مصداقهای داراالسالم در دنیای معاصر ( ( )20امارت اسالمی هورامان (( ))1قسمت )45
آنچیزی که الزم است برای بارها و بارها تکرار شود اینکه در انقالب و جهاد بر علیه جاهلیت حاکم بر
جامعه باید تنها یک حزب وجود داشته باشد که بتواند «وحدت فرماندهی» و «وحدت دستور» را ضمانت
ب َّ
َّللاِ ُه ُم
کند و مسلمین را در مسیر وحدت اسالمی و قدرت و پیروزی قرار دهد باذن هللا «فَإ ِ َّن ِح ْز َ
ْالغَا ِلبُونَ » (مائده )56/هر چند که این حزب نماینده ی شورای مذاهب و تفاسیر مختلف و اولی االمر تمام
مسلمین باشد و به عنوان جماعتی واحد افکار و برداشتهای مختلفی را در خود جای داده باشد ،نه اینکه
َب
احزاب مختلف وجود داشته باشند که همیشه پیام آور تفرق و ذلیلی و بی ابهتی و سستی «فَت َ ْف َ
شلُوا َوت َ ْذه َ
ِری ُح ُك ْم» (انفال )46/و شکست بوده اند.
این حزب واحد هم تنها از شورای اولی االمر سه کانال می تواند انجام وظیفه کند:
علَى ِم ْن َهاجِ النُّب َُّوةِ که بهترین و سالم ترین کانال و مطلوب نهائی مومنین است
 حکومت اسالمی َ اگر نبود حکومت بدیل اضطراری اسالمی به عنوان دومین ابزار بهترین جایگزین است و اگر این هم وجود نداشت تنها وحدت آگاهانه و هدفمند در یک مجلس شورای واحد تمام گروههاو جماعتهای مجاهد است که می تواند در ردیف سوم قرار بگیرد.
این «سه کانال» در واقع «سه ابزار» ی هستند که «جماعت» مومنین را تشکیل داده و تبعیت و پیروی
س َوادَ ْاْل َ ْع َ
ظ َم » 1را فراهم می کند و باعث جلب پشتیبانی هللا
از بیشترین افراد از مومنین « فَات َّ ِبعُوا ال َّ
ع ِة» یا « َیدُ َّ
تعالی می شوند « َیدُ َّ
ع ِة » و مومنین را باذن هللا تعالی به ثمرات
َّللاِ َم َع ْال َج َما َ
علَى ْال َج َما َ
َّللاِ َ
شرعی انقالب و جهاد می رسانند.
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز می فرماید :إِ َّن َّ
ع ِة 2.و در جای دیگری می فرماید:
َّللاَ أ َ َم َرنِي بِ ْال َج َما َ
َوأَنَا آ ُم ُر ُك ْم بِخ َْم ٍس َّ
َّللاُ أ َ َم َرنِي بِ ِه َّن( :و من شما را به  ۵چیز که هللا من راه به آنها امر کرده ،امر می
س ْم ُع َو َّ
عةُ (شنیدن ،اطاعت کردن ،جهاد ،هجرت ،و جماعت)
کنم ):ال َّ
عةُ َو ْال ِج َهادُ َو ْال ِهجْ َرة ُ َو ْال َج َما َ
الطا َ
عنُ ِق ِه (هرکس به اندازه یک وجب از جماعت
اْلس َْال ِم ِم ْن ُ
ارقَ ْال َج َما َ
فَإِنَّهُ َم ْن فَ َ
عةَ قِیدَ ِشب ٍْر فَقَ ْد َخلَ َع ِر ْبقَةَ ْ ِ
دور شود ،یقینا طناب اسالم را از گردنش باز کرده است[ و شخص ابزاری که با آن اسالم راه را به او
نشان می دهد و فعالیتهایش را مدیریت می کند و او را در مسیر صحیح هدایت می کند کنار می زند و
عى
قطعا ً سرگردان می شود و این سرگردانی ادامه دارد ]) ِإ َّال أ َ ْن یَ ْر ِج َع(،مگر اینکه برگردد) َو َم ْن ادَّ َ
ع ِة َفات ه ِبعُوا الس َهوا َد ْاْل َ ْع َ
َ 1ي ُد ه ِ
ار» دست هللا باالی جماعت است؛ لهذا از بيشترين افراد پيروی کنيد؛
شذه َ
ظ َم ،فَإ ِ هنهُ َم ْن َ
علَى ْال َج َما َ
َّللا َ
ش هذ فِي النه ِ
چون کسیکه از جماعت خالف ورزی میکند ،داخل دوزخ است.
 2إن هللا أمرني بالجماعة وأنه من خرج من الجماعة شبرا ً فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه

دَع َْوى ْال َجا ِه ِلیَّ ِة فَإِنَّهُ ِم ْن ُجثَا َج َهنَّ َم( ،و کسی که [در زمان اسالم] به جاهلیت دعوت کند ،توده خاکی از
عوا بِدَع َْوى َّ
سو َل َّ
ام ،فَا ْد ُ
جهنم می شود ).فَقَا َل َر ُجلٌ :یَا َر ُ
َّللاِ
صلَّى َو َ
ام؟ قَالََ :وإِ ْن َ
صلَّى َو َ
َّللاِ َوإِ ْن َ
ص َ
ص َ
س َّما ُك ْم ْال ُم ْس ِل ِمینَ ْال ُمؤْ ِمنِینَ ِعبَادَ َّ
َّللاِ 3.مردی پرسید :یارسول هللا ،واگر نماز بخواند و روزه بگیرد؟
الَّذِي َ
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمود :حتی اگر نماز بخواند و روزه بگیرد ،پس ای بندگان هللا به سوی
خداوند دعوت کنید ،خدایی که شما را مسلمانان مؤمن نامیده است.
دعوت به جاهلیت یعنی دعوت به هر چیزی که مخالف قرآن و سنت و شریعت هللا باشد مثل برتری دادن
نژاد و نسب و جنسیت یا سرزمین و مذهب و  ...و بخصوص خروج از جماعت و تولید شرک تفرق که
هللا تعالی به صراحت تفرق و حزب سازی و گروه گروه شدن را از صفات سکوالریستها (مشرکین) می
داند و به مسلمین امر می کند که در این صفت در زمره ی مشرکین (سکوالریستها) قرار نگیرند و می
فرمایدَ ... :و َال ت َ ُ
ب بِ َما لَدَ ْی ِه ْم فَ ِر ُحونَ
کونُوا ِمنَ ْال ُم ْش ِرکِینَ * ِمنَ الَّذِینَ فَ َّرقُوا دِینَ ُه ْم َو َكانُوا ِشیَعًا ۖ ُك ُّل ِح ْز ٍ
(روم )32-31/و عالوه بر این وعده ی جهنم را به اهل تفرق و حزب سازان می دهد و می فرمایدَ :والَ
ت َ ُكونُواْ َكالَّذِینَ تَفَ َّرقُواْ َو ْ
ع ِظی ٌم (آل عمران )10۵/و مانند
عذَابٌ َ
اختَلَفُواْ ِمن بَ ْع ِد َما َجاء ُه ُم ْالبَیِنَاتُ َوأ ُ ْولَئِكَ لَ ُه ْم َ
کسانی نشوید که متفرق و پراکنده شدند و اختالف ورزیدند (آن هم) پس از آن که نشانههای روشن به
آنان رسید ،و ایشان را عذاب بزرگی است.
عةَ ِشب ًْرا» از « َمن خ ََر َج ِمنَ
ارقَ ال َج َما َ
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در حدیثی دیگر به جای « َم ْن فَ َ
طان ِشب ًْرا» 4استفاده می کند ،و اهل جماعت بودن را با اهل اطاعت از امیر و رهبر گره می زند و
ال ُّ
س ْل ِ
ع ِن َّ
عةَ َو َماتَ  ،فَ ِمیتَتُه ِمیت َةٌ َجا ِه ِلیَّةٌ.
ارقَ ْال َج َما َ
الطا َ
به صراحت در حدیثی دیگر می فرمایدَ :م ْن خ ََر َج َ
ع ِة َوفَ َ
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کسی که خارج شد از طاعت و جدا شد از جماعت و بمیرد ،پس مرگش مرگ جاهلیت است.
به همین دلیل در روایات دیگری واضح می فرماید:
س ْل َ
ان ِشب ًْرا َماتَ ِمیتَةً َجا ِه ِلیَّةً«6هرکس،
یر ِه َ
ص ِب ْر ،فَإِنَّهُ َم ْن خ ََر َج ِم ْن ال ُّ
ش ْیئًا فَ ْلیَ ْ
 َم ْن َك ِرهَ ِم ْن أ َ ِم ِط ِ
چیزي را از امیرش دید كه بر او ناپسند آمد ،صبر کند .زیرا هرکس به اندازه یک وجب از حاکم
(داراالسالم) فاصله بگیرد (و بمیرد) بر جاهلیت مرده است»

 3صحيح الترمذي2863
 4مسلم  /1849بخاری 7053
 5مسلم  3736واحمد . 10338
6صحيح البخاري كتاب الفتن باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم« :سترون بعدي أمورا تنكرونها» حديث رقم  / 6681بخارى7053:

عةَ ِشب ًْرا فَ َماتَ ِ ،إ َّال َماتَ ِمیتَةً
یر ِه َ
ش ْیئًا یَ ْك َر ُههُ فَ ْلیَ ْ
ارقَ ال َج َما َ
صبِ ْر َ
علَ ْی ِه ،فَإِنَّهُ َم ْن فَ َ
 َم ْن َرأَى ِم ْن أ َ ِم َِجا ِه ِلیَّةً  7کسی که از امیرش چیزی مشاهده کند که آن را بد بداند ،صبر کند .زیرا کسی که یک
وجب از جماعت فاصله گیرد ،و سپس بمیرد ،به مرگ جاهلیت مرده است.
ابن حجر عسقالنی از پیامدهای این دوری از رهبر و امیر را ریخته شدن به ناحق خون بیان می کند.

8

و می گوید این مرگ جاهلی به این معنی است که مثل دوران جاهلیت که مردم بر سرگردانی بودند و
رهبر واحدی نداشتند اینها نیز اینگونه سرگردان می شوند و امام واحدی ندارند و به این معنی نیست که
به کافری می میرند بلکه به عصیان و سرکشی و سرپیچی می میرند.

9

در اطاعت از رهبر داراالسالم و«3ابزار» که قطعا ً مسلمان است و دچار «کفر بواحی» 10نشده است
الحاف ُ
ظ ابن حجر در «فتح الباري»11و النووي در «شرح مسلم» 12اجماع اهل سنت را می آورند ،اما باید
دقت داشت که:
 -1این اطاعت کردن از رهبر داراالسالم و«3ابزار» در معروف است نه در گناه و معصیت :ال
صیَةٍ ،إنَّما َّ
َ
عروف13.رسول هللا صلی هللا علیه وسلم باز می فرماید:
عةُ في ال َم
ِ
الطا َ
عةَ في َم ْع ِ
طا َ
السم ُع والطاعةُ ٌّ
سم َع
حق على ْ
كرهَ ما ل ْم یُؤْ َم ْر بِمعصی ٍة ،فإذا أ ُ ِم َر بمعصی ٍة فال ْ
المر ِء فیما أ َحبَّ ْأو ِ
علیه وال طاعةَ 14.بر شخص مسلمان حرف شنوی و اطاعت در اموری که دوست دارد یا از آن
کراهت دارد ،وظیفه و حقی است بر گردنش ،تا زمانی که به معصیت امر نشده است .زمانی که
به معصیت امر شد ،نه حرف شنوی کند و نه اطاعت کند.
 -2نسبت به ظلمهائی که رهبر داراالسالم و«3ابزار» مرتکب می شود قاعده همان قاعده ی عام
عدم تکیه و نزدیکی به ظالمین« َو َال ت َْر َكنُوا إِلَى الَّذِینَ َ
ظلَ ُموا» (هود )113/است و رسول هللا
صیَ ِة هللاِ ،فَ ْلیَ ْك َر ْه
علَ ْی ِه َوا ٍل ،فَ َرآهُ یَأْتِي َ
ش ْیئًا ِم ْن َم ْع ِ
ي َ
صلی هللا علیه وسلم باز می فرماید« :أ َ َال َم ْن َو ِل َ
ع َّن یَدًا ِم ْن َ
ع ٍة» 15بدانید کسی که امیری بر او باشد ،و سپس
طا َ
صیَ ِة هللاَِ ،و َال یَ ْن ِز َ
َما یَأْتِي ِم ْن َم ْع ِ
امیرش را در حالی ببیند که عمل معصیتی را انجام می دهد ،آن معصیت را زشت و بد بداند و

7صحيح البخاري كتاب الفتن باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم« :سترون بعدي أمورا تنكرونها» حديث رقم 6682
 8فتح الباري (ْ / .)7-6/13لن اْلخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق
 9فتح الباري ( / .)17/13والمراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضالل وليس له إمام مطاعْ ،لنهم
كانوا ال يعرفون ذلك ،وليس المراد أنه يموت كافرا ً بل يموت عاصيا ً
( 10فتح الباري) ( /.)17/13الفقهاء ، ...لم يستثنوا من ذلك إال إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فال تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته
لمن قدر عليها.
« 11فتح الباري» البن حجر.)7 /13( :
« 12شرح مسلم» للنّووي.)229 /11( :
 13صحيح بخاری 4340 -7252
 14البخاري ( ،) 2955ومسلم ()1839
 15مسلم 1855

هرگز دست از طاعت نکشد [بر جماعت مسلمین خروج نکند و برای خودش حزب و دسته ای
تشکیل ندهد]
شخص مومن عالوه برعدم همکاری با رهبر ظالم داراالسالم و «3ابزار» ،الزم است با دوری و کنار
گیری و پرهیز از این ظلمها و معصیتها ،حکیمانه و صبورانه در مسیر رفع این ظلمها نیز کوشش کند
به شرطی که عمل ما در مبارزه با این ظلمها و مفاسد منجر به ظلم بزرگتر و مفسده ی بزرگتری چون
َب ِری ُح ُك ْم» (انفال )46/و تضعیف داراالسالم در برابر
شرک تفرق و سستی و بی ابهتی «فَت َ ْف َ
شلُوا َوت َ ْذه َ
دشمنان و یا انهدام داراالسالم و تسلط «کفار6گانه»ی آشکار و حتی دارودسته ی منافقین بر مومنین
نگردد.
سدَتَی ِْن و أهونَ
َف الضررین و أَخ َّ
در اینجا «دفع اْلفسد بالفاسد» شده و «تحمل أَخ َّ
َف ْال َم ْف َ
ِ
الشرین ِلدَ ْفعِ
ش ِد ِه َما»16صورت گرفته است .ما بدون شک خواهان مصالحی هستیم اما باید بدانیم که در هر حال:
أَ َ
صا ِلحِ» دفع مفسده مقدم و سزاوارتر از جلب مصلحت است.
علَى َج ْل ِ
«دَ ْر ُء ال َمفَا ِس ِد ُمقَدَّ ٌم َ
ب ال َم َ
فإن ال َّ
بر این اساس رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید :علَی ُكم بالجماع ِة وإیَّاكم والفُرقةَ َّ
شیطانَ م َع
َین أبعدَُ ،من أرادَ بَحبوحةَ الجنَّ ِة ْفلیلزَ ُم الجماعةَ 17.بر شما پیوستن به جماعت الزم و
هو منَ االثن ِ
الواح ِد َو َ
ضروریست ،و برحذر باشید از تکروی و جدایي و تفرق ،که شیطان به همراه یک نفر تنها و تکرو است
و از دو نفر دور تر است ،هرکه خواستار وسط بهشت است حتما ً همراه و پایبند جماعت باشد.
امام شافعی در توضیح این حدیث می فرماید :در معنی پایبند بودن به جماعت مسلمین تنها یک معنی
وجود دارد .اگر جماعت مسلمین در سرزمینهای مختلف پراکنده باشد کسی نمی تواند جسم و بدن این
قومهای متفرق را با هم جمع کند ،ممکن است بدنها از اجتماع مسلمین و کافرین و اهل تقوا و فجار شکل
گرفته باشند ....،بلکه  :ما علیه جماعتهم من التحلیل والتحریم والطاعة فیهما .بلکه جماعت بر اساس
آنچیزهائی است که حالل و حرام کرده اند و از این حالل و حرامها اطاعت و پیروی می کنند .پس هر
کسی که آنچه را می گوید که جماعت مسلمین می گوید در این صورت به جماعت آنها پایبند است ،و هر
کسی که با آنچه که جماعت مسلمین می گوید مخالفت کند در این صورت با جماعت آنها مخالفت کرده
در حالی که هللا تعالی امر به لزوم و واجب بودن آن کرده است.
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 17صحيح الترمذي / 2165 :ابن ماجه ،أحمد
 18الرسالة بتحقيق أحمد شاكر ص  / 474قال :فما معنى أمر النبي بلزوم جماعتهم؟ قلت :ال معنى له إال واحد .قال :فكيف ال يحتمل إال واحدا؟ً
قلت :إذا كانت جماعتهم متفرقة في ا لبلدان فال يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين ،وقد وجدت اْلبدان تكون مجتمعة من المسلمين
والكافرين واْلتقياء والفجهار ،فلم يكن في لزوم اْلبدان معنىْ ،لنه ال يمكن ،وْلن اجتماع اْلبدان ال يصنع شيئاً ،فلم يكن للزوم جماعتهم معنى،

تمام کسانی که آگاهانه و به میل خودشان در هر شکل و قالبی خارج از این «سه ابزار» و به زبانی دیگر
خارج از «جماعت» مسلمین و خارج از اوامر و نواهی داراالسالم مسلمین فعالیتهای خودشان را به
پیش برند «منفردین از سه ابزار» و منفردین از «جماعت» هستند که تاریخ و بخصوص وقایع همین
االن و چند دهه ی گذشته ی سرزمینهای مسلمین نشان داده است که این «منفردین از سه ابزار» هرگز
به نتایج شرعی جهاد دست پیدا نکرده اند بلکه اکثرا ً به عنوان یک مانع و آفتی جهت هدر دادن انرژی
جهادی مومنین عمل کرده اند و در نهایت به سبکهای مختلفی در کمال تنهائی و بی کسی خوراک
گرگهائی چون کفار اصلی و مرتدین محلی شده اند ،چنانچه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید:
اصیَةَ 19حتما ً با جماعت باشید زیرا گرگ ،گوسفند متواری
ع ِة ،فَإِنَّ َما یأ ْ ُك ُل ِ
الذئْ ُ
ب ِمنَ الغ َِنم القَ ِ
فَعَلَی ُك ْم بِال َج َما َ
از گله را به راحتی می خورد.
پس کسی خیال نکند که منظور از این اهل تفرق و «منفردین از سه ابزار» غیر مسلمین هستند بلکه «
وصام » اهل نماز و روزه و مسلمان و به قول رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ُ « :ه ْم ِم ْن ِج ْلدَتِنَا،
وإن صلَّى
َ
َویَت َ َكلَّ ُمونَ بِأ َ ْل ِسنَتِنَا» هستند اما اموری شایسته را با اموری ناشایسته و غیر شرعی مخلوط کرده اند «قَ ْو ٌم
ف ِم ْن ُه ْم َوت ُ ْن ِك ُر» و اینگونه با ریختن به ناحق خون انسانها و طی کردن مسیر
یَ ْهدُونَ بِغَی ِْر َهدْیِي ،ت َ ْع ِر ُ
انحرافی ،مومنین را به جهنم دعوت می کنند؛ چون هللا تعالی هرگز از خون به ناحق ریخته شده گذشت
نمی کند ،این به اضافه ی دهها جرم دیگری که این گروهها مرتکب می شوند شخص را مستحق عذاب
ب َج َهنَّ َمَ ،م ْن أ َ َجابَ ُه ْم إِلَ ْی َها قَذَفُوهُ فِی َها» به همین
علَى أَب َْوا ِ
ع اة ٌ َ
دیدن در جهنم به اندازه ی جرمش می کند « دُ َ
عةَ ال ُم ْس ِل ِمینَ َوإِ َما َم ُه ْم» پیدا
دلیل اگر راهی برای ملحق شدن به جماعت مسلمانان و رهبر آنها «ت َْلزَ ُم َج َما َ
نکرده ای «فَا ْعت َِز ْل تِ ْلكَ ال ِف َرقَ ُكلَّ َها» 20ازتمام گروه ها و فرقه ها دوری کن.
مورد دومی که به این«سه ابزار و سه کانال اساسی» پیوند اساسی دارد اصول حاکم بر روابط داخلی
و خارجی مسلمین است که پاره ای از اصول حاکم بر روابط داخلی مسلمین با تعیین اولویت بندی ها بر
تدریجی حرکت کردن را به امور مختلف
ق
اساس مراحل تدریجی پیش می روند و الزم است این ح ِ
ِ
جامعه و شخص مسلمان برگرداند؛ و در روابط خارجی داراالسالم با دارالکفرهای مختلف نیز «اص ِل
قدرت نظامی» حرف اول را می زند.

إال ما عليه جماعتهم من ا لتحليل والتحريم والطاعة فيهما .ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم ،ومن خالف ما تقول به جماعة
المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها
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نکته ی اساسی سومی که الزم است در آسیب شناسی رهبران و مومنین بیداری اسالمی به آن اشاره شود
شخص مسلمان خودش را به درجه ی «مومنین»
اینکه :بعد از آموزش ایمان و در واقع بعد از آنکه
ِ
ارتقاء می دهد و خودش را الیق خطاب قرآنی «یَا أَیُّ َها الَّذِینَ آ َمنُوا» قرار می دهد یادگیری و پیاده کردن
و زمینی کردن تمام احکام شریعت هللا تعالی نیاز به زمان و میزان پیشرفت شخص در ساختن تعادل
میان یادگیری آیات قرآن با عملش دارد به گونه ای که «الگو» و «نمونه ی عینی» دانسته ها و گفته
هایش بشود و مسئولیتها را به اندازه ی «توان عملی» خودش بپذیرد نه به اندازه ی دانسته های تئوریش.
اصحاب رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بیشتر از 10آیه را نمی گرفتند ،و زمانی که در معنی این  10آیه
تدبر می کردند و یادش می گرفتند و آن را به عمل تبدیل می کردند ،بعد سراغ  10آیه ی دیگر از قرآن
می رفتند .به این شیوه صحابه می گفتند هم علم را یاد می گرفتیم هم عمل را .فَ َع ِل ْمنَا ْال ِع ْل َم َو ْال َع َم َل

21

ف َم َعانِیَ ُه َّن َو ْال َع َم َل ِب ِه َّن»
ابن مسعود می گویدَ «:كانَ َّ
الر ُج ُل ِمنَّا ِإذَا ت َ َعلَّ َم َ
ع ْش َرآیَاتٍ ،لَ ْم یُ َجا ِو ْز ُه َّن َحتَّى یَ ْع ِر َ
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هركس از ما ده آیه را فرا مي گرفت ،از آن نمي گذشت تا آنكه معاني آیات و عمل به آن را یاد گیرد.
این اصحاب که به اینگونه می گفتند « :فَتَعَلَّ ْمنَا ْال ِع ْل َم َو ْالعَ َم َل َج ِمیعًا» باز خبر داده بودند که بعد از ما عده
ای قرآن به آنها می رسد و آن را مثل آب می نوشند بدون آنکه آن را درک کنند و تبدیل به عمل کنند و
سیَ ِر ُ
ث ْالقُ ْرآنَ بَ ْعدَنَا قَ ْو ٌم یَ ْش َربُونَهُ ُ
ب
ش ْر َ
به قول معروف از حنجره های آنها بیشتر تجاوز نمی کندَ :وإنَّهُ َ
23
َار بِیَ ِد ِه إِلَى َحنَ ِك ِه
ْال َم ِ
اء َال یُ َجا ِو ُز َهذَاَ ،وأَش َ
اگر دقت کنیم جهت تغییر در جامعه ،آیات قرآن نیز به تدریج بر رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نازل شد
و قطعا ً به صورت تدریجی و بر اساس اولویتهای شرعی این اصول را در جامعه پیاده کردند و چون
س ِم ْعنَا َوأ َ َ
ط ْعنَا» (بقره )285/در قبال قوانین شریعت هللا تعالی داشتند و از گروه « ِل َم
مومنین موضع « َ
تَقُولُونَ َما َال ت َ ْفعَلُونَ » (صف )2/نبودند که سخنانی ارائه دهند که به آنها عمل نکنند ،در به کارگیری
تمام شریعت هللا تعالی در واقع عملی جامعه با مشکلی برخورد نمی کردند؛ بر خالف علمای کتابخانه
ای و مفتی های کتاب نویسی که صدها کتاب و مقاله و خطابه تئوری فکری برای تحول و تغییرات در
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 22أثر صحیح :رواه ابن جریر الطبري في تفسیره ،وأشار إلى صحته  / 80/1وفي جامع البیان / 35/1 ،عذاري  ،سعید كاظم  ،الصحابه في
القرآن والسنه والتاریخ  ،مركز الرساله  ،چاپ دوم 1426 ،ق.
 23صحیح مروي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي :رواه الفریابي في "فضائل القرآن" ،وأبو الفضل الرازي في " فضائل القرآن
وتالوته" ،وابن سعد في "الطبقات" ،وابن وضاح في "البدع والنهي عنها"كلهم من طریق حماد بن زید .ورواه عبد الرزاق في المصنف ومن
طریقه المستغفري في "فضائل القرآن ".وراه الطحاوي أیضا من طریقي سفیان الثوري وهمام بن یحیى.
وهؤالء روواعن عطاء قبل أن یختلط .ورواه أحمد ،وابن أبي شیبة في "المصنف" وفي "المسند" ،والمستغفري في "فضائل القرآن" ،من طریق
محمد بن فضیل .ورواه الطحاوي في"شرح مشكل اآلثار" ،والحا كم في "المستدرك" ،والبیهقي في"شعب اْلیمان" و"السنن الكبرى" ،من طریق
شریك بن عبد هللا.وراه الطبري في "جامع البیان" من طریق جریر بن عبد الحمید.

جامعه ارائه می دهند اما اگر یک اطاق در زندان طاغوتها یا اداره ی یک روستا و محل به آنها سپرده
شود قادر نخواهند بود این تئوری های خودشان را نیز مطابق آنچه که نوشته اند و گفته اند اجراء کنند.
اینها نمونه ی همان کسانی هستند که دانسته های آنها کیلومترها جلوتر از عمل آنهاست و علم را در
مسائل فکری و مذهب و تفسیر خاص خود یاد گرفته اند اما عمل را نه و هنوز نتوانسته اند دانسته های
خود را فرهنگی کنند و در فرهنگ گفتاری و رفتاری خود این دانسته ها را نشان دهند؛ مثل:
 تمام علمای ساکن در دارالکفرهای اصلی که یکی از اساسی ترین تالشهای آنها این است کهکاری نکنند اقامت آنها باطل شود یا دچار مشکلی اقامتی و امنیتی شوند به همین دلیل در نظامهای
سکوالریستی هرگز مجال و فرصت «عمل کامل» به «تمام» دانسته های شرعی پیدا نخواهند
کرد آنهم دانسته هائی که مخالف قوانین سکوالریستی باشند که در جوامع سکوالریستی عمل به
آنها جرم محسوب می شود.
 یا حتی مثل «الرویبضه» ها و مغرویهائی که فقه انقالب و جهاد را ندارند اما وارد مسائل انقالبیو جهادی می شوند
 و یا مثل تفرقه اندازان و «منفردین از سه ابزار» در ساحه ی جهادکه همگی به نوبه ی خود مسبب جنایات و صدمات گاه جبران ناپذیری به مومنین و اهل جهاد شده اند.
با این مقدمه ی کوتاه وارد بحث در مورد «داراالسالم هورامان» در بخشی از غرب ایران زمین می
شویم که در احادیث از ایران زمین تحت عنوان «فارس» یاد شده است که معادل ایران زمین می شود
با قومیتهای مختلف از مرزهای عربستان کنونی و سوریه و بخشهائی از ترکیه ی کنونی تا ترکستان
شرقی و خوارزم و ماوراء النهر را با صدها لهجه و دهها زبان مختلف را شامل می شود نه فقط لهجه
ی خودساخته ی کنونی به نام فارسی که چیزی است در حد لهجه ی خود ساخته ی اردو در پاکستان و
بخشهائی از هندوستان که هنوز هم به تکامل خود نرسیده است.
الزم است بدانیم که تمام مناطقی که امروزه سورانها ،هورامی ها و شکاکها و بادینانها و زازائی ها و
سایر قومیتهای ایرانی خارج از مرزهای کنونی ایران وجود دارند همگی تا سال 892ش از ایالتهای
غربی ایران بودند با امیر نشینهای خاص خود که پس از جنگ چالدران میان شاه اسماعیل اول صفوی
و سلطان سلیم اول عثمانی این مناطق از ایران جدا و نصیب عثمانی شد و به اصطالح امیرنشینهای
کردستان عثمانی را تشکیل دادند و بخش زیادی از مرزهای کنونی عراق هم توسط سازمان ملل
سکوالر و در سال 1299ش معادل (1920ن) پس از تقسیم حکومت بدیل اضطراری اسالمی عثمانی
بر اساس معاهده سور تعیین شد.

تاریخ اسالمی سرزمین فارس باستان نیز با سلمان فارسی رضی هللا عنه و با جابان الکوردی رضی
هللا عنه و ابوبصیر الکوردی رضی هللا عنه در دوران مکی شروع می شود ،یعنی در همان ابتدای
بعثت و سالها قبل از داراالسالم مدینه؛ ُکوردها به عنوان بخشی از سرزمین فارس تنها قوم غیر عربی
هستند که به محض شنیدن نام رسول هللا صلی هللا علیه وسلم هیئتی را برای تحقیق روانه مکه می کنند
ض ُل َّ
و این هیئت پس از تحقیق و دیدار با رسول هللا صلی هللا علیه وسلم مسلمان می شوندَٰ .ذَلِكَ فَ ْ
لّلِ
شا ٓ ُء ۚ َو َّ
ض ِل ْللعَ ِظ ِیم (جمعه)4/
یُؤْ تِی ِه َمن یَ َ
لّلُ ذُو ْللفَ ْ
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در مورد ساکنان فارس که از قومیتهای مختلفی تشکیل شده بود می
فرماید :لَ ْو كانَ الد ُ
َناولَهُ 24.اگر
سْ ،أو قالَِ ،من أب ِ
ِین ِع ْندَ الث ُّ َریا ،لَذَه َ
ْناء ِ
َب به َر ُج ٌل ِمن ِ
فار َ
فار َ
س حتَّى یَت َ
دین به ستاره ثریا رسد ،هر آینه مردى از سرزمین پارس ـ یا این كه فرموده از فرزندان فارس ـ به آن
دست خواهند یافت .و رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در تفسیر آیه ی « َوآخ َِرینَ منه ْم لَ َّما یَ ْل َحقُوا ب ِه ْم»
(جمعه )3/آنانی که هنوز به اینان نپیوستهاند؛ دستش را روی سلمان فارسی قرار داد و فرمود  :لو كانَ
اْلی َم ُ
ان ِع ْندَ الث ُّ َریَّا ،لَنَالَهُ ِر َجا ٌل ْ -أو َر ُج ٌل ِ -من َهؤ َُال ِء 25.اگر ایمان به ستاره ثریا برسد ،کسانی از اینها
به آن دست خواهند یافت.
به این شکل رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در جایگاه «فارس» در کسب دین و ایمان گواهی می دهد و
عالوه بر این در تفسیر آیه ی « َو ِإ ْن تَت ََولَّ ْوا َی ْست َ ْبد ِْل قَ ْو ًما َ
غی َْر ُك ْم ث ُ َّم َال َی ُكونُوا أ َ ْمثَالَ ُك ْم» (قتال )38/بیان می
کند که اگر «عرب» در دین و ایمان دچار مشکل شوند هللا تعالی همین «فارس» را جایگزین آنها می
کند.
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در عمل هم دیدیم که سفر سلمان فارسی رضی هللا عنه در قالب فردی و جماعت جابان الکوردی
رضی هللا عنه در قالب گروه و هیئت به مکه در همان آغاز بعثت تحقق این پیامهای هللا تعالی از زبان
رسولش صلی هللا علیه وسلم بودند .عده ای از این هیئت کوردها نزد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم
ماندگار می شوند و عده ای نیز خبر صدق رسالت پیامبر خاتم صلی هللا علیه وسلم را به قوم خود می
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رسانند و به محض ورود لشکر اسالم به مرزهای فارس این قوم به میل خود اسالم را پذیرفته و
مساجدی را در مناطق خود می سازند که مسجد عبدهللا بن عمر در شاالن ریژاب و نگل و آویهنگ
هورامان و ...از نمونه ی این مساجد اولیه هستند و خلیفه ی سوم رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نیز بعد
از جمع آوری و یک نسخه کردن قرآن ،قرآنی را به این مناطق که به قرآن نگل مشهور است می
فرستد یا خود مردم نیز قرآنهائی را رونویسی می کنند مثل قرآنی که بابا یعقوب بیساران رونویسی
کرده و....
عالوه بر این ،از همان ابتدا که گروه پارتیزانی ابوبصیر الکوردی در خارج از داراالسالم مدینه بر
علیه دارالکفر مکه و متحدین آن شکل می گیرد تا زمانی که ارتش اسالم به ایران می رسد این قوم در
ارتش منظم اسالم حظور گسترده داشته و گاه نه تنها بر خود بلکه مثل صالح الدین ایوبی و سلسله
ایوبیان بر عربها و سایر مسلمین نیز حاکمیت داشته اند.
اگر به تمام سرزمینهای اسالمی از اندلس و شمال آفریقا در غربی ترین سرزمینهای اسالمی گرفته تا
قزاقستان ،قرقیزستان و پاکستان و غیره در شرقی ترین سرزمینهای اسالمی نگاه کنید متوجه خواهید
شد که بعد از قرنها هنوز آثاری از ماندگاری و جهاد کوردها در اغلب سرزمینهای اسالمی به چشم می
خورد.
در این صورت به گواهی دوست و دشمنُ ،کردها هرگز با جهاد فی سبیل هللا و قیام و تولید مجاهد و
جان فدائی و صدق و اراده ی خلل ناپذیر در راه اهداف اسالمی با مشکلی برخورد نکرده اند ،اما با
اینهمه تجربیاتی که خود از صدر اسالم تا کنون اندوخته اند و با آنهمه تجربیاتی که سایر مسلمین در
تاریخ ثبت کرده اند زمانی که به قیامهای کوردهای مسلمان بعد از فروپاشی داراالسالم حکومت بدیل
اضطراری اسالمی عثمانی نگاه می کنیم می بینیم که در زمینی کردن اصول حاکم بر حرکت انقالب و
جهاد اسالمی دچار اشتباهات و لغزشهای فاحشی شده اند و به وضح دیده می شود که این رهبران در
مراحلی اصالً توان رهبریت و هدایت انقالب و پیش بردن انقالب و مومنین انقالبی و «به روز کردن»
خود را ازدست داده اند ،و به جای تکامل انقالب و پاسخ دادن به « نیازهای روز انقالب» ،انقالب را
در مراحلی سقط کرده اند و در جا زده اند و یا ثمرات آن را دو دستی تحویل سایر گروههای سکوالر
محلی و کفار سکوالر و اشغالگر جهانی داده اند.
در مواردی شما به راحتی می توانید جهل به اصول و مبانی انقالب اسالمی ،و در مواردی نیز آشکارا
می توانید غلبه ی جاهلیت ملی گرائی و نژاد پرستی بر اصول و مبانی و اهداف اسالمی را در کارنامه
ی این گروهها و احزاب مختلف و متفرق اسالمی مشاهده کنید.

اینها مثل رهبران اسالمگرای بسیاری از اقوام دیگر می گفتند که مخالف چه چیزی هستند ،اما آنچه
از اصول ،مبانی ،اهداف و راه رسیدن به این استراتژی ها بود را یا در اصل ارائه نداده اند یا اینکه
در«عم ِل» به این مبانی و اصول و روش مدیریت انقالب و جهاد عاجز بوده اند و بیشتر جنبه ی شعار
و دیوار نوشته و پارچه نوشته و آرزوها و کلی گوئی های مقطعی به خود گرفته است.
در میان هورامیها و سورانها و بادینانهای عراق که تمرکز این بخش ما بر آنهاست احزاب و گروهها و
جریانات مختلف اسالمی پس از سقوط داراالسالم حکومت بدیل اضطراری اسالمی عثمانی شکل
گرفتند که سعی می کنیم از زنجیره و حلقه ی اصلی این گروهها تا زمانی که به «داراالسالم
هورامان» ختم می شوند صحبت کنیم .یعنی جریان اخوان المسلمین و سلفیت نوع دوم و سوم
وب ِإلَیْكَ
س ْب َحانَكَ اللَّ ُه َّم َو ِب َح ْمدِكَ  ،الَ إِلَهَ ِإالَّ أ َ ْنتَ  ،أ َ ْست َ ْغ ِف ُركَ َوأَت ُ ُ
ُ
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

مصداقهای داراالسالم در دنیای معاصر ( ( )21امارت اسالمی هورامان ( / )2اخوان المسلمین و
حرکت اسالمی کردستان) (قسمت )46
محمد محمود الصواف عراقی با حسن البنا در مصر دیدار می کند و حسن البنا ایشان را به عنوان یكي
از اعضاي فعال اخوان المسلمین معرفي می کند که در واقع به عنوان موسس جناح اخوان المسلمین در
عراق تعیین شد 27 .محمد صواف بعد از اتمام تحصیل در سال1324ش از مصر به عراق برگشت،
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وزیر دادگستری عراق منصب قاضی شرع را به وی پیشنهاد می کند اما بخاطر وعده اي كه به حسن
البنا داده بود شروع به دعوت و تبلیغ نمود و این مقام دولتی را رد می کند.

28

الصواف ابتدا در خواست حزبی تحت عنوان «اخوان المسلمین» را می دهد که از سوی حکومت
عراق رد می شود ،بعد در دانشكده الشریعه امام اعظم بغداد به تدریس مشغول می شود که در آنجا با
علمائی چون امجد زهاوی اصالتا ً کورد "جمعیت آداب اسالمي" (الجمعیة االداب االسالمیة) را در
تاریخ  1324/11/2تشکیل می دهد .اما به دلیل اختالف بر سر بعضي مسائل از این جمعیت جدا شده
و  1328/4/22به همراه امجد زهاوی جمعیة االخوة االسالمیة (جمعیت برادران اسالمي) را تاسیس
نمود 29.این جمعیت نقش به سزائی در نشر افکار اخوان المسلمین در عراق بر عهده داشت و دامنه
نفوذ خود را به شهرهاي كركوك ،اربیل ،هورامان غربی با مرکزیت حلبچه ،سلیمانیه ،زاخو ،دَهوك،
ُرمادي ،بصره ،موصل ،تكریت و سامرا کشاند.
در بخش زنان نیز جمعیة االخوات المسلمة (جمعیت خواهران مسلمان) را تشكیل داد .اما فعالیت
جمعیت در سال 1332ش از سوي حکومت عراق متوقف شد و تا کودتای 1336ش عراق به صورت
مخفی فعالیت داشت كه همین عامل باعث كم رنگ شدن و به هم خوردن نظم اولیه آن شد.

30

بعد از این کودتا در کنار حزب اخوان المسلمین احزاب متعدد سکوالر چپ و کمونیست دیگری چون
حزب كمونیست (الشیوعیة) وجود داشتند .این حزب سکوالر سوسیالیست در سرکوب انقالب
عبدالوهاب شواف که در موصل بر علیه حکومت سکوالر عبدالکریم قاسم قیام کرده بود نقش به
سزائی داشت و باعث كشته شدن تعداد زیادي از مجاهدین و حتی طرفداران اخوان شد و تعداد دیگري
هم تحت تعقیب كمونیستها قرارگرفتند .موصل بزرگترین مرکز اخوان المسلمین در عراق بود.
حزب اخوان المسلمین توسط حکومت سکوالر عبدالکریم قاسم غیر قانونی می شود و در عوض در
کودتای 1346ش بعثی های ناسیونال سیوسیالیست بر علیه حکومت عبدالکریم قاسم شرکت می کند و
یک وزارت هم به دست می آورد اما در 1۵فروردین 13۵0ش فعالیت حزب اخوان المسلمین پس از
الضواف و در زمان ریاست عبدالکریم زیدان در عراق ممنوع می شود.
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ورود اخوان المسلمین به حلبچه با سفر صواف و امجد الزهاوی و استقبال شیخ عثمان عبدالعزیز در
سال 1331ش

31

یا 1333ش بود  32یعنی دورانی که فعالیت حزب اخوان المسلمین در عراق ممنوع

بود؛ با این وجود فعالیت حزبی در هورامان به صورت رسمی از سال 1341ش ( 1962ن) شروع
می شود و در همین سال طي سفر صبحي داوودي (از اعضاي اخوان بغداد) به هورامان ،صدیق
عبدالعزیز در مسجد پاشای حلبچه به صبحی بیعت می دهد و به صورت رسمي به عضویت اخوان در
می آید و به عنوان سرپرست اولین جناح اخوان در حلبچه تعیین شد.

33

در سال 1338ش مسلمین در حلبچه تظاهراتي علیه سکوالریستهای سوسیالیست محلی انجام دادند که
میان این سکوالرها با مسلمین درگیری هائی اتفاق افتاد و علمای دینی منطقه و کردستان فتوایی مبني
بر كافر بودن این سکوالرها و عدم معامله و ازدواج با آنها را صادر کردند؛ از این سو حکومت
سکوالر سوسیالیست بعث هم به دفاع از این سکوالرهای محلی ،مال عثمان و عمر بن عبدالعزیز را به
ناصریه تبعید کردند.
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اخوان المسلمینی که به امثال مال عثمان عبدالعزیز در هورامان و سایر مناطق رسیده بود جوهره ی
جهادی و انقالبی سید قطب و حسن البناء را با خود داشت برخالف اخوان المفلسین لیبرالی که از
درون اخوان را از امور نظامی آشکار و امور نظامی مخفی و منهج جهادی و حتی کفر به طاغوت و
برائت از سکوالریستها (مشرکین) تهی کرده و مفلس شده بودند و سیاستهای آنها در سازگاری با حکام
سکوالر و گرایش به عربیت و پشت گوش انداختن قومیتهای غیر عرب مثل کوردها و اویغورها و
سومالیائی ها و  ...قرار گرفته بود.
اخوان المفلسین لیبرال تنها به جهاد افغانها در برابر حکومت سکوالر سوسیالیست شوروی ها رضایت
داشتند که به نحوی آمریکا و ناتو نیز در جنگ سرد خود به حمایت از چنین جهادی می پرداختند و
حتی طاغوتهای مزدور عربی و غیر عربی آنها نیز مثل آل سعود و امارات و پاکستان و  ...در خدمت
این تاکتیک بودند ،و می بینیم که پس از خروج کفار سکوالر شوروی از افغانستان و اشغال افغانستان
توسط کفار سکوالر آمریکا و ناتو ،اخوان المفلسین لیبرال در کنار مفتی های درباری متحجر آل سعود
و امارات و غیره جهاد در افغانستان را غیر شرعی و تروریستی و ضد اسالمی و  ...معرفی می کنند؛
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چرا؟ چون به جای شوروی ها اشغالگر آمریکا و ناتو است .فقط همین .و تنها به همین دلیل اسامه بن
الدن را از جماعت اخوان اخراج می کنند.
رهبران سازمان بین المللی اخوان المفلسین در دهه ی 1360ش (1980ن) در دوبی مرکز فاحشه
گری خاورمیانه و از حامیان اصلی صدام حسین در جنگ تحمیلی بر علیه داراالسالم ایران جلسه ای
تشکیل داده و هر گونه جنگ مسلحانه بر علیه صدام حسین سکوالر بعثی که در جنگ با داراالسالم
جمهوری اسالمی ایران بود را رد کردند و جنگ بر علیه صدام حسین سکوالر که از پشتوانه ی کامل
آمریکا و ناتو و سایر دول عربی برخوردار بود را باعث تقویت جمهوری اسالمی ایران و معصیت و
گناه می دانستند و صدام حسین سکوالر را تنها منبع قابل اتکای مقاومت در برابر جمهوری اسالمی
ایران می دانستند ،به همین دلیل اخوان المسلمین کردستان را در صورت ادامه ی مشی مسلحانه بر
علیه صدام حسین به اخراج تهدید کردند.
اخوان المفلسین به همراه تمام هم مسیران آن ،حزب بعث و صدام حسین سکوالر را کافر می دانستند؛
و در برابر ،شیعه را مسلمان قلمداد می کردند ،پس چه چیزی باعث شده بود که صدام حسین سکوالر
بر داراالسالم ایران برتری پیدا کند؟ تنها نژاد صدام حسین و عرب بودن صدام حسین و خواست
آمریکا .همین و بس.
اینها عربیت و نژاد را بر اسالم برتری دادند و در واقع کسی که مخالف عربیت و نژادگرائی آنها بود
و اسالم را بر علیه عربیت و نژادگرائی برتری می داد و به اسالم کمک می کرد که طی آن نژاد
گرائی سکوالریستهای مرتد تضعیف شود از نگاه اخوان المفلسین چنین شخصی دچار معصیت شده
بود  .حتی در آن ایام شایع می شود که کسی چون إبراهیم النعمة از مسئولین اخوان المفلسین موصل
فتوا داده بود که اگر کوردها به زبان خود بخوانند و بنویسند از اسالم خارج می شوند که مال حمدی
سلفی ردیه ای بر این گفتار می زند.
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البته دسته هائی از غیر عربهای متأثر از اخوان المفلسین نیز که تحت تأثیر این جو رسانه ای قرار
گرفته بودند به جای عربیت قومیت خودشان چون کوردی گری و تورکی گری و تاجیکی گری و
پشتونیسم و سومالیائی گری و غیره را قرار دادند و به این شکل و به همین سادگی آلت تناسلی پدران
اینها که نژاد را به اینها رسانده بود معیار و در واقع جایگزین معیارهای قرآنی و توحید و عقیده و آراء

 35مال حمدی عبدالحميد اسماعيل سلفی  :مالحظات على رسالة اْلستاذ إبراهيم النعمة في ادعائه أن الكرد إذا درسوا بلغتهم سيخرجون من
اإلسالم  .اين اثر دو بار در چاپخانه ی هاوار در دهوك به چاپ رسيد.

ضوهُ بِ ِه َّن أَبِی ِه َو َال ت ُ َكنُّوا» 36و این اشخاص با این
اء ْال َجا ِه ِلیَّ ِة فَأ َ ْع ُ
تمام مذاهب اسالمی شد « َم ْن تَعَ َّزى بِعَزَ ِ
کار خود را به جایگاهی رسانده اند که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در موردشان می فرمایند:
علَی َّ
َّللاِ ِم ْن ْال ُجعَ ِل الَّذِی یُدَه ِدهُ ْال ِخ َرا َء
«لَیَ ْنت َ ِهیَ َّن أ َ ْق َوا ٌم یَ ْفت َِخ ُرونَ بِآبَائِ ِه ْم الَّذِینَ َماتُوا …أ َ ْو لَیَ ُکونُ َّن أ َ ْه َونَ َ
بِأ َ ْن ِف ِه» 37کسانی که به پدران و نیاکان مرده ی خود افتخار می کنند ،به قومیت و نژاد خودشان افتخار
می کنند ،باید از این کار دست بکشند و تمامش کنند ،و در صورتی که دست بردار نباشند ،نزد هللا
تعالی از سوسکی که سرگین و کثافت را با بینی خود می غلطاند ،پست تر خواهند بود.
در برابر این انسانهای پست ،سید قطب از اخوان المسلمین می گوید :من از امتی هستم که ملیت و نژاد
جهان اسالم است؛ فرمانروای آن ذات هللا است؛ و قانون اساسی
در آن عقیده است؛ وطن در آن تمام
ِ
اش ،قرآن.
البته این نگرش پست تنها منحصر به اخوان المفلسین لیبرال نبوده است بلکه همین االن هم باز
گروههائی را می بینیم که انجام هر کاری که طی آن منجر به تقویت داراالسالم ایران شود و مخالفین
داراالسالم ایران که اکثرا ً کفار سکوالر جهانی و مرتدین محلی و دارودسته ی منافقین هستند تضعیف
شوند را گناه و جرم می دانند .اگر هم اکنون به دقت نگاه کنید غیر از دسته هائی از مجاهدین نجدیت
تمام گروههای دیگری که چنین ادعاهائی دارند جزو مرتدین محلی یا دارودسته ی منافقین هستند .بال
استثناء.

سو ُل ِ
ضوهُ بِ ِه هن أَبِي ِه َو َال ت ُ َكنُّوا» رواه البخاري في (اْلدب المفرد) م1/963
سله َمَ « :م ْن تَعَ هزى بِعَزَ اءِ ْال َجا ِه ِليه ِة َفأ َ ْع ُ
َ 36قا َل َر ُ
صلهى هللاُ َ
ع َل ْي ِه َو َ
هللا َ
بتحقيقي ]  ،والنسائي في (السنن الكبرى) ( )272/5م ]8864و ( )242/6م ]10812وفي (عمل اليوم والليلة) م ، ]976وأحمد في (المسند)
( )136/5وابنه في (زوائد المسند) ( ، )136/5وابن أبي شيبة في (المصنف) ( )33/15م ]19030أو ( )456/7م ، ]37183وأبو عبيد القاسم
بن سالم في (غريب الحديث) ( )163/3م ]422و ( )288/3م( ]467ط مجمع اللغة العربية)  ،والحربي في (الغريب) ( ، )919/3والطحاوي
في (شرح مشكل اآلثار) م ]3204و م ، ]3207والهيثم بن كليب الشاشي في (مسنده) ( )374/3م ، ]1499وابن حبان في م3153اإلحسان] أو
م 736موارد]  ،والطبراني في (المعجم الكبير) ( )199-198/1م ، ]532والقطيعي في (جزء اْللف دينار) م ، ]209وأبو نعيم في (معرفة
الصحابة) م ، ]756والبغوي في (شرح السنة) ( )121-120/13م ، ]3541والضياء المقدسي في (المختارة) م ]1242و م ، ]1244والمزي في
(تهذيب الكمال) ( )330-339/19و ( )330/19النسائي في ((السنن الكبرى)) ( )8864واللفظ له ،وأحمد ( / )21234آلبانی  ،تخريج مشكاة
المصابيح  /4828شعيب اْلرناؤوط :تخريج المسند  / 21236اْللباني ،السلسلة الصحيحة / 269تخريج صحيح ابن حبان  / 3153ابن حجر
العسقالني :تخريج مشكاة المصابيح  / 404/4اْللباني  :السلسلة الصحيحة / 538/1محمد اْلمين الشنقيطي :أضواء البيان / 527/3السخاوي:
اْلجوبة المرضية / 623/2شعيب اْلرناؤوط :تخريج المسند / 21233السيوطي :الجامع الصغير / 629اْللباني :صحيح الجامع / 567أخرجه
أحمد ( ،)21271والنسائي في ((السنن الكبرى)) ( ،)10810والطبراني ( )534( )198/1باختالف يسير.
 37رواه ابو داود 4517و ترمذی 3955و بيهقی /آلبانی ،صحيح الترغيب  /2965در سنن ترمذی به اين شکل روايت شده .رسول هللا صلی هللا
علَى ه ِ
َّللا مِ نَ ْال ُجعَ ِل الهذِى يُ َد ْه ِدهُ
عليه وسلم می فرمايد :فرمود َ :ليَ ْنت َ ِهيَ هن أ َ ْق َوا ٌم يَ ْفتَخِ ُرونَ بِآبَائِ ِه ُم الهذِينَ َماتُوا إِنه َما ُه ْم فَحْ ُم َج َهنه َم أ َ ْو لَيَ ُكون هَن أ َ ْه َونَ َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ب.
اج ٌر َ
ع ْن ُك ْم ُ
اس ُكلُّ ُه ْم بَنو آ َد َم َوآ َد ُم خلِقَ مِ ن ت َرا ٍ
ي  ،النه ُ
ي َوفَ ِ
َب َ
َّللا قَ ْد أ َ ْذه َ
ش ِق ٌّ
ع ِّبيهةَ ْال َجا ِه ِليه ِة َوفَ ْخ َرهَا بِاآلبَاءِ ِ ،إنه َما ه َُو ُمؤْ مِ نٌ ت َ ِق ٌّ
ْالخِ َرا َء بِأ َ ْن ِف ِه إِ هن ه َ
ترجمه  :جماعتی که به پدران خود بر ديگران فخر مينمايند و پدرانشان اکنون مرده و به صورت زغال جهنم در آمده اند بايد از اين کار دست
بردارند و اال آنان ازسوسکی که کثافت را به روی پوزه اش بلند می کند کمتر خواهند بود .خداوند رنگ و اخالق زمان جاهليت و افتخار به
آباء و اجداد را ازشما دورساخته است هرکسی يکی از اين دو حالت را دارد يا مسلمان است و پرهيزگار و يا گناه کار است و نادرست .همه
مردم اوالد آدم هستند و آدم هم از خاک خلق شده است.
سو ُل ه ِ
ي
ع ْن ُك ْم ُ
صلهى ه
ابو داود هم به اين گونه آورده  :قَا َل َر ُ
َب َ
ع هز َو َج هل قَ ْد أ َ ْذه َ
َّللا َ
َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
َّللا َ
عبِّيهةَ ْال َجا ِه ِل هي ِة َ ،وفَ ْخ َرهَا بِ ْاآلبَاءِ ُمؤْ مِ نٌ ت َ ِق ٌّ
س هل َم  ،إِ هن ه َ
ْ
ه
َ
َ
َ
ْ
علَى ه ِ
َّللا مِ نَ ال ِج ْع َال ِن التِي
اج ٌر َ
ي  ،أ َ ْنت ُ ْم بَنُو آ َد َم َوآ َد ُم مِ ْن ت ُ َرا ٍ
ع هن ِر َجا ٌل فَ ْخ َر ُه ْم بِأق َو ٍام  ،إِنه َما ُه ْم فَحْ ٌم مِ ْن فَحْ ِم َج َهنه َم  ،أ ْو َليَ ُكونُ هن أ ْه َونَ َ
ب  ،لَيَ َد َ
َ ،وفَ ِ
ش ِق ٌّ
ت َ ْدفَ ُع بِأ َ ْن ِف َها النهتِنَ
إن هللاَ ه
آلبانی هم به اين شکل روايت رو آورده  :ه
ب  ،مؤمنٌ
وفخرها باآلباءِ ،
عبهيه ِة الجاهلي ِة
عز وج هل
أذهب عنكم ُ
آدم  ،وآد ُم من ترا ٍ
ُ
َ
َ
الناس بنو َ
ه
ه
ه
ِ
عالن ؛ التي تدف ُع ال هنتنَ بأنفِها
ج
ال
من
هللا
على
ليكونن
أو
،
م
ن
جه
م
فح
هم
إنما
ل
برجا
نتهين أقوا ٌم يفتخرون
ي  ،لَ َي
ي،
أهونَ
ٌ
ٍ
ُ
ُ ِ
وفاجر شق ٌّ
تق ٌّ
َ

به هر حال ،با آنکه در ابتدای جنگ تحمیلی صدام حسین سکوالر بر علیه داراالسالم ایران «اخوان
المفلسین مرکز» بیانیه ای برای مردم عراق نوشته و در آن حزب بعث را با عبارت ملحد و کافر نام
برده و از انقالب اسالمی ایران حمایت کرده بودند 38،و حمله به ایران را حمله به حرکت اسالمی و
خاموش کردن جنبش آزادی بخشی اسالمی که از ایران سرچشمه گرفته است می دانستند 39،و مردم
عراق را به جنگ با صدام حسین و جالدان او و پیوستن به انقالب خودشان یعنی انقالب اسالمی در
ایران دعوت می کردند 40،اما بعد از نزدیک شدن ارتش ایران به مرزهای عراق ،اخوان المفلسین
غربگرا و عربگرا نقابش را برداشت و در جبهه ی صدام حسین و اربابان سکوالر جهانی و متحدین
منطقه ای او قرار گرفت.
اخوان المفلسین لیبرال علت این چرخش آشکار را در:
 -1مواردی در قانون اساسی داراالسالم ایران می دانستند که به نفع اهل سنت نیست مثل اصل
12؛ اما قانون اساسی ایران در  12آذر ۵8ش به تصویب نهائی رسید در حالی که جنگ
تحمیلی صدام سکوالر بر علیه داراالسالم ایران در  31شهریور  13۵9شروع شد و در
ابتدای جنگ هم اخوان المفلسین با ایران بود ،پس این چرخش ربطی به قانون اساسی ندارد
همچنانکه راشد الغنوشی جهت انحراف افکار عمومی به آن استناد می کرد.
 -2علت دیگر این چرخش را درگیری با اهل سنت ایران در مناطقی مثل کردستان و آذربایجان
غربی و ترکمن صحرا عنوان کردند 41.در حالی که در این مناطق اکثر مطلق احزاب مسلح
در گیر با داراالسالم ایران سکوالر و کمونیست و سوسیالیست و سلطنت طلب سکوالر بودند
که نه قانون شریعت هللا بر اساس اهل سنت را قبول داشتند و نه بر اساس تشیع ،و اکثریت این
احزاب هم غیر بومی و از شیعه زاده ها و متحد با حکومت بعث عراق بودند .پس این بهانه
هم تنها دغلبازی و فریب افکار عمومی است.
 -3مورد بعدی را حمایت داراالسالم ایران از حکومت بعث سوریه در برابر انقالب اخوان
المسلمین بیان می کنند آنهم با استناد به یک سخنرانی آیت هللا خلخالی در سوریه ،این در حالی
است که انقالب اخوان المسلمین در سوریه از سال 13۵4ش (1976ن) تا 1360ش
(1982ن) به وقوع پیوست و اصالً ربطی به داراالسالم ایران در این دوران نداشت.

 " 38إن هذه الحرب أيضا ً ليست حرب تحرير للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين ال يملكون حيلة وال يهتدون سبيالً  .فشعب
إيران المسلم قد حرر نفسه من الظلم واالستعمار اْلمريكي الصهيوني في جهاد بطولي خارق وبثورة إسالمية عارمة فريدة من نوعها في التاريخ
البشري وتحت قيادة إمام مسلم هو دون شك فخر لإلسالم والمسلمين "
.. " 39ضرب الحركة اإلسالمية وإطفاء شعلة التحرير اإلسالمية التي انبعثت من إيران "
 … " 40اقتلوا جالهديكم فقد حانت الفرصة التي ما بعدها فرصة  ،القوا اسلحتكم وانضموا إلى معسكر الثورة  ،الثورة اإلسالمية ثورتكم".
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این حمایت اخوان المفلسین لیبرال از صدام حسین در حالی بود که صدام حسین در سال 1364ش
(1986ن) از خطر اخوان المسلمین بر حزب سکوالر خودش در عراق و بر تمام دول عربی صحبت
می کند 42.و فعالیت این حزب را نیز ممنوع کرده بود .گروههائی از نژادگراهای به ظاهر اسالمگرای
کوردستان هم با آنکه احزاب سکوالر و مرتد کورد فجیع ترین جنایات را در قبال آنها انجام داده اند و
از دست اینها به داراالسالم ایران پناه برده اند اما با این وجود همین سیاست اخوان المفلسین را تا کنون
در برابر این احزاب سکوالر و مرتد و داراالسالم ایران در پیش گرفته اند!! اینها تماما ً ثمرات نژاد
پرستی و قرار دادن آلت تناسلی پدران به عنوان معیار اصلی در برابر معیارهای قرآنی و توحیدی و
عین جاهلیت و کسب جایگاه سوسکهای کثافت کش توسط این دسته از انسانهای عقب مانده است.
البته بعد از جنگ تحمیلی عراق و بخصوص در زمان وفات آیت هللا خمینی باز ما شاهد چرخش
دیگری از اخوان المفلسین تا کنون هستیم .مرشد عام این حزب حامد أبو النصر از آیت هللا خمینی تحت
عنوان «فقید اْلسالم اْلمام الخمیني» و«القائد الذي فجرالثورة اْلسالمیة ضد الطغاة » یاد می کند .از
این نان به نرخ روز خورها و رنگ عوض کنها هیچ چیزی بعید نیست.
این نگرش اخوان المفلسین لیبرال در واقع از ثمرات و از فراورده ها و تولیدات جنگ روانی آمریکا و
ناتو و تمام مزدوران محلی آنها بود و به قول سید امام الشریف (با اسم جهادی عبدالقادر بن عبدالعزیز)
 :به دلیل اسباب سیاسیای بود که همراه با ظهور دولت شیعه در ایران ظاهر گشت که بخاطر آن
کشورهای نفتخیز و ضعیف خلیج دچار رعب و ترس شدند و هرکسی که بر ضد شیعه مینوشت را
تشویق میکردند
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فقط کافی است به فتواهای  9247و  1661هیئت کبار علمای آل سعود که در آن امضای امثال بن باز
و ...وجود داشت نگاه کنید که در این فتواها به صراحت در مورد تمام شیعیان جعفری چه علماء و
رهبران و چه عوام آنها می گویند :فهم مشركون مرتدون عن االسالم 44.در این فتوا آمده که ذبیحه ی
 42صدام حسين يحذر من خطر (االخوان المسلمين) على ألدول العربية!(تسجيل نادر) /
https://www.youtube.com/watch?v=Qau4sWIg53k
 43كتاب الجامع في طلب العلم الشريف ..../.533-532/2ومع ذلك فلم يقل أحد بتكفير الرافضة على التعيين وإنما شاع هذا القول في السنوات
اْلخيرة ْلسباب سياسية مع ظهور دولة للشيعة في إيران عام 1399هـ (1979م) فأصيبت دول الخليج النفطية الضعيفة بالرعب وشجعت كل من
يكتب ضد الشيعة .» ...
 44فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء بالسعودية  ،في حكم عوام االثنى عشرية بالتحديد.
السؤال :ما حكم عوام الروافض االمامية االثنى عشرية ؟ وهل هناك فرق بين علماء أي فرقة من الفرق الخارجة عن الملة وبين أتباعها من حيث
التكفير أو التفسيق؟
الجواب  :الحمد هلل والصالة والسالم على رسوله وآله وصحبه  ..وبعد:
من شايع من العوام إماما من أئمة الكفر والضالل  ،وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغيا وعدوا  ،حكم له بحكمهم كفرا وفسقا.
قال هللا تعالى  " :يسألك الناس عن الساعة "  ....الى ان قال  " :وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيال  .ربنا آتهم ضعفين من
العذاب والعنهم لعنا كبيرا" واقرأ اآلية رقم  167 ، 166 ، 165من سورة البقرة  ،واآلية رقم  39 ، 38 ، 37من سورة االعراف  ،واآلية رقم
 22 ، 21من سورة ابراهيم  ،واآلية رقم  29 ، 28من سورة الفرقان  ،واآليات رقم  64 ، 63 ، 62من سورة القصص  ،واآليات رقم ، 31
 33 ، 32من سورة سبأ  ،واآليات رقم  20حتى  36من سورة الصافات  ،واآليات  47حتى  50من سورة غافر ،

شیعیان حرام است :ولو ذكروا علیها اسم هللا  .حتی اگر اسم هللا را نیز بر آن بیاورند .در حالی که ذبیحه
کفار اهل کتاب برای مسلمین حالل است .متوجه شدید چه شد؟ ابتدا اصطالحی بدعی و ترکیبی غیر
شرعی و کامالً ضد اسالمی از مشرکین و مرتدین را تولید کردند و بعد حکم مشرکین که بدترین دسته
از کفار اصلی هستند را بر شیعیان جعفری تطبیق دادند ،و طبعا ً مشرکین اصلی یعنی سکوالریستها را
در جایگاه اهل کتاب قرار داده اند و به این شکل به عوام جاهل و خود بزرگ بینان جاهل از منهج اهل
سنت فهماندند که حمایت از کفار اصلی اهل کتاب بر علیه کفار مشرک و مرتدین جایز است و...
از همین بن باز به عنوان مفتی اعظم تمام نجدیت دنیا در زمان خودش سوال می شود آیا مجاهدین
افغانستان می توانند برای جنگ با کفار کمونیست و اشغالگر شوروی در افغانستان و سایر مزدوران
کمونیست آنها با شیعیان جعفری همکاری و تعامل کنند؟ در جواب می گوید :من آن را ممکن نمی دانم
« ال أرى ذلك ممكنا» 45.در حالی که در همین زمان تعامل و همکاری با تمام کفار منجمله آمریکا و
ناتو بر علیه کفار اشغالگر شوروی از کانال ولی امرش به صراحت وجود داشت و امری عادی بود.
همین بن باز امام و مفتی اعظم نجدی ها زمانی که جو اقتضاء می کند تنها راه حل در فلسطین را جهاد
می داند آنهم تا زمانی که فلسطین به اهل آن بر نگردد 46،اما زمانی که گروههای جهادی خواهان
تطبیق چنین حکمی هستند ،و در برابر ،گروههای سکوالری چون فتح خواهان صلح با رژیم
صهیونیستی می شوند فتوای جواز صلح با این رژیم اشغالگر را صادر می کند؛ 47بعد فتوای جایز
بودن صلح با رژیم جنایتکار و اشغالگر صهیونیستی حاکم بر فلسطین را صادر می کند و اختیار مطلق

وغير ذلك في الكتاب والسنة كثير ؛ وْلن النبي صلى هللا عليه وسلم قاتل رؤساء المشركين وأتباعهم  ،وكذلك فعل أصحابه  ،ولم يفرقوا بين
السادة واْلتباع .وباهلل التوفيق  ،وصلى هللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتوى رقم  9247توقيع :الشيخ ابن باز رحمه هللا  ،المشايخ  :عبد الرزاق عفيفي  ،عبد هللا بن قعود  ،عبد هللا بن غديان.
فتوى أخرى برقم  1661وبتوقيع العلماء السابقين
السؤال :إن السائل وجماعة معه في الحدود الشمالية مجاورون للمراكز العراقية  ،وهناك جماعة على مذهب الجعفرية.
ومنهم من امتنع عن أكل ذبائحهم  ،ومنهم من أكل.
ونقول  :هل يحل لنا أن نأكل منها  ،علما بأنهم يدعون عليا والحسن والحسين وسائر سادتهم في الشدة والرخاء ؟
الجواب  :إذا كان االمر كما ذكر السائل من أن الجماعة الذين لديه من الجعفرية يدعون عليا والحسن والحسين وسادتهم  ،فهم مشركون مرتدون
عن االسالم والعياذ باهلل ،ال يحل اْلكل من ذبائحهم ْ ،لنها ميتة ولو ذكروا عليها اسم هللا  .انتهى
 45لقاء مع مجلة "المجاهد" ،عدد (( ،)10صفر )1410/هـ ،مجموع فتاوى ومقاالت ابن باز/الجزء الخامس( .هل يمكن التعامل معهم لضرب
العدو الخارجي كالشيوعية وغيرها؟) ،فقال( :ال أرى ذلك ممكنا ،بل يجب على أهل السنة أن يتحدوا وأن يكونوا أمة واحدة وجسدا واحدا)
 46مجموع فتاوى ومقاالت ابن باز/الجزء اْلول .... /فإنني أرى أنه ال يمكن الوصول إلى حل لتلك القضية ،إال باعتبار القضية إسالمية،
وبالتكاتف بين المسلمين إلنقاذها ،وجهاد اليهود جهادا إسالميا ،حتى تعود اْلرض إلى أهلها ،وحتى يعود شذاذ اليهود إلى بالدهم التي جاءوا
منها..
 47مجموع فتاوى ومقاالت ابن باز/الجزء الثامن" :أجوبة على أسئلة تتعلق بالحوار السابق حول الصلح مع اليهود" ،ونشرت أيضا ً في جريدة
"المسلمون"( ،عدد / )1415/8/19( ،)520ننصح الفلسطينيين جميعا بأن يتفقوا على الصلح ،ويتعاونوا على البر والتقوى ،حقنا للدماء ،وجمعا
للكلمة على الحق ،وإرغاما لألعداء الذين يدعون إلى الفرقة واالختالف

را به دست حاکم آل سعود و ولی امرش می دهد که ولی امری جاهل به شریعت هللا تعالی و مزدور
مستقیم آمریکا و انگلیس است.
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همین بن باز بزرگترین عالم و مفتی نجدیت زمانی که شیخ احمد شاکر فتوای کشتن کفار اشغالگر
انگلیسی در مصر را صادر می کند فورا ً نامه ای برای شیخ احمد شاکر می فرستد و به سبک خودش
و با بازی با اصطالحات شرعی در نهایت به این نتیجه می رسد که :کشتن انگلسی ها جایز نیست.
فتواهای همین بن باز بر علیه شوروی در افغانستان و جهاد بر علیه شوروی ها مشهور است ،اما بعد
از آنکه شوروی ها از افغانستان اخراج می شوند و بن الدن بر علیه آمریکا اعالم جهاد می کند طی
فتوائی او را «مفسد» و مسیر جهادی که بر علیه آمریکا و مزدورانش شروع کرده را «راههای شر و
فاسد» 49و دعوتی که به جهاد بر علیه آمریکا و مزدورانش داده است را دعوت به«الفساد والشر
والباطل والفتن» 50معرفی کرده و او را به «توبه» 51از راه جهادی که بر علیه آمریکا طی می کند و
تعاون بر نیکی دعوت می کندْ .لن هللا أمر بالتعاون على البر والتقوى ال بالتعاون على الفساد والشر.
یعنی کاری که خودش و ولی الخمرش و سایر قلم به دستان و مفتی های دین فروش و الرویبضه و
احزاب مختلف در تعاون با آمریکا و ناتو در اشغال عراق و کویت و سایر سرزمینهای اسالمی و قتل
عام آنهمه مسلمان بی گناه و ویرانی سرزمینهای اسالمی انجام می دهند «التعاون على البر والتقوى»
است و جهاد با آمریکا و ناتو و سایر متحدین جهانی و مزدوران محلی آمریکا «التعاون على الفساد
والشر» است.
هئیت کبارعلمای نجدی آل سعود هم اسامه بن الدن را «ضال» و منحرف و مسبب ریخته شدن خون
مسلمین و  ...معرفی می کند .52صالح الفوزان هم از بزرگان تفکر نجدیت طی فتوائی اسامه بن الدن و

 48بن باز ،عبدالعزيز بن عبدهللا ،مجموع فتاوی و مقاالت متنوعه ،تحقيق :محمد بن سعد الشويعر ،رياض :دار أصداء المجتمع للنشر و
التوزيع ،چاپ سوم1428 ،ق ،ج  ،18ص  /.439فهذه أجوبة على أسئلة تتعلق بما أفتينا به من جواز الصلح مع اليهود وغيرهم من الكفرة
صلحا مؤقتا أو مطلقا على حسب ما يراه ولي اْلمر  /بن باز در اين فتوا می گويد« :اگر حاکم (و پادشاه) صلح با دشمنان را به مصلحت
مسلمانان بداند ،می-توان با آنان به صورت موقت يا دائم صلح کرد ،چرا که خداوند سبحان فرموده است ” :اگر تمايل به صلح نشان دهند ،تو
نيز از در صلح درآی و بر خداوند توکل کن ،که او شنوا و داناست” و چرا که …».
 « 49من المفسدين في اْلرض ،ويتحرى طرق الشر الفاسدة وخرج عن طاعة ولي اْلمر».
 50عبد العزيز بن باز ":يدعو إلى الفساد والشر والباطل والفتن؛ ْلن هللا أمر بالتعاون على البر والتقوى ال بالتعاون على الفساد والشر ،ونشر
الكذب،ونشر الدعوات الباطلة التي تسبب الفرقة واختالل اْلمن إلى غير ذلك.
 51در مجله ی البحوث اإلسالمية« ،بن باز» می گويد« :نصيحتي للمسعري والفقيه وبن الدن وجميع من يسلك سبيلهم ،أن يَ َدعوا هذا الطريق
الوخيم ،وأن يتقوا هللا ويحذروا نقمته وغضبه ،وأن يعودوا إلى رشدهم ،وأن يتوبوا إلى هللا مما سلف منهم ،وهللا سبحانه وعد عباده التائبين بقبول
توبتهم ،واإلحسان إليهم».
 52وصدرت في  15فبراير  2011فتوى عن اللجنة الدائمة لإلفتاء بثتها وكالة اْلنباء السعودية ،تضمنت الفتوى التي ترد على مزاعم القاعدة:
جروا على
«أن المدعو الضال أسامة بن الدن وتنظيم القاعدة متقرر لدى العلماء ضالل مسلكهم ،وشناعة جرمهم ،وأنهم بأقوالهم وأفعالهم ما ُّ
ً
فضال عن عالم يُدرك انحراف هذا المسلك ،وأنه ال يجوز لمسلم أن ينتسب إلى تنظيم القاعدة،
اإلسالم والمسلمين إال الوبال والدمار ،وكل عاقل
وال أن يرضى بأفعاله ،وال أن يتكتم على المنتسبين إليه».

گروهش را «خوارج» معرفی می کند 53 .مقبل الوادعي نجدی هم از بن الدن اعالم برائت می کند،
اعمالش را شر و او را شوم و بالی بر امت معرفی می کند54 .ربیع المدخلی نجدی هم ضمن نقل قول
س ال ُك ْف ِر و النفاق»
از بن باز در تکفیر اسامه بن الدن و سازمانش ،اسامه بن الدن و سازمانش را « َرأْ ُ
معرفی می کند 55.أحمد النجمي نجدی هم بن الدن را شیطان خبیث و خوارج معرفی می کند و هر
کسی هم که از او تعریف و تمجیدی کند را نیز خوارج معرفی می کند که باید دستگیر و مجازات
شود.
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تمام این صحبتها در مورد بن الدنی است که در جهادش با شوروی ها هم مجاهد بود و هم

جزو فرقه ی ناجیه و ...اما در جهادش با آمریکا و ناتو مستحق اینهمه تهمت و افترا و توهین شد!.
همین بن باز مفتی اعظم نجدی ها در زمان خودش ،زمانی فتوا می دهد هر کسی که به قوانین
سکوالریستی حکم کند عبدالطاغوتی است که هیچ ایمانی به اسالم ندارد هر چند معتقد باشد حکم هللا
بهتر و کاملتر و عادالنه تر است 57البته این اجماع مسلمین است؛ 58اما زمانی که جو عوض می شود
فتوا می دهد که اصل بر عدم کفر است و نهایتش این است که شخص عاصی و گناهکار است 59.و
کسی حق ندارد کسانی را که حکم به غیر ما انزل هللا می کنند را کافر بداند قبل از آنکه بداند که این
شخص در «قلبش» چنین چیزی را حالل بداند 60.در حالی که آگاهی بر قلب تنها کار هللا است نه
مخلوقات و این معیار ربطی به معیارهای اهل سنت ندارد.
همین بن باز مفتی اعظم نجدیت در زمان خودش ،زمانی که شوروی ها افغانستان را اشغال می کنند
جهاد بر علیه کفار اشغالگر را «فرض عین» می داند 61و سکونت تحت حاکمیت این دولتهای کافر را
غیر شرعی دانسته و هجرت را واجب می داند و اگر کسی توان هجرت داشته باشد اما هجرت نکند را

« 53إن كل من اعتنق هذا الفكر ،ودعا إليه و َح هرض عليه فهو من الخوارج ،بقطع النظر عن اسمه وعن مكانه ،فهذه قاعدة أن كل من دعا إلى
هذه الفكر وهو الخروج على والة اْلمور وتكفير واستباحة دماء المسلمين فهو من الخوارج» ،ونُشرت تلك الفتوى في الجزء الثاني من كتاب
«اإلجابات المهمة في المشاكل الملمة».
 54مقبل بن هادي الوادعي حيث قال ":أبرأ إلى هللا من بن الدن؛ فهو شؤم وبالء على اْلمة وأعمــاله شر".
 55ربيع المدخلی  ،کليپ صوتی  :تكفير تنظيم القاعدة للشيخ إبن باز بالوثائق و اْلدلة (قالو رأس الكفر و النفاق)
 56أحمد النجمي  :ابن الدن شيطان خبيث  ,ابن الدن شيطان خبيث  ,خارجي ال يجوز ْلحد أن يثني عليه ،ومن أثنى عليه فهذا دليل على أنه
خارجي مثله من أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارجي مثله ،ويجب أن يعاقب ويؤخذ "
 57رسالة "وجوب تحكيم شرع هللا"  /فيقول( :ال إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم هللا ورسوله ،أو تماثلها وتشابهها ،أو
تركها وأحل محلها اْلحكام الوضعية ،واْلنظمة البشرية ،وإن كان معتقدا ً أن أحكام هللا خير وأكمل وأعدل) وقال( :فمن خضع هلل سبحانه وأطاعه
وتحاكم إلى وحيه ،فهو العابد له ،ومن خضع لغيره وتحاكم إلى غير شرعه ،فقد عبد الطاغوت وانقاد له ،كما قال تعالى{ :أَلَ ْم ت ََر ِإلَى هالذِينَ
ع ُمونَ أَنه ُه ْم آ َمنُوا بِ َما أ ُ ْن ِز َل إِلَيْكَ َو َما أ ُ ْن ِز َل مِ ْن قَ ْبلِكَ ي ُِريدُونَ أ َ ْن يَت َ َحا َك ُموا إِلَى ه
ش ْي َ
ت َوقَ ْد أُمِ ُروا أ َ ْن يَ ْكفُ ُروا بِ ِه َوي ُِري ُد ال ه
الطا ُ
ض َال ًال
غو ِ
يَ ْز ُ
ُضله ُه ْم َ
طانُ أ َ ْن ي ِ
ً
بَعِيدًا} ،العبودية هلل وحده والبراء من عبادة الطاغوت والتحاكم إليه من مقتضى شهادة أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأن محمدا عبده
ورسوله)
 58ابن كثير ،البداية والنهاية . 128/13 :ابن کثير می گويد ( :فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد هللا خاتم اْلنبياء وتحاكم إلى
غيره من الشرائع المنسوخة ؛ كفر ,فكيف بمن تحاكم إلى "الياسا" وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين)
 59شريط "الدمعة البازية"( : /.اْلصل عدم الكفر حتى يستحل ،يكون عاصيا ً وأتى كبيرة ويستحق العقاب ،كفر دون كفر ،حتى يستحل)
 60جريدة "المسلمون" ،عدد ( )1416/5/12( ،)557هـ ،مجموع فتاوى ومقاالت ابن باز/الجزء التاسع  ... /أنه ال يجوز ْلحد من الناس أن
يكفر من حكم بغير ما أنزل هللا بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه
 61لقاء مع مجلة "المجاهد" ،عدد (( ،)10صفر )1410هـ ،مجموع فتاوى ومقاالت ابن باز/الجزء الخامس  /فقال( :الجهاد اْلفغاني جهاد شرعي
لدولة كافرة ،فالواجب دعمه ومساعدة القائمين به بجميع أنواع الدعم ،وهو على إخواننا اْلفغان فرض عين للدفاع عن دينهم وإخوانهم ووطنهم

گناهکار می شمارد 62.اما زمانی که جدائی بین یمن شمالی و جنوبی مطرح می شود و آل سعود طرف
کمونیستهای جنوب را می گیرد بن باز فتوا می دهد که یمنی ها دست از جنگ برداشته و بر اساس
ارحام و برادری اسالمی با آنها برخورد کنند 63.و به مسلمین می گوید که اینها در قبله و قرآن و پیامبر
با شما یکی هستند و جنگ با آنها صحیح نیست!! 64به نظر شما نجدیت با همین قرآن واحد و قبله ی
واحد و پیامبر واحد با سایر مسلمین متحد می شوند یا این اتحاد بر سر این معیارها تنها مختص
کمونیستهاست؟! کمونیستهائی که به هیچ یک از این معیارها اعتقادی ندارند.
البته زمانی بن باز کسی چون حکمتیار را نصیحت می کرد که بر علیه ولی امرش ربانی خروج نکند
و دوباره به ولی امرش ملحق شود اما زمانی که کمونیستهای انفصالی و تجزیه طلب یمن بر علیه ولی
امرشان قیام می کنند طرف کمونیستهای خروج کرده را می گیرد .چرا؟ چون در هر دو مورد آمریکا
از کانال رژیم دست نشانده ی آل سعود همین را می خواست .رژیم فاسدی که بن باز می گوید هللا حق
و دین را با چنین رژیمی نصرت داده است 65و هر کسی که بر علیه این دولت سعودی قیام کند خوارج
است  66و دعا برای چنین نظامی را«الدعاء لولي اْلمر من أعظم القربات ،ومن أفضل الطاعات» می
داند و معتقد است هر کسی برای رهبر سعودی دعا نکند جاهل بی بصیرت است.
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همین ابن باز قبل از جنگ دوم خلیج فارس با استناد به آیات و احادیث زیادی فتوای حرام مطلق بودن
یاری گرفتن از کفار در جهاد را صادر می کند که یاری و نصرت دست هللا است و نمی توان از شر
خیانت یهود و نصارا در امان ماند و هر گونه همکاری با آنها «مفسدة كبرى» است و عواقب وخیمی
در بر دارد پس جایز نیست.
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 62فقال( :عليهم أن يبادروا بالهجرة من حين يقدرون عليها ...أما إذا قدر أحد على الهجرة وتساهل فهو آثم ،وهو على خطر عظيم ...أن الهجرة
واجبة مع القدرة من كل بلد يظهر فيها الكفر ،وال يستطيع المسلم إظهار دينه فيها
 63نصيحة إلى زعماء وعقالء اليمن والمتقاتلين من الشطرين :مجموع فتاوى ومقاالت ابن باز/الجزء الثامن ،نشرت في مجلة الصحوة ،العدد
( )1415/1/21( ،)1447هـ ،كما نشرت في جريدة "عكاظ" ،العدد ( )1415/1/14( ،)10181هـ ،وفي مجلة "الدعوة" )1415/1/21( ،هـ/ .
فقال( :من عبد العزيز بن عبد هللا بن باز إلى زعماء بالد اليمن وقادتها وإلى جميع عقالئهم والمقاتلين من شطري اليمن ...ال تشمتوا بأنفسكم
أعداء اإلسالم ،وال تدمروا بالدكم ومقدراتها بأيديكم ،وال تملئوا البيوت والقلوب باْلحقاد ،احقنوا الدماء وأبقوا على بقية اْلواصر واْلرحام وأخوة
اإلسالم
 64می گويد  ( :فإن هذا أمر منكر مستنكر لو كان من أعدائكم في الدين ،فكيف إذا كان ذلك بين من قبلتهم واحدة وكتابهم واحد ونبيهم صلى هللا
عليه وسلم واحد؟!)
 65جريدة "الشرق اْلوسط" ،وجريدة "المسلمون" 2
 66مجموع فتاوى ابن باز  / 923-91/4 :وهذه الدولة بحمد هللا لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليها ،وإنما الذي يستبيحون الخروج على
الدولة بالمعاصي هم الخوارج
 67نصيحة اْلمة في جواب عشرة أسئلة مهمة/مجموع فتاوى ومقاالت ابن باز/الجزء الثامن  /فقال مجيبا على سؤال عن من يمتنع عن الدعاء
لهؤالء الطواغيت الذين ي راهم والة ْلمره؟( :هذا من جهله ،وعدم بصيرتهْ ،لن الدعاء لولي اْلمر من أعظم القربات ،ومن أفضل الطاعات)
 68نقد القومية العربية على ضوء اإلسالم والواقع :الوجه الثالث من الوجوه الدالة على بطالن الدعوة إلى القومية العربية/مجموع فتاوى ومقاالت
ابن باز/الجزء اْلول .فقال( :وليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين أو يستعينوا بهم على أعدائهم ،فإنهم من اْلعداء وال تؤمن غائلتهم وقد حرم هللا
مواالتهم ،ونهى عن اتخاذهم بطانة ،وحكم على من توالهم بأنه منهم ،وأخبر أن الجميع من الظالمين ...وثبت في صحيح مسلم ،عن عائشة رضي
هللا عنها ،قا لت" :خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل بدر ،فلما كان بحرة الوبرة ،أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ،ففرح أصحاب
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين رأوه ،فلما أدركه ،قال لرسول هللا :جئت ْلتبعك وأصيب معك ،وقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
أتؤمن باهلل ورسوله؟ قال :ال! ،قال :فارجع فلن استعين بمشرك ،قالت :ثم مضى ،حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل ،فقال له كما قال أول مرة،
فقال له النبي صلى هللا عليه وسلم كما قال أول مرة ،فقال :ال! ،قال :فارجع فلن استعين بمشرك ،قالت :ثم رجع فأدركه في البيراء فقال له كما قال

البته در زمانی هم که «مساله ی جمال عبدالناصر» 69پیش آمد باز فتوای ممنوعیت مطلق استعانت از
کفار را صادر کرد چون در آن زمان «جمال عبدالناصر» می خواست از شوروی ها یاری بگیرد و
آمریکا مخالف چنین روابط و همکاری بود؛ اما زمانی که آمریکا از کانال آل سعود از وی درخواست
فتوا می کند فورا ً در مشروع بودن یاری و استعانت از آمریکا و انگلیس و سایر کفار در اشغال
سرزمینهای مسلمین فتوا صادر می کند 70.و می گوید حکم یاری گرفتن از آمریکا در بین علماء
معروف است و «واجبی فوری» است که اگر انجامش ندهند گناهکار می شوند!!
در اینجا ما از سوی مفتی عام نجدیتی که چه در زمان خودش و چه در زمان حال کسی از نظر علمی
به پای او نرسیده است ،شاهد فتواهای متضادی هستیم که این فتواها مخالف منهج اهل سنت هستند ،و
هر انسان رشید و مومنی می تواند بپرسد این تضاد ناشی از چیست؟ تنها ناشی از سیاستهای متغییر
آمریکا و متحدینش در سرزمینهای اسالمی است که از کانال طاغوت حاکم بر سرزمین حرمین به وی
ارسال می شود و این مفتی تنها پای برگه های از قبل نوشته شده ای را مهر و امضاء می کند که
وزارت داخله در اختیارش قرار داده است.

71

این فتواهای متضاد علمای مطرح نجدیت به همراه سیاستهای جهانی اخوان المفلسین با روحیه ی
عربگرائی و قومیت گرائی به عنوان دیپلماسی حاکم مطرح بود ،هر چند اکثریت مطلق مجاهدینی نیز
وجود داشتند که از این دو آفت به دور بودند اما باز جو حاکم با این دو آفت بود و مخالفت با این جو به
وجود آمده به اشکال مختلفی مجاهدین را در معرض اتهام و ترور شخصیتی و انزوا قرار می داد.
این نگرش ضد اسالمی چنان بر افکار عمومی غلبه پیدا کرده بود که حتی بر برداشتهای بزرگانی از
اخوان المسلمین چون عبدهللا عزام در مورد جنگ صدام حسین سکوالر بعثی با داراالسالم جمهوری
اسالمی ایران نیز سایه انداخته بود ،و کسانی از طرفداران اخوان المسلمین چون عبدالقادر توحیدی در

أول مرة :تؤمن باهلل ورسوله؟ ،قال :نعم! فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :فانطلق" ،فهذا الحديث الجليل ،يرشدك إلى ترك االستعانة
بالمشركين ،ويدل على أنه ال ينبغي للمسلمين أن يدخلوا في جيشهم غيرهمْ ...لن الكافر عدو ال يؤمن ،وليعلم أعداء هللا أن المسلمين ليسوا في
حاجة إليهم ،إذا اعتصموا باهلل ،وصدقوا في معاملتهْ ،لن النصر بيده ال بيد غيره ،وقد وعد به المؤمنين وإن قل عددهم وعدتهم كما سبق في
اآليات وكما جرى ْلهل اإلسالم في صدر اإلسالم ...فانظر أيها المؤمن إلى كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصالة والسالم كيف يحاربان مواالة
الكفار واالستعانة بهم واتخاذهم بطانة ،وهللا سبحانه أعلم بمصالح عباده ،وأرحم بهم من أنفسهم ،فلو كان في اتخاذهم الكفار أولياء ...واالستعانة
بهم مصلحة راجحةْ ،لذن هللا فيه وأباحه لعباده ،ولكن لما علم هللا ما في ذلك من المفسدة الكبرى ،والعواقب الوخيمة ،نهى عنه وذم من يفعله...
فكفى بهذه اآليات تحذيرا من طاعة الكفار ،واالستعانة بهم ،وتنفيرا منهم ،وإيضاحا لما يترتب على ذلك من العواقب) اه
 69النشرة رقم ( )1996/9/23( ،)28ن ،بعنوان "ابن باز بين محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية"
 70محاضرة مهمة بسبب اجتياح حاكم الع راق للكويت/أسئلة وأجوبة بعد المحاضرة ،جواب سؤال نصه( :يقول بعض الناس الذين يشككون في
فتوى هيئة كبار العلماء بشأن االستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن بالد المسلمين وقتال حاكم العراق ،بعدم وجود اْلدلة القوية التي تدعمها ،فما
تعليق سماحتكم على ذلك؟) ،مجموع فتاوى ومقاالت ابن باز/الجزء السادس / .نيز :محاضرة بعنوان "موقف المؤمن من الفتن" ،ألقاها في جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )1411/5/14( ،هـ ،ونشرت في الصحف السعودية ،مجموع فتاوى ومقاالت ابن باز/الجزء السادس.
 71فقط کافی است به گفته هايش در "نقد القومية العربية" و آنچه در همين زمينه در جنگ دوم خليج فارس در سال 1990ن گفته دقت کنيد .

ایران با پیروی از این جو مسموم به وجود آمدند و برعلیه داراالسالم ایران اعالم جنگ کردند و در
نهایت به صدام حسین سکوالر و مرتد پناهنده شدند.
می توان گفت این نگرش اخوان المفلسین در مورد داراالسالم ایران که در آن زمان با نگرش علمای
درباری نجدی آل سعود و مزدوران قلم بدست و دین فروش سایر دول عربی نیز تقویت می شده است
بر افکار اکثریت مجاهدین اهل سنت تا کنون سایه انداخته است و کمتر شخص و جماعتی جرأت
مخالفت با این نگرش و گفتن حقایق شرعی در مورد داراالسالم جمهوری اسالمی ایران را دارد ،و
چنانچه شخص یا رهبران جماعتی سخنی موافق با شریعت بر زبان بیاورند یا عملی موافق با شریعت
انجام دهند که در این سخن یا عمل نوعی پشتیبانی و تقویت داراالسالم ایران دیده می شود فورا ً توسط
طرفداران این افراد و جماعتها به اشکال مختلفی در قالب ضرورت و اکراه و غیره توجیه می شود.
حاال شما بیائید و تنها واکنش سید قطب در برابر ملی شدن صنعت نفت در ایران و نامه ی ایشان به
آیت هللا کاشانی را با واکنش اخوان المفلسین در برابر جنگ بین صدام حسین سکوالر با داراالسالم
مجتهدین ایران مقایسه کنید تا به عنوان تلنگری تفاوت بین دو نوع اخوان و دو گونه مجاهد فی سبیل
هللا و مجاهد فی سبیل آمریکا و ناتو را متوجه شوید.
البته این ترس از گفتن حقایق یک بیماری است که ممکن است در هر دوره و زمانی عده ای به آن
آلوده شوند به همین دلیل هللا تعالی یکی از صفات کسانی را که دوست دارد و آنها نیز هللا تعالی را
دوست دارند «ی ُِحبُّ ُه ْم َوی ُِحبُّونَهُ» این می داند که:
علَى ْالکَافِ ِرینَ  :نسبت به مؤمنان نرمخو و فروتن بوده (و ذلیلی ها
علَى ْال ُمؤْ ِمنِینَ أ َ ِع َّزةٍ َ
 أَذِلَّ ٍة َدارند در برابر مومنین) در برابر کافران سختگیر و دلیر و بی باک و تند و تیز و نیرومندند
-

سبِی ِل َّللاِ  :در راه خدا جهاد میکنند
یُ َجا ِهدُونَ ِفی َ

-

« َوالَ َیخَافُونَ لَ ْو َمةَ آل ِئ ٍم » (مائده )۵4/از سرزنش هیچ سرزنشکنندهای (در این به کار بردن
ذلیلی ها در برابر مومنین و تند و تیزی در برابر کفار و جهاد فی سبیل هللا و عمل به شریعت
ض ُل َّللاِ یُؤْ ِتی ِه َمن َیشَا ُء » (مائده )۵4/این هم
ک فَ ْ
هللا تعالی ) هراسی به خود راه نمیدهند  «.ذَ ِل َ
فضل خدا است؛ خداوند آن را به هرکس که بخواهدعطاء میکند.

به همین دلیل می بینیم که امام شافعی از اینکه به او بگویند رافضی از گفتن حقایق و دفاع از مومنین
افضی.
الن أنی َر ِ
ترسی به خود راه نمی دهد و می گوید :إن کانَ َرفضا ً حُبُّ آ ِل ُمح َّم ٍد  ....فَلیَش َه ِد الثَّقَ ِ
 72ديوان اإلمام الشافعی ،دکتور اميل بديع يعقوب ،ص .93ديوان اإلمام الشافعی ،عبدالرحمن المصطاوی ،ص .72ديوان اإلمام الشافعی،
ايمان البقاعی ،ص . 72شعر امام شافعی ،ص90 ،34و91
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یا امام احمد بن حنبل و دیگران از اینکه به آنها بگویند خوارج از گفتن حقایق باکی ندارند و یا از اینکه
در برابر معتزلی های اهل بدعت حقایق را بگویند ترسی به خود راه نمی دهند.
در اینجا مشکل در جنگ روانی کفار اهل کتاب و کفار مشرک و سکوالر نیست ،چون هللا تعالی به
َاب ِمن قَ ْب ِل ُک ْم َو ِمنَ الَّذِینَ
عنوان یک حقیقت اجتناب ناپذیر فرموده استَ :ولَت َ ْس َمعُ َّن ِمنَ الَّذِینَ أُوتُواْ ْال ِکت َ
أ َ ْش َر ُکواْ أَذًى َکثِیرا ً (آل عمران )186/حتما ً از کسانی که پیش از شما بدیشان کتاب داده شده است ،و از
سکوالریستها(مشرکین) ،اذیت و آزار فراوانی میبینید (و سخنان و ناشایستی میشنوید)؛ پس نمی
توان از زخم زبان و جنگ روانی تبلیغی کفار اهل کتاب و کفار سکوالر (مشرک) خالص شد و هر
مومنی برای چنین زخم زبانهائی باید آمادگی داشته باشد ،در این دوران مشکل عمده ی مومنین در
جنگ روانی و ترس عمده ی مومنین از سخنان مومنین جاهل و دارودسته ی منافقین است ،به همین
دلیل شخص :
 ترس دارد مثالً از نقاط مثبت جریانات نجدی مثل دوله سخن بگوید .چرا؟ چون جو روانی وتبلیغی و حاکم چنان سنگین است که در او ترس ایجاد کرده که نکند مورد اتهام قرار گیرد،
 یا ترس دارد مثل مال خلیل از ارتداد قاضی محمد مرتد و حزب سکوالرش سخن بگوید با آنکهمی داند این شخص بنیانگذار اولین حزب سکوالر و دمکرات سوسیالیست در میان کوردها و
مزدور مستقیم شوروی و در واقع دنبالهرو اندیشههای اتحاد جماهیر شوروی بوده 73و با آنکه
یقین دارد که در مذاهب معروف به اهل سنت تمام سکوالریستها و هر کسی  -1آگاهانه-2 ،
عمدا  -3و به میل خودش قانونی به جای قانون شریعت هللا قرار دهد و بر اساس این قوانین
سکوالریستی بخواهد بر مردم حاکمیت کند کافر است.
این ترس چرا در چنین شخصی به وجود آمده در حالی به آلودگی های نژاد پرستی هم مبتال نیست؟
چون جو تبلیغی و روانی تولید شده توسط سکوالریستها و دارودسته ی منافقین بسیار سنگین است و به
خاطر ترسی که دارد گفتن حق را به مصلحت نمی داند .سید قطب رحمه هللا در مورد این دسته از
ترسوها می گوید :همه ی کسانی که از بیان کلمه حق می ترسند دلیل آن را مصلحت و مفسده ذکر می
کنند چنانکه رفته رفته مصلحت و مفسده به طاغوتی تبدیل می گردد که به جای هللا عبادت می شود.
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به همین ترتیب در آن برهه ی زمانی نیز اخوان المفلسین به جای حمایت از «داراالسالم ایران» از
«دارالکفر» صدام حسین دفاع می کرد ،انحرافی کامالً آشکار از منهج اهل سنت و انحرافی آشکار از

 73نجمی ،ناصر ،دولتهای ايران از سيد ضيا تا بازرگان ،ج ،1ص.806
ّ
دون هللا !
 74ك ّل من َجبُنَ عن قول كلمة
الحق ،تحجّج بالمصلحة والمفسدة حتى أصبحت المصلحة والمفسدة طاغوتا ً يُعب ُد من ِ

اصول کفر به طاغوت و دشمن شناسی شرعی شرعی و درجه بندی شرعی دشمنان و آلودگی آشکار
به جاهلیت نژاد گرائی به اضافه ی ترسی که ناشی از آمریکا و ناتو و ناشی از جنگ روانی تمام
مفتی های دول عربی نسبت به «داراالسالم ایران» به وجود آمده بود.
کوردها چنین تبعیضات و انحرافات و خیانتهای آشکار این دوستان آفت زده را می دیدند به همین دلیل
می بینیم بر خالف کسانی چون عبدالقادر توحیدی و صالح الدین محمد بهاء الدین که هر کدام به سبک
خودشان تابع این جو مسموم اخوان المفلسین شدند ،کسانی چون مال عثمان عبدالعزیز از چنین اخوان
به انحراف رفته و مفلسی  -قبل از آن که این سازمان رسما ً اخراج آنها را اعالم کند  -جدا می شوند و
بر اساس برداشتهای خاص خودشان در مسیر اخوان اصلی اقدامات و جهاد خود را با حمایتهای
«داراالسالم ایران» سازماندهی می کنند.
قبل از این و در سال 13۵7ش (1978ن) حزب رابطه اسالمی تحت تأثیر تفکرات اخوانی سید قطب
و با هدف جهاد علیه سکوالریستهای کمونیست محلی و حزب سکوالر بعث و انجام ترورهای هدفمند
در کردستان عراق پایه ریزی شده بود .به دنبال پیروزی انقالب اسالمی  ۵7در ایران و تشکیل
داراالسالم ایران سران این حزب به ایران مراجعه و پس از مشورت با برخی مقامات ایرانی و امید به
حمایت های ایشان ،حرکت اسالمی کردستان عراق در سنندج توسط شیخ محمد برزنجی و عبدالرحمن
نورسی تاسیس می شود و ماموستا علی بیارهای رسما ً شاخه ای نظامی تحت عنوان «لشکر قرآن» را
به وجود می آورد و در این مسیر جهاد با بعثی های سکوالر هم به شهادت می رسد .نحسبه کذالک و
هللا حسیبه.
به دنبال قیام مردم حلبچه به رهبری شیخ عثمان بن عبدالعزیز و سایر علمای دارای گرایش اخوانی
سید قطبی بر علیه صدام حسین سکوالر و سکوالرهای کورد مزدور صدام حسین و کوچ این رهبران
به داراالسالم ایران ،بنیان گذاران حرکت اسالمی پیشنهاد تشکیل حرکت اسالمی جدیدی به رهبری
شیخ عثمان عبدالعزیز را مطرح کردند.
به این شکل شیخ عثمان بن عبد العزیز در سال 136۵ش (1987ن) تشکیل حرکت اسالمی در
سبُلَنَا» (عنکبوت )69/که بر روی کارت
کردستان عراق را با شعار « َوالَّذِینَ َجا َهد ُوا فِینَا لَنَ ْه ِدیَنَّ ُه ْم ُ
عضویت اعضایش نوشته شده بود « َو جا ِهدُوا فِي َّ
َّللاِ َح َّق ِجها ِد ِه» (حج )78/در داراالسالم جمهوری
اسالمی ایران اعالم کردند و جنبش اسالمی را چنین شناساند:
«همانا حرکت ونهضت ما اسالمی و فراگیر است و حرکتی نژادی و منطقه ای نمی باشد ،جنبش ما در
مسیر انبیاء و فرستادگان هللا در حرکت است و در یک حزب و جماعت مشخصی منحصر نمی گردد

بلکه درهای آن برای تمام کسانی که؛ به هللا به عنوان رب و حاکم و به رسول هللا صلی هللا علیه وسلم
به عنوان امام وپیشوا وبه قرآن به عنوان کتاب ومرامنانه و قانونی برای زندگی و نظامبخش جامعه
وبه سنت وشریعت اسالمی به عنوان بهترین راه دست یابی به عدالت جهت زدودن فساد و به جهاد و
قتال به عنوان راهی جهت دست یابی به مدارج وپله های عزت و بزرگی می نگرند باز است»
این در واقع همان اخوان حسن النباء و سید قطب است ،و این تفسیر این شعار اخوان المسلمین است
که :رضاى خداوند نهایت هدف ما ،پیامـبر پیـشواى ما ،قرآن قانون ما ،جهاد راه ما ،و شهادت در راه
خدا واالترین آرزوى ماست .و ادامه ی مسیر جهادی حسن البنائی که می گوید :حرکت اخوان فراتر
از احزاب است ،هدفش بازگشت به قرآن می باشد و مقصد نهایی اخوان وحدت مسلمانان روی زمین
است.
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در این زمان ،در ایران ،داراالسالم جمهوری اسالمی ایران با همین نگرشهای اخوانی شکل گرفته
است اما مهندس میران حبیب یکی از اعضای حرکت اسالمی می گوید« :در خاک ایران پناهنده ،آواره
و مستضعف بودیم ،اما با وجود آن کسی جرأت نداشت از حکومت ایران و ایرانیان تمجید و تعریف
کند!!»
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در اینجا با آنکه سخنی از نژاد گرائی وجود ندارد و این نشان از پیروزی بر بخش بزرگی از جو به
وجود آمده توسط اخوان المفلسین و علمای درباری آل سعود و سایر مجریان جنگ روانی آمریکا و
متحدین آن است اما با این وجود برای این رهبران اسالمگرای کورد «3ابزار» نه تنها جایگاهی ندارد
بلکه به دلیل جو عمومی که توسط این مجریان جنگ روانی به وجود آمده بود حتی تعریف و تمجید از
کارهای خوب حکومت ایران و ایرانی ها نیز جایگاهی ندارد! ترسی که هم اکنون نیز مانع از گفتن
حقهائی در مورد داراالسالم ایران شده است و اگر کسانی چون ماموستا کریکار (به عنوان نماینده ی
سلفیت نوع دوم در جهان اسالم) در این جنگ روانی و نرم با تحمل مالمتها و سرزنشها و بر اساس
« َوالَ یَخَافُونَ لَ ْو َمةَ آلئِ ٍم »(مائده )۵4/به بعضی از این حقایق شرعی در مورد داراالسالم ایران و شیعه
ی جعفری اشاره کند فورا ً از سوی پاره ای از اسالمگراهای نجدی تکفیر می شود و از سوی احزاب
به ظاهر اسالمگرا و احزاب سکوالر هم به انواع اتهامات دروغین متهم می شود.
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 76مهندس ميران حبيب ،نقد ،پذيرفتن نقد و انتقاد از خود  ،ديد تار و مه های سرگردان (فشار و جو اطراف) ترجمه .ج  .جوانرودی « /در
خاک ايران پناهنده ،آواره و مستضعف بوديم ،اما با وجود آن کسی جرأت نداشت از حکومت ايران و ايرانيان تمجيد و تعريف کند!! در حالی
که نزد برخی از سران کرد(نژادگرا و قومی) ،...جرأت نداشتيم نام رهبر ايران را به تنهايی بر زبان بياوريم ،حتما ً می بايست با احترام کامل
می گفتيم :امام خمينی!!»

به هر حال با تشکیل حرکت اسالمی در سال 136۵ش و بخصوص با ورود به کردستان عراق در
سال 1369ش (1991ن) این حزب با دارا بودن باالتر از  10هزار مجاهد قویترین حزب ریشه دار
در میان کوردها می شود.
به دنبال شکل گیری جدی حرکت اسالمی و جهادی کردستان ،اخوان المفلسین عربگرا و وابسته به
سیاستهای غرب که نمی توانستند تضعیف صدام حسین سکوالر ،و رهائی سورانها و هورامی ها و
بادینانی ها و جافهای مسلمان تحت ستم صدام حسین سکوالر و بعثی اما عرب ،و تقویت داراالسالم
ایران را ببینند ،در برابر این حرکت جهادی واکنش نشان دادند.
عرفان عبدالعزیز ،رئیس کنونی حرکت اسالمی کردستان عراق می گوید " :در سال 1987ن
(1366ش) ،عثمان عبدالعزیز ،رئیس اخوان المسلمین کردستان که رهبر نهضت جهاد کردستان شد،
نامه ای از سازمان بین المللی اخوان المسلمین دریافت کرد که از او می خواست دست از جهادی بکشد
حسین در جنگ با خمینی رهبر شیعه ایران ،اعالم کرده بود .عثمان عبدالعزیز
که علیه عراق صدام
ِ
نامه را با صدای بلند جلوی اعضای دفتر سیاسی قرائت کرد ،سپس خط اول نامه را که با «بسم هللا
الرحمن الرحیم» شروع می شد جدا کرده و باقی نامه را زیر پا انداخت و گفت :من یک کرد مسلمان
جهادی هستم .من یک انسان آزاده هستم؛ کسی نمی تواند به من دستور بدهد".
و به این شکل این رهبری که تنها با یک واسطه منهج اخوان الملسمین را از خود حسن البنا گرفته بود
از حزب اخوان المفلسین جدا می شود.
وب ِإ َلیْكَ /والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته
س ْب َحانَكَ اللَّ ُه َّم َو ِب َح ْمدِكَ  ،الَ ِإلَهَ ِإالَّ أ َ ْنتَ  ،أ َ ْست َ ْغ ِف ُركَ َوأَت ُ ُ
ُ
مصداقهای داراالسالم در دنیای معاصر ( ( )22امارت اسالمی هورامان ( )3حزب سازی و تفرق در
حرکت اسالمی کردستان) (قسمت )47
اسالمی تحت رهبریت
ب حرکت
چون در اساس اخوان المسلمین کتابی درعقیده و منهج نداشت این حز ِ
ِ
عثمان عبدالعزیزهم دارای کتاب منهجی مشخصی نبود که بر اساس آن اعضای خود را آموزش داده
باشد ،بلکه افکار مختلف با منهجهای مختلفی را حول و حوش چند نقطه ی مشترک در خود جای داده
بود ،بخصوص طیفی که خود را به اخوان المفلسین لیبرال وصل می کردند و طیفی که به نحوی منهج
جهادی خود را به نسبتهای مختلفی با اندیشه های سلفیت نوع دوم (ابن تیمیه) و سلفیت نوع سوم
(نجدیت) قاطی کرده بودند.

مشخصه ی بارز این گروهها این بود که مسیر و منهج حرکتی آنها «تماما ً» بر اساس منهج مذهبی
امام شافعی رحمه هللا که تمام مسلمین این منطقه تابع آن بودند قرار نداشت بلکه یا التقاطی بود از
مذهب شافعی با افکار مختلف دیگر یا کالً مذهب و تفسیر دیگری از تفاسیر معروف به اهل سنت چون
سلفیت نوع دوم و سوم داشتند ،و منهج عملی و حرکتی ثابتی بر این حزبها و دسته ها و گروهها و
طیفهای مختلف حاکمیت نداشت به همین دلیل چون جهاد عمر مختار مالکی مذهب در لیبی بر علیه
سکوالریستهای اشغالگر ایتالیائی یا مثل جهاد طالبان حنفی مذهب در افغانستان بر علیه احزاب وابسته
به آمریکا و ناتو و لشکریان اشغالگر آمریکا و ناتو یا چون جهاد شیخ سعید پیران شافعی مذهب برعلیه
ترکهای سکوالر ترکیه یا جهاد سنجرخان نرانی شافعی و فاطمه خانم گلباخی شافعی بر علیه روسهای
سکوالر و اشغالگر یا جهاد مال خلیل گوره مری سردشتی شافعی بر علیه رضا خان سکوالر و قاضی
محمد سکوالر یا جهاد شیخ محمود حفید شافعی و محمود هورامی دزلی شافعی برعلیه انگلیسی های
سکوالر و اشغالگر در منطقه ی غرب ایران هرگز مردمی نشدند ،بلکه تا کنون نیز با آنکه مثل
سکوالریستها بی ریشه نیستند اما با این وجود الیه و بخشهائی نازک و رگه هائی از مسلمین منطقه
بوده اند.
در اینجا الزم است به جریان سلفیت نوع دوم و سوم آن اشاراتی داشته باشیم که به نحوی منهج
«داراالسالم هورامان» را نمایندگی می کردند.
مال حمدی عبدالحمید که پیروانش از او تحت عنوان عالمه و محدث یاد می کنند جرقه های تفکر
سلفیت نوع سوم یا نجدیت را در کردستان عراق زد که به نحوی از خط عبدالعزیز منقری سرچشمه
گرفته بود و همچون جامیگری و مدخلیسم در بخش جنگ روانی و بخش جاسوسی حکام انجام وظیفه
می کند .جایگاه مال حمدی نزد آل سعود چنان بود که در دانشگاه «امام سعود عربستان» دانشجوهای
کورد بدون تأئید و امضای او پذیرفته نمی شدند.

77

مال حمدی سلفی نجدی اهل دیریك یا المالكیة از شهرهای استان حسکه سوریه بود .این شخص سلفی
نجدی که در سال 133۵ش (19۵7ن) به عضویت حزب دمکرات مصطفی بارزانی در آمده بود و
نماینده ی خاص مصطفی بارزانی و عضو سازمان پاراستن (اطالعات و امنیت بارزانی) و جانشین
اسعد خوشافي مسئول در استان دهوک در زمان قیام سکوالریستهای ملی گرای بارزانی تا سال
1349ش (1971ن) بود که در استان دهوک بدون اجازه ی اسعد خوشافي و مال حمدي سلفی و عیسى
سوار وسلیم خوشافي فرزند اسعد کسی مجازات و زندان و کشته نمی شد.
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به محض برگشت مصطفی بارزانی از شوروی کمونیستی مال حمدی سلفی نجدی به دیدار او می رود
و تا زمان مرگش در 1390ش در سرسنگ استان دهوک و در زیر سایه ی حزب دمکرات بارزانی به
سر می برد و به عنوان یک پیشمرگ و سرباز حزب سکوالر بارزانی به خاک سپرده شد.
این مالی سلفی نجدی که به این گونه در اختیار حزبی سکوالر و حاکمیتی سکوالر قرار گرفته بود در
عوض با مشغول کردن مسلمین به اموری چون قبر و دعا نویسی و آداب طهارت و ....و مخالفت و
درگیری با اندیشه های سنتی و آمیخته به بعضی از عقاید اهل تصوف و همچنین مخالفت و درگیری با
جریان اخوان المسلمین که در آن زمان خواهان تطبیق قانون شریعت هللا و تشکیل حکومتی اسالمی
بودند با شعور تمام جوانان آزادی خواه و شریعت گرا بازی می کرد و آنها را به این شکل به سایر
مسلمین مشغول کرده و همه را در راه اهداف احزاب سکوالر و مرتدی چون حزب دمکرات بارزانی
 که وابستگی آنها به رژیم صهیونیستی و آمریکا و ناتو و تمام طاغوتهای منطقه ای و جنایت و خیانتآنها در حق ملت مسلمان کورد شهره ی خاص و عام شده است  -خرج می کرد.
این دقیقا ً همان کاری است که سلفی های نجدی حزب نور مصر در حمایت از سیسی و رژیم
صهیونیستی انجام دادند و همان کاری است که هم اکنون نیز اکثر شبکه های ماهواره ای و فضای
مجازی منتسب به اهل سنت در جبهه ی جنگ روانی و تبلیغی آمریکا و ناتو و رژیم صهیونیستی و از
کانال حکومتهای دست نشانده ای چون امارات و آل سعود و ترکیه و  ...بر علیه مسلمین مخالف
آمریکا و ناتو انجام می دهند.
به دنبال مال حمدی سلفی نجدی ،در سلیمانیه نیز مال عمر چنگیانی با تفکرات نجدیت درباری آل سعود
دارای شاگردان زیادی بود که با مطرح کردن مسائل ریز و مشغول کردن مسلمین به مسلمین در تنگناه
قرار گرفتند 78و به دامان حزب سکوالر دمکرات بارزانی ها پناه بردند.
اما آنچه که به بحث ما ربط دارد ورود جریان سلفیت جهادی نوع دوم و سوم آن است که به نحوی به
تحوالت جهانی و منطقه ای گره خورده است.
جمال عبدالناصر که به نحوی از ملی گرائی سوسیالیستی حمایت می کرد و جایگاهش در میان اعراب
کشورهای دست نشانده آمریکا در میان عربها چون آل سعود را تهدید می کرد ،آیزنهاور قصد داشت
ناصر را کنار بزند و نفوذ منطقهای او را کاهش دهد به همین دلیل تالش کرد پادشاه عربستان را در
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مقابل ناصر قرار دهد .به همین دلیل زمانی که جمال عبدالناصر سکوالر سوسیالیست شروع به قتل
عام اخوان المسلمین نمود ملک فیصل شاه آل سعود این اخوانی های فراری را پذیرفت.
این آغاز مخلوط شدن اندیشه های حسن البناء و سید قطب و مسائل مدیریتی و سازمانی بخشی از
اخوان المسلمین با عقاید نجدیت و علمای نجد بود .بعد از اشغال افغانستان توسط حکومت سکوالر
سوسیالیست شوروی ،آمریکا و هم پیمانان جهانی و منطقه ای او نیز تمام انرژی خود را جهت جنگ با
شوروی به کار گرفتند .حکومت آل سعود یکی از اهرمهای آمریکا در کنار حکومت دست نشانده ی
پاکستان بیشترین نقش را در میان مزدوران محلی آمریکا بر عهده گرفتند .حکومت آل سعود حتی به
کسانی که قصد جهاد در افغانستان بر علیه شوروی ها را داشتند  7۵درصد از هزینه ی بلیط هواپیما
را تخفیف می داد و کار به جایی رسید که بیشتر از  14هزار جوان عربستانی در این جنگ مشارکت
داشتند که از نظر عقیدتی و منهجی مخلوطی بودند از اخوان المسلمین خالص با نجدیت خالص با
نجدیت  +اخوان المسلمین .
در دهه ی 1360ش از کردستان عراق نیز کسانی چون ماموستا فاتح كرێكار ،ولید یونس (ابوخبیب)،
علی ولی و ...در جهاد افغانستان شرکت داشتند ،البته تعداد این افراد بسیار بیشتر از اینها بود و در
زمان تاسیس حرکت اسالمی (136۵ش) بر اساس آنچه که در اعالمیه ی تأسیس آن آمده بود تمام
کسانی که به این مشترکات اعتقاد داشتند در حرکت اسالمی وارد شدند و طبعا ً کسانی با تفکر نجدیت
هم حضور داشتند.
در میان اینها بخصوص دو عرب به اسمهای عبدالشهید از گردان حسن البناء و عبدالباری از گردان
شافعی نقش مهمی در ارسال کوردها به افغانستان داشتند ،این کوردهای مهاجر در پیشاور پاکستان
مکانی تحت عنوان «بیت االکراد» داشتند که در آنجا از کوردهای مهاجر استقبال می شد و در
پادگانهای والیت خوست افغانستان نیز که عبدهللا عزام مدیریت آنها را بر عهده داشت آموزشهای
نظامی می دیدند.
ماموستا کریکار در پاکستان از منهج سلفیت نوع سوم به منهج سلفیت نوع دوم تغییر عقیده می دهد و
با همین سلفیت نوع دومی که در پاکستان به وی رسیده بود در  1367/6/31ش ( )1988/6/21در
پاکستان رسما ً اعالم کرد که از جماعت اخوان المفلسین جدا شده و وارد حرکت اسالمی کردستان شده
است.
ماموستا کریکار بعد از بازگشت از پاکستان به عنوان نماینده ی خط سلفیت نوع دوم با جوتبلیغاتی
ناشی از جنگ روانی «مثلث دروغساز» و ترسی که در مورد داراالسالم ایران بر اذهان عمومی

حاکم بود به همراه همفکرانش پس از نزدیک به دو سال این نتیجه می رسند که نمی توانند حرکت
اسالمی را به طور کامل از داراالسالم ایران به عنوان یکی از «3ابزار» برتر جدا کنند و اختالفات
زیادی هم در این زمینه بین انواع سلفیها با انواع اخوانیها به وجود آمده بود به همین دلیل در تاریخ
1369/8/14ش (1990/11/۵ن) حزب جماعت اسالمی [ كۆمهڵی ئیسالمی (الجماعه االسالمیه)] را
با منهج سلفیت جهادی اعالم می کنند و در خلیفان و حاج عمران قرارگاه ساخت.
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به این شکل می توان گفت جریان سلفیت جهادی اکثرا ً از دو منبع ماموستا کریکار (نماینده ی سلفیت
نوع دوم) و مال امین جهاد (مال امین پیرداود خوشناو) (نماینده ی سلفیت نوع سوم و نجدیت) در
کردستان عراق سرچشمه می گیرد.
مال امین جهاد بر این باور بود که علت اساسی کم تحرکی و در راس کارنبودن اسالم و عقب ماندگی
مسلمین مالها هستند و با آنکه قبالً از اعضای فعال اخوان بود نسبت به اخوان آن زمان که در واقع
همان اخوان المفلسین بود نیز بسیار بد بین بود و بر این باور بود که این اخوان غیرت جوانان مسلمان
را از بین می برد به همین دلیل باید جریان اسالمی دیگری را به عنوان بدیل و جایگزین اینها به وجود
آورد.
مال امین جهاد با حرکت رابطه اسالمی نیز که در ایران به رهبری شیخ محمد برزنجی تشکیل شده
بود ارتباط برقرار کرد اما آنها را جاهل می دانست و به دلیل ارتباط آنها با داراالسالم ایران از آنها
فاصله گرفت .اکثریت سلفی های نجدی اربیل تابع جریان مال امین جهاد بودند .مال امین با آنکه دارای
تفکرات نجدیت بود اما با نجدی های درباری آل سعود و تفکرات شیوخ آل سعود ارتباطی نداشت .به
دالیل امنیتی آن زمان و دیکتاتوری که سکوالریستهای بعثی و محلی بر مسلمین تحمیل کرده بودند فتوا
داد که کسی ریش نگذارد و به صورت دسته جمعی در نمازهای جمعه و حتی جماعت و درس و
جلسات نیز شرکت نکنند .
البته در همان اوایل دهه 1360ش مال امین در اربیل جریان مخفی اسالمی خودش را داشت که در
شهرهای موصل و سلیمانیه هم فعالیت داشت و بعد از قیام 1370ش تحت عنوان جماعت جهاد اسالمی
در کردستان عراق (كۆمهڵی جیهادی ئیسالمیی له كوردستانی عێراق) موجودیت خودش را اعالم کرد
و در خلیفان و چومان و حوجران برای خود قرارگاهی ساختند.
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این دو حزب سلفیت ماموستا کریکار و ماموستا امین زیاد دوام نیاوردند و در نهایت بعد از جلسه ی
1370ش وارد حزب حرکت اسالمی کردستان عراق شدند و هر دو حزب به عنوان جزئی از حرکت
اسالمی در«دیانا» قرارگاهی ساختند ،هماهنگ با این بخشی از نجدی های گرمیان به رهبری دلشاد
گرمیانی به اینها ملحق شدند و پایگاه «دیانا» به تدریج مرکزی شد برای منهج نجدیت جهادی در
کردستان که در آن کتاب «العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبیل هللا تعالى» اثر عبد القادر بن عبد
العزیز به عنوان منهج نظامی تدریس می شد و ماموستا کریکار هم بخشهائی از آثار این شخص را به
کوردی ترجمه کرد.
جنگ تحمیلی احزاب سکوالر کوردی به رهبری اتحادیه ی جالل طالبانی در سال 1373ش و شکست
حرکت اسالمی و کمکهای داراالسالم ایران به حرکت اسالمی و دوباره نیرو گرفتن آن باعث آشکار
شدن پاره ای از نواقص شد که طی آن هر شخص و گروهی بر اساس منهج فکری خودش به آسیب
شناسی حرکت اسالمی اقدام کرد.
در ابتدای این آسیب شناسی و خود انتقادی دسته ای از کادرهای متوسط حرکت اسالمی مناطق اربیل و
خلیفان ،باڵهكایهتی ،گهاڵڵه و حاجی عمران گردان دو سوران را در سال 1374ش ساختند .هدف این
گردان محافظت از خود از جروبحثهای داخلی و آموزش اعضای خود بر اساس روحیه ی جهادی
سلفیت نجدیت بود ،در کنار این مرکز نظامی نجدیت ،در حلبچه ی شهید با پیشنهاد ابوخبیب مرکز
دراسات اسالمی جهت نشر افکار نجدیت به وجود آمد که دو مجله به نامهای « لواء الشریعة» و
«أخبار المسلمین فی العالم» را نیز نشر می دادند و عالوه بر جلسات مختلف بر اساس تفکرات نجدیت
در حلبچه شهید و بیاره ما شاهد نشر دهها کتاب با منهج نجدیت جهادی توسط این مرکز فرهنگی
عقیدتی هستیم .
گردان دوم سوران به همراه این مرکز فرهنگی عقیدتی از هر گونه گرایشات نژادی به دور بودند به
همین دلیل اعراب و غیر عربهای عراقی را نیز می پذیرفتند.
به این شکل تفکرات نجدیت جهادی به تدریج در میان حرکت اسالمی کردستان گسترش پیدا کرد .با
گسترش این تفکرات نجدیت متاسفانه آفتهای نجدیت هم گسترش پیدا کرد که اولین آفت آن برداشت
اشتباه از پاره ای از اصطالحات شرعی مثل اصطالح مشرک و مشرکین و برداشتن عذرهای معتبر
شرعی برای مسلمین و برهم زدن دشمن شناسی شرعی و درجه بندی شرعی دشمنان و سایر
دیدگاههای شاذ نجدیت و بخصوص آفت و شرک تفرق و جدا کردن مسلمین از اهل جهاد و هل دادن
مسلمین به سمت اهل بدعت و جاهلیت بوده است.

در این صورت ،همان نواقص منهجی و بیماری ها و آلودگی هائی که در مورد حرکتهای اسالمی
کوردها بعد از انهدام حکومت بدیل اضطراری اسالمی عثمانی عرض شد به اضافه ی اینکه تاریخ
یکی دو قرن گذشته نشان داده است که دو جریان خزنده ،یکی نجدیت (چه جهادی و چه درباری آن) و
دیگری اخوان المفلسین لیبرال و تمام فرقه هائی که به نسبتهای مختلفی با یکی از مذاهب دین
سکوالریسم آلوده شده اند در حالتهای عادی و غیر از موقعیتهای اضطرار و ضرورت هرگز نمی
توانند با جریان وحدت گرای مومنین متحد شوند؛ به همین دلیل به میزان چگونگی درک از نصوص
شرعی و به میزان پایبندی به نصوص و فقه اولویات و به میزان چگونگی رساندن و تطبیق این
برداشتها ما شاهد دیدگاههای شیوخ مختلف و احزاب مختلف و شاهد جرقه های تفرق و گروه گروه
شدن بوده ایم که حزب حرکت اسالمی کردستان نیز از این آفت در امان نماند.
نمونه ی بارز نجدیت در صحنه ی جهاد یعنی الظواهری که به محض پیدا کردن فرصت کالً منهج
اخوان المسلمین اسامه بن الدن را به منهج نجدیت تغییر داد و مسبب آنهمه خونریزی و تفرق و جنگ
داخلی و سیاستهای متناقض شده است که دیده ایم.
نمونه ی نزدیک و بارز نجدیت به اصطالح حزبی درباری هم یعنی غدر و خیانت و نقض در امانت و
عهد و پیمانی که یاسر برهامی نجدی و «حزب نور» مصر بر علیه مورسی هم پیمانش در حمایت و
مشارکت در کودتای نظامی سکوالریستهای مصر به رهبری سیسی انجام داد .
نمونه ی بارز اخوان المفلسین هم یعنی کودتای الهضیبی بر علیه منهج اخوان و سید قطب که با تهی
کردن اخوان المسلمین از اصول و امور نظامی سری و آشکار ،منهج لیبرال مناسب با بازی های
سیاسی رایج سکوالریستها را جایگزین کرد و دهها مورد دیگر در اغلب سرزمینهای مسلمان نشین.
اینها از لحاظ منهجی هیچ گونه ظرفیتی برای اتحاد و حرکت در مسیر وحدت اسالمی با سایر تفاسیر و
مذاهب اسالمی ندارند و آنچه آنها را در کنار سایر مسلمین قرار می دهد نه منهج و استراتژی بلکه
ضعف و ضرورت و تاکتیک است ،و تا زمانی می توانند سایر مسلمین را تحمل کنند که منفذی برای
ابراز وجود نداشته باشند و به محض پیدا شدن هر گونه فرصتی اینها صف خود را از سایر مسلمین
جدا کرده و خود را در گروه و دسته ای مستقل تعریف می کنند ،به همین دلیل می بینیم دشمنان
سکوالر  -به عنوان اولین سود برنده های این اختالفات  -وارد عمل می شوند و هر یک از احزاب
سکوالر اتحادیه ی میهنی طالبانی و حزب دمکرات بارزانی از جناحهای مختلف موجود در حرکت
اسالمی حمایت می کنند که همین امر هم به دلیل نبود مرجعیت عقیدتی و منهجی قوی برای

پاسخگوئی ،خود به خود باعث رشد و گریز دسته هائی از شریعت گرایان از حرکت اسالمی و تغذیه
آنان به نوش داروی نجدیت و سلفیت نوع سوم شد.
به هر حال در سایه ی حاکمیت سکوالر کارتونی و دست نشانده و پوشالی ُکردها در کردستان عراق،
و وجود نواقص آشکار اصولی و مبنائی حرکت اسالمی ،و گرایشات حزب بازی و تفرقه گرائی در
میان جریانات مختلف موجود در حرکت اسالمی کردستان عراق ،انشعابات مختلفی اتفاق افتاد:
 در سال 1371ش (1992/11/22ن) جماعت «جنبش اسالمي النهضه» به رهبری صدیقعبدالعزیز به وجود آمد که اولین حزب سلفی نجدی بود که جهت بازی های سیاسی در حاکمیت
طاغوتهای سکوالر و دموکراسی آنها برنامه ریزی شده بود که بعدها احزاب سلفی نجدی دیگری به
این سبک در میان کوردها تولید شدند .اینها بخشی از جریان بزرگی هستند که در سرزمینهای مسلمان
نشین تحت عنوان سلفیت سیاسی درباری یا سلفیت حزبی درباری از آن نام می برند؛ مثل حزب نور
در مصر و حزب اْلمة در کویت.
البته باید بدانیم که تمام این گروههای سلفی نجدی به اصطالح نصیحت گرای علمی و حزبی و سیاسی
سلفی جهادی نجدی دیگر را ترویج
تمامی احزاب و جماعتهای
های
به هر حال مفاهیم و ایدئولوژی ِ
ِ
ِ
میکنند اما در اجرا کردن و عمل کردن به این مفاهیم از صداقت و غیرت بی بهره اند و با پیدا شدن
جوانانی اهل صداقت و غیرت این مفاهیم از حالت سازشکارانه و مسالمت آمیز بودن به حالت مسلحانه
و انقالبی تغییر شکل می دهند.
 در سال1372ش ( 1994ن) جماعت دیگری تحت عنوان «اتحاد اسالمی» صالح الدین بهاء الدینبه وجود آمد .این جماعت روش اخوان المفلسین لیبرال در بازیهای سیاسی سکوالریستها را برای خود
برگزید.
 در سال 1373ش (199۵ن) به طور مخفیانه جماعت «اصالح» به فرماندهی نجم الدین فرج )مالکریکار( از درون حرکت اسالمی با نگرش ترکیبی 1ـ ابن تیمیه در عقیده2ـ سید قطب در منهج
حركتي3ـ شرفالدین نووي در فقه4ـ ابن قیم جوزیه در سلوك عرفاني به وجود آمد ...
 در سال 137۵ش (1997ن) فرمانده ی بزرگ اسعد محمد )آسو هولیری( که بزرگترین فرمانده ینظامی و عامل وحدت بخشی نظامی حرکت اسالمی و گردان دوم سوران بود؛ از حرکت اسالمی جدا
شد و جماعت «مرکز اسالمی» را با منهج نجدیت به وجود آورد.

 در سال1376ش (1998ن) فرمانده ابو عبدهللا شافعی جماعت «توحید اسالمی» را با منهج نجدیتبه وجود آورد .
 سازمان حماس به رهبری حسن صوفی به دلیل سیاستهای غیر شرعی حرکت اسالمی در برابراحزاب سکوالر کردی ،دشمنان قرآن و سازش بر سر خون شهیدان در  24شهریور 1376ش ( 1۵
سپتامبر 1997ن) از حرکت اسالمی جدا شد.
 در  22اردیبهشت 1378ش ( )1999/۵/12شیخ عثمان بن عبدالعزیز رحمه هللا وفات کرد .در همانسال مال علی عبدالعزیز رهبر حرکت اسالمی شد و به مشورت فرمانده هان حرکت با جماعت
«النهضه» متحد شد و اسم حرکت اسالمی را به «حرکت وحدت اسالمی» تغییر دادند .اما بعد از یک
سال ونیم این جماعت جدید نیز دچار تفرقه شده و از آن ،دو حزب متمایز به جود آمد ....یکی «حرکت
اسالمی» به رهبری مال علی عبدالعزیز و دیگری «جماعت اسالمی» به رهبری علی باپیر که به لحاظ
علم شرعی در حدی بسیار ضعیف بود و با روحیه ی خانی گری برای اهل سنت نیز چندان دلسوز
نبود و مدتی هم در نجف مشغول تحصیل در فقه جعفری بود که حتی نتوانست یک ترم آن را تکمیل
کند و می خواست ادای آیت هللا خمینی را در رهبریت در بیاورد .در فقه اهل سنت هم نزد عالمی درس
نخوانده و آنچه خوانده در مدرسه ی سکوالرها در سلیمانیه بوده مثل همین مدرسه ی دبیرستان کنونی.
هر دو اینها به سبک خودشان همان مسیر لیبرالی اخوان المفلسین و سلفیت حزبی درباری در تعامل با
طاغوتهای دست نشانده ی سکوالر و مشارکت در بازیهای سیاسی سکوالریستها در پارلمان حاکمیت
سکوالریستی اقلیم کوردستان و سهیم بودن در دزدی و چپاول ثروتهای مسلمین این دیار و همزیستی با
کفار اشغالگر آمریکائی و ناتو را در پیش گرفته اند.
مال تحسین فرزند مال علی عبدالعزیز در نامه ای انتقاد آمیز به عمویش مال صدیق عبدالعزیز ،که
رهبریت حزب حرکت اسالمی را بر عهده داشت ،گوشزد می کند :از دنیا پرستی دور شود و هرچه
زودتر از آن کفریات و شرکیاتی که به خاطر هم پیمانی با اتحادیه ی میهنی کردستان و حزب
دمکرات کردستان عراق دچارش گشته اند پشیمان شده و رویش را به سوی هللا بگرداند".همچنین
ایشان در این نامه افزودند  ":که آنهمه جهادی که کرده اند را به خاطر نزدیک شدن به این طاغوت و
یا آن طاغوت و ظالم ،و تعظیم کردن برایشان قربانی نکنند و والء و دوستیشان فقط برای هللا و
پیغمبران و ایمانداران باشد و بس" .
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منهج مال تحسین علی عبدالعزیز همان منهج سید قطب در تمرکز جنگ بر کفار سکوالر جهانی و
بومی به رهبری آمریکا و ناتو بود و در بیانیه ای به صراحت اعالم می کند که ما از لحاظ منهجی با
این حزبهای اسالمی مثل انصار االسالم و کتائب کردستان [که منهج نجدیت بر آنها غلبه داشت] فرق
82

داریم .

به دنبال این جدائی ها و تفرق وضعف ،حزب سکوالر اتحادیه ی میهنی حقوق حزب حرکت اسالمی
را که به مبلیغ  2میلیون فرانک سوئیسی بود قطع کرد و جنگ را بر این حزب اسالمی ضعیف شده
تحمیل کرد .تا این زمان حزب اتحادیه ی میهنی طالبانی با داراالسالم ایران دشمنی و اصطکاک داشت
و داراالسالم ایران از حرکت اسالمی حمایت می کرد اما می بینیم که به دلیل چرخش و مزدوری
حزب دمکرات بارزانی ها به سمت حکومت سکوالر ترکیه و ناتو ،با وساطت داراالسالم ایران این
جنگ در تاریخ 137۵ش بر اساس توافقی در تهران خاتمه پیدا کرد و حزبی اسالمی که آنهمه شعار و
ادعای جهانی داشت و بیشتر از  1600شهید در این مسیر فدا کرده بود باالجبار از برائت از
سکوالریستها (مشرکین) و حرکت به سوی تشکیل حکومتی اسالمی و تطبیق قانون شریعت هللا و جهاد

 82بسم هللا الرحمن الرحيم
اس َو ُهدًى َو َم ْو ِع َ
ظةٌ ل ِْل ُمتهقِينَ
َهذَا َبيَانٌ لِلنه ِ
ع ْبد ُْالعَ ِز ْيزَ ”هوه
ڕاگهياندنێك له ” ت َح ِس ْين َع ِلی َ
حمه هللاِ َوبَ َركاتُهُ.
عڵ ْي ُك ْم َو َر ْ
بۆ  /براو خوشكانی موسوڵمانم له كوردوستان  :السهال ُم َ
بهم دوواييه يهكێ لهگۆڤارهكانی كوردستان  ،بابهتێكی ههڵبهستراوی زڕاندبوو  ،تيايدا بهشێوهيهكی ڕاستهخۆو چهند تۆمهتێكی ناڕهوا درابوويه
پاڵ ئێمه !..
ههرچهنده ئێمه تا ئێستا بێ دهنگيمان ههڵبژاردبوو له مامهڵه لهگهڵ ئهو جۆره تۆمهت وبوختانه شهخسييانهی ڕووبهڕووی دهبينهوه  ،بهاڵم ئهمه
ی ئهو گۆڤاره زڕاندوويهتی نيازی بهم ڕاگهياندنه ههيه لهبهر ههستياری و ناسكی كاتهكه:
يهكهم  :ئێمه جگه پهيوهندی برايهتی ئيمانی..هيچ جۆره پهيوهندييهكی ڕێكخراوهييمان نه به ئهنصارولئيسالم و نه به كهتيبهكانی كوردستانی
سهر به ” دهوڵهتی ئيسالمی عێراق ” هوه نه بوهو نيه  ،كارو بهرنامه وسلوك وئهزموون مينهاجمان جياوازه !..
ئێمه خۆمان بهڕۆڵهی ئهو ميللهته موسوڵمانه دهزانين  ،لهژێر هيچ ناوو ناتۆرهيهكدا خۆمان حهشار نهداوه  ،ههوڵ وكۆشش وبانگهوازمان له
عڵ ْي ِه َو َسله َم ويارانی لهسهری بوون  ،ههروهها جيهاد لهپێناو
صلهی هللاُ َ
پێناوو ووريا كردنهوهو گهڕاندنهوهی ميللهتی كورده بۆ ئهوهی پێغهمبهر َ
ه
عڵی
عڵ ْي ِه َو َ
صلی هللاُ َ
چهسپاندنی شهريعهتی ئيسالم وبهرز ڕاگرتنی ” َك ِل َمه هللا ”  ،بهو شێوهو شێوازهی گونجاو بێت له گهڵ سوننهتی پێغهمبهر َ
س هل َم به بێ زێده ڕهوی وكورت ڕهوی!.
ا ِل ِه َو َ
دووهم  :هيچ جۆره پهيوهندييهكمان به ئێرانهوه نييه  ،پاش پهروهردگاری تاك و تهنها  ،پشت بهتوانای خۆمان وميللهتی موسوڵمان وئهزموونی
دهوڵهمهندی خۆمان وموسوڵمانانی تری جيهان دهبهستين  ..موسوڵمانيش درۆ ناكات!.
سێههم  :ههر جۆره كارێكی كۆمهڵ كوژی كه بێته مايهی رشتنی خوێنی ئهوانهی ئيسالم سهرو ماڵی حهرام كردوون ..يان ئازار دانی
موسوڵمانێكمان به ناههق ال حهرام وقهدهغهيه  ،وه ئيدانهشی دهكهين  ،ههڵوێستی دێرين وبتهوو نهگۆڕيشمان دهربارهی ههندێ كاری ناپهسهند
كه بهناوی جيهادو موجاهيدينهوه ئهنجام درا له عێراق باشترين بهڵگهيه ..
چوارهم  :تا ئێستايش بڕيارمان نهداوه دهست بهكاربين له كوردوستان  ،ههركات بڕيارماندا دۆست و دوژمن كاری ئێمه دهبينێ ودهبيسێ به
ئيزنی پهروهردگار  ،كه دهستيشمان دايه  :ئهوهی شهرمی لێ ئهكهين وبه حهرامی ئهزانين نايكهين  ،ئهوهيشی ئهيكهين شهرمی لێ ناكهين
وخۆمان ئاشكرای دهكهين  ،ئهوهی ئامادهش كراوه بۆ ڕۆژی دياريكراوو له الوی خوێن گهرم وخاوهن ئيمان وتامهزرۆی شههادهت  ،له
كهرهستهی جيهاد به سوود وهرگرتن له تهقهنيياتی ڕۆژ  ..هيچ كات بهبيری دوژمنان دا ناچێ  !.وهلل الحمد.
شايانی باسه ئهو گۆڤاره و ئهوانهيشی له پشتيهوهن له بهشی ڕۆشنبيری و سهنتهری گهشه پێدانی ديموكراسی فاڵن كونسوڵگهری ..ئهم ڕاستيانه
ی سهرهوه زۆر باش دهزانن  ،بهاڵم تهنها مهبهستيان ناو زڕاندن و لهكه دار كردنی خهڵكه  ،بهوهيش ناگهن وپهتی درۆو چهواشهكاری كورت
والوازه!.
َّللاُ َخي ُْر ْال َماك ِِرينَ
َّللاُ َو ه
َوإِ ْذ يَ ْم ُك ُر بِكَ الهذِينَ َكف َُروا ِليُثْ ِبتُوكَ أ َ ْو يَ ْقتُلُوكَ أ َ ْو ي ُْخ ِرجُوكَ َويَ ْم ُك ُرونَ َويَ ْم ُك ُر ه
حمةُ هللاِ َوبَ َركاتُهُ
ع َل ْي ُك ْم َو َر ْ
السهال ُم َ
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و قتال فی سبیل هللا دست کشید و تبدیل شد به دنباله رو احزب سکوالر و مرتدی که کثیفترین جنایت را
نسبت به کوردهای مسلمان مرتکب شده اند.
دست کشیدن از قتال و جنگ مسلحانه در برابر سکوالریستهائی که تنها با زبان اسلحه با مومنین وارد
عن دِینِ ُك ْم ِإ ِن ا ْست َ َ
عوا ۚ » (بقره )217/یعنی دست
طا ُ
گفتگو می شوند « َو َال َیزَ الُونَ یُقَاتِلُونَ ُك ْم َحت َّ َٰى َی ُردُّو ُك ْم َ
کشیدن از محتوای 4گانه ی دین و دست کشیدن از اسالم کامل و دست کشیدن از عامل محافظت کننده
ی از مسلمین؛ چنانچه هللا تعالی  41بار از قتال نام می برد و  41بار هم از مسلمان.
اینهم یکی دیگر از ثمرات تفرق و ذلیلی و یکی دیگر از ثمرات جهل به اصول و مبانی اسالمی و
سرگردانی است که در نهایت باعث تولید انشعابات مختلف دیگری شد:
وب ِإلَیْكَ
س ْب َحانَكَ اللَّ ُه َّم َو ِب َح ْمدِكَ  ،الَ ِإلَهَ ِإالَّ أ َ ْنتَ  ،أ َ ْست َ ْغ ِف ُركَ َوأَت ُ ُ
ُ
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

مصداقهای داراالسالم در دنیای معاصر ( ( )23امارت اسالمی هورامان ( )4سلفیت نوع دوم و سوم
و انصاراالسالم ) (قسمت )48
 در سال 1377ش در منطقه ی هورامان و بخش حلبچه حسن صوفی حزب «حماس» را بهوجود می آورد که به طرز مشکوکی به قتل می رسد و عمربازیانی جانشین او می شود
 در فروردین سال 1379ش (2000ن) در اربیل حزب «توحید اسالمی» به رهبری ابوبصیربه وجود آمد.
هماهنگ با این احزاب جهادی با تفکرات نجدیت ،در مرکز عراق و در میان اهل سنت عرب عراق
نیز گروههای جهادی نجدی مثل «جند المنتقم» و «جند الرحمن» به وجود آمده بودند که رهبری حزب

«جند الرحمن» با «ابو وائل» قاضی شرعی و رئیس هیئت شرعی «داراالسالم هورامان» بود که به
محض آشکار شدنش و از ترس نیروهای بعثی به کردستان عراق پناه آورد و به گردان دوم سوران
ملحق شد.
در نهایت تمام این احزاب جهادی نجدی با انحالل گردان دو سوران وابسته به حرکت اسالمی در تاریخ
1380/6/10ش ( )2001/9/1خود را در حزب سلفیت نوع سوم نجدی «جند االسالم» و با رهبری
ابوعبدهللا شافعی تعریف کردند  -و به این شکل در واقع جماعت سازمان اسالمي حماس و «توحید
اسالمی» با جماعت «مرکز اسالمی» متحد شدند و جماعت «جند االسالم» را با نگرش نجدیت به
وجود آوردند و وریا هولیری (ابو عبدهللا شافعی) را به عنوان رهبر خود انتخاب کردند که احزاب
سکوالر کوردی فورا ً جنگ وحشیانه و ناخواسته ای را بر این جماعت تازه تأسیس تحمیل کردند.
-

سه ماه بعد و در همین سال 1380ش جماعت «اصالح» به رهبری مال کریکار با جماعت

«جند االسالم» متحد شدند و اسم حزب جدید آنها به پشتیبانان اسالم در کردستان یا همان انصار االسالم
تغییر پیدا کرد و به این شکل تمام سلفیون نوع دوم و سوم با همدیگر در آذر 1380ش جماعت
«انصار االسالم» را با محوریت منهج نجدیت 83به وجود آورده و مال کریکار را به عنوان رهبر آن و
ابو عبدهللا شافعی را به عنوان مرد شماره دو و فرمانده ی بزرگ آسو هولیری مرد شماره ی سه
جماعت تازه به وجود آمده گردید.
با چنین تغیر و تحوالتی در نهایت این اتحادیه بر بخشهائی از هورامان غربی تسلط پیدا کردند و
«داراالسالم هورامان» با مرکزیت «بیاره» از سلفیون صادق نوع دوم و سوم شکل گرفت و صف
خود را از مدعیان نان به روز خور سلفیت و تاجران توحید جدا کردند ،داراالسالمی که رهبریت آن
در عقیده از سلفیت نوع دوم تبعیت می کرد و نیروهای قدرتمند و اسکلت تشکیل دهنده وغالبیت
شورای آن از سلفیت نوع سوم و نجدیت تبعیت می کردند ،و در واقع غیر از نجدیت هیچ یک از
تفاسیر و مذاهب اسالمی دیگر در روابط داخلی و خارجی «داراالسالم هورامان» و یا در یکی از
شوراها و نهادهای حکومتی این داراالسالم نجدی جایگاهی نداشتند ،و عالوه بر این با هر گونه
مخالفت لفظی یا عملی با اندیشه های نجدیت به شدت برخورد می شد چنانچه همین ماموستا کریکار به
عنوان رهبریت سمبولیک و نمادین آن تنها به دلیل سخنرانی هائی ،چند بار توسط شورای همین نجدیت
استتابه می شود و در نهایت اخراج و بعدها توسط عده ای از این نجدی های کورد تکفیر هم می شود.

 83ماموتا کريکار في لقائه عبر البالتوك بتاريخ 2002/2/23هـ" :شيوخنا الشيخ حمود رحمه هللا مأي حمود العقال] كنا نستفتيه في كثير من
المسائل وما زلنا على صلة بهؤالء الشيوخ الكرام الذين ما داروا مدارات الحكام ،الذين حافظوا على عقيدتهم ووالءهم الطيب ،ونحن تالمذة
لهؤالء الشيوخ ولو من بعيد".

ماموستا کریکار از این سلفیت نوع سوم یا نجدیت تحت عنوان وهابیت نام می برد .عبارتی که از
زمان عثمانی ها تا کنون از سوی اکثریت مسلمین به ادامه دهندگان منهج و تفکرات محمد بن
عبدالوهاب اطالق می شود .عالوه بر این ماموستا کریکار نقدهائی به منهج محمد بن عبدالوهاب در
مورد مسائلی چون شرک و کفر و جاهلیت و مشرک و مشرکین و شیعه وغیره دارد و باید طبیعی باشد
که توسط این منهج مطلق گرائی که خودش را «محک» برای ارزیابی سایر مذاهب و تفاسیر اسالمی
و حتی خودش را «معادل» اسالم و اهل سنت تصور می کند و غیر خودش را ضال و مضل و اهل
بدعت و غیره می داند اخراج و حتی تکفیر شود.
سیاستهای «داراالسالم هورامان» با تعدیالت و محافظه کاری هائی در واقع شکل محلی سیاستهای
محمد بن عبدالوهاب و علمای نجد در منطقه بود و کسانی چون گروه چند نفره ی زرقاوی نیز که در
گوشه ای منزوی شده بودند و با سایرین قاطی نمی شدند در واقع شکل تعدیل نشده و نسخه ی اصلی
محمد بن عبدالوهاب و مقلد صادق علمای نجد و ادامه ی خط فکری فیصل الودیش و جیهمان العتیبی به
شمار می رفتند و همچنانکه به طالبان و القاعده ی اسامه بن الدن بیعت نداده بودند به امارت اسالمی
هورامان نیز بیعت ندادند که در نهایت بنیانگذار حزبی شدند که به دوله به رهبری البغدادی ختم شده
است و یکبار دیگر شکل عینی و واقعی اندیشه های محمد بن عبدالوهاب و علمای نجد را پیاده کرده
اند ،و با تکرار تاریخ در مناطق مختلف سرزمینهای اسالمی ثابت کرده اند که این اندیشه چه در زمان
محمد بن عبدالوهاب پیاده شود و چه در زمان انصار االسالم و چه در زمان دوله و چه در هر زمان و
هر مکانی پیاده شود یک ثمره دارد .بذری است که در هر قرنی کاشته شود تنها یک ثمره دارد.
«داراالسالم هورامان» با چنین مشخصاتی هرگز نتوانست با «داراالسالم ایران» و مردم مسلمان
منطقه که اکثریت مطلق آنها به نسبتهای مختلفی با مذهب شافعی رایج و اندیشه های اهل تصوف
پرورش یافته بودند روابطی شرعی برقرار کند و مثل یک مسلمان به آنها نگاه کند به همین دلیل به
نسبت قدرتی که داشت تکرارکننده ی سیاستهای آل سعود در برابر حکومت بدیل اضطراری اسالمی
عثمانی شد.
در اساس سلفیت نوع سوم و نجدیت که همچون گروهی فشار بر«داراالسالم هورامان» حاکمیت تام
پیدا کرده بود و بعد از اخراج ماموستا کریکار به کلی در اندیشه های محمد بن عبدالوهاب خالص شده
و تسلط کامل پیدا کرده بود هم شیعه و هم اهل تصوف را مشرک و طبعا ً بدتر از یهود و نصارای اهل
کتاب می دانستند ،و در دیپلماسی خارجی خود همان مسیر محمد بن عبدالوهاب و شاگردان او در
برخورد با داراالسالم عثمانی را طی کردند ،و اگر چون آل سعود با کفار سکوالری چون انگلیس

گفتگو و پیمانی جهت اتحاد داشته باشند هرگز با اهل قبله ای که آنها را مشرک (سکوالر) می دانند
گفتگوئی در مسیر اتحاد و وحدت اسالمی نخواهند داشت؛ به همین دلیل انصار االسالم در برهه ای از
زمان با حزب سکوالر و مرتد اتحادیه ی طالبانی گفتگوهائی انجام می دهد اما هرگز حاضر نشد با
«داراالسالم ایران» گفتگوئی جهت اتحاد بر مشترکات داشته باشد.
این دوری از «3ابزار» برتر و عدم حرکت در مسیر وحدت اسالمی یا حتی اتحاد اسالمی یک عیب و
نقص بزرگ و نوعی تکروی و حرکت در مسیر اشتباه است هر چند تحت عنوان استقالل و عدم
ب َج َهنَّم»ی چون علی
علَى أَب َْوا ِ
ع اة ٌ َ
وابستگی و غیره از آن یاد می شود اما اینکه «الرویبضه»ها و «دُ َ
باپیر به دروغ مدعی شده اند که زخمی های انصاراالسالم در ایران مداوا شده اند دروغی بیش نیست
و جزو همان دروغهائی است که این شخص و امثال این شخص در آثار خود در مورد دولت بغدادی و
بخصوص در وارونه نشان دادن جنگ تحمیلی کوردهای سکوالر بر دوله جهت ترور شخصیتی و
جماعتی انصار و دوله نزد عوام جاهل و سحر شده توسط جنگ روانی و رسانه ای «مثلث
دروغساز» بافته اند.
گفتار و رفتار این شخص و امثال این شخصی که خودش تبدیل شده به ابزاری در حد احزاب
سکوالری چون اتحادیه ی جالل طالبانی در دست «داراالسالم ایران» جهت مدیریت احزاب
سکوالری چون احزاب بارزانی  -به عنوان مزدوران ناتو و آمریکا از کانال حکومت سکوالر ترکیه -
ما را به یاد این حدیث می اندازند کهَّ :
صن َْع َما
اس ِم ْن َك َال ِم النُّب َُّوةِ ْاْلُولَى :إذَا لَ ْم ت َ ْست َحِ فَا ْ
إن ِم َّما أَد َْركَ النَّ ُ
ِشئْت 84یکی از سخنانی که مردم از پیامبران گذشته دریافته اند این است که :اگر حیا نداری ،هرچه
خواهی کن( .ئه گه ر شه رم و حه یات نه کرد چی ده که ی بیکه) شخص اگر حیا ندارد ،هر گناه و
معصیتی را که بخواهد انجام می دهد ،چون حیا که مانع انجام گناه می شود در چنین شخصی وجود
ندارد ،و شخص بی حیا ،زمینه های انجام تمامی فواحش و منکرات در وی وجود دارد و می تواند آنها
را انجام دهد.
پس در این شرایط ،حداقل روش برخورد با اخبار منتشر شده توسط دروغگوهائی چون علی باپیر و
سایر ابزارها و مزدوران جنگ روانی کفار سکوالر جهانی و احزاب سکوالر محلی که ضلعی از
صیبُوا قَ ْو ًما
«مثلث دروغساز» هستند این است که :یَا أَیُّ َها الَّذِینَ آ َمنُوا ِإن َجا َء ُك ْم فَا ِس ٌق ِبنَبَإ ٍ فَتَبَیَّنُوا أَن ت ُ ِ
علَ َٰى َما فَ َع ْلت ُ ْم نَاد ِِمینَ (حجرات )6/ای کسانی که ایمان آوردهاید! اگر شخص فاسقی
ِب َج َهالَ ٍة فَت ُ ْ
ص ِب ُحوا َ
خبری را به شما رسانید درباره آن تحقیق کنید ،مبادا به گروهی  -بدون آگاهی (از حال و احوالشان و
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شناخت راستین ایشان  )-آسیب برسانید ،و از کرده خود پشیمان شوید .هرگز فرموش نکنیم که
همنشینی و گوش دادن به سخنان «مثلث دروغساز» و انسانهای آلوده باعث سوء ظن به انسانهای
صالح و بخصوص سوء الظن به مجاهدین شریعت گرا و خادمین راستین دین هللا و بندگان هللا می شود.
داراالسالم ایران با آنکه به لشکر قرآن و رابطه اسالمی و حرکت اسالمی کردستان عراق و سایر
جنبشهای اسالمی و حتی سکوالر ضد بعثی کمکهائی کرده بود اما کوچکترین کمکی به «داراالسالم
هورامان» نکرد ،چون اگر هم می خواست کمکی کند سلفیون نجدی حاکم بر انصاراالسالم چنین
کمکی را نمی پذیرفتند و تنها حزبی بودند که به هیچ طرفی متصل نبودند چه به «داراالسالم ایران» به
عنوان حکومتی بدیل اضطراری اسالمی و دومین ابزار از  3ابزار برتر و چه به سازمان القاعده به
عنوان سومین ابزار که در بدترین حالت می بایست برای چنین اشخاص مطلق گرا و تکروی انجام
وظیفه می کرد؛ ماموستا فاتح کریکار در مصاحبه با خبرنگار بخش کوردی صدای آمریکا می
گوید":جماعت ما با ایران مثل قطب مثبت و منفی آهنربا بودیم که در هیچ مصالحی به هم نرسیده
بودیم"
در این صورت تنها کمکی که داراالسالم ایران توانست به این داراالسالم درهورامان بکند این بود که
اجازه نداد حزب سکوالر اتحادیه ی جالل طالبانی از خاک ایران و از پشت به «داراالسالم هورامان»
حمله کند.
الزم است بدانیم که از زمان قاضی محمد حصیری مرتد که اولین حزب سکوالر را در میان کوردهای
مسلمان و به دستور استالین اعالم کرد تا کنون به اندازه ای که این احزاب متنوع و رنگارنگ سکوالر
کورد از مجاهدین شریعت گرای کورد کشته اند و زندانی کرده اند هرگز حکومتهای سکوالر ایران و
عراق و سوریه و ترکیه از شریعت گرایان کورد نکشته اند و زندانی نکرده اند .این غیر از هزاران
کورد سکوالری است که این احزاب سکوالر کورد در جنگهای داخلی خود کشته اند که تنها در جنگ
بین حزب دمکرات بارزانی با اتحادیه ی جالل طالبانی  36هزار کورد قتل عام شدند و در جنگ بین
کومله و دمکرات از فقط از دمکراتها  4هزار کورد کشته شدند حاال تعداد کشته های کومله ها چقدر
بوده یا تعداد کشته های جنگ میان مزدوران اوجاالن با اتحادیه ی میهنی طالبانی و حزب دمکرات
بارزانی ها و متحدین آنها تعداد دقیق کشته ها و مفقود شده ها و معلولها و زخمی ها از کوردها چند
هزار نفر بوده فقط هللا می داند.

دهها نفر مثل زندانیانی شریعت گرایی چون کاک ابوخبیب و کاک ولید زاخویی در زندانهای این
جوجه سکوالریستهای دست نشانده و خائن بومی هستند که بیشتر از دو دهه است هنوز دادگاهی نشده
و در زندان به سر می برند.
در کنار این ،احزاب سکوالر کوردی با تمام طاغوتهای جهانی و منطقه ای هم بر علیه مجاهدین
شریعت گرای کورد متحد شده اند .در سال 1380ش (2001ن) بین آمریکا با حکومت سکوالر و
دست نشانده ی اقلیم کردستان عراق علیه اسالمگراهای جهادی کورد توافقی منعقد شد ه بود ،بر اساس
این توافق ،جالل طالبانی رهبر حزب سکوالر اتحادیه ی میهنی قبل از اشغال عراق توسط کفار
سکوالر جهانی به رهبری آمریکا و ناتو جهت تصفیه حسابهای عقیدتی و شخصی اش با «داراالسالم
هورامان» ،به آمریکا رفت و با وجود داشتن هزاران سگمرگه و سرباز جیره خور ،ناتوانی احزاب
سکوالر محلی و دارودسته ی منافقین درمبارزه با ارتش چند صد نفره ی «داراالسالم هورامان» را
عاجزانه در درگاه شیطان بزرگ در این زمان اعالم کرد و از آمریکا در سرکوب حکومت مستقل
کوردهای مسلمان و اشغال خاک کوردها مدد و کمک خواست.
این سکوالریستها حکومتی را برای مردم خود می خواهند که در اختیار خودشان یا سایر کفار سکوالر
جهانی و طاغوتهای سکوالر محلی باشد و چنانچه حکومتی بر اساس عقایدی غیر از عقیده ی خودشان
و بخصوص بر اساس منهج اسالمی تشکیل شود با هر کافری بر علیه ملت خود متحد می شوند.
همچنانکه دارودسته ی منافقین و سکوالریستهای رانده شده از داراالسالم ایران نیز با هر کافری بر
علیه مردم خود متحد شده اند و همچنانکه دارودسته ی منافقین و سکوالریستهای افغان و سومالی و
لیبی و  ...نیز با کفار سکوالر و اشغالگر خارجی به رهبری آمریکا و ناتو متحد شدند .این سنت و
روش این خائنین در تمام سرزمینهای اسالمی بر علیه ملت خودشان بوده است.
البته در کنار این زمینه سازی های جنگ مسلحانه توسط کفار سکوالر جهانی و محلی ،ما شاهد جنگ
نرم و روانی از کانالهای مختلف در عراق بودیم که یکی از این کانالهای دشمنان استفاده از «علمای
ب َج َهنَّ َم » در میان مسلمین بوده است.
علَى أَب َْوا ِ
ع اة ٌ َ
سوء» و «الرویبضه» و « دُ َ
عبد المنعم مصطفى حلیمة  /مشهور به أبو بصیرطرطوسی در 1381/۵/12ش (  2۵جمادى
وردَّةٍ »
الروافِ ُ
اْلولى 1423/ق برابر با  2002/8/3ن) كتابي تحت عنوان « الشِیعَةُ َّ
ض طائِفَةُ ِش ْركٍ ِ
را در انگلیس منتشر کرده بود ،این كتاب در زماني تولید و منتشر شد که سکوالریستهای انگلیسی به
همراه آمریكائی ها در تدارك جنگ و اشغال عراق و فراهم کردن زمینه ي مناسب جهت این
اشغالگري و در ابتدای جنگ روانی بودند.

در برابر این اقدام کفار سکوالر جهانی و قلم به دستان مزدور ،در تاریخ 1381 /11 / 22ش (11
فوریه 2003ن) یعنی  ۵هفته قبل از حمله ی کفار سکوالر جهانی به رهبری آمریکا و انگلیس به
مناطق تحت حاکمیت صدام حسین و «داراالسالم هورامان» ،اسامه بن الدن به عنوان ادامه دهنده ی
منهج سید قطب و اخوان المسلمین در میان فرقه های معروف به اهل سنت در نامه ای به مردم عراق،
که از طریق شبکه الجزیره پخش شد به آنها هشدار داد که خود را برای یک جنگ اشغالگری کفار
خارجی آماده کنند و جهادگران عراقی را تشویق کرد تا تحت یک «همگرایی منافع و تمرکز بر منافع
مشترک» حتی با «سوسیالیستهای کافر»ی مثل بعثی ها و دیگر گروهها ،علیه اشغالگران آمریکائی و
انگلیسی همکاری کنند.
این در واقع تقابل دو منهج از مدعیان اهل سنت در برابر همدیگر بود .البته در میان مدعیان تشیع هم
دو منهج اعالم موجودیت کردند .دسته ای با کفار اشغالگر آمریکائی و انگلیسی اعالم جهاد کردند و
دسته ای هم به پیروان ومقلیدنشان دستور دادند که با اشغالگران سکوالر نجنگند ودر عوض تبدیل به
چشمان بومی آنها شدند ،و در کنار دسته هائی از سنی زاده ها قدرت نظامی و تبلیغاتی وجاسوسی خود
را در اختیار اشغالگران سکوالر قرار دادند و به تمام نیروهای جهادی اعم از شیعی وسنی حمله
بردند.
در این زمان عده ای از شیعیان و اهل سنت بر علیه آمریکا و مزدورانش می جنگیدند و دسته هائی
بزرگ از سنی زاده ها و شیعه زاده ها نیز در اختیار سیاستهای کفار سکوالر اشغالگر قرار گرفته
بودند .مزدوران شیعه زاده به سبک خودشان نسبت به اهل سنت و شیعیان مخالف آمریکا مرتکب
جنایت می شدند و سنی زاده ها نیز به سبک خودشان در قتل عام مخالفین اشغالگران انجام وظیفه می
کردند.
جهاد به همین سبک پیش رفت تا زمانی که علمای اهل فقه و میدانی چون ابوانس شامی و امثالهم کشته
شدند و ابومصعب زرقاوي به عنوان یک مقلد خالص علمای نجد جهت جبران این خالء فقهي كه پیش
آمده بود آثار كساني چون ابوبصیر و ابوقتاده فلسطینی و امثالهم را مرجع و منبع کرد و حتی عنوان
وردَّ ٍة» را به عنوان یکی از اصول
الروافِ ُ
کتاب ابوبصیر ساکن انگلیس «الشِیعَةُ َّ
ض طائِفَةُ ِش ْركٍ ِ
منهجی جماعت خود قرار داد که تا کنون نیز توسط دوله به آن عمل می شود .این سرآغاز ورود و
جایگزیني علماي كتابخانه اي موجود در سرزمینهاي دارالكفر و دارالحرب با علماي میداني و موجود
در صحنه هاي جهاد و قتال بود .اشتباهی واضح و آشکار و ماشین ایدئولوژیکی مخرب و آلوده ای که
از هر عقیده و مذهبی به غیر از خودشان یک کافر مشرک و مرتد و یا یک خوارج و رافضی می
سازد تا اعمال خشونت علیه آنها توجیه شود.

به این شکل در جنگ روانی و مسلحانه زمینه ها برای حمله به «داراالسالم هورامان» فراهم شد و
تنها مانده بود بهانه هایی دروغین جهت فریب افکار عمومی و شروع اشغالگری که معموالً
سکوالریستها همیشه در تولید چنین دروغهائی استاد هستند .جالب است بدانید که همین چند وقت پیش
روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که ترامپ رئیس جمهور آمریکا  30۵73دروغ و ادعای گمراه
کننده در عرض این چند سال ریاست جمهوری مطرح کرده است .پس دروغ گفتن و پیمان شکنی و
غدر و خیانت با سرشت سکوالریستهای کنونی گروه خورده است به همین دلیل از جانب آمریکا
رهبر کفار سکوالر جهانی ،دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا بر اساس همان بهانه ی دروغینی که
جهت حمله به صدام حسین سر هم کرده بودند می گوید :انصار االسالم اسلحه ی شیمیائی را تولید
کرده و با رژیم صدام حسین در ارتباط است که مقداری زیاد از اسلحه های شیمیائی را در مناطق
تحت کنترل جماعت انصار االسالم مخفی کرده است!.
كولن پاول وزیر امور خارجه ی آمریكا نیز در سخنرانیش در مورد عراق در  16بهمن 1381ش
(پنجم فوریه  )2003در شـوراي امنیت دو ادعای دروغین بزرگ را در مورد انصار االسالم در جلو
چشم تمام رسانه های جهان مطرح ساخت :اول اینكه یكي از عناصر شناخته شد ه ی القاعده به نام
ابومصعب زرقاوي «یك مركز آموزش خرابكاری و انفجار» را در منطقه ي كوچك تحـت كنتـرل
انـصار تأسیس كرده است و دوم اینكه عوامل رژیم عراق در رده هاي باالي تصمیم گیري انـصار
وجـود دارنـد!!.
با آنکه مال کریکار امیر داراالسالم هورامان و محمد حسن مسئول روابط عمومی در داراالسالم
هورامان چنین اتهاماتی را رد کردند و حتی اعالم کردند جهت روشن شدن این اتهامات دروغین به هر
کسی که خواهان بازدید از منطقه و تحقیق در این زمینه است خوش آمد می گویند ،اما نیروهای متحد
دیکتاتوری سکوالریستی به رهبری آمریکا – انگلیس بدون توجه به این سخنان و با پشتوانه ی
دروغهائی که ساخته بودند همزمان با حمله به صدام حسین سکوالر به مکانهای تحت حاکمیت
«داراالسالم هورامان» نیز یورش آوردند که ابو عبدهللا شافعی آنرا چنین شرح می دهد:
«طبق گفته های وزیر خارجه آمریکا کولن پاول در سازمان امم متحده که جهت توجیه حمالتش به
جماعت انصار االسالم بیان می شد جماعت انصار االسالم هدف همزمان آنها در جنگ با صدام حسین
در عراق به شمار می رفت .بعد از حمله نیروهای متحد به رهبری آمریکا – انگلیس و مزدوران
مرتد محلی اش در 18محرم1424هجری (1382 /1/2ش)موافق با  21آذار  2003به پایگاههای ما
در هورامان ،مجاهدین رشادت باالیی را از خود نشان دادند .اما پس از مدتی مقاومت دلیرانه با توجه

به وضع موجود مبارزه ،شورای رهبری جماعت تصمیم به متحرک نمودن مبارزه وجهاد ،و ترک
مواضع فعلی در هورامان گرفت .اشغالگران ومرتدین محلی توانستند بر مواقع قبلی ما در هورامان
تسلط پیدا کنند»....
در این جنگ تحمیلی آمریکا از دریای سرخ  107موشک را به طرف داراالسالم هورامان و مناطق
تحت کنترل آن شلیک نمود ،وبا بمبارانهای هواپیماهای انگلیسی و حمالت زمینی چند هزار کورد
مزدور و سکوالر محلی و صدها نظامی آمریکائی در مدت هفت روز و شهادت  80مجاهد اسارت
تعداد زیادی از مجاهدین در نهایت منجر به آنچیزی شد که تمام منفردین از «3ابزار» برتر به آن مبتال
اص َیةَ»85؛ و به این شکل با اشغال «بیاره»« ،امارت اسالمی
می شوند« فَإِنَّ َما یأ ْ ُك ُل ِ
الذئْ ُ
ب ِمنَ الغ َِنم القَ ِ
هورامان» با منهج نجدیت نیز سقوط کرد.
در هنگام فرار از دست کفار سکوالر جهانی به رهبری آمریکا و ناتو و مزدوران سکوالر کورد،
داراالسالم ایران مرزها را به روی آنها باز کرد و با واسطه هائی چون جماعتهای اسالمگرای کورد
ایرانی و نیروهای خودجوش محلی به آنها به صورت موقتی پناه داد ،و زمینه های بازگشت آنها به
عراق تحت اشغال کفار سکوالر جهانی به رهبری آمریکا و ناتو را فراهم کرد ،و حتی در بازگشت به
عراق نیز این نجدی ها را تحت فشار قرار داد و  2۵نفر از آنها را زندانی کرد و کسانی که بعد از
اتمام مهلت حاضر به برگشت به عراق نبودند دستگر و باز زندانی می شدند.
داراالسالم ایران با کارنامه ای که از «داراالسالم هورامان» داشت در واقع به این مجاهدین نجدیت
فراری همچون یک آفت و بیماری نگاه می کرد و نمی خواست اهل سنت ایران به این افکار گرایش
پیدا کنند به همین دلیل به شیوه های مختلفی سعی در پاکسازی و خارج کردن آنها از جامعه ی اهل
سنت داشته است.
در این جنگ تحمیلی کفار سکوالر و اشغالگر جهانی به رهبری آمریکا و ناتو و احزاب سکوالر و
مرتد محلی ،تمام این احزاب به ظاهر اسالمگرائی که روزی در حرکت اسالمی کردستان عراق با
اعضای تشکیل دهنده ی «داراالسالم هورامان» در یک صف بودند و یا از نظر منهجی ادعای نجدیت
داشتند بدون کوچکترین واکنشی نظاره گر کشتار  80مجاهد و زخمی شدن و اسارت دهها مسلمان
دیگر و مهاجرت نزدیک به چند نفر به داراالسالم ایران شدند همچنانکه در باغوز سوریه و غیر آن
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نیز احزاب مختلف نجدیت نظاره گر قتل عام هزاران زن و کودک و پیرو جوان از طرفداران دوله ی
بغدادی بودند و تا امروز هم فراری های آنها را دستگیر و زندانی و یا ذبح می کنند.
این گروههای متفرق به کم هوش ترین مسلمانان نشان دادند که حزب گرائی و تفرق آنها مساوی بوده
است با :سپردن «مفاهیم و محتوای 4گانه ی» دین اسالم به کفار سکوالر جهانی و مرتدین محلی،
صرفنظر کردن از کفر به طاغوت و برائت از مشرکین و قتال و جهاد فی سبیل هللا ،و زیر پا گذاشتن
ارزشها و اصول و مبانی اسالمی و پذیرش ذلیلی ،سستی ،بی ابهتی ،بی اعتباری و بی غیرتی .و
« َم ْن لَ ْم َی ِغ ْر فَال َخی َْر فی ِه» کسی که غیرت ندارد ،خیری در او نیست.
خیری در این گروههای به ظاهر اسالمگرائی که خود را در دارودسته ی منافقین قرار داده اند و یا در
پارلمانهای سکوالریستها و به سبک سکوالریستها مشغول بازیهای سیاسی رایج هستند ،و یا جنگ خود
را فی سبیل آمریکا و ناتو قرار داده اند و در جبهه ی کفار سکوالر جهانی و مرتدین محلی تعریف می
شوند وجود ندارد؛ همچنین خیری در مومنینی وجود ندارد که از اینهمه اشتباه و مصیبت و تفرق و
ذلت و بی ابهتی و شکست و به حاشیه رانده شدن عبرت نمی گیرند و باز به بهانه های مختلف غیر
شرعی ناشی از جهل و تنفر نابجای از مسلمین مخالف خود همان مسیر چندین بار رفته ی اهل تفرق و
ذلیلی را طی می کنند.
الله تعالی عاقبتمان را به خیر ختم کند و بر کفر به طاغوت و ایمان به هللا و عمل به «اسالم کامل» به
س ُول َّللاِ» بمیراند.
ما ثبات و استقامت ببخشد و ما را با کلمه ی واالی «آل اِلَهَ اِال َّللاُ ُم َح َّمدٌ َر ُ
وب ِإلَیْكَ
س ْب َحانَكَ اللَّ ُه َّم َو ِب َح ْمدِكَ  ،الَ ِإلَهَ ِإالَّ أ َ ْنتَ  ،أ َ ْست َ ْغ ِف ُركَ َوأَت ُ ُ
ُ
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

