکستان و افغانستان و
ترکستان شرقی و غربی بگیر تا غرب اسالمی می بینی که کفار سکوالر جهانی به همراه مزدوران
سکوالر و محلی آنها مشغول غارت و چپاول سرزمینهای مسلمان نشین هستند .جالب است بدانید که در ماه
می 2003ن زمانی که «پاول ولفوویتز  » Paul Wolfowitzمعاون وقت وزیر دفاع امریکا در
کنفرانسی خبری در حاشیه اجالس دفاع آسیا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا امریکا کشوری مثل
عراق را اشغال کرد نه کره شمالی را ،گفت« :تفاوت اصلی میان کره شمالی و عراق این است که عراق
روی دریایی از نفت شناور است» و ترامپ هم در آخرین خیمه شب بازی انتخاباتی با جو بایدن (نامزد
دیگر ریاست جمهوری) گفت«:ما برای اولین بار در انرژی مستقل شدهایم و دیگر نیازی به هیچکدام از
آن کشورهایی که بخاطر سوخت آنها ،با آنها وارد جنگ شدهایم ،نداریم!» دقت کردید چه گفته « :بخاطر
سوختشان با آنها وارد جنگ شدیم»! اگر خوب دقت کنید می بینید که سخن رسول هللا صلی هللا علیه وسلم
سو َل هللاِ ،أ َ ِم ْن قِلَّ ٍة بِنَا یَ ْو َمئِذٍ؟صحابه عرض كردند :اى رسول خدا آیا به
تحقق پیدا کرده است .قُ ْلنَا :یَا َر ُ
یر َولَ ِكنَّ ُك ْم ُ
ب
س ْی ِل ت ُ ْنزَ ُ
اء ال َّ
غثَا ٌء َكغُث َ ِ
خاطر كمى تعداد ما در آن روز است؟ قَالَ :أ َ ْنت ُ ْم یَ ْو َمئِ ٍذ َكثِ ٌ
ع ْال َم َهابَةُ ِم ْن قُلُو ِ
عدُ ِو ُك ْمَ ،ویُجْ َع ُل فِي قُلُو ِب ُك ُم « ْال َوه َُن» فرمود :شما در آنروز تعدادتان زیاد است ولى به مانند كف روى سیل
َ
هستید طورى كه ترس و هیبتتان از قلوب دشمنان کنده شده است و در قلوب شما وهن به وجود آمده است،

ت ( یا با لفظ) ُحبُّ ُك ُم
قَالُوا َو َما ْال َوه َُن؟ قَالَ :حُبُّ ْال َحیَاةَِ ،و َك َرا ِهیَةُ ْال َم ْوتِ ( .یا با لفظ) حبُّ الدُّنیاَ ،و َك َرا ِهیَةُ ْال َم ْو ِ
الدُّ ْنیَاَ ،و َك َرا ِهیَت ُ ُك ُم ْال ِقت َا َل» عرض كردند :وهن چیست اى رسول هللا؟ فرمود :دوستى زندگی و دنیا و كراهت
از مرگ و در لفظی دیگر دوستی دنیا و کراهیت از قتال و جنگ مسلحانه»
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این وضع ذلیلی و نا امنی ادامه خواهد یافت تا اینکه مسلمین بار دیگر به همان «4معنی و مفهوم» دین خود
برگردند و اگر هم دارای دینی با این «4معنی و مفهوم» هستند اما دچار آفتها و ویروسها شده است باید آنرا
با قانون شریعت هللا و یروس زدائی و آفت کشی کنند .در این صورت به محض برگشت صحیح به همان
«4معنی و مفهوم» دین به صورت خودکار جهاد از کانال صحیحش هم بر می گردد .چنانچه رسول هللا
ضیت ُ ْم ِب َّ
الز ْرعَِ ،وت ََر ْكت ُ ْم ْال ِج َهادَ،
َاب ْال َبقَ ِرَ ،و َر ِ
صلی هللا علیه وسلم می فرمایدِ « :إذَا ت َ َبا َی ْعت ُ ْم ِب ْال ِعینَ ِةَ ،وأ َ َخ ْذت ُ ْم أ َ ْذن َ
سلَّ َ
ط َّ
عهُ َحتَّى ت َْر ِجعُوا إِلَى دِینِ ُك ْم»« 56هرگاه دست به معامله ِعینَ ِة بزنید و مشغول شخم
علَ ْی ُك ْم ذُ ًّال َال یَ ْن ِز ُ
َّللاُ َ
َ
زدن زمین شوید و به كشاورزی رضایت دهید و جهاد را رها نمایید ،خداوند متعال ذلتى بر شما مسلط خواهد
نمود ،و آن را برطرف نمىكند ،تا اینكه به دینتان برگردیدَ « ».حتَّى ت َْر ِجعُوا إِلَى دِینِ ُك ْم » تا اینکه به سوی
دینتان برگردید به این معنی نیست که دین اسالم را رها کرده و مرتد شده اید ،بلکه به معنی بازگشت به
«4معنی و مفهوم» دین است که متاسفانه امروزه خیلی ها یا باالجبار این «4معنی و مفهوم» دین را به دین
سکوالریسم داده اند و از این معا نی و مفاهیم چهارگانه فاصله گرفته اند و آنها را رها کرده اند ،یا در این
«4معنی و مفهوم» دین دچار آفت و ویروس شده و بیمار شده اند و از سالمتی در این «4معنی و مفهوم»
دین فاصله گرفته اند.
در اینجا رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بازگشت به جهاد را بازگشت به دین معرفی می کند ،چون بدون
جهاد زمانی که کفار بر مسلمین حاکمیت پیدا می کنند دین اسالم را یا مثل اندلس کالً از مسلمین می گیرند
یا اینکه اسالم را از آن « 4معنی ومفهوم» خودش تهی و خالی کرده اند ،و این دین ناقص که در زمان
ذلیلی و تسلط کفار به آن عمل می کنند غیر از آن دین کاملی است که باید داشته باشند .اما زمانی که بار
دیگر به جهاد از کانال شرعی آن روی می آورند در واقع بار دیگر  -1قدرت حکومتی  -2قانون و برنامه
 -3اطاعت کردن و فرمانبرداری  -4مجازات و پاداش را به دین اسالم برگردانیده اند و بار دیگر ترس
ناشی از وحدت و قدرت نظامی داراالسالم به دل کفار بر می گردد؛ و به جای ترس ،در دل مومنین
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غیرت و قدرت و ابهت و عزت و بزرگی و امنیت جای می گیرد ،و جهاد دفع و بعد ،جهاد طلب و رهائی
بخش از سر گرفته می شود.
کسی که در چنین حالتی از جهاد دوری کند در واقع می گوید که نمی خواهد این « 4معنی ومفهوم» به دین
اسالم اختصاص پیدا کنند و می خواهد دین اسالم از این « 4معنی ومفهوم» تهی و خالی شود و بدون
شک چنین کسی جزو مومنین نیست ،بلکه جزو دارودسته ی منافقین است که ذلیلی مومنین و واگذاری
این « 4معنی ومفهوم» به کفار را می خواهد و با بهانه های غیر شرعی و بچه گانه از جنگیدن در راه
بازگشت این « 4معنی ومفهوم» به دین اسالم و قدرت گیری و گسترش داراالسالم طفره می رود ،چنانچه
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمودَ :م ْن َماتَ َولَ ْم َی ْغ ُز َولَ ْم یُ َحد ْ
علَى ُ
ق
سهُ َماتَ َ
ِث ِب ِه نَ ْف َ
ش ْع َب ٍة ِم ْن ِنفَا ٍ
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کسیکه بمیرد و جنگ مسلحانه نکند و در باره جنگ مسلحانه با خود زمزمه نکرده باشد (در دل قصد آنرا
نداشته باشد یا برایش آمادگی های الزم را تهیه نکرده باشد) ،بر شاخه ای از نفاق مرده است» .
البته ممکن است به دلیل از بین رفتن ترس در دل کفار و انتقال این ترس به دل مسلمین یا به همان دلیل
تفرق و وهن و دنیا دوستی یا دالیل دیگر کفار بتوانند به بخشهائی از داراالسالم حمله کنند و بخشهائی از
داراالسالم را به اشغال خود در آورند در چنین حاالتی جهاد فرض عین می شود.
در متون فقهای قرون اولیه ی اسالمی  -که تکنولوژی رسانه ای و حمل و نقل کنونی و سیستم های
مدیریتی امروزین وجود نداشت -آمده است که جهاد ابتدا بر اهل آن مکان و در صورت عدم توانائی یا
سهل انگاری یا حتی همکاری اهل آن مکان با دارالکفر در این صورت جهاد به صورت دایره وار بر
دیگران فرض عین می شود تا اینکه فرض عین شدن جهاد تمام مومنین را در بر می گیرد که در کتاب
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«روابط متقابل اسالم و دین سکوالریسم» آراء حنفی ها 58و مالکی ها
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و شافعی ها 60و حنبلی ها 61را

در این زمینه آورده ام و نیاز به تکرار نمی بینم ،اما امروزه و «در وضع موجود» و با توجه با اتحادیه
های بین المللی از «کفار6گانه» ی آشکار و حتی دارودسته ی منافقین داخلی ،چون امکانات رسانه ای و
نقل و انتقال به گونه ایست که تمام سرزمینها را به راحتی می توان به هم متصل و یکپارچه کرد در این
صورت اگر از سوی کفار به هر بخشی از داراالسالم حمله شود جهاد دفع بر تمام مومنین فرض عین می
شود .فرضی مثل نماز ،و بعد از نماز هیچ فرضی باالتر از جهاد دفع وجود ندارد که طی آن بار دیگر
امنیت به آن بخش از داراالسالم هم برمی گردد.
حاال اگر داراالسالم و امام و رهبر واحدی وجود داشت ،و جهاد ،با وحدت فرماندهی و وحدت دستور در
مسیر صحیح آن قرار گرفت چه؟ در چنین حالتی :
 -1هللا تعالی هدایت و راهیابي به تمام راههاي منتهي به عزت را به مومنین نشان خواهد دادَ :والَّذِینَ
سبُ َلنَا (عنکبوت )69/کساني كه در راه ما جهاد كنند ،آنان را در راههاي خود
َجا َهدُوا فِینَا َلنَ ْه ِدیَنَّ ُه ْم ُ
رهنمود می کنیم.

 58ابن عابدین  ،حاشیه  / 138/3 ،قال ابن عابدین (رحمه هللا) :وفرض عین ان هجم العدو علی ْغر من ْغور االسالم فیصیر فرض عین علی من
قرب منه ،فاما من وراء هم ببعد من العدو فهو فرض کفایة اذا لم یحتج الیهم فان احتیج الیهم بأن عجز من کان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو او لم
یعجزوا عنها ولکنهم تکاسلوا ولم یجاهد فانه یفترض علی من یلیهم فرض عین کالصالة والصوم ال یسعهم ترکه وْم وْم الی ان یفترض علی جمیع اهل
االسالم شرقا وغربا علی هذا التدریج / .اگر دشمن به مرزها وْغور اسالمی حمله کرد ،برآنانی که به این سرزمین نزدیک اند ،جهاد فرض عین
است .وآنانی که با دشمن فاصله دارند تا هنگامی که نیازی احساس نشده برآنان فرض کفایه است .اما به حضورشان نیاز بود ،بدین گونه که افراد
حاظر درمقابل دشمن تاب مقاومت نیاوردند یا اینکه توانایی مقابله را داشتند ،اما از خود ضعف وسستی نشان دادند وبه مقاومت و جهاد نپرداختند،
آنگاه جهاد برآنانی که به این گروه نزدیگترند ،مانند نماز وروزه فرض عین می گردد .ونباید آن را ترک نمایند.وبه همین ترتیب در صورت نیاز به
همکاری مسلمانان مجاور آن سرزمین مورد تهاجم ،به تدریج بر تمام مسلمانان شرق وغرب فرض می گردد / .عالمه کاسانی (رحمه هللا) در (بدائع
الصنائع )72/7وابن نجیم (رحمه هللا) در(البحر الرائق  )191/5و ابن همام (رحمه هللا) نیز در(فتح القدیر )191/5همین فتوا را داده اند.
 59الدسوقی  ،حاشیه  / 174/2 ،جاء فی حاشیه الدسوقی :وتعین الجهاد بفجئ العدو قال الدسوقی :أی توجه الدفع بفجئ (مفاجاة) علی کل احد وان
امرأة أو عبدا ً اوصبیاً ،ویخرجون ولو منعهم الولی والزوج ورب الدین  .در حاشیه دسوقی آمده است :جهاد در صورت حمله ناگهانی دشمن ،الزم
می گردد .دسوقی می گوید :یعنی درصورت حمله ی ناگهانی ،دفاع برهر فردی اعم اززن ،برده وکودک الزم می گردد وبرای جهاد بیرون روند،
گرچه ولی ،همسر وطلبکار آنان را ازرفتن باز دارند.
 60رملي  ،نهایة المحتاج  / 58/8 ،در نهایة المحتاج رملی(رحمه هللا) آمده است که  :فان دخلوا بلدة لنا وصاربیننا وبینهم دون مسافة القصر فیلزم
اهلها حتی من ال جهاد علیهم من فقیر وولد وعبد ومدین وامرأة  .اگر دشمن وارد سرزمین ما شد ومیان ما و آنان کمتر ازمسافت قصر( نماز) وجود
داشت ،بر اهالی آن شهر ،حتی آنانی که جهاد برآنها الزم نیست ،اعم از فقیر ،بچه و برده  ،مدیون و زن ،دفاع الزم است.
 61ابن قدامه  ،المغنی / 345/8 ،در المغنی ابن قدامه (رحمه هللا) آمده است :وتعین الجهاد فی ْالْة مواضع
اذا التقی الزحفان وتقابل الصفان
-1
اذا نزل الکفار ببلد تعین علی اهله قتالهم ودفعهم
-2
اذا استنفر االمام قوم الزمهم النفیر
-3
جهاد در سه موقعیت وحالت الزم و متعین می گردد:
هنگامی که دو گروه با هم برخورد کرده و دو صف مسلمین و کفار درمقابل هم قرار گرفتند.
-1
وقتی که کفار وارد شهری شدند ،براهالی آن دفاع ومبارزه الزم است.
-2
هنگامی که امام مسلمین عده ای رابرای جهاد اعزام نمودند رفتن شان الزامی است.
-3

ت داخلی و خارجی داراالسالم حاکم می شوند ،و قاعده
شرعی
 -2بار دیگر ،اصو ِل
حاکم بر حاکمی ِ
ِ
ِ
ی نفی سبیل با پشتوانه ی «قدرت نظامی» حکومتی جهت حفظ این اصول به میدان می آید و از
تمام مصائب و آفتها و ویروسهای مخرب جلوگیری می کند .چرا «قدرت نظامی»؟ چون رسول
هللا صلی هللا علیه وسلم در جواب سوال حذیفه رضی هللا عنه تنها ابزاری که مانع از بازگشت
مومنین به این شرها و مفاسد می شود را اسلحه و شمشیر معرفی می کند ،حذیفه رضي هللا عنه
سو َل هللاِ ،أَیَ ُ
ک ُ
ون بَ ْعدَ َهذَا ْال َخی ِْر ش ٌَّرَ ،ک َما کَانَ قَ ْبلَهُ ش ٌَّر؟ فَقَالَ« :نَعَ ْم» ،آیا بعد از این
می پرسد :یَا َر ُ
خیر (اسالم) ،شري هم وجود دارد همانگونه که قبل از آن شر بود؟ فرمود« :بلي» ،قُ ْلتُ  :فَ َما
ْف».
سو َل هللاِ؟ حذیفه گفت :ای رسول هللا راه نجات از آن چیست؟ قَا َل« :ال َّ
ْال ِع ْ
ص َمةُ ( ِم ْنهُ) یَا َر ُ
سی ُ
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 62رسول هللا صلي هللا علیه و سلم فرمودند«:شمشیر» .
بله ،با آنکه اسلحه ممکن است امیرانی بر ناگوار ی و صلحی متزلزل را به وجود بیاورد و دعوتگران به
سوی گمراهی هم وجود داشته باشند ،اما از جانب هللا تعالی نیز ،امام و رهبرانی وجود خواهند داشت که
سو ِل ِه ْ ُ َّم لَ ْم یَ ْرت َابُوا» تنها
با چنین اسلحه ای در مسیر صحیح خالفت حرکت می کنند و بعد از «آ َمنُوا بِا ََّّللِ َو َر ُ
سبِی ِل َّ
َّللاِ ۚ » و« قدرت نظامی» داراالسالم
راه نجات از تمام این شرها در « َو َجا َهدُوا بِأ َ ْم َوا ِل ِه ْم َوأَنفُ ِس ِه ْم فِي َ
است ،و هر کسی که دوست دارد هللا را راضی و خشنود کند باید با پرهیز از تفرق در رسیدن به این هدف
ضى (طه)84/
ک َر ِ
ب ِلت َْر َ
ع ِج ْلتُ إِلَ ْی َ
از کانال یکی از «3ابزار»برترعجله کند و مصداقی باشد برایَ :و َ
پروردگارا! من به سوی تو عجله کردم تا راضی و خوشنود شوی.
وب إِلَیْكَ
س ْب َحانَكَ اللَّ ُه َّم َوبِ َح ْمدِكَ  ،الَ إِلَهَ إِالَّ أ َ ْنتَ  ،أ َ ْست َ ْغ ِف ُركَ َوأَت ُ ُ
ُ
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

سو َل هللاِ ،أ َیَکُونُ بَ ْعدَ َهذَا ْال َخ ْی ِر ش ٌَّر
 62مسند امام احمد بن حنبل  /صححه آلبانی السلسلة الصحیحة  2739؛ تخریج مشكاة المصابیح« / 5323فَقُ ْلتُ  :یَا َر ُ
َ
َ
ُ
على
سو َل هللاِ؟ قَالَ“ :ال َّ
َک َما کَانَ قَ ْبلَهُ ش ٌَّر؟ فَقَالَ ” :نَعَ ْم “ ،قَالَ :قُ ْلتُ  :فَ َما ْال ِع ْ
ص َمهُ یَا َر ُ
ارهٌ َ
س ْی ُ
ف” ،قَالَ :قُ ْلتُ َ :وه َْل بَ ْعدَ َهذَا ال َّس ْیفِ بَ ِقیَّهٌ؟ قالَ“ :نَعَ ْم ،تَکونَ إِ َم َ
ُ
َ
َ
ْ
ک فَ ْالزَ ْمهَُ ،و ِإالَّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
َ
ٌ
ٍ
عاهُ الضَّاللهِ ،فإِن کَانَ َِّللِ یَ ْو َمئِذ فِی اْل ْر ِ
کَ ،وأ َخذ َمال َ
ض َخ ِلیفه َجلدَ ظ ْه َر َ
علَى دَخ ٍَن” ،قَالَ :قُ ْلتُ َّ ُ ْ :م َماذَا؟ قَالََّ ُ ْ“ :م تنشَأ دُ َ
أ َ ْقذَاءٍ َو ُه ْدنَهٌ َ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
فَ ُم ْ
ُ
َّ
تُ
ِک» .گفتم :ای رسول هللا صلی هللا علیه وسلم آیا چنانکه قبالً شر
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وجود داشت ،بعد از این خیر ،شر میآید؟ فرمودند :آری .گفتم :راه نجات چیست؟ فرمود :شمشیر .گفتم :آیا بعد از این شمشیر کسی هم باقی خواهد
دعوتگران به سوی گمراهی پدید خواهند آمد؛ اگر در آن روز خلیفهای
ماند؟ فرمود :آری امیرانی بر ناگواری و صلحی متزلزل .گفتم :بعدش؟ فرمود:
ِ
از جانب هللا بر زمین موجود بود و بر پشتت شالق زد و اموالت را مصادره کرد از او پیروی کن .در غیر این صورت باید در حالی بمیری که در
جنگل زندگی گذراندهای (کنایتا ً یعنی از فتنه دوری کن) .گفتم :سپس؟ فرمود :بعد از آن دجال ظهور خواهد کرد…

